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  مقدمة:

" نقلة نوعية ��  " ال��بية وا�حر�ة�عد كتاب دمحم بو بكري 

فلسفة ال��بية العر�ية، وتتمثل هذه النقلة فيما يقدمه من رؤى 

تر�و�ة حداثية متجددة وأصيلة �� �ن الواحد. فالعمل يتجاوز 

 الطروحات التقليدية �� فلسفة ال��بية العر�ية، ال�ي �عا�ي

من صدأ ا�جمود واملراوحة �� امل�ان �� دائرة من املوضوعات 

ال�ي تأخذ خطا تار�خيا متدرجا، أو تنتظم ��  التقليدية

لتستعرض مفاتن النظر�ات تقاطعات نوعية كالسيكية، 

ال��بو�ة باتجاها��ا املثالية واملادية �� مدار من املوضوعات 

 ية. ال�ي تتباين من حيث النوع والتوجه و�ش�ال

�� هذا الكتاب نجد أنفسنا، وللمرة �و�� ر�ما �� الكتابات ال��بو�ة العر�ية، إزاء خطاب تر�وي 

يتشبع �عطاءاته �بداعية ال�ي تدور حول منطق ا�حر�ة ودوره �� ال��بية فلسفة وممارسة. و�� 

آن عمق هذه الطروحات �� فلسفة ا�حر�ة تتبدى روح فلسفية جديدة تخاطب العقل والقلب �� 

 وحد. 

 البية والحرية:
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فال�اتب، وع�� نقلة أدبية تتصف بطا�ع ا�جدة، �ستنفر أجمل ا�حطات التار�خية �� فلسفة 

جوانب خفية عبقة  ءلي��يا�حر�ة ال��بو�ة، و�جوس �� أعماق الفكر ال��بوي القديم واملعاصر 

بالعطاء الفكري عند فالسفة ومفكر�ن عرفوا كعالمات مضيئة �� تار�خ ��سانية الفكري 

 �جتما��. و 

تبدأ رحلة ال�اتب مع شهيد املعرفة �ول سقراط، الذي اج��ح لإل�سانية من�ج التوليد 

العبقري للمعرفة ��سانية، معلنا منشوره التار��� لوالدة ا�جدل العق�� كمنطلق مليالد 

تبدأ  و�تدرج الكتاب ��وضا �� �سق من العناو�ن ال�ي ��حر القارئ،الفلسفة ��سانية ا�حرة. 

�عد سقراط �� ا�حاورة والتعلم، وتمر بروسو: شعر�ة البيداغوجيا، و�انط �� ال��بية وا�حر�ة، 

ونيتشه ��: ال��بية خدعة، والعالقات ال��بو�ة عند تولستوي، وا�حقيقية ال��بو�ة عند ميشيل 

الدراسية  فوكو، ثم در�دا والتفكيك، املع�ى والكتاب املدر�ىي، فمدخل إ�� التأمل �� ال��امج

والعالقات ال��بو�ة، والتعليم: خرافة خطية الطرائق البيداغوجية، وأخ��ا تنت�ي إ�� نص 

قوامه: من أجل ديمقراطية معرفية ومدرسة مواطنة. تلك �� عناو�ن املقاالت والنصوص ال�ي 

تتوارد �� هذا الكتاب �� صورة محطات �س���� ف��ا القارئ ويستسلم ل�حر فكري يدغدغ 

 اعر ويستلهم عطاء العقل. املش

�عتمد الباحث �� عروضه هذه أسلو�ا أدبيا يتم�� بالرشاقة وا�جمال، �� عرض أف�اره 

وتصوراته، و�أسلوب �سيط يمكن ح�ى القارئ العادي من التنقل ب�ن جوانب العمل �شوق 

تقل، وإ�جاب. وتمثل �ل مقالة من هذه املقاالت، كما يبدو لنا، جهود عمل فكري إبدا�� مس

وهذه املقاالت تجسد أيضا توجها نقديا عند ال�اتب نحو قراءة جديدة إلش�الية السلطة وا�حر�ة 

ودورها �� العملية ال��بو�ة. ومن محاسن هذا الكتاب أن يضعنا �� مداخل جديدة قلما تطرق إل��ا 

دا وتولستوي. املفكرون العرب �� هذا امليدان وال سيما املقاالت ال�ي خصصها مليشيل في�و ودر�

فالفلسفة ال��بو�ة �� الوطن العر�ي تفتقر إ�� هذه املداخل ا�حداثية ا�جديدة �� الفكر ال��بوي 

 ا�حدا�ي املعاصر. 

