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هيئة التحرير
د.أﺣﻤﺪ ﻧﺼﺤﻲ اﻟﺒﺎز
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د .ﺣﺴﻦ ﻃﻨﻄﺎوي

أ.د .ﺣﻠﻴﻢ اﺳﻤﺮ
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أ.د .ﻋﺪﻧﺎن ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ

اﻟﻌﺮاق

أ.د .ﻋﻴﺴﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻧﺼﺎري

اﻟﻜﻮﻳﺖ

أ.د .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺒﻮﻟﻲ

ﻟﻴﺒﻴﺎ

أ.د .ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻀﺮ

ﻣﺼﺮ

أ.د .ﻧﺰار ﻋﻴﻮن اﻟﺴﻮد

ﺳﻮرﻳﺎ

أ.د .ﻫﺸﺎم ﺧﺒﺎش

اﻟﻤﻐﺮب

أ.د .ﻳﻌﻘﻮب أﺣﻤﺪ اﻟﺸﺮاح

اﻟﻜﻮﻳﺖ
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شروط النشر في المجلة
ترحب املجلة بنشر األبحاث والدراسات النقدية في مجالي العالقة بني التربية
والثقافة واملجتمع كما ترحب باملقاالت والبحوث املترجمة عن اللغات األجنبية
.واملجلة تهتم بالعلوم البينية ما بني التربية ومختلف العلوم  -أدب ،فن  ،سياسة،
علم اجتماع ،أنتربولوجيا  ،علم نفس  ،طب ،صحافة...،الخ .
وميكن للباحثني إرسال بحوثهم إلى هيئة التحرير على العنوان التالي:
watfaali@hotmail.com
 -1ترحب املجلة أميا ترحيب باملقاالت التربوية النقدية املترجمة عن اللغات األجنبية
والتي ميكنها أن تتخاصب مع الثقافة العربية وتغني العقل التربوي العربي مبستجدات
الفكر في مجال التربية واملجتمع.
 -2تنشر املجلة من األعمال :الدراسات من جهة واملقاالت النقدية من جهة أخرى.
-3تنشر املجلة املقاالت والدراسات الفكرية النقدية األصيلة التي تتوافر فيها الشروط
اجلدة واإلحاطة واالستقصاء والتوثيق ،في العلوم التربوية واالجتماعية،
املنهجية في
ّ
على أن تكون مكتوبة باللغة العربية.
-4يفضل أن يصحب املقال مبلخّ ص في حدود 150كلمة باللغة العربية وآخر باللغة
ّ
(الفرنسية أو االجنليزية).
مكان
أي ٍ
 -5يشترط في البحث أال يكون قد نُ ِش َر (ورق ًّيا أو إلكترون ًّيا) أو ِ ّ
قدم للنشر في ّ
آخر.ويتقدم الباحث بتعهد أن البحث أصيل ولم يسبق نشره .
 -6أن يتسم البحث باألصالة وبالقيمة العلمية واملعرفية وبسالمة اللغة ود ّقتها.
املقدمة للنشر عن آراء مؤلفيها ،ويتح ّمل املؤلفون مسؤولية صحة املعلومات
 -7تع ّبر املواد ّ
واالستنتاجات ودقتها.
 -8يخضع ترتيب املواد عند النشر العتبارات فنية ال عالقة لها مبكانة الباحث أو بقيمة
العمل.
 -9تخضع البحوث املقدمة للتحكيم  ،وتعامل وفق األصول العلم ّية املتّبعة في املجلة.

تعليمات النشر
 -1ينضد البحث باستخدام البرنامج احلاسوبي ()Wordمبسافات مزدوجة بني األسطر
وهوامش  2.5سم ،بحيث ال يزيد عـدد صفحاته على( )40صفحة  ،ونوع اخلط وحجمه
( ،)14 Simplified Arabicمبا في ذلك األشكال والرسوم واجلداول والهوامش
واملالحق ،وترسل نسـخة إلكترونية على البريد اإللكتروني للمجلة.
 -2أن يكتب الباحث ملخصاً للبحث ،باللغة العربية ،على أن يكتب في أعلى الصفحة
عنوان البحث واسم الباحث (الباحثني) مع العنوان (البريد اإللكتروني) ورقم الهاتف
والرتبة العلمية.
 -3أن يتض ّمن البحث كلمات دالة (مفتاحية) على املوضوع الدقيق .
 -4ال يحقّ للباحث نشر البحث أو جزء منه في مكان آخر بعد إقرار نشره في مجلة (نقد
وتنوير) إال مبوافقة رئيس هيئة التحرير.
 -5يفضل في التوثيق االعتماد على التوثيق التقليدي (اسم املؤلف  ،عنوان الدراسة أو
املؤلف  ،دار النشر ،بلد النشر  ،تاريخ النشر) وال ضير في اعتماد أسلوب جمعية علم
النفس األمريكية (.)APA
 -6حتتفظ املجلة بحقّها في أن تختزل أو تُعيد صياغة بعض اجلمل ألغراض الضبط
اللغوي ومنهج التحرير.
 -7موافقة الكاتب على نقل حقوق النشر كاملة إلى املجلة.
 -8ترسل البحوث واملقاالت والدراسات والترجمات إلى هيئة التحرير على البريد
اإللكتروني
watfaali@hotmail.com -9
 -10يتقدم الباحث بإقرار يعلن فيه أن العمل املقدم أصيل لم ينشر سابقا ولم يرسل إلى
النشر.
 -11تتعهد هيئة التحرير بالتعامل مع املواد بجدية وأن ترسل ألصحابها ردا سريعا على
استالم البحث وأن ترسل إليهم أيضا خالل فترة شهر في احلد األقصى بقبول البحث أو
رفضه من قبل الهيئة.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام

هيئة التحرير
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ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد
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ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺑﻴﺔ – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ
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أﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد

69

lahay2014dami@gmail.com
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دراﺳﺎت وﻣﻘﺎﻻت
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اﳌـﺤﺘـﻮﻳـﺎت

ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد
khettat.insp@gmail.com
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habash2005@gmail.com
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ﻛﺎﺗﺐ وﻧﺎﻗﺪ وﻣﻔﻜﺮ ﺳﻮري
ﻣﻘﻴﻢ  اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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watfaali@hotmail.com
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dr.emad67@gmail.com
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ﺑﻘﻠﻢ :د .ﻋﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻛﻠﻴﺔ اداب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻨﻲ ﺳﻮﻳﻒ
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ahmedfm86@yahoo.com
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ﺑﻘﻠﻢ :أ.د.ﻓﺎﺋﻖ ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ-اﻟﻌﺮاق
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اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ

ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﻀﻴﺌﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ
<<
»ﺃﻋﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ:
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ«
«��— sد.

ﺑﻘﻠﻢ :أ.د .ﻋﻠﻲ أﺳﻌﺪ وﻃﻔﺔ
رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ﻳﺤﺎول أﻓﻼﻃﻮن ﻋ »أﺳﻄﻮرة اﻟﻜﻬﻒ« أن ﻳﺤﺪد ﻟﻨﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻋﺎﳌﻲ اﻟﻈﻼم
واﻟﻨﻮر  .ﻫﺬه اﺳﻄﻮرة ﻳﺤﺪﺛﻨﺎ أﻓﻼﻃﻮن ﻋﻦ ﻛﻬﻒ ﻣﻈﻠﻢ ﻓﻴﻪ أﺳﺎرى ﻣﺜﻘﻠﻮن ﺑﺄﺻﻔﺎدﻫﻢ،
ﻣﺸﺪودون ﺑﺄﻏﻼﻟﻬﻢ ،ﻳﺴﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إ ﻏﻮر اﻟﻜﻬﻒ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﺴﻢ ﻟﻬﻢ ﻇﻼل وأﺷﺒﺎح،
ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻧﺎر ﻣﺸﺒﻮﺑﺔ  اﳋﺎرج ،وﻫﻢ ﻳﺨﺎﻟﻮن ﻣﺎ ﻳﺮوﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﳉﺪار ،ﻣﻦ إﺳﻘﺎﻃﺎت
ﺗﻴﺢ ﺣﺪ اﺳﺮى
وﺧﻴﺎﻻت وﻇﻼل وأﺷﺒﺎح ،ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺸﻚ أو اﳉﺪل.وﺣﻴﻨﻤﺎ أُ َ
)وﻫﻮ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﳌﻨ ﱢﻮر( أن ﻳﺘﺤﺮر ﻣﻦ أﻏﻼﻟﻪ وأن ﻳﻜﺴﺮ أﺻﻔﺎده ﻟﻴﺨﺮج ﻣﻦ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻜﻬﻒ ،ﻳﺮى
اﻟﺸﻤﺲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺸﺮﻗﺔ ﺑﻀﻴﺎﺋﻬﺎ وﺳﺤﺮﻫﺎ اﻟﻜﻮ¸ ،ﻓﻴﻌﻮد إ اﻟﻜﻬﻒ ﻟﻴﺴﺎﻋﺪ ا·ﺪرﻳﻦ
ﺑﺎوﻫﺎم ﻋﻠﻰ ﲢﻄﻴﻢ أﻏﻼﻟﻬﻢ وﺗﺒﺪﻳﺪ أوﻫﺎﻣﻬﻢ ،واﳋﺮوج ﻣﻦ ﻋﺎ¼ اﻟﻈﻼم إ ﻋﺎ¼ اﳊﻖ
واﳉﻤﺎل واﳋ Áواﻟﻨﻮر ،ﻟﻜﻦ اﳌﻨ ّﻮﻣﲔ ﻳﺄﺑﻮن وﻳﺮﻓﻀﻮن اﳋﺮوج ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳊﻘﻴﻘﺔ ورؤﻳﺔ
اﻟﻨﻮر ،ﻣﻔﻀﻠﲔ اﻟﺒﻘﺎء  ﻇﻼم اﻟﻜﻬﻒ ،ﲢﺖ ﺳﻄﻮة أﻫﻮاﺋﻬﻢ وﻏﺮاﺋﺰﻫﻢ وأوﻫﺎﻣﻬﻢ ،ﺑﻌﻴﺪ Âﻋﻦ
اﻟﻌﻴﺶ  اﻧﻮار اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺾ ﺑﻬﺎ ﺷﻤﺲ اﻟﻜﻮن اﻟﺴﺎﻃﻌﺔ.

فالتنوير إ ًذا ،كما ترمز أسطورة أفالطون ،هو حالة ذهنية و ّقادة ،يدك فيها اإلنسان

جدران األوهام ،ويدمر عبرها أركان الوصاية على العقل بوصفه اجلوهر اإلنساني في
اإلنسان .إنها وفقاً ملنظور òكانط åالوضعية التي يخرج فيها اإلنسان من دائرة اخلرافات
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واألوهام ،ليحطم كل أشكال العطالة الذهنية واجلمود ومقاليد الوصاية على العقل .وفي
هذا كله تأكيد لسيادة العقل وسلطانه حيث ال يكون سلطان فوق سلطانه؛ لذا غالبا ما
يقترن مفهوم العقل مبفهوم النور أو التنوير في احلضور والغياب ،يقابله هذا االقتران
الكبير واجلوهري بني اجلهل والظالم .وضمن توجهات هذه املعادلة التنويرية ،يكون
حضور العقل حضوراً للتنوير وغيابه حضوراً للجهل والظالم .ومن الواضح تاريخياً في
هذا السياق ،أن حضور العقل والعقالنية كان في أصل كل حضارة وتقدم ،حيث كان العقل،
وما ينتجه من حكمة وعلم وبرهان ،هو أداة اإلنسان لفهم الكون واالستفادة الرشيدة من
الطبيعة؛ مبا يحقق الغايات اإلنسانية النبيلة .فالعقالنية هي التي منحت اإلنسان القدرة
على التحرر من غوائل الطبيعة واالنتصار على كل أشكال الضعف والقصور لبناء حضارة
اإلنسانية واإلنسان.
وال�س��ؤال الكبير ال��ذي يطرح نفسه هنا اآلن ه��و :أي��ن نحن العرب اليوم من سؤال
التنوير؟ وأين نحن من عصر األنوار؟ وما الدور الذي قام به املفكرون العرب إلخراج العقل
العربي واإلنسان من دائرة اختناقاته احلضارية إلى عالم النور واجلمال؟
إنها حالة مأساوية في حقيقية األم��ر عندما تأخذنا املؤشرات اإلحصائية العاملية
املوظفة ع��ادة لقياس م��دى تقدم األمم وحتضرها ،إل��ى استحضار ال�ص��ورة املأساوية
للتخلف الذي تعيشه أمتنا العربية في مختلف مستويات احلياة والوجود .فاملجتمعات
العربية تصنف وفقاً لهذه املؤشرات ،بني أكثر املجتمعات اإلنسانية تخلفاً وجه ً
ال وعسكر ًة
وتسلطاً ودموي ًة واستبداداً وغرقاً في مستنقعات الظالم .فالدول العربية تأتي دائما
في أدن��ى سلم التحضر اإلنساني من حيث التعليم واإلب��داع والبحث العلمي والتصنيع
والدميقراطية وحقوق اإلنسان!.
إنها صورة صادمة حقاً ،عندما نتأمل في مدى غياب العقل والنقد والتنوير والعقالنية
عن العقلية العربية ،وفي مستوى انحسار العلم وتراجع املعرفة العلمية والنظرة العقالنية
إلى الوجود .وتكون هذه الصورة أكثر صدماً ومأساوية ،عندما نتأمل في مستوى االنحدار
األخالقي والقيمي ،وفي مستويات انتشار الفساد والرشوة والتسلط والظلم واخلرافة
13
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واألوه��ام والتعصب والتسلط والطائفية واحل��روب الدموية واالنقسام ،وغياب حقوق
اإلنسان ،وتغييب حقوق املرأة والطفل ،إنه عالم متخلف بنيوي التخلف بامتياز.
لقد أبلى املفكرون والباحثون العرب في الكشف عن عوامل هذا التخلف األسطوري
الذي تعيشه األمة اليوم ،وقد أجمع معظمهم على أن غياب العقل وتغييبه كانا من أبرز
عوامل تخلف هذه األمة ،وأكثرها أهمية وخطورة .وقد بني كثير منهم أن تخلف هذه األمة
يتم حتت تأثير استبداد سياسي ،يقوم على محاصرة العقل والعقالنية؛ بتغييب كل أشكال
احلرية والدميقراطية ،وإخضاع األمة حلالة من االستبداد الوجودي الشامل.
وفي مواجهة هذه الوضعية املتردية ،حاول املفكرون واملصلحون العرب ،منذ عصر
النهضة حتى ال�ي��وم ،اخ�ت��راق ج��دار ال�ظ�لام احل�ض��اري ل�لأم��ة ،وتفجير أع�ت��اب العتمة
الوجودية التي حلقت بها .ومما يؤسف له أن املساعي
<<
التنويرية لهؤالء املفكرين التنويريني لم تؤت أكلها ،كما
كان يتوخى أصحابها .ويعود هذا اإلخفاق إلى نسق من
العوامل املوضوعية والتاريخية التي حالت دون نهوض
هذه األمة وحتضرها ،كما حالت دون استحضار احلالة
التنويرية العامة في املجتمعات العربية ،على غرار احلالة
ال�ت��ي شهدتها أوروب ��ا ف��ي ال�ق��رن الثامن ع�ش��ر ،إذ بقي
الفكر التنويري سجني النخب ،ولم يتحول إلى حالة تنويرية جماهيرية فاعلة في العالم
العربي.
وضمن هذه الوضعية خفتت أضواء التنوير ،وتراجع تأثيره ،وبقيت الساحة الثقافية
غارقة في العتمة ،ألن محاوالت النهضة في العالم العربي أخفقت حتت تأثير الطابع
النخبوي للتنوير ،فلم تستطع هذه احملاوالت أن تخترق حجب الظالم ،وبقيت اجلماهير
العربية حتت سيطرة الغرائز والعواطف وامليول البدائية املناوئة بطبيعتها لكل أشكال
العقالنية والتنوير .وكانت القوى املناوئة الظالمية أكثر قدرة على تدمير منصات التنوير،
وحجب أضوائه ،ومحاصرة مريديه ،وجتريدهم من القدرة على التأثير حضاريا في احلياة
واملجتمع.
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ومع الزمن ،وبفعل هذه العزلة التنويرية ،تكاثفت في املجتمع عقلية سحرية خرافية
ظالمية تنتفض ،إميانا بكل أشكال اخلرافة واألساطير ،لتتحول إلى عقلية عمياء تتميز
بخصائص االنصياع واال ِّتباع واخلضوع والقبول الصاغر لكل اإليحاءات التقليدية ،التي
تفرضها نصوص وتعاليم مفرغة متاما من جدواها ،ال تسندها أدلة وبراهني مقبولة،
لترسخ ثقافة جماهيرية استالبية ،بنيوية التخلف ،تعاند كل توجه منطقي عقالني.
ِّ
ومن املدهش أن هذه املوجات االغترابية التسطيحية ،استطاعت أن جتد طريقها
إلى فئات األكادمييني الضالعني في حمل الشهادات العلمية العالية .حتى إنك لَتُ ْذهل
عندما جتد أن جوهر ثقافة األكادمييني رمبا ال يختلف كثيراً عن ثقافة العامة ،والسيما
في مدى قبولها ملختلف أشكال وأمناط التفكير اخلرافي األسطوري النصي املنغلق على
األص��ول ال��ذي فرض نفسه في عقولهم كمقدسات غير
<<
قابلة للنقد والنقض والتحليل .ويبقى هذا دلي ً
ال على أن
اإلنتاج الثقافي التربوي ما زال يعمل بقوة على إنتاج أجيال
مصممة على القبول الصاغر لشكليات النص ،والتناغم مع
مستويات عالية من االنصياع التلقائي املبرمج ،وإضفاء
الطابع القدسي على كل ما تعلّموه من خرافات ونصوص
وتعاليم وأوهام وأساطير.
في مواجهة ه��ذا ال��واق��ع الفكري العربي امل ��أزوم ،ال��ذي يجأر بكل دالالت التخلف
ومؤشرات السقوط ،ما زالت فئة واسعة من املثقفني حتمل شعلة التنوير والضياء ،وفي
قلب هذه العتمة الوجودية التي خيمت على صدر األمة بدأت الشموع الثقافية املضيئة
تتألأل هنا وهناك ،حيث انبرت طائفة كبيرة من املفكرين -من كل االختصاصات واملشارب
العلمية والفكرية  -للعمل بصمت وصبر وإميان وعمق وتُ َؤ َدةٍ من أجل تشكيل حزمة هائلة
من الضوء قادرة على تبديد الظالم الذي تعيشه األمة.
أن الساحة الفكرية العربية تضم بني جناحيها اليوم عددا كبيرا من
ومما ال شك فيهَّ ،
ولكن تفرقهم وتشرذمهم
املفكرين التنويريني الراغبني في عملية البناء احلضاري لألمة،
َّ
في األنحاء  ،كان وما زال يضعف مسيرتهم التنويرية ،ويقلل من دورهم احلضاري الفاعل،
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أمس احلاجة إلى تشكيل حزمة ضوء كبيرة  ،قادرة على ممارسة الدور
وهم اليوم في ّ
احلضاري املنشود ،في مجالي النقد والتنوير.
و من هذا املنطلق عقدت مجلتنا “مجلة فكر ونقد” رايتها بني الرايات ،لتحمل رسالتها
التنويرية في مواجهة التردي الفكري الذي يخيم على احلياة الثقافية العربية في مجالي
التربية واملجتمع .وه��ي راي��ة تنويرية رفعتها جماع إرادة نخبة من املثقفني واملفكرين
وأساتذة اجلامعات العربية ،وهم نخبة من هؤالء الذين جمعهم الهم الفكري والثقافي
املشترك ،فعملوا بعزمية وإميان وتصميم على تأسيس هذه املجلة منار ًة فكرية وثقافية
تومض وتضيء في احلقل املعرفي الثقافي ،وهي تروم اليوم أن جتمع بني رواد الفكر أهل
التنوير وتوحد جهودهم في عملية البناء احلضاري تأصيال لقيم العقل والنقد والعقالنية
في ثقافتنا العربية.
وإذا كانت احلكمة القدمية تقول”:أن تُشعل شمعة خير لك من أن تلعن الظالم” ،وهو
قول جميل نبيل ،فإننا نستلهم هذا القول لنوقد  -عبر مجلتنا هذه  -شمعة تنوير تستمد
طاقتها من نور اإلميان الكبير ملؤسسيها بالدور احلضاري للثقافة في بناء حضارة العقل
واإلنسان.
وإنني باسم هيئة التحرير والهيئة االستشارية أوجه خالص الشكر والتقدير إلى الكتاب
والباحثني الذين أضاؤوا فكرياً في هذا العدد التأسيسي من مجلة نقد وتنوير ،والشكر
واجب علينا إلى كل من أسهم ،ومن يريد أن يسهم ،في إنارة شمعة مضيئة ،في محراب
هذه املجلة ،التي جتسد طموحنا الثقافي التنويري.
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>>

رؤﻳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟوﺿﺎع
اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺮﺑﻮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ
أ.د .ﻣﺠﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ
أﺳﺘﺎذ أﺻﻮل اﻟﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ
اﻟﺑﻴﺔ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ

magdnes@hotmail.com
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رؤية نقدية لألوضاع التربوية
الراهنة في مصر
في ضوء الفكر التربوي المعاصر
أ.د .مجدي محمد يونس
أستاذ أصول الرتبية  -كلية الرتبية  -جامعة املنوفية

متهيد :الفكر بوجه عام هو اإلطار املرجعي النظري لتجارب البشر أينما كانوا ،وهو ميثل جمموع
األسس النظرية واملفاهيم واملعاين التي تكمن خلف السلوك اإلنساين .وإذا كانت احلياة تتغري
وت جتدد باستمرار فإن الفكر يتغري ويتجدد باستمرار هو اآلخر ويتخذ صورًا متنوعة تبعًا للنشاط
البشري ،فهناك الفكر الفلسفي ،والفكر االجتماعي ،والفكر االقتصادي ،والفكر السياسي ،والفكر
الرتبوي .والفكر ال ينشأ من فراغ ،ألنه ميثل البناء الفوقي الذي يعرب عن الواقع االجتماعي الذي
ميثل البناء التحتي .وبالرغم من أن العالقة بني البناءين عالقة معقدة ومتشابكة ،إال أنها عالقة
تبادلية تقوم على أساس التأثري والتأثر فيما بينهما .ويف هذا السياق جند أن الفكر الرتبوي يف أي
جمتمع من اجملتمعات يستمد أهميته من كونه اإلطار النظري الذي يوجه املمارسات الرتبوية
يف اجملتمع ،فالعمل الرتبوي التطبيقي ال ميكن أن يؤتي ثماره ما مل يكن هناك إطارًا فكريًا
نظريًا من ورائه يحكمه ويوجهه ويسهم يف رسم سياساته وحتديد أولوياته.

وإذا كان مصير املجتمعات والشعوب في القرن احل��ادي والعشرين يتوقف إلى حد
كبير على مدى جناعة نظمها التعليمية وفعالية استراتيجياتها التربوية في إعداد اإلنسان
القادر على مواكبة تطورات العصر اجلديد ومواجهة حتدياته املتعددة ،فإن الفكر التربوي
الذي ميثل الشهادة الصادقة على العصر بشتى أوضاعه املجتمعية ،والذي يوجه اخلطط
والسياسات واملمارسات التربوية في أي مجتمع من املجتمعات بات في اآلونة األخيرة
تعترضه العديد من املشاكل والصعوبات التي تعبر لدى أغلب املهتمني بالشأن التربوي عن
حالة من التردي والتأزم.
واملجتمع املصري ،شأنه شأن باقي املجتمعات األخ��رى ،يتوقع من النظام التعليمي
أن يسهم في تشكيل اإلنسان املالئم للتعامل مع حتديات العوملة والثورة املعرفية والثورة
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الرقمية وتكنولوجيا املعلومات ،إال أنه يبدو في هذا اإلطار متعثر التحركات ،ومحدود
اإلمكانات ،فاملجتمع املصري في سعيه نحو التقدم والتجديد يجد نفسه أمام جملة من
املعوقات يأتي في مقدمتها الواقع االقتصادي الهزيل الذي يحد انطالقته ،والتركيب
االجتماعي الذي يعطل حركته ،والوضع الثقافي الذي يعرقل مسيرته ،وإلى جانب الرغبة
في التشبث بأصالة املاضي وامليل إلى االنفتاح على حداثة اآلخر ،فهو يتحرك داخل بنية
مجتمعية ،تسيرها عقلية تعتمد على احللول والشعارات الفضفاضة ،وتستند إلى خطاب
تربوي يغلب عليه البعد عن الواقع ،وهذا أمر يدركه ويشعر به كل مهتم بأمور التربية
والتعليم ،بل هو واقع فكري يُعبر عن مضمون العمل التربوي في الوقت الراهن.
ولعل نظرة عابرة على واقع التربية والتعليم في مصر تكشف عن أزمة حقيقية تكاد
تعصف بالنظام التعليمي ،وتتجلى آثار هذه األزمة في مظاهر كثيرة نراها ،ونسمعها،
ونعيشها كل ي��وم في حياتنا العامة واخل��اص��ة ،فهناك
الشكوى العامة من تدني مستوى طالب التعليم العام
<<
واجلامعي ،وهناك الشكوى من تدني مستوى اخلدمات
التعليمية املقدمة للمتعلمني ،وهناك الشكوى من ضعف
مستوى أداء املعلمني ،هذا فضال عن تدني مستوى طالب
التعليم الفني ،وتدني نظرة املجتمع إليهم ،وانصراف
الغالبية العظمى من طالب املرحلة الثانوية العامة عن
الدراسات العلمية ،واالنسياق اجلماعي إلى الدراسات
األدبية ليس حبا فيها ،بل هو وهم احلصول على مجموع ميكنهم من دخول اجلامعة،
هذا إلى جانب تفشي مشكلة الدروس اخلصوصية وانتشارها في كل املراحل التعليمية
ب��د ًء من االبتدائي وحتى التعليم اجلامعي ،أما واق��ع التعليم اجلامعي فهو أشد تأزماً
حيث التوسع في التعليم اجلامعي اخلاص على حساب التعليم اجلامعي احلكومي ،وزيادة
أعداد الطالب امللتحقني باجلامعات ،وتقليدية مناهج التعليم اجلامعي وطرق التدريس
املستخدمة ،واجتاه الطالب لاللتحاق بالدراسات النظرية بعيدا عن التخصصات العلمية
والتطبيقية التي حتتاج اليها عمليات التنمية ،وع��دم مناسبة متويل التعليم اجلامعي
احلكومي مع متطلبات حتقيق جودته ،هذا فضال عن ضعف الربط بني سياسات وأهداف
التعليم العالي وخطط التنمية ما أدى إلى عدم القدرة على حتقيق املوائمة بني مخرجات
التعليم اجلامعي واحتياجات سوق العمل كماً وكيفاً .
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ولعل محاولة تقدمي رؤية نقدية لألوضاع التربوية الراهنة في ضوء اجتاهات الفكر
التربوي املعاصر قد يسهم في تقدمي رؤية تربوية قد تساعد في التغلب على تلك األزمات
التي تعصف بقدرة النظام التربوي على إعداد املواطن املصري القادر على مواكبة العصر
ومواجهة حتدياته ،وهذا ما سوف تتعرض له هذه الورقة من خالل تناول ما يلي:
ستعراض أبرز اجتاهات الفكر التربوي املعاصر لتحديد كيفية االستفادة منها في بناء
املواطن القادر على التعامل مع معطيات احلاضر وكيفية التهيؤ للمستقبل.
حتليل ال��واق��ع التربوي املصري في إط��ار ال�ظ��روف املجتمعية ومستجدات العصر
وحتدياته.
تقدمي رؤية تربوية للنهوض بالواقع التربوي املصري في ضوء توجهات الفكر التربوي
املعاصر.
ولقد اعتمدت الورقة في منهجيتها على أسلوب التحليل النقدي ،حيث تتم املزاوجة بني
التحليل وإعادة التركيب ،والورقة في إطار هذه املنهجية اعتمدت على املتاح من األدبيات
في مجال الفكر التربوي املعاصر واألوضاع التربوية الراهنة ،بغرض معاجلتها للموضوع
برؤية بحثية تعتمد على البحث النظري بعيدة عن البحث اإلمبريقي.
أوال :أبرز اجتاهات الفكر التربوي املعاصر:
لقد ك��ان للتطورات العلمية والتكنولوجية التي شهدها العالم منذ منتصف القرن
العشرين وحتى اآلن انعكاساتها الواضحة على الفكر التربوي املعاصر ،فجاء استجابة
لهذه املتغيرات التي فرضتها معطيات عصر العوملة والتي متثلت أهمها فيما يلي:
االجتاه نحو دميقراطية التعليم:
تشير اجتاهات الفكر التربوي املعاصر إلى املزيد من توسيع دائرة الفرص التربوية
واالجتماعية املتكافئة ،وتعميمهاْ ،بَ��دءاً من شروط االلتحاق إلى نهاية السلم التعليمي،
ووصوال إلى االستثمار الرشيد ملخرجات النظام التربوي عبر دمجها في النظام اإلنتاجي
واالجتماعي العام .ويتطلب األمر ضمان االستفادة املستمرة واملتجددة من حقوق التربية
والتعليم بالنسبة لكافة املواطنني .ألن دميقراطية التعليم تستلزم ضرورة الربط التكاملي
بني التخطيط التربوي والتخطيط االجتماعي الشامل ،القائم على إستراتيجية تنموية
وموجهة لالنتقال بالنظام
تشاركية ،مستهدِ فة حتقيق دميقراطية التربية والتعليم،
ِّ
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التربوي  -أفعاال وممارسات ومضامني و ميكانيزمات عمل  -من وضعية إسهامه في
إعادة إنتاج التمييز التربوي واالجتماعي ،إلى وضعية يتجه فيها أكثر نحو دميقراطية
التعليم من جهة ،وتدعيم املشروع الدميقراطي والتنموي في املجتمع من جهة ثـانية ()1
فاإلنسان الذي هو محور العملية التربوية هـو في اآلن ذاتـه مـحور الدميقراطـية والتـنمية
في املجتمع .وإذا كان العنصر البشري هو هدف وغاية كل من التربية والدميقراطية،
فإن تأهيله لالنخراط بفاعلية في البناء التنموي والتغيير الدميقراطي ،ال يتطلب فقط
تعليمه وتربيته وفق توجهات متهينية واقتصادية باألساس ،وإمنا يستوجب ذلك أيضا
إعداده وفق ثقافة تربوية واجتماعية مبنية على قيم الدميقراطية .وتأسيسا على هذا،
فإن دميقراطية التربية التي تنادي بها االجتاهات التربوية املعاصرة هي منهج وثقافة،
ومنظومة قيم وتصورات و معايير كونية ومحلية في اآلن ذاته وبالتالي فإنها ليست أداة
لتنميط الشعوب واملجتمعات في قوالب جاهزة أو مناهج مطبقة سلفا وإمنا هي عملية
تربوية يُفترض أن يتم فيها تفاعل تكاملي بني الذاتي واملوضوعي ،واحمللي والكوني .األمر
الذي يسمح بتجاوز املنظور االختزالي الضيق للدميقراطية على صعيد املجتمع الواحد،
إلى املفهوم الدميقراطي الواسع على الصعيد الكوني بشكل عام ( )2وعلى ضوء ما تقدم
فإن أوضاع التردي والتدهور التي يعيشها نظام التربية والتعليم في مصر ،تشير إلى أننا
مازلنا بعيدين عن جعل مؤسساتنا التربوية قادرة على أن تكون دعامة للبناء الدميقراطي
كمشروع مجتمعي وحضاري عام (.)3
التوجه نحو التعليم اإللكتروني:
أدى التقدم التكنولوجي املستمر إلى ظهور أساليب جديدة للتعليم غير املباشر ،وترتب
على هـذا التقـدم انتشار التعليم عبر الشبكة اإللكترونية ،وفي السنوات املاضية ظهرت
ثورة هائلة في تطبيقات الكمبيوتر التعليمية ،وما زالت استخدامات الكمبيوتر وشبكة
املعلومات العاملية ( اإلنترنت) في مجال التعليم تزيد يوما بعد يوم ،فمـن الـتعلم القـائم
علـى الكمبيوتر  Computer Based Learningإلى استخدام اإلنترنت في التعليم
 On Lin Learningثم التعلـيم اإللكتروني ELearning .وأخيرا وليس آخرا التعليم
باحملمول  .M Learningوتكمن فلسفة التعليم اإللكتروني في أنه مفهوم يتميز بالكثير
من املميزات التي جتعلـه يفـوق النظام التقليدي في التعليم والتعلم ،فهو يساعد في التغلب
على مشاكل األعداد الكبيرة من املتعلمـني فـي قاعـات الدرس ،ويلبى الطلب االجتماعي
املتزايد على التعليم ،ويوسع فرص القبول في مختلف مراحل التعليم (خاصـة التعليم
العالي) كما أنه يسهل مهمة التدريب والتأهيل والتعليم املستمر والتعلـيم الـذاتي دون
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ارتباط بالز مان واملكان والعمر الزمني (.)4
والتعليم االلكتروني Electronic Learning .هو نظام تفاعلي يعتمد على بيئة
الكترونية متكاملة ،ويستهدف بناء املقررات الدراسية بطريقة يسهل توصيلها ،بواسطة
الشبكات اإللكترونية ،وهو أيضا منظومة تعليمية لتقدمي البرامج التعليمية او التدريبية
للمتعلمني او املتدربني في أي وقت وفي أي مكان باستخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت
لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية متعددة املصادر بطريقة متزامنة في الفصل الدراسي او
غير متزامنة عن بعد دون االلتزام مبكان محدد اعتمادا على التعلم الذاتي والتفاعل
االفتراضي بني املتعلم واملعلم)5(.
وقد لقيت فكرة التعليم اإللكتروني صدى مقبوال نظرا لعدة أسباب منها:
أسباب تربوية :تتمثل في قصور األساليب التقليدية للتعليم في مواجهة األعداد
ال�ك�ب�ي��رة م��ن املتعلمني ،ون�ق��ص ال �ك��وادر ال�ب�ش��ري��ة من
<<
املعلمني واإلداري�ي��ن ف��ي بعض األح �ي��ان ،وع��دم كفاية
اخل��دم��ات التربوية والنمطية في امل �ق��ررات الدراسية
وأساليب التدريس.

االجتماعية املختلفة

أسباب اجتماعية :تتمثل في تزايد الطلب االجتماعي
على التعليم في الوقت الذي تعجز فيه مؤسسات التعليم
ع��ن تلبية ال�ط�ل��ب االج �ت �م��اع��ي مب��ا ي�ن��اس��ب الشرائح

أسباب اقتصادية :تتمثل في زيادة كلفة التعليم وتناقص الدعم احلكومي،و إمكانية
تعليم أعداد كبيرة بتكلفه قليلة ،وتقدمي برامج تعليمية تتناسب مع حاجات سوق العمل.
أسباب جغرافية :تتمثل في بعد املسافة بني املتعلمني ومؤسسات التعليم ووجود مناطق
جغرافية شبه معزولـة و عدم التوازن في التوزيع اجلغرافي ملؤسسات التعليم مما يتنافى
مع دميقراطيـة التعلـيم وتكـافؤ الفـرص التعليمية
أما أهم املبادئ التي يستند اليها التعليم اإللكتروني فهي:
التعليم املستمر والتعلم الذاتي الذي يعتمد على قدرات األفراد واستعداداتهم.
املرونة في توفير فرص التعليم للمتعلمني ونقل املعرفة إليهم وتفاعلهم معها بصرف
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النظر عـن الزمـان واملكان.
دميقراطية التعليم وتكافؤ الفرص بني املتعلمني دون تفرقة بـسبب الظـروف االجتماعيـة
واالقتـصادية وغيرها.
التعليم التشاركي أو التعاوني ال��ذي يسمح بتبادل اخل�ب��رات بني املتعلمني وتداول
املعلومات بحيث يستفيد كل املشاركني من بعضهم البعض.
املشاركة املجتمعية في التعليم:
أصبح التعليم منذ نهايات القرن املاضي يعاني العديد من الصعوبات ،التي متثلت في
تزايد النمو السكاني وازدياد الطلب االجتماعي على التعليم ،وغموض األهداف ونقص
التخطيط للسياسة التعليمية ،وعدم مواءمة مخرجات التعليم الحتياجات سوق العمل مما
ترتب عليه ارتفاع معدالت البطالة ،وأدى ذلك إلى تعالي األصوات التي تطالب بضرورة
توجه التعليم نحو اجلودة ما يعني ارتفاع تكلفة التعليم
في الوقت ال��ذي يعاني فيه من قلة اإلنفاق احلكومي.
<<
ومن هنا ظهرت الدعوات إلى ضرورة املشاركة املجتمعية
في التعليم انطالقاً من عدد من املبررات التالية (:)6
سرعة التغيرات الناشئة عن التقدم العلمي وتطبيقاته
التكنولوجية ،وما يصاحبه من قابلية الفرد واجلماعة
إلدراك املنجزات احلضارية لهذا التقدم.
ضرورة وجود شراكة بني كافة التنظيمات االجتماعية واملهنية من أجل تعليم له مغزى،
ويتطابق مع مواقف احلياة املعاصرة ،ويفي بحاجات سوق العمل.
ضعف املؤسسات التربوية النظامية وعجزها في تقدمي اخلدمات التعليمية للمواطنني،
وخاصة في ظل أزمات اإلنفاق على التعليم ،مما أظهر دعوات لترشيد اإلنفاق ،وضرورة
وجود شراكة ما بني احلكومات واملجتمع في مجال التعليم.
ويضيف الشخيبي ( )2004إلى هذه املبررات ما يلي (:)7
 الشعور العام بـضرورة عـودة التعاون والتكامل املفقود بني األسرة واملدرسة واملجتمع،والذي أدى فقدانه إلى تدهور العمليـة التربويـة.
ظهور بعض املشكالت التعليمية واالجتماعية التي لها انعكاساتها السلبية على املـتعلم23

نقد وتنوير -العدد األول  -مايو/أيار  -صيف ()2015

واملدرسة واملجتمع مبؤسساته املختلفة ،ومنها ارتفاع كلفة التعليم وتدني اإلنفاق احلكومي
على التعليم ومشكلة الدروس اخلصوصية ،والتسرب ،واإلدم��ان والعنف ،ومواجهة مثل
هذه املشكالت وغيرهـا حتتاج لتضافر جهود املجتمع بأفراده ومؤسساته املختلفة لتتعاون
مع املدرسة .وبنا ًء علـى ذلك كان من بني أهداف املشاركة املجتمعية في التعليم اإلسهام
اإليجابي في التعامل مع هـذه املشكالت وتنقية النظام التعليمي واملجتمع بأسره منها.
وبصفة عامة فإن املشاركة املجتمعية تسعى إلى تنمية قيمة االنتماء والوالء ،وهي إحدى
صور التعبير عن حق الفرد في ممارسة حريته خاصة في املجتمعات الدميقراطية التي
تؤمن بحقوق اإلنسان .فاملشاركة حق إنساني أكدته الدساتير واملواثيق الدولية والقوميـة
املرتبطـة بحقوق اإلنسان التي تؤكد حقه في إب��داء ال��رأي ،وتقدمي املعرفة لآلخرين،
واالشتراك في الشئون العامة ملجتمعه بطريق مباشر أو غير مباشر ،واملشاركة بحرية
في احلركة الثقافية ملجتمعه( ،)8كما أن مدخل الشراكة يساعد على انسجام املدرسة مع
محيطها واالنفتاح على بيئتها .كما يقدم العديد من املوارد البشرية واملادية لدعم املدرسة
ومتويل أنشطتها في ظل الشكوى من تراجع موارد التمويل ،فشراكة اآلباء مع املعلمني هي
السالح السري الذي ميكن أن يغير مستقبل التعليم ملا له من تأثير على حتصيل الطالب
وأدائهم في االختبارات وانتظامهم في الدراسة و تنمية مهاراتهم االجتماعية)9( .
االهتمام بالتنمية املهنية للمعلمني:
من التأكيدات التي بدت واضحة في اجتاهات الفكر التربوي املعاصر أن املعلــم ال
يــستطيع أن يــؤدي أدواره مــدى احليــاة مبجموعــة محــددة مــن املعــارف واملهــارات في
عــصر يتميــز بــسرعة التطــور والتغيــير في كافة املجاالت ،فقد ساعدت الثورة الهائلة في
مجال املعلومات و اإللكترونيات و احلاسبات و االتصاالت على ظهور اجتاهات حديثة في
مجال إعداد املعلم و تنميته مهنياً كنتيجة مباشرة لتفاعل مؤسسات إعداد و تأهيل املعلم
مع املتغيرات املعاصرة ،إذ ليس من املعقول أن تواجه التحديات التي تفرضها املعطيات
احلالية واملستقبلية للعوملة ببرامج إعداد املعلمني التي صيغت في املاضي وبالتالي ظهرت
احلاجة إلعادة هيكلة برامج إعداد املعلم وتأهيله مهنيا باملواصفات واملعايير التي تتناسب
مع حجم التحديات التي يواجهها نظام التعليم .وقد تركزت املبررات الداعية لالهتمام
بالتنمية املهنية للمعلم فيما يلي (:)10
 .1الثورة املعرفية والتفجر املعرفي في جميع مجاالت العلم واملعرفة.
 .2الثورة في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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 .3تعددية ادوار املعلم وتعدد مسؤولياته في املجال التعليمي.
 .4املستجدات املتسارعة في مجال استراتيجيات التدريس والتعليم.
 .5التوجه العاملي نحو التقيد باجلودة الشاملة في التعليم.
وانطال ًقا من ضرورة االهتمام بإعداد املعلم و تنميته مهن ًيا فقد كان من الضروري
التركيز على التكامل بني إعداد املعلم ينقبل اخلدمة و تنميتهم مهن ًيا أثنائها .واالهتمام
بتحديث برامج إع��داد املعلمني قبل االلتحاق باملهنة وت��دري��ب املعلمني أثناء اخلدمة.
واالهتمام بتطوير الهيئة التدريسية في كليات التربية .و تطبيق معايير اجلودة الشاملة
في مؤسسات إعداد املعلم و حتديث طرق التدريس و أساليبه في مؤسسات إعداد املعلم
وتوظيف التكنولوجيا احلديثة في مؤسسات إعداد املعلم واالجتاه نحو تطبيق الرخصة
املهنية ملزاولة مهنة التعليم.
التوجه نحو تطبيق اإلدارة التربوية اإللكترونية:
منذ أواخر القرن العشرين و معبدايات القرن احلادي و العشرين،حدثت طفرة هائلة في
املجال التكنولوجي على املستوى العاملي ،ترتب عليها انه أصبح من الضروري على جميع
املنظمات املجتمعية استخدام أساليب إدارية حديثة تواكب هذا التطور التكنولوجي،وبرز
من بني هذه األساليب ما أصبح يعرف باإلدارة اإللكترونية التي مت ِّكن الكثير من املؤسسات
و منها املدارس من معاجلة وثائقها وعملياتها بطريقة الكترونية،أدت إلى انحسار املعامالت
الورقية،و التخلي عن أساليب اإلدارة التقليدية لتحل محلها اإلدارة اإللكترونية.
وتركز فلسفة اإلدارة االلكترونية على استخدام نتاج الثورة التكنولوجية في حتسني
مستويات أداء األجهزة احلكومية ورفع كفاءتها لتحقيق األه��داف املرجوة منها ،ويعتبر
مفهوم اإلدارة اإللكترونية واح ًدا من املفاهيم احلديثة في الفكر اإلداري املعاصر ،الذي
يرى أن اإلدارة اإللكترونية هي إدارة بال أوراق تسعى إليها املؤسسات العامة واخلاصة على
مختلف أنشطتها للوصول إلى الشفافية في التعامل اإلداري ورفع كفاءة تقدمي اخلدمات
والتقليل من اإلجراءات البيروقراطية ( .)11وبذلك أصبحت اإلدارة االلكترونية مدخال
مهما يسهم في حل الكثير من مشكالت اإلدارة التربوية واملدرسية وفي نفس الوقت تعد
استجابة ملتطلبات سرعة االجناز ودقة املعلومات التي يجب أن تتوفر في اإلدارة التربوية.
ولعل استجابة اإلدارة التربوية للتوجه نحو اإلدارة اإللكترونية يرجع إلى عدد من املبررات
ميكن أن نذكر منها ما يلي:
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التوجه نحو توظيف تكنولوجيا املعلومات في اتخاذ القرارات.
ازدياد حدة املنافسة بني املؤسسات التربوية ،وضرورة وجود آليات للتميز داخل كل
مؤسسة تسعى للتنافس.
االستجابة لتحقيق التواصل املستمر بني العاملني مع اتساع نطاق العمل وتشعب
تخصصاته.
شروط التوظيف التي تشترط على املتقدم للوظائف القيادية فهم التكنولوجيا احلديثة،
وتطويعها في حل املشكالت التربوية بفعالية وكيفية التعامل معها.
ثاني ًا :مالمح الواقع التربوي املصري:
تشير األوضاع الثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية التي تعيشها مصر في
الوقت الراهن إلى أنها حتمل في طياتها حتديات شرسة على املستوى الدولي واحمللي،
أما التحديات على املستوى الدولي فهي عديدة ويأتي في مقدمتها حتدى العوملة ،وحتدى
اخلصخصة وحتدى الثورة التكنولوجية وثورة املعلومات واالتصاالت والتي تفرض على
املجتمع ض��رورة مواكبة التغيرات التكنولوجية في العمل واحلياة واستيعاب االنفجار
املعرفي .ولعل أخطر انعكاسات هذه التحديات يتمثل في مردودات التقدم التكنولوجي
واملعرفي على الهياكل و البنى االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية ،والتي
تؤدي بدورها إلى تغيرات سريعة تفرض مطالبها على مؤسسات التعليم وتضعها أمام
واقع سريع التغير حتى تتمكن من توفير املوارد البشرية القادرة على التصدي للتحديات
ومواكبة التغيرات واالنخراط في عصر العلم والتكنولوجيا ومعرفة كيفية التعامل مع
مستجدات العصر (.)12
أما على املستوى احمللي فيالحظ أن الواقع املصري بصفة عامة وبعد قيام ثورتني
متتاليتني في غضون ثالث سنوات نتج عنهما أوضاع مجتمعية متثلت في وجود دولة غير
قادرة على تشييد مشروع مجتمعي قائم على التكامل والوفاق ،واضح في مكوناته وأهدافه
وتوجهاته السياسية واالقتصادية واالجتماعية بل والفكرية بصفة عامة ،والدولة في هذا
السياق ال متتلك مقومات املشروع الدميقراطي املتكامل العناصر الذي يستند إلى فلسفة
واضحة أو رؤى محددة ،وقد ترتب على هذا الوضع ضعف النسق الثقافي واأليديولوجي
املوجه للمجتمع واملؤطر له فكرا ومم��ارس��ة ،فأصبح يعيش حالة من ع��دم االنسجام،
والتضارب ،والتناقض في الغايات واألهداف كما في الوظائف والنتائج ،وقد انعكس ذلك
كله على األوضاع التربوية فجاءت انعكاسا صادقا لألوضاع املجتمعية السائدة مبا فيها
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من احباطات وما يعتريها من تخبطات بل إنها أيضا تعبر عن أسس وتوجهات فكرية تتسم
بحالة من الفوضوية وعدم الوضوح .
ويشير الواقع التربوي إل��ى أن نظام التعليم في مصر ما زال دون مستوى حتقيق
طموحات املجتمع من التربية والتعليم ،ولعل ذلك يبدو واضحاً من خالل حتليل بعض
األوضاع التربوية ،التي تشير إلى أن هناك العديد من املشكالت التي يعاني منها هذا
النظام والتي ميكن اإلشارة إلى بعضها فيما يلي:
غياب الفلسفة االجتماعية والتربوية الواضحة:
إن غياب الفلسفة االجتماعية العامة أو ضعفها ميثل واح��دة من أهم اإلشكاليات
التي تعوق صياغة وبناء فلسفة تربوية ألي مجتمع ،فالفلسفة التربوية هي صورة من
صور فلسفة املجتمع عامة ،وهي ليست مجرد مرآة تعكس سلبيا ما يحيط بها فحسب
امنا هي تشتبك في حـركـة جـدل وتـفـاعـل مـع الظروف احمليطة بها ،ومن ثم فإن فلسفة
الـتـربـية هو منظومة فرعـيـة من نظام أكبر هو الفلسفة
<<
االجتماعية الـعـامـة وهذا يعني أن املنظومة التربوية ال
تعمل وحدها ،إذ البد أن تعمل في تناغم وتكامل واتساق
مع سائر املنظومات املجتمعية األخ��رى مما يستوجب
حتمية االرتكاز إلى منطلقات مجتمعية عامة مستمدة
مما يسمى الفلسفة العامة التي تعبر عن األهداف الكلية
للمجتمع ونهجه العام وتطلعاته املستقبلية .وعليه فإن
غياب ه��ذه الفلسفة االجتماعية العامة أو ضعفها أو ضبابيتها ميثل واح��دة من أهم
اإلشكاليات التي تعوق صياغة وبناء فكر تربوي ألي مجتمع.
وفي هذا السياق جند أن فلسفة التربية التي توجه العمل التربوي في مصر تنقسم
بني تيارين يبدو للوهلة األولى أنهما متضادان وهما :التيار الذي يدعو إلى محاولة تلمس
معالم الفكر التربوي من خالل جهود التأصيل اإلسالمي في جوانبه النظرية والتطبيقية،
والتيار الثاني الذي يتمثل في الفكر الليبرالي الذي يعتمد على النظم املستمدة من التجربة
الغربية .وهذا يعني أن السمة املميزة لفلسفة التربية هي التأرجح بني اجتاهني :االجتاه
األول ميثله دعاة إحياء التراث التربوي أو إعادة اكتشافه من منطلق األصالة واحملافظة
على املوروث الفكري احلافل بالنظريات واالجتاهات التربوية املستمدة من عصور االزدهار
اإلسالمي بصفة عامة والذي كانت مصر متثل جزءا مهما وحيوياً منه .أما االجتاه الثاني
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فيمثله دعاة املعاصرة واالنفتاح على الغرب والذين ينادون باالستعانة بالكفاءات واخلبرات
واألدوات األجنبية من أجل حتقيق املكانة التربوية املنشودة ،وأصحاب هذا املوقف مييلون
لتقليد الغرب ومحاكاته في تصوراته وممارساته التربوية بغرض اللحاق بركب احلضارة
العاملية وتربوياتها احلديثة وه��ؤالء ال ي��رون في إحياء التراث التربوي الوسيلة املثلى
لالنطالقة النهضوية التي يسعى اليها املجتمع)13 ( .
واحلقيقة أن اآلراء والتصورات املنبثقة من هذين االجتاهني ،وإن كانت توظف لتحقيق
نفس الغايات واأله��داف ،إال أنها تختلف في األساليب والوسائل ،إذ أن النقاش الدائر
بني أنصار هذين املوقفني بخصوص التأثير في الواقع التربوي ،يزداد حدة يوما بعد يوم
دون أن يلوح في األف��ق احتمال التوصل إلى حد أدن��ى من التفاهم .وأم��ام هذا الوضع
املتردي الذي يفتقر إلى اإلجماع حول حتديد رؤية تربوية توافقية ،جند أن فلسفة التربية
واأله��داف التربوية املستمدة منها والسياسة التربوية احلالية جاءت متذبذبة ومعرضة
باستمرار إلى التغيرات املفاجئة واملبادرات العشوائية واإلصالحات الترقيعية (.)14
وقد انعكس ذلك على نظام التعليم املصري فرغم
<<
كل اجلهود واملبادرات في مجال تعميم التعليم وتوسيع
قاعدة انتشاره ،ورغم كل اإلصالحات والتعديالت في
األهداف والسياسات واخلطط ،وفي املناهج التعليمية
ومحتوياتها وفي استراتيجيات التدريس وأساليبها ،إال
أن ال��واض��ح ه��و أن جميع ه��ذه اخل �ط��وات والترتيبات
تشكو من ثغرات ونواقص عديدة بدت واضحة في ظهور
بعض األعراض السلبية على بنية اإلنسان املصري ومقوماته وانعكس ذلك على سلوكياته،
فاتسمت بالفردية والسطحية في التفكير ،وضعف الرغبة في العمل واإلن�ت��اج وقلة
االنضباط ،وانتشار مشاعر الالمباالة وعدم حتمل املسئولية ،والعشوائية في التخطيط
والعمل ( .)15هذا فضال عن أحادية الرؤية في تفسير األحداث والدوافع الكامنة وراءها،
فالسلوك االجتماعي السائد يتميز بدرجة عالية من احلدية ،فاألشياء إما خطأ وإما
صواب ،واملواقف من هذه األشياء إما الرفض وإما القبول ،مع جتاهل احتماالت التعامل
املرن واألخذ بالوسطية .وفي أغلب األح��وال ال مكان حلسن النية واحلق في االجتهاد
عندما يكون التعامل مع اآلخر من موقف االختالف في الرأي والتباين في تقدير الظروف
( )16وقد يرجع ذلك كله إلى أن الفكر التربوي احلالي باختالف مرجعياته ومنطلقاته
قد انعكس على املمارسات التربوية املعتمدة في النظام التعليمي والتي جاءت في غالبيتها
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تفضل اجترار املعلومات وخزنها على معاجلتها وتنقيتها وحتديثها ،وترجح كفة ما هو
نظري مجرد على ما هو عملي محسوس ،وتغلب اجلدل العقلي على التفكير املنهجي و
تستهوي التقليد واحملاكاة على التجديد واالبتكار(.)17
ولقد اشارت العديد من الدراسات ( )18إلى أن غالبية مشكالت بناء اإلنسان املصري،
إمنا مردها إلى غياب فلسفة واضحة ميكن االسترشاد بها في رسم السياسات التربوية،
ووض��ع اخلطط ملواجهة سلبيات تعليم اإلنسان املصري واحل��د منها .وق��د ترتب على
ذلك العديد من املشكالت التربوية مثل :فقدان التوازن بني الكم والكيف ،واالختالل بني
احلاجات واإلمكانيات ،وبني تربية األسوياء واملعاقني ،وبني النظرية والتطبيق ،وغيرها من
املشكالت ،وهذا يشير إلى أن معظم املمارسات التربوية املوجهة لبناء اإلنسان املصري،
إمنا تفتقر إلى االستناد إلى فلسفة تربوية معاصرة واضحة املعالم ومحددة األسس ،تعبر
عن أهداف املجتمع وقيمه واجتاهاته وحاجات أفراده ،وغالباً ما تعتمد تلك املمارسات
على االجتهادات الفردية غير املخططة علمياً في مجال بناء اإلنسان املصري وتربيته.
()19فجاء اإلنسان الذي تعده التربية احلالية اغترابياً سلبياً ال ميتلك القدرة على مواجهة
التحديات التي تفرضها روح العصر بسبب غياب املرجعية الفكرية واالجتماعية التكاملية
التي يفترض أن تكون مؤطرة وموجهة للنظام التربوي.
قصور املناهج التعليمية عن مواكبة مستجدات العصر:
إذا كان إكساب املعرفة ،والتكيف مع املجتمع ،وتنمية الذات والقدرات الشخصية هي
غايات رئيسية البد أن تفي بها التربية في كل عصر من العصور ،فإن عصر املعلومات
قد أضاف بعداً تربوياً رابعاً أال وهو ضرورة إعداد اإلنسان ملواجهة مطالب احلياة في
ظل عصر املعلوماتية،ولعل ذلك يأتي انطالقاً من إن االرتباط بني املعلومات التي يستقيها
اإلنسان ومكونات احلياة نفسها ميثل الطريق الطبيعي واملدخل احلقيقي الستيعاب املعرفة
والتفاعل معها والتأثر بها ،مما يعطى احلياة حيويتها وديناميكيتها وتأثيرها القوي لدى
اإلنسان وتفاعله معها(.)20
ولكن بالرغم من كل ذلك فإن املناهج التربوية احلالية ما تزال تقليدية في محتوياتها
ومضامينها ،صلبة في أساليبها وطرقها ،ورافضة ملنطق التجديد والتحديث .فباإلضافة
إلى كونها يغلب عليها الطابع النظري األكادميي والتلقني املعرفي على حساب اجلانب
التطبيقي املهاري ،فهي تفتقر إلى االتساق بني محتوياتها وأهدافها وبني قدرات التالميذ
ومهاراتهم وميولهم وواقع املجتمع ومشكالته وحاجاته .وأكثر من هذا فهي مبنية على
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ترجيح كفة التعليم الكمي على كفة التعليم النوعي وباعتماد منطق السيطرة واالمتثال
على حساب منطق احلرية واملبادرة وهكذا يالحظ أن كل ما تعبر عنه هذه املناهج بفعل
نزعتها املاضوية وتركيزها على كل ما هو خالد في التراث ،ال تبدو على ما هي عليه
اآلن مستعدة ملواكبة معطيات العصر .فهي على عكس املبادئ التي تدعيها ،وخاصة
مبادئ الدميوقراطية والعقالنية واحل��داث��ة واحل��ري��ة ،جندها تسهم في ب��زوغ وانتشار
مظاهر التعصبات الفردية واجلماعية ،وكل ما يرافقها من سلوكيات وتصرفات عدوانية
حتركها الغرائز واالنفعاالت واأليديولوجيات أكثر مما يحكمها العقل والواقع والتفكير
العلمي ( ،)21فلقد وظفت املناهج التربوية توظيفاً أيديولوجيا ،وما زال��ت تلعب دوراً
طبقياً يعزز اجتاهات التسلط ،واإلكراه ،واالنتقائية إلى حد كبير ،فهى مبحتوياتها ،وآليات
تدريسها تعمل بصورة واعية شعورية أو ال شعورية على تعزيز قيم التسلط ،والتمايز،
واإلكراه ،واالصطفاء وتعطل بصورة عامة اجتاهات العمل احلر واإلبداع والنزعة العقلية
وحتقيق التكامل في الشخصية اإلنسانية ( )22هذا إلى جانب قصور املناهج احلالية
عن إعداد األفراد للتعامل مع معطيات العصر و مستجداته بـوعي وبتفكيـر ،فلقد حدثت
تطورات عديدة في مختلف مجاالت احلياة في السنوات األخيرة تستلزم إعادة النظـر
في املناهج احلالية وتطويرها ملواكبة هذه التطورات مبا يتناسـب مـع التقـدم العلمـي
والتحـوالت االجتماعية واالقتصادية والتغيرات العاملية وتلبيتها ملطالب التنمية االجتماعية
واالقتصادية في املجتمع ()23
غياب الرؤية املستقبلية في اعداد املعلم وتنميته مهني ًا:
ميثل التفكير في املستقبل أحد النوازع اإلنسانية على مر العصور ،غير أن أهمية
هذا التفكير ب��دأت ت��زداد مع سرعة التحوالت التي يشهدها العالم في الوقت احلالي
في مختلف املجاالت .ولقد شاع في اآلونة األخير حوار واسع إلصالح النظم التعليمية
ملواجهة حتديات احلاضر واملستقبل وألنه ال ميكن احلديث عن إصالح التعليم مبعزل عن
إصالح املعلم وأحواله ،فقد حظي معلم املستقبل مبساحة كبيرة من هذا احلوار باعتباره
أحد املكونات األساسية ملنظومة املستقبل ،ولكن بالرغم من ذلك فما زال اعداد املعلمني
مبصر ميثل إحدى وجوه األزمة التربوية الراهنة حيث برامج اإلعداد مصممة على أساس
املاضي واملعلمون مطالبون بالتعامل مع املستقبل وإعداد الطالب ملواجهة حتديات هذا
املستقبل وهنا تبرز مفارقة التضارب بني املاضي الذي تقوم عليه برامج إعداد املعلمني
وبني املستقبل الذي سيتعاملون معه.
ويشير الواقع التربوي إلى أن هناك حتديات عدة تفرض نفسها على قضية تطوير
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برامج إعداد املعلم وتنميته مهنيا ،ملواجهة حتديات مستقبل االشتغال مبهنة التعليم وهذه
التحديات تتمثل في:
حتديات خارجية :تأتي من خارج نظام التعليم مثل حتديات التكنولوجيا واملعلوماتية،
وحتديات العوملة والدميقراطية ،والتحديات االجتماعية والسكانية والبيئية واالقتصادية.
حتديات داخلية :تأتي من داخل نظام التعليم كاألمناط اجلديدة للتعليم ،والطبقية
األكادميية وما يرتبط بها من تراخيص مزاولة مهنة التعليم ،وانتشار العنف داخل املدارس،
وضغوط العمل.
حتديات التوتر بني التعليم واألنظمة احمليطة سواء كانت اقتصادية “ كهيمنة القيم
االقتصادية وقيم اجل��ودة واالعتماد ،ورب��ط التعليم بسوق العمل ورب��ط األج��ر باألداء
واحملاسبية ( )24أو اجتماعية (كضغوط الطلب االجتماعي املتزايد على التعليم ،وضغوط
الشراكة املجتمعية في التعليم)
وعلى ضوءهذه التحديات يصبح هناك حاجة ماسة إلعادة هيكلة برامج إعداد املعلم
وك��ذا برامج التنمية املهنية املستدامة لتتالءم مع املواصفات واملعايير الالزمة إلعداد
وتنمية املعلم.
تقليدية اإلدارة التربوية وعدم مواكبتها للتطور العلمي والتكنولوجي.
لقد أصبحت تقنية املعلومات اإلدارية عنصراً أساسياً ومهماً في املؤسسات مبختلف
أنواعها لكونها أداة مهمة في إجناز األعمال بشكل كفء ودقيق وسريع ،وكذلك ملواجهة
التحديات اجلديدة التي تفرضها الثورة املعلوماتية في الوقت احلاضر ،وأصبح من
الضرورة مبكان استخدام هذه التقنيات احلديثة لضمان استمرار هذه املؤسسات في
أداء أعمالها بكفاءة عالية خاصة مع ازدياد التنافسية وزيادة الوعي بأهمية اجلودة في
املخرجات والسرعة في إجناز األعمال ،وهذا ما يستدعي تغيير املفاهيم السائدة في
اإلدارة التقليدية بالتعليم .ولكن بالرغم من ذلك فإن الواقع الفعلي ملستوى إدارة التعليم
في مصر يشير إل��ى وج��ود ع��دد من جوانب الضعف والقصور واملشكالت التي تتعلق
بإدارة التعليم ،ويبدو ذلك واضحاً في محدودية أدوارها ،وعدم التوازن بني املسئوليات
والصالحيات املمنوحة للقيادات اإلدارية ،وغلبة النمط املركزي على أداء العمل اإلداري.
وتقليدية العمل اإلداري وعدم مواكبته للتطور العلمي والتكنولوجي العاملي على صعيد
جمع ومعاجلة املعلومات وتصريف املعامالت اإلدارية.
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وبالرغم مما تبذله الدولة من جهود في مجال األخذ بتكنولوجيا املعلومات في العملية
التربوية واإلداري��ة داخ��ل مؤسسات التعليم ،إال أن هذه اجلهود ما زال��ت دون املستوى
املطلوب ،واملعوقات مازالت كثيرة ،منها ما يتعلق بالتمويل واإلمكانات املادية ،ومنها ما
يتعلق باللوائح والتشريعات التي حتد من اإلس��راع في األخذ بالتكنولوجيا في اإلدارة،
ومنها ما يتعلق مبدى وعي القائمني على أمر التعليم والعاملني فيه مبدى أهمية األخذ
بالتكنولوجيا في ادارة التعليم ،كما أن املناخ اإلداري السائد داخل املؤسسات التربوية
ال يشجع على االبتكار ،نظرا لتمسك القيادات اإلدارية باألساليب التقليدية خوفا على
أماكنها الوظيفية ،هذا إلى جانب أن واقع اتخاذ القرار في إدارة التعليم ما زال يتسم
باملركزية الشديدة ،فاألجهزة اإلداري��ة العليـا لها السلطة العليـا ،ألنها تضـع مبفردهـا
القرارات واللوائـح و قواعد العمل ،أما األجهزة اإلدارية التابعة ،فليس عليها إال التنفيذ،
حيث ال ميكنها اتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات أو مبادرات في مجال إدارة التعليم إال
بعد الرجوع لإلدارة العليا بالوزارة .وقد يرجع ذلك إلى هرمية الهيكل التنظيمي الذي
يؤكد على أن خط السلطة يأتي من أعلى إلى أسفل ،وضعف املشاركة الفعالة من املتأثرين
بهذه القرارات ،مما ميثل عائقاً نحو تطوير إدارة التعليم العام في مصر.
انخفاض مستوى التمويل واالنفاق على التعليم:
أصبحت أزمة متويل التعليم من الهموم املشتركة للكثير من الدول النامية واملتقدمة
على حد سواء ،فقد تزايدت القيود على ميزانيات التعليم باستمرار بسبب التزايد في
عجز املوازنة ،وانخفضت بالتالي نسبة اإلنفاق على التعليم إلى الدخل القومي ،كما زادت
حدة أزمة التمويل عندما أصبح العائد املادي للتعليم العالي على وجه اخلصوص ال ميثل
إال نسبة ضئيلة مما يستثمر فيه بسبب توجه الطلبة نحو تخصصات تقليدية وابتعادهم
عن التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
واﻟﺘﻌﻠــﻴم باعتباره استثماراً ﻓــﻲ رأس اﻤﻟــﺎﻝ اﻟﺒﺸـري له ﻋﺎﺌــد إﻴﺠـﺎﺒﻲ ﻤﻠﻤــوس ﻟــﻴس
ﻋﻠــﻰ اﻟــدﺨﻝ اﻟﻔــردي أو ﻋﻠــﻰ اﻤﻟﺴــﺘوى اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﻓحسب و ﻟﻛــن ﻋﻠــﻰ اﻟــدﺨﻝ اﻟﻘــوﻤﻲ
أﻴﻀــﺎ و ﻋﻠﻰ اﻤﻟستوى اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ و اﻟﺘﻨﻤـوي بصفة ﻋﺎﻤﺔ ،و رﻏــم اﻻﻋﺘراف
اﻟواﺴﻊ ﺒﺄﻫﻤﻴـــﺔ اﻟﺘﻌﻠـــﻴم ،إﻻ أن ﻗﻀـــﻴﺔ اﻟﺘﻤوﻴـــﻝ ﺘظـــﻝ أحد اﻟﻘﻀـــﺎﻴﺎ اﺤﻟﺎﻛﻤـــﺔ في قدرته
على ﺘﺤﻘﻴــق اﻷﻫــداف اﻟﺘﻨﻤوﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺒﻠــدان اﻟﻨﺎﻤﻴــﺔ مثل مصر اﻟﺘـﻲ ﺘﻌــﺎﻨﻲ ﺒﺼــﻔﺔ ﻋﺎﻤــﺔ
من ﻤﺤدودﻴـﺔ اﻤﻟــوارد و ﻋﺠـز اﻤﻟوازنة ،و ﺘﺴـﻌﻰ ﻓــﻲ اﻟوﻗـت ذاﺘــﻪ إﻟـﻰ ﺘــوﻓﻴر ﺨدﻤـﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ
متميزة و ﻋﺎﻟﻴــﺔ اﺠﻟودة ﻟﻸﻋداد اﻤﻟتزاﻴدة ﻤـن اﻟطﻠﺒـﺔ ﻓـﻲ مراحل اﻟﺘﻌﻠـﻴم اﻤﻟﺨﺘﻠﻔـﺔ .ويشير
التحليل الكمي لواقع التعليم مبصر الصادر عن مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع
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ملجلس الوزراء في مارس  2013ملا يلي (:)25
نسبة اإلنفاق على التعليم اجلامعي من اجمالي املوازنة العامة للدولة في 2012
 2013/بلغ .% 0.9
عدد الطالب املقيدين بالتعليم اجلامعي بلغ  2.1مليون طالب في .2013 /2012
منهم  51%مقيدين باجلامعات احلكومية ،و 49%مقيدين بالتعليم العالي اخلاص.
نسبة االنفاق على التعليم قبل اجلامعي من اجمالي املوازنة العامة للدولة يصل إلى
 2.7%في .2013 /2012
عدد التالميذ املقيدين في امل��دارس قبل التعليم اجلامعي في  ،2013 / 2012بلغ
 18.3مليون تلميذ مبتوسط كثافة وصل إلى  45تلميذ لكل فصل.
نسبة التالميذ املقيدين ب��امل��دارس احلكومية بلغ  .91%مقابل  9%باملدارس
اخلاصة.
 % 96.9نسبة القيد (االستيعاب) باملدارس االبتدائية
و % 93نسبة القيد في املدارس االعدادية و 30%نسبة
القيد بالثانوي العام و 18%نسبة القيد بالتعليم الثانوي
الصناعي و 17%نسبة القيد بالتعليم الثانوي التجاري
وفقاً إلحصائيات .2013 / 2012

<<

اجمالي عدد املدارس التي تعمل بنظام الفترتني عام  2014 /2013بلغ  2100مدرسة
تضم  2.187.227تلميذاً ()26
و يالحظ من القراءة السريعة لهذه االحصاءات أن ﻤؤﺴﺴﺎت التعليم اﺤﻟﻛوﻤﻴﺔ ما
زاﻟـت ﺘﺴـﺘﺤوذ ﻋﻠـﻰ ما ال يقل ﻋـن  % ٨٠ﻤن ﺠﻤﻠﺔ اﻟطﻠﺒﺔ اﻤﻟﻘﻴدﻴن ﻓﻲ ﻤﻨظوﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴم
ﻓﻲ ﻤﺼر ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ اجلامعي و ﻗﺒـﻝ اﺠﻟـﺎﻤﻌﻲ  .ويعني ذﻟـك أن اإلنفاق اﻟﻌـ��ـﺎم احلكومي
مازال ﻫــو اﻤﻟﺼــدر اﻷﺴﺎﺴــﻲ ﻟﺘﻤوﻴــﻝ اﻟﺘﻌﻠــﻴم ﻓــﻲ مصر حتى اﻵن .وتدني مستوى اإلنفاق
على التعليم بصفة عامة والتعليم اجلامعي بصفة خاصة .وأن مصر حققت معدالت كبيرة
في اﻻﺴﺘﻴﻌﺎب في اﻟﺘﻌﻠﻴم،إﻻ أن ﻫذا ﻟم ﻴﺘواﻛب ﻤﻊ توفير اﻟﺘﻤوﻴﻝ اﻟﻼزم ﻟﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ
خدﻤﺔ تعليمية ذات جودة مرﺘﻔﻌﺔ و ﻫو ما أدى إﻟﻰ تدهور نوعية اﻟﺘﻌﻠﻴم اﻟذي ﻴﺤﺼﻝ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ ﻤﺼر و ﻋدم مﻼءﻤﺘﻪ ﻟﻴس ﻓﻘط ﻻحتياجات ﺴوق اﻟﻌﻤﻝ بل و ملتطلبات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
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ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟواﺴﻊ .ومن مؤشرات عدم كفاية التمويل وجود 2100من املدارس التي تعمل
بنظام الفترتني ،إلى جانب ارتفاع كثافة التالميذ بالفصول.
وﻤن اﺤﻟﻘﺎﺌق اﻟﻬﺎﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺠب اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨد اﺤﻟدﻴث ﻋن ﺒُﻌد اﻹﻨﻔﺎق اﻟﻌﺎم على
اﻟﺘﻌﻠﻴم ،أن ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴم اﺤﻟﻛوﻤﻲ ﺘﻘدم ﺨدﻤﺎت ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﻗﻝ ﺠودة ﻤن ﻨظﻴرﺘﻬﺎ اﻤﻟﻘدﻤﺔ
ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴم اﺨﻟﺎﺼﺔ ،و ﻤن ﺜم ﻓﺈن اﻟطﻠﺒﺔ اﻤﻟﻘﻴدﻴن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻤﻟؤﺴﺴﺎت اﺤﻟﻛوﻤﻴﺔ
و اﻟذﻴن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﻤون ﻟﻠﺸراﺌﺢ اﻷﻓﻘر ﻤن اﻟﺴﻛﺎن ﻴﺤﺼﻠون ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴم أﻗﻝ ﺠودة و
ﻴﻛﺘﺴﺒون ﻤﻬﺎراتﻻ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻋﺎدة ﻤﻊ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺴوق اﻟﻌﻤﻝ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ،و ﻫو ﻤﺎ
ﻴﺠﻌﻠﻬم أﻛﺜر ﻋرﻀﺔ ﺨﻟطر اﻟﺒطﺎﻟﺔ و ﻴﺠﻌﻝ اﻟﻌﺎﺌد اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟذي ﻴﺤﺼﻠون ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴم أﻗﻝ ﻤن ﻨظراﺌﻬم ﻤن ﺨرﻴﺠﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴم اﺨﻟﺎص ﻓﻲ ﺸﻛﻝ أﺠور أﻋﻠﻰ وظروف ﻋﻤﻝ
أﻓﻀﻝ(.)27
ثالث ًا :مالمح رؤية تربوية لتحسني الواقع التربوي:
اتضح من خالل حتليل الواقع التربوي أن النظام التربوي املصري يعاني من كثير من
املشكالت التي ترجع في معظمعها إلى تعارض وتباين تيارات الفكر التربوي املطروحة
على الساحة املصرية والتي تتناحر من أجل التأثير في الواقع التربوي ولذلك فإن التغلب
على هذه املشكالت واخلروج من تلك األزمات يتطلبان الوفاق حول الفكر التربوي الذي
يوجه حركة التربية في املجتمع والذي ينبغي أن يوجه املجتمع المتالك مقومات التربية
التي تتفاعل مع محيطها اإلنساني احمللي دون أن تنعزل عما هو سائد في العالم من
حولها ،أو أن تفقد في الوقت ذاته خصائصها الذاتية .فالتربية التي نحن بحاجة إليها
هي التربية املراعية للمزاوجة بني ما هو ذاتي محلي وما هو إنساني عاملي ،فمعطيات
العصر التكنولوجية واملعرفية لم تعد تسمح ألي نظام تربوي بالتقوقع أو االنغالق على
ذات��ه ألنه حتى وإن أراد ذلك فإن حتديات العصر ومستجداته املعرفية والتكنولوجية
ستخضعه ملنطق االنفتاح التربوي .ولذلك ستحاول الورقة احلالية أن تقدم بعض الرؤى
التي من املمكن أن تسهم في حتسني األوض��اع التربوية املصرية انطالقا من اجتاهات
الفكر التربوي املعاصر التي مت االشارة اليها من قبل وتتمثل هذه الرؤية فيما يلي:
أوال :في مجال فلسفة التربية:
اتضح من خالل حتليل الواقع التربوي أنه بحاجة إلى فلسفة تربوية جديدة تقود
التغيير التربوي الشامل انطالقاً من معرفة الواقع وفحصه وحتليله ونقده ،ثم االنطالق
بعد ذلك لرسم غايات وأهداف ممكنة التحقيق ال تلقى مقاومة من املجتمع ألنها منبثقة
34

رؤية نقدية لألوضاع التربوية في مصر

أ.د .مجدي محمد يونس

منه ومع ّبرة عما يصبو إليه من تطلعات ،وميكن لهذه الفلسفة أن تلقى الترحيب من الظهير
املجتمعى حني جتيب عن تساؤالت املجتمع املستقبلية و مخاوفه من مؤثرات العوملة و
إشكالياتها املتواترة ومن ثم تكون فلسفة التربية املرجوة عامل جتديد فعلي لكل من التربية
واملجتمع ،ولذلك فالبد للتربية أن تستعني بفلسفة واضحة يفترض فيها أ ّال تكون ثابتة
أو نهائية ،حيث يجب أن تتّسم باملرونة والقابلية للتجديد وال سيما في هذا العصر الذي
يشهد تغيرات متالحقة وتدفقات معرفية على كافة األصعدة .
إن فلسفـة التربيـة املرجوة ينبغي أن تكون « واقعية » و « مستقبلية » في آن واحد ،تكون
واقعية حني تنطلق من السياق االجتماعي القائم مبختلف موروثاته وأبعاده السياسية
امللحة ،وتكون مستقبلية حني تتخذ من هذا التحليل
واالقتصادية والثقافية ومشكالته
ّ
منطلقاً الستشراف مستقبلها وصـورة النـظام التربوي املرجـو في ضوء البعديـن ( الواقـع )
و ( املتوقع ) ،والفلسفة التربوية حني متتلك هاتني اخلاصيتني يصبح مبقدورها دفع العمل
التربوي كله  -أهدافاً ،ومناهج ،وتنظيمات ،وطرائق ،وإدارة وتقنيات  ..وغيرها ،ملواجهة
حتديات العصر والتفاعل معها برؤية ومنهجية متبصرة ،وليس باجتهادات شخصية،أو
باستجابات سلبية أو بتحجر فكري و تنظيمي (.)28
وعلى ضوء ذلك يصبح النظام التربوي املصري بحاجة إلى بناء فلسفة تربوية واجتماعية
واضحة األهداف واملعالم ،عليها تُبنى السياسات واالجتاهات واملشاريع التربوية ،املتعلقة
إما بالتجديد أو التطوير أو اإلص�لاح الشمولي ألنساق التربية .وتقتضي جناعة هذه
الفلسفة صياغة مفهوم متكامل لإلنسان /املواطن وأله��داف تربيته وتأهيله لالندماج
في محيطه الوطني والعاملي ،وللتكيف مع مختلف املعطيات املتجددة لعصر سريع التغير
والتحول ،وهو عصر يشكل اآلن ما ميكن تسميته «نهاية التربية» بتوجهاتها وغاياتها
وأدوارها الكالسيكية ،ويستلزم إعادة بنائها على أسس وأهداف وتوجهات جديدة منافية
لالنغالق الثقافي أو القيمي أو املعتقدي أو احلضاري،مكرسة لالنفتاح على التغير والتجدد
والتنوع واالختالف املتعدد األمناط واألطر املرجعية املتباينة ،وذلك لتصبح « تربية للتغير
السوسيوحضاري واملعرفي واملهاري ،وللتطور والتقدم ،وللمستقبل بشكل عام(. )29
ثاني ُا:في مجال املناهج وطرق التعليم:
اتضح من خالل حتليل الواقع التربوي أن املناهج احلالية تركز على احلفظ واالستظهار،
وتتسم بالبعد عن احتياجات العصر واالفتقار إلى تنمية الفكر النقدي والعلمي املتجدد ،إلى
جانب انشغال هذه املناهج بتقدمي املعرفة املجزأة ،ولكي تتوافق هذه املناهج مع توجهات
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الفكر التربوي املعاصر ،ولكي تكون قادرة على بناء وتربية اإلنسان القادر على التعايش في
ظل التحوالت املجتمعية العاملية منها واحمللية فإنها يجب أن تسعى لتحقيق ما يلي:
حتديث مناهج التعليم وتطويرها باجتاه فتح مضامينها على ثقافة حقوق اإلنسان،
وتكريس قيم التسامح ،واملشاركة ،واحترام اآلخ��ر ،ونبذ العنف ،واالعتراف باحلق في
التنوع واالختالف ،وإع�لاء روح اجلماعية واملصلحة العامة بدال من األنانية والتطرف
واالنغالق.
املراجعة النقدية الشاملة ملضامني مناهج التعليم وفق املرجعية الفكرية الناقدة ،وذلك
بغرض جتديدها وحتديثها وجعلها أكثر وظيفية مما هي عليه اآلن .ومستهدفة إلقامة
توازن عقالني ومعقول بني الكم والكيف ،وبني املنحى املعرفي و املنحى املهاري ،وبني ما
ينبغي أن يظل مرتبطاً بالواقع احمللي والوطني والقومي من جهة ،وبني ما ينمي القدرة على
التفاعل مع املتغيرات املعرفية و القيمية للنظام العاملي القائم من جهة أخرى مما يسهم
في االندماج التفاعلي مع احمليط احمللي والعاملي.

<<

تركيز املناهج الدراسية على تدريب الطالب على
تطبيق منهج النقد املجتمعي ال��ذي يعتمد على الدقة
واملوضوعية ،وتنمية مفاهيم وم�ه��ارات النقد املعرفي
والعلمي ل��دى ال�ط�لاب ،وه��ذا من شأنه أن ينعت هذه
املناهج بالديناميكية واحلركة والتغيير.

تضمني املناهج الدراسية حملتويات تعليمية تدعو إلى
إعادة اإلنتاج املجتمعي ،وتقدمي ثقافة واعية مبشكالت املجتمع ،بغية تكوين إنسان لديه
وعي اجتماعي و قادر على املشاركة اإليجابية في حل مشكالت مجتمعه.
مراعاة االهتمام مبكون املستقبل في املناهج الدراسية ،خاصة بعد أن أضحت املناهج
الدراسية بوضعها احلالي ال تصلح ملجتمع تتعاظم فيه التطورات والتغيرات املتالحقة
بصورة غير مسبوقة ،كما تتسارع فيه األحداث على نحو لم يكن موجوداً من قبل.
تصميم املناهج بطريقة تركز على فلسفة التعلم الذاتى ،والتي تعني املتعلم على االهتمام
بدوره الف ّعال ومبشاركته املباشرة في التعليم ،وتغير دوره من متلق سلبي إلى مشارك فعال
وباحث عن املعرفة ،وناقد لها بل ومق ّوم لنتاج جهده وحتصيله.
التنويع فيطرق واستراتيجيات التعليم لتمكني املتعلم من ممارسة التفكير النقدي،
36

رؤية نقدية لألوضاع التربوية في مصر

أ.د .مجدي محمد يونس

وذلك من خالل أنشطة تعليمية مختلفة تعتمد على العصف الذهني والتعلم النشط ولعب
األدوار والتعليم التعاوني ،ملساعدة الفرد املتعلم على تنمية قدرته على التعبير وإبداء
ال��رأي والتحاور مع اآلخرين ،وإعمال العقل وتنمية خياله العلمي ،وتنمية قدرته على
االكتشاف.
اع��ادة النظر في تصميم مناهج التعليم الفنى و املهنى لتناسب احتياجات العمل،
وإكساب املتعلمني املهارات الالزمة ملزاولة املهن من خالل االرتباط بعالم العمل احلقيقي.
ومبا يتيح فرص حقيقية للطلبة للعمل املنتج وتواصلهم مع مواقع اإلنتاج مبا يؤدى إلى دمج
اخلبرة التدريسية باخلبرة التطبيقية في مواقع العمل واإلنتاج.
وإجماال فإن املناهج الدراسية واستراتيجيات التعليم والتعلم يجب أن تصاغ بطريقة
تركز على التعلم الذاتي وترفض أساليب التلقني واحلفظ واالستظهار ،والتركيز على
إكساب مهارات النقد البناء ،والتنوع في األساليب التي تنمي التفكير العلمي لدى الفرد
املتعلم ،لتعينه على التفكير اإلبداعي .
ثالث ًا :في مجال إعداد املعلم و تدريبة :
تؤكد االجتاهات املعاصرة في التربية على جتدد أداور املعلم و أهميته املتزايدة في
العملية التعليمية ،حيث يتحول من مجرد ملقن إلى مرشد ملصادر املعرفة ،ومنسق لعمليات
التعلم ،ومصحح ألخطاء املتعلم ،ومق ّوم لنتائج التعلم ،وهذه األدوار تستلزم معلماً من طراز
جديد ،و ُمعد إعداداً مالئماً لألهداف احملدثة ،ومدرب تدريباً مستمراً على املستحدثات
التربوية املتطورة .وذلك مبا ميكنه من أن ينظم بيئة التعلم ،ليدفع التالميذ إلى التفكير في
نشاطاتهم التعليمية ،ويعودهم على التفاعل فيما بينهم داخل حجرة الدراسة بل والتفاعل
مع البيئة التي حتيط باملدرسة وفهمها فهما جيدا بكل مكوناتها ومعطياتها .ولعل ذلك
يتطلب إعادة النظر في وضعية إعداد املعلم احلالية مبا يسمح باآلتي:
إع��ادة النظر في دور املعلم لالنتقال به من دوره التقليدي إلى معلم نقدي يرتبط
مبشروع وطني وإنساني للتغيير في املجتمع .فاملعلم وفقاً للتربية الليبرالية أصبح ضمن
منظور متهني التعليم مجرد فاعل مهني متخصص في مجال املهارة التعليمية التي يتقنها
دون غيرها.
التأكيد على دور املعلم املتنور الفيلسوف ال��ذي يحمل رسالة ورؤي��ة فلسفية نقدية
للعالم مبا ينطوي عليه من تفاعالت كونية بالغة األهمية واخلطورة .وفي هذا السياق
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ينبه (جيرو) على أهمية بناء املعلم النقدي املسلح بثقافة الرغبة في تغيير املجتمع إلى
األفضل.ويجب أن يتجلى ذلك في قاعات الصف وفي املمارسة التربوية اليومية حيث
ميكن للمعلم الناقد أن يرسخ في نفوس طالبه القيم النقدية واملمارسات الدميوقراطية
في احلياة املدرسية اليومية(.)30
إدراك املعلم أنه يعيش في عالم له حقائقه ومنجزاته الطبيعية وله أساليب فكرية
وجتريبية متنوعة وله منابع فكرية متباينة ،ومن ثم يجب على املعلم توسيع أفق التالميذ
من خالل النقد البناء والتشجيع عليه ،وتزويدهم مبهارات النقد والتحليل ،وتشجيعهم على
تقبل تغيرات احلضارة العلمية والتكنولوجية املعاصرة والتعامل معها بعقلية علمية ناقدة
ينبغى إع��داد املعلم وتدريبه في إط��ار التغير اجل��ذري ال��ذي يجب أن يتم في بنية
التعليم ومناهجه وطرائقه ،وفي أهدافه األساسية ،والسيما فيما يتصل بتمرس املعلم
بأساليب التعلم الذاتى ،وبالتعليم عن طريق فريق من املعلمني ،وبأساليب التعاون مع اآلباء
ومع املجتمع احمللى ،وتدريبه على الوسائل اجلديدة في
تقومي الطالب.
<<
متكني املعلم من القدرة على توجيه طالبه إلى ممارسة
التفكير النقدي احلر والبحث في الدالئل والبراهني،
واالجت ��اه للحلول اجل��دي��دة واملبتكرة للمشكالت التي
تواجههم بناء على فكر عقالني ناقد ،كما ينبغي أن
يشجع املعلم الطالب على اتخاذ قراره بعد التفكير في
النتائج التي قد تترتب على هذا القرار ،والوصول بالطالب إلى القدرة على بناء صور
ذهنية نقدية عن املشكالت التي تواجههم أو تلك التي تطرح عليهم ،وهذا يحتاج من املعلم
أن يطور من أساليبه وطرقه في التدريس.
التأكيد في برامج إعداد وتأهيل املعلمني على أن أفكار التالميذ هي نتاج للمجتمع
الذي يعيشون فيه وان منظومة التعليم هي جزء من منظومة املجتمع ككل وبالتالي البد من
مساعدة املتعلم على فهم كل ما يحيط باملجتمع املدرسي وكيفية التعامل مع هذا احمليط
بصراعاته وحتدياته وتباين مرجعياته.كا ينبغي أن يدرك املعلم أن التعليم جزء من عملية
التغيير االجتماعي نفسها.
على املعلم أن يدرك أن مهمة التربية هي مساعدة املتعلمني على تفهم أفضل لثقافة
مجتمعهم اخلاصة ،املاضى منها واحلاضر ،وأن ذلك يجب أن يتم في نطاق فهم املجتمع
38

رؤية نقدية لألوضاع التربوية في مصر

أ.د .مجدي محمد يونس

العاملى وإيجابية التعامل مع الثقافة العاملية من منطلق الوعي بها في ضوء احملافظة على
الهوية الثقافية للمجتمع.
رابع ًا :في مجال اإلدارة التربوية :
لقد أصبح مفهوم السلطة واإلدارة في الفكر اإلداري املعاصر يختلف عما كان عليه،
فقد أصبحت اإلدارة تعني التعاون واملشاركة مع أفراد العمل بدال من التسلط وفرض
العقوبات عليهم ،وفي ظل التقدم التكنولوجي وتزايد املعرفة أصبحت هناك ضرورة ملحة
إلدخال نظم جديدة في إدارة املعلومات والبيانات من خالل ( اإلدارة اإللكترونية) التي
تعني التحول من النموذج التقليدي اإلداري إلى منوذج يستند إلى أجهزة احلاسب اآللي
وشبكة االنترنت واملعرفة االفتراضية .وترتب على ذلك ضرورة إجراء تغيير استراتيجي
في مكونات وأنشطة أعمال املنظمة ،ونقل االرتباطات املادية التقليدية للمنظمة إلى
وصالت رقمية تعمل على أساس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ()31
وفي ضوء حتليل واقع اإلدارة التربوية في املجتمع املصري اتضح أنها تعاني من كثير
من املعوقات التي حتد من قدرتها على املساهمة في حل املشكالت اإلداري��ة والتمسك
باملركزية في اتخاذ القرارات وبطء انتقال املعلومات ،وغيرها من املشكالت التي تعاني
منها اإلدارة التربوية في مصر ولتحقيق نقلة نوعية في مجال االدارة التربوية يصبح من
الضروري األخذ باإلدارة اإللكترونية متشياً مع متطلبات العصر ورغبة في حتسني اآلداء
اإلداري في املنظومة التربوية و شيوع العدل بني األف��راد ،ولتحقيق االنتقال اآلمن إلى
اإلدارة اإللكترونية يجب العمل مبا يلي:
نشر الثقافة اإللكترونية بني العاملني مبؤسسات التعليم للتغلب على تخوفهم من
تأثير التقنية احلديثة على مصاحلهم ،وما قد يترتب عليه من تقليص العمالة وانخفاض
احلوافز ،والتشديد الرقابي.
االهتمام بتدريب العناصر البشرية التي تتولى التحول نحو اإلدارة اإللكترونية باعتبار
أن ذلك يعد مدخال مهما من مداخل تطوير القوى البشرية من ناحية ،ومحاولة الوفاء
مبتطلبات حتقيق اإلدارة اإللكترونية من ناحية ثانية  ،فاإلدارة اإللكترونية تتطلب مهارات
خاصة في التعامل مع احلاسب ،وطرق إدخال البيانات واسترجاعها ،وحفظها ونقلها،
وأرشفتها ،أو التعامل مع برامج وأساليب حماية البيانات ومتابعتها ،وطرق تنفيذ الرقابة
اإللكترونية.
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االهتمام بإنشاء البنية التحتية الالزمة لالنتقال إلى اإلدارة االلكترونية ،إذ أن
اإلدارة االلكترونية تتطلب وجود مستوى مناسب من البنية التحتية التي تتضمن توفير
اجهزة الكمبيوتر وشبكة حديثة لالتصاالت السلكية والالسلكية تكون قادرة على تأمني
التواصل ونقل املعلومات بني املؤسسات اإلداري��ة نفسها من جهة و بني املؤسسات و
املواطن من جهة أخرى.
وضع التشريعات والنصوص القانونية التي تسهل عمل اإلدارة االلكترونية وتضفي
عليها املشروعية واملصداقية وكافة النتائج القانونية املترتبة عليها.
وإلى جانب العمل على األخذ باإلدارة التربوية اإللكترونية يجب مراعاة ما يلي:

تنمية وعي القيادات اإلدارية التربوية بأن األوضاع احلالية التي فرضت نفسها على
املجتمع املصري تتطلب بناء فكر دميقراطي أصيل يبدأ من املدرسة ،وأن إدارة املؤسسات
التعليمية لها دور بارز في بناء هذا الفكر من خالل عملها بطريقة عادلة ودميقراطية مع
جميع عناصر العملية التعليمية.
تدريب أعضاء اجلهاز اإلداري باملؤسسات التعليمية املختلفة على تنمية مهارات التفكير
النقدي ،بحيث يتمكنوا من استخدامه في أسلوب عملهم ،مبا يساعد في انتظام العمل
املدرسي وحتسني ادائهم.
توعية القيادات اإلدارية التربوية بأن مبادئ الدميقراطية والشورى واحلرية والعدل
وامل�س��اواة وتقبل اآلخ��ر ال يقتصر تطبيقها على املجال السياسي فحسب ،وإمن��ا يتسع
تطبيقها ليشمل كافة قطاعات املجتمع مبا فيها املجال التربوي .مع االهتمام ببناء مناخ
دميقراطي داخل مؤسسات التعليم يقوم على تشجيع التعاون بدال من الصراع بني أفراد
العمل املدرسي.
ضرورة تركيز القيادات اإلدارية على أن مؤسسات التعليم (املدرسة ،واجلامعة) حيز
إنساني مي��ارس من خاللهما عم ً
ال اجتماعياً تربوياً يعكس كل أبعاد املجتمع املصري
وقضاياه احلاضرة واملستقبلية ،ومن ثم فعليهم تطبيق املبادئ االجتماعية األكثر انسجاماً
وأكثر دينامية وأكثر ارتباطاً بطبيعة املجتمع.
خامس ًا :في مجال متويل التعليم :
اتضح من حتليل واقع متويل التعليم و االنفاق عليه تدني مستوى التمويل احلكومي
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للتعليم ،في الوقت الذي يتزايد فيه اإلقبال على التعليم ،كما اتضح ايضا أن الغالبية العظمى
من الطالب املقيدين مبراحل التعليم املختلفة يتركزون في مؤسسات التعليم احلكومي مما
يزيد من أعباء احلكومة في االنفاق على التعليم في الوقت الذي تعاني فيه من عجز واضح
في املوازنة العامة للدولة .وللتغلب على هذه اإلشكاليات تقترح الورقة ما يلي:
ضرورة تعزيز الشراكة بني اجلمعيات األهلية وبني احلكومات في مجال اإلنفاق على
التعليم ،فاحلكومة ملتزمة بتوفير التعليم للجميع ،بيد أنه ال يتوقع منها أن تقدم جميع
املتطلبات البشرية واملالية والتنظيمية الالزمة لهذه املهمة ،فهناك حاجة ماسة إلى جهود
أهلية تقف جنباً إلى جنب مع اجلهود احلكومية للعمل على االرتقاء مبستوي التعليم،
األمر الذي يتطلب مشاركة فاعلة من قبل اجلمعيات األهلية لتقدمي خدمات تعليمية ذات
مستوي عال ،وبتكلفة اقتصادية مقبولة.
أن جناح مشروع الشراكة املجتمعية يرتكز على توفير مناخ تسود فيه الثقة بني أطراف
الشراكة على جميع املستويات وفي جميع القطاعات،
<<
وك��اف��ة ال�ع��ام�ل�ين ف��ي م �ج��ال ال�ت��رب�ي��ة ،وي�ت�ط�ل��ب توفير
ه��ذا املناخ واحملافظة عليه وض��ع معايير تبني بوضوح
صالحيات وأدوار كل طرف من األط��راف بالنظر إلى
االستقاللية واملسئولية واملشاركة .وبالضرورة تأتي أدوار
اجلمعيات األهلية والقطاعات اخليرية في املجتمع في
مقدمة هذه األدوار الفعالة لكي تأتي الشراكة املجتمعية
بثمارها املرجوة.
تبني فلسفة االستثمار في الصناعات التعليمية ومنها إقامة مصانع خاصة بالتربية
والتعليم تعمل على تزويد امل��دارس باألثاث املدرسي متعدد االستخدام ،وكذا األجهزة
املعملية .وهنا يجب االستفادة من التسهيالت املادية املقدمة من الدولة إلقامة مناطق
استثمارية مملوكة لوزارة التربية والتعليم ،أسوة مبدينة اإلنتاج اإلعالمي اململوكة لوزارة
اإلع�لام ،وتكون أولويات مهامها طبع الكتب املدرسية ونشرها ،إلى جانب طبع وإنتاج
األدوات الكتابية ،وصناعة الوسائل التكنولوجية التي حتتاجها العملية التعليمية.
حتويل امل��دارس إلى وح��دات إنتاجية ،وهناك العديد من املشروعات التي ميكن أن
تندرج حتت هذا التوجه ،فمن املمكن أن تنشئ املدرسة بالتعاون مع التنظيمات االجتماعية
واملهنية متجراً صغيراً ،أو مركزاً للتدريب على الكمبيوتر ،أو التدريب على فنون التطريز
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والتفصيل واخلياطة ،أو تقوم بإنتاج بعض املصنوعات اجللدية أو اخلشبية أو الورقية.
التفكير في بناء محالت حول أسوار املدارس واجلامعات وعرضها لإليجار املشروط
مبقابل مالي يسخر لتطوير البيئة التعليمية ،وتخصص هذه األبنية لبيع السلع اخلاصة
بالطالب مثل الكتب واألدوات الكتابية واملالبس واحلاسبات اآللية وغيرها مما يهم
الطالب ويلبى احتياجاتهم اليومية.
تفعيل دور الوقف في مجال التعليم ،ونشر الوعي بني أفراد املجتمع عن احلاجة إليه
وأنه ضرورة ملحة في سبيل حتقيق املنافع واخلدمات العامة ،وأنه ال يقتصر على بناء
املساجد فحسب ،وإمنا هناك العديد من أولويات العمل الوقفي التي يحتاج إليها املجتمع
مثل انشاء املدارس واملعاهد ،مما يؤدي إلى تفعيل دور الوقف الثقافي والعلمي لديهم،
ولتحقيق هذا الوعي البد من اإلكثار من الندوات واملؤمترات واالستفادة من وسائل
اإلعالم في ذلك ،وإعداد الكتب والنشرات وتوزيعها على نطاق واسع في املجتمع ،وأن
تتولي اجلمعيات األهلية نشر هذا الوعي بني أعضائها وأفراد املجتمعات احمللية التي
تتواجد فيها من أجل إحياء مفاهيم الوقف ودورها في متويل التعليم .
تشجيع البنوك واملؤسسات املصرفية على متويل التعليم ،من خالل إصدار سندات
لالستثمار في التعليم على غرار سندات قناة السويس اجلديدة ،وتشجيع االكتتاب في
املشروعات التعليمية ،وإنشاء مصرف قومي يتولي تلقي أموال الزكاة التي يتم توجيهها
إلى متويل التعليم .وإنشاء صندوق استثماري خاص لدعم ومتويل التعليم.
التفكير في استحداث منط ثالث في التعليم بجانب النمطني املتعارف عليهما حتى
اآلن وهما التعليم احلكومي واخلاص ،هذا النمط الثالث في التعليم يقوم على الشراكة
بني القطاع اخلاص والنقابات املهنية واجلمعيات األهلية واحلكومة من خالل متلك
أسهم محددة في هذا النظام التعليمي .هذا النمط من التعليم ليس حكوميا خالصا،
وليس استثماراً خالصا ،إمنا هو تعليم قائم على الشراكة بني التعليم احلكومي وأطراف
املجتمع املدني الفاعلة.
وفي النهاية البد من األخذ مببدأ التكامل واالندماج بني هذه املجاالت مجتمعة في
سبيل النهوض بالواقع التربوي ،ألن أي خطة تقترح لتطوير وحتديث النظام التعليمي،
سواء تعلقت بالهياكل أم باملناهج والطرق والوسائل ،ال بد وأن تصيب الكل قبل اجلزء
وتراعي التكامل واالنسجام بني مختلف مكونات املنظومة التعليمية ،حتى ال تؤول إلى ما
آلت إليه اإلصالحات اجلزئية والظرفية التي حاولت النهوض بالتعليم.
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نحو رؤية نقدية
للبحث التربوي العربي
أ.د .جمال على الدهشان
عميد كلية الرتبية – جامعة املنوفية

مقدمة  :يلعب البحث العلمي دورا أساسيا يف تقدم اجملتمعات وتطورها وأصبح االهتمام
به من املقاييس الرئيسية التي تقاس بها حضارة الشعوب وتقدمها  ،وتعد مؤسسات
التعليم العايل مثل اجلامعات واملعاهد ومراكز البحوث  ،البؤر الرئيسة التي تصدر عنها
البحوث العلمية  ،حيث يشكل البحث العلمي العمود الفقري لها  ،وأهم األنشطة التي تناط
بالعاملني بها .
ُيعد البحث الرتبوي جما ً
ال من جماالت البحث العلمي يهتم مبعاجلة املشكالت والقضايا
الرتبوية ،بهدف الوصول إىل حلول ممكنة ومناسبة لها  ،كما ميكن أن يساهم يف رسم
السياسة الرتبوية ،وتوفري املعلومات والبيانات الالزمة لصنع القرار الرتبوي بطريقة رشيدة ،
وميهد لعمليات التغيري والتجديد الرتبوي وإثراء املعرفة وتوظيفها حلل املشكالت.

