الفكر التربوي في الحضارات ودوره في رفد الواقع
د .لطيفة حسين الكندري
كلية التربية األساسية
الكويت
ِّمةُ
الم َقد َ
ُ
هتدؼ ىذه الدراسة إىل استعراض مالمح الفكر الًتبوي عرب اغبضارات اإلنسانية كما تعكسها
كتابات اؼبؤرخ األمريكي وليم جيمس ديورانت (  )William James Durantبغرض توظيفها يف الواقع
من باب دراسة تاريخ األمم واغبضارات القددية وإدراؾ ما يف مطاويها من العرب اؼباضية ،واللمحات
اؼبضيئة.
إف مسَتة اغبضارات ديكن أف يفيد منها اؼبريب دبا ينمي خرباتو ودبا يرتقي بنظم الًتبية والتعليم
(حبري ،قطيااتٕٜٓٓ ،ـ ،ص ٔٔ .)ٕٔ -مل تقم حضارة من اغبضارات إال حُت كاف العلم سيد
اغبياة ،واؼبهيمن على حركة اغبياة ،وللوصوؿ إىل ىذا اؽبدؼ كاف لكل علم منهج حبث موصل للمعلومة
الصحيحة (بدوئٜٜٓ ،ـ ،ص  .)ٚٚلقد انتبو اؼبربوف األوائل يف اغبضارة اإلسالمية إىل دور التاريخ
يف تنائة األجياؿ فخ صصوا لو مباحث تفصيلية تتبع منابع الفوائد وتفرد ؽبا اجمللدات الضخمة إلبراز
اؼبضامُت اغبضارية يف تضاعيف األحداث التارخيية .ولقد توج ابن خلدوف جهود السلف الصاحل يف ىذا
اجملاؿ فكتب مقدمتو على ضوء وعي حضاري عميق سبق فيو علماء عصره.
واستنادا ؼبا سبق ،ربفظ كتب التاريخ وذخائر الًتاث عرب األجياؿ ما وعاه الزماف من مواقف
ولطائف فارقة زبدـ البناء الًتبوي .تعتٍت صبيع الدوؿ واألمم اؼبتحضرة باغبفاظ على الًتاث باقيو اؼبادي
والالمادي اؼبتمثل يف الًتاث الاعيب والتقاليد واؼبأثورات التارخيية وتقوـ بفحصها وصيانتها واستثمارىا
ثقافيا .إف التنقيب يف ثنايا الًتاث مهمة شاقة نظرا لرحابة الًتاث اإلنساٍل وتناقض بعض اذباىاتو ،وتنوع
مساراتو وتفاوت طبقاتو .اػبوض يف رحاب اؼباضي على وجو اليقُت ال خيلو من ومضات تربوية مضيئة،
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ودروس تعليمية قاسية ،ومقاربات عقلية معمقة .الًتاث اإلنساٍل شبرة عصور متباينة موغلة يف القدـ،
وأجياؿ متمايزة من ماارب شىت.
أهمية الدراسة
 .1البحث عن السنن الكونية يف ناوء اغبضارات ورقي اجملتمعات ،وتغَتىا عملية فكرية دائمة ال
تتوقف .إف أىل األبصار والبصائر ىم الذين يتخذوف من التاريخ سلما لتصفية أنفسهم ،وربسُت
أخالقهم ،وتنمية عقوؽبم ،وهتذيب وجداهنم .القراءة الًتبوية يف األحداث التارخيية واستنباط دروسها من
أىم اؼبساعي لتوسيع الفكر ،وتدريبو على اإلبداع ،وشحذ اؽبمة ،وهتذيب النفس.
.2

البحث العلمي يعد من اؼبوضوعات األكثر أمهية يف حضارة اليوـ اليت ديكن أف نطلق على أحد

ظباهتا" :حضارة البحوث" (الفارس ٕٕٓٓ ،ـ ،ص ٖ٘ٓ) اليت ربقق فهما أفضل عن اآلخرين.
.3

شاركت جامعة الدوؿ العربية بًتصبة ونار كتاب قصة اغبضارة وساىم آخروف بًتصبة كتب وؿ

.4

تتج ػػو الًتبي ػػة اغبديث ػػة كب ػػو تأص ػػيل اغبػ ػوار ب ػػُت اغبض ػػارات (

ديورانت وواصل اجملمع الثقايف يف دولة اإلمارات بًتصبة اؼبزيد من األجزاء يف العاـ ٕٕٓٓ ـ ليكتمل
الكتاب .والًتصبة مرحلة أوىل تتطلب بعدىا دراسات الحقة تقوـ بالتحليل والنقد والتقييم واإلفادة
اؼبوضوعية.
AMONG

DIALOGUE

 )CIVILIZATIONSواإلسػػالـ يرحػػب بػػذلا التفاعػػل لتبػػادؿ اػبػربات دوف تنػػازالت .إف فهػػم اعبػػذور

الًتبويػػة خطػػوة ضػػرورية لتحقيػػق التفاعػػل اإل ػػايب و لتكػػوين أرضػػية ماػػًتكة وتعميػػق التقػػارب الفكػػري يف
عامل متوتر ياهد تطاحنا سياسيا ،وأطماعا اقتصادية ،وصراعات ثقافية ،وصدامات عقائدية.
.5

إف اناغاؿ اؼبربُت بالعمل اليومي يف مؤسساهتم التعليمية حيجبهم من االطالع على الكتب

اؼبوسوعية اؼبتضمنة لروائع الًتبية والتعليم ،ونظرا لضيق الوقت وكثرة األعباء فإف االطالع على مثل تلا
الكتب عند الكثَت من اؼبربُت من الصعوبة دبكاف .وؽبذا يتعُت على بعض الباحثُت خوض غمارىا
واستخراج وربليل تلا اؼبوسوعات الصطفاء مالمح الًتبية وجعلها قريبة اؼبتناوؿ ،عظيمة النفع ،ساؼبة
من التعقيدات التارخيية ،وخالية من التفصيالت الفلسفية ،وبعيدة من األحداث الطويلة والاروح
اؼبستفيضة.
.6

إف تناوؿ الكتابات االستاراقية من ؾباؿ الًتبية وإدراؾ ما يف مطاويها من العرب اؼباضية من

جهة ،وتفنيد شبهاهتا من جهة أخرى مهمة ملحة يف عصرنا.
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 .7يتضمن كتاب قصة اغبضارة – مادة من أىم اؼبواد اليت تعتمد عليها الدراسة الراىنة -على
إطاللة شاملة على ما يربو على مئة وعارة قروف وحيظى بتقدير عاؼبي كبَت.
أهداف الدراسة

 .1عرض الفكر الًتبوي بأسلوب منهجي عرب استقراء كتابات ديورانت ال سيما كتابو اؼبرموؽ قصة
اغبضارة.
 .2التجديد يف طريقة تناوؿ الفكر الًتبوي.
 .3تقدَل مبادئ الًتبية ومالؿبها للمعلمُت واؼبعلمات وتعميق ثقافتهم بقراءات يف فلسفة الًتبية.
 .4ربليل الكتابات الغربية واإلفادة منها تربويا.
 .5معرفة أسس الًتبية اغبضارية وما تتضمن من تربية السالـ والتعارؼ والتفاعل وتوظيفها يف
العصر الراىن ثقافة وسلوكا يف ظل االحتفاظ باؽبوية.
 .6توسيع نطاؽ القراءة الًتبوية وؿباولة تقدديها موجزة سائغة ألكرب شرحية من اؼبهتمُت بالًتبية،
وتوظيف الكتب اؼبوسوعية التارخيية والفلسفية اليت يف الغالب ال يطلع عليها إال أىل االختصاص من
اؼبتبحرين يف البحث.
أسئلة الدراسة
.1

ما اؼبقصود دبصطلح اغبضارة ؟

.2

ما أبرز اػبصائص الًتبوية للحضارات اإلنسانية من منظور وؿ ديورانت؟

.3

ما أبرز ظبات اغبضارة اإلسالمية من منظور وؿ ديورانت؟

.4

كيف ساىم الفكر الًتبوي عرب العصور يف تنمية األسرة؟

.5

إىل أي مدى تطرؽ ديورانت إىل الًتبية اجملتمعية؟

.6

كيف نوظف اؼببادئ الًتبوية اؼببثوثة على امتداد مسَتة اغبضارات يف حياتنا اؼبعاصرة؟

3

منهج البحث
ىذه الدراسة دراسة تارخيية وصفية ربليلية تنقسم إىل شقُت؛ حيث يركز الاق األوؿ على كتابات
وؿ ديورانت وتتبع وتنتقي اؼبالمح الًتبوية وتتناوؿ طائفة من مضامينها الواضحة ومفاىيمها اؼبتناثرة يف
تضاعيف ألوؼ الصفحات اليت كتبها وؿ ديورانت .يتعذر االستاهاد بكل اإلشارات الًتبوية اجملموعة
من الكتابات ؿبل الدراسة ،وؽبذا سيتم االكتفاء باإلشارة السريعة أو العابرة يف الغالب كي ال يتضخم
البحث الراىن بالنقوالت .ويف والاق الثاٍل –ويف خط مواز -يقدـ البحث ؾبموعة أفكار تربوية سبق
اقتناصها ويقوـ بتنظيم وربليل اؼبعلومات حسب أسئلة البحث مع القياـ بذكر طرؼ من الاواىد
واألمثلة لتعزيز ما يتم استنباطو من نتائج مع مقارنتها بسائر الكتابات حسب ما تقتضيو اغباجة.
حدود البحث
يقتصر ىذا البحث على تتبع تطور الفكر الًتبوي يف كتابات وؿ ديورانت يف كتبو الرئيسة التالية:

.1

قصة الفلسفة .يتكوف من ؾبلد واحد.

.2

أبطاؿ من التاريخ :ـبتصر قصة اغبضارة .يتكوف من ؾبلد واحد.

قصة اغبضارة .يتكوف من  ٗٚجزء يف ٕٗ ؾبلد علما بأف اجمللد األخَت يتكوف من
.3
جزئُت ويتضمن على مقدمات عربية وفهارس .درج الباحثوف أثناء توثيق اقتباساهتم من ىذا الكتاب
على اإلشارة إىل اسم وؿ ديورانت الزوج دوف اإلشارة إىل اسم الزوجة إيرؿ اليت شاركت معو يف كتابة
بعض األجزاء ،ؽبذا سنذكر اسم وؿ ديورانت فقط.
حيمد لدار اعبيل ببَتوت ،واؼبنظمة العربية للثقافة والعلوـ يف تونس ،واجملمع الثقايف يف اإلمارات
ترصبة ونار كتاب قصة اغبضارة واالعتناء بو .ويف البحث الراىن سيكوف الكتاب اؼبطبوع –قصة
اغبضارة -ىو األساس يَِرُد ذكره يف تضاعيف البحث عرب ذكر اسم اؼبؤلف (ديورانت) ،مث اعبزء ،مث

الصفحة دوف ذكر السنة ألف الكتاب ال حيمل سنة للطبع وال إشارة لرقم الطبعة .وإذا مت االقتباس من
نفس الكتاب اؼبناور من نسخة موقع اجملمع الثقايف فاإلشارة تكوف بذكر الصفحة فقط دوف ذكر السنة
علما بأف البحث اغبايل استفاد استفادة كربى من الكتاب اؼبطبوع واإللكًتوٍل من قصة اغبضارة.
نبذة عن كتابات ول ديورانت
قاـ وؿ ديورانت ( )William James Durantبتأليف كتاب قصة اغبضارة ولقد ساندتو زوجتو

إيرؿ ديورانت (ٜٔٛٔ-ٜٔٛٛ( )Ariel Durantـ) يف بعض اجمللدات ولقد استمر عملهما يف تأليف
الكتاب ما يقارب من طبسُت سنة (.)John Little and the Estate of Will Durant, 2006
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الكتاب شبرة جهود مضنية وصرب وأناة وعمق فكر رغم النقد الالذع الذي قدمو للكثَت من اغبضارات
ومنها اغبضارة الغربية والعربية على حد سواء .يتضمن كتاهبما فيض من األفكار الفلسفية والتارخيية
والًتبوية والثقافية مستوحاة من حياة األمم يف قلقها واستقرارىا ،وتقدمها وسقوطها.
ناؿ ديورانت (ٜ٘ٔٛٔ-ٔٛٛـ) على الدرجة اعبامعية من جامعة كوؼببيا وتتلمذ على يد جوف
ديوي يف علم الفلسفة وناؿ درجة الدكتوراه من تلا اعبامعة سنة ٜٔٔٚـ .ويف عاـ ٕٔ ٜٔأسس
مدرسة "ليرب سببل" ( )Labor Temple Schoolاليت أصبحت من أىم اؼبدارس ،بل وأقبح التجارب اليت
أجريت يف تعليم الكبار ( )adult educationيف العصر اغبديث (انظر مقدمة فهارس كتاب قصة
اغبضارة).
ذكرت اؼبوسوعة الربيطانية (ٕٓٔٓ) أف ديورانت وزوجتو ُعرفا بأهنما من أفضل الذين كتبوا عن
التاريخ والفلسفة العامة .ورد يف مقدمة كتاب قصة اغبضارة "قصة اغبضارة موسوعة يف فلسفة التاريخ...

واػبالصة أف ىذه السلسلة ذخَتة علمية ال غٌت عنها للمكتبة العربية ولعااؽ التاريخ واألدب والعلم
والفن واالجتماع وصبيع مقومات اغبضارة" (باختصار).
لقد تعلق ديورانت هبذا الكتاب فاستوىل على فكره واستحوذ على وقتو فقاؿ "ىذا ىو اجمللد
األخَت يف قصة اغبضارة اليت كرسنا ؽبا نفسينا عاـ  ،ٜٕٜٔواليت كانت شغلنا اليومي الااغل وسلوى
حياتينا منذ ذلا التاريخ ...طفنا بالعامل مرتُت ،وبأوربا مرات ال ربصى من ٔٔ ٜٔإىل "ٜٔٙٙ
(ج ،ٖٜص  ،ٚباختصار) .ويف ختاـ الكتاب يقوؿ "وكنا كبلم باليوـ الذي نكتب فيو آخر كلمة يف
آخر ؾبلد .واآلف وقد أقبل ىذا اليوـ فإننا سنفتقد اؽبدؼ اؼبمتع الذي أضفى على حياتنا معٌت واذباىاً"
(ديورانت ،ٕٗ ،ص .)ٜٗٚ-ٜٗٙ
وعلػػى اؼبسػػتوى العػػريب فلقػػد وجػػد كتػػاب قصػػة اغبضػػارة انقسػػاما يف ال ػرأي يف اغبكػػم علػػى قيمتػػو

العلمي ػػة .ي ػػذىب بع ػػض الب ػػاحثُت إىل أف وؿ ديوران ػػت "مستا ػػرؽ يه ػػودي ص ػػهيوٍل حاق ػػد" (الص ػػاليب،
ٕٓٓٚـ ،ص  )ٜٛبينمػػا يػػرى ؿبمػػد بػػدراف –الػػذي شػػارؾ يف ترصبػػة كتػػاب قصػػة اغبضػػارة -أف ديورانػػت
أنصػػف اغبضػػارة اإلسػػالمية وىػػذا الػرأي يتفػػق مػػع رأي شػػوقي أبوخليػػل الػػذي كتػػب كلمػػة التقػػدَل لفهػػارس

كتػاب قصػػة اغبضػارة .واعتػػرب بعػض اؼبػربُت مػن مثػػل سػعيد إظباعيػػل علػي (ٜٜٔٙـ) أف عبػػارات ونظػرات
ديورانػػت تتضػػمن جوانػػب تربوي ػػة وتارخييػػة دقيقػػة (ص ٔٔ) ديكػػن اإلف ػػادة منهػػا واالسػػتناد عليه ػػا .يق ػػوؿ
صػػبحي دروي ػ (ٕٓٓٛـ) "كػػاف ديورانػػت يتمتػػع بعقػػل نقػػدي وفلسػػفي ،وثقافػػة واسػػعة وعميقػػة ،وكػػاف
رجال نزيها وموضوعيا ،يتحرى اغبقيقة ،وحيرص عليها ،وكاف عاؼبا وأديبا وفيلسوفا وفنانا يف آف واحد".
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وأماـ ىذه التوجهات اؼبتغايرة يتعُت التذكَت بأف القيمة العلمية لكتاب قصة اغبضارة رغم سلبياتو
ىي اليت جعلت ثلة من الباحثُت االعتكاؼ على ترصبتو وناره نظرا ألمهيتو .ويف العموـ وبعيدا عن
ديورانت ،ب عدـ تقليل القيمة اإلبداعية للعقل الغريب "فهي إبداعات مهمة وإسهامات حقيقية
للًتاث اإلنساٍل" (اؼبسَتيٕٓٓٛ ،ـ ،ص  .)ٛٚكاف الايخ ؿبمد عبده معاديا للهيمنة األوربية ولكنو
سعى إىل االعًتافات بإسهاـ اغبضارة الغربية (الطراحٕٓٓٗ ،ـ ،ص ٕٓٔ) .تايع ثقافة الاا األبدي
بالغرب بُت مثقفينا العرب والبعض عل ى استعداد إلنكار طلوع الامس يف الصباح لو جاءت اغبقيقة
من الغرب وىذه ظاىرة سيئة (زكريإٕٓٓ ،ـ ،ص ٖٔ) فأمسى الغرب اليوـ رمزا للايطاف العصري
وانسحب على كل أمر ديلكو الغرب ،مفيدا كاف أـ ضارا (السيفٕٓٓٙ ،ـ ،ص  .)ٛٙوكأف الغرب
كياف واحد وتوجو ؿبدد وىذا الرأي فيو تسطيح فكري ـبل للغاية ال يقل خطورة عن التوجو إىل إتباع
الثقافة الغربية دوف نقد.
اإلطار النظري
يعج الفكر الباري بالتجارب اؼبوفقة وغَتىا فبا علها -دبا فيها من كدر وصفاء -ـبزنا متناميا
للخربات اإلنسانية ورافدا عظيما للمربُت عرب القروف يستلهموف من الدروس اؼباضية ؿباسن العرب ويقتفوف
من مسَتهتا أمال يف التطوير وربسُت اغبياة اؼبعياية .كلما اقًتب اجملتمع من اغبضارة زادت شروطها
ومتطلباهتا اؼبادية واؼبعنوية أو كما قاؿ الزىاوي:
للحياةِ
ِ
ط
فيها
تزداد
*
الاعوب
تقدمت
وإِذا
شرو ُ
حضارةً
ُ
ُ
ربث الًتبية اإلسالمية اإلنساف اؼبسلم على أف يطلع بفؤاد منصف ،وفكر حر على شبار البار وينظر إىل
أحداث األمس بعُت االعتبار وقد قيل "السعيد من وعظ بغَته ،والاقي من وعظ بو غَته" .وىذا التوجو
الكرَل لب صبلة فوائد وحيقق العديد من اؼبقاصد الفردية واالجتماعية منها االنفتاح الواعي اؼبتزف على
اآلخر ،وذبسَت الفجوات وذبذير العالقات .يساىم االطالع على التاريخ اإلنساٍل عملية التفاىم بُت
َّاس إِنَّا َخلَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن ذَ َك ٍر َوأُنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم
القبائل واألجناس .قاؿ تعاىل يف سورة اغبجرات "يَا أَيػُّ َها الن ُ
ُشعُوبًا َوقَػبَائِ َل لِتَػ َع َارفُوا  .")ٖٔ( ...وعليو فإف الًتبية اإلسالمية ذبعل اغبضارات موطن عرب وعظات
( )ISLAMIC HORIZONS, 2001, P. 6 & SIDDIQI, 2001, P. 30وحيث على التعاي دوف التنازؿ عن
اغبقوؽ والثوابت وال بد من نار ىذا الفقو اغبضاري كي نتعارؼ ونتعاوف مع الاعوب .إف استلهاـ
اقبازات الًتاث اإلن ساٍل طريقة ؼبعاعبة اؼباكالت اؼبتجددة ومواكبة مسَتة اغبضارة اإلنسانية وىي أيضا
طريقة مفصلية وإسًتاتيجية مهمة لتطوير الًتبية العربية (اؼبنظمة العربية للًتبية والعلوـٕٓٓٙ ،ـ.)ٗٚ ،
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"إف االنفتاح على التجارب اإلنسانية واالنتفػاع بإ ابياهتػا ،واألخػذ بػأقوـ الػنظم واؼبنػاىج الػيت ثبتػت
ص ػػالحيتها وس ػػالمتها ومنافعه ػػا ،م ػػن الوس ػػائل اؼبس ػػاعدة عل ػػى إقب ػػاز األعم ػػاؿ الكب ػػَتة ال ػػيت تفي ػػد األم ػػة
واإلنسػػانية نفعػػا عظيمػػا...والتجربػػة اإلنسػػانية حػػق ماػػاع لكػػل الباػػر ،واغبضػػارة اإلنسػػانية ،إمنػػا ىػػي صبػػاع
إبداع الاعوب واألمم  ...ولذلا يتوجب على األمة اإلسػالمية أف تفيػد مػن العطػاء اغبضػاري اإلنسػاٍل،
وأف تتفاعل معو ،وأف تضيف إليو وتسهم فيو" (التو ري ،ٕٓٓٔ ،صٔ ،ٛباختصار).
وعندما نطلع على الفكر الًتبوي الرحب قبد كونفوشيوس يؤكد على قيمة التاريخ يف تكوين اؼبعلم
فيقوؿ "إف الذي يستطيع ،دبحاكاة القدَل ،أف يكتسب معلومات عن اعبديد يصلح أف يكوف معلما".
(تاي ٕٓٓٙ ،ـ) .ويذىب وؿ ديورانت إىل أف "التاريخ تعليم فلسفي بواسطة األمثلة" ،التاريخ جزء ال
يتجزء من الفلسفة ...إف أفضل إعداد لفهم ماكالت اغباضر إمنا ىو دراسة اؼباضي .ففي اؼباضي
يتسٌت للمرء أف يكتاف ماىية البار (ليتلٕٓٓٔ ،ـ ،ص  .)ٔٔ ،ٜويرى ديورانت "إف التاريخ ،من
بعض الوجوه ،ليس إال تعاقباً ؼبوضوعات متعارضة ،فإف الطباع واألشكاؿ السائدة يف عصر ينكرىا ويربأ
منها العصر الذي يليو" (ج ،ٕٙص ٓ .)ٙويذكر ديورانت أف التاريخ حييط بأفضل العقوؿ يف خَت
العصور" ،والتاريخ ينبغي أف يكوف لو مكاف أكرب يف التعليم اؼبدرسي" (ج ،ٖٛص .)ٕٗٚ
يطالب بعض الباحثُت بتدريس مقرر جامعي باسم "قياـ اغبضارات واهنيارىا" ألف اإلسالـ "دين

