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 1* د. أحمد املهدي عبد الحليم:   بقلم

 

 توطئة:
معاجلة موضوع التعامل مع الفكر الرتبوي الغربي تستلزم ممن يتصدى له أن يوفر ملعاجلته أموًرا عدة، 

 :فيما أرى _وأبرز املتغريات ذات العروة الوثقى بهذا املوضوع 

لسياق العاملي إحالل التعامل مع الفكر الغربي بعامة، والرتبوي منه خباصة يف مكانه ومكانته يف ا

الراهن، وأن ينظر يف تأصيل التعامل املنشود إىل العالقات التارخيية بني العرب والغرب يف التاريخ 

أن يعرض من يقوم بها جلذور  _أيًضا  _احلديث، واملوقف الراهن لتلك العالقات، وتقتضي املعاجلة 

ل التواصل بينهما وما يكتنفها من التباين واالختالف الفكري بني العرب والغرب، وأن ينظر يف وسائ

غموض أو التباس أو خفاء يف الدالالت، وهذا ما سوف حيرص كاتب هذه الدراسة على اإلشارة إليه دون 

 إفاضة .

وتأسيًسا على ما تكشف عنه الدراسة يف اجلوانب األساسية اليت أشرنا إليها آنًفا سوف أنتقل إىل عرض 

قاء عقل مجعي عربي بعقل مجعي غربي، ولقاء العقول وسيلته احلوار تصور ملنهجية التعامل، بوصفها ل

احلر الذي يقوم على الندية والتكافؤ، وليس على التصادم أو التعاىل. وأعرض يف هذا الصدد العمليات 

 العقلية والنفسية اليت جتعل الوصال الفكري ذا مثرة لقطيب التواصل ) األمة العربية والغرب ( .
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األخري يف الدراسة للحديث عن طبيعة العلم الرتبوي، الذي يرجى التحاور حول كلياته  وخيصص اجلزء

بني العرب والغرب. وأعرض يف هذا اجلزء أمثلة ملوضوعات احلوار يف صورة أسئلة، يتضمن الواحد منها 

 . وختتتم الدراسة باقرتاح معايريConceptual Modelsفكرية« مناذج» البحث يف جوانب شتى متثل 

 لتقويم املستحدثات الرتبوية اليت يتوقع أن يسفر عنها التحاور مع الفكر الرتبوي الغربي املعاصر .

 التواصل الفكري مع الغرب في سياق العوملة :

أن أحدد الداللة اليت يشري إليها مصطلح الغرب يف هذه  _أرى لزاًما .. قبل احلديث عن سياق العوملة 

 _لغويًًّا  _مصطلح ميكن أن تكون له داللة جغرافية، ومقابله الشرق، ويعنى « الغرب»الدراسة فأقول: 

طلوع الشمس، ومادته شرق، بفتح الشني والراء. ويقال: شرق املكان، بفتح األول وكسر الثاني، شرًقا: 

(، واملشرقان: املشرق واملغرب 1مبعنى أشرقت عليه الشمس وأضاءت أرضه. واملشرق: جهة شروق الشمس)

(. والداللة اجلغرافية 38)الزخرف:  {َياَلْيَت َبْيِني َوَبْيَنَك ُبْعَد اْلَمْشِرَقْين}التغليب. قال تعاىل:  على

يف مدى  _ال تعنينا كثرًيا يف هذه الدراسة؛ ألن الشمس تشرق وتغرب « الغرب»ملصطلح الشرق ومقابله 

صطلح من شأنها أن جتعل املوقع اجلغرايف يف كل أحناء املعمورة. والداللة اجلغرافية للم _زمنى خمتلف 

هو العامل احلاسم يف املغايرة بني الشرق والغرب، وأن تنفى أو تقلل من شأن املتغريات االقتصادية 

 والثقافية والتارخيية.

ويشار به يف جمال االقتصاد إىل « اقتصادي»على أنه مصطلح  _أيًضا  _« الغرب»ويستخدم مصطلح 

اليت استطاعت من خالل ما « الدول الصناعية»إىل  _أحياًنا  _د املرتفع، ويشار به الدول ذات االقتصا

أحرزته من تقدم: علمي وتقين وإداري أن تصنع اآلالت واألجهزة اليت تستخدم يف حتويل املواد اخلام إىل 

ناعة سلع معقدة ومركبة، تستخدمها وتصدرها إىل أسواق العامل؛ لتستخدم يف قطاعات الزراعة والص

 واخلدمات والفنون املختلفة .

» الدول غري الصناعية اليت تستورد من  _بوصفه مفهوًما اقتصاديًًّا _« الشرق» ويندرج حتت مصطلح 

االقتصادي سلًعا ومصنوعات وخدمات، أخذت موادها اخلام من الدول النامية، أو مل تتوفر « الغرب

كالنفط من سواحل اخلليج العربي،  _لب هذه الدول يف ق« الشرق» و _مهارات تقدميها يف تلك الدول 

والكتان والتوابل من اهلند، والغاز واألفيون من الصني، وكثري من املواد اخلام اليت تصدرها دول أفريقيا إىل 

 الدول الصناعية .
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، ودحض استخدامه على أنه مفهوم «الغرب»ويضرب مثاالن لتأصيل االستعمال االقتصادي ملصطلح 

: األول، جنوب أفريقيا، وتقع يف أقصى جنوب القارة، ولكن بنياتها: االقتصادية واالجتماعية جغرايف

والثقافية، تؤكد أنها قطعة من الغرب. والثاني، دول أمريكا الالتينية، حيث تقع يف نصف الكرة األرضية 

 ( .2تمي إىل الشرق)أنها تن _اقتصاديًًّا وسياسيًًّا وثقافيًًّا واجتماعيًًّا _الغربي؛ ويصدق عليها 

إىل: أقصى، وأوسط، وأدنى، ميثل أوصاًفا صكها االستعمار الغربي؛ « الشرق»وأعتقد أن تعدد أوصاف 

عن مركز االستعمار الغربي يف القرن التاسع « شرق»ليميز بها مدى قرب أو بعد البالد اليت حيتويها كل 

 استيطانيًًّا أم اقتصاديًًّا أم ثقافيًًّا. عشر، وما تاله من صور استعمارية، سواء أكان االستعمار

واستخدام املصطلح مبعناه االقتصادي حيجب الدالالت الثقافية هلذا املصطلح، ويوحى بأن من يستخدم 

املصطلح بهذا املعنى يغلب املتغريات االقتصادية على ما عداها من متغريات فكرية واجتماعية فاعلة يف 

 جعل االقتصاد هو وحور احلياة، ومجاع اهلوية يف اجملتمعات منهج هوية اجملتمعات. وهذا التوجه يف

تتبناه فئة من املفكرين، يغلب على فكرهم الرتكيز على العامل االقتصادي، وقد عدلت عن هذا املنهج 

الدراسات اخلاصة بقياسات مستوى التنمية يف بالد العامل، ومن أجل هذا طورت األمم املتحدة معايري 

و يف اجملتمعات، فأضافت إىل املؤشرات االقتصادية مؤشرات تتصل: بالثقافة والصحة والتعليم لقياس النم

 ومدى إحساس املواطنني بالسعادة يف أوطانهم، ومدى مشاركتهم يف اختاذ القرارات ذات العالقة حبياتهم .

الته اجلغرافية أو على دال« الغرب»وتأسيًسا على ما تقدم فإن هذه الدراسة ال تقصر استخدام مصطلح 

بوصف أن « الثقايف»دالالته االقتصادية، وإمنا تتجاوز هذا االستخدام إىل استخدام أمشل ؛ هو االستخدام 

 . حتيط بالفرد، وتكتنف اجملتمعاتالثقافة وحصلة مركبة لكثري من العوامل االقتصادية وااليكولوجية اليت

يلمس ؛ وإمنا يستدل عليه مبا هو كائن يف عقول  مصطلح جتريدي مركب، ال يعاين وال« والثقافة»

 _أيًضا  _الناس ووجداناتهم من معتقدات، وقيم، وأفكار واجتاهات وطموحات، كما يستدل عليها 

باإلجنازات الفكرية والعلمية والعملية والفنية اليت حققها البشر يف جمتمع ما، ومبا جتليه هذه اإلجنازات 

ة، وأمناط العالقات اإلنسانية، ومنط اإلنتاج بأوسع ما يعنيه مصطلح من أشكال وصور تتصل بالسلط

إبداعي( وبعادات العمل يف  _اتباعي  _بنوعية السلوك )قيمي  _أيًضا  _، ويستدل على الثقافة «إنتاج»

 املواقف االجتماعية املختلفة .
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 _ث بيولوجيًًّا. وقد هيأ اهلل والثقافة ظاهرة إنسانية يف جوهرها، تكتسب باحملاكاة والتعليم، وال تور

لإلنسان وحده دون سائر املخلوقات أن يؤسس نظًما ثقافية، فميزة بقابليات بدنية:  _جلت قدرته 

كانتصاب القامة، واتساع جمال الرؤية البصرية، ومرونة بنانه، وقابليات عقلية ؛ جعلته قادًرا على 

تفكري، والتعبري والتذكر، والربط، والتحليل والتخيل، ونقد استيعاب الرموز املادية واللغوية، وقادًرا على ال

الذات، وضبطها، واستشراف املستقبل. وقابليات اجتماعية: تتمثل يف حاجته إىل التواصل االجتماعي مع 

اآلخرين، واالعتماد املتبادل بينه وبينهم، بصورة تقلل من مظاهر الصراع، وتؤدى إىل متاسك اجلماعة 

 ى حنو يتجاوز حياة الذوات الفردية ألبناء اجملتمع .واستمرارها، عل

ليست جمرد كيان ينتمي إليه األفراد ؛ وإمنا هي رموز ميلكونها،  _باملعنى الذي أوضحناه  _والثقافة 

وختتلج يف عقوهلم ووجدانهم ؛ فتدفعهم إىل الكفاح والعمل والتضحية وحتمل املعاناة يف سبيل ما يتطلعون 

النشاط املعريف والفكري السائد بني  _على هذا الوجه  _تحقق بصورة كاملة. وتشمل الثقافة إليه، وإن مل ي

أبناء الثقافة، سواء يف ذلك مضامينه، ووحتوياته، وطرائق إجنازه، كما تشمل ألوان اإلبداع اجلمالي 

 االستمتاع . والفين اليت يعضدها اجملتمع، وتؤثرها اجلماهري الواسعة يف اجملتمع على ما عداها يف

ففي كل الثقافات قدر ( أن الثقافة تؤدى دوًرا جامًعا ومانًعا يف آن واحد، 3تؤكد دراسات حديثة)

إنساني جامع لكل الناس، يستند إىل خربات اجلنس البشري املشرتكة يف تلبية االحتياجات الفيزيقية 

 . اإلنسان« ثقافة»واالجتماعية واإلنسانية، مما يسوغ احلديث عن 

جمتمع »و« جمتمع النحل»، و«القردة»واخلصائص اإلنسانية للثقافة متايز جمتمع الناس عن جمتمع 

أو النمل األبيض، وهي كائنات تتواصل فيما بينها، وحيقق تواصلها أغراًضا ألفرادها « احليتان

 األخرى. وجملتمعاتها، ولكن هناك عوامل فارقة بني التواصل اإلنساني وتواصل تلك الكائنات احلية

ويف الثقافات احمللية واإلقليمية قدر مشرتك يسم مجهرة أبناء كل ثقافة مبيسم واحد يف املعتقدات والقيم 

واألفكار وطرائق التفكري والفعل، وبهذا القدر يتمايزون عمن عداهم يف الثقافات األخرى، حبيث يتأتى يف 

ماهو خارج عنها، وهذا القدر هو ما يشار إليه التحليل الثقايف اجلاد فرز ما هو داخل يف ثقافة ما، و

 « .اخلصوصية الثقافية» أو « التنوع الثقايف»مبصطلح 
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 ويف ضوء ما قدمت فإن هذه الدراسة تستند إىل املسلمات التالية :

مفهوم جتريدي ومعقد، جيمع بني ما هو إنساني عام، وما هو قومي خاص تنفرد به « الثقافة» _

 . جمموعات من البشر

القومية ال تعنى تطابق كل فئاتها يف املعارف والقيم واالجتاهات والسلوك، وألوان « الثقافة»إن وحدة  _

فرعية داخل الثقافة الواحدة، مثاًل )ثقافة الزنوج « ثقافات»التذوق واإلبداع، وهذا يعنى التسليم بوجود 

( والعرق، 4فرعية تبًعا ملتغريات شتى: املهنة) داخل الثقافة األمريكية( وتتفرع الثقافة الواحدة إىل ثقـافات

واجلنس، واملوقع االيكولوجي، والتنشئة االجتماعية، وفرص التعليم والتنمية املتاحة داخل الثقافة 

 الواحدة .

الثقافة يف أي جمتمع ظاهرة نامية متطورة، وليست ثابتة، ومنو الثقافة وتطورها ينشأ عن عاملني  _

التنمية البشرية اليت توجه إىل األفراد داخل التكوينات االجتماعية، والتبادل الثقايف أساسيني هما: جهود 

الذي حيدث بني الثقافات، فالثقافات يف عصرنا احلالي ليست أنساًقا مغلقة، وإمنا هي أنساق مفتوحة، 

ا سنعود إليه يف مم« االخرتاق الثقايف»أو « الغزو الفكري»ميكن اخرتاقها بوسائل شتى يطلق عليها وسائل 

 مواضع كثرية يف هذه الدراسة، ونكتفي هنا مبجرد اإلشارة إىل املصطلح دون حكم أو تعليق عليه .

