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 قراءة في کتاب: العقل المحکم 

 تحدیات والرهانات: ال راهنیته
 

 

 

 

 تمهید:  -1

التو���ي    االجتماع  إدغار موران، وترجمة أستاذ علم  الفر���ي  املفكر  تأليف  العقل ا�حكم من  كتاب 

. ويعت�� عصارة تفك�� إدغار موران �� الفلسفة والثقافة  )2020نوفم��  04/  1958املرحوم منصف وناس ( 

الفرصة فاغتنمها لي��جم الكتاب ملا  ال��بية والعلوم واملعرفة ال�ونية، لذلك لم ��در األستاذ منصف وناس  

فيھ خ�� لإل�سانية �� االستفادة من �عضها �عضا. ف�انت هذه ال��جمة ال�ي نتناولها �� قسم�ن كب��ين: مدار  

للدرس   الكتاب  �سطها  ال�ي  القضايا  أهم  ع��  الثا�ي  والقسم  للكتاب،  املادي  التقديم  ع��  األول  القسم 

 والتأمل وا�حوار.

 : المادي للکتاب  ول: التقدیم األالقسم  -2

 : العنوان  - 1- 2

الفر���ي املعاصر إدغار    :العقل ا�حكم للفيلسوف  التفك��، كتاب  �� اإلصالح و�صالح  التفك��  إعادة 

)    pensée»réformer la  -la réforme faite: Repensertête bien  «La�عنوان:)  Edgar Morinموران 

 .  1999سنة  )Seuil(الصادر عن دار  

 عّر�ھ عالم االجتماع األستاذ ا�جام�� والباحث املم�� املرحوم منصف وناس وراجعھ األستاذ فرج  

، أي شهورا قبل رحيل امل��جم... ولهذا  2020معتوق، و�شره معهد تو�س لل��جمة �� طبعتھ األو�� سنة  

ي والعاملي دالالت كث��ة وعميقة سنحاول  العمل �� مثل هذا التار�خ والسياق الثقا�� وا�حضاري ا�ح�� والعر�

 تجلي��ا الحقا... 

 ). 200) وعدد صفحاتھ مئتان ( 21/  13.5والكتاب من ا�حجم املتوسط (

 : أقسام الكتاب   - 2- 2

 �سعة فصول وأر�عة مالحق.  :الكتاب من قسم�ن كب��ين غ�� مت�افئ�ن كميا يتألف

 :��توطئة و�سعة فصول  ):صفحة 130*القسم األول وهو األك�� (حوا�� 

 د. کمال الساکري
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 التحديات  1الفصل  -

 ا�حكم  العقل 2الفصل  -

 الوضع البشري  3الفصل   -

 �علم كيفية العيش 4الفصل  -

 مجا��ة االرتياب  5الفصل  -

 �علم وضع املواطن 6الفصل  -

 املراحل الثالث  7الفصل  -

 إصالح التفك��  8الفصل  -

 فيما وراء التناقضات  9الفصل  -

 :و��األر�عة  املالحق :)صفحة 60 القسم الثا�ي األصغر (حوا�� •

 ثقب الالئكية األسود 1امل�حق - -

 التخصصية البينية واملتعددة والعابرة  2امل�حق  - -

 ال�جرة واالندماج  3امل�حق  - -

 مفهوم الذات.   4امل�حق  - -

 : تأطیر كتاب العقل المحكم محلیا وكونیا   - 3- 2

من الوا�ح أن ترجمة كتاب أو وثيقة أو عمل ف�ي هو �� الغالب األعم اختيار واع من امل��جم تقّصده         

غ رسالة ملن ��ّمھ األمر �� �حظة ا�سداد فكري وثقا�� وعل�ي وحضاري لم �عد مأمونا تحقيق األهداف  
ّ
ليبل

ا �� ذلك  املباشر  ا�خطاب  ا�جتمع ع��  أثناءه  من جلبة  املنشودة، وال سّيما إصالح  ال�سداد وما يحدث  

وضوضاء بل وج�جعة حول املشكالت وحلولها دون فوائد تذكر أو ثمار تقطف...لذلك وجب تأط�� الكتاب  

يج��   بما  ونقدها  وتحليلها  الكتاب  طرحها  ال�ي  القضايا  أهم  إ��  ص 
ّ
والتخل وا�حلية،  العاملية  سياقاتھ   ��

دتنا منھ نحن العرب عامة، والتو�سي�ن خاصة، ملا �عيشھ من أزمة  غايات الكتاب ورسائلھ وكيفّية استفا

دت  حاجتنا إ�� إصالح العقول بما يخدم ال��بية و�صالحها، و�ما ين�� العقول ويساعد ع��  
ّ

تر�و�ة خانقة  أك

واإلقصاء   والتعصب  ا�جهل  أش�ال  �افة  عن  �عيدا  مجا����ا  سبل  ومعرفة  املعاصرة  التحديات  فهم 

 الشعور بالّدونية .... والكراهية و 
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 : القضایا الکبرى للعقل المحکم  الثاني:القسم  -3

و�العود إ�� كتاب العقل ا�حكم، فإّن إدغار موران قد طرح فيھ قراءتھ ألزمة التعليم والفكر قراءة شاملة  

 ��: ومعمقة، يمكن ترك��ها �� أر�عة محاور ك��ى 

تجليات   التحديات - و�شمل  بالعالم.  وال�ونية  بفر�سا  ا�حلية  وا�حضار�ة  والثقافية  ال��بو�ة 

 األزمة وعواملها ا�ختلفة 

 هانات الفكر�ة وا�حضار�ة �� األلفية الثالثة محليا و�ونيا الر  -

 الرهانات ال��بو�ة   -

 اإلصالح الفكري وال��بوي ب�ن ال��قيع وا�جذر�ة  -

 : والحضاریة   والثقافیة والعلمیة التحدیات التربویة    - 1- 3

أداء رسال��ا  يحاول إدغار موران أن يفهم الصعو�ات والعراقيل ال�ي تقف دون نجاح املدرسة اليوم ��     

ال��بو�ة والثقافية وا�حضار�ة. وهو يختار عمدا عبارة تحديات عوضا عن الصعو�ات والعراقيل واألزمة ...  

�غية التأكيد، منذ البدء، ع�� ضرورة مجا��ة هذه الصعو�ات، وحل املشكالت، وتخطي العراقيل، وتيس��  

 التعقيدات وتجاوزها. 

 � وسيلة للسيطرة عل��ا. فالتحديات عند موران سبعة. ولعل ضبط عددها وطبيع��ا ومداها خ�

 و�مكن تقسيمها إ�� نوع�ن نوع أصل/ أم و�توزع إ�� ثالثة تحديات، ونوع ثان فرع و�نقسم إ�� أر�عة. 

 : األّمھات التحدیات -1- 1- 3

سابق،      آخر  يوم  من  وأك��  راهنا  وا�حضاري،  والثقا��  وال��بوي  العل�ي  البشري  الفكر  أمام    تقف 

 تحديات أمهات ثالث يصنفها موران بأ��ا تحديات "تنظيم املعرفة".

 : الشمولیة والتعقید :التحدي األول 1- 1- 1- 3

مولية والتعقيد.
ّ

 �عتقد إدغار موران أن أبرز تحّد اليوم يواجھ اإل�سان اليوم هو تحدي الش

غادرت   قد  عامة  بصفة  واملعرفة  والعلوم  الثقافة  أن  املعلوم  القرن  فمن  قبل  �انت  مثلما  املوسوعية 

التخصص ثقافة  نحو  ونحت  العشر�ن  القرن  منذ  وخاصة  عشر،  املنا�ج  1التاسع  ع��  ذلك  فا�عكس   ،

ال��بو�ة وم�� املعرفة �� ا�حضارة ا�حديثة. وهذا املن�� التخّص��ي شديد الدقة يقف حائال دون مجا��ة  

ت�ن جّدتا �� القرن العشر�ن. أما الثورة  
ّ
تطور املعرفة اليوم، وال سيما �عد الثورت�ن العلميت�ن الهائلت�ن الل

وقد القرن  بداية   �� ف�انت  (  األو��  بول��مان  وضعها  ال�ي  ا�حرار�ة  بالدينامي�ا  ... )Boltzmann"بدأت 

) لل�ون [ال�ي]غ��ت تصورنا للعالم �ش�ل عميق. و�سفت  Laplaceوتواصلت ع�� تفكك مفهوم "ال بالس" (

 
مع نهوض البحث  20الحديثة ثم تطور في القرن خاصة مع تكون الجامعات  19االختصاصي تمت إقامته خالل القرن  فالتنظيم" -1

 .153والمتعددة والعابرة"، ص  "التخصصية البينية ،2، الملحق العقل المحكم العلمي ..." ينظر إلى 
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للمنطق   بالهو�ة  املتصلة  املسلمات  حدود  كشفت  أ��ا  ا�حتموي...كما  للمبدأ  املطلق  السر�ان 

) و�يا��  Bachelardثارت أش�لة العقالنية العلمية ا�جّسدة خاصة �� أعمال باشالر (الكالسي�ي...كما است

)Piaget  (  و�و�ر )Popper"...1)... لقد �علمنا أّن �ل ما هو �ائن لم يكن لينشأ إال وسط الفو��ى واالضطراب .

تم البدء ف��ا ع�� ج��ات  أما الثورة الثانية، وال�ي بمقدورها حسب موران أن �ساهم �� بناء عقل محكم، " قد  

متعددة �� ستينات القرن العشر�ن [إذ] أنجزت ترابطات ك��ى قادت إ�� اإلدراج �� السياق وشوملة املعارف  

ال�ي �انت ح�ى ذلك ا�ح�ن مجزأة ومفككة و�سمح بتمفصل االختصاصات �عضها ببعض بطر�قة ناجعة  

 .2فيما هو قادم"

ر�سا و�� العالم هو عدم الو�� بمكتشفات الثورات العلمية وم��اجيا��ا  املش�لة ال�ي �عان��ا التعليم �� ف

املنجزة �� العقود األخ��ة وال سيما �عد الستينات. و�قيت منا�ج التعليم و�التا�� الثقافة والتفك�� متأثرة  

ا�ساعا   ي��ايد  تالؤم  عدم  "ثمة  موران:  يقول  الشوملة.  ضرورة  �عد  �ستوعب  ولم  والتفكك،  بالتخصص 

وعمقا وخطورة ب�ن معارفنا املفككة وا�جزأة واملقسمة ب�ن االختصاصات من جهة وحقائق أو مسائل تنحو  

إ�� أن ت�ون متعددة االختصاصات ومستعرضة ومتعددة األ�عاد وعابرة لألوطان وشاملة وعاملية أك�� فأك��  

 .3من جهة أخرى"

بناء معرفة دقيقة وسليمة بال�ون واألشياء    و�رتبط بتحدي الشمولية تحدي ال��كيب. كيف يمكن اليوم

الذي   والتعقيد  ال��كيب  تحدي  إنھ  أومفكك.  مجزأ  وغ��  مت�امل  فهم  تقديم  ع��  املقدرة  دون  واإل�سان 

يفرض علينا معرفة شمولية ومعقدة �� اآلن نفسھ. إن أي قراءة ملعطيات الواقع دون اإلحاطة ب�ل جوانبھ  

 اخ��الية تبسيطة أحادية �شّوه الواقع وتقصر عن تحدياتھ. وترابطات م�وناتھ �عطينا قراءة

وهو ما ي�ح عليھ موران بقولھ "إن تحدي الشمولية هو �� الوقت نفسھ تحدي التعقيد. وفعال، يحضر  

التعقيد حينما ت�ون امل�ونات ا�ختلفة املش�لة لل�ّل (مثل االقتصادي والسيا��ي والسوسيولو�� والنف��ي 

ري) غ�� قابلة للفصل، وحينما ي�ون النسيج ترابطيا وتفاعليا ب�ن األجزاء وال�ل وال�ل  والعاطفي واألسطو 

تحديات   فأك��  أك��  و�حتمية  نواجھ  تجعلنا  و��وكبنا  هذا  بقرننا  ا�خاصة  التطورات  أن  وا�حال  واألجزاء. 

 .4التعقيد"

مؤلفاتھ،  اهنا فتناولها �� �افة  وقد اهتم إدغار موران بقضية ال��كيب والتعقيد ال�ي باتت تم�� املعرفة ر 

سيما كتاب املن�ج �� ستة أجزاء مفسرا من��ا، ثم خصص ما ال يقل عن ثالثة كتب لتحمل عنوان التعقيد    وال

الفكر   "    واملستقبل:وموضوعھ، م��ا  التفك�� املركب  إ��  "    Introduction à la pensée complexeمدخل 

 
 .73و  72ص  ،2020، 1تر. منصف وناس، مرا. فرج معتوق، تونس، معهد تونس للترجمة ط. المحكم،العقل إدغار موران،  -1
 . 30ص  المصدر نفسه، -2
 . 11ص  المصدر نفسه، -3
 13و 12، ص المصدر نفسه -4
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البشري" "neLa complexité humaiوالتعقيد  التعقيد  وو��  والعلوم   "Science et conscience de la 

complexité ..." 