تحاول هذه النصوص �سليط الضوء ع�� مفاهيم ا�حوار �عرف ال�اتب عمله بقوله " 

("  وال��و�ض والضبط وا�خداع والتعاقد و�ع��اف والعناية
0F

د هذا الكتاب ع�� ضرورة و�ؤك .)1

                                                      
 . 5ص  -  1
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تجنب العنف والعمل ع�� انبثاق التعدد والتنوع، كما أن ا�حر�ة ال يمكن تجز���ا وال يمكن أن 

إذ ي��ز أنه من املستحيل قبول التخطيط  Taxonomiquesت�ون محط تقسيمات صنافية 

(تطبيق"للتدريس بصرامة نظرا للهوة الفاصلة ب�ن ال�لمات و�شياء، و��ن النظر�ة وال
1F

2(.  

 �عضا من عطاءاته الفكر�ة. مستطلع�نو�مكننا �ن أن نتجول �� رحاب هذا الكتاب 

يقوم ال�اتب بتحليل ا�حاورة  ،ا�حاورة والتعليم: سقراط�� املقالة �و�� حول: 

السقراطية كفن �� القول ومن�ج أصيل �� توليد املعرفة. �� هذا النص يتناول املؤلف ا�حاورة 

السقراطية بطر�قة فذة متم��ة. إنه ير�د ع�� هذه الرؤ�ة ال�ي �ستلهمها من سقراط أن يباشر 

إحدى أهم أمراض ال��بية العر�ية املعاصرة ال�ي تتمثل �� التلق�ن والتعليم البن�ي الساذج، الذي 

ؤكد، ع�� يميت �� العقل �ل إم�انية لإلبداع، و�ل طموح للمعرفة ا�حقيقية. إن ال�اتب ير�د أن ي

النص السقراطي، أهمية الروح �بداعية والفكر ا�حر الذي يتجاوز �ل أصنام العبادة ال��بو�ة 

ال�ي تتمثل �� الكتاب والنص واملعلم والراشدين يقول ال�اتب �� هذا السياق: " إن هدف ا�حوار 

�ستاذ  هو تمك�ن سقراط من تحطيم صنمالسقراطي الذي ينت�ي �� الغالب �عالمة استفهام 

، �ش�ل �سمح بأن تتولد لديه رغبة حقيقية �� التحكم �� دواخله، مما القا�ع �� أعماق املر�د

اعرف نفسك يمكنه من �ستقالل الذا�ي الذي ال يمكن أن يمنحه سوى العمل بمبدأ " 

فما أجمله من نص وما أعظمها من فكرة تالمس فينا هذا املرض الذي ��ز كيان  .)2F3("بنفسك

لنا ووجودنا، والذي يتمثل �� عبودية ��سان للنص واملعلم وتحطيم إم�انية العقل. �� هذا أطفا

الفصل يوجد إ�حاح فكري بأسلوب جميل للتأكيد ع�� أهمية ا�حر�ة الفكر�ة هذه ا�حر�ة ال�ي 

 تبدأ باإلشارة استفهام يضعها سقراط ع�� شفتيه و�نقلها إ�� شقاه مر�ديه وتالمذته. 

 ر البيداغوجيا: شع - روسو

الفر��ىي جان جاك روسو تحت عنوان: روسو: شعر�ة و�� املقالة ال�ي يباشر ف��ا الفيلسوف 

يأخذنا ال�اتب إ�� محطة ��حر املشاعر و�سمو بالعقل، إ��ا محطة ا�حر�ة البيداغوجيا، 
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الدافئة ال�ي تتمثل �� عذو�ة أدبية قّل مثيلها �� تار�خ الفكر ��سا�ي بمستو�ات ال��بو�ة 

والسياسية. وتأ�ي الصبغة �دبية هذه ألعمال روسو �� كتابه املشهور " إميل " الذي جاء حصادا 

لم لعبقر�ة خيال أد�ي وشعري حقق ذاته بروح ثور�ة عارمة إ��ا ثورة تر�و�ة ضد القهر والظ

 والعبودية و�كراه. 