ٍ
منطقة ىي مهد حضارات عديدة توارثتها وىي سبيزىا بكل أسباهبا وآثارىا اال ابية والسلبية اليت كانت
وما تزاؿ تلقي بظالؽبا على الاخصية اغبضارية لاعوب األمة ،ولذلا ب أف يكوف ىذا التاريخ
واإلرث اغبضاري باكل علمي مشويل يف وعي الكوادر الفكرية والقيادية ألبناء األمة اإلسالمية"
(أبوسليمافٕٜٓٓ ،ـ ،ص ٕ٘ٓ) .وتقوـ كثَت من مؤسسات إعداد اؼبعلم يف عاؼبنا العريب بتقدَل
مقررات تتطرؽ أحيانا لذلا من مثل مقرر تطور الفكر وتطور الفكر الًتبوي اإلسالمي وتاريخ اغبضارة
اإلسالمية.
تتجو الًتبية اغبديثة كبو ربليل األحداث اؼباضية على ضوء مناىج عصرية وصوال إىل اإلفادة من
خربات األمس وخَتاتو .لقد غدا فكر غاندي وغَته من عظماء التاريخ يقدـ للفكر الًتبوي الراىن
منارات يقتدي هبا أىل اؼبيداف يف نار التسامح وقيم التعاي (  .)Scherer, 2010, p. 5الكثَت من
اؼبمارسات اؼبدنية يف حياتنا اليومية ىي من النتائج الثقافية ألحداث ماضية فال زالت نتائج الثورة
الفرنسية مثال تؤثر يف اغبياة حيث عززت الثورة حرية اغبديث والصحافة واالجتماع وىناؾ الكثَت من
مبادئ الدديقراطية (ديورانت ،جٖٗ ،ص  )ٖٜٔتاكلت بداياهتا التطبيقية ىناؾ كما أف سيل
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االخًتاعات ال زالت تؤثر يف حياة البار إ ابا وسلبا فضال عن سائر اؼبنجزات والصراعات ومن اؼبفيد
دراستها الستنباط العرب وربري الصواب ،وربريا الواقع ،وإعماؿ الذىن.
إف قيمة الًتاث اإلنساٍل يف كونو أفكار ووسائل نأخذىا من اؼباضي لنستخدمها ولنضيف إىل ما
استحدثناه من طرائق جديدة ،ومن ىنا فإف األمم والاعوب تأخذ من تراث األقدمُت ما تستطيع
االنتفاع منو اليوـ وتطبيقو تطبيقا عمليا ليدخل إىل نسيجنا اغبي ،واغبضارة العاؼبية حباجة إىل كل لوف
من ألواف الًتاث (شومافٕٜٓٓ ،ـ ،ص  .)ٗٚ ،ٜٔواليوـ ويف ىذا العصر -ربديدا – ب أف ينفتح
العقل اؼبسلم على "اغبكمة" و"الصواب العقلي" واإلبداع اؼبعريف و ب أف كبيي من تراثنا وتراث غَتنا ما
يزكي ىذا االنفتاح ،فاغبكمة مهما كاف مصدرىا البد أف تدعم ىوية األمة ،بينما اعبمود والتقليد مها
اللذاف يقيماف قطيعة مع أصالتنا ومع العصر الذي نعي فيو (اغببيبٕٓٓٛ ،ـ ،ص .)ٖٔٗ-ٕٔٙ
الدراسات السابقة
الدراسات العربية
ىػدفت دراسػة الاػاىُت (ٕٜٓٓـ) إىل التعػرؼ علػى صبيػػع أبعػاد تطػور الفكػر الًتبػوي ،سػواء أكػػاف
ذلا على مستوى اؼبفاىيم أـ األىداؼ أـ اجملاالت .كما ىدفت إىل ربديد دور أنسػاؽ القػيم وآثارىػا يف
ال ػػنظم التعليمي ػػة متع ػػددة اؼبس ػػتويات ،وأث ػػر العوؼب ػػة عل ػػى نس ػػق الق ػػيم الس ػػائد يف اجملتم ػػع .ن ػػاق الباح ػػث
مضامُت الدراسة يف ستة فصوؿ .تناوؿ الفصل األوؿ مدخل إىل الفكر الًتبوي ،وتوصػل الباحػث يف ىػذا
الفص ػػل إىل نتيج ػػة مفادى ػػا أف بن ػػاء السياس ػػة التعليمي ػػة ػػب أف ت ػ ػًتابط في ػػو ،وتتكام ػػل مع ػػو صبل ػػة م ػػن
االختصاصػػات واالىتمامػػات والتطلعػػات ،فبػػا يعػػٍت أف وضػػع السياسػػات التعليميػػة لػػيس ؿبصػػورا بػػالًتبويُت
فقط .وناق الباحث يف الفصل الثاٍل إسهامات اغبضارات اإلنسػانية واؼبفكػرين يف الفكػر الًتبػوي لتعزيػز
القيم .وتناوؿ الفصل الثالث نظريات الفكر الًتبوي اؼبعاصر .وشرح الباحث يف الفصل الرابع نظرية القػيم
يف الفكػػر الًتبػػوي اؼبعاصػػر .ويف الفصػػل اػبػػامس فقػػد تطػػرؽ الباحػػث فيػػو إىل أنسػػاؽ القػػيم الًتبيػػة وتأثَتىػػا
على النظم التعليمية.
ناقاػت دراسػػة شػيحة (ٕٓٓٙـ) تطػػور الفكػػر الًتبػوي يف العصػػور القدديػػة والوسػطى .ركػػز الباحػػث
يف الفصل األوؿ على التػاريخ ومػذاىب اؼبػؤرخُت يف كتابتػو ومػربرات دراسػة تػاريخ الًتبيػة .ونػاق الباحػث
يف الفصػػل الثػػاٍل الًتبيػػة البدائيػػة .ويف الفصػػل الثالػػث تطػػرؽ إىل الًتبيػػات الاػػرقية القدديػػة كالًتبيػػة الصػػينية
واؽبنديػػة القدديػػة والفرعونيػػة والعربيػػة القدديػػة .ركػػز الباحػػث يف الفصػػل الرابػػع علػػى الًتبيػػة اإلغريقيػػة .وجػػاء
الفصل اػبامس عن الًتبيػة الرومانيػة ويف الفصػل السػادس ربػدث الباحػث عػن الًتبيػة النصػرانية يف العصػور
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القددية والوسطى .وذكر الباحػث ظبػات الًتبيػة العربيػة قبػل اإلسػالـ والًتبيػة اإلسػالمية يف الفصػل السػابع.
وختم الباحث فصوؿ الكتاب بالًتبية األوربية اغبديثة وجاء ذلا يف الفصل الثامن.
ركػػزت دراسػػة وطفػػة والا ػريع (ٕ٘ٓٓـ) علػػى دراسػػة الًتبيػػة تارخيػػا والفكػػر الًتبػػوي تطػػورا .ناقاػػت
الدراسة فوائد دراسة تاريخ الًتبية ومن أمهها :قراءة التاريخ وال سػيما تػاريخ الًتبيػة تلػيب فضػولنا العلمػي إىل
الكاف عن األفكار واغبقائق اليت تتصل بتاريخ الًتبية .وسبنحنػا قػراءة التػاريخ فكػرة أصػيلة عػن قػوانُت منػو
الفكػػر الًتبػػوي وازدىػػاره وتضػػعنا يف صػػورة اػبػػربة اؼباضػػية الػػيت ديكنهػػا أف زبصػػب ذبربتنػػا الًتبويػػة وتغنيهػػا.
كم ػػا سبكنن ػػا ق ػراءة الت ػػاريخ م ػػن تفج ػػَت إمكاني ػػة اواكم ػػة واالس ػػتدالؿ والتفك ػػَت والتأم ػػل والقي ػػاس .ب ػػدأت
الدراسة باغبديث عن الًتبية لدى األقواـ البدائية ،مث الًتبية الصينية القددية ،وانتقلػت بعػد ذلػا إىل الًتبيػة
اؽبندية ،وبالد اإلغريػق واليونػاف ،والرومػاف ،واؼبسػيحية ،مث الًتبيػة اإلسػالمية والًتبيػة يف العصػر اغبػديث إىل
أف جاء إىل دراسة الًتبية يف القرف العارين .وختمت الدراسة بدروس وعرب من التاريخ.
تناولػػت دراسػػة يػػونس (ٕ٘ٓٓـ) تػػاريخ الًتبيػػة والعوامػػل الػػيت تػػأثرت هبػػا منػػذ العصػػور البدائيػػة وحػػىت
هناية القرف العارين .وعرض الباحث يف دراستو مراحل تطور الًتبية عرب العصور واألزمنػة اؼبختلفػة معتمػدا
يف ذل ػػا عل ػػى الكتاب ػػات األص ػػيلة للفالس ػػفة واؼب ػربُت ال ػػذين عاشػ ػوا يف اغبض ػػارات اؼبختلف ػػة .كم ػػا ن ػػاق
الباح ػ ػػث ت ػ ػػأثَت الظ ػ ػػروؼ والبيئ ػ ػػات اعبغرافي ػ ػػة واألوض ػ ػػاع االقتص ػ ػػادية واالجتماعي ػ ػػة والسياس ػ ػػية والًتكيبػ ػ ػة
السكانية ،ؼبعرفة انعكاسات ذلا كلو على حاجات الناس الًتبوية.
الدراسات األجنبية
جػػاءت دراسػػة ( )Gutek, 2005لتؤكػػد علػػى ضػػرورة العنايػػة بدراسػػة تػػاريخ الًتبيػػة علػػى مسػػتوى
اغبضػػارات حيػػث تاػػَت مسػػَتة الفكػػر الًتبػػوي اؼبعاصػػر إىل أف دراسػػة حقلػػي التػػاريخ والفلسػػفة مػػن أىػػم
أصػػوؿ الًتبيػػة وىػػي مهمػػة للمعلمػػُت ألف رواد الًتبيػػة عػػرب القػػروف سػػامهوا يف تاػػكيل وتطػػوير الًتبيػػة نظريػػا
وعملي ػػا فكان ػػت ومازال ػػت ت ػػؤثر يف واقعن ػػا اؼبعاص ػػر .تكا ػػف الدراس ػػة كي ػػف أف رواد الًتبي ػػة م ػػن أمث ػػاؿ
كومنيوس وروسػو وبسػتالوزي وفروبػل ومنتسػوري وفيجوتسػكي وبياجيػو لعبػوا دورا حاظبػا يف خدمػة قضػايا
الطفػػل واجملتمػػع ومبػػادئ اغبيػػاة الكرديػػة .يتمحػػور عمػػل الباحػػث حػػوؿ اغبركػػات الكػػربى يف تػػاريخ العػػامل ،
والسػػَت الذاتيػػة للم ػربُت مػػن أعػػاظم رواد الًتبيػػة  ،والفلسػػفات واإليػػديولوجيات الػػيت نتجػػت عػػن أفكػػارىم.
ياَت الباحث إىل ضرورة استخداـ السَتة الذاتية لتعزيػز ودراسػة األحػداث الكبػَتة يف التػاريخ لتكػوين رؤيػة
أعمػػق وأدؽ عػػن حقػػائق تغ ػَتات اجملتمعػػات .قػػدـ الباحػػث الكثػػَت مػػن اؼببػػادئ الًتبويػػة مػػن خػػالؿ ق ػراءة
السػػَت الذاتيػػة ؼبػػا يقػػارب مػػن ٕٕ عاؼبػػا ىػػم مػػن أبػػرز اؼبنظ ػرين والفالسػػفة واؼب ػربُت لبيػػاف وفهػػم أفضػػل غبالػػة
اإلنسػػاف ومس ػَتتو الػػيت شػػكلت اغبركػػات التارخييػػة الكػػربى .يقػػدـ الكاتػػب مقدمػػة مهمػػة لدراسػػة األسػػس
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التارخييػػة والفلسػػفية للتعلػػيم عػػرب القػػروف .تنػػاوؿ الباحػػث السػػَت الذاتيػػة جملموعػػة مػػن اؼبفك ػرين علػػى رأسػػهم
توماس األكويٍت  ،وىوراس ماف  ،وفروبل  ،آدمػز  ،وجػوف ديػوي وتاػمل اؼبعلومػات قضػايا ؿبوريػة ومػدى
تأثَتىا على اؼباضي واغباضر .وقػاـ الباحػث باستكاػاؼ السػَت الذاتيػة واألفكػار الًتبويػة ألرسػطو ،يوىػاف
آم ػػوس كوميني ػػوس ،م ػػاري ولس ػػتونكرافت ،ج ػػوف س ػػتيوارت مي ػػل  ،وم ػػاو تس ػػي تون ػ  .رب ػػط الباح ػػث ب ػػُت
التاريخ ،وبُت الفلسفة ليستخرج الفوائد الًتبوية من اؼبصػدرين السػابقُت .أكػد الباحػث علػى أف تقػدَل وػة
تارخيي ػػة ع ػػن التعل ػػيم يف الع ػػامل أم ػػر يف غاي ػػة األمهي ػػة للمػ ػربُت ؼبعرف ػػة ظب ػػات النظري ػػات الًتبوي ػػة وفلس ػػفاهتا
وسياقاهتا التارخيية لتعكس التطورات الدولية األخَتة.
تتن ػػاوؿ دراس ػػة

(2005

 )Dunn,أس ػػس الًتبي ػػة االجتماعي ػػة والفلس ػػفية وتطبيقاهت ػػا اؼبعاص ػػرة .تق ػػوـ

الدراسػػة علػػى أسػػاس االعتقػػاد بػػأف فهػػم اؼبعطيػػات الكػػربى يف الفلسػػفة الًتبويػػة خػػَت عػػوف لتكػػوين اؼبعلػػم
ليجػػاري التعلػػيم اؼبعاصػػر ويتجػػاوز مصػػاعبو .تتضػػمن الدراسػػة خالصػػة غنيػػة مػػن ق ػراءات تربويػػة مػػن عػػدة
قػػروف مرتبػػة زمنيػػا .ربػػاوؿ الدراسػػة أف ت ػربط بػػُت اآلراء التعليميػػة للقػػدماء ( )ancientsوبػػُت آراء مػػا بعػػد
اغبداثة ( .)postmodernistsوعليػو فػالغرض الرئيسػي للدراسػة ربػط الفلسػفة الًتبويػة بتطبيقػات عمليػة يف
الفصوؿ الدراسػية واغبيػاة اليوميػة ومقاربػة الفلسػفات اؼبتنوعػة وتتبػع توجهاهتػا .أشػادت الدراسػة وهػود ابػن
سينا العلمية وبعقليتو األؼبعية (ص .)ٜٜ
ويف دراسة جملموعة باحثُت أشرؼ عليها ( )Palmer, 2001قاـ اؼبااركوف بتقدَل دراسة شاملة
ألىم اؼبفكرين يف اغبقل الًتبوي يف القرف العارين .قاـ اؼبااركوف باختيار طبسُت عاؼبا وقدموا دراسات
تربوية ألىم أفكارىم الرئيسة مع تقدَل تقوَل سريع ؽبا .اىتمت الدراسة بإبراز رواد الًتبية من مثل جاف
بياجيو وبيار بورديو ،وماريا مونتيسوري ،وبرتراند راسل ،وايفاف اليت  ،وغاندي وسوزاف إليوت وىنري
جَتو .كل ترصبة تتضمن على قدر متعمق من اؼبعلومات اؼبتصلة بالسَتة الذاتية لكل فيلسوؼ ،مث
اؼبنجزات الرئيسية واألناطة التعليمية ،ويتبع ذلا كلو تقييم لألفكار وبياف مدى تأثَتىا يف الساحة
الفكرية .وجاء يف هناية كل ترصبة قائمة ربتوي أبرز اؼبراجع ذات الصلة مع قائمة بالقراءات اػبارجية
اؼبقًتحة .تكاف الدراسة عن مدى تنوع وتطور الفكر الًتبوي اإلنساٍل.
قاـ ري ميس ودويت ألن

(Allen, 1962

 )Ray Muessig & Dwightبدراسة اإلسهامات

الًتبوية للحضارة اإلسالمية وىي دراسة تنضح بالتسامح إىل حد بعيد حيث تتناوؿ الًتبية اإلسالمية
ودورىا اغبضاري عرب القروف .يبدأ البحث بالتأكيد على أف اإلسالـ واؼبصادر الارقية األخرى ؽبا عظيم
األثر على الًتبية الغربية باكل غَت مباشر ولذلا يتم ذباىلو عكس الًتبية اليونانية .يبدأ الباحثاف بإيراد
الس َّكر والليموف لل ّداللة على أف الطلبة يف صبيع اؼبراحل الدراسة يف
ؾبموعة كلمات مثل اعبرب والقطن و ُ
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صور مهنة من اؼبهن ال تتصل بعلوـ
أمريكا يستخدموف يومياً كلمات أ ُِخذت من العرب وأنَّو ال ديكن تَ ُّ
اؼبسلمُت فالصيديل وأمُت اؼبكتبة واؼبعلم كلهم متأثرين هبا يف فبارسة أعماؽبم كل حسب زبصصو.
يستعرض الباحثاف جهود الغزايل وابن خلدوف والزرنوجي يف حقل الًتبية والتعليم ومن اغبقائق اليت تناوؽبا
البحث ما يلي:
قبح اإلسالـ يف توليد دافعية حب اؼبعرفة والثقافة واغبرص على البحث العلمي وعمل

.1

التجارب.
الرياضيات.
 .2أعظم إسهاـ عاؼبي للمسلمُت ىو عنايتهم باألرقاـ وعلم ّ
 .3كانت اؼبسامهات اغبضاريَّة اإلسالميَّة يف اعبانب النّظري والعملي معاً.

ىدؼ الًتبية اإلسالمية اؼبوازنة بُت احتياجات الروح ومتطلبات اعبسد.
عالقة العامل باؼبتعلم عالقة متميزة ال زبلو من اؼبعاٍل اإلنسانية من شفقة ورضبة وإحساف.
لعبت اؼبكتبات العامة دوراً ىاماً ومتميزا يف حياة اؼبسلمُت منذ عهد ُمبكر من تارخيهم.
ناأت اعبامعات األوربية يف حقيقتها كبذرة من بذور اغبضارة اإلسالمية.

