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  ملخــــــــــص

تبحث هذه الدراسة في الدور التربوي الذي يمكن للتربية العربية أن تمارسه ضممن ووةمة 

الحداثة وفي وواةهة التحديات المصيرية التي تهدد الوةود القمووي العربمي ثقافمة وهويمة وة مار  

ووصمميراو وتعمممى تلممل تحليممى وعخيممات الت لممص العربممي فممي  ممداوه ومم  الحداثممة التممي ت   مم  وممن 

 الغربية المتقدوةو   لب الح ار 

وتقوم الدراسة بتحليى األوضاع الحداثية للتربيمة العربيمة وومدد تمدرتها تلمل ت موير    مها 

وممن أةممى المةمماراة فمممي المةممروع الحممداثي فمممي ال لممدان العربيممةو وت مممين الدراسممة أوضمماع الت لمممص 

ةمروع الحداثمة فعى ةداثي ضممن و أيالةاوى في ب ية التربية العربية وتدم تدرتها تلل ومارسة 

العربيممة الممذي لممل يكتمممى فممي ةمموهرهو وتقممدم وقترةممات لت مموير التربيممة العربيممة ضمممن سمميا  الحداثممة 

العالمية المعا ر  لتكون رافعة التقدم والح ار و وومن ثمل تلمل الدراسمة فمي تو مياتها تلمل أهميمة 

 يممممة والعلما يممممة ترسمممميق الامممميل الحداثيممممة فممممي التربيممممة العربيممممة وهممممي الامممميل التممممي تتم ممممى فممممي العقا

 ووالديمقراطية والحريات ال ياسية في تالل شديد التغير والتجديد

 ةداثة، وا بعد الحداثة، تربية، تعليل،  ه ةو :الكلمات املفتاحية
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Educational Modernity and its Problems in the Arab world 

Ali Assad Watfa 

Abstract 

This study examines the pedagogical role that Arab education can 

play within the wave of modernity and facing the fateful challenges that 

threaten the Arab national existence, its culture, identity, civilization, and 

destiny. It provides analysis of the data of Arab backwardness in its clash 

with modernity that emerges from the core of advanced Western 

civilization. 

The study analyzes the modernist situation of the Arab education and 

its ability to enlighten itself in order to participate in the modernist project 

in the Arab countries. The study shows the overall situation of extensive 

underdevelopment in the structure of Arab education and the inability to 

exercise any modernist act within the Arab modernity project, which has 

not been completed in essence. The study presents proposals to enlighten 

the Arab education within the context of contemporary global modernity to 

be the support of progress and Civilization 

The study, then, insists on its recommendations for the importance of 

consolidating modernist values in Arab education, which are the values that 

are represented in rationality, secularism, democracy and political freedoms 

in a highly changing and renewal world. 

Keywords: modernity, postmodernism, education, learning, enaissance. 
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   :ةــــــــدمــــمق

تواةه المجتمعات العربية المعا ر  و ظووة وعقد  ون التحديات المصيرية وب يمة ورابمة ومن 
الم ارتممات الح ممارية التممي تهممدد الوةممود القممووي العربممي ثقافممة وهويممة وة ممار  ووصمميراو وت  ممذ هممذه 
الوضعية الح ارية  ور  تقاط  بين تحديات الت لمص ال ابعمة ومن تلمب التكموين المدا لي للمجتمعمات 
العربيممة، وبممين التحممديات التممي ت رضممها تولمممة وتوةةممة ت   مم  وممن  مملب الح ممار  الغربيممة المتقدوممةو 
وفي دائر  هذا الصدام التاري ي، بين أتصل ةاالت الت لص التمي تعيةمها األومة وبمين أتصمل ةماالت 

دويمة فمي التقدم الح اري التي ت رضها الحداثة الغربية، تجمد األومة    مها فمي ةالمة ومن ال وضمل والع
و تلمممص ةوا مممب الحيممما  االتتصمممادية واالةتماحيمممةو وتمممد أ مممبحئ طموةمممات ال مممرو  ومممن دائمممر  همممذا 
اال ت مما  الح مماري بح مما تممن الهويممة والوةممود الح مماري، هاة مما ة مماريا يقمم   و مماة  ا   ممان 

 العربي ويهدد أو ه الوةوديو 
 تلمممص و ممماةي فاألومممة فمممي الم مممتود المممدا لي تعممميا وضمممعية ت لمممص ة مممارية شممماولة فمممي و

الحيا  والوةود، وهي تواةمه فمي الوتمئ هاتمه ا مدفاتات ة مارية وذهلمة ت رضمها ثمورات تلميمة تالميمة 
وتدفقمممة فرضمممئ    مممها فمممي و تلمممص ويمممادين الوةمممود والحيممما  والسممميما فمممي وجممما  المعرفمممة والتك ولوةيممما 

ريق األوممة ةيممث لممل والمعلوواتيممةو وهممذا الوضممعية ت مم  العممالل العربممي فممي أدوممة ة ممارية فريممد  فممي تمما
ي    لألوة أن ترفئ في تاري ها القديل والحديث و ى هذا اال دةار الح اري الةاوى المذي ي معها 

 بين وخرتة الغرب القوية وس دان الت لص الدا لي الذي ال يرةلو 
وفي وواةهة همذه اال ت ما  الح ماري المذي يهمدد األومة العربيمة بالتمذويب وال  ماى ترتمب تلمل 

العربية أن تبحث تن شروط الوةود وال اص في و تلمص الميمادين االتتصمادية وال قا يمة  المجتمعات
واالةتماحيةو وتمد تقمرر فمي و تلمص المرلد والتصمورات ال كريمة أن ال م يى ةلمل ةمايمة الهويمة والوةمود 
وال ممممرو  وممممن دواوممممة الت لممممص واال ت مممما  يكممممون بالعمممممى الم هجممممي واالسممممتراتيجي تلممممل تجديممممد ال  ممممل 

تماحية وال قا ية واالتتصادية وتحقيم  الحداثمة فمي و تلمص ويمادين الحيما  االةتماحيمة والسميما فمي االة
 وجا  الحيا  العلمية وال قا يةو 

وون أةمى تحقيم  همذه الحداثمة الم ةمود  يعممى الم كمرون العمرب و مذ بدايمة القمرن التاسم  
ن اال خا  في دروب ال ه ة تةر ةتل اليوم تلل توليد فكر ت ويري وتقدم يمكن هذه األوة و
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والت وير والت ميةو وو  أهمية الجهود الك رد فإن هذه الحداثة الم تظر  لل ت خل  ولل تؤتي أكلهماو 
ألن وعادلممة الحداثممة فممي وضممعية الت لممص ت  ممذ  ممور  وعادلممة شممديد  الصممعوبة والتعقيممدو ولممذل  

والمحاوالت الجاد  في الكةص تن بقيئ ال اةة ال كرية و توةة تلل و تلص االتجاهات ال كرية 
ووم  تعما ل اال تكاسمات التاري يمة وت م ل ت ا ر الغموض في هذه المعادلة الت ويرية المعقد و 

يحملممون أةممام أوممتهل  وؤشممرات الت لممص فممي و تلممص ةوا ممب الحيمما  فممإن الم كممرين العممرب ومما دالمموا
 خمي ةالمة اليم ا واال خما  وي تةرفون و تق لها بح ا تن ال  ى الح ارية التي تمك هما ومن ت

  حو آفا  تاري ية ةديد و 

 ة: ــويــربــة التــداثــاحلوم ــيف مفه

، وتتم ى الروح الحضارية للمجتمعات اإلنسانية المعاصرة Modernity تجسد الحداثة
هممممذه الممممروي الح ممممارية فممممي و ظووممممة التحمممموالت ال كريممممة واالةتماحيممممة وال ياسممممية، التممممي شممممهدتها 

ا   مما ية و ممذ تصممر الت مموير ةتممل اللحظممة الحاضممر و وهممي التحمموالت التممي اسممت دت المجتمعممات 
يخلم  وصمخلل الحداثمة بوةمه تمام تلمل ةلل وبادئ العقا ية والعلما ية وال ردا ية والديمقراطيةو و 

اليمممموم ويغخممممي و تلممممص وظمممماهر الحيمممما  ةتممممل و ممممير  المجتمعممممات الغربيممممة و ممممذ تصممممر ال ه ممممة 
 (1) وال ياسية واألدبيةو االةتماحية واالتتصادية

فكررة الورةرة  رد ويرتكز الم كرون تاد  في تعريف الحداثة ةلل فكمرتين أساسميتين همما  
 (2)وفكر  ورازية العقىو التقليد، 

ويمكن تعريف الحداثة ب  هما المروي الح مارية ا بداحيمة التمي تةمكلئ فمي رةمل التحموالت 
تجمممماه العقا يمممة وال ردا يممممة والحريممممات الديمقراطيممممة التاري يمممة التممممي شممممهدتها المجتمعمممات الغربيممممة با

 وةقو  ا   انو 
ويمكمممن تةممم يه الحداثمممة بعربمممة ة مممارية يجرهممما ةصمممان التغييمممر وا بمممداع، وت خلممم  تلمممل 
تجممات ال ردا يممة والعقا يممة وال زتممة العلميممة والامميل الديمقراطيممة وةقممو  ا   ممان، باتجمماه تحقيمم  

 زيد ون الرفاه وال يخر  والتقدمو الخموةات ا   ا ية الك رد في و
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وه مما يتوةممب تلي مما أن  حممذر وممن ا تممزا  الحداثممة ةلممل ةةممدد ت ا ممرها و ممى ا بممداع أو 
اى ةبمداع ةداثمة ولميس امى تحمديث ةداثمة امما أ مه لميس  التغيير أو التحديث أو المعا ر و فليس

 كى وعا ر  ةداثة فالحداثة روي أ يلة ت ت د ةلل وجموتة ون المتغيرات وأهمها  
  ا بداع والتغيير والتحديد والقخيعة و  التقاليد والماضيو 
 هو  العقا ية والتي تؤاد تلل ةواوة العقى وهدايته وأن ال و اية تلل العقى ةال العقى    

  ال ردا ية والتمي تتم مى فمي الحريمات ال رديمةو وهمي الحالمة التمي يمتلم  فيهما ال مرد هاتمه فمي
 وواةهة طغيان الجماتةو

  العلل وا يمان به و دأ ووصيرا والعمى تلل التواف  و  وعخيات التجربة العلمية با ةدودو 

