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احلمد هلل وحده

كلمة النارش

لعلنا ال نبالغ إذا قلنا بأن هذا الكتاب يكون مفخرة من مفاخر اخلزانة
املغربية بل مفخرة من مفاخر اخلزانة العربية ألنه يعالج مادة من أصعب املواد
العلمية التي عرفناها ،وألنه يمس موضوعا من أخطر املواضيع وأعظمها
شأنا ،وليس بغريب أن يكون صاحب الكتاب هو األستاذ عبد السالم
ياسني ألننا عهدناه من أولئك األساتذة القليلني الذين قضوا زهرة شباهبم يف
الدراسات واألبحاث وباألخص الدراسات الرتبوية والنفسية.
ولسنا نريد أن ننوه بالكاتب أو نطريه ولكنها احلقيقة نجهر هبا كام
عرفناها وكام نحس هبا يف أعامق أنفسنا ويف قرارة وجداننا.

هذا وكل أملنا هو أن حيظى هذا الكتاب بالنجاح الذي يليق به ،وأن
يكون من الكتب التي يرشف املغرب أن ينرشها ،ويمأل املغاربة زهوا وفخرا
وإعجابا أن تنسب إليهم .ولعلنا قبل أن نختم هذه العجالة جيدر بنا أن هنمس
باألخص يف آذان مديري مدارس املعلمني ومديرات املعلامت أن هذا الكتاب
من خري ما هتديه إليهم «دار السلمي» يف هذه السنة الدراسية.
البيضاء يف  12مارس .1963

					

النارش أمحد السلمي
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مقدمة

كانت النصوص الرتبوية جزءا من الربنامج املقرر بمدارس املعلمني.
واملنهاج اجلديد ال ينص عليها وال خيصص هلا حصصا معروفة ،لكنها ،يف
عني واضع املنهاج ،عنرص أسايس يف الدراسات الرتبوية .وإنام ترك لألستاذ
حرية الترصف يف توزيع ساعاته ،ليسلك األستاذ أحسن الطرق لرشح القواعد
الرتبوية ،معتمدا تارة عىل العرض واملناقشة ،وتارة يتخذ النص الرتبوي متنا
لدرسه ،ومناسبة لرتكيز البحث حول نقطة معينة ،واستعراض آراء املربني
عرب العصور ،وحسب املبادئ الفلسفية واالجتامعية التي ينتسبون إليها ،أو
الطرق العملية التجريبية التي يطبقوهنا.

وكانت النصوص املدروسة يف مدرسة املعلمني من اختيار األستاذ،
يرصف كثريا من وقته للعثور عليها ،أو ترمجتها ،إذا اقتىض احلال .ثم تعرتضه
صعوبة استنساخ كل نص وطبعه ليضع يف يد كل طالب نسخة .فلذا رأينا أن
نجمع نصوصا خمتارة ونطبعها تيسريا لعمل األستاذ .وتوخينا يف اختيارها
املوضوع الذي ترشحه .وأمهية اآلراء التي تتضمنها بالنسبة لسري الرتبية
وتطورها.

وحاولنا أن يكون كل نص صورة للمذهب الرتبوي الذي يقتنع به
كاتبه ،فذيلنا النصوص بلمحة عن حياة املؤلف ،وبمالحظات حول النص
مبينني موقع التطبيق منه ،رابطينه باحلركة الرتبوية العامة السائدة وقت كتابته.

أما بعد ،فإن تدريس النصوص الرتبوية يريد أن يبلغ األستاذ جهده
ليوقظ اهتامم الطلبة باملوضوع ،ويرصف عقلهم الناقد إىل ما يقرأونه حتى
يتبرصوا األمر ،وينفذوا من وراء الكلامت إىل املعاين .ليست غايتنا هنا أن
يقرأ الطالب نثرا كثريا ،إنام الغاية أن نريه نامذج من الكتابات الرتبوية
ونربيه كيف يعالج الكاتب موضوعه ،وكيف يرصف اقتصاد إنشائه ليتخذ
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ذلك مثاال حيتذيه ،وليتمرس باألفكار املختلفة ،ويعرض بعضها بإزاء بعض
حتى تصبح األفكار الرتبوية جزءا من تكوينه ،وحتى يستطيع التحدث يف
املواضيع العامة حديثا شخصيا .غايتنا أن نطلق الطالب حرا من سلطان
التقليد الذي جييئه من قناة اطالعه .وأن نفتح له آفاقا واسعة جيد فيها جماال
لبسط أفكاره القليلة ،وجيد فيها غذاء لتشجيع هذه األفكار وتقويتها.

ومن أجل هذا وضعنا مع كل نص متارين ينجزها الطالب .فقد رأينا
أن طلبتنا غالبا ما يتخذون عادات سيئة يف القراءة .فإذا ما سئل أحدهم أن
يقرأ كتابا أو جزءا من كتاب ،رأيته يتصفح الورقات الواحدة تلو األخرى،
ال يعنيه إال أن ينتهي إىل آخر الكتاب .ثم إذا جئت تسأله يف مضمون ما قرأه،
وجدت أنه مل حيصل عىل يشء ،فإن فعل فإنام يذكر اجلزئيات الصغرية التي
ال تدخل يف حساب النتيجة كثريا وال قليال .فتامريننا هتدف إىل تبديل هذه
العادة ،ليقرأ الطالب وأمام عينيه الفكرة حني تبنى وحني تتقلب ،ولتكون
قراءته عملية إجيابية يتفاعل أثناءها عقله باملادة الثقافية التي بني يديه.
فمن متاريننا ما يتعلق بتصميم املوضوع وترتيبه ،كاألسئلة التي نطلب
فيها من القارئ أن يضع لفقرات املقالة عناوين ،وهذه تنجز عىل السبورة
وتناقش ليعطى كل طالب رأيه .ومنها ما يقتيض إجابة شفوية .وهذا النوع من
األسئلة ينبغي أن حيسن استعامله حتى ال تبقى األجوبة يف مستوى األلفاظ.
إنام جيب أن يعترب األستاذ كل سؤال نقطة يبدأ منها مناقشة حرة ،ويفرغ منها
أسئلة كثرية ،يتتبع من خالهلا مقدار فهم الطلبة للموضوع ،ونوع فهمهم له،
ليتسنى له بعد ذلك تصحيح ما يمكن أن يكون هنالك من غلط ،وتكميل ما
يلحظه من نقص.

عىل أن أحسن التامرين يف هذا الباب ،هو أن يعرض عىل الطلبة،
بعد القراءة والرشح ،وبعد قراءة املالحظات والتعليامت ،إبداء آرائهم يف
الكالم ،لكن يلخص ويعرتض وينقد ،ولكي يعطي رأيه يف صالحية املبادئ
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التي يتحدث عنها للتطبيق اليوم ،أو عدم صالحيتها.

ونشري يف األخري إىل أمهية القراءة اجلهرية اجليدة وإىل رضورة هتيئ الطلبة
لكل متن قبل حضورهم إىل حجرة الدرس.
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مراكش  3أكتوبر 1961
عبد السالم ياسني

أدوات التعليم يف املدرسة االبتدائية
عىل عهد اإلغريق

نعلم أن الكتاب ،بمدلول الكلمة العرصي ،أي الكراسة املسفرة ،مل
تظهر إال زمان اإلمرباطورية الرومانية .أما قبل ذلك فإن الكتاب كان عبارة
عن مدرج من ورق الربدي هش رسيع االنكسار ،وعندما نفتح واحدا من
هذه املدرجات نجد فيه جمموعة كاملة من الدروس تبتدئ بدروس التهجي
ثم تتعاقب متدرجة حتى تتناول منتخبات الشعر اجليد العويص ،فكانت
دراسة املدرج تقتيض والشك سنوات عدة.

وكان لزاما عىل األستاذ أن ينسخ بيده هذه الدروس ليجعلها يف يد
تالمذته الصغار ،لكن بمجرد ما يتعلم هؤالء الكتابة فإهنم يستنسخون
الدروس أو يكتبوهنا بإمالء املعلم .ومن أجل هذا كان األطفال يتعلمون
القراءة والكتابة يف آن واحد.
وكانت أوىل أدوات الطفل ،وتقابل اللوحة احلجرية كام نعرفها اليوم،
لوحة خشبية ،أو عدة ألواح (منفصلة أو مربوطة بعضها إىل بعض) .فكان
بعضها يغطى بالشمع داخل إطار حميط بجوانب اللوحة ويكتب عليها بواسطة
اشفى .وكان يكتب عىل اللوحات األخرى باملداد ،وبواسطة قلم من القصب
مربى مشقوق ،فكان األستاذ يعد املداد ويدقه ويذيبه بيديه ويعهد بذلك إىل
بعض اخلدم ،ويستعمل اإلسفنج ملحو ما عىل اللوحة بعد االستغناء عنه.

عىل أن أوراق الربدي كانت تستعمل أيضا يف املدارس عىل شكل أوراق
منفردة أو عىل شكل ملزمات خميطة .لكن هذا االستعامل كان حمدودا نظرا
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ألن أرواق الربدي كانت نادرة وثمينة .وكان التالمذة يف بعض األحيان
يسودون عىل ظهر أوراق مكتوب وجهها أو عىل شقف اآلنية.

								

مرو

مرو :مؤرخ فرنيس معارص ألف كتابا يف تاريخ الرتبية عند األقدمني.

مالحظات

هذا النص يعطينا نظرة عن األدوات املدرسية يف املدرسة اإلغريقية
ويمكن أن نقارن هذه األدوات بام نعهده يف كتاتيبنا العتيقة .عىل أن املهم هو
أن نتأمل األدوات املدرسية احلديثة ،لنرى التسهيالت التي تقدمها للطفل يف
أعامله ،اليشء الذي مل يكن ميسورا يف األعرص الغابرة .ونرى اليوم أدوات
للكتابة وأخرى للحساب ،وأخرى للعلوم ،يستعملها الطالب بنفسه ،أو
يستعملها املعلم من أجله .واملهم أن نتأمل وظائف هذه األدوات املتنوعة،
ونفكر يف أحسن الطرق الستعامهلا.

مترين

ما رأيك يف وسائل التعليم احلديثة ،أترى أهنا تسهل املعرفة عىل الطفل
ألهنا تشخص له املعاين وتساعده عىل استعامل حواسه إلدراك احلقائق ،أم ترى
أهنا تعود الطفل الكسل الفكري؟؟
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املدارس يف فارس

كيف يتعلم الصبيان يف فارس؟ أ كانوا يذهبون إىل املدارس أو كتاتيب
يتلقون فيها القراءة والكتابة ومبادئ العلوم حتى إذا فتح العرب بالد الفرس
وجدوا أمامهم هذه النظم فنقلوها عنهم ،أم أن نظام الكتاتيب نظام إسالمي
ابتكره املسلمون؟

الواضح من التاريخ أن نظام الطبقات كان شائعا يف فارس( :وكان رسم
ملوك الفرس أن يلبس أهل كل طبقة يف خدمتهم لبسة ال يلبسها أحد ممن يف
غري تلك الطبقة ،فإذا وصل الرجل إىل امللك عرف بلبسته صناعته ،والطبقة
التي هو فيها).
ويؤيد ما جاء عن شيوخ نظام الطبقات ما نرتمجه عن األستاذ األكرب
مظاهري حيث قال« :ويتعلم الطفل مهنة أبيه إذ كان النظام االجتامعي يف
إيران يقيض بتوزيع الناس يف طوائف ،فهم يتوارثون عن آبائهم» ،ويف ذلك
يقول الفروديس« :مل يسمع أحد أن صانع أحذية أصبح كاتبا ،والطفل يتبع
مهنة أبيه .فإذا كان زارعا فإنه يعلم ابنه الزراعة ،أو صانعا فإنه يعمله صنعته،
أو كاتبا فإنه يعلمه الكتابة واخلط ،والكاهن يعلم ابنه املعارف املقدسة ،أو
اجلندي هييئ ابنه ملعيشة احلرب».

أما أبناء األرشاف فيتلقون طائفة من املعارف عىل أيدي مرب أو اثنني،
أو يذهبون إىل املدرسة األولية التي ختصص هلم ،وفيها يتعلمون العلوم
املقدسة واآلداب ،واملوسيقى والرياضة واستعامل السيف.

وإذا كان هناك متييز يف التعليم املهني واالجتامعي ،فاجلميع متساوون يف
يشء واحد هو التعليم الديني.
ويتعلم الطفل مبادئ الدين عن أبيه فإذا مل يتسن لألب أن يعلمه
لضيق الوقت فلريسله إىل أقرب معبد حيث توجد املدرسة ليتعلم القواعد
الدينية ،والتاريخ املقدس ،والتقويم ،وأسامء الشهور واأليام واألدعية
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والواجبات الدينية.

وطريقة التعليم هي أسئلة وأجوبة ،وإليك نامذج منها :أهيا الطفل من
تكون؟ من أين جئنا وإىل أين نذهب؟ أتنتسب إىل خالق خري أم رشير؟ ما
اخلري وما الرش؟

وحيفظ الطفل اإلجابات عن هذه األسئلة عىل ظهر قلب ،وتفرس هذه
اإلجابات شيئا فشيئا بعد االطالع عىل أرسار الدين.

وتعتني األم بطفلها حتى سن اخلامسة وتعلمه اخلري والرش ،وهيتم
اإليراين اهتامما كبريا بالرتبية ،لذلك يعلم ابنه آداب السلوك ،ويبث فيه بعض
التعاليم اخللقية ليصبح رجال رشيفا .وحينام يكرب الطفل يعلمه حرفة وال
يعلم األب ابنه شيئا له غرض عميل .ونستنتج من هذا أن التعليم يف فارس
كان مقصورا عىل طبقة معينة هي طبقة الكتاب واألرشاف ،أما عامة الشعب
من زراع وصناع فعنايتهم باملهنة .أما التعليم الديني العام ،فلم يكن الغرض
منه التعليم ذاته ،أو معرفة القراءة والكتابة ،بل تلقني أرسار الديانة الفارسية،
وهي ديانة ثنوية ختضع العامل إلهلني أحدمها للخري والثاين للرش .وكان األطفال
يتلقون هذه املبادئ داخل املعابد .ومل تكن هناك مدارس منفصلة عنها .ومل
يكن األطفال يتلقون مبادئ القراءة والكتابة ،ألهنا خمصوصة بطبقة الكتاب.

هلذا مل تعرف الفرس نظام الكتاتيب ،ألن الكتاتيب يف اإلسالم مكان
يتعلم فيه الصبيان الكتابة والقراءة إىل جانب القرآن الكريم ،عىل حني كانت
الكتابة صناعة خاصة بطبقة معينة عند الفرس .واملدارس الدينية خمتلفة يف
نوعها عن الكتاتيب ،ألهنا ملحقة باملعابد وأساس التعليم فيها هو معرفة
الطقوس الدينية ومزاولتها.

الدكتور األهواين يف كتابه «الرتبية يف رأي القابيس».
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مالحظات

رأينا كيف كان كان تعليم البنني يف بالد الفرس القديمة يتبع خطا
مرسوما مبدؤه الفصل بني الطبقات .وقد وصلت احلضارة الفارسية إىل
درجة من االتزان ،واستقرت عىل نظام الطبقات ،فلم تكن هناك أية مشكلة يف
التوجيه املهني وتربية األحداث.

عىل أن من الواضح لعني املتدبر اجلهود التي تضيع هباء يف داخل هذا
النظام الرتبوي نظرا ألن الطفل يوجه ملهنة ما ال ألنه يميل إليها أو ألنه يملك
مؤهالت هلا ،بل ملجرد أنه ولد يف أرسة معينة.

مترين

ما هي فائدة التوجيه املهني يف نظرك؟

ملاذا أصبح التوجيه املهني واجبا يف عرصنا هذا؟
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أثر السلفية يف الرتبية اإلسالمية
وقد نشأ عن وقوع تعليم الصبيان يف أيدي أهل السنة نتائج كثرية يف احلياة
العقلية للمسلمني .ومن أهم النتائج أن صبيان العامة نشأوا وال يعرفون من
الدين إال ما لقنهم إياه شيوخ أهل السنة .واآلثار التي حيملها اإلنسان معه من
الصبا تكون عزيزة عليه ،وصعب حموها .وقيل يف األمثال :التعليم يف الصغر
كالنقش يف احلجر .حتى إذا شب الصبي وخرج من الكتاب ونزل إىل معرتك
احلياة ،واطلع عىل صور املنازعات العقلية الدائرة حول األبحاث الدينية ،اجته
دون شعور إىل الناحية التي عرفها يف صباه ،وتعصب للرأي الذي صحبه مع
احلياة .وقد كان النزاع عنيفا حادا بني املتكلمني والفالسفة ،وأهل السنة.

املتكلمون والفالسفة يغلبون العقل عىل النقل ،ويبحثون املسائل يف
كثري من حرية الفكر ،وهم عىل استعداد لتجريح آراء السلفية إذا أثبتوا بالعقل
فسادها .عىل أن االنتصار يف حلبة هذه املعارك العقلية كان حيتاج إىل سند
من اجلامهري ،وتأييد من العامة ،ألهنم يف آخر األمر أداة احلياة للرأي .وقد
يكون الفالسفة كذلك .ولكن احلق من غري قوة تسنده مصريه إىل االهنيار،
وهذه هي طبيعة احلياة .وقد وقف العامة من املتكلمني والفالسفة بل من
كل رأي صالح جديد موقفا جديدا أخاف املفكرين ،وجعلهم ينطوون عىل
أنفسهم خشية غضب العامة وثورة اجلامهري ،والثورة تلتهم وال تعرف رمحة
وال عقال .فلذا كنا يف القرن السادس اهلجري نجد تعصب اجلامهري قد بلغ
األوج فأحرقت كتب ابن رشد وأصيب بمحنة عظيمة ،وانترص الغزايل ألن
العامة كانت من ورائه تشد أزره وتعضد رأيه بالعنف والقوة .وأغرب من
ذلك مهامجة أهل السنة للمنطق ،ألن الفقهاء مل يعرتفوا بمنطق اليونان من
أقواهلم « :إن هذا الشافعي وأمحد وسائر أئمة اإلسالم وتصانيفهم ،وأئمة
التفسري وتصانيفهم ملن نظر فيها ،هل راعوا فيها حدود املنطق وأوضاعه،
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وهل صلح هلم علمهم بدونه أم ال ،بل هم كانوا أجل قدرا وأعظم عقوال
أن يشغلوا أفكارهم هبذيان املنطقيني» .وهبذه الوسائل العنيفة من اهلجوم
والطعن ،أبطل أهل السنة االشتغال بام عدا املعروف عن األئمة ،واستمع هلم
العامة واجلمهور ألهنم نشؤوا عىل التعليم منذ الصغر يف الكتاتيب.

فإذا شئنا أن نبحث يف علة ركود احلركة العقلية عند املسلمني بعد القرن
السادس بعد أن ظلت هذه احلركة قوية مزدهرة منذ القرن الثاين يف التأليف،
والرتمجة .ويف شتى العلوم واملعارف ،بام كان يبرش بأن حيمل املسلمون لواء
العلم واحلضارة يف العامل أمجع ،فينبغي أن نلتمس أسباهبا يف بذورها األوىل
عند الصبيان الذين انطبعت نفوسهم عىل طريقة خاصة يف فهم الدين يصعب
التحول عنها.

ومن النتائج التي ترتبت عىل اضطالع أهل السنة بالتعليم العام مجود
التعليم ،ووقوفه عند طريقة ال يتطور عنها .والرس يف ذلك أن غايتهم القصوى
هي حفظ القرآن ،وغرضهم هو تلقني أحوال الدين ،مع االبتعاد عن تعليم
أي مسألة من مسائل الدنيا ،إال ما قضت به الرضورة ،ونقول :إنه انتهى احلال
يف الكتاتيب بصورة عملية إىل حفظ القرآن والكتابة والقراءة فقط .ولطول
العهد هبذه الطريقة الوحيدة التي ينبغي اتباعها .وملا كان القرآن ثابتا ال يتغري،
وملا كان الصبيان ال يتعلمون يف األغلب إال القرآن ،فإنك قد تدخل الكتاتيب
يف القرن الرابع ،فال جتد فيها فارقا عن الكتاتيب يف القرن الرابع عرش إال يف
بعض أمور شكلية.
الدكتور االهواين« :الرتبية عند القابيس»

القابيس :أبو احلسن عيل بن حممد املعروف بابن القابيس عامل حمدث
(403 - 324هـ) نشأ ومات بالقريوان.