.4
.5
.6
.7

أبرز مسامهة إسالمية للنظرية الًتبوية أهنا ربركت هبا كبو توسيع دائرة الًتبية ودفعها كبو العاؼبية

.8
واجملانية.
 .9جهود ابن خلدوف رائدة يف كيفية قياـ اؼبعلم بارح الدرس يف الفصل خبطوات مرسومة.
محاور الدراسة
المحور األول :الحضارة
ما اؼبقصود دبصطلح اغبضارة ؟

اغبضارة لغة كما ورد يف القاموس اويط" :اغبِضارةُ  ،ويفتحِ :خػالَ ُ ِ ِ
اإلقامػةُ يف
ؼ الباديَػة .واغبَض َػارةَُ :
ََ
ػاؿ ِ
َي رج ِ
باديَ ٍػة تَرانَػا .واغبضػارة مػن مظػاىر الرقػي
ض َػارةُ أ َْع َجبَْتػو * فػأ َّ
ض ِر" .قاؿ الااعر  :فَ َم ْػن تَ ُكػ ِن اغبَ َ
اغبَ َ

يف شػػئوف اغبيػػاة .قػػاؿ ابػػن خلػػدوف يف مقدمتػػو اػبالػػدة وىػػو يعػػرؼ اغبضػػارة "واغبضػػارة إمنػػا ىػػي تفػػنن يف
الػ ػػًتؼ وإحكػ ػػاـ الص ػ ػنائع اؼبسػ ػػتعملة يف وجوىػ ػػو ومذاىبػ ػػو" (ص ٖٖٗ) .واغبضػ ػػارة تقػ ػػدـ إنسػ ػػاٍل ورقػ ػػي
واستكا ػػاؼ اغبي ػػاة للوص ػػوؿ حي ػػاة أفض ػػل وى ػػي حص ػػيلة جه ػػود األم ػػم (الزحيل ػػيٕٜٓٓ ،ـ ،ج ،ٙص
.)ٖٙٛ
والواق ػػع أف زبص ػػيص مص ػػطلح اغبض ػػارة للدالل ػػة اؼبكاني ػػة واقتص ػػاره عل ػػى أى ػػل اؼب ػػدف واغبواض ػػر في ػػو
افتئػػات كبػػَت علػػى أىػػل الباديػػة ،فاغبضػػارة صػػفة فطريػػة ال صػػلة ؽبػػا باؼبدينػػة أو الباديػػة (ؿبمػػود ،العبػػدالغٍت،
الس ػػهيل ٜٜٔٚ ،ـ ،ص  .)ٔٓ -ٜيفػػرؽ بعػػض البػػاحثُت بػػُت الثقافػػة وبػػُت اغبضػػارة "فالثقافػػة ،زب ػػتص
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بػػالتعبَت عػػن الدراسػػات األدبيػػة والنظريػػة والعقليػػة والفلسػػفية ومػػا يتعلػػق بػػاألمور اؼبعنويػػة والدينيػػة والروحيػػة.
وأم ػػا اغبض ػػارة :فتخ ػػتص ب ػػالتعبَت ع ػػن الوس ػػائل واؼبخًتع ػػات واالبتك ػػارات الص ػػناعية واؼبادي ػػة والتج ػػارب
الكونيػ ػػة" (ؿبمػ ػػد وآخػ ػػروف ٜٜٔٛ ،ـ ،ص ٓٔ  ،مػ ػػؤنس ٜٜٔٛ ،ـ ،صٓ .)ٖٜودييػ ػػز البػ ػػاحثوف ب ػ ػػُت
اؼبدنيػػة واغبضػػارة عػػن طريػػق ربديػػد دالالت كػػل منهمػػا (ج ػَتار  ،و دغػػيمٕٓٓٙ ،ـ ،جٔ ص ٓ٘ٓٔ)،
فاغبضارة تاتمل على النااط االجتماعي من كافة جوانبو الروحية واؼبادية ،أمػا اؼبدنيػة فهػي ؾبػرد الناػاط
اؼبػػادي للمجتمػػع وبػػذلا تكػػوف اؼبدنيػػة جانبػػا مػػن جوانػػب اغبضػػارة (خريسػػات ،وآخػػروفٜٜٜٔ ،ـ ،ص
ٖٕ).
عرؼ ديورانت اغبضارة يف بداية كتابو قصة اغبضارة باآليت "اغبضارة نظاـ اجتماعي يعُت اإلنساف

على الزيادة من إنتاجو الثقايف ،وإمنا تتألف اغبضارة من عناصر أربعة :اؼبوارد االقتصادية ،والنظم
السياسية ،والتقاليد اػبلقية ،ومتابعة العلوـ والفنوف؛ وىي تبدأ حيث ينتهي االضطراب والقلق ،ألنو إذا
ما ِأم َن اإلنساف من اػبوؼ ،ربررت يف نفسو دوافع التطلع وعوامل اإلبداع واإلنااء ،وبعدئذ ال تنفا
اغبوافز الطبيعية تستنهضو للمضي يف طريقو إىل فهم اغبياة وازدىارىا" (ص ٖٔ) .وعليو فإف اغبضارة
عند ديورانت "ذلا النظاـ االجتماعي الذي يدعم اإلبداع الثقايف ،فهو إذف ينظم أبواب اغبكم،
واالقتصاد (أي الزراعة والصناعة والتجارة واؼبالية) ،واألخالؽ ،وآداب السلوؾ ،والدين ،والفن ،واألدب،
واؼبوسيقى ،والعلم ،والفلسفة ،وىدفو التاريخ اؼبتكامل-أي تغطية صبيع نواحي النااط لاعب ما يف
منظور واحد ورواية موحدة" (جٖٔ ،ص ٖ) .ويرى ديورانت بعبارة ـبتصرة أف اغبضارة تعٍت صَتورة
الناس مواطنُت متمدنُت (ديورانتٕٓٓٔ ،ـ ،ص  ،)ٔٚوأف الًتبية نقل للحضارة ( Education is the
 )transmission of civilizationمن جيل آلخر ،وأف صبيع العلوـ تبدأ بالفلسفة وتنتهي بالفن
(.)Every science begins as philosophy and ends as art
وكذلا عرؼ ديورانت اغبضارة بأهنا "شعب لو نظاـ اجتماعي قامت عليو حكومة وقانوف ودين
وأخالؽ وعادات وتقاليد ونظاـ تعليمي ،مع إتاحة قدر كاؼ من اغبرية لإلبداع والتجربة وقدر كاؼ من
اغبرية لتكوين الصداقات وعالقات اغبب وأعماؿ اػبَت وتطويرىا ،وقدر كاؼ من اغبرية يُتيح إبداع فن
وأدب وعلم وفلسفة" (ج٘ٗ ،ص  .)ٕٜوينقل التعريف التايل "وليس التاريخ إال موكب الدوؿ
واغبضارات اليت تناأ وتزدىر مث تضمحل وتفٌت ،ولكن كالً منها زبلف وراءىا تراثاً من العادات
واألخالؽ والفنوف تتلقاه عنها اغبضارات اليت تأيت من بعدىا "فهي كالعدائُت يف سباؽ يسلم كل منهم
مصباح اغبياة إىل غَته" (ص ٖٖٖٔ).
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لقػػد انتبػػو ديورانػػت إىل غلػػو الغػػرب الػػذي أمهػػل ت ػراث الاػػرؽ ومل يعتػػربه أسػػاس اغبضػػارة .إف قصػػتنا
اغبضارية كبار تبدأ بالارؽ مػن منظػور ديورانػت وىػذه مالحظػة ثاقبػة انتقػد هبػا ربيػز الغػرب ضػد حضػارة
الاػػرؽ .كانػػت آسػػيا مسػػرحاً ألقػػدـ مدنيّػػة معروفػػة ،بػػل كػػذلا تلػػا اؼبػػدنيات كونػػت البطانػػة واألسػػاس
للثقافػػة اليونانيػػة والرومانيػػة .يعػػًتؼ ديورانػػت أف التعصػػب اإلقليمػػي الػػذي سػػاد كتابػػات الغ ػربيُت التقليديػػة
للتاريخ بسػبب الصػراعات جعلتهػا تبػدأ روايػة التػاريخ مػن اليونػاف وتلخػص آسػيا كلهػا يف سػطر واحػد .إنػو
يرى أنو "مل يعد ؾبرد غلطة علمية ،بل ردبا كػاف إخفاقػاً ذريعػاً يف تصػوير الواقػع ونقصػاً فاضػحاً يف ذكائنػا"

(مقدمػػة كتػػاب قصػػة اغبضػػارة) .ىػػذا الػرأي الاػػجاع الصػػائب يتفػػق مػػع معطيػػات األديػػاف السػػماوية حيػػث
شهد الارؽ نزوؿ الوحي وتعليم القيم ،وتعمَت اغبياة بالعلم واإلدياف.
إف مػػا خلػػص إليػػو ديورانػػت فيمػػا سػػبق وجػػد طريقػػو عنػػد بعػػض اؼب ػربُت الغ ػربيُت .لقػػد توصػػل بعػػض
الباحثُت اودثُت من مثل جورج جيمس إىل أف اؼبصريُت األوائػل  -ولػيس اليونػاف  -ىػم مصػدر اإلشػعاع
الًتب ػػوي يف الت ػػاريخ اإلنس ػػاٍل وأف س ػػقراط وأفالط ػػوف وأرس ػػطو نقل ػ ػوا إنت ػػاج اؼبصػ ػريُت ووض ػػعوه يف كت ػػبهم
(.)James, 1992

وتطرؽ ديورانت إىل قضية هناية اغبضارات فقاؿ "ما سبب اهنيار ىذه اغبضارات القددية الكثَتة؟
وقد أجاب فولٍت على ىذا السؤاؿ بقولو إهنا اهنارت بسبب اعبهل اؼببثوث يف شعوب ىذه اغبضارات
بفعل األدياف الغيبية اليت تدعمها حكومات استبدادية ،وبسبب صعوبة نقل اؼبعرفة من جيل إىل جيل.
واآلف وقد فقدت ىذه العقائد اػبرافية أساسها ،ويسرت الطباعة حفظ اؼبعرفة وانتقاؿ العناصر اغبضارية،
فإف على البار أف يأملوا يف بناء ثقافات (حضارات) دائمة قائمة على نظم أخالقية تفضي إىل امتداد
سيطرة اإلنساف على نزعاتو غَت االجتماعية وتساعده على التعاوف والوحدة خاصة وأف اؼبعرفة قادرة اآلف
على التطور واالنتاار" (جٖٗ ،ص ٖٔٓ).
طرح ديورانت سؤاال يف بداية كتابو أبطاؿ من التاريخ؛ ما ىي اغبضارة؟ وختم إجابتو بأنو "نستمد

القوة والتاجيع من منجزات اؼباضي وروائع تراثنا البهي إف اغبضارة يف حس ديورانت قصة رائعة عن
نساء نبيالت ورجاؿ عظاـ (ص ٕٕ) .وليس من قبيل االستطراد أو التكرار ربط قوؿ ديورانت بعبارة
اعبربيت يف مقدمة كتابو عجائب اآلثار يف الًتاجم واألخبار عندما أكد على الغرض من علم التاريخ

" الوقوؼ على األحواؿ اؼباضية من حيث ىي وكيف كانت وفائدتو العربة بتلا األحواؿ والتنصح هبا
وحصوؿ ملكة التجارب بالوقوؼ على تغلبات الزمن ليحًتز العاقل عن مثل أحواؿ الػهالكُت من األمم
اؼبذكورة .ويستجلب خيار أفعالػهم ويتجنب سوء أقوالػهم ويزىد يف الفاٍل و تهد يف طلب الباقي".
اغبضارة شبرة سعي إنساٍل ،واجتهاد مستمر ،وإبداع متميز.
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المحور الثاني :أبرز الخصائص التربوية للحضارات
ما أبرز اػبصائص الًتبوية للحضارات اإلنسانية من منظور وؿ ديورانت؟
تطرؽ ديورانت يف قصة اغبضارة للارؽ األدٌل فتناوؿ حياة السومريُت حيث كاف الكهنة يعلموف
الناس العلوـ ويلقنوهنم األساطَت .وخيلص ديورانت إىل أف "الكتابة أروع ما خلفو السومريوف ،ويبدو ىذا
الفن عندىم فناً عظيم الرقي صاغباً للتعبَت عن األفكار اؼبعقدة يف التجارة والاعر والدين .. .وخيلقوا من
ىذه كلها حضارة مل يكن القلم فيها أقل قوة من السيف" (ص جٕ ص ٖٗ) .وكانت تلحق دبعظم
اؽبياكل مدارس يعلم فيها الكهنة األوالد والبنات اػبط واغبساب ،ويغرسوف يف نفوسهم مبادئ الوطنية
والصالح ،ويعدوف بعضهم للمهنة العليا مهنة الكتابة .ولقد بقيت لنا من أيامهم األلواح اؼبدرسية وعليها
جداوؿ للضرب والقسمة ،واعبذور الًتبيعية والتكعيبية ،ومسائل يف اؽبندسة التطبيقية .ويستدؿ من أحد
األلواح اوتوية على خالصة لتاريخ اإلنساف الطبيعي وما كاف يتلقاه أطفاؿ ذلا العهد من ىذا العلم.
فقد جاء يف ىذا اللوح" :إف اإلنساف يف أوؿ خلقو مل يكن يعرؼ شيئاً عن خبز يؤكل أو ثياب تلبس،

فكاف الناس دياوف منكبُت على وجوىهم" (ج ٕ ،ص ٖٔ) .من منظور ديٍت مل يكن اإلنساف مهجيا
بل بدأت اغبياة عندما زود اهلل اإلنساف دبا حيتاجو من علم وعقيدة وعباده .إف عرض ديورانت يتجو كبو
الفكر الدارويٍت أكثر من التفسَت الديٍت.
ويف خض ػػم اغب ػػديث ع ػػن إس ػػهامات اغبض ػػارات تت ػػألق اغبض ػػارة اؼبص ػرية يف قص ػػة اغبض ػػارة .ق ػػاؿ
ديورانت عػن حضػارة مصػر :وكػاف مركػز اؼبػرأة عنػدىم أرقػى مػن مركزىػا عنػد كثػَت مػن األمػم يف ىػذه األيػاـ
ولػػيس شبػػة شػػعب قػػدَل أو حػػديث قػػد رفػػع منزلػػة اؼب ػرأة مثػػل مػػا رفعهػػا اؼبص ػريوف القػػدماء .فػػالنقوش تصػػور
النسػػاء يػػأكلن ويا ػربن بػػُت النػػاس ،ويقضػػُت مػػا حيتجنػػو مػػن اؼبهػػاـ يف الا ػوارع مػػن غػػَت رقيػػب علػػيهن وال
سالح بأيديهن ،وديارسن األعماؿ الصناعية والتجارية بكامل حريتهن .وكػاف النسػاء ديػتلكن ويػورثن ،وقػد
ارتقػػت حتابسػػوت وكليػػوبطرة عػػرش مصػػر ،وحكمتػػا وخربتػػا كمػػا حيكػػم اؼبلػػوؾ وخيربػػوف (انظػػر ديورانػػت،
جٕ ص ٗ .)ٜوىكذا شاركت اؼبرأة يف موكب اغبضارة.
يقػػوؿ سػػعيد اظباعيػػل علػػي (ٜٜٔٙـ) " إف للنسػػاء أثػػرىن اؽبػػاـ يف الًتبي ػػة اؼبص ػرية القدديػػة ،عل ػػى
أساس أف مركز اؼبرأة ومدى هنضػتها ىػو اؼبقيػاس ؼبػدى رقػي اغبضػارة وتقػدمها ومػن واجػب التػاريخ الًتبػوي
إذا أراد أف يعطي صورة صػادقة لًتبيػة شػعب مػن الاػعوب أف يهػتم بدراسػة حيػاة اؼبػرأة فيػو وأثرىػا يف تربيػة
األبناء .وىنا نلمس كيف كاف اؼبصريوف القدماء أوؿ من آمنوا برسالة اؼبرأة يف اجملتمػع فقػدروىا واعتػزوا هبػا
ورفعوا مكانتها وأعطوىا حقوقها ومارست واجباهتا .كانت اؼبرأة اؼبصرية دبثابػة الػدـ الػذي ػري يف عػروؽ
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الػػبالد ال تكػػاد سبػػس جانبػػا مػػن جوانػػب اغبيػػاة دوف أف ذبػػد للم ػرأة مكانػػة فيػػو فتب ػوأت مناصػػب الرجػػاؿ
واطلعت بالكثَت من التبعات" (ص ٓ٘ٔ)؟
وينقػػل ديورانػػت وصػػية تربويػػة مص ػرية ربػػذر الطفػػل مػػن عقػػوؽ والدتػػو وىػػي وصػػية تاػػهد باغبكمػػة
البالغػػة فتقػػوؿ "ينبغػػي لػػا أال تنسػػى أمػػا فقػػد ضبلتػػا طػػويال يف حنايػػا صػػدرىا وكنػػت فيهػػا ضبػػال ثقػػيالً؛
ػت شػػهورؾ ولػػدتا .مث ضبلتػػا علػػى كتفهػػا ثػػالث سػػنُت ط ػواال وأرضػػعتا ثػػديها يف فمػػا،
وبعػػد أف أسبمػ َ

وغ ػػذتا ،ومل تا ػػمئز م ػػن ق ػػذارتا .وؼب ػػا دخل ػػت اؼبدرس ػػة وتعلم ػػت الكتاب ػػة كان ػػت تق ػػف يف ك ػػل ي ػػوـ إىل
الاػعَت] جػاءت هبمػا مػن البيػت" (ج ٕ
جانب معلما ومعها اػببز واعبعة [اعبِ َعػةُ مػن األَشػربة وىػو نبيػذ َّ
ص  .)ٜٚومن الوصايا اؼبصرية الًتبوية اػبالدة اليت ياَت ؽبا ديورانػت مػا جػاء يف إحػدى الربديػات" :أفػرغ
قلبػا للعلػػم وأحبػو كمػػا ربػب أمػػا ،فػال شػػيء يف العػامل يعػػدؿ العلػم يف قيمتػػو"" .أمػا السػػعادة فػال تكػػوف
إال يف توجيػػو القلػػب إىل الكتػػب يف النهػػار والق ػراءة يف الليػػل" .إف األىرامػػات وسػػائر اإلبػػداعات اؼبص ػرية
القدديػػة ىػػي شبػػرة لاػػجرة وافػػرة الظػػالؿ جػػذورىا حػػب العلػػم وتربيػػة اإلبػػداع .ورغػػم مػػا سػػبق فػػإف اؼبػػنهج
التعليمي القدَل قاـ على العقاب البدٍل فبػا أفسػد الناشػئة أكثػر فبػا أصػلحهم .قػاؿ ديورانػت "وقػد جػاءت
تلا العبارة اؼبنمقة اللفظ يف إحدى اؼبخطوطات " :إف للاباب ظهرا ،وىو يلتفػت للػدرس إذا ضػرب...
ألف أذٍل الااب يف ظهػره" .وكتػب تلميػذ إىل مػدرس سػابق يقػوؿ" :لقػد ضػربت ظهػري ،فوصػل تعليمػا
إىل أذٍل" .وفبا يػدؿ علػى أف ىػذا التػدريب اغبيػواٍل  -كمػا يػرى ديورانػت  -مل يفلػح علػى الػدواـ مػا جػاء
يف إحدى الربديات اليت يأسف فيها مدرس ألف تالميذه السابقُت ال حيبوف الكتب بقػدر مػا حيبػوف اػبمػر
(ج ٕ  ،ص ٘ٓٔ – .)ٔٓٙ
كانت النظم يف اؽبند قدديا تبيح العقاب اعبسدي ومثلها مثل اغبضارة اؼبصرية وسائر اغبضػارات
القدديػة وكػاف اؼبعلمػوف يسػتخدموف العصػا ويصػبوف اؼبػػاء البػارد علػى اؼبػتعلم .وال ريػب أف الًتبيػة اإلسػػالمية
تػػرى أف ضػػرب األطفػػاؿ وسػػيلة غػػَت مرغػػوب فيهػػا يف اإلسػػالـ (عمػػرٕٓٓٓ ،ـ ،ص ٕٕ٘ .)ٕٖٓ ،ويف
اغبضػػارة الصػػينية "كانػػت أداة اؼبعلػػم عصػػا مػػن اػبيػػزراف .وكانػػت طريقػػة التعلػػيم اغبفػػظ عػػن ظهػػر قلػػب؛
فكاف األطفاؿ الصغار يواصلوف حفظ فلسفة اؼبعلم كونج ويناقاوف فيهػا مدرسػهم حػىت ترسػخ كػل كلمػة
مػػن كلماتػػو يف ذاك ػرهتم وحػػىت يسػػتقر بعضػػها يف قلػػوهبم .وكانػػت الصػػُت تأمػػل أف يػػتمكن صبيػػع أبنائهػػا،
ومنهم الػزراع أنفسػهم ،هبػذه الطريقػة القاسػية اػباليػة مػن اللػذة أف يصػبحوا فالسػفة وسػادة مهػذبُت ،وكػاف
الصيب خيرج من اؼبدرسة ذا علم قليل وإدراؾ كبَت ،جاىال باغبقائق ناضج العقل ،وتبُت على مػر الػزمن مػا
تنطوي عليو ىذه الطريقة من عيوب .فقد وجد الغػ سػبيلو إىل اغبكػم يف االمتحػاف ،وإف كػاف الغػ يف
االمتحاف أو يف تقديره يعاقب عليو أحيانا باإلعداـ (ديورانت ،جٗ ص ٖ.)ٕٛ٘ -ٕٛ
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كاف كونفوشيوس يُسمى باؼبعلم اؼببجل .تويف والده عندما كاف الصيب بعد يف الثالثة من عمره،
فاضطر كونفوشيوس للعمل بعد دواـ اؼبدرسة إلعالة والدتو .وؼبا بل العارين من عمره  ،بدأ ياتغل
بالتعليم  ،وازبذ داره مدرسة لو ،وكاف يتقاضى من تالميذه ما يستطيعوف أداءه من الرسوـ اؼبدرسية مهما
كانت ضئيلة .وكاف تعليمو مثل تعليم سقراط ،يتم شفاىا وليس بواسطة الكتب .تقوـ فلسفة
كونفوشيوس األساسية على اغبفاظ على األخالؽ والنظاـ االجتماعي من خالؿ نار التعليم ودير
اإلصالح بسلسلة من التغَتات تبدأ من البحث عن اغبقائق  ،مث اكتماؿ اؼبعارؼ ،مث تنمية الفكر ،مث
تطهَت القلب ،مث هتذيب النفس ،مث تنظيم شئوف األسرة ،مث إصالح حكم الوالية ،مث استقرار وسعادة
اإلمرباطورية (ديورانتٕٓٓٔ ،ـ ،ص .)ٖٓ ،ٕٛ
وبسط ديوارنت اغبديث عن اغبضارة اليونانية وتظهر روحها وأعالمها يف معظم اجمللدات بتجليات
متعددة .آمن اليوناف أف اإلنساف بال فضيلة يكوف أشد من اغبيواف وحاية ورجسا (ديورانتٕٓٓٗ ،ـ،
ص  .)ٜٙقدمت اغبضارة اليونانية أؼبع رواد الًتبية من مثل أرسطوطاليس الذي "كاف يف صدر النهار
يلقي على الطالب اؼبنتظمُت فيها دروساً يف موضوعات راقية ،ويف آخره يلقي ؿباضرات على صباعات
من الاعب أقل انتظاماً وأقل رقياً فبن يستمعوف إليو يف الصباح .وأكرب الظن أف ىذه اواضرات الثانية
كانت يف البالغة ،والاعر؛ واألخالؽ والسياسة ،وقد صبع يف ىذا البناء مكتبة كبَتة ،وأناأ ِ
فيو حديقة
للحيواف ومتحفاً للتاريخ الطبيعي ،وظبيت اؼبدرسة فيما بعد ،باللوقيوف  ،Lyceunكما ظبي الطالب
باؼباائُت وظبيت فلسفتهم باؼباائية نسبة إىل اؼبماشي اؼبسقوفة ( )Perptaoiاليت كاف أرسطوطاليس
حيب أف يسَت فيها مع طالبو وىو حياضرىم .وكاف أرسطو يطلب إىل تالميذه أف معوا اؼبعلومات يف
اؼبيادين العلمية اؼبختلفة وينسقوىا (ديورانت ،ص ٓ ،ٕ٘ٚديورانتٕٓٓٔ ،ـ ،ص .)ٕٔٚ