  يات الوةود ا   ا يو الحريات الديمقراطية وال ياسية وةقو  ا   ان في و تلص و تو 

  ت كيد الخموةات ا   ا ية في تحقي  وزيد وت اوي ون التقدم وال يخر  والرفاه والحريةو 

اا ئ الحداثة تع ي القدر  تلل تغيير ووتص ا   ان ون الحيا  وفي ةةداث تحوالت  ةها
فرن  حدردا  ةوهرية تميقة في ب ية التصورات ال ائد  فمي المجتمم   حمو آفما  تلميمة وتقا يمة، 

 هذا التغيير في العقلية وفي بنيرة التورةرات خذ رذ ضالضررورة صرةرة  مليرة تراةيرة ضالضررورة 
القررةب ضررذ  الحداثررة رهررا  تراررةك وأل  ح خم رره اك دداثررة فرري المجتمرر  أل  ومرره هنررا خم رره 

و وهذا يع ي أن الحداثة فعى تربوي في الجموهر أل هما تتحقق  ارج السياق التراةك في المجتم 
ترتكممز فممي األ ممى ةلممل تمليممة ت مموير تتميممز بممروي التجديممد والمغمماور و فالحداثممة التربويممة وفقمما لهممذه 

الحداثرة الحييقرة هري مة ر  األولوية فمي ةرامة الحداثمة بصمور  تاومةو ألن الصور  ت  ذ وكان 
، ة ها تع ل القدر  تلل ب اى ال زتمة العقليمة فمي يتول ضالجةهر والروح الحيييية للعملية التراةية

ا   ممان، وترسمميق الممروي العلميممة، وال همموض بممال رد ةلممل و ممتود الحريممة ال رديممة، ووممن ثممل تربيممة 
انتورار حلر  لحداثرة اترمر  واتحديرد منججري ا بداع والحرية وةقو  ا   انو  ا   ان تلل قيل

العقررل والعقينيررة، وةيمنررة المعرفررة العلميررة وتذ يررد الحريررة الاربخررة، وتاجيررر اإلبرردا ، وانررا  
وومن و المجتم  المدني ض ل ااضعاب الدخمقراطية التي ينطةك وح سيما دقرةق اإلنسرا  ودرياتر 

 و هووي التقليد والحداثة يمكن أن   تعرض وعخيات وبيا ات الجدو  التاليو  أةى التمييز بين
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 ةـــويـــرتبـــة الـــداثـــة للحـــاريـــروح احلضـــال

 يةداثالعقليةاحل العقلية التقليدية املوضوع

 وعرفة تقلية أسخورية / را ية المعرفة
  قدية/ تلمية    ية / تعليمية وخلقة/ تقليدية / الحايقة

 وضعية تحليلية / وقدسةبيا ية  خابية اللغة
 ووبادئها ةيمقراطيةيمان بالد ةيمان ب لخة ال رد الكاردوية االةتماتي ال ظام

 / الحزب/ األرضالخبقة والخائ ة /العائلة والق يلة اال تماى
 ر حا   ان وا راد  ال القدرية / تود  ارةية     المصير

 استقا  وةرية فردية وهوبان في الجماتةاوت ا   ال رد
 ا يمان بالم تق ى ا يمان بالماضي الزون
 طاب  د يوي  طاب  وقدا الكون 

 وتغير  /ووضعية ثابتة    يا/ ووقدسة العادات والتقاليد
 حليى/ ت كي / و قدت اوت ا / وت و  / وتقليد و هج الت كير

التربيممة وت سي مما تلممل هممذه الصممور  الحداثيممة التممي ترت ممل فممي هممذا الجممدو  يمكممن القممو  بمم ن 
الحداثيممة هممي هممذه التممي ت مممي فممي ال ممرد تقليممة تلميممة ديمقراطيممة تعتمممد و ممدأ االبتكممار والتجديممد، ة همما 

والغاخرة ح  الطارل العقرل ح الرذا رة، والن راا ح الجمرةب، والحريرة ح اإل ررا ،التربية التي ت اطب فمي 
وت  مذ  والةسيلة، وهي في النجاخة تخاطب اإلنسا  في الطال وتعمل  لر  حنمرا  دةاسر  اإلنسرانية

 انترر ا  الارررب مرره  المرر  الضرريق الررذك تحاصررر  ااوهررا خعمررل  لرر  صررةرة نمررا   تذ ررذالترايررة هممذه 
التورةرات دورار ه   تحررر الاررب مرهرذ  الترايرة حنجرا والخرافات والييم المغرقة في  الم التقاليد  

 في  الم ينضح ضمختلف  طا ات العقينية والتوةرات العلمية  لتضع   التقليدخة الضيقة

 ة: ــداثـة احلــركـة يف معـربيـة العــرتبيـدور ال
وألخرررة محاولرررة للنجرررة  التربيمممة ةممموهر امممى ةداثمممة ووعمممين امممى  ه مممة ةمممدثئ فمممي التممماريقو 

ضالمجتم  وإددا  تحرةحت وةهريرة فري تكةيناتر  سرتكة  محاولرة  دميرة مرا لرم تجرد منطلقجرا فري 
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وع يممة با تمما  وةتمماد  ة تمما  ال قافممة وب مماى العقممى والمعرفممة وةتممداد ا   ممانو الاعررل التراررةك ا  الترايررة 
وع يمة بإتمداد العقمى وتةمكيلهو وهمذا  فالعقى ا   ا ي هو وصدر أي تقدم أو  ه ة أو ت مية، والتربيمة

يع ممي أن و ي ممة التربيممة تتمحممور فممي تمليممة ا تمما  ومما ي مممل اليمموم بممرأا الممما  البةممري أو ومما ي مممل 
اليمموم ب ممور  المعلووممات والمعرفممة وهممي اممما يعلممل الجميمم  اليمموم تةممكى وتممود الح ممار  ولهي همما فممي آن 

تحمدث فمي العقمى والت كيمر والموتي وه ما يكممن واةدو فمن أةى أن تحدث تحوال في المجتم  يجب أن 
 فعى التربية وةوهر و ي تهاو 

 ـي:ربـي العـداثـرع احلـاق املشــة وإخفــربيـة العـرتبيـال

من  ُشِغَى الم كرون العرب، و ذ القرن التاس  تةر ةتل اليوم، بالبحث تن و مر  ة ماري يمكِ 
 حمو آفما  ة مارية ةديمد و ووما دا  البحمث تمن همذا المجتمعات العربيمة ومن تجماود أدواتهما وا ت اتاتهما 

فمي سم يى ب ماى وةمروع  الم ر  الح اري يةكى هاةس هؤالى الم كرين الذين يكرسمون ةهمودهل ال كريمة
 ة اري يمك ن األوة العربية ون أداى دورها الح اري وي رةها ون دوائر الجمود والت لصو 

ها، و مممد  ال وايممما التاري يمممة لمممرواد وتلمممل المممرتل ومممن تعمممدد المةممماري  ال ه ممموية ور ممما ت
ال ه مممة العربيمممة، ةال أن همممذه األومممة وممما دالمممئ ترسمممص فمممي أتممما  الت لمممص وتتمممداتل وسممم  دةمممام 

الدا لية والخاروية التي تمان  نجضرة والعةامل فالمروف اال تكاسات التاري ية التي و يئ بهاو 
ه العواوممى الك يممر  التممي وا عممئ ووممن بممين هممذو هررذ  اامررة مررا مالررش تمتلررو  ررروا القررةة واحقترردار

تحقيمم  الحداثممة فممي المجتمعممات العربيممة يمكممن أن يةممار ةلممل تراةمم  فممي الممدور الح مماري للتربيممة 
لقمد ألحمئ  العربية التي لع ئ، وتلل  اف وا هو و تظر و ها، دورا و اه ا للحداثة الم ةود و

وةاري  ال ه ة العربية تلل أولوية الجوا ب ال ياسية وال قا ية في ةيا  األومةو ولمل ت متخ  همذه 
المةممممماري  ال ه ممممموية أن ت مممممجى ة مممممورها المخلممممموب فمممممي   ممممم  األ ظممممممة التربويمممممة بم ا يمهممممما 

ة وبعبار  أ رد لل تواكب هذه ال ه ة المجتمعية  ه ة تربويموتصوراتها الح ارية وال ه ويةو 
 تؤادرها وتعزد و ارها وتك  ها وةروتيتها ثقا ياو

لقممد بقيممئ التربيممة العربيممة  ممار  دائممر  المةمماري  ال ه مموية ولممل تحمم  باالهتمممام والع ايممة 
ضقيش ألفكار الك ير  ون ت ى الم ظرين والم كرينو وبت ثير هذه القخيعة بين التربية وفكر ال ه ة، 
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ية والواةة احوتماعيرة، التري لرم تسرتطي  أل  ت ر ل النجضة وطمةداتجا ألسيرة النخب السياس
وعيا وماهيريا  اما ضقضاخا النجضة ومااةيمجا  ومه هنا ضقيش ألفكار النجضة سرجينة صراةة 
سياسية وفكرية  يقة ولم تستط  ضالتالي هذ  اافكار النجضةية أل  تمارس بورها ألو أل  تجد 

تدفق طاقة رودية واوتماعية تحونجا  د صداها احوتما ي الكبير الذك خم ن  أل  خ ال لجا 
 و مختلف الودمات واح تناقات التاريخية

ة  ا  عتقد اليوم ب ن ا شكالية التاري ية لق ايا ال ه ة والحداثة تتم ى اليوم في ةوكا يمة 
ليتحممو  ةلممل طاتممة ، ب مماى وتممي ةممماهيري ي تممر   مم وف ال  ممب ال كريممة ال ياسممية واالةتماحيممة

ي ةلممل تممو  ةايايممة فاتلممةو و عتقممد فممي هممذا ال مميا  أي مما أن ةا بمما وممن ة  مما  ةماهيريممة تاوممة أ
ال كر الت ويري والمةاري  ال ه وية يعود ةلل أن هذا ال كمر ال ه موي لمل ي متخ  أن يتحمو  ةلمل 
ةايايممة تربويممة، ولممل يجممد طريقممه ةلممل تقممى ووةممدان الةممرائل الواسممعة وممن الجممماهير العربيممة التممي 

 حو  هذه المةاري  ال ه وية ةلل وات  ةايقي ي ب  بالحيا و يمك ها وةدها أن ت
، وهمذا يع مي فالة ي الجماهيرك في نجاخة اامر هة الرذك خمتلرو ممرا  الحرارة التاريخيرة

