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املقدمة
إن اإلنسان الذي ال يتعلم ال يتطور ،والفكر أداة حبث واجتهاد يف كل شئون احلياة .يتناول
اإلصدار احلايل – مبا فيه من األصول والتفريعات واالستطرادات واملصطلحات -مالمح تطور
الفكر الرتبوي على حنو ميد القارئ الكرمي ابألفكار العامة يف هذا اجملال لتنمية مساره ،وحتسني
واقعه ،وحتصني جمتمعه ،وبناء مستقبله وفق أسس رصينة .وكتابنا أيضا مقاربة فلسفية؛ حماولة
حتليلية موثقة لتقدمي اطاللة تقرب مقاصد الرتبية اإلنسانية واجتاهاهتا وحضاراهتا وفالسفتها
وحتوالهتا العامة .ومن أهداف هذا الوجيز اإلشارة إل قبسات ومناذج من مسارات الفكر يف
ائتالفه واختالفه ،والتطرق إل أبرز اخلصائص لبعض الرتبوية للحضارات اإلنسانية ،والتعريف
بتطور العلوم ومؤسسات التنشئة االجتماعية مرورا ابلعصور الوسطى مث عصر النهضة والعصر
احلديث.
سريكز هذا اإلصدار على أبرز مسات الرتبية العربية يف العصر اجلاهلي مث يف احلضارة
اإلسالمية ،وأهم معاهدها التنويرية وعلومها وفنوهنا ومدارسها الفكرية والقيم الكربى .وقدمنا يف
هناية الباب األول من الكتاب نبذة عن تطور التعليم يف دولة الكويت .وسيتناول املوجز أيضا
دراسة أفكار عدد من املربني األفذاذ من مثل كونفوشيوس ،وأفالطون ،وأرسطو ،وشيشرون،
وكونتليان ،وابن مسكويه ،وابن سينا ،الغزايل ،وابن رشد ،وابن خلدون ،وأوغسطني ،ومارتن
لوثر ،و َإر ْازِمس ،وفرنسيس بيكون ،وكومنيوس ،ويوهان فريدريتش هرابرت ،وتوماس األكويين،
وجون ستيوارت مل ،وجون ديوي.
نسأل هللا سبحانه العليم اخلبري أن يوفقنا مجيعا لفتح أبواب اخلري ،وأن يبارك لنا يف حياتنا
وصحتنا وذرايتنا وكتاابتنا وأوطاننا وطلبتنا وأساتذتنا ،وأن ينفعنا بدراسة تطور الفكر اإلنساين
املكتنز ابالستبصارات الرتبوية.
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الباب األول :البنية املفاهيمية
ماالت الفكر الرتبوي ومصادره
يدرس الفكر الرتبوي عدة قضااي؛ فلسفة الرتبية ،واترخيها ،وجماالهتا ،ووسائطها ،ووسائلها،
وأعالمها ،وقضاايها ،وآفاقها ،وآفاهتا عرب القرون السالفة .مجيع ما سبق مسارات متناغمة
تشكل يف حمصلتها العمود الفقري للفكر الرتبوي .يتناول الفكر الرتبوي اجملاالت التالية:
 .1مبادئ ومفاهيم ومداخل ذات صلة ابلفكر الرتبوي وأتريخ التعليم .وعليه سنتناول:
تعريفات الفكر؛ الرتبية؛ فلسفة الرتبية وما يلحق هبا من طرائق البحث ،والتفكري ،والتطور.
 .2ميادين الرتبية املرتبطة اترخييا مبقومات بناء الشخصية :الرتبية العقلية ،واجلسمية،
والدينية ،واالجتماعية ،والسياسية ،واملهنية ،والنفسية ،والعلمية ،والقانونية ،واالقتصادية.
 .3أركان العملية التعليمية؛ املتعلم ،واملعلم ،والعلم ،ووسائل ومناهج التعليم والتقومي عرب
القرون.
 .4تطور وسائط التنشئة االجتماعية ،ومؤسسات التعليم وأبرز منشآهتا الثقافية :األسرة؛
املدرسة؛ دور العبادة؛ املكتبات؛ واجلامعات مع الرتكيز على تطور النظم اإلدارية.
 .5وسائل الرتبية :القدوة واالقناع والقصة ،واللعب ،والفكاهة املوجهة ،واحلب ،واحلوار
واملناظرة واملوعظة والنصيحة ،والرتغيب والرتهيب ،والرحلة يف طلب العلم ،واحياء الضمري،
والثواب والعقاب ،واستثمار أوقات الفراغ ،واستغالل األحداث اجلارية ،واخللوة اهلادفة ،والرتبية
مبمارسة العبادات ،والتعليم عرب قوة التكنولوجيا ،وتوظيف تقنية املعلومات.
 .6فلسفات الرتبية ومصطلحاهتا ومصادرها ،وأهدافها واجتاهاهتا يف احلضارات ،ورؤيتها
للعلم والتعلم واحلياة والكون والوحي والنفس واحلواس واحلدس .ويتبع ذلك فن اإلصالح والتغيري
وسنن التطور اإلنساين عرب العصور .تقوم الفلسفة على عدة مباحث؛ مبحث الكون
(االنطولوجي) ،واملعرفة (أبستمولوجي) ،والقيم (أكسيولوجي).
 .7مسرية علماء الرتبية وجتليات أفكارهم يف ضوء اجتهادات عصرهم ،وسياقاهتا الثقافية،
وأثر تغري الزمن يف اختياراهتم ،وموازانهتم ،ونوازهلم ،وتطور مناهجهم .ومن طالئع اجملددين فكرا
وسلوكا :كونفشيوس وأرسطو وشيشرون والغزايل وابن رشد وتوماس األكويين وجون ديوي.
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 .8مشكالت الرتبية قدميا :استغالل األطفال؛ هتميش الفقراء؛ حتدايت تربية املعاقني؛
التلقني والطاعة العمياء؛ هيمنية األثرايء على خمرجات التعليم؛ العقاب البدين والشدة
ابملتعلمني؛ اإلرهاب؛ معوقات تربية املرأة؛ احتقار املهن اليدوية؛ التعصب؛ اإلعراض عن
التخصصات العلمية والفنية واليدوية ،والتقنية وانعكاساهتا على القيم اإلنسانية الراسخة.
 .9تطبيقات معاصرة للفكر الرتبوي يف بث نور الفكر ،واالرتقاء مبزاولة صنعة التعليم
واسعاد اإلنسان وترسيخ القيم الفاضلة يف نطاق االبتعاد عن التقليد األعمى ،واالنعتاق من
عقدة التماهي مع اجلديد دون وعي.
مصادر الفكر الرتبوي
 -1الدين ومصادره (القرآن والسنة واالمجاع) وكل التوجيهات املتعلقة برعاية الكليات
اخلمس واليت تسمى أيضا الضرورات اخلمس (حفظ الدين ،والنفس ،والعقل ،والعرض ،واملال).
هذه القطعيات (حفظ الضرورات) متفق عليها يف األداين السماوية وتشهد هبا الفطرة السوية.
اعتَِربُوا
 -2العقل البشري واإلرث الفكري الناتج من معطيات اخلربات السابقة .قال تعال "فَ ْ
َاي أ ِ
صا ِر" .1مثرة التجارب اإلنسانية وما تفيده احلواس وما تقدمة املختربات واملعامل من
ُويل ْاألَبْ َ
أدلة تتمتع مبصداقية وثبات .ويلحق مبا سبق :املتفق عليه من نواتج البحوث التخصصية،
والدراسات الرصينة .وأيضا املواثيق اإلنسانية املتفق عليها من مثل اخلطوط العريضة حلماية
حقوق الطفل واملعاق واإلنسان واملرأة فهذه القوانني يف عمومها  -ال تفصيالهتا  -تشكل
الوعي املعاصر ومنها تنبثق املمارسات والتوجيهات التطبيقية.
 -3مثرة اخلربات النافعة مع التوفيق بني العقل والنقل؛ بني قطعيات الدين احلنيف وبني
معطيات اإلرث اإلنساين دون تكلف .قدم فيلون السكندري اليهودي ،وأوغسطني النصراين
وابن رشد املسلم جمهودات فكرية كبرية ،ومقارابت فلسفية مرموقة للتوفيق بني الدين وبني
الفلسفة .مجيع ما سبق بينها دوائر اتصال وتكامل وتفاعل وتشابك بشرط التوفيق بينها ،ولكن
كثري من الفالسفة مثال قد يقدمون العقل على الوحي ،والتجريبيون يعلون من شأن احلواس
واألدلة املادية والرقمية ،يف حني تذهب الرتبية الصوفية حنو الذوق والكشف والتجلي واملعرفة
الباطنية احلدسية املرتبطة ابإلهلام والكشف واخلربات الذاتية .وهلذا نشأ الصراع الفكري بني
 1سورة احلشر.2 :
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أصحاب النزعة العقلية وبني التوجهات الدينية وغريها من املذاهب الفكرية على امتداد التاريخ
ض النَّظر عن االختالفات املتعلقة مبصدريَّة الفكر اإلنساين فإهنا يف حصيلتها
البشري .بغَ ِّ
الفكري الرتبوي.
الرتاث
سامهت يف إثراء جمموع ر
ّ
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الفكر الرتبوي والفلسفة
املصطلحات تعريفات مهمة موجهة حنو توضيح الكلمات ،فهي عدسات لضبط الرؤية
الفكرية ،وتقليل ُشقَّة اخلالف .ويف مقارابتنا الفلسفية يف هذا اإلصدار ال ميكن االستغناء عن
املعاجم ،واجتهادات القواميس املتخصصة لتأصيل املعرفة من جهة ،وتسهيل التلقي من جهة
أخرى.
يدل لفظ الفكر يف كتب اللغة العربية على إعمال العقل ،والتَّـ َف ركر هو التأمل ،وإِعمال
ِ
الشيء ،والبحث ،وتنظيم األمور ،وتدقيق النظر إلدراك املطلوب دون تسرع .وينتج
النَّظَ ِر يف
من التفكر عمليات عقلية عديدة؛ الشعور والتأمل والتدبر واالعتبار للوصول إل نتيجة وفائدة.
ِ
عمال ِ
للوصول إل معرفة جمهول .ويقال :يل يف األمر فِكْر :نَظَر ورويَّة.
الفكْر :إِ ُ
العقل يف املعلوم َ
األم ِر فِكر :ما يل فيه حاجة وال مباالة .واجلمع أفكار .وحنن مجيعا نستخدم مفردة
وما يل يف ْ
"فكر" بصور خمتلفة ولكن متقاربة فنقول خطر يف ابيل ،ومر خباطري مبعىن فكرت ،ونقول:
انظر يف هذا األمر للداللة على التفكر وفحص املسائل بعمق ،ونقول :الدساتري العاملية تنادي
حبرية الفكر .ويف اللغة أيضا فإن إن الفكر عكس الغفلة.
والفكر يف االصطالح "جمموعة التجارب املرتاكمة وكل فاعلية يقوم هبا اإلنسان بوعي
للوصول إل معرفة وسلوك عملي وصناعات [وفنون] وغري ذلك من جماالت بشرية تشمل
منظومة املذاهب والنظرايت يف الفقه وأصوله وعلم الكالم والفلسفة والعلوم اإلنسانية والعلوم
البحتة وكل نشاط بشري" .1وميدان الفكر الرتبوي ( )Educational Thoughtابجتهادات
وتصورات وتصرفات إنسانية نتيجة التفاعل مع الواقع يف ضوء طموحات األفراد وقدراهتم
واإلمكانيات املتاحة هلم لرفع أو ضبط املستوى الرتبوي والتعليمي يف فرتة زمنية معينة.
والفكر الرتبوي يف هذا السياق نظر عقلي متجدد ،وحمرك من حمركات النشاط اإلنساين
ويعترب األساس املنظم ألهداف الرتبية ،واسرتاتيجياهتا ،وخططها التشغيلية .وجيسد تطور الفكر
البشري بوجه عام ذاكرة ثقافية هائلة تسعف اجملتمعات لتلمس هويتها ومستقبلها ومراجعة
مواقفها وفحصها فحصا متقنا الكتشاف التضامن والتضاد يف التوجهات واملصاحل وفق سنن
التدافع االجتماعي بني اجملتمعات واألفراد.
 1اآللوسي ،حسام2017 ،م ،ص  .16العقل العريب ودوره من خالل نقاده ومنتقديه.

13

أ.د .لطيفة الكندري أ.د .بدر ملك

الوجيز في تطور الفكر التربوي :مقاربات فلسفية

تُعلّمنا الفلسفة "التساؤل ،وإبداع أو استعمال املفاهيم ،والتأمل الذي يفيد العودة إل الذات
والعقل واالعتماد عليهما ،والتفكري الدائم يف أمناط التفكري ،والبحث عن قدر من التوافق،
وتقدمي نظر عقالين ممكن (مبا يفيد استعمال العقل الذي يفضي إل فن احلياة وفن العيش)،
فضال عن هذه املقاييس ،هي نقد للمسبقات واألوهام ،ولأليديولوجيات .لذلك
فإن الفلسفة ،ا
الهة ،والتعصب واالنغالق،
عمال ،بل
تع ّد الفلسفة ا
كفاحا سالحه العقل وأعداؤه تعبريات البَ َ
ا
وحلفاؤه خمتلف العلوم اإلنسانية واالجتماعية والعلوم الدقيقة ،وهدفه احلكمة والسعادة .هذا ما
جعل آبيقور يُعرف الفلسفة أبهنا" :نشاط مينحنا احلياة السعيدة من خالل اخلطاب والربهنة."1
وتذهب أغلب أدبيات منظمة اليونسكو إل أن "إدماج الفلسفة ومبادئ التفكري النقدي يف
املنظومة التعليمية والثقافية مل يعد جمرد اختيار إمنا ضرورة حيوية لتكوين عقل جيرؤ على السؤال
واالستفهام ،ويؤمن ابحلاجة إل العمل واملبادرة واملشاركة ،وال سيما يف زمن الثورة الرقمية وتنوع
وسائل االتصال والتواصل بني الناس".2
ويف هذا السياق فإن ال َفلـْ َس َفة الرتبوية اصطالحا" :هي جمموعة التوجهات والرؤى
واملسلمات الرتبوية والقيم الراسخة اليت تؤسس عليها سياسة التعليم وبراجمه يف أي جمتمع".3
تسعى الفلسفة إل فهم غوامض الوجود والواقع ،كما حتاول أن تكتشف ماهية احلقيقة واملعرفة،
وأن تدرك ماله قيمة أساسية وأمهية عُظمى يف احلياة .كذلك تنظر الفلسفة يف العالقات القائمة
التعجب ،وحب االستطالع
بني اإلنسان والطبيعة ،وبني الفرد واجملتمع .والفلسفة انبعة من ّ
والرغبة يف املعرفة والفهم .والفكر الفلسفي جزء ال يتجزأ من حياة اإلنسان؛ فما من أحد إال
تارا أمام أسئلة يغلب عليها الطابع الفلسفي من نوع :ما
وقد وجد نفسه بني احلني واآلخر ُحم ا
معىن احلياة؟ إن العديد من الناس جيدون متعة يف قراءة آاثر كبار الفالسفة .وللفلسفة أتثري كبري
يف حياتنا اليومية ويف املقارنة بني األمور.4
 1حممد نور الدين أفاية ( .)2019الفلسفة واحلاجة إل استنبات الفكر النقدي ،جملة الفيصل ،العددان ،51 - 511
رمضان ،شوال 1440هـ ،مايو -يونيو 2019م .ص  ،19الرايض.
 2املرجع السابق.
 3عبدالعزيز سعود العمر2007 ،م ،لغة الرتبويني .مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج .الرايض.
 4املوسوعة العربية العاملية ،الفلسفة.
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وظائف دراسة الفكر الرتبوي
اهلدف من دراسة تطور الفكر الرتبوي بناء ثقافة فردية ومجاعية ذات طابع أكادميي لتنمية
العقل عرب تالقح األفكار ،وتنقيحها ،وجتويد املهارات املتصلة هبا .الفكر الرتبوي بقبساته
املضيئة ركيزة مفصلية لتقدم الشعوب ،ورفع مستوى كفاايت املتعلمني واملعلمني .وعلى هذا
املنوال يتم أتسيس وجتديد الوعي ليلحق ابلواقع ورهاانته ،ويضيف له وينري دروبه مما يؤدي إل
تطور النظم واملناهج والوسائل التعليمية وطرق التدريس .ومن املبادئ املهمة يف التعليم تدريب
الطلبة على ممارسة احلرية العقلية يف املناقشة واملناظرة فال يتم قبول وترك الفكرة إال ابالستناد إل
دالئل بينات .ويف هذا السياق فإن البحث وتقليب األفكار وسيلة لتحريك الذهن وانعاشه من
ِ ِ
استَ ْكثَـَر م َن الْف ْك ِر قَ ِويَ ْ
ت قُـ َّوتُهُ
"وَم ِن ْ
أجل توليد األفكار وتطويرها .قال ابن قيم اجلوزيةَ :
ِ 1
ت ِيف الْعُلُ ِوم
الْ ُم َف ّكَرةُ"  ،فاملزاوالت والتمرينات املمنهجة تصقل امللكات شيئا فشيئا .وهكذا "ثـَبَ َ
ول الْملَ َك ِ
ِِ
َن تَ ْك ِرير ْاألَفْـع ِال سبب ِحل ِ
ات".2
الْ َع ْقليَّة ،أ َّ َ َ َ َ ُ ُ
ص َ
ومن مقاصد الفكر الرتبوي أيضا صياغة فلسفة تربوية متطورة ،واجياد "فقه تربوي يستهدف
توضيح املقاصد والغاايت النهائية للرتبية ،وتوضيح طرق البحث ،والرتبية املوصلة إل هذه
املقاصد ،وتوضيح املعايري اليت حيكم هبا على هذه القضااي كلها .مث إقامة عالقات املتعلم
ابلوجود احمليط طبقا لذلك كله" .3يسعى الفكر الرتبوي إل احلفاظ على مصاحل الناس يف كل
عصر ،وممارسة احلرية املنضبطة وفق قيم العدالة ،وصوال إل حفظ وتنمية الكليات العامة؛ حفظ
الدين والنفس والعقل والعرض واملال (واملمتلكات).
وبناء على ما سبق فإننا ندرس الفكر الرتبوي لعدة أسباب منها:
 .1النظر واالعتبار يف نشوء ورقي احلضارات كوسيلة لتصفية النفس وإصالح اجملتمع،
واحلفاظ على حرية اإلنسان وكرامته وترسيخ مفاهيم احلرية والعدالة واحلوار والبحث النزيه.

 1يف كتابه :زاد املعاد يف هدي خري العباد (.)226 /4
 2تفسري الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري (.)49 /7
 3الكيالين ،ماجد (بدون اتريخ) .أهداف الرتبية اإلسالمية .ط ،1دار القلم .املكتبة ص .469
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 .2القراءة الرتبوية يف األحداث التارخيية ،واستنباط دروسها من أهم املساعي لتوسيع
مسارات الفكر اإلبداعي ،وشحذ اهلمة .إن دراسة إرث كبار املربني تشحذ البصرية؛ قال ابن
اجلوزي يف كتابه األذكياء "وقد ثبت أن رؤية
.3
 .4العاقل وخمالطته تفيد ذا اللب فسماع أخباره تقوم مقام رؤيته".

 .5إن فهم اجلذور الرتبوية عامليا خطوة ضرورية لتحقيق فلسفة التفاعل اإلجيايب ولتكوين
أرضية مشرتكة للتعايش ،وتعميق التقارب الفكري يف عامل متوتر يشهد تطاحنا سياسيا ،وأطماعا
اقتصادية هائلة ،وصراعات ثقافية متجذرة ،وصدامات عقائدية بني األداين من جهة ،وداخل
الدين الواحد من اجلهة األخرى .قال إخوان الصفا "ينبغي إلخواننا أالَّ يعادوا ِعلما من العلوم
أو يهجروا كتاابا من الكتب ،وال يتعصبوا على مذهب من املذاهب".
 .6رصد أوجه االئتالف واالختالف بني املدارس الفكرية وتطورها واملقارنة بني األوضاع
الرتبوية عرب العصور والثقافات .ويتصل هبذا مناقشة جذور األزمات واإلشكاليات املعاصرة
هبدف حتقيق فهم أعمق للسلوك اإلنساين.
 .7إثراء املناهج الدراسية فلسفيا؛ اهلدف من دراسة التاريخ البشري هو التفكر واالعتبار
وليس حفظ البياانت وكتابة األرقام.
 .8إعداد املعلم إعدادا منهجيا يتيح له تنمية موهبته وثقافته ومهاراته وخرباته على ضوء
مرياث الفكر اإلنساين الرحب .ال بد من رفد الواقع الرتبوي والتعليمي مبجموعة أفكار وأساليب
متنوعة مبا يتالءم مع خصوصية اجملتمع ،ومبا يضمن االنفتاح املتزن على ثقافات العامل سعيا إل
حفظ اخلري االجتماعي يف إطار التنمية املستدامة.
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قواعد ومقاصد الفكر الرتبوي
"إن التاريخ ،من بعض الوجوه ،ليس إال تعاقب ا ملوضوعات متعارضة ،فإن الطباع واألشكال
السائدة يف عصر ينكرها ويربأ منها العصر الذي يليه" .1لقد اعترب أرسطو علم السياسة "سيد
العلوم"؛ العتقاده أن كل العلوم انطلقت منه .وقد سخر عدد من العلماء من هذه الفكرة .أما
يف عاملنا املعاصر فإن مقولة أرسطو مقولة معتربة عند العلماء إلدراكهم لألخطار اليت ميكن أن
ترتتب على اندالع حرب عاملية تقضي على اإلنسانية مجعاء .2وهلذا فإن معارضة أو قبول
األفكار بصفة دائمة مسألة حساسة ال سيما إذا تغريت املالبسات والسياقات وأسفرت
املستجدات والكشوفات عن أبعاد جديدة.
ومن جهة أخرى فإن الفكر الرتبوي انفذة لتذوق مباهج احلياة ،وإنتاج الفن واخليال .ابلفن
أحرز اإلنسان منجزات علمية .والفن يف هذا الصدد إنزال فكرة يف مادة وتشكيلها على مثاهلا،
وتتعدد الفنون اجلميلة فتتدرج من املادية إل الروحية ،والفكر من حمركات اإلبداع .ومن هنا
نعرف أن الفكر الرتبوي  -وإن تباينت مذاهبه  -له جتليات متعددة وقد ختضع ملبدأ البقاء
لألصلح واألنفع.
ويف ضوء املعطيات السابقة وغريها فإن للفكر الرتبوي العديد من اخلصائص والضوابط
والقواعد واملقاصد املرتابطة ولكن بقصد التعليم نذكر بعضها يف النقاط التالية:
" -1ليس للعلم وطن ،وال للحكمة دار" كما قال أمحد شوقي .إن العلم ينبغي أن يؤخذ
من أي مصدر كان ،فهو إجناز إنساين عام" .هذه دعوة إل اكتساب العلم من أي مصدر
كان؛ ألن العلم إجناز إنساين مشرتك ،مل تستقل به أمة من األمم ،كما أن مبادئه العامة متفق
عليها بني الناس مجيعا؛ فال ينبغي أن يقال إننا نرفض هذا العلم ألنه جاء من الغرب أو
الشرق" .3ويف األثر "الْ َكلِمةُ ِْ
َح رق ِهبَا".4
ضالَّةُ الْ ُم ْؤِم ِن فَ َحْي ُ
ْمةُ َ
ث َو َج َد َها فَـ ُه َو أ َ
احلك َ
َ
 -2إن األفكار الكربى مثل التعايش الكرمي ،والعدالة واحلرية والسالم والتفكري الناقد واحرتام
املتعلم وحماربة االستبداد هي األحق يف التقدمي ،وليس من احلكمة يف التعليم الرتكيز على
 1ديورانت ،قصة احلضارة ،ج ،26ص .60
 2املوسوعة العربية العاملية ،العلوم السياسية.
 3داود ،وآخرون2014 ،م ،ج ،3ص .1300
4
ض ِل ِ
الف ْق ِه َعلَى العِبَ َادةِ.
ب َما َجاءَ ِيف فَ ْ
رواه الرتمذي يف سننهَ ،اب ُ
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التفاصيل الثانوية وامهال املقاصد الرئيسة حلفظ الضرورات اخلمس ،وال يليق ابملعلم العناية ابلنفع
الفردي القاصر ،وإمهال النفع املتعدي الذي خيدم اجملتمع.
 -3احلقول املعرفية متنوعة؛ كل الفنون والعلوم واآلداب تبدأ من إضاءات فكرية .ومن
جتليات الفكر الرتبوي إضاءات القصاصني واملوسيقيني والرسامني واألدابء واملعماريني والفنانني
والقادة ورواد العلوم ممن سامهت مرئياهتم يف هنضة الرتبية والتعليم.
 -4يُعد الفكر اإلنساين فكر ديناميكي متجدد ومتغري ومتقلب مير يف عدة أطوار انكماشا
واتساعا .ومن هنا فإن تكوين املفكر يتأثر ويؤثر بثقافة عصره ،وال ميكن فهم النظرايت واملناهج
الفلسفية إال يف سياق ذلك الزمن ،ومعطياته ،وحمدداته وسقفه املعريف.
 -5عرب آلية النقد املنهجي البناء ،والتجارب النافعة تطورت األفكار ،واتسع نطاقها .من
خواص الفكر السليم التجدد بل من أوجه مجال العقل أنه انقص ،وهلذا نراه ال يكف عن
التفكري والتطوير ،ودائما يتطلع إل حتسني مستوى معيشته .وألن الكمال هلل وحده فكل
العلماء لديهم نقص يف جانب من اجلوانب ،وهلذا ال نتوقف عن التعلم.
 -6من قواعد الفكر الرتبوي التارخيي أن كل األمم – أينما وحيثما كانت  -قادرة على
االبداع إذا بذلت املساعي املطلوبة فمن يبذل يصل ولو بعد حني .التقليل من شأن األمم خطأ
شنيع ،واألايم دول.
 -7تقدم تراكمات األفكار اإلنسانية أرضية ضرورية لبناء املناهج الدراسية ،وحتديد
وسائلها ،وحتديث مضامينها ،ورصد فعاليتها ،وترسيخ فلسفاهتا.
 -8مهدت عطاءات األمم جمتمعة للحياة املدنية اليت نعيشها ،فأنعشت الثقافة بتشعباهتا،
وزودت احلياة الروحية واملادية مبرئيات واحداثيات متنوعة .االعرتاف بفضائل األمم واألفراد
َّاس أَ ْشيَاءَ ُه ْم َوَال تُـ ْف ِس ُدوا ِيف ْاأل َْر ِ
ض بـَ ْع َد
فريضة ،ومن موانع الفساد؛ قال تعال َ
{وَال تَـْب َخ ُسوا الن َ
إِ ِ ِ
ِِ
ني}.1
ص َالح َها ذَل ُك ْم َخ ْري لَ ُك ْم إِ ْن ُكْنـتُ ْم ُم ْؤمن َ
ْ
 -9كانت قيادة الفكر اإلنساين يف العصور األول مقتصرة غالبا على أمة من األمم ،أو
شعب من الشعوب .كانت لليوانن ،مث كانت للرومان ،مث كانت للمسلمني ،مث عادت إل أوراب
فكانت للكنيسة ،أي ملدينة روما ،أو قل :كانت قيادة الفكر ملدينة من املدن ألثينا،
 1سورة األعراف.85 :
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ولإلسكندرية ،ولروما ،وملكة املكرمة ،وللمدينة املنورة ،ولبغداد ،وللقاهرة ،ولقرطبة ،مث لروما .أما
يف العصر احلديث فقد تغري هذا كله ،وكما أن قيادة الفكر مل تكن إل الدين أو الفلسفة أو
األدب أو السياسة ،وإمنا كانت هلا كلها ،فهي مل تكن ألمة بعينها ،وإمنا كانت لألمم املتحضرة
مجيعا ،وللمدن الظاهرة يف هذه األمم.1
ا
يعتمد الفكر على منهج املقارابت الفكرية والتأمالت الذهنية ويف العلوم
-10
اإلنسانية فإن حدود اخلالف أوسع ،أما العلوم الطبيعية فغالبا أساسها املالحظة والنظر
والتجارب العلمية فاخلالف أضيق.
خيتلف الفكر الرتبوي عن اتريخ الرتبية فالفكر جزء من التاريخ ،والتاريخ أوسع
-11
ويعتين ابلسرد الزمين على حنو متسلسل وفقا ملا حصل يف املاضي ،بينما الفكر الرتبوي هو
حتليل جلزء من أحداث التاريخ ،ويعتين ابملوضوعات أكثر من تتبع التسلسل الزمىن.
عوائق التدفق الفكري
يدرك املعنيون ابلشأن الثقايف أن من أمسى األهداف املنوطة مبؤسسات التعليم حترير الفكر
من كل القيود اليت تكبل حركة ابداعه ،وتشل نشاطه ،وتعيق تقدمه .إن التفكري العلمي هو
الفعل العقلي املستند إل املنطق واحلجة والدليل واالقناع والتجربة النافعة .ويهدف إعمال الفكر
إل تعزيز القدرات العقلية لتنقية الذهن من األوهام والظنون من أجل اتباع الصواب ،وممارسة
متعة االستكشاف .وعليه فإن إعمال الفكر وتوجيهه حنو متحيص واستجالء املسائل وسيلة
جوهرية للتحرر من االحنرافات وهي احنرافات متداخلة وشديدة التشابك والتأثري.
ولعل التفرد يف الرأي وإلغاء آراء اآلخرين والغرور واالستكبار من أكرب مصائب اإلنسان
ومنها تتولد مشكالت التفرق والتطرف واإلرهاب وكثري من اآلفات واالحنرافات عرب العصور.
يستخدم املثقفون كلمة الدوغمائية وهي كلمة يواننية األصل لتشري إل حالة فكرية شديدة
االنغالق؛ فكر متصلب ومتحجر يؤمن بشدة بكل معتقداته ،ويلغي ويقصي بغرور كل من
خيتلف معه ،وال يلتفت للرباهني الدامغة ،وال يتوقف عند األصول الشافية .مثة عوامل متشعبة
ومتشابكة تؤدي إل أخطاء تفكريية شائعة منها:
 1طه حسني ،قادة الفكر2013 ،م .مؤسسة هنداوي.
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 -1االحنرافات النفسية :إن من عوائق التفكري الراجح تغليب املشاعر على حساب املنطق،
واالنسياق خلف الفكر االنتقائي والعشوائي واخلرايف واالنتهازي والعدائي والدوغمائي ،واتباع
الفكر اجلمعي بدون برهان ،واقصاء الفكر املخالف ،والفهم املتأخر أو املشوش ،والتسليم التام
للفكر السائد ،واخلضوع ألصحاب السلطة السياسية أو الدينية أو االجتماعية .ومن األشكال
املذمومة يف عامل االدراك ارتباط التصورات السالبة ابلتدين اخلاطئ من جانب ،وشيوع العادات
اجلائرة من جانب آخر مما يُفسد أمناط الرتبية ،ويسد أبواب التنمية.
 -2االحنرافات الدينية :ينتج التشدد الديين عن جتميد العقل ،ومتجيد النقل؛ االتباع احلريف
للنصوص واألفهام اخلاطئة .ومن أقبح مظاهر االحنراف الديين :تفجري الناس واستباحة الدماء
وخلخلت األمن ابسم الدين وهذا بالء عظيم .ومن صور االحنرافات الدينية االحلاد ،وانكار
اخلالق واالرمتاء يف حضن الظنون ،وترسيخ الفكر اإلحلادي ،وانكار كل موروث دون فحص أو
تعليل .وبذلك الفهم املنحرف يرفض الفرد كل ما جاء به الدين ويرد الغيبيات مجلة وتفصيال
وال يفرق بني مفهومي الدين (الوحي) والتدين (اجتهادات العلماء) .مل مينحنا هللا الدين إال رمحة
للعاملني والقامة موازين العدل.
 -3االحنرافات االجتماعية وال سيما املرتبطة مبؤسسات التنشئة االجتماعية من مثل األسرة
واملدرسة واملسجد وتلك املزالق من املخاطر املؤكدة املفسدة للثقافة العامة .فعندما تنحرف
مؤسسات التنشئة االجتماعية عن وظيفها تؤسس للجهل وتقود أتباعها للهالك .إن االحنراف
االجتماعي املؤسسي من اخلطورة مبكان ،وهو الذي يطلق عليه حممد أركون "اجلهل املؤسسي"
مبعىن أن مؤسسات التنشئة االجتماعية متارس دورا سلبيا فتغرس قيم املصلحة أو النزعة الفردية
وال تكرتث إال بتخريج الطلبة ،وتزويدهم ابلشهادات الدراسية للعمل (التوظيف) ال احلياة.
وعندما تفشل املؤسسات يف ممارسة وظيفتها اجلوهرية ال يهمها غرس قيم حمبة العلم ،وتربية
الناشئة على ممارسة الفضائل .تقوم املدارس بتعزيز اجلهل املؤسسي فيدخل التلميذ املكتبة لعمل
األحباث والتقارير للحصول على الدرجات فقط ال لتنمية مواهبه بصفة دائمة ،واستغالل أوقات
الفراغ حىت يف فرتة االجازات .ويف هذا املدار املخيف تصبح اجلامعات معيقة للتنمية عندما
تقوم إبجراء أحباثها بغرض املصلحة الشخصية ،والرتقية الوظيفية دون االلتفات إل اعتبارات
التنمية.
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 -4صدام احلضارات ينتج أمراضا تصيب األمم  -يف فرتة من فرتاهتا -ومن تلك األمراض
متجيد املاضي وتضخيمه ،وادعاء السبق والتفوق دون العاملني ،والتقليل من شأن املنجزات
احلضارية لألمم األخرى ،والتمركز حول نزعة املظلومية ،وجدلية املفاضلة ،واستدعاء املاضي
هرواب من احلاضر "النوستاجليا" .ارتبطت نظرية صراع احلضارات بنظرات سوداوية ولكنها يف
كثري من احملاور تصف حاالت واقعية تسندها احلقائق ،ويتم توظيفها لزراعة التعصب واألحقاد.
 -5االحنرافات الرتبوية :إن حتويل الرتبية إل أداة للقهر واهليمنة وسلب احلرايت هو قمع
للفكر ومنع له من ممارسة دوره يف نقد الواقع وحتسني أمناط املعيشة .وهذا االشكال العميق
يتخذ من التعليم وسيلة للحفاظ على مصاحل القوى االقتصادية والسياسية املهيمنة وختشى من
مجيع حماوالت اصالح الفكر بل تعمل على اجهاضها يف مهدها .ومن الزاوية التعليمية يزداد
الفكر احندارا كلما مت الرتكيز على احلفظ األعمى ،وابداء التسليم املطلق ،وغياب احلوار اهلادف
القائم على وجاهة التدبر ،وتنوع األنظار ،ونزاهة البحث ،وغرس أخالقيات املثابرة ،والشك
املنهجي املثمر .إن الفكر املبين على نزعات شخصية تسلطية أساس ظاهرة التعصب
الفكري.
إن األخطاء التفكريية  -جبميع أشكاهلا  -جتهض التنمية ،وتؤخر قطار النهضة ،وتولد
عاهات التأخر املعريف؛ اكتشاف احلقيقة بعد فوات األوان مما يولد تشوهات فكرية من مثل
فقدان املصداقية ،وضياع فرص العمر ،وتشتيت اجلهود .هذا ما حدث مع أولئك الذين رفضوا
ا ملسرح والفن ،وهامجوا تعليم املرأة ومنعوا حقوقها السياسية .وهذا التأخر هو الذي حدث مع
الذين رفضوا استخدام التكنولوجيا على حنو صحيح .كثري من اجلهود واألوقات تضيع يف عاملنا
العريب بسبب إضاعة فرص التغيري يف الوقت السليم .حتدث أفالطون والغزايل وفرانسيس بيكون
عن األوهام ومعوقات الفكر ،وسوف نتطرق لبعضها الحقا.

21

أ.د .لطيفة الكندري أ.د .بدر ملك

الوجيز في تطور الفكر التربوي :مقاربات فلسفية

الفكر يف كتاب هللا جل ثناؤه
القرآن الكرمي كله إيقاظ وتوجيه للفكر والقلب والروح واحلواس ،ومن هنا جاء التفكر
والتذكر واالعتبار واالستبصار والتدبر زاخرا فيه.
اهلدف األمسى للرتبية القرآنية توحيد اخلالق سبحانه ،واإلحسان للناس ،واالحساس
اب هللاِ
ث ِيف كِتَ ِ
ايلَ :كثُـَر احلَ ر
مبشاعرهم ،وتعمري احلياة مبعاين العدل واجلمال واخلري .قَ َ
ال الغََزِ ر
ِ ِ ِ ِ
الفكْر هو ِم ْفتَاح األَنْـوا ِر ،ومب َدأُ ِ
تَـ َع َال َعلَى الت ََّدبرِر َو ْ ِ ِ
صا ِرَ ،وُه َو
ُ َ َ َْ
ْ
االستْب َ
االعتبَار َوالنَّظَر َواالفْت َكارَ ُ َ ،
َشب َكةُ العلُ ِوم ،وِمصي َدةُ الْمعا ِر ِ
ف َوالْ ُف ُه ِوم" .1طلب القرآن إل الناس "فتح أبصارهم على آفاق
َ ُ َ َْ َ َ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض} [يونس:
السماء ،وفجاج األرض ،وخواص األشياء {قُ ِل انْظُُروا َما َذا ِيف َّ َ َ
اَّلل َّ ِ
ِِ
َّ
َج ٍل
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
ض َوَما بـَْيـنَـ ُه َما إَِّال ِاب ْحلَِّق َوأ َ
{ ،]101أ ََوَملْ يـَتَـ َفك ُروا ِيف أَنْـ ُفسه ْم َما َخلَ َق َُّ
ُم َس ًّمى} [الروم.2"]8 :
ر ِ ِ
إن "أَصل اخل ِري والش ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ابن
َّر م ْن قبَ ِل التَّـ َفك ِر؛ فَإ َّن الفكَْر َمْب َدأُ اإل َر َادة َوالطَّلَب" كما يقول ُ
ْ ُ َْ َ ّ
ال َقيِِّم .إن العقل هو "األصل ،وعنصر الينابيع ،ونقطة الدائرة ،منه ينبعث العلم واملعرفة ،ويتفرع
عنه اثقب الرأي وجودة الفطنة واإلصابة ،وصدق الظن ،والنظر للعواقب ومصاحل النفس،
وجماهدة الشهوة ،وحسن السياسة والتدبري ،وانتقاء الفضائل وجتنب الرذائل" .يراد ابستخدام
العقل وسيلة للتنمية اخللقية :النظر بواسطة احلجة والتعليل والقياس ،مما يؤدي إل االقتناع
بصحة ما يتلقاه اإلنسان من معلومات أو يتخذه من سلوك.3
ولقد وردت اشتقاقات كلمة "فكر" يف َمثَانِيَة عشر موضعا يف القرآن الكرمي منها:
ِ
ِ
اآلاي ِت لَ َعلَّ ُك ْم تَـتَـ َف َّك ُرو َن}.4
ك َما َذا يُنف ُقو َن قُ ِل الْ َع ْف َو َك َذل َ
{ويَ ْسأَلُونَ َ
ك يُ ِّ ُ
بني ّ
اَّللُ لَ ُك ُم َ
َ .1
{ .2الَّ ِذين ي ْذ ُكرو َن ِ
السماو ِ
ِِ
َّ
ات َواأل َْر ِ
ض
َ َ ُ ّ
اَّللَ قيَاما َوقُـعُودا َو َعلَ َى ُجنُوهب ْم َويـَتَـ َفك ُرو َن ِيف َخ ْل ِق َّ َ َ
ِ 5
ربـَّنَا ما خلَ ْقت هذا اب ِطالا سبحانَ ِ
اب النَّار}.
ُْ َ َ
ك فَقنَا َع َذ َ
َ َ َ َ َ َ
ص ِ
ص لَ َعلَّ ُه ْم يـَتَـ َف َّك ُرو َن}.1
ص الْ َق َ
{ .3فَاقْ ُ
ص َ
 1إحياء علوم الدين ،كتاب التفكر .ج ،4ص .423
 2حممد الغزايل ،عقيدة املسلم.
 3نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم (.)161 /1( ،)143 /1
 4البقرة.219 :
 5آل عمران.191 :
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عوامل تطور الرتبية والعلوم
عدة عوامل شكلت تطورات يف املسرية التعليمية منها العوامل التالية:
 -1الدينية (بغرض تعليم الكتابة واعداد الكوادر الدينية والسعي حنو فهم الكون وسنن
احلياة واإلصالح االجتماعي وإعطاء املواعظ الدينية).
 -2االقتصادية (العناية بتدوين ورصد معامالت البيع والشراء وحفظ احلقوق وتوثيق
البياانت واحلصول على الرزق).
 -3التكنولوجية حيث تطورت اآلالت يف عدة جماالت؛ الطباعة واحلاسوب بغية حتسني
أمناط املعيشة والثقافة.
 -4االجتماعية (ترسيخ املواطنة والتعايش وحتقيق املقاصد اإلنسانية األساسية؛ السكن
وتكوين أسرة وتعليم الصغار وتكوين مؤسسات التنشئة وحتديد وسائلها).
 -5السياسية (بسط سلطة النظام عرب سن القوانني وتطوير التشريعات وارتفاع وترية التنافس
احلضاري).
 -6الفلسفية (معاجلة القضااي الفكرية ونقد الواقع وتطوير العلوم ومناهج البحث العلمي،
وصناعة الفكر واملفكرين).
 -7العلمية واملتمثلة يف اكتشاف السنن الطبيعية ،وتطوير العلوم.
ولعل أشهر وأوسع كتاب يتتبع مراحل تطور الفكر وازدهاره يف معظم احلضارات كتاب ول
ديورانت قصة احلضارة ولقد ساندته زوجته إيرل ديورانت يف كتابة بعض اجمللدات ولقد استمر
عملهما يف التأليف ما يقارب من مخسني سنة ويتضمن نظرات تربوية كثرية .ولقد قسم ول
ديورانت اتريخ املدنية إل مخسة أجزاء مستقلة:
" - 1تراثنا الشرقي" وهو اتريخ للمدنيَّة يف مصر والشرق األدىن حىت وفاة اإلسكندر ،ويف
اهلند والصني والياابن إل يومنا احلاضر .إن قصتنا تبدأ ابلشرق.
" - 2تراثنا الكالسيكي" وهو اتريخ املدنية يف اليوانن وروما واملدنية يف الشرق األدىن إذ هو
حتت السيادة اليواننية والرومانية.

 1األعراف .176
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" - 3تراثنا الوسيط" وفيه أوراب الكاثوليكية واإلقطاعية واملدنية البيزنطية والثقافة اإلسالمية
والثقافة اليهودية يف آسيا وإفريقية وأسبانيا ،والنهضة اإليطالية.
" - 4تراثنا األوريب" وهو اتريخ ثقايف للدول األوربية من اإلصالح الربوتستنيت إل الثورة
الفرنسية.
" - 5تراثنا احلديث" وفيه اتريخ االخرتاع والسياسة والعلم والفلسفة والدين واألخالق
واألدب والفن يف أوراب منذ تول انبليون احلكم إل عصران احلاضر.
ويف رؤية اترخيية أخرى ،ميكن تقسيم مراحل التاريخ إل أربع مراحل:
 .1التاريخ القدمي من البداايت إل (476م) ويشمل قدماء املصريني (الفراعنة) ،الفرس،
اليوانن والرومان والكلدانيني واآلشوريني يف العراق وغريهم.
 .2اتريخ القرون الوسطى من (476م) إل (1453م) ويبدأ من سقوط اململكة الرومانية
الغربية ،وينتهي بفتح األتراك للقسطنطينية وتشمل معارك بني املمالك األوربية وظهور اململكة
الرومانية الشرقية واالمرباطورية البيزنطية وظهور اإلسالم وفتوحاته مث احلروب الصليبية واألتراك
واخلالفة اإلسالمية.
 .3اتريخ عصر النهضة من (1453م) إل (1789م) ويبدأ من فتح القسطنطينية وينتهي
اببتداء الثورة الفرنسية ويتميز بظهور احلركة اإلنسانية ،وتبلور الفنون اجلميلة ومنو النظرية
السياسية واحلراك االجتماعي.
 .4اتريخ العصر احلديث ويبدأ من الثورة الفرنسية 1789م ويستمر إل يومنا هذا.1

 1طالو ،حمي الدين ( .)2010اتريخ عباقرة الفن التشكيلي يف العامل .ط ،1دار دمشق/سورية.
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تطور التعليم يف دولة الكويت
 .1كانت الكتاتيب أساس تربية الصغار ،واملساجد للدراسة املتقدمة" .مر التعليم يف
الكويت مبرحلتني األول متثلت ابلفرتة ما قبل التعليم النظامي وهي التعليم بواسطة الكتاتيب،
والثانية متثلت ابملدارس النظامية ،ويرجع اتريخ أول املدارس النظامية (املدرسة املباركية) إل عام
1911م أو يف  11ديسمرب 1912م استنادا لواثئق اخلالد.
 .2أول معلم نعرفه درس يف الكويت هو الشيخ حممد بن فريوز املتوىف عام 1135ه
(1723م) ،والذي تول القضاء والتعليم.
 .3بدأت بواكري النهضة الثقافية الكويتية عرب األسفار ولقاء العلماء واالطالع على
اجملالت من مصر والعراق واهلند ولبنان.
 .4ساهم الشيخ انصر املبارك الصباح يف عملية إنشاء املدرسة املباركية .كان الشيخ انصر
كفيفا وحمبا للعلم والتعليم والثقيف ،وله جمهودات تستحق الثناء ،ولُقب بكعب األحبار.
 .5كان آل اخلالد من ضمن املشرفني على الشؤون املالية يف املدرسة املباركية منذ
اللحظات األول من نشأة املدرسة املباركية إل حلظة إنشاء دائرة املعارف عام 1936م ،وعلى
مدى ربع قرن أشرفت أسرة اخلالد على دعم وإدارة شؤون املدرسة املباركية مث ختمت عملها أبن
قام أحفاد عائلة اخلالد مؤخرا ابلتربع أبكثر من مخسني ألف وثيقة اترخيية ملركز البحوث
والدراسات الكويتية إضافة إل التربع مبجموعة مقتنيات اترخيية.
 .6أسس فرحان فهد اخلالد اخلضري اجلمعية اخلريية العربية عام 1913م ،وهي أول مجعية
خريية كويتية هدفها مساعدة الفقراء ،ودفن املوتى ،وتوزيع املاء وتقدمي بعثات للطلبة ،وعالج
املرضى ،والتدريس ،وتوفري مكتبة .تنوعت غاايت هذه اجلمعية املباركة لتقدم خدمات تعليمية
ودينية واجتماعية وصحية.
 .7افتتحت أول مدرسة تدرس اإلجنليزية وهي مدرسة اإلرسالية األمريكية (عام .)1917
 .8أتسست املدرسة األمحدية عام 1921م ،وأول مدرسة نظامية أهلية ،وكانت مدرسة
السعادة لأليتام عام 1343ه=  1924أسسها مشالن بن علي آل سيف.
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 .9من العلماء الذين تركوا بصمة يف تطور الفكر الرتبوي الكوييت السيد عمر عاصم،
وعبدهللا خلف الدحيان ،وعبدالعزيز الرشيد ،ويوسف القناعي ،وعبدهللا النوري ،وعبدالعزيز
حسني.
أول مدرسة ابتدائية حكومية للبنات عام 1938-1937؛ مدرسة البنات
.10
الوسطى.
أول اثنوية للبنني مدرسة الشويخ عام 1953م ،وأول اثنوية للبنات مدرسة
.11
املرقاب يف عام 1953م.
إنشاء أول روضتني يف عام 1955-1954م مها روضة املهلب يف منطقة
.12
الشرق وروضة طارق يف منطقة القبلة.
أتسيس أول مدرسة خاصة بذوي االحتياجات اخلاصة (مدرسة النور) عام
.13
1955م.
افتتاح جامعة الكويت 1966م وهي اجلامعة احلكومية الوحيدة يف دولة
.14
الكويت منذ أكثر من نصف قرن.
لعلماء الكويت نظرة راقية ملهنة التعليم .املعلم ابعث للفكر وموجه للفضائل؛
.15
يقول الشيخ عبدهللا النوري وهو يتحدث عن قصة التعليم يف دولة الكويت "يف األمة شخص
إذا صلح صلحت األمة ،وإذا فسد فسدت ،أال وهو املعلم .املعلم هو الدليل الذي يهدي
انشئة األمة إل النافع املفيد ،واملالك الذي يوحي إليهم أن العلم يرفع األمة إل أعلى الدرجات،
وأن اجلهل يهوي هبا إل أسفل الدركات ،وأن من ميشي مكبا على وجهه ليس كمن ميشي سواي
على صراط مستقيم" .هبذه الروح تنهض األمم يف سعيها الكرمي.
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الباب الثاين :احلضارات القدمية
العراق مهد احلضارات
 -1أول من درس الفلك ورصد النجوم هم البابليون والصينيون واملصريون ،فقد قسم كل
منهم النجوم إل جمموعات ووضعوا تقاومي.
 -2ال زالت اآلاثر املكتوبة ابللغة املسمارية عند السومريني مصدر عناية فائقة للباحثني
ألهنا تقدم لنا أمناط التعليم قدميا وأبرز القصص واملعتقدات واملقطوعات األدبية يف ذلك الزمن.
آالف القطع يف متاحف العامل عليها كتاابت مسمارية ،وبدأ العمل برتمجتها يف القرن التاسع
عشر امليالدي.
" -3استحدث السومريون الكتابة ابلصور يف حنو عام 3500ق.م .مث اخرتعت الكتابة
حدا لعصر ما قبل التاريخ؛ إذ ابلكتابة بدأت حقبة التاريخ
لتصبح وسيلة االتصال ،وتضع ا
املكتوب .واتقن البابليون وقدماء املصريني فنون اإلعالم فكتبوا على أوراق الربدي".1
 -4ومن ألواح الطني النضيج ،واملنحواتت احلجرية والعاجية ،واألختام األسطوانيةُ ،ميكن
للمرء احلصول على فكرة عن أسلوب احلياة املرتف الذي عاش به البابليرون .وحتت حكم
وحد األوزان
بح الطب والعمارة واهلندسة خت ر
صصات مهنية ،وكانوا أول من َّ
السومريني أص َ
واملقاييس ،واخرتعوا واحدة من أقدم اللغات املكتوبة ،ووضعوا أُسس الرايضيات وعلم الفلك.
يوما و 12ساعة و 44دقيقة.2
وكان شهرهم القمري يبلغ  29ا
 -5اليوم ،يتم تدريس اللغة السومرية يف عدد خمتار من اجلامعات حول العامل .يف اجملموع،
رمبا ليس أكثر من بضع مئات من الناس لديهم معرفة عملية ابللغة ،وال يزال هناك الكثري من
اجلدل حول قواعد النحو .حىت كبار العلماء يف هذا اجملال غري متأكدين من معاين بعض
ومذهال عن حياة وآداب أولئك الذين أجنزوا
لغزا شاقاا
ا
الفقرات .تقدم آاثر العهد السومري ا
مهمة خلدهتم يف دنيا الكتابة .إهنا لغة مثرية ح اقا تعكس عبقرية األشخاص املثريين لالهتمام
الذين كتبوها.

 1املوسوعة العربية العاملية2004 ،م ،اإلعالم .الرايض.
 2ابسرتانك2017 ،م ،جوهر اإلنسانية .الفصل السابع :احلضارة :املدن واملعابد.
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 -6شيد السومريون حضارهتم يف العراق ،ولقد انتشرت املدارس منذ العصر السومري على
نطاق واسع ،وكان التالميذ يكتبون على ألواح الطني ويسمون املدرسة بيت األلواح ،أما يف
مصر فيسموهنا :بيت احلياة.
 -7احتفظت ألواح األلف الثاين ق .م وما بعده آبداب سومرية الصبغة واألسلوب ،نسخها
قصصا ومالحم وأساطري وحماورات دنيوية
أصحاهبا عن أصول قدمية .وتضمنت تلك اآلداب ا
ودينية ،كانت من أشهرها قصة الطوفان ،ومغامرات جلجميش ،ونزول الربة إانان إل العامل
فضال عن أمثال سائرة ،ونصوص تعليمية تصور حياة الدراسة وتصور مواد
السفلي ،وذلك ا
التدريس ،واشرتكت هذه وتلك مع غريها من اآلداب القدمية يف مالمح عامة ،مثل غلبة الطابع
الديين عليها ،وكثرة استخدامها الرمز للتعبري عن الفكرة واحلادثة ،وكثرة التكرار اللفظي الذي
يناسب اإللقاء واإلنشاد أكثر مما يالئم القراءة ،وصعوبة التمييز فيها بني ما هو شعر وبني ما
هو نثر.1
 -8بدأت حضارة السومريني يف الظهور منذ  6آالف سنة" ،وهي أبلغ مثال على الكيفية
اجملتمعات الْ ُمتفاعلة ابتكار أسلوب حياة رفيع املستوى واحلفاظ عليه
اليت ُميكن هبا لعدد من َ
طوال فرتات احتالل طويلة لِ ُمعتدين خارجيني .ابلطبع يعتمد هذا النجاح على رغبة الغازي يف
استيعاب الثقافة بنفس قدر سعي املنهزمني للحفاظ عليها".2
نظاما للكتابة حوايل عام
 -9اكتشف السومريون الذين عاشوا يف وادي دجلة والفرات ا
نظاما للكتابة حوايل 3000ق.م .وقد احتوى النظامان
3500ق.م .وكذلك طور املصريون ا
كثريا على ظهور املدارس
على أساليب لكتابة احلروف واألرقام .وقد ساعد اكتشاف الكتابة ا
ابلشكل الذي نعرفه اآلن.3

 1عبدالعزيز صاحل ،الشرق األدىن القدمي يف مصر والعراق (ص .)429 :مكتبة دار الزمان .املكتبة الشاملة.
 2ابسرتانك2017 ،م ،جوهر اإلنسانية .الفصل السابع :احلضارة :املدن واملعابد.
 3املوسوعة العربية العاملية ،ابب الرتبية والتعليم.
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شفاها ،فيقوم التالميذ
-10
كان املعلمون قبل اكتشاف الكتابة يكررون الدرس ا
جيدا لنقل الرتاث يف جمتمعات ماقبل الكتابة .ولكن تعليم
أسلواب ا
حبفظ ما مسعوه .وكان الشعر ا
األطفال القراءة جعلهم قادرين على معرفة شؤون األمم األخرى.1
أنشأت اببل ذلك القصص الساحر اجلميل الذي أصبح بفضل براعة اليهود
-11
األدبية الفنية جزءا ال يتجزأ من قصص أوراب الديين .ومن اببل ال من مصر جاء اليوانن اجلوالون
إل دويالت مدهنم ابلقواعد األساسية لعلوم كثرية .ومن دويالت املدن اليواننية انتقلت هذه
العلوم إل رومة ومنها إل األوربيني واألمريكيني .وليست األمساء اليت وضعها اليوانن للمعادن،
وأبراج النجوم ،واملوازين واملقاييس ،ولآلالت املوسيقية ،ولكثري من العقاقري ،ليست هذه كلها
إال تراجم ألمسائها البابلية .ولقد انتقلت حضارة أرض النهرين من مهدها وأضحت عنصرا من
الرتاث الثقايف للجنس البشري بفضل سلسلة طويلة من األحداث التارخيية اخلطرية .فقد فتحت
آشور اببل واستحوذت على تراث هذه املدينة القدمية.2
وعرف البابليون أدب احلكمة الذي يضع يف أولوايته أهداف ا أخالقية وتربوية
-12
كاألمثال املنظومة شعرا (املنظومات التعليمية) ،واملواعظ ،والقصص الديين ،وحكاايت احليوان،
واملناظرات أو احملاورات اليت جتري على ألسنة احليواانت ،وبني النبات وبني الناس حول
موضوعات متنوعة كالعدالة اإلهلية ،واحلب .وألف ال ُكتاب تراتيل دينية وابتهاالت إل اآلهلة،
وحكاايت فكاهية ساخرة.3
-13
ابخلرافة.

كان الكهنة يعلمون الناس العلوم ويلقنوهنم تكريس األساطري فتختلط املعرفة

"الكتابة أروع ما خلفه السومريون ،ويبدو هذا الفن عندهم فن ا عظيم الرقي
-14
صاحلا للتعبري عن األفكار املعقدة يف التجارة والشعر والدين ...وخيلقوا من هذه كلها حضارة مل

 1املوسوعة العربية العاملية ،ابب الرتبية والتعليم .الرايض.
 2ديورانت ،قصة احلضارة ،ج ،2ص .262
 3هبو ،أمحد ارحيم (2018م) .البابليون .املوسوعة العربية .دمشق.
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يكن القلم فيها أقل قوة من السيف"" .1قبل ستة آالف سنة شهدت البشرية اخرتاع الكتابة
وبزوغ الظروف اليت ميكن أن تؤدي إل املدن واملمالك واالمرباطورايت والدول ذات السيادة".2
نشأت اإلمرباطورية اآلشورية حوايل ( 2500ق.م ).وحافظت على
-15
االسهامات احلضارية للسومريني وهنضت ابلعلوم اهلندسية ،واعتنت بتطوير القنوات الزراعية
وعاش البابليون (حوايل 1595 - 1950ق.م) على ضفاف هنر الفرات يف العراق ،ويعترب
امللك محواريب أعظم ملوكهم والذي ُخلد لوضعه شريعة حتتوي على  282قانوانا إلدارة
اإلمرباطورية .أما حدائق اببل املعلقة ،وهي إحدى العجائب السبعة يف العامل القدمي ،فيعود زمن
تشييدها إيل امللك نبوخذ نصر الثاين".3

"استنبط البابليون أن تلقيح طلوع أشجار النخيل يدوايا بلقاح الفحل يؤدي إل
-16
زايدة يف اإلنتاج ،ومن بني العلوم اليت مارسها البابليون علم الفلك والرايضيات والطب .ويبدو
أن األطباء كانت لديهم القدرة على إزالة إعتام عدسة العني (املياه البيضاء أو الكااتراك)
وإعادة البصر للمصابني هبذا املرض.4
يشري املؤرخون أن محورايب جاء بعد نيب هللا إبراهيم عليه السالم أبربعمائة عام،5
-17
وتعد القوانني العراقية القدمية من أهم إجنازات احلضارة يف العصور القدمية .فالقوانني املكتشفة
هناك هي أقدم القوانني املكتشفة يف العامل وعلى درجة كبرية من النضج والتنظيم .ويعد قانون
محورايب أكمل وأنضج قانون قدمي مكتشف حىت اآلن .وقد دون ابللغة األكادية يف هلجتها
البابلية ،وابخلط املسماري وكتب على مسلة من حجر الديوريت األسود ،وضم حوايل 282
مادة قانونية .وقد مت الكشف عن مسلة محورايب يف بداية القرن العشرين ،وهي اآلن حمفوظة يف
متحف اللوفر يف ابريس .وعلى الرغم من قدسية القوانني ابعتبارها مستوحاة من إله الشمس
عند البابليني ،فإن املواد القانونية مل تعاجل إال الشؤون الدنيوية .وقد كانت هذه القوانني يف
 1ديورانت ،قصة احلضارة ،ج 2ص .34
 2لوتشيانو ،فلوريدي ( .)2017الثورة الرابعة ،ص  .250مؤسسة هنداوي.
 3املرجع السابق.
 4كالرك ،جون وآخرون ،املسار الزمين لتقدم العلوم والتكنولوجيا2015 ،م ،ج  ،6ص .47
 5املرجع السابق.
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جمملها أقل قساوة من القوانني األوروبية يف العصور الوسطى؛ فهي مل تعرف تعذيب املتهم وال
التمثيل به وهو على قيد احلياة.1
"لقد تعلم تالميذ مدارس العراق أصول احلساب وعرفوا إشارة اجلمع والطرح
-18
واجلمع والتقسيم .ودرسوا الكسور وكيفية رفع األعداد إل القوى .وعثر على لوح يف مدينة أور
يرتقي اتريخ إل 2300ق.م يشري إل إملام البابليني ابستخراج اجلذور الرتبيعية والتكعيبية.
وتوصلوا إل معرفة األشكال اهلندسية وال سيما املثلث واملستطيل واملربع وشبه املنحرف .ووقفوا
على حجوم بعض اجملسمات وتركوا لنا كتبا مدونة على الطني سطروا على صفحاهتا متارين
هندسية وحلوهلا".2
احلضارة الصينية
مالمح الرتبية الصينية
 .1تقوم حقيقة التنمية البشرية يف الفلسفة الصينية على تعليم وتدريب املتعلمني على كيفية
حتقيق مطالبهم أبنفسهم للحصول على حاجاهتم :علمين كيف اصطاد وال تعطين كل يوم
مسكة.
 .2هتدف الرتبية الصينية إل ترسيخ الرتبية األخالقية ( )Moral educationومحاية األسرة،
وبناء اجملتمع.
 .3أهم علم اشتهر فيه الصينيون بعد الفلسفة هو الطب واجلراحة .وللصينيني عناية فائقة
بعلم األعشاب والعالج الطبيعي والنفسي والرتبية البدنية والعسكرية.
 .4أبرز رموز هذه احلضارة املعلم الكبري :كونفشيوس وهو من أوائل املفكرين عامليا .ركز
كونفشيوس على وضوح الرؤية ،واالبتسامة ،والوقار ،واإلخالص ،واإلحسان يف العمل ،واحرتام
اآلخرين ،ومواصلة التعلم ،وكظم الغيظ ،والعدل واالستقامة فهي جمتمعة من أهم مسات
الشخصية الفاعلة يف رأي كنفوشيوس.

 1املوسوعة العربية العاملية2004 ،م ،ابب :العراق ،اتريخ.
 2انظر رفائيل اببو اسحق2006 .م ،مدارس العراق قبل اإلسالم ،ص  ،21ط ،1الوراق ،لندن.
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 .5امتازت احلضارة الصينية بتشجيع التأمل امليتافيزيقي والبحث عن احلكمة الدينية
فظهرت الطاوية والكونفوشيوسية للتأكيد على الفلسفة التأملية ،وااللتزام ابلسلوك األخالقي
املنضبط.
ابرزا؛ إذ ُخيتار كل املسئولني
" .6عند التفكري يف احلكم الفعلي للدولة ،متثِّل الصني ا
مثاال ا
فيها على أساس اجلدارة ،ومن طبقات البريوقراطية املتعلمة .ورغم الصراعات الداخلية وغزو
استمرت اإلمرباطورية أل َفي سنة".1
املغول وغريها من القبائل احملاربةَّ ،
 .7اقرتن التعليم ابكتشاف املخرتعات من مثل صنع الورق من احلرير والبارود ،واخلزف
والبوصلة أو بيت اإلبرة والطباعة ،وتوصلت إل استعمال األوراق املالية.
 .8وضع الصينيون أول موسوعة هلم يف بداايت القرن الثالث امليالدي ،لكن مل يبق أثر هلذه
املوسوعة اليوم .كما قاموا يف بداايت القرن السابع عشر امليالدي بتنقيح موسوعة أخرى قدمية
مبكرا يف أواخر القرن الثالث امليالدي .وأهم موسوعة صينية قدمية هي من عمل العامل
وضعوها ا
دو يو حوايل عام 800م .وتركز هذه املوسوعة على األشياء اليت جيب على الفرد أن يتعلمها
ليحصل على وظيفة.2
كثريا من إمرباطرهتم شجعوا الصناع ،ووضعوا
 .9ومما ساعد الصينيني على إتقان الصنائع أن ا
هلم القوانني الصارمة.3
اهتم الفكر الصيين بربط الذات ابجملتمع مع تشجيع العمل اجلماعي القائم على
.10
الوالء والطاعة وهي من دعائم الفلسفة الرتبوية الصينية.
اإلميان ابلرتبية املستمرة .قال كنفوشيوس "يضع الرجل األعلى نصب عينيه
.11
تسعة أمور ال ينفك يقلِّبها يف فكره "...يدل على أن الرتبية عملية مستمرة ال تنتهي.
سامهت العبارة املوجزة كوسيلة تعليمية يف خلود اآلراء الرتبوية يف الفكر الصيين.
.12
حظيت احلكمة ابهتمام كبري كوسيلة لرتبية اجملتمع وهي مثرة التأمل الفردي والوالء للجماعة.
ومن احلكم الصينية يف تربية النفس واجلسم قول (شنغ شانغ)« :إذا أردت أن تكون دائما
أحسن من ذي قبل فطهر نفسك كل يوم ،طهر نفسك كل يوم .طهر نفسك كل يوم».
 1ابسرتانك2017 ،م ،جوهر اإلنسانية .الفصل السادس :السلم ،احملن واالجنازات.
 2املوسوعة العربية العاملية ،املوسوعة.
 3أبو العز ،أتريب – محد ،عبد العزيز (2014م) .نبذة عن الصني .القاهرة :مؤسسة هنداوي .
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ركزت الرتبية الصينية على تراث السابقني مما جعل اهلدف الرئيسي للرتبية هو
.13
نقل الرتاث واحلفاظ عليه ومل تكن فكرة جتديد الرتاث أو متحيص طائفة من نصوصه واإلضافة
عليه التوجه الظاهر يف اتريخ الرتبية الصينية فهي تربية ذات مقاصد تقليدية حمافظة هلا اعتناء
فائق ابلتواصل والتناغم مع املاضي عرب الرتبية الروحية واالنسجام مع الطبيعة ،ونظام التعليم
يرهق ذهن املتعلم حبفظ املعلومات وحياصره ابالختبارات ،والعقاب البدين الشديد.
أكدت الصني على مبادئ تربية املوهوبني.
.14
وعرف الصينيون القدماء علوما كثرية منها علم اهلندسة والزراعة والسياسة.
.15
كونفوشيوس ( 479 -551ق.م) أشهر حكماء الصني ومن أقواله "التعليم
.16
يولد الثقة ،والثقة ابلنفس تولد الرجاء؛ والرجاء يولد السالم"" ،ما ال تتمناه لنفسك ال تفعله
لغريك"" .املعرفة من دون تفكري جهد ضائع ،والتفكري من دون معرفة أمر خطري"" .إذا أتقن
اإلنسان املوسيقى ،وقوم عقله وقلبه مبقتضاها وعلى هديها ،تطهر قلبه وصار قلبا طبيعيا،
سليما ،رقيقا ،عامرا ابإلخالص والوفاء ،يغمره السرور والبهجة ،وخري الوسائل إلصالح
األخالق والعادات ،أن توجه العناية إل املوسيقى اليت تعزف يف البالد واألخالق الطيبة
واملوسيقى جيب أالّ يهملهما اإلنسان ،فاخلري شديد الصلة ابملوسيقى واالستقامة تالزم األخالق
الطيبة على الدوام".1
إن هدف كونفوشيوس من مساقات الرتبية هو خلق السادة الذين حيملون أنفسهم على
الفضيلة ،ويتحدثون بشكل صحيح ،ويظهروا النزاهة يف كل شيء .يكره كونفشيوس التافهني
من أهل النفاق وكسب اجلماهري والتفوق عرب اخلدع واألكاذيب الذكية .إن التعليم األخالقي
مهم لكونفوشيوس ألنه الوسيلة اليت ميكن من خالهلا تصحيح هذا الوضع واستعادة معىن القيم
للمجتمع .وهو يعتقد أن أهم الدروس للحصول على مثل هذا التعليم األخالقي موجودة يف
اآلداب واملأثورات ألن العديد من مضامينها مجيلة وجيدة.

 1ديورانت ،قصة احلضارة ،ج.62 ،4
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احلضارة املصرية
 .1قبل حوايل  300سنة قبل امليالد عرف املصريون القدماء نظام الكتابة ومازالت آاثرهم
الباقية تدل على ابداعاهتم الراقية.
 .2لقد برع املصريون يف علوم كثرية منها علم اهلندسة والطب والزراعة والفنون اجلميلة
كالرسم والنحت واملوسيقى.
 .3تسمى املدارس عند قدماء املصريني "بيت احلياة".
 .4كان الفراعنة يعلمون أوالدهم التمييز بني األصوات وااليقاعات ابشارات مرمزة ابليدين
واألصابع .ويف كتاابهتم إشارات عن معلمي املوسيقى ومدريب االنشاد اجلماعي.1
 .5عرفوا املصارعة ومحل األثقال والوثب واجلري والسباحة والتجذيف 2والصيد واملالكمة
واملبارزة ابلعصي ،كما عرفوا ألعاابا شعبية بينها أمناط من الرقص الشعيب برزت يف احتفاالهتم.
وكانت عنايتهم ابلرتبية البدنية جزءا من عنايتهم ابجليش القوي.3
 .6عرف الفراعنة فن انتاج املعرفة وصيانتها فازدهرت صنعة االحتفاظ ابلسجالت واألوراق
الرمسية لرتسيخ دعائم احلكومة.
 .7أتلقت املرأة يف احلضارة املصرية؛ تصور النقوش النساء أيكلن ويشربن بني الناس،
ويقضني ما حيتجنه من املهام يف الشوارع ،وميارسن األعمال الصناعية والتجارية بكامل حريتهن.
وكان النساء ميتلكن ويورثن ،وقد ارتقت حتشبسوت وكليوبرتة عرش مصر ،وحكمتا وخربتا كما
حيكم امللوك وخيربون .4وهكذا شاركت املرأة يف حركة التاريخ سلبا واجيااب.
" .8تكفل ابلنصح والتوجيه يف مصر القدمية أطراف ثالثة :آابء مثقفون ،ومعلمون من
الكهان واملدنيني ،مث أدابء انتحلوا ألنفسهم مسات اآلابء اترة ومسات املعلمني اترة سواها:
وتفاوتت املستوايت االجتماعية لألطراف الثالثة ،فكان منهم أمراء ووزراء ،جنباا إل جنب مع
أفراد من أواسط الكتاب والكهان ،وذلك مما يعين أن احلكمة مل تكن وق افا على طبقة معينة من
 1اللو ،نبيل (1430هـ2011-م) .أحاديث يف الرتبية املوسيقية :اتريخ ،واقع ،آفاق .ط ،1نينوى .دمشق.
2
وب ال َقوا ِر ِ
ضةُ رُك ِ
ضةُ الت ْ ِ ِ ِ
لس ِْري َعلَى َسطْ ِح الْ َم ِاء (موقع
ب ،تَـ ْعتَ ِم ُد َعلَى ْاعتِالَ ِء ظَ ْه ِر َزَوا ِر َق َمائِيَّ ٍة ُم َسطَّ َح ٍة لِ َّ
ِرَاي َ
َ
َّجذيف :رَاي َ ُ
قاموس املعاين).
 ، 3األلعاب الرايضية .املوسوعة العربية2019 .م ،ج ،3ص  .268دمشق.
 4انظر ديورانت ،قصة احلضارة ،ج 2ص .94
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الناس دون أخرى ،وقد تالقت سبلهم يف ثالث نو ٍاح ،وهي :أن أغلبهم نسب نصائحه إل
خربته الشخصية وجتارب أسالفه أكثر مما نسبها إل وحي السماء وأوامر األرابب ،وأن ًّ
كال
منهم حاول أن يتجاوب بتعاليمه مع األوضاع اليت ارتضاها الفراعنة جملتمعه بعد أن ظن فيها
القداسة وردها إل عدالة األرابب ،وأن أغلبهم حترى اإلقناع والتوسط يف تكييف أوامره
ونواهيه."1
كون املصريون نظام ا للكتابة وجنح اخلط اهلريوغليفي يف تعليم املصريني ونقل الرتاث إل
ّ .9
العصور األخرى وما زالت هذه الكتابة متد الباحثني واملؤرخني يف علم املصرايت
( )Egyptologyابلكثري من املعلومات التارخيية النادرة .استخدم املصريون األشكال اهلندسية
والرسومات على أوراق الربدي وعلى اجلدران كوسيلة من الوسائل احلسية لتوصيل املعلومات.
لعبت النصائح األخالقية دورا تعليميا مذكورا وترك املصريون حكمتهم بطرائق
.10
توثيقية خالدة (على الورق واجلدران وعرب تقنية الصورة) ،ومن نصائحهم" :أما السعادة فال
تكون إال يف توجيه القلب إل الكتب يف النهار والقراءة يف الليل".
إن بناء األهرامات وفق هنج معماري ابلغ الدقة من مؤشرات اإلبداعات املصرية
.11
القدمية وهي مثرة لشجرة وافرة الظالل جذورها حب العلم ممزوجة برتبية اإلبداع .وهكذا امتازت
احلضارة املصرية ابلتميز واإلبداع والتفوق فالبناء اهلندسي والبصمة املعمارية لألهرامات واملعابد
واملقابر مثالا من الشواهد الدالة على درجة عالية من اإلتقان يف اإلنتاج وال شك أن النظام
الرتبوي كان خلف هذا النجاح .هناك يف كثري من الدول من مثل كوراي اجلنوبية مقابر للعظماء
ولكن تصميمها ال يقارن بعظمة األهرامات وحجارهتا الصامدة الشاهقة.
بلغ التعليم إل مرحلة التخصص الدقيق يف علوم متنوعة إذ ظهر التعليم العايل
.12
لتغطية حاجة اجملتمع ومل تكن الرتبية األساسية واملتوسطة هي هناية الطريق.
رسخ النظام الرتبوي يف مصر قدمي ا الطبقية يف اجملتمع حيث كان التعليم يرفع
.13
َّ
من قدر رجال الدين الذين كانوا يقودون املدارس وخيرجون النبالء والساسة .تتجه الطبقة الفقرية
حنو االخنراط يف سلك العسكرية أو التخصص يف حرفة يدوية.

