
  
   

  عبد السالم محمد طويل:  بقلم
  باحث من المغرب 

  
  لية التسلط التربوي في الوطن العربيابنية السلطة و إشك

  علي أسعد وطفة  .تأليف د

  :مقدمة 
يكتسب كتاب بنية السلطة وإشكالية التسلط التربوي يف الوطن العريب أمهيته           

بيعة ومصري الواقع العريب بالنظر إىل تصديه ملعاجلة أخطار قضييت متسان وحتددان ط 
، ويتعلق األمر باملسألة السياسية و املسألة التربوية و التعليمية ، وما يوجد بينـها    
من تالحم وثيق ، ويعزز من هذه األمهية متيز الدراسـة بالتـداخل املوضـوعي               
واملنهجي بني جمموعة من احلقول املعرفية خبلفياا وإشكالياا املختلفة ، كعلـم            

  .ية وعلم االجتماع وعلم النفس الترب
يقسم املؤلف كتابه إىل مقدمة ومثانية فصول وخامتة وقائمة باملراجع العربية و            

  .األجنبية 
  ". مظاهر التسلط والعنف يف التربية العربية املعاصرة:"الفصل األول 

وتنطلق الدراسة من التشديد على الترابط الوثيق بني الدميقراطيـة ببعـديها            
ال ميكن ملظـاهر    "عي والسياسي ،وبني الدميقراطية يف بعدها التربوي ، إذ        االجتما

احلياة الدميقراطية أو التسلطية يف اتمع أن تنفـصل عـن دورـا التربويـة               
،فدميقراطية اتمع السياسية و االجتماعية ال ميكنـها أن تفـصل عـن             )…(

اج احلياة االجتماعية بكل ما     دميقراطية املؤسسات التربوية املعنية بإنتاج وإعادة إنت      
ومـن مث فـإن     ).17ص"(تنطوي عليه هذه احلياة من معامل احلرية واالستبداد         

وهو مـا   ".النضال التربوي من أجل احلرية االجتماعية بأمشل معانيها اإلنسانية          "



يفسر التوظيف األيديولوجي املعكوس للمؤسسات التربويـة كمعاقـل للقهـر           
  …… والنفسي االجتماعي والكبت الفكري

الشعب العرب  " فالكاتب يصدر يف دراسته عن حقيقة موضوعية مفادها أن        
يعاين االيار واالغتراب واالستبداد حتت التسلطي الذي يبدد كل القيم واملفاهيم           

وأن بعض املدارس واملؤسسات التربوية     ……ذات الطابع الدميقراطي اإلنساين     
..) …ي عرفناه يف عصر اهلتلرية والنازية       العربية أخذت الطابع التربوي نفسه الذ     

 .  
  : ويأخذ الطرح اإلشكايل للكتاب صيغة جمموعة أسئلة حمورية هي 

هل تعاين الثقافة العربية بصورة عامة مـن قـيم العنـف             -1
  والتسلط ؟ 

هل تقوم التنشئة األسرية على أسس التسلط واإلكراه وفق          -2
  . والتسلط للمعايري اليت حددا الدراسة ملفاهيم العنف 

هل تتبىن املدرسة العربية أساليب تسلطية يف العمل التربوي          -3
 .  

إذا كان هناك من عنف تربوي ، فكيف تـتم دورة هـذا              -4
  العنف و التسلط يف دورة احلياة الثقافية واملدرسية و التربوية ؟

ويكشف املؤلف أن أسلوب التلقني ال يقتصر على مرحلة التعليم العام ،وإمنا            
ىل التعليم اجلامعي الذي يقوم على إلقاء احملاضرات والشرح املباشـرة و            يتعداه إ 

ونظرا خلطورة ظاهرة التلقني وأبعادها التـسلطية       . االستقبال القائم على احلفظ     
حدد الكاتب أهم هذه األبعاد ، وعمل على إبراز أهم أسباب استمرار انتـشار              

  .هذه الظاهرة 
 الكاتب أن األمر يقتضي بذل جهود       وللتخلص من آثار هذه الظاهرة يؤكد     