هو   "ما  قائال:  واملستفبل"  "الفكر  كتابھ:   �� التعقيد  موران  إن    التعقيد؟ويعّرف  نقول  وهلة  أول  من 

ما ��ج ك�ل) من امل�ونات املتنافرة ا�جمعة �ش�ل يتعذر معھ التفر�ق    :complexusالتعقيد هو �سيج ( 

��ا. إنھ يطرح مفارقة الواحد املتعدد. ثانيا، بالفعل إن التعقيد هو �سيج من األحداث واألفعال والتفاعالت  بي

التعقيد   يحمل  ا�حالة  هذه   �� ولكن  الظاهرا�ي.  عاملنا  �ش�ل  ال�ي  واملصادفات  والتحديدات  واالرتدادات 

وال للفصل واالختالل والغموض  القابل  ا�خليط وغ��  ثمة تظهر ضرورة  �ش�ل مقلق سمات  ...من  اليق�ن 

و�زاحة   واليق�ن  النظام  عناصر  انتقاء  أي  الاليقي�ي  و�زاحة  االختالل  كبت  ع��  للظواهر  املعرفة  تنظيم 

 .1الغموض والتوضيح والتمي�� وال��تيب..."

  إّن ضرر عدم الو�� بأهمية ال��كيب العل�ي امل���� للمعطيات و�لور��ا �� معرفة مت�املة من شأنھ أن 

ينعكس سلبا ع�� وعينا وفهمنا. بل إن ترك�� مفاهيم التخصص والتفكك والتجزئة ب�ن ما حقھ الشمولية  

التأليفية املن�جية والر�ط ا�حكم ب�ن القوان�ن واملعطيات والتوحيد بي��ا �غرس مبكرا �� أذهان الناشئة  

يع صغارا وكبارا. وهذا ما تقع  و�تدعم مع سن املراهقة والشباب ليصبح معرفة ��ائية ومقدسة لدى ا�جم

"قبل أن يدخل نظامنا التعلي�ي �عض التعديالت ع�� مثل هذه التطورات    موران:فيھ األنظمة ال��بو�ة. يقول  

وفصل   محيطها)  (عن  األشياء  عزل  االبتدائية  للمدرسة  األو��  السنوات  منذ  �علمنا  فهو  لها.  أذعن 

تفر�ق ما هو   البسيط بمع�ىعلينا ضرورة اخ��ال املركب إ��  االختصاصات (بدل الر�ط واإلدماج). إنھ يم��

إ��   التناقضات  أو  الفو��ى  يجلب  أن  شأنھ  من  ما  �ل  و�لغاء  ال��كيب  إعادة  عوض  والتفكيك  مرتبط 

 .2إدراكنا"

 : السیطرة على المعرفة  الثاني:التحدي  -2- 1- 1- 3

كيف يمكن للمعرفة اليوم أن �سيطر ع�� هذا الكم الهائل من املعلومات املتوالدة واملت�اثرة واملتعددة     

ليس بمقدور اإل�سان اليوم أن يحيط بقدر محدود من الكم املتفجر من املعلومات. فالعصر    واملتنوعة؟

حينما �انت املعلومات محدودة  حينئذ ليس عصر الفكر املوسو��. لقد �ان هذا الضرب من املعرفة ممكنا  

 مهما توسعت. ولك��ا اليوم واسعة بل محيط م��اكم م��ايد ال قبل للدماغ بھ. 

" ...فاالزدياد غ�� املنقطع للمعارف يؤسس ل��ج بابل �خم ��ج بلغات متنافرة. وهذا ال��ج  موران:يقول  

 .3�سيطر علينا ألننا ال �ستطيع السيطرة ع�� معارفنا..."

 
حمد القصوار ومنير الحجوجي، ط ترجمة:، والمستقبل مدخل ٕالى الفكر المركب موران: الفكرإدغار  -1

ٔ
،  ، دار توبقال للنشر1ا

 . 17، ص 2004المغرب، 
 . 14ص  سابقمصدر  العقل المحكم، -2
 . 16، ص المصدر نفسه  -3
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أن "يفلت    -إن لم �ستنبط الفكر البشري من�جية �سيطر ع�� التوسع املعر��  -�ل ا�خشية    وا�خشية

 .1انتشار املعارف الرهيب من السيطرة البشر�ة"

 إدماج املعارف العلمية واإل�سانية  الثالث:التحدي  -3

ب�ن  خلق هوة    تم�� املعارف العلمية العصر�ة بالتخصص والدقة وعدم التحاور مع املعارف اإل�سانية  

والتقني�ن وا�خ��اء الفني�ن من جهة واألدباء والفالسفة واألن��و�ولوجي�ن وعلماء االجتماع والنفس    العلماء

 . 2حياتنا.. “" لم نتمكن من إدماج معارفنا لتسي�� موران:من جهة أخرى. فالتحدي املطروح حسب 

  املدنية وتحديلثقافة والسوسيولوجيا وا�حياة  هذه التحديات الثالثة �� مجاالت ا  تأث��و�نبھ موران إ��  

 ا�جديد.التحديات والذي يقصد بھ الفكر امل���� 

 : التحدیات الفرعیة   - 2- 1- 3

 : التحدي الثقافي :التحدي الرابع -1- 2- 1- 3

وم��نة   شاملة  ثقافة  نمتلك  ال  أننا  وعامليا  محليا  السائدة  الثقافة  لطبيعة  الدقيقة  املعاينة  تكشف 

"مقسومة إ�� كتلت�ن. فحالة االنف�اك الك��ى    موران:وجامعة لفروع املعرفة اإل�سانية اليوم بل �� كما يراها  

 .3� وازدادت �� قرننا ا�حا�� ..."ب�ن ثقافة اإل�سانيات والثقافة العلمية ال�ي بدأت �� القرن األخ�

وعوض أن �س�� الثقافتان العلمية واإل�سانية إ�� التحاور بحكم التجاور والتقارب قصد التدامج ��  

وتنافرتا   اال��امات  تبادلتا  التفاهم،  سوء  و�سبب  ذلك،  من  العكس  وع��  فإ��ما،  مجدية  ذكية  صيغة 

"ز�نة أو ترفا    إال:قنية من شأن ثقافة اإل�سانيات إذ لم تر ف��ا  وتفاصلتا. فبينما حقرت الثقافة العلمية والت

"كتال مجتمعة من املعارف ا�جردة أو    إال:، فإّن عالم اإل�سانيات ال يرى �� عالم التقانة والعلم  4جماليا"

 .5املهددة"

الثق ا�� يتجّسد �� ولقد أهدر فرعا الثقافة فرصة التال�� والتعاون من أجل خ�� اإل�سانية. فالتحّدي 

اإلمساك بنقطة االلتقاء ب�ن فر�� الثقافة �� حّل يدمج بي��ما إدماجا مجديا يتجاوز القصور واإلخالالت  

اإل�سانيات   فثقافة  ف��ما.  موران-الثاو�ة  حبوب    -حسب  من  محرومة  طاحونة  مثل  تصبح  أن  إ��  "تتجھ 

أن �غذي التساؤالت الك��ى �� ح�ن أن الثانية    املكتسبات العلمية حول العالم وحول ا�حياة ال�ي من املف��ض

ا�حرومة من القدرة التفك��ية حول املشا�ل العامة والشاملة تصبح عاجزة عن أن تفكر �� ذا��ا وعن أن  

 .6تفكر �� املشا�ل االجتماعية واإل�سانية ال�ي تطرحها"

 
 .المصدر نفسه -1
 .المصدر نفسه -2
 . 17ص  ،نفسهالمصدر  -3
 .المصدر نفسه -4
 .المصدر نفسه -5
 .المصدر نفسه -6



ذار (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية  -العدد الّسابع    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2021)  مارس -ا

 

(500) 

العلمية   باملنجزات  واع  �� ميالد مثقف  اليوم  الثقا��  التحدي  إن  اليوم  بل  العلم  والتقنية وخصائص 

والتفك��   والبالغة  وا�خيال  للغة  امتالكھ  بحكم  اإل�سانية  ملشكالت  العامة  ا�حلول  رسم  ع��  وقادر 

 الفلسفي...

 : التحّدي السوسیولوجي :التحدي الخامس -2- 2- 1- 3

املفاهيم    ما يم�� العصر هو التعقيد الناجم عن تفّجر املعلومة و�عّدد االختصاصات والعلوم وتطور  

العلمية والتكنولوجية، وصل��ا بتعّقد األ�شطة االقتصادية والفنية واالجتماعية والسياسية. هذا التعّقد  

أن   إ��  موران  و�نّبھ  ف��ا؟  التحكم  يمكن  كيف  وغدا:  اليوم  سوسيولوجيا  تحديا  تطرح  التطورات  وهذه 

م ف��ا و�د 
ّ

 . 1ماجها""املعلومة �� مادة أولية يتوجب ع�� املعرفة التحك

وتصورا   وفهما  فكرا  ا�جتمع  حياة  ع��  وتأث��ها  الك��ى  العلمية  التطورات  استيعاب  يمكن  كيف 

واستعماال وتأ�سا �عيدا عن ا�جهل والقصور والغر�ة وا�خضوع؟ فقد مرت اإل�سانية من سيطرة علمية  

اإل�سان �� فهم التطورات    تكنولوجية ع�� الطبيعة واالقتصاد واالجتماع إ�� انقالب الصورة و�داية تخلف

ا�حاسوب   سيطرة   �� يكمن  األبرز  مظهرها  لعّل  واملتسارعة.  العميقة  التحوالت  لهذه  نتيجة  ا�ختلفة 

 واإل�سان اآل�� وال�ي تنذر اليوم �سيطرة اآللة ع�� اإل�سان و�خضاعھ. 

ت م��ى أثمن  إن التحدي السوسيولو�� هو تحد فكري باألساس ذلك أن " التفك�� هو أك�� من أي وق 

 .2رأس مال بالنسبة إ�� الفرد وا�جتمع"

 : التحّدي المدني   السادس:التحّدي  -3- 2- 1- 3

ا�جتمع وتقّو�ھ وتطّوره برغم    ومبادئ توّحدلعّل أهم مقومات املدنية التوافق ا�جتم�� ع�� جملة قيم  

التعاقد االجتما�� الذي تحّدث عنھ جون جاك رو  سو. وهو املواطنة وحقوق  االختالف ب�ن م�وناتھ. فهو 

اإل�سان. وهو الديموقراطية ا�حقيقية ال املز�فة...لكن ما يالحظھ موران هو أّن حالة من ا�جهل املعّمم الذي  

�سود اإل�سانية اليوم �سبب تطور التقنية والعلوم ال�حيحة وهيمنة ا�خ��اء والتقني�ن ع�� ا�حياة �عيدا  

يفقر ا�حس املد�ي واملواطنة، و�حرم الناس من املشاركة اإليجابية  عن فهم الناس، أغلب الناس، هو الذي  

موران   �ش��  و�صالحھ.  ا�جتمع  بناء  وا�ختص�ن  إ��:��  ا�خ��اء  وضع  إ��  راجع  م��ايد  ديموقراطي  قصور   "

 .3والتقني�ن عددا متعاظما من املشا�ل ا�حيو�ة "

فينشأ   الشعب.  بقية  وتجاهل  العلمية  املعرفة  وا�خ��اء  التقني�ن  احت�ار  إ��  القصور عائد  وسبب هذا 

مجتمع العلماء وا�خ��اء مغلق وسري أشبھ �عالم الكهنوت قديما �سيطر    متفاوتت�ن:مجتمع �س�� �سرعت�ن  

ة �سبح �� عالم ا�جهل ع�� املعرفة وشؤون الناس، فيخضعون لفهمهم وأخالقهم و�رامجهم، وأغلبية شعبيّ 

 واألمية التقنية املسّماة حضار�ة. 
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التوافق   ينعدم  إذ  مد�ي،  مأزق   �� اإل�سانية  وقوع  ع��  يؤشر  وعامليا  محليا  متفاوت�ن  شعب�ن  فوجود 

االجتما�� والتعا�ش املد�ي، و�سود لغة القوة والهيمنة التكنولوجية والعلمية املدمرة وال سيما أمام وجود  

ر الشامل النوو�ة والبيولوجية وغ��ها ال�ي ��دد البشر�ة �� وجودها، إذ أ��ا اليوم تحت رحمة  أس�حة الدما

"إن مواصلة املسار التق�ي   مؤكدا:كبسة زر...إنھ واقع محّ�� ومآل فاجع. و�نبھ موران إ�� خطورة ا�حال واملآل  

لعلماء أنفسهم تف��ي إ�� تراجع العل�ي الراهن وهو إ�� ذلك "مسار أع�ى" يفلت من رقابة ضم�� و�رادة ا

 .1قوي للديموقراطية "

فالتحدي املد�ي حينئذ �� بناء ثقافة مدنية تتجاوز ا�شطار املعرفة وانقسام ا�جتمع عموديا ب�ن علماء  

وجهلة بل أمي�ن حضار�ا، وتحقيق ديموقراطية توافقية �شاركية ب�ن ا�جميع و��سانية وواعية باملكتسبات  

 العلمية.