و�� هذا ا�خيال الشعري لروسو �علن موقفه الثوري ضد مختلف أساليب التعليم ال�ي تضع 

�� إشارة منه ال��بية السلبية  ألقد نادى روسو بمبدالطفل �� وضعية �غ��اب الروحية والثقافية. 

ن وسيلة ال��بية ع�� الصغار. إ والقوالب الفكر�ة ا�جاهزة ال�ي يفرضها الراشدون التلق�ن إ�� رفض 

السلبية  ةولم يقصد روسو بال��بي .الفطر�ة هوميول ه�� النمو ا�حر الطليق لطبيعة الطفل وقوا

ال��بية مخالفة ملا �ان معهودا �� ذلك الوقت  هن ت�ون هذأ أرادنما إال ت�ون هناك تر�ية مطلقا، و أ

 عتمد ا�حر�ة من�جا وطر�قا وأسلو�ا وغاية لها. و�عيدة عن �ل أش�ال التسلط بل �� ال��بية ال�ي �

 :البية والحرية  -كانط

ينتقـــل ال�اتــــب مــــن روســـو ليعــــا�ج �ف�ــــار العبقر�ـــة عنــــد الفيلســــوف �ملـــا�ي �ــــانط الــــذي كــــرس 

يحـدد طبيعـة وماهيـة عصـر �عضا من عبقر�ته ملسألة ا�حر�ة �ـ� ال��بيـة. ف�ـانط �ـ� سـعيه الفلسـفي 

أن عصـر التنـو�ر هـو منظومـة الوضـعيات  �علنامن عشر، وهو �� هذا السياق التنو�ر �� القرن الث

ال�ـــي يحـــاول ف��ــــا ��ســـان أن يحطـــم �غــــالل ال�ـــي وضـــعها هــــو نفســـه �ـــ� معصــــمه، إ��ـــا ا�حالـــة ال�ــــي 

�ســـ�� ف��ـــا ��ســـان إ�ـــ� تحطـــيم دائـــرة الوصـــاية ال�ـــي �ســـبب ف��ـــا نفســـه بنفســـه، إ��ـــا �ـــ� ��ايـــة �مـــر 

ق ف��ــا لعقلــه التحــرر مــن الوصــاية التار�خيــة ال�ــي فرضــت عليــه مــن ا�خــارج. و�ؤكــد العمليــة ال�ــي حقــ

حر�ـــــة العقـــــل وحر�ـــــة التفك�ـــــ�. إن وال ســـــيما أن شـــــرط التنـــــو�ر هـــــو ا�حر�ـــــة �ـــــ� هـــــذا الســـــياق �ـــــانط 

ا�جوهري �� مقوالت �انط أن العقل يجب أن يتحرر من سلطة املقدس ورجال الكهنوت والكنيسة 

 تطيع ��سان أن يب�ي ��ضته نحو ا�حضارة وا�حر�ة واملدنية. وأصنام العقل �ي �س

ويستعرض ال�اتب أهم املفاهيم املركز�ة لل��بية ال�انطية وال سيما مسألة ال��و�ض والضبط 

والتدج�ن �� ال��بية و�حاول أن يفصل ب�ن هذه املفاهيم بمن�جية نقدية. فال��و�ض هو تقنية 

أما ال��و�ض  Dresser l’ homme en l’homme� ��سان �س�� إ�� تأكيد ما هو إ�سا�ي �

بالنسبة ل�حيوان فهو قهر طبيعة ا�حيوان و�ناء هذه الطبيعة ع�� نحو إ�سا�ي بمع�ى أ�سنة 

 ا�حيوان. 
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يقـــدم جهـــوده الفلســـفية �ـــ� �ســـق �ســـت��ض ا�حر�ـــة و�رادة  يبـــ�ن لنـــا ال�اتـــب �ـــ� ال��ايـــة أن �ـــانط

