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 االفتـتاحية

 

 

 أجل يسعد خمرب الرتبية واالبستيمولوجيا باملدرسة العليا لألساتذة أن تفتح هذا املنرب من     

استقبال الدراسات والبحوث اجلامعية ونشرها إىل القراء من الطلبة واألساتذة وعامة اجلمهور 
 املهتم.
وما نوّد أن نشري إليه هو أن إصدار جملة علمية للبحث اجلامعي املتخصص ليست حدثا      

بني أرقى بسيطا، وخاصة يف امليدان الفلسفي والرتبوي واإلنساين العام، الذي يقتضي الربط 
املنجزات واملعطيات العلمية واملنهجية احلديثة وبني اإلحاطة بأمنت وأدق التأمالت الفكرية والنقدية 

 اجلادة.
لقد احتوت اجمللة يف هذا العدد األول على دراسات جامعة الهتمامات فلسفية وتربوية      

كسر اجلمود واستنهاض   وتارخيية وأدبية، جسدت حرص املخرب واملدرسة العليا لألساتذة على
أمام األقالم واألفكار  اجملال وفتح والرتبوي، أجل حتريك البحث الفلسفي اجلمود من ومجع اهلمم

 الرتبوي واإلنساين ملؤسستنا اجلامعية. -الراغبة يف صنع مالمح املشروع الفلسفي
 تطلعات واآلفاقإننا لسنا حباجة وحنن يف بداية الطريق إىل التوسع يف رسم األهداف وال     

حىت ولو كانت حقا مشروعا لألجيال اليت نعمل على تكوينها...بقدر ما حنن حباجة  الفسيحة،
إىل الوقوف على أرض الواقع، ودعوة كل الباحثني اجلادين واملخلصني، املختصني يف العلوم 

ومتجدد، قصد اإلنسانية يف كافة جامعات الوطن إىل املسامهة يف إثراء اجمللة ومدها هدم جديد 
الرتبوي، الذي يتجه إىل حتليل العالقات والتفاعالت الشاملة بني  -النهوض باملشروع الفكري

 امليادين األربعة األساسية: الرتبية، الفلسفة، االبستيمولوجيا، العلوم اإلنسانية.
تحاليل ال مستوى املشروع إىل ترقى هبذا مساحة فكرية نوعية عّلنا نستطيع هبذا العمل أن نؤسس

 النقدية الرفيعة.
 

 رئيس التحرير                                                       
 األستاذ الدكتور عبد القـادر بليمان                                                      
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 التربية والمجتمع في زمن العولمة وأسئلة األولويات
 نحو رؤية تحليلية

 
 

 تومي بقلم د. عبد القادر                                                            
 *بوزريعة*قسم الفلسفة المدرسة العليا لألساتذة                                               

 :دـتمهي
يرتبط بأسئلة يف الفكر املعاصر إشكاالت نظرية وتطبيقية متعددة. بعضها  الرتبيةيثري موضوع      

وكثري منها يتصل  العصر احلديث، احلقل الرتبوي وخاصة يف يف والتنظري الفلسفي املعرفة العلمية
اجلامعات ومراكز البحث املؤسسات الرتبوية و كما جتري يف   الرتبويةاملمارسة  وغايات بنوعيات
 العلمية.

يتيح لنا صياغة األسئلة احملفزة  رتبيةفلسفة الولعلنا ال جنانب الصواب إذا قلنا إن التفكري يف      
كإطار عقالين  الرتبية فلسفة العالقة بني وإذا كانت طبيعة .بغاياهتا االرتبية بربطهآفاق  تطوير على

 أن تفهم ميكن الف فيها اخلصوصي والكوين، يتداخل واجملتمع كمحيط تتجسد فيه هذه العقالنية،
يف فضاء  بني الرتبية واحمليط التفاعلية الدقيقة جململ الشروط باملعرفة بالعمق الكايف إال هذه العالقة

 سلوكه يف والتحكم ،اإلنسان أحوال حتسني من اجتماعي حمدد يف الزمان واملكان، وبصورة متكن
والتنظيم املعتمد على الكثري من  العوملةجمتمع  -خصوصية اجملتمع املعاصر كما ان هومصري مستقبل

قد أصبحت تتطلب، أكثر من  -والتوجيه واهليكلة والرتشيد والتدبري خطيطاآلليات املستحدثة للت
 ليلأي وقت مضى، ضرورة توفري شروط معرفية واجتماعية جديدة إلعادة التفكري يف مسألة حت

إن  من اجملتمع. جزء ،النهاية يف هذه املؤسسة هي، اعتبار أنب عالقة الفلسفة باملؤسسة الرتبوية.
 وقوة متلك شروط قوة دافعة، الثقايف إىل املكون حتويلتعمل على عملية إبداع وخلق  باعتبارها الرتبية

ومواجهة ثقافة  املعلومات لتعزيز الوعي، وثورة العلم منجزات من االستفادة على والقدرة التفاعل
 الرتبوية هي فعل العملية فإن هبذا املعىن، واالجتماعي. االستالب والدونية واالغرتاب الثقايف

باعتبارها  معها وتتعامل واألمة، اجملتمع إمكانات تدرك إسرتاجتية سياق يف اجتماعي واٍع شامل يأيت
، هذه الرؤية تستدعي تفاعاًل عميقًا ما بني الثقافة والرتبية ومنجزات اهلاماالحتياط االسرتاتيجي 

رتبوية، إذ ال ميكن احلديث ال العملية تعاين منه الذي واالحنباس اجلمود مأزق وبالتايل ختطي العلوم،
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استمرار ختلف النظام التعليمي، وغياب اإلبداع الثقايف يعين يف احملصلة  عن إبداع ثقايف مع
 االستسالم أمام الثقافات الوافدة.

 وحىت جناحه وإذا كان كل مشروع تربوي أو جمتمعي ال ميكن تصور وتكامل عناصره ومكوناته     
العالقة السالفة الذكر  ليلحت مهمة فإن والفعل، مؤطرة للنظر أو اجتماعيةيف إطار فلسفة تربوية  إال

 النزعة الفردية أم اجلماعية.  األولوية بني ازدهارسألة مرتبطة مبتصبح 
 

 :فكرة الجماعة من خالل المواطنة العالمية زالمشروع التربوي وتعزي
، علم ألساس وفن يف األداء والوظيفة االرتبية علم وفن، فهي علم يفقدميا قال احلكماء إن      

يهدف إىل تكوين الشخصية القومية، وإىل إقامة عالقة جيدة بني هذه الشخصية واجملتمع الذي 
وقد أمجع الكثري من  ذاهتا، على وفن يرمي إىل صقل الشخصية اإلنسانية وبلورة إشعاعها إليه، تنتمي
 .(1)تكوين اجملتمع الصاحلعلى اعتبار هذا العلم علماً أساسياً يف  املربني

هي شعور الفرد باالنتماء إىل اجلماعة، وشعور كل  املواطنة، واليت بوساطة الرتبية املدنية تتكون     
 من الفرد، واجلماعة بالروابط املتبادلة، واملصاحل املشرتكة.

عتباره اإلطار أذهان األفراد با وقد عملت فلسفة الرتبية على ترسيخ فكرة اجملتمع املدين يف     
ومعتقداهتم، والدفاع عن  آرائهم عن والتعبري مشكالهتم، حل يف الناس قصد املشاركة الذي ينتظم فيه

مصاحلهم يف مواجهة اآلخرين بشكل سلمي، ويعرف اجملتمع املدين بأنه: مجلة املؤسسات 
لفة، واجتماعية، وهبذا واليت تعمل يف ميادينها املخت واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، السياسية

تكون العناصر البارزة ملؤسسات اجملتمع املدين هي األحزاب واالحتادات املهنية، واجلمعيات 
 .(2)الثقافية، واالجتماعية السياسية، والنقابات العمالية،

منظومة مفاهيمية أوسع تشمل املواطنة  يف جزءاً  املدين باعتباره وحنن ننظر إىل مفهوم اجملتمع     
 ، وحقوق اإلنسان، واملشاركة السياسية وتعزيز قيم السالم العاملي واملسامهة بالتطورالعاملية

 ودوليا.  ااالقتصادي العام وخلق ثقافة سيادة القانون حملي
الذي علل وجوده حباجة  اجملتمع على "املدنية" أو "العمران" وقد أطلق ابن خلدون مصطلح     

عن النفس، وهذا ال حيصل إال بتجمع بشري متعاون منظم "فال بد من اإلنسان إىل القوة والدفاع 
وهلم، فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من  ليحصل القوت له اجتماع القدر الكثري من أبناء جنسه
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احلاجة ألكثر منهم بأضعاف، كذلك حيتاج كل واحد منهم أيضًا يف الدفاع عن نفسه إىل 
 .(3)االستعانة بأبناء جنسه"

نطاق  أوسع إىل امتدت يف جمتمع دون غريه بل حدودها بغريهم مل تقتصر األفراد ةلكن عالق     
مشروع كتابًا بعنوان:  عشر، الثامن القرن أواخر يف كانط األملاين فالفيلسو  أصدر عندماعاملي ف

هبية احلروب املذ من األوروبية األمم ختليص كيفية يف آنذاك يفكر كان .السالم الدائم بين األمم
وكانت احلروب اليت دارت بني الربوتستانتية  اليت أهنكتها. واملشاكل االقتصادية والفنت القومية

انه كان يتمىن لو يستطيع إجياد حل هلا لكي تنعم الشعوب  لدرجة والكاثوليكية آنذاك تشغله
الواقع. فمن األوروبية بالسالم واألمان، مث بالرفاهية واالزدهار. ولكن كانط مل يكتف بذلك يف 

خالل احلالة األوروبية كان يفكر حبالة العامل ككل. وهنا تكمن عظمته واتساع أفقه. فقد مكنه 
يف القرون القادمة. فراح حيلم بتشكيل دولة كونية، تشمل  سيحدث أن يرى مامن  حدسه الفلسفي

 أصبح اليوم شيئا جنونياً  شيئاً  ملعاصريه يبدو الذي كان وهذا احللم الطوباوي مجيع شعوب األرض!
 يف عصر العوملة الشمولية الذي ندخله اآلن. واضحا

للفرد مربرا كبريا ملباشرة نفوذه داخل اجلماعة، سواء من خالل احلس اخللقي  كانطلقد أعطى      
اخللقية بداهة ويقرر اخلري والشر دون حاجة لتدخل من اآلخرين أو من اجملتمع  الذي يدرك املعاين

يف الشأن الرتبوي  روسومتأثرا مبوقف  كانط، قرار مستقل حىت عن الدين وكم كان إذ رأى أنه 
من خالل كتابه  كانطوقد توسع  (4)املدنية من حال انه علمه أن حال الطبيعة أمسى عندما قال:"
على  اجلوانب الذاتية العاملة تبلور اليت أفكاره تبيان يف 1781 أخرجه عام الذي اخلالص" "نقد العقل

خالل الفحص عن املبادئ  من الذات تأثري يربز واحد يف إطار طابق معاين العقل ومدركات احلست
 وتعيني وظائفها.  (5)املطوية يف العقل

در على تسيري أموره على لقد أنصبت األفكار الكانطية يف جمملها على أن اإلنسان العاقل قا     
اليت أطنب يف احلديث عنها يف "تأسيس ميتافيزيقا  بداية من دور اإلرادة اخلرية وطبيعتها ما يرام،

مرورا بفكرة  (6)األخالق" مقرا بقاعدة " افعل كما لو كانت قاعدة فعلك قانونا كليا للطبيعة"
الواجب اليت ال تكون اإلرادة خرية إال إذا عملت وفقا له، وصوال إىل القانون األخالقي الذي ال 

 واجب.يكون صادقا إال باالمتثال هلذا ال
وقد تبع هذا اخلطاب العقالين فعل ثقايف جتلى يف ذلك التيار الفكري املسمى باحلداثة وهو      

على ختليص أوروبا من فكر العصور الوسطى وربط الفكر األورويب بواقعه بعد تقنني  لالذي عم
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 اجلديدةظواهره مبعدا إياه عّما ترسب من تفسريات غري عقالنية باستخدام األدوات املعرفية 

مجيع الدعائم اليت قام عليها فكر القرون  ديكارت نسف فكر للكشف عن احلقائق. لقد
، ليقيم حمله صرحا فلسفيا متكامال مبنيا أساسا على مطابقة العقل مع الواقع، فكما (7)الوسطى

  . فاحلداثة جعلت من اإلنسان أمسى(8)يتطابق هذا العقل مع األشياء، كذلك تطابق األشياء معه
 كانط  كائنات هذه األرض حمورا للفلسفة، وربطت مسؤوليته مبصريه، وأنه صانع تارخيه. ويأيت تنوير

مجيع العوائق، فال شرط إلعمال  من العقل بتحرير وذلك على حتمل هذه املسؤولية ليحث اإلنسان
 العقل سوى احلرية. 

فرانكفورت  مدرسة طرحتها اكم للحداثة اجلديدة ممثال باعتباره يورغن هابرماس وقد جدد     
. (2)الراهنة العاملية والتطورات األحداث تسارع مع متاشيا وجعلها -االختالف بعض مع- ووسعها

وعلى هذه الفكرة أسس بناءه، فحلم كسلفه كانط بتحقيق نظام عاملي جديد تسوده العدالة 
يتمثل يف أن األول ينزع  ماسكانط وهابر واملساواة، وينتشر فيه السالم واألمان.غري أن الفرق بني 

القائلة بضغط الوعي  دوركايمحنو الفردية بينما يتجه مذهب الثاين حنو اجلماعية مستلهما أفكار 
  .الذي تبلوره اجلماعة

هذا العصر ملتحما مع املصري العام الذي حيكم هذا  الشخصي يف لقد أصبح مصري اإلنسان     
د واجلماعات والدول واألمم داخل منظومة شاملة. الكوكب وتشابكت العالقات بني األفرا

 الفلسفةاإلنسان داخل هذه املنظومة. ف وللفلسفة دور طليعي يف فهم قضايا العصر ومنها مصري
بداية من املسرية  ساسيةاأل احلقيقة ويعتربه وميجده باإلنسان جيل جديد يؤمن نتاج كانت احلديثة

نا موجود" أ ذنإ فكرأ ناأ" خالل من والوجود للكينونة ااسأس نسانباعتبار اإل ديكارتاليت بدأها 
الذي جعل  كانط الذي فرق بني الرجل البدائي والرجل العقالين مث بـأوغست كونت مرورا

النماذج البارزة لطغيان مركزية  أحد سارتر ها الوحيد وصوال إىلؤ ومبد معرفةلل الكانسان ماإل
 . (12) اإلنسان بني يديهمن جهة وضع مصري يف مقابل اهلل اإلنسان

ويف هذا السياق يقول علي الشامي:" مل تسفر إجنازات عصر النهضة األوربية عن تراجع "      
الالهوت" أمام عقالنية "الناسوت" فحسب، وإمنا وضعت اإلنسان يف مكانة جديدة كان العلم 

كوبر ماء مثل "قد باشر بتحديدها منذ االكتشافات الكربى اليت عرفتها أوربا بفضل عل
 .(11)"نيكوس"،و"جاليلو"، و"كبلر" و"نيوتن
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حتاول العوملة أن توهم اإلنسان بأن حقيقة وجوده حمصورة يف فرديته، وأن كل ما عداه  ومن هنا
أجنيب ال يعنيه، وبذلك فهي تكرس روح األنانية وإقصاء أي بعد مجاعي أو تعاوين يف املنظومة 

 الكونية.
 

 :من خالل مؤسستي األسرة والمدرسة سانيةتنمية العالقات اإلن
وإعطاء   والتعاضد، والتسامح واحملبة، املتبادل، االحرتام على املبنية العالقات اإلنسانية إن إقامة     

يشكل منوذجًا للعالقات اإلنسانية العامة، والسلوك االجتماعي القومي،  -كل ذي حق حقه 
 الندماجه يف جمتمعه.  أساسيف وكالمها مطلوب من الفرد كخطوة أوىل وتصر 

وميكن القول هنا إن املدرسة األوىل للعالقات اإلنسانية اليت يتعلم فيها أول دروس احلب أو      
بدور األسرة الرتبوي ونبهوا إليه  املربون وقد اهتم املصغرة. أو الظلم هي األسرة الكراهية والعدل

 يرى إذ ،إىل ضرورة الرتبية األسرية (H.Spencer)هربرت سبنسر حيث أشار املريب اإلنكليزي 

احلياة هي  الرتبية هو إعادة الفرد للحياة الكاملة يف خمتلف نواحيها وأن نواحي هذه من الغرض "أن
حدد إبراهيم ، وقد (12)أمهيتها الصحية، واملهنية واألسرية، والوطنية، والثقافية" التالية مرتبة حسب

 والرتبية والصحية، ة اليت تقوم هبا األسرة بست هي: الرتبية اجلسميةناصر جمموعة الوظائف املتكامل

واالقتصادية، والرتبية اجلنسية،  االجتماعية والوطنية والرتبية العقلية، والرتبية والوجدانية، األخالقية
اطنة، ونقل األطفال املسؤولية املدنية، واحملافظة على البيئة، واملو  م، واألسرة تعل(13)والرتبية الرتوحيية

احلضارة والثقافة، وأسس النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي واألخالقي، وتعلمهم مفاهيم 
الدميقراطية والعدالة وحقوق اإلنسان واألخالق والسالم وحب العمل، وتغرس فيهم قيم احلب 

 واخلري واجلمال والتسامح والتعاون لديهم.
على األسرة، بل يتعداها إىل مؤسسات اجملتمع األخرى، ال شك بأن الرتبية فعل ال يقتصر      

النهضوي  واملشروع املتنوعة والثقافية االجتماعية واملنظمات واملؤسسات، اإلعالم، وسائل املدرسة،
اجملتمع كافة، ويناط باألسرة الدور األساسي يف  حتقيقه وتنفيذه مؤسسات متكامل تتشارك يف منهج
سن مبكرة، وتعزز  من األطفال عليها تتم تنشئة سلوكية إجرائية بأفعال دنيةمنظومة قيم الرتبية امل غرس

 املدرسة هذه القيم.
األهداف  لتحقيق ملحة األسرة والمدرسة أصبح ضرورة والخالصة إن التواصل والتنسيق بين

 . التربوية بشكلها الصحيح والفاعل
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الفرد من حياة التمركز حول الذات إىل حياة األداة واملكان الذي بواسطته ينتقل  ةتعترب املدرس     
أهنا الوسيلة اليت يصبح من خالهلا الفرد اإلنسان إنسانًا اجتماعياً، وعضواً  التمركز حول اجلماعة،
 .(14)عامالً وفعاالً يف اجملتمع

تشكل املدرسة املؤسسة الثانية بعد األسرة اليت تتوىل مسؤولية تأهيل الطفل اجتماعيًا إىل      
 جانب تأهيله علمياً وتعمل املدرسة على:

 تنمية شخصية الطفل يف مجيع جوانبها. -1
 ربط الفرد بالبيئة االجتماعية. -2
 تكوين الفرد تكوينا ثقافيا يسمح بتأهيله معرفيا من مجيع النواحي. -3
 العمل على خلق التوازن يف الشخصية. -4
يث يرى أن املدارس املهنية تقوم بتأهيل اليد ويشري علي وطفة إىل الوظيفة االقتصادية ح     

العاملة الستخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة وبالتايل تلعب دوراً يف زيادة الدخل القومي، وحتقيق 
النمو االقتصادي والوظيفة السياسية املتمثلة يف التأكيد على الوحدة القومية للمجتمع وضمان 

ية السائدة، واحملافظة على بيئة اجملتمع الطبقية. وحتقيق الوحدة الوحدة السياسية وتكريس األيدلوج
 . (15)الثقافية والفكرية

وجيد بعض الباحثني أن رسالة املدرسة األساسية هي غرس الصفات اإلجيابية يف الشخصية      
(16)الصحة النفسية هذه الصفات اليت تتضمن مقدمات

الشخصية  مقومات أهم بدورها تعد واليت 
احلافزة على االبتكار واخللق إذ ينبغي على املدرسة أن  يف وظيفتها توازنة. كما يفصل بعضهمامل

ذكاء الفرد ومنو سلوكه على حنو  يف منو نفسها عن تعرب اليت وهي للفرد بالطبيعة الثالثة تنمي ما يسمى
على وظائف الرتبية تعد هذه الوظيفة أ وقد وبيئته، ثقافته جيعله فريدًا يف ذاته مبدعًا خالقًا يف

املدرسية مرتبة وخاصة يف اجملتمعات اليت تعيش تغريات سريعة جذرية حتتاج من األفراد خلقاً 
. (17)وأنظمتهم عالقاهتم يف وحتقيقها اجلديدة القيم ويف حياهتم أساليب يف وابتكارًا وجتديداً  وإبداعاً 

امسة من عمره وعلى مدى عشر فاملدرسة هي حلقة مكملة لألسرة تتوىل الطفل عادة بعد اخل
حاالت التأهب النفساين  يف أقصى الطفل فيها يكون العمر سنوات على األقل، أي يف مرحلة من

 للتعلم والتقليد والتطبع واالئتالف مع القيم اليت يصادفها يف مرحلة منوه هذه. 
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اصر االتصال إن املدرسة جمتمع مصغر مهيئ للمجتمع األكرب الذي تتوافر فيه مجيع عن     
 البشري والعالقات اإلنسانية والتفاعل بني الفرد واجلماعة. 

الرتبية املدنية هي مدخل فلسفي جديد ملستقبل الرتبية بصورة عامة، يف ظروف غياب فلسفة      
تربوية عربية واضحة. وقد تكون خمرجًا ألزمة الرتبية العربية بالنظر للظروف الدولية اجلديدة، 

 املصاحبة هلا وانعكاساهتا على واقع األمة ومستقبلها. والتداعيات 
إن عملية التعليم يف احلياة االجتماعية عملية تدرب ومترس ابتداء من حتمل املسؤوليات      

الطفيفة يف املدرسة وتدرجاً يف سلم املسؤوليات حىت تبلغ درجة مسؤولية املواطن حنو وطنه وجمتمعه 
 للمواطنة الصاحلة.فيصبح ذلك املواطن منوذجاً 

هتدف إىل تنمية وتعزيز العالقات اإلنسانية  فالسفة التربيةإن الرتبية املدنية كما يتفق اغلب      
واالجتماعية وإىل تدريب اإلنسان على دوره يف احلياة مع أقرانه. وتعزيز قيم التعاون مع مؤسسات 

وتقدم احلضارة وهذا ما جيب أن تتضمنه  اجملتمع كافة لتحقيق اخلري العام واإلسهام يف بناء الوطن
 املناهج وطرق التدريس وكافة األنشطة الرتبوية داخل املؤسسات التعليمية وخارجها.

إن الرتبية املدنية يف املدرسة عمل تكميلي للرتبية األسرية لذلك جيب أال تتعارض مع هذه      
قيم مشرتكة بني  لسلم وفقاً  ة صحيحةالرتبية بل تنسجم معها بالقدر الذي تكون فيه هذه الرتبي

 املؤسستني األسرية واملدرسية.
حنو خلق الشعور  ب يف املدرسة تفرتض توجه التعليمإن تنمية املواطنة الصحيحة لدى الطال     

 بالنظام والتنظيم لديه، حبيث يتهيأ ذهنياً ونفسياً للتوافق معه .
 يسبق أن مل ملحة بصورة املعاصر اجملتمع يف نية الصحيحةالرتبية املد يف الواقع ظهرت احلاجة إىل     

والقبيلة واألقرباء  العائلة من املكونة املاضي كانت األطر التقليدية ففي السابق. يف عليها ظهرت
بإحاطة الفرد مبا حيتاج إليه يف نشأته ومنوه وحياته حىت إذا ضعف ركن  والقدوة واملدرسة تقوم

املعاصر فال شك يف أنه شعر بتخلي تلك األطر عنه أو بتخاذهلا عن سانده آخر. أما اإلنسان 
القيام بواجبها أو بوهنها أو باضمحالهلا أو بذهاهبا. فأصبح يف فراغ ال ميكن سده إال بتدخل 

األطر التقليدية أو تساعدها فيما بقى هلا  أجهزة الدولة املختصة واملؤسسات االجتماعية لتحل حمل
إمكان الدولة واملؤسسات أن حتل حمل تلك األطر األساسية الطبيعية اليت  من أثر. ولكن هل ب
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كونتها اإلنسانية منذ نشأهتا؟ إن مجلة التطورات اليت طرأت على احلياة برمتها يف املائة سنة 
 األخرية جعلت اإلنسان أمام بيئة جديدة مل يألفها البتة مما شكل التحدي الرئيسي لعلم الرتبية.

 
 الخالصة:

إذن، فالرتبية، مبا هي وعي وفعل، تغدو حجر زاوية لبناء أدوات الصمود وشروطه من      
هذا يشرتط التعامل مع الرتبية كعملية شاملة تعيد بناء وعي  من جانب آخر، والنهوض جانب،
أو القومية، أو الفردية يف سياق سياسي ثقايف سلوكي، حيافظ على اخلصوصية،  الوطنية، الذات

لى اإلنسانية مبكوناهتا العلمية والثقافية بصورة متفاعلة، تدرك من أين تبدأ واىل أين وينفتح ع
هذه العملية بشكل منظم، جيب أن تتحول إىل سياسة وفعل إسرتاتيجي؛  تتحققتسري، ولكي 

 يشمل: األسرة، املدرسة، نظام التعليم، السياسات العامة.

إىل  ويدفعها والضياع، التخبط إىل الفردية، فإنه يقودها بادراتاملو  رهناً بالعفوية العملية ترك أما      
 .السليب دوائر االحنراف والتشوه أو االنغالق والنكوص

 
 الهوامش:

 .121( الرتبية املدنية كوسيلة للوقاية من االحنراف، ص1285العوجي، مصطفى، ) -1
االعتبار ملفهوم اجملتمع املدين، جملة عامل الفكر، تصدر عن اجمللس الوطين للثقافة  ( إعادة1222أبو حالوة، كرمي، ) -2

 .26، ص2، ص11يناير، مارس، ص 3، ع27والفنون واآلداب، الكويت، مج
 .46( املقدمة، ت: درويش اجلويدي، بريوت، ص1228ابن خلدون، عبد الرمحان، ) -3
 .211ص -بريوت -لقلمدار ا–يوسف كرم "تاريخ الفلسفة احلديثة"  -4
 هلذا توصف نزعته الفلسفية بالعقلية. -5
 .262، ص4تأسيس ميتافيزيقا األخالق، ج -كانط اميانويل  -6
 كان قوس قزح قبل عصر ديكارت يعد من قبيل املعجزات اإلهلية اليت ال تفسري هلا.  -7
 وعامله يف صورة كلية. اإلنسانالنية، ونزعتها إىل رؤية لقد ورثت احلداثة عن الفلسفة اإلغريق احتفاءها الزائد بالعقل والعق -8
 وهذا أمر طبيعي، فكل فيلسوف هو ابن عصره. -2

 .457دار القلم بريوت، دون ذكر لتاريخ النشر ص -تاريخ الفلسفة احلديثة–يوسف كرم  -12
ة، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، جدلية العالقة بني الفكر والوجود، دار اإلنساني -الفلسفة واإلنسان–علي الشامي  -11

 .352، ص1221
 .72(، علم االجتماع الرتبوي، ص1226ناصر، ابراهيم، ) -12
 .66املرجع نفسه، ص -13
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 .76(، األسس االجتماعية للرتبية، القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، ص1278النجيحي، حممد لبيب، ) -14
 .125ماع الرتبوي، ص(، علم االجت1223وطفة، علي، ) -15
(، صحة األطفال النفسية، ودور املدرسة يف محايتها، ترمجة د. عبد اهلل اجمليدل، دمشق، دار 1225كرومباخ.س، )  -16

 .21معد، ص
 .262(، يف أصول الرتبية، األصول الثقافية للرتبية، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، ص 1276اهلادي، حممد ) -17

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 غايات التربية في ضوء العولمة
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 عبد اهلل قلي.بقلم د                                                       
 الجزائر -بوزريعة  -المدرسة العليا لألساتذة  مدير 

 
 

 

 ملخــص:
معامل  على غايات الرتبية يف ضوء العوملة بعد أن اتضحت إىل إلقاء الضوء يهدف هذا املقال     

النظام العاملي اجلديد واتضحت أهدافه ومراميه، ويتطلب األمر التوقف عند املفاهيم األساسية اليت 
مفهوم العوملة  مث حتديد وخصائصها، ومصادرها الرتبية غايات مفهوم بتحديد تشكل هيكل املوضوع

 أن تعومل الرتبية أم ينبغي بغيين وهل والرتبية العوملة إلشكالية ذلك بعد وجتلياته، ليتم التعرض وأبعاده

على الرهانات والتحديات اليت يفرزها طرح هذه  ذلك خالل والتعرف من البحث عن تربية للعوملة
إىل  اإلشكالية ويتم التعرض بعد ذلك إىل غايات الرتبية الرئيسية كما عرفت عرب التاريخ لنخلص

الغايات وسبل حتقيقها  لتلك اجلديدة املالمح عن الكشف وحماولة العوملة يف ضوء حتديد غايات الرتبية
 وآفاقها.

ليختم املقال مبحاولة إثارة إشكالية موقع األنظمة الرتبوية يف مواجهة الضغوط الداخلية      
 العوملة. إفرازاتواخلارجية يف ظل 

 
 مقدمـة:

يف العامل إذا ما أصبحت الرتبية منذ هناية احلرب العاملية الثانية أهم فرع من فروع النشاط      
أخذنا جمموع النفقات املخصصة هلا معيارا، وأما من حيث امليزانية فإهنا تأيت يف الدرجة الثانية 

العسكرية مباشرة وتناط بالرتبية مهام تزداد   النفقات النفقات العمومية العاملية أي بعد بالنسبة إىل
يف املاضي ال تصح، وتؤلف الرتبية  كل يوم اتساعا وتعقدا، حبيث أن جمرد املقارنة مع مهامها

والتقدم اإلنساين، بل أصبحت من أهم العوامل يف  التنمية مشاريع من مشروع أساسيا يف كل عنصرا
 (53ص1272وضع السياسة الوطنية والسياسة الدولية )ايدجارفور
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وهناك ظاهرة جديدة برزت تستحق االهتمام على الصعيد املذهيب والعلمي هي ظاهرة      
العوملة، ويأيت االهتمام هبا هنا يف إطار فلسفة الرتبية باعتبارها هي اليت حتدد املنطلقات الفكرية 
للعمل الرتبوي والذي هو عمل منظومة فرعية من مجلة املنظومات املكونة للمنظومة اجملتمعية الكلية 

 مبا تشمله من منظومة سياسية ومنظومة اقتصادية ومنظومة ثقافية وهكذا...
واملنظومة الرتبوية على هذا األساس البد أن تعمل يف تناغم واتساق مع سائر املنظومات      

ما نسميه بفلسفة  تشكل اليت هي عامة جمتمعية منطلقات إىل االستناد حتمية يستتبع مما االجتماعية
ها العام فإنه مما الكلية وتطلعاهتا املستقبلية وهنج كل أمة أن حتدد أهدافها اجملتمع. إنه إذا كان على

خيص العاملني يف القطاع الرتبوي أن حيددوا بناء على هذا ماذا تعين هذه الفلسفة اجملتمعية 
أن يقوم به النظام الرتبوي لتحقيق هذه الفلسفة  الذي ميكن أو مبعىن أخر ما الدور بالنسبة هلم؟

 (.43ص1225علي.العامة )سعيد إمساعيل 
لتحقيقها النظام الرتبوي ما هي الغايات اليت يسعى  ي يفرض نفسهالذ وتبعا لذلك فالسؤال     

 يف ضوء هذه الفلسفة ويف ضوء التحديات اليت تفرضها ظاهرة العوملة؟. 
ولعله من املفيد قبل اإلجابة عن هذا السؤال أن نبدأ بتحديد مفهوم غايات الرتبية ومفهوم      

 العوملة.
 
 مفهوم غايات التربية: -2
وتصف  والطموح باملثالية تتسم املستقبل وشكل خالهلا اجتاه من يعطى عامة عبارات اياتالغ     

 نواتج حياتية مرغوبة استنادا إىل تنظيم قيمي فلسفي اجتماعي، أو هي عريضة بعيدة املدى على

بالفصل أو املمارسة الرتبوية ويف ذلك يقول  تتصل مما أكثر باحلياة تتصل درجة عالية من التجريد
مادي حلسن أن:" الغايات عبارة عن صيغ يطبعها التجريد والعمومية تعرب عن املقاصد العامة 

  ( ويشري إليها دهينو28ص 1222البعيدة املدى اليت تريد الرتبية أن حتققها" )مادي حلسن، 
D’hainaية بقوله " أهنا جمموعة من إعالنات النوايا النسبية للتوجيهات أو القيم املرتبطة بالرتق

 (.p441222،D’hainaut وثائق الرمسية واخلطب السياسية )واملتضمنة عادة يف ال
اليت  إن الغايات الرتبوية هي تلك القيم أو املعايري LE THAN KHOIطان خوي  ويرى يل     

حيددها فالسفة وتربويو جمتمع ما املرتبطة بعصرهم وظروفهم التارخيية واالجتماعية اليت تتبناها 
 السياسة لنظامها التعليمي وميكن أن تظهر على نوعيني:السلطة 
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وتظهر يف الدساتري واخلطب الرمسية  Les finalities Explicites غايات صرحية واضحة -أ
 والقوانني وخمططات التنمية والرتبية

وميكن إدراك  الواقع مالحظة من وتستنتجLes Finalities Implicites  غايات ضمنية  -ب
 فرق كبري بينها.

LE THAN KHOI, 1981p45) ( مما سبق يتضح أن الغايات الرتبوية عبارات فلسفية .
 واسعة تظهر على مستوى النظام السياسي وترتبط بقراراته احملددة لنمط املواطن املرغوب فيه، ومن

والرتبوية ومتثل إطارا عاما للعمل يف اجملال الرتبوي يضع  السياسية مث فهي ختتلف باختالف األنظمة
 .هآماله وطموحات اعتباره كافة األبعاد اليت تعرب عن طبيعة جمتمع ما وترسم يف
 

 مفهوم العولمة: -1
بدأ مفهوم العوملة حيتل موقعا أساسيا يف العلوم االجتماعية املعاصرة ويستخدم يف عدد من      

ة بشكل متبادل فروع املعرفة مما جعله أحد املفاهيم اليت تستدعي مدخال تتفاعل فيه فروع املعرف
االجتماعية واالتصالية والثقافية  تمعظم الظاهراوصادق لتحليل اجملتمع ككل، ألنه يتضمن 

 (.122ص 2222)عبد اهلل بوجالل،  واالقتصادية املعاصرة
 والكوكبية  Universalismالكوننة منها العوملة مفهوم عن كثرية للتعبري مصطلحات وتستخدم     

Globalization يةوالدولInternationalization  شيوعا أن املفهوم األكثر والعاملية وغريها...إال 

 وكان أول من أطلقه معرفيا عامل االجتماع الكنديMondialisation  واستخداما هو العوملة

)جاسم حممد (Global village) الكونية القرية ملفهوم صياغته أبان الستينيات يف لوهان ماك مارشال
 (.3ص 2224زكريا 

فيما بعد مستشارا للرئيس األمريكي جيمي   أصبح الذي برجينكسي بعده وتبىن هذه الفكرة     
من املادة اإلعالمية العاملية منوذجا كونيا  %65 كارتر وعمل على أن تقدم أمريكا اليت متتلك

سرعة كبرية مستوى العامل ب على األمريكية احلداثة وانتشرت واللسان، القلب والوجه للحداثة أمريكي
اليت اعتمدت منطق الدبلوماسية  السوفيتية بينما بدأت األيديولوجية يف األوساط املختلفة

 والشعارات الثقيلة باالحتقان والضمور يوما بعد أخر.
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تعرف العوملة على أهنا"االجتاه املتنامي الذي يصبح به العامل نسبيا كرة اجتماعية بال حدود"      
قات االجتماعية عرب العامل حيث ترتبط األحداث املتباعدة بطريقة تبدو كما أو أهنا تكثيف العال

 لو كانت تتم يف جمتمع واحد.
ويعرف بيرت ماركوس العوملة أهنا: "شكل جديد للرأمسالية أحاطت من خالله العالقات      

السياسة واالقتصاد  رأمو  فيها تتداخل ظاهرة فإهنا وبذلك الرأمسالية كافة األبعاد واجملاالت اإلنسانية
السياسية الدولية وحتدث  احلدود كله عرب فيها للعامل ويكون االنتماء والثقافة واالجتماع والسلوك
تؤثر على حياة اإلنسان يف كوكب األرض أينما كان ودون  دالصعفيها حتوالت على خمتلف 

 دد أو لدولة معينة.اعتداد يذكر باحلدود السياسة للدول ذات السيادة أو انتماء إىل وطن حم
 Unificationالتوحيد  أو Uniformalisation أن التنميط كثرية غري  اأبعاد ملةتأخذ العو      

الثقايف للعامل كله أخذ قصب السبق فيها عرب أعمال آليات إسرتاجتية اهليمنة والتبعية باعتبارها 
جه تعين السيادة املطلقة ليس األوىف لتحقيق مبدأ التنميط وبذلك أصبحت العوملة وفق هذا التو 

لنموذج اقتصادي وحسب وإمنا سيادة النظام الكوين األمريكي املوحد عرب آلياته وأهدافه اليت تؤكد 
 (.48ص 2222على ذلك يوم بعد يوم ) مصطفى عبد الغين

 والسلعي االقتصادي النموذج تعميم تعين العوملة وناس أن عن املنصف ويورد عبد اهلل بوجالل     
والتجاري والثقايف واالجتماعي على العامل فهي االنصهار يف بوتقة االقتصاد الرأمسايل والتسليم مبا 

مع متطلبات السوق وشروطها والتسليم جبوانب  والتأقلم يسمى باألحادية االقتصادية ميكن أن
(. ومنه 123ص 2222العوملة املختلفة والقبول بآثارها االجتماعية والثقافية )عبد اهلل بوجالل 

ميكن القول أن العوملة حتولت إىل هيمنة سياسية وثقافية واقتصادية ولن تستطيع نظم التعليم أن 
 تعيش مبنأى عن هذه اهليمنة.

حتديات متعددة منها العوملة واهلوية القومية  اهليمنة القائم على للعوملة ويرتتب عن هذا املفهوم     
الثقافية والدينية  واخلصوصية واألمة والوطن باهلوية فالتمسك الطرفني، حاد بني يظهر تعارض حيث

يقابل العوملة ويقاومها، وهناك أيضا التحدي الثقايف احلضاري ملا قد تفرضه العوملة من أمناط 
وعودة االستعمار يف  واحلضارات الثقافات بصراع غريبة عن تلك املألوفة مما ينذر وثقافة توسلوكيا

 ام تكافؤ القوى.شكل جديد يف ظل انعد
 

 

 إشكالية العولمة والتربية: -9
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 ميكن اختصار إشكالية العوملة والرتبية يف التساؤل األيت:
هل اهلدف عوملة الرتبية أم تربية العوملة؟ ومبعىن أخر هل العوملة سوف تنتج تربية خاصة هبا ؟      

عوملة وتؤثر فيها أو تقاومها ؟ أم أن الرتبية ينبغي أن حتافظ على مقوماهتا الذاتية وتستوعب ال
التداعيات اليت ستفرزها العوملة واليت حتتم على  ةماهيل أن نعرف اؤ يتطلب الشق األول من التس

الرتبية االستجابة هلا، ويتطلب الشق الثاين معرفة االستعدادات اليت جيب إتباعها لتحصني النفس  
توصيل املعلومات  أيضا تتضمن واملعلوماتية العلمية كالثورة العوملة كانت وملا أوال، الوقاية من كنوع

االلكرتونية  والدميقراطية االلكرتونية التجارة عرب الضوء بسرعة العامل أحناء كل إىل الفورية واخلدمات
 والتعليم االلكرتوين....

ليست  يةالرتبو  العوملة فإن الواقع، أرض على مكتملة للبعض تبدو االقتصاديةكانت العوملة  وإذا     
ظاهرة حديثة  فهي تربوية، عوملة معوملا أن يكون من النضج والعامل بعيد كل البعد عن بنفس القدر

اليت بدأت  الضغوط بعد خاصة يف التسعينات واقعي إال بشكل األويل ومل تربز مبرحلة التأسيس ومتر
سياستها  لتغيري الرتبوية تهاوأنظم الدول بعض على العوملة املتحدة األمريكية راعية متارسها الواليات

سياسية  الرتبوية ومناهجها وحمتوياهتا مبا جيعلها تستجيب للمطالب األمريكية واخلريطة اجليو
 اجلديدة اليت يتم اإلعداد لتنفيذها بعد أن اكتمل التخطيط هلا.

لعوملة وإذا كان هناك إمجاع على معىن العوملة االقتصادية فإن األمر ليس كذلك بالنسبة ل     
جتليات وتطبيقات  الواقع أرض على وتطبيقاهتا أن جتاري يف جتلياهتا بعد من تتمكن مل حيث الرتبوية

دول  العوملة االقتصادية فالعامل ليس موحدا تربويا أو ثقافيا كما هو موحد جتاريا وماليا، كما أن
تصادية تبدو أقل اندفاعا تتدافع وتتنافس لألخذ بسلع ومنتجات وخدمات العوملة االق العامل اليت

الرتبوية  للعوملة مطمئنة غري الشعوب من وكثري الرتبوية، العوملة مفاهيم ومتهال حنو ترددا وأكثر وإقباال
مياال لالنغماس يف العوملة  كيفية التعامل معها، ويف الوقت الذي يبدو فيه العاملوغري واثقة من  

وملة الرتبوية. فاهلدف النهائي للعوملة الرتبوية خلق االقتصادية فإنه يظهر ميال لالنكماش من الع
  مل يتحقق وال نتوقع أن يتحقق قريبا... تربية واحدة وعامل بال حدود وهو ما

أما بالنسبة لرتبية العوملة فتتجلى من خالل حماوالت اإلصالح اليت بدأت تضطلع هبا معظم      
ء على بعض خصوصياهتا من جهة ومسايرة متطلبات األنظمة الرتبوية يف العامل حماولة منها اإلبقا

 العوملة من جهة أخرى حىت ال جيرفها تيار العوملة.
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والغالب أن االجتاهني األول والثاين متداخالن، فكما أن للعوملة منهجها وأسلوهبا وآلياهتا،      
ألمر الذي يتطلب فإن هلا حمتواها مبا يتضمنه من مكونات فكرية ومادية وهلا صيغتها املفروضة، ا

أن يكون موقع الرتبية من أجل مواجهة هذه التحديات إنه ال ميكن غلق الباب  عسفيما  التفكري
وال جيب فتحه على مصراعيه حىت يبقى ما ميكن تنفسه حبرية ومبا يناسب ظروف وقيم وعادات 

 ل دولة.وعقيدة كل جمتمع وفق أولويات ومعايري ينطلق منها االختيار احلر لكل فرد ولك
هي إال هيمنة لرتبية فئة معينة أو  والنتيجة أن الرتبية ال ينبغي أن تعومل ألن أية عوملة للرتبية ما     

تستند على آليات من القوة خارج إطار  اهليمنة أخرى، هذه حضارة معينة على فئة أو حضارة
 ر السياسي أو غريه.الرتبية سواء كانت مستمدة من التكنولوجيا أو من االقتصاد أو من القه

وباملقابل ينبغي التفكري يف تربية العوملة تربية قادرة على االحتفاظ بتنوعها بوسائل عديدة طاملا 
جديدة من العالقة بني العوملة والرتبية ال  نوعية إقامة وهذا األمر يتطلب بقيت الفروق البشرية قائمة،

التكامل والتواصل الفكري حىت تتالقى خالل خلق نوع من احلوار و  بل من تقوم على اهليمنة
الثقافات بال تصادم وأن يكون هناك ندية واحرتام للكيانات الصغرية فيصبح احلجم ليس مقياس 

 إفرازالتقدير ولكن مبا لدى الكيان من فاعلية وتأثري وعطاء وقدرات مكنونة، إن الرتبية إمنا هي 
اليت أفرزهتا هو تنوع واختالف يثري الثقافة  بيئة بعينها ومن مث كان تنوعها باختالف البيئات

اإلنسانية، بالفناء مث حيكم على اإلنسانية  الثقافة على حيكم هذه الثقافة إمنا اإلنسانية، وجمرد توحيد
بالتخلف، فمن حكمة اهلل أن خلق الناس خمتلفني ليكمل بعضهم بعضا ويثري أحدهم اآلخر 

ذا النوع من الرتبية كفيل بان جيعل كل أمة (. والشك أن ه32ص 2222)حسن امحد غالب 
تعيش عاملها الراهن بواقعية ودون تناقضات أو تأزم أو حساسية حيال عقدة النقص أو اخلوف 

 بعيدا عن اهليمنة والصراع.
 
 الغايات الرئيسية للتربية: -6
سؤالني  تسعى فلسفة الرتبية إىل حتديد غايات الرتبية وعليها أن جتيب يف شأن ذلك عن     

؟ ويف ضوء نشودة رئيسني األول ملاذا نعلم ونتعلم؟ والثاين ما مواصفات اإلنسان نتاج الرتبية امل
ذلك ميكن حتديد الغاية األساسية للرتبية يف احملافظة على مقومات اإلنسان املتكامل من حيث 

ع مراحل التاريخ ويف البدن والفكر والعواطف واألخالق، إن هذا املثل األعلى الرتبوي جنده يف مجي
أغلب األقطار وقد حتدث عنه رجال السياسة والفلسفة واألخالق وأصحاب النظريات واملذاهب 
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الرتبوية وكان من املواضيع األساسية اليت اهتم هبا الفكر اإلنساين منذ أقدم العصور ورمبا كان 
ىل حد بعيد يف وضع تطبيق هذا املثل األعلى ناقصا إال أنه رغم ذلك كان مثمرا بل ساهم إ

 العديد من املشاريع الرتبوية املفيدة للمجتمع. 
إن اإلنسان الذي تعىن الرتبية بتهذيبه هو على وجه العموم ذلك اإلنسان اجملرد من حدود      

( والواقع أن 221ص 1272ايدجارفورالزمان واملكان ألنه نفس اإلنسان أينما وحيثما كان )
ون خاصة وعامة يف الوقت نفسه، فإذا اعتربنا أهنا مستمدة من الرتاث غايات الرتبية البد أن تك

 والتقاليد والعادات أو مفروضة فرضا حبكم الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسة فحينئذ هي

ناجتة عن حاالت خاصة. ومن جهة أخرى فإهنا تكتسي طابعا عاما ذلك أن الرتبية أصبحت 
أبعادا عاملية كما أهنا تؤثر تأثري عميقا على مستقبل البشرية مجعاء. إن  اليوم من املشاريع اليت هلا

هذه الغايات هي يف الواقع تعبري عن بعض املثل العليا اليت تراود عقل اإلنسان املعاصر، ومما يدل 
ويف تطور  العلمي اإلنساين يف االجتاه الشعوب مشرتكة ما لوحظ من اتفاق بني وجود غايات على

عقالين ويف تشجيع الفرد على اخللق واإلبداع والشعور باملسؤولية اجتاه اجملتمع ويف عدم الفكر ال
 ترجيح جانب من جوانب الشخصية على األخر..

أن تتفق اآلراء حول تلك  ذلك من فاألهم األساسي على أن اختيار الغايات ليس هو املشكل     
والعلمية  الرتبوية واملعطيات السياسية االختيارات ميكن إنكار الدور الذي تلعبه ومع أنه ال الغايات

يف حتديد تلك الغايات إال أن األمر ال جيب أن يرتك ملشيئة رجال السياسة أو حلصافة أو العلماء 
إن الدور ..وأولياء أمورهم. رباألمكذلك املعنيون  حتديد الغايات يساهم يف وحدهم بل ينبغي أن
أن توجه الرتبية  فإما ذلك االتفاق، وحبصول بتلك االختيارات تعلقبه الرتبية ي الذي ميكن أن تقوم

الناشئة إىل املستقبل واىل املاضي وإما أن يؤول األمر إىل اجلمود وإما أن توجه األنظار إىل  أنظار
االستقرار املزيف عن طريق مقاومة التجديد والتغري وإما أن تستنهض اهلمم من أجل  البحث عن

( وعموما 224ص 1272ايدجارفور)تقرار الصحيح عن طريق مباشرة التقدم التوصل إىل االس
والتكيف  املعرفة اكتساب وهي: العصوركل  على ثالث غايات رئيسية للرتبية يف هناك شبه اتفاق

 مع اجملتمع وتنمية الذات والقدرات الشخصية.
 غايات التربية في ضوء العولمة: -2
هل ما تزال تلك الغايات كافية ألن تفي  للرتبية نتساءل لرئيسيةبعد أن تعرفنا على الغايات ا     

ميكن جماهبة أمر جديد بوسائل  ال ألنه بالنفي بداهة ؟ وتكون اإلجابة عصر العوملة الرتبية مبتطلبات
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 احلياة يف ظل العوملة، وهذا يعين مطالب العصر ملواجهة إعداد إنسان بالية. ذلك أن العوملة تتطلب

"التعليم  اليونسكو تقرير حدد اإلطار هذا ويف الرئيسية الغايات لتلك أخرى اأضافت أبعاد العوملة أن
العوملة وصاغها على الوجه األيت: تعلم  لعصر مالئمة تبدو غايات للرتبية ذلك الكنز املكنون" أربع

 لتعرف، تعلم لتعمل، تعلم لتكون، تعلم لتشارك اآلخرين.
 
هذه الغاية قدمية حيث ارتبطت املعرفة بالتعلم ومها عمليتان إذا كانت  :تعلم لتعرف -2- 2

متالزمتان إال أن اجلديد هو أن عملية اكتساب الفرد للمعرفة ختتلف يف عصر العوملة عن سابق 
  سريهتا قبله يف أمور أساسية عدة يلخصها نبيل علي يف األيت:

 

يركز على ماذا تعرف أي كم حيث كان التعليم يف املاضي  ؟ ال ماذا تعرف؟: كيف تعرف-أ
املعلومات واملعارف، ال كيف تعرف أي الطريقة اليت يتم احلصول هبا على املعرفة، ومع ظاهرة 

هبا الفرد على املعرفة وكيفية  اليت حيصل للكيفية وأصبحت األولوية االنفجار املعريف انقلب الوضع
املعرفة يف  إن وخربات. ومهارات معلومات من هذه املعرفة تتضمنه االما ذ إتقان أدوات التعامل معها،

اكتساب  عملية فإن أخرى جهة واإلهالك من جهة ومن املعلومات والعوملة سريعة التطور عصر
املعرفة ال تتوقف عند حدود اإلملام هبا بل جيب أن تكتمل باستيعاهبا وتعميمها وتوظيفها وأصبح 

 (.322ص 2221 العلم يعين املمارسة والتعلم الذايت) نبيل علي
 

 كان الذي االعتقاد األمر عكس ويذهب هذا تراكم المعلومات ال يعني زيادة المعرفة: -ب

والذي مفاده أنه كلما توافرت املعلومات وتراكمت زادت املعرفة وتضاعفت، حيث حيتم  سائدا
كن للحكمة أن عصر العوملة االنتقال من الطبيعة الرتاكمية للمعرفة إىل الطبيعة البنائية، وكما مي

 يف خضم املعلومات حسب قول يت .اس.اليوت، ميكن للمعرفة أن تضيع بدورها يف خضمتضيع 

املعلومات، بل إن املعلومات ميكن أن تضيع هي األخرى حتت وابل البيانات املتدفقة اليت يتسم 
فة ضخمة من هبا عصر املعلومات، وسيظل إبداع العقل البشري كامنا يف قدرة الفرد على توليد معر 

 (.322ص 2221معلومات ضئيلة وغري مكتملة ) نبيل علي 
 

 االندماجحيث أصبحت خريطة املعرفة منظومة شديدة  نطاقها:تكامل المعرفة واتساع  -ج
تتداخل فيها اإلنسانيات مع الطبيعيات والعلوم مع الفنون. مما يستلزم ضرورة التخلص من نزعة 

 العوملة. التخصص الضيق اليت سادت قبل عصر
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إضافة إىل أن التعلم مدى احلياة أصبح مطلبا رئيسا من مطالب عصر العوملة وهو ما يعين      
التخلص من النزعة السلبية القائمة على التلقي والتحول إىل النزعة اإلجيابية القائمة على البحث 

التفكري اخلطي  واالكتشاف وما يتطلب ذلك من تنمية للعمليات املعرفية العليا، والتحول من
إىل التفكري  واألسباب النتائج بني امليكانيكي والربط واألحداث األفكار النمطي القائم على تسلسل

 الكلي املتشعب للتعامل مع أمناط العالقات املعقدة وإدراك األمور بطريقة مغايرة.
 
العمل ومنطه هذه الغاية وإن كانت قدمية إال أن اجلديد هو تغري طبيعة تعلم لتعمل:  -2-1

وأطواره وأشكاله، ومل يعد العمل يف عصر العوملة كسابقه يف عصر الصناعة، ومع التوسع يف 
استخدام التكنولوجيا مل يعد التعامل مقصورا على العامل الواقعي بل جتاوزه للتعامل مع عوامل 

للعرض ووسائل شاشات  من اإللكرتوين ومن خالل الوسيط والعامل االفرتاضي، أملعلومايتالفضاء 
 االتصال والتحكم وشبكات اإلنرتنيت وغريها.

الرتبية ضرورة إعداد األفراد للتعامل مع هذه العوامل  على إن هذا التغري يف طبيعة العمل يلقي     
اخلائلية بإكساهبم معارف ومهارات مغايرة لتلك اليت حيتاجون إليها يف التعامل مع دنيا الواقع، مثل 

عن بعد والتفاعل مع املكتشفات العلمية احلديثة ومهارة التنقل بني الواقع واخلائلي مهارات احلوار 
 وغريها من املهارات.

أما التغري يف أطوار العمل فقد جنم عنه أن أصبح للعمل يف عصر العوملة أطوار عدة منها      
احلدود الزمنية  لذلك واهنارت نتيجة العمل عن بعد والعمل اجلماعي والعمل أثناء التنقل واحلركة

ومتكينهم من التعامل  التطورات ملسايرة هذه يتطلب إعداد األفراد واملكانية بني اإلنسان وعمله مما
 من خالل العمل ومن أجله بإتباع أسلوب التعلم يف العمل.

 
هذه الغاية أيضا قدمية وقد حظيت بالدعاية واإلعالن بصورة ملفتة للنظر  تعلم لتكون: -2-9

أعمال اللجنة الدولية للنهوض بالرتبية اليت شكلتها  عنوانا حلصيلة صر العوملة حيث شكلتقبل ع
 بعنوان "تعلم لتكون". 1272اليونسكو برئاسة إيدجار فور وصدرت احلصيلة يف كتاب سنة 

من خالل إضفاء الطابع الشخصي  وروحانيا ووجدانيا وذهنيا بدنيا الفرد تنمية إىل الغاية هذه تسعى
عملية التعلم بأن جتعل املتعلم حمور العملية التعليمية واستخدام األساليب والوسائل واملناهج  على

املتعلم مع مراعاة مبدأ الفروق الفردية، كما تسعى إىل تنمية ملكة احلكم  اليت تستجيب حلاجات
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قارنة بني بدائل على األمور أثناء مواجهة املواقف املتباينة واملختلفة مع سرعة اختاذ القرارات وامل
 اخليارات املطروحة.

وتسعى أيضا لتنمية الشعور باملسؤولية الفردية وإضفاء مبدأ اإلجيابية واملبادأة على السلوك      
الفردي عرب التحول من أسلوب التلقني الذي يعطي السلطة املطلقة للمدرس يف السيطرة على 

القائم على اإلجيابية والنقاش واحلوار  التفاعل لوبأس واملعارف إىل املستقبلني للمعلومات املتعلمني
بإتاحة فرص استخدام تكنولوجيا املعلومات وتقليص سلطة املدرس والتوسع يف أساليب التعلم 

األخرى يف تنمية مهارات التواصل عرب الربيد  املعلومات ذاتيا واستخدام الربجميات التعليمية ونظم
 اإللكرتوين وحلقات النقاش.

من أهداف هذه الغاية تنمية اإلبداع واخليال باستخدام تكنولوجيا املعلومات اليت توفر و      
وسائل عدة لتحقيق هذه الغاية ومنها اعتماد أساليب التعلم باالكتشاف وتشجيع اإلبداع الفين 
واألديب والعلمي وإتاحة الفرص للتعلم من اآلخرين من خالل احلوار واملشاركة عرب االنرتنيت 

 تخدام الوسائل التكنولوجية املختلفة.واس
 
ظهرت هذه الغاية مع التطورات اليت أصبح يفرضها عصر  تعلم لتشارك اآلخرين : -2-6

العوملة الذي أدى إىل توسيع بيئة حياة اإلنسان حيث أضاف إىل بيئته األسرية واحمللية بيئة العامل 
اور الرئيسية للفلسفة الرتبوية )نبيل علي على اتساعه وأصبحت ثنائية احمللية والعاملية احد احمل

 (.32ص 2221
من نزعات التعصب والعنف بتدريس تاريخ  التخلص تظهر هذه الغاية من خالل الدعوة إىل     

األخر وخاصة األجنيب  وكراهية والعدوانية احلضارات وتشجيع مهارات احلوار والتصدي للعنف
 والغريب.

األجنبية وتنمية  واللغات البشرية اجلغرافيا خاصة لدراسة عطاء أمهيةيتطلب حتقيق هذه الغاية إ     
الوعي بالقواسم املشرتكة بني الثقافات واحلضارات اإلنسانية مبا يفضي إىل اكتشاف األخر من 

والرغبة يف  واإلقناع احلجاج على والقدرة احلوار مهارات تنمية على العمل خالل اكتشاف الذات، مع
وخلق التوازن بني التنافس وروح التعاون من خالل أساليب التعلم التعاوين وتنمية  ادلاملشاركة والتب
 روح الفريق.
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من خالل العرض املختصر للغايات األربع لرتبية العوملة يتضح املوقع الذي جتد فيه األنظمة      
داخل والبعض الرتبوية نفسها إزاء هذه الغايات فهي تواجه أنواع من الضغوط بعضها ينبع من ال

 اآلخر يأتيها من اخلارج.
فالضغط من الداخل ينجم عما يف النظام من اختالل وتناقض ونزعة إىل احملافظة ومراعاة      

 العوملة.أما الضغط من اخلارج فقد صار شديدا للغاية يف عصر .اخلصوصية الثقافية واالجتماعية.
نواعا من التطور املفاجئ ويغري رأسا على وأخذ يتجلى يف صور مل تكن معروفة من قبل، وحيدث أ

األساسية يف الوضعية الرتبوية. ولعله من الواضح أن مواصلة السري على نفس الطريق  عقب العناصر
القدمي أمر غري ممكن وأن االرمتاء يف أحضان الطريق اجلديد حمفوف باملخاطر. مما حيتم العمل على 

 ا البحث عن طريق ثالث.ورمب الطريقانإحداث نوع من التوازن بني 

 
 :قائمة المراجع

 .1272، 3إيدجار فور وآخرون، تعلم لتكون، ترمجة حنفي بن عيسى، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع اجلزائـر ط -1
، 1ط ةالعريب القاهر ار الفكر د -عبد الغين عبود -حسن أمحد غالب يف الرتبية والتعددية الثقافية يف األلفية الثالثة لـ-2

2222. 
 .2224جاسم حممد زكريا، اجلامعات العربية وحتديات العوملة، يف جملة احلقيقة إصدار جامعة أدرار،عدد خاص -3
 2222 إدرارعبد اهلل بوجالل، إشكالية الوفرة اإلعالمية واملعلوماتية يف ظل العوملة، جملة احلقيقة العدد األول جامعة  -4
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 .1222مادي حلسن، األهداف والتقييم يف الرتبية، املغرب، -6
 2222مصطفى عبد الغين، املثقف العريب والعوملة، اهليئة املصرية العامة للكتاب -0
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10-D’hainant, louis, Des fins aux objectifs de l’éducation, 4
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 للفرد والمجتمع

 
 

 بقلم د. عمر نقيب                                                                
 *بوزريعة*يا لألساتذة قسم األدب العربي المدرسة العل                                      

 
 

 د:ـتمهي

ّر يف نا منعلى أنّ بالد العرب واملسلمني يتفق مجيع العلماء واملفّكرين والقادة السياسيني يف      
املؤّسسات والعجز عن اخلروج من تعثّر مرحلة صعبة جّدا من التمّزق والتفّكك وضياع اهلوية و 

 رتّدى فيها.ي حالة التيه اليت
االستبداد االستعمار و األّمة األمرّين من  يضاً على أّن التغيري البّد منه بعد أن ذاقتويّتفقون أ     

 .(1)واإلخضاع للتجارب األجنبية وحماولة تطبيقها قسراً على مدى أكثر من قرنني من الزمان
بوية اليت تعاين منها منظومتنا الرت تعثّر من أهم دوافع تناولنا هلذا املوضوع خمتلُف مظاهر ال     

يف بالد العرب اليت استهدفت البناء أو إعادة البناء اوالت النهضوية احملتلف بالتحديد، بل وخم
من مرور عّدة عقود على فرتة االستقالل الزالت هذه البالد  على الرغم إذ عام. بشكل واملسلمني

التعثّر، ذهول  هذاعوامل وأسباب ولعّل من أبرز  والرتّدي. التخّلف والرداءة ترتاوح يف مساحات
السنين أثناء القائمني على أمر التنظري للرتبية عندنا عن ضرورة االلتزام مبا ميكن أن نسّميه الفكر 

يف أّي احلضارية  لنهضة؛ باعتبار أّن االتعاطي مع املشكالت اليت نواجهها يف بالد العرب املسلمني
يدرك قوانني التاريخ  مشويل متكامل على فكر سنين البدء منذ إمّنا تتأّسس من اجملتمعات جمتمع

فاحلضارة كما يؤّكد  ويراعيها أثناء التعامل مع املشاريع التارخيية الكربى إعدادًا وإجنازًا وتقييماً.
من حيث هو أساس ال العلم والعلم وحده،  وإمّنا على وال احلظ، تقوم على الصدفة مالك بن نيب ال

، إْن للتخطيط أو مجتمعادة البناء احلضاري للغىن عنه يف أي مشروع هنضوي يستهدف إع
من رام التفكري  لكل الالزمة املنهجية الضوابط يأيت احلديث عن السياق يف هذا (2)اإلجناز أو التقييم

 يف صياغة النموذج الرتبوي املنشود للفرد واجملتمع. 
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 كن أن ننطلق منهااليت ميضوابط واملعايري الهذه بيان بعض هذه املداخلة تسعى إىل إّن      
لتناول مشكلة النموذج عندنا سواًء من أجل فهمها أم صياغتها أم العمل على جتسيدها على 

 أرض الواقع.

السنين أو على غياب الفقه قوي إّن تعثّر املشاريع النهضوية يف بالد العرب واملسلمني مؤشِّر      
قرنني من الزمان أكثر من نذ مل اإلسالمي ماالع يف النهضة أمل تبدأ .اريخالت قواننيما مسّيناه آنفًا 

فلَم كل هذه اهلوة بني إجنازات اليابان وإخفاقات عاملنا  بالتزامن مع النهضة اليابانية احلديثة؟
 اإلسالمي.

إّن الدعوة إىل النظر يف هذه الضوابط واملعايري والعمل على مراعاهتا أثناء التخطيط واإلجناز      
هذا املسعى يف حقيقته هو بداية الطريق حنو تأصيل  سم ويف غاية األمهية؛ إذ أنّ ر حاوالتقييم أم

 اإلجرائي التعامل إىل ذلك بعد لتنتقل والنظر الفكر مناهج بتصحيح نظرنا يف تبدأ األصالة املنهج؛ ألنّ 

هو املنهج ف الرتبوية كما تواجهنا على مستوى الفعل الرتبوي. املشكلة املتمثّل يف مع الواقع التارخيي
هذه  نّ وإ املشكالت. مع والتعامل واحلكم الفهم لكيفية احملّدد باعتباره األصالة يضمن هذهالذي 

 .الضوابط املقرتحة أداة لبيان أسس هذا املنهج على طريق بناء األصالة املتجّددة

 
 مشكلة النموذج

املنشود  الرتبوي النموذج مشكلة يةيف الرتب صياغة النظرية من أهم القضايا اليت يتم تناوهلا عند     
 هذا باعتباره مطلبًا أساسيًا لتعترب النظرية يف الرتبية نظرية. غري أّن السؤال الذي يطرح نفسه يف

مسألة وجود النموذج يف أي  كانت وإذا ومضمونه. النموذج هذا طبيعة هو كيف يتّم حتديد اجملال
عادة يف تعّدد وجهات  يتسّبب ما فإنّ  ،(3)ني هبذا الشأناملهتمّ  بني إمجاع حملّ  مشروع لبناء اإلنسان

النموذج ذاته باعتباره مسألة ذات طبيعة  األحيان هو طبيعة النظر وتنّوعها؛ بل وتضارهبا يف بعض
منوذجه الرتبوي املنشود املعرّب  لكل جمتمع للمجتمع؛ إذ ثقافية تتعّلق بالسياق التارخيي واحلضاري

 وطموحاته يف التاريخ ألّن األصل فيه أنّه تعبري عن ثقافة اجملتمع، وبالتحديد، عن عن ُمثُِلِه الثقافية

أقل من عملية  ليست املنشود الرتبوي النموذج إن صياغة هبا هذا اجملتمع. يؤمن احلياة اليت نظرية
 ضمان أجل الضبط املنهجي لعملية الصياغة من منهجية معيارية تتّم وفق معايري حمّددة تستهدف

التمّيز الثقايف للمجتمع والتعبري الصادق عن طموحاته يف التاريخ. ولذلك، يصبح من الالزم أن 
إىل  تبدأ عملية صياغته أساسًا بضبط اإلطار املرجعي الثقايف اليت ننطلق منه بل وننظر من خالله



29 

 

 جهة. نم مستوى التنظري كما على مستوى املمارسة، هذا مشكلة تواجهنا على باعتباره النموذج

ألّن  ذلك للمجتمع. تواجهنا يف الواقع التارخيي كما الرتبوية املشكلة بتحديد أخرى، جهة ومن
له بعدان أساسيان، بعد موضوعي يتمّثل يف النموذج املوجود باعتباره معطى  الرتبوي النموذج

تمع، وبعد تارخيي ننطلق منه يف صياغة املشكلة الرتبوية وكيف تواجهنا يف الواقع الفعلي للمج
الرتبوية من  املشكلة عالج طريق على نّتجه إليه معطى ثقايف املنشود باعتباره النموذج يتمّثل يف معياري

خالل حتييد عواملها وإحالل حمّلها عوامل احلّل والعالج. إّن هذا التناول املتكامل ملشكلة النموذج 
حتديداً  إلنسان اجلزائري يف املستقبلرؤيتنا ملا ينبغي أن يكون عليه اهو الذي يضمن لنا حتديد 

لصياغة النموذج وفيما يأيت عرض خمتصر للضوابط املنهجية الضرورية  والواقعية. جيمع بني املعيارية
اليت نرى أهّنا مستوحاة من املنظومة الثقافية  وفقًا للرؤية الفرد واجملتمع الرتبوي املنشود لكل من

العرض سوف يقتصر على النموذج الرتبوي للفرد دون اجملتمع مع املالحظ أّن  .للمجتمع اجلزائري
 لضرورة اقتضاها الوقت احملّدد للمداخلة.

 
 :الرؤية الواضحة للمطلوب

 الضرورة واألهمية
مبا أّن اإلنسان هو الوحدة األساس اليت تكّون اجملتمع، فإّن بناء هذا األخري يتوّقف إىل حّد      

. وبناًء للمجتمع األصيلةفطرية ء اإلنسان وفقًا ملقتضيات الرؤية البعيد على مدى جناح عملية بنا
 Theعلى ما سبق، يشري بعض العلماء إىل أّن وضوح الرؤية حول النموذج الرتبوي املنشود )

Desired Model of Education " لكلٍّ من الفرد واجملتمع أمر يف غاية األمهية. ذلك ألنّه )
اجتماعي، ينبغي أن تكون لدينا فكرة جّد واضحة عن العالقات لكي ميكن بناء نظام تربوي 

)ميالد:  (4)استخدام الطاقة احليوية يف مستوى الفرد ويف مستوى اجملتمع" تنظِّم اليت واالنعكاسات
(. وهذه الفكرة ينبغي أن تشرح جبالء ووضوح طبيعة املنهج الرتبوي الذي سوف يستخدم 78

تخدمة لبلوغ أهداف هذا املشروع. وهكذا يتبنّي لنا أّن أيّة حماولة إلعداد اإلنسان واآلليات املس
بنائه، يف بالد العرب واملسلمني، ال مناص هلا من أن تنطلق  إعادة أو ما بعد االستقالل لبناء جمتمع

واضحة  تربوية فلسفة صياغة من ينطلق املتحضِّر التارخيي بناء اجملتمع أنّ  بالذات، أي من هذه النقطة
. وإاَل فإّن جهود (5)خالهلا خصائص النموذج الرتبوي املنشود لكل من الفرد واجملتمع ّلى منيتج

البناء لن تكون إاّل شكاًل من أشكال إهدار األموال واجلهود والثروات واألوقات. ولعّل فشل كثري 
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قود من من سياسات البناء املتّبعة يف أغلب بالد العرب واملسلمني، على الرغم من مرور عدة ع
 الزمان على استقالهلا يفسِّر أمهية هذه املسألة.

 
 :الدين كظاهرة كونية

ميّثل الدين حمور احلياة البشرية يف منظور كثري من الفالسفة والعلماء واملفّكرين. ومن بني     
هؤالء، مالك بن نيب الذي أفاض يف حتليل هذه املسألة يف خمتلف أعماله الفكرية خاصة منها 

فالدين هو األصل الذي ينبغي مراعاته عند تناول مشكالت اإلنسان واجملتمع  رة القرآنية"."الظاه
واحلضارة، وتفسريها عالجها. بل هو احملور الذي يدور حوله الوجود التارخيي لإلنسان سواًء يف 

باب هو األساس الذي ننطلق منه لتفسري الوجود وتفسري أس كما أنّه املصري. ماملسار أ ماملنشأ أ
هذا الوجود وهدفه، وطبيعة الطريق املؤّدي إىل حتقيق هذا اهلدف والتعّرف على الطبيعة النهاية 

ظاهرة كونية حتكم فكر اإلنسان وحضارته، كما حتكم  احلتمية لكل موجود. وهلذا، فالدين "
م عليها حياة . كما هو أيضًا تلك القوة الروحية اليت تقو (6)اجلاذبيُة املادَة وتتحّكم يف تطّورها"

من أجل صياغة رؤيته الكونية لذاته والكون واحلياة  يستلهمه اإلنسان املصدر الذي اإلنسان وهي
الذي يستلهمه اإلنسان من أجل ملء الفراغ  هو املصدر وبعبارة هو أخرى، وخلالق هؤالء مجيعاً.

عي برحلته الذي جيد نفسه مغمورًا به عندما يبدأ مرحلة الو ( Cosmic Vacuum)الكوين 
(7)الطويلة يف هذه احلياة

 . 
فالدين هو أصل ظهور احلضارات وميالد اجملتمعات؛ بل إّن اجملتمع اإلنساين يف أصله كيان      

؛ إذ ال ميكن تصور جتّمع من التجّمعات البشرية خالٍيًا من آثار (8)ديين ذو جذور روحية حمضة
 .(2)"التدين يف أّي مرحلة من مراحل وجوده التارخيي.

وانطالقًا من هذا األساس، ميكن التأكيد على أّن النفس البشرية بطبيعتها الفطرية، البعُد      
ٍه يعبُده، ال تقل أمهية  الدييُن فيها عميٌق عمَق احلاجات الفطرية األخرى. فحاجة اإلنسان إىل إل
ر يف حياته دوهنا. بل إّن عن غريها من احلاجات احليوية الفطرية اليت ال يستطيع اإلنسان االستمرا

 . يف حياة اإلنسانغريها يف أمهيتها نظراً للدور الذي تقوم به  تفوق الروحية لإلنسان احلاجات
ولئن كانت االستجابة للحاجات احليوية لإلنسان حتفظ له وجوده واستمرار هذا الوجود، فإّن      

 الوجود مبا ميّيزه عن طبيعة الوجود احلاجات الروحية حتفظ له معىن هذا الوجود واهلدف من هذا

موقع الدين يف حياة اإلنسان؛ بل ويف  بيان يف األمهية بالغة إشارة هذا، ويف األخرى. املخلوقات عند
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أي مشروع يستهدف بناء اإلنسان وتأهيله لالضطالع مبقتضيات الوظيفة التارخيية اليت أنيطت به 
التفكري يف املشاريع التارخيية الكربى املتعّلقة ببناء إنسان  إنّ ف هذا االعتبار، على وبناء يف هذه احلياة.

احلضارة أو بناء اجملتمع املتحضِّر على السواء وبصورة أخص اجملتمعات الدينية، مثل جمتمعاتنا يف 
بالد العرب واملسلمني، ال ميكن أن يكَتب هلا النجاح إذا ما مّتت مبعزل عن مراعاة الطبيعة الدينية 

 لإلنسان واجلذور الروحية للمجتمع البشري.  الفطرية
جمتمع ديين يف طبيعته ونشأته وتطوره التارخيي، وأّن الدين  اجملتمع العريب فيه أنّ  وممّا ال شك      

متغرّي أساس يف صياغة مساره التارخيي وخمتلف منحنيات تطورّه عرب التاريخ. بل إّن طبيعة كل 
( Positionإمّنا هي تعبري أو انعكاس ألثر كل من املوقع )مراحل أي دورة حضارية  مرحلة من

( الذي يقوم به يف تكييف سلوك اإلنسان وفقًا ملتطلّبات رسالة Roleالذي حيتّله الدين والدور )
 (12)السماء أو قانون الروح بتعبري مالك بن نيب.

 بالد يف إلعادة بناء جمتمعات ما بعد االستقالل وإذا تقّرر هذا، انبىن عليه أّن أّي حماولة للبناء أو

باألحرى، هذه السّنة الكونية  أو الكونية، احلقيقة هذه من االنطالق من هلا مناص ال واملسلمني العرب
املطّردة يف اجملتمع اإلنساين. ولعّله يصبح من املعقول القول أنّه إذا كان فشل أو تعثّر أغلب 

الد يـُْعزى إىل العديد من العوامل، فإّن إمهال الدور املهم واحلاسم للعامل حماوالت البناء يف هذه الب
الديين يف ضمان ليس البناء فقط بل سالمة البناء ذاته واحملافظة عليه واستمراره أيضاً ميكن اعتباره 

دون التعثّر. فلقد سبق العالّمة عبد الرمحن بن خلعلى األقل، هذا  وأعاماًل مركزياً يف هذا الفشل 
غريه يف اإلشارة إىل هذه احلقيقة، وخاصة عندما رّكز على طبيعة بالد العرب ومن يسكنها فقال 

العرب ال حيصل هلم امللك إال بصبغة دينية من نبوة أو والية أو أثر عظيم من الدين على أّن "
  (11)"اجلملة

والت اليت تستهدف هتجني وانطالقًا من هذه احلقيقة التارخيية يتعّجب املرء من بعض احملا     
بقصد أو –املفاهيم األصيلة للدين مبا ليس منها من املفاهيم الدخيلة امليّتة أو املميتة، اهلدف منها 

خلخلة مربرات الوجود التارخيي للمجتمع املسلم ومن مثّ ضعضعة الشعور باالنتماء يف  -بغري قصد
يّن أو اللغة من أعقد مشكالت مرحلة ما نفسية اإلنسان املسلم حىت غدت مشكلة اهلوية أو التد

وهلذا، ميكن للمالحظ أن يتبنّي دون اجتهاد يف بعض بالد العرب واملسلمني .  بعد االستقالل
لوكات واألذواق واألزياء وعادات التحية ساأللوان املتنافرة من األفكار واألخالق وال معَترَب هذه
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ع باملصدر الذي هنل منه أو اتصل به أو عاش معه أو والكالم والنوم والغذاء، وكل فرد إمّنا انطب
 عايشه أو تاجر معه وسواًء أكان ذلك املصدر من الغرب أم من الشرق أم من غريمها.

فأضحينا، كما أشار إىل ذلك شيخ مؤّرخي اجلزائر، الدكتور أبو القاسم سعد اهلل، أمماً متشرذمة يف 
مشكلة مرجعية ثقافية متّخضت عن مشكلة أخرى هي أّّمة. إهّنا فعاًل مشكلة مزدوجة وخطرية؛ 

  (12)مشكلة اهلوية الثقافية...إنّه الضياع الثقايف أو باألحرى، الفراغ الثقايف.

 
 :اإلنسان كمخلوق متديّن

من أهم القضايا اليت تقف عندها األمم وهي على مشارف انطالقة تارخيية للبناء أو إلعادة      
 . ذلك(The Desired Model of Man) ننشد بناءه الذي للفرد رتبويال قضيُة النموذج البناء

 الوقت. ذات يف وأداته أيضاً  مشروع بناء وهو موضوعه أي هدف يف احلقيقة هو ألّن اإلنسان
ولذلك، فإّن من أهم القضايا اليت تطرح نفسها يف هذا اجملال ضرورة صياغة الرؤية الواضحة 

عليه كل مشروع  ينبين الذي األساس هي الطبيعة هذه أنّ  باعتبار ريةالبش النفس طبيعة حول والدقيقة
ولتحقيق اهلدف  احلياة وألداء وظيفته يف إعداده للحياة تربية اإلنسان هبدفخالل  لبناء اجملتمع من

من احلياة. كيف يتسىّن ملشروع يستهدف بناء اجملتمع املتحّضر من خالل تربية اإلنسان، وهو يقوم 
 علم غري الصحيح به. الجلهل هبذا اإلنسان أو على أساس ا

عندما عجزت عن التوّصل إىل بناء علم صحيح عن املسألة احلضارة الغربية هذه أدركت ولقد      
الطبيعة البشرية يف الوقت الذي بلغت علوم الكون عندها ما مل يبلغه العقل البشري يف كل تارخيه 

 دم التوازن بني التقّدم الغريب لعلوم الكون والتأّخرالطويل. فكان من آثار ذلك االضطراب وع

اإلنسان أن اختل نظام احلياة عند أهل تلك احلضارة ودفع اإلنسان ضريبة ذلك  لعلوم العجيب
 . وممّا جاء يف اعرتافات اإلنسان الغريب على لسان(13)اجلهل املطبق بالطبيعة البشرية أي، اإلنسان

 بعد معرفة خصائص املادة وتركيبها من السيطرة على كل شيء متّكّنا" املنصفني أنّنا علمائهم أحد

 إنسانًا بعيداً  إالّ  ليس علماؤنا الذي يعرفه وإّن اإلنسان ما عدا الذات البشرية... سطح األرض فوق

التحّديات اليت  أصعب من فإنّ  كذلك، األمر كان وإذا ننشده. الذي (14)احلقيقي" اإلنسان عن جّداً 
ائمني على مشاريع بناء اجملتمعات أو إعادة بنائها وأعقدها، مدى انسجام التفسري الذي تواجه الق

 كون هذه القضية يف والسبب يُقّدم هلذه الطبيعة مع واقع الطبيعة ذاهتا وحقيقتها اليت ُخِلقت عليها.

 يرهن مصريأعقد التحّديات هو أّن اخلطأ يف تفسري الطبيعة البشرية له من اآلثار ما ميكن أن  من
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الطبيعة يف سياسات الرتبية يف  هلذه املنسجم التفسري غياب عالمات أهمّ  من ولعلّ  أجيال متعاقبة.
ثابتة  (15)فلسفية أسس على الرتبوية املنظومات استقرار عدمُ  سبيل املثال، على واملسلمني، بالد العرب

و لفرتة تارخيية حمرتمة. فالتعامل مع تقوم عليها الرتبية اليت نريد أن تقدِّمها لألجيال الصاعدة ول
املسألة الرتبوية ال ينبغي أن يتّم بنفس الشكل الذي يتّم به التعامل مع قضايا أخرى هي من 

االستمرار يف التاريخ، وإن كان لكلٍّ  لضمان األجيال بإعداد أيضًا لكن ال تتعّلق اهتمامات اجملتمع
ر الذي يؤّديه من أجل احملافظة على الوجود التارخيي اجملتمع حسب الدو  سّلم اهتمامات يف موقُعه

"اجلهد الذي يقوم به آباء شعب ومربوه إلنشاء األجيال  للمجتمع. ذلك ألّن الرتبية ليست إالّ 
احلياة اليت يؤمنون هبا. إن وظيفة املدرسة أن متنح للقوى الروحية فرصة  أساس نظرية على القادمة

ى الروحية اليت تتصل بنظرية احلياة، وتريّب التلميذ تربية متّكن من التأثري يف التلميذ، تلك القو 
. وممّا ال شك فيه أّن نظرية احلياة ليست من قبيل (16)االحتفاظ حبياة الشعب ومتّدها إىل األمام"

املتناوبة على السلطة؛ خمتلف احلكومات األفكار اليت تتجّدد بتغرّي القائمني على قطاع الرتبية أو 
تضفي داللة تارخيية على وجود اجملتمع يف التاريخ؛ ينبثق من هذه  ثابتة كونية رؤية قضية هي وإمّنا

اجلهد املنهجي املتواصل الذي يستهدف ضمان الرؤية منهج شامل للحياة يتوّقف جتسيده على 
ذه التواصل التارخيي بني األجيال املتعاقبة، وغرس الوعي البصري بالوظيفة التارخيية للمجتمع. ه

 الوظيفة هي يف احلقيقة مربّر وجود األّمة يف التاريخ وضمان استمرارها يف هذا الوجود.

ما جيب على القائمني على  أهم ِمن (17)البشرية خصائص الطبيعة كان حتديد هلذه االعتبارات     
واإلجراءات  داملنشو  للفرد الرتبوي النموذج صياغة جيعل فيه بشكل يف اجملتمع الفصلَ  التنظري للرتبية

العملية لتجسيده يف الواقع أقرب إىل االستجابة للمطالب الطبيعية للنفس البشرية. وإذا كانت 
الدراسات األنثروبولوجية واالجتماعية تؤّكد على فطرية التديّن يف الطبيعة البشرية وأّن اإلنسان 

وع للبناء أو إعادة البناء بطبيعته "حيوان ديين" فإنّه يصبح من غري املعقول التفكري يف أي مشر 
مبعزل عن هذه احلقيقة الكونية للكينونة البشرية. ولقد يصبح من اجلدير التذكري مبا أشار إليه 

( من أّن بناء Carl Gustav Jung: 1875 1961) غوستاف يونغ كارل نقاًل عن نيب مالك بن
يتمّثل هذا األساس يف عام يف جمموع النوع البشري. و  أساس نفسي اإلنسان يقوم على شخصية
األوىل مرتمِجًة رصيد العقائد  عهودها منذ البشرية خاضتها املتالحقة اليت جمموع التجارب ملّخص

 رنظ املاضي الديين للبشرية، يف أنّ  كما بدء التاريخ. نفسها منذ البشرية يف اليت كّدستها واخلرافات
وتصرّفاته. بل إّن  وأفكاره النفسي نشاطه وانأل يف وهناك هنا يظهر وهو الفرد نفسية يف حاضر يونغ،
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أكثر الناس إحلادا تظهر عليه آثار هذا املرياث على شكل تعبريات جمازية أو حقيقية بصورة من 
 . (18)الصوًر..."

وهكذا، يصبح من الطبيعي جّدًا أن ينطلق التفكري يف بناء اإلنسان وتأهيله للحياة ولوظيفته      
يُعّد نكوصًا عن حلقيقة الكونية املطّردة يف حياة البشر. وإّن أي نكوص عنها يف احلياة من هذه ا

املشاريع وإهدار اجلهود واألموال واألوقات. فماذا يفيد  قد يكون سببًا يف فشلاحلق واحلقيقة، و 
بناء املؤسسات وإقامة البنوك واملصارف وتشييد املصانع وغري ذلك من اإلجنازات، بينما العامل 

س الذي يتوىّل اإلشراف على كل ذلك، تأسيسًا وتنفيذًا ومتابعة وتقومياً، غري مؤهل هلذه األسا
املهّمة. ولعله من اليسري أن نالحظ يف كثري من بالد العرب واملسلمني العدَد من املشاريع اليت 

نّـّيًا ومهاراتيًّا تأهيل العنصر البشري فكريًا وأخالقيًا وف عدم بسبب أنّه غري الباهظة األموال فيها تنفق
املقاصد اليت أُنِشئت من أجلها. فلّما مضت عدة عقود  أن تبلغ تلك املشاريع وحضارياً مل تستطع

وأّن ما كانت مقّدماته معطوبة  املشكلة؛ إىل النظر جزئية على املنظور القائم بانت حقيقة الزمان من
األزمة املرّكبة إلنسان التخّلف يف  يكون من الطبيعي أن تكون نتائجه كذلك. وهلذا، فإّن متادي

بالد العرب واملسلمني ال حتتاج إىل كثري عناء إلدراك حقيقتها وآثارها على كل مناحي احلياة يف 
اجملتمع والدولة واألّمة. من هنا، يصبح من البديهي أن يكون اإلنسان هو نقطة االنطالق بل 

 واالرتكاز يف مشروع بناء احلضارة من جديد.
 

 :الم إطار مرجعي أساسياإلس
 لصياغة مشكالت اإلنسان والمجتمع والحضارة وعالجها

أساسيا يف التعامل مع خمتلف املشكالت  إطارا مرجعيا بديهيات األمور أن نعترب اإلسالم من     
 أّن مربّر وجود باعتبار فيها؛ والبناء للنهوض حماولة ويف أيّة واملسلمني، اليت نواجهها يف بالد العرب

هذه األمة كّلها وليس اجملتمع الواحد فقط هو السعي من أجل جتسيد معاين اإلسالم ومقتضياته 
 الرسالية يف حياة البشر. وإذا نظرنا إىل احلضارة الغربية كنموذج لتجربة بشرية فقدت قدرهتا على

ته العثور على بدائل جديدة لعالج مشكال من خاص، بشكل املسلم واإلنسان اإلنسان، متكني
املزمنة واملتفاقمة يف آن واحد، وخاصة يف اجملال الروحي واألخالقي والِقَيِمي، يتأّكد أنّه "مهما  
كانت وجهة األمر، فإّن العامل اإلسالمي ال يستطيع يف غمرة هذه الفوضى أن جيد ُهَداُه خارج 
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العامل  (؛ بل ال ميكنه يف كل حال أن يلتمسه يفCultural Boundaries) الثقافية حدوده
 .(12)الغريب، ولكن عليه أن يبحث عن طرق جديدة ليكشف عن ينابيع إهلامه اخلاصة..."