 أن الوتي الت ويري يمك ه أن يتحو  ةلل تو  اةتماحية ةاياية ت دوا يت  ى في تقو  الجماهيرو 
الح اري يجب أن يكون تربويا بالدرةمة األولمل،  وت سي ا تلل وا س    قو  ب ن ال عى

ا  التراية واةصاجا صيرورة حنسانية م  لة للة ي خم نجا أل  تعيد بنا  الة ي  ل  صةرت  
و وون ه ا يجب تلي ا أن  ولي التربية في المةاري  ال ه وية والحداثيمة اهتماوما  ا ما، الخيقة

ي  جل و  هذا التصور الذي يؤاد أهمية التربيمة فمي وأن  عيد ال ظر في تصورات ا ووةاريع ا بما 
بمما ي  مجل وم  التحمديات التاري يمة  وت ويرهما ب اى الوتي الجماهيري، وفي تةكيى العقلية الةع ية

 التي تقرع وةود ا وتهدد وصير او 

 ف: ــود والتخلــر اجلمـاصــاج عنـادة انتـة وإعــربيـة العـرتبيـال
يكن للتربية العربية ة ورا في وةاري  ال ه ة  وال ؤا  الذي يخري    ه ه ا هو ةها لل

العربيممة أو فممي وةمماري  الحداثممة، فممما هممو الممدور الح مماري الممذي وارسممته أو تمارسممه هممذه التربيممة 
ب عالياتها وأ  اتها واتجاهاتها؟ هى وارسئ همذه التربيمة وتممارا دورا ة ماريا يمدف  بالمجتمعمات 
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 مماف ومما هممو و تظممر و همما، وارسممئ وتمممارا دور العربيممة ةلممل آفمما  ة ممارية؟ أم أ همما، وتلممل 
ويمكممن  مموه هممذه الم مم لة ب ممؤا  المكابحممة التاري يممة وتعخيممى ةراممة ال ه ممة والحداثممة العربيممة؟ 

 هى ةققئ التربية العربية ةداثتها؟ الحداثة    ه وهو  
أسئلة و هجية ةدير  ب ن تجد ةةابات ووضوحيةو وا ةابات تن هذه األسئلة  جدها في 

وفمي أتمما  الم كمرين العممرب ال قمديين، المذين يؤامدون ةايقممة ، الدراسمات والبحموث العربيممةد ةصما
ومّرة، وهي أل  التراية العراية لم تمرارس بورهرا الحضرارك المن رةب، برل اانرش ومرا مالرش وريمر  

تمارس بورا أليديةلةويا سلبيا وظف، ومرا ماب يةظرف، فري  دمرة مورالح الوراةة احوتماعيرة 
، دون أن تمارا فعا ة اريا  ه مويا أو ةمداثيا يمدف  بالةمعوب العربيمة ةلمل ياسيةوالنخب الس

 و ارات الح ار  والتقدمو 
فالتربية العربية وفقا لصمورتها التقليديمة ت متج وتعيمد ة تما  المجتمم  ثقا يما بكمى وما ي خموي 

عرايررة تعيررد واعبررارة أل رررن فررن  الترايررة الو  ليرر  هررذا المجتمرر  مرره ا تناقررات ثقاةيررة ودضررارية
 و انتاج التخلف وترسخ  في مختلف وةانب الحياة وقطا اتجا احوتماعية والوقاةية

وبا تصممار فممإن التربيممة العربيممة واضممية ةتممل اليمموم فممي ة تمما  ت ا ممر الجمممود وتكممريس 
العقلية التقليدية بما ت خوي تليه هذه العقلية ون قيل الت ل  والجممود والتواكمى وتغييمب العقمى فمي 

 ص ويادين الوةود ا   ا يو و تل
وفمممي همممذه المممدائر   قمممو  أن القمممود االةتماحيمممة الم اه مممة لحرامممة التممماريق اسمممتخاتئ أن 

ت ررر ل و ررري الجمررراهير العرايرررة وأل  تعيرررد تمممدرذ همممذه الحايايمممة، واسمممتخاتئ بحكمممل وواتعهممما أن 
طةرية، الخراةيرة وااسروالتورةرات ت  يل هذا الة ي ضوةرة استيبية،  بر ةيض مه اافكار 

واستطا ش ألخضا في النجاخة أل  تعّلب الة ي الجماهيرك وأل  تضع  في بائرة اغتراب مةصردة  
وون هذا الموت  بدأت همذه القمود الم اه مة لحرامة التخمور تمتلم  امى القمود ال مرورية لتعخيمى 
أي وةروع ة ماري أو أيمة  قلمة ةداثيمة ب مهولة وي مرو فالعقمى العربمي اليموم وب عمى الصميرورات 

مناهضررا لكررل ألفكررار التقررد  سممتابي الممدائل أ ممبل بخ يعتممه اللتربويممة التاري يممة الم ممتمر  وال عممى اا
 و وممتنعا واوةرة ذاتية  ل  المااةيم العقينية والتنةيرية والتقدمية ح  وام التعبير
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ل تمممممارا دورهمممما الممممدي اوي أو لمممموفممممي هممممذا الم مممممار، يمكممممن القممممو  أن التربيممممة العربيممممة 
انجرا مرا مالرش تردور فري فلرو المورالح احوتماعيرة الضريقة والمحردوبة، ومرا مالرش ال ه وي، 

رهينررة القررةن احوتماعيررة والسياسررية الترري تحرراف   لرر  ووةبهررا وتمي هررا وةيمنتجررا مرره  رريب 
، ووحا ر  اى اتجاهات ال هوض الح اري فمي المجتمعمات العربيمةو التذ يد  ل  ثقافة الجمةب
األتلممب ت  مم  أل ظمممة اةتماحيممة تروسممخوية تواوهمما المحافظممة تلممل  فالمجتمعممات العربيممة تلممل

وظممماهر الوةمممود التقليمممدي بمممما ي خممموي تليمممه همممذا الوةمممود ومممن تغييمممب لكمممى وعممما ي وقممميل الحيمممما  
 الديمقراطية بمظاهرها ا   ا يةو 

 ملررش اانممررة العرايررة  لرر  تحررديا ألنممتجررا التراةيررة مرره ديررا الممجررر، ولكنجررا لقممد 
ضمرا ت رتمل  لير  هرذ  اليريم والتنرةير دمر في أل ماق هرذ  الترايرة ارل  ريم الحداثرة استطا ش أل  ت

و لقررد  رر ل التحررديا التراررةك  مرره اتجاهررات النجررة  ضررالمجتم  واحنتقرراب ضرر  حلرر   فرراق وديرردة 
( ةطممممارا الممممقو…أةهممممز   - خمممم  تربويممممة  -  مممما  ة -أدوات  -بمظمممماهره ال ارةيممممة الم تل ممممة )وبمممما ي 

اليمممات التربيمممة التقليديمممة التمممي تؤامممد أك مممر قممميل الوةمممود تعارضممما وممم  اتجاهمممات يةمممتمى تلمممل و تلمممص فع
التغيير  حو وجتمعمات تلميمة وديمقراطيمةو ف مي دوائمر الحيما  التربويمة العربيمة وما دالمئ الحمرب ال  يمة 

اتجاهمات الاميل الديمقراطيمة، ووما دالمئ قميل التمروي  والتخويم  وتمم  ا بمداع، تةمكى  ضد تعلن ةايقة
ور األساسممية للتربيممة العربيممة القائمممةو وال  حتمما  فممي ت كيممد هممذه المظمماهر ةلممل أي وممن الت كيممدات المحمما

المعر ية أو التوثي  العلميو فكى   حات ال كر التربموي العربمي المعا مر تؤامد همذه الحايقمة وت مج 
او فالتربيمة بها، واى لحظات الوات  التربموي تجم ر بهمذه المظماهر التمي ي مدد لهما ة مين ا   ما ية  جم

العربية في أتلب تجلياتها تربية ت لخية تمعية تلقي ية ت عل ةلل تص ية وظاهر ا بداع وتهمر وعما ي 
االبتكار، وهي في اى هذا ت عل ةلل ترسيق قيل أيديولوةية سياسية تصخ ي في  هاية األومر بعم  

 جتم و ال  ب االةتماحية التي َترهب اى وظاهر التخور والحداثة في دائر  الم
أن التربيمة العربيمة أدت دورا  يذار تقرير تعليم اامة العراية في القرر  الحرابك والع رريه

وممدورا فممي الحيمما  العربيممة  مما  القممرن الماضممي ويتم ممى هممذا الممدور فممي ثمماث و ممائص تتعممارض ومم  
اومى وم  اتجاهات التح ر والت وير وهي  العزلة الح ارية، وتهر العقا ية وون ثل تج  ها في التع
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وةمماكى الحيمما  وومم  المم  س، وأ يممرا تب مميس قيمممة ا   ممان العربمميو وتتج ممد هممذه ال اثيممة القاتلممة فممي 
الم اهج العربية ون  ا  غيماب ال كمر العلممي فمي التعاومى وم  ت مايا الحيما ، وفمي غيماب و ما يل 

و يممة التممي تحتلهمما الديمقراطيمة وةقممو  ا   ممان وسممياد  القما ون، اممما يتج ممد هممذا الممه فمي المكا ممة الد
  (3) المرأ  العربية، وفي الجهى المت اتل بايل الت اول والرأي اآل ر ووع ل ا   انو

الماضمممي وت لممم  تليمممه ل وسممما تدسممميةو فاللحظمممة فالترايرررة العرايرررة ترايرررة تقليدخرررة تمجرررد 
الماضممية تحتممى ف مماى التربيممة العربيممة تلممل ة مماب الم ممتق ى والحاضممرو وفممي هممذا تقممو  دي ممب 

أوا البعد   ،الماضيالمعا ر أو  الزو يةه يغلب تلي ا الوات   تقليديوادل ا  عمى بم هوم شاكر  "
و اهج مما ال ل مم ية وفممل وقررات مما الدراسممية، بممى وفممل ت كيممر  فمميفمما يممزا  وحممدودا للغايممة  الم ممتق لي

علووممات للم الحرفممييعتمممد تلممل الح مم  وو هج مما )…(   الك يممرين سممواى وممن األسمماتذ  أو الخممابو
ةلقمة و رتمة دون تحليلهما  فميوالتلقين، وشري الم ثورات ال ل  ية وال صوص الدي ية والمدوران بهما 

وون ثل وت  ا بعقو  طاب ما تلمل ثقافمة المذاكر  دون  )…(تحليا تلميا يوضل وعا يها وأبعادها، 
ربيممة ومما دالممئ تتحممرذ وهممذه هممي الحايقممة فالتربيممة الع (4)ثقافممة ا بممداع واالبتكممار"و ةلمملأن  تعممداها 