 1عبدالعزيز صاحل ،الشرق األدىن القدمي يف مصر والعراق (ص .)354 :مكتبة دار الزمان .املكتبة الشاملة.
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عرف املصريون مؤسسات خاصة ابلدراسات العليا ،وبنوا املعابد اليت ترعى
.14
العلم مثل معبد الكرنك.
مثَّة اخرتاع نتَج عن انصهار الثقافة املصرية واإلغريقية يف اإلسكندرية ومتثَّل يف
.15
إقامة مركز للتعلم داخل متحف اإلسكندرية .كان يضم املكتبة الشهرية ،وحديقة للنبااتت،
ومرصدا وبعض الغرف من أجل تشريح احليواانت .مل حتت ِو املكتبة على
وأخرى للحيواانت،
ا
افديْن واهلند
واثئق إغريقية فحسب ولكنها ضمت على األرجح ترمجات لنصوص من بالد الر َ
أيضا.1
ا

 1ابسرتانك2017 ،م ،جوهر اإلنسانية .الفصل السابع :احلضارة :1املدن واملعابد.
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احلضارة اليواننية
أتثرت اللغة العربية والعاملية ابلثقافة اليواننية وميكننا أن نستدل على ذلك جبملة من األدلة
منها بعض الكلمات اليت نتحدث هبا اليوم وهلا أصوهلا اليواننية مثل كلمة األكادميية ،وطالسم،
والفلسفة ،واألوملبياد ،والدميقراطية ،واملوسيقى ،والقانون ،واجلغرافيا ،وإلكرتون ،والقبط (أهل
مصر) ،واإلجنيل (البشارة) ،والفانوس .كثري من تلك الكلمات هي لغة علم وحضارة وحركة
وسياسة وإدارة اقتبست من لغة اليوانن فأضحت عملة عاملية متداولة عند أهل املشرق واملغرب
وهلا دالالت متقاربة .ومن األدلة على عمق أثر احلضارة اليواننية يف ثقافات العامل أن اتريخ
معظم العلوم اقرتن إبسهامات اليواننيني ُفرتمجت كتبهم بشىت اللغات .ومن األدلة أيضا أن أمساء
المعة مثل فيثاغورس ،وسقراط ،وأبقراط ،وأفالطون ،وأرسطو ،وأرمخيدس ،وجالينوس ،وإيسوب
وهريدوت  ...دخلت منذ عصر مبكر إل عامل اتريخ الفكر ،وفتحت بواابت الثقافة.
العلوم عند اليوانن
 -1قال علماؤان :أهل اليوانن أمة عظيمة القدر "وهلم تصانيف يف أنواع الفنون ،وهم من
أرفع الناس طبقة ،وأجل أهل العلم منزلة ،ملا ظهر منهم من االعتناء الصحيح بفنون احلكمة،
من العلوم الرايضية ،واملنطقية ،واملعارف الطبيعية ،واإلهلية ،والسياسات املنزلية ،واملدنية ،ومجيع
العلوم العقلية ،مأخوذة عنهم ،ولغة قدمائهم تسمى اإلغريقية ،وهي من أوسع اللغات".
" -2اليوانن أمة موهوبة ،من أجنب أمم العامل وأذكاها وأكثرها استعدادا للعلم واألدب ،ومن
أخصبها أذهاانا وعقوالا ،وقد مثلت يف العامل دورا خالدا بفلسفتها وأدهبا ووفرة من نبغ فيها من
العلماء واحلكماء والعبقريني تزهو آباثرهم مكتبات العامل".1
 -3ويف العلوم الطبية فإن أبو قراط هو أبو الطب ألنه هنض هبذا العلم اجلليل وأفاض يف
تعزيزه ابلتجربة والدليل .لقد انقش أبقراط املسائل الطبية نظرايا ونشر آداهبا عملي ا وما زال
العلماء يف كل دول العامل يقرون له ابلفضل بل أصبح قَسم أبقراط ( )Hippocratic Oathمن
أهم ِ
معامل اتريخ احلركة الطبية يف العامل أمجع وهذا ال َقسم من أقدم الواثئق التارخيية النادرة اليت
تبني أخالقيات ُممارس مهنة الطب كعمل إنساين نبيل له أسسه التنظيمية وأعرافه العريقة اليت
 1أبو احلسن الندوي ،ماذا خسر العامل ابحنطاط املسلمني (ص.)142 :
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متزج بني العلم واألخالق .ورغم ذلك فإن التأمل والقياس هو الغالب على العلوم الطبية اليواننية
يف حني أن الطب اهلندي والعريب يعتمد على التجارب .قال العلماء "والطب نوعان ،طب
اليوانن وهو قياسي ،وطب العرب واهلند وهو جتاريب".
 -4أبو التاريخ؛ هريودوت له مسامهات عريقة ،ورغم أن كتاابته ورواايته تنقصها الدقة
واملصداقية إال أهنا من أقدم احملاوالت والكنوز اإلنسانية .اتريخ هريودوت من أقدم املراجع
املكتوبة عن العرب وكثري من األمم السالفة.
 -5ساهم اليواننيون يف دراسة وظائف أعضاء اجلسم فتناولوا دراسة العقل والذاكرة والقلب
والتشريح.
 -6انصرف الفيلسوف زينون إل "التدريس يف أحد أروقة ميادين أثينا الكربى ،وكان هذا
الرواق ملا حيتويه من صور شهرية يُسمى (الرواق املزدان ابلصور) وكان (زينون) يسري يف التعليم
على طريقة الفيلسوف أرسطو الذي علم تالميذه وهو يتمشى يف ساحة مدرسته الكبرية يف
أثينا.
 -7اعتىن علماء اليوانن ابلرتبية املوسيقية عناية ابلغة ويشريون إل هذا اجملال يف مناهج
التعليم األساسية ،ويف برامج الدراسات املتقدمة على حد سواء.
 -8قدم اإلغريق جملال الرتبية الرايضية الشيء الكثري وال زالت شعلة األوملبياد تذكر األمم
مبالعب أثينا اليت تشهد على رواج مسابقات اجلري واملصارعة قبل أكثر من ألفني ومخسمائة
سنة .لعبت الرتبية البدنية دورا رئيسيا يف اليوانن الرتباطها ابلقوة العسكرية وتربية الناشئة على
الشجاعة وقوة التحمل ،ومحاية الوطن.
" -9وكان للمعلم أثر ابرز عند اإلغريق القدماء على أنه ثقة ،وتوكل إليه مهمة مراقبة
الطالب ومتابعة دراستهم ومساعدهتم على استيعاب ما تعلموا وتصحيح حمادثتهم وتعليمهم
األخالق والعادات .ومع هناية القرن اخلامس قبل امليالد ظهر الفالسفة على أهنم أول حركة
تعليم متخصصة ،فقد كان سقراط أشهر املعلمني القدماء وأول الفالسفة ،وقد رأى ببصريته
النافذة أن اجملتمع يزدهر إذا تعلم الناس البحث عن احلقيقة ،والتفكري بصورة عقالنية ،ونشروا
أفكارهم ومعارفهم ،واعتمد سقراط أسلوب احلوار واالستقراء منهج ا لتحقيق تلك الغاايت".1
 1حممود السيد ،التعليم .ج ،6ص  .647املوسوعة العربية :دمشق.
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"استخدم قدماء اإلغريق األقنعة يف املسرحية الكالسيكية ،اليت نشأت من
-10
االحتفاالت الدينية القدمية .وقد مثل الراقصون واملطربون اآلهلة واألبطال األسطوريني.
أيضا للتعبري عن الغضب واملرح ،واحلب والعواطف واالنفعاالت األخرى،
واستُخدمت األقنعة ا
نظرا ألن املسارح كانت كبرية
وذلك للتأكد من متكن املشاهدين من متابعة أحداث املسرحية ا
ومل يكن ابستطاعة الكثريين منهم رؤية تعابري وجوه املمثلني بوضوح".1
كان للعصر العباسى اليد الطول يف ترمجة املصنفات اليواننية من لغتها األصلية
-11
إل اللغة العربية .وكان من أهم مراكزهم مدرسة جنديسابور القريبة من البصرة .وكان كثري من
مصنفات اليواننيني قد ترجم إل الفارسية ،فأدل الفرس بدلوهم ال ىف نقل ثقافتهم فحسب ،بل
أيضا ىف نقل بعض اآلاثر اليواننية على حنو ما هو معروف من نقل ابن املقفع ملنطق أرسطو.2
عندما نتتبع جذور فكرة العالج ابلقراءة ( )bibliotherapistجند اليوانن كانوا
-12
يكتبون على ابب مكتباهتم "مكان عالج الروح" مث يف العصور احلديثة استخدم فرويد الكتب
والرواايت للعالج النفسي.3

 1املوسوعة العربية العاملية2004 ،م ،القناع.
 2اتريخ األدب العريب لشوقي ضيف1995 ،م ،ج ،3ص.111
Dovey, c (2015). Can Reading Make You Happier? newyorker.com
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أفالطون
(حوايل  348 - 428ق .م).
أفالطون تلميذ سقراط ( 399-469ق.م ).وأستاذ أرسطو .كتب أفالطون كتاب
اجلمهورية وهو صاحب احلوارات الفكرية الشهرية .أفالطون (امسه األصلي أرستوكليس) ولقبه
أفالطون أي الضخم .يُعتقد أن أفالطون ولد لعائلة من النبالء يف أثينا .أقنع سقراط تلميذه
أفالطون ابلتخلي عن كتابة الشعر والتوجه لدراسة الفلسفة .وبعد مقتل أستاذه سقراط الذي
قتل على يد خصومه من الدميقراطيني تتلمذ أفالطون على يد الفيلسوف إقليدس مث جاب
البلدان إل أن أسس أفالطون مدرسة للفلسفة أمساها األكادميية (املعهد) وتعترب أول جامعة يف
اتريخ العامل يف نظر بعض الباحثني .استقر أفالطون يف أثينا لبقية حياته ابستثناء بعض الرحالت
القصرية إل جزيرة صقلية .تويف أفالطون عن عمر يناهز الثمانني عاما مما يدل على أنه استفاد
من الوقت يف مراجعة أفكاره ،وتنقيحها على ضوء التجارب واخلربات املرتاكمة.
كان أفالطون وأعوانه يعلمون الناس ابحملاضرات واحلوار ،وبعرض املسائل على الطالب
حللها؛ وكان من هذه املسائل إجياد" :احلركات املنتظمة املتساوية اليت ميكن ابالستناد إليها تعليل
حركة الكواكب"؛ وقد وجد الطلبة يف هذه البحوث ما حيفزهم إل العمل .وكانت احملاضرات
علمية ،وكانت يف بعض األحيان خميبة آلمال َمن جاءوها طلبا للكسب املادي ،ولكن تالميذ
أرسطو نشروا يف كثري من األحيان ما كتبوه عنها من مذكرات .إن بعض الكلمات اليت كان
ينطق هبا أفالطون أمام طالبه يف شباهبم مل يفهموها إال يف شيخوختهم .ويرى أفالطون أن على
الدولة أن تتول تربية األطفال مجيعهم وتقدم هلم فرصا للتعليم متكافئة .وجيب أال تكون
الطبقات وراثية ،وأن يكون للبنات من الفرص مثل ما لألوالد ،وأال متنع النساء من تويل
مناصب الدولة ألهنن نساء .ويعتقد أفالطون أنه هبذا املزيج من الفردية والشيوعية ،وابلعمل
على حتسني النسل ،ومساواة املرأة ابلرجل يف احلقوق ،يستطيع أن يوجد جمتمعا يسر الفيلسوف
أن يعيش فيه .وإل أن يكون الفالسفة ملوكا ،أو أن يتشبع ملوك هذا العامل وأمراؤه بروح
الفلسفة وقوهتا ،لن تنجو املدن ولن ينجو اجلنس البشري من الشر.1

 1ديورانت ،قصة احلضارة .ج.387 ،471 ،7
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شامال
وكان من أقوى معتقدات أفالطون أن السياسة الرشيدة حباجة إل من تَـلَق َّْوا تدريباا ا
لتأدية واجباهتم على أكمل وجه.
أرسطو
يعد أرسطو ( 322-384ق.م) من أبرز املفكرين الذين وضعوا بصماهتم على فلسفة
التعليم بل لعله أكثر مفك ٍر أتثريا على مر العصور وأصبح رمزا للفكر والعلم حىت يف بعض أعظم
الكنائس من مثل تشارتر يف فرنسا .وقبل أكثر من ألفني وأربعمائة عام عاش أرسطو ملدة 63
سنة .جنح أرسطو ( )Aristotleيف تقدمي اجنازات علمية وفكرية جديرة ابإلشارة فانتزعت
اعجاب البشرية حىت أُطلق عليه لقب "املعلم األول" .كان عاكف ا على التأمل ،وجمتهدا يف
البحث ،ومغرما ابلكتابة املوسوعية ،ومبدعا يف التدريس داخل حجرة الدراسة وخارجها؛ له
إجنازاته يف معظم احلقول العلمية املعروفة يف زمانه .ويف العصور الغربية الوسطى ظهرت الفلسفية
املدرسية مناصرة لفكر أرسطو للتوفيق بني الدين النصراين وبني الفلسفة.
ولقد تطرق أرسطو جلميع املواضيع املعروفة يف زمانه ،وهو الذي ابتكر فكرة العلم واختالف
العلوم ،حبيث ينفرد كل واحد منها مببادئه ،ويتناول املواد اخلاصة به .ولذلك فإنه ألّف يف خمتلف
املواضيع كالفيزايء وعلم الفلك وعلم النفس وعلم األحياء وعلم التشريح .ويُعد أرسطو أول من
أنشأ منظومة فلسفية ،حيث قال :إن كل فروع البحث واملعرفة إمنا هي أجزاء من منظومة
شاملة ،وهي مرتابطة فيما بينها جبملة من املبادئ .1قال الغزايل يف املنقذ من الضالل :أرسطو
هو "الذي رتب هلم املنطق َّ
وهذب هلم العلوم وحرر هلم ما مل يكن حمررا من قبل وأنضج هلم ما
كان فجا من علومهم".
ولقد أنشأ أرسطو عام  335ق.م .مدرسته اخلاصة يف أثينا وأطلق عليها اسم الليسيوم
( )Lyceumنظرا لقرب موقعها من موقع معبد من املعابد الشهرية ،كما عرف املعهد أيضا
مبعهد املشائيني (أو األرسطوطاليسيني) نسبة إل عادة أرسطو إبلقاء حماضراته وهو ميشى يف
احلديقة .كان أفالطون مثاال جينح للفكر والتأمل والشعر بينما يع ّد أرسطو صاحب الفلسفة
 1فنيانس ،غسان (2019م) .أرسطو .املوسوعة العربية .ج ،1ص  .877دمشق.
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الواقعية اليت تعتين ابلطب والعلوم إضافة لسائر العلوم والفنون .وإل جانب التدريس وإنتاج
املفكرين وتربية القادة من مثل االسكندر األكرب ،قام أرسطو بتدريس املعلمني واشتغل ابلتأليف
حيث ألف كتاب األرغانون (آلة الفكر) وهو يف جمال املنطق ،وألف عن األدب واألخالق
والسياسة ،والطبيعة اإلنسانية والروح ويف البيولوجيا وعامل احليواانت.
أفكار أرسطو
 -1الركيزة األساسية للفضائل يف ميزان أرسطو التوسط يف األمور واالبتعاد عن املبالغة سواء
يف املطعم واملشرب أو يف التعامل والسلوك .حتري االعتدال من أبرز األمور يف الفلسفة اليواننية.
 -2إن السبيل اآلمن للسعادة يف منطق أرسطو حتكيم العقل وجتنب االسراف والتطرف
فاحلد الوسط أساس الصواب.
" -3يعتقد أرسطو أن األخالق ،بصفتها علم ا عملي ا ،علم جترييب يستند إِل االستقراء
واخلربة واملالحظة واألخذ آبراء الشيوخ والعقالء وأصحاب الفضل .بيد أهنا ليست علما جتريبيا
حبتا ،وإِّمنا تتصل كذلك بصالت عميقة بعلم النفس وامليتافيزيقة .ولذا يُلحظ أن أرسطو ميزج
يعرف أرسطو الفضيلة اخللقية
دوم ا املالحظات ابلتحليالت النفسية وابالستدالالت الفلسفية"ّ .
أبهنا استعداد ما ،إبِزاء االنفعاالت ،انشئ من منو قوة ابملران واملمارسة .وعرف الفضيلة أبهنا
اختيار الوسط العدل بني إِفراط وتفريط كالمها رذيلة.1
 -4ويف جمال اخلطابة أكد "أرسطو على اتباع ثالث طرق للربهنة :أ -الطريقة األخالقية؛
وتعتمد على أتثري شخصية اخلطيب .ب  -الطريقة العاطفية؛ وتعتمد على أتثري استخدام
اخلطيب للمناشدة العاطفية .ت -الطريقة املنطقية؛ وتبني مدى أتثري استخدام املبادئ األصولية
للمحاجة ابلربهان".2
املتبعة
ّ
 -5انتقاء أماكن املدارس بقرب احلدائق الفيحاء واملناظر اجلميلة؛ مكان مدرسة أرسطو؛
الليسيوم يف أثينا قبل ميالد املسيح عليه السالم بزمن طويل من أشهر مدارس العامل يف الفلسفة.
 -6معرفة اإلنسان بنفسه بداية تعلم احلكمة.

 1فنيانس2019 ،م ،ج ،1ص .877
 2املوسوعة العربية العاملية ،اخلطابة ،فن.
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خريا وإن السعادة ال تكمن يف اللّذة ،بل يف
 -7يعتقد أرسطو أن كل إنسان يسعى ملا يراه ا
العمل الصاحل ،ويعين به السلوك مبقتضى الوسط بني الطرفني؛ أي أن خري األمور أوسطها ،فعلى
سبيل املثال الشجاعة هي الوسط بني الطرفني :اجلنب والتهور .لكن اإلنسان السعيد ح اقا هو
ذلك الذي يستعمل عقله يف التفكري التأملي.1
 -8كتابة املوسوعات وسيلة منهجية لنشر الثقافة .وعلى مستوى اتريخ املوسوعات
واألعمال املرجعية األول يطلق الكثري من العلماء على الفيلسوف اإلغريقي القدمي أرسطو أاب
املوسوعيني .قام أرسطو مبحاولة تُع رد من أول احملاوالت يف التاريخ ،حيث مجع معظم املعرفة
البشرية املوجودة يف زمانه ووضعها يف سلسلة من الكتب مع أفكاره اخلاصة عن كثري من
املوضوعات.2
 -9ربط أرسطو التعليم احلواري ابملشي يف احلدائق وهذا النمط التعليمي من أروع وسائل
التثقيف الصحي ألن احلياة اخلاملة آفة عظيمة.
اعتقد أرسطو منذ عهد مبكر يف التاريخ بكروية األرض وأثبت "كروية األرض
-10
مبالحظة أن شكل ظل األرض على القمر وقت خسوفه مقوس ،كما الحظ أيضا أنه خالل
السفر مشاالا أو جنوابا تظهر جنوم جديدة يف أفق البصر وختتفي أخرى يف األفق املقابل .واستنتج
أرسطو أن األرض ليست كبرية جدا ،وبناء على حساابته قدر أرسطو قطر األرض حبوايل ٪50
من طوله الفعلي".3
إن ميدان أرسطو احلقيقي هو علم األحياء فهو فيه واسع املالحظة عظيم
-11
اإلطالع؛ وفيه أيضا يرتكب أكثر األغالط؛ وأعظم فضل له على هذا العلم احليوي أنه نسق
كل ما كشف فيه من قبل ودعم أركانه ،وقد استعان بتالميذه على مجع املعلومات القيمة عن
احليوان والنبات كما مجع يف مكان واحد أول اجملموعات العلمية من احليوان والنبات .أصدر
اإلسكندر األوامر لصياديه ،وحارسي صيده ،وصائدي السمك له ،وغريهم أال مينعوا عن
أرسطو أي نوع يطلبه منها وأن ميدوه مبا يريده من املعلومات .وتشمل حبوثه يف هذا العلم ميداانا
 1املوسوعة العربية العاملية ،الفلسفة.
 2املرجع السابق.
 3كالرك وآخرون2015 ،م ،املسار الزمين لتقدم العلوم والتكنولوجيا ،ج ،2ص  ،10ابختصار.
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واسعا خمتلف األحناء .فهو يبحث يف أعضاء اهلضم ،واإلخراج ،واحلس ،واحلركة والتكاثر،
والدفاع؛ ويف أنواع األمساك ،والطيور ،والزواحف ،والقردة ،ويف مواطن احليواانت وهجرهتا؛ وما
يعيش عليها من الطفيليات وما ينتاهبا من األمراض ،ويشرح حياة النحلة شرحا وافيا ممتعا.
وكتابه مليء ابملالحظات وتثري دهشته كثرة األساليب اليت تتوصل هبا الطبيعة إل اإلبقاء على
أنواع األحياء.1

 1ديورانت ،ج ،7ص .500
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الباب الثالث :تطور الفكر الرتبوي اإلسالمي
مراحل تطور الرتبية اإلسالمية
وعن تطور الرتبية اإلسالمية وأهم مساهتا يف العصور الوسطى يشري الباحثون 1إل اآليت:
ميكننا أن منيز بني أربع مراحل متميزة مرت هبا الرتبية اإلسالمية يف تطورها وهي:
"املرحلة األول :مرحلة البناء،

وتبدأ منذ ظهور اإلسالم حىت هناية الدولة األموية .وأهم السمات العامة للرتبية اإلسالمية
يف تلك الفرتة هي:
 -1أهنا كانت تربية عربية إسالمية خالصة.
 -2أهنا استهدفت إرساء قواعد الدين اجلديد.
 -3أهنا اعتمدت أساسا على العلوم النقلية واللسانية.
 -4أهنا اهتمت ابلكلمة املكتوبة كوسيلة حيوية لالتصال ،والقدوة احلسنة يف الرتبية.
 -5أهنا أفسحت اجملال لتعلم اللغات األجنبية.
 -6اعتمادها على الكتّاب واملسجد واملكتبة كمراكز للتعليم.
املرحلة الثانية :مرحلة العصر الذهيب،
وتبدأ ابلعصر العباسي حىت اهنيار اخلالفة العباسية وسقوط بغداد .وأهم السمات العامة
للرتبية اإلسالمية يف هذه الفرتة هي:
 -1دخول العلوم العقلية.
 -2إنشاء املدارس.
 -3ظهور اآلراء الرتبوية املتميزة.

املرحلة الثالثة :مرحلة التطور واالحنطاط ،وتبدأ ابحلكم الرتكي العثماين حىت استقالل
البالد العربية ،وأهم السمات العامة للرتبية اإلسالمية يف هذه الفرتة هي:
جتمد الفكر اإلسالمي.
 -2العودة إل االقتصار على العلوم النقلية.
 1انظر ،الرتبية اإلسالمية أصوهلا وتطورها يف البالد العربية (ص )255 :من أتليف حممد منري مرسي ،عامل الكتب،
1425هـ2005 /م.
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 -3مجود املؤسسات التعليمية.
 -4غلبة الثقافة الرتكية.
 -5التمييز الثقايف لألقليات الدينية غري اإلسالمية.
 -6دخول املؤثرات الرتبوية الغربية.
املرحلة الرابعة :مرحلة التجديد ،وإعادة البناء وتشمل هذ الفرتة بداية استقالل البالد
العربية من احلكم الرتكي ومتتد حىت العصر احلاضر .وأهم السمات العامة للرتبية يف هذه الفرتة
هي:
 -1اقتباس النظم التعليمية الغربية.
 -2العناية ابلعلوم العقلية واحلديثة.
 -3تغلغل الثقافة الغربية.
 -4حماولة تطوير مؤسسات التعليم التقليدية".
ويف كل املراحل ظهرت عرب التاريخ اإلسالمي تيارات فكرية هلا مرتكزاهتا وروادها واسهاماهتا
وحتدايهتا مما شكل تطور الفكر اإلسالمي إل اليوم .ولعل أبرز املدارس الفكرية يف اإلسالم
هي -1 :مدرسة الفقهاء واحمل ّدثني -2 .مدرسة األشاعرة وعلماء الكالم -3 .مدرسة
الفالسفة -4 .مدرسة الصوفية -5 .مدرسة الشيعة.
أماكن التعليم
 -1الكتاتيب واخلالوي .من أشهر الكتاتيب كتاب أيب القاسم البلخي ،والضحاك بن
مزاحم (ت 105هـ723 ،م) ،والكميت بن زيد (ت 126هـ743 ،م) ،وعبداحلميد الكاتب
(ت 132هـ749 ،م) .وعادة كان الناشئ يبدأ ابلتعلم ىف الكتاتيب حيث يتعلم مبادئ القراءة
والكتابة وبعض سور القرآن الكرمي وشيئا من احلساب ،وبعض األشعار واألمثال ،وكان بعض
معلمي هذه الكتاتيب يعلمون الناشئة أيضا السنن والفرائض 1والنحو .وكانوا يؤثرون ىف تعليم
البنات حتفيظهن القرآن الكرمي .وتنبه الفقيه حممد بن سحنون املتوىف سنة  256هـ إل أمهية
التعليم ىف الكتاتيب وما ينبغى أن يؤخذ به ىف هذا التعليم من آداب ومن صفات ىف املعلمني
 1علم الفرائض :علم خمتص ابملواريث؛ الورثة ما يستح ّقون من املرياث وموانعه وكيفيّة قسمته بينهم.
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وطرائق معاملتهم للناشئة ،مما جعله يكتب فيه كتااب بعنوان «آداب املعلمني» وفيه يرسم هلم
قواعد تربية الناشئة ،وما ينبغى أن يتصفوا به ىف السلوك معهم وواجبات املعلم إزاءهم وأخذه هلم
ابلنهج السليم .وعىن بنفس املوضوع بعده أبو احلسن القابسى املتوىف سنة  403هـ إذ ألف فيه
كتااب ابسم «الرسالة املفصلة ألحوال املعلمني وأحكام املعلمني واملتعلمني» ،وفيه حتدث عن
آداب معلم اإلانث وما يصلح أن يعلّم للناشئة وما ال يصلح وسياسة املعلم ىف تعليم الصبية إل
غري ذلك من موضوعات طريفة.1
 -2تعليم الصبيان قرب ماء السبيل واملنشآت املائية ،فقد استحسن املسلمون فكرة التعليم
جبانب األسبلة بغرض التدريس.
 -3املساجد واجلوامع؛ املسجد النبوي واملكي ،وجامعة الزيتونة والقرويني واألزهر وسنكوري
يف متبكتو .2وكان الناشئة يتحولون من الكتاتيب إل املساجد ،حيث حلقات العلماء من القراء
واملفسرين واحمل ّدثني والفقهاء واملتكلمني واللغويني والنحويني واملؤرخني ومن يطلبون بعض علوم
األوائل ،فكانت املساجد ىف بغداد وغريها حتل حمل التعليم الثانوى واجلامعات ىف عصران .كانت
دائما حلقات الشيوخ مفتوحة للناشئة ينهلون منها كما يريدون ،فكان من له استعداد حسن
للتعلم من أبناء العامة ما يزال يرتدد عليها حىت حيسن ما يريد من الفقه مثال أو من رواية
الشعر" .وكان األستاذ عادة يستند ىف املسجد إل أسطوانة [عمود] ،ويقعد الطالب من حوله،
وقد جيلس على مقعد عال والطالب يستديرون حوله .وكان ميلى على الطالب حماضراته ،وهم
يردد كالمه حىت تسمعه الصفوف اخللفية .وكان املؤلف أو
يكتبون ،وإذا تكاثروا اختذ مستمليا ّ
احملاضر يعيد أحياان ما ألّفه على طالبه ،وهم يعارضون نسخهم على قراءته".3
 -4بيوت العلماء .كانت الرحلة يف طلب العلم منذ عهد مبكر من شروط طلبة علم
احلديث النبوي مما جعل زايرة بيوت العلماء واملساجد ذات قيمة عالية.
 -5قصور األمراء خاصة لتعليم أوالد وبنات األمراء والوزراء واألثرايء ،والصالوانت األدبية
حيث جتري املناظرات.
 1اتريخ األدب العريب ألمحد شوقي ضيف (.)170 /9 ،98 /3 ،61 /8
2
"Tombouctou." Microsoft, Encarta, 2009 [DVD].
 3اتريخ األدب العريب ألمحد شوقي ضيف.276 /5 ،1995 ،

47

أ.د .لطيفة الكندري أ.د .بدر ملك

الوجيز في تطور الفكر التربوي :مقاربات فلسفية

 -6املصاطب مثل مصطبة الغزايل يف القدس ،تضم ساحات املسجد األقصى أكثر من
ِ
للج ِ
لوس عليه.
أربعني مصطبة وحمرااب تشكل معامل مميزة لألقصى؛ امل ْ
صطَبَةُ :مكان ممهد ُ
واملصطبة عبارة عن مساحة مسطحة ترتفع ببناء أقل من مرت عن سطح األرض ،ويتم الوصول
إليها من خالل عدة درجات .وتستخدم املصاطب للجلوس والصالة والتدريس خاصة يف فصل
الصيف .وقد أنشئت مصاطب لغرض ختليد الشهداء أو العلماء أو املدن .يرى بعض املؤرخني
أن املصاطب عُرفت منذ العهد األموي ،وبعضهم ينسبها إل العصر اململوكي ،وبعضهم يردها
إل العصر العثماين .وتوجد احملاريب يف عدد من مساجد وقباب ومصاطب وساحات املسجد
األقصى املبارك لتدل املصلني على اجتاه القبلة.1
 -7لعبت حوانيت الوراقني دورا ثقافيا ،وانتشرت منذ مطلع اخلالفة العباسية يف كل مدن
الدولة اإلسالمية ،وكانت تعرض فيها الكتب للبيع ،وتقام فيها املناظرات بني العلماء واألدابء،
ومن أشهر الوراقني األدابء ابن الندمي مؤلف الفهرست ،وايقوت احلموي مؤلف معجم األدابء،
الوراقني هلم دكاكني كبرية مليئة ابلكتب يتجرون فيها ،وكان بعض
ومعجم البلدان .أنشأ بعض ّ
الشباب يغدو إل هذه الدكاكني ال ليشرتى منها فحسب ،بل ليقرأ فيها ما ل ّذ وطاب من
صنوف اآلداب نظري أجر بسيط يتقاضاه منه صاحبها.2
 -8املراصد من مثل مرصد مراغة ومسرقند واهلند واستنطبول .املرصد مكان رصد األجرام
السماوية ومتابعة حركتها بوجه عام.
 -9البيمارستاانت ،وتسمى املشايف ،ودور الشفاء .وكان يف العامل اإلسالمي قرابة 400
بيمارستان من مثل البيمارستان النوري الكبري يف دمشق ،ويف بغداد بيمارستان الرشيد،
وبيمارستان املقتدري ،والبيمارستان املنصوري ابلقاهرة ،ويف أدرنة دار الشفا" .بىن الوليد بن عبد
امللك أول بيمارستان يف اإلسالم سنة 88هـ706/م ،وعني فيه األطباء ،وأجرى عليهم وعلى
املرضى األرزاق ،وجعل لكل ُمقعد خادم ا ،ولكل ضرير قائدا ،وسرعان ما عمت أرجاء البالد،
فال تكاد مدينة ختلو منها .وقد كانت هذه املشايف جامعات طبية تلقى فيها الدروس النظرية
 1وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية (1436هـ2015 -م ،ص  .)28املسجد األقصى :أربعون معلومة جنهلها .وزارة
األوقاف والشئون اإلسالمية ،الكويت .وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية2015 ،م ،مطوية جملة الوعي الغسالمي :خمطط
معامل املسجد األقصى .الكويت .قناة اجلزيرة (2019م) .مصاطب وحماريب األقصى.
 2ضيف ،اتريخ األدب العريب1995 ،م ،ج ،3ص .104
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إل جانب الدروس العملية ،فأسهمت إسهاما عظيما يف تطوير مهنة الطب وتنظيمها وإرساء
أسسها العلمية" .1إن املنشآت الثقافية والصحية والتعليمية احتضنت العلماء ،ورعت الطلبة يف
العامل اإلسالمي" .كانت البيمارستاانت مبثابة مستشفيات تعليمية ،يتل ّقى فيها طالب الطب
مزود بكل اآلالت
علومهم  .فبعد أن يتفقد الطبيب مرضاه ومعه طالبه ،أييت إل إيوان خاص ّ
والكتب مث يلقي عليهم دروسه أو يناقش معهم بعض احلاالت اليت وقفوا عليها .وكان بعض
2
عاما يف منزله أو يف املدارس اخلاصة لتدريس األطباء اجلدد".
جملسا ا
كبار األطباء جيعل له ا
الربط واخلوانق والتكااي والزوااي ،مثل اخلانقاه الصالحية يف القدس بناها صالح
-10
الدين األيويب ،وخانقاه الظاهر برقوق يف القاهرة .اخلوانق مؤسسات دينية تعليمية لبث الرتبية
الصوفية؛ انتفع منها الغزايل ،وحدد ابن تيمية شروطا للمقيمني فيها ،ومدحها ابن خلدون
واشتغل هبا معلما .كانت «املدرسة» ابلتأكيد منطقةا مهمة للتأثري الصويف ،لكن اخلانقاه (أ ِي

املكان الذي يقيم فيه الصوفيون) هي املؤسسة الصوفية األشد متيُّـ ًزا تعليميا.3
املكتبات وقد تسمى املكتبة بيت احلكمة ودار احلكمة وخزانة الكتب وقد
-11
تكون ملحقة ابملدارس واملساجد والقصور .كان اخلازن قدميا حيتفظ ابلكتب وقد يرممها
وجيلدها ،وليس للخازن أن يعري الكتاب إال برهن .ولقد ذكر العلماء أمهية هذه املهنة وواجباهتا
كما فعل عبدالوهاب السبكي يف كتابه القيم :معيد النعم ومبيد النقم ،وعلى هديه كتب ابن
طولون الصاحلي الدمشقي يف كتاب :نقد الطالب لزغل املناصب .احتضنت املكتبات
(اخلزاانت) ودور الوراقيني صنوف العلم وشجعت حركة الثقافة بينما كانت معظم أمم األرض
يومها ال تقدر القراءة وال توقر الثقافة .ودائرة الدراسة يف املكتبات أوسع؛ علوم شرعية وغريها.
املدارس وظهرت تدرجييا منذ القرن الرابع واخلامس اهلجري؛ املدرسة البيهقية
-12
والنظامية واملستنصرية .يف العامل اإلسالمي كان "من مصلحة الدولة العربية نشر الثقافة واملعرفة
بني رعاايها ،فاألطفال من مجيع الطبقات كانوا يقصدون املدارس األولية نظري نفقات ضئيلة
جدا ،وعندما شرعت الدولة يف تعيني املدرسني منحت اجملانية الكاملة لغري القادرين ،هذا ويف
ا
جهات أخرى كان التعليم جما اان لسائر الطبقات حىت يف إسبانيا .ففي قرطبة كانت توجد مثانون
 1نزيه اجلندي – و زهري احلميدان2011 ،م ،ج ،6ص  .300الرتبية العربية اإلسالمية .يف املوسوعة العربية :دمشق.
 2املوسوعة العربية العاملية ،ابب :العلوم عند املسلمني والعرب.
 3جرين ،انيل (2017م) .الصوفية :نشأهتا واترخيها .الفصل األول ،األصول واألسس واملنافسون .مؤسسة هنداوي.
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مدرسة عامة ،ويف عام  965م أسس احلكم الثاين سبعة وعشرين مدرسة أخرى ألوالد الفقراء،
ويف القاهرة أسس املنصور قالوون مدرسة ابملستشفى املنصوري خاصة ابأليتام كما قرر لكل
وجلبااب للشتاء واثنياا للصيف .وكان كذلك للبدو مدرسون متنقلون.
طفل يومياا رطل خبز
ا
التعليم عند العرب مل يبق يف حدوده األولية الضيقة وذلك ألسباب سياسية فاخلصومة بني
كل يف كسب مجوع الشعب إل صفوفه أدت إل العمل
املعارضة وأحزاب احلكومة ومنافسة ّ
على رفع مستوى الشعب علمياا بغض النظر عن اختالف الطبقات .وأسسوا املدارس العالية
وجعلوا التعليم فيها جمانياا .فلم يسع احلكومة إال أن سارعت وافتتحت مدارس أخرى لتقاوم
دعاية خصومها ،وهكذا انتشرت املدارس العالية يف خمتلف املدن اإلسالمية وكان الطالب
يقطنون يف املدارس ويتنازلون شهرااي مرتبات لسد حاجاهتم ونفقاهتم اخلاصة .واألرضية يف
أيضا احلمامات .أما
املدارس معدة للمطابخ وإعداد الطعام وتناوله ،كما أنشئت هبذه الطوابق ا
حجر الدرس فكانت يف الطابق األول ،وكانت حتيط ابلغرف الدهاليز واملكتبة وكلها تقع حول
النافورة املوجودة يف الردهة الداخلية .وهنا كان يتعلم الشبان العرب الطموحون :القرآن الكرمي،
واحلديث الشريف والنحو والصرف ،وفقه اللغة والفصاحة والبالغة واآلداب ،والتاريخ ،وعلم
الشعوب ،واجلغرافية واملنطق ،والرايضيات ،وعلم الفلك".1
"وجرت عادة بعض اآلابء أهنم كانوا حيضرون مربني خصوصيني لرتبية أبنائهم يف
-13
منازهلم .وكان بعض الفالحني يسلمون أوالدهم إل مدرسني خصوصيني لتعليمهم مقابل
حبواب ،ويتول املدرس تدريس الطالب يف بيته اخلاص على أن يثقفهم
مكافأة تدفع ا
نقدا أو ا
الثقافة اليت تؤهلهم لتقلد وظائف خاصة يف الدولة ،كأن يصري الطالب قاضياا أو موظ افا من
موظفي القصر .وال تقتصر مهمة املدرس اخلاص على تلقني الطالب العلوم نظرااي ،بل كان يتول
أيضا تدريبه عملياا كأن يرافقه يف األسواق ويشاركه يف شراء األشياء أو زايرة احلمامات أو
ا
أحياان كيف أن أستاذاا يشكر تلميذه الذي عىن به أثناء
دخول املسجد .كذلك قد نقرأ
ا
مرضه".2

 1زجيريد هونكة ،مشس هللا تشرق على الغرب (ص ،)297 :ابختصار وتصرف ،ترمجة فؤاد حسنني علي .ط.2
 2زجيريد هونكة ،مشس هللا تشرق على الغرب (ص ،)298 :ابختصار ،ترمجة فؤاد حسنني علي.
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التعلم عند األضرحة (قبور الصاحلني والعلماء ،الرتبة ،املقام ،املزار ،القبة).
-14
الرتب (مجع تُربة) كمعاهد تعليمية تقليد ظهر منذ منتصف القرن اخلامس اهلجري .كانت الرتب
تضم رفات العلماء وبقرهبا مدارس أو مكتبات مطالعة أو مكاتب لتحفيظ القرآن أو دورا
لدراسة احلديث أو زوااي للتعبد.1
البادية :وهي مركز تعليمي مقصود من قبل العلماء واخللفاء يف تعليم أوالدهم
-15
الفصحى وتنشئتهم على اخلشونة ،2والشجاعة والفروسية.
اخلان وهو مبثابة الفندق وقد يُستخدم للتدريس اخلصوصي.3
-16
احلدائق 4واملنتزهات.
-17
املراكز الثقافية األكادميية من مثل بيت احلكمة يف العراق؛ ودار احلكمة يف
-18
مصر.
-19
مظاهر النزعة العلمية التطبيقية
قدم املسلمون ابداعات علمية وعملية متفوقة يف ميادين شىت تشهد بتقدم وفاعلية البيئة
الثقافية اليت أاتحت الفرصة خلدمة العلوم ،وهنضة الفكر ،ونصرة الدين ،وعمارة األرض
والتواصل مع اآلخرين وفق رؤية إسالمية تقدر العلم وترفع من مكانة العلماء وطالب العلم .ال
ريب أن تشجيع االجتهاد ،ونشر أجواء احلرية ،من أهم العوامل الباعثة على مواصلة التقدم
العلمي املستنري الذي ساد التاريخ اإلسالمي لعدة قرون .الغرض من استعراض املآثر هو حتفيز
الفكر العريب املعاصر الستكمال مسريته املستنرية ،واالهتداء إل مواطن القوة واستلهام طرائق

التفوق منهجا وفكرا وغرضا ،والتخلص من أصفاد اجلمود وصوال إل سلسلة اصالحات
شاملة.

 1انظر حممود قمرب وآخرون ،1995 ،دراسات يف أصول الرتبية .ط ،4قطر دار الثقافة .ص .413
 2نذير محدان ،1989 ،يف الرتاث الرتبوي :دراسات نفسية تعليمية تراثية .ص  ،37دمشق :دار املأمون للرتاث.
3جورج مقدسي ،1994 ،نشأة الكليات :معاهد العلم عند املسلمني ويف الغرب .جامعة امللك عبدالعزيز .ص .35
 4مجال حممد اهلنيدي2000 ،م ،ص  ،285-284تربية علماء الطبيعيات والكونيات املسلمني .ط.1
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تطرقت املوسوعة العربية العاملية إبسهاب إل :العلوم عند العرب واملسلمني ،وفيما يلي
سنورد جمموعة نقاط موجزة ُمستلة من ذلك املرجع الثمني ،واملنجم األمني مع تصرف يسري:
 .1بدأت العلوم البحتة والتطبيقية عند العرب واملسلمني حبركة الرتمجة اليت نشطت يف أواخر
القرن األول اهلجري ،الثامن امليالدي .
 .2كان بيت احلكمة يف بغداد ،واجلامع األموي يف دمشق ،واجلامع األزهر مبصر ،وجامع
القريوان يف تونس ،وجامع القرويني يف املغرب ،وجامع قرطبة يف األندلس ،واجلامع الكبري يف
صنعاء منارات للعلم يفد إليها الطالب من كل مكان.
 .3وعلى الرغم من أن العرب ذكروا أهنم استقوا علمهم يف اجلراحة من اهلند وبالد فارس،
فإن معظم ما نقلوه كان من اليوانن ،ومن مث أبدعوا فيه .وهم أول من ّفرق بني اجلراحة وغريها
من املوضوعات الطبية ،وألزموا اجلراح أن يكون ملما بعلم التشريح .وكانوا يؤكدون على حاجة
شرحوا القرود كما فعل ابن ماسويه.
املشتغلني ابلطب إل تشريح األجسام حية وميتة ،وقد ّ
وكانت معرفة اجلراحني املسلمني بكتاب جالينوس يف اجلراحات واملراهم أمرا إلزامياا.
ا
 .4مارس اجلراحون العرب إجراء العمليات الناجحة وكانوا خييطون اجلروح خياطة داخلية ال
ظاهرا من اجلانب اخلارجي .وخاطوا مواضع العمليات خبيط واحد ابستخدام إبرتني،
أثرا ا
ترتك ا
واستخدموا األواتر اجللدية وخيوطاا صنعوها من أمعاء القطط وحيواانت أخرى يف جراحات
األمعاء ورتق اجلروح .وتوصلوا إل أساليب يف تطهري اجلروح وطوروا أدوات اجلراحة وآالهتا.
وكان للجراحني العرب فضل كبري يف استخدام عملييت التخدير واإلنعاش.
وجمرب العظام ،وطبيب األسنان،
 .5عرف العرب االختصاص الطيب ،فكان هناك :اجلراح ِّ
الكحال ،واملتخصص يف الطب النفسي والعقلي ،والبيطري ،وأمراض
احلجام ،و ّ
الفصاد ،و ّ
و ّ
النساء والوالدة.
 .6على الرغم من أننا ال جند من اقتصر ختصصه على طب األطفال ،إال أهنم كانوا ملمني
هبذا النوع من الطب إل جانب درايتهم وختصصاهتم الطبية األخرى .ومنهم من اشتغل وكتب
كتااب
يف هذا احلقل ،فمنهم من حبث بطرف يف علم األجنة ،واألمراض الوراثية ،وهناك من وضع ا
خصصه للمولودين يف سبعة أشهر وكيفية رعايتهم .كما حبثوا يف اإلرضاع واملرضع.
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 .7وكان أول من كتب يف طب األطفال أبوبكر الرازي إل جانب أنه كتب فصوالا مبتكرة
يف أمراض النساء والوالدة ،واألمراض التناسليّة .كما برعوا يف دراسة أحوال العقم ،وأشاروا إل
نوعا منها ينشأ عن فقدان الوفاق النفسي والطبيعي بني الزوجني .وقالوا إذا انفصل الزوجان
أن ا
جديدا فإهنما سينجبان.
زوجا ا
اللذان يعانيان هذا النوع من العقم ،مث تزوج كل واحد منهما ا
 .8مل يقتصر الطب عند العرب واملسلمني على العالج العضوي فحسب ،بل تع ّداه إل
العالج النفسي .وكانوا يرون الوهم واألحداث النفسية من العلل اليت تؤثر يف البدن.
 .9أشار إخوان الصفا إل إعطاء املريض الفرصة ليسرد أحوال علّته وأسباهبا كما يشعر هبا
هو ،مث يشرع الطبيب بعد ذلك يف حماولة إزالتها ورفع الوهم املسيطر على املريض والتقليل من
جناحا يف كل مستشفى كبري لألمراض العصبية والعقلية.
شأن املرض .وقد خصص األطباء ا
وميكن إجياز أهم مآثر األطباء املسلمني وعلى رأسهم ابن النفيس يف جمال
.10
التشريح يف اكتشاف الدورة الدموية الصغرى اليت جتري يف الرئة ومير الدم خالهلا من الشراين
الرئوي إل القلب .وقد يكون هذا االكتشاف هو الذي مهد الطريق لوليم هاريف ليكتشف
الدورة الدموية الكربى.
اتبع األطباء املسلمون إل جانب العزل يف املستشفيات أساليب متنوعة أخرى
.11
يف العالج ،فكانوا يدرسون سري املريض اليومي ،ويالحظون املريض من حيث تنفسه ولون بوله
ورواسبه وبرازه ،ونبضه ،ولون جلده وأظافره ،وقياس درجة حرارته .ويراقبون تقدم حاله مع
استخدام العالج املوصوف؛ كل هذا يُعرف اليوم ابلفحص السريري.
قام الوليد بن عبد امللك (88هـ706 ،م) ببناء مستشفى ملعاجلة اجملذومني
.12
خادما.
وحبسهم حىت ال ميدوا أيديهم ابلسؤال ،وخصص لكل ضرير دليالا ،ولكل ُمقعد ا
كان لكل بيمارستان محام عام ومكتبة ،ومكان خيصص لرئيس األطباء يقوم
.13
فيه إبلقاء الدروس على الطالب .وكانت هذه البيمارستاانت تستقبل املرضى من خمتلف
األجناس والطبقات من الذكور واإلانث ،من املسلمني وغريهم ،وتوفِّر للمريض إقامة كاملة
تتضمن املأوى والطعام إل جانب الرعاية الطبية دون مقابل .بعد ذلك يُعطى صدقة
ثواب وبعض املال ،حىت خيلد إل الراحة يف فرتة النقاهة وال يضطر للعمل.
البيمارستان؛ ا
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األخبار الصرحية اليت وصلت إلينا تفيد أن الكيميائي العريب األول ،األمري
.14
األموي خالد بن يزيد يف القرن اهلجري األول "أدت به الكيمياء املؤملة ابلثروة العظيمة إل
الصنعة والصنعويني"" .يعد األمري األموي خالد بن يزيد بن معاوية أول عريب أصيل ورد امسه يف
مصادران العربية ،ممن اشتغل يف جماالت العلوم الطبيعية املختلفة عامة والصنعة خاصة".1
يعد جابر بن َحيّان (ت 200هـ815 ،م) مؤسس علم الكيمياء التجرييب ،فهو
.15
أول من استخلص معلوماته الكيميائية من خالل التجارب ،واالستقراء ،واالستنتاج العلمي.
وكان غزير اإلنتاج واالكتشافات ،حىت أن الكيمياء اقرتنت ابمسه فقالوا :كيمياء جابر .وكانت
أعماله القائمة على التجربة املعملية أهم حماولة قامت آنذاك لدراسة الطبيعة دراسة علمية
دقيقة .فهو أول من بشَّر ابملنهج التجرييب املخربي ،ومن نصائحه لطالبه يف هذا الصدد" :أول
واجب أن تعمل وجتري جتارب؛ ألن من ال يعمل وجيري التجارب ال يصل إل أدىن مراتب
اإلتقان .فعليك اي بين ابلتجربة لتصل إل املعرفة" ".إن كمال الصنعة العمل والتجربة ،فمن مل
أبدا" و "الدربة خترج ذلك .فمن كان درااب كان عاملا ح اقا…
يعمل ومل جيرب مل يظفر بشيء ا
وحسبك ابلدربة (التجربة) يف مجيع الصنائع".
برع املسلمون يف صنع الساعات اليت تعمل ابملاء والرمل والزئبق والشمع أو
.16
األثقال املختلفة ،كما اخرتعوا الساعات الشمسية وأعطوها شكالا دائرااي يتوسطه حمور دائري
آخر.
وعندما أقام عبد الرمحن األول حديقته النباتية ابلقرب من قرطبة جلب إليها من
.17
سوراي ومن بلدان أخرى يف آسيا أعز البذور ،وغرس أول خنلة يف أورواب ،ونقل إليها أول انعورة
اعا خمتلفة من النبااتت خاصة إل صقلية
(ساقية) لرفع املاء .كما نقل العرب إل أورواب أنو ا
واألندلس فأدخلوا فيها ألول مرة زراعة الزعفران والعنب واألرز واملشمش واليامسني .ومن مصر
ُجلِب الفول والبصل ومن الصني ُجلب التوت والفجل ،ومن اهلند اخليار والتوابل ،وظلت
حدائق الرصافة والزهراء وطليطلة وأشبيليا ابقية مدة من الزمن تشهد بعلو مهة العرب وبراعتهم
يف اجملال الزراعي ،ونبوغهم يف تنظيم وسائل الري والصرف وتوزيع املياه.

 1سزكني ،فؤاد ( 1406هـ 1986 -م) .اتريخ الرتاث العريب (السيمياء والكيمياء  -النبات والفالحة) ،ص .179 ،5
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ومن املسائل اليت سبق إليها العرب تتبع أثر البيئة يف احليواانت .يورد اجلاحظ
.18
عددا غري قليل من اإلشارات العلمية اليت توضح فهمه هلذا األمر .وهو أول من أشار إل أثر
ا
يغري لونه أو سلوكه .وال يغيب
اهلجرة واحمليط يف التغريات اليت تطرأ على حياة احليوان .فبعضها ّ
أثر البيئة عند القزويين الذي يرى أن البيئة تؤثر يف التوالد والتفريخ.
ق ّدم العلماء املسلمون دراسات قيمة عن اجليولوجيا الطبيعية والتارخيية .وقد
.19
برهنت هذه الدراسات على أن أكمل صورة من صور املاء يف الطبيعة هي تلك اليت وصفها
العلماء املسلمون يف مصنفاهتم ،وجند آراءهم يف تكون األهنار علمية حمضة ،وجند ذلك جبالء،
يف رسائل إخوان الصفا ،وعند ابن سينا يف كتابه النجاة.
وتناول العلماء املسلمون ما ميكن أن نطلق عليه علم زيت األرض وهو فرع من
.20
فروع اجليولوجيا التطبيقية؛ فقد ميزوا بني نوعني من النفط واستعملومها ،وحتدثوا عن التنقيب.
اهتم عدد غري قليل من العلماء املسلمني األوائل بدراسة شكل األرض ،وتوزيع
.21
اليابسة واملاء ،ووصف تضاريس سطح األرض ،والعوامل اخلارجية اليت تتسبب يف تشكيلها مثل
األهنار والبحار والرايح ،والعواصف البحرية .ومل يغب عن ابهلم دراسة العوامل املؤثرة يف قشرة
األرض من داخلها؛ كالرباكني والزالزل واخلسوف األرضية.
للعرب فضل كبري يف استحداث أو تطوير بعض اآلالت اليت تعد من ضرورات
.22
أدوات املالحة ،من ذلك األسطرالب؛ بيت اإلبرة (البوصلة) ،ابإلضافة إل اجلداول الفلكية اليت
يُهتدى هبا يف السري يف الرب والبحر ،وقد وصفها إبراهيم الفزاري ،وابن يونس املصري ،والزرقاين،
والبريوين وغريهم.
تعد كتب الرحالت مثل رحلة ابن بطوطة من أفضل مصادر اجلغرافيا اإلقليمية
.23
يف عصر ازدهارها ،وممّا يسر هذه الرحالت حث اإلسالم على السياحة يف األرض ،والوحدة
الدينية اليت كانت تربط البقعة اإلسالمية من الصني شرقاا إل احمليط األطلسي غرااب واستتباب
األمن فيها ،مث رحالت احلجيج وكذلك اخلروج يف طلب العلم ،والرحالت التجارية.
كان أول من صنف يف أدب جغرافيا الرحالت أبوبكر حممد بن العريب ومن
.24
أشهر الرحالة املسلمني ابن جبري ،وابن بطوطة ،وابن حوقل ،واملسعودي ،وابن اجملاور.
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يعد الشريف اإلدريسي أشهر جغرافيِّي القرن السادس اهلجري ،الثاين عشر
.25
امليالدي .وملا انتقل إل صقلية من قرطبة دعاه امللك رجار (روجر الثاين) 1ملك صقلية ليؤلف
كتااب يف اجلغرافيا ومسى الكتاب ابسم نزهة املشتاق .وقيمة هذا الكتاب تنبع من اخلرائط اليت
له ا
بلغ عددها السبعني وغطت العامل أمجعه بدقة .ورمسها على أساس أن األرض كروية يف وقت
ساد خالله االعتقاد اجلازم أبهنا مسطحة.
ومن إجنازات العلماء العرب يف الفلك صنع الكرات اليت بيّنوا عليها السماء
.26
وكواكبها وجنومها .وكان أول من صنع كرة مساوية من هذا القبيل إبراهيم السهلي عام
473هـ1080،م وهو أحد علماء األندلس.
كان الفيلسوف ابن ابجة األندلسي (ت 533هـ1139 ،م) من األعالم الذين
.27
ظهروا يف األندلس يف أوائل القرن السادس اهلجري ،وكان ذا نبوغ يف الفلك والرايضيات ،إل
جانب الطب والفلسفة واملوسيقى .وهو أول فيلسوف يفصل بني الدين والفلسفة يف العصور
الوسطى .وأعطى الفلسفة العربية يف األندلس دفعة ضد امليول الصوفية .وكان لذلك أتثري يف
فكر ابن الطفيل وابن رشد وابلتايل لدى الفرق النصرانية وفالسفة الكنيسة.
الرايضيات من العلوم اليت برع فيها العرب واملسلمون ،وأضافوا إليها إضافات
.28
كانت من مجلة أسباب تطور هذا العلم يف العصر احلديث .استخرج رايضيو العرب اجملاهيل
العددية عن طريق التحليل بطريقتني أخر ْيني قلما يعرفهما شخص يف العصر احلديث سوى
املتخصصني يف الرايضيات .وهااتن الطريقتان مها حساب اخلطأين ،والتحليل والتعاكس.
اشتغل العرب برايضيات التسلية؛ فقد برعوا يف تقدمي املسائل الرايضية يف صورة
.29
ألغاز ،كما اشتغلوا ابملربعات السحرية .وأول من حبث يف هذا النوع اثبت بن قرة.
أعظم رايضيي القرن الثالث اهلجري هو حممد بن موسى اخلوارزمي ،وهو أول
.30
جربا وأول من ألّف يف هذا العلم بتشجيع من اخلليفة املأمون؛ فصنّف فيه
من مسّى علم اجلرب ا
كتابه املشهور اجلرب واملقابلة .
برع العرب يف ختطيط املدن ،وشق الطرق ،والقنوات للري .وكان تصميم املدن
.31
جمسمة
يتم أوالا بعمل اخلرائط اهلندسية على اجللود واألقمشة والورق ،بل كانوا يعملون هلا مناذج َّ
1001 Inevntion: Muslim Heritage in Our World (2007). P. 250.
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صغرية كما يعمل مهندسو املعمار اليوم .وقد راعوا يف املدن وغريها املوقع اجلغرايف ،وتوافر املياه،
وشق أكرب شوارعها يف وسطها.
قصة حي بن يقظان البن طفيل من أروع القصص الفلسفية يف القرون الوسطى
.32
عند املسلمني ويف الغرب أيضا.
كان لزرايب (238 - 161هـ852 - 777 ،م) ،أثر كبري يف ِرفعة شأن
.33
املوسيقيني عامة يف األندلس .واستُدعي عدد كبري من املغنني من الشرق العريب إل األندلس

ودرس
لنشر أصول املوسيقى والغناء الشرقيني هناك .أنشأ زرايب معهداً للموسيقى يف قرطبة َّ
درس فيه أبناءه الثمانية وبنتيه علية ومحدونة .من
فيه عدداً كبرياً من املوسيقيي ،كما َّ
إسهامات زرايب يف جمال املوسيقى أنه أضاف الوتر اخلامس إل آلة العود ،وهو أول من
استخدم الريش يف الضرب على العود ،وهو الذي ابتدع القوالب اليت بُنيت عليها املوشحات
اجلديدة ابألندلس .تويف زرايب يف قرطبة ابألندلس.
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من أعالم الرتبية اإلسالمية
ابن سينا
 -1أبو علي احلسني ابن عبد هللا امللقب ابلشيخ الرئيس؛ هو ابن سينا (-370
428هـ1036-980/م) ولد ابن سينا يف تركستان أو ما يعرف حاليا جبمهورية أزبكستان.
" -2لُقب ابلشيخ الرئيس ألنه مجع بني العلم والوزارة .كتبه كثرية متنوعة ومتتاز ابلوضوح
واإلجياز" ،ومن أمهها كتاب الشفاء ،والقانون يف الطب ،وأقسام العلوم.
 -3ابن سينا من أعظم الشخصيات الرتبوية اإلسالمية كان متوقد الذكاء ،موسوعي
التصانيف ،امتاز مبواهبه الفذة ،ووظف القلم للتعليم على حنو سليم .خصص جل جهده
للفلسفة ،ودراسة الطب ،وكتابة العلم وتدوين املالحظات امليدانية .وقيل عنه أنه إذا واجه
مشكلة علمية جلأ إل الصالة والدعاء فإذ فُرجت يتصدق على الفقراء شكرا للفتاح سبحانه.
وعمره مل يتجاوز العاشرةَ ،مثَّ
تلقي العلوم ،فحف َ
ابن سينا يف خبارى رحلةَ ِّ
َ -4
"شر َ
ع ُ
ظ القرآن ُ
تَلقَّى ع ِ
وانظر العلماء واتَّسعت شهرتُه ،وتقلَّد الوزارة يف
ُ َ
لوم الفقه واألدب والفلسفة والطبَ ،
أكثر كتبه.
مهذان ،واثر عليه
عسكرها َ
وهنبوا بيتَه ،فتَوارى ،مثَّ صار إل أصفهان ،وصنَّف هبا َ
ُ
بدأَ نبوغُ ابن سينا منذ صغره ،إذ ُحيكى أنَّه قام وهو مل يتجاوز الثامنةَ عشر بعِالج ال رسلطان نوح
الس ِ
اماين ،وكانت هذه هي الفرصة الذهبيَّة اليت مسحت البن سينا ابلتحاقه ببالط
بن منصور َّ
ابن سينا ُِحمبَّ ا للرتحال لطلب
ووضع مكتبته
َّ
ال رسلطانَ ،
اخلاصة حتت تصرف ابن سينا .كان ُ
مكث عشر سنوات ،مثَّ تنقَّل بني البالد ،وارحتل إل مهدان،
العلم ،فرحل إل ُخوا ِرزم ،وهناك َ
ويف هناك".1
تسع سنوات مث تُ ِّ
وهناك َ
مكث َ
 -5بدأ ابن سينا "حياته الدراسية ابلشريعة وكان ذلك على يد مدرس خاص ،كما تعلم
احلساب على يد اتجر فحم ،مث جند والده يستدعي أاب عبد هللا النثييب إل منزله وكان يدعي
معرفة الفلسفة وأخذ يدرس الطفل النابه إيساجوجي فورفوريوس .لكن سرعان ما فاق الطالب
املدرس وأجاب عن األسئلة أحسن منه مث شرع يدرس املنطق  ...وواصل هو مبفرده دراسة
الباقي .كما شرع يف دراسة الطب فقرأ أصعب الكتب مث قال فيما بعد إن الطب ليس صعباا،
 1موسوعة امللك عبدهللا بن عبدالعزيز العربية للمحتوى الطيب ( .)2019ابن سينا (.)kaahe.org
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وقد أمل به يف زمن قصري ،إذ كان عمره وقتذاك ست عشرة سنة .وصرف حنو عام ونصف عام
يف التوسع يف دراسات علمية أخرى وخباصة املنطق والفروع األخرى للفلسفة ومراجعتها .ويف
ذلك الوقت شفى ابن سينا السلطان الذي اختاره عمال بنصيحة أطبائه املسنني .وقد استكمل
دراساته يف مكتبة القصر ويف املستشفيات؛ وملا بلغ الثامنة عشرة كان قد أمت دراسته".1
 -6فكر ابن سينا موسوعي؛ "هو الطبيب الصيديل الفيلسوف الفيزيقي الكيميائي النبايت
عامل احليوان اجليولوجي اللغوي الشاعر املوسيقي ،وإان لندهش عندما نعلم أن الكتب اليت ألَّفها
قد بلغت ستا وسبعني ومائيت كتاب! وكيف أن حياته القصرية اتسعت ملثل هذا اإلنتاج
املوسوعي الضخم مع أهنا مل تتعد بضعا ومخسني سنة ؟! .ومن موسوعاته "القانون" و "الشفاء"
و "اإلنصاف".2
ث عن اهلواء الفاسد وإمكانية نقله لألمراض؛ وهذه إشارةٌ منه إل
 -7كان َّأو َل من َحت َّد َ
ِ
ابن سينا
وجود عوامل ُُم ِرضة تنتقل ابهلواء ،وهي ما تُ َ
عرف يف َّأايمنا هذه ابجلراثيم .ويتكلَّم ُ
على األثر املفيد للِّرايضة فيقول" :الرايضةُ هي حركة إرادية ،تضطر إل التنفرس العظيم املتواتر،
اض املاديِّة
كل عالج تقتضيه األمر ُ
واملوفَّق الستعماهلا على جهة اعتداهلا يف وقتها به غناء عن ِّ
واألمراض املزاجية اليت تتبعها وحتدث عنها.3
 -8درس ابن سينا أمهات الكتب العربية وأتقن علم الفلك واللغة اإلغريقية والرايضيات
ومجيع الكتب املتوفرة يومئذ يف الطب.
 -9اعترب كتابه الطيب :القانون ،املؤلف عام 1000م مرجعا رئيسيا لقرون عدة وأهله
للرايدة .4كانت كتب ابن سينا معتمدة يف املناهج الدراسية الطبية عامليا.
تقوم الفلسفة الرتبوية عند ابن سينا على تنشئة اإلنسان الصاحل؛ قوي البدن
-10
والفكر والعقل والنفس من أجل عبادة هللا ،واالستمتاع ابلطيبات ،واالستبحار يف العلوم.

 1زجيريد هونكة ،مشس هللا تشرق على الغرب (ص ،)299 :ترمجة فؤاد حسنني علي .ابختصار.
 2الدمرداش ،الدمرداش ،صربي (1997م) .قطوف من سري العلماء.
 3موسوعة امللك عبدهللا بن عبدالعزيز العربية للمحتوى الطيب ( .)2019ابن سينا (.)kaahe.org
 4كالرك وآخرون2015 ،م ،املسار الزمين لتقدم العلوم والتكنولوجيا ،ج ،3ص .46
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حرص ابن سينا على تربية الطفل تربية نفسية واجتماعية وعقلية وبدنية طبقا
-11
للقيم اإلسالمية ويف ضوء الفلسفة اإلنسانية الوافرة ابخلربات.
انتبه ابن سينا إل أمهية األصدقاء يف التعلم وهتذيب األخالق أو العكس.
-12
أعطى ابن سينا الرتبية املوسيقية مكانة متميزة ملا حتدثه الرتبية املوسيقية يف نفس
-13
النشء .ويُعزى البن سينا الفضل يف تدوين (النوتة) املوسيقية ،ويف وضع بعض األسس
الصحيحة للمزج املوسيقي املعروف ابسم (اهلاروموين) واليت أخذهتا أورواب عنه فيما بعد .ويقول
يف أثر املوسيقى يف النفس البشرية فيكون ما يعرض يف الصوت من زايرته للنفس بغتة ،مث وداعه
َّإايها فجأة ،مث تداركه وحشة الوداع ببهجة الرجوع على َهيئة حبيبة إل النفس ،أعين النظام،
أجل امللذات النفسية.1
ّ
اهتم ابلعالج النفسي وبني أثره يف اجلسد واملزاج العام.
-14
ويقول ابن سينا "فإذا فطم الصيب عن اإلرضاع بدئ بتأديبه ورايضته قبل أن
-15
هتجم عليه األخالق اللئيمة ،وتفاجئه الشيم الذميمة  ...فإن الصيب تبادر إليه مساوئ األخالق
وتنثال عليه الضرائب اخلبيثة فما متكن منه من ذلك غلب عليه فلم يستطع له مفارقة وال عنه
نزوعا  ...فينبغي ملعلم الصيب أن جينبه مقابح األخالق وينكب عنه معايب العادات ابلرتغيب
والرتهيب ابإليناس واإلحياش وابإلعراض واإلقبال وابحلمد مرة وابلتوبيخ أخرى ما كان كافيا".
"إن املعرفة عند ابن سينا تنقسم إل ثالثة أنواع :معرفة ابلفطرة ،ومعرفة ابلفكرة،
-16
ومعرفة ابحلدس ،فأما املعرفة ابلفطرة فهي املبادئ األول كقولنا" :إن الواحد نصف االثنني".
وأما املعرفة ابلفكرة فهي معرفة مكتسبة وتكون أكرب من جمهود النوع األول وال يدركها إال من
وصل إل مرتبة العقل املستفاد .وهناك نوع اثلث من املعرفة هو املعرفة ابحلدس  ...فمن الناس
من ال حيتاج يف أن يتصل ابلعقل الفعال إل كبري عناء وإل ختريج وتعليم ،بل تراه كأنه يعرف
كل شيء بنفسه حدسا بال قياس وبال معلم كأن فيه روحا قدسية .وهذا االستعداد احلدسي
ليس على درجة واحدة يف مجيع الناس وإمنا هو متفاوت تفاوات ال ينحصر يف حد."2

 1صربي الدمرداش ،قطوف من سري العلماء ،اجلزء األول ،بوابة التقدم العلمي (.)http://ksag.com
 2حممد منري مرسي2005 ،م ،الرتبية اإلسالمية أصوهلا وتطورها يف البالد العربية (ص.)131 :
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كتبت موسوعة الكويت العلمية لألطفال عن جوانب مضيئة من شخصية ابن
-17
يؤدي زكاةَ ماله
ابن سينا َد ِم َ
ث اخلُلُق حمافظ ا على الصالةّ ،
سينا كي يقتدي هبا األبناء" :كان ُ
علمه خلدمة اإلنسانية .ويَ ْذكر يف مذكراته
ويتصدق بسخاء .وبفضل هذه الرتبية اإلسالمية َو َّجهَ َ
الصالة يفكر فيها فإذا اهتدى
بعد َّ
إنه كان إذا َع َجَز عن َح ِّل مسألة ِع ْلمية يـَ ْع ِكف يف املسجد َ
َّق مببلغ كبري من املال على الفقراء شكرا هلل .وكان يعتز مبكانته العلمية واألدبية
إل احلَ ِّل تصد َ
بني الناس".1
تلخص املستشرقة األملانية سيجريد هونكه أثر ابن سينا يف تطور الفكر
-18
اإلنساين قائلة "إن ابن سينا هو العامل الذي استطاع -وحبق -القضاء على شهرة جالينوس
قروان
وسائر اليواننيني ،وابن سينا هو الذي حطم هذا التمجيد وذلك التقديس لعلماء اليوانن ا
عديدة .وابن سينا هو العريب الثاين الذي يطل إل جانب الرازي من قاعة حماضرات كلية طب
ابريس ،وابن سينا هو أكرب أساتذة الطب ومعلم أوراب فرتة ال تقل عن سبعة قرون".
انتبه ابن سينا إل أمهية اللعب يف بناء شخصية الطفل فقال" :إذا انتبه الصيب
-19
من نومه فاألحرى أن يستجم مث خيلي بينه وبني اللعب ساعة مث يطعم شيئا يسريا مث يطلق له
اللعب وقتا أطول مث يستجم مث يغذى".
وأشار ابن سينا إل أن األطفال يتعلمون من أصحاهبم "ويكون مع الصيب يف
-20
مكتبه صبية حسنة آداهبم مرضية عاداهتم ألن الصيب عن الصيب ألقن وهو عنه آخذ وبه آنس".
حذر ابن سينا من أنه "ليس كل صناعة يرومها [يريدها] الصيب ممكنة له
-21
مواتية ،ولكن ما شاكل طبعه وإنه لو كانت اآلداب والصناعات جتيب وتنقاد ابلطلب واملرام
دون املشاكلة واملالءمة ما كان أحد غفال من األدب .وإذن ألمجع الناس كلهم على اختيار
أشرف اآلداب وأرفع الصناعات ،فينبغي ملدرب الصيب إذا رام اختيار صناعة أن يزن أوال
طلب الصيب ويسرب قرحيته وخيترب ذكاءه مبينا له الصناعات طبقا لذلك" .وال شك أن
التوجيه السليم من شأنه تقليص التسرب الدراسي الذي نراه شائعا يف كثري من مؤسساتنا
التعليمية .وهذه التوجيهات أساس الكتشاف املواهب.

1994 1م ،ج ،1ص  .124مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
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انتبه ابن سينا إل أن األحالم املزعة للطفل قد تكون انجته من كثرة تناول
-22
َح َالم تفزعه ِيف نَومه َوأَ ْكثَره من امتالئه لش ّدة
"وقد يعرض َّ
يب أ ْ
الطعام قبل النوم فقال َ
للصِ ّ
هنمته".
أبو حامد الغزال
(505-450هـ 1058 -م 1111 -م)
 -1املريب الكبري واملفكر الشهري :حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطوسي الغزايل ،ولقبه
"حجة اإلسالم" وهو من أعظم علماء الرتبية اإلسالمية ،قام بتأليف حنو مئيت مصنف وقيل
أكثر ،ولد وتويف يف مدينة مدينة طوس ،ويف املدرسة النظامية يف بغداد بزغ نبوغه ،وأشرق عقله،
وجتلت عبقريته ،وهنل من علم أستاذه اجلويين إمام احلرمني ،وأصبح فريد عصره.
 -2أبو حامد الغزايل فقيه شافعي أصويل ،متكلم ،متصوف .رحل إل بغداد ،فاحلجاز،
فالشام ،فمصر وعاد إل طوس.
" -3اتسم عصر الغزايل (وهو العصر العباسي املتأخر) ابزدهار املناهج الفلسفية يف
اإلسالم ،كما اكتملت يف هذه الفرتة معامل الطريق الصويف .أما من الناحية السياسية فقد اتسم
عصره ابحنالل سياسي وعسكري وأخالقي ،حيث استولت فيه العناصر الرتكية على احلكم يف
بغداد ،وأصبح السالجقة أصحاب السلطة الفعلية فيها ،كما هددت اإلمساعيلية والباطنية
اخلالفة ،واستشرى خطر القرامطة ،وسقطت أنطاكية والقدس أبيدي الصليبيني ،وبينما كان
السالجقة ينشئون املدارس النظامية للدفاع عن املذهب السين كان الفاطميون يف مصر ينشطون
يف الدعوة للمذهب الشيعي ،وبذلك اشتدت حدة الصراع املذهيب".1
 -4عشق الغزايل االستكشاف والبحث ٍ
بقلب َجسور .قال يف كتابه املنقذ من الضالل "ومل
أزل يف عنفوان شبايب  -منذ راهقت البلوغ ،قبل بلوغ العشرين إل اآلن ،وقد أانف السن على
اخلمسني  -أقتحم جلة هذا البحر العميق ،وأخوض غمرته خوض اجلسور ،ال خوض اجلبان
أهتجم على كل مشكلة ،وأتقحم كل ورطة ،وأتفحص عن
احلذور ،وأتوغل يف كل مظلمة ،و ّ
عقيدة كل فرقة ،وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة ،ألميز بني حمق ومبطل ،ومتسنن ومبتدع،
 1عيون السود2018 ،م ،ج ،13ص  .859املوسوعة العربية السورية.
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ال أغادر ابطنيا إال وأحب أن أطلع على ابطنيته ،وال ظاهرايا إال وأريد أن أعلم حاصل
ظاهريته ،وال فلسفي ا إال وأقصد الوقوف على كنه فلسفته".
 -5أساس الرتبية الذاتية عند الغزايل التبصر بعيوب النفس " ْاعلَ ْم أ َّ
اَّللَ َعَّز َو َج َّل إِ َذا أ ََر َاد
َن َّ
ِ
ِ ٍ
وب نـَ ْف ِس ِه فَمن َكانَ ْ ِ
صرهُ بِعي ِ
وب
ف َعلَْي ِه عُيُوبُهُ فَِإ َذا َعَر َ
ت بَص َريتُهُ َانف َذةا َملْ َختْ َ
ف الْعُيُ َ
َْ
ب َعْبد َخ ْ اريا بَ َّ َ ُُ
ني أ ِ
أ َْم َكنَهُ الْعِ َالج ولَ ِك َّن أَ ْكثَـر ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َح ُد ُهم الْ َق َذى ِيف َع ْ ِ
َخ ِيه
ُ َ
اخلَْلق َجاهلُو َن بعُيُوب أَنْـ ُفسه ْم ،يـََرى أ َ ُ
َ
"حت ِسني ْاألَخ َال ِق إِ َل اجتِهادِ
ِ
ِ
وَال يـرى ِْ
ع ِيف َع ْ ِ
ض هللا سبحانه َْ َ ْ
اجل ْذ َ
ني نـَ ْفسه" .وقال الغزايل :فَـ َّو َ
َْ
َ ََ
ِ ِ ِ
استَ َحثَّهُ َعلَى َهتْ ِذيبِ َها بِتَ ْخ ِو ِيف ِه َوَْحت ِذي ِرهِ".
الْ َعْبد َوتَ ْشم ِريهَ ،و ْ
 -6أفضل األعمال وأعظمها "بعد النبوة إفادة العلم وهتذيب نفوس الناس عن األخالق
املذمومة املهلكة ،وإرشادهم إل األخالق احملمودة املسعدة ،وهو املراد ابلتعليم"" .والعقل أشرف
صفات اإلنسان".
 -7قال الغزايل عن املعلم املشتغل ابلتعليم أبنه قد "تقلد أمرا عظيما ،وخطرا جسيما
فليحفظ آدابه ووظائفه" .والوظيفة األول للمعلم هي "الشفقة على املتعلمني وأن جيريهم جمرى
بنيه" .أي يتعامل مع طالبه كأهنم أوالده خيلص هلم النصيحة ويود اخلري هلمَ .ع ْن أَِيب ُهَريْـَرةَ،
ول َِّ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم " :-إَِّمنَا أ ََان لَ ُك ْم ِمثْ ُل الْ َوالِ ِد لَِولَ ِدهِ أ َُعلِّ ُم ُك ْم.1"،
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
قَ َ
صلَّى َّ
اَّلل َ -
وهلذا ورد يف إعالن مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ألخالق مهنة التعليم "العالقة بني املعلم
وطالبه صورة من عالقة األب أببنائه حلمتها الرغبة يف نفعهم ،وسداها الشفقة عليهم والرب هبم،
أساسها املودة احلانية ،وحارسها احلزم الضروري ،وهدفها حتقيق خري الدنيا واآلخرة للجيل
املأمول للنهضة والتقدم".
 -8ال شك يف أن التحلي ابلشفقة قوامه التخلي عن القسوة يف القول والفعل والشعور.
الش َف َقةَ ح َّىت ي ْش ِفق علَى أ ِ
ِ
َخ ِيه َك َما يُ ْش ِف ُق َعلَى نـَ ْف ِس ِه فَ َال َخ ْ َري فِ َيها"،
قال الغزايل "فإذا َملْ تُـثْم ِر َّ َ ُ َ َ
ومنتهى الشفقة تبعث على بذل كل ما يقدر عليه املعلم إزاء الطلبة.
 -9يقول الغزايل" :وكما أن الطبيب لو عاجل مجيع املرضى بعالج واحد قتل أكثرهم،
فكذلك الشيخ لو أشار على املريدين بنمط واحد من الرايضة أهلكهم ،وأمات قلوهبم ،بل

