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 املصطفى شباكبقلم :  

 أن ذلك األملانية، األنوار له ونظرت صاغته كمالن نعرض، يف سياق هذه املقالة، إلشكال الرتبية   

 أملانيا يف ارتبطت، قد العقول وتنوير املعرفة يمأن مسألة تعمقد بني مبا فيه الكفاية،  رولي األستاذ

. يف حني جتاوز املشكل اإلهلي والتصميم الوحي مبعضليت وأساسا الدينية باملرجعية عشر، الثامن القرن

السياسي بفعل اآلثار القوية اليت خلفها الرتبوي، يف فرنسا، القضايا الالهوتية لعالقته الوثيقة بالعامل 

الثورة الفرنسية. صحيح أن مفهوم االستبداد املستنري، الذي أثري يف : احلدث التارخيي احلاسم

، يف مجيع سلبا أو الثاني، يشري إشارة واضحة إىل اخللفية السياسية اليت تؤثر، إجيابا فريديرك أملانيا

الرتبية واملعرفة. إال أن تفكك بروسيا القرن الثامن عشر حال دون  جماالت احلياة املدنية مبا فيها جمال

تأسيس رؤية تربوية موحدة على املستوى القومي. وبعبارة أخرى، مل تفرز أملانيا التنوير، بفعل التمزق 

الذي ظلت تعاني منه، خنبة وطنية قادرة على صياغة مشروع تربوي متكامل وقابل للتحقق يف إطار 

 ة عمومية.مؤسسة تربوي

إن األمر خمالف متاما بالنسبة لفرنسا، إذ سيتم، ألول مرة يف تاريخ املمارسات الرتبوية، صياغة 

 مؤسسة) الدولة أو العمومية القوة:  أساسية معطيات ثةتربط الفعل الرتبوي بثال نسقية رؤية

 إرادة كانت فإذا (.العمومي التعليم) املدرسة ،(التنوير حركة) واآلداب والعلوم الثقافة ،(اجلمهورية

فهذا  سيف، أو مال أو جاه خنبة على حكرا العامة الشؤون تدبري وفن الثقافة امتالك على والقدرة التعلم

تغيري :السلطة ترمي مجيعها صوب غاية سامية ونبيلة ودمقرطة األنوارمعناه أن تعميم التعليم وترويج 

 العامل. 

                                                 
 . 27العدد   –جملة فكر ونقد  –مصدر املقالة   - 1*

 "تغيريه إىل أيضا طمحت بل فحسب، العامل تفسري إىل عشر الثامن القرن فلسفة تطمح مل"
Koyré, A., 1971, «Conférence sur Condorcet » dans Etudes d'histoire de la pensée philosophique , Gallimard, p107. 
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الرتبية هو اكتساب مهارات وامتالك معرف من أجل االندماج يف بؤرة فلم يعد اهلدف من وراء مؤسسة 

اجملتمع السائد فحسب، وإمنا أيضا يف االنفتاح على حركة التفكري املعاصرة )األنوار( واملساهمة يف ترسيخ 

على واملمارسات وجماوزة النظم التقليدية اليت طاملا جثمت بثقلها  الذهنيات الدولة العصرية من أجل تغيري

 الذات واآلخر والعامل.

نفهم أن هذا التصور قد مت إنتاجه من عدم. فقد كان، على العكس من ذلك، وليد  أاللكن علينا 

" يف Collège "إعدادية:)تاريخ نشر مقال 1753صريورة تارخيية حمددة امتدت من 

ا  بإقرار التعليم مشروعه اخل كوندورصي السنة اليت أنهى فيها) 1793( إىل Encyclopédie املوسوعة

املسألة الرتبوية، طيلة هذه املدة، نقاشات حادة وصراعات مريرة بني  فطبيعي أن تعرفالعمومي(. 

 مسألة تلخيص ميكن وعليه. متنوعة وروحية وإيديولوجيةتنتمي إىل حساسيات سياسية  أنوارية تيارات

إن اإلعالء من شأن الرتبية والعمل :  يف املفارقة التالية الفرنسية األنوار البدء، منذ أشكلتها، كما الرتبية،

على تعميمها يؤدي حتما إىل زعزعة النظام وإحداث القالقل االجتماعية، يف حني أن احلط من قيمتها 

والتقليص من دورها يرسخ اجلهل واالستبداد ويسبب على املدى البعيد، انهيار النظام برمته، إن مل 

وبصيغة أوضح وتعبري أقرب من واقع هذه املفارقة كما  الالنظام. تفشي حالة يفض يف النهاية إىل

إن اإلفراط يف مدح الرتبية شيء مؤمل بالنسبة للبعض، كما أن التفريط فيها هو األمل يف  :األنواريون عاينها

 حد ذاته، بالنسبة للبعض اآلخر.

اهة إىل الذهن، يف إجياد حل وسط أو دب يتبادر قد كما ك،كيف ميكن حل هذه املفارقة؟ لن يتأتى ذل

كشرط إمكان ضروري، الوعي صيغة تركيبية بني احلدين باملعنى األرسطي. إن األمر يستلزم، 

. كما أن االنتقال من اإلدراك النظري العميق للفعل الرتبوي يف حقل التجربة السياسية بالتجذر الدقيق

الفلسفة احلديثة تلك النقلة النوعية، اليت متت يف فرنسا  للمفارقة إىل احلل الفعلي هلا، يرتجم يف تاريخ

؛ من سلطة التاج واملنرب إىل Jacobins ةواليعاقب كوندورصي القرن الثامن عشر، من األنوار املبكرة إىل

 مؤسسة الدولة الدميقراطية؛ من اإلصالح إىل التغيري اجلذري.