وبسبب ذلك ما فتئ كثري من رجال الفكر والسياسة واإلصالح يرّددون الدعوة إل أمهية      
  (Cultural Peculiarities) للمجتمع والثقافية الدينية اخلصوصيات االعتبار بعني األخذ وضرورة

النهوض وإعادة بناء جمتمع ما بعد االستقالل يف بالد العرب  صياغة مشروع كلما مّت تناول قضية
مبثابة القانون الثابت الذي ال ميكن  بعض مفّكري اإلسالم هذه القضيةواملسلمني. وقد جعل 

ملسلمون، اإلسالمي إذا ما أراد ا التفكري لوازم من الزمة باعتباره الظروف كانت التنّكب عنه مهما
واألقوام، استئصال وجودهم التارخيي من  حّكامًا وعلماء ومن كان حتت واليتهم من الشعوب

وضعية التيه والضياع واهلامشية والتبعية والتخّلف. فمثاّل يشري مالك بن نيب يف كتابه املوسوم 
لة اليت عرّب عنها "ميالد جمتمع" إىل أّن "املشكلة اليت تواجه املسلم اليوم هي تقريبًا نفس املشك

إشارة منه إىل وحدة  قوله: "ال يصلح آخر هذه األّمة إاّل مبا صلح به أّوهلا"ببن أنس  اإلمام مالك
اإلطار املرجعي لألّمة مهما طال هبا الزمان وامتد هبا التاريخ يف شعابه؛ فقال "إّن اإلسالم يأتينا 

 أخيه اإلنسان. إنّه يأيت هبذا السبب السامي يف عيين وجيعله حمرتماً  الذي حيوط اإلنسان هبذا الضوء
الذي يفِرض احرتامه مهما كان لونه وجنسه وقوميته واعتقاده؛ وهو يضع لفلسفة اإلنسان هذا 

حجمه يف الضمري اإلسالمي.  وكلّ  وبروزه عظمته كل   لإلنسان عطيي القرآنف امليتافيزيقي. األساس
ي حيث مل يعد نقطة صغرية يف املادة احلّية. وسنرى من وإمّنا ينتج حجمه من هذا التكرمي األساس

خالل مراعاة هذا املبدأ ضرورة تنشيطه بإنشاء ثقافة مناسبة حلال اجملتمع اإلسالمي لتطبيقها 
مبفهومها االجتماعي وعالقاهتا التارخيية اجلديدة. وجدير بالقادة ]يف بالد العرب و[ املسلمني أن 

تكون مبثابة  (22)االجتاه فيرتمجوا قيم اإلسالم الروحية إىل قيم اجتماعية"ينظروا إىل املشكلة يف هذا 
األساس لبناء جمتمع تارخيي جديد انطالقاً من هذا اإلطار املرجعي الذي بإمكانه توحيد رؤية األمة 

 الكونية ووجهتها التارخيية.
م حلل مشكالت اإلنسان اإلسالم، انطالقًا من هذه الرؤية األصيلة، مصدر إهلا يصبح وهكذا،    

 كلها، كما يربز كضرورة إنسانية ال العاملية واألزمة بل واملسلمني، يف بالد العرب واجملتمع واحلضارة

االستجابة للمطالب  عن عجز عندما احلديث الوضعي الفكر فيها وقع اليت للورطةًً نظرا منها مناص
ة، فـَ"يكون بذلك الزمًا للفكر احلديث أن الفطرية للطبيعة البشرية خاصة الروحية منها واألخالقي

كمعيارين –البشري الرتكيب الواقعي للجمال واحلق  لتحدث يف اإلدراك فيه ثورة ثقافية تقوم
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. ومهما كان األمر، فإّن لإلسالم، يف جمال حتديد ثقافة -أساسيني لضبط عمل العقل البشري
رية. ولكي يؤّدي اإلسالم بصورة فّعالة هذا شاملة، دورًا كبرياً، إذ هو يأيت بعناصر ثقافية جوه

 . (21)الدور املزدوج فإّن عليه أن يرتِجم قيمه الروحية إىل قيم اجتماعية"
وكما هو واضح، فإّن ترمجة القيم الروحية إىل قيم اجتماعية ليست أقّل من صياغة نظام      

ناس من خالله هذه القيم يف اجتماعي فعلي، قائم بالفعل على أرض الواقع، كنموذج حّي يرى ال
بعدها العملي على شكل حركة تارخيية تسعى إىل إضفاء داللة تارخيية على الوجود اإلنساين من 

 حيث هو وجود متميِّز وهادف يضفي طابع التحّضر على الفعل البشري. 
الجًا فقط، مصدر إهلام للتعامل مع املشكالت فهمًا وحتلياًل وتفسريًا وع وهلذا، ليس اإلسالم     
ولوظيفة  احلياة، من وللهدف احلياة، وملعىن للحياة، الكونية الرؤية حيّدد النظري الذي هو األساس بل

الرؤية املتكاملة نظام اجتماعي منوذجي تتجّسد  هذه ينبثق من البشري يف هذه احلياة. كما العنصر
 اإلنسان، يتمّكن أين لإلنسان، الربّاين التكرمي معاين ترسيخ خالل من حياة البشر يف اإلهلية اإلرادة فيه

ومقتضيات الوظيفة  مبطالب واالضطالع جهة، من حرّيته بكامل تعاىل هلل عبوديته ممارسة من كإنسان،
 التارخيية اليت ُكلِّف هبا يف هذه احلياة، قيادة الناس إىل العبودية التاّمة هلل تعاىل، من جهة أخرى.

، من شأنه ضمان نوٍع من األصالة يف التفكري والنظر والتصّرف ومن مث إّن منظوراً هذه طبيعته     
 الفّعالية يف اجلهود اليت تستهدف البناء. علماء كثريون يؤيّدون هذا املوقف؛ إذ يعتربون أّن حضارة

احملافظة على متّيزها الثقايف واستمرارها التارخيي إال من  نفسها فضاّل عن ما ال تستطيع إعادة بناء
 .(22)ل التزامها برؤيتها الكونية اخلاصة هباخال

وبناء على ما سبق، ميكن اخللوص إىل أّن حماوالت البناء ال ميكن تصور جناحها خارج هذا      
اإلطار املرجعي مهما كانت املربّرات اليت يقدّمها معارضو هذا البديل ذلك ألّن بالد العرب 

لثقافية واحلضارية والتارخيية املتعّلقة أساًسا بطبيعة اإلطار إمّنا هي أّمة هلا خصوصياهتا ا واملسلمني
مربرات وجودها من جهة، وطبيعة الوظيفة اليت أوجدها اهلل عّز وجّل  املرجعي الذي تستلهم منه

 جهة أخرى. من أجلها من
 
 

 :الحضارة ظاهرة دورية
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و أّن النهضة كحدث تارخيي من القضايا اأٍلساسية اليت يسّجلها تاريخ جمتمع إبّان هنضته ه     
. (24)أو بتعبري آخر، الفرد املكّيف (23)إمّنا تبدأ فقط عندما يتّم تركيب معادلة اإلنسان املتكامل

وهذا النوع من الرتكيب إمّنا هو الذي ينبثق منه مشروع اجملتمع التارخيي املتحّضر. كما أّن نقطة 
مع ظهور صحوة روحية يّتخذها  -يف الزمن- بدء التشّكل اجلنيين للمجتمع يف التاريخ تتقاطع

الناس مبثابة العامل الذي يؤلِّف بني عناصر هذا الرتكيب. غري أّن هذا الرتكيب الذي يتمّخض عن 
امليالد وتألّقها مرحلة ظاهرة تسّمى احلضارة إمّنا يتّخذ شكل دورة تارخيية ذات ثالث مراحل هي 

 . (25)، ومرحلة األفول وامتدادها الغريزي املتقهقرالروحي، ومرحلة األوج وامتدادها العقلي
 وبناّء على هذا، فكل جمتمع يعيش أثناء وجوده التارخيي إحدى هذه املراحل الثالث. كما أنّه     

(؛ كما Pre-Civilization) احلضارة قبل مرحلة ما تسّمى أخرى تارخيية وضعية املراحل هذه تسبق
-Post) تارخيية أخرى تسّمى مرحلة مل بعد احلضارة تعقبها أيضًا بعد األفول وضعية

Civilization) ،ّن لكّل مرحلة خصائصها اليت متيِّزها عن غريها وبالتايل هلا فإ. وبطبيعة احلال
مطالبها ومقتضياهتا؛ األمر الذي جيعل التفكري يف أي حماولة للبناء أو إعادة البناء مشروًعا حيمل 

إجنازه مبعزل عن مراعاة طبيعة كل مرحلة ومقتضياهتا. إّن أّي حماولة  عوامل الفشل يف ذاته إذا متّ 
لبناء الفرد أو اجملتمع ال مناص هلا من مراعاة هذه احلقيقة التارخيية وذلك بالتحديد الدقيق لطبيعة 

شل أهم أسباب الف من ولعل تتطلّبها. اليت املنهجية واملقتضيات اجملتمع اليت يشهدها املرحلة التارخيية
ها يف كثري من بالد العرب واملسلمني أهّنا  الذي منيت به خمتلف احملاوالت اليت شِهدناها أونشهدُ 

وأسباهبا ( يف التفكري والنظر يف املشكالت Authenticityكانت تفتقر إىل خاصية األصالة )
من وجهة  نذهل عن طبيعة املرحلة التارخيية اليت نشهدها األحوال عالجها؛ وأنّنا يف أغلب وطرق

ذلك ألّن كل مرحلة هلا طبيعتها الثقافية والرتبوية اخلاصة هبا.  املنهجية. انظر حضارية ومقتضياهت
نقل جتربة أجنبية أثبتت جناحها يف موطنها األصلي. فليس بالضرورة  ويتأّكد األمر إذا كّنا بصدد

ها. وال ينبغي أن يذهب بنا التجربة نفس شروط النجاح يف البالد اليت ننقلها إلي اتأن تتوفّر لذ
الفهم هنا إىل أنّنا نعين بذلك ما له عالقة باالقتصاد أو التكنولوجيا فقط بل الذي نعنيه هو كل 

، ولعّل املشكلة الرتبوية حتتّل موقعًا خاّصاً ةر ااحلضو اجملتمع اإلنسان و ما له عالقة مبشكالت بناء 
بشكل صحيح إذا ما مّت تركيب معادلة اإلنسان  نطلقي ذلك ألّن بناء أي جمتمع إمّنا يف هذا اجملال

وهل تركيب هذه املعادلة ليس إاّل مشروعا  ( بشكل حمكم.The Integrated Manاملتكامل )
 مؤّهالً لالضطالع بوظيفته التارخيية.الذي سوف يصبح تربويا متكامال يستهدف بناء اإلنسان 
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مهام البناء أن يقف وقفة تأّمل يصارح فيها ذاته  وهلذا، فحريٌّ بكل جمتمع َعزم على مباشرة     
ليحّددها، ويتعّرف على طبيعة املرحلة احلضارية اليت يشهدها، وحيّدد فيها موقعه فيها، وموقفه 
منها، وما هي مطالبها ومقتضياهتا، حىّت إذا ما عزم على السري يكون قد وضع خطاه على قاعدة 

لطبيعة املرحلة ومقتضياهتا مبا ييسِّر له إقالًعا حضارياً  صلبة من الوعي البصري والفهم الصحيح
سليمًا تتحّقق به طموحات اجملتمع يف التحّضر واالزدهار والنمو عرب توفري الشروط الضرورية 

 لذلك.

 
 :مشكالت بالد العرب والمسلمين

 كأزمة حضارة في طبيعتها وكمشكلة تربية في جوهرها
غري أهّنا يف حقيقة األمر  ومتباينة خمتلفة ظاهرها يف واملسلمني قد تبدو مشكالت بالد العرب     

ما نعانيه من أزمات. ولذلك، فال مناص من صياغة  هي األصل لكل هي أعراض ملشكلة مركزية
بل األصل الذي  املشرتك بينها مجيعا؛ متّثل القاسم مركزية مشكلة حتت إطار جممل هذه املشكالت

أّن العامل املركزي يف  كما حضارة. مشكلة طبيعتها يف واملسلمني العرب دبال يف فاملشكلة نتجت عنه.
هذه املشكلة هو اإلنسان املسلم املتخّلف، أو إنسان ما بعد احلضارة، وهو من جهة أخرى، نتاج 
تراكمات تارخيية أفرزهتا مناهج تربوية متّخضت عنها عصور التخّلف واالحنطاط اليت غلب عليها 

االستنساخ والتقليد يف الوقت الذي غابت عنها مظاهر االجتهاد واإلبداع منهج التلقني و 
وهلذا، فإن خمتلف املشكالت اليت تعيشها أقطار هذه البالد إمّنا هي مشكالت جزئية والتجديد. 

أزمة سقوط احلضارة اإلسالمية ودخول بالد العرب واملسلمني  هي مركزية مشكلة عنها متّخضت
املسلم عن العطاء بكل أنواعه،  عجز اإلنسان هذا التوّقف ومن أهم مظاهر عهد ما بعد احلضارة.

 العلمي واالجتماعي والروحي واألخالقي. 
اليت تنظر إىل اإلنسان باعتباره العامل املركزي ألزمة احلضارة يف بالد  وبناء على هذه الرؤية     

تتعّلق بسؤال أصبح اجلواب  تربوية مشكلة جوهرها العرب واملسلمني، ميكن اعتبار أّن املشكلة يف
خمتلف حماوالت اإلصالح مل حيالف  ّن التوفيقنظرًا أل عنه مَرًضا مزِمًنا يف اجلسم اإلسالمي الكبري

الرمسية والشعبية يف اإلجابة عنه. ويتلّخص هذا السؤال يف: كيف ميكن "جتديد" اإلنسان املسلم 
املفقود عند البشرية  األمل حيمل وقائد وقدوة، كشاهد ليصبح مؤّهاَل الستئناف وظيفته يف التاريخ

منهجية تستهدف إعادة صياغة شخصية  تربوية هذه ليست إاّل عملية التائهة. وإّن عملية التجديد
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اإلنسان املسلم هبدف استئصال خمتلف وراثات قرون التخّلف واالحنطاط اليت طالت اإلنسان ليتّم 
زمة إلحداث تركيب جديد للتاريخ اإلسالمي. كما أهّنا الال هبذه العملية استكمال الشروط

الشمويل الكّلي تستهدف أيضًا متكني العقل املسلم من جتاوز العقلية الذرية العاجزة عن النظر 
املّتسق للمشكالت، كما العاجزة عن التمييز بني املشكلة وأسباهبا وأعراضها وآثارها. فالتفكري 

غيابه مدعاة لالحنراف عن طبيعة  وأنّ  لذلك، الضامن هو نَسقية الشاملةذو الرؤية ال املنهجي املنّظم
الصحيح للمشكلة وإمكانيات  للنظر جمانِباً  فيها الناظر الذي جيعل طبيعتها، األمر املشكلة أو حتريف

الذي أنتج النظر السقيم أو اجلزئي أو اجملزّأ ملشكالت املسلمني  هو فهذا الغياب ولذلك، عالجها.
قيادات ومنظّري حماوالت النهوض، فضاًل عن عامة املسلمني إىل قضاء عقود من تاريخ ما ودفع 

االستقالل يف عالج أعراض املشكالت بدل املشكالت ذاهتا، ويف ذهول تام عن حقيقتها  بعد
 فكان أن جنينا مزيداً من إهدار لألموال واجلهود واألوقات. 

مشكالت اإلنسان واجملتمع واحلضارة مبعزل عن هذه  وهلذا، فإّن أية حماولة للتعاطي مع     
احلقيقة قد يكون مآهلا الفشل كما تؤكِّد لنا التجربة التارخيية يف مرحلة ما بعد االستقالل على 

 ذلك يف كثري من بالد العرب واملسلمني. 

 
 المركزيعامل الالمسلم المتخلف من حيث هو  اإلنسان

 يةر في مشكالت العالم اإلسالمي الحضا
غاب أحدمها أو   فإذا واملنهج. املوضوع علماً، له منهما حىّت يكون أساسيتان البد ركيزتان للعلم     

من هنا، كان املنهج الذي  يكتب ويُقرأ. يذكر وإمّنا هو كالم يقال أو كالمها مل يكن هناك مثّة علمٍ 
صمام األمان  هو ،الدراسة للمشكالت، موضوع والدقيق العلمي احملكم حديدالت يعتمد على

للتعامل السليم معها، فهمًا وحتلياًل وتفسريًا وعالجاً. كما أّن اخلطأ يف هذا اجملال مدعاة لتمادي 
 املرض وتوّسع مضاعفاته وظهور أعراض أخرى مل تكن لُِتوَجد لوال الفشل الذي حدث يف

االنطالق يف التعامل التشخيص. وإذا كّنا بصدد التفكري يف مواجهة مشكلة اإلنسان فإّن نقطة 
معه من أجل عالج مشكالته يكون من الفهم الصحيح لطبيعة املشكلة وأسباهبا وتداعياهتا 

وإذا كان األمر كذلك، فإّن منطلق التفكري يف مشكالت بالد العرب واملسلمني هو  وآثارها.
شكالت منذ أفول اإلنسان املسلم املتخّلف باعتباره "عنصرًا جوهريًا فيما يضم هذه البالد من م

عنصر ال ينبغي أن يغيب عن أنظارنا عندما ندرس نشأة املشكالت  وهو اإلسالمي، العامل حضارة
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عن تصفية الوراثات السلبية لإلنسان املسلم املتخّلف، النفسية منها  ينعاجز لنا وطاملا ظل .وحلوهلا
 ناإىل توازن جديد حليات ناجتديد كيان اإلنسان فإّن سعي عن نيمتقاعس ناواالجتماعية، ومادم
  .سيكون باطاًل عدمي اجلدوى ناوتركيب جديد لتارخي

فالعلم يف احلقيقة ينطلق من الواقع، بل هو باألحرى، مشروع متكامل لتغيري الواقع ينطلق منه      
ه حنو األفضل؛ وكيف نغرّي الواقع إذا مل نعرتف له مبا هو فيه ومل ننطلق منه لنباشر عملية  ليغريِّ

فاألصل أّن نقطة االنطالق هي االعرتاف بأّن اإلنسان الذي نريد أن نتعامل معه  تغيريه. وهلذا،
بناء اجملتمع املتحّضر إمّنا هو ذلك اإلنسان املتخّلف واملتحّلل من  مشروع وحنن على طريق إجناز

 لتاريخ.املؤهالت النفسية والفكرية اليت جتعله جديرًا باالضطالع مرّة أخرى بوظيفته يف ا
إىل املستوى السامق الذي يؤّهله هلذه الوظيفة النبيلة إاّل إذا أُعيد تكييف  هذا اإلنسان ولن يرتقي

 هذه املؤهالت النفسية والفكرية وتأهيلها لالضطالع مبقتضيات هذه الوظيفة. 
 

 اإلنسان المسلم المتكامل من حيث هو الهدف المعياري للتربية
 المنشود أو النموذج التربوي للفرد

من احملّددات األساسية اليت ينبغي التأكيد على أمهية مراعاهتا كلما كانت هناك حماولة      
واملسلمني اعتبار أّن اإلنسان املسلم املتكامل هو النموذج  العرب بالد يف للنهوض مشروع لصياغة

لى الرتبية ( أو اهلدف الذي ينبغي عThe Desired Model of Manالرتبوي للفرد املنشود )
عندنا أن جتعله حمور اهتمامها وغاية جهودها من أجل حتقيقه على أرض الواقع. "فالتاريخ، كما 

( الذي يطابق دومًا بني The Integrated Manيقول مالك بن نيب، يبدأ باإلنسان املتكامل )
جة بوصفه ممّثالً والذي يؤّدي يف اجملتمع رسالته املزدو  وبني مثله األعلى وحاجاته األساسية جهده

ينبغي الرتكيز عليه أثناء دراسة  الذي األساس فإذا كان اإلنسان املتخلف هو العنصر (26)وشاهداً"
يف بالد العرب واملسلمني، فإّن عندنا باعتباره أصل كل مشكالت احلضارة  تهاياغمشكالتنا وص

ن تّتجه إليه كل اجلهود وأن اإلنسان املسلم املتكامل هو النموذج الرتبوي املنشود الذي ينبغي أ
تستثمر من أجله حتقيقه كل الثروات. ولعّله ليس من قبيل املبالغة القول أّن غموض النموذج 
الرتبوي املنشود، ناهيك عن غيابه من سّلم اهتمامات القائمني على أمر املنظومات الرتبوية يف  

لعمل الرتبوي مهما زيّنت كثري من بالد العرب واملسلمني هو األصل يف اضطراب خمرجات ا
اإلحصائياُت الفشَل الذريع ملختلف مشاريع البناء أو إعادة البناء. فقد قال اإلمام مشس الدين بن 
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القيم اجلوزية قدميًا يف هذا السياق أّن "اجلهل بالطريق وآفاهتا واملطلوب يوجب التعب الكثري مع 
اليت حنن بصدِدها هي  نموذج املنشود. فالقضيةجهال بال . ويا ليت األمر كان(27)الفائدة القليلة"

 أّن " الغموض الذي ساد االنطالقة الكربى إلعادة بناء جمتمع ما بعد االستقالل قد متّخض عن

الرتبية مل تؤّهل اإلنسان اجلزائري  من نوع عن متّخض كما أنّه قد املتداخلة. من األزمات أنواع
بشكل حيقق طموحات جيل الثورة يف استقالل تام غري لإلسهام الفعلي يف مشروع إعادة البناء 

 منقوص".
املتجّددة واملتزايدة باستمرار نسمح ألنفسنا أن منضي أبعد من  التحّديات العاملية غري أنّه أمام     

الرتبوية لنضمن ألنفسنا  سياستنا تتبنّاه أن ينبغي الذي الرتبوي النموذج التنبيه إىل أمهية وضوح جمّرد
 أنّه البقاء بل القدرة على املنافسة أمام مناذج متصارعة مبا نقّدمه للعامل من منوذج نعتقدّرد جمليس 

( The Educational Model) الرتبوي النموذج صياغة ضرورة على إحلاحاً  نزيد بل باالتّباع. األجدر
 يف املسامهةمّنا وإالذي يتوفّر على مواصفات الكفاءة واجلدارة، وليس جملّرد احلضور يف التاريخ؛ 

ألّن احلضارة مبعناها العام هي جتربة بشرية استطاعت أن تصوغ منوذجا بشريا  ذلك صناعته.
وعلى أنّه يف مستوى املسامهة  ؛(28)باالتّباع األجدر أنّه على تسعى لتقدميه لآلخرين وجمتمعيًّا للحياة،

 يف عالج مشكالت اإلنسان واجملتمع واحلضارة. 

 
 ارها عملية تكييف ال تكّيفالتربية باعتب

وبناًء على ما سبق، نرى أنّه من املناسب يف سياق هذه الدراسة مناقشة قضية ذات عالقة      
بالرتبية باعتبارها عملية تكييف، من حيث أّن هلذه القضية من اآلثار ما ميكن أن حيّدد مصري 

: هل حيسُن أن نتعامل مع الرتبية أن نوّضح هذه القضية بطرح السؤال وميكن يف التاريخ. األجيال
وبعبارة أوضح،  للتكيُّف؟. أم عملية للتكييف كعمليةعام   بشكل العرب واملسلمني بالديف عندنا و 

أّي املنظورين أصلح لرتبية األجيال عندنا، الرتبية كعملية إعداد الفرد ليتكّيف مع واقع موجود، 
داده ليتمّكن من تكييف الواقع وتغيريه وفق بصرف النظر عن طبيعة هذا الواقع، أم كعملية إع

إّن التعامل مع الرتبية باملنظور األول ينطلق من قناعة مفادها أّن املشكلة  الثقايف املنشود. النموذج
الذي نعيشه هو أفضل ما ميكن أن نتصوره ونوفِّره ألبنائنا؛  كون الواقع الرتبوية عندنا تتلّخص يف

وهلذا، فأفضل  وأحسنها. حاالهتا أكمل يف هي هذا الواقع ينطوي عليهاوأّن خمتلف املنظومات اليت 
ما ميكن أن نسديه لألجيال من خري هو أن نُِعّدهم ونؤهِّلهم ليصبحوا قادرين على االندماج يف 
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هذا الواقع ومن مث التكّيف معه والعمل من أجل استمراره باعتبار أنّه واقع ميثِّل النموذج األمثل ملا 
يكون عليه اجملتمع. أّما التعامل مع الرتبية باملنظور الثاين فهو خالف األّول ألنه مبيين  أن ميكن
التجسيد احلقيقي للتصور النموذجي ملا ينبغي  ال ميثِّل للمجتمع الفعلي قناعة مفادها أّن الواقع على

بويًا بشكل جيعله أن يكون عليه اجملتمع. وهلذا، فمهمة الرتبية تنحصر يف إعداد الفرد وتأهيله تر 
ًَ إجيابياً  قادرًا على املسامهة يف تغيري اليت يتضّمنها النموذج الرتبوي  للرؤية وفقاً  وتكييفه الواقع تغيريًا

املنشود لكل من الفرد واجملتمع. وغين عن البيان أّن هذا النموذج إمّنا هو مستوحى من اإلطار 
ومة الثقافية باعتبارها تعكس نظرية احلياة اليت املرجعي األساسي للمجتمع والذي ميثِّل هنا املنظ

  يتبّناها اجملتمع من أجل ضمان االستمرار اإلجيايب لألجيال يف التاريخ.
إّن احلديث عن طبيعة املنظور الفكري الذي جيب على اجملتمع أن يتبّناه لرتبية أجياله يدفعنا      

عة مشكلة الثقافة عندما أّكد أنّنا يف العامل للتذكري مبا أثاره مالك بن نيب عندما أشار إىل طبي
 اإلسالمي ال نواجه مشكلة فهم لنموذج ثقايف موجود بالفعل كما هو الشأن يف بالد الغرب، وإمنا

نواجه مشكلة ترقية ثقافة جديدة متّكننا من تأهيل اإلنسان املسلم الستئناف وظيفته التارخيية يف 
بني كل من الرتبية والثقافة واحلضارة فإّن نفس املنهج يفرض  ائنةالك العضوية العالقة وبسبب العامل.
 مث احلضارة. والسبب يف ذلك هو أّن النموذج الرتبوي املنشود ومن الرتبية مشكلة علينا لتناول نفسه

عندنا ليس موجودا بالفعل كما هو الشأن عند الغرب؛ وإمّنا هو موجود بالقوة يف عامل أفكارنا 
. وهلذا، فاألصل الذي ينبغي أن ننطلق منه التارخيية وروافده األعلى الوحي ا منأساسً  املستوحى

 الرتبوية وغريها هو املنظور الثاين أي، الرتبية كعملية تكييف حبيث ينصب مشكالتنا للتعاطي مع

متثّل  اهتمام اجلهود الرتبوية اليت يبذهلا آباء الشعب ومربّوه على إعداد األجيال الصاعدة على
يف خمتلف نواحي النشاط البشري للمجتمع أي، نقله من وضعية  وجتسيده املنشود نموذج الرتبويال

الوجود بالقوة إىل وضعية الوجود بالفعل لتمكني اجملتمع، من مث، من أداء وظيفته التارخيية 
  واالستمرار اإلجيايب والفّعال يف التاريخ.

إىل أمهية التمييز بني املنظورين  ينتبهوا مل اإلسالمي العامل الرتبية يف من منظّري غري أّن الكثريين     
 يف بناء مناهج الرتبية وتطبيقاهتا واآلثار اليت ميكن أن تنجر عن ذلك. ولعّل واقع بالد العرب على

عقود من الزمان على اسرتجاع عّدة ُمِضّي  على الرغم من إذ ذلك. على يدلّ  اخلصوص وجه
ري منها مل تزِد السياسات الرتبوية اليت مّت تبنِّيها إال ترسيخًا لوضعية السيادة واالستقالل يف كث

التخّلف والرداءة والرتاجع احلضاري العام يف كل نواحي احلياة البشرية. ومن األمثلة اليت توّضح 
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هذا املقام هؤالء املرّبني الذين اعتربوا الرتبية ليست إال أداة نتمّكن من خالهلا تكييف شخصية 
. ختدم الواقع وال تستخدمه أداة املعىن هبذا الفرد ليصبح القائم الثقايف واالجتماعي رد وفقًا للنظامالف

األداة اليت ُتَشك ل من خالهلا  إال ليست الرتبوية العملية (، أن1282يقول عّبود ) ،ويف هذا السياق
جتاه يف التعامل مع املشكلة . إّن مثل هذا اال(22)شخصية الفرد وفقًا إليديولوجية اجملتمع القائم

أين كانت  املسلمنيرب و العكثري من بالد الرتبوية تعكس الوضعية الفكرية والثقافية للنخبة يف  
نتيجة لتلك الظروف السياسية، وجد كثري من املثقفني العرب  حبيث املوقف األحادية سيدة الرؤية

السياسية القائمة؛ األوضاع لتوّجهات  وفقاً  الفكرية آرائهم ومواقفهم أنفسهم جمربين على تكييف
بدالً من خدمة مقتضيات العلم وطموحات األمة. غري وضاع األمر الذي جعلها يف خدمة هذه األ

أّن األصل يف مثل هذه الوضعيات التارخيية خاصة تلك املتعلقة مبرحلة ما بعد االستقالل أن تكون 
قائم بكل أبعاده وجتليّاته ينبغي أن يـَُتعامل معه  الواقع ال وأنّ  العكس؛ وليس خادمة للعلم السياسة

 عرب تغيري الفرد وفقًا لرؤية فكريةحنو األفضل كموضوع تستهدفه العملية الرتبوية من أجل تغيريه 

واضحة متكاملة هادفة ُتستلَهم فيها املثل الثقافية للمجتمع ومبا تتضّمنه هذه املثل من نسق مشويل 
حلياة اليت يرى فيها اجملتمع األصل الذي ينطلق منه لالضطالع بوظيفته معريف تنتظم حتته نظرية ا

 يف التاريخ. 
 

 التجربة التاريخية اإلسالمية
 رصيد خبرة متجّدد

الباحثني يف بالد العرب واملسلمني،  اهتمام عن تغيب ال ينبغي بأي حال أن إّن حقيقة تارخيية     
ي، أنّنا حنن املسلمون ال نقف يف هذه األرض على وهم يستعّدون إلجناز مشروع النهوض احلضار 

من فراغ تارخيي أيضاً، كمجتمع حديث النشأة ال ميلك اجلديدة فراغ وال ننطلق يف بناء حضارتنا 
 حّية بني يديه إال ما وضعت اإلرادة اإلهلية بني يديه من إمكانات مادية ومعنوية؛ وإمّنا حنن أّمة

ا اهلل عّز وجّل هبا؛ إذ منّثل يف الواقع امتدادًا لتجربة تارخيية فريدة الرسالة اليت أكرمن خلود خالدة
تاريخ البشرية كّله على الرغم من كل الذي حِلق باألّمة جراء التوّقف احلضاري الذي  ورائدة يف

عهود التخّلف واالحنطاط. بل إّن لنا من التجربة التارخيية رصيداً ال متلكه أّمة من  منذ دخولنا طاهلا
واسرتجاع مكانتنا يف  التارخيية مسريتنا استئناف حنو اآلفاق من لنا تفتح أن التجربة هذه وبإمكان األمم.

 التاريخ ما ال تستطيع أن تقّدمه لنا أي جتربة بشرية أخرى. 
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كما أن هذه التجربة التارخيية تؤّكد لنا أّن النظرية القرآنية للرتبية قد مّت تطبيقها على أرض      
من اتنا كإطار ميثل إمكانية انطالق جمتمعيف هذه الوقعة من األرض  قع الفعلي حلياة املسلمني الوا

 الثقافية لعالج مشكالت اإلنسان واجملتمع واحلضارة. وسواء أكان هذا التطبيق الفعلي يف احدوده

مجعني، جاء بعدهم من التابعني وتابعيهم رضي اهلل عنهم أ ومن األصحاب عهد يف أم النبّوة عهد
أن يستجيب  بإمكانه األّمة هلذه األساسي املرجعي اإلطار باعتباره الكرمي القرآن أنّ  بّينت التجربة فإن

 .ملطالب احلياة البشرية على اختالف أنواعها وأشكاهلا وأبعادها وأمهيتها
 يث هي عملية، جند أّن عمليًة تربية اإلنسان من حالطويلةالتارخيية تنا خرب رصيد  وبالرجوع إىل     

بالفعل تطبيقها حتت اإلشراف املباشر  متّ  قد به، املنوطة التارخيية للوظيفة لتأهيله هادف منهجي إعداد
 للرسول صّلى اهلل عليه وسّلم أثناء تربيته للصحابة الكرام رضي اهلل عنهم، وبتوجيه من الوحي

 لسرية العطرة للرسول صّلى اهلل عليه وسّلمالعاملني. كما أّن القراءة املتأنّية ل ربّ  من املنّزل األعلى

من هذه احلقيقة التارخيية؛ بل ومن شّدة اهتمامه صّلى اهلل عليه وسّلم مبسألة تربية  تقودنا للتأّكد
بالشكل الذي ميّكنهم من إحداث تلك النقلة  رضي اهلل عنهم وإعادة تشكيل شخصياهتم صحابته

 النوعية املشار إليها قبل قليل.
 من تراجع تارخيي امتد قروناً بالد العرب واملسلمني على الرغم من كل الذي أصاب ، و ن هنام     

ـَ"اليوم يتحّرك  لنا، فال زال مالزمًا  التفاؤل فإنّ  ذلك، جرّاء تشّكلت اليت القامتة والصورة الزمان، من
ياة، إذ أصبح يف وضع استعاد حركته ودّبت فيه احل قد تارخيه وأنّ  املأمول العال اإلسالمي حنو الغد

 .(32)متحّرك وتكّشفت له بغض اآلفاق منذ قريب"
مناص هلا من الرجوع إىل هذا  ال ،التشييد التنمية أو وهلذا، فإّن حماوالت البناء أو النهوض أو     

 جلهود البناء أن حيالفها التوفيق والنجاح وأن نتجّنب يف الثابت إذا ما أردنا الضمان القانون التارخيي
 د. و واجله اتت والثرو اوقذات الوقت ضياع األ

 
 
 
 

 رصيد التجربة اإلنسانية رافد تاريخي
 أو ضوابط استعارة الخبرة األجنبية
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قضية األصالة يف النظر والتفكري والتصّرف قضية حامسة ويف منتهى األمهية لضمان أحسن      
نؤّكد اجملتمع. ولتوضيح هذه القضية الطرق واألساليب للتعامل مع خمتلف املشكالت اليت يواجهها 

 . فإذا(31)اختالفًا كلِّّيًا عن مشكالت املادة" ختتلف وهي اخلاصة، طبيعتها اإلنسان "ملشكالت أنّ 

املادة اخلضوع لقانون التعميم باعتبار االطرّاد الذي تتمّيز هبا قوانينها، فإّن  مشكالت بإمكان كان
س واجملتمع اليت ال ميكن أن تطّّبَق عليها حلول ُتسَتقى األمر خالف ذلك يف جمال مشكالت النف

 براهينها من خارج احمليط االجتماعي الذي توّلدت فيه املشكالت ذاهتا. فمجال اجملتمع ليس

احلقيقة جزء من احمليط االجتماعي. ومن  يف هي إمّنا املشكالت حلول وعناصر امليكانيكا؛ كمجال
يف سلمني ال نتفّطن إىل هذه احلقيقة الكونية إاّل قليال، إذ احللول املو  يف بالد العرب الغريب أنّنا

مستعارة من بالد متحضِّرة. وغالبًا ما جند أّن احللول املطّبقة مل تعِط النتائج املنتظرة. ولعل أغلبها 
الفشل هو أّن  الواقع التنموي يف هذه البالد بشكل عام يدّل بوضوح على ذلك. والسبب يف هذا

 النقل ليست عملية بسيطة تتوّقف على جمّرد النقل وإمّنا هي عملية مرّكبة تتطّلب لضمانعملية 

جهداً يف التحليل والتكييف، يقتضي منه يف املستعري اجملتمع سيذل  أن التطبيق وفعالية النقل سالمة
اً وفكراً ناقداً يِقظاً والرتكيب. فهْضُم تلك العناصر ومتثُّلها يقتضي متييزاً دقيق الواقع جهداً يف اإلبداع

 شروط توافقها ونفعها ولياقتها.  ،اليت جيب توافرها يف االستعارات الضرورية أي حيدِّد الشروط
الضوابط العامة والضرورية ألي حماوله الستعارة خربة أجنبية يف أي جمال من تتبنّي لنا وهكذا      

فعها املنشود. واحلّق أّن احللول اليت كي نضمن حسن تطبيقها وحتقيق نلجماالت النشاط البشري 
لعالج مشكالت اإلنسان أو اجملتمع هي صحيحة بل وناجحة يف أغلب  اخلارج من تستعريها

األحيان يف البالد أو احمليط الذي نشأت فيه. غري أّن جناحها هناك ال يعين بالضرورة صالحيتها 
الجتماعية حمكومة بقوانني خاصة، شأهنا أّن "احلياة ا ذلك هو والسبب يف مشكالتنا. عندنا لعالج

ال ميكنه متثُّل العناصر االجتماعية اليت ستعري يف ذلك شأن احلياة العضوية. وهلذا، فإّن اجملتمع امل
، فالتعثّر الذي ميكن أن نالحظه على ميادين كثرية ومنها الرتبية، (32)يقتبسها إال بشروط معيّنة"

امليتة املوروثة، تلك البقايا غري املصّفاة، ومن األفكار  األفكار من ذلك اخلليط قد يكون من أسبابه
وهلذا، فالبيئة  .(33)التارخيي والعقلي" إطارها عن كلما انفصلت يتعاظم خطرها اليت تلك املستعارة؛
بالنسبة جلميع احللول  بل فقط اخلارج من اليت نقِبسها اجلاهزة بالنسبة للحلول شرطاً  تيساملناسبة ل

 نتصّورها لعالج ما يواجه جمتمعنا من مشكالت يف أي مرحلة من مراحل تارخينا. اليت 
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جمال الرتبية فقط بل يف خمتلف  يف ليس وأصوهلا، استعارة اخلربة األجنبيةفكرة  وهكذا، تّتضح     
بعض املعامل األساسية اليت ميكن أن هتتدي هبا  حناوضأكون بذلك قد نجماالت النشاط البشري. و 

ة على الرغم من مرور عقود ر ثّ عتمشاريعها مكثري من اليت ما زالت   نالبناء جمتمعات الت النهوضحماو 
 من الزمان على اسرتجاع السيادة الوطنية.

 
 

 المنشودالموجود و  بين إشكالية النموذج التربوي
 التربية كمشكلةأو 

د العرب واملسلمني. غري أطروحات كثرية تناولت مشكالت اإلنسان واجملتمع واحلضارة يف بال     
إّن هذه الرؤية متثّل  .أّن كثرياً من العلماء يرون أّن اإلنساَن هو العامَل املركزي لكل تلك املشكالت

النتيجة الطبيعية للمسار الذي اخّتذه التطور التارخيي حلضارة العامل اإلسالمي بعد بدء ظهور ما 
 فصلت القيادة الفكرية عن القيادة السياسيةمسّاه األستاذ حممد قطب خط االحنراف عندما ان

وانصرف كلٌّ إىل شأنه فاهتّم األول بشؤون "دينه" وترك للثاين "سياسته" فوقع الفصام النكد بني 
األثر العميق على نظرة العقل املسلم إىل دينه ذاته حبيث له . األمر الذي كان السياسة والعلم

 ملفاهيم األساسية للدين أمهها مفهوم اإلميان ذاته وعالقتهأوجد املناخ املناسب الحنسار كثري من ا

كما إهّنا   .(34)القليب" الذي ال يصل إىل اجلوارحمبجّرد االعتقاد " يكتفي املسلم أصبح حبيث بالعمل
 . الواقع الفعليتلّخص أيًضا املشكلة الرتبوية كما تواجهنا يف 

وإمّنا تتطلب جهدا استثنائيا  ،لسهولة مبكانوكما يبدو، فإّن املشكلة معّقدة وليست من ا     
لفهمها وإدراك أبعادها ومن مثّ الوقوف على أسباهبا ألّن "معرفة إنسان احلضارة وإعداده أشق كثرياً 

نصبح . وأمام هذا الوضع املعّقد (35)من ُصنع حمّرٍك أو ترويض قرٍد على استخدام رباط العنق"
 تزال املشكلة يف بعض مشاريع البناء االجتماعي القائمة علىإىل اخ ناجّتهجمانبني للحكمة إذا ا

زئي للمشكلة األمر الذي اجلتناول الشاملة عندما نرّكز على الللمشكلة احلضارية  النظرة التجزيئية
إدراك طبيعتها احلقيقية مهما صلحت النوايا  التمّكن من ومن مث عدم يؤّدي إىل تشويهها قد

 واملقاصد.

لوضع املَرضي املتأزّم لشخصية اإلنسان املسلم مل يكتف بكونه ظاهرة فردية وإمّنا إّن هذا ا     
اختذ يف حقيقة أمره شكل ظاهرة اجتماعية طالت اجملتمع، فأصبح التخلف يف التفكري والنظر 
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هو القاسم املشرتك بني أفراد اجملتمع وغدا سلوكًا مجعياً، بل والتعامل والتصّرف واألذواق واألزياء 
سلوب حياة ميارسه اجملتمع. وبرزت جرّاء ذلك مظاهر غريبة عن حياة املسلم املتحّضر مثل العجز أ

 املستدمي واالتكالية والتعب واالنتهازية والبدين الفكري بنوعيه والكسل يف املردود والرداءة االجتهاد عن

استفحال حاالت مع األحداث واألشخاص واألفكار و  والعاطفية يف التعامل اجلماعية والتسيب
تضّخم األنا الفردي واجلماعي وغياب البعد االجتماعي يف االهتمام؛ األمر الذي جعل إجناز 
مشروع حركة تارخيية تستهدف التغيري التارخيي للمجتمع وإحداث نقلة نوعية على طريق اسرتجاع 

 مكانة األمة يف التاريخ كأّمة قيادة وشهادة أمرًا بعيد املنال. 
سّلم القيم االجتماعية أو الرتاتب االجتماعي الذي  تصدّع هو تهمالحظ ّن أهّم ما ميكنغري أ     

حيّدد لكل فرد كالًّ من موقعه االجتماعي ودوره االجتماعي وطبيعة العالقات اليت تربطه بغريه من 
 االجتماعي باعتباره اللبنة األوىل يف أي مشروع يستهدف بناءالقانون كتمل بذلك ياألفراد ل

اجملتمع املتحّضر. وهذا االهنيار إمّنا هو يف احلقيقة تعبري عن اخللل الذي أصاب املنظومة الثقافية 
(Cultural Realm)  للمجتمع باعتبارها هي اليت حتدد القانون األخالقي الذي يضبط القضايا

حّضر املؤّهل يف بناء اجملتمع املتاألّول الذي ننطلق منه الثالث السابق ذكرها واليت هي األصل 
ألداء وظيفته التارخيية بامتياز. ومن هنا، فالعالقة االجتماعية تكون مثمرة إذا كانت  مبنية على 

كل  فرد يف املوقع االجتماعي الذي ينبغي أن يكون  جند أين االجتماعي الرتاتب سلم احرتام أساس
والسبب يف ذلك  .تمّتعاليت يبة كتساملو  فطريةال هتناسب إمكانات اخلدمة اليت فيه ويؤدي من خالله

وذروة تفاعله مع املشروع إذا كان الدور  القدرة على العطاء حاالت أّن اإلنسان يكون يف أقصى
أبو إسحاق هذا هو الذي دفع اإلمام  ولعلّ  اليت أشرنا إليها. مع اإلمكانات يقوم به منسجما الذي

الفروض الكفائية فروَض عنٍي على َمْن فيه  إىل اعتباريف "املوافقات يف أصول الشريعة" الشاطيب 
األهلية للقيام هبا؛ ويتأّكد األمر أكثر إذا تعيّنت عليه بأن ال يوَجد غريُه لالستجابة ملطالب هذه 

 .(36)الوظيفة أي، حتقيق املصاحل االجتماعية املتوّخاة منها للبالد والعباد

تكمن يف عالج املشكلة الرتبوية عندنا نطالق لقطة االنإّن فوبناًء على االعتبارات السابقة      
اإلنسان لتمكينه من االنتقال من وضعية اإلنسان املتخّلف، بكل  لشخصية إعادة الصياغة الرتبوية

ما حيمل هذا املفهوم من أسباب وآثار، إىل وضعية اإلنسان املتحّضر الذي يتمّتع مبؤّهالت األداء 
 .الناجح لوظيفته يف التاريخ

 :بالمراجع التي جاء ذكرها في اإلحاالت على الهوامشقائمة 
 . 1222ابن القيم اجلوزية، ش، الفوائد، دار الفكر، دمشق، اجلمهورية السورية،  -1



48 

 

 .1226ابن خلدون، ع، املقدمة، الطبعة الثانية، املكتبة احلديثة، صيدا، بريوت، لبنان،  -2
 .1281د العاملي للفكر اإلسالمي، فرجينيا، و.م.أ، أبو سليمان، ع، أ، أزمة العقل املسلم، املعه -3
جودت، س، فقدان التوازن االجتماعي، الطبعة الثالثة، سلسلة أحباث يف سنن تغيري النفس واجملتمع، مطبعة  -4

 .1284زيد بن ثابت األنصاري، دمشق، اجلمهورية السورية، 
 . 1228، القاهرة، عبود، أ، غ، الرتبية ومشكالت اجملتمع، دار الفكر العريب -5

 .1286مالك بن نيب، الظاهرة القرآنية، دار الفكر، دمشق، اجلمهورية السورية،  -6
 .1286مالك بن نيب، دار الفكر، شروط النهضة، دمشق، اجلمهورية السورية،  -7

 .1286مالك بن نيب، دار الفكر، ميالد جمتمع، دمشق، اجلمهورية السورية،  -8

 .1286الفكر، فكرة اإلفريقية األسيوية، دمشق، اجلمهورية السورية،  مالك بن نيب، دار -2

 .1286مالك بن نيب، دار الفكر، وجهة العامل اإلسالمي، دمشق، اجلمهورية السورية،  -12

 .1288قطب، م، هل حنن مسلمون، دار الشروق، بريوت لبنان،  -11
12- Altaf.Gawhar.1978. The Challenge of Islam. Islamic Council of Europe. 
Grosvenor Garden. - London, Great Britain. Published by Percetakan Zafar Sdn Bhd, 

Kuala Lumpur, Malaysia. 

13- Moore.T.W.1986. Educational Theory. An Introduction. 1
st
 edition. Students 

Library of - Education, Routledge and Kegan Paul. London. G.B. 

14- Moore.T.W.1986. Philosophy of Education. An introduction. 2
nd

 edition. 

International library of philosophy of education. Routledge and Kegan Paul. London 

and New York.  

 الهوامش:
 . 13عبد احلميد أمحد أبو سليمان، أزمة العقل املسلم، ص -1
 .86األسيوية، ص فريقيةمالك بن نيب، فطرة األ  -2

3
-Moore.T.W.1986. Philosophy of Education. An introduction. 2

nd
 edition. 

International library of philosophy of education. Routledge and Kegan Paul. London 

and New York.  
 78مالك بن نيب، ميالد جمتمع، ص -4
 نفسه. -5
 322القرآنية، ص الظاهرةمالك بن نيب،   -6
 .17أفكار -7
 حمور ،لصاحب املداخلة بعنوان "مقومات بناء إنسان احلضارة يف فكر مالك بن نيب" دراسة من الثالث الفصل: أنظر -8
 .الفكرة هلذه التفصيل من ملزيد" سايناإلن للمجتمع الدينية اجلذور"
 .56-55جمتمع، ص ميالدمالك بن نيب،  -2

 استخدم مالك بن نيب هذا االصطالح للتعبري عن التعاليم املستوحاة من الفكرة الدينية. -12
 .151عبد الرمحان بن خلدون، املقدمة، ص -11
 ، اجمللد الرابع.1222راء يف تاريخ اجلزائر، أنظر لتفصيل هذه الفكرة: أبو القاسم سعد اهلل، أحباث وآ -12



49 

 

أنظر ملزيد من التفصيل حول هذه القضية الكتاب القيم للطبيب الفرنسي الشهري ألكسيس كاريل، "اإلنسان ذلك  -13
 اجملهول". 

 ، نقال عن "اإلنسان ذلك اجملهول".82وحيد الدين خان، الدين يف مواجهة العلم، ص -14
عبارات أخرى مثل األسس العقدية أو الفكرية  خدم يف جمال فلسفة الرتبية غري أنّه ميكن استخدام هذا االصطالح مست -15

 أو األيديولوجية وهذا على حسب طبيعة اإلطار املرجعي الذي يتبّناه اجملتمع.
 .8، صسري بارسي ناين، الرتبية لعامل حائر -16
له منهج الرتبية والبناء بالنظر إىل خمتلف األبعاد اليت تشّكل أي، من هو هذا اإلنسان الذي نريد أن نصّمم من أج -17

 شخصيته.
 .67-66جمتمع، ص ميالدمالك بن نيب،  -18
 .138العامل اإلسالمي، ص وجهة مالك بن نيب، -12
 .222األسيوية، ص فريقيةمالك بن نيب، فكرة اإل -22
 .231، صنفسه -21
 حمسن عبد احلميد، جتديد الفكر الديين -22
أهم ما يتمّيز به اإلنسان املتكامل قدرته على تطبيق مواهبه يف الرتاب مستخدما يف ذلك الوقت الذي وهبه إياه اخلالق  -23

 سبحانه وتعاىل وهذا هو الرتكيب الذي نعنيه هنا.
نيب كما هي مبّينة أنظر حتليل مفهوم "اإلنسان" عند احلديث عن املفاهيم املفتاحية لتناول الفكر الرتبوي عند مالك بن  -24

 ل بعنوان "مقومات مشروع بناء إنسان احلضارة يف فكر مالك بن نيب"، الفصل األّول.ايف دراسة لصاحب هذا املق
 73، صنهضةومشكلة ال، 54جمتمع، ص ميالد مالك بن نيب، -25
 .32، صنفسه -26
 .171مشس الدين ابن القيم اجلوزية، الفوائد، ص -27
 38ص، املدنية، لثقافة، احلضارةنصر حممد عارف، ا -28
 .24عبود، الرتبية ومشكالت اجملتمع، ص -22
 .181العامل اإلسالمي، ص وجهة مالك بن نيب، -32
 122جمتمع، ص ميالد مالك بن نيب، -31
 .81-72العامل اإلسالمي، ص وجهة مالك بن نيب، -32
 81، صنفسه -33
 ل، والسعيد جودت، "فقدان التوازن االجتماعي".أنظر حممد قطب، "هل حنن مسلمون" الفصل األو  -34
 38العامل اإلسالمي، ص وجهة مالك بن نيب، -35
 ، باب أحكام السؤال واجلواب.4، باب األحكام، ومج1أبو إسحاق الشاطيب، املوافقات يف أصول الشريعة، مج -36

 

 إنزالقات ديمقراطية التعليم في الجزائر
 

 



50 
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 *بوزريعة*قسم الفلسفة: المدرسة العليا لألساتذة                                              

 
 

املواطنني،  حقوق من حق التعّلم جعل أي التعّلم، دميقراطية احلقيقة يف إن دميقراطية التعليم تعين     
ره على فئة معينة كما كان مقررا يف عهد اهليمنة األجنبية. اليت ومنع احتكار التعليم ومنع قص

بني اجلزائريني إلجبار الناشئني  التعليم انتشار دون حتول كانت واليت قرن وثلثه، طيلة سلطتها دامت
منهم على العمل يف املهن السفلى يف خمتلف جماالت احلياة االجتماعية، وعلى العمل يف الفالحة 

ما إلحواجهم إىل االخنراط يف اجليش الفرنسي. فكان عدد الذين يتمكنون من والرعي وال سي
اجلزائريني من االلتحاق بالتعليم العايل قليال جدا بالنسبة إىل عدد السكان اجلزائريني وكان عدد 

 األطباء واحملامني والصيدليني واملهندسني منهم يعد على األصابع يف اجلزائر كلها.
الدولة اجلزائرية بعد معركة التحرير، حىت رفعت شعار دميقراطية التعّلم، ونشره وما أن قامت      

يف املدن واألرياف والبوادي. وكاد  الوطن أرجاء مجيع يف سواء على حد فئات املواطنني مجيع بني
التعّلم يصبح إجباريا، حبيث ميكن أن نقول إن العشرية الستينية يف القرن املاضي مل تنقض حىت 

واملتوسطة والثانوية واجلامعية، جمانا يف متناول مجيع  االبتدائية التعّلم يف مجيع مستوياته أصبح
 مبحو األمية. ذلك كل واقرتن الغرب. ويف الشرق ويف اجلزائريني ذكورا وإناثا يف الشمال واجلنوب

اليت كانت  وقد ترتب على هذا التفتح على التعّلم، تنافس كبري على شغل املناصب اإلدارية     
اهلياكل اإلدارية، وعلى شغل مناصب التعليم يف مجيع مستوياته  يف خمتلف على األجانب مقصورة

 دون مراعاة يف كثري من األحوال للمستوى العلمي الذي تتطلبه مناصب التعليم.
هياكل  خمتلف يف املطلوب كان العدد ويف خضم هذه التحوالت السريعة يف التعليم والتوظيف    

مبختلف مستوياته. ومبا أن الطبيعة  التعليم مؤسسات من الذي يتخرج من العدد أكرب بكثري لدولة،ا
 بالكم على حساب الكيف. لالهتمام طريقا تعميم التعليم فقد أصبح ختشى الفراغ كما يقال،

ية املناصب اإلدار  لشغل املطلوب العلمي يف املستوى عند كثرة الطلب وقلة العرض، فوقع التساهل
والعلمية وامتد ذلك إىل مؤسسات التعليم االبتدائي واملتوسط والثانوي واجلامعي يف الستينات من 

 القرن املاضي.
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لكن يف مقابل هذا أصبحت الدولة اجلزائرية تعد أطباءها وحماميها ومهندسيها ومعلميها     
 وأساتذهتا، وكثري منهم من أصل ريفي أو بدوي أو من طبقة فقرية.

والتعليم،  الرتبية قطاع يف املاضي القرن من يف الستينات ما حصل بعد هذه اللمحة اخلاطفة إىلو     
نريد اآلن أن خنلص إىل املقصود بالذات من هذه املداخلة، وهو بيان أن دميقراطية التعليم هي يف 

 ذاهتا حق طبيعي وشرعي قد مت تطبيقها على حساب حقوق طبيعة وشرعية أخرى.
االجتماعية قد جعلت الدولة من خالل احلكومات  تد السياسية والتباهي باالجنازاألن املقاص

تناوبت على سدة احلكم، هتتم باألرقام الضخمة يف عدد مؤسسات التعليم واملنتمني  املختلفة اليت
إليها يف مجيع مستويات التعليم. وقد حال ذلك بينها وبني االنتباه إىل مراعاة حقوق الدارسني يف 

رتام قدراهتم الطبيعية اليت ختتلف من فرد إىل آخر، واليت ارتطمت جبدار التوجيه اإلجباري يف اح
الدراسات الثانوية واجلامعية. فأصبح بعض الدارسني جيدون أنفسهم جمربين على السري يف 

 مسارات دراسية ال يرغبون فيها أوال يستطيعون السري فيها.
انية التعليم تستلزم التضحية بقدرات املتفوقني الذين يلزمون عندئذ ينبغي أن نتساءل: هل جم    

 بكبح هذه القدرات، لكن تبقى يف حدود قدرات من هم دوهنم؟.
أمل يكن من املمكن اجلمع بني حق املواطن الطبيعي يف التعليم، وحقه يف احرتام قدراته. فيتعلم     

سب قدراته الطبيعية أيضا؟ أو ليس يف هذا املتفوق حبسب قدراته الطبيعية، ويتعلم من هو دونه حب
 عدل تام حبسب االستحقاق ودرجاته؟.

وهل كان بإمكاننا أن نغري قوانني الطبيعة أو سنة اهلل يف خلقه؟ وهل كان بإمكان اإلرادة     
 البشرية أن حتدث يف املتعلم أفضل مما هيأته له وراثته البيولوجية وظروفه االجتماعية؟.

يف اختيار  حقه التعليم وأن نعطيه حق حقه من كل ذي التعليم أن نعطي ميقراطية يفأليست الد    
 نوع التعلم ومقداره حبسب رغبته واستعداده؟.

إن حصيلة دميقراطية التعليم خالل نصف قرن كما طبقت يف اجلزائر، كافية ألن تبني لكل ذي     
 عّلم حبسب الرغبة والكفاءة، هي مبدأ تقتضيهبصرية أن التسوية بني كل املواطنني يف التمتع حبق الت

احرتام حق كل املواطنني يف تنمية  أن تبني لذوي األلباب كافية أيضا ألن لكنها العدالة االجتماعية.
 قدراته الطبيعية حبسب اختياره، هو أيضا مبدأ تقتضيه العدالة االجتماعية.
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دميقراطية التعلم تعين بالضرورة حق املواطن  كان حقا أن نتساءل إن األخري أن علينا يف ويبقى    
نفسه يتضمن حقه وحق غريه يف احرتام فروقهم الفردية  هذا احلق ليس الناشئ يف التعّلم فقط؟ أو

 واحرتام حق االختيار، ويتضمن كذلك العدول عن االختيار يف مكان اآلخرين؟.
بية والتعليم يف اجلزائر خالل نصف حصل يف سياسة الرت  ما النظر بكل موضوعية يف فإذا أمعنا    

 وهي أن دميقراطية التعليم قامت املمارون إال ينكره ال حصيلة أن نستشف ميكننا فإنه املاضي، القرن

التسوية بني املواطنني يف التعلم. لكن هذه التسوية يف التعلم سرعان ما انزلقت من التسوية  على
الفردية يف الكفاءة  الفروق إمهال فكرة على اآلخر هو قام الذي االستحقاق يف التسوية إىل احلقوق يف

 والتفوق.
وعلى التعبري  بينها، التمييز يرفضون الذين لدى خلط املفاهيم جيدا على يف هذا مثاال واعتقد أن    

 !أو املغاَلطني ببعضها عن بعضها اآلخر املناقض هلا، عندما جيري ذلك على ألسنة املغالطني
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 مكانة التربية في فلسفة كانط
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 بومانة بقلم األستاذ: محمد                                                    

قسم الفلسفة جامعة زيان عاشور                                                         
  الجلفة

 
خ الفلسفة وذلك بالنظر إىل التأثري الشك أن الفلسفة الكانطية حتتل مكانة هامة يف تاري     

 الذي أحدثته يف الفلسفات اليت جاءت من بعدها، فلقد شطرت فلسفة كانط الفلسفة احلديثة إىل

 .(2)حىت يفهم كانط طفال يظل املرء بان قال شوبنهاور أن ،حىت(1)بعده وما كانط قبل ما شطرين
لإلنتاج الفلسفي الكانطي الذي امتد  ملتصفحفا األطراف، فلسفة مرتامية إن الفلسفة الكانطية     

مخسني سنة جيد انه قد مشل كل جماالت املعرفة اإلنسانية، العلمية منها والفلسفية، وهو  إىل حوايل
اليوم، فكانط هو واحد من أولئك املفكرين الذين ترتد  ما أعطاه حضورا دائما لدى الدراسني
من أهنا البد واجدة عندهم شهادة فكرية حية جتعل منهم إليهم اإلنسانية بني احلني واآلخر واثقة 

 . (3)دائما أبدا مفكرين أحياء يف كل عصر من العصور
غري أن الشيء املالحظ عندنا حنن يف اجلزائر ويف العامل العريب عموما، هو أننا كثريا ما نعترب       

أو يف الفن....لكن نادرا ما نعتربه كانط إما فيلسوفا يف املعرفة أو يف األخالق أو يف امليتافيزيقا 
وتأمالت تربوية  أفكار من فيلسوفا يف الرتبية، وهذا خطأ كبري ينم عن عدم دراية مبا خلفه كانط

 التقل شأنا وقيمة عن أفكاره الفلسفية األخرى.
ذا إن مالحظة بسيطة عابرة لبعض الكتب العربية يف تاريخ فلسفة الرتبية كفيلة بأن تبني لنا ه     

فاملتأمل لكتاب "تطور النظريات واألفكار الرتبوية"  الرتبوية، كانط لفلسفة غري املربر التجاهل
الرتبوية إىل العوامل  روسو أفكار عرض من مباشرة ينتقل انه جيد الشيباين يحممد التوم عمر للدكتور

ع عشر، متجاهال األفكار لظهور احلركات الرتبوية يف القرن التاس الرتبية واملمهدة تطور يف املؤثرة
 الرتبوية اليت خلفها كانط جتاهال تاما.

كتاب "األصول الفلسفية  صاحب شفشق الرزاق عبد حممود الدكتور مع يتكرر نفسه إن األمر     
للرتبية" والذي استعرض فيه فالسفة الرتبية من سقراط إىل برتراند راسل لكنه لألسف مل يعترب  

 كانط واحدا منهم.
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العربية وجدنا أن هناك دراساتني عربيتني  املكتبات أرشيف يف املتواضع البحث خالل ومن نناإ     
 للدكتور عبد الرمحان بدوى بعنوان "فلسفة الدين والرتبية عند األوىل الكانطية، الرتبوية الفلسفة تناولتا

وجد دراسة أخرى وهي الرتبية "،كما ت يف كانط "فلسفة بعنوان العراقي حممود لسهام والثانية كنت"
 دراسة مرتمجة للباحثة االيرانية "طيبة ماهر زادة" بعنوان "فلسفة كانت الرتبوية".

مل يرتجم  الحقا، إليه سنتطرق والذي ،1823 صدر عام كانط يف الرتبية الذي كما أن كتاب      
نصني آخرين مها  إىل اللغة العربية إال مؤخرا عندما قام األستاذ حممود بن مجاعة برتمجته رفقة

 "ماهي األنوار" و"ما التوجه يف التفكري".
االهتمام الذي حظيت به خمتلف جوانب الفلسفة الكانطية  إن هذا قليل جدا بالنظر إىل إننا نعتقد
 األخرى .

إن األمر خيتلف متاما لدى الباحثني الغربيني الذين كثريا ما أشاروا إىل النظرية الرتبوية      
 حاولوا البحث عن أصوهلا وأبعادها الفلسفية، ويكفي أن نشري إىل ثالث إسهامات يفالكانطية، و 

 لكتاب a.philienenkoهو الرتمجة اليت قام هبا الفرنسي الكسيس فلينينكو  األول اجملال، هذا

 وهي réflexions sur l’éducation" الرتبية يف تأمالتالرتبية، والذي أعطاه عنوان " يف كانط

 شرح فيه الظروف اليت كتب فيها كانط هذه التأمالت. وافيا تقدميا إليها أضاف دةجي ترمجة
واليت أعطاها عنوان  buchner أما الدراسة الثانية فهي اليت قام هبا "ادوارد فرانكلني بيشىن"

 .1224"النظرية الرتبوية عند اميا نويل كانط" وكان ذلك عام
واليت  annette chertonقام هبا آنات شريتون  كذلك هناك دراسة أخرى هي تلك اليت      

 أعطاها عنوان كانط يف الرتبية.
 هذا ناهيك عن الدراسات األخرى اليت مشلت كل جماالت فلسفته.

جدا على الرغم انه يف السنوات  قليلة تعترب كانط فلسفة حول عندنا يف اجلزائر فالدراسات أما     
واضحة هلذه الفلسفة، العريقة خصوصا من قبل الباحثني يف األخرية قد الحظنا أن هناك إلتفاتة 

 مرحليت املاجستري والدكتوراه يف أقسام الفلسفة وهي التفاتة ال ميكن التغاضي عنها والتقليل من

 شأهنا.
أنه ال توجد هناك دراسات على اإلطالق  علمي حدود ففي الرتبية عند كانط، أما يف جمال فلسفة

 يف هذا اجملال.
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 ة كتاب كانط في التربية:أهمي
لقد كتب كانط يف الرتبية بعض اخلواطر مجعها تالمذته فيما بعد وضمنوها يف كتاب "يف      

. ويعود أصل هذه (4)مبناسبة عيد الفصح  1823وكان ذلك سنة  ueber padagogikالرتبية"
 إىل 1776قطعة من سنة اخلواطر إىل دروس يف البيداغوجيا ألقاها كانط يف اجلامعة أثناء فرتات مت

1787سنة 
منظم، بل كانت على شكل أوراق  بشكل اخلواطر هذه يكتب مل كانط ، لكن(25)

، وطلب منه أن جيمع rink"(26)وقصاصات غري مرتبة سلمها يف آخر حياته إىل تلميذه رينك "
من لغات ، وبعد ذلك متت ترمجة هذا الكتاب إىل العديد (27)منها ما يكون فيه فائدة للجمهور

 العامل.
 وميثل هذا الكتاب يف رأينا أمهية بالغة بالنظر إىل عدة أمور، أمهها ما تضمنه من أفكار تربوية ذات

داللة وعمق كبريين، وثانيها أنه آخر كتاب صدر لكانط يف حياته، وحنن نعلم أن ما يكتبه املرء 
كون يف بداية املشوار، أما األمر يف آخر حياته يكون له مصداقية وقيمة اكرب من الكتابات اليت ت

الثالث الذي يعطي قيمة كربى هلذا الكتاب هو انه ميثل خالصة جتربة كانط يف امليدان، وهو الذي 
أمضى أغلب أيام حياته يف التدريس سواء يف التعليم اخلاص أو يف التعليم اجلامعي، وبالتايل فقد 

 مجع فيه كانط بني النظر واملمارسة.
الشيء املالحظ هو أن التفكري الرتبوي عند كانط قد رافق مجيع مراحل تفكريه  كما أن      

آراءه الرتبوية دفعة واحدة بل على فرتات متقطعة،  يكتب مل كانط أن سابقا الحظنا فقد الفلسفي،
 وقد تزامنت هذه الفرتات مع أزهى فرتات اإلنتاج الفلسفي الكانطي.

تصر الفلسفة الرتبوية الكانطية يف هذا الكتيب الصغري، بل لكن ورغم كل هذا، فإنه الميكن أن خن
 إن الذي يريد أن يبحث عن أصول هذه الفلسفة جيب عليه أن يبحث عنها يف فلسفته العامة اليت

وموزعة يف كل أرجاء فلسفته الشاسعة،  مبثوثة الكانطية فاألفكار الرتبوية بأطر للتفكري، أمدته
 وباألخص العملية منها.

 

 
 الة المشكلة التربوية عند كانط:أص
هل كان انشغال كانط باملسالة الرتبوية انشغاال حقيقيا نابعا عن إحساسه بأمهية الرتبية يف      

 حياة اإلنسان ؟ أم أن املذكرات اليت خلفها يف هذا اجملال كانت نتيجة لواجب مهين ؟ 
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إحساس كانط بالرتبية هو إحساس لقد اختلف الباحثون حول هذه املسألة بني من يرى أن      
 حقيقي الزم كانط طوال حياته،

وباألخص إذا ما علمنا انه قد أمضى جل حياته يف التعليم إما متعلما أو معلما وأستاذا، وبني من 
يرى أن تلك املذكرات املتعلقة بالرتبية اليت خلفها كانط ال ميكن اعتبارها دليال كافيا على اهتمام 

 . (8)وانه إمنا كتبها نتيجة الرتباطاته املهنية بتدريس مادة الرتبية يف اجلامعةبالرتبية،  كانط
إن املتصفح ملا ورد يف التأمالت الكانطية حول الرتبية يكتشف أن اهتمام كانط باملسائل      

الرتبوية كان اهتماما حقيقيا، وقد عرب عن ذلك يف العديد من الفقرات، فقد قال صراحة "مثة 
ن إنسانيان حيق لنا أن نعتربمها أصعب االكتشافات ومها فن سياسة البشر وفن تربيتهم، اكتشافا

 .(2)ومع ذلك الزلنا جنادل يف هذه األفكار املطلقة "
إىل التعارض بني الطبيعة والعقل العملي، فالطبيعة  –يف نظر كانط  –وترجع هذه الصعوبة      

 اياهتا، ومهمة الرتبية ترويض الطفل على اخلضوع ألوامرمصدر الرغبة، واألهواء حترف الرتبية عن غ

، فيجب تعويد اإلنسان يف (12)اليت تشري إليها الفلسفة األخالقية الغايات ململكة وإعداده العقل
ألوامر العقل، ولو تركنا اإلنسان يف حداثة سنه ال يتصرف إال وفق  على اخلضوع وقت مبكر

، لذلك فقد اعرتف كانط (11)حياته كلها بنوع من الوحشية مشيئته دون شيء مينعه الحتفظ طوال
 .(12)بأن الرتبية هي أهم وأصعب مشكلة تطرح على اإلنسان

ويظهر اهتمام كانط بالرتبية كذلك عند حديثه عن مشروع نظرية يف الرتبية والذي اعتربه مثال      
درين على حتقيقه على أرض الواقع، إذا كنا غري قا ما حالة يف ضارا حىت سام ال ميلك أن يكون أعلى

فـ "ينبغي أن ال نعترب الفكرة املطلقة ضربا من اخليال فنستبعدها وكأهنا حلم مجيل حىت وان كانت 
 .(13)بعض العوائق تعرتض حتقيقها"

، فيكفي أن (14)و"التعدو فكرة مطلقة أن تكون مفهوم كمال مل يصادف بعد يف التجربة "     
فكرة مجهورية مثالية  -مثال -حىت ال تكون مستحيلة، فإذا كانت لدينا  تكون فكرتنا صحيحة

مستحيلة؟ إن كانط ينفي ذلك ويعترب الشرط األساسي لكي تكون  لذلك تعد فهل بالعدل تساس
الفكرة صادقة هو أن تكون صحيحة بغض النظر عما إذا حتققت يف الواقع أم ال.واألمر نفسه 

رب "إن فكرة تربية تنمي كل االستعدادات الطبيعية لدى اإلنسان هي ينطبق على الرتبية فكانط يعت
 حىت يف حال ما إذا عجزنا عن جتسيدها يف أرض الواقع". وهذا .(15)فكرة صادقة " بالتأكيد
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 :اإلنسان والتربية
سان بالنسبة لإلنسان من هذه القاعدة "اهلامة ال يستطيع اإلن الرتبية أمهية تبيني يف كانط ينطلق     

 .(16)أن يصري إنسانا إال بالرتبية، فهو ليس سوى ماتصنع به الرتبية"
أن هذه الفكرة قد أكد عليها كل فالسفة  ونرى الرتبية خالل من إال اإلنسان تصور ميكن فال     

وعلماء الرتبية احلديثة ،ألن اإلنسان ال يكتسب صفة اإلنسانية إال من خالل الرتبية أو ما يعرف 
ح علماء النفس واالجتماع بالتنشئة االجتماعية اليت هي عملية متصلة باإلنسان دون يف اصطال

قوله "اإلنسان هو املخلوق  خالل من كذلك كانط أكد عليه األخرى، وهذا ما غريه من الكائنات
 .(17)الوحيد الذي جيب تربيته "

ن يف صلب الرتبية السر الكبري فالطبيعة اإلنسانية تبقى قاصرة ما مل تنمى بالرتبية ألنه "يكم     
 .(18)لكمال الطبيعية البشرية"

إن مهمة الرتبية يف نظر كانط هي تنمية االستعدادات الطبيعية لدى اإلنسان تنمية متوازنة وال 
كل تلك املساحة أي خمتلف النواحي  تغطية يريد لكنه الرتبية، مساحة من واحد تنمية جانب ديقص

 قية.اجلسمية والفكرية واألخال
لكن املتأمل ألفكار كانط الرتبوية يرى أنه يركز على تنمية اجلانب األخالقي يف اإلنسان، فهو      

يرى بأنه "جيب على اإلنسان أوال تنمية استعداداته إىل اخلري فلم تضعها العناية اإلهلية فيه مكتملة  
، وهو ما سنتطرق إليه (12)"كلها وإمنا هي جمرد استعدادات تفتقر إىل العالمة املميزة للخلقية

 الحقا.

 

 التربية من أجل المستقبل: 
حمددا يف إطار مكان وزمان معينني، بل على العكس  تصورا للرتبية ليس إن التصور الكانطي     

من ذلك هو تصور ال خيضع لتلك األطر، ألنه مل يقصر الرتبية على اإلنسان األملاين أو األورويب 
 سان أينما كان.فقط، بل مربطها باإلن

الفرتة اليت عاش فيها بل ذهب إىل ابعد من ذلك، وجعل  على للرتبية تصوره يقصر مل نهأ كما      
للرتبية بعدا مستقبليا، فقد قال بصريح العبارة انه "جيب أن ال يرىب األطفال فقط حبسب حالة 

 املستقبل أي وفق فكرة النوع البشري الراهنة بل حبسب احلالة املمكنة اليت تكون أفضل منها يف
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اإلنسانية وغايتها الكاملة" هلذا يرى كانط بأن أي خمطط يف الرتبية جيب أن يتخذ اجتاها كونيا 
 . (22)"عامليا"

جعل كانط للرتبية مهمة نبيلة وعسرية يف آن واحد، وهي أن جتعل النوع البشري أكثر  لقد     
بية تنمية أفضل، وأنه مبقدورنا التوصل اىل إعطاء هذه تنمى دائما بالرت  البشرية ألن الطبيعة سعادة،

األخرية شكال جديرا باإلنسانية، وهذا يفتح لنا أفقا على نوع بشري مقبل يكون أكثر سعادة 
"...(21) 

 لكن إىل من توكل مهمة صياغة هذا النوع من الرتبية املنشودة ؟ يرى كانط بأن صياغة خمطط     

كل إىل خرباء مستنريين ذوي مشاعر حية يهتمون باخلري الكلي، وهلم أمر جيب أن يو  للرتبية هو
 القدرة على تصور فكرة حالة فضلى آتية.

ونعتقد أن هذا نقد مباشر ألوضاع التعليم يف عصره، والذي كان موكال إىل أشخاص غري      
 (22) أكفاء، وهو ما أدى إىل تدهور حالته العامة بصورة ال ميكن تصورها

 
 في التربية: الحرية

يناقش كانط إشكالية تربوية مهمة كثريا ما شغلت الفالسفة وعلماء الرتبية، وهي إشكالية      
 الرتبية، وقد عرب عنها بالصيغة االستفهامية التالية: أهم مشاكل الرتبية، واليت يعتربها من احلرية يف

القدرة على استعمال حريته ؟ مبا أن  اجلمع بني امتثال املرء قسرا للقانون وبني ما السبيل إىل     
 (23)القسر ضروري، ولكن كيف استطيع تعاطي احلرية يف ظل القسر ؟

وهي وجوب التوفيق بني األمرين، أي بني القسر  اإلشكالية، هذه حيال واضح رأي كانط إن     
هو بالذات  هأوجه الوقت ذات ويف حريته، يثقل قسر حتمل على أعود تلميذي واحلرية ...فينبغي أن

 .(24).إىل حسن استخدام حلريته..
 ، هي:(25)هذا التوافق بني القسر واحلرية يف الرتبية جمموعة من القواعد وضع كانط لتجسيد وقد

األوىل باستثناء األمور اليت ميكن فيها  منذ الطفولة كل األمور حرا يف ترك الطفل ينبغي -1       
 اوئ حرية اآلخرين.أن يضر بنفسه...ولكن شرط أن ال ين

 إذا ترك اآلخرين حيققون غاياهتم. ينبغي أن نبني له أنه ال يقدر على بلوغ غايته إال -2        
قسرا يقوده إىل استعمال حريته اخلاصة، وأننا نثقفه  عليه نثبت له أننا منارس ينبغي أن -3       

 لكي يستطيع ذات يوم أن يكون حرا 
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ة قائمة على أساس احرتام القانون والتصرف مبقتضاه، وليس الواجب ممكنا إن الرتبية الكانطي     
 .(26)إال باحلرية، ألنه إذا كان على اإلنسان واجب كانت له القدرة على أدائه 

 
 أهداف التربية:

لقد اعرتف كانط بأن الرتبية اليت كانت سائدة يف عصره ال متكن اإلنسان من بلوغ الغاية من      
، لذلك وجب علينا أن نعمل على صياغة خمطط لرتبية جديدة تكون متوافقة مع غاية (27)وجوده

 ، وهي الغاية اليت تتمثل يف الكمال األخالقي.(28)اإلنسان
 وهي: (22)وقد وضع كانط هلذه الرتبية اجلديدة أربعة أهداف أساسية:

 دان اإلنسانية.: وهو السعي إىل احليلولة دون أن تؤدي احليوانية إىل فقاالنضباط -2
 واليت تشمل التعليم وخمتلف أنواع التحصيل واملعارف. الثقافة: -1
 حتصيل الفطنة والتحضر والتكيف مع اجملتمع اإلنساين. -9
للرتبية، ألهنا تنسجم مع غاية اإلنسان  واألمسى احلقيقي اعتربها اهلدف واليتالتنشئة الخلقية:  -6

 ايل.وهو ما سنتطرق إليه يف املطلب املو 
 

 التربية الخلقية:
فحسب، بل ينبغي  الغايات أنواع لشىت مؤهال –حسب كانط  –يكون اإلنسان  ينبغي أن ال     

شخص،  كل بالضرورة يتبناها اليت وهي احلسنة، الغايات إال خيتار ال جيعله إحساسا يكتسب نأ أيضا
 .(32)وميكن أن تكون يف الوقت ذاته غايات كل إنسان

أن يعتاد الطفل  على احلرص فينبغي " مبادئ على أن تقوم اخللقية يف نظر كانط، جيب وهذه الرتبية
 . (31)التصرف وفق مبادئ ال حبسب دوافع "

 .فرضا بل يتبني هو نفسه عدالتها، أي تنبع من فامهته الذاتية الطفل على وهذه املبادئ ال تفرض
خالقية البد من السعي يف سن مبكرة إىل فمصدر هذه املبادئ هو اإلنسان نفسه "ففي الثقافة األ

يف تكوين  يتمثل األخالقية الرتبية يف األول اجلهد إن....والقبيح للحسن تصورات من األطفال متكني
 .(32)طبع ما، والطبع يكمن يف القدرة على التصرف وفق مبادئ "
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ل فلسفته األخالقية إال كما تقوم الرتبية األخالقية عند كانط على املفهوم الذي أقام عليه ك      
الطفل ملزما بأدائها ليست سوى الواجبات  يكون اليت و"هذه الواجبات وهو مفهوم الواجب،

 .(33)املعتادة جتاه الذات واآلخرين "
إن الرتبية يف تصور كانط ال ينبغي أن تقوم على أساس املنفعة أو املصلحة ، وإمنا ينبغي أن      
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 لغة التعليم في الجزائر في ظل مجتمع المعرفة
 

 
 ناشفبقلم األستاذ: أحمد                                                                    

 أستاذ بثانوية تيسمسيلت                                                                  
 
 

 : مقدمة
 ابعد االستقالل متثل حقال سوسيولوجي العريب املغرب بلدان يف املتواضعة التعليمو  الرتبية ربةجت إن     

ومعرفة أوجه النشاز فيه نظرا للرتكيبة التارخيية واحلضارية هلذه  ولوجه وحتليله، الباحث على يسهل
أو  فكر تربوي،حيث ال ميكن اجلزم بوجود  االستعمار والتغريب، مرت بنفس ظروف واليت األقطار،

 من النظري والتطبيقي، حيث من املعرفية، ومطاحمها املدرسة خصوصية متكاملة تراعي مشاريع تنموية

املفكر والباحث  أما املسيطر هو والدمياغوجي السياسي ويبقى الوعي، هذا متثل وإرادة الوعي حيث
 فيصاب بالنكوص ويكتفي بالتعليق أو االنزواء.

واحمليط  التعليم يف التعريب جتربة أمهها متعددة وحضارية تنموية مسائل على الوصفهذا  ينطبق     
والذي انعكس  ،العربية اجملتمعات تعيشه الذي الوضع ظل يفخاصة  من حتفظ تثريه هذه املسالة وما

لذلك بقي  اجملتمع العريب ككل من التأخر العلمي، حال واليت ترتجم ،العربية كلغة يف واقعناعلى 
الوطنية  اللغة استعمال مبعىن التعليم وبلغة الثقايف، بالشرط مرتبط األقطاب هذه يف عن التنمية ثاحلدي

الفكري والعلمي أي:كيف تصبح لغة للعلم  للنتاج كرمز واجلامعة املدرسة خاصة كل اجملاالت، يف
 الغري. خالل من الذات إىل اليائسة النظرة وتبدأ األخر املتقدم، واملعرفة؟ وهنا تأيت مسالة املقارنة مع

اعتبار  ميكن وهل املعرفة، واقتصاد املعرفة جمتمع ظل يف للتعريب األفاق املعرفية عن وهنا نتساءل     
ودول املغرب العريب األخرى؟ مث ماذا ،اللغة عامال أساسيا للتنمية وللمنظومة التعليمية يف اجلزائر

مع  ذلك تناقضيوهل  قارنة بالتعليم باللغة العربية،قدم التعليم باللغة األجنبية من خدمة تنموية م
حضاري  وما السبيل إىل إحداث نقلة معرفية مبشروع تربوي واالستمرارية احلضارية؟ واألصالةاهلوية 

 متكامل تكون املدرسة واحمليط املنطلق األساسي له؟
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 اللغة والتربية:-اوال*
ال ميكن فصله عن  ئها االجتماعي واملعريف،إن احلديث عن اللغة وتطورها وعن مستوى أدا     

 ووجدانه، وعقله، فلما كان موضوع الرتبية هو اإلنسان، جبسمه، األجيال، وتطورها عربالرتبية 
فان هذا اإلنسان ال ميكن عزله عن سياقه االجتماعي الذي  ومهاراته، وقيمه،ومعارفه، واجتاهاته،

 بتقاليدها وموروثها وعاداهتا وطموحاهتا. متأثرا اجتماعية بيئة ثقافية بل انه يتفاعل داخل يعيش فيه،
 ،وغري املقصودة وتعرف الرتبية عموما بأهنا تلك املساعي واجلهود االجتماعية املقصودة،     

ومن خالل   ويف زمن ما، وغري املخططة اليت حتدث يف جمتمع ما، املخططة املباشرة، املباشرة وغري
واليت يكون من نتيجتها منو الفرد منوا شامال متكامال مبا  ومؤسساته،كل مكونات اجملتمع ونظمه 

 يفي حباجاته وجيعله أكثر توافقا مع نفسه ومع متطلبات اجملتمع وأهدافه.
أكانت مقصودة من خالل املدرسة واملؤسسات  سواءوتقع اللغة يف صميم العملية الرتبوية      

 تعلق األمر بالتأثري والتأثر االجتماعيني نتيجة التواصل،غري مقصودة عندما ي أو الثقافية األخرى،

والرتبية   بني اللغة كوعاء، رمسها ميكن اليت فالعالقة هلذا واالحتكاك اليومي بني األفراد واجملتمعات.
حيث ال ميكن تصور تربية بدون لغة تسهم يف نقل  كفعل هي عالقة اللزوم والتضايف املستمر،

ويف التواصل  ة إىل بعضها البعض،وحتصيل املعارف على اختالفها وتنوعها،تراث األجيال املتعاقب
 فاخلطاب املعريف والقيمي ال مير إال عرب وسيلة اللغة. االجتماعي وسبل االرتقاء به،

فيتحتم إذن  والرتبية من هذا املنظور هي "جزء من الوجود اإلنساين متاما كالفن والعلم واللغة،     
لسفة للرتبية بالطريقة نفسها اليت فيها مجالية ومبحث علوم وفلسفة اللغة" أن تكون هنالك ف

هلذا  (1)تربية" فاإلنسان يتميز باللغة أو بالثقافة "واحلال انه ال وجود لعمل أو للغة أو لثقافة بغري
السبب قال "كانط" إن ما مييز اإلنسان عن احليوان هو أن "اإلنسان ال يستطيع أن يصبح إنسانا 

 (2) بالرتبية"إال
هذا العامل ،فان اللغة هي الوسيلة  إىل جميئه مبجرد اإلنسان هذا حق من حقوق وملا كان فعل الرتبية

 وأهدافها وغاياهتا وسبل اإلبداع فيها، واملوروث املتجدد الذي حيمل معىن الرتبية، االجتماعية،
القيم ننقلها إليه،وبأي طريقة نلقنها له وأي  واللغة وحدها اليت جتعلنا منيز أي تربية خنتار للناشئة،

 وماذا نرجوه منه.
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األفالطوين مثال،يوحي لنا مترده على"ال معقولية الرتبية التقليدية  الرتبوي إن تأملنا للمشروع     
الذي جعل من اخلطاب اللغوي البارع سبيال لنشر تعليم يعتمد  (3)وتضليل التعليم السفسطائي"

 تمام مبعقولية الفعل الرتبوي.على اللفظية دون االه
 لنا مدى ارتباط العملية الرتبوية والتعليمية باللغة اليت يتكلمها اجملتمع، إن تاريخ الرتبية يثبت     

 فكانت على الدوام األداة الرئيسية لتواصل األجيال، من ارث حضاري وزخم معريف، وما حتمله
وصراع األجيال عندما تندثر املنظومة  اء املعريف،كما يثبت لنا يف املقابل ضعف األد وإبداعاهتا،

هلذا ارتبطت اللغة مبستوى أدائها  ويضعف احملصول اللغوي لدى األفراد واجملتمعات، الرتبوية،
 ومبدى تعبريها عن ثقافة اجملتمع واحتكاكه احلضاري. املعريف لدى الناطقني هبا،

قل تراث ومعارف إىل األجيال اجلديدة بطريقة هلذا مل تعد الرتبية يف الوقت الراهن جمرد ن     
"يعربوا عن أفكارهم تعبريا جيدا  بل أصبح من الضروري توجيه الناشئة كي )عفوية(، تلقائية

وفن التعبري عن  فمن غري الالئق أن يرتك الفرد دون تعليم لقواعد اللغة، ،(4)واضحا دقيقا أنيقا"
 ج يف السريورة الثقافية جملتمعه وعصره.الفكر واإلبداع،ولكي تتاح له فرص االندما 

باعتبارها البيئة الثانية بعد األسرة وفيها يتعلم  يف العملية الرتبوية لقد أوكل األمر إىل املدرسة     
ومع البيئة الثالثة اليت هي  التلميذ اللغة اليت ستكون وسيلته العقلية والتواصلية مع حميطه املدرسي،

هلذا رأى "ديوي" انه من الضروري أن تثار يف التلميذ غريزة اللغة وان  ي،واحمليط اخلارج الشارع،
 وان تتاح له فرص جتذب اللغة إىل هذا التلميذ بطريقة اجتماعية ليتحقق اتصاله املستمر بالواقع،

فمن الضروري أن يدرك الناشئ أمهية  (5)أحاسيسه وأفكاره اخلاصة عن بالتعبري االحتكاك اللغوي
وانه ال معىن لتعلم لغة دون إدراك ما حتمله هذه اللغة  يتعلمها وان يطور مهاراته فيها، اللغة اليت

وإال سقط الفرد ومن مث اجملتمع يف مشكلة اللفظية حيث تفرغ اللغة من  وأفكار، من معاين،
 حمتواها احلقيقي لتصبح جمرد تنميق وكالم بال معىن ال تعرب بصدق وبدقة عن املعرفة.

األمر الذي جعلها تتخذ طريقة املقايسة  رتبية يف جمتمعنا النامي تعاين من عقدة التقليد،إن ال     
واوجد جوا حضاريا راقيا مفعم بالتغيري  مناهجه الرتبوية ونوع مصادر الثقافة، ورالذي ط األخر عن

الوافد األجنيب أمام  تضعف النامي اجملتمع لغة جعل الذي األمر "خمابر الرتبية"، يسمى ما البناء داخل
حيث أصبح األمر ملحا على وضع إسرتاتيجية تعامل مع هذه اللغات العاملية  واللغات املتطورة،

وتعليمها مبا يتيح فرص التواصل،دون االنسالخ عن اللغة األم وما حتمله من القيم الرتبوية اليت متثل 
 هوية الفرد واجملتمع.