 1سنن ابن ماجه (.)208 /1
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ينبغي أن ينظر يف مرض املريد ويف حاله وسنه ومزاجه وما حتتمله بنيته من الرايضة ،ويبين على
ذلك رايضته".
فصل الغزايل يف وصف وعالج الغضب واحلزن والغيبة واألمراض النفسية
-10
ّ
واألخالقية ال سيما يف موسوعته :إحياء علوم الدين.
من وظائف املعلم "أن املتعلم القاصر ينبغي أن يلقى إليه اجللي الالئق به وال
-11
يذكر له وراء هذا تدقيق ا".
وظائف املتعلم واملعلم عند الغزايل يف جمموعها عظيمة الفائدة داخل األسرة؛
-12
لتصبح األسرة بيئة تعليمية يتعلم اجلميع من بعضهم البعض وفق اآلداب املذكورة .قدمت لطيفة
الكندري رسالة دكتوراه هبذا الصدد.
من وظائف املتعلم أن ال يتكرب على العلم وال يتأمر على املعلم  ...وينبغي أن
-13
يتواضع ملعلمه فال ينبغي لطالب العلم أن يتكرب على املعلم .ومن تكربه على املعلم أن يستنكف
عن االستفادة إال من املرموقني املشهورين وهو عني احلماقة فإن العلم سبب النجاة والسعادة
ومن يطلب مهرابا من سبع ضار يفرتسه مل يفرق بني أن يرشده إل اهلرب مشهور أو خامل
وضراوة سباع النار ابجلهال ابهلل تعال أشد من ضراوة كل سبع فاحلكمة ضالة املؤمن يغتنمها
حيث يظفر هبا ويتقلد املنة ملن ساقها إليه كائنا من كان.
من أعظم وظائف املعلم "أن يكون املعلم عامالا بعلمه فال يكذب قوله فعله
-14
ألن العلم يدرك ابلبصائر والعمل يدرك ابألبصار ،وأرابب األبصار أكثر فإذا خالف العمل العلم
ُمنع الرشد ،وكل من تناول شيئا وقال للناس ال تتناولوه فإنه سم مهلك سخر الناس به واهتموه،
وزاد حرصهم على ما هنوا عنه فيقولون لوال أنه أطيب األشياء وألذها ملا كان يستأثر به .ومثل
املعلم املرشد من املسرتشدين مثل النقش من الطني والظل من العود فكيف ينتقش الطني مبا ال
نقش فيه ،ومىت استوى الظل والعود أعوج ،وقيل يف املعىن:
ال تنه عن خلق وأتيت مثله  ...عار عليك إذا فعلت عظيم
ولذلك كان وزر العامل يف معاصيه أكثر من وزر اجلاهل إذ يزل بزلته عامل كثري ويقتدون به
ومن َس َّن ُسنَّةا َسيِّئَةا فَـ َعلَْي ِه ِوْزُرَها َوِوْزُر َم ْن عمل هبا .قال سيدان علي رضي هللا عنه :قصم ظهري
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رجالن عامل متهتك ،وجاهل متنسك فاجلاهل يغر الناس بتنسكه ،والعامل يغرهم بتهتكه .هذه
الرؤية من أمجل وأعمق الكتاابت اإلسالمية يف فلسفة القدوة.
سبق الوهم إل العكس
وضع الغزايل نظرية "سبق الوهم إل العكس" ليكشف لنا سبب اإلميان ابألوهام إذ أن
الْم ْقرو ُن ِابللَّ ِذ ِ
يذ لَ ِذيذَ ،والْ َم ْق ُرو ُن ِابلْ َمك ُْروهِ َمك ُْروه .قد يكره تلميذ مادة دراسية إذا اقرتنت مبعلم
َُ
سليب ومواقف حمبطة فإن الطالب يكره املادة الدراسية بل قد يكره الذهاب املدرسة .كل ما
يقرتن ابلقبيح يصبح قبيحا ،وكل ما يقرتن ابجلميل يصبح مجيال ،وهذا خطأ يف التفكري ،وهو
س َه َذا طَْب ُع الْ َع ِّام ِّي
من أسباب الوهم عند العامة والعلماء .قال الغزايل موضحا نظريتهَ :
"ولَْي َ
ِ
ِ
الر ِاس ِخ َّ ِ
ِ
احلَ َّق َحقًّا
اَّللُ ْ
ين أ ََر ُاه ْم َّ
َخ َّ
ني ِابلْعُلُوم َّإال الْعُلَ َماءَ َّ َ
اصةا بَ ْل طَْب ُع أَ ْكثَ ِر الْعُ َق َالء الْ ُمتَ َس ّم َ
ني الذ َ
اخلَْل ِق قُـوى نـُ ُف ِ
ِ ِِ
وس ِه ْم ُم ِط َيعة لِ ْأل َْوَه ِام الْ َك ِاذبَِة َم َع ِع ْل ِم ِه ْم بِ َك ِذ ِهبَا،
َوقَـ َّو ُاه ْم َعلَى اتّبَاعهَ .وأَ ْكثَـُر ْ َ
وأَ ْكثَـر إقْ َد ِام ا ْخلَْل ِق وإِ ْح َج ِام ِه ْم [ترددهم] بِسبَ ِ
ب َه ِذهِ ْاأل َْوَه ِام ،فَِإ َّن الْ َوْه َم َع ِظ ُيم ِاال ْستِ َيال ِء َعلَى
َ
َ ُ
َ
النَّـ ْف ِ
س".
ومثال هذا اإلقرتان الشرطي السليب أن يسمع اإلنسان عن مذهب غري مذهبه فيعتقد أن كل
ما فيه خطأ .ويف عصران هناك من الناس من يتقبل كل أمر يقوله الغرب ،وابلعكس هناك من
يرفض كل ما يرد منهم ،وهلذا فإن االعتدال أساس الشخصية السوية .طبقا هلذه األوهام
واألفكار املسبقة عن اآلخرين حتدث األخطاء الفكرية كما أشار إل بعضها أفالطون والغزايل
وفرانسيس بيكون وغريهم.
من خالل هذه النظرية النفسية "سبق الوهم إل العكس" نستطيع تفسري الكثري من املواقف
السلبية ،واإلجيابية يف حياة طلبتنا ،كما ميكن أن نستفيد من هذه النظرية من خالل صناعة
االقرتان اإلجيايب عرب ربط التعليم ابملرح واملواقف اإلجيابية .إن الناس يبغضون وينفرون من كل ما
ي َّ
ذكرهم أبحوال يكرهوهنا وهلذا أدرك املربون أن الدروس البغيضة واملواقف القاسية من موانع
التعلم ألهنا تبغِّض العلم إل نفس الطالب.
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عالج املهلكات
حتدث الغزايل عن عدد من املهلكات منها آفة الغضب وسنوجز بتصرف قوله يف بيان
عالج الغضب بعد هيجانه ،وقبل أن يتكلم عن العالجات وضع بضعة مقدمات منها أن:
عالج كل علة حسم [قطع] م َّ ِ
ِ
َسبَ ِاهبَا فَ َال بُ َّد ِم ْن َم ْع ِرفَِة أسباب الغضب.
ادهتَاَ ،وإَِزالَة أ ْ
َ
ِ
اح َوا ْهلَْزُل َوا ْهلُْزءُ َوالتـ َّْعيِريُ واملماراة
واألسباب املهيجة للغضب ِه َي َّ
ب َوالْمَز ُ
الزْه ُو َوالْعُ ْج ُ
ِ
اجلاهِ وِهي ِأب ْ ِ
ِ
ومة
َمجَع َها أ ْ
َخ َالق َرديئَة َم ْذ ُم َ
والعداوة والغدر وشدة احلرص على فضول الْ َمال َو َْ َ َ
ضِ
ب َم َع بـَ َق ِاء هذه األسباب فال بد من إزالة هذه األسباب
ص ِم َن الْغَ َ
َش ْر اعا َوَال َخ َال َ
ِ
ِ
ِ
ِِبَ ْ ِ
يت العجب مبعرفتك بنفسك .وتزيل الفخر
يت َّ
الزْه َو ِابلتـ ََّو ُ
اضعَِ ،وُمت َ
ض َداد َها .فَـيَـْنـبَغي أَ ْن ُمت َ
اب أَب و ِ
أبنك من جنس عبدك ،إِ ِذ النَّاس َْجيمعهم ِيف ِاالنْتِس ِ
احد وإمنا اختلفوا يف الفضل
ُ َ ُُ ْ
َ
َ
أشتااتا فبنو آدم جنس واحد ،وإمنا الفخر ابلفضائل والفخر والعجب والكرب أكرب الرذائل ،وهي
أصلها ورأسها فإذا مل ختل عنها فال فضل لك على غريك فلِم تفتخر وأنت من جنس عبدك من
َّشاغُ ِل ِابلْم ِه َّم ِ
ِ
ات ال ِّدينِيَّ ِة
اح فَـتُ ِزيلُهُ ِابلت َ
حيث البنية والنسب واألعضاء الظاهرة والباطنةَ .وأ ََّما الْمَز ُ
ُ
الَِّيت تستوعب العمر وتفضل عنه إذا عرفت ذلك.
ِ
ِ ِ
ب الْ َف َ ِ
وأ ََّما ا ْهلَْزُل فَـتُ ِزيلُهُ ِاب ْجلِ ِّد ِيف طَلَ ِ
ك إِ َل
َخ َال ِق ْ
احلَ َسنَ ِة َوالْعُلُوم ال ّدينِيَّ ِة الَِّيت تُـْبلغُ َ
ضائ ِل َو ْاأل ْ
َ
ِ
ِ
َّاس وبِ ِ
ِ
صيَانَة النَّـ ْف ِ
س َع ْن أَ ْن يُ ْستَـ ْهَزأَ بك،
سعادة اآلخرة .وأما اهلزء فتزيله ابلتكرم عن إي َذاء الن ِ َ
يح َو ِصيَانَِة النَّـ ْف ِ
س َع ْن ُمِّر اجلواب .وأما شدة احلرص على
وأما التعيري فاحلذر َع ِن الْ َق ْوِل الْ َقبِ ِ
اج ِة.
مزااي العيش فتزال ابلقناعة بَِق ْد ِر الض َُّر َورةِ طَلَباا لِعِِّز ِاال ْستِ ْغنَ ِاء َوتَـَرفرـ اعا َع ْن ذُ ِّل ْ
احلَ َ
الص َف ِ
وُك رل خلُ ٍق ِمن ه ِذهِ ْاأل ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ
ات يـَ ْفتَ ِق ُر ِيف ِع َال ِج ِه إل رايضة وحتمل
ْ
َ ُ ْ َ
َخ َالق َوص َفة م ْن َهذه ّ
مشقة وحاصل رايضتها يرجع إِ َل مع ِرفَِة َغوائِلِها لِ
س َعْنـ َهاَ ،وتَـْن ِفَر عن قبحها مث
ف
ـ
َّ
ن
ال
ب
غ
رت
َ
ْ
َ
َْ
ْ
َ َ
َ
ُ
املواظبة على مباشرة أضدادها مدة مديدة حىت تصري ابلعادة مألوفة هينة َعلَى النَّـ ْف ِ
س فَِإ َذا
ت عن ه ِذهِ َّ ِ
ت َع ِن النَّـ ْف ِ
ضا عن الغضب الذي
ت أَيْ ا
صْ
س فَـ َق ْد َزَك ْ
ْامنَ َح ْ
ت َوتَطَ َّهَر ْ َ ْ َ
الرَذائ ِلَ ،وَختَلَّ َ
يتولد منها .ومن أشد البواعث على الغضب تسمية الغضب شجاعة ورجولة وعزة نفس
وكرب مهة وتلقيبه ابأللقاب احملمودة  -وهذا خطأ كبري  -حىت متيل النفس إليه وتستحسنه.
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عالج الغضب
ضب ِعْن َد هيجانِِه ِمبَعج ِ
ِ
ون الْعِْل ِم َوالْ َع َم ِل ،أما العلم فهو ستة أمور:
ََ َ ْ ُ
َوإَّمنَا يـُ َعا َجلُ الْغَ َ ُ
احلِْل ِم َو ِاال ْحتِ َم ِال فريغب يف ثوابه فتمنعه شدة
ض ِل َكظِْم الْغَْي ِظ َوالْ َع ْف ِو َو ْ
األول :التفكر ِيف فَ ْ
احلرص على ثواب الكظم عن التشفي واالنتقام وينطفيء عنه.
الثاين :أن خيوف نفسه بعقاب هللا وهو أن يقول قدرة هللا على أعظم من قدريت على هذا
اإلنسان ،فلو أمضيت غضيب عليه مل آمن أن ميضي هللا غضبه علي؛ يوم القيامة أحوج ما أكون
إل العفو.
ِ
الس ْع ِي ِيف َه ْدِم
ث :أَ ْن ُحيَ ِّذ َر نـَ ْف َسهُ َعاقِبَةَ الْ َع َد َاوةِ َو ِاالنْتِ َق ِام َوتَ َش رمَر الْ َع ُد ِّو لِ ُم َقابـَلَتِ ِه َو َّ
الثَّال ُ
اض ِه والش ِ ِ
ِ
ضِ
ف نـَ ْفسهُ بِ َعواقِ ِ
صائِبِ ِه وُهو َال َخيْلُو َع ِن الْم َ ِ ِ
ب ِيف ال ردنْـيَا
ب الْغَ َ
َ
أَ ْغَر َ َ
صائب فَـيُ َخ ِّو ُ َ َ
َّماتَة مبَ َ َ َ
إِ ْن كان ال خياف من اآلخرة.
ِ
ضِ
ضِ
ب،
َّ
ص َورةَ َغ ِْريه ِيف َحالَِة الْغَ َ
ص َورتِِه ِعْن َد الْغَ َ
ب ِأبَ ْن يـَتَ َذ َّكَر ُ
الرابِ ُع :أَ ْن يـَتَـ َف َّكَر ِيف قُـْب ِح ُ
ب ِيف نـَ ْف ِس ِه وم َش َاهب ِة ص ِ
احبِ ِه لِْل َك ْل ِ
ضِ
لسبُ ِع الْ َع ِاديَ ،وُم َش َاهبَِة
ب الضَّا ِري َوا َّ
َويـَتَـ َف َّكَر ِيف قُـْب ِح الْغَ َ
َُ َ َ
ب لِ ْألَنْبِي ِاء و ْاألَولِي ِاء والْعلَم ِاء و ْ ِ
ِ
ِْ
ِ
ضِ
احلَلي ِم ا ْهلَادي التَّا ِرِك ل ْلغَ َ
احلُ َك َماءَ ،وُخيََِّري نـَ ْف َسهُ بَْ َ
ني أَ ْن يـَتَ َشبَّهَ
َ َ َْ َ ُ َ َ
ِ ِ ِ ِ
ِِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِِ
السبَ ِاع َوأ ََر ِاذ ِل الن ِ
يل نـَ ْف ُسهُ إِ َل
َّاسَ ،وبَْ َ
ابلْك َالب َو ّ
ني أَ ْن يـَتَ َشبَّهَ ابلْعُلَ َماء َو ْاألَنْبيَاء يف َع َادهت ْم لتَم َ
ب ِاالقْتِ َد ِاء ِهبَُؤَال ِء إِ ْن َكا َن قَ ْد بَِق َي َم َعهُ ُم ْس َكة ِم ْن َع ْق ٍل.
ُح ِّ
ِْ
السبَ ِ
ب الَّ ِذي يَ ْدعُوهُ إِ َل ِاالنْتِ َق ِامَ ،وميَْنَـعُهُ ِم ْن كظم الغيظ وينبغي أن
س :أَ ْن يـَتَـ َف َّكَر ِيف َّ
اخلَام ُ
يكرر على قلبه سرية الصاحلني.
السادس :قبول ما يقدره هللا.
وأ ََّما الْعمل :فَأَ ْن تَـ ُق َ ِ
ول َِّ
صلَّى
ك أَعُوذُ ِاب ََّّللِ من الشيطان الرجيم ،هكذا أ ََمَر َر ُس ُ
ول بِل َسانِ َ
اَّلل َ
َ ََ ُ
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم أن يُقال عند الغيظ ،فإن مل يزل الغضب بذلك فاجلس إن كنت قائما،
َّ
واضجع 1إن كنت جالس ا ،وأقرب من األرض اليت منها خلقت لتعرف بذلك ذل نفسك،
واطلب ابجللوس واالضجاع السكون فإن سبب الغضب احلرارة ،وسبب احلرارة احلركة.2

1
ضجع؛ استلقى ،وضع َجْنـبَه على األرض أو حن ِوها.
اضَّجع الش ْ
ص :اضطجع؛ َ
َّخ ُ
 2إحياء علوم الدين ،ج.174 ،172 ،3
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واليوم كيف نطور ونوظف تلك القواعد املضيئة للغزايل يف عالج الغضب ملواجهة العنف يف
مؤسساتنا االجتماعية؟ كيف ندرب الناشئة على الصحة النفسية وبلوغ العافية يف إطار التعايش
وممارسة مهارات احلياة وفق معطيات الفلسفة الغزالية؟
درر الغزال يف كتابه أيها الولد
بقلب نقي ،وكالم ندي كتب الغزايل لتلميذه املريد نصيحة فيها رشاقة يف العبارة ،وصدق
يف التوجيه ،وعمق يف الفكرة وسننتقي هنا طائفة من عباراته اخلالدة:
 .1أيها الولد :النصيحة سهلة ،واملشكل قبوهلا .أيها الولد :ال تكن من األعمال مفلسا،
وال من األحوال خاليا ،وتيقن أن العلم اجملرد ال أيخذ ابليد .مثاله لو كان على رجل يف برية
عشرة أسياف هندية مع أسلحة أخري وكان الرجل شجاعا ،وأهل حرب فحمل عليه أسد
عظيم مهيب فما ظنك؟ هل تدفع األسلحة شره عنه بال استعماهلا وضرهبا؟ ومن املعلوم أهنا ال
تدفع إال ابلتحريك والضرب .فكذا لو قرأ رجل مائة ألف مسألة علمية وتعلمها ومل يعمل هبا ال
تفيده إال ابلعمل .ولو قرأت العلم مائة سنة ،ومجعت ألف كتاب ،ال تكون مستعدا لرمحة هللا
تعال إال ابلعمل.
 .2واإلميان قول ابللسان ،وتصديق ابجلنان ،وعمل ابألركان.
 .3أيها الولد :مامل تعمل مل جتد األجر.
 .4أيها الولد :كم من ليال أحييتها بتكرار العلم ومطالعة الكتب ،وحرمت على نفسك
النوم؟ ال أعلم ما كان الباعث فيه .فإن كان نيل عرض الدنيا ،وجذب حطامها وحتصيل
مناصبها واملباهاة على األقران واألمثال فويل لك مث ويل لك .وإن كان قصدك فيه إحياء شريعة
النيب (صلى هللا عليه وسلم) ،وهتذيب أخالقك ،وكسر النفس األمارة ابلسوء فطوىب لك مث
طوىب لك .أيها الولد :عش ما شئت فإنك ميت ،وأحبب ما شئت فإنك مفارقه ،واعمل ما
شئت فإنك جمزي به.
 .5أيها الولد :العلم بال عمل جنون ،والعمل بال علم ال يكون.
 .6واعلم أن العلم الذي ال يبعدك اليوم عن املعاصي ،وال حيملك على الطاعة لن يبعدك
غدا عن انر جهنم.
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 .7أيها الولد :اجعل اهلمة يف الروح ،واهلزمية يف النفس .أيها الولد :لو كان العلم اجملرد كافيا
لك وال حتتاج إل عمل سواه لكان نداء "هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من اتئب؟"
ضائعا بال فائدة.
 .8أيها الولد :روي يف وصااي لقمان احلكيم البنه أنه قال" :ايبين ال يكونن الديك أكيس
منك ينادي ابألسحار وأنت انئم".
 .9أيها الولد :خالصة العلم أن تعلم الطاعة والعبادة ما هي .اعلم أن الطاعة والعبادة
متابعة الشارع يف األوامر والنواهي ابلقول والفعل .يعين :كل ما تقول وتفعل وترتك يكون إبقتداء
الشرع.
أيها الولد :ينبغي لك أن يكون قولك وفعلك موافقا للشرع إذ العلم والعمل بال
.10
إقتداء الشرع ضاللة .وينبغي لك أال تغرت ابلشطح وطامات الصوفية ألن سلوك هذا الطريق
يكون ابجملاهدة وقطع شهوة النفس وقتل هواها بسيف الرايضة ال ابلطامات والرتهات.
على السالك أربعة أمور :األمر األول :اعتقاد صحيح ال يكون فيه بدعة .األمر
.11
الثاين :توبة نصوح ال يرجع بعدها إل الزلة .األمر الثالث :اسرتضاء اخلصوم حىت ال يبقى ألحد
عليك حق .األمر الرابع :حتصيل علم الشريعة قدر ما تؤدي به أوامر هللا تعال ،مث من العلوم
األخرى ما تكون به النجاة.
وجدت غري األعمال
أفضل حمبوب املرء ما يدخل يف قربه ويوانسه فيه ،فما
.12
ُ
الصاحلة فأخذهتا حمبواب يل لتكون سراجا يل يف قربي.
اعلم أنه ينبغي للسالك شيخ مرشد مرب ليخرج األخالق السيئة منه برتبيته
.13
وجيعل مكاهنا خلقا حسنا .ومعىن الرتبية يشبه فعل الفالح الذي يقلع الشوك وخيرج

النبااتت األجنبية من بي الزرع ليحسن نباته ،ويكمل ريعه .وال بد للسالك [املتعلم] من
شيخ يؤدبه ويرشده.
مث اعلم أن التصوف له خصلتان :االستقامة مع هللا تعال ،والسكون عن
.14
اخللق .فمن استقام مع هللا عز وجل ،وأحسن خلقه ابلناس وعاملهم ابحللم فهو صويف.
وحسن اخللق مع الناس أال حتمل الناس علي مراد نفسك بل حتمل نفسك على مرادهم ما مل
خيالفوا الشرع.
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مث إنك سألتين عن العبودية وهي ثالثة أشياء :حمافظة أمر الشرع ،والرضا
.15
ابلقضاء والقدر وقسمة هللا تعال ،وترك رضاء نفسك يف طلب رضاء هللا تعال.
وسألتين عن اإلخالص وهو أن تكون أعمالك كلها هلل تعال وال يراتح قلبك
.16
مبحامد الناس وال تبايل مبذمتهم.
أيها الولد :إين كتبت يف هذا الفصل ملتمساتك [أجوبة لسؤالك] فينبغي لك
.17
أن تعمل هبا ،وال تنساين فيه من أن تذكرين يف صاحل دعائك.
ابن رشد :الشارح األكرب
( 595 -520هـ1198- 1126/م)
هو حممد بن أمحد بن حممد بن ُر ْشد وكنيته؛ أبو الوليد ،ويطلق عليه ابن رشد احلفيد للتمييز
بينه وبني جده .ابن رشد حكيم كبري القدر ،ولد يف قرطبة وتويف يف مراكش ،وهو صاحب
اسهام فكري وافر عامليا ،وقاضي القضاة ،وفيلسوف قرطبة ،وينتمي ألسرة عريقة علميا.
وبشجاعة اندرة زاوج ووازن ابن ُر ْشد بني متطلبات احلياة الدينية وبني اشرتاطات املعارف
بتجارب مريرةٍ يف حياته.
مر
َ
الفلسفية ،وهلذا ّ
درس ابن ُر ْشد على يد والده الفقه املالكي ونبغ يف عدة علوم منها الفقه والفلسفة والطب
والفلك .له تصانيف كثرية متتاز بكثافة الفكر ،وسعة األفق منها :الكليّات يف الطب؛ األجرام
السماوية؛ فصل املقال فيما بني احلكمة والشريعة من االتصال؛ مناهج األدلة يف عقائد امللة؛
بداية اجملتهد وهناية املقتَصد؛ رسالة النفس؛ القياس؛ هتافت التّهافت (رد على الغزايل)؛
الضروري يف أصول الفقه أو خمتصر املستصفى (وهو تلخيص لكتاب الغزايل).
إن نقد ابن رشد لكتاب الغزايل يف مسائل فلسفية ذائعة ،مل مينعه من االنتفاع من علمه يف
مسائل أخرى أبدع فيها الغزايل وهذا دليل على رجاحة عقل ابن رشد .ولقد متت ترمجة كتب
ابن رشد يف عصره إل العربية مث الالتينية فاللغات األوروبية حىت أصبح ابن رشد قامة علمية
عاملية ،ومن أشهر علماء القرون الوسطى ،وأضحت كتبه من أبرز املناهج الدراسية يف معاهد
التعليم.
أتثر ابن رشد بوالده ،وجبده وأهله فأحب العلم ،وأخلص يف طلبه بنزاهة نفس ،وكان شغوفا
ابلقراءة اليت أمدته ببصرية وحنكة ومن شدة ولعه مبطالعة الكتب مل يرتك هذه العادة إال يف
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يومني؛ وفاة والده ،وزواجه .استفاد ابن رشد من فكر ابن سينا وابن طفيل وغريمها من فالسفة
اإلسالم كما استفاد من الفكر اليوانين واقرتن اسم ابن رشد ابسم أرسطو وكان يبالغ يف
تعظيم فكره ،ونشر علمه ،وشرح أقواله وانقشها حىت ُسي ابلشارح األكرب ،فحقق شهرة

عاملية عريضة .وهكذا ،عاش ابن رشد طوال حياته معتكفا على القراءة والتدريس؛ ابحثا عن
احلقيقة؛ داعيا هلا؛ مضحيا ألجلها ،واعتربها أشرف املهن قاطبة ،وآمن أن املعرفة احلقة ال
تتناقض مع العقل والوحي واحلواس ،وأن توحيد هللا عز وجل رأس األمر كله.
درس ابن رشد ِ
ِ
ع يف علم اخلِالف ،وتَ َّ
ول
الفقهَ واألُصول و َّ
الطب والِّرايضيَّات والفلس َفةَ ،وبر َ
َ َ ُ ُ
ٍ
ِ
املوحدين،
ظل دولة ّ
القضاءَ َسنوات َعديدةا يف إشبيلية مثَّ يف قرطبة .كانت نَشأةُ ابن رشد يف ِّ
ابن رشد َولدا طبيب ا عامل ا
ومل ُكهم يومئذ هو أبو يوسف يَعقوب املنصور بن عبد املؤمنَ .
َ
وخلَّف ُ
ابن ُرشد،
ابلصناعة ،يُقال له أبو ُحم َّمد عبد َّ
اَّلل ،كما خلَّف أيض ا أوالدا قد اشتَغلوا ابلفقه .كان ُ
الطب ،من أعظم أطبَّاء َزمانِه ،وألَّف حنو ِعشرين كِتاابا يف ِ
الطّب ،بَعضها تَلخيصات لكتب
يف ِّ
َ
ِ
ِ
كتاب
َشهرها
ُ
أكثرها إل العربيَّة والالتينيَّة؛ وأ ُ
جالينوس ،وبعضها ُمصنَّفات ذاتية ،وقد تُرج َم ُ
ِ
وظائف أعضاء اجلِسم
موسوعة طبِّية يف سبع ُجملَّدات ،حيث َشر َح
َ
"الكلّيات" يف ِّ
الطب ،وهو َ
ِ
َّشخيص واملعاجلة
للطب ،يف الت
ومنافِ َعها َشرحا َّ
َ
انب املتن ِّوعة ِّ
شرح فيه اجلو َ
مفصالا دقيقا ،كما َ
ازداد إمياانا" .1وقد اهتم ابن رشد
ومنع انتِشار األوبئة .قال ابن رشد" :من
اشتغل بعل ِم التَّشريح َ
َ
بعلم الطب حىت صار حجة يف هذا اجملال حىت قالوا عنه "يفزع إل فتواه يف الطب كما يفزع إل
فتواه يف الفقه".
الفلسفة والنكبة
كان ابن رشد يف مراكش عام 548هـ1153 /م يف زمن املوحدين وبقي فيها إل خالفة أيب
يعقوب يوسف بن عبد املؤمن املوحدي (580-558هـ1184-1163/م) .هنل ابن رشد من
علم الفيلسوف ابن الطفيل  -طبيب اخلليفة -الذي قدم ابن رشد للخليفة ،وشكا اخلليفة
لطبيبه من قلق يف فهم عبارة أرسطوطاليس وعرب عن تطلعه ملن يلخص كتب هذا الفيلسوف
1
ِ
الصحي2018 ،م (.)kaahe.org
موسوعة موسوعةَ امللك عبد هللا بن عبد العزيز العربية للمحتوى ّ
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ليقرب مأخذها إل الناس .ومت اختيار ابن رشد للقيام هبذه املهمة
اليوانين ويقرب أغراضها ّ
التارخيية .ولكن يف سنة (591هـ1195/م) غضب اخلليفة وأصدر أمرا حيرم فيه دراسة العلوم
الفلسفية ،واهتم املتشددون ابن رشد ابلزندقة ،ونفي إل مدينة اليسانة قرب غرانطة ذات الغالبية
اليهودية من السكان .من املرجح أن سبب نكبة ابن رشد يعود ألسباب سياسية الرضاء
العامة .بعد حنو أربع سنوات صفح اخلليفة عن ابن رشد واستدعاه إل مراكش ،حيث وافاه
األجل يف العام نفسه ،ودفن هناك أوالا مث نقل إل مدافن أهله بقرطبة.1
أيقظ ابن رشد ( )Averroësيف العصور الوسطى الفكر الغريب  -بطريقه أو أبخرى -بينما
تراجع املسلمون فأحرق اجلهلة بعض ُكتب هذا العامل اجلليل ،وأُصيب هو وأهله بنكبة عظيمة
فطُرد من بيته ،ومن املسجد واعتزل احلياة يف سنواته األخرية .تؤكد نكبة ابن رشد على أن
العلماء وكثري من الفالسفة على مر التاريخ تعرضوا لظلم شديد .تطرق ابن رشد لقضااي فكرية
من زاوية مباينة ملعظم علماء عصره ،ورسم بعبقريته وشجاعته منهجا للتفكري مما سبب له
عداوات وضغائن ال حصر هلا؛ ارتفع صيت ابن رشد عاليا ،ولكنه دفع مثنا غاليا .وهكذا اهتم
ابن رشد يف آخر حياته ابلزندقة واإلحلاد فنفي إل مراكش .وأحرقت بعض كتبه ،ومات مبراكش
ودفن بقرطبة .إن تضحيات األجداد واجتهاداهتم وشجاعتهم عربة لألحفاد كي ينبذوا
التشدد الديين ،ويفارقوا كافة صور التعصب.
ورغم مهامجة ابن رشد املعادين للثقافة يف عصره ،إال أنه ينسجم مع خط الكثريين من
الفالسفة املسلمني يف ع ّده حياة االعتزال ال تثمر صناعات وال علوما ،البد هلا كي تتحقق من
التعاون الذي حيصل يف التجمع اإلنساين .ولكي يعطي هذا التعاون أُكله جيب أن يسهم فيه
مرده إل
كل فرد من الرجال والنساء على حد سواء .ويرى أن الكثري من فقر عصره وبؤسه ّ
متلك الرجل للمرأة كأهنا نبات أو حيوان أليف جملرد إمتاع فان بدالا من أن ميكنها من املشاركة
يف إنتاج الثروة املادية ،والفعلية ويف حفظها ،2وتنميتها.

 1بدر ،أمحد (2011م) .ابن ُرشد .ج ،9ص  ،848موقع املوسوعة العربية .دمشق.
 2املرجع السابق.
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املضامي الرتبوية
 -1البحث عن احلقيقة أشرف املهن ،وهلذا ترك ابن رشد نتاجا علميا مباركا يف العلوم
الفلسفية والفقهية والطبية والفلكية ،وأثر يف املسرية احلضارية عامليا ،فاقتحمت أفكاره املدارس
واجلامعات ،ومؤسسات عدد من األداين.
 -2احلكمة عند ابن رشد هي الفلسفة؛ "وعمل احلكيم ابحلقيقة هو أن يكون ،إذا قال،
قال صواابا ،وإذا مسع كالم غريه ميز الكذب منه من الصواب .وهااتن اخلصلتان املوجوداتن ىف

احلكيم إحدامها هى فيما يقوله ،واألخرى فيما يسمعه".
 -3النقد السليم هو القائم على بيان األدلة الوجيهة أو كما قال ابن رشد "وينبغي للمجيب
يف مجيع املسائل أن يتقدم فريد القول الكاذب ،ويعرف مع رده له من أي جهة عرض له
الكذب .فإن هذا هو النقض املستقيم".
 -4تقوم فلسفة ابن رشد الرتبوية على أساس أن الشريعة تنادي ابحرتام العقل واستخدامه
يف التوصل للحق.
 -5من مقاصد التعلم التقرب إل هللا سبحانه وادامة النظر يف آالئه .قال ابن رشد" :من
ازداد إمياانا ابهلل تعال" .الربهان يعزز اإلميان.
اشتغل بعل ِم التَّشريح َ
َ
ٍ
 -6وجوب التنشئة على الفضائل من الصغر ،ويقول يف ذلك" :بداية كل شيء مهمة جدًّا،
تعود أنفسهم على حكاايت فارغة فال نربيهم وف اقا هلا أبكثر مما حنمي أجسامهم مما
وينبغي أال َّ
ط وفيه شرور :وأنه جيب
خيرهبا" ،كما أكد على استبعاد حماكاة كل ما هو سخيف ومنح ّ
استبعاد القصائد العربية اليت تتناول مثل هذه األشياء وجيب إبعادها عن الشباب يف حداثتهم.
 -7وعن أولوايت املواد يف التعليم يؤكد ابن رشد على أمهية علم املنطق وأن نبتدئ به ،وبعد
أخريا ما
ذلك احلساب مث اهلندسة وعلم اهليئة واملوسيقى وعلم املناظرة وامليكانيك والطبيعيات و ا
بعد الطبيعة.1
 -8قال ابن رشد :االجتهاد يف الشريعة "هو بذل اجملتهد وسعه يف الطلب ابآلالت اليت
تشرتط فيه" ،فيجب أن حييط مبا يكفيه يف األصول الثالثة؛ الكتاب والسنة واإلمجاع.
 1انظر ليلى عطار1998 ،م ،ص  .513آراء ابن اجلوزي الرتبوية «دراسة وحتليال وتقوميا ومقارنة» .املكتبة الشاملة.
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 -9التدرج يف التعليم؛ "فلنرتك كل شيء إل موضعه ،فإن من رام أن يتعلم أشياء أكثر من
واحد يف وقت واحد مل ميكنه أن يتعلم وال واحدا منها".
قسم ابن رشد الناس إل ثالثة أصناف؛ صنف ،ليس هو من أهل التأويل
-10
أصالا ،وهم اخلطابيون الذين هم اجلمهور الغالب [عاطفيون] .وصنف هو من أهل التأويل
اجلديل ،وهؤالء هم اجلدليون ابلطبع فقط ،أو ابلطبع والعادة .وصنف هو من أهل التأويل
اليقيين ،وهؤالء هم الربهانيون ابلطبع والصناعة .1وكل صنف جيب تعليمه مبا يتناسب مع
قدراته .وهكذا فإن الدالئل اخلطابية واجلدلية والربهانية تدل على تقسيم الناس إل عامة أي
مجهور الناس ،واجلدلية فئة من الناس تبحث عن الدليل ،وأعلى الناس مرتبة فئة الربهانية وهم
صفوة العلماء ممن عثروا على الرباهني واتبعوها.
سعى ابن ُرشد إل ترسيخ التوافق بني الدين والفلسفة .قال ابن رشد " َّ
إن
-11
الرضيعة هلا ،ومها املص ِ
احلكمةَ [الفلسفة] هي صاحبةُ َّ
طحبَتان ابلطَّبع،
الشريعة،
ُ
َ
واألخت َّ َ
وهر والغريزة" .هذه العبارات اجلزلة املوجزة تتضمن نظرات عميقة يف التوفيق بني
املتحابَّتان ابجلَ َ

الدين وبني علوم احلياة وحض اإلنسان على استثمار العقل على حنو ال يضاد الدين.
وضع ابن رشد مبادئ للتوفيق بني الفلسفة والدين اإلسالمي ،وعليه ميكن
-12
االنتفاع مبا يف تراث اإلغريق من خري .وإذن فلنقرأ كتب من تقدمنا من أولئك الرواد والفالسفة
وس ِرْرَان به ،وشكرانهم عليه ،وما كان منها غري
القدامى ،فما وجدان من حق «قبلناه منهمُ ،
موافق للحق نبهناهم عليه ،وحذران منه ،وعذرانهم».
أكد ابن رشد يف كتابه فصل املقال على أن الرسالة اإلسالمية للجميع؛ إل
-13
األمحر واألسود ،وأن الشريعة أساسها الدعوة ابحلكمة والربهان وأن احلق ال يضاد احلق بل
يوافقه ويشهد له.
رمبا يكون الفيلسوف ابن رشد قبل مثانية قرون أول من تنبه من الفالسفة لرتدي
-14
وضع املرأة املسلمة ألنه يُرجع سبب ختلف املرأة إل األوضاع االجتماعية اليت قضت أبن يُنظر
إليها وكأهنا خلقت فقط للوالدة .وهذا سبب من أسباب ختلف اجملتمع وسبب البؤس الذي
حطم املدن اإلسالمية من وجهة نظره .وهكذا الحظ ابن رشد خضوع النساء ودوره يف غروب
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احلضارة .يعتقد بعض الباحثني أن الفالسفة أصحاب توجه أكثر هدوءا واعتداال ،لو قارانه
ابلقناعات املتوافرة يف كثري من الكتب الفقهية.
ابن رشد مثال للفيلسوف العملي املؤمن حبرية التفكري وسريته تساعد يف تكوين
-15
املتعلم املفكر.
آمن ابن رشد بضرورة العناية ابلعلوم الطبيعية وأن الفكر بوابة املعرفة .ساعدت
-16
ثقافة ابن رشد الواسعة على االنفتاح على ثقافات األمم فأصبحت مالحظاته ومشاهداته أكثر
دقة وعمقا وأتثريا.
طال أتثري ابن رشد يف اجلامعات الغربية كجامعة ابريس وأكثر منها أتثرا كانت
-17
جامعة ابدوا حيث رجاهلا أطباء وفلكيون وجرت معها جامعيت البندقية وبولونيا وظلت قلعة
للرشدية حىت القرن السابع عشر .كذلك أخذ اليهود األوربيون مؤلفات ابن رشد وشرحوها
وترمجوها فأصبحت العماد األكرب الذي بين عليه العلم العربي ابتداء من القرن الثالث عشر.
ووصل التأثري الرشدي على امللوك مثل فريدريك الثاين النورماندي .كما أن امللك الفرنسي لويس
احلادي عشر سعى لتنظيم التعليم يف بلده سنة  1473فأوصى ابتباع أرسطو وشارحه ابن
رشد.1
كتب ابن رشد عن الرب أَي العدل العام والشجاعة واللب (العقل) واملروءَة
-18
والعفة وكرب اهلمة واحللم والسخاء واحلكمة .وأَن فضيلة الشجاعة آثر يف وقت احلرب منها يف
وقت السلم .وأَما فضيلة العدل فمؤثرة يف السلم واحلرب مجيعا .فأَما الرب فهو فضيلة عادلة
يعطى الفاضل هبا لكل امرئ من الناس ما يستحق .واجلَور هو اخللق الذي أيْخذ به املرء
األَشياء الغريبة اليت ليس له أَن أيخذها .وأَما الشجاعة ففضيلة يكون املرءُ هبا فعاال لألَفعال
الصاحلة النافعة يف اجلهاد ،وأَما اجلنب فضد هذا .وأَما العفة ففضيلة يكون هبا املرءُ يف شهوات
البدن ،والفجور ضد هذا .وأَما السخاءُ ففضيلة تفعل اجلميل املشهور يف املال ،والدانءة ضد
هذا .وأَما كرب اهلمة ففضيلة يكون هبا حسن األَفعال العظيمة .وصغر النفس والنذالة ضدها.
وأَما اللب ففضيلة العقل الذي يكون به حسن املشورة والروية مع وجود الفضائل اخللقية له اليت
هي من صالح احلال.
 1بدر ،أمحد (2011م) .ابن ُرشد .ج ،9ص  ،848موقع املوسوعة العربية .دمشق.
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قال ابن رشد إِن الصداقة هي أَن يكون ا ِإلنسان يهوى اخلري ِإلنسان آخر من
-19
وملكة يفعل هبا اخلري له.
أَجل ذات ذلك ا ِإلنسان ،ال من أَجل ذات نفسه ،وأَن تكون له قوة َ
واملصادقة هي أَن يكون كل واحد منهما من صاحبه هبذه احلال .الصديق هو الذي يستلذ
اخلري الذي يكون لصديقه ،ويشاركه يف املؤذايت واحملزانت اليت تنزل به ليس من أَجل ذاته،
لكن من أَجل ذات صديقه .وإِذا كان الصديق هبذه الصفة ،فكل واحد من أَصدقائه يفرح به،
ويسر به .ولذلك كان الناس املشاركون ابلطبع يف السر ِاء والضر ِاء حمبوبني.
أكد ابن رشد على دور اخلطابة يف ترسيخ القيم املدنية وعلى رأسها العدالة.
-20
قال ابن رشد :منفعة اخلطابة "إِن هبا حيث املدنيني على األَعمال الفاضلة ،وذلك إِن الناس
ابلطبع مييلون إِل ضد الفضائل العادلة .فِإذا مل يضبطوا ابألَقاويل اخلطبية ،غلبت عليهم أضداد
األَفعال العادلة ،وذلك شيء مذموم يستحق فاعله التأنيب والتوبيخ".
ابن خلدون
( 808 -732هـ = 1406-1332م)
السرية الذاتية
ابن خلدون مؤسس علم العمران؛ علم االجتماع ،ويُعترب من أبرز بناة الفكر الرتبوي
اإلسالمي ،ومن أكثرهم ذكرا ،وأعمقهم فكرا .وبسبب كتابه "املقدمة" كان االحتفاء بفتوحاته
املعرفية فهذا الكتاب من أوسع كتب التاريخ أثرا ،وأكثرها رواج ا.
هو عبد الرمحن بن حممد بن حممد بن احلسن ،أبو زيد ،احلضرمي ،األشبيلي األصل
ِ
متخصص يف فحص اتريخ
التونسي مث القاهري ،املالكي ،املعروف اببن خلدون؛ مؤرخ
ّ
ابن خلدون حبّاثةا
احلضارات اإلنسانيّة ،وأديب فذ رفيع الشَّأن ،واجتماعي عايل اهلمة .كان ُ
واسع االطالع ،طويل الباع يف حتليل الوقائع االجتماعية إذ يستم ّد مادته املعرفية ،واستنباطاته
الفلسفية من رصد دقيق لظواهر احلياة اإلنسانية امللموسة.
أدرك قلة من القدماء تفرد مقدمة ابن خلدون فكتب املقريزي يف وصف اتريخ ابن
خلدون" :مقدمته َملْ يعمل مثاهلا ،وإنه لَعزيز أن ينال جمتهد َمنَاهلا ،إذ هي ُزبدة املعارف
والعلوم ،وهبجة العقول السليمة والفهوم ،توقف َعلَى ُكنه األشياء ،وتعرف حقيقة احلوادث
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واألنباء ،وتعرب عن حال الوجود ،وتنبئ عن أصل كل موجود ،بلفظ أهبى من الدرر النَّظيم،
ألطف من املاء َمَّر بِِه النسيم".
و ُ
ض َرموت،
"ونَ َسبُنا َح ْ
َ
وخلدون هو جده األكرب الذي دخل إل األَندلس .قال ابن خلدون َ
العرب ،معروف وله
من َعرب اليمن ،إل وائل بن ُح ْجر [رضي هللا عنه] ،من أَقيال [رؤساء] َ
صحبة"ُ .ولد ابن خلدون بتونس يف غرة رمضان سنة اثنتني وثالثني وسبعمائة ،ودرس على يد
ُ
والده وعلماء عصره ،والزم أئمة تونس وأخذ عنهم القرآن الكرمي والنحو واحلديث النبوي
الشريف والفقه املالكي ،وسرد بفخر أمساء أساتذته يف املقدة وسجل املناهج الدراسية املعروفة
يف عصره يف عملية إعداد العلماء ،وأتهيلهم أتهيال علميا راقيا .ودرس ابن خلدون كتبا مجة،
مثل كتاب التسهيل البن مالك ،وخمتصر ابن احلاجب يف الفقه ،وأتقن صناعة اللغة العربية...
وعن معلميه يقول ابن خلدون :منهم أبو العباس أمحد بن القصار ،كان ممتع ا يف صناعة النحو،
وله شرح على قصيدة الربدة املشهورة يف مدح اجلناب النبوي .ومنهم :إمام العربية واألدب
بتونس ،أبو عبد هللا حممد بن حبر ،الزمت جملسه ،وأفدت عليه ،وكان حبرا زاخرا يف علوم
اللسان ،وأشار علي حبفظ الشعر ،فحفظت كتاب األشعار [اجلاهلية] الستة ،واحلماسة
لألعلم ،وشعر حبيب ،وطائفة من شعر املتنيب ،ومن أشعار كتاب األغاين.
"وواضح من ذلك أن ابن خلدون كان -منذ نشأ -يكب على حتصيل العلوم بل يلتهمها
التهاما ،وقد لفت إليه معاصريه منذ حداثته" .1هذا عن طفولة ابن خلدون وتكوينه العلمي أما
عن شبابه فقد تويف أبواه مبرض الطاعون "وهو يف السابعة عشرة من عمره ،وكان به نزوع مبكر
حنو العلم والسياسة ،فدخل يف خدمة أمري تونس ومل يتم العشرين ،فتول لديه «ديوان الرسائل»
مث انتقل إل مراكش واتصل بسلطاهنا ،ومنها إل سالطني املغرب وإسبانيا ،وقد منحه نشاطه
السياسي خربة مميزة أترجحت بني حتمل أعباء املسؤولية يف درجاهتا العليا؛ إذ عني وزيرا وحاجب ا
وقاضي ا وفقيه ا ،وبني حياة السجن والقهر والظلم .ويف إطار العلم كتب ابن خلدون جمموعة من
الرسائل إل املعارف واألصدقاء أثبتها مع اإلجاابت عنها يف كتابه «التعريف اببن خلدون»،
ويف مرحلة الشباب ألف كالا من «لباب احملصل» و«ملخصات يف املنطق» ،و«ملخصات يف
احلساب» ،كما خلص مؤلفات ابن رشد كلها ،وبعض ا من أتليف ابن عريب ،وله «شفاء السائل
 1اتريخ األدب العريب لشوقي ضيف (.)322 /9
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يف هتذيب املسائل» ،وقد دخل التاريخ عرب مقدمته املشهورة يف التاريخ وعلم العمران واليت
يقول فيها أنه «أنشأ من التاريخ كتاابا ،فصل فيه األخبار ابابا ابابا ،وسلك يف ترتيبه وتبويبه
مسلكا جديدا".1
يف وسط األحداث :بي االزدهار والتدهور
عاش ابن خلدون يف بيئة مضطربة سياسياا وإمارات متنافسة ومتنازعة فيما بينها .قاده
طموحه إل تقلد بعض املناصب منها كاتب ابن إسحاق سلطان تونس عام 752ه1351،م،
مث انتقل كاتباا أليب عنان سلطان فاس ،كما تقلد مناصب خمتلفة من أمهها كاتب سر السالطني
يف غرانطة 764هـ1362 ،م مث انتقل إل جباية ،وعاد إل غرانطة 776ه1374 ،م ،ومل يطل
به املقام هبا وما لبث أن عاد قافالا إل تونس ،حيث اعتزل السياسة وتفرغ لإلنتاج العلمي،
وعزل نفسه يف قلعة أوالد سالمة ملدة أربع سنوات ألّف خالهلا مقدمته املشهورة .غادر بعدها
ِ
متوج اها إل القاهرة عام 784هـ1382،م ،مث زار األماكن املقدسة يف احلجاز وعاد إل
تونس ّ
القاهرة اثنية.2
وهكذا مع التقلبات السياسية تنقل ابن خلدون كثريا فاعتزل احلياة السياسية ووجد يف اخللوة
سلوته .ويف اجلزائر وحتديدا يف قلعة بين سالمة ،فأقام هبا أربعة أعوام ،متخلي ا عن الشواغل
كلها ،وشرع يف أتليف مقدمته الشهرية ويصف ذلك قائال "وأان مقيم هبا ،وأكملت املقدمة منه
على ذلك النحو الغريب ،الذي اهتديت إليه يف تلك اخللوة ،فسالت فيها شآبيب الكالم
واملعاين على الفكر ،حىت امتخضت زبدهتا ،وأتلفت نتائجها ،وكانت من بعد ذلك الفيئة
[الرجوع] إل تونس" .أرسى ابن خلدون دعائم علم االجتماع وجعل فلسفة التاريخ مدخال لرفع
كفاءة الدراسات اإلنسانية كي تتجذر ابلنزاهة العلمية ،وفتح ملن بعده مسارات جديدة يف علم
العمران واالقتصاد.
ويف اخلتام ترك ابن خلدون بالد املغرب واألندلس وقد كانت من مراكز التنوير اإلسالمي
َّت واشتاقت للتدريس يف األزهر .ويف رحلة ابن خلدون
واجته حنو الشرق وهفت نفسه وحن ْ
يصف جتربته العائلية األليمة أبسلوب عاطفي مؤثر" :وكنت عند وصويل إل مصر بعثت عن
 1األخرس ،حممد سفوح (2011م) .ابن خلدون .ج ،8ص  .876يف املوسوعة العربية :دمشق.
 2املوسوعة العربية العاملية2004 ،م ،ابن خلدون.
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الس ِفني [مجع سفينة] ،فما هو إال أن وصلوا إل
ولدي من تونس  ...فركبوا البحر من تونس يف َّ

مرسى اإلسكندرية ،فعصفت هبم الرايح وغرق املركب مبن فيه ،وما فيه ،وذهب املوجود
واملولود ،فعظم األسف ،واختلط الفكر ...وفرغت لشأين من االشتغال ابلعلم تدريساً
وأتليفاً" .واشتغل ابن خلدون يف احملطات األخرية من حياته يف القضاء أيضا حيث كان قاضيا
للمالكية ،وواجهته حتدايت عديدة.
قضى ابن خلدون حياته العلمية يف أعرق املؤسسات العلمية يف العامل اإلسالمي" .لقد عمل
ابن خلدون ابلتدريس يف جامع الزيتونة بتونس ،ويف املغرب جبامعة القرويني يف فاس وبعدها يف
اجلامع األزهر ابلقاهرة ،واملدرسة الظاهرية [خانقاه وقبة الظاهر برقوق]".
ابن خلدون من رواد املنهج العلمي

"ويعد ابن خلدون رائدا من رواد تطبيق املنهج العلمي بصورته االستقرائية ،خاصة يف ميادين
العلوم اإلنسانية ،بل يعد من وجهة نظر علم االجتماع املعاصر أحد الرواد القالئل الذين أملوا
ابلكثري من مظاهر احلياة االجتماعية إملاما تعدى فهم املسائل االجتماعية إل صياغة القوانني
وانتهاج املنهج العلمي والبحث االجتماعي ،مما مكنه من الربط بني الفلسفة واالجتماع وأصول
البحث العلمي ،فكان حبق فيلسوفا من فالسفة التاريخ واالجتماع واملعرفة والعلم .ويتميز منهج
ابن خلدون يف دراسة الظواهر االجتماعية خبصائص ثالث هي :الشمول ،واملوضوعية ،والنظرة
التكاملية؛ إذ نظر إل الظاهرات االجتماعية نظرة شاملة تظهر من خالل حديثه عن ضرورة
االجتماع البشري ،مث التفصيل يف خواصه إذ يشمل مجيع جوانب املوضوع اترخيي ا وجغرافي ا
وبيئيا ،فجاءت املقدمة يف اجتاه اإلحاطة ابملوضوع فكرايا من جوانبه كلها ،األمر الذي جيعل من
الكتاب دائرة معارف عامة".1

 1األخرس ،حممد سفوح (2011م) .ابن خلدون .ج ،8ص  .876يف املوسوعة العربية :دمشق.
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نظرات يف فقه الرتبية والعمران
فيما يلي طائفة من أفكار املؤرخ ابن خلدون وهي تعكس سعة فكره ،ودقة علمه ،وعلو
كعبه يف فهم الكثري من سنن احلياة اإلنسانية:
ِ
السياسة املدنيَّة عند ابن خلدون هي تدبري املنزل أو املدينة واملعاش مبا جيب مبقتضى
ّ .1
األخالق ووفقا لقيم احلكمة وسنن العدل واالستقامة ليحمل اجلمهور على منهاج يكون فيه
حفظ النوع وبقاؤه.
 .2املغلوب مولع دائم ا بتقليد الغالب.
االختِالَ ِ
" .3وِمن طَبائِ ِع الْمجتَمع ِ
ون  -ح ُد ُ ِ
ات الْب َش ِريَِّة َ -كما يـ ُقول ابن خ ْل ُد ٍ
ف
وث ْ
ُْ َ
ُ ْ ََ
ُ
َ َ
َ
َ ْ َ
بـيـنَـهم ،ووقُوع التـَّنَازِع الَّ ِذي يـؤِدي إِ َل الْم َش ِ
وب ،وإِ َل ا ْهلرِج وس ْف ِ
احلر ِ
ك ال ِّد َم ِاء
َُ ّ
َْ ُ ْ َ ُ ُ ُ
ُ َ
ََ َ َ
َ
احنَات َو ُُْ
ضى ،بل إِ َل ا ْهلالَ ِك إِذَا خلِّي بـيـنَـهم وبني أَنْـ ُف ِس ِهم بِ ُد ِ
ون َوا ِزٍع".1
ُ َ َْ ُ ْ َ َ ْ َ
َ
َوالْ َف ْو َ َ
ْ
 .4الظلم مؤذن خبراب العمران" .اعلم أ ّن العدوان على النّاس يف أمواهلم ذاهب آبماهلم يف
حتصيلها واكتساهبا" .لقد جنح ابن خلدون يف بيان أمهية العدالة بوصفها أساس الرتبية
السياسية.
 .5قال ابن خلدون :والذريعة [الوسيلة] إل إدراك احلق ابلطبع إمنا هو الفكر الطبيعي إذا
جرد عن مجيع األوهام وتعرض الناظر فيه إل رمحة هللا تعال.
 .6استمطر رمحة هللا تعال مىت أعوزك فهم املسائل تشرق عليك أنواره ابالهلام إل
هللا.

الصواب .وهللا اهلادي إل رمحته وما العلم إال من عند
 .7النفس إذا ألفت شيئ ا صار من جبلتها وطبيعتها ألهنا كثرية التلون.

ابهلمة اإلميانيّة.
فالسحر ال يثبت مع اسم هللا وذكره ّ
ّ .8
 .9واعلم أن اجلوع أصلح للبدن من إكثار األغذية بكل وجه  ...وأن له أثرا يف األجسام
والعقول يف صفائها وصالحها.
اعلم أن اختالف األجيال يف أحواهلم إمنا هو ابختالف حنلتهم من املعاش ،فإن
.10
اجتماعهم إمنا هو للتعاون على حتصيله واالبتداء مبا هو ضروري منه وبسيط قبل احلاجي
والكمايل.
 1املوسوعة الفقهية الكويتية (.)271 /6
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العلوم اآللية مثل علوم اللغة ال توسع فيها األنظار وال تفرع املسائل.
الشدة على املتعلمني مضرة هبم.
العُ ْجمة 1إذا سبقت إل اللسان قصرت بصاحبها يف حتصيل العلوم عن أهل

.11
.12
.13
اللسان العريب.
إذا قعد الناس عن املعاش وانقبضت أيديهم عن املكاسب كسدت أسواق
.14
العمران ،وانتقضت األحوال  ...وخلت دايره ،وخربت أمصاره ،واختل ابختالله حال الدولة
والسلطان ،ملا أهنا صورة للعمران تفسد بفساد مادهتا ضرورة.
املناهج الدراسية
وقسم ابن خلدون العلوم إل علوم مقصودة مثل القرآن والطب ،وعلوم آلية .العلوم اليت هي
آلة لغريها مثل العربية واملنطق وأمثاهلما فال ينبغي أن ينظر فيها إال من حيث هي آلة لذلك
الغري فقط .وال يوسع فيها الكالم وال تفرع املسائل ألن ذلك خيرج هلا عن املقصود إذ املقصود
منها ما هي آلة له ال غري .فكلما خرجت عن ذلك خرجت يف املقصود وصار االشتغال هبا
لغوا مع ما فيه من صعوبة احلصول على ملكتها بطوهلا وكثرة فروعها .ألن املتعلمني اهتمامهم
ابلعلوم املقصودة أكثر من اهتمامهم بوسائلها فإذا قطعوا العمر يف حتصيل الوسائل فمىت
يظفرون ابملقاصد؟ فلهذا جيب على املعلمني هلذه العلوم اآللية  -من وجهة نظر ابن خلدون -
أن ال يستكثروا من مسائلها ،وينبهوا املتعلم على الغرض منها ،ويقفوا به عنده.
ويرى ابن خلدون أن تعليم الولدان للقرآن شعار الدين أخذ به أهل امللة ودرجوا عليه يف
مجيع أمصارهم ملا يسبق فيه إل القلوب من رسوخ اإلميان وعقائده من آايت القرآن وبعض
متون األحاديث .وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبين عليه ما حيصل بعد من امللكات.
وسبب ذلك أن التعليم يف الصغر أشد رسوخا وهو أصل ملا بعده ألن السابق األول للقلوب
كاألساس وللملكات .وعلى حسب األساس وأساليبه يكون حال من ينبين عليه .واختلفت
طرقهم يف تعليم القرآن للولدان ابختالفهم ابعتبار ما ينشأ عن ذلك التعليم من امللكات.

 1عجم الشَّخص :كانت يف لسانه لُكنة وعدم إفصاح يف الكالم ،قَ ْاأل َْعجم :الَّ ِذي َال يـ ْف ِ
ص ُح ِابللرغَ ِة الْ َعَربِيَّ ِة.
ُ
ُ
ُ
َُ
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وذهب ابن خلدون إل أن كثرة التآليف يف العلوم عائقة عن التحصيل ،وأن كثرة
االختصارات املؤلفة [واملذكرات الدراسية] يف العلوم خملة ابلتعليم .ذهب كثري من املتأخرين
إل اختصار الطرق واألحناء يف العلوم يولعون هبا ويدونون منها برانجما خمتصرا يف كل علم
يشتمل على حصر مسائله وأدلتها ابختصار يف األلفاظ وحشو القليل منها ابملعاين الكثرية من
ذلك الفن .وصار ذلك خمال ابلبالغة وعسرا على الفهم .ورمبا عمدوا إل الكتب األمهات
املطولة يف الفنون للتفسري والبيان فاختصروها تقريبا للحفظ ،وهو فساد يف التعليم وفيه اخالل
ابلتحصيل وذلك ألن فيه ختليطا على املبتدئ إبلقاء الغاايت من العلم عليه وهو مل يستع ّد
لقبوهلا بعد وهو من سوء التّعليم .مثّ فيه مع ذلك شغل كبري على املتعلّم بتتبّع ألفاظ االختصار
العويصة للفهم بتزاحم املعاين عليها وصعوبة استخراج املسائل من بينها .أل ّن ألفاظ املختصرات
جتدها ألجل ذلك صعبة عويصة فينقطع يف فهمها حظ صاحل عن الوقت.
مقاصد التأليف
الكتابة عند ابن خلدون صنعة حضارية والعلوم البشرية خزانتها النفس اإلنسانية مبا جعل هللا
فيها من اإلدراك الذي يفيدها ذلك الفكر احملصل هلا ذلك ابلتصور للحقائق والتصورات إذا
استقرت يف الضمري فالبد من بياهنا على وجه التعليم لتصقل األفكار .وأهل الفنون معتنون
إييداع ما حيصل يف ضمائرهم من ذلك يف بطون األوراق هبذه الكتابة ،لتعلم الفائدة يف حصوله
للغائب واملتأخر وهؤالء هم املؤلفون .والتآليف بني العوامل البشرية واألمم اإلنسانية كثري ،ومنتقلة
يف األجيال واألعصار وختتلف ابختالف الشرائع وامللل واألخبار عن األمم والدول.
ونستخلص من كالم ابن خلدون أن أرسطو والعلماء حصروا مقاصد التآليف اليت ينبغي
اعتمادها وإلغاء ما سواها ،فعدوها سبعة:
أوهلا :استنباط العلم مبوضوعه وتقسيم أبوابه وفصوله وتتبع مسائله ،أو استنباط مسائل
ومباحث تعرض للعامل احملقق وحيرص على إيصاله بغريه ،لتعم املنفعة به فيودع ذلك ابلكتاب يف
املصحف ،لعل املتأخر يظهر على تلك الفائدة ،كما وقع يف األصول يف الفقه .تكلم الشافعى
أوال يف األدلة الشرعية اللفظية وخلصها ،مث جاء احلنفية فاستنبطوا مسائل القياس واستوعبوها،
وانتفع بذلك من بعدهم إل اآلن.
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واثنيها :أن يقف على كالم األولني وآتليفهم فيجدها مستغلقة على األفهام ويفتح هللا له يف
فهمها فيحرص على إابنة ذلك لغريه ممن عساه يستغلق عليه ،لتصل الفائدة ملستحقها.
واثلثها :أن يعثر املتأخر على غلط أو خطأ يف كالم املتقدمني ممن اشتهر فضله ،فيحرص
على إيصال ذلك ملن بعده ،إذ قد تعذر حموه ونزعه ابنتشار التآليف يف اآلفاق واألعصار،
وشهرة املؤلف ووثوق الناس مبعارفه ،فيودع ذلك الكتاب ليقف على بيان ذلك.
ورابعها :أن يكون الفن الواحد قد نقصت منه مسائل أو فصول حبسب انقسام موضوعه
فيقصد املطلع على ذلك أن يتمم ما نقص من تلك املسائل ليكمل الفن بكمال مسائله
وفصوله ،وال يبقى للنقص فيه جمال.
وخامسها :أن تكون مسائل العلم قد وقعت غري مرتبة يف أبواهبا وال منتظمة ،فيقصد املطلع
على ذلك أن يرتبها ويهذهبا ،وجيعل كل مسألة يف ابهبا.
وسادسها :أن تكون مسائل العلم مفرقة يف أبواهبا من علوم أخرى فيتنبه بعض الفضالء إل
موضوع ذلك الفن ومجيع مسائله ،فيفعل ذلك ،ويظهر به فن ينظمه يف مجلة العلوم اليت
ينتحلها البشر أبفكارهم.
وسابعها :أن يكون الشيء من التآليف اليت هي أمهات للفنون مطوال مسهبا فيقصد
ابلتآليف تلخيص ذلك ،ابالختصار واالجياز وحذف املتكرر ،إن وقع ،مع احلذر من حذف
الضروري لئال خيل مبقصد املؤلف األول.
فهذه مجاع املقاصد اليت ينبغي اعتمادها ابلتأليف ومراعاهتا .وما سوى ذلك ففعل غري حمتاج
إليه وخطأ عن اجلادة اليت يتعني سلوكها يف نظر العقالء ،مثل انتحال ما تقدم لغريه من التآليف
أن ينسبه إل نفسه ببعض تلبيس ،من تبديل األلفاظ وتقدمي املتأخر وعكسه ،أو حيذف ما
حيتاج إليه يف الفن أو أييت مبا ال حيتاج إليه ،أو يبدل الصواب ابخلطأ ،أو أييت مبا ال فائدة فيه.
نعوذ ابهلل من العمل يف ما ال ينبغي للعاقل سلوكه .وهللا يهدي لليت هي أقوم.1

 1اتريخ ابن خلدون ،ج .729 ،1الفصل اخلامس والثالثون يف املقاصد اليت ينبغي اعتمادها ابلتأليف وإلغاء ما سواها.
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وجه الصواب يف تعليم العلوم وطريق إفادته
أكد ابن خلدون أن تلقني العلوم للمتعلمني إمنا يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا
فشيئا ،وقليال قليال يلقى على املتعلم أوال مسائل من كل ابب من الفن هي أصول ذلك الباب.
ويقرب له يف شرحها على سبيل اإلمجال ويراعى يف ذلك قوة عقله ،واستعداده لقبول ما يرد
عليه حىت ينتهي إل آخر الفن وعند ذلك حيصل له ملكة يف ذلك العلم إال أهنا جزئية وضعيفة.
وغايتها أهنا هيأته لفهم الفن وحتصيل مسائله .مث يرجع به إل الفن اثنية فريفعه يف التلقني عن
تلك الرتبة إل أعلى منها ويستويف الشرح والبيان وخيرج عن اإلمجال ويذكر له ما هنالك من
اخلالف ووجهه إل أن ينتهي إل آخر الفن فتجود ملكته .مث يرجع به وقد شد فال يرتك عويصا
وال مهما وال مغلقا إال وضحه وفتح له مقفله فيخلص من الفن وقد استول على ملكته هذا
وجه التعليم املفيد ،وهو كما رأيت إمنا حيصل يف ثالث تكرارات .وقد حيصل للبعض يف أقل من
ذلك حبسب ما خيلق له ويتيسر عليه.
وينتقد ابن خلدون بذكاء طائفة من املعلمني يف عصره قائال :وقد شاهدان كثريا من املعلمني
هلذا العهد الذي أدركنا جيهلون طرق التعليم إفاداته وحيضرون للمتعلم يف أول تعليمه املسائل
املقفلة من العلم ويطالبونه إبحضار ذهنه يف حلها وحيسبون ذلك مراان على التعليم ،وصوااب فيه
ويكلفونه رعي ذلك وحتصيله وخيلطون عليه مبا يلقون له من غاايت الفنون يف مبادئها وقبل أن
يستعد لفهمها فإن قبول العلم واالستعدادات لفهمه تنشأ تدرجيا ويكون املتعلم أول األمر عاجزا
عن الفهم ابجلملة إال يف األقل وعلى سبيل التقريب واإلمجال واألمثال احلسنة .مث ال يزال
االستعداد فيه يتدرج قليال قليال مبخالفة مسائل ذلك الفن وتكرارها عليه واالنتقال فيها من
التقريب إل االستيعاب الذي فوقه ،حىت تتم امللكة يف االستعداد مث يف التحصيل وحييط هو
مبسائل الفن وإذا ألقيت عليه الغاايت يف البداءات وهو حينئذ عاجز عن الفهم والوعي وبعيد
عن االستعداد له كل ذهنه عنها وحسب ذلك من صعوبة العلم يف نفسه فتكاسل عنه واحنرف
عن قبوله ومتادى يف هجرانه .وإمنا أتى ذلك من سوء التعليم.
ويضيف ابن خلدون :وال ينبغي للمعلم أن يزيد متعلمه على فهم كتابه الذي أكب على
التعليم منه حبسب طاقته وعلى نسبة قبوله للتعليم مبتدائ كان أو منتهيا وال خيلط مسائل
الكتاب بغريها حىت يعيه من أوله إل آخره وحيصل أغراضه ويستويل منه على ملكة هبا ينفذ يف
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غريه .ألن املتعلم إذا حصل ملكة ما يف علم من العلوم استعد هبا لقبول ما بقي وحصل له
نشاط يف طلب املزيد والنهوض إل ما فوق حىت يستويل على غاايت العلم وإذا خلط عليه
األمر عجز عن الفهم وأدركه الكالل وانطمس فكره ،ويئس من التحصيل ،وهجر العلم
والتعليم.
وأخريا ينصح ابن خلدون املعلم بقوله :وكذلك ينبغي لك أن ال تطول على املتعلم يف الفن
الواحد بتفريق اجملالس وتقطيع ما بينها ألنه ذريعة إل النسيان وانقطاع مسائل الفن بعضها من
بعض فيعسر حصول امللكة بتفريقها .وإذا كانت أوائل العلم وأواخره حاضرة عند الفكرة جمانبة
للنسيان كانت امللكة أيسر حصوال ،وأحكم ارتباطا ،وأقرب صنعة ألن امللكات إمنا حتصل
بتتابع الفعل وتكراره وإذا تُنوسي الفعل تُنوسيت امللكة الناشئة عنه .وهللا علمكم ما مل
تكونوا تعلمون .ومن املذاهب اجلميلة والطرق الواجبة يف التعليم أن ال خيلط على املتعلم علمان
معا فإنه حينئذ قل أن يظفر بواحد منهما ملا فيه من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحد منهما
إل تفهم اآلخر فيستغلقان معا ويستصعبان ويعود منهما ابخليبة .وإذا تفرغ الفكر لتعليم ما هو
بسبيله مقتصرا عليه فرمبا كان ذلك أجدر لتحصيله وهللا سبحانه وتعال املوفق للصواب.
الرتبية ابلرفق والقدوة
انتبه ابن خلدون لألبعاد النفسية واجملتمعية الستخدام العنف يف تربية الناشئة فقال" :الشدة
على املتعلمني مضرة هبم ،وذلك أن إرهاف احلد ابلتعليم مضر ابملتعلم سيما يف أصاغر الولد
ألنه من سوء امللكة .ومن كان مرابه ابلعسف والقهر من املتعلمني سطا به القهر وضيق عن
النفس يف انبساطها وذهب بنشاطها ودعاه إل الكسل ومحل على الكذب واخلبث وهو
التظاهر بغري ما يف ضمريه خوفا من انبساط األيدي ابلقهر عليه ،وعلمه املكر واخلديعة لذلك
وصارت له هذه عادة وخلقا ،وفسدت معاين اإلنسانية اليت له من حيث االجتماع .والتمرن
وهي احلمية واملدافعة عن نفسه ومنزله .وصار عياال على غريه يف ذلك ،بل وكسلت النفس عن
اكتساب الفضائل واخللق اجلميل فانقبضت عن غايتها ومدى إنسانيتها فارتكس وعاد يف
أسفل السافلني .وهكذا وقع لكل أمة حصلت يف قبضة القهر وانل منها العسف .فينبغي
للمعلم يف متعلمه والوالد يف ولده أن ال يستبدا عليهما يف التأديب".
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ونقرأ يف مقدمة ابن خلدون وصية تربوية تعكس لنا منط التعليم األمثل :ومن أحسن مذاهب
التعليم ما تقدم به الرشيد ملعلم ولده .قال خلف األمحر :بعث إيل الرشيد يف أتديب ولده حممد
األمني فقال :اي أمحر إن أمري املؤمنني قد دفع إليك مهجة نفسه ،ومثرة قلبه فصري يدك عليه
مبسوطة وطاعته لك واجبة ،وكن له حبيث وضعك أمري املؤمنني أقرئه القرآن وعرفه األخبار وروه
األشعار وعلمه السنن وبصره مبواقع الكالم وبدئه وامنعه من الضحك إال يف أوقاته وخذه
بتعظيم مشايخ بين هاشم إذا دخلوا عليه ورفع جمالس القواد إذا حضروا جملسه .وال مترن بك
ساعة إال وأنت مغتنم فائدة تفيده إايها من غري أن حتزنه فتميت ذهنه .وال متعن يف مساحمته
فيستجلي الفراغ وأيلفه .وقومه ما استطعت ابلقرب واملالينة فإن أابمها فعليك ابلشدة والغلظة.
اإلنسان مدين ابلطبع

كثري منا عندما تذكر عبارة "اإلنسان مدين ابلطبع" ينسبها إل ابن خلدون وقد ذكرها يف
مقدمته يف الباب األول يف أول كالمه عن العمران البشري .كما وردت هذه العبارة بنفس النص
عند الراغب األصفهاين يف كتاب الذريعة ،والواقع أن ابن مسكويه قد ذكر هذه العبارة وهو
سابق هلم مجيعا .وكالم املاوردي عن التدرج يف طلب العلوم يتشابه مع كالم ابن خلدون يف
حديثه عن وجه الصواب يف تعليم العلوم .وكالم ابن خلدون عن الظلم مؤذن خبراب العمران
يتشابه مع ما ذكره املاوردي يف قوله "وليس شيء أسرع يف خراب األرض وال أفسد لضمائر
اخللق من اجلور  -أي الظلم  ."-ابن خلدون ال ينسب إل نفسه عبارة "اإلنسان مدين
ابلطبع" مما يوضح أنه انقل هلا من غريه.1

 1مرسي ،حممد (1425هـ2005 /م) .الرتبية اإلسالمية أصوهلا وتطورها يف البالد العربية .عامل الكتب.
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للعلم أسانيد :الرحلة يف طلب العلم
يعتقد ابن خلدون أن الرتبية ابملعاينة ،واخلربة العملية أعمق أنواع التعلم وهلذا حث على
السبب يف ذلك أ ّن البشر
الرحلة يف طلب العلوم ولقاء املشيخة ألهنا مزيد كمال يف التعلم" .و ّ
أيخذون معارفهم وأخالقهم وما ينتحلون به من املذاهب والفضائل :اترة علما وتعليما وإلقاء
واترة حماكاة وتلقينا ابملباشرةّ .إال أ ّن حصول امللكات عن املباشرة والتّلقني أش ّد استحكاما
الشيوخ يكون حصول امللكات ورسوخها .واالصطالحات أيضا
وأقوى رسوخا .فعلى قدر كثرة ّ
يظن كثري منهم ّأهنا جزء من العلم .وال يدفع عنه
يف تعليم العلوم خملّطة على املتعلّم ّ
حىت لقد ّ
ذلك ّإال مباشرته الختالف الطّرق فيها من املعلّمني .فلقاء أهل العلوم وتع ّدد املشايخ يفيده
فيجرد العلم عنها ويعلم أ ّهنا أحناء تعليم
متييز االصطالحات مبا يراه من اختالف طرقهم فيها ّ
وتصحح معارفه ومتيّزها عن سواها
الرسوخ واالستحكام يف املكان
ّ
وطرق توصل وتنهض قواه إل ّ
يسر
مع تقوية ملكته ابملباشرة والتّلقني وكثرهتما من املشيخة عند تع ّددهم ّ
وتنوعهم .وهذا ملن ّ
فالرحلة ال ب ّد منها يف طلب العلم الكتساب الفوائد والكمال
هللا عليه طرق العلم واهلدايةّ .
الرجال".
بلقاء املشايخ ومباشرة ّ

صناعة التاريخ والوعي النقدي
فن التّاريخ من الفنون الّيت تتداوله األمم واألجيال وتش ّد إليه
ورد يف اتريخ ابن خلدون " ّ
السوقة واألغفال ،وتتنافس فيه امللوك واألقيال ،وتتساوى
الركائب و ّ
الرحال ،وتسمو إل معرفته ّ
ّ
السوابق من
يف فهمه العلماء و ّ
اجلهال ،إذ هو يف ظاهره ال يزيد على أخبار عن ّ
األايم وال ّدول ،و ّ
غصها
القرون األول ،تنمو فيها األقوال ،وتضرب فيها األمثال ،وتطرف هبا األندية إذا ّ
وتؤدي لنا شأن اخلليقة كيف تقلّبت هبا األحوال ،واتّسع لل ّدول فيها النّطاق واجملال،
االحتفالّ ،
الزوال ،ويف ابطنه نظر وحتقيق ،وتعليل
وعمروا األرض ّ
حىت اندى هبم االرحتال ،وحان منهم ّ
ّ
للكائنات ومبادئها دقيق ،وعلم بكيفيّات الوقائع وأسباهبا عميق ،فهو لذلك أصيل يف احلكمة
عريق ،وجدير أبن يع ّد يف علومها وخليق".
األايم
ويكمل ابن خلدون رأيه قائال "إ ّن فحول املؤرخني يف اإلسالم قد استوعبوا أخبار ّ
ومجعوها ،وسطّروها يف صفحات ال ّدفاتر وأودعوها ،وخلطها املتط ّفلون بدسائس من الباطل
الرواايت املضعفة ل ّفقوها ووضعوها ،واقتفى تلك اآلاثر
ومهوا فيها وابتدعوها ،وزخارف من ّ
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الكثري ممّن بعدهم واتّبعوها ،و ّأدوها إلينا كما مسعوها ،ومل يالحظوا أسباب الوقائع واألحوال ومل
يراعوها ،وال رفضوا ّترهات األحاديث وال دفعوها ،فالتّحقيق قليل ،وطرف التّنقيح يف الغالب
كليل ،والغلط والوهم نسيب لألخبار وخليل ،والتّقليد عريق يف اآلدميّني وسليل ،والتّط ّفل على
احلق ال يقاوم سلطانه ،والباطل
الفنون عريض طويل ،ومرعى اجلهل بني األانم وخيم وبيل ،و ّ
الصحيح إذا مت ّقل،
يقذف بشهاب النّظر شيطانه ،والنّاقل إّمنا هو ميلي وينقل ،والبصرية تنقد ّ
والعلم جيلو هلا صفحات القلوب ويصقل".
ويف بداية "املقدمة" املتقدة ابألفكار يقول ابن خلدون عن أمهية صنعة التاريخ وأدوات
البحث ويطالب بتنقية الرتاث وفق أسس موضوعية:
جم الفوائد شريف الغاية إذ هو يوقفنا على أحوال
فن التّأريخ ّ
اعلم أ ّن ّ
فن عزيز املذهب ّ
تتم فائدة
املاضني من األمم يف أخالقهم .واألنبياء يف سريهم .وامللوك يف دوهلم وسياستهمّ .
حىت ّ
االقتداء يف ذلك ملن يرومه يف أحوال ال ّدين وال ّدنيا فهو حمتاج إل مآخذ متع ّددة ومعارف
احلق وين ّكبان به عن املزّالت واملغالط أل ّن
متنوعة وحسن نظر وتثبّت يفضيان بصاحبهما إل ّ
ّ
السياسة وطبيعة العمران
األخبار إذا اعتمد فيها على ّ
جمرد النّقل ومل حتكم أصول العادة وقواعد ّ
ابلشاهد واحلاضر ابل ّذاهب فرّمبا مل يؤمن
واألحوال يف االجتماع اإلنساينّ وال قيس الغائب منها ّ
أئمة
فيها من العثور ومزلّة القدم واحليد عن ّ
جادة ّ
املفسرين و ّ
الصدق وكثريا ما وقع ّ
للمؤرخني و ّ
جمرد النّقل غثّا أو مسينا ومل
النّقل من املغالط يف احلكاايت والوقائع العتمادهم فيها على ّ
يعرضوها على أصوهلا وال قاسوها أبشباهها وال سربوها مبعيار احلكمة والوقوف على طبائع
الكائنات وحتكيم النّظر والبصرية يف األخبار فضلّوا عن احلق واتهوا يف بيداء الوهم والغلط وال
سيّما يف إحصاء األعداد من األموال والعساكر إذا عرضت يف احلكاايت إذ هي مظنّة الكذب
ردها إل األصول وعرضها على القواعد".
ومطيّة اهلذر وال ب ّد من ّ
ويف كل عصر فإن دور املعلم إمناء العقل النقدي ،واإلفادة من التاريخ ،وتدريب املتعلم
على التثبت ،واتباع الرباهني ،ومتحيص اآلراء ،وترجيح اخليارات ،والتجرد من األوهام واألهواء.
إن مهارة التثبت والتدقيق واالنتقاء يف تلقي ونقل املعلومات حاجة ماسة يف عصر تصل املعلومة
إل هواتفنا النقالة بسرعة فائقة .كان فكر ابن خلدون االجتهادي يتجه حنو تنقية الرتاث من
األكاذيب وفق آليات نقدية اترخيية وعقلية واجتماعية ونفسية ال يستغين عنها املؤرخون.
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أودع ابن خلدون يف مقدمته الشهرية روائع نظرايته الرتبوية ولقد قسم مقدمته إل ستة أجزاء
وهي:1
 .1العمران البشري،
 .2العمران البدوي،
 .3الدول واخلالفة وامللك واملراتب السلطانية،
 .4العمران احلضري والبلدان واألمصار،
 .5الصنائع واملعاش والكسب ووجوهه،
 .6العلوم واكتساهبا وتعلمها ،ويف هذا الفصل جتلت عبقرية ابن خلدون أببعادها
االجتماعية وجتلياهتا الرتبوية الواقعية.
حممد رشيد رضا
 .1من رواد الفكر اإلسالمي املفسر الكبري ،واألديب الالمع :حممد رشيد رضا (-1282
1354هـ1935-1865/م) ،صاحب تفسري املنار ،وجملة املنار؛ ولد يف قرية القلمون ،وتويف
يف القاهرة ،واستفاد من علم الغزايل ،وابن تيمية ،ومجال الدين األفغاين ،وحممد عبده.
" .2ولد رشيد رضا يف قرية قرب طرابلس ،من عائلة شبيهة بعائلة حممد عبده ،من حيث
أهنا قروية ذات مكانة وإرث من العلم والتقوى .بدأ دراسته على النهج القدمي يف «الكتاب».
إال أنه استطاع ،وهو من اجليل الالحق جبيل أستاذه حممد عبده ،أن يستفيد من الرتبية احلديثة،
فاستقى شيئاا من العلوم اجلديدة ،وتعلم اللغة الفرنسية يف مدرسة حكومية تركية مث يف مدرسة
أيضا انصية الفقه واللغة العربية .وها هي كتاابته تشهد
حسني اجلسر يف طرابلس .لكنه امتلك ا
له ابلعلم الراسخ من الطراز القدمي".2
 .3ففي مدرسة حسني اجلسر ،ومن خالل كتاابت صحفيي القاهرة اللبنانيني ،الحت له
بعض مالمح العلم احلديث وعامل أورواب وأمريكا اجلديد .وذلك ابإلضافة إل أتثره ابلقدامى من
العلماء املسلمني ،ال سيما الغزايل ،حيث يقيم الغزايل توازاان بني الطاعة اخلارجية للشريعة وبني
التقوى الشخصية الداخلية اليت كان رشيد رضا يعلق عليها .إال أن هذا التوازن قد اختل لدى
 1األخرس ،حممد سفوح (2011م) .ابن خلدون .ج ،8ص  .876يف املوسوعة العربية :دمشق.
 2ألربت حوراين ( 1986م) .الفكر العريب يف عصر النهضة ،دار النهار للنشر بريوت .ص .270
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األجيال الالحقة ،فتحولت التقوى الداخلية املنضبطة ابلشريعة إل متارين صوفية طليقة من قيود
طقوسا وعقائد خاصة هبا .وقد تنبه رشيد رضا إل هذا األمر على أثر
الشريعة اختذت لنفسها
ا
التحاقه إبحدى الطرق الصوفية وممارسته احلياة الروحية على يد شيخ من مشاخيها .فبعد أن
اختار طريقة النقشبندي وتبع ،ملدة ،تعاليمها ومارس متارينها الزهدية الصارمة ،أخذ يشعر
أخريا انفجرت شكوكه بعنف ،يف حلقة من حلقات املولويني
أبخطار األنظمة الصوفية .و ا
امللقبني «ابلدراويش الراقصني» ،فنهض وغادر املكان غاضباا .كانت هذه اخلربة أحد العوامل
اليت محلته ،على التقرب من تعاليم ابن تيمية ومسالك حممد بن عبد الوهاب مث تعرف إل
أفكار األفغاين وحممد عبده.1
 .4كرس حياته لالصالح فساهم يف نشر الفهم الصحيح للدين اإلسالمي ،وحارب البدع
واخلرافات ،وحث على بناء املنشآت الثقافية؛ طالب بتأسيس املدارس وبناء املعاهد وصد املد
الغريب ،وايقاف تغلغله يف الوطن العريب.
 .5زار دولة الكويت يف بداايت القرن املاضي وإلتقى الشيخ مبارك الصباح وابنه انصر،
وساهم يف تنشيط احلركة الثقافية يف الوطن العريب.
 .6قال حممد رشيد رضا "علم أساليب التعليم وطرقه القريبة  ...فن نفيس ارتقى
املشتغلون به الدرجات العلى يف العلوم والفنون ،حيث أمكنهم حتصيل الكثري يف الوقت
القصري ،وال أيذنون يف أوربة وأمريكة ابلتدريس والتعليم إال ملن أتقن هذا الفن يف مدارسه اليت
أنشئت له؛
 .7هذا ،وحنن ال علم ألكثران أبن أساليب التعليم قد ُوضع هلا علم خمصوص ،واختيار
املعلمني عندان يكون ابلشفاعات [احملسوبية] اليت تُبىن غالباا على كون هذا املعلم مستحقًّا
للمساعدة املالية لفقره أو كونه من األسرة أو الطائفة الفالنية مثالا".
منربا للدعوة إل اإلصالح وف اقا
" .8أصدر العدد األول من جملة «املنار» اليت أصبحت ا
ملبادئ حممد عبده .وقد استمر على إصدارها ابنتظام شبه كامل حىت وفاته يف  .1935وميكن
القول إن «املنار» كانت ،منذ أتسيسها ،مبثابة سجل حلياة رشيد رضا .ففيها كان يفرغ أتمالته
يف احلياة الروحية ،وشروحه للعقيدة ،وجمادالته الالمتناهية والعنيفة يف هجومها ودفاعها على
 1ألربت حوراين ( 1986م) .الفكر العريب يف عصر النهضة  .1939 – 1798ص  ،271ابختصار وتصرف.
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السواء ،وينشر األخبار اليت كانت أتتيه من أطراف العامل اإلسالمي ،وآراءه يف سياسات العامل،
وشروحه الكربى للقرآن وهي الشروح اليت مساها «تفسري املنار» ،اليت بناها على حماضرات حممد
عبده وكتاابته .وقد واظب على كتابتها حىت وفاته ،دون أن يتمكن من إهنائها".1
أبعدان عن معرفة التعليم هم الشيوخ الذين
 .9وقال حممد رشيد رضا يف جملة املنار :و ُ
يعلّمون الدين وفنون اللغة يف اجلوامع واملساجد.2
يدعون هلم
.10
وقال صاحب تفسري املنار :الذين يربرون أوالدهم ابلشدة والعنف ال َ
جماالا لالستقالل يف شؤوهنم واالعتماد يف مصاحلهم على أنفسهم؛ فيكون أحدهم َكالًّ على
ِ
يوجههر ال ِ
أيت خبري.
مواله أينما ّ
"لعل من أعظم ما امتاز به تفسري املنار ،إرشاده إل سنن هللا وكوهنا ال تتخلف،
.11
فال نكاد منر بتفسري آية إال وجند فيه ما يلفت املسلمني إل واقعهم السيء وإل املسافات
الشاسعة بني هذا الواقع وبني هدي القرآن ،كما جند اإلفاضة الكثرية يف تقرير هذه السنن يف
االجتماع والعمران ،وهذه لفتات كرمية حقًّا .فال عجب أن يشرح رشيد هذه السنة وآاثرها،
وأن يبث ذلك يف تفسريه ،كل ذلك من أجل أن يستيقظ املسلمون من سباهتم ،وأن ينهضوا
من كبوهتم ،وأن ينفضوا عنهم غبار اليأس املرتاكم ووعثاء الغرور والتمين".3
وقال صاحب املنار :العقل والنقل متفقان على أن العلم الصحيح السامل من
.12
الشوائب والعلل هو الباعث إلرادة اإلنسان على حتريك األعضاء للعمل.
ال ينبغي أن يكون الغرض من إنشاء املدارس إفادة التالمذة بعض مسائل من
.13
العلوم والفنون اليت تدرس فيها حبيث تكون تلك املسائل خمزونة يف أذهاهنم مع سائر املعلومات
اليت يستفيدوهنا من خارج املدرسة يف عامة أحواهلم.
كل علم ال يهدي إل طرق احلياة السعيدة فهو لغو ،وأجدر به أن يسمى
.14
جهالا واملشتغلون هبذا اللغو أو اجلهل كثريون؛