وأشار ديورانت إىل الااعرة اليونانية (سافو  (Sapphoفهي أشهر نساء اليوناف أصبعُت ،وكانت
بالد اليوناف بأصبعها تعظمها .ومن شدة توقها إىل اغبياة اؼبفعمة باغبركة والنااط أناأت سافو مدرسة
للفتيات ،تُعلمهن فيها الاعر واؼبوسيقى والرقص ،كانت تلا اؼبدرسة ىي أوؿ مدرسة للفتيات يف

التاريخ كلو .ومل تكن تسمي الطالبات فيها تلميذات بل كانت تسميهن الرفيقات ()Hetairai
(ديورانت ،ص ٖٓ ،ٜٔديورانتٕٓٓٔ ،ـ ،ص ٕ .)ٛتثبت الاواىد التارخيية يف حقل الدراسات
الثقافة أف للمرأة إسهامات مرموقة وبالتايل فإف عقلها اؼببدع ال يقل يف قدرتو عن عقل الرجل ،وإمنا
األوضاع االجتماعية واالقتصادية ،وسيطرة الرجل وطغيانو ىي اليت منعت ىذه القدرة من الظهور (إماـ،
ٕٜٓٓـ ،ص  )ٕ٘ٙباكل بارز ومستمر يف ميادين شىت.
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وإذا نظرنػػا كبػػو اغبركػػة الًتبويػػة عن ػد اليهػػود فنجػػد أنػػو "كانػػت ش ػريعة اليهػػود ربػػتم علػػى كػػل تلميػػذ
مزاولػػة حرفػػة يدويػػة ألف الدراسػػة والتعلػػيم الا ػريف ال يضػػمناف يف حػػد ذاهتمػػا اؼبعياػػة ،إف العمػػل حيفػػظ
لإلنس ػػاف فض ػػيلتو بينم ػػا يتح ػػوؿ اؼب ػػتعلم ال ػػذي أخف ػػق يف تعل ػػم التج ػػارة أو اغبرف ػػة إىل التا ػػرد واالحتي ػػاؿ
(ديورانتٕٓٓٗ ،ـ ،ص ٕٕٔ)" .وكاف أبراىػاـ زاكوتػو شخصػية عظيمػة فػذة يف ؾبػاؿ العلػم عنػد اليهػود
يف القرف اػبامس عاػر .وصبػع عنػدما كػاف يقػوـ بالتػدريس يف سػلمنقة (ٖ )ٔٗٚٛ -ٔٗٚكتابػو "التقػوَل
الدائم" وقد استعملت جداولو الفلكية ،كدليل للمالحػة يف رحػالت فاسػكودا" (ج ،ٕٙص ٓ .)ٔٚويف
اغبضػػارة اليهوديػػة ظػػل التلمػػود عػػدة قػػروف أسػػاس الًتبيػػة اليهوديػػة وجوىرىػػا .وكػػاف الاػػاب الع ػرباٍل ينكػػب
عليػػو سػػبع سػػاعات يف كػػل يػػوـ مػػدى سػػبع سػػنُت ،يتلػػوه ويثبتػػو يف ذاكرتػػو بلسػػانو وعينػػو؛ وكػػاف ىػػو الػػذي
يكوف عقوؽبم ِّ
وياكل أخالقهػم دبػا تفرضػو دراسػتو مػن نظػاـ دقيػق ،وإف كانػت طريقػة اؼبناقاػة الدينيػة قػد
ِّ
عملت على تضييق أفق العقل اليهودي واغبد من حريتو (جٗٔ ص .)ٖٜ

كتب يوسف زيداف يف موقعو على االنًتنت عن حقيقة الفلسفة اليهودية" :مل يكن اليهود فيها
إال أداة لتحقيق مآرب غربية مل يقدِّـ اليهود فكراً وال فلسفة ،وال فنّاً أو أدباً  ..بل أحيوا رموز طموحهم
الغابر ىف دو ٍلة سبتد من النيل إىل الفرات ،فتبتلع أرض العرب؛ ولوال أسلحةٌ غربية ،ورداءةٌ عربية ؛ ما متَّ
ؽبم من األمر شيء".
وتناوؿ ديورانت باستفاضة اغبضارة النصرانية .لقد عاٌل العامل النصراٍل من االضطهاد الديٍت لعدة
قروف وكاف اغبرؽ والقتل عالج اؽبرطقة (ديوانت ،جٕ٘ ،ص  .)ٕٕٔ ،ٕٓٓ ،ٜٔٗ ،ٜٔٗكانت
ؿبكمة التفتي اإلسبانيّة تقوـ بتفتي كل ـبزف للكتب ،وأمرت بإحراؽ الكتب اؼبوصومة باؽبرطقة
(ديورانت ،جٕ٘ ،ص ٕ٘٘) .أشار كتاب قصة اغبضارة إىل ؿبكمة التفتي وؿباكم التفتي أكثر من

ٕٓٗ مرة وىي مرتبطة بطغياف الكنيسة ودورىا بتقليص اغبريات ،وتقييد الفكر ،وتقمع اإلبداع العلمي
فبا انعكس على دوائر التعليم عرب عدة قروف.
وكانت السلطة الدينية تسيطر على أمور التعليم يف األقطار الكاثوليكية والكلفنية .ويف إقبلًتا
والبالد اللوثرية كاف رجاؿ الدين يديروف معظم التعليم ربت إشراؼ الدولة .ويف معظم اعبامعات تقريباً،
كاف مطلوباً من اؼبعلمُت والطلبة أف يعتنقوا اؼبذىب الرظبي ،وكانت الدولة والكنيسة كلتامها ربد من
اغبرية اعبامعية بدرجة كبَتة .وقضت اػبالفات الدينية على الصبغة العلمية للجامعات ،فاكبصر الطلبة
األسباف يف أسبانيا ،ومل يعد الطلبة اإلقبليز يلتحقوف وامعة باريس .وظلت أكسفورد حىت ٔٔٛٚ
تفرض على طالب الدرجة اعبامعية ،اؼبوافقة على مواد الكنيسة الرظبية .وماؿ الفكر األصيل اػبالؽ إىل
االختفاء من اعبامعات ،والتمس ملجأ يف األكاددييات اػباصة والدراسات غَت النظامية أو غَت النمطية.
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وسرعاف ما تأسست الحقا صبعيات ثقافية يف إقبلًتا وفرنسا وأؼبانيا بعثت الروح العلمية اؼبلهمة يف العلوـ
ووضعت األسس الفكرية والتكنولوجية للعامل اغبديث (ديورانت ،جٖٓ ،ص .)ٕٖٚ
كانت نظريات رجاؿ الكنيسة بوجو عاـ معادية للمرأة .....وكاف تومس أكوينػاس ،وىػو يف العػادة
رسوؿ الرضبة ،يتحدث عنها كمػا يتحػدث الرىبػاف ،فينزؽبػا مػن بعػض النػواحي منزلػة أقػل مػن منزلػة الرقيػق:
إف اؼبػرأة خاضػعة للرجػل لضػػعف طبيعتهػا ،اعبسػمية والعقليػػة معػاً (ٔٗ) .والرجػل مبػػدأ اؼبػرأة ومنتهاىػا كمػػا

أف اللّػػو مبػػدأ كػػل شػػه ومنتهػػاه ...وقػػد فػػرض اػبضػػوع علػػى اؼب ػرأة عمػػال بقػػانوف الطبيعػػة ،أمػػا العبػػد فلػػيس
كذلا ..و ب على األبناء أف حيبوا آباءىم أكثر فبا حيبوف أمهاهتم (باختصار ،ج ٔٙص .)ٔٛٚ

عصػػر التنػػوير ىػػي النقطػػة الفارقػػة والقفػػزة النوعيػػة يف اغبضػػارة األوربيػػة .كتػػب ديورانػػت "لقػػد بػػدأت
اليقظ ػػة بروج ػػر بيك ػػوف ال ػػذي ت ػػوىف يف ع ػػاـ ٗ ٕٜٔوك ػػربت وترعرع ػػت يف ليون ػػاردو (ٕ٘ٗٔ –)ٜٔ٘ٔ
وبلغ ػػت كماؽب ػػا يف فل ػػا ك ػػوبر نيك ػػوس (ٖ )ٖٔ٘ٗ – ٔٗٚوج ػػاليلو (ٗ )ٕٔٙٗ – ٔ٘ٙويف أحب ػػاث
جلربت (ٗٗ٘ٔ – ٖٓ )ٔٙيف اؼبغنطيسػية والكهربائيػة وأحبػاث فاسػيليوس (ٗٔ٘ٔ – ٗ )ٔ٘ٙيف علػم
التا ػريح وأحبػػاث ىػػاريف ( )ٔٙ٘ٚ – ٔ٘ٚٛيف الػػدورة الدمويػػة .وعنػػدما منػػت اؼبعرفػػة ،ضػػعف اػبػػوؼ،
وض ػػعف تفك ػػَت الن ػػاس يف عب ػػادة اجمله ػػوؿ وزاد يف ؿباول ػػة التغل ػػب علي ػػو وارتفع ػػت ك ػػل نف ػػس نا ػػيطة بثق ػػة
جديدة وربطمت اغبدود"" .وقاـ فرنسيس بيكوف أعظم عقل يف العصور اغبديثػة وقػرع اعبػرس الػذي صبػع
العقوؿ والذكاء ،وأعلن أف أوربا قد أقبلت على عصر جديد" (ديورانتٕٓٓٗ ،ـ ،ص .)ٛٛ
قاـ روجر بيكوف بالدعوة لتعليم حر ليربايل وطالب بتمويل البحث العلمي ورفع أجور اؼبعلمُت،
وتطوير اعبامعات (ديورانتٕٓٓٔ ،ـ ،ص " .)ٖٜٛكانت اؼبهمة اؼبميزة للجامعات واألكاددييات
والعلماء اإلنسانيُت يف عصر النهضة ىي صبع تراث العامل القدَل ،عامل اليوناف والروماف ،وترصبتو ونقلو
إىل جيل الاباب يف أوربا اغبديثة .وقد أقبزت ىذه اؼبهمة على وجو رائع ،وكاف الكاف عن وحي
العامل القدَل كامالً" "إف النهضة واإلصالح الربوتستنيت مها ينبوعا التاريخ اغبديث ،واؼبصدراف اؼبتنافساف
للتجديد الفكري واػبلقي الذي طرأ على اغبياة اغبديثة( " .ديورانت ،ج  ،ٕٚص ٕٔ.)ٕ٘ٗ ،

أبرز فرانسيس بيكوف أمهية التجربة والنتيجة اليت سبيز الفلسفة االقبليزية ،واليت بلغت ذروهتا يف
الفلسفة الرباصباتية (العملية) وىو اؼبذىب الذي يؤكد على أمهية اؼببادئ يف نتائجها العملية .قرر بيكوف
يف فلسفتو الًتبوية أف اؼبعرفة ىي العقل وأف اإلنساف ال يابع من لذة البحث والبحث عن اغبقيقة ىو
حبها وتعاقها .غاية تقدـ العلم سيادة اإلنساف عرب تعلم قوانُت الطبيعة .إف خطأ فالسفة اليوناف
الكبَت ىو أهنم صرفوا وقتا كبَتا يف النواحي النظرية ،والقليل من اؼبالحظة والبحث العلمي ،والفكر ينبغي
أف يكونا مساعدا للمالحظة ال بديال ؽبا .وأخَتا انتبو بيكوف إىل أف أسباب خطأ اإلنساف ناذبة من
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أربعة أوىاـ؛ أوىاـ القبيلة الناذبة من التسليم وعدـ الاا ،أوىاـ الكهف الناذبة من طبيعة اإلنساف
ومزاجو وعقلو وجسمو ،وأوىاـ السوؽ وىي الناذبة من اجتماع الناس بعضهم ببعض ،وأخَتا أوىاـ
اؼبسرح وىي اؼبرتبطة بالنظريات واألدلة اػباطئة اؼبتوارثة .آمن بيكوف أف مزاولة العلم بطريقة علمية
ستؤدي إىل اكتااؼ وسائل أفضل يف البحث .وقبل موتو كاف ماغوال بإجراء ذبارب عملية سريعة عن
حفظ اللحوـ يف الثلج (ديورانتٕٓٓٗ ،ـ ،ص ٕ.)ٔٔ٘ ،ٕٔٔ ،ٔٓٗ ،ٜٛ ،ٜ
ناأ مارتن لوثر اؼبصلح الديٍت الاهَت يف بيئة قاسية حيث التعليم بالعصا  ،والنربة القوية ،واغبياة
القاسية ويف كربه ربدى صكوؾ الغفراف ورفضها وبدأ يف التغيَت اعبذري بدافع من حب الدين وكسر
احتكاره واستغاللو ؼبنافع شخصية (ديورانتٕٓٓٔ ،ـ ،ص ٖٖٓ .)ٖٖٕ ،وقد أكبى لوثر باللوـ على
مدارس ذلا العهد الثانوية اليت تركز على تعليم اللغات القددية ،وقاؿ إهنا تعلم الطالب "من الالتينية
الرديئة ما يكفي إلعداده قسيساً وسبكينو من تالوة القداس ...ومع ذلا يظل طواؿ حياتو جهوالً
مسكيناً ال يصلح لايء" (ديورانت ،ج ،ٕٚص ٘) .ويرى ديورانت أف اإلصالح الديٍت بداية عصر
العقل.
لعب األدباء دورا عظيما يف تنمية الثقافة األوربية .تعلم الفونتُت (ٕٜٔٔٙ٘ - ٔٙـ) عادات
العارات من أنواع اغبيواف ،وتكهن يف تعاطف بغاياهتا ،ومهومها ،وأفكارىا ،فكاف كل ما عليو أف يفعلو
وىو يكتب أف ري الكالـ على ألسنو ىؤالء الفالسفة متعددي األرجل ،وأصبح "إيزوبا" [إيسوب
قصاص يوناٍل] آخر مذاباً بقصصو اػبرافية يف ذاكرة اؼباليُت .ومن قصص الفونتُت "بعد أف أنفقت
اعبرادة الصيف كلو غناء ،ألفت نفسها حُت أقبل الاتاء فبلقة [فقَتة] ال سبلا ذبابة ضئيلة وال دودة
حقَتة ،فمضت تاكو جوعها عبارهتا النملة وتسأؽبا إف أقرضتها شيئاً من اغبب تقتات بو حىت يقبل
اؼبوسم اعبديد .وقالت "سأرد لا ديٍت قبل اغبصاد ،وأقسم على ذلا بدين اغبيواف ومصلحتو ومبدئو".
أما النملة فلم تكن فبن يقرضوف ،وىذا أقل عيوهبا .لذلا قالت للسائلة "وماذا كنت تفعلُت يف
الصيف؟".

ووجدت الروح العلمانية يف أؼبانيا معرباً عنها يف شخص كرستياف توماسيوس فهو "أعظم اؼبعلمُت
األؼباف يف جيلو .فبعد أف طرد من موطنو يف ليبزج ؽبرطقاتو ،رحل إىل ىالو يف دولة براندنبورج-بروسيا
الناىضة (ٓ ،)ٜٔٙوأدت ؿباضراتو ىناؾ إىل إنااء اعبامعة ،وقد أصبح أشهر أساتذهتا ،واؼبناضل الذي
جعل منها أوؿ جامعة "حديثة" .وقد ىزأ بالسكوالستيو [مذاىب العصور الوسطى]  ،وأحل األؼبانية
ؿبل الالتينية لغة للتعليم ،وأصدر ؾبلة أؼبانية ،وأدخل الربامج العلمية يف اؼبنهج ،وكافح يف سبيل حرية
اؼبعلمُت والطالب يف التفكَت .ولقبو فردريا األكرب أبا التنوير األؼباٍل" (ديورانت جٖٖ ،ص .)ٜٔٙ
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وديضي ديورانت ليقدـ ومضات عن اغبركة التعليمية األوربية فيقوؿ "كاف بُت الصراعات الكثَتة
األساسية اليت شهدهتا فرنسا يف القرف الثامن عار ،ؿباولة الكنيسة االحتفاظ بسيطرهتا على التعليم ،إىل
جانب ؿباولة الفالسفة وغَتىم إهناء ىذه السيطرة والقضاء عليها .وبل الصراع ذروتو بطرد اليسوعيُت
من فرنسا يف ٕ ،ٔٚٙوتأميم اؼبدارس الفرنسية ،وغلبة التعليم العلماٍل يف الثورة الفرنسية" (ج ،ٖٙص
ٕ.)ٙ
وبعد الثورة الفرنسية تولت الدولة يف فرنسا "اإلشراؼ على التعليم بدالً من الكنيسة ،وعمدت
الدولة إىل أف ذبعل من ىذه اؼبدارس مراكز تربوية لتنمية الذكاء وتعميق األخالؽ ،وترسيخ الوطنية.
وقامت بإعادة تنظيم التعليم حىت حيدث "التق ّدـ الدائم اؼبستمر يف ؾباؿ التنوير ··· فالتعليم ال بد أف

يكوف مباحاً للفرنسيُت كلهم وعلى قدـ اؼبساواة····· إننا نعوؿ عليو كثَتا ليكوف متمايا مع طبيعة
حكومتنا ومبادىء صبهوريتنا الراقية" ويف سنة ٖ ٜٔٚـ صدر بياف وعل التعليم االبتدائي ؾبانيا وإلزاميا
لألوالد كلهم .أما البنات فكاف من اؼبتوقع أف تعلمهن أمهاهتن أو يتلقوف التعليم يف األديرة أو على يد
معلمُت خصوصيُت (جٖٗ ،ص ٕ·)ٕٚ
كانت فرنسا "قد ملت الفكر الكالسيكي واالنضباط األرستقراطي .فأتاح سبجيد روسو للوجداف
ربرراً للغرائز اؼبكبوتة ،والعاطفة اؼبكظومة ،واألفراد والطبقات اؼبظلومة .وأصبحت "االعًتافات" كتاب
الوجداف اؼبقدس كما كانت "اؼبوسوعة" العهد اعبديد لعصر العقل .وال يعٍت ىذا أف روسو رفض العقل،
فهو على العكس وصفو بأنو عطية إؽبية ،وقبلو حكماً هنائياً ،ولكنو أحس أف نوره البارد يف حاجة إىل
دؼء القلب ليلهم العمل والعظمة والفضيلة .وبعد نار "أميل" أرضعت األمهات الفرنسيات أطفاؽبن،
حىت يف دار األوبرا ،وفيما بُت األغباف .وأطلق الطفل من سجن أقمطتو ،وقاـ أبواه على تربيتو بأنفسهم.