إنـه ملـن املـر�ح أن �عـوي املـرء مـع ��سانية �� �سق فعل تر�وي ي��ض باإل�سـان و��سـانية يقـول " 

الذئاب، وأن �سبح مع التيار، وأن تكون �ـجاعته مسـتمدة مـن تواجـده ضـمن جمهـور عـر�ض، 

3F( " لك��ا �جاعة مز�فة وج�ن مقنع

�انط �� سياق رؤ�ته ال��بو�ـة بـ�ن ا�حر�ـة   اختصار يزاوجو� .)4

 و�رادة والعقل وهذه املفاهيم �ش�ل ثالوث �ثا�� لرؤ�ة تر�و�ة �عتمد ا�حر�ة واعقل من�جا لها. 

 البية خدعة:  -نيتشة

�عـــد نيتشــــه صــــرخة تمــــرد �ــــ� صــــ��ورة الفكــــر ��ســــا�ي. وهــــو �ــــ� تمــــرده الفلســــفي يالمــــس عصــــب 

حر�ــــة. �ــــ� تمــــرده امل���ــــ� يحــــدد منطلقــــات جديــــدة ل�حر�ــــة �ــــ� فهــــم العالقــــة البيداغوجيــــة. ال��بيـــة وا�

وال�اتـــب �ـــ� هـــذا الـــنص �ســـتج�� حقيقـــة لطاملـــا بقيـــت حقيقـــة غامضـــة أو مجهولـــة �ـــ� تـــار�خ فلســـفة 

 ال��بية. ولذا فإن ال�اتب يقارب هذا ا�حقل املتمرد عند نيتشة. 

ه أن ال��بيـة أداة قمـع توظفهـا الدولـة لتحقيـق مصـا�حها �� هذا ا�حقل ال��بوي التمرد يـرى نيتشـ

(...) إ��ـا خدعــة تمــارس الدولــة �ــ� اســتالب �جيــال الشــابة (...) إ��ــا أداة للتالعــب والتنــاور �عمــل ع�ــ� 

(�شو�ه و�� ��سان وإلغاء ذاته و�التا�� إخضاعه للسلطة
4F

5(.  

ال��بو�ــة ع�ـ� �خصــية زرادشــت �ـ� العمــل الرائــع  و�قـدم لنــا ال�اتـب تحلــيال رائعــا لفلسـفة نيتشــة

املوسوم " هكذا ت�لـم زرادشـت ". و�ـ� �سـق هـذه الرؤ�ـة الزرادشـتية تت�ـح طبيعـة العالقـة ال��بو�ـة 

ا�حــرة ال�ــي �ســ�� إل��ــا نيتشــه. فزرادشــت يتوقــع مــن مر�ديــه وتالمذتــه أن يتمــردوا عليــه، وعنــدما ال 

��م ع�� التمرد، وإن لم يفعلوا فإنـه ب�ـل �سـاطة ي�جـرهم " يفعلون ذلك انطالقا من ذوا��م فإنه يح
)
5F

. إن املـــرء ي�ـــا�� املعلـــم بطر�قـــة ســـيئة عنـــدما يظـــل تلميـــذا فحســـب. وتأكيـــدا لهـــذه الن�عـــة ال��بو�ـــة )6

ا�حـــرة يقـــول زرادشـــت ملر�ديـــه نا�ـــحا إيـــاهم " اذهبـــوا �عيـــدا ع�ـــي واحفظـــوا ذواتكـــم مـــن زرادشـــت، 

(املمكـــن أن ي�ـــون خادعـــا لكـــم"  وأك�ــ� مـــن ذلـــك اخجلـــوا منـــه، فمـــن
6F

. فزرادشـــت يـــدعو تالمذتـــه إ�ـــ� )7
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الثــــورة والتمــــرد ألن التمــــرد هــــو ا�حالــــة ال�ــــي �عطــــي لإل�ســــان هو�تــــه ا�خاصــــة، و�خصــــيته املتم�ــــ�ة. 