 1ألربت حوراين ( 1986م) .الفكر العريب يف عصر النهضة .ص .273-272
2
خبريا يف الرتبية والتعليم،
قال املفكر العراقي عبداجلبار الرفاعي وأغلب من يتحدث ابملواعظ "من رجال الدين ليس ا
وعلم النفس ،و غالباا ما جيهل التضاد يف الطبيعة البشرية ،ومعادالت التغيري االجتماعي".
 3عباس ،فضل حسن ( 1437هـ  2016 -م) .التفسري واملفسرون أساسياته واجتاهاته ومناهجه يف العصر احلديث.
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جيب أن يكون الغرض من املدارس نفخ روح السعادة اإلنسانية يف التالمذة.
.15
وال يُنفخ هذا الروح إال برتبية النفس وهتذيبها مث داللتها على طرق احلياة وكيفية سري الناس فيها
على الوجه الذي يؤدي إل املقصد من غري ضالل وأبقل تعب وعناء.1
إن اختيار األساتذة واملعلمني أهم ما حتتاج إليه األمم املريدة لإلصالح والطالبة
.16
للرتقِّي كاألمم الشرقية عامة واملسلمني خاصة.
قصرا ،ويهدم إبفساده آداب
.17
سيء األخالق [من املعلمني] يبين بتعليمه ا
مصرا.
التالمذة ا
من الصفات اليت يرجح هبا اختيار املعلمني  ...الغرية امللية [الدينية] واحلمية
.18
القومية؛ فمن فقد هذه الصفة قلما تستفيد األمة من تعليمه أبناءَها.
صاحب هذا النعت الشريف [املعلم] هو الذي ينفخ الكمال يف جسوم
.19
التالمذة ،وحيبب إليهم أوطاهنم ،ويغرس يف نفوسهم مبدأ امليل إل املنافع العامة.
يرى حممد رشيد رضا أن إنشاء مجعيات ثقافية من أهم أسباب رقي اجملتمعات
.20
الغربية" .فاجلمعيات هي السبب األول والعلة األول لكل ارتقاء ،هبا صلحت العقائد واألخالق
يف أوراب وهبا صلحت احلكومات وهبا ارتقت علومها وفنوهنا ...وهبا فاضت ينابيع ثروهتا ،وهبا
انتشر دينها يف اخلافقني ،وهبا سادت على املشرقني واملغربني ...أليست اجلمعيات الدينية
واخلريية هي اليت أنشأت املدارس؛ لتعميم الرتبية والتعليم ،وأنشأت املالجئ واملستشفيات؛
للمرضى والبائسني؟ أليست اجلمعيات العلمية والفنية هي اليت هذبت اللغات ،ووسعت دائرة
العلوم والفنون ،مبا خصصت لكل فرع من فروعها رجاالا يصربون نفوسهم على التحرير
والتمحيص ملسائله وأتييدها ابلتجارب وترقيتها ابالكتشافات واالخرتاعات؟ أليست اجلمعيات
املالية املعرب عنها ابلشركات هي اليت أنشأت املعامل جلميع الصناعات...؟ بلى ،إنه ما من
عمل ارتقى إال وكانت اجلمعيات هي رقَّته ،إن مل تكن هي اليت أوجدته واخرتعته ،فاجلمعيات
هي تظهر منتهى استعداد اإلنسان لالرتقاء ،بل هي اليت حتقق معىن اإلنسانية يف هذا النوع ،إذ
ال معىن لإلنسانية إال حياة االجتماع والتعاون ،فمهما قل االجتماع يف أمة ضعف معىن
اإلنسانية فيها ،ومهما كثر االجتماع واعتز كانت اإلنسانية أقوى وأكمل".
 1جملة املنار ،ج ،2ص  .56املكتبة الشاملة.
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ك
الْبَ َش ِرَ ،وَال الْ ُم ْل ُ
َْ
ََ
ك َوَو َسائلُهُ ،م َن الْ ُق َّوة َو ّ َ َ
ُ
َ َ
ٍ
احل َ ِ ِ
ٍ
ون وأ َْعم ٍال بـَ ْع َد أَ ْن َملْ تَ ُك ْن فَ ِهي إِذاا َانبِ َعة ِم ْن َمعِ ِ
ني ِاال ْستِ ْع َد ِاد ِْ
اإلنْ َس ِِ
اينّ،
َو َْ
ض َارة م ْن عُلُوم َوفُـنُ َ َ
َ
ْس ،ودلِ ِ
ِ
ك ِيف الْعك ِ ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ني َوَكثِ اريا ِم َن
يل ذَل َ
ْس َك َدليله ِيف الطَّْرد ،فَِإنـَّنَا َْحن ُن الْ ُم ْسلم َ
َ
َاتب َعة لَهُ ُدو َن الْ َعك َ َ ُ
ِ
ومها بـع َد وج ِ
ِ
وب الَِّيت وِرثَ ِ
ضارةَ َعن سلَ ٍ
الشرع ِ
ود ِمهَا
ك َو ْ
ت الْ ُم ْل َ
ف أ َْو َج َد ُمهَا م َن الْ َع َدِم :مم َّْن أ َ
ُ
َضاعُ َُ َ ْ ُ ُ
احلَ َ َ ْ َ
َ
بَِف َس ِاد أَنْـ ُف ِس ِه ْم".
يعتقد حممد رشيد رضا االهتمام الزائد ابألمور الدينية اجلزئية حجبنا من
.22
ِ
ِِ
ص ِر الْم ِ ِ
ِ
ين ِيف َش ْي ٍء ِم ْن
ني َوالْ ُمتَأ ّ
صنّ ُفو َن م َن الْ ُمتَـ َق ّدم َ
استنباط سنن احلياة االجتماعيةَ " :ملْ يـُ َق ّ ُ َ
َخ ِر َ
ان ما ه َدى إِلَي ِه الْ ُقرآ ُن و ْ ِ
ِ
ِع ْل ِم الْ ِكتَ ِ
يث ِم ْن ُسنَ ِن هللاِ تَـ َعا َل ِيف
اب َوال رسن َِّة َك َما قَ َّ
احلَد ُ
ص ُروا ِيف بـَيَ َ َ
ْ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ص ِ
ض ِعنَايَتِ ِه ْم
ك َو ْ
ْاأل َُم ِمَ ،و ْ
احلَ ِّ
ث َعلَى اال ْعتِبَا ِر ِهبَاَ ،ولَ ْو َعنُوا بِ َذل َ
وص ِيف َذل َ
اجلَ ْم ِع بَْ َ
ك بـَ ْع َ
ني النر ُ
اع ِد الْ َك َالِم َألَفَادوا ْاأل َُّمةَ ما ُحي َف ُ ِ ِ
وع ْاألَح َك ِام وقَـو ِ
ِ
ُ
َ ْ
ظ بِه دينُـ َها َوُدنْـيَ َ
اهاَ ،وُه َو َما َال يـُ ْغ ِين َعْنهُ
ب ُف ُر ِ ْ َ َ
ِ ِ
التـَّو رسع ِيف دقَائِِق مسائِ ِل النَّج ِ
السْل ِم و ِْ
اإل َج َارةِ ،فَِإ َّن الْعِْل َم بِ ُسنَ ِن هللاِ تَـ َع َال ِيف
َ َ
اسة َوالطَّ َه َارةَ ،و ّ َ
َ ُ َ ََ
ِعبَ ِادهَِ ،ال يـَ ْعلُوهُ إَِّال الْعِْل ُم ِابهللِ تَـ َع َال َو ِص َفاتِِه َوأَفْـ َعالِِه ،بَ ْل ُه َو ِمْنهُ أ َْو ِم ْن طُُرقِ ِه َوَو َسائِلِ ِه ".
اه ْد َان َوَال نـََز ُال
.23
قال صاحب تفسري املنار؛ حممد رشيد رضا يف مقدمته "قَ ْد َش َ
ِ
نُش ِ
ون ،مع إِ ْمه ِال َّ ِ
ِ
صلِ َح ِة لِلنَّـ ْف ِ
اه ُد ِيف بِ َال ِد َان :أ َّ
س َملْ َحتُ ْل ُدو َن
َ
ب الْعُلُوم َوالْ ُفنُ َ َ َ
الرتبِيَة الْ ُم ْ
ْ
َن طَلَ َ
ِ
َستانَِة والْ َق ِ
ِ
استِ ْعبَ ِاد ْاأل َ ِ ِ
الر ُج َل الْ ُمتَـ َعلِّ َم
اهَرةِ َو َغ ِْريمهَا .تَـَرى َّ
ْ
َجانب لَنَاَ ،ك َما َجَرى ِيف َد ْولَ َِيت ْاأل َ َ
ٍ ِ ٍ ِ ِ ِ ِِ ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
َج ِل
يس ثـَْرَوة َواس َعة لنَـ ْفسه َوَولَده ،أل ْ
الْ ُمتَـ َفنّ َن يـَتَـ َول وَاليَةا أ َْو وَز َارةا فَـيَ ُكو ُن أ ََّوَل َمهّه مْنـ َها َأتْس ُ
ات واللَّ َّذ ِ
التَّمتر ِع ِابلش ِ
ات َو ِّ
الزينَ ِةَ ،وَه َك َذا تَـ ْف َع ُل ُك رل طَبَـ َق ٍة ِم ْن ِر َج ِال الد َّْولَِة ،يَ ْستَـْن ِزفُو َن ثـَْرَوةَ
َ
َّه َو َ
َ
ِ
ِِ
احلِي ِل وأَ ْك ِل ال رسح ِ
ِ ِ
تَ ،ويَ ُكو ُن ُك رل َما فَ َ
ضل َع ْن َش َه َواهت ْم بَ ْل ُج رل َما يـُْنف ُقونَهُ
ْ
ْاأل َُّمة ابلر َشى َو ْ َ َ
ِ
َجانِ ِ
ب".
يب ْاأل َ
َعلَْيـ َها نَص َ
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والرأي السابق يؤكده أيضا املفكر :علي عزت بيجوفيتش 1يف قوله "أدركت جانبا من
أسباب ختلفنا واحنطاطنا يف القرون األخرية ،وهو الرتبية اخلاطئة للنشء ،واحلقيقة أننا نريب شبابنا
تربية خاطئة منذ قرون ،وكان هذا انجتا من عدم فهمنا للفكر اإلسالمي الصحيح" .2فعال
كان علي عزت بيجوفيتش ملاحا يف حتليله عندما فطن إل مكن ضعفنا؛ الفكر الرتبوي اخلاطئ
لرتبية النشء.

 1بيجوفيتش ،علي ِعَّزت (1344هـ1925 ،م) .رئيس مجهورية البوسنة واهلرسكُ ،ولد يف بلدة بوسانسكي شاماك
ئيسا جلمهورية البوسنة واهلرسك .ومن
(مجهورية البوسنة واهلرسك) .وقد انتخب يف العشرين من ديسمرب عام 1990م ر ا
أتمالت يف
أهم مؤلفاته امليثاق اإلسالمي؛ اإلسالم بني الشرق والغرب ،إضافة إل سلسلة من املقاالت حتت عنوان ّ
ّ
السجن .حاز جائزة امللك فيصل العاملية خلدمة اإلسالم .راجع املوسوعة العربية العاملية ،2004 .الرايض.
 2حممد بن حامد األمحري (1431هـ .)2010-نبت األرض وابن السماء :احلرية والفن عند علي عزت بيجوفيتش .ص
 ،68-67ط ،1مكتبة العبيكان .السعودية.
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الباب الرابع :الفكر الغريب
العصور الوسطى يف الغرب
يشري معجم اللغة العربية املعاصرة إل أن مصطلح العصر الوسيط يعادل القرون الوسطى:
مرحلة من اتريخ أوراب من القرن اخلامس إل منتصف القرن اخلامس عشر من امليالد ،أي الفرتة
الزمنيَّة ما بني سقوط اإلمرباطوريَّة الرومانيَّة (476م) إل فتح القسطنطينيّة ( 857هـ/
1453م) .أما مصطلح عصور الظَّالم فيُقصد به الفرتة املب ِّكرة يف أورواب من العصور الوسطى
امليالدي ،حيث ازدهر التنجيم واجلهل.
امليالدي إل القرن احلادي عشر
من القرن اخلامس
ّ
ّ
ولقد شهدت هناايت العصور الوسطى كثري من الصراعات احلادة بني سلطة الكنيسة وبني
التيارات املتأثرة ابلفكر اإلغريقي والروماين ومتخض األمر ابنتصار حرية الفكر ،وكسر احتكار
الدين ومنت جامعة أوكسفورد مث كمربدج يف بريطانيا .لقد مارست الكنيسة دورا سياسيا يف
تشكيل الثقافة ،وحتديد مالمح املنظومة التعليمية حلقبة طويلة .وهكذا طويت صفحات من
عصور الظالم ،وبعد سبات طويل بدأت هنضة العلوم الغربية بصحبة تقنيات الطباعة اليت
اكتسحت دول أوراب وأنعشتها برايح التطور ،فوصل الكتاب املقروء ألكرب شرحية من الناس.
عاش الغرب من القرن اخلامس امليالدي تقريب ا إل القرن الثاين عشر يف ختبط كبري ،وغاب
صوت العقل عن واقع احلياة فكانت العلوم انضبة شحيحة قياسا ابلعصور األخرى إال يف
حماوالت متفرقة .سيطر رجال الدين النصارى على حياة الناس ونشروا العديد من الفضائل
واملشرتكات اإلنسانية السامية ،إال أن بعضهم صادر حرية التفكري والتعبري وأثقل كاهل اجملتمع
بدفع املبالغ الباهظة للكنيسة حىت يشرتوا اجلنة ،وأعطوا العامة صكوك الغفران.
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الفضائل
خصال الناس احلميدة وتدفق أعماهلم اخلريية داللة على جودة التنشئة االجتماعية ،ويف
العصر الوسيط اتصف كثري من الناس من الرجال والنساء أبخالق السخاء والرمحة والعطف
ومساعدة احملتاجني.
"وكانت أخالق عظماء املسيحيني يف العصور الوسطى ،من أوغسطني إل سفنروال،
وفضيلت ا ضبط النفس ،والتمسك التام أبهداب الفضيلة ومها من املثل العليا ،كانت هذه هي
اليت شكلت النمط املسيحي لألخالق ،لكن أخالق الرجولة مل تكن هي املثل األعلى عند
عامة الشعب؛ لقد طال عهد الشعب ابلرواقيني ،ورأوا فضائل الرجولة تصبغ نصف العامل
ابلدماء .واتقت نفوسهم إل أساليب أرق وأهدأ من األساليب السابقة ،يُستطاع بفضلها إقناع

الناس أبن يعيشوا مستقرين مساملني؛ ولذلك أخذ معلمو اجلنس البشري ينشرون على الناس

ألول مرة يف اتريخ أوراب مبادئ الرأفة واحلنان ،والطاعة ،واخلشوع ،والصرب ،والرمحة ،والطهارة،
والعفة ،والرقة ،وكلها فضائل لعلها مستمدة من األصول االجتماعية الدنيا للكنيسة املسيحية.
وكان أعظم إصالح قامت به الكنيسة هو اخلاص ابملسائل اجلنسية بني الرجال والنساء .ذلك
أن الوثنية قد أجازت الدعارة على أهنا وسيلة لتخفيف مشاق وحدة الزواج ،فجاءت الكنيسة
تشن على الدعارة محلة شعواء ال هوادة فيها ،وتطلب إل الرجل واملرأة أن يلتزما يف زواجهما
مستوى واحد من الوقار ال تفريق فيه بينهما".1
الكنيسة والتعليم
مل خترج الرتبية املسيحية عن رسالة املسيح عليه السالم يف نشر روح التعاطف والتسامح
واحملبة والتواضع ،مع استخدام وسائل خمتلفة مثل األمثلة واحلكاايت الرمزية ،واحلكم واألمثال
ذات الدالالت األخالقية .وقد أخذت الرتبية املسيحية عن سقراط طريقته يف استخدام احلوار
للكشف عن املغالطات واألخطاء .تعتمد الرتبية املسيحية على األسرة مث الكنيسة ،مث دخلتها
االحنرافات فتغريت عن صبغتها الدينية اخلالصة ،مث بدأت املسيحية يف إنشاء املدارس يف
اليوانن ،وجاءت فرتة سيطرت فيها الكنيسة فيها على التعليم ،وكان التعليم قاصرا على أبناء
 1ديورانت ،قصة احلضارة ،)154 /12( ،ابختصار.
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األغنياء والطبقات العليا ورجال الكنيسة ،وأسرف الغالة منهم يف عبادة القديسني والصور
املسيحية.1
كرس التعليم الفنون ،خالل العصور الوسطى ،لتمجيد اإلله وتعزيز سلطة الكنيسة.
ّ
وعكست األفكار واإلجنازات الفنية ،يف الفرتة مابني سنة  1100و1300م أتثري الكنيسة.
أسهم كل األمراء والعمال على السواء ابألموال لبناء الكاتدرائيات احلجرية اليت مشخت فوق
مدن العصور الوسطى .وضعت الصور على النوافذ الزجاجية امللونة ،واألشكال املنحوتة اليت
زخرفت الكاتدرائيات .وال تزال الكاتدرائيات املوجودة حالياا يف املدن الفرنسية ،مثل تشارتر
ورميس وأميان وابريس ،تذكر إبميان شعوب العصور الوسطى ابلنصرانية .احتشد الطالب يف
الكاتدرائيات ،حيث كان حياضر العلماء .وشكل الطالب والعلماء تنظيمات ُدعيت
ابجلامعات .وكانت تشبه نقاابت احلرفيني .وخترج يف هذه اجلامعات رجال قاموا خبدمة الكنيسة
والدول اجلديدة ،وممارسة القضاء والطب وكتابة األدب والتعليم.2
وكانت األديرة اليت هي مساكن الرهبان تقدم الطعام للفقراء والتعليم للصبيان واملأوى
للمسافرين ،وكانت مستشفياهتا هي اليت تعىن ابملرضى واملعوزين .وكانت أديرة النساء هي اليت
تلجأ إليها األرامل ومن ال أزواج هلن فتوجه فيهن عواطف األمومة إل أغراض اجتماعية سامية
ولقد ظلت الراهبات عدة قرون يتعهدن وحدهن برتبية البنات .وإذا كانت الثقافة القدمية مل يطغ
عليها وميح معاملها تيار اجلهل واألمية ،فما ذلك إال ألن الرهبان قد نسخوا آالف
املخطوطات واحتفظوا هبا" .3بدأ الباحثون األوروبيون «حركة ترمجة» كربى يف القرن الثاين

عشر .قطع عشرات املرتمجني  -من الرهبان غالباا  -الطريق إل املكتبات العربية ،ال سيما يف
األندلس ،وأنتجوا ترمجات التينية ملئات الكتب .ومما يلفت النظر ألمهيته ،أن نصوص الكتب
اليت اختاروها للرتمجة كادت تكون كلها يف العلوم ،والرايضيات ،والطب ،والفلسفة".4

 1حمجوب ،عباس1980 ،م ،ص  .170الرتبية يف عصور ما قبل اإلسالم وبعده.
 2املوسوعة العربية العاملية ،العصور الوسطى ،ابختصار وتصرف.
 3ديورانت ،قصة احلضارة ،ج ،22ص .14
 4برينسيبيه ،لورنس (2014م) .الثورة العلمية :مقدمة قصرية جدًّا .القاهرة :مؤسسة هنداوي.
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وكانت املدرسة الكاتدرائية الفرنسية ،تشارتر ( )chartersواحدة من املؤسسات التعليمية
الكاثوليكية الرائدة يف القرنني احلادي عشر والثاين عشر .فالعمل الذي أُجنز يف هذه الكاتدرائية
العريقة أرسى قواعد النهضة الحقا .1وهكذا كان رجال الكنيسة أساس احلركة التعليمية يف
العصور الوسطى.
وعرب القرون الوسطى أصبحت الكنيسة منظمة حتكم املاليني من بين اإلنسان ،ومل تعد كما
كانت مجاعة من املتعبدين اخلاشعني ،أخذت تنظر إل اإلنسان وما فيه من ضعف نظرة أكثر
عطفا ،وال ترى ضريا من أن يستمتع الناس مبالذ احلياة الدنيا ،وأن تشاركهم أحياانا يف هذا
االستمتاع .غري أن أقلية من املسيحيني كانت ترى يف النزول إل هذا الدرك خيانة للمسيح،
واعتزمت أن جتد مكاهنا يف السماء عن طريق الفقر ،والعفة ،والصالة ،فاعتزلت العامل .كان
الرهبان يؤمرون ابلعمل لئال تضلهم األوهام اخلطرة؛ فمنهم من كان حيرث األرض ،ومنهم من
كان يعتين ابحلدائق ،أو ينسخ املخطوطات .وقد حفظت لنا أقالمهم كثريا من الكتب القدمية.
كثري من خمطوطات الرتاث اإلنساين اليوم ،الوثنية منها واملسيحية ،أُعدت يف املعاهد الدينية
النصرانية من مثار أعمال النسخ اليت منت ومتت يف األديرة والكنائس.2
ومع مرور الزمن أصبح "الرهبان مصدر التعليم ،ويف العصور الوسطى تلقى أكثر الناس
علومهم على أيدي الرهبان يف املقاطعات .أما القلة فقد درسوا يف اجلامعات يف ابريس وبولونية،
وكانت احملاضرات هي األسلوب املتبع يف التعليم" .3انتشرت يف العصور الوسطى كلها الوسائل
الوثنية اليت كانت تتبع التنبؤ ابلغيب أو رؤية الغائبني على الرغم من تنديد الكنيسة هبذه
الوسائل .سعى بعض العلماء يف إقناع الكنيسة مبعاجلة املرضى عن طريق العلم ،وتطوير الطب
الطبيعي ،والتحذير من االستعانة ابخلرافات واألساطري.
وعلى املستوى تربية املرأة ودور الكنيسة فلقد كانت نظرايت رجال الكنيسة بوجه عام
معادية للمرأة ...وكان تومس األكويين ،وهو يف العادة رسول الرمحة ،يتحدث عنها كما
يتحدث الرهبان ،فينزهلا من بعض النواحي منزلة أقل من منزلة الرقيق :إن املرأة خاضعة للرجل
اَّلل مبدأ كل شئ
لضعف طبيعتها ،اجلسمية والعقلية معا .والرجل مبدأ املرأة ومنتهاها كما أن ّ
 1احلسين ،سليم (2011م ،ص  .)97ألف اخرتاع واخرتاع :الرتاث اإلسالمي يف عاملنا .انشيوانل جوغرايف العربية.
 2ديورانت ،قصة احلضارة ،ج ،12ص .200
 3حممود السيد ،التعليم .ج ،6ص  .647املوسوعة العربية :دمشق.
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ومنتهاه .وقد فرض اخلضوع على املرأة عمال بقانون الطبيعة .وجيب على األبناء أن حيبوا آابءهم
أكثر مما حيبون أمهاهتم.1
للرهبان فضل يف عمارة أوراب ومدها ابملهندسني والرسامني منذ القرن التاسع ،واصطناع
عباقرهتا يف تشييد أديرهتم وكنائسهم وقصور أمرائهم وتزيينها ابلروائع .2خالل القرون الوسطى،
مت بناء مدارس قرب الكنائس والكاتدرائيات ويف هناية املطاف حتولت بعضها إل اجلامعات
وأتثريا.
األول يف الغرب .واعتربت مدرسة كاتدرائية تشارتر يف فرنسا أكثر املدارس شهرةا ا
املناهج واألنشطة التعليمية
لقد احنصرت املناهج التعليمية الرمسية والشعبية يف العصور الوسطى بدراسة املواد واجملاالت
التالية:
 -1العلوم الدينية .متحورت الدراسات الدينية حول اإلجنيل .اإلجنيل :كتاب هللا تعال
املنزل على نبيّه عيسى عليه السالم ،وهي كلمة يواننيّة معناها البشارة .إجنيل األساقفة :اإلجنيل
َّ
املصورة اليت ظهرت يف
الذي طبع يف لندن حوايل 1568م ،وإجنيل الفقراء :نوع من الكتب َّ
القرون الوسطى واليت كانت حتتوي على موضوعات دينيّة .األانجيل األربعة :جمموعة أعمال
اجمل َمع
املسيح وأقواله كما وردت يف أربع رواايت (مىت -مرقس -لوقا -يوحنا) ،وقد اتّفق ْ
صحتها .قامت الداينة النصرانية وخاصة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ( Roman
سي على ّ
ال َكْن ّ
 )Catholic Churchبصياغة مالمح التعليم .قلة من الناس كانوا يتعلمون مثلما كان الوضع يف
احلضارتني اليواننية والرومانية وكانت الفرص التعليمية حمصورة غالبا ابجملال الديين.
 -2علوم اللغة النحو والبالغة واملنطق علما أبن اللغة الالتينية لغة أساسية .أضحت كتب
النحو من أهم الكتب الدراسية يف العصور الوسطى وخاصة يف التعليم العايل يف القسطنطينية.
أضحت اللغة الالتينية هي لغة العلم والرتبية والتعليم والدين واألدب والقانون طوال العصور
الوسطى ،وهي ذات قيمة كبرية يف اثراء اللغات عامليا .ظلت الالتينية تُ َد َّرس يف املدارس منذ
العصور الوسطى رغم تدهور شعبيتها اليوم" .ويعتقد عديد من الرتبويني أ ّن دراسة الالتينية
تدرب الطالب على التفكري احملدَّد وفهم العالقات النحوية ،إذ يستطيع الطالب استنتاج معاين
ّ
 1ديورانت ،قصة احلضارة ،ابختصار ،ج 16ص .187
2املستشرقون لنجيب العقيقي (.)119 /1
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الكلمات اإلجنليزية الصعبة بناء على معرفته للجذور الالتينية هلا .مث إن اإلملام ابلالتينية يساعد
الطالب على دراسة اللغات احلديثة" .1قام مستشرقو أوراب بدارسة لغة الضاد منذ العصور
خصوصا اللغة العربية كان ألغراض
الوسطى" .الباعث لدراسة اللغات الشرقية يف أول األمر
ا
حتولت بعد ذلك إل أغراض علمية ،وهبا فازت أورواب
دينية وحربية يف القرون الوسطى ،ولكنها َّ
يف كشف ما تُ ِكنره العلوم والفنون الشرقية من الدررر الغوايل والكنوز الثمينة ".2وهلذا قال أحد
علماء الغرب "لوال ابن رشد ملا فهمت فلسفة أرسطو".3
أتسيس مدارس
 -3علوم احلساب واهلندسة والفلك واملوسيقى .شهد القرن الثالث عشر
َ
العدَّ ،ومترين الصبيان على احلساب التجاري ،وحىت القليل من اجلرب البدائي.
لتعليم األطفال َ
بعد
أيضا فيما ُ
كان املنت األساسي كتاب «ليرب آابكي» ملؤلفه ليوانردو من بيزا ،الذي عُ ِرف ا
ابسم «فيبوانتشي» .وحيتوي «ليرب آابكي» على مئات املسائل التجارية .4دخلت متارين وأرقام
فيبوانتشي ( )Fibonacci numbersيف مناهج تدريس الرايضات يف عام 1228م .5استفاد
فيبوانتشي من التجار العرب أحدث طرائق احلساب واحملاسبة.
 -4الرتبية العسكرية إلعداد الفرسان واحملاربني ال سيما أن احلروب الصليبية وغريها تتأجج
نرياهنا بصفة مستمرة فال تنطفئ انرها" .ويف العصور الوسطى يف أورواب من القرن اخلامس إل
ضرواب من الزلل املؤدي
القرن السادس عشر امليالديني ،كانت الرايضة واألنشطة البدنية األخرى ا
إل الذنوب"" .6ومل يكن لأللعاب شأن كبري يف أوراب يف العصر الوسيط ،ومع ذلك كانت
املنافسات يف ركوب اخليل واملبارزة كثرية االنتشار ،ونشأت عنها سلوكيات وأخالقيات الفروسية
عند الفرسان والنبالء واألشراف .وقد اتسعت رقعة انتشار هذه األلعاب مع عصر النهضة
وبدأت ابلعناية ابلطفل وتربيته تربية بدنية".7
 1املوسوعة العربية العاملية ،اللغة الالتينية.
 2يوسف حنا جريا ،2017 ،اتريخ دراسة اللغة العربية أبوراب .اخلامتة .اململكة املتحدة :مؤسسة هنداوي.
 3املستشرقون لنجيب العقيقي (.)202 /1
 4ستيدال ،2016 ،انظر الفصل الثاين :ما الرايضيات؟
5
Fibonacci numbers. Encyclopedia of Mathematics. 2019.
 6املوسوعة العربية العاملية2004 ،م ،الرتبية البدنية.
 7عرفات2019 ،م ،ج ،3ص  .268األلعاب الرايضية .املوسوعة العربية .دمشق.
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 -5إن "الفنون احلرة هي الفنون أو العلوم اليت كانت تُـ َعد جديرة ابألحرار (كمقابل للفنون
العبودية أو امليكانيكية) ،كانت الفنون احلرة تشمل (الثالثية  (trivium :النحو والبالغة واملنطق،
و)الرابعية  (quadrivium :املوسيقى واحلساب والفلك واهلندسة .وقد أُحلِق الطب والعمارة
فيما بعد هبذه السبعة ،كانت هذه الفنون هي أساس كل التعليم يف العصور الوسطى َّأما الفنون
امليكانيكية فتشمل احلِرف اليدوية والصناعة".1
َ
 -6لعبت القصص الشعبية دورا كبريا يف تثقيف وامتاع الناس وتكوين ثقافتهم إل جانب
مواعظ كبار السن واحلكماء.
 -7تعلم الرسم الديين وصنع التماثيل من مسات العصور الوسطى ولقد أصبحت الرسومات
يف الكنائس وسائل لشرح اإلجنيل.
وكان املنهج الدراسي يف جامعات العصور الوسطى يبدأ ابلفنون السمعية ،مث يرقى إل
الفلسفة وينتهي بعلوم الدين 2كما ظهرت كليات للقانون والطب ذات مناهج دراسية متنوعة.
أثناء أواخر العصور الوسطى ،كان البحث الفلسفي الطبيعي حيدث يف الغالب يف اجلامعات
واألديرة ،وأيضا  -إل ٍ
حد أقل بكثري  -يف قلة من قصور األمراء.3
ا

 1مصطفى ،عادل (2017م) .أوهام العقل .القاهرة :مؤسسة هنداوي.
 2ديورانت ،قصة احلضارة ،ج ،17ص .37-36
 3برينسيبيه ،لورنس إم (2014م) .الثورة العلمية :مقدمة قصرية جدًّا .القاهرة :مؤسسة هنداوي.
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الفلسفة املدرسيّة :السكوالئيون
 -1تناقش العلماء النصارى فيما إذا كانت تعاليم أرسطو تعارض تعاليم الكنيسة .وقد ظهر
من جراء مناقشات هؤالء العلماء وكتاابهتم ميدان فكري أطلق عليه اسم املدرسية.1
 -2تُعرف الفلسفة األوربية الالتينية يف العصر الوسيط بتيار فكري هيمن على الثقافة
ابسم الفلسفة املدرسيّة ( ،)Scholasticismأي اليت كانت تعلّم يف املدارس .الفلسفة املدرسيَّة
هي الفلسفة املبنيّة على فلسفة أرسطو وتطالب إبخضاع الفلسفة للدين ،وإقامة صلة وثيقة بني
العقل وال ِّدين .وعليه فاملدرسية تعبري عن موقف فلسفي ديين أساسا ،هدفها التوفيق بني الدين
والفلسفة مع غلبة الطابع اإلمياين عليها ،فجعلت الفلسفة خادمة للدين،
واعتمدت الفلسفة املدرسية على أفكار الفلسفة اليواننية ،إضافة إل اعتمادها املطلق على
نصوص الكتاب املقدس ،وأتويله بغرض التوفيق بينهما من أجل أغراضها اخلاصة.2

 -3السكوالئيون أو امل ْدرسيون :هم فالسفة أتثروا أبفكار أرسطو وغريه ،ومن أشهرهم
القديس ِ
أنسلم ،وألربت األكرب ،وتوما األكويين ،ووليم األوكامي.
 -4كلمة أورجانون تعين اآللة (أي آلة الفكر) ،وهي عند املدرسيني اتباع منهج أرسطو
لكل مؤلفات أرسطو يف املنطق" .نشأت
ومنطقه كأداة للمعرفة" .األورجانون هو االسم اجلامع ِّ
الفلسفة املدرسية نتيجة لرتمجة أعمال أرسطو إل الالتينية ،وق ّدم املدرسيون مسامهات قيمة يف
تطور الفلسفة ،منها ما ق ّدموه من أعمال يف جمال فلسفة اللغة .حيث بينوا كيف ميكن
خلصائص اللغة أن تؤثر يف تصوران للعامل .كما أهنم ركزوا على أمهية املنطق يف البحوث
الفلسفية.3
 -5نشأت اجلامعات يف أوراب كثمرة للحركة املدرسية وهي حركة دينية فلسفية يف القرنني
امليالديني الثاين عشر والثالث عشر ،أي بعد عصور الظالم.

 1املوسوعة العربية العاملية ،العصور الوسطى.
 2سوسن بيطار ،الفلسفة يف العصر الوسيط .ج ،14ص  .670املوسوعة العربية :دمشق.
 3املوسوعة العربية العاملية ،الفلسفة.
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حرصا منهم على الدقة
 -6وما كان استخدام املدرسيني للتعريف والتقسيم والقياس إال ا
واملوضوعية ،وال شك أهنم ابلتزامهم التحليل املنطقي قد عملوا على منو العقل األورويب ووضوحه
وسداده ،ومل يسرف يف هذا املنهج إال املتأخرون منهم .صحيح أن الفلسفة املدرسية يف مجلتها
فلسفة نصرانية ،وغري صحيح أهنا اقتصرت على مسائل الدين ،فقد نظرت يف املسائل الطبيعية
والعقلية كأحسن ما ينظر فيها.1
 -7عرف املدرسيون كتاابت ابن رشد الشارح األكرب لكتب أرسطو.
 -8ال ميكن تفسري مذاهب الفلسفة احلديثة وفهم مصطلحاهتا بغري الرجوع إل املذاهب
املدرسية ،ومتيزت يف مصطلحاهتا وأغراضها وصياغتها ونتائجها بدقة وحجة ووضوح مل يعرفها
األقدمون أنفسهم ،وعلى ضوئها درسوا القانون الروماين ووضعوا الشريعة الكنسية فكانت من
خري ما متخض عنه العقل البشري .تعرف الفلسفة األوروبية يف العصر الوسيط ابسم الفلسفة
املدرسية ،وقد مرت ابألدوار الثالثة اليت مير هبا الكائن احلي ومظاهره ،وهي دور التكوين ،ودور
االكتمال ،ودور االحنالل.2

 1يوسف كرم (2014م) .اتريخ الفلسفة األوربية يف العصر الوسيط .القاهرة :اهلنداوي.
 2املرجع السابق.
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بناء اجلامعات واألكادمييات
كبريا يف نشأة اجلامعات ،واليوم،
مثل معظم حضارات العامل ،لعبت املؤسسات الدينية دورا ا
تستمد بعض تقاليد ونظم التعليم احلديثة يف أورواب أصوهلا من مدارس العصور الوسطى .لقد
أتسست معظم املدارس خالل هذه احلقبة على مبادئ دينية هبدف وحيد هو تدريب رجال
الدين ومتكني الكنيسة .ومن أقدم اجلامعات جامعة ابريس ،اليت أتسست عام 1150م ،وكان
هلا أساس مسيحي .ابإلضافة إل ذلك ،يوجد عدد من اجلامعات العلمانية ،مثل جامعة بولونيا
اإليطالية ،اليت أتسست عام 1088م.
ظهرت نواة اجلامعات احلديثة األوربية ألول مرة مقتبسة من نظام اجلامعات يف العامل
عددا من
اإلسالمي يف رأي البعض ،وكان ذلك يف شكل مجعيات أو نقاابت أو معاهد جتمع ا
العلماء .كانت جامعات جنوب أورواب ،ومتثله جامعة بولونيا يف إيطاليا ،وهي أقدم جامعات
أتسست يف عام 1100م تقريبا .وتكونت اجلامعات يف جنوب أورواب من نقاابت
أورواب ،وقد ّ
والطب.

متخصصة يف دراسة القانون
الطالب ومجعياهتم .وكانت معظم جامعات اجلنوب
ّ
موجودا حىت يومنا
وحبلول عام (1500م) كانت يف أورواب حوايل 80جامعة مازال بعضها
ا
هذا .1ويف النمسا تعود جذور جامعة فيينا وهي يف قلب أوراب إل عام 1365م حيث نشأت
يف عصر رودلف الرابع من أسرة هابسبورغ.
ولقد منت اجلامعات الناشئة يف الدول األوروبية يف العواصم وكانت ارهاصات الرخاء
االقتصادي عامال حامسا يف منوها وازدهارها فمهدت لعصر النهضة األوروبية وسطوع فكر
علمائها .تتفق املصادر التارخيية على أن معظم اجلامعات األوروبية طوال العصور الوسطى
استعانت ابلكتب العربية اليت متت ترمجتها ابعتبارها مقررات دراسية .ومن اجلدير ابلذكر أيضا
أن معظم اجلامعات العريقة عامليا ظهرت بداية ألغراض دينية ،وأن دراسة الطب واللغة أساس،
وأن مجيعها مل ترحب بتعليم املرأة إال يف العصور احلديثة كما أن فيها العديد من األقسام إل
اليوم متخصصة ابالستشراق .كل اجلامعات متر مبراحل تكوين ومتكني وضعف وضمور وأفول

 1املوسوعة العربية العاملية ،اجلامعة.
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يف بعض عصورها ،وإن صمود كثري من اجلامعات األوربية العريقة وصعودها حىت هذا اليوم
ظاهرة جديرة ابالعتبار.
مؤسسات الطب يف العصور الوسطى؛ مثل ُكلِّيَّة الطب يف سالرينو
كانت اجلامعة من َّ
(  )Salernoاإليطالية ،اليت يعود إنشاؤها إل أواخر القرن احلادي عشر امليالدي؛ ُكلِّيَّة لتدريب
األطباء .وكانت اجلامعات تضم ُكلِّيات خمتلفة ،ومعظمها كان حيتوي على كليات طب منذ
ِ
لتكمل كليات اآلداب والفلسفة وعلوم الدين والقانون .وعلى
البداية أو أُنشئت فيما بعدّ ،
الرغم من َّ
متخضت تلك احلركة عن ِطب
صغريا جدًّا فقد َّ
كثريا من كليات الطب كان ا
أن ا
مكتسب ابلتعلرم ،وأطباء حاصلني على تعليم جامعي .كان التدريس يف كليات الطب (طب
قائما يف البداية على دراسة نصوص املؤلِّفني الكالسيكيني واملسلمني ،وكانت
املكتبات) ا
املناظرات هي األساس ،وليس التدريب العملي أو التجربة .كانت إحدى النتائج املرتتِّبة على
مي املَِهين الذي ظل
خترج األطباء اجلُدد يف اجلامعة هي إضفاء الصبغة الرمسية على اهليكل اهلََر ِّ
قائما يف األوساط ال ِطّبية حىت القرن التاسع عشر امليالدي .وقد اقرتن التعليم املكلِّف والطويل
ا
اعتز هبا األطباء.1
األمد الذي قدَّمته اجلامعات ابملكانة املرموقة اليت طاملا َّ
وبدأت اجلامعات واملعاهد الربيطانية واألوربية مثل جامعة أكسفورد ،وكيمربدج ومنذ القرن
السادس عشر يرصدون ويدرسون ما أجنزه العرب يف نقل احلضارة اليواننية والرومانية بعد أيس
من معرفة تلك احلضارة بنصوصها األصلية .وقام علماء الغرب ابلتضحية ابلوقت واجلهد ،ودفع
ابملوهوبني لدراسة اللغات ،وشجع شراء الكتب الفكرية القابعة يف خزائن الشرق.2
يف هناية العصور الوسطى انتقل نظام العمل ابلشهادات من العرب إل أورواب يف عهد
فريدريك الثاين ( ،)1250-1210وحدث حتول تعليمي ضخم؛ ففي عهد فريدريك الثاين
ُمنِ َحت املدارس يف أورواب احل ّق يف أن متتحن خرجييها وأن ِجت َيزهم .وقد قام نظام منح
الرابع عشر امليالدي ،على أساس نظام النقاابت املهنية
الدَّرجات الذي َّ
ترسخ حبلول القرن َّ
فلعبت النقاابت العمالية دورا اجتماعيا مؤثرا ورافق ذلك قيام جامعات حضرية كمراكز ثقافية
 1ابينَم ،ويليام (2016م) .اتريخ الطب :مقدمة قصرية جدًّا .مؤسسة هنداوي.
 2تومر ،جريالد (2017م) .حكمة الشرق وعلومه .ترمجة أمحد الشليمي .عامل املعرفة :الكويت.
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ليحصل على درجة علمية أول ،ويصري
بديلة لألديرة الدينية .فكان الطالب يقضي فرتة تدريبية
ُ
صاحب مؤهالت مهنية .أما الدرجة العلميَّة الثَّانية فتمثِّل درجة األُستاذية وتُعد إجازة أو رخصة
معلما
للتَّدريس .ولنيل هذه الدرجة يقدم الطَّالب أطروحة
"أمنوذجا ا
ا
ممتازا" لعمله قبل أن يصبح ا
الصنعة .وإذا استمر الطَّالب يف حبث وتدريس القانون ،أو ال ِطّب ،أو الالهوت ،فرمبا ينال
يف َّ
لقب الدكتور .ومل يكن يسمح للنساء ابحلصول على درجات علمية حىت أواخر القرن التاسع
عشر امليالدي.1
وهكذا ففي القرن الثالث عشر سجلت كتب التاريخ أن اإلمرباطور فريدريك الثاين قد أقام
سوقاا لألدب والعلم والفلسفة يف بالطه يف جزيرة صقلية ،وأنه كان يدعو إل هذه السوق
املشاهري من الفالسفة العرب .وقد أسس مدرستني إحدامها للعلوم يف انبويل ،والثانية للطب يف
سالرينو ،مث انبثق عن هاتني املدرستني جامعة يف ابريس إل أن أنشأوا جامعة أكسفورد
الشهرية.2

 1املوسوعة العربية العاملية2004 ،م ،الدرجة اجلامعية ،دراكر ،بيرت (1422ه2001-م) .جمتمع ما بعد الرأمسالية.
 2يوسف مكي ،2019 ،الفكر قوة اترخيية .املوسوعة العربية العاملية ،فريدرك الثاين .ليونز ،جونثان (1431هـ-
2010م) .بيت احلكمة .الكويت :مركز البابطني للرتمجة.
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أشهر اجلامعات
ومن أشهر اجلامعات األوربية اليت أنشئت يف النصف الثاين من العصور الوسطى:
 -1جامعة بولونيا ( :)University of Bolognaمن أقدم جامعات العامل ،وأقدم جامعة
يف إيطاليا حيث أنشئت عام 1088م ،الزالت متارس وظيفتها اليوم ويؤمها الطلبة من أقطار
العامل .بدأت بتدريس اللغة والقانون لألوربيني أما اليوم ففيها العلوم النظرية والعلمية والتطبيقية.
 -2جامعة ابريس :من أعرق جامعات أوراب وكان كبار العلماء الذائعي الصيت يفدون إليها
من شىت بقاع أوراب منذ أكثر من  800سنة .وقد اكتملت االستعدادات ومت افتتاحها يف عام
1168م ،إالّ أهنا نضجت واستوت يف عام 1208م .ويف القرن الرابع عشر مل تقبل جامعة
ابريس إدخال دراسة أرسطو إال مفسرة يف شرح ابن رشد "ت 595هـ1198 /م".1
كانت فرنسا الزعيمة العقلية لقارة أوراب يف العصور الوسطى خالل القرنني الثاين عشر
والثالث عشر ،فقد أصبحت ملدارس كتدرائياهتا شهرة دولية عظيمة؛ وإذا كانت هذه املدارس
قد منت وازدهرت حىت أضحت جامعة عظيمة يف ابريس فأكرب الظن إن سبب هذا هو إن
التجارة الراحبة واألعمال املالية اليت توجد عادةا يف العاصمة قد جاءت إل تلك املدينة ابلثراء
الذي يغري العقول وإهنا كانت تقدم املال الذي حيتاجه العلم والفلسفة والفن .وكان األستاذ
( )magisterيف عامل الرتبية بباريس يف القرن الثاين عشر رجالا لديه إجازة كي يدرس .وكانت
هذه اإلجازة تعطى عادةا ابجملان لكل من قضى وقت ا كافي ا تلميذا ألستاذ مرخص بشرط أن
يوافق .هذا كان إدراك فن التدريس على هذا النحو ،أي األستاذ املعلم والصيب املتعلم ،من
األصول اليت قامت عليها اجلامعة .وظل لفظ جامعة يطبق منذ قرون على كل هيئة من عدة
أفراد "الصفوة املختارة من املدرسني" .انقسم مدرسو جامعة ابريس إل أربع كليات الالهوت،
والقانون الكنسي ،والطب ،والفنون .2وكان تقسيم الطلبة يتم حسب األصل اإلقليمي أو اللغة.
 -3جامعة أكسفورد ( 1249تقريبا) :وهي أصالا من أقدم اجلامعات اليت أُنشئت على
ِغرار نظام جامعة ابريس .ومنذ عام  1168م أخذ الطالب ينزحون من جامعة ابريس إل
إجنلرتا ،وتضاعف عددهم نتيجة ملا يشبه القطيعة اليت وقعت بني إجنلرتا وفرنسا يف ذلك الزمان.
 1دويدري ،رجاء (2000م) .البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العملية.
 2ديورانت ،قصة احلضارة ،ج ،17ص .37-36
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وكانت جامعة أكسفورد تضم كليات "أروقة" ،فيها كبار األساتذة عرب اترخيها العريق .ظهرت
الكليات املخصصة للنساء قبل بداية القرن العشرين ومل متنح اجلامعة درجات هلن حىت عام
1920م .ويف عام  ،1209كان يف أكسفورد ثالث آالف طالب ومدرس .وكان فيها أربع
كليات :كلية الفنون ،وكلية الالهوت ،وكلية الطب ،وكلية قانون الكنيسة .ولقد درس املريب
الشهري الفيلسوف جون لوك يف هذه اجلامعة.
 -4جامعة كامربيدج ( :(University of Cambridgأنشئت يف نفس الوقت تقريب ا الذي
أُنشئت فيه جامعة أُكسفورد .ويف كلتا اجلامعتني اإلجنليزيتني ،أكسفورد وكامربيدج ،كما هو
احلال يف جامعة ابريس ،كانت الدراسة الدينية العالية امتيازا مل يكن لغريها من اجلامعات.
تتضمن مكتبتها اليوم ماليني الكتب واملخطوطات .ويف عصر النهضة ألقى املريب إرازمس
جمموعة حماضرات يف هذه اجلامعة ،ودرس نيوتن يف هذه اجلامعة ،ونيوتن يعتربه الكثريون أعظم
عامل يف التاريخ .1وأيضا التحق فرانسيس بيكون جبامعة كامربيدج وهذا يعين أن اجلامعات -رغم
التحدايت -مهدت الطريق إلجناب العظماء ،ومنهم يف العصر احلديث ستيفن هوكنج ،وحممد
عبد السالم احلائز على جائزة نوبل يف الفيزايء .حصلت كامربيدج عام 1918م ،على لقب
أفضل اثين جامعة عامليا حسب تقرير التاميز.
 -5جامعة لشبونة :وهي أكرب وأقدم جامعة يف الربتغال ،وقد أُنشئت عام  ،1290كما
أُعيد أتسيسها يف عام  1772أوجدها امللك ( )King D. Dinisيف مدينة لشبونة وهي معنية
على حنو أكرب ابلبحث العلمي.
 -6جامعة هايدلربغ :وتسمى أيضا ( )Ruperto Carolaوهي أقدم اجلامعات األملانية
وأشهرها يف تلك األزمنة ،أتسست عام 1386م .استقطبت العلماء األملان وغريهم خاصة يف
علم الفيزايء ،واجلغرافيا ،واإلنسانيات واللغات مثل العربية ،وتقوم شهرهتا اليوم على ختصصها
الواسع يف البحوث .يف القرن السابع عشر امليالدي َد َرس يف هذه اجلامعة الراقية الفيلسوف
التشيكي جون آموس كومنيوس ،امللقب مبعلم األمم ،وأب التعليم احلديث .كانت مركز عجلة
للمفكرين املستقلني ،وتطورت تدرجييا لتكون معقالا لإلنسانية وفلسفتها وحركتها يف عصر

 1مور ،السري ابتريك (2014م) .أطلس الكون .ترمجة :آمنة حازم .ط ،1الكويت :مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
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النهضة ،متيزت ابلرجوع إل النصوص اإلغريقية والرومانية العتيقة ،لتستمد منها بذور القيم
الدميقراطية.
التحوالت الثقافية يف العصور الوسطى
 .1الثقافة القروسطية؛ ثقافة القرون الوسطى منت بنمو حركة التجارة واحلروب وانشاء
مراكز التعليم .إن ثقافة العصور الوسطى غنية ومتعددة كثريا ،فتطور النظام اإلقطاعي أدى إل
نشوء مراكز ثقافية انتشرت يف خمتلف األرجاء كان هلا عالقات وأتثريات متبادلة ،وبلغت فنون
دول عديدة يف أوراب وآسيا ومشايل إفريقيا شأوا عالي ا.1
" .2يف سنة  778أعلن شارملان رغبته يف اإلكثار من املدارس ،وطلب األساتذة من كل
صوب ،وابألخص من إيطاليا وإجنلرتا وإرلندا ،حيث كانت املدارس قد حفظت تراث اللغويني
ويسمى شارملان ابسم تشارلز األكرب وهو "أشهر حكام العصور
واألدابء والفالسفة".2
َّ
ووحدها
كبريا من أورواب الغربية َّ
الوسطى ،وشخصية رئيسية يف التاريخ األورويب .وقد احتل جزءاا ا
يف إمرباطورية واحدة عظيمة .أحيا شارملان الفكر السياسي والثقايف يف أورواب الذي كان قد
اندثر بعد سقوط اإلمرباطورية الرومانية الغربية يف القرن اخلامس امليالدي .وقد وضعت أنشطته
حجر األساس للحضارة األوروبية اليت ازدهرت يف أواخر العصور الوسطى.3
 .3تعلم (جريبرت) البااب سلفسرت الثاين (1003-940م) من املسلمني العلوم
والتكنولوجيا والعربية كطالب ابألندلس .ونشر معرفته يف أحناء أوراب .اهتم البااب سلفسرت الثاين
"بتطوير املخطوطات والتعريف ابملؤلفني القدامى ،وشغف سلفسرت ابلعلوم العربية ا ِإلسالمية اليت
ازدهرت يف عصره .فقد رحل إل أسبانيا وهو يف السابعة والعشرين من عمره ،ودرس يف املعاهد
ِ
أمرا
العربية يف قرطبة وقطلونيا وكان أمر التحاق أبناء علية القوم يف املعاهد العربية اإلسالمية ا
مألوفاا يف تلك الفرتة.4

 1هزي ،فريوز (2011م) .عصر النهضة ،العصر الوسيط .ج ،13ص  .237يف املوسوعة العربية ،دمشق.
 2يوسف كرم (2014م) .اتريخ الفلسفة األوربية يف العصر الوسيط .القاهرة :اهلنداوي.

 3املوسوعة العربية العاملية ،شارملان.2004 ،

 4املرجع السابق ،البااب سلفسرت.
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كبريا من املعرفة ،اليت
 .4أعاد االحتكاك املتزايد مع احلضارتني اإلسالمية والبيزنطية ا
قدرا ا
كانت قد فقدهتا أورواب منذ سقوط اإلمرباطورية الرومانية؛ فقد ترجم بعض العلماء كتاابت عربية
وإغريقية إل اللغة الالتينية ودرسوا معانيها .وغدا الكثري من العلماء على دراية مبؤلفات
الفيلسوف اإلغريقي أرسطو بفضل شروح الفيلسوف العريب ابن رشد وغريه من العلماء العرب
واملسلمني .وكان من بني كبار األساتذة والكتاب يف هذه الفرتة كل من بيرت أبيالرد ،وألربت
الكبري ،وتوما األكويين.1
 .5يشري عدد من الباحثني إل أنه يف القرن امليالدي العاشر وبداايت احلادي عشر كان
أتثري الرتبية العربية واضحا على مسرية الرتبية الغربية .وذلك عرب االحتكاك ابلعلماء املسلمني يف
مشال أفريقيا وأسبانيا (األندلس) .تعلم الرتبويون الغربيون تدرجييا طرائق جديدة يف التفكري حول
الرايضيات ،والعلوم الطبيعة ،والطب ،والفلسفة ومناهج البحث.
أحب النصارى جالينوس إلميانه ابلدين" ،كما أحبه املسلمون بعدئذ هلذا السبب عينه؛
ّ .6
لكن علماء
وقد فقدت أوراب كل كتاابته تقريبا يف أثناء الفوضى اليت أعقبت غزوات الربابرة ،و ّ
العرب حفظوها لبالد الشرق ،مث ترمجت هذه املؤلفات من اللغة العربية إل الالتينية يف القرن
يوجه إليه نقد،
السابع والقرون اليت تلته ،وأصبح جالينوس بعدئذ املرجع املعرتف به الذي ال ّ
فكان هو أرسطو الطب يف العصور الوسطى".2
 .7فكرة اخلطيئة األول وعقدة الذنب عند كبار املعلمني من مثل أوغسطني ولدت الشعور
أبن اإلنسان منذ مولده آمث شرير ،وضرورة اإلميان ابملنقذ الذي يضحي بنفسه إلنقاذ البشرية
أي اإلميان بعيسى كإله منقذ.
 .8تشجيع االهتمام ابألدب والقانون وقام بعض العلماء وخاصة يف القرن الثاين عشر
والثالث عشر برتمجة تراث اليوانن وبعض الكتاابت العربية مثل كتب الرازي والفارايب وابن سينا
وابن طفيل والغزايل وابن رشد الفلسفية والطبية.
 .9مل تكن سن طالب العصور الوسطى حمددة فقد يكون يف أي سن ،وقد يكون قسا أو
راهبا ممتازا أو رئيس دير أو اتجرا وقد يكون متزوجا أو غالما يف الثالثة عشر من عمره يثقله
 1املرجع السابق ،العصور الوسطى ،ابختصار.

 2ديورانت ،قصة احلضارة ،ج ،11ص .115
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عبء الكرامة املفاجئة اليت ألقيت عليه يف هذه السن .وكان هذا الطالب يذهب إل بولونيا أو
أورليان أو منبلييه ليصبح حمامي ا أو طبيب ا أو يذهب إل غري هذه من اجلامعات يف بعض
األحوال لكي يؤهل نفسه خلدمة احلكومة أو جيد لنفسه يف العادة جماالا يف الكنيسة .ومل يكن
يؤدي امتحاانا للدخول يف اجلامعة بل كل ما كان يطلب إليه أن يعرف اللغة الالتينية مع دفع
مبلغ زهيد لكل مدرس يدرس منهجه عليه .فإذا كان فقريا فإنه قد يستعني على ذلك مبنحة
دراسية أو مبعونة تسديها إليه قريته أو كنيسته .وكانت هناك آالف من هذه احلاالت.1
الر َّحال :فارس يدور يف البالد طلباا ملغامرات الفروسيّة والبطولة ،كما مت
.10
"الفارس َّ
تصويره يف األعمال الرومانسيّة يف القرون الوسطى ،هبدف إثبات شهامته وفروسيّته ،"2اليت تعترب
ركيزة الرتبية العسكرية.
كانت النخبة املثقفة تتلقف مثار الفكر اإلسالمي يف األندلس .ورد يف وثيقة
.11
قدمية أن "املسيحيني يعجبون بقصائد العرب وقصصهم وهم ال يدرسون مؤلفات فقهاء
املسلمني وفالسفتهم لريدوا عليها ويكذبوها بل ليتعلموا األساليب العربية الصحيحة األنيقة...
واحسراته! إن الشبان املسيحيني الذين اشتهروا مبواهبهم العقلية ال يعرفون علم ا وال أدابا وال لغة
غري علوم العرب آداهبم ولغتهم فهم يقبلون يف هنم على دراسة كتب العرب ويضعوهنا يف
مكتباهتم ،وينفقون يف سبيل مجعها أمواالا طائلة وهم أينما كانوا يتغنون مبديح علوم العرب".3
عاىن العامل النصراين من االضطهاد الديين لعدة قرون وكان احلرق والقتل عالج
.12
اهلرطقة 4يف العصر الوسيط والنهضة .كانت حمكمة التفتيش اإلسبانيّة تقوم بتفتيش كل خمزن
للكتب ،وأمرت إبحراق الكتب املوصومة ابهلرطقة .وظهرت يف عام  1000فرقة يف طولوز
تنكر املعجزات وقدرة التعميد (اغتسال رمزي ابملاء) على غسل الذنوب ،ووجود املسيح يف
القرابن املقدس ،وأتثري الصلوات للقديسني مث حوربوا ،وأحرق ثالثة عشر منهم أحياء يف عام
1023م.

 1املرجع السابق ،ج ،17ص .49
 2معجم اللغة العربية املعاصرة2008 ،م ،ج ،2ص .871
 3ديورانت 2002 ،م ،قصة احلضارة .ص  3075بتصرف.
 4ديوانت ،ج ،25قصة احلضارة ،ص .221 ،200 ،194 ،149
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يف العصور الوسطى يف أورواب بني القرنني اخلامس واخلامس عشر امليالديني،
.13
كان الناس يسخرون من املعاقني ( ،)Handicappedوينظرون إليهم بعني الريبة .واستخدمهم
بعض النبالء مهرجني .ومت إحراق الكثري منهم ظنا من الناس أبهنم سحرة.1
القديس أوغسطي
(430-354م)
"العامل كتاب ،ومن مل يسافر إمنا يقرأ صفحة واحدة فقط".
القديس أوغسطني وامسه الالتيـين أوريليـوس أوغسطينـوس من أبرز علماء وآابء الفكر
النصراين يف العصر الوسيط ولد يف اجلزائر -من أصول أمازيغية -ورحل إل روما وترك ترااث
إنسانيا ضخما بعد أن مر بعدة أطوار متناقضة أشد التناقض فتقلب بني نور اخلري وبني ظلمة
الشر ،وكتب بصراحة كاملة واندرة ازدواجية حياته؛ زالته وجمازفاته من زاوية ،وعباداته واشراقاته
من زاوية أخرى .ويف كل األحوال يعد القديس أوغسطني ( )Saint Augustineأحد أشهر
قادة الكنيسة النصرانية القدمية .آمن أن الرمزية ال احلرفية أساس فهم النصوص املقدسة وأن
العقيدة راحة عقلية ونفسية ودنيوية .من أشهر كتبه كتاب :االعرتافات ،ومدينة هللا.
كانت لكتاابت أوغسطني تداعيات متنوعة على الفكر الديين النصراين ،وظهرت أفكاره
أيضا يف تعاليم جون كالفن ومارتن لوثر واإلصالحيني الربوتستانتيني اآلخرين .وأثر على بعض
ا
الفالسفة من أمثال إميانويل كانط وبليس ابسكال .كان أوغسطني يعظ أبنه ليس مبقدور الناس
أن يغريوا أساليبهم اخلاطئة مامل تساعدهم عناية هللا .وكان يؤمن أبن هللا خيتار بعض األفراد فقط
لتلقي عنايته .وهذا االعتقاد يشكل جزءاا من مذهب يُدعى اجلربية أو االصطفاء .وكان يؤمن
أبن على الناس أن يوجهوا اهتمامهم إل هللا ،وأن ال تلهيهم اهتمامات الدنيا ومتعها .ويقدم
أطول كتاب ألوغسطني ،مدينة هللا ،اتريخ البشرية كصراع بني أولئك الذين يعتمدون على هللا،
وأولئك الذين يعتمدون على أنفسهم.2
وظف أوغسطني الفكر اليوانين لفهم الوجود وحتقيق التناغم بي الدين والفلسفة.
 1املوسوعة العربية العاملية ،املعاقون.
 2املوسوعة العربية العاملية ،أوغسطني ،القديس.
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فلسفته الرتبوية
يف الرتبية الروحية يقدم أوغسطني مناجاته لإلله كي تتهذب الروح ،وترتك مدينة األواثن
واملادية ،وتسري بقلبها حنو مدينة الرب ،فيؤكد أوغسطني على أن قوتنا يف حمبتنا ،وال تطمئن
أرواحنا حىت نطمئن ابلقرب من الرب .هذه الفلسفة الروحية مقدمة أساسية للوصول للمتعلم.
وانقش هذا القديس أمهية توليد التساؤل ،وضرورة التحلي بروح املرح ،والبحث عن احلكمة يف
العملية التعليمية .وجد أوغسطني أن الرتبية ابلعبادة هتب الفرد أنساقا قيمية جديدة من جهة،
وحتدد أولوايته احلياتية من جهة أخرى .ويف هذا السياق اإلمياين فإن حب املسيح أهم أصول
التعليم حبيث حيب التلميذ األمل ،ويتأمل احلب .دور املعلم أن يذكر الطالب وكأنه يعلم وال
يشعره أبنه جاهل أو غافل.
واستنادا إل الفكر األوغسطيين فإن علينا بناء احلوارات بكل تواضع مع املتعلم لنصل
وحنصل على األفضل .تطرق أوغسطني يف أكثر من موضع لطريقة التعليم احملببه لديه ،وكشف
أن اإلنسان ال يتعلم من اإلنسان ،بل مصادر التعلم :الرب والروح واملسيح .الكتساب املعرفة
العقلية حنتاج للنور الداخلي كي ميارس املعلم دوره .وظيفة املعلم تقدمي الدعم الالزم لتشجيع
الطالب على التعلم ،وليس دوره نقل املعلومات من عقله إل عقل الطلبة .إن وظيفة الطالب
مالزمة املعلم ولكن قوته يف ذاته لرتمجة توجيهات املعلم يف أرض الواقع .وفوق مجيع ما سبق
فإن قيمة اإلنسان ووزنه يف حبه لربه وفيما يبصر من نور داخل أعماقه.
وعلى ضوء فلسفة أوغسطني احلياتية العميقة فإن الكتابة وسيلة من وسائل الرتبية ال لتدوين
األفكار فحسب بل الشباع املشاعر ،وحتسني األمزجة ،وتسطري اخلربات ،وتقييد النظرات
الذاتية ،وتنظيم حياة الفرد .اعتىن هذا املفكر برتبية القلوب حبثا عن فرحة الروح ،ونور احلكمة،
وهرواب من مسوم القلق ،وهليب احلياة املادية اجلافة .العبادة تطهر القلوب ،وتصلح النيات ،وعليه
نعلم التلميذ تعليما يالمس قلبه ،ويصلح سلوكه كي يؤدي األشياء على أكمل وجه .من
خصال املعلم الصرب وايثار احلوارات املتواضعة ،وتشجيع الطلبة على التعبري عن مشاعرهم
وخماوفهم وتساؤالهتم .إن كتاابت أوغسطني عن املعلم والتعليم وطبيعة احلياة واحلصول على
السعادة مادة تربوية تعطينا تصورا عن القضااي الرتبوية يف العصور الوسطى حيث االنغماس يف
علوم اللغة والدين والروحانيّات ،وكتاابته أيضا حكاية أدبية عن جتربة إنسانية غري عادية.
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من أقوال أوغسطني اجليدة "العامل كتاب ،ومن مل يسافر إمنا يقرأ صفحة واحدة فقط".
ِ
عظيما" ،وعن الصداقة يقول" :ال ميكن أن تعرف حقيقة شخص ما إال
العقل احرت ااما ا
"احرتم َ
بعد مصادقته".
الفيلسوف وتضميناته الصوفية
اإلميان عند أوغسطني مصدر املعرفة ،ومنبع اليقني القائم على سلطة الكتاب املقدس،
فوضع أوغسطني منهجه يف املقولة الشهرية" :اعقل كي تؤمن ،وآمن كي تعقل" .فاالميان
ابحث عن العقل .وينقسم العامل عند أوغسطني إل عامل حمسوس ،وعامل معقول .واحلقيقة الثابتة
تشرق على العقل من العامل الروحي .يف جمال األخالق فإن حب اخلري هو املبدأ الديناميكي
األساسي لكل األخالق .وقد جند يف تراث أوغسطني على إرهاصات الكوجيتو الديكاريت (أان
أفكر إذا أان موجود) ،وبداايت مرحلة السعي للتوفيق بني اإلميان والعقل واجلمع بني الفلسفة
والالهوت .فأُعطي هبذا اجلمع البعد العاملي للمسيحية بعد تالقحها مع الفكر اليوانين ذي
الطابع األفالطوين .1وفيما يلي نوجز رأي ول ديورانت يف فلسفة القديس أوغسطني وتضميناهتا
الصوفية املتناثرة:
 -1إن أوغسطني بقلمه اخلصيب مل يكد يرتك مشكلة دينية أو سياسية إال جهر فيها برأيه
وحبثها يف رسائله البالغ عددها  230رسالة ،كتبها أبسلوب يفيض بقوة الشعور احلار،
وبعبارات خالبة استعمل فيها ألفاظا جديدة ،صاغتها من معينه الذي ال ينضب.
 -2أعلن كما أعلن الفيلسوف كانط ( )Kantأن الروح هي أكثر احلقائق كلها علم ا
بنفسها.
 -3عرب تعبريا واضحا عن النزعة املثالية القائلة إنه :ملا كانت املادة ال تعرف إال عن طريق
العقل فليس يف مقدوران من الناحية املنطقية أن هنبط ابلعقل فنجعله مادة.
 -4حبث يف حياء ودهاء طبيعة الزمن ،وسبق ديكارت إل قوله" :إين أفكر وهلذا أان
موجود".
 -5أشار إل مبحث شوبنهور يف أن اإلرادة ،ال العقل ،هي العنصر األساسي يف اإلنسان.