 في دون يوو  بال وى والت ارعو لح ا  ال ب رتة 
هذ  ال جابات التراةية تؤاد ضورةرة وا رحة  لر  أل  الترايرة العرايرة مرا مالرش تتحرر  

و وأن هذه التربية تلعب دورا و اه ا لدور  الح ار و فالتربيمة العربيمة فمي آليمات في بوائر المي 
الممة ت ممافر ومم  قميل الحداثممة والح ممار و ووممن يت وممى ةيممدا فممي و ي تهمما فعلهما واشممتغالها توةممد فممي ة

ال ياسمممية ف ممميجد همممذه الصمممور  واضمممحة ال لمممبس فيهممماو لقمممد لع مممئ التربيمممة العربيمممة دور المحافظمممة 
السياسية في مختلف وةانب الحيراة السياسرية  تمجيد رمةم السلطةلقد ساهمش في ال ياسميةو 

  والخضة  للح ا  والطبقة التي تسةب ل   يم الطا ة و العراية  وأل دت 

تواةمممه التربيمممة العربيمممة ب يمممة ورابمممة وعقمممد  ومممن التحمممديات فه ممماذ تحمممديات الت لمممص الدا ليمممة 
للمجتمم  العربممي وه ماذ تحممديات الحداثممة الغربيمة والعولمممة التمي ت ممرض    ممها بصمور  وممدور  للهويممة 

فمي التمي تتم مى وا   ان في المجتمعمات المت ل مةو وه ماذ أي ما التحمديات الدا ليمة للتربيمة العربيمة 
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آليات اشتغالها وو هجيات فعلها ون ةهة أ ردو وفي     هذه التحديات يتوةب تلي ا أن  تحدث 
ما يواةهه العالل اليوم ون تحديات الحداثة ووا بعد الحداثة، وون يتم ى  تاليوم تن تحديات ةديد  

سمميرورات تحممديات العولمممة، بممما ت خمموي تليممه هممذه التحممديات الجديممد  وممن ومما يواةهممه أي مما وممن ثممل 
وفمي  مى همذه ا شمكالية المزدوةمة  ةديد  ت   التربية العربية في  روف بالغة الصعوبة والتعقيمدو

 يمكن ل ا أن  صص وضعيت ا ا شكالية المرابة في الوطن العربي تلل الصور  التالية  
و مممى وممما ت مممى الح مممار ، وممما ت مممى " المات ليمممات" حمممن  عممميا فمممي تمممالل ال مممدايات أو تمممالل  -1

الص اتي، وا ت ى العولمة، وا ت ى الحداثة، وا ت ى العولمةو وهذا يع ي أ مه ةها  المجتم 
كا ئ وةكات العالل المتقدم هي وةكات وا بعد الح ار  ووا بعد المجتم  الصم اتي 

 فإن وةكات ا هي وةكات وا ت ى الح ار  أو وا ت ى المجتم  الص اتيو 
تمعمات العربيمة والمجتمعممات الغربيمة المتقدوممة ت  مذ الم مافة الح ممارية ال ا ملة بممين المج -2

ل الح مممارية فمممي اتجممماه آفممما  ةديمممد  هطممماب  التزايمممد الم مممتمر، فمممالغربيون يتمممابعون رةلمممت
وفتوةات ةديد ، أوا  حن فإ  ا  حاف  تلل ووتع ا الح اري في األ  ما  ال ل يمة، همذا 

ري يو وهممذا يع ممي ةها اا ممئ وجتمعات مما ال تتراةمم  فممي و تلممص ةوا ممب ةراممة التخممور التمما
أن الم افة الح ارية تت   وتتزايد بصور  و تمر  وهمذا يةمكى بعمدا ومن أبعماد ا شمكالية 

 الح ارية التي تعا يها وجتمعات او 
لممل ت ممتخ  المجتمعممات العربيممة أن  حقمم   ه ممتها و أن ت جممز ةممداثتها ولممل ت  ممذ وكا همما  -3

لصمم وف ال ل يمة ال يع ممي هممذه فمي طممور التقمدم  حممو هممذه الغايمةو ولكممن البقمماى فمي   مم  ا
المجتمعمممات ومممن شمممقاى الح مممار  الغربيمممة الحداثيمممة التمممي بقيمممئ اابوسممما ي قمممى تلمممل تلوب ممما 
وتقول مما و ممذ تصممر ال ه ممة الغربيممة فممي القممر ين ال مماب  وال مماونو لقممد أ هكت مما الح ممار  

ل الغربيممة بمع اهمما الحممداثي فلممل   ممتخ  أن  حقمم  ومما يجا  ممها فممي وجتمعات مما اممما أ  مما لمم
 هذه الح ار  وةفراداتها وسمووها التاري يةو " تعرتات"  تخ  أن  تجاود 

لقممد فمممرض تلي ممما التخمممور الح ممماري فممي المجتمعمممات الغربيمممة أن  عممميا وةمممكات وتحمممديات  -4
لي ئ في أ ى تخور ما الح ماري أو فمي أ مى ةشمكاليات ا الح ماريةو وهمذا يع مي أ مه يجمب 
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ليات الح مار  الغربيمة بمما ت رضمه همذه الح مار  تلي ا في الوتئ    ه أي ما أن  عميا ةشمكا
الحداثية والبعدية ون ةشكاليات ة اريةو وهمذا يع مي أ  ما  عميا ةشمكاليات ت ل  ما وةشمكاليات 
تقمممدم اآل مممر بصمممور  و مممتمر و وبعبمممار  أ مممرد  حمممن  عممميا وةمممكات التقمممدم الح ممماري المممذي 

ي، امما أ  ما  عميا ومن ةهمة أ مرد يحققه الغرب وال سيما ال تائج ال ل ية لهذا التقمدم الح مار 
أك ممر وظمماهر الوةممود المت لممص فممي و تلممص المجمماالت االةتماحيممةو ووممن أةممى توضمميل هممذه 
الصمممور  يمكمممن أن   مممرب همممذا الم ممما   فمممالتلوث الصممم اتي ال يوةمممد فمممي  مممميل وضمممعيت ا 
الح ارية، ةيث ال توةد لمدي ا  م اتة ووم  هلم  فمإن وما  عا يمه ومن التلموث وآثماره ي مو  وما 
تعا يه المجتمعات الغربية وصدر هذا التلوثو فهذه المجتمعات وةن اا ئ تعا ي ومن التلموث 
ةال أ ها استخاتئ أن تحصد توتها وثروتها وتقمدوها ت مر همذه الصم اتةو أوما  حمن فمإن همذه 
الصممم اتة ةل مممئ ل ممما الممممرض والمممموت واأللمممل، واسمممتخاتئ أن تممم تي تلمممل قيم ممما وتصمممورات ا 

وأن تحول ا ةلل وجرد و تهلكين سل يين لم تجاتهماو وت سي ما تلمل وما  ية،ا   ا ية واالةتماح
سمم   يمكممن القممو  ب   مما  عمميا ةشممكالية وتعممدد  األبعمماد وةممكات ت ل  مما الح مماري وممن ةهممة 

 ووةكات تقدم اآل ر ون ةهة أ ردو 

 ى هذه الظروف التاري ية ا شكالية وفي و ار هذا الوات  التاري ي يتوةب تلي ما  وفي
و هجيا أن   ظر فمي ال  م  التربموي وفمي و مائص األ ظممة التربويمة القائممة فمي وجتمعات ماو وهمذا 

ووجة نمر منججية أل  ألخرة نمررة للحيراة التراةيرة فري مجتمعاتنرا، ضعيردا  ره السرياق يع ي ون 
و سرتكة  نمررة غيرر تاريخيرة ورغيرة غيرر منججيررة، يراة الحضرارية ضورةرة  امرةاإل ر الي للح

فالتربيممة لي ممئ فممي وعممز  تممن التحمموالت الح ممارية الجاريممة بممى توةممد فممي  ممميل هممذه التحمموالت 
 وؤثر  ووت ثر  بالعملية التاري ية وبالتحوالت ا   ا ية الجاريةو 
عممم  وعالمهممما تعممميا التربيمممة العربيمممة وفمممي  مممى ا شمممكالية الح مممارية المرابمممة التمممي وضمممح ا ب

المعا ر  تحديات ة ارية وزدوةة أي ا، ةه يترتب تليها أن تواةمه وفمي الوتمئ هاتمه تحمديات الت لمص 
الذي  عا يه ون ةهمة، وتحمديات التقمدم الح ماري المذي ت مجله الح مار  الغربيمة ومن ةهمة أ مردو وهمذه 

 وةيات ا االةتماحية بصور  تاوةو  التحديات تت اتص  خورتها في أ  ا  وةود ا التربوي 
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فالتربيمممة بخ يعتهممما المحافظمممة تمممد تجمممد    مممها وكرهمممة، بحكمممل التخمممور التممماري ي، تلمممل أن 
تجمماري التغيممر االةتممماتي وتممدف  بممه ةلممل آفاتممه البعيممد ، اممما أ ممه يمك همما فممي اللحظممات التاري يممة 
الحرةمممة أو همممذه التمممي تةمممهد ا عخافمممات سياسمممية وعي مممة أن تمممؤدي دورا  خيمممرا يجممماري التوةهمممات 

 اسات االةتماحية وال قا ية في بع  المراةى التاري ية لألول والةعوبو الحاياية لل ي
واليمموم وتلممل  مماف المراةممى الماضممية فممي التمماريق ا   مما ية يمكممن الحممديث تممن تا و يممة 
ةديمممد  تواوهممما أن التربيمممة تجمممد    مممها فمممي دائمممر  االسمممتجابة لمتخلبمممات العصمممر الجديمممد بتحوالتمممه 

اضحتجررا لتةوجررات التغيررر سيضررعجا  ررارج بائرررة العوررر ودراررة وذلررو ا  م العا مم ة الةمماولة، 
فالمدرسممة وخالبممة اليمموم بمم ن تممزود سممو  العمممى بحاةتممه المت اويممة ةلممل اال تصا ممات  الترراري  

والك مماىات العلميممة المتخممور و وهممي فممي هممذه الوضممعية وكرهممة تلممل االسممتجابة والتكيممف ومم  هممذا 
لتمماري ي وو ممررات وةودهمما ةممين ال ت ممتخي  أن تواكممب الواتمم  الجيممد وهممي بالتممالي تممد ت قممد دورهمما ا