فالبحث التربوي يُعد أحد األدوات الهامة التي ال غنى عنها ملواجهة املطالب املتجددة
ملنظومة التعليم  ,سواء من حيث تقدمي معاجلة علمية موضوعية للمشكالت والقضايا,
أو من حيث صوغ احللول والقرارات التي يقود تبنيها نحو تطوير األداء التربوي عموما,
وضمان القوة والفاعلية للمؤسسة التعليمية في ظل عالم يتجه بقوة نحو اإلبداع  ,وتصنيع
املعرفة باعتبارها وقود النهضة احلديثة ،ووسيلة أساسية لالنضمام إلى مجتمعات املعرفة،
فاملنظومة التعليمية في أي بلد ال ميكنها أن تستقيم وتنجح في أداء دورها كقاطرة للتنمية,
وركيزة أساسية في البناء احلضاري إال إذا متتع البحث التربوي بدور في تدبير وتوجيه
السياسة التعليمية اخلاصة بها ،ورصد العوائق واملشكالت التي حتد من فاعلية املخططات
واملشاريع التربوية  ,سواء كانت هذه املعوقات داخلية ناشئة عن خلل في التصورات ,أو
خارجية منبثقة عن تفاعل املؤسسة مع محيطها االجتماعي واالقتصادي.
فالعملية التربوية ال تستقيم ولن تنجح في إعطاء النتائج املرجوة إذا لم تتأسس على
بحث علمي يساعد على فهمها ،وإظهار عللها ،والوعي بجوانب القصور والضعف فيها
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واملعيقات التي تقف في وجه جناحها ،إن العمل التربوي الذي ال يوجهه أو يدعمه البحث
العلمي يكون عم ً
ال عشوائياً عبثياً ،كما أن التربية التي يعوزها البحث التربوي تكون غير
قادرة على رؤية إمكانات املستقبل ألنها تكون مشدودة أكثر إلى املاضي.
األمر الذي يتطلب ضرورة أن يرتبط البحث التربوي بالعملية التربوية في مختلف
أبعادها وبالقضايا التي تطرحها من خالل االهتمام بتطوير املناهج وبتقوميها وبأساليب
التدريس ،وبالسياسة التعليمية وب��إع��داد امل��درس�ين وبتدريبهم أثناء اخلدمة وبتقومي
الكفاية الداخلية واخلارجية للمؤسسات التعليمية وبأساليب التقومي التربوي وتقنياته
عامة ،إضافة إلى اهتمامه باملسائل ذات الطابع االستشرافى من خالل اهتمامه بوضع
السياسات واالستراتيجيات التربوية إلى غير ذلك من األمور املتعلقة مبستقبل النظام
التعليمي بكافة جوانبه ،بالشكل الذي يساعد على اتخاذ كثيرا من القرارات الرشيدة من
اجل تقومي وتطوير النظم التربوية في كافة جوانبها ،ان العملية التربوية لن تستقيم لن
تستقيم العملية التربوية ولن تنجح في إعطاء النتائج املرجوة إذا لم تتأسس على بحث
علمي يساعد على فهمها ،وإظهار عللها والوعي بجوانب القصور والضعف فيها واملعيقات
التي تقف في وجه جناحها.
إن البحث ال��ت��رب��وي أصبح ف��ي ال��وق��ت احل��اض��ر مطلبا اجتماعيا ملواكبة احلاضر
واالستجابة ملطالبه ،في ظل ما تعانيه مؤسستنا التربوية من تراجع في أدوارها ،وعجزها
عن االستجابة لإلقبال املتزايد على التعليم ،بل والعجز في تقدمي التعليم الذي يرضى
طموحات طالبيه ،والبطء الشديد في مسايرة التطور التكنولوجي والعلمي املُذهل ،وضعف
ارتباطها في أهدافها ومناهجها وأساليبها بالواقع .واالعتماد الشديد على استيراد
مخططات ونظريات منزوعة من سياق اجتماعي وفكري يبلغ حد التصادم مع واقعنا. .
وقيمنا. .ومعتقداتنا.
ومن ناحية أخرى يعد البحث التربوي في عاملنا العربي حاجة اجتماعية ضاغطة على
القيادات السياسية والتربوية ،الن الواقع التربوي العربي كما يرى الطاهر االبراهيمى
( )2014لم ميسه الفحص العلمي بالقدر الكافي ولم يستوف حقه من الفحص الدقيق
واالستقصاء املكني ،فى ظل ما يشهده هذا الواقع من حتديات عديدة داخلية وخارجية
تؤثر بصورة واضحة على االجيال اجلديدة.
والواقع انه على الرغم من األهمية الواضحة للبحث التربوي ودوره فى تطوير العمل
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التربوي وتوجيهه ،إال أن العديد من الدراسات واملؤمترات والندوات ،أكدت أن واقع البحث
التربوي في بالدنا ال يبعث على االرتياح ،بل انه سببا مهما من أسباب الشلل الذي يصيب
العملية ،وانه يعانى أزمة حقيقة ،حتتم على كل املعنيني واملشتغلني به ،ضرورة البحث في
جوانب تلك األزمة ،وتقدمي مقترحاتهم العملية للخروج منها ،مبا ميكن ان يزيد من كفاءته،
والدور املأمول منه إلحداث نقلة نوعية في نظم التعليم بالبالد العربية.
ان املتابع او املعايش للبحث والفكر التربوي فى البالد العربية سواء كان ممارسا أو
منظرا حني يتامل ما يكتب وما ينشر من كتب ودوريات وبحوث ألعضاء هيئات التدريس
والباحثني ،وإنتاج وإجازة ما يتم من رسائل للماجستير والدكتوراه والتى متثل كما هائال
وجهدا ،يجد انها تدور فى طريق نهج واحد مكرر يغلب عليه النمطية ،ويتعرض ملوضوعات
ودراسات وبحوث سبق تناولها من قبل ،او مت نقلها عن تفكير ومنهجية اآلخرين ،حتى ال
ندرك جديدا فيه ،فالكالم مكرر ومعاد دون ادنى اضافة او نقد ومتحيص ،ودون إخضاع
هذا املجال للفكر الرصني ،بل األمر قد وصل إلى تشابه البحوث بعناوينها دون رؤية فكرية
حاكمة تضبط حركة البحث التربوي العربي تقوم على
<<
دراسة الواقع ونقده وتقدمي تصورات ورؤية واضحة عن
ذلك.
فعلى الرغم من القفزات النوعية التي حتققت فى
مجاالت التربية والتعليم بالبالد العربية إال أن النتائج
ليست ف��ى م��س��ت��وى ال��ط��م��وح ،وامل��خ��رج��ات ف��ي اغلب
األحوال دونها ،فعوائد التنمية التربوية قليلة وال حتظى
بثقة عالية من صانعى القرار ،وهو ما يثير التساؤل حول قدرة استجابة التربية في العالم
العربي للمتغيرات والتحديات املعاصرة ،ودور البحث التربوي في تامني جناح التربية
واملدرسة فى حتقيق أهدافها.
وانطالقا من أهمية اإلنتاج والبحث العلمي التربوي في إصالح وتطوير البيئة
التربوية العربية بكافة جوانبها ومستوياتها ومراحلها ،ومع األخذ في االعتبار كم اإلنتاج
العلمي التربوي الذي يتزايد يوما بعد يوم ،في ظل تزايد عدد الباحثني في هذا املجال
سواء في مرحلتي املاجستير والدكتوراه أم بحوث الترقية ألعضاء هيئة التدريس ،ومع
ظهور دوريات ومجالت عربية جديدة وعديدة ،وتزايد انعقاد املؤمترات والندوات التي
تعكس كم وكيف هذا اإلنتاج في البيئة العربية ،فالبحث العلمي التربوي لم يعد مقصورا
على عدد محدود من االك��ادمي�ين ،وع��دد قليل من االجهزة واجلهات ،وامن��ا اصبح من
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املشاغل الوظيفية أو االهتمامات الرئيسية الالف األكادمييني من جهات عديدة رسمية
وغير رسمية حكومية وغير حكومية (جامعات ،مراكز بحثية جمعيات علمية وغيرها ) ،كل
هذه األمور تتطلب ضرورة إلقاء نظرة نقدية لواقع البحث التربوي العربي ،وملدى ارتباطه
بطبيعة الظاهرة التربوية والبيئة التربوية العربية ،ومدى التزامه ومراعاة مناهجه لألسس
والقواعد املتعلقة بذلك ،وجدوى نتائجه .من خالل تناول النقاط التالية:
أوال :التحديات التي تواجه البحث التربوي العربي:
يواجه البحث التربوي العربي العديد من التحديات واملتغيرات اآلنية واملستقبلية -
هذه التحديات تتنوع ما بني حتديات موجودة بالفعل  ,وحتديات من املتوقع حدوثها فهي
ما زالت تتجمع في سبيلها للتشكل والتبلور ,وحتديات أخذت طريقها إلي التشكل بالفعل
 البد من التعرف عليها ،وعلي مدي انعكاسها علي البحث التربوي قبل تناول الرؤيةالنقدية للبحث التربوي العربي ،كما يرتبط بعضها بطبيعة التربية ويرتبط بعضها اآلخر
بالواقع وال��ظ��روف التي متر بها ال��دول العربية ونظم
<<
التعليم بها من أبرز هذه التحديات ما يلى:
طبيعة التربية نفسها والتي ال يوجد اتفاق حول مادتها
محتواها وإجراءاتها وأهدافها ،فالناس غير مجتمعني
على األه��داف التي ينبغي أن تسعى إليها التربية ،وال
على مفهوم الطبيعة اإلنسانية وطبيعة املعرفة ،كما أننا
ال جند إجماعا على محتوى البرامج التربوية أو كفاءة
طريقة من طرق التعليم أو طريقة من طرق التقومي ،حيث يقرر بيترز  Petersأنه ال
يوجد إجماع على أهداف التربية ،واملنهج محل خالف فى كل مكان ،وال تسلم طرق التعليم
من النقد ،وليس لدينا معرفة أكيدة عن كفاءة كل طريقة ،وعدم االتفاق ليس وليد اليوم،
بل أنه موجود بني املفكرين والفالسفة – منذ وقت طويل من ذلك ما جنده فى إحدى
مالحظات أرسطو نفسه إذ يقول “ينبغي أال تغيب عن أذهاننا طبيعة التربية أو الوسائل
الصاحلة لتحقيقها ،ويشهد الوقت الذي يقيس فيه خالفاً فعلياً حول املوضوع ،فالناس
غير مجتمعني على املوضوعات التي ينبغي أن يتعلمها الصغار ،وال يتفقون على الغاية
املنشودة من تعليمها ،هل هى الفضيلة مجردة أم احلياة الطيبة؟ والناس فى شك فى
االجتاه السديد للتربية هل تسعى إلى تنمية العقل أم إلى غرس القواعد األخالقية؟.
هذا األمر يشكل احد ابرز التحديات التي تواجه إجراء البحوث فى ذلك املجال خاصة
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عندما يسعى الباحثني فيه إلى تطبيق اإلجراءات املنهجية في العلوم الطبيعية عليها ،أو
عندما يسعون من وراءها إلى التوصل إلى قوانني تشبه تلك القوانني التي توجد في العلوم
الطبيعية.
والواقع أن الظاهرة اإلنسانية (النفسية والتربوية) هي ظاهرة معقدة متشابكة يختلط
فيها الذاتي باملوضوعي ،ومير فيها املنهج وأدواته وتفسير النتائج من خالل مدركات الباحثني
ووسائل إحساسهم ،وهو ما يشكل حتديا يواجه العديد من الباحثني في هذا املجال.
فعمل الباحث في هذا املجال ليس بالسهولة املمكن تصورها ألن البحث في ظاهرة
إنسانية معقدة مثل التربية حتتاج جهدا وصبرا وبحثا مضنيا عن احلقيقة ،كما عليه
التريث والتأني وعدم التسرع في إصدار األحكام إذا ما أراد لعمله قيمة علمية ومصدرا
ميكن اإلعتماد عليه لتصويب وتقومي اعوجاجات العملية التربوية.
صعوبة إقناع أصحاب القرار بوجاهة البحث التربوي وبأهميته في توجيه السياسات
التربوية واملمارسات التعليمية الت ّعلمية ،ووجود فجوة بني الباحثني واملمارسني ،بسبب
عوامل متعددة من بينها تباين ثقافة كل من الباحثني وصناع السياسة ،وإنتاج أنواع من
البحوث ال تخدم صناعة السياسات ،وضعف اآللية البحثية التابعة ل���وزارات التربية
والتعليم وعدم تكامل اجلهات البحثية املنتجة للبحوث وعدم التنسيق فيما بينها ،إضافة
إلى ندرة وجود شراكات بني مؤسسات البحث التربوي ووزارات التربية في القضايا ذات
الصلة بالعملية التربوية.
مما يجعل االستفادة
ففي كثير من األحيان ال تصل نتائج البحوث إلى صنّاع الق ّرار ّ
منها في مجال التطبيق ضعيفة ،ويرجع ذلك إلى عدم إمي��ان صنّاع القرار باألبحاث
ونتائجها ،كتابة األبحاث بلغة علمية وغير إجرائية يصعب على صناع القرار التربويني
فهمها ،واالستفادة منها وتطبيق نتائجها ،حتى وصل االمر إلى وصف البعض للتربويني
باللفظية والثرثرة وقلة اجلدية فى اتباع املنهج العلمى الصحيح فى اجراء بحوثهم ،واعتقاد
بعضهم أن تطوير العملية التربوية والتعليمية مسؤولية قاصرة بالقائمني على السياسة
التعليمية واملنفذين لها دون غيرهم ،ولكن احلقيقة تؤكد أنها مسؤولية مشتركة بينهم وبني
اجلهات املعنية بالبحث في اجلامعات وكليات التربية ومراكز البحث وبني املسؤولني عن
السياسة التعليمية.
فنتائج البحث التربوي العربي لم حتسم كثيرا بل ال نبالغ إذا قلنا كافة القضايا املتعلقة
بالتربية ،ولم تنجح في تقدمي إجابات شافيه لقضاياه أو حلول واضحة ملشكالته ،أن أغلب
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األبحاث التربوية التي يتم إجنازها ،ال تخرج بعيداً عن نطاق اجلامعات ومراكز البحوث،
بل إن معظم البحوث التي جترى في أروقة اجلامعات متثل متارين بحثية ،أما البحوث
التي ترتبط بالواقع وتنبثق من حاجاته الفعلية ،التي يقوم بها فرق من العلماء واخلبراء
كبحوث كبرى تتبناها هيئات تصرف عليها وتوفر لها امليزانيات وتؤكد عالقة وثيقة بينها
وبني صاحب القرار ،فهي نادرة إن لم تكن غير موجودة.
هذا التحدي يتطلب ضرورة حتسني قنوات االتصال بني منجزي األبحاث ومستخدميها،
وتقليص الهوة والتفاوت بني ثقافة املنتج للبحث وثقافة املستخدم له ،وإعادة صياغة عملية
صناعة السياسات التعليمية وربطها مبؤسسات البحث التربوي وما تقدمه الدراسات التي
تتم فيها من نتائج ومقترحات فى هذا املجال.
قلة املوارد املالية الالزمة لالرتقاء بالبحث التربوي إلى درجة جتعله أكثر فاعلية في
معاجلة القضايا التربوية ذات األولوية لك ّل دولة من الدول ،وندرة مشاركة القطاع اخلاص
في متويل أنشطته ،نظرا الرتباط البحث التربوي بالقطاعات التى الزالت بعض الدول
العربية تعتبرها وزارات خدمية ،فال زالت فكرة النظر إلى التعليم على انه استثمار بل
انه أفضل استثمار قاصرة على التصور النظري دون أن يكون له صدى واضح في الواقع
التطبيقي من خالل توافر امليزانيات الكافية لالنتقال بتلك الفكرة من الواقع النظري إلى
جانب التطبيق .
ان قلة املوارد املالية املخصصة للبحث التربوي هى جزء قلة املوارد املالية املخصصة
للبحث العلمي والتعليم بصفة عامة ،فال زالت نسبة املخصصات املوجه لقطاع التعليم
والبحث العلمى والتربوي اقل بكثير من املستهدف ،واقل بكثير من تلك النسب فى الدول
املتقدمة.
حيث تؤكد إحصائيات اليونسكو لعام 2004م أن ال��دول العربية مجتمعة خصصت
للبحث العلمي ما يعادل  1.7مليار دوالر فقط ،أي ما نسبته  0.3٪من الناجت القومي
اإلجمالي ،اما فى اسرائيل فقد وصلت النسبة  4.7٪من الناجت القومي اإلجمالي .عل ًما
أنه ينفق على البحث والتطوير املدني في مؤسسات التعليم العالي ما يوازي  30.6٪من
املوازنة احلكومية املخصصة للتعليم العالي بكامله.
صعوبة احلصول على البيانات واإلحصائية البحثية الدقيقة ،وعدم توافرها بالصورة
التي تساعد الباحث على إج��راء بحثه بصورة صحيحة وبكفاءة ،ولعدم وج��ود قواعد
صحيحة للمعلومات أو ندرتها ،فهذه اإلحصاءات وتلك البيانات قد ال تكون متوفرة،
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أو تصدر متأخرة سنة أو سنتني (نظراً ألن أجهزة اإلحصاء فيها متخلفة بشرياً وفنياً)،
أو بسبب قلة الوعي بأهمية البيانات وضرورتها للبحث العلمي ،مما يجعل الكثير منها
قدمياً ,وغير كاف ,باإلضافة إلى ما تتسم به هذه اإلحصاءات بعدم الدقة ,مقصوداً بها
الدعاية ،ولذلك تعتمد على املبالغة ،ال على الواقع ،مما يجعل البيانات املتوفرة  -حتى
ولو كانت حديثة  -عاجزة عن مساعدة الباحث في الوصول إلى احلقيقة التي ينشدها،
هذا باإلضافة إلى صعوبات تفسير تلك البيانات واإلحصاءات ألنها جافة جامدة ،ال تفسر
الواقع الذي ينشده الباحث ،وال تلقى عليه إال ضوءاً خافتاً.
ع��دم وج��ود فلسفة تربوية عربية محددة وواضحة املعالم توجه كافة املمارسات
التربوية العربية ومن بينها املمارسات املتعلقة بالبحث التربوي ،فقدرة أي نظام تعليمي
وكفايته تتوقف بدرجة كبيرة على انطالقه من فلسفة تربوية تضطلع بدور نقدي وحتليلي
ميكن أن نصف جانباً منه بأنه ( ابستيمولوجي) وبدور تنسيقي ( للتنسيق بني معطيات
العلوم التربوية املختلفة وجوانب التربية الواقعية املتباينة ) ،وبدور توجيهي ( عن طريق
تعرف االجتاهات التي يشير إليها حتليل الواقع التربوية
<<
واالجتماعي في مسيرته نحو املستقبل ،والكشف عنها
وتوضيحها وتأييدها.
إن غ��ي��اب الفلسفة التربوية ي���ؤدي ب��ال��ض��رورة إلى
عدم اجلدوى من وضع أي إستراتيجية لتطوير النظام
التعليمي ،وإن عدم إعالن املجتمع عن فلسفته التربوية،
يترتب عليه غياب املرجعية التي يلجأ إليها القائمون
بصناعة البشر ليتبصروا مبا ينبغي عمله ،وما ال ينبغي عمله ،وإذا غاب اإلطار املرجعي
( أي الفلسفة التربوية) أصبح الباب مفتوحاً أمام التخبط واالجتهادات الفردية ،ومن ثم
التعثر في حتقيقي التنشئة الصحيحة املرغوب فيها.
أن غياب فلسفة تربوية عربية أصيلة أدى إلى استيراد فلسفات تربوية أجنبية غير
مالئمة أعاقت النظام التعليمي أكثر مما ساعدت على مواجهة كثير من مشكالته ،فالوطن
العربي يعاني من تبعية فكرية للغرب ال تتضح في مجال كما تبرز في ميدان التربية والفكر
التربوي ،وأنه ال يكاد يوجد فكر تربوي أصيل ،بل يوجد آراء ونظريات تربوية غربية (
أوروبية وأمريكية ) نقلت من أوطانها األصلية ،وغرست في البالد العربية رغم االختالف
الكبير بني البيئات العربية والغربية.
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كما أن غياب تلك الفلسفة أدى بدوره إلى افتقاد الرؤية الشاملة لدى كثير من الباحثني
في املجال التربوي ،حيث تقتصر معظم البحوث التربوية علي معاجلة أثر عدد محدود
من املتغيرات علي ظاهرة معينة ومن ثم يصعب علي أي باحث مبفرده أن يكون صورة
شاملة عن كل العوامل املؤثرة في الظاهرة وذلك أنه محكوم بعوامل الوقت واجلهد والكلفة
وتزداد املشكلة حدة عندما ال يتقرب باحث أخر من نفس املشكلة لدراسة العوامل األخرى
املؤثرة فيها حتي تكتمل تصوراتنا عن جميع األبعاد والعالقات املتصلة بالظاهرة موضع
الدراسة ،صحيح انه مع وجود الظواهر التربوية في كليتها فإنها تنطوي كذلك علي جوانب
فردية جزئية ونظراً ألنه بني الكل واجلزء عالقة دينامية فإن فهم الظواهر التربوية ال يتم
بكفاءة إال باعتبار الكليات واجلزئيات في آن واحد ،ولذلك فإن الباحثني في التربية في
حاجة إلى بحوث كلية للظاهرة التربوية من خالل فهم جوانبها اجلزئية وتفاعل الكلية مع
اجلزئية في الظاهرة.
ثانيا :واقع البحث التربوي العربي :
يشير واق��ع البحث التربوي العربي من خ�لال ما مت ت��داول��ه في ع��دد من األبحاث
والدراسات حول الوضع الراهن للبحث التربوي ،إلى عدد من األمور التي البد من الوقوف
أمامها وحتليلها والوعي بكافة جوانبها قبل تقدمي الرؤية املستقبلية املقترحة وهذه األمور
تتمثل فيما يلي:
 - 1غياب اخلريطة القومية البحثية وع��دم وج��ود سياسة واضحة املعالم للبحث
التربوي على املستوى العربي ،ميكن أن تستند إليها املراكز البحثية واجلامعات لتحديد
محاور البحوث وتنفيذها إضافة إلى عدم وجود استراتيجيات تضبط األولويات بالرجوع
إلى مطالب املجتمع واحتياجاته ومشكالته ومتطلبات خطط التنمية اخلاصة به ،مما
ترتب عليه القيام بالبحوث بصورة اجتهادية أن لم تكن عشوائية ،كما ترتب عليه تكرار
البحوث ،وأصبح األمر متروكا للمزاج الشخصي في االختيار والسهولة في اإلجراء.
 - 2افتقاره لألصالة واإلبداع حيث تقر عدد من الدراسات ضعف األصالة واإلبداع
في البحوث التربوية على مستوى األقطار العربية ،وان كان ذلك بنسب متفاوتة ،وتتمثل
هذه الظاهرة في أن البحوث املنجزة عبارة عن تكرار ألبحاث الغير مع إدخ��ال بعض
التعديالت الطفيفة عليها وال توجد بها إضافات حقيقية للمعرفة في مجاالت تخصصها،
يعجز أصحابها عن إعطاء تفسير كامل لنتائجها أو استخالص املؤشرات الهامة منها،
لذلك تظل أهميتها متدنية ومحدودة.
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إن قصارى ما ميكن أن يضطلع به الباحث هو «جتميع ما تف َّرق» – على ح ِّد تعبير
أحمد أمني – وبصورة «مبتذلة» وصلت إلى حد «القص واللصق» ( )cut and pasteمع
سطوة «احلاسب اآللي» ,وتعاظم استخداماته ،وتتفاقم «األزمة» ،ومع «فوضى» استخدام
«اإلنترنت» حيث يستطيع أي باحث أن يكتب عن «دراسات سابقة لم يرها ،ولم يقرأها !!.
أن كثيراً من رسائل املاجستير والدكتوراه ليست في جوهرها إال محض استعادة
لبحوث أجنبية أو محض تطبيق ألدوات بحث غربية على عينات من العرب ،كما أن الكثير
من هذه األبحاث  -كما يرى البعض -ما هي إال مبادرات مللء الفراغ التربوي باستيراد
مخططات ونظريات منزوعة من سياق اجتماعي وفكري يبلغ حد التصادم مع واقعنا. .
وقيمنا. .ومعتقداتنا ،وعدم التعامل مع البحث التربوي باعتباره فرعاً معرفياً ميتلك فكره
اخلاص ويحمل دينامية منوه وتطوره وتاريخه اخلاص وفلسفته وسوسيولوجيته ومدارسه
ومناهجه وأزماته ،من املجتمع الذي يوجد فيه.
وفى هذا اإلطار يرى هاني عبد الستار « أنه يجب أن
منيز بني فئتني من الباحثني :الفئة األولى – النادرة –
<<
متثل مناذج فريدة ،وبديعة ،ومتميزة .. .باحثون جادون,
وملتزمون .. .متمكنون من العلم ,وأساليب التفكير فيه.
 ..تلك الفئة الواعدة أشبه ما تكون بحبات لؤلؤ منثور،
تبعث على األمل ,والرجاء في مستقبل مأمول ،وقدموا
بحوث أصيلة رصينة متميزة فكانت لهم الكلمة واإلسهام
واإلضافة ،وشاركوا في إنتاج معرفة حقيقية ،تلك التي
تُصنف فلسفياً بأنها  - first hand knowledgeوإن كنا نخشى عليها من األمواج
العاتية للحياة العامة ،واخلاصة ،واملهنية -أ َّما الفئة الثانية ،وهي الكثرة الغالبة ،فهم
من “صائدي الشهادات”  – degree huntersحسب التوصيف الفلسفي  ،-ميثلون
خليطاً من “الهواة”  ,و”املقلدين” ،يتأرجحون بني “انتحال”  ,أو “استنساخ” بحوث
سابقة ،يفتقرون – لقلة احليلة !! – إلى أيسر قواعد الصنعة !! أفرزوا إنتاجاً مشوهاً
 ,ومشوشاً ،يعوق منو امليدان ,ويق ِّوض مستقبله ،فجاءت األبحاث مفككة فى مبناها
ومعناها ،وال جديد فيها ،ومشوشة مشوهة ،معرفة مستعملة أو مستهلكة ،وال تمُ ِّثل قيمة
وال يرجى منها نفع أو فائدة ويصدق عليها التصنيف الفلسفي بأنها second hand
 knowledgeومن ثم فإني ال أجد لتلك األطروحات وصفاً أصدق ,وال أدق من كونها
“نفايات بحثية” !! يتعني التخلص منها و”دفنها” حتى ال تلوث حياتنا التربوية”.
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 - 3معظم البحوث التربوية غير مرتبطة مبدرسة فكرية معينة وينقصها العمق،
واإلج���راءات البحثية غير دقيقة متاماً ،ولذلك فإن نتائجها غير موثقة بدرجة كافية،
والكثير من هذه األبحاث يعجز أصحابها عن إعطاء تفسير كامل لنتائجها ،أو استخالص
املؤشرات الهامة منها ،ولذلك تظل أهميتها متدنية ومحدودة ،فهي مبعثرة وغير مرتبطة
مبدرسة فكرية تربوية معينة ،وفى هذا اإلطار فهناك من يرى أن « البحث التربوي قد
أضحى  -في األغلب األعم  -بحثاً جتزيئياً ،ميارس في ظل غياب نظرية مترابطة ( منوذج
إرش��ادي ) ،ومبنأى عما يجرى من أبحاث في امليادين احلليفة ،allied disciplines
“وإنه أصبح  -وبصفة متزايدة  -معزوالً عما يجرى من تطورات في امليادين القريبة منه
واملشابهة له إلى احلد الذي معه ميكن القول أن الدراسات التربوية أضحت في حالة
ركود وجمود”.
 - 4كثيرا من البحوث التربوية تخلو من دراسة مشكالتنا التربوية احلقيقة والواقعية،
بل تستمد مجاالتها من اجتاهات البحوث التربوية في املجتمعات الغربية – إضافة إلى
االستغراق في املسائل األكادميية والبعد عن املشكالت
<<
الواقعية  -ومن ثم فهي تبدو مغتربة عن واقعنا التربوي،
وليس أدل على ذلك من تلك البحوث التي تستقر على
رف��وف مكتبتنا التربوية ،وال جند اى ص��دى او تفاعل
مع هذا الواقع ،فبحوثنا التربوية الزالت حبيسة التنظير
الغربي ،تنهل من مصادره ،وتلتزم مناهجه ،واالستغراق
في دراسة موضوعات تقليدية وهامشية «مزيفة» ،وحني
يتصدى ملشكالت حقيقية – إذا حدث ذلك  ،-فال يحدث ذلك إ َّال في إطار جتزيئي ،ومن
ثم باتت وظيفته إعادة إنتاج املجتمع أكثر من نقد الواقع ,والعمل على تغييره ,وتطويره.
وهى لذلك ال تفلح في فهم وتفسير الواقع التربوي الذي تعلنه مجاال لها ،وتأتى نتائجه
هجينا بال متاسك أو وحدة ،ال توجد بها إضافات حقيقية للمعرفة في مجاالت تخصصها
وذلك لتشعبها من ناحية وعدم أصالتها من ناحية ثانية.
 - 5التركيز في معظم بحوثنا علي البحوث التربوية الكمية وم��ع غياب البحوث
الكيفية أو النوعية ،تلك البحوث التي عجزت عن فهم وتفسير بعض مفاهيم وقضايا
الفكر والتربوي ومشكالته ،وضحالة ما أعطت خالل ما يقارب من قرن من الزمان،
ولعدم تركيزه على قضايا التربية املفصلية والكبرى ،بسبب عدم مالءمتها أصال لدراسة
الظواهر التربوية واالجتماعية املعقدة ،والتي ال يجوز افتعال تفتيتها أو تكميتها بصورة
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غير صحيحة من أجل دراستها ،حيث اكتفت تلك البحوث بالتركيز على دراسة املتغيرات
املدرسية «من خالل عالقات االرتباط اإلحصائية ،فربطت بني املدخالت واملخرجات,
وتركت املدرسة وما يدور بداخلها من تفاعالت اجتماعية وثقافية كصندوق أسود ال نعلم
ما يدور داخله».
لقد تسيد البحث العلمي في ميدان التربية منوذجاً إرشادياً “ كمياً “ متت صياغته
وفقاً ملا هو سائد في العلوم الطبيعية ،يعلي من شأن املالحظة والوقائع الرقمية ،ويتسلح
بأساليب اإلح��ص��اء وفنونه ،لبلوغ الغاية واملقصد أال وه��ي إثبات العالقات السببية,
وتعليلها.
لقد أدت النجاحات املبهرة التي حققها البحث العلمي في مجال العلوم الطبيعية،
إلى حالة من “االفتتان” أو قل “االنحسار” ،وانشغل أهل امليدان باملتغيرات التي تتحكم
في الظاهرة وحتديدها وتثبيتها ،وانشغلوا بحجم العينة وكيفية اختيارها ،وباألدوات
وكيفية بنائها ،وحتكيمها ،وحساب صدقها ,وثباتها .. .إلى آخر تلك املنظومة؛ في محاولة
لإلمساك بالظاهرة “التربوية” في حياد مطلق ,وموضوعية موهومة.
وأن البحث التربوي يسير وفق منط (منوذج !!) تقليدي متوارث؛ منقطع الصلة مع
ما تشهده امليادين احلليفة من تطورات ،وأنه يشهد حالة من “االفتتان” بالنموذج الكمي,
وحالة من اجلفاء – يصل عند البعض إلى حد العداء – مع النموذج الكيفي.
إن دراسة الظواهر االجتماعية واإلنسانية (السلوكية) تختلف عن دراسة الظواهر
في العلوم الطبيعية والفيزيائية ،لذا فإنها حتتاج إلى طرق بحث مختلفة ،يكون التركيز
فيها على فهم السلوك االجتماعي واإلنساني من منظور داخلي ،يرتبط بطريقة تعايش
األفراد املشاركني مهنياً في مؤسسة معينة ،ومن دوافع اجتماعية محددة ،حيث أن السلوك
اإلنساني مرتبط بالسياق الذي حدث فيه ،والواقع االجتماعي الذي يعايشه.
فالظاهرة التربوية واالجتماعية تتفرد بخصيصة ه��ي :تغلغل ال��ع��وام��ل الثقافية
واحلضارية في بنيتها ،ومن ثم فإن وعي وفهم واستيعاب الباحث “للفضاءات” – حسب
التي تتشكل فيها ووفقاً لها الظاهرة يُع ُّد واجباً ابتدا ًء  ,وملزماً انتها ًء ،وتلك الفضاءات
هي :الفضاء التاريخي ،والفضاء الثقافي ،والفضاء التربوي ،فالظاهرة التربوية “نبت
أصيل” للفضاء التاريخي الذي نشأت فيه ومنت وتطورت ،وخلصوصية الفضاء الثقافي
حدد طريقة تناولها والتعامل
الذي ولدت فيه وعاشت ،وطبيعة الفضاء التربوي الذي َّ
معها ،فهي ظاهرة متعددة امليادين”  ،Multidisciplinarityاألمر الذي يُحتم على
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الباحث أن يكون على تواصل “حقيقي” مع ما يجري من تطورات في “امليادين احلليفة”
.allied disciplines
أن االقتصار على أساليب البحث الكمي وتطويع الظواهر االجتماعية لتتماشى معها
ال ميكن الباحث من قياس وتفسير الظواهر االجتماعية وال يتعدى كونه إسقاطا ملناهج
العلوم الطبيعية التي تختلف في خصائصها عن الظواهر االجتماعية.
إن أخطر ما يهدد البحث في جامعاتنا يتمثل في ضعف الطرق التي ينفذ بها؛ فهي
تسير على “منهج التقليد ال منهج التجديد” ،فبالرغم من تنوع مداخل وأساليب وأدوات
البحث (في العلوم اإلنسانية بالتحديد :العلوم التربوية ،واإلدارية ،والنفسية واالجتماعية)،
إال إن املتتبع لإلنتاج البحثي يلحظ غلبة أدوات وأساليب املدخل الكمي (الدراسات املسحية
والتجريبية ،وخالفها) ،في إغفال واضح للمدخل النوعي ،بالرغم من اجلهود املكثفة التي
تبذل في سبيل تطوير إطاره الفلسفي واملفاهيمي ،وأساليبه  ,وأدواته ،وإجراءاته ،وتزايد
ع��دد الكتب وامل��ج�لات واجل��م��ع��ي��ات املتخصصة فيه،
<<
فالسيادة ما تزال قائمة لألساليب الكمية ،مما يعني،
حتماً انخفاض ج��ودة البحث العلمي ،م��ن املقبول أن
جنادل أن الباحثني بجامعاتنا تطرقوا لكثير من املواضيع
ولكنهم لم يبحثوها ،وإن توهموا ذلك ،ألن املدخل الكمي
وح��ده غير صالح لدراسة جميع القضايا البحثية في
مجتمع يحظى بحراك اجتماعي كبير ،ويواجه العديد
من القضايا املختلف عليها العوملة ،اجل��ودة ،املواطنة،
التسرب،العنف.. .وغيرها ،كما ان” الكثير من هذه األبحاث في ظل األسلوب الكمي
يعجز أصحابها عن إعطاء تفسير كامل لنتائجها أو استخالص املؤشرات الهامة منها،
لذلك تظل أهميتها متدنية ومحدودة.
وتنبع أهمية األساليب واألدوات النوعية فى أنها تبحث جوانب في السلوك اإلنساني
يصعب على األساليب واألدوات الكمية بحثها ،وانطالقاً من مسلمة أن األساليب واألدوات
الكمية ،ال تكفي لإلجابة بصدق عن جميع األسئلة البحثية ،فبينما تهتم الدراسات الكمية
بتحليل العالقات السببية بني املتغيرات ،في مقاييس كمية مختصرة ،تذهب األبحاث
النوعية بصورة عميقة لتكشف عن املعاني والعمليات التي ينشأ منها السلوك اإلنساني،
الفردي واجلماعي.
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فالبحث النوعي ال يكتفي بوصف األشياء كما هي بل يسعى للحصول على فهم أعمق
للصورة الكبرى التي يكون فيها ذلك الشيء ،ويسعى إلى معرفة كيف وصلت األمور إلى
ما وصلت إليه ،وكيف يشعر الناس احمليطني بها ،وما آراؤه��م حولها وما املعاني التي
يحملونها عنها.
 - 6ينظر أعضاء هيئة التدريس إل��ى اإلنتاج العلمي على أن��ه ش��أن ذات��ي وينشرون
أبحاثهم ألغ��راض الترقية وليس ألغ��راض التنمية واحلاجة املجتمعية إليها ،ومبا أن
الترقية بحاجة إلى عدد من البحوث املنشورة في مجالت محكمة ،فيضطر الباحث إلى
جتزئة البحث الواحد وتقسيمه وبعثرته في عدة بحوث بالدوران حول املوضوع نفسه،
فمرة دراس��ة استطالعية وأخ��رى ميدانية ثم حتليلية وأخيرا تطبيقية ،فهذا ما يحدث
في البحوث التربوية واالجتماعية وأحيانا في مجاالت أخرى ،فهي صدى مباشر لبعض
اهتمامات أعضاء هيئة التدريس وليست جواب ملشكلة أو قضية تربوية معينة تعاني منها
البيئة التربوية احمللية أو العربية ،وحتى تأتي أبحاث عضو هيئة التدريس على مستوى
جيد ،فمن املفروض أن ينتمي إلى مدرسة فكرية معينة
<<
من شأنها أن حتدد له اهتماماته من ناحية وأن حتدد
مساراته البحثية من ناحية ثانية.
 - 7قلة البحوث اجلماعية وقلة التعاون بني أعضاء
هيئة التدريس في التخصص الواحد سواء على مستوى
اجلامعة أو القطر أو اإلقليم ،أو بني التخصصات في
ال��ع��ل��وم األخ����رى ،نتيجة ضعف ال��ت��ع��اون ب�ين الباحثني
إلعداد بحوث مشتركة ،أو ما يعرف بالتأليف املشترك ( - .)co-authorshipففي
التأليف املشترك يقوم أكثر من باحث بإعداد بحث علمي ضمن خطة عمل تنطوي على
مساهمة كل باحث بعمل أو دور محدد  -فالتأليف الفردي هو النمط السائد في إعداد
البحوث في كافة التخصصات التربوية ،على الرغم من أن ذلك يخالف طبيعة التربية
وطبيعة مشكالتها املتشابكة واملتداخلة ،فالكثرة الغالبة من املشكالت تتطلب ضرورة
التكامل والتعاون والتنسيق بني التخصصات التربوية من اجل التصدي لها ،وبذلك ميكن
أن يكون للبحوث تأثيرها وأهميتها في الواقع العملي ،وتعمل على تضيق الفجوة بينها
وبني هذا الواقع.
إن هذا يتنافى مع طبيعة املشكلة التربوية في مجالها احليوي وواقعها العملي ،فاملشكلة
التربوية في هذا الواقع ال تعرف التصنيفات أو األقسام في التخصصات التربوية ،ألنها
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واحدة وال تقبل التجزيء ،فلها متغيراتها املتعددة وعالقاتها املتعددة املتفاعلة ،املتأثرة
ببعضها واملؤثرة في بعضها ،صحيح هناك بعض املشكالت النوعية التي ميكن أن يختص
بها قسم أو تخصص معني ،ولكن ه��ذه املشكالت قليلة للغاية أم��ا الكثرة الغالبة من
املشكالت فدراستها تتطلب التكامل والتنسيق والتعاون بني التخصصات التربوية من اجل
التصدي لها.
ان ما يشهده العصر احلإلى من حتديات ومشكالت عديدة معقدة ومتنوعة فى شتى
مجاالت احلياة ومن بينها التربية فى ظل الثورة املعلوماتيه واالتصالية ،يستوجب عند
دراستها والبحث فيها وجود كم متنوع ومتعاون من اخلبرات والقدرات واملهارات البشرية،
وهو ما يستوجب العمل فى شكل فرق بحثية مصممة ومتعاونة بطريقة فعالة متتلك
مهارات وقدرات مختلفة ومتكاملة لدراسة القضايا التربوية من كافة جوانبها ،وهو ما
يتطلب نشر ثقافة العمل اجلماعى او العمل بروح الفريق بني جميع الباحثني ،من خالل
دورات تدريبية عن اهمية اجلماعى وتدريبهم على تكوين الفرق البحثية ،مع وجود خريطة
بحثية تتضمن قضايا وموضوعات تتعلق بذلك.
ان من ابرز مظاهر ازمة الفكر التربوي العربي  -كما يرى عزيز حنا داود -تتبلور فى
تسيد الوضعية املنطقية  Logical Positivismكمنهجا للفكر والتي تتحدد معاملها في
التعامل مع اخلبرات احملسوسة والتي ميكن مالحظتها وقياسها ،واالعتماد على املدخل
ال��ذرى الضيق فى التفكير والبحث واالستغراق فى االستخدام غير الرشيد للتقنيات
ك��األدوات واألجهزة واملقاييس واالستفتاءات واإلحصاء للمزيد من التكميم والضبط،
والتركيز املعاجلة امليكانيكية للظاهرة ،والبعد عن النظرة الكلية التي تنظر إلى كل قضية
بوصفها جزء في شبكة عالقات (زمانية – مكانية ) وال ميكن فهمها أو تأويلها إال بدراسة
املنظومة التي تنخرط فيها.
 - 8املبالغة في استخدام األرقام والوسائل اإلحصائية لتحليل بياناته ،وبصورة أكثر
مما يتحمله البحث ،إن األرقام وحدها هي وسيلة فقط وان وجودها واستخدام اإلحصاء
املعقد لتفسيرها ال يضمن مطلقا التوصل إلى حتليالت واستنتاجات دقيقة ،ولكن اإلطار
املرجعي للباحث ونظرته النوعية لألمور وسعة اطالعه وإملامه مبجاالت التربية من فلسفة
وأصول ،متكنه من تفسير نتائجه واالستفادة منها وتوظيفها.
إن حشو البحوث التربوية باملعطيات اإلحصائية واألرقام إلضفاء العلمية واملوضوعية
دون التنبه إل��ى كونها مجرد حقائق جامدة صماء ،تستلزم حسا بحثيا يُضفي عليها
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التفسيرات النفسية والتربوية واخللقية الالزمة من واقع اخلبرة املهنية  ,مما يقضي على
روح البحث  ,وشخصية الباحث.
ومع التسليم بأهمية وقيمة اإلحصاء في معاجلة املعطيات التي تتوافر لدى الباحث،
فيمكن القول :إن اإلحصاء – ككل التقنيات – ليس خيراً ,وال شراً في ذاته ،بل تتحدد
قيمته حسب الوظيفة التي يؤديها .وإنه ملن املؤسف أن يتصور البعض أن نتائج املعاجلات
اإلحصائية هي نتائج البحث !!  ,فاألرقام– في يسر شديد – ليست أكثر من مؤشرات
يستخدمها الباحث في تأويل املعطيات للوصول إلى النتائج احلقيقية للبحث.
ومع سطوة وهيمنة ثقافة االستبيان ,وأساليب اإلحصاء وفنونه ،عانى البحث العلمي
في ميدان أص��ول التربية (والتربية بعامة) من ظاهرة «ال��ق��راءة التقليدية للمعطيات
امليدانية» :هكذا قالت العينة !! ،وبلغت النسبة املئوية !! ،وبلغ مستوى الداللة !! .. .إلى
غير ذلك من التعبيرات الشائعة .تلك القراءة هي التي ا ُ ُ
صطلح على تسميتها «النزعة
اإلمبريقية املبتذلة»  – vulgar empiricismفي لغة
فلسفة العلم – والتي أعاقت ،ولم تزل ،منو العلم التربوي
<<
«إنسانياً» ،وما زالت تقيده وتكبله رافعة شعارها املبتذل
«احلقائق تتحدث عن نفسها» ،واألرقام تنطق» ... .إلى
غير ذلك مما يروق كثيراً من الباحثني ترديده ,والترويج
له .احلقائق ال تتحدث عن نفسها ،واألرق��ام ال تنطق،
وإمنا « نحن» نتحدث عنها ونستنطقها؛ فالرقم ال يحمل
– بصفته رمزاً رياضياً – أي ُمك ِّون معياري داخل بنيته
التجريدية .. .هنا يلعب التحيز املعرفي (اخلريطة اإلدراكية) دوراً ال يتعني التهوين من
شأنه ,وال التقليل من تداعياته.
 - 9ضعف التكوين العلمي للباحث في العلوم التربوية بسبب نوعية التعليم والتدريب
الذي يتلقاه في مختلف مراحل منوه وإعداده خاصة مرحلة الدراسات العليا ،والقصور
الذاتي وقناعته مبا حصل عليه خالل مراحل إع��داده دون محاولة االحتكاك العلمي
واالستزادة واالطالع على اجلديد في مجال تخصصه ،وغياب املدارس العلمية والنموذج
أو املثال العلمي وغيرها ،األمر الذي أدى إلى غياب األصول والقيم العلمية وغياب العقلية
الناقدة والقدرة على االبتكار والتحديد والتحليل والتفسير الرؤية الشاملة ،ولعل ما يؤكد
ذلك ما الحظه الباحث من خالل مناقشاته للعديد من رسائل املاجستير وحتكيم البحوث
املقدمة للنشر في املجالت العلمية واملؤمترات املتخصصة وحتى البحوث املقدمة للترقية
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من وجود أخطاء  -ولألسف أصبحت شائعة – عديدة منها ما يتعلق ببناء تلك البحوث
وتصميمها وتنفيذها وعرض نتائجها ،إضافة إلى غياب التماسك الناجت عن الترجمة
احلرفية املُخلة بخصائص التراكيب العربية مثال.
فمعظم األدبيات تؤكد أن الباحث ال يكون جديراً بهذا اللقب ما لم تتوافر لديه جملة
من املهارات البحثية تؤهله ,ومتكنه من ارتياد رحلة البحث العلمي مبكنة ومتيز .ولسوف
يقتصر تناولي تلك املهارات على جانب واحد بعينه ملا له من أهمية ,وخطورة ،وأثر بالغ
في مجمل إج��راءات البحث التربوي ,وعملياته ،وأعني به حتديداً :اللغة ،واألسلوبية،
والترجمة.
وعليه ،فامتالك الباحث للحس اللغوي يُع ُّد «فرض عني» ال تستقيم عمليات وإجراءات
البحث من دونه ،فمن خالله سوف يعرف كيف يقرأ ،وكيف يفهم :أ َّما حينما يتالشى
احلس اللغوي لدى الباحث – كما هو حاصل اليوم – فإنه يصير « منوذجاً « لتوصيف
«اجلاحظ» حني قال :إنه يعي غير ما قلنا ،ويقول غير
<<
ما يعيه ،ويكتب غير ما يريده .هذا هو حتديداً «حال»
معظم الباحثني في زماننا هذا !!
هذا األم��ر يتطلب إع��ادة النظر باخلطط والبرامج
ال��دراس��ي��ة ف��ي اجل��ام��ع��ات ف��ي م��رح��ل��ة البكالوريوس
واملاجستير والدكتوراه ،وتضمني هذه اخلطط والبرامج
مواد تركز على إعداد الطلبة إلتقان املهارات البحثية.
 - 10غياب الرؤية النقدية في البحوث التربوية والتى ميكن أن تتم من خالل معايشة
الباحث ملوضوع بحثه ،وان يندمج في املوقف ال��ذي يدرسه بدرجة متكنه من معرفة
آليات وديناميات التفاعل االجتماعي ،ومعرفة القوى االجتماعية املرتبطة به وتبنى آليات،
فبدون هذه الرؤية يفقد العمل االكادميى قيمته وأهميته.
إن النقد التربوي كما يرى احمد املهدى ميثل عدسة المة لكل ،أو ملعظم ما تولد
من خالل املعارف املختلفة واملمارسات املتنوعة .إنه توظيف متكامل ومنسجم ومتناغم
لضروب املعرفة اإلنسانية ،واملمارسات املهنية ذات العالقة بالظاهرة التربوية املنقودة،
وهذا من شأنه أن يؤدي إلى بصر شامل ،وبصيرة نافذة».
فأفكار البشر هي نتاج املجتمع الذين يعيشون فيه ,ومن ثم ال ميكن عزلها عن السياق
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ي, ال��ذي تعمل من خالل ه, وال ميكن تفسيرها إال في ه��ذا السياق ،ول��ذا فمن
املجتمع 
الضروري النظر الي املعرفة نظرة نقدية كاشفة عن القوي املتحكمة فيها ,والفئات التي
يتاح لها احلصول عليها, وتلك احملرومة منها بفعل القوي والفئات املهيمنة املسيطرة.
ويرتبط بهذا التوجه ما نلحظه من ندرة وغياب او محدودية الدراسات والتصورات
الفلسفية أو املفاهمية التى ميكن ان تبحث املشكالت فى إطارها ،حيث االهتمام املبالغ
فيه للرؤى املنهجية قد حجم كثيرا من االستبصار املفاهيمى والفلسفي للمشكالت البحثية
ونتائج البحوث ،وقلل االهتمام بالتنظير الذي يعتبر الضوء الكاشف للعمل امليداني.
إن التحليل السسيولوجى ال��ذي يتم بناؤه فى إط��ار فلسفي يعد أم��را ضروريا في
البحوث التربوية وذلك لدعم البدائل التربوية املمكنة ،فنموذج البحث النقدي Critical
 Research Paradigmالذي يهتم بالتطور التاريخي للظواهر التربوية واإلنسانية هو
شيء مطلوب بل وضروري لتنمية وتعزيز التعليم التحرري بدال من تعزيز الوضع القائم
واإلبقاء عليه وهو ما يسعى إليه منوذج البحث االمبريقى
Emprical Analytic Research Paradigm
<<
 - 11ه��ي��م��ن��ة ال��ب��ح��وث ال��ت��ي ت��ت��ع��ل��ق بالفرضيات
االرتباطية والفرقية على حساب الفرضيات السببية
والشرطية ،حيث يشير حتليل واقع البحوث التربوية إلى
أن الفرضيات االرتباطية والفرقية هي أكثر الفرضيات
املهيمنة على األبحاث التربوية العربية لبساطة التنظير
من جهة والسهولة النسبية الختبارها امبريقيا وجتريبيا من جهة أخرى ،وهو ما أسهم
كثيرا في التقليل من أهمية نتائج تلك الدراسات وجدوها وقدرتها على تفسير الظاهرة
التربوية.
إن تفسير الواقع التربوي من خالل العالقات املباشرة واالرتباطات او الفروق بني متغيرات
املوقف التربوي ،ال تعنى نفى التشابك والتالحم والتعقيد بني املتغيرات ،وما دراسة العالقة
املباشرة إال تبسيط اصطناعيا تعسفيا لنسيج العالقات املكونة للظاهرة ،األمر الذي يتطلب
مراعاة تلك العوامل املتداخلة ،وجت��اوز مجرد االرتباط والفرق في العالقات الشرطية
والسببية مبا يسهم فئ رفع قدرة الفرضية على التنبؤ والوصف والتفسير.
إن بساطة التنظير أدى إلى شيوع الفرضيات االرتباطية والفرقية ،وبساطة التنظير ال
تعنى بساطة الواقع ،وميثل في الغالب اجتاها ذهنيا مخال بثراء الواقع ،وتبقى الفرضيات
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الشرطية والسببية هي الفرضيات التي تفتقر إليها الساحة التربوية اقدر على استيعاب
(((
ثراء الواقع التربوي وحتليله وتفسيره.
 12االستخدام والتفسير غير الدقيق ملصطلح الداللة اإلحصائية حيث تعتمد البحوثباعتباره احلد األعلى حسابيا لقبول النتيجة على
التربوية على مستوى الداللة
أساس أنها حقيقة ولم تخضع للصدفة ،ونظر الن بعض التربويني يعتبرون هذا املعيار
عاليا ومبالغ فيه نظرا ألنه مستعار من العلوم الطبيعية نظرا ألهمية وخطورة موضوعاتها
حيث يجب أن يكون احتمال الصدفة فى ظهور النتيجة فى مثل هذه املوضوعات اقل
ما ميكن وحسب خطورة املوضوع ،أما فى مجال القضايا املتعلقة بالبحوث االجتماعية
والتربوية فقد ال يكون هذا املعيار ضروريا ،بل إن األمر يتطلب تبنى مستويات داللة
أعلى ،نظرا لالعتقاد أن كثيرا من التجارب اجلديدة واألساليب احلديثة فى التربية تفشل
فى إظهار نتائج ذات مستوى داللة وفق هذا املعيار وبالتالي تؤول النتائج إلى رفض هذه
األساليب وإضاعة اجلهود التي بذلت في بناءها وحرمان ميدان التربية من تطبيقها.
ويرتبط بتلك النقطة مسالة الفروق بني املجموعات البحثية ،فعدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية ال يعنى أن املجموعتني متساويتني او لم يظهر اثر للمتغير التجريبي ،بل
قد يكون هناك فرق ولكن هذا الفرق لم يرتق إلى مستوى الداللة اإلحصائية احملددة أو
اقل منها.
أن « الداللة اإلحصائية وحدها ليست كافية لصنع قرار تربوي أو نفسي ،فهي شرط
ضروري فقط ولكنه ليس كافياً ،الكفاية تتحقق إذا ما حسبنا قوة العالقة Strength of
 relationshipبني املتغير التابع واملتغير املستقل ،وقوة العالقة هنا املقصود بها «الداللة
العملية ،والتي قد يسميها الباحث النفسي بالداللة السيكولوجية ،ويسميها الباحث
التربوي بالداللة التربوية.
( )1على الرغم من وجود فرضيات عديد فى البحث التربوى وتتمثل فيما يلى :الفرضية االرتباطية :وتتمثل فى
توقع عالقة بني متغيرين او اكثر ،والفرضية الفرقية :وتستهدف دراسة عالقة بني متغيرن من منظور فارقى
او تباينى ،حيث يتم اتخاذ احد املتغيرات كاساس لتقسيم العينة الى مجموعتني او اكثر واختبار الفروق بينهما،
والفرضية الشرطية :وهى تفترض ان العالقة ليست مطردة او مباشرة بل مشروطة مبتغير او متغيرات
اخرى ،والفرضية السببية :تستهدف توقع عالقة تتجاوز مستوى العالقة االرتباطية الى تاثير احد املتغيرات
على غيره ،والفرضية العاملية :والتى تقوم على التحليل الداخلى للمفهوم الواحد ،اال ان والواقع يشير الى
ان الفرضيات االرتباطية والفرقية هى اكثر الفرضيات املهيمنة على االبحاث التربوية العربية لبساطة التنظير
من جهة والسهولة النسبية الختبارها امبريقيا وجتريبيا من جهة اخرى).
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والنتيجة أن كال منهما يكمل األخر ويعوض النقص الكامن فيه ،إذاً هما كوجهي العملة
الواحدة ،يؤدي استخدامها معا إلي أثراء نتائج البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية بل
البحوث في مجاالت املعرفة األخرى.
أن ذلك يستدعي استخدام ما يعرف بالداللة العملية كعنصر يعضد الداللة اإلحصائية
فيكون اتخاذ القرار بذلك أكثر دقة ،وأفضل في االستدالل بصفة عامة.
والواقع أن ما مت عرضه عن واقع البحث التربوي العربي ما هو إال محاولة فردية
لتقدمي مالمح رؤي��ة نقدية وحتليلية لهذا الواقع ،وهى محاولة أولية تتطلب مزيد من
الدراسات التحليلية والنقدية حول هذا الواقع وحول غيره من القضايا املرتبطة بالتربية
العربية سعيا نحو تقدمي رؤية شاملة وواضحة املعالم عن واقع تربيتنا العربية وما يكتنفها
من معوقات وصعاب حتول بينها وبني القيام بدورها املطلوب لالنطالق باملجتمعات العربية
لتتبوء مكانتها املأمولة بني غيرها من األمم كما كانت من قبل فى عصور ازدهار احلضارة
العربية واإلسالمية.
إننا فى حاجة إلى القيام بثورة على امليراث املنهجي والفكري الذي يحمل الكثير
من املساوئ ،والذي لم يعد بدوره مالئم لروح العصر وحتدياته ،ثورة على املناهج البحثية
التقليدية بهدف ظهور روح جديدة تبدو من خاللها مناهج البحث والياته املناسبة ،حتمل
فيها ومن خاللها رؤية نقدية أصيلة تسهم فى تأصيل الفكر النقدي فى البحث التربوي
العربي ،وفي تعميق ثقافة الفكر النقدي في البحث االجتماعي عموما ,والتربوي خصوصا،
وحتدث حتوال فكريا رمبا يسهم فى ظهور علم تربوى يرتبط بالواقع ويسهم فى تغييره
وتطويره ،فال يكتفي بتفسيره بل األهم هو أن ميتد إلى محاولة تغييره.
إننا نرى انه على الرغم من كل ما سبق ،فان من اجلحود أن ينكر احد أن حركة نقدية
محدودة واعدة هي اآلن في حيز الوعي والتفكير – من خالل بعض الدراسات فى هذا
االجت��اه بل واجلهود املتمثلة في ظهور بعض املجالت املعنية بذلك من أحدثها « مجلة
نقد وتنوير مقاربات نقدية فى التربية واملجتمع  - « /http://edusocio.netحتاول
ان تدخل حيز التنفيذ بحذر وتخوف ولكن بثبات وإصرار لتحريك العقل العربي وحترره
وحتفيزه على اإلبداع ،وهذه احلركة وان كانت محدودة التأثير فإنها على االجناز قادرة
على اإلسهام فى تشريح الواقع التربوي تشخيصا وعالجا فى ضوء هوية املجتمع العربي
الثقافية واطره املرجعية
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االنتاج العلمى التربوي فى البيئة العربية القيمة واالثر – جامعة سوهاج  27/26ابريل 2014
 9 .9مناهج البحث العلمي التربوي – دار الكتب اجلامعية – شبني الكوم – .2011
1010حميد بن خيبش :البحث التربوي وسؤال اجلدوى متاح على http://www.anfasse.org/
-07-2011-4421/19-19-17-05-12-2010/13-04-16-30-12-index.php/2010
33-19-11-26
1111خليل إبراهيم السعادات :معوقات البحث التربوي متاح على http://www.al-jazirah.
ar1.htm/20011207/com/2001
1212رضا مسعد السعيد :آليات البحث التربوي بيـن اخلطية واملنظومية -املؤمتر العربي الرابع حول
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«املدخل املنظومى فى التدريس والتعلم»  -دار الضيافة جامعة عني شمس  4-3إبريل .2004
1313رشيد أو خطو :أزمة البحث التربوي متاح على
/Source: http://www.oujdacity.net/national-article-58477-ar1414
1515شعبان أحمد محمد هلل :البحث التربوي بوصفه أحد أساليب التنمية املهنية للمعلمني «دراسة
حتليلية» رسالة ماجستير غير منشورة  -« -كلية التربية – جامعة دمنهور – .2006
1616صالح الدين محمد توفيق ،هانى محمد يونس موسى :اجتاهات اخلطاب التربوي فى مجلة
كلية التربية ببنها”،دراسة فى سياق بناء وإنتاج املعرفة التربوية”  -مجلة كلية التربية ببنها  -املجلد
 - 17العدد ( - ) 71يوليو 2007
1717طالل عبد الله الزعبي :أولويات البحث العلمي في الوطن العربي  -الندوة الثانية آلفاق البحث
العلمي والتطوير التكنولوجي في العالم العربي  -خالل الفترة ( )2014 / 3 / 19 – 18بفرع اجلامعة
العربية املفتوحة في األردن.
1818عبد الرحمن عدس :البحث التربوي فى العالم العربي بني الواقع والطموح – ورقة عمل مقدمة
إلى مؤمتر البحث التربوي فى الوطن العربي إلى اين؟ فى الفترة من  5-3نوفمبر.1998 -
1919عبد القادر حسن خليفة :اشكالية التنظير فى البحث التربوي ،رؤية نقدية حول ميثودلوجيا
دراسات وبحوث اجتماعيات التربية بحوث املؤمتر السنوى احلادى عشر لقسم اصول التربية جامعة
املنصورة –  28-27ديسمبر .1994
2020على اسعد وطفة :املثقف النقدى مفهوما وداللة – مجلة دراسات (نقد وتنوير) – العدد 39
خريف 2014
2121عماد أحمد البرغوثي ،محمود أحمد أبوسمرة  -مشكالت البحث العلمي في العالم العربي مجلة
اجلامعة اإلسالمية(سلسلة الدراسات اإلنسانية) املجلد اخلامس عشر ،العدد الثاني ،ص  - 1133ص
 ،1155يونيه .2007
2222فريال محمد أبو عواد ،محمد بكر نوفل :البحث االجرائى  -دار املسيرة للنشر والتوزيع  -عمان
– .2012
 2323فؤاد علي العاجز« :البحوث العلمية وتنمية املجتمع بني الركود والفعالية» ،بحث مقدم للمؤمتر
العلمي الرابع بعنوان “دور اجلامعات في التنمية” جامعة األقصى -غزة -فلسطني في الفترة ما بني
 15-13ربيع أول1425 /هـ املوافق /5-3 :مايو2004 /م
2424مجدى صالح طه املهدى :البحث العلمى التربوي بني دالالت اخلبراء وممارسات الباحثني – دار
اجلامعة اجلديدة للنشر – االسكندرية – .2007
2525محبات أبوعميره :أسئلة عن أزمة البحث التربوي :جريدة االهرام عدد  26مارس  2004متاح
على ARTS10.HTM/26/3/http://yyy.ahram.org.eg/archive/2004
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2626محمد األحمد الرشيد ،عبد الرؤوف العاني :البحث التربوي أزمته ،نواقصه ،مقترحات تطويره – متاح
علىhttp://www.abegs.org/Aportal/Research/GolfResearchDetails?id=56 :
2727محمد ال��دري��ج :البحث اإلج��رائ��ي ،حتسني للممارسات التربوية للمعلمني http://www.
taalimnet.com/opinion/studies/666.html
2828محمد سكران :البحث التربوي من منظور نقدى – التربية املعاصرة  -رابطة التربية احلديثة
بالقاهرة – السنة الثالثة – العدد الثامن – سبتمبر .2010
2929املنهج النقدي في البحث التربوي -جريدة األه��رام – السنة  127العدد  30 42788يناير
 2004مؤسسة األهرام بالقاهرة.3030محمد عبد اخلالق مدبولي :إدراك املعلمني للعالقة بني البحوث اإلجرائية والنمو املهني دراسة
ميدانية .
3131محمد عبد الرحمن اسماعيل :أهمية التأليف املشترك للبحوث العلمية -التنمية االداري��ة –
معهد االدارة العامة باململكة العربية السعودية العدد  113محرم 1435هـ.
3232محمود ابو زيد ابراهيم :ازمة البحث التربوي ،دراسة حتليلة فى بحوث املناهج – مجلة التربية
املعاصرة – رابطة التربية احلديثة بالقاهرة  -العدد الرابع – .1986
 3333محمود حسن األستاذ :النسق القيمي البحثي املصاحب إلنتاج اخلطاب التربوي األكادميي لدى
طلبة الدراسات العليا كمؤشر جلودة التعليم في اجلامعات الفلسطينية  -ورقة علمية مقدمة ملؤمتر
النوعية في التعليم اجلامعي الفلسطيني الذي عقده برنامج التربية ودائرة ضبط النوعية في جامعة
القدس املفتوحة في مدينة رام الله في الفترة الواقعة .2004/7/5-3متاح على http://www.
qou.edu/homePage/arabic/qulityDepartment/qulityConfernce/pepars/
session2/mahmod.htm
3434مـوضـي بنت صـقر التـميـاط :توصيات البحوث التربوية ومعوقات تطبيقها من وجهة نظر
املشرفات التربويات :دراسة ميدانية في مدينة الرياض – رسالة ماجستير  -كلية العلوم االجتماعية
بالرياض  -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية1428 -ه
3535مهنى محمد ابراهيم غنامي :االنتاج العلمى التربوي فى البيئة العربية ،الواقع واملامول  -مجلة
الثقافة والتنمية – السنة  – 15العدد 84سبتمبر .2014عدد خاص يضم بحوث املؤمتر العلمي العربي
الثامن ،الدولي اخلامس – اإلنتاج العلمى التربوي فى البيئة العربية القيمة واالثر – جامعة سوهاج
 27/26ابريل 2014
 3636هانى عبد الستار فرج :بنيـة البحث العلـمي التربـوي ،رؤية فلسفية -ورقة مقدمة إلى املؤمتر
العلمى الذي نظمته كلية التربية جامعة األزهر بالتعاون مع مركز الدراسات املعرفية – القاهرة فى
الفترة من  19-17فبراير – .2007
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 3737حال املعرفة التربوية ،موقف فلسفي مـن األطـروحات العلمية في مـيدان أصـول التربية -ورقة
مقدمة إلى املؤمتر العلمي الذي تنظمه كلية التربية ــ جامعة طنطـا بالتعـاون مـع مـركـز الدراســات
الـمعـرفـية بالـقـاهـرة حتـت عنـوان « حال املـعـرفـة التـربـو َّيــة الـمـعاصرة  :مـصـر نـمـوذجـاً «فى الفترة
من  2ــ  3نوفمبر .2010
 3838هاني محمد يونس موسى :دور اجلامعة في تطوير البحث العلمي كمدخل لتحقيق مجتمع
املعرفة :دراس��ة في املعوقات وإمكانية التأسيس بحث مقبول النشر مبجلة كلية التربية ،جامعة
اإلسكندرية ،مجلد  ،24ع 2014 ،2م
Gomaa S.Tohamy:Quality of Educational Research in Egypt – Theory 3939
and Practice http://www.eeraecer.de/index.php?id=421&Action=showCon
tributionDetail&conferenceUid=2&contributionUid=2214&cHash=b0f1c4
,414790bf01ef017dc5bff68192, 4790bf01ef017dc5bff68192
Joshua, John: «The Philosophical and Sociological of Educational 4040
Research», Paper Presented at the A. A. R. E., Annual Conference, Adelaide,
29 November: 3 Decemer, 1998, University of Melbourne, P. 13, available
.at: http://www. aare.edu.au/ 98pap/jos98386htm
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الدور التنموي
للجامعة العراقية
تحديات وفرص
(في حقب التغير السريع المتالحق لن تزدهر إال تلك
المؤسسات الجامعية التي يغامر أهلها بعملية التغيير)
جيمز ديودير ست

<<

رئيس جامعة شيكاغو

أ.د .عدنان ياسين مصطفى
أستاذ علم اجتماع التنمية  -جامعة بغداد

مقدمة :مير العامل بتأثري ثورة االتصاالت واالنرتنيت مبرحلة يطلق عليها
جمتمع املعلومات العاملي ( ،)Global Information Societyإذ يرى
أصحاب الفكر التنموي أنه ميكن استغالله يف بناء جمتمع معاصر مغاير
متاما لسوابقه ،هو جمتمع املعرفة ( .)Knowledge Societyوان بناء
هذا النموذج يف البلدان النامية يشكل حتديا هائال بكل املقاييس ،لعل أول
ما يتطلبه ،استغالل املوارد والطاقات التي تتيحها تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لتضييق الفجوة املعرفية التي تهدد اجملتمع اإلنساين وتعرقل
مساعي التنمية املستدامة.

ويشكل التعليم ،وخصوصا التعليم العالي ،أحد احللقات املفصلية لتمكني البلدان
النامية إلقامة مجتمع املعرفة كمحور للنهضة .إذ تزايد االهتمام في العالم اليوم مبوضوع
توظيف التعليم العالي كقناة إنتاجية وتنموية ،إلى احلد الذي أصبح فيه تقومي فعالية
التعليم العالي يعتمد بشكل أساسي على مالئمة أهدافه ملتطلبات التنمية الشاملة في
البلد الذي ميارس فيه التعليم وظائفه ومدى قدرته على مواجهة التحديات املختلفة .وبات
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من املسلم به أن اجلامعة احلديثة لم يقتصر دورها على مواجهة التحديات اآلتية فقط،
بل صار ميتد إلى ممارسة االستشراف والتنبؤ بالتحديات املستقبلية واتخاذ اإلجراءات
الالزمة ملجابهتها قبل حدوثها .وان اجلامعات تقوم بدورها في التنمية من خالل قيامها
بأدوار متعددة ومتشعبة من أهمها اإلسهام في تنمية األفراد تنمية كاملة وشاملة ،وهذا
يعني أن تنمية املوارد البشرية وزجها في املجاالت اإلنتاجية بشكل فاعل ،وهذا اجلانب
بالذات أعطي أهمية كبيرة من قبل خبراء اإلنتاج والتنمية واملختصني.
فهل حتقق اجلامعات في العراق اليوم هذا الدور التنموي؟
إن هذه الورقة حتاول أن تطرح تساؤالت منها:

< ما هو املسار الواقعي للنهوض في التعليم العالي في العراق؟ من أسفل؟ أم من أعلى؟.
< كيف يكون التعليم العالي سبيل العراق احلقيقي إلى التحديث؟.
< لتعليم العالي ،هو قضية أمن إنساني مجتمعي بالدرجة األول��ى ،فهل يشمل ذلك
البعد التربوي -السلوكي –القيمي -املهاري؟.
< هل فشل نظام التعليم العالي احلالي في القدرة على تنمية احلراك االجتماعي في املجتمع؟.
< هل التعليم العالي في كل مراحله في العراق في حاجة إلى تغيير املناهج جذريا؟
< هل يوجد لدينا إستراتيجية متكاملة للنهوض بالتعليم العالي في العراق؟.
< هل يحمل املستقبل ازدواجية في نظام التعليم ،تعليم عام وتعليم خاص(مميز)؟.
< هل املهم أن نقارن باإلنفاق على التعليم أم باملنتج من العملية التعليمية بكل املراحل؟.
< هل املؤشرات التي تقيس أداء النظام التعليمي في اجلامعة حاليا في ظل شروط
جديدة ألسواق العمل واالشتراطات الواجب توافرها في الكم املتراكم من خريجي املراحل
املختلفة؟.
إن السبيل لتحقيق النهوض العلمي في اجلامعات العراقية ،عنوان ورقتنا هذه ،ينطوي
على إقرار بتراجع املسار العلمي ليس في جامعاتنا فحسب ،بل وفي كل املستويات العلمية،
وانحسار دوره ،وتعثر أدائه ،وأدواته في آن ،وبالتالي فهو حديث نقدي بالدرجة األولى.
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غير أن النقد هنا ال ينطلق من مواقع اإلحباط واالنكسار أو التشهير ،بل من مواقع الثقة
بالطاقات الكامنة اخلالقة ،املنجزة ،املبادرة إذا أحسن استخدامها وتوظيفها ،إذا توفرت
لها الشروط املوضوعية .ومن منطلق التمسك بالثوابت العلمية التي ترجمتها اجلامعات
العراقية في تاريخها املعاصر ،وشهدت أبهى أيامها وأجمل عطاءاتها.
أوال :التعليم وحتديات املستقبل:
إن الزمن ال يعرف التوقف ،ومن ال يتقدم ال يبقى في موضعه النسبي إمنا يتخلف.
وفي عالم يتغير بإيقاع غير مسبوق ،تصبح معرفة آف��اق واحتماالت املستقبل عنصرا
حاسما من عناصر القدرة على الفعل الهادف واملؤثر ،ويجعلنا نعيش في عصر التجدد
والتحول .وحني ينتقل الناس ويتجددون يأخذون معهم خزينا من القصص عن فشلهم
وجناحهم في السابق ويقارنون أنفسهم باآلخرين ،وهم يعلون من شأن القيم األخالقية
ويبحثون عن أمل متجدد .واليوم ونحن نعيش حتت سقف واحد في قرية كونية عاملية
يشكل فيه االعتماد املتبادل حياتنا املستقبلية ،علينا إن نتخذ القرارات في الوقت املناسب،
كما يجب أن ندخل مفهوما جديدا هو “أخالقيات الزمان واملكان” وإال فاألحداث السلبية
تصبح غير قابلة لالنعكاس ،وتقودنا إلى طريق الالعودة.
وفي مواجهة التحديات الكثيرة البد من استنهاض التعليم ،السيما اجلامعي كي يقوم
بدور رئيس ،ولكن قبل ذلك البد من حتديد التحديات التي تواجه التعليم من أجل املستقبل
وهي:
 :1التصادم بني العاملي واحمللي ،ففي الوقت ال��ذي حت��اول فيه العوملة ضبط إيقاع
الناس على أنغام التانغو األمريكي وقولبة املواطن العاملي مبسارات وسياقات محددة،
فان اخلصوصيات الثقافية والقواعد الشعبية واملكونات املجتمعية ينبغي احلفاظ عليها.
فالتنوع الثقافي العاملي الثري الذي تشكل عبر آالف السنني سيكون مهددا بهيمنة ثقافة
واحدة رمبا جتعل العالم رتيبا وممال ،األمر الذي يتطلب وضع نظام تعليمي يتفهم ويقدر
الثقافات األخرى ،كي نتفادى هيمنة الثقافات الدخيلة .
 :2التوازن بني األصالة واملعاصرة  ،أو بني العراقة واحلداثة ،لقد أسهمت التغيرات
الهائلة التي متخضت عن االندالع املعرفي الناجم عن ثورة املعلومات واالتصاالت والتي
أنتجت مجتمع املعلومات العاملي ،في خلق منوذج متكامل له أبعاد سياسية واقتصادية
وثقافية .وستساهم ثورة املعلومات في الوصول إلى ما كان يصعب الوصول إليه وتشمل ما
كان مستبعدا ،لكنها ستتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في خصوصياتنا .فهي ستعيد
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تقسيم العالم من جديد إلى ،أغنياء املعلومات وفقرائها ،وبالتالي فان املعرفة واحلصول
على املعلومات سيكونان املعايير الرئيسية التي ستتحكم بالتقدم وتسود اقتصاد السوق
العاملي .إن هذه املتغيرات ستنقل العالم من بيئة طبيعية Natural Environment
إلى  ، Virtual Environmentمما يجعل وسائل اإلع�لام املتعددة املتفاعلة فيما
بينها( )Interactive Multimediaو اجلامعة االفتراضية ) )Virtual University
ستغير مفهوم اجلامعة الذي لدينا اليوم بأكمله .إذ سيكون باإلمكان القيام بعمليات جديدة
للتعلم  ،واحلصول على التعليم ملدة طويلة  ،رمبا يستغرق مدى احلياة ،وكذلك نيل مستويات
دولية مختلفة من الشهادات  :كل ذلك ميكن أن يتم داخل املنزل من خالل كلمات وصور
وأصوات تأتيك على شاشة احلاسوب عند استخدام أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا
من طرق التعلم املتفاعل (  ، ) Interactive Learningوالتي جرى تصميمها من قبل
نخب من املفكرين والباحثني في شؤون املعرفة.
 :3التوازن بني األهداف الطويلة واألهداف القصيرة
األمد :وقد جرى التأكيد على هذه القضية منذ مطلع
التسعينات من القرن املاضي ،بعد أن أدركت العديد من
بلدان العالم املخاطر والتحديات الناجمة عن تبديد املوارد
والتفريط باستحقاقات األجيال القادمة ،فانطلقت فكرة
التنمية البشرية املستدامة( Sustainable Human
 )Developmentلتؤكد أهمية التوازن بني األهداف
القصيرة والبعيدة للمحافظة على امل��وارد الطبيعية واحل��د من تبديدها  ،ويدخل في
هذا املجال القضايا املتعلقة بظاهرة االحتباس احل��راري ،والغازات املنبعثة من البيت
الزجاجي ،والتصحر ،والفقر ،والتضخم السكاني ،التي تهدد نظام إسناد احلياة على
الكرة األرضية.

<<

 :4افتقاد التعليم إلى الرؤية اإلستراتيجية  ،Strategic Visionوقد حلت هذه
الكلمة في األدبيات احلديثة محل مفهوم قدمي اسمه املشروع احلضاري .يكشف هذا عن
غياب رؤية محددة للتعامل مع املتغيرات العاملية.
 :5االفتقار إلى سياسة تكنولوجية محددة ،ذلك أننا لم نحدد بعد أولويات مبادراتنا
التكنولوجية ،فال توجد سياسة تكنولوجية فيها منطلقات محددة وأهداف ووسائل .ليست
لدينا سياسة محددة للبحث العلمي ،العلماء والباحثني املوجودين في العراق استثمرت في
إعدادهم األكادميي ماليني ال��دوالرات ،وفيهم كوادر قادرة وتستطيع أن تنتج على أعلى
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مستوى ،ولكن البيئة االجتماعية والثقافية ال تسمح لهم باإلنتاج .وهنا ينبغي ان نطبق
نظريات ومناهج سوسيولوجيا العلم لكي نبحث املجتمع العراقي ونعرف ما هي املعوقات
احلقيقية املوجودة.
 :6التحدي بني املنافسة واملساواة في الفرص ،مع إن املنافسة ضرورية للتنمية وحتقيق
الكفاءة واجل��ودة والتنوع في امل��واد ،لكن كيف ميكن أن نبرر التباين الصارخ بني عالم
الشمال وعالم اجلنوب .إذ يتمتع  20%فقط من سكان دول الشمال بحوالي  80%من
موارد األرض.
 :7اخللل بني الطلب والعرض ،فكثيرا ما يلجا التنفيذيون إلى االعتماد على خبراتهم
أو على ضغوط سياسية في اتخاذ قرارات أو حل مشكالت دون طلب على البحوث التي
تقتضي هداية خيارات القرار؛ أي أن القرار في كثير من األحيان سلطوي فوقي ال علمي.
لذلك جلأ الباحثون من ناحية إلى االعتماد على خبراتهم ،أو تصوراتهم في اختراع
مشكالت من عندهم إلجراء بحوثهم .ومن هذا النوع كثير من بحوث درجات املاجستير
والدكتوراه ،والتي ال تتشابك مع الواقع أو ال عالقة لها مبجرياته ومشكالته ومطالبه
احلقيقية.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا :هل نحن بحاجة فعال إلى الرجوع لألساسيات؟
اجلواب نعم.
وهنا نعود إلى فكرة التنمية البشرية املستدامة التي تنظر إلى إن الفقر هو فقر القدرات
(الصحية والتعليمية وغيرها) .لذا ركزت األهداف اإلمنائية على توسيع اخليارات املتاحة
أمام الناس لتأمني حياة طويلة وصحية وخالقة.
وتأسيسا على ما تقدم ينبغي أن يكون التعليم للجميع؛ على أن يكون ذا نوعية جيدة من
أجل متكني الناس من التعامل مع األوضاع واملتغيرات اجلديدة .ولعل الطريقة الوحيدة
في حتقيق ذلك هو أن نقنع أنفسنا واآلخرين بأن التعليم هو :أن يتعلم كل إنسان كيف
ميكنه أن يتعلم.
وفي هذا اإلطار البد أن نشير إلى توصيات جلنة جاك ديلور التابعة ملنظمة اليونسكو/
األمم املتحدة ،حيث أكدت على أربعة دعامات رئيسية للتعليم من أجل القرن احلادي
والعشرين هي:
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أ-أن نتعلم كيف نكون.
ب-أن نتعلم كيف نعرف.
ج-أن نتعلم كيف نعمل األشياء.
د-أن نتعلم كيف نعيش معا.
من هنا فان آفاق التنمية املستقبلية ينبغي أن تركز على قضية :إن نتعلم كيف نعيش
معا عن طريق تنمية تفهمنا لآلخرين ،للتاريخ والتقاليد والقيم الروحية بأننا نسير أكثر
فأكثر نحو االعتماد املتبادل.
إن بذل أقصى الطاقات من اجل اجتناب التخلف عن ركب املجتمعات املتقدمة في
ميادين العلم والتكنولوجيا والتعليم هو ما جتسده عبارة «أن نتعلم كيف نعمل» أو «أن
نتعلم كيف نعرف» .فاجلهد املبذول له أهمية اجتماعية فائقة ،ذلك أن نصف الوظائف
التي حتتاج إل��ى مؤهالت عالية س��وف تكون في الربع األول من ه��ذا القرن ،مرتبطة
باألساليب التكنولوجية احلديثة .وسيظل تشغيل احلاسبات االلكترونية واإلنسان اآللي
قائما مقام جهد اإلنسان في كل ما ال يتطلب قدرة إبداعية .وتظل السمات التي تتميز
بها مجتمعاتنا احلاضرة من كونها مجتمعات استهالكية ال إنتاجية هي التي حتدد بصفة
نهائية إيقاع االقتصاد القومي لهذه املجتمعات .و يتطلب ذلك جهدا استثنائيا طاملا أن
مجتمع املعرفة يقوم على استغالل املعرفة كأهم مورد لتنمية جميع القطاعات االقتصادية
والنماء االجتماعي ،ويتمحور حول بناء القدرات  Capacity Buildingوالتأهيل املهني
وجعله مسايرا للظروف اجلديدة .إن هذا النمط من املجتمعات يسعى للبحث عن املعلومات
وتنظيمها ومعاجلتها وحتويلها ،واالهم من هذا كله استخالص املعرفة من كم املعلومات
الهائل من أجل تطبيقها ألغ��راض التنمية اإلنسانية .ع�لاوة على ما تسهم به املعرفة
في تنمية القطاعات االقتصادية املختلفة ،متثل صناعة املعرفة قطاعا اقتصاديا قائما
بذاته يشمل -على سبيل املثال-البحوث والتطوير ،وصناعة البرمجيات ،وصناعة اإلعالم
واإلنتاج اإلبداعي(((.
وعلى صعيد التعليم واملعرفة فينبغي أن يراعى فيه قدر كبير من التنوع وبشكل متجدد
ومستمر بطرح مواد جديدة تدرس بصورة مكثفة على النحو الذي يساير األلوان اجلديدة
( )1نبيل علي ،إقامة مجتمع املعرفة كمحور للنهضة ،املستقبل العربي ،العدد  ،342آب (،)8/2007
ص.83-116
75

نقد وتنوير -العدد األول  -مايو/أيار  -صيف ()2015

من املعارف وطرق تطبيقها العلمي .أما الوظائف اجلديدة فسيكون طرحها مستجيبا
للتغير العميق ال��ذي يطرأ على سوق العمل التقليدية والعقول االلكترونية خير حليف
للمتغيرات اجلديدة ،وصوال إلى خطط تعليمية مرنة إلى أبعد حد.
إن ذلك يتطلب درجة عالية من االقتدار من قبل املسئولني التنفيذيني التخاذ القرارات
املناسبة بكفاءة وسرعة ،ومن اجل هذا ينبغي أن نعزز قضية الثقة في كل جوانب العملية.
وبهذا نشير إلى كتاب فرانسس فوكوياما الذي نشره في مطلع عقد التسعينات من القرن
املاضي بعنوان» الثقة فضيلة اجتماعية منشئة لالزدهار».
و تدلنا جتارب دول النمور اآلسيوية أن البناء الثقافي والعلمي للموارد البشرية هي
العامل احلاسم في خدمة التغيير الشمولي .إذ ظل اجلامع املشترك بني التجارب اآلسيوية
هو التركيز على اإلنسان احلر ،واملؤمن بقدرة شعبه على مواجهة التحديات .وهو مؤهل
لالستجابة على التحدي احلضاري بعد متلكه للعلوم
العصرية ،و التكنولوجيا املتطورة.
<<
من هنا فان املسار ألتأريخي للمجتمع يتطلب إعداد
العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية املستدامة .وبذلك
ينبغي أن تشكل قضية تهيئة امل��وارد البشرية ملواجهة
حتديات املستقبل األولوية القصوى في كل خطة .الن
التنمية في املستقبل ستكون مكثفة باملعرفة ومبنية،
بصورة خاصة ،على أسس علمية متينة ،والتعليم ذو النوعية العالية هو الوسيلة لبلوغ مثل
هذا الهدف.
ثانيا :الفجوة املعرفية

يعد اكتساب املعرفة أحد االحقيات اإلنسانية األساسية التي يكون للبشر حق أصيل
فيها ملجرد كونهم بشرا .ويعد اكتساب املعرفة كذلك سبيال للتنمية اإلنسانية في جميع
مجاالتها .فالتنمية اإلنسانية في اجلوهر ،هي نزوع دائم لترقية احلالة اإلنسانية ،من
أوضاع تعد غير مقبولة في سياق حضاري معني إلى حاالت أرقى من الوجود البشري،
تؤدي بدورها إلى ارتقاء منظومة اكتساب املعرفة.
من هنا ميكن القول أن املعرفة في العصر الراهن من تطور البشرية ،هي سبيل
بلوغ الغايات اإلنسانية األخالقية األعلى :احلرية ،والعدالة ،والكرامة اإلنسانية .وفي
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املجتمع العربي عموما ،واملجتمع العراقي خصوصا ،فان تعزيز األبعاد الثقافية املعرفية،
املرتبطة بقضايا التنمية ،تكتسب أهمية قصوى ،إذ أن نقل القضايا السياسية واالجتماعية
واالقتصادية إلى حيز النقاش-ومن ثم الفعل-املجتمعي ،تكسبها دفعا لألمام .إال انه
ينبغي ،مع ذلك ،االعتراف بوجود مشكلتني مرتبطتني تكبحان هذا التوجه :تتمثل األولى
منهما باإلطار املعرفي السائد والقائم على ثقافة ترزح حتت مخلفات املاضي .أما الثانية
فتتمثل في عدم فاعلية منظومات اكتساب املعرفة في املجتمعات العربية عموما.
إن تسارع التقدم العلمي بفضل ثورة االتصاالت واملعلومات زاد من اتساع الفجوة
املعرفية بني أولئك الذين يولدون املعرفة وبإمكانهم الوصول إليها وبني بقية الناس،
وخصوصا في بلدان اجلنوب ،مما يتطلب حشد كل الطاقات واإلمكانات واستغالل املوارد
التي تتيحها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جلسر الفجوة املعرفية التي تعمل على
تصدع املجتمع اإلنساني ،األمر الذي يدفع بالتعليم واملجموعة العلمية لاللتحام مع التيار
الرئيسي حيث ستعم املنفعة البشرية جمعاء .من هنا فالبد إذا من إقامة توازن بني ثوابت
األصالة ومعطيات احلداثة ،وكذلك توازن بني الكرامة اإلنسانية وحرية البحث والتضامن
اإلنساني كي نتغلب على سوء التنمية ونحسن نوعية احلياة ووضع البيئة.
وهنا جند من املناسب أن نفرق بني مجتمع املعلومات Information Society
ومجتمع املعرفة  .Knowledge Societyاألول يركز على النسق التكنولوجي االتصالي،
أما الثاني ،فهو مفهوم أعمق واشمل يقوم على استغالل املعرفة كأهم مورد لتنمية جميع
القطاعات االقتصادية والنماء االجتماعي بصفة عامة .ويتمحور مجتمع املعرفة حول بناء
القدرات  Capacity Buildingللبحث عن املعلومات وتنظيمها ومعاجلتها وحتويلها
واالهم من هذا كله استخالص املعرفة من كم املعلومات الهائل من اجل تطبيقها ألغراض
التنمية اإلنسانية .فضال عما تسهم به املعرفة في تنمية القطاعات االقتصادية املختلفة،
متثل صناعة املعرفة قطاعا اقتصاديا قائما بذاته ،يشمل-على سبيل املثال- :البحوث
والتطوير ،وصناعة البرمجيات ،وصناعة اإلعالم واإلنتاج اإلبداعي(((.
إن مجتمع املعرفة يتجاوز النفاذ إلى املعلومات وإتاحتها للجميع ،إلى حتويلها إلى موارد
ملموسة من املعارف النظرية والتطبيقية واألساليب الهندسية والتكنولوجية والتنظيمية
التي تسهم بصورة مباشرة في التنمية املستدامة للمجتمع ،وتضمن توفير االحتياجات
( )2نبيل علي ،املصدر السابق نفسه ،ص.83-84
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الضرورية وتكفل احلريات األساسية للجميع(((.
لذا فان شروط بناء مجتمع املعرفة يتطلب توفر شروط ومقومات عديدة على نطاق
بالغ االتساع ،يكاد يغطي جميع جوانب املنظومة املجتمعية ،والتي تشمل أمور السياسة
واالقتصاد والتعليم ومنظومة القيم واملعتقدات والعلم ،والتكنولوجيا ،واإلعالم ،وكذلك
العالقات التي تربط املنظومة بخارجها .ولكل جانب من هذه اجلوانب أبعاده التنموية التي
طرأت عليها تغيرات جذرية بفعل املتغير أملعلوماتي.
ثمة قضية جتدر اإلشارة إليها ،هو أن تكنولوجيا املعلومات أدت إلى تقليل كلفة أدوات
إنتاج العلم وعلى رأسها الكومبيوتر الذي حقق في هذا املجال املعادلة الصعبة :تناقص
الكلفة مع زيادة اإلمكانات ،وتوافر املعامل االفتراضية  .Virtual Labالتي ال تقارن
كلفتها بكلفة املعامل احلقيقية الباهظة التكاليف((( .من هنا فإننا بحاجة اليوم إلى تصنيع
اإلنسان املبدع املنجز املبادر .ويشهد تاريخ العلم أن كثيرا من اجنازاته الضخمة متت
بوسائل رخيصة .ونكتفي باإلشارة إلى ثالثة أمثلة بسيطة هي:
األول :من��وذج احل �ل��زون امل ��زدوج ال��ذي بناه واط �س��ون وك��ري��ك م��ن ش��رائ��ح الصفيح
واألسالك.
الثاني :الرياضيات البيولوجية  Bio mathالتي دشنها كيلر وسيغلز باستخدام الورقة
والقلم.
الثالث:عصيات كوخ التي اكتشفها العالم كوخ بإمكانات بسيطة معروفة.
وكيف لنا لن ننسى أن الكثير من اجنازات صناعة الكومبيوتر والبرمجيات متت في
الكراجات واإلنفاق .والتوقعات احلالية تؤكد إن اإلنسان سيتمكن قريبا من شراء جهاز
حتليل شخصي لتحديد تتابعات حامض ال . D.N.A
في إطار ما تقدم ،وما دمنا نعيش في عصر املعلومات ،ينبغي أن يكون املجتمع العراقي
قادرا على التفاعل مع معطيات الثورة املعلوماتية وان يكون هدف مؤسساته التعليمية
والبحثية حتقيق تفاعل ايجابي مع مجتمع باملعلومات ،فليس من قبيل املصادفة أن البالد
الغنية واملتقدمة هي تلك التي تتمتع بغنى ووفرة في مصادر املعلومات ،والعكس صحيح،
فحيثما تندر املعلومات يزداد الفقر والتخلف .فاملعرفة لن تكون أساس القوة فقط وإمنا
( )3املصدر السابق نفسه ،ص.84
( )4املصدر السابق نفسه.
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أساس الرخاء أيضا .وهنا البد من االعتراف إن املستخدمني ألجهزة احلاسوب من قبل
أساتذة اجلامعة في العراق ال يزال محدودا ،وال يقارن مبستوى مستخدمي احلاسوب
في البلدان املتقدمة ،ومن ثم يجب أال ندخر جهدا في صنع مجتمع غني باملعلومات إذا
أردنا أن نتطور ونتقدم .من هنا ينبغي التأكيد على أهمية :أطالق حرية التعبير؛ وضمان
احلريات األساسية؛ ووج��وب املشاركة اجلماعية؛ وض��رورة احلشد املجتمعي والتكتل
الثقافي والتأكيد على أهمية التكامل املعرفي .لقد بات واضحا ان ثورة املعلومات أكدت
سطوة املعرفة العلمية والتكنولوجية ،مفضلة إياها على غيرها من صنوف املعرفة ،مثل
املعرفة احمللية ،واملعرفة الذاتية ،ومعرفة اخلبرات العلمية ،ومعرفة التقاليد الشفهية.
من هتا فان الفجوة املعرفية متثل الهوة التي تفصل بني العالم املتقدم والعالم النامي
من حيث قدرته على تفعيل دورة اكتساب املعرفة املشار إليها آنفا لتحقيق أغراض التنمية
وبناء القدرات الذاتية القتفاء موارد املعرفة وتوظيفها وإنتاجها ،وتقاس الفجوة املعرفية
بعدة مؤشرات منها:
< نسبة عدد العلماء واملهندسني إلى إجمالي عدد السكان.
< عدد براءات االختراع والتراخيص املمنوحة والبحوث املنشورة.
< نسبة االلتحاق إلى التعليم العالي(((.
لقد أظهرت العديد من الدراسات االرتباط الوثيق بني التنمية واملعرفة ،وان جناح
عمليات التنمية مرتبط بقدرة ال��دول على بناء مجتمع املعرفة ال��ذي ميثل فيه التعليم
عموما والتعليم العالي خصوصا ركيزته األساسية .وقد أثبتت دراسة حديثة أجريت لبحث
العالقة بني التعليم والنمو االقتصادي في  66دولة نامية أن التعليم ال يؤثر بقوة فقط في
النمو االقتصادي ،ولكن االستثمارات بصفة عامة تصبح أيضا ذات أثر محدود على معدل
النمو االقتصادي إذا ابتعد تركيزها عن االستثمارات في التعليم .وهنا البد من القول
إن مفهوم التربية من أجل التنمية املستدامة لم يعد خيارا فحسب بل بات أولوية ملحة.
ومن هنا جاء اعتماد األمم املتحدة للعقد العاملي للتربية  2015-2005من أجل التنمية
املستدامة(((.
إن النهوض املجتمعي ال��ذي حتقق في جت��ارب التحديث اآلسيوية انطلقت أساسا
( )5نبيل علي ،املصدر السابق نفسه ،ص.86
( )6املصدر السابق نفسه ،ص.98
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من إصالح البنى التعليمية والتربوية والثقافية الذي أسس حلداثة غير قابلة لالرتداد.
لقد أصبح التعليم الهاجس األول لإلنسان في دول النمور اآلسيوية ،فحب العلم واملعرفة
واالهتمام املجتمعي بقضية التعليم جعلها تعيش نشوة هذه الرؤى واألحالم وتعمل بشكل
دؤوب نحو حتقيقها .ويذكر الدكتور عبد العزيز احلر في كتابه التربية والتنمية والنهضة،
انه أثناء زيارته ملعهد تطوير التعليم بكوريا ،سأل مدير املعهد :ما أكبر إشكالية تواجهونها
في تطوير التعليم في كوريا فقال :مبالغة الشعب الكوري في قيمة التعليم ... ،وهذا
قد تسبب في زي��ادة األعباء النفسية والضغوط االجتماعية على األطفال وتسبب في
حتميل ميزانيات األسر ألعباء مالية كبيرة تدفع للتمدرس خارج املدرسة لتغطية دروس
خصوصية أو دراسة مواد إثرائية وغيرها(((.
ثالثا :اجلامعة واملتغيرات املجتمعية العاملية:

إن التغيرات الكبرى التي يشهدها العالم في الفكر التربوي كجزء من الثورة العلمية
والتكنولوجية واملعلوماتية ،التي تضخ متغيرات العوملة بتوجهاتها احلداثية وما بعد احلداثة
تتطلب املراجعة لكثير من قضايا املنظومة التعليمية ،سواء في وظيفة التعليم وأهدافه ،وفي
إتاحة الفرصة للجميع ذكورا وإناثا ،وتوفير تعليم متميز للجميع ،وفي تغيير دور األستاذ
واجلامعة ،وفي النقلة من التعليم والتدريس إلى التركيز على التعليم ومصادره املتعددة.
إلى تطوير املناهج والتكامل فيما بينها ،إلى قضايا تعليم اللغات األجنبية مع االهتمام
باللغة القومية ،إلى تكوين الفكر العلمي الناقد املبدع .كل ذلك يتطلب تصحيح وضع
التعليم ومخرجاته في مواجهة حتديات احلاضر واملستقبل بغرض االهتمام بعمليات
البحوث في مختلف املواقع اإلستراتيجية للتطوير ليكون التعليم اجلامعي أداة فعالة في
تكوين الثروة البشرية وارتفاع معدالت إنتاجها ،وتطوير وعيها لتنمية خصائصها ومقومات
إبداعاتها العلمية والثقافية في تفاعلها مع معطيات احلضارات العاملية .انطالقا من هذا
التصور ميكن حتديد أهم املتغيرات تتحكم في أوضاع التعليم في بلداننا وهي:
 - 1املسألة الدميغرافية –(مجتمع فتي ونسبة إعالة مرتفعة):

تشكل املسألة الدميغرافية وتزايد حجمها العددي إحدى التحديات في مستقبل التعليم
العالي في جميع البلدان النامية .إذ يصل مجموع سكان العراق حاليا ،حسب تعداد 1997
بحدود  25مليون نسمة ،ويتميز ببنية شبابية كبيرة احلجم في الفئة املناظرة للتعليم
( )7الدكتور عبد العزيز محمد احلر ،التربية والتنمية والنهضة ،بيروت ،الطبعة األولى  ،2003ص
.133
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اجلامعي .ويكفي أن نشير إلى أن نسبة السكان في عمر  19سنة أو أقل حوالي 50%
من مجمل السكان(((.
وتساهم كل من نسبة اخلصوبة املرتفعة وانخفاض نسبة الوفيات بني األطفال في
تشكيل أحد أبرز اخلصائص السكانية في العراق ،وهي اتسام املجتمع بأنه مجتمع فتي،
حيث يشكل األف��راد في عمر  64-15سنة ع��ام  2004حوالي  47%من السكان(((.
ويعود ذل��ك إل��ى العدد الكبير للنساء في عمر اإلجن��اب .ويبلغ ع��دد األس��ر في العراق
( )4,252,000أس��رة ،وي��رأس األس��رة الذكور في  89%منها ،واإلن��اث في  11%منها.
ويعيش أكثر من ثلثا السكان في املناطق احلضرية حيث بلغ  ،76.1%أما الثلث الباقي
فيعيش في املناطق الريفية .يبلغ العمر املتوقع لدى الوالدة  59.2سنة للرجال و 62.3سنة
للنساء ،وذلك حسب تقديرات تقرير التنمية البشرية  )UNDP( 2001وتختلف قليال
عنها تقديرات وزارة التخطيط والتعاون اإلمنائي حيث قـُدر العمر املتوقع لدى الوالدة بـ
 58سنة للرجال و 59سنة للنساء(.((1
لقد أث��رت سنوات احلصار وم��ا تبعها من ظروف
اح�ت�لال وبشكل كبير على أوض ��اع املجتمع العراقي،
ونتج عن ذلك انخفاض منزلة العراق بني الدول حسب
تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي للتنمية البشرية من
املرتبة  67بني دول العالم في عام  1991إلى  131في
عام (.2013((1

<<

من جانب آخر ظلت نسب القبول في اجلامعات العراقية منخفضة تقدر بنحو ،14%
وهي اقل بكثير من املعدالت العاملية التي تقدر ب  ،27%بلغت نسبتها لإلناث  13%مقارنة
بالذكور  .16%وقد سجلت أعداد املتقدمني لعملية القبول املركزي ارتفاعاً من 88837
في عام  2010/2009إلى  112019في عام ( 2011/2010زيادة بنسبة .((1()26%
( )8وزارة التخطيط والتعاون اإلمنائي بالتعاون مع األمم املتحدة ،مسح األحوال املعيشية في العراق
 ،2004ج ،2ص.18
( )9املصدر السابق نفسه.
( )10الصحة في العراق .2003 ،للمزيد من التفاصيل أنظر :الدكتور عالء العلوان،
(United Nation Development Programme, Human Development Report, )11
-.2001
( )12وزارة التخطيط ،خطة التنمية الوطنية  ،2013-2017فصل التنمية البشرية واالجتماعية.
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 - 2قوى السوق وثقافته:
ال شك إن املفاعل املفصلي الذي يلعب دورا حاسما في املتغيرات املجتمعية احلالية
مبا فيها اجلامعة ،هي قوى السوق العاملية ،أو ما تسمى أذرع العوملة (البنك الدولي،
صندوق النقد الدولي ،الشركات متعددة اجلنسيات ومنظمة التجارة العاملية) لتشكل
عامال ضاغطا من أجل التحول من مفهوم اجلامعة احلالي إلى جامعة املستقبل املتوقع
على األفق الزمني القريب والبعيد.
ولعل أهم ما متيزت به جامعاتنا عند نشأتها أنها تشكلت في سياق ليبرالية صفوة تنشد
املعرفة من أجل املعرفة واالستنارة ،ممتزجة مع معارك االستقالل والتحرر الوطنية واعتبار
اجلامعة رمزا لتأكيد السيادة الوطنية ،ثم انتقاال بتوجهها إلى مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية،
لتركز اليوم على مطالب سوق العمل كما هو الشأن في جميع البلدان النامية األخرى.
وبعد أن كانت قوى الثقافة في املجتمع التقليدي تلجم آليات السوق وحتد من شراهة
الربح ،أدت الليبرالية اجلديدة إلى هيمنة السوق العاملية واالقتصاد احلر ،ومؤسساته
الدولية ،مما ترتب عليه احتدام التنافس ،إلى التسابق املرعب نحو الربح ،ومزيد من
األرباح ،وإلى «تسليع» كثير من القيم ومقومات احلياة.
إن االقتصاد املعولم لم يفشل فحسب في حتقيق مستوى مرتفع من النمو ،واحلد
من ظاهرة البطالة ،بل انه قد أط��اح بكل املكاسب االجتماعية القدمية وألقى بفئات
متعددة إلى حافة الفقر .وليس من باب املبالغة القول إن أخطر النتائج سلبية في املجال
االجتماعي هو سحق الطبقة الوسطى ودرجتها إلى حافة الفاقة ،وهي صمام األمان في
املجتمع التي تشكل النواة الصلبة للمجتمع املدني .وباتت قوى السوق تفرض مستوياتها
ومواصفاتها العاملية في كل مجاالت العمل واألداء والقدرة على الدخول واملنافسة في
السوق العاملية بل وفي السوق احمللية أيضا ،إن ذلك يتطلب مستويات عاملية من املعرفة
تستوعب الثورة املعرفية اجلديدة واملتجددة ،وتوظيف آلياتها التكنولوجية املتقدمة .كما
يعني ذلك أيضا فرص عمل اقل أمام املرأة وذوي القدرات احملدودة.
 - 3كلفة التعليم اجلامعي:

ميكن القول أن أغلى استثمار في العالم هو استثمار العقل البشري .وقد شهد قطاع
التعليم في العقدين األخيرين ارتفاعا سريعا في تكاليفه ،وسوف تستمر في التزايد مع
تنامي الطلب على مستوى التعليم اجلامعي الذي يبلغ نصيبه من اإلنفاق العام على التعليم
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في كثير من األقطار العربية ما يعادل  ،30%أضف إلى ذلك ارتفاع تكلفة التوسع في
إدخال تكنولوجيا املعلومات وسيلة ومصدرا في أداء عمليات التعليم والتعلم.
ولعل ما يثير القلق هنا ،إن تبني الدولة لثقافة السوق العوملية (االنتقال نحو اقتصاد
السوق) ،والتي يتم مبوجبها انسحاب الدولة من تأمني العديد من املتطلبات األساسية
للمجتمع بغية التخفيف من أعباء الدولة ،رمبا يهدد مجانية التعليم اجلامعي الرسمي،
من خالل استرداد التكلفة من املنتفعني بهذا التعليم ،ومن ضرورة املشاركة املجتمعية بغية
اإلسهام في املوارد احلكومية لألنفاق عليه.
إن هذه السياسات تتعارض مع مبدأ حق التعليم للجميع ،فضال عما يصاحبها من
مخاطر على منو مجمل الكفاءة اإلنتاجية لقوة العمل،
<<
سيما وان العراق من بني البلدان التي ظل فيها متوسط
دخل الفرد متدنيا.
إن ثقافة ال�س��وق العوملية ق��د خفت ف��ي تقاريرها
وتوجهاتها الدولية واحمللية حلن العدالة االجتماعية،
بينما تعالت أص��وات التميز واجل��ودة واإلتقان والقدرة
على التنافس .وه��ي قضايا ح��ق ق��د ي��راد بها اخفات
الصوت اآلخر للعدالة.
وختاما ميكن القول إن سياسة التوازن بني الطرفني (العدالة والتنافس) من حتديات
التطوير في جامعة املستقبل .ولعل ذل��ك يتوقف على نتائج ما يتمخض عنه القرار
الدميقراطي والوفاق الوطني في هذا الشأن.
رابعا :إشكاليات املنظومة اجلامعية في العراق:

لعله من املفيد أن نذكر بإيجاز أهم ما تتعرض له املنظومة اجلامعية من خلل وقيود وضغوط:
- 1التآكل في مبدأ استقاللية اجلامعة واملركزية املتزايدة للوزارة .إذ تغلب على
توجهاتها ما توحي به األوامر والنواهي الفوقية ،وخصوصا فيما يتصل بشئون الضبط
والربط حلريتها األكادميية في التفكير والتعبير لدى أساتذتها وطالبها .إن فرض اإلرادات
والتدخل في جميع احللقات اجلامعية يشكل عبئا يقلل من هامش املرونة ويخفض مجاالت
اإلبداع.
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- 2طغيان اجلو البيروقراطي اإلداري بقوانينه ونظمه ولوائحه ومجالسه وحتكمها في
أداء اجلامعة لرسالتها ،ميثل واحدة من بني تلك العوامل املقيدة لفاعلية األداء اجلامعي.
وكثيرا ما تطغى اجلوانب اإلدارية على جلسات مجلس اجلامعة.
- 3عدم اعتماد معيار االقدمية والفترات الزمنية ،والكفاءة والتميز واألداء كعنصر
حاكم الختيار القيادات اجلامعية.
- 4ثمة إشكاليات جتسدها مستويات الطلبة املقبولني في الدراسات العليا ،فالبعض
منهم يتهرب من األساتذة اجليدين ،ألن القضية لدى الطالب هي احلصول على الشهادة
بأقصر الطرق .وقد أخذت ظاهرة انتشار اجلامعات التي ال تتوافر فيها الشروط الكاملة
باالزدياد.
 - 5ومن املمارسات واآلليات التي تخنق الروح اجلامعية املنشودة في فضاء املعرفة
اجلديدة واملتجددة ،ما يعرف بالكتاب اجلامعي املقرر كمصدر أساسي للمعرفة ،مع تقادم
مضامينه في كثير من احلاالت ،واعتباره األداة الرئيسية للتدريس والتلقني ،على الرغم
من حتفظ سلفنا من األساتذة والعلماء على هذه الطريقة ،فضال عن أن ثورة املعلومات
واالندالع املعرفي الذي يشهده العالم اليوم قد أتاح وسائط جديدة لنقل املعرفة واستيعابها،
وحتويل منط التعليم والتدريس إلى منط التعلم واهتمامات املتعلم ،ونقل مركز الثقل من
التلقني واحلفظ إلى احلوار والتفكير وتنمية الوعي الناقد واخليال املبدع.
- 6ضعف دور اجلامعات على الصعيد املجتمعي والوطني :يبدو إن اجلامعة شأنها شأن
كثير من املؤسسات ،قد وقعت في مصيدة ما يطلق عليه (احلقبة االستهالكية) ،خصوصا
في مرحلة التحول السريع و الال يقني الذي مير به املجتمع العراقي فقد حتول األستاذ
اجلامعي من شخص له مهام معرفية إلى شخص لديه طموحات استهالكية تتجسد في
االهتمام املتزايد بقضايا العقارات ،أو ركوب سيارات فارهة ،فاشتغل األساتذة باحلصول
على املكاسب واملقتنيات ،فاالختالل العميق في دور اجلامعات له عالقة مبنظومة القيم
واملثل العليا التي كانت حتدو األستاذ اجلامعي.
- 7غالبا ما يرتكز النظام التعليمي في مؤسساتنا على التربية االمتصاصية وليس على
التربية االستكشافية .فاملتعلم يعد مستهلكا سلبيا للمعرفة ،ال يشارك فيها ،وهو ال يعد
شريكا فاعال وطرفا معنيا في بناء املعرفة.
- 8يالحظ أن أولويات األستاذ اجلامعي هي البحث بهدف الترقية ،والتدريس بهدف
84

الدور التنموي للجامعة العراقية

أ.د .عدنان ياسني مصطفى

البقاء وليس بهدف اإلب��داع ،وزد على ذلك أن الظروف البحثية والبيئة البحثية غير
موجودة ،وما يقوم به األكادميي من خدمة للثقافة هو شيء تطوعي .وما يتم في الغرف
الصفية ال يصب في نهر الثقافة .علينا أن نعلم الطالب كيفية التعامل مع املعلومة،
صحيح إن هناك شريحة من األساتذة مازالت تؤمن بالكتاب املنهجي واألوراق الصفراء
واحملاضرات ،ولكن توجد شريحة أخرى حتاور الطالب لتوسع مداركه وآفاقه في عالم
يتغير بإيقاع غير مسبوق .ويرتبط بهذا املوضوع توقف بعض أعضاء الهيئة التدريسية
في اجلامعة عن اإلنتاج العلمي مبجرد حصوله على درجة األستاذية في الوقت الذي
يتوقع منه املزيد من العطاء البحثي والعلمي .وال يفوتنا أن نذكر في هذا املجال إن هناك
شعارين يترددان بني أساتذة اجلامعات األمريكية ،هما (أنشر أو أختفي Publish or
 )Perishوشعار (جدد أو تبخر .((1() Innovate or Evaporate
 - 9ثمة قضية أخرى تتعلق باجلانب امل��ادي ،فاجلامعات العراقية والعربية تقع في
عداد األقل حظا .فما هي ميزانية اجلامعة قياسا باجلامعات العاملية ،ميزانية جامعة
كوب نهاكن على سبيل املثال حوالي بليون دوالر سنويا( .((1واجلامعة عندنا ال تتجاوز
ميزانيتها دينار .فكيف تتمكن اجلامعة من أداء رسالتها على أكمل وج��ه ،وم��اذا تفعل
الجتذاب أساتذة وعلماء متميزين يعززون الصرح العلمي للجامعة ويثرون املعرفة العلمية.
وكيف تستطيع أن تنهض في ميدان البحث العلمي وما مخصص ال يسد إال جزءا يسيرا
من متطلباته.
 - 10محدودية النشاط أالبتكاري :إن تدني متويل البحث العلمي من قبل القطاعات
اإلنتاجية واخلدمية في املجتمع العربي يفسر ،إلى حد ما ،محدودية النشاط أالبتكاري
فيها ،خصوصا إذا أخذنا في االعتبار إن التمويل احلكومي الذي تصل نسبته إلى 89%
من مجمل التمويل يستهلك معظمه في تغطية الرواتب(.((1
 - 11غياب الوعي املجتمعي بضرورة دعم العلم والعلماء ،وعلى وجود حاجة ملحة
لتحفيز املجتمعات العربية على النهوض مبسؤولية تنموية ال غنى عنها في دعم أنشطة
البحث والتطوير .ففي البلدان املتقدمة يقوم األغنياء ومؤسسات املجتمع املدني غير
( )13حامد عمار ،اإلصالح املجتمعي ،اضاءات ثقافية واقتضاءات تربوية ،مكتبة الدار العربية للكتاب:
القاهرة ،2005 ،ص100
( )14املصدر السابق نفسه.
( )15برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي ،تقرير التنمية
اإلنسانية العربية للعام  ،2003ص 73
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الربحية بتمويل مثل هذه النشاطات ،كما يقوم القطاع اخلاص بتمويل اجلزء األكبر من
عمليات البحث والتطوير(.((1
 - 12في الوقت الذي ينظر فيه إلى التعليم العالي كعنصر أساسي في حتقيق التنمية
البشرية كونه األس��اس لتمكني الناس وحتقيق تطلعاتهم إلى االرتقاء ملستوى استيعاب
متطلبات العصر وحتقيق املنافسة احلضارية مع العالم في ظل مناخ العوملة بفضاءاتها
املفتوحة حلركة املنتجات واملعلومات وحتى الكفاءات البشرية في عام لم يعد فيه مكان
للعزلة  ...ال ترقى بعد إستراتيجيات التعليم في العراق إلى األخذ اجلاد باالعتبار أهمية
تقاسم مسؤولية التعليم اجلامعي مع القطاع األهلي من جهة وضرورة تدعيم ذلك االجتاه
باالعتراف باستقاللية اجلامعات من جهة أخرى  ،أما في مراحل التعليم العالي فأن
متويلها ال يختلف من حيث الصفات واخلصائص عن التمويل للمراحل التربوية ما قبل
اجلامعية إال باستثناءات قليلة  ،فهو حكومي املصدر
<<
بالنسبة للجامعات واملعاهد الرسمية
 - 13ما يتعلق بالترقيات العلمية ،إذ جرى مؤخرا
تعديالت في وزارة التعليم العالي على آليات الترقية
العلمية ،ولكنها حتتاج إلى مزيد من التطوير ،وباألخص
ما يتعلق ببراءة االختراع ،والنشاطات العلمية والثقافية
وكذلك املواقع اإلداري��ة التي يشغلها األكادميي .وظلت
االعتبارات التي تعتمد على البحوث املنشورة األساس الوحيد املعتمد في الترقية العلمية.
إن النشاطات املتعلقة بالترقية حتتاج إلى شيء من التطوير تأخذ باحلسبان اعتبارات
النشاطات الثقافية والعلمية األخ��رى فضال عن املراكز العلمية واإلداري��ة التي يشغلها
املرشحني للترقية.
- 14على الرغم من التوجهات الواسعة املبذولة في إدخال احلاسوب إلى قاعات الدرس
كوسيلة للتعلم ،إال إن توظيفه سيظل قليل اجلدوى إذا لم يقترن بتنمية طرائق التفكير
والبحث العلمي ،والتمكني من اكتساب القدرة الفارزة ملا تطرحه الشبكات االلكترونية من
فيض املعلومات .ومن املعروف أن بها حشودا هائلة من تالل املعلومات تتطلب احلكم على
صدقيتها ،وفرز ما بها من أتساق وتناقض ،وصحيح وزائف ،وما هو علمي وجتاري ،وما
هو أخالقي وغير أخالقي.
( )16املصدر السابق نفسه ،ص .73
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بيد أن كل هذه القضايا الفكرية والتنظيمية في رسالة جامعتنا املستقبلية رمبا ال
حتتل ما هو جدير بها من أولوية واهتمام في تكوين عقلية الطالب ومقدراته .ومرة أخرى
نقول ما قاله املفكر التربوي البرازيلي (باولو فيري) «إننا نعلم قراءة الكلمة لكي نتمكن
من تعلم قراءة العالم».
 - 15أما بخصوص مجاالت البحث العلمي ،والبحوث التي تنتجها جامعاتنا ،فلن جند
صورة أو مستوى أفضل في تعرضها للنقد والشكوى من قطاعات التنمية واحتياجات
مواقع اإلنتاج واخلدمات .ومن املعروف أن إنتاج املعرفة اجلديدة واملتجددة من خالل
البحوث ،يعد عامال محركا رئيسيا لنجاعة مشروعات التنمية .وهي في جميع األحوال
مدفوعة باقتصاديات املعرفة والتنافس في قوى السوق الداخلية واخلارجية ،وما تفرضه
من مستويات معرفية ومهارات بحثية فائقة ،وبخاصة في املجاالت العلمية والتكنولوجية.
وعلى أية حال ،فان حصاد جامعاتنا كمراكز للبحوث في مجاالت العلوم وتكنولوجيا املعرفة
واالتصال وغيرها من التخصصات احلديثة ،محدود للغاية ،وهو معني بالكم دون النوعية
والتأثير والتوظيف في حياة املجتمع .ويشير تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام 2003
(والذي يركز على إقامة مجتمع املعرفة) إلى أن حفز البحث والتطوير يحتاج إلى رغبة
سياسية جادة في توطني العلم وتأسيس البنية التحتية الالزمة له ،وهو أمر يحتاج إلى
مخصصات مالية تفوق ما تنفقه البلدان العربية على البحث والتطوير والذي ال يتجاوز
 0.2من الناجت القومي .وتتفاوت هذه النسبة من بلد آلخر .و للمقارنة جند أن النسب
في البلدان املتقدمة تتراوح بني  .5% - 2.5%من جانب آخر تأتي  89%من اإلنفاق على
البحث والتطوير في البلدان العربية من مصادر حكومية ،وتساهم القطاعات اإلنتاجية
(((1
واخلدمية بنحو  3%فقط ،بينما تزيد هذه النسبة في الدول املتقدمة عن 50%.
- 16غلبة الكم واحلشد في طالب الدراسات العليا حتى بلغت أعداد املسجلني بهم في
جامعتنا ال يتناسب مع الطاقات واإلمكانات املتوفرة .وإذا كنا من الداعني إلى التوسع في
التعليم اجلامعي على مستوى درجة البكالوريوس ،باعتبار أن هذه املرحلة قد غدت جزءا
من التعليم األساسي للمواطن في عصر املعلوماتية ،إال أن الضرورة تتطلب التضييق في
األعداد على مستوى الدراسات العليا وشهاداتها .وهذا يعني االرتفاع مبعدالت االلتحاق
بها من تقدير متوسط إلى تقدير جيد على األقل؛ حتى ميكن تركيز اجلهود التعليمية في
إعدادهم ملهمات البحث الشاقة وتخريج باحثني على درجة عالية من االقتدار في إجراء
( )17برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي ،املصدر السابق
نفسه ،ص.72
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البحوث؛ كما ينبغي منح التقدير املستحق دون مجامالت للدرجات اجلامعية ،حيث طغت
على التقدير فيها درجة االمتياز وتبادلها مع اجلامعات األخرى.
 - 17هناك إشكالية تتعلق باإلنتاج العلمي في العلوم اإلنسانية ،حيث تفرض قيود
كثيرة وخطوط حمراء متزايدة ،وكثيرا ما مينع الباحثني من تناول املشكالت االجتماعية
املتفاقمة واحلديث عنها ،وكأن بحثها فضيحة ،ألنها تقارب الفضيحة فعليا في واقعها.
وبذلك تضيع جهود جيل بأكمله من الباحثني الذين يقتصرون على تناول القشور واألمور
الهامة بشكل سطحي ،والتي جندها متأل مجالت البحث األكادميي في العلوم اإلنسانية،
وال تستخدم لغير أغ��راض الترقية .وإذا ح��دث أن متكن إب��داع من اإلف�لات من هذه
البنية املتحكمة بالعقل واآلس��رة للفكر ،ف��ان الرقابة له باملرصاد على مستوى النشر
والتوزيع(.((1
 - 18انتشار القيم املادية ،والتغييرات غير احملكومة التي تطرأ على منظومة القيم ،سوا َء
على مستوى الفرد او املجتمع متثل حتدياَ جسيماَ لنظام التربية والتعليم في العراق.
- 19ثمة إشكاليات تتعلق باملناهج البحثية التي يستخدمها الباحثون في العلوم
االجتماعية ،إذ مع تعدد املناهج البحثية في العلوم االجتماعية والتربية ،يسود حاليا
استخدام منهج واحد في معظم البحوث ،وهو املعروف باملنهج االمبيريقي على اعتبار
انه املنهج العلمي املعتمد اقتداء مبنهج العلوم الطبيعية وفيه تقتصر املشكلة التي يتم
تناولها على جزئية صغيرة محددة من املشكالت املجتمعية أو القضايا التعليمية مبا عرف
بالطريقة الوصفية ،من وصف ملفردات املوضوع ،واستعانة بأساليب اإلحصاء والقياس
ف��ي املتغيرات .و ه��و منهج إن صلح ف��ي بعض احل��االت فانه ال يصلح ملعظمها نظرا
لتعقد املشكالت االجتماعية والتربوية التي ال ميكن اقتطاعها كمفردة مستقلة عن سياقها
الكلي.
وهنا جتدر اإلشارة أن فهم تلك املشكالت ال يقتصر فهمها على مجرد إعداد استبانه
الستطالع الرأي من عينة محدودة ،متفادية بذلك املناهج العلمية األخرى التي حتيط
باملشكلة أو مجموعة املشكالت من املنظور التاريخي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي،
مستخدمة املقاربات التحليلية ،واجلدلية ،والتدبيرية ،والتركيبية ،وتصور البدائل املتاحة
واملمكنة .لهذا كله ولغيره ،أصبح كثير من بحوث املاجستير والدكتوراه عقيما قليل اجلدوى،
جتهد نفسها في الوصول إلى نتائج مدركة باخلبرة ،وال حتتاج إلى هذه املظهرية الشكلية
( )18مصطفى حجازي ،اإلنسان املهدور ،دراسة حتليلية نفسية اجتماعية ،بيروت ،2005 ،ص.173
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في إج��راء البحوث .إن ذلك يتطلب التجديد في أساليب البحث واختيار املوضوعات
احليوية التي تهم الشأن املجتمعي وتواكب التطورات في مجاالت املعرفة حتى ال تظل هذه
البحوث مركونة في رفوف املكتبات.
خامسا :اجلامعة والتنمية:
إن الوظيفة األساسية للجامعة هي خدمة املجتمع خدمة شاملة .وقد ارتبطت اجلامعات
في العالم بالتنمية بشكل قوي ،وبشكل متصاعد بعد احلرب العاملية الثانية ،حيث ازداد
ارتباطها باملجتمع بواسطة البحوث التطبيقية ذات العالقة ،ووجهت اخلطط الدراسية
نحو اإلعداد الهادف للقيام بأعمال موصوفة ومحددة في املجتمع سواء في الصناعة أو
الزراعة أو اإلدارة.
إن التعليم هو طريق العراق للتحديث ،ال سبيل غيره وال سبيل دونه .من هنا أصبح من
املسلم به إن املعرفة هي التنمية ،وفي ظل العوملة بات الكالم عن املعرفة Knowledge
بوصفها هي الفيصل ،وه��ي العنصر احلاكم في قضية التنمية .حيث إن التنمية هي
معرفة ،واملعرفة هي تنمية .فال ميكن حتقيق تنمية حقيقية شاملة للمجتمع بدون املعرفة.
وباتت املعرفة تؤثر على مستوى الرفاهية ونوعية احلياة واألجور...الخ ،ألنها تتحكم في
مفهوم ومستوى الرفاهية ،وكيفية تعامل اإلنسان مع مدخالت الرفاهية.
لقد أصبحت املعرفة هي أساس النمو االقتصادي ،والتطوير الذي حدث في موقع التعليم
ومكانة املعرفة بصفة عامة أنتقل بنا إلى ما يطلق عليه اقتصاد املعرفة Knowledge
 .Economyوب��ات اليوم أكثر من أي وق��ت مضى ،إن كل من��اذج قياس مصادر النمو
تعتبر إن الزيادة في الناجت ال تعود فقط أو باألساس إلى كمية رأس املال املادي وكمية
العمل املستخدمة ،ولكن إلى االستخدام الذكي لهذه املوارد ،من خالل املعارف وفي قلبها
التعليم.
وعلى الرغم من إن توسيع قاعدة التعليم العالي تعد مسألة في غاية األهمية ،وهي
قضية جوهرية في العراق ولكن املوقف يبدو أكثر ارتباكا .البعض يعتبر إن املشكلة تتعلق
بعالقة التعليم بسوق العمل ،وهو إن لدينا أعداد كبيرة من طلبة اجلامعات ،وهذا عكس
ما تطلبه التنمية في العراق.
التعليم األساسي هدف واضح ،هو دعامة نظام التعليم مدى احلياة .ولكن االختالف
في الرواية ينصب على التعليم العالي حينما نقارن بني العراق وكوريا ،جند أنه بكل
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املقاييس قاعدة التعليم العالي-من منظور قاعدة رأس املال البشري-ضعيفة.
لقد ب��ات من املسلم ب��ه ،ان��ه ال سبيل لبناء امل�ه��ارات وال �ق��درات واستيعاب وتطوير
التكنولوجيا إال من خالل التعليم العالي .فالتعليم عملية مستمرة ،وهذا مفهوم سائد،
ولم يعد التعليم ينتهي بحصول اإلنسان على درجة جامعية ،وبعض النخبة احملدودة تكمل
دراسات عليا .وبعد احلصول على الدكتوراه ،أو الترقي إلى األستاذية تنقطع صلته بالعلم
والتعليم.
إن اآلفاق املستقبلية ملسارات التعليم ينبغي أن تستهدف إحداث طفرة ونقلة نوعية في
قضية التعليم واحلراك االجتماعي في العراق .التحدي احلقيقي للعراق هو أن يتحقق
التحديث من خالل حتقيق هذه الطفرة الكبيرة في التعليم.
هناك عالقة جوهرية بني معدل النمو االقتصادي ومستوى التعليم وقاعدة رأس املال
البشري.
ثمة قضية أخرى جتدر اإلشارة إليها ،وقد ثبت في العديد من البلدان هو ان التعليم
هو الوسيلة احلقيقية حلل مشكلة إع��ادة توزيع الدخل والتصدي ملشكلة الفقر .وهنك
جتربة في العراق في اخلمسينات والستينات من القرن املاضي .ينبغي إحداث تغيير في
هيكل ومنط توزيع الدخل من خالل إعادة توزيع الثروة واألرض واإلصالح.
إن القضية اجلوهرية التي نركز على إثارتها في هذا املجال هو عدم وجود ترابط بني
نظم التعليم العالي وخطط التنمية؛ ففي أحيان كثيرة جند إن النهج الذي يتبعه املخططون
في التعليم العالي يبدو غير مالئم وال يتناسب مع احتياجات التنمية في القوى العاملة؛
ورمبا يعد هذا احد األسباب الرئيسة التي تشكل عائقا كبيرا أمام عدم متكن نظم التعليم
من إن تكون أكثر جتاوبا مع حاجات التنمية؛ ونتيجة لهذا الوضع جند إن هناك فائضا
كبيرا في أعداد اخلريجني الذين يعانون من البطالة في مجاالت اختصاصهم من جهة؛
ونالحظ من جهة أخرى نقصا كبيرا في أنواع اخلريجني الذين نحتاج إليهم في ميادين
أخرى .والسبب الرئيسي لهذه املعضلة يكمن في السياسات احلالية للقبول واملعايير التي
تتبعها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
على صعيد آخر جند إن مؤسسات التعليم العالي غالبا ما تركز على القيام بوظيفة
واحدة هي وظيفة التعليم ،مع بروز نوع من اإلهمال في التقدم لوظائف البحث العلمي
وخدمة املجتمع التي تعد من الوظائف األساسية لهذه املؤسسات.
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كما جن��د انخفاضا نسبيا للجوانب النوعية للنظام التعليمي وانخفاض مستوى
اخلريجني؛ وعدم قدرة املؤسسات على تكييف مناهجها وبرامجها مع املتغيرات السريعة
في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والتغيرات التي حتدث في طبيعة املهن في سوق العمل.
من هنا نقول انه في الوقت الذي تتغير فيه اجلامعات العاملية بسرعة غير مسبوقة،
تبقى جامعاتنا في سمتها احملافظة ،مما يضطرها إلى إعادة تأهيل وتدريب العاملني
فيها؛ مع ما يعنيه ذل��ك من تكريس ظاهرة ع��دم التوافق بني التعليم العالي وحاجات
املجتمع الفعلية للتنمية واالزدهار؛ وإلى هدر كبير في اجلهد واملال؛ وإلى تصاعد البطالة؛
ويدفع الكثير من اخلريجني إلى الهجرة طلبا للرزق .هذا دون أن ننسى أن بطالة خريجي
اجلامعات أقسى من العاطلني من األميني.
ثمة قضية جتدر اإلشارة إليها في هذا املجال ،إذ بينما ينشأ الطلب على إنتاج العلم
في ال��دول املتقدمة من قبل القطاع اخل��اص ،وهو ما ال يتوافر في ال��دول العربية ،إذ
مبوجبها ميكن ،أن تكون املؤسسات األكادميية :اجلامعات واملعاهد ومراكز البحوث
مبنزلة حلقة الوصل بني اقتصاد املعرفة والقطاع اخلاص ،أي التحرك في اجتاه معاكس
لذلك في الدول املتقدمة من حيث قيامه على مبدأ العرض من قبل املؤسسات العلمية
إلى القطاع اخلاص الذي عادة ال يدرك الفرص العديدة لالستثمار في مجال اقتصاد
املعرفة .يتطلب حتقيق ذلك أن يتم التوسع في إقامة احلاضنات  Incubatorsفي داخل
املؤسسات العلمية لرعاية املبادرات واألفكار ،وحتويلها إلى مشاريع بحثية إيضاحية Pilot
 Projectsإلثبات صحة األساس العلمي ،ويتم بعدها إقامة مناذج أولية Prototypes
إلثبات جدواها فنيا واقتصاديا ،وغالبا ما يتم ذلك في املشاتل التكنولوجية ،وذلك تهيئة
لعرضها على القطاع اخلاص(.((1
علينا أن نعيد النظر في مسألة حتديد وظيفة اجلامعة في املجتمع .ومن هنا تأتي
أولوية التفكير في عقد مؤمتر وطني ،تطرح فيه تصوراتنا لوظيفة اجلامعة في املجتمع.
ويجب عدم الهروب من هاجس احلريات خصوصا في هذه املرحلة التي يقع فيها الطالب
بني إل��زام احلكومة ون��ار املجتمع .فالثقافة أصبحت في كثير من األحيان خطرا على
اإلنسان في هذا املجتمع.
فاألستاذ والطالب مراقب ومحاصر ومستهدف ،واإلحصاءات التي تعكس التضحيات
اجلسام كثيرة في هذا املجال.
( )19نبيل علي ،مصدر سابق ،ص .108
91

نقد وتنوير -العدد األول  -مايو/أيار  -صيف ()2015

بعض أهداف االستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي في العراق
)(2011-2020

< استكمال اصدار قوانني وزارتي التربية والتعليم العالي وقانون اجلامعات والكليات
االهلية
< تطبيق مبدأ احلريات االكادميية وااللتزام الكامل مبضامينه
< إشاعة السلوك االخالقي وأخالقيات املهنة لدى كافة العاملني في قطاع التربية
والتعليم
< ايقاف العمل بأية استثناءات من القوانني وجتاوز التعليمات
< التزام املؤسسات الدستورية بتطوير قطاع التربية والتعليم ودعمه
< إيجاد نظام متكامل للتأهيل يشمل االختصاصات املهنية والتقنية
< تأسيس مراكز ومعاهد وطنية مستقلة عن وزارتي التربية والتعليم العالي
متخصصة بتطوير املؤسسات التعليمية
< اعتماد ممارسات احلوكمة في مؤسسات التربية والتعليم العالي كافة
< إعداد التوصيف الوظيفي الكامل في الوزارتني وااللتزام التام بتطبيقه
< إبقاء الوزارتني بعيدا عن أي تدخالت في شؤونهما ،وجعلهما فوق امليول واالجتاهات
السياسية والعرقية والدينية ،واحكام ذلك دستوريا وقانونيا

سادسا- :اجلامعة وخدمة املجتمع
ترتبط اجلامعات عضويا مبجتمعاتها في البلدان املتقدمة وتعبر في أدائ�ه��ا عن
الفلسفات التربوية لهذه املجتمعات وتسهم في صياغة مستقبلها .لذا فان خدمة اجلامعة
للمجتمع تعني اإلسهام في معاجلة مشاكله ،كما تعني املوقف الناقد االيجابي منه لإلسهام
في تطويره واالرتقاء به.
ولعل التساؤل الذي يطرح نفسه اليوم ،هل تؤدي اجلامعة وظيفتها املؤثرة في تطوير
املجتمع وبنائه أم العكس؟
أن ما نشاهده على صعيد الواقع إن وظيفة اجلامعة اآلن متأثرة إلى حد كبير باحمليط
الثقافي واالجتماعي .فاملجتمع هو الذي يسير اجلامعات وليست اجلامعات هي التي تؤثر
في املجتمع وتقوده .ادخل اجلامعات لتجد الواسطة واحملسوبية والتدخل في العالقات
وه��ذه الظاهرة تبرز بشكل واض��ح في املجتمعات التقليدية ،إذ تسبق فيها تكويناتها
االجتماعية تنظيماتها السياسية  ،أي إن املجتمع (  )societyإمنا يكون فيه أسبق زمنا
وأقدم عمرا من الدولة ( .)Stateهذا السبق للمجتمع على الدولة في املجتمعات  ،زاد
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في حجم املجتمع على حساب الدولة إلى احلد الذي ميكن فيه للمجتمع من أن يحتوي
الدولة نفسها.
و مما يالحظ إن مثل هذا التفاوت بني ثقل وفاعلية كل من املجتمع والدولة ،إمنا يبرز
في اختالف وظيفة كل من هذين النظامني .إذ في الوقت الذي تؤكد فيه الدولة على القوة
( )Powerتكيفها لتتحول إلى سلطة  Authorityوحكومة  Governmentوإدارة
 Administrationووضعه موضع التنفيذ عن طريق القضاء ،فان املجتمع يعتمد على
اإلقناع الذي عن طريقه يحقق التوافق مما يسقط اخلالفات بني اجلماعات واألفراد
عرفيا
من هنا ميكن القول  ،إن في املجتمع العراقي اليوم يوجد خطني متوازيني لكل من الدولة
واملجتمع ،األول :خاص بالدولة يجمع بني  :القوة -السلطة-احلكومة-اإلدارة-القانون-
القضاء .والثاني خاص باملجتمع يعتمد اإلقناع-التوافق-العرف-الفصل-التصالح .إن
االختالف في خطي هاتني املمارستني لكل من الدولة واملجتمع هو احملور األساس في
تكوين خصائص وسمات كل من املجتمعني الثابت والنابت .ففي املجتمع النابت يتبع فيه
املجتمع الدولة بفعل سبق الدولة للمجتمع زمنيا ،فإن املجتمع يكون متقدما على الدولة
في املجتمع الثابت .وقد يستغل املجتمع تقدمه وسبقه للدولة فيعمد إلى احتوائها أو نقل
أساليب تعامله إليها ،مما يجعل اخلط الفاصل بني العرف والقانون والقيم واملعايير واهيا،
ويحول دون بناء مؤسسات حتديثية فاعلة .وقد يخترق مثل هذا التداخل بني أسلوبي
عمل كل من الدولة واملجتمع حتى الدوائر القرارية العالية .ويظهر هذا التداخل جليا
في العراق اليوم في إدارة الدولة ومؤسساتها وصوال إلى أعلى سلطة تشريعية وتنفيذية.
وقد جتلت هذه احلالة فأحدثت حالة من االختالل أالنتمائي ،إذ أن التغيرات االجتماعية
التي شهدها املجتمع العراقي لم تتمكن من بلورة وعي اجتماعي صحيح يقوم على حسن
املواطنة واالنتماء ،بل أدى إلى ارتباك انتمائي وهذا أدى إلى ارتباك اجتماعي ومن ثم
ارتباك مجتمعي ،وهذه القضية هي محور املشكلة (مشكلة االنتماء ومشكلة املواطنة)
والتي هي مشكلة املجتمع احمللي في محاولته إلقامة املجتمع املدني.
نقف هنا قليال لنؤكد إن من بني أهم العوامل الضاغطة والدافعة إلى النموذج املعرفي
اجلديد جلامعة املستقبل دور اجلامعة في خدمة املجتمع ،وتعزيز قيم التماسك االجتماعي،
والوحدة الوطنية ،وإشاعة ثقافة التسامح واحلوار إلى جانب القضايا املتعلقة بتحقيق
التنمية املستدامة .لقد متخضت العوملة بالياتها املعروفة إلى جتاهل دور اجلامعة أو
على األقل اعتباره دورا ثانويا ،بسبب تركيزها على مطالب السوق واجلودة والتكنولوجيا
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واختزال ق��درة ال��دول على تقرير مصائرها وتخفيف أعبائها ومسؤولياتها ،وفتح باب
االستثمار للقطاع اخلاص واألجنبي في التعليم العام واجلامعي( .((2وقد صاحب ذلك
شيوع مقولة أن التعليم اخلاص واألجنبي أفضل وأجود من التعليم الرسمي ،كما شاع
احلكم على كفاءة التعليم اجلامعي مبعيار واحد ،هو مالءمته الحتياجات سوق العمل ،مع
ما في هذا السوق من اختالالت وفساد محليا وعامليا(.((2
إن نظام العوملة ،وتداعياته التربوية والتعليمية واالجتماعية التي أشرنا إلى بعض
مظاهرها في انتشار موجات التعليم اخلاص واألجنبي ،وفي رسائل الفضائيات التلفزيونية
ال تعبأ كثيرا بقضايا الصالح العام واملصالح املرسلة ،بل تسعى بطرق مباشرة وغير
مباشرة إلى اقتالع الفرد من جذوره ،وإلى خلخلة التماسك االجتماعي وثقافته املشتركة،
إلى جانب إث��ارة النعرات الطائفية والعرقية .وقد أدت فعال إلى تنامي موجات هجرة
األدمغة إلى اخلارج أو على األقل إلى أحالم الهجرة التي تراود الشباب وتشل فاعليتهم
في األوطان.
لقد متخضت العوملة عن زيادة التناقض في أهداف التعليم اجلامعي بني أولويات تكوين
املواطن في مواجهة أولويات التركيز على تكوين الفرد في شخصيته العاملية حتت مظلة
دعاوى التكنولوجيا ووسائطها .ولعل في هذه املفارقة والتحول في منظومة األولويات
التعليمية ما دعا الباحثني واملفكرين إلى دق ناقوس اخلطر ،ومن بني هؤالء الدكتور حسني
كامل بهاء الدين في كتابه (الوطنية في عالم بال هوية-حتديات العوملة) .ولعل هذا ما
يبرز من تأكيد باعتبار التعليم قضية أمن وطني ،وعلى انه أداة رئيسة في تنمية الهوية
واخلصائص الوطنية و القومية(.((2
نقف هنا قليال لنقول إن قضية املوازنة بني تكوين الفرد العاملي وتنمية املواطنة ودعم
مقومات حيوية الهوية والثقة في إمكاناتها وإبداعاتها وتعبئة طاقاتها في التنمية املستدامة،
مسألة في غاية األهمية بالنسبة للنظر في شروط قيام جامعة املستقبل .وتترجم املقولة
الصينية في هذا اإلطار املضامني احلقيقية للقضية (لنجعل كل ما هو عاملي محمود في
خدمة ما هو وطني منشود).
( ((2للمزيد أنظر :العوملة-الطوفان أم اإلنقاذ ،حترير فرانك جي لتشنر وجون بولي ،ترجمة فاضل
جكتر ،املنظمة العربية للترجمة ،بيروت.2004 ،
( ((2حامد عمار ،مصدر سابق.177 ،
( ((2املصدر السابق نفسه ،ص.178
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وما دامت الوظائف األساسية للجامعة تتركز على التعليم والبحث العلمي وخدمة
املجتمع ،فان خدمتها للمجتمع اليوم تعد أبرز أركانها األساسية  ،حيث توسعت مستويات
اخلدمات التي تقدمها وخصوصا في العقود الثالثة األخيرة ،بحيث أصبحت اجلامعات
مركزا رئيسا من مراكز الثورة التقنية والعلمية التي يشهدها العالم املتقدم حاليا ،فكان
ملالكاتها العلمية ومختبراتها ومراكز البحث العلمي فيها الدور املتميز في هذا املجال.
وجتدر اإلشارة هنا انه مع بدايات عصر املعلومات مت تطوير فلسفة جامعية جديدة
أشد ارتباطا بالتقانة العالية والتي تتخصص في احلافات األمامية للعلم والصناعات
املستقبلية .وهنا نشير إلى التجربة التي أنشأها فرد ترمان عميد كلية الهندسة في جامعة
ستانفورد (اخلاصة) عام  1951الذي سمي في حينها مبنتزه البحوث Research Park
ثم عرف بعدئذ باسم وادي السيلكون وهو ما يسمى اليوم أيضا مبتنزه العلم Science
 Parkأو مدينة العلم .فقد أقيمت قرب جامعة ستانفورد في جنوب سان فرانسسكو في
كاليفورنيا مراكز للبحوث العلمية املتقدمة وصناعات ريادية تعتمد على االبتكارات وعلى
نتائج البحث والتطوير .وحققت هذه املنظومة تبادال سريعا جدا للمعلومات بني اجلامعة
ومراكز البحوث والصناعة الريادية .علم وقد انتشرت هذه الفلسفة في الواليات املتحدة
حيث أقيمت ما يزيد على  150مدينة علم حتى العقد األخير من القرن املاضي(.((2
لقد أوصلت الثورة العلمية والتقنية وثورة االتصاالت العلم إلى أن يكون عنصر إنتاج
إضافة إلى عناصر اإلنتاج األخرى ،كاألرض ورأس املال والعمل والتنظيم .وهذا العنصر
اجلديد املهم ال ينفذه إال ذوو الكفاءة واإلعداد العلمي العالي والعمل الرصني من الباحثني
واملفكرين والعلماء والتقنني املهرة .لذا فقد أصبحت اجلامعات مصدرا لهذه الكفاءات
وبناء قدرات املالكات األخرى في حقل العمل باملعارف واخلبرات اجلديدة ،مما قاد إلى
توسع خدمة املجتمع كوظيفة من وظائف اجلامعات.
وانطالقا من أن اإلصالح الثقافي هو املدخل السليم للتنمية والتغيير ،ميكن تقدمي
الكثير من األدلة على حاالت نهوض مجتمعي في العديد من البلدان تظهر أن النهضة
انطلقت أساسا من إصالح البنى التربوية والثقافية الذي أسس حلداثة غير قابلة لالرتداد.
فالنهوض املجتمعي هو نتاج نضج في البنى الثقافية والتربوية أوال ،وهي تقاس باملراحل
غير القابلة لالرتداد ،وتؤسس كل منها ملرحلة أكثر تطورا وثباتا من سابقتها ،وقد اقترنت
( ((2ليث إسماعيل نامق ،نظرة في التعليم اجلامعي ،بحوث مؤمتر املجمع العلمي العراقي املنعقد للمدة
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بكثير من مظاهر التحديث على املستوى العمراني واالقتصادي واالجتماعي والسياسي.
فتجاوزت بسرعة معوقات التنمية والتغيير الشمولي التي متنع حتول حركة التحديث فيها
إلى حداثة مكتملة ،وأقامت دوال عصرية على أسس نظم قانونية سليمة تعتمد معيار
الكفاءة الشخصية والنزاهة والوالء للوطن .وليس من شك في أن العراق اليوم بحاجة
ماسة إلى االستفادة من التجارب الناجحة وخصوصا جتارب دول جنوب شرق آسيا ،التي
متثل األقرب إلى منظوماتنا املجتمعية والثقافية.
إن التعليم ما هو إال منظومة فرعية من نظام أكبر هو البنية املجتمعية ،وبالتالي فهذه
املنظومة الفرعية تصح بصحة اجلسم الكبير ومترض مبرضه ،ومعنى هذا إن املجتمع إذا
كان متخلفا فسوف تشيع علل التخلف في التعليم نفسه ،سواء في الفلسفة أو األهداف
أو في التنظيم أو مناهج التعليم أو إدارته ،ومن ثم يعمل التعليم على إعادة إنتاج مفاهيم
وأساليب وقوى بشرية تكرس التخلف وتعززه(.((2
سابعا :البحث العلمي ومراكز البحوث (األوعية الفكرية ) Think Tanks
اجلامعات هي أكثر املؤسسات املجتمعية التي تتوفر فيها الفئات العمرية ذات الطاقات
اإلنتاجية احملفزة وتتمتع أكثر من غيرها بحرية نسبية في التفكير والتعبير وفي احلركة
والتفاعل ،مما يجعل منها قاعدة إطالق العنان لإلبداع اإلنساني .
لذا تطرح اليوم وبشدة حتت ضغط الشعور بالثغرة املتزايدة التي يفتحها تقدم الثورة
التقنية واملعلوماتية في مسيرة التحديث املجتمعي ،مسألة تطوير البحث العلمي في
جامعاتنا ومؤسساتنا .وتنكشف للمسئولني وللرأي العام معا النتائج اخلطيرة املترتبة
على تخلف هذا القطاع واألهمية احلاسمة لتطور قطاع البحث العلمي في ولوج عصر
ه��ذه ال�ث��ورة ،أو على األق��ل في جتنب البقاء على هامشها أو بعيدا منها .وق��د أصبح
البحث العلمي أكثر من أي حقبة تاريخية سابقة بالفعل ،ميدانا رئيسيا من ميادين التنمية
االقتصادية واالجتماعية  ،أو احلضارية بعامة .
ومن عالمات الصحة ما يبرز اليوم في دول العالم كافة من رغبة حقيقية في مناقشة
هذا املوضوع  ،والسعي لبلورة اإلشكالية املتعلقة به  ،واإلجابة عن التساؤالت الكبيرة
والعديدة التي تثيرها تنمية البحث العلمي  ،ومعاجلة العوائق التي حتول دون نهضته.
( - ((2سعيد إسماعيل علي ،نحو صيغ تعليمية جديدة في إطار التنمية الشاملة ،جمعية املعلمني
الكويتية-كتاب ندوة التعليم واملستقبل ، 1994 ،ص.222
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ويطرح موضع البحث العلمي في إطار هذه اإلشكالية مسائل عديدة  :أولها حتديد
املشكلة التي يتعني معاجلتها بالضبط وتوضيح املفاهيم الرئيسية املستخدمة في هذه
املعاجلة  ،وفي مقدمتها العلم والبحث واملجتمع العلمي والسياسة العلمية والثقافة واملعرفة
واملثقف والدولة وغير ذلك من املفاهيم التي يتطلب حتليل الوضع العلمي استدعاءها
والتعامل معها.
وتعد مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث أدوات النهضة األساسية الرتباطها
بتنمية العنصر البشري والذي يعتبر محور النهضة وقوامها .واالهتمام بهذه املؤسسات
واملراكز لم يعد خيارا لألمم الناهضة أو التي تريد النهوض .وعليه فال بد من إستراتيجية
شاملة ملراجعة واقع مؤسسات البحث العلمي ومراكز البحوث في ظل مشروع تنموي
متكامل يكون التعليم أحد مكوناته األساسية.
وفي ظل املتغيرات العاملية احلديثة في عصر العوملة يعد التكامل بني التعليم العام
والتعليم العالي من أبرز املؤشرات على سالمة العالقة بني قطاع التعليم وسوق العمل،
وبالتالي يعد من أهم مراحل املواءمة بني احتياجات التنمية ومخرجات التعليم العام
والعالي في املجاالت والتخصصات املختلفة( .((2ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو:
هل لدى مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث في بلداننا اإلمكانات املادية واملوارد
البشرية للقيام بهذه األدوار؟ أم إن هذه املؤسسات في حد ذاتها تعاني من إشكاالت كثيرة
وحتتاج إلعادة النظر في خططها وبرامجها وأساليب تدريسها؟ إن دور مؤسسات التعليم
العالي وخصوصا مراكز البحوث في األمم املتقدمة كبير جدا ،إذ تلعب دورا كبيرا في
حتريك عملية التنمية وتساهم بفاعلية في إثراء املعرفة من خالل البحوث والدراسات
األدبية والعلمية والتطبيقية والتي بدونها يصعب إح��داث التقدم االقتصادي املطلوب
ومواكبة التطورات العاملية في امليادين كافة وبالتالي إحداث التغيير االجتماعي املنشود.
وبنظرة سريعة إلى واقع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث جند أنها تعاني كما
وكيفا في جميع مجاالت عملها .فعلى سبيل املثال في مجال البحث العلمي هناك عالقة
مقطوعة بني مراكز البحوث ومتخذي القرار وبني مراكز البحوث فيما بينها .إضافة إلى
ضالة اإلنفاق على البحث العلمي .وتشير تقارير التنمية البشرية في هذا الصدد إلى أن
نسبة العلماء والباحثني لكل ألف من السكان لم تتعد عام  )1.5( 1992في الكويت ،و
عبد الرحمن صائغ ومصطفى متولي ،التكامل بني اجلامعات ومؤسسات التعليم العام في(((2
دول اخلليج العربية ،الرياض.2000 ،
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( )0.8في مصر ،و ( )0.6في ليبيا ،و ( )0.5في تونس ،و ( )0.1في األردن .في حني أن
املعدل العام للدول النامية يبلغ ( )0.8ويبلغ ( )4.6في البالد الصناعية( .((2وهنا جتدر
اإلشارة إلى الرقم املخيف في نسبة االعتمادات التي تنفقها إسرائيل على البحث العلمي
والتي تساوي  17ضعفا ما تنفقه الدول العربية جمعاء(.((2
ان السمة البارزة على اجلامعات العربية إنها جامعات تعليم وتدريب ولم تنطلق إلى
البحث العلمي ،لذا جاءت جامعة القاهرة في املرتبة  400في تصنيف جامعة شنغهاي
من بني  500جامعة اعتمدها التصنيف ،على الرغم من تخريجها  3من حملة جائزة
نوبل(.((2
وجتدر اإلشارة هنا إلى أن اإلشكالية تتجاوز نسبة العلماء والباحثني وعددهم إلى
إنتاجية هؤالء العلماء والباحثني ،حيث تؤكد التقارير أن معدل اإلنتاج العلمي للباحث
الواحد في العالم العربي لم يتجاوز نصف بحث في العام ،أي أن البحث يستغرق قرابة
العامني لدى الباحث العربي ،بينما تبلغ معدل إنتاجية الباحث في الدول الصناعية تصل
إلى بحثني في العام الواحد.
ومم��ا ه��و جدير بالذكر إن العديد م��ن امل��راك��ز املتخصصة للبحث العلمي ترتبط
باجلامعات وتتفاوت في أحجامها وإمكاناتها وإنتاجيتها ،لكن غالبيتها متخصص في
مجاالت األبحاث الزراعية والصحية والهندسية ،ويبلغ العدد اإلجمالي لهذه املراكز وفق
التقديرات املتاحة  126مركزا في عموم البلدان العربية .أما مراكز وهيئات البحث
العلمي والتي تتضمن األجهزة البحثية املركزية (مراكز وأبحاث وطنية) أو تلك املرتبطة
ببعض الوزارات أو املؤسسات الصناعية والزراعية ،فيبلغ عددها اإلجمالي  278مركزا
أو معهدا عام .((2( 2000
وترجع الكثير من الدراسات أسباب التخلف في مجال البحث العلمي إلى:
- 1غياب االقتناع احلقيقي بالعلوم األساسية والتطبيقية لدى الكثيرين كوسيلة حلل
املشكالت االجتماعية.
(((2
(((2
(((2
(((2
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- 2غياب االعتماد على الذات في العلوم والتقانة ،وعدم اإلميان بالقدرة الذاتية في
التعامل مع العلوم والتقانات املتقدمة.
- 3ضعف األطر القانونية واملؤسسية والتشريعية التي تشجع على البحث وتدفع عجلة
التطور على الصعيد الوطني.
- 4ضالة االستثمار في البحث العلمي ،ففي الوقت الذي تخصص فيه الدول الصناعية
حوالي  2إلى  3%من مجموع الدخل القومي للبحث العلمي ،جند أن النسب في الدول
العربية ال تتجاوز  0.5%حتى عام .2000
- 5قلة عدد الكفاءات القادرة على البحث ،وعدم وجود سياسات واضحة ،وعدم توفر
قاعدة للبيانات ،وضعف التفاعل االيجابي بني البحث ومؤسسات اإلنتاج ،ونقص التدريب
على البحث العلمي ومناهجه(.((3
لقد أحدثت احلرب واالحتالل بكل إفرازاتها شرخا كبيرا وعميقا في اجلسم العراقي،
الذي كان ينتج ثقافة التوحيد على كل املستويات ،على مستوى املثقف واألستاذ اجلامعي
والباحث واملؤسسة الثقافية واجلامعة ....ويأتي الغزو الثقافي التجاري املستمر واملكثف
عبر وسائل االتصال كافة ،ليزيدا من أعباء املرحلة ويدفعها إلى مزيد من الغربة والضياع
في الشخصية الثقافية العراقية املميزة.
لذا تنبغي املواجهة لدفع هذه الضواغط وجتاوز احلالة واملرحلة ،والولوج إلى آفاق
االستقرار النفسي والثقافي والسياسي واالجتماعي .ولعل االنطالق في بناء املؤسسات
الفكرية والثقافية ما يساعد على رفع الضواغط ويحقق طريق الوحدة الثقافية املنشودة،
التي هي منطقيا وعمليا ضرورة لتوحيد البالد.
إن املؤسسات الفكرية والعلمية في العراق مدعوة اليوم إلى مزيد من التضامن والتكامل
وإلى مزيد من االلتزام بالقضية الوطنية :بأبعادها االجتماعية واالقتصادية والسياسية،
وإلى مقاومة ثقافة التقسيم ،وإلى العمل على تفعيل دورها في مجتمعها ،وإلى االلتزام
وتشجيع اإلنتاج الثقافي السلمي والدفاع عن حقوق اإلنسان (كل إنسان من حقه في
احلياة والثقافة واحلرية والسالم والتقدم).