 1عالء الدين ،بكري (2018م) .أوغسطني (قديس) .املوسوعة العربية ،دمشق.
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 -6تُعد كتب أوغسطي من خري كتب األدب القدمي يف العامل كله .فاعرتافاته (حوال

عام 400م) هي أول ما كتب من الرتاجم الذاتية وأوسعها شهرة .والكتاب موجه إل هللا
مباشرة بوصفه توبة إليه من الذنوب صيغت يف مائة ألف كلمة .ويبدأ الكتاب بوصف ما اقرتفه
من الذنوب يف صباه ،مث يروي قصة هدايته بوضوح ،وتتخلل هذه القصة أحياانا نشوة قوية من
الصلوات واألدعية .إن االعرتافات كلها ستار اجلرمية ،ولكن يف اعرتافات أوغسطني ابلذات
إخالصا ذُهل منه العامل كله .وتلك صراحة وحتليل نفساين ال جندها عادة يف األساقفة.
 -7يعد كتابه االعرتافات خري كتبه كلها ،وهو قصة نفس بلغت أعلى درجات اإلميان
والسالم .وإان لنجد يف سطوره األول خالصة له كله" :لقد خلقتنا ايرب لنفسك ،ولن تعرف

قلوبنا الراحة حىت تسرتيح لديك .وإن الذين ال جيدون السرور يف كل شي خلقته لقوم فقدوا
عقوهلم".
 -8كتاابت أوغسطني فلسفة يف صورة اتريخ تدل على عمق تفكريه ،وبراعة أسلوبه .إنه
ألف بني العناصر الفلسفية والصوفية يف الداينة املسيحية ،وبعث فيها قوة مل تكن هلا من قبل،
فمهد بذلك الطريق لتومس األكويين وغريه .كانت حجج أوغسطني ضد الوثنية آخر رد ألعظم
جدل قام يف التاريخ .وكان القديس أوغسطي ينبوع التصوف الذي هنل منه الغرب ،وكانت
اعرتافاته مبثابة عودة الروح من الكائنات املخلوقة إل هللا .وقلما استطاع إنسان أن يطول حتدثه
إل الذات العلية كما طال حتدث أوغسطني إليها.
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توماس األكوين
(1274-1225م)
القديس توماس األكويين ( )Saint Thomas Aquinasإيطايل املولد ،ومن أسرة شريفة،
كان والده من النبالء األملان ،ولكن توماس ختلى عن الثراء لينال جنة اخللد .كذلك كانت
أمه من ساللة أمراء صقلية النورمان .شب على ضخامة اجلسم األملانية ،فكان كبري الرأس،
عريض الوجه ،أشقر الشعر ،هادائا جبده الذهين .درس يف دير قريب من مسقط رأسه ،وفيه
تلقى تومس تعليمه املبكر ،وملا بلغ الرابعة عشر من عمره بدأ دراسته يف جامعة انبويل مقرها
مدينة انبويل اإليطالية واستمرت هذه الدراسة مخس سنني؛ وكان يف اجلامعة ميخائيل اسكت
يرتجم مؤلفات ابن رشد إل اللغة الالتينية؛ ويعقوب األانضويل يرتجم مؤلفات هذا الفيلسوف
إل اللغة العربية؛ وبطرس اإليرلندي أحد أساتذة توماس الشديد التحمس ألرسطو .وكانت
هذه اجلامعة متوج ابملؤثرات اليواننية والعربية ،والعربية اليت تصطدم ابألفكار املسيحية.1
وكان الفيلسوف ألربت األكرب أحد معلمي األكويين ،فلما نُقل ألربت إل جامعة كولوين
تبعه تومس إليها ،وظل يدرس معه فيها حىت عام 1252م .وكان تومس يبدو بطيئا يف التعلم
يف بعض األحيان ،ولكن ألربت كان يدافع عنه ،ويتنبأ بعظمته .مث عاد بعدئذ إل ابريس
وأخذ يدرس فيها بعد أن انل درجة البكالوريوس يف علوم الدين ،وحذا يف هذا الوقت حذو
أستاذه فبدأ سلسلة من املؤلفات يعرف فيها فلسفة أرسطو يف ثياب مسيحية .وغادر ابريس يف
عام  1259ليدرس يف املعهد الذي أقامه الديوان البابوي .وطُلب إليه أن يصدر ترمجة التينية
ملؤلفات أرسطو من اللغة اليواننية مباشرة .ويف جامعة ابريس قامت ثورة تدعو إل فلسفة ابن
رشد ،فأرسل تومس ليقاوم هذه الدعوة فكتب يف وحدة العقل ضد فلسفة ابن رشد مث إل
إيطاليا بدعوة من شارل دوق أجنو ليعيد تنظيم جامعة انبويل.2
أتثر توماس كثريا أبستاذه ألربت الكبري .كان ألربت أحد أكثر املفكرين العامليني الذين ظهروا
خالل العصور الوسطى وتراوحت اهتماماته من العلوم الطبيعية إل الالهوت .قدم مسامهات يف
املنطق؛ علم النفس؛ امليتافيزيقيا؛ علم األرصاد اجلوية؛ علم املعادن؛ وعلم احليوان .كان إلربت
 1ديورانت ،قصة احلضارة ،ج ،17ص 116م.
 2ديورانت ،ج ،17ص 118م.
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منخرطا بشكل عميق يف حماولة الستيعاب فكر أرسطو بطريقة منظمة خمتلفة عن ترمجات
وتعليقات العرب الذين أدرجوا أفكارهم اخلاصة يف دراسة أرسطو .اطلع على إجنازات الفالسفة
العرب البارزين وكان لذلك أثره يف تطوير أفكاره اخلاصة يف الفلسفة.1
قام ألربت مع تلميذه األكثر ملعاانا وهو القديس توماس األكويين ابلتأثري يف الفكر النصراين.
يف حني رأى رفاق صف توماس أنه طالب عدمي العلم اعرتف به أستاذه ألربت كطالب
موهوب ،وسار معه "إل جامعة ابريس حيث الهوت القديس ألربت وفلسفته أزدهرات وتغري
األسلوب الذي كان يفكر به يف العامل .يف حني أن إلربت كتب العديد من األعمال العلمية،
كان أوال وقبل كل شيء وهو كاثوليكي يكتب عن الهوت وإميان الكنيسة الكاثوليكية .كان
إلربت من املوهوبني واستخدم هذه املوهبة يف خدمة الكنيسة واستخدم منطق العقل والتفكري
جبد .وقد كان ابحثا وعامل ا ابرع ا.
انعكس هذا كله على فكر توماس ليشق طريقه حنو اجملد يف الكتابة والوعظ والتنصري
والتدريس .ويف هذا السياق ظهر الدومينيكانيون الذين قاموا بتشكيل تنظيم "ديين روماين
كاثوليكي أسسه القديس األسباين دومينيك يف أواخر القرن الثالث عشر امليالدي .واالسم
الرمسي للتنظيم هو نظام الفراير القساوسة .واشتهر الدومينيكانيون أبهنم وعاظ ومدرسون
ومنصرون .وكان تنظيم الدومينيكانيني أول تنظيم يؤكد العمل الذهين ،إذ إن األنظمة السابقة قد
ركزت على األعمال اليدوية .وخالل جيل من قيام التنظيم ،ترأس الدومينيكانيون األقسام
الالهوتية يف كثري من اجلامعات الكبرية .ومن بني األعضاء ذوي الشهرة يف التنظيم القديس
ألربتوس ماجنوس [ألربت الكبري] والقديسة كاثرين السيناوية ،والقديس توما األكويين".2

1

Führer, Markus, "Albert the Great", The Stanford Encyclopedia of
Philosophy.
 2املوسوعة العربية العاملية ،الدومينيكانيون.
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اسهامات األكوين
لقد خلّف توماس وراءه ثروة ضخمة من اإلنتاج الفلسفي والالهويت ،كتب معظمها يف
العشرين عام ا األخرية من حياته الفكرية .وتبلغ مصنفاته مثانية وتسعني كتاابا ،يصل بعضها إل
ثالثة آالف صفحة .والتومائية ( )Thomismاجتاه رئيسي يف الفلسفة الكاثوليكية أسسه
األكويين ،وأخذت به على نطاق واسع املدارس املختلفة للرهبنة .واليوم يشهد العامل الغريب
حركات تومائية جديدة ( )new-thomismحياول أصحاهبا االرتداد إل نزعة األكويين املسيحية
1
حلل مشكالت اإلنسان املعاصر يف ضوء األصول العامة لفلسفته الالهوتية.
وكان الناس يالحظون أن األكويين يستطيع أن يكيف مواعظه لتالئم عقول زمالئه الرهبان
اجملدين يف الدرس ،أو عقول العامة .وكان بعيدا عن التكلف ،عدمي مطالب احلياة ،ال يسعى
إل ألقاب التعظيم ،ويرفض الرقي إل مناصب الكنيسة ،وقد انتشرت كتاابته يف مجيع العامل،
ولكنها ال حتتوي على كلمة واحدة انبية؛ وهو يواجه هبا كل حجة مقاومة لدينه ،ويقرعها
ابحلسىن ويف هدوء .وجرى على عادة زمانه وزاد عليها ،فكان يعرتف بصراحة مبا أيخذه عن
غريه ،فهو يقتبس من ابن سينا ،والغزال ،وابن رشد ،وابن جبريول ،وابن ميمون؛ وما من
شك يف أن أي طالب ال يستطيع فهم فلسفة القرن الثالث عشر املدرسية من غري أن يدرس ما
سبقها من فلسفات املسلمني واليهود .ويسرتشد يف املنطق وما بعد الطبيعة أبرسطو ،كان ينزع
إل مبادئ الصوفية يف اعرتافه أبن بعض العقائد املسيحية فوق متناول العقل البشري ،ويشاركهم
يف الشوق إل االحتاد مع هللا؛ ولكنه كان من مجاعة (العقليني) ألنه يفضل العقل على (القلب)
بوصفه أداة توصل إل احلقيقة.2
مثل أستاذه ألربت الكبري أتثر توماس اإلكويين أبرسطو ،وهو أحد أبرز املؤسسني للفلسفة
الواقعية املدرسية ،ولقد شارك توماس يف إقامة هذه الفلسفة واالعرتاف بكل من الطبيعة ،والقوة
اخلارقة للطبيعة ممثلة يف اإلله الذي خلق الوجود .هذه الفلسفة ذات طبيعة ثنائية بني اإلله
والطبيعة .أثر هذا اللون من الفلسفة فيما يتصل حبقيقة األلوهية على املدارس الفكرية والرتبوية.3
 1سوسن بيطار2018 ،م ،القديس توما األكويين .ج ،7ص  ،183املوسوعة العربية .دمشق.
 2ديورانت ،ج ،17ص  .121 ،120املستشرقون لنجيب العقيقي (.)130 /1
 3مدكور ،على (1421هـ 2001 -م) .مناهج الرتبية أسسها وتطبيقاهتا.
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وعلى الرغم من أن الراهب األملاىن ألربت الكبري وتلميذه الراهب توماس األكويىن هامجا بعض
اآلراء والتعاليم املنسوبة إل ابن رشد خطأ فقد انتفعا أكرب انتفاع أبدلته وبراهينه ىف التوفيق بني
الفلسفة أو العقل وبني الدين ،حىت ليسريان معه ىف طريق واحدة متبعني خطاه فيما قرر من
وحدانية هللا وتنزيهه عن كل نقيصة .1وعليه ،فإن "أورواب اكتشفت الفكر اإلسالمي يف مرحلتني
من اترخيها ،فكانت يف مرحلة القرون الوسطى قبل وبعد توماس األكويين تريد اكتشاف هذا
الفكر وترمجته ،من أجل إثراء ثقافتها ابلطريقة اليت أاتحت هلا فعالا تلك اخلطوات اليت َه َد ْهتا
إل حركة النهضة منذ أواخر القرن اخلامس عشر".2
كبريا وعده أعلى مرتبة من املوضوعات
وقد أول القديس توماس األكويين القانون
ا
اهتماما ا
السياسية األخرى .كما أسهم يف أطروحته الالهوتية اليت تعد من أهم كتاابته يف تطوير وشرح
نظرايت أرسطو هبدف التوفيق بينها وبني قيم النصرانية .وقد نوه األكويين أبمهية بعض حقوق
وواجبات األفراد يف العمليات احلكومية ،كما أكد على أمهية التزام احلكومة يف احلكم بني الناس
طب اقا هلذه احلقوق والواجبات .وميكن القول ِبن التزامه ِبمهية وضع قيود على تضخم
السلطة احلكومية ،قد أسهم يف وضع اللبنات األول لألسس الدستورية املعاصرة .وكان
توماس "على قناعة أبن على احلكومات واجباا ُخلُقياا جيب أن تؤديه يف حق رعاايها حىت تُـيَ ِّسر
هلم حياة قومية ،فكان جيهر ابلتحذير من َمغَبَّة اجلَْور على احلقوق املشروعة للرعااي ،كحقهم يف
احلياة والتعليم والعقيدة والتناسل".3

 1أمحد شوقي ضيف1995 ،م ،اتريخ األدب العريب .ج ،8ص .88
 2عمر عودة اخلطيب2004 ،م ،حملات يف الثقافة اإلسالمية ،ص .186
 3املوسوعة العربية العاملية2004 ،م ،العلوم السياسية ،توما األكويين.
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من مرتكزات األكوين
 -1قرن توماس األكويين الفلسفة ابلدفاع عن الدين وصبغ التعليم هبذه املزاوجة بني العلم
والفلسفة.
 -2ترتبط فلسفة توماس ابألخالق والفضائل والقوانني ويعتقد الباحثون أبمهية أفكار
األكويين وحضورها يف اجتاهات ومواثيق املسرية الفلسفية لأللفية الثالثة.
 -3ربط توماس الفلسفة واألخالق والقانون بيقظة الضمري .إن الضمري يشهد على صاحبه
أيضا يتهمه أو يعذبه أو يوخبه .وكل ذلك يتبع تطبيق املعرفة أو العلم
أو يُل ِزُمه أو حيثه ،وهو ا
على ما نقوم به .2دور الرتبية ايقاظ الضمري ،وتفعيل الوعي املستنري.
 -4إن دراسة الفلسفة ال هتدف إل الكشف عما فكر فيه اآلخرون بل تريد أن تصل إل
حقيقة األمور.3
 -5سخر توماس وقته وحماضراته وقلمه وأوراقه لكتابة آالف الصفحات يف بيان أثر اإلميان
الديين يف حياة البشر من جهة ،ومهامجة اإلحلاد من جهة أخرى.
 -6سعى األكويين حنو التوفيق بني الكنيسة وبني الفلسفة ،وأن املسيحية ال تتعارض مع
الفلسفة وهو أمر جديد يف الدوائر الالهوتية حينئذ فتشكلت الفلسفة "التوماوية"
"والسكوالستية"" ،والدومينيكية" على هذا األساس املعريف.
 -7اإلميان بقوة الدعاء .وكان من عادات األكويين قبل أن يلقي عظة أو حماضرة ،وقبل أن
جيلس للدرس أو التأليف ،أن يصلي؛ وكان زمالؤه الرهبان يظنون أنه مدين بعلمه إل صلواته
أكثر مما هو مدين به إل جهود عقله .وأان لنجد من حني إل حني على هامش خمطوطاته
دعوات صاحلات .ومن دعواته" :ولريفع هللا له تسبيحا غري منتقص صادر عن حواسنا وقلوبنا".
 -8املعرفة نور إهلي بعثه هللا يف اإلنسان ،وبغري هذا ال ميكن أن تكون.
 -9احلقيقة مطابقة الفكرة للشيء.
"وقصور علمنا يف حد ذاته دليل على وجود عامل فوق الطبيعي .ويكشف هللا
-10
لنا عن هذا العامل يف كتبه املقدسة؛ وكما أن من احلمق أن يقول الفالح إن نظرايت الفلسفة
1

 1معظم املرتكزات الواردة هنا مبثوثة يف كتاب ديورانت ،قصة احلضارة (.)190 /26
 2سرتوم ،بول (2014م) .الضمري :مقدمة خمتصرة جدا .الفصل الرابع :هل الضمري حق مدين؟
 3ديورانت ،قصة احلضارة ،ج ،17ص .121
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كاذبة ألنه يعجز عن فهمها ،كذلك يكون من احلمق أن يرفض اإلنسان اإلميان ابلوحي اإلهلي
حبجة أنه يبدو له يف بعض النقاط مناقض ا ملعلومات اإلنسان الطبيعية .وعلينا أن نثق أبنه لو
كانت معلوماتنا كاملة ،ملا كان مثة تناقض بني الوحي والفلسفة؛ ومن اخلطأ أن نقول إن قضية
ما ميكن أن تكون خاطئة يف الفلسفة وصحيحة يف الدين؛ ذلك أبن احلقائق كلها أتيت من عند
هللا وهي واحدة".
اهتم توماس ببحث املشاكل الفلسفية اليت يتضمنها علم النفس ،والصفحات
-11
اليت خيصصها هلذا املوضوع من أحسن ما يف كتابه من حتليل ،وهو يبدأ بفكرة إن الكائن احلي
عضوي يكون أجزاءه بنفسه وحيرك نفسه مبا فيه من قوة داخلية .وهذه القوة الداخلية املكونة
هي النفس.1
إن للنفس مخس صور أو قوى :النفس النباتية وهبا نطعم ،وننمو ،ونتكاثر؛
-12
والنفس احلاسة :وهبا نستقبل التنبيهات من العامل اخلارجي؛ والنفس املشتهية :وهبا نرغب ونريد،
والنفس احملركة :وهبا حتدث احلركة ،والنفس العاقلة :وهبا نفكر .واملعلومات كلها تبدأ ابحلواس.
واإلرادة أو الرغبة هي املوهبة اليت تستطيع هبا النفس أو القوة احليوية أن تتحرك حنو ما يرى
العقل أنه خري .ويعرف تومس اخلري كما يعرفه أرسطو أبنه "هو الشيء املرغوب فيه" .واجلمال
شكل من أشكال اخلري ،ألنه هو الذي تسر رؤيته.
والعقل خاضع لإلرادة ألن الرغبة تستطيع أن حتدد اجتاه الفكر .تتناسب احلرية
-13
تناسب ا مطردا مع درجات املعرفة ،والقدرة على االستدالل ،واحلكمة ،وعلى قدرة العقل أن
يعرض صورة صحيحة للحالة القائمة على اإلرادة؛ ومن ذلك يرى أن احلكماء وحدهم هم
األحرار حقا .وليس الذكاء خري مواهب النفس فحسب بل هو أيضا أعظمها قوة" :وطلب
احلكمة هو من بي مطالب اإلنسان كلها أكملها ،وأساها ،وأعظمها نفعاً ،وأجلبها
للسرور" .وعمل اإلنسان اخلليق به هو أن يفهم".
علم األخالق هو الفن والعلم اللذين يعدان اإلنسان لبلوغ هذه السعادة النهائية
-14
السرمدية؛ وميكن تعريف الطيبة اخللقية أو الفضيلة أبهنا السلوك املؤدي إل غاية اإلنسان احلقة
وهي أن يرى هللا .واإلنسان بطبعه ميال إل اخلري -املرغوب فيه.
 1ديورانت ،ج ،17ص .133
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عصى اإلنسان هللا بسبب خطأ حواء يف احلكم على ما هو خري ،وهو حيمل
-15
اآلن يف كل جيل وزر هذه اخلطيئة األول .وإذا كان توماس قد انغمس يف عقيدة اخلطيئة
األول ،وانغمس يف مبادئ أرسطو ،ويف اخلوف من النساء واعتزهلن اعتزاالا انشئا من حياة
األديرة ،فقد كان البد من أن يكون سيئ الظن ابلنساء؛ املرأة خملوق عاجز عارض ،وأن املرأة
هي انتصار املادة على الصورة؛ وهي من مث أضعف األوعية يف اجلسم ،والعقل ،واإلرادة.
وصف توماس األكويين السعي إل املال ،بعد الوفاء حباجيات اإلنسان ،أبنه
-16
"جشع آمث" ،وحكم أبن أية مقتنيات أو مدخرات فائضة عن احلاجة ،ختصص مبقتضى القانون
الطبيعي إلغاثة الفقراء وإسعافهم.1

 1معظم املرتكزات السابقة مبثوثة يف كتاب ديورانت ،قصة احلضارة (.)190 /26

122

أ.د .لطيفة الكندري أ.د .بدر ملك

الوجيز في تطور الفكر التربوي :مقاربات فلسفية

عصر النهضة األوروبية
َّهضة إل "حركة ثقافية كربى بدأت يف إيطاليا أوائل القرن الرابع عشر
يشري مصطلح َع ْ
صر النـ ْ
امليالدي ،مث انتشرت يف كل من إجنلرتا وفرنسا وأملانيا وهولندا وأسبانيا ،وبالد أخرى ،يف أواخر
القرن اخلامس عشر امليالدي .وسرعان ما انتهى عصر النهضة تدرجيياا يف القرن السابع عشر
امليالدي".1
نشأ عصر النهضة ( )Renaissanceيف وسط أوراب وغربيّها ،مث انتشرت أنواره الحق ا إل
ابقي أرجاء القارة .متيز بطابعه املدين ونزعته اإلنسانية الكالسيكية (،)classical Humanism
وتوجهه حنو إحياء اإلرث الثقايف اإلغريقي والروماين .وقد أتصلت جذور فكرة اإلحياء إبيطاليا
منذ عهد املعماري اإليطايل جوتو يف القرن الرابع عشر عندما نعت هبذا الوصف معلم ا جليله،
ومن مث كانت فكرة «البعث» مرتبطة أبذهان اإليطاليني بفكرة إحياء جمد روما القدمي .وبدأت
مرحلة انتقالية بني العصور الوسطى ،واألزمنة احلديثة ،وفيه تقاطع القدمي واجلديد .لذلك يتعذر
فرز أطوار النهضة وتصنيفها عالوة على وضع حدود بيّنة ملساحة انتشارها ودخوهلا يف بلدان
أخرى يف مرحلة الحقة .2النهضة إعادة اكتشاف ( )rediscoveryلرتاث اإلغريق والرومان.
العلمي ابتدأ يف إيطاليا
واملشهور أن عصر النَّهضة األوربيّة هو "عصر التجديد ّ
الفين و ّ
األديب و ّ
وعم أوراب يف القرنني اخلامس عشر والسادس عشر" .وتبعتها حركة قامت يف القرن التَّاسع عشر
َّ
السعي إل األفضل والتَّق ّدم يف جماالت العلم والفن واألدب وسواها وتطوير
هدفت إل َّ
أساليبها .وعصر االنبعاث هو عصر النَّهضة؛ هنضة بعد احنطاط.3
"واليوم ،هناك إمجاع على أن تعبري «عصر النهضة» يشري إل تغري عميق ودائم وحتول يف
الثقافة والسياسة والفن واجملتمع يف أورواب ما بني عامي  1400و .1600والكلمة تشري إل فرتة
مشوال من التجدد الثقايف ،وهي مشتقة من كلمة فرنسية تعين
من التاريخ ،وإل منوذج أكثر ا
«إحياء» .ومنذ القرن التاسع عشر ،استخدم هذا املصطلح لوصف فرتة من التاريخ األورويب

 1املوسوعة العربية العاملية2004 ،م ،عصر النهضة.
 2هزي ،فريوز (2011م) .عصر النهضة ،العصر الوسيط .ج ،13ص  .237يف املوسوعة العربية ،دمشق.
 3عمر وآخرون2008 ،م ،معجم اللغة العربية املعاصرة (.)222 /1( ،)2294 /3
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شهدت إحياء التقدير الفكري والفين للثقافة اليواننية-الرومانية ،والذي أدى إل ظهور
املؤسسات الفردية واالجتماعية والثقافية احلديثة اليت حتدد هوية الكثريين يف العامل الغريب اليوم".1
عوامل قيام النهضة األوربية
 -1أثر احلضارة العربية اإلسالمية؛
 -2ظهور املدن ،وتطور النشاط التجاري؛
 -3انتقال بعض علماء القسطنطينية إل إيطاليا؛
 -4اخرتاع الطباعة1450 ،م (تقريباا) اخرتاع جوتنربج للحرف املطبعي املتحرك؛
 -5تفكك البابوية وضعف الكنيسة؛
 -6االستقرار السياسي والسالم.
 -7إن النهضة واإلصالح الربوتستنيت ملارتن لوثر مها ينبوعا التاريخ احلديث ،واملصدران
املتنافسان للتجديد الفكري واخللقي الذي طرأ على احلياة احلديثة.2
 -8ظهور املفكرين الذين كانوا يعرفون ابلعلماء اإلنسانيني الذين كانوا متحررين من القيود
القدمية ،فقاموا إبحياء الرتاث اليوانين والروماين واستفادوا من املاضي يف نقد األوضاع الثقافية
والسياسية والدينية ،فأحدثوا ثورة علمية ،3أنتجت الفلسفة اإلنسانية على هيئة "اجتاه فكري
عام تشرتك فيه العديد من املذاهب الفلسفية واألدبية واألخالقية والعلمية" .ومن أعالمها
إرازمس وديكارت وجان جاك روسو وتوماس مور .أخذت النزعة اإلنسانية تقضي على
الفلسفة املدرسية4؛ ومن مظاهر هذه احلركة اذكاء روح العلوم التجريبية ،والعناية ابملناهج
البحثية.
 -9ازدهار الفنون وخاصة الرسم والنحت .قاد الرسامون واملثقفون عصر النهضة ال سيما يف
إيطاليا وتركوا عليها بصماهتم وهؤالء من أمثال مايكل أجنيلو (1564-1475م) ،ورفائيل
( ،)1520-1483وشكسبري (1616-1564م) .استفاد هؤالء من اسهامات ليوانردو
دافينشي (1519-1452م) ،وبوتشيلِّي (1510-1445م).
 1بروتون ،جريي (2014م) .عصر النهضة :مقدمة قصرية جدا .ط ،1مؤسسة هنداوي .القاهرة.
 2ديورانت ،قصة احلضارة2001 ،م ،ص  ،332 ،330ج ،27ص  ،5ج  ،27ص .254 ،12
 3انظر :أزواو ،فتح الدين (2007م) .حماضرات يف النهضة األوربية .جامعة حممد بوضياف (املسيلة).
 4ديورانت ،قصة احلضارة (.)289 /19
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لقد شهدت النهضة األوربية تغريات جوهرية يف احلياة األوربية من أمهها العناية
-10
ابللغات والرتمجة ،والتطلع للوحدة القومية؛ واملطالبة ابحلياة املدنية ورفض اهليمنة الدينية ،ودعم
حركات اإلصالح الربوتستانتية بقيادة مارتن لوثر؛ واالجتاه حنو اعالء شأن احلرية اإلنسانية،
وبناء املدارس واجلامعات.
إصالحات مارتن لوثر
قبل أكثر من مخسمائة عام بدأ اإلصالح الديين النصراين؛ قام األملاين الربوتستانيت :مارتن
لوثر ( )1546-1483( )Martin Lutherبنقد ممارسات الكنيسة نقدا الذعا ،وطالب إبزالة
الصور والتماثيل ،وترجم اإلجنيل إل اللهجة األملانية ليوسع ثقافة اجلمهور ،وساعده يف ذلك
اكتشاف الطباعة .ويف نفس اخلط هاجم لوثر صكوك الغفران ،وأجاز زواج الرهبان والراهبات،
وأابح الطالق ،وطالب الرهبان ابلزواج .كان حجه إل مدينة روما بداية لرؤية تناقضات رجال
الدين وفسادهم .ولعل من أوائل من استعمل كلمة التسامح حينئذ -لرتويج أفكاره -هو لوثر
يف القرن السادس عشر وسامهت أدبيات الفالسفة يف ترسيخ وتوسيع هذا االجتاه .من أولئك
املفكرين :إرازمس واسبينوزا وجون لوك وفولتري وجون استيورت ميل ممن طوروا وأشاعوا بذور قيم
التسامح الحقا.
نشأ مارتن لوثر املصلح الديين الشهري يف بيئة قاسية حيث التعليم ابلعصا ،والنربة القوية،
واحلياة القاسية ،ويف كربه حتدى صكوك الغفران ،ورفضها وبدأ يف التغيري اجلذري بدافع من
حب الدين ،وكسر احتكاره ،ورفض استغالله ملنافع شخصية .قد أحنى لوثر ابللوم على مدارس
ذلك العهد الثانوية اليت تركز على تعليم اللغات القدمية ،وقال إهنا تعلم الطالب "من الالتينية
الرديئة ما يكفي إلعداده قسيسا ومتكينه من تالوة القداس [الصالة اجلماعية يف الكنيسة] .ومع
ذلك يظل طوال حياته جهوالا مسكين ا ال يصلح لشيء.1
وصف لوثر والديه أبهنما من الفقراء ،ووصف نفسه أبنه ابن فالح ،لكن هذه الكلمات
توحي ابنطباع خاطئ عن طفولته .كان والده هانز ابن أحد املزارعني يف قرية صغرية ،لكن
تزوج من طبقة اجتماعية رفيعة ،إال
الد لوثر َّ
أقارب والدته كانوا من أعيان البلدة ،ومع أن هانز و َ
شق طريقه يف صناعة املناجم ،وهو ما تطلَّب منه استثمار أمواله اخلاصة يف العمل .رمبا كان
أنه َّ
 1ديورانت ،قصة احلضارة2001 ،م ،ص  ،332 ،330ج ،27ص  ،5ج  ،27ص .254 ،12
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هانز ابن فالح ،لكن مارتن نفسه أقام يف املدينة ومل جيرب ق ر
ط احلياة الريفية ،ورغم أنه شكا
عاىن فيه األ ََمَّريْن ،فإن هذا املستوى التعليمي مل يُعِدَّه
فيما ُ
تعليما سيئاا للغايةَ ،
بعد من أنه تلقَّى ا
أيضا كمدرس وكاتب ومرتجم وواعظ .اراتد لوثر حىت
لاللتحاق ابجلامعة وحسب ،بل للعمل ا
الرابعة عشرة من العمر مدرسة التينية ،لُِّقن فيها قواعد اللغة ،وتعلم مبادئ املنطق واخلطابة .ويف
عام 1497م تقريبا أ ِ
ُرسل إل مدينة ماجديبورج الكبرية مقر إقامة رئيس األساقفة.1
ا
ولقد أقام لوثر لعشر سنوات من حياته يف مدينة إيرفورت ،وأمضى هناك أربعة أعوام
ابجلامعة ،وستة أعوام ابلدير ،وقُـيِّد شأنه شأن الطالب املقبلني على الدراسة اجلامعية يف كلية
الفنون احلرة؛ حيث اجتاز اختبار البكالوراي عام 1502م ،وأهنى الدراسة أوائل عام ،1505
وتسلَّم أومسة املعلمني ابجلامعة ،وهي بريتة (قلنسوة مربعة الشكل) وخامت إصبع ،وهو ما َّأهله
مؤه اال للدراسة يف الكليات املهنية،
فضال على أنه صار َّ
إللقاء احملاضرات ،وعقد املناقشات ،ا
ككليات القانون والطب وعلوم الدين .ويف هناية املطاف أصبح لوثر ابلفعل أستا اذا ابجلامعة
تعني عليه الوفاءُ مبتطلبات منهج علم الهوت حت ُكمه الفلسفة املدرسية أو السكوالتية؛ اليت
َّ
2
أمسيت بذلك االسم الستخدامها يف املدارس واجلامعات.
أفكارا عصرية ،لكنه كان
"مل يكن مارتن لوثر كمفكر سياسي أو فلسفي أول َمن امتلك ا
ِ
آخر ُمصلِح ديين شهدته العصور الوسطى؛ ألن اإلصالحات اليت أجراها جنحت ،بينما عجز
اآلخرون عن تغيري املوقف العام داخل أورواب .فلوال قيام «حركة اإلصالح الديين» اليت فاقت
َ
آخر عاثر احلظ للكنيسة الرومانية يف العصور
شخص لوثر وأتباعه األوائل ،لظل لوثر جمرد انقد َ
اضعا على
الوسطى ،ورمبا كان سيُ َ
عدم شأن غريه من املصلحني املخلصني الذين خلَّفوا مريا ااث متو ا
3
أفضل تقدير".
وهكذا نشأ الفكر الربوتستانيت وتكاثر األتباع ،وكانت الرتبية والتعليم خري وسيلة لبث
االصالحات .ومل حيتك لوثر ابملسلمني ولكنه كان متابعا لتمدد اخلالفة العثمانية ،وعرف أن
القرآن الكرمي ال يقر النصرانية يف ربوبية عيسى ويرفض الكثري من املعتقدات الدارجة يف دينهم.
 1هندريكس ،سكوت (2014م) .مارتن لوثر :مقدمة قصرية جدا .ط ،1القاهرة :مؤسسة هنداوي.
 2املرجع السابق.
 3املرجع السابق.
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تتبع الفيلسوف ديورانت السلبيات الكبرية ملارتن لوثر ولكنه قال بعد بياهنا إن لوثر حطم
"بضرابت قبضته اخلشنة كعكة العادات وصدفة السلطة ،اليت كانت قد سدت الطريق يف وجه
حركة الفكر األورويب .وإذا كنا حنكم على عظمة املرء مبا له من نفوذ  -وهذا أقل اختبار
موضوعي يف وسعنا أن نلجأ إليه  -فإننا نستطيع أن نضع لوثر يف مصاف كوبرنيكوس وفولتري
وداروين ،ابعتبارهم من أقوى الشخصيات ،اليت ظهرت يف العامل احلديث".
هذه احلركة اإلصالحية اليت تزعمها لوثر اختلطت فيها العوامل االقتصادية والسياسية
واالجتماعية والدينية ،فقد أزكاها رغبة األمراء األملان يف االستيالء على أمالك الكنيسة
الكاثوليكية يف مقاطعاهتم ،كما أزكاها رغبة اإلمرباطور يف عدم تدخل البااب يف شؤونه .كما أن
رغبة امللك اإلجنليزي هنري الثامن يف طالق زوجته ،كانت أحد العوامل يف تبنيه منهجا
إصالحيا وخروجه على البااب .واكبت حركة مارتن لوثر حركة املوحدين ( )Unitariansأو
املناهضني للتثليث ولقد تعرض هؤالء املوحدون الهتامات من الكاثوليك والربوتستنت معا.
ِ
املوحدين األوروبيني تلك حركة دينية خالصة ،وإصالح ديين خالص مل ختتلط فيها
وحركة ّ
األطماع السياسية واالقتصادية واالجتماعية .بدليل أن هذه احلركة اختذت شكل املناظرات
واملناقشات الفكرية يف الغالب األعم ،ومل يلجأ القائمون عليها إل عقد حمالفات مع أمراء
أورواب ،أو مل ينجحوا يف ذلك .كما أهنم اختذوا إنشاء املدارس والكليات طريقا لبث دعوهتم.1
من أقواله ومعتقداته

2

 -1رأى مارتن لوثر أنه كلما زادت معارضة اإلصالح الديين ،ازداد يوم احلساب قُـ ْرااب،
وازدادت احلاجة إل املزيد من املقاومة والصالة؛ إلنقاذ عدد قليل على األقل من األرواح.
َّ -2
رفضا للسماح هلل أبن ينقذ ما تبقى من املؤمنني؛ من َمثَّ
عد لوثر كل ما هدَّد أهدافه ا
سيطرت النزاعات بينه وبني خصومه على حياته ،وصارت مرتبطة بفكرة قُـ ْرب هناية العامل.
 -3قال لوثر :ال شك أن علينا أن نتضرع على الدوام إل هللا ،ولكن علينا أن نفعل ذلك
موقنني ومؤمنني أبنه يسمع دعاءان ،وإال كان دعاؤان غري ُجم ٍد.

 1انظر :ديورانت ،ملحق ،ص  .8املكتبة الشاملة.
 2االقتباسات من :هندريكس ،سكوت (2014م) .مارتن لوثر :مقدمة قصرية جدا .ط ،1القاهرة :مؤسسة هنداوي.
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 -4وصف لوثر الزواج أبنه أحد املنظومات الصادقة اليت أوجدها هللا للبشر إل جانب
احلكومات والكنائس .وأمسى هذه املنظومات الثالث من اجملتمع ابملنظومات املسيحية احلقة؛
ألن الزواج والعمل احلكومي والعبادات العامة أرفع منزلة من العزوبية واعتزال احلياة العامة
واالنعزال يف خنبة مرتهبنة.
 -5الزواج شأن دنيوي جسدي كشئون الدنيا األخرى .وكما جيوز يل أن آ ُك َل مع الوثين أو
أيضا أن أتزوج منهم وأستمر يف هذا الزواج.
اليهودي أو الرتكي أو املهرطق ،جيوز يل ا
 -6الوثين شأنه شأن أي رجل أو امرأة ،من خملوقات هللا املكرمة.
 -7عشق لوثر املوسيقى ،وكان ماهرا يف املوسيقى ،ووصفها أبهنا هبة إهلية رائعة ال تقل
مرتبة إال على علم الالهوت .وروى زوار آل لوثر أنه كان ميضي بعض األمسيات يف إنشاد
األغاين مع أبنائه وطالبه وضيوفه ،إن حب لوثر للغناء مل يعرف احلدود.
 -8استخدم لوثر يف كتاابته األخرية ابألخص هلجةا شرسةا وفظةا يف بعض األحيان يف
صور فيهم اخلصومة .وصف نفسه بدقة أبنه
مواجهة خصومه ،سواء خصومه الفعليني أو َمن تَ َّ
حطَّاب خشن ،مهمته هي اقتالع جذور األشجار اجملتثة وجذوعها ،واستئصال األشواك ،وردم
الربك املوحلة ،ومتهيد الطرق.
 -9أصر لوثر على أمهية انشاء املدارس لتعليم األطفال القراءة وسح ابستعمال اللهجة
احمللية يف تعلم املسائل الدينية يف الكنائس واملدارس دون االلتزام ابللغة الالتينية.
وعلى الرغم من نقده لألمراء املستبدينَ ،جعلت احلركات الشعبية الداعية إل
-10
التحرر والعدالة االجتماعية إيعاز لوثر بذبح الفالحني املتمردين يبدو احنرافاا عن رسالة املسيح.
أما أكثر ما أضر بِلُوثر فهو اهلولوكوست واستخدام آلة الدعاية النازية لتصرحياته املناهضة
لليهود ،مما جعل ثوراته املعادية للسامية تكاد تكون ممنوعة الذكر.
كان ن ْقد لوثر لإلسالم أقل حدة من نقده لليهودية ،رغم أن جيوش املسلمني
-11
هتديدا حقيقيًّا ألورواب الوسطى .كان أغلب ما عرفه لوثر عن اإلسالم مست اقى
العثمانية مثَّلت ا
من ُكتَّاب العصور الوسطى ،لكنه كتب هو وميالنشتون مقدمة لرتمجة التينية منقَّحة للقرآن
نُ ِشرت يف مدينة ابزل عام  .1542وانقشت كتاابته األخرى ردة الفعل املسيحية املالئمة
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للتهديد الرتكي ،وعقدت مقارانت بني اإلسالم واملسيحية ،لكن القليل فقط من كتاابت لوثر
َّسم ابألصالة.
ات َ
أيضا هبذا" :لقد وهبين املسيح هذه املرأة؛
-12
قال لوثر :عندما تعانق زوجتك ف ِّكر ا
أفضل خملوقات هللا ،فله احلمد واجملد".
"الزواج فضيلة حممودة؛ ألنه يثمر األطفال واإلخالص واحلب .لكن فائدته
-13
وصف استحقاقاا أبهنا أعظم فضائل الزواج؛ مبعىن أن ًّ
كال
اجلسدية ا
أيضا من املنافع الثمينة ،وتُ َ
اآلخر ،وأن يعهد إليه بكل ما له على األرض ،حىت
من الزوجني يستطيع أن يعتمد على َ
يطمئن إل زوجه كما يطمئن إل نفسه".
كتب لوثر إل صديقه لينك :أان عن نفسي أمتىن أن تكون ساعة انتقايل إل هللا
-14
احرص على الدعاء يل
ساعة طيبة .أشعر ابلرضا والتعب ،وليس َّ
لدي شيء َ
آخر .لكن ْ
إبخالص أبن يقبض هللا روحي إليه يف سالم .ال أترك كنيستنا يف وضع هزيل ،بل إهنا تزدهر
يوما بعد يوم بفضل جهود العديد من القساوسة املمتازين
ابلتعاليم النقية الصحيحة ،وتنمو ا
املخلصني.
ويف الرتبية الدينية والسياسية جاءت نصيحة لوثر ألتباعه "اعكفوا على العمل
-15
درسوا وحتدَّثوا واكتبوا ِ
اآلخرين على نشرهِّ .
وعظوا أبن
اآلن؛ انشروا الكتاب املقدس وساعدوا َ
وحثوا الناس على هجر مناصب القسيسني واألديرة والرهبنة وامنعوهم
قوانني البشر ال قيمة هلاُ .
منها ،وحثوا َمن مل يرتكها منهم على تركها .وال ُخت ِرجوا املزيد من أموالكم ألوامر اببوية أو مشوع
أو أجراس أو ألواح نذر أو كنائس ،بل أذيعوا أن احلياة املسيحية قوامها اإلميان واحلب.
َرفعت تقنية الطباعة املستحدثة آنذاك نسبةَ املتعلمي ،فاقتىن عدد كبري
-16
منهم للمرة األول األانجيل اخلاصة هبم ،وقرءوها ببيوهتم ،ومحلوها معهم يف أسفارهم.
سرا أو علنًا.
واستمر الكاثوليكيون يف العيش يف هذه البلدان ًّ
وما زال معظم أتباع املذهب اللوثري يعيشون يف البلدان األوروبية اليت أيَّدت
-17
حركة اإلصالح الديين  -أملانيا ،والنرويج ،والسويد ،وفنلندا ،ودول البلطيق  -وتعود أصول
معظم أتباع املذهب اللوثري أبمريكا الشمالية إل املهاجرين من هذه البلدان.
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أ ُِعيد اكتشاف شخصية لوثر يف القرن العشرين مبناهج البحث العلمي احلديثة
-18
عرب استخدام حماضرات لوثر اليت متت استعادهتا وحتريرها ونشرها.
-19

من وقت أتسيسها األول جند أن حركة مارتن لوثر اعتنت ابملدارس للبني

والبنات على نطاق واسع ولكن مكاسب اإلانث كانت حمدودة ألن املدارس املعنية
ابلدراسات العليا كانت مغلقة يف وجه اإلانث كما هو الوضع يف املاضي.
اليسوعيون وأصول التدريس
"أعطين طفال حىت يبلغ السابعة ،وسأعطيك الرجل" هذا ما يضمنه الرهبان اليسوعيون.
اليسوعيون ( )Jesuitsويسمون أيضا جمتمع يسوع (املسيح) ،ويسمون "اجلوزويت"،
وتضم اجلمعية جمموعة رهبان من الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ظهروا يف القرن السادس عشر
علي يد القديس أغناطيوس لويوال ( .)Ignatius Loyolaهدفهم نشر الدين ابلوعظ والتعليم
عاما .وقد كانت الثقافة منذ
وبناء املنشآت التعليمية ،تستغرق الدراسة األكادميية قرابة  12ا
البداية النشاط الرئيس هلذه الرهبنة ،فقدمت إسهامات ابرزة للعلوم الالهوتية وغري الالهوتية
كثريا من املستكشفني واملنصرين
على حد سواء كما تشري املراجع املعنية هبذا الشأن ،وقدمت ا

والعلماء واجلامعات 1واملكتبات .عُرف اليسوعيون يف الغرب والشرق العريب بعنايتهم الكبرية

مبجال التعليم على وجه اخلصوص.
أثرت هذه احلركة بعمق يف الرتبية وساندت احلركة اإلنسانية وعمقت هذا االجتاه بقوة
مؤسساهتا التعليمية اليت انطلقت يف عام 1547م يف صقلية .قام اليسوعيون ببناء مدارس
ومعاهد وجامعات وجعلوا النشاط التعليمي من أبرز أنشطتهم يف أوراب .ومن الناحية الدينية فإن
احلركة اليَ ُسوعيَّة :حركة دينيّة ّاجتاهها الغالب هو االعتقاد يف جميء املسيح أو املنقذ املنتظر.
كان اهلدف الرئيس لليسوعيني احلج إل األراضي املقدسة والتبشري فيها ،بيد أن احلرب مع
العثمانيني وقفت عائقا أمام الوصول إل األراضي املقدسة .وأسسوا مدارس وكليات يف أرجاء
أوراب ،وظلوا حنو  150عام ا رواد الثقافة األوربية ،ومع إطاللة عام  1640كان لليسوعيني أكثر
من  500كلية يف خمتلف أحناء أوراب ،وبعد حنو قرن من الزمن ازداد عدد كلياهتم ليصل إل أكثر
 1عيسى ،غسان (2011م) .اليسوعيون .يف :املوسوعة العربية .اجمللد ،22 ،ص  .514-512دمشق.
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من  650كلية ،فضالا عن أن الرهبنة كانت مسؤولة عن  24جامعة ،كما مت أتسيس أكثر من
 200معهد الهويت ومدرسة يسوعية  .1وجعلوا الفلسفة األرسطية ،والعلوم الطبيعية يف
الدراسات اجلامعية فقط.
ابرزا
انتشر اليسوعيون يف العامل على طول الطرق التجارية ،منشئني ألنفسهم
حضورا ا
ا
(ومدارس ابلطبع) يف الصني واهلند واألمريكتني ،وأول شبكة مراسلة عاملية .نقلت هذه الشبكة
إل روما كل شيء بدءاا من العينات البيولوجية ،واملالحظات الفلكية ،واملعلومات اجلغرافية،
وصوال إل اإلنتاج الثقايف والتقارير الشاملة عن معارف السكان األصليني وعاداهتم ومعتقداهتم.
ا
يعرب التوجه اليسوعي يف دراسات العلوم والرايضيات عن شعار اليسوعيني «رؤية الرب يف كل
ِّ
قاصرا عليهم؛ فالواقع أنه كان
شيء» .ومع أن اليسوعيني أكدوا على هذا الدافع ،فإنه مل يكن ا
أساسا للثورة العلمية أبكملها.2
ا
ولقد اخنرط اجلزويت يف مهنة التعليم ملكافحة الربوتستانتية من أتباع مارتن لوثر ،ولقد
"وجهت ثقافة
جاءت مناهجهم الدراسية اليت وضعها لتحقق للطالب ثقافة دينية ومهنيةُ .
اليسوعيني يف مرحلة «حركة اإلصالح املقابل» إل تعزيز الكاثوليكية الرومانية يف مواجهة انتشار
الربوتسنتية .وقد تركز االهتمام الرئيسي لليسوعيني على تثقيف النبالء وأصحاب الثروات ،مع
أهنم تولوا إدارات مدارس جتارية ،ومدارس للفقراء يف أماكن بعثاهتم التبشريية" .3لقد سامهت
األنشطة التعليمية السابقة يف قوة انتشار نفوذ اليسوعية اليت كانت رغم رهبانيتها الظاهرة ذات
مسحة علمية ،وتوجهات تنصريية يف العامل اإلسالمي ُمسيت مدارس "تبشريية".
"وقد اضطرهتم قلة عددهم إل ترك تعليم األطفال لغريهم ،أما هم فركزوا جهودهم على
التعليم الثانوي ،وإذ وجدوا أن اجلامعات قد سبقتهم يف اهليمنة عليها طرق دينية أخرى أو
السلطة الزمنية أو رجال الدين الربوتستنت ،فقد نظموا كلهم كليات خاصة ،وحاولوا تدريب
شبان مثقفني ليكونوا مراكز للتأثري يف اجليل التايل .وهكذا أصبحوا أعظم املربي يف زماهنم.

 1عيسى ،غسان (2011م) .اليسوعيون .يف :املوسوعة العربية .اجمللد ،22 ،ص  .514-512دمشق.
 2برينسيبيه ،لورنس (2014م) .الثورة العلمية :مقدمة قصرية جدًّا .القاهرة :مؤسسة هنداوي.
 3عيسى ،غسان (2011م) .اليسوعيون .يف :املوسوعة العربية .اجمللد ،22 ،ص  .514-512دمشق.
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لقد أنشئوا يف نقط هامة يف أوراب معاهد دنيا-تقابل اجلمنازيوم األملاين والليسيه الفرنسية-
وكليات عليا".1
واستطاع اليسوعيون "أحياانا أن يتسلموا جامعات موجودة فعالا .وروعوا منافسيهم بتعليمهم
التالميذ جماانا .وأكرب الظن أن منهج الدراسة الذي وضعوه يدين ابلفضل للمدارس اليت أنشأها
يف هولندا وأملانيا "إخوان احلياة املشرتكة" ،وألكادمييات أملانيا وإيطاليا اإلنسانية .وكان هذا
املنهج يقوم على اآلداب القدمية ويدرس ابلالتينية ،أما استعمال اللغة القومية فمحظور على
الطلبة إال يف العطالت ،وأعيدت دراسة الفلسفة الكالمية يف الفرق العليا .وزيد االهتمام برتبية
اخللق-أي الفضائل والعادات -وربط من جديد بني هذه الرتبية وبني العقيدة الدينية ،وغرس
اإلميان التقليدي يف التالميذ ،فأشرهبم نظام من الصالة ،والتأمل ،واالعرتاف ،والتناول،
والقداس ،والالهوت ،سالمة يف العقيدة قل معها من احنرف منهم يف القرن السادس عشر عن
هذا السبيل" .على الرغم من أن هذا النظام التعليمي "كانت فيه مآخذ خطرية ،فهو مفرط يف
االعتماد على الذاكرة ،مثبط لألصالة ،انقص يف العلوم كغريه من مناهج ذلك العهد ،وقد ن ّقى
التاريخ حتقيق ا للهيمنة على احلاضر .وعلى ذلك فإننا جند مفكرا ذا نزعة استقاللية قوية مثل
فرانسس بيكون يبادر إل القول يف مدارس اليسوعيني" ،وودت لو كانت هذه املدارس مدارسنا
ولو بوضعها الراهن".2
وميضي املؤرخ الفيلسوف ديورانت ليقدم ومضات عن احلركة التعليمية األوربية وتقليص نفوذ
اليسوعيون تعليميا فيقول كان بني الصراعات الكثرية األساسية اليت شهدهتا فرنسا يف القرن
الثامن عشر ،حماولة الكنيسة االحتفاظ بسيطرهتا على التعليم ،إل جانب حماولة الفالسفة
وغريهم إهناء هذه السيطرة والقضاء عليها .وبلغ الصراع ذروته بطرد اليسوعيني من فرنسا يف
 ،1762وأتميم املدارس الفرنسية ،وغلبة التعليم العلماين يف الثورة الفرنسية .وبعد الثورة
الفرنسية تولت الدولة يف فرنسا اإلشراف على التعليم بدالا من الكنيسة ،وعمدت الدولة إل أن
جتعل من هذه املدارس مراكز تربوية لتنمية الذكاء وتعميق األخالق ،وترسيخ الوطنية .وقامت
إبعادة تنظيم التعليم حىت حيدث التق ّدم الدائم املستمر يف جمال التنوير .ويف سنة 1793م صدر
 1ول ديورانت ،قصة احلضارة ( .)225 /27انظر املوسوعة العربية العاملية ،اليسوعيون.
 2ول ديورانت ،قصة احلضارة (.)226-225 /27
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بيان جبعل التعليم االبتدائي جمانيا وإلزاميا لألوالد كلهم .أما البنات فكان من املتوقع أن تعلمهن
أمهاهتن أو يتلقون التعليم يف األديرة أو على يد معلمني خصوصيني.
ويف اخلتام وبناء على احلقائق السابقة ،فإن التأثري األوسع نطاقاا لليسوعيني كان يكمن يف
مئات املدارس والكليات اليت أنشئوها خالل السنوات األول من وجودهم .وقام علم أصول
التدريس لدى اليسوعيني على أسلوب مبتكر للتدريس ووضع املناهج .وهو أسلوب احتفظ
أبمهية النظم األرسطية ،غري أنه اقرتن برتكيز جديد على الرايضيات والعلوم .وحبلول عام 1700
كانت أكثر من نصف درجات األستاذية يف الرايضيات يف أيدي اليسوعيني ،وكانت قد
انتشرت مدارسهم يف عدة دول حول العامل .وغالباا كانت مدارس اليسوعيني األول يف تدريس
فضال عن أهنا علَّمت الكثري من
بعض األفكار العلمية اجلديدة املرتبطة ابلثورة العلمية ،ا
املفكرين 1واملستكشفني.
ويف القرن السابع عشر اطلع اآلابء اليسوعيون أوراب على الثقافة الصينية برتمجة روائعها فتأثر
األدب الفرنسي ببعض التيارات اليت انتهت إليه من الشرق والسيما الشرق العريب ،وتناول
معظم أدابء فرنسا موضوعاته .ولليسوعيني تواجدهم التارخيي يف لبنان؛ كلية القديس يوسف
اليسوعية وغريها من املؤسسات التعليمية اليت مرت ومتر يف أطوار خمتلفة .وقدموا الشرق ،منذ
القرن السابع عشر :حلب ( )1625وصيدا ( )1644وطرابلس ( )1645وبعد إلغاء
رهبانيتهم ( )1814 - 1773عادوا إل بريوت ( )1831وبكفيا ( )1833وغزير ()1846
واإلسكندرية ( )1881والقاهرة ( )1879مث تفرقوا بني أقطار الشرق وشيدوا فيها األداير
واملدارس ،وخصوا بريوت مبطبعة ومكتبة وجريدة وجمالت .رحل الفيلسوف الفرنسي رينان إل
املشرق ونزل بلبنان  -حيث صنف كتابه حياة يسوع يف دير اآلابء اليسوعيني .2وخترج من
اجلامعة اليسوعية "جامعة القديس يوسف" اليت أتسست يف عام 1875م سبعة رؤساء مجهورية
يف لبنان وعدد من الشعراء الكبار.3

 1برينسيبيه ،لورنس (2014م) .الثورة العلمية :مقدمة قصرية جدًّا .القاهرة :مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة.
 2املستشرقون لنجيب العقيقي ( ،)202 /1( ،)1058 /3( ،)168 /1ابختصار.
 3أمحد الفرحات ، 2019 ،عندما يفقد التعليم العايل قدرته على كسر التنميط .جملة الفيصل ،العددان ،510-509
ص .26

133

أ.د .لطيفة الكندري أ.د .بدر ملك

الوجيز في تطور الفكر التربوي :مقاربات فلسفية

التطورات من النهضة إل العصر احلديث
 -1ميثل عصر النهضة تلك الفرتة من اتريخ أورواب اليت سادت فيها روح االهتمام ابلعامل
واالستقالل والنفوذ .لقد بدأت النهضة يف إيطاليا خالل القرن الرابع عشر امليالدي وعمت
أرجاء أورواب خالل القرنني اخلامس عشر والسادس عشر امليالديني حيث بدأت حركة إعادة
النظر يف املعرفة .خالل عصر النهضة بدأ الكالسيكيون يف املناداة إبحياء الثقافتي اإلغريقية
والرومانية القدميتني بدالا من ثقافة العصور الوسطى .لقد اعتقد اإلنسانيون التقليديرون أن أهم
متاما كما رأى األثينيون القدماء ،ولذلك فقد عدوا
أهداف الرتبية والتعليم إعداد املثقف ،ا
مدارس الساحات اإلغريقية أفضل املدارس.1
 -2كانت السلطة الدينية تسيطر على أمور التعليم يف األقطار ،وأدار رجال الدين معظم
جماالت التعليم حتت إشراف الدولة .ويف معظم اجلامعات تقريب ا ،كان مطلوابا من املعلمني
والطلبة أن يعتنقوا املذهب الرمسي ،وكانت الدولة والكنيسة كلتامها حتد من احلرية اجلامعية
بدرجة كبرية .وقضت اخلالفات الدينية على الصبغة العلمية للجامعات ،فاحنصر الطلبة األسبان
يف أسبانيا ،ومل يعد الطلبة اإلجنليز يلتحقون جبامعة ابريس .وظلت أكسفورد حىت 1871
تفرض على طالب الدرجة اجلامعية ،املوافقة على مواد الكنيسة الرمسية .ومال الفكر األصيل
اخلالق إل االختفاء من بعض اجلامعات ،والتمس ملجأ يف األكادمييات اخلاصة والدراسات
غري النظامية أو غري النمطية .وسرعان ما أتسست الحقا مجعيات ثقافية يف إجنلرتا وفرنسا
وأملانيا بعثت الروح العلمية امللهمة يف العلوم ووضعت األسس الفكرية والتكنولوجية للعامل
احلديث.2
 -3نشأت املدارس يف أورواب خالل القرنني الرابع عشر واخلامس عشر امليالديني ،وقبلت
أطفال الطبقات العليا ،وتعلموا فيها اللغتني اإلغريقية والالتينية واآلداب القدمية ،ابإلضافة إل
اآلداب العامة والرتبية البدنية .ومبرور الزمن تطورت هذه املدارس ِّ
لتكون املدرسة الثانوية األوروبية
اليت عنيت بتدريس الفنون السبعة احلرة .وقد عرفت هذه املدارس الثانوية ابسم اجلمنازاي يف
أملانيا ،والليسيه والكوليج يف فرنسا ،واملدارس الثانوية النظامية يف إجنلرتا .أما أطفال الطبقات
 1املوسوعة العربية العاملية ،الرتبية والتعليم.
 2ديورانت ،قصة احلضارة ،ج ،30ص .237
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الدنيا يف اجملتمع ،فقد التحقوا ابملدرسة االبتدائية حيث درسوا القراءة والكتابة واللهجات احمللية
واحلساب والتاريخ واجلغرافيا .ومل تتح الفرصة هلؤالء لاللتحاق ابملدرسة الثانوية أو اجلامعة.
وبدأت املدارس االبتدائية يف الظهور يف أورواب منذ القرن السادس عشر.1
 -4ارتبطت احلياة العلمية والفنية هبيمنة املؤسسات الدينية مث ما لبثت أن تطورت وتفرعت
وحتررت من القبضة الدينية فأضحت نتائجها ومباحثها ختالف تعاليم رجال الدين ،وابتت
العلوم أسلحة حتررية ال هتادن أحدا.
 -5جرت حروب دينية دامية بني الكاثوليكية وبني الربوتستانتية يف النصف األول من القرن
السابع عشر وهي معروفة ابسم "حروب الثالثني" ،2أسفرت عن تغريات واصالحات جذرية يف
دور الكنيسة ،وفهم االجنيل ،وتربية العامة ،ومنط التدريس ،وتعليم الكبار فأصبح يف امكان
اجلميع االطالع على الكتب املقدسة بفضل انتشار املطابع .استفادت املرأة من هذا التقدم.
" -6كانت الكنيسة يف القرن الرابع عشر تعاين الذل السياسي واالهنيار اخللقي .لقد بدأ
أول عهدها حيدوها اإلخالص العميق والوالء الذي اتصف به بطرس وبولس مث منت وأصبحت
نظام ا جليالا يعمل على هتذيب األسرة واملدرسة واجملتمع والعامل أبسره ،وينشر حسن النظام
وكرمي األخالق مث أخذت تنحط حىت مل يعد هلا هم إال احملافظة على مصاحلها املكتسبة وكل ما
تعىن به هو احملافظة على بقائها وأمواهلا".3
 -7انبثاق وازدهار النزعة اإلنسانية وغربلة الرتاث اليوانين والروماين والتأكيد على كرامة
اإلنسان وكبح طغيان احلكام ،والكنيسة فاإلنسان سيد مصريه .إن وظيفة الرتبية يف النزعة
اإلنسانية توجيه اإلنسان حنو قيم االستكشاف واالستمتاع ابحلياة ال الزهد فيها ،وفهم قوانني
احلياة ال اخلوف من الظواهر الطبيعية ،وإعادة اهليبة لكرامة اإلنسان وفاعلية الفكر ،وإلغاء فكرة
الوسيط "رجل الدين" لالتصال برب العاملني.
 -8ومع ظهور النزعة اإلنسانية يد الفالسفة كان العلماء والفنانون خالل العصور الوسطى
اهتماما ابلفكر الديين ،وتركز اهتمامهم أكثر على فهم الناس والعامل .وبدأ الرسامون
املتأخرة أقل
ا
 1املوسوعة العربية العاملية ،الرتبية والتعليم.
 2ومن أشهر احلروب السياسية القدمية يف أوراب حرب املائة عام واليت جرت بني إجنلرتا وفرنسا وذلك يف عام (1337
إل .)1453
 3ديورانت ،قصة احلضارة ،ج ،22ص  ،18بتصرف.
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والنحاتون والباحثون بتمجيد اإلنسان والطبيعة يف أعماهلم .أتثرت أورواب ابملتغريات السياسية
واالقتصادية والثقافية اليت حدثت يف العصور الوسطى املتأخرة .ومع أوائل القرن السادس عشر
امليالدي مل يعد هناك عصر وسيط .لكن ثقافة العصور الوسطى ومؤسساهتا ظلت تؤثر يف
التاريخ األورويب احلديث.1
 -9ازدهرت الفنون يف عصر النهضة اإليطالية ومن أبرز الرسامني املعماري الشهري مايكل
أجنلو ()1564-1475؛ رفائيل ( )1520-1483الذي استفاد من اسهامات ليوانردو
دافينشي ( )1519-1452وقام رفائيل رغم حياته القصرية بتجميل روما ابللوحات
واملنحواتت وأتقن فن العمارة .رفائيل مفكر ورسام وحنات ،رسم اجلدارية الرائعة "مدرسة أثينا"
أو "لوحة الفالسفة" يف متحف الفاتيكان ،وتتضمن اللوحة الشهرية عظماء العامل عرب القرون
ومعهم الفيلسوف ابن رشد .تلخص اللوحة املذكورة رؤى الفالسفة برمزايت استحوذت على
اهتمام الباحثني.
كانت املهمة املميزة للجامعات واألكادمييات والعلماء اإلنسانيني يف عصر
-10
النهضة هي مجع تراث العامل القدمي ،عامل اليوانن والرومان ،وترمجته ونقله إل جيل الشباب يف
أوراب احلديثة .وقد أجنزت هذه املهمة على وجه رائع ،وكان الكشف عن وحي العامل القدمي
كامالا .قامت أكادمييات خاصة ،ال رقيب عليها ،للدراسة والبحث ،وخاصة يف جمال العلوم.
ويف روما ،يف  1603مت أتسيس "أكادميية ذوي البصر احلاد" اليت التحق هبا جاليليو .1611
إن جامعة ذوي البصر احلاد تتطلب من أعضائها الفالسفة أن يكونوا تواقني إل املعرفة احلقة.
وسرعان ما أتسست مجعيات مماثلة يف إجنلرتا وفرنسا وأملانيا .حىت يتسىن للروح العلمية امللهمة
يف العلوم أن تضع األسس الفكرية والتكنولوجية للعامل احلديث.2
وجدت الروح العلمانية يف أملانيا معربا عنها يف شخص كرستيان توماسيوس منذ
-11
هناايت القرن السابع عشر فهو أعظم املعلمني األملان يف جيله ،وأدت حماضراته هناك إل إنشاء
جامعة حديثة ،وأحل األملانية حمل الالتينية لغة للتعليم ،وأصدر جملة أملانية ،وأدخل الربامج
العلمية يف املنهج ،وكافح يف سبيل حرية املعلمني والطالب يف التفكري .ولُقب أاب التنوير
 1املوسوعة العربية العاملية ،العصور الوسطى.
 2ديورانت ،قصة احلضارة ،ج  ،27ص  ،254 ،12ج ،30ص .238
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األملاين .1اهتم كرستيان توماسيوس يف فلسفته مبفهوم احلب والتسامح والعقل وحتقيق السعادة
وضرورة استثمار احلس والدراسات التجريبية يف املناهج الدراسية .طالب بتوجيه املدارس
واجلامعات فلسفيا حنو ختريج طاقات ختدم الواقع وعلوم احلياة.
"خرجت بعض اجلامعات اليت أنشأها رجال الدين على الكنيسة ،فذهب من
-12
جامعة بولونيا ،القول املأثور :حيث جيتمع ثالثة أطباء يكون اثنان منهم كافرين".2
انتقلت الرتبية  -تدرجييا ويف مناطق خمتلفة من العامل  -من خدمة الدين
-13
والتقشف وحتقيق أهداف الكنيسة إل فهم احلياة على حنو آخر ،وفق مناهج جديدة؛ جتريبية
وأكثر دقة علمية مع توافر قدر أكرب وأوسع من احلرايت.
كانت النهضة الفرنسية دعوة حارة إل حترير الذهن البشري واإلكبار من شأنه
-14
واالعتماد عليه ،وهلذه النهضة ثالثة أبطال يف فرنسا من مثل فولتري ،وروسو ،وديدرو
( )Diderotإذ شرعوا يف مجع املعارف وتدوينها يف موسوعة .ولد دينيس ديدرو (-1713
 )1784يف فرنسا ،ويعترب أحد أهم فالسفة احلركة الفكرية الغربية املسماة عصر العقل وأبدع يف
جمال القصة ،واملسرحية ،والفن والنقد األديب .أمضى معظم حياته يف مجع وطباعة وحترير وكتابة
دائرة املعارف الفرنسية .أيد ديدرو الطرق التجريبية يف الفلسفة والعلم .وسامهت املوسوعات
(دوائر املعارف) يف نشر بعض األفكار االجتماعية اليت حتث على التغيري واإلصالح فأسهمت
يف احلركة اليت قادت إل الثورة الفرنسية (1799-1789م) .3يُطلق لقب املوسوعيّون على
ديدرو وكتّاب فرنسيني آخرين يف عصره؛ ألهنم اجتهوا يف أعماهلم الفكرية إل وضع املوسوعات
أو نشر املعلومات املوسوعية.
ويف فيينا عاصمة النمسا يف قلب أوراب مت تشييد مكتبة عريقة ( The Austrian
-15
 )National Libraryاحتفلت يف عام 2018م مبناسبة مرور  650سنة على إنشائها .تعود
جذور جامعة فيينا وهي يف قلب أوراب إل عام 1365م يف عصر رودلف الرابع علما أبن
جامعة املستنصرية يف بغداد أقدم منها بنحو  134سنة تقريبا ،حيث بنيت يف عام 1233م يف
زمن العباسيني.
 1ديورانت ،قصة احلضارة ،ج ،33ص .169
 2املستشرقون لنجيب العقيقي (.)1159 /3
 3املوسوعة العربية العاملية ،ديدرو.
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قبل أربعمائة سنة ظهرت يف فيينا مدرسة لتعلم الفروسية وشهدت هنضة عمرانية
-16
يف بناء القصور واملنشآت العمرانية من مثل األوبرا علما أبن إيطاليا مث فرنسا وراء إنضاج فكرة
دار األوبرا ( )Operaعلى حنو ابرز.
اخرتعت الطباعة ،مما كان له أكرب األثر يف
-17
يف منتصف القرن اخلامس عشرُ ،
دفع عجلة النهضة إذ هتيَّأت املعارف العربية واإلغريقية لتحتل مكاهنا املرموق يف اجلامعات.
ونشطت حركة التجديد والتأليف يف العلوم والفنون ،وامتدت من إيطاليا إل فرنسا وسويسرا مث
إل إجنلرتا والدول اإلسكندانفية .وهكذا بدأ العلم يف العصر احلديث .1أدى اخرتاع الطباعة إل
سهولة احلصول على الكتب الدينية وغريها بني أوساط العامة فازدهرت احلركة الربوتستانتية على
يد مارتن لوثر الذي طالب بضرورة السماح لكل الناس بتداول اإلجنيل .أتخر املسلمون جدا يف
استثمار الطباعة يف دعم احلركة التعليمية بل مت حترمي الطباعة لفرتة طويلة.
قبيل انتهاء القرن السادس عشر ومع مطلع القرن السابع عشر ،بدأ عصر
-18
النهضة العلمية احلقيقية ،وظهر التحرر العقلي من جمرد مشايعة الفلسفة األرسطية أو النقل من
الكتب العربية ،إل االعتماد على الذات .وظهرت كوكبة من العلماء على املسرح العلمي يف
تلكم احلقبة كان هلم أعمق وأبلغ األثر يف تطوير الفكر العلمي وتقدمه ،منهم :كوبرنيكوس
ِ
املؤسس األول لعلم الفلك مبفهومه احلديث ،وجاليليو :الذي كان من أتباع كل من كوبرنيكوس
ّ
وبرونو .هؤالء هم األعالم الذين أثروا الفكر العلمي ووضعوا أسس التفكري العلمي يف العصر
احلديث.2
بدأت بعض البالد األوروبية الربوتستانتية ،كأملانيا ،وسويسرا ،يف القرن السادس
-19
عشر يف إنشاء مدارس ابتدائية ألبناء العامة لتمكينهم من دراسة اإلجنيل .ويف الوقت نفسه
قامت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية بتوسيع نشاطها التعليمي ،وقد زادت أعداد املدارس
أيضا .3قام األمراء األملان بتأسيس مدرسة ابتدائية يف كل قرية .واندى
الثانوية بصورة مطردة ا
دوق ساكس  -وميا يف 1619م ،مببدأ التعليم العام اإللزامي لكل البنني والبنات من سن
السادسة إل الثانية عشرة ،مع عطلة مدهتا شهر يف موسم احلصاد .وما واىف عام 1719م حىت
 1الدمرداش ،صربي (1997م) .قطوف من سري العلماء .الكويت :مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
 2املرجع السابق.
 3املوسوعة العربية العاملية ،الرتبية والتعليم.
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عم هذا النظام أملانيا أبسرها .وكانت املدارس الثانوية ال تزال موصدة أمام اإلانث ،ولكنها
تضاعفت وحسن مستواها.1
شهد القرن السادس عشر والسابع عشر املسيحي أهم أدوار التاريخ اإلنساين
-20
الذي له ما بعده ،قد استيقظت فيه أوراب من هجعتها الطويلة لتسخر قوى الطبيعة وتفتح أسرار
الكون ،وتكشف عن حبار وقارات كانت جمهولة وتفتح فتوحا جديدة يف كل علم وفن .ونبغ يف
هذه املدة القصرية رجال ومبتكرون يف كل علم وعبقرية أمثال كوبرنيكوس ()Copernicus
وغليليو ( )Galilioوكبلر ( )keplerونيوتن ( ،)Newtonوغريهم الذين نسخوا النظام القدمي
وأسسوا نظاما حديثا واكتشفوا عوامل يف العلم ،ومن الرحالني املكتشفني أمثال كوملبس
( )Columbusوفاسكودي غاما ( )Vasco Dagamaوماجالن (.2)Maglin
إن حرق املفكر اإليطايل جوردانو برونو والتضييق على الباحثني يف مطلع القرن
-21
السابع عشر مثال لشدة املواجهة بني الكنيسة (الدين) وبني العقل (العلم) .كانت كلمة اهلرطقة
(البدعة) كافية لتعذيب اإلنسان بوسائل وحشية ،وإهناء حياته.
بدأ بعض العلماء والفالسفة أمثال ديكارت ،وتوماس هوبز وجون لوك ابلدعوة
-22
إل أمهية تطوير العلوم االجتماعية لتحليل اجملتمعات اإلنسانية وتطوير العلوم السلوكية اليت
عرفت فيما بعد بعلم النفس لتفسري سلوك األفراد. 3
ساهم األثرايء يف خدمة العلم كما سامهت األكادمييات واجملالت العلمية يف
-23
النهضة.4
يف عام  1600م ،كانت رواتب األساتذة يف أملانيا ضئيلة إل حد أهنم جلئوا إل
-24
بيع اجلعة والنبيذ احتياالا على العيش ،وكان الطلبة يف جامعة فيينا يشربون ويلهون يف حاانت
ي ديرها األساتذة .وتدهورت اجلامعات األسبانية بعد فيليب الثاين ،وساءت أحواهلا حتت وطأة
حماكم التفتيش ،يف الوقت الذي أسست فيه عدة جامعات أسبانية يف مستعمرات أسبانيا.
وافتتح اهلولنديون املوسرون ست جامعات .وعندما جنحت ليدن يف مقاومة احلصار األسباين
 1ديورانت ،قصة احلضارة ،ج ،30ص .236
 2الندوي .ماذا خسر العامل ابحنطاط املسلمني .ص .139
 3املوسوعة العربية العاملية ،الرتبية والتعليم.
 4الدمرداش ،صربي ،قطوف من سري العلماء .الكويت :مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
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( ،)1574وجهت اجلمعية العمومية للمقاطعات املتحدة الدعوة ألهايل البلدة ،ليدن ،لريوا
رأيهم فيما ميكن أن يكافئوا به ،فطالبوا إبنشاء جامعة ،وكان هلم ما أرادوا .ويف إجنلرتا والبالد
اللوثرية (الربوتستانتية) كان رجال الدين يديرون معظم التعليم حتت إشراف الدولة .ويف كل
اجلامعات تقريبا ،ابستثناء ابدوا ،كان مطلوابا من املعلمني والطلبة أن يعتنقوا املذهب الرمسي،
وكانت الدولة والكنيسة كلتامها حتد من احلرية اجلامعية بدرجة كبرية .وقضت اخلالفات الدينية
على الصبغة العلمية للجامعات .ومال الفكر األصيل اخلالق إل االختفاء من اجلامعات،
والتمس ملجأ يف األكادمييات اخلاصة والدراسات غري النظامية أو غري النمطية.1
اعتمادا
منذ القرن السابع عشر امليالدي اعتمد فالسفة عصر العقل (التنوير)
-25
ا
كبريا على املنهج العلمي والتجربة ،فتطورت العلوم وخاصة الرايضيات .وقام الفالسفة بتصنيف
ا
املعرفة يف موسوعات ،وبتأسيس املعاهد العلمية وفكروا إبمكانية تطبيق املنهج العلمي على
تغري
دراسة الرتبية ،وهامجوا الطغيان ،والظلم االجتماعي .وقرب هناية القرن الثامن عشر ،حدث ر
كبري يف استشراف الناس؛ فقد صاروا يقدرون األحاسيس بدالا من العقل ،ويُفضلون العاطفة
والفردية والعفوية .وقد ميَّز ذلك التغيري بداية احلركة الرومانسية.2
أتسست جامعة ييل األمريكية "عام 1701م ،وذلك عندما التقى عشرة من
-26
رجال ال ّدين النصارى يف قرية براتفورد ،وق ّدموا كتباا هدية لتأسيس كلية .مث انتقلت الكلية إل
نيوهافن ،وذلك يف عام 1716م .وقد َمنَح إليهو ييل ،التاجر املتقاعد يف لندن ،أمواالا هلذه
الكلية يف عام 1718م ."3تعىن جامعة ييل ابلشرق األدىن وأفريقيا ،ويضم متحفها الكثري من
اآلاثر البابلية واملصرية .وفيها مطبعة لنشر الذخائر العربية.4
سامهت كتاابت وأحباث دارون يف نشوء وتطور املقدمات العلمية لدراسة
-27
النمو اإلنساين؛ اعترب اإلنسان الصورة األرقى من صور احلياة .وعلى الرغم من أن داروين اعترب

 1ديورانت ،قصة احلضارة ،ج ،30ص .237
 2املوسوعة العربية العاملية2004 ،م ،عصر العقل.
 3املوسوعة العربية العاملية ،ييل ،جامعة.
 4املستشرقون لنجيب العقيقي (.)982 /3
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تعقيدا يف سلم التطورّ ،إال أن أفكاره األساسية تعارضت جوهرًّاي
اإلنسان أكثر الكائنات احلية ا
مع التعاليم الدينية.1
برز األديب االجنليزي تشارلز ديكنز ( )Charles Dickensليمد احلركة األدبية
-28
واملكتبة اإلنسانية مبرياث غزير يتناول أوضاع الضعفاء ،واألطفال ويواجه بقلمه صور تسلط
الظلم يف عصره .ديكنز (1870-1812م) صاحب رواية أولفر تويست ،وقصة املدينتني.
تقوم أفكار ديكنز الرتبوية على أن تعليم األطفال مسئولية الدولة ،وأنه من غري املعقول معاقبة
اجلاهل منهم إذا أخطأ دون توفري الرعاية الكافية املانعة له من االحنراف .إن اسهامات دكنز
األدبية املبكرة تدل على عقلية حمبة حلماية الطفل ،ومولعة ابلتغيري حنو األفضل.
شهد القرن التاسع عشر اهتمامات عملية ابلطفولة متثلت يف إنشاء مجاعات
-29
قيودا على العمر الذي يسمح فيه للطفل ابلعمل
حلماية الطفل من القسوة يف إجنلرتا ،وفرضت ا
ونوع العمل وساعات عمله ،كما انتشر التعليم يف عدد من األقطار األوروبية ،وجعل املرحلة
االبتدائية إلزامية يف بعضها "مثل فرنسا" ،واالعرتاف بطب األطفال .وهذه االهتمامات ابلطفل
مظهرا من
مل تكن جمرد انعكاس الهتمام الفالسفة واملفكرين ابلطفولة فحسب ،وإمنا كان ا
مظاهر التغري االجتماعي الذي شهدته احلضارة الغربية .هذا التقدم الطيب أدى إل خفض
نسب وفيات الرضع واألطفال ،والزايدة النسبية يف متوسطات األعمار .وأدى التقدم العلمي إل
غريت من اآلراء السائدة حول الطفولة وأدت إل اكتشافات
ثورات صناعية وتكنولوجية َّ
جديدة ،2هنضت بواقع األطفال من جهة وتعليم الكبار من جهة أخرى.

