
 

1 

 

 

 

 
 

  عاصم منادي إدريسي :بقلم

 

 

مقاربات نقدية يف الرتبية واجملتمع –جملة نقد وتنوير   
2015 – فرباير  –  

http://edusocio.net 

 

 

http://alawan.org/auteur1081.html
http://alawan.org/auteur1081.html
http://edusocio.net/


 

2 

 
   مص منادي إ درييسعا  –بقلم 

 

 

 دور التاريخ يف صناعة القيم: -1

من الواضح أن تركيزنا على تارخيية النظر ومفاهيمه مل تكن أمرا عارضا وال عبثيا، بل كان عملية 

ليت سادت نظرتنا إىل ديكارت، واليت كرستها مقصودة غايتها استبعاد أشكال متعددة من الفهم الضيق ا

حماوالت اهتمت بنسقه، إذ تقدمه على أنه رجل أحالم وميتافيزيقا وترهات فارغة من املعنى، ويف هذا 

القول ما فيه من آثار حتمل عبريا وضعيا انبث يف ثقافتنا بشكل غريب وفاضح جدا، إىل درجة أننا 

إىل ماديني ومثاليني وعقليني وواقعيني وبرجوازيني وحاملني كما لو أصبحنا ال نتورع عن تصنيف الفالسفة 

كنا قيمني على تاريخ الفكر، نقوم بهذا دون أن نكون على اطالع دقيق بأفكارهم، ودون معرفتنا الدقيقة 

خاصة منه  –بصواب حكمنا من بطالنه. مثل هذه التصورات اليت تشوه الفكر أو النسق الفلسفي 

غياب البعد التارخيي لدى أصحابها وحماكمتهم ألنساق يتم عزهلا عن سياقها فتفقد سببها  -احلديث

قوتها احلجاجية. لذا فإن االحتكام إىل اإلبستيمولوجيا يلغي هذه التصورات، ألن الفهم اإلبستيمولوجي 

 ها.الذي يفكر بالفكر فقط، يقرتب إىل حد كبري من املوضوعية، ويتلمس حقيقة حركية األفكار وشروط

لكن السؤال الذي يفرض نفسه اآلن هو : إذا كنا قد احرتمنا البعد التارخيي، ووقفنا على حقيقة 

التصور الديكارتي، وجتنبنا الوقوع يف مآزق ومتاهات الفهم الوضعي، فأين حنن من كل هذا؟ ما الذي 

ة مل نساهم يف ميكن أن نستفيده من هذا الفكر؟ خاصة وأنه صناعة غربية ظهرت يف ظل شروط نظري

 بلورتها إال بطريقة غري مباشرة، ومن مثة فال حظ لنا فيها؟

هذه مشكلة تنتزعنا اإلبستيمولوجيا منها من خالل مبدأ كونية األفكار، فمن خصائص النظر أنه ليس 

حكرا على أمة دون األخرى، ألن هذا سيسقط يف مقاربة عنصرية ترتكز على آفة ومبدأ اإلبداع، وهي آفة 

وم كعائق إبستيمولوجي. فاألفكار ذات طبيعة كونية ال تعرتف حبدود جغرافية أو سياسية أو دينية أو تق
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عرقية. فالفكر فكر وانتهى األمر، وهذا يعين أن من حقنا أن نعتمد على هذا الفكر الغربي، ال حملاكاته، 

لور منظومة نظرية لدينا أو وإمنا ملعرفة األسباب والشروط النظرية اليت انسدت لدينا، وحالت دون تب

استمرارها على األقل. وأيضا لنفهم السر يف غياب قيم احلداثة من تسامح وحقوق لإلنسان عامة وللطفل 

واملرأة خاصة، وأيضا للحيوان والبيئة، والدميقراطية واحلرية ودولة احلق والقانون، ملذا مل تنغرس هذه 

ت دون أن جتد هلا صدى يف الواقع؟ ثم ملاذا التهافت على هذه القيم يف ثقافتنا، ومل تتعد مستوى الشعارا

احلقوق والقيم الغربية؟ هل يعين هذا أنه ليست لدينا قيم؟ هل يدل هذا على أننا نعاني فراغا روحيا 