كبرية دف إىل إعادة بناء املناهج الدراسية ، من حيث احملتـوى واألهـداف              



وطرق التدريس و التقومي ، وبذلك جعلها تتمحور أكثر حول املتعلم و حاجاته             
  ).45ص(وميوله 

  :أما مظاهر تسلط اإلدارة التربوية فيربزها الكاتب يف املفارقة التالية 
نما يفترض يف اإلدارة التربوية أا دف إىل حتـسني التعلـيم وحتقيـق              بي

األهداف التربوية ، وبيتما ميكن جوهر ألشراف التربوي يف إتاحة تفاعل بـني             
املعلم واملشرف يؤدي إىل تغيري إجيايب يف سلوك املعلم ، جند اإلدارة التربوية يغلب       

عف القدرات لدى مديري املدارس     عليها طابع التسلط واملركزية الشديدين ، وض      
  ) . 47ص(وغياب التناغم بني تني اإلدارة واملدرس والطالب واألسرة 

ولقد أورد الكاتب نتائج جمموعة من الدراسات أجريت يف حقل التعليم العام            
  : والعايل مفادها 

  . أن الطالب ال يتمتعون مبهارات التساؤل واملناظرة _ 
  . ضب األساتذة وعدم ارتياحهم أن اختالف اآلراء يثري غ_ 
أن الطالب ال يستطيع شرح وجهة نظره بـصورة متكاملـة ومـن دون      _ 
  . مقاطعة 
املنافسة قليلة وتكاد حتصر مبادة الدرس ، وال تشمل وجهات نظر الطالب            _ 

  . الشخصية وشعورهم ومواقفهم 
  . ارتفاع نسبة كالم األستاذ وضعف املبادرة عند الطالب _ 
  . تفاعل بني الطالب أنفسهم قلة ال_ 
متثل العالقات بني األساتذة و الطالب صـورة مـن صـور العالقـات              _ 

  .االجتماعية التسلطية
متتـد  ويستخلص املؤلف أن التسلط التربوي يف الوطن العريب يشكل ظاهرة           

جذورها يف البنية االجتماعية العربية اليت ختشى إطالق القوى اإلبداعية وتفكريها           
  .ل كبتها وتشجيع االنقياد و االمتثال و الرضوخ، وحتاو



كما يستخلص أن هناك عالقة وثيقة بني التربية و الـسياسة ، فالـسياسة              
التعليمية و وحمتوى املناهج التعليمية ووسائلها وأهدافها تنطوي على اختيـارات           

بية أيديولوجية صرحية وخفية ،  تصبح معها التربية وسيلة للتطويع واملسايرة والسل           
  .بدال من النظر إليها كأداة للتنمية والتنوير والتوعية 

التـسلط والتـسامح يف مـرآة األحبـاث التربويـة           : الفصل الثـاين    
  .ألنثروبولوجية او

استعرض الكاتب يف هذا الفصل معطيات بعض الدراسات و األحباث امليدانية      
يؤكد النتائج التالية   و األنثروبولوجية اليت أجريت حول ظاهريت التسلط التربويني ل        

:  
قضية السلطة و احلرية يف التربية تشكل انعكاسا لقضايا اجتماعية متعددة ،            _
مسألة الطبيعة اإلنسانية ،وقضية املعرفة ، وقضية السلطة السياسية، وقضية          : أمهها  

  .أصل العدوان والعنف 
ارتبطـت  القسر و اإلكراه ظاهرة تولد مع املدينة ، و القهر ظاهرة ثقافية             _ 

  .بالتطور االجتماعي من جمتمعات بسيطة إىل جمتمعات مركبة 
يلعب أسلوب التنشئة االجتماعية دورا كبريا يف التأثري سلبا أو إجيابيـا يف             _ 

  . بنية الشخصية 
تؤدي أساليب التنشئة التسلطية االعتباطية عموما إىل هدم البنية النفسية و           _ 