 : تحّدي التحدیات أو من أجل "ثقافة ثالثة" السابع:التحّدي  -3- 2- 1- 3

يطرح موران إش�الية التحّديات باعتبارها كال م��ابطا، فروعها ناجمة عن أمها��ا. و�حّدد مهمة الفكر   

 .2"رفع �ل التحديات امل��ابطة ال�ي قمنا ااآلن بإحصا��ا" ع��:الناجح واملستقب�� �� قدرتھ  

عامة أما   ف�  اإلصالحات  اليوم،  حد  إ��  اق��حت  ال�ي  خاصة  ال��بو�ة  فاشلة.  واإلصالحات  مق��حات  ي 

ومصدر فشلها أ��ا �انت محدودة وضيقة األفق، إذ اقتصرت ع�� إصالح "برام��"، ولم تنفذ إ�� إصالح هو  

تحّد معر�� ثقا�� م���ّ� يدرك "الثقب السود" الذي ترّدى فيھ الفكر اليوم. بل أصبح اإلصالح ال��ام�� ثقافة  

ص املشكالت ��خيصا محدودا  العصر �� امليدان الثقا�� والسيا��ي واالنتخا�
ّ

ي ...إ�خ. هو إصالح تق�ي ��خ

مخ��ال و�تكّرم بإغداق ا�حلول والوعود. وكث��ا ما يتبّ�ن كذب تلك الوعود �حول الت�خيص وغياب القدرة  

 أو املصداقية �� التنفيذ....

االس��ا تحديد  وا�حضارة هو  والعلوم  والثقافة  والتعليم  ال��بية   �� اليوم  املطلوب  واألف�ار  إن  تيجيات 

ال��بوي   الفشل  تحدي  لتجاوز  تلفيقا  ال  محكما  جمعا  واملعارف  الفكر  لفروع  ا�جامعة  الك��ى  املن�جية 

 والفكري.

"إصالح التعليم يجب أن يقود    أن: لذلك ينت�ي موران إ�� استنتاج االستنتاجات، وتحدي التحديات، وهو  

 .3�� إصالح التعليم"إ�� إصالح التفك�� و�صالح التفك�� يجب أن يقود إ

رأيي  -و�مكن   "الثقافة    -حسب  تيار   �� اإل�ستمولوجية  والعلمية  والثقافية  ال��بو�ة  الرؤ�ة  هذه  تن�يل 

 الثالثة" و"اإل�ساني�ن ا�جدد".
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هو تيار ما �عد حدا�ي إن شئنا يتصدى إ�� تحديات العصر عامة واملستقبل البشري خاصة، ومن أعالمھ  

«إنَّ بزوغ هذه الثقافة ا�جديدة فيھ برهان    :بقولھالذي �عّرف الثقافة الثالثة    1روكمانالبارز�ن اليوم جون ب

البيولوجيا    �� ثور�ة  تطورات  زماننا:  تقود  ال�ي  املهمة  ا�جديدة  األف�ار  إ��  وتوق  شديد،  ثقا�ّ�  جوع  ع�� 

ونظر�ة   االصطناعّية،  وا�حياة  االصطنا�ّ�،  والذ�اء  تكنولوجيا،  والنانو  الوراثية،  والهندسة  ا�جزئية، 

املك والتوازي  والنظم  الشواش،  الت، 
ّ

والتشك (االنتفا�ّ�)،  الت�خ�ّي  وال�ون  العصّبية،  والشب�ات  ثف، 

التكيفّية املركبة واللسانيات واألوتار الفائقة والتنوع ا�حيوّي، وا�جينوم البشرّي والنظم ا�خب��ة والتوازن  

 .2..."املتقطع، (…) والفضاء السيب��ّي (املعلوما�ّي)

ت املطروحة �� جدول أعمال اإلصالحات ال��بو�ة �� فر�سا و�� العالم  انطلقنا من تحديد أهم التحديا

لننت�ي إ�� ضرورة إصالح الفكر السائد اليوم �� فر�سا و�� العالم. وخلصنا إ�� أن أهمية كتاب العقل ا�حكم  

الفك  ال��بوي كما �عيشها فر�سا وسائر الدول، و�نما إش�االت إصالح  �� �سطها إش�االت اإلصالح  ر  ليس 

 اإل�سا�ي برّمتھ.  

إن أزمة ال��بية �� وجھ من وجوه األزمة الفكر�ة ال�ي �عيشها العالم اليوم. و�ّل محاولة إلصالح املدرسة  

وال��بية تجهل أزمة الفكر اإل�سا�ي اليوم أو تتجاهلھ (وال�ي اصط�ح عل��ا موران بالثقب األسود) �� محاولة  

ادة اإلنتاج بمفهوم بيار بورديو أي تور�ث الثقافة السائدة وعالقات  فاشلة �عيد إنتاج األزمة، ع�� مع�ى إع

التفاوت االجتما�� بال إصالح وال تجاوز. من هنا �انت التحديات السبعة �� تحّد واحد كب�� وجامع هو تحّد  

ديد تنظيم املعرفة. وال سبيل لتحقيق هذا الهدف إال برسم رهانات لعل نجاحها يتحدد بمعانق��ا الفكر ا�ج

 فكر املستقبل والذي اصط�ح �عض املفكر�ن العلماء واألدباء ع�� �سميتھ بالثقافة الثالثة. 

لكن ما نؤاخذ عليھ موران �� نقده الثقافة السائدة اليوم هو تجاهلھ لألزمة الروحية الدينية العقائدية 

الكث��ين �� ح��ة وجودية ال�ي �عصف باإل�سانية �� عصر هيمنة العلم ا�جامد والتقنية الباردة، فرمت ب 

والسيما الشباب. ف��ايدت �سب االنتحار وخاصة �� الغرب، �� ح�ن �غّولت ا�حر�ات األصولية واإلرهابية ��  

الشرق يز�ن لها قصر نظرها أّن العنف والتطرف وتكف�� غ�� املؤمن�ن بأف�ارهم الدينية هو سبيل ا�خالص  

 والفالح. 

 والفكر؟اليوم عند موران؟ وكيف يرى إصالح منظوم�ي ال��بية  فما �� رهانات الثقافة الثالثة 

 : الرھانات الثقافیة والحلول المنشودة   - 2- 3

اخ��نا مصط�ح التحّديات �عب��ا منا عن خطورة املشكالت ال�ي يطرحها إصالح التعليم والتفك�� محليا    

للتحدي موضوعيا  م�افئا  باعتبارها  الرهانات  اخ��نا  و�املثل  ومخاطر،  وعامليا.  صعو�ات  التحديات  ات. 
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التحديات عند   والرهانات مخاطرة ور�وب ل�خطر ومجا��ة الصعو�ات والغامض والالمتوقع... ول�ن �انت 

�عدد  موران سبعة فقط، إذ قد تجاهل التحدي الرو�� اإليما�ي، فإن الرهانات الفكر�ة واملن�جية الك��ى  

 مجال عل�ي وفكري...  وتتفرع ع��ا رهانات عدة خاّصة ب�ّل  األر�عة

 : تنمیة الذكاء العام وتشجیع الكفاءة التّساؤلیّة :الّرھان األول -1- 2- 3

مونتا�ي   برأي  موران  حينما  Montaigne  )1592–  1533يذكرنا  العقول  حول  أن    قال:)  األفضل  "من 

 .1ي�ون العقل محكما ع�� أن ي�ون مكتظا"

عشر، ونحن اليوم �� تو�س و�� فر�سا مثلما يقّر بذلك موران  لقد قال مونتا�ي ذلك منذ القرن السادس  

و�� كث�� من دول العالم مازالت املنا�ج ال��بو�ة ��تم بحشو الرؤوس ومل��ا باملعلومات أك�� من اهتمامها  

 ب��بية العقل ع�� التساؤل وتنمية الذ�اء العام.

و  واالنتقاء  االختيار  الطفل  يفقد  وتركيمها  املعلومات  األف�افرصف  األدمغة  رتنظيم  حشو  إن  بل   .

 . 2"و�� ملكة حب االطالع ال�ي يطف��ا التعليم �� أغلب األحيان" عل��ا:يتعارض مع ملكة الطفل ال�ي جبل 

 بينما املطلوب من املدرسة هو تحف�� تلك امللكة و�يقاظها إذا ما نامت. 

العلم تفقد الطفل الكفاءة التساؤلية  كما أن حشو األدمغة باملعلومات بذريعة جهل الطفل واملراهق ب

والشك �� ما يقّدم لھ من معلومات. إّن الرهان اليوم معقود ع�� تر�ية أجيال تتوفر ع�� قدر مح��م من  

 الذ�اء العام الذي يقود إ�� التفك�� ا�جيد ومتعدد االختصاصات �� عصر معّقد مركب الثقافات.

التساؤل واألش�لة أك�� من أجيال تحفظ وتراكم وترّصف  نحن اليوم �� حاجة ألجيال تحسن التفك�� و 

 بال �ساؤل وال مراجعة وال نقد.

 : تنظیم المعارف الثاني:الرھان  -2- 2- 3

التفكك والفصل والتخصص املفرط واال�غالق، فإّن رهان     ال��بية والثقافة قائما ع��  ل�ن �ان راهن 

  :-حسب موران  – ال��بية اليوم أن يتّم تجاوز �ّل هذه العراقيل من خالل بناء عقل محكم. ومن خصائصھ  

 .3"هو عقل مؤهل لتنظيم املعارف ومن ثم تجنب تراكمها �ش�ل عقيم..."

ال�و�ي. وهو ما يطلق    كما أن ب�ن ا�خاّص والعاّم وا�خصو��ّي ضمن  الثقافة املنشودة أن تر�ط  رهان 

سييق أي الوضع �� السياق املالئم.  
ّ
"إن تنمية القدرة ع�� اإلدراج ��    يقول:عليھ موران خاصية التبيئة أو الت

أو معلومة أو معرفة �� عالقة    السياق تنحو إ�� إنتاج عملية ظهور لفكر "بيئوي". بمع�ى أّ��ا تضع �ل حدث

 .4ال انف�اك ف��ا مع ا�حيط الثقا�� واالجتما�� واالقتصادي والسيا��ي و�طبيعة ا�حال الطبي��..."
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 نخلط ب�ن تركيم املعارف وفتح ا�جاالت ع�� �عضها وهو ما يتنا�� ومع�ى التنظيم  
ّ
ھ ينب�� لنا أال

ّ
ع�� أن

للمعرف امل����  التنظيم  و��ن  ذلك  املعر��  موران  يو�ح  ب�ن    بالقول:ة.  ل�حدود  فتحا  ليست  املش�لة  "إن 

 .1االختصاصات بقدر ما �� تحو�ل ملا ينتج هذه ا�حدود أي املبادئ املنظمة للمعرفة"

 : فكر علمّي جدید الثالث:الّرھان  -3- 2- 3

حاز الرهان الثالث النصيب األوفر من كتاب العقل ا�حكم، فقد استغرق كميا اثنت�ن وخمس�ن صفحة   

�عد  فلم  العل�ي،  الفكر  مفهوم  بجّدة  تمّ��  كما  والثمان�ن.  الثانية  الصفحة  إ��  ثالث�ن  رقم  الصفحة  من 

وم طبيعية... بل هو مفهوم  مقصورا ع�� ما هو سائد "العلوم ال�حيحة" من ر�اضيات وف��ياء و�يولوجيا وعل

جديد �شمل العلوم "ال�حيحة" والعلوم اإل�سانية وهو ما يصط�ح عليھ اإل�سانيون ا�جدد اليوم بالثقافة  

 الثالثة. 

لقد بدأت هذه الثقافة العلمية ا�جديدة �� التبلور منذ الثورة العلمية الثانية �� ستينات القرن كما سبق  

موران، حسب  وم����ا،  ومفككة  تب ذكره،  مجّزأة  ا�ح�ن  ذلك  ح�ى  �انت  أن  �عد  وشومل��ا  املعارف  يئة 

 ومعزولة...

املم��ة   التقليدية  ثقافتنا  حطمت  تطّورات  حصلت  ال�حيحة  العلمية  االختصاصات  جميع  ففي 

بالوثوقية واالخ��الية ... فقد ظهرت منذ الستينات علوم جديدة "�سقية" مّست علم البيئة وعلوم األرض  

"توسع بدءا من سبعينات القرن العشر�ن إ��    البيئي:(علم ال�ون). فعلم البيئة وال سيما البحث    وال�ونيات

املدى   لتصور  متعددة  ف��يائية  ...اختصاصات  البيئة  عالم  ...ويستد��  مجملھ   �� ا�حيوي  ا�حيط 

 .2ا�حيوي..."