 . فالتمرد هو قمة العملية ال��بو�ة وغاي��ا عند نيتشة

ي فيمــا يــراه " بــأن الفكــر ومــن أجمــل التصــورات الفلســفية ال�ــي يقــدمها نيتشــة �ــ� ا�جانــب ال��بــو 

ولكــــن تحقيــــق هــــذه الذاتيــــة �ع�ــــي التقليــــدي يــــزعم أنــــه �ســــ�� إ�ــــ� تحقيــــق ذات ��ســــان وحر�تــــه , 

وهـذا �ع�ـي أن ا�حر�ـة ال�ـي �سـ�� إل��ـا نيتشـه �ـ� بالنسبة لنيتشـه تحقيـق ذاتيـة العبـد والعبوديـة. 

 ا�حر�ة ا�حقيقية ال�ي ال تمتثل ل�حر�ة التقليدية وال تقار��ا. 

و�اختصار يقدم ال�اتب نيتشه هنا بوصفه عطاءا متجـددا �ـ� فلسـفة ال��بيـة. إن مفهـوم نيتشـه 

عــن ال��بيــة أصــيل وجديــد �ليــا �ــ� تــار�خ الفكــر ال��بــوي، إنــه جــريء جــدا وهــو �عــرض مفهومــا متم�ــ�ا 

للفردانيـــة: لفردانيـــة متحـــررة مـــن الفو�ـــ�ى والعدميـــة. باختصـــار، إن ا�حيـــاة عنـــد نيتشـــه تنشـــد مـــن 

 اومها و�نتصر عل��ا. يق

 تولوستوي والعالقات البوية: 

شــغوفا و�ــ� الــنص الــذي يقــارب العالقــات ال��بو�ــة عنــد تولســتوي، يقــدم ال�اتــب تولســتوي  

باملسألة ال��بو�ة ومولعا ��حر تأث��ها ع�� مدى حياته �دبية. �� هذا النص حول تولستوي يحاول 

� فلســــــــفة ال��بيــــــــة و�ــــــــ� روح تتج�ــــــــ� �ــــــــ� طبيعــــــــة �ف�ــــــــار ال�اتــــــــب ر�مــــــــا أن يقــــــــارب الــــــــروح �دبيــــــــة �ــــــــ

 والتصورات ال�ي ين�جها تولستوي �� رؤ�ته الفلسفية ر�ما لل��بية. 

تولســـتوي �ـــ� هـــذه املقار�ـــة يبـــدوا متـــأثرا بالن�عـــة الطبيعيـــة �ـــ� ال��بيـــة، وال ســـيما عنـــد جـــان جـــاك 

�صـــيلة ا�خ�ــ�ة عنـــد الطفـــل، روســو. و�ـــ� هــذه الصـــورة يبـــدو تولســتوي مؤمنـــا و بـــال حــدود بـــالفطرة 

كما يؤمن بأهمية ال��بية السلبية ال�ي تـرفض تـدخل الراشـدين فالطفـل لـيس صـفحة بيضـاء ولـيس 

هـو راشـدا صـغ��ا، إنـه صــغ�� الراشـد إنـه رمـز العطـاء وا�خ�ــ� والصـ��ورة ��سـانية ال�ـي تـن�ج منطــق 

ي، ألن الراشـــد يمثـــل نموذجـــا ا�حكمـــة. إن تـــأث�� الراشـــد �ـــ� الطفـــل غ�ـــ� مشـــروع �ـــ� فلســـفة تولســـتو 

اجتماعيا أو ثقافيا �شوه الطبيعة ��سانية ومن هنا تبدو ال��بية مخاتلة و�شو��ا وإكراها ينأى ��ـا 

عــن دروب ا�حر�ـــة. وهـــذا �ع�ـــي �ـــ� ��ايـــة املطـــاف أن تولســتوي ير�ـــد تر�يـــة تخلـــوا مـــن القســـر و�كـــراه 

ر�يـــة حـــرة متحـــررة وأخالقيـــة تـــدفع ��ســـان إ�ـــ� تر�يـــة تقـــوم ع�ـــ� �صـــالة البنيو�ـــة لإل�ســـان ال بـــل ت

 دوائر ا�حب وا�خ�� والسالم. 
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 فوكو وحقيقة البية: 

�� النص الذي يخصصه ال�اتب مليشيل فوكو حول حقيقية ال��بية يدخلنا ال�اتـب �ـ� حقـل 

 . إنه حقل ال�لمات واملفاهيم وما يرتبط ��مـا مـن مقـوالتتر�وي يفيض با�جدة والغرابة والدهشة

تضع نفسها �� دائرة ا�جدل املتوثب بـ�ن ا�حر�ـة والتسـلط �ـ� الفكـر ال��بـوي. �ـ� هـذا الـنص ومـا يليـه 

 ندخ �� لعبة ال�لمات و�� داللة الرموز. 