 السياق العالمي الجديد :

وحديثنا عن منهجية التعامل مع الفكر الرتبوي الغربي جيرى يف سياق عاملي ؛ وتنتشر فيه مقوالت 

ا يقال عنها: إن نظاًما عامليًًّا جديًدا قد بزغ يف بواكري العقد وجوهر م« العوملة»كثرية حول ما يسمى بـ 

 األخري من القرن العشرين، وأن هذا النظام يف طريقه إىل التكوين والتجسيم .

ومن أبرز معامل هذا النظام حترير االقتصادات القومية، وتركها لقوى السوق العاملية، والدعوة إىل تقليل 

ضها احلكومات الوطنية على مسرية االقتصاد والتجارة واالستثمار، على أن يتوىل القيود والضوابط اليت تفر

أو متعدية اجلنسيات سد « عمالقة»القطاع اخلاص يف كل جمتمع، متعاوًنا مع الشركات اليت توصف بأنها 

 االحتياجات الوطنية يف اجملتمعات كلها.

اجلانب األكرب يف احلياة االجتماعية سوف ويقرتن بهذه التحوالت االقتصادية مزاعم تشري إىل أن 

تذوب فيها اخلصوصيات الثقافية، وتسودها حضارة عاملية ؛ هي « معوملة»تتحدد من خالل عمليات 

 احلضارة الغربية .
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يف مؤلف عنوانه: « صامويل هنتنجتون»ما كتبه « عوملة احلضارة»ولعل أكثر الكتابات انتشاًرا حول 

(. وفيه يدعو املؤلف الدول غري الغربية إىل ما يسميه 5ة صنع النظام العاملي)صدام احلضارات وإعــــاد

ويقصد به أن تسود حضارة الغرب اجملتمعات غري الغربية، وأن تعمم ثقافة الغرب يف « التحديث احملايد»

ة كل بالد العامل، دومنا نظر إىل وحتوى التحديث ودالالته االقتصادية والسياسة والدينية واخللقي

 واالجتماعية، يف إطار السياق التارخيي املوضوعي واالستشرافات املستقبلية لكل ثقافة على حدة .

بأن صداًما حتميًًّا سوف يقع ينب احلضارتني: العربية اإلسالمية واحلضارة « هنتنجتون»ويقطع 

ليا ؛ ال ميكن تصفيته يف القيم األساسية الع« تباين»الغربية، مؤسًسا قوله هذا على ما بني احلضارتني من 

 إال عن طريق الصراع والتصادم بني احلضارتني .

على احلضارة اإلسالمية متمثاًل « إعالن حرب» ما ميكن النظر إليه على أنه « هنتنجتون»وقد سبق رأى 

يف حديث أجراه مراسل جملة النيوزويك األمريكية مع سياسي إيطالي ووزير خارجية سابق، كان يف وقت 

، سأل املراسل هذا «جياني دمييلكيس»( هو: 6ملقابلة معه رئيًسا للمجلس الوزاري األوربي)إجراء ا

السياسي الغربي: ما مربرات بقاء حلف األطلنطي، بعد انتهاء املواجهة بني الغرب الليربالي واملعسكر 

 الذي كان اشرتاكيًًّا ؟

مثة مواجهة أخرى ميكن أن حتل فأجاب: صحيح أن املواجهة مع الشيوعية مل تعد قائمة، إال أن 

 وحلها بني العامل الغربي والعامل اإلسالمي .

 سأل املراسل: وكيف ميكن جتنب املواجهة احملتملة ؟

ينبغي أن حتل أوربا مشاكلها ليصبح النموذج الغربي أكثر جاذبية وقبواًل من » فأجاب دمييلكيس: 

 تعمي  ذل  النموذج الغربي فإن العامل سيصبح جانب اآلخرين يف خمتلف أحناء العامل، وإذا فشلنا يف

 «.مكاًنا يف منتهى اخلطورة

ومن خالل هذا العرض السريع للسياق العاملي الذي يتم فيه التواصل املنشود نستنتج أن تعامل اآلخرين 

ربالية اللي« العوملة»مع الفكر الغربي بعامة مواجه بدعاوى رائجة، مفادها أن النظام العاملي اجلديد أو 

األمريكية يف سبيلها إىل القضاء على اخلصوصيات الثقافية لتعم ثقافة احلضارة الغربية، وأن التباين حاد 

بني هذه الثقافة الغربية والثقافة اإلسالمية من وجهة نظر معظم املفكرين والسياسيني يف الغرب الذين قدمنا 

 مثالني هلما .
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رساء احلوار الذي نتصوره منهًجا للتعامل مع الفكر الغربي متهيًدا إل _ويف الرد على هذه الدعاوى 

، وتؤكد على ضرورة «العوملة»سوف أوجز هنا وجهات النظر اليت تفند دعاوى ومزاعم  _الرتبوي املعاصر 

وتؤدى إىل ترسيخ نظام عاملي جديد خيتلف « اخلصوصيات الثقافية»بني الثقافات بصورة تصون « احلوار»

الليربالية اليت تقودها أمريكا اليوم، نظام يفضي إىل حتول عاملي تفيد منه « العوملة» جذريًًّا عن نظام

 اإلنسانية يف مجيع أحناء العامل .

 وفي تكثيف شديد أقول عن العوملة:

يرتاب أهل الثقة يف شئون االقتصاد واالجتماع بشدة يف أن يتبلور قريًبا نظام اقتصادي معومل تكون  -

ري القومية هي املتغري الفاعل واحلاسم، ويقررون أن اقتصاد العامل بعيد عن أن يكون فيه قوى السوق غ

أوروبا »تركيز للتجارة واالستثمار والتدفقات املالية يف ثالثي:  _حتى اآلن  _، وأن كل ما حدث «كوكبيًًّا»

ستمرار. ويؤكد هؤالء هي القابلة لال _وحدها  _وهذه السيطرة «. الواليات املتحدة األمريكية _اليابان  _

املتخصصون أن التأثري السياسي للعوملة ميثل حالة مرضية معقدة، تتناقض توقعات تطورها إىل أقصى 

» من املفكرين والسياسيني واإلعالميني يوشك أن حيوهلا إىل « العوملة»مدى، وأن احلماس الزائد لدعاة 

 ( .7«)ملعظم بالد العاملأسطورة يفتنت الناس بها، وهي ال جتلب راحة وال عزاء 

ويكفي يف هذا الصدد اإلشارة إىل االحتجاجات واملظاهرات اليت نظمت ضد العوملة يف سياتل، ويف 

واشنطن العاصمة األمريكية، ويف دافوس بسويسرا، وأخرًيا تظاهر عشرين ألف شخص من املزارعني 

ذا باإلضافة إىل اإلضرابات العمالية يف فرنسا الفرنسية. ه« ميو» وأعضاء نقابات العمال والفالحني يف مدينة 

 وبلجيكا وأسبانيا وبريطانيا ضد اخلصخصة .

، وأنها حدث وموقف ال «تكنولوجية _اقتصادية » الليربالية املتطرفة حتمية: « العوملة»يقال: إن  _

اد فرض تستطيع االقتصادات القومية الوقوف أمامه. ويعجب املرء أن يقال مثل هذا القول مع فس

أصبحت اآلن نظرية عامة شاملة جململ « الالحتمية»حتى يف العلوم الفيزيقية، واستقرار أن « احلتمية»

وما بال املروجني للعوملة يستحوذ عليهم الغرور،  _وما بالك بالعلم االجتماعي  _نسق العلم الطبيعي 

قع اإلنساني، برغم أن كل قوانني وجيعلون الفروض احملتملة يقيًنا يقطعون بصحته، ويفرضونه على الوا

 (.8العلم، مهما اتصفت بالرباعة والنفاذ ليست إال قوانني احتمالية، أي أنهــا قابلة للتعديل)
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قد » وأنه « إن العامل قد صار سوًقا واحدة موحدة» يؤكد أهل الثقة من املتخصصني زيف مقوالت:  _

ي حدث هو التوحد التليفزيوني الذي يربط بني من ؛ ويقررون أن التوحد األوحد الذ« غدا قرية كونية

يعيشون يف أفريقيا وآسيا وكاليفورنيا، وأن ثورة االتصاالت والتقنيات تركزت يف ربط بعض مدن العامل 

الصناعية بالعامل اخلارجي، وأن اجلزء األعظم من العامل قد حتول إىل جزر منفصلة، وإىل عامل ينتشر فيه 

 ( .9باملدن القذرة والفقرية) البؤس والفاقة، ويكتظ

على الوجه الليربالي األمريكي اعتداء على الدميقراطية وعلى رخاء ورفاهية الشعوب، « العوملة»متثل  _

والتالزم الذي يدعيه من يروجون للعوملة بني اقتصاد السوق والدميقراطية زعم زائف ؛ ألنهما ليسا 

بينهما هي عالقة التعارض ؛ بدليل أن التحوالت االقتصادية متالزمني دائًما، والعالقة األقرب للحقيقة 

واالجتماعية احلادثة اآلن يف خمتلف بالد العامل تواكبها دميقراطية حتمى مصاحل األثرياء واملتفوقني 

اقتصاديًًّا، وتلحق أضراًرا مجة بالعمال، والطبقة الوسطى؛ متمثلة يف ختفيض األجور، وزيادة ساعات 

تهيئة »املبكر، وخفض الدعم احلكومي للخدمات األساسية، وحيدث كل هذا حبجة  العمل، واملعاش

، والصواب أن الدميقراطية احلقة متارس يف مناخ يأمن فيه الناس «الشعوب ملواجهة سوق املنافسة الدولية

 ( .10غوائل الفقر واملرض والبطالة، وهذا املناخ غري متحقق يف كثري من دول العامل)

صون أن العودة إىل االستقاللية النسبية اليت كانت للدول الوطنية يف فرتة الستينيات وأوائل يرى املتخص

السبعينيات يف القرن العشرين َوهُم ال جيوز أن يقع فيه الناس ؛ وإمنا تستطيع الدول الوطنية يف الدول غري 

 ك مبثل ما يلي :املنفلتة، وذل« العوملة»الصناعية أن تأخذ زمام املبادرة للوقوف يف وجه 

عمل سريع ودءوب، من شأنه توجيه التنافس العاملي وجهة ختدم اجلوانب االجتماعية، واحلياة  _

 الدميقراطية، والتكافل االجتماعي الذي ترعاه الدولة .

 إصالح النظام الضرييب وتطوير نظم التأمينات االجتماعية . _

توسع فيه، ورفع مستوى كفايته وجدارته يف خدمة إدخال إصالحات جذرية يف نظم التعليم تكفل ال _

 املواطنني واجملتمع يف خمتلف مرافق احلياة .

أال تتخذ يف السياسة املالية واالقتصادية إجراءات تؤدى إىل هروب رءوس األموال من داخل الدولة  _

 إىل خارجها.
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لتلوث، وتنمية املصادر الطبيعية املبادرة بتخطيط وتنفيذ مشروعات قومية حلماية البيئة احمللية من ا _

 ( .11بطريقة نظيفة ومطردة)

 « :عن الخصوصية الثقافية

وبعض السياسني الغربيني شبهة « هنتنجتون» يؤكد اخلطاب الغربي الذي قدمنا أمثلة له فيما يقوله 

تقد أن نغمة متام االنقطاع يف أمل التواصل الفكري بني الغرب والعرب بعامة، واملسلمني منهم خباصة. وأع

هذا اخلطاب ليست جديدة ؛ وإمنا هي امتداد ملقوالت شاعت يف البيئات الغربية العلمية والسياسية، 

، القديم منها واجلديد، «االستشراق»وأنها إفرازات كريهة لروح استعمارية متعصبة، ونتاج عفن حلركة 

الثقافة » ضد احلضارة اإلسالمية، و اليت واكبت االستعمار، وال تزال مطردة موصولة يف حتقيق أهدافها

 « .العربية اإلسالمية

والبد يف هذا املقام أن نذكر بالتقدير كتابات معتدلة لعدد من املستشرقني، منهم توماس أرنولد يف كتابه 

، وهادريان «مشس العرب تسطع على الغرب» ، وزجيريد هونكه يف مؤلفها الشهري: «الدعوة إىل اإلسالم» 

كتابه عن الديانة احملمدية الذي حرمت الكنيسة تداوله. ونعتقد أن كتابات مثل هؤالء ربالند يف 

 املستشرقني القدامى )نسبيًًّا( قد أسهمت يف تعريف الغربيني حبقائق اإلسالم .

ونود أن نتذكر ونذكر بدوافع االستشراق القديم ؛ سواء يف ذلك الدافع الديين القائم على تشويه صورة 

خصوًصا، ودافع االستعمار السياسي وحركة  eوًما، وصورة القرآن الكريم ورسول اإلسالم وحمد اإلسالم عم

التنصري يف الشرق اإلسالمي )ماسيينون عمل مستشاًرا لفرنسا يف ختطيط سياساتها ضد املسلمني يف مشال 

سياساتها ضد عرب  أفريقيا، وبرنارد لويس عمل وال يزال يعمل مستشاًرا حلكومة إسرائيل يف وضع وتنفيذ

فلسطني( هذا باإلضافة إىل الدافع االقتصادي والتجاري فيما خيص االسترياد من الغرب إىل املنطقة 

 (.12العربية، وتصدير بعض موادها اخلـــام إىل أوروبا وأمريكا)

مناخ وأعتقد أن اخلطاب الغربي املعاصر عن اإلسالم، وعن األمة العربية، ال يزال مروجوه يعيشون يف 

املوجات الصليبية، وأن الغرب إذا كان قد فشل يف عمليات االستعمار االستيطاني لدول املنطقة، فإنه 

بداًل من استيطان األرض. ومن هنا كان حرص الغرب على تكبيل « استيطان العقول»حياول بدياًل آخر هو 

زي )األوربي واألمريكي( يف السياسة العقل العربي بقيود فكرية، جتعله تابًعــــــــا للفكر الغربي املرك
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واالقتصاد والتعليم واملأكل وامللبس. وجنح هذا التغريب يف استقطاب عدد من النخب يف جماالت احلياة 

 املختلفة .