65 

 

 
 التعريب وتحدي الرهان العلمي:ثانيا:*

ليس من الغريب أن يكون احلديث عن الرهان العلمي يف املنظومة الرتبوية اجلزائرية أو دول     
املغرب العريب األخرى مثار تساؤالت عدة تصب يف إطار إمكانية حتقيقه يف ظل التعريب أي 

وهنا تطرح مشكلة إمكانية هذه األخرية يف وضعها املوروث بعد  تدريس العلوم باللغة العربية،
 ستقالل لنقل املعارف العلمية خاصة إىل املتعلمني هبا.اال
 ويف سياق هذا التساؤل بالذات ليس املقصود عدم قدرة اللغة العربية على استيعاب العلوم،     

تطوير  وبثقافة خمتلفة توجب نقلها إىل الناشئة، بل إن هذه العلوم اليت استحدثت يف بيئة مغايرة،
فاخلطاب العلمي  ودقيقة، حمددة مبصطلحات املعرفة على إيصال تصبح قادرةل وتيسريها العربية اللغة

 يف دول املغرب العريب ظل لزمن طويل مقتصرا على اللغة الفرنسية، حيث مل يكن من السهل إقرار

إىل التضحية بشعارات تعميم من األحيان  كثري يف أدى ما وهو اجلامعة يف خاصة للعلوم شامل تعريب
جد الطلبة املعربون و لذلك  عند أبواب اجلامعات التكنولوجية،وإجهاضها ة العربية استعمال اللغ

 النظرة الفئوية عن طريق لغة التعليم. لتكرس بذلك صعوبة يف االلتحاق هبذه اجلامعات،
واملتطورة جعلها تقع يف مأزق  للمعارف احلديثة، املتلقي يف وضع اجملتمعات العربية إن وجود     

فهي ملزمة على  علمي وتقين يف العامل املتقدم، تسارع بوجود خاصة اللغوي واالشتقاق املصطلح،
ويف كل األحوال  الرتمجة إن كان هناك مقابل لفظي للمصطلح، أو، االقتباس أو ،املباشر التعريب

لمفاهيم الذي تؤديه هذه األلفاظ اجلديدة من حيث نقص الدقة واإلهبام لنتج نوع من التعارض 
(6)يكتنفهاالذي 

فقط، وأدى إىل التقليل من  الدارسني واملتخصصنياللغة العربية يف دائرة أبقى مما  
 النخبة وليست لغة املدرسة مبعىن الكلمة. لغة فأمست احملدودة الثقافة ذات الفئات بني انتشارها

أرضية عمل  من حيث مواكبتها للتطور العلمي، وانعدام يرتجم معاناة اللغة فهذا الواقع الذي    
أو ضرورة تكييفها مع املستجدات  إما بقائها مبهمة، واتفاق اصطالحي جعلها بني األمرين،

 العربية الداليل والعلمي.  اللغة مستقبل على ينبئون باخلطر جعل اللغويني والباحثني ذلك ما العلمية،
واجتهاد لغوي من اجل حتسني  ثحب يقابله مل باللغة األجنبية الدقيقةغري أن إبقاء تعليم العلوم      

 ومن خصائصها الدقة، متخصصة لغة " علمنا أن اللغة العلمية خاصة إذا األداء املعريف للغة العربية،
 توظيف حتديد األلفاظ، استحداث املصطلحات، توخي احلقيقة، ترتيب األفكار، والوضوح،
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 (7)وب وقبوله النمو اللغوي"إضافة إىل بساطة األسل استعمال اللغات املتخصصة، املختصرات،
 وهنا نتساءل مع "صاحل بلعيد"هل اللغة العربية يف وقتنا احلايل تسري وفق النمط العلمي؟

هو يف مستوى  من هناك وليس حيث املبدأ، من حمل تشكيك أن اللغة العربية مل تكن يف الواقع     
وحضارية وأدبية عرب التاريخ ومل  هذا التشكيك نظرا ملا أدته هذه اللغة من وظائف عقلية وعلمية

حيث تفاعلت معها دون أن  يعوزها كثرة املصطلحات املستجدة أو الواردة من خمتلف اللغات،
ويف الوقت احلاضر جند أن  وذاك ملا توفرت شروط اإلبداع العلمي والفين، تفقد خصوصيتها،

 ومن هنا يقع على يطة والسهلة،اهتامها بالقصور هو مبثابة التعبري عن العجز وقبول احللول البس

باللغة العربية وتيسريها قصد تغيري النظرة اليت انطبعت يف  ولغوييه االهتمام اجملتمع العريب بباحثيه
وان يتم تيسري تدريس العلوم واملعارف املختلفة، بدعم البحث  ذهن الناشئة حول صعوبتها،

 علمية.ودعم دور النشر والرتمجة ال العلمي باللغة العربية،
 إن بقاء اللغة العربية يف دائرة التعبري األديب دون العلوم احلديثة جعل من التلميذ يف املدرسة،     

ذلك انه عندما يبحث عن كتاب  يقيم نوعا من املوازنة احلضارية املريبة، والطالب يف اجلامعة،
فيكون بلغة صعبة وان عثر عليه  مؤلف باللغة العربية يف موضوع علمي جيد صعوبة يف ذلك،

أحيانا ومبصطلحات خمتلفة أحيانا أخرى فال يستويف غرضه العلمي.أما بالنسبة لألستاذ الباحث 
فيعمد إىل الكتب باللغة األجنبية دون عناء ترمجتها الفورية لتكون سندا معرفيا هلذا الطالب أو 

ويف املقابل ال جند  بحث،وهنا نكون أمام مأزق أكثر تعقيدا مأزق البحث ومأزق لغة ال التلميذ،
وكل ما هنالك  على املؤسسات الرتبوية، اهليئات القائمة من طرف كبريا باملشكل اللغوي اهتماما

 تفتقد للفعالية وقوة الطرح.  هو حبوث وملتقيات مومسية،
غري أن األمر خيتلف  العربية من منظور تدريس العلوم، كل األقطار الوضع نكاد جنده يف هذا     

بني استعادة  املنظومة الرتبوية، داخل الطرح بثنائية ويف اجلزائر خاصة ألنه يتعلق املغرب العريب، يف
وإذا كان مفهوم اهلوية يقصد به "ما جيعل الشيء هو هو أي ما مييزه -أصالة املدرسة وعصرنتها

ء مقابل ما ومن مث يرتبط املفهوم مبا هو جوهري وثابت يف الشي عن غريه من األشياء والنظائر،
فانه فيما يتعلق باإلنسان داخل اجملتمع اجلزائري هو كيفية صياغة  (8)"-هو عرضي ومتغري وزائل

الفرد من حيث انتمائه، وبني تكوينه معرفيا كي يؤدي وظيفة داخل هذا اجملتمع يف إطار التنمية 
لوجيا يف غياب والتحديث من وجهة علمية وبيداغوجية، ويصبح األمر جمرد قولبة للفرد إيديو 

هذه املفارقة احلقيقية مل تطرح بشدة إال يف بلدان املغرب  املدرسة املتكاملة من حيث الوظائف،
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مشروع التعريب الشامل  أعاقت اليت العقبات حتديد يساعدنا وقد العريب لوجود تقارب يف الطرح،
 على توضيح الرؤية أكثر لدى الباحث يف هذا اجملال.

 ة أمام قيام التعريب الحقيقي:عقبات ميتا لغوي /1
 :عقبات تتعلق بالماضي الكولونيالي-*
 )تونس واملغرب( عانت من تغريب رهيب مس كل إن اجلزائر على غرار بلدان املغرب العريب     

"بكل مظاهره  فاالستعمار للتنمية، حماولة كل وجه يقف يف يشكل عبئا ثقيال وأصبح اجملاالت،
لقد أيقظ التحدي االستعماري الغريب األمة  يف وعي الضمري العريب،وأشكاله قد أحدث متزقا 

العربية من غفوهتا، فرات يف علوم الغرب وتقنياته ومؤسساته االجتماعية والسياسية مثال التقدم 
ذلك املستعمر  "غري انه يف رأي اجلابري "هذه اجملتمعات ترى يف هذا الغرب النموذج، ومنوذجه

 "ألبري مامي" ويضعنا (09)بل ويهددها يف وجودها" الثروة، واهلوية واألصالة،سلبها احلرية و  الذي
"طاملا أن املستدمر يتحمل االستدمار  أمام الصورة احلقيقية لتأثري االستعمار على املستعمر قائال

له...لن يبقى له  االندماج مرفوضومبا أن  فان البديل املمكن له هو إما االندماج وإما التحجر،
هذا الوصف ينطبق إىل حد معني على أوضاع املغرب العريب حىت  (10)أن يعيش خارج الزمن" إال

بقيت بعض املنارات مثل القرويني والزيتونة ومجعية  وان كان االنقطاع عن املاضي ليس متاما فقد
قيت غري أن االزدواجية ب تشع بالرتاث العريب اإلسالمي. العلماء املسلمني فيما بعد يف اجلزائر،

هذا الوضع ورثته املدرسة اجلزائرية وحىت يف  (11)مفروضة بل "وضرورية يف الظرف الكولونيايل"
بقيت  -اللغة- فإهنا رغم االختالف من حيث املراكز العريقة هلذه األخرية، املغرب وتونس،

درسة منقطعة عن حاضرها وخيلو حمتواها من املضامني العلمية احلديثة، وأصبح على عاتق هذه امل
 استعادة اللغة كهوية واللغة كأداة للتدريس .

 
 عائق الفصام االجتماعي والنفسي: -*

تقارن  ال االستدمار واقع يف اللغة "ازدواجية مفهومه لالزدواجية إىل" ألبري مامي" يف وهنا نعود     
 لكتني نفسيةبأي ثنائية لغوية، وامتالك لغتني ال يعين فقط امتالك أداتني بل هو االشرتاك يف مم

 وأصبحت تنظر فالنخب املثقفة على قلتها ارتبطت باللغة الفرنسية أميا ارتباط، ،(12)واجتماعية"

 بل وهو أمر ال يستهان به، هي لغة املتخلفني، اليت العربية اللغة مقابل التقدم، ولغة حضارة إليها كلغة

 حديث واحلداثة على شاكلةالنخب إىل منادية بالت هذه انقسمت حيث ونفسي، اجتماعي واقع



68 

 

وقد ترجم هذا  ىل تيار حمافظ ينادي باألصالة لكنه ال يعي حقيقة هذه األصالة.إو  الغرب املتقدم،
 واحمليط، اإلدارة، وحال اللغوي، املستوى الوضع النفسي واالجتماعي حال األسرة اجلزائرية من حيث

االجتماعية وية.هذا باإلضافة إىل النظرة وأحيانا أمية لغ وهو وضع ينبئ خبليط لغوي، واجلامعات،
 )العربية(. ولغة القيم واألخالق للغة من حيث القيمة، لغة االرتقاء االجتماعي )الفرنسية(،

 
 عائق ازدواجية الشخصية: -*

 طرح "االشرف"حول مشكلة النظر إىل الرتاث أو األصالة وهو طرح يقرتب من وهنا نقف مع     

فريق  األبيض املتوسط فريقان: البحر مشال جرياننا عن املتخلفون اليوم حنن وله"" اجلابري"يف ق منظور
هذا  (13)وتراثهم" الغرب ماضي يف املستقبل يعيش وفريق وفلسفته، الغرب يف تراث يعيش املستقبل

الوضع الفكري املتناقض الذي متيزت به النخب الفكرية جعلها تبتعد عن واقعها وعن بقية فئات 
 وقت كانت هذه الفئات حباجة إىل التوعية واىل مشروع تربوي خيرجها من أزمتها الشعب،يف

من  مث أن جتربة استرياد املعرفة اجلاهزة احلقيقية مبعىن إدخاهلا يف إطار الزمن وليس القفز فوق الزمن،
ن الرغبة على أساس انه املثال واملعيار دو  املسيطر واملتفوق جعله دائم احلضور يف أذهاننا، األخر،

 يف تطوير أو حىت تكييف املعرفة وفق اللغة والبيئة املستقبلة. 
 
إن رغبة اجملتمعات احلديثة االستقالل مثل اجلزائر يف التنمية  عائق تفوق اللغات األخرى: -*

 بالذكر جمال التعليم، وخنص اجملاالت كل ملكانتها يف اللغة العربية ويف اآلن ذاته استعادة والتحديث
فحاجة املؤسسات  ا تقع يف مشكل الكفاءة وهو أهم عائق أمام التعريب الشامل للتعليم،جعله

تقنيني أكفاء هو الذي فرض يف األخري التعامل  واىل تكوين واإلدارية إىل اخلربة العلمية االقتصادية
لغة ومن مث إرجاء اللغة العربية إىل غاية حصوهلا على مواصفات  مع اللغة الفرنسية كلغة عمل،

كأن اللغة هبذا املنظور تتطور وتنمو خارج  ،(14)التفاهم العلمي والتقين وكذا البحث العلمي
 االستعمال اليومي لدى أصحاهبا.

اجملاالت الطاقوية وكذا املؤسسات الصناعية جعل  يف األجنبية اخلربة اجلزائر على مث إن اعتماد     
هناك تعامل سليب غري معلن من طرف املنادين  اللغة العربية ال حتتك هبذا اجلانب، فمن جهة

امها حمصورة يف حيث بقيت مه جهة أخرى كانت تعوزهم اخلربة العلمية، ومن لغتهم، مع بالتعريب
واملثقف يف البالد العربية يعاين من مشكلة اللغة  هلذه األسباب بقي املتعلم،، اخلطابات الرمسية

- غري انه مث ألهنا حتمل املعرفة اجلديدة العصرية، ية،اليت فرضت نفسها كضرورة حضار  املتطورة،
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لتدارك النقص الذي يعانيه على مستوى املعرفة  األنسب السبيل األحيان يف معظم جيد مل -املتعلم
 وخاصة العلمية منها.

 إنف وإذا كان تعليم أية لغة ال يتم إال بتوفر مهارات بداية من االستماع إىل القراءة مث الكتابة،     

 النطق أو االستماع، فهو حيث من سواء املهارات، هذه من احلرمان يعاين اجلزائرية املدرسة يف الطفل
كل ذلك يؤثر على امللكة اللغوية وما حتمله معها  ينطق األلفاظ حمرفة ويستمع كلمات أجنبية،

لعربية واليت مل من معاين وأفكار. كما جيد املتعلم صعوبة يف استيعاب بعض املصطلحات يف اللغة ا
إعادة  تعد تؤدي وظيفتها الداللية يف الوقت الراهن لكثرة املستجدات العلمية، ومن هنا كان لزاما

 . (15)النظر يف املعوقات اللغوية للغة العربية

 وأمام كل هذه التحديات فان املثقف مل خيرج عن صمته أمام ما حيدث للغة العربية يف الوقت     

ا على وجود نوع من االهنزامية والتخلي عن الواجب وعلى أن املشكل ليس يف ويدل هذ الراهن،
فان لغته متواضعة وال ميلك  أما عن املثقف اجلزائري بعد االستقالل، اللغة وإمنا مشكلة فكر،

لكنها قاصرة  منقسم إىل فئتني فئة تتكلم اللغة العربية، رصيدا اصطالحيا كافيا للتعبري واإلبداع،
أو خارج  على املستوى احمللي، سواءشروع تعليمي عصري نظرا للوضع الذي تعيشه عن وضع م

وفئة أخرى ورثت اللغة الفرنسية عن املستعمر غري أهنا ال متلك الفعالية وليس هلا تكوين  الوطن،
 مرتبطة مسبقا باملستعمر.  اتعرب عن أمال األجيال اجلديدة كوهن ال إهنا حديث،

 
 المعرفة:  اللغة ومجتمع-ثالثا*
لقد ظل االعتقاد يف الفلسفة أن املعرفة معطى عقلي حبت ليس لألطر االجتماعية أي دور      

حيث مل تعد دراسة ماهية  لكن مع مطلع القرن التاسع عشر ظهر علم االجتماع املعرفة فيها،
جتماعيان معرفة أصول وسياق الفل مسألة فلسفية حبتة بقدر ما أصبحت مسألة اجتماعية، املعرفة

 . (16)حبيث ظهرت دراسة العوامل االجتماعية للمعرفة يؤثران فيها،
من هذا املنظور ويف ظل التدفق اهلائل للمعارف،أصبح من الضروري ربط املعرفة بثقافة اجملتمع 

فاللغة العربية تعكس الشخصية والثقافة العربية اإلسالمية  ولغته احلاملة هلذه الثقافة واملعربة عنها،
اللغة الفرنسية تعكس الشخصية والثقافة الفرنسية فاللغة رغم انتشارها العلمي فإهنا حتافظ على و 

 لكل ثقافة طرقها التقليدية اخلاصة للوصول إىل املعرفة وال ميكن للتقدم أناخلصوصية. لذلك فانه 

لزاما على لذا كان ، بصورة جذرية إال باخللق والدعم حسب سياق ينمو داخل هذه الثقافة يتحقق
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لكن هذا األمر طرح قضية نقل املعارف والعلوم املختلفة  اجملتمعات النامية مسايرة الركب العلمي،
إىل الناشئة خاصة لدى الدول العربية، ألن هناك بون شاسع بني ما ينتجه الغرب بلغته ومصطلحا 

لغة راقية وحتديد واللغوي العريب، فنقل العلوم واملعارف يتطلب  وبني املستوى الفكري، ته،
فإن هذا الوضع قد   وملا كانت اللغة العربية تعاين من ويالت التعجيز من طرف أهلها، اصطالحي،

إرادة  كرس لدى األجيال نوعا من القطيعة مع املاضي)الرتاث( ليستجيب إىل الوافد الثقايف دون
(17)احلرة" اإلبداع

ا ما هو واصل تعليمه هبذه إذ حيث تكون لدى املتعلم فكرة سلبية عن مستقبله، 
 للمتعلم واحلقيقة أن األمر الواقع الذي تكرس من خالل املدرسة ومن خالل اللغة وما حتمله اللغة،

فصارت املخرجات  األدب والدين واألخالق هو التقليد والسرد واحلفظ" جمال يف معارف، من
هلم من العلم إال تاريخ علوم التعليمية اجلامعية عبارة عن جيل من التابعني واملقلدين الحظ 

باللغة  أن تأصيل العلوم واملعارف ال يتم إال وملا كان من املتعارف عليه  ،(18)اآلخرين وسطحيتها"
ومواكبتها العربية باحلضارة العلمية املعاصرة  البالد حلاق فإن ومتثل له اللغة األم" املتعلم، يتكلمها اليت
املصطلحات  دأ باستخدام اللغة العربية لغة للتدريس وإعدادجيب أن يب مث مشاركتها فيها، هلا،

أما إذا كانت املعلومات العلمية متوافرة بلغة أجنبية فقط فإن خنبة  ،(19)العلمية املوحدة لذلك"
حمدودة من الشعب تتمكن من االطالع عليها، ويبقى الشعب مستهلكا هلا دون متثلها وتوطينها 

 . (20)واإلبداع فيها
التجارب اللغوية يف العامل قد حققت جناحا باهرا بفضل وجود إرادة  من الكثري جند املقابل يف     

رغم ما  ومن ذلك جتربة اللغة العربية و اللغة اليابانية، لدى أصحاهبا ومسئوليها يف النهوض هبا،
 وبدءيعرتي هذه اللغات من نقص اصطالحي "فالتجارب اللغوية املعاصرة يف العامل تثبت أن 

وإشاعة استعماهلا يف كل امليادين كفيل بتمكينها من الوفاء حباجات  هبا األخذ اللغة على أصحاب
فاللغة العربية قادرة "حبكم طبيعتها وخصائصها وتراثها الذي أسهمت فيه يف  ،(21)العصر املتطورة"

  .(22)احلضارة اإلنسانية على أن تكون لغة العلم احلديث تدريسا وتأليفا وحبثا"
زمن املعرفة أو ما يعرف باقتصاد املعرفة؟ إننا نعيش  خاصة يف كيف يتأتى ذلك لكن السؤال     

 ارتبط حتقيق التنمية يف اجملتمع مبدى استيعاب املعرفة، حيث جمتمع اقتصاد املعرفة، عصر املعرفة أو
د أو يف السياسة أو ونشرها مث توظيفها يف كل جماالت النشاط اجملتمعي سواء يف االقتصا وإنتاجها،

"اقتصاد  اجملتمع املدين،وأصبحت املعرفة مرتبطة أشد االرتباط باجملتمع الذي ينتجها "ثقافة املعرفة"،
جممل  املعطيات واملعلومات والتوجيهات واألفكار أو هبا"كل نقصد السياق هذا يف املعرفةاملعرفة" و 



71 

 

توجه السلوك  تمع يف سياق داليل وتارخيي حمدد،أو ميتلكها اجمل البىن الرمزية اليت حيملها اإلنسان،
وتعترب اللغة مدخال  ،(23)يف كل جماالت النشاط اإلنساين" البشري على مستوى الفرد واملؤسسة،

 والتفاعل ونقلها باعتبارها أداة المتالك وإدراك املعلومات حموريا لتمكني اجملتمع من حتقيق التنمية،

"وسيلة لربط اإلنسان بواقعه على العموم وبتدفق املعارف واملعلومات  معها، فاللغة من هذا املنظور
  .(24)فيه على اخلصوص"

 وتكون بذلك بعيدة عن احلياد السليب العتبارين متالزمني: 
بغض النظر عن قيمة هذه  يؤكد العلماء أن اللغة مؤثرة يف املعارف املنقولة عن طريقها،     

تعلق األمر هنا بالقدرة على دقة صياغة املعلومات واملعارف ونوعيتها، ومصدرها وي املعارف،
 وهذا ما يتطلب تنمية اللغة ومستوياهتا التعبريية من عدة نواحي.  وسالمة التعبري عن املفاهيم،

تطوير البحث العلمي يف اللغة من أجل توفري لغة العلم لتكون أداة فعالة يف يد املتعلمني  أوال: -
 واملثقفني وغريهم. 

أو ذات التخصص  (25)توفري األدوات العلمية العصرية الكافية تربوية كانت أو عامة ثانيا: -
عكس املعجم العريب  العلمي.واملالحظ أن اللغات األجنبية قد طورت معامجها بصورة مذهلة،

دون جتديدها  الذي يعاين قصورا من شىت النواحي حيث بقي حمافظا على مادة معجمية قدمية،
تقنيات والعلوم احلديثة. ومن ناحية املعىن فاألمر يتعلق "مبا توفره اللغة من بنيات تصورية وما وفق ال

، وإن كانت اللغة العربية غنية من (25)تقتضيه من ظالل للمعاين وقيم فكرية وثقافية وحضارية"
ي تكوينها أ واالصطالحي، املفاهيمي يف جانبها والتحديث االغناء، حباجة إىل فإهنا املعىن حيث

حتتويه من جتارب علمية وحضارية  وما باللغات األخرى من االتصال املستمر عن طريق االستفادة
وذلك عن طريق الرتمجة واليت تكتسي أمهية إسرتاتيجية كبرية ال توليها  خاصة اللغات املتقدمة،

للكتب والبحوث  عليا ةترمج مراكز توجد ال حيث اجلزائر، هو يف كبرية مثل ما العربية أمهية البلدان
 اليت تساهم يف بلورة املادة اللغوية وتطويرها وإعطائها حيوية ونشاط داليل علمي، املستجدة،

وكذلك وضع إسرتاتيجية مدروسة لعملية تقبل وتكييف املعارف بلغة حمددة من حيث الداللة 
 واالصطالحات، كل ذلك من شأنه الرفع من مستوى األداء املعريف للغة.

وذلك من عدة  يف اجلانب الثاين جند أن لنوعية املعرفة تأثريا كبريا يف اللغة اليت تعرب عنها،     
"فاملعارف الفنية ذات القيمة العالية ختدم اللغة على املستوى النسقي بإثراء متنها عبارة  جوانب،

ثلة ضعف األداء من أم ،(26)وداللة كما ختدمها على املستوى الوظيفي بتوسيع وظائفها املعرفية"
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املعريف للغة جند الكتاب املدرسي يف الدول العربية ومثال ذلك اجلزائر، حيث مازال يغلب عليه 
حيث يقدم مادة جامدة  وبني اللغة املعربة عنها، الطابع االنعزايل بني ما حيمله من مضامني معرفية،

حيث حتولت بذلك  والتواصلية، ية،وال تطوير القدرات املعرف ال ختدم املهارات اللغوية اإلبداعية،
العملية التعليمية إىل جمرد تلقني يكاد خيلو من التواصل"واعتماد نصوص غري قابلة للنقاش تشيأت 

 . (27)وبدت حقائق مطلقة،وامتحانات ال تقيس إال احلفظ و التذكر" فيها املعرفة،
 
 االزدواجية اللغوية واالزدواجية االجتماعية:-*

إذ يشري الواقع  لسياق االجتماعي املعريف نطرح مشكلة االزدواجية اللغوية يف اجلزائر،ويف هذا ا     
فباإلضافة إىل اللغة  لساين للمجتمع اجلزائري إىل نوع من الثنائية اللغوية غري املتكاملة، السوسيو

الثنائية  منواليت متثل نوعا  وكذا اللغة الدارجة، العربية توجد جمموعة من اللهجات )األمازيغية(،
ومن أبرز  املوروثة نتيجة اللحن،واختالط الشعوب العربية واالمازيغية بعد الفتوحات اإلسالمية،

ولغات االستعمال اليومي يف  املدرسة، يف األساسية لغة التعليم هي املوجودة بني هذه االزدواجيات
  .احلياة االجتماعية

هو وجود اللغة األجنبية جبانب اللغة الوطنية يف  غري أن من أخطر مظاهر االزدواجية اللغوية     
 وهي أداة تعلم واكتساب التكنولوجيا، واللغة األجنبية متثل األخر املستعمر واملتحضر، املدرسة،

واالتصال بالعامل املتطور، باإلضافة إىل ذلك فقد تكتسب هذه اللغة مكانة الصدارة يف املرافق 
  .لالستعمال يف بعض اجملاالت وقد تكون اللغة الوحيدة احلساسة،

املغرب، ليتحول إىل نوع من  مطروحا بشكل أساسي يف كل من تونس، يعد مل الصراع هذا     
 عندنا بني الثقافتني على التوازي القائم "االنتصار استطاعوا حيث اللغوية واملرونة الثقايف اإلخصاب

 ،(28)الثقافتني"ازي إىل تقاطع فاعل بني فقد حولوا هذا التو  العربية والفرنسية دومنا حساسية،
متجاوزين بذلك النظرة األحادية أو ترسيخ القطبية ويظهر ذلك جليا من خالل الكتاب خاصة 
على مستوى املنهج وطرائق البحث، ومن ذلك جند مشروع حممد عابد اجلابري يف استخدامه 

 ل العريب".)األركيولوجي( عند فوكو يف كتابه"تكوين العق للمنهج احلفري
إن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه يف هذا الصدد هو هل لغة العلم هي اليت تصنع التقدم أم      

العلوم ونقل املعارف هو احلل األنسب  تعليم يف أجنبية بلغة األم اللغة استبدال وهل اليت تعرقله؟ هي
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املغلوب مولع أبدا باالقتداء  أم أننا سقطنا يف مقولة ابن خلدون" للحاق بركب احلضارة العاملية؟
 . (29)؟بالغالب يف شعاره وزيه وحنلته وسائر أحواله"

ودعاة هذه الفجوة  فجوة عميقة بني واقع اللغة العربية ومستقبلها املرغوب، هناك أن والواقع     
بوساطة هذه اللغة متناسني أن  للة مفادها أن العجز والتخلف مضروب عليناضحيملون قناعة م

 املشكل يكمن يف متكلميها.أصل 
أصل النزاع  يرجع فإنه العريب للفكر النقدي منهجه يف مع "حممد عابد اجلابري" حنن تعمقنا وإذا    

 بني دعاة األصالة ودعاة التحديث إىل "كون الفريق األول يفكر من داخل نظام معريف حمدد هو

الثاين يفكر بواسطة عناصر من نظام  فريقأما ال حتمله معها اللغة العربية منذ عصر التدوين، الذي
ويتساءل "اجلابري"  والدراسة باللغات األجنبية ،ةعرب القراء وينتقل عرب الرتمجة، أخر انتقل معريف

اخلالف اإليديولوجي.جمرد غطاء لالختالف يف  يكون يف هذه احلالة؟ "أال هنا عن دور اإليديولوجية
 . (30)" ؟نظم املعرفة بل رمبا لنقص يف املعرفة

 من يناصره، له واحد كل مرتاكبني جمتمعني أو قل متضادين واقعني هو الذي خلف الوضع هذا     
وبني هذا  بدفاعه عن اللغة العربية، يف متسكه وواقع متعرب يف تشبثه باللغة األجنبية، واقع متغرب

 غة حتاور علمي،وذاك هناك طرف ثالث يسعى رغم تواضعه إىل تفعيل اللغة العربية وجعلها ل
 .إيديولوجيمن ثروة معرفية دون غرور  األجنبيةواستغالل ما يف اللغات 

 واملعريف، العلمي التحدي هو املفتعل الصراع عامل من لتخرج العربية اللغة تواجهه حتدي أكرب إن     
لكه استهالكا بعض العلم الذي ينتجه الغري وأحيانا نسته نستهلك وإمنا علما ننتج ال "اآلن كنا وإذا

فإن السؤال احلقيقي الذي ينبغي أن يطرحه املعربون "ما هي الطريقة اليت متكننا من  (31)غري سليم"
لتجعل من لغتنا ذخرية  وقوالبها اللغوية، وضع املستجدات واملستحدثات العلمية يف أوعيتها،

أن نستخلص من أفكار  كنمي وكيف ،(31)العامل"؟ يعرفها اليت والتطور التجديد حركة تالحق لفظية
على هذه اللغة الستيعاب كنوز املعرفة من ينابيعها األصلية  أضواء جديدة ميكننا من إلقاء غرينا ما

 . (32)واستقصاء طرائق النظر العلمي احلديث؟

على أمر التعريب بأدوار اللغة ومستوياهتا وما ميكن أن تؤديه يف حياة  وعي القائمني إن عدم     
 تواصل والتعبري عن أغراض أداة جمرد اللغة أن يعتقد منهم فالكثري املصائب، هلا جلب الذي وه األمة،

 غري أن الدراسات اللغوية احلديثة تؤكد أن للغة عدة وظائف باإلضافة إىل وحوائجهم، الناس،

 وصياغته صياغة جتعله خمتلفا عما هو ومن أعمقها أهنا تسهم يف صنع الفكر وتوجيهه، التواصل،
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هي اليت ختلق  -اللغة-" ال ميكن أن نشك يف أهنااألملاين "هردر يف جمتمع أخر يقول الفيلسوف
وعن العالقة  (33)تؤثر يف التفكري تأثريا عميقا وتسدده وتوجهه اجتاها خاصا" األقل على أو العقل،

ا يتصرف ويفكر اللغة هي اليت جتعل جمتمع إن ادوارد سابري""ولغته يقول  بني فكر اجملتمع الوطيدة
بالطريقة اليت يتصرف ويفكر هبا وأن ذلك اجملتمع ال يستطيع رؤية العامل إال من خالل لغته وأن 

 . (34)تلك اللغة مبفرداهتا وتراكيب مجلها حمددة يف ذاهتا لنظر اجملتمع املتكلم هبا للعامل وللحياة"
يف اجملتمع العريب من مستهلك ملا  إن احلل النهائي إلشكالية التعريب هو أن يتحول املتعلم     

املعروف أن األمم املتقدمة غربية  "إذ" ينتجه غريه من علوم ومعارف إىل منتج حقيقي وبلغته
 ، إن(35)وفرضت علومها وإجنازاهتا ومصطلحاها وحنن حباجة إليها وإىل لغاهتا" وشرقية قد سبقتنا،

وإنتاج املعلومات وهذا ال يعين االنعزال عن  العلمي، باالستقالل ومرتبط مرهون اللغوي االستقالل
يفكرون بالعربية و  يف اجملتمع اجلزائري علماء وخرباءاألخر ولغته وعلومه بل املطلوب هوأن يكون 

 وليس جمرد خطباء.يصطلحون بالعربية ويكتشفون بالعربية 
وم واملعارف على أصبح التمكن اللغوي يف جمتمع املعرفة اليوم شرطا ضروريا لتحصيل العل     

اختالفها، ويعود ذلك إىل موجة العوملة اجلارفة اليت مل تعد تقيم اعتبارا للقومية أو الدولة الوطنية 
بل انتقلت  النشاط االقتصادي فحسب، عوملة يف منحصرا األمر يبق ومل املضادة، االيدولوجيا وكذا
(36)وااليدولوجيا" السياسة والفكر لجما أيضا يشمل كذلك أن تكون هلا يراد أو -"نظام عاملي إىل

 

جماالت أكثر خصوصية بالنسبة للمجتمعات  إىل تنافسي اقتصادي منظور من العوملة انتقلت وهكذا
واجملهزة بأحدث تقنيات  مصدرها الدول املتطورةعلمنا أن هذه املوجة  اختالفها، خاصة إذا على

 االتصال واإلعالم.
زائر تتمثل يف سوء التوظيف اللغوي يف العملية التعليمية سواء يف واإلشكالية الرتبوية يف اجل     

وتتفرع إىل عدة مشكالت  اجلامعات ومراكز البحث العلمي، يف أو االجتماعية التنشئة مؤسسات
املوضوعي للمجتمع من حيث مستواه الثقايف وتنوع لغاته وهشاشة  والواقع والتاريخ باهلوية تتعلق

إذ بقي طرحا سياسيا وإيديولوجيا لزمن  املشكالت، هذه رأس التعريب علىويقع  دورها املعريف،
سواء إىل اإلطالع على املعارف املستجدة يف خمتلف  حد على واملعلم املتعلم احتاج وقت يف طويل،

 العلوم وال يتأتى ذلك إال بتعلم اللغات اليت حتمل املعارف الراهنة.
والتعليم هو الرهان األساسي والتحدي الذي ينبغي لكل من هذا املنطلق فان موضوع اللغة      

جمتمع يف الوقت احلاضر أن يواجهه أمام ما تفرضه العوملة من حتديات متثل يف الوقت ذاته خطرا 
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وإتقاهنا  "أي تعليم هادف البد أن مير حتما مبرحلة تعلم اللغة الوطنية نأل واخلصوصية اهلوية على
(37)ومظهرا للسيادة" القومية رئيسي للشخصية بوصفها مقوما

مقابل التحدي العلمي واحلضاري  
 الذي يفرضه جمتمع املعرفة على الصعيد العاملي.

ومل تسلم اجلزائر على غرار بقية الدول العربية من موجة العوملة اليت فرضها عليها الدخول      
 ملوجه وبالتايل وجدت نفسها أمامالتدرجيي يف النظام االقتصادي العاملي اجلديد بعد فرتة االقتصاد ا

املنظومة الرتبوية اليت مل تكن يف حالة استقرار نتيجة  إصالح ضرورة بينها من ومتعددة كبرية حتديات
 التناقضات اللغوية املوروثة عن عهد االستعمار خاصة.

اصة وان كل خ لقد حتتم على اجلزائر إعادة النظر يف التوظيف اللغوي داخل املنظومة الرتبوية،     
قوة  سكسوين من خالل ما ميلكه من جنلوألاملؤشرات تؤكد هيمنة النموذج اللغوي والتكنولوجي ا

 املؤسسات االجتماعية والثقافية والرتبوية وكذا النخب يف اجلزائر وملا كانت ،كل اجملاالت عاملية يف

وجدت  فعل التعليم والتكوين،معا يف إطار  أو الفرنسية أو باللغتني قد تكونت إما باللغة العربية
عامل املعرفة الذي هتيمن عليه اللغة  نفسها يف حرج للتكيف مع مقتضيات العامل اجلديد،

هذه النخب اليت كانت وال تزال تتصارع حول مسالة لغة التعليم أصبحت مهددة يف  االجنليزية،
ضرورة  إىل واالثين احمللي من راعالص نقل هو الرتبوية املنظومة أمام األخر التحدي فيكون دارها، عقر

 الراهنة. الوعي بالتحديات
التحديات الراهنة تطلب االهتمام باللغات األجنبية على اعتبار أهنا املنفذ لدخول  إن مسايرة     

وإذا كانت اجملتمعات املتقدمة إىل عهد  عامل املعلوماتية السريعة وتكييفها وفق املتطلبات الوطنية،
 ن اجملال انتقل اليوم إىل النظم الرتبوية واملعرفية،إف وذجا يف التكنولوجيا والعلوم،قريب تعترب من

البيداغوجيا وعلوم الرتبية واالتصال وما يرافق ذلك من مناهج  منوذجا أخر يف جماالت وأصبحت
 تعليمية وأساليب تربوية متطورة.

أو العلمية تتطلب معرفة اللغات  الرتبوية أو االقتصادية للتنمية حماولة كل أن القول ميكن هنا من     
 فالعوملة من معانيها تقبل األخر يف ثقافته والتواصل معه يف لغته، حتمل هذه النماذج التنموية، اليت

وال يتم ذلك إال بتعلم اللغات احلية وإجادهتا فال تعلم دون لغة وال معلم دون إجادته لتلك اللغة 
 ائدة من تقديس اللغة لذاهتا و اجرتار املاضي.إذ مل تعد هناك ف ،نطقا وكتابة
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  : الموقف من اللغات األجنبية:رابعا*
إن تدريس اللغات األجنبية أصبح أمرا ضروريا ومطلبا حضاريا خاصة وأن هذه اللغات       

كاالجنليزية والفرنسية واألملانية وغريها أصبحت لغات العلم واملستجدات املعرفية، والطالب إذ 
لم هذه اللغات يضيف إىل رصيده زادا علميا وتواصال مع اآلخرين حىت رصيد النقص املعريف يتع

لغته األصلية حىت يستطيع تطوير ملكته اللغوية  من متمكن يكون بشرط أن يعانيه داخل لغته الذي
علومة مل يعد يعرتف باحلدود اللغوية وأصبح من الالزم نقال مل فاليوم طريقها، عن الوافد واستيعاب

إن تدريس  تطور وسائل االتصال واملعلومات، ذلك وزاد كانت اللغة اليت حتملها، والتمكن مهما
 اللغات األجنبية ال يؤثر على مستوى التعليم وال على اللغة العربية بشرط أن يكون املتعلم قد

 ليما. استوعب لغته مباضيها وحاضرها بعد أن يتم حتديثها اصطالحا ومفاهيمها واستعماال س
الضعف الفكري والثقايف ناجتا عن الفقر يف  إن علماء اللغة يؤكدون بدورهم أن الفراغ أو     

الرصيد اللغوي وبالتايل يكون ضعف اإلنتاج واإلبداع مرده إىل فقر وضعف يف الكفاءة اللغوية 
وهبذا يكون  وألن الكالم والتفكري كما يقرر علماء الرتبية وعلماء النفس ينمو جنبا إىل جنب،

 .(38)نقص اإلبداع الفكري عائدا إىل مستوى الرصيد اللغوي
الذي يضطره يف الكثري من األحيان  هو اللغوي حمصوله يف املتعلم منه يعاين الذي النقص هذا إن     

إىل اعتماد اللغة األجنبية أو االقرتاض من مفرداهتا على اعتبار أهنا أكرب مكانة وأوسع انتشارا 
األصلية وينتج االزدواجية اللغوية املضرة أو ما يسمى  لغته مع تداخل عنه ينشأ ما هذا ولعل وهيمنة

بالثنائية اللغوية ،"وقد ينجم عن هذه االزدواجية مع مرور الزمن انسحاب اللغة األصلية أمام الغزو 
ش على ، إن هذا التداخل من شأنه أن يشو (39)اللغوي الغريب أو اضطراب هذه اللغة وتغريها"

 هذا املتعلم من الناحية الثقافية والنفسية ويؤدي إىل تذبذب فكري وحضاري لدى الناشئة "إن مثل

من شأنه أن جيعل الفرد يف صراع نفسي وثقايف وحضاري دائم فهو  اللغوي االختالطو  االختالف
 . (40)و ال إىل أي ثقافة يرجع" ينتميعب شال يدري إىل إي 

م تعلم اللغات األجنبية جيب أن يدرس بعناية وذلك حىت يكون يف خدمة إن فتح اجملال أما     
بالعملية التعليمية ومراعيا لالنتماء احلضاري والثقايف فيشأ جيل ميلك  املقصود هو حيث من املتعلم

 اللغة العربية مباضيها وحاضرها، ومتمكن من اللغات األجنبية لسد نقائصه العرفية.
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 ة المعرفي واإليديولوجي:التعريب وجدليخامسا:*
ميكن بأي  ال الواقع أن الطرح املعريف ملشكلة تعريب التعليم يف اجلزائر أو يف أي بلد عريب     

ذلك أننا حىت لو افرتضنا أننا نؤسس خلطاب  فيه، اإليديولوجي اجلانب عن عزله األحوال من حال
براز قيمة اللغة العربية يف جوانبها معريف أو علمي منهجي للتعريب، فإننا يف احلد ذاته نريد إ

 وكذا منزلة هذه اللغة وقواعدها يف احلياة الفردية واالجتماعية، واالجتماعية، والثقافية، املعرفية،
فالطرح نفسه دعوة إىل تقبل فكرة )مشروع( التعريب واإلقبال على اللغة العربية و إىل إزالة كل 

 وهبذا نكون ن انتشاره و جناحه يف كل مؤسسات اجملتمع،العوائق الذاتية واملوضوعية اليت حتد م

لكن هذا ال يعين عدم وجود اختالف داخل ، نعتقد أنه طرحا معرفيا خالصا إزاء ما إيديولوجيني
 وبعده عنه" فبعض اإليديولوجيات ال تعتمد الطرح اإليديولوجي يف نسبة تفسريه العلمي للواقع،

 على تصورات جتريبية أو اليوتوبياعتمد على تالواقع بقدر ما ا قضايالعلم احلقيقي يف مواجهة  على

 علمية يف تصورها للواقع غري اإليديولوجيات هذه مثلف ،(41)تصورات شبه علمية" أو على شعبية،

يف  وتقوم عليه بنسبة معينة العلم على تعتمد من اإليديولوجيات هناك فئة أخرى غري أن وتفسريها له.
، غري أهنا قد تفتقد للمبدأ واآللية (42)وحتديد اهلدف وطريقة حتقيقه، سريها لهتصورها للواقع وتف

 ،كهوية وانتماء هو أهنم فصلوا فصال تعسفيا بني اللغةاحلماسي، و اخلطأ وقع فيه دعاة التعريب و 
وبني اللغة كوعاء للعلم واملعرفة،ومن غري دراسة للواقع اللغوي،حيث أرادوا دمج عدة عناصر 

 يف منحى واحد. وتكتالت
حيث ال ميكن  إن جدلية اإليديولوجي واملعريف داخل أي منظومة فكرية متثل بناءا عالئقيا،     

 عن اجتماعية املعرفة اإلنسانية، نتحدث وإذ معريف، هو وما بني ما هو إيديولوجي حد فاصل وضع
وإذا تعلق األمر مبسألة  ية،داخل البين االجتماع املعريف الفعل هناك ظروفا معينة جتتمع لتحدث فإن

بالدعوة إىل األصالة  دوما تعلق إيديولوجيا حضورا قد الحظنا فإننا والفكر، جمال التعليم يف التعريب
لكن هل هي إيديولوجيا علمية وتتمتع بفاعلية عميقة وشاملة ، واملاضي العريق والقومية العربية

 .ابا علميا إيديولوجيا للتعريب؟لكافة األطر االجتماعية والثقافية لتؤسس بذلك خط
ختدم اللغة وال  واليت ال أصبح اآلن من الضروري جتاوز كل األطروحات املتصارعة إيديولوجيا،     

 إىل الطرح املوضوعي والذي يهدف أساسا إىل تفعيل التعاون اجلدي املعرفة اليت تأيت عن طريقها،

ونقله  من ثراء معلومايت، حققته وما جتارهبا من دةاالستفا بغرض املتطور، العامل لغات مع واملدروس
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ولن حيصل ذلك  بأسلوب انتقائي مدروس يف خمابر الرتبية وليس من طرف االيدولوجي والسياسي،
 إال بإخراج القضية اللغوية من عند أصحاب اخلطاب الدمياغوجي والوصويل.

 خاتمـة:
لذي افتقده دعاة التعريب أمام النجاح الباهر استخلصنا أن الفاعلية العلمية هي العنصر ا لقد     

أما فيما يتعلق بدعاة املوقف  تستخدم العلم مطية هلا، واليت يف العامل، حققته اإليديولوجيات الذي
ويقرون  يفتقدون احلقيقة الواضحة، وبالتايل آللياته، لكنهم يفتقدون فإن مطيتهم العلم اإلزدواجي

اللغة األجنبية كشرط للحداثة، ومواكبة العصر،فما هو احلل إذن؟ ال  باحلقيقة املتومهة واملمثلة يف
سبينوزا" احلقيقة واضحة  ولكنها على حد تعبري ميكن البحث عن احلقيقة يف عامل من التوهم،

التعريب هو األولوية القصوى لتأيت بعده اآلليات  قضية حول واضح مبدأ تأسيس فإن وعليه بذاهتا"
 .ية وفق خطة مرسومة وفق املبدأ بتوحيد املوقف اجتاه لغة التعليمالعلمية واإليديولوج

تطلب  االخنراط يف املنظومة العاملية وما تقتضيه من شروط سياسية وتكنولوجية ومعرفية، إن     
وتقديس اللغة  ذلك أن تغليب كفة اهلوية وحدها، اختاذ سياسة تربوية تتميز بالعقالنية والدقة،

 اجلانب املعريف والعلمي هو مبثابة إفراغ للمنظومة التعليمية من حمتواها احلقيقي والتفريط يف لذاهتا
ومواجهة  اجملتمع، داخل وظيفة أداء من ميكنهم معريف ومستوى الناشئة مهارات يف إكساب واملتمثل

ولعل املالحظ ملشاهد الواقع اليومي جيد أن موضوع لغة  مستجدات احلياة والتفتح على األخر
لم مل يعد مطروحا بتلك احلدة والتعصب الذي كان يف املاضي من الناحية اإليديولوجية التع

وملا تعددت  وان كان هناك تفسري فيعود إىل رغبة األفراد واجملتمع يف التعلم واملعرفة، والعاطفية،
صادر ووجد املتعلم نفسه مضطرا إىل االنتهال من امل، اللغات إىل هذه املعرفة توجه ومصادر لغات

منوذج إىل فلسفة اإلصالح  وتوجه املختلفة عرب وسائل االتصال العصرية كاالنرتنت والربجميات.
املقاربة بالكفاءات والذي جيعل من التلميذ حمور وأساس العملية التعليمية فيكون بذلك مسامها يف 

مناسبا حلجم الطريقة بناء رصيده املعريف، حيتم اخذ املعلومة من مصادر خمتلفة تتطلب تكوينا لغويا 
 املعتمدة وإال أصبحت جمرد شكل دون حمتوى بيداغوجي ومعريف. 
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 العربي؟ الوطن في الغد لمدرسة قيم ةأيّ 

 

 
 بقلم د.عبد العزيز بن يوسف                                                           

 -بوزريعة– 1رئيس قسم الفلسفة جامعة الجزائر                                               




 نيثقافة العرب واملسلم وبناء التدوين عصر منذ اإلسالمية، العربية الثقافة يف القيم موضوع يعترب     
كانت تؤثر مباشرة على التوازنات السياسية والدينية  اليت األساسية من املوضوعات يومنا هذا، إىل

 على مباشرة تؤثر الطائفية والنزعات الشعوبية القطرية...اخل  كما كانت هذه القيم كظاهرة اجتماعية

 وهذا السائدة. الدينية فاهيموامل التصورات بكل عالقته ويف باجملتمع عالقته يف لإلنسان اليومي السلوك

التأثري املباشر يعود بالدرجة األوىل إىل ما كانت حتمله هذه القيم من خلفيات دينية طائفية 
 وسياسية اجتماعية واقتصادية طبقية.

ومما الشك فيه أن تراثنا العريب اإلسالمي مل يكلمنا مبا فيه الكفاية على هذه القيم وكيف       
وكيف كانت تقمع سلوك وعالقات أخرى ال تنسجم  بني الناس والسلوك تتنظم العالقا كانت

معها متام االنسجام وكيف كانت تتجلى، كذلك،يف املنظومة الرتبوية والتعليمية وحتدد بذلك عالقة 
املريب باملرتيب واملعلم باملتعلم وحقوق املرتيب واملتعلم بصفة عامة وحقوق املرأة وعالقتها بالرجل 

 . بصفة خاصة
أن تصمد اليوم أمام  ثة السائدة يف تراثنا,كما وصلتنا،ولكن هل تستطيع هذه القيم املورو      

الثقايف واحلضاري بني الشعوب واألمم وأمام القيم اإلنسانية اليت تتوافد علينا باستمرار، أم  التواصل
 أهنا تسري إىل الزوال واألفول؟

 (1)االستقرار مسلمة على تقوم اإلسالمية العربية الثقافة يف مالقي إن ظاهرة السادة أيتها السيدات أيها
والتطور البطيء وهذه اخلاصة تشرتك فيها كل الظواهر االجتماعية واألخالقية والرتبوية يف كل 

 اجملتمعات السكونية.
 ولعل اجملتمع العريب اإلسالمي وجد ما يربر به هذه القاعدة يف النصوص الدينية اليت ترفض يف     

احلميدة والسنن غري  )السنن واملعامالت العبادات يف التبعية على وتؤكد والديناميكية التجديد ظاهرها
 احلميدة(. 



82 

 

لقد أصبحت سلطة النصوص الدينية ظاهرة اجتماعية قسرية يصعب اإلفالت منها. "ومثل هذا 
 األصل مفهوم من الوجهة النفسية.

يعد ضروريا  تنفيذها كان قواعد هي إىل ذلك، وما القتل، وعن اليت تنهى عن السرقة فالقواعد     
وبانقضاء األجيال اعتاد األفراد هذه القواعد، كما أن نظام تربيتنا خيضعنا لعملية  حلفظ اجلماعة.

تعود من نفس النوع. فال عجب إذن أننا نشعر بأنفسنا من اجلانب املتلقي لألوامر األخالقية، 
فالسفة العلم الذين ال ينتمون  من لواحد هذا النص ورغم أن (2)لفعل"با نقع يف هذا اجلانب فنحن

إىل حقل الثقافة العربية اإلسالمية إال أنه وقف على حقيقة موضوعية تشرتك فيها كل اجملتمعات 
 رغم اختالفها وهي طبيعة الظاهرة االجتماعية وضغطها على الفرد.

اب رغم أمهيته، يقيد سلوك املسلم وال يسمح له لقد كتب الغزايل إحياء علوم الدين وهو كت     
باخلروج على السنن املتعارف عليها اجتماعيا يف كل كبرية وصغرية. وقد جعل من التعليم والتعلم 

باملخالطة  قضية دينية ودنيوية معا يقول الغزايل:"ومها أعظم العبادات يف الدنيا، وال يتصور ذلك إال
خلدون  ابن وبعد الغزايل كتب (3)يف الدنيا" ضروري مندوحة وبعضها اوعن بعضه إال أن العلوم كثرية

 للمتعلم والتلقني والتدرج يف عملية التعلم وعدم السماح بالتكرار سلوك املتعلم وفيها قيد املقدمة

 احلفظ أصبح يف اجملتمع حىت السائد الرتبوي االجتماعي املنهج هو هنا واملألوف املألوف، عن باخلروج

 زكي جنيب حممود هذه الفكرة عند أجدادنا حيث أكد وقد واإلبداع يف دائرة العلم يد يدخلوالرتد

 بعد هو كما يرتكوه ما توقعت أن أجده، وأعين الدوران فيما هو موروث، فإما أن يقول: " فوجدت

 على ما وقعت بشروح، وإما أن يعيدوا حمتواه ملخصا ليسهل على الدارسني، وكثريا يهمشوه أن

نسب إىل الواحد منهم من فضل، هو أنه قرأ الكتاب الفالين كذا مرة، أو أنه قرأ   ما كلو  اءعلم
 يف وليس قلب، ظهر كتاب كذا على شيخه فالن، أو أنه حفظ كذا وكذا من الكتب القدمية عن

أكثر من  هو ما بني أيديهم من علم فماذا يصنعون كسبا للعلم فذلك عليهم، يعاب ما كله ذلك
يف برامج ومناهج أجدادنا وتقييد  احلفظ على االعتماد إن (4)وشرحوه وحيفظوه" وجيمعوه وهأن حيصل

يعود إىل دائرة أوسع  املتعلم بالتبعية املطلقة للمعلم مل يؤد إىل نتيجة يف بناء روح نقدية حرة وهذا
سلطات أي أن تعود إىل سلطة اجملتمع الذي ميثل أعلى ال والتعليم اليت بدورها من دائرة الرتبية

املؤسسات واجملموعات وكذلك  بكل حتيط كانت اإلسالمي العريب السلطة االجتماعية يف اجملتمع
 العائالت واألسر واألفراد.
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إن تارخينا العريب اإلسالمي مل يوفر لنا ما يكفي من معطيات يف فهم الظواهر االجتماعية ويف      
 ينهما فنحن، اليوم، ال نعرف الكثري عن مكانة املرأةالفردي واالجتماعي والعالقة ب حتديد السلوك

ذلك هو أن تراثنا مل ينقل إلينا بوضوح طبيعة احلياة النفسية للمرأة  والسبب يف وحقوقها يف ماضينا
وحقوقها العاطفية واالجتماعية والطبيعية...اخل ومل نعرف، كذلك، عالقة املرأة بزوجها قبل الزواج 

 واجها كما أكدت النصوص الدينية ذلك؟وهل كانت تستشار قبل ز 
ولعل جتهيل املرأة وعدم تعليمها وتربيتها يف إطار نظامي يقضي على فعاليتها يف بناء األسرة      

املعرفية يؤكد أن املرأة العربية املسلمة مل  اجملاالت كل يف للمرأة ندرة الكتابات األطفال. إن ويف تربية
ابن حزم  كتاب وباستثناء يف احلياة. الطبيعية مكانتها هلا ببلوغ تسمح حتتل مكانة اجتماعية تكن

األخرى ال جند صورة  القليلة الكتب وبعض واملؤانسة للتوحيدي طوق احلمامة واإلمتاع األندلسي
 واضحة حلياة املرأة اليومية وفعاليتها االجتماعية ومكانتها يف اهتمامات ومشاعر الرجل.

األخرى،  واألمم بتجارب الشعوب تتأثر مل بيتها يف اجملتمع العريب اإلسالميتعليم املرأة وتر  إن     
فرغم انتقال الرتاث اليوناين والروماين وغريمها إىل اجملتمع العريب ورغم املكانة اليت احتلتها املرأة 

أة يف مجهورية "أفالطون" إال أن هذا مل يؤثر على العرب واملسلمني كثريا فبدل حترير املر  وخاصة
أدى هذا مبرور الزمن إىل  وقد والفراش وتفعيلها أصبحت سجينة ومقيدة بالقماش وتكوينها وتعليمها

 جعلها بضاعة تتفاوت قيمتها حسب قانون العرض والطلب.
لقد جاء اإلسالم، منذ البداية، بفكرة واضحة وهي أن املرأة إنسان هلا كامل احلقوق اليت      

 اجلنة حتت أقدام األمهات. وجعلت الدينية ذلك قد أكدت النصوصمع فرق يف الوظيفة و  للرجل
الطبيعية والنفسية واالجتماعية  املرأة حتويل بعض القيم عن مسارها مثل احرتام حقوق ولكن     

واحرتام حقوق الطفل أدى إىل غياب الشعور باملسؤولية الفردية واجلماعية واىل انعدام الفعالية 
 ء النسيج التنموي للمجتمع العريب اإلسالمي. وعدم املشاركة يف بنا

إن ظاهرة القيم يف الفكر العريب اإلسالمي احلديث واملعاصر جيب أن تتحرر من املوروث      
 وخترج من النفق املظلم الذي وضعت فيه إىل دائرة البحث العلمي، وهي الدائرة الطبيعية هلا، دائرة

والتحليل واملقارنة  والعقالنية كالنسبية القيم العلمية دتسو  واالجتماعية حيث العلوم اإلنسانية
والتجريب وهي مفاهيم ومناهج علمية معروفة وذلك دون خلفيات دينية أو سياسية أو طائفية أو 

 ميتافيزيقية.
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 ولعل طغيان اجلهل والتجهيل وقسوة وقصور الفهم اخلاطئ والسطحي للنصوص الدينية     

السياسية يف الوطن العريب اإلسالمي...اخل أدى إىل عدم االستثمار يف وتضارب املصاحل الطبقية و 
جمال الرتبية والتعليم ومن هنا بدأ التخلف وسوف يستمر ما مل نتدارك ذلك ونبدأ يف بناء تصور 
جديد وشامل لبناء رؤية أخرى تقوم على الروح النقدية والقيم األخرى للعلم  وهي األدوات 

واالنغالق  الفهم وقصور للجهل فيه ء قيم جديدة يف عامل اليوم الذي ال مكانةالوحيدة اليوم يف بنا
العامل العريب،  فان األساس هذا وعلى والديين...اخل والعرقي الذات وعدم احرتام التنوع الثقايف على

املدى  على والتخطيط جديدة ومنهجية جديدة ورؤية جديدة لقيم جديد حيتاج إىل بناء تصور اليوم،
 قريب لتحقيق أهداف تربوية وتعليمية جتسد القيم الواقعية املمكنة وتقصي ما هو مطلق.ال

 ما يلي: 15وقد ورد يف بريد اليونسكو النقطة 
بواسطة التقنيات  ني االعتبار اإلمكانيات املتوفرةوختطط آخذة بع الرتبوية األنظمة تصمم أن "جيب

العريب تتفاوت من قطر إىل أخر وال يٌعتمد عليها كثريا يف  واإلمكانيات املتوفرة يف العامل (5)احلديثة"
والتوجيه الرتبوي والتعليمي وال يوجد تصور واضح لالستفادة من جتارب وخربات  التخطيط

النظام الرتبوي كقطاع من النظام االجتماعي جيب  األخر. "إن البعض بالنسبة للبعض وإمكانيات
إن أردنا جتنب كل انقطاع أي لالحتفاظ  هذا والتكنولوجي، واالقتصادي السياسي التطور يتبع أن

بتوازن مرتابط مع العناصر األخرى. إن املؤسسة املكلفة بالتعليم باعتبارها شركة إنتاج يد عاملة 
للمجتمع وعليها  العام النمو عن املسئولة وتعترب األشكال بإمناء الثروة البشرية بأي شكل من مكلفة

 إىل اإلصالح.أن تكون أول الدعاة 
(6)الواقع فهو خميب لألمل " أما     

فان واقعنا العريب حيتاج على مستوى القيم إىل ثورة  وبالفعل 
متحررة من كل السلطات واخللفيات باستثناء سلطة العقل والعلم. ومبا وواعية وعاملة و  جذرية هادئة

بوية والتعليمية مبا حتمله هذه املنظومة أن تطوير التعليم يف الوطن العريب يرتبط أساسا باملنظومة الرت 
من ارث على مستوى املناهج والربامج والكتب...اخل. فان هذه املنظومة مطالبة بتلبية حاجة 

 اجملتمع إىل تأسيس قيم جديدة تتناسب مع ظروفه ومطالبه ومنها:
حتث على التنمية قيم جديدة تكرس األمن واهلدوء وحترتم النظام و  حاجة اجملتمع العريب إىل :أوال

 البشرية على كل املستويات وخاصة حقوق الطفل وحقوق املرأة.
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تكريس قيم جديدة متجد العمل وتقدسه وحترتم العامل مهما كان عمله وتسعى إىل ربط  :ثانيا
وخاصة عند األطفال الصغار وتكشف هبذا عن طبيعة العمل كمفجر بديع  العمل بالنشاط الذايت

سان وطاقاته الكامنة واليت ال ميكن بلوغها إال بواسطة العمل. فالعمل إبداع ال وفريد لقدرات اإلن
طموحاته،  وحيقق اجملتمع تنمية يف ويساهم شخصيته عن ويكشف حيقق إنسانية املواطن حدود له

على  كذلك. الرجال النشء وتربيةبالنسبة لرتبية  وخاصة وتوجيهه وتشجيعه املرأة والرتكيز على عمل
أن نسبة النساء يف اجملتمع العريب أكثر من الرجال ورغم ذلك فان عدد الرجال الذين  اعتبار

 يعملون أكثر بكثري من عدد النساء وهذه مفارقة جيب فك شفراهتا.
 

تكريس وتأكيد قيم جديدة تؤكد على احرتام اآلخر يف جنسه ولونه ودينه ولسانه وثقافته  :ثالثا
العنصرية  على ويقضي التعصب يستأصل الذي الوحيد السالح هي قيمال وهذه وبيئته وتارخيه...اخل.

اجتماعي واستقرار سياسي  منو كل والطائفية واجلهوية...اخل وهي عقبات وعوائق أمام والشعوبية
 ورخاء اقتصادي وتواصل ثقايف وتفتح على اآلخر ...اخل. 

 
رتام اجلسد واالهتمام بالرياضة تكريس وتأكيد القيم اليت حتث على العناية الصحية واح :رابعا

البشري حيتاج إىل عناية ووقاية ومتابعة  فاجلسم وإلزاميتها يف املدرسة وخاصة يف األطوار األوىل.
حيتاج إىل برامج وكتب مدرسية  هذا وكل والشعر...اخل صحية تركز على الفم واألسنان والوجه

 .يب عن جسمه يرتضيها لشخصيتهوإمكانيات مادية تؤدي إىل بناء صورة ذهنية فضلى للمرت 
 

 الهوامش:
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 242ترمجة فؤاد زكرياء صهانز ريشنباخ، نشأة الفلسفة العلمية،  -2
 215/216بريوت دار القلم ص، اجلزء الثاينإحياء علوم الدين، ، الغزايل -3
 188دار الشروق ص، زكي جنيب حممود,قيم من الرتاث -4
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 الفكر التربوي عند أبي الحسن الماوردي
 من خالل كتاب "أدب الدنيا والدين"

 

 

 بقلم د. سعيد شريفي                                                             
 *بوزريعة*قسم الفلسفة المدرسة العليا لألساتذة                                              

 
 

كتبه يف هذا امليدان مثل "األحكام  مبا اإلسالمي بأنه ممثل الفكر السياسي اشتهر املاوردي لقد    
كره الرتبوي مل حيظ باالهتمام الكايف، و"قوانني الوزارة" و"أدب القاضي" غري أن ف "السلطانية
 خليل مصطفى ألف كتابا يف علي الدكتور هذا املقال يدخل يف هذا اإلطار خصوصا وأنّ  وهلذا فإن

 ، هذا(1)والدين" الدنيا أدب كتاب خالل من املاوردي احلسن أيب فكر يف وهو "قراءة تربوية اجملال هذا

يلقي الضوء على جانب مهم من جوانب فكر  الذي مؤلفه قبل من جادة مسامهة يعترب الذي الكتاب
 املاوردي وهو اجلانب الرتبوي الذي ال يستغين عنه الفرد واجملتمع يف أداء الوظيفة السياسية

اليت من أجلها خلقت البشرية، هذه الوظيفة اليت تتمثل يف األمانة اليت عرضها اهلل  واالجتماعية
على السموات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن : اإلنسان بنص قوله تعاىل تعاىل على

(2)منها ومحلها اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال
 واألمانة ضد اخليانة أي ما أؤمتن عليه اإلنسان .

وهي ثالث مراتب: األوىل هي التكاليف الشرعية واألمور الدينية الواجب احملافظة عليها، ألهنا 
حقوقها، وتلك األمانة  من بشيء إخالل غري املكلفني وائتمنهم عليها منمرعية أودعها اهلل  حقوق

هي العقل، ألنه به حيصل تعلم ما يف طوق البشرية من تعلمه، وبه فضل اهلل اإلنسان على كثري 
. وهلذا فإن (3)والزكاة...اخل من الفرائض اآلخر، والصالة اخلالئق. مث التوحيد، واإلميان باليوم من

هتم يف فكره الرتبوي باإلنسان وكيفية تنشئته تنشئة تستجيب ملفهوم التكليف والقيام املاوردي ا
واإلنس  اجلن خلقت وماتعاىل:  بقوله حمددة لوظيفة خلق ككائن عاقل مل خيلق عبثا، وإمنا بوظيفته

(4)إال ليعبدون
 فهوم وم (5)ومتمكنا منها أكمل متكني للعبادة، أي خلق اإلنسان يف أمت االستعداد

العبادة مفهوم شامل يف اإلسالم يشمل العبادات الروحية، واملعامالت االجتماعية، وهلذا جند 
املاوردي يف فكره الرتبوي خصص لكل جانب من هذين اجلانبني عناية خاصة هبما. ولعل هذه 
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ميكن  ال اليت الظروف هذه واالجتماعية. السياسية بيئته وظروف طبيعة عصره، العناية استوحاها من
يؤثران  واالجتماعي العائلي الوسط أن فكما اجتماعي. أو مفكر سياسي دراسة فكر أي عند إغفاهلا

فكره،  منه ويستلهم مبحيطه يتأثر املنظر أو الفيلسوف أو املفكر للطفل، فكذلك االجتماعية النشأة يف
 واإلصالح. غيريهذا الفكر الذي يرتد إىل اجملتمع يف شكل نظريات، وإسهامات يف عملية الت

ذلك من هذا املقال املتواضع الذي اعرتف مسبقا  املاوردي كما يتضح وهذا ما نالحظه يف فكر
 أنه ال يفي الرجل حقه، فما طبيعة عصر املاوردي؟

 

 طبيعة عصر الماوردي:
اتسم عصر املاوردي باالنقسام السياسي والصراع املذهيب، وما صاحب ذلك من الفنت     

والعبث بسلطان اخلليفة، وهنا نالحظ ارتباط السياسة بالتمذهب الديين، ووقوع  واالضطرابات
اخلليفة العباسي حتت نفوذ بين بويه. وشهدت بغداد اضطرابات ومذابح بني السنة والشيعة، ومل 

هـ( مث 334 – 333) املستكفي هم: خلفاء مخسة احلكم وتداول االسم عدا ما سلطة، أية للخليفة يبق
 هـ( مث القائم بأمر اهلل إىل422هـ( والقادر باهلل إىل )381هـ( مث الطائع إىل )336ىل )املطيع إ

يدل على مقام اخلليفة القلق، إضافة إىل  وهذا باهلل. خلعا إال القادر وجندهم قد خلعوا هـ(467)
والدسائس  املؤامرات فيه شاعت وسط يف وعجزه عن القيام بأعباء اخلالفة ضعف اخلليفة نفسه

العلماء  تقريب امللوك حاول فقد الفكري يف اجملال أما امللوك واألمراء. احلروب مستمرة بني وكانت
وتنافسوا يف إكرامهم، مما جعل احلركة العلمية تعرف نوعا من االستقرار واالزدهار يف خمتلف 

يد اخلالفة وهلذا متكن املاوردي من اإلبداع يف السياسة والفقه والقضاء، وحاول تأك (6)العلوم،
وضرورة وجودها وراح يوجه النصح للملوك والوزراء والقضاة. وحاول أن جيمع مشل األمة على 
وحدة الدين كما يتضح ذلك يف كتاب "أدب الدنيا والدين" موضوع املقال. هذا هو اجلو العام 

 الذي عاش فيه املاوردي.

 

 

 حياته الخاصة:
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 274هـ( )452 – 364املاوردي يف الفرتة ما بني )عاش علي بن حممد بن حبيب أبو احلسن      
 م( ولد يف البصرة، وفيها تلقى تعليمه وقضى شطرا من حياته. وهو من العلماء الباحثني1258 –

العباسي، وكانت له املكانة  اهلل بأمر القائم أيام يف القضاة مث عني قاضي توىل القضاء يف بلدان كثرية،
 يزيل وسط بينهم وبني امللوك وكبار األمراء يف ما يصلح به خلال أوالرفيعة عند اخللفاء ورمبا ت

وقد اهتم باالعتزال لكونه  (7)وكانت وفاته ببغداد الورد. بيع ماء إىل نسبة باملاوردي ومسي خالفا،
، ولكن (8)يف بعض املسائل ومنها وجوب األحكام والعمل هبا مبا يتماشى مع العقل وافق املعتزلة

اجتهاده إىل موافقة املعتزلة يف بعض الفروع،  به أدى جمتهدا عنه صفة االعتزال واعتربهنفى  هناك من
خملوقة كما يقول أهل السنة، ومنها أن القرآن ال ينسخ إال  منها أن اجلنة وأنه خالفهم يف أمور كثرية

مبخلوق وأن كل  بالسنة يف حني أن املعتزلة يقولون إنه ينسخ بالسنة املتواترة، ومنها أن القرآن ليس
حكم شرعي قابل للنسخ خالفا للمعتزلة، وكذلك املاوردي شافعي املذهب، وقد وافقت آراؤه 
مذهب الشافعي يف كل قضايا التوحيد يف الفقه وأصوله، ونظرا لعلو مكانته الفقهية تسلم زعامة 

 علم وتأثر هبم.إذا عرفنا الشيوخ الذين تلقى منهم ال ، وال غرابة يف ذلك(2)عصره الشافعية يف

 شيوخه:
خصوصا وأن احلركة العلمية مل تكن قاصرة ال شك أنه تعلم عن الكثري من شيوخ عصره،      

العلوم واآلداب  بأرباب خاصة وبغداد عامة اإلسالم زخرت عواصم أخرى، حيث مجاعة دون على
بتعليم الصغار،  واحلديث والفقه وأوجد املسلمون مؤسسات تعليمية خمتلفة منها الكّتاب اخلاص

جامع  (12)واملساجد اليت كانت عبارة عن مؤسسة التعليم الثانوي والعايل، وأشهر هذه املساجد
املنصورة ببغداد، وجامع الرصافة الذي بناه املهدي، وجامع هنر البزازين، وباب الكناس وغريمها من 

لعراق وغريها. كل هذه املساجد، إىل جانب هذا كانت دور الكتب واملدارس اليت انتشرت يف ا
 املؤسسات تبني اجلو الذي تكّون فيه شيوخه الذين أخذ عنهم علومه املختلفة، ومنهم:

الشافعي. والصيمري  للمذهب احلافظ الصيمري، احلسني عبد الواحد بن أبو القاسم – 1
ع ويقع منسوب إىل هنر من أهنار البصرة يقال له: الصيمر. ومن كتب الصيمري: اإليضاح يف الفرو 

يف سبع جملدات، وله كتاب الكفاية، وكتاب يف القياس والعلل، وكتاب صغري يف أدب املفيت 
 .(11)هـ382واملستفيت، وكتاب الشروط. تويف الصيمري بعد عام 

أبو حامد أمحد بن حممد بن أمحد االسفراييين من أعالم الفكر اإلسالمي، وانتهت إليه  – 2
أنه احلق، وجيهر به أمام السلطان  يعتقد وما الرأي يف بالشجاعة يتميز وكان د،بغدا يف والدنيا الدين رئاسة
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اعلم أنك لست بقادر  »حامد:  أمري املؤمنني ما أوجب أن يكتب إليه الشيخ أبو وقد وقع من اخلليفة
على عزيل من والييت اليت واله هلل تعاىل، وأنا قادر أن أكتب رقعة إىل خراسان بكلمتني أو ثالث 

ويف احلقيقة أن شيوخ املاوردي ال يسع اجملال لذكرهم يف هذا املقال  .« (12)عزلك من خالفتكأ
 وأكتفي بذكر أهم الكتب اليت ألفها يف خمتلف العلوم والفنون.

 

 :مؤلفاته
حسب ما  –قبل استعراض أهم مؤلفات املاوردي، أشري إىل أنه مل يُظهر شيئا من تصانيفه     

بل وفاته. حيث مجع كل تصانيفه يف موضع، فلما أحس بدنو أجله قال ق –ذكره ابن خلكان 
الكتب اليت صنفتها موجودة يف املكان الفالين. وأنا مل أظهرها ألين مل أجد  »لشخص يثق فيه، 

فاجعل يدي يف يدك، فإن قبضت عليها  النزع، يف املوت ووقعت خالصة هلل. فإن عانيت نية إال نية
يقبل منه شيئا منها، فاعمد إىل الكتب وألقها يف دجلة ليال، وإن بسطت  وعصرهتا فاعلم أنه مل

 ، قال«يدي، ومل أقبض على يدك، فاعلم أهنا قبلت وإين ظفرت مبا كنت أرجوه من النية اخلالصة 

فعلمت أهنا  يدي، على يقبض ومل فبسطها يده يدي يف وضعت فلما قرب املوت »ذلك الشخص: 
 .«(13)بهعالمة القبول فأظهرت كت

إن هذه الرواية وإن كان فيها جانب من الصدق التارخيي، فإهنا تصدق على بعض الكتب     
الدينية. أما الكتب السياسية فكلها موجهة إىل احلكام قصد توجيههم ونصحهم، فكيف خيفي 

ا ألفها اليت من أجله ةتصانيفها على العامة، فإهنا هبذا تفقد القيمة األخالقية والدينية والسياسي
 املاوردي. كما يتضح ذلك من نوع هذه التصانيف واملؤلفات اليت منها:

 

 الكتب الدينية: –أوال 
خضر، وراجعه عبد  حممد خضر حققه وهو تفسري القرآن الكرمي. النكت والعيون: – 2

 الستار أبو غدة.
خمتصر  وهو سبقه لكتاب وتفصيل شرح وهو الشافعي الفقه يف الكبير: كتاب الحاوي  – 1

وأبو الطيب الطربي  أبو إسحاق املروزي، ومنهم الكثري بشرحه الذي اهتم هذا املختصر (14)املزين
 .(15)واملاوردي
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 : يف الفقه الشافعي.كتاب اإلقناع  – 9
 هذا الكتاب ذكره املؤلف ومل يذكره املؤرخون. كتاب البيوع:  – 6
 وهو يبحث يف إمارات النبوة. كتاب أعالم النبوة:  – 2

 
 الكتب السياسية: –ثانيا 

: فيه حديث عن نظام احلكم. وهو عبارة عن كتاب يف الفقه األحكام السلطانية – 2
 الدستوري.
 قوانين الوزارة. – 1
 وهو كتاب يف السياسة أيضا. تسهيل النظر وتعجيل الظفر: – 9
 .نصيحة الملوك – 6

 
 :ومنها:الكتب اللغوية –ثالثا 

على اإلنسان أن يتحلى هبا.  جيب اليت األخالق الذي يبحث يف :والدينأدب الدنيا  - 2        
عديدة ومنها  مرات طبع وقد األخالق والرتبية. الذي يعترب من أفضل الكتب يف علوم هذا الكتاب

الصادرة  النسخة يف بكر أبو فتحي حممد ، كما حققه(16)املرحوم مصطفى السقا الطبعة اليت حققها
 .1287اللبنانية، بريوت سنة عن الدار املصرية 

األسري الذي حتتاج إليه األسرة وحيتاج إليه  الفقه الكتب املهمة يف هو من الرضاع: - 1       
القاضي يف قضائه، واملفيت يف إفتائه، فهو كتاب دين ودنيا. ألفه أقضى القضاة وإمام من أئمة 

 .(17)الشافعية

دين العلوم واملعرفة ونال ثقة وجوه الفقهاء الشافعيني، مما وهكذا يتضح أن املاوردي ألف يف خمتلف ميا
 .(18)جعله عظيم القدر واجلاه عند السلطان وأئمة العلوم والفقه

والرتبية، وطبيعة اإلنسان وعالقته  أفكاره يف األخالق أعود إىل الكتاب الذي بسط فيه املاوردي
 بغريه من الناس، وخبالقه وهو كتاب:

 ن:أدب الدنيا والدي
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أو كتاب البغية العليا يف أدب الدين والدنيا، كتاب يبحث يف اآلداب اليت جيب على اإلنسان أن 
يتصل  فيما الناس لكل شاملة لسياسة يرسم الطريق ودنياه، وهو يف هذا الكتاب هبا يف دينه يتمسك

سلوك اإلنسان يف ، فالنجاة يف اآلخرة تكون بصالح (12)بأمور الدنيا املوصلة إىل النجاة يف اآلخرة
القاعدة األوىل لصرف  »الدنيا وهلذا فهو ربط يف هذا الكتاب بني الدين والدنيا، فالدين هو 

أقوى  »وهو  «النفوس عن الشهوات وزجر الضمائر والرقيب على السرائر يف السر والعالنية 
. إّن املاوردي «(22)الدنيا واستقامتها وأجدى األمور نفعا يف انتظامها وسالمتها  صالح يف قاعدة

إذ يتحدث عن اآلداب العامة اليت جيب على اإلنسان أن يتمسك هبا يف حياته، فهو ال يبحث 
عنها يف أصوهلا النظرية كما يفعل الفالسفة، بل يف املبادئ األخالقية املدعمة بنصوص القرآن 

الكتاب كتابا  هذا من جعلو  األخرى األمم وتراث ميزج بني تراث العرب واألمثال واحلكم، وهو والسنة
أدبيا حسن الصياغة، بارع السبك فال متل حلافظته الغريزة وقد أودع فيه نظرياته الرتبوية والتعليمية 
إن صح أن نسميها نظريات، وقد حاز هذا الكتاب على الثقة واإلعجاب، مما جعله يطبع عدة 

 أويش وفا وابن داود األرزجناين. العامل الرتكي الشيخ ومنهم ويشرح من قبل أهم الشراح، مرات،

ولعل هذه القيمة العلمية للكتاب هي اليت  .(21)واخلدمة يستحق االحتفاء واخلالصة أن الكتاب
الرتبوية، هذه  املاوردي أفكار رصد عليه يف أوحت إىل الدكتور علي خليل مصطفى أن يعتمد

 األفكار اليت أحتدث عنها يف املبحث التايل.

 ية للماوردي:األفكار التربو 
واجملتمع،  للفرد وأمهيتها للرتبية، التعاريف بعض ذكر املفيد من أرى األفكار، هذه استعراض قبل     

أفكار حىت نضع املاوردي يف  من فيه جاء وملا لكتابه وتثمينا املاوردي، عند الرتبوي الفكر ألمهية تأكيدا
 بية لغة واصطالحا؟ وما هي أمهيتها؟سياقه التارخيي ويف موقعه العلمي، فما هو مفهوم الرت 

 
 
 

 مفهوم التربية لغة واصطالحا:
 الرتبية لغة تعين الزيادة والنمو، ربا الشيء مبعىن زاد ومنا، عندما نقول: ربوت يف بين فالن أي     

وتغذى  وتنشأ ترىب الوسيط: املعجم ويف .(22)ومنيته ورعيته حفظته أي نشأت فيهم وربيت فالنا
. وسنالحظ فيما بعد أن هذا املفهوم هو (23)رباه، منّى قواه اجلسمية والعقلية واخللقيةوتثقف، و 
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الذي يتطابق مع نظرة املاوردي للرتبية، واألبعاد اليت اهتم هبا يف اإلنسان، وهو التعريف املتطابق 
ة هي إّن الرتبي »مع املفهوم االصطالحي الذي ذكره مجيل صليبا يف معجمه الفلسفي حني قال: 

 .«(24)إعداد الفرد للحياة، علميا، وعمليا، جسميا، وعقليا، وخلقيا، واجتماعيا 

التوجهات الفكرية واأليديولوجية وحسب طبيعة  باختالف ختتلف الرتبية تعاريف تبقى ولكن     
 الزمان واملكان ونوع املواطن الذي ينتظره اجملتمع من مؤسسات الرتبية.

يعيش يف ركود تام إىل درجة أن األمم  وأصبح وحيويته، فقد فاعليته الذياإلسالمي  فاجملتمع     
والشعوب تداعت عليه وتكالبت على مقوماته وموارده، ال ميكن أن يسرتد دوره وينهض من 
جديد إال بواسطة تربية اجتماعية حتتوي على مبادئ وشروط معينة يستطيع من خالل اجملتمع أن 

ة إًذا تعين املنهج الذي يهدي سري اجملتمع على حد تعبري املرحوم مالك يتغري حنو األحسن. فالرتبي
 .(25)بن نيب

فإّن املاوردي انطلق يف فكره الرتبوي من اإلنسان، ومن األسس املكونة له، من جسم  وهلذا     
وعقل وروح، وكيفية تربية هذا اإلنسان الذي ال ميكن أن يعيش خارج اجملتمع، نظرا لطبيعته 

 ه عن أداء وظيفته مبفرده، فمن هو هذا اإلنسان وما هي مكوناته وما عالقته باجملتمع؟وقصور 

 اإلنسان:
اجملتمع وهذا التغيري ينطلق من النواة األوىل هلذا الكائن االجتماعي  تغيري هو الرتبية مبا أن دور     

لف، فالتكليف يشرتط األساسية هلذا املخلوق املك حتديد املكونات فكان ال بد من وهو اإلنسان.
القدرة واحلياة واالستطاعة على فعل ما كلف به، وهلذا فإّن املاوردي أعطى أمهية للعقل بصفته 

ماهيته وعالقته خبالقه  اإلنسان يدرك فبالعقل األساسي الذي مييزه عن املخلوقات األخرى، املكون
حاجياته املختلفة، هذه احلاجيات  دلس غريه مع العيش على العاقل جمبورا وبغريه ما دام هذا الكائن

 (26)اليت ال ميكن أن يلبيها مبفرده، ومن حكمة اهلل تعاىل أن جعل اإلنسان ضعيفا ليدرك عجزه
إمنا خص اهلل تعاىل اإلنسان بكثرة احلاجة وظهور العجز نعمة عليه، ولطفا  »وافتقاره إىل خالقه 

 يان الغىن، وبغي القدرة، ألن الطغيان مركز يفبه، ليكون ذل احلاجة ومهانة العجز مينعانه من طغ

وأوضحها  نقصه، على شاهدا األمور أقوى ليكون مث إذا قدر مستول عليه والبغي طبعه إذا استغىن
، وهنا [(27)كال إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغىنمث استدل بقوله تعاىل:  «دليال على عجزه 

سان وهي األنانية اليت إن مل تكبح وتروض تنقلب يضع املاوردي إشارته على إحدى طبائع اإلن
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هالكا على اجملتمع وعلى اإلنسان نفسه، وأحسن كابح هلذه األنانية وطبيعة الطغيان هو العقل. 
وقال املاوردي منوها بدور العقل يف ترويض النفوس  والدنيا، أساس الفضائل وأصل الدين فالعقل

احلاجة، ظاهر العجز، جعل  ماس اإلنسان خلق اهلل وملا »مع اجملت وموازنته لطبيعة اإلنسان يف إطار
العقل إذن  «(28)لنيل حاجته أسبابا، ولدفع عجزه حيال دله عليها العقل وأرشده إليها بالفطنة 

عماد الدنيا وأساس العبادة. وهو خري املواهب وبه تعرف احلقائق الدينية والدنيوية، وهلذا دعت 
إىل التوجه بفكرهم اجتاها رفيعا وإىل إمعان النظر يف خملوقات اهلل تعاىل الشريعة اإلسالمية الناس 

وإعمال عقوهلم يف أنفسهم وفيما يدور حوهلم إلدراك حقيقة اإلنسان اليت منها يدركون عظمة 
ومن خالل إدراك عظمة اخلالق يدرك اإلنسان ثقل األمانة امللقاة على كاهله، قال تعاىل:  اخلالق.

 تأمال عقليا ليس غاية يف ذاته وإمنا هو وسيلة  فالتأمل يف النفس .[(22)أفال تبصرونويف أنفسكم
املعىن يقول الرسول صلى  هذا ويف الصحيح أخرى وهي اإلميان املبين على االعتقاد إلدراك غايات

لكل شيء دعامة، ودعامة املؤمن عقله فبقدر عقله تكون عبادته، أما مسعتم  »اهلل عليه وسلم: 
(32)لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعريالفجار يف النار:  قول

  12سورة امللك آية 
. غري أن املاوردي حذر اإلنسان من اإلفراط واملغاالة يف الثقة املطلقة يف العقل الذي ال ميكن أن «

قل، واملصاحل يدرك األمور الغيبية، وميز بني املصاحل الظاهرة اليت ندركها عن طريق احلواس والع
وتدبرنا أمورها وسرائرها توصلنا إىل فهمها، مث املصاحل الغيبية  اليت إن أمعنا النظر فيها الغامضة
 ولو حسن ظن العاقل يف صحة نظره لعلم من »املعىن:  بأسرار اهلل تعاىل، وقال يف هذا اخلاصة

غامض  هو ما ومنها ظاهر هو ما املصاحل من علل علل املصاحل ما صار به صديقا ال زنديقا، ألن
حسن الظن  »ومنها ما هو مغّيب حكمة استأثر اهلل هبا، ولذلك قال النيب صلى اهلل عليه وسلم 

. وهنا حيضرين قول إميانويل كنط يف كتابه نقد العقل اخلالص الذي بنّي «(31)باهلل من عبادة اهلل 
 فيه اجملال الذي ميكن للعقل أن يتحرك فيه.

يف احلياة وهو اجلانب املادي  مطالبه ومن حياة اإلنسان يهمل جزءا هاما من اوردي الغري أن امل     
 على اإلنسان أن وجب وهلذا وروحا، ومادة عقال اجلوانب، متكامل اإلنسان واجلانب الروحي، ذلك أن

ة دار دار تكليف وعمل، وجعل اآلخر  الدنيا جعل الدنيا ألن اهلل تعاىل يصرف جزءا من اهتماماته إىل
لذلك أن يصرف اإلنسان إىل دنياه حظا من عنايته ألنه ال غىن له عن التزود منها  قرار وجزاء، فلزم

ليس خريكم من ترك  »آلخرته وال بد له من سد اخلّلة فيها عند حاجته وقال صلى اهلل عليه وسلم: 
عن النيب صلى اهلل وروي  «الدنيا لآلخرة وال اآلخرة للدنيا ولكن خريكم من أخذ من هذه وهذه 
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 وذّم رجل الدنيا عند علي بن أيب «تبلغكم اآلخرة  فارحتلوها الدنيا نعم املطية »وسلم أنه قال:  عليه

ملن صدقها، ودار جناة ملن فهم عنها ودار غىن ملن تزود  الدنيا دار صدق »طالب كرم اهلل وجهه فقال له: 
ا املاوردي تبني فهمه لطبيعة اإلنسان ومكوناته النصوص اليت استشهد هب خالل هذه ومن .«(32)منها 

 األساسية وعلى هذا األساس خصص فكره الرتبوي هلذا اإلنسان.