فــاألفراد كمــا يــرى فو�ــو ليســوا هــم الــذين يؤلفــون العبــارات، بــل ال�لمــات �ــ� ال�ــي تصــنع �فــراد. 

حــددة �ــ� ال�ــي تحـــدد متطلبــات ا�حقيقيــة وحــدودها، �ـــ� فا�خطابــات ال�ــي ��ــيمن �ــ� ف�ـــ�ة تار�خيــة م

ال�ــي تحــدد لنــا مــا يجــب اعتبــاره حقيقيــة، مــا هــو مهــم و مالئــم، مــا ينب�ــ� قولــه ومــا ينب�ــ� أن يبقــى �ــ� 

 طي الكتمان. وهذا �ع�ي �� ال��اية أنه ال يمكن الفصل ب�ن الرمز ووضعية إنتاجه. 

"فالسلطة �ساعد ع�� �شكيل �حساسات واملعتقدات ال�خصية وذوات �فراد، وهذا �ع�ي  

أن السلطة تروض و�علم، إ��ا تروض الفرد و��جنه �� نظام خطا�ي مؤسسا�ي فتحيله إ�� جسد 

(" منَتج ومستعبد 
7F

أخرى أن الرمز �ش�ل ��سان وأن السلطة تنتج الرمز و�� هذا املنتج  . و�عبارة)8

 تت�ح دورة طغيان تر�وي ال حدود له �� دائرة ا�حياة ال��بو�ة ال�ي ت�ج بالرموز و�شارات. 

 دريدا والتفكيك: 

مقار�ة ال�اتب لفضاء در�دا �� نظر�ته حول وتت�ح فكرة الطا�ع التسلطي للرمز و�شارة �� 

ومع أن ال�اتب يدخل �� مدارات اللغة وفلك الرمز و�شارة إال أنه يحاول دائما ص والتفكيك. الن

أن يبحث عن عصب فكري تر�وي �� هذا النسق املعقد من شب�ات الرموز و�شارات ال�ي ت��نح 

 بدالالت فلسفية صرفة. 
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إن الكتـــب املدرســـية �ســـبق الكـــالم، والكتابـــة ممارســـة خطابيـــة و�التـــا�� فـــ فالســـلطة عنـــد در�ـــدا

منتـــوج سيا�ــــ�ي يمثــــل طر�قـــة خاصــــة لرؤ�ــــة �شـــياء وذلــــك بفعــــل وســـائل الســــلطة واملركــــز والتقليــــد 

 والضغط. 

و�عبـــارة أقـــرب إ�ـــ� الوضـــوح نقـــول بـــأن در�ـــدا �ع�ـــي �ـــ� ذلـــك أن ال��بيـــة تمـــارس نوعـــا مـــن التســـلط 

ي. وع�ــــ� الــــرغم مــــن الــــذي يتمثــــل �ــــ� كينونــــة الرمز�ــــة املصــــنعة ضــــمن شــــروط انتــــاج ا�خطــــاب الرمــــز 

ا�جهـــــــد الـــــــذي يبذلـــــــه ال�اتـــــــب �ـــــــ� هـــــــذا ا�جـــــــال فـــــــإن طبيعـــــــة العالقـــــــة بـــــــ�ن تفكيكيـــــــة در�ـــــــدا والفعـــــــل 

 البيداغو�� تبقي �� ذمة الغموض. 