الدكتور األهواين :كاتب مرصي معارص ،كتب مقدمة طويلة ملؤلف
القابيس يف الرتبية اإلسالمية.
__  17  

مالحظات

أهم فكرة نخرج هبا من هذا املقال أن للرأي العام كل األمهية يف حتديد
مصري األفكار ،وتوجيه مستقبل األمة .وإذا اعتربنا أن املريب يملك بيده زمام
العقول الصغرية ،وإن هذه العقول إذا نُشئت عىل فكرة ثبتت عليها وتعصبت
هلا ،ظهر لنا خطورة الدور الذي يقوم به املريب يف األمة .وإن كثريا من احلركات
السياسية واالجتامعية ،تعتمد عىل هذه احلقيقة إذ تبرش بمبدئها الناشئة،
فتحبب إليهم الفكرة التي تريد نرشها .حتى إذا مىض زمن وجد الدعاة يف
الشعب القوة اجلمهورية التي يستندون عليها.
وإن فكرة تطورية ال يمكن أن تنبت يف األمة وتصبح ذات أثر يف حياهتا
إال إذا بدأت من املدرسة واقتنع هبا الناشئة الذين سيكونون الرأي العام يوما
ما .عىل أن هذه العملية ليست ممكنة إال عىل مدى بعيد ،بحيث ال تظهر نتائج
الرتبية إال بعد مدة ،فإذا ظهرت هذه النتائج كان أثرها مستمرا .ولنتأمل ما
كتبه املريب عن مجود الرتبية اإلسالمية بسبب التبعية.

مترين

هل تعرف أمثلة لدعوات انترشت عن طريق املدرسة ،وتربية األحداث؟
هل تتفق مع الكاتب يف كل النقط التي تعرض هلا؟
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الرتبية يف نظر ابن سينا

عرض ابن سينا يف كتاب «السياسة» لواجب الرجل نحو ولده ،فبسط
أحوال تعليمه وتأديبه بكالم يدل عىل نفاذ الفكر ،وصدق النظر ،مما هو جدير
بمقام فيلسوف اإلسالم الشيخ الرئيس ابن سينا.
وآراؤه تدل عىل حرية شديدة يف التفكري ،عىل العكس من ابن مسكويه
الذي تقيد بآراء أفالطون وأرسطو ،وأراد أن يطبقها عىل البيئة اإلسالمية،
فخرجت لذلك مغايرة لطبيعة املسلمني .أما ابن سينا فينظر إىل البيئة
اإلسالمية ،ويتحرى األساليب املالئمة هلا يف التعليم والتهذيب ،بام يتفق مع
العقل السليم.
إذا فطم الصبي عن الرضاع بدئ بتأديبه ورياضة أخالقه قبل أن هتجم
عليه األخالق اللئيمة ،فإن الصبي تتبادر إليه مساوئ األخالق ،فام متكن منه
من ذلك غلب عليه فلم يستطع له مفارقة».
هذه هي نظرية تكوين العادة وصعوبة اإلقالع عنها .وأغلب املسلمني
عىل هذا الرأي ،وهلم يف ذلك حكم مشهورة مثل»:التعليم يف الصغر كالنقش
عىل احلجر» .إىل غري ذلك.
وقد رأينا القابيس أيضا ينصح بتكوين العادات احلسنة منذ الصغر منها
املبادرة بتعليم الصبي الصالة.
«فإذا اشتدت مفاصل الصبي واستوى لسانه ،وهتيأ للتلقني ،ووعى
سمعه أخذ تعليم القرآن وصور له حروف اهلجاء .ولقن معامل الدين.
وابن سينا هنا يرجع بالذاكرة إىل نفسه حني كان صبيا صغريا ،فأحرض
معلم القرآن ،ومل يبلغ العارشة من عمره حتى أتى عىل القرآن يف كثري من
األدب ،كام ذكر يف سرية حياته.

فهو يريد أن ينشئ أبناء املسلمني عىل الصورة التي نشأ هو عليها،
وال جيد يف ذلك حرجا أو مطعنا ،وهلذا أقر هذه الطريقة التي تبدأ بتعليم
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القرآن والكتابة ،كام جرت العادة يف الكتاتيب.
ويرى ابن سينا «أن يروي الصبي الرجز ثم القصيد» .وهذا االهتامم الشديد
بالشعر والنص عليه ،دليل عىل عناية ابن سينا بالفن وأثره يف النفس ،وقد كان
ابن سينا شاعرا نظم القصيدة العينية يف النفس ،وله قصيدة يف املنطق ،وأرجوزة
يف الطب ،وعدة قصائد يف الزهد وغري ذلك فال غرابة أن حيث عىل تعليم الشعر.
ومن رأي ابن سينا أن يكون التعليم مجيعا يف الكتاب ،ال فرديا عىل مؤدب
خاص .وكانت عادة األغنياء واألرشاف اختاذ املؤدبني ألوالدهم.
«ألن انفراد الصبي الواحد باملؤدب أجلب لضجرمها» ،و»ألن الصبي عن
الصبي ألقن ،وهو آخذ ،وبه آنس».
ووجود الصبي مع غريه من الصبيان «أدعى إىل التعلم والتحزم فإنه يباهي
الصبيان مرة ويغبطهم مرة ويأنف عن القصور عن شأوهم مرة .ثم إهنم يرتافقون
ويتعاوضون الزيارة ويتعاوضون احلقوق ويتكارمون .وكل ذلك من أسباب
املباراة واملباهاة واملساجلة واملحاكاة ،ويف ذلك هتذيب ألخالقهم وحتريك هلممهم
ومترينلعاداهتم.
وليس يف هذا الكالم جديد عام ذكر القابيس الذي حبذ املخايرة بني الصبيان
وأجاز اختاذ العريف ملا يف ذلك من فائدة يف ختريج الصبيان.
وإنام اجلديد النصيحة ألبناء الطبقة الرفيعة أن يتصلوا بأبناء الشعب يف
الكتاتيب مما يدل عىل تأصل الروح الديمقراطية يف قلب ابن سينا .ومل يكن ابن
مسكويه عىل هذا الرأي ألن رسالة تأديب األحداث التي نقلها يف كتابه إنام تصف
تعليم صبيان اخلاصة فقط .وينرصف الرأي فيها إىل املؤدب وتلميذه ،ال للمعلم
وصبيانه.
وقيمة املعلم عند ابن سينا يف خلقه وسريته ،لذلك ينبغي أن يكون« :عاقال،
ذا دين ،بصريا برياضة األخالق ،حاذقا بتخريج الصبيان ،وقورا رزينا .بعيدا عن
اخلفة والسخف ،قليل التبذل واالسرتسال بحرضة الصبي».
ورأي ابن سينا يف العقوبة ال خيرج عام هو معروف عند فقهاء املسلمني،
__  20  

وعام ذكر القابيس ،فهو ينصح بالرتهيب والرتغيب ،واإليناس واإلحياش،
واحلمد مرة والتوبيخ مرة أخرى ،والرضب بعد اإلرهاب الشديد.
وهنا نقف قليال عند رأي جديد البن سينا مل يسبقه إليه أحد يف اإلسالم،
وهو من اآلراء احلديثة يف الرتبية وعلم النفس .ذلك هو مسايرة ميول الصبي،
ثم توجيه الصبي إىل الصناعة أو املهنة التي تتفق مع ميوله.
ذلك أنه «ليس كل صناعة يرومها الصبي ممكنة له مواتية ،لكن ما شاكل
طبعه وناسبه ،وأنه لو كانت اآلداب والصناعات جتيب ،وتنقاد بالطلب
واملرح دون املشاكلة واملالءمة ،إذن ما كان أحد غفال من األدب وعاريا من
صناعته ،واذن ألمجع الناس كلهم عىل اختيار أرفع وأرشف الصناعات».

«وينبغي ملدبر الصبي إذا رام اختيار الصناعة أن يزن أوال طبع الصبي
ويسرب قرحيته ،وخيترب ذكاءه فيختار له الصناعات بحسب ذلك».
ولكن ابن سينا مل يوضح لنا طريقة اختيار الذكاء ،وميزان الطبع
والقرحية ،ولعله ترك ذلك لفراسة املعلم ورأيه .بينام اجلديد يف علم النفس
احلديث هو ابتكار اختبارات الذكاء ،واختبارات الشخصية.

الدكتور األهواين يف كتابه «الرتبية يف رأي القابيس»

ابن سينا :أبو عيل احلسني ( 428 - 370هـ) يعرف بالرئيس نظرا لسعة
علمه ومشاركته بل وتفوقه يف كل العلوم املعروفة يف عرصه ،فقد كان فيلسوفا
وطبيبا وأديبا ورياضيا ،ألف كتبا كثرية يف الفلسفة والطب ،فكان له صيت
امتد يف كل األقطار العربية ،وعرفه الفرنجة كأحد أساطني العلامء املسلمني
فتقلوا عنه يف كل امليادين التي ألف فيها ،وخاصة الفلسفة والطب.
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مترين

ما رأيك يف وصية الفيلسوف بأن يكون املعلم رزينا وقورا يتجنب
االسرتسال بحرضة الصبي؟
ابحث يف هذا الكتاب عن نص غريب يتعرض لفضائل التعليم اجلامعي
واقرن ما جتده فيه من آراء بفكرة الرئيس ابن سينا.
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بيان الطريق يف رياضة الصبيان يف أول نشأهتم
ووجه تأديبهم وحتسني أخالقهم

اعلم أن الطريق يف رياضة الصبيان من أهم األمور وأوكدها.

والصبي أمانة عند والديه .وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من
كل نقش وصورة ،وهو قابل لكل ما نقش ،ومائل إىل كل ما يامل به إليه .فإن
عود اخلري وعمله نشأ عليه وسعد يف الدنيا واآلخرة ،وشاركه يف ثوابه أبواه،
وكل معلم له ومؤدب ،وإن عود الرش وأمهل إمهال البهائم شقي وهلك،
وكان الوزر يف رقبة القيم عليه والوايل له.
ِ
ين َآمنُوا ُقوا َأن ُف َسك ُْم َو َأ ْهلِيك ُْم نَار ًا﴾.
وقد قال اهلل عز وجلَ ﴿ :يا َأ ُّ َيا ا َّلذ َ
ومهام كان األدب يصونه عن نار الدنيا ،فبأن يصونه عن نار اآلخرة أوىل،
وصيانته بأن يؤدبه ويعلمه حماسن األخالق وحيفظه من قرناء السوء وال
يعوده التنعم ،ال حيبب إليه الزينة والرفاهية فيضيع عمره يف طلبها إذا كرب
فيهلك هالك األبد.
بل ينبغي أن يراقبه من أول مرة فال يستعمل يف حضانته وإرضاعه
إال امرأة صاحلة متدينة تأكل احلالل ،فإن اللبن احلاصل من احلرام ال بركة
فيه ،فإذا وقع عليه نشوء الصبي انعجنت طينته من اخلبث فيميل طبعه إىل ما
يناسب اخلبائث.

ومهام رأى فيه خمايل التمييز فينبغي أن حيسن مراقبته ،وأول ذلك ظهور
أوائل احلياء ،فإنه إذا كان حيتشم ويستحيي ويرتك بعض األفعال فليس ذلك
إال إلرشاف نور العقل عليه ،حتى يرى بعض األشياء قبيحا وخمالفا للبعض
فصار يستحيي من يشء دون يشء ،وهذه هدية من اهلل تعاىل إليه وبشارة تدل
عىل اعتدال األخالق وصفاء القلب ،وهو ميرس بكامل العقل عند البلوغ،
فالصبي املستحيي ال ينبغي أن هيمل بل يستعان عىل تأديبه بحيائه أو متييزه.
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وأول ما يغلب عليه من الصفات رشه الطعام فينبغي أن يؤدب فيه مثل
أال يأخذ الطعام إال بيمينه ،وأن يقول عليه بسم اهلل عند أخذه .وأن يأكل مما
يليه ،وأن ال يبادر إىل الطعام قبل غريه ،وأن ال حيدق النظر إليه وال إىل من
يأكل ،وأن ال يرسع يف األكل .وأن جييد املضغ ،وأن ال يوايل بني اللقم ،وال
يلطخ يده وال ثوبه ،وأن يعود اخلبز القفار يف بعض األوقات حتى ال يصري
بحيث يرى األدم حتام ،ويقبح عنده كثرة األكل بأن يشبه كل من يكثر األكل
بالبهائم ،وبأن يذم بني يديه الصبي الذي يكثر األكل ويمدح عنده الصبي
املتأدب القليل األكل ،وأن حيبب إليه اإليثار بالطعام وقلة املباالة به والقناعة
بالطعام اخلشن أي طعام كان.
وأن حيبب إليه من الثياب البيض دون امللون واالبريسم ،يقرر عنده
أن ذلك شأن النساء واملخنثني من الرجال يستنكفون منه ويكرر ذلك عليه.
ومهام رأى عىل صبي ثوبا من ابريسم أو ملون فينبغي أن يستنكره ويذمه،
وحيفظ الصبي عن الصبيان الذين عودوا التنعم والرفاهية ولبس الثياب
الفاخرة ،وعن خمالطة كل من يسمعه ما يرغبه فيه.
فإن الصبي مهام أمهل يف ابتداء نشوئه خرج يف األغلب رديء األخالق
كذابا حسودا رسوقا نامما حلوحا ذا فضول وضحك وكياد وجمانة ،وإنام حيفظ
عن مجيع ذلك بحسن التأديب.
ثم يشتغل يف املكتب فيتعلم القرآن وأحاديث األخبار وحكايات
األبرار ،وأحواهلم لينغرس يف نفسه حب الصاحلني ،وحيفظ من األشعار التي
فيها ذكر العشق وأهله ،وحيفظ من خمالطة األدباء الذين يزعمون أن ذلك من
الظرف ورقة الطبع ،فإن ذلك يغرس يف قلوب الصبيان بذور الفساد.

ثم مهام ظهر من الصبي خلق مجيل وفعل حممود فينبغي أن يكرم عليه
وجيازى عليه بام يفرح به ويمدح بني أظهر الناس ،فإن خالف ذلك يف بعض
األحوال مرة واحدة فينبغي أن يتغافل عنه وال هيتك سرته وال يكاشفه
وال يظهر له أنه يتصور أن يتجارس أحد عىل مثله ،والسيام إذا سرته الصبي
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واجتهد يف إخفائه .فإن إظهار ذلك عليه ربام يفسده جسارة حتى ال يبايل
باملكاشفة ،فعند ذلك إن عاد ثانيا فينبغي أن يعاقب رسا ويعظهم األمر فيه ويقال
هلم :إياك أن تعود بعد ذلك ملثل هذا وأن يطلع عليك يف مثل هذا فتفتضح بني
الناس ،وال تكثر القول عليه بالعتاب يف كل حني فإنه هيون عليه سامع املالمة
وركوب القبائح ويسقط وقع الكالم من قلبه ،وليكن األب حافظا هيبة الكالم
معه فال يوبخه إال أحيانا ،واألم ختوفه باألب وتزجره عن القبائح.
وينبغي أن يمنع من النوم هنارا فإنه يورث الكسل وال يمنع منه ليال.
ولكن يمنع الفرش الوطيئة حتى تتصلب أعضاؤه وال يسمن بدنه فال يصرب
عىل التنعم ،بل يعود اخلشونة يف الفرش وامللبس واملطعم.
وينبغي أن يمنع من كل ما يفعله يف خفية فإنه ال خيفيه إال وهو يعتقد أنه
قبيح ،فإذا ترك تعود فعل القبيح.
ويعود يف بعض النهار املشية واحلركة والرياضة حتى ال يغلب عليه الكسل.
ويعود أال يكشف أطرافه وال يرسع امليش ،وال يرخي يديه بل يضمهام
إىل صدره.
ويمنع من أن يفتخر عىل أقرانه بيشء مما يملكه والده أو بيشء من
مطاعمه ومالبسه أو لوحه ودواته ،بل يعود التواضع واإلكرام لكل من
عارشه والتلطف يف الكرم معهم ..
وينبغي أن يعود أن ال يبصق يف جملسه وال يتمخط وال يتثاءب بحرضة
غريه وال يستدير غريه وال يضع رجال عىل رجل ،وال يضع كفه حتت ذقنه
وال يعمد رأسه بساعده فإن ذلك دليل عىل الكسل .ويعلم كيفية اجللوس
ويمنع كثرة الكالم ويبني له أن ذلك يدل عىل الوقاحة وأنه فعل أبناء اللئام،
ويمنع اليمني رأسا  -صادقا كان أو كاذبا  -حتى ال يعتاد ،وأال يتكلم إال
جوابا وبقدر السؤال ،وأن حيسن االستامع مهام تكلم غريه ممن هو أكرب منه
سنا ،وأن يقوم ملن فوقه ويوسع له املكان وجيلس بني يديه ويمنع من لغو
الكالم وفحشه .ومن اللعن والسب ،ومن خمالطة من جيري عليه لسانه يشء
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من ذلك يرسي ال حمالة من قرناء السوء ،وأصل تأديب الصبيان احلفظ من
قرناء السوء.
وينبغي إذا رضبه املعلم إال يكثر الرصاخ والشغب وال يستشفع بأحد
بل يصرب ويذكر له أن ذلك دأب الشجعان والرجال ،وأن كثرة الرصاخ دأب
املامليك والنسوان.
وينبغي أن يؤذن له بعد االنرصاف من الكتاب أن يلعب لعبا مجيال
يسرتيح إليه من تعب املكتب بحيث ال يتعب يف اللعب ،فإن منع الصبي من
اللعب وإرهاقه إىل التعلم دائام يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغص عليه العيش،
حتى يطلب احليلة يف اخلالص منه رأسا.

وينبغي أن يعلم أن طاعة والديه ومعلمه ومؤدبه ومن هو أكثر منه سنا
من قريب وأجنبي ،وأن ينظر إليهم بعني اجلاللة والتعظيم وإن يرتك اللعب
بني أيدهيم ،ومهام بلغ سن التمييز ،فينبغي أال يسامح يف الطهارة والصالة
ويؤمر بالصوم يف بعض أيام رمضان ،وجينب لبس الديباج واحلرير والذهب
ويعلم كل ما حيتاج إليه من حدود الرشع.
اإلحياء للغزايل.

الغزايل 505 - 450( :هـ) حجة اإلسالم أبو حامد الغزايل من مفكري
اإلسالم األفذاذ .اشتغل بالتعلم والتأليف .كتابه «إحياء علوم الدين» يتضمن
نخبة آرائه يف فلسفة الدين.
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مالحظات

نالحظ يف هذا النص إحلاح الفيلسوف عىل أمهية حياء الطفل واالعتامد
عليه يف تربيته .وإنام يقصد الفيلسوف حب النفس الطبيعي عند كل األحداث
يف سن معينة .وبوسعنا أن نبتدئ مما قاله املفكر اإلسالمي يف هذا املوضوع
لنراجع معلوماتنا حول حياة الطفل العاطفية وأثرها يف تربيته ،راجعني إىل
الكتب الدراسية يف علم النفس.

مترين

يتضمن املقال نصائح شاملة يف طريقة تربية الطفل .فهل تستطيع أن
تستخرج العبارات التي تتعلق برتبيته اخللقية وتناقش الوسائل العملية التي
نصح هبا الفيلسوف عىل ضوء ما تعرفه من آراء حديثة ،وبالنسبة للظروف
التي تغريت منذ عرصه؟

__  27  

فصل يف وجه الصواب يف العلوم
وطريق إفادته

اعلم أن تلقني العلوم للمتعلمني إنام يكون مفيدا إذا كان عىل التدريج
شيئا فشيئا وقليال فقليال يلقى عليه أوال مسائل كل باب من الفن هي أصول
ذاك الباب ،ويقرب له يف رشحها عىل سبيل اإلمجال ،ويراعي يف ذلك قوة
عقله ،واستعداده لقبول ما يرد عليه ،حتى ينتهي إىل آخر الفن .وعند ذلك
حيصل له ملكة يف ذلك العلم ،إال أهنا جزئية وضعيفة ،وغايتها أهنا هيأته لفهم
الفن وحتصيل مسائله .ثم يرجع إىل الفن ثانية .فريفعه يف التلقني عن تلك
الرتبة إىل أعىل منها ،ويستويف الرشح والبيان ،وخيرج عن اإلمجال ،ويذكر له
ما هنالك من اخلالف ووجهه ،إىل أن ينتهي إىل آخر الفن ،فتجود ملكته .ثم
يرجع به وقد اشتد ،فال يرتك عويصا وال مهام وال مغلقا إىل وضحه ،وفتح له
مقفله ،فخلص من الفن وقد استوىل عىل ملكته .هذا وجه التعليم املفيد ،وهو
كام رأيت إنام حيصل يف ثالث تكريرات ،وقد حصل للبعض يف أقل من ذلك
بحسب ما خيلق له ويتيرس عليه.