فإذا التحق باؼبدرسة حظي بالتعليم "على طريقة روسو" يف سويسرا أكثر منو يف فرنسا ،وؼبا كانت النظرة
لإلنساف اآلف تعده خَتاً بطبيعتو ،فإف التلميذ وجب أف ينظر إليو ال على أنو عفريت صغَت مااكس بل
مالؾ رغباتو ىي صوت اهلل .ومل تعد حواسو تداف ألهنا أدوات الايطاف ،بل تعد أبواباً للخربات اؼبنَتة

وؼبئات اؼبباىج الربيئة .ووفقاً للنظرة اعبديدة ال تعود حجرات الدرس سجوناً .أما التعليم فيجب أف عل
طبيعياً وساراً بتفتيح حب االستطالع والقوى الفطرية وتاجيعها .وأما حاو الذاكرة باغبقائق ،وخنق
الفكر بالعقائد القطعية ،فيجب أف حيل ؿبلها التدريب على فنوف اإلدراؾ اغبسي ،واغبساب ،والتفكَت.
و ب أف يتعلم األطفاؿ من األشياء ال من الكتب كلما أمكن -من النبات يف اغبقل ،والصخور يف
الًتبة ،والغيوـ والنجوـ يف السماء .وقد حفز التحمس ألفكار روسو الًتبوية بستلوتزي وماريا مونتسوري
يف إيطاليا ،وجوف ديوي يف أمريكا؛ و "الًتبية التقدمية" ىي جزء من تراث روسو ،وقد ناأ فروبل نظاـ
رياض األطفاؿ يف أؼبانيا ،ومنها انتار يف العامل الغريب طوالً وعرضاً (ج ٕٗ ،ص ٗ.)ٖٚ
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ومن ىنا ندرؾ أف نقل الًتبية من النظرية إىل التطبيق قفز بأنظمة التعليم وصنع منها قوة حضارية
بعد ـباض عسَت.
المحور الثالث :الحضارة اإلسالمية

ما أبرز ظبات اغبضارة اإلسالمية من منظور ويل ديورانت؟
تعػد اغبضػػارة العربيػػة اإلسػػالمية جػػزءا مهمػػا مػن اؼبسػػَتة اإلنسػػانية اػبصػػبة ورغػػم اػبصػػومات الفكريػػة
للمستارقُت مع اإلسالـ نفسػو إال أف بعضػهم كاػف عػن جوانػب العظمػة غبضػارتنا رغػم إغفػاؽبم للكثػَت
منهػػا وال شػػا أف اإلحاطػػة تعجيػػز .ويف سػػياؽ اؼبقارنػػة بػػُت اغبضػػارات وبلغػػة حاظبػػة يبػػُت ديورانػػت تفػػوؽ
الثقافة اإلسالمية يف القروف الوسطى .فمن منظوره كاف الفن والثقافة يف بالد اإلسالـ أعػم وأوسػع انتاػاراً
بػػُت النػػاس فبػػا كانػػا يف الػػبالد اؼبسػػيحية يف العصػػور الوسػػطى؛ فقػػد كػػاف اؼبلػػوؾ أنفسػػهم خطػػاطُت ،وذبػػاراً،
وك ػػانوا أطبػ ػػاء ،وك ػػاف يف مقػ ػػدورىم أف يكون ػ ػوا فالسػ ػػفة (جٖٔ ص ٕ )ٖٛنظ ػ ػرا لقػ ػػوة إع ػػدادىم ،وسػ ػػعة
فكرىم.
أدرؾ ديورانػػت أف اإلس ػػالـ حي ػػث عل ػػى العل ػػم (جٖٔ ص  ،)ٔٙٚمػػا ي ػػوحي برؤي ػػة موفق ػػة ألس ػػس
اغبضػػارة اإلسػػالمية ومنػػابع اؼبعرفػػة فيهػػا .يعتقػػد ديورانػػت أف الكثػػَت مػػن اؼبخطوطػػات الًتاثيػػة اإلسػػالمية إمػػا
مفقػػودة أو ـبطوطػػة والاػواىد علػػى ذلػػا كثػػَتة .قػػاؿ ديورانػػت "وإف فبػػا يؤسػػف لػػو أف يكػػوف علمنػػا بتلػػا
القروف الثالثة (ٓ٘ )ٔٓ٘ٓ-ٚاليت ازدىر فيها التفكَت اإلسالمي ناقصاً كل النقص .ويرجػع سػبب ذلػا
إىل أف آالف ػاً م ػػن اؼبخطوط ػػات العربي ػػة يف العل ػػوـ ،واآلداب ،والفلس ػػفة ال ت ػزاؿ ـبب ػػوءة يف مكتب ػػات الع ػػامل
اإلسػػالمي .ففػػي اسػػطنبوؿ وحػػدىا ثالثػػوف مػػن مكتبػػات اؼبسػػاجد ،مل يػ َػر الضػػوء مػػن ـبطوطاهتػػا إال النػػزر
اليسػػَت ،ويف القػػاىرة ،ودماػػق ،واؼبوصػػل ،وبغػػداد ودؽبػػي ،ؾبموعػػات ضػػخمة ،مل يعػ َػن أحػػد حػػىت بوضػػع
فهارس ؽبا (جٖٔ ص ٕٕٔ).
ال شا َّ
األمػة إىل منحػٌت
أف بعض األحداث التَّا ِر ِخييَّة ال ديكػن نسػياهنا ولعبػت دوراًكبػَتاً يف دخػوؿ َّ

تػارخيي أعاقهػػا مػن إسبػػاـ مسػَتهتا اغبضػػارية .لقػد اخػػًتؽ ىوالكػو حفيػػد جنكيػز خػػاف البلػداف وأحػػرؽ اؼبػػدف
ومزقهػػا الواحػػدة تلػػو األخػػرى وىجػػم علػػى بغػػداد عاصػػمة العلػػم سػػنة  ٙ٘ٙىػ ػ = ٕٔ٘ٛـ يف
اإلسػػالمية َّ
عامػة .ذكػػر وؿ ديورانػػت َّ
أف ىوالكػػو
عهػػد اؼبستعصػػم بػػاهلل آخػػر اػبلفػػاء العبَّاسػػيُت وكػػاف فيهػػا  ٖٙمكتبػػة َّ
السػلب والنَّهػب والقتػل أربعػُت يومػاً كاملػة فتكػوا فيهػا بثمامنائػة ألػف مػن أىلهػا علػى
وجنوده "أعملوا فيها َّ
الاػعراء...ولسػػنا
الاػاملة آالؼ مػػن الطُّػالَب والعلمػػاء و ُّ
حػ ِّػد قػػوؿ بعػػض اؼبػػؤرخُت .وىلػػا يف ىػػذه اؼبذحبػػة َّ
نع ػػرؼ َّ
أف حض ػػارة م ػػن اغبض ػػارات يف التَّ ػػا ِريخ كل ػػو ق ػػد عان ػػت م ػػن التَّػ ػدمَت الفج ػػائي م ػػا عانت ػػو اغبض ػػارة
اإلسالمية على أيدي اؼبغوؿ" (ص ٖٖٔٔ) .وىذه شهادة مهمة تتسم بالدقة واؼبوضوعية.
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ويف باب انتقاؿ اؼبعارؼ وناأة اللغات القومية أفرد وؿ ديورنت فصال كامال عن عامل الكتب
والًتصبة واؼبدارس يف العصور الوسطى ودور اغبضارة اإلسالمية يف ذلا (ج  ٔٙص  .)ٕٚ – ٛأشار
ديورانت يف عارات اؼبرات إىل ابن رشد وؿباولتو التوفيق بُت الدين والفلسفة وجهوده الرائعة يف شرح
كتب سقراط (ديورانت ،ص  )ٗٛٓٙواؼبعروؼ أف شروح ابن رشد كانت معتمدة عند اؼبعلمُت يف
باريس وجامعات إيطاليا (أولَتئٜٕٛ ،ـ ،ص  .)ٕٜٗوكتابا الافاء والقانوف البن سينا مها أرقى ما
وصل إليو التفكَت الفلسفي يف العصور الوسطى ،ومها من أعظم البحوث يف تاريخ العقل اإلنساٍل
(ديورانت ،جٖٔ ص ٕٔٔ ،ج ،ٕٚص  .)ٔ٘ٚوربدث ديورانت عن اغبافظ الاَتازي وعاقو للحرية
(ج ،ٕٙص ٖٗ) وال زاؿ الفكر الغريب شديد اإلعجاب وكثَت االنتفاع من شعر وحكمة الاَتازي
(كويفٕٓٓٙ ،ـ ،ص ٗ.)ٖٕٛ ،ٚ
ولكن االسم الالمع يف كتابة التاريخ يف القرف الرابع عار ىو عبد الرضبن بن خلدوف يف تصور
ديورانت .فهنا قبد رجالً ذا وزف وقيمة حىت يف أعُت أىل الغرب رجالً عركتو التجارب والسياحة وفن
اغبكم الذي مارسو عملياً ،وىو مع ذلا حسن االطالع على الفن واألدب والعلوـ والفلسفة يف عصره،

يكاد حييط باعبوانب اإلسالمية يف ىذا كلو يف "تاريخ للعامل" .وإف مولد مثل ىذا الرجل يف تونس
(ٕٖٖٔ) وارتفاع مكانتو ىناؾ ،ليوحياف إلينا بأف ثقافة مشايل أفريقية مل تكن ؾبرد صدى لإلسالـ يف
آسيا ،بل كاف ؽبا طابع وحيوية خاصتاف هبا (ج ،ٕٙص " .)ٚٙواؼبقدمة واحدة من الروائع يف األدب
اإلسالمي ويف فلسفة التاريخ ،فهي إنتاج "حديث" إىل درجة مذىلة لعقلية عاشت يف العصور الوسطى.
ويرى ابن خلدوف أف التاريخ "فرع ىاـ من الفلسفة" ،وينظر نظرة عريضة واسعة إىل مهمة اؼبؤرخ"
(ديورانت ،ج .)ٚٛ ،ٕٙوبعد أف ينتقد ديورانت بعض أفكار ابن خلدوف مل يسعو إال أف يقرر يف
اػبتاـ أنو "ولكي تستعيد تقديرنا وإجاللنا البن خلدوف ،حري بنا أف نتساءؿ فقط عن أي عمل
مسيحي يف القرف الرابع عار ديكن أف يضارع "اؼبقدمة" ...ومهما يكن من أمر فقد أحس ابن خلدوف،
ولو بعض اغبق ،أنو خلق علم االجتماع .إننا ال نستطيع ،يف أي أدب كاف قبل القرف الثامن عار،
العثور على فلسفة للتاريخ ،أو على منهج لعلم االجتماع ،ديكن أف يباري يف قوتو ومداه ودقة ربليلو
منهج ابن خلدوف .إف رائد فلسفة التاريخ يف عصرنا قد حكم على مقدمة ابن خلدوف بأهنا أعظم
تأليف من نوعو أنتجو عقل بعد يف أي زماف أو مكاف .وقد يقارف بو كتاب ىربرت سبنسر "مبادىء
علم االجتماع"  ،ٜٔٛٙ-ٔٛٚٙولكن كاف لسبنسر معاونوف كثَتوف ...أىم مؤلف تارخيي يف العصور
الوسطى" ىو مقدمة ابن خلدوف" (ج ،ٕٙص ٘.)ٛ
من الغريب أف ىذه االعًتافات الثمينة لديورانت واؼبنثورة يف كتابو قصة اغبضارة ال قبدىا بارزة يف
كتابيو قصة الفلسفة وأبطاؿ من التاريخ الذي ىو آخر كتاب لديورانت.
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وصف ديورانت جانبا من عبقرية وعظمة وضخامة اغبضارة اإلسالمية ،ووضح ازدىار التعليم
والثقافة واآلداب وأشار إىل أف رشيد الدين اؼبولود سنة  ٕٔٗٚيف مهذاف ،شيد يف إحدى الضواحي
شرقي تربيز حياً أظباه "ربع الرشيد" ،وىو مركز جامعي فسيح .ويف رسالة لو ؿبفوظة يف مكتبة كمربدج
يصف ىذا اؼبركز فيقوؿ " :شيدت فيها اغبمامات الصحية واغبدائق الغناء واؼبخازف واؼبطاحن ومصانع
النسيج والورؽ .ونزح الناس من كل حدب وصوب إىل ىذا الربع ،وكاف من بينهم مائتاف من قراء
القرآف .وزودنا باؼبساكن ٓٓٗ آخرين من العلماء ،يف شارع ظبي "شارع العلماء" .وأجرينا على ىؤالء
صبيعاً رواتب يومية وأرزاقاً وـبصصات سنوية للمالبس ،ومبال من اؼباؿ لاراء الصابوف واغبلوى .وأتينا
كذلا بألف طالب ،وأصدرنا األوامر بصرؼ األرزاؽ واؼبخصصات اليومية ؽبم ،حىت يتفرغوا يف راحة
وأماف ،لطلب العلم ونفع الناس بو .كما حددنا كذلا ،من الطلبة ،وكم منهم يدرسوف مع كل أستاذ
أو معلم (ديورانت ،ج ،ٖٔ ،ٕٙباختصار).
وتناوؿ ديورانت اغبضارة العثمانية فقاؿ " كانت هتيئة السبل لتحصيل العلوـ واؼبعارؼ أو نقلهما
ىي أضعف حلقة يف اغبضارة العثمانية .وكاف التعليم الاعيب مهمالً بصفة عامة .وضآلة العلم واؼبعرفة

أمر خطَت .وكاف التعليم على األغلب مقصوراً على الطالب الذين يقصدوف إىل دراسة الًتبية أو القانوف
أو اإلدارة ،وكانت مناىجها طويلة قاسية .وقضى ؿبمد الثاٍل وسليماف وقتاً طويالً يف إعادة تنظيم
اؼبدارس وربسينها .ونافس الوزراء سادهتم السالطُت يف إغداؽ اؽببات على ىذه الكليات أو اؼبدارس
اؼبلحقة باؼبساجد .ونعم اؼبدرسوف يف ىذه اؼبعاىد دبراكز اجتماعية ومالية أعلى من نظرائهم يف العامل
اؼبسيحي الالتيٍت .وكانت ؿباضراهتم تنصب رظبياً على دراسة القرآف ،ولكنهم سعوا كذلا إىل دراسة
اآلداب والرياضيات والفلسفة ،ولكن خر يهم ،ولو أهنم كانوا أكثر ربصيالً يف فروع الدين منهم يف
العلوـ ،ساروا جنباً إىل جنب مع الغرب يف اؽبندسة وفن اغبكم" (ج  ،ٕٙص ٕٓٔ.)ٕٔٔ-
والتعليم عند اؼبسلمُت يف القرف الثامن عار يف كتابات ديورانت ىيمن "عليو رجاؿ الدين الذين
آمنوا بأف أضمن سبيل لتكوين اؼبواطنُت الصاغبُت أو األتباع األوفياء القبيلة ىي ترويض اػبلق ال ربرير
الفكر .وكاف رجاؿ الدين قد انتصروا يف معركتهم مع العلماء والفالسفة واؼبؤرخُت الذين ازدىروا أياـ
اإلسالـ الوسيط ،فانتكس الفلا إىل التنجيم ،والكيمياء إىل اػبيمياء ،والطب إىل السحر ،والتاريخ إىل
األساطَت .ولكن يف كثَت من اؼبسلمُت حلت اوكمة الصامتة ؿبل التعليم والتفقو يف اؼبعرفة .وكما قاؿ
داويت اغبكيم البلي " :إف العرب والًتؾ ،الذين كتبهم ىي وجوه الرجاؿ ...والذين شروحهم وتفاسَتىم
ىي األقواؿ اؼبأثورة السائرة ومئات األمثاؿ اغبكيمة القددية السائدة يف عامل الارؽ ،ىؤالء قريبوف من
إدراؾ اغبقائق اإلنسانية .إهنم شيوخ راسخوف يف اغبكمة وىم ال يزالوف شباباً ،وال ينسوف بعد ذلا إال
القليل فبا تعلموا" .وقد أكد ورتلي مونتجيو يف خطاب كتبو عاـ  ٔٚٔٚألديسوف أف "الرجاؿ ذوي
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الاأف من األتراؾ يبدوف يف أحاديثهم مهذبُت ال يقلوف ربضراً عن أي رجاؿ التقيت هبم يف إيطاليا"،
أجل فاغبكمة ليس ؽبا وطن" (جٔٗ ،ص .)ٚ
الكثَت من عبارات ديورانت قدمت للقارئ تألق اغبضارة اإلسالمية يف فضاء التاريخ اإلنساٍل ومن
ِ
ذلا قولو " َّ
ظل اإلسالـ
إف قياـ اغبضارة اإلسالمية واضمحالؽبا ؼبن الظواىر الكربى يف التَّاريخ ،لقد ّ
طبسة قروف من عاـ ٓٓ ٚإىل عاـ ٕٓٓٔ يتزعَّم العامل كلو يف القوة والنّظاـ وبسطة اؼبلا وصبيع الطّباع
الرحيم والتَّسامح الدِّيٍت واآلداب والبحث
واألخالؽ ويف ارتفاع مستوى اغبياة ويف التَّاريع اإلنساٍل َّ
العِ ِ
لمي والعلوـ والطِّب وال َفلسفة " (ص ٕٖٖٔ).

معظػػم النقػػاط الػػيت تناوؽبػػا ديورانػػت عػػن الًتبيػػة اإلسػػالمية (حػػب العلػػم ،اؼبكتبػػات ،ابػػن خلػػدوف)
ذكرىػا عمومػا الباحػث ري ميسػ وزميلػو دويػت ألػن ( )Ray Muessig & Dwight Allen, 1962وقبػد
صػػداىا يف دراسػػة دونالػػد ىػػل ( )Hill, 1994وتتضػػمن بعػػض تلػػا الكتابػػات اإلشػػادة دبعطيػػات اغبضػػارة
اإلسػػالمية إشػػادة منقطعػػة النظػػَت .يػػرى الكثػػَت مػػن الغ ػربيُت أف أوربػػا ولػػت وجههػػا شػػطر اؼبراكػػز اإلسػػالمية
التعليميػػة لكػػي تسػػتعيد الكثػػَت مػػن تراثهػػا الضػػائع ولكػػي تػػتعلم مػػن تقػػدـ اؼبسػػلمُت يف الرياضػػيات والطػػب
والعلوـ (إسبوزيتوٕٕٓٓ ،ـ ،ص  ،٘ٙرمضاف وجامع ٜٜٔ٘ ،ـ ،سعد  ٜٜٜٔ ،ـ ،ص ٔ.)ٕٙ
ال ريب أف جهد وؿ ديورانت  -شأنو شأف أي جهد باري -يتضمن سقطات يدركها القارئ
اللبيب والباحث الناقد .إنو يورد أحيانا الغرائب اجملافية للصواب من مثل قولو " وكما أطلق الربوتستانت
على مذىبهم اسم "الدين اغبق" ،ازبذ الايعة اسم "اؼبؤمنُت" (اؼبعتقدوف اغبقيقيوف) .وال يؤاكل
اؼبتمسا دبذىبو سنياً أبداً ،وإذا وقع ظل مسيحي على طعاـ شيعي وجب أف ينبذ الطعاـ على أنو
دنس" (ج .)ٜٖ ،ٕٙوكذلا من األفكار الركيكة قولو "وينفخ اإلسالـ يف الناس روح الاجاعة اؼبفعمة
باألمل زمن اغبرب ،ولكنو كاف يغرس يف نفوسهم وقت السلم روح التسليم بالقضاء والقدر اليت تثبط
من عزائمهم ( " ...جٖٓ ،ص .)ٖٔٙ
ويقوؿ ديورانت "حيكى أف اػبليفة عمر [بن اػبطاب رضي اهلل عنو] حُت ُسئل يف أمر مكتبة
اإلسكندرية وما يفعلو هبا أجاب" :وأما الكتب اليت ذكرهتا فإف كاف فيها ما يوافق كتاب اهلل ففي كتاب
اهلل عنو غٌت ،وإف كاف فيها ما خيالف كتاب اهلل فال حاجة إليها فتقدـ بإعدامو" (ج  ،ٖٜص ٕٗ).
يزعم كثَت من اؼبستارقُت أف عمرو بن العاص ىو الذي أحرؽ اإلسكندرية بعد أف استأذف عمر بن
اػبطاب ،وىذا الزعم مرفوض ألف عمرو بن العاص حُت دخل اإلسكندرية يف العاـ ٓٗ ٙميالدية مل
د أثراً للمكتبة اليت كانت قد ىدمت قبل دخولو بثالشبائة عاـ .إف التاريخ اإلنساٍل مل يسجل حالة

تدمَت مكتبة أو حرؽ ؼبكتبة على يد الفاربُت اؼبسلمُت على مر العصور ،ولو كانوا يفعلوف ذلا النتهت
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حضارات وثقافات كاف ؽبم الفضل يف اغبفاظ عليها .إف اغبرؽ كاف يف زمن يوليوس قيصر (آغا،
ٕٜٓٓـ ،الناميٕٓٓٙ ،ـ ،ص .)ٜ
ويف اؼبقابل قبد ديورانت بذكاء ينفي عن اغبياة اإلسالمية ما أصاب الغرب من بالء ؿباكم
التفتي فيقوؿ عن الدولة العثمانية "وقاـ بُت اغبُت واغبُت من ذوى التفكَت اغبر من يتحدث بصراحة
بالغة ،ولكن نادراً ما كاف حيكم عليو باإلعداـ" (ج ،ٕٙص ٓٔٔ) .يتصف حكم اؼبسلمُت كما يقرر