تعقد هلا املؤمترات وتنظم الندوات، وفيها  اليت« االستشراق اجلديد»ومن شواهد هذا النجاح حركة 

يف مراكز لبحوث الشرق األوسط ؛ سواء يف ذلك البحوث السياسية  اتسع جمال االستشراق، متمثاًل

واالقتصادية واالجتماعية والدينية، ويتم الرتكيز يف هذه البحوث على أقاليم ودول الشرق األوسط واحدة 

يف استخدام مناهج « االستشراق اجلديد»واحدة، مبا يدعم القطرية والتجزئة. كما تتمثل جهود 

أساليب التأويل والتفسري( واإلبستمولوجيا )النظرية العامة للمعرفة( وأساليب الدارسة  « )اهلرمونطيقا»

والبالغة اجلديدة وتطبيقاتها على النصوص العربية، مبا يف ذلك نصوص القرآن « األلسنيات»احلديثة يف 

 ( .13الكريم)

رصيد من املناهج واألساليب  متمثاًل يف« االستشراق اجلديد»ويستشعر كثري من املفكرين العرب أن هدف 

 _املستخدمة فيه: امليثولوجي، واإليديولوجي، والبنيوي وما بعد البنيوي، واحلداثة، وما بعد احلداثة 

يستشعر املفكرون العرب أنها محلة صليبية جديدة، يراد بها ومنها كشف نواقص عدة يف الرتاث العربي 

ربية احلديثة، ويعجب املرء هلذا التعنت الفادح، والظلم اإلسالمي إذا ما أخضع للمعايري واملناهج الغ

وفًقا ملناهج « مقدسة»وحاكمة نصوص  _عمليًًّا وعقالنيًًّا  _القادح والفاضح ملن ينادون به: كيف يستساغ 

 فكرية ابتدعت يف ثقافة مغايرة، بعد أكثر من أربعة عشرة قرًنا من تنزيل هذه النصوص ؟

وليمة ألعشاب »، والكاتب السورى صاحب «بآياته الشيطانية»ان رشدى ويستحضر يف هذا املقام سلم

أن تطبق على الرتاث الفكري الغربي معايري استحدثت يف  _علميًًّا وعقليًًّا  _وكيف يستساغ «. البحر

 ثقافات ولغات ختتلف أصـــوهلا اختالًفا جذريًًّا )اإلجنليزية والفرنسية مثاًل( عن أصول اللغة العربية ؟

االستشراق اجلديد برزت أفكاره األساسية يف الفكر الغربي، وقد تكون هذه األفكار مالئمة للثقافة إن 

ليست مالئمة للفكر العربي اإلسالمي، فهي تتحدث عن موت اإلله  _بالقطع  _الغربية، ولكنها 

 عن مؤلفه، )استغفر اهلل( العليم اخلبري، وتتحدث عن موت مؤلف النص، واالعتداد بالنص وحده منعزاًل

بهذا حيولون املنهج إىل مذهب يضارع اليقني « االستشراق اجلديد»وعن عصره، وعن قارئ النص. ودعاة 

 االعتقادي .
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هذا باإلضافة إىل أن تطبيق مثل هذه املعايري يتناقض مع ما هو شائع يف الفكر الغربي ذاته، متصاًل 

وهما من القضايا اجلدلية بني الفكر الغربي والفكر  «احلتمية اللغوية» ، و«النسبية اللغوية »مببدأي: 

 العربي اإلسالمي .

 والسؤال الذي جيب أن جياب عنه هو: ماذا يف الفكر اإلسالمي عن اخلصوصية الثقافية ؟

وهذا املبدأ ال ينفى وحدة اجلنس « تنوع الثقافات»من الثوابت يف الفكر العربي اإلسالمي مبدأ  _

ام الكوني، املخلوق هلل سبحانه وتعاىل، وهو جلت قدرته قيوم عليه، يف النشأة، البشري وال وحدة النظ

وحدانية اخلالق »مفردة يف منظومة ملفاهيم تضم يف آن واحد « وتنوع الثقافات» ويف املسار ويف املصري. 

استخالف »للخالق العظيم، و« عبودية املخلوقات مجيًعا»، فاطر السماوات واألرض وما بينهما، و«املعبود

حلمل أمانة عمران الكون، وانفراده بأنه أكرم خملوقات اهلل، ومن ثم فليست هناك قيمة مادية « اإلنسان

 (.14تعلو قيمة هذا اإلنسان، أو من أجلها تهدر قيمته )

اللًَّْيِل  ِإنًَّ ِفي َخْلِق السًََّمَواِت َواأَلْرِض َواْخِتاَلِف}أن اهلل سبحانه وتعاىل قد خلق الكون متنوًعا:  _

اٍء َفَأْحَيا ِبِه اأَلْرَض َبْعَد َوالنًََّهاِر َواْلُفْلِك الًَِّتي َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِبَما َيْنَفُع النًَّاَس َوَما َأْنَزَل اللًَُّه ِمَن السًََّماِء ِمْن َم

 {َسخًَِّر َبْيَن السًََّماِء َواأَلْرِض آلَياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقُلونَمْوِتَها َوَبثًَّ ِفيَها ِمْن ُكلًِّ َدابًٍَّة َوَتْصِريِف الرًَِّياِح َوالسًََّحاِب اْلُم

َوِمْن َءاَياِتِه }آية من آيات اهلل، ونعمة من نعمه، ورمحة من رمحاته « تنوع الثقافات»(. و164)البقرة: 

( ويؤكد 22)الروم : {َك آلَياٍت ِلْلَعاِلِمنيَخْلُق السًََّمَواِت َواأَلْرِض َواْخِتاَلُف َأْلِسَنِتُكْم َوَأْلَواِنُكْم ِإنًَّ ِفي َذِل

َوَلْو َشاَء اللًَُّه َلَجَعَلُهْم ُأمًًَّة َواِحَدًة َوَلِكْن }يف توازن احلياة االجتماعية « التنوع البشري»التنزيل احلكيم أهمية 

( واملسلمون مدعوون بشدة 8)الشورى : {ريُيْدِخُل َمْن َيَشاُء ِفي َرْحَمِتِه َوالظًَّاِلُموَن َما َلُهْم ِمْن َوِليًٍّ َواَل َنِص

أكمل استيعاب، وإىل جتنب الصراعات واملنازعات فيما خيص « التنوع البشري»إىل استيعاب حقيقة 

العقيدة، فلكل أمة شرعة ومنهاج، والتنوع البشري واقع ال ميكن جتاهله سواء يف التصور االعتقادي، أو يف 

 ة، أي يف احلضارات. ويف القرآن الكريم آيات كثرية تشهد هلذا التنوع:العبادات، أو يف اإلجنازات البشري

 ( .48)املائدة:  {ِلُكلًٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا}

 {ى ُهًدى ُمْســَتِقيمِلُكلًِّ ُأمًٍَّة َجَعْلَنا َمْنَسًكا ُهْم َناِسُكوُه َفاَل ُيَناِزُعنًََّك ِفي اأَلْمِر َواْدُع ِإَلى َربًَِّك ِإنًََّك َلَعَل}

 ( .67)احلج: 
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)يونس:  {َوَلْو َشاَء َربًَُّك آلَمَن َمْن ِفي اأَلْرِض ُكلًُُّهْم َجِميًعا َأَفَأْنَت ُتْكِرُه النًَّاَس َحتًَّى َيُكوُنوا ُمْؤِمِننَي}

99. ) 

على « ريالنوع البش»هي أن يتعاون  _وفًقا للتصور اإلسالمي  _« للتنوع البشري»والغاية العليا  _

اإلعمار ؛ أداء لألمانة اليت محلها اإلنسان، ومن أجلها كرمه خالقه، وسخر له ما يف الطبيعة من 

مكنونات. ويبدأ التواصل بني النوع البشري بالتعارف، والتعارف مناقض للتناكر والتصادم الذي يدعو إليه 

يعنيان تقبل أو قبول كل ما تقابله أو من بعض مفكرى الغرب، والتعارف يبدأ بالتقابل أو املقابلة، وهما ال 

 تقابله، وسنعود إىل هذا املعنى يف موضع تال يف هذه الدراسة .

ال إىل التفريق بني البشر، ويذكر الناس بنعمة التأليف واالعتصام « التأليف»واإلسالم يدعو دائًما إىل  _

الـتآخي بني من كانوا أعداء قبل دخوهلم حببل اهلل، الذي كان الركيزة للحضارة اإلسالمية، وسبياًل إىل 

لًََّف َبْيَن َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللًَِّه َجِميًعا َواَل َتَفرًَُّقوا َواْذُكُروا ِنْعَمَة اللًَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء َفَأ}يف اإلسالم 

 ( .103) آل عمران:  {ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواًنا

هذا، واإلسالم ينفى العنف واإلكراه، وينهى عن التعصب واالحرتاب مع ذوى الديانات األخرى الذين 

مل يبادئوا حبرب املسلمني. ويف آيات الذكر احلكيم نصوص قاطعة تدعو إىل احرتام عقائد اآلخرين، 

 ة احلسنة .واستيعاب حق األفراد واألمم يف اختيار عقيدتهم، وجمادلتهم باحلسنى وباملوعظ

 ( .256)البقرة:  {اَل ِإْكَراَه ِفي الدًِّيِن َقْد َتَبيًََّن الرًُّْشُد ِمَن اْلَغيًِّ}

)يونس:  {َوَلْو َشاَء َربًَُّك آلَمَن َمْن ِفي اأَلْرِض ُكلًُُّهْم َجِميًعا َأَفَأْنَت ُتْكِرُه النًَّاَس َحتًَّى َيُكوُنوا ُمْؤِمِننَي}

99. ) 

 (.46)العنكبوت:  {َل اْلِكَتاِب ِإالًَّ ِبالًَِّتي ِهَي َأْحَسنَواَل ُتَجاِدُلوا َأْه}

 (.125) النحل:  {اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربًَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنة}

البد من لفت االنتباه إىل سوء استخدام هذا املصطلح يف « اخلصوصية الثقافية»ويف مقام احلديث عن 

م حتدث بعض 2000الذي عقد يف القاهرة يف أبريل « املؤمتر األوروبي اإلفريقي» ي الدول النامية؛ فف

ختول للسلطات « حصانة»يف دول أفريقيا، وكأنها « اخلصوصية الثقافية» ممثلي الدول األفريقية عن 

احلاكمة يف بعض الدول إهدار حقوق املواطنني يف حرية التعبري، وحقهم يف نصيب عادل من الناتج 
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مجالي للدولة، ويف تنصيب مؤسسات حكومية وأهلية تتصف يف إجراءاتها ويف التعامل مع املواطنني اإل

بالدميقراطية، وحتفظ للمواطنني كرامتهم، وختول هلم املشاركة الفعالة يف اختاذ القرارات ذات الصلة 

مظاهر االستبداد واالستغالل  باألوضاع االقتصادية والسياسة والثقافية والتعليمية، ووحاربة الفساد، ومقاومة

والقهر اليت تعاني منها الدول النامية، واستخدام )اخلصوصية الثقافية( حجة ملثل االحنرافات اليت أشرنا 

َياَأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم َتْلِبُسوَن اْلَحقًَّ ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموَن }إليها منكر منهى عنه يف شرعة اإلسالم فاهلل يقول: 

 ( .71)آل عمران:  {َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن اْلَحقًَّ

 

 جذور التباين بين الفكر الغربي والفكر اإلسالمي :

اإلطار » إن جذور التباين بني الفكر الغربي والفكر العربي اإلسالمي هي اختالفات راسخة وعميقة يف 

خلالق الكون، ولإلنسان اليت حتكم تصور أهل كل ثقافة للكون ؛ و« الصيغة الذهنية» أو « الفكري العام

هي ما يعرب عنه يف الفكر « الصيغة»ودوره يف احلياة، ولغايات احلياة ذاتها، وللمعرفة والعلم والعقل. وهذه 

استناًدا إىل أن من معاني اللفظة يف اللغة « الصيغة» . وأوثر ترمجتها إىل Paradigmالغربي مبصطلح 

الذي تشتق منه كلمات أخرى. ويرتجم املصطلح يف بعض « للغوياجلذر ا» أو « الصيغة اللغوية»اإلجنليزية 

أو النموذج األساسي، أو النموذج اإلرشادي، وال أزكى هذه الرتمجة ؛ ألنها « االجتاه»الكتابات بأنه 

 كبري. _فيما أرى  _والفرق بينهما  Model« منوذج»ومصطلح  Paradigmتسوى بني مصطلح 

الذي « االعتقادي»: الغربي واإلسالمي مرده إىل اختالف يف التصور أقول: إن التباين بني الفكرين

 ملفاهيم كلية، أنتقى منها ما يلي :« الرؤية الذهنية» يفرز اختالفات يف « معريف _اجتماعي » يواكبه تصور

 «العالم»مفهوم 

، وباحلياة اآلخرة املتصل بذات اهلل وصفاته« الغيب»عاملان: عامل « العامل»من ثوابت الفكر اإلسالمي أن 

ويدخل فيه كل ما يف األرض ويف الكون من ذوات وأشياء وظواهر « الشهادة» واملالئكة واجلن. وعامل 

 وأحداث وعالقات جترى وفًقا لسنن اهلل يف الكون .