كانت طبيعته الفطرية  وملا املاوردي فكر يف الرتبية حوله تدور الذي األساسي احملور هو اإلنسان     
اخلري أو طريق الشر بنص قوله يف طريق  للسري الفطري معينة ومنها استعداده على خصائص جمبولة

فهو قابل للتأديب والتهذيب والتنشئة االجتماعية فيجب إذن أالّ  [(33)وهدنياه النجدينتعاىل: 
تغفل هذه القابلية. وهنا يأيت دور الرتبية اليت تقوم هبا األسرة، ومؤسسات التعليم األخرى هذه 

ملختلفة وتوجيهها لتهيئته إىل التعايش املؤسسات اليت تساهم يف تشكيل وتوجيه قوى اإلنسان ا
أن تراعيها  الرتبية على للحياة، وتصورات جمتمع آداب ينتمي إليه، فلكل مع اجملتمع الذي والتكيف

يف تكوين األفراد لضمان اندماجهم االجتماعي، حىت يقوموا بوظائفهم السياسية واالجتماعية 
ود وعلى ما هو مذموم، ويف كلتا احلالتني ال واالقتصادية، ألن اإلنسان جمبول على ما هو حمم

ميكن إغفال تربية اإلنسان واالكتفاء باحملمود منها عن الرتبية والتهذيب ونفس اإلنسان وطبيعته 
عنها بالتهذيب، ألن حملمودها  باملرضي يكتفي وال عن التأديب يستغين حممودها ال (34)«األساسية 

، فطبيعة اإلنسان تتأثر مبحيطه االجتماعي (35)ة غالبةأضدادا مقابلة يسعدها هوى مطاع وشهو 
وبنوع القيم واألفكار واملواصفات االجتماعية اليت حتاول الرتبية أن توظفها يف تنمية الشخصية 
اليت تتضمن اجلانب النفسي والروحي إىل جانب اخللق واملزاج، إضافة إىل ما يكتسبه الفرد من 

فإن طبيعة اإلنسان  وهكذا ،(36)االجتماعية احلياة إطار يف و شخصيتهمع البيئة والطبيعة لنم التفاعل
تتأثر مبا حييط هبا ويوجه إليها، ومن مث تكون الرتبية عند املاوردي هي هتذيب النفس وتأديبها 

بنفس مطيعة  يكون اإلنسان صالح ألن رشدها، إىل النفس وهذا يتأتى بتوجيه حنو اخلري، وتوجيهها
يف إطار البناء االجتماعي  لإلنسان والرتبية والتهذيب التأديب وهذا ،(37)غيها عن ةمنتهي رشدها إىل

الذي يعيش فيه ألن الفرد يعرب عن نشاطه وحركته وأفكاره عن طريق أنواع االتصال بالرموز مع 
اآلخرين، وهذا يف حد ذاته تفاعل اجتماعي يؤثر يف نوعية االستجابة اليت يتمثلها اإلنسان، 

فالتأديب الالزم لألب ودوره االجتماعي ال شك فيه، وهلذا  دائما، يف حسبانهجيعل هذا  رديواملاو 
أن يأخذ ولده مببادئ اآلداب ليأنس هبا، وينشأ عليها فيسهل عليه قبوهلا عند الكرب،  »وجب عليه 

الصغر،   الستئناسه مببادئه يف الصغر، ألن نشأة الصغري على الشيء جتعله متطبعا به، ومن أغفل يف
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ما حنل والد حنلة  »اهلل عليه وسلم أنه قال:  روي عن النيب صلى وقد ،«الكرب عسريا  كان تأديبه يف
بادروا  ». وقال بعض احلكماء: «ومينعه منه  عنه، ليكنه قبيح جعل أو إياه يفيده حسن أدب من أفضل

 .(38)«إىل تأديب األطفال قبل تراكم األشغال وتفرق البال 

ة التأديب تناوهلا معظم رجال الرتبية يف الفكر الرتبوي احلديث ومنهم "براتراند رسل" ولد سنة وفكر      
1873

منه املريب احلديث وال يتجنبه، وإمنا يسعى لتحقيقه بطرق  رأى أن التأديب ال ينفر الذي (32)
يتدخل يف عمل  جديدة تراعي ميول األطفال وحاجاهتم النفسية. كأن يعلم الطفل بأنه ممنوع عليه أن

من جهاز واحد، وهبذه الطريقة يكتسب الطفل تأديب النفس  وممنوع عليه أن يأخذ أكثر طفل آخر
الطفل عن طريق األمثلة  إدراك من اآلخر وبعضه الصاحلة، العادات تكوين من الذي يتكون بعضه

 ال رحبا ما يفاحملسوسة أنه قد يكون أجدى عليه يف بعض األحيان أن يقاوم إحدى نزعاته كي ين

 .(42)النهاية

فالرتبية والتهذيب بالنسبة لفكر املاوردي الزمان للصغار والكبار، وما هو مطلوب هلما هو      
ليتم تفاعل اجتماعي بني الفرد  االجتماعية اآلداب األفراد على وأدب الرياضة لينشأ أدب املواضعة

تشكيل شخصية الفرد، كي يتكيف مع واجملتمع، ألن احمليط االجتماعي هو الذي يساعد على 
واجتماعية يف  فردية قاعدة على قائما املاوردي عند الرتبية مفهوم يكون وهبذا وآدابه. وتصوراته اجملتمع،

 الوقت نفسه وتضم مرحلتني:

وفيها يكون لكل من األب أو الويل أو املعلم دورا، فاألب له مرحلة الطفولة والصغر:  – 2
ة خطرية يف العملية الرتبوي، وهلذا أكد على خطورهتا املاوردي، كما أكد على ومسؤولي مهمة كبرية

 ( بعث1778 – 1712أمهيتها املفكرون املسلمون وغري املسلمني، وهذا "جان جاك روسو" )

إّن الرجل الذي ال ميكنه أن يقوم بواجبات األبوة ال حيق  » السيدات يقول فيها: برسالة إىل إحدى
 ال فقر وال أشغال وال حياء »ويضيف يف إحدى أجزاء كتاب "إميل" قائال:  « له أن يصري أبا

 من مثل ذلك يستطيع أن يعفي األب من أن يكفي أوالده معاشهم، ومن أن بشري، وال شيء

(41)«هو بنفسه  برتبيتهم يقوم
وواجبات اآلباء حنو أبنائهم يف  دور أدرك قد املاوردي يكون وهكذا 

أن املاوردي استقى فكرة  » هو: الرجلني بني والفارق الغربيني، وغريه من املفكرينالرتبية قبل روسو 
 اخلاصة اليت الغرامية مغامراته من استمدها واآلخر اآلباء حنو أبنائهم من الشريعة اإلسالمية واجب

 كار اليتإن األف »بقوله:  التجربة هذه عن عرّب  وقد .«إىل دور الرتبية  ويلقي مبن أجنبه ينجب جعلته
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. ولكن إذا كانت مرحلة الطفولة (42)«الرتبية  يف حبث كتابة إىل دفعتين نفسي يف هفوايت أثارهتا
للماوردي فإن مرحلة املراهقة أو الكرب، فإن للكبري  بالنسبة تربيتها على املعلم وعلى األب تتوقف

 ية يف تأثريها على الفرد.مسؤولية يف تويل نفسه بتهذيبها وتأديبها رغم استمرار العوامل اخلارج

وإذا كانت الرتبية األخالقية قد برزت بروزا جيدا يف فكر املاوردي، فإن الرتبية االجتماعية      
يف حياة اإلنسان  ومهم رئيسي دور للعقل كان وكذلك أيًضا، يف فكره قد أخذت قسطها والفكرية
ع فكرة الوسطية يف القيمة األخالقية دور ال طغيان فيه، وال تقصري وهذا ينسجم م وهو واجملتمع،

اليت تبناها يف فكره بصفة عامة، وهي فكرة مستمدة من القرآن والسنة وال غرابة يف ذلك، إن كان 
 األمر يتعلق بفقيه سين شافعي، فدور العقل يف حياة اإلنسان معلوم من حيث مسؤوليته يف معرفة

وبعضها صول الشرعية بعضها خاص بالعبادات إىل ذلك، واأل اإلشارة سبقت كما األصول الشرعية
وحىت ويتجنبه  متعلق باملعامالت، وبالعقل يتعلم اإلنسان ويدرك احلسن ويتبعه ويتعرف على القبح

هي أن  الفكرة األساسية »"برتراند راسل" أكد على دور العقل يف الرتبية واستبعد القسر اخلارجي 
جي ولكن على عادات عقلية تؤدي بنفسها إىل التأديب الصحيح يقوم ال على القسر اخلار 

 . (43)«املستحب ال إىل غري املستحب من النشاط 

 من أمهية يف الرتبية ويف هتذيب للعقل ما – بقرون راسل برتراند قبل – بنّي  جهته من واملاوردي     

حكومات  رزيف الصاحل واجملتمع اجملتمع، يصلح األفراد وبصالح صلحت صلح الفرد، النفس اليت إن
صاحلة. إّن تأكيد املاوردي على اجلانب العقلي والنفسي يف العملية الرتبوية، مل ينسيه اجلانب 

جيب أن حيظى بالعناية من طرف املريب واحمليط االجتماعي بصفة عامة، وهذه  الذي الفسيولوجي
هات والنقائص، عن طريق عالج العا العضوي للكائن هي اليت تضمن النمو السليم العناية الصحية

حياة اإلنسان، حبيث جيب االهتمام  يف مهّما معطى اعتربه املاوردي للجسم الذي واملراقبة املستمرة
به وإشباع مطالبه الطبيعية، حىت يستطيع القيام بوظيفته، وقد حذر من التفريط يف هذا اجلانب 

على عملية التعلم. وهبذا يكون  ةاملساعد الشروط وفق الضرر، لتتم العملية الرتبوية وتوفري ما جينبه
 »املاوردي قد سبق علماء الرتبية املعاصرين إىل هذا املوضوع، وهذا ما نستشفه من النص اآليت: 

مندوب إليه شرعا وعقال ملا فيه حفظ  وهذا واملشرب، يف حاجة ماسة إىل املأكل حال اإلنسان
بني صوم اليومني ألنه يضعف اجلسد  الوصال عن بالنهي الشرع ورد ولذلك اجلسد وحراسة النفس

وليس ملن منع نفسه  العقل عنه ويدفع الشرع وكل ذلك مينع منه ومييت النفس، ويعجز عن العبادة
 . (44)«قدر احلاجة حظ من بر وال نصيب من زهد 
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 مث حتدث املاوردي عن كيفية إشباع حاجات اجلسم والنفس مستعرضا اآلراء املختلفة يف هذا     

كل ما تشتهي، ومنهم من يطالب بإطالق العنان هلا،  النفس عن ع فمنهم من يُطالب مبنعاملوضو 
فمنهم من يرى أن صرف  »يف حني يرى موقف ثالث التوسط بني احلالتني وهو رأي املاوردي: 

النفس عن األنواع الشهية أوىل، حىت يستطيع اإلنسان إذالهلا وقيادهتا ويأمن شر طغياهنا وجريها 
هواهتا املتناهية وقال آخرون: متكني النفس من لذاهتا أوىل وإعطائها ما اشتهت أحرى، ألن وراء ش

يف هذه راحة للنفس وتنشيط هلا. وقال آخرون: بل توسط األمرين أوىل، ألن يف إعطائها كل 
شهواهتا بالدة والنفس البليدة عاجزة ويف منعها عن البعض كف هلا عن السالطة ويف متكينها من 

عض حسم هلا عن البالدة وهذا لعمري أشبه املذاهب باإلسالم ألن التوسط يف األمور أمحد... الب
»(45). 

يف العصر احلديث،  الرتبية فالسفة كبار عند حىت املتوخاة األهداف من اجلسمية بالرتبية والعناية     
وم بأعباء احلياة جيب نظرا لرتابط الناحية اجلسمية باجلانب العقلي، فلكي يستطيع اإلنسان أن يق

إّن األساس  »قويا يف جسمه سليما يف بدنه، وقد قال الفيلسوف األمريكي "أمرسون"  أن يكون
كانت قوة اجلسم مهمة  إذا ولكن ،(46)« قوي اجلسم يف احلياة هو أن تكون حيوانا األول للنجاح

ذكر املاوردي حالتني  قدو  النفس، متطلبات على قوة العقل أو تتعارض مع فإهنا ال جيب أن تطغى
حالة االسرتاحة إن حرمتها إياها كلت وحالة تصرف إن أرحتها فيها  »للنفس اإلنسانية ومها: 

فإّن هلما قدر حمدود  ويقظته تصرفه وحال لإلنسان تقدير حاليه: حال نومه ودعته، ختلت، فاألوىل
 .(47)«وزمن خمصوص يضر بالنفس جماوزة أحدمها وتغري زماهنا... 

اجلسدية متوازيا، فاالهتمام  بالرتبية اهتمامه كان النفسية بالرتبية املاوردي اهتمام فبقدر وهكذا     
والعناية جبماله لباسا وهنداما شرط ضروري  حاجاته البيولوجية وإطعامه وإلباسه باجلسد وإشباع

كون اإلنسان معتدل احلال اعلم أن املروءة أن ي » الدنيوية والدينية. ألداء اإلنسان دوره يف احلياة
يف مراعاة لباسه من غري إكثار وال إطراح فإن أطرح مراعاهتا وترك تفقدها مهانة وذل وكثرة مراعاهتا 

 .(48)«وصرف اهلمة إىل العناية هلا دناءة ونقص 

 ومعىن هذا أن اإلنسان مطالب بالعناية جبسمه مأكال وملبسا وهنداما وأن الرتبية مطالبة     

أن الرتبية لكي تؤدي وظيفتها أداء يتالءم  على اإلنسان شخصية من جوانب هبذا اجلانب مامباالهت
 »مع طبيعة اجملتمع اإلسالمي جيب أن تكون خاضعة لقاعدة أساسية ال تصلح الرتبية إال هبا وهي 
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الدين املتبع ألنه يصرف النفوس عن الشهوات ويعطف القلوب عن إرادهتا حىت يصري قاهرا 
. وهبذا النص (42)«ئر، زاجرا للضمائر رقيبا على النفس يف خلواهتا، نصوحا هلا يف ملّماهتا للسرا

 يؤكد املاوردي على دور الدين وأمهيته يف املراقبة الذاتية وتربية النفس البشرية وتقومي السلوك، ألن

ركاته وسكناته، ومن ح يف له مالزم رقيب بوجود يشعر اإلنسان جتعل اليت هي السليمة الدينية العقيدة
معنّي تساءل عّما إذا كان العمل عمال أخالقيا تربويا، أم ال؟ فهو  بعمل على القيام مثة فكلما همّ 

الصادقة اليت  العقيدة وهو اإلنسان جوهر على واالجتماعي واألخالقي مشروعه الرتبوي إًذا يؤسس
م السلوك مع النظام تبعده عن كل ألوان الشك واالرتياب ليعيش مطمئن النفس ومنسج

الذي يساهم يف العملية الرتبوية اليت تتأثر مبجموعة من العوامل اليت تتفاعل فيما بينها  االجتماعي
 يف تكوين شخصية اإلنسان، هذه العوامل اليت أذكر بعضها.

 العوامل األساسية المؤثرة في التربية:
لية تكون داخل اجملتمع ويف جو من القيم بل هي عم من فراغ، ال تنطلق أن الرتبية من املعلوم     

الرتبوية. إىل جانب املكونات البيولوجية الوراثية هلذا  كله يؤثر يف العملية واألفكار وهذا واملبادئ
 اإلنسان أو ذاك. واملاوردي حتدث عن هذه املكونات منها:

 
 ةـتغريات البيولوجيل الفطرية يف اإلنسان املتمثلة يف املـي العوامـوه المؤثرات البيولوجية:

اهتم  فقد وهلذا والطبيعة االجتماعية، الفطري والفسيولوجية. وكذلك ما تعلق هبا من ناحية العقل
شخصية اإلنسان، وكأنه أدرك حقيقة  تكوين يف البيولوجية الناحية بصفته أساس املاوردي بالزواج

 الصفات اخللقية والبيولوجية اليتالوراثة، ويف هذا اجلانب يوصى باختيار الزوجة اليت جتمع بني 

تورث ذريتها الصفات الضامنة لشخصية متكاملة. ويروي املاوردي عن رسول اهلل عليه وسلم 
 .(52)«عليكم بالودود الولود، وال تنكحوا احلمقاء فإن صحبتها بالء وولدها ضياع  »حديثه: 

توريث الصفات البيولوجية  لضمان وخلقا وعقال جسما السليمة الزوجة باختيار ينصح إًذا فهو     
اليت تساعد على إجناب أطفال متوازين الشخصية، ضمانا للنمو السليم، وقد دّعم رأيه حبديث 

ويف السياق نفسه حتدث عن  «ختريوا لنطفكم وال تضعوها إال يف األكفاء  » شريف هو:  نبوي
ظاهرة اليت ترتك بصماهتا يف منو أخرى هلا عالقة باألوىل وهي الزواج من األقارب، هذه ال ظاهرة

هذا  «(51)اغرتبوا ال تضروا »الطفل، وتعيق العملية الرتبوية، مستدال حبديث نبوي شريف هو: 
احلديث الذي شرحه املاوردي مبعىن الزواج من البعداء إلجناب أطفال أكثر نباهة وأهبى خلقا. 
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نفسيهما للفحص  اخلطيبان يعرض حيث ة،احلديث هي اليت تعتمد عليها األسر وهذه احلقيقة العلمية
عقد الزواج  قبل الطبية الشهادة تشرتط أصبحت اجلزائرية الوضعية القوانني وحىت قبل الزواج، الطيب

حتدث املاوردي عن اخللقة واخللق وميز بني أخالق الطبع الغريزي وأخالق  فقد وكذلك الرمسي،
كرين حول أفضلية النوعني أشار إىل أن األخالق إىل اختالف املف أشار أن وبعد التطبع املكتسب،

ال تنفك منهما مبنزلة  »التطبيعية، واألخالق املكتسبة كل منهما حيتاج إىل اآلخر، ألن األخالق 
الروح، وكذلك الغريزة  حلركة إال اجلسد ينهض وال اجلسد إال الروح أعمال يُظهر ال وكما واجلسد، الروح

إذن  فهناك (52)«ل ومتشاركان يف الفضل فتساويا يف الطبع والغريزة واالكتساب متقابالن يف الفع
الزوجة بصفتها إحدى  اختيار فإنّ  وهلذا أخالقي هو وما بيولوجي، ما هو تأثري متبادل بني عالقة

األسس اليت تورث صفات بيولوجية وأخرى خلقية، أمر ضروري وعلى رجال الرتبية أن يقوموا 
 جملال.بعملية التوعية يف هذا ا

 احمليط الثقايف الذي ينشأ فيه الطفل يف املتمثلة االجتماعية واملواضعات العادات هو الثاين العامل     

. وهلذا يكون قد (53)اإلنسان يكون بصالح املنشأ وفسادها يأيت من سوء املنشأ فصالح أخالق
ب رأيه هناك قوى ديوي إىل إدراك العالقة بني ما هو طبيعي وما هو اجتماعي، فحس سبق جون

(54)اجلانبني بني التالؤم يف واخلري خارجه وقوى اإلنسان داخل
تقوم برعاية اجلانبيني  اليت هي والرتبية 

الفرد مع نفسه ومع جمتمعه وهذا التكيف هو اهلدف األمسى  تكييف بينهما، حفاظا على والتوفيق
وهلذا فإن الرتبية حتتاج يف نظر املاوردي إىل سابقا،  عنها املاوردي عرب اليت نفسها الفكرة وهي للرتبية،

واجملتمع، دون أن ننسى دور  واألسرة املدرسة ومن من املعلم وهذه القدوة تستمد القدوة يف التعليم
 الدولة يف وضع الربامج املالئمة وتوفري الوسائل الرتبوية اليت تساعد املريب على أداء وظيفته. 

ي عند املاوردي ال ميكن اإلحاطة به يف هذا املقال املتواضع، لكن أن الفكر الرتبو  واخلالصة     
مستقال للرتبية، على غرار ما فعله يف الوالية العامة  كتابا خيصص أن املاوردي مل جتب اإلشارة إىل

األخرى، حىت وإن كانت هذه الكتب مليئة بأفكار تربوية خاصة  وكتبه الدينية والقضاء والوزارة
ي واخلليفة والقاضي والوزير ويف تربية هؤالء مجيعا تكون الرتبية قد حققت أمسى باإلنسان العاد
املاوردي هي معضلة سياسية، هذه املعضلة اليت إن حللنا  املعضلة األساسية يف عصر أهدافها، ألن

الذي تعاين منه معظم األنظمة السياسية يف العامل  املشكل وهو يف األساس، عناصرها جندها تربوية
بالدرجة  تربوية فهي أخالقية نقول وعندما اقتصادية، أكثر مما هي يعيش أزمة أخالقية ثالث، الذيال

االختالسات  هذه وما وزرائه. شؤون تسيري على مرضه ينعكس األوىل، فالسياسي املريض أخالقيا،
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ا هو يف اليت نقرأ عنها يف وسائل اإلعالم إال دليل على أن املرض يف النفوس والعقول، أكثر مم
فاملاوردي نظر ملعاجلة مسألة الرتبية يف جوهرها وهي "النفس". النفس املريضة ال تنتج  األجسام.

والنفس اللوامة، والنفس األمارة بالسوء اليت تنزل  املطمئنة، النفس بني ما وشتان مريضا، سلوكا إال
لوث، ويرتع يف مزارع الشوك الرذائل والت قبو إىل من مدارج العال والسمو باإلنسان املكرم عقال،

(55)يف الصدور اليت القلوب تعمى ولكن األبصار ال تعمى فإهنا وحيبسها ورودا
. احلكيم  فإنّ  وهلذا

الصيين "كونفشيوس" يرى أن إصالح اململكة يكون بإصالح األسرة، وإصالح األسرة يكون 
 ذه مهمة رجال الرتبية. وه(56)بإصالح الفرد، وإصالح الفرد يكون بإصالح عقيدته ونفسه

والقائمني على شؤوهنا بدءا من الدولة مرورا باألسرة ووصوال إىل املريب. الدولة مطالبة بتخطيط 
سياسة تربوية تتماشى مع مشروع اجملتمع اجلزائري اإلسالمي الروح، والعريب اللسان، والعاملي 

. وهبذا ميكن بناء املنظومة الرتبوية مطالب بالسهر على التطبيق جهته من واملريب والوسائل. املناهج
 اليت ساهم املاوردي يف وضع أسسها العامة قبل غريه من رجال الرتبية يف العصر احلديث.
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 إشكالية تكامل الفلسفة والتاريخ

 
 شيكو بقلم د. يمينة                                                                  

  *بوزريعة*قسم الفلسفة المدرسة العليا لألساتذة                                               
 

فيما بينها. ومن ذلك تكامل التاريخ والفلسفة،  العلوم تكامل احلايل عصرنا يف املؤكد من بات     
 واحد. واستحالة الفصل بينهما، إىل درجة أن من املؤرخني الغربيني من يرى أهنما شيء

يرى أن " التاريخ فلسفة والفلسفة تاريخ  (1243-1882) (1)فاملؤرخ االجنليزي املعاصر كولينجوود
 .(2)ال أكثر "
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 لكن يبقى السؤال أين تكمن تلك العالقة، أو ذلك التكامل بني التاريخ والفلسفة ؟    
 بادر إىل األذهان، بلإن التأريخ كما هو معلوم لدى كل مؤرخ ليس عملية بسيطة، كما قد يت    

يقوم هبا املؤرخ، وكل مرحلة ال ختلو من الفلسفة بدءا بتحديد مفهوم  واملراحل اخلطوات من مجلة هو
 التاريخ إىل موضوعه فمنهجه واحلكم على قيمة الكتابات التارخيية.

معىن هذا  كإشكالية عديدة إشكاليات يطرح أنه نالحظ التاريخ، مبسألة حتديد مفهوم بدأنا فلو     
 أم فن أم ليس علما وما ترتب عن علم التاريخ كون والتاريخ وإشكالية بني اخلرب املصطلح والفرق

)أرسطو( كانت تدل على املعرفة،  عند تاريخ فكلمة فلسفة من ختلو ال مواقف من اإلشكاليات هذه
ية. ويقسمه إىل تاريخ باألمور اجلزئ العلم فهو )فرانسيس بيكون( مجع الوثائق، أما عند وعلى جمرد

 (3)طبيعي وتاريخ مدين.
لكن هذا التقسيم يرفضه بعض املؤرخني املعاصرين انطالقا من نظرة ال ختلو من فلسفة.      

( يقول:"الطبيعة ليس هلا تاريخ وال ميكن Collingwoodفاملؤرخ اإلجنليزي املعاصر )كولينجوود 
عن طريق اإلدراك احلسي، أو عن طريق أن يكون هلا تاريخ، سواء عرض هلا رجل العلم 

(4)التفكري"
هذا قائم على نظرة خاصة ملوضوع التاريخ، فهو يرى يف كتابه  وموقف كولينجوود 

 )فكرة التاريخ( أن الشرط الوحيد الذي يكفل وجود تاريخ للطبيعة 
يذهب  هوان تكون هذه الطبيعة مبثابة أفعال أو أعمال من تفكري البشر. وإىل مثل ذلك     

يف كتابه )مدخل إىل فلسفة التاريخ( حينما قال: "وعلى عكس احليوان فإن  (5))رميون آرون(
 اإلنسان ميلك تارخيا ألنه يصري عرب الزمن خالل ما ينجز من أعمال 

تستمر يف الوجود بعد مماته وألنه حيضن أعمال ومنجزات أسالفه وحيتفظ هبا". فرميون آرون يرفض 
يواين تاريخ ألن حياة هذه األخرية تقتصر على اجلانب البيولوجي فقط لذلك أن يكون للنوع احل

 والتكاثر والفناء". الوالدة عمليات يف إذن احليواين للنوع بالنسبة "يتخّلص التاريخ يقول
احليوان  ماهية اليت ختتلف كليا عن اإلنسان ماهية عن منفصل غري التاريخ أن آرون يرىفرميون      

 عرف تغريا أي "مل يتعلم بعضهم عن بعض شيئا ومل خيلف بعضهم لبعض شيئا"اليت ال ت
إىل التاريخ من زاوية سطحية أو على أنه جمرد أحداث، بل  ال تنظر فهذه النظرة للتاريخ وغريها     

 نظرة عميقة ال ختلو من فلسفة يف النظر إىل أمهية موضوع التاريخ وبالتايل حتديد معناه.
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وجود فالسفة  من ذلك على أدل وليس والفيلسوف. املؤرخ عمل بني ز ذلك التكاملوهنا يرب      
)ابن خلدون، أرنولد توينيب، كروتشة، كولينجوود  احلصر ال املثال سبيل على منهم نذكر مؤرخني

 وغريهم( اهتموا بتعريف التاريخ وموضوعه ومنهجه.
 ه رأى أن التاريخ ال خيلو من فلسفة عندماإن ابن خلدون كان مؤرخا وفيلسوفا فيما كتبه، ألن     

يف باطنه عند قوله: "أما بعد فإن فن التاريخ من  والتاريخ ظاهره يف التاريخ بني الفرق بيان حاول
الفنون اليت تتداوله األمم واألجيال...فهو يف ظاهره ال يزيد على أخبار عن األيام والدول والسوابق 

ر وحتقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات من القرون األول...ويف باطنه نظ
فابن خلدون يف هذا القول جيزم  (6)يف احلكمة عريق" أصيل لذلك فهو وأسباهبا عميق الوقائع

بتكامل التاريخ والفلسفة)أو احلكمة على حد تعبريه(، مبعىن أن املؤرخ جيب أن ال خيلو من فكر 
ع مادته، ألن املادة التارخيية ال تشكل وحدها تارخيا: فهي من فلسفي يرشده أثناء التأريخ بعد مج

إىل  جهة حتتاج إىل دراسة للتثبيت من صحتها، ويف هذا اجلانب يقول ابن خلدون: "فهو حمتاج
ينكبان به عن إىل احلق و  بصاحبهما يفضيان تثبتولل نظر وحسن متنوعة ومعارف متعددة مآخذ

ضرورة دراسة املادة التارخيية قبل االعتماد عليها  هذا على خلدونابن  واملغالط". فتأكيد املزالت
متثل اجلانب االبستيمولوجي الذي يهتم بنقد الوثيقة نقدا  عنها، وهي عند التأريخ مرحلة ال غىن

 داخليا ونقدا خارجيا، والتحذير من خطورة االعتماد على النقل يف اخلرب ملا ينجر عنه من أخطاء،

 اعتمد فيها على جمرد النقل ومل حتكم أصول العادة وقواعد السياسة األخبار إذا يقول: "ألن لذلك

يف االجتماع اإلنساين وال قيس الغائب منها بالشاهد واحلاضر بالذاهب  واألحوال وطبيعة العمران
 .(7)فرمبا مل يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم واحليد عن جادة الصدق"

املؤرخ إىل القواعد واملقاييس اليت جيب االلتزام هبا أثناء التأريخ  يرشد لالقو  هبذا خلدون وابن     
فاملؤرخ  اخلطأ، يف الوقوع جتنب وبالتايل عميقا، وفهمها فهما مادته التارخيية ليتمكن من التثبت من

حمتاج إىل منطق، يف ضوئه ميكنه التعرف على الزائد يف الكالم والزائف، خصوصا يف عصر ابن 
نقص يف هذا اجلانب، وقد أشار إىل ذلك عند قوله:  ن)عصر االحنطاط( وما شاهده مخلدون 

"وكثريا ما وقع للمؤرخني واملفسرين وأمية النقل من املغالط يف احلكايات والوقائع العتمادهم فيها 
 على جمرد النقل غثا أو مسينا ومل يعرضوها على أصوهلا وال قاسوها بأشباهها وال سربوها مبعيار

احلكمة والوقوف على طبائع الكائنات وحتكيم النظر والبصرية يف األخبار فضلوا عن احلق وتاهوا 
 .(8)يف بيداء الوهم والغلط"
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وابن خلدون مل يكتف بإرشاد املؤرخ إىل القواعد واملقاييس الفكرية اليت جيب االلتزام هبا أثناء      
ك بالتنبيه إىل األسباب النفسية اليت تدعو إىل املبالغة دراسة املادة التارخيية )الوثيقة(، بل اهتم كذل

يف اخلرب ونقله، فهو يشري إىل الذاتية اليت لعبت دورا كبريا يف تزييف اخلرب التارخيي، وقد ذكر أمثلة 
عديدة يف ذلك نذكر منها قوله: "وما ذلك إال لولوع النفس يف الغرائب وسهولة التجاوز على 

 تعقب واملنتقد.ويشرتي هلو احلديث ليضل عن سبيل اهلل".اللسان والغفلة على امل
ومل يكتف ابن خلدون بذكر هذه األسباب الظاهرة، للوقوع يف املغالط، بل هناك أسباب      

سطحي الفكر ومن هذه األسباب  لإلنسان تبدو أن ميكن وال البصر النافذ للحكيم إال تظهر ال خفية
واألجيال  األمم يف األحوال تبدل عن الذهول التاريخ يف اخلفي لطالغ "ومن يلي: ما خلدون ابن يذكر

بتبدل العصور ومرور األيام وهو داء دوي شديد اخلفاء إذ ال يقع إال بعد أحقاب متطاولة فال 
 .(2)يكاد يتفطن له اآلحاد من أهل اخلليفة"

أن أحوال األمم  وابن خلدون هنا يشري إىل قواعد تطور اجملتمعات عرب الزمان فهو يرى     
 مستقر، بل تتغري تدرجييا عرب الزمان وتنتقل من حال إىل ومنهاج واحدة وترية على تدوم ال وعوائدهم

اآلفاق  يف يقع فكذلك واألمصار واألوقات األشخاص يف ذلك يكون تعبريه "كما حد فعلى حال
 .(12)واألقطار واألزمنة والدول"

بن خلدون متثل اجلانب الباطين لدراسة املادة التارخيية وانتهاج فهذه اخلطوة اليت أشار إليها ا     
أسلوب الفهم فيها، وهذه اخلطوة تِؤدي إىل خطوة أخرى يف التأريخ وهي التفسري أو التأويل، 
وهذه املرحلة متثل اجلانب التأملي من فلسفة التاريخ قد يلجأ املؤرخ إىل بعد فلسفي معني يفسر 

 خيية، خصوصا فيما يتعلق بتاريخ الدول واحلضارات.به تطور األحداث التار 
على مقولة العصبية يف تفسري  مفنجد مثال نظرية التعاقب الدوري عند ابن خلدون اليت تقو      

 نشأة الدولة ومرورها باألطوار الثالثة )طور البداوة مث التحضر فاالحنطاط(.
 ن خلدون من قبل مفكرين ومؤرخني كبار نذكرويف هذا اجلانب جند اعرتافا وتقديرا كبريين الب     

أو إىل عرض  للوقائع اخلفية األسباب اكتشاف أحد إىل : "مل يسبقه(11)نيكولسون  مثال قول
األسباب اخللقية والروحية اليت تكمن خلف سطح الوقائع أو إىل اكتشاف قوانني التقدم 

 .(12)والتدهور"
"إنه يستلهم أحدا من السابقني وال  (13)أرنولد توينيب:وكتب عنه املؤرخ اإلنغليزي املعاصر      

قد تصور  العاملي مقدمته للتاريخ أنه يف مع لدى تابعيه اإلهلام قبس مل يثر بل أحد من معاصريه يدانيه
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. فهذه األقوال تنم عن قيمة فكر (14)وصاغ فلسفته للتاريخ تعد بال شك أعظم عمل من نوعه"
 بصدق عن أمهية ما قام به من مجع بني الفلسفة والتاريخ.ابن خلدون التارخيي تعرّب 

املؤرخني والفالسفة الغربيني، وهي مغايرة  من هذا املوضوع جند كذلك نظريات للعديد ويف     
ماركس وهي تتميز ببعدها االقتصادي يف  كارل عند التارخيية لفكر ابن خلدون التارخيي، مثل املادية

)الفكر هو الذي يقود  البعد امليتافيزيقي ذات التاريخ، ونظرية هيغل عرب تفسري تطور اجملتمعات
 الشعوب يف العامل(، ونظرية )التحدي واالستجابة( للمؤرخ اإلجنليزي املعاصر )أرنولد تويبيب(.

إىل غرض واحد وهو إمكانية فهم سري التاريخ،  هتدف هبا املختلفة النظريات مبشار هذه وكل     
يرى بعض املؤرخني أنه ال ميكن االستغناء عنها، يقول )لويس غوتشلك(  وهي خطوة فلسفية

Louis Gottschalk  ( املفكر التارخيي األمريكي املعاصر يف كتابه )كيف نفهم 1822)ولد سنة
األساس الوحيد  هي تظل ال احلقيقة فإن التارخيية، احلقائق لعرض خمتلفة طرقا هنالك التاريخ(: "ومبا أن

قيمة الكتابات التارخيية، إذ املعيار الثاين من املعايري اليت يزن هبا املرء تلك الكتابات للحكم على 
 .(15)هو ما تنطوي عليه مبادئ الكاتب الفلسفي من بصرية"

 يقاس هبا التغري عرب ألهنا متثل األسس اليت التاريخ يف الفلسفة ضرورة وجود الذين يرون من املفكرين غوتشلك ولويس     

ترتيبا زمنيا، بل هو كما يرى غوتشلك: "فحيث ال يتوفر إحساس بالتطور، قد  مرتبة أحداث مان. ألن التاريخ ليس جمردالز 
أن  جند تبويبا لتفاصيل تارخيية مرتبة ترتيبا زمنيا أو حسب نظام منطقي من العناوين الصغرية، غري أن هذا ال ميكن حبال

أو الركود أو االحنطاط، وكي يستطيع املرء أن يرى األشياء تنمو أو  و االتزانأو النمو أ يعرض قصة مستمرة هبا لألصول
لديه فلسفة يف األهداف  لديه فكرة عن ماهية النمو، أي أن تكون تكون ...ال بد أنفقط تنهار أو أهنا تظل على حاهلا

ة التاريخ سواء منها املادية أو املثالية أو . وهو هبذا القول يشري بطبيعة احلال إىل نظريات فلسف(16)ومقياس للصاحل والطاحل"
القائمة على العناية اإلهلية أو املؤمنة بتقدم البشرية أو عجزها عن بلوغ الكمال...اخل. وهو ما ال ينبغي على املؤرخ أن 

هة وفطنة يتغافله بل جيب االهتمام به واحلكم عليه ولكن يف ضوء مقاييس جيب أن تتوفر يف املؤرخ ليحكم عليها يف نبا
ولذلك يقول )لويس غوتشلك( "حيتاج املؤرخ إىل بعض القواعد الفلسفية واألخالقية ال ليضع تارخيا يتجاوز جمرد تبويب 

 .(17)احلقائق بل أيضا لكي حيكم يف فطنة على الكتابات التارخيية اليت ينتجها غريه"
           لفلسفة يف التاريخ، وهو املنهج. فاحلكم إن هذا القول ـل )لويس غوتشلك( ينبهنا كذلك إىل دور آخر ل     

ولكن املنهج الذي يتبعه املؤرخ،  على الكتابات التارخيية ال يقتصر فقط على ما حتمله من فلسفة لتفسري الصريورة التارخيية،
هذه النقطة  وال خيفى ما للفلسفة من دور يف هذا اجلانب والنقاش احلاد الذي دار بني الفالسفة و املؤرخني حول
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ذلك النقاش احلاد الذي دار  كان أساسها املنهج التارخيي ظهور نظريات يف بالذات، وما ترتب عنه من مواقف أدت إىل
 حول مسألة صفة العلم أو نفيه عن التاريخ.

عدين، بل توجد صلة ال ميكن الفصل بني الفلسفة والتاريخ واعتبارمها ميدانني متبا مما تقدم أنه وما ميكن أن خنلص إليه     
 قوية بينهما لتقدمي عمل تارخيي متكامل.
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 :دـتمهي
نظرياته وحماور كتبه حول ضرورة تأسيس فلسفة عربية جممل أفكار طه عبد الرمحن و  تدور     

غل األستاذ طه عبد . ويبدو أن اهلم املركزي الذي يشتنفك عن إيثار الفلسفة الغربية ومنهاجها
واالجرتار والتقليد والنقل إىل زمن اإلبداع  دائرة التكرار اخلروج من يف كيفية الرمحان هو التفكري

 الفلسفي.
يف خطابه الفلسفي. ويذهب إىل أن اخلصوصية  حيزا مهما والكونية وحتتل مسألة اخلصوصية     

يف اإلجابة عن  اإلبداع والتواصل؛ يف اإلبداع هدور  ليستعيد للخطاب الفلسفي العريب والكونية الزمتان
األسئلة امللحة يف سياقها العريب اإلسالمي، والتواصل مع اخلطابات الفلسفية األخرى باعتبار أن 

 مرحلة العوملة تفرض تواصال .
للعريب نصيب فلسفي ينبغي فاخلصوصية اشتغال على افتكاك االعرتاف من اآلخر على أن      

ِقر خبصوصية هذا النصيب الفلسفي، مبعىن آخر أن العريب حيتاج إىل االعرتاف باحلاجة لغريه أن يُ 
، ليندرج يف غناءعن غريه ال مَتَيُّز االنقطاع ولكن مَتَيُّز التكميل واال فلسفة يتميز هبا العريب إىل إجياد

 .سياق كونية القول الفلسفي لإلنسانية
ب الطاهوي واستكناه مقوليت اخلصوصية والكونية يف وتأيت هذه الورقة سعيا إىل حتليل اخلطا

خطاب فلسفي عريب راهن يستجيب لقضايانا الراهنة  إنتاج يف مسامهتهما وكيفية عنده، جدليتهما
 ويعرب عنها فلسفيا.

 
 

 :مقدمتان
 الفلسفة خطاب وموقف وثيق الصلة بالوضع احلضاري. المقدمة األولى:

فكر بال زمان وال مكان، بال زمان وبال حضارة،  جمرد فةيقول حسن حنفي: "ليست الفلس     
الوضع  حضارة...هذا عن ويعرب جيل، وخيدم جمتمعاً، عصر، ويقوم به ينشأ يف إمنا هي نظام فكري

هو الذي دعانا يف حقيقة األمر إىل التفكري يف عالقة الفلسفة باملوقف احلضاري جليل حمدد هو 
تظهر يف كل عصر وال ميكن تعميمها إال بقدر عموم  واجتماعية ةونفسي ذهنية جيلنا...هناك أبنية

 النفس اإلنسانية وإطالق العقل البشري. وهو يف احلقيقة عموم ال يأيت إال بعد خصوص".
 

 مدرستا الفلسفة اإلسالمية. المقدمة الثانية:
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تعامل مع اخلطاب إن الدارس لتاريخ الفلسفة اإلسالمية يتبني وجود مدرستني متباينتني يف ال     
الفلسفي اإلغريقي وغريه؛ مدرسة تقليدية تبنت املنظومة اإلغريقية وأنتجت من داخلها بأدواهتا 

إليها بعض اإلضافات اجلزئية نقدية أو بنائية، وميثلها خط الفارايب وابن سينا وابن رشد  وأضافت
ج فيه واالستشكال وفقه ومن لف لفهم. والفلسفة حبسب هذه املدرسة خطاب كوين ينبغي االندرا 

 من خارج املنظومة أنتجت نقدية مدرسة فهي األخرى املدرسة وأما وفق طرائقه ومضامينه. واالشتغال

وأدرجتها يف سياق حضاري إسالمي  مباحثها أو مفاهيمها ولكنها قامت بتقريب بعض اإلغريقية،
 يستعمل جماال تداوليا خاصا.

ابن تيمية وابن خلدون ومن لف لفهم. والفلسفة هبذا االعتبار وهي املدرسة اليت ميثلها الغزايل و 
 خطاب ليس كونيا إن يف طرائقه وإن يف مضامينه.

إن املقدمتني السابقيت الذكر متهدان لنا الدخول إىل موضوعنا املتعلق باخلطاب الفلسفي عند طه 
 خطابه الفلسفي، عبد الرمحن، ومن بعد ذلك مفهوم الكونية واخلصوصية وكيفية اشتغاهلما يف

 وجمال اشتغاهلما.
 

 المشروع الطاهوي: نقد وتأسيس -أوالا 
ولكن قبل تناول مسأليت الكونية واخلصوصية حناول رسم صورة عامة للخطاب الفلسفي عند      

 النقد والتأسيس. فكيف ذلك؟ مها؛ متكاملتني خطوتني على يقوم تصورنا عبد الرمحن، والذي يف طه

بدور بارز يف  قد ساهمو ، نيماضاملشكل و يف الالفكري الفلسفي لطه عبد الرمحن  ميز اإلنتاجيت
الفلسفة  تدريس يف اخنراطه منذ اللغة بفلسفة املتعلقة القضايا وجممل واملنطقي الدرس الفلسفي تطوير

يف هناية الستينيات من القرن املنصرم، وأمثرت جهوده مكاسب نظرية وعملية تبلورت يف  يف املغرب
 .آلونة األخرية يف جمال اآلليات املنهجية املنتجة للخطاب الفلسفيا
اجلهد العميق املبذول يف  يدرك ذلكمؤلفاته اليت أجنزها خالل العقود الثالثة املاضية الناظر يف و 

عن سبل استئناف التحرير والتنوير من  البحث يف املتفاين واإلخالص والفلسفية الفكرية اختياراته بلورة
 .لدخول بقوة يف أفق النهضة وروح احلداثة املفقود منذ قرونأجل ا

توجهت إصداراته األوىل إىل جمال املنطق وفلسفة اللغة وكان مصنفه "اللغة والفلسفة" باكورة 
وكشفت عن قدراته  الكربى انطالقته شهد الثمانينيات عقد هناية أن غري .السبعينيات هناية يف إنتاجه
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أصول  "يف مصنفاته يف جليا ذلك ظهر العريب. الفكر قد التصورات السائدة يفاملذهلة يف ن السجالية
 .و"العمل الديين وجتديد العقل" و"جتديد املنهج يف تقومي الرتاث" احلوار وجتديد علم الكالم"

"فقه الفلسفة"  كتاب خالل من ويف التسعينيات توجهت عنايته إىل إعادة االعتبار للقول الفلسفي
"اللسان وامليزان أو كتاب والتأثيل"، و  املفهوم كتاب والرتمجة" و"القول الفلسفي، لفلسفة"ابقسميه؛ 

استثمار  خالل من للحداثة األخالقي النقد سياق يف األخرية همؤلفات أيتت حني يف ".العقلي التكوثر
اجلاهلة والغافلة  التصدي للنزعات املادية يف التجربة األخالقية وإعادة االعتبار ألمهية ولفت االنتباه

أعلى مراتب العقل القادر على إضفاء املعىن  باعتباره واستبداله بالعقل املؤيد للعقل احلداثي اجملرد،
كتابه "سؤال األخالق، مسامهة يف النقد األخالقي   أنيف شؤون الفكر واحلياة، وميكن القول 

تعترب مؤلفاته . كما اءة مشروعهللحداثة الغربية" أحد أهم املسامهات النظرية اليت متكن من قر 
الفلسفي"  االختالف يف احلق العريب"هي  املؤلفات وهذه شروحا وتوسيعا جململ أطروحاته الالحقة
احلداثة، املدخل إىل تأسيس  "روح كتاب أصدره ما خرآو  الفكري" االختالف يف اإلسالمي و"احلق

 ".احلداثة اإلسالمية
وع الطاهوي جيعلنا ننظر إىل مشروعه الفكري على أنه إن ما سبق من فقرات عن املشر      

مشروع نقد وتأسيس. فهو مل يكتف بالنقد ولكن مارس عملية تنظري وتأسيس فكري ونطري 
باعتباره حراك تارخيي وجمتمعي يهدف إىل حتقيق املقدس يف جمال تارخيي  جهة، من لليقظة الدينية

 .ةت الرؤية اإلسالميهو األمة اإلسالمية باعتبارها حتقيقا ملقوال
ومن جهة أخرى فإنه سعى إىل تزويد عملية احلراك هذه بزاد معريف وتنظريي متثل أساسا يف      

وتعمل على إنتاج خطاب فلسفي إسالمي  اإلسالمية الرؤية من تنطلق لفلسفة إسالمية التأسيس
 مأصول غري منقول وموصول غري مفصول.

املقلدة  احلداثية اخلطابات من وملحقاته الغريب احلداثي اخلطاب قدن كما أنه توجه من جهة ثالثة إىل
 يف العامل العريب اإلسالمي.

 
 التأسيس النظري لليقضة الدينية: -2
العمل "جوهرية بلورها يف مقدمة كتاب  فكرة من النقدي مشروعه يف عبد الرمحنطه ينطلق      

 س النظري لليقظة الدينية من خالل بناء وتركيبالديين وجتديد العقل" قوامها املسامهة يف التأسي

 سندها الفكري والفلسفي املؤسس على الفكر العلمي احملرر على شروط العقالنية املعاصرة،
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لدخول يف التجربة اإلميانية احلية اليت حتمل اإلنسان وهتيئتها ل ،االختالف يف الغلو آفة من وختليصها
 .ملذهبية الضيقةعلى الرتفع عن النزاعات والصراعات ا

وال بد من الشروع يف  مؤسس"، فلسفي "تبصري إىل تفتقد املعاصرة اإلسالمية التجديد ةحرك فان وهلذا
 ومها: شرط الدخول يف شرطيها األساسيينعملية التجديد املنتظر من األمة اإلسالمية بتحقيق 

وشرط مباشرة  .عملية التخلقالنفاذ إىل عمق الذات للوصول إىل  من متكن اليت اإلميانية التجربة
 .التعقل املبين على استيعاب أدوات النظر املنهجي الذي ميكن من جتدد السند العقلي

الشمول والتكامل، فالعقالنية  خباصية يتسم متجدد ديين فكر بناء إىل سبيل ال الشرطني هذين وبدون
والعقيدة  الفكر ملعطيات والتجزيئية يةالتفاضل االختزالية املقاربات خالل من هبا الظفر ميكن ال األمسى

 .اإلسالمية
 

 التأسيس لفلسفة أخالقية إسالمية: -1
بناء فلسفة أخالقية إسالمية بواسطة املفاهيم السابقة مستحضرا  إىلطه عبد الرمحن  سعىي     

ال ومسلمة ، املسلمات األساسية يف نقد واقع احلداثة الغربية وهي: مسلمة ال إنسان بغري أخالق
ويصل يف هناية النقد إىل أن األخالق اإلسالمية أخالق كونية عميقة حركية، . أخالق بغري دين

 مقابل األخالق احمللية السطحية واجلمودية، اليت تولدت بفعل سيادة احلضارة احلديثة القائمة على

  :اهرحماصرة متعددة األوجه واملظاهر على اإلسالم، وتتمثل هذه احملاصرة يف عدة مظ ضرب
حماصرة خارجية ترى يف اإلسالم عمال إرهابيا وخطرا حضاريا وذلك بسبب  األولى: -       

 .توظيفه يف مقاومة الغزو االستعماري والتصدي للمركزية احلضارية الغربية

اإلسالم،  إىل العودة من السائدة والدول األنظمة مواقف تتمثل يف داخلية حماصرة والثانية: -       
احلركات واجلمعيات واملنظمات واجلماعات اليت تدعو  على خمتلف أشكال التضييق ارسحيث مت

 .إىل الرجوع إىل اإلسالم

الدعاة يف االقتباس واإلتباع وانتقال العمل  بعض وقوع يف وتتمثل حماصرة ذاتية :والثالثة -       
التأنيس" "التسييس والتسيس بدل من اجملال التنويري الرباين، وهو جمال الرتبية اخللقية إىل جمال 

الذي يقوم على السياسة األخالقية اليت ال تربط التخلق حبيازة السلطة، وحصار ذايت آخر يتمثل 
املتلبس  الضال على اجملرد نظرها يف وتقتصر العمل على النظر اليت تقدم يف شيوع العقالنية التجريدية

 .بدال من التوسل إىل املعرفة بالعقل املؤيد
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عبد الرمحن أن السبيل األمثل لرفع ضروب احملاصرة املفروضة على اإلسالم يكون عن طه يرى و 
 .طريق التوسل باألساليب التنويرية والتحررية اليت ينتج عنها متام العمل وحتقيق االكتفاء

 

 نقد مشروع الحداثة: -9
املدخل إىل  :"روح احلداثةعمل طه عبد الرمحن على توسيع مفاهيمه السابقة يف كتابه األخري      

على دعاة احلداثة والتقليد، وبني األسس الشنيعة اليت  واسعة محلة تأسيس احلداثة اإلسالمية" وشن
إن  املتأخرين، بل يقلدون احلداثيني فإن املتقدمني، يقلدون فإذا كان التقليديون .حتكم تقليد احلداثيني

 ألن احلداثة والتقليد حسب الرتاثيني، تقليد من أشنع يبدو -عبد الرمحنطه حبسب - تقليد احلداثيني

 .ال يفرتقان صنوان تقريرهم مبوجب والتقليد أن الرتاث يف حني جيتمعان، تعريفهم ضدان ال
ويسعى يف جممل أطروحاته إىل أن يبّصر احلداثيني مبدى التقليد الذي أصاهبم، وحرمهم من      

اليت جيب حتصيلها وتوصيلها  "روح الحداثةيق بني "فتح فضاء اإلبداع، وذلك عن طريق التفر 
" الذي ال إشكال يف تركه وجتاوزه إىل واقع غريه ال يقل عنه حداثة، واقع الحداثةوحفظها، و"

 وبالنسبة للرتاثيني يطمح بأن خيرجوا من رق التقليد املعوق، بفتح فضاء االجتهاد، وال يتم ذلك إال

لى مقتضى التداول اإلسالمي اليت جتتمع فيها مبادئ الرشد ع احلداثة روح طريق تطبيق بسلوك
اليت انبنت على االستنساخ وليس  املقلدة احلداثية القراءات بتجاوز والنقد والشمول والذي يسمح

 .االستكشاف وعملت على تعطيل اإلبداع املوصول
 

 .سبيل الخروج من التقليد: جدلية الكونية والخصوصية -ثانياا 
أن نستمد أفكارنا و مقتضى خصائص ذواتنا،  نتفلسف على أن أننا ميكن عبد الرمحن طه يرى     

أن نضع فلسفة على مقاسنا؛ نابعة من تراثنا وواقعنا، و من مقومات جمالنا التداويل اإلسالمي، 
 ونرفض ما يُقرره غرينا لنا.

واملعاصرة، بل وحىت لكثري من األطروحات الفلسفية العربية احلديثة  مناقض يف جوهره وهذا     
الفلسفي واخلطاب الفلسفي املهيمن سواء مب   االندراج يف القول أن ال مندوحة من القدمية؛ اليت ترى

 كان يف شكله اإلغريقي الغابر أم شكله الغريب احلداثي وما بعد احلداثي. 
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عصر الفلسفي ألهنا توجب االندماج الكلي يف ال باجلمود احلداثة الفلسفية يصفولذلك فإنه      
الوقوع يف فلسفة منغلقة ألهنم  يف العرب ويتهم املتفلسفة، على مقتضى ما قرره الغري يف التفلسف

 الك الفكرية على نفس األشكال املنهجية.سخيوضون يف نفس امل
" رهانه األساس والدعوى األساسية فيه أنه: الحق العربي في االختالف الفلسفيبل إن كتابه "

 طري اليت دخلت عليه".ايتحرر هذا القول من األس حىت العريب الفلسفي القول داع يفال يقوم اإلب"
تكمن يف القول بعاملية أو كونية اخلطاب الفلسفي  -طه عبد الرمحن كما يسميها- األساطري هذه

االختالف وضرورة تبنينا له يف الطرائق واملضامني. لكن الواقع يدل على االختالف بني الناس، ف
 وجودية  يف وجه العوملة .  حقيقة

فباالختالف بني فلسفات األقوام ُتصان اجلماعة البشرية وتتقوى، وحني ُيصبح ذلك االختالف 
أمام وأكرب التحديات . مبثابة ميثاق فلسفي بني األقوام يكون هلا حقها يف التفلسف والقدرة عليه

ة ، وتبعية أبناء يعرب لنظرياهتا دعوى عاملية الفلسفة، مع ارتكاسها يف اليهوديحق االختالف 
 واستشكاالهتا، وما أحاط هبا من أساطري.

متنع والقول الفلسفي العريب بوجه خاص،  عموما، الفلسفي إن األساطري اليت أحاطت بالقول     
تقديسا جيعل املتفلسف العريب  ومضمونا؛ شكال األصلي الفلسفي القول تقديس أمهها ؛من االبتكار

اعتبار ذلك القول الفلسفي  إال التقديس ذلك يدفع ومضمونا. وال قول مقابال شكاليضع لذلك ال
جمرد خطاب موجه إىل متلق بغرض إفهامه مقصودا معينا. فحني يتبني املتفلسف العريب اخلاصية 

 اخلطابية للقول الفلسفي األصلي؛ يستقل بفكره ويستطيع أن يبتكر ما ُيضاهيه.
املتعلقة مبيالد الفلسفة عند اليونان. فاملتفلسف العريب  وهي االخرتاع نوهناك أسطورة متنع م     

ومعاصرين  النبوة معدن من آخذين الفالسفة أوائل وجيعل الفلسفة، لظهور األسطوري بالسياق ُيسلم
لألنبياء والرسل. ولدفع هذه األسطورة ينبغي للمتفلسف العريب أن يتحقق بأن القول الفلسفي 

 وارد بلسان املتلقي؛ " أي أنه ال بيانية بالنسبة إىل املتلقي خارج لسانه".بيان أي خطاب 
ومعجزة يف حدث نقلها إىل العرب، على  ،ولدفع أسطورة أن الفلسفة معجزة يف ظهورها     

املتفلسف العريب أن يستنبط من القول الطبيعي الذي ألفه مفاهيم وظيفية وأن يُظهر فيه أسبابا 
وسل بالقول الفلسفي العريب يف كل نقل للقول الفلسفي األجنيب؛ فهو يُولد من فلسفية ، وأن يت

أقواله الطبيعية "أقوال فلسفية تنتفي فيها أسباب األسطورة، سواء ما تعلق منها بأصل الفلسفة أو 
 ما تعلق بأشخاص الفالسفة".
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اضاته عليها، وهو ما ولدفع هذه األساطري يناقش طه عبد الرمحن دعوى كونية الفلسفة ويقدم اعرت 
 سنناقشه يف ما يلي: 

 
 كونية الفلسفة: الدعوى واالعتراض:  -2
تعدد تعاريف الفلسفة بتعدد الفالسفة، فإنه ال مانع من حصرها  عبد الرمحن أنه مع يرى طه     

تنبين على حتديد مضمون الفلسفة.  االستشكالية، اليت قسم التعاريف أحدهما:كبريين؛  يف قسمني
تعرف الفلسفة بكوهنا مجلة من اإلشكاالت واألسئلة اليت يتوىل الفيلسوف إثارهتا، وجيتهد يف إذ 

استنباطها.  يف وجيتهد طلبها الفيلسوف يتوىل اليت مجلة من احلقائق والنتائج اإلجابة عنها، أو بكوهنا
الفلسفة بكوهنا  تعرف إذ الفلسفة. منهج حتديد على تنبين اليت االستداللية، قسم التعاريف وثانيهما:

 طريقة يف البحث ختتص مبمارسة االستدالل املنطقي أو استعمال النظر النقدي.
 
 الدعوى: -أ
"الكونية" على الفلسفة؛ فاحلقائق واإلشكاالت  صفة إسناد يتفقان على غري أن كال القسمني     

ونية"؛ وكذلك الطريقة عن "مضامني ك عبارة أصحابه عند تكون اإلستشكايل التعريف يقررها اليت
 املنطقية والنقدية اليت يقررها التعريف االستداليل تكون عند أهله عبارة عن  "منهج كوين".

اليت تقلبت فيهما  األطوار باختالف خيتلف "الكونية" مفهوم أن لنا يبني التارخيي غري أن املنظور     
فيهما الفلسفة تارخييا؛ الطور اإلغريقي الطورين الرئيسيني اللذين تقلبت  الفلسفة؛ وبعبارة أخرى

 والطور األورويب، ولذلك فقد أخذ مفهوم الكلية مدلولني:
 
عاقلة،  كائنات هي حيث من اإلنسان مجيع أفراد فاملراد بالكلي ما يصدق على الكلية: -1       

ا تعم أفراد وضده اجلزئي. فإذا قيل الفلسفة الكونية فاملقصود هنا هو أن قضاياها ومسالكها مع
البشر مجيعاً، حبيث تكون هذه الكونية ذات صبغة أنطولوجية. وهذا املعىن للكونية خيص الطور 

 ق.م. 6اإلغريقي من أطوار املمارسة الفلسفية. بداية من القرن 
 

ما يصدق على مجيع أقطار األرض من حيث هي دول قائمة،  واملراد بالعامليالعالمية:  -2       
تعم أقطار األرض مجيعاَ.  ومسالكها الكونية فاملقصود أن قضاياها . فإذا قيل الفلسفةوضده احمللي
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حبيث تكون هذه الكونية ذات صبغة جغرافية أو باألحرى سياسية. نظرا القرتاهنا بإرادة النفوذ 
 م.17بداية من القرن  الفلسفية، املمارسة أطوار والسلطة. وهذا املدلول خيص الطور األورويب من

 
 االعتراضات على الدعوى: -أ

 االعتراضات العامة:
فأي فلسفة مهما كانت، هي نتاج  ارتباط الفلسفة بالسياق التاريخي االجتماعي: -1       

سياق تارخيي ونطاق اجتماعي خمصوص، وال وجود لفلسفة بال هذا السياق التارخيي وال هذا 
 و األمة الواحدة.النطاق االجتماعي، سواء على مستوى الفرد الواحد أ

ارتباط الفلسفة بالسياق اللغوي األديب. فاللغة هي احملل الذي يتشكل فيه القول الفلسفي، وال 
تشكل هلذا القول بغري تأثر مبحله اللغوي، وملا تعددت اللغات واأللسن، جاز أن تتعدد املضامني 

 الفلسفية باختالف األلسن اليت تنقلها.
 

يف آرائهم  خيتلفون الواحدة األمة داخل الفالسفة إن ي بين الفالسفة:االختالف الفكر  -1       
كانت الفلسفة يف  وإذا وغريها. واهليجلية والرشدية واألرسطية والغزالية فيقال: األفالطونية وأفكارهم

هبذا االختالف الشديد بني أفرادها، فكيف يكون حاهلا عندما يتعلق األمر بأمم  األمة الواحدة
 يما بينها. ال شك أن االختالف يكون أشد.العامل ف

 
إىل أقسام خمتلفة  الفلسفة يقسموا أن الفلسفة مؤرخو تعّود التصنيف القومي للفلسفة: -9       

و"الفلسفة  الفرنسية" و"الفلسفة اليونانية" "الفلسفة يقولوا كأن متعددة قومية فلسفات عبارة عن هي
دون فرق جوهري.  الفلسفية املادة لعرض إجرائي التقسيم هذا أن األملانية" ...أخل. وال ميكن القول

قد خيصون فلسفة معينة بأوصاف حمددة كأن يقولوا "الفلسفة املثالية  حدهماأوذلك لسببني؛ 
األملانية"، و"العقالنية الفرنسية" و"التجريبية االجنليزية". والثاين، أن الفالسفة أنفسهم يلجئون إىل 

 ون أنفسهم على أقوامهم بدل إرساهلا غري منسوبة.هذا التقسيم فينسب
 

 االعتراضات على دعوى الكونية الكيانية )األنطولوجية( للفلسفة. -ب

انفكاك وحدة العقل عن وحدة الطبيعة اإلنسانية. فهناك من يرى العقل جوهرا،  -1         
 وهناك من يراه فعالية كبقية الفعاليات اإلدراكية.
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كاك وحدة الفلسفة عن وحدة العقل. ولو فرضنا مبدأ احتاد العقل، ال يلزم منه انف -2         
بالضرورة احتاد الفلسفة؛ ذلك أن العقل، لو فرضناه واحدا، فإن فعالياته ليست واحدة. وهلذا 

 فمبدأ وحدة العقل ال يوجب وحدة الفلسفة.

الفلسفة  يف االشرتاك مبدأ إن فة.الفلس يف االشرتاك عن الفكرية الصفات وحدة انفكاك -3         
ال يلزم عنه بالضرورة وجود مجلة من الصفات الفكرية احملددة اليت تشرتك فيها كل الفلسفات على 

 حنو واحد.
 

 االعتراضات على دعوى الكونية العالمية )الجغرافية أو السياسية( للفلسفة: -ت

مفهوم  يقيد "األوروبية" وصف أن من رغمال على األوروبية: رد الفلسفة إلى الفلسفة -2        
تعاملوا مع هذا املفهوم كما لو  الغرب فالسفة فإن األوروبية، "الفلسفة"، فيجعلها حمصورة يف املنطقة

 أن داللته كانت مطلقة. 
 

أوروبا مسامهات خمتلفة ومتفاوتة  ألقطار الفلسفة األلمانية: إلى األوروبية الفلسفة رد -1        
وكان حظ أملانيا أوفر احلظوظ يف هذه النهضة، لكن فالسفة األملان  ضة الفلسفية احلديثة،يف النه

عياال  األوروبية الفلسفات باقي ويعتربون األوروبيني، من غريهم عن الفلسفية بالغوا يف نزع األصالة
الفالسفة  رصح فقد اليونانية الفلسفة عن متفرعة األوروبية الفلسفة كانت وملا األصيل. فكرهم على

منهم خلصوصية الفلسفة األملانية وفضلها  إبرازا اإلغريق. على فلسفتهم أصول يرفعوا أن على األملان
 على غريها. وهذا يضيق من الكونية السياسية للفلسفة يف حصرها يف أملانيا بدل أوروبا.

 

عامليا للثقافة اليهودية.  مركزا 18أضحت أملانيا منذ هناية ق  :تهويد الفلسفة األلمانية -9        
 وجتلى تأثري الثقافة اليهودية يف اجملال الفلسفي بأشكال خمتلفة:

أملانيا تأثروا بفالسفة اليهود، وأن اإلصالح الديين الذي تزعمه مارتن لوثر  أن أعظم فالسفة     
اختالف  على ألملان،ا فالسفة أن كما اليهودية. من تزداد قربا الربوتستانتية صورهتا يف املسيحية جعل

اجتاهاهتم ونزعاهتم، كانوا يقتبسون على األقل بعض مفاهيمهم احملورية وأفكارهم اجلوهرية من  
" كما كانوا يضمنون تآليفهم ونصوصهم اجتهادات وتأويالت يهودية، سواء التوراةكتاب "

م خلعوا عليها وصفا أصرحوا بذلك أم ال، وسواء أتركوا هذه املعاين واحلقائق على وصفها الديين أ
 علمانيا.
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كما أن الفلسفة اليهودية قامت بدور الوسيط بني الفلسفة "اليونانية" والفلسفة "األملانية"،      
النموذج يف التداخل بني ما هو أملاين  كانطأركان العقالنية اجملردة اليت جتمعهما، وميثل  ووطدت

والعقيدة الربوتستانتية، والتماس املفاهيم من وما هو يهودي من خالل: التأثر بفالسفة اليهود، 
 التوراة، والتوجه العقالين اجملرد.

 

أخذوا  اليت واحلقوق التحرر فرصة اليهود استغل لقد المتهودة: األلمانية الفلسفة تسييس -6        
 االقتصاد بدوالي إىل ينفذوا لكي الفرنسية الثورة منذ استجدت اليت األوروبية الظروف يف هبا يتمتعون

إنشاء  بدأ اليهود يشتغلون على والعرقيات القوميات وملا قامت التجارة ومصادر اإلنتاج، ومسالك
الفكر  قومية هلم ختصهم. وساهم الفالسفة اليهود يف التنظري لذلك إىل أن غدونا نشهد يف جمال

ودي فيه، عن تشكل فضاء فلسفي يهودي عاملي، يندمج فيه غري اليهودي اندماج اليه احلديث
وهذا يعين أن الفلسفة القومية اليهودية استطاعت أن تتسرت على أصلها  أو عن غري قصد، قصد

القومي، وتنزل نفسها مرتبة الفلسفة العاملية، حبيث مت الدخول اآلن يف الطور الثاين من هتويد 
 مة.الفلسفة، فبعد هتويد الفلسفة األملانية خاصة، جاءت مرحلة هتويد الفلسفة عا

 نقض دعوى الكونية والتمهيد للخصوصية: -ثالثاا 
بناء على االعرتاضات السابقة على الكونية الكيانية للفلسفة، ال بد من القول جبزئيتها أو      

الفلسفة ترتبط بفئة الفالسفة الذين نشأوا يف حضن ثقايف خاص هو بالذات  خبصوصيتها. أي أن
يق ليست فلسفة كونية كما شاع وذاع، وإمنا هي فلسفة قومية  احلضن "اليوناين"؛ لذا ففلسفة اإلغر 

 كما كان تارخيهم قوميا وكان أدهبم قوميا وكانت أساطريهم أساطري قومية.
 وبناء على االعرتاضات على الكونية السياسية للفلسفة، اليت ينتجها النظام العاملي اجلديد، أو     

فإنه يتبني أهنا ليست على احلقيقة إال  العاملية" و "الفلسفة"العاملية يف الفلسفة" أ أصبح يسمى بـ ما
فلسفة قومية مبنية على أصول الرتاث اليهودي املسخر ألغراض سياسية، أو قل فلسفة قومية مبنية 

 على اليهودية املسيسة.
مبعىن آخر، فإن "هذا الفضاء الفلسفي" ال عاملية حقيقة فيه، وإمنا هو فضاء فكري قومي      

على اجلميع بأسباب ال صلة هلا بالفلسفة"؛ و"العاملية املفروضة"  معمم "فضاء العامل، على روضمف
مفهوم سكوين ينبين على مبدأ حدود املكان ولو متتد هذه احلدود إىل العامل كله بواسطة القوة 

 املادية واهليمنة السياسية.
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قومي. وهذا يدفعنا إىل أن نتساءل  وعامليته خطاب جزئي املروج لكونيته فاخلطاب الفلسفي     
مع طه عبد الرمحن: هل املتفلسفة العرب املعاصرون انتبهوا إىل وجود هذا التهويد يف للفلسفة 
احلديثة أم أن اعتقادهم فيها كاعتقاد أسالفهم يف الفلسفة "اليونانية"، وهو أن الفلسفة هي دائما 

 وأبدا معرفة كونية؟
 ه ال مندوحة من خصوصية تعطينا التميز ومتلكنا احلق يف االختالفيرى طه عبد الرمحن أن     

ما جيب للعريب من نصيب فلسفي حبيث واخلصوصية يف مقابل كونية مدعاة. وهذه اخلصوصية هي 
الفلسفي، مبعىن آخر أن العريب حيتاج إىل االعرتاف باحلاجة  هذا النصيب خبصوصية لغريه أن يُِقر ينبغي

 .واإلغناء مَتَيُّز التكميلهبا العريب عن غريه ال مَتَيُّز االنقطاع ولكن  تميزإىل إجياد فلسفة ي
 
 الخصوصية مهد الكونية: -2

 أنأوالمها  ، وذلك من جهتني؛الكونية الفلسفية مهدتشكل اخلصوصية الفلسفية  فهذه     

ولغايات  ،صوصةوينشئه بقيم خم ،تداول خاص جمال من ينشئه فلسفيا فكرا يـُْنِشئ الذي الفيلسوف
أو جيعل ذلك اجملال التداويل الذي  تلك القيم جيعل إىل رتبة أنه يرتقي هبذا الفكر ولكن .خمصوصة

 . وعلى كل القيم انطلق منه مفتوحا على كل اجملاالت
جمتمع خاص بقيم خاصة  خاص يف موقع فيلسوف له إال عن تصدر ال الفلسفة فإذاً احلقيقة أن     

ذا كانت ؛ إي إالكونية أن اخلصوصية هي جسد هو آخر اجانب هناك أن وثانيتهما .خاصة ومبقاصد
أن تلبس لباس لغة خمصوصة وتـُْنَطق يف جمتمع خاص  هناك كونية أو معان كونية فال ميكن إال

أنه البد من لباس خصوصي للمعاين الكونية ولو ُوِجدت  خمصوصة، مبعىن آخر لغايات وتستخدم
 .الكونية هي عبارة عن معان تلبس لباس اخلصوصيات املختلفة آخر أنهذه املعاين مبعىن 

 الخصوصية تثري المشترك اإلنساني: -1
هي املآل الذي تتصاعد و اإلطار األوسع  هي الكونية إن قائل يقول رمبا أنه الرمحن عبد طه يرى     

يات واخلصوصيات املختلفة وتأمل بالوصول إىل مشرتك إنساين متجاوز للقوم إليه اخلصوصيات
 غينتو  ريذهب إىل أن األمر يكون بالعكس. فاخلصوصية تثم غري أنه وغري ذلك؟ واألديان الثقافية

 ألنه خيرج هبا عن مقتضى ما ميكن أن نسميه بالفلسفة الواحدة حبيث تـُْفَرض املشرتك اإلنساين،

هذا املشرتك الكوين ال  على مجيع األمم مث ثانيا هذا الفرض حىت إذا كان هناك مشرتك كوين فإن
فرنسي وموقع أملاين وموقع إجنليزي  من مواقع معينة، البد أن يكون هناك موقع يبلغ دائما إال
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الكونية ليست إال جمموعة خصوصيات متضافرة فيما  ليخرج هذا الكون إىل الناس، فإذًا احلقيقة
الواحد ال ميكن أن ندركه  لشيء واحد ولكن ذلك الشيء خمتلفة منظورات كأهنا عبارة عن بينها

 .اخلصوصيات هذه خالل من إمنا ندركه دائما اخلصوصيات هذه هو مستقل عن يف ذاته من حيث
ولكن تصور العدل يف هذا اجملتمع  ا،كوني  االعدل يعين مفهومف مثال لو أخذنا مفهوم العدل،ف

خيتلف عن تصور العدل مفهوم العدل يف اجملتمع الدميقراطي ذلك اجملتمع. خيتلف عن تصوره يف 
 .كان يف أوائل صدر اإلسالم مثال يف اجملتمع اإلسالمي كما

، املعاين أو حقيقة من احلقائق من معىن يف استيعاب منه التغلغل مراد شامل نظر الفلسفة أن ومبا     
يا من ال مينع كل ،كذا ما أو اأو جمتمع اتداولي يعين االنطالق من موقع معني نسميه جماالفإن ذلك 

بلغته و  ،كل يتناوهلا بأدواته اخلاصة ولكن .اجلميع يتناوهلا ملعان امتجه يكون هذا االنطالق أن
 وهذا جيعل من .ولكل فيلسوف وجهة نظره اخلاصة، بآماله اخلاصة، و بقيمه اخلاصةو  ،اخلاصة

 احلقيقة الكونية ما هي إال جمموعة خصوصيات متضافرة فيما بينها.
يقال بأن الفلسفة  . مثلما يتجلى يف الفلسفة االختالف يف معرفة ال يتجلى ،ذاه بل أكثر من     

الناس مثل اختالفهم يف اجملال الفلسفي،  املعرفة جمال خيتلف فيه يف كونية ولكن حقيقة األمر ليس
بل فيها أقصى االختالف الذي ميكن أن  ،الفلسفة ليست فقط فيها اختالف هذا يدل على أنو 

 .أو حيصل يف املعرفة اإلنسانية سانيقع فيه اإلن
 

 رابعا: التأسيس للخصوصية:
للخصوصية يكون يف مستويني  التأسيس يرى أن الرمحن سبق تناوله، فإن طه عبد ما بناء على     

 متضافرين، مها؛ دفع جمموعة أساطري، واالشتغال يف مراتب ثالثة من اإلبداع.
دون تأسيس خصوصية فلسفية، هي بذاهتا  حتول قولال كما سبق األساطري فهناك جمموعة من -1

 ندخل هبا إىل الكونية، باعتبار اخلصوصية جدر للكونية ومهدها وهذه األساطري هي:
 تقديس القول الفلسفي اإلغريقي قدميا، واألورويب حديثا من حيث اللفظ واملضمون. -أ     

 اليونان. هبا تفرد كربى معجزة باعتباره إليه والنظر خاصة، اإلغريقي الفلسفي القول إعجاز -ب    

العقلي عن الشكل اللغوي مؤسس  املعىن باستقالل الفلسفي؛ فاالدعاء استقالل املضمون -ت    
 اعتقاد أسطوري ما انفك خيالط عمل املتفلسفة العرب يف أقواهلم وخطاباهتم.على
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تب ثالثة، هتدف متضافرة إىل أما منهج بناء اخلصوصية الفلسفية فيقتضي االشتغال على مرا -2
يتضمن  اإلبداع وهذا الكوين. اخلطاب يف به ونشارك بنا نتميز به ونساهم خاص فلسفي إبداع قول

ابتكارًا )برتك تقديس القول الفلسفي(، واخرتاعًا )برتك القول بإعجاز القول الفلسفي(، وإنشاًء 
 )برتك القول باستقالل املضمون الفلسفي(.

القدرة على التصرف يف ما بني يديه من األقوال  للمتفلسف تكون أن معناه فاالبتكار -أ          
الفلسفية األصلية، حبيث ينتج منها أقوااًل أخرى تنتهي فيها أسباب األسطورة؛ لفظية كانت أو 

 مضمونية.

ل أما االخرتاع فأن تكون للمتفلسف القدرة على التأمل يف ما ميارسه من األقوا-ب          
الطبيعية، حبيث يولد منها أقوااًل فلسفية تنتفي فيها أسباب األسطورة؛ سواء ما تعلق منها بأصل 

 الفلسفة، أو ما تعلق بأشخاص الفالسفة.

تكون القدرة للمتفلسف على وضع القول الفلسفي بالوجه  بأن أن اإلنشاء يف حني -ت         
حتديد الواحد منهما لآلخر على قانون بالغة  فيه يظهر ازدواجاً  بشكله يزدوج مضمونه جيعل الذي

 اللسان العريب، حبيث تنتفي يف هذا القول أسباب أسطورة األسبقية؛ معنوية كانت أو نطقية.

 
 ة:ـخاتم

وما ميكن أن خنتم به هذه الورقة البحثية أن طه عبد الرمحن يرفض السمة الكونية للفلسفة،      
؛ منها ارتباط الفلسفة بالسياق التارخيي واالجتماعي، ويؤكد خصوصيتها، من أوجه عديدة

وارتباطها بالسياق اللغوي، واالختالف الكبري بني الفالسفة أنفسهم، وتوزع تسميات الفلسفة 
 أنعلى قوميات عدة فنقول فلسفة أملانية وفرنسية وأمريكية وهندية وغريها. وهذا يدفعنا إىل القول 

ن دعوى كونية الفلسفة، متثل أسطورة، ابستيمولوجيا وتارخييا الرمحن أراد أن يثبت أ طه عبد
تعمل على ترسيخ اهليمنة الثقافية واحلضارية  أيديولوجيا تشكل أسطورة كما أنه من قبيل وواقعيا.
 الغربية.
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 وما بعدها. 74، صاملصدر نفسه -34
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 







 
 

 (2)شخـص المعلـم األهل

(L’enseignant Indigène) 

 ومدى تفاعله مع إيديولوجيا االحتالل الفرنسي للجزائر
 

 

 

 طيبي بقلم د. مسعود                                                                         
 *بوزريعة* ةرئيس قسم الفلسفة المدرسة العليا لألساتذ                                       
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رمبا يتساءل البعض عن أسباب ربط هذا املوضوع املتعلق بتعليم وتكوين اجلزائريني عهد      
(2)االحتالل الفرنسي بااليدولوجيا

اليت هلا نوايا أخرى يف أذهان املروجني هلا غري نوايا العلم  
 وأهدافه السامية.

الذي  م، ألن واقع التكوين والتعليةهذه الدراس واجلواب، هو أننا ال نستطيع الفصل بينهما يف     
 الصحيح حنن بصدد عرضه هنا، جاء هكذا مرتبطا بايدولوجيا االحتالل الفرنسي للجزائر، والعلم

هو العلم الذي حيلل الواقع ويفسره تفسريا موضوعيا، ال العلم املصطنع الذي حياول أصحابه 
(utopie) جتاهل الواقع واهلروب إىل اخليال واالرمتاء يف أحضان ومتاهات اليوتوبيا

اليت ال  (3)
 حتددها أطر املكان والزمان بقدر ما تفلت منهما.

جه لألهايل تعليم قائم على قاعدة ايدولوجية ال ميكن فصله وعليه، فإن التعليم الفرنسي املو      
 .عنها لشدة اتصاله هبا، هي إيديولوجيا االحتالل ذاهتا

يف إطار إرهاصات النهضة وقيام الثورة الصناعية اليت مشلت معظم بلدان أوروبا،  يدخل هذا     
منة سلطة الكنيسة الروحية وحولتها من أنظمة سياسية واقتصادية إقطاعية، أساسها الزراعة وهي

والزمنية، إىل أنظمة برجوازية رأمسالية أساسها الصناعة والتنافس على وفرة اإلنتاج وتنمية جمال رأس 
املال، والتسابق حنو التسلح وامتالك القوة العسكرية، وهو ما أدى إىل ضرورة البحث عن مصادر 

 ملنتوجاهتا الصناعية، ومن مثة ضرورة التطلع إىل املواد األولية وجلبها إىل مصانعها، وإجياد األسواق

والتنافس احلاد يف ذلك بني الدول  إمرباطورياهتا وتوسيع بالقوة، عليها واالستيالء إجياد املستعمرات
يف نطاق الصراع الثقايف  تدخل أخرى أهداف حتقيق وراء السعي األوروبية املصنعة، إىل جانب

 .عرقية وخملفات احلروب الصليبية املعروفة يف تاريخ أوروبا احلضاري الذي طاملا حركته دوافع

اهنزامها وخروجها  يوم إىل 1832عام  اجلزائر احتالل منذ الفرنسية، اإليديولوجية األهداف إن     
واحدة مل تتغري، أمجعت كل األطراف الفرنسية على تأييدها، سواء أكانوا  1262منها عام 

دنيني أو عسكريني، ينتمون إىل اليسار أو اليمني، وهي إيديولوجيا إمرباطوريني أو مجهوريني، م
واعتبارها "امتدادا  يزعمون، كما األم، الوطن بفرنسا وإحلاقها اجلزائر ضم يف أنصارها ويطمح يطمع

املستعمرات الفرنسية فيما وراء  عن ختتلف خاص، مستعمرة[ من نوع فرنسا،]وهي طبيعيا جلنوب
 .(5)"(4)البحار

إيديولوجي، ليس باألمر  فضم اجلزائر إليها كهد بأن عن فرنسا، يومئذ خيفى يكن مل ولكنه،     
 قالسهل، إذ أدركوا مدى صعوبة املسألة، إن هم ركنوا إىل القوة املادية دون سواها، فال تتحق
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نواياهم مهما كانت هذه القوة، فقد استخلصوا من تاريخ احتالهلم للجزائر، وجتارب احلرب 
يها، ومقاومتها هلم، منذ أن وضعوا أقدامهم على أرضها، أن قوهتم املادية قاصرة وغري قادرة عل

على مواجهة القوة املعنوية لألمة اجلزائرية، فهذه القوة  ليست سالحا متطورا ومتوفرا بالقدر 
سخة؛ الكايف، إمنا هي مبادئ معنوية، تفوق قوهتا قوة سالحهم املادي، تتجسد هذه املبادئ الرا

يف االعتقاد اإلسالمي للجزائريني، ويف لساهنم العريب األمازيغي الفصيح، ويف حبهم لوطنهم، 
 ومتاسك وحدهتم يف السراء والضراء. 

احتالل  إيديولوجيا لتكريس والعسكريون السياسيون واملنفذون أبدى املنظرون الفرنسيون لقد     
 ىل األبد، مدى حريهتم وتدمرهم أمام صعوبة العوائق اليتاجلزائر وضمها هنائيا إىل فرنسا وابتالعها إ

 الشخصية الوطنية اجلزائرية، واهلوية كيان يف املتأصلة املعنوية املبادئ تلكم وهي سبلهم، تعرتض

 يف أعماق الفرد اجلزائري واجلماعة على حد سواء، هي مبادئ األمة نفسها ومقوماهتا ةالراسخ
قاليد عريقة. فكيف السبيل م معنوية، وتاريخ، ووطن، وعادات وتدين، ولغة، وقي من األساسية،

ك ؟ وكيف ميكن التخلص من هذه املبادئ اليت حيملها أفراد األمة، كعائق ومانع يف وجه إىل ذل
 االحتالل ؟ 

خالل استئصال وتفكيك  من األمة هذه على بالقضاء إال ذلك ميكن أنه ال واضح، هو واجلواب     
 الشخصية اجلزائرية وحمو هويتها وإفراغها من حمتواها األصيل. مقوماهتا ومسخ

اجلزائر، وتنصري  ولتحقيق أهدافه ركز االحتالل على هذه احملاور األساسية، وهي؛ فرنسة     
شعبها، وإدماجه يف فرنسا، ويف املقابل القضاء على اللغة العربية، والدين اإلسالمي، وحمو فكرة 

والعمل على إمخاد الشعور باالنتماء لألمة العربية اإلسالمية،  اجلزائريني، نمن أذها الوطن املستقل
 ثقافيا وحضاريا.

ولكن ما هي الوسيلة األجنح لتحقيق الغاية املنشودة للمحتل؟ لقد جرب االحتالل الفرنسي      
ة وسائل عديدة لتحقيق أغراضه، على املستويني؛ األديب والعسكري، بوضع القوانني السياسي

واإلدارية اجلائرة، وبافتكاك حقوق اجلزائريني بالقوة وارتكاب اجلرائم البشعة يف حقهم، إن هم 
مل تفلح وباءت بالفشل الذريع، فلجأ إىل استعمال أداة  الوسائل سبيله. ولكن مجيع هذه اعرتضوا

وتكوين املعلمني  أخرى من أدواته األدبية القاتلة، هي هذه املرة أداة املدرسة، وتعليم اجلزائريني،
 األهايل، وبناء املدارس وإصدار املراسيم، وسن القوانني لذلك. 



126 

 

 ما هي أهداف تكوين وتعليم اجلزائريني؟ مل يكن احملتلون الفرنسيون يف بادئ األمر راغبني يف     

 ألي كان أن يلتحق باملدرسة الفرنسية، "خوفا من انتشار يسمحوا مل تعليم اجلزائريني، إذ أهنم
على السياسة االستعمارية يف حد ذاهتا...ألن  خماطر ينجم عن ذلك من التعليم وتعميم الثقافة وما

أخطر عليه من األعداء األميني، فحرمت بذلك اجلزائريني  نيف نظر االحتالل، األعداء املستنريي
يثبته  وهو ما (7)املتعددة، (6)جاءت به مراسيمها" ياإلجباري الذ من التعليم، ومل يطبق التعليم

(8)دو طوكفيل لكسيأ نص
 Alexis de Tocqueville (1805/1859) هذا األخري:  يقول إذ

غري متحضر، كان فقط ذا حضارة متأخرة وغري مكتملة،  ا"مل يكن اجملتمع اإلسالمي يف افر يقي
عون ]حبيث أنه كان هلذا اجملتمع[ عدد كبري من املؤسسات اخلريية، ]اليت هتدف إىل[ تقدمي ال

للمحتاجني ]ومتويل كتاتيب[الرتبية العمومية، فاستولينا على ممتلكاهتا وحولناها عن مقاصدها 
وفرقنا حلقات الدروس، فانطفأت  املدارس، وأوقفنا اخلريية، املؤسسات هذه عدد وأنقصنا السابقة،

ا من اجملتمع األنوار من حولنا، وأوقفنا عددا كبريا من رجال الدين والقضاء، وعلى العموم جعلن
. وهو ما تثبته هذه (2)اإلسالمي أكثر فوضى، وأكثر جهال، وأكثر بربرية مما كان عليه قبل دخولنا"

 املقارنة البيانية اإلحصائية )أ( و)ب(:
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الفارق الكبري بني عدد الدارسني اجلزائريني وعدد الدارسني األوروبيني خالل الفرتة مابني  :)أ(

1241و 1883
(12) 

 :)ب( 
 أضعاف حظ اجلزائريني فيها. 28ميثل الفرنسيون يف املدارس االبتدائية العادية  -
 .ضعفا من حظ اجلزائريني 15ويف املدارس املهنية  - 

 مرة من حظ اجلزائريني. 36ويف املدارس الثانوية ميثلون  -
.مرة من حظ اجلزائريني فيها 122أما يف اجلامعة، فيمثل األوروبيون  -

(11) 
ها فيه باسم مبادئها املعلنة دالنداء إىل السلطات الفرنسية يناش هذا أيضا باديس ابن وجه هلذاو      

فيه: "ندعو فرنسا إىل ما تقتضيه مبادئها الثالثة التارخيية  جاء اجلزائريني، للألطفا أن تعمم التعليم
 (12)م")احلرية واملساواة واألخوة( من رفع مستوانا العلمي واألديب بتعميم التعلي

العامة وقفوا يف وجه هذه النظرة، ألهنا تتعارض مع طموح  أنصار اإليديولوجيا ولكن َتدُخل     
ضم اجلزائر إىل فرنسا، فبادروا بإنشاء "جلنة مهمتها اإلشراف على إيديولوجية التعليم املوجه 
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، كتاب املدرسيللجزائريني، ودراسة القضايا اخلاصة به، كالتكوين وإعداد املعلمني وتأليف ال
 .(13)ووضع الربامج..إخل"

ألن غلق باب املدرسة الفرنسية يف وجه األطفال اجلزائريني، يساعد على نشاط التعليم  -1    
العريب اإلسالمي احلر، وقد أبدى بعض الفرنسيني املختصني قلقهم جتاه "خطورة ترك اجلزائريني 

الذين ينشرون  اجلزائريني واملدرسني الدين جالر  عرضة لتأثري فرنسي، ألن ذلك جيعلهم دون تعليم
 .(14)بينهم أفكارا معادية لالحتالل"

احلر، وأصدروا يف ذلك قوانني صارمة، يصف  اجلزائري املعارضة الشديدة للتعليم ومن هنا بدأت
، ضد كل من ختول له نفسه من املعلمني (16)"(15)بعضها ابن باديس "بقانون العقاب الرهيب

غة العربية والقرآن الكرمي وعلوم اإلسالم عامة، دون ترخيص منها، ألهنم "علموا أنه ال تدريس الل
بقاء لإلسالم إال بتعليم عقائده وأخالقه وآدابه وأحكامه، وأن ال تعليم له إال بتعليم لغته، فناصبوا 

املكاتب تعليمها العداء وتعرضوا ملن يتعاطى تعليمها باملكروه والبالء، فمضت سنوات يف غلق 
 .(17)القرآنية ومكاتب التعليم الديين العريب"

والغاية من تدريس اجلزائريني يف املدارس الفرنسية، كما يرى الدكتور تركي رابح، "تتمثل يف  -2    
تكوين اجلزائريني )األهايل( تكوينا يتالءم مع سياسية االستعمار، حبيث يكونون دون شخصية 

كونوا يف خدمة أهداف االستعمار اليت ]ترمي إىل[ تدعيم كيانه يف قومية مميزة، وحىت ميكن أن ي
  (18)اجلزائر، وحتقيق سياسة الفرنسة واإلدماج يف فرنسا".

وأكثر  وفرنسا، األهايل السكان بني واسطة أحسن S.Faci) (فاسي س. يرى اوألنه، كم -3    
جة ثقافتهم ومكانتهم احملرتمة، ضمانا للسلطات العمومية نتيجة معرفتهم ملختلف األماكن، ونتي

، ويف نظر البعض اآلخر، أن تعليم (12)وحيادهم، وعدم مباالهتم مبا جيري، وارتباطهم بفرنسا
 (22)األهايل تعليما أوليا بسيطا ضمانا خلدمة املعمرين الذين يرغبون يف تكوين يد عاملة زراعية 

 ل مواصلة دراستهم الثانوية واجلامعية. وحرفية، وليد ألجل الوظائف العمومية العالية، أو ألج
 

 مدرسة التكوين ببوزريعة نموذجا:
هتدف إليه إيديولوجيا االحتالل من تعليم الدارسني األهايل  ما حول السريع العرض هذا وبعد     

كشاهد على تطبيق هذه االيدولوجيا  مصغر منوذج حبث اآلن حناول وتكوينهم يف سياستها العامة،
 .تعليم وتكوين املعلمني اجلزائرينيبالفعل يف 
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 تكوين املعلمني األهايل، ببوزريعة عهد مدرسة منوذج اخرتنا امللتقى هذا موضوع عن خنرج ال وحىت     

 اليت (école normale des enseignements indigènes de Bouzaréah) االحتالل.

يف تقرير جلنة اجلنرال"بيدو" سنة  كذل ضرورة إىل تطرقت ضمن أول توصية بدأ التفكري يف إنشائها
اجلزائريني بعمق، وأكدت على أن يكون فيها للغة العربية الدارجة  تعليم موضوع درست اليت 1842

، مبوجب (21)تاريخ هذه املداولة من سنة 16وإجبارية، لكن املدرسة مل تنشأ إال بعد  مكانة بارزة
وكان مقرها األول مببىن قرب )مستشفى  ،1865مرسوم إمرباطوري صدر يف شهر مارس من عام 
(22)مصطفى باشا حاليا( مث حول مقرها إىل بوزريعة

يزيد عدد  ، واشرتط املرسوم أن ال1886سنة  
بقسنطينة  التالميذ اجلزائريني على اخلمس بالنسبة لألوربيني، مث تالها إنشاء مدارس أخرى إحداها

 الغاية من التعليم الفرنسي هل هنا، يطرح الذي والسؤال .1233سنة  واألخرى بوهران ،1878سنة 

 األهايل لذلك غاية تربوية نبيلة، ونية حسنة لبناء شخصية الفرد للجزائريني وتكوين املعلمني

على التكيف مع املستجدات اجلديدة وحل املشاكل  قادرة حسنا، جيعلها اجلزائري وتقوميها تقوميا
د سواء يف احلياة، والطموح إىل التجديد واالبتكار واحلرية اليت تعرتض سبيل الفرد واجملتمع على ح

العامة عن املصلحة اخلاصة عند تعارضهما، واحلفاظ  يف الرأي واستقالل الذات، وتفضيل املصلحة
 على مقومات األمة ؟ أم هي عكس هذا متاما؟ 

واجلماعة،  للفرد بالنسبة املذكورة، اخلصائص ملثل هذه بناء أداة تكون أن املدرسة إمكان يف ألنه     
. (24)"(23)هدم وختريب ملقومات هذه الشخصية عامل ]متاما[ ذلك أن تكون عكس ويف إمكاهنا "

أرى أنه من الضروري الرتكيز على عنصرين أساسيني يف هذه املدرسة، مها؛  السؤال هذا عن ولإلجابة
 .هوعنصر التكوين وكيفيتللتكوين والتعليم فيما بعد،  حعنصر التلميذ اجلزائري املرت ش

 
 أوال: عنصر المعلم المتربص:

 ملاذا تكوين معلم جزائري لتعليم أطفال جزائريني وليس معلما أوربيا؟ 
اهلدف "هو نشر اللغة واألفكار  مادام سعد اهلل، أنه يرى املؤرخ اجلزائري املعاصر أبو القاسم     

ك[ لن يتحقق إال إذا وضعوا بني أيدي معلمني الفرنسية بني األطفال اجلزائريني بسرعة، ]فإن ذل
(25)لألهايل" الثقافية التقاليد مع اللغة العربية الدارجة والعادات...والتأقلم يعرفون

الوسيلة  وليكونوا 
األجنح للتوغل اإليديولوجي الفرنسي يف كيان األمة اجلزائرية، ويفضل االحتالل الفرنسي انتقاء 

إداريني وعسكريني، وأرباب املال الكبار،  من للفرنسيني زائرية املواليةاملرشحني، من العائالت اجل
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رجال  blancs) (les pèresومن أولئك الذين خترجوا من مدارس يشرف عليها اآلباء البيض 
الكنيسة املنتشرة بكثرة يف بعض املناطق اجلزائرية. هلذا كان اجلزائريون، كما يرى أبو القاسم سعد 

علم الفرنسي، ألنه ال يتكلم معهم إال الفرنسية، أما املعلم اجلزائري األهلي، كما يفضلون امل اهلل،
تسميه فرنسا، والذي ال يتكلم العربية وهو عريب، وال يعرف اإلسالم وهو مسلم، فيسقط يف أعني 

 األهايل.
جلزائريني، كانت املدرسة كما نالحظ، قائمة على التمييز بني املعلمني الفرنسيني واملعلمني ا      

األوربيني، وكان كل شيء خاصا  املعلمني تكوين تكوين املعلمني األهايل منفصال عن حبيث كان
الدروس ومدة  إىل املذكورة، املعايري حسب املتكونني وانتقاء ابتداء من املسابقة بالنسبة للجزائريني،

العمل، وتسمية الشهادة إىل غري ذلك من التمييز، فكل  التخرج والتعيني يف منصب الدراسة، إىل
 شيء كان خاصا بالنسبة للجزائريني مبا يف ذلك النظام الداخلي لإلقامة املدرسية. 