سانية واغتراا ، يف حني تعمل على التنـشئة         االجتماعية والعقلية للشخصية اإلن   
االجتماعية املعتدلة والدميوقراطية على بناء الشخصية اإلنسانية املتكاملة من حيث          
الذكاء و القدرة على التكيف و اإلجناز واالعتماد على النفس وحتقيق االستقالل            

  . واالتصاف باملودة واألصالة 
 وتساحمها ، ويف نظرـا الفلـسفية        تباين اتمعات يف مستوى تسلطها    _ 

  . واجلمالية ، يعود أساسا إىل تباين أمناط التنشئة االجتماعية السائدة 



واحلرية الشخصية )  creativity(هناك عالقة ترابط قوية بني اإلبداعية _ 
اليت تنبثق عن أجواء احلرية داخل العائلة وبالتايل فإن من ميلك الروح اإلبداعيـة              

ويكون أقدر  . ة على إن يكون حرا إزار بعض الصعوبات والتحديات          ميلك القدر 
  . على إجياد حلول للمشكالت االجتماعية 

على رغم أن أغلب العلماء يؤكدون أن العدوانية عند األطفال ذات منشأ            _ 
فطري ، وأا موجودة منذ حلظة الوالدة فيما يطلق عليه علماء النفس منطقة اهلو              

 )Le ca( ا تنشأ بالدرجة األوىل كنتيجة لعملية كبت ال تنفصل عـن  ، إال أ
عملية النمو الطبيعي عند الفرد ، وبالتايل فإن ضبط العدوانية عند الطفل يقتضي             

  . عملية تنشئة اجتماعية مناسبة 
الشدة وسيلة غري جمدبة يف ضبط العدوانية ، فالعقاب اجلسدي لن يـؤدي   _ 

  . اخلوف والعنف إال إىل مزيد من احلصار والقلق و
االحترام املتبادل بني اآلباء و األبناء ضروري إلجياد عالقات إنسانية خالقة           _ 

 .  
التأديب ضروري يف عملية التنشئة االجتماعية على أن يعين إعداد الفـرد            _ 

بالتثقيف و التجربة والتعليم ، فغاية التأديب ليس العقاب اجلسدي ، وإمنا ضبط             
  . الذات بشكل واع 

  . اآلثار التربوية والنفسية جملازفات التسلط التربوي : فصل الثالث ال
يستهل الكاتب يف هذا الفصل بالتأكيد على أن التسلط التربوي يقوم علـى             

 اإلكراهية العمودية ، كما أن اتمع يفرز شروط إعـادة إنتـاج             مبدأ العالقات 
عي يف حياته اخلاصة    التسلط ، ألن اإلنسان الذي يعيش يف أجواء العصر االجتما         

ولذلك فإن  . والعامة يشحن بطاقة فعلية عادة ما تنفجر ضد من هم أكثر ضعفا             
درجة القهر التربوي قد تعود وبدرجة كبرية إىل ظـروف القهـر االجتمـاعي              
السائدة يف اتمع ، فاملربون الذين يعانون عقـد نقـص ومركبـات الدونيـة               



ون مشاعر بؤسهم وشقائهم وأحاسيس     واضطرابات نفسية هم غالبا الذين يسقط     
دونيتهم على من يربون ، فضال عن أن التربية املتسلطة يف الوطن العريب تنطلـق               

  . من خلفيات ثقافية تتمثل يف مبادئ تربوية تقليدية أبوية املنشأ 
 غالبا ما تؤدي إىل بنـاء       - يواصل املؤلف    -واألساليب التسلطية يف التربية     

يابية غري واثقة من نفسها تعاين من خماوف مرضية غـري           شخصيات إنطوائية انس  
طبيعية ، فالتالميذ الذين عاشوا يف أجواء متسلطة خيشون حىت تقدمي اإلجابـات             
الصحيحة يف املدرسة خوفا من ارتكاب اخلطأ ، وخوفا من الـسخرة احملتملـة              

فهم يفتقرون إىل األمام ويرهبون الكبار ويـشكون يف قـدرام           … والتأنيب  
  . ويشعرون بشلل وجودي ذي طابع مأساوي 

