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كل عمل ذهين، وتسجل تتغلغل إمكانية اخلطأ يف إنسانية، وتوجد احتماالت التوهم يف كل معرفة 

وغالبا ما يكوِّن البشر . الواعية عند اإلنسانالفكرية التكوينات حضورها يف خمتلف هام املغالطات واألو

وتأسيسا على تصورات خاطئة عن أنفسهم وأفعاهلم وعما جيب أن يفعلوه يف العامل الذي يعيشون فيه. 

ما تؤكده  . وهذاهذه احلقيقية ميكن القول بأنه ال توجد معرفة متتنع على اخلطأ وتتجاوز حدود التوهم

نظرية املعلوماتية إذ تعلن بأن اخلطأ حالة ممكنة وهو خطر دائم يف خمتلف عمليات حتويل املعرفة ويف 

فاملعرفة اإلنسانية ليست مرآة دقيقة لألشياء أو للعامل اخلارجي بل هي نتاج خمتلف دوائر االتصال. 

طأ اإلدراك  ينال من حواننا املتتلفة . فاخلعملية ترمجة للواقع ولعملية بناء ذهين معقدة إىل حد كبري

وباملقارنة مع احلواس فإن اخلطأ وال يستثنى من ذلك حانة البصر وه  أكثر حواننا ثقة ومصداقية. 

. فاملعلومات اليت تقوم على أناس املفاهيم واألفكار والنظريات الذي ينجم عن العقل عينه أكثر خطورة

عرب أدوات اللغة والتفكري. وهذا يعين أنها معرضة بدرجة أكرب  تتكون بفعل عملية ترمجة معقدة للواقع

إلمكانيات اخلطأ وجمانبة احلقيقية. ويضاف إىل ذلك أن هذه املعلومات اليت تتكون بفعل الرتمجة احلية 

للواقع ختضع أيضا لعملية تفسري وحتليل حتمل بدورها إمكانية تنام  اخلطأ وتشكل التوهم. ومن هنا 

مكانية اخلطأ الذي جيد طريقه إىل املعرفة اإلنسانية رغم عملية الضبط العقل  املستمرة. أيضا تصدر إ
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ويضاف إىل ذلك كله التشويش الذهين الذي ينجم عن اإلنقاطات السيكولوجية اليت تتوزع يف منظومات 

 طأ والتوهم. املشاعر واالنطباعات وامليول اليت تفرض نفسها يف كل فعل معريف دافعة إياه إىل مواقع اخل

ومع هذا كله جيري االعتقاد بأنه ميكننا انتبعاد احتماالت اخلطأ الناجم عن التكوينات االنفعالية عن 

األمر يؤكد بأن املشاعر اإلنسانية  عطريق عملية حتييد االنفعاالت واملشاعر وضبطها وتنظيمها. ولكن واق

                         به إىل مواقع اخلطأ. لكن، وعلى الرغم من التأثريتفرض نفسها بقوة يف خمتلف أبعاد العمل العقل  وتؤدي 

السليب للميول والعواطف اإلنسانية يف عملية املعرفة، يتوجب علينا باملقابل أن نعلن بصراحة أن تطور 

بني هذين ميكن الفصل  الذكاء اإلنسان  مرهون بتطور العواطف وامليول واجلوانب االنفعالية بعامة، وأنه ال

اجلانبني يف عملية بناء املعرفة وتشكلها. فمشاعر الفضول واالندفاع واحلب تشكل النوابض احلقيقية لعملية 

البحث الفلسف  والعلم . ومع ذلك جيب أن نعرتف أيضا بأن هذه املشاعر قد تعتقل إمكانية املعرفة 

ه يعين وجود عالقة عميقة وجوهرية بني املوضوعية وختنقها كما ميكنها يف املقابل أن تعززها. وهذا كل

وليس غريبا أن نعرف اليوم بأنه ميكن للصدمات االنفعالية اليت تعرتي اإلنسان أن الذكاء والعاطفة. 