د توّسع العلوم ا�ختلفة وترابطها �عضها مع �عض.
ّ

 وهو ما يؤك

"ستينات القرن العشر�ن وع�� إثر اكتشاف تكتونية الصفائح تصورت    خالل:علوم األرض    كما تطورت

 .3علوم األرض �وكبنا األر�ىي ع�� أنھ منظومة معقدة تنتج ذا��ا بذا��ا وتنتظم بذا��ا..."

  �� إ�شتاين  نظر�ة  أن  إ��  موران  ا�جغراسياسية...و�ذهب  وامتدادا��ا  ا�جغرافيا  علم   �� يؤثر  ما  وهو 

جديد  ا من  انبعث  لھ،  تصورنا  أو  ال�ون،  لكن  والزمان.  للفضاء  تصوره  نتيجة  ال�ون  قتلت    مع: لنسبية 

)  Le maitre) لتباعد ا�جرات ولفرضية الذرة البدائية ال�ي قال ��ا " لوماتر" (Hubble"استكشاف هابل (

والف��ياء واملي�وروف��ياء  . وهكذا ساهمت هذه االكتشافات �� �عاون اختصاصات متعددة كعلم الفلك  4..."

 والر�اضيات...إضافة إ�� تفك�� ي�اد ي�ون فلسفيا �� محاولة فهم ال�ون. 
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"يتجھ    مثال:ومثلما هو الشأن �� العلوم ال�حيحة شهدت العلوم اإل�سانية تطورات مذهلة، فالتار�خ  

ناسية ...فهو يتحّول إ�� أن يصبح  نحو التحّول إ�� علم متعّدد األ�عاد يدمج �� داخلھ األ�عاد االقتصادية واإل 

رت بقية العلوم اإل�سانية من فلسفة وأن��و�ولوجيا وأدب باالكتشافات  1علم التعقيد اإل�سا�ي.."
ّ
. ولقد تأث

العلمية ال�حيحة واإلناسية بثقافة العصر ا�جديدة، ثقافة ال��ابط عوض التفكك والتمدد، واالنفتاح  

اال  وثقافة  والتقوقع  اال�غالق  عوض  عوض  والتواصل  التحاور  وثقافة  والوثوقية،  ا�حتمية  عوض  رتياب 

 ال��صيف وال��كيم واال�عزال.

وجدير باالنتباه أن موران ال يؤمن با�حتميات ال �� البيئة وال �� الثقافة وال �� العلم وال �� �شأة ا�حياة  

العشر  القرن   �� سيما  وال  املتتالية  العلمية  الثورات  بأن  و�ذكر  و�تقان  وال�ون.  ا�حتمية  مبدأ  �سفت  �ن 

اللهال�ون وأكدت أن �شأة ال�ون وا�حياة جاءت صدفة. يقول: "وتار�خ ال�ون هو مغامرة شديدة الفخامة  

منذ البدء، بإلغاء شبھ تام للمادة املضادة من قبل املادة املتغّ�ى ��ا    ومطبوعة،خالقة وهدامة �� اآلن نفسھ  

 �عد تّم تدم��ها تدم��ا ذاتيا وع�� االرتطامات ب�ن النجوم وا�جّرات.  من خالل اإلشعال لشموس ال تح��ى وال

و�� مغامرة تمثلت إحدى �غ��ا��ا الهامشية �� ظهور ا�حياة فوق ال�وكب الثالث التا�ع لشمس صغ��ة ��  

لقا  . ويعارض موران الدين عامة واإلسالم خاصة �� تأكيد القرآن خلق هللا لل�ون خ2ضاحية درب التبانة "

ْرِض   " محكما و�دقة متناهية، و�حث البشر ع�� التدبر �� هذا ا�خلق إذ يقول:
َ
َماَواِت َواأل ِق السَّ

ْ
ل

َ
ِ�� خ ِإنَّ 
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ُ
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ْ
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َّ
َباِب * ال

ْ
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ُ ّ
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ْ
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َ
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َ
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  أن تنشأ "لم يكن لها    ا�حياة:�سلم بأن    –معتمدا ع�� االكتشافات العلمية �� علوم األحياء -بل إن موران  

 .4إال من خالل هذا املز�ج من الصدفة والضرورة، ولكن ليس باستطاعتنا تحديد مقادير هذا املز�ج"

 وهذا االرتياب يجب أن �شمل جميع املعارف ال�ي تروج جهال ا�حتمية التار�خية والعلمية والفلسفية ... 

املعرفة اليوم �جا��ة  امل����  ا�حّل  فإّن  ال-حسب موران  -ولذلك   �� ل�ن حافظنا  التالية:قاعدة  يتمثل   "

 .5واكتشفنا أرخبيالت جديدة من التيقنات، فإنھ يجب أن �علم أننا نبحر �� محيط من االرتياب"

"يتوجب أن نراهن ع�� مثل هذا الفكر لن�جع الذ�اء العام    :ولقد صاغ موران تصّوره للعقل ا�جديد

والقدرة ع�� األش�لة وتحقيق ارتباط املعارف فيما بي��ا. كما يتوجب مستقبال أن نضيف إ�� الفكر العل�ي  

ا�جديد الفكر املتجدد لثقافة اإل�سانيات. ذلك أنھ يجب أال نن��ى أن ثقافة اإل�سانيات ��جع االنفتاح  
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شا�ل الك��ى واالستعداد للتفك�� و�دراك التعقيدات اإل�سانية والتأمل �� املعرفة و�دماجها ��  ع�� �ل امل 

 .1ع�� السلوك ومعرفة الذات..." م��ابط،ا�حياة ا�خاصة من أجل إضاءة أفضل، �ش�ل  

افة  فالرهان هنا �س��دف بالضبط بناء العقل ا�حكم املنشود. العقل ا�جديد ما �عد ا�حداثة، عقل الثق

الثالثة ال�ي ترفض التم��س �� ثقافة علمية يزعم أ�حا��ا أ��ا �حيحة �� مقابل ثقافة إ�سانية إ�شائية ال  

 صلة لها باملعرفة ال�حيحة.

"إن تر�ية �س��دف عقال محكما م��ية االنفصال ب�ن الثقافت�ن قد تخلق القدرة ع��   قائال:يو�ح موران  

لشمولية والتعقيد املوجودة �� ا�حياة اليومية واالجتماعية والسياسية  تحديات ا  الهائلة،مجا��ة التحديات  

 .2والوطنية والعلمية.."

ما ��ّجلھ هنا هو توفق موران �� طرح أهم إش�االت الفكر والعلم اليوم �� سعيھ إ�� تحديد معالم العقل  

لثقافات ور�طھ ب�ن العل�ي اطالع العقل ع�� املنا�ج العلمية وتفتحھ ع�� ا  خالل ضرورةا�حكم وذلك من  

والثقا�� ودعوتھ إ�� التس�ح �سالح الشك واالرتياب �� مقار�ة ا�حقائق بما ف��ا قضايا ا�خلق وا�حياة واملوت  

الشك   وتبّ�ي  العلوم  ع��  االطالع  أهمية   �� الرأي  �شاطره  ما  و�قدر  ا�جدي واملص��.  عّرفھ    امل����  الذي 

 " و�علم الشك �� املش�وك فيھ  بقولھ:، ا�جاحظ منذ القرن التاسع ميالدّيا

،فإننا ال نجار�ھ �� تبّ�ي من�ج االرتياب الذي يجعل من خلق ال�ون صدفة، ومص�� ال�ون والبشر  3�علما"

لھ   نقاش  وال  تدبر  دون  وحقائقھ  الدين  ننفي  أن  ولكن  ضروري،  هذا  العل�ي  بالشّك  نتس�ح  فأْن  صدفة. 

 ا�جدية.�سلمنا إ�� العدمية والر�بّية غ�� 

 : رسالة التربیة بناء الشخصیة والمواطن اإلنسان الرابع:الّرھان  -4- 2- 3

يتمّ�� هذا الرهان بإعادة طرح موران ملواضيع قديمة عر�قة، ولكن بفهم جديد وليد. قضايا املواطنة   

 والوطنية والهو�ة �� عصر العوملة وما �عد العوملة. 

ال��بية   برسالة  التذك��  إ��  موران  ال��وض    و��:�سارع  (�علم  لل�خص  الذا�ي  الت�و�ن   �� �ساهم  "أن 

يفية العيش) و�علم كيف يصبح املرء مواطنا. فاملواطن �عرف �� الديموقراطية  بالوضع اإل�سا�ي و�علم ك

ر الهو�ة الوطنية �� داخلھ"
ّ

 .4من خالل تضامنھ مع وطنھ وشعوره باملسؤولية إزاءه. وذلك ما يف��ض تجذ

ة و�� ا�جمهور� الفر�سية ودستور و�الحظ موران شبھ غياب ملفهوم الوطنية والهو�ة �� ال��امج املدرسية 

 القانون الدو��. وهو ما �سمح لھ با�خوض �� �عر�فهما وتار�خهما وأهّمي��ما. 
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ير�ط موران الوطنية والهو�ة بمفاهيم متعّددة أّولها الدولة األمة ال�ي جهلها أغلب املؤرخ�ن بل وتجاهل��ا  

(الصراعات الطبقية)   من واقع األمة مسلطة األضواء ع�� ما يقسمها  قللت ....  "�املاركسية: �عض النظر�ات  

 .1وليس ع�� ما يوّحدها"

"�ائن ترا�ي وسيا��ي واجتما�� وثقا�� وتار��� وأسطوري ودي�ي ��   ��:وا�حال أن الدولة األمة املكتملة  

واحد" إ��  2آن  و�رنو  املش��ك  التار�خ  ووحده  أرض  ع��  استقر  واجتما��  سيا��ي  كيان  األمة  فالدولة   .

"إن ل�جماعة طبيعة ثقافية / تار�خية. ف�ي    قائال:ملص��. يو�ح موران األمر  مستقبل مش��ك بحكم وحدة ا

ثقافية من جهة القيم والعادات والطقوس واملعاي�� واملعتقدات املش��كة و�� تار�خية من حيث التغ��ات  

 .3) وحدة املص��"Otto Bauerومعاناة ا�حن ال�ي واجه��ا ع�� �عب�� أوتو باور(

إيما من  وال�ي و�الرغم  للقومية  العدوانية  الن�عة  أن  �عتقد  فإنھ  و�القوميات،  األمة  بالدولة  موران  ن 

اق��نت بالنظرة الشوفينية مع الناز�ة والفاشية قد آن األوان أن تتجاوز إيجابيا. لقد ارتأت عديد التيارات  

ي��الية واملاركسية ضرورة إن�ار القومية واملرور إ�� ما فوقها أمم
ّ
ية أو ما شابھ. بيد أن القومية  الفكر�ة والل

الدفاع عن النفس. ولك��ا وحدت ا�جماعات والشعوب    إ�� العدوانية بذريعةانزلقت أحيانا   حقيقة ماثلة و�ن

بروز تحديات �ونية    اليوم، وأماما�حلية وحار�ت من أجل ضمان وحدة الدولة وسالمة األرض سابقا، أما  

��دد مص�� اإل�سانية قاطبة من أس�حة الدمار الشامل و�عاظم التفاوت االقتصادي واالجتما�� والعل�ي 

املص��   وحدة  يضمن  ما  إ��  واالتجاه  غلوا��ا،  من  التخّفف  إ��  مدعوة  ف�ي  داخلها  عن  فضال  األمم  ب�ن 

ولذلك نادى    و�ونية.لقوميات وعابرة للقارات بل  اإل�سا�ي. من هنا توّجب أن تفكر األمم �� وحدة عابرة ل

"إن ا�جماعة البشر�ة    فيھ:موران �� أغلب مؤلفاتھ بال�وكبة، وال سيما �� كتيبھ "تر�ية املستقبل" فقد جاء 

أخالقية واملرتبط بالعالقة    -ذات املص�� ال�وك�ي �سمح بالعمل ع�� تحقق واكتمال هذا ا�جزء من األن��و�و

الفرد امل اتجاه  ب�ن   �� البشري يتطور  النوع  البشري بما هو �ل. عل��ا أن �عمل ع�� جعل  النوع  تفرد و��ن 

البيولو��   شرطھ  ع��  ا�حفاظ  مع  املش��ك  –اإل�سانية  الو��  تحقيق  ع��  العمل  �ع�ي  وهذا  التناس�� 

 .4والتضامن ال�وك�ي ل�جنس البشري"

موران أن  حقا  االنتباه  يلفت  ما  ا�جذور -ولعل  املاركسية    -�ساري  اليسار�ة  الطروحات  �ّل  يخالف 

واللي��الية العوملية أو األصولية الدينية الرافعة لشعار عاملية اإلسالم (�� مقابل القومية) ال�ي ترفض الهو�ة  