وقد شاهدنا كثريا من املعلمني هلذا العهد الذي أدركناه ،جيهلون طرق
التعليم وإفادته ،وحيرضون املتعلم يف أول تعليمه املسائل املقفلة من العلم،
ويطالبونه بإحضار ذهنه يف حلها ،وحيسبون ذلك مرانا عىل التعليم وصوابا
فيه ،ويكلفونه وعي ذلك وحتصيله .وخيلطون عليه بام يلقون له من غايات
الفنون ومبادئها .وقبل أن يستعد لفهمها .فإن قبول العلم واالستعدادات
لفهمه تنشأ تدرجييا ،ويكون املتعلم أول األمر عاجزا عن الفهم باجلملة
إال يف األقل ،وعىل سبيل التقريب واإلمجال ،باألمثلة احلسنة ،ثم ال يزال
االستعداد فيه يتدرج قليال قليال بمخالفة مسائل ذلك الفن وتكرارها
عليه ،واالنتقال فيها من التقريب إىل االستيعاب الذي فوقه حتى تتم امللكة
يف االستعداد ثم يف التحصيل ،وحييط به بمسائل الفن .وإذا ألقيت عليه
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الغايات يف البدايات وهو حينئذ عاجز عن الفهم والوعي ،وبعيد عن
االستعداد له كل ذهنه عنها ،وحسب ذلك من صعوبة العلم يف نفسه،
فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله ،ومتادى يف هجرانه .وإنام أتى ذلك من سوء
التعليم .وال ينبغي للمعلم أن يزيد متعلمه عىل فهم كتابه الذي أكب عىل
التعليم منه بحسب طاقته ،وعىل نسبة قبوله للتعليم ،مبتدئا كان أو منتهيا .وال
خيلط مسائل الكتاب بغريها حتى يعيه من أوله إىل آخره ،وحيصل أغراضه،
ويستويل منه عىل ملكة هبا ينفذ يف غريه ،ألن املتعلم إذا حصل ملكة ما يف
علم من العلوم استمد هبا لقبول ما بقي ،وحصل له نشاط يف طلب املزيد
والنهوض إىل ما فوق ،حتى يستويل عىل غايات العلم .وإذا خلط عليه األمر
عجز عن الفهم ،وأدركه الكالل ،وانطمس فكره ،ويئس من التحصيل،
وهجر العلم والتعليم .واهلل هيدي من يشاء.

وكذلك ينبغي لكم أن ال تطولوا عىل املتعلم يف الفن الواحد بتفريق
املجال ،وتقطيع ما بينها ،ألن ذلك ذريعة إىل النسيان وانقطاع مسائل الفن
بعضها من بعض ،فيعرس حصول امللكة بتقريبها .وإذا كانت أوائل العلم
وأواخره حارضة عند الفكر جمانبة للنسيان ،كانت امللكة أيرس حصوال،
وأحكم ارتباطا ،وأقرب صبغة ،ألن امللكات إنام حتصل بتتابع الفعل
وتكراره .وإذا تنويس الفعل تنوسيت امللكة الناشئة عنه .واهلل علمكم ما مل
تكونوا تعلمون.
ومن املذاهب اجلميلة ،والطرق الواجبة يف التعليم ،أن ال خيلط املتعلم
علامن معا .فإنه حينئذ قل أن يظفر منهام ملا فيه من تقسيم البال ،وانرصافه
عن كل واحدة منهام إىل تفهم اآلخر ،فيستغلقان معا ويستصعبان ويعود منها
باخليبة .وإذا تفرغ الفكر لتعلم ما هو بسبيله ،مقترصا عليه ،فربام كان ذلك
أجدر بتحصيله .واهلل سبحانه وتعاىل املوفق للصواب.
ابن خلدون
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مالحظات

قد نفاجأ عندما نقرأ عند ابن خلدون أفكارا كأحدث ما وصل إليه
املربون .لكن فيلسوفنا ببرصه النافذ ،ومالحظاته القوية ،أدرك حقائق
أساسية يف التعلم :وهي أن التدرج رضوري ،وأن احلقائق ال تثبت يف الذهن
إال بالتكرار .وإن كان الفيلسوف يويص بثالث تكرارات فقط ،فإن الباحثن
العرصيني أثبتوا بالتجربة أن اجلامعة املدرسية العادية ال يفهم كل أفرادها إال
بعد عرش تكرارات.

وامللكة التي يتحدث عنها الكاتب هي قوة الفكر عىل الترصف يف العلم
املدروس واستعامله استعامال صاحلا.

وننبه إىل قوله .. « :حسب ذلك من صعوبة العلم ،فتكاسل عنه،
وانحرف عن قبوله» .فهو يشري إىل مبدأ ثان يف التعليم ،وهو تشجيع الطالب
بتيسري الدراسة عليه .فإن من الواضح جدا أن الطالب رسعان ما يمل إذا مل جيد
يف عمله لذة التحصيل التي تكافئه عىل ما بذل من جهد ،وتدفعه لالستمرار
يف العمل.

مترين

ما رأيك يف الفقرة األخرية من هذه املقالة؟ أترى أن واجب املعلم أال يعلم
إال فنا واحدا يف نفس الوقت؟ وهل يمكن أن نفعل ما يويص به الفيلسوف
هنا؟ وملاذا يف حالتي النفي واإلثبات؟
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الرتبية السلبية

أو أجرس هنا أن أعرض أعظم قواعد الرتبية وأمهها وأكثرها نفعا؟ ليس
هذا كسبا لوقت .بل ضياع له ،ويا أهيا القارئون من الناس ،اغفروا يل بدعي،
البد من البدع عند إمعان النظر ،ومهام تقولوا ،فإنني أفضل أن أكون رجل
بدع عىل أن أكون رجل مبترسات ،وأشد أدوار احلياة خطرا هو ما يقع بني
الوالدة والثانية عرشة من السن ،ففي هذا الدور تنبت األضاليل والعيوب
من غري أن يكون من األدوات يف اليد ما يقىض معه عليها ،ومتى أتت األداة
كانت اجلذور من التأصل ما ال يمكن معه استئصاهلا ،أجل ،لو قفز األوالد
من الثدي إىل سن الرشد بغتة ألمكن أن تكون الرتبية التي يعطوهنا مالئمة
هلم ،غري أن النشوء الطبيعي يقيض بمنحهم تربية ختتلف عن هذه متاما ،ومن
الواجب أال يزعج الذهن قبل نمو قابليته ،وذلك أنه إذا ما كان أعمى مل يستطع
أن يرى الشعلة التي تقدموهنا إليه ،وال أن يتبع يف حقل األفكار الوسع طريقا
بلغ العقل من ضعف رسمها ما ال تكاد العيون معه أن تبرصها.
وجيب أن تكون الرتبية األوىل سلبية فقط ،فال تقوم عىل تعليم الفضيلة
واحلقيقة مطلقا بل عىل وقاية القلب من العيب وروح اخلطأ ،وإذا كنتم
قادرين عىل عدم صنع يشء وعدم تركه يصنع شيئا ،إذا كنتم قادرين عىل قيادة
تلميذكم إىل سن الثانية عرشة سليام عصبيا من غري أن يستطيع التفريق بني
يده اليمنى ويده اليرسى ،فإن قوة اإلدراك فيه تنفتح للعقل ،وهو ،إذ يكون
خاليا من املتبرسات والعادات ،فإنه ال يكون فيه ما يقاوم أثر رعايتكم ،وهو
ال يلبث أن يصري بني أيديكم أحكم الناس ،وأنتم إذ تبدأون بعدم صنع يشء
تكونون قد أتيتم برتبية ذات إعجاز.

وقاوموا العادة حتسنوا صنعا دائام تقريبا ،وبام أنه ال يراد أن جيعل من
الولد ولد بل أستاذ .فإن اآلباء واملعلمني مل يروا من العجلة قط أن يعزز
ويصلح ويعنف ويدارى وهيدد ويوعد ويعلم ويناظر ،وافعلوا خريا مما
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يفعلون ،وكونوا عىل صواب ،وال تربهنوا مع تلميذكم عىل اإلطالق ،محال
له عىل االستحسان ما ال يروقه عىل اخلصوص ،وذلك ألن سوق العقل
يف كل وقت ،هكذا ،إىل األمور املستكرهة ال يؤدي إىل غري عد العقل مهال
وسقوط خطوته باكرا يف نفس مل تبلغ من احلال ما تدرك معه أمره ،ودربوا
بدنه وأعضاءه وحواسه وقواه ،ولكن دعوا ذهنه خليا ألطول مدة ممكنة،
واخشوا مجيع املشاعر السابقة للحكم يف تقدرهيا .واحجزوا االنطباعات
الغريبة وقفوها وحولوا دون وقوع الرضر ،وال تستعجلوا اخلري مطلقا ،وذلك
ألنه ليس هكذا إال عند إلقاء العقل نورا عليه ،وعدوا كل تأجيل فائدة ،فمن
الغنم الكبري أن يتقدم إىل احلد من غري أن خيرس شيئا ،ودعوا الولودية تصنع
يف األوالد ،وأخريا ،هل يكون بعض الدروس نافعا هلم؟ احرتزوا من إعطائه
اليوم إذا كان تأخريه إىل الغد ال يسفر عن خطر.
ويوجد اعتبار آخر يؤيد فائدة املنهاج ،وهو ميل الولد اخلاص الذي
جيب أن يعرف جيدا ليعلم أي نظام خلقي يالئمه ،فلكل نفس جبلتها اخلاصة
التي جيب أن حيكم يف أمر النفس وفقها ،واملهم يف نجاح كل عناية أن يقوم عىل
هذه اجلبلة دون غريها ،ويا أهيا الرجال من ذوي البصائر ارقبوا الطبيعة طويال
وامعنوا النظر يف تلميذكم قبل أن تقولوا كلمة له ،ودعوا بذرة سجيته تبدو
طليقة ،وال تلجؤوه إىل أي أمر حتى تروه عىل حقيقته ،أو تظنون أنه يضيع
دور احلرية هكذا؟ كال ،سينتفع به عىل أحسن حال ،ذلك ألنكم ستتعلمون
عدم إنفاق ثانية إذا كان الوقت ثمينا ،وذلك بدال من كونكم إذا ما بدأتم
بالعمل قبل أن تعرفوا ما جيب أن تعرفوا ما جيب أن يفعل قام عملكم عىل
املصادفة ،وأمكن أن ختدعوا ووجب أن تعيدوا رسم اخلطأ ،وستكونون أكثر
ابتعادا عن اهلدف كلام زادت رسعتكم يف الوصول إليه ،وال تفعلوا ،إذن
كالبخيل الذي خيرس كثريا لكي ال خيرس شيئا ،وضحوا يف الدور األول بزمن
ستسرتدونه مع الربا يف دور آت من العمر ،وذلك كالطبيب احلكيم الذي ال
يعطي الوصفات بطيش عند أول نظرة ،والذي يدرس مزاج املريض قبل أن
يفرض عالجا ،أجل ،إنه يبدأ بمداواته متأخرا ،ولكنه يشفيه عىل حني يقتله
الطبيب املستعجل كثريا.
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ولكن أين نضع هذا الولد لتنشئته مثل موجود فاقد احلس كتمثال آيل؟
أنمسكه يف كرة القمر أم يف جزيرة قفر؟ أو نقصيه عن مجيع البرش؟ أفال يكون
له يف العامل ،باستمرار مظهر أهواء اآلخرين ومقاهلم؟ وخادمه ،حتى مؤدبه
الذي لن يكون ملكا مع ذلك كله؟
هذا االعرتاض قوي متني ،ولكن هل قلت إن الرتبية الطبيعية عمل
سهل؟ ويا أهيا الناس! هل أعد مذنبا إذا كنتم قد جعلتم صعبا كل ما هو
صالح؟ أشعر هبذه املصاعب ،وأعرتف هبا ،وهي مما ال يذلل عىل ما حيتمل،
ولكن مما ال مراء فيه دائام أننا بسعينا يف اجتناهبا نتجنبها إىل حد حيتمل ،ولكن
مما ال مراء فيه دائام أننا بسعينا يف اجتناهبا نتجنبها إىل حد ما ،وأبدي ما جيب
أن حياول للوصول إىل اهلدف ،وال أقول أن من املمكن بلوغه ،وإنام أقول إن
الذي يدنو منه أكثر من سواه يكون أحسن توفيقا.
جان جاك روسو (ترمجة عادل زعيرت)
يف كتابه (اميل)
مالحظات
كلمة املبترسات تعني األحكام التي نصدقها بالتقليد دون أن نمعن فيها
النظر ونعرف مكاهنا من احلقيقة.
بدعة روسو حينام يدعو إىل وجوب إضاعة املريب الوقت بدل حماولة
ربحه قد حتري حقيقة .لكننا عندما نقرأ كالم الفيلسوف ،ونتدبره نجد أن
ترسع املعلم يف النتائج قد تؤدي به إىل حتميل الطفل ما ال يطيق ،وقد تؤدي
به إىل ملس احلقائق ملسا خفيفا دون أن يتأكد من أن التالميذ استفادوا من
تعليمه .عىل أن روسو يذهب ببدعته بعيدا وينحو هبا منحى مثاليا إذ يؤكد
أن الرتبية األوىل ينبغي أن تكون سليمة ،مهها األول أن جتنب الطفل العادات
االجتامعية الفاسدة مبدئيا حسب عقيدته .وواضح أن الرتبية السلبية كام
يريدها املريب الكبري ال تتيرس يف عرصنا املنبني عىل املقتضيات االقتصادية
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حيث يتعني عىل املريب أن يبلغ بالناشئ ،درجة من املعرفة النظرية والعملية
يف ظروف معلومة وأجل حمدود .عىل أن اجلدير بالتأمل يف نصنا هو قول
الكاتب« :إذا ما بدأتم بالعمل قبل أن تعرفوا ما جيب أن يفعل ،قام عملكم
عىل املصادفة» ،ويف هذا حكمة كثرية يستفيد املعلم من االهتداء هبا يف تعليمه.
فإنه إذا تريث ومل يبدأ العمل إال بعد أن يتأكد من الغاية التي هيدف إليها كان
الوقت الذي (أضاعه) يف الرتبية وقتا استعمل استعامال حكيام.

مترين

اعط أمثلة حمدودة تطبق فيها بدعة روسو القائلة أن أكرب القواعد الرتبوية
بأرسها هي أن يضيع املريب الوقت ال أن يربحه.
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علم النفس وفن الرتبية

ان اختامر األفكار الذي نالحظه يف األوساط الرتبوية كان يف صالح علامء
النفس .املعلمون الذين يرغبون يف اكتساب تربية مهنية كاملة .وحياولون أن
يبارشوا أعامهلم التي تتطلبها مهمتهم ،اضطروا بطبيعة احلال للتوجه إىل علم
النفس أكثر فأكثر ،ليجدوا فيه إيضاحات حول املبادئ األساسية الرتبوية.

بعيد جدا عن فكريت أن أنكر عىل علم النفس الصفات التي جعلته يبعث
آماال كبرية يف نفس املربني ،فهو والشك يفيدهم كثريا ،ومع ذلك فإنني جد
خائف أن يفاجأ الكثريون منكم ،بعد مسامريت البسيطة ،عندما يقفون عىل
النتائج العملية .وبعبارة أخرى ،فأنا لست واثقا من أنكم ال تنتظرون من هذا
العلم معونة هو عاجز عن تقديمها إليكم .ولن يكون يف ذلك عجب .ألننا
شاهدنا محاسا كثريا ،أسست معامل ،وخلقت كرايس جديدة يف اجلامعات،
وأخرجت جمالت وامتأل اجلو بالضجات فكانت النتيجة أن كلمة علم النفس
اجلديد تذكر يف كثري من األحيان بأفكار غريبة غري واضحة.

يلزم ،من أول األمر ،أن أزيل سوء التفاهم الناشئ من استعامل عبارة
علم النفس اجلديد .رأيي املتواضع أنه ليس هنالك علم نفس يستحق أن يسمى
جديدا .ليس هنالك إال علم النفس العتيق الذي ظهر مع لوك مع ما أضيف
إليه من ترشيح الدماغ واحلواس ونظرية النشوء واالرتقاء زيادة عىل املبتدعات
الدقيقة فيام يتعلق باالختبار الداخيل .كل هذا ،بل جله ،ال يمكن أن حيور لرييض
حاجات املريب .النظريات األساسية وحدها يمكن أن تفيد بعض اليشء ،هذه
النظريات التي ليست جديدة إذا استثنينا نريظة النشوء واالرتقاء.

وأضيف أن من الغلط الفادح الظن بأن من املمكن أن نستنتج من علم
النفس علم قوانني العمليات العقلية ،نظريات وطرقا يمكن تطبيقها مبارشة يف
قاعة الدرس .علم النفس علم بمعنى الكلمة ،والرتبية فن .والفنون ال تنحدر
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أبدا من العلوم مبارشة ،إنام توجه العلوم بواسطة عقل دقيق حيسن استعامل
أفكاره األصيلة.
املنطق مل يعلم أحدا كيف يفكر تفكريا قويام قط ،وعلم األخالق ،إن
كان يوجد علم أخالق ،مل حيسن سرية أحد أبدا ،كل ما تستطيع العلوم أن
تفعله هو تنبيهنا إىل ما نرتكبه من أغالط ،وإيقافنا عندما نخطئ يف التعليل
أو نسيئ سريتنا .متكننا العلوم من نقد أنفسنا ،ونحن عىل بينة من األمر كلام
غلطنا .العلم حدد املدى الذي توضع فيه قواعد الفن ،وحيدد القوانني عام
ينبغي أن يدخل يف هذا اإلطار .النجاح بالنسبة هلذا املريب الذكي ،يوجد يف
هذا املنهاج ،وبالنسبة لذلك املريب الذكي يوجد يف طريق أخرى ،لكن كليهام
ينبغي أال يتعدى احلدود املخطوطة.
فن الرتبية نحذقه يف القسم بنوع من احلدس وباملالحظة اللطيفة لألعامل
واملعطيات التي توجد يف الواقع .إذا كان رجل الفن عاملا نفسانيا أيضا ،كام
كانت احلال عند هاربرت ،فإن الرتبة وعلم النفس يسريان جنبا إىل جنب،
األوىل ال حتيد أبدا عن الثانية .يسريان مزدوجني دون أن خيضع أحدمها
لآلخر .وكل طريقة تربوية جيب أن تكون متفقة مع علم النفس .لكن هذا
ال يعني أن هذه الطريقة وحدها هي املستوفية هلذا الرشط .كثري من األنظمة
املختلفة يمكن أن تكون سواء يف احرتام القوانني النفسية.
معرفة هذه القوانني ليست إذن كافية كل الكفاية لتكوين مرب جيد .جيب
يف كل األحوال ،أن يملك املرء موهبة خاصة ،وحسا دقيقا ،وخربة يستطيع معها
أن جيد أحسن الطرق للكالم والعمل أمام التلميذ .وامللكة التي ختولنا استنباط
نفس الطفل ،وهذا احلس الرضوري يف احلاالت العارضة ،هو ألف الفن
الرتبوي وياؤه ،وعلم النفس ال يساعدنا بوجه من الوجوه عىل استكشافهام.
والواقع أن علم النفس وكل األنظمة الرتبوية املبنية عليه يشبه إىل حد
ما علم احلرب .أي يشء أبسط أو أكثر وضوحا من مبادئ هذين العلمني؟
فكل ما يطلب منك أن تعلمه أثناء احلرب هو أن تدفع بعدوك إىل  ...فان
التعاون يصبح غري ممكن .والرتبية حتقق هذا التنوع الرضوري ،حتى
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موقف ال ترتكه احلواجز الطبيعية أن ينفلت منه ،حتى إذا جعلته يظن أنك
ستبتعد عنه ثنيت عله بقوات متكاثرة .وكذلك األمر يف الرتبية ،جيب أن
تضع تلميذك يف حالة بحيث هيتم بموضوع تعليمك حتى يفرغ ذهنه من كل
املواضيع األخرى .عند ذلك اطلع عليه بعلمك بطريقة مؤثرة لكي يتذكره
إىل آخر حياته .وأخريا امأل ذهنه برغبة يف االطالع عاتية ،لكي يبحث عن
املعارف الناجتة واملتعلقة بموضوعك .هبذه املبادئ النرية لن يرجع املعلم يف
قسمه والقائد يف حومة احلرب اال بالفوز واالنتصار .لكن عقول خصومنا
متنوعة بشكل عجيب فينبغي أن نحتاط هلذا ،ان عقل الطفل يفلت من يدك
بنفس الرسعة التي يفلت هبا عقل رئيس اخلصوم بالنسبة للقائد العايل .إنه
من الصعب عىل املريب وعىل رئيس اجليش أن يعرفا ما يريده خصمهام وما
يفكر فيه ،ما يعرفه وما ال يعرفه .احلذر واحلدس وحدمها يساعدان يف هذه
املواقف ،ال البيداغوجية وال العلوم االسرتاتيجية.
لكن إذا كان استعامل املبادئ السيكولوجية سلبيا أكثر منه إجيابيا فينبغي
أال نستخلص أهنا عديمة الفائدة .فهي تضيق والشك ،ميدان التجارب
والصعوبات .وهكذا يمكن أن نعرف مقدما إذا كنا نفسانيني ،عيوب بعض
الطرق .سيجنبنا علم النفس بعض األخطاء ،وسيمكننا عىل األخص من
تصور هدفنا تصورا مطابقا للحق .وزيادة عىل هذا فإننا نثق ثقة أكرب بالطريقة
التي يظهر لنا أهنا ثابتة نظريا وعلميا .وبصفة خاصة ،فإن استقاللنا يزداد قوة
كام يزداد اهتاممنا اتقادا عندما نرى الطفل من زاويتني خمتلفتني ،فكأنام يعرض
عىل أعيننا مشهد مفصل لرتكيب اخلصم الذي ينبغي أن ننترص عليه .وعندما
نتناول تالميذنا باحلس الدقيق ،واحلدس الرتبوي نجد أنفسنا قادرين يف نفس
الوقت ،عىل تصور العنارص الباطنية الغريبة التي تتكون منها آليته العقلية .كل
مرب ينبغي ،طبعا ،أن حياول معرفة تالميذه معرفة حدسية وتفصيلية.
وليام جيمس
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مالحظات
قد نستغرب كالم فيلسوفنا عندما نقرأ السطور األوىل من هذا الكالم
ونتساءل كيف أمكن أن ينفي ما لعلم النفس من أمهية بالنسبة للمريب .لكن
إذا مضينا يف القواعد ومتعنا يف كالمه وجدناه ،عىل العكس ،يؤكد أمهية علم
النفس .وإنام بدأ الكاتب ببعض النقد ألنه عاش فرتة أصبح فيها علم النفس
موضة يتسابق املربون يف إظهارها ،فيبالغون يف إطراء فضائل النفس وينسبون
إليه مزايا تطبيقية ال يعطيها يف الواقع.
بدأ الكاتب بنقد الكلمة االصطالحية (علم النفس اجلديد) وزعم
باستثناء نظرية التطور ،ال يوجد علم نفس جديد منذ عهود لوك إال بعض
اإلضافات اجلانبية .ولعلنا اليوم نحار أمام هذا التأكيد بعد أن مىض أكثر
من نصف قرن عىل عهد كاتبنا .فقد تقدم علم النفس تقدما رسيعا وازدادت
املعلومات التي تكونه نصاعة وضبطا بفضل التجارب العلمية الدقيقة التي
أصبحت املعني الوحيد ملعرفة نفسية الطفل.
عىل أن هذا ال ينايف ما كتبه جيمس من أن علم النفس إنام يضع اإلطار
الذي يتحرك فيه فن الرتبية .وإن هذا العلم ال يغني عن خربة املعلم الشخصية
وقابليته لالستفادة من حدسه وتطلعه العاطفي للطفولة .وجدير بالتايل
املقارنة البديعة التي وضعها صاحبنا بني املريب والقائد العسكري ،إذ ال يستفيد
كل واحد منهام بصفة إجيابية إال بالقوة الشخصية األصيلة .أما علم النفس
والعلوم االسرتاتيجية فإنام هي بمثابة القانون الذي حيدد املنهاج ويوضحه
ويمنع من الوقوع يف الزلل.