ومن جهة أخرى جيب أن تؤدي إىل تدمري ملكة احملاكمة لديه وإضعاف جماالت الذكاء وإمكانياته. 

يأخذ موقع اهليمنة والسيطرة على اجلانب االنفعال  عند  ندرك يف هذا اخلصوص بأن العقل ال ميكنه أن

اإلنسان وذلك ألن إضعاف اإلمكانيات االنفعالية عند اإلنسان ميكنها أن تشكل مصدرا للسلوك غري 

 العقالن . 

إن تطور املعرفة العلمية من شأنه أن يساعد اإلنسان على جتاوز احتماالت اخلطأ وعلى إضعاف 

مع أهمية ذلك فإن يتوجب علينا أن نتحسب للمتاطر اليت تنجم عن النماذج الفكرية احتماالت التوهم. و

اليت تضبط العلم واملعرفة العلمية، واليت ميكنها أن تشكل بذاتها مصدرا لألخطاء واألوهام املعرفية. وهنا 

حتماالت ميكن القول بأنه ال ميكن ألية نظرية علمية مهما بلغ شأنها أن متتلك مناعة دائمة ضد ا

وال ميكن للمعرفة العلمية وحدها أن تعاجل املشكالت اإلبيستيمولوجية والفلسفية اخلطأ واألوهام. 

واألخالقية بل حيتاج ذلك إىل جهود تربوية ميكنها أن تسهم وإىل حد كبري يف الكشف عن مصادر اخلطأ 

 ياة الفكرية. وينابيع األوهام واالحنرافات الفكرية والعلمية اليت تواجه مسرية احل
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 األخطاء الذهنية: 

تبني الدرانات العلمية الفيزيولوجية يف جمال وظائف الدماغ أن مداخل وخمارج الدماغ اليت تضعه يف 

% من منظومة العالقات اليت جيريها الدماغ، وباملقابل فإن 2صلة مع العامل اخلارج  ال متثل أكثر من 

وهذه العالقات الداخلية تشكل عاملا نفسيا مستقل خلية. % من فعاليات الدماغ توجه لعمليات دا98

األحالم والرغبات واألوهام اليت حتدد يف نهاية األمر نظرتنا للعامل  هنسبيا حيث تتمركز يف داخل

. ويف داخل كل تكوين نفس  توجد هناك آليات نيكولوجية مّولدة للوهم وصانعة للتطأ وه  والكون

 بدورها تشكل أحد أهم مصادر اخلطأ يف التفكري اإلنسان . 

فاملركزية الذاتية للحياة السيكولوجية عند اإلنسان، ومنطق احلاجة إىل التربيرات الذاتية، وإنقاط 

ه  عوامل تشكل مجيعها مصدرا للتطأ واألوهام واألخطاء الفكرية. فنحن املشاعر على العامل اخلارج ، 

ووفقا هلذه العملية نسقط مشاعرنا على اآلخرين بوصفهم مصدرا للشر واجلهل واألذى وذلك من أجل أن 

 نربر ألنفسنا موقفا يعلو على احتماالت اخلطأ والضالل. 

. فالذكريات اليت ال جتدد مصادر اخلطأ والوهموالذاكرة كغريها من القوى العقلية تكون مصدرا من 

عرب عملية التذكر ميكنها أن تتالشى وتضعف وميكن ألية معلومة أخرى أن حترفها وتغري مضامينها 

وختضعها لعملية اصطفاء متحيزة. والذاكرة بطبيعتها متيل إىل إحياء الذكريات اجليدة وإنقاط الذكريات 

ريات عن طريق عمليات اإلنقاط أو اخللط الالشعوري. وهذا يعين إمكانية املؤملة والسيئة، وه  تشوه الذك

وجود ذكريات خاطئة أو غري حقيقية يف وعاء الذاكرة وصاحب هذه الذكريات اخلاطئة يؤمن بها 

ومبصداقيتها وال يستطيع إال نادرا أن يشك مبصداقيتها، كما أنه قد ينكر متاما الذكريات املشؤومة ويعتقد 

حتدث له أبدا. وباختصار ميكن القول هنا بأن الذاكرة تشكل واحدا من أهم مصادر اخلطأ  أنها مل

 اإلنسان . 