ديورانت بالتسامح مع األدياف (ٕٗٓٓـ ،ص  .)ٔٔٚوبثقة يقوؿ ديورانت عن ظباحة العامل اإلسالمي
"سبتع اؼبسيحيوف يف العامل اإلسالمي بتسامح ديٍت ما كاف حاكم مسيحي ليحلم دبنحو للمسلمُت يف أي
بلد مسيحي .من ذلا ،على سبيل اؼبثاؿ ،أف اؼبسلمُت كاف ؽبم يف أزمَت ٘ٔ مسجداً ،وللمسيحيُت ٚ
كنائس ولليهود  ٚمعابد .وكانت السلطات يف تركيا والبلقاف تتوىل ضباية الكنيسة اليونانية األرثوذكسية
ضد أي ربرش أو إزعاج أثناء العبادة" (جٖٓ ،ص .)ٖٔٙ
المحور الرابع :تنمية األسرة

كيف ساىم الفكر الًتبوي عرب العصور يف تنمية األسرة؟

يقوؿ كنفوشيوس "إذا قاـ البيت على أساس سليم أمن العامل وسلم" (ديورانت ،جٗ ص ٘.)ٕٙ
وقاؿ فرانسيس بيكوف "يكرب اإلنساف سبع سنوات يف أفكاره يف اليوـ األوؿ من زواجو" (ديورانت،
ٕٗٓٓـ ،ص ٘ )ٜألف يتعلم حقيقة ضبل اؼبسئولية ويستاعر ذلا .لقد أحس جاف جاؾ روسو بعد
سلسلة من األخطاء الفادحة يف حياتو األسرية "أف الرجل الذي يستطيع تربية أوالده ربت بصره رجل
سعيد جداً .وكتب إىل أـ شابة يقوؿ :إف أصبل أسلوب يف اغبياة ديكن أف يوجد ىو أسلوب األسرة..
فما من شيء يندمج معنا بأشد وأثبت من أسرتنا وأبنائنا" (ديورانت ،جٕٗ .)ٖٙٗ ،ورغم تغَت األحواؿ
وتبدؿ الزماف تظل األسرة أساس اجملتمع والوحدة الرئيسة لو .ىذا أمر الزب ،وحقيقة ال تنفصم عن
الواقع وال تنفصل عن اجملتمع.
سئل ديورانت أف يلخص اغبضارة فقاؿ":ىي هنر ذو ضفتُت ديتله أحيانا بدماء الناس الذين
يقتلوف ويسرقوف ويصيحوف ويفعلوف أشياء يسجلها اؼبؤرخوف عادة .ولكننا قبد على الضفتُت يف الوقت
ذاتو أناسا ال حيس هبم أحد وىم يبنوف البيوت ،وديارسوف اغبب واعبنس ،ويربوف األطفاؿ ،ويتغنوف
باألغاٍل ،وينظموف الاعر ،بل ينحتوف التماثيل.وقصة اغبضارة ىي قصة ما حدث على الضفتُت .ولكن
اؼبؤرخُت متاائموف ،ألهنم يتجاىلوف الضفاؼ ويتعلقوف بالنهر" (دروي ٕٓٓٛ ،ـ).
كانت نتائج الثورة الصناعية ضخمة ال سيما على بنية األسرة .الحظ ديورانت أفوؿ مشس األسرة
فقاؿ " كانت األسرة يف النظاـ الزراعي ىي وحدة اإلنتاج االقتصادي كما كانت وحدة االستمرار العرقي
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والنظاـ االجتماعي؛ وكانت تعمل صباعة على األرض خاضعة للنظاـ الذي يفرضو األبواف والفصوؿ؛
وقد علمت التعاوف وشكلت اػبلق .أما النزعة الصناعية فقد جعلت الفرد والاركة مها وحديت اإلنتاج،
وفقد األبواف واألسرة األساس االقتصادي لسلطتهما ووظيفتهما األخالقية .وإذ أصبح تاغيل األطفاؿ
غَت ؾبز يف اؼبدف مل يعد األطفاؿ نفع اقتصادي .وانتار ضبط النسل .وإذ حرر ربديد األسرة واألجهزة
اؼبيكانيكية اؼب رأة من مهوـ األمومة وواجبات البيت ،فقد جذبت إىل اؼبصانع واؼبكاتب؛ وكاف التحرير
معناه التصنيع".
وراح ديورانت يصف التغيَتات اليت أصابت وظيفة األسرة وحيللها؛ "وإذ استغرؽ األبناء فًتة أطوؿ
حىت يصلوا إىل االعتماد على ذواهتم اقتصادياً فإف الفًتة اليت طالت بُت النضج البيولوجي واالقتصادي
جعلت العفة السابقة للزواج أشق ،وحطمت الناموس األخالقي الذي كاف فبكناً يف اؼبزرعة بفضل
النضج االقتصادي اؼببكر ،والزواج اؼببكر ،والعقوبات الدينية ووجدت اجملتمعات الصناعية نفسها منساقة
على غَت ىدى يف فًتة فاقدة غبس اؼبسئولية األخالقية ،بُت ناموس أخالقي حيتضر وآخر جديد مل
يتاكل بعد" (ديورانت ،جٕٗ ،ص  .)ٖٖ-ٕٜىذا التحليل االجتماعي من منظور اقتصادي
لالنتكاسة األخالقية يوحي حبرص ديورانت على وصف وتعليل الظواىر االجتماعية .ولعل تنامي الزواج

العريف ،واؼبسيار ،والفرند فضال عن السلوكيات اعبنسية األخرى بُت الاباب وطلبة اعبامعات يف
اجملتمعات العربية يدؿ على الضيق االقتصادي أو تعقد اغبياة وصعوبة الزواج اؼببكر وناوء توترات
اجتماعية جديدة يف اجملتمعات اوافظة اليت بدأت األخالقيات فيها تتبدؿ وتأخذ مساحات أكرب من
اغبرية ومل يعد الدين فيها اؼبوجو األساس للسلوؾ كما كاف الوضع يف بعض الفًتات اؼباضية .إف ربمل
التبعات الزوجية يف وقت مبكر أحصن للزوجُت وآمن للمجتمع ،وكاف ميسورا قدديا وأصبح شاقا حديثا.
ومهما يكن األمر فإف العالقة بُت األخالؽ واالقتصاد عالقة وثيقة من صبلة وجوه انتبو ؽبا ديورانت يف
ربليالتو وىو يتناوؿ األحداث التارخيية بالتفسَت والتعليل على كبو بارع فلم يكن ديورانت مؤرخا يقدـ
اغبقائق التارخيية فحسب بل كاف عاؼبا اجتماعيا وفيلسوفا واقعيا يسعى لفهم السلوؾ االجتماعي يف
سياقو االقتصادي والديٍت والنفسي والثقايف فبا جعل ديورانت هبذا الصنيع صاحب منهج تقدمي يتسم
بالاموؿ يف معاعبة القضايا وىو اؼبنهج الذي حيتاج إليو الباحث يف دراساتو اؼبعمقة لسرب غور التغَتات
الفردية واجملتمعية على حد سواء.
وإذا عرجنػا إىل تربيػػة الطفػل فيكاػػف وؿ ديورنػت عػػن طػرؼ مػػن الًتبيػة القدديػػة قػائال "والطفولػػة يف
اعبماعػػة البدائيػػة تتعػػرض لكثػػَت مػػن األخطػػار واألم ػراض ،ونسػػبة الوف ػػاة فػػيهم عاليػػة؛ والا ػػباب يف تل ػػا
اعبماعة قصَت األمد ،ألف الزواج كاف يبدأ يف سػن مبكػرة فتبػدأ التبعػات الزوجيػة ،وسػرعاف مػا يضػيع الفػرد
يف ثقػػاؿ اؼبهػػاـ الػػيت يكلػػف هبػػا مػػن تزويػػد اعبماعػػة بزادىػػا والػػدفاع عنهػػا .فالنسػػاء يُػ ْذويهن ضبػػل األطفػػاؿ
والرجػاؿ يػذويهم تزويػػد ىػؤالء األطفػاؿ بضػػرورات اغبيػاة حػىت إذا مػػا فػرغ األبػواف مػػن تربيػة الطفػل األخػػَت،
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نف ػػذت قوامه ػػا فل ػػم يك ػػن شب ػػة ؾب ػػاؿ إلب ػراز الا ػػخص لفرديت ػػو ،ال يف أوؿ اغبي ػػاة وال يف هنايته ػػا؛ فالفردي ػػة-
ػرر مػن ِربْقػة اعبػوع والنسػل والقتػاؿ
كاغبرية -ترؼ جاءت بو مدنية إذ مل حيػدث إال يف فجػر التػاريخ أف رب َ
عدد من الرجاؿ والنساء يكفي ػبلق القيم الروحية للفراغ والثقافة والفن (جٔ ص .)ٜٛ

وانتبػػو ديوران ػػت إىل أف الق ػػدماء سبس ػػكوا "ب ػػنظمهم يف تربيػػة أطف ػػاؽبم وطبقوى ػػا ح ػػىت س ػػن النض ػػوج،
وآمنوا بأهنم يستطيعوف بوسػاطة الاػعر أف يهػذبوا أيػة فػًتة مػن فػًتات اغبيػاة عنػد الناشػه؛ أمػا اليػوـ ،وبعػد
مر ىذا الزمن الطويل ،أصبح التاريخ وأصبحت الفلسفة يف مقدمة مػا يػرب بػو الػن ء؛ مػع أف الفلسػفة
أف َ
ال تصػػلح إال للقليػػل ،بينمػػا الاػػعر أصػػلح منهػػا للاػػعب بصػػفة عامػػة" (جٔ ص ٔ .)ٛاسػػتنادا ؼبعطيػػات
الفكػر الًتبػوي ،قػدـ اؼبربػوف منػػاىج كثػَتة لًتبيػة الناشػئة ومػن الصػػعب انتقػاء وسػيلة واحػدة وتعميمهػا علػػى
اعبميػع كػػأنفع وسػيلة بػػل ال زاؿ البػػاب مفتوحػا علػػى مصػراعيو لالبتكػػار واإلضػػافة واالنتقػاء يف ظػػل مراعػػاة
الفروؽ الفردية ،واؼبستجدات العصرية ،والطموحات اجملتمعية.
ومن اؼبنظور االجتماعي ،يُرجح ديورنت أف تكوف اؼبرأة ىي اليت طورت الزراعة وأوجدت الًتبة
األوىل للحضارة حيث أف الرجل قبل ذلا كاف وؿ بعيدا عن منزلو يطارد اغبيوانات حبثا عن الطعاـ
(ديورانتٕٓٓٔ ،ـ ،ص  )ٔٙوعليو فهو يرى أف إف معظم التقدـ الذي أصاب اغبياة االقتصادية يف
اجملتمع البدائي كاف يعزى للمرأة أكثر فبا يعزى للرجل ،فبينما ظل الرجل قروناً مستمسكاً بأساليبو
القددية من صيد ورعي ،كانت ىي تطور الزراعة على مقربة من ؿباؿ السكٌت ،وتباشر باجتهاد تلا
الفنوف اؼبنزلية اليت أصبحت فيما بعد أىم ما يعرؼ اإلنساف من صناعات (ديورانت ،ص ٔ .)ٚولعل
فكرة اإلدياف بأف الرجل واؼبرأة منذ فجر التاريخ شريكاف يف صنع اغبضارة أقرب للدقة واؼبوضوعية
فالتكامل ال التفاضل أساس فهم التاريخ اإلنساٍل ال سيما بُت عالقة اعبنسُت ووظيفتهما .آدـ وحواء

يتمم أحدمها دور اآلخر والتفاضل –لصاحل الذكور أو األنثى -قضية عصرية زبتزؿ الكثَت من التحيزات
التارخيية اؼبصطنعة إف التحيز ضد اؼبرأة ولد ربيزا مطلقا لصاغبها وكالمها انب الصواب.
كاف ديورانت عن ظاىرة تقليل شأف اؼبرأة ونعتها بالعبارات الالذعة عند كثَت من األمم وىذا
بالء أصاب أيضا الكثَت من الفالسفة من مثل شوبنهور وسبنسر (ديورانتٕٓٓٗ ،ـ ،ص ،ٕٙٚ
ٕ ،ٖٓٔ ،ٕٚديورانت ج ،ٕٙص ٕ .)ٔٔٙ ،ومن اؼبؤسف أف ىذا البالء أصاب بالد اإلسالـ فكاف
من أسرار تأخر العرب واؼبسلمُت تسلل تلا اؼبفاىيم االجتماعية كما يذىب ؿبمد الغزايل (ٕٓٓٓـ،
ص ٕ٘ .)ٖٓ-قاؿ ؿبمد الغزايل يف كتابو سر تأخر العرب واؼبسلمُت "وقد أخذ اؼبسلموف يف ذبهيل
النساء وإمهاؽبن ،حىت أصبحن يف العصور األخَتة من سقط اؼبتاع ،وأصبحت األنوثة رمز اؽبواف ،وتفاىة
الاأف" " ،وأكاد أجزـ بأف سوء الًتبية يف قروف مضت إىل يوـ الناس ىذا يرجع إىل جهالة النساء" .رغم
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أف اإلسالـ أعطى اؼبرأة كامل حقوقها وقفز باؼبسلمُت واؼبسلمات قفزات ىائلة كبو الرفعة إال أف البعد
عن نبعو سبب خسائر صبة.

أشار ديورانت إىل ماري ولستونكرافت اليت قامت بتأليف كتاهبا اؼبؤذف بعهد جديد حقوؽ

اؼبرأة .رفعت ماري ولستونكرافت " Wollstonecraftعقَتهتا مطالبة بتحرير اؼبرأة ،وكانت مطالبتها من
أقوى اؼبطالبات اليت شهدهتا حركة ربرير اؼبرأة" .وترى ماري أف أفضل "طريق لتحرر اؼبرأة ىو اعًتافها
بأخطائها والتح ّقق من أف حريتها تعتمد على تثقيف عقلها وسلوكها .وراحت اؼبؤلفة يف كتاهبا تع ّدد
أخطاء النساء يف زماهنا :نزوعها إىل الضعف واعبنب فبا يغذي دعوى الرجل يف التفوؽ والسيطرة
ويُسعده ،وإدماف لعب الورؽ والثرثرة والقيل والقاؿ والتنجيم والتأثر العاطفي والتفاىة واالىتماـ الزائد

باؼبلبس والغرور .الطبيعة واؼبوسيقا والاعر والكياسة ،كل ذلا دييل إىل جعل النساء ـبلوقات
لإلحساس ...وىذا اإلحساس أو الاعور إذا ما زاد عن حده أضعف  -باكل طبيعي  -قوى النفس
التدرب على الفهم واالستيعاب
األخرى ومنع الفكر من الوصوؿ إىل اؼبرتبة اليت ب أف ياغلها ..ألف ّ
 كما تاَت لنا اغبياة  -ىو الطريق الوحيد الذي ق ّدمتو لنا الطبيعة لتهدئة عواطفنا وانفعاالتنا ورغباتنااعبنسية .وقد شعرت ماري أف كل ىذه األخطاء تقريباً راجعة إىل عدـ اؼبساواة مع الرجل يف التعليم".
"لقد اعتقدت ماري أف أخطاء النساء راجعة كلها  -تقريبا  -إىل إنكار حق اؼبرأة يف تعليم مسا ٍو لتعليم
الرجل ،وإىل قباح الرجل يف إقناع اؼبرأة بأهنا لُعبة جنسية قبل الزواج ِ
وحلية للزينة وخادمة مطيعة وآلة
لإلقباب بعد الزواج" (ديورانت ،ج ٘ٗ.)ٖ٘ ،ٕ٘ ،

يهتم اؼبربوف اليوـ بكتابة الفكر الًتبوي مع إبراز إسهامات اؼبرأة .كتابات ماري من أقدـ
الدراسات النسائية العاؼبية يف الفكر الًتبوي وذات قيمة كبَتة عند الباحثُت اؼبعاصرين ( Gutek, 2005,
 .)p. 196ال شا أف اؼبرأة شريكة للرجل يف صناعة اغبضارة وال ديكن غبضارة أف تبٌت على شخص
يقفز على قدـ واحدة...بل أف تلعب اؼبرأة أدورا متعددة يف حدود استطاعتها لتحقيق النهضة ويتعُت
تربية اعبيل القادـ على ىذه اؼبعاٍل (اؼبرأةٕٓٔٓ ،ـ ،ص ٕٕ) مع اغبفاظ اؼبستمر على قوة نسيج
األسرة كأساس لسالمة كياف اجملتمع من جهة ،وسعادة اجملتمع من جهة أخرى.
إف معاينة التاريخ تكاف أنو مل يلق تعليم النساء تاجيعاً منصفا يف معظم الاعوب عرب التاريخ

اإلنساٍل ،ألف كثَتاً من الرجاؿ -عن جهل أو عمد  -كانوا يروف التعليم خطراً على األخالؽ ،وكانوا
ال يؤمنوف بسالمة عقل اؼبرأة  ،وال يعًتفوف حبقها يف اؼبااركة يف عملية التنمية الااملة .وتلقت قلة قليلة
من البنات تعليماً يسَتا ال يزيد عن أوديات القراءة والكتابة مع قدر جيد من مهارات تدبَت اؼبنزؿ وال

28

دينع ىذا االستنتاج العاـ من بروز نساء ملكن مواىب رفيعة وقدمن خدمات تارخيية جليلة من حُت
آلخر يف معظم اجملتمعات.
إف إ دياف ديورانت بقدرة اؼبرأة الفكرية جعلتو يقضي أصبل ساعات العمر وىو يستعُت وود
وجهود زوجتو يف إسباـ كتابو قصة اغبضارة الذي أخذ يف تأليفو ما يقارب من طبسُت سنة  .إف حياة
ديورانت ،وجده وسعيو ،وارتباطو الفكري والعاطفي بزوجتو وأسرتو ،من أروع أنواع اؼبااركة يف لذة التعلم
والتعليم مدى اغبياة بُت الزوجُت .كتب ديورانت يف مرحلة من مراحل كتابو قصة اغبضارة" :ولقد كاف
من الواجب أف هندي ىذا الكتاب إىل زوجيت كما أىديت إليها الكتب السابقة ،فلقد ظلت سبعة
وثالثُت عاماً رببوٍل يف صرب صبيل بقدر من تساؿبها ،وضبايتها ،وإرشادىا ،وإؽبامها ال تفي بو ىذه

علي بأف أىدي ىذا الكتاب إىل ابنتنا ،وإىل زوجها ،وإىل
اجمللدات صبيعها .ولكنها ىي اليت أشارت َّ
حفيدنا" (ص ٕٕٔٗ) .يق ودنا الفكر الًتبوي إىل أف األسرة مودة ورضبة وسكن وعطاء فكري ماًتؾ
يتعلم الزوجاف من بعضهما البعض داخل وخارج نسيج األسرة كي يزدىر موكب اغبضارة.

المحور الخامس :التربية المجتمعية
إىل أي مدى تطرؽ ديورانت إىل الًتبية اجملتمعية؟
أشار ديورانت إىل أمهية التغَت االجتماعي ومدى صعوبتو ،وركز على أف تغيَت العادات ليس سهال
كتغيَت القوانُت .والدستور الذي يكتب لو البقاء ىو الدستور الذي ترضى عنو كل فئات الاعب وترغب
دبحض إرادهتا يف اوافظة عليو (ديورانتٕٓٓٗ ،ـ ،ص ٗ٘) .قاؿ فولتَت "إف الكتب ربكم العامل" إننا
نستطيع تثقيف الناس وإصالحهم باػبطاب والقلم .إف التغيَت يأيت من طريق التثقيف والتعليم تدر يا
بالوسائل السلمية (ديورانتٕٓٓٗ ،ـ ،ص ٘٘ٔ .)ٜٕٔ ،ومن ىنا يقف اؼبثقف شاـبا ؼبمارسة دوره
التنويري يف كل عصر ياجب التسلط وياجع اغبرية كوسيلة لرقي الواقع ال كآلية إلرضاء الاعوب
ظاىريا بل ؼبمارستها على أرض الواقع .إف سيادة الاعب قضية جوىرية يف اإلصالح اجملتمعي ال سيما
يف اجملتمعات اليت أصبح القهر والتسلط والتعتيم قواـ اغبياة وعاؼبنا العريب ليس ببعيد من ذلا البالء
الذي زبلص منو الغرب أو كاد عندما مارس اؼبفكروف دورىم الريادي يف التنوير بعيدا عن اغبيل الثقافية
يف التزلف والتملق والتسلق .إف الًتبية السياسية القودية روح اغبضارة وسر إبداعاهتا.
ويف لغة فلسفية يناق ديورانت اؼبوضوع االجتماعي التايل" :ىل الناس فقراء ألهنم جهالء ،أـ
جهالء ألهنم فقراء؟ تلا مسألة انقسم عليها الفالسفة السياسيوف إىل ؿبافظُت يؤكدوف أمهية عامل
الوراثة (التفاوت الفطري اؼبوروث يف القدرة العقلية) ،ومصلحُت يعتمدوف على البيئة (أمهية التعليم
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وإتاحة الفرصة) .وبازدياد الثروة وتوزيعها ينمو العلم ويتقلص ظل اػبرافة .ومع ذلا فانو حىت البلد
اؼبزدىر ازدىاراً كبَتاً-وخباصة بُت الفقراء اؼبنهوكُت واألثرياء اػباملُت-قبد أف الفكر يعي يف متاىة من
اػبرافات :علم التنجيم ،حساب اعبمل (دراسة اؼبعاٍل السحرية أو التنجيمية لألعداد) ،قراءة الكف،
األعاجيب ،اغبسد ،السحرة ،الغيالف ،األشباح ،العفاريت ،التعزَل الستحضار اعبن ،التعاويذ والرقي،
تفسَت األحالـ ،الكرمات واؼبعجزات ،الاعوذة والدجل ،اػبصائص اػبفية ،الاافية أو اؼبؤذية ،للمعادف
والنباتات واغبيوانات" (ديورانت ،ج ،ٕٛص ٖٕٗ) .كانت تلا اؼبعتقدات ىي اؼبهيمنة يف العصر

الذي أطلقوا عليو عصر الظلمات ،واغبق أف كل ؾبتمع تتفاى يف اػبرافات فهو ؾبتمع متخلف وإف
عاش يف القرف الواحد والعارين.
يرى ديورنت أف الوعي االجتماعي ارتفع مع منو حركة الطباعة .الناشروف والطابعوف يف رأي
ديورانت ىم "األبطاؿ األوائل الذين غذوا ؾبرى اؼبداد الذي تدفقت منو اؼبعرفة من عقل إىل عقل ،ومن
جيل إىل جيل" (ديورانت ،جٖٓ ،ص  .)ٕٕٜو"كاف عبوتنربج أثره البارز :فإف الطباعة عملت على
نار العلوـ والتاريخ ونقد األسفار اؼبقدسة وروائع الوثنيُت ،وأصبح الفالسفة اآلف أقدر على التحدث
إىل صباىَت أكرب عدداً وأكثر استعداداً من ذي قبل ،ومل يستنكفوا أف يهبطوا من أبراجهم العاجية
ليعملوا على تبسيط اؼبعرفة .ومل يكن ىذا ألهنم وثقوا كثَتاً يف "الرجل العادي" كما عرفوه يف ذاؾ
العصر ،ولكنهم وثقوا يف أف نار "اغبقيقة" قد يعمل على ربسُت سلوؾ البار وتوفَت مزيد من السعادة
ؽبم .وأعترب داؼببَت أف "فن تعليم اإلنساف وتنويره أنبل مهمة وىبة يف متناوؿ البار" ،وأصبح "التجاسر
على اؼبعرفة" شعاره االستنارة الذي حققو عصر العقل وفاز بو .ذلا أف اإلدياف الذي آذف بإنبالج
فجره فرنسيس بيكوف قبل ذلا بقرف من الزماف أصبح أساس الفكر اؼبتحرر وأداتو -أي أف الفكر ربرر
هبذا من أساطَت الكتاب اؼبقدس وتعاليم الكنيسة وبرز العقل متألقاً يف عظمة وحي جديد ،وطالب

بالسيادة والسيطرة يف كل ؾباؿ وميداف ،وعرض إصالح التعليم والدين واألخالؽ واألدب" (ج ،ٖٛ
ص ٖ).