(((3
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< فما هو دور األوعية الفكرية  Think Tankفي العراق في عملية التغيير من أجل
التحديث؟.
< وهل هناك عملية حتضيرية لالنتقال من التغيير إلى التحديث؟ أين تتم؟
وكيف تتم؟.
< وهل يصلح التخطيط باملشاركة للمساهمة في العملية التحضيرية للتحديث؟.
إن آفاق النهوض املجتمعي تضع املسؤولية على املفكرين والباحثني ليصنعوا جهدا
ثقافيا مسؤوال وليضع املؤسسات الثقافية واملثقفني في وطننا في أجواء تفاعل خالق
يوسع مدى الرؤية ويشحذ العقل ويعيد إلى ثقافة البناء دورها واألمل.
إن موقع الثقافة ودور املؤسسات الثقافية والفكرية املستقبلي هو أحد األهداف
البارزة لهذا املشروع ،وصوال إلى حتديد تصورنا ملعالم ثقافة التغيير امللتزمة باإلنسان
والوطن .فذلك بعض من واج��ب تلك املراكز وجانب من مسؤولية املفكرين والباحثني
كمثقفني ومواطنني في آن معا :أن ينصرفوا إلى محاولة اإلمساك مبصير البلد وإرساء
أسس الغد اآلتي على أرض صلبة.
وإذا كان لطموحاتنا أن جتد لها سبيال إلى تأثير فاعل في الواقع القائم ،فال بد من
أن نولي دور املؤسسات العلمية والثقافية والسيما مراكز البحوث والدراسات اهتماما
خاصا ،مبا هي أرض اللقاء واحلوار والتفاعل بني الباحثني واملثقفني من جهة وبينهم وبني
كل املتطلعني إلى الثقافة واملهيئني لقبولها من جهة أخرى.
وإذا كانت املؤسسة العلمية والثقافية ،بشكل عام ،متثل هيئة متقدمة على صعيد
التطور االجتماعي تسهم في إنتاج الثقافة ،وتعمل على إيصالها إلى الناس وتعميمها على
أكبر قدر منهم ،فان دورها في العراق يكتسب أبعادا خاصة ومميزة على ضوء األزمة
املصيرية التي يتخبط فيها الوطن ،وم��ن خ�لال التنوع ال��ذي مييز املجتمع وف��ي ظالل
احلاجة إلى تفعيل الثقافة وترسيخ دور بناء لها ،ينشئ املستقبل انطالقا من اندماج
اجتماعي يقدم الوالء للكل على الوالء للجزء ،ويرسي قيم احلرية والعقالنية واالنفتاح
واإلبداع في مختلف جوانب احلياة.
لذا فان الدور املرجو ملراكز البحوث واألوعية الفكرية في العراق ينطلق من فهمنا
للثقافة باعتبارها “اجلهاز الفعال الذي ينتقل باإلنسان إلى وضع أفضل” .فالثقافة فعل
تغيير ،والتحوالت التي تنجم عن الفعل الثقافي ال تبدو واضحة للعيان إال بعد مضي وقت
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طويل ولكنها غالبا ما تكون حتوالت من النوع الذي يغدو راسخا رسوخا شديدا ال ميكن
زعزعته.
فالثقافة متلك للعالم في عملية من التحويل ،ت��روض العناصر وتبتدع اجلديد.
واملثقفون خالل هذا الفهم للثقافة هم املنتجون ،بأيديهم وأدمغتهم ضد التخلف واجلهل
واالستغالل :فكرا وفنا وجماال.
في سياق ما تقدم ،فان الضرورات العملية والنظرية تستلزم بناء البرامج واملناهج التي
تزاوج بني التراث واحلداثة ،بني األصالة واملعا صرة ،وإنها ملصاحلة حتمية تستوجبها
مصاحلة اإلنسان مع ذات��ه أوال ،وم��ع لغته وم��ع كل املعطيات الفكرية التي تهيأت لها
أسبابها.
اخلامتة
على الرغم من أن قضايا ومشكالت احلاضر كثيرة وملحة وضاغطة ،فان الضرورة
جتعلنا أال نفكر ونعمل إال للمستقبل ،بل إن مشكالت احلاضر ليست إال تراكمات املاضي،
ووضعها في سياق التفكير والعمل للمستقبل هو الطريق األمثل للحل.
إن قضية التحديث هي قضية املصير في عالم لن يرحم الضعفاء واملتخلفني ،ولن
يكون فيه مكان إال لألقوياء .وفي هذا العالم املتسارع اخلطى أمامنا أهداف كثيرة يجب
أن نسعى لتحقيقها جميعا ،فعلينا أن نحسن ترتيب األول��وي��ات حتى ال نتيه في زحام
املشكالت واألهداف .نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الرؤية الشاملة()Vision
للكيفية التي يتم فيها حتديث املجتمع ووضع خطط محكمة للعمل والتنفيذ وتعبئة املجتمع
كله إلجنازها
وفي عالم اليوم الذي يشهد جتليات العوملة ،تنتشر معها ظاهرتني األولى هي تفكيك
املجتمعات الزراعية والصناعية ،وبالتالي تفكيك العالقات االقتصادية واالجتماعية التي
تقوم عليها هذه املجتمعات ،وثانيا بناء مجتمع ما بعد الصناعي ،مجتمع االتصاالت
واملعلومات واملؤسسات املعرفية ،وال��دول التي حت��اول أن تعولم املجتمعات بطريقتها
اخلاصة تقوم أوال باالعتماد على نظرة معرفية موحدة للعالم بأجزائه املختلفة ،ثم اعتماد
ميكانيكية تفكيكية للتعامل مع اآلخ��ر ،وال ميكن أن نواجه هذه القوى أو نتحاور معها
معرفيا إال ببناء ثقافة معرفية موحدة تركيبية وحتليلية ،ألن املعرفة هي القوة ،والبلد الذي
يقوم على ثقافة منغلقة مفككة ال ميكن أن ينتج معرفة وبالتالي تفقد بإرادتها أهم مقومات
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القوة في املجتمع املستقبلي.
وم��ا دام التركيز على التعليم اجلامعي ،ف��ان التخطيط في ه��ذا امليدان يعاني من
اآلتي:
 - 1غالبا ما تفتقر دوائ��ر التخطيط ملؤسسات التعليم العالي للمعلومات الكافية
والدقيقة واحلديثة.
- 2ضعف التنسيق بني التخطيط اجلامعي وخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية.
- 3قلما يوجد تخطيط طويل املدى في معظم الدول العربية ،إذ يعتمد املخططون على
االستجابة السريعة ملطلب اجلمهور للمواضيع الشائكة املرغوبة.
- 4غالبا ما يتم التركيز في اخلطط على الكم على حساب النوع؛ فالتركيز على أعداد
الطلبة املقبولني يأتي بالدرجة األولى.
- 5تغفل اخلطط التعليمية بعض املجاالت؛ ولم تكن قادرة على إحداث تغيير ملموس
فيها ومنها :مجاالت تعليم اإلن��اث ،إذ ال زال��ت أع��داد الذكور تفوق أع��داد اإلن��اث في
املستويات التعليمية عموما واجلامعي خصوصا.
وفي هذا اإلطار ينبغي العمل على حتقيق اآلتي :
أوال- :إجراء الدراسة التقييمية لفاعلية برامج اجلامعة في العراق بشكل عام ،وبرامج
الدراسات العليا بشكل خاص.
ثانيا- :توفير املعلومات والبيانات الدقيقة عن هذه البرامج ونشرها وتبادلها بني
اجلامعات العراقية.
ثالثا :جتويد العملية التعلمية والتعليمية وتطوير املناهج ،ويتم ذلك باخلروج من جمود
قالب التعليم التقليدي املعتمد على التلقني واستظهار املعلومات واسترجاعها إلى حيوية
التعلم الناجت عن االستكشاف والبحث والتحليل والتعليل وصوال إلى حل املشكالت ،وذلك
بإحداث تطوير نوعي في مصادر التعلم ووسائطه املتنوعة.
رابعا :تنمية الكفاءات املهنية للتدريسيني والباحثني ،من خالل رفع الكفاءة املهنية
للعاملني على صعيد اجلامعة الستيعاب املستجدات العلمية والتربوية والتقنية ،واالستعداد
للقيام بأدوارهم املتجددة في املستقبل .فاحلاجة تبقى إلى بناء القدرات Capacity
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 ،Buildingوتنميتها من خالل التدريب املستمر والورش والدورات داخل العراق وخارجه.
إذ إن تدعيم القدرات البشرية وبالتالي زيادة اإلنتاجية ،ومن ثم زيادة األجر ،أو الدخل
هدف أصيل للتعليم .فضال عن ذلك فانه في مفهوم التنمية البشرية أو التحديث ،يصبح
التعليم واملعرفة غاية في ذاتها ،جتعل من اإلنسان أنسانا ،أو هي ما مييز اإلنسان عن
سائر مخلوقات الله .وبالتالي ال يدخل في روع أحد أن أهمية التعليم تتحد باعتباره
مدخال لزيادة اإلنتاجية ،أو انه مطلوب فقط كوسيلة ،وإمنا التعليم مطلوب في ذاته ،الن
اإلنسان املتعلم أكثر قدرة على التعامل مع املجتمع والطبيعة والناس واألشياء ،وتوسيع
املدارك واملعارف.
خامسا  -:توجيه األساتذة وطلبة الدراسات العليا إلى إجراء البحوث التطبيقية حول
املشكالت التنموية التي مير بها املجتمع باملجتمع.
سادسا - :وضع مشاريع حتث على ضرورة التنسيق بني القطاع العام واخلاص من
جهة ،وبني أقسام الدراسات في اجلامعة من جهة أخرى حلصر املشكالت التي ميكن
التعاون على حلها عن طريق توظيف البحث العلمي.
سابعا- :تطوير وجتديد مصادر املعرفة ،وبخاصة املكتبات املدرسية واجلامعية،
وتوفير وسائط التعليم التكنولوجي والقنوات الفضائية التعليمية ،متكينا للطلبة واألساتذة
من االستعانة بها إلثراء معارفهم وتعويدهم على التعليم الذاتي من مختلف مصادر املعرفة.
إلى جانب ذلك ينبغي إدخال برامج ودراسات عليا متداخلة في احلقول املعرفية تخدم
حاجات التنمية بشكل أكثر فاعلية.
ثامنا -:التنويع واملرونة في إنشاء دراس��ات عليا تستجيب للمتغيرات االجتماعية
والسياسية واالقتصادية مثل برامج التنمية املستدامة ،واملعلوماتية  ،وتعليم الكبار ،وبرامج
البيئة  ،وتشعيب التخصصات داخل احلقل الواحد.
تاسعا-:اجلامعات هي التي تعلم وتبحث وتوجه مسيرة التعلم ،فهي قاطرة التعلم ،في
حني أن التعليم الثانوي هو مدخله ،وما قبل الثانوي هو زارع بذرته ،لذا فإصالح التعليم
الثانوي يقع في قلب مجتمع التعلم ،وان لم يضف التعليم الثانوي مرحلة قوية وفعالة في
حياة الفرد التعليمية فال جدوى من احلديث عن مواصلة التعلم.
عاشرا  -:اإلف��ادة من طاقات األساتذة في اإلنتاج والبحث ؛ وبالتعاون مع طالبهم
عوضا عن االكتفاء بالتعليم والبحث الذي تغلب عليه الناحية النظرية.
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ح��ادي عشر-:التأكيد على استقاللية اجلامعة ،والعمل على حتقيق نسبي من
االكتفاء الذاتي للجامعة عن طريق مردود إنتاجها وتغذية األبحاث التي حتقق املردودات
االقتصادية لها.
ثاني عشر -تنظيم اإلثابة واحلوافز بحيث ينال التدريسي والباحث املنتج نسبا مئوية
من مردود إسهامه ،فضال عن متكينه من توكيد ذاته كقيمة علمية إنتاجية .ولعل إنشاء
كراس جديدة مثل كرسي األستاذ املتميز ،أو األستاذ املنتج أو األستاذ املبدع أو غيرها من
األسماء قد يكون حافزا ألولئك األساتذة على مواصلة جهودهم في مجال البحث العلمي،
فضال عن إعداد الباحثني اجلدد الذين يعتبرونهم قدوة في العطاء ،كما تسعى اجلامعة
إلى تكرميهم بني احلني واآلخر اعترافا بتواصل عطائهم.
ثالث عشر-:أهمية التنوع في مجال البحوث ،بحيث ال تنحصر في املوضوعات
التقليدية ،وإمنا عليها أن تعالج أولوية اجلوانب اإلستراتيجية في أبعاد املنظومة التعليمية
ال أن تقتصر –مع أهميتها -على املناهج ،وتكوين األستاذ ،واملسائل التوجيهية واإلرشادية،
في التصورات املجردة العامة ،بل عليها أن تقتحم ميادين التمويل ،واإلدارة احلديثة،
واملعلوماتية ،والتفاعالت في داخ��ل مجتمع اجلامعة ،فضال عن تناول أوض��اع مختلف
الشرائح االجتماعية والتحليل العميق ألثر وسائل اإلعالم الداخلية واخلارجية ،وتغيير
أمناط التفكير والسلوك وبخاصة في حاالت احلراك االجتماعي السريع وظروف األزمات
وما يصاحبها من مظاهر العنف واالنحراف عن آليات الضبط االجتماعي.
راب��ع عشر-:اعتماد معايير اجل��ودة في البحوث وال��دراس��ات املنجزة ،وتطوير دور
التدريسي ومؤسسات إعداده التي تتجاوز دورها من مجرد تكوين مهارات مهنية محددة
كما لو كان عامال فنيا في التعليم ،إلى دوره الثقافي واملجتمعي كصاحب رسالة نحو بناء
األجيال صاحبة املستقبل ،ونحو مشاركته الفاعلة كمواطن ايجابي في تطوير مجتمعه.
خامس عشر :متكني الفئات الفقيرة ومنخفضة الدخل من استمرار أبنائها بالتعليم
وإبقائهم في اجلامعات يتطلب أساليب متجددة لدعم هذه الفئات ومساعدتها على توفير
احتياجات أبنائها اجلامعية.
س��ادس عشر :ينبغي أن يحقق نظام التعليم ال�ت��وازن بني التعليم من أج��ل التعليم
والتعليم لتلبية الطلب في سوق العمل .وهذه السياسة كثيرا ما متت التضحية بها لصالح
قبول أكبر عدد من الطالب.
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سابع عشر :التأكيد على أهمية إدخال علوم املستقبل وبصورة مطردة في التعليم
العالي ،ونقترح أن تنشئ اجلامعات العراقية مركزا للعلوم والدراسات املستقبلية في كل
جامعة ،باإلضافة إلى مركز تابع للوزارة نفسها .واملفترض أن تقوم هذه املراكز مبتابعة
التطورات في مجاالت العلم والتكنولوجيا وتبحث وسائل إدخال هذه التطورات في التعليم
اجلامعي .ومن أجل مساندة البحث العلمي في اجلامعات العراقية ،ينبغي إنشاء شبكة
للمعلومات ترتبط فيما بينها الكترونيا عن طريق االنترنيت.
ثامن عشر :وما دام التعليم يهدف إلى (متكني الناس) مبراحله كافة ،إذ أصبح أهم
التحديات األساسية ملستقبل العراق ،األمر الذي يحتم الوعي بدور املؤسسة التعليمية
التربوي باعتبارها وسيلة لتثبيت اجتاهات وقيم ،وتعديل سلوك اجتماعي ،وخلق مهارات
في املجاالت املختلفة بعيدا عن التأثيرات السياسية أو احلزبية ،وال ميكن ضمان اجناز
هذه املسئوليات اجلسام إال في ظل حيادية املؤسسات التعليمية التي تضمنها استقاللية
اجلامعات.
تاسع عشر :االستفادة القصوى من الكفاءات املعرفية العالية التأهيل في مختلف
املجاالت ودميومة االستفادة من مترسها وخبرتها واستثمارها في تقدمي االستشارات
للدولة والطلبة وعموم املجتمع.
عشرون :التأكيد على وضع برامج لتحديث التعليم مبختلف مستوياته وتطوير املهارات
العلمية مبا في ذلك التعليم املهني الذي يجب ان يعطى أولوية متقدمة لكي يستجيب
ملتطلبات سوق العمل مع التأكيد ملسايرة التوجهات العاملية احلديثة في مجال اقتصاد
املعرفة.
واحد وعشرون :تسهيل وتشجيع تأسيس املدارس واجلامعات األجنبية السيما في
اللغات احلية اإلنكليزية والفرنسية واألملاني بهدف خلق عملية التنافس ومواكبة التطور
العاملي وتنمية املهارات.
اثنان وعشرون :تشجيع مساهمة ومشاركة الشركات األجنبية لتقدمي اخلدمات ونقل
التكنولوجيا السيما في مجالي تطوير احلاضنات التكنولوجية واجلامعات املنتجة.
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ثالثة وعشرون :تشجيع التوأمة مع اجلامعات األجنبية.
أربعة وعشرون :تأسيس مجلس وطني لضمان االعتمادية.
إننا في العراق اليوم بحاجة إلى بناء البشر قبل بناء احلجر ،وذلك باالهتمام بتنمية
املوارد البشرية بالدرجة األولى ،ثم تأتي بعد ذلك القضايا األخرى في سلم األولويات
واحلاجة ماسة في العراق إلعادة ترتيب األولويات ووضع التنمية البشرية على رأس قائمة
األولويات.
إن اجلهد التنموي احلقيقي املطلوب هو الذي يعي األصالة واملعاصرة وعيا عميقا ويحقق
فيهما منوا متكامال ،ال ثنائية منفصلة أو تناقضا منفردا .فاألصالة صنعتها أجيال مضت
لكنها وهي تضرب جذورها في التاريخ ترسم ملسارات املستقبل أفقا روحيا وأخالقيا.
وفي هذا الصدد يقول محمد األنصاري إننا بحاجة لرؤيا شاملة تتخطى اجلزئيات
وتتناول الكليات تناوال شموليا من الناحية الفكرية واالجتماعية والروحية واملادية والنفسية
واالقتصادية ،وضمان جناح ذلك هو القدرة على استصحاب املجتمع في مشروع النهضة،
فالطريق للنهضة طريق شاق وطويل ويحتاج كما قال (املهاتير محمد) إلى الكثير من
التضحية وإن لم نقدمها نحن ،لن يقدمها لنا أحد(.((3

 جتديد النهضة باكتشاف الذات ونقدها ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر :بيروت،(((3
 .1998األنصاري ،محمد
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صراع الحضارة والبداوة
في االنتخابات النيابية العامة
في العراق لعام 2014
أ.د .الهاي عبد الحسين
أستاذ علم االجتماع ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد

حققت االنتخابات النيابية العامة التي أجريت يف العراق  30نيسان  /إبريل  2014جناحًا كبريًا
من النواحي الفنية والتقنية ،حيث انخفضت نسب التزوير والتالعب بدرج ٍة كبرية ،وسارت املمارسة
الدميوقراطية يف ظل أجواء مستقرة وآمنة نسبيًا ،بالنسبة للغالبية العظمى من احملافظات
العراقية .وكان ذلك قد حدث بسبب عدد من اإلجراءات التي اتخذتها املفوضية العليا املستقلة
لالنتخابات النيابية ،والتي كان من بينها توفري بطاقة الناخب لكل من يحق له التصويت ومبواصفات
دولية وااللتزام بالسقوف الزمنية احملددة والسماح للمراقبني احملليني والدوليني مبراقبة سري
العملية االنتخابية،إلخ.مع ذلك مل تنج االنتخابات النيابية العامة من انتقادات حادة وبخاصة
يف ضوء النتائج النهائية املعلنة من قبل املفوضية،حتى عند قبولها على ما هي عليه .وال يجد
املرء واحلالة هذه إال أنْ يعود إىل بعض مفهومات وأفكار عا ِلم االجتماع العراقي الدكتور علي
الوردي ،ع ّله يجد تفسريًا مقنعًا ومرضيًا .فبعد سنوات من ‘تطبيق’ الدميوقراطية ،والتعبئة لها،
والتوعية بشأنها ،يص ّوت الناخب العراقي بطريقة هي أقرب إىل البداوة منها إىل احلضارة على
حد تعبري الوردي .يستدل على ذلك من خالل مالحظة أمناط النتائج التي ركزت على شخص
ّ
زعيم االئتالف الفائز يف الغالب ،أو انحسار الفوز لألطراف ذات العالقة يف حمافظات ذات صبغة
مذهبية معينة وسائدة .كما كانت االنتخابات مثقلة مبا أسماه الوردي ‘االزدواجية االجتماعية’
حيث اجتمع الغربي بالشرقي على نح ٍو يدعو إىل العجب

والتساؤل حقاً .فمن جانب ،بدا املجتمع من خالل سلوك ناخبيه متحضراً تقنياً،
مبرمجاً
ٍ
بدرجة عالية؛ يتناول إستمارة التصويت املصممة بطريقة علمية منهجية رفيعة
املستوى ،ويؤشر على املربع الذي يعنيه .كان على الناخب أ ْن يتعرف على رقم االئتالف
الذي يرغب بالتصويت له ،ومن ثم التعرف على رقم املرشح املعني الذي يرغب مبنحه
جانب آخر ،خرجت النتائج مبيول طائفية وقبلية وقومية عرقية واضحة كما
صوته .من
ٍ
سنأتي على توضيحه .وهي،أي االنتخابات،مترعة بـ ‘التناشز االجتماعي’ ،التوصيف الذي
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وضعه ال��وردي للسلوك االجتماعي على مستوى األف��راد في العراق ،مما يجد مكانه–
بنظرنا  -في صلب أحد أهم البنى االجتماعية في املجتمع ،وهي املؤسسة الدستورية التي
تعبر عن تبني نظامني فكريني متقاطعني ،يتمثل أولهما في النظام الدميوقراطي التعددي
احلديث،فيما يتمثل الثاني في التركيز على أهمية االلتزام بالدور الذي تؤديه الضوابط
الفكرية واآليديولوجية الدينية األخرى ،املستمدة من التراث العربي اإلسالمي ،على وجه
التعيني.
اإلطار النظري
تتجلى ه��ذه ال��ظ��واه��ر –احلضارة وال���ب���داوة ،االزدواج���ي���ة االجتماعية و التناشز
االجتماعي–في أشكال متعددة من السلوك االجتماعي اجلمعي للمواطنني ،كما في الوالء
املطلق ،والتكتل والعصبية بكل ألوانها :القبلية واملذهبية و احملافظاتية بل وحتى احملالتية،
من خالل ما يستشف من النتائج النهائية اإلجمالية لالنتخابات .يبدو هذا على أوضح ما
يكون في دليل النتائج اإلحصائية واالسمية واالئتالفية واملناطقية التي أعلنتها املفوضية
العليا املستقلة لالنتخابات في العراق ،منتصف أي��ار  /مايو املاضي .ولغرض تسليط
الضوء على ما ج��رى ،وم��ا قد يجري في املستقبل ،في ه��ذا املجال ،نقوم هنا بقراءة
وحتليل نتائج االنتخابات النيابية العامة في العراق ،في ضوء أفكار ومفهومات أحد أكثر
علماء االجتماع العراقيني أصال ًة ومتيزاً وتفرداً الدكتور علي الوردي،ممن متتلئ أعماله
ٍ
بطاقة تنبؤية علمية نادرة ،يؤهلها لتكون مرجعاً مهماً في محاولة فهم ما يدور ويجري
في املجتمع .فبالرغم من احلضور الناطق واملؤثر والفعال لقوى التقدم والتطور واحلداثة،
تظهر كذلك قوى التقليد واملاضي واألصالة مبستويات ضاربة في العمق.سبق للوردي
أ ْن حذر أي حكومة عراقية جديدة من مغبة اإلهمال ملا أسماه ‘إصالح ذات البينْ  ،بني
احلكومة والشعب’ ،نتيجة تراكم خيبات األمل لدى املواطنني جتاه أي نظام سياسي جديد.
فقد أظهرت التجربة الشاخصة للعيان ،في أذهان األحياء قبل األموات ،أ ّنه سرعان ما
تذوي اآلمال وتتالشى األحالم ونعود القهقرى إلى صياغات لغوية وأخالقية غير علمية،
فإن املجتمع العراقي لم يتغير
من قبيل ‘الطبيعة’ و‘الفطرة’ وما إليهما .وكما يظهر لنا ّ
بصورة جوهرية عما كان عليه في املاضي القريب ،منذ قدم الوردي أفكاره املميزة قبل ما
يقرب من ستة عقود ،في سلسلة متواصلة من الكتب العلمية املعروفة ،مما سنأتي على
ذكرها،بحسب ورودها في السياق ،وبعد ما يقرب من عقدين من الزمان على رحيله بعد
معاناة مع املرض .يتجلى هذا في مظاهر الع ْود إلى الكثير مما عبر الناس عن رفضه في
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مراحل زمنية وعهود سياسية ماضية .فال زالت النزعة التسلطية والرغبة في االستئثار
هي السائدة على أصعدةٍ شتى ،وال زال التذمر والشكوى هما الظاهرتان السائدتان
على مستوى السلوك الفردي لألشخاص في احلياة العامة ،وما فتئ املواطن يعبر عن
أمل كبيرة ،بسبب اإلهمال وعدم االستماع إلى صوته أو احترام إرادته في صياغة
خيبة ٍ
جانب آخر ،ال يزال املدح
حاضره و متكينه من التخطيط ملستقبله ومستقبل عائلته .من
ٍ
واإلط��راء وليس النقد والتقومي هما السمتان السائدتان حتى في أكثر القطاعات مي ً
ال
إلى احلداثة والتحضر كما في القطاع التربوي والتعليمي والقطاعات املهنية األخرى
أن للمدح واإلطراء وجهاً آخر مختلفاً على صعيد اجللسات املغلقة
بشتى تخصصاتها .إال ّ
واخلاصة أو الكيدية حيثما تسنح الفرصة لذلك.
انسجاماً مع ما جاء في العنوان ،نتناول هنا املصطلحات الثالثة الرئيسية تباعاً .ولنبدأ
بفكرة ‘احلضارة والبداوة’ التي تنطوي بنظر الوردي على مجموعة من القيم واملقاييس
االجتماعية املتمدنة وغير املتمدنة .1وملا كانت البداوة هي املقصودة هنا ،دعونا نبدأ
بتعريفها .تعني البداوة أ ْن يتصرف األشخاص بحسب
<<
م��ا ي��ؤ ّم��ن مصاحلهم وي��زي��د م��ن منافعهم ،لالستحواذ
على الغنيمة وال��ش��روع بالتصرف ،حتى عندما يكون
هناك مجرد ٍ
وعد بالغنيمة .لذلك نبني على ذلك لنقول
إجرائياً :إ ّنه على صعيد االنتخابات ،ص ّوت الناس ملن
اعتقدوا أ ّنه األق��در على تأمني الغنائم وحصدها.فقد
بنصر واض��ح ومبني لصالح دولة
خرجت االنتخابات
ٍ
رئيس الوزراء األستاذ نوري كامل املالكي وائتالفه؛ائتالف ‘دولة القانون’ .إذا ما أخذنا
أن السيد رئيس الوزراء وائتالفه بحكم وجوده في السلطة ومتكنّه من مصادر
في االعتبار ّ
التمويل والترغيب واحلثّ والتشجيع على التصويت له ،نحا بذلك نحواً بدوياً – بحسب
ال��وردي  -داعب من خالله أذهان املصوتني؛ أل ّنه وعدهم بالزاد واملال واخلير الوفير،
فإ ّنه ميكن تف ّهم النتيجة التي آلت لصاحله .ال يغينب ّعن األذهان في هذه احلالة ما رافق
احلملة االنتخابية لالئتالف الفائز من مزايا وهدايا وسندات متليك للدور واألراضي،
أن للحقيقة وجهاً آخر ال
ألعداد مختارة من املواطنني ،موزعني على مناطق مختارة .إال ّ
يقل أهمية عما أشرنا إليه في هذا املجال .فائتالف ‘دولة القانون’ مدعوم إبتداءمن قبل
( )1الوردي ،علي ،دراسة في طبيعة املجتمع العراقي :محاولة متهيدية لدراسة املجتمع العربي األكبر في
ضوء علم األجتماع احلديث (بغداد :مطبعة العاني)1965 ،
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شرائح سكانية واسعة ،يقف في مقدمتها عموم موظفي الدولة واملتقاعدين واملستفيدين
من الهيئات اخلاصة ،مثل هيئة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيني ،ممن يشكلون ما
يقرب من ثلث السكان في سن العمل ( 15سنة – 65سنة) أو ما يقدر بعشرة ماليني
مواطن يك ّونون األساس املادي لهذا االئتالف ورئيسه السيد املالكي .برأي الوردي ،لو كان
الناخب العراقي متحضراً مدركاً حلقوقه وواجباته ملا ص ّوت لصالح االئتالف املتنفذ.
فهناك الكثير من املشكالت التي ال تؤهل هذا االئتالف للفوز بحسب املعايير املوضوعية
ذات الصلة باإلخفاق على مستوى اخلدمات والفساد اإلداري والفضائح الفردية بالنسبة
للجماعات املقربة من احلكومة وما إليها .هذا إلى جانب االضطرابات األمنية املستمرة ،إ ْذ
ال مير يوم واحد دون حدوث حادث إرهابي مر ّوع في أماكن متعددة في بغداد واحملافظات
العراقية األخرى؛ شمالها وجنوبها ،شرقيها وغربيها .وبحسب الوردي ،كان ميكن للطبيعة
أن
املتحضرة للمصوتني أ ْن تقلب النتائج لصالح قوة معارضة مختلفة اختالفاً جذرياً .إال ّ
الذي حدث أ ْن فشلت القوى املعارضة في حتقيق الفوز وفي مقدمتها ‘التحالف املدني
الدميوقراطي’ الذي وعد بسياسات وبرامج عمل مختلفة
<<
اختالفاً نوعياً ،ودعا إلىدولة املواطن من خالل إعادة بناء
مؤسسات الدولة العراقية على أساس املواطنة واملساواة
للجميع أمام القانون .ولم يستقطب ‘التحالف املدني’،
على وجه العموم في كل أنحاء العراق أكثر من ربع مليون
ناخب فقط ،ليؤ ّمن احلصول على أربع مقاعد ثالثة منها
في محافظة بغداد .في حني حصل االئتالف الفائز،
إئتالف ‘دولة القانون’ على ما يزيد على ثالثة ماليني
صوت و( )95مقعداً موزعة على إحدى عشرة محافظة ،كما سنأتي إلى تفصيله ،بسبب
املد البدوي الذي أخذ صيغة قيم ومعايير وأعراف ،تتأنى كثيراً وال تتوقع الكثير
سيادة ّ
من اإلجناز ممن لم تخبرهم على صعيد شخصي،وتتصرف وفق مقاييس الشعور بالوالء
واالنتصار لولي األمر ،ظاملاً كان أم مظلوماً.
وبقدر تعلق األم��ر مبوضوع اهتمامنا هنا ،االنتخابات النيابية العامة في العراق،
فقد وجدت فكرة ‘التناشز االجتماعي’2طريقها سه ً
ال ومعبداً ،ليس اآلن فحسب أو ما
يصطلح عليه هذه األيام بفترة ما بعد  ،2003مّ
إنا قبل ذلك بكثير .ع ّرف الوردي ‘التناشز
االجتماعي’ على أ ّنه هذا النسيج غير املتناسق من القيم واألفكار التي تسكن عقل اإلنسان
( )2الوردي ،نفس املصدر
111

نقد وتنوير -العدد األول  -مايو/أيار  -صيف ()2015

ووجدانه ،وتضطره إلى التصرف بطريقة غير متجانسة .وهذا ما جنده مجسداً ومتواتراً
في واحدة من أهم البنى ذات الطبيعة االجتماعية والسياسية في املجتمع وهي املؤسسة
الدستورية .يالحظ في هذا املجال تأكيد املواد األولى في دساتير الدولة في العراق منذ
عام  1964على اجتماع تقليدين فكريني متباينني ،هما :التقليد الفكري الغربي ممث ً
ال بفكرة
‘العراق دولة دميوقراطية’ ،وفيما بعد ‘اشتراكية’ ،واليوم العراق دولة تأخذ باالقتصاد
فإن العراق دولة ‘تستمد أصول دميوقراطيتها واشتراكيتها من
الرأسمالي احلر.باملقابل ّ
التراث العربي وروح اإلسالم’ .جاء ذلك في املادة األولى للدستور املؤقت لعام .1964
أعقبته املادة الثالثة والتي جاء فيها ‘اإلسالم دين الدولة والقاعدة األساسية لدستورها’.3
وتكررت ذات الفكرة في امل��ادة األول��ى من الدستور املؤقت لعام  1968التي جاء فيها
‘اجلمهورية العراقية دولة دميوقراطية شعبية تستمد أصول دميوقراطيتها وشعبيتها من
التراث العربي وروح اإلسالم’ .وج��اء في امل��ادة الرابعة ‘اإلسالم دين الدولة والقاعدة
األساسية لدستورها’ .4ولم يتغير الكثير بعد  ،2003إذ جاء في ‘قانون إدارة الدولة’ لعام
 2004في املادة الثالثة (أ) اإلسالم دين الدولة الرسمي ،ويعد مصدراً للتشريع وال يجوز
سن قانون خالل املرحلة االنتقالية يتعارض مع ثوابت األسالم املجمع عليها وال مع مبادئ
الدميوقراطية واحلقوق الواردة في الباب الثاني من هذا القانون  .5’...وجاء في الدستور
الدائم لعام  2005الذي يعمل العراق مبوجبه اليوم ،عبارات مماثلة من قبيل ‘أوالً :اإلسالم
دين الدولة الرسمي وهو مصدر أس��اس للتشريع( :أ) ال يجوز سن قانون يتعارض مع
ثوابت اإلسالم؛ (بـ) ال يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الدميوقراطية  .6’...ال يخفى
لب املواطن
على القارئ ما لهذه العبارات الدستورية الهامة من تأثيرات متعارضة على ّ
والناخب العراقي على وجه التعيني في ممارسة من هذا النوع.
ولننظر قلي ً
أن
ال في نظرية الوردي في علم االجتماع السياسي التي يرى من خاللها ّ
احلكومة في العراق والبلدان املماثلة ال تتكون من خالل التعاقد الطوعي احلر بني املواطن
والدولة الذي تكلم عنه هوبز وروسو وهيوم ولوك وغيرهم من فالسفة عصر النهضة
إن الدولة هنا تأتي من خالل الغلبة والقوة والقسر كما عبر عنها إبن خلدون.
األوربية .بل ّ
ويؤكد الوردي على الصلة بني تنامي ‘العصبية القبلية’ من جانب و‘تكوين أو بناء الدولة’،
( )3اخليون ،رشيد ،املجتمع العراقي ،تراث التسامح والتكاره (بيروت :معهد الدراسات األستراتيجية،
ص )2008 ،168
( )4اخليون ،نفس املصدر ،ص 2008 ،168
( )5اخليون ،نفس املصدر ،ص 2008 ،170
( )6اخليون ،نفس املصدر
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املد البدوي كلما كانت الدولة ضعيفة والعكس صحيح.
من
ٍ
جانب آخر .واقترح أ ْن يتصاعد ّ
املد البدوي معيقاً لعملية بناء وتقوية الدولة حتى وإ ْن بدا
كما افترض الوردي بأ ْن يكون ّ
وظيفياً هنا وهناك ،في ظ ّل ظروف محددة وإستثنائية.7
وعليه ،شتّان بني مواطن يخشى السلطة وبطشها ،ويحاذر من تهديداتها كما في
بأن السلطة مدينة له؛ أل ّنه َق ِب َل بالتنازل عن بعض
الشرق العربي ومواطن آخر يشعر ّ
حقوقه وامتيازاته وم ّولها من جيبه؛ أل ّنه يدفع ضريبة ويسمى في الغالب ‘دافع الضريبة’،
ليمكنّها من إقامة ميزان العدل واملساواة بني اجلميع ،كما قال بذلك هوبز واملنظرون
الغربيون اآلخرون،ممن أسسوا للفكر السياسي احلديث للدولة الغربية املعاصرة.
أن الدميوقراطية بالعرف الغربي تعني ببساطة ‘حكم
يالحظ كدنز ّ )Giddens(8
الناس وليس حكم امللوك واألباطرة واألرستقراطيني’ .وهي تشير على وجه العموم إلى
النظام السياسي الذي يضمن املساواة السياسية ويحمي احلرية ويدافع عن املصالح
العامة ويلبي حاجات املواطنني ويرتقي بالتنمية الذاتية األخالقية ،ومي ّكن من إتخاذ
قرارات مؤثرة لضمان مصالح العامة ق ْدر املستطاع .9ويتعرف كدنز على أشكال متعددة
للدميوقراطية ،لع ّل من أشهرها ما يسمى بـ ‘الدميوقراطية التشاركية’ التي متثل الوجه
األول واألقدم للدميوقراطية ،كما مورست في بالد اإلغريق ،مولد الدميوقراطية كنظام
بد من احلذر في تفسير مفهوم ‘الدميوقراطية التشاركية’
سياسي حديث .10بالتأكيد ال ّ
كي ال تعطى تفسيراً فجاً يكتفى من خالله بالتفسير الذي تتيحه الصياغة اللغوية لترجمة
املفهوم من الالتينية إلى العربية فحسب.إ ْذ يختزل معناها باملطالبة باملناصب واحلصول
على االمتيازات ،مّ
وإنا ضمان إعطاء كل املواطنني فرصة التعبير عن آرائهم وقناعاتهم،
وبالتالي مشاركتهم في اتخاذ القرار بصورة مسؤولة ،من خالل التصويت احلر والعلني
أن هذا النوع من املمارسة الدميوقراطية لم يع ْد ممكناً في ظ ّل التزايد
واملباشر .ومبا ّ
املتسارع واملهول في حجم السكان اليوم في العالم ،فقد أُتفق على ضرورة ابتكار آليات
جديدة ومختلفة،مثل:االجتماعات الدورية على مستوى التجمعات السكانية احملدودة ،أو
إج��راء االستفتاءات احمل��دودة ،كما في االستفتاء على االنضمام إلى االحت��اد األوربي،
ثبتت
أو املوافقة على تبديل العملة ،أو حتى الترويج لشخصية سياسية معينة .ومل��ا
ْ
( )7الوردي ،علي ،حملات إجتماعية من تاريخ العراق احلديث :من بداية العهد العثماني حتى منتصف
القرن التاسع عشر\ن اجلزء األول (بغداد :مطبعة األرشاد)1969 ،
()Giddens, Anthony, Society (4th edition) (London: Polity, p. 422, 2001 )8
(Ibid, p. 423 )9
(Ibid, p. 424 )10
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محدودية هذا النوع من الدميوقراطية أيضاً،اجتهت األنظار إلى تقدمي أشكال أخرى من
الدميوقراطية،كما في ‘الدميوقراطية التمثيلية أو النيابية’ التي تتبع في الواليات املتحدة
األمريكية والدول األوربية.
وأخيراً وليس آخراً ،هنا كما يسمى بـ ‘الدميوقراطية الليبرالية’ التي تراعى في اليابان
وبريطانيا والهند .11على صعيد بلدان الشرق األوسط ،قام دانيال ليرنر بدراسة مهمة
عام  1958ما زالت تؤكد مصداقيتها حتى اللحظة ،ونحن ندخل العقد الثاني من األلفية
الثالثة ،مما يؤهلها بنظرنا إلى مراجعة سريعة هنا .12بنظره ،تعتبر الدميوقراطية شك ً
ال
من أشكال املشاركة السياسية التي تأتي متأخرة أل ّنها تتطلب عدداً من املستلزمات البنيوية،
وبخاصة تلك التي تعنى بترسيخ مؤسسات الدولة كالبيروقراطية والتحضر والتعليم وما
اليها .والدميوقراطية كما يرى ليرنر ال تأتي باألوامر أو مجرد اإلقرار الدستوري لها،
بد من عمل سياسي وإعالمي توعوي دؤوب لصنع االستعداد الشعبي
على أهميته ،بل ال ّ
الالزم لها والذي ينبغي أ ْن يقود إلى مشاركة جماهيرية واسعة على أسس وطنية ال تضع
متايزات اجتماعية أو ثقافية تعيق مثل هذه املشاركة املفترضة .أما أ ْن يكون التثقيف على
فإن النتيجة وسيلة للتقسيم والشرذمة .ويردف
أسس طائفية أو مذهبية كما في لبنان ّ
ليرنر في هذا املجال قائ ً
أدت خيبة األمل من الدميوقراطية في لبنان إلى أ ْن يتساءل
الْ :
اللبنانيون عن جدوى احلكومة الدستورية املكلِفة جداً التي تأسست عام  1943والنظام
النيابي الذي جاء بالوجهاء ورؤساء الطوائف واجلماعات داخل قبة البرملان ليتشاجروا
ويتصادموا و يتطاحنوا دون إنتاجية تذكر .13ويؤكد ليرنر على حاجة القيادة السياسية
إلى قاعدة جماهيرية واسعة ومؤثرة كما في الغرب ،حيث وجد السياسيون الغاية املنشودة
في الطبقة الوسطى التي تعطي القوة ألي تشكيلة حكومية .ويخلص ليرنر إلى القول
إن الدميوقراطية جزء من منظومة تشمل مستوى معيناً من التعليم والثقافة والوعي،
ّ
التحضر ،الدخل املرتفع نسبياً ،التصنيع ،العلمانية واملدنية.14
لعل أحد أهم ّ
املنظرين املعاصرين املهمني في هذا املجال ،ممن قدم نظرية ذات صلة
ضمن نظريته العامة في ‘التحول’ هو عالِم االجتماع األمريكي الوظيفي املعاصر تالكوت
أن من العبث تصور أ ْن تنجح الدميوقراطية في مجتمع قبلي
بارسونز ال��ذي أملح إلى ّ
(Ibid, p. 427 )11
(Lerner, Daniel, The Passing of Traditional Society: Modernizing the )12
)Middle East (New York: The Free Press, pp. 64 – 68, 1958
(Ibid, p. 172; p. 208 )13
(Ibid, p. 268; p. 438 )14
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حتكمه قيم البداوة والقبلية والتقاليد البالية.15
اقترح بارسونز في مقاربته النظرية هذه أربعة متغيرات رئيسية ،مطبقاً إياها على
املجتمع األمريكي املعاصر ،وه��ي :التباين ويستفاد منه في أ ْن يكون املجتمع مستعداً
أن الدميوقراطية نظام تعددي
للسماح بالتنوع واالختالف وقبول التعايش معه ،من حيث ّ
بطبيعته ،ما يتطلب توفير األساس املادي له ،ممث ً
ال في قبول مختلف الفئات والشرائح
واجلماعات السكانية والثقافية في البالد؛ التكيف التصاعدي،ويع ّرف على أ ّنه القدرة
واالستعداد إلعطاء الفئات والشرائح واجلماعات املتعددة الفرصة للصعود والوصول
إلى مراكز اتخاذ القرار؛ اإلدم��اج ،ويشير إلى القدرة واالستعداد لقبول أعضاء الفئات
والشرائح واجلماعات املتعددة بال متييز ،على أساس اجلندر ،العرق ،الدين أو املذهب،
وم��ا إل��ى ذل��ك من مقومات التمييز والتفرقة والتفاوت .بالتأكيد ال يعني ذل��ك القبول
مّ
فحسب،وإنا القبول من خالل
على صعيد املواقف األدبية واألخالقية،املعنوية املجردة
السماح لتأسيس احلضور الكونكريتي لهذه اجلماعات ،كما في دخول مؤسسات العمل
على اختالفها ،بحسب القدرة والكفاءة واملهارة أو النفاذ إلى املؤسسة السياسية وتوسم
املناصب املتقدمة فيها ،واالستمتاع بكل ما متليه املشاركة من مزايا وامتيازات ،إلى جانب
حتمل األعباء واملسؤوليات؛ قيم ذات صبغة تعميمية ،ويُعنى بها أ ْن يُصار إلى زرع قيم
ومعايير تس ّهل أمر تبني ودعم التغيير على الصعيد املعنوي واألدبي أو األخالقي .أنظر
الشكل رقم  ،.1لتوضيح مقاربة بارسونز في مجال التحول نحو الدميوقراطية:
شكل  .1مقاربة بارسونز في التحول نحو الدميوقراطية ذي املتغيرات األربعة
التباين

التكيف التصاعدي
تعميمية16

اإلدماج

قيم

في ضوء هذه املقاربة ،لنا أ ْن نتساءل :هل توفرت في املجتمع العراقي املعاصر هذه
املستلزمات األربعة املذكورة في مقاربة بارسونز .مبعنى هل َقبِل األف��راد مبدأ التباين
أن املختلف ال يزال غريباً شاذاً وال
واالختالف ،وقبلوا التعايش معه ،وعدم النفرة منه ،أ ْم ّ
يستحق الثقة .وتترتب على املتغير األول املتغيرات الثالثة األخرى ،كالتكيف التصاعدي،
(Wallace, Ruth A. & Alison Wolf, Contemporary Sociological Theory: )15
Expanding the Classical Tradition (Sixth Edition) (New Jersey: Upper
)Saddle River, 2006
(Ibid, p. 172 )16
115

نقد وتنوير -العدد األول  -مايو/أيار  -صيف ()2015

واإلدماج والقيم التعميمية .ففي مجتمع ما زال يبحث عمن يشبهه دينياً ،مذهبياً ،عشائرياً،
وإ ْن لم يكن ففي األق��ل مناطقياً،فمن الصعب  -حسب بارسونز  -أ ْن يُش َر َعفيه ببناء
الدميوقراطية على اإلطالق.
فإنهاالبد أ ْن تفرز نتائج مشوهة،
وعليه ،فإ ّنها ،أي الدميوقراطية ،إذا ما أقحمت فيه،
ّ
تساهم في خلق مشاكل شتى،ال أ ْن حتلّها .والظاهر ،هذا ما يجري في املجتمع العراقي
اآلن ،حيث لم يحن أوان الدميوقراطية بعد برغم الولع فيها والتطلع إليها ذهنياً ونظرياً.
أن االنتخابات النيابية
ونأتي إلى الفكرة األخرى للوردي ‘االزدواج’ ،17لنالحظ كيف ّ
العامة في العراق جاءت ملغومة باالزدواج بسبب القدرة على ‘استيراد’ العملية االنتخابية
كآلية سخرت لضمان مصداقيتها وموضوعيتها ،من النواحي الفنية والتقنية،إمكانات مالية
ومادية ج ّمة،إال أ ّنها جاءت كما يبدو منزوعة من املنظومة األدبية واألخالقية املرافقة لها.
فإن ثمة عهداً على املشاركني فيها الوفاء
مبعنى أ ّنه ما إ ْن يتم الدخول في االنتخاباتّ ،
به ،وهو القبول مبا يصدر عنها من نتائج .ولك ْن ما الذي حصل حال إعالن النتائج! كان
هناك الكثير من التكذيب واالتهام بالتزوير والتالعب ،حتى بلغ عدد الطعون التي استلمتها
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات،ما يقرب من األلف طعن .وهو عدد غير مسبوق،فاق
كل التصورات،وقدم قبل إعالن النتائج وبعدها.
في الواقع ،أظهرت دراسة ميدانية لتوجهات النازحني داخل العراق ،عشية االضطرابات
السياسية و العسكرية التي إجتاحت البالد عامي  2009و  2010أ ّنهم حتركوا وفقاً
حلسابات مذهبية وقبلية واضحة حيث نزح الشيعة ،إلى مناطق الشيعة وذهب السنّة ،إلى
مناطق السنّه تلتها في ذلك التطابقات القبلية .18ويدعم هذا بتقديرنا فكرة ‘االزدواج’
املجتمعي حيث تصرف املجتمع بعقلية ‘ميكانيكية’ فيما ينبني بطريقة ‘عضوية’ بحسب
تصنيف إمييل دوركهامي املعروف للمجتمعات اإلنسانية.
إذا ما أخذنا ‘الطائفة’ ،بأعتبارها ‘نوعاً من العصبية القبلية’ ذات الصلة الوثيقة بفكرة
فإن
‘املد البدوي’ ،كما يذهب الوردي،فمن البني أ ّنها أخذت حيزاً واضحاً .في الواقعّ ،
نتائج انتخابات  2014لم تكن أقل طائفية من إنتخابات  2010بل كانت امتداداً لها.

( )17الوردي ،مصدر سابق1965 ،
( )18مفنت ،أحمد قاسم ،عالقة األنتماءات التقليدية بتحركات النازحني داخلياً :دراسة ميدانية في
مدينة بغداد ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم األجتماع ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد2010 ،
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أي أ ّنه لم يحدث في ضوء هذه النتائج أي تغيير بنيوي جوهري يذكر خارج التغيير الكمي
الذي أعطى ذات االئتالفات املتنافسة قدراً أكبر من األصوات هنا أو هناك ،ليس إال .أضف
عبرت عن تعميق للتوجهات الطائفية للناخبني ،ممن استجابوا
إلى ذلك أ ّن االنتخابات األخيرة
ْ
على ما يظهر خلطابات مشحونة على مستوى النخب السياسية احلاكمة و املتنفذة ،كما سنأتي
إلى توضيحه بالدليل اإلحصائي الرسمي ،الصادر عن مفوضية االنتخابات.
منهجياً ،وفرت االنتخابات النيابية العامة فرصة ،تكاد تكون خيالية ،بالنسبة للمتخصصني
في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية من حيث أ ّنها جرت في ظ ّل ظروف طبيعية ،وشملت
كل مجتمع الدراسة ،ولم تستثن أحداً بحكم القانون .في العادة ،ال يتمكن أكثر الباحثني قدرة
وإمكانية من تغطية عينة يفترض أ ْن تكون ممثلة للمجتمع األصلي برمته .ولكننا هنا أمسكنا
باملجتمع بكليته وإ ْن كان هناك من تغيب عن ممارسة حقه  /حقها في االنتخابات ،ألسباب
شتى ،لع ّل من بينها ،من لم يكن يهمه التعبير عن خياراته السياسية الفردية ألرب��ع سنوات
قادمة ،هي عمر الدورة النيابية املقبلة حتى عام  ،2018أو ألسباب أخرى كثيرة ،ليس أقلّها
عدم القناعة ،ابتداء بالعملية السياسية وطريقة تطبيقها.
نتائج االنتخابات:19

لتوضيح الظروف العامة األساسية التي رافقت العملية االنتخابية من حيث املبدأ ،نعرض
فيما يلي بعض البيانات األساسية .جرت االنتخابات الختيار ( )328عضواً ،فيما بلغ عدد
املرشحني املتنافسني فيها ( )9032بينهم ( )2607مرشحة من النساء ،توزعوا على ( )277كياناً
سياسياً .شارك في هذه االنتخابات أكثر من ( )13مليون ناخب ،فيما كان يحق لـ ( )21مليون
مواطن ،ممن بلغ السن القانونية املشاركة فيها .انظر جدول  ،.1لعرض البيانات األساسية
بحسب احملافظات .يالحظ في هذا املجال االرتفاع البينّ لعدد النساء املرشحات ،وبالتالي معدل
النساء املرشحات بالنسبة للمجموع الكلي للمرشحني ،مما يظهر استعداد النساء للدخول في
منافسات حامية ،شأنهن في ذلك شأن الرجال.
بل إ ّن معدل النساء املرشحات قارب النصف ( )47%في محافظة بغداد ،وجاوز الـ  30%في
محافظات بابل ،الديوانية ،واسط والبصرة .وكان املعدل على أقلّه في محافظات إقليم كردستان،
( )19كل الشكر والتقدير للمفوضية العليا املستقلة لالنتخابات العراقية ،لتوفيرها البيانات األساسية
التي لم يكن ممكناً القيام بهذه الدراسة بدونها .ميكن مراجعة الرابط التالي للمفوضية بالنسبة
للراغبني في االطالع على البيانات األساسية:
html.6075/archive-news/php.index/ar/iq.ihec.www//:http
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حيث تراوح ما بني  9%في محافظتي السليمانية وأربيل إلى  7%في محافظة دهوك.
جدول  .1يبني القاعدة التي استندت إليها االنتخابات النيابية العامة لعام  2014بحسب عدد
املرشحني ،عدد املقاعد املخصصة للمحافظة ،عدد النساء املرشحات ،معدل النساء املرشحات،
النسبة املخصصة للنساء بالنسبة للمجموع الكلي للمرشحني ،عدد املقاعد التي ف��ازت بها
النساء باحملافظة حسب احملافظات
احملافظة

عدد
املرشحني

عدد
املقاعد

عدد النساء
املرشحات

معدل النساء
املرشحات

النسبة املخصصة
للنساء

مقاعد
النساء

بغداد
بابل
كربالء
النجف
ديإلى
الديوانية

3305
573
306
303
296
394

70
17
12
12
14
11

988
160
85
80
87
غير متوفر

47
34
26
25
21
36

30
28
28
26
29

17
4
3
3
4
3

واسط
املثنى
البصرة
ذي قار
ميسان

414
158
771
651
204

11
7
25
19
10

117
44
217
180
54

38
23
31
34
20

28
28
28
28
26

3
2
6
5
3

نينوى

457

34

135

13

30

9

األنبار

272

15

82

18

30

4

صالح الدين

227

12

64

19

28

3

كركوك

314

13

88

24

28

3

السليمانية

155

18

45

9

29

5

أربيل

139

16

41

9

29

4

دهوك

89

12

727

7

30

3

غير متوفر
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اختيار طائفي

اكتسح إئتالف ‘دولة القانون’ بزعامة السيد نوري كامل املالكي إحدى عشرة محافظة ذوات
أغلبية شيعية ،وه��ي :بغداد ،وحصد فيها  38%من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة ،تلتها
البصرة ،وحصد فيها  40%من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة؛ بابل ()31%؛ ذي قار ()33%؛
املثنى ()51%؛ ديإلى ()19%؛ النجف ()44%؛ واسط ()35%؛ القادسية ()36%؛ كربالء ()48%؛
جانب آخ��ر ،لم يحصل ائتالف ‘دولة القانون’ على أي صوت في عدد من
ميسان ( .)36%من
ٍ
118

الدور التنموي للجامعة العراقية

أ.د .الهاي عبد احلسني

احملافظات ذات األغلبية السنية ،كما في محافظات نينوى ،كركوك ،صالح الدين واألنبار .هذا
إلى جانب عدم حصوله على أي صوت في محافظات إقليم كردستان (أربيل ،السليمانية ودهوك).
إل��ى جانب ائتالف ‘دولة القانون’ ،ف��ازت ائتالفات شيعية معروفة أخ��رى ،مثل ائتالفي
‘األحرار’ و‘املواطن’ ،وإ ْن كان بفارق كبير عن االئتالف األول ،الفائز في ذات احملافظات .ففي
محافظة بغداد ،فاز ائتالف ‘األحرار’ بـ  8%من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة .وحصد
في البصرة  9%من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة؛ بابل ()12%؛ ذي قار ()10%؛ ديإلى
()6%؛ النجف ()15%؛ القادسية ()10%؛ كربالء ()14%؛ واسط  .16%وحصل ائتالف
‘األحرار’ على أكبر نسبة من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة له ،وهي ( )27%في محافظة
ميسان؛ وأخيراً املثنى ،وحصل فيها على ما يقرب من  10%من املجموع الكلي لألصوات
الصحيحة .وكما حصل مع ائتالف ‘دولة القانون’ ،لم يحصل إئتالف ‘األحرار’ على أي صوت
يذكر في احملافظات ذات األغلبية السنية مثل نينوى ،كركوك ،ص�لاح الدين واألن��ب��ار ،إلى
جانب محافظات إقليم كردستان (أربيل ،السليمانية ودهوك) .وتكرر ذات النمط االنتخابي مع
ائتالف ‘املواطن’ بزعامة السيد عمار احلكيم الذي حصد
<<
 7%من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة في محافظة
ب��غ��داد .وحصل على أعلى نسبة له في محافظة البصرة
()20%؛ ( )15%في بابل؛ ( )15%في ذي ق��ار؛ ()7%
في ديإلى؛ ( )10%في النجف؛ ( )13%في واسط؛ ()9%
في القادسية؛ ( )11%في كربالء؛ ( )15%في ميسان وما
يقرب من ( )19%في املثنى.
باملقابل ،استطاعت االئتالفات السياسية املعروفة بتوجهاتها السن ّية،مثل ائتالف ‘الوطنية’
بزعامة الدكتور إي��اد ع�لاوي‘ ،متحدون لإلصالح’ بزعامة السيد أسامة النجيفي وائتالف
‘العربية’ بزعامة الدكتور صالح املطلك إحداث اختراق في محافظة بغداد ،فيما لم تستطع
أ ْن تفعل ذلك في محافظات الفرات األوسط واجلنوب العراقي .فقد حصل ائتالف ‘الوطنية’
على  12%من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة في بغداد ،ومثلها في محافظة ديإلى،
وكذلك محافظة نينوى .وحصل على  16%في محافظة صالح الدين؛ ( )13%في محافظة
األنبار؛ ( )4%في محافظة بابل .إال أ ّن االئتالف لم يحصل على شئ يذكر في محافظة كركوك
ومحافظات إقليم كردستان (أربيل ،السليمانية ودهوك).
ومتيز ائتالف‘متحدون لإلصالح’ بحضور بينّ في محافظة نينوى أوالً ،حيث حصد 37%
من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة ،تلتها محافظة األنبار التي حصد االئتالف فيها 22%
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من األصوات؛ وحصد في محافظة صالح الدين  18%من األصوات .ولم يحصل االئتالف على
أي صوت في محافظتي كركوك وديإلى ومحافظات إقليمكردستان ،إضافة إلى اإلحدى عشرة
محافظة أخرى في منطقة الفرات األوس��ط واجلنوب العراقي .وفيما يتعلق بائتالف ‘العربية’
فقد حصل على أقل النتائج ،باملقارنة مع ائتالف ‘الوطنية’ وائتالف ‘متحدون لإلصالح’ .وحصل
ائتالف ‘العربية’ على أعلى نسبة له من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة في محافظة صالح
الدين ()23%؛ ( )9%في محافظة األنبار ومثلها في محافظة كركوك و( )7,5%في محافظة نينوى
و( )2%في محافظة بغداد .بالتأكيد لم يستطع ائتالف ‘العربية’ حتقيق أي اختراق في احملافظات
املتبقية في الفرات األوسط واجلنوب العراقي ،إضافة إلى محافظة ديإلى واحملافظات الثالث في
إقليم كردستان،وهي:أربيل ،السليمانية ودهوك .لغرض اإليجاز والتوضيح ينظر جدول.2
جدول  .2يبني توزيع االئتالفات والكتل الرئيسة الفائزة حسب نسب األصوات لكل
محافظة ،عدا محافظات إقليم كردستان2014 ،
الكتلة
بغداد
البصرة

القانون

38
40

8
9

7
20

12

متحدون

6

2

صفر

صفر

صفر

نينوى1

صفر

صفر

صفر

بابل

31
33

12
10

15
15

12
4

37

8

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

كركوك2

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

ديإلى3

19
44
35
36
48

6
15
16
10
14

7
10
13
9
11

12

صفر

9

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

16

18

23

ذي قار

النجف
واسط
القادسية
كربالء
صالح الدين

صفر

صفر

صفر

ميسان

36

27

15

األنبار4

صفر

صفر

صفر

املثنى

51

10

19
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األحرار

املواطن

الوطنية

العربية

صفر

صفر

صفر

13

22

9

صفر

صفر

صفر
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النزعة القبلية
إلى جانب النزعة الطائفية فقد تداخلت نزعة أخرى ال تقل وضوحاً عن سابقتها ،وهي ميل
الناخب العراقي إلى التصرف بطريقة قبلية ،ليس بالضرورة من خالل التصويت لألشخاص
املرشحني،ممن ينتمونإلى عشائر معينة ينتمي اليها الناخب ،مّ
وإنا باملعنى الذي قصده علي
الوردي الذي ينطوي على قيم ومعايير واعتبارات معينة ،ترجح كفة املرشح ،ليس على أساس
مهني علمي محدد ،مّ
وإنا على أساس مزيج غير متجانس من العواطف والتطلعات والتوجهات.
تظهر النسب التي حصل عليها رؤساء الكتل أو االئتالفات املتنافسة أ ّن هناك نزعة قبلية واضحة
لدى الناخب العراقي للتصويت لصالح رئيس االئتالف .وقد أخذنا في هذا املجال فقط السادة
الفائزين ممن جتاوزوا سقف الـ ( )100ألف صوت لبيان ذلك .فقد حصل السيد نوري كامل
املالكي رئيس ائتالف ‘دولة القانون’ على  85%من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة الفائزة
املخصصة الئتالفه أو ( )721782صوتاً ،فيما حصل ثاني فائز في نفس االئتالف على 1%
من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة فقط ،وهكذا نزوالً إلى الفائز األخير ،تسلسل ()30
الذي حصل على  .0,2%وكذلك احلال بثاني أكبر فائز وهو الدكتور إياد عالوي رئيس ائتالف
‘الوطنية’الذي حصل على نسبة مقاربة ( )86%من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة على
صعيد ائتالفه أو( )229709فيما حصل ثاني فائز في نفس األئتالف على  3%وهكذا نزوالً
إلى الفائز األخير تسلسل ( )10الذي حصل على  .0,4%وحصل السيد أسامة النجيفي رئيس
إئتالف ‘متحدون لإلصالح’ على ( )112551صوت أو  51%من املجموع الكلي لألصوات
الصحيحة على صعيد ائتالفه في محافظة نينوى،فيما حصل ثاني فائز ضمن نفس االئتالف
على ما يقرب من  9%من األص��وات الصحيحة .يالحظ هنا أ ّن نسب الفوز في محافظة
نينوى،اختلفت قلي ً
ال ،إذ على الرغم من تقدم رئيس االئتالف (النجيفي) إال أ ّن الفائزين التالني
وإنا تدرجوا في االنخفاض ،وصوالً
البالغ عددهم ( )12لم ينخفضوا إلى مستويات واطئة جداً مّ
إلى الفائزة األخيرة بتسلسل االئتالف،السيدة نورة سالم محمد حمد التي بلغت ما يقرب من
 .2%وقد ترتبط النتائج على صعيد محافظة نينوى بالطبيعة املتحضرة نسبياً لها،باملقارنة مع
بقية احملافظات ،مبا فيها العاصمة بغداد ،حيث ينخفض مستوى البداوة فيها بصورة واضحة.
تعرف محافظة نينوى باعتبارها مركزاً جتارياً وخزيناً عسكرياً للدولة العراقية عبر تاريخها
احلديث.
وحصل السيد جنم الدين عمر كرمي فتاح ،رئيس قائمة ‘االحتاد الوطني الكردستاني’ في
محافظة كركوك على ( )150084من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة،على صعيد قائمته،
أو ما يقدر بـ  87%من األصوات ،فيما سجل ثاني فائز على مستوى القائمة  ،3%وهكذا نزوالً
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إلى الفائز األخير حسب التسلسل الذي حصل على  1%فقط .وفي محافظة السليمانية حصل
آرام محمد علي على ( )150613من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة ،في قائمته عن
حركة ‘تغيير’ أو  60%من األصوات الصحيحة .وهنا أيضاً بدا تأثير النزعة القبلية أقل بكثير،
حيث حصل ثاني فائز من نفس القائمة على ما يقرب من  ،17%وحصل الثالث على ما يقرب
من  14%من األص��وات وهكذا نزوالً إلى الفائزة األخيرة السيدة تافكة أحمد ميرزا محمد
التي حصلت على أقل من  1%من األصوات الصحيحة .وفي محافظة البصرة حصل السيد
خلف عبد الصمد رئيس إئتالف دولة القانون على ( )126848من املجموع الكلي لألصوات
الصحيحة أو  56%من األصوات الصحيحة فيما حصل ثاني فائز من نفس االئتالف على ما
يقرب من  9%من األص��وات الصحيحة .وحصل الثالث في نفس االئتالف على  5%وهكذا
نزوالً إلى آخر الفائزين السيدة فاطمة سلمان زباري سالم التي حصلت على  1%فقط من
األصوات الصحيحة .انظر جدول  ،.3إليجاز النتائج.
ج��دول  .3يبني توزيع عدد من الفائزين ،ممن جت��اوزوا سقف الـ ( )100ألف ناخب حسب
احملافظة ،االئتالف ،عدد األصوات والنسبة باملقارنة مع نظرائهم في االئتالف أو الكتلة الفائزة
الفئة

املالكي

عالوي

النجيفي

فتاح

ئارم

خلف

احملافظة

بغداد

بغداد

نينوى

كركوك

السليمانية

البصرة

األئتالف

القانون

الوطنية

متحدون

األحتاد

األحتاد

القانون

األصوات

712782

229709

112551

150084

150613

126848

النسبة

85

86

51

87

60

56
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يالحظ أ ّن املدن التي صوتت باألغلبية الواسعة ،مّإنا هي مدن حضرية باملعنى التقني ملفهوم
احلضرية ،مثل بغداد (العاصمة)؛ نينوى؛ البصرة؛ كركوك والسليمانية .إال أ ّن نينوى والبصرة
ٍ
وإلى ٍ
تفاوت أقل مما حصل
بنسب
حد ما السليمانية أظهرت توازناً أكثر ،بتوزيع األص��وات
ِ
في بغداد وكركوك ،مما يقدم دعماً لفكرة ارتفاع نسب البداوة والتر ّيف في هاتني املدينتني
املتحضرتني تقليدياً،واملبتليتني على ما يعرف بهجرات داخلية متعاقبة.
انتخاب عرقي قومي
أي من االئتالفات والكتل الستة الرئيسة املذكورة
وكما يتضح من ج��دول  ،4لم حتقق ٌّ
اختراقاً على اإلطالق ،في محافظات إقليم كردستان الذي احتكرته أحزاب كردية رئيسة ثالثة
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خالصة،هي‘:االحتاد الوطني الكردستاني’‘ ،التغيير’ و‘احلزب الدميوقراطي الكردستاني’.
فقد هيمنت األحزاب الكردية الرئيسة املذكورة ،ولم تسمح لغيرها بالنفاذ .ليس هذا فقط،
ب��ل ت��وزع��ت األح���زاب امل��ش��ار إليها بحسب معاقلها التقليدية .س��اد ‘احلزب الدميوقراطي
الكردستاني’بزعامة السيد مسعود البارزاني في أربيل وده��وك ،فيما هيمن ‘حزب األحتاد
الوطني الكردستاني’بزعامة السيد جالل الطالباني على محافظة السليمانية .وكما يوضح
اجلدول  ،3حصل ‘احلزب الدميوقراطي الكردستاني’ على  48%من املجموع الكلي لألصوات
الصحيحة في محافظة أربيل ،تاله حزب ‘االحتاد الوطني الكردستاني’ ال��ذي حصل على
 23%من األصوات الصحيحة فيما حصلت كتلة ‘تغيير’ على  .14%وتقدمت كتلة ‘تغيير’ في
محافظة السليمانية بحصولها على  39%من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة ،وتراجع
حزب ‘االحتاد الوطني الكردستاني’ إلى  33%من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة .وحصل
‘احلزب الدميوقراطي الكردستاني’ على  .10%وحصل ‘احلزب الدميوقراطي الكردستاني’
على  70%من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة في محافظة ده��وك ،فيما حصلت كتلة
‘تغيير’ على  ،17%وتراجع ‘االحتاد الوطني الدميوقراطي’ إلى  8%من األصوات الصحيحة.
انظر جدول  ،4إليجاز النتائج.
جدول  .4يبني توزيع األحزاب الرئيسية الثالثة بحسب محافظات إقليم كردستان لالنتخابات
النيابية في العراق2014 ،
الكتلة أو احلزب

الدميوقراطي

أربيل

48

السليمانية

10
70

دهوك

االحتاد الوطني

تغيير

23
33
8

14
39
17
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جانب آخر ،أظهرت نتائج االنتخابات في محافظات اإلقليم منطاً مماث ً
ال لنمط التصويت
من ٍ
ألشخاص محددين ،وهو النمط الذي وصفناه بـ ‘القبلي’ .فقد حصل رؤساء األحزاب املتنافسة
على نسب عالية بوضوح ،كما في السيد أردالن نور الدين محمود هيبة الله الذي حصل على
 37%من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة على صعيد ‘احلزب الدميوقراطي الكردستاني’
في محافظة أربيل ،عاصمة األقليم .وحصد السيد ناريز عبد الله أحمد محمود على  80%من
املجموع الكلي لألصوات الصحيحة في ‘االحتاد الوطني الكردستاني’ في أربيل أيضاً ،وحصد
السيد اكاوة محمد مولود حويز  70%من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة في كتلته ‘تغيير’
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في أربيل .وفي محافظة السليمانية ،حصد السيد ئارام محمد علي  60%من املجموع الكلي
لألصوات الصحيحة على صعيد الكتلة التي ميثلها ‘تغيير’ ،فيما حصد السيد شيركو ميرزا
محمد أمني أحمد  59%من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة على صعيد ‘االحتاد الوطني
جانب آخر،وعلى الرغم من تقدم السيدة جنيبة جنيب إبراهيم خالد قائمة
الكردستاني’ .من
ٍ
‘احلزب الدميوقراطي الكردستاني’ الذي حصد  70%من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة
في محافظة دهوك ،إال أ ّنها شخصياً وباملقارنة مع رفاقها من الرجال الفائزين ،لم حتصد أكثر
من  17%من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة ،فيما حصل الفائز األول في كتلة تغيير التي
جاءت ثانياً في احملافظة،على  99%من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة.
املرأة في انتخابات 2014
على الرغم من مسحة التفاؤل والكبرياء التي سادت املجتمع العراقي وبخاصة في صفوف
اجلماعات املدنية الليبرالية ،نتيجة إعالن املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات في العراق ،فوز
( )22امرأة خارج الكوتا ،إال أ ّن الذي تبني فيما بعد ،أ ّن هذا العدد لم يدعم متثيل املرأة في
مجلس النواب القادم ،أل ّنه ببساطة أضيف إلى عدد النساء اللواتي فزن بالكوتا ،لكي ال تتجاوز
حصة النساء  25%فقط بحسب ما هو مقرر لها دستورياً .بالتأكيد ،كان هناك توقع أ ْن ترتفع
النسبة عن الربع احملددة لها أص ً
ال بسبب هذا الفوز،إال أ ّن ذلك لم يحدث.وال ينبغي أن يغيب
عن البال في هذا املجال ،ما للمواقف الذكورية من تأثير .يالحظ أ ّنه على الرغم من حدة بل
وشراسة النزاعات والصراعات واالختالفات بني االئتالفات والكتل السياسية الداخلة في
العملية االنتخابية ،واستخدامها املرأة بطرق شتى ،منها أ ْن تكون الناطق الرسمي أو املتحدث
الرئيس،للتعبير عن مواقفهم السياسية املتشنجة في الغالب ،إال أ ّنهم اتفقوا هنا ،على ما يظهر
بطريقة ملفتة للنظر .اتفقوا على خفض نسبة متثيل النساء ،وعدم متكينهن من احلصول على
ما يزيد على النسبة احملددة لهن دستورياً ،مما ينذر باحتمال مقاومة أي تقدم ميكن أ ْن حتققه
املرأة في املستقبل ،مبحض مشاركتها وقدرتها على محو التصورات التقليدية التي تقلل من
حكمتها وذكائها وبراعتها .وبلغ االتفاق مبلغ ‘االحترام’ حلصة املرأة في التمثيل ،ولم تبذل
جماعة من أي لون قومي أو ديني؛مذهبي أو قبلي أو محافظاتي جهداً لتحسني فرص النساء في
احلضور.علماً بأ ّن فكرة ‘الكوتا’ تعني باألساس متكني املرأة من الظهور ريثما تستطيع الوقوف
على قدميها ،بأ ْن تنال حصة مساوية لنظرائها من الرجال .يذكر أ ّن نسبة النساء اللواتي رشحن
للمشاركة في االنتخابات النيابية العامة لعام  2014بلغت  28%وكذلك احلال في االنتخابات
التي سبقتها عام  .2010وكما تدل النتائج ،فقد سمح للنسبة احملددة بالفوز ،وهي أ ْن ال تتعدى
 25%فقط،وهذا ما حصل فع ً
ال .جدول  ،5يبني عدد النساء الفائزات بالكوتا وخارجها من
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املجموع الكلي للفائزين من الرجال في االنتخابات النيابية العامة لعام  2014حسب االئتالفات
الرئيسة واحملافظات.
جدول  .5يبني عدد النساء الفائزات بالكوتا وخارجها ،من املجموع الكلي للفائزين ،من
الرجال ،حسب االئتالفات الرئيسة واحملافظات.
الفئة

القانون

األحرار

املواطن

الوطنية

متحدون

العربية

دميوقراطي

احتاد

بغداد

30/ 8

6/2

5/1

3/10

4/1

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

4/1

12 / 3

3/1

6/2ت

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

البصرة
نينوى
بابل

ذي قار

كركوك

ديإلى

5

12/ 3

3/1

7/2

صفر

8/2
صفر

صفر

صفر

صفر

2/1

4/1

3/1
6/2

3/1

صفر

2/1

صفر

النجف
القادسية

5/2
صفر

كربالء

3/1

3/1

صفر

صفر

6/2

واسط

6/2

7/2

صفر

صفر

2/1
صفر

صفر

صفر
صفر

2/1

صفر

صفر

صفر

2/1

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر
صفر
صفر

صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر

صفر
صفر

2/1

صفر
صفر
صفر
صفر
صفر

صفر
صفر
6/2

صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر

صالح
الدين
ميسان

2/1

3/1

3/1

صفر

4/1

3/1

2/1

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

األنبار

صفر

صفر

صفر

صفر

4/1

2/1

صفر

صفر

املثنى

4/1

صفر

2/1

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

أربيل

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

7/2

66 /2

سليمانية

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

2/1

4/13

دهوك

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

8/2

1/3

املصدر :تكييف الباحثة
يذكر في هذا املجال أ ّن ثالث نساء من هؤالء الفائزات تقدمن ائتالفاتهن وحصلن على األولوية،
بحسب العدد املطلق لألصوات الصحيحة،التي حصلن عليها .فقد ج��اءت السيدة حنان سعيد
الفتالوي باملرتبة األول��ى ،من حيث عدد األص��وات في ائتالف ‘دولة القانون’ في محافظة بابل
( )90781أو  61%من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة في االئتالف .تلتها السيدة هدى
سجاد محمود في ائتالف ‘دولة القانون’ أيضاً،إذ حصدت ( )39691من املجموع الكلي لألصوات
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الصحيحة ،في االئتالف الذي متثله ،أو  41%من األص��وات الصحيحة في محافظة القادسية.
وحصدت السيدة جنيبة جنيب إبراهيم خالد ( )29468من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة أو
 17%في ‘احلزب الدميوقراطي الكردستاني’في محافظة دهوك .جتدر اإلشارة إلى أ ّن هذه املدن
يكن في صدر ائتالفاتهن هي مدن أقرب
التي صوتت لهؤالء النساء ومكنتهن من بلوغ األولوية في أ ْن ّ
إلى الزراعية الريفية منها إلى احلضرية مما يستدعي التأمل مبا فعلته هؤالء النساء لكسب دعم
السكان الناخبني بهذه املديات العالية .أنظر جدول  ،.6للثالث نساء الفائزات األُول خارج الكوتا.
جدول  .6يبني النساء الفائزات األُول خارج الكوتا باالسم ،عدد األصوات ،النسبة ،واحملافظة
حنان سعيد الفتالوي

هدى سجاد محمود

جنيبة جنيب إبراهيم

بابل

القادسية

دهوك

90781
61%

39691
41%

490452
17%

املصدر :تكييف الباحثة
جانب آخر ،فأ ّن الغالبية العظمى من النساء الفائزات املتبقيات في كل االئتالفات
من
ٍ
والقوائم االنتخابية في عموم محافظات العراق وإقليم كردستان رضني بأ ْن يقبعن في آخر سلّم
الفوز ،مسجالت أقل حصة من األصوات باملقارنة مع زمالئهن من الرجال في ،االئتالف أو
الكتلة الفائزة .فمن الثماني فائزات في ائتالف ‘دولة القانون’ في محافظة بغداد جلست أربع
منهن أو  50%من مجموعهن في آخر تسلسل القائمة التي بلغت ثالثني مقعداً .وهؤالء النساء
هن :زينب عارف عبد احلسني وتسلسلها  27من  ،30وحصلت على ( )2930صوتاً؛ سميرة
جعفر علي محمد ،تسلسل  28من  30وحصلت على ( )2566صوتاً؛ إمي��ان رشيد حميد
عيسى ،تسلسل  29من  30وحصلت على ( )2501صوتاً ،وهناء تركي عبد محسن ،تسلسل
 30من  ،30وحصلت على ( )2285صوتاً .أوطأ عدد من األصوات،باملقارنة مع عدد األصوات
التي حصل عليها نظرائهن من الفائزين الذكور ،في نفس االئتالف في محافظة بغداد .فقد
حصلت السيدة صباح عبد الرسول على ( )3001صوتاً ،بتسلسل  7من  ،10وحصلت السيدة
ميسون سالم فاروق على ( ،)1300تسلسل  9من  10صوت ،وأخيراً حصلت السيدة زيتون
حسني مراد على ( )1203صوت ،تسلسل  10من  .10وتكرر املشهد ذاته على صعيد إئتالف
األحرار وائتالف املواطن ومتحدون من أجل االصالح ،إلخ.انظر جدول  ،.7لعرض النتائج.
جدول  .7يبني توزيع النساء الفائزات في االنتخابات النيابية العامة لعام  2014من احلاصالت على
أقل عدد من األصوات ،حسب االئتالف الفائز واحملافظة في العراق ،عدا محافظات إقليم كردستان.
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االسم

تسلسل

قانون

زينب
سميرة
إميان

27/30
28/30
29/30

+
+
+

هناء
ميسون
زيتون

30/30
10 / 9
10/10

+

زينب

6/5

+

ختام

6/6

+

بغداد

أحرار

مواطن

وطنية

متحدون

عربية

+
+

+

أحالم

5/5

عائشة

4/4

البصرة
عواطف

10/12

+

رحاب

11/12

+

فاطمة

12/ 4

+

منوة

6/5

+

عهود

6/6

+

ملى

3/1

انتصار

10/12

+

+

نينوى
جميلة

4/4

ساجدة

3/3

+
+
+

بابل
منال
حمدية

7/7
3/3

زينب

3/3

+

+
+

ذي قار
أمل

8/7

+

زينب

8/8

+

منى

4/4

نوال

2/2

+
+

ديإلى
منى

3/3

هدى

2/2

+
+
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النجف
أزهار

6/6

بان

2/2

+
+

واسط
انتصار

6/5

+

إقبال

6/6

+

وفاء

3/3

+

قادسية
إقبال

+

2/2

كربالء
ابتسام

7/6

+

فردوس

7/7

+

فطم

2/2

+

صالح الدين
أمل

3/3

هناء

3/3

أشواق

2/2

+
+
+

ميسان
عديلة

4/4

أنغام

3/3

عبير

2/2

+
+
+

األنبار
جناة

4/4

لقاء

2/ 2

+
+

املثنى
خولة

4/4

خديجة

2/2

املصدر :تكييف الباحثة
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ويظهر الوضع مطابقاً متاماً في محافظات إقليم كردستان كما يبني جدول .8
جدول  .8يبني توزيع النساء الفائزات في االنتخابات النيابية لعام  ،2014من احلاصالت
على أقل عدد من األصوات،حسب االئتالف الفائز في محافظات إقليم كردستان.
االسم

تسلسل

دميوقراطي

تغيير

االحتاد

أربيل
بيريوان

7/6

+

ندى

7/7

+

سوزان

4/4

سروة

2/2

+
+

سليمانية
شيرين

7/6

+

تافكة

7/7

+

ريزان

6/5

+

رهنكني

6/6

+

دهوك
شيرين

8/7

آسيا

2/2

+
+

املصدر :تكييف الباحثة
التصويت اخلاص

أجريت انتخابات التصويت اخلاص الذي شمل القوات املسلحة من جيش وشرطة
وأجهزة أمنية مختصة ،قبل يومني من إجراء االنتخابات النيابية العامة ،لعموم املواطنني
مواز للتصويت
أن التصويت اخلاص سار باجتاه ٍ
في العراق .وظهر من النتائج النهائية ّ
العام .فقد هيمن ائتالف ‘دولة القانون’ على إحدى عشرة محافظة ،ومبعدالت مقاربة
من املجموع الكلي لألصوات الصحيحة على صعيد النتائج النهائية لالنتخابات النيابية
العامة .ووفقاً لبيانات املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات ،حصل ائتالف ‘دولة القانون’
على النتائج التالية :بغداد ()43%؛ البصرة ()42%؛ ميسان ()34%؛ املثنى ()58%؛
النجف ()50%؛ كربالء ()51%؛ ديإلى ()34%؛ بابل ()45%؛ واسط ()41%؛ القادسية
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( )45%وذي قار ( .)44%وتال ذلك ائتالفا‘األحرار’ و‘املواطن’ ،بنسب تكاد توازي ما
ظهر في االنتخابات النيابية العامة .فقد حصل ائتالف ‘األحرار’ على النسب التالية،
في احملافظات اإلحدى عشرة التي ظهرت له فيها نسب تصويت :بغداد ()12%؛ البصرة
()11%؛ ميسان ()28%؛ املثنى ()8%؛ النجف ()10%؛ كربالء ()12%؛ ديإلى ()8%؛
بابل ()9%؛ واسط ()16%؛ القادسية ()8%؛ ذي قار ( .)9%وحصل ائتالف ‘املواطن’
الذي تقاسم املرتبة الثانية والثالثة مع ائتالف ‘األحرار’ في نفس احملافظات اإلحدى
عشرة على ما يلي :بغداد ()8%؛ البصرة ()21%؛ ميسان ()18%؛ املثنى ()18%؛
النجف ()11%؛ كربالء ()10%؛ ديإلى ()9%؛بابل ()12%؛ واسط ()14%؛ القادسية
()8%؛ ذي قار (.)16%
أن الوضع اختلف قلي ً
ال في محافظة نينوى ،حيث حقق األكراد حضوراً قوياً وواضحاً.
اال ّ
وتقدمت في هذا املجال قائمة ‘التحالف الكردستاني’ بـ  31%من نسبة املصوتني ،إلى
جانب  14%لصالح قائمة ‘االحتاد الوطني الكردستاني’ فيما حصل ائتالف ‘متحدون
لإلصالح’ على  16%وحصل ائتالف ‘الوطنية’ على  .12%وفي محافظة صالح الدين
حصل ائتالف ‘العربية’ على  28%من نسبة التصويت ،تاله ائتالف ‘الوطنية’ الذي حصل
على  14%من نسبة التصويت ،وحصل ائتالف ‘متحدون لإلصالح’ على ما يقرب من
 .13%وظهرت نتائج موازية في محافظة كركوك حيث حصل ‘االحتاد الوطني الكردستاني’
على  41%من األصوات تاله ‘احلزب الدميوقراطي الكردستاني’ الذي حصل على .13%
ولم يحصل ائتالف ‘العربية’ إال على ما يقرب من  8%من نسبة التصويت،في حني حصل
ائتالف ‘عرب كركوك’ على  5%فقط .أنظر جدول  ،.9لعرض نتائج التصويت اخلاص
في عموم العراق عدا محافظات أقليم كردستان.
جدول  .9يبني نتائج التصويت اخلاص لالئتالفات الفائزة بالنسب املئوية حسب احملافظات،
عدا محافظات إقليم كردستان2014 ،
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املصدر :تكييف الباحثة
وتقاسم احلزبان الكرديان الرئيسيان‘ ،احلزب الدميوقراطي الكردستاني’ وحزب ‘االحتاد
الوطني الكردستاني’ بحسب حضورهما التقليدي ،األص��وات في احملافظات الثالث إلقليم
كردستان .فقد ساد ‘االحتاد الوطني الكردستاني’ في محافظة السليمانية ،حاص ً
ال على 57%
من نسبة التصويت ،وجاءت بعده حركة ‘تغيير’ بحصولها على  29%من نسبة التصويت .وحصل
‘احلزب الدميوقراطي الكردستاني’ على ما يقرب من  7%من نسب التصويت في احملافظة.
وساد ‘احلزب الدميوقراطي الكردستاني’ في محافظتي أربيل ودهوك ،حيث حصل فيهما على
 65%و 79%من نسب التصويت الكلية على التوالي .وجاء ‘االحتاد الوطني الكردستاني’ ثانياً،
ليحصل على  21%في أربيل و 8%في دهوك .وحققت كتلة ‘تغيير’ ما يقرب من  9%من نسبة
التصويت في أربيل ،ولم يظهر لها شئ في محافظة دهوك.
اخلسارة ومنط الوعي االجتماعي
تسلط نسبة اخلسارة ملن دخل العملية االنتخابية ،للنساء والرجال ،ضوءاً آخر على منط
الوعي االجتماعي السائد في العراق .لعل أكثر اخلاسرين شهرة ما أطلق عليه ‘التحالف املدني
الدميوقراطي’ الذي ضم شخصيات معروفة سياسياً مثل السيد مثال اآللوسي رئيس حزب
األمة العراقية،ومرشح احلزب الشيوعي العراقي السيد جاسم احللفي .وهناك شخصيات مهمة
أخرى مثل السيد فائق الشيخ علي،ممن حظي باهتمام املواطنني أثناء احلملة االنتخابية،ألسلوبه
النقدي املباشر واحملدد .هذا إلى جانب نخبة من املثقفني واألكادمييني العراقيني ممن يجمعهم
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التوجه العلماني املدني ،ومن أبرزهم عميد كلية القانون في جامعة بغداد سابقاً الدكتور علي
الرفيعي .فيما سادت االئتالفات ذات الصبغة الدينية في كل احملافظات ،باستثناء محافظات
إقليم كردستان الذي لم حتصل االئتالفات اإلسالمية الكردية فيها إال على ق ْدرٍ محدود من
نسب التصويت.يالحظ في هذا املجال أ ّن املال السياسي الالزم لتمويل احلمالت االنتخابية
كان أحد العوامل التي أدت إلى ما يشبه أفول جنم ‘التحالف املدني الدميوقراطي’ املعروف
بإمكانات ذاتية محدودة جداً .مّإنا إلى جانب ذلك ،يبدو أ ّن الناخب العراقي لم يكن ليطمئن
إلمكانات هؤالء املرشحني لعدم جتريبه لهم .أضف إلى ذلك أ ّنهم يتكلمون مبنطق سرعان ما
تقمصته االئتالفات األخرى ،وهو املنطق الوطني العلماني املدني ،مما تركهم بدون عالمة فارقة
متيزهم عن سواهم .إلى جانب هؤالء ،يالحظ خسارة عدد من أعضاء مجلس النواب السابقني
واملشتغلني في ائتالفات قوية حاكمة ،كما في أعضاء ائتالف ‘دولة القانون’ ،من أمثال :السيد
حسن السنيد ،سامي العسكري ،كمال عبد الله الساعدي ،وآخرون من إئتالفات أخرى ،مثل:
السيد طالل الزوبعي ومشعان اجلبوري وغيرهم .تشير هذه احلقيقة املتمثلة في هؤالء الرجال،
وخروجهم من السباق االنتخابي إلى أ ّن الناخب ‘اختار’ .فقد أختار وشعر وقال وهذه بارقة
أمل جيدة ،وإ ْن لم تكن بكافية .ميكن القول إ ّنه في ضوء النتائج فقد جاءت جماعات وائتالفات
دينية مذهبية واضحة مّإنا بتسميات وعناوين علمانية،فقد ص ّوت املجتمع للدين واملذهب،بل
عال بالقلق من التسلط املذهبي
ونحا نحواً قبلياً بدرجةٍ كبيرة.وقد تفصح هكذا نتائج عن شعور ٍ
للبعض دون البعض اآلخر ،األمر الذي يتطلب اهتماماً استثنائياً.
اخلامتة
مت إعالن نتائجها فإ ّن املنطق الذي تقوم عليه فكرياً ونظرياً
أما وقد أجريت االنتخابات و ّ
وتطبيقياً يتطلب إبتداء قبول النتائج واالعتراف مبن فاز بها فرداً وائتالفاً .واضح أ ّن ائتالف
دولة القانون حاز على أكثر من ثالثة ماليني صوت من مجموع ما زاد على  13مليون عراقي
وعراقية ،ممن أدلوا بأصواتهم ،وعبروا عن خياراتهم احلرة بقدر ما يرون .وهذا ما يحدث في
الدميوقراطيات العريقة ،عاد ًة .إال أ ّن ما يحدث في العراق اليوم ،وبعد االنتهاء من االنتخابات
وإعالن النتائج شئ مختلف.إ ّنه يقدم مصداقاً لكل األفكار التي أضفت بعض املعنى على ما
حدث ويحدث في مجتمع ما زال يحمل والءاً لقيمه ومقاييسه الطائفية والعشائرية .فبدالً
من التهنئة والتبريك للطرف الفائز ،والتعاون معه ل�لإس��راع في تشكيل احلكومة ،وإقرار
امليزانية ،وإدارة شؤون املواطنني،تنادت االئتالفات والكتل التالية في معدالت الفوز ،من حيث
عدد املقاعد التي حصلت عليها ،أو عدد األصوات الكلية التي ضمتها في أكثر من محافظة،
لتشكيل التحالفات واالئتالفات اجلديدة لفترة ما بعد الفوز في االنتخابات بقصد املنافسة
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واحملاججة مع االئتالف الرئيسي الفائز،بل ومحاولة اإلطاحة به ،دون اعتبار يذكر جلمهور
الناخبني الذين صوتوا له .ويعيد هذا إلى األذهان ما جرى في االنتخابات النيابية العامة التي
ٍ
لهدف رئيس واحد هو االستحواذ
جرت عام  2010حيث أعيد تشكيل التحالفات والتوافقات
على رئاسة السلطة التنفيذية على وجه التعيني .وكأ ّني بلسان حال املتنافسني واملتدافعني على
املناصب احلكومية يقول‘:يوم لك ويوم عليك’ .أضف إلى ذلك أ ّن وسائل اإلعالم تتناقل هذه
األي��ام أخباراً متواترة عن االختالفات والتصادمات التي د ّبت في صفوف املتنافسني نتيجة
تفكك عرى التحالف ضد الطرف الرئيس الفائز،مفادها أ ّن بعضهم مستعد ملباركة االئتالف
الفائز والتعاون معه ،بل وقبول شرطه لتسنم الوالية الثالثة للفائز،مقابل تأمني احلصول على
بعض املناصب املرضية .ويحضر هنا أمر ‘التغالب’ على كرسي السلطة واحلكم الذي قال
به علي ال��وردي .فهذه االئتالفات والكتل السياسية التي تختلف مع االئتالف الفائز بقضايا
جوهرية،مثل قانون العفو العام ،وقانون األجتثاث ،وحتقيق التوازن املذهبي والقومي والعرقي،
على مستوى العمل في كل مؤسسات الدولة ،وتعديل الدستور وغيرها من القضايا اجلدالية،ال
متانع في التحالف مع االئتالف الفائز ،وتسهيل أمر تشكيل احلكومة ،مقابل احلصول على
مناصب حكومية تهمها .املشكلة هنا هي أ ّن العمل احلكومي الناجح يتطلب فريقاً قوياً ومتعاوناً
ومنسجماً،من حيث الرؤية اجلوهرية لبرنامج العمل وأسبقياته،ليتمكن م ْن أ ْن يقوم مبهامه
مبسؤولية وجدارة وحرص .والظاهر أ ّن االئتالفات املتنافسة على نحو تصادمي،ال تدرك أ ّنها
فائزة وأ ّنها ليست بحاجة إلى مناصب حكومية،من حيث أ ّنها متارس دوراً أكثر أهمية،على
صعيد العمل في عضوية مجلس النواب ،الذي يتولى أمر صياغة القوانني الالزمة لتسيير
شؤون الدولة واحلكومة إلى جانب ال��دور الرقابي الذي يقوم به ،مما يؤهل الفريق الراغب
واملستعد واحلريص على خدمة شؤون البالد والعباد ،أل ْن يكون في صفوف املعارضة النيابية
الالزمة ملراقبة األداء احلكومي وتقوميه والتنافس معه في دورة نيابية قادمة ،بعد أربع سنوات
من التئام عقد الدورة النيابية احلالية .إال أ ّن طريقة تفكير الكثير من الفائزين بعضوية مجلس
النواب اجلديد،ممن فازوا فع ً
ال،متنعهم على ما يبدو من أ ْن يعتبروا أنفسهم فائزين حقيق ًة
إال إذا ضمنوا كرسي الوزارة أو ما يزيد عليها ،علماً بأ ّن مكانتهم كأعضاء في مجلس النواب
أهم وأكبر .وهم فائزون بكل األحوال ،لكونهم بلغوا عضوية املجلس ،ونالوا ثقة املصوتني من
الناخبني العراقيني .وهذا ما يستدعي تصحيح هذه املواقف املعرقلة لبناء الدولة واملجتمع،من
لشكل آخر من أشكال احلكمغير
خالل التخلص من منظومة التفكير القبلية والبدوية املصممة
ٍ
احلكم الدميوقراطي التعددي .فالدولة الدميوقراطية احلديثة تتطلب منظومة فكرية وبنيوية
وسياسية وقيمية مختلفة كماً ونوعاً عما درج عليه هؤالء الرجال والنساء،من مفاهيم وأفكار،
يختلط فيها األصفر باألحمر واألخضر باألسود .إ ّن العمل في السياسة يتطلب بيروقراطيات
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تقوم على أسس سليمة وراسخة ،يرقى فيها األداء إلى مستوى الـ ‘مهنة’ أو الـ ‘صنعة’ بحسب
تعبير عالم االجتماع األملاني ماكس فيبر.20
إ ّنها ليست عم ً
ال عشوائياً ينطوي على حضور اجللسات واالجتماعات وينتهي بالتسليم
مبا ميلى على احلاضرين من أفكار وق��رارات .إ ّنه عمل ينطوي على قدرةٍ فردية وجماعية
تعمل بعقلية الفريق الواحد القادر على اخللق واإلب��داع في االستجابة آلراء العامة وتلبية
احتياجاتهم ومتطلباتهم .ولنا أ ْن نحذر من تزايد املخاوف حول مستقبل الدميوقراطية في
العراق ،إذا ما إستمر الش ّد واجلذب بني االئتالفات والكتل واألحزاب املتنافسة على ما هو
عليه ،دون إهتمام جدي ومنهجي بتلبية االحتياجات املؤجلة لعموم املواطنني،نتيجة جمود
حركة اآللة احلكومية ،وانغماس املشتغلني فيها بشؤونهم اخلالفية ،بدالً من االهتمام بشؤون
املواطن وحاجاته ،في ظ ّل أوضاع متزايدة في صعوبتها.
جانب آخر ،لنا أ ْن نتساءل عما يتحقق من شروط التحول الدميوقراطي التي خاض فيها
من ٍ
ليرنر كما أسلفنا قبل ما يزيد على ستني عاماً في العراق اليوم .وكذلك احلال في مقومات
التحول الدميوقراطي احلديث لدى تالكوت بارسونز .فبعد فترة حكم دكتاتوري شمولي استغرقت
أربعني عاماً ،واختتم بسياسات طائشة ،أدت إلى استنزاف إمكانات العراق املادية والبشرية في
حروب دموية مكلفة ،واعتداء على دولة جارة آمنة مثل الكويت عام  .1990بعد تلك الفترة التي
انتهت بفترة حصار أممي متعدد اجلوانب من اقتصادي وسياسي واجتماعي شامل ومحكم ،غدا
مبوجبها املجتمع في حالة خصومة بالغة التأثير فيما بني جماعاته املتنوعة واملتعددة،حتى صار
أمر القفز إلى الدميوقراطية أياً كان شكلها ،تشاركياً أم نيابياً أم ليبرالياً أم توافقياً ،محفوفاً
باملخاطر .اخلالصة فيما نرى أ ّنه كان أمام العراق أ ْن يُترك للتعافي من جديد ،حتى تقف الطبقة
الوسطى على قدميها من جديد بعد أ ْن استنزفتها سنوات احلصار اإلحدى عشرة ،ليعاد إصالح
بيروقراطية الدولة التي طالتها عمليات النهب والسلب والتخريب ،وتعالج مشكالت التعليم
األساسي االبتدائي والثانوي والعالي ،ويصار إلى معاجلة مشكالت التحضر ،كالبطالة والسكن
العشوائي واجلرمية املنظمة ،وتبث احلياة في القطاعات املدنية التي أنهكتها سياسات العسكرة
وما شابهها .كان ينبغي لكل هذا أ ْن يحدث قبل أ ْن يُصار إلى الدخول في عملية سياسية كبيرة
أساس دميوقراطي نيابي
من وزن التحول من النظام الشمولي الدكتاتوري إلى نظام احلكم على
ٍ
جماهيري حديث .لقد كان مبكراً جداً الدخول في النظام الدميوقراطي احلديث في العراق.
)Weber, Max, Bureaucracy, pp. 7 – 38 in Sociology of Organization: Basic (20
Studies edited by Oscar Grusky & George Miller (Second Edition) (New York: The
)Free Press, 1981
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ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ  -اﳉﺰاﺋﺮ

ﬂarbi1956@gmail.com
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السياسات اللغوية
في اإلصالحات التربوية
بين ضرورات الهوية المجتمعية وتحديات العولمة
أ.د.العربي فرحاتي
جامعة باتنة -اجلزائر

يشري موضوع” السياسة اللغوية بني ضرورات الهوية وحتديات العوملة” كما هي مركبة
مفاهيمه املفتاحية ( السياسة اللغوية ،اإلصالحات الرتبوية ،ضرورات اجملتمع ،حتديات
العوملة) إىل إشكالية مركبة معمقة يف أبعادها ومتغرياتها ،تتجاوز التوفيق بني ما هو
حملي وما هو عاملي من املسألة اللغوية الرتبوية ،ولضبط املشكلة وإيضاحها يف الذهن
يف كل ما هو معقد منها ،ميكن أن تصاغ يف ثالثة تساؤالت تستوعب السياسة الرتبوية اللغوية
يف أبعادها ووظائفها التعليمية الديداكتيكي  Didactique1واألكادميية البحثية،
واجملتمعية الثقافية .من حيث هي إدارة ملادة تعليمية (اللغة ) إجبارية بحكم ارتباطها
بالهوية اجملتمعية من جهة ،وحضورها كشرط للنمو من جهة ثانية ،وضرورة للتواصل
اإلنساين من جهة ثالثة.