 1آمال صادق  -فؤاد أبو حطب .منو اإلنسان من مرحلة اجلنني إل مرحلة املسنني .مكتبة األجنلو املصرية .ط.4
 2املرجع السابق.
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تطور ميادين التربية والعلوم
 -1توسعت جماالت وتفريعات املناهج الدراسية املرتكزة على الفنون احلرة السبعة (النحو،
املنطق ،اخلطابة ،اهلندسة ،احلساب ،الفلك ،املوسيقى) ،ويف عصر النهضة مت انتقاد مادهتا
وتطويرها كما وكيفا يف ضوء مناهج حبثية عقلية وجتريبية مستقلة عن هيمنة العلوم الدينية.
أيضا كلٌّ من األدب،
 -2مل يقتصر عصر النهضة "على ازدهار الفنون اجلميلة؛ فقد ازدهر ا
والشعر ،والعلوم ،واهلندسة ،والشئون املدنية ،والالهوت ،والطب وجماالت أخرى .وجيب أال
نبخس بريق عصر النهضة اإليطالية الذي شهده القرن اخلامس عشر وأمهيته للتاريخ والثقافة
احلديثة."1
 -3حصل علم عصر النهضة "على قوة دافعة إضافية من االنتقال املتزايد للمعرفة بني
الشرق والغرب .فقد ُح ِفظت الكثري من النصوص اليواننية العلمية الكالسيكية يف الرتمجات
العربية والفارسية والعربية ،وروجعت يف أماكن مثل توليدو يف إسبانيا ،وأكادميية العلوم اليت
دورا أساسيًّا يف دفع
أتسست يف بغداد يف القرن التاسع .وقد لعبت املراكز التعليمية اإلسالمية ا
قدما ،وال سيما يف جمايل
التطورات العلمية القائمة على املعرفة اليواننية واالبتكارات العربية ا
الطب والفلك".2
 -4منت العلوم السياسية وقامت تدرجييا بتطبيق فكرة الفصل بني السلطات الثالث؛
التنفيذية والتشريعية والقضائية وفقا القرتاح الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو .انعكس ذلك على
تقليص السلطة الدينية ،وبروز احلياة املدنية.
" -5كان العامل اإلسالمي قد أصبح وريث املعرفة اإلغريقية القدمية ،وترمجها إل اللغة
العربية ،وأثراها مرات كثرية ابالكتشافات واألفكار اجلديدة .ففي علوم الفلك ،والفيزايء،
والطب ،والبصرايت ،واخليمياء (الكيمياء القدمية) ،والرايضيات ،واهلندسة ،تفوقت «دار
اإلسالم» على الغرب الالتيين ،ومل يتوا َن األوروبيون يف اإلقرار هبذه احلقيقة ،وال يف بذل
جهودهم لتحصيل املعرفة العربية واستيعاهبا."3

 1برينسيبيه ،لورنس (2014م) .الثورة العلمية :مقدمة قصرية جدًّا .اهلنداوي.
 2بروتون ،جريي (2014م) .عصر النهضة :مقدمة قصرية جدا .اهلنداوي.
 3برينسيبيه ،لورنس (2014م) .الثورة العلمية :مقدمة قصرية جدًّا .اهلنداوي.
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 -6اطلع الغرب على العلوم املقارنة .انقش ابن حزم القرابة اللغوية بني العربية والسراينية
والعربية وبذلك يعد واضع األساس لعلم فقه اللغة املقارن ىف العربية كما وضع علم األداين
املقارن قبل أن تعرفهما أوراب بقرون .ومن املؤكد أن كتبه كانت ىف مقدمة الكتب الىت عنيت
مدرسة طليطلة منذ القرن الثالث عشر امليالدى برتمجتها إل الالتينية .وله رسائل كثرية ومنها
رسالته ىف األخالق والسري ومداواة النفوس 1وطوق احلمامة ،وهي حتمل روح الرتبية اإلسالمية
النقية.
 -7وضع الفيلسوف األملاين يوهان فريدريتش هرابرت (1841-1776م) مخس خطوات
منهجية لتحضري الدروس (االعداد ،العرض ،التنسيق ،التعميمات ،التطبيق) ،لتنظيم عمل املعلم
يف الفصل.
 -8أبدع أبو رايض األطفال فروبل ( )1852-1782فكرة هذه املدارس.
عظيما لنظرايت العصور الوسطى الفلسفية حيث
َ -9ش َّكل اإليطايل نيقولو ميكافللي ا
حتداي ا
استعاض عن قيم النصرانية املثالية بتبين مبادئ سياسية واقعية .وقد أتثر الفيلسوف الربيطاين
هوبز أبفكار مكيافللي .وقد أُطلق على هذا التناول للسياسة فيما بعد مفهوم العِلمانية ،الذي
يعين الفصل املطلق بني السياسة والدين .من هنا يعتربه الكثريون أاب علم السياسة احلديث .2
أخذ مرتمجو ابن رشد إل الالتينية :جريار الكرميوىن ( 1187م) وميشيل
-10
[وتُكتب :ميخائيل] وسكوت اإلجنليزى (1235م) وهرمان األملاىن ( 1272م) يذيعون أعمال
ابن رشد وأخذت تدرس ىف اجلامعات األوربية إبيطاليا وفرنسا وإسبانيا بينما كانت الكنيسة
تقاومها .وظلت فلسفة ابن رشد وتعاليمه وأفكاره تدرس ىف الغرب منذ القرن الرابع عشر .كان
لفلسفته وأفكاره أثر بعيد ىف قيام حركة التحرر واإلصالح ىف النهضة األوربية ،وهو أتثري حيتاج
بيانه إل جملدات طوال .يع ّد ابن رشد خامتة املفكرين العظام ىف األندلس.3
خالل عصر النهضة الذي استمر من القرن الرابع عشر إل السابع عشر
-11
امليالديني ،أدى االهتمام إبحياء الثقافة اليواننية والرومانية إل عودة االهتمام ابملنافسة يف ألعاب
اللياقة واألنشطة املتصلة بتمرينات بناء األجسام .وبدأ إدخال برامج الرتبية البدنية يف املدارس يف
 1ضيف ،أمحد شوقي .اتريخ األدب العريب .ج ،8ص .497
 2املوسوعة العربية العاملية ،العلوم السياسية ،وأيضا نيقولو ميكافللي.
 3ضيف ،أمحد شوقي .اتريخ األدب العريب .ج ،8ص .88
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القرن التاسع عشر امليالدي يف أملانيا ،والسويد .وتركز برامج األملان والسويديني على ألعاب
تقوية األجسام وترويض العضالت (اجلمباز) والتمارين العادية .وركزت الربامج الربيطانية على
رايضة الفرق .1ويف إيطاليا افتتحت يف بداية القرن اخلامس عشر امليالدي مؤسسة اهتمت
ابلرتبية البدنية أدارها ورعاها املريب اإليطايل فيتريينو دي فيلرته ،وطرح فرانسوا دابليه (-1494
 )1553وميشيل دي مونتني ( )1592-1533يف فرنسا أفكارا حول ضرورة الرتبية البدنية
ابحتادها مع الرتبية العقلية.2
ربط كومينوس ( )1670-1592الرتبية البدنية ابلرتبية الصحية والتغذية،
-12
ونظام األطفال الصحي وتدريباهتم ومتريناهتم وبراجمهم الصحية ،ودعا إل مزاولة الرتبية البدنية يف
مرحلة مبكرة من العمر .وأشار روسو إل أمهية استخدامها يف إطار الرتبية العقلية ،ويف تعليم
األطفال أصول العمل وإل أمهيتها اخلاصة يف تربية النساء .وظهرت أفكار بستالوزي (-1746
طور التمرينات لتدخل يف إطار املدرسة
 ،)1827وشبيس ( )1853-1810الذي ّ
(التمرينات العددية واحلركات احلرة املختلفة) ووضع بيريلينغ ( )1839-1776التمرينات
السويدية املعروفة.3
استطاع الفيلسوف الربيطاين توماس هوبز ( )Thomas Hobbesيف القرن
-13
السابع عشر امليالدي أن يضع بذور العلوم االجتماعية وقدم طروحات فلسفية سياسية متقدمة
لعصره يف كتابه ( )Leviathanوطالب ابلعقد االجتماعي ( )social-contractبني احلاكم
واحملكوم مث جاء روسو يف القرن الثامن عشر ليعمق هذا املفهوم الذي ينظر للناس نظرة عادلة
قائمة على السواسية يف الكرامة ويف العقل والعطاء وفتح املسار حنو النهج العلماين يف إدارة
األمور اجملتمعية حبيث يعيش اإلنسان يف جمتمع يتصاحل فيه احلاكم واحملكوم على كيفية إدارة
شئون اجملتمع وفق إرادة األغلبية عرب اتفاق يضبط احلرايت ،وحيقق قدرا أكرب من املساواة.
"بدأ تعلرم التمريض كمهنة ىف القرن السابع عشر ،وإل القديس "فنسنت دى
-14
بول" يعود الفضل ىف الدعوة إل ختصيص دراسات هلذه املهنة .أنشئت أول مدرسة لتدريب
املمرضات ىف أملانيا ( ،)1836وقد تلقت املمرضة الشهرية "فلورانس نيتنجيل" تعليمها ىف هذه
 1املوسوعة العربية العاملية ،الرتبية البدنية.
 2نصر ،غسان (2011م ،ج .6ص  .)284الرتبية البدنية والصحية .املوسوعة العربية..دمشق.
 3املرجع السابق.
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املدرسة ،وإل هذه املدرسة يعود الفضل ىف إنشاء مدرسة التمريض ىف مستشفى سانت توماس
ىف لندن ،وهكذا بدأ االهتمام مبواكبة تعليم التمريض ألداء املهنة نفسها ،وأنشئت ىف أمريكا
( )1873عدة مدارس على غرار مدرسة نيتنجيل .وانتشرت ىف القرن العشرين مدارس التمريض
كما صدرت تشريعات تنظيم مزاولة املهنة ىف كثري من أقطار العامل".1
بروز علم االقتصاد .ومن أهم أعالم الفكر يف القرن الثامن عشر امليالدي
-15
الفيلسوف األسكتلندي آدم مسيث  Adam Smithالذي عاش يف الفرتة ()1790-1723
وعرف أبنه «أبو االقتصاد السياسي» وابلفيلسوف االجتماعي ( ،)social philosopherمن
ُ
أقواله املوفقة "العلم دواء مسوم احلماس واخلرافات" .واندى ابحلرية االقتصادية واملصلحة العامة
وألف كتاب "ثروة األمم" ( )The Wealth of Nationsفتكلم مسيث عن أمهية تقسيم العمل
وحذر من اإلفراط يف تقسيم العمل .ومت ترسيخ قاعدة :منو حرية الفرد هو ثراء للمجموع العام.
أدت زايدة االهتمام بعلم التشريح إل إنشاء قاعات للتشريح ورغم أن تلك
-16
يضا من املهتمني هبذا اجملال
مجهورا عر ا
القاعات كانت خمصصة لتعليم طلبة الطب ،فإهنا جذبت ا
أيضا .مل تقتصر عمليات التشريح على اجلثث البشرية وال على كليات الطب؛ فمع
من العامة ا
ظهور اجلمعيات العلمية يف القرن السابع عشر ،صارت عمليات تشريح احليواانت جزءاا أساسيًّا
من أنشطتها.2
وضع إميل دوركهامي ( Emile Durkheim )1917 -1858أساسيات
-17
البحث يف علم االجتماع الرتبوي.
ويف الثالثينات من القرن التاسع عشر اندى هورس مان يف أمريكا بضرورة توفري
-18
التعليم االبتدائي اجملاين قانونيا ،وإعداد املعلمني مهنيا ،وطرح جون ديوي فكرته عن اخلربة
ووظيفة املدرسة ودور املعلم يف اجملتمع يف إطار الرتبية الدميقراطية.
أسس األملاين فيلهلم ماكسيميليان فونت (" )1920-1832معمله الشهري يف
-19
َّ
أسسوا معامل مماثلة يف أمريكا وأوراب.
وحج إليه العشرات ممن اشتُهروا بعد ذلك و َّ
ليبزج أبملانياَّ ،
وقد وجد علم النفس يف هذه األداة اجلديدة ،وهي التجريب ،ما يزيد حقائقه دقَّةا ويرفع من
 1حممد اجلوادي ،التمريض ،يف :موسوعة املفاهيم اإلسالمية العامة ،اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية – مصر.
 2برينسيبيه ،لورنس إم (2014م) .الثورة العلمية :مقدمة قصرية جدًّا.
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وتنوعت وسائله،
شأنه بني العلوم األخرى؛ ولذلك فقد زادت أمهية التجريب يف علم النفسَّ ،
وأصبح يعتمد على القياس واإلحصاء".1
ويف ميدان علم النفس أيضا فإن العلماء مثل سكنر ومن قبله ابفلوف وغريمها
-20
قدموا دراسات وجتارب نوعية تؤكد أمهية تعزيز السلوك اإلجيايب ابلثواب .قام العامل الروسي
ابفلوف (1939 – 1849م) بتقدمي نظرية االقرتان الشرطي وبيان طريقة التعلم من خالل
جتربة مشهورة مرتبطة بقطعة اللحم ،ولعاب الكلب ،وقرع اجلرس.
أيضا
-21
اتسع جمال علم العمارة .كانت أسواق الشرق ابلقاهرة وحلب ودمشق ا
ومؤخرا الحظ املؤرخون املعماريون
مسئولة عن تشكيل البنية املعمارية لفينيسيا يف عصر النهضة.
ا
كيف أن العديد من اخلصائص املعمارية للمدينة كانت قائمة على احملاكاة املباشرة للتصميم
والديكور الشرقي.2

 1حممد فؤاد جالل ،2018 ،مبادئ التحليل النفسي .مؤسسة هنداوي.
 2بروتون ،جريي (2014م) .عصر النهضة :مقدمة قصرية جدا.
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إر ْ
از ِمس
الفيلسوف َ
(1536 - 1466م)
"إن بييت هو املكان الذي توجد فيه مكتبيت"
ِدي ِزي ْدريُوس َإر ْازِمس ( ،)Desiderius, Erasmusواسم َإر ْازِمس قد يُكتب ابلعربية
إيرامسوس ،وأيضا :إرازم ،وهو فيلسوف هولندي ولد يف روتردام ،وينتمي للفلسفة اإلنسانية بل
من أشهر فالسفتها .يعد َإر ْازِمس عامل دين نصراين مرموق ،وأديب إصالحي ذائع الصيت ،اتبع
 يف بداية مشواره  -هنج مارتن لوثر الربوتستانيت مث اختلف مع هذا التيار يف مسائل مهمةمرتبطة حول وحدة الكنسية وسبل اصالحها .ينصح إرازمس طالب العلم ابملثابرة وتكريس وقته
لتحقيق آماله وصوال للتعايش واحلياة الكرمية.
حاول َإر ْازِمس إحداث ثورة جذرية يف الفكر النصراين والتقريب بني الكاثوليك والربوتستانت
عرب الرتكيز على إحياء القيم النبيلة من جانب ،وفضح املمارسات اخلاطئة لرجال الدين من
جانب آخر .أتثر َإر ْازِمس بكتاابت الروماين؛ شيشرون وركز على الفضائل األخالقية وضرورة
إجياد الكتب املدرسية ،وكانت صورته تطبع يف بعض كتبه اليت القت رواجا هائال يومئذ .شجع
على التعليم والتأمل ونشر القراءة للجميع عرب دعم تيار طباعة الكتب الدينية والدنيوية .ألف
َإر ْازِمس عدة كتب منها "مدح احلمق" وهو كتاب نقدي الذع يفتح نوافذ عقلية للتجديد.
متيز فكر َإر ْازِمس ابلوسطية يف معاجلة القضااي السياسية والدينية؛ وقف موقفا فريدا بني
مفكري عصره فبقدر ما كان متفقا مع دعاة اإلصالح الديين يف ثورهتم على مفاسد الكنيسة
الكاثوليكية وخرافتها بقدر ما كان يؤمن بضرورة احملافظة على الكنيسة كرمز للوحدة الدينية.
كان منهجه مييل إل االعتدال واملرحلية ،فقد دعا إل إصالح رجال الدين عرب قنوات التعليم
واملناقشات السليمة التثقيفية.
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حياته يف قصة احلضارة
ولد َإر ْازِمس أعظم عامل ابإلنسانيات (الفلسفة اإلنسانية) عام  1466أو عام  1469يف
روتردام اهلولندية وأمه مرجريت ابنة طبيبة وأرملة ،ويبدو أن األب عُني قسيس ا .تعلم اللغة
الالتينية "الزاد الرئيسي للتعليم" وكانت التقوى تراعى حبزم كوسيلة من وسائل الرتبية والتهذيب
يف املكان الذي تعلم فيه أرازمس ،وبدأ ميسك بزمام اللغة الالتينية واألدب بصورة مذهلة.
ومات والده حوايل عام  1484وخلف ضيعة 2متواضعة لولديه ولكن األوصياء عليهما
بددوا معظمها ،ووجهوا الشابني اليافعني لالخنراط يف سلك الرهبنة ألهنا ال حتتاج إل امتالك
شئ على اإلطالق .وحاول إرازمس أن حيب حياة الدير جهد استطاعته ،ليقنع نفسه أبن الدير
هو املكان املناسب لصيب له روح متعطشة ومعدة منهوكة ولكن معدته أرهقها الصيام .وأشفق
عليه رئيس الدير وأعاره ليعمل كاتب سر هلنري الربجيين أسقف كمرباي .وقبل إرازمس عندئذ
( )1492أن يرسم قسا ولكنه أينما اجته انزعته نفسه إل أن يضع قدمه على مكان آخر.
كان َإر ْازِمس حيسد الذين التحقوا ابجلامعة بعد إهناء تعليمهم احمللي .وكانت ابريس تفوح
بشذا العلم وتلهمه حواسه املرهفة التنقل عرب مسافات بعيدة .وذهب إل جامعة ابريس وكان
ينصت إل احملاضرات ولكنه كان يلتهم الكتب .وعلم نفسه اليواننية وأصبحت أثينا مألوفة لديه
مثل روما .وقد الحظ أخطاء جد خطرية يف النسخة الالتينية من الكتاب املقدس.
وأكب إرازمس على قراءة الكتب وغال يف ذلك إل درجة غري حممودة ،وأتثر بتقدم علم
اإلنسانيات مما أثر أتثريا عميق ا يف إصالح حاله فتحول من شاب مغرور طائش ،أسكرته مخر
الكالسيات وفتنة النساء ،إل عامل جاد مدقق تواق ال إل املال والشهرة فحسب ولكن إل
حتقيق عمل مفيد دائم .وعندما غادر إجنلرتا (يناير عام  )1500كان قد استقر على أن يدرس
وينشر النص اليوانين للعهد اجلديد ألن اجلوهر اخلالص لتلك املسيحية احلقة يف نظر املصلحني
وعلماء اإلنسانيات على السواء.
وفكر إرازمس يف أن قدرا ضئيال من الثروة اليت تستخدم يف تزيني الكاتدرائية ميكن توجيهها
لتخفف وطأة الفقر ،واستغرب من تقبيل الصاحلني قطعة قماش يزعمون أن القديس استعملها
1

 1انظر ديورانت :ج ،23ص .180
 2ضيعة :أرض ُمغلّة ،أرض تُ ِد ّر على صاحبها ماالا.
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يف جتفيف عرقه ،وأتسف على حال اإلنسانية .وأقام يف بولونيا غري أنه عاد إل إجنلرتا عام
1506م وألقى حماضرات يف اليواننية جبامعة كمربدج بيد أننا جنده يعود إل إيطاليا عام
1508م وأعد طبعة موسعة جملموعته يف األمثال السائرة.
ويف إجنلرتا كتب أرازمس أشهر كتاب له "الثناء على الطيش (احلمق)" .واحتفظ إرازمس
بعمله خمطوطا ملدة عامني مث انطلق بعدها بفرتة وجيزة إل ابريس لنشره ( )1511وطبعت منه
يف حياته أربعون طبعة ،وترجم إل اثنيت عشرة لغة وكان هذا الكتاب يف يد "كل إنسان" يف
كامربدج .يرى إرازمس أنه "من زادت معرفته زادت أحزانه ،ويف احلكمة الكثرية أسى كثري؟".
وقد أاثر كتاب "الثناء على الطيش" (مدح احلمق) غضب علماء الالهوت وأاثر إزعاجا كبريا
حىت بني من كانوا قبالا من أشد احملبني به .مث قام يف التدريس جبامعة كامربدج ومل تتوقف
تنقالته.
كتاابت أرازمس ،ال تفيد يف صقل كالم الناشئ فحسب ،بل تبين أيضا شخصيته .وفيها
حماورات فهي مزيج غريب؛ مناقشات حادة حول الزواج واألخالق وحض على التقوى وعرض
لألمور املنافية للعقل واملساوئ ،وتتخللها فكاهات الذعة أو خطرة وكلها بلغة التينية
اصطالحية شائقة وال بد أهنا أصعب من لغة احلديث الرمسية بني املتعلمني .وكتب مرتجم
إجنليزي عام  1724يقول :ليس مثة أصلح للقراءة من كتاب "يكاد يهدم متاما كل اآلراء
واألوهام البابوية أبسلوب شائق تعليمي" ،ويف هذا مبالغة ولكن ليس من شك يف أن إرازمس
استخدم بطريقته املرحة كتابه يف األسلوب الالتيين يف مهامجة نقائض رجال الدين .وأدان
االجتار مبخلفات القديسني ،وإساءة استخدام أوامر الكنيسة ،واقتناء البطاركة والقسس
لألموال ،واملعجزات الزائفة اليت خيدع هبا البسطاء ،وعبادة القديسني ألغراض دنيوية ،واملبالغة
يف الصيام والتناقضات املروعة بني مسيحية الكنيسة ،ومسيحية املسيح.
وأخريا عزف إرازمس اللحن األساسي للمصلحني يف تعليق عام أال وهو العودة من الكنيسة
إل املسيح :حقا إن قيد املسيح يكون لطيفاً ،ومحله خفيفاً إذا مل تضف الشرائع اإلنسانية

التافهة شيئاً ملا عرضه هو نفسه .إنه مل أيمران إال أبن حيب بعضنا بعضا وليس مثة ما يصعب
على املودة أن تلطف من حدته ،وختفف من مرارته .فكل شئ من السهل حتمله طبقا للطبيعة،
وال شئ يتفق مع طبيعة اإلنسان أحسن من فلسفة املسيح اليت ال هدف هلا إال إعادة الرباءة
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والتكامل للطبيعة اهلاوية .وقد أضافت الكنيسة هلا أشياء كثرية ميكن االستغناء عن بعضها دون
اإلضرار ابإلميان.
وعلى الرغم من ميله الشديد للمذهب العقلي فقد ظل أرازموس ظاهراي متفقا مع احملافظني
ومل يعدم قط حمبته للمسيح ولألانجيل وللطقوس الدينية الرمزية اليت رفعت هبا الكنيسة من شأن
التقوى .وابتدع شخصية يف حماورته تقول "إذا كان مثة شئ شائع االستعمال عند املسيحيني ال
يتنافر مع الكتب املقدسة فإين أراعيه هلذا السبب حبيث ال أسئ إل الناس اآلخرين" .وكان حيلم
أبن يستبدل ابلالهوت :فلسفة املسيح ،وسعى إل التنسيق بني هذه الفكرة وبني رأى كبار
الوثنيني .ووصف أفالطون وشيشرون وسينكا بعبارة "ملهم من هللا" ومل يقبل أن حيرم هؤالء
الرجال من اخلالص [النجاة يوم القيامة] ،وكان ال يكاد يستطيع أن ميتنع عن الصالة على روح
القديس سقراط.
كان مظهره أوال ال يؤثر يف الناس ،فقد كان قصري القامة حنيل البدن أصفر الوجه ضعيف
البنية ،خافت الصوت ،وكان يؤثر يف الناس بيديه احلساستني وأنفه األقىن وعينيه الزرقاوين
الرماديتني تلمعان بربيق الذكاء ،وكالمه حديث يدل على عقلية خصبة ملاحة من أحسن
العقليات يف هذا العصر الالمع .وكان قليل النوم مثل معظم الناس الذين ال تعرف عقوهلم
املشغولة مىت أيوون إل الفراش ،وكان يواسي نفسه أبصدقائه وكتبه "خييل إيل إين أنتزع من
نفسي عندما أحجز عن عادايت يف الدراسة .إن بييت هو املكان الذي توجد فيه مكتبيت" .وكان
يلح يف طلب النقود بكل ما عرف من مثابرة عن قسيس أبرشية ،وذلك لشراء الكتب ولديه
حقوق أتليف تزيد عن تلك اليت كسبها أي مؤلف آخر يف عصره .ومن أقواله" :جيب أن
نتحمل ما أييت به حظنا وقد هيأت عقلي لتقبل كل حدث" .وهي فلسفة رواقية مل حيققها قط،
وقال عن شاب طموح" :إنه حيب اجملد ولكنه ال يعرف ما يكلفه اجملد من عناء".
ومع ذلك فإن إرازمس مثل كثري من ذوي النفوس النبيلة ،كان يواصل العمل ليالا وهنارا
ليتغلب على هذا العبء .وكان يضيق ذرعا ابلنقد ويستاء منه .وكان أحياان [حيتال] عليه
بطريقة تعسفية يف هذا العصر الشهري ابجلدل ،وشاطر يف مناهضة السامية حىت مع علماء
عصر النهضة ،وكانت اهتماماته يف أضيق احلدود كما كانت قوية ،فقد أولع ابألدب عندما
كان يلبس ثوب الفلسفة ،وابلفلسفة عندما كانت ترتك املنطق للحياة؛ ولكنه جتاهل تقريبا
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العلم واملسرح واملوسيقى والفن .حاسة الفكاهة عنده عادة تتسم ابلدقة والرقة .وكان حيب
اإلطراء ويوافق عليه على الرغم ممن كانوا ينكرون عليه ذلك من آن آلخر .ومل يضارعه يف شهرته
كاتب آخر من معاصريه ،اللهم إال إذا اعتقدان أن لوثر كاتب .وأبلغ ابئع كتب يف أكسفورد
عام  1520أن ثلث مبيعاته كانت من أعمال إرازمس .وكان له أعداء وخباصة بني علماء
الالهوت ،غري أنه كان له مريدون يف اثنيت عشرة جامعة ،وكان هناك علماء اإلنسانيات يف أوراب
ينادون به قدوة وزعيما .ويف ميدان األدب كان ميثل عصر النهضة.
أفكار إرازمس
ركز إرازمس -أمري الفلسفة اإلنسانية -على أن التعليم يقوم على ثالثة شروط؛ فهم طبيعة
املتعلم وقابليته ،والتدريب واالستجابة للتوجيه واالرشاد ،واجلهود املبذولة الحقا لتعميق القابلية
واملهارات املكتسبة .ومن جهة أخرى يتعني أتسيس الوعي على مبادئ أن األوالد ال يولدون لنا
أو ألنفسنا وحدان بل هم نعمة لبلدان أيضا وهم هلل ،وأن تعليم الناشئة واجب على اجملتمع.
وظف َإر ْازِمس تقنية طباعة الكتب يف نشر علمه ومن أقواله" :اي إهلي ،ما أروع هذا القرن
الذي أراه ينفتح...أمامنا ،كم أمتىن فيه لو يعود إيل شبايب" ،إنـها صيحة إعجاب ابلقرن اجلديد
أطلقها املفكر يف مستهل القرن السادس عشر .وهي تع ّـرب بوضوح عن مدى افتتان املفكرين يف
عصر النهضة بعصرهم بفضل ما حتقق من تقدم آنذاك على صعيد الفكر والفن والثقافة
واملعارف .ترى هل يستقبل املفكرون والفالسفة اليوم تباشري القـرن اجلديـد الذي ينفتح أمامنا
بنفس احلماس واإلعجاب والتفاؤل؟ وال نظن أن حالة إرازمس تشكل حالة استثنائية فقد وجد
يف مجيع العصور مفكرون وفالسفة آمنوا أبن حكمة جديدة ستنبثق يف الفكر الفلسفي
للمستقبل ،وتنبأوا ابحتمال حدوث انطالقة جديدة للفكر وللفلسفة استنادا على ما حدسوه
من خالل استقراء وتشخيص نقدي حلـال الفلسفة يف عصورهم.1
ال نظن أن مهنة الفيلسوف يف املستقبل ستبقى هي مواصلة للتقليد السقراطي أي االستمرار
يف البحث عن احلقيقة عن طريق التأمل واحلوار وطرح األسئلة ،ونعتقد أنـها ستكون ابألحرى
حماوالت دؤوبة لفهم واستيعاب التحوالت الكربى ودالالت إجنازات البحث العلمي على
الصعيد العاملي وآاثرها على أحوال الوضعية البشرية ،وذلك لغاية إعادة سبك وصياغة وإنشاء
 1عبد الرزاق الدواي (2016م) .عن مالمح الفكر الفلسفي يف مطالع القرن  .21موقع احلكمةhekmah.org :
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مفاهيم حديثة للمسامهة يف التنوير والتوعية بقيم احلكمة اإلنسانية اجلديدة .1كان لزاما علينا أن
نسجل وصف الطباعة يف اتريخ العقل اإلنساين احلديث إذ وصف أرازمس ،يف نشوة رواج
مؤلفاته ،فوصف الطباعة أبهنا أعظم املكتشفات.2
ويف كتابه مدح احلمقى نزعة إنسانية ومناقشة آلراء أفالطون ،واعالء من شأن الصداقة،
وحبث عن السعادة أبسلوب ساخر مع االستعانة بتقنية ضرب األمثال ،ويف هناية الكتاب
جمموعة من رسائل إرازمس ألصدقائه .مهد إرازمس الطريق لسبنوزا وروسو وغريمها فيما يتعلق
ابلفلسفة والطبيعة اإلنسانية ورؤية القيم .آمن إرازمس أبمهية تدريب املتعلم على البحث عن
املعرفة واالنتفاع منها ال سيما بعد اخرتاع الطباعة .كما يرى أن السعادة تتحقق يقينا حينما
ينمي الفرد استعداداته فيكون على سجيته ويستغل حواسه 3وأن الرتبية وسيلة لفهم احلياة
ِ
بواي حدد فيه مالمح الرتبية وتتكون من أربع مراحل جاءت
وجتديدها .رسم َإر ْازمس برانجماا تر ا
على النحو التايل:
 -1العناية ابلوليد وتوفري وسائل النمو ومقوماته يف إطار من احلرية والتفهم.
ُ - 2حيبب الطفل ابلدراسات احلرة ويف دراستها وإتقاهنا.
 - 3تدريب الطفل على القيام بواجبات احلياة وأعبائها.
 - 4تقومي أخالق الفرد منذ مولده على أن يستمر ذلك طوال حياته.4
ِ
كبريا ألنه
وانتقد َإر ْازمس مجود الطقوس الدينية ،وتقاليد العصور الوسطى ،لذا القى ا
جناحا ا
تعبريا عن روح عصر النهضة .وألف َإر ْازِمس كتاب متجيد احلمق الذي احتوى على الكثري
جاء ا
من اآلراء الرتبوية اليت هاجم من خالهلا األوضاع السائدة واخلرافات اليت يصطبغ هبا تفكري
الناس يف أمور الدين والدنيا ،وأيضا هاجم األوضاع التعليمية السائدة وشبه املدارس القائمة
نظرا لقسوة املعاملة اليت يلقوهنا من مدرسيهم .5لقد أعلن
ابلسجون ،والتالميذ ابملستعبدين ا
 1املرجع السابق.
 2ديورانت ،قصة احلضارة (.)281 /22
 3بروتون ،جريي (2014م) .عصر النهضة :مقدمة قصرية جدا.65-58 ،
 4نغيمش ،حصة (2016م) .الفلسفة اإلنسانية .جملة املعرفة.
 5املرجع السابق.
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َإر ْازِمس :أن اخلالص من دون حرية االختيار ليس منطقيا على اإلطالق .وقد َّاهتم
لوثر ( )Lutherابلتوكيدية ،والتعصب ،ألنه أصر على أنه ليس لإلنسان أي دور يف خالصه.
ودان َإر ْازِمس احلروب :دع كل الناس يرفعوا أصواهتم ضدها ...دع كل الناس يبشروا ابلسالم
ويصلوا من أجله يف السر والعلن.1
أمري احلركة اإلنسانية

2

امللهم من الكالسيكيات مع
سعى إرازمس
ا
جاهدا لدمج نسخته عن التعليم األخالقي َ
فلسفة املسيح ،وهي فلسفة تركز على املسيح وتؤكد على اإلميان الشخصي .وكان إنتاجه الوافر
اهلائل يشمل الرتمجات والشروح على األعمال الكالسيكية ،وجمموعات األمثال الالتينية،
وأطروحات عن اللغة والتعليم ،وخطاابت وفرية إل األصدقاء وأصحاب املطابع والباحثني
واحلكام يف مجيع أحناء أورواب .كانت معظم طاقة إرامسوس الفكرية اهلائلة تسري يف اجتاه أتسيس
جمتمع دراسي ،ومنهج تعليمي اثبت تقف يف مركزه كتاابته املطبوعة ،ومكانته بصفته «املثقف»
املطلق.
وصوال إل توزيع صورته.
عنصرا أساسيًّا يف مسرية إرازمس الفكرية ،ا
وقد كانت آلة الطباعة ا
استخدم إرازمس هذه التقنية اجلديدة يف الطباعة لتوزيع صورة تذكارية للباحث اإلنساين وهو يف
غرفة مكتبه يكتب اخلطاابت وهو حماط بكتبه املطبوعة .ويف عام  ،1512نشر إرازمس أحد
أكثر أعماله املؤثرة ،بعنوان :أسس األسلوب األنيق ،وهو كتاب دراسي لتدريبات يف التعبري
البالغي ابللغة الالتينية .ومن أشهر ما حيتويه الكتاب هو أنه يتضمن  200طريقة للتعبري عن
حييت ،سأحتفظ بذكراييت عنك" .وقد كتب إرازمس الكتاب من أجل صديقه
العاطفة "طاملا
ُ
جون كوليت عميد مدرسة القديس بولس يف لندن .ويف إهدائه إل كوليت ،زعم إرازمس أنه
يريد تقدمي إسهام أديب صغري إل جتهيزات مدرستك ،وذلك ابختيار «هذين الشرحني اجلديدين
مالئما للصبية لقراءته» .وأُهديت الطبعات
من الكتاب ،بقدر ما يكون العمل حمل النقاش ا
الالحقة من الكتاب إل ابحثني ورعاة أوروبيني ذوي نفوذ ،وذلك لضمان استخدام الكتاب
 1خليل ،حامد (2018م) .اإلنسانية (النزعة) .املوسوعة العربية ،ج ،3ص  .881دمشق.
 2بروتون ،جريي (2014م) .عصر النهضة :مقدمة قصرية جدا .ابختصار.
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ليس فقط يف لندن ،وإمنا كذلك يف الفصول الدراسية يف مجيع أرجاء أورواب .لقد كان إرازمس
حباجة إل اإلضافة إل اإلجنازات الدراسية اليت حققتها احلركة اإلنسانية يف القرن اخلامس عشر
متاما من التعلم والعيش.
من خالل استخدام وسيلة الطباعة للرتويج لطريقة جديدة ا

كان إرازمس يقدر كذلك أن احلركة اإلنسانية حباجة  -عالوة على إصالح التعليم والدين
إل الفوز حبظوة السلطة السياسية .لذا يف عام  1516ألَّف كتابه "تعليم األمري املسيح" ،وأهداه
إل أمري هابسبورج اإلمرباطور تشارلز اخلامس املرتقب .وكان الكتاب مبثابة دليل إرشادي لألمري
الصغري حول كيفية ممارسة "احلكم املطلق على الرعااي األحرار بكامل إرادهتم" ،واحلاجة للتعليم
واإلرشاد من جانب البارعني يف الفلسفة والبالغة؛ أي إن إرازمس كان يسعى للحصول على
ومرشدا يف العالقات العامة .ورغم أن
منصب عام بصفته املستشار الشخصي لألمري الصغري،
ا
تشارلز قَبِل الكتاب بلباقة ،مل يكن هناك أي منصب وشيك.
َ
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فرانسيس بيكون
()1626 – 1561
املعرفة قوة  ...ال أستطيع احلياةَ بال فلسفة ...ليس اإلنسا ُن إال ما يَع ِرف.
هو ملهم عصر النهضة ،وأبو املنهج التجرييب؛ الفيلسوف اإلجنليزي :فرانسس بيكون
( .)Francis Baconدرس القانون جبامعة كيمربدج ،واشتغل يف القضاء والربملان وهو من أسرة
هلا مكانتها سياسيا .كان فيلسوفا حرا ،اهتم بشئون الدولة .اهتم ابلرشوة عام 1621م ،وحكم
عليه ابلغرامة والسجن .مات بعد مخس سنوات على إثر التجربة الوحيدة اليت أجراها وكانت
هتدف إل إجياد طريقة حلفظ اللحوم ،لكنه أصيب خالل إجراء التجربة بداء ذات الرئة ومات
على أثر ذلك .ومن أهم مصنفاته :التقدم يف التعليم؛ األورغانون اجلديد :أي طريقة جديدة يف
التفكري .كلمة أورجانون تعين اآللة (أي آلة الفكر)؛ املنهج العلمي يف البحث والتفكري يف
األوساط التعليمية وهو منهج يرفض منهج أرسطو (األرغانون القدمي).
ولقد أتثر فرانسيس ابلفيلسوف اإلجنليزي روجر بيكون (1294- 1214م) على حنو
الفت للنظر.
ِ
الده السري نيقوالس
ُول َد فرانسيس بيكون يف لندن ألبوين ينتميان إل أسرتني عريقتني .كان و ُ
حامل األختام امللكية يف عهد امللكة إليزابيث .إن شهرة فرانسيس بيكون قد طَغَت على
بيكون َ
عاداي .وكانت أمه الليدي آن كوك ابنة السري أنتوين كوك
صيت والده الذي مل يكن
شخصا ًّ
ا
يوما معلِّم العائلة امللكية .أمه امرأةا واسعةَ الثقافة جتيد اليواننية والالتينية إل جانب
الذي كان ا
جهدا يف تربيته
اإليطالية والفرنسية ،ومعلِّمة لالهوت ،تولَّت بنفسها تعليم بيكون ومل تدَّخر ا
وتثقيفه .التحق بيكون جبامعة كمربدج وهو يف الثالثة عشرة (1573م) ،وخرج منها بعد ثالث
درس فيها واليت
سنوات دون أن حيصل على إجازة علمية ،ويف نفسه ازدراء للمناهج اليت تُ َّ
ووقَـَر يف ذهنه منذ هذا العمر املبكر أن
ترتكز على مذهب أرسطو وامل ْدرسيني (السكوالئيني)َ ،
نفعا عمليًّا ،وتَرَّكز هدفُه الذي
الفلسفة السائدة يف زمنه هي فلسفة نظرية عقيمة ال تثمر ا
ِّ
سيكرس له حياته يف القضاء على سلطة القدماء ،والدعوة إل فلسفة جديدة ذات مثار عملية
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تعِني اإلنسا َن يف حتسني حياته ويف السيطرة على الطبيعة1؛ جيب البحث عن منهج جديد
للتفكري أكثر دقة وصالبة وواقعية.
مكانته العلمية
رمبا يكون أكمل وصف وأصدقه أتى من عصر التنوير عن إجناز بيكون ومنزلته يف التاريخ
هو مقال فولتري الذي ميَُ ِّجد فيه فكر فرانسيس بيكون ويسميه أبيب الفلسفة التجريبية.2
لقد بدأت اليقظة بروجر بيكون (ت 1294م) ،وكربت وبلغت كماهلا يف فلك كوبرنيكوس
( )1543 – 1473وجاليلو ( ،)1642 – 1564ويف أحباث جلربت ()1603 – 1544
يف املغناطيسية والكهرابئية ،وأحباث فاسيليوس ( )1564 – 1514يف علم التشريح ،وأحباث
هاريف ( )1657 – 1578يف الدورة الدموية .وعندما منت املعرفة ،ضعف اخلوف ،وضعف
تفكري الناس يف عبادة اجملهول وزاد يف حماولة التغلب عليه وارتفعت كل نفس نشيطة بثقة
جديدة وحتطمت احلدود .وقام فرانسيس بيكون أعظم عقل يف العصور احلديثة وقرع اجلرس
الذي مجع العقول والذكاء ،وأعلن أن أوراب قد أقبلت على عصر جديد.3
وحيسن بنا أن نقتبس العبارة التالية من فكر فرانسيس بيكون "اقرأ ال لتعارض وختطئ ،وال
لتؤمن مبا تقرأ وتسلم به ،بل لتزن وتقدر" .4ويف هذا السياق حتديدا ،رفض فرانسيس فلسفة
العصور الوسطي واعترب منهجها كومة من األوهام ،وطالب بتبين املنهج العلمي الذي يعتمد
ومسلّم هبا ،وهو األسلوب
على املالحظة وعلى التوصل للنتائج من خالل مقدمات ُمسبقة ُ
الذي أوصل العلوم الطبيعية إل االزدهار احلايل .لقد انعكست آاثر هذه الدعوة على ذهن
املفكرين يف ميدان التعليم والبحث فأخذوا يطالبون بضرورة تبين املنهج االستقرائي يف التفكري
إضافة إل االعتناء ابلتجربة.
احتل بيكون مكانته الفكرية وطبع يف ذاكرة التاريخ .كانت حكمته املأثورة :املعرفة قوة،
وحكم على كل معارف عصره وفقا هلذه احلكمة ،واعتربها معارف زائفة وليست حقيقية ألهنا
 1مصطفى ،عادل (2017م) .أوهام العقل :قراءة يف «األورجانون اجلديد» لفرانسيس بيكون.
 2املرجع السابق.
 3ديورانت ،قصة احلضارة2004 ،م ،ص .88
 4شهيد ،هيال (2017م) .الوعي اجلمايل بني فلسفيت العلم والربمجانية .ط ،1لبنان :دار الرافدين.
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ال حتقق القوة وليست معرفة فاعلة أو مؤثرة يف حياتنا .اعترب بيكون العلم غزو للمجهول،
واكتشاف للجديد وهذا جيعل منه أاب للمنهج االستقرائي والروح احلقة لالستقراء 1وكشف
احلقائق واملبادئ اجلديدة دون هوادة وابستمرار .يتمثل هدف املنطق احلقيقي يف نظر بيكون
ابلقدرة على حتقيق التقدم املتواصل وجتدده.
رمبا تكون العالقة بني االكتشاف العلمي والتطبيق العملي أكثر ارتباطاا ابلفيلسوف
اإلجنليزي بيكون وألنه قد ُولد ألسرة مرموقة ،ودرس احملاماة ،ورِّشح للربملان ،وانل لقب «لورد
أخريا أسنِد إليه منصب «رئيس جملس اللوردات» (الذي طُِرد منه بسبب هتم
فريوالم» ،و ا
الرشوة)؛ فإنه عاش معظم حياته يف أروقة السلطة .من مث ،مل يكن أمر السلطة وبناء إمرباطورية
بعيدين عن تفكريه .أكد على أن املعرفة الفلسفية الطبيعية ينبغي «استغالهلا»؛ فهي تعِد ابلنفوذ
الذي خيدم البشرية والدولة .نتيجةا هلذا ،اندى بيكون بضرورة إعادة بناء شامل للعلوم والفنون
ومجيع املعارف اإلنسانية.2
الفلسفة حياة

وعن الفلسفة يقول فرانسيس بيكون "ال أستطيع احلياةَ بال فلسفة" .3ويرد على اهتام
معاصريه له ابإلحلاد" :إن القليل من الفلسفة مييل بعقل اإلنسان إل اإلحلاد ،ولكن التعمق
فيها ينتهي ابلعقول إل اإلميان ذلك ألن عقل اإلنسان قد يقف عندما يصادفه من أسباب
اثنوية مبعثرة فال يتابع السري إل ما وراءها ولكنه إذا أمعن النظر فشهد سلسلة األسباب كيف
تتصل حلقاهتا ال جيد بدا من التسليم ابهلل".4
يرى بيكون أن من صور احلماقة خلط أوهام الدين يف العلم ومثاله املزج غري الصحي بني
البشري واإلهلي فتنبثق فلسفة ومهية ،ودين هرطقي؛ ِ
ومن َمثَّ فإن رأس احلكمة أن نعطي لإلميان
ٌّ
ما هو لإلميان وال نـَتَـَزيَّد .وال يفوتنا أن نالحظ أن الفلسفة الطبيعية كان هلا خصم مزعج وعنيد
يف كل عصر أال وهو اخلرافة واحلماس األعمى والتطرف للدين...هؤالء أنكروا كروية واألرض،

العقلي واالنتقال به من اخلصوص إل العموم".
" 1االستقراء :االستدالل
ّ
 2برينسيبيه ،لورنس (2014م) .الثورة العلمية :مقدمة قصرية جدًّا .ص .117
 3مصطفى ،عادل (2017م) .أوهام العقل :قراءة يف «األورجانون اجلديد» لفرانسيس بيكون.
 4مرسي ،حممد (1425هـ2005 /م) .الرتبية اإلسالمية أصوهلا وتطورها يف البالد العربية .عامل الكتب..

157

أ.د .لطيفة الكندري أ.د .بدر ملك

الوجيز في تطور الفكر التربوي :مقاربات فلسفية

وسفهوا البحث العلمي .1إن "مبقدور اإلنسان معرفة قوانني هذا العامل ،وحتويلها ملصلحته عوضا
عن أن يظل خائف ا من ألغازه ،ومستسلم ا له ،والهث ا وراء أصحاب الكرامات لكي خيلصوه من
شروره على حد تعبري فرنسيس بيكون".2
نشر بيكون عام  1620كتاب "األدوات احلديثة يف العلم" وأيد فيه األسلوب العلمي
املستند على فحص النظرية من خالل جتربة حمكمــة (فرضيات ،املالحظة أو التجربة ،النتيجة).
أكد على املنطق االستقرائي املبين على مشاهدة الظاهرات الطبيعية ،مبعىن آخر اعتماد العلم
على احلقائق الطبيعية وليس االستدالل املنطقي فقط .اقرتح إنشاء املعاهد العلمية وحتقق اقرتاحه
بعد  34سنة من وفاته بتأسيس اجلمعية امللكية يف لندن .3أول نقطة لالنطالق يف فكر بيكون
التفكري الناقد ،والبحث عن املعرفة ،ورفض وصاية السابقني وغريهم.
أبرز بيكون أمهية التجربة والنتيجة اليت متيز الفلسفة اإلجنليزية ،واليت بلغت ذروهتا يف الفلسفة
الربامجاتية (العملية) وهو املذهب الذي يؤكد على أمهية املبادئ يف نتائجها العملية .قرر بيكون
يف فلسفته الرتبوية أن املعرفة هي العقل وأن اإلنسان ال يشبع من لذة البحث ،والبحث
عن احلقيقة هو حبها وتعشقها .غاية تقدم العلم سيادة اإلنسان عرب تعلم قوانني الطبيعة .إن
خطأ فالسفة اليوانن الكبري هو أهنم صرفوا وقتا كبريا يف النواحي النظرية ،والقليل من املالحظة
والبحث العلمي ،والفكر ينبغي أن يكوان مساعدا للمالحظة ال بديال هلا .وأخريا انتبه بيكون
إل أن أسباب خطأ اإلنسان انجتة من أربعة أوهام؛ أوهام القبيلة الناجتة من التسليم وعدم
الشك ،وأوهام الكهف الناجتة من طبيعة اإلنسان ومزاجه وعقله وجسمه ،وأوهام السوق
وهي الناجتة من اجتماع الناس بعضهم ببعض ،وأخريا أوهام املسرح وهي املرتبطة
ابلنظرايت واألدلة اخلاطئة املتوارثة .آمن بيكون أن مزاولة العلم بطريقة علمية ستؤدي إل
اكتشاف وسائل أفضل يف البحث .وقبل موته كان مشغوال إبجراء جتارب عملية سريعة عن
حفظ اللحوم يف الثلج.4
 1مصطفى ،عادل (2017م) .أوهام العقل :قراءة يف «األورجانون اجلديد» لفرانسيس بيكون.
 2خليل ،حامد (2018م) .اإلنسانية (النزعة) .املوسوعة العربية ،ج ،3ص  .881دمشق.
 3كالرك ،جون وآخرون (2015م) .املسار الزمين لتقدم العلوم والتكنولوجيا.
 4ديورانت ،قصة احلضارة2004 ،م ،ص .115 ،112 ،104 ،98 ،92
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عبارات لتأسيس الفكر العلمي
تتسم عبارات فرانسيس بيكون ابإلجياز وعمق الفكرة والروح احلرة وفيما يلي طائفة من
عباراته الرتبوية املتميزة:
 .1املعرفة قوة.
 .2الرغبة الصحيحة هي جزء من العلم ،شأهنا شأن األسئلة الصحيحة.
 .3إذا بدأ اإلنسان بقناعات فسيصل إل شكوك ،أما إذا بدأ بشكوك فسيصل إل
قناعات.
 .4الرجل احلكيم يصنع من الفرص أكثر مما جيد.
 .5حسن اختيار الوقت صون له.
 .6القراءة تصنع إنساانا كامالا ،واملشورة تصنع إنساانا مستعدا ،والكتابة تصنع إنساانا دقيق ا.
 .7اخرت احلياة األكثر نفعا ،والتعود سيجعل منها احلياة األكثر قبوال.
 .8سوف أعيش ألتعلم ،ولن أتعلم ألعيش.
 .9هدف احلياة األمسى ليس املعرفة بل الفعل.
ال تبذير يف اإلحسان.
.10
مييل املرء لالعتقاد مبا يفضل أن يكون صحيحا.
.11
من يعطي نصيحة جيدة يبين بيد واحدة ،ومن يعطي استشارة جيدة ومثاال
.12
جيدا يبين بكلتا اليدين ،أما من يعطي نصيحة جيدة ومثاال سيئا يبين بيد ويهدم ابألخرى.
عندما أيخذ املرء بثأره يتساوى مع عدوه ،لكنه حني ساحمه يصبح أفضل منه.
.13
املال أمجل خادم وأقبح سيد؛
.14
ؤخذ من
.15
ال ميكننا أن حنكم الطبيعة إال إبطاعتها .الكشوف اجلديدة جيب أن تُ َ
نور الطبيعة [التجربة] ،ال أن تُسرتد من غياهب ِ
الق َدم [املاضي].
َ
ِ
صقاع األرض؛
.16
فاره مثلما ِأل ِ
انتقاءُ الوقت اقتصاد يف الوقت؛ إن للزمن فَيافيه وق َ
األمل إفطار جيد ،وعشاء رديء؛
.17
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قليل من الفلسفة متيل بعقل اإلنسان إل اإلحلاد ،ولكن التع رمق يف الفلسفة
.18
يُفضي بعقول الناس إل اإلميان.1
أفكار غريت مرى التاريخ
 -1األوهام تعيق العقل وهي بسبب تعظيم املاضي ،أو بسبب اختالف العقول وسوء الفهم
والتعبري وخداع النفس وحمدودية احلواس ،أو بسبب التأثر ابلعجلة والتسرع يف اصدار األحكام،
أو بسبب اخلضوع لتأثري اجملتمع خشية الصدام معه.
 -2ميكن أن نستخلص من بيكون املعادلة التالية :العلم قوة ،والتعلم ختصيب للقوة ،أما
البحث العلمي فهو مركز االنطالق ،والتطبيق امليداين للنتائج املستخلصة هو الغاية الكربى.
 -3التجربة خري برهان أهم مصدر للمعرفة .عرب مجع كل حقائق الطبيعة القابلة للمشاهدة،
يستطيع املرء أن يكتشف القوانني اليت حتكم الكون.
 -4منطق أرسطو عقيم ،معيق للتطور ،وجيب التخلص من سيطرته على مؤسسات التعليم
عرب القرون.
التفكري العلمي ثورة يف التعليم
 -1من العبث أن نتوقَّع أي تقدرم كبري يف العلوم من عملية إضافة وتطعيم أشياء جديدة
على القدمية ،ال بد لنا من ٍ
نفسها إذا شئنا أال نظل ندور إل األبد
بداية جديدةٍ تتناول
األسس َ
َ
يف حلقة ال تُفضي إل أي تقدرم يُذ َكر؛
نور التجربة؛ ألنه متغط ِرس مكابِر يظن أن
 -2اإلنسان مرهتن للخرافة ،ويرفض البحث و َ
العقل ال يليق به أن يهدر وقته يف أشياء مبذولة متغرية ،ويرفض كل ما هو غري تقليدي خوفاا
من رأي العامة .صفوة القول أن العاطفة تدمغ العقل وتصبغه بطرائق ال حصر هلا.
للفهم البشري على اإلطالق ،وأكرب زيغ إمنا أييت من بالدة احلواس وقصورها
 -3أكرب عائق ْ
وخداعها؛ فاألشياء اليت متس احلواس هلا األرجحية على األشياء اليت ال متسها مباشرةا مهما عال
شأهنا ،هذا ما جيعل التأ رمل يتوقَّف يف أغلب األحوال حيثما يتوقَّف البصر.
2

 1مصطفى ،عادل (2017م) .أوهام العقل :قراءة يف «األورجانون اجلديد» لفرانسيس بيكون.
 2انظر املرجع السابق.
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لتمس احلقيقة يف ضوء الطبيعة والتجربة .علينا إ اذا أن جنتنب األهواء ونُعيذ فكران أن
 -4تُ َ
ينساق إليها .أتثر العقل البشري ابخليال ال ِ
يقل عن أتثرره ابألفكار الشائعة.
عىن أحد وال يهتم بفتح طريق ُمم َّه ٍد
 -5وإنه ملن أعجب َ
الع َجب ملن يتأمل األمر أن ال يُ َ
كل ٍ
ٍ
شيء َهنباا
عرب التجربة املنظمة احمل َكمة ،بل يُ َرتك ر
للفهم اإلنساين ينطلق من احلواس ْ
ومعبَّد ْ
ُ
لغيوم التقاليد ودوامة اجلدل ،أو لتقلربات الصدفة ومتاهاهتا واخلربة العارضة غري املنظَّمة.
ٍ ٍ
اإلمجاع
توقري العصور القدمية ،ونفوذَ الرجال الذين حظَوا مبكانة كبرية يف الفلسفة ،و َ
 -6إن َ
َسرهتم إل ح ٍّد كبري.
العام؛ كل أولئك أمور عاقت َ
الناس عن التقدرم يف العلم ،وأ َ َ
الزمن هو معلِّ ُم املعلِّمني؛
ُ -7
كل ٍ
ِ
منفذ إل الفلسفة مهما
متاما َّ
 -8بعض الالهوتيني [علماء العقائد] يف جهلهم يُوصدون ا
ِ
ِ
املتعمق يف الطبيعة خشية أن يتجاوز
نـُ ّق َحت ،فبعضهم حيمله ضع ُفه على التو رجس من البحث ّ
الكتاب املقدَّس.
تفسري ما يقوله
للفهم الرصني .وهم يُسيئون
احلدود املسموح هبا ْ
ُ
َ
 -9الفلسفة الطبيعية  -بعد كلمة الرب  -هي أقوى عالج ضد اخلرافة ،وأَسلَم ٍ
غذاء
ْ
لإلميان.
التفت إل تقاليد ونظم املدارس واجلامعات وما إليها من مؤسسات قُ ِ
ص َد
-10
فإذا َّ
مناوائ لتقدرم العلوم؛
قاما للعلماء وسبباا إل تقدرم املعرفة؛ وجدت َّ
كل شيء ا
هبا أن تكون ُم ا
مصممة حبيث ال خيطر ألي شخص أن يف ِّكر أو ينظر يف أي
ستجد أن احملاضرات والتدريبات َّ
شيء خارج املضمار االعتيادي .دراسات الناس يف هذه األماكن مقصورة وحمصورة يف كتاابت
مثريا للقالقل.
مؤلفني بعينهم ،وإذا َج ُرؤ أ ر
ي شخص على خمالفتهم فإنه َ
يهاجم للتو بوصفه ثورًّاي ا
يعيق تقدرم العلم بدرجة خطرية؛
إن ما هو قائم يف عملية إدارة العلم وتسيريه من شأنه أن َ
أكرب عقبة على اإلطالق أمام تقدرم العلوم وفتح ارتيادات وآفاق جديدة فيها
-11
إمنا تكمن يف اليأس البشري وانقطاع الرجاء؛
نظام
-12
علينا أال نقبل أبي طريقة للكشف بغري تدوين ،وحني يَدخل يف الكشف ُ
هائال من
التدوين ،وتتعلَّ ُم اخلربة أن تقرأ وتكتب ،سيكون لنا أن نعقد ا
حشدا ا
آماال أكرب .هناك ا
وخنرجها إل النور مبساعدة اخلربة الكتابية (املتعلِّمة)؛
الكشوف تنتظران ،نستنبطها ُ
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إذا طُر َِح اعرتاض أبن العلوم والفنون قد احنرفت إل جهة الشر والرتف وما إل
-13
ذلك ،فال ينزعجن أحد من هذا االعرتاض؛ فالشيءُ نفسه ميكن أن يُقال يف كل خري أرضي:
الذكاء ،الشجاعة ،القوة ،اجلمال ،الثروة ،والضوء نفسه ،فقط َدع اإلنسا َن يستعيد حقَّه على
ود ْعه يـَتَ َملَّك هذه القوةَ اليت سيكون
الطبيعة  -ذلك احلق الذي َخ َّ
صه هللا به وكفله له َ -
حمكوما ابلعقل السليم ،والدين الصحيح؛
استخدامها
ا
ُ
األول يتعلَّق بكيفية
-14
تشتمل اجتاهايت لتفسري الطبيعة على قسمني عريضنيَّ :
استخالص املبادئ من اخلربة ،والثاين يتعلَّق ابستنباط جتارب جديدة وحتديد مهمة احلواس،
1
ومهمة الذاكرة ،ومهمة الذهن أو العقل.
أقسام املناهج البحثية

قسم بيكون طبيعة املنهج العلمي وطرائق تناول العلوم إل ثالثة أقسام تشكل فلسفات
َّ
تشغل الفكر اإلنساين وهي:2
 .1قسم جترييب استقرائي يعتمد على املالحظة والتجربة واملشاهدة مثل النمل الذي جيمع مث
يكدس مواد الغذاء ليستهلكها يف فصل الشتاء.
 .2قسم عقلي استنباطي يعتمد على مصادره الذاتية مثل العناكب اليت تؤدى واجبها وتبين
بيتها دون االستعانة مبصادر جديدة.
 .3قسم جترييب عقلي (استقرائي واستنباطي )3يعتمد على املعلومات وحيللها ويستفيد من
املصادر املتنوعة مثل النحل الذي جيوب احلدائق ويهبط على األزهار وميتص رحيقها مث خيرج
من بطونه شراب متعدد ألوانه .النحل يسكن اجلبال ويعلو األشجار ويستثمر األزهار واملنهج
العلمي كذلك يعتمد على مصادر خمتلفة يتعامل معها يف إطار احلياد األخالقي ووفق منهج
موضوعي واضح يستمد من املالحظة والتجريب منهجا ومن التأمل والتفكري اجملرد والتعميم
مذهبا.

 1مصطفى ،عادل مصطفى2017 ،م ،أوهام العقل :قراءة يف «األورجانون اجلديد» لفرانسيس بيكون.
 2انظر :املرجع السابق.
العقلي واالنتقال به من اخلصوص إل العموم"" .استنباط :استخراج املعاين من النصوص بفرط
" 3االستقراء :االستدالل
ّ
حتما من املق ِّدمة املنطقيَّة".
ال ِّذهن َّ
وقوة القرحية .وهي عمليَّة استنتاج تنشأ فيها النتيجة ا
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قسم بيكون مناهج البحث وطرق التفكري فوصف نظريته قائال :هناك فصيالن من
وهكذا َّ
الذين تناولوا العلوم :أهل التجربة وأهل العقل .أهل التجربة أشبه ابلنمل ،جيمعون ويَستعملون
فحسب ،وأهل العقل أشبه ابلعناكب ،تغزل نسيجها من ذاهتاَّ .أما النحلة فتتخذ طري اقا وسطاا
بني االثنني ،تستخلص مادةا من أزهار البستان واحلقل ،غري أهنا ِّ
حتوهلا وهتضمها بق ْدرهتا
وعمل الفلسفة احلقيقي ال خيتلف عن هذا ،فهي ال تعتمد على َّقوهتا العقلية وحدها،
اخلاصة،
ُ
وال ختتزن املادة اليت يق ِّدمها التاريخ الطبيعي والتجارب امليكانيكية يف ذاكرهتا كما هي ،بل
عمل فيها الفكر؛ ِ
تُ ِغريها وتُ ِ
ومن َمثَّ فإننا أنمل الكثري من خالل احتاد هاتني امللَكتني (التجريبية
ّ
احتادا أوثق وأصفى مما مت هلما حىت اآلن.
والعقلية) ا
نظرة نقدية

انتقد الباحثون 1الفكر البيكوين يف عدة مواطن وجيمل بنا هنا أن نذكر ابجياز شديد
بعضها:
 -1بيكون والفروض .مل يدرك بيكون أمهية الفرضية ( )hypothesisيف العمل العلمي،
َّ
صميما! فبعد إنكاره للفروض كان هو نفسه
وحذر منها لكن بيكون نفسه مل يكن بيكونيًّا
ا
توصل إل أن احلركة هي علة احلرارة؟!
يستخدمها دون أن يدري ،وإال فكيف َّ
ؤخذ على بيكون جهله أو جتاهله لدور التص رورات الرايضية
 -2بيكون والرايضيات .يُ َ
واالستدالالت الرايضية يف املنهج االستقرائي.
متابعا َجيِّ ادا ملا يدور يف زمنه من أحباث
 -3علوم العصر .بيكون رغم شغفه ابلعلم مل يكن ا
علمية.
وحي َمد لبيكون أنه مل يغفل دور القيم يف العلم ،وأمهية دخول القيم اإلنسانية يف صميم
ُ -4
جمرد القدرة أو املعرفة يف ذاهتما إمنا تع ِظّمان الطبيعة البشرية وال
العمل العلمي ،يقول بيكون :إن َّ
جتعالهنا سعيدة؛ ِ
ومن َمثَّ فإن علينا أن ننتقي من بي األشياء ما هو أنفع للبشرية.
متاما للمعرفة العلمية قائمة على التجميع الدقيق للبياانت
" -5لقد قدَّم بيكون رؤية جديدة ا
استنادا على املالحظة والتجربة واالستقراء؛ أي استنتاج املبادئ النظرية العامة من
الطبيعية
ا
حقائق معينة .وقد ظلَّت املهمة اهلائلة إلصالح تصنيف العلوم الطبيعية غري مكتملة حىت موته،
 1انظر :عادل مصطفى2017 ،م ،أوهام العقل :قراءة يف «األورجانون اجلديد» لفرانسيس بيكون.
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لكنها اصطدمت ابالفرتاضات الكالسيكية اليت كان يوقِّرها الباحثون يف عصر النهضة ،وبشرت
بقدوم العلم التجرييب الذي تبنته اجلمعية امللكية يف العقود األخرية من القرن السابع عشر.
أكمل بيكون كتابه «أطالنتس اجلديدة»؛ وهي عامل يوتويب يستند إل يوتوبيا أفالطون ،ولكن مل
وتبجيال هم الفالسفة [كما فعل أفالطون] بل العلماء
يعد مواطنو هذا العامل األكثر احرت ااما
ا
حتوال من شأنه أن يؤثر على العلم احلديث وانفصاله عن الفلسفة."1
التجريبيون .كان هذا ا

 1بروتون ،جريي (2014م) .عصر النهضة :مقدمة قصرية جدا .الفصل اخلامس :العلوم والفلسفة.
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الباب اخلامس :مربون من حول العامل
جون آموس كومينيوس
( 1670 – 1592م)
"الفكر إن مل يلتحم ابلواقع ويلتصق مبصريان ال نفع له"
( John Amos

ولد الفيلسوف التشيكي الربوتستانيت جون آموس كومينيوس
 )Comeniusيف مورافيا ( )Moraviaجبمهورية التشيك احلالية ،وأُبعد عن موطنه من قبل
حركه االصالح الكاثوليكية اليت أعقبت هزمية االنتفاضة التشيكية يف عام 1618م ،وتويف يف
مدينة أمسرتدام هبولندا .يعترب هذا الفيلسوف من أبرز املربني على املستوى العاملي ،وأطلق عليه
لقب أبو الرتبية احلديثة أو معلم األمم .عرب نوافذ الفكر الرتبوي أوجد كومينيوس منجزه
احلضاري ،وأضحت كتاابته من منابع الثراء الرتبوي .آمن أبن العامل كله مدرسة للبشر ،وأن
حياة كل فرد هي مدرسة من املهد إل اللحد.
فقد كومنيوس والديه وهو يف سن مبكرة مث دخل املدرسة برعاية أقاربه وشق طريقه حنو
الدراسة اجلامعية .ابلرغم من أن األوضاع التدريسية متواضعة جدا يف عصره إال أنه وجد من
ينمي مواهبه ،وينتبه مللكاته العقلية ،وقدراته اللغوية حىت أصبح هو نفسه جمددا لطرق التدريس
فقدم ابقتدار موجهات جديدة للرتبية ذات مرود تطبيقي .إنه راهب قانع بعيشة البساطة،
ولكنه أحب اصالح بلده ،ونشر اللغة ،واسعاد األطفال وتطوير مناهجهم الدراسية ،فعاش
منشغال هبموم التعليم ،مالزما لرسالته رغم املشاق واملشاغل .سعى حنو تعليم الطفل عرب
التسلية ،واستثمار الصور املرئية املناسبة يف احملتوى املدرسي كأداة تعليمية .كثريون يف تلك
األزمنة كتبوا عن الطفل ولكن قلة منهم كتبوا للطفل كما فعل كومينيوس يف كتاابته الرائدة اليت
أهبرت الناهبني.
كومينيوس معلم اندر ،وكاتب مبدع ،وعامل متدين اهتم ابلعلوم الطبيعية ،وكانت له رؤية
عملية بعيدة املدى لتطوير واقع تعليم األطفال ،وإحداث تغريات إصالحية سلمية .آمن
إبمكانية نشر مشاعر السالم بني شعوب العامل .عاش جون آموس "حرب الثالثني عاما"
(1648-1618( )Thirty Years Warم) اليت اشتعلت بني الكاثوليكية والربوتستانتية،
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وكانت حراب دامية مزقت أوراب ،فاضطر جون آموس للهرب من موطنه فرارا بدينه مع جمموعة
من أنصاره.
وهكذا ،مل ينعم كومينيوس ابالستقرار كثريا يف حياته الراشدة؛ فقد أرغمته الظروف السياسية
الصعبة على النزوح مع أتباع مذهبه الربوتستنيت من موطنه مورافيا إل بولندا عام 1628؛ هرابا
من االضطهاد الديين إابن حرب السنوات الثالثني ،اليت جار فيها جيش االمرباطورية الرومانية
املقدسة على املورافيّني؛ طائفة بروستانتية تشيكية قدمية ،تعرضت للقمع بسبب آرائها .استطاع
املورافيون أن حيافظوا على هويتهم املذهبية ومتاسكهم يف املنفى ،بفضل زعامة كومينيوس الدينية
عليهم إذ كان أسقفا [لقب رفيع لرجل الكنيسة] على الكنيسة املورافيّة .وقد ظهرت آاثر هذه
السلم والتفاهم الدوليني ،وغادر بولندا بعد عام
الظروف يف رسالته الرتبوية ،فدعا من خالهلا إل ّ
 1654بسبب اندالع احلرب فيها إل مدينة أمسرتدام ،اليت أقام فيها حىت وفاته .1وهكذا،
تعرض كومينيوس إل مضايقات شديدة بسبب مذهبه ،ورمبا كان ذلك العسر الذي أصابه سببا
لتقدمي مرئيات تنضح ابلتسامح ،وتفيض برجاحة العقل.
فُتنت الشخصيات الكبرية بنظرايت جون كومينيوس يف الرتبية ،فاستقدمته إل ستوكهلم
ليصلح نظم التعليم يف السويد.2
املصلح املريب
كومينيوس مصلح وتربوي مل يعرف العامل قدره إال متأخرا بعد أن تُرمجت كتبه وانتشرت
بعشرات اللغات العاملية .درس يف جامعة هايدلربغ ( )University of Heidelbergأبملانيا يف
عام 1613م ،وهذه اجلامعة من اجلامعات األوربية العريقة .وضع جون فلسفة تربوية جديدة
عرفت ابسم «املعرفة الكلية» ( ،)Universal Knowledgeبناها على خربته العملية الطويلة
يف جمال التعليم ،وكان من أشد املعارضني لطبيعة التعليم النظرية اليت سادت عصره ،وقامت على
أساس حفظ املعلومات واستذكارها .كما رفض مقولة أن األطفال راشدون صغار ،اليت كانـت
شـائعة بني معظم الرتبويني املعاصريـن له ،ووصف املـدارس اليت عاملتهـم وفقهـا بـ (مساخل
العقول) ويف ضوء استنتاجاته الشخصية ،توصل إل افرتاضات مهمة ،منها ضرورة التحاق مجيع
 1قسيس ،جورج (2018م) .جون لوك -كومينيوس (جون آموس) .املوسوعة العربية ،دمشق.
 2ديورانت ،قصة احلضارة ،ج ،30ص .10
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األطفال ابملدرسة ،وتلقيهم تربية صحيحة يف إطار احلضارة اليت يعيشوهنا ،ووجوب أن يفهم
املعلمون طبيعة الطفل املتعلم ،وكيفية تطور عقله وتعلمه .1تتحول املدرسة إل "مساخل العقول"
إذا بُنيت على الطاعة العمياء والسلطوية.
ومن جهة أخرى" ،فكومينيوس وبستالوتزي مثالا يتفقان يف أن العقل كالبذرة ينمو من
الداخل .واحلق أن احلياة يف الفرد ويف اجملتمع ويف اتريخ الكائنات مجيعا ليست إال عملية منو
هائلة متسلسلة ينطق هبا لسان التطور؛ وحيتاج النمو الصاحل إل مرونة جتدها الرتبية يف الطفولة
والشباب .وهبذه املرونة نتعلم من التجربة ونكتسب العادات اآللية اليت تضمن لنا السيطرة على
الطبيعة ،وحسن التكيف يف املوقف اجلديد ،واالخرتاع واالبتكار واخللق واإلبداع".2
كان آموس شديد التدين من جهة ،ويؤمن بقوة العلم املادي من جهة أخرى وأقبل على
قراءة أعمال فرانسيس بيكون ( )Francis Baconيف شبابه ،مما كان له أتثريا كبريا يف بلورة
أفكاره يف مستقبل األايم .شاهد جون احلروب يف عصره برؤية نقدية والحظ أن التشدد الديين
زلزال اجملتمعات ،وأخذ يفكر بروية يف إصالح النظام الرتبوي كوسيلة للخالص من التحدايت
حينئذ ،وأخذ يدعو إل تعليم الناشئة تعليما شامال ،وطالب بضرورة فهم الثقافة احمللية واألوربية
معا .اجته كومينيوس حنو لندن  1641م وهناك كتب جمموعة مقاالت وشارك يف نقاشات ذات
صلة بتطوير التعليم.
ولقد تناول ديورانت بقدر من التفصيل اآلراء الرتبوية جلون آموس كومينوس وقدم تعريفا
حلياته وخلص أفكاره يف الرتبية املثلى ومنها أن يكون التعليم عام ا ،بصرف النظر عن اجلنس أو
مستوى املعيشة .وأن تكون الرتبية بدنية وعقلية وأخالقية .وأن يتلقى التالميذ تدريبات على
الصحة والقوة والنشاط عن طريق ممارسة احلياة واأللعاب يف اهلواء الطلق .وأن يكون التعليم
عملي ا ،وأال يكون حبيس ا يف سجن التفكري النظري ،بل مقروانا ابلعمل واملمارسة ،وتدريس
العلوم تدرجيي ا ،وحتسني اخللق .انتقل كومينيوس ابلطفل من عامل احلس إل عامل الفكر عرب
توظيف الصور والرسومات ،وطالب بتطوير املناهج الدراسية لتتضمن الصور التبسيطية ليفتح
اباب تعليميا مجيال لقراءة الطفل وتعليمه وفق وسائل جديدة .وال عجب أن يرى الباحثون
 1قسيس ،جورج (2018م) .جون لوك -كومينيوس (جون آموس) .املوسوعة العربية ،دمشق.
 2ظاظا ،حممد حسن (بدون اتريخ) .فلسفة الرتبية كما يراها فالسفة الغرب .جملة الرسالة.
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كومينيوس أول مؤسس للرتبية احلديثة اخلاصة ابلطفل ،وأنه معلم األمم .وإل هذا اليوم يعتز
العلم ألنه اعتىن ابلرتبية العقلية واألخالقية واجلسدية والدينية على حد سواء
األوربيون هبذا َ
عالوة على أنه وضع منهجه احلسي يف التدريس فأثَّر لعدة قرون يف الفكر الرتبوي العاملي.
تصف املوسوعة الربيطانية كومينيوس بصفتني -1 :أبنه املصلح الرتبوي التشيكي ،والقائد
الديين؛  -2أنه صاحب إبداع يف طرق التدريس.
اإلرث الرتبوي
هتدف الرتبية عند كومنيوس إل تبصري الناس وتدريبهم وصوال إل حتقيق مبتغاهم ومن أجل
الشعور ابلسعادة .ومن أجل هذا جيب تنظيم املدرسة وبنائها وجعلها مبهجة حبيث يتمكن
الطفل من اإلقبال على التعليم عمليا ،واالستبحار يف طلب االستكشافات ،واستغالل احلواس،
واالستمتاع بتحصيل املعارف والعلوم والفنون .ويف هذا السياق طالب كومينيوس مبخاطبة
األطفال على قدر عقوهلم يف املناهج الدراسية عرب تبسيط الدراسات النحوية وختليصها من
القواعد اجملردة ،والرتكيز على احملادثة العملية واحلوارات اليومية" .ألَّف كومينيوس عددا كبريا من
وضمن معظمها نظرايته وأفكاره وآراءه يف الرتبية ،وإصالح النظم الرتبوية،
الكتب جتاوز املئةّ ،
وتعليم اللغة الالتينية .ومن هذه الكتب :فن التعليم الرائع (The Great )1632 - 1628
مزود ابلرسوم اإليضاحية ،لتعليم األطفال اللغة الالتينية".1
 Didacticوهو أول كتاب مدرسي ّ
ونظر كومينيوس إل الرتبية البدنية نظرة متطورة وذلك يف كتابه «فن التدريس العظيم»
خصص للرتبية
مهما وأساسيّا من العملية التعليمية ،ويف كتابه «مدرسة األمومة» ّ
بوصفها جزءا ّ
البدنية مكانة كبرية ،وربطها ابلرتبية الصحية والتغذية ،ونظام األطفال الصحي وتدريباهتم
ومتريناهتم وبراجمهم الصحية ،ودعا إل مزاولة الرتبية البدنية يف مرحلة مبكرة من العمر 2.وجرى
يف منهاجه الدراسي على فلسفة املثل الالتيين املأثور :العقل السليم يف اجلسم السليم .3شدد
كومنيوس على أداء التدريبات الرايضة ومزاولتها على أسس صحية سليمة ،واعتربها ركنا مهما
 1قسيس ،جورج (2018م) .كومينيوس (جون آموس) .املوسوعة العربية ،دمشق.
 2نصر ،غسان دارب (2011م) .الرتبية البدنية والصحية .املوسوعة العربية .ج .6دمشق.
 3ديورانت ،قصة احلضارة ،ج  ،19ص .143
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من أركان العملية التعليمية الشاملة املتكاملة .وهكذا أفسح كومينيوس بصنيعه هذا اجملال للرتبية
البدنية لتأخذ مساحة كبرية يف فلسفته الرتبوية وربطها بعد ذلك كله ابلرتبية الصحية والعادات
السليمة والتغذية الصحية املتوازنة لدى كل األطفال.
فلسفة املواطنة العاملية
األفكار اليت متيل إل املثالية قد تكون حماولة للهروب من الواقع أو قد تكون حماولة جادة
لالرتقاء به .فلسفة كومينيوس هي أن هدف التعليم تطوير املعرفة العاملية بني مجيع الناس ،مبا يف
ذلك النساء واألطفال ،ومجيع األمم ،وزايدة ميادين التعاطف بينها .ابلنسبة لكومينيوس مل يكن
التعليم لألغنياء أو غريهم من النخبة ،ولكن التعليم احلق جيب أن يكون مشاعا حيصل عليه
اجلميع .هذه رؤية متقدمة لتلك العصور وهي رؤية طموحة وتتسم ابلشمولية واإلنسانية
والعدالة .ومن هذا املنطلق يقوم املعلمون ابحلفاظ على نقاء رسالة التعليم وهتذيب األخالق
صيانة للطبيعة الفريدة للميول الفردية ،ويف نفس الوقت تعزز الرتبية وحدة البشرية وتقيها شرور
احلروب الضارية.
لقد أشار كومينيوس يف مؤلفاته إل جمموعة مبادئ أساسية اعتمدها يف الرتبية السياسية
وترسيخ فلسفة التسامح اليت تقوم على أساس إجياد رؤية جديدة للعامل كله وجبميع اللغات على
حنو يزرع األمل يف قلوب املتعلمني ومجيع أفراد اجملتمع ،وعلينا النظر إل العامل على أنه وحدة
متجانسة .وعليه يؤدي هذا املسلك إل بلورة "ثقافة عاملية" منبثقة من منظومة مرتابطة توحد
املعايري العامة ومتهد للتقارب اإلنساين .اهلدف األمسى هو زايدة فرص التعايش والتسامح .يعتقد
كومينيوس أنه جيب على اإلنسانية أن تطور أرضية فكرية مشرتكة ختلق االنسجام والتوافق ملنع
النزاعات الدموية.
لقد ظل  ٪80من سكان أوراب الغربية أميني .وقضى جون كومينيوس أربعني عاما يكافح يف
سبيل النهوض خبطط التعليم يف أوراب .ارتقى كومينيوس إل مرتبة أسقف األخوة املورافيني ومل
يتزعزع قط إميانه أبن الدين هو أساس التعليم وغايته ،فإن رأس احلكمة خمافة هللا .وعلى الرغم
من أن األحقاد الدينية يف زمانه جعلت من حياته سلسلة متصلة من احملن ،فإنه بقي على
إخالصه لفلسفة التسامح يف الوحدة األخوية ،فنحن أبناء عامل واحد ،جيري يف عروقنا دم
واحد .وأنه ملن أشد احلماقة أن نضمر البغض والكراهية إلنسان ألنه ولد يف قطر آخر ،أو ألنه
169

أ.د .لطيفة الكندري أ.د .بدر ملك

الوجيز في تطور الفكر التربوي :مقاربات فلسفية

يتحدث بلغة خمتلفة عن لغتنا .أو ألن له رأايا خمالفا لنا يف هذا املوضوع أو ذاك .إين ألتوسل
إليكم أن تكفوا عن هذا ،فإننا بشر متساوون يف اإلنسانية فليكن لنا مجيع ا هدف واحد وغاية
واحدة ،هي خري اإلنسانية مجعاء ،ولنطرح جانبا كل األاننيات واألَثـََرة القائمة على أسس من
اللغة أو القومية أو الدين.1
تلخيص املقاصد الرتبوية
وخلص كومينيوس مقاصده يف الرتبية املثلى وهي من أنفس ما كتب يف اتريخ الرتبية حبسب
رأي ديورانت" .أوالا :جيب أن يكون التعليم عام ا ،بصرف النظر عن اجلنس أو مستوى املعيشة.
فيجب أن يكون يف كل قرية مدرسة ،ويف كل مدينة كلية ،ويف كل مقاطعة جامعة ،وجيدر أن
يكون التعليم العايل متاحا لكل من يثبت القدرة على متابعته ،وينبغي أن تتول الدولة اإلنفاق
على الكشف عن مواهب وقدرات املواطنني فيها ،وتدريبها واإلفادة منها.
اثنيا :جيب أن يكون التعليم واقعيا ،حبيث تربط األفكار يف كل خطوة ابألشياء امللموسة،
كما جيب تعليم األلفاظ ابللغة الوطنية أو أبية لغة أجنبية ،عن طريق مشاهدة األشياء اليت
متثلها أو استخدامها وجيب أن يتأخر تعليم النحو.
اثلث ا :جيب أن تكون الرتبية بدنية وعقلية وأخالقية .وأن يتلقى التالميذ تدريبات على
الصحة والقوة والنشاط عن طريق ممارسة احلياة واأللعاب يف اهلواء الطلق.
ورابعا :ينبغي أن يكون التعليم عمليا ،وأال يكون حبيسا يف سجن التفكري النظري ،بل
مقروانا ابلعمل واملمارسة ،وأن ميهد ويعد للنهوض مبهمة احلياة.
خامسا :جيب تدريس العلوم تدرجييا ،بتقدم الطالب يف العمر ،وجيب افتتاح مدارس البحث
العلمي يف كل مدينة أو مقاطعة.
سادسا :ينبغي توجيه كل الرتبية وكل املعرفة إل حتسني اخللق وبث التقوى يف الفرد ،وإل
إشاعة النظام والسعادة يف الدولة."3
2

 1ديورانت ،قصة احلضارة ،ج.235 ،30
 2ديورانت ،قصة احلضارة (.)235 /30
 3ديورانت ،قصة احلضارة ،ج ،30ص .236 -265
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كومينيوس وأدب األطفال
تطور األدب املوجه لألطفال ( )Literature for childrenتدرجييا ،وكان املعلم التشيكي
َّ
دورا رئيسياا
كومينيوس أول من آمن بضرورة تسلية الطفل ابلصور جبانب تعليمه .تؤدي الرسوم ا
يف اجتذاب الطفل للتعليم بطريقة ُمسلّية .1إن الدراسات التارخيية عن الكتابة لألطفال غالباا ما
بدأت يف القرن السابع عشر بنماذج عادةا ما تبدأ بكتاب «العامل املرئي ابلصور» (الكتاب
املصور) الذي ألَّفه اإلصالحي الرتبوي التشيكي جون آموس كومينيوس .وقد تُرجم هذا الكتاب
إل العديد من اللغات األوروبية .ويف كل الطبعات ،يبدأ الكتاب ابألجبدية ،مث يسعى  -من
خالل مزيج من الكلمات والصور  -إل متثيل كل شيء يف العامل ،بداية من املخلوقات
والنبااتت ،وحىت املفاهيم الدينية اجملردة.2
جتسد كتاابت كومنيوس لألطفال عدة خصائص للكتابة املبكرة لألطفال ،بدايةا من
افرتاضات كومينيوس بشأن السن ،فكومينيوس كان يكتب من أجل األطفال الصغار؛ أي
األطفال حتت سن السادسة ،ويتعلمون القراءة بلغتهم األصلية .وبينما كان صغر سن القارئ
املقصود مسةا مميزة ألدب األطفال عرب اترخيه منذ أايم كومينيوس ،فإن الطفولة كمرحلة من
مراحل احلياة قد توسعت ابطراد لدرجة أن بعض األعمال احلديثة اليت أصدرهتا دور نشر كتب
األطفال تستهدف «اليافعني» الذين هم يف سن الثامنة عشرة .وبعد تعلرم القراءة ،كان األطفال
يف معظم احلاالت يتشاركون النصوص مع الكبار ،الذين غالباا ما تكون مهارات القراءة لديهم
على نفس املستوى تقريباا .وعندما نتتبع أصول أدب األطفال ،فإن الدراسات التارخيية عادةا ما
تشمل كل أشكال الكتابة املخصصة لألطفال ،ويعترب كتاب «العامل املرئي ابلصور» عالمة فارقة
تعليميا .وعلى غرار كتاب «العامل املرئي ابلصور» ،فإن معظم الكتاابت املخصصة لألطفال يف

 1املوسوعة العربية العاملية ،أدب األطفال .أدب األطفال (" )Children Literatureكل األعمال الفنية واألدبية
خصيصا للطفل ،ليتفاعل معها ،مبا يساعد يف إرهاف حسه االنفعايل والشعوري ،والسمو بذوقه األديب والفين
اليت تقدم
ا
ووجدانه كذلك ،مع صقل شخصيته ،ومنوها ،وهي بذلك تشمل :متاحف األطفال ،واملسارح ،واألانشيد ،واألغاين،
وجمالت األطفال ،وصحفهم ،ودوائر معارف األطفال ،وقصص األطفال ،والكتيبات العلمية املبسطة ،وغريها" .معجم
املصطلحات الرتبوية والنفسية ،2016 ،ص .24
 2رينولدز ،كيمربيل (2014م) .أدب األطفال :مقدمة قصرية جدا .اهلنداوي.
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القرن السابع عشر كانت تسعى إل جانب تعليم األطفال القراءة إل تعليمهم كيف يعيشون
حياة صاحلة ،ويبتغون النعيم اإلهلي.1
فلسفة الصورة
نقل كومينيوس ببطء شديد فن الصورة من عامل الفن إل عامل املناهج التعليمية وُكتبها فصورة
الطبيعة أو بورتريه األشخاص أو األشياء اجلامدة قد تعطي الطفل نقلة نوعية وحركية يف عامل
التعليم ،وإانرة فكر الطفل إذا مت توظيف تقنياهتا بطريقة صحيحة حبيث يتم تعلم احملسوسات
للوصول إل األفكار اجملردة .ومن روائع األدب العاملي يف قصص األطفال ما قالته الطفلة
"أليس" يف كتاب "أليس يف بالد العجائب"" :وما الفائدة من كتاب ال صور فيه وال
حوارات" .2واليوم "يستخدم املصورون كامراهتم كأدوات لالستكشاف ،وجوازات سفر إل عوامل
جمهولة ،ووسائل انفذة للتغيري" .3الصورة أداة تعليمية ومساحة ،واملساحات للطفل حياة،
وإاثرة ،وخربات ذهنية.
طبع أول كتاب للصغار يف عام  1484على يد وليام كاكستون ،وكان ذلك الكتاب
«خرافات إيسوب»؛ قصص يواننية على ألسنة احليواانت .مث تلته كتيبات أخرى يف األغاين ،أو
تضم األجبدية واألرقام والصلوات .مث جاء أشهر
يف وصف األلعاب ،أو يف «األلواح» اليت ّ
الكتب املخصصة لألطفال ،يف أورواب يف القرن السابع عشر ،وهو "العامل املصور [املرئي]" الذي
وضعه جون آموس كومنيوس ،4يف عام  .1657ومن هنا فإن أعمال كومنيوس رائدة وضعت
امسه مع صانعي التاريخ.
الصورة ركيزة إعالمية وتعليمية وجيب استخدامها دون افراط أو تفريط ،إال أنه تزداد الصورة
حضورا يف عصران وال سيما مع انتشار الشاشات اإللكرتونية ،والبيئات التعليمية االفرتاضية،
ومن املهم أن نضع يف الذهن أن احلذر من السلبيات جيب أن ال حيجبنا عن االنتفاع من املزااي
اليت ذكرها كومينيوس .ومن جهة أخرى علينا أن ال نبالغ يف تقدير الصورة والتكنولوجيا وهلذا
حنتاج إلعادة اهليبة للكلمة املطبوعة بال صور بغرض توسيع آفاق القراء ،وانعاش خياهلم.
 1املرجع السابق.
 2كارول ،لويس (2012م) .أليس يف بالد العجائب .ترمجة شكري نصر هللا .ط ،1املغرب :املركز الثقايف العريب.
 3انشيوانل جيوغرافيك2013( ،م) .أكتوبر .اجمللد العاشر ،العدد  .37االمارات.
 4أدب أطفال ( 25مايو  .)2019ويكيبيداي .االطالع  2يونيو .2019
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املبشر األول للرتبية احلديثة
بناء على كل ما سبق استعراضه ،يعتقد املربون أن كومينيوس هو "املبشر األول للرتبية
احلديثة .وليس أمام الباحث إال أن ينظر ابحرتام كبري هلذا اإلنتاج الغزير الذي قدمه هذا املعلم
الفيلسوف للفكر الرتبوي .وغين عن البيان أن كومينيوس كان يصوغ فكرا تربواي منظما وهادفا
تتكامل مقدماته بنتائجه .وقد محلت أفكاره بذور ثورة تربوية عارمة مبقياس العصر الذي عاش
وكتب فيه .وكان له أثر ابلغ وكبري يف النظرايت الرتبوية الالحقة وال سيما عند بستالوزي وفروبل
ورواد حركة التحديث الرتبوي يف أوراب".1
لقد قدم كومينيوس نظرية تربوية متكاملة ،وتصور نظاما للتعليم مبراحله الدراسية بدءا من
الروضة حىت اجلامعة .وطالب هذا املصلح بتعليم الرجال والنساء على السواء فوضع السالم
والتفاهم الدويل يف مقدمة أهدافه الرتبوية ويف خدمة املواطنة العاملية وذلك يف كتابه "التعليم
األكرب" وحذر من جحيم اخلراب والدمار .واجتهد كومينيوس يف نشر السالم يف دول أوراب
قائال "إن السالم واالنسجام العامليني ينبغي أن يسودا لصاحل اجلنس البشري كله .وال أعين
ابلسالم واالنسجام ذلك السالم اخلارجي بني احلكام والشعوب ،وإمنا أعين به ذلك السالم
العقلي الداخلي الذي يستلهم منظومة من األفكار واملشاعر فهذا السالم العقلي إذا ما حتقق،
حقق للجنس البشري أن ميلك األمل" .2إن اإلصالحات اجلذرية هلا أبعادها النفسية ،وقواعدها
الفلسفية يف رأي هذا املصلح.
إن توظيف الصورة والتكنولوجيا من أهم اخلصائص البارزة يف التحوالت اجلوهرية يف تطور
مسرية التعليم واملدرسة عرب القرون املاضية .3لقد قدمت الثورة األوروبية املبكرة يف التعلم
والتدريس مثاال جيدا يف هذا احلقل .وإن أعظم شخص ساهم يف هذا التطور هو جون آموس
كومينيوس الذي أطلق عليه لقب األب الروحي للمدرسة احلديثة .أدخل كومينيوس تقنية
الطباعة يف املناخ املدرسي فتقدمت حركة التعليم بينما أتخرت اجملتمعات اليت عارضت استثمار
وحرمت توظيف الصورة يف تثقيف الطفل واجملتمع .الكتاب املطبوع يعترب
فكرة طباعة الكتب ّ
 1وطفة ،علي أسعد -سعد الشريع ( )2015الرتبية اترخيا والفكر الرتبوي تطورا .الكويت.
 2قمرب ،حممود (2013م) .التجديد يف الفكر الرتبوي :تقييم ونقد .ط ،1دار الكتب :اربد ،األردن.
 3دراكر ،بيرت (1422ه2001-م) .جمتمع ما بعد الرأمسالية .ص .341
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األداة الفعالة يف التعليم والتدريس ،وقد جنح كومينيوس يف اخرتاع فكرة الكتاب املدرسي األول
لتعليم مبادئ القراءة والكتابة عرب تقنية الصورة والرسم ومبا يتوافق مع إدراك الطفل.
جون لوك
()1704 -1632
يُعترب الفيلسوف اإلنكليزي جون لوك (Locke