)األنعام  {الًَّ ُهَو َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب اَل َيْعَلُمَها ِإ}ومصدر العلم بعامل الغيب يف التصور اإلسالمي هو اهلل 

، واإلميان بالغيب ضرورة يف االعتقاد اإلسالمي، «الوحي»( واملعارف املتصلة بعامل الغيب مصدرها هو 59:
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وإنكاره خيرج املرء من زمرة املؤمنني. وعامل الشهادة ماثل يف كتاب الكون املفتوح، الذي هيأ اهلل اإلنسان 

 جريب، وتسخري ما فيه لعمران األرض، وفًقا ملا شرع اهلل .لقراءته وتدبره بالبحث والدراسة، والت

والفكر الغربي يتناقض تناقًضا حادًًّا مع ما يتصوره الفكر اإلسالمي عن العامل؛ إذ حتكمه بوجه عام 

وحده، وال شيء قبله وال شيء بعده، وما عدا « املشهود»اليت يؤمن أنصارها بالعامل « الفلسفة الطبيعية»

« النبوة»، وهذا يعنى رفض الوحي السماوى بصورة مطلقة، ورفض فكرة «ميتافيزيقية»ود خرافة العامل املشه

واملعجزات، وقصر املعارف على ما هو حسي، أو ما ميكن أن يشاهد. وللمعرفة منهج مفضل يف الفكر 

 « .املنهج التجرييب»الغربي هو 

 «اإلنسان»مفهوم 

أنه أكرم خملوقات اهلل، ومتيزه على ما عداه من املخلوقات يؤكد الفكر اإلسالمي يف رؤيته لإلنسان، 

راجع إىل ما فطره اهلل عليه من قابليات هيأت له قدرات يف إدراك املؤثرات الكونية واالجتماعية، 

واالنفعال بها، واالستجابة هلا بكل ما ركب فيه من طاقات عقلية مثل التفكري، والتأمل، والتذكر، 

 استشراف املستقبل، واالختيار .والتدبر، والتوقع، و

خليفة اهلل يف عمارة األرض مبا أقدره اهلل عليه، يف الكشف عن أسرار  _يف الفكر اإلسالمي  _واإلنسان 

اخلالق يف الكون، ويف األنفس، وبقدرته على اختزان املعارف، و استدعائها، وتوليد معارف جديدة يوظفها 

 تنمية احلياة وترقيتها .يف نشاط متجدد، وابتكارات تؤدى إىل 

ويعرتف اإلسالم باحلرية اإلنسانية، وباالختيار اإلنساني، دون حتم أو إطالق، فالفرد حر، حبيث ال 

تنفى حريته حرية اآلخرين، واجلماعة حرة بصورة ال تهدر حرية الفرد، وأفراد النوع اإلنساني متساوون 

، وليس يف اإلسالم خطيئة موروثة، ويقرر اإلسالم يف عبوديتهم هلل، ومتساوون يف حقوقهم وواجباتهم

 {َواَل َتـِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرْى}( 13)اإلسراء:  {َوُكلًَّ ِإْنَساٍن َأْلَزْمَناُه َطاِئَرُه ِفي ُعُنِقه}مسئولية الفرد 

 {ٍم َحتًَّى ُيَغيًُِّروا َما ِبَأْنُفِســـــِهمِإنًَّ اللًََّه اَل ُيَغيًُِّر َما ِبَقْو}( كما يقرر املسئولية االجتماعية 164)األنعام: 

والتعارف أوىل خطوات التعاون والتكامل يف « التعارف»( والتبادل الفكري بني الثقافات غايته 11)الرعد :

أداء أمانة االستخالف عن اهلل يف التعمري واإلنشاء. والتبادل الثقايف مشروط بأال يكون فيه ما يناقض عقيدة 

َودًَّ َكِثرٌي ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو َيُردًُّوَنُكْم ِمْن َبْعِد ِإمَياِنُكْم ُكفًَّاًرا َحَســــــــًدا ِمْن ِعْنِد }يعته اإلسالم وشر

 (.109)البقرة: {َأْنُفِسِهم
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« الوضعية املنطقية»وتؤكد « الطبيعة»وينظر يف الفكر الغربي إىل اإلنسان على أنه مفردة من مفردات 

اإلنساني ال خيتلف يف طبيعته وال يف منهجيته « العلم االجتماعي»لسلوكية يف علم النفس على أن واملدرسة ا

مبعنى أن البحث يف العلم االجتماعي جيب أن جيرى معزواًل عن السياقات « العلم الطبيعي» عن 

والصرامة » لباحث، االجتماعية، ومفرًغا من القيم الدينية واخللقية أو االجتاهات الفكرية والنفسية لدى ا

مثلما هما مطلوبتان يف البحث الطبيعى ؛ « البحث االجتماعي» واملوضوعية الكاملة مطلوبتان يف « العلمية

 _تضاهي قوانني العلوم الطبيعية واحليوية  _حتى يتأتي للعلم االجتماعي أن يصل إىل قوانني ونظريات 

بسلوك األفراد « التنبؤ»ت والديناميات االجتماعية وإىل للعالقا« املوضوعي»من شأنها أن تؤدى إىل التفسري 

 « .ضبط السلوك والتحكم فيه»واجلماعات، وأخرًيا 

 واملعرفة« العلم»مفهوما 

يف اإلسالم أنه مفهوم شامل، فهو يعين كل معرفة منظمة يصل إليها الفكر « العلم»يصدق على مفهوم 

أو النظر والتأمل الذاتي، واملالحظة والتجريب، والتعامل اإلنساني، من خالل: الوحي اإلهلي، واإلهلام، 

 الفعلي مع الظواهر الطبيعية واالجتماعية .

عما سبقها وما تالها من حضارات هي أنها قد انبثقت من « احلضارة اإلسالمية»واملزية اليت تنفرد بها 

لنصوص القرآن الكريم. وقد  نصوص القرآن الكريم واعتمدت عليه، وجاءت السنة النبوية املشرفة شارحة

كثفت السيدة عائشة رضى اهلل عنها تعبريها عن أثر القرآن يف بناء احلضارة اإلسالمية حني سئلت عن 

فأجابت: كان خلقه القرآن. وقد حدد القرآن الكريم إطار املعرفة اإلنسانية بأنها النظر  eخلق رسول اهلل 

 اآلفاق ويف األنفس، وهو إطار شامل وواسع وعميق، يشمل يف _عز وجل  _العلمي الدءوب إىل آيات اهلل 

علوم الدين وعلوم الدنيا، أو علوم النقل وعلوم العقل اليت تستوعب كل ما أنتجه وينتجه الفكر اإلنساني 

من العلوم واآلداب والفنون اليت تتسق مع فلسفة الدين اإلسالمي، وروح احلضارة اإلسالمية اليت وصفها 

 بأنها حضارة عمران . «ابن خلدون»

رحبة واسعة، تستوعب علوم الكون واحلياة، وتستوعب علوم  _يف الفكر اإلسالمي  _ودوائر املعرفة 

َأَوَلْم َيْنُظُروا ِفي َمَلُكوِت السًََّمَواِت َواأَلْرِض }الدين واللغة واالجتماع البشري، وهذا ما تؤكده اآلية الكرمية 

( وإنتاج املعارف يف هذه اجملاالت الواسعة واملمتدة 185)سورة األعراف : {ْيٍءَوَما َخَلَق اللًَُّه ِمْن َش

ال يتم إال باملعاناة وبذلك اجلهد، وتنوع املنهج، والصرب على ما يالقيه العلماء يف  _والعميقة واملتجددة 
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َأَلْم َتَر }القائل: سبيل حتصيل املعارف وتوليدها وشكر املنعم على ما يتم إجنازه منها. وصدق اهلل العظيم 

)لقمان:  {ـاٍر َشُكورَأنًَّ اْلُفْلَك َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِبِنْعَمِة اللًَِّه ِلُيِرَيُكْم ِمْن َءاَياِتِه ِإنًَّ ِفي َذِلَك آلَياٍت ِلُكــلًِّ َصبًَّ

31. ) 

سائدة فيه ميايز أن الفكر الغربي استناًدا إىل الصيغة الكلية ال _دون خماطرة كبرية  _هذا وميكن القول 

بني املعارف، ومييز بعضها عن بعض. ومناط التأكيد يف الفكر الغربي علىالعلوم الطبيعية واحليوية وال 

اعرتاض لنا على هذا التأكيد؛ إذ إن هذه العلوم تتصل أوثق اتصال حبياة اإلنسان، واإلجنازات فيها كما 

عرفة فروع شتى يف فقه العبادات واملعامالت؛ ألنها : أوىل من م_يرمحه اهلل  _يقول الشيخ وحمد الغزالي 

 ( .15األصل، ورعاية األصل أرجح من رعاية الفروع)

ولعل ما يلفت االنتباه يف الفكر الغربي بالنسبة ملفهومي: العلم واملعرفة هو التصنيف الغربي الشائع 

” know what’s”املاهياتيف صنفني أساسيني، هما: معرفة  _يف األعم واألغلب  _للمعارف، وحصرها 

يف  _أو ينبغي أن يتحكم  _وإهمال صنف ثالث يتحكم ” know how”ومعرفة الكيفيات أو التقنيات 

توليد املعارف ويف توظيفها، وهو جمال واسع تدخل فيه املعتقدات الدينية والقيم اخللقية واملعارف النقلية 

يف جمالي: املاهيات والتقنيات، وهو جمال وردت والعقلية اليت تضبط توليد وتوظيف املعارف املولدة 

 ( .16)1975إشارة ذكية إليه فيما كتب أحد فالسفة الغرب عام 

وقد أدى إهمال الفكر الغربي الواضح هلذا اجملال الذي يعرب عنه على أنه جمال معريف يتصل بتحديد 

يشيع يف الفكر الغربي أن أدى هذا اإلهمال إىل أن ” know where to”غايات العلم وتعيني مسارته

افرتاض  -فيما أرى-وهذا « التجريب والتحليل»الطريقة الوحيدة لتوليد معارف صادقة يعتمد عليها هي 

خاطئ تؤكد خطأه دراسات كثرية، أجريت يف الغرب حول طرق املعرفة، وأثبتت أن لتوليد املعارف طرًقا 

ومجالية  Practicalوعملية  Intuitiveمية وإهلا Spiritualشتى حددتها يف أنها: أساليب روحية 

(Aesthetic (17. 

 مفهوم العقل :

؛ فالفكر الغربي « العقل»ومن أبرز املعامل الفارقة بني التصور اإلسالمي والفكر الغربي املعاصر مفهوم 

ثري من يعزل الدين عن الدولة، وينفى عامل الغيب، وحييله إىل التفكري اخلرايف أو األسطوري، وال يؤمن ك

مفكري الغرب بالوحي، وال بإعمال النصوص القرآنية احملكمة يف أمور ختص الشئون الدنيوية، ويرون أنه 



 

17 

ال سيادة على العقل إال للعقل، وأن املعارف املستقاه من النصوص الدينية جيب أن تبقى وحصورة يف 

ن معتقداته، أو القيم واملبادئ اليت العبادات والطقوس الدينية، وأن الباحث العلمي جيب أال يسقط أيًًّا م

يف البحث « الصارمة»يؤمن بها على موضوع حبثه، أو أن يتأثر بأي منها يف منهجية البحث ؛ فاملوضوعية 

العلمي مطلب أساسي يف البحث. وأفضل البحوث هي تلك اليت تستخدم فيها املعادالت الرياضية البحتة. 

ث بني املوضوعات اجليولوجية واملوضوعات النفسية واالجتماعية، البح« منهجية»ويسوى الفكر الغربي يف 

مؤسس على منهجه، « العلم»واملوضوعات االقتصادية، حبجة أن منهج البحث العلمي واحد، وأن تعريف 

وليس على املوضوع الذي يتناوله الباحث بذلك املنهج ؛ إذ إن املوضوعات تتعدد وتتنوع أما منهج البحث 

من حيث املبادئ العلمية، فال فرق بني أن يكون موضوع البحث العلمي سرعة الضوء العلمي فواحد 

وقوانني انعكاس األشعة أو انكسارها، وبني أن يكون موضوع البحث هو تذكر اإلنسـان، أو الفوارق 

 ( .18الطبيعية يف اجملتمع)

نيا على سواء فرض عني والتصور اإلسالمي ميجد العقل، ويرى أن إعماله يف شئون الدين وشئون الد

على أنه إذا تعارض العقل والنقل أخذ مبا دل  _إال قلياًل ممن ال ينظر إليه _ويتفق أهل امللة اإلسالمية »

 ( .19«)عليه العقل

حجة عقلية، وكثرية تلك اآليات اليت وردت فيه حتض على  _معجزة اإلسالم  _والقرآن الكريم 

 فرادى وجمتمعني . _لتدبر والنظر يف آفاق الطبيعة ويف أنفس البشر إعمال العقل، وتدعو إىل التفكري وا

والعقل هو أمثن ما وهبه اهلل لعباده وفطرهم عليه، ولكنه ال يولد تامًًّا ناضًجا وإمنا يتم وينضج بوسائل 

شتى، تقوم عليها قوى تربوية خمتلفة: التنشئة االجتماعية داخل األسرة، ومؤسسات التعليم، واإلعالم، 

 وقادة اجملتمع يف مستوياتهم املختلفة .