أ -فأما البعد األول ،فيتعلق بسؤال عن كيفية مواجهة السياسة التربوية ملشكلة اللغة،
كماهية وجوهر وبنية من الرموز املعبرة ،حتمل معاني ودالالت اتفقت عليها اجلماعة اللغوية
بطريقة اعتباطية على حد رأي بعض النظريات اللغوية ،ويتحتم عليها تطويرها واالرتقاء بها.
وهي مشكلة تطرح على مستوى االبداع والتطوير لعلوم اللغة ( األم ) اخلاصة بكل مجتمع وأمة،
كعلوم اللغة العربية وأنشطتها العلمية التعليمية ( لسانيات ،علم الداللة واملعاني ،القواعد،
األدب ،الشعر ،التعبير ،اخلطاب التواصلي ،الترجمة ،التأويل ،علوم النص والتناص ،واخلطابة
وعلم الصوتيات .فونيطيقا...الخ ) أو ما عرف عند املتخصصني في علم االجتماع اللغوي بـ
“تخطيط املنت “ 2وأن إدراجها كمشكلة أكادميية مخبرية بحثية إبداعية باألساس .
ب -أما في بعدها الثقافي السوسيولوجي فتطرح املشكلة على السياسة اللغوية ،كما
لو أنها سؤال يتعلق بالهوية وتكوين الشعور بـ “النحن “ التاريخية والتراثية واآلنية ،وهو
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سؤال واجه اإلنسان كجماعات مبكرا ،فما ينعم به كل مجتمع في نطاق حدوده التاريخية
واجلغرافية من حيث هما معلمان مركزيان للهوية بفطرة التعدد والتنوع الثقافي واللغوي
(نعمة اختالف األلسن وال��ل��ون ) جعلت س��ؤال الهوية يطرح عند كل تداخل ثقافي بني
اجلماعات ،من حيث هو سؤال لغوي اتصالي بالدرجة األولى .السيما عندما تأخذ الدوائر
االنتمائية للفرد أو للجماعة تتسع ،فبرزت اللغة كما لو أنها أهم مرتكزات سؤال الهوية
لدى كل املجتمعات البشرية منذ البداية ،فبها حتفظ معايير وأخالقيات اجلماعة وقيمها
وتتوارث ،وبها تثرى الهوية بالتنوع وتنمو وتتجدد ،وبها حتفظ من كل زيغ أو زيف أو تفكك،
وبها حتمى من التناثر واالندثار.
ج -أما البعد العوملي؛ فيواجه السياسة اللغوية على مستويني على األقل:

< مستوى مواجهة هيمنة لغات األمم ذات الريادة احلضارية ( اإلجنليزية ،األملانية،
الفرنسية ...ال��خ ) حيث بدت هذه اللغات في عصر العوملة وكأنها حاجات لغوية ذات
أولوية قصوى ،مبا تتمنع به من عاملية وثراء يستوعب املنتوج احلضاري ال ميكن االستغناء
عنها ،فصارت لغات منافسة للغات األم حتى في النطاق احمللي ،مما يهدد اللغة األم بزهد
أهلها فيها واالستغناء عنها.
< مستوى آخر يتعلق بتعلم اللغات األجنبية ذات احلضور احلضاري الشامل املهيمن في
بعده التقني والعلمي األكادميي ،والتواصل اإلنساني ،حيث التجاوز إلكراهات الثقافية واللغوية
واكتساب مهارات التواصل العاملي الفردي واملجتمعي واملؤسسي ،وفك األنساق الرمزية بفعل
التطورات املعلوماتية ،األمر الذي قد يشكل إذا ما مت التعاطي معه بانفعالية خطرا على
اللغة احمللية والهوية ذاتها ،إن في حالة االنفتاح وإن في حالة االنغالق .فتطرح على اللغة
احمللية والهوية مهما كان شأنهما سؤال التكيف العوملي ،إذ لم يعد االحتماء بالتاريخ وااللتزام
باللسان العربي القدمي كافيا حلصن اللغة والهوية من التفكك ،بل إن التقوقع على الذات قد
يكون سببا في فنائها ونهايتها من التاريخ ،حيث أن التاريخ بدأ ينحاز إلى التواصل والتفاعل
والتثاقف كشروط للبقاء فيه.
تلك هي اإلشكالية املعبر عنها بالتساؤالت املذكورة طرحت على اللغة العربية زمن الوحي،
فاستجابت للتحدي ،وهي تساؤالت متجددة مع كل عصر وتطرح اليوم كتحد في وطنها املترامي
األطراف واملتعدد اللهجات واملتنوع الثقافات ،وتتحكم فيه املخابر العلمية أحيانا أخرى ،فهي
موزعة بني سلطتني ( سياسية وعلمية ) ال تفلتان من سيطرة األيديولوجية .السيما في حالة
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التباس الهوية املجتمعية ،وسوف نطرق تفاصيلها في ما يلي بالبحث والتحليل واملعاجلة مبا
يتوفر لنا من إمكانات معرفية
 - 1سؤال اللغة من حيث هو سؤال املنت:

لم يعرف عن اللغة العربية ما إذا كانت كغيرها من اللغات من حيث نشأتها ،كأصوات،
ومحاكاة ،ولهجات ومعان ،ودالالت ،وعلوم ...الخ أي ما إذا خضعت إلرادة التطوير ،أو خضعت
ملا ميكن أن نسميه ،باحلتمية التاريخية اللغوية من جنس احلتمية االجتماعية والثقافية،
(أط��وار اللغة ) ،أم هي معجزة فوق إرادة األف��راد واجلماعات ،حيث ولدت مكتملة األركان
والقواعد وال دخل لإلنسان القدمي في نشوئها ،وال في حفظها من االندثار واالنقراض،
كما انقرضت آالف اللغات3فالعربية هي من القدم ما أعجز العرب الباحثني املتخصصني
عن حتديد تاريخ ميالدها ،وال طفولتها ،وال كيف مت اكتمالها في صورتها ،كما وصلت إليهم
وورثوها في جزيرة العرب بوصفها ( لنجوافرانكا ) ،4أو لغة اجلامعة للقبائل العربية ،فالعرب
لم يفصلوا القول في مسألة النشأة واملاهية وال��ق��درة على البقاء (م��ا قبل اإلس�لام ) أو
االن��دث��ار ،فلم يعرفوا بعد الشروط الناشطة في بقائها واستمرارها ،ولم يعرفوا بعد ،ما
جعلها (لنجوافرانكا ) أهل هو ثراؤها في املفردات ،أو قابليتها وقدرتها على التكيف والتأقلم
الثقافي مع احلقب التاريخية؟ أم ماذا ؟ .5ومع هذا اللبس في النشأة فقد أكدت دراسات
أنها من أقدم اللغات .6كما في دراسات “األرسوزي” حيث تأكد أنها أم اللغات السامية ،وأن
بقاءها واستمرارها كان بفضل ما تتمتع به من مرونة وقدرة فائقة على التكيف ،مما ساعدها
على النمو واالستمرارية والتطور.7
غير أن استمرار وبقاء اللغة وتطورها مرهون مبتغير آخر يتعلق بالتدخل اإلرادي اخلارجي،
إن على مستوى ترقية املنت ،أو املنزلة االجتماعية ،فالتاريخ املتحرك القائم أصال على معادلة
تفاعل عنصري اإلنسان والبيئة في نطاق زماني محدد ،حيث بدأ التاريخ الزمني للغة في
منظورنا اإلسالمي بإطالق األسماء على املوجودات من األشياء والكائنات احمليطة به ،حيث
حتويل تعلم اإلنسان األزلي (وعلم آدم األسماء كلها ) 8إلى ممارسة للتاريخ اللغوي .فاللغة
إذن من منظور نظرية التجربة التاريخية كما يقول علماء االجتماع كائنا ينمو ويتطور ،يخضع
إلرادة اإلنسان ،حيث تنمو إذا حظيت بالرعاية في الدفع بها نحو مزيد من كسب القوة
الفكرية ،ومتوت وتنقرض إذا لم حتظ بالرعاية ،وتلك ما نسميه بـ «السياسة اللغوية» .وبهذا
تفسر حركية اللغات وديناميتها وتولد اللهجات وتنقرض أخرى وتنطفئ اللغات بسبب سمنها
كما حدث لـ الالتينية ،كما تنطفئ من فقرها وعدم االعتناء بها كما حدث للغات عديدة.
فاللغة االجنليزية بسبب قوة منظومتها الفكرية هي اليوم تتكاثر في مفرداتها ،مبا يزيد عن
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ثالثمائة كلمة سنويا وتتغذى من أزيد مائة وخمسني لغة ومنها العربية.9،
فتطوير اللغة العربية كمشكلة ،لم يشذ عن مشكلة تطوير أية لغة أخ��رى ،فهي سؤال
معرفي تكويني ابتداء ،حيث مر تكوينها عبر خاصية اإلنسان وانفراده في إطالق األسماء على
املوجودات ،وإخراج ظواهر الكون الفيزيائية والبيولوجية واالجتماعية إلى حيز املعروفات ،ثم
سؤال الرسم واحلرف والتدوين واختراع الكتابة ،فإلى سؤال القواعد والنصوص ،فإلى وسائل
التبليغ العقيدي ،وإلى السؤال األيديولوجي اللغوي وصناعة الرأي العام ،فإلى سؤال تقنوي
يتعلق بالتكنولوجيا املعلوماتية في الزمن العوملي ورقمنة اللغة ،وفي كل محاولة لإلجابة عن
تلك األسئلة من حيث هي أسئلة تطوير املنت ،توجد مصاعب وعوائق ويوجد تقدم وانكسار.
وعليه توصف اللغة العربية في ضوء هذا الضعف البشري ،مبا توصف به اللغات األخرى،
حيث توصف بالضعف تارة في القدرة على إطالق األسماء واالكتشاف واالستيعاب والتجاوب
احلضاري ،كما هو حالها اليوم املمتد في املاضي منذ عصر السقوط ،وقد توصف تارة
أخرى بالقوة والغناء في استيعاب التغير احلضاري ،كما هو احلال في زمن الوحي وأنشطة
الدعوة واإلب���داع احل��ض��اري ،وبالتالي فهي عندما تطرح
<<
على املستوى الوظيفي مسألة إرادية أكثر منها فطرية أو
حتمية تاريخية في كل أطوارها.
غير أن اللغة العربية وإن هي كباقي اللغات يحكمها
قانون التفاعل املشار إليه ،إال أنها أيضا حفظت من فوق
السموات إن صح التعبير بحكم ارتباطها لفظا ومعنى
بالقرآن الكرمي ،ومن ثمة فهي أزلية سرمدية ،يعتقد أنها ال
تخضع في وجودها للشروط املوضوعية والشروط الذاتية ،وما تقتضيه عمليات تطوير املنت
واملنزلة وحدها ،بقدر ما تخضع لشروط أخرى تتعلق مبسألة بقاء الكون وفنائه كله ( إرادة
املطلق الكلي) ،فهي باقية ما بقي القرآن احملفوظ.
أما في بعدها الثقافي السوسيولوجي ،فتطرح املشكلة على السياسة اللغوية كما لو أنها
مواجهة ملشكلة الثنائيات اللغوية واالقتراض الناجت عن التداخل الثقافي والتدريج اللغوي،
وكما كانت س��ؤاال معرفيا ،كانت أيضا س��ؤال التواصل والتفاهم والتخاطب والتكلم ،وهي
مشكالت ترتبط بالهوية وتكوين الشعور بـ النحن « التاريخية والتراثية واآلنية ،أو ما يسميه
املتخصصون في علم االجتماع اللغوي بـ « تخطيط املنزلة» من حيث هو تخطيط العالقة بني
اللغة واملجتمع وحتديد منزلتها.10
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ولعل أكثر اللغات معنية بالتجاوب السوسيولوجي والتناغم من حيث هو تنوع لغوي وثقافي،
هي اللغة العربية بوصفها لغة االتصال الدعوي باألساس ،حيث يبدو االتصال والتواصل
كما لو أنه فريضة ،إذ كان سؤال اللغة في بداية االنتشار والتوسع من القبلية إلى العاملية،
هو باألساس سؤال الدعوة والتواصل السوسيولوجي في داخل اجلزيرة العربية وحواشيها
ومحيطها ،ثم سؤال معرفي تعلق بإنتاج العلوم واملعارف واالسهام في اإلثراء احلضاري ،فإلى
سؤال تعلق بالتفاعل واإلث��راء اللغوي والعلمي بترجمة ما عند اآلخرين من معارف ومدهم
مبا لدينا من معارف .وهو ما جعل اللغة العربية أكثر اللغات القائمة على فرضية التعايش
مع اللهجات واللغات األخرى ،أي مع الثنائيات اللغوية ،بل إن تعلم اللغات األخرى في نظر
بعض الفقهاء كاد أن يكون فريضة شرعية استنادا إلى هذا النص ( من تعلم لغة قوم أمن
مكرهم ) وكاد في نظر اللغويني أن يكون مبثابة التنوع املوجب النتعاش الثروة اللغوية املغذية
للفكر والعقل والهوية ،كما يتغذى االقتصاد من تعدد روافده اإليكولوجية .ذلك مع أن فرضية
الصراع اللغوي ومنطق االستبدال التي يطرحها بعض اللسانيني 11قائمة حتى في حال اللغة
العربية ،حني تنحرف بها السياسات اللغوية نحو وظائف الهيمنة واإلقصاء ،فتصبح مهيمنة
أو مهيمن عليها .فتنشط النضاالت والصراعات من أجل املنزلة االجتماعية لكل لغة ولهجة،
حيث تتحول نعمة التنوع اللغوي إلى نقمة ،السيما في وضعيات احلفاظ عن هوية اجلماعة
التي تكون مهددة بفعل االستعمار وسياسة فرق تسد ،أو هيمنة لغة بفعل القوة االقتصادية،
فيتم إقصاء اللغات وتثار النزعات الشوفينية وقصة حقوق األقليات اللغوية واللهجات احمللية
داعية للتحرير من هيمنة اللغة املشتركة التقريبية اجلامعة ،كما يحدث اآلن في صيغة ما
أسميه بالفوضى اللغوية اخلالقة جراء الفساد اللغوي في السياسة والتربية.
ثانيا :املسألة اللغوية التربوية بوصفها سؤال الهوية:
 - 1في جدل اللغة والهوية:

ال نخوض في األعماق الفكرية ملفهوم الهوية وتشاكلها ،إال مبا يوضح العالقة بينها وبني
اللغة ،وكيف تصبح اللغة جزءا من كينونتها وجوهرها .فالهوية مفهوم ملتبس في الثقافة
الغربية من حيث استعماالته ،ويتأسس على أن الشيء يوجد هنا أو هناك فهو هو،كما يقال،
له هويته املنفصلة املميزة له بحدود ،جتعله في وضعية انفصال عن اآلخر ،وقد قال الفرابي
إن هوية الشيء هو عينيته وتشخصه ...وما ال يقع فيه اشتراك ) ومن ثمة فالهوية مفهوم
يستعمل للداللة على التفرد وعدم االشتراك مع اآلخر في عناصر الداللة على كونه هو هو،
ومن ثمة طفت إلى السطح مشروعية البحث وتكوين العالقة مبا هو منفصل ( بني األنا
كهوية ،واآلخر كهوية مغايرة ،أي بني الهويات) فكل من اإلنسان واحليوان كـ»عوالم» متميزان
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كل بهويته ،والتميز بالهوية كخاصية لإلنسان واألشياء واحليوان ،يجعل من مفردات الكون
الفيزيائي وضعيات وجودية عالئقية في نطاق التكوين الوظيفي.
وإذا تأملنا هوية اإلنسان من حيث هي ما مييزه عن املوجودات األخرى ،فهي هذا الكائن
املتميز بكونه كائنا رمزيا بيولوجيا ،ومركزية بعده الرمزي ،هي بنص القرآن احلكيم «اللغة»
(اإلنسان كائن لغوي ) من حيث هي تعلم األسماء ،وهي خاصية متيزه عن غيره من املوجودات،
وأن حصول االتفاق على األسماء ،بني أفراد جماعة معينة ،كما تقول كتب تاريخ اللغة هو ما
مييز اجلماعات البشرية عن بعضها بعض ،وهو ما أدى إلى تعدد األلسن والثقافات ،ولعل هذا
ما دعا أهل النسبية اللغوية إلى القول بأن « لغتي هي عاملي ،وحدود لغتي هي حدود عاملي «
 12فاللغة وإن هي أصل في هوية اإلنسان الرمزية ،فإنها ال تكون أصال لهوية جماعة ما ،إال
إذا حصل الربط بني الدال (أصوات ،ألفاظ ،كلمات ،جمل ،ترميزات أخرى  )...واملدلول (
األشياء ،األفعال ،املمارسات) عبر اتفاق يوصف باالعتباطي ،ويحدث بالتذاوت وينجز كثقافة
عبر التاريخ في نطاق جغرافي ،ينتج عنه ما يسمى بـ “ العقل اجلمعي “ أو الشعور الوجداني
باالنتماء والوحدة العضوية ،يتوارث عبر األجيال..وهو ما يفيد أن التخلي عنها هو تخل عن
الهوية والذات ،وأن ضعفها هو ضعف للهوية والذات ،وهو ما يجعل االستهتار بها استهتارا
بالهوية والتاريخ املشترك ال يجوز في عرف كل الثقافات.
وبهذا يكاد مصطلح الهوية يكون مطابقا ومرادفا مع استعماالت الذات والذاتية ،حيث
يعبر بهما عن اخلصائص املتعلقة بتميز موضوع معني (شخص ،فكر ،أمة ) ،وهو ما قاد إلى
اإلعالء من كلمة الهوية والذاتية الثابتة نسبيا لتقابل الشيء املوضوعي املتسارع في تغيره مع
الزمن 13والتذاوت والتهاوي إن صح التعبير إن هو إال تدامج بيني ،يحدث بني عدة مواضيع
أو أشخاص أو أمم...الخ .ومن ثمة يصعب احلديث عن مطلقية الهوية وثباتها عبر الزمن في
حدود جغرافية ،كما يصعب احلديث عن تغيرها عبر الزمن ،فما يحدث من اختفاء لعنصر
ما من عناصر الهوية ،حتت وطأة ظروف معينة ،ال يعني فقدانه ،إذ بفعل التذاوت والتهاوي
ميكن احلديث عن انصهار هوية ما ،حتت ظروف ما ،في هوية أخرى أو انصهار عدة هويات
لتنتج هوية جديدة أخرى مجمعة تكوينيا ،كما هو الشأن في جتميع وتكون عدة شعوب في
هوية واحدة ( الشعوب اإلسالمية ) ولكن دون أن يفقد املجتمعون واملتفقون هوياتهم األصلية،
ومن ثمة يصعب احلديث عن تغير يطرأ على جوهرها ولو حدث انصهار ،فتشخص جماعة
متفقة في هوية راسخة ،يندر أن تتغير عناصرها ،وما يظهر عليها من تغير كما هو في حاالت
القسر وتفكك العناصر ،إمنا هو تغير شكلي ،واألمثلة في التاريخ كثيرة ،فالقبائل العربية التي
تأمزغت (صار لسانها أمازيغي ) في الشمال األفريقي كثيرة ،والقبائل األمازيغية التي تعربت
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كثيرة أيضا .ولكن ذلك ال يعني تغير في هويتها األصلية ،بقدر ما يعني إعادة التشكل للعناصر
ضمن ثقافة معينة ،بل إن ما ينتج من أوضاع ثقافية جديدة ،إمنا هو من تفاعل عناصر الهوية
ذاتها ،سواء أكان ذلك طوعا أو كرها .حيث تبقى عناصرها املركزية ثابتة تتجدد في صيغ
وصور ،تبدو أحيانا متغيرة ،ولكنها ليست كذلك .وهو ما يجعلنا نقبل فرضية التجدد في
الهوية من حيث هو إعادة لتركيب عناصرها وأولوياتها عبر الزمن ،ونرفض التغير في ثوابتها
من حيث هو تغير في عناصرها املؤلفة لها.فشخصية الطفل من حيث هي هويته ،تتجدد مبا
يحدث لها من تفاعل وتذاوت في نطاق موروثها البيولوجي والنفسي ،وما يحدث لها من تبدل
وحتول جزئي أو كلي ال يعني بالضرورة تغيرا في عناصرها املركزية.
ومن ثمة فاللغة العربية من حيث هي محصلة الرموز املتفق عليها في نطاق تاريخ جماعة
عرقية ميكن أن تشمل عدة فئات وجماعات دينية ،وهو ما يفسر ظاهرة القومية العربية
التي تضم املسيحيني واليهود واملسلمني وغيرهم .وإذا كانت اللغة غير مستوفية لشرط اتفاق
اجلماعة التاريخانية ،في منطقة ما ،فال تستطيع أن تكون جامعة أو عنصرا من هويتها ،إال
مبدى ارتباطها بإحدى مكونات الهوية املركزية والذي ال يكون إال الدين ،فارتباط اللغة العربية
بالدين ،هو ما يجعلها لغة محورية لكل املجتمعات اإلسالمية غير الناطقة بالعربية املتعددة
األع��راق واللغات واللهجات ،ومن ثمة فالعربية هي لغة أصلية مركزية في نطاق الشعوب
املتفقة على دالالت مفرداتها ورموزها ذات التاريخ املشترك واجلغرافيا املشتركة ،والتي
حظيت بالتوريث ،ومحورية لدى كل الشعوب اإلسالمية غير الناطقة بالعربية.،واحترامها
ضمن ثقافات هذه الشعوب من احترام الدين ذاته ،ومعرفية لدى شعوب باقي العالم وهو ما
يجعلها عنصرا حيويا في التواصل احلضاري .
سؤال تطوير اللغة العربية في املنت واملنزلة في التجربة اإلسالمية األولى:

بالعودة إلى استقصاء سؤال التطوير وكيف واجه العربي ،فإن إرادة النخبوي العربي،
قد استفزت وقت أن متشكل الوضع اللغوي في بعده الثقافي وتنوع ،وتعدد لسان ناطقيها،
وامتدت جغرافيته ،وارتقى نظامها املعرفي ،من نظام حسي واقعي وأسطوري ،إلى حسي
جتريدي غيبي ،وانتقلت من بيداغوجيا 14التقليد واحملاكاة اللفظية ،إلى بيداغوجيا الدعوة
والترشيد ،،حيث أعاد العربي تركيب عناصر هويته ضمن املركزية الدينية ،ولم يعد للمركزية
القبلية والقومية العربية كعرق ،أولوية في اللسان العربي أيام احلكم الرشدي (حكم اخللفاء
الراشدين)خاصة .فقد بدت مفردات اللغة اجلديدة ( لغة القرآن ) زمن تلقي الوحي بألفاظها،
وكأنها أعادت صياغة النظام اللغوي في نظام كلي ،مستعص عن الفهم واإلدراك في كثير من
أجزائه ،لوال البعد البيداغوجي العملي للوحي واملتمثل في السنة النبوية املطهرة ،فكانت هي
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مفتاح كل ما استغلق فهمه على العربي املتآلف أصال مع عالم احلس وأخيلته اخلرافية.
فأما السؤال الناشئ عن االرتقاء املعرفي الروحي للغة العربية ،ففرض على العربي مبا
حملت به لغته من مفردات ومعان مشبعة باملفاهيم الكونية والروحية العليا ،واصطفاها الله
من فوق السماوات ،لتحمل رسالة الوحي ،ملجرد أن أختارها الله لكالمه وخطابه املوجه
لكل الناس ،وهو إطار معرفي مرجعي إضافي خارج نطاق اإلرادة املعرفية احلسية للعربي
الصحراوي ،يقتضي نقل اللسان العربي من مفردات أسطورية وخرافية ووهمية وشركية
وصنمية وشيئية حسية جتارية وتعاملية أخالقية ،إلى مفردات عقيدة التوحيد وأسماء الله
احلسنى واجلنة والنار ،وما سينبثق عنها الحقا من علوم ومعارف ،وكأن اإلرادة العربية في
ذلك واجهت منذ فجر اإلسالم في نطاقها اللغوي ،سؤال إعادة بناء اللغة واللسان العربي من
مركزية مفردات عالم احلس واخليال األسطوري واألخالق القبلية التجارية ،كلغة تعج مبفردات
الطبيعة وتنوعها البيولوجي ( احليوان ،النبات ،اإلنسان...الخ) واإليكولوجي ( صحارى جبال
رم��ال مناخ،زراعة نبات...الخ )واحلياة الريفية وقيم القبيلة من الفخر واالع��ت��زاز والكرم
واجل��ود والتنافس في قول الشعر واللفظ البالغي...الخ
<<
وحياة التجارة ( البيع والشراء والتبادل وقيمة األشياء..
الخ إلى مركزية مفردات عالم الشهادة والغيب والتجريد
وال��روح ،وتستجيب تطويعا ملا هي محملة به كلغة عقيدة
إلى الناس كافة .حتمل مفردات الوحدانية وتعيد صياغة
مفاهيم األخ�ل�اق ون��ظ��ام القيم وامل��ع��اي��ي��ر ،وف��ق عالقات
التآخي ،فألقت بذلك في روح العربية مبفاهيم جديدة
استثارت في العربي الصحراوي أسئلة جوهرية ،كان عليه أن يشرع في صياغة فرضياته
التاريخية املعرفية واملجتمعية لإلجابة عنها ،واالستفادة من التراكيب اجلديدة للعالم ( الروح
واملادة ) كما أنبأت به املفاهيم اجلديدة ،فبقيت تنتج دالالت ومعاني إلى اليوم ( كمفهوم الروح
والبرزخ واالستواء على العرش ،وسدرة املنتهى...الخ ) بل إن هذه املفاهيم وغيرها كأسماء
الله احلسنى ما زالت مبا هي مستعصية على احلصر والفهم ،تقود البحث العلمي إلى إنتاج
مفاهيم في اجلغرافيا والتاريخ والعلوم والنفس ،وحتى اكتشاف القوانني والسنن الكونية .إذ
أن اإلعجاز اللغوي القرآني مستمر في استفزاز العقل البشري للتفكير والتدبر إلى اليوم.
وأما السؤال الناشئ عن تعدد جغرافيا لسان ناطقيها ،فهو سؤال سوسيولوجي باألساس،
استوحي من مقتضيات وجوب تعارف الناس( وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ) 15فسنة
التعارف تقتضي من اللغة أن تتمدد وتتجدد في معانيها ودالالتها ومفرداتها وبنياتها بتمدد
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جغرافيا العقيدة اآلخذة في التوسع البشري واجلغرافي ،نتيجة فريضة الدعوة ،ومن ثمة فهو
سؤال التثاقف ابتداء ،فمنذ أن اصطفيت اللغة العربية كلغة ألهل اجلنة ،ولغة اختارها الله
من فوق سبع سموات لتكون خطاب الله يتكلم بها إلى الناس كافة ،انفتحت على كل العوالم
والكينونات ،على األشياء والثقافات واألقوام واحلضارات ،ولم تتعال عن الواقع ،فكان عليها
أن تتمدد لغة اجلزيرة ،إلى لغة ألهل الشام ومصر وشمال أفريقيا وفارس والتركمان والهند
وبالد القوقاز وبالد البلقان...الخ وكان عليها أن تستوعب مفردات الثقافات األخرى وصياغة
نظام معرفي تتعايش فيه اللغات واللهجات دون تنافر معرفي ،وهو ما كان جاريا بالفطرة أيام
اخلالفة في نطاق أخالق األخوة اإلسالمية اإلنسانيةـ دون اللجوء إلى ممارسة العنف اللغوي
حيث تثرى اللغة العربية من حني آلخر بفعل االحتكاك أو التبادل التجاري ونظام االتصال
املفتوح دوما ،مبفردات وألفاظ نحتت من ثقافات أخرى كالفارسية والتركمانية واألفريقية
وحتى الهندية ،فاستوعبتها في كلياتها ،إال من حيث ما يدل على الشرك ،فالقرآن الكرمي ذاته
كما تفيد الدراسات اللغوية بشأنه ،تضمن كلمات ليست من لسان العرب ،ففيه من الفارسية
( سندس استبرق ،وإبريق ..الخ ) وفيه من الالتينية واليونانية (القسطاس والدرهم والقنطار،
وفيه من العبرية امللكوت اجلبروت والكاهن واحلبر ،وفيه من احلبشة مشكاة ونفاق وحواري
ومصحف ،وفيه من السنسكريتية صبح وبهاء وضياء ومسك .16...واشتقت العرب من
األسماء الدخيلة أفعاال (زركش ،وكهرب ،ومغطس ) .وكما أخذت اللغة العربية من الثقافات
األخرى ،فسحت املجال واسعا للمساهمة في إثراء اللغات األخرى مبا تنتجه من مفردات
وأسماء ،حيث أخذت اللغات األوربية من العربية اجلبر والصفر واللوغرمتات والقهوة ،وقد
كانت اللغة األكثر ترجمة في العالم .17وقد قاد هذا االنفتاح ال حقا إلى إبداع شبكة من
العلوم املتفاعلة منفتحة على بعضها باالقتباس واالستعارة واالستنبات ،ولكل علم مفرداته
ومصطلحاته ولغته اخلاصة ،والكل محكوم بأنظمة معرفية ( عرفانية وبرهانية وبيانية) كما
يسميها خبراء الفكر واملعرفة .وازدهرت علومها بفضل تفاعل هذه األنظمة ،كما أثريت مبا
ليس أصل فيها أو مشتق منها ،إن في املجال الفلسفي واملذهبي ،وإن في املجال العلمي،
وكذلك في املجال الثقافي ،حيث صار العالم اإلسالمي بكل أعراقه وأطيافه يتحدث اللغة
العربية بلكنة خاصة ،حيث اللكنة العربية اخلليجية واللكنة العربية الشامية واللكنة العربية
املصرية واللكنة العربية املغاربية ...الخ ،والكل يأخذ من بعضه ،دون مسخ الهوية األصلية
للغة العربية واللسان الفصيح .حيث تأسست قواعد حتفظ للغة العربية هويتها من ما ليس
منها ودخيل عنها .بفضل ما كان يجري من تكوين منظومة بيداغوجية تكون أكثر استجابة
ملقتضيات بيداغوجيا الدعوة .
وأما السؤال الناشئ عن مقتضيات الدعوة وشروطها البيداغوجية التربوية مبوجب اآلية
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الكرمية (أدع إلى سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة ) 18اقتضى االنتقال من بيداغوجيا
قوة التقليد والتوريث املتآلفة مع مفردات التحصني القبلي واالنتماء الشديد ،والقول البالغي
اللفظي واحلكم البالغة ،واملآثر الشعبية القبلية ،ومحاكاة اللسان العربي ،وتقليد الفصيح وما
توارثته قبائله من عنف اللغة ولغة القوة والعنف ،إلى مفردات اللني والتسامح والدعوة والتبليغ
والترشيد والهداية ،إلى اخلير واالبتعاد عن الشر ،وتوخي قيم العدل وامليزان والقسطاس
املبني ،فاقتضى من اللغة أن تبتكر ما أمكن من مفردات وصيغ بالغية متآلفة مع معاني التوحيد
واإلميان ،ونظام األخالق املعيارية اجلديدة ،بحيث يكون مصدرها قرآنيا .كما أن عليها أن تبتكر
لغة متخصصة متدرجة في العمق العلمي وإنتاج ألفاظ كلية مفتاحية أو اصطالحية ،يعبر بها
عن مجال معرفي معني ،وهي لغة خاصة بالنخب العلمية املتخصصة والبحث العلمي ،وعليها
أن تبتكر لغة ميسرة للفهم وسلسة في النطق واالستعمال اليومي ،وهو ما كان جاريا بالفعل
زمن اخلالفة ،حيث جتتمع في املسجد النخب العلمية في حواراتهم اخلاصة يتداولون لغتهم
اخلاصة ،في مسائل قد تكون من جنس القول الفلسفي املوغل في التجريد ،وفي الوقت نفسه
يدرسون بلغة العامة امليسرة البسيطة ما تدارسوه بلغتهم اخلاصة املجردة املعاني ،ويبلغونه
للعامة بلغة حسية بسيطة ،تكون في مستوى فهمهم ،حتى وإن اختلفت أصولهم الثقافية ،فكان
أن قضي على الفجوة الثقافية والتعليمية بني عدة مستويات الوجود الثقافي للناس.
وهكذا كانت أسئلة اللغة في العهد اإلسالمي األول ،وهكذا كانت استجابة التطوير
في املنت واملنزلة االجتماعية متممتان لبعضهما ،حيث أن ارتباطها باملطلق املقدس أكسبها
صفة الكونية ،فغدت لغة عابرة للزمان واملكان ومتجاوزة حتى آلليات املنطق العقلي البشري،
فبدت وكأنها غير قابلة للحجز واحلجر والتحديد واحلصر ،وغير قابلة للذوبان في اآلخر،
مبا تضمنته من مفردات تعجيزية غير قابلة ل�لإدراك البشري احمل��دود ،تقتضي التصديق
واملنطق اإلمياني ،ومبا تضمنته من مفردات أخرى تخطت حياة الدنيا إلى وصف اآلخرة
والتعبير عن احلياة فيها ،حيث يولد املسلم منها مفاهيم يغذي بها حياته الفكرية والرمزية،
ويثري بها خياله ،ويكوثر بها لسانه في كل حني ،ويولد مفردات أخرى زمنية مكانية انتقائية
حصرية قابلة للتجديد واإلبداع واالبتكار ،تتأثر بنسبية السلطة الزمنية السياسية والعلمية
واالجتماعية ،حيث تضعف بضعفها إلى أن ينقضي نحبها ،وتقوى بقوتها إلى أن يفيض نبعها.
والعامل املركزي في كل ذلك إمنا هي اإلرادة .ولعل هذا ما يفسر التراجع املذهل للغة العربية
من لغة منتجة إلى لغة استهالكية لعلوم وثقافات اآلخرين منذ الصدمة احلضارية ،حيث
سقطت كلغة عاملية بسقوط الريادة العلمية والفكرية واستمر السقوط زمن بناء الوطنيات،
وهو مستمر إلى اليوم زمن العوملة من حيث هو زمن اآلخر املختلف صاحب القوة الفكرية
واالقتصادية ،ميارس عنفه على لغتنا بشكل ينذر باخلطر
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ثالثا :سؤال اللغة كسياسة ثقافية وتربوية في الوضع احلداثي :
استنادا إل��ى مفهوم “لويس ج��ان كالفي” للسياسة اللغوية من حيث هي مجموعة
من االختيارات الواعية املتعلقة بالعالقات بني اللغة /واللغات واحلياة االجتماعية 19
وتأسيسا على أن السياسة اللغوية سياسة منهجية تتعلق بتخطيط وإدارة الوضع اللغوي
املتعدد في أمة من األمم ،إن على مستوى املنت أو على مستوى املنزلة ،فإنها بدون شك
سوف تكون إما تدخال لسلطة علمية أو سياسية بالتقييس من حيث هو بحث تطوير لغة
ما وحتسني وضعها إلحراز منزلة ووظيفية اجتماعية بني عدة لغات ،وهو ما يعزز التعدد
والتنوع والتغير اللغوي ،أو تكون باستبدال لغة ما وإقصائها لصالح لغة أخ��رى ،بحيث
يصبح الوضع اللغوي خطابا لالستقرار والثبات واالنسجام ،وعليه فالسياسة اللغوية
ليست منفصلة عن السياسة الثقافة ،بل هي سياسة تطال عمق الهوية املجتمعية ذاتها
في بعدها الثقافي الرمزي .ذلك أنه إذا كان التعدد اللغوي ،هو أحد بواعث االحساس
بتعذر التفاهم بني املختلفني لغويا ،مهما كانت جغرافيتهم متواصلة ومتقاربة كما تؤكده
على األقل بعض حتليالت التعدد الثقافي فإن السياسة اللغوية من أجل التقارب والتفاهم
هي إحدى الشروط األساسية في بناء الهوية على مركزية لغة معينة.20.
والتعدد الثقافي في الوجود البشري كما رصده “مياالري “ من حيث هو وضعية تتعايش
فيها النماذج الثقافية املتعددة أو تتصارع ،ليس منوذجا واحدا ،فإما أنه تعدد داخلي طبيعي،
كوجود األفراد طبيعيا منذ الوالدة في جتمعات أولية مختلفة ،أو في فئات مهنية وجمعوية،
(ثقافة التجار ،ثقافة الفالحني ،ثقافة املزارعني ثقافة املهنيني ...الخ أو تعددية بوجود ثقافة
راجحة ،مع ما تطرحه من مشكل األقليات الثقافية ،التي ستنعزل وتتموقع في مربع املقاومة،
وتعددية ثقافية مفروضة ناجتة عن ظروف تاريخية ،وتعددية ثقافية أخرى نتيجة ألوضاع
أيديولوجية ،ولكل هذه النماذج والوضعيات الثقافية لغة تعبر عنها ،وبالتالي تتموضع كوضعية
تفرض نفسها على التربية واملدرسة ،حيث ينحدر إليها جمع غفير من الثقافات وتتجمع في
قسم تعليمي واحد ،بل إن التاريخ يتجمع في احلاضر كما لو أنه متعدد األوجه ،فأي مجتمع
إمنا هو لوحة متحركة ومتجددة غير ثابتة في منطيته الثقافية ،مما يصعب معه ضبط
متغيراته الثقافية ،في ظل النسبية الزمانية واملكانية ،األمر الذي يحتم على املدرسة رسم
سياسة تعليمية إلدارة التنوع اللغوي.
والتجارب املدرسية في هذا الشأن تعاطت مع التعدد اللغوي كما لو أنه تعدد ثقافي،
فتعاطت باألحادية اللغوية ففرضت لغة ،كما هو في حالة االستعمار ،حيث فرضت ثقافات
ولغات اإلنسان األبيض ( سياسات التمركز حول الذات ) على شعوب أخرى بوصفها غير
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ثقافية وغير لغوية ،وال تتعاطى معها إال واستحضرتها كمعادية ومنافسة ،وهي ثقافة تعود إلى
تقسيم العالم في الثقافة األثينية إلى أثينيني وبرابرة ،فقد حدث أن تعلم أطفال إفريقيا أنهم
يعودون إلى “األجداد الغاليون “ .وتعاطت جتارب أخرى مع الوضعية التعددية باالعتراف
واإلق��رار بفعل ما جادت به بحوث األنثروبولوجيني ،أمثال لفي ستراوس ،ومارغريت ميد،
ومالينوفسكي وبروهل وغيرهم ،حيث أقنعوا العالم بوجود ثقافات أخرى ،وتعددت بفعل ذلك
السياسات وأفرزت مناذج
ـ منها منوذج التمثلية االستيعابية ،حيث يتم وضع إستراتيجية تسيير اللغات بنزعة ترجيح
كفة اللغة التمثيلية عن األخرى وممارسة بيداغوجيا االندماج السلبي ( القسري ) أو اإليجابي
( الطوعي) يحدث مثل هذا النموذج في وضعيات تعدد اللهجات والعميات واللغات الطارئة
...الخ
ـ ومنها ما ميكن أن نسميه منوذج العلمنة اللغوية التربوية ،من حيث هي جتل من جتليات
العلمنة الثقافية ،وتتمظهر في جتسيد نظاميني تربويني متوازيني ،أحدهما ميركز اللغة
اجلامعة املهيمنة ،أو الوطنية الرسمية والشرعية ،ونظام آخر مواز له يتيح للغات األخرى
النماء ،كما هو احلال في تنمية الثقافات الفرعية ،حيث تفتح مدارس خاصة وبرامج خاصة،
من أجل التكيف والتوافق وتفادي االحساس بالتهميش واإلقصاء .
ـ ومنها منوذج التبادلية بني الثقافات ،ويعني بها جتميع عناصر مشتركة لعدة لهجات أو
لغات واالعتراف بها تربويا،
إال أن هذه النماذج ال تعدو في مجملها أن تكون من منظور علم اجتماع اللغة استبدالية،
أو تكون كما حللها “مياالري “ هي األخرى إقصائية ،ألنها ال ميكن أن تستوعب كل املشترك،
وال ميكن أن جتمع بني املتناقضات ،مهما ب��دت تعادلية ،فتسقط بالضرورة في اإلقصاء
وعزل بعض اخلصوصيات من املشهد الثقافي واللغوي العام ،فتقع التربية من وجهة نظر
التحليل النفسي على األقل في ما هو محضورا سيكولوجيا ،حيث أنه بتثبيت اللغة اجلامعة
في سياق الوطنية أو التبادلية الثقافية أو األيديولوجية القسرية أو الشرعية التاريخية ،أو
بأي صيغة كانت ،تتراجع بالضرورة “اللغات األم” إلى الالشعور ،فتصير من وقود الصراع
الباطني وضغط احلنني إلى لغة مسقط الرأس واللهجة العامية ،فينمو اإلحساس بالتهميش
واالضطهاد اللغوي ،حيث تتعرض الهوية للقصف باسم الوطنية واملواطنة .وعلى املدرسة حني
ذاك أن تواجه في ظل هذه احللول (جيتوهات ثقافية ولغوية ) تواجه الثقافات اجلامعة من
حيث هي ثقافات إقصائية.
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إن هذه املقاربات التربوية السياسية ،وإن هي أتت أكلها في بعض التجارب ،إال أنها ليست
هي احلل القابل للتعميم املفترض للتعدد الثقافي واللغوي الطبيعي ،السيما زمن الترويج للعقل
التواصلي ،وهو ما جعل “مياالري” من موقعه الثقافي وما عايشه من مشكالت املغتربني في
املدارس ،يقترح شكال آخر ملواجهة التعدد الثقافي ومنه التعدد اللغوي يقضي بوجوب ابتكار
النماذج التربوية املعترفة باالختالف والتنوع ،وليس االعتراف بالتفاوت الثقافي ،وأسماه
(التربية التثاقفية ) تتجاوز احلواجز واألنوية ،حيث تغدو ثقافة املرء أو اجلماعة ،إن هي إال
معبرا للثقافات األخرى ،وال يتم ذلك إال بتأسيس املشروع التربوي على االختالف والتنوع
واإلثراء الثقافي ،عبر تعلم أفضل للغات املختلفة والتاريخ البشري املشترك والتعايش على
كوكب األرض األم اجلامعة للجنس البشري ...الخ .وهي إجراءات تنسجم كثيرا مع سياسة
املقايسة اللغوية ،حيث تسمح مبمارسة عمليات التطوير والتحسني للغة وتأهيلها لتتبوأ مكانتها
كلغة للتربية والتعليم بجانب لغات أخرى21 .
ولئن هذه احللول ملواجهة التعدد اللغوي ،هي ما جادت به جتارب وأفكار من سبقنا في
مواجهة املشكلة ،فإن املشكلة عندنا من حيث هي مشكلة مستعارة لوضع مستعار ،لم تخرج
عن هذه املقاربات التي باتت هي األخرى في حكم املشكالت ،ألنها لم تلد في وضعها املعياري
إال املشكالت ،فإنها بالضرورة سوف لن تلد في وضعها املستعار ،إال املشكالت املركبة كما
سنرى في مقاربة مشكلة التعريب عندنا.
رابعا :سؤال اللغة العربية من حيث هو سؤال التعريب في مرحلة التحديث :
 - 1إطاللة على حركة التعريب التاريخية ومواجهة مشكالته في الوطن العربي.
من املفيد في هذا املقام أن ال نخوض كثيرا في اجلدل حول مفهوم التعريب وما أشكل
فهمه كسياسات متنوعة ومقاربات مختلفة  22ونقتصر على مفهومه اللغوي ،فهو كما جاء
في لسان العرب يخص الكلمة غير العربية والبحث عن ما يقابل اللفظ األجنبي في العربي،
وتطور إلى مفهوم يتعلق بتعميم اللغة العربية واستخدامها في كل ميادين املعرفة البشرية .وهو
ما يفيد جتاوز تعريب املصطلح وترجمته إلى التعريب النفسي والفكري ،ومبقتضيات النهضة
احلديثة ،صار احلديث عن تعريب اإلدارة واالجتماع والفكر والعلم والتعليم والقضاء ...الخ
مشروعا ومقبوال ،وهو ما قاد إلى تضمني مفهوم التعريب داللة نشر اللغة العربية ومتكينها
من كل أنشطة احلياة ،وليس مجرد تعريب املصطلح األجنبي بأوزان عربية .وطور هذا املفهوم
حتت سلطة املشروعية التاريخية للتعريب ،وفوق ذلك مبشروعية القرآن ذاته ،حيث ورد من
الكلمات القرآنية ما هو معرب رغم اعتراض البعض على ذلك ومصدر اللفظ املعرب يوجد
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قدميا كما أحصي في الدراسات في أكثر من عشر لغات ( احلبشية ،الفارسية ،الهندية،
السريانية ،العبرية ،النبطية ،التركية ،البربرية ،البيزنطية ،القبطية.23 ).
والتجربة التاريخية لتفاعل اللغة العربية مع الوضع احلضاري املتجدد ،هي من الغنى ما
يكفي للتصدي لهذه الصعوبة ،كما رصد ذلك “محمد املنجي “وغيره من جتربة إمكانية اكتساء
املفهوم وتوسيع دالالته العلمية ،في املنطق والفلسفة والطب والهندسة واإلدارة ...الخ فهي
كذلك اليوم تستطيع أن تستوعب مفاهيم التكنولوجيا احلداثية وما نشأ عنها من وضعيات
مهنية تستدعي الترميز اللغوي ،إن بالتوليد وإن بالترجمة كما هو جار منذ عصر املأمون24
فلهذه التجربة الثرية أثرها الكبير في حتفيز النخب العربية والرسميات من مواجهة صعوبة
تعريب املصطلح في اجلامعات وجتاوز العائق النفسي ،حيث كان ملركزية السياسة التربوية في
بعض األقطار العربية أثر كبير في تعريب العلوم كالعراق وسوريا وتعريب املنظومات التربوية
واعتماد اللغة العربية لغة للتدريس وحيدة كما في مصر واجلزائر وسائر األقطار العربية ،كما
واجهت احلركات املضادة للتعريب بوسائل دميقراطية كاالستفتاءات واإلقناع العلمي ،ورصد
الظاهرة من مختلف اآلراء ،زيادة على ما تكفلت به ولو بصورة محتشمة السفارات العربية
من ترويج للغة القرآن من حيث هي لغة للعلم واجلمال والفن واإلدارة والقانون والسياسة
...الخ  .25ومما يثير الدهشة أن اللغة العربية وارتباطها املتني بالدين والقرآن ،لم يجعل
منها لغة عنف تقصي اللغات واللهجات األخرى ،فكثير من املسلمني ال يعرفون اللغة العربية،
ودخل في اإلسالم أقوام وهم محتفظون إلى اليوم بلغاتهم ولهجاتهم ،ولم يسبب ذلك أي حرج
عقيدي ،وهو ما يدل على أن اإلس�لام أكثر األدي��ان تسامحا لغويا ،بل وانفتاحا على لغات
أخرى مبا تفرضه العقيدة من وصل وتواصل مع اآلخرين ،عبر ترجمة القرآن إلى لغات أخرى
عاملية ،وقد ترجم إلى اللهجات احمللية ومنها اللهجات البربرية األمازيغية في اجلزائر .ولم
تثر الصراعات اللغوية إال بعد االستعمار .وهو ما نعتبره تفنيدا ثقافيا وتاريخيا ملا ذهب إليه
“ غرانيوم “ بأن التعريب في جوهره ليس إال ( جعل ما هو ليس بعربي عربيا ) 26.وهو
رأي ميكن أن يصدق على محاوالت تفصيح ما ليس من األصل اللغوي العربي ،كما حدث في
املغرب أثناء وبعد االستعمار وال يصدق على ما عداها.
وعلى الرغم من هذه املشروعية ،ونضج جهود التجربة التاريخية في تطوير اللغة من حيث
املنت واملنزلة ،إال أن انتشار الشعوبية ،والصراع األيديولوجي ،أضحى التعريب سؤاال متعدد
األوجه ،حيث أنه ومن خالل مقاربة “محمد املنجي الصيادي” للتعريب كقضية قومية ،بدا
وكأنه مشكلة متعددة األوجه ،ومن التعقيد والصعوبة ما يصعب مللمته واختزاله في مشكلة
املنت واملنزلة كما هو احلال في التشخيص املنهجي املعتمد في مقاربات الشأن اللغوي في علم
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االجتماع اللغوي ،فقد ظهر كمشكلة في املفهوم واملشروعية والوسائل ،ومشكلة في املصطلح
العلمي وترجمته واستنباته وتوليده وتنسيقه بني اجلامعات( التعريب العلمي ) ،وهو مشكلة
معجمية تصنيفية ،ومشكلة ألسنية وبنيوية الكلمة ،ومشكلة نحوية إعرابية ومشكلة محلية
وهوية وصراع اإلرادات واأليديولوجيات ،ومشكلة عقيدية إسالمية ومشكلة حضارية ومشكلة
مستقبلية...الخ.
فالتعريب بفعل الفجوة احلضارية كما تظهره التجربة التاريخية هو سؤال يتعلق بصعوبة
التعريب العلمي ،أو صعوبة تعريب املصطلح العلمي الرياضي والفيزيائي والبيولوجي والطبي
والنفسي ،أي تدبير الشأن اللغوي من حيث املنت بتداعياته ،كصعوبات في الوسائل واملنهج
واإلمكانات ،وما نتج عن حركة التعريب العشوائية من تباينات أدت إلى احلاجة إلى تنسيق
التعريب ،حتى ال يصبح التعريب عائقا إبستمولوجيا يواجه الطالب العربي بتعدد املفهوم
لتصور واحد ،وبالتالي بلبلة فكره وتفكيره.
أما من حيث هو مشكلة ألسنية ،فهو مشكلة لفقه اللغة املقارن ،وبحث اللغة العربية في
وضعها اللساني احملكي ،قبل الكتابي كبحث سيمياء املباني وسيمياء املعاني ،وبحث العالقات
املنطقية والنفسية كنظام قائم ،وبحث الداللة واألصوات وأصول الكلمات ،وقواعد التأويل
وضوابطه ،حيث اقتضى األمر بحث أصول اللغة العربية وموقعها من بني اللغات السامية،
والبحث عن درجة التفاعل اللغوي ،وقدرة اللغة العربية على حفظ هويتها ومتيزها .وهو ما
قاد إلى الوعي بضرورة تأسيس منهج العالقات املقارنة بني اللغات األخرى ،وبحث الصلة
بني بنية اللغة والفكر ،ثم معرفة قدرة اللغة العربية على التقارب واالشتقاقات .،وقد بدأت
مثل هذه البحوث تقليديا منذ فجر احلضارة اإلسالمية ،وارتقت بفضل بحوث إبن خلدون و
عبد القادر اجلرجاني وغيرهم من القدامى ،وهو اليوم بحث متقدم يستخدم اآلليات املنهجية
احلديثة في بحوث الصوتيات واللسانيات احلديثة ،ومشكالت اللحن ،وكذا ما ظهر ما يسمى
باحلرب السيمنطيقية ( حرب املعاني والدالالت واملفاهيم ) وعلم أصول األلفاظ أو التأثيل
كما يسمى ،ويعني به التأكد من أن اللفظ عربي وال أصل له في اللغات األخرى 27.
أما وهو (أي التعريب )مشكلة نحوية وصرفية وإعرابية ،فألن الكالم يجب أن يحفظ
بالقواعد من اللحن واخلطأ ،وهي مسألة أثيرت عند دخول أفواج الناس األعاجم إلى اإلسالم،
فطفا إلى السطح مسألة صيانة ألفاظ القرآن الكرمي من اخلطأ في النطق ،فكان القرآن
واحلديث والشعر مرجعيات حلفظ اللغة وتقعيدها ،وبدأ النحو كعلم مفسر وضابط للكالم ،ثم
ارتقى في صيغة علم ببحوث سيبويه ،وتطور بظهور مدارس الكوفة والبصرة وكتاب الكسائي
خاصة ،وهو ما قاد إلى تعميق البحث في احل��روف ومعانيها واألسماء واألفعال وتركيب
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الكلمات وبنية اجلمل ،ومسائل التذكير والتأنيث والضمائر ،وأدوات االستفهام واإلعراب
واحلركات والتنوين ...الخ 28.فكل هذه املسائل بدت مشكالت ملحة في مسألة التعريب .
أما من حيث هو (أي التعريب) مشكلة ثقافية تتعلق بصعوبة تثقيف العوام من الناس
ومحو أميتهم ،بألفاظ وكلمات وأساليب فصيحة ،من حيث هم املستعملون للغة بدون قواعد
وضوابط نحوية ،وهي مشكلة ظهرت بعد أن صارت اللغة العربية لغة أدبية معيارية ال قبل
للعوام بها ،السيما األعاجم منهم ،يحترم مستعمليها قواعدها النحوية والصرفية بصرامة،
وبالتالي فهي مسألة تربوية بيداغوجية تطرح على مستوى اللغة املدرسية كمشكلة بيداغوجية
تتعلق بالتدرب على النطق والتقعيد النحوي والصرفي ال عالقة لها بتثقيف الناس ،فكانت
الفجوة بني العوام والنخبة تثار كمشكلة لغوية بالدرجة األولى.تتعلق بالوضع الثنائي للغة وما
حصل من فجوة رغم ظهور اللغة الوسطى بني لغة األدب ولغة احلياة ،،حيث لم يعد ممكنا
جتاهل أثر العاميات في اخلطاب الديني أو اإلعالمي أو السياسي أو التعليمي البيداغوجي،
أو البيروقراطي اإلداري ،وباتت العامية تطرح كواقع يجب االع��ت��راف به كبديل محتمل
للفصحى ،حيث وجهت في ما يسمى بعلم اللهجات املقارن نحو أهداف نبيلة وسامية ،تتعلق
بتفصيح العاميات وتقريبها من أصولها العربية الفصيحة ،غير أن األهداف النبيلة كثيرا ما
اختلطت بأخرى غير نبيلة ،وصارت مدخال للقضاء على الفصحى  29كما يحدث في سياسة
التفصيح إلى لهجات ولغات ليست من أصول عربية ،كمشاريع األمازيغية املؤدجلة ،و هي
أيديولوجية التي يقصدها « غرانيوم « ميكن أن توصف بأنها « جعل ما هو ليس بعربي عربيا
 .30.مما أثار مخاوف من نوع املنزلة للهجات احمللية ،في بعض األقطار العربية ومخاوف
من سياسة االستبدال في أخرى ،ومخاوف عقدية ترتبط بلفظ الدين وتعجيمه وتلحينه في
بعضها اآلخر.
ولعل هذه اخلصوصيات اللغوية ،هي ما جعل سياسة التعريب (قطرية ) تتباين من قطر
إلى آخر حسب تلك املخاوف ،إذ ميكن احلديث عن تعريب املشرق وتعريب املغرب ،بل وتونسة
التعريب وجزأرته ومغربته ،ومن ثمة كان سؤال اللغة العربية كجزء من سؤال الهوية املجتمعية
في املنطقة املغاربية كما أوضحنا لم يكن مطروحا في كل الدول العربية بنفس احلدة ،إذ
يكاد ال يلمس في دول اخلليج العربي ،بحكم أصالة اللغة العربية فيها وارتباطها الشديد
بأركان ثالثة (الدين ،الثقافة ،وحدة العرق) فغاب سؤال التعريب ،إال من حيث هو سؤال الفهم
العقيدي من جهة ،وسؤال التطوير والتحديث واالستيعاب التكنولوجي احلداثي ،أو االقتراض
والتهجني والتدريج من جهة أخرى ،والتأصيل باللسان القبلي من جهة ثالثة .31،غير أنه في
بلدان أخرى تعقدت املسألة أكثر؛ حيث وجد في تلك البلدان من بني احلداثيني من يرفضها
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كلغة مشتركة ،بل يرفضون حتى كتابة تلك اللهجات باحلروف العربية أسوة بالفارسية ،بحجة
استقاللية اللهجات والتحرر من هيمنة اللغة املشتركة  32بل ظهر من يرفض مصطلح املغرب
العربي ،من أصله ويقترح البعض استبداله باملغرب اإلسالمي والبعض بالشمال األفريقي
األمازيغي ،ومن ثمة التشكيك في شرعية تعريب املنظومة التربوية من أساسها .فكانت
أيديولوجية منحازة إلى منهج االستبدال واإلقصاء ،تأسست على مقولة (فزاعة اإلرهاب
والتخلف والتعصب ).
 - 2أدجلة التعريب والسياسة اللغوية في املنظومات التربوية:
على الرغم من ما يبدو من جهود مضنية إلص�لاح «امل�تن» وك��ذا إص�لاح (املنزلة) حيث
التدخالت لتجهيز اللغة العربية في الكتابة واإلمالء والنحو واملعاجم وتعريب املصطلح وجهود
التقييس ،وكذا بحث قضايا لسانية كالتوليد والتأويل واالقتراض ،وتزويدها بترسانة من
القوانني والقواعد الدستورية في ظل مركزية السياسة اللغوية ومحاوالت ترقية اللغات
واللهجات احمللية لتأخذ وظائفها االجتماعية ،إال أن تلك اجلهود كانت ضحية اإلسقاط
األيديولوجي ،فخضع التعريب ملا ميكن أن نسميه باالستقطاب في الغرف املظلمة والصراع
املعطل ،حيث املراوحة في املكان.
وسياسة األدجلة ميكن تصنيفها ضمن إصالح « املنزلة» أكثر من إصالح املنت ،ومنهج
االقتياس أكثر من منهج االستبدال ،فقد انطلقت من حتمية إقحام اللغة العربية في حتميات
احلياة العصرية من جهة ،والتعاطي مع اللغة العربية كحتمية دينية وتاريخية ( هوية )
من جهة أخرى ،وانطلقت التجارب في معظمها من « مفهوم التعريب « في مجال البرامج
واحملتويات ،وإدراج اللغة العربية كلغة للتدريس في كل مراحل التعليم وحيدة ،وانتهجت في
ذلك منهج التكييف التدريجي ملا هو م��وروث ،وفق معطيات الوطنية اجلديدة ،التي توسم
باالنتفاعية ،ولذلك تباينت مشاريع األدجلة ،واحتدت وتنافست وتعددت في ذلك ،ال بحسب
املشاريع املجتمعية التحديثية املطروحة ،بل بحسب الوطنية االنتفاعية ،فلكل مشروع مجتمعي
أيديولوجي مفهومه للتعريب بناء على نفعه أو ض��رره ،وميكن إجمالها في أربعة (أسلمة
التعريب ،وتغريب التعريب ،وعوربة التعريب ،وتوطني التعريب) فكلها مشاريع متعارضة
ومتصادمة معطلة لبعضها ،جعلت من اللغة العربية في املدارس لغة استعارية ناقلة مستهلكة
من املاضي (التراث) أو من املستقبل ( احلداثة ) فتخلفت كهوية وكلغة منتجة .فباستثناء
االهتمام بتدريس القواعد ،وما أسفر عنه من تكريس لفضيلة التفكير الرياضي واملنطقي ،لم
تتعد تلك السياسات املأدجلة االندفاعية ،سقف النزعة الوطنية االنتفاعية ،فكانت سياسة
لرسوخ اللغة االنتفاعية ،تهيمن فيها اللغة النافعة ماديا ،وهو ما يتساوق مع منطق العلمنة.
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 - 3سؤال اللغة الوطنية في السياسة التعليمية:
للحديث عن السياسة التربوية اللغوية ،يجدر بنا أوال استحضار املقصود من املنظومة
التربوية ،ثم أهمية اللغة في تلك املنظومة ،فنعني بها في هذا املقام وبداللة املوضوع الذي
نحن بصدده ،تلك املراحل التعليمية الهرمية التي يتدرج في سلمها املعرفي كل مواطن وفقا
لقدراته كحق من حقوقه في املواطنة ،اقتضته ش��روط استكمال النمو والنضج والتأهيل
الشخصي للمشاركة في االنتاج واملجهود الوطني الكلي بفعالية في إطار العقد االجتماعي
املدني ،أي من حق كل فرد أن يتعلم اخلبرة التشاركية وآلياته (كاللغة ،والرياضة ،واألخالق،
والعلم الطبيعي ،والبيولوجي ،والعلم االجتماعي والنفسي..،الخ ).
فاللغة بالنسبة للمنظومة التربوية وفقا ملقتضيات العقد االجتماعي وشروط التأهيل،
تعد العجلة التي تتيح حركية املعرفة في كل فروعها وحقولها ،وهي العجلة التي يتم بها نقل
املعرفة وبحث املعرفة وإنتاج املعرفة ،وهي العجلة التي يتم بها نقل الذات إلى الثقافة وإلى
اآلخرين ،ونقل اآلخرين إلى الذات ،إنها العجلة التي جتعل العلوم وكذا الناس في العالقات
البينية واإلرساء في مواقع ما يسميه الفيمينولوجيني ( البينذاتية ).
ومما ال شك فيه أن املواطنة قد تعززت كثيرا بإنتاج اللغة املشتركة ،وقللت من خطورة
التمركزات الفئوية في اللهجات أو اللغات اخلاصة. ،وكما هو متحسن في علم السوسيولوجيا،
أن تتقارب الفئات االجتماعية مبا تنتجه من اتفاق سوسيولوجي ،أو عقد لغوي تفاهمي
تقاربي ،فإنه أيضا يعد من احلسن أن تتقارب العلوم في مصطلحاتها حتى تكون علوما ممتدة
إلى بعضها ،دون أن تفقد خصوصياتها اللغوية ،ومن احلسن أن تتقارب األعراق في ألسنتها،
حتى متتد خبراتها لبعضها.
ويستحسن أن نذكر هنا مبا ذهب إليه الباحثون السوسيولوجيون في مسألة تسيير التعدد
اللغوي والثقافي ،حيث «ميز لويس» بني نوعني من تسيير التعدد اللغوي ،فهناك تسيير متأت
من املمارسة االجتماعية ،وتسيير آخر يتم عبر التدخل في تلك املمارسات ( السلطة ) .وأن
التسيير املتأتي من املمارسات اليومية ،هو ما ينتج التوليد اللغوي وابتكار الكلمات ،في حالة
االستعارات التكنولوجية والثقافية كما هو الشأن في بلدان العالم العربي ،وأم��ا التسيير
املتأتي عبر املخابر وما يسميه «لويس» بالتسيير املوضوع ،وهو تسيير تقوم به السلطة التي
تتبنى الفرضيات التي يضعها األخصائيون واللغويون اللسانيون ويحللونها ،من أجل فرض
لغة مشتركة على اجلميع .وهو ما يثير مشاكل من نوع دميقراطية املراقبة الشعبية للممارسة
اللغوية الرسمية .هي مشكالت ناجتة عن تداعيات ما ينشئه التسييران إذا صح التعبير من
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أوضاع لغوية متناقضة صراعية  .33ومن هنا يجب التحذير من عنف اللغة املهيمنة جتاه
اللغات األخرى ،بأن تعمل على صهرها ،إذ أن اللغة اجلامعة كثيرا ما كانت مهيمنة تقصي
اللغات األخرى ،إن لم تكن هناك سياسة تعايشية متفاعلة انفتاحية ،حتمي اللغات من هيمنة
بعضها على بعضها اآلخ��ر .وهو ما قاد إلى تركيز االهتمام بيداغوجيا اللغة املستند على
النظريات وديداكتيكا اللغة ،من حيث أن ذلك سبيل علمي يقود إلى التخلص من الهيمنة
األيديولوجية والقسر اللغوي في تناول املسألة اللغوية في التربية .
 - 4احملاوالت البيداغوجية لتجاوز مشكلة الهيمنة اللغوية:

تطورت مشكلة تعليم اللغة في البحوث العلمية األكادميية وتراوحت في تطورها بني من
يؤسسها على معتقدات فلسفية وميتافيزيقية وأدبية واجتماعية ولسانية ،وفي ضوء هذا
املنحى االعتقادي العام ،طورت استراتيجيات ديداكتيكية عدة ،في تدريس اللغة ،وفي املقابل
هناك من يؤسسها على مركزية الدماغ والنظام العصبي ومعطياته في املعاجلة املعرفية
للمثيرات التربوية في وضع تدريسي محدد.
فارتبطت معاجلات املسألة اللغوية في التربية في املقاربات املستندة إلى املعتقدات،
مبفاهيم تتعلق مباهية اللغة ذاتها كظاهرة صوتية ونحوية ،ومفاهيم تتعلق بنظام االكتساب
اللغوي كظاهرة ثقافية مجتمعية وقوة وسلطة املثير ،فتأثر نظام االكتساب التعلمي ( احملاكاة
) مبقوالت بيداغوجيا املعلومات والتمثالت ،ومبقوالت التمايز الثابت بني مراحل النمو،
والتمايز بني الفئات العمرية والطبقية واأليديولوجية ،وصعوبات تعلم اللغة العائدة إلى الثقافة
املجتمعية ،وصعوبات تعود إلى اللغة ذاتها من التراكيب النحوية واألدبية واللسانية...الخ.
في حني ارتبطت في املقاربات التربوية للغة املستندة على معطيات الدماغ مبفاهيم النظام
املعرفي النفسي ،كأنظمة الذاكرة والتفكير والتذكر والذكاء والتصور والتخيل واإلحساس
واإلدراك ،أو مبنظور «تشومسكي» القائل بفطرية اللغة عند اإلنسان ،وضرورة التعاطي معها
كما لو أنها ملحقة باألنظمة البيولوجية والعصبية والعقلية .مما عزز البحث في الربط بني
التعليم وعلم اللغة السيما في بعده اللساني (أي اللسانيات التطبيقية ) في ضوء مفهوم
الكفاية ،من حيث هي من منظور تشومسكي قدرة املتعلم على إنتاج وتأليف عدد النهائي من
التوليفات والتراكيب اللغوية .واملسافة بني املقاربات الديداكتيكية ومحاوالت التنقل بني هذه
املقاربة وتلك ،أصبحت من املواضيع أو الظواهر املمشكلة أكادمييا في التربية ،حيث تتدخل
عدة علوم في الشأن اللغوي البيداغوجي وتتجاذبه،كعلم النفس وعلم االجتماع واللسانيات
وعلوم االتصال .ذلك فضال عما تثيره مشكالت النقل الديداكتيكي للمعرفة عبر عمليات
تشكل املفهوم وبنائه في مراحلها الثالثة كما هي عند برومر (حسية ،فإيقونية ،فرمزية )
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 34.ذلك أن املعرفة الواجب تدريسها ( املدرسية ) ليست هي املعرفة املتداولة لدى العلماء
واملتخصصني ،واملعرفة التي يتعلمها الطفل واملتداولة في القسم ،ليست هي املعرفة الواجب
تعلمها .فالتغيرات التي حتدث عبر هذه التنقالت ،هي ما يسمى بالنقل الديداكتيكي ،ومن
ثمة فالوسط األصلي للمعرفة ،إمنا مير حتما مبصفاة السياسة التربوية ويخضع لها.35.
 .ويعتقد في إدراج هذه النظريات واملقاربات الديداكتيكية كمرجعيات عليا في إدارة الشأن
البيداغوجي اللغوي ،من شأنه أن يحمي السياسات اللغوية من طغيان املقاربات األيديولوجية
واالستقطابات احلادة ،إال أن انحياز املستعارين التربويني لهذه النظرية العلمية أو تلك ،أطاح
بها في عمق االستقطاب األيديولوجي ،فصارت هي األخرى أيديولوجيات بيداغوجية ،يطغى
عليها أساليب الهيمنة والسلطة ،حيث ساد االستقطاب املركب ( البيداغوجي ،والدمياغوجي،
األيديولوجي ) .ومن ذلك ما نالحظه في تشنج املقاربات العقالنية للمسألة اللغوية واتخاذ
منتحليها مداخل علمية رياضية أو أداتية ،وأخرى نظمية ( حتليل النظم) وأخرى رضوية (
رضا األطراف واستحداث التوازن) ...الخ .كأساس لرفض التعريب كهوية ،حيث أنهم يلحون
على االستناد إلى ما ميكن أن نسميه املشروعية العلمية ،بدل الشرعية الدينية أو التاريخية أو
السياسية في اتخاذ أي قرار جتاه السياسة اللغوية التربوية .مع أن مسألة اللغة العربية هي
في عمق املسائل االجتماعية ال تستطيع املقاربات املوصوفة باملوضوعية والعلمية القائمة على
الترييض والتكميم (كدراسة االجتاهات نحو اللغة العربية ،وصعوبات تعلم اللغة ،ومستويات
التحصيل اللغوي ،والقدرة على التواصل اللغوي وعالقة اللغة بالقدرة على الفهم أو اإلدراك،
وحساب املفردات واجلمل وحتليل النصوص وتكميمها ...الخ أن تلج إلى طبيعة الصراع اللغوي
وتفسره ،ومن ثمة فهمه ومعاجلته في عمقه ،فكل هذه الدراسات ،وإن هي ضرورية كمؤشرات
ومعطى حسي وواقعي ،إال أنها ال ميكن أن تكون بعقالنيتها وال مبشروعيتها العلمية التجريبية
تلك ،بديال عن الشرعية الدينية والتاريخية في اتخاذ أي قرار بشأن اللغة في املنظومات
التربوية العربية .فال يعقل أن نستند إلى الفروق بني اجلنسني في التحصيل اللغوي أو العلمي
أو الذكاء والقدرات كما تؤكدها املشروعيات العلمية احلداثية ذات املصداقية األمبيريقية
والوثوقية العالية ،ونلغي بناء عليه مبدأ املساواة بني الذكور واإلناث من حيث هو مبدأ إنساني
فرضته شرعيات عدة (عقيدة حقوق اإلنسان أو أيديولوجية ،أو دين من األديان..الخ ) كما
ال ميكن أن نبني على أيديولوجية املساواة ،ونلغي الفروق الفردية ،وبالتالي ال ميكن لنا بناء
على التحصيل الضعيف للتالميذ املعربني مثال أن نلغي شرعية اللغة العربية كشرعية تاريخية
ودينية في التدريس والتعليم .كما ال ميكن أن نستند إلى فشل التحصيل الدراسي للتالميذ
في االكتساب اللغوي ونرفض التعريب.
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وهكذا عاشت اللغة العربية وتعيش في ظل الوطنيات االنتفاعية هذا الصراع واالستقطاب
احلاد على مستوى تطوير املنت وعلى مستوى تطوير املنزلة االجتماعية احمللية ،واإلنسانية
تتأهب إلى الدخول في الوضع العوملي وتأسيس املجتمعات املعرفية ،وهو وضع يستند أكثر
إلى معطيات العلوم التجريبية األداتية وما ابتدعه العقل التواصلي من حيث هو مشكل لغوي
أساسا سيواجهنا ونحن لم ننجز بعد حداثتنا.
خامسا :اللغة في الوضع العوملي:
 - 1حول عوملة الفرد كصيغة ومفهوم:
ال نتعجب إذا رأينا ما كان هدفا معياريا للمشروع الشيوعي من تفكيك لديكتاتورية الدولة
وكل ما نشأ عن االنحراف األول أو اخلطيئة األول��ى (امللكية) والدفع نحو إع��ادة املساواة
األولى (ما قبل امللكية) املصطلح عليها بـ «املشاعية» آخذ اآلن في التحقق بصيغة أخرى عبر
غرميتها التقليدية اللبرالية ،فالعالم منذ مدة آخذ كما نراه يرتسم في األفق كمعالم عامة في
التشكل في املشهد اللبرالي العاملي املنتصر كما يعتقد ،حيث أن احلرية الفردية بدأت تفصح
عن ذاتها منذ اإلعالن عن «االنتصار األب��دي» من حيث هو انتقال سلس للعالم بدون ثورة
بروليتارية ،إلى أرقى صيغ «الفردنة» كما يريدها منظروها ،حيث التخلص من كل ما أنتجه
العقل احلداثي من أنساق وأوضاع وصفت بـ (الالعقالنية) ،يعتقد أنها كبلت إلى حد كبير
حرية األفراد واجلماعات نحو حتقيق أفضل حلرياتهم ،من حيث هي حرية للجسد واللذة
واملتعة والرفاهية واإلحساس الشبقي للذات واملرور واالنتقال ،والقضاء على كل ما مينع ذلك،
ويسبب األلم مبا فيها حالة التعطيل أو العطالة ،التي شهدها العالم زمن ما عرف باحلرب
الباردة التي كانت صراعا مريرا بني الكل العاملي متصادم معطل ،على حتقيق رغبة التمدد
والهيمنة الالنهاية ،إذ كان املشهد العاملي هو سعي محموم لكل طرف من أطراف الصراع ،في
أن يصير عابرا للقارات ،مهيمنا مستفردا بصياغة العالم لغويا وتكنولوجيا واقتصاديا وحتى
قيميا ،فالدفع نحو تفكيك ما بني من أنساق وتشكل بوصفه حداثيا قوة وحتكما وسيطرة
(الدولة ،املؤسسة ،األسرة ،الفئة،الشركة ،التقنية،العلم العقالني والعقل اإلستراتيجي) وكذلك
الدعوة إلى التخلي عن كل ما هو فينا جوهر مييزنا ،وكل ما يعتقد أنه عناصر قوة وحتكم
(اللغة ،األخالق ،االنتماء للجماعة ،الدين )،من حيث هي من منظور العقل التواصلي (املابعد)
عناصر قوة خارجية ضابطة مضادة مهيمنة ،تعمل في الشخصية على إضعاف عناصر
احلرية ،من حيث هي إطالق للرغبة والغريزة واإلشباع واالختيار ،هي دعوة أو دعوات إلى
تفكيك احلدود اجلغرافية ،واإليكولوجية والرمزية اللغوية واملؤسسية االجتماعية .والتموقع
أكثر في اجلوهر البيولوجي والفروق الفردية الطبيعية ،للتقرب نحو الفردية العاملية ،فأن تكون
158

السياسات اللغوية في اإلصالحات التربوية

أ.د.العربي فرحاتي

بال جوهر بال حدود جغرافية ،وبال حدود لغوية ،وبال حدود ثقافية ،وبال حدود مجتمعية،
وبال حدود دينية ،فأنت معولم هالمي منزوع األطر واحلدود ،متر إلى حيث تشاء ،غير قابل
للتحكم أو السيطرة ،من حيث أنك حر في اختيار أكلك وشربك وجنسك ووطنك وجغرافيتك
ودينيك ولغتك ،وحتى شكل يبولوجيتك وأسرتك ،كما تعد ذلك فتوحات الرقمنة املعلوماتية
والبيولوجيا خاصة ،وكأن ذلك انبعاث جديد لـ « دعه بعمل دعه مير « .والسير قدما نحو
جتسيد شعار «ياعومليو العالم احتدوا» وهو شعار ال معنى له ،إال إذا مر وعبر ،عبر تفريغ
الهوية ،من ما يحصرها ويحاصرها ،مبا فيها اللغة التي ال تكف عن اإليقاع بالفرد في شرك
األخطاء التعبيرية ،فيقول الفرد ما قد ال يريد أن يقوله ،ويقول ما قد ال يعني قوله ،حيث
يصبح الفرد املعولم منزوع اللغة من حيث هي معاني مسبقة خارج نطاق اجلسد ،ويقترب أكثر
أو ينسجم مع التواصل الالشفوي األكثر فصاحة 36،فتصبح لغته لغة محمية من احتماالت
اخلطأ ،ويستطيع التعبير بها عن جسده بلسان صدق وحركة فصيحة ،من حيث أن اجلسد
عند الفينومينولوجيني موطن املعنى احلقيقي ،ومكان والدة الداللة التي تخرج الذات من ذاتها
لتستقر بها في عالم «البينذاتي  « Intersubjectifمرمزة.37
غير أن اإلنسان الذئب الهوبزي ،يبدو أنه يعد بويل من يوم مشهود لكل الذين تعوملو،
فهو باملرصاد دوم��ا لرصد الشاة القاصية لالنقضاض عليها ،بعد أن تفقد أطر حمايتها
ومحميتها لتصبح جاهزة ،فاألمركة هي اليوم ذلك اإلنسان الذئب الذي يصطاد كل من تخلى
عن عناصر قوته ( الدين ،اللغة ،األخالق ،االنتماء ...الخ ) وأصبح بال قوة (بال هوية ) أو هو
في قوة وهمية ( الفردية ) حيث يكتشف ضعفه ،فال يجد نفسه في النهاية ،إال وهو مضطر
للخضوع للمعنى املعطى للعالم املفروض عليه ،وهو املعنى التسويقي للحياة ،فيخضع ملا متليه
عليه تقلباتها ،من حيث هي سوق لألقوى ال يلعب فيها إال األقوياء ( األمركة ) بلغتهم ،ورمبا
في املستقبل ،دينهم الذي ارتضوه لكل الناس .فما هو اليوم جار ،هو هيمنة للغة اإلجنليزية
األمريكية تفرض نفسها في كل محفل ودائرة وجود .ال قبل لألفراد أملنزوعي الهوية واللغة،
من مواجهتها في العوالم االفتراضية والفيزيائية على السواء.
 - 2العوملة املجتمعية كصيغة:
إذا كانت العوملة الفردية تقضي بتوهيم الفرد وتوهني شخصه كهوية ،فإنها أيضا خطاب
لتوهني املجتمع كمؤسسة ولغة جامعة معيارية رمزية ،فالعلمويون من حيث هم دع��اة في
الوقت الذي ينفون عنهم هذه الصفة مبقوالتهم في النهايات (نهاية الداعية ) ينصحوننا
بتوخي تفكيك أنساقنا املجتمعية الرمزية واملؤسسية واإليكولوجية ،من أجل إحراز التقدم نحو
حتقيق احلرية الفردية (أفراد بال مجتمع أو بال انتماء ) فال يجب أن يبقى في زمن العوملة
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لون واحد للحكم ،وال لون واحد للبرملان ،وال لون واحد للفكر ،وال لون واحد للدين ،وال لون
واحد للغة ،وال لون واحد للشركة والسلعة ،وال لون واحد حتى للمكتب اإلداري ومحتوياته.
فيجب تفكيك كل مظاهر الهيمنة والقوة والسيطرة على األفراد ،حتى تلك الهيمنة الصادرة
عن املؤسسات الضابطة للسلوك ،كاألسرة واملدرسة والنظام والقانون والسوق املوحدة سلعيا.
ويجب السير قدما نحو املزيد من التعدد في الرأي والشيئية ،وشكل الوجود االجتماعي،
وتعدد االنتماءات ،احتراما للفوضى اخلالقة ،من حيث هي املقابل للنظام اخلالق .تفاديا
للهيمنة األحادية ،فالتنوع في التجهيزات املكتبية واألسرية مثال (كرسي صيني ،كومبيوتر
أمريكي ،طاولة فرنسية ،قلم بريطاني أريكة أملانية ،إناء عربي شراب محلي...الخ ) من شأنه
أن يعزز سياسة التفريد العوملي ،فالتفكيك يجب أن يبلغ مداه ،بحيث ال يسمح بإعادة التركيب
وإنتاج ذات األنساق القدمية ،ذلك مثلما يعجز مفكك النص من أعادة تركيب مفرداته التي قد
آلت إلى معان وصيغ أخرى مناقضة ألصلها .وهو ما يعد عومليا استحداث ما يشبه القطيعة
االبستيمولوجية مع كل صيغ التجانس التعسفي للحياة،
غير أن هذا التعدد ال يجب أن تبقى مفرداته منفصلة ،أو هو تعبير عن مجرد التميز
واالنفصال ،ويصير العالم في حكم تعدد األقطاب ،وهو ما يتناقض والنزعة العاملية نحو
الوحدة القطبية ،بعد أن تخلص من الثنائية القطبية وصراعاتها املضنية ،وإذا ما كان من
الضروري إعادة البناء «البروسترويكا» فانه يجب أن تعزز فكرة الوحدة القطبية ،ولعلها هي
ما وصفها البعض باألمركة املتدثرة باملقدس املسيحي ( تركيب املتعدد في الواحد ) تلك هي
العوملة التي حترر األفراد من االنتماء العرقي واللغوي وااليكولوجي ،واإللقاء به في جهنم
الالانتماء والصراع .حيث تسحقهم في قطبية عاملية تهدد أمنهم اجلماعي الذي أحرزوه في
كنف جماعة إنتمائية لغوية تفاهيمية رحيمة.
 - 3وهم املظهر التعددي للسياسة اللغوية املعوملة.
يبدو أن مظهر التعدد اللغوي في الوضع العوملي ب��ارزا ،ال غبار عليه في كل األقطار
العربية ،تأسس زمن احلداثة ،باالعتراف بداية بضرورة الثنائية اللغوية العلمية ،عندما تأكد
أن اللغة العربية فقدت منذ زمن بعيد قوتها الفكرية والعلمية وصارت لغة استهالكية .وعليه
جسد التعدد اللغوي كواقع تربوي في كل مراحل التعليم العربي زمن احلداثة و التحديث
للوطنية االنتفاعية ،فال توجد مدرسة وال جامعة في دول املغرب أو املشرق ،خالية من لغة
ثانية أو حتى ثالثة ورابعة ،تنافس اللغة األم في املنزلة ،بل إن التوظيف في سلك أساتذة
التعليم العالي( بالنسبة لألجنبي )واملهن القيادية واملتوسطة اإلدارية (بالنسبة للعمالة الوطنية
)ال يناله إال من استوفى شرط التحكم في اللغة الثانية ( ،إحدى اللغات العاملية احلية ) بل
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إن اإلقبال امللحوظ على استقطاب األجنبي خارج نطاق الدول العربية وتفضيل اليد العاملة
األجنبية في سياسات التوظيف في الوطن العربي ،ال يفسر بالكفاءة املهنية وحدها ،بل
بحاجتنا إلى التعدد اللغوي أيضا ،فال يناله من األجانب إال من استوفى التحكم في إحدى
اللغات العاملية .وقد كانت اللغة الفرنسية في املغرب العربي ،بفعل االستعمار ،هي أشبه في
منزلتها الوظيفية باللغة األم ،في حني تعد اللغة األجنليزية في دول اخلليج هي اللغة الشبيهة
باللغة األم من حيث املنزلة ،بفعل توجهها االقتصادي ،وتختار ال��دول العربية اللغة الثالثة
والرابعة كل حسب ميزان تعاملها التجاري واالقتصادي والثقافي38.
وقد زيد من تعميق هذه السياسة اللغوية االنتفاعية وتكريس الثنائية اللغوية ،ما ميكن
وصفه باالندفاعية والهرولة الدائبة نحو رقمنة االقتصاد واستباق للوضع العوملي قبل أوانه،
وقبل أن تنضج آلياته وتنتشر بالقدر املطلوب ،إال من حيث شراء وجلب أدوات املجتمع املعرفي
والتمظهر مبظهره قبل معايشته ،ومنها نقل التكنولوجيا الرقمية والتعاطي الالمحدود مع
االنترنت والعوالم االفتراضية ،وما يقتضيه ذلك من معرفة لغوية وبرمجة وإتقان العتاد وتعلم
مهارات تقنية تيسر التواصل ،والتعاطي مع الوافد من البشر والتقنيات االلكترونية بإيجابية،
ذلك كحتمية تقتضيها الظروف االقتصادية املعوملة في جانبيه اخلدماتي واإلنتاجي على حد
سواء .بل إن التقارير ذاتها تؤكد على أن املجتمعات التي تضم أقليات مختلفة ثقافيا ،وافدة
للعمل كحالة اخلليج ،هي اآلن مضطرة لالعتراف بالتعدد اللغوي ،وتعمل على توظيف لغات
في إدارة اقتصادياتها وأعمالها التجارية ،إلحراز شروط التنافس العاملي املتعدد األقطاب
اللغوية .إن لم تكن غدا ستضطر إلى االعتراف باحلقوق اللغوية والسياسية أيضا.
غير أن ما أحرزته اللغة االجنليزية من انتشار أفقي وعمودي في العالم ،وما تؤديه من
خدمات في مجال التعليم والعمل والعلم واالتصال ،وما أحرزته من هيمنة على البيئة املرقمنة
الفضائية ،حيث تفيد اإلحصاءات بأنها حتتل أزيد من  313مليار صفحة ،يليها في الهيمنة
اللغات األوربية العابرة للقارات ،فكان أن ارتقى تبعا لذلك الوضع الوظيفي للغة الثانية
املهيمنة ،لتحل محل لغة األم السيما في املجتمعات العربية اخلليجية ،كما تشير إليه التقارير
املتخصصة .حيث تفيد أن اللغة االجنليزية من حيث هي اللغة املهيمنة بفعل تنشيط املوارد
املادية للعوملة من جتارة وحركة وتنقل قد احتلت مكان الصدارة في مستويات مجتمعية ثالثة،
حتى كادت تصبح اللغة الشبية باألم ،أو اللغة التقريبية ،حيث صارت في دول اخلليج العربي
لغة للتعليم ،ولغة للتنظيم اإلداري ،ولغة التحدث الشخصي ،إن في العائلة وإن في مجاميع
العمل .39األمر الذي يسمح بالقول بأن التعدد اللغوي في ظل هذه الهيمنة ،بدأ يختفي
لصالح األحادية القطبية كما تريدها العوملة املأمركة.
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 - 4املشكالت اللغوية في الوضع العوملي .
لم ننه بعد مشكالت التحديث واحلداثة ،حتى فوجئنا بالعالم يتغير ويتشكل في مرحلة
جديدة اصطلح عليها « العوملة « وعلينا أن نتكيف مع التحول ونواجه هذا التراكم من التحديات،
على رأي من يسلم مبنطق احلتميات ،وفي ما يلي بعض هذه املشكالت .
 -1 -4علمنة اللغة العربية وعلمويتها وعوملتها:
الوضع اللغوي االستيعابي ملا هو حسي وما هو جتريدي وما هو دنيوي وما هو ديني
أخروي ،وما هو واقعي وما هو خيالي للغة العربية ،جعلها تتعدد في وظائفها لتتجاوز الوظائف
املألوفة واملعروفة كما يحصيها األخصائيون أمثال جاكبسون(كالوظيفة اجلمالية والشعرية
والتواصلية والتنبيهية والتعبيرية واملرجعية ) إلى وظائف أخرى كوظيفة التذكير ( اللسان
الذاكر ) وهي وظيفة حملت اللغة العربية أكثر من كل آليات الذكر األخرى كالقلب .وهو ما
جعل اللغة العربية في مركزية اخلطاب التعبيري البياني والبرهاني املوجه إلى الذات واملنبعث
منها ،وفي الوقت نفسه يجعلها في مركزية اخلطاب البالغي الذي يعني أكثر املتلقي كخطاب
للفهم واإلدراك والتفسير والتأويل .فال تفهم وظيفة الذكر إال من خالل مفهومي البالغة
والبيان أو التعبير والتبليغ 40.
غير أن العلمنة كانت قد دفعت باللغة املدرسية إلى تكريس مفاهيم املؤسسة والتخطيط
والعقل اإلستراتيجي والدولة املدنية والوطنية والعقد االجتماعي واالقتصاد ومنطق احلريات
واحلقوق واإلنتاج والصناعة امليكانيكية ...الخ وقد أسهمت تلك السياسة اللغوية ،من حيث
هي تكنلجة اللغة وعلمويتها ،في إنتاج العقل التقني املغلق واحملدد في وجوده وانتمائه ،ومتعني
في محيطه بهويته املجتمعية املؤسسية ،وفصلته عن دينه وثقافته التراثية ورموزه .بل فصلته
عن إدراك اآلخر وجعلته متمركزا أكثر حول ذاته .فلم يعد ذلك االرتباط املتني للغة باألدب
متينا ،،وحل محله االرتباط بالعلم والتكنولوجيا ،فعالم األدب واللغة يعيش مع موجة ميكن
أن يطلق عليها «علموية اللغة»حيث أصبحت اللغة تتعاطى مع مفردات كالتشاكل والتوالد
والتوازي واملربع والطاقة والفراغ ...وغيرها من املفردات املستعارة من الفيزياء والكيمياء
وعلوم الطبيعة ،من حيث هي املعارف املهيمنة ،تفيض مبفرداتها عن غيرها حتما ،وبدأت
مفردات من مثل البيت ،والفاعل ،واملفعول ،والظرف والعمود والقافية واملوشح والتقنني
والتقعيد ...الخ من حيث هي مصطلحات من جنس اللغة وماهيتها الطبيعية ،تفقد جذوتها
وحتى وظيفتها ،فهذه احلركية في اللغة العربية الناجتة عن الثورة التكنولوجية ،قد أحدث
مشكالت إن لم نقل أزمات ،في املفهوم واملصطلح على حد سواء ،فأما أنها أزمة في املفهوم،
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فألن املفاهيم املهيمنة التكنولوجية ليست من إبداع ثقافتها ،وال من تراثها ،وال من واقعها،
ويصعب التعبير بها عن املعاني وال��دالالت التي حتملها في أصله الثقافي ،وأما أنها أزمة
املصطلح ،فألن اإلرساء على مصطلح محدد يعبر عن الشيء أو الفعل التكنولوجي املستعار
من ثقافات أخرى من املتعذر جدا ،وال ميكن حصول االتفاق في ذلك ،فيتعدد املصطلح في
مبناه ومعناه ،مما يعدد من اللغة ذاتها ،ونصبح بعدئذ جنوز احلديث عن «اللغات العربية
ونتقبله في نطاق ثقافة التسامح « ولو أن احلديث عنه ،قد يكون سابقا ألوانه اليوم ،إال أن
التأسيس له مبا هو جار على املستوى التداولي ،وما يجري من تكثيف حثيث ملؤشراته الفعلية،
سيجعل مصطلح اللغة العربية الواحدة ،يغرب عنا تدريجيا ،وما نعيشه من تعدد في األلفاظ
العربية في الكتب املدرسية هو أحد أوجه هذا التجويز واالغتراب.
أما في زمن العوملة من حيث هو زمن احلضور املكثف للصورة وتعدد وسائط تكنولوجيا
املعلومات والعوالم االفتراضية ،قد جت��اوز بشكل لم يسبق له مثيل كل إك��راه��ات العوالم
الفيزيائية املألوفة ،وأخذ منذ مدة ،ميارس عنفه على األمناط التقليدية للغة واألدب والفكر
واملعرفة بشكل عام ،بل ميارس عنفه على ما يعد من الطبيعة البشرية ،وحق لنا أن نسأل
ماذا بقي من مقولة اإلنسان ذلك الكائن اللغوي؟ في زمن يجري فيه تكريس مفهوم اإلنسان
الضوئي الصامت الشاشوي ،البديل عن اإلنسان اللغوي الفيزيائي ،بفعل تضاؤل فرص
احلديث والكالم والتلفظ والنطق ،مع كل حضور لتكنولوجيا االتصال ،التي باتت هي األخرى
من ضمن احلاجات األولية املصيرية املرتبطة باحلياة (كاملاء والهواء) كوجود اتصالي تقنوي،
بدل الوجود االجتماعي الوجداني.
كما أصبح البحث اللغوي أكثر تعاطيا مع نزعة الترييض والتكميم والدقة ،وكل ذلك
يندرج ضمن فلسفة التفكيك بدون بناء ،حيث بدت اللغة والبحث اللغوي في زمن املعلوماتية
والعوملة الفكرية وتفكيك األنساق وموت السرديات ،تعلن وتفصح عن متردها حتى على تلك
الضوابط والقواعد التي بنيت عليها (النحو والقواعد والقافية) بوصفها أنساقا ومرجعيات
وطابوهات للنص واخلطاب األدبي ،يلتزم بها في كل ألوانه وأشكاله .وأن كل ما كانت اللغة
تعده إجراما بحقها وعبثا بنظامها ،بدءا بتجاوز نظام القافية وبعض قواعد النحو ،أصبح من
أهدافها وإجنازاتها ،بل أصبحت من مبتكرات البحث اللغوي ذاته ومحل خروقاته ،في زخم
موجة التغيير التي جتتاح الثوابت واملبادئ.
ويجري في هذا الزمن املسمى بزمن املوجة اإللكترونية الثالثة ،تفريغ اإلنسان االتصالي
من كل اهتمام بالقضايا املصيرية املرتبطة بوجوده احلضاري ،حيث يعيش حالة من فك
االرتباط ،بأنساق محيطه ،من حيث هو رحم وجوده االجتماعي والثقافي ،بل يعيش حالة
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تفكك في البنى اإلدراكية املعرفية الذاتية ،وص��ار أكثر ارتباطا ومحاكاة وتفاعل بالعوالم
الشاشوية (الكومبيوتر التلفزيون املوبايل...الخ .وهو عالم مفتوح ويفتح كل ما هو مغلق ،ابتداء
من فتح الصفحة الورقية املغلقة ،وفتح النص الكتابي املغلق ،وفتح املعنى املثبت في الصحف،
وفي الذاكرة الثقافية ،وفتح للقواعد ،وفتح املنظومات اإلدراكية املغلقة ،وفتح للتأويل بدون
ضوابط ،فحل بذلك الفتح الكلي محل الغلق الكلي ،وأطلقت عليه منظومة املابعد مصطلح
«العقل التواصلي» وهو عقل قابل للتشكل وإعادة التشكل في كل حني ،ال هوية مستقرة له.
فالعالم املفكك مينح لكل مفردة منه حرية غير محدودة ،في أن تصير كما تريد ،ومنه الفرد
يصبح هو اآلخر حرا في أن يصير كما يريد .ونتيجة االنفتاح الالمتناهي الذي فيه تفتقد
الهوية واحلدود األنطولوجية ،يصاب فيه الفرد أو هو معرض لإلصابة باالغتراب ،إن في
الذات وإن عن الذات
ومما يزيد الوضع استشكاال لغويا ،وإضافة إلى ما تثيره املصطلحات من مشكالت التي
ذكرت ،تتعرض اللغة العربية في ظل العوملة إلى دوغمائية عنصرية معوملة ،جتلت في ما يبدو
من ظهور حركة تهميش نشيطة على مختلف األصعدة السياسية والتكنولوجية والبيروقراطية،
حيث برزت بعض مساعي إلغاء اللغة العربية من بني اللغات العاملية في منظمة األمم املتحدة،
ألسباب تسوقها املنظمة في عدم التزام الدول العربية بدفع النفقات ،وعدم استعمالها في
التخاطب في احملافل الدولية ،وعدم وجود مترجمني عرب41
 -2 -4مشكالت تدريس اللغة العربية:
إذا كان قد ألفنا احلديث عن املشكالت اللغوية ،كما لو أنها مشكالت تتعلق باألدب
والقواعد والنحو وفن اخلطاب وحتليل النصوص والتداولية الترجمة ،تأسيسا على العالقة
املتينة التي حتكم اللغة ب��األدب ،كما يصفها ادوارد سابير بقوله « اللغة هي وسيلة األدب
كالرخام أو الطني في يد النحات .42إال أن علوم اللغة فتحت آفاقا ال حد لها في العمق
واالتساع ،فاللغة أيا كان جنسها وأصولها وقواعدها ،هي مشكلة ترتبط بالتفكير أكثر من
األدب ،وبالتالي فهي من ضمن املشكالت املعرفية  .43وارتباطها بالتفكير هو املدخل الذي
يسمح لنا مبقاربتها ،كما لو أنها مشكلة بيداغوجية تتعلق بتعلم التفكير.
فمنذ أن أرسى كانط قواعد املنهج ومن قبله علماء املنطق من قواعد يجري بناء العملية
التدريسية السيما في مواد اللغة والرياضيات على ما يستلهمونه من طرق تدريسية من
تلك القواعد ،ابتداء من مرحلة بناء املادة التعليمية ،مرورا باإللقاء وعمليات التحويل ،إلى
االستنتاجات ،وهم بذلك من حيث يدرون أو ال يدرون ،من الذين يكرسون قاعدة «املنطق
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املسيطر على العقل» املتساوقة مع مبدأ احلتمية ،املضادة لقاعدة «املنطق في خدمة العقل»
املتساوقة مع منطق االحتمالية العالية 44وهي القاعدة املفترضة كطبيعة للعقل ،من حيث
أن العقل أكبر من تلك القواعد التي أنتجها لذاته ،وعادت تكبله وتعيقه ،مثله في ذلك كمثل
قائد السيارة عندما تصبح هي املتحكمة في السائق حتى تقتله .
ومن تأثير أهمية القواعد في السياسة اللغوية التربوية في بعدها البيداغوجي ،يحرص
املعلمون على أن يحضر في أي تقومي س��ؤال عن مجاهيل القواعد وغريبها .،ولم ينفرد
املعلمون بهذا االهتمام املبالغ فيه بالقواعد ،بل أن مكانة املعاجم العربية في العمل األكادميي
املدرسي واجلامعي ،يدنو من التقديس ،قد مياثل ما للنص القرآني أو احلديث من تقديس،
ونسي األكادمييون النحويون منهم خاصة ،أن القواميس القدمية ،تضم في طياتها كثيرا
مما ال يفيد التلميذ ،ال من قريب وال من بعيد ،بل إن ما يعدونه معرفة لغوية ميكن أن
تكون عوائق لتعلم اللغة ذاتها ،وليست في ذلك أقل من ما تثيره الرياضيات من صعوبات
الفهم لدى التالميذ جراء التجريد واالبتعاد عن الواقع ،فهم في غياب التربويني وعلماء
النفس واألعصاب ،يصممون املعرفة اللغوية املدرسية خارج املعرفة بالدماغ ووظائفه اللغوية،
واجلهاز النفسي ووظائفه التعلمية ،أي دون إعطاء أي اعتبار لعالقة اللغة بالدماغ والفكر،
واملشكلة التدريسية عندهم تختزل في طريقة يخضع لها اجلميع وت��ؤدي إلى حفظ تلك
القواعد النحوية وااللتزام بها ،واستنباتها في النظام املعرفي للطفل وتخزينها في الذاكرة،
عبر بيداغوجيا « التكرار يعلم احلمار « مثلهم في ذلك كمثل من يحاول مالءمة حجم رأسه
حتى يتناسب مع حجم القبعة التي اشتراها لرأسه .فالهيمنة الشديدة للقواعد ،هو ما
جعل منظرو السياسة اللغوية ال ينتبهون إلى إمكانية وضع القواعد النحوية موضع النقد
الديداكتيكي والبحث عن مالءمتها نفسيا وعقليا وعصبيا وفق مقتضيات بحوث الدماغ
واجلهاز العصبي وعالقة الفكر باللغة.
والنتيجة املنطقية لهذه السياسة املرتكزة على احملتوى واللغة كقواعد والتجاهل التام
للطفل ك��ذات ،جتلى في ضعف اللغة في نواح عدة كطغيان اجلملة القصيرة في حديثنا،
وعدم القدرة على التوليد وضعف الثروة اللغوية ،وضعف التفسير والتأويل ،وفقر اخليال
وصعوبة إدراك املجرد وإدراك الكلية في النص واحتماالته في املعنى ،وضعف الرسم
واإلمالء واخلط .فضال عن اآلثار السلبية اجلانبية املتعلقة بطرق التفكير وتسطيحه .ولهذا
السبب نرى أن اللغة وإن هي كما تبدو في دراس��ات متخصصة كائن أو جسد مغلق يولد
من ذاته ولذاته أو تنتج قطع غيارها من ذاتها ،فهي أيضا شبكة مفتوحة اتصالية تواصلية
قبل أن تكون قواعد جامدة كما أكدتها دراس��ات حول اللغة واملعنى 45وأنها في دراسات
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فيقوتسكي وبياجيه وغيرهم ذات عالقة عضوية بالتفكير ،ويجري تعلمها وفق التفاعل بني
الذات واملوضوع أو وفق ما يسميه نشومسكي بـ «بنيات لغوية عميقة» املتأصلة في الذات،
والتي تكاد تكون فطرية ،فكل ذلك يستوجب استحضار الطفل كذات في كل موقف تعلمي،
السيما إذا ما تأكد ما ذهب إليه «جي بي .ث��ورن» من أنه بإمكان امل��رء ألن يشرح البنية
اللغوية لنص ما ،دون أن تكون له معرفة شكلية بالقواعد ،رغم ما للقواعد من أهمية قصوى
على مستوى األسلوبية والصياغة الصحيحة ،وهي زاد املكون الداللي التأويلي ،كما يعتقد
تشومسكي ،ذلك أن الصياغات غير القواعدية النحوية ( اجلمل الزائفة ) تثير مشكالت
تدخل املتواصلني في عالم من التأويالت حتى أن «كاتز «يقترح من أجل تفسير اجلمل الزائفة
( غير القواعدية ) إنتاج قواعد خاصة .تساعد على تفسيرها كما تساعد القواعد النحوية
على إنتاج الصيغ الصحيحة.46.
وعلى الرغم من أن القواعد كما يقول «روج��ر فاولر» يضعها النحوي لتوضيح وقائع
بنيوية معينة في اللغة خارج نطاق األفراد ،إذ ال يوجد في دماغ املتكلم العربي مثال خانتني
تسمى إحداها الفاعل والثانية املفعول .47فإنه يجب التنبيه إلى أن هذه الفتوحات املعرفية
الدماغية إذا صح التعبير وتداعياتها البيداغوجية ،ال ميكن قبولها إن تعدت إلى رفض قواعد
اللغة من أصولها وأساسها ،إذ أنها قد تؤول إلى دعوة غير مؤسسة علميا عندما تصبح من
ضمن أيديولوجية الرفض ،وال تقف عند ح��دود املشكل البيداغوجي الصرف ،ألن اللغة
بدون قواعد كأي شيء ،إذا لم يتأسس على قواعد يقف عليها وتكون طاقة له حتركه ،فإنه
سيصبح في حكم املجمد يندثر تدريجيا ،إلى أن ينقرض .ذلك أن رفض القواعد ودراسة
مبنى اللغة ،يعني في ما يعنيه رفض البحث في املعنى ،وتناول للغة كما لو أنها إشارات ورموز
صوتية وإيقونات كتابية بدون معنى ،أي فصلها عن معنى احلياة ،وهو ما يرفضه تيار عريض
في علم النفس له باع في معرفة معنى احلياة .واللغة العربية كما تبدو هي األخرى رهينة
الوضع احلضاري وضعفها وقوتها من ضعفه وقوته ،فإنها أيضا متتلك عجالت الدفع نحو
احلركة والتفاعل ذاتيا ،مبا توفر لها من قواعد نحوية وما توفر لها من قوة جتريدية ،وغيبية
وهي اخلاصية البارزة في اللغة العربية ،من حيث هي لغة ممتدة إلى ما هو حسي وما هو
جتريدي وما هو دنيوي وما هو أخروي وما هو ذاتي وما هو موضوعي...الخ .وهي ميزات
جرى ويجري تهدميها وجتريد اللغة في أطوار السياسات املعلمنة والعلموية والعوملية.
سادسا :التدخل العاجل :
من أجل لغة فصحى جامعة تربطنا مبنظومتنا القيمية احلضارية ،ومن أجل فصحى
ذات اجلسور بالعامية واللهجات احمللية حتفظ ارتباطنا مبعيشتنا وحياتنا اليومية ،ومن
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أجل وظائف للغة تتعلق بالفهم واإلفهام والتبليغ والتلقي ،ومن أجل حترير لغتنا من تعسف
ثقافي وسلطة خارجية ،ومن أجل إحياء الوظيفة املعجمية للغتنا ووظيفتها العقالنية
والتقنني والبالغة والقفه والكالم ،ومن أجل إحياء الوظيفة التشريعية واستنباط األحكام
ومن أجل إنتاج القول األدبي والشعر واخلطابة ،ومن أجل الكف واإلقالع عن لغة األوامر
وقمع السامع وإخضاع املجادل ،ومن أجل إدراج املتلقي كفاعل في النظام التواصلي
وإحياء بيداغوجيا سيكولوجية املتلقي ،ومن أجل ممارسة اللغة املنطقية والعقلنة ،ومن
أجل التجويز والتأويل وفق املرجعية القرآنية ،فمن أجل ذلك كله يجب أوال بناء مشروع
التعريب املدرسي وفق التراكمية املعرفية ،ألن تلك الوظائف خبرة سابقة بناها األسالف
وجعلوا من اللغة العربية لغة أدب وعلوم وإعجاز وتواصل وتأويل وفهم وإفهام ...الخ.
ومن أجل مكافحة ما أسميه بـ «الفساد اللغوي» في الكتابة واخلطابة ،فمن أجل ذلك
كله ،يجب أن نؤهل البحث العلمي اللغوي املعاصر عندنا ملواجهة كل ما يتحدى اللغة
العربية من املذكور آنفا ،ويتأسس ذلك بداية على إقرار جملة من التدخالت السريعة
على مستويات عدة نذكر منها .
 - 1دائرة املصطلح العلمي:
وإذا كان املصطلح العلمي لم يعد مشكلة جوهرية ،فالتجارب في تعريب املصطلح الرياضي
والفيزيائي والبيولوجي واإليكولوجي والتكنولوجي كثيرة ومتعددة وناجحة في جتربة العراق
وسوريا خصوصا ،ومصر ومختلف املجامع العربية .ولعل أبرز ما يجب التركيز عليه حاليا
كما يرى بعض الدارسني ،ليس هو تعريب املصطلح ،بل هو االتفاق على تسميته ودالالته،
والبحث عن سبل التقريب ما بني املناهج التعليمية في الوطن العربي ،حيث بدا عشرات
الترجمات وإنتاج عدد من أسماء ملسمى واحد يؤدي إلى بلبلة الفكر لدى الطلبة اجلامعيني
خاصة ،كما يجب دراسة اجلوانب االجتماعية والنفسية التي تتحكم في نشر مستوى لغوي
معني ،وهو جانب يهم اللغة املعيارية ( الفصحى ) .48كما يجب البحث عن سبل نشر املصطلح
وإشاعته وليس مجرد االتفاق بشأنه؛ بل العبرة بتوظيف ذلك االتفاق وإعداد آليات استعماله
في كل إنتاج أكادميي علمي ،وهي مهمة املجامع العلمية خاصة ومراكز البحث العلمي في
اجلامعات.
 - 2دائرة الهوية والثقافة:
 ،فعلى الرغم من مشاريع التجزيء التي أصابت العالم العربي ،وما تثيره من مشكالت وعوائق
تبقى الهوية محتفظة مبركزيتها الدينية ومحوريتها في اللغة والتاريخ ،حيث يبدو أن الهوية العربية
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وإن هي تراجعت وعادت لتصبح مشروعا لإلجناز ،كما هو حال اإلسالم ذاته ،منذ فقدان الهوية
املركزية لإلسالم كمؤسسة ،إال أن بقاءها كوجدان محرك للشعوب ال ميكن نكرانه.
وتأسيسا عليه ،ومن حيث أن اللغة العربية هي األق��در على أن تتبوأ مكانة األستاذية
التاريخية والثقافية لألمة العربية إن لم نقل لألمة اإلسالمية فال نرى التعريب في سياق
الهوية ،مجرد مشروع للعلمنة والترويج للعلم الغربي ليس إال ،فذلك استهتار بالتاريخ والهوية
ذاتها ،وال نراه كذلك مشروعا لترويج « كان أبي « والعودة إلى محاسن املاضي واالحتماء
به ،فذلك حتنيط للغة وتقزمي لدورها في متجيد املاضي ،وال نراه تكريسا لهيمنة إقصائية
للغات واللهجات األخرى ،فذلك خروج عن طبيعة اللغة العربية القائمة على فلسفة الدعوة
من حيث هي تواصل واتصال وتكريس لوظائفها ،وال نراه مشروعا للحياة الدنيا ،دون اآلخرة،
فذلك جتريد للغة العربية من رمزيتها الدينية ،وال مشروعا للحياة اآلخرة دون الدنيا ،فذلك
إقصاء لها من دوائر احلياة املؤسسية املجتمعية ،فمشروع التعريب إذا فقد أحد أبعاده ،فقد
مركزيته أو محوريته في سياق الهوية .وإذا أريد له أن يكون صمام الهوية ،يجب أن يحتفظ
باملنهج القرآني في التبليغ واحلوار ( رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من
لساني يفقهوا قولي) بأن ينطلق من فكرة االرتقاء بفطرة اإلنسان ،ليس بتهذيب ألسنة األقوام
وإضفاء املعاني اجلديدة للظواهر واملفاهيم وإطالق األسماء ،بل لالستفادة أيضا من خبرة
اإلنسان اآلخر املختلف ،فكل من اإلسالم واللغة العربية بوصفها أداته اخلطابية املفضلة ،ال
يتموقعان في دائرة مغلقة تفرض على الناس التخلي عن هوياتهم والدخول فيها ،بل أن اإلسالم
واللغة وفي سياق بيداغوجيا الدعوة هما من ينتقل إلى الهويات األخرى لزرع النبل والفضيلة
واملفاهيم الراقية للحياة ،بحيث يؤهالن الكل ويستثيران اجلميع بالرمزية اجلامعة (للقرآن
) للتعبير عن احلياة اآلخ��رة والبحث في اإلعجاز واملفاهيم واالستمرار في توليد العلوم،
وبالدرجة نفسها يجب أن تتكيف اللغة ومفرداتها مع الوضع احلضاري في إنتاج واستثمار
املفاهيم واملصطلحات والتعبير عن منتجات اآلخرين ،وتعزيز التفاهم والتواصل العاملي ،ذلك
ما نعده مشروعا يوفر األمن اللغوي كهوية ،كما كان وقت الرسول والعهد الرشدي يحفظ اللغة
العربية ويحفظ بالدرجة نفسها لغات األقوام األخرى ،وهو منهج بحكم صالحيته الزمكانية،
فإنه ينسجم مع األوجه املختلفة للتعاطي مع مفهوم العوملة املضطرب اليوم ،فإن هي توحيد
وانسجام وتقارب ووفاق لغوي عاملي ،كما تبدو في بعض املقاربات فتلك هي خاصية اللغة
العربية من حيث هي من ضمن اللغات البشرية األولى ،والنزوع نحو توحيد األصل اللغوي
لإلنسان ،وإن هي متيز وتكتل إقليمي وتنوع ،فاللغة العربية رغم ما تتعرض له من هيمنة
وتهميش عاملي ،ميكن لها مبا تتمتع بها من مرونة وفلسفة التآخي والتوسط والتوازن اللغوي،
وما أثبتته من تكيف سريع والقابلية الفائقة للبرمجة والرقمنة ،أن جتعل من التكتل تنوعا
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كما هو في وضعها االنتشاري والتوسع دون استحداث أي صراع ،بل وميكن القول بأنها أكثر
اللغات قدرة على قيادة الوضع العوملي إيجابيا على اختالف مفاهيمه .فإحراز اللغة العربية
لعامليتها األولى ،لم يكن بوازع الهيمنة وال بوازع الصراعات والتكتالت كما هو الشأن اليوم في
الوضع العوملي ،بقدر ما كان بدافع التعارف والتعاون وبدون عنف لغوي ،وتأسيس عاملية اللغة
العربية على غير فلسفة ما للعنف اللغوي ،هو املشروع املفتقد اآلن في العوملة ،وهو املشروع
الذي نراه بحس متفائل يقضي على ثنائية األصالة واملعاصرة ،ويقضي على العنف اللغوي
والتمييز اللغوي والوأد اللغوي ،بل يوظف الثنائيات في كل جتلياتها اللغوية كجدل إيجابي
في امليالد واالنبعاث اجلديد ،ويقضي على ثنائية الدنيا واآلخرة من ضمير الفرد ،ويقضي
على ثنائيات االزدواجية اللغوية ،ويقضي على ثنائيات املذكر واملؤنث ،ويقضي على التعصب
واإلثني والعرقي ،ويقضي على االستقطاب الفكري(األيديولوجي العلمي احلاصل ) وتلك هي
أسس التخلص مما علق باملشاريع التطويرية للغة العربية من علمنة و علموية وعوملة .
 - 3دائرة األمن اللغوي( :من تعلم لغة قوم أمن مكرهم )
يشدني هذا النص الذي يسنده البعض إلى رسول الله وأحس بارتياح شديد عندما
أقرأه كحديث إن صح سنده في ضوء نظرية اإلخاء اإلسالمية ،وهي إحدى القراءات
املمكنة للنص ،على الرغم من عنفوان داللته الظاهرية التي حتاول أن ترغمني كلماته
بدالالتها الظاهرية على قراءته في سياق نظرية املؤامرة ،وهي داللة أأبى الركون لها،
ألنني أحس عند استحضارها باضطراب ونفور املعاني مع املنظور اإلسالمي للعالقات
بني بني اإلنسان ،وهي عالقات يحكمها األمن من اخلوف والتسامح والتآخي واحلب
والتعاون والتعارف ،مما يجعل املسلم بعيدا عن توقع املكر أو اخلداع من أحد من بني
جنسه ،إال من اتخذه ع��دوا .فليس هناك في أصل البشر ما يدعو للقول الهوبزي (
اإلنسان ذئب ألخيه اإلنسان ) .إال وهي حاالت استثنائية تظهر كانحراف كما هو اليوم
في حالة األمركة.
وقراءة النص في ظل معاني األخوة وحقوق اآلخرين علينا ،من حيث هي قراءة ممكنة،
تسمح لنا بأن نضع النص كقاعدة ملشروع األمن اللغوي ،ويتأسس على وجوب االعتراف
باآلخر ،مهما كان ،ثم وجوب تعلم لغته كحق من حقوقه علينا ،فإذا استوفيناه ،استوفينا
شرط أمننا من مكره ،إذ أن أمننا من مكر اآلخر ،مير حتما مبوجب هذا النص بحق
اآلخر الشرعي علينا في قراءة وتعلم لغته ،وهو ما يؤسس للتقارب والتعارف واالنفتاح
ملنع أي إحساس باإلقصاء .
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فاألمن اللغوي اجلماعي من حيث هو مشروع للسالمة والنماء اللغويني في نطاق األمن
القومي ،ال يتحقق إال عندما ننفتح على لغات األقوام األخرى ونتعلمها ،إذ أن املقصود من
« كلمة أمن مكرهم « من منظور اإلخاء ال تعني فقط كما يحيلنا معناها الظاهري تفادي
خداعهم وشرهم ،وال تفيد مجرد املعرفة بأساليبهم املاكرة حتى ال تصيبنا ،بل هي قبل
ذلك دعوة لالنفتاح عليهم والتقرب الوجداني والرمزي منهم ،فمكر القوم كما قد يصيبنا
من جهلنا للغتهم وأسلوب تفكيرهم وحياتهم ،وجهلنا مبا يكنوه لنا من عداءات وبغضاء
ال نعلمها ،قد يصيبنا أيضا من تهميش لغتهم من حيث هو تهميش لهويتهم وكياناتهم
وخصوصياتهم الثقافية ،السيما في حالة التقارب اجلغرافي ،حيث ننغلق وينغلقون على
الذات وتسود التمركزات ،فلن يسود العالقات البينية بعد ذلك ،إال اضطراب وبروز ما
يسمى بـ ( الغيتو املتبادل )الذي يؤدي بالضرورة إلى التصادم الثقافي.
ومن ثمة ميكن القول بأن تعلم لغات اآلخرين حتى ولو ألغراض معرفية نفعية ،ال
ينفصل عن أمن الهوية القومية ،فهو بداية شرط لنماء لغتنا وانتعاشها وحفظها من
االنغالق ،وهو أيضا طريق إلى ال��ود والوجد ،فال شك أن من تعلم لغتي وحت��دث إلي
بها وفهم وجداناتي وتفكيري وأساليب حياتي ،سأشعر حياله باحلب والتقرب والدفء
واألمن ،والشك أن األحاسيس النبيلة الناشئة عن تبادل تعلم اللغات بني األقوام والعواطف
والشعور بالتقارب البيني ،وتقليص للمسافات االجتماعية ،هي إمناء للود واحلب املتبادل،
له تداعيات إيجابية على األمن اللغوي القومي .،وعليه فاألمن اللغوي وفقا لهذا النص
يطرح كما لو أنه ممارسة للتثاقف والتبادل اللغوي ،وال يتأتى مبجرد وضع احلواجز
والقواعد الصارمة واالنحياز والدفاع عن اللغة األم ،بقدر ما يتأتى باالنفتاح وتفادي
أشكال اإلقصاء واالنغالق واملقاومة .من حيث هو انفتاح على تعلم اللغات األخرى،
فالعربي ( املسلم ) عندما ينفتح على اللهجات واللغات األمازيغية والتركمانية والفارسية،
ال شك أنه سيبعث برسائل إيجابية لدى أهلها ويؤسس النطباعات حسن اجلوار واملعاملة،
وتبادل التفاهم واخلبرات ،من حيث يشعر أو ال يشعر ،متاما كما حس بذلك العربي عند
إقبال األمازيغ على تعلم اللغة العربية ووضعها موضع هويتهم ،وأن االزدراء من اللغات
واللهجات ،سوف لن ينمي إال البغضاء والتحاسد من شأنه أن يهدد أمن اللغة والقوم
على حد سواء.
 - 4الدائرة الديداكتيكية والبحث العلمي البيداغوجي:
دائرة تعاني هي األخرى صعوبات ومشكالت كما تظهرها الدراسات األلسنية إن على
املستوى املعرفي ،أو املستوى التدريسي ،أو على املستوى املنهجي .وال يسمح لنا في هذا املقام
170

السياسات اللغوية في اإلصالحات التربوية

أ.د.العربي فرحاتي

رصد جميع أبعاد هذه الدائرة امللتبسة أصال في املعرفة اللغوية ،وسنكتفي ببعض األساسيات
التي تنير لنا السبيل لتطوير ال��درس اللغوي ،من حيث هو أحد أهم األس��س البنائية في
إستراتيجية النهوض بالعربية في بعدها العلمي وبعدها التعليمي التعلمي .
وتختصر األسئلة الديداكتيكية اللغوية عادة في كيفية االكتساب اللغوي كنسق ،وكيفية
تعلم اللغة كمفردات وبنيات وتراكيب .وعالقة النسق اللغوي باحمليط النفسي واالجتماعي.
وهي أسئلة ال جتيب عنها استراتيجيات تدريس النحو التقليدي كما هو مشاع عندنا كقواعد
صرفية وإعرابية ،األمر الذي يحتم من اجل النهوض باللغة علينا أوال كما ينصح به الدارسون
االنتقال إلى النحو الوظيفي واستراتيجياته التعليمية التعلمية ( العربية كمادة تعليمية ) في
نطاق مستجدات علوم األلسنية اجلديدة وما تقتضيه عمليات النقل الديداكتيكي للمعرفة
العلمية النحوية (النحو الوظيفي كنظرية لسانية لغوية عاملة ).
 .وملا استقر األمر في التراكم املعرفي اللغوي الديداكتيكي على أن تعلم اللغة ،إن هو إال تعلم
لكفايتها التواصلية من حيث هي قدرات لسانية وكتابية ومنطقية ومعرفية وإبداعية وتداولية،
فإن ديداكتيك اللغة ال يكون نافعا ومحققا لتلك األسئلة ،إال باالنفتاح اللغوي على السياق
النفسي واالجتماعي والثقافي .أي أن املقاربة البيداغوجية املتمركزة حول نشاط اجلماعة
(السوسيوبنائية) هي األرق��ى واألفضل من تلك املتمركزة حول امل��ادة أو الشخص في تعلم
اللغة العربية ،من حيث هي تعلم للنحو الوظيفي ،سواء في النماذج الديداكتيكية االستقرائية
أو االستنباطية ،وهي األكثر انسجاما مع تدريس الظواهر اللغوية ( اجلمل .النص .العطف،
والروابط ،واحل��روف ،اإلع��راب ،التراكيب ،البنيات ،الوظائف ،التداول ،التأويل ،التواصل
...الخ )  .49ولذلك ال يجب أن يقف تعليم اللغة عند حدود تعلم النظام النحوي وصرامة
القواعد ،وبعض األنشطة كالقراءة واخل��ط والتعبير بالصور التقليدية املعتادة ،فالنظرية
التوليدية للقواعد كما هي عند تشومسكي تفيد أن اللغة ال تعتمد على احلفظ والتكرار ،بل
تعتمد على نظام يولد البنية50 .
وديداكتيكا اللغة من منظور املقاربات اإلعالمية االتصالية ،ال يقف عند هذه احلدود مبا
أضافه العقل التواصلي والثورة التكنولوجية املعلوماتية من معارف تزاوج بني العوالم االفتراضية
والعوالم الفيزيائية ،وهو ما يطرح معرفة ديداكتيكية تتعلق مبا يسمى اليوم بـ “هندسة احلوار”
من حيث هو جدل املتواصلني ينسجم أكثر مع ما ميكن أن نسميه الفعالية التواصلية املنسجمة
مع مبادئ العقل التواصلي ،وهو البديل املفترض لديداكتيكا اإلب�لاغ والدمج املنسجمة مع
العقل االستراتيجي التحكمي السيبرنيطيقي السائد في العصر الصناعي .ذلك أن الفعالية
التواصلية تتطلب ديداكتيكا مبنية على معطيات علوم التواصل ( العلوم املعرفية والعصبية،
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والعلوم املعرفية الفيزيائية والهندسية ،والعلوم اإلنسانية واالجتماعية 51 .وهي معطيات
غيرت من النموذج الفيزيائي االتصالي املعقلن الذي أخفى أو جتاهل كما يعتقد “إدغار موران”
معظم هذه األبعاد في هندسة احلوار ،كما هو احلال في منذجه “ شانون” الصناعية .وبعد
ذلك ال ننسى معطيات العلوم املعلوماتية وما ضاعفه “اللوغوس” اجلديد ( ،الكومبيوتر ) وما
أتاحه من متدد اإلنسان عقليا باحلاسوب ،ومتدد جهازه العصبي االتصالي باإللكترونيات ،كما
متدد في الوضع الصناعي قبل ذلك باآلالت امليكانيكية وضاعف جهوده ،فغير من االتصال
ليجعله أكثر إنتاجا لإلجماع عبر الوسائل اإلعالمية اجلماهيرية ،وهو اليوم يسعى أكثر إلنتاج
الفردانية والفاعلية التواصلية .52 .ومع هذا التطور احلاصل في عتاد االتصال وأمناطه ،وما
نشأ عنها من معارف ،إال أن االتصال اإلنساني يبقى بخاصيته اإلنسانية (نقدي في جوهره )
يضعه ذلك في ما وراء الفيزيائي والنمذجة السيبرنيطيقية واالفتراضي والنمذجة املعلوماتية،
فله معطياته اخلاصة تلك هي آراء من يبحثون في أحشاء اللغة .
دائرة العوملة :
كما أن للعلوم واملعارف واألشخاص واملجتمعات هويات تعكسها لغاتها ،فللزمن أيضا
لغته ،تعكس طرق عيشه وتواصله ومنجزاته وتفكيره ،إذ مييز الباحثون لغة خاصة كانت
سائدة في الوضع الزراعي ،متيزه بأشكاله التواصلية الشفوية والكتابية ،ولغة خاصة تعكس
جوهر وماهية الوضع الصناعي والتجاري ،ولغة خاصة تعكس طرق تواصله وتفاعله ،وللعهد
املعولم كما تبدو معامله لغته اخلاصة آخذة في التشكل في معامله الرئيسية .فإذا كانت اللغة
في زمن متركز االتصال الشفوي تكرس انتماء الفرد ومتاهيه مع اجلماعة ،وفي زمن متركز
الكتابة في النسق االتصالي ،تكرس اللغة توكيد األنا القيمية اخلاصة ،وفي طور ازدهار
وسائل اإلعالم اجلماهيرية وثقافة املؤسسة في الوضع الصناعي ،هي لغة لتكريس االنتماء
املؤسسي والوطني واجلمعنة الصناعية ،وثقافة التجاور املكاني والزماني وتعزيز التواصل
اجلمعي وصناعة ال��رأي العام وإنتاج الفردية املمثلة للجماعة احمللية...الخ فإن اللغة في
الزمن العوملي تنحاز أكثر إلنتاج وتعزيز الفردية العاملية واالتصال عن بعد ،وثقافة التجاور
االفتراضي ،والتعامل مع اآللة ،وتكريس ثقافة الصمت ،وتقليص التواصل الشفهي لصالح
التواصل الرقمي عن بعد.53 .
ولعل تكنولوجيا املعلوماتية ،أدت إلى حتوير أساسي في الوجود اإلنساني ،من وجود
فيزيائي أكثر ،إلى وجود افتراضي أكثر ،فاليوم بدأنا نعيش مع الفرد اإلنترنتي ،واملجتمع
األنترنتي ،واملؤسسة األنترنتية ،واحلكومة األنترنتية واملدرسة األنترنتية...الخ من حيث هم
موجودات افتراضية اتصالية حقيقية .حتتاج من أجل فهمها ككينونات إلى تطوير أساسي
في معارفنا اللغوية ،للتعبير عن هذه الوضعيات االفتراضية ،بصفتها وضعيات معيشية ،لها
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حاجاتها ورغباتها وطموحاتها وسلوكاتها ووجداناتها ،أي لها هويتها حتتاج إلى تأسيس علوم
افتراضية ،ومنها اللغة االفتراضية املرقمنة .واملشكلة قبل ذلك تطرح كقلق وج��ودي على
مستوى األنترنت ،إذ أن الريادة اليوم للغة االجنليزية واللغات األوربية ،مبا حتتكره من إنتاج
معرفي هائل ،مقابل وجود للغة العربية ،في املستويات ما دون األدنى باملقاييس العاملية .بل
إن الوضع يبدو أخطر من ذلك ،فالنخب العربية االنترنتية وفي زحمة مشاريع التكيف ونزعة
اللحاق بالركب احلضاري ،سلكت الطرق السهلة املبتذلة في ذلك ،حيث أكثرت من االقتراض
اللغوي من االجنليزية خاصة ،وقليل ما تلجأ إلى تعريب الكلمة واملصطلح واالسم ،بل أن كتابة
اللغة العربية باحلروف الالتينية ،أخذت في االنتشار في تبادل الرسائل اإللكترونية القصيرة(
 ) SMSمع ظهور حروف برسم جديد ،مما قد يثير مشكلة تقنية أخرى مضافة ،وهو ما قد
يؤدي كذلك إلى تهجني اللغة العربية وتشويهها نطقا وكتابة ،فتغدو ال هي في ذلك تعبر عن
هويتها الثقافية وأفكارها و وجداناتها وتاريخها ،وال هي تعبر بشكل واضح وأمني عن علوم
ومنتجات الغير ،وهو ما عدنا نلمسه بوضوح اليوم ،إذ تدحرجت لغتنا من كونها لغة إنتاجية،
إلى لغة استهالكية وترويجية ملا ينتجه اآلخرون من علوم ومعارف وخبرات.
واخلالصة:
يبدو أن الوعي اللغوي العربي ما زال بعيدا يراوح حتت وطأة احلماس وعقدة «كان أبي
« وحتت تأثير النزعة التعليمية التسطيحية للمسألة ،ولم ينتقل بعد إلى النضج الوجداني
والقوة العقلية املطلوبة ،كما يهدينا إليه القرآن الكرمي بقوله (يا يحيي خذ الكتاب بقوة ) وما
زال الوعي العربي لم يفقه بعد ،قوله تعإلى (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند
الله أتقاكم)54وإدراك أهمية اللغة الدعوية باعتبارها مفردات التواصل مع اآلخر كما أدركها
األولون منا ،من حيث هو إدراك لواجب االتصال يفيد في الدنيا واآلخرة له مهاراته اخلاصة.
فما ظهر من االهتمام اللغوي املعلمن في السياسات اللغوية للدول العربية املجزأة ،ال يعدو
أن يكون شحنات عاطفية عابرة متدثرة باحلداثة واألوضاع احمللية ،أضرت مبشاريع التعريب
وأفشلته في مواجهة مشكالت اللغة العربية ،إن في املنت وإن في مشاريع املنزلة االجتماعية،
دون مناقشة مسلماتنا اللغوية واملقوالت في نطاق مستجدات علم النفس واالجتماع ،ودراسات
عمل املخ واألجهزة العصبية ،وعلم اللسانيات والتكنولوجيا احلديثة ،ودون مناقشتها حتى في
بعدها األخروي التعجيزي كخاصية للغة العربية تدعو لإلبداع .فعالم اليوم هو عالم يدعو
اللغة أن تستوفي شروط االستجابة جلملة من املؤتلفات يحصيها “نبيل علي “ خاصة في
ثنائيات (احليوي الفيزيائي ،اإلنساني واآللي ،الواقعي واخلائلي ،الفردي واجلمعي ،احمللي
والعاملي ،الشعبي والنخبوي امليكرو واملاكرو ...الخ ).55
ومن الطبيعي أن ال تتمكن أية لغة من استيفاء ذل��ك ،إال مبواجهة صعوبة التنظير،
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واخلروج من أحبولة االستقطاب العلمي اليقيني للنظريات احلداثية ،وكذا حترير مشاريع
التعريب من األدجلة وسحبه من أيديولوجية اإلرادات ،ووضعه موضع البحث األكادميي
احلر،
وكما نرى أنه إلجناز التنظير اللغوي ،يجدر بنا أن نستأنف التجربة التاريخية بوعي ،من
حيث هي جتربة لبناء اجلسور بني الفصحى واللهجات احمللية واللغات األجنبية ،كما فعل
قدميا اجلاحظ وابن خلدون والفرابي وغيرهم ،ومد اجلسور بني اللغة وفلسفة العلوم ،قصد
إعادة فلسفة واقع لغتنا والتعبير عنه بصدق ،ومد اجلسور بني لغة آخرتنا بلغة دنيانا كما
هي في ديننا ،وهي مقاربة متكننا من لغة تهيمن عليها العالقات النفعية التي حتكم لسان
املتكلم واملستمع ،إلى لغة تكرمي اإلنسان كوضعية من حيث هي وضعية دنيوية وأخروية،
وهي احلالة التعبيرية التي تتأسس على قيم القرآن ،وجتعلنا في مقدمة املتحاورين األحرار،
حيث ندرجهم وعلومهم كألسنة ووجدانات وعقول وعلوم وفهم خاص للعالم ،نأمتن بهم،
ونأمن منهم ،وبذلك تصبح لغتنا العربية نقدية للذات ولآلخر على حد سواء ،فيكسبها ذلك
أهم عناصر احلياة
وبعد ذلك يجب علينا مواجهة مشكلة حوسبة اللغة العربية ورقمنتها كمشكلة تطرح
على مستوى البرمجيات وعتادها اإللكتروني ،فما أجنز وحتقق في هذا الشأن ليس
بالهني وال باليسير ،إن على مستوى احلرف أو الكلمة أو اجلملة ،حيث كان إنتاج أنظمة
إلكترونية (صخر ،وي��ن��داوز عربي ،لوحات املفاتيح ،وشاشات العرض ونظم اكتشاف
األخطاء واملعاجلة اإلمالئية ،وتصميم البرمجيات اللغوية العديدة ...الخ كل ذلك له قيمته
في مواكبة مستجدات العوملة اللغوية ،غير أنها ما زالت باملقارنة العاملية بعيدة عن أن تتبوأ
مكانتها الالئقة بها جتعلها في مصاف اللغات العاملية ،والتأسيس العلمي للمشكلة اللغوية
كبديل عن التأسيس األيديولوجي ،هو ما قد يتيح لنا إمكانية ال محدودة في االستفادة من
ال زمنية النص القرآني وزمنيته في الوقت نفسه ،فنفتح معانيه في كل حني على البحث
املستمر ،وهو مفتاح تطوير اللغة ذاتها وإنتاج علوم لغوية نثري بها حضارة اليوم ونساهم
فيها كما نعتقد ،مبا يتيحه لنا ذلك من إمكانية إنتاج الفكر ،من حيث هو الوقود الالزم
لقوة اللغة وديناميتها ،وانتشالها من وضعية االستهالك وزمن سقوطها في اللهث وراء
التعبير عن الوضعيات االقتصاد واالجتماع مبفاهيم ليست من صلبها ،بدل أن تساهم في
إدارتهما ،والوضع العاملي يدعونا لننطلق في املساهمة واإلثراء حاال ،وال نلتفت إلى اللذين
يلغون في لغتنا وقرآننا.
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في نقد المعادلة التربوية لثالثية
التعليم والمجتمع والعمل
إشكالية تكافؤ الفرص التعليمية في السوسيولوجيا الفرنسية
أ.د.مختار مروفل
أستاذ حماضر ،قسم علم االجتماع  -جامعة معسكر ،وهران  -اجلزائر

تقدمي :إذا ما أردنا التباحث يف إشكالية اجملتمع والتعليم خالل الفرتة احلديثة ،فإنه من
املهم أن نس ّلط الضوء على التجربة الغربية التي عرفت حراكا استثنائيا يف هذا اجملال،
ّ
متخض عنه حدوث طفرات غري مسبوقة ،طاولت اجملتمعات الغربية يف بعديها املادي
واألدبي ،وجتاوزت احلدود اجلغرافية لتشمل بعد ذلك اإلنسانية جمعاء .لقد ارتبط تاريخ
التعليم يف الغرب منذ اللحظة األوىل بالتحوالت االجتماعية وبتوزيع املكانات واالمتيازات،
لذلك كانت املسألة البيداغوجية حتمل يف طياتها الوجه اآلخر ،لتطلعات اجملتمع على
اختالف فئاته ومذاهبه ،تطلعات تضع على احملك املستقبل السوسيو -مهني خلريجي
التكوين والتعليم من خمتلف املدارس واملعاهد واملؤسسات اجلامعية ،وتضع معه سؤال
التعليم والتغري االجتماعي ،على رأس أولويات التفكري السياسي واالقتصادي الذي طاملا أ ًرق
وشغل بال احلكومات والعاملني يف الشأن العام.