وتت�جم عل متبن��ا واصمة إياهم بتيار الهو�ة أي ا�حافظ�ن وال��اثي�ن واملاضو��ن معّمم�ن ب�ن املاضو��ن 
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واملع��  هو�ة  فعال  بوجود  يقّر  فموران  ا�خار��.  والعدوان  الداخ��  التمزق  من  ع��ا  واملدافع�ن  ��و���م  ين 

 .1"فتار�خ فر�سا يمتلك خصوصية نادرة ��ملها الكتب املدرسية و�تّوجب إبرازها"  ومتم��ة:فر�سية عر�قة 

من   التحق��  إ��  األخ��ة  العقود   �� وال��بية  والعلوم  الثقافة  خ��اء  أغلب  عامة  دأب  اإل�سانيات  شأن 

 �� إل��ا  ا�حاجة  لعدم  املواد  هذه  تدريس  ساعات  بتخفيف  نادى  �عضهم  أّن  ح�ى  خاصة  واللغة  والتار�خ 

  �� التار�خ وا�جغرافيا  ذلك أن حجم ساعات  وآية  للعلوم واملعلوماتية،  ا�حاجة  �عاظم  �� مقابل  عصرنا، 

ال   �� تّم،  �� تو�س مثال قد  ال��بية  مدارسنا بمختلف مستو�ا��ا  سنوات األخ��ة، "تخفيفها" من قبل وزراء 

يلوحون بضرورة التخ�� عن ماّد�ي التار�خ وا�جغرافيا لعدم    بدؤوا  خ��ائنا الذينمستأ�س�ن بنصائح �عض  

أهمي��ما اليوم. أّما موران، ع�� العكس من ذلك تماما، فهو ي�ح ع�� أهمية التار�خ الوط�ي فر�سيا �ان أم  

دريس التار�خ غ�� قابل لالستغناء عنھ من أجل تجذير الهو�ة القومية، وال بد من إعادة  "إن ت  يقول:غ��ه  

أهمية التار�خ الوط�ي �ش�ل �امل كذلك، فهو �سمح بإدماج الطفل �� تلك ا�جموعة املعقدة وا�حية ال�ي 

ئم واألحزان واألمجاد �� يمثلها الوطن. أو ما �ع�ي باألحرى إدماج التار�خ ال��ي با�حطات واالنتصارات والهزا

 .2الطفل واملراهق، األمر الذي يجعل منھ "ابن الوطن" ..."

و�درا�ا من موران ألهمية التار�خ الوط�ي الفر���ي املن��ي واملهّمش، �عود إ�� تار�خ �شأة األمة الفر�سية  

رحلة الراهنة مرورا بالثورة  وصوال إ�� امل Gaulois)(ومراحل امليالد املتجددة من امليالد بداية بالشعب الغا�� 

ل األمة الفر�سية وتطورها. لقد   (Francisationالفر�سية. و�نّبھ موران إ�� أهمية عامل الفر�سة  
ّ
) �� �ش�

خالل   من  باهرا  نجاحا  تحقق  اليوم  الفر�سية ماضيا، و��  األمة  م�ونات  جميع  اندماج  الفر�سة  حققت 

تار�خنا هو تار�خ فر�سة تدر�جية تمكنت مع قيام ا�جمهور�ة،  "وهكذا فإن    :إدماج املهاجر�ن. يقول موران

و�عد أن أ�حقت �� املناطق الداخلية للبالد إثنيات �شر�ة �انت �� البدء شديدة التنوع من السماح ألطفال  

 .3املهاجر�ن باالندماج �� الهو�ة الفر�سية"

بص��ة عن مسار اإل�سانية الذي �شمل  إال أن هذا املسار مسار الفر�سة و�يجابياتھ ال يجب أن �ع�ي ال

الهو�ة األرو�ية والهو�ة األرضية. ففر�سا، حسب موران، �� حاجة إ�� تب�ي هو���ا األور�ية ال�ي ساهمت فر�سا  

األورو�ية واإل�سانية  والتكنولوجية  العلمية  الثورات  مكتسبات  من  واالستفادة  بنا��ا  الو��    :��  "يتس�ى 

 .4ية أن ��جع تطور مواطنة أورو�ية"باالنتماء للهو�ة األورو�

يتعلق بالهو�ة األرضية فيبادر موران إ�� التمي�� ب�ن عوملت�ن بدأتا �� الظهور منذ القرن السادس    فيماأما  

واالستعمار    عشر: الهيمنة  عوملة  نفسھ،  اآلن   �� ومتناقضت�ن  مرتبطت�ن  �شتغالن  عوملتان  ثمة  "�انت 

 . 5واالستغالل وعوملة األف�ار اإل�سانية التحرر�ة العاملية وا�حاملة لو�� مش��ك باإل�سانية"
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و�الطبع فإن موران يتب�ى العوملة الثانية �� فكره وتوجهاتھ ومؤلفاتھ، وال سيما �� كتابھ "ثقافة أورو�ا  

و�ر�ر���ا" ولذلك يدعو أورو�ا إ�� الو�� بال�حظة التار�خية ا�حرجة بل ا�حافة كما وصفها جون بروكمان ��  

أ خطر  عن  الناجم  ا�حافة"  العلم عند  ا�جدد/  "اإل�سانيون  �ستد��  كتابھ  والذي  الشامل  الدمار  س�حة 

 تضامن األمم ووحد��ا من أجل مواجهة هذه ا�خاطر ومعا�ج��ا بما يضمن األمن والسالم العاملي�ن.

فالهو�ة، حينئذ عند موران، ليست مجرد فكرة متخلفة تجاوزها الزمان، كما أ��ا ليست شعارا فضفاضا  

ما �� قضية حقيقية ال مز�فة تتخذ أ�عادا وطنية و�قليمية  أو مقدسا نرفعھ ضد العلم واملعرفة والتقدم و�
ّ
ن

ا�جرم�ن  و��ن  واإل�سانية  ا�حضارة  بناة  شفا  ب�ن  املوضوع  عصرنا   �� و�وكبية  وقار�ة  الوطنية  فوق  ما 

"وهكذا تتوجب   قائال:واإلرهابي�ن مدمري ا�حضارة والبشر�ة. ويستخلص موران الع��ة من �عقيدات الهو�ة 

الت�و�ن الذا�ي للوطن الفر���ي و�عطاء املعرفة والو�� بما �عنيھ �لمة األمة. ولكن يتوجب علينا  املساهمة ��  

كذلك توسيع �لمة املواطن إ�� كيانات ال تملك إ�� حد اآلن مؤسسات مكتملة مثل أورو�ا ...أو تلك ال�ي ال 

شأنھ أن �سمح بالتجذر    تملك مؤسسات سياسية مش��كة باملرة مثل �وكب األرض. فمثل هذا الت�و�ن من 

 . 1داخل الذات للهو�ة الوطنية والهو�ة األورو�ية والهو�ة ال�وكبية"

 �� �� صالحي��ا  الفر���ي واألورو�ي فحسب، و�نما  �� واقعها  تكمن  أهمية هذه االستخالصات ال  ولعّل 

ال�وكبة. من هنا �ان ضرور�ا  الواقع العر�ي واملغر�ي والعاملي. وال يمكن إن�ار الهو�ة وتطورها وال يمكن تجاهل  

غ��   بصفة  وخاصة  مباشرة  بصفة  حضر  ما  وهو  وال�ونية.  ا�خصوصية  ب�ن  املواءمة  ضرورة  إ��  التنبھ 

 .2مباشرة �� العقل ا�حكم. و�ان موران قد تبسط فيھ �� كتب أخرى مثل تر�ية املستقبل

ملرحوم منصف وناس ع�� ترجمة هذا و�ذ نثّمن مثل هذا الفهم العميق لقضايا الهو�ة اليوم، وهو حفز ا

تدعو إ��    ال�ي،الكتاب، فإننا نؤاخذ موران ع�� تجاهلھ �ختلف اس��اتيجيات الهيمنة الغر�ية والفر�سية  

اح��ام الهو�ات واملعتقدات والضم��، ولك��ا تفرض، �� اآلن نفسھ، الفر�سة ع�� املهاجر�ن بما تحملھ من  

ختالف الثقا�ّ�. كما أن الفر�سة �انت �� ف��ة استعمار فر�سا لشمال  ثقافة ترفض حر�ة الّضم�� وحّق اال 

الدينية   الفر�سية  واملعتقدات  الفر�سية  والثقافة  الفر�سية  غة 
ّ
بالل األها��  إل�حاق  مناسبة  وغ��ه  افر�قيا 

املباشر    والالئكية ع�� حد سواء... بل إّ��ا �جأت إ�� ا�خاتلة وا�خد�عة حينما اضطرت إ�� إ��اء استعمارها

االقتصادية   السيطرة  إ��  إضافة  الثقافية  الهيمنة  ع��  للمحافظة  مداخل  فطرحت  ملستعمرا��ا، 

ال�ي   الفرنكفونية  "صنارة"  املداخل  تلك  ومن  مساعدات    تتد��والسياسية.  وتقديم  ثقافية  صالت  ر�ط 

للدول اقتصادية   املباش  واجتماعية  الفر���ي  االستعمار  من  استقاللها  حقيقة  ا�حاصلة ع��   �� لك��ا،  ر، 

األمر، تروم إبقاء السيطرة السياسية وا�حضار�ة بطر�قة ناعمة غ�� مفضوحة. فمساعدة البلدان ور�طها  
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ٔ
شياء اال

ٔ
دق على اال

ٔ
فالثقافة تحافظ دوما على خصوصيتها...تحافظ الثقافة على الهوية اإلنسانية وبشكل ا

نها تنغلق على ذاتها حفاظا على هويتها الخاصة لكنها في الواقع تظل دوما 
ٔ
مفتوحة...إن الكائن البشري  تعطي الثقافات االنطباع با

ن...إن كل كائن بشري يحمل الكون كله في داخله...
ٓ
نربية  )، (إدغار إلى: موران ر”. ينظإذن كائن واحد ومتعدد في نفس اال

 . 53، مصدر سابق، ص المستقبل
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باللغة الفر�سية هو، �� حقيقتھ، رهن لشعوب تلك البلدان باملركز�ة الفر�سية فكرا واقتصادا وسياسة  

 ثالثة �� سياق ار��ان الشعوب واألمم.وحضارة...وال أعتقد أن موران يوافق اندراج الثقافة ال

 فما �� رهانات ال��بية �� تحقيق رهانات الثقافة وا�حضارة؟ 

 : الرھانات التربویة   - 3- 3

إن اإل�سان أّس وال��بية بناء. وفهم طبيعة اإل�سان منذ الطفولة األو�� أساس ل�ل �عليم ناجح وتر�ية  

ب�ى ع��    املناسبة ��الع، فإّن الفلسفة ال��بو�ة  سليمة. وملا �انت طبيعة الطفل الدهشة وحّب االط
ُ
تلك ال�ي ت

" فبدل كسر حاالت الفضول الطبيعية ال�ي �� خاصة ب�ل و�� �ستفيق  للسائد:عقل �ساؤ�� ال عقل تقب��  

ما هو ال�ائن البشري؟ وما�� ا�حياة؟ وما هو ا�جتمع؟ والعالم؟ وما    أولية:يتوجب االنطالق من �ساؤالت  

 .1.."ا�حقيقة؟.

 : المرحلة االبتدائیة -3-3-1

"  البشري: وال شك �� أّن من�جية التساؤل حول ا�حياة وال�ون ومن�لة اإل�سان ستقود إ�� طبيعة ال�ائن  

 تمشيا: . فبدءا من املدرسة االبتدائية سننجز 2ف�ي أحيائية وثقافية �� اآلن نفسھ"

. و�ما أن املعول �� ال��بية ع�� البناء  3" يجمع ب�ن التساؤل حول الوضع البشري والتساؤل حول العالم "

الطفل   �علم  سيضمن  الذي  هو  مبكرا  والتوليف  والتحليل  والر�ط  الفصل  ع��  الطفل  تر�ية  فإن  مبكرا 

"يمر ع�� فحص الذات والتحليل    داخ��:للمعرفة �علمھ ا�حياة. ويستد�� هدف �علم ا�حياة مسار�ن. مسار  

الذا�ي..." والنقد  ومسار  4الذا�ي  اإلعالم..."  خار��:.  وسائل  معرفة  إ��  املدخل  ي�ون  أن  يمكن  .ومن  5" 

املناسب أن يتدرب األطفال مبكرا ع�� التعامل مع وسائل اإلعالم لي��ودوا من الثقافة االتصالية فيعرفوا  

 طرائق بناء ا�حقيقة وطمسها ...