 اِّـعنى والكتاب اِّـدرسي: 

ملناقشـة ذات القضـية ال�ـي  �عنـوان املع�ـى والكتـاب واملدر�ـىيو�بدو أن الباحث يخصص نصـه 

كتـاب املدر�ـ�ي صـورة للنصـوص ال�ـي فرضـ��ا السـلطة و�التـا�� فـإن الـدالالت يباشرها عنـد در�ـدا فال

واملعــــــا�ي املضــــــمرة �ــــــ� الكتــــــاب املدر�ــــــ�ي �ع�ــــــ� �ــــــ� مختلــــــف تجليا��ــــــا عــــــن الطــــــا�ع الســــــلطوي ل�حيــــــاة 

�جتماعية القائمة. و�دور الباحث أيضا، �� هذا النص، �� حقل اللغة والداللة واملع�ى و�قدم نتفا 

ا حـول اللغـة واملع�ـى وتفكيـك الـنص وجدليـة الـنص والقـارئ واملع�ـى. وهـذا فـيض من تصـورات در�ـد

 من �ف�ار الذي يدور �� فلك فقه اللغة ودالل��ا عن در�دا. 

يخصص ال�اتب نصا ل�حـديث عـن ال�ـ�امج املدرسـية والعالقـات ال��بو�ـة يطلـق عليـه: مـدخل إ�ـ� 

و�ــ� هــذا الــنص يتحــدث بطر�قــة ســاحرة عــن القــدر التأمــل �ــ� ال�ــ�امج الدراســة والعالقــات ال��بو�ــة. 

ا�حتــــوم الــــذي �ســـــ�� إليــــه �ســـــ��اتيجيات ال��بو�ــــة، وهـــــو قــــدر �خفـــــاق والفشــــل. ومـــــن ا�جميــــل �ـــــ� 

الســياق أن اقــدم هــذا الــنص الــذي �ســوقه ال�اتــب للتعب�ــ� الرمــزي عــن مع�ــى ســاحر الداللــة بليــغ �ــ� 

بينمــا �ــان وز�ــر شــاب يتجــول �ــ� ســوق �غــداد،  مــداه الفلســفي و�ــ� عمقــه الوجــدا�ي. يقــول الــنص: "

التقى �� طر�قه بامرأة ذات نظرة مز�جة مرعبة و�أ��ا ملك املوت بنظرته املرعبة، فتأكد بأ��ا املوت 

الذي يبحث عنه. وذهب مذعورا إ�� خليفـة الـبالد فح�ـى لـه ا�حـدث. و�اقتنـاع ا�خليفـة والـوز�ر بـأن 

ح من ا�حكمة أن �غادر الوز�ر �غداد إ�� م�ـان آخـر. وهكـذا موت هذا �خ�� سي�ون �� �غداد، أصب

 ن�حه أن يختار أحسن فرس �� �سطبل و�رحل إ�� سمرقند. 
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وعنــد آخــر ال��ــار خــرج ا�خليفــة ذاتــه إ�ــ� ســاحة الســوق والتقــى بملــك املــوت الــذي أخــاف الــوز�ر 

و�فـه بـل و�بسـاطة فوجئـت لـم أرد تخفسأله قائال: " ملاذا أخفت وز�ري هذا اليوم؟ وأجاب املوت " 

("  بلقائه هنا �� �غداد ألن موعدي معه �� سمرقند وسأنتظره هذا املساء هناك
8F

9(.  

و�� هذا النص ير�د الباحث أن �ع�� عن �خفاق ا�حتوم لل��امج وا�خطط ال��بو�ـة ال�ـي تحـاول 

أنه يمكـن تـأخ�� املـوت املعلـن، ولكـن ال يمكـن تجنبـه  بأن تضع ال��بية �� خدمة ��سان وا�حر�ة. إذ

أبــدا. و�التــا�� فــإن التقــدم ا�حاصــل �ــ� مجــال التــدريس ر �غ�ــ� ســوى الطر�ــق الــذي يــؤدي إ�ــ� الفشــل 

وال يل�� قدرة الفشل. إنه ال بد من الفشل، ألن الغايات ا�ـ� تنت�ـي إ�ـ� ال��بيـة تنت�ـي إ�ـ� الرغبـة، وإنـه 

وهكـذا يـتم الـذهاب إ�ـ� سـمرقند �سـان بمجتمـع �سـوده العدالـة وا�حر�ـة. ملـن املشـروع أن يحلـم �

 حيث يتحقق الفشل الذي تم التخطيط للهروب منه. 