 األخطاء الفكرية: 

. أنظمتنا الفكرية ليست معرضة للخطأ فحسب بل متتلك يف ذاتها على ما يربر اخلطأ وحيافظ عليهإن  

عقائد أيديولوجيات ( تعمل على مقاومة  -فهناك دائما آلية معينة يف داخل هذه األنظمة الفكرية )نظريات 
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كل املعلومات اليت ال تتوافق معها أو هذه اليت يصعب التكيف معها. فالنظريات تقاوم النظريات املعادية 

اليت ميكنها أن تقبل النقد الذي  هلا وترفض احلجج املناقضة هلا. ولكن النظريات العلمية ه  وحدها

يوجه إليها، وه  يف نياق ذلك متل على ضبط هذه املقاومة والسيطرة عليها. وعلى خالف ذلك تبدي 

العقائد واأليديولوجيات املغلقة على ذاتها واملتشبعة حبججها الداخلية مقاومة عنيفة لكل األفكار واملفاهيم 

 ل أي نقد يكشف عن أخطائها. اجلديدة ولذل فه  غري قادرة على قبو

 أخطاء العقل: 

العقل هو أداة اإلنسان يف حماكمة الوجود وفهمه وحتليله وإدراكه. أنه ميتلك القدرة على التمييز بني 

احللم واليقظة، بني املتتيَّل واحلقيق ، بني الذات واملوضوع. فالعقل هو الذي يسعى على ضبط احمليط 

الذي يستطيع أن يولد طاقة نفسية ملواجهة الونط والرغبة واملتتيل. وهو  والسيطرة على مقتضياته، وهو

الذي يناط به ضبط معادالت الثقافة والوجود ومن ثم عقلنة الظواهر واألشياء اليت حتيط بنا. وباختصار فإن 

 العقالنية ه  اجلدار الذي ميتنع على الوهم ويأنف إمكانية اخلطأ. 

ج النظريات املتمانكة وعلى تأصيل السمات املنطقية لبنية هذه النظريات يعمل العقل على إبداع وإنتا

وحتقيق التمانك الداخل  بني جوانبها املتتلفة وبني معطياتها النظرية ومعطياتها اخلارجية واألمبرييقية. 

وهذا يتطلب من العقالنية االنفتاح على االعرتاضات اليت ميكن أن توجه إليها. وعى خالف ذلك فإن 

امتناع العقالنية على تيارات اجلدة واالنتقادات يقودها إىل مستنقع اجلمود والتصلب وحييلها إىل عقدية 

جامدة. وميكن يف هذا السياق احلديث عن العقالنية النقدية اليت متارس دورها يف رصد األخطاء واألوهام 

 اليت تتموضع يف صلب النظريات ولعقائد واأليديولوجيات املتتلفة. 

واجلمود فإن العقالنية ذاتها ليست يف عصمة من مع أهمية هذه االحرتازات العقالنية ضد التصلب و

فالعقالنية تأخذ صورتها العقالنية ألنها متتلك يف  اخلطأ إذ حتمل يف ذاتها إمكانية اخلطأ والتوهم.

لتحليل والرتكيب، وهذا داخلها نظاما منطقيا متكامال يقوم على أناس االنتقراء واالنتنتاج والتفكيك وا

 يعين جمموعة من العمليات الذهنية والعقلية اليت ميكنها أيضا أن تتعرض آلليات التوهم واخلطأ. 

ولك  تكون العقالنية يف منأى عن تصورات التوهم واخلطأ يرتتب عليها أن تكون منفتحة بطبيعتها 

أيضا ضرورة التواصل بني اللحظة املنطقية  على احلوار الدائم مع الواقع واحلياة واألفكار. وهذا يتضمن
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واللحظة الواقعية يف حركة دينامية من التبادل احلر الذي يؤدي إىل انتبعاد احتماالت الغلط واخلطأ 

وتصويب الروح العقالنية يف اجتاهات عقلية آمنة. فالنظرية احلّقة ه  هذه اليت تأت  نتاجا مستمرا 

إنها مثرة احلوار الدائم الذي يقوم على الربهان بني ار والواقع، للتواصل احلر واملستمر بني األفك

والعقالنية احلقيقية ه  هذه اليت تأخذ باعتبارها حدود املنطق وحدود احلتمية وه  هذه اليت األفكار. 