من أىم مفارقات اغبضارات أف الغرب النصراٍل تفوؽ عندما فارؽ سلطاف الدين ،والارؽ اؼبسلم
أخفق عندما ابتعد عن أركاف الدين.
لعب اؼبصلحوف واؼبفكروف و"األبطاؿ" دورا حيويا يف توجيو اجملتمعات .ربدث ديورانت باستفاضة
عن حياة لوؾ يف أكثر من ثالثُت صفحة (جٖٗ ،ص ٕٗ )ٖٙ-وكذلا عن روسو وكتابو إميل
(ج ،ٖٜص ٖ )ٖٜٓ-ٕٜوىي مقطوعات تربوية رائعة يف الفكر الًتبوي ويف ؾبملها تكاف جهود
فلسفة الًتبية يف رسم مسار وتنمية الفرد أسريا وؾبتمعيا؛ ثقافة وحضارة.
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ولقد تناوؿ ديورانت بقدر من التفصيل اآلراء الًتبوية عبوف آموس كومنيوس وقدـ تعريفا غبياتو
وػبص مبادئو يف الًتبية اؼبثلى ومنها أف يكوف التعليم عاماً ،بصرؼ النظر عن اعبنس أو مستوى اؼبعياة.

وأف تكوف الًتبية بدنية وعقلية وأخالقية .وأف يتلقى التالميذ تدريبات على الصحة والقوة والنااط عن
طريق فبارسة اغبياة واأللعاب يف اؽبواء الطلق .وأف يكوف التعليم عملياً ،وأال يكوف حبيساً يف سجن
التفكَت النظري ،بل مقروناً بالعمل واؼبمارسة ،وتدريس العلوـ تدر ياً ،وربسُت اػبلق (جٖٓ ،ص
ٖٕ٘ .)ٕٖٙ-كاف كومينوس أوؿ من ألف كتاباً مصوراً لألطفاؿ ظباه عامل اوسوسات اؼبصورة ،ومل

يقتصر اىتمامو على األطفاؿ فقط إمنا مشل بو األمهات (اؽبويل ،واؼبسعد ٕٕٓٓ ،ـ ،ص ٘ ،ٚشفاق،
ٓ ٜٔٛـ ،ص ٕٕٕ)  .وال عجب أف يراه الباحثوف كأوؿ مؤسس للًتبية اغبديثة اػباصة بالطفل وأنو
العلم ألنو اعتٌت بالًتبية العقلية واألخالقية على حد سواء
معلم األمم .وإىل ىذا اليوـ يعتز األوربيوف هبذا َ
عالوة على أنو وضع منهجو اغبسي يف التدريس فأثَّر لعدة قروف يف الفكر الًتبوي العاؼبي (الكندري،
ملإٓٓٛ ،ـ ،ص .)ٕٜٔ
يرى برتراند رسل أف التعليم بالوسائل اغبديثة والتمسا باألدلة والرباىُت وتطوير اؼبناىج الدراسية
واإلدارة اغبسنة األمينة أفضل طريقة إلعادة بناء األخالؽ اإلنسانية ،وأف مدارسنا مفتاح اؼبدينة الفاضلة
وسبيلنا كبو ترقية نااط الفرد أو اعبماعة بارط أال يكوف منو الفرد أو اعبماعة على حساب فرد آخر أو
صباعة أخرى ما أمكن إىل ذلا سبيال (ديورانتٕٓٓٗ ،ـ ،ص ٓ.)ٖٙ
لقد عرؼ ديورانت قدر اؼبفكرين يف بناء اجملتمعات ورقي األمم وترقية العقل ،فأخذ يف كل كتاباتو
يبسط اغبديث عن عدد من أفكارىم ومسامهاهتم ومعاناهتم .تلا الاذرات وغَتىا يف قصة اغبضارة
تستحق اإلشادة هبا ،واإلفادة منها وىي ذات قيمة تعليمية عالية بل ىي حبق وحقيقة من نفائس الفكر
اإلنساٍل الطامح إىل ربقيق العدؿ اجملتمعي والسعادة الفردية .إف من أكرب دروس الفكر الًتبوي يف
اغبضارات قاطبة أف عالقة اإلصالح باغبضارة والثقافة عالقة وثيقة ال تنفصم صالهتا على مر العصور.
المحور السادس :رفد الواقع بالتربية الحضارية
كيف نوظف اؼببادئ الًتبوية اؼببثوثة على امتداد مسَتة اغبضارات يف حياتنا اؼبعاصرة؟
شبة فقر ثقايف صارخ عند طالبنا يف اعبامعة وغَتىا فيما يتعلق دبعرفة علماء الفكر والثقافة عربيا
وإسالميا وعاؼبيا كما تاَت الدراسات اؼبيدانية ومد جواد رضا (ٕٜٓٓـ ،ص ٖٓ) ولعل الاكوى من
تدٍل اؼبستوى الثقايف لألسف أصبحت ظاىرة عربية ياعر هبا اؼبربوف وتؤكدىا اغبقائق وأىم عالماهتا قلة
اإلقباؿ على اؼبكتبات وغياب دور اؼبثقف الفعاؿ يف فبارسة رسالتو التنويرية .إف كتب ديورانت مادة

31

موسوعية جيدة بل رائعة لتنوير فكر الناشئة ،وتوسيع نطاؽ ثقافتهم ،وتبصَتىم بأحواؿ األمم وكفاح
الاعوب وأعالـ الفكر ودورىم يف توجيو الواقع.
عالوة ؼبا سبق وسباشيا مع تربية التسامح فإف الكثَت من عبارات ديورانت سبيل كبو تاجيع حوار
اغبضارات وتنفر من الصراعات ولكن اإلشكاؿ اغبقيقي والسجاؿ الفعلي يف كيفية التطبيق .تركز رؤية
ديورانت على أف اغبرية يف االمتزاج عن طريق التأثَت اؼبتبادؿ بُت األمم ،فالارؽ يأخذ عنا صناعاتنا
وانتاجاتنا ويصبح غربياً وردبا ساعدنا كبن الارؽ على التخفيف من الفقر واػبرافة ،وأعاننا الارؽ على
التواضع يف الفلسفة والتهذيب يف الفنوف .فالارؽ غرب ،والغرب شرؽ ،وال بد عاجالً أف يلتقي االثناف
على حد تعبَت ديورانت (جٖٓ ،ص ٘ .)ٔٙىذا توجو غريب غَت موفق يف كثَت من ؿباوره مع االتفاؽ
التاـ على أمهية التفاؤؿ وضرورة التكامل .لن حيل ىذا الطرح الصراع اؼبتفاقم بُت الطرفُت ،واألوىل على
األقل عند اؼبسلمُت أف يكف الغرب عن وصايتو وتسلطو وتدخلو يف شئوف الارؽ ويتعُت علينا يف
الارؽ أف نتعلم أسس االكتفاء الذايت صناعة وإنتاجا  ،فالار يف االستهالؾ واػبَت يف اإلنتاج والتعاوف
ال يعٍت السكوت عن اغتصاب مقدساتنا يف فلسطُت.
قبح ديورانت يف إبراز قضية السالـ ووضع يده على مكامن الضعف الباري حُت قاؿ"إف
التعصب اؼبقروف باػبرافات واعبهل كاف أساس البالء يف صبيع القروف ،ولن يتحقق السالـ الدائم ،ما مل
يتسامح الناس مع بعضهم ويتعلم كل واحد منهم كيف يتسامح مع من خيالفو يف األمور الفلسفية
والسياسية والدينية" (ديورانتٕٓٓٗ ،ـ ،ص ٗ .)ٔٛقاؿ فولتَت "وسيكوف التاريخ غَت ذي قيمة لنا إذا
مل يعلمنا أف نكوف يقظُت حذرين ضد التعصب" (ج  ،ٖٛص ٘.)ٕٛ
تلتقي دعوات ديورانت الرشيدة مع نتاج رىط من اؼبفكرين الذي يسعوف إىل نار الوعي العاؼبي
بأمهية السالـ بعيدا عن اؼبكاسب السياسية الضيقة .ؼبع قبم تولستوي وبرنارد رسل وغاندي ألهنم من
دعاة السالـ والزاؿ الطريق طويال ؿبفوفا بعوائق غَت ىينة ولكن اواولة الزمة لنار قيم التسامح ثقافة
وعمال ال سيما لدى الناشئة لغد أكثر إشراقا وأقل شرورا.
ويف عامل اليوـ فئات ترفض الرؤية االنقسامية إىل العامل ،وتعتمد التنمية الثقافية ،وتروج للقيم
اإلنسانية ،وتدرؾ قيمة التعددية والتنوع اػبالؽ يف بناء اغبضارة اإلنسانية ،وتبار دبستقبل واعد حيقق
كرامة اإلنساف") ملكاويٕٓٓٙ ،ـ ،عزوزيٕٖٓٓ ،ـ) .ىذه الدعوات أماـ درب طويل لتحقيق
أودياهتا ولكن السالـ الطريق اآلمن للبار الذين يؤمنوف بالفكر ودوره يف تقريب األمم وتقليص حدة
الصراعات.

32

وإذا كػػاف االنغػػالؽ مسػػتحيال فالبػػد – يف العالقػػة مػػع اآلخػػر اغبضػػاري -مػػن البحػػث عػػن اؼبوقػػف
الوسط لتحقيق "التفاعػل اغبضػاري" ،مػن موقػع الراشػد اؼبسػتقل ،الػذي ينفػتح علػى كػل حضػارات الػدنيا،
دوف أف يفقد ذاتيتو وىويتو واستقاللو اغبضػاري (عمػارة ٕٓٓٓ ،ـ  ،ص .)ٕٜٙيقػوـ التفاعػل اغبضػاري
علػػى توظي ػف معطيػػات التػػاريخ اإلنسػػاٍل لتوثيػػق العالقػػات بػػُت ثقافػػات األمػػم يف ظػػل االسػػتقالؿ وعلػػى
أساس االحتفاظ باػبصوصية.
وانطالقا من معطيات ىذه الدراسة فإف توجيو اؼبعلمُت واؼبعلمات كبو طائفة من القراءات
اؼبستوحاة من كتابات ديورانت تقدـ للمعلمُت زادا فكريا نافعا .قدـ ديورانت تعريفات عديدة للحضارة
والفلسفة والًتبية وىي نظرات رصينة تزيد من حصيلة اؼبثقف وترفع من رصيده الفكري .يقوؿ ديورانت

يف تعريفو للًتبية وذلا بعد انتهائو –مع زوجتو -من تأليف قصة اغبضارة "قبل ستُت سنة كنت أعرؼ
كل شيء أما اآلف فأنا ال أعرؼ شيئا .الًتبية عملية ربررية مستمرة ضد اعبهل الذي يالزمنا" ولن
يفارقنا .وىكذا يرى ديورانت من وحي حياتو الزاخرة باإلنتاج واإلبداع أف الًتبية عملية ربررية مستمرة
ضد جهلناEducation is a progressive discovery of our own ignorance :
ويف ىذه العبارة صدؽ ودقة يف فهم طبيعة الًتبية وأف آفاقها ال حدود ؽبا وال قيود إذ أهنا عملية
مستمرة من اؼبهد إىل اللحد و وكما ورد يف األدب الروماٍل "على اؼبرء أف يواصل طلب العلم ما داـ فيو
ِعرؽ ينبض" .وبالكلمات التالية انتهى كتاهبما قصة اغبضارة" :لقد انقضت اآلف أربعوف عاماً

[وأصبحت الحقا ٓ٘ سنة مع األجزاء األخَتة] من اؼبااركة السعيدة يف مالحقة التاريخ .وكنا كبلم
باليوـ الذي نكتب فيو آخر كلمة يف آخر ؾبلد .واآلف وقد أقبل ىذا اليوـ فإننا سنفتقد اؽبدؼ اؼبمتع
الذي أضفى على حياتنا معٌت واذباىاً  ...واآلف نستأذنو يف الرحيل ونقرئو ربية الوداع" (ديورانت ،ص

ٓٔ .)ٜٛحيكى أف ديورانت سئل ذات مرة أف يصف نفسو وعملو فقاؿ" :ال أعترب نفسي مفكرا أو
فيسوفا وإمنا عاشق لعااؽ اغبكمة" (دروي ٕٓٓٛ ،ـ) .ىذا التواضع يعكس إديانو بضآلة علمو مقابل
حقائق الدنيا اليت تعزب معظمها عن أذىاننا البارية كلها.
حياة ديورانت تدفع اؼبتعلم على وجو اػبصوص السعي الدائم يف طلب العلم والعطاء اؽبادر
اؼبستمر إف االرتباط الثقايف بُت وؿ وإيريل ديورانت من أروع العالقات اليت ديكن أف ذبمع بُت الزوجُت
ال سيما ومها يضعاف ألنفسهما ماروعا للسياحة والكتابة والتعلم ويزداد تعلقهما وحبهما إىل آخر غبظة
من حياهتما كما تدؿ السَتة الذاتية لديورانت.
قدـ ديورانت يف كتاباتو عبارات نفيسة تفيض باغبكمة تداوؽبا الناس عرب القروف وىي من روائع
األمثاؿ واألقواؿ واؼبواقف العاؼبية من مثل "إف من حيتاجوف يوماً ما إىل مصباح ،ديدونو بالزيت"
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وسئل طاليس عن أصعب
(ديورانت )ٕٖٓٛ ،فمن يطلب اؼبعايل يسعى إليها ويبذؿ من أجلهاُ .
األشياء فأجاب بقولو الذي جرى ؾبرى األمثاؿ" :أف تعرؼ نفسا" ،وؼبا ُسئل عن أسهل األشياء قاؿ:

وسئل كيف يستطيع الناس أف يعياوا عياة الفضيلة والعدالة فأجاب" :أال
"أف تسدي النصح"ُ ...
نفعل كبن ما نلوـ غَتنا على فعلو" (ج ٙص ٖٕ٘) .فيما يلي ؾبموعة أفكار تربوية تستحق أف يناقاها
اؼبثقفوف:
ٔ" .قاؿ سقراط ال أعرؼ سوى شيء واحد وىو أنٍت ال أعرؼ شيئا" (ديورانتٕٓٓٗ ،ـ ،ص
صٕٔ) مث يعلق ديورانت "إف الفلسفة تبدأ عندما يبدأ اإلنساف يتعلم الاا".
ٕ .قاؿ ديورانت اؼبساواة يف التعليم أماـ صبيع الرجاؿ والنساء بغض النظر عن إيراد عائالهتم ...
مثل ىذا عل الدديقراطية جديرة باظبها (ٕٗٓٓـ ،ص .)ٗٛ
ٖ .لقد طالب ىربرت سبنسر بزيادة تدريس العلوـ وإقالؿ دراسة اآلداب يف برامج التعليم .فجاء
جوف ديوي وأض اؼ على ذلا وجوب تدريس العلوـ بطريقة عملية تأيت عن طريق اؼبمارسة
اغبقيقية النافعة للحرؼ واؼبهن ،ال طريق تعلم الكتب (ديورانتٕٓٓٗ ،ـ ،ص ٕ.)ٖٛ
ٗ" .والعظماء عندي ىم كل الذين بزوا غَتىم يف النافع اؼببهج" (انظر ديورانت ،ج ،ٖٚص
ٔٓٔ).
٘ .قاؿ شوبنهور "إف شخصية اإلنساف تكمن يف إرادتو" (ديورانتٕٓٓٗ ،ـ ،ص ٕ٘ٗ).
 .ٙعالقة التلميذ باؼبعلم يف اغبضارة اليونانية ىي عالقة حب وإرشاد وصداقة وكاف زينوف الرواقي
يعلمهم وىو دياي (ديورانتٕٓٓٗ ،ـ ،ص .)ٛٗ ،ٜٗ
 .7ويسدي أبقراط للناس ىػذه النصػيحة" :عػ عياػة صػحية تػنج مػن األمػراض إذا انتاػر يف البلػد
وبػػاء أو أصػػابتا حادثػػة .وإذا مرضػػت مث اتبعػػت نظامػاً صػػاغباً يف األكػػل واغبيػػاة أتػػاح لػػا ذلػػا
أحسن الفرص للافاء"  .وكثَتاً ما كاف يوحي بالصوـ إذا ظبحت بذلا قوة اؼبػريض ألنػو "كلمػا
أكثرنػػا مػػن تغذيػػة األجسػػاـ اؼبريضػػة زدنػػا بػػذلا تعريضػػها لػػألذى" .وديكػػن القػػوؿ بوجػػو عػػاـ إف
"اإلنس ػػاف ػػب أال يتن ػػاوؿ إال وجب ػػة واح ػػدة م ػػن الطع ػػاـ يف الي ػػوـ إال إذا كان ػػت معدت ػػو ش ػديدة
اعبفاؼ"(ديورانت ،ج ، ٚص ٓ.)ٜٔ
 .ٛاختصت مدرسة أفالطوف (األكادديية) بالرياضيات والفلسفة السياسية التأملية ،أما مدرسة
أرسطو (اللوقيوف) فقد مالت أكثر إىل تدريس علم األحياء والعلوـ الطبيعية (ديورانت،
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ٕٗٓٓـ ،ص ٗ٘) .وىذا يتسق مع فلسفة كل منهما حيث ماؿ أفالطوف إىل اؼبثالية بينما
كاف أرسطو دييل للفلسفة الواقعية.
" .ٜالعلم العمود الفقري للفلسفة"" ،الفكر اجملرد عن العمل ليس سوى مرض" (ديورانت،
ٕٗٓٓـ ،ص ٗ٘.)ٕٖٚ ،
احتقرت الفلسفة اليونانية األعماؿ اليدوية ،واحتقرت طاقات اؼبرأة ،وافتقرت علوـ
ٓٔ.
أرسطو إىل التجربة واالختبار (ديورانت ،ص .)ٚٛ ،ٙٚ ،ٙٙ
قاؿ فولتَت "واػبرافة واغبرية ال ديكن أف يسَتا يداً بيد" (جٓٗ ،ص ٗ .)ٔٛقاؿ
ٔٔ.
ديورانت " وإذا اضطر أبناؤنا يوماً إىل خوض معركة ربرير الفكر من جديد ،وىو أمر يبدو
جائزاً ،فليلتمسوا اإلؽباـ والتاجيع يف كتب فولتَت التسعة والتسعُت .ولن دوا فيها صفحة
واحدة تبعث على اؼبلل" (جٕٗ.)ٖٖٙ ،

ٕٔ.