ونظًرا لتوزع جهود تنمية العقل بني هذه املؤسسات كان ضروريًًّا أن تكون هناك مرجعية نهائية، حيتكم 

إليها الناس إذا اختلفوا، بعد إعمال عقوهلم يف أمور دنياهم ودينهم، واملرجع النهائي يف شئون الدين 

ألهل املعرفة والثقة يف اجملال املختلف. وهكذا يتضح أن « العقل اجلمعي»والدنيا هو رأى األمة، أى رأي 

 رشيدة وعاقلة.« وسطية»اإلسالم ال ينفى العقل، بل ميجده ويدعو إىل إمنائه، ويؤاخي بينه وبني النقل يف 

وقصور العقل البشرى أمر يشهد له التقدم العلمي والتقين عرب العصور، فما ارتأته عقول البشر من 

قد أبطلته عقول العلماء يف القرن العشرين؛ حتى ليبدو أن  _مثاًل  _العلماء يف القرن الثامن عشر امليالدي 
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استحال إىل ما يشبه األساطري واخلرافات مبضى « نظرية علمية»ما كان ينظر إليه يف املاضي على أنه 

ا اإلسالم إىل متابعة النظر فيها الوقت، وبتعاون العقل البشري اجلمعي يف اجملاالت املختلفة اليت دع

وتسخريها أفضل تسخري ممكن للعمران البشري، الذي استخلف اإلنسان يف تأسيسه وتطويره مبا يالئم 

 احتياجات الناس ومعطيات اإلجنازات العلمية والتقنية يف احلضارة اإلنسانية .

 الحوار: السبيل األوحد للتعامل

ار هو السبيل األوحد للتعامل بني الثقافات واجلماعات واألفراد. أحسب أني ال أبالغ إن قلت إن احلو

ترفض العنف والتحارب والتصادم والصراع. وترى  _حتى اليوم  _وأعتقد أن اخلربة اإلنسانية املشرتكة 

أن الدعوة إىل أي من بدائل احلوار ال تعنى يف التحليل النهائي إال تدمري الذات، وإبادة اجلماعات 

حتط من قدر الداعني إليها، وتسيء إىل حاضر البشر « جاهلية»تمعات. وأنها دعوة وختلف اجمل

ومستقبلهم، وخاصة يف عصر تقدمت فيه وسائل التواصل بني الناس بصورة مل يسبق هلا مثيل يف تاريخ 

 اإلنسانية .

ما كنه هذا احلوار فلنسلم بأن احلوار بني البشر منجاة من شرور كثرية ال حتتملها اإلنسانية، ولنتساءل 

الذي نقرتح أن يقوم بني الفكر الرتبوي الغربي والفكر الرتبوي يف الدول العربية اإلسالمية؟ وما الشروط 

 تكفل إجناح مثل هذا احلوار املنشود؟ فلننظر يف املعنى اللغوي أواًل . واملالبسات التى

(، واحلوار أو 14)االنشقاق : {ْن َلْن َيُحور ِإنًَّــــــــُه َظنًَّ َأ }حار حيور حوًرا: رجع، ويف القرآن 

َفَقاَل }احملاورة يعنيان تبادل الكالم بني طرفني يف أمر يهمهما، وفيه معنى اجلدل، ففي القرآن الكريم 

يعين أن يراجع فرد أو مجاعة كالم فرد آخر أو مجاعة »( والتحاور 34)الكهف : {ِلَصاِحِبِه َوُهَو ُيَحاِوُرُه

 ( .1)اجملادلة : {َواللًَُّه َيْســـَمُع َتَحاُوَرُكَما}القرآن الكريـم أخرى. ويف 

يف اهلندسة: اخلط املستقيم الواصل « احملور»العود من حديد أو غريه تدور عليه البكرة، و«: واحملور»

وهي املراكز األساسية اليت يدار حوهلا. ويقال: قلقت وحاوره: « وحاور»بني قطيب الكرة، ومجعه 

 ( .20اضطربت أموره)

ويستفاد من هذه املراجعة اللغوية أن احلوار يتصل بكليات األمور ووحاورها ومراكزها، وأنه أداة للوصل 

بني طرفني أو قطبني، وأنه وسيلة لتجنب القلق واالضطراب يف أمور تهم حياة البشر. تلك هي الداللة 

 « .السياق»أن تستكمل بداللة وهي وحدها غري كافية، وجيب « احلوار»املعجمية للفظ 
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والسياق يعنى أن ينظر يف احلوار دائًما إىل تأثري األزمنة واألمكنة واألحوال العامة اليت تكتنف احلوار، 

 ملا هلا من آثار إجيابية وسلبية يف مسرية احلوار ويف العائد منه .

قدر الطاقة باملعامل األساسية  يف هذه الدراسة أريد به اإلحاطة _حتى اآلن  _واحلديث الذي أسلفناه 

 يف سياق احلوار املنشود بني الفكر الرتبوي الغربي املعاصر وبني الرتبويني العرب .

ورغبة يف جتنب التكرار فإنى أرى هنا أن احلوار املنشود يراد له أن يتم بني عقلني مجعيني: عقل 

يعنى أن يفقه كل طرف يف احلوار كنه  عربي مسلم، وعقل غربي. والوصال العقلي بني فردين أو مجاعتني

اخلطاب السائد عنه يف عقل الطرف اآلخر ؛ أي أن الطرفني املتحاورين ال يقدمان على احلوار، وعقل كل 

منهما صفحة بيضاء فارغة من تصور لآلخر، ولكن احلوار دائًما جيرى متلبًسا بصورة ذهنية مستقرة يف 

ورة الذهنية ذات أثر كبري على احلوار. فما هو اخلطاب السائد عقل كل طرف عن الطرف اآلخر. وهذه الص

 عن العرب واملسلمني يف الفكر الغربي؟

قد ال جناوز احلقيقة كثرًيا إن قلنا: إن املقوالت الغربية الشائعة عن العرب يف الفكر الغربي متثل 

سرية وخيتلفان عنه يف شدة املقوالت يف هذا الفكر، وللتيار الرئيسي جانبان يوازيانه يف امل« التيار الرئيسي»

، وهناك جانب آخر «التيار الرئيسي»وحدتها ؛ فثمة جانب يتصور العرب يف أوضاع أفضل مما يشيعه 

 يف الفكر الغربي بعامة .« التيار الرئيسي»يرى أن صورة العرب أسوأ كثرًيا مما يتصور 

ية عن العرب سواء يف ذلك املؤسسات العلمية ويف ضوء هذا التحديد أقول: إن الشائع يف البيئات الغرب

 ( :21والسياسية متثله مقوالت على النحو التالي)

إن العرب بسبب ارتباطهم باإلسالم ال يتقبلون ما يتحدث عنه الفكر الغربي وتشري إليه كلمات مثل  _

لتقدم يف البيئة احلرية، والدميقراطية، وتعدد اآلراء، وتنوع الرؤى ؛ ولذا فإن وحاوالت التحديث وا

 العربية سوف تفشل متاًما .

إن الثقافة العربية متثل نسًقا مغلًقا، وإن أبناءها عاجزون عقليًًّا ونفسيًًّا عن استيعاب اآلخر فكًرا أو  _

 ثقافة أو حضارة.

إن العرب إن أرادوا نهوًضا وتقدًما فإن عليهم أن يسلكوا ذات املنهج الذي سلكه ويسلكه الغرب منذ  _

 _باملفهوم الغربي _ر النهضة، مبعنى أن يتخلوا عن القيم الدينية املعوقة للتنوير والتقدم احلضارى عص
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وأن يتبنوا القيم اليت آتت مثاًرا جنية يف ثورات الغرب: الثورة العقلية والثورة الصناعية والثورة العلمية 

 والتقنية اليت تتجلى للناظرين يف كل مرافق احلياة .

ب إىل هذا أن يكونوا تابعني للغرب باختيارهم، فهذا أفضل من أن يقهروا على تبيعتهم وسبيل العر

للغرب، ومن أجل هذه الغايات الغربية كان التنادي بالعوملة وضرورة اللحاق بالدول املتقدمة يف كافة 

 جوانب احلياة السياسية واالقتصادية والثقافية والتعليمية .

ال يقتصر على مفكري الغرب ؛ وأن « االستتباعي»هنا أن هذا اخلطاب وإحقاًقا للحق جيب أن نقرر 

مقوالته الرئيسية قاهلا مفكرون عرب، وال يزال بعض املفكرين يرددها يف الصحافة اليومية واألسبوعية، 

يف الفكر « التيار السائد»ويف الندوات واملؤمترات. وأصحاب هذه املقوالت من املفكرين العرب ال ميثلون 

بعض النخب الثقافية يف بعض الدول العربية من العلمانيني « صفوة»عربي اإلسالمي، وإمنا ميثلون ال

واملاركسيني، ممن ابتلوا بالتغرب والتبعية الفكرية للغرب الرأمسالي الليربالي أو الغرب الذي كان 

 أو ماركسيًًّا .« اشرتاكيًًّا»

 الغربي متثله مقوالت مثل مايلي : هذا واخلطاب السائد يف البيئات العربية عن الفكر

التيار السائد يف الفكر الغربي تيار متعصب، وكاره لإلسالم واملسلمني. وشواهد هذه الكراهية ماثلة  _

تارخييًًّا يف موجات احلروب الصليبية، ويف االستعمار الغربي للدول العربية بكل ما صاحبه من استعمار 

لغرب يف االستعمار االستيطاني جلأ إىل غزو عقول العرب ثقافيًًّا، سياسي واقتصادي وثقايف. وحني فشل ا

واستخدم يف هذا كل احليل، واصطفى حكومات عربية تيسر له كل مظاهر اهليمنة واالستعالء على 

 شعوبها.

إن العالقات القائمة بني الدول العربية والدول الغربية، وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية،  _

أنها تتم ملصاحل الدول الغربية اليت تعلى دائًما القيم املادية على القيم الروحية، وتهدر كرامة تتسم ب

 الشعوب األخرى يف سبيل رخاء احلياة يف الدول الغربية .

الفاضح الذي متارسه الواليات املتحدة ضد العرب يف مناصرة « التحيز»وأقرب الشواهد الراهنة  _

وعة للشعب الفلسطيين، واحلصار القاتل الذي ميثل إبادة مجاعية للشعب إسرائيل ضد احلقوق املشر

العراقي، واحلصار الذي ظل مفروًضا على ليبيا لسنوات طويلة، واحلصار املفروض على السودان، ومساعدة 

 إسرائيل بصورة مباشرة يف التسليح املتميز ؛ لتظل متفوقة دائًما على الدول العربية مجيعها .
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ول الغربية بوسائل شتى إىل تعميق جتزئة الدول العربية، وتشجيع النزاعات القطرية لدى سعت الد _

 احلكام واملثقفني العرب، وإثارة النزعات الطائفية والعرقية والدينية لدى األقليات يف الدول العربية .

ة وحقوق اإلنسان يف مساندة األنظمة احلاكمة املستبدة بشعوبها يف الدول العربية، وتناسى الدميقراطي _

الدول العربية، واصطناع معايري مزدوجة يف القضايا اإلقليمية والعربية، يكفل للواليات املتحدة خباصة، 

 والدول الغربية بعامة، إحكام قبضتها على الدول العربية سياسيًًّا واقتصاديًًّا وثقافيًًّا.

ريق وسائل اإلعالم العاملية واحمللية أن إن التفوق العلمي والتقين الراهن يف الغرب قد مكنه عن ط _

 يزرع يف نفوس العرب مشاعر اإلحساس بالدونية واالنبهار بإجنازات الغرب، واالفتتان حبضارته .

سوف تكون ماثلة بصورة مكثفة أو خمففة، حني يلقى الفكر « اخلطابني»وأحسب أن مقوالت هذين 

ليم. وعلى كل طرف من طرفى احلوار أن ينقد بطريقة ذاتية العربي الفكر الغربي، يف جماالت الرتبية والتع

وطواعية الصورة الذهنية اليت ترسبت ورسخت يف عقول أبنائه ووجداناتهم عن الطرف اآلخر ؛ وهذا يعنى 

 أن يلتزم ممثلو الطرفني بشروط وحددة للحوار.

 شروط لنجاح الحوار

، «االستبدال الثقايف»أو « االستئصال الثقايف»ة أن يستقر يف عقول ووجدانات ممثلي الطرفني أن فكر _1

عمل غري »مبعنى أن يتخلى أبناء ثقافة ما عن انتمائهم إىل ثقافتهم وأن يدخلوا مكرهني يف ثقافة أخرى 

، وال يقل يف بشاعته وسذاجته أيًضا عن اهليمنة العسكرية أو السياسية أو االقتصادية، وماثل «أخالقي

ة الدول اإلسالمية يف االحتاد السوفييت وحالة البوسنة واهلرسك وكوسوفا يف لكل ذي بصر وبصرية حال

 أوروبا.