 وقيميا ال ميكن تعويضه إال باستدعاء احلداثة؟

ءا ال يتجزأ من مسلكيات الناس لقد استطاع الغرب أن يغرس قيم احلداثة داخل ثقافته، وأن تصبح جز

وأخالقيات عملهم، لذا نرى اليوم متسكهم بها وتفعيلهم هلا وحرصهم عليها، أما لدينا فال ميكن أن 

تتكرر التجربة، ما مل نستوعب الدرس التارخيي الذي مر منه الغرب، وقاده من العصور الوسطى حيث 

واحلرية والدميقراطية. صحيح أن ثقافتنا حتمل حقوقا حالة االستبداد إىل احلداثة، حالة اإلنسان واحلق 

أيضا، فاإلسالم أقر حقوقا للرجل واملرأة والعبد والفقري واملظلوم وابن السبيل واجلار واألسري، ولكن هذه 

احلقوق ال ميكنها أن تتسع لتشمل كافة احلقوق املندرجة اليوم حتت مفهوم حقوق اإلنسان، ألنها أخذت 

إهلي. وبالتالي مل تكن هناك حاجة لتأسيسها نظريا وتارخييا، ومل يكن من املمكن  على أنها تشريع

الوصول إىل حقوق اإلنسان وقيم الدميقراطية يف ثقافة تعتمد على هذه التشريعات اإلهلية كمرجعية نظرية 

رف وجود مؤسسة هلا، ألن ما له أصل إهلي يتعاىل عن النقد، هذا باإلضافة إىل أن الثقافة اإلسالمية مل تع

دينية ترعى الفكر النظري كما هو حال الكنيسة اليت ساهمت يف تبلور وشيوع النظر من خالل اجلامعات 

 واملدارس.

أما فيما خيص التجربة األوروبية، فيعود السبب يف ظهور القيم واحلقوق والدميقراطية إىل ذلك الصراع 

نظري من جهة ثانية، والذي امتد من الفلك إىل احملموم الذي دار بني الكنيسة من جهة، والنسق ال

الفيزياء، وصوال إىل الفلسفة والسياسة، وكانت الغاية منه هو سحب املشروعية السماوية من الكنيسة 

 وإضفاء بعد إنساني على كل شيء، وذلك ليسهل أمر تعديله وتغيريه وإصالحه.

كن مستحيال مادمنا نتناول املسألة خارج أما بالنسبة إلينا، فإن غرس هذه القيم أمر صعب إن مل ي

شروطها التارخيية والنظرية، ومن مثة فالدعوة هلذه القيم تظل يف مستوى الوعظ واإلرشاد فقط. البد من 
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وجود ميكانيزمات وأدوات تتحكم يف الفعل اإلنساني واألخالقي، وذلك جملاوزة التمين إىل العمل 

 ة منهج واضح للعمل.احلقيقي، وهذا لن يتم أيضا بدون بلور

 التفلسف كمنهج للتغيري: -2

إذا كنا قد وقفنا عند قيمة املنهج ودوره، وثبت لدينا أن املنهج هو أول مطلب ينبغي حتقيقه للتغيري، 

بل أكثر من هذا، ال ميكن ملن ال ميسك مبنهج واضح أن حيقق أدنى جناح، فإن ما حنتاجه اآلن هو 

ت به الديكارتية، فاإلصالح هنا ذو طبيعة فكرية حمضة، وهذا ما جيب املنهج أيضا، هذا هو ما أوح

الوعي به، وهذه هي غاية الفلسفة، واليت تتجلى يف خلق سلوك عقالني فلسفي يتحكم يف األشخاص 

وحيركهم دون أن يشعروا بذلك، فالفكر يرتبط على حنو وثيق بالعمل، ومادام العلم يف تارخيه مير بثورات 

ور أنساق نظرية جديدة، فإن تغري األفكار يتطلب تغري العقليات وأمناط السلوك والثقافة تؤدي إىل ظه

العامة. وهذه هي مهمة املفكرين واملتفلسفني الذين عليهم أن يقربوا العامة وجهلهم من اخلاصة وعلمهم، 

هم من حتديد املسارات ولتحقيق هذه الغاية البد أن تكون هلؤالء املفكرين رؤية واضحة املعامل )منهج( متكن

 واملراحل اليت ينبغي قطعها لتحقيق املبتغى.