ويعمل الكاتب على تلخيص آثار كل مـن التنـشئة التـسلطية والتنـشئة              
راطية يف جدول مكثف موضحا أن التنشئة التسلطية تفضي إىل فرض التبعية            الدميق

واألنانية والكسل واإلحباط واالضطرابات االنفعالية والتوافقية والعدوانية والقلق        
مقابـل التنـشئة    … واحلزن واالكتئاب والعديد من العقد واألمراض النفسية        

تماعية واملواظبة واإلجناز والتـوازن     الدميقراطية اليت حتق االستقاللية والرتعة االج     
  . الذايت و اإلبداع و املودة واإلحساس باألمن والفرح والسعادة 

  .  يف إشكالية السلطة و التسلط : الفصل الرابع 
يف هذا الفصل حاول املؤلف حتديد ماهية السلطة يف اللغة العربية واللغـات             

ه عدم التحديـد والدقـة ،       األجنبية مسجال أن مفهوم السلطة بقي غامضا يعتر       
وخيضع ملنطق السجع والطباق و املوازنة الذي مييز اللغة العربية اليت مل تقـدم يف               
بعدها املعجمي أية إشارات إىل البعد التربوي ملفهوم السلطة ، مفسرا ذلك بكون             
اللغة العربية مل تشهد التطوير العجمي الذي من شأنه أن يعطي هلذه اللغة القدرة              

طي جوانب النقص والقصور يف بنية املفاهيم والتصورات يف بنية املفاهيم           على خت 
والتصورات ـ وكان الكاتب ال يعلم أن التطور املعجمي يظل رهينا ومشروطا  



بتطور تارخيي موضوعي يف احلياة االجتماعية مبختلف جوانبها ويلعب دور احملدد           
ة ، فينتقدها الكاتب نظـرا      أما ترمجات مفهوم السلط   . للتطور اللغوي ويتأثر به     

لكون املعجبني غالبا ما يترمجون بشكل اعتباطي يتناىف مع مقتضيات التعريـب            
وهو ما جعله حيرص على التمييز بني السلطة والقوة والنفوذ ،وبني           … والتأصيل  

  . السلطة والعنف والقمع واإلرهاب ، وبني السلطة و التسلط 
 عن السلطة ، يؤكد املؤلف أن السلطة        ويف سياق نقده للفهم السليب الشائع     

ضرورية للحياة االجتماعية والتربوية ، من غريها تتحول احليـاة االجتماعيـة ،             
وكذلك التربوية ، إىل جحيم ال يطاق ، أما التسلط فهو اإلفـراط يف ممارسـة                
السلطة عرب استخدام أساليب العنف والقمع واإلكراه للسيطرة على اآلخر رد           

  .اهليمنة على وجوده إخضاعه و
  .رؤى فلسفية يف إشكالية السلطة واحلرية : الفصل اخلامس 

التقليدي القائم على   : يبدأ املؤلف هذا الفصل بنقده لكال املوقفني التربويني         
الطاعة الكلية واخلضوع الكامل إلرادة الكبار ، والليربايل إىل املتطرف الداعي إىل            

 أن النظريات التربوية تظل دوما نسبية ومشروطة        احلرية والتسامح املطلق، مؤكدا   
املربون يعيدون النظر غالبا يف عقائدهم التربويـة        "مبتغريات الواقع ومعطياته، ف   

وقناعام الفكرية وجيدون أنفسهم يف مواجهة مشكالت تربوية تتجاوز حدودا          
 يف حرية   ويقف املربون غالبا  . ما تطرحه النظريات وما تسفر عنه العقائد التربوية       

من أمرهم ،فهم ال يستطيعون حتقيق التوازن التربوي بني ممارسة مبدأ الـسلطة             
وممارسة مبدأ التسامح يف العملية التربوية ، وغالبا ما ينجرفون إىل اختاذ مواقـف              

   ) . 143ص " (الطرف الذي تفرضه أحوال التعارض بني األسلوبني 
من يف ضبابية مفهوم الـسلطة      ويرى املؤلف أن اإلشكالية يف هذا الوضع تك       