أن يعلن الطرفان عن أن الغاية من احلوار هي التبادل والتشاور من أجل التعارف الذي يعقبه تآخ  _2

 العامل .مهنى يف أمور الرتبية، وهذا هو قلب عملية التنمية املنشودة يف كل أحناء « تكافل»إنساني و

مصدر غنى من مصادر احلضارة اإلنسانية، « التغاير احلضاري»و« التنوع الثقايف»تعميق اإلميان بأن  _3

وأن احلضارة الغربية يف مرحلة من مراحل تطورها قد ازدهرت وأمثرت بفضل ما نقلته عن احلضارة 

سبقها من حضارات: اليونانية  العربية اليت نشأت يف األندلس ..وكانت احلضارة العربية قد استوعبت ما

والرومانية والفارسية، فصهرتها يف بوتقة إسالمية استفاد منها الغرب يف عصر نهضته، على حنو يشهد به 

 املعتدلون من مفكرى الغرب .
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ليس حواًرا سياسيًًّا أو اقتصاديًًّا وإمنا هو حوار  _يف جوهره  _أن يؤمن ممثلو الطرفني أن حوارهما  _4

هدفه اجلوهرى هو خدمة البشر، ورفع مستواهم،  _وار املهين شأنه شأن العمل املهين مهين، واحل

وزيادة فاعليتهم العقلية، وتعضيد كفايتهم االجتماعية؛ ليكونوا أكثر قدرة على إعمار الكون، وأعظم أثًرا يف 

أن يتخلص من أي حتقيق سعادة اإلنسانية، ويف عبارة أخرى أقول: إن املهنى يف عمله ويف حواره جيب 

ضغط متليه عليه يف خدمته للناس قوة سياسية أو إدارية أو اقتصادية أو عسكرية، وحلية كانت أو إقليمية 

 أو دولية، كما جيب أن يتجنب األهواء والشهوات العرقية والدينية واجلنسية والطبقية واالجتماعية .

يف ثقافته هو عن « اخلطاب السائد»حقيقة ومن شروط احلوار املنتج أن يفقه ممثلو كل طرف فيه  _5

ثقافة اآلخر الذي حياوره، وأن ينقده نقًدا ذاتيًًّا موضوعيًًّا ؛ ليتبني أوجه الصواب، ومواطن اخلطأ يف هذا 

اخلطاب، وأعتقد أن مثل هذا النقد سوف يسفر عن كثري من اجلوامع املشرتكة بني الفكر الغربي والفكر 

أكد الرتبويون الغربيون أن ما ُيشاع عن الثقافة العربية يف أذهان الغربيني، من العربي اإلسالمي، وسوف يت

أنها ثقافة عدوانية يتسم أبناؤها بالعنف واجلمود أو التصلب ظلم فادح وجهل فاضح. ويف ضوء مثل هذه 

الشعور الشروط يتوقع أن جيرى احلوار املنشود يف جو يتسم بالندية واحلرية، وينأى عن االستعالء، أو 

 بالنقص، أو االفتتان بإجنازات سطحية مؤقتة يف أي من اجلانبني: عامل الغرب والعامل اإلسالمي العربي .

 وأنتقل اآلن إىل بيان الكيانات اليت تقوم بهذا احلوار، والصور اليت ميكن أن حتقق غاياته .

 كيانات الحوار وصوره:

عاصر والفكر العربي اإلسالمي جيب أن ينهض به أحسب أن التحاور بني الفكر الرتبوي الغربي امل

املؤهلون هلذا احلوار علميًًّا ومهنيًًّا، وأعنى بذلك أن يستشعر الرتبويون يف الفكرين العربي والغربي أنهم 

تتوزع نشاطاتها يف الثقافات املختلفة، ولكنها توشك أن تكون ثقافة خاصة، هلا معايري « مهنة»ينتمون إىل 

مثل يف نشاطات كلية يتم الرتكيز عليها، وإن اختلفت أساليب األداء فيها من ثقافة إىل عامة وحددة، تت

 أخرى، والستيعاب هذه الثقافة وسائل خمتلفة أبرزها ما يلي :

رفيع املستوى يتطلب أن يكون املشارك فيه من كل  االبتعاث للدراسة وللتأهيل العلمي_ 1

عليًما بغايات الرتبية ونظرياتها وممارساتها، وليس لدينا مقياس طرف من أطراف احلوار فقيًها تربويًًّا، 

وحدد هلذا الفقه ميكن االعتماد عليه سوى املؤهل الرتبوي، وحده األدنى يف كل طرف من أطراف احلوار 

اليت يتم احلصول عليها باالبتعاث الطويل إىل اجلامعات العربية والغربية، وهذا « درجة الدكتوراه»هو 
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وهي: ابتعاث عدد من  _يف نظري  _يستبعد املمارسات األرستقراطية بالبهلوانية غري اجملدية  املعيار

املدرسني العرب إىل بعض دول أوروبا وإىل الواليات املتحدة األمريكية ؛ لالطالع على التقدم الرتبوي يف 

حباط، ومثرية لليأس ودعوة مدعاة لإل _فيما أرى  _تلك الدول ملدة ثالثة أو ستة أشهر. مثل هذه املمارسة 

لالفتتان باآلخر، فكيف يتصور أن يستفيد معلم أو مدير مدرسة من مثل هذا االبتعاث، وهو بالتأكيد 

غريب عن الثقافة الغربية، وغري جميد للغة البلد الذي يبتعث إليه، وما يتناقله املعنيون بأمر تدريب 

جل منها كل تربوي عربي وجيب العدول عنها بصفة املعلمني عن هذه املمارسة من أحداث وحكايات خي

 نهائية.

ولست أريد أن أفرض تصوري لالبتعاث إىل الدول الغربية وقد مارسته ملدة مخس سنوات إىل الواليات 

املتحدة، ولكنين أقول إن احلد األدنى لالبتعاث اهلادف إىل معرفة نظم التعليم يف الدول الغربية حيتاج يف 

 ث سنوات ملن جييد لغة البلد الذي يبتعث إليه .األقل إىل ثال

 توثيق العرى بين الجمعيات املهنية العربية والغربية : - 2

يف دول الغرب مجعيات مهنية ذات شأن عظيم يف تبادل احلوار املهين بني الفكر الغربي والفكر العربي 

ية العاملة يف هذه اجلمعيات، اإلسالمي، وواجب أن تنفر طائفة من الرتبويني العرب الكتساب العضو

 واملشاركة يف أعماهلا وأزكي يف هذا الصدد املؤسسات اليت يتضمنها امللحق األول يف هذه الدراسة.

ويتمثل التبادل يف حضور املؤمترات والندوات واحلصول على الدوريات الشهرية، وربع السنوية والكتب 

 ت .اليت تصدر يف جملدات خاصة سنوية عن هذه اجلمعيا

 

 ـ الترجمة : 3

يف بعض البالد العربية مشروعات قومية للرتمجة من لغات أجنبية، وقد دلين اطالعي على الكتب 

املرتمجة يف نطاق هذا املشروع يف مجهورية مصر العربيـة ) اجمللس األعلى للثقافة ( خلوه من ترمجة بعض 

الذي « األلف كتاب » أن مشروع ترمجة الكتب يف الفكر الرتبوي الغربي إىل اللغة العربية، وأحسب 

اضطلعت به إدارة الثقافة يف وزارة الرتبية والتعليم يف مخسينيات القرن العشرين وستينياته كان أكثر 

 اهتماًما برتمجة الفكر الرتبوي الغربي .
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وفًقا  -ولذا فإن كليات الرتبية واجلمعيات املهنية الرتبوية يف الوطن العربي حباجة إىل أن ختتار 

بعض األدبيات الرتبوية الغربية لرتمجتها إىل اللغة العربية، ولست حباجة كبرية  -ملعايري ونظام أولويات 

إىل لفت االنتباه إىل أن الرتمجات الرتبوية حتتاج إىل أن يستحوذ من يتوالها على ثالث مهارات: إجادة 

لى قدر كبري من املعرفة واخلربة بداللة اللغة اليت يرتجم عنها، وإجادة اللغة العربية، وأن يكون ع

املصطلحات يف اللغة اليت يرتجم منها، وفًقا لداللة األسيقة العامة واخلاصة اليت تكتنف املواد اليت يراد 

 ترمجتها .

 تبادل الزيارات بين أعضاء هيئات التدريس : - 4

ول العربية تنظيم برامج تبادل ومما يثري احلوار بني الرتبويني يف الدول الغربية ونظرائهم يف الد

الزيارات بني أعضاء هيئات التدريس يف كليات الرتبية والعاملني يف وزارات الرتبية والتعليم ويف مراكز 

البحوث املختلفة، وأعتقد أن برناجًما هلذا التبادل كان قائًما إىل وقت قريب ويستفيد منه أعضاء هيئات 

لعلوم والصيدلة، وجيب أن يتم التوسع فيه ليشمل كليات الرتبية يف التدريس يف كليات الطب واهلندسة وا

 العاملني العربي والغربي .

 ـ تنسيق جهود التبادل التربوي : 5

ورغبة يف تنظيم اجلهود اليت تبذل يف حتقيق أهداف احلوار املنشود جيب أن تقوم يف الدول العربية 

املنطقة العربية وتنسيقها، تفادًيا للتكرار، ورغبة يف تقليل هيئة أو أكثر بتنظيم مجيع اجلهود اليت تبذهلا 

التكلفة وجتنب إهدار الوقت واملال، وأقرتح أن يعهد بهذا التنظيم والتنسيق إىل وزارات التعليم يف كل بلد 

عربي مبعاونة مجعياتها الرتبوية واملهنية، وأن يتوىل مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ومنظمة الرتبية 

والثقافة والعلوم جبامعة الدول العربية بتنسيق وتقويم األنشطة اليت تبذل يف جماالت هذا احلوار الرتبوي، 

 وأن حترص املنظمة واملكتب على دعم جهود التبادل الرتبوي بني الغرب والدول العربية ماديًًّا ومعنويًًّا .

 طبيعة العلم التربوي :

يه حتاور الرتبويني العرب مع الفكر الرتبوي الغربي أن يفقه ومن موجبات معرفة السياق الذي جيري ف

العلم » طرفا السياق كنه املوضوعات اليت يدور حوهلا احلوار، وأعين بذلك طبيعة مـا نطلـق علـيه 

، إن علم الرتبية ليس علًما خالًصا يضارع يف بنيته العلوم ذات البنية املنتظمة وحكمة البناء «الرتبوي 

أو اللغة ؛ إذ أن لكل منهما بنية ـ مستقرة نسبيًًّا ـ يبين فيها الالحق على السابق، ويثري تعلم كالفيزياء 
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السابق منهما تعلم الالحق وييسره على حنو يستفيد منه واضعو املناهج ومطوروها والقائمون على التدريس، 

 « .التعليم » ابتغاء حتقيق اهلدف األمسى من الرتبية وهو 

ما أرى ـ علم من علوم األداء أو علم من علوم املمارسة، كالطب والزراعة واهلندسة. وتتميز والرتبية ـ في

علوم األداء مجيعها بأنها تستند إىل علوم أساسية أخرى، تتوافر فيها نظريات وقوانني ومباديء تتصل ) 

بطبيعة املادة اليت يتعلمها،  واحلديث عن الرتبية ( بطبيعة املتعلم ـ بدنيًًّا وذهنيًًّا ووجدانيًًّا ـ كما تتصل

واسرتاتيجيات تعلمها وتعليمها، وللرتبية روافد من جماالت معرفية نظرية متخصصة مثل: الفلسفة وعلم 

النفس وعلوم اللغة وعلم االجتماع وعلم احلياة والفسيولوجيا وغريها من العلوم واملعارف، وتظل الروافد 

ونة مبمارستها، واكتشاف مدى صدق هذه املعارف وصالحيتها يف معارف نظرية، وقيمتها لعلم الرتبية مره

 املمارسة الفعلية يف بيئة اجتماعية معينة.

والفجوة بني املعارف النظرية وتوظيفها يف جماالت احلياة ليست مقصورة على التعليم بوصفه مهنة، 

إجراء العمليات لكل الناس ويف ولكنها عامة يف كل املهن، ففي الطب مثاًل يتندر األطباء بسلوك بعضهم يف 

مجيع احلاالت بطريقة تطابق ما هو مذكور يف كتاب ما دون مغايرة تالئم بني النصوص الطبية واحلالة 

الصحية والنفسية والثقافية للمريض، ودون اعتبار للتفاعالت الدينامية بني وظيفة اجلزء الذي حتوي عليه 

 اجلراحة وباقي األنظمة يف بنية املريض .

وقد أسلفت القول يف موضوع سابق ـ بهذه الدراسة ـ يف أن التعليم ومؤسساته ميثالن ثقافة فرعية، 

 سوغت لبعض العلماء أن يتحدثوا عن ثقافة كل مدرسة على حدة .

 (.22ونضيف هنا أنهم يتحدثون عن نظام التعليم يف كل جمتمع علي أنه نسق ثقايف إيكولوجي )

يعين أنه ليس نظاًما مستقالًًّ بذاته، منعزاًل عن األنظمة « ق إيكولوجينس« »ووصف التعليم بأنه »

األخرى يف اجملتمع: النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي واإلعالمي واإلداري، ولكنه نظام وثيق 

 العرى بكل هذه األنظمة، يغذيها ويتغذى منها، يف صورة دينامية ويتأثر بها مجيًعا ويؤثر فيها .

ن احلوار املنشود ال جيوز أن يقتصر على فنيات التعليم وتقنياته؛ ألنها فروع، وال جيوز أن ولذا فإ

نتعامل مع الفرع الرتبوي دون أن نفقه جذره الثقايف، وسوف أنتقي ألغراض هذه الدراسة ـ بعض النماذج 

 الفكرية يف الرتبية لتكون موضوعات للحوار .
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يًًّا جمرًدا، وإمنا هو تصور يلتئم يف النظر الفكري مع خطة * والنموذج التصوري ليس تركيًبا ذهن

للتطبيق العلمي، إنه تركيب يصدق عليه أنه أكرب من النظرية، وهو يف ذات الوقت أصغر من النظرية، 

 كيف ؟

* النموذج أكرب من النظرية؛ ألنه ميتاز عنها بإجراءات ترسم خطة للتطبيق العملي يف جمال ما ) 

ريس ـ التقويم، وحنو ذلك ( أما كونه أصغر من النظرية فيعين أنه ال ُيْعين يف تصميمه املناهج ـ التد

باللجوء إىل البدهيات واملسلمات واملبادئ والقوانني اليت تكون النظرية، وإمنا تكون ماثلة فيه على أنها 

نماذج على النحو (، ولن أعرض ال23تضمينات مسلم بها، وإن مل يتم اإلفصاح عنها يف تصميم النموذج )

 الذي تعرض به أكادمييًًّا، وأمنا سأتبدل بها أسئلة تعرب عن جوهر النموذج .

