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  وطفةأسعد علي : أتليف 

 زينب رشيد  األستاذة ومراجعة قراءة 

يف الوقت الذي ُتطرح فيه إشكالية التخلف الرتبوي يف اجملتمع  الرعرع ىلعل لعا لمبعايف ذعا يف  لع  
أييت لتاب الدلتور ىلي وطفعة أسعتا  ىلعم رجال الرتبية أنفمبهم ورجال المبياسة وىلم االجتماع ، 

بنية السلطة وإشكالية التسلط الرتبوي يف اجملتمع "  االجتماع الرتبوي يف للية الرتبية جبامرة دمشق :
" ليكشعععف ىععع  جعععذور لعععذي ادشعععكالية واروعععد مرتالرلعععا يف الواقععع  الرتبعععوي الرعععرع مو فعععا  العرررري

 ل ىمله أستا ا يف ألرر م  جامرة ىربية   خربته امليدانية والرلمية اليت التمببها خال

ولعو يف الوقعت   ،اكشعف الكاتعيف يف ممدمعة الكتعاب أيف ادنمبعايف ااتعارع مر يعا مع  أجعا ا راعة
نفمبه امبرل مع  أجعا المبعلطة وامل اعد مع  ا يمحعة ،  يعص أيف الاتعراع بعجت لعذا  اال عالجت شعكا 

ضععاا ادنمبععانية الخععرر معع  فععرح ومععالال اشععكا ااععور الساسععي لوجععودي، ومحععه تتشععريف لععا الم
 وبؤس و  يف وبحاء وتدمري  

وامبععتررا الكاتععيف ا راء املختلفععة  ععول ن ىععة الرحععف والتمبععل  ىحععد ادنمبععايف ، فبيحمععا اععرر جععايف  
جععار روسععو "أيف ادنمبععايف خععري بطبرععه ، والرمافععة والرتبيععة الععيت اتلمالععا الفععرد لععي المبععبيف يف تكععوا  

لفراععق ا خععر ر سبحمبععر "أيف ن ىععة الرحععف متسوععلة يف ادنمبععايف ن ىععة الرحععف والتمبععل  لداععه" اععرر ا
وجيعععيف أيف تمبتسوعععا محعععه هلرحعععف "  لعععا الرتبيعععة التمبعععلطية يف اااتعععلة ، تعععؤدي إ  است اتعععال أو 

 ختفيف الرحف أم تؤدي إ  تدججت ادنمبايف و لمبر شولته خلدمة املتمبلطجت ؟
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يف وطححععا الرععرع امععا  ععذا المععر  لععذا لععو مواععوع البيععص الععذي اكتمبععيف أويععة اوراععة ، وال سععيما
 م  دور تفتق إمكاانت وقدرات الشباب الررع ليواليف ىاتر الرروة املرلوماتية  

احممبععم الكتععاب إ  ةانيععة فاتععول ، واععرر الععدلتور وطفععة يف الفاتععا الول أنععه ال انفاتععال للييععاة 
تمبععععلطية لمبععععلطة مععععا ىعععع  السععععالييف الرتبواععععة الدميمراطيععععة أو التمبععععلطية ل سععععرة أو الدميمراطيععععة أو ال

املدرسععععة أو للييععععاة الرتبواععععة بشععععكا ىععععام ممبتشععععهدا بمبععععول خلععععدويف الحميععععيف "تضععععطهدان الدولععععة 
،وامهعععران ادرلعععاب ،فحضعععطهد أبحعععاءان نعععرلبهم ،  عععا الت معععوا بمعععيم وأ عععا  سعععلولية ، ال تحبععع  مععع  

 ا تحما  م م  جمتم  قدمي ، وقد لفت لي أيف تكويف مفيدة وإجيابية" واقرهم اجلداد ، وإ 

دىعععا إ  الرتبيعععة الدميمراطيعععة لبحعععاء ادنمبعععايف ا عععر  -فيلمبعععوإل ادنمبعععانية الول -لمعععا أيف أفالطعععويف 
جمبما ورو ا وىمال ، بيحما جلس طغاة التاراخ إ  ترسيخ السالييف الترمبفية والتمبعلطية يف اجملتمع  

ح ل و يف مؤسمبات الترليم ىامعة ددرالهعم معا للرتبيعة الدميمراطيعة مع  ىاتعيايف و عرد وال سيما يف امل
 ىلل لا ما لو  امل  

اععرر الععدلتور وطفععة أيف الرمافععة الرتبيععة الرربيععة يف جمملهععا ىمافععة ترتمععد ىلععل املفععاليم املختلفععة واملبحيععة 
معع  لععذا الواقعع  ، ليف ىلععل السععت ا تلراععة ، و ال بععد معع  واعع  اليععد ىلععل اجلععرح لت ععاول شععيء 