اليت ما تزال تقرع  احلداثية إلنصات إىل أصدائهحتاول الصفحات التالية مقاربة هذا التطور من أجل ا

 من الفرنسية، األنوار عصر يف الرتبوية، املسألة تطورت كيف وسنرىأمساعنا بإحلاح منذ قرنني من الزمن. 

(، لكي II، إىل مشكل عيين يتطلب حلوال عملية ملموسة )(I) واملناظرة والسجال والتأمل للنظر موضوع
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عامال جوهريا من عوامل املواجهة السياسية، وبالتالي مؤشرا داال على مواقف يصبح، يف النهاية، 

 (.IIIواختيارات حمددة من اإلنسان واجملتمع واحلضارة)

 ـ I ـ

الشيء الذي جعله ، Âge des lumières ف القرن الثامن عشر الفرنسي نفسه بأنه عصر األنوارعّر 

 مل لو املتميز، الوضع بهذا ينفرد أن القرن هلذا كان وما. برمته البشري يخحيتل مكانة خاصة يف التار

 الصلة قطع إىل يدعو هادف مبشروع يتمتع ومتجانس، ومنظم موحد كيان أنه أساس على نفسه يقدم

من هنا جاء شغف مفكري  قة.مسب وأحكام وظلمات احنطاط عصور لكونها عليه السابقة باملراحل

يشرتط، ال حمالة، تكوين أو إعادة  والذهنيات امل وتغيري اجملتمعاألنوار بالرتبية. ذلك أن إصالح الع

منذ صباه المتالك القدرة على التفكري وإصدار األحكام وممارسة  بتهييئه تكوين اإلنسان، وذلك

 األفعال وفق مقتضيات ومبادئ العقل الكايف املستقل.

 أن إال. السابقة العصور يف األذهان عن يغب مل عام بشكل احلياة يف الرتبية بدورأن االهتمام  صحيح

سيط، الو للعصر امتدادا انصبت، مثال، عشر، السابع القرن فانشغاالت. جدا حمدودا كان الدور هذا

. لذا كان من على تكوين اخلاصة املكونة من األمراء ورجال الدولة وعلماء الالهوت والقضاة واألطباء

يعمل على نقد الطابع النخبوي للرتبية الذي ساد وترسخ منذ أن  األنواري الالزم على مشروع اإلصالح

 مجيع فئات اجملتمع. به العصر الوسيط حتى يصبح التعليم حقا شعبيا تتمتع

 يف البداية، بالرتبية لكن، وبإمعان النظر، يتبني أن مفكري األنوار اهتموا،

كما رسم معامله  Le Roman de formation يف أفق أدب التكوين Education privée اخلصوصية

سنة  Les aventures de télémaque تيليماك عشر )مت نشر مغامرات يف نهاية القرن السابع Fénelon فينلون األوىل

مشروعه لرتبية السيد دو سانت  1740(. ويف هذا السياق ألف روسو سنة 1699

إميل أو حول 1762، كما كتب سنة Projet d'éducation de M.de Saint-Marie ماري

. وهذان العمالن ينتميان حقا إىل القرن الثامن عشر من الناحية Emile ou sur l'éducation الرتبية

، من الناحية الروحية، تبقى، يف تقديري، مثار نقاش. فبتدقيق النظر، يتبني به الزمنية، إال أن عالقتهما

 Les rêveries, lesالنفس الرومانسي ) أن إميل، خالفا لالعتقاد السائد، يندرج ضمن الكتابات ذات
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confessions, la nouvelle Héloïse واملطلع على هذه املؤلفات األدبية سيدرك ال حمالة أنها تصف برقة .)

احلنني إىل الطبيعة ومتجيد احلساسية واحللم. وهي حبكات وجودية و Resseremen االنطواء على الذات

. فال غرابة إن كانت هذه بئيس ذات آفاق االنفالت من واقعأكثر منها مضامني معرفية، ترسم لل

للتجربة  األنواري  تردد أصداء رومانسية، الشيء الذي جيعلها تتعارض مع التصور Thèmes املوضوعات

السياسية، كما نظر له روسو من خالل مفاهيم املواطنة الفاعلة واإلرادة العامة والعقد االجتماعي. وعبثا 

إلميل مما جعله يضين نفسه إلثبات عالقة معدومة  أنوارية ثني اجلادين أن يثبت مرجعيةحاول أحد الباح

 أصال، ويهدر قواه لتكسري أبواب هي يف الواقع مفتوحة على مصراعيها.