 )Johnأحد أبرز رواد الفكر

االجتماعي احلديث ،وصاحب نظرية تربوية ومذهب فلسفي مجع فيه االجتاهني التجرييب
( )empiricalوالعقالين (" .)rationalدرس جون لوك يف مدرسة وستمنسرت ،مث يف جامعة
أوكسفورد ،وأصبح فيما بعد أستاذا جامعيّا ،وأسهم يف العديد من الدراسات واآلراء حول
اإلصالح التعليمي ،وحرية الصحافة ،والتسامح الديين ( .)religious toleranceاهتم بنظرية
يتحول إل الطب .غادر وطنه
املعرفة وبعلم الفلك والعلوم التجريبيّة خاصة الكيمياء ،قبل أن ّ
إنكلرتا عام 1683م إل هولندا ألسباب سياسيّة ،مث عاد إليه بعد قيام ثورة عام 1688م فيه.1
كان كلٌّ من والِد لوك ووالِدته ينحدر من عائلتني جتاريتني؛ "فعائلة األب تعمل يف جمال بيع
ٍ
كمحام وموظَّف يف «هيئة
األقمشة ،وعائلة األم تعمل يف جمال الدابغة ،ومل يكن َد ْخل والِده
كبريا ،وكان ميتلك ابإلضافة إل ذلك قطعةَ أرض؛ مل تكن تكفي يف
قضاة الصلح» بسومرست ا
حد ذاهتا كي مت ِّكنه هو أو ابنه من أن حييا حياة النبالء ،لكنها كانت كافيةا ألن مينح االبن
ٍ
اللقب املكتوب على صفحات عناوين أعظم أعماله".2
نفسه يف سنوات الحقة ذلك َ
نشأ لوك -أعظم فالسفة عصره -وترعرع يف إجنلرتا اليت قامت فيها ثورة دامية وقتلت
مليكها ،فأصبح لوك الصوت املنادي بثورة سلمية ،وعصر يسوده االعتدال والتسامح ،ومثل
التسوية اإلجنليزية يف أحكم صورة وأفضلها .كان أبوه حماميا انصر مع شيء من التضحية قضية
الربملان ،وشرح البنه نظرييت سيادة الشعب واحلكومة النيابية ،وبقي لوك خملص ا هلذه الدروس
مؤمنا هبا ،شاكرا معرتفا بفضل أبيه يف تعويده على الرصانة ،وقد قيل عن والد لوك أنه :سلك
معه يف صغره هنجا حتدث عنه االبن فيما بعد يف استحسان ابلغ .ذلك أنه كان قاسيا عليه

 1قسيس ،جورج2018 ،م ،ج ،17ص  ،189املوسوعة العربية ،لوك ،جون.
 2دن ،جون (2016م) .جون لوك :مقدمة قصرية جدا .اهلنداوي.
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حني كان صبيا ،ولكنه كان خيفف من هذه القسوة شيئا فشيئا حىت استوى جون رجالا ،آنس
منه رشدا ومقدرة فعاش معه صديق ا محيم ا .ومل يقر لوك ملعلميه مبثل هذا الفضل.1
ويف مدرسة وستمنسرت أُرهق لوك ابلالتينية واليواننية والعربية والعربية ،ومن اجلائز أنه مل
يُسمح له بشهود إعدام شارل األول (1649م) يف ساحة قصر ويتهول القريب من املدرسة،
ولكن هذه احلادثة تركت أثرا يف فلسفته .وعوقت اضطراابت احلرب األهلية التحاقه بكلية
كريست يف أكسفورد حىت بلغ العشرين من عمره .وهناك درس لوك أرسطو مصوغ ا يف قوالب
سكوالسية ابلالتينية ،كما درس مزيدا من اليواننية ،وبعض اهلندسة والبالغة ،وكثريا من املنطق
وعلم األخالق .وبعد حصوله على درجة املاجستري بقي بكليته ابحثا يف الدراسة العليا ،يدرس
وحياضر .ومل يتزوج لوك قط ،مثله يف ذلك مثل كل فالسفة هذا العصر تقريب ا؛ هوبز ،سبينوزا،
ليبنتز .ودرس الطب وقرأ ديكارت ،وأحس بسحر الفلسفة حني حتدثت يف جالء ووضوح.
وأحب التجارب املعملية ،ومأله اإلعجاب ابملنهج العلمي .ويف  1667تلقى دعوة للحضور
واإلقامة يف قصر أكسرت ليكون طبيبا خاصا ألنطوين آشيلي كوبر الذي سرعان ما أصبح أرل
شافتسربي األول ،وعضو الوزارة أايم شارل الثاين ،ومنذ هذا التاريخ إل ما بعده ،وعلى الرغم
من احتفاظه رمسيا مبنصبه يف أكسفورد حىت  ،1683وجد لوك نفسه غارقا يف خضم السياسة
اإلجنليزية حيث شكلت أحداثها ورجاالهتا أفكاره.2

 1ديورانت ،قصة احلضارة ،ج ،34ص .43
 2املرجع السابق.
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مرياثه الفكري
ترك جون لوك جمموعة من الكتب والرسائل منها ،رسالة يف التسامح ،ومقالة تتعلق بفهم
اإلنسان وذكائه ،وبعض األفكار املتعلقة ابلتعليم .واألهم من ذلك أن أفكار لوك عن "حكومة
مبوافقة احملكومني" وحقوق اإلنسان الطبيعية واحلياة واحلرية والصحة وامللكية ،كان هلا أتثريات
على تطور الفلسفة السياسية وكان لنظرية لوك أتثري كبري يف فرتة التنوير 1وما بعدها يف فرنسا
وغريها .أثرت أفكاره عن احلرية والعقد االجتماعي على األعمال املكتوبة لرئيسني من رؤساء
أمريكا؛ توماس جيفرسون ،وجيمس ماديسون (أبو الدستور األمريكي) ،وغريمها من اآلابء
املؤسسني للوالايت املتحدة .ساعدت أفكاره يف تشكيل األساس للمفاهيم املستخدمة يف
القانون وسياسات احلكومة يف عدد من الدول.
حىت منتصف العقد الرابع من عمره ،عاش لوك حياة عادية للغاية؛ لكن على مدار أكثر
اخنر َط عن كثب يف تقلربات السياسة الداخلية اإلجنليزية،
من ثالثة عقود ،بدءاا من عام َ ،1667
فصاعدا،
رجال ذائع الصيت للغاية .ومنذ ذلك احلني
وإذا به يف أواخر اخلمسينيات من عمره ا
ا
أخريا ليصري
كان ر
كل مراسليه تقريباا يصفونه أبنه «أعظم رجل يف العامل» .وعندما حان الوقت ا
مشهورا ،ذاع صيته بوصفه فيلسوفاا ،بدءاا من حلظة نشر مؤلَّفاته ،وال سيَّما عمله الرائع حتت
ا
2
عنوان :مقال يف الفهم البشري .واستمرت هذه الشهرة إل يومنا هذا.
تعلم من والده استقالليةَ الروح ،وقوةَ االنضباط الذايت ،اللتني سامهتَا يف تشكيل حياة لوك
صدر اإلهلام يف كث ٍري من مفاهيم لوك
وم ْ
أبكملها .وأتثر بتوماس سيدهنام ،أحد َّرواد الطبَ ،
ِّ
كمدرس يف اجلامعة وأهناها
استهل لوك حياته املهنية
املنهج ْني الطيب والعلمي .لقد
األول عن
َّ
َ
كرجل حمنَّك َعَركته احلياة.3
"وهكذا كانت رسالة لوك جتمع بني احملافظة والتحرر ،فهي يف استنكارها االستغراق
السكوالسيت يف اللغات القدمية ،وتقليلها من الرتكيز على الدين والالهوت ،واهتمامها ابلصحة
 1التَّنوير" :حركة فلسفيّة بدأت يف القرن الثَّامن عشر تتميّز بفكرة التَّقدرم وعدم الثِّقة ابلتَّقاليد وابلتَّفاؤل واإلميان ابلعقل
خاصة فرتة حركة التنوير الفلسفيّة يف إجنلرتا
والعلم والتَّجريب" .وعصر العقالنيَّة :العصر الذي انتشر فيه املذهب العقالينّّ ،
وفرنسا والوالايت املتّحدة األمريكيّة .معجم اللغة العربية املعاصرة (.)1532 /2( )2302 /3
 2دن ،جون (2016م) .جون لوك :مقدمة قصرية جدا .اهلنداوي.
 3المرجع السابق.
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واخللق ،وجهدها يف إعداد الشباب العريق األصل للحياة واخلدمة العامتني ،كانت تومئ إل
املستقبل ،وكان هلا أتثري هائل يف إجنلرتا وأمريكا .وقد شاركت يف تكوين اجلانب البدين واخللقي
للرتبية يف املدارس اخلاصة اإلجنليزية .فلما ترمجت الرسالة إل الفرنسية (1695م) طبعت منها
مخس طبعات يف مخسني سنة ،وأوحت إل روسو ابلكثري من اآلراء" .كان لوك حذرا يف خياراته
منذ شبابه" .نصحوه اباللتحاق إبحدى وظائف الكنيسة ،ولكنه تردد وقال :إذا رقيت إل
مكان قد ال أستطيع أن أمأل فراغه فإن اهلبوط منه لن يكون إال سقوط ا مروع ا يسمع له دوي
شديد".1
أثره يف تطور املناهج الدراسية وطرق التدريس
وجه لوك املتعلمني ،واملناهج الدراسية حنو العناية ابلعلوم اإلنسانية والرايضة وتعلم حرفة
يدوية ،بل حرفتني أو ثالاثا .أما الفنون فتعلم على سبيل الرتويح ال االحرتاف ،وعلى الشباب
أال أيخذ هذه األمور مأخذ اجلد الشديد ،عليه أن يستمتع ابلشعر ،وجيب أن يُعلم االستمتاع
ابملوسيقى دون أن حياول إتقان العزف على أية آلة ،وجيب االهتمام بكل أمر متعلق ابلصحة
واخللق يف إعداد الشباب للحياة.2
"أثرت أفكار لوك الرتبويّة بوضوح على الرتبية يف بريطانيا والوالايت املتحدة خاصة ،كما
اعتُمدت يف حركات اإلصالح الرتبوي اليت جرت يف كل من أوراب وأمريكا يف النصف الثاين من
القرن التاسع عشر ،ويف القرن العشرين .ومن نتائج ذلك أن شاع استخدام الوسائل التعليميّة يف
وجمسمات وغريها ،كما شاع القيام ابلرحالت املدرسيّة امليدانيّة ،يف
املدارس من صور ومناذج ّ
إطار اإلجراءات والتدابري الرتبويّة الرامية ال توفري اخلربة واالنطباعات احلسيّة املباشرة للمتعلّم
وتشويقه إل التعلّم .ودعا لوك إل إعطاء األولوية يف التعليم إل تكوين شخصية املتعلّم على
تزويده ابملعلومات واملعارف".3

 1ديورانت ،قصة احلضارة ،ج ،34ص .43
 2املرجع السابق ،ج ،33ج.175 ،
 3قسيس ،جورج 2018م ،ج ،17ص  ،189املوسوعة العربية ،لوك ،جون.
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أفكاره يف الرتبية والسياسة
لوك من أساتذة املاضي واحلاضر وله آراء تربوية عديدة منها:1
وجه لوك حياته الفكرية بوجه عام لإلجابة عن سؤالني مهمني :كيف ميكن لإلنسان
َّ " -1
معرفة أي شيء؟ وما شكل احلياة اليت ينبغي أن يسعى اإلنسان إل عيشها".
 -2آمن أن املعرفة احلقيقية تنشأ "يف العامل عن طريق التجربة واملالحظة العقالنية يف
مؤهل هلا ،واليت كانت انفعةا له،
لكن اإلنسان الطموح الذي ال يكتفي ابملعرفة اليت هو َّ
البدايةَّ ،
ِ
يؤسس املبادئ ،وأن يضع لنفسه
سيحتاج إل أن يتغلغل يف األسباب الكامنة وراء األشياء ،وأن ّ
ٍ
ابت حول عمليات الطبيعة وآلياهتا".
مسلَّمات وثو َ
" -3يعمل التسامح على إرساء دعائم النظام والوائم املدنيني".
" -4تعتمد السلطة السياسية يف اجملتمعات املدنية على مبدأ االتفاق ،أو الرتاضي ،يف
هناية األمر .ويف املقابل ،يتعارض النظام امللكي املستبد مع اجملتمع املدين".
ِ " -5
املمسك بزمام السلطة السياسية ليس له احلق أبية حال يف توجيه أوامر إل رعاايه،
وما من ٍ
شيء ِّ
خيول إلنسان أن تكون له سلطةٌ سياسيةٌ على أشخاص ابلغي إال مبوافقة

هؤالء األشخاص أنفسهم".
" -6العبادة الدينية هي الواجب الرئيسي املنوط ابإلنسان ...وألن العقيدة واملمارسة
يتعني على اإلنسان استخدامها يف االضطالع هبذا الواجب؛ فال جيوز
الدينية مها الوسيلة اليت َّ
أي منهما .والسلطة السياسية هي املنوط
ا
شرعا أن يطغى نفوذُ السلطة السياسية البشرية على ٍّ
حتديدا مثار جهود اإلنسان واحلرية والقوة البدنية اليت
هبا محاية اخلريات املدنية ،على حنو أكثر ا
هي وسائل اإلنسان جلين تلك الثمار".
كل أشكال الفضيلة".
" -7اإلميان ابهلل هو «األساس الذي تقوم عليه ر
" -8األفراد الذين ِّ
جيدا،
جيردون أفكارهم ،ويدرسون األفكار اليت جتول يف عقوهلم ا
كثريا يف تفكريهم".
يستحيل أن خيتلفوا ا
" -9إذا استخدم البشر فقط عقوهلم وحواسهم « -مداخل» املعرفة  -بعناية وصدق،
فسيجدون أنفسهم «جمربين» على معرفة ما ينبغي عليهم معرفته واالعتقاد فيه؛ ومن َمثَّ
 1انظر دن ،جون (2016م) .جون لوك :مقدمة قصرية جدا .اهلنداوي.
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سيكونون ُجم َربين على االتفاق مع إخواهنم الذين حي ِّققون استفادةا على القدر نفسه من الرصانة
واإلخالص من َملكاهتم".
" -10يتمتع اإلنسان بثالثة أنواع رئيسية من املعرفة :املعرفة احلَ ْدسية ،واملعرفة الربهانية،
واملعرفة احلسية".
فلسفته الرتبوية

هتدف الرتبية عند لوك إل تنمية الشخص املتحرر الذي يعىن أساسا ابلفنون واألدب
والسلوك ،والذي يهدف إل إنتاج "اجلنتلمان" أي اإلنسان "الكرمي" املولد .1ومن أجل هذا
املقصد اجلليل وضع لوك فلسفة تربوية إنسانية ذات قيمة عملية ،رغم قدمها وكثرة النظرايت
احلديثة.
العديد من املسائل الفلسفية الكربى :عالقة أفكار اإلنسان وخرباته
"تغطي نظرية لوك
َ
أبهدافه ،وكيفية اكتساب الكلمات ملعانيها واالحتفاظ هبا ،وآلية اإلدراك احلسي لدى اإلنسان،
أوض َح لوك ،مل يكن
مقصودا أن تصري نظريتُه نظريةا
وآلية املعرفة والفهم البشري ،وحسبما َ
ا
ِ
الكيفية اليت ميكن هبا
علمية؛ والنظريةُ العلمية هي نظرية تدور  -على سبيل املثال  -حول
2
لألشياء املادية اليت يراها اإلنسان أن يكون هلا دور يف تعديل آرائه".
وإذ كان الغزايل وإخوان الصفا يرون أن قلب الطفل الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من
كل نقش ،فإن جون لوك ركز على أن العقل مثل الصفحة البيضاء ( .3)tabula rasaوركز
جون لوك أيضا على مفهوم أمهية التعليم للطفل وأن عقله كالصفحة البيضاء ينقش التعليم فيه
ما يريد ،وأن احلواس أساس املعرفة .ومبا أن اإلنسان يولد فاضال فعلى التعليم احلفاظ على
صالح اإلنسان من خالل إاتحة الفرصة له لينسجم مع الطبيعة وعليه فاملريب جيب أن يبذل
جهده ليعني املتعلم الصغري لينمي طبائعه اخلرية .اهتم لوك حبق اإلنسان يف التعبري عن رأيه ،ومن
أقواله "ليس هناك وقاحة أكرب من أن تقاطع آخر أثناء حديثه" .وقد أول لوك الرتبية البدنية

 1ديورانت ،قصة احلضارة ،ج ،33ص .174
 2دن ،جون (2016م) .جون لوك :مقدمة قصرية جدا .اهلنداوي.
 3مصطلح التيين يف العصور الوسطى ).)The American Heritage Dictionaries
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اهتماما خاصا يف كتابه أفكار حول الرتبية ،1إذ رأى أن مهمتها الرئيسية تقوية أجسام
األطفال ،وتلبية حاجاهتم الطبيعية للحركة.2
وهكذا يعتقد جون لوك أن البشر يبدأون احلياة "من الصفر" ،مع اعتبار العقل عند الوالدة
قائمة بيضاء ،مث يتم ملؤها ابملعرفة من خالل التجربة .ويف هذ السياق فإن اخلربات احلسية
مداخل لتغذية التطور ،وتقوية العقل ،ومترين اجلسم ،وتكوين اخللق ،وجتويد لغة التواصل وهي
مجيعا خطوط متممة لبناء الشخصية بصورة دائمة ملسايرة خمتلف مراحل النمو اإلنساين.
شدد لوك على أمهية خربة احلواس يف الوصول إل املعرفة ،ونفى -أو قلل من -دور احلدس
ونظرايت اإلدراك الفطري يف حدوثها .ورأى لوك يف نظريته الرتبويّة أن املعرفة تبىن على اخلربة،
فعزز بذلك الثقة العلميّة بدور املالحظة املباشرة يف التعلّم .وشبّه عقل الطفل عند والدته
ّ
أي أفكار فطريّة أو موهوبة .وأشار
خلوه من ّ
ابلصفحة البيضاء ( )blank tabletمن حيث ّ
كما،
إل أن هذا العقل ميتلك عددا من القوى والقدرات .ومع مرور الزمن ترتاكم املعرفة ،وتزداد ّ
تتحول
وتُطبع على العقل ّ
حىت يزخر هبا شيئا فشيئا .يبدأ العقل بتمثّل األفكار البسيطة أوالا ،مث ّ
إل أفكار معقدة بفعل الرتاكم التدرجيي؛ مما يستدعي ضرورة أن تبتدئ الرتبية من مرحلة
الطفولة املبكرة وال تتوقف.3
واندى لوك بضرورة دراسة الطفل ،وذلك لتكوين عادات جديدة له تتمشى مع القيم
االجتماعية جلماعته ،وتعديل ميول الطفل الطبيعية اليت ال تتفق والعادات االجتماعية السائدة.4
ورأي لوك يف نظريته الرتبويّة املالحظة املباشرة أساس يف التعلّم ،وأشار إل أن العقل ميتلك عددا
من القوى والقدرات .ومن هذه القدرات :الوعي ،والتمييز ،واملقارنة ،واالستدعاء .وتنصرف
هذه القدرات العقليّة إل العمل عندما يتلقى العقل انطباعات احلواس -اليت هي مبنزلة املادة
اخلام للمعرفة  -عن األشياء املوجودة يف العامل اخلارجي ،فيميّزها ،ويقارن بينها ،ويصنّفها ،حىت

Some Thoughts Concerning Education.
 2نصر ،غسان دارب (2011م) .الرتبية البدنية والصحية .املوسوعة العربية .ج .6دمشق.
 3قسيس ،جورج (2018م) .جون لوك -كومينيوس (جون آموس) .املوسوعة العربية ،دمشق.
 4األشول ،عادل (بدون اتريخ) .علم نفس النمو من اجلنني إل الشيخوخة .مكتبة األجنلو املصرية.
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كما ،وتُطبع
تتخذ هذه االنطباعات من مثّ شكلها معرفةا .ومع مرور الزمن ترتاكم املعرفة ،وتزداد ّ
حىت يزخر هبا شيئ ا فشيئ ا.1
على العقل ّ
وعلى مستوى حقوق اإلنسان ( )Human Rightsفإن الرتبية السياسية عند لوك قوامها أن
الشعب هو احلاكم ،واحلاكم إمنا يستمد شرعيته وسيادته منه .هذه آراء سياسية جريئة انطوت
عليها نظرايت فالسفة القرن السابع عشر ،وسامهت مع تطور األحوال يف أتصيل احلرايت
العامة والفكرية لتتبوأ مكانتها يف دساتري العامل ،لقمع التسلط ،ومنع الظلم والديكتاتورية،
وتشكيل الشجاعة الفكرية يف شخصية املتعلم.
كان كتاب جون لوك "خواطر يف التعليم" ،إل حد كبري ،أعمق األحباث اليت كتبت يف
النظرية الرتبوية وأعظمها نفوذا ،وقد كتبه لوك بعد أن مارس التعليم مدرسا خصوصيا عدة
سنوات .واقرتح لوك أن يكون هدف املعلم أوالا صحة اجلسد وعافيته ،فاجلسم السليم شرط ال
غىن عنه للعقل السليم .لذلك كان على تالميذه أن يتناولوا الطعام البسيط ،ويعودوا أنفسهم
على اللباس القليل ،والفراش القاسي ،واجلو البارد ،واهلواء الطلق ،والرايضة الكثرية ،والنوم
املنتظم ،واالمتناع عن النبيذ أو اخلمر ،وعلى قليل جدا من الدواء أو ال دواء إطالق ا.2
وأييت بعد ذلك يف الزمان ولكنه يتقدم عليه يف األمهية تكوين األخالق ،واكتساب
الفضائل ،فكل التعليم سواء اجلسدي أو العقلي أو اخللقي جيب أن يكون تدريبا على الفضيلة.
وكما أن اجلسم جيب تدريبه على الصحة ابحتمال املشاق ،فكذلك جيب تشكيل اخللق بغرس
نكران الذات يف مجيع األشياء اليت تتعارض مع العقل الناضج" .ينبغي أن يعود األطفال على
إخضاع رغباهتم ،واالستغناء عن مشتهياهتم ،حىت وهم يف املهد" .فضبط الشهوات أشبه
ابلعمود الفقري للخلق .وجيب أن جيعل هذا الضبط سارا ما أمكن ،ولكن ال بد من اإلصرار
عليه يف مراحل الرتبية كلها .ولن تكفي يف ذلك األفعال الطيبة املفردة ،إذ ال بد من تربية
الطالب بتكرار األفعال الطيبة لتكون "عادات" طيبة ،ألن "العادات تعمل بثبات ويسر أكثر
من العقل" .إن تعويد األطفال يف لطف على حتمل درجات األمل سبيل إلكساب أذهاهنم

 1قسيس ،جورج (2018م) .جون لوك -كومينيوس (جون آموس) .املوسوعة العربية ،دمشق.
 2ديورانت ،قصة احلضارة ،ج ،33ج.173 ،
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الثبات ،وإرساء دعائم الشجاعة والعزمية واإلرادة يف مستقبل حياهتم.1وهكذا أكد لوك على
التدريب واملمارسة واخلربات امليدانية لبناء العادات اليت حترك السلوك ال شعوراي.
وعن الرتبية العقلية عند الفيلسوف جون لوك فإهنا ينبغي أن تكون تدريبا على طرائق
التفكري وحتمل مشقة االستدالل .وجيب أن تعلم الفرنسية والالتينية لألطفال يف سن مبكرة،
وابحلديث (احملادثة) ال ابلنحو .أما اليواننية والعربية والعربية فترتك للدارسني احملرتفني ،وحيسن
إفراد وقت للجغرافيا والرايضة والفلك والتشريح ،ويف مرحلة اتلية لألخالق والقانون ،وأخريا
للف لسفة .ليست مهمة التعليم أن ميكن الصغار من علم بعينه ،بل أن يفتح أذهاهنم ويشكلها
حبيث يتيح هلم القدرة على إتقان أي علم حني يعكفون عليه يف مستقبل أايمهم وكما أن
الفضيلة تعلم ابلعادة ،فكذلك يعلم الفكر ابالستدالالت املتكررة .وال سبيل إل هذا خري من
الرايضة ،اليت أرى بناء عليه وجوب تعليمها لكل من يتاح هلم الوقت والفرصة ،ال جلعلهم
رايضيني بل جلعلهم خملوقات مفكرة فقد ولدان لنكون  -إذا شئنا  -خملوقات مفكرة ،ولكن
سبيلنا إل هذا هي املمارسة والتمرين كما يرى لوك فالفكر االستداليل والرايضة البدنية بينهما
انسجام.2

 1ديورانت ،قصة احلضارة ،ج ،33ج.173 ،
 2املرجع السابق ،ج ،33ج.174 ،
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جان جاك روسو
(1778-1712م)
قال روسو "ولد اإلنسان حرا وهو يف كل مكان مقيد يف السالسل"
الفيلسوف الفرنسي األديب :جان جاك روسو ) (Jean-Jacques Rousseauمن أشهر
فالسفة القرن الثامن عشر ،ورغم أن حياته مليئة ابالضطراابت ،وشدة التناقضات إال أن هذا
املفكر ساهم يف تطوير اصالحات عاملية ابجتهاداته الفلسفية ،واستبصاراته الرتبوية ،وأتمالته
اإلنسانية فرتك إراث مهما للمتشتغلني بشأن الرتبية والتعليم ،والنقد االجتماعي .كتب روسو عن
الطفل ،وجذبته املوسيقى ،واستهوته السياسة ،ويف وقت من األوقات أُحرقت كتبه ،وطُورد،
وشغلته السياسة والشهرة ،ورغم فشله الذريع يف تربية أبنائه إال أنه قدم دراسات استحوذت
على اهتمامات العلماء! روسو رجل غريب األطوار حماط ابألسرار.
ولد روسو يف جنيف (سويسرا) يف أسرة بروتستانتية فرنسيّة ،وتوفيت أمه بعد أن أجنبْته
مباشرة ،فتعهده أبوه ابلرعاية وحتمل مسئولية تربيته .وكان أبوه يعمل يف إصالح الساعات،
حب الطبيعة ِ
وع ْش َق
وكان صاحب مزاج رومانسي متقلب وسريع الغضب .وقد أهلم روسو َّ
الكتب .1مل يستطع الوالد تربية ابنه ،فكفلته عمته وجنحت يف تربيته ومنَّت لديه حب القراءة،
فقرأ لكثري من األدابء .وأثرت املطالعات أتثريا واضحا يف تكوين ثقافته وأطلعته على الكثري من
القضااي السياسية واالجتماعية .أُدخل جان جاك مدرسة داخلية بروتستانتية وعاش حياة هنيئة
يف أحضان الطبيعة ،ووصف هذه املرحلة قائالا« :مل أكن أمتىن سوى دوام تلك احلياة فرتة
أطول ،كي أرسخ يف نفسي األسس األخالقية الصحيحة» ،وبقي يف هذه األجواء سنتني.
وفكر وهو يف اخلامسة عشرة يف انتقاء عمل يكسب منه عيشه ،فأراد أن يصبح قسيسا
كره ا على العمل يف جمال ال حيبه ،فهرب من جنيف .تعرف روسو على
بروتستنتي ا ،لكنه أُلزم ُم َ
سيدة حمسنة مل توفق يف حياهتا الزوجية .رأى روسو فيها صورة األم نظرا لفارق العمر بينهما
الذي جتاوز العقد ،ودامت عالقتهما حىت عام 1740م.2

 1ووكلر ،روبرت (2015م) .روسو :مقدمة قصرية جدًّا .اهلنداوي.
 2املالكي ،حنان (2018م) .روسو :جان جاك .يف املوسوعة العربية .ج ،10ص  ،57دمشق

183

أ.د .لطيفة الكندري أ.د .بدر ملك

الوجيز في تطور الفكر التربوي :مقاربات فلسفية

مل حيصل روسو على تعليم رمسي قط ،وبدا بني الفينة واألخرى أنه يُ ِّ
القصور
عوض هذا
َ
ِ
ِ
بتذييل كتاابته حبو ٍ
اش َّ
مطولة َّ
تعليما ا
أقر فيها مصادر مل ُجي ّشم أقرانه املتعلّمون ا
جيدا أنفسهم عناءَ
انبهار روسو الصغري ابألدب أبوه
ثت مكتبة كبرية ،وقد َّ
االستشهاد هبا .لكن َّأم روسو ور ْ
شجع َ
املثقف .أكمل روسو تعليمه ،خاصة يف الفلسفة واألدب احلديث اللذين مل يكن يعرف عنهما
قبل ،وبدأ يفكر يف امتهان مهنة الكتابة.1
إال القليل من ُ
عندما شرع روسو يف أواخر العشرينيات من عمره يف االستقالل حبياته ،كان حيصل على
أجر متواضع من اشتغاله ابلتدريس اخلاص يف املقام األول ،وكذلك من تدوينه للموسيقى.2
ومن الطريف أن روسو كتب عن فن األوبرا مما جعل املوسيقار العاملي :موزارت (-1756
1791م) يتأثر أبدبياته.
كانت نقطة التحول العلمي يف فكر روسو عام 1749م" ،حني قرأ عن مسابقة ،تكفَّلت
برعايتها أكادميية دجيون ،اليت عرضت جائزة مالية ألحسن مقال عن املوضوع ،وهو ما إذا كان
إحياء النشاط يف العلوم والفنون من شأنه اإلسهام يف تطهري السلوك األخالقي .وما أن قرأ
روسو عن املسابقة حىت أدرك اجملرى الذي ستتّجه إليه حياته .وهو معارضة النظام االجتماعي
املضي فيما بقي من حياته يف بيان االجتاهات اجلديدة للتنمية االجتماعية .وقدم روسو
القائم ،و ّ
مقاله إل األكادميية حتت عنوان :حبث علمي يف العلوم والفنون عام  1750أو 1751م ،محل
ينشدها
فيه على العلوم والفنون إلفسادها اإلنسانية .ففاز ابجلائزة ،كما انل الشهرة اليت ظل ُ
منذ أمد بعيد."3
مل يكن روسو حيتمل فكرة تكوين عائلة خاصة به حىت إنه هجر أبناءه اخلمسة ،اتراكا
مصريهم اجملهول يف أيدي إحدى دور األيتام العامة .وزعم روسو الح اقا أنه كان ُمدقع الف ْقر
حنوهم جعله يشعر ابألسى
لدرجة َحتُول دون إعالته أطفالَه على النحو املالئم ،لكن سلوَكه َ
واخلزي الشديدين .وال شك أن ذلك جعل ال ُقَّراء يتساءلون كيف أمكنه أن َخيُ َّ
ط أطروحته
الرائعة عن تربية األطفال؛ «إميل» ،اليت ميكن أن يراها القراء يف بعض جوانبها على أهنا حماولة
 1ووكلر ،روبرت (2015م) .روسو :مقدمة قصرية جدًّا .اهلنداوي.
 2املرجع السابق.
 3املوسوعة العربية العاملية ،روسو ،جان جاك.
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للتكفري عن أخطائه جتاه أطفاله .1وهكذا وعلى املستوى الشخصي اهنارت أحالم روسو يف
تكوين أسرة صاحلة ،وترك أطفاله يف ملجأ لأليتام فكتب متحسرا" :الرجل الذي يستطيع تربية
أوالده حتت بصره رجل سعيد جدا ...إن أمجل أسلوب يف احلياة ميكن أن يوجد هو أسلوب
األسرة".2
العقد االجتماعي
االجتماعي على مالمح النظام الدميقراطي ،وسن القوانني
الع ْقد
أكد روسو يف كتابه َ
ِّ
والتصويت والرقابة وتكلم يف طبيعة الدين يف اجملتمع املدين .3قال طه حسني عن روسو هذا
أوال ،ويف احلياة األوروبية اثنياا ،ويف
أثرا يف احلياة الفرنسية ا
الرجل املضطرب "هو أعظم الناس ا
ِ
أثرا يف احلياة السياسية
احلياة اإلنسانية بوجه عام من مجيع وجوهها املختلفة؟! هو أعظم الناس ا
كلها؛ فهو أبو الثورة الفرنسية بكتابه «العقد االجتماعي» ،وهو الذي استطاع أن يعلن ر اأاي
مقصورا على الفالسفة ورجال
شائعا من غري شك ،ولكنه كان
كان معروفاا قبله ،وكان ا
ا
السياسة ،فاستطاع روسو أن يلقيه يف نفس الطبقات الدنيا ،ومل تكن تستطيع أن تفهم هذه
األشياء وال أن تفكر فيها ،وهو :أن الشعب مصدر السلطات .فالثورة الفرنسية السياسية أثر
مباشر جلان جاك".4
جنح روسو يف حتريك فكر الشعب الفرنسي حىت "استشهد اخلطباء يف طول فرنسا وعرضها
أبقوال روسو يف التبشري بسيادة الشعب" .5كتاب روسو :العقد االجتماعي عالمة ابرزة يف
اتريخ العلوم السياسية" ،6ومصدر إهلام لبعض اإلصالحات السياسية أو الثورات يف أورواب
وخاصة يف فرنسا .فبعد سقوط الشرعية امللكية والدينية كأساس للحكم يف أورواب ،أصبح من
الضروري البحث عن شرعية بديلة يقوم عليها احلُكم السياسي وتتحدد على أساسها مسئوليات
احلاكم واحملكوم ،والواجبات واحلقوق املرتتبة على كل منهم .لذلك ظهر العديد من املفكرين
 1ووكلر ،روبرت (2015م) .روسو :مقدمة قصرية جدًّا.
 2ديورانت ،قصة احلضارة ،ج ،42ص .364
3
االجتماعي .ترمجة :عادل زعيرت .القاهرة :مؤسسة هنداوي.
الع ْقد
روسو ،جان جاك (2012م)َ .
ِّ
 4علي ،حممد كرد وآخرون (2017م) .آراء حرة .مؤسسة هنداوي .القاهرة.
 5ديورانت ،قصة احلضارة ،ج ،42ص .378
 6املوسوعة العربية العاملية2004 ،م ،روسو.
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والفالسفة الذين عملوا على إجياد ميثاق شرعي جديد حيكم العالقة بني الطرفني ،وكان من بني
هؤالء املفكرين الذين سعوا إلجياد هذا امليثاق جان جاك روسو الذي طرح فكرة العقد
االجتماعي".1
الطفل عند روسو :إميل يشغل العامل
من أشهر أقوال روسو "كل شيء خيرج من يد خالق الكون خري ،وكل شيء خيرج من يد
اإلنسان شر" .والرتبية اخلاطئة قد تفسد إنسانية الطفل ،وال بد من ترك الطفل ينمو فطراي يف
ومتطبعا سننها اإلنسانية ،ومتتبعا للفطرة السوية يف
أحضان الطبيعة متأمال ظواهرها الطبيعيةُ ،
منوه بعيدا عن تعقيدات املدارس ،وقيود األسرة.
كان جان جاك روسو يرى أن الناس صاحلون بفطرهتم ،لكن مؤسسات احلضارة هي اليت
أفسدهتم .وكان يرى املثالية يف اإلنسان اهلََمجي النبيل ،وهو الشخص الذي مل تفسده رفاهية
احلياة وتعقيداهتا .وكان يرى أن األطفال يف اجملتمع الفاضل سوف يشبون على الصدق،
والفضيلة واحلرية .وأتثر كثري من الرومانسيني هبذه اآلراء ،ألن الرومانسيني يرون الفنون اجلميلة
واألدب مبنظار العاطفة واخليال أكثر من العقل واملنطق .عارض روسو تيار االستبداد السياسي
يف احلكم وشارك يف أنشطة ثورية وحتررية .وأتثرت الثوراتن األمريكية والفرنسية اللتان قامتا يف
أواخر القرن الثامن عشر امليالدي ،هبذه املثل العُليا الرومانسية .كما أثرت نظرايت روسو يف
اجلوانب النظرية والعملية للنظام التعليمي .2لقد نشر جان جاك روسو عام  1762كتابه
الرتبوي الشهري :إميل أو يف الرتبية ،وضمنه تلك الرؤى الصادمه للمجتمع حينئذ" .إميل" هو
الطفل الذي ركز عليه روسو يف منهجه الرتبوي املقرتح ،بينما "صوفيا" قلل من دورها يف احلياة
فلم يعط روسو تربية البنات قيمة كبرية .احتوى كتاب "إميل" على خالصة تصورات روسو،
ويف صميمها أودع فلسفته.
يقع الكتاب "يف مخسة أجزاء ،يتناول روسو يف كل جزء منه مرحلة من مراحل عمر
اإلنسان .فيؤكد يف اجلزء األول على ضرورة تربية الطفل من قبل والديه معا ،فاإلنسان صاحل
ابلفطرة ،والرتبية تقيه من اجملتمع الذي قد يفسد هذه الطبيعة ،ويرى أن من أخطاء الرتبية
 1العقد االجتماعي (كتاب) ( 6يونيو  .)2019ويكيبيداي .االطالع  13يوليو .2019
 2املوسوعة العربية العاملية2004 ،م ،الرومانسية ،بتصرف.
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احلديثة استخدام الطرق والوسائل اليت من شأهنا إزعاج الطفل وختويفه .ويف اجلزء الثاين ،عندما
يصبح الطفل قابالا للتعلم واملناقشة (12-4سنة) ،يرى روسو أن تعليم الصدق واالبتعاد عن
حشو الذهن ابخلرافات يشكالن أساس هذه املرحلة ،كما يشدد على الرتبية البدنية ،فيتصور
إميل يف الثانية عشرة من عمره «قوايا مليئا ابحليوية والنشاط خايل الفكر من اهلموم
واملشكالت» .ويف اجلزء الثالث يبدأ التعليم اإلجيايب (15-12سنة) ،ففكرة التعلم من الظواهر
الطبيعية هي من مبادئ روسو الرتبوية ،فتعلّم اجلغرافية مثالا مقرون مبشاهدة الطبيعة ،كما أراد
روسو أن يتعلم إميل ،الذي قارب سن الرشد ،مهنة مفيدة يف احلياة تؤمن لـه رزقه .ويركز اجلزء
الرابع الذي يتناول املرحلة الرابعة من عمر اإلنسان (20-15سنة) على الرتبية اخللقية والدينية.
أما اجلزء اخلامس فيربز دور املرأة الفاضلة يف الرتبية واألسرة واجملتمع.1
"يف رواية «إميل» وصف روسو فن الرتبية الصعب دون تعاليم ،وإجناز كل شيء عن طريق
عدم فعل شيء الذي يعترب نقيض تدريب العقول أو االرتقاء ابلشخصية .أوضح روسو لقرائه
أن أهم قاعدة يف الرتبية كلها ليست كسب الوقت بل فقدانه ،وسلك املسار غري املعتاد لضمان
متاما" .إن
َّأال ترتك الرتبية األول للطفل أي أثر عليه ،بل يكون أثرها ا
بدال من ذلك "سلبيًّا ا
الرتبية اإلجيابية ،هي الرتبية اليت يُ ِدينها [ينتقدها] ويرفضها روسو [يف مرحلة الطفولة] ،ابعتبارها
حماولة لتشكيل عقول شبابية قبل األوان؛ مما يثقل كاهل األطفال بصفات ال يتحلى هبا سوى
الراشدين".2
ويف سعيه لوضع برانمج للرتبية السلبية ،نصح روسو املربني أبن يُن رحوا الكتب جانباا ،ويقدموا
بدال من ذلك يستطيع األطفال من خالهلا التعلم ابلتجربة املباشرة ،أحيا اان يف مواقف
دروسا ا
ا
مصممة ابلكامل مقدما حبيث تطمس اإلحساس الذي يفرتض فيه أبهنم ُِ
محلوا على التعويل
ا
على األشياء ال البشر وابلتايل ُحتفظ هلم حريتهم ،حبسب توضيح روسو لألمر يف «إميل».
عموما لعنة الطفولة ،وحىت القصص اخليالية الساحرة لالفونتني
الحظ روسو أن القراءة هي ا
جيب جتنبها؛ فالغرض األخالقي ملثل هذه احلكاايت الشعرية عقيم ابلنسبة إل األطفال الذين
خيفقون على األرجح يف فهم مغزاها ويتشبهون ابلشخصيات اخلاطئة داخلها".3
 1انظر :املالكي ،حنان (2018م) .روسو :جان جاك .يف املوسوعة العربية .ج ،10ص  ،57دمشق
 2ووكلر ،روبرت (2015م) .روسو :مقدمة قصرية جدًّا.
 3املرجع السابق ،ابختصار يسري.

187

أ.د .لطيفة الكندري أ.د .بدر ملك

الوجيز في تطور الفكر التربوي :مقاربات فلسفية

وعن مرحلة املراهقة "كتب روسو أن نريان املراهقة ال تعد ابملرة عقبة أمام الرتبية ،بل وسيلة
الستكماهلا وإمتامها ،موصياا املعلمني أن جييبوا أسئلة الشباب عن اجلنس دون إلغاز أو إحراج
أو ضحك ،فهم بذلك يـُ َعدرون وسيلة إلشباع الفضول اجلنسي لدى املراهق وليس إاثرهتا .وإاثرة
أيضا ،إذا كان للمرء أن يستلذ هبا ابلكامل ،وجوب توجيهها حبيث
الرغبة الوليدة يفرض ا
حمبواب؛ وبذلك
يكتشف ،إذا أراد الشاب أن حيظى حبب اآلخرين ،أنه جيب أن جيعل نفسه ا
حتديدا ،وكذلك يف مواضع
تـُنَ ِّمي حاجته ملمارسة اجلنس نفسها
اهتماما بعمل صداقات .هنا ا
ا
أخرى من هذا العمل ،يتعرض القراء لصور للتحول الداخلي للرغبات البشرية ،تصل إل ذروهتا
يف ظل أدىن قدر من املعوقات عندما ال يتدخل ُمعلم إميل ليمد يد املساعدة .افرتض روسو أن
املتبادلة .واختتم روسو
الباعث األانين للرغبة اجلنسية تَـ ْق َوى شوكتُه إذ يسمو بفعل عاطفة احلب َ
احدا وحسب
جزءاا يتناول األسفار قرب هناية كتاب «إميل» ،مالحظاا أن كل َمن رأى شعباا و ا
ال يعرف البشرية حق املعرفة.1
إن خالصة رأي روسو يف تربية الطفل هي "إعطاء الطفل حريته املطلقة للتعبري عن نزعاته
الطبيعية وتنمية مواهبه وقدراته اليت حبته الطبيعة إايها .ويرى روسو أن الطفل خملوق بدائي
خري بطبيعته ،وال يفسد أحواله سوى تدخل الكبار ،ومن مثَّ جيب أال يقحم الكبار
نبيل ،وأنه َّ
آراءهم وأال يفرضوا سلوكهم على الطفل ،وقال إن الطبيعة هي مصلح الفرد واجملتمع"" .2خالل
القرن الثامن عشر كانت تربية اإلانث مقتصرة على املهارات املنزلية كاخلياطة والتدبري املنزيل
هلن ،وذلك ابلفعل ما ينادي إليه روسو".3
والطهي ،ابعتباره اجملال األنسب ّ

 1ووكلر ،روبرت (2015م) .روسو :مقدمة قصرية جدًّا .ابختصار يسري.
 2عطار ،ليلى عبد الرشيد ( 1419هـ  1998 -م) .آراء ابن اجلوزي الرتبوية «دراسة وحتليال وتقوميا ومقارنة».
 3يف الرتبية :إميل منوذجا ( 4يناير  .)2019ويكيبيداي .االطالع  13يوليو .2019
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مراحل الطفولة

قال جان جاك روسو "خيرج كل ٍ
شيء صاحلا من يد اخلالق ،مث يعتوره الفساد والنقص بني

يدي اإلنسان" ،وأشار إل الرتبية البدنية ففي كتابه «إميل أو عن الرتبية» الذي ألفه عام
1762م ،تطرق إل موضوع أمهية استخدامها يف إطار الرتبية العقلية ،ويف تعليم األطفال أصول
العمل وإل أمهيتها اخلاصة يف تربية النساء .1األطفال عند روسو أخيار بطبيعتهم ما مل تفسدهم
شرور اجملتمع والبيئة.
متتد فرتة الطفولة عند روسو من امليالد حىت سن  25سنة ،تنقسم إل أربع مراحل فرعية
على النحو التايل:2
 .1الرضاعة .وركز روسو هنا على الرضاعة الطبيعية ويومها كان االجتاه االجتماعي قد
تراجع عن هذا الفعل اجلليل .ومتثل مرحلة الرضاعة الطبيعية مرحلة حرجة لنمو الصحة اجلسمية
واحلواس ،وتسيطر على هذه املرحلة املشاعر احليوانية ابللذة واألمل.
 .2الطفولة" :من 12-2سنة" ،وتتطلب تعلم املهارات األساسية يف احلياة كلما أمكن
وبطريقة تدرجيية دون اكراه.
 .3البلوغ" :من  15-12سنة" ومتثل املرحلة احلرجة للسلوك االجتماعي وتنمية احلس
األخالقي احلقيقي ،ومنو الوظائف اجلنسية.
 .4مرحلة الرشد ،واليت متثل النضج الروحي" .ولعل مما يستحق اإلشارة هنا لتنبيه روسو إل
ما يسميه املراحل احلرجة يف النمو ،ومعناه أن الطفل لكي يفيد من البيئة وآاثرها ،جيب أن حيرز
درجة مالئمة من النضج الداخلي ،ويتم التعلم عنده عن طريق استكشاف الطفل للمبادئ اليت
حتكم العامل املادي واالجتماعي ،وعنده أن التدريس غري املباشر أفضل وأكثر فعالية من التدريس
املباشر ،ويف مجيع احلاالت علينا أن ندرك أن الطفل َخِّري بطبيعته".3
وبناء على املعطيات السابقة ال يتدخل الراشد "املعلم" يف هتذيب الطفل يف مراحل النمو

املختلفة ،إال ملد يد العون أحياان ،وإال فالطبيعية  -ومن غري تكلف -كفيلة برتبيته تربية
 1نصر ،غسان (2011م) .الرتبية البدنية والصحية .املوسوعة العربية .ج .6دمشق.
 2آمال صادق  -فؤاد أبو حطب (بدون اتريخ) .منو اإلنسان من مرحلة اجلنني إل مرحلة املسنني.
 3املرجع السابق.
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حسنة .لقد تشرب الفكر الغريب عقدة اخلطيئة والذنب والتكفري ومال بعضهم إل ترسيخ فكرة
أن اإلنسان شرير بطبعه هلذا حيتاج للتهذيب لكن روسو ومن قبله جون لوك قاما بثورة على
تلك العقيدة الفاسدة ،وأعلنا بوضوح أن اإلنسان طُبع على اخلري ،ويتمتع الطفل ابلفطرة النقية.
ومن جهة أخرى هاجم روسو بشدة التقدم العلمي الذي أدى إل تشويه اجلانب اإلنساين
وجعل الناس أكثر مادية مما سبب تراجعا قيميا حادا .ينبع سوء السلوك البشري عند روسو من
حرية االختيار ،وال ميكن عزوه إل العناية اإلهلية ،حبسب أتكيده؛ وذلك ألن الرب َخِّري
وعادل .وادعاء أن الرب أخفق يف منعنا من ارتكاب الشر احتجاج على غرسه لألخالق يف
وجعلُهُ إايان قادرين
البشر؛ وذلك ألن الرب ،منحنا احلرية حبيث ميكننا اختيار اخلري ونبذ الشرْ .
اختياره نيابةا عنَّا .وعندما نُسيء استغالل قدراتنا ،ونقرتف الشرور ،فإننا
على االختيار يستبعِ ُد
َ
ال نن ِّف ُذ مشيئة الرب بل مشيئتَـنَا حنن .1ولو عاصر روسو التقنيات احلديثة وشاهد أثرها اهلائل
لفرح إلجيابياهتا ،ولشن هجوما عنيفا على تشويه التكنولوجيا لطبيعة الفرد اإلنسانية اليت غرقت
غالبا يف شواغل ومشتتات احلياة املادية.
كانت فرنسا "قد ملت الفكر الكالسيكي واالنضباط األرستقراطي .فأاتح متجيد روسو
للوجدان حتررا للغرائز املكبوتة ،والعاطفة املكظومة ،واألفراد والطبقات املظلومة .وأصبح كتاب
"االعرتافات" لروسو كتاب الوجدان املقدس كما كانت "املوسوعة" العهد اجلديد لعصر العقل.
وال يعين هذا أن روسو رفض العقل ،فهو على العكس وصفه أبنه عطية إهلية ،وقبله حكما
هنائي ا ،ولكنه أحس أن نوره البارد يف حاجة إل دفء القلب ليلهم العمل والعظمة والفضيلة".2
"وبعد نشر كتاب "أميل" أرضعت األمهات الفرنسيات أطفاهلن ،حىت يف دار األوبرا ،وفيما
بني األحلان .وأتثر الناس برؤية روسو للرتبية فإذا التحق الطفل ابملدرسة حظي ابلتعليم "على
طريقة روسو" يف سويسرا أكثر منه يف فرنسا ،وملا كانت النظرة لإلنسان اآلن تعده خريا
بطبيعته ،فإن التلميذ وجب أن ينظر إليه ال على أنه عفريت صغري مشاكس بل مالك رغباته
هي صوت هللا .ومل تعد حواسه تدان ألهنا أدوات الشيطان ،بل تعد أبواابا للخربات املنرية
وملئات املباهج الربيئة .ووفقا للنظرة اجلديدة ال تعود حجرات الدرس سجوانا .أما التعليم فيجب
 1ووكلر ،روبرت (2015م) .روسو :مقدمة قصرية جدًّا.
 2ديورانت ،قصة احلضارة ،ج  ،42ص .374 ،373
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أن جيعل طبيعيا وسارا بتفتيح حب االستطالع والقوى الفطرية وتشجيعها .وأما حشو الذاكرة
ابحلقائق ،وخنق الفكر ابلعقائد القطعية ،فيجب أن حيل حملها التدريب على فنون اإلدراك
احلسي ،واحلساب ،والتفكري .وجيب أن يتعلم األطفال من األشياء ال من الكتب كلما أمكن-
من النبات يف احلقل ،والصخور يف الرتبة ،والغيوم والنجوم يف السماء".1
اليوم تُعترب أفكار روسو يف تربية الطفل جدا عادية يف جتنب العنف وعدم استخدام الشدة
واالمتناع عن رواية القصص املفزعة لكن يف ذلك الزمن كانت طريقة العقاب والتعليم عامليا
تعتمد يف حاالت كثرية على "الفلقة" املؤذية ،واخليزرانه املخيفة ،والعقاب البدين القاسي ورواية
األساطري املرعبة ختويفا للطفل ،وهو األمر الذي أخذ ابالختفاء التدرجيي يف كثري من املنشآت
التعليمية .الرتبية والتعليم ابلعصي املرعبة عجز عن فهم الطبيعة اإلنسانية على حنو صحيح.
حفز التحمس ألفكار روسو الرتبوية ميالد أفكار جديدة :بستالوتزي يف سويسرا،
وماراي مونتسوري يف إيطاليا ،وجون ديوي يف أمريكا؛ وأضحت "الرتبية التقدمية" امتدادا لرتاث
روسو ،وأسس فروبل نظام رايض األطفال يف أملانيا ،ومنها انتشر يف العامل طوالا وعرضا .أثر
فكر روسو يف حتسني القوانني واألخالق والقيم والعالقات الرومانسية وهتذيب أمناط املعيشة
واالرتقاء ابلفنون .2إن هذه االرتسامات اللطاف من فكر روسو متدان بروح نقدية لفهم واقع
الطفل ومحاية حواسه وقلبه وعقله وجمتمعه من االكراهات واملؤثرات السلبية.

 1ديورانت ،ج  ،42ص .374 ،373
 2املرجع السابق.
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بستالوزي
()1827-1746
 .1يوهان هاينرخ بستَالُ ِّ
وزي ( )Pestalozzi, Johann Heinrichعالمة ابرزة يف العلوم
أس ُسوا أفكارهم
اإلنسانية؛ مفكر سويسري أتثر آبراء روسو ،ويُعد من أوائل املعلمني الذين َّ
الرتبوية على مبادئ علم نفس األطفال مثلما فعل صديقه يوهان هرابرت الحقا.
ُ .2ولِد بستَالُ ِّ
وزي يف زيوريخ بسويسرا "وكان يف اخلامسة من عمره حني تويف أبوه ،فربته
أمه ،وجده الذي كان قسيسا ،تربية دينية مع أخويه ،وكان هلذه الرتبية أثرها يف سلوكه وكتاابته.
وملا أمت بستالوتزي دراسته يف املعهد العايل لإلنسانيات يف زيوريخ عمل يف الزراعة ،العتقاده أبهنا
أفضل مورد اقتصادي ،وأتثر بزايراته املتكررة جل ِّده يف الريف".1
 .3شارك يف دعم حركة تعليمية أمثرت الحقا أتسيس رايض األطفال على يد األملاين فروبل
عام 1837م تقريبا متأثرا آبراء أستاذه بستالوزي .واعتقد فروبل أن الرتبية جيب أن ترقي وتطور
الشخص ،ويف كتابه تربية اإلنسان (1826م) عمل على توضيح فلسفته.2
 .4اهتم بستَالُ ِّ
وزي ابعداد الدروس التعليمية مثلما فعل جوهان فريدريك هرابرت.
 .5حرص على إجياد برامج تشجع الطفل على اإلفصاح عن رغباته ،وميوله الطبيعية.
 .6قدم بستالوزي العديد من النظرايت ذات السبق يف جمال التعامل السليم مع الناشئة
خاصة سبل تدريسهم.
 .7بستالوزي أعظم مصدر لألفكار حول تربية األطفال ،وكان له أثر كبري فيمن جاء بعده
من فالسفة يف هذا املضمار وقد اعتمد يف معظم ما كتب على ما مجعه من معلومات
ومالحظات عن تعلم األطفال وطفله البالغ من العمر  4سنوات.3
 .8أنشأ معهدين جتريبيني إلعداد املعلمني.4

 1كهيال بوز ( .)2018بستالوتزي :يوهان هنريك .ج ،5ص  ،93يف املوسوعة العربية .دمشق.
 2املوسوعة العربية العاملية ،فروبل ،فريدريتش وهللم أوجست.
 3عطار ،ليلى ( 1419هـ  1998 -م) .آراء ابن اجلوزي الرتبوية «دراسة وحتليال وتقوميا ومقارنة».
 4كهيال بوز ( .)2018بستالوتزي :يوهان هنريك .ج ،5ص  ،93يف املوسوعة العربية .دمشق.
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 .9جيب أن تركز املناهج التعليمية عند بستالوزي على دراسة احلساب وتقومي البلدان
والتاريخ الطبيعي واملوسيقي والرسم والتصوير يف مرحلة الطفولة.1
لفت بستالوزي انتباه أوراب بتجاربه يف حقل التعليم ،وعمل مدارس داخلية
.10
للناشئة وفق مبدأ أنه ال يكون لألفكار معىن إال إذا ارتبطت أبشياء حسية ،وأن تعليم األطفال
يكون أفضل إن كان من خالل أنشطة مجاعية.2
نشر بستالوزي مذكراته يف عام 1774م عن حياة طفلة يف الثالثة والنصف من
.11
عمرها ،وفيها سجل مالحظاته عن سلوك الطفل ،كان عمله دراسة تتبعية لرتمجة حياة الطفل
يف مدة حمدودة.3
البستالوزية ( )Pestalozzianismفلسفة تربوية نقدية رفضت أساليب التدريس
.12
التقليدي للقرن الثامن عشر ألهنا تستند على احلفظ األصم ،والعقاب اجلسدي .تقضي
البستالوزية أبن الطفل يتعلم بشكل أفضل عرب مراقبة األشياء املوجودة يف عامله وحتليلها حتت
ارشاد معلمني مدربني حمرتفني ويف بيئة آمنة عاطفيا .4يبدأ تدريس الطفل من املعلوم مث نضيف
اجلديد كي يتطور عقل الطفل تدرجييا.5
أثرت نظرايت "بستالوزي" يف الرتبية يف القرن التاسع عشر .وهو يرى أن
.13
ِ
دائما لتحقيق اخلري .وإذا كان شر ايرا فإن ذلك يكون بسبب غلق طريق
اإلنسان َخ ّري ويسعى ا
اخلري يف وجهه.6
الرتبية عند بستالوزي "عملية منو وتفتح طبيعي من الداخل ،وجيب أن تكون
.14
شاملة متكاملة ،هتتم ابجلوانب اجلسمية والعقلية واخللقية معا ،وإن كان اجلانب األخري منها هو
األهم ألنه الغاية القصوى ،ذلك أنه يساعد يف تنمية شخصية متكاملة ترضي خالقها وأبناء

 1عطار ،ليلى ( 1419هـ  1998 -م) .آراء ابن اجلوزي الرتبوية «دراسة وحتليال وتقوميا ومقارنة».
 2ديورانت ،ملحق ،ص .1317
 3األشول ،بدون سنة طبع ،ص .35
 4كولينز وأبراين2008 ،م ،قاموس دار العلم-غرينوود للمصطلحات الرتبوية .ص.444
5
Encyclopæ dia Britannica, 2019, Pestalozzianism.
 6عطار ،ليلى عبد الرشيد ( 1419هـ  1998 -م) .آراء ابن اجلوزي الرتبوية «دراسة وحتليال وتقوميا ومقارنة».

193

أ.د .لطيفة الكندري أ.د .بدر ملك

الوجيز في تطور الفكر التربوي :مقاربات فلسفية

جلدهتا .أما التعليم فليست وظيفته حشو العقل ابملعرفة ،وإمنا تكوين هذا العقل ،ليصري قادرا
على صنع املعرفة بذاته ،من هنا ينبغي أن يكون الطفل حمور العملية الرتبوية."1
قال بستالوزي "كل عمل املعلم هو أن مينع ما يعرقل طبيعة الناشئ حىت
.15
تستطيع أن تنمو منوا طبيعيا".2
الرتبية عند بستالوزي "هي منو مجيع قوى اإلنسان وملكاته منوا طبيعيا يف اتساق
.16
وانسجام كما يرى أن القدرات العلمية تعتمد على العادات اليت تكونت من تكرار قوى املتعلم
وتدريبه أكثر من اإلعتماد على املعرفة".3
فيما يلي أبرز أفكار بستالوزي استنادا للموسوعة العربية العاملية:
ائدا من رواد الرتبية الغربية احلديثة .وكان
.17
بستالوزي مدرس سويسري ،أصبح ر ا
الكثري من أفكاره ا ِ
وحمريا يف زمنه وابعثاا على الريبة واخلوف .إال أن هذه األفكار وجدت
جديدا ّا
طريقها إل التطبيق النظري والعملي يف الرتبية الغربية احلديثة يف العصر احلايل.
كيَّف طرق التدريس اليت كان يستخدمها وف اقا ملراحل النمو عند الطفل .وقد
.18
كل نظرايته على كرامة كل شخص على حدة ،وجدارته ابلتقدير واالحرتام.
كان يرّكز يف ِّ
كان يؤمن أن هدف الرتبية هو حتقيق النمو الكامل للقدرات اخلاصة اليت يتمتع
.19
منفردا.
هبا كل طالب ا
ويُؤمن أن الرتبية البد أن تسعى إل حتقيق كل من النمو العقلي والبدين،
.20
واخللقي ،للفرد.
وقد عُدَّت طرق التدريس اليت أعلنها بستَالُ ِّ
وزي مبثابة ثورة يف عصره.
.21
كان يرى -على سبيل املثال  -أن مبقدور األطفال أن يتعلموا بصورة أفضل يف
.22
البيئة اليت يسودها احلب ،واحلرية ،وليس عن طريق األسلوب الصارم القاسي.
وجه [بستالوزي] أبن يبدأ تعليم الطفل يف أسرة يسودها الوائم واحلب.
.23
لذا فقد َّ

 1كهيال بوز ( .)2018بستالوتزي :يوهان هنريك .ج ،5ص  ،93،يف املوسوعة العربية .دمشق.
 2جملة الرسالة ( ،17 /232برتقيم الشاملة آليا).
 3جملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ( ،81 /18برتقيم الشاملة آليا).
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ومن أفكاره اليت طبَّقها تطبي اقا عملياا؛ أنه أخذ بتدريب تالميذه على استخدام
.24
حواسهم وليتعلموا من خالل قيامهم أبنشطة عملية بدالا من جمرد االعتماد على حفظ
املعلومات واحلقائق.
اعتمدت أغلب نظرايت بستَالُ ِّ
وزي الرتبوية على ما أمساه "أنشوانج" وهي كلمة
.25
أملانية تعين اإلدراك أو املالحظة؛
جازما أن مالحظة األشياء واألشخاص اآلخرين ،واملواقف
كان يعتقد
.26
ا
األخالقية هي األساس لكل املعارف احلقَّة.
رويدا من فهم األشياء السهلة احملسوسة
.27
رويدا ا
كان يُؤمن أن األطفال يتقدَّمون ا
وصوالا إل استيعاب املفاهيم الفلسفية الصعبة.
لقد وضع بستَالُ ِّ
أثرا الُميحى ،وقد ساعد
.28
وزي بصماته على الرتبية ،وبذا ترك فيها ا
امللحة لقيام برامج تُعىن بتدريب
أتكيده املتواصل على ضرورة فهم األطفال على إبراز احلاجة َّ
املعلمني.
حتول إل دراسة
.29
وملا التحق جبامعة زيوريخ بدأ بدراسة الكهنوت ،ومل يلبث أن ّ
ارعا .قام بتحويل مزرعته عام 1774م إل مدرسة
القانون .مث هجر كلتا املهنتني وأصبح مز ا
كثريا من أفكاره الرتبوية.
استوعب فيها فقراء التالميذ .ويف هذه املدرسة َّ
طور ا
أسندت إليه احلكومة السويسرية رائسة دار لليتامى يف بلدة ستانز .قام يف أوائل
.30
القرن التاسع عشر إبنشاء بضع مدارس يف كل من برجدورف ويفردن .أعطته األعمال اليت قام
خاصا؛
هبا يف هذه املدارس
اهتماما عاملياا َّ
ا
قصده كثري من املدرسني من خمتلف أقطار العامل لدراسة طرقه يف التدريس .وقد
.31
أنشأ كثريون منهم بعد عودهتم لبلداهنم معاهد للمعلمني تقوم على أفكار بستَالُ ِّ
وزي.
أهم نظرايت بستالوزي ُد ِّونت يف كتابيـ ــه ليونـ ــارد وجرترود؛ كيف تـُ َعلِّم جرترود
.32
أطفاهلا [قصة كفاح امرأة تعلم أوالدها وتسعى إلصالح زوجها وجمتمعها عرب التعليم].

195

أ.د .لطيفة الكندري أ.د .بدر ملك

الوجيز في تطور الفكر التربوي :مقاربات فلسفية

يوهان فريدريش ِهرابرت
(1841-1776م)
قد يكون الفيلسوف اليوانين سقراط ( )Socratesمنذ القرن اخلامس قبل امليالد رائد فن
التدريس إال أن العملية التعليمية اليوم حتولت إل علم تطبيقي ( ،)applied scienceوهو مثرة
المتزاج علمي النفس واالجتماع مع تفاعالت اترخيية واقتصادية وسياسية ،وفلسفية .ولقد
أرسى الفيلسوف األملاين يوهان فريدريتش هرابرت ( )Johann Friedrich Herbartأسس
التدريس الفعال فهو واضع األساسيات العلمية احلديثة لطرق التدريس .قاد هرابرت احلركة
اإلصالحية يف القرن التاسع عشر ،على حد تعبري املوسوعة الربيطانية ،وكانت إسهاماته منصبة
على فلسفة العقل ( ،)philosophy of mindوعرفت نظريته الرتبوية ابسم اهلرابرتية
(.)Herbartianism
عاش الفيسلوف األملاين يوهان فريدريتش هرابرت حياة حافلة قدم فيها الكثري للحقل
الرتبوي حيث التفت إل علم النفس واألخالق والرتبية وأخذ يضع نظرايت يف سيكولوجية
التعلم ،وفلسفة الرتبية وهي نظرايت ذات قيمة عالية يف املسرية الرتبوية .ولد هرابرت يف
أولدنربج ( ،)Oldenburgأبملانيا وكان عضوا يف جملس الدولة عن مدينة أولدنربغ .قامت والدته
ابعداده اعدادا حسنا قبل أن يدخل املدرسة ويف هذه الفرتة ارتبط أيضا ابملوسيقى.1
درس يوهان الفلسفة يف جامعة جينا ( .)Jenaوذهب ،يف عام 1797م إل سويسرا ليعمل
َ
خاصا ( )tutorملدة ثالثة أعوام لعائلة سويسرية .وهناك التقى ابملعلم السويسري يوهان
معلما ا
ا
بستالوزي ،الذي أثر يف العديد من نظرايته ،وكانت بينهما صداقة يذكرها املعنيون يف كتابة
السري الذاتية للمربني .قام هرابرت بتدريس الرتبية والفلسفة يف جامعة جوتنجن ( University
 )of Göttingenمن عام 1802م إل عام 1809م وهي من اجلامعات األملانية العريقة على
مستوى أوراب .ومارس التدريس أيضا يف جامعة كونيجسربج ( )Königsbergمن عام 1809م
إل عام 1833م .وعاد بعد ذلك جمددا إل جامعة جوتنجن ،وقضى سنواته األخرية وهو
ميارس هذه املهنة اليت أبدع فيها وأهبر العامل .ترك هرابرت جمموعة كتب أمهها :املدخل إل
1

Kim, 2015. Complete Dictionary of Scientific Biography. Retrieved July
13, 2019 from Encyclopedia.com
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الفلسفة ،الفلسفة العملية العامة ،امليتافيزيقا العامة ،الرتبية العامة ،خطة حماضرات يف علم
الرتبية ،السيكولوجية علم ا 1.لقد ترك هربرت معتقدات تربوية تعليمية القت استحسان فالسفة
الرتبية وكانت له بصمات واضحة يف النظرية الرتبوية كفرع من علم النفس التطبيقي ( Applied
.)psychology
اخلطوات اخلمس العداد الدرس
قدم هرابرت مخس خطوات أساسية لتحضري الدروس ( five formal steps in
 .)teachingومن انحية مؤسسية ومنهجية فإن العاملني يف حقل التدريس يدركون أمهية هذه
اخلطوات لتوحيد عمل دفاتر التحضري ،وللسري يف خطوات منهجية تصلح إلعداد مجيع املواد
الدراسية .إهنا متثل اخلطوط النظرية العريضة للتدريس الفعال.
ويف هذا السياق عرض الباحثون 2أبرز أفكار هرابرت الذي يقرتح منوذج ا حياول فيه وضع
قواعد واضحة لتنظيم مراحل إلقاء الدروس يف املدارس واملعاهد واجلامعات ،وذلك ابتباع
خطوات رمسية يف العملية التدريسية تنسجم مع قوانني التفكري اإلنساين والتعلم الصحيح ،وهي
متثل الدرس النموذجي املفرتض أن يعد املعلم درسه على منهاجه .وهذه اخلطوات هي:
 .1اإلعداد preparation :وهنا يضع املعلم املقدمة أو التمهيد  introduction:لكي
تتحقق هذه اخلطوة البد للمعلم من أن يلم جيدا مبادته ،ومبوضوع درسه ،ومستوى املتعلمني.
ويكون التمهيد للدرس بزايدة استعداد املتعلم عن طريق تذكريه خبرباته وأفكاره القدمية املتصلة
مبوضوع الدرس اجلديد ،والعمل على استدعاء تلك األفكار واخلربات إل مركز انتباهه وعلى
هتيئة ذهنه وجذبه الكامل حملتوايت الدرس اجلديد .وميكن طرح األسئلة وفتح احلورات كتوطئة
للدرس القادم ولربط اخلربات املاضية ابلدرس الراهن ،وميكن استخدام القصة كنشاط استهاليل.
 .2العرض  presentation:يعطي املعلم يف هذه اخلطوة الفرصة للمتعلم الختبار األشياء
بنفسه بطريقة مباشرة ،ويف حال تعذر ذلك فإنه يلجأ إل العرض غري املباشر عن طريق الشرح

 1السناد ،جالل (2018م) .هرابرت (يوهان فريدريش ،)-يف املوسوعة العربية :ج ،21ص  .423دمشق.
 2صبح1993 ،م ،ج ،2ص  . 68اعتمدان يف الغالب يف ترتيب اخلطوات اخلمس على املوسوعة الربيطانية واملادة العلمية
يف معظمها مقتبسة من جالل السناد (2018م) .هرابرت (يوهان فريدريش ،)-يف املوسوعة العربية :ج ،21ص .423
دمشق.
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واإللقاء واملناقشة وحياول توضيحها ابلوسائل املناسبة واملمكنة أحياانا .تقوم هذه املرحلة على
احلقائق واخلربات الصحيحة وقد يفضل بعض املعلمني كتابة هذه احلقائق على السبورة.
 .3الربط واملوازنة  association:حياول املعلم مساعدة املتعلم على حتليل املعارف واخلربات
اجلديدة ومقارنتها وإدراك الشبه واالرتباط بينها وبني املعارف واخلربات القدمية حىت يتمكن من
االنتقال إل خطوة التعميم .وهبذه الطريقة يغرس املعلم يف ذهن املتعلم الفكر اجلديد ( implant
 )the new idea in the mindويستطيع املعلم حتقيق ذلك عن طريق السؤال وربط جتارب
املتعلمني وتنظيم معلوماهتم حىت يصلوا إل الفكرة العامة أو إل قاعدة.
 .4التعميم والتلخيص  generalization :يتم الوصول يف هذه اخلطوة "االستنباطية" إل
القضااي الكلية والقوانني العامة والتعميم ،وتكوين فكرة عامة من األفكار اجلزئية ،واالنتقال من
املدرك احلسي إل املدرك الكلي ،ومن األمثلة إل القواعد العامة .وقد يشرتك املعلم واملتعلمون
يف إعداد امللخص املناسب لعرض املفهومات واملبادئ واألسس ،وما اخلطوات السابقة إل
الطريق الذي ينبغي أن يسلكه املعلم ليصل ابملتعلمني إل احلكم الكلي وذلك ابتداءا من
التمهيد حىت التلخيص .هذه احلقائق تستخدم لفهم احلياة ومظاهرها وتعني املتعلمني على
حتقيق قدر أفضل من التكيف مع البيئة وتطويرها.
 .5التطبيق  application :وتتضمن هذه اخلطوة تطبيق املعارف واملهارات والقواعد العامة
اليت مت اكتساهبا والوصول إليها من الدرس مما جيعل معناها واضحا فتتحسن عملية استيعاهبا.
ويستطيع املعلم أن يقف على النقاط اليت مل يستوعبها املتعلم جيدا فيصل إل إيضاحها وشرحها
من جديد ،وعليه أن يبدأ التطبيق مبسائل سهلة وليست صعبة.
من دون هذه اخلطوات تزيد احتمالية األفعال االرجتالية ،وتزداد فرص استخدام الكلمات
العشوائية أثناء الشرح ،وال ميكن قياس فاعلية التدريس .قدمت النظرية السابقة كلمات مفتاحية
جوهرية لنشاط املعلم ورفع كفاايته ،وهلذا استحوذت على اهتمام املربني؛ اإلعداد ،املقدمة
والعرض ،االستنتاجات ،التعميمات ،املفاهيم ،احلقائق ،التطبيق.
واستنادا إل املوسوعة الربيطانية عزز الفيلسوف هرابرت فكرة أن التعليم جيب أن
موضوعا للدراسة اجلامعية .أخذت أفكار املريب هرابرت تنتشر يف أملانيا يف ستينيات
يكون
ا
أيضا يف الوالايت املتحدة .ولكن حبلول هناية القرن ،حتولت
القرن التاسع عشر وانتشرت ا
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اخلطوات اخلمس إل شكليات آلية ،واستُبدلت األفكار وراءها بنظرايت تربوية جديدة ،ال
سيما نظرايت جون ديوي اليت تعطي أمهية كربى لعمل املشاريع والرحالت العلمية ،واخلربات
امليدانية.
النظرية اهلرابرتية
اطلع هربرت على نظرايت الفيلسوف األملاين (كانْت)  ،Kantوالفيلسوف األملاين فيختِه
(في ْشته)  ،J.Fichteوالسويسري (يوهان بستالوتزي)  Pestalozziليبين فلسفته اخلاصة يف
تنظيم حياة املعلم املهنية ،وليقوم بتنظيم أفكاره وما يتبعها من ممارسات تدريسية .وهذه النظرية
الرتبوية اهلرابرتية شكلت خطوطا أساسية هيمنت على مهنة التعليم إل اليوم.
الفلسفة ،حسب رؤية هرابرت ،هي حماولة إلعادة تشكيل املفاهيم والتعميمات اليت قدمتها
التجربة .تبدأ الرتبية ابلتأمل يف خرباتنا التجريبية ،وتتألف من إعادة تشكيلها وتطويرها .يف أايم
موجودا كحقل أكادميي منفصل له أهدافه وأساليبه وفروعه .كان
هرابرت ،مل يكن علم النفس
ا
هرابرت آنذاك فيلسوفا ،سامهت جهوده الصائبة يف أتسيس علم النفس مع التأكيد على أن
الرتبية حتتاج إليه حاجة ماسة ،وأن اجلامعات عليها مسئولية تقدمي مثل هذا العلم العداد
املعلمني وكان بذلك يرتسم خطوات صديقه بستالوزي .يكمن أثر هرابرت األكثر أمهية يف اجياد
"فن وعلم التدريس" بطريقة منهجية قائمة على مخس خطوات متدرجة لتحضري الدروس .1قال
هرابرت" :إن جزءا كبريا من النقص العظيم والغموض الفاحش يف معلوماتنا الرتبوية إمنا هو انتج
عن نقص معلوماتنا بعلم النفس ،وإن علينا أن نتناول هذا العلم ابلدراسة والبحث".2
"عين هرابرت يف اإلجابة عن السؤال( :كيف ينبغي أن نتعلم؟) وكان اجلواب :التعلم
ابلرتابط .والرتابط لديه هو التمثل وتعرف فكرة جديدة بوساطة األفكار املوجودة يف العقل.
ويرى أن املتعلم يتعلم األمور اجلديدة إذا ما متكن من ربطها وإجياد شبه بينها وبني معارفه
وأفكاره السابقة .وإجياد هذه الرابطة يساعده على سرعة التعلم وعلى تثبيت األفكار اجلديدة يف
ذهنه .وال بد من إاثرة األفكار القدمية كي يبين عليها اجلديدة مع توافر عنصر جديد هو
االهتمام .واملتعلم يتعلم ما دام مهتما ،وإن فقدان االهتمام يبطل التعلم .ويرى أيضا أنه حىت
New World Encyclopedia, 2017.
 2وطفة ،علي وطفة املدخل السيكولوجي (النفسي) للرتبية ،2000،ص .105
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تتحقق الشخصية اخللقية ذات النمو الكامل واالهتمام املتعدد اجلوانب لدى املتعلم فإنه البد
من وجود املنهج الدراسي املرتبط ابملواد الدراسية العلمية والتارخيية ،ويرافق ذلك األنشطة املتصلة
هبا ،واملتكيفة مع أعمار املتعلمني ،واملتصلة ابمليل واالهتمامات املراد تنميتها .ولنجاح ذلك
البد من الرتكيز ابهتمام كامل على عمل عقلي واحد ،وعلى فكرة واحدة يف املرة الواحدة."1
واحلركة اهلرابرتية ( )Herbartian Movementهي حركة مناهج نشأت يف أواخر القرن
التاسع عشر ،قادها األمريكيون الذين يتبعون الفيلسوف األملاين يوهان فريدريك هرابرت "الذي
اعترب عموما رائد الدراسة العلمية للرتبية .حثت احلركة على نوع من املناهج اإلنسانية -
الليربالية -اليت تستند أساسا على التاريخ واألدب .وتقضي أبن التعليم والتعلم حيداثن يف مخس
مراحل رمسية :التحضري ،والتقدمي ،والربط ،والتصميم ،والتطبيق .عكس األساس النظري هلذه
املنهجية االعتقاد بوجوب سعي الرتبية إل توفري التعليم عرب ربط جتارب جديدة أبخرى قدمية".2
وأكدت اهلرابرتية على أن املعرفة أتيت من مصدرين ،اخلربة والتفاعل ،وأن األفكار اليت تصل
إل بؤرة الشعور وتستطيع احملافظة على املركز فهي األفكار القوية .أما األفكار األخرى فهي
هتبط إل منطقة الالشعور .ويؤمن هربرت أن للنفس ثالث وظائف هي املعرفة والشعور
واإلرادة.3