جمتمرحا جمتم  اافظ ارفض التغيري إال يف  التجت : ىحدما ارفض م  اخلعار  وىحعدما اكعويف التغيعري 
اععرورة  يواععة لليفععاا ىلععل الععذات   و لععذي الرمافععة وتتبلععور يف المرععال الشععربية   المبععر للريععا 

فعععاليم العععيت تحمعععي مشعععاىر اعععل  بيطلرلعععه اىحعععجت   العععي معععا بيممبعععل قلبعععه معععا بعععريع ولعععدو   لعععذي امل
الضععععرف و الععععحمر والماتععععور والدونيععععة و اد مبععععاس هلععععذنيف وشععععا قدراتععععه الذلحيععععة و الرمليععععة   
فاملدرسة ترلم الطفا الطاىعة و اخلضعوع دويف مراىعاة  اجتعه و أ اسيمبعه   و لعذل   عا الترلعيم 

تكالية و المبلبية و ىدم الرايل تتب  فيه لذي السالييف املمبتبدة و التلميحية  و اليت تش   ىلل اال
قعععدرة الطعععالب ىلعععل الفهعععم و التيليعععا و الحبعععوة ، ابتعععداء مععع  ا ي عععة التدرامبعععية املترمبعععفة و انتهعععاء 
هملحععالا املرت ععة  رفيععا مععرورا مسعع لة االمتيععايف املكععررة  لمععا اسععتررا الكاتععيف روععدا ىيععاان مهمععا 
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ر و تععونت و الكواععت   و لانععت لواقعع  التمبععل  الرتبععوي يف برععض البلععدايف الرربيععة   سععوراة و ماتعع
الحتائا متشاهبة م   يص التمبل  الرتبوي و املخاطر اليت برلت محها ىلل شخاتية الفرد لعاخلحوع 

اخل …واجلععو و المبععلبية و الاننيععة و التمبععرب و ىععدم المععدرة ىلععل التمييعع  بععجت اخلطععس و الاتععواب 
 بداع  م  المراا اليت تاتييف الحفت البشراة فتمبلها ى  التمي  و اد

يف الرمعععود الخعععرية مععع  المعععريف الرشعععرا   هعععرت دراسعععات ىداعععدة ترعععا  المضعععاا النرروبولوجيعععة ،  
للووعععول إ  املبعععادس الساسعععية للرتبيعععة املرلعععل بريعععدا ىععع  ادوعععراإل و الرحعععف  و لحعععا اواععع  لحعععا 

ت العععيت  ممهعععا الغعععرب يف دراسعععة المبائعععا البدائيعععة ، فسطفعععال املونعععدو ومور الكاتعععيف ألعععم اد عععالا
ىحدما ااتبيويف راشدا  ، اتمي ويف هلملق و التوتر ، و هلشدة و الاترامة و قمبوة الملعيف   بيحمعا 
الراشععدويف معع  قبيلععة ا رابععيز ، متميعع ويف برمععتهم منفمبععهم واتاتععفويف هلرقععة و الوداىععة و الطيبععة و 

ؤل   و قعد درسعت البا رعة النرروبولوجيعة المراكيعة مار راعت ميعد لعاتجت المبيلتعجت الاتدق و التفا
، و رأت أيف الطفعععا يف ا رابعععيز ارامعععا برقعععة ووداىعععة متحاليعععة جعععدا ، و  رتعععل هلتمعععام فعععائق مععع  
البوا  ، فالم ترا  الطفا يف لا  رتة ارل  فيها ى   اجتعه ، و اواع  قرابعا مع  ىعدي الم ، 

ىحععدما  ععر  فضععالته ، وال افطععم مبكععرا ل بيحمععا الطفععا يف قبيلععة املونععدو ومور ، اععر  و ال ارحععف 
ىلععل مبععدأ الردوانيععة ، فيععتم فطامععه ف ععسة ،و ال امبععم  لععه هلراععاع معع  ىععدي الم إال لفععرتة قاتععرية 
جدا ، و ال امبم  له بتيرا  اداه أىحاء الرااىة ، و ابرد بمبرىة إ  المبعلة اخلشعبية العيت اواع  

 ا   و هلتايل فإيف أسلوب الرتبية املتب  يف لاتجت المبيلتجت لو ما  دد سلور الراشدا    فيه