فدخول احلداثة وحتقيق قيمها ال ميكن أن يتم نتيجة الصدفة والتلقائية، كما أنه ال يتوقف على إرادة 

ورغبة األشخاص حبيث ميكنهم القيام بذلك متى أرادوا، بل هو أمر يتطلب شروطا أهمها توفر منهج 

 يف غياب هذا األخري لن تكون عملية التغري هادفة وغائية.للعمل، إذ 

 قيمة الشك: -3 

يف مقدمة الرتمجة الفرنسية لكتاب "مبادئ الفلسفة"، يؤكد ديكارت على أن "التفكري الفلسفي الذي 

منا حيقق متطلبات املنهج العقلي السليم هو ما مييزنا عن األقوام املتوحشني، وأن تقدم األمة وحضاراتها إ

[(، وهذا يدل على أن املعيار الذي قياسا إليه يعرف مدى 1يقاس مبدى شيوع التفلسف احلقيقي فيها")]

تطور الدول ذو طبيعة فكرية باألساس. إذ أن ما يقصده ديكارت بالتفلسف هنا هو انتشار منط تفكري 

، وحتطيم كل األبنية عقالني يقوم على تعليق األحكام اجلاهزة والتخلص من كل املعتقدات املوروثة

املسلماتية اليت تعشش يف أعماق عقلية اجملتمع والثقافة، واليت حتولت إىل ملكوت تسكنه حقائق ال تقبل 

 النقد واملساءلة والتشكيك.
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ا البد أن نستلهم الشك الديكارتي، فهو منطلق كل عملية تفلسف، إنه السالح الذي يرفعه العقل نوه

م فيه، وليستعيد زمام املبادرة والسيطرة، وعندما يتوفر العقل على املنهج، فما ليطرد العوائق اليت تتحك

عليه إال أن خيوض مغامرة التفلسف والبناء اليت تبدأ من الشك ألنه حينها يكون متحررا من سلطة احلس 

 ووصاية كل السلط.

إذا كانت الغاية األوىل للشك ذات طبيعة معرفية، فإن غايته الثانية ذات بعد تربوي، وتتجلى يف أن 

الشك يعلمنا أن إمجاع الناس على فكرة ما ال يعد دليال على مشروعية ومصداقية تلك الفكرة، مبعنى أن ما 

بل إن هذا اإلمجاع قد يكون  يومن به مجيع الناس ال ميلك مناعة جتعله مبنأى عن الشك ومتناول النقد،

يف كثري من األحيان عائقا إبستيمولوجيا حيول دون بلوغ احلقيقة. الدرس املستفاد من هذه احملطة 

التارخيية، هو أن جمموع التقاليد والتعاليم وأناط التفكري اليت تسود يف مرحلة تارخيية ما ليست مطلقة 

إنسانية استجابت حلاجات وشروط املرحلة،  حبيث تظل صاحلة لكل زمان ومكان، بل هي صناعة

 وبالتالي تفقد مصداقيتها املعرفية واإلنسانية عندما تتغري الشروط اليت أنتجتها.

 التأسيس النظري للرتبية من خالل قيمة العقل: -4

لقد كانت فكرة العقل مبثابة تتويج حقيقي للحداثة، والقول بها جعلها ثورة فلسفية كربى، ألنها 

ت جمموعة من التقاليد والتصورات اليت كانت جتد مرجعيتها يف الفكر القديم. اعترب ديكارت أن أنه

العقل نور فطري، وهو أعدل األشياء قسمة وتوزعا بني الناس، حبيث ال يفوق بعضهم بعضا يف مقدار ما 

ىل للحديث عن أوتوا منه. مع هذا التحديد الذي أعطي للعقل، ميكن القول إنه ظهرت اإلرهاصات األو

مبحث فلسفي جديد هو الرتبية. وهنا تظهر تارخيية األفكار واملفاهيم، ويظهر أن الشروط النظرية هي اليت 

تصنعها. ويف فلسفة ديكارت تبلور األساس النظري للرتبية، فقبل هذه املرحلة مل يكن هناك حضور ملبحث 

حيتاج إىل شرطه النظري، وهو توفر كونية  الرتبية مطلوبا بذاته، أي علما قائما بالذات، ألنه كان

اإلنسان، كان يف حاجة ماسة وضرورية إىل وجود مفهوم اإلنسان كمفهوم كوني موحد، ومبا أن هذا األخري 