 حدد املرسوم عدد التالميذ بثالثني تلميذا، منهم عشرون أوربيا وعشرة جزائريني. -       

، تالميذ املدارس الفرنسية باجلزائر، احلاصلني يرشح للمسابقة قصد الدخول إىل املدرسة -       
 22و 16أن يكون سنهم بني  من املدارس الفرنسية الثالث، CEP)) على الشهادة االبتدائية

باإلضافة إىل إمضاء التزام يتعهد املرشح مبقتضاه ممارسة مهنة التعليم عشر سوات بعد  سنة،
ما من مدير املدرسة اليت واصل هبا تعليمه، حسن السرية والسلوك، إ ويطلب منه شهادة التخرج،

بعد  (Brevet) وإما من قائد الناحية العسكرية اليت يسكنها. حيصل املتكون على شهادة الربويف
عامني، أما السنة الثالثة خمصصة للتدريب الرتبوي املهين واألعمال التطبيقية، وإذا مل يعني نتيجة 

باألهايل،  اخلاصة االبتدائية املدارس بإحدى التكوين نفس يف الرابعة السنة يكمل منصب، وجود عدم
أما الذين يرسبون فيعينون كممرنني  ،(Ajoint-indigène) نائب أهلي أو أهلي مساعد ويسمى

(Moniteurs) .مع اختالف الرواتب 
 Brevet) ويدرس صنف من املتكونني ثالث سنوات، يتحصلون إثرها على شهادة     

supérieur)ا مل يعينوا لألسباب املذكورة، عليهم إكمال السنة الرابعة يف الرتبص أيضا، ، وإذ
بإحدى املدارس اخلاصة بتعليم اجلزائريني يف التدريب والتحضري الرتبوي. وهذا اإلجراء خاص 

 باجلزائريني دون سواهم.
 ,titre indigène، (Ajoint-indigène)نالحظ كيف كانوا يسمون دائما "أندجان"     

école indigène))  .رغم إحلاح املدرسني اجلزائريني يف طلبهم، بإزالة هذه التسمية العنصرية
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اجلزائريني ال تزول إىل األبد ما دامت فرنسا يف اجلزائر.  الفطرية يف مبثابة الصفة هيهات فهي لكن
عمار، ويف يقول العالمة البشري اإلبراهيمي رمحه اهلل: "وكلمة )اندجان( هذه، يف قاموس االست

ألسنة محاته الطغاة، هي نبز وحتقري هلذا العنصر الشريف الذي أوقعته األقدار وتصرفات الفجار يف 
 .(26)قبضة االستعمار الفرنسي

 «Larousse» et «le Robert»دفعين الفضول إىل البحث عن هذه الكلمة يف قاموسي  وقد
ود احلمر يف أمريكا، وعلى غريها من فوجدت أهنا تعين الشيء األصلي، وأهنا أطلقت على اهلن

 هبا احليوان والنبات، ف، كما أنه يوص(27)سكان املستعمرات األوروبية فيما وراء البحار

 plante indigéne, animal indigéneفيقال؛
، ولكن مل أجد يف القاموسني ما يشري (28)

هبا، وصفهم بالتخلف  تستعمراسكان امل وتسمية من استعماهلا ولعّل املقصود هبا إىل األوروبيني،
وعدم التمدن، والبقاء على احلال الطبيعي الشبيه باحليوان والنبات، والذي الحظ ألصحابه من 

 هلم يف ذلك، وكأهنم فطروا على احلال الذي هم عليه. ةالتقدم والتحضر وال قابلي
 وروبيني.املعلم األهلي أيضا، ال خيتار مكان تنصيبه خبالف املعلمني األ -        

من  32وال ميكن أن يرسم يف سلك التعليم إال إذا جتنس باجلنسية الفرنسية وفقا للمادة  -        
 .1822مرسوم 

 خيضع املدرس اجلزائري املكلف بالقسم األهلي امللحق بقسم أوريب للمدير الفرنسي.  -       

 ت رقابة مدرس فرنسي. مينع توظيف املعلم األهلي يف املدارس إذا مل يكن حت -       

أما ما يتعلق باألجرة، فحدث وال حرج، فالتمييز واضح رغم التساوي يف الشهادات،  -       
على  لورغم املدة الطويلة اليت يقضيها املعلم األهلي يف التكوين. واملقارنة بينها يف هذا اجلدول أد

 .(22)ذلك
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 المدرسون األوربيون المدرسون الجزائريون

 فرنكا 2522املستوى األول:  فرنكا 1522املستوى األول: 

 // 2222املستوى الثاين:  // 1422املستوى الثاين: 

 // 1222املستوى الثالث:  // 1322املستوى الثالث: 

 // 1722املستوى الرابع:  // 1222املستوى الرابع: 

 // 1522املستوى اخلامس:  // 822املستوى اخلامس: 

 
 :التكوين الدراسيةمواد 

أقر املرسوم تعليم اللغة العربية الدارجة، رغم أن األهايل يطالبون بتعليم اللغة العربية  -       
ولكن إيديولوجية القضاء على اللغة العربية لتعيش الفرنسية هي اليت كانت متلي اختيار  الفصحى

 اللغة الدارجة اليت رفضها اجلزائريون.
رنسيون ما يسمى بالطريقة اجلديدة يف تعلم اللغة الفرنسية لألهايل ) تلقينها استعمل الف -       

 إىل الطفل دون واسطة لغة األم(. 

احتلت اللغة الفرنسية املكانة األوىل يف تدريس األهايل إذ يدرس هبا مجيع املواد، حبيث  -       
 .جيب أن توظف مجيع الدروس األخرى لتعليم اللغة الفرنسية ونشرها

ورغم هذا، جاء يف مقدمة الربنامج، أنه من السذاجة القول بأن مهمة التعليم االبتدائي      
األهلي هو جعل األهايل يتذوقون األدب الفرنسي والثراء العلمي للغة الفرنسية أو اخلصوصيات 

هو جعلهم إننا نذكر أن اهلدف من تعليمها هلم  املعارف النحوية، والتجارية هلا، أو حىت الصناعية
العملي والرتبوي،  املعىن ذات األفكار وبعض العامة، بعض املعارف عن قادرين على التعبري هبا فقط

. تولكن للعمل يف احلقول أو الورشا للوظيف العام، هبذه الطريقة ليس وتكوين الطفل اجلزائري
من أجل اجلزائريني وهذا التعليم جيب أن يعطى له بالفرنسية ليشعر بالتقدم وما قامت به فرنسا 

 .(32)ومن مثة يقرتب من الفرنسيني ويرتبط هبم

وبالنسبة للكتب اخلاصة بالتعلم األهلي تفتح يف شأهنا مسابقة وخيتار منها األفضل وهو  -       
(31)ما يتماشى مع سياسة الفرنسة ونظرية اجلمهورية الثالثة يف املستعمرات
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بني الرتبية األخالقية والرتبية السياسية، ويدخل الوالء أما درس األخالق فهو خيلط  -        
لفرنسا ضمن هذه الرتبية، وتعليم التالميذ وذويهم الواجبات حنو فرنسا مقابل محايتهم وتوفري 
العدل هلم، ومحاية املصاحل العامة وتوفري السلم هلم، بتعليمهم ومتدينهم كما نص الربنامج على 

حلكام ومن ُيسري البالد باسم فرنسا، واحرتام الَعَلم املثلث واجليش تعليم الطفل طاعة واحرتام ا
الفرنسي وكذلك احرتام القانون والسلطات على أنه شعار كل أمة متحضرة، واإلحلاح على دفع 

 .(32)الضريبة، واالبتعاد عن الغش
 

 الخالصة:
مل عن البيئة اجلزائرية، لقد عاشت املدرسة يف اجلزائر طوال فرتة االحتالل عيشة انعزال كا     

ألهنا كانت منذ نشأهتا مدرسة أجنبية عنها، مل توجد يف األصل خلدمتها واالنشغال مبشاكلها، 
وبقيت الدراسة فيها تتعلق باهتمامات وقضايا بعيدة كل البعد عن اهتمامات وقضايا البيئة 

 .(33)ةاجلزائرية والثقافة القومية، والشخصية اجلزائرية العربية اإلسالمي
وعليه، ال ميكن القول أن املدرسة العليا لتكوين املعلمني األهايل فشلت، بل جنحت يف بلبلة      

شخصية املعلم اجلزائري الذي وجد نفسه يف حالة عدم التوازن، إذ أنه وجد نفسه ال يستطيع أن 
 .(34)ريوفق بني مكتسباته يف املاضي، وما تفرضه عليه السيطرة االستعمارية يف احلاض

ورغم هذا فإننا يف احلاضر ال ينبغي توظيف التاريخ وما حدث فيه من إرهاصات توظيفا      
اجلزائر وفرنسا بقدر ما ينبغي أخذ العربة منه وتوظيفه  بني والعلمية الثقافية العالقات خيدم ال سلبيا

 نساواة بني االثنني ودو توظيفا إجيابيا يف متتني هذه العالقات اليت يقتضي أن تكون قائمة على امل
 ورمبا إىل اليوم. رهيمنة احدمها على اآلخر كما كان جاريا عهد االستعما

 

 الهوامش:
الشخص هو الكائن البشري الذي يظهر لآلخرين ويظهر لذاته إثر ذلك، بعد ما كان جمرد معطى خاما قبل ظهوره، وهو  -1

اإلنسان"، فهل تتيح له هذه املؤسسة شروط تشخصنه واكتساب عبارة عن "صريورة ترمي إىل الكمال يف تصاعدها حنو 
، مصر 2الشخصية أم أهنا بالعكس، تقف عائقا يف وجهه. انظر حممد عزيز حلبايب، من الكائن إىل الشخص، دار املعارف ط

 .14)دون تاريخ( ص
وظف يف تفسري األشياء والوقائع املادية هي "تلكم األفكار واملعتقدات الدينية أو الفلسفية املغرضة )أو احملرفة( اليت ت -2

André Lalande, vocabulaire technique et critique de la philosophie, v.1, 4أنظر:
éme

 éd. 

Puf, 1997,p459. 
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 (Qui n’est en aucun lieu)هي ماال وجود يف أي مكان.  -3
ني الفرنسية، وأهنا امتداد لفرنسا اجلنوبية، انظر عبد قطعة أرض فرنسية ختضع للقوان 1848اعتربت اجلزائر مبوجب قانون -4

 .63، ص1222، اجلزائر، 1القادر حلوش، سياسة فرنسا التعليمية يف اجلزائر، شركة دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع، ط
 .47حلوش، املرجع نفسه، ص -5
 .42نفسه، ص -6
 .1822-1887، ومرسوم 1883كمرسوم   وهي مراسيم تنص على إجبارية التعليم ولكنها مل تطبق -7
، على رأس جلنة حتقيق يف مدى االستيالء على 1241حقوقي وسياسي فرنسي أول زيارة له يف إىل اجلزائر كانت سنة  -8

يف أمريكة. وله نصوص حول اجلزائر انتقده يف مقدمته البنيوي الفرنسي  الدميقراطيةاجلزائر والتخطيط لذلك، اشتهر بكتاب 
 تودوروف.الشهري 

. )مع تصرف طفيف 126صحراوي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص إبراهيمطوكفيل، نصوص عن اجلزائر، ترمجة  -2
 يف نص لسوء ترمجته احلرفية(.

10
- Fanny colonna, institeurs Algériens, 1883/1939, office des publications 

universitaires. 
 .386، ص1222، اجلزائر 2رتبية، ديوان املطبوعات اجلزائرية، طتركي رابح، أصول ال -11
م، 1283 -هـ 1423. 2، دار املغرب اإلسالمي، ط3ابن باديس، حتقيق عمار طاليب، ج آثارعبد احلميد ابن باديس،  -12
 .243ص
 .243م، ص1283 -هـ 1423. 2، طاإلسالمي، دار املغرب العريب 3أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ اجلزائر الثقايف، ج -13
 . )مرجع سابق(.41عبد القادر حلوش، سياسة فرنسا التعليمية يف اجلزائر، ص -14
 ينص هذا القانون على معاقبة من خيرتقه من املعلمني اجلزائريني بغرامة مالية أو السجن والتعذيب أو القتل. -15
 .243)املرجع السابق(، ص 3ج عبد احلميد ابن باديس، أثار ابن باديس، حتقيق عمار طاليب، -16
 .243عبد احلميد بن باديس، املرجع نفسه، ص -17
 .221، ص1222، اجلزائر 2تركي رابح، أصول الرتبية، ديوان املطبوعات اجلزائرية، ط -18

19
- S.Faci, l’Algérie sous l’égide de la la France édité à compte d’auteur Alger 1936, 

p277. 
20

- Fanny Colonna Institeurs Algériens 1883-1939, office des publications 

universitaires. 
 .144أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ اجلزائر الثقايف، ص -21
 .416، 417نفسه، ص -22
 سواء أكانت شخصية الفرد أو شخصية اجلماعة اليت ينتمي إليها هذا الفرد. -23
 .352جع سابق، صتركي رابح، أصول الرتبية، مر  -24
 .415أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ اجلزائر الثقايف، مرجع سابق، ص -25
 .2227هـ/1428القاهرة  1حممد البشري االبراهيمي، عيون البصائر، املكتبة االسالمية للنشر والتوزيع، ط -26

27
- Larousse, établissement de Larousse 1995, p346. 

28
- le Robert pour tous, R, Paris 1994, p597. 

 .185عبد القادر حلوش، سياسة فرنسا التعليمية يف اجلزائر، مرجع سابق، ص -29
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 بقلم الدكتور : أحمد مريوش                                                               

بوزريعة  *عليا لألساتذةمدير مخبر التاريخ والجغرافيا المدرسة ال                             
*  

 
 

 تمهيـد:
من الرواد  هاإلصالحية حول الشيخ بن باديس باعتبار  باحلركة من املهتمني لقد كتب العديد     

الفاعلني يف احلقل اإلصالحي والباعث للنهضة الفكرية والثقافية يف بداية جزائر القرن العشرين، 
يف فكره املتشبع  والبحث التذكري واالهتمام ة إىلالرجل يف أمس احلاج تلك الكتابات يبقى وبرغم

بقضايا أساسية وجوهرية يف كيفية اإلعداد إلصالح اجلزائر،وسوف نستدل جبملة من النصوص 
يف أمس احلاجة إىل الدراسة  يزال ال الذي الباديسي الفكر حقيقة حىت نستشف تركها اليت املصدرية

 اليوم، وال البعض إليها يسعى اليت التغيري حركية به يف نه واألخذواإلثراء والتبليغ لآلخرين لالستفادة  م

لالقتيات على املوائد  نتهازينياال بعض يستغلها العلم بيوم تبقى ذكراه مواسم فلكلورية مرتبطة
 باملقابل يسعون حملاربة املشروع الذي رمسه بن باديس لبناء اجلزائر املعاصرة.و 

 
 ديس اإلصالحية: اإلصالح:أوال: أصول ومبادئ حركة بن با

لقد ذكر بن باديس أصول ومرجعية دعوته اإلصالحية حىت ال تبقى مبهمة للغري وتلفق هلا      
التهم الكاذبة من قبل اخلصوم وحتديدا من الطرقيني ورجال الدين الرمسيني، وقد اعتمدهتا مجعية 

ن باديس يف عشرين نقطة أساسية العلماء املسلمني اجلزائريني يف فلسفتها اإلصالحية، وحددها ب
 نلخصها يف النقاط التالية:

 / اإلسالم هو دين اهلل اخلالد الذي وضعه هلداية عباده وأرسل به مجيع رسله.1
/ اإلسالم هو دين البشرية الذي ال تسعد إال به ألنه يدعو إىل األخوة اإلسالمية، ويسوي يف 2

العدل وال مييز بني األجناس إال بالتقوى، وحيمل على الكرامة البشرية واحلقوق اإلنسانية، ويفرض 
نشر اإلحسان، وحيرم الظلم، وميجد العقل ويشرك الفقراء مع األغنياء يف األموال وحيرم االستعباد 

 و جيعل احلكم شورى .
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 / القرآن هو كتاب اإلسالم.3
 / السنة القولية والفعلية الصحيحة هي تفسري وبيان للقرآن.4
 لف الصاحل والتابعني هو تطبيق صحيح هلدى اإلسالم./ سلوك الس5
 حلقائق اإلسالم ونصوص الكتاب والسنة. م/ مفهوم أئمة السلف الصاحل أصدق املفهو 6
 / البدعة كل ما أحدث على انه عبادة وقربة ومل يثبت عن النيب)ص( فعله وكل بدعة ضاللة.7
ونظام معيشتهم وضبط شؤوهنم مما تقره / املصلحة كل ما تقتضيه حاجة الناس يف أمر دنياهم 8

 أصول الشريعة.
/ أفضل اخللق هو حممد )صلى اهلل عليه وسلم( واختاره اهلل لتبليغ الرسالة إىل كافة الناس وهو 2

 على أكمل اخللق، وعاش جماهدا إلسعاد البشرية.
 / أفضل املؤمنني هم الذين آلمنوا واتقوا اهلل.12
 شرك باطل مردود على صاحبه. / التوحيد أساس الدين وكل11
/ بناء القباب على القبور ووقد السرج والذبح عندها ألجلها واالستغاثة بأهلها ضالل من 12

 أعمال اجلاهلية.
 / ندعو إىل ما دعا إليه اإلسالم وما بيناه من أحكام بالكتاب والسنة وهدى السلف الصاحل.13
 / اجلاهلون واملغرورون أحق الناس بالرمحة.14
كل خالف يفرق الكلمة ويصدع الوحدة  تناسي األمة جيب العامة من مصاحل / عند املصلحة15

 .(1)ويوجد للشر الثغرة، ويتحتم التآزر والتكاتف حىت تنفرج األزمة وتزول الشدة
ومما ال شك فيه أن بن باديس طبق يف مسريته اإلصالحية ما دعا إليه، وكان يرى دوما أن      

رتبط أساسا خبدمة العقيدة اإلسالمية اليت جاءت للبشرية مجعاء، ومن مت كانت خدمة اجلزائر م
اإلصالحية خدمة للجزائر بل ولإلنسانية مجعاء، وإن الدارس حلياة الرجل يستوجب عليه  حركته

مستوحاة من الدين اإلسالمي  وهي املصلح، هذا هبا أخذ اليت واملنهجية والفكر العقيدة عند الوقوف
السلف الصاحل، وقد أشار بن باديس يف العديد من املواضع إىل ضرورة االعتماد على احلنيف و 

نسعى لتحقيق الغايات،  والوطن احلق مث باسم بسم اهلل والعمل وكان يقول: هذه العقيدة يف القول
واستعادة املقومات الشخصية الوطنية  الذات هو خدمة وكان املبدأ السياسي الذي يراه بن باديس

أهدرهتا فرنسا، وكانت عقيدة  الدين اإلسالمي هي الصفة اليت صبغت اجلزائريني ومكنتهم  اليت
من البقاء على ثقافة املقاومة، وهي الصفة امليزة اليت كانت مرجعيته يف حركة الدعوة والعمل، ومن 
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 كل  ذلك قوله: حنن قوم مسلمون جزائريون نعمل على احملافظة على تقاليد ديننا اليت تدعو إىل

بني شعوب البشر، ويف احملافظة على هذه التقاليد هي  والسالم األخوة على وحنرص إنساين، كمال
احملافظة على أهم مقومات قوميتنا وأعظم أسباب سعادتنا وهنائنا، وان الدين قوة عظيمة ال 

ن احلكومة اليت تتجاهل دين الشعب تسيء يف سياسته وجتلب عليه ووعليها أو  يستهان هبا،
وحنب وطننا ونعتربه منها جزءا، وحنب من حيبه، حنب  كال ونعتربها اإلنسانية حنب ألضرار...إنناا

ويظلمها، وباألحرى حنب من حيب وطننا وخيدمه، ونبغض  يبغضها من ونبغض وخيدمها من حيبها
خدمة وطننا اجلزائري وخنلص لكل من خيلص إليه  نبذل غاية اجلهد يف من يبغضه ويظلمه، فلهذا

 .(2)نناوئ كل من يناؤوه من بينه ومن غري بينه
وإذا كان الرجل قد أوضح املبدأ الذي سطره لفكره اإلصالحي فإن النهج التهذييب كان      

واضحا يف منهجيته، وكان مبثابة الطبيب االجتماعي واحملنك السياسي الذي يبحث عن الدواء 
ة من مراحل تاريخ اجلزائر عشية هناية احلرب الناجع لألمة اجلزائرية يف ظل تلك الظروف العسري 

العاملية األوىل، علما وأن الشباب اجلزائري قد قدم لفرنسا ضريبة دموية يف حروهبا، وخدمها 
بالنفس والنفيس وظل ينتظر البديل الذي سوف تقده فرنسا له تقديرا جلهوده يف هذه احلرب، 

ض، وقد أشار بن باديس لذلك بقوله: إن األمة سياسة التمين اليت يرغب فيها البع يأس من ولكنه
اجلزائرية قامت بواجبها حنو فرنسا يف أيام عسرها و يسرها ومع األسف مل نر اجلزائر نالت ما 

ة )احلرية واملساواة ما تقتضيه مبادئها الثالثة التارخيي إىل فرنسا ندعو فنحن جزاءها يكون أن يصلح
 وتشريكنا تشريكا صحيحا سياسيا ألديب بتعميم التعليممن رفع مستوانا العلمي وا (واألخوة

 .(3)اقتصاديا يف إدارة شؤون وطننا اجلزائريو 
وكان  كانت مطالب بن باديس واضحة يف وقت مبكر من عمر احلركة السياسية يف اجلزائر،      

طالب الفكر الرتبوي واضحا يف هنجه اإلصالحي وقدم املطلب املعريف والعلمي والروحي على امل
 األخرى اليت كانت مدرجة يف مطالبه منها االقتصادية والسياسية وان اجلزائري يكون شريكا

 هالتسيري، مع العلم أن أسلوب املرحلية كان واضحا وبارزا يف مسار منهجيت بالضرورة يف
وترقية اإلصالحية، وقد أوىل من العناية الكافية للرتبية الروحية واملعنوية الضرورية لبناء النفوس 

بناء الرتاكم املعريف لألمة اجلزائرية اليت تنعاين  يف النافع الزاد العلم الصحيح كما جعل من األجيال،
من الضيم واجلهل، وقال أن حماربة الرذيلة واآلفة هي أكثر من ضرورة لتطهري النفوس وخدمة 

اج األبدان إىل غذاء مستقبل الشعوب، وحترمي ما حرمه الشرع اإلسالمي، ويف ذلك يقول: كما حتت
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 يستقيم إىل غذاء من األدب الراقي والعلم الصحيح، وال العقل كذلك حيتاج من املطعوم واملشروب

 وتنشر الفضيلة بينها إال إذا تغذت عقول أبناءها هبذا الغذاء طبقاهتا وتنقطع الرذيلة من أمة سلوك

 صحف العقل من منظور ومنثور من العلمية واألدبية وكل ما يغذي النفيس، فنحن ننشر املقاالت

العادات، وحنارب على  من وفاسد األخالق من معوج كل ونقاوم الوطن، كتاب وأقالم والغرب الشرق
اخلصوص البدع اليت أدخلت على الدين الذي هو قوام اإلخالص فأفسدته وعاد وابل ذلك 

 .(4)الفساد علينا وتأخرنا من حيث يكون تقدمنا ...
 

 التربوي عند بن باديس:ثانيا: الفكر 
استمد بن باديس فلسفته الرتبوية من خصوصيات اجملتمع اجلزائري بشكل خاص، ومن  لقد     

، با دقيقا لوضعية اجلزائر احملتلةالفكر اإلسالمي بشكل عام، وقد عكست جتربته الرتبوية استيعا
يت أفرزهتا احلقبة االستعمارية ال األرضية اخلصبة للمواجهة املطلوبة لتامني الرتبوي العمل انطلق وقد

ن التصدي أمن الفرنسة واالندماج وامليز العرقي، و  املؤامرة ضد اهلوية الوطنية املكونة املتمثلة يفو 
 تلك املؤامرة يكون عرب وسيلة الرتبية والتعليم وغرس العقيدة يف عقلية اجملتمع، وجعل بن طإلحبا

فيظ القرآن الوسائل البديلة جلمع مشل اجلزائريني وتوحيد الدينية واخللقية وحت الرتبية من باديس
الصفوف، وقد أشار إىل ذلك بقوله: " فإن القرآن الذي كون رجال السلف ال يكثر عليه أن 

 .(5)يكون رجاال يف اخللف، لو أحسن فهمه وتدبريه، ومحلت األنفس على منهاجه"
ن الواقعية وعلى القاعدة الشعبية اليت كان أن الفكر الباديسي كان مستمدا أيضا م والظاهر      

يعتمدها يف حركته،وقد راهن على هذه الكتلة االجتماعية العريضة اليت هي يف أمس احلاجة إىل 
تعاين منه من ضيم استعماري، ومل خياطب احلركة األفقية صاحبة اإلميتازات إال  ملا واإلصالح التغيري

شعبية قوية جتلي شخصية الشعب  هنضة نريد بقوله: إننا كإىل ذل وقد أشار الناذرة، يف احلاالت
اجلزائري، وتكشف جمد املاضي مبا ينري له طريق احلياة من جديد، ال أقواال مكررة عن سياسة 

تتمثل فيه عنصرية  صاحل، نشء إعداد على يرتكز جزائريا انقالبا انتخابية يديرها االستعمار....نريد
ويقظة احلاضر ما يعصهما من الزلل  عربية تأخذ من عظمة املاضي هنضة إسالمية اجلدود، فينهض

  (6)واالحنراف، وهي يف طريق املستقبل الباسم.
بن باديس مهمة آنية تثقيفية هتذيبية توعوية، ومهمة بعيدة  والرتبية عند وكانت مهمة التعليم     

ان فلعدة توسيع املقروئية بني سياسية، وهي متالزمة مع املهمات األخرى الثقافية واالجتماعية، و 
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جديدة رافضة للواقع اجلزائري املرير، وباملقابل  ثقافة تكون التعليم سوف ونثر وسائل الشباب
مدرسة التغريب الفرنسية، ومن مث كان نداء بن باديس يف البصائر  وظيفية ضد تأسيس اطر فاعلة

ية وبناء األطر الناجعة حلركته العلمية مرحلة هامة يف حتديد املفاهيم الرتبو  يعد 1236يف ديسمرب 
مشريا إىل ذلك بقوله: أيها الشعب املسلم اجلزائري الكرمي تاهلل لن تكون مسلما إال إذا حافظت 

يفقهك فيه....أما أبناؤك الشبان  من فيك كان إذا إال ولن حتافظ عليه إال إذا فقهته، على اإلسالم،
لب العلم والتفقه يف الدين حيملون اإلميان يف قلوهبم، محلة القرآن فقد هبوا هبة رجل واحد لط

  (7)والقرآن يف صدورهم، والروح اجلزائرية املسلمة يف حلومهم ودمائهم.
وكانت فلسفة الرتبية عند بن باديس هتدف إىل تثقيف الذات، وان صالح اجملتمع يكون      

وروحه من ثقافة احملتل الغاصب،  بتطهريه مما تسرب إىل نفسه يكون الفرد وصالح الفرد، بصالح
مبا هو أصلح  وجتديده الفرنسية اإلسرتاتيجية على القدمي املبين هدم التحصني بن باديس إىل ويهدف

إال بقوة التحصيل العلمي  ذلك يكون ولن اآلخر ضد والتصدي لألمة اجلزائرية لتأمني قوة الصمود
فكر اجلزائري ال بالفكر الفرنسي، وقد أشار إىل والديين واالجتماعي، وتكوين خنبا وطنية تفكر بال

أحضاننا ينكرون ورمبا عن غري سوء قصد  غري تعلموا يف ذلك بقوله:" نعرف كثريا من أبنائنا الذين
تارخينا ومقوماتنا ويودون لو خلعنا ذلك كله واندجمنا يف غرينا، وكنا نرد عليهم يف كل مناسبة تبدو 

  (8)لسامة اخلاطئة..." منهم فيها مثل هذه البوادر ا
وكانت سياسته الرتبوية تستهدف تأهيل اجلزائريني وتنمية قدراهتم العقلية واالجتماعية واخللقية      

وحىت االقتصادية والسياسية من اجل البحث عن حياة أفضل، وفق اسرتجاع املقومات والدفاع عن 
 ديس على حتقيق املنظومة اجلديدة اليتالشخصية اجلزائرية بكل مقوماهتا، وباملقابل يراهن بن با

املسامهة والتحدي وهو مفعم  على قادر جيل يتوالها اليت السياسية األهداف حتقيق إىل تؤول سوف
 باحلصانة الكافية.

 
 ثالثا: مفهوم المقاومة عند بن باديس:

ل من دون شك أن دعوة بن باديس قد خاطبت العقل، وحثت على اليقظة الفكرية من اج     
النهوض باجملتمع اجلزائري وبناء الذات اليت سلبت منها كل مقوماهتا الفكرية والدينية والتارخيية 

الصحيح على حركية التغيري اليت قوامها العقل وتقوية الروح، وأن صالح الفرد  وركز يف منهجه
هتمام بالفرد سوف خيدم بالضرورة صالح اجملتمع، وان حركة التغري تنطلق من اجلزء إىل الكل، واال
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اجلزائري أوال مث اإلمعان اجليد يف التحضري ملقاومة الطرف اآلخر وهو احملتل الفرنسي، كما ربط بن 
باديس توعية الفرد وتلقيه مجلة من القيم واملفاهيم الدينية والوطنية خبدمة األوطان وكان يقول 

ملفسدين واملستبدين من دوما: احلق فوق كل احد والوطن قبل كل شيء، كانت دعوته تناهض ا
الناس لنصرة الضعيف واملظلوم واالستماع إىل شكواه، وكان يقول إننا ننظر إىل الناس على حسب 

 القول والفعل، أعماهلم ال إىل أقدارهم، وبذلك نسلك الصدق واإلخالص والنزاهة والنظافة يف

أ اإلنصاف يوصل للتفاهم على غرينا وأن مبد أو علينا الصفات هذه على يكون انتقاد كل وننشر
واحلقائق تكون إال به، وحنن بني اجلميع ال خندم إال احلق والوطن والدين. وكان بن باديس دوما 
يؤسس لفكره السياسي منطلقا من املرجعيات األساسية اخلامة لتصوره الذي مر مبراحل التعايش 

 فالقطيعة، وقد ركز يف ذلك على حماور هامة منها: 
 حلرية وهي عقيدة وطنية أعتمدها بن باديس يف مشروعه اإلصالحي / احلق يف ا1
ودينها وتارخيها ال ينظر  ولغتها جنسها من األمة ملقومات / قيمة الرجل بقيمة قومه وأن احرتامه2

 (2)إليه بعني االحتقار، باعتباره جزء من تلك األمة الواحدة.
ما تكون بشعرة معاوية، وكانت عالقاته مع / الواقعية السياسية اليت أعتمدها بن باديس أشبه 3

القوى الوطنية معتدلة حبكم الظرف الزمين للتطور التارخيي سواء الوطين منه أو الدويل، ولو انه  
الحقا عن الواقعية السياسية اليت سوف تصطدم ال حمالة مع فرنسا ودعاة اجلزائر فرنسية،  كشف

ألمة اإلسالمية اجلزائرية ليست فرنسا وال ميكن أن ونراه يرد على هذه اجلماعة بقوله: إن هذه ا
تكون فرنسا وال تريد أن تصري فرنسا وال تستطيع أن تصري فرنسا ولو أرادت، لكنها امة بعيدة كل 

ال تريد أن تندمج، وهلا وطن حمدد معني من  دينها، ويف عنصرها لغتها ويف أخالقها ويف البعد عن
 .(12)قبل الدولة الفرنسية 

وقد حدثين عن ذلك الشيخ امحد  القاطعة، األحكام وحتديد املوقف وصياغة لصالبة يف الرأي/ ا4
احلرب العاملية الثانية حينما كانت اإلدارة  عشية خصوصا مواقف بن باديس محاين رمحه اهلل حول

ا قاطعو  صرحيا الرجل رد يف احلرب فكان الفرنسية تسعى لكسب املزيد من التأييد واملساندة معها
 .(11)بقوله أمام زمالئه : " لو طلبت مين فرنسا أن أقول ال اله إال اهلل ما قلتها "

التحدي املستوحى من تاريخ  بروح املتشبعة املصلح هذا فلسفة وهي ميوت لن اجلزائري / الشعب5
الشعب اجلزائري الذي عرف عرب الزمن كيف يواجه اخلطوب واحملن، وقد ركز بن باديس على تلك 

جعية املكونة من الدين واألرض والتاريخ يف تقريره األديب الذي قدمه إىل مجعية الرتبية والتعليم املر 
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اإلسالمية يذكرها من خالله ومن ذلك قوله: لقد أعطانا اهلل من هذا الدين اإلنساين من هذا 
قادة  لنكونالدين العقلي الروحي ما يكمل عقولنا ويهذب أرواحنا، أعطانا منه ما مل يعطه لغرينا 

وسادة، وأعطانا وطنا شاسعا واسعا مثل ما لغرينا فنحن إذا شعب ماجد عظيم يعتز بدينه، يعتز 
بقوميته، يستطيع أن يكون يف الرقي واحد من هذه الشعوب، ولنا من تارخيه احلافل ما جيعلنا نؤمن 

جيزم بأن هذا  من الشعوب وان الذي يعلم تاريخ اجلزائر احلديث ككثري خالد بصدق.إننا شعب
 (12)الشعب شعب حي ال ميوت.

ثقافة البقاء وقوة الوحدة وهي من أفكار بن باديس وهو يف قمة شعبيته بعد فشل مطالب  /6
وبروز التطور يف مواقفه جتاه شركائه يف الطيف السياسي وباخلصوص  1236 ياملؤمتر اإلسالم

يرون أن حتقيق مطالبهم تبقى يف إطار  بل هلا ووالئهم الفرنسية باحلضارة مغرمني ظلوا الذين النواب
ضرورة التحول إىل البحث عن البدائل  على اجلزائرية األمة بن باديس خاطب وقد األبوة الفرنسية،

 سياسة املاضي مع النواب متاطل بعد احلياة تستحقون أنكم على للعامل برهنوا لتحقيق مطالبها بقوله:

عزتنا القومية وشرفنا اإلسالمي أن  على حرام قال: وحينها للجزائريني، لالبدائ تقدم مل واليت جمدية الغري
شخصيتنا  يف منها كثري ويسمعنا عنا. كثريا ذلك أكثريتها ترى أمة برملان أبواب نبقى نرتامى على

 .(13)اإلسالمية ما ميس كرامتنا وجيرح أعز شيء لدينا
 

 رابعا: مشروع المجتمع الجزائري في فكر بن باديس:
تصوره لبناء اجملتمع اجلزائري املتحرر  يف الواضحة املعامل مجلة من رصد يف باديس بن ساهم لقد     
بني األصالة  يربط جمتمعا الرجل هذا عليه يراهن الذي اجملتمع وكان الفرنسي، االستعمار رواسب نم
منذ عودته من املعاصرة حبسب ما ذكره بقلمه يف أصول ومرجعية حركته النهضوية اليت بدأها و 

الذي قارب بني الفكر السلفي الصحيح ودعاة احلداثة  الدعوي مساره يف ذلك جتسد وقد احلجاز،
 ثالثي بسيط يف مظهره وعميق يف مضمونه وهو وقد رفع بن باديس شعار اليت عاشها يف عصره،

ائري من خالل الواقع اجلز  ذلك على حيقق وحاول أن )اجلزائر وطين والعربية لغيت واإلسالم ديين(
 معاجلة امليادين التالية: 

بن باديس فالربعم من أن حركته كانت إسالمية  سياسة يف واضحة كانت اليت الوطنية / الوحدة1
بارزة املعامل يف تفكريه  كانت الوطن ثقافة أن إال اجلامعة اإلسالمية، خلدمة احلدود اإلقليمية تتخطى

حدد بن باديس طبيعة  بل العربية، النهضة وظهور قوميالفكر ال ويف تصوراته وخصوصا بعد بروز
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من خالله انه يعيش  أوضح أعيش" املقدس الذي خيدمه وكتب مقاال بعنوان: "ملن الواجب الوطين
لإلسالم واجلزائر مشريا إىل ذلك بقوله: أما اجلزائر فهي وطين اخلاص الذي تربطين بأهله روابط من 

 شعرأوتفرض علي تلك الروابط ألجله فروضا خاصة وأنا  خاص،بوجه  واحلاضر واملستقبل املاضي

عمال وجدتين يف  اعمل أن أردت كلما إنين وكما مباشرة منه مستمدة الشخصية مقومايت كل بأن
 حاجة أليه إىل رجاله واىل ماله واىل األمة، كذلك أجدين إذا عملت قد خدمت بعملي ناحية أو

بيين و بني وطين اخلاص يف كل  ا االتصال املباشر أجدهه هكذا هذأكثر مما كنت يف حاجة إلي
أن جيد نفسه مع وطنه اخلاص  البد لوطنه يعمل وطن ابن أن كل وأحسب مجيع األعمال، ويف حال

يف مثل هذه املباشرة وهذا االتصال حنن لنا وراء هذا الوطن اخلاص أوطانا أخرى عزيزة علينا هي 
نا اخلاص نعتقد انه البد وأن نكون قد خدمناها وأوصلنا إليها لوطن منا على بال وحنن نعمل دائما

 (14)النفع و اخلري من طريق خدمتنا لوطننا اخلاص.
/ اهلوية الوطنية اليت جعل منها بن باديس املقوم األساسي يف احلفاظ على مقومات الشخصية 2

واالجتماعي، وان احلصانة احلقيقية  الوطنية واملتمثلة يف اللغة العربية والقرآن الكرمي واملوروث الثقايف
لألمة اجلزائرية ومدى قوهتا تكمن يف قوة وبقاء هويتها ويف احلفاظ عليها وقد ربط بن باديس بني 
عنصري اللغة العربية والدين اإلسالمي وأن العربية هي املفتاح الكفيل بفهم اإلسالم ومل تكن 

وأشار إىل ذلك بقوله: ليست العربية بأحدكم من العربية بالنسبة إليه مستمدة من العنصر العرقي 
 .(15)أب وال أم، وإمنا هي اللسان فمن تكلم بالعربية فهو عريب 

وقد عاجل بن باديس منذ وقت مبكر مشكل اهلوية اجلزائرية وتطرح إىل القضية األمازيغية ومل      
ت يف نادي الرتقي باألمازيغية، تكن وقتها من امللفات احملظورة وقد ألقى العديد من الدعاة حماضرا

وكان بن باديس يرى ضرورة التعايش الثقايف بني اجلزائريني وكان رده صرحيا بعد الكلمة اليت ألقاها 
لواء اإلسالم  الشيخ حيي محودي بالقبائلية يف نادي الرتقي وكان يهدف إىل بروز التنوع الثقايف حتت

قد مجع بينهم اإلسالم منذ بضعة عشر قرنا، مث أبت  ذلك قوله: إن أبناء يعرب وأبناء مازيغ ومن
يف السراء  تلك القرون متزج ما بينهم يف الشدة و الرخاء وتؤلف بينهم يف العسر واليسر وتوحدهم

اجلزائر وأبوه اإلسالم، وقد   أمه حىت كونت منهم يف أحقاب بعيدة عنصرا مسلما جزائريا، الضراءو 
القرون مبا أراقوا من دماء يف ات إحتادهم على صفحات هذه آي مازيغ وأبناء كتب أبناء يعرب

، وما أسالوا من حمابر يف جمالس الدرس خلدمة العلم، فأي قوة بعد ميادين الشرف إلعادة كلمة اهلل
 .(16)هذا يقول عاقل تستطيع أن تفرقهم
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زائرية موجودة على كما اعترب بن باديس عنصر التاريخ من هوية األمة اجلزائرية، وان األمة اجل      
غرار األمم األخرى مربزا ذلك بقوله: إن األمة اجلزائرية املسلمة موجودة مثلها يف ذلك مثل بقية 

(17)األمم، وإن هلذه األمة تارخيها اجمليد وهلا وحدهتا الدينية واللغوية، وهلا ثقافتها وعاداهتا وطباعها
 

 يف البنية الوطنية واستعادة مقومات األمة تاريخال لتوظيف طرحه أخرى مناسبات باديس يف بن ويتابع

بأن  جدير تارخينا ومن عرف تارخيه نعرف أن علينا وإمنا الشعوب، ككثري من بقوله: إننا شعب خالد
رابطة تربط ماضينا اجمليد حياضرنا األغر واملستقبل  وال الوجود، منزلة الئقة به يف هذا يتخذ لنفسه

 (18): اللغة العربية لغة الدين لغة اجلنس لغة القومية لغة الوطنية املغروسةالسعيد إال هذا احلبل املتني
/ التكفل بقضايا املرأة اليت اعتربها بن باديس نصف اجملتمع وقد افرد هلا ركنا خاصا منذ شهر 3

صدر اإلسالم ودورها يف نشر  يف العربية عن املرأة جملة الشهاب كرسه للحديث يف 1222مارس 
سالمي احلنيف، وكان يهدف من وراء ذلك إىل اطالع مجهور القراء على معرفة هذه الدين اإل

لبعض الرجال والنساء من السلف الصاحل وما هلم من صفات اكتسبوها  الرتاجم اجلديرة باالقتناء
من أعمال يف سبيل اهلل، ففي ذلك ما يثبت القلوب ويعني على  وما كان منهم اإلسالم طريق عن

 .(12)بعث على القدوة، وينفخ روح احلياةالتهذيب، وي

وقد أورد بن باديس مناذج حية لدور املرأة العربية يف قضايا اجملتمع املسلم ودعا إىل ضرورة      
توظيف هذا الرتاث خلدمة وتوسيع املقروئية يف الوسط اجلزائري وكيف سامهت تلك النماذج من 

تمع من أمثال السيدة أم حرام بنت ملحان خالة أنس النساء احملصنات بالقيم الدينية يف خدمة اجمل
بنت مالك وزوجة عبادة بن الصامت اليت كان النيب )ص( يكرمها ويزورها يف بيتها وقد طلبت من 

إمارة  الرسول أن يدعو هلا أن تكون من الغزاة يف البحر فكان هلا ذلك حينما خرج زوجها يف
ستشهدت هناك ودفنت باجلزيرة، كما أشار بن باديس وا جزيرة قربص عثمان لغزو معاوية وخالفة

ويف غزوات الرسول )ص( وهي  شاجلي خدمة يف كانت معوذ اليت الربيع بنت إىل عينة أخرى وهي
 .(22)تسقي املاء وتداوي اجلرحى وجتمع املرض

وكتب بن باديس عن الشاعرة العربية اخلنساء اليت ضحت بأبنائها األربعة من أجل نصرة      
إلسالم واملسلمني، ومن دون شك أن بن باديس كان يريد باملرأة اجلزائرية أن تكون حماربة وطبيبة ا

وممرضة ومربية وشجاعة، وان تستوحي تكوينها من ما أقدمت عليه النساء املسلمات اللوايت قدمن 
وكانت  ما فيه الكفاية خلدمة املسلمني واإلسالم، وكانت دعوة بن باديس صرحية لتعليم املرأة

العديد من الطالبات مسجلن يف مدرسة الرتبية والتعليم بقسنطينة، كما تذكر بذلك بعض 
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 أحفاد من مديرة إحدى الثانويات بدمشق وكانت وقتها 1238الروايات وأن بن باديس راسل سنة 

ع من الطالبات اجلزائريات لكن اندال اعدد مؤسستها يف تستقبل أن منها يطلب القادر دعب األمري
كما قال بن باديس قولته املشورة عن املرأة:   (21)احلرب الثانية ووفاة بن باديس مجد املشروع

 "اجلاهلة اليت تلد أبناء لألمة يعرفوهنا مثل أمهاتنا خري من العاملة اليت تلد للجزائر أبناء ال يعرفوهنا."

 صاحلا. تكوينا شئةالنا تكوين يف املسامهة يف والتوعوي الرتبوي ويقصد هنا بدور املرأة
التواصل لدى بن باديس ويف  منهجية رؤية قوية يف املشرتك مع الذات ومع اآلخر وهي / املصري4

مسريته اإلصالحي، وكان الواجب الوطين من أوىل أولوياته ودعا إىل ضرورة التقارب يف العمل 
 وأجنبية، وكانت له وعرب عن ذلك ميدانيا وكانت له لقاءات كثرية مع فعاليات سياسية جزائرية

مشاركته القوية  ومنها الوطنية احلركة تيارات قدمتها سياسية ومطالب جوهرية قضايا حول مواقف أيضا
وجه الكثري من املرات نداءات وحتذيرات لألمة اجلزائرية  املؤمتر اإلسالمي اجلزائري، وبرغم ذلك يف

ذلك  عشية احلرب الثانية ومن اجلزائري عبالش إليها اليت أوصل تتبع سياسة املماطلة والضجر أن ال
غري نفسك وضمريك،  من بوحي يأتونك الذين من حذار وخيدعونك، من الذين مينونك حذارقوله: 

 .(22)ومن غري تارخيك وقوميتك، ومن غري دينك وملتك وإبطال دينك وملتك 
 طرحه الوطين، فإن وإذا كانت رؤية بن باديس للمصري املشرتك بني اجلزائريني بارزة يف      

بالبعد العريب واإلسالمي وقضايا املغرب العريب مل تكن غائبة عن فكره وساند القضية  هاهتمامات
 الفلسطينية وكتب عنها ووقف عند شرعية الشعب الفلسطيين يف أحقية باألرض والبقاء، كما اعترب

ملشرق اإلسالمي وأشار إىل ومصريي للجزائر وا وتارخيي هي امتداد طبيعي املغرب العريب ةمنطق
املغرب األدىن واملغرب األقصى اللذان مها واملغرب  هذه األوطان إلينا هو ذلك بقوله: وأقرب

مث الوطن العريب واإلسالمي مث  ومصلحة، وتارخيا وعقيدة وآدابا وأخالقا األوسط إال وطن واحد لغة
ء من هذه كلها إال إذا خدمنا وطن اإلنسانية العام، وال نستطيع أن نؤدي خدمة مثمرة لشي

(23)اجلزائر 
 

 خامسا: وصايا بن باديس بين القول والتطبيق:
مما   د من معرفة إال النزر القليل جداال أبالغ إذا أجزمت على أننا حىت الساعة مل نتمكن بع     

انت دعوته ك إذ مجعاء، واإلنسانية اجلزائر خلدمة يهدف إليه هذا املصلح ومن نظرته املستقبلية كان
صرحية يف التخطيط النتشال األمة اجلزائري من الوضعية املزرية اليت آلت إليها من جراء معاول 
اهلدم االستعمارية اليت فرضت عليها، ولذلك ركز منذ بداية دعوته اإلصالحية على إعطاء مجلة 
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 رية وهي صاحلة عربمن النصائح للجزائريني وهي وصايا متعددة األهداف خلدمة وترقية األمة اجلزائ

جريدة الشهاب قبيل تأسيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ومن  يف إليها وأشار واملكان، الزمان
وتستدعيها مصلحتك يف  دينك عليك ويفرضها تقتضيها إنسانيتك الوصايا قوله: هاك آدابا تلك

وسيدا حقيقيا يرمق كمن   ما إن متسكت به كنت إنسان املدنية ورجل السياسة كوهنا هذه احلياة
 حد بعني االحرتام والتعظيم وهي: أكل 
/ حافظ على صحتك فهي أساس سعادتك وشرط قيامك باألعمال النافعة لنفسك ولغريك، 1

جتنب العفوية فإهنا مصدر جراثيم األمراض ومثار نفور وبغض لطلعتك، وجملبة سب جلنسك 
 ولدينك الشريف 

إىل االستئناس  وجتلبه غريك عني يف وتنبل يف نفسك، والنشاط اخلفة / نظف بدنك ووبك، تبعث2
 مبعاشرتك.

منه نفسك وسريهم على نظام صحي وقانون أديب  رعايتك مما تقي / قه أهلك وولدك ومن إىل3
 تكفل سعادة وهناء عائلتك ورخاء عيشك وهدوء بالك.

 يق السعادة يف حياتك./ حافظ على عقلك فهو النور اإلهلي الذي منحته لتهتدي به إىل طر 4
/ فاحذر كل متعلم يزهدك يف علم من العلوم، فإن العلوم كلها أمثرهتا العقول خلدمة اإلنسانية 5

واالستنباط ما عرف يف عهد  بالتحسني اإلسالم وخدم علماء ودعا إليها القرآن باآليات الصرحية،
 اليوم. مدنيتهم الشرقية والغربية حىت أعرتف بأستاذيتهم علماء أوروبا

وقلبك وجسمك ومالك  عقلك على ويسيطر ربك وبني يقف بينك أن يريد / أحذر كل مرتبيط6
 بقوة، يزعم التصرف هبا يف الكون، فربك يقول لك إذا سألت فإين قريب.

الرمحان هزءا يستعملوهنا يف  أمساءو  القرآن آيات ويتخذ بالرقى والطالسم، / أحذر من دجال يتاجر7
 يل.التمويه والتضل

/ حافظ على مالك فهو قوام أعمالك، فاسلك كل سبيل مشروع لتحصيله وتنميته، واطرق كل 8
 باب خريي لبذله.

/ أحذر املضاربات الربوية يف معامالتك ومن مسارب السرف يف مجيع ملذاتك، ودع ما إذا  2
 كانت من احملرمات.
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ك ولغتك ومجيل عاداتك، قومك ووطنك ودين حياة لك إال حبياة / حافظ على حياتك، وال12
وإذا أردت احلياة هلذا كله، فكن ابن وقتك تسري مع العصر الذي أنت فيه مبا يناسبه من أسباب 

 احلياة وطرق املعاشرة والتعامل.
ورقيك، كن  متدنك ويف فالحتك ويف صناعتك ويف ويف جتاربك عملك ويف / كن عصريا يف فكرك11

 صادقا يف معامالتك بقولك وفعلك.
/ أحذر من اخليانة، اخليانة املادية يف النفوس واألعراض واألموال، واخليانة األدبية ببيع الذمة 12

 والشرف والضمري.
التوحش فإن املتوحش يف عصر املدنية حمكوم عليه طبيعيا بالتناقض مث الفناء  / أحذر من13

 رقي.اليع األمم املتباعدة عن التمدن و واالضمحالل واالندثار، كما فنيت مج
من عالمات اهلمجية واالحنطاط، كن  ةعالم أكرب فإنه / أحذر من التعصب اجلنسي املمقوت14

 (24)ابن جلدتك. اوخصوص أخا إنسانيا لكل جنس من أجناس البشر
هذه وصايا تركها الشيخ منذ بداية نشاطه اإلصالحي تكون مبثابة الدستور احلقيقي اجلامع      

واألخالق  الدين ناحية من اجلزائري الفرد قضايا مست مضموهنا يف ملةوشا جامعة وهي للجزائريني،
ى التعصب اجلنسي الذي يشتت والسياسة واالقتصاد واحلث على ضرورة االبتعاد عل واالجتماع

 ، وكأن الرجل يتكهن مبا سوف يصيب اجلزائر الحقا.األمم
 

 الخالصـة:
لنهضة اجلزائرية  بن باديس وعن مشروعه هذه عينات من القليل للكثري عن مسرية رائد ا     

اإلصالحي يف وقت كانت فيه اجلزائر شبه مدجمة مع فرنسا ماديا ولغويا وروحيا، لكن دعوته 
 للنهضة أيقظت الضمائر وأحيت اهلمم، وبرزت اجلزائر من جديد لغة وتارخيا ووطنا، وكانت دعوته

الذين كانوا خدما لفرنسا، حارب الرجل  اإلصالحية نفخا جديدا يف نفوس اجلزائريني املقهورين
أعدائه بالكلمة والقلم وبناء الناشئة وتكوين مضامني جديدة رافضة لالحتالل، عجل بالتعليم 

 األصالة والرتبية ونشر الفضيلة والقيم وتصدى للبدعة والتحجر ودعاة الضاللة، دعا إىل الربط بني

مسرية البقاء وفق التحول املستجد، عمل بالفكر باحلداثة، وتكوين جمتمع جزائري يضمن  والقبول
الوسطي يف الدعوة، غازل اإلدارة الفرنسية ودعاة التفرنس يف بداية مشواره وعرب عن انتفاضته 

وفاته، اعتربه البعض مهندس اجلمعية ومن مكوين التوازنات يف احلركة السياسية، كان  ضدهم قبيل
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سدود بني اجلزائر وفرنسا سوف يكون ال حمالة خماطبا يفكر جبدية يف أن الوصول إىل الطريق امل
األمة اجلزائرية بقوله:و أعلم أن عملك هذا على جاللته ما هو إال خطوة ووثبة ووراءه خطوات 
ووثبات، وبعدها إما احلياة وإما املمات .وجاء اليوم املوعود وحتققت مقولة بن باديس واندلعت 

 اجلزائري املوت عن احلياة ونال استقالله.الثورة يف غرة نوفمرب وفضل الشعب 

 
 اإلحاالت المعتمدة في الدراسة:

 .1237/جوان/18، املوافق ل 71جريدة البصائر، العدد  -1
  2/27/1225، املوافق ل 1جريدة املنتقد / العدد  -2
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 . 175، ص2225، 1مطبوعات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، آثار اإلمام عبد احلميد بن باديس، ج -4
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 .123، ص 2222، املوافق لـ افريل 1، جملة احلكمة، العدد 1222/1252يف بناء اجملتمع اجلزائري املعاصر 
 .187الشامي، املرجع السابق، ص  -8
 .1235، املوافق ل نوفمرب 11اجمللد ،8اجلزء  جملة الشهاب، -2

، صراع بني السنة و البدعة أو القصة الكاملة للسطو ، وكذلك: امحد محاين1236، افريل 12، م1جملة الشهاب، ج -12
 .244، ص 1284، مطبعة البعث قسنطينة 2جباإلمام الرئيس عبد احلميد بن باديس، 

 العاصمة.  باجلزائر األعلى مبقر اجمللس اإلسالمي 11/21/1284بتاريخ  رمحه اهلل، مقابلة خاصة مع الشيخ أمحد محاين -11
 .1232جوان  22، املوافق ل 171 جريد البصائر العدد -12
يذكر الشيخ محاين أن إصالح بن باديس ترك مشتلة جزائرية هامة من الشباب الذي لىب نداء الواجب املقدس خالل  -13
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 . 122، ص2222
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 *بوزريعة*قسم الفلسفة المدرسة العليا لألساتذة                                               

 
 
التصوف هو جماهدة النفس وتصفيتها لتتحد بالذات اإلهلية أو تفىن فيها. والتجربة الصوفية      

روحية حيياها املتصوف، وال حيدها الكالم، ألهنا مشاهدة حلقائق نورانية بالذوق ونور  طريقة
الرموز واإلشارات الغامضة يف التعابري واملصطلحات الصوفية. وإذا كانت  كثرت ولذلك القلب،

ين يف القرنني األول والثا املسلمني بني ظهر الذي الزهد مرحلة هي تاريخ التصوف املرحلة األوىل يف
للهجرة، حيث تسربت عناصر حضارية أجنبية إىل اإلسالم ودخلته مؤثرات مسيحية، وفارسية، 

التصوف يف هذه املرحلة بـ )علم القلوب(، وظهرت فيه شخصيات  وهندية، ووصف ويونانية،
فلسفيا  التصوف أصبح تالية مرحلة ويف و)اجلنيد(. البسطامي( و)أبو يزيد أمثال )ذو النون املصري(

ئما على املعرفة واحملبة أكثر منه زهدا أو عبادة بدنية مثل: االحتاد واحللول، ووحدة الوجود، قا
 واإلنسان الكامل. )وبعض هذه األفكار مستمدة من ،ووحدة الشهود، ووحدة األديان، واإلشراق

ملرحلة من األفالطونية احملدثة من اهلرماسية املشرقية وظهر يف هذه ا وبعضها املسيحية الغنوصية
هـ( وابن عريب 587)املقتول عام  يهـ( والسهر ود322متصوفة كبار أمثال احلالج )املقتول عام 

 .(1)هـ(638)املتوىف عام 
جيد أهنا تضع اإلنسان يف مرتبة سامية ذلك أن اهلل حبسب  وأن املتأمل للنظرة اإلسالمية هذا،     

من روحه، وسجد له املالئكة، وجعله خليفة يف فيه  ونفخ بيديه، خلق اإلنسان هو الذي هذه النظرة
هلذه املكانة اآلدمية " إال أن املتصوف مل حيصر إنسانيته يف  النظري السمو هذا ورغم لكن األرض،

إطارها، بل سار باإلنسان صعودا باجتاه املطلق اإلهلي حيث يستطيع مبجاهدة النفس أن يصل إىل 
 .(2)ذاهتا فيشاهد اهلل وحيادثه ويتحد به أيضا " درجة الصفاء الروحي يف مرتبة األلوهية

لكن بعض الدارسني له نظرة أخرى مغايرة هلذا املوقف حيث يرى" أن التصوف اإلسالمي      
هو الدين اخلالص والنية اخلالصة هلل اليت قامت على مبدأ حتقيق العبودية وتعظيم الربوبية وحتقيق 

كل واإلخالص وعمارة الظواهر بالعبادة والورع والتقوى ومتابعة عمارة البواطن باملعارف والرضا والتو 
 .(3)النيب )صلى اهلل عليه وسلم( يف أقواله وأفعاله وأحواله "

واعترب البعض أن "التصوف يف اإلسالم، كان ثورة روحية وانقالبا على األوضاع واملفاهيم     
 .(4)اإلسالمية، كما حددها الفقهاء املتكلمون، والفالسفة"
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املرحلة األوىل للتوجه الصويف، فإن هذا الزهد سرعان ما تعقد  وإذا كان الزهد قد مثل هذا،     
شيوخ، وجلأ املتصوفة إىل منهج و  وشروط ومقامات، أحوال ذات منتظمة، روحية حياة إىل وحتول

ما يعرف التأويل القرآين ومقولة الظاهر والباطن. فظاهر القرآن هو ما يعرف بالشريعة وباطنه 
وهذا املنهج سلكته اإلمساعيلية اليت ذهبت إىل أن لكل شيء  العارفني. اليت ال يدركها إال باحلقيقة

نزل أحمسوس تأويال باطنيا ال يعرفه إال الراسخون يف العلم مصداقا لقوله تعاىل:" هو الذي  ظاهر
ن يف قلوهبم زيغ عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات. فأما الذي

 تأويله، وما يعلم تأويله إال اهلل والراسخون يف العلم ". ءَ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وإبتغا
وتابع التصوف تطوره، انطالقا من نظريته اخلاصة اليت تعتمد على القلب والوجدان، وليس      

ووجوديا على يد  ييد السهر ود التصوف الفلسفي إشراقا على إىل وصوال على العقل والربهان،
 ابن عريب.

هذا، والتصوف حبكم اعتماده على املعرفة الباطنية إمنا أعلن على مفهوم جديد للوحدانية اليت      
جتمع بني األلوهية واإلنسانية وذلك من خالل نظريته املعرفية. فاملتصوف "يعيش املعرفة وال يفكر 

تفكري، و إذا ما هام الفيلسوف يف ميدان العقل، ليصل  فيها، حياته طريقة سلوك وليست طريقة
 إىل فكرة عن احلقيقة باردة جامدة تكاد ال تالمس نفسه فان الصويف يتجاوز ميدان العقل إىل

خصبة، يشعر فيها بالسعادة القصوى، ال من جراء  روحية، واإلرادة، إىل حياة ميدان الوجدان
 .(5)ه هبا، وتذوقها، واالحتاد هبا "معرفته للحقيقة فحسب، بل من أجل اتصال

وإذا كانت التجربة الصوفية من عمل اإلرادة والوجدان وليس العقل، فانه من خالهلا ميكن     
للنفس أن تتجاوز ميدان احلس والعقل، وتتجه إىل اهلل، فتصل إليه بعد أن تكو قد ختلصت من 

أحست بالنبضات احلية يف أعماق الوحدة  قد ونتك أن بعد الفردية أنانيتها ومن الدنيوية، اهتماماهتا
" فهي متعالية  و)كونية( )متعالية( شعورية حالة خالل من عندئذ إليه تصل بأمجعه، للوجود الكينونية

الوجود  تدرك ألهنا كونية وهي الذاتية. الفرد صفات فيه تنمحي العامل الطبيعي إىل عامل ألهنا تتجاوز
 .(6)بكليته، وإطالقه"

ذا العمل اجلهادي يعمل الصويف على إزالة احلواجز اليت تفصل بينه وبني اهلل فكيف حيدث إنه هب
 ذلك ؟
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التصوف  تاريخ من الشخصيات بعض إىل اإلشارة خالل من السلوك هذا حقيقة إدراك ميكن لنا     
ة درج من التصوف فكرة يديه على انتقلت الذي هـ(261)ت البسطامي اإلسالمي. فهذا أبو يزيد

 اإلهلام واإللقاء يف القلب إىل الدرجة اليت يتحد فيها اإلنسان باهلل.
تنسلخ األفعى من جلدها، فإذا أنا هو ".وهذا  انه قال: " انسلخت من نفسي كما وقد قيل عنه
هـ عن 662شوال 2منتحرا بقطع شريان يده يف  مكة يف مات الذي م(1272م ـ 121ابن سبعني )

 .(7)هلل كما قيل "رغبة منه يف االحتاد با
اهلل يف اإلنسان،  حلول إىل فكرة باهلل فكرة االحتاد هـ( الذي لديه حتولت 322واحلالج )ت     

حيث تكون الصفات اإلهلية موجودة يف هذا اإلنسان منذ البدء ولكنها تكون حمجوبة بالصفات 
ته باجملاهدة يتوهج اجلسمية من خالل االهتمامات الدنيوية وعندما يتخلص املتصوف من ناسوتي

 اجلزء اإلهلي منه ويشعر بأنه قد صار هو هو.
الفقهاء املسلمون  بضراوة هامجه فقد ( امللقب بـ )الشيخ األكرب(ـه638أما ابن عريب )ت      

الّسنيون، ألهنم رأوا يف واحديته الوجودية، يف نظريته يف )وحدة الوجود( مذهبا حلوليا بكل ما يف 
 .(8)الكلمة من معىن

وقد ترك لنا من شعره ديوانا، وشرحا صوفيا إلشعاره يف احلب بعنوان )ترمجان األشواق( كما      
فصال، وستني  ةالباطنية يف مخسمائ للعلوم موسوعة عن عبارة وهو له أيضا )كتاب الفتوحات املكية(

لكل  حانيةالرو ودرس فيها الرسالة  م1222 و)فصوص احلكم( وهو مبثابة وصية روحية حررها سنة
جيلهم القرآن، بدءا بآدم، ومرورا بإبراهيم وإمساعيل وموسى وسليمان وعيسى  نيب من األنبياء الذين

 .(2)وانتهاء مبحمد )صلى اهلل عليه وسلم(
يتصل باهلل، احتادا وحلوال، بل يصبح  مبنظور ابن عريب ال يكون وحده هو الذي إن اإلنسان     

 جتلي اهلل يف اإلنسان أكثر تركيزا يف جتليه يف املوجودات األخرى. وان اهلل، هو فيه ما بكل الوجود
هناك إذن يف التصوف اإلسالمي وحدة شهود، ووحدة وجود، والفرق بينهما أن صاحب      

 وشطحه )ما شاهدت إال اهلل، أنا اهلل ـ ما يف اجلبة إىل اهلل(. يقول يف حالة جذبه وحدة الشهود
 كل  -وما مثة إال اهلل  -وجود فيقول يف كل حاالته )ما يف الوجود إال اهلل أما صاحب وحدة ال     

 .(12)" معا وجود ووحدة شهود، كثرة أحد العارفني كما يقول ...اخل( فهناشيء يف كل شيء
اهلل يتجلى بالتجلي الوجودي يف اخللق على الدوام،  فان الكبري للرازي: التفسري يف ورد وكما     

األحيان. "  بعض يف إال شهوديا ذوقيا، إدراكا اخللق يدركه ال أي الشهودي، بالتجلي ّلىولكنه ال يتج
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بالعني، وبني املعرفة بالقلب مناسبة  اإلبصار إذا رأيته وأبصرته، وملا كان بني يقال شاهدت كذا
 .(11)شديدة فقد تسمى املعرفة يف القلب مشاهدة وشهودا "

املوجودات  كثرة من حلواسنا يبدو مما الرغم على واحدة، حقيقة رهبأس الوجود أن عريب ابن يرى     
 اخلارجية وعلى الرغم مما تقرره عقولنا من ثنائية اهلل والعامل )احلق واخللق(.

إن احلق واخللق وجهان لوجود واحد، إذا نظرت إليه من ناحية تعدده مسيته )خلقا( وإذا      
 (12)نظرت إليه من حيث وحدته مسيته )حقا(

روحي، فاهلل هو احلقيقة األزلية،  هو مذهب بل ماديا، مذهبا ليس هذا الوجود وحدة ومذهب     
 املعىن واملخلوقات كلماته، هو هو اهلل احلقيقة، هلذه جتليات إال ليست موجودات من الوجود يف ما وكل

عداد املتكاثرة، فكما هو الواحد وهي األ آخر وبتعبري إشعاعاته. وهي النور هو ظالله، وهي الشاخص
أن الواحد العددي هو جوهر اإلثنني والثالثة وسائر األعداد ليست يف احلقيقة إال صورة معقولة 

فيها مجيعا. كذلك احلال يف الواحد احلق، والكثرة الوجودية اليت نسميها العامل  للواحد املندرج
"(13). 

 هو موقع اإلنسان يف هذه النظرية ؟  افم ابن عريب هذه هي نظرية وحدة الوجود يف منظور كانت
اإلنسانية، حيث اختزن احلق يف  تتمثل يف الصورة للتجلي اإلهلي ابن عريب أن أكمل صورة يرى     

أسراره وجعلها جملى جلميع أمسائه وصفاته، وهبذا التكوين استحق اخلالفة على  هذه الصورة كامن
 األرض، وكان أحب املخلوقات عند اهلل.

هلذا فوحدة الوجود اليت يرمز إليها أمر معنوي وعلم رباين يتعلق بتحقيق الوحدانية هلل يف ذاته و      
وصفاته وأفعاله، قال تعاىل لنبيه الكرمي:" قل هذه سبيلي أدعو إىل اهلل على بصرية أنا ومن اتبعين 

األمور وبواطن األشياء، إذ . فالبصرية املشار إليها هي الرؤية القلبية واملشاهدة الباطنية حلقائق (14)"
 من خالهلا يكتسب صاحبها علما نافعا، فليس املراد بوحدة الوجود عند ابن عريب وجوديني

قدميني احتدا وال قدمي وحادث احتدا تعاىل اهلل عن ذلك، فإنه سبحانه ال حيل يف شيء وال يتحد 
 وقربه وبعده ليس كقربمع شيء، وال ميازج شيئا من ذاته يف خلقه وإال من خلقه يف ذاته، 

وال حيمله شيء وال هو حامل لشيء استوي على  حمدود وال هو حمصور وال األجسام وبعدها،
عرشه مطلق يف ذاته وصفاته وأفعاله ال تقوم صفاته إال بذاته وال تفارق ذاته صفاته تنزه عن 

 .(15)أوصاف خلقه )ليس كمثله شيء وهو السميع البصري(
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جتاه العالقة بني اإلنسان واخلالق عّز وجّل تزيل كل لبس فيما قيل عنه، انه  ولعل أقوال ابن عريب
صح أن يرقى اإلنسان عن إنسانيته، وامللك عن  " لو )الفتوحات املكية(: من 314يقول يف الباب 

ملكيته، ويتحد خبالقه تعاىل، لصح انقالب احلقائق وخرج اإلله عن كونه إهلا، وصار احلق خلقا، 
واجبا فال سبيل إىل قلب احلقائق أبدا " كما قال يف  احملال وصار وما وثق أحد بعلم، قا،واخللق ح

 ذلك شعرا:
 

 ودع مقالة قوم قال عالمهـم                         بأنه باإلله الواحد أعدا
 االتحاد محال ال يقول بـه                        إال جهول به عن قلبه شردا

 شريعته                       فاعبد إلهك ال تشرك به أحداوعن حقيقته وعن 
 

واحللول بشدة، ولذلك فما كتب عنه، إمنا هو فهم  االحتاد انه ينفي خالل أقواله، من فواضح     
، )ما قال باالحتاد 4عن غري حقيقته. بل وهو الذي ندد بذلك عند إشارته يف )الفتوحات( اجلزء

 .(16)باحللول فهو معلول ال دواء له( إال أهل اإلحلاد، ومن قال
ومن التأويل الواعي ما قاله الشيخ بن تيمية: )يف جمموعة الرسائل واملسائل(: )إذا قال قائل      

بل  لصانع يف صنعته، فهذا القول صحيحإال ورئيت اهلل فيه(، أو قبله أو بعده، مبعىن ظهور آثار ا
 .(17)ر السموات واألرض(القرآن كله مبين على هذا، وهو سبحانه نو 

هذا، وبعد أن تعرضنا إىل موقف ابن عريب من نظرية االحتاد واحللول وبعد أن تعرضنا أيضا      
 إىل أقواله يف وحدة الوجود، ما هو مفهوم اإلنسان الكامل يف فلسفته ؟

 إن طبيعة اإلنسان تتجلى حسب اجلهة اليت ينظر منها جتاهه. 
نشأته مجيع ما يف الصورة  يف جيمع باعتباره الوجودي، من جهة الكيان انفإذا نظرنا إىل اإلنس -1

اإلهلية من األمساء والصفات يكون اإلنسان الكامل هو اجلانب اإلهلي الصرف من اإلنسان، أو 
 .(18)اجلانب الوجودي من اهلل

الكامل هو  وإذا نظرنا إىل اإلنسان، من وجهة كونه الصلة بني اهلل والعامل، يكون اإلنسان -2
النيب. غري أن النبوة عند ابن عريب مفهوم خيتلف عن املفهوم الالهويت املعروف، فالنيب يف نظرية 

عن الصورة البشرية املشخصة للنيب، كما يعرفه  األزيل بعيدا اإلهلي صورة للتجلي اإلنسان الكامل
األنبياء بصورهم البشرية الذين  اإلسالم. وكان جتليها األكمل ـ أزليا ـ يف احلقيقة احملمدية،و مجيع

 .(12)بعثوا بالوحي اإلهلي ما هم إال الظالل املشخصة هلذه احلقيقة احملمدية



155 

 

أما إذا نظرنا إىل اإلنسان على أساس املعرفة، فاإلنسان الكامل هنا هو الذي يدرك إنسانيته  -3
كلية للعامل من جهة، الباطنية، من حيث أهنا املظهر الوجودي هلل. من حيث مجعها للصفات ال

وللصفات اإلهلية من جهة أخرى. فهي هبذا مركز العامل وأصل الوجود. وكل إنسان متكن من مثل 
هذا اإلدراك، كان إنسانا كامال ألنه يعرف اهلل أمسى معرفة، وهبذه الطريقة فهم ابن عريب احلديث 

 .(22)الشريف:)من عرف نفسه فقد عرف ربه(
كل إنسان،  يف يتحقق أن ميكن عريب يراه ابن ومعرفة، كما واتصاال، جودا،و  الكامل واإلنسان     

 ولكنه مل يتحقق اآلن إال يف األنبياء، وأقطاب الصوفية.
وهكذا، ال فرق من حيث الكيفية بني اإلنسان العادي، واإلنسان الكامل، بل هناك تفاوت      

 .(21)(فقط يف مراتب الكمال، كل إنسان هو إنسان كامل)بالقوة
اإلنسان يف الصوفية ينتهي بالضرورة إما إىل إنسانية إذا كان منطق العالقة بني اهلل و هذا، و      

التنزيه الذي تنص عليه الشريعة اإلسالمية،  ومفهوم يتناقض وكال األمرين اهلل، أو ألوهية اإلنسان،
ني عدم انفصاله عن العامل فان ابن عريب حاول أن يزيل هذا التناقض بني التنزيه املطلق هلل، وب

وذلك عندما وضح أن هذا االتصال ال يتم عن طريق الذات اإلهلية، فهي غيب منيع، ال يدرك 
التجليات الظاهرة هلذه بل عن طريق أمسائها و صفاهتا .إن مظاهر الوجود بامجعها ليست إال 

 .(22)الصفاتاألمساء و 
وحدة الوجود بني معارض ومناصر،  اه نظريةجت الباحثون انقسم هو معروف فقد هذا، وكما     

بني اهلل وخملوقاته، ولكوهنا أيضا مجعت يف اإلنسان  تفرق مل أهنا اعتقادهم يف كوهنا البعض عارضها
اعتربها البعض  بينما الشر. كفاعل اخلري فاعل اعتقادهم حسب فأصبح اجلمال واجلالل معا، صفات

اهلل من جهة  بني تفصل اليت احملالية االطالقية أزالت ألهنا ان،اإلنس عبقرية اآلخر من أروع ما أنتجته
 وبني الناس والعامل من جهة أخرى، وألهنا أعطت للوجود لباس النور واحملبة. 

وإذا كانت فكرة وحدة الوجود غامضة فان ابن عريب قد أزال هذا الغموض، إال أن الذين مل     
 ئا حيث صنفوه يف زمرة اخلارجني عن الشريعة لكن ما تعرضنايتعمقوا يف أقواله أّولوها تأويال خاط

 أم نثرا إمنا يزيل كل شبهة جتاه الرجل. شعرا ذلك كان سواء سابقا، أشرنا أقواله مما من إليه
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 بقلم األستاذة :أسماء خويلد                                                       
 قسم علم النفس كلية اآلداب جامعة زيان عاشور الجلفة                                      

 
 
لفتت أنظار املربني وعلماء  واقتصادية واجتماعية ونفسية الدراسي مشكلة تربوية يعترب التأخر     

بأس هبا من التالميذ من هذه  ال فئة تعاين فدرسوا أبعادها، وأسباهبا وطرق عالجها، حيث النفس،
من األحيان تتحول هذه الفئة من التالميذ إىل مصدر شغب مما قد يؤثر سلبا  املشكلة ويف كثري

 على العملية الرتبوية أو إىل إهدار تربوي، قد ال يستفيد اجملتمع من طاقات هذه الفئة.
 

 مفهوم التأخر الدراسي:
يل هو: " االخنفاض يف مستوى التحص بقوله الدراسي التأخر صبحي عبد السالم يعرف حممد     

التحصيل  من السابق املستوى عن االخنفاض أو التحصيل املتوقع يف اختبارات الدراسي عن املستوى
أو أن هؤالء األطفال الذين يكون مستوى حتصيلهم الدراسي أقل من مستوى أقراهنم العاديني 

 (.11ص ،2222 السالم، عبد صبحي )حممد الدراسية" فرقهم مثل أعمارهم ومستوى هم يف الذين
 واملالحظ يف التعريف السابق تركيزه على درجات التحصيل احملققة من قبل التالميذ يف     

املتأخرين دراسيا، ويتفق هذا التوجه  فئة حتديد يف حاسم كمعيار املدرسة التحصيلية يف االختبارات
و حامد عبد السالم زهران وملحقة سعيدة حيث يعرفه األول على أنه " حالة تأخر أو ختلف أ

نقص أو عدم اكتمال النمو التحصيلي نتيجة لعوامل عقلية أو جسمية أو اجتماعية أو انفعالية، 
، 1227السالم زهران،  عبد ")حامد املتوسط دون املستوى العادي حبيث تنخفض نسبة التحصيل

  (إىل أنه" ميكن أن منيز التلميذ املتأخر دراسيا عن غريه وذلك بتدين مستواه التحصيلي يف417ص
 (.44، ص2221كل املواد الدراسية " )ملحقة سعيدة، 

يقول بضرورة احلذر حني اعتمادنا على معيار درجات التالميذ يف  مفلح كوافحة غري أن تيسري     
االختبارات التحصيلية حيث أن هذه األخرية قد ال تكـون دقيقة، فقد تتأثر بأساليب الغش أو 

العالقات االجتماعية داخل وكذلك العالقات األسرية و الظروف النفسية اليت يعيشها الطفل 
 (.152، ص2227ة )تيسري مفح كوافحة، املدرس
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على التالميذ  للتعرف وسليمة مرضية طريقة على أن أفضل الطرح يؤكد محزة جبايل وفق هذا     
(، 83، ص2225التالميذ )محزة جبايل،  كل على فردي املتأخرين دراسيا هي إجراء اختبار ذكاء

ورغم أن هذه الطريقة قد تكون باهظة التكاليف وتستغرق وقتا أطول، إال أهنا مفيدة خاصة وأن 
بعض الدارسني مييزون بني مصطلحات التأخر الدراسي وبطء التعليم والتخلف العقلي على أساس 

 درجات الذكاء. 
كل من نلمس  على لاألو  فيطلقون والبطء التأخر من الباحثني من يفرق بني اصطالحي هناك     

صعوبة يف تكييف  جيدون الذين على الثاين ويطلقون أكثر حتصيل مادة أو تقصريا ملحوظا يف لديهم
املسائل  تعلم عليه يصعب طفل كل يعين التعلم فبطيء بسيط بسبب قصور عقلي أنفسهم مع املناهج

ذكاءه عن البطيء يف التعلم العقلية اليت تتطلب التجريد والتعليل، أما املتخلف عقليا فتقل نسبة 
، 1222 )وزارة الرتبية الوطنية، واملتوسطني العاديني بني الدرجة األوىل ألن هذا األخري يصنف من

 (. 226ص
ويقع املتأخرون دراسيا كفئة من حيث الذكاء بني املتوسطني )العاديني( وضعاف العقول      

وحدة، ويستند من يعتمد على  22إىل  72)املتخلفني عقليا( أي أن نسبة ذكائهم تنحصر بني 
اعتربت ذكائه مبثابة القدرة العقلية  اليت القدمية النظريات إىل الدراسي يف تعريفهم للتأخر هذا املعيار

ما تقاس باختبارات  العامة وأنه ميكن التعبري عن قدرات الفرد يف ضوء نسبة ذكاءه فقط وفق
س للقدرة على التحصيل الدراسي والنجاح يف املدرسة الذكاء، وأن هذه النسبة هي احملدد األسا

 (.21، ص2226)يوسف ذياب عواد، 
غري أن نسبة ال بأس هبا من الدارسني تعرتض على اعتماد درجات الذكاء كمعيار للحكم      

على التأخر الدراسي، فهناك من التالميذ من درجة ذكائه مرتفعة غري أنه متأخر دراسيا، ألن 
مرتبطة بعوامل أسرية أو مدرسية أو اجتماعية...اخل )عبد العزيز السيد الشخص،  أسباب تأخره

 (.16، ص1222
ومما سبق ميكن تعريف التأخر الدراسي على أنه تدين مستوى التحصيل الدراسي للتلميذ يف      

يل التحص ودرجات العقلية القدرات حيث من العادي املستوى ذوي زمالئه عن أكثر أو دراسية مادة
 الدراسي.

 أسباب التأخر الدراسي: 
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ترجع حاالت التأخر الدراسي إىل تكاتف عدد من العوامل املتداخلة اليت ختتلف يف نوعها      
 وتأثريها من تلميذ آلخر، وميكن تصنيفها يف ثالثة حماور أساسية:

 
 أوال ـ أسباب تتعلق بالتلميذ نفسه:

 : ـ العوامل العقلية 2
قلية مرتبطة بالتأخر الدراسي منها ضعف الذكاء أو القصور يف القدرات هناك عوامل ع     

العقلية اخلاصة كالقدرة على الرتكيز أو إحدى القدرات اخلاصة اليت يلزم وجودها بنسبة كبرية يف 
مادة دراسية معينة كالقدرة اللغوية أو القدرة اهلندسية أو القدرة الرياضية، وهـذا ما أكده 

حيث يؤكدون على أن التأخر الدراسي  Schilderوشيلدر  Vernonون وفرن  Moneموين
يعزى لقدرات عقلية منخفضة وهذا يرجع إىل أسباب وراثية )نبيل عبد اهلـادي وعمر نصر اهلل 

 (.27، ص2222ومسري شقري، 
من مئات حاالت التأخر الدراسي  %12أن حنو  Burtأما بالنسبة للذكاء فقد وجد بريت      

، 1282إلحداث التأخر )نعيم الرفاعي،  وحده كافيا الغباء الذي يكون م ببحثها ترجع إىلاليت قا
 (.113ص
درة ومقاييس التحصيل تقع إىل أن معامالت االرتباط بني مقاييس الق Superويشري سوبر      

رره يف املدارس الثانوية، وهذا يعين أن جزءا هاما من التباين يف التحصيل تق 0,8إىل  0,3بني.
عوامل القدرة العقلية كما يعين أن هناك عوامل عديدة أخرى قد تؤدي دورا حامسا يف تفسري 
التباين بني القدرة والتحصيل الدراسي، فقد يتصف الفرد ذو املستوى العايل من الذكاء ببعض 

سة استخدام هذه املقدرة يف التحصيل الدراسي فقد يكون مثال فاتر احلما تعوقه عن السمات اليت
 (.22، ص2226وشارد الذهن بسبب املشاكل )يوسف ذياب عواد، 

 
 ـ العوامل الجسمية: 1
نية والتلف املخي من األسباب اجلسمية املؤثرة يف التأخر الدراسي تأخر النمو وضعف الب     

اضطراب الكالم )يوسف ذياب الضعف الصحي العام و ل السمع والبصر و وضعف احلواس مث
يفطن  ال اليت اجلزئي السمع ضعف حاالت وكذلك فضعف البصر اجلزئي (،32، ص2226عواد، 

مما قد يؤثر عليهم سلبا، كما ميكن  وقدراهتم إليها املدرس قد جتعله جيلسهم يف أماكن ال تتناسب
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التحصيل  درجة على يؤثر قد الدقيقة مما واألصوات األشكال والسمع يف متييز أن يؤثر ضعف البصر
 (.112، ص1282تالميذ )نعيم الرفاعي، الدراسي هلؤالء ال

كما أن معاناة التلميذ من عاهات مثل صعوبات النطق وعيوب الكالم األخرى حتول دون       
قدرة التلميذ على التعبري الصحيح مما قد جيعله عرضة لتعليقات اآلخرين وسخريتهم، فيؤثر ذلك 

، 2225األكادميي )سناء حممد سليمان، أدائه  مستوى يؤثر على عليه وجيعله يشعر بالنقص مما قد
 (.45ص

 
 ـ العوامل االنفعالية:  9

 إن احلالة النفسية للتلميذ قد تؤدي دورا هاما فـي حتديد مستوى نشاطه واجتهاده، وقد بينت    

يف أعمال  كلها عوامل قد تؤثر كثريا العصيب واالضطراب القلق وحاالت زان املزاجيأن االت الدراسات
يف احلساب الصفات  اليت تتطلب الدقة وتركيز االنتباه، لذا يكثر تأخر من يتصفون هبذه التالميذ

 .(115ص ،1282ويكون خطهم رديئا وأعماهلم ينقصها الرتتيب والنظام )نعيم الرفاعي، 
إىل معرفة العالقة بني القلق  وهدفت 1281وهذا ما أكدته الدراسة اليت قام هبا أوتيل يف سنة     

التالميذ، حيث وجد أن مستوى  فئات بني جوهرية فروق وجود إىل وخلصت الدراسي لوالتحصي
التحصيل الدراسي للتالميذ ذوي القلق املنخفض أحسن وأفضل من مستوى التحصيل الدراسي 

 (.322، ص2223للتالميذ ذوي القلق العايل أو املرتفع )عمر عبد الرحيم نصر اهلل، 
( على أن التالميذ الذين يعانون من حتصيل دراسي 1224لة )ومن ناحية أخرى يؤكد زلز      

عدواين جتاه اآلخرين وخصوصا ممثلي السلطة واإلدارة وهم يشعرون  توجه لديهم يوجد منخفض
واالندفاعية،  اخلضوع الدراسي التحصيل منخفضي للتالميذ املميزة الصفات ومن الدائم، باالكتئاب

والبساطة واالغرتاب  واالنبساطو واحلساسية، والتمرد والتواضع، روسهولة االنقياد، والتبعية، احلذ
 (.412، ص2223والعدوانية السلبية واالكتئاب والقلق )عمر عبد الرحيم نصر اهلل، 

 
 ثانيا ـ أسباب تتعلق باألسرة:

حتدد أسرة الفرد باعتبارها أول وأهم وسيط لعملية التنشئة االجتماعية إىل درجة كبرية منط      
لذاته يف حدود قدراته الوراثية  ومفهومه والنجاح للعمل ودوافعه واجتاهاته ونسقه القيمي شخصيته

والعقلي  اجلسمي نضجه مستوى الفرد أسرة حتدد كما واالقتصادي، االجتماعي مركزها خالل ومن
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سرة واالنفعايل واالجتماعي عرب ما تقدمه له من إمكانيات لتحقيق مطالب النمو، كما متثل األ
 للفرد القاعدة اليت سينطلق منها إىل مؤسسات اجملتمع األخرى.

 وميكن تصنيف تأثريات العوامل األسرية إىل:
 
 ـ عدم االستقرار العائلي:  2
ن وكثرة املشاحنات واملشاجرات واضطرابات احلالة املنزلية قصد به عدم االتفـاق بني الوالديوي     

ن أو تدليلهما للطفل أو التذبذب يف املعاملة، مثل هذا جلو واالنفصال والطالق وقسوة الوالدي
الذي ال يتوافر فيه األمن للطفل يسبب اختالال يف التوازن االنفعايل، مما قد يؤثر على حالة الطفل 

 (.38، ص2225الدراسية )سناء حممد سليمان، 
ب هي نفسها ( حيث أكدت " أن األسرة تتسب2224وهذا ما ذهبت إليه سعدية هبادر )     

أحيانا يف خلق إنسان غري متقبل لدراسته وغري متكيف مع حياته املدرسية نتيجة عدم اهتمامها 
التدليل الزائد قد يعوق تقدمه الدراسي  وأيضا إلحباطات وتعريضه بطفلها وعدم إشباعها حلاجاته

 (.52، ص1282)طلعت حسن عبد الرحيم، 
 Hilliard etمن الدراسات اليت قام هبا هيليارد وروث هذه النتيجة نفسها أكدهتا العديد      

Roth (1262 حيث توصلت إىل وجود فروق كبرية بني أمهات األطفال مرتفعي التحصيل )
الدراسي وأمهات األطفال منخفضي التحصيل الدراسي،حيث كانت أمهات األطفال مرتفعي 

ومشجع، أما أمهات األطفال  التحصيل الدراسي أكثر تقبال هلم ويتعاملن معهم بأسلوب جيد
يشعرون بذلك الرفض، وغالبا ما  األطفال هؤالء وكان رفضا أكثر فكن التحصيل الدراسي منخفضي

مثل الفشل والسرقة يف  بالقانون املخلة لألعمال كالتوجه تكون استجاباهتم له مبثابة خلق األزمات
أمهلت  اليت والنفسية اجلسدية ياهتمحاج وتلبية هلن انتباه األمهات جذب هبدف وخارجها املدرسة

 (. 52، ص2224بسبب رفض األمهات هلم )عمر عبد الرحيم نصر اهلل، 
وعلى هذا فإن التلميذ الذي يعيش يف أسرة مستقرة هادئة يسودها جو العالقات اإلنسانية      

يسودها  الطيبة، خيتلف يف مستوى أدائه األكادميي عن التلميذ الذي يعيش يف أسرة مفككة أو
 الصراع العلين أو غري العلين بني الوالدين أو أحد الوالدين وبقية أفراد األسرة.
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 ـ المستوى الثقافي لألسرة: 1
يؤدي املستوى التعليمي للوالدين دورا هاما يف تقدم األبناء وتفوقهم التعليمي، ويعود ذلك      

ومون هبا، وهذا ما أكدته دراسات كل من ألن  األبناء يقومون بتقليد يف مجيع األعمال اليت يق
حيث ركزت مجيعها  Nisbetونسبت  Halseyوهالس  Wottonووتن   Douglasدوجالس

على مدى أمهية العالقة املتبادلة بني حجم األسرة واملستوى التعليمي والثقايف للوالدين أو الوضع 
التعليمية املختلفة اليت ميرون هبا،  احليف املر  للتالميذ وتقدمهم لألسرة والتقدم واإلجناز االجتماعي

ولآلخرين  له مهم به يقوم ما أن التلميذ يشعر حىت وفعال واضح دور فيها لألسرة يكون أن جيب واليت
 (.712، ص2224،اندهتا )عمر عبد الرحيم نصر اهللمن حوله وأنه حيظى باهتمام األسرة ومس

 
 ـ المستوى االقتصادي لألسرة:  9
دورا مهما يف حتديد مستوى األداء األكادميي لألبناء ذلك  لألسرة ستوى االقتصاديامل يؤدي     

املتوسط والعايل توفر ألبنائها الوسائل الدراسية اليت تساعدهم على حتسني  أن األسر ذات الدخل
 مستواهم الدراسي، بينما قد ال حيظى أبناء األسر الفقرية هبذه الفرصة. 