خالل فرتة األنوار ، Préceptorat وعلى أية حالة، فإنه ال ميكن تأويل االهتمام بالتعليم اخلا 

؛ كأن نرى فيه هيمنة النماذج األرستقراطية يف الرتبية، بل إنه يعود أساسا إىل سوسيولوجيا األوىل، تأويال

مناسبة للخروج  للحداثيني مبعنى أن التعليم اخلا  شكل بالنسبةصرفة.  ببيداغوجية خلفيات واعتبارات

سواء سهر على  الدينية، اإلعداديات بها ظلت تتميز من اجلمود والرتابة اليت

الذي أسس مذهبه على  Jansénius )نسبة إىل الالهوتي اهلولندي Jansénistes اليوحنيون  تسيريها

(، أو اليسوعيون )نسبة إىل اجلمعية الكاثوليكية Prédestination االعتقاد املتشدد يف قضاء اهلل األبدي

 Ignacio de لويوال دو إنياصيو اليت أسسها اإلسباني Compagnie de Jésus املسماة بصحابة يسوع

Loyolaالزهد، العفة، الطاعة(.:  ، واليت تقر مببدأ العهود الثالثة 

، حول اخلطابة الالتينية اإلعداديات لقد كانت الربامج الدراسية تتمحور إمجاال، يف هذه

كما هو احلال يف العصر الوسيط. ورغم بعض االنتقادات اخلجولة، فقد ظل هذا  السكوالئية والفلسفة

 لغة ألنها الرئيسية التكوين لغة هي الالتينية بقيت حيث عشر، الثامن القرنمنتصف اريا حتى التقليد س

وتأويلها. وكرد فعل على هذا الوضع،  استضمارها الدارسني من يطلب اليت املقدسة النصو 

، 1753جزءا من مقاله حول "اإلعدادية"، الذي نشر باملوسوعة سنة  D’Alembert داالمبير خصص

للدعوة إىل فصل رجال الدين من املعاهد الدراسية واستبداهلم مبدرسني تشرف على تكوينهم وتعيينهم 

وهذا معناه أن القضاء على الركاكة واالحنطاط الفكري والثقايف، ال يتحقق إال  سلطات حكومية علمانية.

والدحض والرفض، بل قدم، يف بالنقد  داالمبير بفضل التكوين العقالني هليأة التدريس. لذا مل يكتف

بالنسبة لعصره. فقد دعا إىل دراسة معمقة للغة والنحو  طالئعيا نهاية مقاله، بديال متناسقا ميكن اعتباره
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الفرنسيني، وإقرار إنشاء النصو ، نثرية أو شعرية، بالفرنسية عوض الالتينية، مع اعتماد هذه األخرية 

األصلية. كما أكد على دراسة التاريخ ومعرفة اللغات األجنبية، يف قراءة النصو  الكالسيكية يف لغتها 

وإثبات أسبقية الفلسفة على اخلطابة، علما أنه "يلزمنا ممارسة حسن التفكري قبل إتقان فن الكتابة". 

 لينهي اقرتاحاته بالدعوة إىل تدريس األخالق الرواقية وتلقني مبادئ اهلندسة والفيزياء.

الربنامج اإلصالحي يبدو، من أوجه عديدة، متقدما بالنسبة لعصره، فإن  وعلى الرغم من أن هذا

. ذلك أن هذه األخرية صاحبه يبقى مثقفا يصر على تفضيل الرتبية اخلصوصية يف مقابل الرتبية العمومية

:  ، من سلبيات عديدة ميكن تلخيص أهمها يف اثنتني أساسيتنيداالمبير تعاني، يف نظر

 إىل يلجأ بأن التالميذ، من ممكن عدد أكرب منه يستفيد لكي ملزم، املعلم أن يف تكمنو، بيداغوجية األوىل

. والثانية أخالقية واجتماعية، ألن اإلعدادية تعمق الشيء الذي يتم على حساب األذكياء. والتكرار التبسيط

 الكربياء جتاه اآلخرين".االختالف بني الفقراء واألغنياء، األمر الذي يرسخ لدى أبناء النبالء "مشاعر 

بالنخبوية، وجائرين إذا ما حنن اتهمناه مبغازلة  داالمبري وسنكون جمحفني إذا ما حنن نعتنا

األرستقراطية لكونه حيط من قيمة الرتبية العمومية. الظاهر أن اإلدراك الدقيق للداللة االجتماعية 

وبصيغة لثورة الفرنسية ونشأة مفهومي األمة والوطن. والسياسية والثقافية للتعليم العمومي، مل يتم إال بعد ا

خالهلا الدولة العصرية على تعميم املعرفة  من تعمل وطنية مؤسسة بكونه عموميأوضح، فإن التعليم ال

يف إطار تكافؤ الفرص بني مواطنني متساوين، شيء مل يتم التفكري فيه من قبل املوسوعيني، وال من قبل 

 بعد.فولتري كما سنرى فيما 

 ـ II ـ

كما لو كانت كبش فداء ألخطاء  اإلعداديات لقد تعامل رواد حركة التنوير خالل سنوات طويلة مع

والطابع العقيم  السيء الرتبية الدينية بشكل عام. الشيء الذي جعل الشهادات تتعدد وتتنوع حول الوضع

، Collenot كولنو رسالة من السيدللدراسة بني اجلدران العتيقة هلذه املؤسسات. وهكذا يف رد على 

"إن :  يلتمس فيها هذا األخري من فولتري استشارة حول أحسن املعاهد الرتبوية، أجاب فولتري قائال

واألديرة  اإلعداديات يفاالجتهاد والصحبة الطيبة هما أحسن املربني على اإلطالق. إن الرتبية السائدة 

. ومما "ريس األشياء نفسها ملائة طفل يتمتعون مبواهب خمتلفةحيث كان يتم تدكانت دائما سيئة للغاية، 
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إىل  Mornet مورني ال شك فيه أن كالما مثل هذا ال جيدي فتيال من الناحية العملية، مما حدا باألستاذ

. إال أن حدثا حامسا سيقلب التأكيد على أن نقد املناهج الرتبوية ظل طيلة هذه الفرتة عموميا وفضفاضا

ويتعلق األمر حبل مجعية اليسوعيني وحظر نشاطاتها يف "املعطيات العملية للمشكلة رأسا على عقب". 