 كان غائبا فال غرابة أن تغيب الرتبية أيضا. فأين يتجلى هذا الرتابط بني املفهومني؟

ىل الرقي به حنو منوذج الكمال، ويسعى إىل الزيادة من إن الرتبية مبا هي فن مالزم لإلنسان، يهدف إ

ختليقه وتنمية قدراته، مل تكن ممكنة يف إطار التصور القديم، ألنها تتأسس على مبدأ النمو والتطور، وهذا 
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مل يكن متوفرا يف اإلطار النظري اإلغريقي، ألنه آمن بأن العدالة هي إنزال الناس منازهلم ووضع األشياء يف 

ها الطبيعية. حيضر اإلنسان يف هذا اإلطار باعتباره حيوانا ناطقا، فاحلياة جزء ال يتجزأ من ماهيته، أمكنت

وبالتالي فالطبيعة هي اليت تتحكم فيه، بل هي اليت حتدد له مسبقا ما سيكون عليه، كل ما سيكون عليه 

رفيا وصانعا، وهناك من طيلة مستقبل حياته حيدد سلفا، ومن مثة فهناك من هيأته الطبيعة ليكون ح

 هيأته ليكون حارسا وجنديا، ومنهم من حبته برعايتها فرمست طريقه ليكون مفكرا وفيلسوفا.

يف تصور كهذا ال ميكن أن توجد الرتبية، ألنه ال جمال هنا للتطور والتقدم، مادامت الطبيعة قد حددت 

قانون إهلي، وكل من حياول تغيري مكانه سلفا لكل إنسان منزلته وألزمته باحرتام هذا الرتتيب، ألنه 

الطبيعي خيرج عن إرادة اإلله. كما أن مفهوم اإلنسان هنا مل يكن واضح املعامل، بل كان متصدعا ومشتتا 

وإذن فالرتبية كفن إنساني يتوجه إىل اإلنسانية  …ما بني السادة والعبيد، واحلرفيني واجلنود والفالسفة

مادام أن الشروط املرافقة لوجودها مل تكن متوفرة )وحدة وكونية مفهوم مجعاء مل تكن ممكنة نظريا، 

 اإلنسان(.

أما يف العصر احلديث فإن ديكارت قدم األساس النظري لظهور علم الرتبية عندما وحد اإلنسان. فبما 

احلق  أن العقل أعدل األشياء توزعا بني الناس، فهذا يعين سواسيتهم يف مقدار حظهم منه، وهذا يعطيهم

ليكونوا سواسية أمام القانون، وأمام الدولة والعدالة، هلذا نقول إن سؤال الرتبية اختمر يف النسق الديكارتي 

 قبل أن ينضج لدى فالسفة آخرين.

من التداعيات اخلطرية للقول بفطرية العقل، أي توفر الناس مجيعا عليه منذ والدتهم دون متييز عرقي 

سي، أن كل واحد منهم ملزم بأن يفكر لذاته وبذاته اخلاصة فقط دون أن أو عنصري أو ديين أو سيا

يستعني باآلخرين وتدخالتهم، وبالتالي فالذات لوحدها مبقدورها أن تقرر مصريها وأن تسحب ذاتها من 

كل أشكال الوصاية املمارسة عليها، بهذا كفت الطبيعة عن التدخل يف اإلنسان لتحديد مصريه ومنزلته 

ليكتب قدره بيده، وخيتار ما يريد، إنه حر : "العودة إىل الذات واختاذها مرجعا للحكم يف كل وتركته 

شيء". هذا هو املرتكز الذي انبنت عليه احلداثة الفلسفية واستندت إليه بقية املباحث األخرى لتعيد بناء 

ىل العامل، فلم يعد يهاب نفسها مبا يتالءم مع املنظور اجلديد. بهذا تغريت نظرة اإلنسان إىل ذاته وإ

الطبيعة وخيشاها بعدما أثبت العلم عطالتها، بل سعى للسيطرة عليها وتسخريها خلدمة طموحاته وتلبية 

حاجياته، مشروع السيطرة على الطبيعة مل يتبلور إال يف ظل شروط نظرية أبرزها تفريغ املادة متاما من كل 

 . أشكال احلياة والقوة والفعل والفكر