. هذه العقالنية ترى بأن احلقيقية تؤكد بأن اإلنسان ال ميكنه أن يكون علميا على حنو كل  أو مطلق

سرار وجودها اخلاصة. ومع ذلك كله فإن هذه العقالنية حتاور الالعقالني والالمنطقي من متتلك أ

 منظور روح نقدية عفوية مظفرة. 

والعقالنية ليست ملكا حلضارة وحيدة بعينها فه  ليست غربية أو شرقية باملطلق. لقد اعتقد الغرب 

ن يعتقد إضافة لذلك أن احلضارات اإلنسانية ردحا من الزمن بأنه الوحيد الذي ميتلك هذه العقالنية. وكا

األخرى ال متتلك غري األخطاء واألوهام. وتأنيسا على هذا الوهم عمل الغرب على قياس مستوى تطور 

احلضارات األخرى مبقياس التطور التكنولوج  الذي عرفه وحققه يف جمال تطوره احلضاري. وعلى 

من نصيب مجيع احلضارات حتى أكثرها قدما وبدائية. خالف ما يّدعيه الغرب فإن العقالنية كانت 

فأغلب احلضارات اإلنسانية عرفت العقالنية يف أناليب إنتاجها ويف أمناط وجودها اليت تتعلق بالزراعة 

وتربية احليوان والقنص والصيد. وقد تعايشت هذه العقالنية مع نحر األناطري واألديان واخلرافات. وهذه 

وم على احلضارة الغربية اليت متتلك يف مكنون وجودها على نسق من األناطري احلقيقية تنسحب الي

واألديان والسحر ويشمل هذا أنطورة العقل اإلنسان  املتسام  ودين التقدم. وهذا االعرتاف بوجود األمناط 

ألن جمرد السحرية واألنطورية يف احلضارة الغربية ال يتعارض مع العقالنية بل يتوافق معها إىل حد كبري 

 االعرتاف بالضعف واحلقيقية جيسد حالة عقالنية. 

وهنا تتبدى أمام أعيينا أهمية الفعل الرتبوي يف مواجهة هذه احلقيقية حيث يرتتب علينا أن نعلن بأن 

العقالنية نفسها معرضة خلطر التوهم وأن الثقة املطلقة بالعقالنية شكل من أشكال الوهم والغلط واخللط 

لعقالنية تواجه خطرا دائما إذا مل متارس النقد الذات  ألوضاعها الداخلية. وهذا يعين يف نهاية والتوهم. فا

املطاف أن العقالنية ليست جمرد حالة نظرية أو نقدية فحسب بل جيب أن تكون ويف اآلن الواحد نقدية 

 ذاتية وذاتية نقدية يف ذاتها. 
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 أوهام النماذج الفكرية: 

واخلطأ يف احملاججة الواقعية فحسب بل يسجل هذا الرهان دوره يف املناطق  ال يكمن رهان احلقيقة

تعريف اخلفية غري املرئية للنماذج الفكرية القائمة. ويف البداية وقبل التوغل يف حتليل هذا الرهان، ميكننا 

 أن . وهذا يعينالنموذج الفكري بن احلالة اليت يتم مبوجبها اصطفاء املفاهيم الرئيسة للمعقولية

إنها مادة التصورات املادية وروح النموذج الفكري يرمز إىل نظام حمدد من التصورات والصور الفكرية. 