و امبعععتررا الكاتعععيف أاضعععا نتعععائا الدراسعععات ا دارعععة  عععول أطفعععال السعععر املتمبعععلطة و املتمبعععااة 
 -فيمول : "إيف الطفال الذا  اريشويف يف أوسا  متاتلبة تربوا ارانويف املشكالت التالية :

 نويف م  اخل ا و اخلوإل يف ىالقاهتم م  ا خرا    ارا   

  اولويف إرااء مرلميهم  
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 ىالقاهتم م  لمالئهم ال  ىن فيها ومشيونة هخل ا و االنطوائية   

 أ ليف ىالقاهتم الراطفية تاتاب هد با  و ادخفاق   

 اشررويف ذ  د م  الملق و التوتر ذشاىر اد مباس هلذنيف   

 م اد م  مشاىر و أ اسيت الشماء و البؤس و امليا إ  االتكاء ىلل ا خرا    

 م اد م  اد مباس هلتبرية  اي الوالدا    

و اكما الدلتور وطفة " إيف الطفال الذا  اريشويف يف أوسا  أسراة ترتمد التحش ة االجتماىية 
 -الدميمراطية اتمي ويف هلمبمات التالية :

 ىلل التياتيا   ألرر  لاء و قدرة

 ألرر قدرة ىلل التكيف االجتماىي   

 ألرر قدرة ىلل اد ال   

 ألرر قدرة ىلل االهنمار يف نشا  ىملي حتت  روإل وربة   

 ألرر اىتمادا ىلل الحفت و ميال إ  االستمالل  

 ألرر اتاتافا هلود و أقا ىدوانية   

 ألرر تلمائية و أوالة و ابتكارا    

يف ، أيف املتخاتاتجت يف جمال الرتبية مل امبتطيروا أيف اضروا ا دود اليت جييف ىلل لما بجت الكات
السر الدميمراطية إدرالها لكي ال امروا يف فخ التدليا و ادوال ، فاملمبااة موقف ىملي و 

 إجياع ، بيحما ادوال موقف ىاطفي و سليب   
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يف مع  البعوا  اجتهعادا دائمعا يف لعذا و لحا نعدرر أيف الرتبيعة ليمبعت سعهلة ىلعل ادطعالق ، وتتطلع
املضمار م  خالل مررفعة الطفعا و ا عوار مرعه ، و مع  خعالل المعراءات الرتبواعة و النرروبولوجيعة، 
و معع  خععالل االسععتفادة معع   ععارب ا خععرا    و لكعع  ل سععف اجملتمعع  الرععرع  ععارق يف الت لععق 

 لييف اجلال ة دويف اجتهاد الرتبوي،  ا املرمفجت محهم  البا ما ال ؤويف إ  السا

 ميي  الكاتيف يف لذا الفاتا نوىجت م  التمبل  الرتبوي، وإيف لايف لكليهما نتائا سلبية متشاهبة:

 أسالييف المم  الحفمبي مرا االلدراء واال تمار واملهانة والمبخراة والتهكم وا رمايف  

 لبدين والفي ائي مرا الضرب بكا أشكاله واملح   أسالييف الرماب ا

إيف الععدلتور ىلععي وطفععة اععرر أنحععا نريععد  ربععة يفهئحععا وأجععدادان يف التمبععل  فععالب الععذي نشععس ىلععل 
المم  والتهداد ،  اول أيف امبتبد موالدي ولما امول املرا الشريب  احضع  ادانء ذعا فيعه    وفاقعد 

 الشيء ال ارطيه     

لدراسعععات أيف ادنمبعععايف العععذي ارعععيز يف بي عععة موبعععوءة هلمهعععر االجتمعععاىي ، ُاشعععي ُ  ولعععذل  تعععدل ا
بطاقة انفرالية ، أتخذ طاب  التمبل  يف أ ليف ال عوال اعد الطفعال والوالد ، فعاملو ف املمهعور 

 يف ىمله ، احف ر يف وجه أوالدي لقا لفوة محهم ، ورذا  أن ل فيهم الرماب   

المبعلبية لليعيف التملكعي ، لعذا ا عيف العذي اشعكا التمبعل  جعولري ،  لما ارتهر الكاتيف الحتائا
والاننيعة اتعواي ، ولعو أخطعر مع  التمبعل  الرتععالري ، واعذلر الكاتعيف برعض ا عاالت العيت ىراععها 
ىععامل الععحفت بيععري دالععو يف لتابععه االنتاتععارات املذللععة لرلععم الععحفت ا ععداص  ععول ا ععيف التملكععي 