مترين

لنأخذ مثاال تطبيقيا :يقول علم النفس ،إن عقل الطفل الصغري يستعني
عند كسب املعرفة باحلدس احليس .بني كيف يكون هذا القانون قانونا سلبيا
فقط ،وبني ما ينبغي أن يفعله املريب للعمل اإلجيايب داخل إطاره.
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الرتبية والسلوك

وبعد التمحيص ،يظهر أن الرتبية تتلخص يف تنظيم قدرات اإلنسان
وتنظيم قواه السلوكية التي متكنه من العيش يف وسطه االجتامعي والطبيعي.
وإن كل شخص مل يتلق الرتبية جيد نفسه تائها كلام وجد نفسه يف وضعية
غري عادية .وعىل العكس من ذلك ،فإن الشخص الذي تلقى تربية حقيقية
يستطيع ،يف الواقع ،أن يترصف ترصفا حكيام حتى يف الوضعيات التي مل يسبق
له أن جرهبا .وما ذلك إال بفضل األمثلة التي يستقيها من ذاكرته ،وبفضل
األفكار املجردة التي يملكها عقله .وبكلمة واحدة فإننا لن نجد للرتبية تعريفا
أحسن من هذا« :الرتبية تنظيم العادات املكتسبة وتنظيم امليول إىل العمل».

وها أنا ذا أوضح فكريت ،أنا وأنت شخصان أعطى كل واحد منا
تربية خاصة ،ويف هذه اللحظة تظهر آثار تربيتنا يف سلوكنا املختلف .لست
أستطيع مطلقا ،نظرا لرتبيتي الفنية املهنية ،ونظرا إىل اإلثارة التي يتسبب يل
فيها حضورك ،أن أبقى جالسا ساكتا ال أعمل شيئا .فإن شيئا ما حيدثني
بأنه من املنتظر أن أتكلم وأن أمتم مسامريت هذه .وأن أعضاء نطقي يبعثها
باستمرار تيار يمر من عيني عرب عقيل مسببا حركايت عندما أتكلم ،وشكل
هذه احلركات وترتيبها حيددمها نوع الرتبية التي نلتها ثمرة لسنوات عديدة
قضيتها يف الدراسة والتعليم .ومن جهة أخرى يمكن أن يظهر ألول نظرة
أن سلوكك سلبي قارص عىل التلقي .لكن استامعك إىل عمل يثبت أن
لك سلوكا حمددا وتوترات عضالت جسمك موزعة بصفة خاصة أثناء
استامعك .فلرأسك وعينك وضع مميز ،كام قلت سابقا فمن املمكن أن
يفهم كل منكم كالمي يف هذه املسامرة فهام خاصا ،ويؤوله تأويال خاصا يف
الوضعيات التي تعرتضه .وهكذا احلال فيام يتعلق باإلحساسات التي حتدث
للتالميذ .فيجب أن تتعودوا اعتبار هذه اإلحساسات وسائل متكن الطفل من
امتالك قدرات سلوكية عاطفية ،أو اجتامعية ،او طبيعية ،أو فنية ،أو صوتية
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إىل آخره .فإذا فرغنا من هذا فإنكم ستكونون مستعدين لتقبلوا ،بصفة عامة.
وبدون أن تشقوا الشعرات إىل ارباع ،الفكرة البيولوجية القائلة بأن العقل صنع
لغاية عملية .هذه الفكرة ستتناسب مع اجلزء األكرب من مهمتكم الرتبوية.

وإذا بحثنا ما هو املثل األعىل يف الرتبية السائدة يف األقطار املختلفة
وجدنا أن الناس جممعون يف كل البقاع عىل أنه تنظيم القدرات لغاية سلوكية،
ويظهر ذلك بوضوح تام يف أملانيا ،حيث يعرتف املسؤولون أن غاية الرتبية
العليا هي جعل الطالب آلة تستطيع أن تتقدم باملخرتعات العلمية .اجلامعات
األملانية فخورة بعدد االختصاصيني الشبان الذين تنتجهم يف كل سنة .وليس
كل هؤالء دائام ذوي قدرة عقلية جد شخصية ،لكنهم كثريا ما حثوا عىل
البحث العلمي حتى إن أستاذهم يستطيع تكليفهم بتهيئ أطروحة يف التاريخ
أو يف علم اللغات ،أو تكليفهم بعمل يف املخترب مكتفيا باإلشارة إىل أحسن
طرق البحث ،وسيتقدمون بعدئذ مستقلني ،مستعملني اآلالت .مسرتشدين
باملراجع بحيث حيصلون أثناء الشهور املقررة ،حقيقة خفية جديدة تستحق
أن تضاف إىل تراث املعرفة البرشية .وال حيكم يف أملانيا ،عىل امكانيات حامل
الشهادات إال باعتبار قدرته عىل النجاح يف البحوث العلمية.

أما يف انكلرتا ،فيمكن أن يظهر ألول وهلة ،أن غاية التعليم العايل إنتاج
أفراد قادرين بصفتهم الطبيعية ،لتنمية ما يمكن أن يسمى بالقوة العلمية
الديناميكية .حيكى أن الدكتور جويت أجاب شخصا سأله عام تفعله أكسفورد
بطالهبا« :يمكن ألكسفورد أن تعلم اجلنتلامن االنجليزي كيف جيب أن يكون
اجلنتلامن االنجليزي» .وإذا سألت عن كلمة اجلنتلامن حتدث إليك املجيب
عن السرية والسلوك .اجلنتلامن جمموعة من ردود الفعل اخلاصة ،خملوق له
لوك واضح رسم مقدما لكل وضعيات احلياة العملية.
وليام جيمس
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وليام جيمس ،)1910 - 1840( :فيلسوف أمريكي تأثر بآثار الفلسفة
االنجليزية .اشتهر بنظرياته الربكامتية التجريبية يف الرتبية ،أي الرتبية التي
هتدف إىل غايات عملية .من علامء النفس السابقني ومن اتباع روسو يف اعتبار
أن علم النفس ينبغي أن ينري الطريق لفن الرتبية.
مالحظات

النص الذي بني أيدينا سهل واضح ،فهو يتضمن أمثلة تطبيقية ألثر
الرتبية يف السلوك الفردي ،ويمكن أن يزداد النص وضوحا إذا ما تذكرنا
أن الكاتب أبو املبدأ الربكاميت يف الرتبية ،فهو يف هذا املقال يرجع ،دائام ،إىل
غايات الرتبية ليبني أهنا ،مع اختالف الناس واملكان ،هتدف إىل تنظيم العادات
املكتسبة وامليول إىل العمل).
مترين

هل تظن أن فلسفتنا التعليمية هتدف إىل غايات عملية .بني ما هي هذه
الغايات؟ وما تفعله يف قسمك لرتبية أطفالك وإعطائهم سلوكا حمددا.
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الرتبية يف نظر عامل االجتامع

لكي نحدد مدلول الرتبية ،جيب أن نعترب األنظمة الرتبوية ،احلارضة
منها والقديمة ،ونعرف الصفات املشرتكة بينها .وجمموع هذه الصفات يكون
التعريف الذي نبحث عنه.

وقد بينا ،حتى اآلن ،عنرصين :لكي تكون هناك تربية البد أن يتقابل
جيالن ،جيل من الراشدين وجيل من الناشئة .والبد أن يكون عمل أولئك
واقعا عىل هؤالء ،ويبقى لنا أن نعرف طبيعة هذا العمل.
ليس هنالك عىل وجه التقريب ،جمتمع له نظام تربوي إال ولنظامه
مظهران  ..فهو يف آن واحد موحد ومتعدد.

متعدد ألن بوسعنا أن نعتقد أن يف كل جمتمع من أنواع الرتبية املختلفة
بقدر ما يف هذا املجتمع من بيئات ،وإذا كان املجتمع مكونا من طبقات فإن
الرتبية ختتلف باختالف الطبة ،وإن تربية الربمهان مل تكن كرتبية طبقة الصدر.
وهكذا ففي العصور الوسيطة كان الفرق شديدا بني تربية الغالم النبيل الذي
كان ينال حظا كبريا من فنون الفروسية وبني تربية العامة الذين كانوا يتلقون
يف املدرسة القروية مبادئ هزيلة يف احلساب والغناء والنحو .وحتى اليوم ألسنا
نرى أن الرتبية ختتلف باختالف الطبقات االجتامعية ،وحتى اختالف اجلهات
اجلغرافية؟ فرتبية املدينة ليست كرتبية البادية ،وتربية ذوي اليسار ليست كرتبية
العامة .يمكن القول إن هذا النظام ال تقره األخالق ،وإنه من البقايا التي لن
تلبث أن تزول .ومن السهل الدفاع عن هذه الفكرة .واضح أن تربية أطفالنا
جيب أال تكون رهنا باملصادفات التي جتعل مساقط رؤوسهم هنا أو هناك،
وجتعلهم يولدون يف هذه األرسة أو تلك .لكن حتى لو وجد الضمري اخللقي
املعارص اإلرضاء الذي ينتظره يف جعل الرتبية متشاهبة .حتى لو أصبحت الوراثة
العمياء ال تتحكم ،إىل حد بعيد ،يف مصري األطفال ،فإن تنوع املهن املعنوي يكون
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سببا يف تنوع بيداغوجي كبري .كل مهنة ،يف الواقع تكون بيئة خاصة تتطلب
ملكات خاصة ،ومعارف خاصة ،ويسود فيها نوع من األفكار ونوع من
العادات وطريقة خاصة يف تقدير األشياء واحلكم عليها ،وبام أن الطفل جيب
أن يعد للوظيفة التي يشغلها ،فإن الرتبية ابتداء من سن معني ،ال يمكن أن
تبقى واحدة بالنسبة لكل األطفال الذين تطبق عليهم .هلذا نرى الرتبية ،يف كل
البالد املتحرضة ،متيل أكثر فأكثر إىل التنوع والتخصص ،وهذا التخصيص
يصبح أكثر تبكريا يوما عن يوم .وليس االختالف الذي ينشأ هبذه الطريقة
راجعا ،كام هو الشأن يف االختالفات التي حتدثنا عنها ،إىل تفاوت ظامل ،لكنها
مع ذلك ال تقل عنها ابتعادا ،لكي نجد تربية متساوية تساويا تاما ومتعادلة،
جيب أن نرقى إىل جمتمعات ما قبل التاريخ حيث مل يكن يوجد أي تباين .ذلك
أن هذه املجتمعات ال تكاد متثل إال حلظة منطقية يف تاريخ اإلنسانية .وأيا ما
كانت أمهية هذه الرتبيات املتخصصة ،فإهنا ليست كل الرتبية .بوسعنا أن نقول
إهنا ال تكفي يف حدا ذاهتا ،وأينام الحظناها ،وجدنا أهنا ال تتشعب بعضها عن
بعض إال ابتداء من نقطة معينة تكون دوهنا مندجمة موحدة ،كل هذه الرتبيات
ترتكز عىل أساس مشرتك .ال يوجد شعب ليس عنده من األفكار والعواطف
واألعامل ما ينبغي أن تلقنه الرتبية لكل األطفال ،بدون استثناء وكيفام كانت
الطبقات االجتامعية التي ينتمون إليها ،حتى حيث يكون املجتمع منقسام إىل
طبقات مغلق بعضها يف وجه بعض ،وهي عندئذ أساسية ،واحدة بالنبسة لكل
األفراد .وإذا كانت لكل طبقة ولكل أرسة آهلة خاصة ،فيوجد إىل جانبها آهلة
عامة يعرتف هبا كل الناس ويتعلم كل األطفال كيف يعبدوهنا .وبام أن هذه
اآلهلة تشخص نوعا من العواطف ووجهة نظر خاصة يف فهم العامل واحلياة،
فال يمكن أن يتعلم املرء طرق العبادة دون أن يتأثر ،يف نفس الوقت ،بمختلف
العادات الذهنية التي تتعدى نطاق احلياة الدينية بمعناها الضيق .هكذا كان
املسخرون والعامة وذوو اليسار والنبالء يف العصور الوسيطة يتلقون نفس
الرتبية املسيحية  ...يف جمرى تارخينا تكونت جمموعة من األفكار حول
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الطبيعة البرشية وحول أمهية ملكاتنا بنسبة بعضها إىل بعض ،وحول احلق
والواجب ،واملجتمع والفرد ،والتقدم والعلم ،والفن إىل آخره .وجمموع هذه
األفكار هو أساس تفكرينا الوطني .وكل تربية سواء منها تربية الغني والفقري،
الرتبية التي تكون للمهن احلرة والتي هتيء للوظائف الصناعية هتدف إىل نقش
هذه األفكار يف الضامئر.
نتيجة هذه املالحظات هي أن كل جمتمع يكون لنفسه فكرة عن املثل
األعىل لإلنسان .وعن املصري الذي ينبغي أن يؤول إليه سواء من الناحية
العقلية واجلسمية واخللقية ،هذا املثل األعىل متشابه ،إىل حد كبري ،يف نظر كل
املواطنني ،وإنام خيتلف ،يف نقطة معينة ،بحسب البيئات اخلاصة التي يشتمل
عليها كل جمتمع .وهذا املثل األعىل ،املوحد ،املتنوع ،هو حمور الرتبية.
وظيفة الرتبية إذن تكون عند الطفل:
 - 1عددا من الصفات اجلسمية والعقلية التي يعتربها جمتمعه رضورية
لكل أعضائه.
 - 2عددا من الصفات اجلسمية والعقلية التي تعتربها فئته االجتامعية
اخلاصة (الطبقة أو الطائفة أو األرسة أو املهنة) رضورية أيضا يف كل الذين
ينتمون إليها .هكذا نجد ،أن املجتمع بكامله وكل بيئة اجتامعية خاصة،
سبب يف حتديد مثل هذه املثل العليا التي حتققها الرتبية .املجتمع ال يستطيع
أن يعيش اال إذا وجد بني أفراده تشابه كاف .والرتبية حتيي هذا التشابه
وتقويه عندما تغرس يف نفس الطفل الصفات املشرتكة اجلوهرية التي
تتطلبها احلياة االجتامعية .ومن جهة أخرى ،إذا مل يكن ثم بعض التنوع .فإن
التعاون يصبح غري ممكن ،والرتبية حتقق هذا التنوع الرضوري ،حني تتنوع
هي بنفسها وتتخصص .وكلام وصل املجتمع إىل درجة من التقدم تنعدم
معها التفرقات املبنية عىل الطوائف والطبقات ،فرض هذا املجتمع تربية
أساسية أكثر وحدة .وإذا تنوع العمل يف نفس الوقت ،خلق املجتمع ،عند
األطفال ،استعدادات مهنية متنوعة تظهر بعد أن ينال هؤالء األطفال قاعدة
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من األفكار والعواطف املشرتكة .إذا كان املجتمع يف حرب مع املجتمعات
املجاورة ،حاول أن يكون العقول وفق نموذج وطني قومي .وإذا كانت
املنافسة الدولية عىل أساس سلمي سعى املجتمع يف تكوين أفراد ذوي صفات
أكثر عموما وأكثر إنسانية .ليست الرتبية إذن ،بالنسبة للمجتمع إال وسيلة
هييئ هبا يف نظر األطفال الظروف الالزمة حلياته .وسنرى ،فيام بعد أن من
صالح الفرد أن خيضع هلذه احلاجات.

ونصل إذن إىل الصيغة التالية :الرتبية عمل توقعه األجيال الراشدة عىل
األجيال التي ملا تنضج للحياة االجتامعية .غايتها أن تبعث يف الطفل وتنمي
فيه عددا من الصفات اجلسمية والعقلية واخللقية يتطلبها منه املجتمع السيايس
بكامله والبيئة التي سينتمي إليها.
دوركهايم

مالحظات

املريب ال يستطيع أن ينتهي يف عمله إىل نتيجة ذكية إذا قطع النظر عن
املجتمع وحاجاته ومل ينظر إىل الطفل ،ذلك ألن جتريد الطفل من جمتمعه غري
ممكن ،وألن تربية الطفل خاضعة لألفكار السائدة يف جمتمعه .ويستفيد املريب
كثريا إذا فهم وظيفته من خالل معرفته ملجتمعه ،ألنه عندئذ يستطيع وهو
يعرف الغاية التي هيدف إليها بالضبط ،أن يوجه عمله وينوعه بالطرق التي
تكفل له بلوغ هذا اهلدف ،ويف كالم كاتبنا مالحظات مهمة فيام يتعلق بوحدة
الرتبية وتنوعها بحسب نظام املجتمعات والدرجات التي وصلت إليها يف
سلم التقدم .ينبغي أن نالحظ:

 - 1ان الكاتب مل يعترب إال الرتبية بمعناها املحدود ،أي تأثري الراشد
تأثريا مقصودا عىل الطفل ،فهو مل يتحدث عن التأثريات التي يتعرض هلا
الطفل يف البيت والشارع ،وال للتجارب العفوية التي جيرهيا مع رفاقه
(أثناء اللعب مثال) رغم ما هلذين من أمهية يف حتديد الصفات العقلية
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واخللقية واجلسمية التي تكون لديه عندما يكرب .وسبب ذلك أن عامل االجتامع
ال هيتم إال بالظواهر االجتامعية العامة تاركا لعامل النفس مهمة البحث يف
انفعاالت الطفل مع جمتمعه وما ينشأ عن هذه االنفعالت من أثر عىل تربية
الطفل.
 - 2أن الكاتب مل حيدد النقطة التي ختطو فيها الرتبية من الرتبية العامة
األساسية إىل الرتبيات اخلاصة املتنوعة .وذلك ألن فرتة الرتبية اخلاصة تقرص
أو تطول بسبب إحلاح احلاجة عىل املجتمع لتكوين االختصاصيني أو عدم
إحلاحها .واجلدير باملالحظة أنه كلام تقدم املجتمع يف سلم احلضارة ،وتيرست
أحواله املادية ،ازدادت فرتة الرتبية العامة املشرتكة طوال ،وازدادات الرتبيات
اخلاصة تفرعا كام نشاهد يف هذا العرص.