 .1764سنة  اإلعداديات ، ثم طردهم من1762جمموع الرتاب الفرنسي سنة 

شكلة الرتبوية من لقد اعترب هذا احلدث بالغ األهمية، يف تاريخ املمارسات الرتبوية، ألنه أخرج امل

غياهب التأمالت اجملردة من ناحية، وساهم يف إبراز أبعادها العملية من ناحية أخرى. فتوقيف 

 نإذن أن يكفوا ع احلداثيني فكان علىاليسوعيني عن التدريس طرح، ألول مرة، مشكل تكوين املدرسني. 

 .للتحقق قابلة إجرائية حلوال ويقدموا والرفض والدحض النقد

قرب التفكري يف اآلليات العملية، اليت من شأنها أن تساهم يف إصالح الوضع املادي لقد 

من إدراك الداللة العصرية للرتبية العمومية. وهكذا مل يعد األمر متعلقا  الحداثيين ،لإلعداديات والبشري

ظني، وإمنا بإجياد الطريقة الناجعة من أجل ضمان تربية متينة، ويف أحسن الظروف، لنخبة من احملظو

يف البحث عن صيغة متكن من إرساء قواعد تكوين جيد ألكرب عدد ممكن من التالميذ. ويف هذا السياق، 

سيال من الكتابات اليت تقدم مقرتات إصالحية يف شكل  1775إىل  1762عرفت السنوات املمتدة من 

 الرتبية يف مبحث عنوان حتت كتاب الكتابات هذه أهم وكان. تصاميم أو برامج أو مشاريع

 .La Chalotais شالوطي لصاحبه ال Essai sur l'éducation nationale الوطنية

وأثار إعجابه، الشيء الذي  Voltaire جذب انتباه فولتري وسنتوقف قليال عند هذا الكتاب ألنه

أن عالمة فنحن نعلم سيمكننا من التعرف على آراء واختيارات هذا األخري فيما خيص قضايا الرتبية. 

القرن الثامن عشر )فولتري( كان غزير التأليف، حيث مارس فن كتابة الشعر واألدب والتاريخ 

إال أننا نستغرب لكونه مل خيصص حيزا، ضمن مؤلفاته الكثرية،  والفلسفة مبوهبة وجناح قل نظريهما.

تسببت يف التزام هذا للرتبية. وال يتسع اجملال هنا للنبش حبثا عن العلل، الظاهرة واخلفية، اليت 

 ما بكل دقيق علم على كان االستطالع، وحب الذهن بيقظة أيضا عرف الذي فولتري لكنالصمت املدهش. 

والثقافة. وقد راسل معاصريه من األصدقاء واملقربني  السياسة مستوى على وخصوصا عصره، يف حيدث

دة إىل مراسالت فولتري، إذا حنن شئنا حول األحداث اليت أثارت انتباهه. وهكذا فال منا  إذن من العو

 التعرف على اختياراته الرتبوية.
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فيلسوفا أكثر منه وكيال عاما بربملان مدينة  الشالوطي لقد صفق فولتري لصدور "املبحث"، واعترب

، ألنه عرب يف مبحثه عن الرغبة يف علمنة التعليم وفصله فصال مطلقا عن سلطة الكنيسة. كما Rennes رين

للحياة الفرنسية. إال أن ما يثري دهشتنا ويدفع بنا إىل إعادة  Ultramontain األولرتامانتينالطابع هاجم فيه 

احملافظة بشأن  الشالوطي آراء"وكيل لألنوار"، هو كونه يشاطر كـ النظر يف األحكام السائدة حول فولتري

 تعميم التعليم ليشمل الفئات الشعبية.

مصلحة اجملتمع تشرتط أال تتجاوز معارف الشعب حدود يف مبحثه أن " الشالوطي يؤكد 

فرباير  29". وجيد هذا االقرتاح أذنا صاغية لدى فولتري، حيث بعث له توا رسالة بتاريخ انشغاالته

سيدي ملنعكم الدراسة بالنسبة للفالحني. فأنا الذي أحرث األرض،  "أشكركم:  ، يقول فيها1763

 الشعر". مقصوصي ألتمس منكم احلصول على عمال يدويني، ال علماء

"ما :  هذا املوقف السليب من إمكانية تنوير الفئات الشعبية على النحو التالي مورتيي ويعلل األستاذ

بدون أن  التمدرس هو تعميم -عهم حمافظون سياسياوهم مجي– وداالمبير وفولتري شالوطي خيشاه ال

 .األديرة واكتظاظ القرى إفراغ عنه ينجم الذي األمر مالئمة، اقتصادية منافذ كيكون لذل

احلاصل أن موقف فولتري من تعميم التعليم مقلق ومستفز للغاية. فكيف جيوز للعالمة املتنور، الذي ما 

بال منازع، أن يعرب عن هذه الرؤية احملافظة فيما خيص الرتبية؟ هل يزال يكنى إىل يومنا بوكيل األنوار 