" و�طبيعة ا�حال فتدريس  وهو�تھ:الطفل  وال ين��ى موران أهمية تدريس التعلمات األساسية �� بناء عقل  

املرحلة   (أو  األو��  الدرجة  خالل  بال�امل  مستمرا  سيظل  وا�حساب  والتار�خ  والصرف  والنحو  الفر�سية 

 .6األولية)"

ولكن   منطلق  حر  للمعرفة  محب  عقل  بناء   �� أساسية  أولية  مرحلة  أ��ا  االبتدائية  املرحلة  يم��  فما 

 افية ا�خاصة ومنفتح عقال ومن�جا ع�� ا�حياة وال�ون. منغرس �� بيئتھ وهو�تھ الثق 
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 : المرحلة الثانویة  -2- 3- 3

املرحلة   فإن  املعرفة  وحب  التساؤل  ع��  مب�ي  م����  عق��  تأسيس  �حظة  االبتدائية  املرحلة  �انت  إن 

 الثانو�ة �حظة التجسيد الفع�� ملعالم الثقافة املنشودة. 

  ا�حقة، " سي�ون التعليم الثانوي مجال �علم ما يجب أن ت�ون عليھ الثقافة  املع�ى:يقول موران �� هذا  

. و��ح موران ع�� أهمية اآلداب إ��  1تلك ال�ي تقيم جسور ا�حوار ب�ن ثقافة اإل�سانيات والثقافة العلمية..."

نفس   والر�اضيات وعلم  والفلسفة  التار�خ   �� مواد  أر�ع  أهمية  ويعظم موران من  العلوم.    املراهق. جانب 

وأر��ي  وقاري  خصو��ي  �عد  من  واملركبة  املعقدة  ا�حضار�ة  البشر�ة  الهو�ة  بناء   �� الهام  دوره  فللتار�خ 

" و�جب أن يلعب التار�خ دورا رئيسيا �� املرحلة الثانو�ة بالسماح للتلميذ بأن يم��ج و�نصهر �� تار�خ  و�وك�ي:

التار�خية ألورو�ا و�� الص��ورة   �� يتموقع  نمطا   أمتھ وأن  بداخلھ  تار�خ اإل�سانية وأن يطور  أوسع  مجال 

 .2للمعرفة يدرك بدقة ا�خصائص املتعددة األ�عاد أو املعقدة للواقع البشري..."

ولعل موران هنا يرّد ع�� الدعوات ا�حقرة للتار�خ، واملهمشة للهو�ة وال�ي تتب�ى العوملة العار�ة وأحادية  

صوصية بل واإل�سانية واملرت�ي �� شراك املساواة املثالية ب�ن الشعوب  النمط الغر�ي االس��ال�ي فاقد ا�خ

 واألمم والوحدة اإل�سانية املوهومة. 

ول�ن �ان �عض ال��بو��ن وا�خ��اء ينادون بالتخفيف من التعلمات ا�خاصة باإل�سانيات، فإّن موران،  

ام الرئيسية للتعليم الثانوي �� "�عظم ع�� النقيض من ذلك (إحدى امله بأن: ع�� العكس من ذلك، ينادي 

. و�� هذا اإلطار ع�� الفلسفة أن تتبّوأ م�انة عليا �� الثانوي �� جديرة  3".اإل�سانيات) ..ا�حفاظ ع�� ثقافة  

 ��ا إذ �عّول عل��ا موران �� تدريس العلوم واإل�سانيات.

 .4..." "نمط تفك�� منطقي باعتبارها:أما املادة الثالثة املهمة �� الر�اضيات 

د موران  
ّ

 ن.. م “أّن:أما املادة الرا�عة ا�جديرة بالتعظيم، ف�ي علم نفس املراهق وال��بية الشبابية ال�ي يؤك

و�ثقافتھ..." املراهق  �عالم  والدراية  ال��بية  اكتساب  الثانو�ة  املرحلة  مدر��ي  مواصلة  5واجب  إ��  إضافة   .

الوسائطية/امليديولوجيا عالم  ع��  االنفتاح  الشباب    6التعليم  حياة  ع��  مهيمنا  عاملا  �ش�ل  بات  الذي 

 صبتھ العداء.والناس عامة وضرورة معرفتھ، ور�ط صالت تفاعل معھ عوض تجاهلھ ومنا

العصر   �خصوصيات  مواكب  عصري  بديل  الثانوي  للتعليم  موران  اق��حھ  الذي  البديل  أن  وأعتقد 

و�حاجات الشباب واملراهق�ن وتطلعا��م. وما يمكن نقده هو �غييب الثقافة الروحية، وال سيما الدين. ولعل 
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بتعليم    فر�سا جديرم ولم �ست�ن  ما يتعّرض لھ العالم من إرهاب تقوده حر�ات أصولية متطرفة مس العال

الشباب حر�ة الضم�� واالعتقاد وكيفية تفكيك الفكر الدي�ي املنغلق والعنيف، ل�حّد من خطورتھ وتوسعھ، 

يحث ع�� القيم والعدالة واملساواة و�عدا روحانيا مفيدا ومطمئنا عل    �عدا دنيو�اومحاورة الدين لعل فيھ  

 املص�� الفردي وا�جما��... 

 : المرحلة الجامعیة  -4- 3- 3

تضطلع ا�جامعة برسالة ع�� غاية من األهمية، ف�ي تحافظ ع�� الثقافة ا�حلية وتنفتح ع�� الثقافة   

العاملية وتدمجها. وهذه املهمة املزدوجة ال تتحقق بدمقرطة التعليم و�عميم املعرفة وتجديدها بل تتجاوز  

  �� أخطر  مهمة  إ��  أهميتھ  ع��  النطاق  هذا  تنظيم    صالح:إ مهم��ا  أي  املعرفة  لتنظيم  استعدادنا  "��م 

أو  1الفكر" أو أورو�ية  . ومن املنطقّي أن نقت��ي هذه الرسالة إعادة هي�لة ل�جامعة سواء �انت فر�سية 

 غ��هما.  

 : واقع الجامعة -5- 3- 3

التطور  يالحظ موران، انطالقا من ا�جامعة الفر�سية، أّن التعليم ا�جام�� �عا�ي عدة تحّديات فرضها  

والتكنولو��   املطالب    مثل:العل�ي  مع  والتباحث  التعليم  أقلمة  باتجاه  يدفع  مفرط  تكيف  "ضغط 

الراهنة" ل�حظة  الزمن من أجل مواكبة  2االقتصادية والتقنية واإلدار�ة  ا�جامعات �سابق  جعل  . وهو ما 

ل
ّ
يتمث خطأ   �� واقعة  العلمية  املنا�ج  وآخر  السوق  الت  :�� متطلبات  الثقافة  "اخ��ال  و��ميش  العام  عليم 

 . 3األ�سية"

"التفكك ا�جذري ب�ن االختصاصات والصعو�ة البالغة �� إقامة جسر    هو:كما �عا�ي ا�جامعة من عيب،  

(بي��ا)" االبت�ار  4مؤسسا�ي  مصدر  ت�ون  أن  وعوض  ومردودي��ا  ا�جامعة  بدور  أضرت  الصعو�ات  هذه   .

 وجيا و��سانيا، فإ��ا أصبحت ميدانا للتدريس وتركيم املعارف...والتجديد واإلبداع املتوازن علميا وتكنول

 : إصالح الجامعة -6- 3- 3

ا�جامعة وأقسامها ال وفق     تنظيم  إعادة  أي  ع�� إصالح هيك��  يمّر  ا�جامعة  أن إصالح  �عتقد موران 

 االختصاصات املفككة واملتنافرة بل وفق تصور حديث يحّقق تناغم وترابط االختصاصات وت�املها. 

"إن هذا اإلصالح يمكن أن يتضمن إعادة تنظيم عام من خالل إقامة �ليات وأقسام ومعاهد    موران:يقول  

 .5متخصصة �� العلوم ال�ي أنجزت إعادة هي�لة متعددة االختصاصات حول نواة منظمة ومنسقة.."
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وانطالقا من هذه الفلسفة ا�جديدة، يمن �عث نواة علمية معرفية لعديد االختصاصات تتجمع حولها  

" �لية لل�ون (تتضّمن فرعا فلسفيا)  م��ا:امعات ومعاهد وأقسام متخّصصة، و�مكن إ�شاء �ليات عدة  ج

األرض وعلم البيئة وا�جغرافيا الطبيعية والبشر�ة). كما يمكن أن يقيم اإلصالح �لية    (علومو�لية لألرض  

ون مهما خلق �لية ملا هو إ�سا�ي  للمعرفة تجمع اإل�ستمولوجيا وفلسفة املعرفة والعلوم العرفانية ...(و) ي�

ما قبل التار�خ واإلناسة األحيائية والعلوم اإل�سانية واالجتماعية واالقتصادية مع إدماج إش�الية   (تتضمن

الفرد / النوع / ا�جتمع). إنھ يتوّجب ع�� التار�خ أن يتوفر ع�� �لية ممتلئة ومكتملة حيث يمكن أن ندرس 

بلدا��ا)  عاملي فحسب، و�نما أيضا تار�خ ا�حضارات �� آسيا و�فر�قيا وأمر��ا (ب�ل  ��ا ليس التار�خ الوط�ي وال

 . 2. وهكذا يمكن إحداث تخّصصات أخرى نوا��ا فكرة جامعة مثل "�لية للمشا�ل املعوملة"1"...

التفك��  �عميم من�جية  إ��  يتجاوزها  بل  ا�جديدة،  الهي�لة  إعادة  موران ع��  اإلصالح عند  يقتصر    وال 

بالـ ع��ا  التعب��  يمكن  وال�ي  لالختصاصات  العابرة  الفوقية". ويسم��ا   والبحث  ضر�بة  موران:"الكفايات   "

من أوقات الدروس من أجل    %10إيبستمولوجية عابرة لالختصاصات" توظف ع�� �افة ال�ليات بأن تقتطع  

الكفايات    ا�جاالت أوأّما أهّم    تدريس مش��ك ُ�ع�ى أساسا بالعناصر املف��ضة أو املسلمة �ختلف املعارف.

 " م��ا: الفوقية، فيذكر موران  

 " معرفة ا�حّددات واف��اضات املعرفة –

 العقالنية والعلومية واملوضوعية.-

 التأو�ل-

 ال��هنة والتدليل وا�حجاج. -

 ال��ابط والتواصالت ب�ن العلوم ... 

 . 3الف��يائي الكيميائي وال�ون ذاتھ...."العالقة ب�ن العالم البشري والعالم ال�ّ� والعالم -

�عليمية   �علمية  فلسفة  من  موران  ينطلق  �� (ديداكتيكيةوهكذا  الفطر�ة  التساؤل  بمن�جية  تؤمن   (

بآفاق   بيئتھ وهو�تھ وتمّده   �� �� االبتدائي، فباٍن ملعرفة �غرس اإل�سان  بناء عقل واع متسائل  إ��  الطفل 

بإيمان بوحد الغ��  اللغة واآلداب  االنفتاح ع��  التم�� ا�خصو��ي. وتلعب  �� ة اإل�سانية مع    واإل�سانيات 

املرحلة الثانو�ة، وال سيما الفلسفة والتار�خ، دورا أساسيا �� عمليات التنشئة فالتار�خ يحدد ا�خصوصية  

الفعالة    ما تمّد اإل�سان بالوسيلة  والفلسفة �عقل��ا وتؤ�س��ا. أما العلوم والتكنولوجيا والر�اضيات فبقدر

للتمّدن والتطور، فإّ��ا ت��هن ع�� وحدة الكرة األرضية وصغرها وهشاش��ا إن لم نص��ا ونتعامل معها بحّب  

وا�خصوصيات   لل��اث  فتثم�ن  العا��  التعليم  مرحلة  أّما  الغ��.  ع��  الهيمنة  ووحشية  وعنجهية  �عنف  ال 

السائدة مّما يتطلب إصالحا يبدل فلسفة  وتجديد لهما. لكنھ �عا�ي من ضغوط العصر واألخطاء الفكر�ة  
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موحدة   ا�ستمولوجية  علمية  من�جيات  وفق  املعارف  فروع  توحيد  مطالب   �� و�نخرط  ا�جام��،  التعليم 

 لالختصاصات امل��ابطة �عيد هي�لة ا�جامعات وفق هذا املنظور. 

فة الثالثة بما يضع حّدا  وال نجاح لهذا اإلصالح إال بإدماج من�جيات التجديد املق��حة من موران والثقا

 للتفكك ب�ن جنا�� املعرفة اإل�سانية و�رشدهما بمخاطر اال�عزال والغلّو... 

 ولكن موران يؤكد ارتباط اإلصالح ال��بوي باإلصالح الفكرّي الشامل. 

 فما �� خاصيات هذا الفكر ا�جديد وطبيعة اإلصالح ا�جذرّي املنشود؟ 

 : لترقیع والجذریة اإلصالح الفكري والتربوي بین ا   - 4- 3

 :اإلصالح الفكري أسس -1- 4- 3

يضبط   موران  إدغار  فإن  العشرون،  القرن  شهدهما  اللت�ن  العلميت�ن  الثورت�ن  م�اسب  من  انطالقا 

التفك��  معالم  بتحديد  الكفيلة  و��  اليوم  والفكري  العل�ي  التطور  حصيلة  أّ��ا  �عتقد  سبعة  مبادئ 

 املستقب��.