مترين

حاول أن تقول ما هي الصفات اجلسمية والعقلية واخللقية التي ترمي
الرتبية املغربية إلكساهبا األطفال ،وأن تبني الدواعي يف مغرب اليوم التي
حددت للرتبية أهدافها.
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نقد لبعض تعريفات الرتبية

استعملت كلمة «الرتبية» يف بعض األحيان استعامال واسعا للتعبري عن
جمموع التأثريات التي يمكن أن حتدثها الطبيعة أو الناس عىل ذكائنا أو عىل
إرادتنا .يقول ستيوارت مل بأهنا تشتمل عىل «كل ما نعمله من تلقاء أنفسنا
وكل ما يعمله الناس من أجلنا رغبة يف تقريب طبيعتنا من نقطة الكامل .ويف
معناها العام تشتمل عىل املعلوالت غري املبارشة التي توقعها عىل طبع الناس
وملكاهتم عوامل هلا غايات أخرى كالقوانني ،ونوع احلكم ،والفنون الصناعية،
بل حتى األحداث املحسوسة التي ال ختضع إلرادة االنسان ،كاملناخ والرتبة.
واملوقع اجلغرايف» ،لكن هذا التعريف شمل معطيات متباينة بحيث ال يمكن
أن نعرب عنها بكلمة واحدة دون أن نكون عرضة للخلط .تأثريات األشياء عىل
الناس خمتلفة بوسائلها وغاياهتا عن تأثري الناس بعضهم يف بعض .وتأثري أفراد
اجليل الواحد بعضهم يف بعض خيتلف عن تأثري الراشدين يف الصغار ،وهذا
التأثري األخري هو الذي هيمنا هنا ،وبالتايل فمن الالئق أن نخصص للتعبري عنه
كلمة «تربية».
لكن ماهي حقيقة هذا التأثري اخلاص؟ أعطيت أجوبة خمتلفة عن هذا
السؤال ،ويمكن حرصها يف نموذجني رئيسيني.

يرى كانت أن «غاية الرتبية هي تنمية كل فرد إىل درجة الكامل التي
يمكن أن يبلغها» .لكن ما معنى الكامل؟ كثريا ما قالوا إنه النمو املنسجم لكل
امللكات البرشية .إعطاء كل القدرات التي فينا أقىص درجة يمكن أن نبلغها
من الكامل ،وحتقيق هذه القدرة حتقيقا كامال دون أن يرض نمو بعضها نمو
البعض اآلخر  ...أليس هذا مثال بلغ من السمو الدرجة القصوى؟

لكن إذا كان هذا النمو املنسجم الزما ومرغوبا فيه إىل حد ما ،فليس من
املمكن حتقيقه كله .وذلك ألنه يتعارض مع قاعدة أخرى للسلوك البرشي
ليست دونه حتمية  ...وهذه القاعدة تأمرنا باالنكباب عىل عمل معني
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والتخصص فيه .ال يمكننا وال ينبغي لنا أن نقبل مجيعا عىل نفس العمل ألن
لكل ،حسب استعداداته ،وظائف خمتلفة ينبغي أن يقوم هبا ،وأن ينسجم معها.
مل نخلق كلنا للتفكري ،فالبد من رجال ذوي حساسية وإقبال عىل العمل.
وأيضا ينبغي أن يوجد رجال يشتغلون بالتفكري ،لكن الفكر ال يمكن أن ينمو
إال ذا صدر عن احلركة وحدد ميدان نشاطه ،كام أنه ال ينمو يف الشخص املقبل
إقباال تاما عىل العمل اخلارجي إال حني يعرض عن هذا العمل ..
وأقل من هذا إرضاء لنا التعريف النفعي الذي يرى أن مهمة الرتبية
«جعل الفرد آلة لسعادته وسعادة أمثاله» (جيمس ميل) ألن السعادة يشء
شخيص يف جوهره يقدرها كل شخص حسب رأيه .مثل هذه الصيغة ترتك
غاية الرتبية غري حمددة .وبالتايل الرتبية نفسها ،ألهنا ترتك ذلك إىل التحكامت
الفردية .حتى إن سبنرس حاول تعريف السعادة تعريفا موضوعيا :هو يرى
أن رشوط السعادة الكاملة هي احلياة الكاملة .لكن ماذا ينبغي أن نفهم من
كلمة احلياة؟ إذا كان األمر يتعلق فقط باحلياة املحسوسة فيمكن أن نقول :ما
هي األشياء التي البد منها لتحقيقها ،فهي تفرتض وجود توازن بني اجلسم
ووسطه .وبام أن اجلسم والوسط معطيات تقبل التحديد فإن العالقة بينهام
أيضا تقبل التحديد .لكننا ال نعرب هبذه الطريقة إال عن احلاجيات احليوية
املبارشة .أما يف نظر االنسان ،وباألخص اإلنسان املعارص ،فإن هذه احلياة
ليست هي احلياة ،نطلب من احلياة شيئا آخر غري جمرد قيام أعضائنا بوظائفها
قياما عاديا عىل وجه التقريب .العقل املثقف يفضل االستغناء عن احلياة إذا
اقتىض األمر االستغناء عن اللذات العقلية .حتى من وجهة النظر املادية كل
ما يزيد عىل احلاجات الرضورية يستعيص عىل التحديد .إن «عيار احلياة»
كام يقول االنجليز ،أو احلد األدنى الذي يظهر أننا ال نستطيع النزول دونه،
خيتلف كثريا حسب الظروف واألوساط والزمان .ما كنا نعتربه أمس كافيا،
يظهر لنا اليوم دون مقام االنسان كام نفهم هذا املقام يف الوقت احلارض .وكل
يشء يدعونا لالعتقاد بأن طلباتنا يف هذا الباب ستستمر صاعدة.
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وهنا نمس النقد العام الذي تتعرض له تعريفاتنا ،ونقطة االنطالق
هو احلكم بأن هنالك تربية مثالية كاملة تصلح لكل الناس دون تفريق ،هذه
الرتبية العاملية الوحيدة هي التي جيد صاحب النظريات يف تعريفها.
دوركهايم

دوركهايم 1917 - 1858 :عامل اجتامعي فرنيس .تدخل آراءه الرتبوية
يف نطاق دراساته يف علم االجتامع .وملخصها أن الرتبية ظاهرة اجتامعية
ختتلف باختالف املجتمعات ،وأن املجتمع هو الذي يوجه الرتبية ويكيفها
لتجيب حاجياته ،فينبغي أن هتتم الرتبية قبل كل يشء بتهيئ الناشئ ليندمج
يف جمتمعه.

مترين

حاول أن تضيف إىل التعاريف التي ذكرها الكاتب تعريفا جيمع بني
الغايات املثالية والنفعية واالجتامعية.
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تعليم البنات

وتتم هذه احللقة يف إلزام التعليم بإرشاك البنت إىل جانب الولد يف هذه
الفضيلة .وقد أفرد القابيس هذا املبدأ هلا ،واعرتف بحقها يف التعليم وهو يقرر
ذلك يف سبيل الدين ،ألن املؤمنني واملؤمنات مكلفون مجيعا بنص القرآن .وال
تتيرس معرفة الدين إال بنوع من التعليم.
ومل يكن تعليم املرأة يف اإلسالم بدعة .فاملعروف أن كثريا من النساء
نبغن يف العلم واألدب والشعر ،وجاء ذكرهن يف كتب اآلداب والتاريخ،
ولكن املسألة هي الزام تعليمهن ال عىل سبيل الزينة بل عىل الوجوب الديني،
فإذا أفتى الفقهاء بوجوب تعليمهن بأسانيد دينية ،فليس ما يمنع من تعليمهن
كام يتعلم الصبيان .وليس ما يمنع من ذهاهبن إىل الكتاتيب يف الصغر .فانتشار
التعليم يف البنات روح جديد مل يكن معهودا يف الزمن األول لالسالم ،فهو
أن عددا قليال يعد عىل أصابع اليد الواحدة من النساء كن يعرفن القراءة
والكتابة :واألمر يف ذلك يشبه عدد الرجال الذين كانوا يقرأون ويكتبون
عندما أقبل اإلسالم.
عن البالذري( :قال النبي للشفاء بنت عبد اهلل العدوية من رهط عمر
ابن اخلطاب :أال تعلمني حفصة رقية النملة كام علمتها الكتابة؟) وكانت
الشفاء كاتبة يف اجلاهلية.
ثم عدد البالذري بعض النساء الكاتبات منهن( :حفصة زوج النبي،
وأم كلثوم بنت عقبة ،وعائشة بنت سعد التي قالت :علمني أيب الكتاب).
هذا ما كان من شأن املتعلامت يف فجر اإلسالم ،وقد استمرت هذه السنة
متبعة جيال بعد جيل ،فكان األمراء يعلمون بناهتم يف داخل القرص ،وجيلبون
هلن املعلمني واملؤدبني.
ونستدل مما كتبه القابيس أن البنات كن يتعلمن يف الكتاتيب حيث قال:
« ومن صالحهم ومن حسن النظر هلم أال خيلط بني الذكران واإلناث،
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وقد قال سحنون :أكره للمعلم أن يعلم اجلواري وخيلطهن مع الغلامن
ألن ذلك فساد هلن) .واختالط اجلنسني يف التعليم من املسائل الشائكة التي
واجهها العامل من قديم الزمان ،وال زال يواجهها حتى اآلن يف العرص احلارض.
واألقوال يف هذه املسألة متضاربة ،هل نجمعهام يف التعليم ،أم نفصل بينهام
وأي األوقات أنسب لفصلهام؟

واخلشية من فساد البنات الختالطهن بالذكور جعلت الكثريين
يعلموهنن عىل حدة .قال القايض عياض يف كتاب ترتيب املذاكرة« :ومن سرية
عيسى ابن مسكني يف غري مدة قضائه أنه إذا أصبح قرأ حزبا من القرآن ثم
جلس للطلبة إىل العرص .فإذا كان بعد العرص ،دعا بنيه وبنات أخيه يعلمهن
القرآن والعلم» .ويبقى أن الفقهاء ،ومنهم القابيس قرروا تعليم البنات
للرضورة الدينية .وكان البنات يتعلمن فعال ،إما يف قصور األغنياء ،وهم
القادرون عىل استحضار املؤدبني ،وإما يف الكتاتيب لعامة الشعب وبذلك
ساد مبدأ إلزام التعليم.

ونقول إن االنرصاف يف العصور املتأخرة عن تعليم البنت يرجع إىل ما
سبق أن ذكرناه من اخلوف من فساد البنت إذا تعلمت إىل جانب الولد مما أدى
يف هناية األمر إىل االمتناع عن تعليم البنت يف الكتاتيب .والسبب الثاين هو
النصح بعدم تعليم البنت الكتابة واخلط خشية فسادها أيضا .ويف ذلك يقول
القابيس« :وسالمتها من تعلم اخلط أنجى هلا».

والقابيس يعرب عن روح العرص الذي بدأ قبل ذلك ،واستمر إىل أن
قىض عىل املرأة باالنزواء داخل جدران البيت ،وقبل زمان القابيس نجد هذا
ُرووهن الشعر،
الرأي منترشا .قال اجلاحظ« :ال تعلموا بناتكم الكتابة ،وال ت
ُ
وعلموهن القرآن ،ومن القرآن سورة النور».

الدكتور األهواين يف كتابه «الرتبية عند القابيس»
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مالحظات

وقف الناس اليوم عند فكرة تعليم البنت واتفقوا عىل وجوب تأديبها
وذلك لدواع سياسية واجتامعية واقتصادية .غري أن األمر مل يكن كذلك
فيام مىض ،فقد كان حظ املرأة من التعليم ،وحرماهنا منه ،رهنا بالفكرة التي
يتصورها الرجل عنها ،وباملكانة االجتامعية التي حتتلها املرأة يف قومها.
لكن مشكلة اختالط اجلنسني يف املدرسة ال زال موضوع جدال نظرا
لالعتبارات الدينية واخللقية التي يعتربها املسؤولون عن الرتبية كل حسب
بالده وتقليده.

مترين

أعط أمثلة لرتبية البنت كيف ختضع للدواعي التي حتدثنا عنها

ماذا تقول يف اختالط البنني والبنات يف املدرسة وهل قرأت بعض ما
كتب يف هذا الباب؟
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الطفل بني املجتمع املدريس واملعلم

تصل أعامل املرء بعد زمن إىل درجة من الثبات واآللية ،فتكون هذه
األعامل عنوانا عليه .وتنتسب إىل شخصه ،ويعرب عنها بالشخصية ،وجزء من
هذه األعامل يكون خلقيا ،كاألمانة والصدق إذا عرفت عن شخص معني.

ومرجع الصفات اخللقية يف تكوين الشخصية إىل املجتمع ،ألن االنسان
عىل أي احلاالت كائن اجتامعي قبل كل يشء.
واملدرسة جزء من املجتمع ،بل هي عنرص هام ،وعامل من أكرب العوامل
يف التأثري االجتامعي ،خصوصا يف املراحل األوىل من تربية الصبيان .وأول
تأثري يتلقاه الطفل يف حياته هو تأثري األشخاص الذين حييطونه ،وهم والده
وأهله يف املنزل ،فإذا شب قليال واشتد ساعده ،فإنه خيتلط بغريه من الناس
يف ذلك املحيط الضيق الذي يعيش فيه قريبا من املنزل .ومنذ سن اخلامسة أو
السادسة أو السابعة ،ينتقل الطفل إىل بيئة جديدة هي الكتاب ،حيث يبقى فيه
إىل أن يتم حفظ القرآن بأكمله ،أو حيفظ جزءا منه ،إىل جانب تعلمه القراءة
والكتابة ،وبعض النحو والعربية ،وشيئا من احلساب ،وما إىل ذلك من األمور
التي كانوا يعتربوهنا وسائل لإلحاطة بالدين.

يف هذه البيئة اجلديدة يتصل الطفل بغريه من الصبيان ممن يف مثل سنه أو
من يكربونه قليال ،ويتصل أيضا باملعلم الذي يقوم بتعليم الصبيان وتأديبهم.
وأكرب الظن أن الصبي يف مثل هذه السن الصغرية ال يزن األمور ،وال
يقدر مرامي األعامل ،وإنام يترصف ويسلك حتت وحي من املحاكاة الفطرية
يف النفس .وحماكاة احلركات واألعامل أسبق من حماكاة املعاين واآلراء.

والشخصية اجلديدة التي يتأثر هبا وحياكيها ألهنا أعظم الشخصيات
بالنسبة للصبي وبالنسبة جلميع الصبيان ،هي شخصية املعلم .فهم ال جيدون
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أمامهم إال هو ،يتعهدهم منذ الصباح الباكر سحابة النهار ،وهو الذي
يعلمهم أو يلقنهم هذه املبادئ املختلفة ،وهو الذي يرشدهم إذا حرض وقتها،
وله عليهم سيطرة شديدة تسمح له أن يرضهبم يف بعض األحيان ،فهو منهم
بمنزلة القائد .والصبيان يف هذه السن الصغرية اللينة يكونون كالعجينة التي
يسهل تشكيلها .هلذا نجد الصبيان حياكون املعلم يف كل يشء.
ومن هنا تنطبع شخصية الصبيان بطابع املعلم إىل جانب انطباعها
بشخصية زمالئهم يف الكتاب ،وبتأثري القرآن الذي يتعلمونه.

عىل أن ترصف املعلم ال يكون إال يف حدود هذه املعاين القرآنية .وقد يشذ
بعض املعلمني عن تعاليم القرآن الصحيحة ولكنهم قلة ال يعمل هلا حساب.
فاملرجع يف سلوك الصبي يكون لتأثري املعلم ،وتأثري الصبيان الذين
خيتلط هبم ،وتأثري آبائه يف املنزل ،واملرجع هلؤالء هو القرآن يف تلك البيئة
االسالمية .ومن صفات القرآن أنه كالم اهلل ،ال مبدل لكلامته ،وهو رصيح يف
كثري من املسائل األساسية يف السلوك رصاحة ال حتتمل التأويل.

مالحظات

الدكتور االهواين يف كتابه «الرتبية يف رأي القابيس»

يكون بني املربني اختالف يف النظر كلام تناقشوا يف تربية الطفل مقارنني
بني تأثري البيئة وبني تأثري املدرسة يف هذه الرتبية .ونجد من املربني من يعترب أن
السنوات األوىل يف حياة الطفل تبنى أثناءها األسس لشخصيته املقبلة ،فأي مؤثر
يتعرض له الصبي يف هذه املرحلة يكون حاسام يف تكييف مستقبله .ونجد مربني
ال يكادون يعريون للمرحلة األوىل أي اهتامم ،مومنني بام للمدرسة من قدرة
عىل تربية الطفل وتوجيهه بحيث تستطيع أن متحو كل مؤثر عداها .ونظن أن
الصواب بني الرأيني ،وأن للبيئة واملدرسة نفس األمهية يف تكوين الطفل.
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عىل أن العوامل املؤثرة يف كل من البيئة واملدرسة هم األشخاص الذين
يعايشهم الطفل وحيتك هبم فتكون الغلبة إذن ألقوى هؤالء الناس شخصية
وأقرهبم من قبل الطفل .وللمعلم مكانة خاصة بني هذه العوامل ال تضاهيه
مكانة رفقاء الطفل ،وربام ال تضاهيه أيضا حتى مكانة األبوين إذا كان املعلم
نموذجا قويا.

مترين

ماذا تفعل إذا شئت أن تصبح عامال قويا يف تكوين تالمذتك؟

ما مكان الرفاق يف حياة الطفل املدرسية ،وخارج املدرسة .وهل الحظت
أمثلة للعالقات بني رفقاء الدراسة؟
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املعلم ودراسة التلميذ

إهنم ال ينفكون يصخبون يف آذاننا كأنام يسكبون يف ِق َمع .ثم ال يسألوننا
بعد ذلك إال ترديد ما أخربونا به .وأريد أن يصلح املريب هذه العادة وأن يبدأ
عمله بتجربة قابليات الطفل حتى يكتشفها .ليفتح ذوقه لألشياء وليعلمه كيف
خيتارها ويميز بينها من تلقاء نفسه .لرييه الطريق مرة وليرتكه يبحث عنها مرة
أخرى .لست أريد أن خيرتع املعلم ويتكلم وحده ،بل أريد أن يرتك تلميذه
يتكلم أيضا .وقد كان سقراط وارسالووس يدعون تالمذهتام للحديث ثم
يتكلمون بعد ذلك (إن سلطة الذين يعلمون ،كثريا ما تثبط مهة املتعلمني) .كام
قال شيرشون .ومن احلكمة أن يطلق املعلم تلميذه جيري أمامه لريى مقدار
رسعته ويتخذ احليطة ليسايره حسب طاقته .وإنه متى مل يراع املعلم قدرة
الطالب أضاع كل جهوده ،وإن من أصعب األمور يف نظري أن جيد األستاذ
الطريق الوسط املناسبة لعقول مريديه .وليس إال ذوو اهلمم العالية من يقدر
أن يتنازل إىل مستوى عقول الصغار لكي يرشدهم .وقد جربت أن خطاي
أكثر متكنا إذا مشيت صاعدا اجلبل ال العكس.
مونتنى

مونتنى :كاتب فرنيس مشهور .ضمن كتابه (املحاوالت) آراءه ،يف
احلياة ،وصفوة جتاربه .يرى مونتنى أن احلقيقة ختتلف باختالف األفراد ،وأن
من واجب احلكيم أن يوسع أفقه حتى يقبل حقائق الناس .ومذهبه يف الرتبية
أن العلوم الغزيرة ال تنفع يف تكوين العقل شيئا إذا مل جتد ميدانا لتطبيقها يف
التجارب اليومية .وقد أمجل مذهبه الرتبوي يف قوله :إن عقال أحسن تكوينه.
خري من عقل ميلء إىل غايته.
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مالحظات

نقرأ يف النص الذي بني أيدينا وصفا شيقا للمعلم الذي يشبه تدفق كالمه
صوت سائل يسكب يف اإلناء .وإذا اعتربنا العرص الذي كتب فيه ،وجدنا أن
كالم مونتنى حيمل فكرة ثورية يف وسط املعلمني الذين كانوا يومنون بتقرير
األستاذ وحفظ التلميذ ملا يسمعه.
ويف كالم الكاتب رشح الطريقة العملية التي ينبغي أن يسلكها املعلم يف
إلقاء دروسه ،فرييد أن يدرس املعلم تلميذه له ما يناسبه ويريد أن يرتك التلميذ
يتكلم ليعرب عن أفكاره .وكل ذلك لكي يستطيع املعلم معرفة تلميذه فرياعي
قدرته فيامشيها.

مترين

ماذا يستفيد املعلم من دراسة تلميذه؟

ما رأيك يف ترك التلميذ يتكلم؟ أتظن أنك تستفيد شيئا من استامعك
للتالمذة يتكلمون؟
ما فهمت من قول الكاتب( :وقد جربت أن خطاي أكثر متكنا إذا مشيت
صاعدا اجلبل ال العكس)؟
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حب االطالع

إن فضول األطفال ليس إال رعبة يف التعلم .ويستحق هذا الفضول أن
يشجع ،ليس ذلك فقط ،ألنه ظاهرة طيبة ،بل ألنه أكرب الوسائل التي تستعملها
الطبيعة لتغطي جهلنا الطبيعي .هذا اجلهل الذي جيعلنا خملوقات محقاء تافهة
لوال وجود حافز هذا الطبع املتطلع .ولتشجيع هذه الغريزة وإبقائها يقظة
مستعدة للعمل جيب يف نظري أن نستعمل الوسائل التالية:

 - 1ال ترفض وال حتتقر أي سؤال من أسئلة التالميذ .وال تقبل أن
يسخر من هذه األسئلة .أجب التلميذ عن كل ما يسألك عنه وارشح له ما
يرغب يف فهمه حتى يتضح له كل غامض ،وذلك يف حدود ما يناسب سنه
وقدرته العقلية .وال ختلط عليه األمور بالرشوح أو األفكار التي فوق مستواه
السني ،أو بتنويع التفاسري واالبتعاد هبا عن موضوع املناقشة .الحظ يف سؤاله
النقطة التي يريد معرفتها بالضبط دون أن تنتبه إىل الكلامت التي يعرب هبا.
فإذا أرضاه جوابك ،رأيت أن أفكاره ستكرب من تلقاء نفسها .وباألجوبة
الصحيحة املناسبة تستطيع أن تقود عقله إىل أبعد مما كنت تتصور .وذلك ألن
املعرفة يرس هبا العقل كام ترس العني بالنور.