التصورات الروحية وه  البنية يف التصورات البنيوية. إنها املفاهيم الرئيسة املتتارة واملصطفاة اليت تستبعد 

ة يف مستوى اصطفاء األفكار اليت تتكامل يف مجيع املفاهيم املضادة والعارضة هلا. وتتمثل درجة النمذج

النموذج أو النظرية. وال تقف النمذجة هذه عند حدود تنسيق األفكار بل تتجاوز هذه احلالة إىل حالة 

أخرى ه  حالة اصطفاء العمليات العقلية واملنطقية اليت متارنها واليت تؤكدها بوصفها العمليات الرمزية 

 ذاتها. وغالبا ما ختف  النماذج العمليات املنطقية اليت تأخذ طابعا مقدنا واألنانية للفعل املعقلن يف

وواضحا يف خمتلق عملياتها. وهذا يعين أن النموذج هو احلالة اليت يتم فيها قبول بعض العمليات املنطقية 

هذا  على حساب األخرى وهو النظام الذي يعط  املشروعية ملنطق معني اختاره واصطفاه دون نواه. ويف

االجتاه نفسه فإن النموذج يعط  للنظريات واملقاالت صفات الضرورة واملصداقية. ويضاف إىل ذلك كله أنه 

يؤنس ملسلمات ويعرب من خالهلا كأن يؤد على فكرة مثل: أية ظاهرة طبيعية ختضع للحتمية وأن كل 

 ظاهرة إنسانية تتحدد بوصفها متعارضة مع الطبيعة. 

ج الفكري يصطف  وخيتار املفاهيم على منوال العمليات املنطقية وعلى صورة وهذا يعين أن النموذ

املسلمات والبديهيات اليت ينطلق منها ومن ثم فإنه يصنف هذه املفاهيم يف فئات أنانية متمايزة يف نسق 

رفية. األهمية ويعمل يف النهاية على مراقبة وضبط وظائف هذه املفاهيم وحيدد هلا دورها يف العملية املع

وعلى هذا األساس فإن األفراد يفكرون ويسلكون وفقا هلذه النماذج اليت تسجل نفسها يف أعماقهم 

 . الداخلية

ومن أجل توضيح هذه القضية ميكن أن نسوق منوذجني فكريني متناقضني لطبيعة العالقة بني اإلنسان 

اإلنسان يوجد يف الطبيعة وأن أي خطاب والطبيعة. يتضمن النموذج األول للعالقة بني اإلنسان والطبيعة أن 

جيب أن يعرتف بان اإلنسان كائن طبيع  وأنه ميتلك طبيعته اخلاصة. أما النموذج الثان  فيفرتض وجود 
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تناقض بني مفهوم  الطبيعة واإلنسان، ويفرتض هذا النموذج أن اإلنسان ينطوي على خصوصية غري 

 سان يف تعارض مع الطبيعة. طبيعية، وهذا يعين أن هذا النموذج يضع اإلن

ومع األنف فإن النماذج الفكرية تلعب دورا جوهريا يف خمتلف النظريات والعقائد واأليديولوجيات 

السائدة يف احلياة الفكرية املعاصرة. وغالبا ما تكون هذه النماذج متتفية متلبسة يف صيغ الشعورية وه  من 

وتدفعه يف اجتاهات حمددة. وهذا يشكل واحدا من أهم  مواقع التتف  هذا حتاصر الكر النقدي وترصده

 مصادر األوهام واألخطاء يف املعرفة اإلنسانية. 

وباختصار ميكن القول بأن النماذج تقيم عالقات أولية وتعمل على بناء بديهيات ومسلمات حمددة 

 تستطيع بدورها ه  أيضا أن توجه التفكري وحتدد مسار النظريات واأليديولوجيات. 