"كاف العلم قبل رسو جنينا  ،وولد دبجيئو" (ديورانتٕٓٓٗ ،ـ ،ص .)ٜ٘

"عظمة روما قامت على عظمت القوة ال على ضوء الفكر الذي امتاز بو اليوناف"
ٖٔ.
(ديورانتٕٓٓٗ ،ـ ،ص ٔ.)ٛ
حرية الرأي مبدأ أصيل .اختلف فولتَت مع جاف جاؾ روسو ولكن عندما تعرض روسو
ٗٔ.
للخطر وقف فولتَت إىل جانبو وقاؿ "أنا ال أتفق معا يف كلمة واحدة فبا قلتو ،ولكٍت سأدافع
عن حقا يف الكالـ وحرية التعبَت عن أفكارؾ حىت اؼبوت" (ديورانتٕٓٓٗ ،ـ ،ص ٕ،)ٜٔ
وكذلا وقف روسو مع فولتَت (جٕٗ ،ص .)ٖٚٔ ،ٖٙٚ
٘ٔ.
.)ٔٔٚ

يتصف حكم اؼبسلمُت بالتسامح والتسامح مع األدياف (ديورانتٕٓٓٗ ،ـ ،ص

قبح ديورانت يف أف يستغل التاريخ بأسلوب حكيم فهو حسب دروي (ٕٓٓٛـ) بذؿ عمره
يف كتاب واحد استغرؽ طبسُت عاما وىذا اؼباروع اؼبذىل ىو كتاب قصة اغبضارة ويعترب ىذا الكتاب

عمل موسوعي ضخم .كاف يقرأ آالؼ من أجل أف يكتب قصة اغبضارة دبساعدة زوجتو وابنتو .إف
" كتاب قصة اغبضارة للفيلسوؼ واؼبؤرخ األمريكي وؿ ديورانت بأجزائو الستة واألربعُت عمل فريد ورائع
ال بل أكثر من رائع ال يقاربو عمل آخر وال يغٍت عنو سواه .فقد درس ديورانت يف ىذا الكتاب الضخم
اغبضارة اإلنسانية منذ فجر التاريخ وحىت مطلع القرف التاسع عار".
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إف قصة ديورانت يف حد ذاهتا ملهمة وتعكس أمهية دراسة الفكر الًتبوي يف اغبضارات إلنتاج
معرفة مبدعة ،دقيقة وواسعة.
إف أبل درس تربوي ديكن أف نقتبسو من وحي قصة اغبضارة العناية دبنهج البحث العلمي وفق
أسس موضوعية .قاؿ ديورانت "وسيدى القارئ اؼبسيحي من كثرة الصحف اليت اختصصنا هبا الثقافة
اإلسالمية كما أف العامل الذي درس حضارة اإلسالـ سيأسف أشد األسف للحيز الضيق الذي خصصنا
بو حضارة اؼبسلمُت الزاىرة يف العصور الوسطى والضطرارنا إىل اختصار تارخيها ىذا االختصار الاديد.
ولقد بذلنا جهدنا على الدواـ يف أف نكوف بعيدين عن اؽبوى والتحيز وأف ننظر إىل كل دين وكل ثقافة
كما ينظر إليهما أىلهما؛ ولكنا مع ىذا ال ندعي العصمة من اؽبوى وال ننكر أنو قد بقي يف قصتنا
شيء من التحيز يف اختيار مادة الكتاب ويف توزيع صحفو على موضوعاتو اؼبختلفة إف مل يكن يف غَت
ىاتُت الناحيتُت .ذلا أف العقل كاعبسم سجُت يف جلده ال يستطيع الفكاؾ منو .ولقد أعدنا كتابة
اؼبخطوط ثالث مرات ،وكنا يف كل مرة نكاف فيو عن أخطاء جديدة ،وما من شا أنو ما يزاؿ بو كثَت
منها ،غَت أننا قد ضحينا بتحسُت اعبزء بغية إكماؿ الكل ،وإنا لنرحب بكل ما يبل إلينا من ىذه
األخطاء" (ص ٕٕٔٗ).
أبرز النتائج
ٔ .اغبضارة عند ديورانت ىي ذلا النظاـ االجتماعي الذي يدعم اإلنتاج واإلبداع الثقايف،
والًتبية وسيلة نقل للحضارة من جيل آلخر.
ٕ .ليست اغبضارة باؼبعٌت العاـ ضربا من توسع العمراف ،وتدمَت للوجداف بل اغبضارة اغبقة
ظبو باإلنساف وعناية بالعمراف.
ٖ .فن تعليم اإلنساف وتنويره أنبل مهمة ،وأعظم ىبة ،وأخطر رسالة يف متناوؿ البار.
ٗ .يق ػػوـ التفاع ػػل اغبض ػػاري عل ػػى توظي ػػف معطي ػػات الت ػػاريخ اإلنس ػػاٍل لتوثي ػػق العالق ػػات ب ػػُت
ثقافات األمم يف ظل االستقالؿ وعلى أساس االحتفاظ باػبصوصية.
٘ .الكتابة أروع ما خلفو السومريوف ،مل يكن القلم يف حضارهتم أقل قوة من السيف.
 .ٙليس شبة شعب قدَل أو حديث قد رفع منزلة اؼبرأة مثل ما رفعها اؼبصريوف القدماء حيث
شاركت اؼبرأة بفاعلية الفتة للنظر يف موكب اغبضارة.
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 .ٚتثبت الاواىد التارخيية يف أروقة الثقافة وعروؽ الفكر اإلنساٍل أف للمرأة  -من مثل
الااعرة سافو وغَتىا  -إسهامات تعليمية وأدبية متميزة فإف عقلها اؼببدع ال يقل يف
قدرتو عن عقل الرجل ،وإمنا اؼبوانع االجتماعية وغَتىا حجبت ىذه القدرة من الظهور
باكل بارز يف الكثَت من اجملاالت.
 .ٛقرع فرنسيس بيكوف -أعظم عقل يف العصور اغبديثة -اعبرس الذي صبع العقوؿ
والذكاء ،وأعلن أف أوربا قد أقبلت على عصر جديد.
 .ٜربدث ديورانت باستفاضة عن حياة لوؾ ،وروسو ،وكومنيوس وغَتىم وكاف موفقا يف
إبراز أفكارىم الًتبوية.
ٓٔ .الدين مكوف أساسي للحضارة ولو وظيفة جوىرية يف ىداية البارية ورقيها وسبدهنا
ولكن الفهم اػباطه لو يسبب مااكل إنسانية حادة ال حصر ؽبا وقد هتدد اجملتمع
باؽبالؾ والسقوط يف اؽباوية.
ٔٔ .يتميز منهج ابن خلدوف بقوتو ومداه ودقة ربليلو االجتماعي والفلسفي وكتاب
"اؼبقدمة" أىم مؤلف تارخيي يف العصور الوسطى.
ٕٔ .إف اؼبنعطفات الفكرية اؽبائلة والكيانات الثقافية اؼبتنوعة ارتقت دبسَتة اغبياة عرب ظهور
فالسفة قدموا قراءات جديدة لتحسُت منط اؼبعياة ورفع مستوى الًتبية والتعليم.
ٖٔ .اإلسالـ كاف سندا للمسلمُت يف تنافسهم اغبضاري يف اؼباضي وديكنو أنو يلعب الدور
نفسو ألنو حيض على العلم والثقافة والتمدف .اإلسالـ قوة إ ابية ال ديكن ذباىلها.
ٗٔ .تتضمن عبارات ونظرات ديورانت  -يف كل كتبو ؿبل الدراسة الراىنة – على جوانب
تربوية قيمة ولفتات تارخيية دقيقة عن أعالـ الًتبية ومناىج اؼبصلحُت ومن األمهية دبكاف
اإلفادة منها ،واالستناد عليها بعد التمحيص العلمي لذلا الًتاث الذي تناوؿ بإطاللة
موفقة إىل حد كبَت تاريخ اإلدياف والعقل يف قروف طويلة.
التوصيات
ٔ .حث اؼبربُت على دراسة الفكر الًتبوي واالىتماـ بدراسة حياة اؼبرأة يف اجملتمع وبياف أثرىا
العظيم ،ودورىا الكرَل يف تربية الناشئة ،وخدمة اجملتمع ،وترقية الفكر ،والثقافة والعلوـ
بصورة واعية متوازنة.
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ٕ .تقدَل دورات تدريبية منهجية تتضمن على قصص بانية لألخالؽ عن نساء نبيالت
وأعاظم الرجاؿ من حضارات شىت لتنمية وشحذ اؽبمم ولًتسيخ اغبس اغبضاري يف
نفوس الناشئة ولتوظيف شبرات الفكر الًتبوي يف تنمية اؼبهارات اغبياتية.
ٖ .تعريف اؼبعلمُت واؼبعلمات وأولياء األمور بروائع اغبضارة اإلسالمية تربويا وتعليما وسبل
تطبيقها يف اؼبيداف.
ٗ .تدريب الطلبة عمليا على الرجوع إىل الكتب التارخيية العاؼبية واؼبوسوعات الضخمة
وكيفية البحث فيها واستثمارىا حبكمة دوف انبهار هبا أو تقليل من شأهنا .إف االعتماد
على اؼبلخصات واؼبذكرات اؼبوجزة من أىم عوامل تسطيح ثقافة اؼبتعلم.
٘ .تقدَل حياة وؿ ديورانت للطفل العريب كقدوة نوعية مع الًتكيز على قصة تأليفو للكتب،
وجده وسعيو ،وارتباطو الفكري والعاطفي بزوجتو وأسرتو ،وسياحتو الواعية يف أرجاء
العامل.
 .ٙتوجيو أجهزة اإلعالـ ومؤسسات التعليم لتناوؿ قضايا الفرد واجملتمع يف ضوء مستجدات
اغباضر ،ودروس اؼباضي ،ومن وحي تربية حضارية تربز قيم التسامح واالنفتاح على
اآلخر مع اغبفاظ على اػبصوصية ،ونقل الفكر من الصراع اغبضاري إىل التفاعل
اإل ايب.
أهم المراجع العربية
ابن األزرؽ (ٕٓٓٚـ) .بدائع السلا يف طبائع اؼبلا .القاىرة :مكتبة األسرة (اؽبيئة اؼبصرية العامة
للكتاب.
ابن خلدوف ،عبدالرضبن (بدوف سنة طبع) .مقدمة ابن خلدوف .القاىرة :دار الاعب.

أبو سليماف ،عبداغبميد أضبد (ٖٓٗٔىػٕٜٓٓ-ـ) .الرؤية الكونية اغبضارية القرآنية اؼبنطلق
األساس لإلصالح اإلنساٍل .طٔ ،القاىرة :دار السالـ.
إسػػبوزيتو ،جػػوف ؿ (ٕٕٗٔى ػٕٕٓٓ-ـ) .التهديػػد اإلسػػالمي خرافػػة أـ حقيقػػة .ترصبػػة قاسػػم عبػػده
قاسم ،طٕ ،القاىرة :دار الاروؽ.
آغا ،رياض نعساف (ٕٜٓٓـ) .يف اإلسكندرية .موقع وزارة الثقافة :سوريا:
http://www.moc.gov.sy/index.php?d=48&id=471
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إماـ ،إماـ عبدالفتاح (ٕٜٓٓـ) .نساء فالسفة .بَتوت :دار التنوير.
أولَتي ،دي السي (ٕٜٔٛـ) .الفكر العريب ومركزه يف التاريخ .ترصبة إبراىيم البيطار .بَتوت:
دار الكتاب اللبناٍل.

حبري ،مٌت يونس  ،قطياات ،نازؾ عبداغبليم (ٖٓٗٔىػ .)ٕٜٓٓ-يف الًتبية اؼبقارنة :دراسة

نوعية .طٔ ،األردف :دار صفاء.

تاي ،وان يل (ٕٓٓٙـ) .كونفوشيوس  ..رمز الثقافة التقليدية الصينية  .موقع الصُت اليوـ
http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/2006n/0604/p39.htm

التػو ري ،عبػػدالعزيز بػن عثمػػاف (ٕٕٗٔ ى ػ ٕٓٓٔ -ـ)( .الػػدور اغبضػاري لألمػػة اإلسػالمية يف عػػامل
الغد) .اإلسالـ اليوـ .العدد الثامن عار ،السنة  ،ٔٛالرباط :اؼبنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوـ والثقافة.

جهامي ،جَتار  ،و دغيم ،ظبيح (ٕٓٓٙـ) .اؼبوسوعة اعبامعة ؼبصطلحات الفكر العريب اإلسالمي:
ربليل ونقد .طٔ ،بَتوت :مكتبة لبناف ناشروف.
اغببيب ،سهيل (ٕٓٓٛـ) .خطاب النقد الثقايف يف الفكر العريب اؼبعاصر .طٔ ،الطليعة:
بَتوت.
خريسات ،ؿبمد  ،وآخروف (ٜٜٜٔـ) .تاريخ اغبضارة اإلنسانية .األردف :مؤسسة ضبادة.
دروي  ،صبحي (ٕٓٓٛـ) .الفيلسوؼ واؼبؤرخ وؿ ديورانت .موقع دروب:
http://www.doroob.com/?p=26350

ديورانت ،وؿ (ٕٗٗٔىػٕٓٓٗ-ـ) .قصة الفلسفة من أفالطوف إىل جوف ديوي .طٔ ،ترصبة د.
فتح اهلل ؿبمد اؼباعاع .بَتوت :دار اؼبعارؼ.
ديورانت ،وؿ  ،ديورانت ،إيريل (بدوف تاريخ) .قصة اغبضارة .تونس :جامعة الدوؿ العربية.
ديورانت ،ويل (ٕٔٓٓـ) .أبطاؿ من التاريخ :ـبتصر قصة اغبضارة .ويل ديورانت .ترصبة سامي

الكعكي وظبَت كرـ ومراجعة عمر األيويب .طٔ ،بَتوت :دار الكتاب العريب.

رسل ،برتراند (ٕٓٓٚـ) .كبو عامل أفضل  .ترصبة ومراجعة دريٍت خابة وعبدالكرَل أضبد .

القاىرة :اؼبركز القومي للًتصبة.
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رضا ،ؿبمد جواد (ٕٜٓٓـ) .جامعة الكويت...وتسطيح العقل الثقايف :دراسة حالة .الكويت:
اعبمعية الكويتية لتقدـ الطفولة العربية.

رمضػػاف ،خَتيػػة وجػػامع ،علػػي (٘ٔٗٔى ػٜٜٔ٘ -ـ) .تطػػور الرياضػػيات عػػرب العصػػور :دراسػػة تارخييػػة

علمية .طٔ ،الكويت :دار الًتصبة.

الزحيلي ،ؿبمد (ٖٓٗٔىػٕٜٓٓ-ـ) .موسوعة قضايا إسالمية معاصرة .طٔ ،دماق :دار
اؼبكتيب.
زكريا ،فؤاد (ٕٕٓٓـ) .الغرب ذلا اؼبتآمر األزيل! يف كتاب العريب :اإلسالـ والغرب .الكويت:
وزارة اإلعالـ.
سػػعد ،قاسػػم علػػي (ٕٓٗٔ ى ػٜٜٜٔ -ـ) .األرقػػاـ العربيػػة تارخيهػػا وأصػػالتها ومػػا اسػػتعملو اوػػدثوف
وغَتىم منها .يف األضبدية .العدد الثالث .ديب :دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الًتاث.
السيف ،توفيق (ٕٔٗٚىػ ٕٓٓٙ -ـ) .اغبداثة كحاجة دينية .طٔ ،بَتوت :الدار العربية للعلوـ
ناشروف.
الا ػػاىُت ،غ ػػاًل عب ػػداهلل (ٖٓٗٔى ػ ػ ٕٜٓٓ -ـ) .أنس ػػاؽ الق ػػيم يف تط ػػور الفك ػػر الًتب ػػوي .طٔ،

الكويت :الدار األكادديية.

شوماف ،ؿبمد (ٕٜٓٓـ) .ىويتنا الثقافية :ماروع فكري .طٔ ،القاىرة :مركز اغبضارة العربية.
شيحة ،عبداجمليد عبدالتواب (ٕٓٓٙـ) .تطور الفكػر الًتبػوي يف العصػور القدديػة والوسػطى .طٔ،
األردف :دار الثقافة.
الصاليب ،علي ؿبمد (ٕٔٗٛىػ ٕٓٓٚ -ـ) .الوسطية يف القرآف الكرَل .طٔ ،القاىرة :مؤسسة
اقرأ للنار والتوزيع والًتصبة.
الطراح ،علي أضبد (ٕٗٓٓـ) .كبو بناء ماروع وطٍت ؼبواجهة ظواىر العنف والتطرؼ واإلرىاب:
ربليل سسيو-تارخيي .ؾبلس التعاوف اػبليجي واؼبتغَتات اإلقليمية والدولية .جامعة الكويت :الدراسات
اإلسًتاتيجية واؼبستقبلية.
عبده ،بدوي (ٓٔٗٔىػٜٜٔٓ-ـ) .حضارتنا بُت العراقة والتفتح .طٔ.
عزوزي ،حسن (ٕٗٗٔ ىػ  ٕٖٓٓ -ـ) .اإلسالـ وترسيخ اغبوار اغبضاري .موقع بالغ.
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علي ،سعيد إظباعيل (ٜٜٔٙـ) .الًتبية يف اغبضارة اؼبصرية القددية .القاىرة :علم الكتب.
عمارة ،ؿبمد (ٕٓٓٓ ـ ) .الوسيط يف اؼبذاىب واؼبصطلحات اإلسالمية .القاىرة :هنضة مصر.
عمر ،أضبد (ٕٓٗٔى ػٕٓٓٓ-ـ) .فلسفة الًتبية يف القرآف الكرَل .طٔ ،دماق :دار اؼبكتيب.
الغزايل ،ؿبمد (ٕٔٗٔىػ ٕٓٓٓـ) .سر تأخر العرب واؼبسلمُت .طٔ ،دماق :دار القلم.
الفػػارس ،جاسػػم (ٖٕٖٔىػ ػٕٕٓٓ -ـ)( أسػػس البحػػث العلمػػي اإلسػػالمي) .يف األضبديػػة .العػػدد
العاشر ديب :دار البحوث والدراسات اإلسالمية وإحياء الًتاث.
الكندري ،لطيفة حسُت  -وملا ،بدر ؿبمد ( ٕٜٔٗىػ ٕٓٓٛ -ـ) .تعليقة أصوؿ الًتبية.
طٖ ،الكويت :مكتبة الفالح.
كويف ،ستيفن (ٕٔٗٙىػ ٕٓٓٙ -ـ) .العادة الثامنة من الفعالية إىل العظمة .سورية :دار الفكر.
ليتل ،جوف (ٕٔٓٓـ) .مقدمة كتاب أبطاؿ من التاريخ :ـبتصر قصة اغبضارة .ويل ديورانت.
ترصبة سامي الكعكي وظبَت كرـ ومراجعة عمر األيويب .طٔ ،بَتوت :دار الكتاب العريب.
ؿبمػػد ،ؿبمػػد عبدالسػػالـ وآخػػروف (ٔٗٔٛىػ ػٜٜٔٛ -ـ) .دراسػػات يف الثقاف ػػة اإلس ػػالمية .ط،ٚ

الكويت :مكتبة الفالح.

ؿبمػػود ،ؿبمػػود عرفػػة والعبػػد الغػػٍت ،عبػػدالرضبن ؿبمػػد ،والسػهيل ،نػػايف عيػػد ( ٔٗٔٚى ػ ٜٜٔٚ -

ـ) .دراسات يف اغبضارة العربية اإلسالمية .طٔ الكويت :مكتبة ابن كثَت.
اؼبرأة (ٕٓٔٓـ) .العدد ٕ٘ ،مارس  .الكويت.

اؼبسَتي ،عبدالوىاب (ٕٜٔٗىػٕٓٓٛ-ـ) .دراسات معرفية يف اغبداثة الغربية .طٕ ،القاىرة:
مكتبة الاروؽ الدولية.
ملكاوي ،فتحي (ٕٓٓٙـ) .رؤية العامل "عند اإلسالميُت" .موقع إسالـ أوف الين:
http://www.islamonline.net

موقع اجملمع الثقايف .قصة اغبضارة.

http://www.civilizationstory.com/civilization

مػػؤنس ،حسػػُتٜٜٔٛ( ،ـ) .اغبضػػارة دراسػػة يف أصػػوؿ وعوامػػل قيامهػػا وتطورىػػا .طٕ ،الكويػػت:
اجمللس الوطٍت للثقافو والفنوف واآلداب.
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: تاػرؼ بالعنايػة هبػا. خػواطر يف اغبضػارة والفقػو.)ٕٓٓـٙ - ٕٗٔى ػٚ(  عجيل جاسم،النامي
. مكتبة اؼبعارؼ اؼبتحدة: الكويت،ٔ ط.ياسر عجيل النامي

 معاينػات يف جػدؿ: الًتبيػة تارخيػا والفكػر الًتبػوي تطػورا.) سػعد (ٕ٘ٓٓـ، والاػريع-  علػي،وطفة
. الكويت،ٔ ط.الواقع والنظرية
 مكتبػػة الرشػػد: الريػػاض. تػػاريخ الًتبيػػة والفكػػر الًتبػػوي.)ٕٗٔىػ ػ ٕ٘ٓٓـٙ(  ؾبػػدي ؿبمػػد،يػػونس
.ناشروف
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