 - 2جيب أال نكتفي باإلجابة اجلدية عىل أسئلة التالميذ وتزويدهم
باملعرفة التي يرغبون يف االطالع عليها بل ينبغي أن نشجع رغبتهم يف االطالع.

 - 3إن كان من الواجب أال هنمل أسئلة التالميذ .فمن الرضوري أن
هنتم كل االهتامم بام نجيب به حتى ال يكون يف جوابنا ضاللة أو حقائق خيالية.
وأن التالميذ إن مل نفعل ،يدركون برسعة أننا هنملهم ونضللهم ،وعندئذ ال
يلبثون أن يصبحوا مهملني غشاشني ،كذابني ما داموا يالحظون أننا نتصف
هبذه الصفات القبيحة.
جون لوك يف كتابه «آراء يف الرتبية»

__  58  

جون لوك )1704 - 1632( :فيلسوف انجليزي .كان آلرائه األثر
الشديد يف النهضة الفلسفية يف القرن السابع عرش .اشتهر بآرائه يف مصادر
املعرفة حيث ينفي أن تكون املعرفة طبيعية تولد مع االنسان .وإنام مصدرها
عنده احلواس واإلدراك احليس .وقد اصطبغت آراءه الرتبوية هبذا املبدأ فأكد
أن حدود معرفتنا تكون حيث تنتهي جتربتنا .وأهم آرائه الرتبوية اخللقية عن
طريق الشعور بالرشف.

مترين

بني النتائج التي ترتتب عىل تطبيق نصائح الفيلسوف وعدم تطبيقها يف
امليدانني الرتبوي والتعليمي.
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قانون النمو التدرجيي

ونولد قادرين عىل التعلم ،ولكن غري عارفني شيئا ،وإذ تكون الروح
مقيدة بأعضاء ناقصة نصف مكونة فإهنا ال تكون شاعرة حتى بوجودها
اخلاص ،وتكون حركات املولود حديثا ورصخاته معلوالت آلية ،حمضا خالية
من املعرفة واالرادة.

ولنفرض ولدا كانت له حني والدته قامة رجل وقوته وأنه خرج من
بطن أمه تام العدة كام خرج بالس من دماغ جوييرت ،فهذا الرجل الولد يكون
كامل البالهة ،يكون نصبا متحركا ومتثاال جامدا فاقد احلس تقريبا ،فال يرى
شيئا وال يسمع شيئا ،وال يستطيع أن يدير عينيه نحو من حيتاج إىل رؤيته ،وال
يدرك شيئا خارج نفسه فضال عن أنه ال يأيت بيشء إىل عضو اإلحساس الذي
يشعر به ،وال تكون األلوان يف عينينه مطلقا ،وال تكون األصوات يف أذنه
مطلقا ،وال تكون األجسام التي يمسها عىل جسمه ،حتى إنه ال يعلم أن له
جسام منها ،وتكون مالمسة يديه يف دماغه ،وجتتمع مجيع إحساساته يف نقطة
واحدة ،وال يكون موجودا يف غري مركز احلواس ،وال يكون له غري فكرة
واحدة ،غري فكرة الذات التي يرد إليها مجيع إحساساته ،وتكون هذه الفكرة،
أو الشعور ،كل ما لديه أكثر من ولد عادي.
وال يعرف هذا الرجل ،املكون من دفعة واحدة ،أن يقف عىل رجليه
أيضا ،والبد له من مرور زمن طويل حتى يتعلم الوقوف معتدال ،ومن
املحتمل أال حياول هذا فرتى اجلسم الكبري القوي العصبي يبقى حيث هو
كاحلجر ،أو يزحف وحيبو كاجلرو.

وهو يشعر بام يف احلاجات من زعج من غري أن يعرفها ومن غري أن
يتمثل أية وسيلة لقضائها ،وال يوجد أي اتصال مبارش بني عضل املعدة
وعضل الذراعني والساقني يدفعه .حتى عند إحاطته باألغذية .إىل التقدم
خطوة ليدنو من هذه األغذية أو ليمد يده إليها ليتناوهلا ،وبام أن بدنه كان
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عىل أتم نموه ،وبام أن أعضاءه كانت عىل أكمل نشوئها ،فال يكون فيها ،من
حيث النتيجة ما يف األوالد من تربم وحركة دائمة ،فإنه قد يموت جوعا قبل
أن يتحرك طلبا لقوته ،ومهام يكن من تأمل قليل حول نظام معارفنا وتقدمها
فإنه ال يمكن أن ينكر أن هذه ،تقريبا ،هي حال اجلهل والبله الطبيعية يف
االنسان قبل أن يتعلم شيئا من التجربة أو من أمثاله.
وتعرف ،إذن ،أو يمكن أن تعرف ،النقطة األوىل التي ينطلق منها كل
واحد منا ليبلغ درجة اإلدراك العامة ،ولكن من ذا الذي يعرف احلد اآلخر؟
يتقدم كل واحد ،تقريبا ،وفق ذكائه وذوقه واحتياطاته ومواهبه وغريته وما
يتاح له من فرص ملارستها ،وال أعرف فيلسوفا بلغ من اجلرأة ما يقول معه،
هذا هو احلد الذي يمكن االنسان أن يصل إليه فال يستطيع جماوزته ،ونجهل
ما تسمح طبيعتنا أن نكونه ،ومل يقس أحد منا ما يمكن أن يكون بن انسان
وآخر من فوق ،وأية نفس ضعيفة مل ينعشها الفكر اآليت ومل خيامر زهوها
أحيانا ،وهو :ما مقدار ما صنعت وما مقدار ما يمكنني أن أصنعِ ،
ول َ يسري
نظريي إىل ما هو أبعد مما أسري؟

وأقول مكررا إن تربية االنسان تبدأ عند والدته ،وأنه يتعلم قبل أن
يتكلم أو يفهم ،وتسبق التجربة الدروس ،ويكتسب الدروس ،ويكتسب
االنسان كثريا قبل أن يعرف مرضعه ،ومما يلقى احلرية فينا معارف الناس إذا
ما تعقبنا تقدمه من ساعة والدته حتى الساعة التي انتهى إليها ،وإذا ما قسمنا
مجيع علم االنسان إىل قسمني فقلنا إن أحدمها مشرتك بني مجيع الناس وإن
اآلخر خاص بالعلامء وجدنا أن هذا صغري جدا بالنسبة إىل اآلخر ،ولكننا
ال نفكر يف املكتسبات العامة مطلقا ،وذلك ألهنا تتم من غري أن ختطر ببال
وتقع قبل سن التمييز .وذلك إىل أن املعرفة ال تالحظ إال بفروقها وأن املقادير
العامة ال يفطن إليها كام يف املعامالت اجلربية.

جان جاك روسو يف كتابه« :اميل»( ،ترمجة عادل زعيرت)
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روسو )1778 - 1712( :تعترب آراء روسو يف الرتبية املعني الرئييس
الذي تستقى منه اآلراء الرتبوية احلديثة .فقد كان لروسو فضل األسبقية
يف توضيح مبادئ الرتبية املستندة عىل احلقائق والتجربة ال عىل التخمني
الفلسفي .وتتلخص كل آراء الفيلسوف يف أن االنسان خلق خريا (كل يشء
يصنعه خالق الربايا حسن ،وكل يشء يفسد بني يدي االنسان) .فلهذا يلزم
أن حيرتم االنسان الطبيعة وهيتدي هبا ،ليخفف من رضر احلضارة االنسانية
املفسدة.

 - 1وجوب احرتام طبيعة الطفل وعدم عوقها بالعوامل اخلارجية التي
تقتضيها احلياة احلرضية كمثل القامط والرضاع الصناعي ،واإلكثار من قراءة
الكتب ألن ذلك يرصف الطفل عن استقاء علمه من الطبيعة الخ ...
 - 2مسايرة الطفل يف مراحل نموه وحسب مقدراته يف كل مرحلة.

 - 3غاية الرتبية تكوين ملكات الرجل تكوينا كامال ،تكوين اجلسم يف
املرحلة األوىل (من الوالدة إىل السنة الثانية عرشة) ،تكوين امللكات العقلية
(من السنة الثانية عرشة إىل السنة اخلامسة عرش) ،تكوين الطبع واخللق،
وهتيء املواطن (من السنة السادسة عرشة إىل السنة العرشين).

مترين

تأمل النص الذي أمامك ،ثم خلصه حماوال أن تبني الفكرة الرئيسية فيه.
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قانون االهتامم

ومع ذلك جتدين بعيدا من التفكري يف كون األوالد خالني من أي نوع
من االستدالل ،وعىل العكس أراهم جييدون االستدالل يف كل ما يعرفون
ويف كل ما يطابق مصلحتهم احلارضة واملحسوسة ،ولكن الوهم يدور حول
معارفهم بأن يعزى إليهم ما ال يمكنهم إدراكه ،وكذلك يوهم عندما يراد
جعلهم منبهني إىل اعتبارات ال يدركوهنا بأي وجه كان ،كمصلحة آنية هلم
وكسعادهتم حينام يغدون رجاال ،وكاحرتام ينالونه عندما يصريون كبارا ،أي
أمور ال معنى هلا عىل االطالق لدى هؤالء اخلالني من كل بصرية ،والواقع أن
مجيع دراسات هؤالء املخلوقات التعساء البائسني القرسية هتدف إىل أغراض
غريبة عن نفوسهم متاما ،ويمكنكم أن حتكموا فيام يستطيعون أن يعريوها من
انتباه.

ويميل املعلمون ،الذين يعرضون علينا ،يف جهاز كبري ،ما يلقون عىل
تالميذهم من معارف ،إىل استعامل لغة أخرى ،ومع ذلك فإنه يرى من
سلوكهم اخلاص أهنم يفكرون مثلام أفكر ،وذلك :ما يعلموهنم يف هناية األمر؟
يعلموهنم كلامت ،وكلامت أيضا ،وكلامت دائام ،وتراهم حيرتزون ،بني خمتلف
العلوم التي يباهون بتعليمهم إياها ،من اختيار ما يكون نافعا هلم حقا .وذلك
ألنه يكون علوم األشياء .وهذا ما ال يوفقون فيه .وإنام يكتبون هلم التوفيق
يف العلوم التي يلوح أهنا تعرف إذا ما عرفت ألفاظها كاالشعرة واجلغرافية
والتقويم واللغات ،الخ  ..أي الدراسات الكثرية البعد من االنسان ،والسيام
الولد ،فيكون من العجيب أن يوجد يشء منها يمكن أن يكون نافعا له يف
حياته ولو مرة واحدة.

جان جاك روسو يف كتابه «اميل» (ترمجة زعيرت)
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مالحظات

يف هذا النص فكرة أساسية من أفكار روسو الرتبوية ،أال وهي جعل
التعليم مرتكزا عىل اهتامم الطفل .وتعد هذه الفكرة ،وهي جزء من نظام
روسو الرتبوي الثوري ،انقالبا عىل الفكرة العتيقة السائدة يف عرصه ،والتي
كانت تعترب املناهج أهم ما يمكن أن يعاجله املريب ليحسنه وينوع وسائل
تطبيقه .فروسو يرى أن يعنى املريب بالطفل واهتاممه ،وطبيعة نموه ،وأن خيضع
املنهاج حلاجات الطفل احليوية أو بعبارة أخرى ،يريد الفيلسوف أن يكون
الطفل نفسه ،ال املنهاج ،حمورا تدور حوله جهود املربية ومهتهم ،وهلذا يصف
املحدثون آراء روسو ووقعها يف جمرى التيار الفكري الرتبوي بأهنا أحدثت
ثورة قوبرنيقية ،يشبهون االنقالب الذي أتت به ،بام جاء به قوبرنيقوس ،ذ
كان أول من اكتشف أن الشمس هي حمور جمموعتتنا الكوكبية وأن األرض
تدور حوهلا ،خالفا العتقاد السابقني أن الشمس تدور حول األرض.

مترين

إذا كنت متفقا مع الكاتب يف رأيه ،فبم تعوض الوعظ الذي يبذل للطفل
فيام خيص مصلحته اآلنية ،وسعادته حني يغدو رجال ،لكي حتثه عىل العمل
والتمسك باخللق القويم؟
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كيف نبعث اهتامم الطفل

ويقوم ضجيج حول البحث عن إصالح املناهج يف تعليم القراءة،
وخترتع مقاطع وبطاقات وتصنع من غرفة الولد قاعة طباعة .ويريد لوك أن
يعلموا القراءة بالنرد ،يا هلذا االخرتاع الرائع ! يا ملوضع الرثاء فيه! توجد
طريقة أفضل من مجع ذلك ،توجد طريقة أغفلت عىل العموم ،وهي الرغبة يف
التعلم ،فامنحوا الولد هذه الرغبة ،ثم دعوا مقاطعكم ونردكم هناك ،يصلح
له كل منهاج.

واملصلحة احلارضة هي الدافع الكبري ،وهي التي تأيت بنا إىل بعيد ساملني،
ويتناول اميل عن أبيه أو أمه أو أقربائه أو أصدقائه ،أحيانا ،بطاقات دعوة إىل
غذاء أو نزهة أو سفر عىل املاء ليشهد احتفاال عاما ،وتكون هذه البطاقات
قصرية جلية سهلة حسنة اخلط ،والبد من وجود واحد ليقرأها له ،وال يكون
هذا موجودا يف الوقت الذي يطلب فيه ،أو أنه ال يرد إىل الولد معروفا كان قد
حباه به أمس ،وهكذا يميض الوقت وتضيع الفرصة ،وأخريا تقرأ له البطاقة،
ولكن بعد األوان ،يا ليته كان يعرف القراءة وحياول قراءهتا ،جيد مساعدة تارة
وإعراضا تارة أخرى ،ويبذل وسعه ،وأخريا يفك نصف البطاقة ويرى أنه
مدعو لتناول قدشة غذا  ..وال يعرف أين ،وال مع من  ...ويا للمجهود الذي
يبذل لقراءة البقية! وال أعتقد احتياج اميل إىل مقاطع ،وهل أتكلم اآلن عن
الكتابة؟ كال ،أخجل من التلهي هبذه الرتهات يف رسالة عن الرتبية.

وأضيف الكلمة اآلتية تشتمل عىل مبدأ مهم ،وذلك أنه ينال برسعة
فائقة وعن يقني ،ما ال يستعجل نيله ،وأجدين واثقا ،تقريبا ،بأن اميل
سيعرف القراءة والكتابة متاما قبل بلوغه العارشة من سنيه ،وذلك أن مما ال
هيمني كثريا أن يعرف ذلك قبل اخلامسة عرشة من عمره ،ولكنني أفضل
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أال يعرف القراءة عىل ابتياع هذا العرفان عىل حساب كل ما يمكن أن جيعله
مفيدا ،وما فائدة القراءة له إذا ما كرهها دائام؟ (جيب أن ينتبه ،عىل اخلصوص،
إىل كون الدروس ،التي ال يزال راغبا عنها ،غري مكروهة لديه وأال يبعده منها
هذا النفور ،عند ظهوره ،بعد انقضاء الوقت الذي كان فيه أميا) .كنتليان

مالحظات

روسو (ترمجة عادل زعيرت) يف كتابه اميل

يعطينا روسو يف هذا النص مثاال لبعث اهتامم الطفل ،وليست البطاقة
التي يعجز الطفل عن قراءهتا فيتأسف جلهله ويقبل عىل التعليم إال نموذجا
للحيل املختلفة التي يمكن للمعلم أن خيرتعها ،أو للمصادفات التي يغتنمها
املعلم ،ليشعر الطفل بحاجته إىل املعرفة .عىل أن حيل املعلم ينبغي أال هتدف
إىل اخلروج عن طبيعة الطفل واالبتعاد به عن اهتامماته احلقيقة ،كام ينبغي أال
تكتيس صبغة اللعب والعبث ،فأظن أننا نتفق بسهولة مع كاتبنا عندما ينقد
نرد لوك ويعتربه مضيعة للوقت ،وما ذلك إال ألن مثل هذه الوسائل التي
نسميها مشوقة هتتم بالقرش والصورة وال تنفذ إىل احلقيقة .هذه احلقيقة هي
أن الطفل ال يستفيد من عمل إال إذا شعر يف قرارة نفسه ،بميل حقيقي إلنجاز
هذا العمل .فإذا ما أردنا أن نبدأ درسا من الدروس ،أو نشاطا مدرسيا كيفام
كان ،فينبغي أن نعمل جهدنا لنخلق يف الطفل رغبة داخلية ملشاركتنا درسنا،
غري مكتفني هبذه املكافآت التافهة التي نقدمها له عىل شكل صور أو نامذج
جذابة يلهو هبا بعض الوقت.

مترين

اعط أمثلة حمدودة لدروس معينة يف التاريخ والقراءة والكتابة واملحادثة،
وبني كيف هتيء اجلو املالئم الفتتاح درسك وكيف تبعث اهتامم تالميذك
بجزئيات الدرس.
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بعض النواحي من عقلية الطفل
إن الطفل الناشئ يظهر ضعفا يف االجتاه كلام بدأ يف عمل ،هو ذاهل
ملول ،ينسى بسهولة العمل الذي كان آخذا فيه ،أو يعافه أو يبتعد به عن نزعة
أو فكرة عابرة .وأثناء احلديث أو الرسد ينتقل من موضوع آلخر عىل طريق
املصادفة وبدون ربط األفكار .الحظ عيب اجتاهه عندما يذهب إىل املدرسة.
فهو ال يميش يف خط مستقيم كام يفعل الراشد ،لكنه يتنقل ملتويا ويقف بني
الفينة واألخرى أو يعرج عىل بعض املشاهد التي تروقه وتنسيه غايته فيذهب
من طوار إىل طوار .وعندما يكون منهمكا يف شغل ينسى كل أموره األخرى
فيسمع من ينبهه (انتبه إذن).

فهمه سطحي .الشك أنه يدرك ظواهر األشياء وأشكاهلا وألواهنا
وأبعادها وأصواهتا بام يقرب الدقة التي يدرك هبا الراشد ،والشك أن حدة
حواسه حسنة لذلك يستطيع أن حيكم ويقارن بني اإلحساسات البسيطة،
األلوان واألوزان واملقاييس بضبط ينال إعجابنا ،لكن إذا لزم األمر أن يتعدى
اإلدراك هذه اإلحساسات البسيطة ليصبح فهام حقيقيا ظهرت عالمات
ضعفه .قالوا إن الطفل مالحظ جيد .هذا وهم .فإذا كان الطفل يمكن أن
ينتبه إىل بعض التفاصيل التي مل نالحظها ،فإنه عاجز ،عن النظرة الشاملة إىل
األشياء ،عاجز عىل األخص ،عن التمييز بني املهم والثانوي .إذا طلبنا إله أن
حيكي حادثة شاهدها الحظنا أنه مل حيتفظ إال بذكرى سطحية ،فقد هاله املكان
واألشياء ،لكنه مل يفهم املعنى اخلبيء .ال يستطيع أن يفرس احلوادث تفسريا
عميقا ألن ذلك يتطلب معرفة الكالم ،والطفل ال زال يف مرحلة الذكاء
احلايس .وسيبدأ يف استعامل اجلمل الفعلية بعد هذه املرحلة ،وبالتايل فإنه ال
يفهم جيدا كلامت بالغة الوضوح يف نظرنا أو يضفي عليها معاين خمطئة.

قدرته عىل االخرتاع حمدودة أيضا .فهي أوال خيالية أكثر منها معقولة
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حاسية أكثر منها لفظية ،ثم إهنا ال تتعمق وال تتطور وال تتميز ،وعندنا هنا
مثاالن بينان .إذا طلبنا إليه أن يبدي رأيه يف األشياء التي يعرفها ،وطلبنا إليه
أن يقول لنا ما هي هذه األشياء ،اجتهت فكرته يف احلني اجتاها نفعيا ،فإنه يعرف
كل يشء بام هو مستعمل من أجله .ثم إنه ال يفكر إال يف االستعامل املحدود
الشائع( .ما هو السكني؟ السكني نقطع به ،ما هو الفرس؟ الفرس جير العربة.
ما هو اخلوان؟  -اخلوان نأكل عليه .ما هي األم؟  -األم تصنع الغذاء .ما هو
احللزون؟  -احللزون نسحقه) .ومثال آخر تظهر فيه عقلية الطفل .ذلك عندما
نطلب إليه أن يصف رسام شاهده ،إذا قدمنا له مشهدا يمثل البؤس ،بعض
الفقراء جالسني عىل مقعد مثال ،أجاب الطفل (هذا رجل  ...وتلك امرأة ...
وتلك شجرة) ،فإذا كان الطفل يف الثامنة أو العارشة من عمره حاول أن يصف
ما يشاهده وقال (الرجل جالس عىل الكريس ،واملرأة بجانبه) ،البد من ذكاء
الراشد لكي ينظر ما وراء الرسم ،ويفهم معناه ويقول آخر (هؤالء قوم ال مأوى
هلم ،قوم بؤساء ،قوم يتأملون) .ولنالحظ جيدا مغزى هذه األجوبة وما نستفيد
منها عن عقلية الطفل .هي تثبت أن قدرة الطفل النايشء تفرس الرسم بواسطة
صور مبهمة عادية تصلح لكل الرسوم وبالتايل ال تصلح ألي رسم .والواقع
أن التعرف عىل أن الرسم يمثل رجال أو امرأة عمل بسيط ويكون التخصص
أكثر عندما يصف الطفل هيأة األشخاص وشغلهم .ويزداد التخصص عندما
يذهل الطفل إىل أبعد من ذلك فيتعدى الوصف ويفرس معنى املشهد .التعداد
والوصف ،والتفسري ،مراحل ثالثة لتطور تفكري الصبي .وهذا التطور حيدث
باالنتقال من املبهم إىل املضبوط ،ومن العام إىل اخلاص.