 قة   وامبميه الكاتيف أاضا ممبتح إل الطا
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ابجت الكاتيف يف لذا الفاتا الفرق بجت مرىن المبلطة والتمبل  ، ففي اللغة الرربية املر ميعة اوجعد ترليع  ىلعل 
جانعيف التمبعل  يف المبعلطة  لمعا ات لعل  لع  يف  قععاموس ا عادي  مبع  سعريد الكرمعي  يعص جعاء فيععه: أيف 

هععا إ  التمبععل  ومحععه : تمبععل  ىلععل الععبالد والربععاد :  كمهععا المبععلطة لععي المععدرة وامللعع    واشععري الفرععا مح
وسععيطر ىليهععا وتمبععل  المععوي ىلععل الضععرفاء : تغلرععيف ىلععيهم وقهععرلم   بيحمععت جيععد الكاتععيف مفهععوم المبععلطة 
خمتلفا يف اللغعات الجحبيعة ، فمعاموس الروس الفرنمبعي اعذلر  أيف المبعلطة  لعي ا عق والمعدرة ىلعل العتيكم ، 

لمبععلطة تمبععرل إ  تحرتععيم ا يععاة واععبطها وتوجيههععا بيحمععا امبععرل التمبععل  إ  جمععرد ا يمحععة واختععا  الوامععر   فا
 والمبيطرة وادخضاع  

ولععععذل  اشععععرح الععععدلتور وطفععععة الرالقععععات بععععجت الرحععععف  والتمبععععل  ، بععععجت التمبععععل  والممعععع  ، وبععععجت التمبععععل  
 وادرلاب 

م  المبعلطة الرتبواعة ، فبيحمعا  -بدءا م  أفالطويف وانتهاء بفرواد  -ملختلفة  للفالسفة اورد الكاتيف املواقف ا
اتشدد املوقف التمليدي إ  درجة التمبل  اكويف املوقف الليربايل رافضا لكا أنواع التمبل  ، داىيا إ  ا راعة 

تممبعع  هلمبععلطة الرتبواععة ، الشععاملة إ  درجععة الفواععل والربريععة   وبععجت لععذا  املععوقفجت اععرر الكاتععيف اععرورة ال
 ولك  هملرىن ادجياع  ا  

اتوقف الكتاب يف الفاتلجت المبادس والمبعاب  ىحعد بحيعة المبعلطة الرتبواعة واعرورة االنتمعال مع       
المبعععلطة ،  مبعععيف معععا أوردي جمعععالإل التمبعععل  إ  المبعععلطة   اشعععري لعععذا الفاتعععا  الخعععري  إ  بحيعععة 

خمتلعععف املبعععدىجت يف جمعععال المبعععلطة الرتبواعععة ، مرعععا إميعععا دور لهعععامي و وايعععو وأدلعععر وجعععور  معععالو 
الب ، الم ، الجععداد ، الخععوة و  -ولععريهت ومحتيععع ،وىععرا أاضاأاضععا بحيععة المبععلطة للرائلععة 

 املدرسة   -الخوات 
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التععواليف الرتبععوي إال بوجودوععا مرععا ، ولعععا  فكععا معع  الب اععؤدي دوري االجتمععاىي ، و ال اتيمععق
اععؤدي إ  االوععالل الرععائلي وهلتععايل إ   -خععالإل أو برععد أو  يععاب الب مععرال لرتععروإل الرمععا 

 اهنيار المبلطة ، لذي المبلطة الضروراة لتيميق الم  الراطفي و االنفرايل و ادنمباين 

راعععة لعععو الفعععرق بعععجت ا عععالم العععدميمراطي إيف الفعععرق بعععجت تربيعععة اخلضعععوع والتمبعععل  وتربيعععة التمبعععاؤل وا 
الذي امبعتمد شعرىيته مع  الشعريف فريىعل ماتعا ه واطلعق إمكاانتعه ، وا عالم املتمبعل  أو الطا يعة 

 الذي امط  ش رة ليمطف ةرة مللها محفردا  -ىلل  د تربري مونتمبكو  -

لعذا ، ومعا لععذي  تلع  لعي ألعم املفعاليم والحرتععرات العيت توقعف ىحعدلا العدلتور ىلععي وطفعة يف لتابعه
      المراءة إال دىوة لليوار  ول ما جاء فيه  

وابمعععل أيف نمععععول أخععععريا ميف الكتعععاب معععع  إوععععدار مرلععع  دراسععععات الو ععععدة الرربيعععة يف بععععريوت لرععععام 
1999    

 

 الكتاب : بنية السلطة وإشكالية التسلط الرتبوي يف الوطن العري 

 املؤلف : د.علي أسعد وطفة 

 1999بريوت  -مركز دراسات الوحدة العربية الناشر : 

 
 