ووةممة اال ممدفاتات الح ممارية الجارفممةو واألو لممة التممي ت ممرهن هممذه القا و يممة الجديممد  ال ةممدود لهمما 
و جدها في و تلص ال لدان التي ت ل ئ فيها تن الراب الح اريو لقمد فقمدت بعم  المؤس مات 

يى فيها أو وتابعة الدراسة وهل  ألن هذه المدارا ال التربوية الحكووية ةقبا  التاويذ تلل الت ج
تواكممب ةراممة العصممر فممي وجمما  تعلمميل اللغممات والتك ولوةيمما والحاسمموب واأل تر يممئو وتممد وةممدت 
بعممم  الحكوومممات العربيمممة    مممها ورتممممة فمممي وواةهمممة همممذا الموتمممص تلمممل تخممموير همممذه األ  ممما  

لد يا لمقت يات العصر ول رورات التعليل التربوية بصور  فعالة يمك ها أن ت تجيب في الحدود ا
 الذي ي عل ةليه األفراد في المجتم  ل مان ةياتهل ووةودهلو

 يواةه ال    التربوي في المجتمعات العربية المعا ر  تحديا ة اريا ثاثي األبعاد  
    ــة ــث احلداث ــا احل وع يممة بمواةهممة ةالممة وممن الت لممص الةمماولة التممي تعا يهمما  فهممي حتــديات  

المجتمعات العربية والتي تتم ى في التبعية والتجزئة وا تةار األوية وال رافمة وغيماب المروي 
ال قديممة و يم ممة الت ممل  فممي و تلممص ةوا ممب الحيمما و وبعبممار  أ ممرد تلممل التربيممة العربيممة أن 

ةممد فممي أ ممى وجتممم  دراتممي وت لممص تحكمممه تواةممه و تلممص التحممديات التاري يممة التممي تو 
 تقليات تقليدية تعص ية وت تةر  يه أوراض وأوهام المجتمعات األتخاحية القديمةو 
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   فالتربيممة العربيممة وع يممة أي مما بمواةهممة التحممديات التممي أفردتهمما ورةلممة حتــديات احلداثــة
الحداثممة الغربيممة والتممي تم لممئ فممي  ه ممة العقا يممة وال ردا يممة والمعرفممة العلميممة ب بعادهمما 

و وهي ه ا وأبعادهاوتجلياتها التك ولوةية وفي ةقو  ا   ان واللي رالية بم تلص تجلياتها 
تليهمما وممن ةهممة أن تحقمم  ةممداثتها فممي ت كيممد العقا يممة فممي ووتممص وممزدو  ةيممث يتوةممب 

بمواةهة وا تتعرض  أي اوال ردا ية وال ه ة الحداثية بم تلص تجلياتهاو اما أ ها وع ية 
له هذه الحداثة التقليدية ون ا تقادات ووا تجره ون ويات وةكراهمات ة مارية تتم مى فمي 

  تماىاتو تدهور الايل وتراة  ال قافات التقليدية وتصدع اال
  ــة  حتــديات ــد احلداث ــا بع وهممي ورةلممة ومما بعممد الحداثممة التممي يةممهدها المجتممم  الغربممي    

المعا ر في أ  اته ال كرية وفي     ةرااته االةتماحية ومن ةهمة أ مردو وتم مى همذه 
 ظريمممات امممما تجمممد    مممها فمممي همممذه الالعولممممة، و المرةلمممة فمممي طروةمممات وممما بعمممد الحداثمممة 

وت  مي  ظريمات ةديممد  ، ةلمل  قم  ورةلمة الحداثمة ال مابقة اليمام اليمو تمدتو التمي جديمد  ال
وأفكممار ةديممد  يممراد لهمما أن ت ممتجيب لحاةممات ا   مما ية المت اويممة ةلممل وزيممد وممن الحريممة 

وت مممر  بمممه ومممن دائمممر  ا   ممما ي  لقمممه توب ممماى أ  ممما  قيميمممة ةديمممد  تعيمممد ل   مممان  ،والرفممماه
 ة الحر و ةلل و اةة رةبة ون المعا ي ا   ا ياتترابه 

وفمممي  مممى همممذا التحمممو  الجديمممد المممذي تجتمممري  يمممه الح مممار  الغربيمممة آفاتممما ةديمممد  لتجممماود 
الحداثة التي بدأت تعا ي ون ال عص والةي و ة والتصدع بدأت رياي هذه الموةمة تعصمص فمي 

 وجتمعات ا العربية فكرا وومارسةو 

 تتم ممى فممي تحممديات ومما ت ممى الحداثممة ي مما سممابقا يواةممه  ظاو مما التربمموي تحممديات ثاثممةكممما ب
وورةلة الحداثة، وون ثل ورةلة وا بعد الحداثةو والمةكلة فمي )وواةهة سل يات المجتم  القديل(، 

هممذا الممه أن اممى ورةلممة وممن هممذه المراةممى تةممكى   يمما و هجيمما للمرةلممة ال ممابقةو فممالمجتم  الغربممي 
الذي تجاود المرةلة ا تخاحية وةق  ةداثته ي   اليوم هذه الحداثة في أت اص ال قد  المعا ر

ويةمممن تليهممما ةملمممة  قديمممة تارومممة وهمممو ي مممذ  طاتمممة ة مممارية ةديمممد  لل مممرو  ةلمممل ورةلمممة ةديمممد  
 ا خلل تلل ت ميتها بمرةلة وا بعد الحداثةو 
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خ  أن  حققها وا دالمئ تم مى أوا  يما يتعل  بوضعيت ا التاري ية فإن الحداثة التي لل   ت
هاة مما ة مماريا وتربويمما فممي األ  مما  التربويممة العربيممةو و حممن ةه   ممعل لتحقيمم  الةممروط األولممل 
لم ى هذه الحداثة فإن الغرب يهجرها وي دد بها ويحاو  ةن لل يكمن تمد فعمى أن ي تقمى ةلمل  ميغة 

 قة وتائمة تلل   يهاو ة ارية ةديد  ت  ذ أبعادا ة ارية و تل ة اليا تن المرةلة ال اب
وال ممؤا  الممذي يخممري    ممه ه مما هممو  هممى يمكممن للتربيممة العربيممة المعا ممر  أن ت ممعل ةلممل 
تحقي  ةداثة و ل تليها الزون ووضعئ في ت ص االتهام؟ همى يجمب تلمل التربيمة العربيمة أن 

 مممعل تحقممم  و مممى همممذه الحداثمممة المعخوبمممة )كمممما ت مممدو للغمممربيين اليممموم(؟ أم أ مممه يجمممب تليهممما أن ت
للتجاوب و  ورةلة وا بعد الحداثمة؟ وةها اا مئ ورةلمة وما بعمد الحداثمة همي بيمئ القصميد والقصمد 
فهممى ت ممتخي  هممذه التربيممة أن تتجمماود الامميل والمعممايير التممي ةققتهمما الح ممار  الغربيممة فممي ورةلممة 

 جتمم ا خاتا ون وضمعية و الحداثة؟ وهى يمكن و هجيا أداى فعى تربوي لمرةلة وا "بعد ةداثية"
 لل يحق  ةداثته الح ارية ووا دا  يئن ون أوةاع المجتمعات ا تخاحية؟ 

يجممب أن تتغيممر هممي أوالو وهممذا يع ممي أ ممه المجتممم  ووممن أةممى أن تغيممر العربيممة التربيممة 
تميقة لكي ت تخي  أن ت خل  ةلمل ت كيمد  يجب تليها أن تحدث في هاتها تحوالت ةبي تيمولوةية

 الروي الح ارية في العالل ال ارةيو 
تيمرت  متيمولوةية التمي ي ي ابمدأت ب موع ومن ال مور  " كى ال ه ات ا   ا ية المعروفمة تاري يما  ف

ون  ظر  ا   ان ةلل    ه ووجتمعة والل العالل ون ةوله، سواى تحدث ا تمن ال ه مة ا سماوية )وهمي 
ة ال اةحة الوةيد  فمي تاري  ما( أو ال ه مة األوروبيمة أو ال ه مة اليابا يمة، ابتمدأت همذه ال ه مات ال ه 

ب ممور  ةبي ممتيمولوةية تيممرت وممن العاتممة الذه يممة بممين الكممائن والمحممي  الممذي يعمميا  يممه فكا ممئ ال ه ممة 
بي ممتيمولوةية تيممرت لممل تممتل  ه ممة فممي التمماريق ةال واا ممئ و مم وتة ب ممور  ة (5)و"وا بممداع والعقممى ال خممابي

 ون     الايل والم ا يل والتصورات ال ائد  هذه المرةلة أو في هل  المجتم و 
وةها "كا ئ التربية" هي س يى تجاود الت لص في باد ا وسمواها فإ هما لمن تكمون امذل  ةال 

 يمكمن ل ما والةلل ت جيرها  ةها ةققئ في هاتها ودا لها أوال  ال ور  العلمية والتك ولوةية التي ت عل
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أن  تحممدث تممن توليممد ثممور  تلميممة تك ولوةيممة تممن طريمم  تربيممة وحافظممة تقليديممة بعيممد  تممن روي 
 (6)العصر بما  يه تق ياته وأساليبه"و

وهمممذا يع مممي فمممي  هايمممة األومممر أن التربيمممة العربيمممة يجمممب أن تحقممم  ةمممداثتها فمممي اتجاهمممات 
الةاق  احوتما ي المتخلف مره  فجي معنية ضذ  تتجاوم ناسجا مه وجة، وأل  تتجاوموتعدد   

ممر لمرةلممة تاري يممة وعقممد  وورابممة هممي ورةلممة العولمممة التممي وجررة ثانيررة ، وأ يممرا يجممب أن تح  
وه مماذ و ظووممة وممن األسممس ت ممرض تلممل التربيممة العربيممة وزيممدا وممن التحممديات التاري يممة الك ممردو 

 المرازية ال رورية لعملية الحداثة التربوية وأهمها  

 النقدية للرتبية العربية   املراجعة  -1
ووممن هممذه تةممكى المراةعممة ال قديممة للتربيممة العربيممة ال خممو  األولممل فممي أي توةممه ةممداثي، 

أن يقدووا رلية  قدية للتربية العربيمة، وأن )وهذا وا ي علو ه( الم خل  يجب تلل الم كرين العرب 
حممديات الك ممرد التممي تواةههمما في ضمموى التيراةعمموا أولوياتهمما وير ممدوا فعالياتهمما وآليممات اشممتغالها