* ووصف الرتبية يف جمتمع ما بأنها نسق ثقايف مسة جتعل التواصل يف شأنها بني الثقافات املختلفة 

أو  -لعلوم اليت يتفق أصعب كثرًيا من التواصل فيما خيص العلوم الطبيعية واحليوية والتقنية وغريها من ا

على دالالت مصطلحاتها ومفاهيمها بني ذوي الثقافات املختلفة، وميكن معرفة أو معاينة  -ميكن أن يتفق 

 مكوناتها أو عملياتها .

* ويقال يف الصعوبة اليت يواجهها احلوار البناء يف العلوم االجتماعية: )إن االلتزام باحلياد املوضوعي 

الجتماعية ـ وخاصة عندما يراد تفسري سلوك الفرد ـ تستخدم فيه مصطلحات ومفاهيم يف مالحظة الظواهر ا

معبأة بقيم ومعتقدات ثقافية لدى من توافقوا على استخدامها، وذلك حادث يف الظواهر الطبيعية أيضًا، 

يف العلم  ولكن املشكلة تتضاعف حني يلجأ إىل الوضعية املنطقية يف الظواهر االجتماعية، وتضاعف الصعوبة

االجتماعي ينشأ من أن األلفاظ واملصطلحات ذاتها معبأة بقيم ثقافية معينة جيب أن تفهم مرتبطة بالسياق 

حيب أن يتم « ذهنية ثقافية خاصة » الذي نشأت فيه، وأن من يستخدمونها أنفسهم هلم تصورات 

 (.24فهمها( )

ؤية غري عادية، وأن خيتار له أفضل الكفاءات ولذا فإن احلوار املنشود حيتاج إىل أن تبذل فيه جهود ر

املتاحة يف العامل الغربي، ومن نظرائهم يف العامل العربي، وغين عن البيان أن الركيزة األساسية يف جناح 

هذا احلوار هي أن يتضح يف أذهان ممثلي كل طرف من أطراف احلوار اجلذور األساسية للتباين بني الفكر 

الرتبوي اإلسالمي بصفة عامة، وهي ماثلة ـ كما أسلفت القول عنها يف هذه الدراسة  الرتبوي الغربي والفكر
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يف التصور اإلسالمي العام أو التصور الكلي للكون وللحياة، وأن يتفق على اجلوامع احلضارية املشرتكة  -

 بني الثقافة الغربية والثقافة العربية اإلسالمية، وهي كثرية يف التعلم والتعليم.

قد أن كثريًا من مراكز الدراسات اإلسالمية قد أنشئ يف العامل الغربي، واهلدف األساسي إلنشائها وأعت

هو تقديم صورة صحيحة وعميقة عن املذهبية اإلسالمية يف شئون الدين والدنيا على سواء. وأعتقد أيًضا أن 

خرى، ميكن أن يقدم خدمات جليلة املعهد العاملي للفكر اإلسالمي يف واشنطن، وفروعه يف املدن الغربية األ

 يف هذا الشأن تفيد الفكر الرتبوي يف الغرب وتيسر تعامل العرب املسلمني معه .

 عمليات التواصل العقلي

قلت يف موضوع سابق: إن التعامل مع الفكر الرتبوي الغربي املعاصر ميثل لقاء عقل مجعي عربي بعقل 

الذي يكتنف العامل اليوم من شأنه أن ييسر هذا اللقاء، فثورة  مجعي غربي، وأضيف هنا أن السياق العاملي

املعلومات والثورة العلمية والتقنية، وخاصة ما يتصل بتقنيات االتصال قد اختصرت املسافات الزمينة 

واملكانية، وأتاحت يف يسر املواد اليت ميكن احلوار حوهلا، وليس ضروريًًّا أن يكون احلوار مباشرًا، وجًها 

، وليس ضروريًًّا أن تكون مادة احلوار كالًما ملفوظا أو مكتوًبا، وإمنا ميكن أن يكون صوًرا أخرى من لوجه

صور اإلبانة عن الفكر، والتعبري عن املعتقدات والقيم واالجتاهات، وإبراز السلوك املفضل لدى الناس 

 بصورة عملية .

تتمثل يف التعامل مع رموز، قد تكون قولية  ويف عبارة أخرى أقول: إن وسائل التعامل مع الفكر الغربي

 أو رقمية، أو فنًًّا من فنون األداء احلركي، أو التشكيلي .

وهذه األدوات مجيعها ليست الواقع أو الوقائع، وإمنا هي متثيالت للواقع كما تراه عني العقل الغربي 

نها تعبري كامل أحاط بكل من خالل بنيته الذهنية العميقة، وأي هذه األدوات ال ميكن أن توصف بأ

جوانب الذوات أو الظواهر أو األشياء أو احلاالت اليت يعرب عنها، ولذا فإنها مجيًعا حينما تقرأ أو تسمع 

أو تشاهد، جيد من يتلقاها، إن دالالتها ليست حامسة، وأنها متلبسة ببعض الغموض الذي جيب أن 

ومعرفة مكنوناته، ومن خالل هذا التفاعل النشط يصل  َيِجدًَّ العقل اإلنساني يف كشفه، واالستجابة له،

العقل املتلقي إىل صورة ذهنية ال تطابق الصورة اليت توخى الطرف املرسل إرساهلا وإمنا هي نسيج عقلي 

جديد أنشأه املتلقي مستخدًما يف صياغته اجلديدة خلفيته الذهنية، وخرباته املاضية ووعيه بذاته، ووعــيه 

 رسل ( ممزوجة مبا استوعب من الرسالة اليت لقيها أو تلقاها.باآلخــر ) امل
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موضوع لكثري من األحباث اليت تدور يف فلك  -اليوم  -والعمليات اليت حتدث يف التواصل العقلي 

وعلم نفس  Information Processingونظرية تشغيل املعلومات  Constructionالنظرية البنائية 

وال يتسع املقام هنا، وليس يف طاقيت، أن أرصد عمليات التواصل  Cognitive Pathologyالتعرف 

العقلي من منظور كل نظرية أو علم مما أشرت إليه، وسأكتفي بإيراد تصور ذهين عام هلذه العمليات، 

أحسب أنها عمليات كلية عامة ميارسها الفرد يف تواصله من خالل قراءة مادة جديدة، أو االستماع إىل 

أو مشاهدة فيلم أو مشاهدة متثيلية أو مسرحية، أو زيارة أحد املتاحف « متلفز»أو  حديث مباشر،

 املتخصصة، أو املشاركة يف ندوة أو مؤمتر.

أتصور أن لقاء العقول املمتد املنظم، الذي يتوقع أن يكون منتجًا يسري يف حركة دائرية دينامية مفتوحة 

 على مثل الوجه التالي :

 االستكشاف: عملية التحسس أو  -1

وهي أكثر املعامل أهمية، وأشدها أساسية يف نتاج لقاء العقول، وفيها يتطلع كل مشارك يف هذا اللقاء إىل 

معرفة أهداف التالقي وأغراضه، ويسعى إىل استبانة املعتقدات واملقاصد لدى املتحاورين معه، ويود كل 

عملية  -فيما أرى-اين الثقافات، إنها مشارك أن يعرف كيف ميكن أن يتحقق لقاء عقلي منتج مع تب

 معبأة بذاتية كل مشارك .

وال يعتمد املشاركون يف اللقاء العقلي يف هذه اخلطوة من اللقاء على النظريات العلمية ؛ وإمنا يتفاعل 

يندر أن تكون معلنة أو  -إن جاز التعبري  - Intuitiveبعضهم مع بعض مستندين إىل نظريات حدسية 

حنو مرضي، وتقع مثل هذه النظرية يف نطاق ما يشار إليه يف أحدث الكتابــات على أنـه مصاغة علي 

 (.25علـم النفـس الشعيب)

هذا وجناح هذه العملية يف الوصال العقلي يتوقف على اإلعالن الصريح عن أن غرض اللقاء هو استثمار 

املشاركة يف عمليات التنمية، ويف القلب منها التنوع الثقايف لصاحل الفكرين، وجتلية أن الغاية من اللقاء هي 

العمليات الرتبوية، على حنو ما قدمنا من مواضع سابقة حني حتدثنا عن التعارف والتآخي والتكافل بني 

 أبناء الثقافات املختلفة؛ أداء ألمانة استخالف اهلل جل وعال لإلنسان ـ كل إنسان ـ يف العمران .
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 ـ االستيعاب والتمثيل : 2

نصب هذه العملية علي ضرورة ان يستوعب الرتبويون العرب واملسلمون الفكر الرتبوي الغربي، وت

واالستيعاب عملية أعم وأمشل من الفهم، ومن مقتضياتها اإلحاطة بكل جوانب املوضوع املعروض، املضيء 

أو يف ترمجات قام  منها واملظلم على سواء. وسبيل ذلك قراءة هذا الفكر يف مصادره األصيلة املوثوق بها،

بها أكفاء وجميدون يف اللغة املنقول منها ويف اللغة العربية، ممن لديهم معرفة وخربة كافية باألسبقية 

الرتبوية، وحيتاج االستيعاب إىل مجع املعلومات وتنظيمها، وتصنيفها بصورة تيسر استدخاهلا يف عقل 

واالجتماعية واملهنية واإلنسانية، وتعني على تفسريها الرتبوي العربي املسلم، وتكشف عن دالالتها الفردية 

يف ضوء البنى املعرفية / الذهنية للمذهبية اإلسالمية. هذا وناتج هذه العملية حيدث زيادة كمية يف حجم 

 البنية الذهنية الرتبوية للفكر الرتبوي العربي، ولكنه ال يغريها .

 ـ املواءمة : 3

، وتعين أن الزيادة «االستيعاب والتمثل» هي توأم العملية السابقة، مثاًل« بياجيه»واملواءمة يف نظر 

الكمية اليت حدثت من خالل عملية اإلحاطة واالستيعاب السابقة ال تغين عن املدركات والتصورات 

واملفاهيم واألفكار اليت أستدخلت يف العملية السابقة على احلال الذي دخلت به، وإمنا تعرضها املواءمة 

 Paradigmة تنقية وتصفية، وتسلط عليها موجات عقلية تشعها عليها الصبغة الكلية اإلسالمية لعملي

وينشأ عن هذه العملية تغيريات كيفية يف البنى املعرفية للرتبوي املسلم، تتمثل يف توليد معارف ومفاهيم 

املمارسة الغربية، وممارسات جديدة أو تصحيح معارف قدمية خاطئة أفضى بها استيعاب الفكر الغربي و

 اليت ال تتناقض مع التصور اإلسالمي الشامل .

وأستأذن يف تقديم مثال توضيحي وشخصي هو أننى حني أقرأ عن املربرات الفلسفية والعقلية والرتبوية 

يف تعليم اللغة العربية،  -وليس فروعها أو فنونها-« تعلم كل اللغة»يف الكتابات الغربية الستخدام مدخل 

ن هذا اجلديد الذي أقرأ عنه يف الكتابات الغربية ال يتناقض بأي حال مع املنظور اإلسالمي، وأن أجد أ

؛ « دالئل اإلعجاز» هذا املدخل قديم يف الرتاث العربي، ابتدعه عبد القاهر اجلرجاني وثابت يف كتابه 

يف جمال تعليم اللغة  ولذا فإني سعيت إىل تبنيه يف إعداد العناصر الشابة من أعضاء هيئات التدريس

 العربية ممن أشرف على حبوثهم للماجستري والدكتوراه يف الرتبية .

 



 

30 

 « :التكامل _ التمايز»_ عملية  4

وفيها يسعى الرتبويون العرب بصورة تلقائية « التخصيص _التعميم »وميكن أن يطلق عليها عملية 

واملمارسة الرتبوية الغربية. ومن أمثلة  وعقالنية حرة إىل جتريب أو تبين بعض مقوالت ومناذج الفكر

اليت « طريقة املشروع»جتريب وممارسة  _يف مسرية التعليم يف مصر  _جانب التكامل يف هذه العملية 

يف تعليم عدد من املواد الدراسية، بطريقة تتحدد فيها « وليام كلباتريك»تنسب إىل الفيلسوف األمريكي 

 ملتعلم .وحدة املعرفة، ووظيفتها، ونشاط ا

يف هذه العملية أن يرفض الرتبوي الغربي املسلم ما يقال يف النقد األدبي « التمايز» ومن أمثلة جانب 

، وأن حيجم بشدة عن تطبيق مبادئ هذه احلداثة «ما بعد احلداثة»و« احلداثة الغربية »باجلامعات عن 

وأفرزته ثقافة تؤكد على عدم وجود إله  الغربية يف التعليم ؛ ألنها مفهوم غربي وحض، نشأ يف بيئة غربية

خالق للكون يقوم عليه، وتشدد يف عدم اخلضوع للمقدسات ومنها نصوص القرآن الكريم، وتدعو إىل جتاوز 

احملرمات أيًًّا كانت مصادرها: دينية أو سياسية أو اجتماعية، وتنادي بإطالق حرية التفكري، وحرية 

إلبداع العقلي بغري حدود أو ضوابط؛ ألن فلسفتها تقوم على مبدأ أنه ال التعبري، وتفتح الباب واسًعا أمام ا

سيادة على العقل إال للعقل، وأن اإلنسان سيد هذا الكون وأن اإلله )وأستغفر اهلل ( قد مات، وأن مؤلف 

 النص قد مات أيًضا .