على املستوى العقائدي وتقليديني حمافظني على املستوى الرتبوي؟ ما  حداثيين جيوز أن نكون علمانيني

الذي جعل فولتري يتنكر ملبادئه وقناعاته ساقطا بذلك يف النخبوية؟ من السهل بالنسبة لنا اليوم أن حناكم 

وقف فولتري السليب من إمكانية تعميم التعليم واملعرفة، وأن ندينه بشدة معتمدين يف ذلك على مرجعية م

 يف حمالة، ال متسرعني، نكون سوف احقوق اإلنسان الكونية كما صاغتها الحقا الثورة الفرنسية. إال أنن

علينا أن نتأنى، يف البداية، . لألحداث مستبقني سوى نكون ولن -أصال املشروعة– األحكام هذه إصدار

من أجل إدراك أصل خيبة أملنا يف موقف فولتري. إنه يعود باألساس إىل تصور ذهين مسبق هيمن 

الثقافة الفرنسية يف  مؤرخو لصورة فولتري الليربالي ذي النزعة اإلنسانية. وهي صورة روج هلا تمثالتنا على

تري تشكل كال موحدا ومتجانسا، وأنها ترمي مجيعها إىل القرن التاسع عشر عندما اعتربوا أن أعمال فول

تغيري األوضاع وتعميم األنوار على مجيع مستويات احلياة. إال أن األمور ليست على هذا القدر من 

الوضوح، وهي بالتالي ال تتحمل تفسريا إما باألبيض أو باألسود. ففولتري الذي اكتوى حبرقة األسئلة 
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(، ودافع بشجاعة مذهلة عن ضحايا التزمت الديين Candide العامل؟ العظمى )ما أصل الشر يف

عذابات البشرية أمام فواجع الطبيعة )زلزال  بصدق، مشاعره، وأرهفت ،(L’affaire Calas كاالص )قضية

لشبونة(، ففولتري التسامح والسخاء والدفء، يتناقض مع فولتري احملافظ، الذي حيتاط من النتائج السلبية 

 كن أن يفضي إليها تغري مفاج  يف األوضاع.اليت مي

بيد أن مساندة فولتري للموقف الداعي إىل عدم تعميم الرتبية بالنسبة للفئات الشعبية إجيابي من 

 قضايا حول السجال جمال دخل جديد متغري على اليد نضع أن من سيمكننا أنهالناحية املنهجية. ذلك 

. وهذا معناه أن إصالح التعليم ال ميكن أن للرتبية والثقايف االقتصادي البعد بنشأة هنا األمر ويتعلق. التعليم

يتحقق فعليا إال بفضل حتول ديين واقتصادي جذري. إن حتديث التعليم وتعميمه ال يتعلق، يف نظر 

ضة. فولتري، بتوفري الشروط الالزمة على مستوى املوارد املادية أو البشرية، وهو ال يستلزم حلوال تقنية حم

إن األمر يتجاوز هذا بكثري ألنه يطرح مسألة الغاية واملآل. فنحن، وإن جنحنا يف توفري اإلمكانيات 

أي :  بالسؤال اجلوهريحماصرين وحماربة األمية الطاغية على الفئات الشعبية، سنبقى، مع ذلك، 

قياس الغاية واملآل شيء نريد حتقيقه؟ وحنو أي مصري نريد السري؟ وإذا كان فولتري يقرتح علينا 

 مبقاييس االقتصاد والعلمانية، فكيف سيتم ذلك؟

يدعونا فولتري بعقالنيته املألوفة إىل وضع النقط على احلروف وحتديد املفاهيم وتوضيح الرؤية قبل 

األنوار حتى تستفيد  ودمقرطة التسرع يف اقرتاح أجوبة واهية. املقصود ضمنيا وراء تعميم التعليم هو ترويج

 أن بداية، علينا، إذها مجيع فئات الشعب. إن طرح اإلشكال بهذه الصيغة مغلوط، يف نظر فولتري؛ من

 مكون هو بل متجانسة، وحدة يشكل ال الشعب أن فولتري يقر. األنوار ومفهوم الشعب مفهوم نحدد

 الذين املختصني احلرفيني من وخنبة التأهيل، يف ضعف من يعانون الذين البائسني العمال من جمموعة من

اليت غالبا ما تسقط  populace يتمتعون بشيء من الثقافة التقليدية، وأغلبية ساحقة من الرعاع واألوباش

طريدة سهلة يف أيدي الشعوذة والتزمت. ولذا يعتقد فولتري أنه من الالزم اإلبقاء على يد عاملة غري مثقفة 

ى هذه الفئة إىل إخالء القرى من الفالحني وغري متعلمة، فهو خيشى أن يؤدي تعميم التعليم عل

واقتصادية "صادرة عن أحد كبار  ديموغرافية من احلرفيني. وهكذا فنحن اآلن أمام حجة األوراش وإفراغ

 .مورتيي املالكني العقاريني"، كما يؤكد األستاذ
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ويف هذا السياق الداعي إىل جتنب تعميم التعليم خمافة الوقوع يف أزمة اقتصادية، كتب فولتري بتاريخ 

"أظن أننا ال نتفاهم يف موضوع الشعب :  يقول فيها Damilaville داميالفيل إلى 1766فاتح أبريل 

يئا سوى سواعدها الذي تعتقدون يف أنه أهل ألن يتعلم. فأنا أعين بالشعب الرعاع اليت ال متلك ش

لالشتغال. أشك فيما إذا كان هذا الصنف من املواطنني يقوى على امتالك الوقت أو اإلرادة ألجل التعلم. 