د إىل أن " الفقر قد يكون من أقوى أسباب التأخر الدراسي، فسوء كما ذهبت سناء حمم      
التغذية و املرض وتكليف التلميذ بالقيام ببعض األعمال املنزلية كمساعدة األسرة مما يعوقه عن 

 (. 38، ص2225متابعة الدراسة " )سناء حممد سليمان، 
( بقوله لـ " قد ثبت 2222وهو نفس الطرح الذي يذهب إليه نبيل عبد الفتاح حافظ )     

لعلماء النفس والرتبية واالجتماع أن تدين املستوى االجتماعي واالقتصادي والثقايف لألسرة ال يوفر 
، وقد يصل األمر إىل هللطفل املثريات الرتبوية الكافية واإلمكانات اليت تساعد على منو شخصيت

دادات األطفال العقلية و حتوهلا إىل مرتبة احلرمان الثقايف الذي ال يساعد على قدح زناد استع
 (.12، ص2222قدرات )نبيل عبد الفتاح حافظ، 

 وتلخص سناء حممد سليمان العوامل األسرية املؤثرة يف التأخر الدراسي يف النقاط اآلتية :
 تنقل التلميذ املستمر من مدرسة إىل أخرى نتيجة مهنة اآلباء اليت تفرض ذلك.  -       
 فات العائلية املتكررة.اخلال -       
 عالقة الطفل غري السوية باألم واألب واإلخوة. -       
 متايز األهل يف تعاملهم مع األبناء و أسلوب الرتبية اخلاطئ.  -       
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 عدم الثبات واالستقرار يف التعامل. -       
غري املتالئمة مع النضج و  الطبيعية قوهتم تفوق بقوة للتعلم إرهاق األهل ألطفاهلم ودفعهم -       

لديهم، وذلك بدروس خصوصية، مما يزيد من شعورهم باخليبة فيتولد لديهم الشعور بالنقص مما 
 ينتج عنه التأخر الدراسي.

 توجيه األهل ألطفاهلم بعكس ما ميلكون من ميول واجتاهات.  -       
 ضرورية. تغييب األهل املستمر ألطفاهلم عن املدرسة ألسباب غري -       
 أحداث طارئة على العائلة كاألمراض والوفيات.  -       
 الغياب املتواصل للوالدين أو ألحدمها.  -       
 الدراسة واستذكار الدروس. عملية يف التلميذ يعيقان قد املنزل وضيق حجم العائلة الكبري -       
احلالة الصحية السيئة لألم أثناء فرتة  عندما كانت األم حاملة له نتيجة عاىن الطفل الذي -       

أو نتيجة لظروف الوالدة املتعثرة )سناء  هذه الفرتة خالل أو أمراض يف احلمل وتعرضها إلصابات
 (.42، ص2225حممد سليمان،

 
 ثالثا ـ أسباب تتعلق بالمدرسة: 

واظبة التلميذ أحيانا تكون أسباب التأخر الدراسي راجعة إىل عوامل يف املدرسة ذاهتا كم      
يف عمله أو سوء التنظيم املدرسي بصفة  املدرس وفشل التدريس يف الدروس أو سوء على االنتظام

املدرسية املسامهة يف التأخر الدراسي للتالميذ يف العناصر  إمجال العوامل وعلى العموم ميكن عامة،
 اآلتية:

 
 ـ العناصر المادية:  2

التلميذ مساعدا على انصراف الذهن وتشتت انتباه التالميذ  هفي قد يكون املكان الذي جيلس     
رغما عنهم إضافة إىل سوء استخدام الوسائل التعليمية، وعدم توفري الظروف الفيزيقية املالئمة 

 لعملية التعلم كقلة التهوية واإلضاءة والتدفئة مع اكتظاظ عدد التالميذ يف القسم.
 وامل املادية املؤثرة يف التأخر الدراسي يف العناصر اآلتية: وقد خلصت سناء حممد سليمان الع     

انعدام وسائل اإليضاح أو قلتها أو سوء استعماهلا، فبواسطتها يستطيع املدرس إفهام  -       
وبذلك تزيد درجة االستيعاب من خالل جعل الدرس أكثر تشويقا ولذة للتلميذ وأكثر  تالميذه،

 ثقة أكرب بنفسه وبعطائه ويعطي التلميذ قدرا أكرب من املشاركة. ساملدر  مما يعطي حيوية للصف،
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 البناء املدرسي غري الصحي وغري املعد إعدادا كافيا بأجهزته وملحقاته. -       
 تنظيم الصفوف وتوزيع التالميذ )املتخلفني واملوهوبني( توزيعا عشوائيا. -       
 (.43، ص2225قع )سناء حممد سليمان، سوء املناهج و عدم ارتباطها بالوا -       

 
 ـ العناصر البشرية:  1
( إىل أن سبب التأخر الدراسي ال يكمن يف 1226) Marcel crahayيشري مارسل كراي      

 التلميذ يف حد ذاته، وعليه جيب " االهتمام ال بالتالميذ ومبيزاهتم فقط ولكن باملقررين أي املعلمني

 (.Marcel crahay,1996,p94الجتماعية اليت يعيشوهنا )ومبجال الظروف ا ومبيزاهتم
وفق هذا الطرح يؤكد نبيل عبد اهلادي وعمر نصر اهلل ومسري شقري أن كفاءة األستاذ وعدم      

إملامه بطرائق التدريس "يؤدي إىل عدم إيصال املعلومات إىل الطلبة بالشكل الصحيح، مما يؤثر 
(،  27، ص2222يل عبد اهلادي وعمر نصر اهلل ومسري شقري، على الطلبة ويوصلهم إىل امللل )نب

كما أن اهتمامات املعلم احملدودة بالتلميذ أثناء التدريس أو االستجابة إليه مبيول وألفاظ وردود 
، 2222األخري إىل قلة رغبته يف التعلم )حممد حسن العمايرة،  سلبية ينفر منها التلميذ تؤدي هبذا

 (.124ص
( من خالل دراسة قام هبا 1272) Guthrieجة نفسها اليت توصل إليها جوثري وهي النتي     

والرضا  والعلمية األكادميية والكتابة اللفظية القدرة املعلمني عند توفرت كلما تبني له من نتائجها أنه
 (.43، ص2226عن املهنة والراتب كلما زاد مستوى حتصيل التالميذ)يوسف ذياب عواد، 

أخرى فإن الروح املدرسية العامة، وما يسودها من حزم يف اإلدارة والتنظيم يف سري  ومن ناحية     
والفرص  املناسبات تتيح اليت فاملدارس التالميذ، أداء مستوى على تؤثر الدراسي كثريا ما التلميذ

للتالميذ لكي يشعروا بالتفوق والنجاح الذي يزيد ثقتهم بأنفسهم ال تكثر فيها حاالت التأخر 
 (.112، ص1282لدراسي )نعيم الرفاعي، ا

حيث أكدا أن  Kenth et Washingtonوهذا ما ذهب إليه كل من كينيث وواشنطن      
أحد مسببات التوتر بالنسبة للمدرسني هو زيادة أعداد التالميذ لكل مدرس، فعلى سبيل املثال 

تلميذا  152أن يتعامل مع  املدرس على يعين أن وهذا تلميذا 42إىل  35قد جتد يف بعض الفصول 
أسبوعيا، لذا من الطبيعي أن يذكر مدرسو املدن أهنم ينهون يومهم وهم يشعرون باالستنزاف 

 (.22، ص2226)يوسف ذياب عواد، 
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 عالج التأخر الدراسي:

املؤدية له، وعلى العموم فقد أكدت  األسباب باختالف الدراسي التأخر عالج أساليب ختتلف     
 راسات أن عالج التأخر الدراسي يدور حول أربع حماور هي:نتائج الد

 
 أوال ـ العالج الطبي:

ويؤدي هذا األسلوب دورا هاما يف عالج كثري من احلاالت اليت تعاين من أعراض التأخر      
اجلسم مثل القصور يف السمع أو البصر أو التهاب اللوزتني وعيوب  يف بنواحي واملرتبطة الدراسي

(، حيث جيب على التلميذ 125، ص2226وسوء التغذية )رشاد صاحل دمنهوري،  ماءالص الغدد
اليت حتوي نسبة كبرية من الدهن مثل اللنب والقشدة والزبدة والبيض، مع  األغذية بتناول االهتمام
مما يؤثر باإلجياب على حيوية  الصيدليات تناول إحدى مستحضرات اجللوكوز املتوفرة يف إمكانية
 (.76، ص2225ونشاطه املدرسي )سناء حممد سليمان، التلميذ 

 
 ثانيا ـ العالج النفسي:

 يهدف العالج النفسي حسب سلمان خلف اهلل إىل:
على حالته كفرد وكعضو يف  التلميذ يتعرف حىت بأيديهم واألخذ التالميذ إىل خدمات تقدمي -       
 مجاعة.
 سبة له والكشف عن ميوله واستعداداته.تعريف التلميذ بالفرص التعليمية املنا -       
 قدراته وميوله حىت تنمو وتزدهر مواهبه واستعداداته. مع املتناسبة توجيه التلميذ الوجهة -       
 مساعدة التلميذ يف وضع خطة تساعده يف تقومي حتصيله الدراسي. -       
قدراته إذا تعثر عالجه )سلمان إىل مهنة تتناسب مع ميوله و  التلميذ يف توجيهه مساعدة -       

 (.142، ص2224خلف اهلل، 
النفسي يف عالج حاالت التأخر الدراسي، على  املرشد دور أمهية تربز ولتحقيق هذه األهداف    

 أن يضع املرشد نصب عينيه حتقيق األهداف اآلتية خالل اجللسات اإلرشادية:
 و املدرسة واجملتمع بصفة عامة.تغيري االجتاهات السلبية حنو التعليم وحن -       
 تغيري املفهوم السليب للذات وتكوين مفهوم جديد أكثر إجيابية. -       
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 (.87، ص2225التلميذ املتأخر )حممد علي كامل،  نفس يف الثقة وتكوين تنمية الدوافع -       
بعض احلاالت  يف ماأ النفسي، واملرشد واملدرسة األسرة من تعاون كل ولتنمية هذه األهداف ينبغي

 املعقدة اليت يرتبط التأخر الدراسي باحنرافات مزاجية أو مضاعفات أخرى معقدة يصبح من

الضروري اللجوء إىل العيادات النفسية الرتبوية املتخصصة، حيث تقوم هذه األخرية بدراستهم 
 (.124، ص1282دراسة فردية كاملة وتقرتح هلم العالج املناسب )نعيم الرفاعي، 

 
 ثالثا ـ العالج التربوي:

التلميذ مرتبطا بعوامل مدرسية، وعليه  لدى الدراسي كان التأخر إذا هذا األسلوب ويستخدم     
واالجتماعي  النفسي املرشد عاتق على تقع الدراسي التأخر من النوع هذا مع التعامل يف املسؤولية فإن

 فضة النعمة يف اخلطوات اآلتية: من جهة واملدرس من جهة ثانية حيث تتلخص أهدافهم حسب
 تبصريه بطرق استذكار املواد الدراسية عمليا.إرشاد التلميذ املتأخر دراسيا و  -       
جدول عملي لتنظيم وقته واستغالله يف االستذكار  بوضع دراسيا املتأخر التلميذ مساعدة -       

 واملراجعة.
أخرين دراسيا ملناقشة أسباب التأخر الدراسي لديهم عقد لقاءات مع أولياء التالميذ املت -       

 وأساليب عالجه، مع التأكيد على طابع السرية هلذه املناقشة حبيث ال تتم حبضور بقية األولياء.
إعادة تعليم املادة من البداية للتلميذ املتأخر دراسيا والتدرج معه يف توفري عامل القبول  -       

إلشادة املناسبة لكل تقدم ملموس، وذلك إذا كان سبب التأخر عدم ومشاعر االرتياح وتقدمي ا
 تقبل التلميذ هلذه املادة.

عقد لقاءات مع املعلم الذي يظهر عنده تأخر دراسي مرتفع والتعرف منه على أسباب  -       
 (.123، ص2222ذلك التأخر )حسب رأيه( واملقرتحات العالجية لديـه ) فضة النعمة، 

م بعض الباحثني بكيفية توزيع التالميذ املتأخرين دراسيا يف الفصول الدراسية اعتقادا اهت كما     
منهم بأن هذه األخرية قد تؤثر يف عالج التأخر الدراسي، غري أن هذه الدراسات مل تتفق على 
طريقة موحدة لتوزيع هؤالء التالميذ، فهناك من يذهب إىل توزيع التالميذ املتأخرين دراسيا مع 

عزل املتأخرين  بضرورة يقول من وهناك الواحدة، املدرسة داخل العادية الفصول يف العاديني تالميذال
الثالثة من الدارسني فتقول بعزل املتأخرين  العادية أما الفئة خاصة داخل املدرسة دراسيا يف فصول

فتقول بتوزيع  سنيالدار  من الرابعة هبم أما اجملموعة خاصة عن العاديني ووضعهم يف مدارس دراسيا
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يف بعض املواد وعزهلم يف  باملدرسة العادية يف الفصول الدراسية التالميذ املتأخرين دراسيا مع العاديني
( ولكل اقرتاح من 124، ص1224بعض املواد األخرى )حسن شحاته وحمبات أبو عمرية، 

 يا.االقرتاحات السابقة إجيابيات وسلبيات ميكن أن تؤثر على املتأخرين دراس
 

 رابعا ـ العالج االجتماعي:
أو تعديلها على  -ويركز هذا األسلوب على تغيري البيئة اليت أدت إىل االضطراب النفسي      

إىل بيئة اجتماعية أخرى مبا يتيح و حيقق التوافق النفسي، ومن املقرتحات العالجية يف  -األقل 
 هذا النوع من العالج نذكر: 

توافق األسري واالجتماعي بصفة عامة والتعاون بني األسرة واملدرسة حتسني مستوى ال -       
 لعالج احلالة.

بل نرتك هذا األمر  التلميذ، أمام باستمرار املدرسي أمهية النجاح عن ذكر امتناع الوالدين -       
 ينشأ لديه ذاتيا.

 (. 78ص 2225 ،يمانسل حممد )سناء املدرسة حنو إجيابية تاجتاها تكوين مساعدة التلميذ على -
 وتضيف فضة النعمة: 

تقدمي بعض املساعدات العينية أو املالية، إذا كانت أسرة التلميذ تعاين من صعوبات  -       
 اقتصادية أو مالية لتوفري األدوات املدرسية للتلميذ.

إىل فصل إذا تطلب األمر نقله الرفاق للتلميذ املتأخر دراسيا و إجراء تعديل يف مجاعة  -       
 .(121، ص2222آخر يف حالة عجزه عن التفاعل معهم )فضة النعمة، 

 
 قائمة المراجع:

(: مشكلة التأخر الدراسي يف املدرسة و اجلامعة، عامل الكتب، القاهرة،الطبعة 2225سناء حممد سليمان ) -1
 األوىل.

وأدوارهم، مكتبة الدار العربية  (: املعلمون واملتعلمون أمناطهم1224حسن شحاته و حمبات أبو عمرية ) -2
 للكتاب، القاهرة،الطبعة األوىل.

(: التنشئة االجتماعية والتأخر الدراسي، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، دون 2226رشاد صاحل دمنهوري ) -3
 طبعة.

 زائر، دون طبعة.، املركز الوطين للوثائق الرتبوية، اجل1222 : الكتاب السنوي9122وزارة الرتبية الوطنية  -4
 : التأخر الدراسي، شركة سفري، القاهرة، دون طبعة.1222عبد العزيز السيد الشخص  -5
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 : التأخر الدراسي، دمشق، دون طبعة.2222فضة النعمة  -6
 للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل. املناهج دار : سيكولوجية التأخر الدراسي،2226يوسف ذياب عواد  -7
 : التأخر الدراسي مفهومه أسبابه عالجه، دار صفاء،عمان، دون طبعة.2225بايل محزة اجل -8
 : صعوبات التعلم واخلطة العالجية املقرتحة، دار املسرية،عمان، الطبعة الثالثة.2227 تيسري مفلح كوافحة -2

 الطبعة الثالثة. : الصحة النفسية والعالج النفسي، عامل الكتب، القاهرة،1227حامد عبد السالم زهران  -12
صعوبات التعلم والتأخر الدراسي عند األطفال، مؤسسة اقرأ للنشر  :2222حممد صبحي عبد السالم  -11

 والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل.
: بطء التعلم.وصعوباته، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة 2222نبيل عبد اهلادي، عمر نصر اهلل، مسري شقري  -12

 األوىل.
: تدين مستوى التحصيل و اإلجناز املدرسي، دار وائل للنشر والتوزيع، 2224 مر عبد الرحيم نصر اهللع -13

 عمان، الطبعة األوىل.
 : الطفولة، دار جهينة للنشر والتوزيع، عمان،اجلزء األول ،دون طبعة.2224 سلمان خلف اهلل -14
 تعلم، مكتبة ابن سينا، القاهرة، دون طبعة.:مواجهة التأخر الدراسي وصعوبات ال2225 حممد علي كامل -15
 : العيادة النفسية والعالج النفسي، جامعة دمشق، دمشق،اجلزء األول، دون طبعة .1282نعيم الرفاعي  -16
: صعوبات التعلم والتعليم العالجي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، الطبعة 2222 نبيل عبد الفتاح حافظ -17

 األوىل.
، املركز الوطين 26املدرسة، سلسلة من قضايا الرتبية، امللف : الطفل بني األسرة و 2221دة ملحقة سعي -18

 للوثائق الرتبوية، اجلزائر، دون طبعة.
، الطبعة ر املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان: املشكالت الصفية، دا2222حممد حسن العمايرة  -12

 األوىل.
20-Marcel crahay (1996):peut-on lutter contre L échec scolaire? Departement de 

boeck universite,bruxelles. 
 
 
 
 

 نموذج القارئ الحقيقي إعادة بناء
 )في الشعر الجاهلي( نموذجا
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 بقلم الدكتور لخضر قريشي                                                            
 *بوزريعة*قسم األدب العربي المدرسة العليا لألساتذة                                         

 
 
 تمهيـد-1
النقدي العريب، وإبراز تعدد  اخلطاب تلقي مستويات خالل فحص تتجسدن هذه املقاربة، من     

الرؤى والشروط، اليت تساهم يف إنتاج هذه التلقيات، على اعتبار أن كل قراءة هي ممثلة لفئات 
فية، ذات مصاحل اقتصادية واديولوجية خمتلفة، قد تصل حّد التناقض، حيث سوسيولوجية وثقا

وأذواقها وتأويالهتا األدبية والنقدية. ومن أجل التواصل  الثقافية يتمظهر هذا األخري يف مستوياهتا؛
خالل جتربة )يف الشعر  من وذلك احلديث؛ يف اخلطاب النقدي العريب مع تلقي الناقد )طه حسني(

 نظرية منوذجا؛ اهتدت هذه املقاربة، إىل اعتماد بعض اإلجراءات املنهجية املستقاة من اجلاهلي(

 فيما تعلق )باستدعاء االستجابة( و)جهاز القراءة(؛ خاصة )فولفغانغ ايزر( الناقد أجنزه وما القراءة،

بيقي؛ ومن هنا بعده التط يف إثراء إىل حيتاج زال ما املعاصر يف النقد إجنازات )درس التلقي( حيث إن
 جاءت هذه املقاربة، وفق املتواليات اآلتية:

 
 اإلشكالية - 2

 إن من مجلة اإلشكاليات اليت تطرحها هذه املقاربة هي:
 ؟ما هو مفهوم القارئ احلقيقي -1       

 ؟ميكن بناء منوذج  القارئ احلقيقيكيف  -2       

، وملاذا اختلف )استدعاء االستجابة( كيف تلقى النقاد كتاب )يف الشعر اجلاهلي( -3       
 و)جهاز القراءة( عند كل فئة قرائية؟

 
 بناء نموذج القارئ الحقيقي-1
القارئ احلقيقي، هو عندما يقع الرتكيز واالهتمام على الطريقة اليت يتلقى هبا مجهور معني من      

ى العمل، فهي تعكس القراء العمل األديب )النقدي(؛ وأيّا كانت األحكام اليت قد تصدر عل
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خمتلف املواقف واملعايري اليت تطبع ذلك اجلمهور، كما أن هذه املواقف واملعايري تنتمي إىل حقب 
 تارخيية خمتلفة.

 (1)القارئ احلقيقي على بقاء تلك احلقب، أو ما يعرب عنها. بناء مسألة إعادة وبطبيعة احلال تعتمد
 لثامن عشر أصبح التوثيق نادرا. وزين القرن اكلما رجعنا إلى الوراء في الزمن متجالكن )

يمكن تحصيله من األعمال  ما على تام بشكل التركيب إعادة تعتمد ما غالبا لذلك نتيجةو 
مع القارئ  تتطابق كهذه التركيب إعادة إذا كانت قائم فيما هنا األدبية نفسها. المشكل

 (2)(المؤلف من القارئ أن يقوم به. الدور الذي يريد تمثل فقط قي لذلك الزمن، أم أنهاالحقي
)أحدهم ومن أجل جتاوز هذه اإلشكالية يقرتح )ايزر( ثالثة مناذج من القراء املعاصرين، وهم: 

حقيقي وتاريخي، مستخلص من الوثائق الموجودة، والنموذجان اآلخران افتراضيان: األول 
من دور القارئ  مستنبط ثانيوال والتاريخية للفترة المعنية، من المعرفة االجتماعية مركب

(3)المرسوم في النص.(
)ممثل لطبقة وفئة اجتماعية، يكن فإن القارئ احلقيقي يبقى أنه  وأيّا 

وإيديولوجيات  أدبية وأذواق ومستويات ثقافية واحتياجاتممثل لمجموعات ذات مصالح 
 السابقة. ، لذا سنعيد بناء منوذج القارئ احلقيقي وفق الدوال واملعطيات(4)مختلفة(

 

 تصنيف فئات القارئ الحقيقي:-9
( الباب واسعا أمام إعادة النظر يف الرتاث العريب عموما )في الشعر الجاهليلقد فتح كتاب      

 –والرتاث الشعري خصوصا، وهذا وفق إعادة قراءته مبناهج جديدة، حيث أثارت هذه القراءة 
ملفاهيم الثقافية، والتارخيية، والفكرية، والعلمية، إذ مجلة من املسائل تتعلق با –على األقل يف وقتها 

مست املقدسات، وزعزعت أركان ما اعترب من الثوابت، وهذا يدل على أن األصول املعرفية اليت 
 )قرأ عمل المستشرقين في هذا الشأن، وأنه قدينطلق منها الناقد )طه حسني( متنوعة فهو قد 

 وغيرهما من وهوميروس، لسقراط التاريخي الوجود في تتشكك أوربية دراسات على كذلك اطلع

 (5)الجاهلي( الشعر كثر بانتحال القول في بالتوسع إغراء ذلك كل فأغراه القديمة، أئمة الثقافة
أن )مصطفى صادق  بينها من حسني(، )طه سبقت اجتهادات هناك ومن جهة ثانية، هذا من جهة،

في كتاب: تاريخ آداب  -بخمس عشرة سنة)قبل صدور كتاب طه حسين الرافعي( قد دعا 
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ومناهجهم في نقد السند إلى إعمال طرائق علماء الحديث  –م 2322العرب، القاهرة، سنة 
 (4)منشئيها( تصحيح نسبتها إلىو والمتن لدرس النصوص الشعرية الجاهلية 

لصعيد لقد كتب )طه حسني( يف مؤسسة األزهر، من خالل نقده ألداء هذا األخري على ا      
املعريف، واملنهجي، وطريقة التعليم، لكنه لقي باملقابل كل الصّد واملنع، خاصة بعد صدور كتابه 

 )منذ أن كتب العميد كتابه في الشعرأنه  )يف الشعر اجلاهلي(، حيث يقول )الشيخ كامل(:

إن  (7)الجاهلي(، وهو ال يدع مناسبة إاّل ويعرض فيها لألزهر واألزهريين بالنقد والسخرية(
مثل هذه اآلراء واملواقف، ال تتوقف عند هذا احلّد، بل تسعى جاهدة من أجل حتديد االنتماء 

وجعل  وشيوخه، لإلسالم مهاجما نفسه من العميد )وقد جعل تقول: حيث حسني(، الديين لـ)طه
يصف نفسه داعية لرجال الدين المسيحي، فمرة يصف رجال الدين بالعجز والقصور، ومرة 

  (8)والعلم( بالمتصوف صاحب الطريقة، بينما يصف رجال الدين المسيحي بالنشاطشيخهم 
كما اهتم )طه حسني( بأنه أداة طيعة يف يد االستشراف، خاصة و أنه يف نظرهم شخصية تلتقي 
فيها العديد من التناقضات، بل وصل هبم األمر إىل أن زواجه من )سوزان بريسو( كان خمططا له 

قبل أن تتزوج طه حسين  زمنا، بريسو تتردد الصوت سوزان ت صاحبةكانحيث ) من قبل،
أنظر كيف يتم  (2)(المسلم، ولكن أحد أعمامها استطاع أن يقنعها، وكان ذلك العم قسيسا

حق األزهر ) من أنه إىل أخرى األمر، مرة هبم يصل ذلك. بل ، دون دراسة أو حتقق منتلفيق التهم
ا صريحة بأسلوب واضح عرف منه الجيران واألقارب أبطال ألنك أعلنته أن يضربك بالنعال،

، فمن أجل  (12)(وشككت في شرف الشخصيات واالنفعاالت، هذه القصة، وأثرت التحدي،
األزهر، كتابه )يف الشعر  مبا فيها مؤسسة السلطات الرمسية، ليس غريبا أن تصادر كل هذه التهم،

 اجلاهلي(.
طه حسني( هو عبارة عن حبث يف حياة أدبية غنية؛ فالنتائج اليت الناقد ) إن البحث يف جتربة      

، وأن احلياة الشعر الجاهلي منتحل أهمها أن التساؤل واجلدل، إليها مازالت تثري الكثري من توصل
والعقلية، واالقتصادية، ال ميكن هلا أن متثل الشعر اجلاهلي، مث إن لغة اجلنوب،  الدينية والسياسية،

تتمظهران  ال الشمال، يف سائدتني كانتا اللتني املختلفة، بلهجاهتا مريية، واللغة العدنانية،احل أي اللغة
والسياسة، واختالف الرواة  مثل: الدين، والشعوبية، مث إن عوامل بشكل بارز يف الشعر اجلاهلي،

 الشعرفيما بينهم، لعبت كل هذه العوامل دورا بارزا يف تسهيل عملية االنتحال وانتشارها يف 

 اجلاهلي.
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التطاول بينها اهتامه بالكفر واإلحلاد، و إن التهم اليت وجهت إىل )طه حسني( عديدة، من       
)ليست مسألة الشعر الجاهلي في حّد ذاته، على املقدسات، إذ جندها تقول مثال: املسألة إذا، 

يجترئ على  إنما هي يمكن أن تكون التراث الفكري والوجداني والديني، فمادام ثمة من
ويشكك فيها ويزعزع كل القيم الثابتة  يجترئ على كل المقدسات فليس ببعيد أن شيء كهذا

.فالقضية هي التشكيك يف كل القيم الرتاثية، واليت عدت من الثوابت (11)بحجة إلى اليقين(
جمرد  واملسلمات من قيم فكرية ووجدانية ودينية، لكن هل )طه حسني( جترأ على هذه القيم أم أنه

 باحث عن احلقيقة؟ 
إن مواقف وكتابات الناقد )طه حسني( كانت شديدة الوقع على كامل اجملتمع املصري يف       

األقطار العربية األخرى، وهذا الوقع والتأثري ناتج من طبيعتها  األوىل، مث بدأت متتد إىل بداياهتا
وقبل ذلك الديين، لذا ال يكون  لشعري،ا الرتاث يف خاصة املطروحة، املوضوعات يف أساسا املتمثلة

وعليه سنعيد بناء نموذج القراء، وبالتحديد ردود أفعال من عدة جهات،  غريبا أن تكون هناك
  ايزر(. القارئ الحقيقي، بتعبير )فولفغانغ

تقدم الشيخ حسنين، الطالب بالقسم العالي باألزهر،  2314مايو  91في يوم )-1        
يتهم فيه الدكتور طه حسين األستاذ بالجامعة المصرية بأنه  ائب العموميالن ببالغ لسعادة

 في صريح طعن هذا الكتاب وفي ونشره على الجمهور، الجاهلي(، الشعر )في ألف كتابا أسماه

  (21)القرآن، حيث نسب الخرافة والكذب لهذا الكتاب السماوي الكريم(
األزهر لسعادة  الجامع شيخ فضيلة أرسل 2314سنة يونيو  2بتاريخ فإنه ) أما ثانيا، -2        

عن كتاب ألفه طه حسين  األزهر الجامع رفعه علماء خطابا يبلغه له، به تقريرا النائب العمومي
كّذب فيه القرآن صراحة وطعن فيه على  الجاهلي الشعر في المصرية أسماه بالجامعة المدرس

ريف وأهاج بذلك ثائرة المتدينين وأتى فيه وعلى نسبه الش -صلى اهلل عليه وسلم  -النبي 
الوسائل القانونية الفعالة  اتخاذ وطلب إلى الفوضى، ويدعو الناس بما يخل بالنظم العامة

الناجمة ضد هذا الطعن على دين الدولة الرسمي، وتقديمه للمحاكمة، وقد أرفق بهذا 
  (29)هم في كتابه(البالغ صورة من تقرير أصحاب الفضيلة العلماء الذين أشار إلي

تقدم بالغ آخر  2314سبتمبر سنة  26)بتاريخ أما رّد فعل الفئة الثالثة ، فهو أنه  -3        
من حضرة عبد الحميد البنان، عضو مجلس النواب، ذكر فيه: أن األستاذ طه حسين 
المدرس بالجامعة المصرية نشر، ووزع وعرض للبيع في المحافل والمحالت العامة كتابا 
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أسماه )في الشعر الجاهلي( طعن وتعدى فيه على الدين اإلسالمي وهو دين الدولة بعبارات 
 .(26)صريحة واردة في كتابه المذكور(

 

رّد فعل الفئة الرابعة، هو من خارج مصر وبالتحديد من املغرب، حيث ميثل هذه الفئة  -4        
ل بعد أن اطلع على كتاب الدكتور ( الذي يقو 1263 -1223األديب )حممد املختار السوسي * 
)ولوال إثارته لبحثه حول الشعر الجاهلي لما تكونت مكتبة  )طه حسني( يف الشعر اجلاهلي: 

غضبه،  األستاذ حضرة فليشم في الموضوع. الذين شاركوا الكتاب من أقالم كبيرة ممتعة،
كص كثير من في هذا المنفى جليسا مثله، فقد ن رأيت منذ كنت بشره فإني ما ولينشر

أصحابي عن زيارتي في منفاي هذا مرغمين، فعوض اهلل منهم هو أعلى وأشرف: حضرة 
الدكتور طه حسين عميد كلية األدب بالجامعة المصرية، فإن هذا لشرف عظيم ما كنت 
أنتظره في حياتي كلها، فأكرم وأنعم، ثم إنني منذ توصلت بكتابه األخير الذي ذكر فيه ذلك 

يبين فيه مفاخر العربية، وأن شعراء األمم كلها اقتبسوا من معانيها، أصبح  الفصل العظيم،
 )...( غيره وال مبارك زكي مكانة فوقها، فذلك فخر ال يلحقه فيه األستاذ عندي في مكانة ال

 فصرت إلى هذا المنتأى؟ بهذه السرعة أيضا هذا الكتاب أوصلكم مسح على خديه وقال: ثم

لكتاب، ثم قلت له: ال تبال بعد اليوم ال بزكي، وال بغيره، فأنت له بعض محتويات ا أذكر
وحدك الشمس التي تنير العروبة، فقال: ال تؤاخذني بما أنست مني آنفا، فإني ال أعدو أن 

 هذا الكتاب أن أبرزت في المغرب بعد ثق بأنه ليس فقلت: أكون بشرا، قد يفهم ماال يقصد،

 واقترح العصر، سامقا يجعلك في رأس قائمة أجالء هذا شأن العربية علوا فيه أعليت الذي

(22)الطري امتدادا تمتد به شهرتك( البحث هذا تزيد أن عليك
 

إىل هذا التلقي  نضيف أن ميكن حيث حسني(، )طه لـ )حممد املختار السوسي( هذا عن تلقي     
بق، وإن كان قبله ببعض تلقيا آخر صادرا من تونس، وهو تقريبا متزامن تارخييا مع التلقي السا

كبار شيوخ الزيتونة  أن وهي )...( تونس بها فريدة تميزت نسجل ظاهرةحيث ) السنوات فقط،
وأعظمهم مكانة في العلم واإلشعاع، قد كانوا معجبين بطه حسين، محبين له، متعاطفين 

نس الشعر الجاهلي. كذلك تميز موقف تو  حول كتابه في معه، وخاصة أيام الضجة الكبرى
بمناصرة طه حسين والدفاع عنه من طرف أدباء الشباب، بل لقد تجرأت إحدى الصحف 

 الجاهلي(، الشعر )في األصلي كتابه من كاملة )في أعداد متالحقة( اليومية * فنشرت فصوال
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 من هذا .(16)الكتاب( مؤلف صالح في كان الذي انفردت بنشر حكم المحكمة المصرية كما

ويف السياق نفسه متيز تلقي كتابات )طه حسني( يف تونس بتعددها  جانب آخر، ومن جانب،
 البحث في ومنهجه بآرائه فبشروا 2391 -2313 )قام باحثون من شباب األدباء عاميحيث 

المحاضرات التي احتضنها النادي األدبي في قدماء الّصادقية، وكان الشابي من  خالل من
شيطة فيه، وليس انتحاال وال مجازفة في القول مؤسسي هذا النادي، ومن أبرز العناصر الن

 } ك{ )...( النادي في ألقيت التي المحاضرات إذا نحن أدرجنا في هذا السياق عديد

ومحاضرة األب يوسف سالم عن المنهج الديكارتي  الشعري، الخيال عن الشابي محاضرة
هيدي عن محمد صالح الم وعالقته بكتاب طه حسين، وال ننسى هنا محاضرة الشيخ

الشاعر واعتبر شعره كله منحوال  هذا وجود المهيدي فأنكر القيس، امرئ الجاهلي الشاعر
 .(20)ومختلفا(

هذا عن الفئة الرابعة املغربية والتونسية، واليت مثلها كل من )حممد املختار السوسي(  -5        
، نذكر ة من النقاد املعاصرينفهي جمموع و)شيوخ الزيتونة( و)النادي األديب(. أما الفئة اخلامسة

لقد الذي يرى ضرورة تطوير مناهج حتليل الرتاث ، حيث يقول: ) )كمال أبو ديب( الناقد منهم
وكأن معرفتنا النظرية ما تزال  الشعر، على هذا في العمل بمكان أن نستمر أصبح من السذاجة

 في ضيف وشوقي طه حسين أو الهجري الثالث امتلكها ابن قتيبة في القرن هي المعرفة التي

العمل وكأن الثقافات األخرى  نستمر في أن السذاجة من أن كما الهجري، عشر القرن الرابع
ال تملك تراثات تقوم بدراستها مطورة من أجل ذلك مناهج للتحليل، داخل إطار في العالم 

.  (18)نظري(وخارجه، لها قدرة عالية على المعاينة واالكتشاف والبلورة والتعميم ال الشعر
ويدخل يف اإلطار نفسه، نظرة الناقد )نصر حامد أبوزيد( الذي يعترب أن النظرة التقديسية للرتاث 

من أفق حياتنا الثقافية النظرة التقديسية للتراث،  –تقريبا  –)قد انتهت قد انتهت، إذ يقول: 
ايز بين اتجاهاته وتراه كتلة واحدة ال تم كله، وجماال كله، كماال تراه التي النظرة تلك

 وعي يكف لم الشعر الجاهلي؛ طه حسين في أفق حياتنا الثقافية قنبلة في وعناصره، منذ ألقى

 هاتني ونضيف إىل (12)المثقف العربي عن التساؤل عن ماهية التراث وعن عالقته به(
دب العربي  )والواقع أن عميد األحيىي بن الوليد( الذي يقول هو اآلخر: النظرتني، نظرة الناقد )

 الفلسفة إلى الحاجة إلى عندما أشار منذ عشرينيات القرن العشرين كان قد أثبت هذه العالقة

وفروعها لفهم المتنبي وأبي العالء المعري، بل تطلب األمر علوم الدين كلها والنصرانية 
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بي واليهودية ومذاهب الهند في الديانات لفهم شعر أبي العالء المعري، ويضيف أن همزية أ
نواس ال تفهم دون اإلطالع على المعتزلة عامة والنظام خاصة، ودون أن نتغافل أيضا عن 
التاريخ الذي استند إليه العميد بقوة في خطابه النقدي خصوصا على صعيد دراسة 

 (11)التراث(
)اصطدام طه حسين أما قراءة الناقد )حممد بنيس( ألعمال )طه حسني( فإنه الحظ أوال      

التقليديين عن الشعر الجاهلي، هؤالء الذين كانوا في الماضي ينفون عنه بدفاع 
)منذ العشرينيات  حيث إن هذه البنية التقليدية هي اليت كانت تؤطر سري اجملتمع، فـ (21)اإلعجاز(

كانت النخبة الحديثة واعية بأنها تشتغل في مجتمع تقليدي، وفي بنية ثقافية تقليدية، 
حسين مليئة بالعبر، وما كان   التحديث، تجربة طه تتبنى بنيات اجتماعية تشتغل معزولة، تفتقد

كتبه، في مقدمته لكتاب في الشعر الجاهلي، كاف لتخليص األوضاع بالدقة والصرامة 
 (11)المطلوبين(

يتقاطع )حممد بنيس( مع جتربة )طه حسني( يف مسألة أدوات القراءة وأمهيتها، فالشك كان      
طه حسين من الشك، فكان معلنا عن زمن  )انطلق ا أساسيا يف أي قراءة، حيثوال يزال مكون

هو متجذر في ثقافات  العقالنية لديكارت، والشك أوسع من النزعة ثقافي جديد،
أساسها  حرة، جسيمة حركة حسين طه العربية القديمة، الشك لدى وحضارات، منها الثقافة

يننا وكل ما يتصل له( ونسيان ما يضادهما، د)قوميتنا وكل مشخصاتها( ونسيان )نسيان 
رؤية معرفية تفصل بين العقيدة )كل عقيدة( وبين المنهج، منهج للعلم الشك، بهذا المعنى 

واألخالق والحياة االجتماعية. لكن أين هو الشك اليوم، في حياتنا  والفلسفة واألدب
ن هذا الشعر والقرآن، وال الثقافية؟ ال أقصد الشك في الشعر الجاهلي، وال في الصلة بي

بين العاربة والمستعربة، تلك أسئلة تظل حية، بالتأكيد، لكنها ليست وحدها التي تحتاج 
للشك، أعمالنا الحديثة، رؤيتنا، وجهات نظرنا، هي األخرى تحتاج للشك، والمحير هو أن 

 (23)نا الثقافي(الشك لم يعد متداوال، بمعنى أنه لم يعد مقبوال، أو لم يكن له مكان في نسق
عالمة على هي ) اجلاهلي، كتابه يف الشعر أما ثانيا، فإن قضية حماكمة )طه حسني( وإلغاء تداول

يأتي من  قبل أن ،من المستقبل حسين يأتي )أن طهعلى اعتبار  (24)(حدود حرية النشر
الناقد  فيما تعلق بتلقيهذا  (25)على غرار شعراء وكتاب وفالسفة قدماء وحديثين( الماضي،
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القراء، رغم   من والتلقيات ( يف النقد العريب احلديث واملعاصر، لذا سنكتفي هبذه الردود)طه حسني
 كثرة ما كتب حول كتاب )يف الشعر اجلاهلي(.

 تحليل )جهاز القراءة( و)استدعاء االستجابة(: -6
لناقد األملاين )فولفغانغ كما حدده ا-احلقيقي،  القارئ وبالتحديد إعادة بناء منوذج القراء، إن     

يتوزع بني الطالب، واألستاذ يف مؤسسة األزهر، والنائب يف جملس النواب، واألديب من  -ايزر( 
املغرب، وشيوخ جامع الزيتونة، والنادي األديب، والنقاد املعاصرين، فمن هذه الزاوية يبدو أن 

ذواق ومصاحل فئات واسعة القارئ احلقيقي يغطي عدة حقبات تارخيية خمتلفة، ويعرب عن أ
) فليس هناك قارئ في حّد ذاته، ولهذا فإن نظريات ومتناقضة من اجملتمع ؛ وبالتايل 

االستقبال الجمالي التي تتجاهل الطبيعة التاريخية واالجتماعية للقارئ وتنطلق من فكرة 
 هي ( romam ingarden)رومان اينغاردن  عنها عبر التي مثل القارئ المجرد والالتاريخي،

نظريات عاجزة عن اإلجابة عن السؤال التالي: لماذا يمكن أن يقرأ نفس األثر بطريقة 
( أو diachroniqueسواء من المنظور التعاقبي ) مختلفة إلى هذه الدرجة أو تلك،

 (14)(synchroniqueالتزامني )
ل هو على كتاب بيد أن التلقي هنا يتعلق بالنص النقدي، وليس النص األدبي، فاالشتغا     

 )في الشعر الجاهلي( وما أثاره من ردود أفعال وهذا المعطى ينبغي االنتباه إليه.
إن املرجعية اليت تتحرك ضمنها الفئات الثالثة األوىل حمكومة ومؤطرة بتقاليد واحدة، فهي      

ية السياسية، اليت تنطلق من خلفيتني أساسيتني مها: البنية الدينية، املمثلة يف مؤسسة األزهر، والبن
 ميثلها جملس النواب.

سياسيا، فهو  –أي تلقي كتاب )يف الشعر اجلاهلي( كان تلقيا دينيا  –هنا  –وبالتايل فالتلقي 
يعرب عن مصاحل واحتياجات فئتني اجتماعيتني، توصفان معا بأهنما تئشكالن بنية واحدة، هي 

رئ باملقروء كان حمكوما بتقاليد القناعات السياسية، حيث إن عالقة هذا القا –البنية الدينية 
السابقة، والعقائد الدينية والسياسية. لذا جلأت هذه الفئة إىل )استدعاء( العدالة واحملاكمة، بدل 

علميا داخل اجلامعة وخارجها، مت  احلوار يكون أن بدل وبالتايل واملساءلة، واملناقشة )استدعاء( احلوار
كم والعدالة، وعليه حنن أمام جتربة إنسانية فريدة من نوعها؛ كون نقله و تبديله بقضبان احملا 

يعد مسا للشخص عينه، أي حياته  مع الرتاث مغايرة يف التعاطي وممارسة قراءة النقدي، التجريب
املمنوعات واملقدسات  وهزت املستويات، مجيع يف سافرت بل اجلامعة، رهينة تبق مل حيث أفكاره،و 
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 كلفت )طه حسني( حياته، فهو على عتبات السجن واحملاكمة. كما أنالتايل،  والثوابت، و 

املختلفة واملتناقضة هو ما يشكل عالمة من عالمات  )استدعاء( القراءات العدالة، بدل )استدعاء(
 السياسية. –البنية الدينية 

األزهر،  مؤطر بالبنية الدينية / السياسية، املمثلة يف مؤسسة –هنا  –إن القارئ احلقيقي      
النواب، فهما يقدمان باعتبارمها الوصي على الدين، كما أهنما حماطان هبآلة من القداسة،  وجملس

ومن مّث نفهم مدى االهتامات، واألوصاف اليت وجهت لـ )طه حسني(، وبالتايل فإن القراءة 
اجات كل سياسية(، تعرب عن قناعات ومصاحل واحتي –هي قراءة سلفية )دينية  –هنا  –النقدية 

 من مؤسسة األزهر وجملس النواب.
هو تفاعل نفي وإلغاء، وحرق وإبعاد )احملاكمة / السجن(. فكل  –هنا  –فالتفاعل مع املقروء 

إثبات صحة احملاكمة،  وبالتايل السلفية، القراءة إثبات صحة هي من أجل –هنا  –اجلهود املبذولة 
)طه حسني(، فبدال من عنوان )يف الشعر  الناقد على إىل إبعاد الكتاب، وبالفعل مت التأثري للوصول

رمزية العنوان؛  تغيري من السلفية متكنت القراءة اجلاهلي(، وعليه العنوان )يف األدب اجلاهلي( أصبح
وقناعاته؛  وأفكاره مواقفه عن العدول أجل من الناقد على مورس الذي القوي التأثري مدى يثبت وهذا

ل بنية من التأثري يف مسألة بناء وإعادة تركيب الكتاب من جديد. فالفئة األوىل أصبحت تشك
)صورة عن القراء المستقبلين في وعي أو ال وعي المؤلف، والفرق فهم أشخاص حقيقيون، أو

األمر باآلثار القديمة التي ال  عندما يتعلق بديهي والقارئ المتخيل أمر بين القارئ الحقيقي
ى إذا كان المؤلف يخاطب شخصا ملموسا، مثال عندما زالت تقرأ إلى اليوم، ولكن حت

وبين صورة الشخص  سيقرأ النص يكتب رسالة أو قصيدة غزلية، فإن مسافة تبقى بين الذي
الضروري التفريق بين هذين  أنّه من لهذا السبب يبدو لي الحاضر خالل عملية الكتابة،

 تتعلق التي في أغلب النظرياتالعمل  القارئين على مستوى تحديد المفاهيم كما يجري به

الصورة التي  لتعيين destinataire leبهذه المسائل، لهذا سأستخدم كلمة )المرسل إليه( 
( التي تخصص لتعيين lecteurكونها المؤلف عن قارئه المستقبل، عوض كلمة )قارئ( )

هو صورة القارئ يف جتربة الناقد )طه حسني(  -هنا –فاملرسل إليه  (10)الشخص الذي يقرأ فعال.
 البنية هذه السياسية(، –وهي البنية )الدينية  الذي سيستقبل العمل النقدي، أي القارئ املتخيل،

 الطبعة خالل من الناقد، وعي مارسته على الذي التأثري اليت حتضر أثناء عملية الكتابة، ودليل ذلك
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 الناقد استجاب الزاوية هذه (. فمن)يف الشعر اجلاهلي( إىل )يف األدب اجلاهلي من للمؤلف: الثانية

 شروط القارئ املتخيل وتوقعاته. لبعض
إن التلقي الثاين هو الذي ميثله األديب )حممد املختار السوسي(، إن أهم ما مييزهذا التلقي      

جانبان، أوهلما هو قربه زمنيا من الفئة األوىل، فإذا كانت تلقيات الفئة األوىل قد صدرت سنة 
( فهي فرتة 1245-1237حمدد زمنيا بفرتة املنفى، أي مابني ) –هنا  –إن التلقي (، ف1226)

ليست بالطويلة كثريا، أما اجلانب الثاين، فإنه صادر من املغرب، وليس من املشرق، ويف هذا ما 
يثبت أن املغرب كان هو اآلخر قارئا ومنتجا يف الثقافة العربية، وأن إشكالية املشرق وزيادته يف كل 

 إىل حّد كبري.  التوجه هذا عن تعرب )السوسي( فقراءة حتتاج دوما إىل إعادة قراءة وحتليل، يءش
)ليس نصا سرديا وال شعريا، فهو  خصوصياته، له الذي أنتجه )السوسي( هو نص إن النص     

استدعاء الحلم  أساسها فنية وسيلة على يعتمد يكون نقديا تحليليا، وإنما هو نص يريد أن
  (18)آرائه ومناقشتها( لعرض

قلت، مما يوحي بأنه  –بعبارة قال إن قراءة ) السوسي( لـ )طه حسني( جاءت مؤطرة )     
اصطنعه محمد المختار السوسي ليجالس طه حسين في  إطار إطار حوار، موضوع في

 مناظرة أو حماورة حسني( )طه مع يتحاور )السوسي( جعل امليداين، الواقعي احلوار فغياب (13)منامه(

 ، لكن إىل أي حّد استطاع يف قراءته هذه أن يتفاعل مع أعمال )طه حسني( ؟(91)ختيلية
جدل  من أثاره وما )يف الشعر اجلاهلي(، كتاب لقد أشار )السوسي( يف قوله السابق إىل أمهية     

تحضار قراءاته استدعاء االستجابة عنده يقوم على اس فإن وبالتايل كبرية، فلواله ملا تكونت مكتبة
فهو من جهة مقتنع ومزكي لكتابات )طه حسني( وملكانته يف األدب  ،(92)وقناعاته اليت يؤمن هبا

أخرى مطلع على ما جيري داخل  جهة ومن العريب الذي أصبح عنده )يف مكانة ال مكانة فوقها(،
بعرض  يقوم فاالستدعاء قبل )زكي مبارك(، مصر، واالنتقادات اليت وجهت لـ )طه حسني( من

عن مستوى القراءة عند الناقد املغريب يف تلك احلقبة التارخيية؛  يعرب وهذا املتناقضتني، النظر وجهيت
)قراءة ممد المختار السوسي هنا كانت تهدف إلى استعراض المعرفة أكثر من البحث لكن 

هذه المعرفة في هذه المعرفة األدبية والتاريخية نفسها، أو إنتاج قراءة جديدة تتسائل عن 
ومحمد المختار السوسي، فاألخير يبحث عن  حسين طه بين الفرق يكمن ذاتها، وهنا

االعتراف بمعارفه في صورتها التي أخذها ووصلت إليه وأقتنع بها، ويدافع عنها؛ وطه 
وعدم صحتها  حسين يحاول البحث في المعرفة ذاتها وخاصة فيما يتعلق بصحة بعضها
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د اعترف طه حسين بحسن اطالع محمد المختار السوسي وإن قوعالقتها بزمانها، و 
  (91)اختلف معه في طريقة هذا اإلطالع(

من أجل إثبات الذات،  تلقي هو السابقة التجربة هذه يف املشرقي، لألدب املغريب تلقي الناقد إن     
هذا من  (99))وكأنه تلميذ أمام أستاذه يريد أن يشهد له بسعة اطالعه، ثم االعتراف له بذلك(

قراءة محمد المختار السوسي كانت تهدف إلى إثبات الذات جهة، ومن جهة أخرى، فإن )
هذا الفضاء الذي اختاره محمد  أقطاب أحد حسين وطه العربي، المعرفي الفضاء في المغربية

المختار السوسي ليمرر عبره ذلك اإلحساس بالوجود المهضوم الحق، وغير المعترف 
السياسية، إىل بنية أخرى،  –صلة النهائية من هذا التلقي، هو أنه جتاوز البنية الدينية واحمل (34)(به

اليت تعرب عن الذات يف مقابل اآلخر، لكنها ذات مأزومة، ال تستقيم  ميكن تسميتها بالبنية الذاتية،
 ليها. اآلخر هو صورة الكتابة النقدية النموذجية بالنسبة إإال من خالل املرور عرب اآلخر، و 

الزيتونة(  )شيوخ تلقي يف املمثل تونس من الصادر التلقي كذلك يقف وجبانب تلقي )السوسي(     
شيوخ الزيتونة بأنه جتاوز مستوى الرفض  تلقي أي التلقي األول، حيث متيز عن و)النادي األديب(،

ى املسائلة واحملاكمة، إىل مستوى اإلعجاب والدفاع عن حرية الرأي، لكنه مل يصل إىل مستو 
والتحليل، ويعزز هذا املوقف النادي األديب الذي تلقى )يف الشعر اجلاهلي( بنوع من التعاطف 
واإلعجاب هو اآلخر، وأهم ما مييز التلقي التونسي هو العمل على نشر وإذاعة الكتاب بشكل 

 واسع االنتشار بني أوساط اجملتمع من خالل ما نشرته جريدة النهضة اليومية . 
الذي يضم كل من: )كمال أبو ديب(  املعاصر، فئة النقد ،الفئة األخرية الثالث متثله إن التلقي     

باختالف  ختتلف – هنا– الناقدة والذات و)حممد بنيس(، و)حيىي بن الوليد( و)نصر حامد أبو زيد(
شبع به العقائد والقناعات والمعايير واألنماط والقوالب المشكلة لدى القارئ من خالل ما أ)

من مفاهيم، وما جهز به من أنماط معرفية وجمالية والتموضع االجتماعي والثقافي والديني 
ويساعد يف التفاعل مع املقروء،  (92)كل ذلك يلعب دورا أساسيا في هذه العملية( واألخالقي،

 فهي ليست متجانسة بصفة مطلقة، عدا أهنا تنتمي إىل حقبة النقد املعاصر.
عاء االستجابة ( عند )أبو ديب( يقوم على أساس استحضار منهجيته النقدية يف إن ) استد     

التحليل، فهو يهدف من جهة إىل جتاوز املعرفة النقدية اليت أنتجها )طه حسني( وجيعلها موازية 
ويف كفة واحدة مع اجنازات )ابن قتيبة(، مث من جهة أخرى يستدعي القراءة البنيوية يف مقابل 

 واألمم متلك تراث، لذا ينبغي تطوير منهجيات التحليل. الشعوب كل وأن الشعري، ثالرتا حتليل
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هو من أجل التجاوز، أي جتاوز القراءة التارخيية املمثلة يف )طه حسني(، إىل  -هنا–فاالستدعاء 
 القراءة البنيوية اليت ميثلها هو، وانطالقا من االجنازات الغربية يف هذا املسار. 

تدعاء عند )نصر حامد أبو زيد(، فهو استدعاء يقوم على إبراز أمهية اجنازات )طه أما االس     
تطورية، إذا صحت التسمية خاصة يف مستواها املتعلق بكيفية  قراءة تقاطعية وبالتايل فهي حسني(
منذ أن فجر )طه حسني( إشكالية  أصبح بل واحدة، كتلة مل يعد وقراءته؛ حيث مع الرتاث التعامل
والدراسة، فهو يستدعيه من أجل مهمة نقدية حتليلية  والتحليل شعر اجلاهلي( قابال للفحص)يف ال

أولية الفتح وأسبقية )طه حسني(  على أجل الربهنة استدعاء من ثانية فهو جهة، ومن جهة هذا من
 يف هذا السياق، ومسألة األولية هي مسألة تثري دائما إشكاليات يف الثقافة العربية. 

رّد فعل )حيىي بن الوليد( يف قراءته أعمال )طه حسني( قائم على وضع قراءة هذا األخري إن     
يف إطار نظرية املعرفة، والدرس  تدخل قراءة فهي العلوم، بني فيما والتفاعل املنهج، املعريف سياقها يف

لى الفلسفة عند )طه حسني( وتفتحه ع املعريف التفاعل إبراز إىل يشري عندما خاصة االبستمولوجي،
جتربة املتنيب، وأيب العالء املعري، وأمهية علوم الدين من نصرانية ويهودية  من أجل حتليل وفروعها

ومذاهب اهلند والديانات و الفرق يف الدراسة والنقد، فهو ينقل االستدعاء من أفق النقد األديب 
جه اآلخر يف التحليل النقدي إىل آفاق أخرى أكثر شساعة يف املعرفة والتحليل. وبالتايل يربز الو 

 معريف حتليلي. ابستمولوجي تلقي فهو النقد، خارج من علوم على انفتاحه ومدى )طه حسني(، عند

أما تلقي )حممد بنيس( واستجابته فهي تعرب عن ضرورة وضع جتربة )طه حسني( يف سياقها      
لرتاثية، فهؤالء الذين )كانوا يف والسوسيولوجي النقدي، فهي قراءة تنفتح على القراءات ا احلضاري

ينفون اإلعجاز( عن الشعر اجلاهلي يعودون هذه املرة يف ثوب جديد من خالل رفض )يف  املاضي
القدمي. كما أن رفض تداول وانتشار هذا األخري، هو  حتديا هلم وللشعر اجلاهلي( واعتباره الشعر

مصر، إن قراءة )حممد بنيس( تقوم على عالمة من عالمات املنع اليت تتعرض هلا حرية النشر يف 
والتحليل، ومن أجل التدليل على  الفحص القراءات اليت كانت يف الرتاث وهذا من أجل استدعاء

 استمرارية مشروع القمع واملنع .
إن الذات الناقدة يف هذه الفئة، أي النقد املعاصر تشكل بنية ميكن تسميتها بالبنية النقدية؛      

ليت من خصائصها أهنا نقلت املقروء من مستوى الرفض واملنع، إىل مستوى االعرتاف ا هذه البنية
بظاهرة )طه حسني( وأنه جتربة إنسانية ونقدية غنية، وبالتايل فهي قراءة نقدية تبحث يف كيفية 

واصل، للت قابلة جتربة أهنا كما خاصة، بصفة النقد ويف عامة، بصفة العربية الثقافة يف التجربة هذه متوقع
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 سياقه واحلوار، واملسائلة، والفهم، والفحص، والدراسة، والتحليل، فـ)طه حسني( يفهم من خالل

البنية  والنقدي الذي يتحرك فيه، وأبدع من خالله، وميزة هذه البنية، أي والسوسيولوجي احلضاري
 بنية الذاتية.السياسية، وال –السابقتني، أي البنية الدينية  النقدية، أهنا جتاوزت البنيتني

إن جتربة )طه حسني( جتربة مميزة يف جانبها اإلنساين الطموح، ويف جانبها املعريف النقدي، وما      
 أثارته كتاباته من إشكاليات وحوارات ونقاشات، حيث إن كتاب )يف الشعر اجلاهلي( حتديدا

يث فتح الرتاث العريب شّكل نقطة حتول ومتفصل مهمة يف بدايات القراءات النقدية التجريبية، ح
وخاصة منه الشعري على آفاق الشك والتحليل، كما أنه أعاد النظر والدراسة يف كثري من القضايا 
اليت عدت من املسلمات، ورفع الطابع القدسي على اللغة، وعلى الشعر اجلاهلي، وطرح إشكالية 

 إعادة النظر يف طرق التعليم يف مؤسسة األزهر، واجلامعات املصرية.
تفهم إال من خالل سياقه احلضاري، السوسيولوجي، والنقدي،  أن ميكن ال حسني( )طه جتربة    

فهو يعرب عن منوذج إنساين ونقدي، سبق  خالله، وأبدع من وقبل ذلك اإلنساين الذي حترك فيه،
 زمانه بالشيء الكثري، وهذا ما خلق تعددا يف مستويات تلقيه.

 
 النتائج المتوصل إليها -2
)يمكنه إن طرق االستجابة للعمل األديب )النقدي هنا حتديدا( خمتلفة ومتعددة، فاجلمهور      

االكتفاء باستهالكه أو نقده أو اإلعجاب به أو رفضه أو االلتذاذ بشكله أو تأويل مضمونه 
كما يمكنه أن يستجيب للعمل بأن  له، جديد تفسير به أو محاولة له مسّلم تفسير أو تكرار

، وبناء على هذا سارت املقاربة السابقة، وفق تعدد مستويات (94)نفسه عمال جديدا.(ينتج ب
توصلت إليها، وهي وفق الرتتيب  النتائج اليت رصد بعض حيث ميكن )يف الشعر اجلاهلي(، تلقي

 التايل:
 القارئ احلقيقي يعرب عن طبقة وفئة اجتماعية معينة . -1      

 والتزامنية. التعاقبية املتواليات وفق القراء، لتعدد نظرا خمتلفة بطرق دي،النق العمل نفس يقرأ -2      

، تفاعلت مع املقروء من خالل السياسية –البنية الدينية القراءة السلفية املمثلة يف  -3      
 مشروع اإلبعاد، واملنع، واحملاكمة، والسجن.

، لكنها بنية البنية الذاتيةة السابقة، إىل التلقي املغريب املمثل يف السوسي، جتاوز البني -4      
 مأزومة، فهي ال تستقيم إال من خالل املرور عرب اآلخر.
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إىل البنية اليت تراوحت بني  ،السياسية –البنية الدينية  التلقي التونسي هو اآلخر جتاوز -5      
  التعاطف واإلعجاب، وحماولة إذاعة )يف الشعر اجلاهلي( بني السواد األعظم.

مستوى الرفض واإلعجاب إىل مستوى  من )يف الشعر اجلاهلي( املعاصر نقل تلقي النقد -6      
احلوار  خالل من املعاصر، العريب النقد مسار يف ،منتجة بنية نقدية وبالتايل شّكل الفحص واملساءلة،

 والتحليل. 

 

در ما حاولت أن تفتح درس ويف األخري ال تدعي هذه املقاربة، أهنا أملت بكل التلقيات بق     
التلقي على مستوى التطبيق، فهو غين ومعقد كلما تعددت أدوات التحليل ومنهجيات الفحص 

 النقدي.
 الهوامش:
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 النظرية االجتماعية بين العلم والفلسفة
 
 
 زروخي بقلم: أ. الدراجي                                                                    

 -جامعة باتنة–معهد علم االجتماع                                                              

 
 

 ملخص المقال:
 ويستدعي واحلذر، االهتمام من كثريا ويتطلب واملوضوعية، واملنهج بالدقة العلمي البحث يتميز     

 جهودا متواصلة وقدرة كبرية على التخيل واملثابرة والتحكم يف الذات، واإلنسان قبل أن ميضي إىل

بالتفكري  يعرف التفكري هذا التفكري، من نوعا آخر احلايل، مارس املعروف بشكله العلمي البحث
تفكري الفلسفي. وإن حكمت على التفكري العلمي بأنه تفكري منظم وموحد، فهذا ال يعين أن ال

منطقية، ويراعي اتساق املقدمات مع النتائج  سملقايي خيضع تفكري هو بل التنظيم. من خال الفلسفي
من الشمولية  بنوع وميتاز من الضوابط، وأكثر حتررا أكثر حرية للعقل لكن التفكري الفلسفي يعطي

 الظواهر وتفسريها بعد نضج املناهج العلمية اليت تولت عملية تقنني التفكري العلمي جاء وانفصال
التفكري العلمي واألسبقية للعلوم الطبيعية اليت تناولت الظواهر الفيزيائية الواقعية  يف وكانت البداية

هذه الظواهر اختذ علماءها املنهج التجرييب سبيال لفهمها وتفسريها، وبعد النجاح املذهل الذي 
طبيق املنهج التجرييب يف دراسة الظواهر حققته العلوم الطبيعية، حاول بعض العلماء واملفكرين ت

االجتماعية فاستقلت بذلك العلوم االجتماعية عن الفلسفة، غري أن موضوع الدراسة يف هذه 
العلوم الطبيعية، فهو أكثر تعقيدا وتشابكا، وهذا ما جعل الدراسة  موضوعها يف عن خيتلف العلوم
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ستمولوجية، مما استدعى التشكيك يف قيمة العلمية يف الظواهر االجتماعية تعرف عدة عوائق إب
العلوم االجتماعية وقدرهتا على تفسري ظواهرها تفسـريا علميا والتخلص من التفسري الفلسفي. 

هل تخلصت الدراسات التالية:  املشكلة يتناول الذي املقال هذا خالل من توضيحه حاولت ما وهذا
 ع العلمي ؟السوسيولوجية من الطابع الفلسفي والتزمت بالطاب

 
 

 المقدمـة:

علم االجتماع انفصل عن الفلسفة وأصبح علما قائما بذاته، إاّل أن الشكوك قامت  رغم أن     
حول هذا العلم، ومل يكتسب علم االجتماع املصداقية العلمية الفتقاده خلصائص العلم والروح 

تأخر علم االجتماع يف العلمية واحتواء دراسته على جانب كبري من الفلسفة، وما يؤكد ذلك 
انفصاله عن الفلسفة، وسنبني من خالل هذا الطرح جممل الصعوبات اليت جعلت علم االجتماع 

السوسيولوجية  الدراسات ارتباط ومدى الطبيعية، العلوم هبا اليت تتمتع للمعايري العلمية ما نوعا يفتقد
الظاهرة االجتماعية  بصعوبة دراسة ادةإش وإمنا االجتماع، علم قيمة من انتقاصا ليس وهذا بالفلسفة

، واعرتاف باجملهودات اجلبارة اليت يبذهلا علماء االجتماع من اجل السيطرة على دراسة علمية
 الظاهرة االجتماعية، وحددنا هذه الصعوبات يف النقاط التالية: 

 
 المفاهيم: -2
ملفاهيم يف العلوم االجتماعية دقة العلم مستوحاة من دقة مفاهيمه، ويبقى احلديث عن دقة ا     

وارد، فعلماء االجتماع اختلفوا يف حتديدهم ملفهوم  بصفة خاصة غري عامة وعلم االجتماع بصفة
كريشمان   املعاصر األمريكي املفكر بينهم وهذا ما أقر به العديد من املفكرين ومن علم االجتماع،

لمية البالغة عند التطرق إلى المفاهيم " وال يستطيع المرء بالطبع طلب الدقة العكومار بقوله 
المتعلقة بالعلوم اإلنسانية إاّل إذا كان فلسفيا مؤمنا تماما بالنظرة الوضعية التي ال تعنى سوى 

حسب العبارة  اإلنسانية العلوم وجميع مفاهيم تجريدي دون أي تفكير والوقائع بالظواهر
 .(1)المبجلة " قابلة جوهريا للجدل "
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كل من ابن خلدون  أوردها اليت من خالل التعارف حتديد مفهوم االجتماع لتباين يفويظهر ا     
فلكل منهم تعريف خاص بعلم االجتماع. فقد عرفه ابن خلدون  وأوجست كونت و دوركامي،

 .(2)" إنه ذو موضوع وهو العمران البشري واالجتماع اإلنساني "بقوله 
 .(3)"هو دراسة قوانين وظواهر المجتمع"فقد عرفه بقوله  (A.Comte)أما أوجست كونت

" علم النظم االجتماعية الذي يبحث في طرق بقوله   (Durkhiem)يف حني عرفه دوركامي
 .(4)نشأتها ووظيفتها "

 فهل ميكن بعد هذا التباين يف املفاهيم أن نتحدث عن الدقة املفهومية لعلم االجتماع ؟     
 
 الوضعية والحتمية:  -1
استئصال  من نتمكن حىت احلقيقية، أسباهبا الظاهرة إىل إرجاع هي الوضعية أن على لعلماءا يتفق     

على النحو الذي تعرفه  االجتماعية الظواهر لكن هل هذا األمر متاح يف دراسة الظاهرة وتقنينها،
 العلوم الفيزيائية ؟

مجيعا يعد أمرا مستحيال  هبا اإلملام لكن االجتماعية، بعض أسباب الظاهرة نستطيع أن نتعرف على
حينما يعمل على دراسة و فهم احلياة االجتماعية، ختتلف لديه مداخل املعاجلة  االجتماع علم ألن

باختالف وجهات النظر. ففي بعض األحيان يركز الباحث على دراسة السلوك اإلنساين املتعلق 
ا مبعامل الثقافة، وتارة يوجه بالقيم، ويف أحيان أخرى يركز على املنجزات التكنولوجية وعالقته

الباحث نظره إىل النظم االجتماعية اليت حترك النشاط االجتماعي، بينما يفضل بعض الباحثني 
 الرتكيز على ثقافة اجملتمع السائدة وعالقتها بالظواهر االجتماعية. 

ذه األسباب ال ميكن إحصاء ه وقد متباين االجتماعية الظاهرة أسباب عن البحث أن إذن يظهر     
وال ميكن حصر زواياها، وعني العامل يف هذا اجملال ال ميكن أن تبصر كل ما يتعلق بالظاهرة 
االجتماعية، بل إن عيون العلماء جمتمعة ال تستطيع فعل ذلك. وهذا ما بينه املفكر االجنليزي 

 - الطالق من خالل دراسته لظاهريت الطالق واالنتحار، فأسباب  (Wright)رايت جون املعاصر
أراد الباحث يف هذه الظاهرة أن يدرك حقيقتها ركز  فإذا حصرها، ميكن وال حتصى وال تعد ال - مثال

استمرار احلياة الزوجية، لكن هذا ليس سببا كافيا، فقد  أداة تنهي يف البداية على الفقر، باعتباره
حدوث الطالق، وقد  يف سببا تكون قد الزوجني ثقافة اختالف ألن ثقافية، أسباب إىل الطالق يرجع
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ال يكون هذا السبب كافيا، ألن العواطف أيضا والعوامل النفسية هي األخرى قد تؤدي إىل 
 .(5)الطالق ولو أستمر العامل يف البحث عن أسباب الطالق فلن ينهي هذا األمر

وارد، ولو يتضح بعد هذا التحليل أن إرجاع الظاهرة االجتماعية إىل كل أسباهبا أمر غري      
 اجملتمعات دون مشاكل. ومعرفة األسباب والسيطرة عليها يسهل علينا عملية لعاشت ذلك أمكن

النتائج وتسريع احلركة العلمية، وإذا كان التعميم خاصية متوفرة يف العلوم الطبيعية، ألهنا تتبىن  تعميم
ل الظواهر األخرى، يف مكان ما يسقط على ك طبيعية فما يالزم ظاهرة -االستقرائي  املنهج

فإن هذا األمر  -يف منطقة معينة تسقط على مجيع النباتات يف العامل  والوظيفة اليت يقوم هبا نبات
  وارد يفعاداته وتقاليده ومميزاته، لذا كان التعميم غري جمتمع فلكل االجتماعية، غري وارد يف الظواهر

األزمة القادمة لعلم االجتماع  كتابه يف (Gouldner) جولدنر بينه ما هذاو  االجتماعية، الظواهر
علم االجتماع، وبني أن احلياة االجتماعية متغرية  يف مصداقيته وألغى وجود التعميم نفى إذ الغريب،

وأن العالقات اإلنسانية ال متلك جوهرا ثابتا،ألهنا متباينة وخمتلفة لذلك ال ميكن أن يدخل علم 
 فيزيائي.االجتماع دائرة العلمية مبعناها ال

جتنب التعميم أثناء دراسة  –يف كتابه مبادئ علم االجتماع  -يؤكد (Wright) إن رايت      
" على الباحث أن يجتنب التعميمات السهلة في المسائل الظواهر االجتماعية بقوله 

 .(6)االجتماعية من مثل االعتقاد أن المستهلك يتصرف وفق قوانين المنطق "

ميكن احلديث عن التفسري العلمي  فهل االجتماعية األحباث غري ممكن متاما يف ميبدو أن التعمي     
 يف غياب التعميم ؟

ألن قيمة العلم تكمن يف انطوائه على  ،إن التعميم يستلزم خصائص أخرى كاحلتمية والتنبؤ     
هر يف املستقبل حتمية الظواهر تسمح لنا بتأسيس القانون، ومن مثة التنبؤ حبقيقة الظوا ألن احلتمية

العلوم اليت متتاز باحلتمية والتقنني   تلك هي مصداقيتها شك يف ال والعلوم اليت يف احلاضر، اوتعميمه
" إن العلوم األكثر صرامة بقوله  (Navel)كما عرب عن ذلك املفكر الفرنسي املعاصر نافيل 

الممكن ؟ انطالقا  التي ال يعترض أحد على طابعها العلمي هي التي تهتم بالممكن، ما هو
من الملفوظات الهندسية من نقطة مأخوذة من خط مستقيم، ال نستطيع أن نرسم إاّل قائما 

جين والهيدروجين في تلوينة واحدا على هذا المستقيم...وأنه يستحيل أن تتغير نسبة األكس
 . فهل ميكن اإلقرار مببدأ احلتمية و التنبؤ يف الظواهر االجتماعية ؟(7)"الماء
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قدرة الباحث يف علم االجتماع (John Rix)  نفى املفكر االجنليزي املعاصر جون ركس     
على التنبؤ، ألن الظواهر االجتماعية أكثر تنوعا وتغريا، وال تعرف االستقرار كما هو احلال يف 

هرة حىت يف الظواهر الفيزيائية، ألن اإلنسان يتميز بالثقافة واإلرادة احلرة اليت تدفعه إىل تغيري الظا
آخر حلظة ولكل إنسان أو جمتمع قوانينه اخلاصة اليت ال تسقط على غريه من األفراد، و إذا كان 

فرد؟ فكيف لنا إذن  إىل فرد للظواهر الفيزيائية غاية حمدده، فإن السلوك اإلنساين ختتلف غايته من
 أن نتنبأ بالسلوك البشري ؟

االجتماعية إىل صعوبة تصور تفاعل األفراد  العلوم يف نبؤالت على القدرة عدم إىل عجزنا ويرجع     
ليت يوضعون فيها، وإىل تداخل األحاسيس واملشاعر الداخلية يف توجيه سلوك الفرد  مع الظروف

،  (Ricker)ريكر االجتماعي العامل هذه األحاسيس واملشاعر عن الباحث، وحذر ختفى وعادة ما
التنبؤ باألحداث االجتماعية، ذلك أن األحداث اليت حناول  الباحثني يف الظواهر االجتماعية من

 .(8)التنبؤ هبا تندرج يف نسق غري معزول عن تأثري العديد من العوامل اليت قد جنهلها
 يتضح مما سبق أن تدخل العامل البشري وفق إرادته احلرة جعل التنبؤ بالظواهر االجتماعية يف     

صبح علم االجتماع يفتقد إىل خاصية هامة من خصائص العلم وهبذا أ املستقبل أمر غري ممكن،
 وهي احلتمية، مما جيعل التفسري العلمي للظواهر االجتماعية حمال للشك واالنتقاد.

 
 الموضوعية: -9
املوضوعية هو حديث عن األخالق كخاصية من خصائص العلماء واملوضوعية  احلديث عن     

هذه الصفة خيلق هوة واسعة بني العلوم الطبيعية  عن واحلديث ،غياهبا من علم االجتماع يعاين صفة
وعلم االجتماع، ألن العلوم الطبيعية تعمل وفق موضوعية وحتيز مطلق، والباحث فيها يستطيع أن 
يعزل ذاته عن املوضوع الذي يدرسه، يف حني جيد الباحث يف الظواهر االجتماعية ذاته جزء من 

 س يف آن واحد .الدراسة فهو الدارس واملدرو 
العلوم اإلنسانية  افتقاد عن تعبري أصدق (Claude Levi Strauss) سرتوس ليفي كلود وعرب     

للعلوم اإلنسانية سواء على مستوى  السري العدو " ذلكوالعلوم االجتماعية للموضوعية فقال 
. ونفى (2)"أو الوعي التأملي أو وعي الوعي عند العالم  والمحايد للموضوع العفوي الوعي

 اإلنسانية العلوم عن واملوضوعية الدقة (M Foucault)فوكو ميشال الفرنسي أيضا املفكر

" ال واالجتماعية، مما جعله يرفض علمية الظواهر اإلنسانية واالجتماعية وهذا ما يظهر يف قوله 
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ق ليست علوم على اإلطال هي بل هي علوم خاطئة، أن العلوم االجتماعية جدوى من القول
فالتشكيالت التي تحدد وضعيتها وتجذرها في اإلبستمية الحديثة تمنعها من أن تكون علوما 

"(12). 
وعدم تعصبهم لكن  لتحيزاهتم العلماء بتحديد مرهون يف العلوم االجتماعية وحتقيق املوضوعية     

تماعية بعيدا جتعل الباحث يف الظواهر االج  الصعوبة ومن مجلة األسباب اليتهذا األمر غاية يف
 تفرض على الباحث من طرف القرارات أغلب ألن األحكام، إصدار لسلطة فقدانه عن املوضوعية،

اليت يقررها الباحث قد تسيء للحكم واجملتمع، لذا جيرب الباحث  رجال السلطة ذلك أن النتائج
يف علم االجتماع  الذي بني أن الباحث رايت أكده ما وهذا تزيفها. نقل مل إن وتعديلها تغريها على

 .(11)يكون يف أغلب األحيان مغايرا لنتائج حبثه خوفا من السلطة
إن أغلب احلكومات يف العامل تعمل على التحكم يف البحث االجتماعي لبسط نفوذها ألن      

العلوم االجتماعية تعترب أداة فعالة يف حتقيق السيطرة على اإلنسان واجملتمع، ومن مثة فال غرابة أن 
 سعى القوى السياسية إىل فرض سيطرهتا وتوجيهها للبحث العلمي كما أن إطالق العنان للباحثت

 . فالتصريح باجلرمية داخل(12)يف علم االجتماع يعترب هتديدا للحكم ولعالقات الدولة اخلارجية

اجملتمع وبنسب عالية وبكل موضوعية، قد يؤدي إىل فشل السلطة يف إقامة شبكة عالقات مع 
 ي دول العامل.باق
السوسيولوجية مشكلة ثانية ال تقل أمهية  تويضاف إىل مشكلة تدخل السلطة يف الدراسا     

جزء من كيان الباحث وال شك أهنا  اعن األوىل ونقصد هبا مشكلة اإليديولوجيا، ألن اإليديولوجي
ه العلمية إىل تسكن أعماقه، لذا فإن الباحث يف علم االجتماع يف غالب األحيان سيوجه أحباث

بوصف خدمة اإليديولوجية اليت يتبناها، وبني ميشال فوكو هذا األمر، وأكد أن كل حماولة للقيام 
والوظيفة  دقيق أكثر للعالئق املوجودة بني البنية االبستيمولوجية للعلوم االجتماعية واإلنسانية

العلوم اإلنسانية واالجتماعية  النقص النظري احلاصل يف خمتلفيديولوجية أمر غري وارد متاما، و اإل
إمنا يعود إىل تدخل العامل اإليديولوجي، الذي أبعد هذه العلوم عن املوضوعية والدقة 

 .(13)املطلوبة
نفسه مرغما على جتاوز املوضوعية حىت  االجتماعية الظواهر هذا النحو جيد الباحث يف وعلى     
خصائص  من هامة خاصية إىل االجتماعية ظواهرال دراسة تفتقد أخرى ومرة لذلك، كان كارها وإن
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يتجاوزوا بعض الصعوبات اليت  العلمية وهي املوضوعية، وإن استطاع علماء االجتماع أن الروح
 تعرتضهم يف دراسة الظواهر االجتماعية فإن مشكلة املوضوعية بقيت دون حل.

 
 التقنين والدقة العلمية : -6
 يعين بصفة حتمية غياب -كما سابق الذكر   -رة االجتماعية غياب الوضعية يف دراسة الظاه     

بوكستني،أن يطبق  فريد الشهري الرياضي العامل حاول وقد احتمالية، العلوم االجتماعية وتبقى الدقة،
 انتظرت أربع أسابيع وبعدها أدركت لقد "ويف هذا يقول يف دراسة الظواهر االجتماعية الرياضيات

بوكستني هنا أن  .يقصد" لإلزعاج مثير رياضيات عالم مجرد أصبح وسوف فتيال يجدي لن هذا أن
الرياضيات إن مل ترتبط بعلم آخر فإنه ال قيمة هلا، وكان العلم اآلخر يف نظر بوكستني هو علم 
االجتماع، وقضى سنوات وسنوات يف حماولة إلكساب علم االجتماع الدقة املشهودة يف 

 ؟الرياضيات وماذا كانت النتيجة 
عندما قدم رسالته العلمية عن كيفية استخدام الرياضيات النسبية العامة  -يقول بوكستني      

" نحن ال ندري ما هذا أن األوساط العلمية سخرت منه وقالوا:  -لقياس التغريات االجتماعية 
 في الحقيقة ولكننا نعلم أنه ليس علم اجتماع، نرجو أن تفكر في شيء آخر تقوم به في

 .(14)"!كحيات
واملقصود هنا أن حتويل الدراسات االجتماعية إىل دراسات كمية دقيقة، خيرجها من علم      

االجتماع إىل علم اإلحصاء، فتفقد بذلك طبيعتها وخصائصها املميزة هلا. ويضاف إىل غياب 
االنتقاد، جيعل علم االجتماع حمل النقد و  آخر، مشكل االجتماعية الظواهر دراسة يف العلمية الروح

من قبل العديد من املفكرين، هذا املشكل يتمثل يف عجز العلماء يف حتويل أغلب الدراسات 
 االجتماعية إىل قوانني علمية. 

 إن أغلب الذين رفضوا دراسة الظواهر االجتماعية دراسة علمية، رفضوها حبجة أهنا تفتقد إىل     

واجهت الباحثني يف الظواهر  عقبة القانون انفك عام، علمي قانون تأسيس إىل يؤدي قومي، منهج
اعتربوا يزياء على الظواهر االجتماعية، و الف مناهج بتطبيق نادوا املفكرين بعض أن رغم االجتماعية،

التوصل إىل قانونني يف  بإمكانية وصرحوا الطبيعية، الظاهرة مثل مثلها للدراسة قابلة االجتماعية الظاهرة
إن قوانين الفيزياء ال يقتصر إذ يقول "  (Lundberg)لندبرج  علم االجتماع ومن بينهم
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تصورها على مجال تطبيقها فهي ال تصف سلوكا يحدث في أي مكان في الكون الطبيعي 
 .(15)غير الخاضع للضبط. وباختصار فإن أي مجتمع يجب أن تكون له قوانينه الخاصة "

وانني اليت حتكم الظواهر االجتماعية متاثل يف إن لندبرج يذهب إىل أبعد من هذا إذ بني أن الق    
 دقتها القوانني الفيزيائية. لكن هل هذه الرؤية ممكنة واقعيا ؟

 هذه الرؤية، ووجه عدة انتقادات للندبرج وبني أن رؤيته رؤية(John Rix)  رفض جون ركس     

 " فقدجتماع واضح متاما ومن مث وعلم اال الفيزياء التباين بني ميتافيزيقية ال أصل هلا يف الواقع. ألن

هذا النوع من القوانين التي  لتأسيس عنها اإلجابة يتحتم التي األسئلة أن إدراك في لندبرج فشل
المشكلة تدور في خلده، قد ال تكون األسلة التي أدت إلى تأسيس علم االجتماع، إن 

 االجتماعية قباألنسا الرئيسية هي تقرير المفاهيم العامة التي يمكن على أساسها التنبؤ

"(16). 
يريد جون ركس هنا أن ينقل لندبرج إىل الواقع، إذ أن القانون يعين التنبؤ والتنبؤ غري وارد يف      

 الظواهر االجتماعية، ولو أمكن ذلك ملا كانت املشاكل االجتماعية، فإرادة اإلنسان احلرة تقضي

 دراسات الفيلسوف األملاين املعاصر إىل ركس جون وأستند تنبؤ، كل وتبطل قانون كل على
العلمي تكمن يف تأسيس  املنهج ضرورة أن األخري أكد هذا نظره، وجهة ليدعم  (Dilthey)دلتاي

" إن االطرادات التي يمكن أن القانون، والقوانني ال أمهية هلا يف العلوم االجتماعية يقول دلتاي 
القوانين التي يمكن أن  تتجاوز والدقة ةواألهمي العدد مجال المجتمع هي من حيث توجد في

 الظواهر أن مبعىن .(17)بين الزمان والمكان " نضعها عن الطبيعة على أساس العالقات

االجتماعية متنوعة ومن االستحالة أن نضبط كل ظاهرة بقانون خاص. مث إن امليكانيك والفيزياء 
كما كان ذلك يف قرون ماضية، ومل تعد  متلك الوحدة واالتساق يف املباحث يف عصرنا هذا، مل تعد

 فقط مقبوال القواعد هذه صدق شاملة، وبقي وال عامة وال قواعد نيوتن صادقة على كل األجسام

أهنا ال  آنشتاين نسبية . أما األجسام املتناهية يف الصغر فقد أثبتت الكبرية على مستوى األجسام
. (18)قابال للرد إىل اختالفات بنيوية يف املكان  ختضع مليكانيك نيوتن. فأصبح العامل يبدوا بأسره

 االجتماعية الظواهر على الفيزيائية هذه القوانني عند إسقاط األمر ذاته وال ضامن من حدوث

والدراسات التارخيية ال تؤكد أن املدن جتذب إليها الناس جذبا يتناسب طردا مع الكتلة وعكسا 
 مع مربع املسافة.
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" إن بناء الفعل يف نزعته النقدية لتقنني الظاهرة االجتماعية فيقول  ويستمر جون ركس     
االجتماعي قابل للتغير بدرجة عالية ألن غايات الفعل االجتماعي نفسه قابلة للتغير، فهي 
تتميز بثراء المضمون كما أشرنا، وبدال من إقامة علم اجتماع يهتم فقط ببناء عدد محدد من 

قلنا أنه يجب أن يهتم بتشييد نماذج يمكن أن تتغير بقدر تغير  البناء االجتماعي. نماذج
 .(12)الغايات التي ينشدها الناس وهم مترابطين "

وعليه كان احلكم على الظواهر االجتماعية بأهنا متغرية، فهل ميكن بناء قانون ثابت حيكم      
 !ظاهرة متغرية ؟

تماعية دراسة علمية يصطدم بعوائق يتبني بعد هذا التحليل أن دراسة الظواهر االج    
 إبستمولولوجية يصعب وأحيانا يستحيل جتاوزها .

وما يزيد من تعقيد الدراسة العلمية للظاهرة االجتماعية املفارقة بني النظرية والتطبيق .فلكل علم 
ق بني من العلوم جانبه النظري وجانبه التطبيقي، واحلديث عن الدقة العلمية ال يتم بعيدا عن التطاب

اجلانب النظري والتطبيقي، ألن التطابق بني هذين اجلانبني يقضي على االحتمال ويقلصه، 
وامللفت لالنتباه أن النظرية االجتماعية عرفت عدة انتقادات قبل أن نبينها حندد مفهوم النظرية 

 .(22)" البناء الفكري التأملي الذي ترتبط فيه النتائج بالمبادئ أو المقدمات "ويقصد هبا 
" النظرية قضية تثبت برهان، وهي عند وعرفها مجيل صليبا يف معجمه الفلسفي بقوله      

 . (21)الفالسفة تركيب عقلي مؤلف من تصورات منسقة تهدف إلى ربط النتائج بالمبادئ"
؟ وهل ما يبنيه الباحث يف الظواهر النتائج مع متناسقة االجتماع علماء يصوغها املقدمات اليت فهل

 االجتماعية يف خميلته يتفق مع غريه من الباحثني؟ ويسقط على الواقع كما ينبغي ؟
 تقلل من علميتها.لدراسة االجتماعية يف االختبار و اإلجابة عن هذه التساؤالت تضع ا    

لقد ظهر علم االجتماع كعلم مستقل بذاته ومتخصص يف دراسة الظواهر االجتماعية، إاّل أن 
يكتشف تعدد النظريات املقدمة من طرف  أن ال يعبأ قدمت لعلم االجتماع، ت اليتللتعريفا املتتبع

لتخلق  وتناقضت، التصورات تعددت النظر وجهات واختالفها، ونتيجة االختالف العلماء وتباينها
 بذلك اجتاهات فكرية ومنهجية متعددة، وتنوعت املدارس االجتماعية بشكل ملفت لالنتباه.