الذي ير�ط معرفة األجزاء بمعرفة ال�ّل حسب امل�وك الذي أشار إليھ    ي:التنظي�املبدأ النسقّي أو   -1

  الشأن بالنسبة �س�ال بقولھ: "إ�ي أعت�� أن معرفة األجزاء دون معرفة ال�ل أمر مستحيل، وكذلك  

 .1إ�� معرفة ال�ل..."

املعقدة حيث ال نجد  "يكشف هذه املفارقة الظاهرة  الهولوغرامي:مبدأ التصو�ر التجسي�ي الل��ري   -2

الورا�ي   فا�خزون  ا�جزء.   �� موجود  ا�جزء...ال�ل   �� م�جال  ال�ل  ولكن  وحسب،  ال�ل   �� ا�جزء 

بأكملھ موجود �� �ل خلية فردية. وا�جتمع حاضر كذلك �� �ل فرد باعتباره كال وذلك ع�� اللغة  

 .2والثقافة واملعاي��..."

مح بمعرفة املسارات الذاتية التعديل. "فهو يقطع مع مبدأ  ويس   االرتجاعية:مبدأ الدائرة أو ا�حلقة   -3

 .3السببية ا�خطية. فالسبب يؤثر �� الفعل والفعل �� السبب..."

ا�حلقة   -4 مبدإ  التكرار�ة:مبدأ  إ��  التعديل  مفهوم  الذا�ي..."إن   و�تجاوز  والتنظيم  الذا�ي  اإلنتاج 

العناصر البشر�ة تنتج ا�جتمع ��/ ومن خالل التفاعل ب�ن �عضها �عضا. ولكن ا�جتمع باعتباره كال  

 .4صاعدا فهو ينتج إ�سانية أفراده بإعطا��م اللغة والثقافة "
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م البيئي الذا�ي ينطبق بطبيعة  مبدأ االستقاللية / التبعية (التنظيم البيئي الذا�ي). "إن مبدأ التنظي -5

ا�حال بطر�قة خصوصية ع�� األفراد الذين ينمون استقاللي��م ارتباطا بثقاف��م وع�� ا�جتمعات  

 .1البيئي..." -ال�ي تتطور من خالل االرتباط بمحيطها ا�جغرا��

ع أو ا�جتمع  البد من تصور حوار�ة ب�ن النظام / الفو��ى..."فعندما ننظر إ�� النو   ا�حواري: املبدأ   -6

أن يؤمن حوار�ا   الفكر  يتوجب ع��  إنھ  وا�جتمع.  النوع  الفرد يختفي  نقدر  الفرد. وعندما  يختفي 

 .2املصط�ح�ن اللذين يتجهان إ�� نفي �ل واحد م��ما اآلخر"

إن �ل معرفة �� إعادة بناء / ترجمة بواسطة عقل �� ثقافة وزمن    معرفة:مبدأ إدخال العارف �� �ل   -7

إن إصالح التفك�� ليس ذا طبيعة غ�� برامجية و�نما �� مثالية نموذجية باعتبارها �ع�ي محددين. "

أن  يمكن  الذي  أي  ا�حكم  العقل  لغاية  باالمتثال  �سمح  الذي  إنھ هو  املعرفة.  تنظيم  قدرتنا ع�� 

نمط  بتعقيد  مرتبط  رؤ�تنا  وضوح  أن  نفهم  أن  يتوّجب  ولذلك  للذ�اء.  ال�امل  باالستعمال  �سمح 

 .3يم أف�ارنا..."تنظ

تمثل هذه املبادئ السبعة أساسا معرفيا ايبستمولوجيا جديدا ملعرفة املعرفة بفرع��ا الكب��ين العل�ي  

واإل�سا�ي، خاصيتھ الك��ى الر�ط ب�ن روافد املعرفة ر�طا ذكيا ال تلفيقيا والفهم العميق للفكر من الداخل  

تتجاوز  مبادئ  و��  ا�خارج..  من  تفس��ه  مجرد  حسب    ال  صفا��ا  ال�ي  التقليدية  "  موران: اإليبستمولوجيا 

"... الكالسي�ي  املنطق  التوجھ...وصرامة  وأحادية  األحادية  ا�جديدة  4السببية  املعرفة  م��ة  أن  ح�ن   ��  .

التسليم    -إضافة االرتياب ال  بمحاورة  االرتياب  املعارف ومواجهة  ب�ن  الر�ط  تقهميةبناء  -إ��  و��    معرفة:” 

 .5التواصل واإلحساس املرهف باآلخر، بل وع�� التعاطف الذا�ي البي�ي نفسھ"مبنية ع�� 

عن   الناجمة  با�حتمية  الكالسي�ي  الفكر  امتالكتم��  بل   يق�ن  وا�جفاف  واال�غالق  العلمية  ا�حقيقة 

ا�حادّ  التنافس  و�التا��  ك 
ّ

والتفك التباعد  د 
ّ
ول مّما  والثقافة  الفكر  ونظر�ات  العلوم  فروع  ب�ن    ا�جفاء 

أنھ حسب   الفكر ا�جديد  إ�� أخالقيات    موران:واإلقصاء والصراع، لذلك فإن فضل  "قادر ع�� االمتداد 

 .6(إيتيقا) الر�ط والتضامن ب�ن البشر"

 فما هو تأث�� هذه اإليتيقا ع�� اإلصالح ال��بوي املستقب��؟

 
 .128ص  ،المصدر نفسه -1
 . 129، ص المصدر نفسه -2
 .130و 129 ، ص صالمصدر نفسه -3
 .125، ص المصدر نفسه -4
 .المصدر نفسه -5
 . 131، ص المصدر نفسه -6
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 : اإلصالح التربوي المستقبلي -2- 4- 3

ص الواقع التعلي�ي ال��بوي اليوم �� فر�سا و�� أغلب  ال يمكن أن ننجز إصالحا تر�و�ا حقيق
ّ

يا إن لم ��خ

 بلدان العالم إن لم �عّمم.

 : واقع التعلیم -1- 2- 4- 3

تخ��ل مشكالت التعليم عامليا �� عبارات كمية من "مز�د من االعتمادات" و"مز�د من املدرس�ن" ...إ�خ 

 : وأهمهاات التعليم أعمق. و�ن �انت هذه املشكالت حقيقية وجب معا�ج��ا فإّن أزم 

يقول   حقيقي.  إصالح  �ل  ضّد  وتقف  ال��بية  تؤزم  ال�ي  ال�خمة  والب��وقراطية  والتقليد  ا�جمود  أوال: 

وثمة عدد كب�� من املدرس�ن املستقر�ن    ومبقرطة." فمكنة ال��بية ال�خمة متيبسة وجافة وقاسية  موران:

 .1�� عادا��م و�� سياد��م االختصاصية..."

 �� املتم��سة  العقلية  وهذه  والتخصص.  ا�ختص�ن  سيطرة  عن  الناجمة  العامة  األف�ار  سيطرة  ثانيا: 

ثقافة التخصص تز�ن أل�حا��ا أ��م األعلم بحكم التخصص و�حكم هذا التخصص يزعمون أنھ ال فائدة  

ء. ولكن األك�� خواء  "سيطرة ا�ختص�ن �� سيطرة األف�ار العامة األك�� خوا أن:من األف�ار العامة �� ح�ن 

 .2�� تلك القائلة بأنھ ال يتوجب أن ت�ون ثمة أف�ار عامة"

�� إصالح العقول تتعرض لعائق    ثالثا: العالقة املأزومة ب�ن املدرسة وا�جتمع. فمهمة املدرسة املر�وزة

تلك   إصالح  املدرسة  حاولت  إن  إنتاجها  ويعيد  مأزومة  ينتج عقوال  الذي  ا�جتمع  �� عطب  يتمثل  عضوي 

الصورة   موران  يو�ح  التصو�ر    قائال:العقول.  أقرب من   �� بقدرما  تصدر عن مرآة  ال  العالقة  "إن هذه 

فكما تحمل نقطة منفردة واحدة من الهولوغرام    األ�عاد:ية  التجسي�ي الل��ري ودائمة التكرر. إ��ا صورة ثالث

أي التصو�ر التجسي�ي �� طيا��ا مجمل الصورة املمثلة تحمل املدرسة �� فراد��ا حضور ا�جتمع بأكملھ �� 

 .3داخلها. و�� تكرر�ة ألن ا�جتمع ينتج املدرسة ال�ي تنتج بدورها ا�جتمع"

ب األزمات، وال�ي وصفها موران  اليوم: هذه  باإلصالح  أو��  أ��ما  ا�سداد حقيقي   �� اال�سدادات، تضعنا 

 املدرسة أم ا�جتمع؟ و�صفة أخرى من أين نبدأ؟

 :خصائص البدیل التربوي -2- 2- 4- 3

"إصالح التعليم يجب أن يقود إ�� إصالح التفك�� و�صالح التفك�� يجب أن يقود إ��    بأن:يؤمن موران  

�صفة أدق من يقوم بمهمة اإلصالح؟ وما �� غايا��ا؟ يجيب موران بال��ك��  . أما كيف؟ و 4إصالح التعليم"

 ع�� محور�ة املرّ�ي. ولكن ما خصالھ؟ وما�� رسالتھ؟ 

 
 .134، ص العقل المحكم -1
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 : خصال المربي المستقبلي -3- 2- 4- 3

مهمتھ. وك�ّل مهمة تار�خية يتطلب إنجازها فئة قليلة، ولكن مؤمنة    بطبيعةتنطبع مهمة املر�ي املنشود  

لها مطامع  برسال��ا ال   ا�جاهل�ن وليس  املتجاهل�ن، وال �ستسلم �جهل  تتأثر لسلبية  املعارض�ن وال  تخ��ى 

مله ح��ا  هو  يحركها  ما  ف�ل  حظوة.  أو  شهرة  أو  يقول  م مادية  ��ا.  و�يما��ا  املر��ن؟   موران:��ا  س���ي  "من 

فست�ون أقلية من املر��ن يحدوها اإليمان بضرورة إصالح التفك�� و�عادة إحياء التعليم. وسي�ون املر�ون  

 .1من صنف أولئك الذين يحملون �� داخلهم مع�ى مهم��م"

ر�ن الكبار والفالسفة العظام الذين سبق أن غ��وا بأف�ا
ّ

رهم العالم  وأعتقد أن موران يلمح إ�� دور املفك

 مثل جون جاك روسو وماركس ودور�ايم...وال يمنع من أن �ستنتج كذلك تلميحھ إ�� دور القد�س�ن واألنبياء.  

 . وهذه املهمة تقت��ي الكفاءة واملوهبة الفنية. 2يحدد موران مهمة املر�ي ا�جديد �� "مهمة التبليغ"

��بو�ة ا�حديثة، وأن ي�ون موهو�ا وفنانا يؤدي  أي أن ي�ون املر�ي مح��فا، وهو ما ت�ح عليھ النظر�ات ال

" إيروس (إلھ ا�حب) الذي هو �� اآلن يقول:مهمتھ / رسالتھ بدافع ا�حب، و�صط�ح عل��ا موران بـ"االيروس" 

 .3نفسھ رغبة ولذة وحب رغبة ولذة النقل واإليصال وحب املعرفة وحب للمتعلم�ن..."

نما تتمدد إ�� اإليمان. "فاملهمة تف��ض بداهة اإليمان. و�� �ع�ي  ولك��ا ال تتوقف عند الكفاءة وا�حب، و�

هنا اإليمان بالثقافة، واإليمان بإم�انيات العقل البشري. ولذلك ت�ون املهمة عالية وصعبة بما أ��ا تف��ض  

 . 4�� اآلن نفسھ الفن واإليمان وا�حب"

ن رسالة املر�ي بدل املهمة. فأظن أن موران  �� ال�ي جعلتنا نتحدث ع املر�ي باإليمانمهمة  قرن مورانإن 

 �سبغ ع�� ال��بية الطا�ع اإليما�ي الدي�ي الرو�� و�ن لم يصرح.

 : الجدیدة الرسالة -4- 2- 4- 3

 ��:يضبط موران الرسالة ال��بو�ة �� ست غايات ك��ى  

سي- وتب�ن  والرئيسية  والشاملة  األ�عاد  املتعددة  املشا�ل  بتمي��  �سمح  ثقافة  توف��  وعومل��ا  "  اقها 

 ومعا�ج��ا. 

 ��يئة العقول لوضع التحديات ال�ي يضعها �عقيد املشا�ل املتنامي للصعو�ة اإل�سانية.-

الذ�اء االس��اتي�� ف��ا واملراهنة ع�� عالم    ي��ايد.. بت�جيع��يئة العقول ملواجهة االرتياب الذي ما ف�ئ  -

 أفضل.

 ال��بية من أجل التفاهم البشري ب�ن األقر��ن واأل�عدين.-
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 �عليم االنتماء إ�� فر�سا و��� تار�خها و��� ثقاف��ا و��� املواطنة ا�جمهور�ة و�دخال االنتماء إ�� أورو�ا. -

اإل�سانية - �عليم  خالل  من  األرضية  املواطنة  الفردية    �عليم  تنوعا��ا  و��  اإلناسية..  وحد��ا   ��

 1والثقافية..."