إنهم سيموتون جوعا قبل أن يصبحوا فالسفة. ويبدو لي أساسي أن يكون هناك معوزون جاهلون. فلو شئتم 

يام بذلك، فسيكون لكم رأي مماثل لرأيي، أن تستصلحوا مثلي أرضا بورا، وكنتم متتلكون حماريث للق

 حيث ستدركون أنه ال يلزم تعليم العامل، وإمنا الربجوازي الطيب، قاطن املدن.

( ويتمرد على سلطة الكنيسة )اسحقوا Calasمل نعد اآلن أمام مفكر أنواري يدافع عن املنبوذين )

تفظ لنفسه بيد عاملة وفرية ورخيصة (، وإمنا أمام مالك أرض يصر على أن حيEcrasez l'infâme اخلزي

 15بتاريخ  Linguet النغي إىل السيد بها ملوقف األرستقراطي يف رسالة بعثا هذا أكد ولقد. فةالكل

"لنميز داخل ما تسمونه شعب، بني املهن اليت ال تتطلب سوى عمل السواعد ولإلرهاق :  1767مارس 

ف شكال آخر من أشكال التسلية والبهجة سوى الذهاب إىل الدائم. فهذه الطبقة كثرية العدد، وهي ال تعر

وحيث بإمكانها هي أيضا أن تغين. لكن احلرفيني األكثر  يغنون  القداس وامللهى الليلي، حيث الناس

مسوا، وامللزمني دواما، بفعل مهنهم، بالتفكري وإتقان أذواقهم، فهم مدعوون إىل توسيع ونشر أنوارهم. لذا 

 رسون املطالعة يف جمموع أوروبا".أصبحوا اليوم ميا

على تقسيم العمل أن يبقى إذن قائما، حتى ال نقع يف الفتنة والعنف بفعل القالقل واألزمات اليت 

 ومقتضيات االجتماعية اهلرمية إن. والثقافة املعرفة على منظم وغري مفاج  حميكن أن يقود إليها انفتا

بشكل عام، تشرتط أن يبقى الفالح يف وضعه والربجوازي يف موقعه، ألن يف ذلك خري  العملية، احلياة

 Le جانطال دار الكونت اجملتمع وسعادة البشرية. ودفاعا عن هذا املوقف، كتب فولتري إىل

Comte D'Argental  إن الذي يستصلح حقال بورا، يسدي :  يقول فيها 1763مارس  11رسالة بتاريخ"

 ة أكثر من كل ملطخي الورق يف أوربا".نفعا للبشري

صحيح، إن هذه األحكام القاسية يف حق الفئات العريضة من الشعب ال ميكن أن تفسر إال تفسريا 

املنشغلني بالبحث عن  املنظرفني ، "الرمي بفولتري بنيمورتيي طبقيا. لكن هل يلزم، كما يرتئي األستاذ

ب يف الظلمات من أجل احلفاظ على امتيازاتهم االقتصادية اليت متكنهم من اإلبقاء على الشعالوسيلة 
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. جييب مؤرخ القرن الثامن عشر بالنفي القاطع. ويدعونا من أجل فهم هذه املربرات "؟يةواالجتماع

النظرية اليت حدت بفولتري إىل اختاذ موقف سليب من تعميم التعليم على الشعب، إىل معرفة مصادراته 

لتغيري الكربى يف فلسفة التاريخ. ذلك أن فولتري قد دافع عن تصور خا  للتقدم يف التاريخ، مفاده أن ا

حركة بطيئة تتم وفق منطق خا  ومعقد. لذا، جيب علينا أال نعمل على تسريع حركة التاريخ وأال 

نستبق األحداث، ألن ممارسة مثل هذه من شأنها أن تؤثر سلبا يف مسرية التقدم وأن تعطل حركته. إن 

تبعا لنموذج الدوائر زمن األنوار آت ال ريب فيه، لكنه آت عرب حلظات متالحقة يكمل بعضها البعض، 

؟ ال، بل جيب أن نعمل على تنوير اجلماهري املتداخلة. وهل معنى هذا أنه جيب أن نبقى مكتويف األيدي

دون تعليمها. وبعبارة أخرى، جيب إصالح الذهنية قبل تكوينها، وذلك ألن اجلماهري ال حتسن 

ذن من إقرار إصالح ديين خيلص استعمال العقل هليمنة التزمت واستيالء الشعوذة عليها. ال بد إ

معناه أن اجلماهري لن تصبح أهال لتلقي املعرفة إال . وهذا اجلماهري من خمالب الكاثوليكية املتعصبة

". يبقى إذن فولتري مصلحا تدين بدين "أكثر إنسانية وتساحما واعتداال Déises دهرية عندما تصبح

انية اإلصالح من األعلى إىل األسفل، وفاء لشعاره احملبب هادئا أكثر منه ثوريا متحمسا. إنه يعتقد يف إمك

الداعي إىل فضح الدناءة واخلزي الالهوتيني. ومع ذلك، فإن احلركة الثورية املتطرفة، 

على موقفه النخبوي من الشعب. ومل يفلت  بقساوة ، ستلومهRobespierre وروبيسبيير اليعاقبة أعين