 يف دراسته املميزة، اخللل املوجود على مستوى النظريات(John Rix)  وبني جون ركس

 االجتماعية، ووضح موفقة من خالل انتقاداته للمدرسة البيولوجية يف علم االجتماع اليت ترى أننا

نستطيع دراسة الظواهر االجتماعية كما ندرس احليوان والنبات وهذا مستحيل يف نظر جون ركس 
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جند خلال فيما نتصوره وما نالحظه يف الواقع على عكس الظواهر  ألننا يف البيولوجيا ال
االجتماعية فليس بوسعنا أن نتبني اخلصائص اليت حيددها اجملال االجتماعي، بنفس السهولة اليت 
يعرفها عامل األحياء، وال ميكننا أيضا أن نقيم تصنيف نوعي للظواهر االجتماعية، ومن الصعوبة 

السمات اإلمربيقية )التجريبية امليدانية(، اليت تصلح للتعرف على ما هو  بعض مبكان أن نعثر على
هلذا األمر وصرح به، إذ بني أن   (Durkhiem)وتفطن دوركامي .اجتماعي على املستوى النظري

الظواهر االجتماعية تتميز بالقهر لذا ال بد أن منيز بني نظرة العامل ونظرة املالحظ، فالنظرية يف 
 .(22)ع شيء والواقع شيء آخرعلم االجتما 

فريسة للتناقض وتضارب العوامل الثقافية  ةوهكذا كانت الدراسات السوسيولوجي     
أخرى جتعل نظريات الباحث تتعارض وتتباين مع الواقع  املشرتك، وعوامل واحلس واإليديولوجية

لتقصري، وعلى هذا وهذا ما جعل علم االجتماع خيرج عن البنية املنطقية للعلم، فكان حصاده ا
النحو ال ميكن استيعاب جوانب الظواهر االجتماعية، فهي متيل إىل جانب دون اآلخر وأحياننا 

 أخرى ال تقبل التطبيق إالّ عند من آمن باالفرتاضات الفلسفية، والتزم باحلدود اإليديولوجية.
ملستوى النظري، وبني ما إذن، بني ما يتصوره الباحث يف الظواهر االجتماعية على ا الفجوة فسيحة

يشهده الواقع العلمي امليداين التجرييب أو ما يسمى اإلمربيقي.إن مصداقية العلوم الطبيعية 
والفيزيائية مستمدة من تكامل التفسريات وتوافق جانبها النظري مع جانبها التجرييب، وهذا ما 

فالفيزياء النظرية مثال ترسم خطى خيلق نوعا من التآزر والتناسق الذي يقود إىل الدقة املتناهية، 
وحتدد أطر الفيزياء العملية، والثانية حتمل اختيارات األوىل وتفعلها، على عكس ما نالحظ يف 

، وآخر ينظر العلوم االجتماعية اليت ينعكف بعض علمائها على التجريب دون أن يبايل بالتنظري
التنظري والتجريب يف آن واحد، هلو  فيخونه ويكذبه التجريب وإن غياب االنسجام املنطقي بني

" من غير الممكن تفسير العالم الداخلي سبب اضطراب احلدود املنطقية يف العلوم االجتماعية. 
انطالقا من قوانين الطبيعة ومن المستحيل أن نصوغ علميا جوهر اإلرادة الحرة التي يعترف 

 .(23) الفرد بوجودها في نفسه بصورة ال يمكن إنكارها "
على هذا التباين، مبينا أن علم االقتصاد أو الفيزياء يستطيع أن ينظر مث (Wright)  أكد رايتو 

" أما في علم االجتماع فهناك خطر أن ال نميز في مثل هذه الفرضيات جيرب دون خوف 
 .(24)بين ما هو واقعي وما هو متوهم وخادع "
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لمية، حينما يالحظ الفارق بني ما ختيله العلوم االجتماعية يصاب بانتكاسة ع إن الباحث يف     
فلسفية ميتافيزيقية  أفكار إىل حتولت نظرياته وكأن الواقع، أرض على جيده ما وبني له، ونظر وافرتضه

العلوم االجتماعية صنفين في منهجيتها إما  " فأصبحنا نرىاملعايري العلمية  خالية من كل
 .(25)تجريب مفرط وإما تالصق مع الواقع "

يظهر جليا أن علم االجتماع رغم انفصاله كعلم قائم بذاته إاّل أنه يفتقد بشكل واضح إىل      
الروح العلمية الالزمة، ودراسة الظواهر االجتماعية بأسس علمية بقي موضوع جدل وخالف ليس 

 فقط بني املختصني يف فلسفة العلوم، ولكن حىت بني علماء االجتماع أنفسهم.
 
 فة في علم االجتماع:ـ تأثير الفلس 2

تبني لنا أن علم االجتماع ال يزال يعاين من افتقاده خلصائص العلم، وأن املناهج فيه ال تزال      
االختالف  عن واحلديث العلم هذا يبقى ميزة ضمان الوحدة و االتفاق، وأن االختالف قاصرة عن

ور الفلسفة يف الدراسات يقودنا إىل البحث عن اجلانب الفلسفي يف علم االجتماع، وعن حض
 االجتماعية وميكن إثبات هذا األمر من خالل البحث عن مواصفات عامل االجتماع.

النظريات،  وتأسيس القوانني ببناء يهتم أو شخصا عاملا عاديا عامل االجتماع ال ميكن أن يكون     
يف الظواهر بل جيب أن يكون شخصية مميزة وأقل ما ميكن أن يتوفر من صفات لدى الباحث 

. ذلك أن الباحث يف الظواهر (26)األحكام يف احلقل اإلنساين إصدار بسلطة أن يتمتع االجتماعية،
يف اإلحصائيات، ومصدر هذه اإلحصائيات هو السلطة، وإذا مل يتمتع  الدقة إىل حيتاج االجتماعية

 اته إىل اخلطأ.العامل بالتحكم يف هذه السلطة فقد حتجب عنه هذه اإلحصائيات، وتؤول دراس
إذا أراد القضاء على مشكل اجتماعي فإنه حيتاج إىل -الظواهر االجتماعية  -إن الباحث يف      

سلطة القرار، وتأسيس النظم وفقا ملا يراه مفيدا للفرد واجملتمع. وال بد أن يكون الباحث يف 
قافة وطبائع الشعوب، وله الظواهر االجتماعية ذا خربة واسعة وجتارب متعددة وعلى دراية كاملة بث

معرفة كاملة باملوضوعات االجتماعية كاالقتصاد والسياسة والفن، وأن يكون كثري األسفار 
معرفة تقاليد البلدان واجملتمعات ولغاهتا، ووجب أن يتمتع عامل االجتماع  يتسىن له حىت والرتحال

 راهني كافية.بالقدرة على املالحظة الدقيقة واستخالص النتائج استنادا إىل ب
أن الذين ميتلكون هذه املواصفات هم قلة قليلة، ألن أكثر الباحثني  (Wright) وبني رايت     

الرتحال  إىل يفتقدون أهنم كما الشاملة، الدراسة من والتهرب التخصص إىل مييلون االجتماع يف علم
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عف أحباثهم ونقص واخلربة الالزمة، ويعتمدون على الدراسات عن بعد، وهذا ما يؤدي إىل ض
فعاليتها. ما يهمنا هنا: هل املواصفات اليت ذكرناها سابقا هي مواصفات عامل أم فيلسوف ؟ إهنا 
وال ريب مواصفات حكيم فيلسوف، وكأن رايت يريد أن ينقل علم االجتماع إىل حقل الفلسفة 

صص وإن هذا من جديد، فاخلربة والشمولية هي خصائص احلقيقة الفلسفية اليت ال تعرف التخ
األمر يقودنا للحديث عن الفلسفة االجتماعية، إذ أن الكثريين يرون أن هذا املصطلح قد يعوض 
علم االجتماع، وهتتم الفلسفة االجتماعية بدراسة حياة اجملتمع عموما وهي مهمة قد تكون أرقى 

 لكن دا وغموضامن مهمة عامل االجتماع ألن التجريد الفلسفي للقضايا االجتماعية يزيدها تعقي

أن لغة  (Merleur Ponty) بونيت مارلو املعاصر الفرنسي املفكر وبني أكثر، فعالية يكسبها
 .(27)للباحث يف الظواهر اإلنسانية واالجتماعية ةالفلسفة هي اللغة الالئق

بع وما خنلص إليه يف النهاية أن النظرية االجتماعية رغم دخوهلا دائرة العلم ال تزال حتتفظ بالطا
الفلسفي، ويبدو أن علم االجتماع يوم إرتدى ثوب العلم نسي أن خيلع ثوب الفلسفة، وأكرر 

هو اعرتاف صريح بتعقيد الظاهرة  وإمنا االجتماع علم قيمة وفعالية هذا ليس انتقاصا من القول أن
تمع متقدم أن الفرق بني جم القول وميكن فيزيائية، سيطرة علمية عليها السيطرة االجتماعية وصعوبة

وجمتمع متخلف، هو قوة علم االجتماع يف اجملتمع املتقدم وضعفه يف اجملتمع املتخلف وقوة علم 
 االجتماع مستمدة من قوة الطابع العلمي والفلسفي فيه على حد سواء.
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 فلسفة التربية األمريكية
 (2)أرنولد تايلور

 
 
 

 د القادر بليمانترجمة: د. عب                                                          
المدرسة العليا لألساتذة  مدير مخبر التربية واالبستيمولوجيا                        

 *بوزريعة*
 
 
 يرتجم بشكل مباشر التاريخ الذي الفرع الرتبية فلسفة من بني فروع الفلسفة املختلفة، تعترب - 1

الرتبوي نفسه بسريه اليومي، ومبانيه  الذي تنشأ فيه، فالنظام واحلالة االجتماعية للوطن واحلضارة
كما يعرب إىل حد ما  والسياسي، والثقايف الوطين الطموح ومعلميه وتالمذته، يعرب عن فلسفة الدراسية

 عن اآلمال واملبادئ العامة حلياة الشعب.
ة الوطين، والكشف عن قيمه املادية والروحية واالجتماعي دراسة النظام الرتبوي هنا، فإن من     

يعيننا على فهم نقاط الضعف والقوة يف هذا البلد، كما يعيننا على فهم فلسفته. فالفيلسوف يعىن 
بصفة خاصة بالنقاط التالية: نسبة عدد املدارس إىل عدد السكان، عدد املعلمني والتالميذ، 
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ة من نفقات الدراسة باجلامعة، متوسط السنوات اليت يقضيها الطفل يف املدرسة، النسبة املخصص
رواتب املعلمني، حجم التجهيزات الرياضية،  عدد الكتب، الوطين للرتبية، أمهية املكتبات، الدخل

احملتوى احلقيقي للربامج، املواقف اإلنسانية اليت يعىن املعلمون بتعليمها للطفل، مجال أو رداءة 
 البنيان نفسه،... اخل.

كام القيمة الوطنية، وتكشف لنا عن إن هذه احلقائق املوضوعية تكشف بشكل ملموس أح     
أمهية ونوعية الرتبية: ومن مثة عن نوعية الثقافة يف كل حضارة. إن هذه احلقائق تتضمن فلسفة، 

 وسّلما للقيم، متميزا عما يعلنه املربّون والفالسفة، حىت ولو توافقا يف بعض النقاط.
تماعي ومجيع املثل اليت يزعم حتقيقها، وعليه، فإن النظام الرتبوي يسمح بدراسة النظام االج     
أكثر من أسالفهم بعمق العالقة املوجودة بني احلقيقة  منشغلني أصبحوا قد اليوم واملثقفني املربني إن

أعطتنا مع التاريخ الطبيعي أفكارًا وُمُثال،  احلديثة والفكر الفلسفي، فالعلوم االجتماعية االجتماعية
معارفنا املتعلقة  حجم إن تعقيًدا، أشد والفردية االجتماعية أصوهلا أصبحت حقيقة عصرية بل أعطتنا

باجملتمع وبالطبيعة والفرد واإلله، والتقنيات العلمية متضمنة يف فكر وكتب املفكرين املنتشرين يف 
الوحيد الذي جيد فيه البحث والتساؤل  هي امللجأ عاملنا املعاصر مما جعل اجلامعة يف اجلامعات،

يعطيها البلد لغاياته االجتماعية  التوجهات اليت فمهما كانت مبتغاهم من دون ضرر، قيموحتليل ال
والسياسية، فإنه ال حيققها إال عرب النظام الرتبوي الذي هو املرآة اليت تعكس القوى السياسية 

 واالقتصادية والنفسية واالجتماعية القائمة داخل جمتمع معني.
طرف الزعماء السياسيني لصياغة  من باستعجال أن تستعمل ميكن أن فلسفة تربية ما، صحيح     

والدفاع عن األهداف الوطنية، وأن فلسفات الرتبية يف بلدان كثرية واقعة حتت سلطة الرجال الذين 
 الدركي أكثر من دور دور الداخلية ميسكون بالسلطة: فهناك بلدان يلعب فيها وزير الرتبية أو وزير

خالل النصف الثاين من القرن العشرين، مل يكشف عن أن القيم ليست مطلقة  احملّرر... فالعامل
فقط، بل على إمكانية تطويعها للظروف واجملتمعات اخلاصة، فشعور الساسة بأن القيم ختلق 
وتفرض بواسطة الرتبية، أصبح يدفعهم إىل التحكم يف التاريخ الفردي والعاملي. إن هذه اإلمكانية  

ة نظم الرتبية القدمية؛ مع فارق أساسي وهو أن الساسة واملربني مل يكن هلم كانت متاحة بواسط
ومتنامية يف وعي حاد هبذه احلقيقة. كل هذا يعين أن فلسفة الرتبية أصبحت حتتل مكانة هامة 

التوضيح الذي  التاريخ املعاصر، وهذا بسبب قوة تأثريها املباشر على مستقبل احلضارة، وبسبب
 االجتاه الذي يتطور عربه جمتمع ما.تعطيه لنا حول 
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من هنا، فإين أطرح جانبا من فلسفة الرتبية األمريكية اليت استخلصتها من العالقة بني  - 2

معطيات التاريخ واالقتصاد واجملتمع األمريكي، وبني الوضع احلايل للرتبية، مث أتعرض لبعض 
 حاليا من طرف الفالسفة واملربني يف أمريكا.الدقيق واليت حتظى باالهتمام  الرتبية باملعىن نظريات

إن التاريخ األمريكي هو تاريخ وطن يتوسع، واقتصاد يتوسع، وشعب ينمو، وتأثري عاملي هو      
 1948إىل  1775احلجم الكبري هلذا التوسع: فمنذ  يربزان مثاالن هناك بدوره يف حالة توسع،

ألف ميل مربع،  3.022.387مربع إىل  ميل 892.000تطورت مساحة الواليات املتحدة من 
مليون ساكن. وال أريد أن  143ساكن إىل  2.572.000ويف نفس الفرتة ارتفع عدد السكان من 

 أبرهن على التوسع االقتصادي أو توسع النفوذ العاملي.
مطلبا إن هذا يعين أنه منذ إقامة املعمرين األوائل يف البالد، فإنه كان على الرتبية أن تواجه      

مزدوجا: إعطاء تعليم ابتدائي لكل األطفال )قراءة وكتابة وحساب(، مث إعطائهم تكوينا تقنيا 
 ضروريا لتجهيز اقتصاد صناعي يتوسع.

فمنذ البداية، كان من املفروض يف الرتبية أن تعطي تعليما يؤهل لعمل مفيد، قادر على أن      
أنا خاصا حتولت إىل شأن عمومي: وحوايل منتصف البلد، فالرتبية اليت كانت ش تطوير يف يساهم

 بني اجلميع الذي يستطيع من خالله كل فرد أن يتعلم املشرتك األعلى املثل فإن عشر، التاسع القرن

 األشياء الضرورية ليحتل مكانا مفيدا وُمرضيا داخل االقتصاد الوطين كان قد فرض نفسه.
(2)اجلامعية بلق وما يعين أن خمطط الدراسات الثانوية وهذا

مت تصوره ال من أجل تكوين عقول  قد 
الثقايف، بل من أجل توفري املعارف واملهارات العملية  اإلرث نقل أجل من وال منطقية، صرامة ذات

الضرورية لتحصيل العيش، وحتسني املستوى املادي للبلد، ألن انعدام مثل تلك املهارات العملية  
هنا فإنه كلما ارتفع مستوى  من األمريكي. يف السّلم االجتماعي من االرتقاء سيحرم املواطن كان

 التعليم إىل ما هو أعلى من البكالوريا. كلما ارتفع حظوظ النجاح االقتصادي ملن تلقُّوا الرتبية.
االقتصادي  املستوى لرفع عملية كأداة مدارسهم يدركون أنفسهم: أن املواطنني هذا يعين أيضا     

ظام رأمسايل سريع التوسع، حيث يقيس الفرد جناحه اخلاص وجناح غريه مبستوى ألبنائهم، ففي ن
املعيشة، فإن التلميذ يقبل على التعليم من أجل الرقي، وال يأخذ من الرتبية إال ما من شأنه أن 
يساعده أفضل على التقدم الثابت يف ُسّلمه املهين. إن هذا النمط من الفردانية األمريكية، الذي 

يف أحسن حاالته يف الكرم والتفاؤل واالستقاللية ورفض التسلط. ويتجلى يف أشكاله األقل يتجلى 
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إجيابا، كاإلعجاب واإلحساس بالكمال والفضاضة، هي نتيجة لتلك املعطيات التارخيية 
 واالقتصادية واالجتماعية األساسية، كما أهنا نتيجة أيضا ملواقف املريب جتاه القيم الثقافية.

ا كانت الرتبية قد أخذت على عاتقها وبدافع الضرورة، إرضاء احلاجات العملية لبلد يف فلم     
حالة توسع، فإن القيم اليت ليس هلا عالقة مباشرة هبذا االنشغال، إما أن هتمل وإما أن تقيم من 

خاهلا الزاوية املادية والتقنية، أي أن تعترب وسيلة مفيدة من بني الوسائل البشرية. واليت جيب إد
 ضمن مواد التعليم ودراستها بنفس املنهج الذي يطّبق على التقنية والطب والفالحة.

إن الضغوط اليت أجربت املؤسسات اجلامعية وما قبل اجلامعية، وخاصة خالل اخلمسني سنة     
 للمصاحل اإلداري التطبيق وتدريس للجنسني، االجتماعية والعلوم الطبيعة علوم تدريس على األخرية،

يف اجلامعات، واملبالغة يف االهتمام باجلانب التقين  عدد الطلبة نتج عنه تضخم اخلاصة والعامة، قد
للرتبية األمريكية. إن هذه النزعة التطبيقية قد سيطرت على بعض اجلامعات إىل درجة اشتماهلا 

دية اليت شكلت على دروس متنح درجة البكالوريا تعلم يف الدعاية واحلالقة والتجميل. فهذه املا
للرتبية الثانوية واجلامعية، شكلت  الثابت النهج العملي يف جتلت بنية احلياة األمريكية واليت من جزء

األشياء  تعلم هو األمريكي الطالب يوجه كان الذي فالطموح أمريكا: يف إحدى أوجه فلسفة الرتبية
على دخل ممكن يف عامل املهن اليت تساعده على العثور على وضع مينحه أكرب حظ، للتمكن من أ

 احلرة.
رئيسيتان: األوىل هي اإلحلاح الشديد على االستعمال  لقد كان هلذه الفلسفة املادية نتيجتان     

مرحية، ومن مثة غياب  حياة على احلصول لضمان وما قبل اجلامعية، كوسيلة العملي للرتبية الثانوية
 االهتمامات الفكرية واجلمالية الصارمة.

الرتبية الثانوية وما قبل اجلامعية األمريكية  بني اجلذري الذي كان يفرق الثانية هي االختالف     
 عن نظريهتا األوربية اليت كانت هي األصل.

ضرورية للعيش، فإن القيم  عملية من مهارات كل طالب اهلدف الرئيسي هو متكني فإذا كان     
برنامج واسع من املعارف  على تعتمد واليت األوريب، لدراسيا عن النظام واملناهج التقليدية املوروثة

 التارخيية واإلنسانية قد اختلفت أمهيتها.
إن االهتمام قد أصبح منصًبا أكثر يف الدراسة الثانوية وما قبل اجلامعية، على تعليم التالميذ      
على نفسه. فاملريّب األمريكي   االعتماد الطالب يتعلم أن وضرورة الصعوبة، البالغ اجلماعية احلياة فنّ 

كان ينبغي عليه أن يكتشف األساليب اليت بفضلها يستطيع الطالب اآلتون من أصول خمتلفة أن 
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يتفامهوا ويتعايشوا مع بعضهم بعضا. فمنذ أن حتققت جمانية التعليم بعد صراع مرير يف منتصف 
قراء، واملتعلمني وغري املتعلمني، أبناء واألغنياء والف فقد أصبح أبناء املهاجرين القرن التاسع عشر،

 املتحضرين وغري املتحضرين، وأبناء املؤمنني وامللحدين جيلسون على مقاعد واحدة للدراسة.
صحيح أنه كان هناك عدد كبري من املدارس احلرة، وكانت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية تدير       

يطرح كيني كانوا ميّرون باملدارس احلكومية، اليت كثريا منها حتت وصايتها، غري أن معظم األمري
 االجتماعية. اختالف روادها مشكال بيداغوجيا، ويف نفس الوقت يشكل فرصة لتنمية العالقات

فخالل اخلمسة وعشرين سنة األخرية، قّل أثر العائلة يف أمريكا، فلم تعد قادرة على اإلسهام يف 
 التكوين األخالقي األويل ألبنائها.

إن الرتبية األمريكية قد ألغت التعلم الديين من مدارسها، مع احتفاظها مبسؤولية الرتبية      
األخالقية اليت كان يضمنها الدين، فأصبحت تتكفل باملسؤولية يف أن تعلم الطفل كيف يفكر 
وكيف يسلك وكيف يعيش بشكل دميقراطي، ومبعىن آخر حتضريه الستيعاب القيم االجتماعية 

تتضمن مذهبا اجتماعًيا،  اليت هي املعاصرة، ألمريكا الصحيحة الرتبوية الفلسفة أن يعين هذاو  لوطنه.
ما دامت هي اليت تشكل الوعاء الوحيد القادر على تقبل نظام القيم الدميقراطية بشكل واعي، 

مريكا الفكر الدميقراطي حيا وبكل طاقته اخلالقة يف األجيال اجلديدة، وبالطبع، يوجد يف أ وإبقاء
الدميقراطية،  الفلسفة وتعليم ممارسة يف تسهم اليت االستجمامية والتنظيمات كالعائلة، وسائل أخرى:

 غري أن مستقبل النظام الدميقراطي يبقى مرتكزا على املدرسة.
هكذا، باملوازاة بني الفلسفة، واملمارسة املادية، تكونت هناك قوة اجتماعية وفلسفة إنسية،      

تأكيد البحث عن أصلها الفلسفي يف املذاهب املسيحية اليت محلها املعمرون األوائل،  ينبغي بكل
 إىل قيم الئكية، وتقدميها من حني آلخر كأشكال للفلسفة الدميقراطية. مت حتويلها وحتويرها واليت
أو  املهن احلرة، ضمن مكانة أجل من والكفاح املادي، يف النجاح طموح فمن جهة، كان للشبيبة     

احلالة  ومن حمرتم، دخل إىل بسيط دخل ومن عامل إىل مدير، ضمن الصناعة، واالرتقاء من جمرد
 املغمورة إىل الشهرة عن طريق الوسائل الدعائية.

بفضل التحلي بالفضائل  وحمبة إعجاب حمل يكونوا أن إىل تطلع للشباب كان أخرى، جهة ومن     
والتفاهم واملعرفة وروح املساواة. ومنذ بداية القرن العشرين فقط  رمكالك الفردية احملمودة، والليربالية،

بدأ املربون األمريكيون يف البحث املنظم عن وسائل تطوير تلك الصفات الضرورية للحياة 
 األخالقية يف الشباب األمريكي واليت كانت النشاطات املدرسية التقليدية عاجزة عن حتقيقها.
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 بّون أم مواطنون عاديون، آمنوا بأن الرتبية هي حق للجميع بغض النظريون كلهم مر  فاألمريك    

 الوضع االجتماعي واالقتصادي، وأن من واجب الدولة أن تضمن ذلك للجميع، سواء أبدى عن

حلصر الرتبية العليا للشبيبة يف من أثبتوا تفوقهم يف  كل حماولةفإن   هنا ومن ال. أم ذلك يف الرغبة
ى الوطين. قد ووجهت باملعارضة، نظرا ملا تنطوي عليه من خطر يقود إىل الدروس على املستو 

 جعل الرتبية وسيلة خللق صفوة اجتماعية وفكرية خاصة.
 
إن التطور احلايل لفلسفة الرتبية يف أمريكا، يتجلى يف ثالثة اجتاهات رئيسية: ففي الفلسفة  - 3

 تعبريها األوضح يف: املطروحة يف "الكوليج" واجلامعة، جتد هذه االجتاهات
 

األمناط األساسية للحياة والفكر  من النابعة الذرائعية أو بالربامجاتية يرتبط االتجاه األول: -أ        
عنها يف أعمال ويليام جيمس وجون ديوي، وظهرت  الكامل التعبري جند الفلسفة وهذه األمريكي.

 ملربني األمريكيني بتعيني رئاسي.مؤخرا يف مذكرة حول الرتبية العليا حررهتا جلنة من ا
للفلسفة  Le néo-humanisme اجلديدة اإلنسية يتمثل يف االتجاه الثاني -ب        

اجلامعية األمريكية، كان من بينها  االنتقائية، واليت تعرب عنها التصرحيات املنشورة من طرف الفرق
ذة جامعة هارڤارد حتت عنوان فالسفة. ومن بني املنشورات اهلامة هي نشرية مجاعة من أسات

 "الثقافة العامة يف جمتمع حر".
 

الكاثوليكية،  للكنيسة اجلديدة املدرسية الفلسفة شكلته الذي االجتاه هو الثالث: االتجاه -ج        
وهي تكون قاعدة برنامج املدارس الالهوتية و"الكوليجات" الكاثوليكية. واليت وقع حتويلها يف 

ة من طرف بعض املربني يف كوليجات حاول هؤالء تكريس خطة للدراسات اجتاه أكثر الئكي
 اإلنسانية الكالسيكية.

األخرية كان لالجتاه االنتقائي.  سنوات العشر خالل الدور فإن الثالثة، هذه االجتاهات من بني     
 الذي ُدعي إلصالح مؤسسات التعليم العايل.

ت املعارف املعاصرة، والتفرع الشاسع مليادين الدراسة إىل فأمام املشكل اخلطري املتمثل يف تشت     
العايل، حيث من املناسب أن نسجل أنه  للتعليم منسجمة خطة إقامة حماولة جرت شىّت، ختصصات

خيتار كل طالب حبرية  حيث الدراسات، نظام بواسطة العايل التعليم قد أدخل عنصر توزيعي يف
ليه، ويشتغل عليها وفق حزمة من مخسة عشر أسبوعا، ختصصاته من بني قائمة واسعة تعرض ع
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خالل الزمن احملدد. فبفضل هذا النظام  املعني من املواد البكالوريا عندما يدرس العدد وينال درجة
 تعويضها اجلديد الذي عرف انتشارا واسعا، فقد ختلصنا من عقبة الدروس الفرعية الكثيفة...ومت

االجتماعية  والعلوم الطبيعة وعلوم اإلنسانيات، وهي للمعرفة الرئيسية عالفرو  يف العامة للثقافة بربامج
 والفنون.

وملا كان من املستحيل على الشاب أن يأمل يف استيعاب املعرفة اإلنسانية بكل تفاصيلها،      
الثة امليادين األربعة، وخالل السنتني الث هذه أحد ختص إىل مبادرة قد جلأوا أنصار الثقافة العامة فإن

 والرابعة: بدراسة خاصة تصل من خالهلا إىل أكمل شكل ممكن هلا يف ا لتعليم العايل.
النواة(، ألنه حيمل على مجع وتكوين نواة  -إن هذا الربنامج الذي أصبح يعرف باسم )اخلطة      

 مشرتكة من املعارف لكل طالب. قد أصبح منتشرا اليوم يف معظم املؤسسات اجلامعية اليت تعمل
مادة دراسية يف كل ميدان من امليادين السابقة تعطى للطالب معارف كافية يف كل  جبد على إجياد

 ميدان، وتكون معمقة بشكل يتجنب إعطاء الطلبة تعليما سطحًيا.
إن اإلعداد املفصل هلذا اإلجناز يُوكل ملمثلي هذه الفروع، يوزع عليهم املواد باالتفاق مع جلنة      

 ة املنتخبة من طرف أساتذة كل "كوليج".اخلطة الدراسي
أفضل تنسيق ممكن بني خمتلف الفروع، حبيث أن النظرية  عن أسفرت قد اإلصالحات هذه إن     

 يف اليت قامت عليها تلك اإلصالحات، بقي هلا طابع عملي ممكن أكثر مما هو فلسفي، واجتهت
ر معزولة. والواقع أن العناصر بقيت هي: التحكم يف التشتيت القدمي للتعليم إىل عناص جمملها حنو

أي متديد الدروس خلمسة عشر أسبوعا وتوزيع العالمات وتقييم جهد الطالب،...اخل. بل إن ما 
 تغري هو احملتوى، فالنظام اجلديد قام على مسّلمات فلسفية ميكن تصنيفها إىل ما يلي:

طياهتا حتت عناوين تتفق مع خمتلف توحيد للمعرفة يتم احلصول عليه جبمع خمتلف مع - أ       
املواد؛ وعليه هناك جمموعة معارف تسمى أنثروبولوجية وسيكولوجية أو أدبية أو فلسفية، كل منها 
 له وقائعه ونصوصه املعروفة. وجلمع هذه اجملموعات املتمايزة يف فصول كربى، كالعلوم االجتماعية،

لكل هذه التخصصات مادهتا، لتدرج يف كتب  أن يكفي والفنون، واإلنسانيات الطبيعة، وعلوم
 ودروس.
التسليم بتصور عقالين لبنية وسري املعرفة: يقوم على التواصل واكتشاف احلقيقة،  - ب       

حيث يتم نقل اإلرث العلمي والثقايف عن طريق حماضرات حول هذه املواد يتكفل هبا خمتصون، 
واملراجع اليت طّور هؤالء احملاضرون أفكارهم انطالقا  يبيّنون فيها الكتب اليت من املناسب قراءهتا
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املادة الفكرية املنتقاة قد خضعت للنقد والفحص، فإهنا تصبح جزء من  منها، وعندما تصبح هذه
لوصف معارف  املربّون يرددها أصبح اليت هي العملية وهذه ينّمي فكر الطالب، الزاد الفكري الذي

 التلميذ.
ثانية تتّممها: هي االبستمولوجيا  مسّلمة إىل تقود للمعرفة، التنظيم العقالين إن مسّلمة - ج       
التعليم، فلتحصيل جمموعة من العلوم االجتماعية أو اإلنسانيات،  وهذا ما تؤكده أساليب الثنائية،

 معرفتها ينبغي اليت األساسية الوقائع تعطي كتب توجد إذ املعارف، هلذه الكربى يكفي تعلم اخلطوط
يف شكل خمططات، ويسجل الطلبة نقاطا عامة حول الكتب اليت ينبغي قراءهتا.، برتتيب الوقائع 

من الفئات املرقمة. وخيترب الطلبة حول حمتوى الدروس عن طريق أسئلة يرمي املمتحن  يف سلسلة
من ورائها إىل قياس مدى ما استوعبه الطالب من دروسه وقراءاته، وكان املصطلح الذي وجه 

الح خطة التعليم العايل قائما على سلسلة من الثنائيات: تعارض بني الفكر والعمل، الذهن إص
 والعاطفة، املاضي واحلاضر، القدمي واحلديث، الواقع والقيمة.

خالل التأكيد على احلقيقة املنظمة حبسب املنطق،  من امليتافيزيقية املسّلمة إىل أشرنا إننا -د        
ومن هنا تنبع مسّلمة جديدة طريق صياغتها يف قضايا منسجمة. للمعرفة عنواليت تصبح قابلة 

مفادها أن الطالب عندما يستوعب جزء أو كال من العناصر املكونة هلذا النظام العقالين،  عملية:
حتققت، وبالتايل فإن نظم القيمة اليت تستلزمها خمتلف  قد للكلمة باملعىن العايل إن تربيته فإننا نقول

مادامت  وصحيح، عقالين منها كل خمتلفة، نظر وجهات تعرب عن إذ ل املعرفة تكون متساوية،أشكا
 القيم اليت تصدر عنها متساوية يف االعتبار.

إن هذا يفرتض متايزًا بني القيمة والواقع، يناظر ما هو قائم بني العقل والعاطفة، والعلم  - هـ       
 ، مما حييل إىل مسّلمة أخرى، وهي أن القيم اليت تقوم عليهاوالفن والفكر واجلسم واملعرفة واجلهل

عقالين، وأهنا مستقلة يف معظم احلال عن اعتبار النسبية والزمان  هلا أصل احلضارات والثقافات
 واملكان، بل هي جزء ال يتجزأ من كونه له قيمته يف ذاته.

نقاش من طرف مصلحي التعليم إنه من النادر أن تكون املشاكل الفلسفية للقيمة موضوع      
وأمناط أخالقية تدرك كنظري موضوعي  خالدة حلقائق داخلية، عقالنية وجود إن بالعكس بل العايل،

 لعامل منظم عقالنيا، حيظى بوجود أبدي هو ما يتفق عليه اجلميع عمليا من دون نقاش.
الثاقب يف النقد الفلسفي ومن املؤسف أنه ال يوجد يف أمريكا إال قلة من بني ذوي الفكر       

 الرتبوي األمريكي. النظام خيص فيما وميتافيزيقية إبستيمية قضايا يثري من احملرتفني والفالسفة املعاصر
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وينتج عن وجهة النظر االنتقائية يف العمل أنه من النادر أن يكون للطلبة الفرصة إلصدار      
أنفسهم إزاء سيل مستمر من الوقائع والتأويالت  جيدون إهنم بل القيم، بني من لقيمة حقيقي اختيار

يستخلصوا نظم القيمة اخلاصة  ال أو منها يستخلصوا أن والفن، واليت ميكن واألدب العلم يف ميادين
املختلف  باإلنتاج تتعلق بإحكام املنسقة القضايا من كسلسلة الفلسفة للطلبة أننا نعلم يعين هبم. وهذا

االستحقاق املنتظر من هذه النظم فيما خيص ما ميكن اعتماده منها أو للفكر الغريب. لكن مسألة 
االخنراط فيه أخالقيا، فيبقى معلقا ويعترب شأنا خاصا باالختيار الفردي من بني اختيارات أخرى 

. إن هذا املوقف له حسنة وهي أنه يريب يف الطالب فكرة النسبية جتاه النظم الفلسفية .ممكنة.
ينطوي على مساوئ ألنه نادرًا ما يولد يف الطالب فكرًا ًأصياًل أو  احلقيقة، لكنه نازعاملختلفة اليت تت

 خالّقًا.
إن موقف الكالسيكيني اجلدد الذي يقرتح مراجعة كلية خلطة الدراسات، واملرّكز على  - 4

من الفلسفة والعلوم واألدب الكالسيكي، وإن كان يساهم يف تطوير بعض املسّلمات اليت ذكرناها 
قبل، ومن أمهها الرتتيب العقالين، إاّل أنه يضيف إيضاحا جديًدا من خالل نظريته يف القيمة 

األرسطية: فهي تنطلق  على أكثر تلح أهنا حيث من واملعرفة. إن فلسفته قريبة من التوماوية اجلديدة
اإلنسانية احملتضرة  العليا، وللحياة للرتبية النهائي من أن اإلنسان حيوان عاقل، ومن مثة فإن اهلدف

عامة هو ترقية وتثقيف العقل اإلنساين.. وترى أن الرتبية واحدة يف كل مكان وتقتضي مذهًبا 
 عقالنًيا كلًيا يف نظرية الرتبية، ويف الفلسفة االجتماعية ونظرية الثقافة.

ر القدماء. ففي رأيهم تكمن قيم وحقائق الثقافة الغربية، يف الفكر ويف كتب املفكرين الكبا     
والطبيعة، تشتمل عليها  بني اإلنسان والعالقات تستبطن الكون، حكمة موضوعية هنا، فهناك ومن

النصوص احملددة املنحدرة من الرتاث الغريب، ويبقى علينا نقل هذه القيم واحلقائق إىل الطلبة عن 
والفنون، وهذا يتم عن طريق هذه النصوص املتميزة، املستخرجة من تاريخ األدب والفلسفة والعلوم 

يسعى إىل أن تكون قراءة  املشروع هذا كان لقد الطلبة. فيها يشرك احملاضرات واملناقشات اليت طريق
ومناقشة هذه الكتب يف صدارة اهتمام الطالب خالل السنوات األربعة يف الكوليج. وهبذه الطريقة 

طلع أن تكون القيم اليت توجه حياتنا تنتقل حكمة الرتاث الثقايف الغريب إىل الشباب، ومن مثة يت
 حنن الغربيني مستوعبة من طرف الفرد استيعابًا كافًيا.
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إن الفلسفة االجتماعية احملتواة ضمنيا يف هذا النظام، ترمي إىل محاية وتطوير جمتمع عقالين،      
زاهة على  الرتبية هو تدريب الطالب على النقد العقلي، ووضعه يف موقع احلكم بن هدف كان لقد

 كل املشاكل السياسية واالجتماعية اليت ُتطرح عليه.
دون مراعاة للسياق اخلاص  من حىت األخالقية والواقع أن الطالب ميكن أن يطبق هذه املبادئ     

خاصة  وضعية كل ومادامت كونية، مبادئ هي واألخالقية احلقيقة الذي تسود فيه، مادامت مبادئ
 لطبيعي الكلي.يطبق عليها شكل القانون ا

فإن هذا النظام يريد يف هناية التحليل أن يطور الذكاء وليس العمل، أو يطور التأمل  وأخريًا،     
وليس املشاركة، ومعرفة املاضي وليس معرفة احلاضر. فهو يريد أن يكّون عقواًل منضبطة، أكثر 

وليس متمردين، فهو يلح من منها عقواًل خالقة، ويكّون راشدين حيرتمون التزاماهتم االجتماعية 
اجلانب النظري والعملي على قيمة العقل املنضبط. لذلك، فإن هذا النظام الرتبوي مل يعط مكانا 

مثة فإن النشاطات اجلماعية داخل هذه املؤسسات التعليمية  ومن التجريبية، االجتماعية للعلوم هاما
تعترب انقطاعا  كانت التنظيمية واملهام لعاب،واأل والرقص والغناء كالرياضة الربنامج، خارج اليت تقع

 يلهي الطالب عن نشاطه الرئيسي، وهو دراسة قوانني العقل والطبيعة.
املشروع اإلصالحي  فهذا املباشر، غري الصعيد على إال هاما يكن مل الكالسيكي املذهب تأثري إن     

االنتقائي الذي جعل لفلسفته  لربنامجا كان حني يف يف مؤسستني. إال يقبل مبجمله مل خلطة الدراسة
املستمدة من عناصره األساسية، وهي اآلداب الكالسيكية والفنون والفلسفة مكانة هامة. فهناك 

ال لُبس فيها إلعطاء قاعدة أخالقية عامة، لعمل متخصص  رأى فيه وسيلة واضحة من املربني من
 ميكن أن ينتهج يف ميادين أخرى.

حي وصف فلسفة وخطة الدراسات يف املدارس الدينية، ألن اخلصائص قد يكون من السط     
واألسس حمددة فيها باملذهب الديين، وتقوم بشكل أساسي على اإلنسانيات الكالسيكية. ففي 
الكوليج الكاثوليكي جند أن مادة التعليم واملذاهب األساسية املقررة مطابقة خلطة معروفة، أما ما 

انتية، فإهنا مل تكن ختتلف عن املؤسسات الالئكية، سواء فيما خيص يتعلق بالطوائف الربوتست
خطة الدراسات أو فلسفة الرتبية عامة، ما عدا بعض االختالفات، كجعل بعض الدروس الدينية 
والفلسفية إجبارية على مجيع الطلبة. وبطبيعة احلال فإن هذا مل يكن يطبق يف املدارس الالهوتية 

وتكوين دعاهتا وتستعني  اخلاصة، مذاهبها تعليم يف واسعة حبرية تتمتع اليت ئسالكنا ملختلف الوظيفية
 بأي مساعدة خارجية لدعمها.
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إن فلسفة الرتبية اليت تضمنتها مذكرة اللجنة الرئاسية للرتبية العليا، تعكس بشكل أفضل  - 5
سفة السائدة يف اخلصائص الفلسفية والفكر السياسي واالجتماعي لألمريكيني، فمهما كانت الفل

سواء كانت ذرائعية أو برامجاتية أو فردانية. كما أحلت على  اجلامعية، قبل املؤسسات الدراسية وما
ذلك اللجنة يف تقريرها، فإن اخلط الذي يوّحد نظام التعليم يتمثل يف الطبيعة التالية: وهي أن 

وُعّوضت  ُحّولت قد اجلديدة، سيكيةالكال أو اجلديدة للتوماوية القيم الدينية العقالنية الدوڤمانية
بنظام من القيم التجريبية، العملية واالجتماعية، أصبح اهلدف الرئيسي للرتبية ليس هو التأمل أو 

القادرين على التفكري املستقل الذكي الدميقراطي،  املواطنني تكوين هو بل املطلقة، القيم عن البحث
نظم الرتبية من مدرسة احلضانة إىل اجلامعة  فإن معظم قي،املوقف األخال فتحت التأثري الدائم هلذا

(، أو les affairesتصبح حتت هذا الشكل أو ذاك وسيلة للتحضري من أجل إجناح األعمال )
 توجيه الطاقة والذكاء اإلنساين حنو أمناط العمل الناجحة اجتماعيا.

حضريية واالبتدائية، اليت يكون فيها هبذا، تبدوا هذه الفلسفة الرتبوية مثمرة يف املدارس الت     
ارتفاع املستوى الفكري، مؤشرا على منو الفرد واستعداداته، ألن هذه الفلسفة ينتج عنها املبدأ 
األخالقي الصحيح للدميقراطية وللرتبية األمريكية، مادام تطوير الفرد بكامل قدراته الداخلية هو 

لرتبية هبذا املعىن تُفهم كسياق يصلح من خالله الغاية العليا لكل نظام اجتماعي وسياسي. فا
اجملتمع األمريكي نفسه ويوجهها ويصححها، حبيث تصبح يف هناية التحليل مبثابة احملرك لتطوره 

 االجتماعي.
فمنذ الرتبية األوىل لألطفال، تربز القوة الرئيسية هلذه الفلسفة، وعندما تصل إىل السنوات      

 ، تتنوع وتتفرع التقنيات الرتبوية، سواء يف اجتاه التكوين املهين، أو يف(3)وياألخرية من الدور الثان

وهنا تربز معضلة مل جتد هلا احلل بعد؛ هل  إىل "الكوليج". اجتاه مهين نوعي حيضر الطالب للدخول
أم  القدرات العلمية والفنية واملهارة التقنية يف الفرد؟ تطوير الثانوي مهمة ينبغي أن يوكل للتعليم

 كل طالب بزاد من املعارف حتضره للدخول إىل الكوليج أو اجلامعة؟ على جتهيز الرتكيز ينبغي
يف الكوليج كانت تعترب حقا دميقراطيا، باملعىن األصيل  ملواصلة الرتبية إن استعداد كل طالب     

املشكل يفرض أو حىت قدراته العقلية، وهذا  واالقتصادية، للكلمة مهما كانت ظروفه االجتماعية
أصحاهبا  تعطي عليا مواهب حتصيل على داللة هي إذ أن الدرجات اجلامعية الكربى متييزا اجتماعيا،

 حظوظا أكثر من جمرد املعارف التقنية.



209 

 

حبسب املواهب والقدرات  تتنوع أن ميكن الثانوية أن برامج املدارس جتارب جادة بينت توجد     
لدراسات العليا يف الكوليج أو اجلامعة بالشكل املناسب، غري الفردية، حىت وهي حتضر الطالب ل

واليت بقيت تفرض شروط دخول  اجلد، مأخذ "الكوليجات" طرف مل ُتؤخذ من أن هذه التجارب
 واحدة.

فيما خيص املواد املدروسة، وهي شروط جتّمد وتوّحد برنامج الدراسة يف املدارس الثانوية،      
صورات املختلفة للرتبية األوربية، حيث أن هناية املدرسة الثانوية فيها وهذا قد يكون مناسبا للت

حيث يكون الطالب قد حّصل على قاعدة معرفية كاملة نسبيا،  بالنسبة للرتبية، نقطة هناية تشكل
 وفرض على التالميذ بذل جهود فكرية ذات مستوى أعلى.

يعمل  الذي الشكل وبني الفردية الفروق ةفلسف بني تناقض لكن األمر خمتلف يف أمريكا؛ فهناك     
 به التعليم العايل يف الواقع.

 
خالل السنوات العشر األخرية، وحتت تأثري الضغوط السياسية واالجتماعية اخلارجية، وَعى  - 6

يف ضوء الوقائع لدى اجلنود  -املربّون األمريكيون ضرورة وجود تربية سياسية واجتماعية، لقد تبنّي 
أمريكا   يف اخلارج، ويف ضوء نقص الشعور باملسؤولية االجتماعية لدى الطلبة يف داخلاألمريكيني

اجلامعي ينبغي أن تتصّدى وبقوة إىل مشكل حتضري الطالب  قبل وما أن برامج التعليم الثانوي -
 اكلمش العلوم االجتماعية، ودراسة يف التطبيقية الدراسات إن دميقراطي. يف نظام األمريكيني للحياة

احلاجة، فقد كان يف اجلامعات األمريكية الكربى  هذه تواجه أن من بدت أضيق املعاصر، كل اجملتمع
 كلها، االجتماعية "معاهد للعالقات اإلنسانية"، كان جُيرى فيها البحث والدراسة يف ميادين العلوم

املشاكل االجتماعية معلمون يشتغلون يف املدارس واملؤسسات ما قبل اجلامعية، برتقية فهم  وحيضر
لدى التالميذ. إن أثر الفلسفة الذرائعية وفلسفة اجملتمع العصري على التالميذ، قد جعل العلوم 
اجتماعية، وخاصة علم النفس وعلم االجتماع واألنثروبولوجيا وعلم السياسة، هي العلوم األكثر 

 أمهية من غريها يف الربنامج.
ن املواطن وتنمية فكره الدميقراطي اخلالق، فإننا ميكن أن فإذا كان هدف الرتبية هو تكوي     

 نقول أن منط املعرفة األكثر أمهية للطالب، هو معرفة اجملتمع واألفراد الذين يشكلونه، والقوى اليت

تفسر سلوك الفرد واجملتمع احلديث. فالفلسفة اليت تريد حتقيق ومواصلة هذه الغايات تصرح 
صلها الطالب اليوم، ينبغي أن ترتبط باحلاضر، أما التاريخ ودراسة بوضوح أن املعارف اليت حي
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فال مكان هلما يف هذا النمط من الرتبية، إاّل إذا أراد املريب ربط املاضي بقضايا ومشاكل  املاضي،
 احلاضر، فاملاضي هو أقل أمهية من احلاضر، ومن معرفة األشياء اليت حتدث يف الراهن.

الرمسي على تعليم يعطي للشباب الوعي بالتاريخ السياسي  للتأكيد حاجة أوربا ال توجد ففي     
 واالجتماعي املعاصر، فهم ميلكون هذا الوعي ويعيشونه أكثر من الطلبة األمريكيني.

األمريكي، واليت  الشاب متناول يف ليست معارف فاحلياة يف أوربا بذاهتا تعطي للشاب األوريب    
 الكوليج يف صورة علمية )جامعية(.جيب نقلها إىل املدرسة و 

اليت يتلقاها الطفل يف أوربا خالل الطفولة واملراهقة، تعطيه شعورًا  والعمل التفكري عادات إن     
والشباب،  واألصالة، للتجديد، األمريكيون يوليه الذي الغايل الثمن فإن هنا ومن أعمق بإرثه الثقايف،

لتقليدية، يفسر ملاذا يعترب الشباب األمريكي التاريخ كمجرد وبصفة عامة التبسيط املتوايل للقيم ا
 أحداث جرت ألناس ال يهّموهنم.

وعليه، فإذا كان نوع املعارف اليت تدّرس للطلبة ينبغي أن ترتبط باحلاضر، فإن القيم اليت      
ياة حتكم حياهتم تصبح بالضرورة نسبية. إننا ندرك بسهولة يف الواقع األمريكي أن غايات احل

باملكان والزمان الذي يدركان فيه، وهنا يصبح من املستحيل  مرتبطة نسبية باألساس هي اإلنسانية
كسلسلة من احلقائق القطعية على الشباب الذين  مثة فرضه ومن للقيم، كامل بناء نظام على املربني

كر القطعي، بل هم موضوع الرتبية. إن اجلو األخالقي للمدرسة هو يف جممله غري متالئم مع الف
 إن التمرد ورفض التسلط هي ما يشكل روح هذه الرتبية.

من وهذا ما يثري تساؤال رئيسًيا يف الرتبية األمريكية، فإذا كانت احلاجة هي اليت فرضت منطا      
 الشباب، ال يفهمون جمتمعهم املعاصر فقط، بل ميلكون أيضا نظاما من املعتقدات الصلبة

صحيح أن بالنسبة لفالسفة الرتبية ..لى توحيد الفكر والعمل الوطنينْي.واملنسجمة القادرة ع
اهلدف النهائي للمريب هو استنساخ املعتقدات  مادام مشكل أي النظام هذا يطرح ال قد السلطويني،

الشباب. أما بالنسبة للفلسفة الفردانية والدميقراطية اليت ال توجد  يف عقول ورهنها اجلامدة ونقلها
مشاكل عملية غايات ترتبط بشكل غري قابل لالنفصام بالوسائل، فإن  بل ثابتة، م وغاياتفيها قي

 مثل هذه تطرح نفسها؟
هناك أمر ال خيلو من داللة: وهو أن التصور الذرائعي للرتبية األمريكية، واالنشغال بتكوين      

الدميقراطي لتبّلغ منطها  نهجامل على تعتمد رئيسية فكرة إىل قد جعلها تلجأ فكر وسلوك دميقراطينْي،
 اخلاص يف االعتقاد الصارم.
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ففي املدارس والكوليجات يشجع هذا التصور حل املشاكل عن طريق املناقشات يف جلان      
 معني. وضع يف باحلقيقة اإلحاطة قصد ومتارس القرارات مجاعيا، بإشراك الطلبة والسلك التعليمي،

ود إىل التفكري بأن كل قضية يتم احلسم فيها برأي األغلبية إن تعويض املذهب باملنهج يق     
احلقيقة أمر ممكن يف أي قضية:  إىل الوصول فإن ونزيها، شامالً  النقاش كان وطاملا األعدل، باعتباره

 سواء كانت هذه القضية هي النظام الشيوعي أو الكون الفيزيائي.
ول إىل الفهم، واالتفاق املتبادل الذي ومن جهة أخرى، فإن اجلهد الصادق من أجل الوص     

ميارس فيه رأي األقلية تأثريًا عميًقا على قيمة النتيجة املستخلصة، يسفر يف الواقع عن حقيقة قد ال 
تكون كاملة، لكن هلا حظ أكثر يف أن تكون حقيقية حبكم أهنا خضعت للفحص العلين أكثر من 

 .احلقيقة القبلية اليت تستنبط من مبادئ عقلية
إن هذه الفلسفة هي فلسفة جتريبية برامجاتية متفائلة تقوم ال على مسّلمة أن اجملتمع ميكن     

إصالحه فعليا عن طريق التعليم فقط، بل على مسّلمة أن القضايا العويصة للحياة اإلنسانية هي 
 ذلك.قضايا عقلية وقابلة للحل، إذا ما ظهر جهد جاء من طرف من حّضرهتم الرتبية للقيام ب

إن كون التاريخ خالل القرون األربعة األخرية، كان طوع إرادة األمريكيني والوسائل اليت      
استخدموها، قد كان هو املسوغ الثابت هلذه النزعة التفاؤلية، وهذا ما اتفقت حوله فلسفات 

كانت تلح على املعمرين الربوتستانت الدينية، فلسفات الربامجاتيني املعاصرين الالئكية، فكلتامها  
خبريية الطبيعة اإلنسانية، وما على الرتبية يف  وتسلم للخالص كطريق واملادي الروحي األخالقي اجلهد

 هذه احلالة إال الكشف عن هذه اخلريية وخلق لشروط احلرية اليت تسمح هلا بالنمو.
كل خطرًا على وبفضل هذه املسّلمة، فإن فضيلة اخلري يف كل فرد، جتعل حرية النمو ال تش     

وجود قيم داخلية يف  ينكرون الذين والوضعيني والطبيعيني املاديني بعض وجود فرغم االجتماعي، النمو
 الفرد، أو أي فضيلة باطنية يف طبيعة اإلنسان، فهناك تسليم بأنه ميكن ترقية السلوك املأمول من

إن  نعين بالسلوك املأمول؟ ماذا لكن بة.املناس والقيادة الوسط توفر ما إذا الفرد، أو نظر اجملتمع وجهة
حسب وجهات نظرهم، صحافيون  التساؤل هلذا خمتلفة إجابات قدموا قد واالعتقاديني املنظّرين

معتقداته. ال أحد  يصيغ كلهم وفالسفة ومربّون ونقابيون ومعلقون إذاعيون، سياسيون وصناعيون
 كفرد حر.  منهم يُقّر له بالسلطة العليا واملطلقة خارج تصوره

البسيطة إىل إرادة احلاكم العليا، ومن السلوك  االختيار من إرادة حقا إن تصور احلرية خيتلف     
 العفوي الالمسؤول إىل احلياة التأملية املنضبطة.
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إن تنوع تصور احلرية املعترب كحق مطلق، يفسر الشلل والتنوع املفرط الظاهر يف احلياة      
ال ميكن أن تؤلف جمتمعا متينا إال بافرتاض  فردية ذوات من تتألف احلياة هاألمريكية، إن وحدة هذ

أن أشياء كثرية ميكن أن تتعايش دون أن تعدد وجود الكل. فالتنوع احلقيقي الذي ميثله سبعة عشر 
 ألف كوليج وجامعة هو داللة إضافية على وجود هذا العقد..

ها هذه الفلسفة هي نظرية سياقية وبرامجاتية، فهي تعّول وأخريا فإن نظرية املعرفة اليت تقوم علي     
على البحث البسيكولوجي الستخراج أساس صدقها، وبصفة عامة فهي تسلم باملناهج العلمية  

 كوسيلة أوىل الكتشاف املعرفة.
االبتدائي  التعليم من األساسية األجزاء إصالح من هي 1920 – 1930فرتة  يف جترييب اجتاه ظهر     

لثانوي، واستعان باملعطيات والنظريات واالختبارات البسيكولوجية لدفع الرتبية إىل التقدم، وقد وا
أصبحت االختبارات حتتل مكانة يف الرتبية املعاصرة، وكان هذا نتيجة للثقة املتنامية اليت يضعها 

 املربّون يف علم النفس، نظرًا ألمهيته يف تقدم البيداغوجيا.
كانت استجابة للتكيف مع العدد   test-clésكة حنو استخدام االختبارات إن توسع احلر      

لالختبارات أصبح وسيلة لتصنيف  الكثيف فاالستعمال واجلامعات، للطلبة يف "الكوليجات" اهلائل
إىل آليات ال  الرتبية ويرد وأرقام، رموز جمرد إىل اإلنسانية املؤهالت األفراد رغم خطورته لكونه يبسط

 .إنسانية
وإذا قّيمنا النتائج غري املرغوبة يف هذه احلركة الفلسفية املهيمنة يف أمريكا، فإننا ندرك أهنا      

مع املزاج األمريكي. إن هذا اجلهد الدميقراطي الصادق  جتاوبا األقل اخلصائص مع مباشرة تتناسب
غري كاف، إن اإلحلاح  منه إىل مستوى كبري يف جانب الدفع بالتعليم لتعليم اجلميع، كانت نتيجته

 على التطبيقات العلمية للتعليم، قد أّدى إىل ربط كل أشكال املعرفة باملنفعة االجتماعية والعامة.
إن تقييمها املتفائل للمعرفة والعمل نتج عنه رّد كل شيء يف احلياة إىل سلسلة مشاكل قابلة      

باحلاضر يف جتلياته السياسية واالقتصادية للحل، أو إىل عوائق ثانوية ينبغي جتاوزها. فاالهتمام 
واالجتماعية، أّدى إىل إمهال أمناط املعرفة اجلمالية والروحية اليت تستطيع أن جتعل من املاضي 

 واحلاضر منبعا للرضى الروحي.
إذا قيمناها من زاوية النتائج األكثر فائدة للفلسفة األمريكية اليومية،  ذلك، من العكس وعلى     

باكتشاف  ويسمح اخلاصة، إىل وليس عدد أكرب إىل التعليم يُوجه ألن أوضح، الرتبية تصبح يمةفإن ق
اإلنسانية. فكون التعليم يركز على املنفعة االجتماعية، فهذا  أوسع الطاقات الشابة وحيرر املواهب
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للحاجات  املرضية احللول وتعطي املعاصرة، احلياة قلب مع ثابتة عالقة يف تبقى والفنون العلوم يعين أن
 املتنامية.

فلما كانت هذه الفلسفة جتريبية وتفاؤلية، فإن اجليل اجلديد يستطيع أن يتصدى ملصاعب      
 حياة الكبار حبيويته الفياضة والواثقة بنفسها، كما أن تركيزها على األسئلة، والقيم والغايات الراهنة

ن أن يبقى مشلوال من طرف التقاليد الشباب على التفكري العميق واخلالق، بدال م يشجع
 االمتثالية.

فكل شيء ينبئ بأن نظام الرتبية األمريكي سيستمر يف تطوره ويبقى حمافظا على تصوراته      
على هنج تشريف أصوله األوربية ويف إنتاج فلسفات ومؤسسات متنوعة، لكن  سيستمر املهيمنة،

 ة بالروح االجتماعية والليربالية.وجهته الرئيسية ستبقى جتريبية برامجاتية مشبع
 :الهوامش

1
              ، اشتغل مكلفا بالبحث 1938على الدكتوراه يف الفلسفة من جامعة لندن سنة  وحصل ،1914ولد سنة -

وعضو يف جملس اإلدارة، مؤلف  يف الفلسفة جبامعة ونسكونسني، مث أستاذ مساعد يف الفلسفة، رئيس كوليج سارة لورانس
كتب منها: رد هيوم على وايتلهايد، املوت والرعب واجلمال، تأمالت جديدة يف تاريخ األفكار، الفلسفة يف   عدة

 اجملتمع...
الكوليج يف املفهوم األمريكي ليس له عالقة بالكوليج الفرنسي وال باملعىن املوجود يف االستعمال االجنليزي، »إن  -2

البكالوريا )بكالوريا الفنون(، فهو ميثل مرحلة وسيطة بني األقسام العليا للثانويات فالكوليج األمريكي حيضر التالميذ لدرجة 
 High. أما فيما خيص املدارس العليا ه غالبا بعبارة "ما قبل اجلامعي"والسنة األوىل من الليسانس. لذلك نشري إلي

schools ور الثاين من التعليم الثانوياليت سنتكلم عنها فيما بعد، فإهنا تتطابق إىل حد ما مع أقسام الد» 
 ".High schoolsيف املدارس اليت تسمى "املدارس العليا" " -3
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 احتفالية تكريم
 قوبياألستاذ الدكتور محمود يع

 
يعقويب  حممود الدكتور األستاذ قدمه الذي يف إطار التعريف باإلسهام العلمي والرتبوي الزاخر     

 مند االستقالل إىل اليوم.
والتأليف الفلسفي  والتعليم بالتكوين النهوض أجل من به اضطلع الذي البارز بالدور وعرفانا وتقديرا

 واملنطقي على وجه اخلصوص.
وطلبته  زمالؤه حضره األستاذ، بتكرمي خاصة احتفالية ببوزريعة لألساتذة سة العليانظمت املدر      

 الفلسفي والرتبوي عموما، قام بتنشيطها األستاذ سعيد بن زرقة. ومجع غفري من املهتمني بالشأن
األعلى  اجمللس رئيس بوعمران الشيخ د/ احلضور احلفل حضروا الذين وكان يف مقدمة الضيوف    

مي والدكتور عبد اهلل غالم اهلل وزير الشؤون الدينية والدكتور العريب ولد خليفة رئيس اجمللس اإلسال
 األعلى للغة العربية.

وقد افتتح هذه االحتفالية مدير املدرسة العليا لألساتذة الذي نّوه خبصال األستاذ وكفاءته      
حة على الفكر اإلنساين، مث تقدم ونزاهته وتضحياته يف سبيل بناء مدرسة جزائرية أصيلة متفت

السادة الضيوف الذين كانوا زمالء له يف التدريس بالثانوي أو باجلامعة بشهادهتم اليت أمجعت على 
 التنويه باخلصال والفضائل النادرة لألستاذ.
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الفلسفة باملدرسة العليا لألساتذة تعاقب على املنصة زمالءه األساتذة  وبعد كلمة رئس قسم     
بته الذين أفاضوا يف التعريف مبؤلفاته البيداغوجية والعلمية وترامجه اليت أثرت املكتبة العربية. وطل

 مجلة التربيةمتفقني على ضرورة تنظيم ملتقى لتحليل فكره ومشروعه الفلسفي...ويسعد "

 " أن تقدم لقرائها ملفا خاصا بوقائع هذا التكرمي.واالبستيمولوجيا
 
 
 
 

 

 
 ر المدرسة العليا لألساتذة بمناسبةكلمة السيد/ مدي

 حفل تكريم األستاذ محمود يعقوبي

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيـــــم

 
 معايل وزير الشؤون الدينية واألوقاف، -
 السيد رئيس اجمللس اإلسالمي األعلى،  -

 السيد رئيس اجمللس األعلى للغة العربية، -

 السادة األساتذة واألستاذات الكرام،  -

 ة،الصحافة املوقر  -

 أبنائي الطلبة، بنايت الطالبات،  -

 احلضور الكرمي،  -

 

 السالم عليكم
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أسباب الفخر واالعتزاز أن نقيم هذه االحتفالية الكرمية  ومن رإنه ملن دواعي الغبطة والسرو      
لتكرمي رجل من رجاالت هذه األمة وعلم من أعالم املنطق والفلسفة والفكر يف اجلزائر والعامل 

من جيل االستقالل يف هذا الوطن  احد يوجد يكاد فال وأثره، جبهده وفضله نعرتف لهوحنن  العريب
قرأ أو درس وتعلم من كتبه القيمة  األقل تالمذته أو على دأح شخصه أو على إال وقد تتلمذ على

 الذي كان املصدر الوحيد لطلبة األقسام النهائية لدراسة الفلسفة يف -الوجيز يف الفلسفة -وأوهلا 
 .جلزائر، فكنا نعرفه من كتابه هذا جادا وصعب املراسا

وال ننسى ما  واإلشراف، البحث والتعليم يف النادر من الطراز فيه أن هذا الرجل ال شك ومما     
حققه على الصعيد األكادميي الذي كان فيه مربيا ومدرسا ومفتشا وأستاذا جامعيا، فقد عمل يف 

كتبه سواء املؤلفة منها أو املرتمجة فقد جاوزت الثالثني، وهي التدريس أربعني عاما ونيف، أما  
 .مؤلفات قيمة أغنت املكتبة العربية يف املنطق أوال والفلسفة ثانيا

مثرية ألسئلة جادة علمية حتتاج إىل البحث والتأمل والتمحيص، وكانت  وكانت مجيع كتبه     
رتاث املنطقي الغريب وكان أصيال يف حبثه ويف تأخذ نبعها من الرتاث املنطقي العريب، وترافده بال

 أسئلته ويف طرق إجابته.
 وقد سدت مؤلفاته فراغا كبريا يف هذا اجملال وشكلت مرجعية ال غىن عنها، وهي كتب نوعية     

يف العامل العريب، ومل  رإىل حركة النشر واالنتشا طريقها شقت إمنا األكادميي النطاق ضمن مل تبق
 أصبحت زادا طيبا لكل املثقفني وطلبة العلم والباحثني. ومن على طلبة اجلامعة وإمنا قراؤها يقتصر

االعرتاف جبهده  يف بقسطنا ونساهم كتبه على تتلمذنا أن يف املزدوجة الفرصة هذه على احلصول حظنا
 .وفضله
 كان واحد كماإن االرتفاع يقاس بالقمة الواحدة كما يقاس بالقمم الكثرية و الغور يسرب يف م     

يسرب يف كل مكان، وندرة يعقويب بني املناطقة واملفكرين تدل على بلوغه الذروة بني القمم ألنه 
 ميتاز بسالمة املنطق وقوة احلجة وحدة الذكاء وصالبة الشخصية العلمية .

التعليمية  لتأدية مهامه احلضور دائم وااللتزام، فكان اجلدية والنظام واالنضباط ومما عرفناه عنه     
دائم احلضور لالجتماعات  كان كما لطلبته، واحرتاما قبل بدء احلصة الدراسية التزاما وكان حيضر

اليت تعقد والنشاطات اليت تقام باملدرسة. وعندما أبلور كل خربايت يف املهنة انتهى إىل حقيقة 
قدوة لطالبه ولوطنه، مؤلفاته وأغالها و  أحسن شخصيته تكون الذي العظيم هو قوامها أن األستاذ

 .وقد كان حممود يعقويب كذلك وال يزال
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بقيمة الباحث  واالحرتام التقدير على األعمال الدالة هذه لونشر مث فما أشد حاجتنا لتشجيع     
والعامل واألستاذ ومساعدهتم يف مهمتهم ورسالتهم واستغالل أعز ما لدينا من إمكانات وأمثن ما 

 .عندنا من موارد خلدمتهم
 

 وأشكركم على تلبية الدعوة

 

 
 أ.د/ عبد اهلل قلي                                                                     

 *بوزريعـة*مدير المدرسة العليا لألساتذة                                                     

 

 

 كلمة السادة الضيوف
 

 م اهلل وزير الشؤون الدينية واألوقافملخص كلمة د. عبد اهلل غال
 

 
األستاذ يعقويب،  خبصال فيها نّوه بكلمة الدينية الشؤون أدىل األستاذ بو عبد اهلل غالم اهلل وزير     

 وبالدور البارز الذي قام به يف خدمة املدرسة واجلامعة اجلزائرية.
بدمشق  الدراسة فرتة من بدأت اليت قويبيع فيها األستاذ الفرتة اليت لقي السيد الوزير إىل حيث أشار

 إىل الفرتة اليت أشرف فيها الرجالن كمفتشني: ملادة الفلسفة يف التعليم الثانوي بعد االستقالل.
وقد قدم شهادة حية عن سرية هذا الرجل وأخالقه استمدها من معاشرته الطويلة له عن       

ق يف التحصيل واملثابرة يف البحث...مما جعله كما قال: باجلدية يف العمل والعم قرب: حيث منيز
 ينال احرتام خرية أساتذته بدمشق ومنهم الدكتور بديع الكسم.

وعند عودته إىل اجلزائر كان من أبرز من سامهوا يف إدخال الفلسفة إىل التعليم الثانوي باللغة       
 العربية.....
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لذي اجتهد يف إعداده وطبعه حتت اسم " االمنهج الدراسيحيث أنار الطريق لغريه من خالل "
هذه املادة كمفتش عام بوزارة الرتبية ملدة جتاوزت  يف التأطري على مث إشرافه "الوجيز في الفلسفة"

 اخلمسة عشرة عاما.
وعلى الرغم من الصعوبات والعراقيل اليت كانت تعرتضه فقد كان يواجهها بصرب وحنكة       

 وترفع عن الصغائر.
تماس األعذار لنقائص وأخطاء اآلخرين أبرز مبادئه وصفاته وهو ما جعل منه أسوة فقد كان ال

 وقدوة يف امليدان العلمي والبيداغوجي إىل اليوم.

 

 
 
 
 
 

 ملخص كلمة د. العربي ولد خليفة رئيس المجمع العلمي للغة العربية

 

 

فقد أشاد باملكانة العلمية  أما الدكتور العريب ولد خليفة رئيس اجملمع العلمي للغة العربية     
لألستاذ يعقويب وبكفاءته العلمية والبيداغوجية اليت وظفها يف خلدمة اللغة العربية وترقية دورها يف 
التعليم الثانوي واجلامعي منذ عودته إىل اجلزائر يف السنوات األوىل من االستقالل. مشريا يف هذا 

لسفة وتبسيط مشاكلها ومذاهبها وتقريبها لفهم الصدد إىل جهوده املشهودة يف تعريب مادة الف
اجليل الواسع من طلبة التعليم الثانوي، وإبطال املزاعم اخلاطئة اليت كانت حتذر من قصور اللغة 

 العربية، يف ميادين التعليم احلديث وخاصة ميدان العلوم الدقيقة والعلوم العقلية...
املخلصة لرفع التحدي الفكري واحلضاري الذي  اجلهود هذه الوقت إىل تظافر مثل داعيا يف نفس

 تواجهه األمة اجلزائرية.

 

 

 ملخص كلمة د. بوعمران الشيخ رئيس المجلس اإلسالمي األعلى
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بالظروف  ذكر حيث األعلى اإلسالمي اجمللس رئيس الشيخ بوعمران الدكتور األستاذ مث تدّخل     
والعزلة اليت فرضها االستعمار على اللغة العربية  ستقالل.اال بعد التعليم باللغة العربية: اليت واجهها

 طيلة وجوده يف اجلزائر.
وقد نوه الدكتور بوعمران بالصفات العلمية واألخالقية العالية اليت حتلى هبا األستاذ يعقويب، 
وبصفة خاصة صالبته ومتسكه القوي باملبادئ والقيم الوطنية واحلضارية اإلسالمية حيث كان دوره 

ىل جانب خنبة واسعة من املثقفني اجلزائريني واملتعاونني العرب حامسا يف دعم مكانة اللغة العربية إ
 واستعادة دورها التارخيي يف تعليم النشء ويف تدريس العلوم االنسانية وخاصة الفلسفة يف املرحلتني

ستعادة دورها بفضل شجاعة وإخالص هذه النخبة من ا مكنها الذي األمر واجلامعية، الثانوية
 الطبيعي يف الثانوية واجلامعة اجلزائرية بني السبعينات والثمانينات من القرن املاضي.

 

 

 
 ملخص كلمة األستاذ الدكتور محمود يعقوبي

 
 

بعد كلمة السادة الضيوف أفضى الدكتور يعقويب مبداخلة مقتضبة تعرض فيها بروح العامل      
ا بالوقفات األساسية اليت تقاطعت فيها التحديات اليت واجهها  املتواضع ملساره املهين، ذّكر فيه

 كإنسان مع التحديات الفكرية والثقافية الوطنية منّد االستقالل إىل اليوم...
وأبرز هذه الوقفات: كانت مع الفلسفة نفسها من حيث معناها ووظائفها وأهدافها حيث      

رسني واملهتمني، وهبذه الروح حتدث األستاذ يقول: أحببت هذه املادة وأردت أن أحببها للدا
أجل التمكن والتحكم يف هذه املادة وخاصة: امليدان  من بذهلا اليت والتضحيات اجلهود يعقويب عن

املنطقي واالبستيمولوجي والبيداغوجي حيث درس وترجم األعمال األساسية الكربى يف املنطق 
مل والتفكري والبحث عن احلق وإظهاره بالوسائل واالبستيمولوجيا لتكون أداة وعونا له يف التأ

 العقلية والبيداغوجية احملبّبة
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بشكل ظاهر  -مث وقفته مع العوائق واملشاكل املفتعلة واملؤامرات واملكائد اليت كانت متنع      
 تطبيق التعريب يف منظومة التعليم عامة وتعريب مادة الفلسفة -أحيانا وخفي أحيانا أخرى 

ث واجه كل هذه التحديات بعزمية صلبة ال تلني على صعيد املبادئ...وباحلنكة خاصة...حي
 والذكاء واملرونة على صعيد اإلجراءات والوسائل.

على اإلشارة واإلحياء واإلمياء من دون  -أمهيتها  رغم - لقد اعتمد حديثه عن هذه الوقفات     
وترفعا عن إلقاء التهم واألحكام اليت من  والوقائع، تواضعا وجتنبا ملدح النفس لتصريح بالتفاصي

شأهنا أن تسيء إىل اآلخرين يف ظروف ترجع أسباهبا وآثارها إىل عوامل تارخيية جتاوزت إرادة 
 واختيار اجلميع.

 

 
 
 
 
 
 

 الكلمة االفتـتاحية لرئيس قسم الفلسفة
 
بة والطالبات، ضيوفنا أيها احلضور الكرمي، سيدي مدير املدرسة العليا لألساتذة، أيها الطل     

 الكرام، من اإلعالميني والصحفيني واملدعوين عامة.
 

 السالم عليم ورمحة اهلل وتعاىل وبركاته،
 

باسم قسم الفلسفة باملدرسة العليا لألساتذة نرحب بكم، على حضوركم يف هذا احلفل      
سة العليا لألساتذة واجلزائر البهيج، مبناسبة تكرمي أستاذنا الكبري، أستاذ كرسي الفلسفة يف املدر 

 قاطبة.
 حضرة األستاذ حممود يعقويب حفظه اهلل وأعلى شأنه.
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ها حنن اليوم، أساتذة وإداريون وطلبة وجمتمع علمي: نتوجه هبذه االلتفاتة الكرمية حنو ما قدمه      
 أستاذنا الفاضل الدكتور حممود يعقويب، من جمهودات على خمتلف املستويات.

ة من تدريسه الفلسفة يف اجلزائر باللغة العربية بعد االستقالل مباشرة يف هذه املدرسة بداي     
بالذات، مث تقلده مهمة التفتيش العام، على املستوى الوطين، وتكوين أساتذة الفلسفة يف امليدان 

دة وتأطريهم تأطريا بيداغوجيا وعلميا، باإلضافة إىل تأليفه لسلسلة من الكتب املدرسية يف ما
 الفلسفة على املستويني النظري والتطبيقي.

من منكم أيها السادة؟ ممن درس الفلسفة يف الثانوي بعد االستقالل ال يعرف الوجيز يف      
الفلسفة؟ الذي ال يزال إىل اليوم حاضرا يف جمال التأليف املدرسي الفلسفي، وما أشتمل عليه هذا 

لمي ومنطقي رفيع عانقت فيه حكمة الشرق فلسفة الكتاب، من لغة فلسفية قوية، ومن منهج ع
 الغرب.

والبيداغوجي  العلمي املسار سرد يف عليكم أطيل ال حىت أستاذنا الفاضل؟ أيها احلضور الكرمي؟     
احلافل لألستاذ من خالل املداخالت والشهادات واملناقشات، أدعوكم إىل متابعة الندوة املتلفزة يف 

 مشاهدة عرض مؤلفات األستاذ على شاشة اإلعالم اآليل. رحاب القناة الثالثة، و
وابتهاجها بتكرمي  احتفاهلا مبناسبة لألساتذة العليا املدرسة يف أحضان مقامكم وطاب شكرا لكم    

 أستاذها الفاضل الدكتور حممود يعقويب.
 طيبي الدكتور مسعود                                                                            

 األستاذ الدكتور محمود يعقوبي: المربي واإلنسان
 

 
 بليمانكلمة أ د. عبد القادر                                                 

 مدير مخبر التربية واالبستيمولوجيا                                                  
 
 

هبم حينا من الزمن يطول ويقصر، ولكن  ، يرافقهم ويتأثررجاالاملرء منا  يصادف ويصادق     
 قليل منهم من حيفر مكانه على مر األيام ويغرس أثره كأنه قطعة من اخللود.
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األساتذة، واألساتذة الذين صاروا يل زمالء، أجزم بأن  نوأنا أتصفح وأراجع قائمة من عرفت م
ظل يكرب وينمو ويتأكد، كمثال  راسخا، مكانا اعيالو  وشعوري ذاكريت احتل يف يعقويب قد األستاذ

 منهما مساته البارزة. لكل عاملني شخصه: لألستاذ الكفء املثابر على الدوام. فقد اختزل
من املناهج والطرق، واملطلع  واملتمكن وحماضراته، دروسه يف املتحكم عامل املريب الرائد، -       

 صه.على أدق املعارف وأحدثها يف ميدان ختص
اخلصم  احرتام اجلميع احرتام له جلب ما والصفات الشمائل من مجع وعامل اإلنسان الذي -       

 قبل الصديق.

وسهر  وحضر بادر من كل باملناسبة أشكر يعقويب الذي دحممو  لألستاذ احلقيقي والواقع أن التكرمي
 على إقامته اليوم.

والتضحيات والعمل والتحدي يف سبيل توفري  قضاها يف اجلّد والعطاء بعد كل هذه السنني اليت
 وحتقيق تعليم نوعي وممتاز كما كان يردد يف كل مناسبة...

املناسبايت  الشكر وإسداء واجملاملة واإلطراء املدح عبارات إلقاء إىل حيتاج ال احلقيقي التكرمي إن قلت
 اخل...اليت نبذها واحتقر كل السبل املؤدية إليها.

يف حياته وعاش من أجلها، ودافع  جسدها اليت والقيم األفكار إبراز التكرمي هو إن ما يليق بفكرة
 عنها باجلد واملثابرة ونكران الذات.

فمند ما ينيف عن األربعني سنة، وبعد عودته من املشرق غداة االستقالل واجه مع قلة من      
ملعلمني هذه، مث حتدي إدخال زمالئه حتدي إدخال اللغة العربية إىل مكاهنا الطبيعي يف مدرسة ا

الفلسفة يف مؤسسات التعليم الثانوي باللسان العريب، والتغلب على عقدة النقص اليت غرستها 
 سنون االستعمار وما أثارته من خالف بني املثقفني اجلزائريني كما نعلم...

ستقالل حول املسلح ضد االستعمار، أصبحوا خمتلفني بعد اال الكفاح على إذ بعد إمجاعهم     
 لغة التعليم مبربرات خمتلفة.

لكن الّرجل بدل أن يكون طرفا سياسيا يف هذا السجال الشائك، فقد اختار أن ال يضيع      
الوقت أي اختار طريق التحضري الرتبوي، بوضع مؤهالته وثقافته وخربته وختصصه يف خدمة حميطه 

 الطاليب أوال...
لسفي باللغة العربية بعنوان "الوجيز يف الفلسفة"، وكان أول من هنا سارع إىل وضع منهاج ف     

وانتقاها منهاج هبذه اللغة بعد االستقالل ضمنه املوضوعات واألسئلة الفلسفية الكربى اليت ترمجها 
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بعناية، لتكون دليال فلسفيا تعني الطلبة على اإلملام مبعظم األطروحات واملذاهب 
يل أو حكم مسبق ومبعىن آخر من دون اعتماد لنوايا الفلسفية...وبأضدادها من دون تفض

 مبطنة ما عدا التفكري الفلسفي احلر. ةإيديولوجي
األوىل من طلبته، أو لنقل مثرة مبادرته  الّدفعات مع جتربته مثرة يف الواقع لقد كان هذا الكتاب     

جيلنا الدارس باللغة  خالهلا نم أطل الفلسفية اليت شكلت اللبنة األوىل للرتبية العقلية الشخصية اليت
تطرح هنا  كانت اليت االنتقادات على واألجيال اليت تلته على عامل الفلسفة. لذلك فإن رّده العربية

 البيداغوجية ونشرها ومل مينع أيا كان من أن يفعل الشيء نفسه. وهناك: هو أنه نقل جتربته
فمجهوده الرتبوي الرائد هو الذي  شّر ما يستطيع. ما يستطيع وليس فقد اجتهد وأعطى أفضل

يف  وأخالق العقل والواجب، وبراهني األلوهية، وغريها... واملنهجية، العلمية، الروح مفاهيم أدخل
 وعي األجيال املتخرجة من املدرسة اجلزائرية باللغة العربية.

أصبحت  اليت بادرةامل هبذه املتعلم الشباب فكر من واسعا وشغل حيزا لقد مأل األستاذ يعقويب فراغا،
 برناجما لتعليم الفلسفة يف املرحلة الثانوية لسنوات عديدة.

ملادة الفلسفة على املستوى الوطين،  امفتشا ومؤطر  املتميز أن يصبح واستحق بفضل هذا اجملهود
 منازع. بال تدريسها وطريقة ملضموهنا وموحدا الثانوية املرحلة يف الفلسفة لتعليم منشطا حيث أصبح

املهنية جلب ثقة واعرتاف مجيع املشتغلني  وصرامته البيداغوجي فضل عمقه العلمي ووضوحهوب
عامة يف وزارة الرتبية )باللغتني  وهيئة التدريس التفتيش من هيئة بتعليم الفلسفة وبالرتبية عموما:

 العربية والفرنسية(.
يف الشريعة وقواعد اللغة العربية  ضلعفهو ابن الزيتونة املت والغربية: الثقافتني العربيةفقد مجع بني 

احمليط مبصادر وأصول الفلسفة اليونانية  دمشق جامعة خريج الفيلسوف وهو ومعامجها... وآداهبا
 واملسيحية واإلسالمية والغربية احلديثة ومبعظم التيارات واملذاهب املعاصرة.

تكييف  من تستمد كانت الثانوي يف الفلسفة مدرسي خالهلا من يؤطر كان إن البيداغوجيا اليت     
 أحدث النظريات الرتبوية اليت تعود أصوهلا إىل جون ديوي أوبياجي أو أوبري وغريهم.

أّما بيداغوجية الدرس التطبيقي فقد حاول تأسيسها على مبادرة من إبداعه تقريبا: وتقوم على      
 ومن مثة متاسكها وانسجامها... النظر إىل النصوص الفلسفية كبنية فكرية منطقية تتفاوت يف قوة

على  –يتقنون دائما هذه الطريقة  ال الذين املدرسني األساتذة وحىت التالميذ لتدريب مناسبة تشكل
دحضها( بدال  أو )تأييدها نقدها ليسهل االستداليل، ونظامها لوحداهتا املنطقية وحتليلها تفكيكها
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 حبكم ختصصه ومتكنه من املنطق يف إظهارمن أن تبقي جمرد شرح لغوي غري فلسفي. وقد برع 

املنطقي للنصوص الفلسفية ونشرها على نطاق واسع...حىت وإن  للتحليل الفعالية البيداغوجية
 عجز البعض عن تطبيقها.

ترفع  اليت واملعرفية اخللقية للتطلعات خلدمة بطبعه لقد وهب نفسه بكل اجلدية اليت جبل عليها     
وسلطته العلمية كانت تزداد وتتسع بني األساتذة  فإن مسعته لذلك البلد. ايف هذ الفكر مستوى من

يف خدمة املتعلمني، وتبصرهم بنقائصهم وإرشادهم  والتفاين بالعمل مقرونة والتالميذ، ألهنا كانت
 إىل طرق إصالحها، بصرامة وصراحة املريب الواثق الذي ال جيامل وينحاز أو يقسو ويتعسف...

جاّد فإن هذه اخلطط البيداغوجية اليت أثر هبا على جيلنا كانت تواجه حتديا  وكأي عمل     
صعبا، وهو ضعف القاعدة العلمية والفلسفية هليئة التدريس نفسها، وهي مسؤولية ال ميكن 

الظروف اليت أنتجها. وكان ذلك من األسباب اليت  نظرا لتعدد حىت جليل أو هيئة أو لشخص حتميلها
)وهذا فضال عن أسباب أخرى ال فائدة من  عن التفتيش والتخلي إىل اجلامعة تقالدفعته إىل االن

 ذكرها(.
على مؤهالته العلمية يف أقصر مدة، وبنفس العزمية والروح بادر  ويف اجلامعة أستطاع أن حيصل     

 نطاق من مؤلفات وترمجات: مشلت نواة الفكر إىل طبع دروسه اجلامعية تباعا ونشرها على أوسع
 الفلسفي: أي واالبستيمولوجيا واملنطق وامليتافيزياء.

 يهمل انشغاله البيداغوجي األساسي. أن دون اجلامعة يف الفلسفية العقلية فقد طور تصوره للرتبية
نظرة أوسع للفلسفة ككل: فاهتم بالنظرية  لنفسه يكون أن من املستوى هذا يف مناص ال فكان     

اليقني الكامل. األساس يف بناء  حجر باعتبارمها وبالنظرية املنطقية، جيا(النقدية للعلم )االبستيمولو 
االستخدام الصحيح ألن االبستيمولوجيا تتحرى االستخدام الصحيح للتجربة، واملنطق يتحرى 

 كانت للفكر اجملرد، واالهتمام باالثنني يكشف من خالل خطته العامة أن العلم احلديث مهما

وحده أساسا لليقني إذا مل يرض املطالب الذاتية للعقل والروح معا: وهذا ما  فإنه ال يقدم أمهيته،
انشغاالته الفلسفية األخرية يف الربط بني نظرية الفيزياء الطبيعية ونظرية امليتافيزياء )ما  بوضوح تظهره

 بعد الطبيعة(.
ربطه التفلسف  أن إىل نشري أن بد ال يعقويب األستاذ جانب املريب يف مسار إننا وحنن نستجلي     

 بالتجربة )يف املرحلة الثانوية( ال يعين التجربة الطبيعية بل التجربة االجتماعية واإلنسانية أيضا مبا

ابتعد عن الرتويج  فقد أسس برناجمه وبيداغوجيته على حنو اإلسالمية. احلضارية اخلصوصية فيها
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للطعن يف األسس الروحية واحلضارية  واالديولوجيات اليت تبناها البعض للمذاهب واالجتاهات
اإلسالمية. واختذ وجهة معاكسة تؤكد أن ما يلبيه العلم احلديث مع مصاحل ومثل عليا...جتد صورا 
إجيابية كثرية هلا يف الفكر اإلسالمي وأيّد ذلك بالنصوص اليت أدخلها كشواهد عفوية خالية من 

 االفتعال والتعصب.
العناية بتأصيل جهود املناطقة العرب واملسلمني ركز حبوثه على فقد  ةأما يف املرحلة اجلامعي     

يف إخراج العقيدة  جهودهم أبرز كما الصحيحة. العلمية للمعرفة املقنن املنطق ضمن حركة جتديد
الشكوك والتأويالت واألغراض املذهبية املنافية هلا.  زرعت اإلسالمية من دائرة الصناعة املنطقية اليت

الفطرة اإلنسانية اليت هي أوسع من الصناعة املنطقية وقوانينها التقنية  تستند على اإلميانألن أسس 
 وضرورهتا املذهبية.

إن صفات املريب يف شخصية األستاذ يعقويب تسندها وتزينها صفات اإلنسان الذي عرف      
تعاد عن كل أشكال بالتفاين يف خدمة الصاحل العام وخدمة العلم والوالء التام للمبادئ، واالب

 التنازل واخلضوع لألشخاص مهما كانت سلطتهم.
العلم والرفع من املستوى العقلي والرتبوي  هو الشاغل شغله كان وصلب جماهد وطين فكأي     

 لألجيال املقبلة على التعليم: إذ يف سبيلها كان يضحي ويبذل وال يطالب أو يقايض أبدا.
عليا من خالل العفة والتعفف عن املصاحل الضيقة، بالرفع الدائم لقد جسد القيم الرتبوية ال     

الشهرية وجهوده الذاتية ال غري، دون  : هو أجرتهالوحيد رأمساله مستوى غريه، ملستواه العلمي، ورفع
 االهتمام باملناصب واملنح واالمتيازات واجلهويات واحملسوبيات اخل...

حد القسوة الشديدة على الذات. إذ كان  إىل والقناعة ضعالتوا وسعة سعة العلم فقد مجع بني     
حياؤه وخلقه يسموان على كل مصلحة ومنفعة خاصة تقتطع من املال العام للدولة، أو تستّغل 

وعدم  سطوة وتدخل ذوي اجلاه والسلطان )من العشرة والطبعة(. بل الزم نفسه بالرتفع عن املغريات
 الصرامة والصراحة يف تصحيح ونقد أدىن أخطاء وغلطات حماوريهمفضال دائما  واالحنناء. االنثناء

هذه الصرامة، لكن  فيه يشكو من جيد كان لذلك بسيطة، كانت مهما واجلامعي وحميطه الدراسي
ومكانته...هذه املكانة اليت مل  نزاهته وتقدير بينهم باحرتامه ما اجلميع يقرون يف أعماق أنفسهم ويف

نتمىن له طول العمر حىت ال نفتقدها يف  واليت بوزارة الرتبية، التفتيش جتد من يعوضها يف هيئة
 اجلامعة اليوم.
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 دراسة في كتاب المنطق الفطري في القرآن الكريم
 
 

 كلمة أ. بودربالة علي                                                      
 -1-قسم الفلسفة جامعة الجزائر                                                             

 
 

 من حيث الشكل: -2
 ص142الكتاب من احلجم الصغري حيتوي على 

 .مقسم إىل أربعة عشر فصال مع مقدمة وخامتة
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 من حيث المضمون: -1
يين حتديده إشكالية البحث مما هو شائع عند الناس أن اخلطاب الد يف يعقويب األستاذ ينطلق     

وأن األقوال الدينية تفرض على الناس بالرتبية، بينما اخلطاب العقالين أو  –ال عقالين  هو خطاب
مبا هو إنسان، وهبذا يكون التقابل بني اخلطاب  إنسان كل نفسه على )خطاب العقل( يفرض

 رفض  الذي يدعو إىل العقالين اخلطاب برهان وبني إىل التسليم بالعقائد بدون الديين الذي يدعو
خطاب ال برهاين،  هو ديين خطاب كل إن القول االدعاء هذا خيفي وهكذا كل ما ال يقبله الربهان.