حول هذا املوضوع سنحاول التساؤل ،عن الكيفية التي مت بها معاجلة إشكالية التعليم
واملجتمع من الناحية األكادميية؟ وكيف تطورت هذه املسألة في فرنسا على وجه اخلصوص
التي عرفت أحداث سنة  1968الطالبية ،والتي كان لها بالغ األثر في إعادة ترشيد النظام
الدميقراطي وإعادة التفكير في مبدأ تكافؤ الفرص؟.
إن مقاربتنا هنا تود أن تكون ابستيمولوجية املشرب ،نعيد من خاللها بسط أهم املفاهيم
واملصطلحات املتصلة بهذا املوضوع وإع��ادة مراجعتها وفق املقتضيات الزمنية ،والتحوالت
الكبرى التي تعرفها املجتمعات اليوم .تستوجب منا هذه املسألة التركيز على مؤسسة اجلامعة،
وذلك باعتبار أنها تشكل رأس حربة التكوين والتعليم العاليني ،املنتج للنخب وللمهارات التي
يفترض أن تقود قاطرة التقدم والتنمية في املجتمعات.
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.1اجلامعة حملة تاريخية:

تعتبر اجلامعة ال��وارث الشرعي ألولئك ال��رواد القروسط ّيني،إذ حافظت على طول مدة
القرن التاسع عشر على تلك الروح “السكوالستيكية” ،في تنظيم الكليات من حيث الدرجات
واالمتحانات وكذا متسكها باملؤثرات الثقافية الكالسيكية ،التي متنح املجال األوسع لتدريس
ِ
املشخصة .إن اإلنسان هنا كان هو محور هذا
اللغة الالتينية واليونانية والنماذج العامة غير
التعليم وغايته،هذا التعليم الذي ال يأبه وال يلتفت إلى األبعاد وال إلى اجلذور التاريخية ،إنه
أي انتماء قومي
تعليم يتصف بالتجريد وبالتصورات الشكلية أي مبعنى“ ،تعليم مفرغ من ّ
وتاريخي”( ،)1()E.Durkheim, 1969 : p.318إن هذا النمط من التعليم االفتراضي تصادم
في مرحلة من مراحل تطوره،بالبيداغوجية الثورية التي تلتزم بالواقعية من خالل األحداث
واملتغيرات املعيشة ،واألشياء امللموسة على التصورات النظرية العامة ،لذلك ع ّدا لتفاهم بني
البيداغوجيتني أمرا متعذرا.
من هذا املنطلق نعى االجت��اه الثوري ،التعليم اجلامعي وأعلن عن موته وذل��ك بعد عجز
األخير عن التكيف مع الثورة .ضمن هذا السياق أنشأ التوافق ّيون مدارس مركزية متعددة،
التخصصية العلمية ،لكن دون إهدار لكونية الفكر الكالسيكي املوجود في
تشتغل باألساس على
ّ
التصور املوسوعي للمعرفة ،واملبني على احملافظة على الوحدة في تعليم العلم،لذلك ّ
مت تأسيس
نظام مدرسي ميثل جميع التخصصات العلمية النافعة لإلنسان،بوصفه مواطنا وبنا ًء ملستقبل
مهني.
مع دمقرطة التعليم وتعميمه سنة  ،1960وظهور اجلامعة العمومية التي كانت من قبل ذات
صدى طيب وليس مثلما عليه احل��ال اليوم،كان احلديث ي��دور آن��ذاك حول فضائل املدرسة
سجل
وحول الرفع من وتيرة التكوين والتعليم ،ذوي الصلة الوثيقة باحلياة االقتصادية .لقد ّ
Boltanskiحينها املالحظة التالية قائال“ :إن التنامي امللحوظ للطلبة ولإلطارات ،شكل في
بداية الستينيات أرضية مشتركة ،بني املؤسسات وبني التنظيمات األيديولوجية ،فاليسار اجلديد
من جهته نظر إلى العملية التعليمية ،على أنها انتصار للطبقة الشغيلة اجلديدة وللمجتمع املا
بعد الصناعي ،أما الليبرالية اجلديدة فلقد اعتبرت ذلك على أنه جناح “ملجتمع الوفرة” ،وأنه
إعالنعلى نهاية األيديولوجيات واستبدالها بعد ذلك “بالتقنيات العقالنية في أخذ القرارات”(L.
.)2()1982 ,Boltanski
لقد عززت تلك املواقف الرغبة في مضاعفة اإلنتاج على مستوى النظام التربوي ،وذلك
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من أجل تقوية الصناعة بحسب ما متليه القيم واملعايير الغربية في التعليم .لقد كانت أغلب
اخلطابات حينها تصب في هذا املعنى ،وذلك عندما كانت تتحدث عن عالقة املدرسة باملجتمع،
فالتوجس الغالب آنذاك كان من ندرة األيادي العاملة املؤهلة ،ندرة تتطلب معاجلتها بالتحفيز
على التمدرس وحتصيل التكوين .لكن بعد سنوات قليلة من ذلك ،مت التراجع عن هذا التوجه
الطموح ،وانكفأ الكثيرون ليشككوا في قيمة الشهادات وفي أهمية املتخرجني ،فكيف مت جتاوز
خطاب الندرة وتعزيز التربية ،واستبدال ذلك كله بأيديولوجية التضخم التي أدت إلى تدني قيمة
الشهادات وتراجع الطلب عليها؟.
.2الورثة و السمت االجتماعي:

في ستينيات القرن املاضي ،تعرض العديد من حاملي الشهادات إلى انتقادات واسعة طعنت
في قيمتهم وأهميتهم وطالبت باالستغناء عن كفاءاتهم،فلم يعودوا مطلوبني كما من ذي قبل
في سوق العمل الذي أصبح بدوره مبعث قلق لدى اجلميع.لقد أثر هذا السياق اجلديد في
يحج إليها طالبو الثقافة العليا،والتي كانت
جمهور الطلبة ك ّما ونوعا،فاجلامعة التي كانت قبلة ّ
حكرا على النخب القليلة املقتدرة على حتصيل التعليم ،أصبحت اآلن موضع تساؤل من قبل
جميع “طالب الثقافة” .لقد انتقلت هذه املؤسسة بذلك من مرحلة التناظر واالستقطاب الذي
كان حاصال ،بني الثقافة العلمية وبني الثقافة اإلنسانية ،إلى مرحلة التساؤل عن مدى تناسب
اجلامعة ومكانتها النخبوية ،مع األع��داد الهائلة من الطلبة املنتمني إلى الطبقات الدنيا من
املجتمع .لقد كان سؤال تدني املستوى هنا حاضرا بقوة آنذاك،باألخص بعد اكتساح هذه الفئات
اجلديدة مقاعد التعليم اجلامعي.
عند هذه املرحلة بالذات نشر كل من Bourdieuو Passeronكتابهما “الورثة”وذلك سنة
 ،1964وكانعنوانه الفرعي الطلبة والثقافة
( ،)3()1964,P.Bourdieu, J.-C. Passeron Les Héritierأي مبعنى أن حتليل
الرجلني لم يقتصر على الثقافة واجلامعة وحسب ،وإمن��ا اتسع نطاقه ليشمل أيضا الطلبة
والثقافة .لقد أوضح الباحثان مبا فيه الكفاية ،أن الطلبة وإن كانوا على نفس القدر من املساواة،
من حيث احلق في الدخول إلى اجلامعات ،إال أنهم في واقع األمر ليسوا سواء،فهم في احلقيقة
عبارة عن مجموعتني غير متجانستني ،مجموعة ق��ادرة على اكتساب املعرفة اجلامعية بكل
سهولة وسالسة ،ومجموعة أخرى عاجزة عن ذلك،فأين مكمن اخللل إذن؟
بحسب الباحثني  Bourdieuو  Passeronفإن املجموعة األخيرة هاته،وعلى الرغم من
تلقيها من الناحية البيداغوجيةاملعرفة نفسها التي تتلقاها الفئة األولى،إال أنها في واقع األمر
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تعاني باستمرار من مؤسسة ال تدعمهابالدليل السلوكي ،الذي مي ّكنها بشكل مرن وسهل من
حتصيل تلك املعرفة .فالدليل السلوكي هذا كما يؤكد الباحثان املذكوران ،هو موجود خارج
املؤسسة التعليم ّية ،إنه متوفر لدى العائالت والطبقات العليا من املجتمع ،لذلك فإن الفئات
االجتماعية األخرى التي ال متتلك هذا املوروث،ستتعرض لعوائق ومطبات ،ال يستطيع تخطيهاوال
التخلص منها إالالقليل من الناس.
إن هذا التذكير السريع بالتوجهات الكبرى للورثة،وعجز اجلامعة عن التكيف مع جمهورها،
يحمالن في طياتهما إرهاصات ما سيأتي في ما بعد .فحركة  )4(68وكذلك قلّة التوظيف الناجم
عن هبوط قيمة الشهادة،والذي أدى في ما بعد إلى أزم��ة  ،1973كلها مؤشرات تذهب في
االجتاه نفسه ،الذي كان قد أشار إليه  Bourdieuوزميله  Passeronمن قبل.
يتأكد مما تقدم ،أن احلديث عن التمدرس ال ينبغي أن يكون عنصرا مستقال بذاته ،إمنا
هو متواجد في صلب الرابطة التي جتمع مؤسسة التربية بسوق العمل ،فال داعي إذن لتقدمي
التبريرات للمناقشات التي تدعوا إلى فك االرتباط بني اجلانبني،وال تعترف بالصلة الوثيقة
املوجودة بني ما يعرف بدميقراطية التمدرس وبني دميقراطية املجتمع .من هنا تأتي أهمية
الطرح الذي جاء به كل من  Bourdieuو ،Passeronفلقد فكك الرجالن بعمق مسلّمة وظيفة
إعادة إنتاج النظام القائم،إذ الحظا أن جهاز املدرسة وباألخص جهاز اجلامعة يعمالن بشكل
ممنهج على إعادة إنتاج ذلك ،وهذا من خالل ترسيخ قيم ومعايير بعينها يتبناها اجلهاز وتكون
في صالح فئة دون األخرى .بهذه الكيفية فإنه يسهل على الورثة تبرير سيطرتهم،على املناصب
القيادية املختلفة ملؤسسات الدولة مستندين في ذلك إلى ذريعة الرأسمال الثقافي الذي ميلكونه
دون غيرهم،والذي عادة ما يكون متسقا و منسجما مع قالب اجلامعة.
إن احلياد الشكلي الذي تبديه مؤسسة املدرسة ،إمنا يخفي من ورائه وظيفة اجتماعية تعمل
على شرعنة وعلى تبرير التباين واالختالف،املوجودين بني الطبقات وذلك حتت اسم وذريعة
الوظيفة التقنية إلنتاج املؤهالت .فاملدرسة إذن متلك باملرة وظيفة تقنية إنتاج شهادات التمكن
والتأهل ،ووظيفة اجتماعية أخرى تتعلق باحملافظة وبتكريس السلطة وكذا االمتيازات”،فهي
بذلك تعيد حتويل االمتيازات االجتماعية واملدرسية إلى امتيازات اجتماعية مجددا”(P.
“ ،)5()p204: 1970,Bourdieu, J.-C. Passeronلذلك تعد املدرسة من أفضل الوسائل
الداعمة إلعادة إنتاج النظام القائم”(نفس املرجع ،ص.)6()206 :
وخالص ًة للقول نلحظ،أ ّن عالقة اجلامعة بالتغير االجتماعي من وجهة نظر Bourdieu
وصاحبه  ،Passeronتتلخص في ثالث محطات رئيسية ،األولى منها تتصل بعالقة اجلامعة
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بالثقافة والثانية تعنى بعالقة اجلامعة بجمهورها الطالبي،أما الثالثة فهي ترصد عالقة اجلامعة
باالقتصاد.إن البعد األخير هذا هو ما أثار النقاش العمومي ،نقاشا ارتبط برهان الدمقرطة من
جهة ،ورهان مهنية التعليم العالي من جهة أخرى.
 .3نظرية إعادة اإلنتاج في امليزان:

لم تكن نظرية إع��ادة اإلنتاج التي قدمها كل من  Bourdieuو  Passeronمحل اتفاق
ممن ينتسب إلى سوسيولوجية التربية في فرنسا ،من وصف أطروحة تبعية
اجلميع ،إذ ثمة ّ
امل��درس��ة للنسق االجتماعي بالسطحية،من ذل��ك M. Crozierإذ أك��د أن النسق التربوي
الفرنسي يخضع شأنه في ذلكشأن باقي األنساق احليوية األخرى املوجودة في املجتمع،إلى
نسق بيروقراطي عام ،يسري على جميع هياكل ومؤسسات الدولة وتقوم ركائزه على أربعة
معايير رئيسة ( )7()p290: 1963,M.Crossierجنملها هنا وفق الترتيب اآلتي :النظام املركزي
غير املشخصن،البيداغوجية املكرسة للتفاوت الطبقي داخل النظام االجتماعي،االعتماد على
التجريد وليس املمارسة والتطبيق ،وأخيرا الوظيفة التصفوية لنظام التربوي التي تنتقي األقلية
من بني األغلبية.
لم يستسغ  Bourdieuو Passeronهذا الطرح ،واعتبراه قد جتاهل مسألة “االستقاللية
النسبية” التي لطاملا أكدا عليها.إن نظرية إعادة اإلنتاج ال تختزل فقط في بعدها الوظيفي املشير
للطبقية،فالذين لم يستطيعوا استيعاب فكرة وجود استقاللية نسبية،تفصل بني النسق التعليمي
وبني البنى املش ّكلة للروابط الطبقية ،إمنا يعود”إلىتصورهم الذي يربط بشكآلليبني الدولة
وبني الطبقات املهيمنة ،لذلك فإنالنبش في مواصفات البنية وفي كيفياتاشتغالها ،من شأنه
أن يقوض املسلمات التي ينهض عليها النظام ويستمر في أداء وظائفه ،لهذا السبب ذاته جند
أن النظام يرفضباملطلقاملساسبالعالقة املوجودة بني املدرسة وبني الطبقات االجتماعية ،وكأن
احلديث هنا عن مسألة االستقاللية يقصد به احلديث الوهمي عن حياد النظام التعليمي...
إنه من مصلحة النظام القائم إذن ،املداراة على بعض اخلدمات غير املعلنة التي يقدمها
جهاز الدولة إلىالطبقات املهيمنة.من هنا فإن الوقوف على قضية استقاللية هذا اجلهاز
يقتضي قبل أي حديث آخر،طرح إشكالية هوية الثقافة املدرسية وثقافة الطبقات املهيمنة،
والتلقني الثقافي والترسيخ العقدي واأليديولوجي الذي متارسه ،كل من السلطة البيداغوجية
والسلطة السياسية على حد سواء ،وهنا يصبح واضحا لدينا سر احلظر الذي تضربه تلك
األجهزة على التحليل،الذي يود تسليط الضوء على ميكانزمات سير النظام وتفكيك مفاصله”(
.)8()231-p230: 1970,P.Bourdieu,J.-C. Passeron
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 .4للمدرسة إذن دور مزدوج:

من غير املمكن إدراك وظيفة املدرسة ،دون الوقوف على إسهاماتها في إعادة إنتاج الفوارق
االجتماعية والتي ميكن ملسها ،من خ�لال الفصل بني العمل اليدوي والعمل الفكري الذي
يستلهم مرجعيته األصلية ،من التقسيم املوجود بني ثنائية النظريوالعملي.هكذا نظر كل من
 Baudelotو )9( Establetإلى نظريةإعادة اإلنتاج،التي لم يختلفا معها من حيث املبدأوإمنا
حتفظا على القائلني بها ،من أمثال BourdieuوPasseronخصوصا فيإسراف األخيرين،
في تفسير الفوارق املدرسية بالفوارق الطبقية،وتوسعهم في متديد آلية إعادة اإلنتاج لتشمل
مختلف مراحل التعليم وأطواره،بينما األمر ال ينطبق من وجهة نظر  Baudelotو،Establet
إال على أعلى الهرم التعليمي واملتمثل في اجلامعة.
لقد أق��ر كل من  Bourdieuو ،Passeronفي معرض حتليلهما وتفسيرهما للفوارق
املدرسية والفوارق الطبقية ،بشرعية معيار اللغة كأداة منتجة لتمايز واملردودية االجتماعية،
بينما اعتبر BaudelotوEstabletذلك املعيار ما هو إال تعبير عن سيطرة البورجوازية على
البروليتاريا ،فال مجال للحديث إذن عن وجود عوائق ثقافية تفصل بني الفئتني كما يذهب
إلى ذلك  Bourdieuوزميله ،بل كل ما هنالك أن الفريقني حتكمهما عالقة احتقان وصراع
طبقي مزمنني ،ففي الوقت الذي يرى فيه  Bourdieuوزميله أن أصل املسألة يعود إلى عدم
املساواة أمام املدرسة ،رأىBaudelotوزميله أن األصل في ذلك يعود إلى التناقض املوجود
داخل املدرسة.
أما أعمال R.Boudoاملعروفة في مجال علم االجتماع التربية ،فهي ترفض باملرة املقاربات
املذكورة أعاله .إنها ال تعترف بالبعد البنيوي وال الصراعي في حتليل قضايا املجتمع والتعليمفهذا
شأن غير مهم بالنسبة إليها ،إمنا األهم من ذلك كلههو “إستراتيجيات األفراد الفاعلني ،فهنا
تكمن األهمية السوسيولوجية للموضوع”(.)10( )33.p: 1979,R.Boudon
إن  Boudonوعلى الرغم من اعترافه الواضح ،بأن الفاعلني على اختالف مشاربهم،
ال يتصرفون من فراغ مؤسساتي أو اجتماعي ،وأفعالهم ليست معزولة عنسياق االكراهات
والضغوطات االجتماعية،إال أنه ال يرى أن سلوكيات األفراد حتددها تلك االكراهات البنيوية
بشكل مسبق.من هنا رفضBoudonباملطلق ما يسميه بالنموذج احلتمي الذي يشتغل في
ظله العديد من الباحثني،لكنهم ُجرفوامن قبل النزعة السوسيولوجيةsociologisme le
التي ال ترى في “أفعال األعوان واهتماماتهم ،سوى أنها نتيجة لتأثيرات وليس لألسباب”(R.
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.)11()15.p: 1977,Boudonباإلمكان أن نشير هنا على سبيل املثال ال احلصر ،إلى الصفحة
 235من كتاب ، Effets pervers et ordre socialالتي يفتتحها Boudonبالعنوان الدال
التالي ،النماذج احلتمية :من السوسيولوجية إلى النزعة السوسيولوجية.
إن النموذج احلتمي بحسب ،Boudonيق ّيم أفعال الناسويفهم دالالتها ومعانيها من خالل
الرجوع إلى األفعال واملمارسات السابقة .بهذه الكيفية يكون هذا النموذج قد أقصى من علم
االجتماع الذات الفاعلة واملبادرة الفردانية،مانحا بذلك األولوية إلى االفتراض القائل بأن كل
اختيار هو في حقيقته ،اختيار محتوم يخضع إلى نفوذ البنى االجتماعية .إن وجود التوازنات
االجتماعية بحسب “ ،Boudonال يلزم منه في حقيقة األمر إحلاق السلوكيات الفردية بشكل
مباشربالبنى االجتماعية،كما اليلزم منه أيضا أن تكون نتاجا خالصا لتلك
البنى “ ( ،)12فهذا يطعن في قيمة ذلك التفكير ويجعله ال يختلف في شيء عن التفكير
الثيولوجي،باألخص ملا ينظر “إلى بنية النسق املدرسي ويعتبرها مرتبطة بشكل جبري ببنية
تقسيم العمل ،فتقوم بتحديد وضبط السلوكيات املدرسية لدى األفراد وفق احتياجات سوق
العمل أو متطلبات البنية االجتماعية” (.)13
إن كتاب les effets perversأو املؤثرات املضلّلة إن شئنا ،هو منوذج قوي دحض فيه
Boudonأطروحة النموذج احلتمي ،التي بذل فيها أصحابها الكثير من اجلهد و ذلك حتى
يؤكدوا أهمية البنية االجتماعية في إنتاج عدم املساواة .إن املثال األكثر داللة للمؤثرات املضللة
موجود في نصه الذي يحمل عنوان ،عدم تكافؤ الفرص)14(l’inégalité des chancesحيث
حتدث فيهBoudonبوضوح ،أنه ال مجال للحديث عن مسألة عدم تكافؤ الفرص باألخص في
فترة نهاية احلرب العاملية الثانية ،التي شهدت في الغرب ارتفاعا ملحوظا في طلب األفراد
للتربية .إن هذا التوجه االيجابي كان له أثر س ّيئ على املردودية االجتماعية للشهادات.
إن هذا التراجع لقيمة الشهادات يعودسببه ،إلى الوتائر املتباينة التي تتطور بها كل من
البنية االجتماعية والبنية املدرسية على حد سواء ،بحيث تُ َهندس األولى وت َُصمم وفق انتشار
األفراد في املكانات وفي الوضعيات املختلفةاملتاحةعلى حسب اإلمكان.إن ذلك يعني أن التحول
ضمن البنية املذكورة،يتحركببطء شديدمقارنةبالبنية املدرسية التي يحددها انتشار األفراد
بحسب مستوياتهم الدراسية املستحقة،وتخضع فيهاالفرص إلى املستوى املدرسي املضبوط
في اجلداول الزمنية املرسومة مسبقا ،فهي بذلك أكثر سرعة من حيث التطور مقارنة بالبنية
االجتماعية ،التي تخضع في منوها وتطورها إلى عناصر داخالنية  endogéneال تشبه بحال،
العناصر املتغيرة في البنية السوسيو مهنية(.)15
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إج�م��اال ،ف��إن حصول االم�ت�ي��ازات على خلفية مفهوم احل��راك االجتماعيمن وجهة نظر
،Boudonتكاد تكون وهمية باألخصمع استمرارية دميقراطية التعليم،التي تكفل فرص
التمدرس للجميع،فمن هذا الباب فقط ميكن القول أن ال عالقة تذكر بني مسألة عدم تكافؤ
الفرص االجتماعية املستمرة في احلياة وبني بنية املدرسة.
 .5تعقيب:

يؤشر”االنفجار املدرسي” الذي شهدتها املجتمعات الغربية في القرن املاضي ،إلى التحوالت
الكبرى التي عرفتها أوروبا على مستوى النظم االجتماعية،فاالنتقال من نظام تسيطر عليه
مؤسسة العائلةالتقليدية ،إل��ى نظام قائم على املؤسسات الصناعية والتجارية ذات البنية
القوية ،ترتبعليه ظهور نظام اجتماعي حتكمه املعايير العقالنية وليست املعقدة.مع هذا السياق
اجلديدجاء دور الطبقة البورجوازية التي استثمرت نشاطاتها في القطاع املدرسي ،وث ّمنت بعد
ذلك من قيمة الشهاداتوأهم ّيتها وذلك حتى تضمن إستراتيجياإعادةإنتاج نفسها ،لقد كان من
آثار ذلك بروز حالة التضخم العارم التي شملت احلياة االقتصادية ومست مختلف الطبقات
االجتماعية.إن هذا التحليل وعلى الرغم من توفيقه في تشخيص حالة التناقض املجتمعي،
التي عرفتها فرنسا في ستينيات وسبعينيات القرن املاضي ،إال أنه يبقى حتليال أحادي السبب
يرتبط دومامببدأ حتمية العالقات االجتماعية ،الطاغي على كتاب إعادة اإلنتاج(.)16
أما بخصوصاألدوات املفاهيمية التي يستعملها ،Boudonفهي لم تعطنا اجلواب الكافي
املتعلقباألفعال غير املنطقية والسلوكيات غير العقالنية ،ذلك أن االستراتيجيات العقالنية
الفردية غير املضلًلة من الناحية املبدئية على األق��ل ،سرعان ما يتم التحايل عليها وحرفها
عن مسارها وذلك مبجرداختالطها بالسلوكيات اجلماعية.فهي ال تشمل إذن جميع السلوكيات
االجتماعية ،إذ يعود جزء مهم منهاإلى املخيال االجتماعي الذي يقتبس مصادره من البنية
الثقافية أو التاريخية ،اخلاصة ببعض املجموعات االجتماعية والتي لها دور بنائي ضاغط ،ال
يقل أهمية عن مبدأ العقلنة الذي يعتمده.Boudon
أخيرا إذا راجعنا منوذج التفسير القائم على مبدأعدم تكافؤ الفرص ،فيمكننا القول إ ّن له
الفضل في إحداث قطيعة مع التحليل السببي األحادي اجلانب ،الذي يصفهJ.M.Berthelot
باملغامر وذلك “لوضعه مبدأ عدم تكافؤ الفرص ،خارج حدود احلراك االجتماعي واعتبار ذلك
أمرا نسقيا”
( ،)17( )604-585.pp: 1982,J.-M. Berthelotلقد تساءل Berthelotفي هذا الصدد
قائال ،أين يكمن وجود الضرورة في التفريق– كما يزعم في بذلك–Boudonبني عدم املساواة
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في النجاح املدرسي ،وبني األصل االجتماعي وبني مجال أخذ القرارات القائمةعلى خلفية
التباين في األصل االجتماعي؟()18ثم هل ثمة فعال قانون ينتج أنساقا اجتماعية كهذه األنساق؟
لنفصل اجلواب املتعلقبهذه التساؤالت املطروحة.
كيف ميكننا أوال تصور النسق االجتماعي؟
ّ
 .6التحليل النسقي:

بحسب Y.Barelفإن ثمة منوذجني تصوريني للنسق االجتماعي ،يوصف األول بأنه عبارة
عن كيان اجتماعي عقالني متكامل ،ميتلك هوية خالصة وحدودا واضحة وينطوي على منطق
موحد“ ،إنه يسعى إلى التوسع وإلى اكتساح جميع مناحي احلياة االجتماعيةوذلك حتى يتمكن
من بسط سيطرته ونفوذه ،إنه ذو اجتاه تنسيقيأي مبعنى آخر يعمل على إدراج كل التفاعالت
االجتماعية بشكل مغلق وشمولي حتت إمرته وحكمه”( ،)19( )13.p: 1979,Y.Barelما يعني
في املقابل أن اجلوانب االجتماعية اخلارجة عن سيطرته ال تع ّد وال تعتبر نسقا.
في أول��ى ردود الفعل ال ��واردة على ه��ذا التعريف النسقي ،نفىBarelأن يكون التكامل
واالنسجام هما الصفتني الوحيدتني اللتني يتميز بهما النسق،بل إن صفة الالنسجام وعدم
التكامل املواكبتني دوما للنسق تعدان أساس ّيتني في التعريف.بهذا املعنى فإن النسق بحسب
”Barelيتحمل الشيء وضده ،فال مجال إذن للتفريق بني النسق والالنسق ألن ذلك يشبه بكل
بساطة احلديث الذي يفرق بني الفرد وبني املجتمع ،ويعتبرهما كيانني مختلفني بعضهما عن
بعض وهذا أمر مستحيل”(.)20
النموذج التصوري الثاني للنسق االجتماعي ،إمنا يأتي بديال للنموذج األول إذ يقترح علينا
 Barelطريقة جديدة في النظر إلى هذا املوضوع.إنه ينظر للنسقعلى أنه آلة لكن ليست آلة
منطقية تقصي من يعارضها ،إمنا هي آلة مفارقة ،يقول Barelفي هذا الشأن “...إن النسق
االجتماعي هو عبارة عن نظام ،لذلك عليه أن يُ ِ
بسط ويُوجه ويُحدد غليان احلياة االجتماعية
لكنه لن يبلغفي ذلك مداه ،هنا تكمن مفارقته فهو يجمع بشكل موحد حالة النظام والالنظام
في آن واحد”( ،)21إنه يخضع بشكل مستمر إلى فعالإلنتاج والتوالد فهو ينتج دوما العناصر
اجلديدة التي حتل محل العناصر القدمية ،متاما مثلما يحصل في عالم البيولوجيا،حيث يتولد
من اجلينات امليتة اجلينات احلية أو املتجددة.
“إن عملية إعادةاإلنتاج الذاتي هي عبارة عن مسار ،متناقض يتحقق عن طريق إستراتيجية
مزدوجة تظهر في شكل آل��ي ،ل��ردود األفعال االجتماعيةfeedback socialإنها عبارة عن
مسار من إعادةإنتاج التوازن للتناقضات ،بالتناقضات التي تفرز باستمرار وبشكل غير مؤكد،إنه
ينبغي أن ينظر إليها على أنها أنشطة افتراضية مستمرة دون توقف لإلنتاج،وأنهاترتكز على
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آليةالهدمالذاتي املوجودة في صلب النسق والعكس صحيح”()510-509.pp: 1978,Y.Barel
(.)22
 .7احلوصلة العامة:

إن اإلضافة التي ق ّدمها  Barelمن خالل هذا الطرح التجريدي ليست باله ّينة ،فهو على
خالف مع من سبقه من الدارسني ملواضيع التغير االجتماعي ،س��واء أولئك الذين قالوا إ ّن
إعادةاإلنتاج االجتماعي مرتبطة بشكل لصيق وضيق بالبنية االجتماعية ،أو أولئك الذين قالوا
إ ّن التغير االجتماعي مبني على استراتيجيات عقالنية ،ميارسها األفراد الفاعلون بشكل معزول
عن أي تأثير اجتماعي.
لقد رفض  Barelالبعد األحادي اجلانب لكال الطرفني ،فال ميكن القبول من وجهة نظره
بفكرة وجود عالقة حتمية قدرية ،بني إعادة اإلنتاج االجتماعي وبني بنى تسلطية قمعية ،تسد
الباب في وجه التغير اجلاري في التاريخ والذي من غير املمكن ،أن يكون سائرا في اجتاه واحد
وال تظهر فيه ردود الفعل املعاكسة أو حتى املتساقطة من بني ثناياه ،مش ّكلة بذلك مبادرات
مغايرةأو إضافية ال تخضع بالضرورة إلى كيان البنية احلتمي ،كما ال ميكن القبول بالنسبة إلى
الطرح الثاني،باملقاربة العقالنية الصرفة التي ال تراعي األبعاد الثقافية والتاريخية ،الداعمة
للسلوكيات واملمارسات غير املنطقية املوجودة في الواقع .فالطرح السببي األحادي هنا يبدو
عاجزا عن استيعاب هذه الظواهر ،من هنا جاء طرح Barelبديال عن التحليلني السابقني املشار
إليهما ،فهو مد جسور التواصل بني إعادة اإلنتاج وبني التغير االجتماعي بشكل مرن ومنتج،
واعتمد مفهوم املفارقة حتى يشمل بشكل واسع املخيال املنطقي واملخيال غير املنطقي.
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المعرفية االجتماعية
ومهارات القراءة الذهنية
أ.د .هشام خباش
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -سايس فاس  -جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل

املقدمة :ما السر الكامن وراء اهتمامنا بقراءة أفكار اآلخر؟ هل من أجل فهم طبيعة
شخصيته وتيسري عملية التواصل والتعاون معه؟ أم من أجل التحكم فيه بشكل ماكيافيلي
وتسخريه لتحقيق جملة من الغايات الشخصية؟ وما هي اآلليات والعمليات الذهنية التي
نعمد إليها للكشف عما يفكر فيه اآلخر؟ وما حدودها؟ وبعبارة أوضح هل نحن قادرون على
معرفة بدقة ما يتوارى يف ذهن اآلخر من أفكار وتصورات؟ أم ال يخرج األمر عن كون معرفتنا
بذهن اآلخر تظل جمرد نشاط افرتاضي قد يصيب وقد يخطئ؟ ومتى نكون أكرث رغبة يف
معرفة ما يروج يف أذهان اآلخرين؟ أي ما هي السياقات األكرث حتفيزا للمرء لقراءة حاالت
اآلخرين الذهنية والعاطفية؟ وهل يف السياقات التواصلية الرقمية (شبكة االنرتنيت وغرف
الدردشة) يتم اللجوء إىل نفس اسرتاتيجيات قراءة الذهن املعتمدة يف احلياة اليومية؟.

تتطلب منا اإلجابة عن هاته األسئلة الوقوف عند أحد املفاهيم األساسية في حقل
العلوم املعرفية ،وبالضبط فيتخصص املعرفية االجتماعية ،وهو مفهوم نظرية الذهن،
والذي ال نعني به شيئا أخر غير تلك القدرة التي متيز اإلنسان عن بقية الكائنات في
كونه مدركا بكون اآلخر مثله يتوفر على حاالت ذهنية من قبيل القصدية الفهم والتنبؤ...
وح��االت عاطفية مثل احلب والكراهية والغيرة ....الشيء الذي يحث فضوله للتعرف
عليها وسبر أغوارها .1وهكذا فما دامت املعرفة الذهنية ،بوصفها نشاطا قرائيا حلاالت
اآلخرين الذهنية والعاطفية ،متيز اإلنسان عن احليوان .2أال يجوز القول أن خريطة
جهازنا العصبي مصممة بشكل قبلي اللتقاط هذا النمط من املعرفة الذهنية؟
معلوم أن املرء عارف إلى حد ما بنواياه ورغباته ومقاصده وعواطفه لكن ليس مبقدوره
الولوج إلى ذهن األخر ملعرفة فيما يفكر فيه هذا اآلخر وما يحس به وما يحبه وما يكرهه.3
فنحن بالطبع لسنا كائنات تخاطرية .فعلى الرغم مما توصل إليه اإلنسان في العصر
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احلالي من اختراعات مذهلة فهو لم يكتشف بعد جهازا منظاريا معرفيا‘’cognoscope
يوصله إلى قراءة حالة اآلخرين الذهنية والعاطفية .لذا علينا االعتراف بعدم قدرتنا على
النفاذ إلى ذهن اآلخرين.4وبالتالي فإن أي معرفة بدواخل اآلخر تظل معرفية تخمينية
وافتراضية ال توصلنا إلى نتائج يقينية .5ومع ذلك جند هذا اإلنسان يتحدث بأدنى حرج
وبشكل أحيانا إدعائي 6عن هموم األخر ورغباته وأحاسيسه ومواقفه ونواياه ومقاصده.
غني عن البيان كون اإلنسان يجازف في مناسبات عدة للحديث بلسانه عن هواجس
اآلخرين وهمومهم ورغباتهم .كما جنده مهووسا بالتساؤل عما يفكر فيه هؤالء ومهتما
بالكشف عن نواياهم وطبائعهم .إذ جنده يستنفر مجهودا معرفيا كبيرا من أجل البحث
عن إجابات وإن كانت غير يقينية عن أسئلة ذهنية من قبيل :هل اآلخر صادق في طبعه أم
مخادع؟ جشع أم معطاء وكرمي؟ هل تصرفه هذا عفوي وبريء أم قصدي ومتضمن لنيات
مبيتة؟ .كما جنده في وضعيات معينة ،مشدود البال ملعرفة هل اآلخر يشبهه في معتقداته
وعواطفه وأذواقه ومقاصده .وإذا كان يشبهه ،فهل سيتفق معه في مخططاته وبرامجه؟
وإذا كان اجلواب بنعم فهل ميكن الوثوق به؟
ومن هنا نفهم أن املصادرة التي يركن إليها املرء في تعامله مع اآلخر والتي مفادها:
ما دمت أنا واآلخر نتشابه في حاالتنا الذهنية والعاطفية ونشترك في أذواقنا ومواقفنا
وأحكامنا فيحق لي أن أخلع عليه عدة دالالت إنسانية .ومادامت أنظر إلى هذا آخر
بوصفه غريبا عني وليس بشبيهي فإنني أجد نفسي ملزما بأن أنزع عنه أية داللة إنسانية
وأصد أية رغبة لدي للتعاطف معه .وبهذا ،ميكن احلكم على أن اإلنسان بكونه كائنا غريب
األطوار ،فهو يسند حاالت ذهنية وعاطفية ،ويضفي صفات إنسانية ،لكيانات غير بشرية
من قبيل الكيانات امليتافيزيقية ،اآلالت واحليوانات التي حتكمه بها عالقة ألفة وتعاطف.7
وفي املقابل جنده ينزع تلك احلاالت الذهنية والعاطفية عن أناس يختلفون عنه إما فكريا
أو طبقيا أو عرقيا ...أو إما حتكمه بهم عداءات معينة ،إذ ينظر إليهم بوصفهم موضوعات
وأشياء ليس إال .8
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بهذا الصدد ،متى يهتم اإلنسان بقراءة أذهان اآلخرين؟
أي ما نوعية الوضعيات احملفزة للمرء لالهتمام أكثر مبا يفكر فيه اآلخرون؟
ال شك في كون املرء كلما كان محتاجا لآلخر ،كلما انشد أكثر ملعرفة أذواقه ورغباته
ومقاصده ومخططاته .فعندما نرغب ،مثال ،في اتخاذ ق��رار يهم وضعية يفترض أن
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نواجهها مستقبال ،فإننا سنهتم كثيرا مبعرفة احلاالت الذهنية والعاطفية لقريب سبق له
أن عاش تلك الوضعية .الشيء الذي يعني أن األشخاص الذين هم في حاجة لآلخرين هم
أكثر ميوال ملعرفة حاالت هؤالء اآلخرين الذهنية والعاطفية مقارنة مبن يتمتعون بنوع من
االستقاللية الذاتية عن هؤالء اآلخرين .9وبناء على هذا املعطى نفهم بأن الناس الذين
يتوفرون على مراكز اجتماعية قوية والتي تتيح لهم نوعا من االكتفاء الذاتي في عملية
تدبير مشاريعهم ،هم أقل مراعاة ملنظور اآلخرين إن في كيفية تسييرهم حمليطهم أو
في اتخاذهم لقرارات تهم مستقبلهم ،وذلك مقارنة مبن يحتلون مراكزا هشة اجتماعيا.
فاألشخاص الضعاف اجتماعيا هم دائما في حاجة إلى اآلخرين لتحقيق مشاريعهم
وطموحاتهم وبالتالي جندهم يعملون جاهدين للتعرف على ح��االت اآلخرين الذهنية
والعاطفية كي يكون مبقدورهم التواصل معهم واالستئثار بعطفهم ودعمهم لهم.10
ال جدال في كون األفراد الذين يتوفرون على قوة اجتماعية – األغنياء مثال -يتمتعون
باستقاللية أكبر عن اآلخرين في تخطيطهم ملستقبلهم .الشيء الذي يقلص من مستوى
انفتاحهم على وجهات نظر اآلخرين .لكن هل يعني ذلك اجلزم بشكل قطعي واعتماد
املصادرة التي انتهينا إليها سابقا ومؤداها أن هناك عالقة تضايف دالة بني قوة الفرد
االجتماعية وقصوره في قراءة أذهان وعواطف اآلخرين؟
نلفت االنتباه ،بهذا الصدد،إلى ما خلصت إليه جملة من ال��دراس��ات امليدانية من
إمكانية توفر من يتمتع بقوة اجتماعية ،بدوره ،على كفاءات نوعية لقراءة أذهان اآلخرين
وعواطفهم .11بحيث ،ووفقا ملعطيات ميدانية ،مت التوصل إلى أن الشخص النافذ والقوي
اجتماعيا ،يرغب أحيانا كثيرة ،في حتقيق مستوى معني من التقدير الذاتي ،وذلك من
خالل إتاحته الفرصة لآلخرين المتداحه واالفتخار به .ولكي يتمكن من إشباع إحساسه
بالتقدير الذاتي هذا ،فهو يتخلى ،وإن بشكل مؤقت ،عن أنانيته و متركزه حول ذاته في
تعامله مع لآلخرين .ويشرع في املقابل في اإلنصات لهموم اآلخرين ومشاكلهم والتفاعل
معهم والتعاطف مع معاناتهم .12وعلينا أن ال ننسى ،كذلك ،أن قوةالفرد االجتماعية
لهي قائمة ،في جملة من السياقات ،على مدى متتعه بكفاءات متقدمة في قراءة أذهان
اآلخرين و عواطفهم قصد التحكم فيهم وتسخيرهم ألغراضه الشخصية.13
إغناء ملا سبق ،نود التنبيه إلى أن كفاءة قراءة أذهان اآلخرين وعواطفهم ال ترتبط
بعاملي القوة و الهشاشة االجتماعيتني فقط ،وإمنا ترتبط كذلك بنوعية التنشئة الثقافية
واالجتماعية التي حصلها الفرد .فعلى مستوى احمليط األسري توصل الباحثون إلى أن
الطفل الذي لديه إخوة أقدر ممن هو وحيد والديه على قراءة أذهان اآلخرين وعواطفهم.14
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كما أن األطفال الصم البكم الذين أهتم آباؤهم بتنمية لغة اإلشارات لديهم أثناء حتاورهم
معهم هم أكثر قدرة على التعرف على حاالت اآلخرين الذهنية العاطفية ممن لم يحظوا
بهاته الرعاية .15أما على مستوى املجتمع فعلينا التمييز بني مجتمع محكوم بثقافة فردانية
تعزز لدى املرء امليول نحو استقالل أناه عن اآلخرين واعتماده كليا على نفسه؛ إن في
حله ملشاكله أو في إعداده ملشاريعه .كما تربيه على مصادرة مؤداها أن أي جهد يبدل
ملساعدة اآلخر سيشكل ال محاله ضربا من املجازفة غير احملسوبة والتي قد تؤثر سلبا
على مختلف اإلمكانيات التي استنفرها في مشروعه الشخصي (الثقافة الغربية منوذجا).
ومجتمع آخر ينشئ أف��راده على قيم تعاونية وذل��ك من قبيل :عالقة االعتماد املتبادل
وتوقف البعض في معيشه على البعض اآلخر واملشاركة اجلماعية وتغليب مساحة الفضاء
العام املشترك على الفضاء الشخصي.
وهكذا يفترض في أن يكون أفراد املجتمعات التشاركية أكثر اهتماما مبنظور اآلخرين
ووجهات نظرهم وأكثر إدراك��ا حلاالتهم الذهنية والعاطفية ،وذلك مقارنة باملجتمعات
الفردانية حيث جند امل��رء ملتهما كليا في التفكير في حاالته الذهنية الذاتية وأموره
الشخصية وغير مبال مبعرفة اآلخر .الشيء الذي يؤثر سلبا على تنمية كفاءته في قراءة
أذهان اآلخرين وعواطفهم .16
وجتدر اإلشارة هنا ،إلى دراسة جتريبية لكل من وين وكيسار قدما فيها لعينة مكونة
من أشخاص ينتمون لثقافات جماعية وآخرين ينتمون لثقافات فردية جملة من التعليمات
إلجناز مهمة ما .فلوحظ أن أصحاب الثقافة اجلماعية ،على عكس املنتمني إلى الثقافة
الفردانية ،يهتمون بحركات عيني مقدم التعليمات وحركاته اجلسدية ويحاولون الكشف
عن نواياه ومقاصده.17
إن اآلخر في فلسفة سارتر عبارة عن مرآة تكشف لنا صورتنا الشخصية .فيكفي أن
ينظر إلي هذا اآلخر ألعرف من أكون وما سأكون عليه مستقبال  .18يبدوا أن هذا التصور
الوجودي ،ال يخرج عما انتهت إليه بعض أطروحات املعرفية االجتماعية احلديثة من كون
تعرفنا على حاالت اآلخر الذهنية والعاطفية ميكننا من توقع احلاالت الذهنية العاطفية
التي سنكون عليها مستقبال .19بعبارة أدق يبني الفرد تصوره حلاالته الذهنية املستقبلية
من خالل ما رصده من معطيات أثناء قراءته حلاالت اآلخرين الذهنية والعاطفية .20وهكذا
برجوعنا إلى فلسفة سارتر  21يصبح اآلخر تلك األنا املفترض أن أعيشها مستقبال .وهنا
تتجلى أهمية قراءة أذهان اآلخرين في متكيننا من استباق الزمن والتعرف على احلاالت
الذهنية والعاطفية املتوقع أن نكون عليها مستقبال .فكون الناس محكومني بهاجس
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السؤال عن حالتهم الذهنية والعاطفية والكيفية التي سيكونون عليها مستقبال -مبعنى
هل سيكونون سعداء وفي وضعية مريحة أم سيعرفون ظروفا صعبة ومقلقة؟!  -فهم
يتخذون جملة من القرارات التي يعتقد أنها ستفيد وضعهم املستقبلي؛ وذلك من قبيل
أن يقدموا على الزواج أو يقبلوا عمال ويستقلون عن آخر أو ويدخروا بعض املال يعينهم
على التقاعد .وفي واتخاذهم ملثل هاته القرارات يعمدون على استقراء وضعيات عاشها
اآلخرون .22وهم في ذلك يعتمدون نوعا من التعلم غير املباشر :أي أنهم يتعلمون من حالة
اآلخرين الذهنية والعاطفية أمام مشكلة ما ،طبيعة االحتياطات املمكن اتخاذها إذا ما
واجهوا نفس املشكل مستقبال .23
زد على ما سبق ،تتجلى أهمية األنشطة القرائية حلاالت اآلخرين الذهنية والعاطفية
في كونها تدعم بشكل إيجابي عملية التواصل ألنها تسمح بفهم مضمر ما قاله اآلخر
وما يتوجب علي قوله له .فنجاح العملية التواصلية مرتبط مبعرفة حاالت اآلخر الذهنية
ومقاصده ونواياه أكثر من اإلتقان اجليد للغة التخاطب  .24كما ال يفوتنا التأكيد على الدور
الفعال لهذه األنشطة القرائية ألذهان اآلخرين في كيفية تدبير وتسيير مهام ووظائف
أفراد جماعة ما .فالتعرف مثال ضمن جماعة wعمل معينة على من يعرف ماذا؟ “Who
 ”knows whatيؤدي بنا إلى رصد من هم أكثر خبرة ألداء مهمة ما ،وذلك وفقا لقاعدة
وضع الرجل املناسب في املكان املناسب .ونكون بالتالي ،بصدد تشغيل ذاكرتنا التفاعلية
 Transactive memory25التي تعمل على تخزين واستذكار سمات األشخاص األكثر
خبرة إلجناز مهمة ما .هكذا وبناء على مدى فعالية تلك الذاكرة نتمكن من اتخاذ القرارات
املناسبة والفعالة وفي وقت وجيز.26
وتتضح أهمية قراءة أذهان اآلخرين ،كذلك ،أثناء عمليات التفاوض بني املجموعات.
فتعرف كل مجموعة عن رغبات املجموعة الثانية واختياراتها يسهل من مهمة حل املشاكل
العالقة بني املجموعتني ،مع اقتصاد في الوقت وفي اجلهد املعرفي.27
إج �م��اال س ��واء ع�ل��ى م�س�ت��وى ال �ع�لاق��ات ال�ق��ائ�م��ة ب�ين األف� ��راد أو ب�ين املجموعات
إن تعرفنا ع�ل��ى رغ �ب��ات اآلخ ��ر أث �ن��اء ق��راءت �ن��ا حل��االت��ه ال��ذه�ن�ي��ة وإم�س��اك�ن��ا مبنظوره
الشخصي )Perspectivetaking(28حول املوضوعات املطروحة فيما بيننا ،يؤدي بنا
في الغالب األعم إلى التقارب أكثر معه .ولكن حري بالتنبيه ،إلى أن عملية اإلمساك
مبنظور اآلخر قد تعيق أحيانا عملية التواصل لكونها تكشف عن نوايا اآلخر األنانية
والعدائية اجتاه محاوره أو اجتاه موضوع التفاوض .29ومع ذلك ال ميكن االستغناء عن
املعلومات التي توفرها لنا عملية ق��راءة أذه��ان اآلخرين بشكل عام أو عملية اإلمساك
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مبنظورهم الشخصي بشكل خاص في تضبيطنا للعالقة البنينذاتية التي جتمعنا بهؤالء
اآلخرين ومراقبتها وتوجيهها .فالشروع في االنخراط في عالقة تعارف مع اآلخر ليس
باألمر السهل والعفوي وال باألمر املباشر والتلقائي .إذ ال مير دائما في أجواء هادئة،
فهو محاط بجملة من الطقوس العالئقية املركبة وعدم احترامها سيؤدي ال محاله إلى
خالفات وخصومات مع اآلخر ..30ومن هنا فمعرفتنا فيما يفكر فيه اآلخر والتعرف على
حاالته الذهنية والعاطفية سيسمح لنا بالتعرف على تلك الطقوس التي يؤثث بها فضاءه
مع اآلخرين والتي يتوجب علينا احترامها أثناء تواصلنا معه .كما سنتمكن من تضبيط
عملية تواصنا معه وتوجيهها نحو غايات حددنها سلفا .زد على ذلك سنتمكن من حتقيق
نوع من االقتصاد التواصلي ( )L’économie communicativeاملتمثل في تركيزنا
في حديثنا معه على نقط التالقي بني انتظاراتنا و انتظاراته ،دون أن نهدر طاقتنا املعرفية
في اللغو والكالم الفارغ الذي ال يفيد مقاصد كلينا من عملية التواصل .31
معلوم أن غايتنا من عملية التواصل ال تنحصر في اإلخبار فقط ولكن التأثير في
اآلخ��ري��ن والتحكم فيهم وإب��راز ذاتنا أمامهم وج��ذب اهتمامهم وال��دف��اع عن مواقفنا
الشخصية .32وهنا ،ال ميكن بأي حال من األح��وال ،وسم مقصدنا من معرفة ما يروج
في ذهن اآلخر بسمة النبل والبراءة .إذ أننا ال نبتغي دائما وراء اجتهادنا في البحث عن
مكنونات اآلخر الذهنية والعاطفية بناء صداقة معه وال مساعدته على اخلروج من مشكلة
نفسية ،وإمنا حتركنا في الكثير من األحيان غايات ذاتية مصلحيه .منها ما هو طبيعي
فينا وال يثير إشكاال أخالقيا حقيقيا ،وهو عامل الرغبة في إثبات ال��ذات واالستئثار
بإعجاب اآلخ��ر .وإن كنا نحجم ،في غالب األحيان ،عن االعتراف لآلخرين بكون هذا
العامل هو الذي يشكل ،في حقيقة األمر ،حافزا قويا لرغبتنا في التعرف على حاالتهم
الذهنية والعاطفية.
فالشخص قبل البدء في التحاور والتفاوض مع اآلخر ،يشرع في محاولة التعرف على
حاالت هذا اآلخر الذهنية والعاطفية ليؤثر فيه من جهة و ليحضى بإعجابه من جهة
ثانية ،وبخاصة إذا كان مهما بالنسبة له .وإذا كان كذلك فسيحاول ما أمكن أن يكيف ما
يود بسطه من أفكار مع انتظارات هذا اآلخر ورغباته وأذواقه .متسائال في ذلك؛ أثناء
وبعد العملية التواصلية هل ترك انطباعا إيجابيا لديه وهل كان محط إعجابه .و يؤكد
كوفمان ،بهذا الصدد أن رغبتنا في معرفة األخر يحركها رهان أساسي وهو رغبتنا في
أن منوضع ذاتنا أمامه . )Positionnement de soi(33ويتلخص هذا الرهان في كوننا
نود معرفة ما يفكر فيه اآلخر لنستبني حدود فضائه الشخصي التي علينا احترامها وعدم
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تخطيها دون إذنه .ولنعرفه كذلك ،بحدود فضائنا الشخصي التي عليه بدوره احترمها.
وبهذا يكون مبقدورنا معرفة إلى حد كبير ما يجب قوله لآلخر والطريقة املثلى لقوله وما
يجب التحفظ فيه وعدم البوح به .وغايتنا في ذلك التأثبر فيه وأسره بقوة شخصيتنا
وتسويق صورة منوذجية ومثالية لذاتنا ،والتمكن من الدفاع عن هويتنا الشخصية ،وإقناعه
بوجهات نظرنا.وبعبارة أدق ،إن الهدف من قراءة حالة اآلخر الذهنية والعاطفية الرفع
من مستوى الربح والتقليص من هامش اخلسارة .فعندما أعرف ميوالت اآلخر وقناعاته
و تعاطفاته وما يحب وما يكره ،فإنني سأنتقي كالمي وعبارتي لتنسجم مع انتظارته.
وبالتالي لن أجازف بقول شيء يزعجه ويجعلني أدخل في خالف مباشر معه .كما أني لن
أخاطر بالكشف له عن أسراري الشخصية والتي من املمكن أن يستغلها يوما ما ضدي.
هكذا فإن الغاية من آخذ احليطة واحلذر في التعامل مع اآلخر هو االبتعاد ما أمكن عن
اخلسارة وحتقيق أكبر قدر من الربح إما مادي (التمكن من إجناز مشروع ما بدعم من
اآلخر) أو رمزي؛ (مثل أن أظل موضع رضا من طرف اآلخر).34
وبناء على ما سبق نؤكد أن الرغبة في معرفة حاالت اآلخر الذهنية والعاطفية حتركها
مجموعة من احلاجيات الذاتية ،منها وكما أسلفنا /1حاجتنا ألن نظل موضع اهتمامه
واحترامه وأن تأخذ وجهة نظرنا بعني االعتبار وان يفضلنا على اآلخرين في تعامله معنا
 /2حاجتنا ملراقبة عالقتنا مع اآلخر وتتمثل في وضعنا جلملة من املعايير التي نسمح
–أو ال نسمح  -من خاللها لآلخر أن يلج فضاءنا الشخصي وينخرط معنا في عالقات
حميمية .وتتجلى كذلك في املجهود ال��ذي نبذله للحفاظ على تلك الصورة اإليجابية
لشخصنا التي صغناها في ذهن اآلخرين ،أي احلفاظ على سمعتنا الطيبة لدى اآلخرين
 /3حاجتنا للتميز :مبعنى نهتم بقراءة أذهان اآلخرين وعواطفهم لنستطيع إقناعهم بكوننا
نتمتع بشخصية متميزة عن بقية أفراد املجموعة مثال ،وأن عليهم تقبلها بوصفها أمنوذجا
يحتدى به /4 .حاجتنا لالندماج :ننتظر من معرفتنا بحالة اآلخرين الذهنية والعاطفية
أن نكسب ودهم وثقتهم ليسمحوا لنا باالنخراط في فضاءات انتمائهم (حزب ،جمعية)...
وأن يتم التعامل معنا ال كدخالء وال كمبتدئني وإمنا كأناس لديهم حظوة أو على األقل يتم
النظر إليهم على قدم املساواة مع بقية أفراد اجلماعة.35
ارتباطا مبا سبق ذكره ،نود اإلشارة إلى غاية أخرى تتميز بكونها ،بخالف سابقتها ،تطرح
إشكاال أخالقيا حقيقيا يتمثل في االستثمار املاكيافيلي لآلخر بناء على املعطيات التي
جمعنها من قراءتنا حلاالته الذهنية والعاطفية .36فال يخفى على أحد الكالم املأثور عن
ماكيافيل 37في كتابه األمير والذي وضح فيه ملن يرغب في أن يظفر بأصدقاء كثر وحلفاء
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مهمني،عليه أن يدعي ،أوال،االستقامة في سلوكه والنزاهة في مواقفه وأن ينظر،ثانيا،
إلى األشياء ال وفقا ملنظوره الشخصي ولكن بناء على وجهات نظر اآلخرين ورغباتهم
واختياراتهم .وهنا يطرح علينا إشكاال بني ذاتي حقيقي ،مفاده؛ هل تود من خالل رغبتك
في التواصل مع اآلخر ومن خالل إصرارك على معرفة حاالته الذهنية العاطفية أن تظل
وفيا لذاتك ولقناعاتك ومواقفك أم أن همك الوحيد أن تظل موضع إعجابه وذلك مبجاراته
في معتقداته وتصوراته ،إذ من الصعب اجلمع بني املعادلتني .فاختيارك أن تظل موضع
إعجاب اآلخرين يحيل إلى ما يسميه  Mark Synderبالشخصية القوية في مراقبتها
الذاتية ( )good self monitoringوتتميز بكونها تعمل ،من خالل معرفتها ببواطن
اآلخرين ،على تكييف وجهات نظرها مع مواقفهم وقناعاتهم واجتاهاتهم .فهي تتحدث
لغة تتماشى و انتظارات اآلخرين ورغباتهم .كما أنها تتميز بكونها شخصية منفتحة على
اآلخرين .فهي تعمل جاهدة على فهم طبائعهم واستيعاب ميوالتهم وأذواقهم .ومن هنا
جندها تستنفر طاقة معرفية أكبر مقارنة بغيرها لقراءة أذه��ان اآلخرين وعواطفهم.
وتتميز ،كذلك ،بكونها تتقبل إمكانية مراجعة قيمها والتفاوض ح��ول هويتها إلرضاء
اآلخرين .فهي تعمل على حل خالفاتها مع اآلخرين ال باملواجهة واحلزم وإمنا عن طريق
التسويات ( )Les compromisوالتراضي .وبالرغم من كون هذا النمط من الشخصية
مقبوال ومحبوبا من طرف أغلب الناس ومحط إعجاب حتى اخلصوم أحيانا.38فهو يتميز
بكونه برغماتيا نفعيا و مصلحيا .إذ جنده يعمد لذكائه املاكيافلي للتخطيط في كيفية
تسخير الناس لتحقيق أهدافه الشخصية ومطامعه الذاتية .39وعلى النقيض من ذلك
جند الشخصية الهشة في مراقبتها الذاتية ( )Bad self monitoringتناضل لتظل
منسجمة مع قناعتها األخالقية ومبادئها .فهي تتصرف دائما ال وفقا لرغبات اآلخرين
وانتظاراتهم ولكن وفقا ملنظومة القيم التي تؤمن بها بشكل صارم وغير قابل للتفاوض.
الشيء الذي يجعل منها شخصية اصطدامية وغير مقبولة من طرف اآلخرين ومنكمشة
على ذاتها ومحدودة في عالقاتها االجتماعية .ومادامت على هذا النحو فستظل أقل
اهتماما بقراءة أذهان اآلخرين عواطفهم.40
إن فعل قراءة أذهان اآلخرين وعواطفهم مرتبط بثالث عمليات معرفية مركزية وهما
الفهم والتواصل والتنسيق لغرض التوقع.
ونعني بعملية الفهم خلع الذهن املعنى على جملة من السلوكات واالنفعاالت املالحظة
لدى األفراد الستنباط احلاالت الذهنية والعاطفية التي تتوارى وراءها.41وبالنظر لكون
اإلنسان كائنا إضماريا فإن حاجتنا لفهم دالالت ومقاصد حاالته الذهنية والعاطفية تظل
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قائمة ،والسيما أن تصرفاته وسلوكياته ال تعكس في اغلب األوقات حقيقة ما يفكر فيه.
كما أن حتليل كالم اآلخر ال ميكننا دائما من معرفة حقيقة ما يخفيه في ذهنه .فمعلوم
بحسب مدرسة بول أولتوا أن نفس امللفوظة حتمل أحيانا معانيني مختلفني احدهما
مضمر واآلخر صريح .فمثال قول شخص آلخر”سلوكك هذا ينم عن ذكاء باهر” يفهم
منه معنيني مختلفني :األول إنشداد املتكلم إلى هذا السلوك وإعجابه به ،والثاني أن في
كالمه هذا ضربا من التهكم..42
زد على ما سبق ،نود اإلش��ارة إلى أن من الصعوبات التي تطرح لفهم حاالت اآلخر
الذهنية والعاطفية اعتمادا على منطوقه ،كون العالمات اللسانية املعتمدة في أي رسالة
شفهية تكون متعددة الدالالت  Polysémique..فمثال كلمة بياض حتيل إلى اللون كما
حتيل إلى النقاء والطهارة والبراءة والصفاء .43ومن هذا املنظور ،علينا أن نقر بكون قراءة
أذهان اآلخرين اعتمادا على منطوق املتكلم هي عملية معقدة .فاألمر هنا يشبه مشاهدة
فيلم بلغة أجنبية ال نعرفها فنشرع في عملية تأويل مقاطعه وإسقاط معان ذاتية على
مختلف مشاهده .آملني من خالل ذلك أن نصل إلى مضامينه احلقيقية .وبناء عليه ،نفهم
أن اإلنسان يلجأ إلى الفهم لكونه يرفض حالة الغموض ولالنتظام التي تشكل وضعيات
غير قابلة للتوقع .ولتجاوز تلك الوضعيات يضفي املعنى عليها.
هكذا ،نرى أن العالقة االجتماعية التواصلية بني شخصني تبنى من خالل كيفية فهم
كل شخص حلاالت اآلخر الذهنية والعاطفية والتي تنتهي إما إلى صياغة حكم إيجابي
حول اآلخر ،وبالتالي الثقة فيه والتعاون معه أو العكس إصدار حكم سلبي في حقه ،مما
يترتب عنه عدم الثقة في شخصه والدخول معه في ضرب من الصراع احلاد واملنافسة
الشديدة.44
وفيما يخص عملية التواصل فهي تظل وثيقة الصلة بأنشطة قراءة أذهان اآلخرين
وعواطفهم .فمعرفتنا بحاالت اآلخرين الذهنية ال متكن من معرفة ما يبتغيه اآلخرون من
أفعالهم فقط ولكن ما يقصدونه من أقوالهم ،وما علي بدوري أن أقوله لهم .وبالتالي إن
فشل أي عملية تواصلية مرتبط بقصور في فهم حالة اآلخر الذهنية والعاطفية وجناحها
ذي صلة باألخذ بعني االعتبار رغبات اآلخ��ر ،معتقداته نواياه ومقاصده .45بحيث أن
املعلومات املقدمة للمتلقي والتي متس فضاء اهتمامه وال تتناقض مع مرجعياته الثقافية
ومعتقداته تخزن في ذهنه وتفهم بسهولة ويسر .وينصح ،بهذا الصدد ،اعتماد مبدأ
التصميم املتفائل الذي يتلخص في اإلبقاء فقط على املعلومات التي تنسجم مع تصورات
ومعتقدات املتلقي  principle of optimal design. 46إذ وتبعا ألطروحة التنافر
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املعرفي لـLeon Festinger (Dissonance cognitive) 47؛ مييل املرء إلى أن يلغي
من ذهنه كلما من شأنه أن يتضارب مع معتقداته .ومن هنا فكون املتحدث قادرا على
ق��راءة ذهن املتلقي فهو ع��ارف مبا يعرفه املتلقي وما ال يعرفه وهو كذلك م��درك متام
اإلدراك ما على هذا املتلقي معرفته وما عليه عدم معرفته .48أي باستطاعته تشخيص
مستوى املعارف لديه (مستواه املعرفي ،تخصصه العلمي ،معارفه املسبقة) (Knowledge
 .gap)49وفي مقابل ذلك،يعمل املتلقي ،بدوره على تبيان النيات واملقاصد الكامنة وراء
كالم مخاطبه .فال ميكن ،بهذا الصدد ،وسم املتلقي بالذات السلبية التي ينحصر دورها
في تخزين املعلومات املقدمة من طرف املتكلم وإمنا يخضعها لعملية الغربلة والتصفية
واالنتقاء بحسب أهميتها بالنسبة إليه .فمعلوم بأن اإلنسان قادر على اإلنصات أكثر إلى
اخلبر الذي ميس مجال اهتمامه وإن كان ،ذاك اخلبر ،خافتا بسبب الضوضاء .50كما أن
املصادرة القائلة بأن مواقف املشاهد تتأثر بشكل سلبي باألخبار التي تبثها وسائل اإلعالم
السمعية البصرية لهي مسألة فيها نظر ،فقد بينت دراسة لـ  katz & Lazrsfeldأن أغلب
املشاهدين يستدخلون املعلومات وفقا لنموذج معاجلة املعارف املزدوج اخلطوات (Two
 )steps modelوالذي مبوجبه يستوعبون تلك املعلومات وفقا لقناعتهم ومعتقداتهم
ووجهات نظرهم الشخصية وتبعا لفضاءات انتمائهم الطبقية واحلزبية واملهنية.51
إجماال ومن خالل املعطيات السابق ذكرها يتبني لنا ،ما مدى ارتباط عملية التواصل
بكفاءة قراءة أذهان وعواطف اآلخرين .وبهذا الصدد كشفت جملة من دراسة لهار Hare
أن ارتقاء األنشطة اللغوية لدى الطفل متضايفة مع التقدم احلاصل في قدرته على قراءة
حالة اآلخرين الذهنية والعاطفية .52فاألطفال الصم البكم الذين لم يعمل آباءهم على
تطوير لغة اإلشارات لديهم ،يعانون من صعوبة في قراءة أذهان اآلخرين وعواطفهم.53
يبدوا جليا ،مما سبق بسطه من أفكار ،أن لسيرورة فهم حاالت ذهن اآلخرين دور
إيجابي في تدعيم عمليات التواصل .ونثير االنتباه ،كذلك ،إلى أن لقدرة الفرد على
التنسيق بني علمية فهمه حلاالت اآلخرين الذهنية وعملية التواصل معهم لها أهميته
جمة على مستوى متكينه من توقع سلوكات اآلخرين وحاالتهم الذهنية املستقبلية.54
فالتفاعالت االجتماعية تشبه أحيانا كثيرة لعبة الشطرجن واعتماد معرفتنا بحاالت
اآلخرين الذهنية لتوقع سلوكاتهم سيسمح لنا بالتحكم في مسار تلك اللعبة .وهنا نود
أن نوضح أننا عندما نربط بني القدرة على قراءة حاالت اآلخرين الذهنية وفعل التوقع،
فإننا ال نقصد بذلك ،تلك البصيرة السحرية التخاطرية اخلارقة للعادة التي رسمتها في
أذهاننا السينما الهوليودية .ولكن ما نطمح تبيانه كون اإلنسان عندما ينسق بني ما يعرفه
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عن أحوال اآلخرين وحاالتهم الذهنية والعاطفية والسياق التواصلي الذي يجمعه بهم،
وذلك بطرحه مثال السؤال التالي ،ملاذا قام فالن بذاك الفعل؟ وملاذا قال ذاك القول؟
يتمكن من وضع سلسلة من االحتماالت التوقعية املمكن أن يتحقق جزء منها مستقبال.
ومعلوم أن دماغ اإلنسان أكبر بثالث مرات عن دماغ احليوان ،و لرمبا هاته ميزة من بني
أخريات جتعله ممتلكا لعدد من القدرات اخلالقة ،الغائبة لدى بقية الثدييات ومنها قدرته
على التوقع.55
إن املرء قد يخطئ أحيانا و قد يصيب أحيانا أخرى عندما يحاول خلع املعنى على
بعض حاالت اآلخرين العاطفية الكامنة وراء تصرفاتهم من رغبات وهواجس .بل األكثر
من هذا ،فهو يظل مجازفا عندما يتحدث بلسانه ،وبدون أدنى حرج ،عن معتقدات هؤالء
اآلخرين ،تصوراته و همومهم مدعيا في ذلك كونه ميثلهم وميثل قضاياهم ومعاناتهم
أفضل متثيل .56ويتجلى نزوعه للمجازفة كذلك في إسناده حاالت ذهنية وعاطفية لوكالء
غير بشريني (آليات ،حيوانات ،كائنات ميتافيزيقية) .فإذا ما راجعنا سلوكاتنا اليومية
سنجد أننا كثيرا ما أنسنا كثيرا من اجلمادات ،وذلك من قبيل أن نغضب على حاسوبنا
ألنه تعطل أو نقوم بركل سيارتنا ألنها توقفت فجأة عن السير.57
حري بالتذكير بهذا الصدد ،كوندرجة حميمية العالقة التي جتمعيني بشخص ما ،إلى
حد اعتقادي كونه شبيها بي ،تدعوني إلى قياس حاالته الذهنية العاطفية على حاالتي
وذلك من أجل فهم سلوكاته وتبرير تصرفاته .ولكن في حالة ما اعتبرته هذا اآلخر غريبا
عني ،فإن تلك املسافة النفسية التي أضعها بيني وبينه ،جتعلني ألغي عنه أي وجه من أوجه
التشابه مع شخصي .ومن هنا فإنني لن أبدل أي مجهود ذهني ملعرفته ولن أجلأ بالطبع
إلستراتيجية التقييس لفهم حاالته الذهنية والعاطفية التي هي مكلفة من الناحية املعرفية
والتي ادخرتها ملعرفة املقربني مني و من يشاطروني أفكاري ومعتقداتي فقط وإمنا أجلأ
إلى إحكام جاهزة ومسبقة وإجابات منطية لتعريف هذا األخر الغريب واملختلف عني.
وبالتالي فإن تشغيل هذا النمط من التفكير لن يكلفني أي مجهود معرفي.
خالصة القول ،يعتمد اإلنسان ملعرفة اآلخر أحيانا إستراتيجيات غير مكلفة معرفيا،
وذلك من قبيل جلوئه إلى اإلشاعات واألحكام اجلاهزة والنمطية واألفكار املسبقة التي
استقاها من املجتمع .وأخ��رى مكلفة من الناحية املعرفية واملتضمنة إلستراتيجيتني
أساسيتني األولى إستراتيجية التقييس أو احملاكاة ومؤداها االعتماد على احلاالت الذاتية
بوصفها مقياسا للتعرف على حاالت اآلخرين الذهنية والعاطفية .وإستراتيجية التنظير
احلدسي والتي تفيد أن اإلنسان،وإن ال ينتمي إلى فئة النخب املثقفة ،في مسار تعرفه
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على اآلخر،ومثل أي باحث في أي تخصص علمي ما ،يصيغ فرضيات حدسية حول حاالت
اآلخر الذهنية ،وليتحقق من مدى مصداقيتها يستدل بجملة من املعطيات التي استقاها
من وقائع معيشة .وبهذا فهو يبني نظريات سيكولوجية ساذجة حول اآلخر وتصرفاته
والتي يعمد إليها لتعميمها على جملة من السياقات والوقائع.58
حسب أصحاب النظرية التقييسية إن حل إشكال كيفية قراءة أذهان اآلخرين ال يتحقق
إال باعتماد حاالتي الذهنية الشخصية وتقيسها على حاالتهم الذهنية .وذلك بناء على
معطى سبق وأن أكده الفيلسوف راسل مؤداه؛ ما دام سلوك اآلخر شبيها بسلوكي فإنني
افترض أن األسباب املؤدية لتلك السلوكات متماثلة.59
وبهذا الصدد جند اإلنسان يلجأ إلى نوع من االستبطان الداخلي املتمثل في قيامه
بفحص دقيق ألحاسيسه وعواطفه الداخلية ومعارفه حول ذاته وحول جتاربه اخلاصة،
مشكال بذلك قاعدة بيانات تسمح له باالستدالل على مقاصد اآلخرين ونواياهم وعلى
فهم احلاالت العاطفية التي تتوارى وراء انفعاالتهم.60
وفي السياق ذاته ،يبسط لنا الفيلسوف مالبرانش اعتمادا على مفهومه”العودة للذات
ملعرفة اآلخرين الصورة التوضيحية التالية :مادمت أجد نفسي عاجزا عن اخلروج من
الذاتي لولوج ذوات اآلخرين ،فإنني أجلأ إلى عملية القياس بواسطة املماثلة للتمكن من
معرفتهم .ومن مأثورات مالبرانش في تفسيره ملا يعنيه بالقياس بواسطة املماثلة قوله
«م��ادام اآلخر يهتم بي كثيرا فهو قطعا يحبني ،إذ سبق لي أن اهتممت باآلخرين بهذا
الشكل فكنت ،بالطبع ،أحبهم .إنها جتارب داخلية سبق لي أن عشتها»..61.
هكذا عند احلديث عن عملية القياس بواسطة املماثلة نكون في خضم نظرية احملاكاة
theory simulationالتي كشفت على أن املرء بوجه عام مييل إلى ضرب من التمركز
حول الذات في استقصائه حاالت اآلخرين الذهنية والعاطفية.ويتجلى هذا امليول بوضوح
في كون السواد األعظم من الناس يعمدون إلى إسقاط عواطفهم الشخصية على اآلخرين
ملعرفة نواياهم ومقاصدهم .62ومرد اعتماد املرء على ذاته لتعريف اآلخرين إلى اعتقاد
راسخ في ذهنه مستمد من التشابه البيولوجي القائم بني أفراد النوع البشري والذي يوحي
بكون مختلف حاالت األشخاص الذهنية ومعتقداتهم وعواطفهم متشابهة .وبالتالي فإن
فهم أي شخص لذهن اآلخر ال يتحقق إال برجوعه إلى نظامه الذهني الذاتي .مبعنى لفهم
اآلخر علي قياس حاالته الذهنية والعاطفية على حاالتي الذهنية والعاطفية وذلك اعتمادا
على إستراتيجية التفكير في الذات ( )Self-reflectionstrategyوالتي تتلخص في
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قيامي بنوع من االستبطان الداخلي ( )Introspectionالذي سيمكنني من التعرف أوال
على مختلف حاالتي الفكرية والعاطفية وإدراكي لتمظهراتها السلوكية واالنفعالية .والعمل
بعد ذلك على إسقاط ( )Projectionما استخلصته من معرفة حول حاالتي الذاتية على
اآلخرين لكي أستطيع فهمهم ومعرفة نواياهم ومقاصدهم.63
وبشكل عام إن لعملية القياس بواسطة املماثلة وجها إنسانيا إيجابيا يجد مضمونه
في كونها حتفز امل��رء املقيس على ط��رح السؤال التالي لفهم تصرفات اآلخ��ري��ن :ماذا
كنت سأفعل لو كنت في نفس وضعية اآلخر وأواجه نفسه ظروفه؟ إن اإلجابة عن هذا
السؤال ستمكن الفرد من تفهم أوضاع اآلخرين و معاناتهم و البحث أحيانا عن أعذار
لتصرفاتهم ..64وبحسب دراس��ات حديثة ميكن اعتبار عملية القياس بواسطة املماثلة
مصدرا أساسي املختلف أشكال تعاطفاتنا مع اآلخرين.65
لكن يبقى أن نشير إلى أن املرء يكتشف أحيانا حدود عملية القياس بواسطة املماثلة
في تعرفها على اآلخر لكونها تتضمن انحيازا مفرطا نحو مركزية الذات والتي تنتهي إلى
اعتبار أذواق اآلخر وأحكامه ما هي إال انعكاسا ألذواق األنا وأحكامها.66ويشرع في املقابل
في استدعاء معطيات موضوعية لفهم اآلخرين .وهذا ما تسميه أنيكا ولني باالنحياز
( )RealityBiasesالواقعي الذي ميكن األشخاص من بناء نظريات تفسيرية وسببية
حول اآلخرين وسلوكاتهم.67
كشف الفيلوسوف مالبرنش منذ  1674كون اإلنسان يلجأ إلى إستراتيجية التقييس
بواسطة املماثلة ملعرفة مكنونات اآلخ��ر الذهنية والعاطفية والتي تظل بحسب نفس
الفيلسوف متثل إجراء افتراضيا وتخمينيا ال يوصلنا إلى نتائج يقينية .ومادام اإلنسان
يطمح دائم البلوغ مستوى معني من اليقني في إدراكه لذهن اآلخر فهو يستنفر أنشطة
تنظيرية تفسيرية والتي تعمل ،في الكثير من األح�ي��ان ،على تعميم ما مت رص��ده من
تصرفات ناجمة عن حاالت بعض الناس الذهنية على السواد األعظم من الناس.68
وعليه فإن رغبة اإلنسان في فهم أذه��ان اآلخرين حتثه على الكشف عن األسباب
والدواعي التي أدت بهؤالء إلى أن يعيشوا هاته احلالة العاطفية أو الذهنية دون سواها.
وهنا يتعامل الفرد في تواصله مع اآلخرين كعالم نفس أو عالم إجتماع .إذ نراه يجتهد
لرصد لطرائق تفكيرهم ولتبني دالالت انفعاالتهم .وال�س��ؤال امل�ط��روح علينا في هذا
الصدد :ملاذا نشبه الفرد أثناء محاولته الكشف عن حاالت اآلخرين الذهنية والعاطفية
بعالم النفس أو عالم إجتماع؟
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يجيبنا هيدر  Heider69في كون اإلنسان يعتمد في إدراكه حمليطه االجتماعي على
نفس األسلوب املتبع من طرف الباحث في العلوم الطبيعية .إذ حتركه نزعتني أساسيتني.
تتجلى األولى في إصراره على إبراز مدى متاسك احمليط االجتماعي واستقراره وانسجامه.
فالعالم االجتماعي وحتى النفسي في اعتقاده مثله مثل العالم الفيزيقي .فهو محكوم
بقوانني وأسباب ال مخرج له منها :وأي انفعال هو نتيجة حتمية حلالة عاطفية ما ،ووراء
كل حالة عاطفية سبب وجيه إما نفسي داخلي أو اجتماعي /بيئي خارجي .ومن هنا فاملرء
يعمل بشكل مستمر على إسناد النتائج إلى أسباب ،وعلى تفييئ حاالت اآلخرين العاطفية
والذهنية ضمن قوائم ذهنية جتمع عناصر كل منها سمات وخصائص مشتركة.
إضافة إلى ما سبق ،مييل اإلنسان إلى صياغة الفرضيات حول ح��االت اآلخرين
العاطفية والذهنية .كما يعمل بشكل مستمر ودءوب على التحقق من مدى مصداقيتها،
بتتبعه تصرفات اآلخرين والتعرف على أساليب تعاملهم وطرائق تواصلهم .ليبقي في
األخير فقط على الفرضيات املنسجمة مع مالحظات هو مع ما جمعه من معطيات
ميدانية .وضمن ذات السياق ميكن فهم مضمون العبارة التالية الشائعة التداول« :كنت
أضنه شخصا منغلقا على نفسه ،منعزال عن اآلخرين ،وإذا بي أجده شخصا منفتحا وجد
اجتماعي».
نود التنبيه هنا إلى أن اإلنسان مييل في الكثير من األحيان وبشكل جزافي إلى إسناد
ال��دالالت واملعنى ملختلف حاالت اآلخرين العاطفية والذهنية ،وذلك لكي يبدو له عامله
االجتماعي أكثر وضوحا ومتاسكا وأكثر حتديدا ودقة وأقل غموضا وغرابة وخال من
الشواش والالنتظام  .70وتأسيسا على ذلك ،يبدأ في االعتقاد بكونه قادرا على اإلحاطة
مبختلف املتغيرات املؤثرة في عامله االجتماعي وفي كيفية سيره .وهنا تبرز نزعة ثانية
لدى اإلنسان غايتها التحكم في العالم االجتماعي والتنبؤ مبستقبله .وعليه ،ميكن وسم
اإلنسان في عمله الدءوب على ابتكار تصورات اجتماعية جديدة بعالم االجتماع أو عالم
النفس الوضعي .فهو مهووس بالبحث عن األسباب الكامنة وراء تصرفات اآلخرين ،إذ
يرجعها إما ألسباب إثنية أو بيئية أو مجتمعية أو نفسية ويحولها إلى قوانني وقواعد
ويعممها على فئات عريضة من الناس .ويعد من خالل ذلك قاعدة معطيات يعتمدها في
الكثير من األحيان لفهم والتنبؤ بتصرفات أشخاص جدد على فضائه االجتماعي.71
لكن مع ذلك تظل تصوراته إن في علم نفس أو علم االجتماع توسم بالنظرية النفسية
االجتماعية الساذجة 72أو النظرية النفسية االجتماعية الشعبية –Folk theory-
73لكونها تبنى ،أوال ،من خالل عملية عقلنة -Rationalisation-أحيانا مبالغ فيها
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لتصرفات الناس .حيث يتم افتراض أن وراء أي تصرف سبب ما وإذا لم يكن يتم اختالقه.
وتتأسس ،ثانيا ،على نوع من التداخل بني الذات واملوضوع .فاإلطار املرجعي التفسيري و
التنظيري الذي يعتمده الفرد في دراسة حمليطه االجتماعي هو ذاته و أناه .فذاته تشكل
قاعدة بيانات أساسية ملعرفة اآلخرين.74
مما ال شك فيه كوننا ال نلجأ الستراتيجيه التفكير في الذات لفهم حاالت اآلخرين
الذهنية وتوقع مقاصدهم ونياتهم إال إذا ما اعتبرناهم شبيهني بنا وقريبني منا .وفي
حالة ما إذا غربناهم عنا فإننا نركن في حكمنا عليهم إلى مصادرات جاهزة وآراء شائعة
وتصورات منطية ( .)Stereotype opinionومن هنا ندرك أن قصور بعض احلاالت
النرجسية في فهمها لآلخرين والتعاطف مع معاناتهم مرده إلى تضخم أناها وعدم قدرتها
على تقييم ذاتها بشكل موضوعي وحيادي .ويترتب عن ذلك ،تغييبها إلستراتيجية التفكير
في الذات أثناء تعرفها على اآلخرين،وعجزها عن وضع ذاتها موضع هؤالء اآلخرين لتفهم
ظروفهم .وبالتالي ركونها إلى ضرب من اإلجابات منطية في تقييمها لتصرفاتهم ،وذلك
من قبيل إدالؤها باملصادرة التالية” :لم يقم فالن بأداء ما هو مطلوب منه ألنه غير كفء أو
لقد تصرف بهذا الشكل ألنه شخص عدواني “ .75ويبقى أن نشير إلى أن من بني مؤشرات
استجابة بعض احلاالت النرجسية للعالج النفسي تراجع أعداد أحكامها النمطية لصالح
اإلجابات القياسية ،بحيث تصبح احلالة أقدر على فهم ظروف اآلخر والتعاطف معه
قياسا على ظروفها الشخصية.
إن تغليب األحكام النمطية ( )Stereotype judgmentعن اإلجابات القياسية هي
سلوكيات ال تخص احلاالت النرجسية املرضية فقط وإمنا تهم اجلماعات البشرية .بحيث
كثيرا هم األشخاص الذين يعتمدون اإلستراتيجية القياسية ()Simulation strategy
في تعاملهم مع األف��راد الذين ينتمون إلى جماعتهم و يشاركونهم ذاكرتهم اجلماعية
 .)Mémoire partagée(76لهذا جندهم يستدعون تاريخهم الشخصي وجتاربهم الذاتية
ومعاناتهم السابقة لتفهم ظروف أفراد جماعتهم والتعاطف معها .و يعتبرون،في املقابل،
من هم خارج جماعتهم ( )Out-groupغرباء عنهم ويعمدون في تعاملهم معهم إلى ما
يسميه إبرليب اإلستراتيجية االزدرائية( ،)Derogatory stratégiesبحيث يجردونهم
من جملة من السمات اإلنسانية ويعتبرونهم ،أحيانا ،موضوعات ال ذهنية .77وعلى أساس
من هذا ،تتشكل لدى اجلماعة األحكام النمطية واملواقف العنصرية التي تصدرها ،بوعي
أو بدون وعي منها،بحق جماعة أخرى مختلفة عنها إما سياسيا أو إثنيا أو دينيا...
وعموما عندما يتعلق األمر بتعريف اإلنسان لشخص يعتبره غريبا عنه،يلزمه طبعه
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بعدم استنفار سيرورات ذهنية تستوجب مجهودا معرفيا كبيرا .فهو ،بهذا الصدد ،ال يشغل
عمليات ذهنية مركبة مثل عملية االستدالل على حاالت اآلخرين الذهنية و العاطفية قياسا
على حاالته الذاتية .وإمنا يركن إلى إجابات جاهزة وأحكام مسبقة وتوصيفات منطية
في تفسيره لتصرفات هذا اآلخر املختلف عنه .78فمثال ،في وضعيات مشحونة باخلوف
والعدائية ( )fearful activationيعمد عدد من األشخاص ذوي األصول األوروبية إلى
إسناد ،وبشكل متسرع وتعسفي بعض التصرفات العدائية إلى العرب والسود .79كما أن
املرء أي كان بطبيعته مييل في حياته اليومية إلى تفسير تصرفات شخص ،غير مرغوب
فيه ،بإرجاعها إلى سمات ثابتة في شخصيته وليس إلى عوامل سياقية وال إلى أسباب
موضوعية .ففي حواراتنا اليومية نالحظ ،في الكثير من األحيان ،سيطرة واضحة املعالم
لهذا النمط من اإلجابات على تعابيرنا :كقولنا إن فالن غاضب ألن طبعه دائما غاضب،
بدل قولنا إنه غاضب لكونه مير بظروف صعبة.80
ويبقى أن نشير هنا ،إلى أن مرد هذه األحكام النمطية كون اإلنسان بوجه عام محكوم
في متثله لسلوك اآلخر،بخطاطة ذهنية يطلق عليها اسم خطاطة التمركز حول أمنوذج الفئة
( :)Protocentrismفمن خالل رصده للتشابهات القائمة بني األحداث ،ومن خالل إدراكه
للعالقات السببية القائمة بني املوضوعات ،وبناء على استدخاله لسمات مناذج أشخاص
أثروا فكريا وعاطفيا وأخالقيا على مسار حياته ،وتأسيسا على الذاكرة املشتركة التي
جتمعه بوسطه االجتماعي ،يبني متثالت عامة ( )Generic representationتشكل
بالنسبة إليه أمنوذج الفئة ( .)Prototypeوعندما يرغب في تفسير سلوك اآلخرين ،فهو
يركن كليا إلى أمنوذجه للفئة املخزن في ذاكرته . 81وفي حالة عدم توافق سمات أوالئك
اآلخرين مع سمات أمنوذجه للفئة فسيظلون مرفوضني من طرفه.
وجتدر اإلش��ارة إلى أن أمنوذج الفئة يختلف لدى الشخص باختالف مجتمعه ودينه
وثقافته وانتمائه الطبقي و معيشه السيكولوجي .ومن هنا سيعتقد كل فرد بأن أمنوذجه
للفئة ،والذي من خالله يفسر تصرفاته وتصرفات اآلخرين ويتوقعها هو اقدر من غيره
على فهم مختلف الظواهر االجتماعية التي حتيط به .الشيء الذي سيسقطه من جديد
في ضرب من التمركز حول الذات وإنتاج املزيد من األحكام النمطية.
متثل غرف الدردشة ومنتديات الويب بحق وضعيات ال كفية-Disinihibitioneffect-
فهي حتفز الفرد على التواصل أكثر مع اآلخر وتتيح له إمكانية البوح بأشياء ال ميكنه
التصريح بها في الوضعيات التواصلية الطبيعية؛ إذ نراه ،فيها ،أكثر جرأة على التعبير عن
مكنوناته ومشاعره وأكثر إفصاحا عن ذاته .فكون تلك الغرف خالية من مختلف أشكال
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الرقابة والعقاب وخالية من املمنوعات واحملرمات ،فهي تسمح لهذا األخير بالتحرر أكثر
في كالمه واإلف�ص��اح عن جملة من األم��ور ك��ان يحجبها في حياته اليومية عن أقرب
املقربني منه ،والقيام مبجموعة من التصرفات التي كان يخجل من أدائها في السياقات
التواصلية الطبيعية . 82فنجده في الكثير من األحيان مندمجا كليا في غرفة الدردشةوغير
متحفظ في كشفه عن أسراره والتصريح مبواقفه ومخاوفه لآلخرين . 83هكذا تساهم
غرف الدردشة على اإلنترنيت ،وما توفره من أريحية في التواصل بني األفراد ،في خلق
جو من الثقة املتبادلة بني مريديها،كما تنمي بينهم الشعور باملودة واحلميمية والتعاطف.
الشيء الذي يقوي لديهم حس االنتماء إلى جماعة املنتدى.groupe bonding 84ويبلغ
ه��ذا اإلح�س��اس م��داه حد إدم��ان الفرد على ال��ول��وج املستمر إل��ى تلك الغرفة واعتبار
العالقات االجتماعية االفتراضية الناجمة عنها عالقات اجتماعية طبيعية ،بحيث يصبح
حضوره للمشاركة في حواراتها نوعا من االلتزام اليومي .85ومادمت حرية التعبير في
غرف الدردشة ال سقف لها فهي تؤدي أحيانا بأشخاص ما إلى جتريح اآلخرين وشتمهم
والتصريح بعبارة نابية في حقهموقذفهم بكالم خارج عن منطق األخالق .إن هذه الفئة
من األشخاص لهي عاجزة عن القيام بهذا التصرف في الواقع الطبيعي .وخللو غرف
الدردشة من أي رقابة زجرية ،فهذا يشجعها على تفريغ مكبوتاتها الدفينة والقيام بنوع من
التصفية السلبية للذات– -Blind Catharsisوالتي وإن كانت حتقق نوعا من الراحة
النفسية املؤقتة لصاحبها ففي املقابل ستعمل على تقويض أية عالقات إنسانية إيجابية
بني أعضاء الغرفة.86
ويبقى أن نشير إلى أن ما مييز الفرد في غرف الدردشة ميوله لتعريف ذاته والتعبير
عن مكنوناته أكثر من رغبته في معرفة اآلخر .هكذا فنزوعه لالنكشاف أمام اآلخرين
يجعل عملية قراءة أذهان وعواطف اآلخرين ميسرة أكثر في عالم الدردشة على الويب
مقارنة بالعالم االجتماعي الطبيعي.
إجماال مرد يسر عملية قراءة أذهان وعواطف اآلخرين في غرف الدردشة ال لكونها تشكل
وضعيات ال كفية فقط ،وإمنا لكونها تتضمن مجموعة من املواصفات جنملها فيما يلي:
< ال��ذات املجهولة االسم  :Anonymityليس من الضروري أن يكشف الفرد في
غرف الدردشة عن بطاقة هويته الشخصية ،ولكن األهم أن يتعاون مع اآلخرين ويعبر
عن مكنوناته الداخلية بكل أريحية .ومن هنا عندما يجد الفرد نفسه قادرا على إخفاء
هويته الشخصية وحمايتها أثناء حواره مع اآلخرين .فإنه سيلغي أية مقاومة نفسية إلفراغ
ما في جعبته ،لينطلق نحو التعبير الصريح عن مكبوتاته ومعاناته ومواقفه والتي كثيرا
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ما يتحفظ على البوح بها في حياته اليومية .إن هذا االطمئنان الذي يسكن اإلنسان في
غرف الدردشة ،والذي يشجعه على قول كل شيء وأي شيء ،يرجع إلى إدراكه بأن اآلخرين
ماداموا يجهلون اسمه ومن يكون ،فبالطبع ليس مبقدورهم أن يستغلوا ما باح به من أسرار
وهواجس ،يوما ما ضده .فكل ما قاله سيظل حبيس جدران الغرفة الرقمية.87
إذا ما دامت هويتك ستظل مخفية وما دمت ستعتمد اسما مستعارا في دردشتك مع
اآلخرين فال داعي للخوف في تعرفك عليهم وال في تعريفك لذاتك لهم .ال معنى ،كذلك،
لها جس الربح واخلسارة احلاضر بقوة في حساباتنا املعتادة أثناء تعارفنا على مع اآلخرين
في الواقع االجتماعي .وليس هناك من مدعاة من استدعاء استراتيجيات تتطلب مجهودا
معرفيا كبيرا لقراءة ذهن اآلخر وعواطفه من قبيل اإلستراتيجية التنظيرية التفسيرية.
وال حاجة لألحكام النمطية اجلاهزة لتعريف هذا اآلخر .فاملطلوب هنا إما أن تتعاطف
معه وتعتمد حاالتك الذهنية والعاطفية للتعرف عليه ،أي اللجوء إلستراتيجية القياس أو
االنسحاب من غرفة الدردشة.
يتم احل��وار في أغلب األحيان في غرف الدردشة ومنتديات الويب دون رؤية وجوه
املتحاورين ودون سماع صوتهم وإمنا اعتمادا على فعل الكتابة فقط .إن غياب رؤية احملاور
واحملاور هنا وغياب سماع نبراتهما الصوتية قد يوحي لكل منهما بكونه يتحدث مع نفسه.
الشيء الذي مينحهما الشجاعة الكافية للبوح بأفكار كان يحتفظا بهما لنفسيهما .زد على
ذلك أن غياب اإلدراك الفيزيقي املباشر لآلخر ،واملتمثل أساسا في جهل كل عضو شكل
جسد بقية األعضاء ونبرات صوتهم يخلق وضعيات ال كفية ممتازة لعملية التواصل..88
هكذا نالحظ أن املترددين على غرف الدردشة غير حاملني لهاجس السؤال كيف يبدون
في أعني مخاطبيهم وهل هم أنيقني في ملبسهم؟ وهل صورتهم اجلسدية مقبولة من طرف
هؤالء املخاطبني؟ وهل نبرات صوتهم دافئة وهادئة؟ أم مزعجة ومقلقة لسامعيهم؟ إذ تظل
الكتابة هي أساس عملية التواصل في منتديات الويب وغرف الدردشة وليس التخاطب
وجها لوجه .الشيء الذي يضمن ملن يود التعبير عن فكرة ما عدم اعتراضه من طرف
شخص ذي وجه عبوس أو متجهم قد يؤثر سلبا على إبالغه لتلك الفكرة .بينما في الواقع
االجتماعي جند املرء في حديثه مع اآلخر متابعا بامتياز إلمياءات وجهه وحركات جسده
وهمساته.فحركة رأس املتلقي التي تفيد الرفض وابتسامته الساخرة ونظراته التحذيرية
قد تغير من مسار حديث املخاطب نحو وجهة نظر يرضى عنها هذا امللتقي.89
من هنا ،نرى بأن التواصل على الويب أكثر يسرا وأريحية من التواصل في الواقع
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االجتماعي احملكوم بسلطة التعبير اجلسدي.
ما مييز عملية التواصل عبر شبكة االنترنيت سواء عبر الرسائل الرقمية أو من خالل
غرف ومنتديات الدردشة أو املواقع االجتماعية مثل الدفتر الورقي  Facebookكونها ال
تلزم املتلقي بالرد على الرسالة في احلني .فمن املمكن أن يتريث في اإلجابة ويأخذ قسطا
من الوقت يراه كافيا للرد والذي لرمبا قد ال يتعدي ثوان ودقائق أو قد يدوم ساعات وأيام.
وعلى العكس من ذلك يشترط في الوضعيات التواصلية الطبيعية وبخاصة الشفهية منها
والتي تتم وجها لوجه بني املرسل واملتلقي ،اإلجابة الفورية على الرسالة .الشيء الذي
يخلق لدى هذا املتلقي هاجس الرد اآلني وما يترتب عنه من وضعيات كفية ال تسمح له
باإلبحار في أفكاره وتقليبها على عدة وجوه وإعادة ترتيبها وصياغتها .لتخرج تلك األفكار
إلى الوجود بشكل متسرع يلفها الغموض وعدم الوضوح ،وتتخللها أحيانا فلتات اللسان
وأخطاء التعبير ،ويغيب عنها اإلقناع وفن اإلبالغ.
وفي املقابل ،يكون مبقدور أي متلقي في التواصل الرقمي أخذ وقته الكافي في الرد،
وفي الكثير من األحيان ،لتجاوز عائق اخلجل واخلوف من مواجهة اآلخر .ومادام لديه
الوقت الكافي ليأخذ نفسه ويفكر مليا في اإلجابةفسينظم أفكاره على مهل ويراجعها
ويرتبها ويبحث عن اللفظ املالئم للتعبير عن تلك العواطف واألحاسيس العميقة التي
لم يتمكن من اإلدالء بها في الوضعيات الطبيعية .كما ميكن ألي عضو من أعضاء غرف
الدردشة أن يبعث برسالة رقمية تتضمن عواطف سلبية يجد نفسه حبيسها وهواجس
مزعجة تؤرقه وال يستطيع البوح بها حتى ملقربيه .وبهذا الفعل،سيغمره اإلحساس بكونه
قد تخلص فعال من تلك العواطف وبالتالي نكون أمام ممارسة نفسية عالجية ،متكن الفرد
من فهم انفعاالته الغامضة والوعي بها وتفريغها واخلروج من حالة القلق التي يعيشها.90
ومهما يكن من أمر ،فما دام اإلنسان يتجه إلى غرف الدردشة في الغالب األعم لتفريغ
مكبوتاته والبوح ببواطنه وليس ملمارسة إخفاء السلوك واإلضمار اللغوي ،فنحن لسنا في
حاجة الستراتيجيات متقدمة وال لعمل تأويلي دقيق وال ملجهود ذهني كبير ملعرفة حاالت
اآلخر الذهنية والعاطفية ،وذلك لكونه أصال يقدم حاالته الذهنية على طابق من ذهب.
إن التحاور في غرف الدردشة ومنتدياتها يعتمد في الغالب األعم على فعل الكتابة.
وبسبب أجواء الصمت التي تخلقها الكتابة ينتاب الفرد شعور بكونه ال يتحاور مع اآلخرين
ولكن يفكر معهم .حيث ينتابه إحساس كونه يحتوي أذهانهم .فإعجابه بأفكار اآلخرين
بالنظر لتناغمها مع أفكاره وتعاطفه مع معاناتهم الشبيهة مبعاناته يجعله يشعر كون تلك
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األفكار هي أفكاره وتلك املعاناة هي معاناته .وكأن هؤالء اآلخرين يفكرون ويتحدثون داخل
ذهنه.91
وإذا كنا في تواصلنا اليومي مع اآلخر نقوم بإلصاق جملة من األحكام اجلاهزة والنعوت
النمطية به ،بناء على مالحظتنا لطريقة حديثه وتصرفه .فإن األمر يختلف في عالم
الدردشة الرقمية الذي يخلق لنا نوعا من اإلحساس بكون حديث اآلخر وتصرفه هو جزء
من حديثنا وتصرفنا .إذ جند أنفسنا ننظر إلى ذواتنا من خالله و نتماهى معه ،ونعتبره
انعكاسا لعواملنا النفسية الداخلية .واألكثر من هذا ننتظر من كالمه أن يجاري كالمنا ومن
أمانيه أن تكون شبيهة بأمانينا ،مما يجعلنا أكثر تعاطفا معه وأكثر تفهما ملشاكله .وبهذا
الصدد نعتمد نوعا من التقمص النفسي لقراءة حاالت اآلخر الذهنية والعاطفية والذي
يتلخص في فكرة مؤداها أن نضع أنفسنا مكان اآلخر ملعرفته.92
ال خالف في كون جل املجتمعات محكومة مبنظومة تراتبية من العالقات إن كانت
اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية والتي متكن البعض من الناس دون غيرهم من النفاذ
إلى امل��وارد املادية والطبيعية للمجتمع بسهولة ويسر .وترسخ تلك املنظومة في أذهان
الناس اعتبار الطبقية املجتمعية والهرمية السياسية واحتكار وسائل اإلنتاج في يد فئة
قليلة من األشخاص أمرا بديهيا ال محيد عنه .الشيء الذي يتيح لتلك الفئة احملظوظة
نفوذا سياسيا واجتماعيا ميكنها من التحكم في اآلخرين ومصائرهم .ولكن شراهتها
غير احملسوبة تدعوها ،أحيانا ،إلى البحث أكثر فأكثر عن املزيد من النفوذ والهيمنة
االجتماعية .والنتيجة دخول بعض املستضعفني في مواجهات حادة معها .بينما يعمل
البعض اآلخر على التكيف مع هذا الواقع غير العادل وذلك من خالل اعتماد مجموعة من
العمليات املعرفية والعاطفية التي ترسخ في ذهنهم كيفية االمتثال والطاعة العمياء للفئة
السائدة وتعلمهم كيفية توقع غضب تلك الفئة وجتنب شرها.93
وعلى العكس مم��ا سبق ال وج��ود لعضو ف��ي غ��رف ال��دردش��ة الرقمية يتمتع بنفوذ
اجتماعي أو سلطة سياسية مهيمنة على بقية األعضاء .وذلك لكون الشرط األساسي
لاللتحاق بالغرفة يتمثل في حتييد املركز –Neutralizing of status -حيت يتم
تغييب أية إشارة حتيل إلى مراكز املتحاورين ومستويات نفوذهم السياسي واملؤسساتي.
بينما نرى في الوضعيات التواصلية الطبيعية جملة من الزخارف و األكسيسوارات و
التوسيمات واأللقاب التي تبني درجة نفوذ املخاطب اجتماعيا (لباس غالي الثمن ،مكتب
فاخر ،شواهد ودبلومات معلقة على حائط املكتب ،كتب كثيرة مرفوفة في املكتبة) .والغاية
من كل هذا أن يبني ملستمعيه مدى قوة مركزه االجتماعي مبتغيا وضع مسافة نفسية بينه
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وبني هؤالء املستمعني ،احملكومة بضرب من التعالي الذي مينح لشخصه نوعا من الهيبة
التيتؤهله للتحكم فيهم وتوجيههم بشكل طوعي أحيانا ،بحيث يتشكل لدى احملاور االعتقاد
التالي :أن من يخاطبه هو شخص مهم وعليه احترامه واالنصياع له .ومن الطبيعي أن
مناخا مثل هذا مشحون بجملة من الصور التي حتاول إبراز مدى قوة األفراد االجتماعية
ومدى نفوذهم يطرح جملة من التعقيدات لقراءة أذهانهم وعواطفهم ويستدعي مجهودا
معرفيا كبيرا ملعرفة دواخلهم .وفي املقابل يشكل جهلنا التام في مواقع الدردشة مبركز
اآلخرين االجتماعية ،سببا رئيسا في تساوي األفراد في عرضهم ألفكارهم وتصوراتهم.94
وجتدر اإلشارة هنا إلى أن التقدير واالحترام ال ينبع من مبدى متتع زيد أو عمر مبركز
اجتماعي قوي ولكن مبدى قدرة الشخص على إبداع أفكار نوعية ومدى متكنه من فهم
اآلخرين والتعاطف مع معاناتهم .إذ يتم التعامل مع املرء في غرفة الدردشة بوصفه إنسانا
أوال وأخيرا دون اعتبار للونه أو جلنسه أو لنسبه أو النتمائه الطبقي .ومن هنا تنتفي
جميع أشكال السلطة املوجهة للحوار وفي غيابها يجد الفرد في وضعية ال كفيه تدعوه
إلى التعبير عن حالته الذهنية بكل طالقة وحرية.95
إضافة إلى ما سبق ،تشجع خاصية حتييد املركز التي تتميز بها غرف الدردشة على
التفتح الذاتي  self-discloseعلى اآلخرين .وهو ضرب من االنفتاح الطوعي على اآلخر
والذي تنتفي فيه مختلف امليكانيزمات الدفاعية املعتمدة في حياتنا اليومية التي حتول
دون تفريغنا ملكبوتاتنا الداخلية .وما يشد االنتباه بهذا الصدد ،كون طبع اإلنسان بدوره
يتغير .فالشخص اخلجول ومثال يصبح أكثر جرأة في غرفة الدردشة الرقمية ،والشخص
الذي يتصف باملسرحي في سلوكه ،بحيث يتقنع بشخصية غير شخصيته ويتصرف بشكل
مختلف عن طبعه ،جنده في غرفة الدردشة يتعامل على طبيعته .ذات األم��ر بالنسبة
للشخصية الوسواسية في شؤون حياتها و الدقيقة في مواعيدها و املهووسة بالتنظيم
والتخطيط املبالغ فيه ،تصبح في غرف الدردشة أكثر مرونة في تعامالتها وفي الكثير من
األحيان غير مبالية بعدد من األمور.96
وعليه ،ال ميكن الركون إلى مفاهيم سيندر 97Synderواحلديث في غرف الدردشة
الرقمية عن الشخصية القوية والشخصية الهشة في مراقبتهما الذاتية .لكون إيقاعات
املراقبة وأشكال املتابعة القائمة في واقعنا اليومي الحضور لها في غرف الدردشة.
الجدال في كون الكتابة في غرف الدردشة الرقمية تشكل إحدى الوسائل الرئيسية
للتعرف على اآلخرين وقراءة حاالتهم الذهنية والعاطفية وتتمثل أهميتها في كونها تخلع
املعنى والداللة على جملة من األحاسيس والعواطف الغامضة لدينا والدفينة فينا .فهي
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تنظم شحنتنا االنفعالية وتؤطرها ضمن قوالب لغوية لنتمكن من الوعي بها وتصريفها
لآلخرين .فدورها بهذا الصدد يتمثل في التنظيم املعرفي والعاطفي جلهازنا النفسي
ولعالقتنا باآلخرين .وبعبارة أدق فهي تعمل على تنظيم انفعاالتنا وعواطفنا ومواقفنا على
شكل أفكار وعبارات واضحة الدالالت .كما تسمح لنا باحلصول على جملة من املعلومات
املهمة واملفيدة وإعادة نشرها وتوزيعها على اآلخرين .إضافة إلى ما سبق يساهم التعبير
بواسطة الكتابة من تقليص إحساس الفرد بالعزلة النفسية .فقلق اإلحساس بالعزلة ينخفض
نسبيا عندما يشرع الفرد في الكتابة ألنه يفترض ضمنيا أن هناك من سيقرأ ما دونه
من خواطر وأفكار .وجتدر اإلشارة هنا ،أن للكتابة أهمية عالجية نفسية في كونها متكن
الشخص من حتديد مصدر قلقه .وبخاصة إذا كان يعاني من القلق العائم”Angoisse
 .”flottantوإضفاء املعنى عليه وجعله مفهوما لآلخرين ليشاركوه إي��اه .الشيء الذي
يجعل هذا الشخص يدرك بأنه ليس الوحيد الذي يعيش هذا الضرب من القلق وإمنا حتى
اآلخرين .وبالتالي يجد نفسه شيئا فشيئا يخرج من عزلته النفسية وينفتح على اآلخرين.
زد على ما سبق ،متنح الكتابة للفرد نوعا من اإلحساس باالطمئنان والثقة بالنفس لكونها
متكنه من التعبير عما هو عميق فيه .98إجماال تفتح الكتابة املجال أمام عملية التوصيف
الذاتي التي تسمح للفرد بالتشخيص الدقيق ملعيشه النفسي الداخلي وجتاربه الباطنية و
سيروراته الذهنية وتقومي كفاءاته وقدراته املعرفية والوعي بنقط قوتها وضعفها .99كما
متكن من تضبيط االنفعاالت والعواطف ومراقبتها وتدبيرها وترشيدها لتصبح مواقف
وسلوكيات إيجابية .وبهذا تساهم الكتابة بوصفها نشاطا توصيفيا ملكنونات الذات من
التنظيم اإليجابي لالنفعاالت الشيء الذي يسهل عملية اتخاذ القرارات املالئمة ملواجهة
وضعية ما . 100وفي السياق ذاته كشفت دراسة ملجموعة من الباحثني أن الكتابة الواصفة
لتجارب الفرد الذاتية ومعاناته الشخصية تؤدي لديه إلى الزيادة في االنفعاالت اإليجابية
وتقلص حجم االنفعاالت السلبية .بينما هذا األمر غير قائم عندما نكتب عن أحداث
محايدة عن الذات.101
إج��م��اال ي �ظ��ل ف �ع��ل ال �ك �ت��اب��ة ع��ام�لا م�ه�م��ا ل �ت �ق��وي��ة ال�ش�خ�ص�ي��ة Genertor of
 .empowermentففي دراسة اسكندينافية حول  15امرأة مصابة بسرطان الثدي متت
دعوتهن إلى توصيف معاناتهن في غرف الدردشة بواسطة الكتابة .وقد لوحظ بأن لعملية
تفريغ معاناتهن بواسطة الكتابة وإبالغها لآلخرين دور مهم في متكينهن من التحكم
بشكل أفضل في قلقهن واضطرابهن النفسي الناجم عن معاناتهن مع السرطان .102هكذا
فلتنويع أشكال الكتابة بني الكتابة الساخرة والدرامية أهميته في حتكم مرضى السرطان
في معاناتهم النفسية( .نفس املرجع) .ففي إحدى الدراسات مت التوصل إلى أن اعتماد
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مرضى سرطان وكذا بعض املعاقني جسديا ،في غرف الدردشة ،عنصر النكتة للسخرية
من مرضهم أو إعاقتهم مكنهم من تفريغ قلقهم والتقليل من الضغط النفسي الذي يعانون
منه.103
تعرف مجموعة الدردشة بوصفها مجموعة ديناميكية ،كغيرها من املجموعات الطبيعية،
عالقات ألفة وتآخي وتآزر بني أفرادها كما تعرف أحيانا عالقات تشنج وتوثر بني هؤالء.
وكون فن اإلنصات لآلخر ميزة قائمة بوضوح في غرفة الدردشة،فهو يؤسس ملناخ الثقة
فيما بني منخرطيها.ففيها ،مثال ،يعبر املرضى عن معاناتهم وما يحسونه اجتاه املرض دون
ضجر أو ملل أو كلل .بينما ال يجدون في الوقع اليومي من يصغي إليهم ملدة طويلة وألدق
تفاصيل معاناتهم ،اللهم إذا كان من سينصت إليهم هو املعالج النفسي .وبالتالي سنكون
هنا أمام سلطة عالجية ستخلو ،بالطيع ،من أي جتاوب أفقي مع املريض وأي تواصل
فعلي معه .في حني جند في غرفة الدردشة غيابا تاما ألي شكل من أشكال السلطة ،فكون
جميع أفراد الغرفة يعانون من نفس املرض يؤسس لعالقة تساوي وتشارك فيما بينهم،
ومينحهم الفرصة لتفريغ أحاسيسهم السلبية من املرض والتوصيف الدقيق النفعاالتهم مع
هذا املرض والوعي بها والتحكم فيها واخلروج بتصور متفائل وإيجابي للحياة.104
وتأسيسا على ما سبق ،نفهم أن الفرصة السانحة التي متنحها غرفة الدردشة واملتمثلة
في مشاركة الفرد ملشاكل اآلخر النفسية الداخلية وإنصاته ملعاناته متكن منخرطي الغرفة
من التخلص من انفعاالتهم وعواطفهم السلبية وتروح على أنفسهم ،كما تدعم نظرتهم
املتفائلة للحياة .ونلفت االنتباه بهذا الصدد إلى دراسة متت حول عينة مكونة من مصابني
باضطراب في حاسة السمع كانوا يعانون من العزلة االجتماعية واإلحساس بالقلق والقهر
والدونية .وقد متكنوا بالفعل من جتاوز هاته األحاسيس النفسية السلبية ،عندما انخرطوا
في مجموعة دردشة وشرعوا في التحاور مع أقران لهم يعانون من نفس اإلعاقة.105
وجتدر اإلشارة هنا إلى مفهوم سبق وأن بسطناه في فقرات سابقة من هذه الدراسة
وه��و مبدأ التصميم املتفائل  ”principle of optimal design“106ويتلخص في
كون عملية تقبل شخص ما لشخص آخر تتحقق بشكل أفضل عندما يثير هذا األخير
مضامني متس فضاء اهتمام األول وتنسجم وتوقعاته .ومن الواضح أن مبدءا كهذا ينمي
تلك العالقات التعاطفية و احلميمية بني أفراد غرف الدردشة .فمادام جميع األفراد
منخرطني في احلديث عن معاناتهم و همومهم املشتركة ،فهم ينتهون في الكثير من
األحيان إلى إنتاج لغة خاصة بهم ال حتتاج إلى تقدمي الكثير من املبررات وال إلى بسط
الكثير من التفسيرات إلبالغ األفكار التي تراودهم .وذلك لكون تلك اللغة نابعة أساسا
214