وعدم القدرة على اكتناه مضامينه اإلنسانية واالجتماعية ، فممارسة الـسلطة ال            



قد تشكل عنصرا جوهريا يف عملية احلب       " تفضي دوما إىل التسلط والقهر، بل       
   ) . 143ص " ( والتسامح 

كما أن ممارسة السلطة حيتاج إىل ذكاء وخربة على ضوء أهـداف إنـسانية         
جتعل من احترام احلرية الشخصية للفرد منطلقا أساسيا ملمارسة السلطة التربوية ،            
باعتباره نفوذا قائما على العنف الرمزي الذي يظهر مبثابة حق شـرعي لفـرض              
الرموز ، ذلك أن أي نشاط تربوي ال ميكن تصوره دون سلطة تربوية ، كمـا                

  ) .  Pierre Bourdieu(يؤكد بيار بورديو 
  .  بنية السلطة التربوية : لسادس الفصل ا

يستطرد املؤلف يف سعيه لتحديد ماهية وأبعاد بنية السلطة ، قائال أا تـشري              
إىل تلك الوضعية اليت تتيح لشخص معني ، أو هيئة اجتماعية حمددة أن متتلـك               
القوة لتسيري و تنظيم حياة اتمع بصورة غائبة ، فالسلطة مبثابة حجر الزاوية يف              

ملية التربوية ، إذا ال يوجد أبدا  فعل تربوي من غري سلطة معترف ا من قبل                 الع
اللذين خيضعون للعملية التربوية ، فالسلطة  إذن توجد يف أصل الفعل التربوي ،              

  .وكل رفض للسلطة التربوية يعد نفيا للعملية التربوية برمتها 
ى مبدأ القوة و السلطة     ومن مث ، فالتربية عالقة اجتماعية تقوم يف جوهرها عل         

، و                                             السلطة يف مستوييها الـسياسي و                                                    
التربوي تقوم على منظومة من األسس واملفاهيم و املبادئ و القـيم والوسـائل              
واملمارسات اهلادفة اليت تسعى إىل تنظيم احلياة التربوية واالجتماعية وفقا ملنظومة           

  .يات اليت تأخذ من الغا
مصدر ذايت يعرب عن إمكانية فطرية      : وقد أوضح املؤلف أن للسلطة مصدرين       

ميتلكها ، ومصدر موضوعي يعرب عن فكرة مكتسبة من خالل العلـم واملعرفـة              
وهذا املصدر األخري هو الذي يكتسب أمهيـة خاصـة يف العمليـة             . والنشاط  
  .التربوية



على تـوافر   _الذي استحضره بقوة    _   إن بنية السلطة تقوم حبسب دوركامي     
  :شرطني يشكالن جوهر السلطة التربوية 

أن يكون الطفل أو التلميذ يف حالة قصوى من السلبية االنفعالية والعقلية            -1
  . واالستعداد للتلقي 

أن ميتلك األستاذ نفوذا وقدرة كبرية جيعالنه قادرا على احتواء املقاومـة            -2
  . تعلمني احملتملة اليت توجد عند امل

التأثري الذي متارسه األجيال الراشـدة      " إن بنية السلطة تربز من خالل ذلك        
على األجيال اليت مل ترشد بعد وتكمن وظيفتها يف إزاحة اجلانب البيولوجي من             

فمـن  ) . 169ص" ( نفسية الطفل لصاحل مناذج من السلوك االجتماعي املنظم         
ركامي تتجلى أمهية القسر االجتمـاعي      خالل هذا القول الذي أورده الكاتب لدو      

والتربوي يف العملية التربوية ، فاإلنسان ال يتشكل بإرادته وفطرته ، بل على حنو              
ما يريده جمتمعه ، وهذه الكينونة االجتماعية تتحقق من خالل الفعل التربـوي             

 Wilhelm Leibnitz(الذي يتميز بقدرة كلية ، كما يؤكد وليام ليبنتزى 
( .   