وميكن لنا يف هذا السياق التأمل يف النموذج الفكري الغرب  الذي يعود إىل املفكر الفرنس  ديكارت 

Descart القرن السابع عشر حتى اليوم. وهذا النموذج  والذي فرض نفسه على تاريخ التفكري املنهج  منذ

يفصل بني الذات العارفة واملوضوع. وعلى أناس هذا الفصل بني الذات واملوضوع الذي جتّليه الفلسفة 

الديكارتية تنبع منظومة من التقابل بني جمموعة من املفاهيم املركزية اليت تعتمد املبدأ الديكارت  يف 

 االنفصال مثل: 

 objet Sujet وعاملوض الذات

 Corps Ame اجلسد النفس

 Matière esprit املادة الروح

 Qualité Quantité النوع الكم

 Causalité Finalité سببية غائية

 Raison Sentiment العقل اإلحساس

Déterminism احلتمية احلرية

e 
Liberté 

 Essence Existence جوهر وجود

 

النموذج الديكارت  كما هو مبني يف اجلدول السابق حيدد املفاهيم األنانية للتفكري وحيدد طبيعة 

على الرغم من  -العالقة املنطقية بني هذه املفاهيم. وهذا التقابل الذي يطرحه ديكارت ال ميكنه أن يكون 
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رحها كما يرى بعض املفكرين. عني احلقيقة أو يكون ضامنا هلا يف هذه الصيغة اليت يط –أهميته العلمية 

فالنموذج الديكارت  حيدد لنا نظرة ثنائية إىل الكون والوجود العامل. فهناك عامل مادي خيضع للمالحظة 

 والتجربة واملعاجلة، وهناك عامل آخر ذات  ومعنوي يتمثل يف مشاكل الوجود واالتصال والوع . 

يضا أن يدفعنا إىل الغموض فهو يكشف وخيف  يف وباختصار هذا النموذج يوضح احلقائق ولكن ميكنه أ

آن واحد، وهنا يف داخل هذا النموذج الديكارت  ميكن أن جند مشكالت فكرية مغلقة قد تشكل منبعا 

 للتطأ الذهين والعقل . 

. وحني تسود فحتميات العقائد تستند إىل حتميات النماذج وحتديدات األمناط التفسريية املعتمدة

 جمتمع ما فإنها تفرض نفسها على خمتلف األفراد الذي خيضعون هلا. وعندما تهيمن هذه العقائد يف

العقائد واأليديولوجيات يف جمتمع ما فإنها تفرض على األفراد حضور قوى مطلقة ملزمة حتمل معتنقيها 

ئد على اإلميان بها والتصرف مبوجبها. وهذه القوى تستند بالضرورة إىل مناذج اعتقادية مثل العقا

واأليديولوجيات الرمسية أو املعتقدات السائدة أو النماذج املعرفية أو األفكار اليت يتمثلها األفراد دون 

 اختبار. 

ذج املعرفية، أو املعتقدات النموذجية، تعمل على اعتقال املعرفة وسجنها داخل اومجيع هذه النم

ى معتنقيها حالة تطبيع أو منذجة تعمل . وهذه النماذج يف الغالب تفرض علمناذج قطعية نهائية مغلقة

 على انتبعاد كل ما خيالف منطق هذه النماذج وحتديداتها األولية. 

فالتاريخ يشكل منذ انطالقته األوىل مسرحا لألناطري اليت حتركها اآلهلة والقوى الروحية ز وقد نجلت 

حلروب واملوت والقتال. ومثل هذه هذه األناطري حضورها يف العقل البشري عقائد رانتة دفعت البشر إىل ا

 احلالة ال جندها عند الكائنات غري اإلنسانية أبدا إذ ال توجد حروب تلهبها املعتقدات وتوقدها األناطري. 

. وقد تبلورت هذه األناطري وأخذت صورة حقائق فاألساطري تعيش يف داخلنا وحنن نعيش يف جماهلا

ها تصنع مشاعرنا وتولد فينا مشاعر وأحانيس احلب والكراهية. ال تقبل اجلدل يف خيالنا ويف عقولنا. إن

وليس غريبا اليوم أن جند من يقتل وُيقتل من أجل األفكار واهلل والعقائد. ومع أننا يف األلفية الثالثة فإن 

حالنا ال خيتلف كثريا عن حال اإلغريق القدماء ألن شياطني الفكر وأبالسة العقائد تهيمن على التفكري 