قدرته عىل النقد حمدودة كباقي القدرات .ال يدرك جيدا إىل أي حد
تطابق أقواله وأفعاله الواقع ،فهو قليل احلذق يف أفكاره ويف يديه .ويستحق
املالحظة ،إنه يقنع بالكلامت يف يرس ،وإنه ال يدرك أنه ال يفهم .فضوله
الذي يعيينا بأسئلة (ما هذا؟) ال ينبغي أن يزعجنا ألنه يقنع بتعليالت
خرقاء .ال يميز بني ما شاهده حقا وهذا اخللط يفرس كثريا من كذباته.
وأخريا فإننا مجيعا نعرف قابليته البالغة لإلهيام ،هذه القابلية التي تستمر
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حتى الرابعة عرشة .وهي معقدة نظرا ألهنا ترجع إىل طبعه وإىل ضعف ذكائه.
وعىل أي حال فإن قابليته لإلهيام دليل آخر عىل ضعف عقله النافذ.
بيني

بيني :)1911 - 1857( :عامل نفس فرنيس مشهور واحد من جهابذة
علم النفس التجريبي يف العرص احلارض .وهو أبو مقاييس الذكاء التي
اشتهرت باسمه والتي وضعها مع زميله الدكتور سيمون.

مالحظات

يعرف األستاذ ألفريد بيني يف هذه القطعة بعض خالصات جتاربه
العديدة التي أجراها عىل األطفال.

ونالحظ بصفة خاصة ما قاله الكاتب من أن ضيق أفق الصبي وسطحيته
ناشئان عن أنه عاجز عن استعامل الكالم وفهمه وإن كانت كل املالحظات
التي تقرؤها هنا قابلة للتطبيق مبارشة فإن ضعف لغة الطفل من أهم ما
ينبغي أن ننتبه إليه .ذلك أنه ال يفهم (جيدا كلامت بالغة الوضوح يف نظرنا أو
يضفي عليها معاين خمطئة  ) ..ونستطيع أن نتصور سوء التفاهم الذي يمكن
أن حيدث بني املعلم والتلميذ من جراء هذا اخللل .فعندما يلقي املعلم درسا
شفويا أو يلقي سؤاال ينبغي أن يتأكد من أن تالمذته يفهمون مدلول كل كلمة
يستعملها معهم ،ومن هنا أمهية التشخيص باملحسوس أثناء رشح الكلامت
خصوصا أن الطفل ،يف مرحلة التعليم االبتدائي ،أي يف املرحلة التي ينتقل
فيها من فرتته احلاسية إىل الفرتة التعقلية املجردة ،كام يقول كاتبنا.

مترين

هل لديك أمثلة حمدودة لكل واحدة من املالحظات التي قيدها الكاتب؟
خلص الفقرة األخرية كام فهمتها.
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شعب األطفال

يدرس علامء االجتامع عادات املتوحشني فيعجبون هبا .مل ال يدرسون
عادات األطفال إذن؟ قليل ما نعرفه عن هذا الشغب .كل يريم أن حيكم
حسب ما شاهده بني أطفال األرسة .هذا غلط يف الطريقة ،جيب أن يتجنبه عامل
االجتامع بحكم تقاليده الفكرية اخلاصة .ليس الطفل يف هذا احلالة يف اتصال
مع أشباهه ،إنام هو حمصور بني الكبار والصغار ،يتحرك بباعث عواطف ال
تغلب ،عواطف متأصلة يف جسمه .يف املدرسة فقط يلتقي بشبيهه وقرينه .يف
املدرسة يتغري خلقا آخر خريا مما كان أو أقبح مما كان .لنقل إنه خالف ما كان.
هذا ما جيهله كل املعلمني تقريبا .يعولون عىل العاطفة ،والعاطفة ضعيفة.
ولسنا نكون آباء بمقتىض قرار .حق أن الطفل املنفرد يكون يف العادة متأدبا
أمام رجل ال يعرفه .لكنك إذا مجعت يف سن مماثلة ،فإن العواطف القوية
بني هذه اجلامعة تنشأ من التقليد والعدوى .إذا كنت تظن أن هذا املخلوق
اجلامعي سيشبه يف ردود فعله ويف آرائه ويف عواطفه األشخاص الذين يتكون
منهم فإنك ستذهب من غلط إىل غلط وستعرف السبة املستمرة التي تتحدث
إليك بخمسني وجها.

هذا الشعب الطفل يستطيع أن حيب وأن حيرتم .ال يكون ذلك أول
األمر بواسطة أفكار لكن بسبب سلطة اجلامعة عىل كل فرد .وهذه العواطف
اجلامعية منظمة ،وأن توجه حسب الصوت ُمعد مثل الضحك .لكن إذا كانت
هذه اجلامعة من األطفال سيئة االستعداد يف بادئ األمر ،فإن كل يشء ضاع
ضياعا ال مرد له .إن الضحك حيرك حتى أكثر الناس حكمة وثباتا .وهكذا
يشعر اجلميع أهنم أجزاء عنرص أعمى مثل البحر .ويشعرون أيضا يف احلني أن
هذه القوة اجلامعية ال تقاوم .وهنا ال مكان للتأدب .وهو عادة أرسية .الطفل
يف حالة التوحش ،وهذا دفع إىل اليأس كثريا من الرجال املخلصني العطوفني.
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وأول فكرة تيضء الطريق للمعلم يف هذا املوقف احلرج أنه ليست يف
هذه الفوىض أية نية رشيرة وال حتى أية فكرة .إنام هي معلومات حمسوسة
نشأت عن كثرة العدد .فإذا اتبعنا هذه الفكرة أوصلتنا إىل نوع من التسامح
وإىل نوع من الشدة .فإنه ال هيم هنا مطلقا أن نزن أو نحكم ،إنام هيم أن نمنع.
وإذا كان املعلم يفعل كام لو كان قوة طبيعية ،تعارض الفوىض مبارشة ،كان
انتصاره عاجال .لست أعني أنه سيدخل إىل معركة ،وحتى لو فعل فلن يكون
القوى .لكن بيده عقوبات حمسوسة جدا ،الكثرية احلركة ،وهي كافية دائام ما
دامت ماضية مضاء القوى الطبيعية.

الحظت عندما كنت طفال أن الذين حيافظون عىل النظام كام لو كانوا
يكنسون أو يرتبون األشياء املادية كانوا يوحون باخلوف لقلة اهتاممهم ،هذا
االهتامم الذي يقيض عىل كل أمل .وبدون استثناء كان أولئك الذين حياولون
أن يقنعوا ويسمعوا ،ويناقشوا ،ويغفروا آخر األمر مقابل الوعود ،ينالون
االحتقار وكلامت الشتم .وأخزى من هذا أهنم يكونون مكان الكراهية بينام
اآلخرون ،الرجال غالظ القلب ،ينالون املحبة آخر األمر.
آالن

مالحظات

يتحدث الكاتب عن نفسية الطفل حني يكون وسط مجاعة من األطفال.
فيبني كيف خيتلف رد فعله يف هذه الظروف حتى إنه ال يصح أن نحكم
عليه مما نالحظه يف البيت وبني أفراد األرسة .ويصور الفيلسوف شعب
األطفال كأنه خملوق مجاعي يترصف حسب قوانني خاصة به .ثم خيلص
إىل نقطة تربوية مهمة ،عندما يرشح الطريق التي ينبغي أن يعامل هبا املريب
شعب األطفال .ينصح بأن حيافظ املريب عىل النظام ،ال باملناقشة وحماولة
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إقناع األطفال برضورة املالحظة عىل القوانني املدرسية ،لكن بمنع األطفال
من خرق األنظمة ومعارضة نزواهتم بالقوة املعنوية التي ال ترتاجع.

ولنالحظ كيف يشبه الكاتب املريب املايض الصارم أثناء عمله ،بالعامل
اليدوي الذي ال حياول أن يفهم ويعلل أو يرشح لآلخرين ويستمع هلم ،إنام
يميض يف عمله ال يرجع عنه .عىل أن نصيحة صاحبنا إن كانت حقا كلام تعلق
األمر بالصغار ،فإهنا تستحق تأملنا إن كان أمامنا مراهقون وأطفال يف مرحلة
متقدمة .وذلك ألن هؤالء حيتاجون أن جيدوا عند املريب هدى خلقيا يعوضهم
شيئا فشيئا عن السلطة العمياء التي تقف حاجزا أمام الصغري متنعه من حتدي
حدوده .الصغري عاجز عن فهم أي يشء غري حمسوس ،فهو متوقف عىل قوة
املريب وسلطانه ،لكنه ال يلبث أن يستيقظ للواقع ،وحيس بشخصيته احلرة
الناشئة وحينئذ يكون واجب املريب أن يراجع األسس التي بنى عليها سلطته،
وإال أخل بواجبه الرتبوي الذي يريد أن يكون جيال من األفراد األحرار الذين
يترصفون بداعي الضمري ،وعىل خطة الشعور باملسؤولية.

مترين

ماذا تفهم من قوله (بسبب سلطة اجلامعة عىل كل فرد)؟
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معرفة الطفل باملالحظة والتجربة

كان عامل النفس خيطب نازال مع املنحدر كام فعل اجلدول .كان يقول
(ليس يفيدنا إال التجربة .املالحظة ال تذهب بنا بعيدا إن مل نتعلم أن الصناعات
كيف نغري الظواهر الطبيعية بحيث نحدث تغيريات متنوعة لنقيس آثارها .من
هو عامل الطبيعة ،ومن هو عامل الكيمياء إن مل يكن ذلك الذي يسأل األشياء،
ويقطعها ويسحقها وخيضعها للحرارة والربودة؟ وهل يمكن بدون هذه
املحاوالت العديدة أن نصل قط إىل القانون اخلفي؟ ولذلك لن يرقى علم
النفس إىل درجة علم إال إذا أخضعنا االنسان لتجارب مهيأة ،وقد بحث
األطباء يف هذا الباب كثريا حتى اآلن .إال أهنم باألسف كانوا ال يكادون
يعتربون إال احلمقى من الناس .جيب أن خيضع املربون أطفال املدارس أيضا
لبعض التجارب ،وبعض االمتحانات كي يعملوا آخر األمر شيئا إجيابيا عن
الطبيعة اإلنسانية يف طفولتها ،هذا ملوضوع الذي كانواا ال يعرفونه جيدا .فإن
مل يقوموا هبذه البحوث املنظمة فقدوا كثريا من وقتهم .ولكي نعلم الطفولة
جيب أن نعرفها أوال) .بم نعرتض عىل هذا القول؟ إنه يعرب عن احلقيقة تعبريا
واضحا.

ومع ذلك فقد استطاع عامل النفس أن جييب بام ييل( :لو كانت املعارف
االنسانية من اجلالء بحيث نعرفها عىل رؤوس األصابع ،كام تقولون لكان
املشكل االنساين أكثر بساطة مما هو يف احلقيقة ولكنت سعيدا بذلك،
وباألسف فإن األمر ليس عىل هذا النحو .عند كل الشعوب القديمة نرى
الصناعات تصل إىل درجة من الكامل عجيبة بينام الصناع يبقون متمسكني
بخرافات مضحكة .يمكن أن يستنتج من هذا أن اليشء الذي يتغري حتت
أيدينا ال يعلمنا شيئا .لكن أدعو انتباهكم إىل دليل آخر عاملي ،كان أول علم
ظهر للوجود يف كل البقاع ،ومنه خرجت أول فكرة عن القوانني الطبيعية.
علم التنجيم ،وأن األشياء املتعلقة هبذا العلم ليست يف متناول أيدينا ،فال
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نستطيع تغيريها ،وهكذا حفظ علم النفس من االطالع الفاضح الذي يبدل
اليشء بدل أن يعتربه يف صرب وأناة .وحتى اآلن ،فالتجربة التي تقدروهنا تقديرا
كبريا ال تفيد إال الرجل املتحفظ الذي كونه علم التنجيم ،أعني الرجل الذي
يريد أن يتعلم ،يف أن يمد يده برسعة فام نقول عن هذه النظرة السيكولوجية
التي تبدل املوضوع االنساين الذي تبحثه؟ وأكثر من هذا أنني ال أثق هبذه
التجارب التي تزعزع يف احلني موضوع بحثها الرقيق .إنام جيب أن يالحظ
االنسان بمؤخر العني وبنظرات متدسسة ،وإنكم هلازلون عندما تالحظون
طفولة اليوم وقد تعلمت بألفاظ اللغة يف شهور قليلة حكمة القرون ،بينام
طفولة النوع البرشي تظهر يف كل البقاع من آثار املعابد واآلهلة) .ثم سكت
ومسح نظارتيه وقال( :اآلن بقي يل أن أقول شيئا ،ال بصفتي عامل اجتامع،
ولكن بصفتي معلام ،فقد تعلمت املهنة .تزعمون أنه البد من معرفة الطفل إذا
أردنا تعلميه ،ليس هذا حقا .أنا أقول بأنه جيب أن نعلم الطفل لكي نعرفه ،ألن
طبيعته احلق هي هذه الطبيعة التي تنميها دراسته اللغات واملؤلفني والعلوم.
سأعرف إذا كان لتلميذي موهبة موسيقية عندما أعلمه كيف يغني).
آالن

آالن :)1951 - 1868( :فيلسوف فرنيس ،صاحب أفكار أصيلة
يف العلوم األخالقية واالجتامعية والسياسية والرتبوية .كتابه (مقاالت يف
الرتبية) مشهور .من آرائه يف الرتبية أن الطفل ينبغي أن يؤخذ باجلد يف كل
أعامله املدرسية ،أال تقرتح عليه التامرين السهلة أو التعليم املشوق .وآالن ال
يثق كثريا بعلم النفس اجلديد ،إنام يفضل أن يدرس الطفل أثناء العمل.
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مالحظات

لكاتبنا أسلوب أصيل خاص به ،يتسم يف بعض األحيان بمبالغات
مقصودة وتشبيهات حمسوسة تربز فكرته وتزيدها حدة .يتناول يف نصنا هذا
موضوع التجارب النفسية ،ويناقش صالحيتها كمورد الستقاء املعلومات
املتأنية عن نفس الطفل وطبعه .وينظر إىل األمر من زاوية فلسفية كعادته
فيعرض رأي عامل النفس ويرسد نصائحه القائلة بأن واجب املريب أن جيري
عىل الطفل جتارب متعددة وخمتلفة إذا أراد املريب أن يعرف الطفل ،يقابل هذا
الرأي برأي عامل االجتامع الذي يؤكد أن العلوم نشأت عن املالحظة الثابتة،
ال عىل جتربة األشياء وتقليبها وتغيريها .وأن معرفة الطفل ال تأيت إال عن
طريق املالحظة املتأنية .وإن التجارب النفسية ال تفيد إال الرجل الذي علمته
املالحظة الطويلة كيف يرى األشياء يف جوهرها الثابت .ولئن كان الكاتب يف
مقالته مل يعرب عن فكرة حاسمة يف املوضوع ،فإن من الواضح أن عامل االجتامع
إنام تكلم باسمه ،وإن رأى الفيلسوف الكبري أن البد من تعليم الطفل إذا أردنا
أن نعرفه ال العكس.

مترين

كيف فهمت ما قاله الكاتب عن علم التنجيم؟

أ تتناىف املالحظة املتأنية مع التجربة العلمية؟
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الكالم والتفكري عند الطفل

يظهر أن من املسموح به قبول الفكرة القائلة بأن األطفال ،إىل سن
معينة ،يفكرون تفكريا أكثر أنانية من تفكري الكبري ،وأهنم يتبادلون ،فيام بينهم.
األفكار أقل مما نفعل .يبدو .بكل تأكيد أهنم يتحادثون كثريا عام يفعلونه عندما
يكونون مجاعة ،لكن كثريا من هذا احلديث إنام خياطب به كل منهم نفسه .أما
نحن فبالعكس ،نكتم أعاملنا طويال لكن حديثنا اجتامعي دائام.
هذه التأكيدات يمكن أن تبدو متناقضة إذا الحظنا األطفال بني الرابعة
والسابعة أثناء عملهم يف مدارس احلضانة ،استغربنا حقا هذا السكوت الذي مل
يفرضه الراشدون ومل يقرتحوه .وينتظر املرء ،ال أن يرى مجاعات يعقدها األطفال
للعمل املشرتك ،ألن استيقاظ احلياة االجتامعية عند الطفل جييء متأخرا ،لكن
ليسمع ضوضاء األطفال وهم يتحدثون مجيعا يف نفس الوقت .ليس هذا ما حيدث.
لكن الطفل عىل أي حال بني الرابعة والسابعة إذا هتيأت له ظروف العمل العفوي،
كام هوا الشأن يف ألعاب دور احلضانة ،ينطلق الطفل متكلام أكثر مما يفعل الراشد
أثناء العمل ،ويظهر ألول وهلة ،أنه ال ُ
يفتأ يشارك اآلخرين أفكارهم فكيف نوفق
بن هذا وبني ما يؤكدونه من أن فكرة الطفل أكثر أنانية من فكرتنا؟

ينبغي أال نخلط بني أن تكون الفكرة رسية وبني أن تكون أنانية .إن
تفكري الطفل ال يمكن حقا أن يبقى رسا .وفيام عدا الفكرة التي تتكون
بواسطة صور ورموز شخصية والتي ال يمكن تبليغها لآلخرين مبارشة،
فإن الطفل ال يستطيع أن حيتفظ لنفسه بأفكاره قبل سن ملا حتدد بعد،
لكنها تقع يف غالب الظن ،حوايل السنة السابعة .الطفل يقول كل يشء وال
يستطيع أن يكتم ويسكت .أ فمعنى هذا أن فكرته تصبح اجتامعية أكثر
من فكرتنا؟ هذا هو السؤال .جيب أن نعرف من خياطب الطفل .يمكن
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أن خياطب اآلخرين ،ونظن بالعكس ،وفقا لتجاربنا السابقة ،أنه خياطب قبل كل
يشء نفسه ،وأن مهمة الكالم ،قبل أن تصبح اجتامعية ،تكون يف مصاحبة النشاط
الشخيص وتقويته .لنحاول متييز الفرق بني فكرة الراشد االجتامعي والتي تبقى
مكتومة وبني فكرة الطفل األنانية ،لكن العاجزة عن الكتامن .الراشد يف احلقيقة،
وحتى أثناء عمله الشخيص الرسي .وحتى عندما يكون منهمكا يف بحث ال
يفهمه كثري ممن حوله ،يفكر تفكريا اجتامعيا ،ويستحرض طول الوقت صورة
مساعديه أو منتقديه سواء كانت هذه الصورة حقيقية أو خيالية ،ويستحرض عىل
أي حال صورة أصحاب املهنة الذين سيعلن عليهم نتائج بحثه عاجال أو آجال.
هذه الصورة تتبعه حتى أثناء البحث وتتسبب له يف مناقشة عقلية مستمرة.
وحينئذ فالبحث نفسه صار اجتامعيا يف كل مراحله تقريبا.واالخرتاع بمعزل عن
هذا التأثري ،لكن احلاجة إىل املضبط والضبط والتفسري تنشئ كالما داخليا يتوجه
طول الوقت للمنتقدين الذين يتخيلهم الذهن ويستقرون يف اخليال يف صورة
أشخاص من حلم ودم .وحينئذ فعندما يكون الراشد بمحرض أشباهه يكون كل
ما يعلنه عليهم قد هيء هتيئا اجتامعيا ،وبالتايل كيف يف خطوطه الرئيسية بحيث
يناسب املخاطب .أي بحيث يكون مفهوما ،والواقع أن الراشد كلام تقدم يف
البحث الشخيص ازدادت قدرته عىل النظر من الزاوية التي ينظر منها اآلخرون
وازدادت قدرته عىل تفهيمهم أفكاره.

أما الطفل ،فإذا وضعناه يف نفس الظروف التي حتدثنا عنها ،بدا أنه يتكلم
أكثر جدا مما يتكلم الراشد ،وكل ما يفعله تقريبا تصحبه كلامت مثل (أنا أرسم
قبعة) و (أنا أعمل خريا منك الخ ) ...