 1السناد ،جالل (2018م) .هرابرت (يوهان فريدريش ،)-يف املوسوعة العربية :ج ،21ص  .423دمشق.
 2كولينز وأبراين2008 ،م ،قاموس دار العلم-غرينوود للمصطلحات الرتبوية .ص .279
 3حممد فرحات ،1981 ،نظرة يف تطور النظرايت واألفكار الرتبوية .ص  .498جملة الفكر العريب ،العدد .21
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جون ستيوارت مل
( 1873 – 1806م)
من املنارات الفكرية الفيلسوف االجنليزي :جون ستوارت ِمل ( ،)John Stuart Millميتد
نتاجه الفكرى إل حقل االقتصاد ،والسياسة ،والرتبية ،والفلسفة التجريبية .والده الفيلسوف
جيمس مل اعتىن به ،وأغىن فكره ،ووضع له برانجما خاصا لتثقيفه ثقافة رفيعة .يقول جون أن
والده غرس فيه حب "الفضائل السقراطية" :العدالة ،واالعتدال ،والصدق ،والدأب ،واالستعداد
ملواجهة املشاق ،واالهتمام ابخلري العام ،وأن املسرات الذهنية فوق املسارات كلها.1
ويف يف فرنسا .ثقفه أبوه بنفسه ،فدرس اليواننية يف صغره ،وما بلغ
ولد جون يف لندن ،وتُ ِّ
الثامنة حىت كان يقرأ هريودوت ومذكرات سقراط وتراجم الفالسفة لديوجني 2بل بعض حماورات
متيسرا.3
أفالطون .وقد قال هو :إن كل هذا كان ا
أخذ جون يتعلم الالتينية واحلساب .مث قرأ التاريخ العام يف كتب مفصلة ،وهذا أدعى إل
فهمه وحفظه من املختصرات اليت تعلم يف املدارس .وبعد دراسة قسم كبري من األدبني اليوانين
والالتيين شرع يدرس املنطق بنفسه ،وكان يراجع أابه فيه أثناء النزهة كما كان يفعل يف سائر
املواد .مث قرأ كتبا يف االقتصاد السياسي .ويف الثامنة عشرة قرأ الكتب األربعة األول من منطق
أرسطو وخلصها .ودرس القانون ،وانضم إل فريق الشباب الذين كانوا يعملون على نشر أفكار
بعض الفالسفة .وكان قد دخل يف خدمة شركة اهلند الشرقية ( )East India Companyمنذ
السابعة عشرة ،فرتقى يف مناصبها حىت بلغ آخر منصب شغله أبوه ،فكان يقوم أبعماله العقلية
عضوا مبجلس النواب سنة 1865م .كان خالهلا موضع تقدير كبري،
يف أوقات فراغه .وانتخب ا
ولكن خصومه أخذوا عليه آراءه يف الدين فلم جيدد انتخابه.4

 1جون ستيوارت مل ،2015 ،سرية ذاتية ،ترمجة احلارث النبهان .ص  ،41-40دار التنوير بريوت.
 2فيلسوف يوانين عاصر اإلسكندر .ينتمي إل املدرسة الكلبية.
 3يوسف كرم ،اتريخ الفلسفة احلديثة .اهلنداوي.
 4املرجع السابق.
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كتب مل العديد من املقاالت يف صحف بريطانيّة ذات طابع ليربايل ،وأشرف على إدارة
جملّة لندن ووستمنسرت الناطقة بلسان احلزب الراديكايل ،1ومتيّز بوفرة نشاطه وكتاابته .صدرت له
العديد من املؤلّفات الفلسفيّة ،منها" :مذهب املنطق" ( ،)1843و"النفعيّة" (،)1862
"احلريّة"
"أوغست كونت والوضعيّة" ( ،)1865و"مبادئ االقتصاد السياسي" (ّ ،)1848
(" ،)1859عبوديّة النساء" (" ،)1869سرييت الذاتيّة" (.)1873
يعتقد جون استيوارت "إن للحق أصوال مستقرة يف ضمري اإلنسانية ،وأن هذه األصول ،وإن
الشر والبغي ،وغامت على مشسها سحب الضالل والزيغ ،فإ ّن جوهرها النقي ال
حجبتها قوى ّ
يناله من ذلك شىء ،بل يظل هكذا على نقائه ،وصفائه ،وكرمه ،حىت جتىء الظروف املناسبة،
احلق ما غشيه من ضباب ،وما خيّم عليه من ظالم".2
اليت جتلّي عن وجه ّ
أفكاره اإلصالحية

يعرف الفيلسوف جون ستيوارت ميل الرتبية أبهنا "ال تشمل فقط ما نعمله ألنفسنا أو ما
يعمله اآلخرون لنا بقصد تنشئتنا وتقريبنا من درجة الكمال ،ولكنها تشمل أيضا اآلاثر الغري
مباشرة اليت تؤثر يف أخالقنا وطباعنا ومواهبنا اإلنسانية مثل :القانون ،ونظم احلكم ،والفنون
الصناعية ،والنظم االجتماعية ،وآاثر البيئة الطبيعية اليت ال تتوقف على اإلرادة البشرية ،فكل ما
يساعد على صقل الفرد وإخراجه ابلشكل الذي ينتهي إليه جزء من الرتبية".3
يقول جون ستيوارت مل" :فاإلنسان غري مسئول أمام اجملتمع عن شيء من تصرفاته ،إال ما
كان منها ذو م ساس ابلغري  ...إنين متنازل عن كل ما ميكن أن يستخلص لتأييد حجيت من
متاما عن املنفعة؛ إذ إنين أعترب املنفعة اهلدف النهائي وراء
فكرة احلق اجملرد بوصفه شيئاا مستقالا ا
مجيع املسائل األخالقية ...وحنن نرى أن هذه املصاحل ال تبيح إخضاع حرية الفرد تلقائيًّا إل أية
سيطرة خارجية ،إال فيما خيتص بتلك األعمال اليت أيتيها الفرد ،وتتناول مصلحة اآلخرين ،فإذا

التام يف إطار اجملتمع القائم ،ويقوم على إطالق احلريّة يف االقتصاد
سياسي يطالب ابإلصالح
 1راديكاليَّةّ :اجتاه
اجلذري ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
وعلى التفكري العقالين غري ِّ
املؤدية لإلصالح .معجم اللغة العربية املعاصرة (.)841 /2
املتسرع قبل ّاختاذ اخلطوات ّ
ّ
 2اخلطيب ،عبدالكرمي .التفسري القرآين للقرآن .ج ،7ص .96
 3محاده ،عبداحملسن عبدالعزيز (1995م) .مدخل إل أصول الرتبية .ط ،4الكويت.
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ضارا بغريه ،استحق اجلزاء بال منازع ،إما بقوة القانون ،أو حبكم الرأي العام،
ارتكب املرء فعالا ًّ
حينما ال يؤمن تدخل القانون".1
وترتبط أفكار مل الفلسفية مبفهوم حتقيق السعادة والتعامل بنجاح مع تقلبات احلياة.
"سيطر مذهب املنفعة 2يف إجنلرتا خالل القرن التاسع عشر امليالدي بزعامة جريمي بينثام،
وجون ستيوارت ميل .قال النفعيون :أكرب قدر من السعادة ألكرب قدر من الناس هو معيار احلق
كذاب .كذلك فكل
والباطل؛ أي أن املنفعة هي اليت حتدد اجتاه احلقيقة ،صدقاا كان أم ا
املؤسسات االجتماعية وابألخص املؤسسة التشريعية واحلكومة ينبغي حتويلهما إل جهاز حيقق
أكرب قدر من السعادة.3
ٍ
وخباصة يف صياغة
تقوم الفكرة الدميقراطية ،على مذهب املنفعة العامة (،)utilitarianism
الفيلسوف التجرييب اإلجنليزي جون ستيوارت مل" ،يُ ِّ
عرف «مل» مذهب املنفعة أبنه تلك
الوجهة من الرأي القائلة أبن :األفعال هي خري بقدر ما تنزع إل أن تُ ِّ
عزز السعادة ،وهي شر
بقدر ما تن ِزع إل أن تُوِرث الشقاء ،وقال إن على الفاعل وهو بصدد تقدير املشروعية
يتقصى نتائجه ال من حيث أتثريها عليه فحسب ،بل من حيث أتثريها
األخالقية لفعله أن َّ
على أي شخص متسه هذه النتائج ،ولعل من أكرب نقاط القوة يف مذهب املنفعة كرؤية
أخالقية تقدمية هي التزامه بفكرة املساواة بني األفراد ،فليست َّلذايت وآالمي أبهم وال أبهون
من لذات أي إنسان آخر وآالمه ،رمبا ميُْتِعين أن أستمع إل مذايعي يف حافلة مزدمحة ،ولكين
قد أُع ِرض عن هذا ألنه يؤذي اآلخرين ،ملكية اللذات واآلالم إذن هي شيء خارج عن
املوضوع من الوجهة اخللقية ،إمنا االعتبار كله هو لتحقيق أكرب قدر من السعادة ألكرب عدد
من الناس".4

 1نشأت جعفر ( 2004م) .احلرية...تكليفات وليست حقوقا .موقع إسالم أون الينislamonline.net :
2
توجه حنو إحراز القدر األكرب من السعادة ألكرب
كل األفعال جيب أن ّ
مذهب املْنـ َفعة" :النظريّة األخالقيَّة اليت تقول :إ ّن ّ
عدد من الناس" .معجم اللغة العربية املعاصرة.)2259 /3( ،
 3املوسوعة العربية العاملية ،الفلسفة.
 4مصطفى ،عادل (2017م) .فقه الدميقراطية .الفصل األول متهيد ،القاهرة :مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة.
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وتعد كتاابت مل حول حترير املرأة ذات سبق وعمق يف شط ٍر كب ٍري منها .يقول ميل يف كتابه
خضوع النساء الذي صدر (1869م) :إن هذا اخلضوع القانوين للرجال ينبغي تعويضه مببدأ
املساواة التامة ،وقد اعتُربت هذه الفكرة من األفكار الثورية يف عصر ميل" .1يعترب مل أن

استعباد املرأة ال ينقطع بسن القواني فحسب بل ال بد من اصالح التعليم ،واآلراء،
والتطبيع االجتماعي وطريقة السلوك يف احلياة العائلية .إن جذور استعباد الذكور للنساء جعل
الفكر الذكوري خيشى من طرح مفاهيم من مثل احلرية واملساواة والعدالة .هذه األفكار الليربالية
وغريها جتعل مل من أعظم فالسفة القرن التاسع عشر ،وال زالت أفكاره تؤثر يف الثقافة
املعاصرة.
خالصات

 .1أكد جون ستيوارت مل على أن التوافق والتكامل جوهر العالقة بني الفرد واجملتمع .ال
يؤمن مل حبتمية الصراع بل يؤمن أبمهية االجتماع.
 .2حذر مل من األاننية ،واإلكراه ،واالضطهاد ،وكان موفقا يف شرح أمناط الطغيان إذ
أشار إل طغيان السلطة السياسية وأيضا إل طغيان اجملتمع حينما يرتضي الظلم ويربره ،إذ أن
اجملتمعات أحياان هتاجم طغيان احلاكم وتغفل عن ممارس صور الظلم اليت قد تقع على الفئات
املستضعفة كاألقليات أو النساء أو الفقراء.
 .3التعبري عن الذات وحرية النقد واالختالف ال يعين أبدا اضطهاد اآلخر.
 .4إن الدراسات املعمقة ملفهوم احلرية ،ووضع ضوابطها ،وتعليل ضروراهتا ،وتنظيم مسائلها
قادت جون ستيوارت مل إل أن يصبح أبرز نصري فلسفي للنسوية وكانت النزعة الليربالية يف
كتابه "استعباد النساء" مثرة عملية للخوض يف مباحث فلسفية غريت جمرى التاريخ.
" .5كان مل الفيلسوف الليربايل الوحيد الذي شرع يف تطبيق مبادئ الليربالية على النساء،
ليطالب حبقوقهن يف التعليم والتثقيف الشامل والتصويت واملساواة أمام القانون  ...اعترب مل
سيطرة الرجال وخضوع النساء شكال من أشكال كثرية شهدهتا البشرية لالستبداد وسيطرة
القوى اجلائرة وسوء استخدام السلطة" .2طالب مل حبقوق املرأة السياسية يف كتابه استعباد املرأة
 1املوسوعة العربية العاملية ،الفلسفة.
 2اخلويل ،اخلويل ،ميىن ( 2005م) .النسوية وفلسفة العلم .يف عامل الفكر .العدد  ،2اجمللد .34
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( .)The Subjection of Womenوهكذا "كان مل أول من دافع عن حقوق املرأة
االنتخابية ،فقد دعا إل عقد جلسة ملناقشة حقوق النساء االنتخابية عام 1868م يف جملس
العموم [الربيطاين] ومن أقواله "إنين أعلم أن مثة شعورا غامضا يود أال يكون للمرأة حق يف
شيء اللهم إال يف خدمة الرجل  ...هذا االدعاء مبصادرة نصف اإلنسانية يف سبيل راحة
النصف اآلخر لينطوي على رعونة وظلم يف آن معا" .1هذه العقلية القدمية اليت انتقدها مل هل
مازالت موجودة هناك؟ وما مدى انتشارها يف الغرب ويف العامل الثالث؟
 .6قام مل بزايدة الوعي السياسي وحاول التوفيق بني حياة اإلنسان وحركته وبني مصلحة
الشعب واستقراره وأحل على فكرة احلرية واالختيار واملسئولية لتنمية اجملتمع املدين الذي يسري حنو
االزدهار ورفع الكفاءة اإلنتاجية وحتقيق املنفعة واللذة بفضل احلرية.
 .7تطرق جون إل موضوع العيوب الشخصية واالحنرافات الفردية وقسمها إل قسمني:
قسم مل يصل إل مرحلة اإلضرار ابلغري ولكن قد يستنكر اجملتمع السلوك ،وقسم آخر يتضمن
انتهاك حلقوق اآلخرين ويعاقب عليه القانون ألن السلوك يتصادم مع قيم اجملتمع.
 .8لقد قرن الفيلسوف جون ستيوارت مل املصلحة العامة بكفالة احلرية الفردية وأشار إل
أن األفكار اجلديدة قد أتيت من األقلية وال حيق لألكثرية تضييق احلرايت فالتعددية تولد حياة
رغيدة ،ومسارات سياسية رشيدة.
 .9منع مل طغيان األكثرية على األقلية فرفض هيمنة احلكومة أو األكثرية إذا قلصت حرية
الفرد ألن الوظيفة األساسية للدولة هي توفري بيئات تكفل احلرايت ،وألن احلرايت يف جمملها
أساس اإلبداع واإلنتاج والرفاهية للفرد واجملتمع يف آن واحد.
حاول الفيلسوف جون ستيوارت مل أن يزيل خمتلف العوائق اليت من شأهنا أن
.10
تعرقل مسرية احلرية الفردية فاحلرية من أهم سبل تقدم اجملتمع ،وقرن هنضة الدولة إبشاعة أجواء
احلرية جلميع الراشدين.
تستخدم أفكار مل يف مناقشة أثر التدخني على اآلخرين (التدخني يف املرافق
.11
العامة) ومنع اإلضرار هبم ،وإل أي درجة ميكن منع الفرد ابلقوة من إحلاق الضرر ابجملتمع.
1بدوي ،عبدالرؤوف ( .) 2009حنو فلسفة نسوية للرتبية ملقاومة النظام األبوي .جملة :مستقبل الرتبية العربية ،العدد ،57
ج  ،1إبريل .املركز العريب للتعليم والتنمية :القاهرة.
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التغيري سنة احلياة فما يبدو قمة السخافة والتفاهة يف عصر ما ،قد يصبح يف
.12
عصر آخر قمة احلكمة.
قراءة أفكار رواد الفلسفة رايضة ذهنية ،وسياحة نفسية ،وفضيلة أخالقية ذات
.13
منافع اجتماعية ودالالت اترخيية.
الرتبية احلقة تقوم على احلرية الفردية املتجهة حنو إذكاء ملكات اإلنسانية ،وإمناء
.14
ميوله الطبيعية واملكتسبة ،وكسب قدر أكرب من السعادة.
حتقيق التوازن بني االستمتاع ابحلرية الفردية وبني االلتزام ابلضوابط اجملتمعية غاية
.15
الرتبية الوسطية.
من أقوال جون ستيوارت مل

فيما يلي خمتارات من عبارات مل تعكس معتقداته الرتبوية والفلسفية إل أوسع مدى:
 .1الرتبية هي كل ما يعلمه املرء أو يعلمه غريه.
 .2ما ميَُيِّز عامة الناس عن خاصتهم :عدم قدرة العامة على التصرف وفقا ملعتقداهتم.
 .3ال أعتقد أنه حيق ألي جمتمع إجبار آخر على أن يكون متحضرا.
 .4اخلطر الرئيسي يف العصر احلايل هو قلة من جيرؤون على أن يكونوا خمتلفني.
 .5ما يبدو قمة السخف يف جيل ما يتحول غالبا إل قمة احلكمة يف اجليل الذي يليه.
 .6ميكن للشخص أن يسبب األذى لآلخرين ليس فقط عن طريق الفعل ،بل أيضا عن
طريق االمتناع عن الفعل؛ وهو يف كلتا احلالتني مسؤول أمامهم عن الضرر.
 .7إ ْن كانت البشرية كلها ما عدا فرد واحد جممعة على رأي ما ،فال يسوغ هلا ذلك
إسكات ذلك الفرد بنفس الدرجة اليت ال تسوغ له إسكات البشرية إن توفرت له القدرة على
ذلك .وبعبارة أخرى "إننا إذا أسكتنا صواتا فرمبا نكون قد أسكتنا احلقيقة ،وإن الرأي اخلاطئ
رمبا حيمل يف جو ِ
احنه بذور احلقيقة الكامنة ،وإن الرأي اجملمع عليه ال ميكن قبوله على أسس
حتداي من وقت آلخر
عقلية إال إذا دخل واقع التجربة والتمحيص ،وإن هذا الرأي ما مل يواجه ا
فإنه سيفقد أمهيته وأتثريه".1
 .8فرد واحد مؤمن بشيء ما يساوي يف قوته  99فردا مهتمني به فقط.
 1جون ستيوارت مل ( 2مايو  .)2019ويكيبيداي .االطالع  13يوليو .2019
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 .9ال ميكن ألحد أن يصبح مفكرا عظيما إذا مل يكن يدرك أن أول واجب عليه كمفكر
هو أن يتبع تفكريه إل االستنتاجات اليت تنتج عنه مهما كانت هذه االستنتاجات خمالفة
للناس.
احلرب شيء بشع ،لكنها ليست أبشع األشياء؛ فالشعور األخالقي والوطين
.10
الفاسد واملهني أبن ال شيء يستحق القتال من أجله هو أسوأ بكثري.
قيمة الدولة على املدى الطويل هي قيمة األفراد الذين تتكون منهم.
.11
األصالة هي الشيء الوحيد الذي ال ميكن للعقول غري األصيلة اإلحساس
.12
بفائدته .كل ما هو موجود من حسنات هو من مثار األصالة.
اللغة ضوء العقل.
.13
أي حركة عظيمة جيب أن متر بثالثة مراحل :االستهزاء ،مث املناقشة ،مث التبين.
.14
لقد تعلمت البحث عن سعاديت ابحلد من رغبايت ال مبحاولة حتقيقها.
.15
كل ما يسحق الفردية هو طغيان ،مهما كان االسم الذي يطلق عليه.
.16
ال ميكننا أبدا التأكد من أن الرأي الذي حناول كبته رأي خاطئ ،وحىت لو كنا
.17
متأكدين فكبته سيظل إمثا.
كم االختالف يف
.18
االختالف يسود دائما وقتما وأينما سادت قوة الشخصية ،و ّ
كم العبقرية والنشاط العقلي والشجاعة يف هذا اجملتمع.
جمتمع ما يتناسب غالبا مع ّ
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هربرت سبنسر
(1903-1820م)
"القصد من الرتبية أن جتعل من غالمك فىت حيكم نفسه ال آلة يتحكم فيها الغري"
حرص هربرت سبنسر ( )Herbert Spencerعلى رصد احلركة التجديدية للفكر الرتبوي،
واستفاد من مرئيات بستالوزي يف تربية الطفل ،وهنل من علم أوجست كونت يف االجتماع
املدين كما تلتقي أفكاره مع تشارلز داروين التطورية يف بناء نظرايته وإرساء دعائم فلسفته
العلمية التجريبية .ومن أجل هذا خاض "سبنسر" يف جمال استكشاف أصول تربية الطفل،
وتوغل يف رسم مالحمها يف ضوء ركيزتني؛ استبطان النفس البشرية وفحص دخائلها من جهة،
وقام ابستجالء غوامض قضاايها االجتماعية من جهة أخرى .وعلى نفس هنج داروين أيقن
سبنسر أن البقاء لألصلح ،وحض على دراسة أنفس املعارف النظرية والعملية حبسب منفعتها،
وجنح يف التأثري على كثري من فالسفة الرتبية الذين ارتكزوا على نظرايته يف صياغة هدف الرتبية
وميادينها ووسائلها.
وحمبة
يف العصر الفكتوري ُولد الفيلسوف الربيطاين هربرت سبنسر يف أسرة ميسورة احلالُ ،
للعلم ،وانل قسطا قليال من التعليم النظامي لكنه أقبل على التعلم والتثقيف والتطوير الذايت
( )self-developmentعرب القراءات احلرة يف فروع العلم وحتت إشراف والده .ويف شبابه
سنحت له الفرصة يف أن يعمل يف أكثر من جمال فاشتغل ألشهر معدودة يف التدريس  -مثل
والده  -مث اشتغل مهندسا مدنيا للسكك احلديدية لفرتة من الزمن ،واجته حنو التفكري يف العلوم
الطبيعية وحماولة فهم الظواهر االجتماعية.
وجد سبنسر متعة يف الكتابة اليت برع فيها وقدم لإلنسانية فلسفة تربوية متميزة .تويف سبنسر
يف عام  1903وترك ترااث مثينا ومن أشهر كتبه كتاب الرتبية ،ومبادئ علم النفس ،والفلسفة
الرتكيبية ،واملبادئ األول ،ومبادئ البيولوجيا ،ومبادئ علم النفس ،ومبادئ علم االجتماع،
ومبادئ علم األخالق ،وتصنيف العلوم .استعرض سبنسر يف كتاابته رؤيته للعلوم وفلسفته يف
تطور اإلنسان وتربيته وحركة اجملتمع ،وربط ذلك كله برؤية شاملة قوامها أن البقاء لألقوى.
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كتب حممد السباعي 1متهيدا لكتاب "الرتبية" (215م) ملؤلفه هربرت سبنسر بنسخته العربية
وختم التمهيد بقوله "وكان سبنسر كغريه من كبار الفالسفة يرى أن أقوم السبل إل الصالح
واالرتقاء هو االهتداء بسراج الطبيعة واتباع سنتها ،ويرى أن أصل الشر والبالء يف اجلور عن
صراط الطبيعة املستقيم والعمى أو التعامي عن مصباحها املنري ،وقد أنكر من نظام التعليم يف
ضالال عن املنهج الصحيح وخبطاا واعتسافاا ،فألَّف كتابه الشهري يف فن الرتبية ،وملا
بالده ا
شبها قريباا بني ما أنكره سبنسر من نظام التعليم يف بالده وبني ما ننكره حنن من نظام
وجدان ا
التعليم يف بالدان ،رأينا من اخلري أن ننقله إل العربية؛ لنجين من مثراته ما جنت األمة الربيطانية
عموما وأهل اللغات اليت تُرجم إليها هذا الكتاب وهي معظم اللغات األوروبية".
وقراء اإلنكليزية ا
"كان سبنسر من املتفائلني املؤمنني ابلرقي ،على شرط أن ال يبقى اإلنسان مكتوف اليدين،
تدخال فعليًّا يف مقدرات نفسه ،ولكنه ال يعتقد بدواء سحري يشفي من األمراض
بل يتدخل ا
كافة؛ فهو يبين فلسفته على انموس النشوء واالرتقاء ،ويُشبِّه جسم اجملتمع جبسم الفرد؛ أي أنه
قابل مثله للتأثر بعوامل خارجية كالرتبة واملناخ ،وداخلية كاملِزاج واألهواء .وكما يبدأ مناء اجلسم
ابجلرثومة يبدأ مناء اجملتمع ابألسرة ،مث القبيلة ،إل أن تتألف األمم والشعوب".2
أصول تربية الناشئة
اهتم سبنسر يف بيان أهم مقاصد التعليم وأغراضه فركز على أن واجب التعليم وعمله إمنا هو
إعداد أنفسنا للعيشة الكاملة ،واالبتعاد عن اتباع العادات السلبية ،وجمافاة جماراة أهواء الناس.
ليس الغرض من التعليم املنفعة املادية اجملردة لكن جيب بذل األسباب يف صيانة النفس بواسطة
إحراز املعاش ،وتربية النسل ،والقيام حبفظ العالقات الصاحلة من سياسية واجتماعية ،وقوة
أخالقية ،وشغل أوقات الفراغ مبا هو انفع .هذه األغراض التعليمية مشتبكة األجزاء وختدم
بعضها البعض اآلخر وحتتضن األخالقيات الكفيلة بتحقيق غاايهتا.3
وبناء على ما سبق فإن اهلدف من التعليم إعداد املتعلمني يف شىت امليادين املعيشية قدر
طاقة اإلنسان .واستنادا للموسوعة الربيطانية حيث سبنسر على العناية بتحصيل املعارف
 1سبنسر ،هربرت (2015م) .الرتبية .ترمجة :حممد السباعي .بتصرف ،االقتباسات الواردة هنا اخلاصة هبربرت سبنسر يف
معظمها من هذا املصدر.
 2فياض ،نيكوال ( .)2017دنيا وأداين .القاهرة :مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة.
 3سبنسر ،الرتبية2014 ،م ،الفصل األول :أنفس املعارف.
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التارخيية النافعة إلدراك مفتاح تلك املعارف مع التأكيد على أن مفاتيحها مرتبطة بعلم احلياة
وعلم النفس وعلم االجتماع .وعلى مستوى املناهج الدراسية ركز سبنسر على أن املنهج
الدراسي اجليد حيفز الطالب على التعلم الذايت ،ويتضمن رؤية مشولية للحياة ،وأسلوب حل
املشكالت ،والتمارين الرايضية ،واأللعاب احلرة ،والرتبية ابلتدبر يف عواقب تصرفاتنا مع االبتعاد
عن العقاب واإلكراه .هذه معايري الرتبية اجليدة لآلابء واملعلمني.1
انتبه سبنسر ألمهية وضع أصول شاملة لرتبية األطفال فحض على تربية أخالقهم ابلسياسة
الرفيقة وطالب بتجنب العنف وقال "واعلم أن املرتبة العالية يف معارج األخالق ال تبلغ إال
ابألانة والرفق ...واعلم أن من أجنع الوسائل يف هتذيب الطفل أن تعدل به [تبعده] عن طرق
االستبداد الذي ُحيدث يف النفوس الطيعة خشوع الذلة ،ويف األبية شغب املغالظة" .ويف هذا
املسار يؤكد سبنسر على الوصااي التالية يف تربية الطفل" :قلل من أوامرك للغالم ،فال تلجأ إل
انتقاما؛ ملا
األمر حىت ُجترب عليه ،فإنك إن أمرت فعصيت كان عقابك للطفل أجدر أبن يدعى ا
ِ
ابملؤدب الصاحل أن
انلك به من إساءة املعصية ،من أن يكون وسيلة إل هتذيبه  ...وكان أول ّ
يكون يف رفقه ابلغالم أشبه ابلقاضي املصلِح منه ابمللك املفسد ،فيؤثر اجتناب القهر على
األخذ به" .2وهذه النصوص تذكران أبفكار ابن خلدون الذي أكد على أن الشدة يف التَّعليم
ذات أضرار عميقة يف يف نفس املتعلم وصحة اجملتمع.
ومن أصول تربية الطفل لدى سبنسر "أن القصد من الرتبية أن جتعل من غالمك فىت حيكم
نفسه ال آلة يتحكم فيها الغري؛ لذلك وجب عليك أن ال تزال حتذف من سلطتك عليه اجلزء
وحزما يف ذهنه يدبر هبما .غري أنه جيب
بعد اجلزء ،فتبدله من تلك األجزاء احملذوفة ر اأاي ا
استعمال السلطة املطلقة مع الطفل إذا كان من الصغر حبيث ال مييز بني النافع والضار ،فإذا
شب وترعرع؛ فابذل جهدك يف تبصريه العواقب ،مث اعمل يف التخلي من تدبريك إايه تدرجياا،
َّ
اكال ما ترتكه من أمره إل الطبيعة ،فإذا سلكت بوليدك هذا املذهب فبلغ رشده؛ فأخلق به أن
و ا
عودت غالمك الطاعة العمياء إلرادتك،
فىت قد عجم الدهر عُوده وحلب أشطره ،أما إذا َّ
تراه ا
اللب خوار القناة ،ال يستقيم إال أن
فال تر ُج به إذا كرب ورفعت عنه سلطتك إال ًّ
غرا طائش ِّ
https://www.britannica.com/biography/Herbert-Spencer
 2سبنسر ،الرتبية2014 ،م ،الفصل الثالث :الرتبية األخالقية.
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تقوده كما يُقاد البعري .مث ال حيزنك ما قد تراه للطفل من االستبداد ابلرأي ،فإنه نتيجة ما
منحته األعصر احلديثة للطفل من احلرية إزاء ذلك القهر الذي كانت تذل له النفوس يف القرون
َ
السالفة" .وهذه التفاتة لطيفة وهي أن الطفل قد يستخدم احلرية ملآرب خاطئة واملطلوب
توجيهه تدرجييا ال حرمانه من حقوقه اإلنسانية.
وإذا كان جون ديوي يعترب الرتبية هي احلياة وممارسة خرباهتا فإن هربرت سبنسر يرى أن
الرتبية تقوم على اعداد الطفل للحياة وأن اجملتمع مثل الكائن احلي يف منوه وأن اجلانب
األخالقي غاية الرتبية .يتفق املربون مجيعا على أنه ينبغي اإلحاطة بفنون وعلوم صناعة الرتبية
وحتريرها من ترسبات املمارسات القدمية ذات الصلة ابلعنف واالستبداد.
قال سبنسر "اعلم أن الرتبية الصحيحة عمل شاق عويص املطلب ،بل رمبا كان أوعر األمور
مسل اكا...إذا أردت الرتبية الصحيحة فالتمسها يف مجلة وسائل كاالطالع على كتب الرتبية،
وأعمال احلذق يف تدبري غالمك ،وتوخي الرفق يف سياسته ،وحتري الصرب ...فيجب عليك أن
تُعمل الفكر يف متييز ما أيتيه الطفل عن لؤم وما هو مدفوع على فعله بطبيعته .مث ينبغي عليك
انتقاال
تغريا و ا
أن تعامل كل طفل حبسب طبعه ،مث تغري يف معاملتك مىت آنست يف طبع الغالم ا
إل طور جديد ،وأن تلتفت إل نفسك ،فتنزهها عن العناد واالستبداد وحب السلطة .بلى ،إنه
ينبغي لك أن تقرن إل أتديب غالمك أتديب نفسك ،فإذا فعلت ذلك عادت مساعيك ابلنفع
لك ولغالمك".
من الواضح من استقراء حياة هربرت سبنسر وكتاابته أنه يؤمن بضرورة غرس التعلم الذايت
فهو أساس كل منجز ثقايف وألنه مفتاح مضمون لفاعلية الفرد .أنكر سبنسر إمهال والة األمور
إنعام الفكرة يف أتديب أطفاهلم ،وطالب بتعويدهم ما َحسن من اخلصال وطاب من اخلالل
علما أبن "علم هتذيب النفوس علم صعب املأخذ وعر امللتمس ،وحق ملغفله أن خييب يف
أتديب غالمه ،ومن نكب عن سواء السبيل".
يتفق جون ديوي مع هربرت سبنسر يف أن الرتبية املبتكرة تقوم على خطط ترسيخ ملكات
ومعىن ملا
املشاهدة وكما يقول سبنسر "فلقد فطن الناس بعد طول الغفلة إل أن هناك ًّ
سرا ا
يبديه األطفال من حب االستطالع ابستعمال احلواس ،وعلموا أن َتوقد حركة الطفل وكثرة
تلفرته ،وطرحه البصر كل مطرح ليس من لعب وال تعمد ضرر ،وال هي حركات جمردة عن
211

أ.د .لطيفة الكندري أ.د .بدر ملك

الوجيز في تطور الفكر التربوي :مقاربات فلسفية

أسا ملستقبل
القصد ،وإمنا هي سبب طبيعي يتوصل به الطفل إل إدراك معلومات تكون ًّ
معلوماته .فقد أدرك الناس معىن حكمة الفيلسوف بيكون إذ يقول« :إن املوجودات مصدر
علما ابألجسام وصفاهتا
العلوم الطبيعية ،فإن أس النجاح يف تلك العلوم أن حييط اإلنسان ا
وأعراضها ،وإال فسدت أفهامه وكذبت نتائجه وخابت عملياته ،وإنه مىت أُمهل شحذ احلواس مل
يسلم التعليم من النقص والضعف والشك مما يستحيل عالجه".
وعلى الطفل التماهي مع الطبيعة أو كما قال هربرت سبنسر "إن من مل يشتغل يف صغره
جبمع أنواع النبااتت وصنوف احلشرات ال ميكنه أن يدرك يف كربه ما تنطوي عليه البساتني
واحلدائق من آللئ األشعار وخفااي األسرار" .ويرى سبنسر أن اللعب لدى األطفال وسيلة
مهذبة للتنفيس عن طاقتهم الفائضة الفائقة وذلك عرب أنشطة مقبولة جمتمعيا.
وتقوم خطط تربية الطفل عند سبنسر على إجياد برامج تسر الطفل وتعمل على إمنائه وتنويره
وأن أكرب ضامن يف عملية النجاح توليد الشغف ابلتعلم يف نفوس وأذهان األطفال مع مراعاة
أن يكون التعليم قائما على مبدأ من األسهل إل األصعب ،ومن البسيط إل املركب ألن
"العقل كسائر األشياء النامية يتحول يف منوه من هيئة بسيطة إل هيئة مركبة؛ وجب أن يكون
جمانسا حلالة العقل؛ أي أن يبتدئ بسيطاا ،مث يؤخذ يف تركيبه شيئاا فشيئاا .هذا
أسلوب الرتبية ا
القانون جيب أن يراعى عند تعليم الطفل" .وجيب أن يراعى املعلم يف تعليمه العلوم ابعتبارها
علما مث آخر مث اثلثاا … إخل؛ وسبب ذلك أن
جسما و ا
احدا؛ أي أن يبتدئ بتعليم الطفل ا
ا
ملكات العقل تكون يف غرة عمر الرضيع كامنة انئمة ،مث هتب واحدة واحدة ،وال تزال كذلك
مجيعا ،حينئذ يبلغ اإلنسان أشده من وجهة نظر سبنسر.
حىت تربز ا
مارس سبنسر التدريس لفرتة وجيزة لكنه ترك ترااث غزيرا إلعداد املعلمني .وخالصة القول أن
أهم أصول تربية الطفل توليد أنشطة تعليمية ممتعة تشجع الشغف ابلتعلم الذايت ألن التعلم
الذايت ال ينقطع ابنقطاع الدراسة املدرسية ،فالناس يف رأي سبنسر يبغضون كل ما َّ
ذكرهم أبمر
مؤمل وعليه فإن الدروس البغيضة تبغِّض العلم إل الطالب ،كما أن الدروس احلبيبة لقلب الطفل
حتبب إليه العلم.
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فلسفته األخالقية
يف كتاابته ،حياول هربرت سبنسر إنشاء منظومة أخالقية تقوم على فكرة التقدم اإلنساين
الطبيعي .يرى سبنسر أن التقدم شيء فطري يف البشر حيدث على مدار الزمن واستجابة لبيئة
متغرية .اهلدف النهائي من هذا التقدم ،كما يقول سبنسر ،هو السعادة واالزدهار البشري
بشكل عام ،ومها فائض املتعة على األمل مبعىن أنه نتاج الكدح البشري .يعتقد سبنسر أن املبدأ
األول لألخالق هو "قانون احلرية املتساوية" الذي ينص على أن كل إنسان "له احلرية يف فعل
كل ما يشاء ،شريطة أال ينتهك احلرية املتساوية ألي إنسان آخر".
حسا أخالقياا كي ال يؤذي اآلخرين يف
بناء على ذلك يعتقد سبنسر أن كل شخص ميتلك ا
سعيهم وراء سعادهتم اخلاصة ومصاحلهم الشخصية ،وأن احلرية الفردية تدفع اإلنسان بشكل
طبيعي إل احرتام شخصيات اآلخرين .يف مبادئ األخالقيات يصف سبنسر مبزيد من التفصيل
هذا األمر قائال" :اخلصلة األخالقية الفطرية" والقلق الطبيعي أساس لرفاهية اآلخرين .وأعرب
عن اعتقاده أبن هذا املعىن قد تطور لدى البشر مع مرور الوقت وأن القدرة على التعاطف مع
اآلخرين خارج األسرة املباشرة مل تكن موجودة على هذا النحو يف الناس حىت وقت قريب.
ويعتقد سبنسر أن هذا الضمري الداخلي هو أساس القوانني .كثريا ما انتقد سبنسر املؤسسات
الدينية واملذاهب يف ذلك الوقت ومل ير فيها أي شيء ميكن أن يؤدي إل تقدم اجلنس البشري.
وقال إن املرء ال يستطيع تبين معتقداته دون دليل علمي وطالب ابالستعانة ابلفحص العلمي
أثناء تناول املسائل.
ويؤمن هربرت أبمهية مجع الشواهد للوصول إل النتائج ويرى "أن العلم  -كاألدب  -بدأ
ابلكهنة ،واستمد أصوله من املشاهدات الفلكية اليت كانت حتدد مواقيت احملافل الدينية ،مث
ِ
ني يف كنف املعابد ونُِق َل َعرب األجيال ابعتباره جزءا من الرتاث الديين" .1وذهب سبنسر إل
صَ
أن معرفة الفرد املكتسبة من اخلربات احلياتية ابالشرتاك مع املشاعر الطبيعية والغرائز الفطرية من
األمهية مبكان يف تشكيل تصورات وأفعال وأخالقيات الفرد .اإلنسان يف تطور مستمر من
البسيط إل املعقد ،ومن األسفل إل األعلى وراثيا وخلقيا ،وهذا حال التطور يف مجيع جماالت
احلياة .مجيع اجملاالت تنهض من البسيط إل املعقد ماداي ومعنواي وفقا ملرئيات سبنسر فكل
 1ديورانت ،قصة احلضارة (.)134 /1
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أوجه احلياة ختضع لقانون أساسه البقاء لألقوى ،والفناء لألضعف .وجند هنا أن فاعلية الفرد
حتدد مكانته ومستقبله ومنظومة أخالقه ودرجة نضج علومه.
العمل للرزق
كتب سبنسر يف الشطر األول من كتابه الرتبية:
سبيال
وملا كان العمل للرزق أعظم ما يهم اإلنسان بعد صيانة نفسه؛ إذ ال يستطيع اإلنسان ا
إل عيالَة عيالِه إال بعد كفاية نفسه ،حق علينا أن جنعله اثين العمل لصيانة النفس ،وملا سبقت

العائالت احلكومات ،وكان قوام احلكومات أفرادها ،ومل يكن قوام األفراد حكوماهتا وجب أن
تقدم األعمال القائمة برتبية النسل على األعمال القائمة بصالح عالقات اإلنسان االجتماعية
والسياسية أو بعبارة أخرى حيث كان فضل األمة على حسب أخالق أفرادها ،وحيث كان
أضمن الوسائل الستقامة هذه األخالق ،إمنا هي تربية األفراد ،وجب علينا أن نعرتف بتقدم
أمر العائلة على أمر اجلماعة؛ ولذلك جيب االعرتاف بفضل املعرفة احلادية بنا إل أول األمرين
السائقة إل اثنيهما.

وقدمياا كان كل ما يلهج به املرء من املالهي نتيجة اجتماع اخللق والتفاف البشر ،فإن الشعر
واملوسيقى والتصوير والتمثيل اليت هي أشرف ما يصرف فيه اإلنسان أوقات فراغه وألذ ما
يشتهي لرتويح نفسه ،ال يتيسر ارتقاؤها إال ابستحكام عرى االجتماع واستمساك أواصر
قاصرا على استحالة رقيها ،إال مع امتداد عصر
املعاشرة ،ومل يكن األمر يف هذه املالهي ا
يتكون غالبها من األفكار
االجتماع وواثقة أركانه ،بل كانت مواضيع هذه املالهي وموادها إمنا َّ
مقدما على العمل يف
والعواطف االجتماعية؛ لذلك كان حسن القيام بواجبات اجملتمع اإلنساين ا
مقدما
سبيل هذه املالهي وإحراز فنوهنا .ومن الوجهة التعليمية كان إعداد الطالب ألول األمرين ا
على إعداده لآلخر .
لذلك جيب أن ترتب أقسام الرتبية على النسق اآليت )1( :الرتبية املعدة لصيانة النفس
مباشرة )4( .املعدة لصيانة النفس بواسطة إحراز املعاش )2( .املعدة لرتبية النسل )3( .املعدة
حلفظ العالقات االجتماعية والسياسية )5( .املعدة لفنون املالهي .وال نقول :إن بعض هذه
اتما ،وحاشاان أن ننكر أهنا مشتبكة األجزاء ،حبيث لو تعلَّم
األقسام منفصل عن بعضه انف ا
صاال ًّ
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اإلنسان أحدها ألملَّ أبطراف الباقي ،على َّأان نراها مع ذلك بينة الفواصل ،يطرد نسقها على
الرتتيب السالف الذكر ،إذ كان ما يوازيها من أقسام احلياة جيري كذلك على النسق املذكور.
وال شك يف أن أمنية الناس من التعليم متام إعداد الطالب يف أقسام املعرفة اليت ذكرانها ،وملا
مل يكن ذلك يف طاقة اإلنسان ،وجب علينا أن نبذل لكل قسم من جهدان على حسب قيمته
واستحقاقه ،فال نؤثر أحدها ابالنقطاع إليه ،وقصر أنفسنا عليه ،واستنزاف أايمنا يف معاانته،
وإن كان من األمهية ابملكان األرفع ،بل ال ينبغي كذلك أن نقف جهدان على اثنني من هذه
مجيعا ابلتفاتنا ،مث يكون أعظم االلتفات
العلوم أو ثالثة أو أربعة ،ولكن جيدر بنا أن نشملها ا
قدرا .
لألن َفس قيمة ،وأصغر العناية لألرخص ا
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جون ديوي
(1952 -1859م)
قال ديوي " ال ميكن أن حيدث التنوير إال إذا أراد الفرد أن يتعلم".
جون ديوي ( )John Deweyمرب ومصلح أمريكي من أشهر أعالم الرتبية احلديثة ومن
بناة فلسفة الرتبية املعاصرة على املستوى العاملي ،ونتاج فكره حمل دراسات معمقة ،ومصدر إهلام
املربني يف شط ٍر كب ٍري منه .اجته فكر ديوي حنو علم النفس فقدم اسهامات واصالحات عملية.
ارتبط امسه بفلسفة الرتبية ألنه خاض يف حتديد الغرض من التعليم وأفاض يف احلديث عن ربط
النظرايت ابلواقع من غري اخلضوع للنظام الواقع والتقاليد املوروثة مهما كانت عريقة.
جلون ديوي أتثري واسع يف اجملتمع األمريكي وغريه ،وله كتاابت كثرية ،كما استعانت به
واستشارته الدول يف تطوير أنظمتها التعليمية .أتثر ابلفلسفة الذرائعية ،1إذ كان يعتقد أن
الفلسفة مهمة إنسانية قلبا وقالبا وعلينا أن حنكم عليها يف ضوء أتثريها االجتماعي أو الثقايف.
كتب يف ميادين عديدة؛ فلسفة ما بعد الطبيعة (امليتافيزيقا) وفلسفة العلوم واملنطق وعلم النفس
وعلم اجلمال والدين.
ولد ديوي يف أمريكا ألسرة ميسورة احلال ذات طموح ،وقامت والدته ابإلشراف على تعليمه
وتنمية أنشطته حىت تعلق حبب الكتب واملكتبات وتقصي املعلومات وحتليلها ورمبا كانت له
قراءات دينية إال أن املواجهة احلادة بني العلم والدين جعلته يتجه مليدان العلم .اتسمت حياته
الوظيفية والعائلية بقدر كبري من االستقرار مما جعله يتدفق يف الكتابة ،ويتجه وجهة فلسفية
أساسها حتقيق املنافع وخاصة أنه عاش يف أمريكا يف فرتة متعطشة لإلبداع ،ومرحلة متطلعة
لتحقيق األحالم.
عمل ديوي يف التدريس يف كل من جامعة "متشغن" و"منيسوات" ويف جامعة "إلينوي"
وبدأ أعماله التجريبية قي مدرسته اخلاصة أبفكاره ،ولعل االجتاه التقليدي القدمي مل يوافق على
توجهات ديوي فاستقال يف عام 1904م والتحق جبامعة "كولومبيا" يف نيويورك إل أن تقاعد
يف عام 1930م .ومل تكن جهود ديوي منحصرة يف الوالايت املتحدة فلقد دعته تركيا ليضع هلا
ِ
َّ 1
جناح العمل" .معجم اللغة العربية املعاصرة (/1
الذرائعيَّة" :فلسفة تقول :إ ّن األفكار هي وسائل العمل وحي ّدد قيمتَها ُ
.)808
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أسس تربية تقدمية .قام ديوي بتأليف عدة كتب وهي تدل على سعة اهتماماته .تركز كتبه على
الرتبية وعلم األخالق والفلسفة وعلم النفس وكثريا ما تكررت كلمة خربة ( )Experienceيف
حمتوايت كتبه ورسائله .من أهم كتب جون ديوي:
• املدرسة واجملتمعThe school and Society .
• الدميقراطية والرتبيةDemocracy and Education .
• اخلربة والرتبيةExperience and Education .
• كيف نفكرHow We Think .
• احلرية والثقافةFreedom and Culture .
خطوات التفكري العلمي

الفكر ما هو إال وسيلة أو ذريعة يف خدمة احلياة .طالب ديوي بتطبيق منهج البحث
العلمي يف شىت جماالت التفكري ،وخاصة جمال فهم وغرس القيم يف السياسة واألخالق واجلمال
هبدف تغيري القيم لتالئم ظروف احلياة .واملنهج العلمي هنا هو األسلوب املنظم الذي يلجأ إليه
الباحث للخروج من نطاق الفكر إل نطاق العمل 1.يربط ديوي بني طريقة التفكري التام وبني
طريقة حل املشكالت على أساس أهنا عملية تعتمد على التفكري التام ،ويرى أن هناك مخسة
أطوار إلمتام عملية حل املشكالت اليت تعتمد على الطريقة العلمية وهي كما يلي:
أ -حتديد املشكلة .من اخلطأ معاجلة مشكلة دون حتديد حدودها ومعرفة معاملها.
ب -التعرف على احلاالت والشروط والظروف احمليطة ابملشكلة ،عن طريق حتديد العوامل
املؤثرة فيها واملتأثرة هبا ،ومجع كل املعلومات املتصلة هبا ،مما يؤدي إل فهم املشكلة وحتديدها
بصورة أكثر دقة.
جـ -وضع فرضيات متسلسلة للحلول املمكنة هلذه املشكلة.
د -دراسة كل فرضية من هذه الفرضيات على أساس القيمة احملتملة لكل منها ،وعلى
أساس التنبؤ ابلنتائج احملتملة لكل حل وحتديد مدى صالحيتها.

 1ظاظا ،حممد حسن (بدون اتريخ) .فلسفة الرتبية كما يراها فالسفة الغرب .جملة الرسالة.
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هـ -اختبار صحة كل فرضية أو حل يف ضوء السؤال التايل :ماذا ميكن أن حيدث لو فعلنا
كذا أو كذا؟ مث اختيار الفرضية اليت تنتج احلل األمثل أو األقرب للصواب عمليا وفقا لإلجابة
عن هذا السؤال.1
القيم اجلمالية واألخالقية
ويف فلسفة ديوي الفن تذوق وتقدير وتلذذ كما هو احلال يف عامل الطبخ والعمارة والعزف
على اآلالت املوسيقية والرسم والتصوير والنحت والعناية ابلبساتني ورواية القصة .يعتقد ديوي
يف كتابه "الفن خربة" أن :الشعوب "حترص على إظهار حسن ذوقها الثقايف ،ببناء دور األوبرا،
وتشييد املتاحف ،وإقامة املعارض .وهذه كلها إمنا تشهد أبن اجلماعة ليست مستغرقة بتمامها
يف مسائل الثروة املادية ،وإمنا هي على استعداد أيضا ألن تنفق جانبا من مواردها لرعاية
الفن".2
جيمع الفن بني الفعل وهو الطاقة الصادرة مثل الطبخ الذي يقوم به الطاهي املاهر وبني
الطاقة الواردة وهو االنفعال مثل تذوق الطبخ وهنا تتكون اخلربة .ويعتقد ديوي أن "الفكرة
القائلة أبن االدراك اجلمايل هو جمرد نشاط إضايف ميارس يف حلظات الفراغ الضائعة إمنا هي
سبب من األسباب اليت عملت على ختلف الفنون" .الفن اجلميل تفاعل بني الكائنات البشرية
وبيئاهتا ،والفلسفة اجلمالية مبنية على االنفعال واالحساس والتأمل واإلرادة .وال بد من ادماج
القيم اليت تؤدي إل إنتاج الفن واالستمتاع به بشكل معقول ،يف صميم نظام العالقات
االجتماعية .إن الفن وسيلة ال نظري هلا للتعليم يف مرئيات وفلسفة ديوي.
واإلنسان عند ديوي خملوق له قيمة وكرامة ،وينبغي أن يُدرب على تصور أهداف جديدة
والسعي إليها ،وطاملا هناك حياة ،ستكون هناك مواقف جديدة دائم ا .وهبذا املعىن ال تكتمل
أبدا احلياة اخللقية لإلنسان ،وتتحول الغاايت إل وسائل لبلوغ أهداف جديدة .ويعلن ديوي
إميانه بقدرة العقل على تصور املستقبل الذي هو إسقاط ملا يتمناه املرء يف احلاضر ،وعلى
اخرتاع الوسائل لتحقيقه .وهذا الفهم للتقومي يقوم على مفهوم اجتماعي يتشارك أفراده اخلربات،

 1مدكور ،على (1421هـ 2001 -م) .مناهج الرتبية أسسها وتطبيقاهتا .الناشر :دار الفكر العريب .القاهرة.
 2جون ديوي ،الفن خربة2011 ،م ،ص  ،19-18ص .95
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ويلعب التقومي الذكي دوره يف جعل هذا اجملتمع واقعا جمسما ،وهنا أيضا يتم اختيار وتوضيح
وتعديل املعايري والغاايت يف ضوء اخلربات املرتاكمة للمجتمع.1
األفكار الرتبوية
 -1الرتبية هي احلياة؛ عملية اجتماعية ديناميكية بقصد حتقيق أكرب قدر من املنافع وال قيمة
للمنطق الصوري األرسطي ،وال خري يف كل التصورات اليت ال حتل مشكلة من مشكالت
احلياة.
 -2تزدهر الرتبية يف إطار األنظمة الدميقراطية ،واملدرسة أعظم وسيلة لغرس القيم الدميقراطية
الالزمة.
 -3اكتساب اخلربات ،وغرس املهارات ال تكديس املعلومات أساس التعليم الصحيح.
 -4تركز فلسفة ديوي الرتبوية على الطفل وضرورة التمركز حول خرباته اليت مير هبا ،ولكل
طفل منهجه يف التعلم وأن املنهج الدراسي جيب أن يفسح اجملال لنمو اخلربات الشخصية لكل
طفل على حدة.2
 -5ال يتفق جون ديوي مع طريقة يوهان فريدريك هرابرت يف توصيل املعلومات عرب
خطوات منهجية يف عرض الدرس ألن الطالب سيكون سلبيا فاملعلومات أتيت إليه يف الفصل
وال ينجذب إليها .من أفكار ديوي الرتبوية طريقة املشروع " ،"project methodوالرحالت،
والتعلم اجلماعي كما أن امللف االجنازي وسيلة رمبا تتناغم مع منهجه.
 -6طريقة املشروع مبنية على وجود هدف ،وخطة ،وآلية تطبيق ،وتقومي .طريقة املشروع
معا يف أحد األنشطة هبدف توجيههم حنو غاية
"نوع من التعلم اجلماعي ،يعمل فيه الطالب ا
انفعة ،وقد يكلف كل مشارك بعمل معني مث يعرضه على اجلماعة ملناقشته وتطويره ،مث يتم
جتميع املهام املكونة للمشروع يف شكل عمل متكامل موحد ،حيقق اهلدف الذي وضع له".3

 1أبو زايد ،أمحد (2019م) .الذرائعية ،ج ،9ص  .625يف املوسوعة العربية .دمشق.
Gray & Macblain, 2012, Learning Theories and childhood. p. 19.
 3معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية .املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج ،2016- ،ط ،1ص .178
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 -7ركز ديوي على اخلربات احملسوسة ،ومت توظيف هذه الرؤية لزايدة السلع ،وكميات
اإلنتاج الصناعي وهذا أمر حسن لتبية احلاجات ولكن اخلطورة يف اإلفراط يف املادايت مما
يسبب الفراغ الروحي.
 -8الدميقراطية الرتبوية قدرة على ممارسة احلوار والتعبري عن الرأي مع احرتام خلصوصية الفرد
وأتسيس الوعي على احلرية واالختيار واحرتام التنوع عمليا.
 -9املدرسة مؤسسة اجتماعية ابلدرجة األول وينبغي أن تعكس صورة احلياة اجلماعية،
فتحتضن املواهب ،وتتسع للتعبري عن حق التعبري واالختالف.
الذكاء نطاقه واسع؛ قدرة على التعلم من اخلربات ،والتكيف مع الواقع ،وحل
-10
املشكالت ،وتطوير الواقع وصنع املنجزات.
ال بد من تدريب املعلمني واملتعلمني على أسس التفكري العلمي :الشعور
-11
ابملشكلة ،وربطها ابملعلومات السابقة ،وضع الفروض واالحتماالت حللها .واختبار الفروض
واقعيا.
الرتبية ليست حتضريا للحياة ،بل هي احلياة ذاهتا ،وطريقة ملمارسة التوجهات
-12
الدميقراطية.
فلسفته الرتبوية
كتب جون ديوي إل زوجته "أفكر أحياان يف الكف عن تعليم الفلسفة مباشرة ألدرسها من
خالل علم الرتبية" .1ويف ذلك داللة قاطعة على أن املمارسات الرتبوية من أشكال حتقيق
املقاصد الفلسفية.
كبريا بتشارلز داروين ،وبنظرية النشوء واالرتقاء .ويزعم ديوي
أتثرا ا
وكان جون ديوي قد أتثر ا
َّ
أن الفكرة والعقل مها أدااتن تطورات يف مسرية النرشوء لكي تُتيحا لإلنسان إعادة تشكيل بيئته.
وانصر ديوي الرأي القائل أبنه جيب استخدام األسلوب العلمي من أجل إعادة صياغة التَّعليم
واألخالق والسياسة واجملتمع .الفلسفة األمريكية الذرائعية منوذجية بسبب تفاؤهلا العميق،

 1وستربوك ،روبريت (1993م) .جون ديوي .يف :مفكرون من أعالم الرتبية ،جملة مستقبليات ،مج  ،1ع ،23
اليونسكو.
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وأتكيدها على العمل ،وإمياهنا مبستقبل ميكن تغيريه بوساطة األفكار واجلهود البشرية .1وهبذا
يقرر جون ديوي أن األفكار والنظرايت واملعارف والنتائج والغاايت وسائل وذرائع دائمة لبلوغ
غاايت جديدة ،أي إهنا ذرائع ملزيد من العمل ،وعلى هذا كل نظرية هي أداة أو ذريعة إل
العمل ،وال قيمة هلا إال إذا كان هلا نتيجة عملية.2
لقد طور ديوي وجهات نظر واسعة وغالبا على حنو منهجي يف جمال األخالق واملعرفة
واملنطق وامليتافيزيقا وصاغ رأيه يف اإلطار األوسع لتاريخ الفلسفة .3يتفق ديوي مع تشارلز بريس،
ووليم جيمس يف ربط الرتبية ابلفلسفة الذرائعية ابعتبارها منهجا سائغا للتفكري ،ولتحويل الفكر
واإلرادة والتعليم إل آليات لتحقيق غاايت تليب حاجة الفرد واجملتمع علما أبهنا حاجات
ورغبات متجددة ومتنوعة .هذه الفلسفة األمريكية من أبرز معامل القرن العشرين وأتثريها امتد
لشىت امليادين املعرفية إل اليوم .إن الفكرة الصائبة تقاس مبنفعتها العملية وألن التطبيق مثرة
التنظري كان معيار النفع ميزان القياس وحمل النظر الربهاين الذي ال يتعارض مع التجربة العملية.
وبذلك تتقدم الثقافة اإلنسانية ألهنا لن تضيع وقتها يف جمادالت لفظية وظنية.
ويف جامعة شيكاغو كتب جون ديوي عن علم النفس املعريف وفكرة الوظيفية وذلك عام
1896م ،وتقوم هذه الفكرة على ثالثة جوانب رئيسية:
 -1إن علم النفس الوظيفي يهتم ابلعمليات العقلية يف إطارها "املوقف الذي حتدث فيه"
أي :كيف ،وملاذا ،وماذا ،املتصلة ابلتفكري.
 -2تركز الوظيفية على توافق الكائنات يف بيئتها.
 -3وهتتم الوظيفية ابلتفاعالت بني اجلسم والعقل.4
ومن جانب آخر فإن مهمة املدرسة أن هتيئ الوسائل املالئمة الستثارة نشاط الطالب
وتوجيهه يف اجتاه حتقيق الغرض املنشود معتمدة النشاط الذايت للمتعلم واحلرية يف التفكري والقول
والعمل وتعلّم احلياة للحياة .ومن مث فإن ما يقوم به املتعلّم من أوجه نشاط يتخللها تعلّم
 1املوسوعة العربية العاملية ،الذرائعية.
 2أبو زايد ،أمحد (2019م) .الذرائعية ،ج ،9ص  .625يف املوسوعة العربية .دمشق.

Hildebrand, 2018. , "John Dewey", The Stanford Encyclopedia of
 4الشناوي ،حممد 1996 ،م ،العملية اإلرشادية .ص .443
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تلقائي ،يوصله إل اهلدف ،وقد أيد فريق من املربني مبدأ التعلم عن طريق النشاط وعلى رأسهم
جون ديوي ،ودلت حبوث تربوية كثرية على َّ
أن األطفال الذين يقومون ابألنشطة احلرة املوجهة
هم األكثر تقدما يف جمال الدراسة ،وابلتايل األكثر حتصيالا يف اجملال املعريف.1
لقد رأى ديوي أن أبرز حتدايت اجملتمعات احلديثة هي انفصام العالقة بني الفرد واجملتمع،
وأن إبمكان الفلسفة معاجلة هذا النقص .مل ير ديوي إن وظيفة الرتبية هي حتقيق هيمنة األفراد،
أو اجملتمع وإمنا عملها أن تستغل تبادل العالقة بينهما إل أقصى حد .والوسيلة لتحقيق هذا
اهلدف هو -الذكاء اإلنساين -وهو يتضمن قوة املالحظة اليت متكن الفرد من حتديد املشكالت
وحتليلها وتقييمها مث حلها .والعقل ال ينمو من خالل تعليم الفرد على الطاعة العمياء ،وإمنا
ينمو العقل من خالل احلوار وحرية الرأي اليت تؤدي إل إجياد  -العقل االجتماعي .والعقل
االجتماعي يتمثل يف مؤسسة اجتماعية تفكر مبصلحة اجلميع وحتسني نوعية الفرد ،واجلو الذي
تنمو فيه هذه املؤسسة هو جو احلرية الدميوقراطية.2
ومن أهم مبادئ فلسفة ديوي أن الرتبية "جيب أن تساعد التلميذ على فهم جمتمعه
واكتشاف بيئته وما حييط هبا وأن املناهج جيب أن تكون على صلة وثيقة بنمو التلميذ اجلسمي
والنفسي وأن مواد الدراسة جيب أن تتكامل فيما بينها يف وحدة عضوية ،وأنه جيب العناية
ابلنشاط الفين اخلالق والدراسات العملية حىت يتسىن للتلميذ أن يتعلم التفكري عن طريق اخلربة
العملية" .3إن اخلربة ال التلقني أساس التعليم ،وجيب أن تتكامل املواد فال يتعلم الطفل يف مادة
اللغة العربية درسا يناقض ما يتعلمه الطفل يف العلوم وكذا سائر املواد يف وحدهتا العضوية.
إن فلسفة ديوي ذات مسة عملية بل هي من موجهات الفكر املعاصر وهلذا أخذ كثري من
املربني عامليا بفحصها واإلفادة منها عامليا ألهنا تتجه حنو جماالت التجارب واخلربة بعيدا عن
االفرتاضات اجلدلية .يعتقد ديوي أن اهلدف من احلياة هو تطوير الذات (Self-
 ،)developmentواجملتمع وأن السعي حنو الكمال هو مسة من مسات احلياة يف حد ذاهتا.

 1فرح مطلق ،األنشطة املدرسية ،املوسوعة العربية .ج ،18ص .234
 2الكيالين ،ماجد (بدون اتريخ) .أهداف الرتبية اإلسالمية .ط ،1دار القلم .املكتبة ص .469
 3مرسي ،حممد (1425هـ2005 /م) .الرتبية اإلسالمية أصوهلا وتطورها يف البالد العربية .عامل الكتب.
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ويف العموم يستند مفهوم احلرية إل منو الفرد ليصل إل قيم مشرتكة تعزز مصاحل اجملتمع من
جهة ،والفرد من جهة أخرى .إن دور الرتبية السياسية يف ضوء الفلسفة الربامجاتية توفري
مساحات قائمة على مبادئ املساواة ملمارسة النمو الذايت ،وتذوق الفنون ،وحل املشكالت يف
جمال االستكشاف الفطري ،والنمو الدائم .آمن ديوي أن التطور الثقايف هو أكثر من جمرد
البقاء على قيد احلياة بل هو تطوير معىن حقيقي للكفاح يساعد الناس على بلورة أهدافهم.
فقه املمارسة الدميقراطية
من مقومات احلياة الدميقراطية "االعتياد والتمرس ،يقول جون ديوي :يف أي مكان تعرضت
فيه الدميقراطية للسقوط ،كان مرد ذلك إل مؤثرين من خارج نطاق السياسة ،أي ألن
الدميقراطية مل ْجت ِر يف دماء الشعب ومتتزج بكيانه ،ومل يكن هلا دور يف سلوك حياته اليومية،
واقتصرت مظاهرها على الربملان أو االنتخاابت واملعارك الدائرة بني األحزاب ،وأثبت ذلك
ابلقطع أنه ما مل تصبح العادات الدميقراطية يف الفكر والعمل جزءاا من كيان الشعب ،فإن
الدميقراطية السياسية لن تكون مبأمن ،فهي لن تكون قادرة على الصمود يف فراغ ،بل جيب أن
تستند على وجود األساليب الدميقراطية يف مجيع العالقات االجتماعية ،وال تقل العالقات
القائمة يف األنظمة التعليمية أمهية يف هذا الشأن عن العالقات القائمة يف الصناعة واألعمال
اإلدارية ،ولعلها مكافئة هلا."1
ال قيمة للدستور الدميقراطي إذا مل نوجد بيئة وثقافة مماثلة ،تؤمن ابلدميقراطية ومتارسها يف
مجيع اجملاالت وتسعى إل البحث عن آليات راشدة جديدة تتوافق مع خصوصياهتا اجملتمعية.
ومن الركائز اليت يؤمن هبا ديوي أن رايح الدميقراطية أكثر راحة من غريها رغم كل حتدايهتا.2

 1مصطفى ،عادل (2017م) .فقه الدميقراطية .القاهرة :مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة.
 2املرجع السابق.
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الباب السادس :نقوش فكرية
نقوش فكرية يف توريث القدرات
تسعى كتب الفكر الرتبوي إل تدريب املتعلمني على التفكري الصحيح ،واحلث على البحث
عن احلقائق ،ونفع اجملتمع ،وتطوير مؤسسات التعليم ،وحتقيق الذات اإلنسانية الفاعلة العاشقة
للعدالة ،والتعايش الكرمي ،واملتعطشة للحرية ،واحلوار املتزن واملناظرة النزيهة .إن املتتبع لفكر
فالسفة الرتبية عرب القرون ،ومن شىت احلضارات جيد اسهامات كل اجملتمعات ذات قيمة يتعني
اإلفادة منها ،وعلى رأس االسهامات انتاج كونفوشيوس ،وبوذا ،وسقراط ،وأفالطون ،وأرسطو،
وأوغسطني ،والغزايل ،وابن الطفيل ،وابن رشد ،وجون آموس كومنيوس.1
يذهب ول ديورانت إل أن "التاريخ تعليم فلسفي بواسطة األمثلة" ،وإن أفضل إعداد لفهم
مشكالت احلاضر إمنا هو دراسة املاضي ،ففي املاضي يتسىن للمرء أن يكتشف ماهية البشر.
فيما يلي جمموعة اضاءات فكرية ال ختلو من العرب وقد تستحق أن يناقشها املثقفون بغية
حتسني واقعهم ،وتوسيع نطاق وعيهم الرتبوي:
 .1تتعدد معاين الفكر وتتنوع جتلياته بتعدد سياقاته وتطوراته.
 .2الفكر الرتبوي يف حمصلته منجز إنساين مشرتك قابل للنماء ،واملعلم احلصيف أكثر
الناس انتفاعا من مثار املعارف واخلربات.
 .3حتفز دراسة تطورات الفكر الرتبوي النفوس يف االلتزام مبزاولة مهنة التعليم ،واجتياز
العقبات وحتقيق اإلسهامات .إن الفكر احلر مبا فيه من مقارابت فلسفية جسر حنو بناء اجملتمع
املتعلم ،وتنمية الشخصية القادرة على القيادة .القيادة تربية ،وأفضل القادة هم الذين يعتربون
أنفسهم طلبة فال يتوقفون عن التعلم أبدا.
 .4اندى روسو "ابالعرتاف لكل حضارة  -أايا كانت مرتبتها  -جبهودها وقيمتها الذاتية،
مع اعتبار كل منها حلقة من سلسلة تطور طويلة ال تزال امللكات البشرية تنتجها يف خمتلف
الدهور والظروف."2

The Routledge Encyclopedia of Educational Thinkers, 2016
 2عبدالعزيز صاحل ،الشرق األدىن القدمي يف مصر والعراق (ص .)429 :مكتبة دار الزمان.
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 .5املتأمل يف فلسفة التاريخ يدرك أن الضرر احلقيقي هو الضرر الداخلي النابع من ظلم
الذات والتقصري ابلواجبات أو كما يقول ول ديورانت" 1واحلضارة العظيمة ال يُقضى عليها من
اخلارج إال بعد أن تقضي هي على نفسها من الداخل".
 .6كتب األب الروحي لعلم اإلدارة؛ بيرت دراكر (1909م2005 -م) كتااب بعنوان جمتمع
ما بعد الرأمسالية وجاء الفصل احلادي عشر بعنوان املدرسة املسؤولة فقال إن الغرب انتقل إل
قيادة العامل بعد عام 1500م ألنه أعاد تنظيم مدارسه واستثمر التكنولوجيا اجلديدة املتعلقة
ابخرتاع الطباعة .وعلى النقيض من ذلك إذ رفض املسلمون إعادة تنظيم مدارسهم وفقا لثورة
الكتاب املطبوع .يعتقد دراكر أن عدم السماح بدخول الكتاب املطبوع حينئذ إل املدارس
لدعم املناهج الدراسية ورفضه كوسيلة للتعلم والتدريس كان عامال أساسيا لرتاجع املسلمني
وتقدم غريهم.
 .7قال العقاد :املسلمون "حيتفظون مبكاهنم بني أمم العامل ما احتفظوا بفريضة التفكري".
 .8اهتم املسلمون يف زمن ضعفهم ابلعلوم الروحية وأمهلوا العلوم التطبيقية؛ "وإن ما خلفوه
من كتب يف الطبيعيات والكونيات والتجارب العلمية ،وإن ما كانت مما استفادت به أوراب يف
هنضتها وأقرت بقيمتها ،إال أهنا تتضاءل جدا أمام هذه املكتبة اهلائلة الزاخرة اليت أنتجتها أوراب
يف القرنني السابع عشر والثامن عشر فقط ،فمهما افتخران آباثر علماء األندلس وحكماء
الشرق ،فإهنا ال تعد شيئا جبانب اإلنتاج الغريب الضخم يف العلم واحلكمة والتجربة واالختبار ،ال
يف الكمية وال يف الكيفية ،وال يف اإلبداع وال يف االبتكار ،وال يف التدقيق العلمي وال يف اإلتقان
الفين".2
 .9ليست احلضارة الغربية اليوم "وليدة هذه القرون املتأخرة اليت تلت القرون املظلمة يف
أوراب أو حديثة كما يتوهم كثري من الناس ،بل يرجع اترخيها إل آالف من السنني ،فهي سليلة
احلضارة اليواننية واحلضارة الرومية قد خلفتهما يف تراثهما السياسي والعقلي واملدين ،وورثت
ع نهما كل ما خلفتا من ممتلكات ونظام سياسي وفلسفة اجتماعية ،وتراث عقلي وعلمي،
وانطبعت فيها ميوهلما ونزعاهتما وخصائصهما .بل احندرت إليها يف الدم ،فقد كانت احلضارة
 1ديورانت ،قصة احلضارة.404 /11 :
 2أبو احلسن الندوي ،ماذا خسر العامل ابحنطاط املسلمني (ص)124 :
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اليواننية أول مظهر رائع  -حفظه لنا التاريخ  -للعقلية األوربية .وأول حضارة  -سجلها التاريخ
 قامت على أساس الفلسفة األوربية جتلت فيها النفسية األوربية ،وعلى أنقاضها قام صرحاحلضارة الرومية حتمل روحا واحدة هي الروح األوربية ،وظلت الشعوب األوربية طيلة قرون
حمتفظة خبصائصها وطبيعتها ،وارثة لفلسفتها وعلومها وآداهبا وأفكارها ،حىت برزت هبا يف القرن
التاسع عشر يف ثوب ّبراق يومهك  -بطالوته وزهو ألوانه  -أنه جديد النسج ولكن حلمته
وسداه من نسج اليوانن والرومان".1
"إن التطور َال ُميكن أَن حيدث َحتت أتثريات وضغوط خارجية فَ َال بُد أَن يكون
.10
ِ
ص ِحيح ...إن االسالم َال يعادي التطور
تطورا انبعا من صميم الْ َواقع بشكل طبيعي وابجتاه َ

ستَند الى مبادىء َ
غ ِري َبة عَنهُ فَ َال بُد أَن تكون
والرقي لكنه يرفض التطور ا ْل ُم ْ
مبادىء تطورنا من صميمنا وواقعنا".2

يقول املفكر السعودي إبراهيم البليهي" :رحت أحبث يف التاريخ األورويب
.11
فوجدت أن العنصر األساسي الذي مييز الغرب هو أن اترخيهم امتداد للتاريخ اليوانين والتاريخ
الروماين ،وأن ثقافة اليوانن متتاز ابالنفتاح واحلرية والتنوع ،وتنفرد انفرادا عجيب ا ابلفكر الفلسفي،

وهو اكتشاف حموري ،حيث أدركت أن امتياز الغرب مصدره الفكر الفلسفي ،خصوص ا
اجلانب النقدي .وعرفت أن هذا هو الذي مكن الغرب من هذا االختالف النوعي يف طريقة
التفكري ،حيث صار منتجا للمعرفة وليس مرددا ملا قاله أسالفه فقط ،فهو يضيف وميحو،
وبذلك منت معارفه وقدراته بشكل انفرد به عن العامل وابتت أوضاعه قابلة للتغري املتالحق
والنمو املستمر ...مفتاح التطور هو القدرة على التغري".

 1أبو احلسن الندوي ،ماذا خسر العامل ابحنطاط املسلمني (ص.)141 :
 2ص - 193كتاب مذكرايت السياسية  -التطور الفكري واالصالحات – السلطان عبداحلميد الثاين ،املكتبة الشاملة
احلديثة :الرابطhttps://al-maktaba.org/book/9118/177#p2:
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أوراق عمل
التمرين األول :خلص أهم األفكار الواردة يف البابني األول والثاين من هذا الوجيز "الوجيز
يف تطور الفكر الرتبوي :مقارابت فلسفية" مع بيان أمهية ذلك للمعلمني.
الفصل الثاين

الفصل األول
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التمرين الثاين :قارن بني األفكار الرتبوية للغزايل وابن خلدون وكيف ميكن االستفادة منها
عمليا يف غرس األخالق ،وتنمية الفكر من منظورك الشخصي؟
ابن خلدون

الغزايل
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التمرين الثالث :قارن بني األفكار الرتبوية جلان جاك روسو وبني أفكار هربرت سبنسر
من منظور تربية الطفل مع بيان كيفية الستفادة منها عمليا يف تربية النشء؟
هربرت سبنسر

جان جاك روسو
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التمرين الرابع :ما أبرز اسهامات الرتبية اإلسالمية والرتبية الغربية يف عصر النهضة فيما
يتصل ابعداد املعلمني وتوسيع نطاق العلوم؟
الرتبية الغربية

الرتبية اإلسالمية
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التمرين اخلامس :ما أوجه الشبه بني احلضارة الرومانية واهلندية يف جمال الرتبية االجتماعية
وما أمهيتها للمعلمني؟
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التمرين السادس :من خالل شبكة اإلنرتنت يقوم
الطالب ابختيار مقال ،أو فلم واثئقي ،أو برانمج حواري
وثيق الصلة بتطور الفكر الرتبوي مث يقوم بعرض أبرز األفكار
الوثيقة يف ورقة واحدة.
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التمرين السابع :خيتار الطالب صورة ذات مغزى أو لوحة فنية من مثل لوحة "مدرسة
أثينا" للفنان رافائيل أو لوحة من لوحات أيوب حسني عن املدراس أو التعليم قدميا مث يعلق
عليها من منظور الفكر الرتبوي؟
____________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
________________________

____________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
___________________________
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اخلامتة
الفكر الرتبوي ملتقى حضارات ،ومستودع فلسفات ،وميكن أن يُستخدم لتوسيع دائرة
الثقافة ،وهتذيب السلوك ،واالرتقاء ابمللكات والكفاايت ،وحتقيق التنمية اجملتمعية املستدامة.
وإذا كان دوام احلال من احملال فكذلك حال الفكر الرتبوي يف تغري دائم يف كل امليادين :العلوم
والفنون واآلداب واملناهج الدراسية ووسائلها ،وأهدافها ،وأنشطتها وفلسفتها.
تعج حياة البشر ابلتجارب املوفقة والسلبية مما جيعلها  -مبا فيها من كدر وصفاء  -خمزان
متناميا للخربات اإلنسانية ،ورافدا عظيما للمربني عرب القرون يستلهمون من الدروس املاضية
حماسن العرب أمال يف التطوير وحتسني احلياة املعيشية .حيتاج املريب يف كل عصر إل انفذة فكرية
تلتقي فيها الثقافات ليستمد منها خربات املاضي وعصارة التجارب السابقة يف حقل الرتبية
والتعليم .والفكر هو القطب األعظم للرتبية والتعليم ومن خالله يشق الفرد طريقه لتأسيس وعيه،
وتشكيل إرادته ،ورسم فلسفته ،والنهوض أبعباء احلياة ،وفهم سننها .وعليه فإن اإلصالح
الفكري مسألة مهمة يف عملية توجيه اجملتمع وتطويره وإجياد املعلم املفكر.
اهتم املفكرون يف كل األمم بتحديد وتطوير طرق التدريس فبعضهم أعلى من شأن احلفظ
واالختبارات التحريرية بينما ذهب البعض إل توسيع نطاق احلوار واملناظرة ،ويف العصور
احلديثة انتقل التعليم إل فلسفات نقدية جديدة من مثل أسلوب حل املشكالت واملشاريع
التعليمية كما فعل جون ديوي.
يقوم الفكر الرتبوي بدراسة أبرز علماء الرتبية عرب القرون وهو جمال معريف حيوي إلعداد
املعلم واملعلمة على حنو فلسفي الئق حيقق املصلحة العامة ،ويهذب الوجدان والس ل وك
الفردي واجملتمعي  ،ويفتح اجملال للرتبية املقارنة ( )Comparative Educationلتحليل
احلاالت املتماثلة واملتعارضة واملسكوت عنها والثابتة واملتأرجحة مما ينمي فلسفيا امللكة النقدية
والتحليلية واالستقرائية واالستنباطية .إن االجتهاد واحلرية والعدل والتسامح وتوطني حب العلم
ومتكني العلماء من أسباب رايدة األمم .وال ريب أن االجتهاد وفق ضوابط موضوعية،
ومقارابت فلسفية مستنرية وراء التجديد والتنوع واإلبداع يف التعليم األساسي والعايل فلكل
أستاذ طريقة يف التعليم ،ولكل طالب منهج يف التعلم ،ولكل أمة منجزاهتا الزاخرة .إن الفكر
املستنري متصل حبصيلة البحث والتَّعلرم عرب العصور.
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قراءات يف شبكة اإلنرتنت
•

موقع الدكتورة لطيفة الكندري

https://latefah.net/

•

موقع الدكتور بدر ملك

http://www.badermalek.com/

•

موقع املوسوعة العربية

http://arab-ency.com.sy/
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نبذة عن الدكتورة لطيفة الكندري
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للتواصل
هذه الوجيز من إعداد كل من:
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