املعرفية االجتماعية ومهارات القراءة الذهنية

أ.د .هشام خباش

من عمق نفسي يشترك فيه اجلميع .وعلى العكس من ذلك عندما يواجه عضو ما من
أعضاء غرف الدردشة ،تخص مثال املصابني بالسرطان ،أشخاصا ال يقاسمونه نفس
الهم واملعانات وال يشاركونه مراكز اهتمامه ،فإننا سنالحظ كون أوالئك األشخاص غير
مدركني معاناة املصاب بالسرطان ،بل األكثر من ذلك جندهم أحيانا يسيئون فهم املريض
وخصوصيته .هكذا يشجع مبدأ التصميم املتفائل أفراد غرف الدردشة على اإلصغاء إلى
القصص الشخصية لبعضهم البعض والتفاعل معها واالنتهاء بخالصة مؤداها حكاية فالن
مع املرض شبيهة بحكايتي .107الشيء الذي يتولد عنه نوع من التقمص العاطفي بني أفراد
اجلماعة تتولد عنه رغبة هؤالء األفراد في التضامن والتآزر مع كل شخص مصاب ،كما
يقوي لديهم اإلحساس باالنتماء إلى جماعة الدردشة ،Belongingness-108-ويدعم
نفسياتهم في مواجهة املرض ( .)Personnel Empowermentوهنا يبدو جليا أن
معرفة اآلخر وقراءة ذهنه تتحقق من خالل عملية التعاطف مبعنى اعتماد إستراتيجية
القياس بواسطة املماثلة للتعرف على حاالت اآلخر الذهنية والعاطفية.
ال جدال في كوننا نثق أكثر في املعلومات التي نحصل عليها من مصدرها األصلي
مقارنة باملعلومات التي تصلنا من خالل سلطة معرفية أو عبر وسيط انتقائي للمعارف
.Filtering agentومن هنا فاملعلومات املأخوذة من مصدرها األصلي متكننا من اتخاذ
ق��رارات فعالة وناجعة وأحيانا شجاعة .ففي غ��رف ال��دردش��ة ملرضى السرطان مثال،
حصول املصاب على املعلومة من مصاب آخر وذلك من خالل سرد هذا األخير لقصته
مع املرض .سيمكن األول من فهم جيد ملرضه وإدراك كيفية اإلمساك مبختلف تداعياته.
الشيء الذي يقوي كفاءاته الشخصية في مواجهته للمرض.109
وجتدر اإلشارة إلى أن تقوية الذات في مواجهة املرض ال يتحقق فقط لدى من يحصل
املعلومة وإمنا كذلك حتى بالنسبة للفرد املصاب الذي يقدم تلك املعلومة ،بحيث من خالل
تقدميه للمعلومة ونشرها فهو يلعب دور املوجه والداعم واملساعد لآلخرين .وبقيامه بهذا
الدور فهو يقوي كفاءاته الذاتية حول كيفية حتكمه في املرض..110
إجماال إن لعمليات معرفية من قبيل حتصيل معلومة حول مشكل ما ونشرها دور
جد هام في تقوية شخصية الفرد .وقد مت رصد ذلك في عدد من مجموعات الدردشة
منها :مجموعة املهتمني بتربية األطفال 111ومجموعة الذين يعانون من اضطرابات
نفسية112واملعاقني جسديا113والنساء املصابات بسرطان الثدي ،114والذين يعانون من
حساسية غذائية ،115واملصابون بتصلب األنسجة ،116واللواتي تعانني من استئصال الرحم
.hysterectomy 117
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وننوه بهذا الصدد إلى دراسة لبريتوايت118اعتمدت على منهج حتليل الرسائل الرقمية
ملجموعات من املعاقني جسديا،وقد خلصت إلى أن عملية ترويج املعلومات بني أعضاء تلك
املجموعات يدعم ويعزز قوة شخصيتهم .وفي دراسة ثانية حول مرضى سرطان الثدي مت
التوصل إلى أن قيام األشخاص الذين تعافوا متاما من مرض ،بسردهم لقصة شفائهم لبقية
املرضى شكل محفزا هاما وباعث أمل لهؤالء املرضى لتجاوز معاناتهم مع املرض .119
وتأسيسا على ما سبق ال ميكن نعت املعلومات املتداولة بني مجموعة الدردشة التي
يعاني أفرادها من مرض أو إعاقة ما باملعلومات اخلاطئة وغير املفيدة ،120فهي تظل أكثر
تقبال وأكثر إقناعا ألفراد مجموعة الدردشة من تلك التي يحصلونها من طرف خبير أو
متخصص -طبيب .-لكونها نابعة من مصدرها األصلي ،مبعنى من شخص عاش ذاك
املرض واستطاع إما جتاوزه أو التعايش معه وذلك بتكيف وضعه املرضي مع محيطه.
الشيء ال��ذي يسمح لبقية أعضاء غرفة ال��دردش��ة من نقل االستراتيجيات واخلبرات
املعتمدة من طرف ذاك الشخص وتداولها في حياتهم اليومية.121
ينخرط بعض الناس ،في الغالب األعم ،في غرف الدردشة لتقليص إحساسهم بالعزلة
والتهميش واإلقصاء االجتماعي ،وبخاصة أوالئك الذين يعانون من الوصم االجتماعي
 stigmatizedبسبب إم��ا إع��اق��ة جسدية أو ذهنية أو أوالئ ��ك ال��ذي��ن لديهم هوية
خاصة أحيانا مرفوضة من طرف املجتمع ،ومنهم املصابني بالسيدا و األقليات العرقية
واملهاجرين.
وجت��در اإلش��ارة هنا إلى أن من الناس من يعاني من اضطراب نفسي وال ميتلكون
الشجاعة الكفاية للخضوع للعالج النفسي املباشر .ويبدو ذلك جليا من خالل رفضهم
االنخراط في مجموعة عالجية قائمة في واقعه االجتماعي .ليظل مالذهم الوحيد هو
العالم االفتراضي املتمثل في غرف الدردشة الرقمية ،والتي متنحهم فرصة التواصل مع
أشخاص يشاركونهم نفس املعاناة النفسية ،وذلك دون أية رقابة اجتماعية ومؤسساتية.
وعليه ،عندما ينتمي املرء إلى غرفة رقمية يتقاسم هو وأفرادها نفس املعاناة والهموم ،فإن
هناك اإلحساس بالتضامن والتآزر الذي يبدأ في التنامي بني أعضاء الغرفة .122الشيء
الذي يشجع الفرد على التفكير في وضعه ليس بوصفه كائنا معزوال ومضطهدا وإمنا
من خالل كونه قوة اجتماعية قادرة على التغيير ...مما مينح نوعا من القوة لشخصيته.
فيشرع في التعبير لآلخرين عن معاناته دون هاجس اخلوف من التهميش واإلقصاء.123
كما يبدأ هو وأف��راد جماعته في التفكير في ابتكار استراتيجيات وتكتيكات ملواجهة
وصمات املجتمع لفئته.124
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م��ا مييز غ��رف ال��دردش��ة كونها متكن أي ف��رد م��ن حشد أكبر ع��دد م��ن املعلومات
واالستشارات في وقت وجيز وذلك من خالل ما يدور فيها من حوارات ومحادثات .فاملرء
في إطالعه على مشاكل اآلخرين في غرف الدردشة وفي تعرفه على اإلجراءات املتخذة
ملعاجلتها ،يتمكن من فهم طبيعة مشكلته الشخصية وكيفية اتخاذ ال�ق��رارات املناسبة
ملعاجلتها.
عموما متكن غرف الدردشة الفرد من التعرف على حاالت اآلخرين الذهنية والعاطفية
في تعاملها مع وضعيات يواجهها هو حاليا أو سيواجهها مستقبال .مبعنى أن العملية هنا
ال تخرج عن إطار التعلم غير املباشر الذي ميكن من اقتصاد الوقت واملجهود الذهني
وعدم املغامرة باالنخراط في جتارب جديدة ،إال بعد الرجوع إلى خبرات اآلخر واالستفادة
منها.
وبهذا الصدد كشف الباحث سارف على أن عملية احملادثة على الشبكة العنكبوتية بني
املصابات بسرطان الثدي قد أسفرت على قيام البعض منهن مبراجعة نقدية جلملة من
املواقف التي كانت حتد من تكيفهن مع مجتمعهن .كما متكن من اتخاذ جملة من قرارات
اجلريئة واللواتي لم يكن ميتلكن ،قبل انخراطهم في غرفة الدردشة ،الشجاعة الكافية
للقيام بها وذلك من قبيل اخلضوع لعملية إزالة الثدي.125
ومن هنا نفهم وبحسب معطيات ميدانية أن للمحادثات على االنترنيت تأثير إيجابي
على عدد من احلاالت املرضية يتمثل في متكينها من الثقة بالنفس واختيار وجهة النظر
املناسبة ملواجهة املرض واتخاذ القرارات الفعالة والناجعة ملعاجلته منها مرضى سرطان
الثدي ومرضى سرطان البروستات والنساء عندما يبلغن سن اليأس.126
ما ميكن الوقوف عنده في العشر سنني األخيرة من تاريخ تطور العلوم املعرفية،
احلضور البارز لدراسات قيمة؛ ابتغت الكشف عن أوجه العالقة بني األنشطة العصبية
واألنشطة قراءة أذهان وعواطف اآلخرين .وقد خلصت إلى النتائج التالية:
 إن متثل أفعال اآلخرين ومحاكاتها يحرض في اجلهاز العصبي ما يسمى بالعصبوناتاملرآتية .فقد لوحظ إشعاال لهذا النمط من العصبونات في الباحة الدماغية األمامية
للقشرة احلركية البطينية ( )Ventral premotor cortexلدى اإلنسان عندما يتمثل
فعال ينجزه شخص ما وكذلك عندما يحاكي ذلك الفعل .127وتظل هاته العصبونات في
وضعية سكون عندما يتمثل هذا اإلنسان فعال ناجما عن جهاز ميكانيكي (رافعة مثال).128
وه��ذا يؤشر عن أهمية هاته العصبونات املرآتية في متكني اإلنسان من متييز الذات
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البشرية الفاعلة عن آلة ومن حتديد معنى الكائن البشري احلامل حلاالت ذهنية وعاطفية
والذي يختلف عن اآللة امليكانيكية اخلالية من األحاسيس والعواطف .129ولتأكيد ما سبق
تتجلى قدرة ذهننا األوتوماتكية وغير الواعية على التمييز بني اآللة املتحركة والكائن
البشري ،في كون اإلنسان يتأثر أحيانا بشكل ال شعوري ،أثناء إجنازه لسلسلة من األفعال،
بأفعال األخر ( :)Action interferesكأن يتثاءب شخص ما بجوارك ،فتجد نفسك
تتثاءب بدون وعي منك .في حني عملية التأثر هاته غير قائمة عندما يقوم رجل آلي بفعال
ما.130
 معلوم أن عملية قراءة ذهن وعواطف اآلخرين تعتمد في جزء كبير منها على قياسحاالتهم الذهنية والعاطفية على احلاالت الذهنية والعاطفية الذاتية.
و هاته املسألة ال تتحقق إال من خالل التعاطف مع هؤالء اآلخرين والرغبة في تقمص
شخصيتهم .وهنا جند عدة معطيات نورولوجية تتماشى وفرضية مماثلة ذاتي لذات اآلخر
وقياس ذات اآلخر على ذاتي لفهمها .فباعتماد تقنية التصوير الدماغي مت الكشف على أن
هناك جزءا كبيرا من القشرة الدماغية احلركية والقشرة اجلدارية ()Parietal cortex
ينشط بطريقة التموضع اجلسدي ( ، )Somatotopicmannerبحيث عندما نالحظ
شخصا ما يقوم بفعل بواسطة أحد أعضاء جسده ،فإن ما يحرض في دماغنا هو نفس
املنطقة العصبية املسؤولة عن حتريك العضو املعتمد من طرف ذلك الفرد في قيامه
بالفعل :كأن دماغنا يتقمص الفعل الذي يقوم به اآلخر أو باألحرى كأننا نحن نقوم بنفس
الفعل الذي يقوم به األخر .و نحن في حقيقة األمر نكتفي مبالحظته فقط..131
إن فرضية القياس بواسطة املماثلة أو تقمص عواطف وحاالت اآلخر الذهنية ملعرفته
مت تأكيدها ،كذلك ،من خ�لال جتربة اعتمد فيها تقنية التصوير الدماغي ،حيث مت
استدعاء عينة مكونة من عدد من األزواج ومت تعريض أحد الزوجني لصدمات كهربائية.
وقد لوحظ أن املناطق العصبية التي حترض لدى الشخص الذي يتألم هي نفسها التي
حترض لدى زوجه املتفاعل واملتعاطف معها .132مبعنى ،نحن هنا أمام ضرب من التشارك
في نفس الشبكة العصبية بني املتعاطف واملتعاطف معه .وما كشف بهذا الصدد اعتمادا
على تقنية التصوير الدماغي من حتريض لنفس املنطقة العصبية ال يقتصر على املتألم
واملتعاطف معه فقط ،وإمنا يشمل املبحوث الذي يلمس من طرف شخص ما والذي يرصد
عملية اللمس هاته ،وبني من يشم رائحة مقرفة ومن يستشف من خالل تعابير وجه اآلخر
كون تلك الرائحة مقرفة بالفعل .فاملسألة هنا تتعلق ،باختصار شديد ،بدوي لرنني حاالت
اآلخر الذهنية من انفعاالت وعواطف ومقاصد في اجلهاز الذهني والعصبي للشخص
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املتعاطف معه.133
وتأسيسا على ما سبق ،ندرك كون الصفة التي متيز اإلنسان عن بقية الكائنات ،كونه
كائنا متعاطفا مع بني نوعه .فمعلوم أن الطفل في سن مبكر يصرخ بشدة عندما يجد طفال
مثله يبكي بسبب األسى واحلزن .وهنا يتحدث هوفمان عن نوع من التعاطف األولي لدى
الطفل الذي يسميه بالتعاطف اآلسي ( )Emphatic distressوالذي سينمو ويتطور
لديه عندما يكبر ليأخذ شكل تعاطف غيري ( )Emphaticaltruismاملتضمن جلملة
من العواطف ذات املرجعية األخالقية مثل الشفقة والرحمة واملواساة .بالتالي هذا الطرح
النور و معرفي لعملية التعاطف مع اآلخر تنسجم وما سبق أن قاله كل من الفيلسوف هيوم
وسميت بكون األخالق تبنى من خالل تقمصنا العاطفي ملعانات اآلخرين وهمومهم.
لكن السؤال الذي يستوجب منا اإلجابة بهذا الصدد؛ هل عمليتي قراءة أذهان وعواطف
اآلخرين موزعة على عدد من املناطق العصبية أم ممركزة في منطقة معينة من الدماغ؟
القول بكون العمليتني مموضعة في منطقة عصبية بعينها دون غيرها يدعونا إلى
اعتماد النظرية القالبية ( )La théorie modulaireلفهمها وتفسيرها .ومعلوم أن
صاحب هذه النظرية هو جيري فودور.)1983( 134فقد افترض أن نظامنا الذهني موزع
على عدة ميادين ،كل ميدان متخصص في معاجلة منط معني من املعارف .ويقابل هاته
امليادين الذهنية املتخصصة مناطق عصبية ،كل منها مسؤول عن مباشرة منط معني من
العمليات املعرفية؛ فهناك مناطق عصبية تخص األنشطة اللغوية وثانية تهم األنشطة
الذاكروية وأخرى حترض األنشطة اإلدراكية البصرية إلخ ...مبعنى إن جهازنا العصبي
بدوره موزع على قوالب متخصصة في حتريض أمناط معينة من املعارف .135
وح��ري بالتنبيه هنا ،إذا كانت مجموعة من الباحثني قد اعتمدت التصور القالبي
في تفسيرها لكيفية اشتغال بعض األنشطة املعرفية؛ من قبيل اللغة واإلدراك البصري
والذاكرة ،فإنه يصعب الركون إليه كليا في دراستنا لسيرورات املعرفية االجتماعية .لكون
هاته األخيرة تتطلب ،إن على مستوى إنتاجها أو فهمها ،تدخال لعمليات معرفية متنوعة
لغوية وإدراكية وحسية وحركية وذاكروية ...الشيء الذي يفترض توطينا لعدد من الباحات
العصبية ملباشرتها.136
هكذا وباعتماد تقنية التصوير الدماغي مت التوصل إلى أن هناك أكثر من منطقة
عصبية مسؤولة عن إنتاج عمليات ق��راءة أذه��ان وعواطف اآلخرين ،والتي تشتغل على
شكل شبكات عصبية تستغرق مساحات كبيرة من الدماغ وتشمل الفص اجلبهي(frontal
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 )lobeوالوصل الصدغي اجلداري ( )temporal partial junctionوالتلفيف اجلداري
العلوي ( )Superior temporal sulcusوالفص الصدغي .)temporal poles(137
و نعرض ،فيما يلي ،لبعض التجارب التي اعتمدت من طرف الباحثني لرصد الشبكات
العصبية املسؤولة عن املعرفية االجتماعية:
ففي دراسة تصويرية دماغية اعتمدت على مجموعة من املثلثات ،التي تشخص أثناء
حتريكها إم��ا انفعال الفرح أو احل��زن أو الغضب ،متكن الباحثون من حتديد املناطق
الدماغية املسؤولة عن إقران املبحوثني حركات املثلثات باالنفعاالت التي تناسبها وهي:
الفص اجلبهي اإلنسي ( )Medialfrontal lobeوالثلم الصدغي العلوي (Superior
 )temporal sulcusواألقطاب الصدغية )Temporal poles(138إضافة إلى ما سبق
مت التوصل إلى أن ملنطقة الفص القبل جبهي دور جد هام ،في قراءة أذهان اآلخرين من
جهة وفي عملية الكذب على اآلخرين والتحايل عليهم من جهة ثانية .ففي جتربة طلب
فيها من عدد من األشخاص حجب املعلومات الصحيحة حول تاريخهم الشخصي عن
مستجوبيهم وتقدمي معلومات زائفة .وما مت التوصل إليه أن املنطقة الدماغية املسؤولة
عن قراءة أذهان اآلخرين واملتمثلة في الفص القبل جبهي هي نفسها املسؤولة عن عملية
الكذب .139الشيء ال��ذي يفيد أن علمية الكذب تتطلب من امل��رء أن يتساءل عن نوايا
اآلخرين ومقاصدهم ومدى تصديقهم وتقبلهم لكذبه هذا ،مما يستوجب منه استدعاء
كفاءات قراءة أذهان اآلخرين.
هناك منطقة ثالثة لها دور هام في قراءة أذهان وعواطف اآلخرين وهي منطقة اللوزة
()Amygdale؛ إذ توصلت مجموعة من الدراسات التصويرية الدماغية إلى ما يفيد أن
منطقة اللوزة حترض لدينا عندما نستخدم تقاسيم وجهنا للتعبير عن انفعاالتنا .140كما
أن هناك دراسة ثانية خلصت إلى أن استجابة اللوزة لالنفعاالت تختلف باختالف طبيعة
الشخصية هل هي انطوائية أم انبساطية .141وفي جتربة لوينستون ومعاونيه باعتماد
تقنية التصوير الدماغي ،متت مواجهة عدد من املفحوصني بصور وجوه أشخاص توحي
بكونها جديرة بالثقة وأخرى ليست جديرة بالثقة ،وما مت اخلروج به مستوى التحريض
العصبي جد مرتفع في منطقة اللوزة عند مباشرة الفرد لوجوه غير جديرة بالثقة مقارنة
بالوجوه اجلديرة بالثقة.
وف��ي ذات ال�س�ي��اق ل��وح��ظ حت��ري��ض واض��ح امل�ع��ال��م ملنطقة اللثم ال�ص��دغ��ي العلوي
( )Superior temporal sulcusوذلك عندما يعلن املفحوص وبشكل صريح بكون هذا
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الوجه جديرا أو غير جدير بالثقة .ومن هنا ال بد من التأكيد على أن حتريض اللثم
الصدغي العلوي مقترن بتعبير الفرد الصريح عن مدى ثقته بسحنة وجه شخص ما .بينما
عندما يظل احلكم ضمنيا فإن النشاط العصبي سينحصر في منطقة اللوزة .142
إجماال يبقى للثم الصدغي العلوي دوربارز في عمليات قراءة أذهان وعواطف اآلخرين،
وذلك من حيث كونه يعرف نشاطا داال أثناء متثلنا للوجوه البشرية أو في متييزنا بني
حركة يقوم بها كائن بيولوجي وآلة.
نضيف ملا سبق منطقة أخ��رى لها أهميتها في معرفيتنا االجتماعية وهي القشرة
اجلبهية اإلنسية ( )MedialFrontal Cortexوالتي تنشط أكثر عند مواجهة الفرد
لوضعيات مشاكل أخالقية .143وميكن اعتبار هذه املنطقة املسؤولة األولى عن عمليات
التفكير األخالقي .فاألشخاص الذي يعانون من إصابة في القشرة اجلبهية اإلنسية لديهم
صعوبة في التفكير األخالقي االجتماعي.144
ال أحد يجادل في كون بلوغ مستوى التفاهم مع اآلخر ،وإن كان مختلفا عنا عرقيا
وثقافيا ودينيا ،يقتضي فهم حاالته الذهنية والعاطفية .وعملية الفهم هاته ،ليست بالعملية
السهلة وامليسرة .وذلك من حيث كونها تُبنى من خالل نشاط قرائي وتأويلي لبواطن ذهن
اآلخر .الذي يختلف في نتائجه باختالف اآلليات واالستراتيجيات املعتمدة فيه وباختالف
مقاصده .فإذا ما اعتمدنا االستراتيجية االزدرائية واألحكام اجلاهزة واإلشاعات ،التي ال
تتطلب أي مجهود ذهني مكلف ،سننتهي إلى تصورات منطية وتوسيمات قدحية وأحيانا
صيغا عنصرية .وإذا ما جلأنا إلى االستراتيجية التنظيرية احلدسية ،فهذا يعني أننا
سنضع مسافة اختباريه بيننا وبني اآلخر .وبالتالي سننظر إليه بوصفه موضوعا جتريبيا
ليس إال .وأما إذا استدعينا االستراتيجية التقيسية املكلفة من حيث املجهود الذهني،
فهذا سيؤشر على حضور البعد اإلنساني في تعاملنا مع اآلخر .إذ سنضع أنفسنا مكانه
وسنحاول التعامل مع ظروفه ومعاناته ،كأنهما جزءا ال يتجزأ من ظروفنا ومعاناتنا .وبهذا
سننتقل من مستوى فهم اآلخر إلى مستوى التفاهم معه.
وبناء على ما سبق نرى أن ترسيخ قيم التفاهم ،ومنها حق االختالف وقبول التعددية
في وجهات النظر ،يتم من خالل االعتماد على منظومة تربوية تنمي لدى الناشئة ملكة
اإلمساك مبنظور اآلخ��ر ،وك��ذا كفاءة ق��راءة أذه��ان اآلخرين وعواطفهم .الشيء الذي
سيمكن األجيال الصاعدة من الوعي بكون منظور اآلخر ليس بالضرورة مماثال للمنظور
الشخصي ،وليس خطأ أو جرمية أن يختلف عن هذا املنظور الشخصي.
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كما ال يفوتنا أن نؤكد ضمن نفس السياق ،أن فتح حوار فعال ومفيد بني الثقافات
بشكل عام وبني األديان بشكل خاص ،يقتضي االنفتاح على أدوات منهجية حديثة للحوار،
ومنها تلك التقنيات وطرائق التفكير الواعدة التي تؤسس لها املعرفية االجتماعية ،والتي
حتاول االجابة عن سؤال محوري ،ماذا يحدث في أذهان األطراف املتحاورة؟ وقد أبانت
عن أهميتها في تخصصات حديثة النشأة ومن بينها أنثروبولوجيا األديان املعرفية وعلم
النفس السياسي املعرفي.
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مفهوم الطفولة عند روسو:
من التربية إلى علم التربية
أ.خاليد الخطاط
باحث يف الفلسفة والرتبية-املغرب

من هو الطفل؟ فيم تنفعنا معرفة الطفولة؟ وهل ميكن أن ننظر إىل الطفل على أنه راشد؟ أسئلة
تبدو غريبة .مل يطرحها الذهن البشري بشكل جلي وواضح حني نظر إىل الكائنات احلية على أنها
متمتعة بالثبات .أفراد النوع الواحد متماثلني ال فرق بينهم ،مادام التفكري فيهم ال يتم إال وهم يف
حالة النضج واالكتمال .فبالرغم من أن كل فرد من أفراد النوع قطع مسارا تطوريا ،فإننا ال نعري هذا
األخري أي اهتمام بقدر ما نبقى منشغلني باألفراد وقد تأتى لهم النضج والرشد .وإذا ما نظرنا إىل
الطفولة على أنها جزء رئيس من هذا املسار صار السؤال عنها أمرا جديرا بالبحث.
إن التطور الذي طال العلوم الطبيعية ،والتداعيات التي خلفتها النظرية التطورية قاد
اإلنسانية إىل إعادة النظر يف السؤال املطروح ،بل صارت تستشعر حدته وأهميته .كيف ال
واإلنسانية تقف مندهشة من عدم االنتباه إىل أهمية مرحلة الطفولة لقرون طويلة .مرحلة
تهم النوع اإلنساين الذي يرتبع على سلم وهرم احليوانية.

من في عاملنا األكثر ضعفا واألكثر شكرا ملن يحيطون به؟ من حاجاته إال الرحمة واحلب
ال تنقطع؟ من هو هذا الكائن غير الطفل .ملاذا أرادت الطبيعة لإلنسان أن يكون “له مكانه
احملدد في ترتيب املوجودات ،والطفولة لها مكانها احملدد في ترتيب البشرية .أال يجب أن
نعتبر الرجل في الرجل وأن نعتبر الطفل في الطفل )1(”.؟ ملاذا حمت الطبيعة هذه املرحلة
املؤقتة أن حفتها برعاية غريزة األمومة؟ إننا ال نستطيع اإلجابة عن هذه األسئلة إال إذا
ما اعترفنا أن الطفولة نافعة للفرد كما هي كذلك بالنسبة للنوع اإلنساني.
لقد ظل الطفل يستمد صورته من الراشد ،إنه راشد صغير .وما كان لهذه الصورة أن
تتغير إال بظهور مجال معرفي يتخذ من الطفل موضوعا للدراسة السيكولوجية .حيث
يتم الكشف عن طبيعة بنيته النفسية وقدراته العقلية .فإلى حدود بدايات القرن الثامن
عشر ،لم يكن لسيكولوجيا الطفل وجود .والكتابات التي همت موضوع الطفل كانت تربوية
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صرفة تتخذ من التوجيه غاية لها .في هذا اإلطاريرى كالباريد Claparèdeأن الكتابات
الفلسفية كانت مدعوة لدراسة طبيعة الطفل بحكم انشغالها بأسئلة نظرية املعرفة (:)2
أهناك أفكار فطرية؟ أم أن الطفل يأتي إلى العالم وذهنه صفحة بيضاء؟ هل التجربة هي
الكفيلة باكتساب األفكار؟ وهذه األسئلة من جملة ما تطرق له جون لوك John Locke
سنة  1693في مقالته املعنونة بـ»أفكار في التربية ”Pensées sur l’éducation
فانشغاله بالطفل وطبيعته لم يسفر عن نتائج إيجابية تخص سيكولوجيا الطفل وال منوه
املعرفي.
بدون شك أنه في نهاية القرن التاسع عشر حتت هيمنة سلطة األفكار الداروينية
استشعرت احل��اج��ة إلع���ادة النظر ف��ي إش��ك��ال الطفولة  .ويبقى ج��ون فيسك John
 Fiskeمن الذين اهتموا بهذا املوضوع ،حيث كتب مقالة في املوضوع حتت عنوانThe:
 )meaning of infancy (3)(la signification de l’enfanceوقف فيها على الدور
الذي تلعبه الطفولة في تطور اإلنسان  .وأكد كارل كروسKarl Groosسنة  1896على
أهمية اللعب في منو احليوانات واقترح أن تعتبر الطفولة كمرحلة تتيح للفرد إمكانية
إمناء قدراته التي يحتاجها في كبره .ومع ذلك يبقى جان جاك روسو رائد علم الطفل.
عندما جعل معرفة الطفل وعامله اخلاص شرطا للتربية .وهو املبدأ الذي لم تخرج عنه
كل األبحاث والدراسات الالحقة على روسو وإلى حدود الفترة املعاصرة .فكيف استطاع
روسو أن يجعل من فكره في الطفولة حلظة فارقة .
يؤكد روسو على أن موضوع الطفولة لم ينل حظه الكافي من االهتمام .فعلى “كثرة
تلك الكتب  ...جند أشد الفنون جميعها منفعة للناس ،أال وهو فن تكوين الرجال ،لم يزل
رهني االهمال .وحتى بعد أن كتب لوك كتابه في املوضوع ،تركت املسألة فلم ميسسها
أحد تقريبا.)4(”.
لقد كان انشغال روسو بسؤال الطفولة واضحا .ففي مستهل مؤلفه «إميل» يقول روسو
منبها على اجلهل الذي يلف الطفولة »:إننا ال نعرف شيئا عن الطفولة .ولضالل أفكارنا
عنها نزداد باملضي في أمرها ضالال على ضالل .وأحكم الكتاب يوجهون إلى ما ينبغي
للرجل أن يعرفه ،من غير اعتبار ملا يستطيع الطفل أن يتعلمه .ذلك أنهم ينشدون الرجل
دائما في الطفل ،من غير أن يراعوا ماذا يكون الطفل فعال قبل أن يغدو رجال )5(».إن
معرفة ما يكون عليه الطفل يعتبر أمرا أساسيا عليه ترتسم معالم التربية التي ستأخذ
بعني االعتبار الفهم ال��ذي مننحه للطفولة .إن هذا املعطى يسمح لنا بالتيقن من أن
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املنظومة التربوية لدى جان جاك روسو تستند على فهم ما للطفولة منه متتح مبادئها
وقواعدها وأفعالها .فروسو نفسه يرى على أن املوقف الذي نتخذه من الطفولة يعود إلى
ما نحمله عنها من تصورات وأحكام .وهذا هو ما يشكل أولى األمور التي ينبغي للمربي
االنتباه إليها.
أليس كل معنى معطى للتربية يعود إل��ى ال��دالل��ة اإليجابية أو السلبية التي تلحق
بالطفولة؟ إن روسو اتخذ لنفسه موقفا إيجابيا من الطفولة عندما قال « :وإن من يضيق
بفترة الطفولة ال يدرك أن النوع البشري كان حريا أن يهلك لو لم يبدأ اإلنسان طفال...
فنحن نولد ضعافا ،في حاجة إلى القوة ،ونولد مجردين من كل ش��يء ،في حاجة إلى
العون .ونولد حمقى ،في حاجة إلى التمييز .وكل ما يعوزنا حني مولدنا ،ونفتقر إليه في
كبرنا ،تؤتينا إياه التربية.)6(».
إن هذه املالحظة البالغة األهمية أطلقت العنان للثورة التربوية التي أحدثها كتاب
«إميل» في عالم التربية ،ألنه أثار على الفور سؤال الطفولة الذي ال محيد عن طرحه في
املجال التربوي .إن الطفولة تكتسي قيمة أكبر في الفكر التربوي لدى روسو .إنها شرط
وجود النوع اإلنساني بأكمله الذي سيكون معرضا للهالك إن لو لم يبدأ اإلنسان طفال.
فالطفولة مبقتضى ذلك هي نافعة وصاحلة للنوع البشري .ففيم يتمظهر نفعها إذن؟ وإذا
كانت نافعة فهل هذا يعني أنها خالية من النقص والعيب ،وأنها خير عوض أن تكون شرا
ضروريا؟.
يقدم لنا روسو إجابات وتعليالت متميزة ،من خالل صياغة افتراضات يفضي حتليلها
إلى اإلقرار بقيمة الطفولة كمرحلة مفصلية في حياة الكائن اإلنساني« .فمن ولد قاهرا
قويا ،لن جتديه قامته وقوته إلى أن يتعلم كيف يفيد منها ،بل تكونان مصدر ضرر له مبا
متنعان غيره من التفكير في مد يد العون إليه ،وإذ يتركونه لشأنه ميوت صبرا قبل أن
يفطن إلى حاجاته )7(».قول يبدو للوهلة األولى أنه متناقض :فكيف أن اإلنسان الذي يولد
قويا ميوت ألنه بقي دون رعاية ،أليس القوي في غنى عن كل رعاية خارجية؟ لنقف على
مقصد روسو في هذا القول مسترشدين باالفتراض( )8التالي»:لنفترض أن طفال كانت له
منذ والدته بنية وقوة إنسان مكتمل .هذا اإلنسان الطفل سيكون مكتمال لكنه غبي وآلي
 ،إنه كالتمثال الساكن ،ال إحساس فيه تقريبا ،ال يبصر وال يفهم شيئا...هذا اإلنسان
املتشكل في حلظة ما ال ميكنه البتة الوقوف على رجليه ألنه في حاجة إلى وقت ليتعلم
(.)9
كيف يحصل على توازنه...إنه يحس بانزعاج جتاه حاجات هو ال يعرفها».
238

مفهوم الطفولة عند روسو من التربية

أ.خاليد اخلطاط

مييز روس��و هاهنا بني مظهرين هما :البنية والوظيفة .فهو ال يحصر املسألة في
امتالك أعضاء ،وإمن��ا يتعداها إلى ق��درة هذه األعضاء على أداء وظيفتها التي متكن
اإلنسان من خدمة نفسه واآلخرين .فكلما منت وتطورت هذه األعضاء ،كان املطلوب منها
أداء دورها بشكل أفضل وأكثر دقة .فالوظيفة شرط تكون وتطور البنية العضوية لإلنسان.
إنهما مظهران ال ينفصالن .فروسو يشترط – كما هو األمر مع البيولوجيني املعاصرين –
االستثارة والتمرين املستمر لألعضاء املراد تنميتها .فالطبيعة أرادت ذلك ،واملرحلة التي
خصصتها لبلوغ مقصدها هذا هي مرحة الطفولة .يقول روسو« :راقبوا الطبيعة وانظروا
كيف تبني لكم السبيل .فإنها تعمل على متريس األطفال باألحداث واألشياء ...هذه سنة
الطبيعة .فلماذا نخرج عليها؟»( )10لذلك وجب علينا احترام الطفولة( )11وترك احلرية لها
في احلركة ،ألن األطفال يحتاجون إلى “أن يقفزوا ويجروا ويصيحوا كما راق لهم ذلك.
إن جميع حركاتهم ،إمنا هي في الواقع احتياجات بدنهم وتكوينهم الذي يريد أن يتقوى
بالنشاط والرياضة .)12(”.إن روسو ال يريد منا أن نحل محل الطبيعة ألن من شأن ذلك
أن يعوق بلوغ غاياتها.
يقر روسو في مؤلفه “إميل” أن الطفل ينمو منوا طبيعيا تبعا ملراحل محددة ومضبوطة
وثابتة .سنتها الطبيعة وفق قانونها العام .وهذا النمو يطال اجلانب الفيزيقي واجلانب
العقلي واجلانب الوجداني .ويتم بشكل متواز فـ «مع منو قوة (األطفال) تنمو معرفتهم
بحيث يكونون قادرين على استخدام قواهم وتوجيهها .وبهذا تبدأ بصورة دقيقة حياة
الفرد .إذ يبدأ عندئذ وعيه بذاته )13(”.وعليه فالتربية عليها أن تتوافق وحتترم املسير
الطبيعي لنمو الطفل ،إن هي أرادت لنفسها احترام السنة الطبيعية التي يدعونا روسو
ملالحظتها واالقتداء بها.
يؤكد روسو على أنه ال ينبغي النظر إلى الطفل على أنه كائن ناقص التكوين ،بل هو
يعيش في حالة تكيف مع ظروفه اخلاصة .ولذلك كان نشاطه العقلي متوافقا مع حاجاته.
هذا التناغم الوظيفي الذي يحكم سيكولوجية الطفل ،ينجم عنه أن الوظيفة اجلديدة ال
تظهر لدى الطفل إال إذا استدعتها حاجة ضرورية للطفل )14(.ما يجعله حرا مكتفيا مبا
لديه من قوة وقدرات .وهذا املبدأ الذي أقرته الطبيعة بات مفروضا على املربي احترامه
في عالقته بالطفل حتى ال يتحول اإلفراط في توفير ما ينقصه من قوة وسيلة للتسلط.
يقول روسو ”:وال تضف إلى ما ينقص (الطفل) من قوة إال مبقدار ما يحتاج إليه بالضبط
كي يغدو حرا ال متسلطا )15(”.ولكون الطفل كائنا حرا مبوجب طبيعته ،فهو ليس في
حاجة لتأكيد شعوره باحلرية عن طريق األعمال الطائشة .وما علينا إال أن نتركه لوحده
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حرا طليقا .ونالحظ طريقة عمله ولننظر ماذا سيعمل من غير أن نقول له شيئا .حينها
سندرك أنه بارع مرن احلركة ال يبتغى من وراء فعله إال غاية يقدر عليها( .)16إنه يعرف
بخبرته « حدود تلك القدرة .ويعرف كيف يالئم بني أغراضه وقدرته ولذا قلما يجانب
التوفيق في أعماله.)17(».
ال يالئم منطق الواجب الطفولة أب��دا .ولذا فإن روسو يرى أنه من العبث والسابق
ألوانه أن نطلب من الطفل اإلتيان بأفعال تتطلب امتالك ملكات وانفعاالت لم ميتلكها
بعد ،ولم تؤهله الطبيعة لها .فالطفولة لها “أساليبها في النظر والتفكير واإلحساس،
ال ميكن االستعاضة عنها .فمن اخلرف والعنت أن نحاول استبدالها بوسائلنا.)18(”.ألن
هذا االستبدال ينذر بخرق قاعدة أساسية نادى بها روسو« :عاملوا التلميذ مبا يوافق
عمره .وضعوه أوال في مكانه الطبيعي ،وال حتاولوا اخراجه منه ،وال تسمحوا له باخلروج
()19
منه».
يعتبر روسو أن التعامل مع األطفال مبنطق التعاليم واألوام��ر األخالقية املستوحاة
من مجتمع الراشدين ،سيكون عدمي اجلدوى والنفع ،ألنها خارجة وغريبة عن منظومته
القيمية التي يتمثلها والتي تتوافق مع مرحلته العمرية .فـ «منطق الواجب ال يالئم سن
(األطفال) .وكل ما هناك أن اخلوف من العقاب واألمل في الصفح .واملفاجأة ،والعجز عن
اإلجابة ،كل ذلك ينتزع منهم االعترافات املطلوبة .فيظن املرء أنه أقنعهم ،مع أنه ضايقهم،
وأخافهم .)20(”.وعليه فكل محاولة القناع األطفال بواجب الطاعة تكون مقرونا بالقوة
والوعيد أو التزلف والوعد جتعلهم إما منقادين بالطمع واملنفعة أو مجبرين على الطاعة
بالضغط واجلبر .وتكون استجابتهم عبارة عن تصنع االقتناع  .فـ»هم في احلقيقة يرون
أن الطاعة أجدى عليهم ،وأن العصيان أضر بهم.)21(».
إن الطفولة من منظور روسو ال تقبل التعامل مبنطق الواجب وحسب ،بل ال تكون قادرة
على تعقل األفعال واألشياء كما هو احلال مع الراشدين .ويرجع ذلك لسبب بسيط يكمن
في أن الطفل ليس في حاجة إلى هذا التعقل أصال .فهو ال يليق واألسلوب الذي يستطيع
به الطفل إشباع حاجاته .إنه تكبيل حلريته في توظيف ملكاته وقواه( .)22وفضال عن ذلك
يعتبر روسو أن املشاكل التي تصادف الطفل ال تستلزم بالضرورة حلوال عقلية( .)23فلكي
يعرف الطفل الصغير أن عضوا من أعضائه أنه جزء منه ال يحتاج إلى تفكير ،إذ يكفي
مثال أن تهتز قدمه فوقه ويتحسس هذا االهتزاز حتى يرتسم في ذهنه االحساس بانتماء
هذا العضو جلسمه وامتالكه له دون أي برهان عقلي.
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يعي روسو جيدا أن النمو العقلي للطفل يتطلب وقتا ليس بالهني ،ال ينبغي لنا أن نلهث
وراء تقليصه وأال نسرع في احلكم على حاالت أطفالنا العقلية .فروسو يوجه لنا دعوة
صريحة مفادها ».دعوا احلاالت اخلارقة تثبت نفسها بنفسها ،وتفحصوا جيدا خصائصها
قبل أن تتخذوا لها مناهج خاصة غير املناهج املتبعة في تربية األطفال العاديني .وامنح
الطبيعة الفرصة كي تعمل عملها بهدوء تام ،وال تفسدها بتدخلك املتسرع.)24(».
إن روسو يرفض التضرع بضياع الوقت وه��دره ،بل يجعل من تدخلنا املتسرع هدرا
حقيقيا للوقت .ويركز صاحب مؤلف إميل على ضرورة فهم الكيفية التي تنمو بها ملكات
التفكير .ولذلك كانت قاعدة هدر الوقت عوض ربحه قاعدة ذهبية في تصوره للتربية
السلبية .وهذا األمر ينطبق على منو األهواء واالنفعاالت أيضا .فروسو يرى أنه «من
اخلير أن تنمو األهواء واالنفعاالت منوا بطيئا بحيث يعد بعضها للبعض اآلخر ،وتنتظم
()25
فيما بينها مبجرد تولدها».
ي��رى روس��و أن��ه م��ن ال��ض��روري أن تنطلق تربية ه��ذه امللكات م��ن م��ا ه��و محسوس
وملموس .فمعارف األطفال مجالها احل��واس :الطفل ال يفكر إال بطريقة ملموسة وال
يستطيع أن يرمتي بفكره في املستقبل املجرد ،ألن عامله املدرك هو عالم احلاضر احلسي.
وملا كانت احلساسية شرطا لتنمية الذكاء في األطفال ،كان االنطالق من تنمية حواس
الطفل شرطا لذلك .وعليه ففي مرحلة الطفولة «ال تكون لدى الطفل إال أفكار جوفاء
مشوشة )26(».فاألطفال من منظور روسو يحسنون التفكير في أمور محدودة جدا تلك التي
تتصل بإحساساتهم واهتماماتهم الفعلية اآلنية( .)27إن االرتباط الوثيق بني مرحلة الطفولة
وهيمنة اإلحساس عليها دفع روسو الطالق قولته الشهيرة »:الطفولة هي نعاس العقل» .
فهل هذا الزعم يقصد أن األطفال ال تفكير لديهم على االطالق؟
ال ينفي روسو التفكير عن األطفال ،بل يعتبر أن عقل الطفل لم يهيأ بعد ليباشر عملية
التعلم بشكل سهل .فالسهولة دليل على انتفاء التعلم .فعقل الطفل مصقول المع كاملرآة،
عليه ينعكس ما يتم التقاطه ،كما تنعكس الصور على املرآة .فالغوص في أعماق ما يتم
التقاطه من لدن الطفل أمر مستحيل .فما يتذكره( )28الطفل هو في احلقيقة ال يبرح دائرة
األلفاظ وعند ترديدها ال يفقه معناها(.)29
إن هذا التحليل الذي يقدمه لنا روسو بخصوص وضع امللكات العقلية واالنفعالية
في مرحلة الطفولة يسمح لنا باحلكم عليه أنه حتليل وظيفي .فكل مرحلة عمرية تتحدد
قيمة امللكات فيها باحلاجة إلى وظيفتها .وظيفة ال يطلق لها العنان إال في حلظة محددة
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بالضبط .إن هذا احل��دس العميق قاد روس��و إلى بناء تصور خصب عن الطفولة معه
تأسست املنظومة التربوية لدى روسو على صخرة صلبة اتخذ منها منطلقا لتوجيه نقده
للتصورات التقليدية بشأن الطفولة.
يعلن روسو أن الطفل كان دائما كائنا كامال .ال باملعنى الذي نرى به الرجل في الطفل،
وإمنا بالداللة التي تفيد أن الطفولة مبا هي مرحلة متميزة عن املراحل النمائية األخرى
لإلنسان ،تتمتع بخاصية السير الطبيعي نحو االكتمال بالشكل الذي يجعل درجة نضجها
موافقة لها( .)30فنحن دائما نتكلم ونبصر اإلنسان وقد صار راشدا ،لكن ال نعتبر الطفل
وقد متت له النضج املوافق ملرحلة طفولته .إن روسو يدعونا لنرى الطفل في الطفل ال
في الرجل.
إن التصور الذي مينحه روسو على الطفولة يجعل من الطفل كائنا نوعيا ،له خصائص
متيز مرحلته عن باقي أط��وار النمو اإلنساني .فاخللط ال��ذي يلف األحكام واملواقف
التقليدية اجلاعلة من الطفل راشدا صغيرا ،إمنا تعزى إلى غياب متييز دقيق انتبه إليه
روسو« :إن املبدأ الذي يحكم نشاط الطفل هو نفسه الذي يحكم نظيره لدىالرجل ،لكن
ميكانيزمات هذا النشاط وطبيعة احلاجات واالهتمامات هي التي تختلف بينهما»( .)31إذن
لكل من الطفل والرجل هوية وظيفية ،التشابه احلاصل بينهما من جهة املبدأ هو الذي
يوقعنا في احلكم اخلاطئ ويجعلنا مناثل بني الطفل والراشد.
فيما سبق ذكره ،يتكلم روسو عن طفل واحد متخيل هو إميل ،إال أن هذا ال يعني نفيا
لالختالفات بني األفراد فيما يخص خصائصهم الفيزيقية والنفسية( .)32فإذا ما اعتبرنا
تفاوت درجات الذكاء بني األف��راد ،فـ»سنجد أن الواحد منهم يتفوق في نوع من العمل
على زمالئه ،ويختلف في نوع آخر من العمل عن هؤالء الزمالء )33(».وإذا كان االختالف
حاصال فيما يخص ما هو عقلي ،فإن املبدأ نفسه قائم فيما يهم طبائع األفراد وأمزجتهم،
وهو ما «يجعل املواعظ غير ذات أثر أنها تلقى على كلفة الناس من غير تدبر الختالف
طبائعهم( .ولذلك) كيف ميكن أن تالئم املوعظة الواحدة صنوف السامعني على اختالف
أفهامهم وأمزجتهم وأعمارهم وأجناسهم وآرائهم ...ال أعتقد أن هناك اثنني تصلح لهما
موعظة واحدة من جميع الوجوه وانفعاالتنا متغيرة .حتى ال يكاد يوجد يومان في حياة
الفرد الواحد يتشابه فيهما تأثير خطبة واحدة عليه )34(”.وهذه القضية جند التنبيه عليها
قائما عند جون لوك .ففي مؤلفه «أفكار في التربية» دعا إلى ضرورة االنتباه إلى اختالف
()35
أمزجة األطفال .كتوجيه مفيد لآلباء واملربني في تربيتهم لألطفال.
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إن تصور روسو للطفولة ذا قيمة كبيرة ،فهو يقدم لنا إجابات عن مرحلة الطفولة
مبا هي مرحلة مشتركة بني األطفال .خصائصها متحققة في كل األفراد الذين يندرجون
حتتها .فحتى وإن أقر روسو بوجود اختالفات بني األطفال إال أنه عند كالمه عن الطفولة
يبحث في ما هو ثابت ومشترك  .فالطفولة هي الطفولة بعينها في جميع أحوالها ،كما
أن «اإلنسان هو اإلنسان بعينه في جميع األحوال ...فاالحتياجات الطبيعية واحدة لدى
اجلميع .ووسائل كفايتها يجب أن تكون متساوية لدى اجلميع )36(».ولذلك وجب أن تكون
تربية الطفل من حيث هو ،ال تربية طفل من حيث ليس هو .ووجب البحث عن الطفل في
الطفل.
الواضح إذن أن الطفولة نافعة مبوجب ما حددته لها الطبيعة من وظيفة .وما علينا إال
أن نخصها باعتبار خاص معه يسلب النقص والعجز عن الطفل .فهو ليس في حاجة إلى
جتاوز نقص من صنيعة الراشد الذي يريد أن يصنع منه إنسانا وفق منوذجه اخلاص.
إن الطفل في حاجة إل��ى أن يعيش طفولته وحياته اخلاصة متمتعا بحقه في العيش
السعيد.
يتمثل أعظم ما قدمه روسو للتربية في عبقرية الكشف عن طبيعة الطفل املفارقة
ملا هو معهود ومألوف في عصره وفي العصور التي سبقته .إذ يرفض املبدأ التربوي
الذي ينظر إلى الطفل بوصفه راشدا صغيرا ،وهو بذلك يرى أن الطفل صغير الراشد.
فطبيعته مفارقة لطبيعة الراشد نوعيا .فالطفل يختلف في مستوى قدرته على اإلدراك
والنظر والتحليل واحلكم اختالفا نوعيا .فالطفل ال ميتلك التفتح الذهني الذي ميكنه
من فهم العالم على املنوال الذي يدركه الراشدون .ومن هذا املنطلق ينادي روسو بأهمية
معرفة طبيعة الطفل على نحو ما تفرضه هذه الطبيعة من خصوصية مفارقة لطبيعة
الراشدين.
هكذا ،احتل الطفل موقع املركز في املنظور التربوي لدى روس��و ،فطبيعته صارت
تشكل نبراسا ومنطلقا للتربية وتصوراتها .ما اعتبر ثورة تربوية قلبت املواقع والتصورات
واستحق بفضلها روس��و لقب كوبرنيك( )37عالم التربية .ف�لأول م��رة معه نصادف في
األدبيات الفلسفية والعلمية والتربوية محاولة لتوصيف املراحل النمائية التي مير منها
الطفل .وألول مرة نالحظ انشغال فيلسوف بالكشف عن الطريق الذي تسلكه الطبيعة في
تنمية الطفل فكريا وعضويا وأخالقيا.
إن روسو مقتنع أن فن التربية يستلزم علما يسبق كل أفعالها .قناعة تنبع من كون املجال
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التطبيقي للتربية غير قادر على إمدادنا بالتصورات النظرية التي تبقى مخصوصة مبجال
النظر .وهو ما حصل مع فلسفة روسو التي طرقت باب الطفولة ،وجعلت منها إشكاال
نظريا)38(.فمؤلف إميل ينص على أنه ال ميكن ألي مربي أن يطور أساليبه التربوية دون
أن يكون له فهم للطفولة وطبيعتها وأحوالها .لذلك جاءت دعوة روسو الشهيرة القاضية
بضرورة حسن معرفة الطفولة ».ابدأ إذن بإحسان دراسة تالميذك .فأنت يقينا ال تعرفهم
اطالقا )39(».ويؤكد على أهمية وف��رادة موضوع الطفولة .ويقر أن إصابة غايته قد ال
تكلل بالنجاح .وقد تلفها بعض األخطاء املنهجية أو املضمونية ،لكنه يبقى مصرا على
أنه استطاع أن ينتبه للموضوع الذي ينبغي االنتباه إليه .لذلك قال« :وإلى هذه الدراسة
وجهت أكثر عنايتي .فلئن ثبت أن منهجي متخبط غير قومي ،فلن تنفك مالحظاتي ذات
نفع وعناء .وقد أخطئ كثيرا فيما ينبغي أن يكون ويصنع ،ولكن أخالني أحسنت تصور
املادة التي ينصب عليها العمل والصنع...فإن أنت قرأت هذا الكتاب بهذه النية ،فال أظنك
()40
تعدم من وراء قراءته شيئا من اجلدوى».
ميكننا أن نعتبر روس��و أول من قعد لطريقة التعامل مع موضوع التربية «الطفل
 ”L’enfantمعه خرج الطفل من دائرة التأمل امليتافيزيقي إلى دائرة املالحظةالعلمية.
فروسو اقتنع بأن التربية كمجال عملي عليها أن تستمد وتستنبط مبادئها وقوانينها
انطالقا من املالحظة( .)41فإقراره باجلهل الذي يطال الطفولة الذي ردده روسو كثيرا في
مؤلف «إميل» ال ينبغي أن نفهم منه أن الطفل غاب عن اهتمام الفالسفة واملفكرين ،وإمنا
يتمثل قصده في كون أن كل ما توصلت إليه اإلنسانية بشأن الطفل والطفولة كان مفتقرا
للمنهج( )42ولم يتخذ من املالحظة( )43والقياس أساسا له.
الهوامش:
( )1جان جاك روسو ،إميل أو تربية الطفل من املهد إلى الرشد ،ترجمة نظمي لوقا ،تقدمي أحمد زكي
محمد ،الشركة العربية للطباعة والنشر ،القاهرة( ،د.ت) ، ،ص.82.
(” )2لقد كان الفالسفة مدعوين لالهتمام بطبيعة الطفل عندما تناولوا موضوع نظرية املعرفة .أهناك
أفكار فطرية؟ هل ذهن الطفل يأتي إلى هذا العالم وهو عبارة عن صفحة بيضاء ترسم عليه التجربة
كل ما يصادفه فيما بعد؟ بدون شك هذه املشكلة هي التي حملت جون لوك زعيم التجريبية ،على
االهتمام بالطفولة وعلى كتابة أفكاره في التربية الشهيرة .لكن لوك هذا ،الطبيب الفيلسوف لم
يكن ممارسا للتربية ،كان عازبا الأطفال له يتولى رعايتهم .فبالرغم من التأثير الكبير الذي أحدثه
كتابه هذا ،فإنه لم يتضمن أية مالحظة إيجابية تخص سيكولوجيا الطفل وال أية صورة بخصوص
تطوره”.انظر:
D.ED.CLAPAREDE, Psychologie de l’enfants et la pédagogie expérimen244
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.tale, LIBRARY BUREAUOF EDUCATIONS,6ème Edition , 1916,p.42
Source(https://archive.org/stream/psychologedele00clap#page/
n1/
)mode/2up
(3)-John. Friske,Themeaning of infancy, edited by Henry Suzzalo,1883.
Source :www.gutenberg.org/files/12359/12359.txt
( )4جان جاك روسو ،إميل أو تربية الطفل من املهد إلى الرشد ،مصدر سابق ،ص.18.
( )5املصدر نفسه ،ص.18.
( )6املصدر السابق ،ص.26.
( )7املصدر السابق ،ص.-26. 25:
( )8هذا االفتراض أخذ به روسو نفسه.
( )9جان جاك روسو ،إميل أو تربية الطفل من املهد إلى الرشد ،مصدر سابق ،صص.39-38:
(10) Jean-François Dupeyron, Nos idée sur l’enfance, L’harmattan, Paris,2010,
p.115.
( )11جان جاك روسو ،إميل أو تربية الطفل من املهد إلى الرشد ،مصدر سابق ،ص.84.
( )12املصدر نفسه ،ص.80.
(13) J.J.Rousseau, Emile ou de l’éducation, Ibid,p.108.
( )14جان جاك روسو ،إميل أو تربية الطفل من املهد إلى الرشد ،مصدر سابق ،ص.84.
( )15املصدر نفسه،ص.148 .
( )16املصدر نفسه،صص.149-148 :
( )17املصدر السابق.95.
( )18املصدر السابق ،ص.96.
( )19املصدر السابق ،ص.96.
( )20املصدر السابق،ص.95.
( “ )21فيما سيفيده العقل في هذا السن؟ إنه كابح للقوة والطفل ليس في حاجة إلى هذا
الكابح”انظر:
J.J.Rousseau, Emile ou de l’éducation, Ibid,p.123.
( )22الحظ أن روسو يبقى منضبطا للمبدأ القاضي بأن احلاجة هي التي حتدد ظهور امللكة التي
تفترضها.
( )23جان جاك روسو ،إميل أو تربية الطفل من املهد إلى الرشد ،مصدر سابق ،ص.115.
( )24املصدر نفسه ،ص.187.
( )25املصدر السابق ،ص.114.
( )26املصدر السابق ،ص.116.
( )27مييز روسو بني الذاكرة والعقل قائال ”:ومع أن الذاكرة مباينة للعقل ،فهما ملكتان مختلفتان،
إال أن إحداهم ال تنمو مستقلة عن اآلخرين متام االستقالل .وقبل سن التعقل يتلقى الطفل صورا
ال أفكارا .وإليك الفرق الفاصل بني الصور واألفكار :إن الصور ما هي إال األشكال اخلارجية
لألشياء ،أما األفكار فمعلومات عن تلك األشياء تتعلق بعالقتها فيما بينها .وحني نتذكر الصورة قد
نتذكرها قائمة برأسها في الذهن .أما الفكرة فال تكون إال مرتبطة بسواها من األفكار .ولذلك حني
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نخال الصور ال نكون إال متصورين .أما حني نفكر فإننا نقارن ونربط ومنيز .الصور احساسات،
واالحساسات سلبية .أما أفكارنا فثمرة عملية التفكير أو التعقل أو االستدالل اإليجابية .”.املصدر
السابق ،ص.116.
( )28املصدر السابق ،ص.117.
(29) J.J.Rousseau, Emile ou de l’éducation, Ibid,p.226.
(30) - Ibid,p.525.
هذا األمر تأخذ به مدارس علم النفس وتنص على ضرورة اعتباره في كل سيرورة تربوية
()31
���������������������������������������������������������������������������� aLa péd
بيداغوجية ،بل يشكل أساسا ملا يعرف في األدبيات التربوية بالبيداغوجيا الفارقية
.gogie différencier
جان جاك روسو ،إميل أو تربية الطفل من املهد إلى الرشد ،مصدر سابق ،ص.164.
()32
املصدر السابق،صص.223-222:
()33
(34) John Locke, quelques pensée sur l’éducation, Traduit de l’anglais par
G.Compayré, Edition électronique,2001,p.94
( )35جان جاك روسو ،إميل أو تربية الطفل من املهد إلى الرشد ،مصدر سابق ،ص.164.
(“ )36إن املنظومة التربوية ]لدى روسو[ تدور حول الطفل ...هاهي الثورة الكبرى التي أحدثها
روسو كوبرنيك احلقل البيداغوجي .إن روسو ال يتوقف عند حدود رسم برنامج ،وإمنا يبذل قصارى
جهده مللئه”.انظر:
D.ED.CLAPAREDE, Psychologie de l’enfants et la pédagogie expérimentale,
.LIBRARY BUREAU OF EDUCATIONS,6ème Edition , 1916,p.43
( )37في رسالته إلى فيليبركرامر املؤرخة بـ 13أكتوبر ،1764يصرح روسو بأن مؤلفه “إميل” ليس
بالرسالة احلقيقية في التربية”:إنه مؤلف فلسفي يرمي إلثبات خيرية الطبيعة البشرية.
( )38جان جاك روسو ،إميل أو تربية الطفل من املهد إلى الرشد ،مصدر سابق ،ص.18.
( )39املصدر نفسه.18،
(40) J.J.Rousseau, Emile ou de l’éducation, Ibid, p.367.
(41) -Ibid, p.277
(42)-Ibid, p.287.
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مقدمة في نمذجة المعلمين:
عرض نقدي
د .صابر الحباشة
باحث لساين وتربوي ومرتجم من تونس

قد يكون من النافل القول إنّ التعليم هو احملور الذي تدور عليه رحى املدرسة.
ّ
ّ
حمل ّ
شك وموضع ريبة .غري أنّ تعريف
وكل مدرسة ال يكون مدار عملها التعليم هي
التعليم يقتضي وقفة رصينة ألنّ األدب ّيات يف هذا الشأن متكاثرة ،والرؤى متصارعة.
اجلاد يحتاج إىل إعمال النظر يف املقاربة التعليمية من
ثمة ،فإنّ الباحث
ّ
ومن ّ
تعدد الداللة أو التباس املصطلح.
زاوية نظر ُمحكمة ،دون الوقوع يف التباس ّ
شاحة يف األلفاظ إذا بانت املعاين»،
وإذا كان علماء الرتاث يشريون إىل أنه ال ُم ّ
ّ
يظل – مع ذلك – مفيدا – ألنّ املع َّول يف املقاربة
االصطالحي
فإنّ التدقيق
ّ
معا.
الطريفة يكون على الشكل واملضمون ً

ولع ّل احلديث عن «املدرسة املتعلّمة» يبدو أل ّول وهلة قائما على ضرب من االستعارة ونوع
من املجاز .أال ترى أ ّن نسبة التعليم إلى املدرسة على وجه التوصيف ،ال على وجه اإلضافة ،مّإنا
هو ضرب من تشبيه املدرسة بالبشر الذين ينطبق عليهم وصف املتعلّم.
إلاّ أن يقول القائل إ ّن «املدرسة» في قولنا «املدرسة املتعلّمة» 1مّإنا يُراد بها أحد وجوه املعنى،
معان كثيرة ،ميكن اختصارها
داللي ،إذ يُطلق لفظها الواحد على ٍ
فـ»املدرسة» تقوم على اشتراك
ّ
معان:
في ثالثة ٍ
نغض الطرف ههنا عن التباسات الترجمة احل ْرفية عن اللغات األعجمية والس ّيما اللغة اإلجنليزية،
(ّ )1
ّ
يحف بهذا الضرب من الترجمة من مفاسد سوء التأويل ،وعدم تد ُّبر خصائص اللغة املنقول إليها ،أي
ملا
اللغة العربية ،في سياق احلال .وكثيرا ما ينشأ االلتباس والغموض والضبابية وسوء الفهم عن الترجمة
غير الدقيقة وغير املكترثة بأعراف اللغة املصدر واللغة الهدف.
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 /1املدرسة = املؤسسة
 /2املدرسة = البناية
 /3املدرسة = األفراد الذين يُوجدون داخل ح َرمِ ها.
وعلى املعنى األ ّول نضرب مثاال:
تقوم املدرسة البحرينية بتخريج كثير من الكفاءات في مختلف املجاالت.
وعلى املعنى الثاني نضرب مثاال آخر:
نيت املدرسة في غضون ستّة أشهر.
بُ َ
وعلى املعنى الثالث نضرب مثاال ثالثا:
ج -فازت املدرسة في مسابقة األلعاب الفكرية.
ومن ث ّمة فإ ّننا أمام أحد خياريْن:
< أحدهما :إ ّما أن نحمل نعت “املتعلّمة” على املدرسة مبعانيها الثالثة املذكورة أعاله،
فنُجيز انطباقه على أحدها ومننع انطباقه على االثنني الباقيني ،اعتمادا على مبدأ السبر
والتقسيم.
< اآلخر :أن نعبُر بنعت “املتعلّمة” من داللته احملدوسة إلى داللة أخرى يقتضيها السياق.
هنا نؤ ِّول معنى “املتعلّمة” ،وقبل أن أفعل ذلك ،نسأل م ّرة أخرى :ماذا نقصد بأن تكون املدرسة
“متعلّمة”؟
وميكن أن تتوالد األسئلة وتتكاثر وتتع ّدد .غير أ ّن سيل التسآل ينبغي أال يجرفنا ،فنحن
يتأسس العمل على أرض ّية صلبة
ْ
أح َوج ما نكون إلى ضبط املصطلح وتبنّي قراءة صاحلة له لكي ّ
ويقوم على بناء متني.
ولقد انتهضت منذ بداية القرن العشرين نقاشات متضاربة عن البيداغوجيا .وظهر
خطابان بيداغوج ّيان متصارعان :أحدهما ير ّكز املعلّم واآلخر يجعل املتعلّم هو مركز الثقل.
ففي البيداغوجيا األولى يكون املعلّم محور االهتمام :كيف يُد َّر ُب ،وما الصالح ّية العلمية
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والثقافية التي يتمتّع بها ،وذلك دون االهتمام مبا إن كانت تلك املعارف وتلك الثقافة التي يتو ّفر
عليها املعلّم ُم َك َّي َف ًة على قدر فهم الطالب وطاقة استيعابه وهل ُم ِّه َدت لها طرائق توصيل املعلومة
إليه أم لم مُت َّهد ،وهل تلك املعارف وتلك الثقافة قابلة لالندماج ضمن معارف الطالب السابقة
وتتماشى مع تط ّوره ومنائه أم ال .وهل تلك املتعلَّمات اجلديدة تُك ِّون شخصية الطالب وتنحتها
أم ال.
أ ّما البيداغوجيا الثانية فتتمحور فيها العملية التعليمية حول تعليم املتعلّم انطالقا من
اخلاصة :ويتح ّول دور املعلّم إلى طبيب يُ ِّ
ص احتياجات ك ّل متعلّم ،ويو ّفر له الوثائق
معارفه
ّ
شخ ُ
واألنشطة والتمارين الم ) (40الئمة ويرافقه في مسار متف ّرد.
في البيداغوجيا املتمركزة حلو املعلّم يتعلق األمر بإغواء املتلقّي وجذبه جلعله يُعيد إنتاج
ثقافي ُمن َّمط.
سلوك
ّ
أ ّما في البيداغوجيا املتمركزة حول املتعلّم ،فننشئ “ ُعقُو ًدا” انطالقا من األهداف املتفا َوض
حولها ،مع الهاجس الثابت املتمثل في حشر ك ّل متعلّم في هذا املسار ،ويج ْعله “إيجاب ّيا” في
الذاتي.
إشراكه في تقوميه
ّ
في البيداغوجيا األول��ى تسيطر االنتقائ ّية اجلذر ّية التي تفرضها قاعدة االنصياع إلى
إفرادي
للنجاح
“احملاكاة من حيث املبدأ” .أ ّما في البيداغوجيا الثانية ،فينشأ بالتدريج منوا ٌل
ٌّ
ِ
فارقي) ،حيث يقدر ك ّل واحد على بلوغ أهداف مختلفة ،ولكنها تقوم على تكرمي لبني آدم
(=
ٌّ
على قدم املساواة.
“ .2البيداغوجيا املتمركزة حول املعلّم” و”البيداغوجيا املتمركزة حول املتعلّم”:
مؤسسة
جدالي إلى ضرورة
من تناقض
أخالقية ِّ
ّ
ّ
التربوي ،وكان له
لع ّل التناقض بني هاتني البيداغوج ّيتني ،كان ضرور ّيا في تاريخ الفكر
ّ
صح ّية ،على وجه اخلصوص .ولذلك فقد تبنّاه املناضلون التربو ّيون واستعملوه
وظيفة جدال ّية ّ
إلدانة أشكال التعليم اجلامدة ،التي ال مطلب لها إلاّ ضما ُن خلودها .وتنحو بعض البيداغوج ّيات
متساو”
الكوني بشكل
– متجاهل ًة حقيقة األشخاص الواقع ّيني بدعوى “نفاذ ك ّل الناس إلى
ٍ
ّ
ذهني أو على تخطيط وتنفيذ
– في الواقع نح َو تفضيل أولئك الذين يتوفرون على محيط
ّ
مدرسي ُمقترح ،ببذل ا ُ
جلهد األدنى .بعض البيداغوجيات
مألوفينْ يسمح لهم بدخول منوال
ّ
“التقليدي” ( )magistrocentristeنفسه ،ولكنها محمولة على
األخرى ،املدفوعة باملنطق
ّ
نزعة تط ّوعية ُمنافِ سة ،تب ّدل التربية على الترويض بالق ّوة عبر ف ْرض أشكال من التثا ُقف تقطع
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مع ماضي األشخاص وتبحث عن دعم منط جديد.
إ ّن��ه من املفيد أن ن��ذ ّك��ر ،من ه��ذا املنظور ،بوجود “الطفل امللموس” في ظ��روف وجوده
االجتماعية االقتصادية ،وفي اهتماماته وفي مكتسباته السابقة ،وثقافته األصل ّية وتاريخه
الشخصي الذي يجب أن نأخذه بعني االعتبار – متى أردنا أن نط ّوره ،ال أن نحبسه في صعوباته،
ّ
ومتكينه من النفاذ إلى الثقافة النقدية وإلى ممارسة ح ّر ّيته .إ ّننا ال نضع كائنا مبرسوم في
“سماء األفكار”ُ ،ملغني بأعجوبة،ك ّل التزاماته النفسية واالجتماعية عندما يدخل قاعة الدرس.
لذلك فإ ّن املثال ّية البيداغوج ّية التقليد ّية محكومة إ ّما باالستقالة أو بالعنف .فإ ّما أن تفترض
كتس ًبا ما ال ميكن أن يكون إلاّ
التح ّول
ّ
العفوي من طفل ملموس إلى “ذات فكر ّية” ،وتع ّد أم ًرا ُم َ
مشروعا طويل املدى ،متتنع عن متابعته .وإ ّما أن تفرض ذلك التح ّول بالق ّوة ،عامل ًة على تدمير
ً
االجتماعي عبر اجلبر ّية السوسيولوجية ،واالستعمار
ك ّل أشكال املقا َومة لعملها .فاالنتقاء
ّ
البيداغوجي نفسه :ال
جانبي املبدأ
الفكري عبر االجتثاث العنيف للفرد من تاريخه ،يب ُد َوانِ
ّ
ّ
ْ
ثقافي
اخلاصة ،ولكن بتعزيز منط
الذاتي نحو ح ّر ّيته
يتعلّق األمر مبرافقة الفرد في تكوينه
ّ
ّ
ّ
يسعى أ ّوال وقبل ك ّل شيء إلى التطابُق معه.
فـلـ”لبيداغوجيا املتمحورة حول املتعلّم” فض ُل التذكير دون كلل أو ملل أ ّنه من املالئم أن “نضع
أنفسنا على ذ ّمة” من نو ّد تربيته ،ال تخلّ ًيا عن املتطلّبات التربو ّية ،أو انغماسا في تأ ّمل مستريح
حقيقي للشخص .فهذه
للقدرات ( )les aptitudesالتي تنهض ،بل للعمل يوم ّيا على تكوين
ّ
البيداغوجيا ال ترى أ ّن ّ
فك االرتباط بالوضع ّيات احمللّ ّية وبالقيود املفروضة ،يكون باالجتثاث
العنيف؛ بل يفترض األم ُر أن نضع في االعتبار احتكاكات متق ّدمة بوجهات نظر أخرى ،وتطوير
إفرادي للمعارف .فالتربية
وضع ّيات بيداغوج ّية مط َّورة وفق هاجس املرافقة الثابت وبتملُّك
ّ
فرض منط ( ،)une normeبل هي بناء عالقة داخل ّية بني ال��ذات وبني طلب
ههنا ليست
َ
اخلاصة ،وما ميكن أن
احلقيقة :فيتعلّم الطفل شيئا فشيئا التمييز بني ما هو من قبيل ذات ّيته
ّ
يُ َؤ َّلف في “موضوع مشترك”.
لعمل
دية النّ ماذج إل��ى
الدين
والرفيق :من ّ
 .3رج��ل ّ
تعد ّ
ُّ
تصور مفتوح َ
واملكتبي ّ
ّ
التّ دريس
إ ّن التناقض بني “البيداغوجيا املتمركزة حول املُعلِّم” و”البيداغوجيا املتمركزة حول املتعلِّم”،
التربوي ذاته ،وما
التبسيطي ،قد م ّكننا من االقتراب من معنى العمل
وبقطع النظر عن طابعه
ّ
ّ
ينبغي أن يكون له مبثابة املرجع الرئيس في مهنة التدريس :أخالق ّيات احلقيقة والغيرية.
ث ّمة حقيقة ينبغي الوقوف عليها تتم ّثل في أ ّننا ال نعثر على إحدى هاتني البيداغوجيتني في
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الواقع في “وضع ّية صافية” .ذلك أ ّن ك ّل معلّم ،في ك ّل حلظة ،يقف موقفا يقع في استرسال
خاص .فعلى ك ّل معلّم أن ير ّكز على املتعلّم بالقدر الذي يجعله
ّما ،حيث ليس للطرفينْ وجو ٌد
ّ
يتجنّب الوقوع في شبح الهذيان الذي يته ّدده .وهذا يسمح له بتجنّب اخلوض في أمر دون أن
يهت ّم بجمهوره ،أو بإقصاء من ال يدخل في نطاق خطابه مباشر ًة ،إقصا ًء .وك ّل معلّم ينبغي له
أن ير ّكز على الثقافة التي يحملها ،والتي ُكلِّف بأن يب ّثها في جمهور املتعلّمني :وهذا من شأنه
اخلاصة ،وبتعلّة “االنضباط” ،حرمانه من إسهامات
أن يُجنّبه رفض ما ُعهِ َد إليه به مبصادره
ّ
حاسمة في تطويره.
بقي أن نشير إلى أن االنخراط في التدريس وفق أخالق ّيات مهنة املعلّم يت ّم عبر مناذج مهنية
كثيرة .وك ّل منوذج منها تط ّور ضمن سياقات وظروف مخصوصة ،مبرجعيات مع ّينة وبطرائق
خاصة.
في التص ّرف ّ
منوذج رجل الدين:

يظ ّل هذا النموذج مرتبطا في األذهان بفكرة «التعليم التقليدي» .على الرغم من أننا سنرى،
في ما يلي من البحث ،أ ّن النموذجينْ اآلخرين يعودان هما بدورهما إلى تقليد راسخ ،إال أ ّن
الفرق بينهما وبني هذا النموذج األ ّول يتم ّثل في احلظوة التي يتمتّع بها ك ّل من��وذج ...فرجل
الس ّر،
الدين ميلك احلقيقة ،وقد ُو ِض َع في دائرة من ُعرفوا رسم ّيا بالقيام بتجارة ُم ّ
فضلة معهاّ .
االمتحان ،الشعائر ،فضروب االعتراف تختلف من ثقافة إلى أخرى ،ولكن املبدأ يظ ّل واح ًدا.
وملّا كان رجل الدين يستم ّد علمه وسلطانه من األعلى ،فإ ّنه ينتمي إلى ه َرم ذي درجات ،ينخرط
في إحدى مراتبه ،و يُضفى املعنى على نشاطه بحسب تلك املرتبة .ينبغي أن نضرب مثل من
يجسد الشرع ّية فوقك ،أل ّنه أ ّدبك بنفسه .ففي البلدان الغربية،منوذج رجل الدين هو منوذج
ّ
األستاذ اجلامعي الذي يد ّرس الطلبة املنتبهني في قاعة احملاضرة .إنه النموذج الذي يبنغي
االقتداء به ،ألن له املنزلة األكثر وجاه ًة والراتب األرفَ��ع .وتبدو ممارسته األفضل ،أل ّنه يعلّم
أفضل التالميذ .نصائحه هي التي يجب االستماع إليها ،مبا أ ّن له سلطة منح اآلخرين حقّ
ممارسة مهنة التدريس.
ً
عرضا ملعرفة سابقة ،ولكنه تطوير لفكر يُعطى،
هذا احلق هو حقّ الكالم :وهو كالم ليس
وهب للغير في تطلُّبه الوضوح التا ّم ،ويبذل الوسع في إقامة النظام ،عندما ال تقوم
في حركة ،ويُ َ
التخمينات الفرد ّية إال بإفراز القتامة والتداخُ ل.
ُهض لنقد منوذج رجل الدين “العا ّم” ح ًّقا وباطلاً  .فأ ّما النقد احلقّ فذاك الذي
لقد انت َ
يشجب تطلُّب االنخراط املُس َبق من قِ َبل املتلقي ال��ذي يريد حتصيل أكبر قدر من الفائدة.
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ويُؤاخذ هذا النموذج أيضا برسم حدوده وذلك ببيان أنه ال يستغني عن القيام بالضرورة على
شخصي مع ّمق ،بحيث ال يُترك التالميذ يتخ ّبطون وحدهم .مثلما يؤخذ على هذا النموذج
عمل
ّ
املعرفي في ما ميكن أن يبد َو
ما يورثه من كلل بسبب تكراره الرتيب ،ومن ج ّراء غياب التوجيه
ّ
بشكل خادع طريقة إمالء التوجيهات .إ ّن ما تتطلّبه احملاضرة (ال ّدرس العا ّم) من تثبيت األجسام
واألبصار في مح ّل ٍ
واحد ،مّإنا يترك األذهان تسرح على غير ُه ًدى ،وأ ّما الوصفة الظاهرة التي
يعرضها فال تحُ دث إلاّ نشازًا ( )cacophonieذهن ًّيا حقيق ًّيا.
وقد نُقد منوذج احملاضرة (الدرس العا ّم) نق ًدا باطال بأن أُشيع إ ّنه ال يَ َد ُع مجاال للنّشاط
الفكري في أثناء إلقائها ،وذلك بنفي فائدتها في مساءلة الذهن أو في السماح باستنتاج خُ الصة
ّ
بشكل
بشكل سريع ،وذلك بالتشكيك في قدرتها على املساءلة ،قطعا إ ّنها ليست قدر ًة مكتس َب ًة
ٍ
نهائي ،ولكنّها ميكن أن تكون قدر ًة فائقة ،وقد ج ّربها ك ّل واحد على األق ّل ولو م ّرة واحدة.
ٍّ
احلقيقي للمحاضرة (الدرس العا ّم) .إ ّن مشكلتها العظيمة
ث ّمة يكمن ،ويا للمفارقة ،اخلطر
ّ
ال تتم ّثل في افتقارها للنجاعة ،بل في أ ّنها أجنع أكثر من الالزم ،وتُورث التبع ّية التي ينبغي
أن تتح ّرر منها .إ ّن سلطة سطوة الكالم لكبيرة وقدرته على إيقاع اإلدهاش لفائقة ،إ ّنها آلسرةٌ
ويُضحي املتع ّرضون لها تب ًعا.
املكتبي:
منوذج
ّ

لقد نشأ هذا النموذج ُمنفتال في أصل نشأته في الغرب ،من ثقافة بروتستنتية تنتشر في
البالد األجنلوسكسونية ،باخلصوص ،إذ باسم “االختبار احل ّر” يجب على ك ّل فرد أن يدخل
ّ
ويحتك بها وينقدها ،مستغرقا الوقت الذي يحتاجه ،دون خضوع
إلى النصوص األصلية يقرأها
لنسق الكالم الذي مينعه من التفكير.
املتجسدة .إنه
–املكتبي ال يعرف ك ّل ش��يء ،وما هو باحلقيقة
هكذا نشأ من��وذج امل��د ٍّرس
ّ
ّ
يوجه ،ينصح ،يشرح إن ُطلب
فحسب يُعني ك ّل واحد على أن يجد نفسه في متاهة املكتبة .إنه ّ
إليه ذلك؛ ال مينع الناس أبدا أن يتو ّقفوا ليُف ّكروا ،أو من العودة إلى اخللف ،أو من البعد في
اخلارج .قد نسأله نادرا ،كي يُفيدنا هو نفسه باملعارف ،باألحرى فإنه يشرح لنا أين وكيف ميكننا
البحث عن تلك املعارف .وفي غمرة املعلومات التي مي ّكننا من النفاذ إليها بال حتفّظ ،يكفينا
ش ّر الضياع.
ولكن التاريخ يعلّمنا بأ ّن هذا “االختبار احل ّر” قد أ ّدى
إ ّنه منوذج ُمغ ٍْر ،وجنده مالئما للعصرّ .
بنا إلى املوسوع ّية واألخذ من ك ّل شيء بطرف .فعندما تصبح املكتبة شديدة االتساع ،وعندما
253

نقد وتنوير -العدد األول  -مايو/أيار  -صيف ()2015

تتكاثر الوثائق تكاثُ ًرا عظي ًما ،وعندما يُحب ُ
ِط تع ُّق ُدها وتر ُّكبُها عزمية القارئ ،وعندما تتداخل
النصوص وتتقاطع ،وميتنع علينا ف ْه ُم رهاناتها من دون االستناد إلى دراس��ات عالمِ َة ،عندها
املكتبي إلى مؤ ّلف “كتب مدرس ّية” :إ ّنه ين ّوع ،يرتّب،يصنّف ،يعرض الوثائق ويق ّدمها
يتح ّول
ّ
ُم َّ
هاجس االستغراقِ املشرو َع ،راغ ًبا
نظمة بحسب درجة تعقّدها من البسيط إلى املر ّكب ،حامال
َ
في أن يستنفد املا ّدة كلَّها.
منوذج املعلّم الرفيق أو املرافق:

على الرغم من أ ّن علماء البيداغوجيا قد ف ّكروا منذ القدمي في منوذج املعلّم الرفيق أو
قدم في الغالب بوصفه خصيصة “البيداغوجيا اجلديدة”.
املرافق ،فإ ّن هذا النموذج الثالث يُ َّ
فاملرافقة تقليد موجود منذ زمن سحيق ،في نطاق حضارات عديدة،بوصفها صيغة ُمثلى للتعلُّم.
إذ لدى املرافقني في سباق فرنسا للد ّراجات ،على سبيل املثال،يعمد “املعلّم” إلى إنشاء صالت
ثر ّية وحازمة مع املتد ّربني :إنه ال يتخلى عن قدرته املخصوصة ،وال يسعى إلى نسيان سلطته،
جتريدي ما يجب فعلُه
بل ال يتر ّدد في إلقاء األوامر إن لزم األمر .بيد أ ّنه ال يشرح أم ًرا بشكل
ّ
لكي يجعل املتد ّرب يصنع ذلك األمر وحده في بيته؛ إنه يقوم باألمر أمامه ،يقود احلركة ،يعلّق
على النتيجة ،يُعيد ما تنبغي إعادتُه ،حتّى يرتقي املتد ّرب إلى درجة املعلّم ويصبح قاد ًرا على
اخلاص.
إجناز “إبداعه”
ّ
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الميثولوجيا  ..مركب المعرفة
دان براون نموذج ًا
د.محمد حبش
كاتب وناقد ومفكر سوري -مقيم يف دولة اإلمارات العربية

يتناوب األدب والفلسفة التأثري مشرتكني أو منفصلني ،وتقوم عالقة تخادم حقيقية بني األدب
والفلسفة ،فال معنى لألدب بدون عمق فلسفي ،ولن تصل الفلسفة إىل جمهورها إال على مركب
األدب ،والفلسفة بدون أدب تنتهي إىل حتجر عقلي مريع ،يتحنط يف األحبار واألوراق ،واألدب
بدون فلسفة يتحول إىل حمض غناء هابط ،ال يستعذب إال مع فساد األذواق وخمود األشواق.

وقد يكون أوضح أفق لتخادم الفلسفة واألدب ما تقرؤه في النصوص املقدسة التي
دخلت الى الضمير اإلنساني ،وفي القرآن الكرمي مث ً
ال فإنه على الرغم من غاياته احلقوقية
والتشريعية إال أنه ظل يعالج قضاياه على مركب القصة والرواية ،نحن نقص عليك أحسن
القصص مبا أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله ملن الغافلني(((.
والقرآن الكرمي طافح بأدب الغموض واللغز كما نشاهده في قصة آدم وإبليس وقصص
اجلن وقصة ذي القرنني التي كانت تأتي على غير نسق املعقول من األشياء ،حتى قيل
لألنبياء أنفسهم فيها :إنك لن تستطيع معي صبراً .ورغم قفز الروايات فوق منطق األشياء
والعوائد ولكنها استطاعت بالفعل أن تقدم رسالتها للجمهور عبر مقاربات ال تخطئها العني
وال يقلق لها القلب.
لم يكتب األنبياء فلسفة عميقة معقدة ،ولم يستخدموا تلك املصطلحات الصارمة،
وإمن��ا بشروا برساالتهم عبر أساليب القصة وال��رواي��ة ،وميكن القول بأنهم عزفوا على
أوتار صحيحة حشدت من حولهم آمال الناس ،وأطربت أرواحهم ،والمست قلوبهم .واليوم
وفي غمرة األلف اجلديد من عصر التكنولوجيا واالتصاالت والفضاء ،فإنه وبكل املقاييس
ال توجد أدنى مقارنة بني أثر األنبياء وأثر الفالسفة ،إذ تطبع كتب األنبياء؛ من التوراة
( )1سورة يوسف 3
258

امليثولوجيا  ..مركب املعرفة

د.محمد حبش

واإلجنيل والقرآن آالفاً مضاعفة من أي أدب آخر،وال تقارنبأي نوع من كتب الفلسفة أو
احلكمة .وهذا هو واقع احلال في حاضر البشرية كما هو احلال في ماضيها.
ومن العجز أن نقول إن أدب اللغز أو أدب الغموض كان من طبيعة العصور الوسطى وأن
العصر احلديث أزاح األدب اللغزي أو امليثولوجي أو أنهى تأثيره في احلياة .وفي الواقع فإن
أكثر الكتب مبيعاً خالل هذا القرن بدون منازع كانت روايات خيالية لغزية قدمتها الكاتبة
البريطانية جي رولينغ((( عبر شخصية هاري بوتر التي طبعت عشرات املاليني من النسخ
في أنحاء العالم ،وحتولت إلى أفالم رهيبة ،ونقلت كاتبتها إلى نادي األثرياء لتكون أول قلم
في التاريخ مينح صاحبه مليار دوالر.
واألمثلة كثيرة على تخادم األدب والفلسفة.ففي األدب العربي ميكن اإلشارة إلى حي
بن يقظان((( البن طفيل ،وفاضل بن ناطق البن النفيس((( ،وألف ليلة وليلة((( ،وهي روايات
حملت مضامني فلسفية عميقة على مركب األدب ،وشاركت بقوة في رسم الثقافة الشعبية
قيماً ومالمح وأساطير.
وستقتصر دراستي في هذا املقال على ظاهرة دان براون....
دان براون واحد من الذين يتربعون اليوم على عرش الكتاب األكثر مبيعاً في العالم ،وهو
لقب ال متنحه جامعة أو مؤسسة وإمنا يفرضه حضور الكاتب وقدراته وموهبته وإبداعه.
( )2جوان رولينغ موراي كاتبة بريطانية معاصرة مواليد  ،1965صنفت عام 2011حسب مجلة ليدينع
اديتورز كأكثر النساء في بريطانيا نأثيراُ ،اشتهرت بروايات هاري بوتر اخليالية ،وقد أصدرتها في
ستة أجزاء وحتولت ألكثر الكتب مبيعاً هذا القرن
( )3حي بن يقظان رواية عربية شهيرة كتبها الفيلسوف االندلسي ابن طفيل ت  1185م ونسبها إلى كتاب
ابن سينا في احلكمة املشرقية ،وبنى القصة على منطق فتى األدغال الذي يصل بتأمله احملض في
جزيرة الواقواق إلى كل عقائد اإلميان ،وقد كتبت القصة مرات متعددة لتخدم فلسفات أخرى ومن
أشهرها فبلم فتى األدغال ماوكلي الذي أخرجه فوميو كوروكاوا ،وكذلك رواية دانيال ديفو املسماة
روبنسون كروزو.
( )4فاضل بن ناطق رواية كتبها الطبيب الدمشقي ابن النفيس ت 1288م عارض فيه كتاب حي بن يقظان
وطنخ طرسه الكتشاف كعارف الطب ،واستخدم فيه امليثولوجيا لنشر املعرفة
( )5ألف ليلة وليلة سلسلة روايات شهيرة في األدب العربي مت جمع تراث احلضارات الشرقية في االطار
األدبي وال يعرف لها كاتب معني ،واشتهرت منها حكايا عالء الدين واملصباح السحري والسندباد
وعلي بابا واالربعني حرامي ،وقد ترجمت إلى األدب االنكليزي عام 1706م وتشير دراسات تراثية
إلى أن احلكايات تعود إلى األصل الفارسي املسمى هزار أفسان ..األلف خرافة
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قفز األمريكي دان براون املولود عام  1964إلى قمة الشهرة العاملية كاتباً روائياً عند
ظهور روايته الشهيرة شيفرة دافنتشي التي حققت ب��دءا من عام  2003نسبة مبيعات
جتاوزت  70مليون نسخة ،وقد ترجمت إلى  50لغة عاملية وحتولت إلى فيلم شهير ،يحشد
النخب الثقافية في عواصم العالم مدرجات السينما ملتابعته وحتليله.
وجتري أحداث الرواية في متحف اللوفر في فرنسا ،حني يستدعى على عجل الدكتور
روبرت النغدون أستاذ علم الرموز الدينية في جامعة هارفارد ،في أعقاب جرمية قتل في
متحف اللوفر ألحد القيمني على أسرار املتحف في ظروف غامضة .وحني يدخل النغدون
في التحقيقات بني اللوحات الصامتة في اللوفر تتكشف أمامه شيفرة مذهلة لشبكات
سرية طويلة األمد ،حتيط نفسها بالقداسة وتتحكم بكثير من األسرار ،وتؤسس للون من
املاسونية ،بطقوسها وأسرارها مغرقة في القدم ،سينضوي فيها أب��رز املشاهير الذين
اعتنى اللوفر بذكراهم وخلدهم في أعمالهم ومنجزاتهم ،وأبرزهم هنا هو العالم الفيزيائي
الشهير نيوتن((( واملخترع اإليطالي ليوناردو دافنشني(((.
واستطاع دان براون أن يرسم مالمح رهيبة من احلفز واإلثارة لدى كشف هذه األسرار
وارتباطها بالرموز التاريخية الكبيرة ،وعبر حسناء فرنسية تدعى صوفي توفو،وهي خبيرة
في فك الشيفرات املقدسة ،يرسم لك داون براون حواجبها اآلسرة وابتسامتها املوناليزية
الغامضة ومالمحها الطافحة باألسرار اخلبيئة التي تكمل رهبة اكتشاف عالم األسرار
املذهل ،تقول لك ما ال تريدك أن تفهمه ،وجتبرك أن تقرأ في ذؤاباتها املبعثرة ونظراتها
املتحولة الى الالمكان بقية احلكاية الطافحة باألسرار.ويشكل دان براون ببراعة وإثارة
مالمح الذهول على شفتي القارئ ،ويضرب بقوة في خياله الغارب مشهد قيام احلضارات
وسقوطها ،تاركاً القارئ يصرخ في حيرة وذهول :هل ما رآه من عجائب ينتمي إلى عالم
اخليال أم عالم الواقع .وبلغة أخرى ،ينقلك جون براون من عالم الواقع احملبط إلى عالم
اجلمال املثير ،في أيقونة معرفية ميتزج فيها اخليال باملنتج العلمي والفني الذي قدمته
عباقرة عصر التنوير ،عبرسلسلة متتابعة من األسرار والذهواللتي تعصف مبالمح احلكاية
من أول حرف إلى آخرحرف فيها.
وقد أثار الكتاب حفيظة الفاتيكان عندما رسم سيرة املسيح في تالفيف كتابه بروح
( )6أسحق نيوتن ،عالم القيوياء البريطاني 1727-1642م أشهر علماء الفيزياء ،أعتبرت دراساته وبحوثه
توطئة لعصر العلم احلديث وخاصة في اجلاذبية وقوانني احلركة
( )7ليوناردو دافنشني 1515-1452م أبرز علماء عصر النهضة اإليطالي ومحترعيه ،كما عرف أيضاً
بإبداعاته الفنية الهائلة التي خلدها على كنيسة القديس بطرس
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مختلفة ،ال تشبه في ش��يء ما يقدم في موعظة ال�ق��داس ،من مشهد الصلب ودالالته،
واخلطيئة والفداء التي بنيت على أساسها تفاصيل عقيدة معقدة ،حكمت أوربا ألف عام
وال تزال تعيش في قداسة املطلق خارج النقاش والبرهان .ولكن دان براون يطل على قرائه
(((
باحلكاية من زاوية أخرى ،تتحدث عن يسوع اإلنسان ،زاوية تشبه ما كتبه الشرقاوي
في كتابه محمد رسول احلرية،وفيها يبدو يسوع اإلله الهارب مع مرمي املجدلية في أعنف
قصص الغرام الساحرة ،تاركاً وراءه الصليب والفداء ترسمه خياالت الكهنة اخلشبية على
لوح من التراتيل اجلافة ،ليغدو يسوع في النهاية مع مرمي املجدلية حكاية حب حمراء
تتعالى على قيود الشريعة الصارمة.فلم تعد مرمي املجدلية((( عنده شاهد الكنيسة على
قيامة املسيح من بني األموات ،بل بدت هنا شريكه في احلب والسحر ،ال تشغلهما صخب
احملاكمات الالهوتية القميئة عن التوق إلى العالم اجلميل ،ليعيش حلظاته بتمرد اإلنسان
وجنونه وليس بخضوعه وقيوده .وتخط في صفحة احلياة في النهاية روح اإلنسان حني
يقرر أن يضيف إلى كفاحه مجد اآللهة من أفق أفروديت وفينوس إلى روح املغامرة والتمرد
على القانون الكئيب.
حني يشاهدهم يسوع يرسمون صليبه وأشواك العذاب بعد اجللجلة يضحك ساخراً
مع حبيبته من كآبة اإلنسان حني يفتقر إلى الذكاء واملغامرة .ويستأنف حبه وتواثبه،
حيث تخط املشاعر امللتهبة سطورها في صفحة السماء الزرقاء بعيداً عن عصا الكهانة
واالكليروس ،حيث ال معنى في عواطف احلب املتدفقة لتراتيل الصلب والفداء واألشواك
التي تقتضيها ضرورة الكهنوت.
ولكن غضب الفاتيكان م��ن ال��رواي��ة وتصريحه املستمر مبخالفتها لرسالة الكتاب
املقدس قدم خدمة مجانية لدان براون ،فقد ازدادت شهرة الكتاب ازدياداً عظيماً،لتصبح
(((1
روايته أحد كتب التجديف التي يطاردها الكهنة .وحظيبراون بتعاطف الفولتيريني
( )8عبد الرحمن الشرقاوي 1987-1920م أديب وكاتب مصري ،اشتهر بدراساته الفلسفية وصدر له
كتاب محمد رسول احلرية الذي قدم جياة النبي الكرمي على هيئة رواية بطل يتوق للحرية ويقود
كفاحاً إنسانياً ضد االستبداد.
( )9مرمي املجدلية من تالمذة السيد املسيح ومن أقرب الناس اليه شفاها مبسحة من يده ،فكانت تالزمه
دوماً وهي الشاهد على قيامته من بني األموات وفق العقيدة املسيحية ،ومييل معظم الباحثني أنها
وصفت دوماً في االجنيل بأوصاف ثالثة وهي املرأة اخلاطئة ومرمي أخت مرثا ومرمي املجدلية ،فيما
يرى آخرون أنهن ثالث نساء.
( )10أتباع فولتير وهو فرانسوا ماري أرويه امللقب فولتير1778-1694 ،م أشهر فالسفة فرنسا الذين
كرسوا كتاباتهم لالصالح االحتماعي والسياسة كان دائم النقد ليساسات الكنيسة الكاثوليكية
واعتبرت أفكاره متهيداً للثورة الفرنسية.
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في فرنساواللوثريني( ((1في أملانيا والطاغوريني( ((1في الهند واإلقباليني( ((1في باكستان
ورومي( ((1في العرب والفرس .وعلى سبيل التأكيد على ذلك اندفع دان براون بحماس
إلى روايته التالية التي كانت أدق تصويبا بعنوان مالئكة وشياطني؛ وفيها يعيد بطله األول
روبرت النغدون بطل شيفرة دافنشني نفسه لينقب هذه املرة في الهيكل الكاثوليكي نفسه
في حاضرة الفاتيكان ،عن أسرار جديدة ونتائج مذهلة للماسون اخلفي املتحكم في كواليس
الفاتيكان ،ويسطر ببراعة مخيفة مشهد مقتل الكرادلة األربعة املرشحني ملنصب احلبر
األعظم .وحني يشرح بريشته الصاخبة مشهد التآمر اإلكليروسي على املناصب العليا
ويفاجئك دان براون بأن أشد مظاهر التآمر يكمن دوما في احللقة األخيرة التي كانت
تصور نفسهاأكثر احملطات نزاهة وإخالصاً ،ولكنها تظهر فجأة وقد تصدرت في مشهد
سريالي مشهد املؤامرة من شعبها األربع ،وجتبر القارئ على فتح فمه وجحوظ عينيه وهو
يتابع صدمة الدخول إلى كهف التآمر الرئيسي الذي لم يكن في النهاية إال الكهف نفسه
املوصوف بالقداسة والنبالة والطهر ومكافحة املؤامرات ،في مشهد يذكرك بإلقاء القبض
بالصوت والصورة على أبرز عباقرة الدولة األمريكيني في مكافحة املخدرات وهو يقوم
مباشرة باستالم املبالغ املالية املذهلة من جتار املخدرات لتأمني ترويجها في أمريكا.
ويقف بك براون مباشرة أمام أدق فصول الصراع بني العلم والدين ،وفي شرحه لهذا
الصراعال يقف بك على منصة منتصر ،بل يرسم مشهد العلم والدين منهكني متاما من
الصراع املرير ،فيما مينح وسام النصر في هذه امللحمة اللعينة ملنصة الغموض واألسرار
والشيفرات املذهلة.
( )11أتباع مارتن لوثر 1546-1483م الهوتي أملاني مؤسس حركة االصالح الديني التيانتهت بوالدة
املذهب البروتستانتي الذي يسود اليوم في أملانيا والواليات املتحدة ويتبعه نحو  400مليون مسيحي
في العالم
( )12طاغور حكيم الهند وشاعرها 1946-1861م اشتهر برسالته اإلنسانية العابرة لالديان والثقافات
 ،حاز جائزة نوبل في اآلداب لعام  1913وهو أول شرقي يحظى باجلائزة
( )13محمد إقبال  1938-1877شاعر اإلسالم ،ولد في سيالكوت بالبنجاب وانخرط في النضال مع
محمد علي جناح لبناء دولة باكستان ،ترجمت قصاءده الى اللغات العاملية ويعتبر أحد أبرز فالسفة
القرن العشرين /من شغرع :جناج جبريل ،صرب الكليم ،شكوى وجواب شكوى
( )14جالل الدين الرومي 1273-1207م شاعر االخاء االنساني ،ومؤسس مدرسة العرفان الصوفي،
بشر بدين لإلنسانية يتجاوز املذاهب والطوائف واألعراق ،له ديوان املثنوي الذي اشتهر في العالم
اإلسالمي حتى صار يسمى قرآن العحم ،وال زال قبره في قونية يشهد كل عام مهرجان األديان الذي
يشارك فيه رجال األديان من مختلف أنحاء العالم عند قبره.
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وفي كتبه التالية اجلحيم والرمز املفقود واحلصن الرقمي وحقيقة اخلديعة ،يبدو دان
براون مزهواً بانتصار رهانه على كل الرهانات ،حيث تنكفئ براهني العقل وموسيقا الدين إلى
زوايا غير مثيرة في املشهد الكوني ،فيما يقوم عالم األسرار والشيفرات امللعونة واألتالنتس
املخزون باألسرار على كرسي الرواية،بالتحكم بكل تفاصيل املشهد .ومع أنه ال يذكر شيئاً
من األرقام ولكنه يدفعك ملقارنة سوق الكتاب الالهوتي مع سوق رواياته األسطورية التي
يقدمها ،وحجم املبيعات واحلضور في السوق العاملي ،وانتصار اخليال احلر على اخليال
الالهوتي ،ومع أنه ميارس موقف اإلشادة املباشرة بالعقل والنقل جميعاً،ولكنه ال مينح أياً
منهما مشهد الصدارة في منصة احلقيقة الكونية ،بل يقوم بحماس وزهو برسم احلقيقة
الكاملة عبر طوفان متدفق من األسرار اخلبيئة التي ال ميلك مفتاحها إال دان براون.
في لقائه بالشارقة على هامش معرض الكتاب األخير مع جمهور كبير متدفق من عشاق
الكلمة والفكرة حتدث دان براون مطوالً عن العقل والروح ،ومتكن من أسر اجلمهور في
عامله اخلاص ،حيث عاش طفولته كلها في خط التماس بني الروحي والعقلي ،حيث كان
أبوه أستاذ الرياضيات الصارم يرسم الطبيعة باألرقام،ويعبر عن املوسيقا واألحاسيس
بالديجتال ،فيما كانت أمه الطيبة تقرأ العالم من أفق التراتيل املقدسة في الكنيسة.
وكان براون بارعاً في رسم هذا العالم املزدوج في تفاصيل مثيرة ،حتى في لون سيارة أمه
احلمراء وسيارة أبيه السوداء ،مشيراً أن أباه قد اختار عنوان متريك على سيارته في إشارة
الى حساب األشياء باملتر الصارم ،فيما تخيرت والدته كلمة كيري وهي الرب باليونانية.
وكان يقول لقد عشت هذا االنقسام الصارح في فهم احلياة،ومتكن من رسم عالم السماء
نفسه بريشة أمه وأرقام أبيه .وطبعت هذه الثنائية توجهه من البداية ،وتذكر مبرارة جواب
كاهن احلي حني ساله ببراءة :هل من سبيل لفك التناقض بني العلم والدين ،وكان جواب
الكاهنأنت فتى جميل ،فال تسأل هذا مرة أخرى!!
ولكن دان براون اهتدى أخيراً إلى الشيفرة التي فك بها هذا التناقض ،وذلك بإدخال
املشروعني إلى عامله اخلاص املليء بالرموز واإللغازات واإليحاءات .وهناك كسر األيقونات
جميعا وأتاح لنفسه رسم أجمل ما في اللوحتني ليصل مع القارئ إلى روائع الدين واحلكمة
جميعاً.
وفي حواره عن العلم والدين ،بدا براون كشاعر عابث يقرأ من كتاب ابن رشد( ((1فصل
( )15ابن رشد 1198-1126م فيلسوف األندلس وفقيهها ،اشتهر أوالً بغزارة علمه في الفقه املقارن ،عبر
كتابه بداية املجتهد ونهاية املقتصد ،ولكنه حتول فيما بعد إلى الفلسفة ،وخاض حوارات عميقة في
التنوير ،وعرف في أوروبا بصاحب املدرسة الرشدية وأول فقهاء العلمانية في اإلسالم ،وكرس فكره
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املقال في بيان ما بني الشريعة واحلكمة من اتصال .وحتدث برهبة عن الكفاح الضروري
لالنتقال من عالم الشك واالرتياب الذي كان يطبع عالقة الدين بالعلم ،كمنبرين متالعنني
ليس بينهما أدنى وفاق.ورسم بدقة السيناريو البارع للتحوالت التي طرأت على اإلنسان
وكيف بدأ يدرك تلقائياً أن اجلدولني يقدمان احلقيقة ويجلبان الري من منبع واحد ،وأن
الكؤوس ذاتها يتبادلها النوادل في مركز سيرن العلماني الصارم،وعلى قداس الفاتيكان.
وهي ذاتها التي يشربونها في الصوربون،وفي كنيسة القديس بطرس،وأن الصراع الذي
نشأ بني الدين والعلم كان نتاج اختالف اللغة والتجربة الثقافية بني مختلف احلضارات.
وكان بارعاً ،وصفه لرهبان البوذية بقمصهم البرتقالية ورؤوسهم احلليقة وهم يعودون
إلى قاعات اجلامعة لتعلم الفيزياء ،التي لم تعد أبداً عدواً لإلشراقات النيرفانية( ((1بل
أصبحت مظهر تعبير رقمي لإلشراقات التي قدمها من قبل غوتاماما سيدهارتا بوذا(.((1
ومع أنه ليس مطلوباً من الروائي أن يقدم موقفاً فلسفيا مباشراً وخاصة إذا كان من
رواة اإللغاز ،حيث يكون اجلواب عن اللغز باللغز وعن األسطورة باألسطورة وعن املوناليزا
بالشيفرة ،لكن دان براون أتاح فرصة نادرة ملتابعيه أن يتحدث بلغة واضحة مفهومة عن
رسالته في الوصول إلى عالم من املساواة واحلرية والعدالة ،وأن األديان ال ينبغي أن تكرر
أخطاءها في احلروب الصليبية والصراعات بني اجليزوليت والهيجونوت.
يقول براون إن املشترك أكثر مما تعتقد ،وإن الغرب املادي يحتاج إلى الشرق الروحاني
املجلل باألسرار ،وأننا نعيش عصراً مثيراً من التواصل ،يسمح لنا بالقول بأن أصل األديان
واحد ،وأن رسالتها واحدة ،ولكنه في الوقت نفسه يعود ليقول :لو سألتني عن عدد األديان
في العالم ،فسأقول لك إن العالم يحتوي على ستة مليارات ديانة!!
إنها إذن في مقاصدها ورسالتها واح��دة ،ولكنها متنوعة إلى الغاية في استجابتها
حلاجات اإلنسان وميوله.
للجمع بني الدين والفلسفة ،وله كتاب فصل املقال في بيان ما بني احلكمة والشريعة من االتصال،
وعلى الرغم من احتضان السلطان املوحدي أو يعقوب يوسف البن رشد ولكنه عجز عن حمايته من
غضب الفقهاء الذين اتهموه بالردة وأحرقوا كتبه فنفاه إلى مراكش ومات بها.
( )16التيرفانا  ..وفق العقيدة البوذية فهي ساعات النعيم الروحي التي يبلغها املتأمل ،وهي تشبه
الفردوس في العقيدة اإلسالمية ،حيث يتسامى اإلنسان عن رغائب احلسد ليهنأ بالنعيم الروحي.
( )17غوتاما سيدهارتا بوذا 563ق.م  583-ق.م حكيم هندي كبير ،واجه األساطير الهندوكية الداعية
إلى تعذيب اجلسد للوصول إلى النعيم ،ودعا إلى دين عقالني يبلغ فيه املرء السعادة عن طريق التأمل
وخدمة الناس ،تنتشر الديانة البوذية في العالم ،وبشكل خاص في الهند والصني ويقدر أتباع الديانة
بنحو مليار إنسان.
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امليثولوجيا  ..مركب املعرفة

د.محمد حبش

وفي حواره في الشارقة ،خرج براون من عالم اللغز الذي متتاز به معاجلاته إلى قراءة
بالغة الوضوح ،أكد فيها على وج��وب مواجهة القطيعة بني الدين والعلم ،وأن علينا أن
نبني بني األدي��ان عالقة دميقراطية واقعية ،تعزز الروحانية واإلخ��اء اإلنساني ،وتؤسس
لديكقراطية دينية واقعية :دين بني األديان وليس ديناً فوق األديان ،ونبي بني األنبياء وليس
نبياً فوق األنبياء ،وأمة بني األمم وليس أمة فوق األمم.
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ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻧﺒﻲ ﻟﺘﻨﺎول اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﺳﻼﻣﻲ
ﻧﺤﻮ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻧﺴﺎن اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
د .ﻋﻤﺮ ﻧﻘﻴﺐ
أﺳﺘﺎذ  اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺳﺎﺗﺬة
ﺑﻮزرﻳﻌﺔ  -اﳉﺰاﺋﺮ

onakib@yahoo.com
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منظور مالك بن نبي لتناول المشكلة
التربوية في العالم اإلسالمي
نحو تأهيل اإلنسان المسلم الستئناف وظيفته في التاريخ
د .عمر نقيب
أستاذ يف املدرسة العليا لألساتذة  -بوزريعة اجلزائر

اجلادة يف صياغة رؤية منهجية متم ّيزة
امللخص :مت ّيزت أعمال مالك بن نبي الفكرية مبساهمته
ّ
لتناول املشكلة الرتبوية يف العامل اإلسالمي وعالجها .إنّ هذا التم ّيز عن كثري من حماوالت
اإلصالح والنهوض والبناء يف العامل اإلسالمي برز بوضوح عندما أ ّكد أنّ مشكالت بالد العرب
سماها املشكلة اإلسالمية ،وأنّ هذه املشكل َة
واملسلمني تنتظم داخل مشكلة مركزية واحدة ّ
حضاري ٌة يف طبيعتها وتربوي ٌة يف جوهرها ،وذلك بالنظر إىل مركزية العامل اإلنساين فيها .وبناء
على هذا ،فقد اعترب أنّ أ ّية حماولة للتعاطي مع املشكلة اإلسالمية خارج هذا املنظور لن تكون
ال شك ً
إ ّ
ال من أشكال تضييع اجلهد والوقت واملال .بل إنّ تع ّثر خمتلف حماوالت استئصال العامل
ّ
قوي على أهمية مراعاة هذا
اإلسالمي من وضعية التيه احلضاري املستدمي إ ّنما هو
مؤشر ّ
املنظور وضرورته.

إ ّن هذا املنظور املتم ّيز كان يستهدف ترقية ثقافة جديدة تكون مبثابة األساس لبناء حضارة
جديدة وف ًقا لقانون السنن التي أودعها اخلالق ع ّز وج ّل في األنفس واآلفاق ،بعي ًدا عن احلسابات
الظرفية السياسية منها أو الفكرية أو االجتماعية التي تتعامل مع املشكلة بناء على مبدأ التك ّيف
( )Accommodationال التكييف (.)Adaptation
إن منظو ًرا هذه طبيعته ،قد كان له من األثر على األوساط الفكرية اإلسالمية ما جعل
ّ
ّ
ومنظري حركات النهوض واإلصالح والبناء في العالم اإلسالمي يعترف
كثي ًرا من قيادات
بتأ ّثره مبنظور مالك بن نبي املنهجي في تناول مشكالت اإلنسان واملجتمع واحلضارة
أن البعض اآلخر
في العالم اإلسالمي ،وتبنّيه له في خططه اإلصالحية على الرغم من ّ
لم يص ّرح بذلك وإن كان يستخدم أفكاره في مختلف طروحاته الفكرية عند تناول هذه
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د .عمر نقيب

املشكالت بالدراسة والتحليل.
ومثال ذلك ،الكتابات الصادرة عن املعهد العاملي للفكر اإلسالمي في أمريكا وبعض
املثقّفني اإليرانيني .أ ّما هؤالء الذين ع ّبروا علناً عن تأ ّثرهم مبنظور مالك بن نبي املنهجي
واستفادتهم منه فنذكر منهم على سبيل املثال ال احلصر ،جودت السعيد وعمر عبيد حسنة
من سوريا ،وراشد الغنوشي من تونس ،وحسن الترابي من السودان((( وغيرهم كثير.
إن هذا املنظور املتم ّيز ميكن اعتباره في نظر هذه الدراسة نقلة نوعية على طريق تأصيل
ّ
مناهج الفكر في النظر والتناول ،والتعاطي مع املشكالت صياغة وحتليال وتفسيرا وعالجا،
والذي نعتبره في ذاته لبن ًة أساسية متم ّيزة وذات وزن خاص من لبنات مشروع إعادة تشكيل
العقل املسلم من أجل تأهيله الستئناف وظيفته الطبيعية في احلياة البشرية.
ولع ّل السر في هذا التم ّيز ً
أيضا أن مختلف محاوالت النهوض واإلصالح والبناء التي
سبقت محاولة مالك بن نبي أو تزامنت معها لم تو َّفق في قضية املنهج وما يتطلّبه من
اآلليات الفكرية التي تساعد على الصياغة املنهجية الدقيقة ملشكالت اإلنسان واملجتمع
أصله الع ّ
المة عبد الرحمن بن خلدون في نظريته
واحلضارة وف ًقا لقانون السنن الذي ّ
وتوسع فيه في نظريته للحضارة.
للدولة ،وف ّرعه مف ّكرنا مالك بن نبي
ّ
َ
مالك بن نبي ساب ًقا لزمانه ،األمر الذي جعل كثيرين
هذا التم ّيز في منهج التناول جعل
من املهتمينّ بفكره احلضاري غير قادرين على االرتقاء إلى املستوى الفكري الذي دأب
مالك بن نبي على طرح أفكاره اإلصالحية من خالله ،فوقع كثير منهم في التأويل غير
الصحيح لفكره فأُسي َء نتيجة لذلك التعامل معه .في حني اعتبر بعض املف ّكرين اآلخرين
هذا التم ّيز عبقرية في النظر أورثته سب ًقا لزمانه وتف ّو ًقا على أترابه ،األمر الذي جعلهم
أن فكر مالك بن نبي ال زال فك ًرا خا ًّما لم يُستَثْمر بع ُد ،إذ األصل في التعامل
يعتبرون ّ
ّ
احلط من شأنه وإبعاد الق ّراء عنه بتشويهه وافتراء التهم الباطلة عليه ،مّ
وإنا
معه ليس
املتخصصة لالرتقاء إلى مستوى القدرة
تكثيف اجلهود العلمية املنضبطة باملنهجية العلمية
ّ
على الكشف عنه ومتكني األ ّمة من االستفادة منه في فهم مشكالتها فه ًما ُسنَ ِن ًيا ،ومن ث ّم
االهتداء إلى سبل عالجها مبا يساعدها على استئصال وراثات قرون التخلّف واالنحطاط
واستئناف دورة حضارية جديدة تعيد لألمة موقعها الطبيعي في التاريخ كأ ّمة قدوة وقيادة.
((( زكي امليالد ،مالك بن نبي ومشكالت احلضارة ،دار الصفوة ،بيروت ،لبنان.1992 ،
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يتزعمه بعض الباحثني على رأسهم وجيه كوثراني فيما نقله عنه زكي امليالد
هذا االجتاه
ّ
(((
في كتابه املوسوم «مالك بن نبي ومشكالت احلضارة» .
في هذا السياق ،تأتي هذه الدراسة من أجل تسليط الضوء على أهم مفاصل هذا ملنظور
املنهجي املتم ّيز من خالل تناول القضايا اآلتية:
املشكلة اإلسالمية كمشكلة حضارة في طبيعتها.
املشكلة التربوية باعتبارها جوهر املشكلة احلضارية.
اإلنسان املسلم املتخلف العامل املركزي في مشكلة احلضارة في العالم اإلسالمي“ .النقائص
التي تعانيها النهضة اآلن ،يعود وزرها إلى ذلك الرجل الذي لم يكن في طليعة التاريخ”.
احلضارة ظاهرة دورية.
الطبيعة الثقافية للدورة احلضارية أو مسألة اخلصوصية الثقافية لألمة اإلسالمية
املرحلة احلضارية التي تشهدها األمة اإلسالمية أو أهمية حتديد موقعنا في التاريخ.
اإلنسان املسلم املتكامل الهدف املعياري للتربية أو النموذج التربوي املنشود.
متهيد:
للعلم ركيزتان أساس ّيتان البد منهما حتّى يكون العلم علماً :املوضوع واملنهج .فإذا غاب
أحدهما أو كالهما لم يكن ث ّمة عل ٌم يذكر ،مّ
وإنا هو كالم يقال أو يكتب ويُقرأ .من هنا ،كان
املنهج الذي يعتمد على التشخيص العلمي احملكم والدقيق هو صمام األمان للتعامل السليم
مع املشكلة ،موضوع الدراسة ،فهماً وحتلي ً
ال وتفسيراً وعالجاً .كما أ ّن اخلطأ في هذا املجال
ُوجد لوال الفشل الذي
مدعاة لتمادي املرض
وتوسع مضاعفاته وظهور أعراض أخرى لم تكن ِلت َ
ّ
حدث في التشخيص .وإذا كنّا بصدد التفكير في مواجهة مشكلة اإلنسان ،فإ ّن نقطة االنطالق
في التعامل معه من أجل عالج مشكالته تكون من الفهم الصحيح لطبيعة املشكلة وأسبابها
وتداعياتها وآثارها؛ بل واألهم من ذلك القوانني التي تتح ّكم في الظاهرة بكلّيتها .وانطالقا ٌ من
هذه الزاوية بالذات حمل مالك بن نبي ه ّم تنبيه طالئع املسلمني من علماء وح ّكام ومف ّكرين
إلى أهمية املنهج في التعاطي مع املشكالت التي تفرض نفسها على العالم اإلسالمي منذ أن
اكتملت دورة احلضارة اإلسالمية وتو ّقف العقل املسلم عن العطاء الف ّعال املؤ ّدي إلى املساهمة
((( املرجع السابق.
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في صناعة التاريخ أو على األقل توجيهه ومحاولة استثماره مبا يخدم املصالح العليا لألمة.
ولهذا ،فمن أهم ما ينبغي أن نستهل به هذه الدراسة هو اإلش��ارة إلى ما جاء في كتاب
شروط النهضة ملالك بن نبي وهو يشير إلى أهمية املنهج في تناول مشكالت اإلنسان واملجتمع
واحلضارة في بالد العرب واملسلمني .صحيح أ ّن األسئلة التي واجهته ،وهو يتأ ّمل في طبيعة
األزمة احلضارية املستعصية ،أ َ
جل َأتْ ُه إلى العودة إلى التاريخ من أجل اإلجابة عنها ،كما ذكرت
تخصصه العلمي
ذلك فوزية بريون((( ،غير أ ّنه بسبب حساسيته املنهجية التي اكتسبها من
ّ
الدقيق ،ألزم نفسه بصرامة منهجية غير عادية .ولهذا ،فقد أ ّكد أ ّن املنهج الصحيح في هذا
قصتها،
املقام هو «املنهج الذي يتناول احلضارة ال على أ ّنها سلسلة من األحداث يعطينا التاريخ ّ
بل ظاهرة يرشدنا التحليل إلى جوهرها ،وربمّ ا يهدينا إلى قانونها أي ،سنّة الله فيها»(((.
إ ّن مسألة املنهج في التعامل مع املشكالت البحثية ليست وليدة التاريخ احلديث بل متتد
في أعماق تاريخ العلم والعلماء .ولع ّل من أشهر علمائنا الذين أشاروا إلى هذه الظاهرة في
تاريخ العلوم في تراثنا اإلسالمي ،علماء الشريعة اإلسالمية ،وبالتحديد علماء أصول الفقه،
على سبيل املثال ال احلصر .ولع ّل اهتمام علماء األصول بهذه القضية إمنا يرجع إلى كون
التأصيل هو في احلقيقة ما ميكن تسميته عملية من َه َجةِ العقل لينضبط بقوانني العلم العاصمة
من االنحراف عن النظر السليم فيما يواجهه من مشكالت بحثية .وهو من جهة أخرى ،العلم
الذي يق ّدم لنا القواعد املنهجية التي ّ
تنظم عمل العقل بالشكل الذي يضمن الربط املنطقي بني
جزئيات املسائل ،وإرجاعها إلى كلّياتها كشكل من أشكال البناء املنهجي املنسجم للرؤى املتعلّقة
بالنظر في املشكالت البحثية املختلفة؛ إذ كما هو معلوم ،ال ميكن النظر في اجلزئيات إال من
خالل كل ّياتها .وهذا هو املقصود بالنظرية في العلم ،وهو عني ما دعا إليه مالك بن نبي بقوله
املن ّوه به آنفا؛ أل ّنه ال ميكن النظر في املشكالت البحثية إال من خالل منظور فكري متكامل
تفسر الظاهرة وجتمع بني جزئياتها سوا ًء أكانت أسباباً أم أعراضاً أم
أو رؤية نسقية شمولية ّ
آثاراً ،لتضع كل جزئية في موقعها الصحيح من املشكلة ،األمر الذي مي ّكننا من النظر السليم
في املشكلة فهما وحتليال وتفسيرا واستشرافا آلفاق عالجها((( ،وهذا ما يُعرف في مناهج
البحث العلمي باملقاربة املنهجية (.)Methodological Approach
((( فوزية بريون ،مالك بن نبي ،عصره وحياته ونظريته في احلضارة ،دار الفكر ،دمشق ،سوريا،2010 ،
ص.2 :
((( مالك بن نبي ،شروط النهضه ،ص.68 :
((( عمر نقيب ،سؤال املقاربة سؤال املقاربة في املشروع التربوي الوطني في البالد العربية ،مداخلة
ألقيت في امللتقى الدولي األول حول التربية في الوطن العربي ،املدرسة العليا لألساتذة ،بوزريعة،
اجلزائر.2013 ،
271

نقد وتنوير -العدد األول  -مايو/أيار  -صيف ()2015

وبناء على ما سبق ،ف��إ ّن املنظور املنهجي ال��ذي تبنّاه مالك بن نبي في تناول مشكالت
اإلنسان واملجتمع واحلضارة في بالد العرب واملسلمني ينطوي على مجموعة من احمل ّددات
( )Parametersالتي تش ّكل باجتماعها مرتكزات املنهج عنده .وتتم ّثل هذه احمل ّ��ددات في
العناصر التي سوف نتناولها بالعرض والتحليل في هذه الدراسة ،مع اإلشارة إلى أ ّن ما سوف
يت ّم تناوله مي ّثل بعضا من هذه احمل ّددات املنهجية اقتضىت طبيعة املوضوع التركيز عليها دون
غيرها.
املشكلة اإلسالمية وطبيعتها احلضارية:

حاول مالك بن نبي أن يلفت انتباه املسلمني إلى احلاجة إلى فهم صحيح لطبيعة املشكالت
التي تواجهنا في العالم اإلسالمي ،والتي تبدو في ظاهرها متنوعة ومختلفة ومتباينة .غير
أ ّنها في حقيقة أمرها ليست إال أعراضاً ملشكلة مركزية هي األصل لكل ما نعانيه من أزمات
ومعضالت َع َجزْنا إلى هذه األيام عن عالجها .ولذلك ،فال مناص بالنسبة إليه من صياغة
مجمل هذه املشكالت حتت إطار هذه املشكلة املركزية التي مت ّثل القاسم املشترك بينها جميعا؛
بل األصل الذي نتجت عنه .فهذه خطوة منهجية ضرورية تقتضيها طبيعة املنهج الذي ألزم
مالك بن نبي به نفسه .ولقد س ّمى هذا القاسم املشترك ال��ذي جمع حتته جميع مشكالت
املسلمني املشكلة اإلسالمية ( ،)The Islamic Problemفيقول إ ّنه « ...من الرجل املسلم
املشكلة اإلسالمية كلها .(((»...ولهذا ،فإن مختلف املشكالت التي تناولها مالك بن نبي لم تكن
متعلّقة بقطر واحد من أقطار البالد اإلسالمية ،وإن جاء احلديث عنها مرتبطاً ع َرضا بهذا
القطر أو ذاك .كما أ ّن هذه املشكالت ،عند التم ّعن في طبيعتها ،مّإنا هي مشكالت جزئية
متخّ ضت عنها املشكلة املركزية أي املشكلة اإلسالمية .واملقصود باملشكلة اإلسالمية في أدبيات
مالك بن نبي أ ّننا نحن أ ّمة قد كانت لنا جتربة تاريخية رائدة أجنزنا من خاللها دورة حضارية
متم ّيزة ،غير أ ّننا أكملنا هذه الدورة احلضارية ،األمر الذي اضط ّرنا إلى اخلروج من التاريخ
والدخول في عهد ما بعد احلضارة أي عهد التو ّقف احلضاري ومبا له من تداعيات وإفرازات
وآثار على جسم األمة بل على البشرية بر ّمتها .ولع ّل من أهم مظاهر هذا التو ّقف احلضاري
عج ُز اإلنسان املسلم عن العطاء بكل أنواعه ،العلمي والروحي واألخالقي.
ولع ّل هذه الرؤية احلضارية السننية ليست إال محاولة من مالك بن نبي لتمكني العقل املسلم
من جتاوز العقلية الذرية العاجزة عن النظر الشمولي املتّسق للمشكالت ،كما العاجزة عن
التمييز بني املشكلة وأسبابها وأعراضها وآثارها .فالتفكير املنهجي ّ
النسقية
املنظم ذو الرؤية َ
((( مالك بن نبي ،شروط النهضة ،ص.82 :
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الشاملة هو الضامن للنظر السليم .كما أ ّن غيابه مدعاة لالنحراف عن طبيعة املشكلة أو
حتريف طبيعتها ،األمر الذي يجعل الناظر فيها مجانِباً للنظر الصحيح للمشكلة واستشراف
إمكانيات عالجها.
ولذلك ،فهذا الغياب هو ال��ذي أنتج ل��دى املسلمني النظر السقيم أو اجلزئي أو املجزّأ
ّ
ومنظريها ،علماء وح ّكاماً ،إلى قضاء عقود
ملشكالتهم ،ودفع قيادات محاوالت النهوض و البناء
من تاريخ ما بعد االستقالل في عالج أعراض املشكالت بدل املشكالت ذاتها ،وفي ذهول تام
عن حقيقتها .فكان أن جنينا مزيداً من إهدار لألموال واجلهود واألوق��ات؛ بل وأجياالً كامل ًة
لم تنعم بع ُد بثمرة االستقالل كما كانت تتص ّورها أيام االحتالل .ولع ّل من أهم ما ر ّد مالك
بن نبي إليه عجز املسلمني عن التناول املنهجي احملكم ملشكالتهم فه ًما وعالجاً هو ما أصاب
عقل مسلم ما بعد املوحدين من صفة الذرية ( )Atomismمن حيث أ ّنها «ط��راز من ُطرز
العقل اإلنساني عامة عندما يقصر عن بلوغ درجة من التطور والنضج ،أو عندما يف ِّوتها فينزع
إلى جتزئة مشكالت احلياة فيتناولها ذرة ذرة»(((؛ إذ أصبح العقل املسلم بسبب ذلك يُظهِ ر
عجزا تا ّماً عن لمَ ْل َ َمةِ أطراف املشكالت التي يواجهها وأعراضها وأسبابها وتداعياتها وآثارها،
«ع ْقلَنَتِها» ليتم ّكن بعد ذلك من فهمها فهماً يضع كل شيءٍ في موضعه على شكل منظور
وعن َ
منهجي متكامل ( )Integrated Methodological Approachيستوعب طبيعة املشكالت
وأبعادها وعواملها وآثارها ،وكذا النظر في إمكانيات عالجها؛ منظور متكامل ومتوازن ،يكون
في مستوى ضمان منطقية النظر إلى املشكالت وترتيبها وتصنيفها حسب أهميتها ليت ّم تناول
ك� ٍّل على ح��دة بالشكل ال��ذي يناسب طبيعة املشكلة ذاتها فال يقع في التقدمي أو التأخير،
والتضخيم أو التقزمي ،إال إذا اقتضت ذلك طبيعة املنهج وشروط العمل به.
إ ّن ّ مثل هذا املنظور ومن وجهة نظر هذه الدراسة ،ملن شأنه جتاوز النظرة اجلزئية التجزيئية
ملشكالت اإلنسان واملجتمع واحلضارة في العالم اإلسالمي .كما أ ّن من شأنه ً
أيضا متكني
الضمير املسلم من استرجاع إميانه مبفهوم األ ّمة الواحدة عوضاً عن التشرذم الذي عانت منه
األ ّمة الواحدة بعد دخولها في عهود االنحطاط والتخلف التي م ّهدت لعهود االستعمار الذي
أكمل عملية التقطيع والتجزئة ،ليس في األوطان فقط بل جتاوز ذلك إلى الضمائر والعقول
حتّى أضحت األ ّم ُة الواحدة القوية املتماسكة املمتنعة والشاهدة على غيرها أ ّم ًة مشهودا عليها،
انشطرت إلى دويالت متناحرة ومماليك متقاطعة يتعاون بعضها على بعض استكماال ملهمة
التآكل الداخلي بإشراف خارجي ،بقصد منها أو بغير بقصد.
((( املرجع السابق ،ص.17 :
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ولهذا ،فإ ّن أية محاولة للتعاطي مع مشكالت اإلنسان واملجتمع واحلضارة مبعزل عن هذه
احلقيقة ا املتعلقة بقانون السنن ،سوف يكون مآلها الفشل كما تؤ ِّكد لنا التجربة التاريخية في
مرحلة ما بعد االستقالل على ذلك .إ ّن التطور التاريخي للعالم اإلسالمي ،وبالد العرب بوجه
خاص ،وما أفرزه من فشل مختلف محاوالت إخراج األمة من حالة التيه والضياع احلضاري
لدليل على احلاجة إلى املنظور الذي اقترحه مالك بن نبي(((.
إ ّن املنظور السنني الذي ينطلق من اعتبار التاريخ ظاهرة حضارة يقتضي منّا التفصيل في
هذه املسألة لتوضيح املقصود من الطبيعة احلضارية للمشكلة اإلسالمية .غير أ ّن الضرورة
املنهجية تضط ّرنا إلى تأجيل احلديث عنه إلى ما بعد حتليل البعد التربوي للمشكلة وموقع
العامل اإلنساني فيها.
املشكلة التربوية باعتبارها جوهر املشكلة احلضارية:

من البديهيات في فكر مالك بن نبي أ ّن «اإلنسان هو الوحدة األولى التي تك ّون املجتمع ،فإذا
حت ّرك حت ّرك معه التاريخ وإذا تو ّقف تو ّقف معه أيضا»((( .واإلنسان يأتي إلى هذه احلياة في
فيتأهل ألداء دوره
حالة بدائية ،واملجتمع هو الذي يتو ّلى تشكيله ليك ّيفه طبقا ألهدافه اخلاصة
ّ
ألي مشروع لبناء احلضارة ،فهو األداة
في املجتمع والتاريخ .كما أ ّن اإلنسان هو العنصر الرئيس ّ
والهدف في آن واحد.
وتع ّد مشكالت التربية من أعقد املشكالت التي تواجه الدولة احلديثة ،والسياسة التعليمية
مرتبطة ارتباطا كليا بالسياسة العامة للدولة .ولهذا ،فاأليديولوجية السياسية للدولة تتض ّمن
السياسة التربوية باعتبارها مت ّثل الرؤية الكلّ ّية ملا ينبغي أن يكون عليه اإلنسان في املستقبل.
وهكذا ،فإ ّن املنظومة التربوية لَهي مِ ن أهم امليادين التي تتبلور فيها إرادة األمة وطموحاتها في
التاريخ ،أي إ ّن التربية مرآة عاكسة لطموحات األمة في التاريخ .ولهذا ،فقد أضحت التربية
مت ّثل أحدى أخطر ب َؤر الصراع السياسي العاملي .ولع ّل االلتفات إلى تداعيات حادثة  11سبتمبر
 2011يجعلنا نتأ ّكد من هذه الفكرة؛ إذ أصبح اله ّم املركزي خلبراء الصراع في أمريكا ومن دار
في فلكها هو إعادة النظر في مناهج التربية والتعليم في الدول التي ا ّدعت عليها أ ّنها هي التي
ص ّدرت لها احلادثة .ويتضح ذلك من خالل التأ ّمل في التدخالت اخلارجية الرامية إلى تغيير
املناهج التعليمية ومقاربات التدريس في كثير من الدول بدعوى مواكبة التغ ّيرات احلاصلة بفعل
ثورة املعلومات وتكنولوجيا واإلعالم واالتصال(.)I.C.T
((( مقابلة عبر البريد اإللكتروني مع ك ّل من ع ّمار جيدل2000 :؛ محمد سعيد موالي.2001 :
((( مالك بن نبي ،شروط النهضة ،ص.75 :
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ولعل من أهم آثار هذا الوضع العاملي اجلديد املس ّمى “العوملة” على التربية في البالد
املتخلفة بوجه خاص ،اشتداد احلمالت الرامية إلى تغيير املناهج التعليمية في هذه البالد،
وبالتحديد في بالد العرب واملسلمني .وقد أخذت هذه التدخّ الت أشكاال صريحة في تقرير
الكوجنرس األمريكي بعد هذه احلادثة .إذ منذ سبتمبر « 2001تزايدت الضغوط على كثير من
البلدان مر ّكزة على دور النظم التعليمية في إنتاج ما س ّمته اإلرهاب العاملي ،وأ ّن هذه املناهج
التعليمية بيئات تو ّلد نوازع العنف واالعتداء على الغير ،فأصدرت فع ً
ال التقارير لتغيير املناهج
(((1
والتوجهات اجلديدة لفكرة عوملة التربية»
التعليمية أو تعديلها مبا ينسجم
ّ
في هذا السياق ،تظهر احلاجة إلى بيان منظور مالك بن نبي في صياغة املشكلة التربوية
في العالم اإلسالمي باعتبارها ،كما تفترض هذه الدراسة ،جوهر املشكلة احلضارية .من هنا،
نقول إ ّن مالك بن نبي يعتبر اإلنسا َن العام َل املركزي في مشكالت احلضارة في العالم اإلسالمي
أل ّنه يرى أ ّنه «من الرجل تنبع املشكلة اإلسالمية بأكملها وخاصة في اجلزائر»(((1؛ وأ ّننا –نحن
املسلمني« -ال نواجه تغ ّي ًرا في النظام السياسي ،بل إ ّن التغ ّير يصيب اإلنسان ذاته ،اإلنسان
ِّ
احملضرة ،وليس من الصواب أن نبحث عن النظم ،بل عن العوامل
املتحضر الذي فقد هِ ّمت ُه
ّ
اإلنسانية املتم ِّثلة في عجز الناس عن تطبيق مواهبهم اخلاصة على التراب والوقت .إ ّن التركيب
األساسي نفسه قد حتلّل ،فتحلّلت معه احلياة ،وأخلت مكانها للحياة البدائية»( .((1وعلى الرغم
توصل إليها مالك بن نبي من خالل دراسته التحليلية
من أ ّن هذه الرؤية مت ّثل النتيجة التي ّ
النقدية للتطور التاريخي حلضارة العالم اإلسالمي ،فإ ّنها تلخّ ص ً
أيضا صياغته للمشكلة
التربوية كما تواجهنا في عاملنا اإلسالمي احلديث واملعاصر .ولهذا ،فهو يعتبر أ ّن اإلنسان
املسلم املتخلّف ،كما سوف نعرف ذلك الحقا ،باعتباره إنساناً قد حتلّل تركيب شخصيته بعدما
أكمل دورته احلضارية ،هو األصل في مختلف املشكالت التي تواجهنا في عاملنا اإلسالمي .في
حني جند أ ّن عدداً من األطروحات التي أ ّكدت على كون املؤسسات السياسية( ((1هي األصل
في مشكالت العالم اإلسالمي ،لم تتعامل ،حسب مالك بن نبي ،مع جوهر املشكلة وحقيقتها
مّ
وإنا مع أعراضها ومظاهرها بحكم أ ّن اإلنسان هو الذي أنتج مثل هذه املؤسسات الفاشلة
( ((1حسن شحاتة ،مداخل إلى تعليم املستقبل في الوطن العربي ،الدار املصرية للكتاب ،القاهرة،
جمهورية مصر العربية ،2004 ،ص .178 :نقال م��ن :مصطفى يوسف منصور ،حتديات العوملة
التربوية املتعلقة باملدرسة وسبل مواجهتها ،بحث مقدم إلى مؤمتر «اإلسالم والتحديات املعاصرة»
املنعقد بكلية أصول الدين في اجلامعة اإلسالمية2007/4/3-2 ،م.
( ((1مالك بن نبي ،شروط النهضة ،ص.82 :
( ((1مالك بن نبي ،وجهة العالم اإلسالمي ،ص.36 :
( ((1جمال الدين األفغاني على سبيل املثال.
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عن أداء مهامها االجتماعية في تنمية احلياة البشرية وترقيتها .ومن أجل تدعيم ما ذهب إليه،
املوحدين” هو «الذي خلف إنسان احلضارة
يؤ ّكد مالك بن نبي أ ّن ما يس ّميه هو “إنسان ما بعد ّ
اإلسالمية ،في أية صورة كان ،باشا أو عالمِ ًا مز ّيفاً أو مثقّفاً مز ّيفاً أو متس ّوالً ،يحمل في كيانه
جميع اجلراثيم التي سينتج عنها في فترات متف ّرقة من التاريخ جميع املشاكل التي تع ّرض لها
العالم اإلسالمي منذ ذلك احلني»(.((1
ومن أجل توضيح هذه الفكرة تع ّرض بالتحليل ملختلف مظاهر التخلّف التي تدل على متادي
هذا النموذج التربوي ال��رديء في حياة املسلمني ،ودالل� ًة على متادي املشكلة إلى اليوم على
موضحاً
الرغم من مضي ع ّدة عقود على جالء االستعمار من بالد العرب واملسلمني ،يقول
ّ
ذلك :إ ّن «النقائص التي تعانيها النهضة اآلن ،يعود وزرها إلى ذلك الرجل الذي لم يكن في
طليعة التاريخ ،فنحن ندين له مبواريثنا االجتماعية ،وبطرائقنا التقليدية التي جرينا عليها
في نشاطنا االجتماعي ...،لم ِ
يكف بأن بلغنا نفسه املريضة التي تخلّقت في جو يشيع فيه
اإلفالس اخللقي واالجتماعي والفلسفي والسياسي ،فبلغنا ذاته ..وهذا الوجه الكئيب ما زال
ح ّياً في جيلنا احلاضر ،نصادفه في املظهر الرقيق الذي يتم ّيز به فالحنا الوديع القاعد ،أو
ّ
املتقشف املضياف .كما نصادفه في املظهر الكاذب الذي يتخذه صاحب املليار
املترحل،
راعينا
ّ
نصف املتعلّم الذي انطبع في الظاهر بجميع أشكال احلياة احلديثة ،فأكسبه مليار أبيه وشهادة
البكالوريا مظهر اإلنسان العصري ،بينما حتمل أخالقه وميوله وأفكاره صورة إنسان ما بعد
املوحدين(.((1
ّ
املوحدين املتخلّف هو في احلقيقة جتسيد للقابلية لالستعمار والوجه
ولهذا ،فإنسان ما بعد ّ
النموذجي للعهد االستعماري والبهلوان الذي أسند إليه املستعمِ ر القيام بدور املستع َمر وهو أه ٌل
لأَ َن يقوم بجميع األدوار ،وحتى لو اقتضاه األمر أن يقوم بدور إمبراطور»(.((1
ويعترف مالك بن نبي أ ّن املشكلة معقّدة وليست من السهولة كما يظن الكثير من املسلمني،
مّ
وإنا تتطلب جهدا استثنائيا أل ّن «معرفة إنسان احلضارة وإعداده أشق كثيراً من صنع مح ّرك
أو ترويض قرد على استخدام رباط العنق»( .((1وأمام هذا الوضع املعقّد يعجب املرء من بعض
السياسات التي تتّجه إلى اختزال املشكلة في بعض املشاريع «التنموية» القائمة على النظرة
ال ُّذرية التجزيئية للمشكلة احلضارية في العالم اإلسالمي والتي (هذه السياسات) ليست في
(((1
(((1
(((1
(((1
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واقع األمر إال تشويهاً حلقيقة املشكلة وانحرافاً بها عن طبيعتها مهما صلحت النوايا.
إ ّن هذا الوضع امل َرضي املتأزّم لشخصية اإلنسان املسلم لم يكتف بكونه ظاهرة فردية مّ
وإنا
اتخذ في احلقيقة شكل ظاهرة اجتماعية طالت املجتمع بر ّمته ،فأصبحت عقلية التخلف هي
القاسم املشترك بني أفراد املجتمع وغدت سلوكاً جمعياً ،بل أسلوب حياة ميارسه املجتمع .وأ ّول
يتوصل إلى تسجيله في هذا املقام انهيار سلّم القيم االجتماعية أو التراتب
ما ميكن للمالحظ أن ّ
االجتماعي الذي يح ّدد لكل فرد ك ًّ
ال من دوره االجتماعي ( )Social Roleوموقعه االجتماعي
( )Social Statusوطبيعة العالقات االجتماعية ( )Social Relationsالتي تربطه بغيره من
األفراد لتكتمل بذلك شبكة العالقات االجتماعية ( )Social Web of Relationsباعتبارها
العمل التاريخي األول الذي يقوم به مجتمع ساعة ميالده .وهذا االنهيار مّإنا هو في احلقيقة
تعبير عن اخللل ال��ذي أص��اب املنظومة الثقافية للمجتمع باعتبارها هي التي حتدد شبكة
العالقات االجتماعية أو القانون األخالقي الذي يضبط القضايا الثالث السابق ذكرها والتي
واملؤهل ألداء وظيفته التاريخية بامتياز.
املتحضر
هي األصل في بناء املجتمع
ّ
ّ
ومن هنا ،فإذا كان الدور االجتماعي هو الذي يح ّدد نوعية اخلدمة التي ميكن أن يق ّدمها
الفرد للمجتمع انطالقا من املؤهالت الفكرية والنفسية الفطرية واملكتسبة التي يتمتع بها،
فإ ّن املوقع االجتماعي يتو ّقف ب��دوره على نوعية ال��دور االجتماعي وأهميته .فهذا هو الذي
يح ّدده وليس العكس .فاملوقع مّإنا يتح ّدد بنوعية الوظيفة التي يقوم بها الفرد وباملصالح التي
ُ
بعظم املصلحة»( .((1وإ ّال فال معنى
«يعظم األجر
يستفيدها املجتمع من توفير هذه الوظيفة؛ إذ
ِ
لالستمرار املادي للمجتمع .فاألمة اإلسالمية دخلت عهود االنحطاط والتخلّف في الوقت الذي
كانت متتلك فيه أكبر املكتبات العاملية وليس العلماء .إ ّن القضية إذن ليست متعلقة فقط بقلة
العلم ،كما يبدو ،بل بنوعيته وكيفيات توظيفه في إعداد وإجناز وتقييم وتقومي املشاريع التاريخية
الكبرى التي تخدم طموحات األمة في النهوض من الكبوة التاريخية واستئناف الدورة احلضارية
وحتقيق معاني الشهود احلضاري على األمم األخرى .وأ ّما العالقات االجتماعية ،فإ ّن استقامة
ك ٍّل من الدور واملوقع يجعل الثالثة من باب حتصيل احلاصل .فالعالقة االجتماعية تكون مثمرة
إذا كانت مبنية على أساس احترام سلم التراتب االجتماعي ( )Values Systemحيث جند
ك َّل فرد في املوقع االجتماعي الذي ينبغي أن يكون فيه ،ويؤ ّدي من خالله اخلدمة التي تناسب
مؤهالت فطرية ومكتسبة يتمتّع بها .والسبب في ذلك هو أ ّن اإلنسان
ما سبق أن أشرنا إليه من ّ
يكون في أقصى حاالت القدرة على العطاء وذروة تفاعله مع املهام االجتماعية املوكلة إليه من
( ((1أبو إسحاق الشاطبي ،املوافقات في أصول الشريعة ،املجلّد الثاني :كتاب املقاصد ،دار الباز للنشر
والتوزيع ،مكة املك ّرمة ،اململكة العربية السعودية ،1982 ،ص.297 :
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املؤهالت .هذا ،إذا علمنا أن النجاح
قِ َبل املجتمع إذا كان الدور الذي يقوم به منسجما مع هذه ّ
(((1
في أداء األعمال إمنا يتوقف على شرطني هما الرغبة أوال والقدرة ثانيا .
عني على َم ْن
ولع ّل هذا هو الذي دفع اإلمام الشاطبي إلى اعتبار الفروض الكفائية
َ
فروض ٍ
يوجد غي ُره لالستجابة ملطالب
فيه األهلية للقيام بها؛ ويتأ ّكد األمر أكثر إذا تع ّينت عليه بأن ال َ
هذه الوظيفة أي ،حتقيق املصالح االجتماعية املتوخّ اة منها للبالد والعباد(((2؛ إذ يقول في هذا
متوجه على اجلميع .لكن إذا قام به البعض سقط عن الباقني .غير
السياق إ ّن «طلب الكفاية
ّ
أ ّن الطلب –هنا -وارد على البعض ،وال على البعض كيفما كان ،ولكن على من فيه أهلية القيام
بذلك الفعل املطلوب ال على اجلميع عموما ...وملا كان القيام بذلك الفرض قياما مبصلحة
عامة ،فاجلميع مطلوبون بس ّدها على اجلملة .فبعضهم هو قادر عليها مباشرة ،وذلك من كان
أهال لها ،والباقون –وإن لم يقدروا عليها -قادرون على إقامة القادرين عليها .فالقادر مطلوب
بإقامة الفرض ،وغير القادر مطلوب بتقدمي ذلك القادر ،من باب ما ال يتم الواجب إال به فهو
(((2
واجب»
وبنا ًء على االعتبارات السابقة التي ساقها مالك بن نبي محاول ًة لصياغة املشكلة التربوية
عندنا ،ومظاهرها وجتلّياتها ،فإ ّنه يعتقد أن نقطة االنطالق الستئناف دورة حضارية جديدة
تكمن في إعادة الصياغة التربوية لشخصية اإلنسان املسلم لتمكينه من االنتقال من وضعية
املتحضر
اإلنسان املتخلّف ،بكل ما يحمل هذا املفهوم من أسباب وآثار ،إلى وضعية اإلنسان
ّ
مبؤهالت األداء الناجح لوظيفته في التاريخ« .فحاجتنا األولى هي اإلنسان اجلديد،
الذي يتمتّع
ّ
ِّ
املتحضر ،اإلنسان الذي يعود إلى التاريخ الذي خرجت منه حضارتنا»( .((2ويكون من
اإلنسان
أهم أهداف هذه العملية التربوية استئصال الوراثات النفسية والفكرية واالجتماعية السلبية
التي أسقطت املجتمع املسلم منذ ستة ق��رون ،وجتديد كيان اإلنسان املسلم طبقاً للتعاليم
اإلسالمية احلقّة ومناهج العلم احلديثة( ،((2وإ ّال فإ ّن سعيه إلى توازن جديد حلياته وتركيب
جديد لتاريخه واستئناف جديد لدورته احلضارية سيكون باط ً
ال عدمي اجلدوى( .((2ولهذا ،فإ ّن
( ((1أنظر لتفصيل هذه الفكرة :جودت السعيد ،العمل قدرة وإرادة ،سلسلة أبحاث في سنن تغيير
النفس واملجتمع ،مطبعة زيد بن ثابت األنصاري ،دمشق ،اجلمهورية السورية.1984 ،
( ((2أبو إسحاق الشاطبي ،املوافقات في أصول الشريعة ،املجلد األول ،باب األحكام ،واملجلد الرابع،
باب أحكام السؤال واجلواب ،مرجع سابق.
( ((2املرجع السابق ،ص.178-176 :
( ((2مالك بن نبي ،تأمالت ،ص.190 :
( ((2مالك بن نبي ،وجهة العالم اإلسالمي ،ص.36 :
( ((2املرجع السابق ،ص.38-37 :
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أية محاولة لإلصالح عندنا لن تكون سوى مزيد من إهدارٍ اجلهد واملال والثروة والوقت إذا
لم تقم على أساس مراعاة هذه احلقيقة ،مشكلة إعادة الصياغة التربوية لشخصية اإلنسان
املسلم بالشكل الذي بينّاه .هذه العملية التي ينبغي أن تستهدف أساساً «إق��دار النفس على
جت��اوز وضعها املألوف»( ،((2أي الوضع النفسي والفكري واألخ�لاق��ي ال��ذي ورثته من عهود
املوحدين .وبعبارة أخرى ،جتاوز وضعية العجز عن التغلّب على
االنحطاط والتخلف ملا بعد
ّ
العقبات النفسية والعادات السلبية في التفكير والتصرف املوروثة من منظومات تربوية تراكمت
فيها قرون متعددة من اإلفالس والفشل والتوقف احلضاري جعلت املسلم ال يتح ّرج من وضعية
ويوجهه .ومن وجهة نظر نفسية
املتف ّرج على التاريخ بدالً من دور الفاعل الذي يصنع التاريخ
ّ
وبداغوجية ،يت ّم حتقيق هذا املسعى من خالل ما أشار إليه مالك بن نبي في معرض التمييز
بني مصطلحي الفرد والشخص فقال إ ّن «العمل األول في طريق التغيير االجتماعي هو العمل
الذي يغ ِّير الفرد من كونه فرداً إلى أن يصبح شخصاً وذلك بتغيير صفاته البدائية التي تربطه
بالنوع إلى نزعات اجتماعية تربطه باملجتمع»(.((2
ولهذا ،فإ ّن اإلنسان املسلم املتج ِّدد ( )The Renovated Muslim Manأصبح في نظر
مالك بن نبي ،ضرورة ال مناص من حتقيقها في واقعنا التاريخي؛ «فاملسألة يجب أ ّوالً أن نصن َع
رجاالً ميشون في التاريخ ،مستخدمني التراب والوقت واملواهب في بناء أهدافهم الكبرى»(،((2
وذلك باعتبار أ ّن األصل أ ّنه ال اختيار للمسلم املعاصر في احلاجة إلى إعادة الدخول في مسرح
التاريخ( ،((2واستئناف دورة حضارية إسالمية جديدة بالنظر إلى وضعية العالم املتأزّمة من
النواحي اإلنسانية على وجه اخلصوص إذ يشهد إفالساً في القيم لم يعرفه التاريخ البشري
من قبل بسبب سيادة منطق القوة بدل قوة املنطق .إ ّن التجديد التربوي الذي يدعو إليه مالك
بن نبي إمنا هو الذي يتم ّكن فيه اإلنسان املسلم من ممارسة وظيفته التاريخية ممارس ًة إيجابية
تكون في مستوى االستجابة إلى نداء الفطرة البشرية املستغيث في كل مكان ج ّراء االنحراف
عن الهدى الر ّباني املنزّل على األنبياء عليهم الصالة والسالم(.((2

( ((2املرجع السابق ،ص.54:
( ((2مالك بن نبي ،ميالد مجتمع ،ص.31 :
( ((2مالك بن نبي ،شروط النهضة ،ص.82 :
( ((2مالك بن نبي ،تأمالت ،ص.100 :
( ((2مالك بن نبي ،املسلم ومشكلة اإلنسان املعاصر .2005 .مقال مخطوط نُ ِشر في موقع الشهاب
لإلعالم بتاريخ  28يوليو http://www.chihab.net .2005
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اإلنسان املسلم املتخلف:

العامل املركزي في مشكلة احلضارة في العالم اإلسالمي.
كما سبقت اإلشارة إلى ذلك ،حمل مالك بن نبي ه ّم تنبيه طالئع املسلمني من علماء وح ّكام
إلى أهمية املنهج في التعاطي مع املشكالت التي تفرض نفسها على العالم اإلسالمي منذ
أن اكتملت دورته احلضارية وتو ّقف العقل املسلم عن العطاء الف ّعال املؤ ّدي إلى املساهمة في
صناعة التاريخ ،أو على األقل توجيهه ومحاولة االستفادة منه أو االستثمار فيه.
وإذا كان مالك بن نبي أل� ّ�ح على أ ّن املشكلة اإلسالمية هي األص��ل ال��ذي متخّ ض عن كل
مشكالت املسلمني ،وأ ّن طبيعة هذه املشكلة حضارية باعتبار أ ّنها تعبير عن اكتمال الدورة
احلضارية اإلسالمية التي تخضع كما هو معلوم لقانون السنن ،فإ ّن جوهر هذه املشكلة هو
ِّ
احملضرة فأعجزه َف ْق ُدها عن التم ّثل
«التغ ّير ال��ذي أص��اب اإلنسان املسلم ال��ذي فقد ه ّمته
مما يؤ ّكد أن منطلق التفكير في مشكالت املسلمني هو اإلنسان املسلم املتخلّف
واإلبداعّ ،((3(»...
باعتباره «عنصراً جوهرياً في ما يضم العالم اإلسالمي من مشكالت منذ أفول حضارته« ،وهو
عنصر ال ينبغي أن يغيب عن أنظارنا عندما ندرس نشأة املشكالت وحلولها التي تشغل اليوم
فيما يبدو الضمير اإلسالمي»(.((3
و»طاملا ظ ّل املجتمع اإلسالمي عاجزاً عن إدراك هذه احلقيقة كما عن الشروع في تصفية
املوحدين ،النفسية منها واالجتماعية والتي أسقطته منذ قرون،
الوراثات السلبية إلنسان ما بعد ّ
ومادام متقاعساً عن جتديد كيان اإلنسان طبقا للتعاليم اإلسالمية ومناهج العلم احلديثة فإ ّن
(((3
سعيه إلى توازن جديد حلياته وتركيب جديد لتاريخه ،سيكون باط ً
ال عدمي اجلدوى»
واضحا أ ّن مالك بن نبي يرى في ضابط الواقعية في النظر إلى منوذج اإلنسان
وهكذا يبدو
ً
الذي نريد أن جنعله األداة األساسية ملشروع البناء أمرا حاسما ال مناص منه؛ إذ ينبغي أن
ننظر إليه كما هو في الواقع الفعلي باعتباره مرآ ًة عاكسة للمرحلة التاريخية التي يشهدها
املجتمع في إطار دورة احلضارة ،ال كما نتص ّوره نظريا في املشروع ،أعني اإلنسان احلقيقي
وليس االفتراضي .فالعلم في احلقيقة ينطلق من الواقع ،بل هو باألحرى مشروع متكامل لتغيير
الواقع ينطلق منه ليغ ِّيره نحو األفضل؛ وكيف نغ ّير الواقع إذا لم نعترف له مبا هو فيه ولم ننطلق
( ((3مالك بن نبي ،وجهة العالم اإلسالمي:
( ((3املرجع السابق ،ص.38 :
( ((3املرجع السابق ،ص.36 :
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منه لنباشر عملية تغييره .ولهذا ،فاألصل أ ّن نقطة االنطالق هي االعتراف بأ ّن اإلنسان املسلم
الذي نريد أن نتعامل معه ونحن على طريق إجناز مشروع البناء أو إعادة البناء مّإنا هو ذلك
اإلنسان املتخلّف واملتحلّل من املؤهالت النفسية والفكرية التي جتعله جدي ًرا باالضطالع م ّرة
مؤه ً
ال بفعل التربية القرآنية التي ورثها عن
أخرى بوظيفته في التاريخ بعد أن كان يوما ماَ ّ
العهد النبوي النموذج وعهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم واألتباع رضي الله عنهم .ولن
يؤهله لهذه الوظيفة النبيلة ،إ ّال
يرتقي اإلنسان املسلم املعاصر إلى هذا املستوى السامق الذي ّ
إذا أُعيد تكييف هذه املؤهالت النفسية والفكرية وتأهيلها لالضطالع مبقتضيات هذه الوظيفة
التاريخية النبيلة.
احلضارة ظاهرة دورية لها مقتضياتها التربوية:

يسجلها تاريخ مجتمع إ ّبان ميالده هو أ ّن امليالد بوصفه حدثا
من القضايا األٍ ساسية التي ّ
(((3
تاريخ ّيا مّإنا يبدأ عندما يت ّم تركيب معادلة اإلنسان املتكامل ( )Integrated Manأو
(((3
بتعبير آخر ،الفرد املك ّيف ( ((3()Conditioned Individualأو الشخص ()Person
في اصطالح مالك بن نبي ،كما ّ
مت بيان ذلك في «ميالد مجتمع»( .((3وهذا النوع من التركيب
ويوضح مالك بن نبي ظاهرة
املتحضر(.((3
مّإنا هو الذي ينبثق منه مشروع املجتمع التاريخي
ّ
ّ
التركيب هذه بالتأكيد على أ ّن نقطة البدء للتش ّكل اجلنيني للمجتمع في التاريخ تتقاطع -في
الزمن -مع ظهور فكرة دينية يتّخذها الناس مبثابة الفكرة الدافعة( )Idée Force( ((3أو العامل
الذي يؤ ِّلف بني عناصر هذا التركيب .غير أ ّن هذا التركيب الذي يتمخّ ض عن ظاهرة تس ّمى
احلضارة مّإنا يتخّ ذ شكل دورة تاريخية ذات ثالث مراحل هي مرحلة امليالد وامتدادها الروحي،
ومرحلة األوج وامتدادها العقلي ،ومرحلة األفول وامتدادها الغريزي(.((3
( ((3أهم ما يتم ّيز به اإلنسان املتكامل في نظر بن نبي قدرته على تطبيق مواهبه في التراب مستخدما
في ذلك الوقت الذي وهبه إياه اخلالق سبحانه وتعالى وهذا هو التركيب الذي نعنيه هنا.
( ((3مالك بن نبي ،ميالد مجتمع ،ص:
( ((3املرجع السابق.
( ((3انظر حتليل مفهوم «اإلنسان» عند احلديث عن املفاهيم املفتاحية لتناول الفكر التربوي عند مالك
بن نبي كما هي مب ّينة في الفصل األ ّول من دراسة لكاتب هذا املقال حتت عنوان»مقومات مشروع
بناء إنسان احلضارة في فكر مالك بن نبي التربوي «.
( ((3مييز مالكنب نبي بني نوعني من املجتمعات ،املجتمع الطبيعي الساكن واملجتمع التاريخي املتح ّرك.
وللتوسع انظر :ميالد مجتمع ،الفصلني األول والثاني.
ّ
( ((3مالك بن نبي ،مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي ،ص53 :
( ((3مالك بن نبي ،ميالد مجتمع ،ص ،54 :وشروط النهضة ،ص.73 :
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وبنا ّء على هذا ،فكل مجتمع مي ّر َعبْر هذه املراحل الثالث .وبعبارة أخرى ،كل مجتمع يعيش
أثناء وجوده التاريخي إحدى هذه املراحل الثالث .كما أ ّنه تسبق هذه املراحل وضعية تاريخية
أخرى يس ّميها مالك بن نبي مرحلة ما قبل احلضارة ()Pre-civilization؛ كما تعقبها أيضاً
بعد األفول وضعية تاريخية أخرى يس ّميها مرحلة ما بعد احلضارة (.)Post-civilization
وبطبيعة احلال كما سوف نشير إلى ذلك ،أن لك ّل مرحلة خصائصها التي مت ِّيزها عن غيرها،
وبالتالي لها مطالبها ومقتضياتها .األمر الذي يجعل التفكير في أي محاولة للبناء أو إعادة
مشروعا يحمل عوامل الفشل في ذاته إذا ّ
أي
البناء
مت مبعزل عن مراعاة هذه االعتبارات .إ ّن ّ
ً
محاولة لبناء الفرد أو املجتمع ال مناص لها من مراعاة هذه احلقيقة التاريخية وذلك بالتحديد
الدقيق لطبيعة املرحلة التاريخية التي يشهدها املجتمع واملقتضيات املنهجية التي تتطلّبها .إذ
«من أعظم زيغنا وتن ّكبنا عن طريق تاريخنا أ ّننا جنهل النقطة التي منها نبدأ تاريخنا .ولع ّل أكبر
أخطاء القادة أ ّنهم يسقطون من حسابهم هذه املالحظة االجتماعية .ومن هنا تبدأ الكارثة،
ويخرج قطارنا عن طريقه ليسير خبط عشواء»(.((4
من هنا ،كان من أهم أسباب الفشل الذي منيت به مختلف احملاوالت التي شهِ دناها ونشهدها
في العالم اإلسالمي أ ّنها كانت تفتقر إلى خاصية األصالة في التفكير والنظر في املشكالت
وطرق عالجها؛ وأ ّننا في أغلب األحوال نذهل عن طبيعة املرحلة التاريخية التي نشهدها من
وجهة نظر حضارية ومقتضياته املنهجية .ذلك أل ّن كل مرحلة لها طبيعتها الثقافية والتربوية
اخلاصة بها .ويتأ ّكد األم��ر إذا كنّا بصدد نقل جتربة أجنبية ولو كانت ناجحة في موطنها
األصلي ،فليس بالضرورة أن تتو ّفر لها فرص النجاح نفسها في البالد التي ننقلها إليها .وال
ينبغي أن يذهب بنا الفهم هنا إلى أ ّننا نعني بذلك ما له عالقة باالقتصاد أو التكنولوجيا فقط؛
خاصاً
بل الذي نعنيه هو كل ما له عالقة مبشكالت البناء ،ولع ّل املشكلة التربوية حتت ّل موقعاً ّ
ألي مجتمع ،مّإنا ينطلق بشكل صحيح إذا ما ّ
مت تركيب
في هذا املجال .ذلك أ ّن البناء احلضاري ّ
معادلة اإلنسان املتكامل بشكل محكم .وهل تركيب هذه املعادلة ليس إ ّال مشروعا تربويا متكامال
املؤهل لالضطالع مبهامه التاريخية على طريق العودة إلى التاريخ الذي
يستهدف بناء اإلنسان ّ
خرجنا منه بعد أن اضمح ّل هذا التركيب ذاته واسترجع الفرد اخلام –الغريزي -حر ّيته ولم
ويوجهه هو الدين مّ
وإنا هو الغريزة من حيث
يعد السلطان الذي يتح ّكم في السلوك البشري
ّ
هي الطاقة احليوية اخلام التي تدفع اإلنسان ملمارسة حياته على أساس مبدأ احملافظة على
النوع واالستجابة ملطالب اجلسد بدالً من إقامة احلياة على أساس املبدأ الرسالي الذي يضفي
معنى على حياة اإلنسان وين ّمي عمره ويباركه ويز ّكيه.
( ((4مالك بن نبي ،شروط النهضة ،ص.52 :
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فحري بكل مجتمع َعزم على اإلقالع احلضاري أن يقف وقفة تأ ّمل يصارح فيها ذاته
ولهذا،
ٌّ
ويتع ّرف فيها على طبيعة املرحلة احلضارية التي يشهدها ويح ّدد فيها موقعه فيها وموقفه منها
وما هي مطالبها حتّى إذا ما عزم على السير يكون قد وضع خطاه على قاعدة صلبة من الوعي
ييسر اإلقالع احلضاري السليم الذي
البصير والفهم الصحيح لطبيعة املرحلة ومقتضياتها مبا ِّ
التحضر واالزدهار والنمو عبر توفير الشروط الضرورية لذلك.
تتحقّق به طموحات املجتمع في
ّ
وفي الفقرات اآلتية تفصيل لطبيعة كل مرحلة ومقتضياتها التربوية.
الطبيعة الثقافية للدورة احلضارية أو مسألة اخلصوصية الثقافية لألمة اإلسالمية:
كل أ ّمة لها دورتها احلضارية اخلاصة بها .كما أ ّن املشكالت املنبثقة من السياق التاريخي
لهذه الدورة لها طبيعتها الثقافية واالجتماعية اخلاصة بها أيضا .وبنا ًء على هذا ،فإ ّن مشكالت
اإلنسان واملجتمع واحلضارة في العالم اإلسالمي بر ّمته لها طبيعتها اخلاصة املتعلّقة بطبيعة
الدورة احلضارية اإلسالمية ذاتها على خالف مشكالت الكيانات احلضارية األخرى في العالم.
من هذا األساس ،انطلق مالك بن نبي في صياغة اإلطار املنهجي الذي ميكن ،في نظره هو على
األقل ،أن يساعد املسلمني على التح ّكم في آليات النظر السليم في مشكالت اإلنسان واملجتمع
واحلضارة املطروحة عليهم وصياغتها بشكل صحيح .فهو يقول في هذا السياق إ ّن “عالج
أي مشكلة مرتبط بعوامل زمنية نفسية ناجتة عن فكرة معينة في حدود الدورة التي ندرسها.
ّ
ّ
فالفرق شاسع بني مشاكل ندرسها في إطار الدورة الزمنية الغربية ومشاكل أخرى تولدت في
إطار الدورة اإلسالمية .ولهذا ،كما يؤ ّكد مالك بن نبي« ،فاملشكلة التي أحاول درسها في هذا
تخص عالم
املؤلف ،أي كتاب «شروط النهضة» للحضارة اإلسالمية ،ليست من املشاكل التي
ّ
عجب كالمي هذا
 1948م ،بل هي من املشاكل التي
تخص عالم  1367هـ .وإ ّني ألخشى أ ّال يُ ِ
ّ
من ألِفوا االقتناع باحللول املج ّربة في أ ّمة من األمم ...فكل شعب مسلم يعيش في عالم 1367
هـ ،أي في نقطة من دورته تنطلق منها األحداث»(.((4
وبهذا ،فالنظر في مشكالت املسلمني املعاصرة ينبغي أن يت ّم تناوله برؤية حضارية
مستقلّة تراعي فيها طبيعة املرحلة احلضارية لألمة وما تتطلّبه هذه املرحلة من حلول
خاصة تستجيب للخصوصيات الثقافية لأل ّمة .ونعني بذلك أن تكون هذه الرؤية مستقلة
ّ
عن األطروحات امل َق ْولَبة التي تريد فرض رؤية جاهزة تستهدف حتريف «املشكلة اإلسالمية»
عن حقيقتها أو على األقل متييعها ،وذلك خلدمة مصالح النموذج الغربي الغالب واملم ّثَل
في القوى العاملية املهيمنة عل مق ّدرات الشعوب املستعمرة واملستضعفة ،وسواء أكان ذلك
( ((4مالك بن نبي ،شروط النهضة ،ص.53 :
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بدعوى العوملة أو نهاية التاريخ أو بدايته.
نؤصل هذه الرؤية في مناهج التفكير عندنا أثناء التعاطي
إ ّن الضرورة قائمة بإحلاح لكي ِّ
مع املشكالت التي نواجهها ،إذ ال مناص لنا من ذلك .وفي اللحظة التي نتّخذ فيها ذلك املوقف
نكون بذلك «قد وضعنا املشكلة في مكانها من التاريخ؛ ونكون أيضاً قد جعلنا مشكالتنا في
وضعها املناسب وفي الطور الذي تستطيع منه أن تبدأ احلضارة دورها( ((4أي ،كما سبق أن
أ ّكدنا ،يصبح حينئذ بإمكاننا أن نح ّدد النقطة التي نستأنف منه مسيرتنا في التاريخ على طريق
استرجاع مكانتنا التي تنازلنا عنها وموقعنا الذي ض ّيعناه ووظيفتنا التي ّ
عطلناها فيه .ولع ّل
ما يب ّرر أهمية هذا الطرح أ ّن مشكالت اإلنسان املجتمع واحلضارة أ ّياً كانت أعراضها ،مّإنا
خاصاً ذا عالقة عضوية بالسياق احلضاري والتاريخي الذي نشأت فيه( .((4إ ّن هذه
تتّخذ طابعاً ّ
اإلشارة املنهجية من مالك بن نبي ضرورية بل وحاسمة لضمان أصالة وفعالية أية محاولة في
هذا املجال ،وينبغي أن ينتبه إليها كل من ينتمي إلى مؤسسات القيادة الفكرية والسياسية لبالد
العرب املسلمني ،القائمني على أمر التنظير ملناهج تناول املشكالت ،ورسم اخلطط للتعاطي
معها صياغة وحتلي ً
وعالجا .وإ ّال فإن املراوحة وسط السياسات العقيمة تبقى هي
ال وتفسي ًرا
ً
سيدة املوقف والنتائج معروفة سل ًفا ،فقد ج ّربنا في العالم اإلسالمي اللهاث خلف ما أنتجه
اآلخرون وج ّربوه وجنحوا في جتربتهم غير أ ّننا لم نصل بذلك إلى شيء ساهم في إخراجنا من
وضعية التخلّف واالنحطاط إن بلغة األفكار وإن بلغة األرقام.
املرحلة احلضارية التي تشهدها األمة اإلسالمية أو أهمية حتديد موقعنا في التاريخ:

سبقت اإلشارة أثناء احلديث عن الظاهرة الدورية في احلضارة أ ّن الدورة عبارة عن مراحل
متعاقبة ،وأ ّن كل مجتمع يشهد أثناء وج��وده التاريخي إحدى هذه املراحل .وباعتبار أ ّن لكل
مرحلة خصوصياتها ،فإنها تلقي بظاللها على إنسان املرحلة لتطبعه بطابعها وتترك فيه آثارها
فيصبح مرآة عاكسة لهذه املرحلة وخصوصياتها الثقافية ومقتضياتها التربوية .من هنا ،يصبح
من األهمية مبكان االنتباه إلى ما مي ّيز إنسان كل مرحلة من هذه املراحل لنتم ّكن من ثم من
حتديد نقطة االنطالق في إجناز مشروع البناء .في هذا السياق يأتي احلديث في الفقرات
اآلتية عن طبيعة إنسان املرحلة احلضارية ومقتضيات ذلك التربوية.
في هذا السياق نؤ ّكد أ ّن التنظير للتربية يتطلّب التمييز بني ثالث وضع ّيات تاريخية ال ينفك
أن يعيش اإلنسان واحدة منها .وكل وضعية من هذه الوضعيات الثالث مّإنا تتطلب نوعاً خاصا
( ((4املرجع السابق ،ص.54 :
( ((4مالك بن نبي ،املسلم في عالم االقتصاد ،ص.60 :
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من التربية تناسبها من أجل أن تكون تلك التربية في مستوى االستجابة ملتطلبات التفاعل اجلاد
واإليجابي مع الواقع التاريخي للمجتمع في هذه املرحلة بناء على قانون احلاجة .ولتحديد هذه
الوضعيات التاريخية الثالث ،ينبغي الرجوع إلى نظرية الدورة احلضارية التي تتض ّمن ،كما هو
معروف ،ثالث مراحل هي امليالد واألوج واألفول .وكما يشير مالك بن نبي ،فإ ّن ث ّمة وضعيتني
أخريني تتعلّقان بذات الدورة هما مرحلة ما قبل احلضارة ومرحلة ما بعد احلضارة ،كما سبقت
اإلشارة إلى ذلك .وبنا ًء على هذا التفصيل ،ميكن ضبط اخلصائص التربوية لشخصية إنسان
كل مرحلة من هذه املراحل ليتم بعد ذلك حتديد نوع التربية املناسبة له ،ومن ثم التفكير في
الصيغ واآلليات التي ينبغي اتّباعها في بناء وتصميم املنهاج التربوي الالزم لذلك .ولهذا ،فثمة
فرق بني إنسان ما قبل احلضارة وإنسان احلضارة مبراحلها الفرعية الثالث ،وإنسان ما بعد
احلضارة .وفيما يأتي عرض مختصر لطبيعة اإلنسان في كل مرحلة.
إنسان ما قبل احلضارة:

هو الفرد اخلام ( )Raw Individualفي حالة الفطرة مع جميع غرائزه كما خُ لِق بها؛ فهو
اإلنسان الطبيعي ( )Homo Naturaأو إنسان الفطرة الذي ستتو ّلى الفكرة الدينية إخضاعه
لعملية تكييف شرطية ليس من شأنها القضاء على الطاقة احليوية أو بتعبير آخر ،الغرائز،
وإمنا تنظيمها في عالقة وظيفية مع مقتضيات الفكرة الدينية .فهذا اإلنسان في حالة سابقة
املؤهالت الطبيعية اخلام
للحضارة ،غير أ ّنه مستعد للدخول في دورةٍ حضارية جديدة بناء على ّ
التي تنطوي عليها شخصيته .كذلك كان الشأن بالنسبة “لهؤالء البدو املعاصرين للنبي صلى
الله عليه وسلم( ((4حيث كانوا في قمة االستعداد خلوض جتربة حضارية جديدة.
ناقش كثير من علماء اإلسالم هذه الظاهرة عندما تع ّرضوا ألسباب اختيار الله سبحانه
وتعالى اجلزيرة العربية مهبطاً خلتم النبوة وخطابه األخير للبشرية( .((4فقد أ ّكد محمد سعيد
رمضان البوطي رحمه الله تعالى ،مب ّرراً االختيار اإللهي للجزيرة العربية مهبطا للوحي اخلامت
للنبوات ،أ ّن جزيرة العرب قد متيزت عن غيرها من البقاع في تلك الفترة بصفات لم يكن من
مما جاء في توضيحه لهذه احلقيقة التاريخية
السهل العثور عليها في بقاع أخرى من األرض .و ّ
التي م ّيزت العرب عن غيرهم أ ّن «العرب كانت طبائعهم أشبه ما تكون باملادة اخلام التي لم
تنصهر بعد في أي بوثقة مح ِّولة ،فكانت تتراآى فيها الفطرة اإلنسانية السليمة ،والنزعة
القوية إلى االجتاهات اإلنسانية احلميدة ،كالوفاء والنجدة والكرم واإلباء والعفّة .إ ّال أ ّنه كانت
( ((4مالك بن نبي ،شروط النهضة ،ص.78 :
( ((4انظر على سبيل املثال :محمد الغزالي« ،فقه السيرة» ،أبو احلسن الندوي« ،ماذا خسر العالم
بانحطاط املسلمني؟» ،محمد سعيد رمضان البوطي «فقه السيرة».
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تعوزهم املعرفة التي تكشف لهم الطريق إلى كل ذلك .إذ كانوا يعيشون في ظلمة من اجلهالة
البسيطة واحلالة الفطرية األولى ،فكان يغلب عليهم بسبب ذلك ،أن يضلّوا الطريق إلى تلك
القيم اإلنسانية فيقتلوا أوالدهم بدافع الشرف والعفة ،ويتلفوا األموال الضرورية بدافع الكرم،
ويثيروا فيما بينهم املعارك بدافع اإلباء والنجدة»( .((4وهكذا ،فإ ّن إنسان الفطرة ليس أقل من
يتجسد من خاللها مشروع تربوي يتبنّاه
املادة األ ّولية التي تنتظر االستثمار وفق رؤية فكرية
ّ
املجتمع في مرحلة من مراحل تاريخه تتحقّق من خالله طموحاته في التاريخ.
إنسان احلضارة:

بعد إجناز عملية التكييف ( )Adaptationواإلشراط ( )Conditioningالتربويني التي
ض منها تأهيل الفرد لالندماج ( )Integrationفي املجتمع واستئناف وظيفته التاريخية،
يفت َر ُ
يكون قد استكمل مواصفات اإلنسان املتكامل الذي يرى مالك بن نبي أنه هو الذي يبدأ به
التاريخ أي الدورة احلضارية اجلديدة .فاإلنسان املتكامل ،كما يؤ ّكد مالك بن نبي ،هو الذي
«يسعى دوما للمطابقة بني جهده وبني َمثَلِهِ األعلى وحاجاته األساسية ،والذي يؤ ّدي في املجتمع
رسالته املزدوجة ،بوصفه ممث ً
ال وشاهدا»( .((4فهو بهذا االعتبار الغاية القصوى لعملية إعداد
مؤه ً
ال لهذه الوظيفة إال إذا استكمل مواصفات
اإلنسان وتأهيله لوظيفته التاريخية؛ إذ لن يصبح ّ
اإلنسان املتكامل .ولع ّل أهم ما ميكن االهتداء إليه من خالل التأمل فيما نقلناه عن مالك بن
نبي أمران أساسيان .أ ّما أ ّولهما فهو قدرته على املطابقة بني املثل األعلى واجلهد .ومعنى ذلك
أ ّن قضية النموذج التربوي املنشود ليست مطروحة كمشكلة بل كفكرة واضحة تنتظر التطبيق.
األمر الذي يصبح الفرد فيه قادراً على جتسيد معاني هذا النموذج ،لكل من الفرد واملجتمع،
في حياته العملية كمساهمة جلعل النموذج موجوداً بالفعل ال بالقوة .وأ ّما ثاني األمرين فهو
القيام بوظيفة الشهادة كما أق ّرها الوحي وب ّينتها السنّة النبوية ملط ّهرة .وهذا في احلقيقة مبني
مؤه ً
ال للقيام بوظيفة الشهادة إال إذا استوفى شروطها .ولع ّل
على األ ّول أي ،ال يكون اإلنسان ّ
وغني عن
من أهم شروطها أن يك ِّون بشخصيته التجسيد العملي لنموذج اإلنسان املتكامل.
ّ
ِّ
املتحضر هو اإلنسان املتكامل أو الفرد املك ّيف أو الشخص .وهنا نرى
البيان أ ّن وحدة املجتمع
من املناسب طرح السؤال اآلتي :ما مدى اهتمام السياسات التربوية في العالم اإلسالمي بطرح
مشكلة النموذج التربوي املنشود وف ًقا للطبيعة الرسالية لأل ّمة التي ننتمي إليها ومقتضيات
الوظيفة التاريخية املنوطة بها؟ .وبعبارة أخرى ،ما مدى اهتمام ّ
منظري التربية عندنا مبشكلة
املؤهل للعودة إلى التاريخ واملساهمة
النموذج التربوي للفرد املنشود باعتباره اإلنسان املتكامل ّ
( ((4محمد سعيد رمضان البوطي ،فقه السيرة ،ص.31 .
( ((4مالك بن نبي ،وجهة العالم اإلسالمي ،ص.32 :
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في صناعته؟ مبا مي ّكن البشرية من االهتداء إلى األصل الذي أوجدتها اإلرادة اإللهية من أجله،
ترسخ مبدأ التكرمي والتفضيل الر ّباني للجنس البشري على سائر
أي إقامة حضارة إنسانية ّ
املخلوقات.
إنسان ما بعد احلضارة:

تفسخ حضارياً
هو مصدر املشكالت املتنوعة التي تطال املجتمع باعتباره إنساناً متحلّ ً
ال قد ّ
وسلِبت منه احلضارة ،ولم يَ ُعد بحكم ذلك قاب ً
ال إلجناز أي فعل حضاري إ ّال إذا تغ ّير هو نفسه
ُ
يجسد إنسان املشكلة ال احلل ،فهو أقرب إلى
وأُعِ يدت صياغة شخصيته من جديد .وبحكم أ ّنه ّ
إرباك أي مشروع يستهدف إعادة بناء احلضارة من جديد إلى حني تت ّم عملية تكييفه تربوياً
مؤه ً
ال للمهام التاريخية الكبرى .ولع ّل تع ّثر مختلف مشاريع مرحلة ما بعد
م ّرة أخرى ليصبح ّ
االستقالل مهما كانت مس ّمياتها ،البناء والتشييد ،النهوض اإلص�لاح ،إعادة البناء ،اإلنعاش
تفسر أهمية االنتباه إلى هذه
وغيرها ،على الرغم من كل األم��وال التي يت ّم رصدها لذلكّ ،
املسألة .من هنا ،فإ ّن إعادة تربية اإلنسان املتخلّف تشكل في ذاتها حت ّدياً مه ًّما ملشروع النهوض
وإعادة البناء( .((4والسبب في ذلك هو أ ّن إنسان ما بعد احلضارة قد سبق له أن أجنز وظيفته
التاريخية فهو يشبه في حالته هذه املاء الذي ّ
مت استخدامه في عملية كيميائية تس ّببت في
حتلّله إلى عناصر ال تربط بينها أية عالقة عضوية تعطي معنى لتركيب كيميائي يس ّمى املاء.
فهو إذن ،إنسان متحلّل من أهم املك ّونات التي تضمن له الفعالية في احلركة إ ّال إذا أعيد تركيب
هذه املك ّونات من جديد ليصبح إنساناً متج ّدداً ينطوي على مؤهِّ الت النجاح في القيام بالوظيفة
التاريخية املنوطة به .ولع ّل هذا هو السب الذي جعل مالك بن نبي يؤ ّكد حاجة األمة اإلسالمية
إلى ما أسماه في كتابه «تأ ّمالت» :اإلنسان املتج ّدد .كما ناقش أيضا في املعنى نفسه ،أهمية
التمييز بني التجديد والتج ّدد في كتابه»وجهة العالم اإلسالمي» ،باعتبار أ ّن التج ّدد هو «جت ّدد
النفس الذي هو جوهر النهضة»(..((4
نتوصل إليها من خالل استعراض الوضعيات التربوية املختلفة
ولع ّل من أهم النتائج التي
ّ
التي ميكن أن يكون عليها اإلنسان في مرحلة من مراحل وجوده التاريخي ،أ ّن التنظير لتربية
اإلنسان وإعداده ملهامه التاريخية الكبرى ينطلق من النظر في طبيعة املرحلة التاريخية التي
يعيشها والوضعية التربوية التي يكون عليها وجتلياتها على مستوى التفكير والنظر ،والشعور
والتص ّرفات واألعمال .إذ ال ميكن أن نشرع في تربية إنسان ال ندرك طبيعة الوضعية التي
( ((4مالك بن نبي ،تأمالت ،ص.25 :
( ((4مالك بن نبي ،وجهة العالم اإلسالمي ،ص.157 :
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يعيشها .فماذا يكون مبرر وجود العلم إذا لم يكن مشروع تغيير واقع أو االستعداد ملواجهة
متو ّقع؛ وهو ال��ذي يفتَ َرض منه أ ّن��ه ينطلق من الواقع ثم يعود إليه ليغ ّيره نحو األفضل من
خالل عالج مشكالته املختلفة .وإذا كان النموذج التربوي املنشود (The Desired Model
 )Of Manهو نقطة النهاية التي تتجه إليها اجلهود التربوية من أجل جتسيدها على أرض
الواقع ،فإ ّن النموذج التربوي املوجود ( )The Actual Model Of Manهو نقطة البداية
التي ننطلق منها لتناول املشكلة التربوية ،صياغ ًة وحتلي ً
وعالجا على طريق حتقيق
ال وتفسي ًرا
ً
النموذج التربوي املنشود.
وفي هذا السياق تطرح مشكلة استعارة اخلبرة األجنبية ومحاولة االستفادة من جتارب الغير
حتت أي مب ّرر من املبررات ،إذ ينبغي االنتباه إلى أ ّن جناح جتربة ما في بلد ما نشأت فيه ،ال يعني
بالضرورة جناحها في غيرها من البالد بحكم الشروط النفسية واالجتماعية واخلصوصيات
الثقافية التي تتح ّكم في طبيعة املشكلة التربوية .ولهذا ،يكون لزا ًما على القائمني على أمر
التنظير للتربية في بالد العرب واملسلمني االنتباه إلى هذه القضية ،وأن اللجوء إلى اخلبرة
األجنبية يكون بالت َبع وليس باألصل أل ّن األصل هو أ ّن طبيعة املشكلة هي التي حت ِّدد طبيعة
العالج ووسائله وأدواته.
اإلنسان املسلم املتكامل الهدف املعياري للتربية أو النموذج التربوي املنشود:

من احمل ّددات املنهجية األساسية التي أ ّكد مالك بن نبي على أهمية مراعاتها كلما كان ثمة
محاولة لصياغة مشروع النهوض في العالم اإلسالمي وخاصة في مرحلة ما بعد االستقالل،
اعتبار أ ّن اإلنسان املسلم املتكامل هو النموذج التربوي للفرد املنشود (The Desired Model
 )of Manأو الهدف الذي ينبغي على التربية عندنا أن جتعله محور اهتمامها وغاية جهودها
من أجل حتقيقه على أرض الواقع« .فالتاريخ يبدأ باإلنسان املتكامل الذي يطابق دوماً بني جهده
وبني مثله األعلى وحاجاته األساسية والذي يؤ ّدي في املجتمع رسالته املزدوجة بوصفه مم ّث ً
ال
وشاهداً»(.((5
وإذا كان اإلنسان املسلم املتخلف هو العنصر األساس الذي ينبغي التركيز عليه أثناء دراسة
أزمة احلضارة في العالم اإلسالمي لصياغة مختلف مشكالتها باعتباره أصل كل مشكالت
احلضارة اإلسالمية ،فإ ّن اإلنسان املسلم املتكامل هو النموذج التربوي املنشود الذي ينبغي
أن تتّجه إليه كل اجلهود وأن تستثمر من أج��ل حتقيقه كل ال �ث��روات .ولعلّه ليس من قبيل
املبالغة القو ُل إ ّن غموض النموذج التربوي املنشود ،ناهيك عن غيابه من سلّم اهتمامات
( ((5نفسه ،ص.32 :
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القائمني على أمر املنظومات التربوية عندنا هو األصل في اضطراب مخرجات العمل التربوي
اإلحصائيات الفش َل الذريع ملختلف مشاريع اإلصالح
( )Educational Outputsمهما ز ّينت
ُ
املتعاقبة أو املتك ّررة عندنا .فقد قال اإلم��ام شمس الدين بن القيم اجلوزية قدمياً في هذا
السياق أ ّن «اجلهل بالطريقِ وآفاتها واملطلوب يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة»( .((5ويا
ليت األمر كان جهال بالنموذج املنشود ،ويا ليت جهودنا في العمل التربوي أفرزت لنا الفائدة
القليلة .فالقضية التي نحن بصدِ دِ ها وفي اجلزائر مث ً
ال هي أ ّن «الغموض الذي ساد االنطالقة
الكبرى إلعادة بناء مجتمع ما بعد االستقالل قد متخّ ض عن أنواع من األزمات املتداخلة لم
تؤهل
تستثن أح��داً وال شيئاً من مق ّدرات البالد .كما أ ّنه قد متخّ ض عن نوع من التربية لم ّ
اإلنسان اجلزائري لإلسهام الفعلي في مشروع إعادة البناء بشكل يحقق طموحات جيل الثورة
في استقالل تام غير منقوص»( .((5ولع ّل ما يؤ ّكد هذا الزعم إحلا ُح مالك بن نبي على ضرورة
أن تكون لنا فكرة واضحة عن طبيعة النموذج التربوي املنشود للفرد واملجتمع وعن طبيعة
العملية التربوية التي تتكفّل بإجناز املشروع التربوي وحتقيق هذا النموذج على أرض الواقع من
خالله(((5؛ باعتبار أ ّن هذه العملية ليست أقل من مشروع ثقافي يستهدف بناء املجتمع املتق ّدم
ِّ
يسجل حضوره في
املتحضر الذي يك ِّون نواة مجتمع يُنْتَظر منه أن
من خالل إعداد اإلنسان
ّ
التاريخ بفعالية واقتدار ،مبا يساهم به في ترسيخ معاني التكرمي الر ّباني للجنس البشري ،ومبا
يضيفه إلى احلياة البشرية من أبعاد عقيدية وروحية وأخالقية وتكنولوجية تر ّقي هذه احلياة
تؤهله إلجناز الوظيفة التاريخية املنتظر منه أداؤها في هذه احلياة
وتز ّكيها وتباركها؛ ومن ث ّم ّ
إجنازا ناجحا .وال شك في أ ّن رؤي ًة هذه طبيعتها ،تساعدنا على إدراك احلاجة إلى التركيز على
أهمية البعد احلضاري لعملية التربية؛ باعتبارها فع ً
ال منهجيا راق ًيا يستهدف نقل اإلنسان ،وهو
التحضر.
موضوعها وهدفها وأداتها ،من وضعية التخلّف إلى وضعية
ّ
غير أ ّنه أمام التح ّديات العاملية املتج ّددة واملتزايدة باستمرار نسمح ألنفسنا بأن منضي أبعد
من مج ّرد التنبيه إلى أهمية وضوح النموذج التربوي الذي ينبغي أن تتبنّاه سياساتنا التربوية
لنضمن ألنفسنا ليس البقاء فقط ،بل القدرة على املنافسة أمام مناذج متصارعة مبا نق ّدمه
للعالم من من��وذج نعتقد أ ّن��ه األج��در باالتّباع .بل نزيد إحلاحاً على ض��رورة صياغة النموذج
( ((5شمس الدين ابن القيم اجلوزية ،الفوائد ،دار الفكر ،دمشق ،اجلمهورية السورية ،1982 ،ص.
.171
( ((5انظر تفصيل هذه الفكرة في الفصل الثالث من دراسة لصاحب هذا املقال وفي سياق احلديث عن
احلاجة إلى الرؤية الواضحة للنموذج املنشود من مشاريع البناء ملا بعد االستقالل ،عنوان الدراسة
هو« :مقومات مشروع بناء إنسان احلضارة في فكر مالك بن نبي التربوي».
( ((5مالك بن نبي ،ميالد مجتمع ،ص.78 :
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التربوي الذي يتو ّفر على مواصفات اجلدارة ليس ملج ّرد احلضور في التاريخ بل املساهمة في
صناعتها كما كان الشأن مع أجدادنا العظام .ذلك أ ّن احلضارة مبعناها العام هي جتربة بشرية
استطاعت أن تصوغ منوذجا بشريا ومجتمع ًّيا للحياة ،تسعى لتقدميه لآلخرين بعد أن أثبت
بإجنازاته أ ّنه األجدر باالتّباع(((5؛ وعلى أ ّنه في مستوى املساهمة في عالج مشكالت اإلنسان
واملجتمع واحلضارة.
مالحظات ختامية:

انصب اهتمام هذه الدراسة على بيان املنظور املنهجي الذي تبنّاه مالك بن نبي في تناول
مشكالت اإلنسان واملجتمع واحلضارة في بالد العرب واملسلمني .من خالل استعراض أهم
التوصل إلى صياغة الرؤى
مفاصل هذا املنظور املنهجي املتم ّيز ،تبينّ لنا أهمية املنهج في
ّ
الضرورية للنظر السليم في مختلف املشكالت التي تواجهنا .انطوى هذا املنظور على
مجموعة من احمل ّ��ددات املنهجية التي تش ّكل باجتماعها إط��ارا منهجيا يساعد الباحث
على ما ميكن أن نس ّميه االنضباط املنهجي .أهم ما مت ّيز به هذا املنظور ،االلتزام بالرؤية
إن مراعاة هذه الرؤية أمر الزم للبحث في مثل هذه
السننية ألحداث التاريخ وتط ّوراتهاّ .
القضايا .من هنا ،أصبح لزاما على كل محاولة تروم النظر في مشكالت اإلنسان واملجتمع
بأن
واحلضارة في بالد العرب واملسلمني أن تنضبط بهذه الرؤية السننية التي تقضي ّ
أن
األصل في الدراسات هو االلتزام باملنهج قبل التعامل مع الوقائع التاريخية من حيث ّ
التاريخ هو ثمرة تفاعل اجلهد البشري مع قانون السنن الذي أودع��ه الله ع ّز وج ّل في
التوصل إلى فهم مجموعة
إن االلتزام بهذه الرؤية السننية م ّكننا من
األنفس واآلف��اقّ .
ّ
من القضايا التي نرى ضرورة مراعاتها واالنتباه إليها كلما كانت هناك محاولة للنظر في
مشكالت اإلنسان واملجتمع واحلضارة في بالد العرب واملسلمني .من أهم هذه القضايا
نذكر ما يأتي:
إن التسليم بقانون الدورة احلضارية يقتضي منا توحيد الرؤية الفكرية واإلطار املنهجي اللذين
ننطلق منهما في تناول مشكالت اإلنسان واملجتمع واحلضارة في بالد العرب واملسلمني.
أي مجتمع في مرحلة من
إن اعتبار اإلنسان هو األصل في احلركة التاريخية التي ينجزها ّ
مراحل تاريخه الطويل تقتضي منّا إعادة ترتيب سلّم أولويات اهتماماتنا الفلسفية والسياسية
والتربوية لعالج مشكالت ما بعد االستقالل.
( ((5نصر محمد عارف ،الثقافة ،احلضارة ،املدنية ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،فرجينيا ،أمريكا،
 ،1995ص.38 :
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منظور مالك بن نبي لتناول املشكلة التربوية

د .عمر نقيب

الطبيعة الثقافية للدورة احلضارية تقتضي منّا احلسم في مسألة الضوابط املنهجية
الستعارة اخلبرة التربوية لعالج مشكلة اإلنسان باعتباره جوهر املشكلة احلضارية.
اعتبار اإلنسان املسلم املتخلف العامل املركزي في مشكلة احلضارة في العالم اإلسالمي.
إن اعتبار احلضارة ظاهرة دورية يقتضي منّا التفكير في صياغة من الضوابط الفكرية
واملنهجية التي مت ّكننا من التمييز بني اإلنسان االفتراضي واإلنسان الواقعي.
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أوال :املصادر:
1 .1مالك بن نبي ،الظاهرة القرآنية ،دار الفكر ،دمشق ،اجلمهورية العربية السورية.2002 ،
 ،--------2 .2شروط النهضة ،دار الفكر ،دمشق ،اجلمهورية العربية السورية.2000 ،
 ،--------3 .3وجهة العالم اإلسالمي ،دار الفكر ،دمشق ،اجلمهورية العربية السورية.2002 ،
 ،--------4 .4تأمالت ،دار الفكر ،دمشق ،اجلمهورية العربية السورية.2000 ،
 ،--------5 .5ميالد مجتمع ،دار الفكر ،دمشق ،اجلمهورية العربية السورية.2002 ،
 ،--------6 .6املسلم ومشكلة اإلنسان املعاصر ،مخطوط ،نُ ِشر في موقع الشهاب لإلعالم بتاريخ
 28يوليو .http://www.chihab.net ،2005
 ،--------7 .7مشكلة األفكار في العالم اإلسالمي ،دار الفكر ،دمشق ،اجلمهورية العربية السورية،
.2002
 ،--------8 .8املسلم في عالم االقتصاد ،دار الفكر ،دمشق ،اجلمهورية العربية السورية.2002 ،
ثانيا :املراجع
1 .1اب��ن القيم اجل��وزي��ة ،شمس ال��دي��ن ،الفوائد ،دار الفكر ،دمشق ،اجلمهورية العربية السورية،
.1982
2 .2البوطي ،محمد سعيد رمضان ،فقه السيرة ،مه موجز لتاريخ اخلالفة الراشدة ،دار الفكر ،دمشق،
اجلمهورية العربية السورية.1991 ،
3 .3بريون ،فوزية ،مالك بن نبي ،عصره وحياته ونظريته في احلضارة ،دار الفكر ،دمشق ،سوريا،
.2010
4 .4الشاطبي ،أبو إسحاق ،املوافقات في أصول الشريعة ،دار الباز للنشر والتوزيع ،مكة املك ّرمة ،اململكة
العربية السعودية.1982 ،
5 .5عارف ،نصر محمد ،الثقافة ،احلضارة ،املدنية ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،فرجينيا ،أمريكا،
.1995
6 .6امليالد ،زكي ،مالك بن نبي ومشكالت احلضارة ،دار الصفوة ،بيروت ،لبنان.1992 ،
7 .7الندوي ،أبو احلسن ،ماذا خسر العالم بانحطاط املسلمني ،الطبعة األولى ،مؤسسة دار الكالم،
دمشق ،اجلمهورية العربية السورية.1999 ،
8 .8نقيب ،عمر ،سؤال املقاربة في املشروع التربوي الوطني في البالد العربية ،امللتقى الدولي األول
حول التربية في الوطن العربي ،املدرسة العليا لألساتذة ،بوزريعة ،اجلزائر.2013 .
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قراءة نقدية
في مشروع أركون النقدي
د .عماد الدين إبراهيم
كلية اآلداب  -جامعة بني سويف

مقدمة :منذ العقود األخرية من القرن العشرين ،بدأت املشاريع الفكرية تتصدر حقل البحث
الفلسفي العربي ،فلم يعد أقطاب الفكر الفلسفي العربي املعاصر ،يهتمون مبذاهب
فلسفية بعينها ،أو تيارات تابعة للفكر الغربي ،من قبيل الوضعية املنطقية ،والشخصانية،
يقدمون أنفسهم على أنهم أصحاب مشاريع فكرية فلسفية وسياسية
وإمنا أصبحوا ّ
وحضارية .ولعل من أهم هذه املشاريع الفكرية والفلسفية ،مشاريع العقالنية النقدية،
أو مشاريع نقد العقل اإلسالمي ونقد العقل العربي .وتتفق هذه املشاريع جميعها يف
كونها ترتكز على نقد أسس العقل املنتج للفكر والثقافة واحلداثة ،أي :أنها ،مبعنى آخر،
مشاريع إبستمولوجية ،هدفها الكشف عن الشروط واإلمكانيات التاريخية واملنطقية
واللغوية التي حتكم املعرفة.

والعقالنية النقدية تقرن النهوض احلضاري بضرورة نقد العقل ،أي :تفكيك بنيته ،وحتليل
مسلّماته .وفي هذا السياق ،يندرج مشروع «محمد أركون» ،فهو صاحب مشروع نقدي شامل،
يدرس شروط صالحية كل املعارف التي أنتجها العقل اإلسالمي ،ويبدو أن «أركون» ّ
مطلع في
مشروعه النقدي على الفكر النقدي الغربي ،وعلى مفاهيمه ومصطلحاته ،ومتابع لتياراته،
وفي الوقت نفسه يعمل على إيجاد املناهج السليمة لتطبيقها في الدراسات اإلسالمية ومقاربة
العقل اإلسالمي ،أي إنه يصل الفكر اإلسالمي بالطفرات املعرفية والنقدية الغربية ،ويدعو إلى
التحرير الفكري ،من خالل طرح مشكلة املقدس بشكل تاريخي وانثروبولوجى مقارن.
أما عن سياق مشروعه فهو يندرج في مجال العقالنية النقدية التي تهتم بالقراءة النقدية
احلداثية للنص القرآني وللتراث اإلسالمي ككل.
وقد بدأ مشروع أركون النقدي يتبلور في نهاية العقد السادس من القرن املاضي ،عندما
صدر كتابه «محاوالت في الفكر اإلسالمي» عام  ،1973واشتمل على عدة دراسات حول الفكر
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اإلسالمي الكالسيكي ،ثم عندما نشر كتابه «قراءات في القرآن» عام  ،1982واتضح املشروع
ومالمحه عندما أصدر كتاب « نقد العقل اإلسالمي» ،ويتلخص مشروع «أركون» النقدي في
الكشف التاريخي عن النظام الفكري العميق الذي يحكم التصورات اإلسالمية .ويعتمد مشروعه
على تطبيق األدوات واملفاهيم النقدية الغريبة املعاصرة على الدين والتراث واإلسالمي ،والغاية
التي يهدف إليها عبر مشروعه ،هي :إعادة صياغة التراث اإلسالمي بصورة تسمح باندماج
املسلم املعاصر في فضاءات احلداثة الغربية .ويعتبر «أركون» أحد أبرز وجوه الفكر اإلسالمي
املعاصر ،إذ وظف مشروعه الفكري الكبير ،في البحث والتنقيب الظاهرة اإلسالمية املصنفة
ضمن الظواهر غير املفكر فيها ،كما أن مشروعه ميثل اختبارا نقد ّيا للفكر وظفه في فهم
جدلية الواقع اإلسالمي في أبعاده املختلفة ،الفلسفية واألنثروبولوجية والسوسيولوجية ،وهو
منهج للنقد والتمحيص املستند إلى علوم اإلنسان واملجتمع وقد طلق عليها أركون على مشروعه
العلمي تسمية «اإلسالميات التطبيقية» .
وسوف نحاول ،في ورقتنا البحثية هذه ،أن نوضح مالمح مشروع أركون النقدي وسماته،
وحتديد ماهية العقل اإلسالمي في منظوره ،كما سنوضح منطلقات مشروع أركون الذي يتمركز
حول مفهوم «اإلسالميات التطبيقية» ،وقراءته للنص القرآني ،وحديثه عن املخيال الديني ،ثم
حتليله لظاهرة العلمنة ،وإلقاء الضوء على دراسته للظاهرة األصولية اإلسالمية.
أوال :مالمح مشروع أركون النقدي وسماته:

في البداية يجب أن نشير إلى حقيقة هامة ،وهى :أ ّن املنهج في مشروع أركون النقدي ش ّكل
حلقة هامة ومركزية في بنية هذا املشروع ،بحيث يصعب فصل املنهج عن األهداف التي أراد
الوصول إليها .ولقد استفاد «أركون» من وجوده في الغرب ،واطالعه على التطور الذي توصلت
إليه املناهج العلمية في دراسة التاريخ املتعدد اجلوانب ،وهى مناهج لم يسبق أن تع ّرف إليها
العقل العربي قبل أركون ،ويشير أركون في كتابه «نزعة األنسنة في الفكر العربي» بقوله« :ينبغي
على املنهج أن يدرس الظواهر من خالل التداخل والتفاعل املستمر بني نسق الروح من جهة،
ونسق األشياء املادية الواقعية من جهة أخرى ،فالتأمالت األكثر جتر ًيدا ،واألكثر مجانية من
حيث الظاهر ،لها دائ ًما عالقة مع بواعث فردية»(.)1
ينطلق «أركون» في أطروحته النقدية للفكر العربي اإلسالمي ،من مفاهيم رئيسية ثالثة،
( )1محمد أركون ،نزعة األنسنة في الفكر العربي :جيل مسكويه والتوحيدي ،ترجمة ،هاشم صالح ،دار
الساقي ،بيروت ،ط  ،1997 ،1ص.260
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تص ّدرت تقريبا كل دراساته ،وإن كان ذلك بأشكال مختلفة وهى :الدين ،الدولة ،الدنيا .وقد
عمد في املجال اإلسالمي إلى حتديد الظاهرة الدينية وبلورتها مفهوم ًيا وصوالً إلى إشكاليتها،
وهو يعتقد اعتقا ًدا جاز ًما أنها حتتاج أكثر من غيرها إلى شرح وتفسير داخل الفضاء اإلسالمي
انطالقا من اخلطاب القرآني(.)2
ويحاول «أركون» في مشروعه النقدي أن يحيلنا إلى إشكالية إبستمولوجية كبيرة حتتل مكانة
في الفضاء املعرفي املعاصر وهى مدى عمق املسافة واإلبستمولوجية التي تفصل بني الفضاء
العربي اإلسالمي والفضاء األوروبي – العلماني.
تزعمه أرك��ون الستكشاف بنية العقل اإلسالمي ،ال ينحاز إلى
إن املشروع النقدي ال��ذي ّ
مذهب ضد املذاهب األخرى ،وال يقف مع عقيدة ضد العقائد التي ظهرت ،إنه مشروع تاريخي،
أنثروبولوجى في آن م ًعا .كما أ ّن مشروع نقد العقل اإلسالمي ال يكتفي بالبحث عما يخص
اإلسالم كدين وفكر وثقافة ومدنية .إن هذا املشروع النقدي عنده لم يكتف باإلسالم كمدونة
دينية ،بل تع ّداه إلى العقل الالهوتي عند أهل الكتاب والبحث في اجلذر املشترك بني هذه
الكتب(.)3
ويجدد أركون حرصه على علمنة اإلسالم عبر مسعيني اثنني-:
 - 1يتمثل األول في فصل اإلسالم عن احلياة االجتماعية.
 - 2ويتمحور الثاني ح��ول نقد ال�ت��راث ،وال��ذي يعنى به القرآن والسنة بالدرجة األولى
وفق آليات جديدة ،هي ما انتهى إليه العقل الغربي من أدوات ،كاللسانيات والعلوم النفسية
واالجتماعية واالنثروبولوجية ،وق��راءة النصوص الدينية على هديها ،باعتبارها وحدها هي
القادرة على جتاوز الشحنة العاطفية من جهة واملقدس من جهة ثانية لتتناول املوروث الديني
بغير خلفيات مهما كانت ،وهذا يتيح إعادة تشكيل العقل املسلم بعيدا عن األيديولوجية ،لينسجم
مع العصر احلديث واالجتاه اإلنساني ،وهذا امتداد ملشروع «أركون» لعلمنة اإلسالم وأنسنته من
خالل التعامل مع ثوابته تعام ً
ال بشر ًيا عاد ًيا عقل ًيا بحتًا ،يجردها من ثباتها وقدسيتها ،ليغدو
الدين ف ًكرا ً
بشريا (.)4
( )2أركون ،حترير الوعي اإلسالمي «نحو اخلروج من السياجات الدوغمائية املغلقة» ،ترجمة .هاشم
صالح ،دار الطليعة ،بيروت ،ط،2011 ،1ص.71
( )3محمد أركون ،نحو نقد العقل اإلسالمي ،ترجمة هاشم صالح ،دار الطليعة ،بيروت ،ط،2009 ،1
ص.56
( )4أرك � ��ون ،ال �ف �ك��ر ال �ع��رب��ي ،ت��رج �م��ة ع� ��ادل ال� �ع ��وا ،م �ن �ش��ورات ع ��وي ��دات – ب��ي��روت – ب��اري��س –
296

قراءة نقدية في مشروع أركون النقدي

د .عماد الدين إبراهيم

وهدف مشروع أركون النقدي  -كما يزعم  -إلى جتديد الفكر اإلسالمي عبر إحداث
ثورة داخلية عارمة ،ال تدع مجاالً معر ًفيا إال سلكته ،ليتمكن املسلمون من االلتحاق بركب
احلضارة ،واحلقيقة التي ينتهي إليها تلخص مشروعه في إفراغ اإلسالم من محتواه الديني
متاما وإنزاله إلى الساحة الفكرية البشرية ،ليتسنّى ذوبانه في املنظومة الغربية ،التي ال يرى
أركون الصواب واحلقيقة واخلالص إال عبرها(.)5
كذلك ،من أهداف مشروعه النقدي ،تأسيس نظرية جديدة في التعامل مع التراث ،تقوم
على نقد بنيته التكوينية وآلياته املعيارية ،ثم إخضاعه للنموذجية الغربية في التفكير ،كما
يهدف ً
أيضا إلى إعادة كتابة جديدة لكل تاريخ الفكر اإلسالمي والفكر العربي(.)6
واملقصد األساسي لهذه العملية هو تتبع املساحات اخلفية التي ظلت بعيدة عن مجال
الكلي أن يتعرض لتفحص أركيولوجى صبور وعميق
النقد والتفكير لذا يقول « ينبغي للتراث
ّ
من أجل العثور على أجزائه املجهضة واملستبعدة واحملتقرة ،وإعادة كتابة تاريخها أو تركيبها
إذا أمكن وليس فقط من أجل التركيز على صيغه الثابتة واجتاهاته الراسخة املرتبطة إلى حد
كبير بالدولة الرسمية والدين الرسمي ،إنه يعمل على خرق «املمنوعات وانتهاك احملرمات»
التي أقصت كل األسئلة التي كانت قد طرحت في املرحلة األولية والبدائية لإلسالم ،ثم
سكرت وأغلقت عليها(.)7
وكان الهدف عند أركون في مشروعة النقدي ً
أيضا هو بناء إسالميات تطبيقية وذلك
مبحاولة تطبيق املنهجيات العلمية على القرآن الكرمي ،و من ضمنها تلك التي ط ّبقت على
النصوص املسيحية ،وهى التي أخضعت النص الديني حملك النقد التاريخي املقارن والتحليل
األلسني التفكيكي وللتأمل الفلسفي املتعلق بإنتاج املعنى ،ولقد طرح أركون هذا املشروع في
الدراسات اإلسالمية لكي يهتم به الباحثون العرب واملسلمون عمو ًما ،ال سيما وهو مشروع
مبني باألساس على التعرف على
متصل بالبحوث في النص الديني بصفة عامة ،أنه مشروع
ّ
الظاهرة الدينية حتى حتل الظاهرة الدينية في أفق أوسع من األفق اإلسالمي .ومشروع
أركون يفتح با ًبا أوسع لتاريخ األديان إذا انطلقنا من القرآن ومن منطقه الذي يطرح قضية

ط،1985،ص.117
( )5أركون ،الفكر العربي ،ص.119
( )6أركون ،اإلسالم :األخالق والسياسة ،ص.174
( )7أرك ��ون ،الفكر اإلس�لام��ي ق ��راءة علمية :ترجمة .ه��اش��م ص��ال��ح ،م��رك��ز االن�ت�م��اء ال�ق��وم��ي ،ط،2
،1996ص.31
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تاريخ النجاة ،أي كيف نعيش حياتنا كمؤمنني متلقني كالم الله حتى نط ّبقه على حياتنا(.)8
وتتميز القراءة األركونية للدراسات اإلسالمية بسمات عدة منها-:
ّ

أوال -:انطالقها من مكتسبات احل��داث��ة الغربية ،وثان ًيا تقوية الوظيفة النقدية للعلوم
االجتماعية من خالل تطبيقها على التراث اإلسالمي ،وه��ذه القراءة تختلف عن القراءات
ميا وحدي ًثا ألنها تتسلح بالنقد ،وتنقب في طبقات التراث
السائدة في الشرق والغرب ،قد ً
الستخراج مكنونه ،كما إنها تتوجه إلى اإلسالميات الكالسيكية لنقدها وإبراز محدوديتها .ومن
خالل هذا املشروع النقدي للعقل اإلسالمي ،يطرح أركون سؤاال :ملاذا تأخر املسلمون وتقدم
الكفار؟ ويلوم أركون املسلمني على البحث عن اإلجابات ألسئلتهم في التراث ،بينما يرى احلل
« خارج دائرة املقدس» ،بل على حساب املقدس وأصوله ونصوصه وتطبيقاته ،أل ّن محور احلياة
بداية هو اإلنسان وليس الله ،وهذه األنسنة حتتل مكانا محور ًيا في مشروعه العام ،واملشتمل
على ق��راءة النصوص الدينية ق��راءة حداثية باملعيار الغربي املعاصر ،لتخليص املسلمني وكل
الناس من أسر املعتقدات الغيبية ،واملقاربات الدوغمائية ،ليستوي اجلميع في حياة ال سلطان
عليها إال العقل ،والعقل الغربي بالذات.
أي إش��ادة باإلسالم ونب ّيه ورم��وزه ،ألن
ودأب أرك��ون في مشروعه النقدي على التبرم من ّ
العقالنية التي يؤ ّلفها تقتضى نزع القداسة ومعاني التأثر الوجداني ،لذلك يسخر من العاطفة
التي اضطر أقطاب احلداثة الغربية إلى أخذها باالعتبار(.)9
ويجب أن نشير إلى أن هناك منطلقات رئيسية في مشروع أركون النقدي منها-:
–1حتديد مفهوم العقل اإلسالمي-:

ال يقصد أركون بالعقل اإلسالمي استخدامه السائد عند الفالسفة املسلمني ،بل يقصد به
القوة الفكرية املتطورة املتغيرة بتغير البيئات الثقافية واأليديولوجية ،وهى خاضعة للتاريخية،
جوهرا ثابتًا .إن العقل اإلسالمي ال ينفصل عن الوحي في اإلسالم،
كما يعنى املنهج ،ثم أنه ليس ً
بينما العقالنية في الفكر احلداثي تعني عدم اخلضوع ألية سلطة غير سلطة العقل ،ويرى
«أركون» أنه جنم عن غياب نقد العقل اإلسالمي اتساع دائرة الالمفكرفيه ،وهو يبدأ من تفكيك
العقل اإلسالمي .يريد أركون تفكيكه والقطع مع امليتافيزيقا بالتموضع داخلها وتوجيه ضربات
متتالية لها من الداخل.
( )8إدريس ولد قابلة :جولة في فكر أركون ،دار ناشري،2003 ،ص.7
( )9أركون ،الفكر العربي ،ص.107-106
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وميثل أركون العقل اإلسالمي الكالسيكي بالقرآن والسنة ورسالة اإلمام الشافعي ،وينتقد
أركون اإلسالميات الكالسيكية ،ألنها حتصر اهتمامها في اإلسالم ،مثلما متثل في كتابة الفقهاء،
ً
ارتباطا وثي ًقا بالسلطات السياسية(.)10
وإهمالهم ما تبقى .ولقد ارتبط اإلسالم السني
ثم يقدم أرك��ون في كتابه «معارك من أجل األنسنة في السياقات اإلسالمية» حتدي ًدا ملا
يعتبره العقل الديني إجماالً واإلسالمي حتد ًيدا ،ويشير إلى أن العقل الديني يحصر تساؤالته
وحترياته وإجنازاته داخل احلدود املنصوص عليها من قبل ما يدعوه بظاهرة الوحي املسجلة في
الكتب املقدسة توراة ،إجنيل ،قرآن ،ويرى أن مشروعه النقدي للعقل اإلسالمي مشروع تاريخي
وأنثروبولوجي في آن م ًعا .فهذا املشروع ال يكتفي مبعلومات التاريخ الراوي املشير إلى أسماء
وحوادث وأفكار وآثار دون أن يتساءل عن تاريخ املفهومات األساسية املؤسسة كالدين والدولة
واملجتمع ،واملعرفة األسطورية ،واملعرفة العلمية(.)11
ومشروعه النقدي للعقل اإلسالمي قائم على النقد الشامل للنص الديني والتراث ،واملمارسة
التي نتجت عنهما ،في ضوء ما هو جار اليوم من فكر وفتاوى باتت تخلع القدسية على كل شيء
في حياة اإلنسان املسلم العادي .وفي هذا املجال ينظر «أركون» إلى أن عملية نزع هذه القدسية
عما هو غير مقدس يشكل أكبر عملية جتريد للعقل املسلم في زماننا املعاصر ،وذلك من أجل
أن يتمكن اإلنسان من التصالح مع نفسه أوالً ،وثان ًيا مع الزمن الذي يحيا ضمنه(.)12
ولقد توصل أرك��ون عبر دراساته إلى تعيني احللقة املركزية في رأي��ه ملشكلة املجتمعات
العربية واإلسالمية ،فرآها مجسمة في ضرورة نقد العقل اإلسالمي ،ألن العقل العربي نفسه
ال ي��زال عق ً
ال دين ًيا ،كما أن العقل الالهوتي امل��وروث منذ مئات السنني ال ي��زال يهيمن على
إحلاحا من خالل ما تقدمه املجتمعات
الثقافة اإلسالمية والعربية على السواء .ويزداد األمر
ً
العربية واإلسالمية من خلع القداسة على املمارسات .ويرى أن املهمة جسيمة ،ألن تطبيق املنهج
التاريخي على التراث اإلسالمي ،اعترضه في السابق عوامل موضوعية ،كانت تؤجل البحث
فيه لصالح تغليب الصراع من أجل التحرر الوطني ،وبعد حصول االستقالل ،اتبعت األنظمة
سياسة تقوم على محاربة الفكر النقدي العقالني ،بل شجعت الفكر األصولي احملافظ بحجة
الدفاع عن الهوية والتراث .ويشير إلى جملة صعوبات تواجه قراءة الفكر اإلسالمي فيقول إن
الصعوبة الكبرى التي تواجهنا تكمن في كيفية حترير العقل النقدي من القيود اإلبستيمية،
واإلبستمولوجية التي فرضها العقل الدوغمائى على جميع املمارسات الفكرية والثقافية التي
( )10أحمد بوعود ،الظاهرة القرآنية عند أركون ،سلسلة شرفات ،2013 ،ص.75
( )11أركون ،معارك من أجل األنسنة في السياقات اإلسالمية ،ص.56
( )12أركون ،أين هو الفكر اإلسالمي املعاصر ،ص.12
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قام بها الفكر البشرى منذ انتقاله من املرحلة البدائية إلى املرحلة املدنية(.)13
وانطال ًقا من هذا التوجه ،انخرط أركون في قراءة النص الديني والتراث اإلسالمي
معتم ًدا على منهج في القراءة يقوم على ربط الوثائق والنصوص باملرحلة الزمنية التي
كتب فيها وموصولة بتعيني طبيعة القوى االجتماعية السائدة ،واحلركات الفكرية املتكونة
في تلك الفترة ،مما عنى لديه أن شرط « نقد العقل اإلسالمي» يكون في استخدام هذه
املنهجية التاريخية في التدقيق في كل املعطيات التاريخية .ومن هذا املنطلق ينكر أركون
أن يكون العقل اإلسالمي عقال أبد ًيا أو أزل ًيا ،بل على العكس إن هذا العقل بنصوصه
املؤسسة وبتطور التشريعات واالجتهادات التي جنمت عنه ،هو بالتأكيد عقل له بداية
كما له نهاية ،أي عقل يتشكل في التاريخ(.)14
وي��ر ّك��ز أرك��ون ،في نقده للعقل اإلس�لام��ي ،على قضية هامة وه��ى خلع القداسة
والتعالي على القوانني البشرية السائدة في املجتمعات اإلسالمية منذ التاريخ األول
لإلسالم ،وهو تقديس ماتزال له أحجام ضخمة من قبل احلركات األصولية اليوم،
ويشكل واح� ًدا من املعضالت الكبرى في تخليص العقل اإلسالمي من آثاره السلبية.
ويشير إلى هذه املسألة بقوله :إن دراسة مفهومي خلع القداسة والتعالي على قانون
ما ،أو على مؤسسات الدولة واإلدارة ،أو على شخص اخلليفة ووظيفته هي أساسية
وحاسمة ،وإذا ما أردنا أن نقوم مبقارنة صحيحة ملسألة اإلسالم والعلمنة ،فاألصوليون،
عندما يتحدثون عن اإلسالم ،إمنا يتحدثون فو ًرا عن مقدس ومتعالِ موجودين في كل
مكان ،وال ميكن مس ّهما ،وهما جامدان أبد ًيا .يقول :نلحظ اليوم ،أن هذا املقدس نفسه،
أخذ ينحرف ويتبعثر ،ويتجسد في كل األشياء وكل األعمال التي تتوسط بني املؤمنني
واملشارب الثقافية والدينية املتنوعة وبني العقل اإللهي(.)15
ويشكل نقد العقل اإلسالمي عند أركون امتدا ًدا معرف ًيا للعلمانية الغربية الليبرالية
التي تنطلق من مفاهيم التحديث ،كما أن أركون أخذ بشتى مناهج املدرسة التفكيكية
الغربية ،ووظف له بعض العلوم اإلنسانية مثل « األنثروبولوجيا الدينية منها بخاصة»
وعلم اجتماع املعرفة وعلوم النقد الالهوتي .ويحاول أركون في مشروعه النقدي الدعوة
إلى إسالم جديد بكل ما في الكلمة من معنى ،بتفريغه احملتوى العقائدي اإلسالمي
( )13أركون ،قضايا في نقد العقل الديني (كيف نفهم اإلسالم اليوم) ،ترجمة وتعليق ،هاشم صالح ،دار
الطبيعة ،بيروت ،1998 ،ص.9-8
( )14أركون ،قضايا في نقد العقل الديني ،ص.40-39
( )15أركون ،الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد ،ص.64
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من مضامينه وأصوله املتعالية القائمة على احلق والتصرف اإللهي املستغرق جلمع
ومقصدا ،واستبدالها بإسالم دينوى يتقزم عند حدود اإلنسان
مفردات الرسالة معنى
ً
وفهمه(.)16
 - 2اإلسالميات التطبيقية :

هو مصطلح بديل ملصطلح «اإلسالميات التقليدية» حيث ي ّدعي أركون أنه وجد نفسه مرغماً
على الدخول في دراسة كبرى للعقل اإلسالمي متتد من حلظة املعاصرة إلى حلظة انبثاقه؟
فاإلسالميات التطبيقية تقوم بدراسة الفكر اإلسالمي املعاصر لتمس املشكالت احلارقة
للمجتمعات اإلسالمية وحاجتها الراهنة ،وتناقش مفاهيم احلداثة الغربية ذاتها إلغناء اإلشكالية
املتعلقة باحلداثة ،فقد حاول أركون من خالل نقده لالستشراق ودعوته ملشروع اإلسالميات
التطبيقية ،فتح طرق جديدة في البحث أمام النتيجة املنطقية لإلسالميات التطبيقية وهى
«نقد العقل اإلسالمي» ويعود مصدر مصطلح اإلسالميات التطبيقية إلى أ ّن أركون استلهم هذه
التسمية من كتاب «روجيه باستيد» بعنوان «األنثروبولوجيا التطبيقية» وهو يفهم منه أن علم
اإلسالميات التطبيقية مرتبط باألنثروبولوجيا .وتنطلق اإلسالميات التطبيقية في فكر أركون
من واقع املسلمني وحاضرهم ومشكالتهم ثم استنباط ما يتعلق بهم من تعليم ديني وأغراض
ومصالح اقتصادية(.)17
ويتحدث أركون عن منهجيته «اإلسالميات التطبيقية» بقوله إ ّن اإلسالميات التطبيقية هي
ممارسة علمية متعددة االختصاصات ،وهذا ناجت عن اهتماماتها املعاصرة ومن وجهة نظر
إبستمولوجية ،فإن اإلسالميات التطبيقية تعلم بأنه ليس ث ّمة من خطاب أو منهج يرى أنها في
كل مساراتها تعددية املنهاج .إن اإلسالميات التطبيقية تسعى إلى نقد العقل اإلسالمي باعتباره
عق ً
ال دوغمائياً ،وهذا العقل هو عقل اإلنسان املسلم اليوم الذي ما زال منغلقا داخل السياج
الدوغمائى املنغلق(.)18
واإلسالميات التطبيقية متثل كذلك مشروعا فكر ّيا ،ذا طموح منهجي متعدد ،يقترحه أركون
إلعادة قراءة التراث اإلسالمي قراءة عملية ،مبا فيها القرآن واحلديث والسيرة النبوية والنصوص
املفسرة الكبرى .وتهدف اإلسالميات التطبيقية ،فيما تهدف ،إلى إعادة ربط الظاهرة الدينية
مبسارها التاريخي داخل املجتمعات اإلسالمية إلضفاء احليوية على اإلسالمي بوصفه ديناً
( )16أركون ،الفكر اإلسالمي نقد و اجتهاد ،ص.65
( )17أركون ،الفكر اإلسالمي نقد و اجتهاد :ص. 197 195-
( )18محمد ضريف ،احلوار املتمدن ،العدد . 2009 ،2546
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وتراثاً فكرياً لهذه املجتمعات ،وإلى تخليص العقل اإلسالمي من مسلمات القرون الوسطى التي
مازال يعيد إنتاجها والتي تتجسد في اخللط بني البعد األسطوري للخطاب القرآني والبعد
التاريخي العقلي(.)19
وتهدف اإلسالميات التطبيقية لدى أركون إلى إحداث قطيعة جذرية مع الدراسات التقليدية
االستشراقية في الغرب التي تتصف بالرؤية السكونية ،واستخدام املناهج الوضعية والتاريخية
والفيلولوجية «الفقه -اللغة» التي جتاوزها التطور العلمي .وهي تهدف إلى قراءة ماضي اإلسالم
وحاضره انطالقاً من خطابات املجتمعات اإلسالمية والعربية وحاجاتها احلالية(. )20
 - 3قراءة النص القرآني:

يتعامل أركون مع النص القرآني باعتباره جزءاً من التراث الذي يتطلب قراءة نقدية وينادي
بإعادة كتابة التاريخ القرآني وفق محددات املشروع الذي يتبناه ،مبعنى أ ّن القرآن ليس أكثر
من نص تش ّكل تاريخياً ضمن شروط معينة كغيره من النصوص التي يحفل بها املوروث الفكري
للحضارة اإلسالمية ،ومثله في ذلك مثل :الشعر اجلاهلي والشعر العباسي ،وهو ما يعنى نزع
القداسة عنه باعتباره نصاً إلهياً له خصوصيته ،من حيث إخضاعه للنقد التفكيكي والقراءة
احلفرية عن طريق توظيف كل املناهج املمكنة من أجل فرض «قراءة تاريخية « عليه ومن ثم
إخضاعه حملك النقد التاريخي املقارن ،وللتحليل االلسنى التفكيكى .ويرى أن املراجعة النقدية
للنص القرآني تتطلب أوالً إعادة كتابة قصة تش ّكل هذا النص بشكل جديد كلياً ،أي نقد القصة
الرسمية للتشكيل التي رسخها التراث املنقول نقداً جذرياً ،وهذا يتطلب منا الرجوع إلى كل
الوثائق التاريخية التي أتيح لها أن تصلنا سواء أكانت ذات أصل شيعي أم خارجي أم سني.
ويقول« :إننا نتطلع إلى مرجعات إجمالية للقراءات املختلفة باملعنى اللغوي احلالي املتصلة
بهذا النص منذ ظهوره ،بحيث تكون ق��راءة النص القرآني ق��راءة انتقاديه وتأسيسية .ذلك
أننا ال نستطيع أن نتغافل عن القراءات السابقة بدون أن نكون قد كشفنا النقاب عن جميع
دالالتها»(.)21
ويقدم اخلطاب القرآني نفسه ،في نظر أركون ،كحداثة تغيير لكل شيء قياساً إلى العقائد
والعادات التي سارت قبله حيث زمن التراث العربي السابق وأثره اجلهل والفوضى والظالم،
( )19أركون ،تاريخية الفكر العربي «اإلسالمي» ،ترجمة وتعليق .هاشم صالح ،مركز اإلمناء القومي،
ط ،1996 ،2ص. 55
وانظر ً
أيضا ،عبد املجيد خليقى ،اإلسالميات التطبيقية ومنها ،العقل االستطالعي ،ص. 111
( )20أركون ،الفكر اإلسالمي نقد واجتهاد ،ص. 36
( )21أركون ،الفكر العربي ،ص . 33-30
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ليقدم في مقابله التراث اإلسالمي استنا ًدا إلى النص الديني الذي بلور مالمحه .وإن اعتبرنا
النص الديني جزءاً من التراث ،فهذا يعنى أن قراءة النص الديني تندرج داخل قراءة أعم من
قراءة التراث(.)22
ويتطرق أركون ،من خالل عرض لقراءة النص الديني ،إلى ما يسمى «تاريخية النص الديني».
وذلك بناء على وضع النص الديني ضمن اإلسالمي ،فإنه في موازاة ذلك يضع صفة القداسة
جانباً ليبرز حقيقة التاريخية ،وهو يدرك أنه ما أمكن ذلك إال إذا قام بتفكيك املسلمات التي
ينطوي عليها التفسير التقليدي للخطاب القرآني ،ألن املسلمات الالهوتية تؤدى إلى أسطرة
القرآن برفعه إلى التعالي املقدس ،فتفقد صفتها التاريخية وعالقاتها بالظروف التاريخية التي
ظهرت فيها .إن تعامل أركون مع النص القرآني – وهو النص املؤسس للثقافة العربية اإلسالمية،
يقوم أساساً على إعادة النظر في قداسته والكشف عن آليات تعاليه ،من خالل البحث في
طبيعته اللغوية .إن ما يهم أركون ليس النص كوحي إلهي ،وإمنا يهمه اخلطاب القرآني املنزل
مجسدة في لغة بشرية شفوية في البداية ،ثم مكتوبة بعد ذلك(.)23
وفق حركة عمودية
ّ
ويجب أن نوضح هنا أن أركون قد أولى اهتماما خاصا لقضية قراءة القرآن وللوسائل التي
استخدمت في توظيفه على امتداد التاريخ اإلسالمي والعربي .ويشير إلى استخدام هذا النص
في الصراعات االجتماعية والسياسة بحيث عمدت كل فئة اجتماعية -تاريخية إلى فهمه
وتفسيره مبا يخدم أهدافها ومصاحلها ،بل كانت تلجأ إلى الدفاع عن مواقفها عبر االحتماء
بعلم الدين وهيبته املقدسة التي كانت ال تناقش ،فحولته إلى عقيدة خاصة انغلقت داخلها
وأطلقت حكمها على سائر التأويالت في خانة الضالل والكفر واالنحراف .ويشدد أركون على
ضرورة التموضع في عصر القرآن والبيئة التي نشأ فيها لدى كل محاولة في قراءته وتفسيره
وتأويله ،وهو أمر يتطلب قبل كل شيء االبتعاد عن إسقاطات احلاضر ونظرياته اإليديولوجية
السائدة فيه .وينتقد أركون في هذا املجال الوجهة التشريعية التي يصبح القرآن عندها معتزالً
إلى أسطورة وتالياً إلى إيديولوجيا .والهدف من قراءة النص القرآني هو املساهمة في حترير
املعرفة التاريخية من إطار القصة ومجرياتها من أجل جعلها تتوصل إلى وظيفة الكشف عن
الرهانات احلقيقية للتاريخية(.)24
املفسرين العصرين في تفسير القرآن على
و في هذا اإلطار يسلّط أركون النقد على اعتماد ّ
املفسرين القدامى ،في وقت يحتاج هذا النص إلى قراءة عصرية تستجيب للتطورات والتغيرات
( )22أركون ،الفكر اإلسالمي :قراءة علمية :ص. 19
( )23أركون ،القران من التفسير املوروث إلى حتليل اخلطاب الديني ،ص. 16
( )24أركون ،القران من التفسير املوروث إلى حتليل اخلطاب الديني ،ص. 174
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التي عرفها التاريخ العربي واإلسالمي ،أي مبا يعنى قراءة عصرية للقرآن .ويشير أركون إلى
أن النص املكتوب «القرآن» مقروء من قبل جميع املسلمني من خالل بروتوكول اإلميان الذي ال
يناقش وال يجادل فيه ،وهناك من وجهة نظره تفاسير أو وقراءات الهوتية ،فقهية ،وصوفية،
وحرفية وباطنية للقرآن ،وهى تفاسير ناجتة عن التراث الفكري لكل مذهب من املذاهب
اإلسالمية .ويالحظ أ ّن املفسرين املسلمني املعاصرين يعتمدون جميعاً ،في طريقة تفسيرهم من
خياراتهم العقائدية ،على املفسرين القدامى ،ولم يحاول واحد منهم أن يفكك تاريخياً وفلسفياً
نظام البديهيات املؤيدة من قرون عديدة بصفتها موقفاً دوغمائياً مقدساً(.)25
 - 4املخيال الديني :

احتل املخيال الديني موقعاً مهماً في مشروع أركون لنقد العقل اإلسالمي ،وركز أركون على
األثر الذي يتركه املخيال الديني على املستويات التاريخية ،والسوسيولوجية ،والنفسية ،وتكمن
اخلطورة مما نشهده من استخدام احلركات األصولية لهذا املخيال بوصفه أداة وقوة تتسم
بالعقالنية كفيلة بتجييش اجلماهير .ويحدد أركون فهمه ملوضوع املخيال والهدف من التركيز
على أهميته بالقول عندما أقول املخيال فإنني ال أريد أن أفرغ منوذج العقالنية املستخدمة
في كل تراث ديني من أي وجهة نظر عقالنية ،وإمنا أريد باألحرى إدخال مقولة أنثروبولوجية
لكي أفسر كيف أن تصور الوقائع ،وكل اللغات الالحقة املستخدمة للداللة على هذه الوقائع،
و املخيال على طريقته ومن وجهة نظره هو ملكة من ملكات املعرفة ،و املخيال يساهم في
هذه الفعالية بصفته وعاء من الصور وقوة اجتماعية ضخمة تكمن مهمتها في إعادة تنشيط
التطورات العقلية بصفتها حقائق رائعة ،وقي ًما ال تناقش ،تكون اجلماعة مستعدة لتقدمي
التضحية العظمى من أجلها ،وعبر هذه العملية التاريخية واالجتماعية تغتني الذاكرة وميتحن
املخيال االجتماعي(. )26
 - 5العلمنة :

يناقش «أركون» قضية العلمنة من زوايا مختلفة عما درجت عليه أيديولوجيات لم تر
في الطرح العلماني سوى قضية فصل الدين عن الدولة من جهة ،أو في موقف سلبي من
الدين نفسه .ولقد ق ّدم أركون مقاربات منفتحة وبعيدة عن األدجلة أو االختزالية ،وبينّ
ووضح السلبيات التي حوتها وقدم بذلك إلى الفكر اإلسالمي وجهة متوافقة من منطلق
نقد العقل اإلسالمي ،وقابلة ألن تساهم في حترر املجتمعات العربية واإلسالمية إذا ما
( )25أركون ،القران من التفسير املوروث إلي حتليل اخلطاب الديني ،ص .39
( )26أركون ،القران من التفسير املوروث إلى حتليل اخلطاب الديني ،ص. 29
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ق ّيض لها التطبيق .ويحدد أركون فهمه للعلمنة بأنها موقف للروح وهى تناضل من أجل
امتالك احلقيقة أو التوصل إلى احلقيقة ،والعلمنة هي شيء آخر بكثير من التقسيم
القانوني للكفاءات بني الذرى املتعددة في املجتمع .إنها قبل كل شيء مسألة تخص املعرفة
ومسؤولية الروح «أي الروح البشرية ،اإلنسان» :هنا تكمن العلمنة وتفرض نفسها بشكل
متساو وإجباري على اجلميع(.)27
وعلى امتداد أطروحاته حول العلمنة ،يصر أركون «على ربطها بقضية احلرية» ،وجعل
املفهومني مترابطني ،ويشدد على رفض حتول العلمنة إلى أيديولوجيا وظيفتها قولبة الفكر
أو احلد من حريته .والعلمانية كما يراها أركون ،هي :أحد جتليات احلداثة في مرحلتها
املتقدمة ،حيث يتميز النظام العلماني باحترام الفرد وحرية الضمير ،وضمان احلرية
الدينية جلميع املواطنني دون استثناء ،إضافة إلى االعتراف بالتعددية الدينية وحرية
االعتقاد .والعلمنة كذلك متثل موقفا للروح أمام مشكلة املعرفة ،هل يحق لإلنسان أن
يعرف أسرار الكون واملجتمع أم ال يحق له ذلك؟ ويخلص أركون من دراسته للعلمنة إلى
بيان أنها وحدها هي التي حترص على البعد الروحي الذي يحتاجه اإلميان ،وهى بالتالي
تضع هذا البعد في مكانه الصحيح ،ومتنع املتاجرة به واستغالله ألهداف سياسية أو غير
نزيهة (.)28
ولقد وجه أرك��ون سهام النقد ال�لاذع إلى املتطرفني علمانياً أو ما يسمى «العلمانية
األصولية» ه��ؤالء الذين يعتقدون بانتهاء دور الدين بعد ما شهد العالم تطوراً علمياً
استثنائياً أ ّمن له الكشف عن الغيبيات .ومييز في هذا الصدد بني العلمانية التي طبقت
في أوروبا وخصوصاً منها الفرنسية ،والتي ترافقت مع نضال كبير ضد السلطة الكنسية
وهيمنتها على العقل الغربي ،وبني علمانيات أخرى عرفتها مجتمعات عربية أو غربية.
ويتطرق أركون إلى التجربة العلمانية في تركيا ،التي قادها مصطفى كمال أتاتورك في
الربع األول من القرن العشرين ،ويعتبرها التجربة الوحيدة للعلمنة اجلذرية في اإلسالم،
فهذه العلمنة اتخذت منحنى معادياً للتقاليد السائدة ،وسعت إلى إلغائها بشكل عنيف،
وهى بذلك املوقف كانت موقفاً أيديولوجياً مغلقاً يشبه موقف رجال الدين والكنيسة في
أوروبا .وسعت علمانية أتاتورك إلى الهيمنة على الدين ،ووضعه حتت سلطتها ،وهو أمر
مناقض للمبدأ العلماني القائل بفصل املجال الديني عن املجال السياسي ،وكذلك ميكن
وصف العلمنة التركيبة بأنها نضالية أكثر منها منفتحة ومرنة ،وهى بهذا املعنى خطرة
( )27أركون ،العلمنة والدين :اإلسالم ،املسيحية ،الغرب ،دار الساقي /بيروت ،ط ،1996 ،3ص. 10
( )28أركون ،العلمنة و الدين ،ص. 11
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من الناحية العقلية والثقافية ألنها ال تأخذ في االعتبار البعد الديني للمجتمع التركي،
وال التعددية العرقية ،وهذا ما يفسر العودة للصحوة الدينية في تركيا ،ووص��ول القوى
اإلسالمية فيها إلى السلطة(.)29
 - 6األصولية في فكر أركون :

تخترق األصولية  -مبا هي أيديولوجيا وممارسة  -كل كتابات أركون ،فيلج إلى دواخلها،
ويحلل خطابها ،وال ينفصل نشوء األصولية وظهورها عن الكيفية التي يلجأ إليها الفقهاء في
قراءة النص الديني .وتلجأ األصولية اإلسالمية إلى استخدام معظم املعجم الديني القدمي بكل
ما يحويه من طقوس ومبادئ دينية من أجل خلع املشروعية على نشاطاتها السياسية ومعارضتها
لألنظمة القائمة ،مما يعنى حتويل الدين إلى أيديولوجيا سياسية .وتستخدم األصولية النص
القرآني واحلديث فتنزعهما من سياقهما التاريخي وتعتمد اللجوء إلى اإلسقاط على الواقع
الراهن مبا يخدم توجهاتها وأفكارها .ويقدم أرك��ون ق��راءة مسهبة لتعيني العوامل الداخلية
واخلارجية في نشأة األصولية اإلسالمية .بالنسبة إلى العوامل الداخلية يرى أركون وجوب
أن نذكر أوالً التزايد الدميوغرافي «السكاني» الهائل الذي حصل في وقت قصير جداً ،ووسع
بالتالي القاعدة السوسيولوجية لألصوليني .وسبب تشكيل هذا اجليش الهائل من األصوليني
يعود إل��ى الطريقة التي استخدمت فيها وسائل اإلع�لام وامل��درس��ة العامة من قبل األنظمة
العسكرية والتي ال متلك أي ثقافة دميقراطية ،كما ينبغي أن نذكر أيضا اقتالع الفالحني والبدو
من جذورهم وهجمتهم على املدن ،فقد تف ّككت أعراقهم وثقافتهم التقليدية(.)30
أما فيما يتعلق بالعوامل اخلارجية التي أ ّدت إلى نشوء األصولية وظهورها ،فيرى أركون أ ّن
احلداثة االقتصادية والتكنولوجية الغربية متارس ضغطاً مستمراً على كل املجتمعات العربية
واإلسالمية التي لم يتح لها أن تساهم في تشكيل هذه احلداثة .واجندلت هذه األسباب بانهيار
مشروع التحديث العربي ،فتزايدت األزمات ،كل هذا جعل األصولية اإلسالمية تتقدم مللء الفراغ
الذي تسبب فيه فشل سياسات األنظمة ،فقدم اإلسالم السياسي نفسه بوصفه احلل املنقذ
لألمة العربية واإلسالمية ،وق ّدم أفكاراً اختلط فيها الدين بالسياسة .ويرى أركون أ ّن األخطر
في املمارسة األصولية يكمن في استخدام النص الديني لتبرير عنفها املسلح واألعمال املتطرفة
ذات الطابع اإلرهابي في عملها .ولقد شكلت سورة «التوبة» وغيرها من اآليات احملرضة على
( )29أركون ،العلمنة والدين ،ص . 25
( )30أركون ،الفكر األصولي واستحالة التأصل «نحو تاريخ أخر للفكر اإلسالمي ،ترجمة .هاشم صالح،
دار الساقي ،بيروت ،ط ،1999 ،1ص. 224-223
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القتل والعنف ملهماً لهذه احلركات في سلوكها(.)31
ويعتمد اخلطاب األصولي على القراءة احلرفية الظاهرية لهذه اآليات الدالة على العنف
وعلى وجوب إخضاع األمم جميعاً إلى اإلسالم .ويرفض األصوليون استخدام املنهج التاريخي
الذي استخدمه أركون في قراءة مثل هذه اآليات .ويصر األصوليون على قراءة للنص ترى أنه
كتلة واح��دة ال اجتهاد في النص الذي يصلح لكل زمان ومكان ولكل األمم علي السواء وهى
قضية مفصلية ومحورية في العقل اإلسالمي ،وإحدى العقبات األساسية أمام قراءة منفتحة
للنص مت ّيز فيه ما هو صالح حقاً لكل زمان ومكان من قيم روحانية وإنسانية(.)32

( )31أركون ،الفكر األصولي و استحالة التأصيل ،ص. 29
( )32املرجع السابق ،ص. 31
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اخلامتة

في نهاية هذا العرض ملشروع أركون النقدي ،نستطيع القول :إ ّن أركون يعتبر أحد الس ّباقني
لكن
 من بني أصحاب املشاريع العربية  -إلى قراءة التراث العربي قراءة حديثة ومنهجيةّ .معرفي أصيل
املشروع األركونى  -ونحن لسنا هنا في مجال تقييم له -لم يو ّفق في إنتاج
ّ
وحقيقي في مقاربة التراث بعامة .ومع ذلك ،فإن ما مي ّيز مشروع أركون ،أنه في الوقت الذي
أعلن فيه أنه يقوم بنقد التراث اإلسالمي وخاصة املدونة الضخمة في تفسير القرآن ،والنظر
إلى النص القرآنى من منظور تاريخي ،فإ ّن مشروعه لم يبارح األرض الكالسيكية في التفسير
والتحليل من حيث اجلوهر ،وظ ّل حبيساً لقداسة األصول وثوابتها ،مع غطاء حديث من املناهج
واالستراتيجيات العلمية الرائجة في فرنسا .الشيء الالفت في مشروع أركون نفسه ،أنه قام
بتوظيف تلك املناهج الفكرية والعلمية الفرنسية خاصة ،والتي حتمل مواصفات ومبادئ هي
على النقيض من التفكير األنوارى والعقالني الذي قامت عليه النهضة األوروبية احلديثة .ومع
ذلك حتى لو فشل مشروع أركون في أن يق ّدم أسسا جديدة لنقد التراث ،فيكفيه أنه محاولة
جا ّدة إلعادة النظر في املوروث الثقافي العربي واإلسالمي .
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التـربية العقالنية
في مقاالت زكي نجيب محمود
أ.د .فائق مصطفى
جامعة السليمانية  -العراق

التـربية هي العملية التي تتحقق بها إنسانية الفرد وشخصيته الذاتية ،وبها ينمو جسمه
وعقله وعاطفته .ومن تعاريف (التـربية) التي تعجبنـي تعريف الفيلسوف األملاين (كانط)
الذي يفيد بأن التـربية هي “ترقية جميع أوجه الكمال التي ميكن ترقيتها عند الفرد ،وأن
الهدف من التـربية هو أن ننمي لدى الفرد كل ما نستطيع من كمال”( .)1أما “العقالنية”
فتعني أن تستند مبادئ التـربية وأسسها إىل ثقافة التنوير والتحديث القائمة “على اإلميان
بقيمه وقيم العقل والعلم ومستتبعاتهما ونتائجهما ومنتوجاتهما التقنية والثقافية
والسياسية واالقتصادية واحلضارية الناظمة للمجتمع وملؤسساته وبنياته وآليات
اشتغاله ،واملكرسة لقيم ومفاهيم اإلنسان واملواطنة واحلق والدميقراطية والعقالنية
والتحرر ...هي وعي نقدي متجاوز ،نظريا وممارسيا ،لعقل وألفكار ومواقف ومعتقدات
ومسلكيات اجلمود والتحجر والتقليد املتكلس وذهنيات اخلرافة واحملافظة املتطرفة،
وجمافاة حقائق ومقتضيات التطور والتجدد والتقدم ،ورفض شرعية التعدد واالختالف يف
والتوجه والثقافة واالنتماء احلضاري والسياسي واالجتماعي املتعدد
العرق واملعتقد
ّ
ِ
()2
املكونات واألبعاد واملدلوالت” .

وه��ذه الثقافة العقالنية يسميها جابر عصفور بـ(ثقافة التقدم) ،ويعرفها بـأنها “ثقافة
االستنارة التي تعطي األولوية للعقل ،وتنحاز إلى اإلبداع على حساب التقليد ،وتشيع مفهوما
موجبا عن اإلنسان القادر على صنع العالم الذي يحلم به بإرادته اخلالقة ،مختارا فاعال مريدا
دون قيد مفروض عليه .أعني اإلنسان ال��ذي ال تكتمل قدراته اخلالقة إال بامتالكه حريته
التي تعني قدرته على االختيار وحقه في االختالف والتجريب واملضي في املغامرات العقلية
والروحية ،بال قيد يق ّيده أو إرهاب يع ّوقه .ويؤمن هذا اإلنسان بأن وجوده على األرض ال يكتمل
إال بالتفكير العلمي الذي يُرجع النتائج إلى أسبابها ،ويستخرج من األسباب نتائج جديدة،
تضيف إلى ما قبلها إضافات كيفية ال كمية .واإلميان بالتطور وحتميته هو الوجه اآلخر من
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اإلميان بالعلم وأهمية توسيع آفاقه ومجاالته .وال تناقض بني العلم والدين في فكر هذا اإلنسان
الذي يؤمن بأن العلم هو الوسيلة العملية واألداة اخلالقة التي جتعله جديرا بأن يكون خليفة الله
على األرض ،والقادر على حتقيق السعادة لنفسه ولكل من حوله ،وذلك بتأكيد قيم احلق واخلير
واجلمال التي هي قيم التقدم التي يهدف إليها هذا اإلنسان ،ويرى فيها غايته التي ال تكف عن
التجدد واملضي إلى أفق مفتوح من التطور الذي النهاية له أو حد”(.)3
إن التـربية ،في العصر احلديث ،باتت األداة والوسيلة الرئيسة لتحقيق (التنمية البشرية)،
وواضح أن اجلذر اللغوي للمصطلحني (التـربية والتنمية) واحد وهو (ربا /يربو) أي زاد وكثر.
لقد “أصبح مفهوم (التنمية البشرية) من أكثر وأهم املفاهيم تداوال في األدب التـربوي والتنموي
املعاصر ،وذلك على اعتبار أن داللته الشمولية ال تقتصر على حصر عملية التنمية في جانبها
االقتصادي الض ّيق ،كما كانت تر ّوج لذلك بعض اخلطابات الكالسيكية االختزالية ،بل تتجاوز هذا
اجلانب لتنصب بشكل أساسي ،على اإلنسان ،ولتجعل من احملور احملرك لكل تنمية اجتماعية
شاملة ،والعنصر األساسي في املراهنة عليها .إن مفهوم التنمية البشرية يتجاوز في مدلوله
ما يعرف في اقتصاديات التـربية مبفهوم (تنمية املوارد البشرية)( ،فهو) يتضمن املعنى اآلنف
ويتجاوزه في اآلن ذاته متسعا لكل ما من شأنه أن يساهم في إمناء اإلنسان ،سواء كان ذلك عبر
أنظمة التـربية والتعليم والتكوين املختلفة ،أو بواسطة كل الوسائل واالستراتيجيات واملؤسسات
واملجاالت التي تستهدف ـ في إطار مواصلة اجتماعية شاملة ـ إمناء القدرات الفكرية والنفسية
والبيولوجية لألفراد ،وتسليحهم باخلبرات واملعارف الالزمة ومنط الوعي الثقافي واالجتماعي
املطابق .وذلك من أجل جعل هؤالء متوفرين على أهم املؤهالت الضرورية التي مت ّكنهم ...من
املساهمة اإليجابية واملبدعة في عملية التنمية”(.)4
أما أبلغ تعريف للتنمية فقد وجدته في كتب محمد عابد اجلابري ،وهو أن التنمية هي
“العلم حني يصبح ثقافة” ،والتخلف هو “العلم حني ينفصل عن الثقافة” .وهو “الثقافة حني
ال يؤسسها العلم”(.)5
ويطبق اجلابري هذا املفهوم للتنمية على واقع البلدان العربية “لنأخذ البلدان العربية
مثال ،وس��واء اخترنا منها تلك التي تعاني وضعية اقتصادية متأزمة تسودها البطالة
وضعف القدرة الشرائية وتؤرقها الديون اخلارجية ،أم تلك التي تعيش نوعا من الرفاه
االقتصادي االستهالكي بفضل عائدات النفط ،فإننا سنجد في كلتا احلالتني أن العلم
فيها ،سواء كمعارف أو كتقنيات وآليات ،يشكل عاملا يختلف متاما ،بل ويتناقض ،مع عالم
الثقافة السائدة :الثقافة مبعناها الواسع الذي يشمل السلوك والتقاليد والنظام االجتماعي
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والسياسي واحلياة الفكرية والعقلية السائدة .والنتيجة قيام كيان املجتمع على كتلة من
املفارقات والتناقضات :التناقض بني السيارة التي من آخر طراز (مثال) وبني سلوك راكبها
الذي مازال يحتفظ في مظهره ومخبره ،بسلوك راكب الفرس أو راكب اجلمل املتباهي
املتسابق ،أو راكب البغلة :العني الوجيه أو العالم العالمة ..التناقض بني املكتبة األنيقة
التي تعمرها الكتب املجلدة “الثمينة” ويتوسطها مكتب فخم وأقالم رفيعة وزرابي نفيسة،
وبني صاحبها الذي ال يدخلها إال حني يريد إطالع زواره عليها وعلى مفاخرها ...دع عنك
املستوى الفكري وطريقة التفكير جانبا”( .)6هذا ما كتبه اجلابري في عام  ،1994أما اآلن
فهذا التناقض الذي أشار إليه ،بني عالم العلم وعالم الثقافة (سلوك الناس وتفكيرهم)،
زاد كثيرا ،والدليل على ذلك شيوع التطرف والعنف وعبادة املاضي ،والتفكير اخلرافي...
ماسة إلى هذا النوع من
الخ ،بني الكثيرين في املجتمعات العربية .من هنا تكون احلاجة ّ
التنمية ،الذي يسهم في حتويل العلوم واملعارف إلى ثقافة حياتية تظهر آثارها في التفكير
والعمل والتعامل مع الغير ،والنظرة إلى الدين والتنوع الثقافي...الخ.