فالتراية العراية تحتاج الية  حل  مراوعة نقدخرة  راملة فري بناهرا وألهردافجا و المجتمعات العربية
وهممذه المراةعممة التممي  ع يهمما لي ممئ وممن  مموع هممذه المراةعممات الةممكلية  ومناهججررا وطرائررق  ملجررا 

راةعممة المقصممود  يجممب أن تت  ممل التممي تخالع مما بهمما ا دارات التربويممة فممي المموطن العربمميو ةن الم
روةا ةديد  وو هجا ةديدا في الت كير والتحليى والعمى ي خل  ون ط يعة التخور المعرفي الهائى 

وهذا في ويادين الم هج وفي سيا  التحديات التاري ية التي تواةه المجتمعات العربية المعا ر و 
تربوي وةتاد  ب اى هذه ال  ية بما ي  جل يع ي أ ه يجب تلي ا أن  عمى تلل ت كي  ب ية الت لص ال

 و  التخلعات الح ارية للةعوب العربيةو 

   دروس احلداثة الغربية   ن أين نحلدأ -2
يرتهن اليموم امى فعمى ة  ما ي بخابعمه الكمو ي تم ثيرا وتم ثرا، وال   متخي  اليموم أن  تحمدث 

يمموي لهممذه الحداثممة أو تلمم  تممن ةداثممة أو  ه ممة دون أن    ممذ بعممين االتتبممار او يممة المجمما  الح
ال ه ممةو ة  مما  ممؤثر و تمم ثر، بصممور  وباشممر  أو تيممر وباشممر ، بم ظووممة ال عاليممات الكو يممة، فكممى 
ةراممة فممي هممذا الكممون تجممد  ممداها وباشممر  فممي أ ظمممة ةيات مما ووةود مما، بممدىا وممن تغيممرات الم مما  

 و وال ةلل أسعار ال ور ة أو أسعار ال    في األسوا  العالميةو 
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ةدود هذه الم هجية يجب أن    ذ بعين االتتبار واألهمية الم ا  الح اري للكون وفي 
 ت دوا   كر بتحقي  ةداثت ا التربوي أو  ه ت ا ا   ا يةو 

التري تارر  ننمر حلي  فننجرا الحداثرة الغرايرة وةها اان ون فعى ةداثي او ي يجب أن 
و لرذك يتغلغرل فري نخرا   مامنرااناسجا فري صرةرة  ةلمرة متقدمرة ح خم ره تجاهرل ح رعا جا 

ولكن هذا ال يع مي أبمدا أ مه يجمب تلي ما أن  قمص و همورين أومام همذه الحداثمة، بمى تلي ما أن   ظمر 
ةليها  ظر   قدية وو هجية ت ع ا  ار  دائر  وهجهاو وتلل أساا هذه الم هجية يجب أن   خل  

 في تحديد ةشكالية ةداثت ا التربوية الم ةود و 
ي ا أن  بحث تن أسباب ال قلة الح ارية وتن آليات التحديث وال ه ةو وه ا يتوةب تل

بعبار  أ رد يجمب أن  بحمث تمن أسمرار ال ه مة وسم جدها واضمحة فمي ال مدايات  الغمرب  هم  
تلممل تجممات العقا يممة والعلممل والتك ولوةيمما وال رديممة والامميل الديمقراطيممة وا بممداعو هممذه هممي أسممرار 

 ممي أن يجممب تلي مما أن  متلمم  هممذه األسممرار وأن  عممالج واتع مما المت لممص الح ممار  الغربيممةو وهممذا يع
  العقا ية والعلل والمعرفة العلميةوبم اتيل 

فالم ممافة التممي ت صممى بي  مما وبممين الغممرب شاسممعة واسممعة، ويجممب تلي مما أن   تصممر هممذه 
ذل و و حن الم افة وأن  عمى تلل ت ري  وتائر الحراة وال ةاط واست  ار اى الخاتات الممك ة ل

فممي دائممر  هممذه الحراممة يتوةممب تلي مما أن   ممت يد وممن أ خمماى الغممرب، وأن  تج ممب سممل يات رةلتممه 
 الح ارية وأن   ت ير بإيجابيات العخاىات التاري ية لم ار ةراته الح اريةو 

 العقالنية والذاتية   حتقيق التوافق بني  -3
فممممي المجتممممم  الحممممداثي تت خممممل المظمممماهر العقا يممممة للحيمممما  االةتماحيممممة هاتا يممممة األفممممراد 

و وهممذه المجتمرر  تطالعنررا دا ميررة العقررل الررذك يتحررةب حلرر  صررنم للعبررابةوتتجاودهمماو فممي هممذا 
الص مية تؤدي ةلل ةكراهات وةلل ةالة اتتراب شاولةو فالعممى يخمور ا   مان امما يقمو  وماراس 

   ه ي تلبهو والمجتم  يتحو  ةلل تقا ية البعد الواةد اما يرد واراودو وهمذا ولك ه في الوتئ 
يع ي  يما يع يه أن الت ظيل العقا ي للحيما  االةتماحيمة وبالتمالي فمإن ال ميخر  المخلقمة لم تجمات 
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العلمممل والعقمممى والمعرفمممة العلميمممة ت تمممز  ا   مممان وت مممت يل تالممممه المممدا لي، وتحا مممره  يمممه أسممممل 
ا   مما يةو فممالايل تتحممو  ةلممل قمميل واديممة و تذلممة والحيمما  تتحممو  ةلممل  مم اتة ي ممود بهمما  المةمماتر

القممادرون وي ممق  ال ممع اى فممي و ممت ق  القهممر وةكممراه والع وديممة، وا   ممان فممي هممذه المجتممم  يممربل 
و ومرراذا ينارر  اإلنسررا  لررة راررح العررالم و سررر ناسرر ئ ةها اسممتخاع ولك ممه ي  ممر    ممه، يكممى شمم

تممالل الحداثممة والعولمممة، يتحممو  ةلممل رتممل يلهممث وراى الت مم ل ال ممرطا ي الممذي يمم تي فا   ممان فممي 
 تلل تالمه الدا لي، وي مي  يه بذور ف ائه بو  ه ة  ا ا ي ي  بالمةاتر واألةاسيسو

تجمررل وإلررر  دررد ابيرررر الجةانررب الذاتيرررة وال خوررية  نرررد الطررريب العرايرررة فالمدرسررة 
،   ااطارراب النمرراذج الاكريررة الجرراه ة وألنممررة التذبيرربوالتيميررذ، وهرري فرري سررياق هررذا تنقررل حلرر

وتتجاهممى تممالل الخ ممى واممى ومما يممدور فممي وسممخه االةتممماتي، وتلقممي باهتماواتممه وتواوممى وةمموده 
ال   ممية وال مميكولوةية  ممار  دائممر  العمممى التربممويو وهممذا ال عممى يجممرد العمليممة التربويممة وممن تممدراتها 

هة التحديات التي تحملها ط يعة الحيا  االةتماحية وال وي رتها ون و اوي ها وي ع ها في وواة
 سيما هذه التغيرات العا  ة في اى ويدان وفي اى ووت  ون ووات  الحيا  ال كرية واالةتماحيةو

يمكن ا شار  ةلل ت ات   مار   يمما يتعلم  بخ يعمة التربيمة بمين المدرسمة واألسمر و  وه ا
ف مممي المدرسمممة يجمممري الت كيمممد تلمممل الجا مممب العقا مممي األداتمممي فمممي العمليمممة التربويمممة، ويمممتل ةهمممما  
العاوممى العمماط ي وا   مما ي، وتلممل  مماف هلمم  فممإن األسممر  تؤاممد تالبمما تلممل الجا ممب الممذاتي فممي 

وتبممالف فممي االهتمممام والت كيممد تلممل هممذه الجوا ممب العاط يممةو وبممين المؤس ممتين  ، ش صممية األط مما
تتعمممرض ش صمممية الخ مممى لصمممدوات وةدا يمممة ت مممتلب طاتتمممه وت مممعص تدراتمممه وت ممم  فمممي دائمممر  

 التصدع ال يكولوةي والتربويو 
وفي  ى هذه المعادلة االتترابية يتوةب تلل التربيمة أن تحقم  وصمالحة ةايقمة تتجماود 

ا التصممدع الممذي يحدثممه التعممارض بممين المدرسممة واألسممر و وهممذا يع ممي تحقيمم  التمموادن فممي  يممه هممذ
العمى التربوي بين الم تويات الوةدا ية الذاتية وبين الجوا ب العقا ية في ةيا  الخ ى سمواى فمي 

 المدرسة أو في األسر و 
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 الدميقراطية ضرورة حداثية    -4
ة لميس فعما تربويما ت رضمه ةراد  ة  ما ية طيبمة و يمر و ةن ت كيد الديمقراطية في العملية التربوي

الح ور الديمقراطي في العملية التربوية ضرور  ت رضها التحوالت الجارية فمي الحيما  االةتماحيمة وال 
سيما هذه التي تتعل  يت اوي الحريات الديمقراطيمة فمي المجتمم ، وةريمة العاتمة بمين الج  مين، وةريمة 

حافة، وتراةمم  دور األسممر و فهممذه التحمموالت تجممد  ممداها الك يممر فممي و مممار ا ةهمماض، وةريممة الصمم
ال عى التربوي وتت  ى في أتم  طبقاتهو فاألسر  وفي  ى همذه التحموالت تتجمه وبصمور  وتزايمد   حمو 
وبمممادئ الت ممماول والحريمممة وت كيمممد االسمممتقا  وال زتمممة ال رديمممة وةريمممة التع يمممرو وهمممذه المعمممايير الجديمممد  

  ممقا ةديممدا وممن الامميل والمبممادئ التربويممة التممي ت  ممذ دورهمما المت مماوي فممي دائممر  الحيمما   أ ممبحئ تم ممى
فاآلضا  بدغوا يتحةلة   مه دياتجم العائلية حل  مر ديه ومحاوريه وسردنة  يقرات االةتماحيةو 

، وفمممي ال  ممم  المممموادي لهمممذه العاتمممة بمممدأ األط ممما  واألب ممماى ي  مممذون  مممور  اائ مممات حنسرررانية متكاملرررة
   ا ية يتمراز اهتماوها ةو  الجوا ب الة صية لحياتهل ووةودهل بالدرةة األوللو ة