لى املشاعر وجتعلنا يف حالة غفوة عما حييط بنا. وه  يف الوقت نفسه تعطينا انطباعا وهميا بأننا أنياد وع

 املعرفة وكهانها. 
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واملؤسسات العقائدية واإلعالمية تقوم اليوم بتدجني األفراد على األساطري وتغذيهم باألفكار 

لك كله فإنه ميكن لألفراد أن يعملوا على . ومع ذواملعتقدات اليت تروضهم على قيم اخلضوع واالمتثال

بناء عقوهلم وتصميم أفكارهم بدرجة أكرب من املوضوعية وخارج دائرة األوهام واألناطري. وتبقى حماولة 

األفراد للتروج من دائرة النماذج واحلتميات الفكرية اليت تستعبدهم أمرا حمتمال وقائما. وهذا مير عرب 

للحظة الثالثية اليت تتمثل يف األفراد والعقائد والونط االجتماع  الذي حييط عملية معقدة تتجاوز حدود ا

 بهم. 

ومع أهمية حماولة االنطالق فإنه ال ميكن بناء منوذج فكري مثال  يعصم البشر عن اخلطأ وحيول 

ار األفكار إىل أشياء. فاألفكار وجدت قبل اإلنسان ومن أجله، ولكن اإلنسان نفسه يوجد من أجل األفك

وبها. وحنن ال نستطيع أن نستفيد من هذه األفكار مل مل نعنى بها ونرعاها. وإذا كان يتوجب علينا أن 

نتحرر من هيمنتها فإن ذلك يكون باحلوار واجلدل والتبادل والتناقد يف دورة مستمرة ال تعرف حدود 

 التوقف واالنقطاع. 

ك  تتحول إىل أداة أو طاقة تفرض نفسها تسلطيا إذ ال جيب أبدا أن نفسح اجملال ألية نظرية أو فكرة 

على وجودنا بإحياءاتها وانطباعاتها. بل جيب أن جنعل منها طاقة تساعدنا يف جتاوز ما هو نائد ويف 

اخرتاق اهليمنة األيديولوجية وإنقاط النماذج الفكرية القائمة حنو رؤى فكرية أكثر حرية وانطالقا. 

فكار واالنرتاتيجيات املعرفية. وهذا يعين أنه ميكن أن نستفيد من خمتلف فالنظرية ميكنها أن توجه األ

األمناط الفكرية القائمة وأن نغذي طاقة املعرفة لدينا من خمتلف االجتاهات الفكرية بعيدا عن مبدأ 

 اخلضوع واالنقياد. 

نعرتف بالصعوبة  فالعقالنية ه  نتاج حوار دائم بني الفكرة والواقع، وجيب علينا يف هذا السياق أن

املنهجية اليت يواجهها الفكر يف ضبط األناطري املتتفّية والسيطرة عليها حتت عنوان العلم والعقل، وذلك 

ألن العقبة األنانية قائمة يف داخل أداة التفكري نفسها وه  تتمثل يف طبيعة املمانعة الذاتية والعفوية اليت 

 نؤمن بها.  تتأصل يف منظومات املنطق واملعتقدات اليت

األناطري واأليديولوجيات تدمر احلقائق، ومع ذلك فإن األفكار نفسها ه  اليت تتيح لنا إدراك الواقع 

بسلبياته كما تتيح لنا إدراك األفكار مبتاطرها يف آن واحد. وهذا يعين وجود صراع متأجج بني األفكار 
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ا الصراع يكون يف األفكار عينها اليت متثل حطب ذاتها وبني اإلنسان واألفكار عينها. وبالتال  فإن وقود هذ

 املعرفة الذي يبعث فيها الدفء والعطاء الفكري. 

 الرتبية على مبدأ الشك املعريف: 

تدهشنا املفاجاءات وتقض مضاجعنا وذلك ألننا نعيش حالة أمن عالية مع نظرياتنا وأفكارنا. ومع ذلك 

ديد الذي ال يتوقف عطاؤه. ومع ذلك فإنه ملن الضرورة فإنه ال ميكننا يف الغالب أن نتوقع حدوث اجل

 مبكان يف هذا العصر أن نتوقع الالمتوقع عينه. 