ال  هكذا إن كان ينطبق على بعض اخلطابات الدينية )كما هو احلال يف التوراة واإلجنيل( فهو
لى احلجة دعوته ع يف اعتمد والذي والنحل لكل امللل الذي هو خطاب اخلطاب القرآين على ينطبق

 املنطقية. هذا ما يريد الدكتور يعقويب أن يثبته يف هذا البحث كله.
 ومن بداية املعاجلة يوضح األستاذ يعقويب بعض احلقائق الشائعة بني الناس ومنها:

من املتداول بني الناس أن النظر العقلي إمنا بدأ يف اإلسالم مع ظهور الفرق الكالمية  -أ       
 مسائل العقيدة والشريعة وما قام فيها من جدال. وقضايا اخلالف يف

 عند املسلمني. املنطقية احلجة ولد الذي هو اليونانية الفلسفة كتب وترمجة االطالع إن -ب       

مؤلفه ويرى عكس ذلك، فمن يتصفح القرآن الكرمي  يف يعقويب الدكتور يرفضهما األمران هذان
العقلية املنطقية قائمة فيه بطبيعته ومن دواعي اهتمام  احلجج ويقرأه بتمعن وتدبر يلحظ أن هذه

 إلمام الرازيـ( لمفاتيح الغيباألستاذ يعقويب بالبحث يف املوضوع كما يذكر اطالعه على كتاب )

الدراسة لوال استعانتنا بآرائه من خالل الوقوف على  هذه يف إليه توصلنا ما إىل لنتوصل كنا "ما
اإلسالم املغمورين وهو: ناصح أيب الفرج عبد  علماء ألحدالة رسوكذا  ،5أسباب النزول" ص

من القرآن الكرمي" واليت حاول  اجلدال املسماة: "استخراج الحنبلي ابن :بـ املعروف الرمحان ألنصاري
فيها إثبات مواطن اجلدال يف القرآن الكرمي واحلجج املستعملة يف الدعوة إىل دين احلق ويف الرد 

 قادات الفاسدة واملنحرفة.على خمتلف االعت

املوضوع ومل يظهر احلجج  يف هذا يبسط القول على مؤلفه أنه مل لكن ما يأخذه األستاذ يعقويب
 من وراء هذه الدراسة. يريدها اليت وباإلضافة إليه جهده صرف الذي األمر وهو املثبتة لألدلة املنطقية

 تقسم إىل ثالثة أقسام:املتبعة يف الدراسة فيمكن أن  المنهجيةأماّ من حيث 

وميكن اعتباره قسما نظريا وميتد من الفصل األول إىل الفصل اخلامس وفيه يبني  القسم األول:
عليه عند احلكماء مث ينتقل إىل  املتعارف الصناعي املنطق الفكري والفرق بينه وبني القصد من املنطق
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رآين هي صور يستعملها كافة الناس من لغة الوحي وكيف أن الصور املنطقية الواردة يف اخلطاب الق
 حيث هم بشر من طبيعة مغايرة ملاهيته عز وجل، وبعدها بني قوة احلجة املنطقية يف اخلطاب

خصائص احلجة املنطقية كما هي  مث املنطقية املبادئ ملبدأاحلال وفقا  مقتضى على تقوم واليت القرآين
 نطقية يف اجلدال القرآين.يف القرآن الكرمي وأخريا حدد جماالت احلجة امل

املبني ألنواع احلجج النطقية الواردة يف القرآن الكرمي وميتد هذا  التطبيقي وهو اجلانب القسم الثاني:
يعقويب فيه على عامل انتقاء  األستاذ عمد وقد عشر، احلادي الفصل القسم من الفصل السادس إىل

 اآليات مبا يؤدي الغرض.
عشر واألخري وهو خمصص الستخراج الصور املنطقية على  الثاين الفصل وخيص القسم الثالث:

 شكل أقيسه حسب اجملاالت اليت أشار إليها من قبل.

 
وقبل استعراض أفكار الدراسة كما وردت وحسب ترتيبها يف الفصول، أود اإلشارة إىل أن      

  ومها:مالحظتني أو فكرتني تصدرتا الدراسة ومها مبثابة الفرضيتني أو املسلمتني
الواردة يف اخلطاب القرآين هي من نفس القواعد اليت ضبطها أرسطو  ةإن القواعد املنطقي -2

 وتالمذته وأتباعه وشرائحه من بعده.
أن العلوم اليونانية مل تكن منتشرة يف اجلزيرة العربية موطن نزول الوحي ال قبل اإلسالم وال  -1

وجودها لدى اإلنسان على  يتوقف وال فطرية قواعد هي يهف الواردة القواعد أثناءه مما يدل على أن
 االكتساب أو التعلم.

هلذه القواعد الفطرية أو باألحرى وروده هبا دليل على إثبات عقائده  القرآن استعمال فإن وعليه
 وإبطال للعقائد األخرى املنحرفة لدى سائر األمم واألقوام األخرى.

الفصل األول من الدراسة فبعد أن يتتبع معناها  يعاجله ما اهذ فماذا تعني فكرة المنطق الفطري؟
يقول: "هي القدرة الطبيعية على  الالند معجم ويف الساوي وعند العرب لسان يف والفطري الفطرة بني

وبعد أن خيوض  8إثبات املطالب العقلية وفقا لقوانني االستنتاج الصحيح دون سابق تعلمها" ص
جتريبية هذه القواعد يتوصل إىل  أو فطرية مدى يف والعقليني التجريبيني بني ائمةالق اجلدلية اإلشكالية يف

أن: "املنطق الفطري مجلة من الرتتيبات الفطرية اليت يلتزمها الفكر عند االستنتاج الصحيح كما 
الذين يعتمدون يف ذلك على جمرد سجيتهم فيكون منطقا طبيعيا أصوله  لدى عامة الناس جيرى

 هو فاملنطق الفطري الذي يقصده ال يبتعد أن يكون 11طبيعة اإلنسان العاقلة"ص موجودة يف
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األوىل اليت يقوم عليها كل عمل عقلي ومنه النظر يف أصول املنطق الصناعي.  العقلية األصول
 11ص

القائمة  والعالقة الكسبي والصناعي الطبيعي الفطري من املنطق: بني نوعني وبعد أن يفرق األستاذ
هو األساس الذي يقوم عليه  المنطق الطبيعي الفطريما، فاألول أسبق وهو شرط يف الثاين "بينه

أنواع املنطق األخرى اليت عرفها حىت اآلن اإلنسان واليت ميكن أن يعرفها يف املستقبل، وهو  مجيع
ذي وهو ال على صحتها ومتاسكها به تربهن الذي وهو األخرى به أنواع املنطق املنطق الذي تشرح

 النظري الصناعي المنطق أصل هو الطبيعي أن املنطق ، فالعالقة هي12وبه هياكلها" ص تتكون منه
اليت تتحكم يف هذه العناصر ملعرفة  العالقات ويف من حيث إعادة النظر يف عناصر التفكري الطبيعي

 .12قواعد هذا التفكري.ص
فطري سيتحدث األستاذ يعقويب عن فاملنطق األول عملي والثاين نظري وهذا املعىن للمنطق ال

 وجوده يف اخلطاب القرآين.

وأن اللغة اليت أنزل هبا هي لغة الوحي فإن األستاذ  كالم اهلل املعين بالدراسة هو دام اخلطاب وما
فيه علماء الكالم املسلمني  خاض طاملا الذي اإلشكال نفس يعقويب يف املبحث الثاين سينطلق من

ة التي نبحث عنها هي صور منطقية باعتبار المرسل الذي هو اهلل هل الصور المنطقيوهو: 
 عز وجل أو هي باعتبار المتلقي الذي هو اإلنسان عامة في نهاية األمر؟

 

الكالمي تتبع صور املنطق الفطري يف القرآن  نفس اجلدل ال يقع ثانية يف فاألستاذ يعقويب وحىت
ملعاين القرآن،  اعتبارنا أساس على يقوم إمنا الكرمي رآنيف الق يقول: "إن تتبعنا لصور املنطق الفطري

واردة يف مبان يدرك منها الناس املعاين  حيث هي ومن يفهمها البشر، من حيث هي متلقاة يف لغة
املراد تبليغهم...فاملنطق الذي نبحث عن صوره هو املنطق احملايث للطبيعة اليت تستقبل اخلطاب 

هلا أن تكون هي الصور املناسبة ملاهيته،  إرادته يلزم من أن دون هللمن ا األهلي...وهي صور مراده
عنها ختص  املبحوث املنطقية فالصورة 18خياطبه اهلل" ص ملاهية اإلنسان الذي بل هي صور مناسبة

لإلنسان،  املناسبة اللغة هي املنطقية للصور احلاملة الوحي أن يكون اهلل مثلها. أي أن لغة اإلنسان ال
 هي املنطقية اليت استعملها اخلطاب القرآين هو خطاب إىل الناس كافة )عاملي( فإن الصور ومادام

اخلطاب،  صور يستعملها كافة الناس من حيث هم بشر ذوو طبيعة واحدة مغايرة ملاهية مصدر
 بشرية لغة ، ومادامت لغة الوحي12ص بالوحي فال يكون الرسول إال مبلغا للخطاب الذي تلقاه

 الذي ميكن نقل املعىن من نظام لغوي إىل نظام لغوي إىل كل لغة أخرى بالقدر للرتمجة ةفهي قابل
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يصل إىل القول  هنا ومن به. أنزل الذي بالنظام مرتبطة دائما تبقى للوحي املنطقية الصور ولكن آخر،
التام عقلية مستقلة من أوعيتها اللغوية تبقى صاحلة للنقل  هي صور من حيث املنطقية بأن الصور

وهنا يرد على الذين يرون بأنه مادام األمر هكذا يف إشكالية  واحدة، بشرية منطقية صور على أهنا
هبا يستطيع  اليت اللغة هي الوحي لغة أن إىل يتوصل فإنه واملعاين األلفاظ وبني العالقة بني اللغة والفكر

 .23ركها اإلنسان...صأن يفكر اإلنسان ويفهم فتكون معانيها هي معاين اليت ميكن أن يد
 

وبعدها ينتقل إىل بيان قوة احلجة يف اخلطاب القرآين وقوهتا إمنا تكمن يف وقوعها على مقتضى 
اإلطالق  على احلجج وأفضل أمت وأكمل، منها الغرض وحتقيق أفضل وقعها أحل أن يكون احلال من

مقول على مجيع أفراده"،  املقول على الكلي ما هبا حيصل اإلقناع من أقرب السبل طبقا ملبدأ "
عدم  الفطرية الكلية وأقواه مجيعا مبدأ املبادئ وهو قائمة على املبادئ كانت هي ما واحلجة القوية

املنطقية القرآنية كما سيبينها باألمثلة ومن القرآن  احلجة عليها اليت تقوم هي املبادئ وهذه التناقض
ا هي يف اخلطاب القرآين خصائص كما وللحجة املنطقية الفطرية كم 28، 27، 26نفسه. ص

االستقامة، التزامها مبادئ البداهة، البساطة، يوضحها يف الفصل الرابع ومن هذه اخلصائص: 
 .42ص ،38: العلية، والغائية، والكلية والضرورية صالعقل الفطرية ومنها

الفروق الفردية  إليه األستاذ يعقويب يف هذا الشأن: "أن احلجة الفطرية تتجاوز يصل ما وخالصة
واالختالفات االجتماعية واألبعاد الزمنية واملكانية لكي متثل األساس الدفني يف العقل البشري 

اخلاصة الظرفية والذي هو دائما أصلها الذي تزول عنده االختالفات  العقليات تتفرع عنه الذي
يستعمله الناس عند والذي يعمل به مجيع الناس عندما يريدون جتاوز هذه االختالفات والذي 

 .46تبادل اآلراء يف صورة احلجة الفطرية اليت استعملها ودعا إىل ذلك اخلطاب القرآين"ص
 

هلا األستاذ يعقويب الفصل اخلامس  فيخصص الفطرية للحجة اخلطاب القرآين أما عن استعماالت
اليت سادت  من دراسته وهي اجملاالت اليت ورد فيها اجلدال حسب رسالة اإلسالم والديانات

 البشرية والعقائد احملرفة ومن هذه اجملاالت يذكر:
 السؤال عن احلكمة من خلق اإلنسان. -1
 اجلدال بني األبناء وأقواهم إلظهار عناية اهلل بعباده. -2
 اجلدال يف إثبات نبوة النيب. -3
 جماالت إثبات ألوهية اهلل ونفيها عن كل مساواة. -4
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 األوثان اليت كانت منتشرة يف العامل وما تزال. جماالت بيان فساد عبادة -5
 جماالت إنكار ألوهية اإلنسان. -6
 جماالت الرد على املشركني. -7
 جماالت جمادلة امللحدين والرد عليهم. -8
 جماالت دفع الشبهة عما ينايف عصمة األنبياء. -2

 جماالت إثبات نبوة حممد عليه الصالة والسالم. -12
الكرمي نزل يف مكان ومكان كان الناس فيه يدينون  القرآن إن االت بقوله: "كل هذه اجمل وخيتتم

باستعمال احلجج اليت تقبلها  وتصحيح تقومي إىل حيتاج وهذا بعقائد فاسدة ويتبعون شرائع خمتلفة
زمان  لكل صاحلة الفطرية ضلت الطريق...فاحلجة واليت فطرهم واليت تقبلتها األمم السابقة عنهم

لديه هو املادة اليت يعاجلها  يتغري بل الذي تتغري ال العقل الفطري لدى اإلنسان ن أصولومكان أل
 .61هذا العقل ويطبق عليها قوانينه "ص

أما ما بقي من الدراسة وهي بدءا من الفصل السادس فقد تضمنت صور اجلدل كما هي يف 
 القرآن نفسه فقد ذكر سبعة اخلطاب القرآين وحسب موضوع اجلدل فقد مثل هلا بأدلة منتقاة من

التقليد والعادات  إلبطال بالنقض والجدل الفاسدة، االعتقادات لرد بالمنع الجدل وهي حجج
والذي  بالقول الموجب والجدل منها، بأحسن أو مبثلها احلجة ملقارعة بالمعارضة والجدل الفاسدة،

والذي يتمثل يف  دل بتعليل الحكموالجيتمثل يف عدم إنكار دليل اخلصم إال أنه ال يرفع النزاع، 
مث  بإيراد الخطاب على شبه صورة القياس الجدلو األحكام كاألوامر والنواهي، بيان العلة من

ويف كل هذه األنواع يذكر يعقويب مثاال أو أكثر مع  الجدل بالمفهوموأخريا  الجدل بالترجيح
فسريه الكبري احلظ األوفر، وكذا وقد كان آلراء الرازي وت واحلكماء التدليل بآراء الفالسفة

والكاكسي وغريهم وقد أهنى الدكتور يعقويب دراسته القيمة بتطبيقات من صور  الشهرستاين،
سبقت اإلشارة وهو يرجع عموم أنواع  كما رده إليه الذي املنطق الصناعي على املنطق الفطري

جملاالت اليت استعملت فيها ا حسب الصور هلذه القياس وأشكاله إىل الشكل األول وكان تطبيقه
 احلجج املنطقية يف القرآن.

 

وهبذه الدراسة يكون األستاذ الدكتور حممود يعقويب قد بني مبا ال يدع جماال للشك أن املنطق 
موجود يف اخلطاب  فهو اليونانية القرحية به جادت علال مقتصرا ليس حتديدا الربهاين والعقل عموما
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ما ذهب إليه الدارسون كمحمد  خالف وهذا املسلمني تفكري يف األساس املرجعية هو الذي القرآين
 عابد اجلابري والعقل الربهاين ذي األصل الدخيل على العرب واملسلمني.

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ةــة المترجمـــب المنطقيـالكت
 لألستـاذ الدكتـور محمـد يعقوبـي 

 
 

  ة ساميةكلمة أ. لون                                            
 *بوزريعة*قسم الفلسفة المدرسة العليا لألساتذة                                              

 

 

املنطق،  يف املتخصصة الكتب ندرة خاص، بشكل واملكتبة اجلزائرية تشكو املكتبة العربية عموما،
خاضت يف مسائل بعض الكتب اليت  ترمجة يعقويب حممود للدكتور زين والشك أن هذا النقص،

 منطقية جادة إىل اللغة العربية وهي:

  (Robert Blanché)روبرت بالنشي: املنطق وتارخيه من أرسطو إىل رسل  /1      
 : دفاع عن املنطق الفكريعقل واخلطابروبرت بالنشي: ال /2      
 روبرت بالنشي: املصادرات /3      
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 املعاصرروبرت بالنشي: املدخل إىل املنطق  /4      
 روبرت بالنشي: االستدالل  /5      

 ( Marie Louise Roure)املنطق واملنطق الشارح: ماري لويز رور  /6      
 (Denis Vernant)دوين فرنان: مدخل إىل فلسفة املنطق  /7      

 

وليس الغرض من هذه الدراسة اخلوض يف املسائل اليت يعرضها كل كتاب، بقدر ما هو      
األسباب اليت دفعت املرتجم لرتمجة هذه الكتب دون غريها، والغايات املعلن عنها يف  لفهم دراسة

مقدماته واليت يعلن عنها، وما جبدر التأكيد عليه، هو أن األستاذ الدكتور يعقويب، توفرت فيه 
ية شروط مسحت أن تكون ترمجاته ذات جودة عالية من الناحية العلمية أوهلا إتقانه للغتني العرب

والفرنسية على حد سواء، ومعرفته بدقة كبرية لألبنية النحوية لكل منهما. ولقد كان على دراية  
بقواعدها وبطريقة نظم كالمها  ةكافية بأن النقل من لغة إىل لغة أخرى خيتلف عن اللغة األصلي

ينية ،ختتلف يفي بالغرض دائما، خاصة وأن اللغة الفرنسية ذات األصول الالت وال ليس أمرا يسريا،
اختالفا كليا مع اللغة العربية يف طريقة نظمها، لذلك جلأ املرتجم إىل ترمجة املعاين بنقلها من مباين 

 اللغة الفرنسية إىل مباين اللغة العربية.
تلك الرتمجات، هو التساؤل، حول األسباب اليت  وحنن نعرض خمتلف هذا، وأول ما يثري انتباهنا،
 رت بالنشيرب ترمجاته للفيلسوف الفرنسي روبيكون اجلزء األك دفعت املرتجم، إىل أن

 ولإلجابة عن هذا التساؤل ارتأينا عرضه يف ثالثة أسباب هي: (1275_1828)
من املعلوم أن الرتمجة لنفس املؤلف تسمح للمرتجم أن يتوغل بشكل أعمق وأدق إىل  /1      

 مل مع نصوصه شكال ومضمونا.أفكاره الفلسفية واملنطقية وحيقق ذلك سهولة التعا
يتوجه  كان بالنشي أن يدرك يعقويب، حممود الدكتور ترمجها اليت املنطقية للكتب املتأمل إن /2      

 بأفكاره، من خالل كتاباته إىل الطلبة املتخصصني يف الفلسفة، فهي كتب موجهة هلم بالدرجة

رك هو األخر، ضرورة إطالع الطالب كان يسعى إليه املرتجم، حيث أد بالذات ما وهذا األوىل،
تارخيه، وأن هم التطورات اليت عرفها املنطق و العريب على أهم املسائل وا الوطن الفلسفة ويف يف قسم

 هذا املطلب متوفر يف حد كبري، يف الكتب اليت ألفها روبري بالنشي.
جم ألن باملرت  أهم سبب يدفع ، يعّد حسب اعتقادي/ من الواضح أن هذا السبب األخري3     

مؤلفات  أهم أن ،األفكار إذ جند بشكل جلي يف هو عامل التقاربيتعامل مع نص دون غريه، و 
جتري عملياته باستعمال ، أي عن املنطق الذي بالنشي دعوة صرحية للدفاع عن املنطق الفكري
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بعدما  خاصة ،والفلسفة الصوراين املعاين واألفكار، فهو من دعاة احملافظة على الصلة بني املنطق
 تزايدت الدعوة إىل تعرية احلساب املنطقي من التصورات واملعاين اليت تربطه بالفلسفة. 

البنيات  وكتاب واخلطاب العقل كتاب: خاصة املنطقية، مؤلفاته من العديد يف بالنشي لقد أكد     
غري أن هذا ال يعين رفضه  ابتالعه، من الرياضيات ومنع ،يف دائرة الفلسفة على إبقاء املنطق املنطقية

للمنطق الصوري الذي يستعمل لغة الرموز، بدال من لغة املعاين والتصورات بل حاول أن يضع كال 
 من املنطق الفكري واملنطق الرمزي يف موقعهما الطبيعي.

موقف كل منطقي ميارس الفلسفة، هو  أن يرى الذي يعقويب، حممود الدكتور وهذا هو بالذات     
وقف الذي حيافظ به العقل الفطري على جذوره الطبيعية، واليت ال ينبغي أن حتول بينه ذلك امل

لغات رمزية دقيقة غري اللغة الطبيعية، وهذا ما جعله  باستعمال يعرفه جمال املنطق وبني التوسع الذي
الفلسفة بدون منطق صنو  يصرح يف مقدمته لكتاب مدخل إىل فلسفة املنطق لدوين فرنان " إن

 لشعر، والمنطق بدون فلسفة صنو الرياضيات " .ا
يعيب د.حممود يعقويب على  يكتاب املنطق وتارخيه لبالنش وخاصة عن تاريخ املنطق، وعند احلديث

يف تطوير املنطق الصوري، خاصة إذا علمنا  املسلمني العرب مسامهة أو جتاهله جهله مؤلف الكتاب،
اليت عرض فيها ، منها منطق الشفاء البن سينا، و نطقيةتنية عديدة للكتب امل ترمجات ال أن هناك

 نظرية االستنتاج، بواسطة القيسة الشرطية اليت توسع فيها املنطقيون العرب .
أو حماضرة يلقيها لطلبته، على ضرورة  يرتمجه، لكتاب تقدمي كل يف يؤكد لقد كان املرتجم     

ن املسائل اليت كان هلا دورا ال يستهان به يف االهتمام باملنطق عند العرب واملسلمني، والبحث ع
يدعو يف كل مرة إىل حث الباحثني، ملأل الفراغ الذي  وكان األمام، إىل خطوة ودفعه املنطق تطوير

املسامهني فيه، مع  جلميع شامال يكون العرب عند للمنطق عام تاريخ وهو تشكو منه املكتبة العربية،
يف  االبتكارات على غرار ما فعل بالنشي مع املنطق عند األوروبيني الرتكيز على املواقف النقدية أو

 القدمي واحلديث.
جديدة مل يعرفها املنطقيون العرب  منطقية مصطلحات إىل يف أمس احلاجة –حسبه  –وإننا اليوم 

هذه املصطلحات اجلديدة، فرضتها التطورات اليت حدثت يف خمتلف املستويات العلمية واملنطقية 
خاص، ولذلك أحس د. يعقويب بضرورة إبداع مصطلحات منطقية جديدة .وقد أبدع يف بوجه 

يف ازدواجية اللفظ ومن مث املعىن يف املصطلح  املرتجم صعوبة متثلت ذلك حقا ، ولقد واجهت
 املنطقي املرتجم، خاصة إذا علمنا أن الرتمجة يف الوطن العريب منقسمة إىل قسمني: 
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وقسم يرتجم من اللغة الفرنسية إىل  العريب، يف املشرق اللغة العربية جنليزية إىلقسم يرتجم من اللغة اإل
اللغة العربية يف املغرب العريب، وهذا االنقسام ولد ازدواجية اللفظ حسب د. يعقويب ألن 

 يف ترمجة اللغة العربية ويستدل على هذه الصعوبة هتني اللغتني ينتقل بالضرورة إىل االختالف بني

استدالل، وجندها مرتمجة بكلم  آخرين استنتاجا وعند واليت جندها عند البعض Inférenceكلمة 
 استنباط يف مواضع أخرى .

التغلب على الكثري منها، فاستعمل  على وحرص املرتجم اجتهد ورغم هذه الصعوبات فقد     
ئع ال يقوى الشا املصطلح كان كلما جديدة مصطلحات املصطلح الشائع فيما يصلح له، وأبدع

 على تأدية املعىن املراد. 

قد يعيب البعض على د. حممود يعقويب عدم خوضه يف مسائل فلسفية ومنطقية،  وختاما،     
فيها فالسفة ومفكرون عرب، غري أنه كان يؤمن دائما أن اإلبداع عندنا، البد أن  وخيوض خاض

ترمجة نشيطة، إننا نلمس من  حبركة إال ققيتح وهذا لن املتقدم، ما أجنزه الفكر بيبدأ أوال باستيعا
املوقف البد أن ينطلق من اإلكثار من  هذا لكن العرب، عند فكره دعوة لتأسيس املوقف الفلسفي

وحدها  الرتمجات ألمهات الكتب املنطقية والفلسفية وشرحها والتعليق عليها، وهبذه الطريقة
 الذي نعاين منه حاليا، وهلذا –ا وكيفا كم  –ونسد النقص املعريف  فات نستدرك ما نستطيع أن

نبدع  تسبق مرحلة اإلبداعات الفلسفية يف العامل العريب، حركة الرتمجات، وال ميكننا أنأن  البد كان
جمددا، ونغذيها باملصطلحات والرتاكيب املنطقية و  فلسفية لغة إىل لغتنا العربية حنول فلسفيا، ما مل

 سبعة قرون .الفلسفية اليت غابت عنها طيلة 
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 ترجمـات األستـاذ محمـود يعقـوبـي
 للدراسـات المنطقيـة

 
 

 فأ. نورية خال كلمة                                                        
 *ةببوزريع *ة المدرسة العليا لألساتذةقسم الفلسف                                       

 

 

 :قديــمت

كان عنوان مقالنا " ترمجات األستاذ حممود يعقويب للدراسات املنطقية "، فهذا ال يعين أن   إذا     
حىت يومنا هذا يقدم لنا  قدمه لنا أستاذنا، ومازال  ألن ما هذه الرتمجات، يف حمصورة كل أعماله
ا يف دراساهتم وطلبة بقسم الفلسفة من إرشادات ونصائح وتوجيهات ليستعينوا هبكأساتذة 

هو تكوين طلبة قادرين على التفكري  هدفه الوحيد العلمية دون أي مقابل ينتظره، ألن وحبوثهم
هذه املدرسة  من الفلسفة قسم من طالب ال أن ميكن القولو  واخلطأ، مييز بني الصوابالسليم، والت
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األقل  على وسا من أستاذنا،در  يتلقى أن دون خترج سابقا جامعة اجلزائر ومن لألساتذة حاليا، العليا
وحدة املنطق الصوري، وإذا ذكرنا هذه الوحدة أمام الطلبة أو األساتذة إال وحضر يف أذهاهنم 

 يعقويب هبا ميتاز به جدية وصرامة يف دروسه واالنتظام يف أوقات عمله رغم كرب سنه. األستاذ
يلقي دروسا نظرية أو تطبيقية يف أو مفتش ثانوي سابقا  أستاذ جامعي مل يكتف األستاذ بدور     

أصول اخلطاب الفلسفي، منهجية البحث  -امليتافيزيقا –وحدات خمتلفة، املنطق الصوري 
أو ترسيم أساتذة التعليم الثانوي، إمنا اجته إىل التأليف والرتمجة ليضع  الفلسفي، فلسفة وسيطية،

 ستاذ يعقويب املرتجم .طالب الفلسفة يف الطريق الصحيح. وما يهمنا يف حبثنا هو األ
ال ميكن الشروع يف عرض هذه الرتمجات للدراسات املنطقية دون التحدث ولو باختصار عن 

 الدوافع األساسية اليت دفعته للقيام هبذا العمل.

 
 

 دوافع الترجمـة:
اسات الدر  من النوع هذا إىل خاصة بصفة اجلزائرية واملكتبة عامة بصفة العربية املكتبة نقص _       

الذي استطاع اقتحام هذا اجملال وإثراء هذه  املنطقية باللغة العربية وهو األستاذ اجلزائري الوحيد
 القدمي واملعاصر، ودونه ملا وجد الطلبة أنفسهم يف صعوبات مجة، يف املنطق املكتبات بالرتمجات

رات معربة يف خمتلف بدأت تتخرج إطا بداية التسعينات ومع أنه يف وقتنا احلايل ألننا كما نعرف
التخصصات خاصة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ومن بينها الفلسفة، فأين، وكيف يستطيع 

قبل فهمه هلذه اللغات مث حماولته الستيعاب  باللغات األجنبية، الباحث املعرب أن يفهم املؤلفات
 املادة الفكرية وهي املنطق ؟

 (1)اجلزائر يف " ةالعربي " القومية اللغة واسرتجاع التعريب ةلفكر  املساندين من األستاذ كون -       
بعض الرتمجات العربية ال تؤدي معناها الوظيفي، فإذا أدت وظيفتها اللغوية فهي ال  كون  -       

 تؤدي الوظيفة الداللية كما يصرح األستاذ أن الرتمجة احلرفية ال تؤدي املعىن.
 أورغانون الفلسفة "لبة واألساتذة الباحثني بإلمتالكهم لـ" حماولة املرتجم إعانة الط -       

 احلق والباطل. وحسن استعماله للتميزيني
 مساعدة على ذلك. عوامل له هذا اجملال، فإنه أيضا اخلوض يف وإذا كانت له أسباب يف -       
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 العوامل المساعدة للترجمة:

عمل ليس صعبا فقط، وإمنا أصعب ما يتصوره أي  وإنه السهل، ليس باألمر األفكار إن ترمجة       
 باحث.

يف لغة أخرى، فكيف للمرتجم أن  يقابله وما لفظا يعط أن األحيان املرتجم يف بعض إذا استطاع     
وأنا على علم بأن ...أستاذنا يف هذا الصدد " يعطي فكرة من لغة إىل لغة أخرى فيقول حّيول أو

اللغة األصلية بالقواعد وبطرقة نظم الكالم، ليس أمر النقل من لغة إلى لغة تختلف عن 
إذا يكون على الناقل أن يختار بين الترجمة الحرفية والترجمة  سهال، وال يفي بالغرض دائما،

المعنوية، وقد تكون الترجمة الحرفية متيسرة إلى حد كبير بين اللغات ذات األصل الواحد، 
، إلى اللغة العربية ةالفرنسية ذات األصول الالتينيولكنها تكون متعذرة إذا كانت من اللغة 
الكالم، لذا فضلت ترجمة  نظم وخاصة في طريقة التي ال نلتقي معها في أي شيء تقريبا،

في ذلك أنسب  الفرنسية إلى معاني اللغة العربية، مراعيا المعاني بنقلها من معاني اللغة
(2)اللغة األصلية " في ودتؤدي المعنى المقص األلفاظ وأفضل التراكيب التي

 أن ميكن هذا وعلى 

 شروط جيب أن تتوفر عند املرتجم ثالثة نلخص

 إتقان اللغة األصلية للكتاب. -       
 إتقان اللغة املراد الرتمجة إليها هذا الكتاب. -       
 االستيعاب واملعرفة اليقينية للمادة الفكرية ملضمون الكتاب. -       

 متوفرة يف أستاذنا ما مسح له اخلوض يف الرتمجة منذ صغره وهذا ما يصرح به.فكل هذه الشروط 
االبتدائية الفرنسية، ولكن هذا مل  من املدرسة وتلقي تعليما تكوين هو تكوين فرنسي، -       

 مينعه أبدا من:
 " اللغة العربية ".إتقان لغته الوطنية والقومية 

 )األرسطي، الرواقي، العريب، الفارايب، ابن هو املنطق القدميمتكنه من املادة الفكرية، و  -       
 واملنطق املعاصر ( سينا

نلتمسه يف مؤلفاته املنطقية مثل " دروس يف املنطق الصوري، املنطق الفطري يف القرآن  وهذا ما
 الكرمي، وباإلضافة إىل ترمجاته للدراسات املنطقية "

 

 الترجـمات:



240 

 

 التسلسل الزماين لقد صنفت هذه الرتمجات وفق
أساتذة وطلبة التعليم  إىل واملوجه ،1272الذي ألفه عام  المختار من النصوص الفلسفية -       

الثانوي، فهو يشمل جمموعة من النصوص املرتمجة من اللغة الفرنسية إىل اللغة العربية، والبعض 
إىل اللغة العربية، ويصرح بقوله اآلخر ترمجة إىل اللغة الفرنسية وحرص األستاذ على ترمجتها بدوره 

علم بما قد تفقده المعاني من الدقة عبر  وأنا على لقد جازفت بذلك مقدمة هذا الكتاب: " يف
هو مساس الحاجة إلى اإلطالع  ذلك، كل هذا االنتقال المزدوج، لكن الذي يشفع لي في

 .(9)على أراء المفكرين مهما كانت صورة هذا اإلطالع ناقصة نوعا ما
وألن ما يقصده من هذه النصوص هو إخصاب أذهان التالميذ من أراء من شأهنا أن تولد      

 لديهم أراء أخرى نابعة من حميطه اخلاص وما يهمين هنا هو النصوص اخلاصة باملنطق وهي:
 
/ املنطق علم القوانني الضرورية لـ كانط إميانويل من كتاب مرتجم من اللغة األملانية إىل اللغة 1

 الفرنسية 
E. Kan, Logique (tr guillermit, J V un ,1966) P9_ 11 
 

 / املنطق وعلم النفس وعلم االجتماع لـ اميوندغوبلو2
Goblot, le système des sciences (A colin palis 1922) P172_ 173 _ 180 
 

 / االستقراء لـ جول الشوليي3
J. Lachelier, du Fon dement de l’induction  (Alcan, Paris 1911) P. 3 _ 

4 _ 5 
 

 / هل القياس مصادرة على املطلوب ؟ لـ جون ستوارت مل ترجم من اإلجنليزية إىل الفرنسية4
J. S Mill, système de logique, trad. L PEISSE (T1 Germer Baillière, 

Paris 1880) P 204 _ 206 
 

 / احلدس واالستنتاج لـ ديكارت رنيه5
Descartes, Règles pour la direction de l’esprit (in œuvres et lettres N R 

F, P L’eiade Paris 1958) P 43 _ 45 
 

 / املنطق الصوري واملنطق الشكلي لـماري لويز رور6
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Marie Louis Roure, Eléments de logique contemporaine, (P U F, Paris 

1967) P 5 _ 8 
 

 لـ جوزيف دوب / فكرة الصحة يف االستدالل7
J. Dopp, Notion de la logique formelle, Ed, (Nauwelaerts Lourain et 

Paris 1967) 
 

 إذ يقول يف مقدمة هذه الطبعة: 2225 اليت ظهرتو  2224أعد طبعة هذا الكتاب عام  لقد -
 216 النص وبتعويض والتدقيقات التصحيحات ببعض إال سابقاتها ال تختلف هذه الطبعة عن "

 .(6)بنص آخر أوفى بالغرض وباإلضافة إلى ماقلته في مقدمة الطبعة األولى."
كما شارك برتمجاته للدراسات املنطقية يف وضع كتاب النصوص الفلسفية امليسرة ) للعام  -

 الثانوي، للتعليم النهائية السنة وطلبة ألساتذة أيضا موجه كتاب وهو ( 1222_  1221الدراسي 
 وهذه النصوص هي:

 ( 1244_  1862/ ماهو التصور ليون برونشفيك ) 1
 
 / االستدالل واحلدس لروبري بالنشي من كتابه2

Blanche, le raisonnement (PUF Paris 1973) P 34 _ 35 
 

 / أحكام التجربة لـ غوبلو3
E goblot, traité de logique, (colin, paris 1925) P 43 _ 44 

 

 R. Blanche, Ibid  P 49 _ 50                            / وظيفة االستدالل           4
 

 R. Blanche, Ibid  P 183 _ 185                             / التمثيل                 5
 
  R.Blanche, Ibid  P 223                                          / الربهنة واملصاحبة   6
 

                                                    E. Goblot Ibid P. 37/ املبادئ املنطقية7
 

 / قبلية القوانني املنطقية أرموند راميود8
Arnold R Eeymod, les principes de la logique et la critique 

contemporaine (J .vrain Paris 1957) P 58 _ 60. 
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 / مبدأ اهلوية لـالالند2
A. Lalande, lecture sur la philosophie des sciences (hachette, paris 

1932) P 334 
 

 / مبدأ عدم التناقض وحدوده لـ كانط12
E. Kant, critique de la raison pure, tard par tresmesayques et B pacand, 

(PUF, 1963) 
 

 / العلية والتجربة لـ دافيد هيوم11
D. Hume, traité de la nature humaine (T1 aubier, paris) P. 256 _ 256   

 

 ( 1227_  1856/ العلية والضرورة لـ هامالن أو كتاب ) 12
O. Mamelin,  Essai sur les éléments principaux  de la représentation 

P.U.F 
 لتناقض لـ غوبلـو/ التضاد و 13

E. Goblot, Ibid p 93 _ 94 
 / تقابل القضايا14

Arnauld, et  P. Nicole, la logique l’ord de penser (P, U, F  1965) 
 

 / خصب القياس15
J. Maritain, Elément de la philosophie, T2 petite logique (libraire 

pierre terqui paris 1951) P 249 _ 251. 
 

 / املنطق القدمي و املنطق احلديث لـ دوب16
J. Dopp, Notion de la logique formelle, (P, V, louvian) 
 

 / املنطق الرمزي لـ بالنشي17
R. Blanche, introduction à la logique contemporaire A.colin paris 

1957) 
 

 / منطق الصورة و منطق املضمون18
H. le fébure, logique formelle, logique didactique (paris 1969) p 51 _ 

52. 
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 قية هو كتاب لـ جول تريكوأما أول ترمجة للدراسات املنط
J, Pricot, traite de logique formelle, (paris J Vin  2 ed 1966) 
 

من ديوان املطبوعات اجلامعية باجلزائر حتت  1222عام  المنطق الصوري "ظهرت بعنوان " 
 .(6)أبو عمران الشيخ " إشراف أستاذة "

في  الكثير وأنجز بالترجمة اهتم بعيد نأن األستاذ محمود يعقوبي منذ زم الذي يصرح بقوله: "
 .(0)هذا المجال ".

أرسطية مع  نظر وجهات من التقليدي للمنطق شامل عرض اختار املرتجم هذه الدراسة ألهنا لقد     
إمهال المتداداهتا يف العصر  دون هذه املسائل الفلسفية اخلالفية اليت انبنت عليها ذكر األصول

لقي عدة صعوبات لرتمجة هذا الكتاب،  األخرى أنه الرتمجات فخال احلديث. كما صرح على
الشيخ أبو  املشرف على الرتمجة " ذجتاوزها مبساعدة بعض األساتذة من بينهم األستا لكن استطاع

السيدة لطيفة احلساء أستاذة مبعهد اللغات األجنبية، واملفتش العام للغة الفرنسية األستاذ  عمران "
. يف األلفية ظهرت ألستاذنا (8)اصة يف ترمجة النصوص الالتينية واليونانيةحمي الدين مالطي وخ

ترمجات عديدة اليت منها املطبوعات من ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر ومنها من دار الكتاب 
 _ احلديث _مصر

 
 (2)ظهرت له الرتمجات التالية. 1119عام يف 
 روبري بالنشي القواعد الطبيعية لـاالستقراء العلمي و  - 1

R. Blanche, l’induction scientifique et les lois naturelles. 
 

 االستدالل لـ روبري بالنشي - 2
R.Blanché, le raisonnement. 
 

 دراسات منطقية لـالشويلأساس االستقراء و  - 3
J , Lachelier, Du Fondement de l’induction 
 

 ظهرت له 1116عام 
 (12).ي) نظرية العلم ( لـروبري بال نش ااإلبستومولوجي - 1
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R .Blanche, L’ Epistémologie 
 

 تارخيه لـ روبري بالنشياملنطق و  - 2
R, Blanché logique et son histoire 
 

 _ وفيه عرض مفصل وتارخيي ملراحل تطور املنطق من Aristote إىل راسل Russelوالشيء 

هو يعرض نقطة مهمة من هذه الدراسة و كتاب مل عقب علية املرتجم أن صاحب ال الذي أرسطو
وهـذا لكونه فرنسيا وال يعرف اللغة العربية ، فالقارئ أو الباحث العريب جيد  عند العرب"املنطق "

ثغرة كبرية يف هذا امليدان وهذا ما يأمله أستاذنا أن يكون باحثا عربيا يف املستقبل ملأل هذه الثغرة، 
  (11)، كل ما قدمه هؤالء و مل يعرفه العرب.من منطق ابن سينا، الفارايب

       R. Blanche, L’Axiomatique المصادرايـات
المصادريات  إنضمن فلسفة العلوم، يقول املؤلف: "  إدراجه ميكن إذا نظرنا إىل العنوان الكتاب

كل وضع في صورة إستنتاجية يدخل  أن أيضا هذا هي استكمال للنظرية اإلستنتاجية، ومعنى
 .(12).في طريق المصادريات"

إذا كان االستنتاج طريقة تشترك فيها الرياضيات و المنطق، فإن  ويقول املرتجم يف هذا " 
 . (13)المصادريات تكون هي ملتقى هذين العلمين الصوريين "

 
 ظهرت له ترمجة واحدة 1112عام 

 املدخل إىل املنطق املعاصر -

R. Blanche, Introduction à la logique contemporaire. 
 

من خالل هذه الرتمجة يريد املرتجم أن يوضح شيئا أساسيا، وهو اعتبار أن املنطق املعاصر      
جديد منطق صوري مثل املنطق القدمي، وأكثر صورية منه. وذلك لتصحيح بعض املفاهيم غري 

املعاصر مادي  واملنطق صوري القدمي املنطق أن يعتربون الذين املنطق يف الباحثني من إذ هناك السليمة
األوىل فهو يعطي للمنطق املعاصر  بالدرجة صوري معل لكنه أدرك أن الرياضيات رياضيمبظهره ال

 صورية أكثر من التقليدي.

 مدخل إىل فلسفة املنطق لـ دوين فرنان -
Introduction à la philosophie de la logique. 
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من األول وهو فلسفة املنطق ألن هذه الرتمجة موجهة اقتحم املرتجم ميدانا أصعب  1114عام 
 ليس لطلبة الليسانس وإمنا موجهة للدراسات العليا والبحوث العلمية أكثر صعوبة.

 

 1113ام ع
 املنطق واملنطق الشارح حماولة حول بنية التفكري املنطقي لـ رور -

Marie louis roure , logique et métalogique 
 

 .ؤلف أن تُوضح أصول املنطق العامو فيه حيُاول امل
 1121عـام  

 _ العقل واخلطاب لـ روبري بالنشي

R. Blanche, la raison et le discours 
 

 ردا على املنطق الرمزي .ع فيه بالنشي عن املنطق الفكري و أين يداف
 عةويصرح األستاذ املرتجم أنه ينتظر ظهور ترمجات أخرى و املوجودة حاليا يف دار الطبا -
 
 L Goblot, traiter de la logique                        كتاب                         -

 ويرى األستاذ أن هذا الكتاب أجود كتاب يف املنطق الصوري.
Dopp, Notions de la logique formelle. 



 :خاتمـة

 وأصل إىل هناية عرض هذه الرتمجات خبامتة أمجل فيها بعض املالحظات.
 . 2221حىت  1222ومن  1222حىت  1272هناك تباعد زماين بني الرتمجات  -

شخصي،  ليس سببه التباعد هذا إن بقوله صرحية، إجابته كانت املرتجم على السؤال هذا ملا وجهت
إىل :دار النشر، وهذا ما  وال الرتاجع إىل الوراء أو التوقف عن الرتمجة وإمنا يعود بالدرجة األوىل

  وهو وجود سنة أو سنتني على األقل بني إمتام العمل ) الرتمجة ( ونشرها.نالحظه فعال

 باإلضافة هلذا لقد اختار أستاذنا املؤلف روبري بالنشي، الذي ترجم معظم مؤلفاته. -
 إال:

1/ La méthode expermental et la philosophie de la physique. 

2/ La science Actuelle et le rationalisme. 
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3/ Les structures intellectuelles. 
 تشجيع دار الكتاب احلديث على ترمجة االستدالل . -
 املرتجم يتقن هذه اللغة .ن بالنشي، ألف باللغة الفرنسية و كو   -
من خرجيي املدرسة العليا لألساتذة بباريس، فقد كان  معاصرا فيلسوفا ومنطقيا كون بالنشي  -

 أستاذا باجلامعة، فكل مؤلفاته موجهة إىل طلبة قسم الفلسفة وهذا ما أستاذا يف التعليم الثانوي مث
يليب رغبة أستاذنا ألنه هو بدوره يوجه هذه الرتمجات إىل طلبة قسم الفلسفة. وهو السبب الرئيسي 

املرتجم أنه هناك أجود ما ألف يف املنطق  وليس كونه بالشيء، وما يصرح به الذي دفعه لذلك،
 Andre chenique  لـ املنطقي الفرنسي القدمي واملعاصر

1/ Comprendre la logique classique T 1 / T2 

2/ Comprendre la logique moderne T1/T2. 
 
قسم الفلسفة  لطلبة موجهة الكتب هذه تكن مل بساطة بكل ألهنا يقم برتمجاهتا مل لكن األستاذ     

ال مينع لباحث يف املنطق أن يتخذ من هذه  هذا ولكن يف ختصص اإلعالم اآليل، وإمنا للمهندسني
املؤلفات مرجعا وسندا قويا يف حبوثه. وأخريا من املفروض بعد هذه الرتمجات ميكن أن منسح ذلك 
االعتقاد اخلاطئ، طاملا هناك من يعتقد أن أستاذنا يعقويب الذي كرس كل حياته لتدريس املنطق 

. وإننا يرى أنه من الضروري البدء بالقدمي قبل الشروع الصوري القدمي أنه مازال أرسطيا كالسكيا
 واخلوض يف الدراسات املنطقية املعاصرة، والذي ال يعرف املنطق األرسطي. 

 هل ميكن له أن خيطو خطوة واحدة إىل األمام ؟ -
 وماهو معاصر من الدراسات املنطقية. يوهبذا فاملرتجم ترجم ماهو كالسيك

 :الهوامش
 قويب من بني الذين سامهوا يف تعريب مادة الفلسفة يف الثانويات، مث باجلامعة، بعدما كانت تدرس بعداألستاذ يع -1

 االستقالل باللغة الفرنسية ، فتدريسها باللغة العربية حيتاج إىل جمهودات كثرية للرتمجة .
 قدمة املرتجم ص أ .م(  1119) دار الكتاب الحديث مصر تر حممود يعقويب ، االستدالل، روبري بالنشي -2
 حممود يعقويب املختار من النصوص الفلسفية _ مقدمة الكتاب. -3
 . الرد على المنطقيينألبن تيمية قلة جدوى القياس يف كتابه  124يقصد النص  -4
 مقدمة الكتاب . 2225 2، دار الكتاب احلديث، ط المختار من النصوص الفلسفيةحممود يعقويب،  -5
 يخ أستاذ جبامعة اجلزائر، و مدير معهد الفلسفة جبامعة اجلزائر سابقا.أبو عمران الش -6
 .7، تر حممود يعقويب ) ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر ( صالمنطق الصوريجول تريكو،  -7
 .3نفس املصدر ص -8
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 . 2223لكنها نشرت عام  2221لقد مت األستاذ اليعقويب من ترمجتها عام  -2
نف هذه الرتمجة ضمن الدراسات املنطقية لكن املرتجم حبد ذاته يوافق املؤلف باعتبار أن هذا هناك من اليص -12

، وهو االكتاب من الدراسات املنطقية، ألن العلم الذي يدرس القيمة املنطقية للمعرفة هو نظرية العلم اإلبستومولوجي
 سبب كايف لتصنيفه يف هذا اجملال .

 مقدمة الكتاب )ب( . 2224حممود يعقويب، دار الكتاب احلديث ، المنطق و تاريخهبالنشي،  -11
 . 3ص 2224بالنشي، املصادريات، ترمجة حممود اليعقويب ) ديوان املطبوعات اجلامعية (  -12
 3نفس املصدر ص -13

 بناء اإلنسان في المشروع الفكري
 عند األستاذ الدكتور محمد يعقوبـي

 

 

 كلمة الدكتور مسعود طيبي                                                        

 *بوزريعة*رئيس قسم الفلسفة بالمدرسة العليا لألساتذة                                      
 
 

 السالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
 أيها احلضور الكرمي.. !أما بعد

تواضعة مبناسبة تكرمي أستاذنا الفاضل الدكتور وأبلغه لكم يف هذه املداخلة امل هإن ما سأقول     
حممود يعقويب، كالم باطين حاورت فيه نفسي أوقات فراغي بعد أن التقط مسعي وأنا منهمك يف 

 عملي وراء مكتيب، حديثا دار بني أستاذنا الفاضل حممود يعقويب وأستاذة زميلة يف العمل.
ذ( وكانت جريئة يف املوقف: يا أستاذ لقد ألفت ...قالت األستاذة )الطالبة بالنسبة لألستا     

 وترمجت وصلت وجلت يف املنطق لكن مل هتتم مبا يهتم به الفكر العريب اإلسالمي املعاصر. 
 )مسعت سؤال األستاذة وغاب شعوري ووعي عن جواب األستاذ هلا وقتئذ.

اجتماعي،  إصالح مشروع األستاذ من تريد أهنا فهمت مدة( )بعد سؤاهلا راجعت عندما ولكنين     
إقبال، أو األفغاين أو غريهم، فحاولت استنباط  حممد أو أو حممد عبده، حضاري كمالك بن نيب،

 اإلجابة مكان األستاذ.
من املفكرين املعاصرين، مهوم جمتمعه  خيفى على غريه كما ال على األستاذ وقلت انه ال خيفى     

األزمة العميقة اليت تعيشها األمة العربية اإلسالمية، واليت وأمته واإلنسانية مجعاء، واملقصود هو 
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حددها مالك بن نيب بعصر ما بعد املوحدين، وهو عصر االحنطاط الشامل، أو كما هو حمدد يف 
عاصمة اخلالفة ببغداد، ورمي ماليني الكتب يف الدجلة  التاريخ بسقوط اخلالفة العباسية وختريب

احلكمة، ومل  بيت وتوقفت التدوين عصر (، وانتهى1422األندلس )م(، وسقوط 13والفرات )القرن 
 يبق إال التهميش.

شخصية اإلنسان املسلم ومتزق كيانه، وبقي  واهنارت معها فاهنارت احلضارة وزالت الثقافة،     
ما زاد الطني بلة كما  وهو االستدمار االستعمار أو ويالت ، فرتاكمت18األمر هكذا حىت القرن 

 احنطاط أعقبه استدمار أورويب.يقال، 
 ماذا بقي من اإلنسان املسلم خالل هذه القرون الطويلة؟     
العناصر الفطنة، فأخذوا يبحثون هذه األزمة  الفئة أو تزامن مع دخول االستعمار وعي بعض     

 ضعف شخصية اإلنسان - الثقافة وزوال -اهنيار احلضارة  - من جوانب خمتلفة. )أسباب األزمة
 املسلم، وكيف ميكن بعث احلضارة من جديد(.

لدى النخبة املثقفة القليلة يف تفسريهم لألزمة، وكيفية جتاوزها، فأخذ   فاختلفت الطروحات     
)اإلصالح  احلضارية. والثقافية اإلصالحية املشاريع فتباينت دلوه، املثقفني يديل من هؤالء واحد كل

 ءاإلصالح االقتصادي، الرتاث، التغريب، اقتنا ح السياسي،الديين، اإلصالح االجتماعي، اإلصال
 الوسائل...(

وسط هذه اإلرهاصات متوقع مشروع األستاذ حممود يعقويب، الذي يعلم أن بناء احلضارة      
املسلم املمزق، ولكن من أي جانب من جوانب  بإصالح حال اإلنسان إال نودفع الثقافة ال يكو 

 الشخصية يبدأ اإلصالح؟
أكثر من نصف قرن، ال ختفى عليه  خالل التفلسف فعل مارس إن األستاذ حممد يعقويب الذي     

مقولة الفالسفة اليونان بأن اإلنسان حيوان عاقل، أي أنه نوع من جنس احليوان ال يفصله عنه إال 
 العقل، فالعقل أهم جوهر يف اإلنسان.

يقتضي بناء فكره، وأداة  شخصيته وبناء سلم،وبناء احلضارة يقتضي بناء شخصية اإلنسان امل     
بناء الفكر وجتديده ال يكون إال بآليات املنطق )األرغانون(، كما مساه املشاءون، أو آلة العلم أو 

 منهجها، كما ترمجه املسلمون وفهموه.
يوم، أدرك األستاذ أن احللقة املفقودة يف تارخينا ) أقصد عصر االحنطاط واالستعمار( وإىل ال     

 عصر الالمنطق، الذي ينبغي أن يعوض بعصر املنطق.
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ومشل ختصصه املنطق القدمي واحلديث،  وتأليفا، لذا ختصص األستاذ يعقويب يف املنطق تدريسا     
 أو الصوري والرمزي.

من حضارة إىل  وتنوعها تطورها ومدى األداة حال هذه باحثا مستقصيا وجال يف كل احلضارات     
عند احلضارة  نزوال األوروبيني، عند والوسيطية باحلضارة اليونانية، إىل احلضارة اإلسالمية، أخرى. بدءً 

 الغربية حديثة ومعاصرة.
 وقد ترجم األستاذ حممود يعقويب وألف الكثري من الكتب املنطقية.      

تأليفا وترمجة  املنطق، جمال يف يعقويب حممود به األستاذ أن ما قام املقابلة املتلفزة، وكما قلت يف     
أي أنه مل يتكرر يف العامل العريب اإلسالمي منذ  عصر االحنطاط، وتدريسا، مل تتح فرصته منذ قبل

 اهنيار احلضارة وبداية عصر االحنطاط. أي منذ ما يقرب سبعة قرون كاملة إال نادرا أو حمتشما.
 األستاذة املذكور سابقا. سؤال على نعاومق موفقا ردا تكون إجابيت املختصرة وأخريا، أمتىن أن     
وانتقال  املنطقي، الفكر بناء إعادة يف يتمثل احلضاري يعقويب حممود األستاذ مشروع وعليه، فإن     

وتنتج وتتطور الثقافة  احلضارة تبىن مبوجبها اليت إىل حاله الوعي، ياإلنسان املسلم من حالة الالوع
 الوصول بالركب احلضاري.وتتجدد لتساير العصر، ونتمكن من 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وتعاىل وبركاته.
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 األستاذ الدكتور محمود يعقوبي 
 عميد الفلسفة والمنطق في الجزائر

 
 

 كلمة د. لعموري عليش                                                      
أستاذ محاضر بالمدرسة العليا لألستذة                                               

 *بوزريعة*
 
 

 :تمهيـد
امسحويل أن اذكر كلمة عن األستاذ الدكتور حممود يعقويب،فهي ليست مدحا أو محال يف غري     

حمله،إمنا كلمة موضوعية،أردت هبا الوصف الواقعي ألستاذنا أطال اهلل يف عمره، وأرجو أن يوفقين 
 م باألغواط باجلزائر(1231وأبدأ قائال: أن األستاذ حممود يعقويب )من مواليد  اهلل يف هذه الكلمة،

ميثل أكثر من حقل يف املعرفة فهو املنطقي الذي ال يضاهيه أحد فيه تأليفا وترمجة، وهو املعلم 
بلغة  يف اجلزائر، وهو اجملاهد املثابر يف التأليف لتعليمية الفلسفة املؤسس املنظر يف التعليم واألستاذ

طالبا حقائقها وتسليمها لغريه من  املعرفة أبواب الواقف على وهو املنهجي الضاد مرتمجا ومبدعا،
واالختصار يف  اإلجياز حماوال املعرفية عنده، طالب علم وأساتذة، وأبدأ بعرض بعض هذه احلقول

 بعضها إن أمكن.

 
 أوال: الحقل المنطقي: 

، وهو جمموعة دروس في المنطق الصوريطق بعنوان: ألف األستاذ كتاب جامعي يف املن     
وهو كتاب خيتلف عن كل الكتب املنطقية اليت  iحماضرات ألقاها على طالبه يف مرحلة الليسانس،

 من حيث العرض (1)ألفت يف املنطق باللغة العربية يف نصف وأواخر القرن العشرين يف العامل العريب

 املنطق، ومدى التوظيف موضوعات بني والربط عنها، التعبري ومن حيث الدقة يف ملوضوعات املنطق،
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 علم موضوعات يف تضمن حيث كبرية، علمية قيمة الكتاب هلذا وكان بينها، فيما واملنهجي املعريف

يف املنطق يف حدود علمي  املتأخرين الكتاب من ألحد يسبق فلم املناطقة، العرب عند ظهرت املنطق
غري أن أستاذنا الكرمي نبه إليها  الباحثني. طرف من هلا القراءة وفر حقلفلم يت ذكر هذه املوضوعات،

، (2)وأنواعه وطريقة الرد فيه،وكذلك تقابل القضايا املوجه الشرطي القياس سبيل املثال، وأذكر على
العريب اإلسالمي،  ثومبادئ القياس العليا، وقد كان هذا الفعل املعريف احلاصل عنده حبه للرتا

املنطقي القدمي، عند علماءنا القدامى أمثال عمر بن سهالن الساوي) املتوىف حوايل  والرتاث
هـ( يف كتابه األلفاظ املستعلمة يف 332هـ 252هـ( يف كتابه البصائر النصريية، والفارايب، )452

 هـ( يف كتابه الرد على املنطقيني، وابن728هـ 661املنطق، وكتبه األخرى يف املنطق وابن تيمية) 
 هـ( يف كتابه املختصر.825هـ 832كتابه الشفاء، والسنوسي) هـ( يف428هـ 372سينا)

هذه القراءة اإلبستمولوجية للرتاث املنطقي، أوحت ألستاذنا ضرورة إعادة بناء املنطق يف      
صورة جديدة، من حيث أنه مدخل ضروري البد منه لطال ب الفلسفة، بغرض تقومي فكرهم 

توطيدها. وراح بعد هذا املؤلف يف املنطق، الفريد من نوعه من حيث ذكر وحتصيل معارفهم و 
لغة منطقية ذات طابع صوري من جهة، ورمزي من جهة  باختيار عرضه فيه، واإلبداع يف اجلديد

أخرى، واليت قيدها يف غالب األحيان مبنطق الفطرة، ويظهر هذا يف التمثيل احلسي لألمثلة اليت 
ومواقف فقهية، وبراهني علماء  قرآنية، آيات بتوظيف املنطقية، القضايا أو تيقدمها لبعض القياسا

 الكالم على موضوعات العقائد اإلميانية 
ال خيطئ يف استدالله  فإنه االستدالل، بقواعد عارفا أنه إذا كان الفلسفة هذا ويعتقد يف طالب     

تدالالته، وطالب الفلسفة عارف ومثال هذا االعتقاد ال عارف بقواعد االستدالل خيطئ يف اس
 (3)بقواعد االستدالل إذن: فال طالب فلسفة خيطئ يف استدالالته

الذي هو املنطق الفطري،  املنطق أصل على فيه جعله يقف والتأليف إن اهتمام يعقويب باملنطق     
ي وكان نتيجة تأصيل شخصية أستاذنا الكرمي وغرسها حىت النخاع يف الرتاث اإلسالمي الذ

، يف هذا الكتاب عرض الفطري في القرآن الكريم المنطقالقرآن الكرمي فألف كتابا مساه  دستوره
(4)معامجهم يف وخاصة اللغويني القدامى، كما هي يف كتب فكرة املنطق الفطري

للفكرة   التطرق مث 
النفس  " وعند كبار علماء نكما جاءت يف املذاهب الفلسفية الكربى " العقالنيون، والتجريبيو 

م الذي ميثل يف الفلسفة املعاصرة بأنه رائد 1282-مPiaget 1826 الوظيفي، مثل جان بياجي
ألنه رد مجيع املباحث املعرفية مبا فيها املنطق   Epistemogenetiqueاإلبستمولوجية التكوينية
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 يبعد أن يقول عن املنطق الفطري: " إن املنطق الفطري الذي نتحدث عنه، ال (5)إىل هذه النظرية.
عمل عقلي، ومنه النظر يف أصول املنطق  كل يقوم عليها يكون هو األصول العقلية األوىل اليت

وملعرفة  كل نظر يف املنطق ملعرفة عناصره، األول، إذ املعلم مرة أول وضبطها الصناعي، كما هذهبا
العالقة، ال ميكن أن يكون اليت تعرب عن هذه  وملعرفة القواعد العالقة اليت ترتابط هبا هذه العناصر،

قد حصل، أو أن حيصل، إال بواسطة منطق آخر سابق، به حتصل هذه املعارف املتعلقة بعناصر 
  (6)التفكري املنطقي وبعالقات تربطها، وبقواعد هذه العالقات."

إن املنطق الفطري هو األساس الذي يقوم عليه مجيع أنواع املنطق األخرى اليت عرفها حىت      
 ن اإلنسان. اآل

وكذلك تطَرق إىل لغة الوحي اليت هي لغة القرآن الكرمي الصادرة عن إرادة اهلل، واليت متثل       
الذي جاء عن طريق رسله، ومتكن اإلنسان الذي هو املتلقي أن يفهمها حبسب ما زود  كالم اهلل

صور المنطق الصوري، أن تتبعنا لعقلية فطرية، ومن لغة أكتسبها وفهمها يقول: "  به من آليات
متلقاة في لغة  هي حيث من القرآن، لمعاني اعتبارنا الكريم إنما يقوم على أساس القرآن في

المراد تبليغهم إياها.  المعاني منها الناس واردة في مبان يدرك ومن حيث هي يفهمها البشر،
مباني التي لكن بحسب اصطالحهم على تأدية المعاني التي يمكنهم أن يدركوها بواسطة ال

وتطرق يعقويب  (7)."تتخذها الطبيعية البشرية طريقا للوصول إلى هذه المعاني أو إلى تبليغها
بالكشف عن صورهتا اليت تتجلى فيها العناصر األولية  يفسرها واليت أيضا إىل قوة احلجة املنطقية،

الذي تشمله اآلية  ،املضمر القياس احلديث عن املستعملة يف احلجة، ومن األمثلة اليت أوردها،
 .72 خلق عليم ﴾ اآلية وهو بكل أنشأها أول مرة، الكرمية من سورة " يس" ﴿ قل حييها الذي

التساؤل الذي تضمنته اآلية اليت قبلها ﴿ وضرب لنا مثال ونسي خلقه قال من  عن جتيب اليت وهي
ردا  72يف اآلية  .والواضح كما يذكر األستاذ أن 78حيي العظام وهي رميم ﴾ سورة يس اآلية 

على من أنكر البعث بعد املوت، وإقناعا له بأن هذا البعث حاصل ال حمالة وكل إقناع بغري 
املشاهد احملسوس وإمنا وفقط، يكون بواسطة العقل الذي حيققه برتتيب خمصوص لألقوال 

 واألحكام، لذلك وبغرض اإلقناع.
غري الفطرية ومن خصائصها  احلجة عن ميزاليت تت (8)الفطرية، عن خصائص احلجة يتحدث مث     

أهنا واضحة بديهية ألهنا حتصل صورهتا يف ذهن املخاطب، وحىت املتلقي دون أي جهد،فاحلجة 
املستعملة يف اخلطاب الديين يف األصل أهنا تكون مبنية مبقتضى بداهة عالقة الدال باملدلول، حىت 
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حبال من األحوال،  يفارقه وال غريه، إىل ينصرف ال عفويا حدوثا املراد املعىن املخاطب ذهن يف حيدث
 (2)أو مرادا باملطابقة وااللتزام والتضمن. عىن املراد قصده، حقيقة أو جمازاومهما كان امل

ينبغي أن تذهب من املطلوب من أقصر السبل  هذا الفطرية يف نظره بسيطة، ومعىن إن احلجة     
حلجة الفطرية مستقيمة تذهب مباشرة من املشروط إىل . ا(12)وأيسر األحكام، وأوضح التصورات

الشرط من امللزوم إىل الالزم " ألن الطريق الذي يسلكه العقل الفطري، أنه أبسط طرق االستدالل 
لوضوحهما وأسهلها وأكثرها شيوعا بني عامة الناس ذلك أن املقدمتني مىت كانتا مسلمتني 

يجة تصدر عنهما مسلمة لوضوح اللزوم وبساطته، وبالتايل النت فإن وبساطتهما وبالتايل لبداهتهما،
لبداهته، حبيث ال ميكن أن تكون احلجة الفطرية على غري هذه الطبيعة، ومن املبادئ اليت تبىن 
عليها احلجة الفطرية، مبدأ العلية، واحلجة الفطرية أهنا حجة كلية ضرورية، وال ميكنها أن تكون إال  

 .(11)كذلك
، (13)والنقض باملنع اجلدل وفكرة ،(12)القرآنية احلجة جماالت املهم الكتاب هذا يف يذكر جنده مث     

وقدم أيضا يف هذا  (14)وبالرتجيح بالقياس واجلدل احلكم. بتعليل واجلدل وفكرة اجلدل باملعارضة،
د أخرى إثبات عقائده، ونفي عقائ يف واستعماهلا القرآنية للحجة املنطقية فكرة عن الصورة الكتاب

صورة القياس يف  القياس يف جدل املالئكة، صورة القرآن، يف املنطقية الصور هذه ومن سابقة وفاسدة،
 . فكان مبحث هذا الفصل خالصة(15)جدل إبراهيم عليه السالم السالم، جدل األنبياء عليهم

 وعقلية.شاملة عن ما احتوته السور القرآنية من صور برهانية استداللية ذات طبيعة فطرية 
أن يذكر يعقويب اهلدف من تأليفه للكتاب أن اخلطاب اإلسالمي، خطاب عقالين،يقول: "      

الخطاب القرآني الذي توجه إلى جميع أتباع الملل والنحل، التي سبقته إلى الظهور ودعاهم 
إلى الكف عن اعتقاداتهم الفاسدة واعتمد في دعوته على الحجة العقلية التي ال يمكن أن 

. مث يذهب إىل التعليل بوجود هذا اخلطاب املنطقي (16)كون إال واردة في بنية منطقية"ت
الفطري، أنه تأصيلي نابع من جوهر القرآن وهذا من أراد أن يتأمل ويتدبر آياته ويستعني بـ: ممن 

 (17)هـ(.626هـ 543هلم قوة نظر يف الفهم كفخر الدين الرازي )

مذهب األستاذ حممود يعقويب يف تأسيس املنطق أو نظرية  أنه ميثل بالكتا هذا عن يقال إن ما     
يف املنطق بأدوات تأصلية مصدرها الرتاث اإلسالمي من جهة، والقرآن والسنة والفقه وأصوله من 
جهة ثانية ومن جهة ثالثة بأدوات حتديثية مؤسسة على حبوث احملدثني من الغرب يف جمال املنطق 

 الصوري.
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ذه النظرية كانت نتيجة حبوث أكادميية أنارت الطريق أمامه يف البحث عن املادة تشبثه هب     
من جامعة اجلزائر ابن تيمية واملنطق  درجة املاجستري نال به حبث فكان أول اخلام لتأسيس نظريته،

األرسطي،حبث فيه عن األصول التجريبية لنقد املنطق املشائي،  فوقف على وجهة نظر كانت 
املنطق املشائي  أن للفلسفة الدارسني من كثري مثل كما يقول: ه من قبل حيث كان يعتقدغائبة عند

احلاالت، وأن نقده إمنا يكون باستعمال أصوله و  ويف كل الناس يف كل املستويات، منطق مجيع هو
قواعده فيكون قياس اإلحراج حائال دون كل نقد للمنطق، مثلما كان حائال دون كل رفض 

لكنه كما يقول أنه ثبت لديه بعد البحث أن سبب هذا  (18)بما يقرر ذلك أرسطوللفلسفة حس
االعتقاد إمنا هو توحيد نظرتني إىل املنطق حيث اإلمام ابن تيمية، يفرق بينهما النظرة األوىل، أن 

واحد لدى مجيع الناس مفطورون عليه مبا هم كائنات عاقلة  املنطق من حيث هو نشاط عقلي،
وعليه فإنه منطق طبيعي العتبار أنه منطق مجيع الناس، أما  صدر منهم صدورا عفويا،ميارسونه وي

أن املنطق من حيث هو مجلة من القواعد املستخلصة من أصوهلا، املنطق الطبيعي  الثانية النظرة
تشكل منطقا خاصا، إلرادة اإلنسان فيه دخل  وهبذا فإهنا واليت تشكل حبسب األغراض املقصودة

  (12)يه حبسب غاياته وأهدافه أو مقاصده.فهو يكف
إّن هذا البحث ألستاذنا مبثابة تكوين جمموعة من القواعد واآلراء اليت كانت يف النهاية سببا      

 يف وضع نظرية يف املنطق. خيوطها اتضحت يف كتابه املنطق الفطري يف القرآن الكرمي.
 عنوان مسالك العلة وقواعد االستقراء عند األصولينياملوسومة ب أما الدراسة األكادميية الثانية     

م 1221فيفري عام  25ناقشها بتاريخ  وجون ستوارت ميًل، نال هبا درجة دكتوراه يف الفلسفة
بدرجة مشرف جدا، وكان الغرض من هذا البحث إجراء مقارنة "من أجل إحقاق حق وإبطال 

ي من كل صلة باملنهج التجرييب وبقواعد باطل، والباطل الذي نعنيه هو جتريد الفكر اإلسالم
االستقراء الكتشاف العلة الطبيعية، واحلق الذي نقصده هو ابتكار املسلمني )علم األصول( 

يعمل  حرا  (22)الستقراء العلة الطبيعية أيضا." صاحلة، هي قواعد وحتديد قواعد العلة الشرعية اليت
ني يف البحث التجرييب، وأسبقيتهم للمنهج مربرا يف هذه الرسالة أستاذنا على بيان مكانة املسلم

ذلك بنصوص من كتابات املسلمني،أنفسهم نافيا بذلك كل نظرة تعصبية تلغي إسهام املسلمني 
قواعد االستقراء العلة الطبيعية  نيف هذا املنهج فهو القائل:" أدعى مؤرخو الفلسفة األوروبيون أ

املنهج التجرييب، أمر مل تعرفه احلضارات اليت سبقت  اليت هي عماد التفكري االستقرائي، وأساس
أصحاب  كان اليت اإلسالمية، احلضارة من بذور له ليس األمر أن هذا وزعموا عصر النهضة األوربية
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ذلك  تيف أوقات احلرب، كما تثب أخرى وتارة هذه النهضة على صلة هبا تارة يف أوقات السلم،
م إىل اخلروج عن سنن العادة، فجعلوا املنهج االستقرائي ينبثق وقائع التاريخ وقد اضطرهم هذا الزع

فجأة من القرن السادس عشر يف أوروربا الغربية، كما لو كان بإمكانه أن ينبثق بطريق التولد 
لقد رفع األستاذ لثام التضليل عن ما حلق بالفكر اإلسالمي من ناحية قوته يف  (21)الذايت"

أن طلب مسألة العلة كان طلبا مشروعا  بني إذ هج على اخلصوص،البحث، وتأسيس العلوم واملنا
يكن يف احلضارة  مل جديد علم وهو الفقه، أصول علم تأسيس ورائه مما كان من يف الفكر اإلسالمي

اإلغريقية وإمنا علم أجنبته الثقافة اإلسالمية فهو نتيجة مشكالت البيئة االجتماعية اإلسالمية اليت 
يف مسألة العلة ومسالكها  البحث مما كان املتجددة، رورة يف مسائل االجتماعأوجبت النظر بالض

إجيابيا، واالبتعاد عن كل  موقفا منها والوقوف املسائل تربير بغرض من األمور الضرورية واملطلوبة،
ستاذ األ بينه ما وهذا الدينية، احلقيقة مياثل نظرة ذاتية ختالف النظر الصحيح واملنطق السليم الذي ال

 .(22)تطوير الكثري من العلوم ذات الطابع العملي منها على اخلصوص من أن العلة كانت سببا يف
يظهر فيها الرأي الشخصي ألستاذنا بارزا، فإننا نقف  املنطقية اليت هذه الدراسات إىل جانب     

طق الصوري تريكو املن جول كتاب يرتجم فهاهو باخلصوص املنطق على ترمجات كثرية له يف جمال
بنظرة اآلخر الغريب حىت حيصل  الصوري للمنطق جديدة صورة ال غري مقدما وكان لغرض تعليمي

وال يكون مندهشا إذا وجد أن علماء املنطق العرب  الصوري، للمنطق نظرة شاملة للقارئ العريب
ة هذا القدامى كانت هلم جوالت وصوالت يف املنطق، سبقت الفكر الغريب بقرون. يقول يف ترمج

ترمجة هذا الكتاب شعوري حباجة طلبة الفلسفة إىل مثله، فهو عرض شامل  على الكتاب: " حداين
ملسائل املنطق التقليدي من وجهة نظر أرسطية حديثة، مع ذكر األصول الفلسفية اخلالفية اليت 

ملنطق أداة " وحرصا منه أن ا (23)انبت عليها املسائل دون إمهال المتداداهتا يف العصر احلديث.
بناء املعرفة الفلسفية، وهو الذي يقيد مسالكها حنو الصواب ويبعدها عن اخلطأ مىت ألتزم صاحب 
املعرفة هنجها أو مبادئها يقول األستاذ يف املقدمة اليت وضعها لرتمجة كتاب جول تريكو مايلي: " 

هها معا مما جيعله يتعرف سيجد فيه الدارس مسائل املنطق الصوري بأطواره التارخيية وأصوهلا ووجو 
الصلة الوظيفية بني هذا املنطق التقليدي وبني الفلسفة، من حيث هو لغتها وأداهتا، ومن حيث 

" والغرض نفسه كان مع ترمجة كتاب روبري  (24)هي معاجلة ملواد العلم بواسطة هذه األداة الصورية.
د األستاذ من هذا أن املنطق مل م( املدخل إىل املنطق املعاصر، حيث أرا1275-م 1828بالشي) 

يقف مع أعمال األوائل الفارايب، وابن رشد، وتوما األكويين، وحىت مع كانط بل جتاوزا هؤالء 
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بأحباث منطقية جديدة،البد من االلتفات إليها وضمها لألصول املنطقية األوىل ألهنا متثل نتائجه 
 (25)لتطور.املستمرة اليت ال تعرف الكمون فقط. وإمنا التجديد وا

وكان اهلدف منه  االستداللعنوانه:  برتمجة لكتاب آخر "لروبري بالنشي" كما وقام يعقويب      
تعليم طالب الفلسفة احلق وتزويدهم مبسالك املعرفة الصحيحة، وهنا يكتشف القارئ ملؤلفاته أنه 

صة.واإلعداد لنظرية يريد أن يؤسس مدرسة هتتم ببناء املعرفة بصفة عامة، وبناء اإلنسان بصفة خا
أدركت على  الكتاب: " عندما هلذا وضعها املقدمة اليت يف يف الفكر العريب، يقول منطقية جديدة

ال سيما إن كان ممن يهتمون  إليه الفلسفة طالب كتاب املؤلف هذا، أدركت حاجة مضمون
رأيه هو يف هذه باملنطق...حيث تناول فيه مؤلف خمتلف مشاكل املنطق، وآراء املنطقني فيها، و 

" (26)اآلراء، وهذا مما ال مناحي ملن يريد التوسع يف املنطقيات أن يعرفه وأن يكون له فيها رأي
ترمجة هذا الكتاب، أنه أراد به أن يثري املكتبة العربية العتبار أنه مصدر  ويؤكد على الفائدة من

ليت تكونت حوهلا يف القدمي ويف هام " موضوع يف متحيص املشاكل املنطقية، ويف نقد أهم اآلراء ا
كما أن الغاية املنشودة من وضع هذه الرتمجة أيضا يف قوله: " وأن أشارك يف دعم   (27)احلديث "

عن كل املعاين اليت ينشئها  التعبري أجل من املنطقية، مصطلحاهتا قدرة اللغة العربية على تطوير
الغاية نفسه يف ترمجة كتاب  حيث من املعريفو  الفعل املنهجي وجند (28)البحث املنطقي الفلسفي."

فيقول  المنطق وتاريخه من أرسطو إلى راسلآخر من طرف "لروبري بالنشي"، املوسوم بعنوان: 
يف مقدمته:" إن الذي زين يل نقل هذا الكتاب إىل اللغة العربية هو خلو مكتبتنا من تاريخ عام 

الذي اعتربه صاحبه أرسطو  العلم هذا تطور لبها،طا أو الفلسفة، مدرس أن جيهل وال ميكن للمنطق،
وترجم للفيلسوف مؤلفات   (22)علما، ولد كهال ال نقص فيه " وعده كانط طاليس آلة الفلسفة،

 (32)املصادريات، ،االبستيمولوجيا لعلما ونظرية ،الطبيعية والقواعد االستقراء العلمي كثرية منها
العلمي  القول ومدرسيها الفلسفة تعليم طالب الكتب هلذهبرتمجته  يكتشف القارئ أن يعقويب أراد

باللغة العربية متاثل أو حتاكي اللغات األجنبية.  علمية لغة وكسب أسس منطقية برهانية، املبين على
األحباث يف جمال املنهج  أهم ترجم فقد واإلبستيمولوجيا. وخاصة يف جماالت املنطق وفلسفة العلوم

وهو كتاب  (31)بأساس االستقراءم( املسماة 1218شويل"، )توىف سنة رسالة دكتوراه "جلول ال
رور"  يقوم عليها املنهج االستقرائي. وترجم أيضا كتاب آخر لـ "ماري لويز يبحث يف األسس اليت

ملبادئ ملنطق، وخاصة وهو كتاب يطرح تصور املؤلفة بالنسبة ألسس ا المنطق والمنطق الشارح
معانيه، حيث  بأوسع املنطق جمال يف وتطبيقها هبا االلتزام من املبالغة يف عااليت وجدت فيها نو  العقل
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اكتشفت أن هذه املبادئ ميكن أن يستغين عنها املنطقي، ويستبدهلا بآليات منطقية أخرى  
كااللتزام بنظرية اإلستناج، وكذلك عرضت يف هذا الكتاب مناقشات هامة حول احملاورات اليت " 

ق.م( مل -322-384ني إىل آخر بني أنصار املنطق القدمي أن أرسطو )ما فتئت جتري من ح
- م1724هـ( و"كانط" )525هـ522يطلع على كل املنطق خالفا ملا ظنه كل من ابن رشد)

م( هو اآلخر مل 1272-م1872أن "برتراندراسل" ) احلديث أنصار املنطق م( كما اكتشف1824
ن املعلم األول أفتتح السري يف الطريق وأن يكتشف كل املنطق بل يتبني ألحباب املنطق أ

ومل تكن يف استعمال وسائله الرمزية عود على بدء، بل  وسائل السري يف الطريق، "برترانراسل" جدد
والغرض من ترمجة هذا الكتاب قصد به يعقويب لفت نظر القارئ  (32)رؤية أوضح وأدق "

حث اجلدي األكادميي عسى أن تنبعث يف املتخصص إىل كثري من مشاكل املنطق، اليت تنتظر الب
العزم على اخلوض يف حل مشاكل املنطق   هوتنمو يف إرادت وتنهض يف عزميته القدرة، نفسه الرغبة

فلسفة مهما يف جمال  كتابا ألف املنطق يف الرتمجات هذه جانب إىل(33)كما خيوض فيها اخلائضون 
فيه، فلسفة املعرفة،  تناول امليتافيزياء خالصة عنوان تحت أجزاء أربعة على جعله الميتافيزياء أو العلوم

وكتاب آخر يف منهجية البحث الذي ال ميكن أن يستغين  (34)وفلسفة الطبيعة، وفلسفة األلوهية 
عنه طالب الفلسفة يف الدراسات العليا خاصة، وهو مثرة جهد كانت نتيجة احتكاكه بالبحث 

ذه املادة سنوات عديدة لطلبة املاجستري واشتغاله على العلمي من جهة وأيضا تدريس األستاذ هل
مفصال وموضحا لكل مبادئ البحث العلمي،  كتاب يضع األكادميي ظهر له يف النهاية أن البحث

 (35)،أصول الخطاب الفلسفيبعنوان:  اجلامعية ديوان املطبوعات وطرق سريه فكان كتاب نشره
أن صاحبه خرب البحث العلمي، وخاض صعابه  فهو كتاب مميز، يظهر لدى القارئ املتخصص،

 بكل جدية ومثابرة وأنه يتقن بناء القول املعريف، واملنطقي، والفلسفي.
 

 حقل تعليمية الفلسفة:
إن سرية األستاذ يعقويب العلمية واملهنية بدأت مع مطلع الستينيات، حيث اشتغل بتدريس      

كان من بني األساتذة الذين عملوا على تعريب وأيضا   مادة الفلسفة لطالب التعليم الثانوي،
الفلسفة، حيث كانت تدرس باللغة الفرنسية وقتذاك، ومل تكن الكتب اليت يستأنس هبا الطالب 
وحىت املدرسني يف بناء مذكراهتم للمراجعة متوفرة باللغة العربية، فلجأ األستاذ إىل بذل جهد كبري 

الوجيز زمين قصري جدا لسد هذه الثغرة، فكان كتاب  يف تأليف كتاب باللغة العربية، ويف ظرف
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، مجع فيه كل املسائل اليت رأى أهنا تلم باألبواب الكربى ملادة الفلسفة، وهلا عالقة في الفلسفة
م يقول األستاذ عن الغرض من 1268سنة الذي وضع لتدريس املادة وحدث هذامباشرة بالربنامج 

ا املرتشحون لشهادة البكالوريا، اقتصرت فيه على ذكر أهم وضع الكتاب: " هو توفري أداة يفتقده
 (36)حول املسائل الفلسفية اليت حددها الربنامج الرمسي املعمول به " النظريات اليت كوهنا املفكرون

، حيث النصوص الفلسفية من المختارإىل جانب هذا الكتاب املدرسي، وضع كتاب آخر، وهو 
،إىل جانب نقل الغربيني الفالسفة كبار ومؤلفات كتب نم اليت أخذها ترجم أغلب النصوص

فالسفة اإلسالم مبختلف نزعاهتم ومذاهبهم وبعض رجال الدين واإلصالح، يف العامل  نصوص
 العريب اإلسالمي، وهذا لغرض تسهيل مادة الفلسفة. 

 التدريس، ، فساعد أساتذة الفلسفة يف التعليم الثانوي يفىاألخر  وتطويعها لتدريس كباقي املواد
كتاب  وضع أنه كما  (37)الضرورية، الوسائل بعض فيها تتوفر شروط يف على العمل وساعد التالميذ

لشهادة البكالوريا  للمرتشحني الفلسفية املقالة كتاب وهو وبناءه الفلسفي صغري يهتم بتحليل القول
 لنصوص على الوجه الصحيح.ا وحتليل املنهجية يف كيفية كتابة املقالة الفلسفية، بني فيها الشروط

املشاكل  تفادي إىل ينبه آخر إىل حني فمن الفلسفة تعليمية تأسيس عن الباحث هذا، ومل يتوقف     
الفلسفية للمدرس واملدرس )املكون،واملكون معا( فكتب حوهلا مقاالت ذات قيمة بيداغوجية يف 

وتعلمها، أي:  الفلسفة مادة تدريس يف باخلصوص الفلسفة حقل يف ومعرفية علمية الرتبية، وقيمة حقل
أو كيف يتفلسف، ففي  التفلسف على قادرا يكون حىت تعلمه وآلية واملنطقي، تعلم القول الفلسفي

 (38).ةمشكلة تعليمية الفلسف، بعنوان:مجلة المبرزمقال كتبه يف 

 
 :مشكلة تعليم الفلسفة

مشكلة معرفية؟  أم منهجية، مشكلة سفةالفل وهو هل مشكلة تعليم بطرح تساؤل يبدأ األستاذ     
الظن والتخمني، أو االعتقاد،وإمنا على دراية  على يكن مبين التساؤل عنده، مل عن هذا إن اجلواب

الزيارات التفتيشية اليت كان  من خالل مفتشا كان امليدان، حني وخربة يف امليدان حيث تبني له يف
الثانوي  التعليم يف الفلسفة أساتذة مجهور بني شائعا كان الذي املعريف الضعف يقوم هبا لألساتذة، أن

كان حيول بينهم وبني حتقيق األهداف املرسومة لتعليم الفلسفة، وهو ضعف يف املعارف، قبل أن 
يف نظره، ما هي إال خطة ينظم هبا املدرس  الواقع يف فهي يف املنهجية، أما املنهجية يكون ضعفا

 مادته ال غري.
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 ل في الفلسفة:طريقة العم
على اعتبار أن العمل يف حقل الفلسفة يشمل العناصر األربعة اآلتية وهي املعلم، واملتعلم،      

واملعلومات، واملصدر الذي تؤخذ منه املعلومات،وهو الكتاب، هذه العناصر األربعة من شأن كل 
فهي  ة تعليم الفلسفة،ومهما تكن هذه الشروط األربعة ضرورية لعملي واحد منها يؤثر يف اآلخر،

ليست كافية عند اجتماعها،بل جيب أن يكون كل واحد مبستوى معني مطلوب، هلذا يرى أنه ال 
ميكن طرح مشكلة املنهجية دون طرح مشكلة مستوى األستاذ، وطرح مشكلة مستوى التالميذ، 

يه األستاذ وطرح مشكلة مستوى املعلومات اليت يتدولوهنا، وطرح مستوى الكتاب الذي يرجع إل
 (32)والذي يرجع إليه التلميذ.

 عميق، وال دقيق، تشخيص عن يعرب ال املستوى مشكلة إّن طرح املنهجية يف رأيه،دون معاجلة     
ويكون كما يقول األستاذ: " منطلقا لتصور حل خادع ملشكلة تعليم الفلسفة يف الثانوي " على 

حا على األستاذ الذي يتوفر على شرط مسبق اعتبار أن منهجية الفلسفة إمنا تطرح طرحا صحي
 وهو معرفة الفلسفة معرفة صحيحة كافية مع الرغبة يف معرفة أفضل الطرق لتعليمها.

مستوى األستاذ  لة املنهجية، تطرح حني تكون فكرةلذلك، يرى الباحث أن املبادرة يف طرح مشك
ثر أستاذ الفلسفة يف تالميذه تابعة والتلميذ والكتاب غري مطروحة، فاخلربة بينت له " أن جودة أ

دائما جلودة إملامه مبسائل الفلسفة، وأن جودة املنهجية لدى األستاذ تتولد لديه دائما من جودة 
 املردود الرتبوي، ألن العالقة املطردة يف نظره تكون بني جودة املستوى املعريف، وجودة (42)مستواه "

يعرف الفلسفة يعرف طريقة تدريسها يف أغلب  وشجعه على القول هبذا، أن األستاذ الذي
احلاالت، ألن طريقة التدريس تفرضها دائما طبيعة الفلسفة ومادهتا ومستوى األستاذ هلذه 

هلذا السبب يقرتح أن تدريس الفلسفة يف املرحلة الثانوية تسند ألستاذ خرب املشاكل  (41)املادة.
ف منها اإلنسان عندما يتفلسف، مبعىن عندما الفلسفية وعرف خمتلف املواقف اليت ميكن أن يق

 ويرى أن الضعف يف التدريس هلذه املادة يكمن يف اللغة العربية اليت (42)يطلب حقائق األشياء

يف اللغة العربية لطالب الفلسفة ومدرسيها،  التمكن على يلح جنده وبذلك دروسه، يقدم هبا األستاذ
رنامج الفلسفة لطالب معهد الفلسفة، لتدارك بل جيب أن تكون مادة أساسية، تدرس يف ب

الضعف وتأسيس الذات العارفة يف التحكم والفهم آلليات التفلسف، وقراءة النصوص، وحتليلها 
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على الوجه الصحيح،وفهمها فهما صحيحا، وخماطبة اآلخر بلغة سليمة تؤدي الغرض الذي يطلبه 
 أو يهدف إليه وهو لدى كل من األستاذ والتلميذ معا.

ركز يعقويب يف حقل طريقة العمل يف الفلسفة على أن طالب الفلسفة، وأستاذ الفلسفة أن      
يتحصل، على أبعاد املادة الفلسفية يف أطرها اللغوية، واملنطقية، والعلمية، فإذا قيل يف القدمي أن 

 عها، ومن مل حيصلالفلسفة بنت العلوم مجي إن اليوم " أن نقول جيب فإنه العلوم، جلميع أما الفلسفة

فإن أستاذ الفلسفة  أخرى وبعبارة االسم إال هذه العلوم بالقدر الكايف، مل يكن له من الفلسفة على
بيت، حكمته هو  االذي مل يأخذ من كل علم أصوله، ومل جيعل من هذه األصول قواعد يرفع عليه

 (43)أستاذ حتمله شهادته وال حيملها ويعرف بشهادته وال تعرف به "

تعليمية مادة الفلسفة عن العالقة الوثيقة، بني املدرس وتلميذه، وبني  إذن يعقويب، ركز يف     
الكتاب الذي هو حلقة وصل بينهما أيضا، يف صورة حلمة متماسكة " ألن مستوى الدارس 
داخال يف فعالية املدرس، ويف قيمة عمله فتكون جودة مستوى الدارس شرطا مسبقا يف جودة 

لذلك أن رفعة مستوى املدرس وجودة االستعداد للتعليم  (44)س بل يف جتويده أيضا "عمل املدر 
واملراجع للدارس، كل هذه األمور تتفاعل من أجل تطبيق  لدى الدارس وتوفر املصادر للمدرس،

ولألستاذ مواقف أخرى يف تعليمية  (45)املادة يف صورة جيدة، أو حصول تعليم متقن فعال وبناء
 آراء حول تدريس الفلسفة.الفلسفة ، 

يبقى أن نقول يف خامتة هذا املقال، إن األستاذ يعقويب ترك آثارا كثرية ونبه ملوضوعات يف      
جمال البحث األكادميي، وحقول املعرفة املختلفة،لعل من يضطلع هبذه املهمة، ويكشف الغطاء أو 

 مادة الفلسفة جيب أن تؤخذ بعني الستار عنها مبينا حقائقها، وكذلك أسس قواعد التعليمية يف

 .(46)لتعليم التفلسف والضرورية الناجعة الصورة إليها إهنا وااللتفات يعاد النظر االعتبار،اقصد
 وصفوة القول أطال اهلل يف عمر أستاذنا، وأجزل عليه الصحة والعافية. 
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