**********
اخترت ،في مقالي هذا ،مقاالت الكاتب واملفكر املصري املعروف زكي جنيب محمود
( 1905ـ )1993مثاال وأمنوذجا ملا ميكن أن يسهم به األدب في حتقيق التنمية ،وذلك
لتجسيد مقاالته األدبية أفكارا تنويرية تشكل أسس تربية عقالنية ناضجة ،نستطيع
استثمارها ،في ميادين التـربية باملدارس واجلامعات ووسائل اإلعالم ،سعيا منا لتحويل
التعليم إلى ثقافة حياتية تعمل على بناء شخصية الطالب بناء حضاريا.
إن مقاالت زكي جنيب محمود ـ على نحو عام ـ تعلي من شأن العقل ،وتدعو إلى االحتكام
إلى حكمه في كل شؤون احلياة حتى ترقى احلياة ويتقدم املجتمع .فكل من يقرأ هذه
املقاالت يدرك أن الكاتب يعنى كثيرا ،ويؤكد مصطلح (العقل) ومرادفاته مثل (احلكمة)
و(الفكر) و(التدبر) و(التأمل) ،ويرى فيه اخلالص مما نعانيه من هموم ومشكالت ثقافية
واجتماعية وسياسية .إنه يفسر كل شيء تفسيرا عقالنيا وعلميا فيربط بني الظواهر
وأسبابها ،واملقدمات ونتائجها ،ربطا سليما حتى إنه يحدد معنى العقل في “احلركة التي
أنتقل بها من شاهد إلى مشهود عليه ،ومن دليل إلى مدلول عليه ،من مقدمة إلى نتيجة
تترتب عليها ،من وسيلة إلى غاية تؤدي إليها تلك الوسيلة .وأهم كلمة في هذا التحديد
كلمة (حركة) ،فإذا لم يكن انتقاال من خطوة إلى أخرى تتبعها ،فال عقل .إذا أدركت شيئا
دون أن تنتقل من هذه احلالة إلى اإلدراكية إلى حالة تليها وتتوقف عليها ،فال عقل....
واختصارا فإن حد (العقل) هو أن ينتقل اإلنسان من معلوم إلى مجهول ،من شاهد إلى
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غائب ،من ظاهر إلى خفي ،من حاضر إلى مستقبل لم يحضر بعد أمام البصر ،أو إلى
ماض ذهب وانقضى.)7(”....
في مقالة (من��وذج املتمدن) حدد زكي جنيب محمود عناصر (املدنية) بثالثة ،أولها
(العقل) ،والثاني (اإلحساس باجلمال) ،والثالث (املقدرة على ضبط النفس) .والعقل فمن
أهم عالماته «التقيد بالواقع ،وإدراك الواقع كما هو ،يتطلب القضاء على اخلرافة بكل
ما يتصل بها من لواحق وأتباع .وللتخريف مظهران أساسيان في طريقة تعليلنا للحوادث
والظواهر ،األول أن نعلل حدوث األشياء احملسوسة بأشياء غير محسوسة .والثاني أن
نعلل شيئا محسوسا بآخر محسوس ،لكنه ال يرتبط معه ارتباطا يدل عليه طول املالحظة
ودقة التجربة ،فلو قلت مثال إن املرض في جسم املريض سببه شيطان ّ
حال في اجلسم،
أو إن السماء ترعد وتبرق ألنها غاضبة ،فأنت مخرف من النوع األول ،ولو قلت إن السفر
يوم األحد مشؤوم ،ونعيق الغراب نذير املوت ،فأنت مخرف من النوع الثاني .وفي كلتا
احلالتني أنت خارج بإدراكك لألشياء على منهج (املتمدن) الذي أبرز ما فيه هو العلم وما
يؤدي إليه ،وما ينتج عنه»(.)8
وألن زكي جنيب محمود أستاذ فلسفة ،ومؤمن بدورها اخلالق في املجتمع ،فقد عمل
بحماس على القيام بأهم الوظائف واملهمات التـربوية واملعرفية واالجتماعية التي أسند
القيام بها إلى الفلسفة في املجتمعات الغربية ،وهي:
1ـ االستمرار في القيام مبهمتها التنويرية دعما ملسيرة العقلنة التي ّ
دشنها املد التنويري
منذ بداية النهضة الغربية احلديثة ،والهادف إلى مقاومة الرداءة الفكرية والقيمية ،ونشر
الثقافة البورجوازية بكل رموزها ومعاييرها وقيمها التقدمية التي حتل العلم واملعرفة
والعقل محل اخلرافة واملعتقدات ا ُ
خللقية والدينية املنحدرة من العهد اإلقطاعي البائد.
2ـ التبرير الفكري لألساس العقالني الذي تقوم عليه القاعدة التنظيمية للمجتمع
العصري ،مجتمع املؤسسات والتنظيمات التي حتكمها ـ على عكس مثيالتها في املجتمعات
التقليدية ـ قواعد ومعايير الشخصية ،ال يتم االحتكام فيها إال للعقل.
3ـ وعلى املستوى السياسي وااليديولوجي ،انخرطت الفلسفة املدرسية واجلامعية في
السياق الغربي ـ وسواء بشكل علني أو ضمني حسب الوضعيات االجتماعية املختلفة ـ في
مسلسل الدعوة إلى تدعيم اجلمهورية كفكرة وكقيم اجتماعية وحضارية وثقافية للدولة
الوطنية احلديثة(.)9
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تقوم التـربية العقالنية التي يدعو إليها زك��ي جنيب محمود ،بشكل ضمني في مقاالته
األدبية ،على أسس عديدة ،لكننا في مقالنا هذا ،سنتناول خمسة أسس منها ،وهي:
أوال :احترام إنسانية اإلنسان:

أي االعتراف بكيان اإلنسان الفردي ،وبأن اإلنسان هو األس��اس واجلوهر الذي ال ميكن
جتاهله أو احلط من قدراته أو عقليته ،أو اعتباره رقما من األرقام يسهل استبداله بأي رقم
آخر .ال يجوز بأية صورة من الصور ،هدر اإلنسان ألن هذا الهدر «يضرب مشروع وجود املرء
كي يصبح كيانا ذا قيمة وقائما بذاته ،وذا داللة ومعنى واعتبار وامتالء وانطالق ،مما ميكن
أن يلخص في بناء هو ّية جناح هذا الوجود .الهدر على هذا املستوى هو نقيض بناء التمكني
واالقتدار وصناعة املصير»(.)10
إننا عندما نقرأ مقاالت زك��ي جنيب محمود ،ن��رى إق���راره وتأكيده واحترامه لشخصية
اإلنسان اخلاصة ،ودعوته الفرد إلى الشعور بشخصيته املتميزة ،واعتزازه بها ،وعدم التفريط
بخصوصيتها في امليادين كافة (األسرة واملجتمع والدولة) .ففي مقالة (مطلوب إنسان) يدعو
الكاتب إلى النظر إلى الكائن البشري نظرة إنسانية بدال من النظرة النفعية التي تعد اإلنسان
وسيلة لتحقيق غاية ،وليس غاية في نفسها ،فهو عندما يسأل هذا السؤال :متى يكون اإلنسان
«إنسانا» باملعنى الصحيح؟ ،يكون جوابه «يكون كذلك مبقدار ما يبعد عن وزنه لنفسه ولسائر
الناس مبيزان اجلزارين والبقالني ،يكون اإلنسان إنسانا حني يعرف لإلنسانية حقها بغض النظر
عن نفعها .انظر إلى اجلسد البشري ـ كائنا من كان صاحبه ـ نظرك إلى الشيء املقدس املهيب.
يكفي أن يكون الكائن الذي أمامك واحدا من البشر ليستوجب احترامك بل إجاللك وإكبارك
لهذا الذي خلقه الله فسواه وكرمه .إننا لو قدسنا البشرية في كل فرد من أفرادها ،وضعنا
بذلك أرسخ أساس للحرية واإلخاء واملساواة بني الناس .أال من يبلغ عني كل متج ّبر متك ّبر أنه
ظن نفسه واقفا على قمة جبل بالنسبة إلى سائر الناس ،ينظر إليهم فيراهم في عينيه
إذا ّ
صغارا ضئاال ،فهؤالء الناس كذلك ينظرون إليه من بطن واديهم ،فإذا هو أيضا في أعينهم
صغيرا ضئيال ،ألن املسافة بينهم وبينه كاملسافة بينه وبينهم .يكون اإلنسان (إنسانا) مبقدار
ما يرى في كل فرد من الناس غاية مقصودة لذاتها ،ال وسيلة تخدم غاياته وأغراضه»(.)11
ما أصدق هذه الكلمات ،وما أروعها ،في احترام اإلنسان!! تقال في مجتمعات عربية اليزال
اإلنسان فيها مه ّمشا ،مسلوب اإلرادة واحلقوق بكل أنواعها .وما أحوجنا إليها في ميادين
التـربية ،لتنير طريقنا نحو االعتراف بشخصية الفرد وحقوقه!!.
أما في امليدان األسري فزكي جنيب محمود يلغي املقولة الكالسيكية التي تذهب إلى أن
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الوالد يكرر نفسه في أبنائه ،فاالبن نسخة من أبيه ،قائال“ :فلك ّل ولد شخص ّيته الفريدة
املستقلة القائمة بذاتها ،وقد أعلنت الطبيعة ذلك إعالنا صريحا يوم قطعت القابلة احلبل
شخصني بعد أن كانا شخصا واحدا .إ ّن صميم
الس ّر ّي الذي كان يصل اجلنني بأمه ،ففصلتْهما
ِ
احلياة في كافة األحياء هو هذا التف ّ ُرد ،فيستحيل عليك أن جتد على سطح األرض مِ ن أقصاها
متماثلتني ك ّل التماثل .وانظر إلى بصمات األصابع كيف
ورقتني من أوراق الشجر
إلى أقصاها
ِ
ِ
يستحيل تكرارها في شخصني على نحو يحقّق التطابق التام «( .)12لكن الكاتب يعمم ظاهرة
إهمال شخصية الفرد ،ويحصرها في الشرق كله .وهذا ما ال نتفق معه فيه “احلضارة الشرقية
كلها تغفل شأن الفرد وجتعله جزءا من شيء أعم منه ،فهو عند العرب جزء من القبيلة ،فال وزن
له إلى جانبها وال قيمة له بالقياس إليها .وما كذلك اليونان ألن الفرد عندهم هو محور التفكير،
حتى اآللهة عندهم أف��راد لهم مميزاتهم ومشخّ صاتهم ،ومن هذين االجتاهني املختلفني في
الشرق والغرب ،نشأت الديانات في الشرق ،ونشأ العلم واألدب في الغرب ألن معظم الديانات
أساسها التوحيد بني الظواهر املختلفة ،وأما العلم والفن فأساسهما التمييز بني تلك الظواهر،
العلم مييز األنواع ،والفن مييز األفراد ،وهكذا لم يعرف الشرق (أشخاصا فردية) فلم يعرف
مسرحية وال قصة»(.)13
ثانيا :نبذ التدين املظهري:

مثلما العلم يتحول وينحصر في احلصول على الشهادة والوجاهة االجتماعية فقط ،في
املجتمعات العربية ،كذلك ينحصر الدين في أداء الفرائض والطقوس فقط ،وينأى عن دوره
الف ّعال في احلياة االجتماعية ،كثقافة تدعو إلى إشاعة الفضائل كافة ،ونشر احملبة والعدالة
بني البشر ،واحلثّ على األخالق احلميدة .وهذا األمر يحدث في مجتمعاتنا ضمن ثقافة تغليب
الظاهر على الباطن ،والسيما تغليب الكالم على الفعل .هذه الثقافة الشائعة عندنا ،واملسببة
ألغلب جوانب تخلّفنا احلضاري في االجتماع واالقتصاد والسياسة والتعليم.
في مقالة (احلوار مع الصغار) يتحدث زكي جنيب محمود عن مقال نشرته إحدى املجالت،
خُ صص كلُّه لتوجيه سهام مسمومة إلى كاتبنا ،واتهامه بالكفر والزندقة ،فقال عن صاحب املقال
«وجدت الرجل قد أظهر منذ السطر األول وهما في رأسه بأنه صاحب حق في احلكم على
ضمائر العباد وقلوبهم!..إنه ينثر أحكامه بالتكفير وباإلحلاد نثرا بغير حساب ،مما د ّل على
ضعف ثقته بإميانه ،ألنه لو اشتدت عنده الثقة بنفسه ،ملا أخذته الغيرة من إميان اآلخرين،
وهو يعلم أن كال من هؤالء اآلخرين مسؤول أمام ربه مبثل ما هو مسؤول ،وألمر فلسفة اللغة
العربية ،جاءت كلمة (التكفير) قريبة الشبه من كلمة (التفكير) ،كأمنا أرادت قوة البيان في
اللغة العربية أن تقول للناس إن حتريف األوضاع حلرفي الكاف والفاء ،مبعثه أن حركة العقل
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عند تكفيره لآلخرين ،إمنا هي حركة أصابتها لعثمة ،فتع ّثرت احلروف عن مسارها املستقيم،
لكن مرضا في عقولهم أنزل الكساح بذلك التفكير
فقد أراد أصحابها ضربا من التفكير املنتجّ ،
املطلوب ،فتع ّثرت خطاه ،فانقلب تكفيرا يؤذي الناطق به قبل أن يؤذي أحدا سواه .ومثل هذا
الكساح الفكري يشيع إذا ما أصيب القوم بفقر في قدراتهم العاقلة وهزال في حياتهم الثقافية
بوجه عام .ولقد تكرر حدوثه في تأريخ األمة العربية نفسها ،فكلما وهنت القوى وفترت العزائم،
نشطت حركة التكفير لتفتك بأي رجل هداه الله إلى ما يرفع به رأسه عن الغثّ الهزيل ()....
ضع أمامك قائمة بأعالم نهضتنا احلديثة ،وس��ل نفسك َم��ن مِ ��ن ه��ؤالء األع�لام بنى مجده
ومجدنا على تكفير الناس؟ ،ألست ترى معي أن األمم يبنيها جهود إيجابية تضيف علما إلى
فن ،وثراء إلى ثراء ،ونورا إلى نور ،وال يبنيها أبدا هجمات سلبية تنال من حياة
علم ،وفنا إلى ّ
ابتسمت عندما قرأت لذلك الكاتب في مقالته
الناس بدل أن تزيدهم حياة على حياة؟ .لقد
ُ
تلك ،عبارة يتهددني بقطع لساني بشاطور! يا سبحان الله! ..وماذا يضيف إلى أمته بأن يُعمل
شواطيره في حلوق خلق الله»(.)14
بعد ذلك يذهب كاتبنا إلى أن هناك فراغا في نفوس الشباب ،يريد أن ميتلئ .وهذا الفراغ
ميكن أن يجيء عن طريق اإلمي��ان القوي بعقيدة الدين ،وهذا اإلمي��ان يتمثل في «أن يلتمس
اإلنسان رضى ربه في خدمة اإلنسان ،فماذا ينفع املريض من عابد لم يجعل جزءا من عبادته أن
يخفف عنه املرض؟ ..ماذا يفيد األمي من متعلم ال ميسك بيده ،فال يتركها إال وهي تخط على
مب
الورق؟ ..ماذا يشبع اجلائع أو يكسو العاري من شعائر يقيمها املؤمنون ألنفسهم وال يتبعونهاَ ،
يعلمهم كيف يعملون وماذا ينتجون لتمتلئ البطون اجلائعة ،ولتكتسي األبدان العارية؟»( .)15وهذا
ما جنده عند بعض الشباب الذين يجسدون إميانهم بالتطوع في خدمة الناس ،بصور مختلفة،
حسب تخصصاتهم والتخفيف عن معاناتهم ،ومساعدة النازحني الذين تعج بهم األرض العربية،
في هذه األيام .وهذا كله جنده عند كاتبنا بسبب نظرته العقلية إلى الدين ،وهو ،في اجتاهه
هذا ،متأثر برائد اإلصالح الديني الشيخ محمد عبده الذي يقول عنه إنه “أخذ ـ بكل جهده ـ
يوضح العقائد األساسية في اإلسالم ،توضيحا يبينّ استنادها إلى منطق العقل ،فجعل األصل
األول لهذا الدين هو (النظر العقلي) ،وعنده أن هذا النظر العقلي هو وحده وسيلة اإلميان
الصحيح ،قائال في ذلك :إن اإلسالم يقاضينا إلى العقل ،ومن قاضاك إلى حاكم فقد أذعن إلى
سلطته ،فكيف ميكنه بعد ذلك أن يجور أو يثور عليه .ذلك هو األصل األول من أصول اإلسالم،
وأما األصل الثاني فهو تقدمي العقل على ظاهر الشرع عند التعارض ،أي إنه إذا تعارض العقل
وظاهر الشرع ،أخذنا مبا د ّل عليه العقل ،محاولني بعد ذلك تأويل ذلك الظاهر تأويال يعطيه
من املعنى ما يتفق مع أحكام العقل.
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انظر مثال إلى تفسير الشيخ محمد عبده لـلـحسد ،إنه إذا جعل شر احلاسد إذا حسد،
مجرد نظرة ينظر بها احلاسد إلى احملسود ،جلافى حكم العقل ،ألن النظرة وحدها ال حترك
ذرة من مكانها ،فكيف تصيب أحدا في ماله أو عياله أو صحته؟ ..إن القائل مبثل هذا هو مبثابة
من يرد النتائج لغير أسبابها الصحيحة ،وبالتالي فهو يحتكم في هذا إلى غير العقل ومنهجه
في التفكير والتعليل .أما إذا فهمنا (احلسد) على أنه فعل إيجابي يبذله احلاسد ليغير به من
حالتك على النحو الذي يريدك أن تتغير به ،وهو بالطبع يفعل فعله ذاك في اخلفاء ،ليهدمك
من حيث ال تدري ،ومن حيث ال تتخذ احليطة الالزمة لدرء اخلطر عن نفسك ،فإن مثل هذا
الفهم يحيل احلوادث إلى تعليلها الذي يجيزه املنطق العقلي»(.)16
ثالثا :احلرية ورفض الطغيان:

من املبادئ الرئيسة حلركات التنوير التي شهدتها أوروبا منذ القرن السابع عشر حق اإلنسان
في احلرية ألنها شرط الغنى له لتمكني األفراد من تنمية قدراتهم ومهاراتهم وحتقيق ذواتهم
مبا يتفق مع رغباتهم .وقد بنى فالسفة التنوير حقوق اإلنسان على حقني اثنني ،يتفرع عنهما
جميع احلقوق األخ��رى ،وهما حق احلرية وحق املساواة ،وج��اءت هذه احلقوق في «اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان» ،الصادر عن األمم املتحدة عام  .1948وفي اإلسالم أهم دليل صريح
على االعتراف بحق اإلنسان في احلرية ،وهو قول عمر بن اخلطاب «متى استعبدمت الناس وقد
ولدتهم أمهاتهم أحرارا».
تشكل ثيمة الطغيان عالمة بارزة في مقاالت كاتبنا ،فهو يشير إليه دائما تارة على نحو
خفي ،وتارة على نحو صريح .ففي مقالة «نفوس فقيرة» يصرخ بأعلى صوت محذرا من خطورة
الطغيان في الشرق وحت ّكمه في كل ميادين احلياة« ،أي واللهِ  ،لقد ضرب الطغيان بجذوره
في ربوع الشرق منذ آماد بعيدة سحيقة ،حتى أصبحت لفظتا الشرق والطغيان مترادفتني أو
كاملترادفتني ،فهما تصادفانك متجاورتني متالصقتني في كثير من اآلداب األوربية .ال ،إني أرى
الكلمة على شفتيك فال تقلها! ال تقل دهشا :أي طغيان؟ ال تقل إن لنا دستورا يجعل الناس
الشرقي
الشرقي طاغية ،والرئيس
سواسية ويحرم الطغيان ،فالطغيان في دمائنا :احلاكم
ّ
ّ
الشرقي طاغيةُ ،طغاة هؤالء
الشرقي طاغية ،واملوسر
الشرقي طاغية ،والزوج
طاغية ،والوالد
ّ
ّ
ّ
جمي ًعا ،ألن في نفوسهم هزاال يعوضونه مبظاهر االستبداد بسواهم ...العظمة في الشرق
معناها الطغيان ،والطغيان من معانيه كسر القوانني ،فيستحيل أ ْن يكون العظيم عظي ًما عندنا،
إ ْن أطا َع القانون ،حتى لو كان هذا القانون من وضعهِ هو ،أل ّن العبث بالقيود هو عندنا احل ّد
الفاصل بني الس ّيد واملسود ،فقل لي إلى أي حد تستطيع في الشرق أن تعبث بالقانون والنظام،
أقل لك في أي مرتبة أنت عن مراتب املجتمع ،فأعالها منزلة أكثرها عبثا ،وأدناها أقلها»(.)17
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وفي مقالة (الطاغية الصغير) يعرض الكاتب لقصة غريبة تثبت استبداد الزوج الشرقي،
فاملثل األعلى في األسرة املصرية ،أن يكون الزوج صاحب الكلمة النافذة على زوجته ،وكادت
أن تكون هي صفرا من كل حق إزاءه ،فهو يحاسبها وهي ال حتاسبه ،البيت بيته هو ،ال بيتها،
واألبناء أبناؤه هو .وحدث في ليلة ليالء من ليالي الشتاء ،أن تأخر الزوج عن موعده املألوف،
فنامت الزوجة ونام األبناء ،حتى إذا ما انتصف الليل ،نهض أحد األبناء فزعا ألنه سمع أمه
تبكي .ملاذا؟ ألن الوالد عاد إلى الدار ومعه سمك ،وأمر الزوجة التي استيقظت ذاهلة في تلك
الساعة من الليل ،أمرها أن تع ّد له من هذا السمك عشاء ،وه ّمت الزوجة أن تعترض على هذا
األمر الشاق العسير ،فكان ما كان من ثورة وغضب وصياح .ولم يقف األمر عند هذا احلد،
ليقذفن بالسمك في النيل! .ومن ثم كانت دعوته لالبن الصغير أن ينهض
فالزوج أقسم بالطالق
ّ
من نومه ليعمل له السمك ،ويصحبه في هذه الساعة من زمهرير الليل ،إلى النيل! ..والشر
بعضه أهون من بعض ،فخروج الصبي مع أبيه على هذه احلال ،أهون شرا من خراب األسرة
وانفصال الزوجني(.)18
وينهي الكاتب هذه القصة قائال“ :ملا قرأت قول هيجل إن أهل الشرق ال يعرفون إال أن تكون
احلرية لرجل واحد ،وإن حرية هذا الرجل الواحد ال تكون إال اندفاعه وراء نزواته ،ارتسمت في
ذهني صور لرجال ثالثة :منهم هذا الوالد صاحب السمك ،بل إني بعد قليل من تفكير وتد ّبر
وتذ ّكر ،لم ألبث أن أتبينّ أننا ـ أهل الشرق ـ قد أقمنا على أنفسنا من أنفسنا ،في كل منعطف
من طريق حياتنا ،طاغية صغيرا”(.)19
رابعا :اإلحساس باجلمال:

وهو العنصر الثاني من عناصر (املدنية) بعد (العقل) عند زكي جنيب محمود ،واملقصود به
(اجلانب الوجداني) من (املتم ّدن) الذي يتأثر مبا ينتجه رجال األدب والفن احملدثون« ،فأنت
متخلف عن عصرك ومدنيته إذا لم تأخذ بنصيب ـ قليل أو كثير ـ في تقدير ما ينتجه هؤالء
الرجال من أدب وتصوير ونحت وموسيقى ومتثيل ورقص وغناء ،مهما يكن عملك وموضوع
اختصاصك ،فقد تكون طبيبا أو مهندسا أو رجال من رجال األعمال ،لكنك لكي تكون إلى جانب
ذلك (متمدنا) ،فال ب ّد من إضافة عنصر آخر ،هو التمتع بنتاج الفنون»(.)20
إن اإلحساس باجلمال يسهم إسهاما فعاال في بناء الفضائل اإلنسانية ،ويتم ذلك بطريقة
خاصة يوضحها أحمد أمني على النحو اآلتي “إن للذوق (اإلحساس باجلمال) مراحل كمراحل
الطريق ،ودرجات كدرجات السلم ،فهو يبدأ بإدراك اجلمال احلسي :من صورة جميلة ،ووجه
جميل ،ومنظر طبيعي جميل .ثم إذا أحسنت تربيته ارتقى إلى إدراك جمال املعاني :فهو يكره
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ويحب
القبح في الضعة والذلة ،ويعشق اجلمال في الكرامة والعزة ،وينفر من أن يظلم أو يُظلم،
ّ
وأحب اجلمال فيها ،فهو
أن يعدل ويُعدل معه ،ثم إذا هو ارتقى في الذوق كره القبح في أمته
ّ
ينفر من قبح البؤس والفقر والظلم فيها ،وينشد جمال الرخاء والعدل في معاملتها ،فيصعد
به ذوقه إلى مستوى املصلحني .فاإلصالح املؤسس على العقل وحده ال يجدي ،وإمنا يجدي
اإلصالح املؤسس على العقل والذوق جميعا .ثم اليزال الذوق يرقى إلى أن يبلغ درجة عبادة
اجلمال املطلق والفناء فيه”(.)21
وفي مقالة (إلى سادتي احلكام) يربط زكي جنيب محمود بني اخلير واجلمال ،ويتخذ من
ذلك وسيلة إلدانة احلكام الذين ال يعرفون (العدل) الذي هو خير وجميل .تُسته ّل املقالة بقول
أفالطون “إن اخلير واجلميل شيء واحد” .وهذا ما دفع الكاتب إلى التفكير في هذا القول
“تُرى ماذا يعني كبير الفالسفة اليونان بقوله هذا؟ وانتهيت إلى حتليل أرضاني ،تترتب عليه
نتيجة هي التي أردت أن أسوقها إلى سادتي احلكام في هذا البلد ،وهي أن كل ما في هذا
البلد املسكني قبيح ذميم بفعل هؤالء السادة أنفسهم ،وعجبت أن يعنى السادة باجلمال في
مساكنهم اخلاصة وفي مالبسهم ومآكلهم وشتى جوانب حياتهم الشخصية ،ثم ال متتد هذه
العناية قليال لتشمل شؤون الشعب الذي ألقى إلى أيديهم بزمامه ...فماذا يعني فيلسوفنا
بأن اخلير هو نفسه اجلمال؟ .)22(”..بعد ذلك يبدأ بتفسير ذلك فيرى أن اجلمال هو احتفاظ
اجلسم بنسب معينة بني أجزائه ،وفكرة تناسب األجزاء والوقوف بالشيء عند ح ّد يرضاه
الذوق والعقل معا ،في غير إسراف في هذا الطرف أو ذاك ،شغلت الفكر اليوناني .ويأتي
مبثال على ذلك جمال املرأة الذي ينتج عن احتفاظ أجزاء جسمها بنسب مع ّينة ،فمثال إن
أنسب طول للذراع هو نفسه الطول الذي يجعل الذراع في أحسن حالة مت ّكنها من احلركة
السهلة ،وأنسب طول للساق هو نفسه الطول الذي يجعل الساق في أحسن حالة مت ّكنها
من احلركة السهلة ،وهكذا فكأمنا الذي يقرر لنا تلك األط��وال واملقاييس هو مدى قدرة
األعضاء على أن حتتفظ لنا باحلياة والبقاء القوي السليم .ومادام اإلنسان يتوافر جلسده
شرط اجلمال حني تتوافر له سهولة احلركة ،إ ًذا فليجعل من احلركة املناسبة مقياسا يقيس
به جمال اجلدول اجلاري وانطالق الصوت وكل ما يذ ّكره بحركة احلياة النامية في جسده
هو .وط ّبق هذا املفهوم عن اجلمال ،على الصحة والغنى ،فالصحة تتحقّق للجسم حني تلتزم
عناصره نِسبا مع ّينة ،فإذا زاد أو ق ّل السكر أو الزالل أو امللح ع ّما ينبغي ،اعتل اجلسم ،كذلك
املال أساس الغنى يكون خيرا عندما تكون هناك نسبة معينة الب ّد أن تراعى إلنفاق مقادير
معينة من املال بني كسبه وإنفاقه ،فإذا كسب ماال ولم ينفقه ،لم يكن عند الناس موضع مدح،
كذلك إذا أنفق ماال ولم يكسبه .ويخلص من كل ذلك ،وهي أن احلكام اختل بني أيديهم
امليزان فاضطربت النسبة الصحيحة بني األشياء واألوض��اع ،لذلك امتألت البالد بالقبح
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الذميم ألنها امتألت بصنوف الشر ،والشر هو القبح ،واجلمال هو اخلير(.)23
خامسا :السعادة:

تطرق الفالسفة كثيرا إلى مفهوم «السعادة» والطرق املوصلة إليها ،واختلفت آراؤهم
فيها ،وأشهرهم أفالطون وأرسطو وكانت( .)24لكن املفهوم الذي يفيدنا ،في حتقيق التنمية
املنشودة ،هو املفهوم الذي يربط بني السعادة والبساطة ،وقد تبنّاه بعض املفكرين مثل
أحمد أمني الذي رأى “في بساطة العيش راحة النفس ،وحفظ الصحة ،وحسن التفاهم،
والتخفف من األعباء املالية ،وشعور بأن احلياة املادية ليست كل شيء في احلياة حتى يضيع
كل الزمن في تعقيداتها وتركيباتها ،فهناك حياة روحية سامية جميلة تستحق أن يوفر
لها جزء من الزمان ،ويخصص لها وقت من التفكير”( .)25وجاء بعده زكي جنيب محمود،
فكتب مقالة (قميص السعادة) دعا فيها إلى املفهوم نفسه .استه ّل املقالة بحكاية رجل
أراد أن يكون هدفه في احلياة البحث عن السعادة ،فقام برحلة يبحث عن أسعد إنسان
على وجه األرض ،حتى يلبس قميصه لتنتقل إليه السعادة منه“ .وانطلق صاحبنا يبحث
عنه في احلضر تارة وفي البادية طورا ،يبحث عنه في القصور مرة ،وفي أكواخ الريف
مرة ،حتى جيء به يوما إلى رجل شهد لنفسه ،وشهد له الناس من حوله أنه سعيد هانئ،
لم يعرف قط في حياته كيف تضيق النفوس وحترج الصدور ..فإذا هو عريان اجلسد ال
ميلك قميصا .عاد الرجل من سفره وهو يتدبر ما وجد وما رأى ..ها هو ذا احلق قد وضع
أمام عينيه أبلج ناصعا ،لم تعد السعادة في رأيه مشكال معضال ،ففيم هذا الكالم الطويل
العريض الذي ما انفك يديره الناس في أفواههم عن السعادة واحلياة السعيدة؟ ..إن
اللغز لم يعد لغزا ،إن سر السعادة قد افتضح ،سر السعادة في قلة احلاجات ،فقل لي كم
تتطلب حلياتك من حاجات ،أقل لك كم أنت سعيد .هي عملية حسابية أولية بسيطة :لو
بلغت حاجاتك صفرا كانت لك مائة السعادة كلها ،وتزيد حاجاتك فيهبط مقدار السعادة
في نسبة عكسية دقيقة”(.)26
وبعد إيضاح هذا املفهوم عن السعادة يبدأ الكاتب بسرد قصص الذين طبقوا هذا
املفهوم في سيرهم أمثال الفيلسوف اإلغريقي ديوجنيس الذي اكتفى من دنياه ببرميل
يقيم فيه ،فلما جاءه اإلسكندر يسأله :ماذا تريدني أن أصنع لك عن معروف؟ أجابه :ال
أريد منك سوى أن تبعد عني اآلن حتى ال حتجب ضوء الشمس .ثم أورد حكاية الفيلسوف
اإلسالمي أبو حامد الغزالي ،كيف كادت نفسه تتمزق إربا من شدة ما كان يعانيه من تردد،
حني أحس بالرغبة في اعتزال حياته املدنية بكل ما جاءته به من مجد وجاه ،ليلوذ بحياة
بسيطة ساذجة متقشفة زاهدة .وأخيرا يأتي بحكاية الشاعر األمريكي (ثورو) الذي ضاق
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بالتنافس احلا ّد الذي يتدافع الناس فيه باملناكب ،سعيا وراء أدوات العيش التي ألْ َهتْ ُهم عن
احلد من حاجاته حتى ال يضطر إلى العمل
العيش ذاته ،وف ّكر وتد ّبر ،فلم يجد مهربا إال
ّ
إال بضع ساعات قليلة .لكن املدينة لم تسمح له مبثل هذا الذي متنّاه عندما ف ّر إلى غابة
أحب احلياة في شتى صورها ،لكنه لم يسترح
عاش فيها مع احليوان الذي أحبه ،ألنه
ّ
هناك إذ ذهب إليه في مكمنه جباة الضرائب يطلبون منه ضريبة للدولة ،فأبى أن يجيبهم
إلى ما طلبوه احتجاجا على سياسة الدولة عندئذ في إرغام العبيد الفارين على العودة
إلى املزارع التي كانوا يعملون فيها لسادتهم ،فقُبض عليه وسيق إلى السجن.
وفي ختام املقالة نقرأ سؤاال ألقاه (ثورو) على نفسه وأجابه بنفسه:

ـ ما الذي يبرر لإلنسان أن يعيش حياته؟
ـ إنه ال مب ّرر لإلنسان أن يحيا حلظة واحدة إ ْن ملك الدنيا بأسرها وفقد نفسه(.)27
إننا ،في مجتمعاتنا املعاصرة ،لدينا حاجة ماسة إلى هذا املفهوم عن السعادة ،وذلك لتفشي
النـزعة االستهالكية املفرطة بني ظهرانينا ،واالقتصاد املتخلف في أغلب أقطارنا .واملعروف أن
اإلنسان االستهالكي غالبا ما يتصف بهذه الصفات السلبية التي حتول دون حتقيق التنمية:
1ـ ضعف أو غياب الفكر والعقل عنده ،فهو قلما يقرأ ،وال يعرف التأمل والتفكير .من هنا
يغلب التقليد على كل جوانب حياته ،وال يكون للفكر أي تأثير في سلوكه.
2ـ تتـرتب على الصفة األول��ى ،صفة أخرى هي (اخل��واء الباطني) أو النفسي الذي يجعل
يسد به هذا اخلواء بأشياء سلبية وضارة.
صاحبه يبحث ع ّما ّ
3ـ التفريط الذي يجعل اإلنسان االستهالكي أن يتخلى سريعا عن أشيائه ،واستبدالها بأخرى.
فهو ال يعرف أي تعاطف سواء أكان هذا التعاطف متعلقا باإلنسان ،أم باألشياء التي ميتلكها.
4ـ غياب ل��ذة العمل واإلن��ت��اج عند االستهالكي إذ إن لذته الكبرى تكمن في االستهالك
وحده(.)28
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**********
وبعد ،فاملقال دعوة إلى التـربويني واملثقفني ،على نحو عام ،الستثمار هذه املقاالت
ذات النـزعة العقالنية لزكي جنيب محمود ،في ميادين التـربية .هذه املقاالت التي جتسد
القيم واملمارسات احلضارية الرفيعة التي عرضنا لها في مقالنا ،وتعلّمنا ،في الوقت
نفسه ،كيف نستطيع الوصول إليها وحتقيقها على أرض الواقع .وثمة ،في املقاالت،
ما يعني على النجاح في حتقيقها تربويا ،وذلك ألسلوبها األدب��ي الذي ينأى باملقاالت
عن أسلوب الوعظ واإلرش��اد املباشر الذي ثبت عدم جدواه في ميادين التـربية .وهذا
األسلوب األدبي يقوم على العناية باختيار األلفاظ وتراكيب اجلمل ،واستخدام السرد
(احلكاية) ،والتناصات املختلفة ،والصور املجازية ،كل ذلك يثري ما في املقاالت من أفكار
وتوجهات ،ويدعمها ويسهل وصولها إلى نفوس الطلبة وعقولهم .وإني متفائل بأننا ،إذا
استطعنا إيصال هذه املبادئ احلضارية إلى طلبتنا وشبابنا ،وجدنا أنفسنا نخطو في
طريق التنمية والتقدم .ألن ،في إشاعة هذه املبادئ في مجتمعاتنا ،خالصنا من أغلب
املشكالت االجتماعية والسياسية التي نعانيها.
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من أجل معرفة ملتزمة
بقلم :بيير بورديو

ترجمة :محمد آيت ميهوب
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس

انصب
متهيد :منذ اإلضرابات التي شهدتها فرنسا يف شهري نوفمرب وديسمرب سنة ،1995
ّ
االنتقاد العنيف على حماضرات بيري بورديو وما كان يلقيه من آراء .وجاء هذا االنتقاد
ّ
واملثقفني اإلعالم ّيني الذين سبق لبورديو
الغاضب يف معظم األحيان من الصحف ّيني
أن ح ّلل الدور االجتماعي الذي يؤدونه .ويبدو أنّ أكرث ما صدمهم يف املقام األول هو أن
حد كبري .واحلق يقال
يقتحم «عا ِلم « مثل بورديو ميدان «السياسة» بشكل نشط ومميز إىل ّ
 :إنّ انخراط بورديو يف الشأن العام يعود إىل زمن بعيد ،إىل بداية عقد الستين ّيات من القرن
العشرين مبناسبة حرب التحرير اجلزائرية.
لقد رغب بورديو من خالل خوضه يف هذه القضايا أن « ّ
يفكر يف السياسة دون أن يكون
سياس ّيا» ،ساعيا من وراء ذلك إىل إقامة الدليل على أنّ علم االجتماع والسياسة ليسا
ّ
يشكال الوجهني االثنني لعمل واحد ،فتحليل الواقع االجتماعي
متعارضني وميكنهما أن
ونقده هما اللذان ّ
ميكنان من تغيريه.

معي من الباحثني
إذا كان من امله ّم اليوم ،إن لم نقل من
الضروري ،أن يتضامن عدد نّ
ّ
االجتماعي ،فما ذلك إال أل ّننا في مواجهة مع سياسة العوملة ( .أؤ ّكد القول
مع احلراك
ّ
طبيعي) .هذه
وكأن األمر يتعلق مبسار
أحتدث عن «عوملة»
إنها «سياسة العوملة» ،فأنا ال
ّ
ّ
ّ
السياسة ظلّت في جانب كبير منها سر ّية إن في تك ّونها وإن في انتشارها .ومي ّثل هذا
وحده مجاال ضرور ّيا للبحث حتى يتسنّى لنا الكشف عن هذه السياسة قبل أن يُشرع في
إن لهذه السياسة آث��ارا ميكن تو ّقعها بفضل وسائل علم االجتماع ،ولكنها
تنفيذها .ث ّم ّ
على املدى القصير ما تزال محتجبة عن أنظار عامة الناس .اخلاص ّية األخرى املم ّيزة
لهذه السياسة هي أنها في جانب منها ثمرة أنتجها الباحثون .والقض ّية املطروحة هي أن
نعرف إن كان أولئك الذين يستشرفون انطالقا من معرفتهم العلم ّية النتائج الكارث ّية لهذه
السياسة ،قادرين على أن يظلوا صامتني وإن كان يجب عليهم مالزمة الصمت ،أم إنهم
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مد يد املساعدة لشخص يحدق به
يكونون بصمتهم في موقف من تهاون في القيام بواجب ّ
مهدد حقا مبصائب خطيرة ،أفال يتح ّمل آنئذ
اخلطر .فإذا كان صحيحا ّ
أن كوكب األرض ّ
واجب اخلروج من حالة التحفّظ
أولئك الذين يعتقدون أنهم يعرفون مسبقا هذه املصائب،
َ
التي يقضي العرف أن يفرضها العلماء على أنفسهم؟
ّ
تعشش في عقول معظم املثقّفني ،السيما في مجال علم االجتماع ،ازدواج ّية تبدو لي
كارث ّية بأ ّ
مت معنى الكلمة :االزدواج ّية بني التوجه العلمي وااللتزام ،االزدواج ّية بني أولئك
واملوجه إلى علماء
العلمي القائم على املناهج العلم ّية
الذين يسخّ رون أنفسهم للعمل
ّ
ّ
إن هذه املقابلة
آخرين ،وأولئك الذين يلتزمون ويحملون معرفتهم إلى خارج دائرة العلماءّ .
مقابلة متصنّعة ،ففي احلقيقة يجب على العالم أن يكون عاملا مستقلاّ يعمل وفق القواعد
العلمية حتى يتم ّكن من إنتاج معرفة ملتزمة ،أي :توجه علمي معرفي مترافق مع االلتزام.
فينبغي استثمار املعرفة لكي يكون العالم عاملا ملتزما حقيق ّيا ذا شرع ّية .وهذه املعرفة ال
العلمي.
العلمي اخلاضع لقواعد املجتمع
تكتسب إال في إطار العمل
ّ
ّ
ّ
تخطي عدد من التعارضات القائمة في أذهاننا
ميكن أن نقول بعبارة أخرى إ ّنه يجب
والتي ال تزيد على أن تكون أشكاال من تبرير االستقاالت :بدءا من استقالة العالم الذي
العاجي .فاالزدواج ّية بني التوجه العلمي املعرفي وااللتزام تطمئن ضمير
يتقوقع في برجه
ّ
فلكأن العلماء يتص ّورون
العلمي على موقفه.
الباحث ،إذ يتلقّى من خاللها موافقة املجتمع
ّ
ّ
أن هذا التصور قد يكون
أنهم ي��زدادون علما ملج ّرد أنهم ال يفعلون شيئا بعلمهم .بيد ّ
حتدثنا عن علماء
إجراما حني يتعلّق األم��ر بالبيولوج ّيني .وهو ال يق ّل خطورة إذا ما
ّ
اجلرمية .فلهذا التحفّظ ولهذا الهروب إلى النقاء انعكاسات اجتماع ّية خطيرة جدا .فهل
العلمي ،أن يحتفظوا
يجب على أشخاص مثلي يتقاضون أجورهم من الدولة للقيام بالبحث
ّ
األساسي أن نعطي األولوية
بنتائج أبحاثهم ال يطلعون عليها غير زمالئهم؟ حقا إنه من
ّ
علمي ،ولكن هل نؤثرهم دون غيرهم من
إلى الزمالء في التعريف مبا نعتقد أنه اكتشاف
ّ
الناس باملعرفة التي نصل إليها ونراقبها جماع ّيا؟
�أن ثمة ترابطا بني
يبدو لي أن ال خيار اليوم أم��ام الباحث :ف��إذا كانت له قناعة ب� ّ
السياسات النيوليبرال ّية ونسب اجلنوح ،وبني السياسات النيوليبرال ّية ونسب اإلجرام،
وبني السياسات النيوليبرال ّية وك ّل العالمات التي كان ميكن لدوركهامي أن يس ّميها شذوذا،
فكيف ميكنه أن ال يصدع بها؟ واألدهى أ ّننا ال نكتفي بعدم لومه على صمته ،بل علينا أن
نهنّئه على ذلك (.ولعلّني أقدم اعتذارا على هذا املوقف الذي أتّخذه منه.)...
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يقدم
واآلن ما الذي سيفعله هذا الباحث داخل احل��راك
االجتماعي؟ أ ّوال عليه أال ّ
ّ
دروسا كما يفعل ذلك بعض املثقّفني العضو ّيني الذين ال يستطيعون أن يعرضوا بضاعتهم
أشده ،فيلجؤون إلى الظهور في مظهر املثقّف يقف
في السوق
العلمي حيث التنافس على ّ
ّ
بأن املثقف ال وجود له .فالباحث ليس نب ّيا
أمام غير املثقّفني دون أن ينقطعوا عن القول ّ
إن عليه أن يبتكر دورا جديدا هو على غاية من الصعوبة:
وال هو معلم يعلّم الناس التفكيرّ .
فيجب عليه أن ينصت ،وأن يبحث ويبتكر ،وينبغي له أن يحاول مساعدة املنظمات التي
تتّخذ لنفسها مه ّمة الصمود في وجه السياسة النيوليبرال ّية ،ولألسف تزداد هذه املنظمات
َو َهنا مبا في ذلك النقابات .فعليه أن يأخذ على عاتقه واجب مساندة هذه املنظمات بأن
الرمزي الذي
ونخص بالذكر من هذه األدوات تلك التي تواجه األثر
يو ّفر لها أدوات العمل.
ّ
ّ
ميارسه «اخلبراء» املعتمدون لدى املؤسسات الكبرى العابرة للقارات .ذلك أن علينا أن
نس ّمي األمور بأسمائها .فسياسة التعليم احلال ّية على سبيل املثال سطرها احتاد املنظمات
الصناعية وأرباب العمل بأوروبا ( )UNICEو...ويكفي أن نقرأ تقرير املنظمة العاملية
للتجارة حول اخلدمات لنعرف السياسة التعليم ّية التي تنتظرنا في السنوات اخلمس
املقبلة .وال تفعل وزارة التربية والتعليم الفرنسية غير ترديد التعليمات التي صاغها عدد
من احلقوق ّيني وعلماء االجتماع ورجال االقتصاد ،تلك التعليمات التي ما إن تتّخذ مسحة
قانون ّية حتى توضع موضع التنفيذ.
جدة وصعوبة :تعزيز العمل على
وميكن للباحثني كذلك أن ينجزوا شيئا آخر أكثر ّ
سياسي ومن ثم
اجلماعي قصد ابتكار مشروع
تو ّفر الشروط التنظيم ّية الالزمة لإلنتاج
ّ
ّ
العمل ثانيا على تو ّفر الظروف التنظيم ّية الالزمة لنجاح مثل هذا املشروع املبتكر والذي
أن اجلمع ّية التأسيس ّية لـ1789
سيكون بال ريب مشروعا جماع ّيا .فلنتذ ّكر في نهاية األمر ّ
وجمع ّية فيالدلفيا كانتا تتك ّونان من أشخاص هم مثلك ومثلي ،لهم تكوين رجل قانون،
قرؤوا مونتسكيو وابتكروا هياكل دميقراط ّية .وباملثل ينبغي اليوم أن نسير على املنوال
أن مبقدور بعضهم أن يقولوا لنا « :ولكن توجد
عدة أشياء...ومن
البديهي ّ
نفسه ونبتكر ّ
ّ
اآلن برملانات ،واحتاد للنقابات األوروبية ،وضروب شتى من املؤسسات املنوط بعهدتها ما
تطلبه ».لن أنصرف هنا إلى إقامة الدليل على ما أقول ،ولكن ينبغي أن نكون على يقني
أحتدث عنه من ابتكار .فمن الواجب إ ًذا
أن هذه املؤسسات ال تستطيع أن تنجز ما
من ّ
ّ
خلق الشروط املالئمة لهذا االبتكار .ينبغي املساعدة على إزالة العوائق التي حتول دون
املعني
هذا االبتكار ،وهي عوائق موجودة في جانب منها في صلب احلراك االجتماعي
ّ
ونخص بذلك النقابات...
بإزالتها،
ّ
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نتحدث اآلن عن توفر حظوظ
أن بإمكاننا أن
ِل َم يحقّ لنا أن نكون متفائلني؟ أعتقد ّ
ّ
معقولة للنجاح ،فهذا هو الوقت املناسب ،اللحظة املواتية .عندما كنا نر ّدد هذا اخلطاب
وبأن الناس يعاملوننا
حوالي سنة  ،1995كان لدينا يقني مشترك بأن ال أحد ينصت إلينا ّ
على أننا مجانني .فقد كان ثمة أشخاص من أمثال «كاسندر» ّ
يحذرون من وقوع كوارث،
فيُسخر منهم وما يكون من الصحف ّيني إلاّ
التهجم عليهم وشتمهم .أما األن فقد ق ّل ذلك.
ّ
ألن عمال مه ّما قد أجنز .فقد وقع مؤمتر «سياتل» وما رافقه من مظاهرات .ث ّم
ملاذا؟ ّ
إن انعكاسات السياسة النيوليبرال ّية -التي كنّا قد ن ّبهنا إليها بطريقة مج ّردة -أخذت
ّ
إن أكثر الصحف ّيني محدود ّية
أن الناس أصبحوا يفهمون اآلن ...بل ّ
تتراءى للعيان .كما ّ
مؤسسة
مؤسسة ال حتقّق أرب��اح��ا بنسبة  15في املئة هي
أن
وع�ن��ادا ص��اروا يعرفون ّ
ّ
ّ
ش��د كارث ّية ألنبياء الش ّر (الذين كانوا
مهددة باإلفالس .لقد بدأت تتحقّق النبوءات األ ّ
أكثر معلومات من غيرهم) .ليس الوقت مب ّكرا ،ولكنه ليس متأخّ را أيضا .ألننا ما نزال
وألن الكوارث لم تزد على مجرد البدء .فما زال الوقت متاحا له ّز احلكومات
في البدايةّ ،
االجتماعية -الدميقراط ّية التي يعشقها املثقّفون عشقا السيما حني يتلقون منها منافع
أ ّيا كان نوعها.
اجتماعي أورو ّب��ي أن يكون ناجعا إن لم يجمع داخله
ألي حراك
الميكن حسب رأيي ّ
ّ
االجتماعي والباحثني ،بشرط أن يقع إدماج الباحثني
ثالثة مك ّونات ،النقابات واحلراك
ّ
طبعا ال االكتفاء مبجرد وضع بعضهم إلى جوار بعض.
بد من املجازفة .فاملسألة ليست مسألة مسيرة استعراضية منشي فيها متخاصرين
ال ّ
مثلما يفعل النقابيون سيرا على العرف املعتاد بداية ك ّل شهر مايو .بل يجب أن نقوم
بأفعال من قبيل احتالل املقرات..إلخ .وه��ذا ما يتطلّب اخليال والشجاعة في الوقت
نفسه .ولكن أو ّد أن أقول أيضا « :حذار من « النقابو فوبيا» .فث ّمة منطق لألجهزة النقاب ّية
بد من فهمه» .ملاذا أقول للنقاب ّيني أمورا قريبة من وجهة نظر احلركات االجتماع ّية
ال ّ
حول النقاب ّيني ،وملاذا أقول للحركات االجتماعية أمورا قريبة من الرؤية التي يحملها عنهم
أن رؤية ك ّل مجموعة لذاتها بالشكل الذي
النقابيون؟ السبب الذي يدفعني إلى ذلك هو ّ
ترى عليه غيرها من املجموعات ،هو الشرط الذي يسمح لنا بأن نتغلّب على االنقسام
الذي ي��ؤ ّدي إلى إضعاف مجموعات هي ضعيفة في األص��ل .فحراك مقاومة السياسة
النيوليبيرال ّية هو في عمومه حراك ضعيف وقد زاده ضعفا ما يوجد داخله من انقسامات:
إنه أشبه مبح ّرك يستهلك  80في املئة من طاقته في حالة النشاط أي ما مي ّر به من
توتّرات واحتكاكات وصراعات  ..إلخ .فبإمكان هذا احمل ّرك أن يسير أسرع وأبعد بكثير
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مما هو عليه اليوم لو...
متعددة األضراب.
موحد
ّ
ّ
إن العوائق التي حتول دون بعث حراك اجتماعي أورو ّب��ي ّ
فثمة عوائق لغو ّية وهي عوائق مهمة جدا يتّضح خطرها في التواصل مثال بني النقاب ّيني
واحلركات االجتماع ّية .ففي حني يجدر بالكوادر العليا استعمال اللغات األجنبية ،ال
يعرف إال عدد قليل من النقاب ّيني واملناضلني اللغات األجنبية ،وهم وال يعرفون منها إال
اليسير .وتبعا لذلك أصبحت عوملة احلركات االجتماعية والنقابات أمرا عسير املنال.
وتلي العوائ َق اللغوية العوائ ُق املتّصلة بالعادات وطرائق التفكير وجبروت البنى االجتماعية
والبنى النقاب ّية.
جماعي لبنى جماعية لالبتكار تنجب حراكا اجتماع ّيا جديدا
إنه العمل من أجل ابتكار
ّ
أي :مضامني جديدة وأهدافا جديدة ووسائل عمل دول ّية جديدة.
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في رحاب الضمير
أ.د .علي أسعد وطفة
أستاذ علم االجتماع الرتبوي  -جامعة الكويت

ُشغل املفكرون منذ القدم مبسألة الضمري األخالقي ،فتناولوه بالتحليل والتفسري،
استكشافًا ملا ينطوي عليه من أسرار ،وما يكتنفه من تعقيد ،وما يكمن فيه من خفايا .لقد
أذهلتهم هذه القوة األخالقية اخلف ّية التي تكمن يف أعماق اإلنسان ،هذه القوة التي
متارس وظيفتها يف توجيه السلوك أخالقيًا عند اإلنسان ،إذ تنهاه عن ارتكاب الرذائل ،
ّ
وحتض على فعل
وإتيان املعصية ،وتص ّيد اآلثام ،فتعمل على توجه الفعل األخالقي،
ثم تقوم بإصدار األحكام على األفعال التي يقوم بها الفرد ،وأخريًا تعاقب الفرد
اخلري ،ومن ّ
بالتعذيب والتبكيت ،عندما يرتكب معصية ويصيب شرا.

لقد تساءل الباحثون ،على م ّر العصور ،عن طبيعة هذه القوة األخالقية التي تفرض نفسها
في كل موقف إنساني يتعلق بالفعل األخالقي ،واحتاروا في تفسيرها ،فذهب بعضهم إلى القول:
بأنها قوة نفسية ،ووصفها بعضهم اآلخر بأنها قوة روحية ،وقيل عنها بأنها بأنها قوة عقلية
خالصة ،وتواتر الوصف بأنها قبس من نور إلهي ،يكمن في أعماق اإلنسان ،فينهاه ويهديه
ويعاقبه .وجميعهم يتفق على وجود هذه القوة ويصفون تعاقب حاالتها؛ فالضمير قد يضعف
ويكبر وينمو ويضمحل ويصاب بحاالت متعاقبة من التغاير في أحوال ضعفه وقوته ،ولكنه مهما
ضعف فإنه يبقى بصيصاً من نور أخالقي خ ّير ،يضيء لصاحبه الطريق ويهديه إلى الصراط
املستقيم .إنه أشبه مبحكمة داخلية تصدر أحكامها على كل فعل أخالقي يخترق معايير احلق
واخلير واجلمال.
فالضمير مركز إصدار األحكام األخالق ّية املعيار ّية على أفعال وتص ّرفاته ،ما ّ
حتقق منها أو
ما هو في طريقه للتّحقّق ،ويتجلى بوصفه قوة تضرب وجودها في أعمق منطقة في الوجدان
اإلنساني لتقوم بإصدار األحكام األخالقية العليا على سلوك الفرد فتوجهه إلى صراط الهداية
األخالقية ،فإن لم يكن عاقبته بعذاب الضمير وتبكيته وهو أشد أل��وان العذاب الذي خبره
اإلنسان على مدى تاريخه الطويل.
لقد اجتهد املفكرون في حتليل طبيعة الضمير أو الوجدان ،فحاولوا تعريفه والكشف عن
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طبيعته .وميكننا في هذا السياق ،أن نسوق عدداً من احملاوالت التي عكفت على تعريف مفهوم
الضمير ،وحتديد أبعاده وطبيعته وتخومه.
وصف جان جاك روسو  J.J.Rousseauالضمير »:بأنه صوت الروح» ،ووصف األهواء»:
بأنها صوت اجلسد» ،ويخاطب روسو الضمير قائال« :أيها الضمير… أيتها الغريزة اإللهية ،أيها
الصوت السماوي اخلالد ،أيها احلاكم املعصوم الذي يفرق بني اخلير والشر ،أنت الذي جتعل
اإلنسان شبيهاً بالله ،فتخلق ما في طبيعته من سمو ،وما في أعماله من خيرية ،لوالك ملا وجدت
في نفسي ما يرفعني على احليوان إال شعوري املؤلم باالنتقال من ضالل إلى ضالل ،مبعونة
ذهن القاعدة له ،وعقل المبدأ له»((( .فالضمير كما يعرفه روسو هو قبس من نور إلهي يتغلغل
ٍ
في أعماق الفرد ليضيء اجلوانب املظلمة فيها ،فيرقى بالفرد إلى مرتبة اإلنسانية ،ومن غيره
يفقد اإلنسان جوهره اإلنساني ،ويتحول إلى مجرد كيان بهائمي ال قيمة له في سلم االرتقاء،
فالضمير وفقاً لروسو مينحنا جوهرنا اإلنساني ،ألنه ومض وجودنا األخالقي ،بوصفنا كائنات
خالقة ،ترتقي على ما غيرها في مملكة الكائنات احل ّية.
ويطابق فرويد بني الضمير و»األنا األعلى» وهو املنطقة األكثر قدسية في الكيان السيكولوجي
للفرد عند فرويد ،فاألنا األعلى هو احملكمة العليا في الكيان اإلنساني التي تعنى بإصدار
األحكام األخالقية ،وتوجيه الفعل اإلنساني توجيهاً أخالقياً ،ينشد اخلير واحلق واجلمال،
ويرفض الباطل والشر والفساد.
ويقابل فرويد بني «األنا األعلى» وبني «الهو» ،وإذا كان «األنا األعلى» كما يراه هو الضمير
األخالقي ،فإن» الهو»  -وهي منطقة الغرائز وامليول في الكيان النفسي للفرد -ميثل منطقة
الشهوة إذ يعبر عن مطالب اجلسد ويلبي امليول الطبيعية الغرائزية في اإلنسان .وعلى هذا
النحو ،يتجلى األنا األعلى في صوت احلق والضمير والقيمة األخالقية ،في الوقت الذي يعبر
فيه» الهو» عن صوت الشهوة والرغبة وامليل والعاطفة والهوى .واحلياة األخالقية تكون – وفق
فرويد -بالصراع األبدي ما بني «األنا األعلى» وما بني «الهو» الذي يعبر عن منطقة الرغائب
وامليول والشهوات في الفرد ،ويرى بأن هذا الصراع هو صراع بني اجلسد وبني العقل ،بل هو
صراع بني النور وبني الظالم في الكيان النفسي للفرد.
لقد شكل مفهوم الضمير حتدياً أبيستيمولوجياً بالنسبة للمفكرين والباحثني ،فعكفوا على
(((  -نقال عن :أحمد ابو زايد ،الضمير ،املوسوعة العربية ،املجلد الثاني عشر،
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تعريفه وتصنيفه ،والفصل بني حدوده ورسم تخومه .وقد ق ّدم كل تعريف من هذه التعريفات
إضاءة جديدة لبعض من معانيه ودالالته ،وشكلت اجلهود املبذولة في تعريفه مجتمعة نوعاً من
األدب الفكري الذي لم يستطع أبداً أن يستنفد الثراء األخالقي الذي يتسم به مفهوم الضمير
الذي شكل قضية فكرية نثير تساؤالت متجددة حول هذا الكيان اإلعجازي مبا ينطوي عليه
من أسرار كبيرة.
والضمير ،في اللغة العربية ،املستور املضمر الساكن في األعماق .ويد ّل أيضاً على املضمر
ّ
في النّفس ،املوجود وجوداً خفياً ال يكشفه النظر ،إ ّن ُه املستور من العواطف والنّوايا ا ّلتي تظهر
السريرة.
عند احلاجة أو االستثارة.
ّ
السر ،أو في ّ
فالضمير باطن اإلنسان ،وما يخفى في ّ
الس ُّر ِ ُ
اخلاطر ،واجلمع الض َّمائ ُر « .ويقابل كلمة الضمير
وداخ��ل
ِ
والضمير في لسان العرب» ِّ
العربية كلمة  Conscienceفي اللغة الفرنسية ،وتعني بأنها إحساس أخالقي داخلي ميكن
اإلنسان من أن يكون شاهداً على نفسه أي على ما يقوم به من أفعال خيرة أو شريرة.
وقد جاء في املعجم الفلسفي ملراد وهبة بأن الضمير ..»:خاص ّية العقل في إصدار أحكام
معيار ّية تلقائ ّية ومباشرة على القيمة األخالق ّية لبعض األفعال الفرد ّية املع ّينة .وحني يتعلّق هذا
الضمير باألفعال املقبلة فإ ّن ُه يتّخذ شكل صوت يأمر أو ينهى ،وإذا تعلّ َق باألفعال املاضية فإ ّن ُه
ّ
(((
ّ
ضمير التكلم . ».ويالحظ أن هذا التعريف يركز على الطابع العقلي للضمير حيث هو خاصية
من خواص العقل ووظيفة من وظائفه وهذا التعريف ينسج إلى ح ّد كبير مع التيارات العقالنية
التي تنظر إلى األخالق بوصفها كينونة عقلية خالص كما هو احلال عند سقراط وكانط.
ويعرف الالند  A.Lalandeالضمير « بأنه خاصة مت ّكن الفكر البشري من إطالق أحكام
معيارية عفوية ومباشرة على القيمة األخالقية لبعض األعمال الفردية احملددة»((( .ويتضح
أن الالند يركز على اجلانب العقلي في الضمير الذي يأخذ طابعاً عفوياً في سائر أحواله في
إصداره ألحكامه األخالقية.
فالضمير وفقاً ألغلب التعريفات يتمثل في شعور غريزي باخلير والشر ،إذ ميكن لإلنسان
أن يرجع إلى ضميره حينما اليجد متسعاً من الوقت ،أو ال يتيسر له فحص القيمة األخالقية
للعمل قبل اإلقدام عليه فحصاً منهجياً .ويكون هذا بطريقة استفتاء العمق الوجداني الذي
يقدم إجابات عفوية حول مصداقية الفعل األخالقي فيؤكد خيره ويحض عليه أو يستشعر
شره فينهى عنه .وهذا ما يتوافق ورؤية أصحاب النزعة احلدسية والصوفية الذين ينظرون
(((  -وهبة ،مراد ،املعجم الفلسفي ،طبعة ثالثة ،دار ال ّثقافة اجلديدة ،القاهرة ،1979 ،ص.247
(((  -أحمد ابو زايد ،الضمير ،املوسوعة العربية ،املجلد الثاني عشر،
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إلى الضمير بوصفه قوة فطر ّية تدرك اخلير ّ
والش ّر حدسياً من غير خبرةٍ سابقة أو فحص أو
تأمل ،وقد أنكر ّ
الطبيع ّيون ذلك ورجعوا به إلى التّجربة ،فقرنوا ما بني احلكم على أخالق ّية
األفعال بنتائجها.
وفي سياق آخر ،لم يكتف صاحب املعجم الفلسفي بالكشف عن طبيعة الضمير في تعريفه،
خاصة يصدر بها اإلنسان أحكاماً مباشر ًة على
بل تناول وظائفه وديناميات فعله ،فع ّرفه بأنهّ »:
القيم األخالق ّية ألعمال مع ّينة ،فإن تعلّ َق مبا وقع ،صاحبه ارتياح أو تأنيب ،وإن تعلّ َق مبا سيقع
كان آمراً أو ناهياً «(((.
وفي هذا املقام يركز إيغور كون في معجمه األخالقي على حتديد الوظائف األساسية
للضمير ،ويؤكد على وظيفته الرقابية التي تأخذ طابعاً ذاتيا ،ويرى بأن فعالية الضمير مشبعة
بالطابع االنفعالي الوجداني ،حيث تتمثل وظيفة الضمير ف��ي »:مراقبة ال � ّذات األخالق ّية،
والصياغة الذات ّية املستقلّة لواجباتها األخالق ّية ،ومطالبة نفسها بتأديتها ،وإعطاء تقييم ذاتي
ّ
األخالقي عند ّ
الشخص ّية ،وقد ال يتجلّى
ملا قامت به من تص ّرفات ،وأحد جتلّيات وعي الذات
ّ
الضمير في صورة إدراك عقلي لقيمة األفعال األخالق ّية ،فقط ،بل وفي صورة معاناة عاطف ّية،
ّ
كما في ّ
الضمير
فإن ّ
الضمير ،أو في أحاسيس» راحة ّ
الشعور بتأنيب ّ
الضمير» اإليجاب ّية .وعليهَّ ،
هو وعي ّ
الشخص ّية ال ّذاتي لواجبها ومسئوليتها جتاه املجتمع»((( .فالضمير وفقاً لهذا التعريف
يتميز بطابعه الذاتي ووظيفته تتمثل في املراقبة واملطالبة والتقييم والوعي والعقاب واإلحساس
بالسمؤولية االجتماعية وذلك من أجل التوجيه األخالقي للسلوك اإلنساني.
وبينما ير ّكز تع ّريف (ك��ون) على اجلانب الوظيفي للضمير ،تؤكد املوسوعة الفلسف ّية
السوفيت ّية على اجلانب العاطفي الوجداني ،كما تؤكد على اجلانب االجتماعي املكتسب في
ّ
فالضمير وفق املوسوعة »:مر ّكب من اخلبرات العاطف ّية القائمة على أساس فهم اإلنسان
تكوينهّ ،
الضمير
للمسؤولية األخالق ّية لسلوكه في املجتمع ،وتقدير الفرد اخلاص ألفعاله وسلوكه .وليس ّ
الضمير
صف ٌة والد ّية ،مّإنا يح ّدده وضع اإلنسان في املجتمع ،وظروف حياته ،وتربيته .ويرتبط ّ
الضمير ،وفي
ارتباطاً وثيقاً بالواجب ،ويشعر املرء عندما يؤدي واجبه على نحو كامل بصفاء ّ
احلالة املضادة أي عندما ينتهك الفرد الواجب فإنه يشعر بألم وخزات التأنيب .وعلى هذا
الضمير يشكل ق ّوة دافع ٌة تعمل على تهذيب الفرد أخالقيا» (((.
األساس فإن ّ
((( مدكور ،إبراهيم ،املعجم الفلسفي ،مجمع اللغة العرب ّية ،جمهور ّية مصر العرب ّية ،الهيئة العامة لشئون
املطابع األميرية ،القاهرة ،1983 ،ص.110 ،
ّ
((( كون ،ايغور ،معجم علم األخالق ،ترجمة توفيق سلوم ،دار التقدم ،موسكو ،1984 ،ص .248
السوفيات ّيني ،بإشراف ،روزنتال .م ،ويودين.ب ،ترجمة ،سمير كرم،
((( جلنة من العلماء واألكادمي ّيني ّ
املوسوعة الفلسفية ،دار ّ
الطليعة ،بيروت ،الطبعة الرابعة ،1981 ،ص.282 ،
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كثير املفكرين يؤكد على أن احلرية تشكل جوهر الضمير ،فالضمير جوهر أخالقي يقوم
على مبدأ احلرية ،ومن غيرها مي��وت ،ومت��وت معه النفوس األب ّية .فاحلرية هي التي متنح
اإلنسان اإلرادة ،ومن غيرها تتحول احلياة اإلنسانية إلى بهائمية مظلمة .وفي هذا األمر يقول
الكواكبي »:احلرية أعز شيء على اإلنسان إذ بفقدها نفقد اآلمال ،ومتوت النفوس ،وتتعطل
الشرائع وتختل القوانني فاحلرية هي أن يكون اإلنسان مختاراً في قوله وفعلة ال يعترضه مانع
ظالم(((() .وقد يكون أجمل القول في احلرية كامن فيما يقول القديس توما اإلكويني عندما
يقول بأن« :اإلنسان احل ّر هو الذي يكون علة ذاته».
فاحلرية تشكل جوهر الضمير األخالقي وعمقه ،حيث يكون الضمير علة الفعل األخالقي
وعلة نفسه ،وتتجلى هذه العالقة األبدية بني احلرية والضمير في هذا التصور الذي يقدمه
إن في حياة الفرد منطقة ح��رام ال يجوز للمجتمع أن يطأ
جون ستيورت مِ ل عندما يقول» َّ
(((
الضمير ،والفكر والوجدان» .
الصحيحة( )...ونع ّبر عنها بحر ّية ّ
ساحتها ،هي موطن احلر ّية ّ
وتع ّد هذه املنطقة املقدسة احمل ّرمة موطن الضمير األخالقي ،حيث يكون الضمير هو السيد
املطلق ،إذ يستمد أحكامه من ذاته ،ويتزود من الصفاء األخالقي الذاتي الذي يتميز به ،فال
يهادن وال يذعن ،وال يخضع إال ألحكام احلق والعقل والواجب والفضيلة والقيمة األخالقية
العليا .ويؤسس هذا للقول :بأن الضمير ال يستقيم إال باحلرية ،وعلى هذا األس��اس يع ّرف
معجم علم األخ�لاق احلر ّية بأنها »:قدرة اإلنسان على حتديد تص ّرفاته بنفسه ،تبعاً لل ّرؤية
أن اإلنسان حني يقوم
ا ّلتي يتبنّاها ،وقدرته على الفعل استناداً إلى قراره ال ّذاتي .وهي تعني َّ
(((
والش ّر ،بني األخالقي وال ّ
بالتّص ّرف ،يختار (االختيار) بني اخلير ّ
الأخالقي»  .وهذا كله يعني
أن احلرية تشكل وطن الضمير وجوهره ،ومن غيرها ،ال ميكن لإلنسان إال أن يكون عبداً صاغراً
لغيره أو مللذاته وأهوائه الذاتية.
وعلى هذه الصورة يتجلى الضمير بوصفه كياناً أخالقياً ،يتسم بالقدرة على توجيه الفعل
األخالقي ،بوصفه الق ّوة األخالق ّية التي تنطلق من ينابيع احلرية ومناهل العاطفة املشبوبة
بالتوهج اإلنساني اخل�لاق ،إن��ه الضمير املنطقة األكثر صفا ًء ونقا ًء في أعماق ال��روح وفي
كينونة العقل ،وبه يستطيع اإلنسان أن يتماهى بجوهره اإلنساني نبضاً بك ّل املعاني األخالقية
والوجدانية السامية.
((( محمد ابراهيم املنوفي ،نحو فلسفة تربوية ملواجهة ظاهرة االستبداد السياسي ،دراسات تربوية،
صادرة عن رابطة التربية احلديثة ،املجلد العاشر ،جزء ،79صص(،)176-97ص.109
((( ب��دوي عبد الرحمن ،موسوعة الفلسفةج ،1ط ،1املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت،
.1984
((( زيادة ،معن ،املوسوعة الفلسف ّية العرب ّية ،معهد اإلمناء العربي ،املجلّد األ ّول ،الطبعة األولى ،معهد
اإلمناء العربي ،بيروت.1986 ،
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أصول التربية  :إضاءات نقدية
إصدار  :لجنة التأليف والنشر بجامعة الكويت 2011
تأليف  :علي أسعد وطفة
مراجعة نقدية :د .عبد اهلل بدران
اجلامعة العربية املفتوحة

ال يخفى على أحد أن الرتبية العربية تعيش أزمتها الفكرية كجزء من أزمة حضارية عامة
تقض مضاجع اجملتمعات العربية املعاصرة برمتها .وال غرو يف القول إن األزمة التي
تعيشها الرتبية العربية تتميز بالعمق والشمول لتأخذ صورة جمود يف املضامني وركود
يف املناهج وانغالق يف الرؤى وتصلب يف التصورات .وإذا كانت الرتبية العربية تعاين حقا
من االنغالق والتزمت واالنقطاع واجلمود،فإن هذا اجلمود واالنقطاع يتجلى يف أكرث
ويتقصف حتت
حاالته مأساوية وبؤسا يف الفكر الرتبوي الذي يختنق يف شرانق اجلمود
ّ
مطارق العدمية والتصلب.
ولنقل ،ويف بعض القول حكمة ،إن تقدم اجملتمعات العربية مرهون بتقدم أنظمتها
الرتبوية ،وإن تقدم األنظمة الرتبوية ال يكون إال بومضة روح نقدية تستطيع اخرتاق احلجب
وكسر اجلمود للخروج بالرتبية ومن ثم باجملتمع ،من عامل الضياع واالختناق إىل فضاءات
تنويرية حضارية جديدة .وال نبالغ إذا قلنا بأن الرتبية العربية حتتاج اليوم فكرا مستنريا
وممارسة فكرية نقدية أكرث من أي وقت مضى للخروج من الدهاليز املظلمة إىل عامل
الضياء والعطاء واملشاركة يف نهضة األمة وبناء حضارتها املأمولة.

فالتربية العربية تختنق بعناصر جمودها وعطالتها وانكسارها حتت مطارق أوضاع التخلف
املدمرة الكبرى التي تعاني منها جميع األوطان في ممالك العروبة واإلسالم .ولم يخف على
املفكرين العرب املعاصرين عمق هذا االنكسار احلضاري فبدؤوا بالعمل على اختراق جدار
الصمت والسكون ،انطالقا إلى آفاق أرحب من فضاءات النقد والرفض والتمرد على أوجاع
الفكر وهزائم العقل وعدمية االستكانة إلى ظالم التقاليد الفكرية املتكسرة حتت حوافر التخلف
املزمن الذي فرضته عصور الظالم.
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وفي دائرة هذا األفق التنويري اجلديد برزت نخبة من من املفكرين التربويني العرب نذروا
أنفسهم للعمل على تطوير التربية والنهوض بالفكر التربوي العربي وجتديده ،إميانا منهم
بأن جتدد هذا الفكر يؤسس حلركة عربية نهضوية تكسر أوضاع اجلمود والتقوقع والتصلب
في الفكر واملمارسة التربوية سعيا إلى فضاءات تربوية إنسانية جديدة .وإلى هذه الفئة من
املفكرين ينتمي مؤلف هذا الكتاب الدكتور علي أسعد وطفة الذي خرج من عمق هذا الصمت
التربوي عبر كتابه اجلديد املوسوم (أصول التربية :إضاءات نقدية معاصرة) ليؤكد انتسابه إلى
مرحلة جديدة من التفكير النقدي الذي ينطلق من التربية وإليها ،سعيا إلى النهوض بالفكر
التربوي العربي املعاصر إلى آفاق نقدية جديدة متجددة .ومن يتأمل في مضامني هذا الكتاب
سيجد أنه يومض برؤية نقدية ألوضاع الفكر التربوي العربي في كليته وشموله ،كما سيجد
فيه رؤية متمردة ضد التقاليد التربوية الظالمية الثاوية في
أعماق هذا الفكر تعطيال ملقومات انطالقه إلى فضاء جديد
ينفتح على شمس احلرية ويستضيء بأنوار العقالنية التربوية
التي لطاملا افتقدناها كثيرا في مراحل الزمن الغابر .فالكتاب
مضمخ بعطاءات النقد والتمرد على أوضاع اجلمود ،ومحمل
بالدعوة إل��ى حركة تنويرية ف��ي الفكر التربوي واملمارسة
البيداغوجية .فاملنهج النقدي الذي يتبناه الكاتب يتجلى في
مختلف املضامني الفكرية لهذا الكتاب الذي يشكل في حقيقة
األم��ر نوعا من املمارسة النقدية الهادفة إل��ى كسر عوامل
العطالة واجل�م��ود في التربية والفكر التربوي ،إذ يتحرك
الكاتب خ��ارج دائ��رة املعتاد وامل��أل��وف واملكرر واملجتر الذي
لطاملا خبرناه وعرفناه وألفناه في الفكر التربوي املعاصر.
وتتضح قيمة هذا العمل عندما نأخذ بعني االعتبار ما يعانيه الفكر التربوي من هيمنة منط
متجانس من التقاليد في الكتابة التي ال تتجاوز في أغلبها حدود النسخ واالستنساخ والسيما
في مجال أصول التربية؛ فاملكتبة العربية تفيض بالكتب التي دبجت في هذا امليدان ،ولكن من
يتأمل في مضامني هذه الكتب يجد أنها ال تخرج عن كونها نوعا مهنيا من الكتابة التي تستنسخ
بعضها بعضا في مستوى املضامني واملنهج والغايات .وال تكاد الكتابة في هذا امليدان تعدو أن
تكون أكثر من تقليد أكادميي يهدف إلى تعريف الطالب ببعض جوانب هذا الفرع العلمي على
نحو يفتقر إلى العمق واألصالة والتجديد.
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وعلى خالف هذه الصورة ينطلق الكتاب من رؤى جديدة تتميز بطابعها النقدي في تناول
موضوعات هذا اجلانب العلمي ،فمنذ البداية يحاول الباحث اخلروج من دوامة التقليد والتكرار
واالجترار مجترحا منهجية جديدة تخاطب العقل وتنزع إلى التجديد في تناول موضوعات هذا
العلم ورسم مناحيه املختلفة.
وراعى الكاتب في تأليف هذا الكتاب أن يكون عميقاً في تناوله ملكونات التربية ،وأن يقدم
صورة واضحة لهذا العلم وفق معايير منهجية تتسم باجلدة واألصالة .والفصول التي تواترت
في هذا العمل لم تكن توليفاً عابراً لكتاب مدرسي أو مقرر جامعي ،بل جاءت جتاوباً ملقتضيات
رؤية علمية شمولية؛ إذ حررت الفصول على أسس منهجية ومعايير علمية ،راعى فيه الكاتب
الدقة العلمية واملوضوعية املنهجية في تناول الظواهر التربوية املدروسة.
ويعلن الكاتب منذ البداية “أن الكتاب ميثل ثمرة جهود مضنية بذلها الباحث على مدى
سنوات طويلة بذلت في البحث والعمل والدراسة ،تقصياً ألهم اجلوانب العلمية في مجال
أصول التربية ،وإنه أي الكتاب ميثل قطوف عقدين من الزمن في ميدان التدريس اجلامعي،
والتأليف في مجال التربية وأصولها وعلومها املختلفة”.
الرسالة التربوية للكتاب:

يعلن الكاتب منذ البداية عن الرسالة اإلنسانية للفكر التربوي األصيل الذي يتميز بحصافته
وانفتاحه ،ويعرف مبرونته ،ويتصف بقدرته على التواصل اخلالق مع مختلف مكونات الوجود
االجتماعي ،ويصف هذا الفكر بأنه يشكل رفضاً لكل أشكال التحجر والتقوقع واالنغالق ،كما
أنه يعبر عن حركة فكرية إنسانية دينامية تنهض على نوابض رؤية كونية تتجاوز كل حواجز
االنغالق على الذات ،واالنفصال عن الواقع تخفياً في املناطق املظلمة من الوجود ،إذ ال ميكن
للتربية احلقّة أن تأخذ طابعاً مقفل املسارات ،منفع ً
ال مع األح��داث ،مغترباً على الواقع ،بل
هي دائماً صورة من صور االنفتاح اإليجابي على الكون في أكثر جوانبه األخالقية واإلنسانية
املضيئة ،عبر أنساق رؤية فلسفية جتوب اآلفاق بحثاً ال ينقطع عن املعرفة اإلنسانية التي تقارب
الكمال وتدانيه.
فاملربي ،كما يقول جون ديوي ،يجب أن يكون فيلسوفاً ،والفيلسوف يجب أن يكون مربياً
بالضرورة .واملربي ال ميكنه أن يكون من غير رسالة تربوية تنهض به إلى آفاق القدرة على استلهام
املعاني ،وتوليد الدالالت الكونية في رحاب احلياة التربوية وفضاءاتها املختلفة .فالتربية رسال ٌة
إنسانية وأخالقية في آن واحد ،ومن ثم فإ ّن التربية من غير رسالة إنسانية فراغ وخواء ،ومن
أجل يجب على املربي أن ينهض إلى مرتبة الفيلسوف في قدرته على مخاطبة العقول البازغة
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والضمائر اخلالقة لألجيال والناشئة ،وحال املربي كحال الصقور التي ال تستطيع أن حتدد
أهدافها إال من الذروة والعلى ،ومن غير هذا التحليق في األجواء واآلفاق يتحول املربي إلى
أعمى بصير ال ميتلك القدرة على املناورة وحتديد غائية الفعل التربوي ومساراته وجدواه.
فاألنساق التربوية املعاصرة تواجه منظومة معقدة من التّحديات التي فرضتها التغيرات،
العاصفة في مختلف امليادين واملجاالت؛ ويتمثل جوهر هذه التّحديات في قدرة األنظمة التربوية
على مواجهة هذه التغيرات ومواكبة صيروراتها احلادثة في مستويات الفكر والنظرية .و أثمرت
هذه املواجهة إحداث تغيرات بنيوية في األنظمة الفكرية التربوية؛ إذ شهدت الساحة املعرفية
والدة أنساق فكرية ونظرية تربوية جديدة في ضوء التصادم مع ثورة األشياء في عالم ال يتوقف
عن صيرورة التبدل والتغير .فالفكر  -كما هي احلياة -مواجهة كبرى مع التّحديات ،وال يستقيم
وجوده إال بقدرته على مواجهة التّغير ومواكبة اإليقاع املتسارع لصيرورة التسارع ،واحتواء اآلثار
التي ميكن أن تترك بصماتها على مقدرات احلياة.
فليس لشيء أن يبقى ويستمر في الوجود ما لم ينطو في ذاته على أسباب منائه وتطوره،
فدوام احلال من احملال ،كما تقول احلكمة القدمية ،وكل شيء يزول ويتالشى ما لم يتطور وينمو
ويتقدم ويستمر في مسار منائه وتطوره وتقدمه ،وال تش ّكل العلوم اإلنسانية استثناء يتجاوز
حدود هذه القاعدة ،فالعلوم تستجمع في ذاتها القوة احلقيقية على االستمرار في الوجود عبر
التقدم والتطور ،ولكي يحظى علم من العلوم أو فن من الفنون بإمكانية االستمرار في الوجود
يجب عليه أن مياحك ويعارك ويصادم من أجل احلضور في عالم املتغيرات والطفرات ،ألن عالم
اليوم يشهد طفرات مذهلة من التطور والتحول والتغير في مختلف امليادين وشتى االجتاهات،
وهذا التحول بقدرته الهائلة يصدم الواقع واألفكار واألشياء ويغيرها ويضعها في مواجهة
التغير ،حيث يجب عليها أن تواكب حركة التّغير والتحول.
ومما ال شك فيه أ ّن الفكر التربوي يكافح ويناضل من أجل مواكبة هذه الدينامية الطاغية
في الوجود ،ومن أجل االستمرار يترتب عليه أن يطور أدواته ومناهجه وأساليب حركته ،وينمي
في ذاته كل إمكانات املناورة من أجل االستمرار في الوجود علماً بني العلوم ،وفناً بني الفنون.
وفي دائ��رة هذه احلركة الدائمة نحو املطالب املتجددة في الوجود يكون التّحدي األكبر
للتربية في قدرتها على االستمرار في عالم املتغيرات واملواجهات ،حيث تولد النظريات والرؤى
اجلديدة والتصورات في عالم يتدفق بعطاءاته الفكرية املستمرة وذلك ملواكبة عالم املستجدات
واملتغيرات.
وفي عمق الفكر التربوي هذا تنبلج إضاءات فكرية جديدة في علم أصول التربية الذي
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أدرك حكمة التجدد وروعة االنسجام وفضيلة التوازن اخلالق وعظمة االنطالق نحو عالم
يفيض باإلثارة والطفرة واجلدة .فعالم التربية يشهد مستجدات فكرية وواقعية أفضت إلى
تغير في مالمح العلوم التربوية وفي وظائفها وبنيتها وكينونتها ،ويتجلى هذا كله في تدفق
هائل للنظريات واألبحاث والدراسات ،وظهور علوم جديدة مثل األنثروبولوجيا التربوية
واإلثنولوجيا واقتصاديات التربية والنظريات التربوية احلديثة التي تتدفق فيضاً في عالم
الفكر التربوي برمته.
ومن هذه الزاوية تولد ضرورة التجديد في املعرفة التربوية نحو آفاق قادرة على النهوض
بالوعي والعقل ،والتفكير التربوي إلى مستويات أكثر شموالً وعمقاً ورحابة .ومن هذا املنطلق
جتد محاولتنا هذه مشروعيتها العلمية في تقدمي صور متجددة للفكر التربوي املعاصر وإضاءات
معاصرة في أكثر جوانبه حداثة وتنوعاً وإبداعاً.
فأصول التربية ،كعلم وفن ومعرفة ،يشهد اليوم تدفقاً فكرياً متجدداً في األدوات والرؤى
واملنهج جتاوباً مع متطلبات التغيير في مصادره اخلارجية
<<
والداخلية .ومم��ا الش��ك فيه أن أص��ول التربية علم يزود
ال�ب��اح�ث�ين مب�ع��رف��ة شمولية ع��ن طبيعة احل �ي��اة التربوية
وفعالياتها املدرسية ،ومي ّكن املربني وال��دارس�ين من تفهم
النظريات العامة التي تفسر الظواهر التربوية بالعوامل
االجتماعية واالقتصادية والفلسفية .فالتفكير التربوي
مبستوياته املختلفة ومضامينه املتعددة ونظرياته املتعددة
وغاياته املضمرة واملعلنة يتواصل ويتحرك ويتواتر عبر
الزمن ،فيرتسم في صورة تأمل عقلي ميتلك هويته اخلاصة ووحدته النقدية املتميزة .وهذا
يعني أن تنامي الفكر التربوي يترافق في العادة مع ظهور مشكالت تربوية مستجدة في الساحة
التربوية ذاتها ،ومن ثم فإ ّن الفكر التربوي يأتي استجابة لعوامل النمو والتعقيد اللذين تشهدهما
العملية التربوية ذاتها عبر تاريخها الطويل .فكل تربية تقترح منوذجاً إنسانياً تسعى إلى حتقيقه،
وهي في دائرة هذا التوجه تعمل على حتديد الفعاليات التربوية لصيرورة اإلنسان في تواتر
منوه من الطفولة إلى الرشد .وهذا النموذج التربوي املنشود ينبثق عن رؤية فلسفية تربوية إلى
اإلنسان غاية و مصيراً .وهذه الغائية الفلسفية تقتضي بناء وشائج جوهرية وأصيلة بني التربية
والفلسفة واحلياة كما بني املربي والفيلسوف .فالصورة التي تسعى التربية إلى حتقيقها مرهونة
ببناء تصورات عقلية وفلسفية كمرتكزات كلية ينطلق منها العمل التربوي بذاته.
وتأسيساً على ه��ذه الصورة نقول :إن على املعلم أو املربي تزويد نفسه مبعرفة نقدية
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شمولية ملختلف أركان العملية التربوية ومصادرها وأصولها كي يكتسب صفته التربوية ،وميتلك
قدرته على بناء األجيال والناشئة بناء إنسانياً أخالقياً يتميز باألصالة والرشاقة واجلمال .ومن
أي تعليم يفتقر إلى املعلم صاحب الرسالة الغائية في التربية واحلياة لن يستطيع أن
املؤكد أن ّ
ينهض باملجتمع ،وينير له دروب املشاركة في بناء الذات واحلضارة اإلنسانية .ومن هنا تبرز
أهمية التأصيل الفكري للمعلمني واملربني والدارسني ،ومتكينهم من فهم عميق وشامل ملختلف
العناصر واملكونات والركائز واملنطلقات ،واألسس التي تش ّكل عماد العملية التربوية برمتها.
وكما أسلفنا فإ ّن علم أصول التربية الذي يبحث في هذه املكونات ويعرف بها يعد مادة حيوية
لعملية بناء املعلم وتشكيله وتأصيل قيمته اإلنسانية والتربوية.
في مضامني الكتاب :

بلغة عربية انسيابية تتصف بجمالها ورشاقتها وقدرتها على التأثير في ذائقة القارئ
يرسم الكاتب معالم وحدود القضايا التي يتناولها في هذا الكتاب ،حيث يجد القارئ نفسه
حتت تأثير بيان لغوي جميل آسر اعتمده الكاتب في مختلف مراحل هذا العمل وفي مختلف
مستوياته العلمية.
يتضمن الكتاب تسعة فصول تغطي أهم املجاالت احليوية ألصول التربية حيث كرس الفصل
األول لبحث التجليات الفكرية في مفهوم التربية ،وخصص الفصل الثاني لدراسة األصول
الثقافية للتربية ،في حني انفرد الفصل الثالث في تناول األصول السيكولوجية للتربية ،ويتضمن
الفصل الرابع بحثا في األصول االجتماعية للتربية ،أما الفصل اخلامس فقد كرس لقضايا
األصول الفلسفية للتربية ،ويتناول الفصل السادس األهداف التربوية في مناحيها الفلسفية ،و
خصص الفصل السابع لدراسة األصول األخالقية للتربية ،أما الفصل الثامن فقد كرس لبحث
األصول األنتروبولوجية للتربية ،وفي الفصل التاسع واألخير جند تناوال لألصول االقتصادية
في لتربية .وإضافة إلى املقدمة واخلامتة جند أن الكتاب يشكل لوحة مكتملة اجتمعت فيها
مختلف التجليات األساسية ألصول التربية الفكرية واالقتصادية واالجتماعية واألنتربولوجية.
يدور الفصل األول حول التجليات الفكرية في مفهوم التربية ويبحث في مختلف اإلشكاليات
التي تتعلق مبفهوم التربية ذاته .ويحاول الباحث الفصل ما بني صورتي التربية كفن وعلم ،
ويبحث في جماع العالقة بني املنهجني فيقول“ :إذا كانت التربية فناً ،فإ ّن هذا الفن ال يعمل في
مادة جامدة ،كفن النحت ،بل في مادة حية تنطوي في ذاتها على مبدأ منوها” ،كما يقول توما
اإلكويني .وباختصار يحاول الكاتب مبا عرف به من منهجية علمية أن يحدد تخوم هذا املفهوم
وحدوده بطريقة منهجية موضوعية حيث يحدد التخوم الفاصلة بني هذا املفهوم؛ أي التربية
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وعلم التربية والتربية والبيداغوجيا وداللة املفهوم في اللغات العربية واألجنبية.
وفي الفصل الثاني من الكتاب يتناول الباحث األصول الثقافة للتربية .كما يتناول العالقة
احليوية القائمة بني التربية والثقافة فيقول“ :بني التربية والثقافة وشائج عالقة فريدة في
طبيعة العالقة بني الظواهر واألشياء ،وتأخذ هذه العالقة طابعاً وجودياً؛ حيث ال تكون الثقافة
من غير تربية ،وال تكون التربية من غير ثقافة .فالتربية مبناهجها ومضامينها وجتلياتها ظاهرة
ثقافية بالضرورة ،ومن ث ّم فإ ّن الثقافة ال ميكن أن تكون خارج دائرة التربية من حيث الوظيفة
والهوية ،فوظيفة الثقافة وظيفة تربوية ،كما أن وظيفة التربية وظيفة ثقافية بالدرجة األولى.
ومثل هذه العالقة تعلن نفسها بوضوح في مختلف مداخل العالقة بني الثقافة والتربية .فالتربية
تنقل الثقافة وحتييها ،ومن غير التربية تضمحل الثقافة وتتالشى ،وكذلك احلال في الثقافة
التي ال تكون إال بقدرتها على التأثير في األفراد؛ حيث يأخذ التأثير فيهم طابعاً تربوياً بالطبيعة
والضرورة .ويبني الباحث أن العالقة بني الثقافة والتربية ليست عالقة ميكانيكية ،بل هي عالقة
وجودية تفاعليه قائمة على تبادل التأثير والفعل حيث يؤدي كل منهما دور املنتج احليوي لآلخر
في نسق عالقات جدلية متنامية بصورة أزلي ًة.

<<

وقد أغنى الكاتب هذا الفصل مبختلف الدالالت واملعاني
التي تدل على عمق العالقة بني التربية والثقافة ،حيث ال
تكون الثقافة من غير تربية أو ال تكون التربية من غير ثقافة.
والفصل غني باألمثلة والبيانات واحملاججات اجلميلة التي
تضع تصورا جميال للعالقة بني املفهومني.

وفي الفصل الثالث جند تناوال منهجيا لألصول السيكولوجية للتربية .يبني الكاتب في هذا
الفصل مختلف النظريات والتصورات السيكولوجية احلديثة للعملية التربوية حيث يجب على
املربي أن يكون عاملا في النفس قبل أن يكون مربيا .ومن أجل أن يقوم املربي بعمله يجب عليه
أن ميتلك معرفة عميقة جوهرية بالتكوين النفسي للطفل ،كما يجب عليه في الوقت نفسه أن
يعرف الكيفية التي حتدث التغيير املطلوب في طبيعة اإلنسان وفي بنيته السيكولوجية ،وهذا
يعني أن املعرفة الدقيقة والعلمية بسيكولوجيا الطفل ومكوناته االنفعالية هي السبيل الوحيد
لتربيته وتعليمه بصورة علمية.
وفي هذا الفصل جند مناقشة نقدية ملختلف النظريات السيكولوجية في مجال التربية
والتعليم ،كما جند حتليال معمقا ألهم املبادئ التربوية املستقاة من مختلف النظريات النفسية
في مجال علم نفس الطفولة وعلم النفس التربوية .وفي هذا السياق يقول املؤلف “لقد ش ّكلت
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املعرفة العلمية ،بطبيعة األطفال وميولهم واجتاهاتهم واهتماماتهم ،فتحا كبيراً في مجال التربية
واحلياة التربوية .وليس لهذا الفتح أن يقف عند حدوده األخالقية ومعانيه اإلنسانية التي تتمثل
في احترام الطفولة ومحبتها ،بل يتجاوز هذا إلى آفاق ال حدود لها يتمثل غيض منها في متكني
املجتمعات اإلنسانية من تفجير ق��درات أبنائها وحتويل طاقاتهم املستلبة قدمياً إلى قدرات
إبداعية خالقة تفيض في الكون عطاءات إنسانية غامرة».
لقد استطاع علم النفس اليوم أن يهتك األسرار الدفينة للنفس اإلنسانية ،وأن يتوغل في
أعماقها ،وأن يكتشف مجاهلها ،وأن يفك رموزها ،ويبدد طالسمها ،وذلكم هو التحليل النفسي
الذي يبحث في األعماق ،ويكتشف مجاهل العقل الباطن للنفس اإلنسانية ،وهو بذلك يقدم
للتربية معرفة سيكولوجية تفوق شطحات اخليال بجمالها ،ويغنيها بأروع إبداعات املعرفة في
مستواها السيكولوجي.
وفي الفصل الرابع جند تناوال لألصول االجتماعية للتربية « فاإلنسان الذي تو ّد التربية أن
حتققه فينا ليس هو اإلنسان على غرار ما أودعته الطبيعة في اإلنسان بل هو اإلنسان على غرار
ما يريده املجتمع كما يقول إميل دوركهامي ،وهذا يعني أن اإلنسان «حيوان اجتماعي بالطبع «،
وتلك هي العبارة املشهورة التي رددها كبار املفكرين ودونتها أقالمهم ،بدءاً باملعلم األول أرسطو،
وانتهاء بابن خلدون في مقدمته املشهورة .فالكينونة االجتماعية لإلنسان تأخذ صور ًة حقيق ًة
دامغ ًة سجلت حضورها املميز في مختلف الثقافات وفي تنوع احلضارات .وفي هذا الفصل
اجلميل يتناول الباحث مختلف األسس املوضوعية للنزعة االجتماعية في التربية ،ويستعرض
مختلف النظريات واالجتاهات السوسيولوجية لهذا امليدان منذ القرن الرابع عشر حتى اليوم
حيث ترتسم معالم النظريات السوسيولوجية في التربية مثل :أوغست كونت ودوركهامي وسبنسر
وبيير بورديو وبازيل برنشتاين وبودلو واستابليه وغيرهم من هؤالء الذين رسخوا النظريات
االجتماعية في التربية .والفصل غني مبختلف النظريات االجتماعية احلديثة في مجال التربية
واملمارسة البيداغوجية للتربية بأبعادها االجتماعية.
ويستعرض الفصل اخلامس األصول الفلسفية للتربية ،ويركز هذا الفصل على تناول مختلف
التيارات واالجتاهات الفلسفية في التربية بدءا من املرحلة اإلغريقية حتى يومنا هذا .فالفلسفة
جتسد قدرة اإلنسان على فهم العالم وإدراكه مبقتضى العقل والتأمل العقلي،
كما يقول الكاتب ّ
والعقل يتماهى بالتساؤل ،ويستلهمه لينطلق منه في عملية تشكيل املعرفة وبنائها ،وهو انطالقاً
من خاصة التساؤل النقدي املفتوح يبني ممالك املعرفة ويرفع حصونها استكشافا للعالم وخوضاً
مستنيراً في متاهاته الغامضة .فبعد أن يحكم الكاتب تعريف الفلسفة وصالتها مع الدين والعلم
واألسطورة وتقاطعاتها مع التربية يستعرض أهم التيارات الفكرية الفلسفية وتأثيرها في التربية
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مثل :املثالية واملادية املاركسية والبرغماتية والوجودية .ويركز الباحث على تناول الفلسفة التربوية
في تناولها لقضايا املعرفة والوجود واملاهية والصيرورة والغاية والقيم األخالقية بصورة معمقة
وأصيلة في هذا الفصل .ويركز على اجلانب الغائي للفلسفة التربوية حيث يقول“ :الفلسفة
أي نظام تربوي يعمل على بناء أجيال تعشق احلقيقة ،وتسعى
عشق مطلق للحقيقة ،وما أعظم ّ
إليها ،وليس أكثر من تعليم الفلسفة يؤدي إلى عشق احلقيقة والتفاني في طلبها» .وهنا جند
تقديراً ال يوصف لعملية التفاني في طلب احلق والصدق واحلقيقة ،فالفيلسوف عاشق للحقيقة،
ينشدها أينما ُوجدت ،على الرغم من اقتناعه باستحالة امتالكه لها باملطلق على وجه اليقني!
وهذا ما يذهب إليه املُربي العظيم لسنج الذي يقول :لو أن الله وضع احلقيقة كلها في ميناه،
وجعل الدافع الوحيد الذي يحرك اإلنسان إلى طلبها في يسراه ،ولو كان في نيته أن يُضلني
ضالالً أبدياً ،ومد نحوي يديه املضمومتني ،وهو يقول :اختر بينهما! لركعت أمامه في خشوع،
رب! أعطني هذه! فاحلقيقة اخلالصة ملكك أنت وحدك!».
وهتفت وأنا أشير إلى يسراهِّ :
وفي الفصل السادس تتجلى رؤى الكاتب في مجال األهداف التربوية حيث يتناول مختلف
االجتاهات والنظريات والتصورات والفلسفات التي تتناول الغايات التربوية وأهداف التربية في
املنظومات الفكرية والتربوية العربية .فاألعرج الذي يسلك الطريق الصحيح يسبق العداء الذي
يسلك الطريق اخلطأ» كما يقول فرنسيس بيكون ،والعالَم يفسح الطريق ملن يعرف إلى أين هو
ذاهب» كما يقول رالف وامرسون.
فاألهداف التربوية ،في بنيتها وآليات اشتغالها ،تشكل ظاهرة تربوية معقدة ،تتخاصب فيها
معطيات الفكر مبعطيات الواقع ،وتتكامل في تكويناتها طموحات املجتمع مع طموحات الفرد،
وتتجلى في مضامينها فلسفة املجتمع مع فلسفة الفرد ،كما تتبلور في ذاتها الروح احلضارية
للمجتمع مبا متتلكه الروح من قدرة على مواجهة التّحديات التي تفرضها احلياة مبعطياتها
احلضارية واإلنسانية.
يعرف الكاتب األهداف التربوية بوصفها انعكاسا لطموحات املجتمع وتطلعاته ورؤية للصورة
اإلنسانية التي يريدها املجتمع ويرتضيها لنفسه .وتأخذ األهداف التربوية مداها وجوهرها
في قدرتها على حتديد صورة اإلنسان املستقبلي التي يريدها املجتمع لنفسه مبا يجب أن تكون
عليه هذه الصورة من سمات وخصائص وماهيات .وغالباً ما تكون األهداف التربوية محض
أي
إجابة عن تساؤالت تربوية تقليدية قوامها :ما صورة اإلنسان الذي نرغب في بنائه تربوياً؟ ّ
أي مجتمع نريد؟ ما حدود هذه الصورة؟ وما طبيعة األدوات التي ميكن أن تعتمد
إنسان نريد؟ ّ
في حتقيقها؟ وتنبثق في اإلجابة عن هذه التساؤالت الغائية فلسفة تربوية تستجيب نقدياً
ملسألة هوية اإلنسان وكينونته التربوية .تلك هي أبعاد اإلشكالية التي تضعها فلسفة األهداف
346

أصول التربية  :إضاءات نقدية

مراجعة نقدية :د .عبد الله بدران

التربوية أمام العقل النقدي وتسعى إلى حتديدها وتفكيكها وحتليلها.
ثم يتناول الكاتب مفهوم األهداف التربوية ويفصله عن مختلف املفاهيم املتداخلة معه ،و
يبحث في وظيفة األهداف وفي أهميتها  ،ويرسم صورة واضحة ملضادر اشتقاقها .ويتناول أبرز
سماتها ومعاملها .ويتحدث عن تكامل مصادرها الفلسفية والفكرية ويبرز أهميتها في قدرتها
على التجاوب مع حاجات املجتمع وتطلعاته  .ويؤكد في نهاية الفصل على أهمية املراجعة
النقدية لألهداف التربوية والسيما فيما يتعلق ببناها وآليات اشتغالها ،ومراحل تنفيذها،
وضرورات تطويرها إلى مستويات ما تفرضه احلياة من تطورات جديدة وحتديات متجددة.
وفي الفصل السابع يطالعنا الكاتب مبوضوع األصول األخالقية للتربية  ،ويصدره مبقولة
كانط اجلميلة « :ثمة أمران ميألان نفسي إعجاباً واحتراماً :السماء املزدانة بالنجوم فوقي،
والقانون األخالقي في أعماقي»  .يرى الكاتب أن البعد األخالقي يش ّكل ركناً أساسياً من
أركان العملية التربوية ونسقاً حيوياً في نسيج وجودها .وإنه
<<
من الصعوبة مبكان الفصل ما بني األخالق والتربية ،إذ ال
يكون أحدهما من غير اآلخر أب��داً ،فالتربية فعل أخالقي
في جوهره كما أن األخالق فعالية تربوية بطبيعتها .ويتجلى
ه��ذا التصور للعالقة م��ا ب�ين التربية واألخ�ل�اق ف��ي رؤية
هربرت سبنسر األخالقية؛ إذ غالباً ما كان يردد قائ ً
ال« :إ ّن
الغرض اجلزئي والكلي من التربية يتمثل في فكرة واحدة
هي “الفضيلة « .وتأسيساً على هذه الرؤية ال ميكن لألخالق أن تنفصل عن جوهرها التربوي،
في الوقت الذي ال ميكن فيه للتربية أن تنقطع عن كونها رسالة أخالقية في أشمل جتلياتها
اإلنسانية وأعمقها على اإلطالق .وعلى هذا النحو يصعب متاماً إيجاد احلدود الفاصلة بني
التربية واألخالق ،أو بني األخالق والتربية ،ألن ك ً
ال منهما يرتهن باآلخر ،ويتكامل معه في عملية
بناء الفرد والـتأثير في سلوكه والنهوض به إلى مستوى السمو اإلنساني واألخالقي.
فاألخالق نظام من القيم يوجه حياة الفرد ويرتقي بها إلى مستوياتها اإلنسانية ،حيث
ال ميكن لإلنسان أن يكون إنساناً إال في صورته األخالقية .واإلنسان هو الكائن الوحيد في
مملكة الكائنات الذي يرتقي إلى مستوى الفضيلة مضحياً برغباته وميوله على مذابح السمو
األخالقي ،سعيا إلى جتسيد قيم احلق واخلير واجلمال والفضيلة والشرف والكرامة والتضحية
واإليثار والتسامح والشجاعة والنبل اإلنساني ،وتلك هي القيم والفضائل التي تش ّكل جوهر
احلياة األخالقية والتربوية في آن واحد.
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يتناول الكاتب في ه��ذا الفصل مفهوم األخ�لاق وي��رى أنها منظومة من القيم واملعايير
السلوكية التي يرتضيها املجتمع لنفسه وأفراده نشداناً لفضائل احلق واخلير واجلمال ،وهي من
حيث وظيفتها توجه األفراد إلى ما يجب عليهم القيام به ،وتنهى عما يجب جتنبه في مختلف
املواقف احلياتية واإلنسانية .يتناول الكاتب مفهوم األخالق في الثقافة اإلنسانية ،ثم يعمل
على حتليل املفهوم وحتديد تخومه الفكرية  .ثم يتناول األبعاد التربوية ملفاهيم  :احلق واخلير
والواجب والضمير واجلمال وغيرها من القيم وضرورتها في التشكيل التربوية للفرد ويعالج
هذه املفاهيم في إطار املقوالت والنظريات الفكرية واألخالقية والتربوية السائدة  .ثم يتناول
الفصل االجتاهات الفكرية املثالية واملادية والطبيعية في مجال التربية واألخالق .
ويعرج الفصل على مفهوم التربية األخالقية في املدرسة واملؤسسات التربوية ،ويؤكد على
الضرورة احليوية للمسألة األخالقية في هذه املؤسسات في عصر يضج بكل معطيات االنحراف
واجلرمية والعطالة واجلمود  .وينتهي الكاتب في هذا الفصل إلى القول  :إن التربية معنية
بترسيخ نسق من الفضائل والقيم األخالقية في وعي الطالب ووجدانهم ،وتتمثل هذه القيم في
فضائل :األدب ،والكرم ،والتسامح ،واإلخالص والرحمة ،والعفة ،والنزاهة ،والصبر ،والتأني،
والشفقة ،والرقة ،واللطف ،واالعتدال ،والشكر ،والعرفان ،والصدق ،والشجاعة ،والتواضع،
والدعابة ،والظرافة ،والعدالة ،والبساطة ،واحلب واحلق ،واخلير ،واجلمال.
في الفصل الثامن يتناول الكاتب األبعاد األنتروبولوجية للتربية  .ويطالعنا الكاتب في
مقدمة الفصل بالقول  « :عندما يقرأ اإلنسان في صفحات األنتربولوجيا ،ويتجول في رحابها
الواسعة ،ويتهادى في فضائها الفسيح ،يسيطر عليه فضول علمي غامر ،يأخذه في رحلة البحث
عن الدالالت واملعاني الكبرى للوجود اإلنساني؛ وعندما يستزيد من القراءة ،متتلكه نزعة غامرة،
ورغبة جامحة ،تشده للترحال على مراكب هذا العلم ،بحثاً عن املعرفة واحلقيقة ،واستكشافاً
للجمال املكتنز في عالم اإلنسان ،واحلياة اإلنسانية .فاألنتربولوجيا حالة من الترحال في
اجلوانب اخلفية الغامضة من احلياة اإلنسانية ،وهو نوع من الترحال الذي يأخذ القارئ إلى
ّ
ويفك رموزها ،ويكتنه أسرارها ،وينهل من معينها.
عوالم غريبة وبعيدة ليستكشف معانيها،
ولطاملا كانت الرحلة على مركب األنتروبولوجيا أشبه برحلة سحرية في عالم من األسرار يفيض
بالغامض والصامت واملكتنز والرمزي واخليالي واملدهش واألسطوري والواقعي واحلقيقي في
آن واح��د ،ويقيناً أن الترحال في هضاب هذه األنتروبولوجيا أشبه برحلة في قارب يتهادى
في مجرى ٍ
واد جميل عميق حتيط به أسرار الطبيعة وجمالها ،حيث حتمل كل انسيابة على
صفحات املاء استكشافاً متجدداً لسحر الطبيعة وجمالها وألقها ،فال يأمنن املسافر على نفسه
من اإلصابة بخدر ودوار افتتاناً بجمال الطبيعة ،واندهاشاً بأسرارها «.
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إنك لتقف بإعجاب كبير ،ودهشة أكبر ،أمام هؤالء األنتروبولوجيني الذي حطوا الرحال في
عوالم بعيدة ،فعاشوا مع أقوام بدائية تصارع في حياتها اليومية أشد قوى الطبيعة ،كما في
جبال اإلسكيمو اجلليدية ،وفي شمس الصحارى احلارقة ،في جزر األوكيناوا والتروبرياندر
وغينيا اجلديدة ،وفي كل األصقاع اجلغرافية الغريبة والعجيبة .فالترحال والتجوال والسير
الذاتية والتدوين األدب��ي مناهج حقيقية في التكوين األصيل لألنتربولوجيا التي تعد نتاجاً
طبيعياً لتطور الرحلة واألدب والتشويق عبر التاريخ من رحالت ابن بطوطة حتى السندباد
البحري .فكيف تستطيع أن تقف أمام هذه العناوين الساحرة دون أن تصاب بدوار ،كأن تقف
قارئاً لـ “املدارات احلزينة” لكلود ليفي ستروس ،واملجتمع القدمي ملورغان ،واملغامرون في غرب
احمليط الهادئ ملانيلوفسكي ،ومئات العناوين حول الطوطم والتابو والسحر واملعجزة والدين
واألخالق في احلضارات القدمية.
وعلى هذا املنوال األنتربولوجي ،تكمن األصالة العلمية لألنتربولوجيا التربوية في قدرتها
الهائلة على استكشاف العمق وال��روح والداللة واملعنى الكامنة في قلب العمليات التربوية،
بطريقة تفوق حدود وإمكانات الفروع العلمية األخرى التي تبحث في قضايا التربية ومشكالتها
حي كلي شمولي مضمخ
وحتدياتها .فنحن مع األنتربولوجيا التربوية جند أنفسنا في مشهد ّ
بداللته اإلنسانية مفعم بزخم احلياة ودفعها ،وذلك ألن األنتربولوجية تتناول القضايا التربوية
في سياقها اإلنساني احلي ،وكأنك في مشهد خالق خالب تتفاعل فيه كل اللحظات واجلزئيات
واملواقف واملعاني وال��دالالت التي تشترك جميعاً في بناء املشهد التربوي في حركته ونقلته
وتكونه وانبساطه وانعطافه ،فتقف مذهوالً مسحوراً أمام هذا الفعل اإلنساني الذي يجمع
بأطراف الواقع والعقل والرمز والوجدان في نبضة واحدة .وتأتيك اللحظات اآلتية للمشهد،
حيث يتم استخدام الرموز والدالالت واملعانى والكلمات واإلشارات واإلمياءات جميعاً في عملية
توصيف الفعل التربوي واستخراج احلقائق الكامنة فيها جلية واضحة تخاطب العقل والوجدان،
ومتنحهما القدرة على الفهم والتمثل.
وما يؤسفنا أن احلقيقة التربوية في حلتها األنتروبولوجية ما زالت بعيدة املنال في
ثقافتنا التربوية ،وفي مجال حياتنا األكادميية التي تكاد تخلو إال من إشارات هنا وهناك
عن بعض الدراسات األنتربولوجية التربوية النادرة التي تقع في بعض الكتب التربوية
على نحو مختصر .وهذا يدل على ضعف كبير في حضور هذا العلم العظيم في األنساق
املعرفية العربية بصورة عامة .وإنني ألجزم بأننا في أمس احلاجة اليوم إلى بناء هذه
األنتربولوجيا التربوية ،وتأصيل حضورها في ثقافتنا ووعينا وحياتنا األكادمية؛ ملا تنطوي
عليه من أهمية وخطورة وحساسية وق��درة منهجية في استلهام احلقيقة ،واستكشاف
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املناحي األساسية لعالم تربوي مجهول برمته وكليته.
في هذا الفصل يفدم الكاتب محاولة جادة في اإلجابة عن مجموعة من األسئلة  ،أهمها:
ما األنتربولوجيا وما تعريف األنتربولوجيا التربوية؟
ما املراحل التاريخية التي م ّر بها تطور األنتروبولوجيا التربوية؟
ما طبيعة املناهج السائدة في األنتروبولوجيا التربوية وما سماتها ؟
ما أهم املكونات الفكرية والنظرية لهذا الفرع العلمي الناشئ ؟
ما صورة هذا العلم في بعض البلدان والسيما املتقدمة منها ؟
يتميز هذا الفصل بغناه حيث يتناول الباحث األنثروبولوجيا التربوية في أغلب بلدان العالم،
ويستجوب ما تنطوي عليه من قيم وتصورات وأفكار ونظريات تربوية  .وباختصار فإن الكاتب
يقدم لنا عبر هذا الفصل
مشهدا لألنتروبولوجيا التربوية يتصف بغنى املضامني فكرية حول معطيات هذا العلم الناشئ
ونظرياته وتعيناته في دوائر املكان والزمان .ويختتم الكاتب هذا الفصل بالقول  “ :إن األنتروبولوجيا
التربوية ما تزال غائبة في حياتنا األكادميية في الوطن العربي ،وهذا الفرع املعرفي اجلديد يحتاج
إلى جهود من الباحثني واملفكرين العرب لتقدمي هذا العلم والتعريف به متهيداً للمشاركة في تأصيله
علمياً عبر الدراسات والبحوث األنتربولوجية املمكنة في دائرة حياتنا املدرسية املثقلة بهموم العصر
ومشكالته .في ه��ذه ال��دراس��ة حاولنا أن نقدم إجابات عن األسئلة التي طرحناها ح��ول ماهية
األنتروبولوجيا ،وتعريفاتها ،ومراحل نشوئها وتكونها ،وانتشارها في أصقاع العالم .ومما ال شك فيه
أ ّن هذا املوضوع يحتاج إلى دراسات وأبحاث كثيرة ،وحسبنا أننا قدمنا صورة مصغرة ومختصرة
لهذا الفرع العلمي ،ونأمل لهذا اجلهد املتواضع أن يقرع األجراس منبها إلى أهمية تعريب هذا العلم
على أمل املشاركة في معطياته وأبحاثه ونهضته في املستقبل القريب”.
في الفصل التاسع يتناول الكاتب األصول االقتصادية للتربية  ،ويستهله بالقول املأثور ملهاتير
محمد الذي يقول  « :عندما أصلي أميم وجهي صوب مكة ،ولكنني عندما أريد بناء بالدي أميم
وجهي شطر اليابان» .ويؤكد الكاتب في هذا الفصل على العالقة اجلوهرية املتنامية بني التربية
واالقتصاد التي تأخذ صورة معقدة من التفاعالت يتشابك فيها املعرفي باالقتصادي والسياسي
بالتربوي دون انقطاع .ومما الشك فيه أن هذه العالقة بني التعليم وسوق العمل قدمية قدم
التاريخ ،ولكن التحوالت االقتصادية واالجتماعية التي شهدتها املجتمعات اإلنسانية دفعت
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بهذه املسألة إلى مرتبة الصدارة ،وذلك عندما بدأت املؤسسات التعليمية والتربوية تتحول إلى
مؤسسات إنتاجية باملعنى الدقيق للكلمة ،وعندما صارت معنية بإنتاج القوى االجتماعية املؤهلة
علمياً وفنياً ملمارسة مختلف الوظائف واملهن في احلياة االجتماعية.
لقد استكشفت اقتصاديات التربية املعالم املجهولة للعالقة بني التربية واالقتصاد ،وبني
رأس املال البشري والتنمية اإلنسانية ،و أضاءت كثيراً من الغموض الذي يحيط بطبيعة العالقة
اجلدلية املعقدة بني املادي واملعنوي في العملية التنموية بصورة عامة .ومهما يكن األمر فإ ّن
الدراسات اجلارية في هذا امليدان رسخت رؤى وتصورات علمية شاملة حول طبيعة العالقة بني
االقتصاد والتربية ،وأكدت أهمية الوظيفة االقتصادية للتربية.
وقد مكنت نتائج الدراسات اجلارية في مجال اقتصاديات التربية احلكومات والدول واألفراد
من توجيه سياساتها التربوية واالقتصادية في املسارات املأمولة ،واستفادت هذه احلكومات
بدرجة كبيرة من معطيات البحث العلمي في ميدان التفاعل املعقد بني التعليم واالقتصاد وبني
رأس املال البشري والتنمية .وش ّكلت نتائج هذه الدراسات منطلقاً لإلستراتيجيات والسياسات
التربوية في مختلف أنحاء العالم ملواجهة كثير من املعضالت السياسية واالقتصادية .ومن هذا
املنطلق دأبت كثير من الدول على تطوير التعليم والتأهيل ملواجهة حتديات التخلف وحتقيق
التقدم االقتصادي واالجتماعي.
فاقتصاديات التربية كما يرى الكاتب تكتسب اليوم أهمية استراتيجية سياسية واقتصادية
واجتماعية ،وتش ّكل مدخ ً
ال رئيسياً من مداخل التخطيط االجتماعي والتربوي للتنمية والتّحديث
والتطوير في املجتمع .لقد أوضح الباحث في هذا الفصل مختلف املداخل األساسية القتصاديات
التربية في مسارات التوظيف والتمويل واالستثمار والعوائد .وقدم تصوراً شام ً
ال ملختلف املفاهيم
واملقوالت والدراسات اجلارية في هذا امليدان .وقد راعينا في تناولنا لهذه املسألة أهمية التأثير
الذي يحققه التعليم في منو املجتمع وتطوره االقتصادي على نحو شامل.
وقد اعتمد الباحث منهجا واضحا في تناوله لقضايا رأس املال البشري ،حيث تناول
قضايا التوظيف واالستثمار االقتصادي في رأس املال البشري عبر العملية التربوية في
مستوى األفراد وفي مستوى املجتمع ،كما تناول بالدراسة والتحليل تأثير رأس املال املتش ّكل
في دخ��ول األف��راد وفي النمو االقتصادي للمجتمع .وقد جرى هذا التناول وفقاً للمنهج
املجهري “املايكرو اقتصادي “من جهة واملنهج الشمولي “امليكرو االقتصادي” من جهة
أخرى .وقمنا بعرض عدد كبير وواف من الدراسات االقتصادية التربوية التي تناولت مختلف
املسائل التي تتعلق بالتربية واالقتصاد ورأس املال البشري.
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خالصة:

تتجلى أزمة الفكر التربوي العربي في أزمة اخلطاب التربوي السائد الذي يش ّكل صورة
لألزمة الفكرية واألكادميية التي تعانيها أقسام األصول التربوية ،وهي املعنية أص ً
ال بإنتاج هذا
اخلطاب في حلته النقدية .فاخلطاب التربوي السائد في الوطن العربي يأخذ طابع اخلطاب
التمجيدي السائد الذي يعلي من شأن األوضاع التربوية القائمة ،ويثني على كل ما فيه من مزايا
وعطايا وسمات ،وهذا اخلطاب هو خطاب مؤسساتي تنتجه املؤسسات التربوية للدولة ،ويقوم
على متجيد الدور الذي تؤديه التربية في خدمة املجتمع واألنظمة السياسية القائمة .ويتجلى
هذا اخلطاب بقوة في الكتابات العربية التربوية؛ إذ يقوم كثير من التربويني العرب بتقدمي
أنظمتهم التربوية على أنها األفضل عاملياً واألج��ود عربياً .ويش ّكل هذا االجت��اه أحد أخطر
عوامل األزمة احلضارية والتربوية في الوطن العربي وأشدها فتكاً وتدميراً.
لقد وضع هذا الكتاب (أص��ول التربية :إض��اءات نقدية) ليتجاوز ح��دود األزم��ة التربوية
املعاصرة في نسق من التصورات النقدية ،وليكون مرجعاً علمياً حديثاً للطالب والباحثني
واملربني .والكتاب باختصار يتضمن تسعة فصول ومقدمة وخامتة تغطي مختلف جوانب علم
أصول التربية في مجال التربية وعلومها ،وقد روعي في تأليفه األصالة املنهجية والدقة العلمية
واملوضوعية.
يتناول الفصل األول مفهوم التربية وأبعاده وجتلياته ،ويعالج الفصل الثاني األصول الثقافية
للتربية ،ويدور الفصل الثالث حول األصول السيكولوجية للتربية ،أما الفصل الرابع فيستعرض
األصول االجتماعية للتربية ،وتش ّكل األصول الفلسفية للتربية موضوع الفصل اخلامس ،فيما
يتناول الفصل السادس األهداف التربوية والسياسات التربوية املرتبطة بها ،و خصص الفصل
السابع ملقاربة األص��ول األخالقية للتربية ،وجند في الفصل الثامن مقاربة ملسألة األصول
األنتروبولوجية في التربية ،ثم يأتي الفصل التاسع أخيراً ليقدم تصورا واضحاً عن األصول
االقتصادية للتربية.
والكتاب يش ّكل مصدراً جديداً من مصادر املعرفة التربوية ،ونأمل له أن يثمر في مجاله،
وأن يجد املربون والطالب فيه ما مي ّكنهم من فهم أبعاد هذا العلم ومتطلباته ،ومن إدراك أشمل
ملصادر العملية التربوية ومضامينها وحدودها ،وأن يش ّكل أحد منطلقات وعيهم التربوي الشامل
واملعمق بأبعاد العملية التربوية.
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ويجب علينا القول في هذا السياق بأن خصوصية هذا الكتاب تأتي في تناوله املعمق
ملستجدات علم أصول التربية ،ومراعاته للمنهج العلمي في تناول مختلف القضايا التي يتناولها.
ومهما يكن فإننا نعتقد أن الكتاب يش ّكل مسنداً مرجعيا يثري أفهام املعلمني واملربني ،ومي ّكنهم
من إدراك أعمق ملختلف قضايا التربية وإشكالياتها ومصادرها وأصولها.
وأخيراً نقول :إن هذا الكتاب املرجعي ميكنه أن يش ّكل مصدراً جديداً من مصادر املعرفة
التربوية ،ونأمل له أن يثمر في مجاله ،وأن يجد املربون والطالب فيه ما مي ّكنهم من فهم أبعاد
هذا العلم ومتطلباته ،ومن إدراك أشمل ملصادر العملية التربوية ومضامينها وحدودها ،آملني أن
يش ّكل أحد منطلقات وعيهم التربوي الشامل واملعمق بأبعاد العملية التربوية .وفي نهاية املطاف
يجب توجيه كلمة شكر وتقدير إلى جلنة التأليف والتعريب والنشر بجامعة الكويت على اجلهود
الكبيرة التي بذلتها في إصدار هذا الكتاب وتبنيه كتابا مرجعيا في جامعة الكويت .
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