فمصادر اخلطأ والتوهم كما أحملنا متعددة وموجود بانتمرار يف كل أنواع املعرفة. ومن هنا يتوجب على 

ت واإلمكانيات قدر املستطاع. الرتبية أن حتدد إمكانيات حدوث االحنراف واخلطأ ومصادرة هذه االحتماال

وهذا يعين أن إدراك مصادر اخلطأ والتعريف بها يشكل اليوم أوكسجني كل معرفة وعلم أو معرفة علمية. 

 ويف كل األحوال فإن املعرفة تبقى مغامرة يتوجب على الرتبية أن تقدما كزاد ضروري لألفراد. 

جيب أن تأخذ صورة ضرورة حيوية للرتبية  رفة ذاتهاإن معرفة املعرفة اليت تعين تكامال نقديا يف املع

ويف الرتبية، وجيب أن تكون مبدًأ حيويا دائما ومستمرا يف كل عملية تربوية. وهذه الرتبية ميكنها أن 

 تؤنس لثقافة تتسم بطابع االنفتاح واحلوار وتبادل األفكار. 

ار حول موضوع املعرفة ذاته أمر جيب أن وعلى هذا األناس ميكن القول بأن بناء إمكانية التساؤل واحلو

حيظى باهتمام املربني والقائمني على العملية الرتبوية. فعملية البحث عن احلقيقية جيب أال تنفصل عن 

مبادئ النقد واحلوار والتبادل واالنفتاح. وهذا يعين أنه يتوجب علينا أن منارس فعلنا النقدي يف اجتاهني: 

ال نقد األفكار اليت منتلك عيها، أما اخآخر فيتمثل يف األفكار اليت متتلك جميتمثل االجتاه األول يف 

 وذلك من أجل الوصول إىل خصوبة معرفة علمية حّقة تنتزع نفسها بعيدا عن الوهن املعريف. علينا، 

. على العقل أن حيذر منتوجه العقلي وذلك مع اإلميان بأهمية هذا املنتوج وضرورته حلياتنا الفكرية

حن يف حاجة دائمة إىل اليقظة وإىل عملية ضبط دائمة متكننا من جتنب التطرف الفكري وحتمينا من فن

الوقع فريسة أوهامنا الفكرية والعقائدية. إننا حباجة إىل احلوار واحلوار املستمر والتواصل املمكن بني 

 أ والوهن العقل . خمتلف املكونات النفسية والعقلية لوجودنا وتفكرينا وذلك من أجل ضبط اخلط
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ما حنتاج إليه اليوم يتمثل يف ضرورة حتديث نظرياتنا وأفكارنا واالنتقال بها إىل حالة حضارية. وهذا 

يعين االنتقال بها إىل أجيال جديدة من النظريات املفتوحة العقلية والنقدية اليت ميكنها أن تعيد تشكيل 

يتوجب علينا أن نعمل على بلورة وتأصيل منوذج ذهين ذاتها يف صورة أفضل. وهذا يعين يف النهاية أنه 

 يسمح لنا مبعرفة معقدة ومركبة. 

وختاما ميكن القول بأن إمكانية اخلطأ متعددة ومستمرة، منها ما يصدر من اخلارج، ومنها ما ينبع من 

ية، ولكن الداخل، ومنها ما يأت  من اجملتمع أو من الثقافة، ومنها ما يأت  من أعماق النفس اإلنسان

بعضها يصدر عن العقل نفسه وأدوات املعرفة ذاتها أيضا. وهنا يتوجب على الرتبية أن تكون يف مستوى 

املسؤولية وأن تضمن لألفراد إمكانية وانعة يف التعرف على مصادر اخلطأ ويف تكوين مهارات التصويب 

ورية لعامل حيدق به خطر داهم يتمثل اليت تتمثل يف النقد واحلوار والتأمل واالنفتاح وتلك ه  مهارات ضر

 يف اندفاعات التوهم واخلطأ. 
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