يف املدارس النموذجية استشعرنا حنن املدرسني العرب « املشروعات»طريقة  يف املثال األول الذي قدمته

مبصر يف أربعينيات القرن العشرين أن الفكرة الغربية ميكن استنباتها يف الثقافة العربية، فقمنا بتجريبها، 

يف املدارس « تكامل العلوم»بطريقة واعية ومنضبطة، وثبت جناحها يف املدارس املصرية، ومثلها طريقة 

 االبتدائية واإلعدادية .

أن فلسفتها  _وأنا أحد الرتبويني العرب  -أجد « ما بعد احلداثة»و« حلداثةا»واملثال الثاني 

جيب أن « فضالت»وتطبيقاتها تتناقض بصورة حادة مع التصور اإلسالمي؛ ولذا فإن عقلي حييلها إىل 

يتخلص منها الفكر الرتبوي اإلسالمي، ألن بقاءها أو استبقاءها ضمن نسيجه سوف يسمم العقل العربي، 

التى فطر اهلل عليها بدن اإلنسان وهي متثل الغذاء وحتويل »ا يف هذا الصدد أن نتأسى حبكمة البدن وعلين

الصاحل منه إىل دم جيرى يف شرايني اإلنسان ومينحه القوة، وجيدد طاقته، والتخلص من الفضالت 

 الضارة.
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ا يف ترتيب خطى تبدأ ويهمنى أن أؤكد أن العمليات العقلية اليت حتدثت عنها هنا ال تؤدى وظائفه

تيسري الفهم  وأن عرضها على هذا النحو الرأسي كان الدافع إليه« التمايز_بالتكامل »بالتحسس وينتهى 

 واإلفهام .

يؤثر بعضها يف بعض، وأنها حتدث متواكبة ومتزامنة وال « دينامية»ولعل أصوب اآلراء أنها عمليات 

 .مليةيستطيع املرء أن يقطع أين ومتى تبدأ أية ع

 مع الفكر الغربي محاور التبادل التربوي 

أن يستقل تربوي واحد بوضع وحاور التبادل الرتبوي مع الفكر الغربي افتئات على حق اجلماعة 

الرتبوية؛ ولذا فإني سوف أقدم بعض املعايري اليت ميكن أن ختتار يف ضوئها موضوعات احلوار، وبعض 

 األمثلة هلذا املوضوعات :

 تيار املحاور :معايير اخ

 ختتار موضوعات احلوار اليت تسهم يف حتقيق األهداف التالية :

أن يكون التعليم أداة لتغيري الشخصية العربية املسلمة إىل حال أفضل مما هي عليه اآلن ؛ كأن  _1

هالك، يقل اعتمادها على اآلخر سياسيًًّا واقتصاديًًّا وثقافيًًّا، وتنخفض لديها النزعة العارمة إىل االست

ويرتفع التوجه إىل إنتاج املواد األساسية، وتقليل نسبة اجلرائم، ومتتني العالقات داخل األسرة ويف مواقع 

وسيلة إىل حفز الناس للمشاركة يف  _أيًضا  _العمل، وأماكن التجمعات اجلماهريية، وأن يكون التعليم 

زئيات، واجلنوح إىل اإلبداع ال االتباع، القضايا االجتماعية والسياسية، واالنشغال بالكليات ال باجل

وجتنب اخلوف من السلطة يف مواقف التعامل االجتماعي املختلفة، وتنمية مهارات التفكري املدعم للذات 

 واجملتمع والثقافة اليت يعيش فيها وبها املواطنون، والعزوف عن تقديس ما ليس مقدًسا .

ة من التحديات الفعلية اليت تواجه األمة العربية، نتيجة أن تكون املوضوعات املختارة للحوار نابع _2

لتحليل شامل وكامل ألوضاعها السياسية واالقتصادية والثقافية والتعليمية. وال جيوز أن تفرض أية قوة 

خارجية جدول أعمال حلوار تصب اجلهود املبذولة فيه لغري صاحل األمة العربية، بل جيب أن يكون 

 ار املوضوعات للجماعات الرتبوية .القول الفصل يف اختي
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أن يستهدف يف املوضوعات املختارة تأصيل اهلوية الذاتية لألمة العربية، وخاصة ما يتصل بثوابت  _3

العقيدة الدينية، وترسيخ القيم األساسية العليا اليت يدعو إليها اإلسالم، مثل: املساواة بني البشر، وتأكيد 

الناس يف فرص التعليم وفرص العمل، والتعاون وليس التنافس، والتكافل احلرية املسئولة، والعدل بني 

 .االجتماعي ال الفردية املفرطة، واحلياة الدميقراطية ال املستبدة املستغلة للبشر ولثروات األمة

 أمثلة ملوضوعات الحوار :

عامل الرئيسية يف ويف ضوء مثل املبادئ اليت قدمنا قبل، ميكن أن نقرتح بعض النماذج التصورية للم

الرتبية بوصفها علم أداء، ولن أعرض هنا مثل هذه النماذج، وإمنا سأحول كالًًّ منها إىل سؤال حول قضية 

 تربوية معقدة، وذلك على الوجه التالي :

 ما األهداف الكربى اليت جيب أن يتوجه إليها التعليم يف األمة العربية؟ _1

 تفات إىل تراث األمة .اللحاق بالدول املتقدمة وعدم االل _

تأصيل اهلوية الذاتية لألمة العربية وجتديد عناصرها املتغرية ال ثوابتها، يف ضوء املنجزات العلمية  _

 احلديثة .

 دور التعليم يف النماء الشامل للمجتمع )سياسيًًّا واقتصاديًًّا وثقافيًًّا( _

 تنمية مهارات التفكري العليا. _

لتصميم املناهج الدراسية لتعليم األمة العربية خالل القرن « النماذج املثلى»و األمثل أ« النموذج»ما  _2

 احلادي والعشرين؟

 النموذج التقين )رالف تايلر، هيلدا تابا وغريهما ( _

 النماذج القائمة على تعليم املعارف األساسية اليت أنتجتها البشرية . _

 النماذج املتمركزة حول الطفل . _

 تمركزة حول اجملتمع .النماذج امل _

وليست التناقل الثقايف وال استقرار « التغيري»اليت تتبنى أن غاية التعليم هي « الناقدة»النماذج  _

 األوضاع القائمة سياسيًًّا أو اقتصاديًًّا أو اجتماعيًًّا.
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 _ مشكالت اجتماعية _املفاهيم املوحدة  _كيف يتم تنظيم وحتويات املنهج حول مراكز؟ )املتعلم  _

 البنية الذهنية للمتعلمني( _بنية املعرفة 

 ما االسرتاتيجيات اليت يفضل تبنيها يف التعلم ويف التدريس بوجه عام؟ _2

التعليم( اليت يفضل األخذ بها يف تعليم: اللغة القومية، أو القيم، أو  _ما اسرتاتيجيات )التعلم  _3

 ي املواد الدارسية ؟املواد االجتماعية، أو العلوم، أو الرياضيات، وباق

 ما أثر التبكري بتعليم اللغات األجنبية بدًءا من مرحلة الروضة على تعلم اللغة العربية ؛ اللغة األم؟ _4

 يقال: إن إعداد املعلم ملدارس القرن احلادي والعشرين جيب أن يرسخ فيه السمات التالية : _5

 * التعلم املستمر .

 اليومي .* البحث الدائم يف مشكالت عمله 

 * إجادة القيادة اجلماعية .

 * أن يكون قدوة لطالبه يف تفكريه وسلوكه .

 * أن يستيقن أنه ميسر لتعليم التالميذ، وليس صانًعا هلم .

 والتسليم بهذه السمات يفرض اإلجابة على السؤال التالي :

 يبهم يف أثناء اخلدمة ؟ما مقتضيات هذا التصور يف إعداد املعلمني بكليات الرتبية؟ ويف برامج تدر

ما السمات األساسية اليت جيب أن تتوفر يف برامج الدراسات العليا اخلاصة بإعداد أعضاء هيئات  _7

 التدريس يف كليات الرتبية ؟

بعامة ويف الدول العربية خباصة عماًل قليل اجلدوى يف « البحث الرتبوي»ما العوامل اليت جعلت  _ 8

 تطوير التعليم؟

صيغ املناسبة لتطوير التعليم يف البالد العربية بعامة ويف كل بلد عربي على حدة؟ )التطوير ما ال _9

 كيف؟( _التوسط بني املركزية والالمركزية  _الالمركزي  _املركزي 

 كيف ميكن إصالح االختبارات واالمتحانات حبيث تكون : _10

 وإدارة التعليم احمللية وإدارته املركزية ؟ أداة يعتمد عليها يف تقييم الطالب، واملعلم، واملنهج، _1
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 أدوات صادقة يف توجيه الطالب علميًًّا ومهنيًًّا ؟ _2

 وسيلة يعتمد عليها يف تطوير التعليم يف جوانبه كافة؟ _3

 معايير للحكم على نواتج التبادل:

د العربية احاولة إن من أخطر األدواء اليت يعاني منها التعلي  يف البالقد ال أكون مغالًيا إن قلت: 

استعارة الفكر الغربي واملمارسات الرتبوية الغربية وتوظيفها يف نسيج نظ  التعلي  العربية، انبهاًرا 

وأمحق ذلك الذي يعزل نفسه  بإجنازات الغرب يف جماالت التصنيع، وافتتاًنا بإجنازاته يف اخلدمات.

ق واحلمق ذلك الذي حيسب أن كل فكرة أو عن منجزات العلم يف الثقافات األخرى، ويضاهيه يف اخلر

ممارسة تربوية جنحت يف الغرب تكون ناجحة يف الدول العربية ؛ ولذا فإنه من الضروري أن تكون لدينا 

 معايري نقيم يف ضوئها ناتج التعامل مع الفكر الرتبوي الغربي، وأستأذن يف أن أعرض بعض هذه املعايري:

 إلسالمية :_ املالءمة لألصول الثقافية ا1

وتعين أن كل فكرة أو ممارسة أو منوذج يستعار من الفكر الغربي جيب أن يكون يف هيكله ويف نواجته 

مالئًما لألصول الثقافية يف اجملتمع العربي املسلم. وأؤكد على لفظة األصول، ويف مقدمتها: الدين واللغة. 

م اليت تتناقض تناقًضا حادًًّا مع أصول املذهبية لبعض األفكار واملفاهي _يف موضع سابق  _وقد قدمت أمثلة 

يف النقد األدبي من الغرب، وإعماله يف النصوص « احلداثة»اإلسالمية، حني حتدثت عن نقل مفهوم 

 األدبية واملواقف التعليمية يف مؤسسات التعليم العربية .

 _ التجريب:2

ا يرى املفكرون العرب استعارته من الفكر عملي يف البيئة العربية مل« جتريب»واحلكمة تقتضي أن يتم 

الغربي ؛ ألن الرتبية ليست علًما نظريًًّا، وإمنا هي علم من علوم األداء واملمارسة ؛ وقد يفضى التجريب 

« ثقافة»العملي إىل نقض أو دحض الفكر النظري أو املمارسة العملية اليت جنحت يف الغرب ؛ ألن 

 مهيأة ملثل هذا االستزراع الرتبوي لعوامل كثرية . املدرسة غري« ثقافة»اجملتمع أو 
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 _ الصدق :3

أن يكون اجلديد الرتبوي املستعار أو املستنبت يف البيئة الثقافية العربية صادًقا مبقاييس التقدم العلمي 

 على وحتويات العلوم الفيزيقية _أكمل انطباق _يف جماالت املعرفة والتكنولوجيا، وينطبق هذا املعيار 

 واحليوية والرياضيات .

 _ التكلفة :4

ومرة أخرى أقول: إن احلكمة تقتضي أن ختتار األفكار واملمارسات واملشروعات ذات التكلفة املالية 

 املناسبة اليت تكون يف طاقة النظام التعليمي العربي .

 مارسة :لم_ القابلية ل5

بوية قابلة للتعلم إذا كانت موجهة إىل الطالب، وأن وأقصد بهذا املعيار أن تكون األفكار واملمارسات الرت

 تكون قابلة للممارسة واألداء إذا كانت موجهة إىل املعلمني ومديري املدارس .

احملضة فلست من املؤمنني « املوضوعية» وأنهى بتأكيد أننى ال أدعى هلذه املعايري املقرتحة مسة 

 -املوضوعية »أن تطلق عليها صفة مركبة: هي  بوجود حكم موضوعي خالص، وإمنا هي معايري ميكن

؛ مبعنى أن هذه املعايري ال تطبق وفًقا لرؤية فرد واحد، وإمنا هي معايري تنظر فيها «اجلمعية -الذاتية 

اجلماعة املهنية الرتبوية، وتطبقها على عائد احلوار الرتبوي بني الفكر العربي والفكر الغربي، وأختم بقول 

 العليم اخلبري:

َنِسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا اَل ُيَكلًُِّف اللًَُّه َنْفًسا ِإالًَّ ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت َربًََّنا اَل ُتَؤاِخْذَنا ِإْن }

ُتَحمًِّْلَنا َما اَل َطاَقَة َلَنا ِبِه َواْعُف َعنًَّا  َربًََّنا َواَل َتْحِمْل َعَلْيَنا ِإْصًرا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الًَِّذيَن ِمْن َقْبِلَنا َربًََّنا َواَل

 (286)البقرة : {َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َأْنَت َمْواَلَنا َفاْنُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِرين

 يقول احلق، وهو يهدي إىل سبيل الرشاد . _وحده  _واهلل 
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