منظرة  Mme De Staël سطايل أعين الرومانسيني. فالسيدة دوأيضا من نقد أهل السماحة والصفح؛ 

 : ، تقول بصدد موقف فولتري من الشعبواليعقوبية الفكر الرومانسي األوىل، اليت ال متت بصلة إىل التطرف

كان فولتري حيب األسياد العظماء، وكان حيب امللوك. كما كان يرغب يف تنوير اجملتمع بدل  لقد"

 ".تغيريه

 ، بعد الثورة الفرنسية.كوندورصي العمومية، املدرسة نظرشروع التغيري هذا مع موسيطرح م

 ـ III ـ

الثورية"، أي جمال التصور الرتبوي الذي تولد  البيداغوجياسندخل فضاء " وكوندورصي اليعاقبة مع

. إنه جمال شاسع من النظريات والتجارب املرتبطة مبرجعيات متعددة ونزعات 1789عن ثورة 

اليت تنتمي،  البيداغوجية احملاوالت فإن املقاصد، يف واالختالف الرأي يف تضاربمتعارضة. ورغم ال
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بشكل أو بآخر، إىل احلركة الثورية تلتقي وتتقاطع يف جمموعة من القناعات واالختيارات اجلوهرية اليت 

الفرنسية حبركة األنوار بشكل عام. أوهلما، يركز على عالقة الثورة  :ميكن أن خنتزهلا يف مبدأين أساسيني

السلطة :  ضمن مؤسسات الدولة الدميقراطية -التعليم العمومي–وثانيهما، حيدد موقع املؤسسة الرتبوية 

الدستورية، االقرتاع العام، العدالة االجتماعية.. فهذان املبدءان متكامالن على مستوى الرؤية واألهداف، 

ا لألنوار يربطها بأسالف حمددين. ومن مثة مينحها شجرة أنساب وشرعية ألن اعتبار الثورة وارثا موضوعي

ثقافية وفكرية. الشيء الذي يتضمن واجب ترويج األنوار وحماربة األحكام املسبقة وتزويد عامة الشعب 

خطأ يتحمله، بالطبع، العهد القديم كنظام استمد قوته من  المعارفة باملعارف، علما أن حرمانه من هذه

 ل، شأنه يف ذلك شأن كل نظام يبين قوته وسلطته على االمتيازات والطغيان.اجله

الدولة الدميقراطية :  السياسة، الرتبية، الثقافة، مبعنى:  حنن اآلن أمام تصور ثالثي األبعاد

 واآلداب العلوم يف العقل ثقافة) األنوار فكر ،(العمومي)الدستور(، املؤسسة الرتبوية )التعليم 

 .(والفنون

 أن ذلك لن يتحقق إال اليعاقبة يقر الثالثية؟كيف ميكن حتقيق هذه 

يف حني . Terreur ، وإن اقتضى األمر الرعبSurveillance واحلراسة Endoctrinement باملذهبة

. لذا جيب اعتماد العقل أن الغاية النبيلة تستلزم، من أجل حتقيقها، وسائل أنبل كوندورصي يرى

السلطة. إن ما يربر االختالف اجلذري  إكراهات وجتنب، ما أمكن، الديموقراطي واحلوارالسليم املستقل 

شكلوا قوة فاعلة داخل التيار اجلبلي  اليعاقبة بني هذين التصورين هو االنتماء اإليديولوجي. ذلك أن

عتدل. امل Girondins اجلرياندي قطبا من أقطاب التيار كوندورصي ، يف حني كانMontagnard املتطرف

تطبيقها خالل ديكتاتورية  اليعاقبة اليت حاولت مجعية البيداغوجية ولسنا يف حاجة إىل عرض التصورات

، واليت ساد فيها الرعب حتت 1794إىل  1793اجلبليني، اليت امتدت من 

والدامية، أن ، خالل هذه الفرتة الوجيزة اليعقوبية البيداغوجيا . فقد بينتRobespierre روبيسبيير قيادة

، إذ مل ترتدد يف استعمال الوشاية والرقابة والعنف. الشيء الذي ساهم يف إفقادها كل كليانية ميوالت هلا

 مشروعية ومصداقية.

الكربى اليت  يف ضرورة التعليم العمومي، تلزم اإلشارة إىل األسئلة كوندورصي وقبل أن نعرض إىل نظرية

:  . وميكن أن نسوق هذه األسئلة على الشكل التاليوكوندورصي عاقبةالي دار حوهلا النقاش املذهيب بني
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هل جيب على التعليم أن خياطب الكبار أم الصغار؟ وعلى أية وسائل جيب أن نعتمد لتحقيق ذلك؟ ما 

أال يعد إقرار التعليم اإلجباري  هي حدود تدخل الدولة يف جمال ظل تقليديا يهم األسرة دون غريها؟

 املدنية شاعربكونها تكوينا للملى الصالحية التقليدية لألب؟ هل جيب الرتكيز على الرتبية سطوا للدولة ع

صرفا، يعمل على حتسني  اغوجيابيد جهازا بكونه التعليم على التشديد يلزم أم للحماس، وترسيخا

سياسية؟ هل  الكفاءات وتنمية احلس النقدي الضروري بالنسبة ملواطنني مطالبني بالقيام دواما باختيارات

جيب على الدولة أن تقوم بضمان التعليم األساسي األولي للجميع أم يلزمها أيضا أن تأخذ على عاتقها 

 مسؤولية تكوين خنب جديدة وأن تساهم، بالتالي، يف تطوير العلوم واآلداب والفنون؟.