 :خرافة البية 
و�ــ� النصــ�ن املتــالي�ن وهمــا: ال��بيــة والتعلــيم خرافــة خطيــة للطرائــق البيداغوجيــة، ومــن ثــم مــن 

لنصــــــ�ن يحــــــاول الباحــــــث أن يقــــــدم رؤ�ــــــة أجــــــل ديمقراطيــــــة معرفيــــــة ومدرســــــة مواطنــــــة، �ــــــ� هــــــذين ا

�ســتجمع بــ�ن جنبا��ــا حصــاد النصــوص الســابقة ومعان��ــا. إنــه �ســتلهم هــذه الطاقــة ال�ــي وفر��ــا لــه 

النصــوص ليقــدم رؤ�ــة بيداغوجيــة، مســار حلــم تر�ــوي ��ــدف إ�ــ� بنــاء ا�حر�ــة وا�خــروج مــن شــروط 

الق للتجر�ــــة ��ســــانية الذاتيــــة القهــــر ال��بــــوي، إنــــه �عطــــي �ــــ� هــــذين النصــــ�ن ل�جهــــد ��ســــا�ي ا�خــــ

إم�انيــة حيو�ــة �ــ� إخــراج ��ســان مــن دائــرة القهــر ال��بــوي والضــياع البيــداغو�� إ�ــ� دوائــر جديــدة 

ي�ـــون ف��ـــا ��ســـان قـــادرا ع�ـــ� تحقيـــق ذاتـــه وتجـــاوز حـــدود املعانـــاة ال��بو�ـــة ال�ـــي تتمحـــور �ـــ� نمـــاذج 

 والرمز و��سان. تفرضها السلطة وتفرضها شروط إنتاج النص والداللة 

و�اختصار يأ�ي هذا العمل بوصفة استثارة تر�و�ة جديـدة، عبثيـة تر�و�ـة خالقـة، وتـأ�ي هـذه 

النصـــوص بـــوميض مـــن الغرابـــة يقـــدم �حداثـــة تر�و�ـــة جديـــدة �ـــ� فهـــم الـــنص والداللـــة واملع�ـــى 

مضـامينه والسلطة. إ��ا نقلة نوعية �� اتجاه رؤ�ـة جديـدة عميقـة رمز�ـة لطـا�ع الفعـل ال��بـوي ب

                                                      
 111ص   9
 



 
 وطفة أسعد مراجعة  عيل -تأليف محمد بو بكري  --------ال��بية وا�حر�ة، من أجل رؤ�ة فلسفية 

    

 

) 343 ( 

إ��ــا محاولــة تنت�ــي بأ�عادهــا إ�ــ� رؤ�ــة تر�و�ــة مــا �عــد حداثيــة �ســت��ض من�جــا جديــدا �ــ� التســلطية. 

فهم النص ال��بوي ع�� نحو جديد. إ��ا نقلة نحو تقديم ا�خطـاب ال��بـوي ع�ـ� �سـق فلسـفي جديـد 

ل هـذا العمـل و�عبـارة أخ�ـ�ة، يمثـقراءة جديدة لنصوص قديمة وحديثة �ـ� �ن الواحـد.  يقوم ع��

محاولــــة �ســــت��ض �ــــ� ا�حقــــل ال��بــــوي مالمــــح جديــــدة تخرجنــــا مــــن دائــــرة الركــــود ومــــن مســــتنقع 

 التقليد �� القراءة ال��بوي للنصوص واملضام�ن و�ش�اليات. 

 

  

 

 

 

 

 الكتاب: بيانات 

 ال��بية وا�حر�ة، من أجل رؤ�ة فلسفية للفعل البيداغو��.

 : دمحم بو بكري تأليف 

 إفر�قيا الشرق.دار النشر: 

 م�ان النشر: ب��وت

 .1997تار�خ النشر: 

صفحة من  135يقع كتاب ال��بية وا�حر�ة ملؤلفه دمحم بو بكري �� 

القطع املتوسط. و�توزع مضمونه �� أحد عشر مقالة يتناول �ل م��ا 

 .جانبا من جوانب ا�حر�ة �� الفكر الفلسفي ال��بوي 
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