يتة    لر  الكيييرة التري سريعدو  بجرا ألبنرا هم تراةيرا "صير العرب في القرن القمادم ةن و
ي تمممادر تلمممل المواةهمممة وتلمممل التصمممدي ةن ب ممماى ةيمممى تربمممي  قمممد  "فررري القرررر  الةادرررد والع رررريه

ممها الح مماريو  فرري والمةمماراة والح ممور فممي تممالل وتمموةا يةممكى و خمم  اممى وحاولممة  ه مموي وأس 
أن  ممرةل التلقممين والت ممل   البداخررة  لينررا أل  نرررفض اررل صرريا الترايررة التقليدخررة السررائدة خجررب  لينررا

بيمممة والع ايمممة بهممما وهمممدايتها ةلمممل سممم ى وا كمممراه وأن    مممي فل ممم ة تربويمممة  قديمممة فمممي تربيمممة األةيممما  العر 
ح  الخيرار ااصريل للترايرة العرايرة خجرب أل  خ رة  فري العمرل  المةاراة في ب اى الح ار  ا   ا يةو

 ل  بنا  ألوياب قابرة  ل  صن  الموير، ألوياب ح تنغلق فري التررا  وح ترذوب فري دمرذة العةلمرة 
 نسانية وت ار  فيجا  والحداثة، ألوياب تون  التاري  وتبد  الحضارة اإل 

وخممال ون اليمموم بتربيممة ةديممد  تعتمممد أس مما ةديممد  تربيممة ت خلمم  وممن و ممدأ التغيممر وت ممير   حممن
تلممل هممدد ا بممداع وتعتمممد الحمموار وتعلممي وممن الامميل الديمقراطيممة، تربيممة و  تحممة تعتمممد تلممل وعخيممات 

تمد و همذه التك ولوةيا وو دأ االستمرارية وقميل التعماون والتكاومى ة هما فمي ال هايمة تربيمة تلميمة تقا يمة  ا
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التربية ت تي رف ا شاوا للتربية التقليدية التي تعتمد تلل التلقمين والجممود والمذاكر  والت مل  واال غما  
واللحظممات العممابر  تلمم  التممي تعتمممد تلممل التجممزل وتممرف  العقا يممة والممروي ال قديممة فممي المجتممم و ووممن 

ة ومممن ال عاليمممات التربويمممة التمممي أةمممى همممذه الغايمممة الك مممرد يترتمممب تلي ممما أن  عممممى تلمممل ت  ممميى و ظووممم
تةممكى رامممائز الت ممموير فممي العقمممى العربممميو وت سي مما تلمممل وممما سمم   وتقمممدم فمممي هممذه الورتمممة فإ  ممما  قتمممري 

 وجموتة ون ال قاط االستراتيجية ل  اى ثقافة تربية ةديد  وتقلية تربية وت ور  أهما  

 ي   ــــث العلمــــاء العقــــبن -1
لعقى العلممي ت مد ال اشمئة وال مرو  ومن دائمر  التقليمد، ويت ممن همذا تتخلب هذه المرةلة ب اى ا

التوةه العممى تلمل تحريمر همذا العقمى ومن أومراض االسمتظهار والح م  والتلقمين، وومن ثمل ب ماى األسمس 
الم هجية للت كير الحر  الذي يمكن الخالمب ومن اومتاذ أ ميى للقمدرات الذه يمة والعقليمة التمي يقت ميها 

ت كيمر فممي تصممر العولممةو ويتخلممب هلم  تخمموير وهممارات الخماب ا دراكيممة والعقليممة، و خم  الحيمما  وال
وتزويممدهل بمهممارات التحليممى والترايممب والت كيمم  والت  ممير واالفتممراض واالكتةمماف، وتمكيمم هل أي مما وممن 
و تلممص الم هجيممات العقليممة وال كريممة، التممي تعخمميهل القممدر  تلممل فهممل الظممواهر وتحليلهمما ووممن ثممل ات مماه 

قمممرارات الذايمممة فمممي المواتمممص الصمممعبةو فتعلممميل "الخلبمممة ال كمممر ا بمممداتي، والت كيمممر ال اتمممد، والمةممماهد  ال
ال قديمممة، وا  مممغاى ال قمممدي، والقمممراى  ال قديمممة، والتربيمممة الروةيمممة الحايايمممة ال ال را يمممة، امممى همممذا يم كمممن 

تحمديات تصممر األةيما  ومن وواةهمة و مماطر وما يقمرلون وومما يةماهدون وي ممعون ووما يعايةممون ومن 
العولمة ووا بعد الحداثة"و في هذا الم تود يجب أال ي  م  الخ مى ةال لم خم  العقمى و مداىه المدا لي 

 وبالتالي أن يرف  اى الم اوين التقليدية التي ال ت خل  ون هذا التوةه ال ا  للعقى العلميو 

 ي   ـــث النسحلـــاء العقـــبن -2
وهررذا خعنرري أل  بنررا  د يتعممين فممي هات د وةممده وتدرتممهو الحايقممة دائممما   مم ية والمخلمم  الوةيمم

و وهممذا بممدوره يممدف  ةلممل التعصممب المطلقررات فرري العقررل يررؤبك حلرر  و رر  العقررل فرري من انررات ألبدخررة
والدوتماتية ولذل  فإن ا يمان ب   ية األشياى يتيل ل ا ب اى العقى الم  متل المذي يرسمل للظماهر  الواةمد  

ا واسمعا وممن االةتمماالت وهممذا يجعمى العقممى أك مر   مار  وةيويممة وا خاتما وفعمماو فالحايايمة وتغيممر   ومد 
 دائما والكون يتحرذ في دائر  التغير والت د  ون ةا  ةلل ةا  وةى ةا  الذي ال يتغيرو 
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 الف   ــدأ االختــث على  حلــاء العقــبن -3
أن تؤ مذ و خلقما  و همذه القاتمد  يجمباح تيف مبدأل الةوةب والتطابق هة اسرتونا  مسرتحيل

فمي بتمماى و خم  األةيمما  لق ممو  و مدأ اال ممتاف ورفم  التماثممى والتخمماب و وهمذا الم ممدأ همو و ممدأ العقممى 
الحر الذي يبحث تن اال تاف ويرد  يه  اووسا او يا الوت ا يا في ةدودو وهذا بمدوره يجعمى العقمى 

دأ اال مممتاف يج مممد همممدوا لكمممى أك مممر تمممدر  تلمممل الحرامممة وأك مممر وممميا ةلمممل ا بمممداعو ألن ا يممممان بم ممم
الحمواةز التمي تم م  العقمى ومن اال خما  وا بمداعو وفمي همذا الم مدأ تتحقم  فمي ال هايمة و خلقمات ت ممو  

 اآل ر تلل و دأ اال تاف وت و  األفكار الم اد  دون تعصب أو  دود وا ك اىو 

 م   ــدائــري الــدأ التغــث على  حلــاء العقــبن -4
فممي هممذا الكممونو فالعممالل يتغيممر بإيقاتممات ضمموئية، والقمما ون الوةيممد ال ابممئ فممي هممذا  ال ثبممات

الكون هو تا ون التغير تي هو فحقائ  األوس هي أباطيى اليوم وةقائ  اليموم سمتكون ضماالت الغمدو 
 التغير و دأ او ي تقره الةرائ  وال واويس والقوا ين ال ماويةو 

داد الخماب لعصمر وتغيمر بعقمى وتغيمر وةيممان بمالتغير وت سي ا تلمل همذه الحايايمة يجمب ةتم
التررري تجعلجرررم أل ورررر قررردرة  لررر  مةاوجرررة وتمممزوديهل بم تلمممص األدوات والقمممدرات وا وكا يمممات الذه يمممة 

و وه ا يتوةب أن  علل الخاب وال اشئة ايف يمك هل وواةهمة التغيمرات المحتملمة وأن ادتماحت التغير
سمي اريوهات و متق لية وتجمدد  فاتلمة تمكم هل ومن التكيمف فمي تمالل   جعى المتعلمين تادرين تلمل ب ماى

ال يتوتص تن التغير واو ا بكى ةديد واتدا بكى ودهاو وون هذا الم خلم  وبعيمدا تمن امى وما عمة 
ثقا يمممة " يجمممب تلمممل المؤس مممة التربويمممة أن تعممممى ةاهمممد  ومممن أةمممى ةتمممداد األةيممما  لتق مممى المتغيمممرات 

وأن تدتل أدوارهما فمي  ةمر قميل الحداثمة دون ت مري  فمي و ي تهما التقليديمة والم تجدات في تالل اليوم، 
 والمتم لة في  ل  و اتة هاتية لدد األفراد ضد الذوبان في العولمة المتوةةة"

 ي   ــــث الكلــــاء العقــــبن -5

تلي مما أن  ربممي أط ال مما بإوكا يممة ال ظممر ةلممل العممالل ورليممة األشممياى بعممين  ممقر ولمميس  يجممب
   بعين دود و ألن الرلية ون تِى هي الرلية التي يقت يها تالل ي  ذ طاب  الكلية والةمو و
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ي  ممذ البعممد الةمممولي فممي تكمموين المعرفممة أهميممة تربويممة بالغممة فهممي التممي ت ممتخي  أن ت  ممذ بيممد 
تكموين روي فل م ية  تلملوهمي التمي ت ماتد ال اشمئة أي ما و ا تمن المرلد ال ميقة والمجتمزأ  ال اشئة بعيد

 قدية تتميز بخاب  الةموليةو فالتجزل يؤدي ةلل وضعية ا  ةخار المعرفي وةلمل ةالمة ومن االتتمراب 
والتةممموهو ووممممن هممممذا الم خلممم  ووممممن أةممممى ب ممماى أ مممماا يمتلكممممون  ا مممية القممممدر  تلممممل ا دراذ ال ل مممم ي 

كاوممى يتوةممب تلممل العمليممة التربويممة أن تغممذي ال اشممئة والخمماب ب هميممة ةدراذ ال مميا  العممام لحالممة المت
األشياى بال رور و وهذا يع ي أ ه يجب تلي ا أن  قمدم المعلوومات لألط ما  والتاويمذ فمي سمياتها العمام 

 وفي ةطارها الةموليو 

 د   ــــث املعقــــاء العقــــبن -6

ح ا تممارتين فممي التعقيممد الممذي يحممي  ب مما وأ ممبح ا  عمموم فممي  ممي  فممي تصممر العولمممة أ ممب
 المعلووات الذي ي    ةوكا يات هاائ ا وتدرات ا العقلية في ت ظيل هذه المعلووات وال يخر  تليهاو 