ي دعامة من ألنها تقوم أساسا على تبين املوقف الدميقراط كوندورصي سنحاول تلخيص وجهة نظر

واحرتام احلريات األساسية  واملساواة العدل مبادئ على اعتمادا وذلك ،يأجل ترسيخ قيم التعليم العموم

 احرتاما تاما.

، مبعنى أنه جيب أن يدخل يف إطار واجب كوندورصي فال ميكن أن يكون التعليم إال عموميا يف نظر

وجه اجلميع، فالتعميم وحده قادر على جعل املساواة  الدولة جتاه مواطنيها، وأن يكون بالتالي مفتوحا يف

:  وعينية، من خالل التمتع بكل احلقوق املنصو  عليها يف الدستور واقعية مساواة اقانون بها املصرح

( فال …"لو كان تفاوت الناس يف القدرات األخالقية مينح أكرب عدد منهم التمتع بهذه احلقوق كاملة)

 ن امتالكهم مجيعا احلقوق نفسها".طائل من وراء اإلعالن ع

من ال يعرف الكتابة وجيهل احلساب، ال ميكن أن يكون ":  كوندورصي ولتربير هذا الطرح، يقول

". ذاته وباالستقالل نفسها احلقوق ميارس أن ميكنه مساويا للذين أمدتهم الرتبية مبعارف. وال

األوىل املنظمة حلق امللكية، ال يستطيع التمتع "مبعنى أن الشخص الذي ال ميتلك ثقافة حول القوانني 

. فإذا اختصما، فإنهما الشخص الذي يعرف تلك القوانني بها بهذا احلق بالطريقة نفسها اليت يتمتع

لن يتحاربا بأسلحة متكافئة". وعلى هذا األساس، جيب على التعليم العمومي أن يكمل العمل الدستوري، 

 ة عينية، إذ ماذا سيكون مصري احلرية واملساواة يف أمة شعبها أمي؟!وذلك مبنحه جوهرا فعليا ودالل

. وإذا كانت هذه يدور حول نقطة حمورية هي سيادة الشعب كوندورصي الظاهر إذن أن مشروع

فإنه يتعني على هذا األخري أن يكون متنورا. وال يتم التنوير إال بفضل السيادة تعود أصال إىل الشعب، 

، والعكس بالعكس. دميقراطية. مبعنى أن احلرية تقتضي األنوار املعرفيةمدرسة عمومية 
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 الرتتيبات هذه تشمل مل وإذا. احلرية لضمان املمكنة لرتتيباتاستنفذوا مجيع ا":  كوندورصي ويؤكد

 ".سدى ستذهب جهودنا فإن املواطنني، مجيع لتنوير وسيلة

 

 

 

 

 .باالنهيار النظام ويهدد الفوضى يسبب الذي هو الجهل إن

*** 

لقد حاولنا جهد املستطاع، خالل هذه الصفحات، أن نبني كيف أن النظر يف مسألة الرتبية، لدى 

بالتفكري. فاحلديث عن الرتبية كان مالزما،  تصالبيا األنوار الفرنسية، قد ارتبط ارتباطا

لظله. ولقد سبق ، لرؤية معينة لإلنسان واجملتمع والعامل، مالزمة الشيء لألنواريني بالنسبة

الدقة والصرامة، املعرفة والتنوير، :  أن خلص مميزات فكر األنوار على الشكل التالي بيالفال لألستاذ

والشغف الكئيب بأعماق األشياء. فما أحوجنا إىل العمق يف زمن أصبحنا نطفو على السطح لفراغ عقولنا. 

صة تؤهلنا لكسب قوتنا وتؤكد انتماءات هي من قبيل فقد ساد االعتقاد عندنا يف أن الرتبية مسألة تقنية خال

 …العروبة واإلسالم. فكأن اآلخرين ال يعرفون ذلك، أو كأننا لسنا على يقني من ذلك:  حتصيل احلاصل

. القيم ببورصة داللني أو سامني موظفني أو خمتصني أطباء أو اءيأكفصحيح أننا نتعلم لكي نصبح عماال 

، بشكل من األشكال، أن مجيع شهادات ومهن الدنيا لن تشبع رغبتنا يف حندس ألننا أيضا نتعلم لكننا

إننا نتعلم ألن شيئا ما يف األفق يبقى دائما لغزا حمريا "املعرفة، ولن تعاجل قلق وجودنا يف هذا العامل. 

 الثروة، أو امتالك تلك مراكمة بالنسبة لنا. فنحن ال نتعلم فحسب من أجل كسب قوتنا اليومي أو

القدرة النرجسية اليت تؤهلنا للمساهمة يف دردشة عاملة حول فن غويا أو أدب املهجر. بل إننا نصر، 

عندما نقرتب من إدراك مغزى كوننا كائنات تتعلم، على أن نعرف من حنن وأية داللة نريد أن 

رة واحدة من يكتسبها وجودنا يف هذا العامل. إننا نصر على أن نتعلم لكي نبدع.. نعم، لكي نبدع فك

 . (كيركجارد.)أجلها نريد أن حنيا أو منوت"
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