مع   وتلتقي  موران،  يتبناها  ال�ي  البديلة  ال��بية  لطبيعة  مكثفا  ترك��ا  �عت��  الغايات  هذه  أن  واملالحظ 

الثقافة   هذه  معالم  واإل�سانيات...فما��  والعلوم  وال�ونية  ا�خصوصية  ب�ن  التوحيد   �� الثالثة  الثقافة 

 موران؟حسب  

 : معالم الثقافة المستقبلیة   - 5- 3

ثابتة عنده   تار�خية مفتاحية". أن  و��:ينطلق موران من حقيقة  التفك�� هو ضرورة  فمثلما    2"إصالح 

�سلط   الفكر  �عا�ي  الوجوه.  متعّدد  ا�غالقا  �ش�و  الثقافة  فإن  عديدة  ا�سدادات  ال��بية  التقني�ن  �عا�ي 

علوم املبقرطة الذي يقطع النسيج املركب    – ع�� فراغات، فكر التقنو  " هو الفكر ا�حتوي والب��واقراطية

. ويش�و ت�خم الهوو�ة فهو "فكر منغلق ومنطو ع�� اإلثنية أو األمة والذي يقسم إ��  3للواقع إ�� نقانق"

. أي أّن الثقافة السائدة ال �� فر�سا أو أورو�ا فحسب، بل �� ال�وكب  4األرض"  -قطع صغ��ة �سيج الوطن

 األر��ي اليوم ممزقة ب�ن األصولية الهوو�ة والتكنو ب��وقراطية ا�حداثية.

وال يوجد ب�ن هذين التيار�ن الفكر��ن صالت تواصل و�عارف و�عاون. لذلك ال بّد من البحث عن حّل 

 م���� جذري يضع حّدا لهذا االنفصال و�حّد من املغاالة وا�جمود والتعالم وا�حدود ب�ن التخصصات. 

أّن الثقافة املستقبلية عل��ا أن ت��ض ع�� أساس�ن هما إحياء الالئكية وميالد    -حسب موران-  فا�حل 

 ديموقراطية عرفانية. 

 : الالئكیة الجدیدة 1- 5- 3

مفهوم    ،laïcitéطبعا املناداة بالئكية جديدة ي��ض ع�� تجاوز الئكية قديمة. ول�ن �انت الالئكية عموما  

الدينية، فإن  عن فصل الدين عن شؤون ا�ح�ومة والدولة وكذلك عدم تدخل ا�ح�ومة �� الشؤون    �ع��

ما تراهن ع�� مقارعة  "  خاصة:الالئكية الفر�سية بصفة  
ّ
ال تكتفي بتحر�ر السيا��ي من سيطرة الكنيسة و�ن

املدرس  لتحل  الصلبة،  الالئكية  القيم  محلھ  لتحل  العام  الفضاء  من  وطرده  عامة  محل  الدين  بدورها  ة 

ھ يؤاخذها  5"الكنيسة �� إعادة صياغة الو�� الفردي وا�جما��
ّ
. و�الرغم من تبّ�ي موران لهذه الالئكية فإن

"فالئكيتنا، �� بداية القرن، ظنت أن العلم والعقل والتقدم    موران:�سبب تحجرها وتوقفها �� املا��ي. يقول  
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. ولك��ا فشلت  1الم والطبيعة وا�حياة واإل�سان واإللھ)"�انت ستقدم ا�حلول ل�ل هذه التساؤالت (حول الع 

أل��ا ا�غلقت ع�� علم الالهوت وصدت أذ��ا عن مطالب التقدم ومخاطر التقنية وارتياب العقل. لذلك لقد  

 تبدلت مهمة الالئكية اليوم تبدل األرض و�غ�� إش�االت الوجود وا�حياة واملص��. 

"أال تقتصر ع�� أش�لة    مهاّمها:والدة الئكية جديدة من أوكد    -حسب موران  –يتوّجب حينئذمن هنا  

اإل�سان والطبيعة والعالم واإللھ، فقط، ولكن يتوّجب أن تؤش�ل أيضا التقدم والتقنية والعقل. إنھ ع��  

الالئكية ا�جديدة أن تؤش�ل العلم من خالل كشف ازدواجياتھ العميقة. كما يتوجب عل��ا أن تؤش�ل العقل  

وضع العقالنية املفتوحة �� مواجهة العقالنية املغلقة. كما يتوّجب عل��ا أخ��ا أن تؤش�ل التقدم من خالل  

الذي ال يرتبط بضرورة تار�خية و�نما باإلرادة الواعية للبشر. وهكذا قد يتس�ى إذن لالئكية عائدة إ�� ا�حياة  

 .2أن تخلق الظروف املالئمة ل��ضة جديدة"

م  أن تطبع  الالئكية  �� ع��  ا�جامدة وتنخرط  �غادر محافظ��ا  املعاصرة، وأن  العلم واملعرفة  ع حقائق 

 ثقافة جديدة منفتحة مؤمنة بالتطور والتواصل ب�ن فروع املعرفة والشعوب واألمم. 

 : ضرورة میالد دیموقراطیة عرفانیة-2- 5- 3

ال ب�ن  فيھ  ير�ط  عرفانية"  "ديموقراطية  هو  مسبوق  غ��  جديدا  مفهوما  موران  ديموقراطية  ينحت 

والعرفانية. الديموقراطية مفهوم سيا��ي �عرف مختلف أش�ال تنظيم التعا�ش ب�ن األفراد �� إطار سيا��ي.  

العملية  تنظم  ال�ي  التشاركية  والديموقراطية  النيا�ي  التمثيل  ع��  تقوم  ال�ي  التمثيلية  �الديموقراطية 

ة ال�ي تقوم ع�� حضور الناس املباشر وا�عدام السياسية ب�ن أطراف ي�ونون شر�اء. والديموقراطية املباشر 

تجاوز   بھ  موران  ير�د  جديد  مصط�ح  العرفانية  الديموقراطية  أّن  وتنفيذه...إال  القرار  اتخاذ   �� الوساطة 

املفهوم السائد للديموقراطية القائم ع�� التصور النخبوي ل�خ��اء والتقني�ن واملتخصص�ن إ�� مفهوم شع�ي  

ا�حاالت والس��ورات  جماه��ي أوسع. ويستع بيا��.  و�ع�ي عنده "مجموع  �� موران مصط�ح عرفانية من 

(التمشيات) ال�ي تقع داخل نظام ف��يائي أو طبي�� أو اصطنا�� الكتساب أو إنتاج تمثالت داخلية انطالقا  

" سلوكية  أو  ذهنية  صبغة  ذات  قرارات  أخذ  أجل  من  خارجية  معطيات  هذه  3من  من  والغرض   .

طية العرفانية أن ي�ون الشعب، �افة الشعب، مشار�ا �� صنع القرار من خالل ا�حوار والتعلم  الديموقرا

والتثقف ال من خالل اإلقصاء وحصر املمارسة السياسية �� التكنو ب��واقراطي�ن العارف�ن �علوم العصر 

 وميداينھ ومتطلباتھ ع�� عكس أغلب الناس. 
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يقول   الفكر    موران: لذلك  إصالح  ع��  "إن  قادر�ن  مواطن�ن  فت�و�ن  مفتاحية.  ديموقراطية  ضرورة 

توسع   السياسة  حقول  �ل   �� يث��ه  الذي  الديموقراطي  التلف  �جماح  كبح  هو  عصرهم  مشا�ل  مواجهة 

 .1سلطة ا�خ��اء وا�ختص�ن من مختلف الهيئات والذي يحد من كفاءة املواطن�ن..."

وفت �علمن��ا  الالئكية  إصالح  أن  موران  ناحية  ويعتقد  من  ومكتسباتھ  وثقافتھ  العصر  روح  ع��  حها 

  �� والثقافية  العلمية  وم��اجياتھ  العصر  معارف  واستيعاب  التعلم  ع��  بمساعد��ا  الشعوب  وتثقيف 

الشروط الضرور�ة لتحقيق إصالح تر�وي وثقا�� ال �� فر�سا فحسب بل �� �افة دول العالم واإل�سانية.  

ط�ي األلفية ا�جديدة قد �سمح لهم باالستعمال ال�امل لكفاءا��م الذهنية  "فهو إذن إصالح حيوي ملوا   يقول:

 2وقد �ش�ل ال الشرط الوحيد بالتأكيد ولكن الشرط الالزم ل�خروج من وحشياتنا."

هكذا يتدرج موران �� �سط إش�اليات التعليم وال��بية والثقافة اليوم من ا�ح�� أي فر�سا فالقاري أي  

 أرو�ا إ�� العاملي. 

اإلم�انيات   ضعف  عند  تتوقف  ال  عميقة  أزمة  وجود  في�جل  والثقافة  ال��بية  وضع  موران  ��خص 

إ�� أزمة فكر�ة   العائدة  ال��بو�ة  إ�� تفكيك طبيعة األزمة  إ�� آخر، بل تتعدى ذلك  بلد  املادية وتفاو��ا من 

إل�سان املعاصر حدودا  علمية من�جية تتسم بن�عة التفكك ب�ن املعارف وا�جاالت واالختصاصات، فب�ى ا 

التعقيد   �عرف  لواقع  والتبسيط  التعميم  ف��ا  وسيطر  والتكنولو��  والثقا��  واألد�ي  العل�ي  ب�ن  ومعازل 

 وال��كيب �سبب تطور املعارف وتفرعها. 

ب�ن   ا�حدود  فتح  إ��  والسا��  املعرفة  بتعقد  البص��  اإل�سا�ي  والفكر  الثقافة  موران  �ست��ض 

ا�خصو��ي التخصصات   الثقا��  يرا��  بما  الفلسفات  وتوحيد  امل��اجيات  وتكييف  بي��ا  الطرق  وتجس�� 

 و�خدم الوحدة البشر�ة. 

فمن أجل إصالح التعليم وال��بية وجب وجود مفكر�ن مبدع�ن علماء مؤمن�ن برسال��م الثور�ة �� بناء 

 املعرفة املعقدة وتيس��ها لألجيال وتقر���ا من األفهام. 

ران تجديد الالئكية ال�ي تتجاوز اال�غالق واال�عزال واملفاضلة ب�ن املعارف وتؤمن بدور اإل�سان  و�ق��ح مو 

�� صنع مص��ه. كما نادى موران بتطعيم الديموقراطية اللي��الية ال�ي قادت إ�� رأسمالية متوحشة بثقافة  

وا والتكنولوجي�ن  االقتصادي�ن  والتقني�ن  ا�خ��اء  احت�ار  تتجاوز  ورؤ���م عرفانية  والقانوني�ن  لعلمي�ن 

الضيقة واألوليغارشية لتسي�� األمور إ�� ديموقراطية جماه��ية واسعة تدمج �ل الشعب �� فهم مشكالت  

 عصره للقدرة ع�� بناء مستقبلھ ومواجهة مص��ه... 

إضاءات  و�الرغم من هذا ا�جهد التحلي�� التوليفي لقضايا ال��بية والثقافة ال�ونية وما قدمھ موران من 

ظّل   اإل�سا�ي  اإلصال��  موران  مشروع  فإن  األهمية،  شديدة  إيبستمولوجية  فلسفية  فكر�ة  معرفية 

منقوصا، إذ تجاهل البعد الدي�ي الرو�� �� بناء إ�سان متوازن �عيش حياتھ مفكرا متسائال عامال مج��دا  
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ناظرا  �� ا�خلق ال مسلما خا�عا للواقع     متدبرا ع�� الشك امل���� ال االرتيا�ّي املنفلت من �ل قيد  �� السائد،

والتقليد واملوروث... ح�ى �ستطيع اإلبداع واإلضافة  �أنھ �عيش أبدا، ولكنھ يفكر �� مص��ه بيق�ن املؤمن  

الواثق �� وجود إلھ عادل، و�وم آخر يجازي فيھ البشر ع�� ما فعلوا بما يجعل من  خلق ا�حياة أمرا محقا  

 ال وهما.  ال عبثا، واآلخرة حقا

عن اإلصالح ا�جذري    –وهو اليساري ا�جذور ومقاوم الناز�ة والرأسمالية املتوحشة    -كما سكت موران

االقتصادي االجتما�� الذي تحتاجھ اليوم جميع الشعوب واألمم لتتجاوز الطبقية الظاملة والتفاوت غ��  

  االم��يالية وضرورة يطان والهيمنة  العادل الذي يمزق ا�جتمعات و�فجر ا�حروب و�فرض االستعمار واالست

إرساء نظام ديموقراطي اجتما�� يحقق العدالة االجتماعية واملساواة �� ا�حقوق وت�افؤ الفرص والشراكة  

 ا�حقيقية �� صنع املستقبل داخل الشعوب وفيما بي��ا... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