  .من جمازفات التسلط إىل ضرورة السلطة : ل السابع الفص
يواصل الباحث تأكيده على أمهية دور السلطة يف العملية التربويـة مهمـا             
كانت أساليب التربية متساحمة ، فالسلطة هي اليت تعطي لإلنسان يف نشأته األوىل             

في يف منو   كما أا ال تتعرض مع احملبة بالنظر إىل جوهرها الوظي         . الشعور باألمن   
  . الشخصية عند الصغار ، فالسلطة احلقيقية ال توجد من غري حمبة 

وخيلص الكاتبة إىل التشديد على أمهية السلطة يف احلياة التربوية واالجتماعية           
  .بوصفها تنظيما للطاقة اإلنسانية حنو فعاليات اجتماعية متميزة وخالقة 

حلـضور إىل جمازفـات     من ضـرورة ا   : السلطة التربوية   : الفصل الثامن   
  .الغياب 



حاول علي أسعد وطفة يف هذا الفصل تفسري ظاهرة تدهور النظام التربـوي             
الذي شهدته مرحلة الستينيات والسبعينيات يف أمريكا وأوروبا حتديدا ، والذي           
جتلى يف االضطرابات اجلامعية واملدرسية وما صاحبها من عنف ومترد ، وخباصة            

ليم املؤلف بتعقد هذه الظاهرة اليت تـضافرت يف         وعلى رغم تس  . 1968عام  
إنتاجها جمموعة من العوامل و األسباب االجتماعية ، إال أنه حاول التأكيد على             

  . أمهية السلطة التربوية يف إفراز هذه الظاهرة 
  . مالحظات نقدية 

  :         ويف ختام هذا العرض البد من تسجيل املالحظات التالية 
تلمسه لإلجابة عن تساؤالت وإشـكاليات      إن الباحث يف     -1

الكتاب عمد بشكل أساسي إىل الرجوع إىل خمتلف األدبيـات العربيـة            
وهو ما جعل سلطة النص تطغى بشكل واضح        . والغربية حول املوضوع    

على اجتهاد الباحث وذاتيته ، إىل درجة أن حضور هـشام شـرايب أو              
سـني أو حلـيم     خلدون حسن النقيب أو مصطفى حجازي أو بوعلي يا        

بركات أو بيرب بورديو أو إميل دوركامي كان أبرز من حضور الكاتـب             
بكثري ، وهو ما يطرح إشكالية حدود املرجعية وتوظيف النص ، حبيث ال             
يشكل أي نوع من أنواع التضخم أو النشاز أو تفاوت مستويات اخلطاب        

لـنص  الداليل أو الغوي أو البنيوي ، ذلك أن التمثل العميـق لـروح ا             
واالستيعاب املنهجي لداللته الوظيفية اختالفا أو اتفاقا ، استدالال أو نقدا           

  .شرط الزم لكل حبث جاد يف حقل العلوم اإلنسانية .…
 هناك عدم انسجام واضح يف ترتيب الفصول ، فالفـصول           -2

) الرابع واخلامس والـسادس   ( اليت تناولت مفهوم وبنية السلطة والتسلط،       
األول والثـاين  ( ل اليت تناولت مظاهر وآثار التسلط جاءت الحقة للفصو  



، إذ كيف جيوز حتديد مظاهر الشيء وآثاره قبل حتديد ماهيته           ) والثالث  
  ؟ 

التكرار ، فالقارئ غالبا ما جيد الفكرة نفـسها تتـردد يف             -3
  . معظم الفصول بصورة ال تقتضيه أية ضرورة منهجية 

 ال تقلل من أمهية وقيمة الكتاب            لكن على رغم ذلك ، فهذه املالحظات      
اجلوهرية ، واليت تتمثل أساسا يف جرأته يف الطرح وغىن مادته املعرفيـة وعمـق               
وتشعب مرجعيته العربية و األجنبية ، فضال عن توظيفه املثمر موعة من احلقول             
املعرفية املتجاورة كعلم التربية والنفس واالجتماع و السياسة ، وهو ما يطرح من          

يف العلوم اإلنسانية اليت تشهد     " املشترك املنهجي   " يد وبشكل تطبيقي قضية     جد
  . حتوال عميقا يف جماالت البحث ومناذج املقاربة ومناهج التحليل 

 