وه ممما يتوةمممب تلمممل ا   مممان أن يكةمممص المةمممكلة الحيويمممة األساسمممية أو أم المةمممكات التمممي 
حننررا نعرري  ةممكلة التعقيممد الممذي  عيةممه فممي تصممر العولمممةو تةممكى وحممور المةممكات األ ممرد وهممي و

مراب مه التناقضات وااممات والمااوآت الذك خمول تاا ل وتكامل مجمة ة ابيرة مره الم ر يت 
 التي تحيط بنا وتحيق بةوةبنا  

وا ي اتص  عوبة فهل تالم ا يتم ى في طريقة الت كير المعا ر وهي طريقة تقتمى فمي  ةن
أتمات ممما القمممدر  تلمممل ا دراذ الكلمممي الةممممولي وا دراذ ال مممياتي ثمممل ا دراذ المعقمممدو فمممالظواهر المعقمممد  

لممل تحتمما  ةلممل و هجيممة ت كيممر وعقممد  أي مما تممادر  تلممل تحليممى أوةممه التعقيممد فممي هممذه الظمماهر وال  مماه ة
 ةوهرهاو 

ةن وممن أوليممات وتخلبممات هممذا العصممر تتم ممى فممي القممدر  تلممل الت كيممر الةمممولي والقممدر  تلممل 
تحليممى ال مميا  المعقممد للعاتممات واألشممياى والمظمماهرو وه مما تت ممدد ضممرور  الت كيممر فممي ة مماي ومم هج 

 هو الت كير وتخوير تدرته تلل التعاوى و  الخاب  الةمولي وال ياتي للعصر الذي  عيا  ي
ولمذا فمإن همذا  فالكة  ليس نماما  مةليا فحسب بل هة بوامة مه الحرارة ح مرا يرة لجرا 

التعقيد وهذه الدواوة ون التغير تحتا  ةلل  وع ون الت كيمر الةممولي المت موع والمعقمد تمادر تلمل اكت ماه 
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 ي، ة مه  موع ومن الخاب  العمالمي والكمو ي لألشمياى وتمادر تلمل ةدراذ الوةمد  والت موع فمي الةمرط ا   ما
 الت كير وتعدد االتجاه وهي   دراذ الظاهر في اليتها وشموليتها وتغايرهاو 

وون أةى ب اى هذا ال وع ون الت كير المعقد وتخوير و هجية ال ظر المرابة ي مرد دور التربيمة 
 و يو الم تق لية التي يتوةب تليها أن تعمى تلل ب اى ا   ان ون أةى هوية وتةبعة بالخاب  الك

 ي  ــــث املستقحللــــاء العقــــبن -7
ةها اا مممئ ا   ممما ية تمممد أبمممدتئ فمممي القمممرن العةمممرين وممما ي مممو  الحلمممل ومممن اكتةمممافات تلميمممة 
وتك ولوةيمممة فإ مممه لممممن المتوتممم  أن يةمممهد القمممرن الحمممادي والعةمممرين ةبمممداتات واكتةمممافات ت مممو  ةمممدود 

هتمز لمه أرامان الح مار  ا   ما ية وبروتهماو ال يا  وشخحات الموهل وسميكون لهمذه اال تراتمات تم ثير ت
ووممن هممذا الم خلمم  يجممب تلممل المجتمعممات ا   مما ية أن تو ممص و ممزون طاتتهمما ال كريممة االسممتراتيجية 
للتح ممير لم مممى هممذه التحممموالت وتج مممب الصممدوات الهائلمممة التممي يمكمممن أن تولمممدها فممي و مممتود الحيممما  

 ال قا ية والايميةو 
وممن ةاوعممة وي ممترن ة تمماريو أن الم ممتق ى يلعممب دورا ضمم ما  سممي جر يممرد تممالل االةتممماع دو

 ويررن أل  ذات الطارل تعتبرر و ئيرا ضمواضرة تغذخرةوتير و تحب ةلمل ةمد ا يمر فمي سملوا ا الحاضمرو 
و وان الهمدف المذي يتحمرذ ةليمه الخ مى مرتدة لما هة ضسبيل أل  خ ةن  ألو لمسرار اينةنتر  المسرتقبلية

 ه لما يجب أن يكون تليهو هو " ور  دوره في الم تق ى" تصور 
أن ي هل الماضي، أو ةتل لل يعمد اا يما أن ةه ال يمكن    ان اليوم، تلل ةد تع ير توفلر، 

حنرر  خجررب  ليرر  أل  يررتعلم ايرر  يممتعلل ايممف ي هممل الحاضممر، ألن بيئممة الحاضممر سممرتان ومما تتاشممل، 
يك مممر ومممن وضممم   ة مممه ة مممب التع يمممر ال  مممي، يجمممب أن سرررب اتجرررا  معررردب التغيرررر وأل  يتةقعررر  تخح

 ال روض االةتمالية البعيد  لمدد ةو  الم تق ى، وهذا وا يجب تلل وعلمه أن ي عله أي او 
أن  ةممج  ال مماا و ممذ ط ممولتهل تلممل الت وممى الحممر لمميس فقمم  تممما ووممن هممذا الم خلمم  يجممب 

ات فممي ي  ئممه ل مما األسمم وع القممادم بممى تممما ي  ئممه الجيممى القممادم للجمم س البةممري ة  مما  عخممي أوالد مما دراسمم
 التاريق فلما ال  عخيهل دراسات في الم تق ى واةتماالته بخريقة و هجيةو 
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 ة:  ـــــامتـــــخ
و مممتق ى الحيممما  الم مممتق لية القادومممة أي ورةلمممة وممما بعمممد التصممم ي  بممم ن ا   مممان  يصمممص تممموفلر

ةن تك ولوةيما الغممد … سي صمرف ةلمل وعالجمة األفكممار ويتزايمد بالتمالي أداى الماكي مات للمهممام الروتي يمة 
التعلممميل الم مممتعدين للعممممى المت ممماو  فمممي أتمممما  ال  هائيمممة  ييال تحتممما  ةلمممل وايمممين الرةممما  ال مممخح

تتخلمممب رةممماال تمممادرين تلمممل  بمممى)…( ار، وال تتخلمممب رةممماال يتلقمممون األواومممر دون طرفمممة تمممين، التكمممر 
ة ممدار أةكممام ةاسمممة، رةمماال ي ممتخيعون أن يةممقوا طممريقهل وسمم  ال يئممات الجديممد ، وي ممتخيعون أن 
يحممددوا ووتمم  العاتمممات الجديممد  فممي الواتممم  ال ممري  التغيممر، ة هممما تتخلممب رةمماال ومممن هلمم  ال مموع المممذي 

ةن الهمدف األو  للتعلميل ي بغمي أن يكمون  (7) تظاوهلو ياوبوس و ب  هل يحملون الم تق ى ف و  ه
رف  تدر  التكيف لدد ال مرد أي تحقيم  ال مرتة واالتتصماد فمي القمود التمي ي متخي  بهما أن يتكيمف وم  

 (8) التغير الم تمرو
د فمإن المجتمعمات وةها اان الغرب تد ةق  أك ر ون ةداثة في و تلص ةوا مب الحيما  والوةمو 

العربية وخالبة اليوم بتحقي  المهممات الصمعبة التمي تتم مى فمي ال مرو  ومن دهماليز الت لمص ةلمل تمالل 
ال ممور والح ممار و وومم  اممى التحممديات التممي تواةههمما التربيممة العربيممة التممي تتم ممى فممي ال مم   الح مماري 

اتد فمممي ب ممماى وةمممروت ا فمممإن الم مممافة الح مممارية التمممي ي مممجلها الغمممرب يمكمممن أن تةمممكى وقمممدوات ت ممم
ال ه مموي فممي و تلممص الم ممتويات الح مماريةو فمم حن فممي  هايممة األوممر يمك  مما أن   ممت يد وممن تجربممة 

 الغرب وأن   ت لص الدروا الح ارية و و  ها في تحقي  ا خاتت ا الح اريةو 
وةها اممان الغممرب اليمموم ي ممجى لمرةلممة ومما بعممد الحداثممة فممإن هممذه التجربممة الح ممارية ال قديممة 

لتمممي يمممد لها الغمممرب يمك هممما أن ت مممدد  خا ممما وأن ت ممماتد ا فمممي اكتةممماف سمممل يات التجربمممة الغربيمممة ا
وت كيد ةيجابياتهاو وهذا يع ي أن ةداثت ا التربوية يمك ها أن  حق  في اآلن الواةد وتخلبات الحداثة 

لممة ووما بعمد األولل وأن تج   ا في اآلن الواةد تحديات الحداثة ال ا يمة التمي تتجلمل فمي تصمر العو 
وومممن ةديمممد  ؤامممد بممم ن الحداثمممة الم تظمممر  رهي مممة بقمممدر  المؤس مممات  الحداثمممة أو المجتمممم  الصممم اتيو

التربوية العربية تلل ب اى ةيى و دع يمؤون بالعقمى والعقا يمة والاميل الديمقراطيمة وي خلم  ومن أسمس 
التمممي تممممر  بهمممما المعرفمممة العلميمممة فمممي وواةهتممممه لم تلمممص التحمممديات والصمممعوبات والمراةممممى الحرةمممة 

وجتمعات ممما ا   ممما ية و ووعادلمممة الت ممموير همممي ب ممماى ا   مممان المت مممور المممذي يحخمممل ا ممم اد الو ممماية 
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العقليممة في خلمم  راف مما لامميل التعصممب واال غمما  وا صممياع فممي اتجمماه التجديممد واالبتكممار واالبممداع و 
سمميا  فممي امما   الك يممر  األلممما يفممالت وير فممي ال هايممة هممي الحالممة التممي يحممددها ال يل مموف والمربممي 

اانررةار  ررروج اإلنسررا  مرره دالررة الةصرراخة ةةابتمه تممن سممؤا  "ومما األ مموار؟ فممي وقولتمه المةممهور   "
التي تتمورل فري  جر    ره اسرتخدا  فكرر  بو  تةوير  مره غيرر " ولرذا ارا   رعار اانرةار عبرارة 

ودتوون اليوم ل  اى ةيى ي تمزع    مه وتقلمه ومن دائمر   و حن (9)"وتقةب: " ألقد   ل  استخدا  فكر 
 الو اية في اتجاه المغاور  العقلية وا   ا ية  حو وجتم  ي ج بال ياىو

  



 يــربــم العــالــا في العــاتهــاليــة وإشكــويــربــة التـــداثــفي الح ةــد وطفــي أسعــعل /د أ.
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