فيظهر أن فكرة الصبي أكثر اجتامعية وأقل قدرة عىل بحث منفرد
طويل ،ليس هذا إال ظاهر األمر .احلقيقة أن الطفل أقل قدرة عىل الكتامن
ألنه ال يعرف الرسية الشخصية .لكنه ،وهو يتحدث طول الوقت إىل جريانه،
قلام يعترب األمور عىل غرار ما يفعلون ،إنه يتحدث إليهم أكثر الوقت ،كام
لو كان منفردا ،وكام لو يفكر بصوت عال لنفسه .إنه يتحدث إىل نفسه
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بكالم ال يعتني بتبيني الفروق ووجهات النظر ،لكنه عىل األخص ،يؤكد دائام
حتى عند املناقشة ،عوض أن يديل بحججه  ...وليس أصعب من فهم الدفاتر
التي مألناها بكلامت ليف ويب (اسام طفلني أجري عليهام العامل جتاربه) ،ولوال
الرشوح التي قيدناها إىل جانب حديثهام ملا فهمنا منه شيئا .يعربان بالتورية
والضامئر وأسامء اإلشارة ،هذه الكلامت التي تعرب عن كل ما يرغبان فيه دون
اهتامم بوضوح وجعل الكالم مفهوما .وبإجياز فإن الطفل يكاد ال يفكر أبدا
هل يفهم كالمه أو ال .وهذا طبيعي بالنسبة إليه ألنه ال يفكر لآلخرين عندما
يتكلم .إنام (يتكلم مع نفسه كالما مجاعيا) وال يصبح كالمه شبيها بكالم
الراشدين إال عندما يكون يف فهم اآلخرين له فائدة مبارشة كأن يعطي األوامر
أو يلقي األسئلة الخ  ...إذا بسطنا األمور يمكن أن نقول إذن بأن الراشد
يفكر تفكريا اجتامعيا حتى عندما يكون وحيدا ،وأن الطفل دون السابعة يفكر
ويتكلم بصفة أنانية حتى عندما يكون وسط اجلامعة.
ما هي أسباب كل هذا؟ هي أسباب مزدوجة عىل ما أظن .مردها من جهة
إىل أنه ال توجد حياة اجتامعية مستمرة بني األطفال الذين ملا يبلغوا السابعة أو
الثامنة ،ومن جهة أخرى إىل أن الكالم االجتامعي احلق عند األطفال ،أعني
الكالم الذي يستعمله أثناء نشاطه األسايس ،أعني اللعب ،إنام يكون نصيب
اإلشارات واحلركات فيه مثل نصيب الكلامت.
بياجي

بياجي )1897( :عامل نفيس سويري له دراسات ومؤلفات عدة يف
موضوع نمو الطفل وذكائه وحياته االجتامعية وباألخص يف موضوع الكالم
عند الطفل.

__  78  

مالحظات

هذا نص قد يظهر أننا ال نستفيد منه فائدة تطبيقية كثرية .لكننا عندما
نتأمل أننا عندما نعلم الطفل نحتاج إىل االستامع لكالمه جميبا عن األسئلة أو
واضعا هو نفسه هذه األسئلة .ونجد أنفسنا مضطرين إىل مالحظته عندما
يتكلم لكي نعرف ما مقدار فهمه لواقعه املدريس أو االجتامعي ،مضطرين
آخر األمر إىل االعتامد عىل الكالم عندما نريه كيف يفكر تفكريا اجتامعيا سويا.
فام بد من أن نتتبع كالم الطفل ونتطلع إىل ما ينم عنه من نضج يف التفكري
االجتامعي .وأن نتائج جتربة كاتبنا الكبري لتلقي ضوءا عىل ما جيري يف فكر
الطفل دون السابعة فيستعني بالكالم لكي يبني هذه األفكار ويثبتها ونفهم
أيضا الصورة التي يعرضها علينا العامل النفساين ملا يقع يف أذهاننا عندما نجري
بحثا.

مترين

ما تفهم من قول صاحبنا أن الطفل يفكر ويتكلم لنفسه؟ وهل لديك
أمثلة واقعية تؤيد هبا أو تنفي هبا ما يؤكده؟
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انتباه الطفل ونموه السيكولوجي

الظاهرة التي ننتظرها عندما نعترب الطفل يف حميط نموه الباطني هو أن
نراه بغتة يثبت انتباهه يف يشء من األشياء ،ويستعمل هذا اليشء حسب الغاية
التي صنع من أجلها .ويردد هذا التمرين بال هناية .وقد يكرر الطفل مترينه 20
مرة أو  40مرة أو  200مرة .لكن اثبات االنتباه هو الظاهرة املنتظرة ،وهو بدء
األعامل التي تتصل بالنمو الباطني.
والذي حيدو بالطفل إىل إظهار هذا النشاط هو ،بالطبع ،اندفاع باطني
بدائي ،نوع من الشعور الغري املحدد باجلوع الباطني .ثم إن إرضاء هذا اجلوع
االندفاعي يبعث ضمري الطفل عىل تناول يشء معني ومتارين وممارسة متارين
أساسية ،لكنها معقدة ومكررة من شأهنا أن تعطي للعقل فرصة لينشط أثناء
املقارنة ،واحلكم ،والعزم ،وإصالح األغالط .عندما يكون الطفل الصغري
مقبال عىل تركيب بعض األدوات الصلبة كأن يرطب ويفكك األسطوانات
العرشة ثالثني أو أربعني مرة بالتتايل ،وعندما يصحح غلطه إن غلط ،مستأنفا
عمله باهتامم متزايد ،إنام يامرس مترينا معقدا لنشاطه السيكولوجي ،هذا
النشاط الذي ينتج عنه نمو باطني.

ولعل إحساسه هبذا النمو الباطني هو الذي حيبب إليه التمرين ويفرس
مثابرته الطويلة ،وكام أنه ال يكفي الظمآن أن يرى املاء ويذوق منه ،لكن البد
أن يروي ظمأه ،أعني أن يأخذ منه القدر الذي حيتاج إليه جسمه ،فكذلك
إلرضاء هذا الرضب من اجلوع والعطش السيكولوجيني ،ال يكفي أن ينظر
املرء األشياء نظرة عاجلة ،بل يلزم أن يمتلكها ويستعملها بالقدر الذي
تستوجبه حاجات حياته الباطنية.

وثبت أن هذه قاعدة كل بناء سيكولوجي ،فكأنه رس الرتبية الوحيد.
إن اليشء املحسوس أساسا يبدأ منه العقل متارينه ،وهذه التامرين يف حد
ذاهتا ،ويف بدء األمر غاية كل نشاط .فليست تركيبات األشياء الصلبة هتم
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الطفل ألهنا متكنه من إدراك األحجام .كام أن تركيب األجسام املسطحة
ليست غايته يف نظره تعلم األشكال .إنام يعنيه أن يبذل نشاطه .أما النتيجة
التي حيصل عليها الطفل عندما جيمع معارف واضحة باقية يف مذكرته بسبب
ثبات وشمول انتباهه فهي نتيجة حتمية .ثم إن اإلدراك املحسوس فيها يتعلق
باألحجام واألشكال واأللوان هي بالضبط التي متكن الطفل من تتميم متارينه
الباطنية مماثلة يف حقل ال ينفك يتسع ويسمو.
وحتى اآلن ،كان علامء النفس متفقني عىل أن عدم ثبات انتباه الطفل
من خاصيات السنة الثالثة أو الرابعة .وأن الطفل الصغري ينجذب إىل كل
األشياء ،وأن انتباهه يميض من موضوع إىل موضوع دون أن يستطيع أبدا
الوقوف عند أحد املواضيع ،وإنه هو بصفة عامة ال يعوق تربية الصغار إال
عدم ثبات انتباههم .والحظ وليم جيمس (حركة االنتباه البالغة التي نتلقاها
مجيعا عند األطفال ،والتي جتعل دروسهم األوىل صعبة .إن صفة االنتباه
السلبية االنعكاسية التي ترينا كأن الطفل ال يملك نفسه بل متلكه األشياء
التي جتذبه ،هي أول الصعوبات التي ينبغي أن يتغلب عليها الذي يعلم .إن
القدرة الدائمة عىل إرجاع االنتباه التائه الذي يميل إىل التشتت هلي اجلذر
األول للحكم والطبع واإلرادة .وإن الرتبية التي تنجح يف إنشاء هذه القدرة
تكون الرتبية بكل معنى الكلمة).
وإذن فاالنسان املقترص عىل عمله الشخيص مل يستطع أبدا أن يقف أو
يثبت هذا االنتباه الفضويل الذي ينتقل من موضوع إىل موضوع.
والواقع أن انتباه الطفل الصغري ،يف جتربتنا ،مل يكن حيبسه املعلم بكيفية
صناعية ،إنام كان حيبسه يشء حمسوس ،كأن هناك شيئا يطابق اندفاع الطفل
الباطني .هذا االندفاع الذي يلفت فقط إىل األشياء الرضورية لنموه .وكذلك،
فاحلركات املنسقة املعقدة التي يقوم هبا الرضيع عندما يرضع حمدودة باحلاجة
الالشعورية للغذاء ،وليست من املكتسبات الشعورية املصورة لغاية معينة.
املكتسبات الشعورية املرصودة لغرض ،ال يمكن أن تكون أساسا
حلركات فم الرضيع ،كام ال يمكن أن تكون أساسا حلركة عقل الطفل.
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فيجب ،إذن ،أن يكون املنشط اخلارجي الذي نستعمله يف البداية بمثابة
ثدي للعقل ولبن .إذ ذاك فقط تولد هذه الظاهرة العجيبة .هذا التوجه الصغري
املركز يف انتباه عميق.

هاك طفال ذا ثالث سنوات يستطيع أن يكرر نفس التمرين مخسني مرة،
إزاءه يتحرك كثري من الناس ،هذا يلعب البيانو ،وهؤالء يغنون مجاعة ،لكن
أي يشء ال يلهيه عن انتباهه املركز متاما كام يفعل الرضيع الذي يتعلق بالثدي
دون أن تزعجه األحداث اخلارجية ،وال يفصله عنه إال الرأي.
الطبيعة وحدها تنجز مثل هذه املعجزات.

وإذا كان للطبيعة أساس يف الظواهر السيكولوجية فيجب ،ملن أراد
فهم الطبيعة ،ومساندهتا ،أن يدرس الطبيعة يف فرتاهتا البسيطة األولية التي
تستطيع وحدها أن تربز احلقيقة .وستكون هذه الفرتات بمثابة املرشد أثناء
تفسري الظواهر املتتالية األكثر تعقيدا.
الدكتورة منتسوري

مالحظات

تتناول املربية يف هذه الصفحة موضوعا ال تزال منرصفة إليه مهم املربني.
وهو كيف ومل ،ينتبه الطفل .ومن الواضح ما هلذين السؤالني من أمهية يف نظر
املعلم ،الذي يبحث دائام عن الطريقة التي حيصل هبا عىل أكرب حظ ممكن من
اهتامم الطفل ،حتى حيدث يف أذهاهنم األثر الذي يريده .وترى الدكتورة أن
انتباه الطفل ناشئ عن اندفاع باطني غايته إرضاء جوع ذهني .فإذا وجد
الطفل يف األشياء التي ينرصف إليها ما يريض جوعته ،ثبت انتباهه واستمر.
وهذا االستمرار الذي نالحظه عند الطفل الذي يكرر نفس التجربة مرات
عديدة دون أن يمل ،هو ما يبحث عنه املعلم دون أن جيده إال نادرا.
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والناحية التطبيقية التي تعنينا يف كل هذا ،هي الطريقة التي نتمكن هبا
من تسخري االندفاع الباطني ألغراضنا التعليمية .علمتنا املربية أن الطفل ال
هيمه ما وراء التجربة من اكتساب املعرفة ،وإنام هتمه التجربة نفسها كام تعطيه
إياه من رىض أثنا ممارسته إياها .فكل حماولة نقوم هبا إذن لنشوق الطفل إىل
ربح معرفة مستقبلة يكون عديم الفائدة ،فينبغي أن نبحث عن الطريقة حيث
أشارت الكاتبة يف فقراتنا األخرية عندما أوصت باقتفاء أثر الطبيعة ،والبحث
عن الفرتات األولية البسيطة يف حياة الطفل .وتعني الدكتورة منتسوري أن
ندرس طبيعة الطفل يف مراحل نموه ،وننظر ما هي املواضيع التي هيتم هبا ،ويف
كل فرتة .وننظر ما حاجته السيكولوجية يف كل فرتة ،حتى نسخر ميوله هذه،
وننصب ضمن النشاطات التي نقرتحها عليه ،مادة املعرفة التي نريدها له.

مترين

كيف فهمت تشبيه الطفل حني ينتبه ،بانرصاف الرضيع إىل ثديه؟
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املعلم ودراسة التلميذ

إهنم ال ينفكون يصخبون يف آذاننا يسكبون كأهنا يف قمع .ثم ال يسألوننا
بعد ذلك ما أخربونا به .وأريد أن يصلح املريب هذه العادة وأن يبدأ عمله
بتجربة قابليات الطفل حتى يكتشفها .ليفتح ذوقه لألشياء وليعلمه كيف
خيتارها ويميز بينها من تلقاء نفسه .لرييه الطريق مرة وليرتكه يبحث عنها مرة
أخرى .لست أريد أن خيرتع املعلم ويتكلم وحده ،بل أريد أن يرتك تلميذه
يتكلم أيضا .وقد كان سقراط وأرسالووس يدعوان تالمذهتام للحديث ثم
يتكلمون بعد ذلك (أن سلطة الذين يعلمون ،كثريا ما تثبط مهمة املعلمني).
كام قال شيشريون .من احلكمة أن يطلق املعلم تلميذه جيري أمامه لريى مقدار
رسعته ويتخذ احليطة ليسايره حسب طاقته .وإنه متى مل يراع املعلم قدرة
الطالب أضاع كل جهوده .وإن من أصعب األمور يف نظري أن جيد األستاذ
الطريق الوسط املناسبة لعقول مريديه .وليس إال ذوو اهلمم العالية من يقدر
أن يتنازل إىل مستوى عقول الصغار لكي يرشدهم وقد جربت أن خطاي أكثر
متكنا إذا مشيت صاعدا اجلبل ال العكس.
مونتنى

مالحظات

نقرأ يف النص الذي بني أيدينا وصفا شيقا للمعلم الذي يشبه تدفق كالمه
صوت سائل يسكب يف اإلناء .وإذا اعتربنا العرص الذي كتب فيه ،وجدنا أن
كالم مونتنى حيمل فكرة ثورية يف وسط املعلمني الذين كانوا يومنون بتقرير
األستاذ وحفظ التلميذ ملا يسمعه.

ويف كالم الكاتب رشح للطريقة العملية التي ينغي أن يسلكها املعلم
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يف إلقاء دروسه ،فرييد أن يدرس تلميذه ليختار له ما يناسبه ،ويريد أن يرتك
التلميذ يتكلم ليعرب عن أفكاره .وكل ذلك ألن يستطيع املعلم معرفة تلميذه
فرياعي قدرته فيامشيها.

مترين

ماذا يستفيد املعلم من دراسة تلميذه؟

ما رأيك يف ترك التلميذ يتكلم؟ أتظن أنك تستفيد شيئا من استامعك
للتالميذ يتكلمون؟
ما فهمت من قول الكاتب( :وقد جربت أن خطاي أكثر متكنا إذا مشيت
صاعدا اجلبل ال العكس)؟
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(اهلبة) ال تكفي املريب

(يولد املريب مربيا .االستعداد الرتبوي هبة ال يمكن أن حيرز عليها املرء
بدراسة خاصة).

فكرة أن االستعداد الرتبوي هبة تولد مع اإلنسان أو نوع من الغريزة يف
االنسان ليست فكرة غريبة يف حد ذاهتا .أليست الطبيعة ،وقد عودت اإلنسان
عىل نسل األطفال ،قادرة عىل تزويده باالستعداد لرتبيتهم؟ واه ! األفكار املنطقية
ليست دائام أفكارا مصيبة .ويف حالتنا الراهنة جيب أن نعرتف أن هذه الغريزة املربية
انقرضت من النوع البرشي ،كام انقرضت استعدادات أخرى ال زالت احليوانات
تتمتع هبا كلام رقينا يف سلم األحياء رأينا الغرائز املضبوطة تذهب ليحل الذكاء
حملها ،فهو هلا بمثابة اخللق ،العنكبوت تنسج نسيجها والنحل يبني خالياه بثقة
جعلت الناس يشبهون أعامهلا بأعامل اآلالت ،وبالنسبة إلينا فإن بناء منزل مشكلة
عويصة ،فقد لزم أن متيض قرون اكتشفت االنسانية أثناءها شيئا فشيئا فن البناء،
وكيفت هذا الفن بتقدم حضاراهتا وحاجياهتا .إن االندفاعات الناشئة عن حب
االنسان ألطفاله ،مضافات إىل إشارات عقله ،غري كافة ليحل اإلنسان املشاكل
املتعددة املتجددة كل يوم ،التي تطرحها تربية األطفال أمام ضمريه .وهلذا جيب أن
يرجع إىل الذكاء ليكتشف وسائل العمل التي ال تعطيها إياه غريزته.

وهذا أصل علم الرتبية وهو أصل كل العلوم ،ملء الفراغ الناتج عن
عجز الغريزة .كام أننا شيدنا علم الطب ألن غريزتنا مل تقل شيئا عن طريقة
عالج األمراض كذلك جيب أن تنشئ علم الطفولة ،ألن غريزتنا مل تقل شيئا
عن كيفية معاجلة نمو الطفل بشكل مناسب.

ولست أنكر وهذا واضح جدا ،أن بني الناس خالفا كثريا فيام يرجع إىل
االستعداد الرتبوي ألنه إىل جانب املعارف اإلجيابية الرضورية لتأدية هذه الرسالة
توجد صفات أخرى عاطفية كنفاذ الرأي والعطف عىل األطفال والليونة،
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والسلطة والصرب ،واملجاملة ،ولطف املعاملة إىل آخره  ...وكلها صفات كثريا ما
تكون متأصلة فال يمكن اكتساهبا .لكن هل نتيجة هذا أن من هذه االستعدادات
الطيبة ،العبقرية يف بعض األحيان ،تكفي عن اخلربة يف علم البيداغوجية؟
إن (اهلبة) ،والدراية ،وحتى العبقرية ،ال جتعل املعرفة أمرا زائدا بوجه
من الوجوه .بالعكس ،هذه املعرفة متكن الفنان استعامل امللكات املتأصلة
استعامال حسنا .ال يمنع الشخص ذو االستعداد املوسيقي ،فيام أعلم ،من
أخذ دروس يف البيانو أو يف الكامن بدعوى أنه ولد فنانا .لكن كفى من هذه
املناقشات أن يف رصف االنسان وقته لتفسري الواضحات بعض اخلزي .لنقف
وجها لوجه أمام حقائق الرتبية التطبيقية.
نالحظ أن ما أضافته (اهلبة) إىل علم الرتبية قليل جدا ،ليست (اهلبة) ،مثال،
هي التي اكتشفت العالقة التي تكون بني عدم انتباه الطفل وبني وجود مرض يف
حلقه .ليست (اهلبة) هي التي جعلتنا نتخيل حماكم لألطفال ومدارس يف اهلواء
الطلق .ليست (اهلبة) هي التي ستسمح لنا بتقدير تأخر الطفل العقيل تقديرا
جيدا .ليست (اهلبة) هي التي طلعت علينا بخالفات األطفال العقلية وقوانني
األعياء وآلية عمل الذاكرة وتفاوت القدرة عىل العمل  ...وأحسن دليل عىل
هذا أن كلام رسدته احلقائق مل يكتشف إال منذ عهد قريب .أفمعنى ذلك أنه مل
تكن (هبة) قبل فجر القرن العرشين؟ ال وإنام كانت هذه املخرتعات غري ممكنة
من قبل ألهنا متوقفة عىل تقدم علم الطفولة وعلم النفس.
وستذكرون يل روسو .أمل تكن لديه (هبة) رائعة ومنتجة؟ الشك يف
ذلك .لكن هذا ال يرجح رأي الذين يزعمون أن هذه الصفة هي أصل كل
يشء .أوال .ال يولد أشباه روسو يف كل يوم .ثم ينبغي أن ننظر من قريب
ماذا كان املوضوع الذي انرصفت إليه عبقرية جان جاك .عرف بحدسه أنه
ال ينبغي ،كام كانت العادة ،االعتامد عىل نوع من االستعداد املناضل يف تربية
األطفال .بالعكس يعلن منذ مقدمة (اميل) أن (الناس ال يعرفون الطفولة).
وقال (ابدأوا بدراسة تالمذتكم فإنكم ،بكل تأكيد ال تعرفوهنم).
لكن لنكن ذوي قلوب كريمة .لنعرتف ألصحاب اهلبة أهنا تقدر عىل
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مواجهة كل الصعوبات ،وتستطيع بنوع من العلم اخلفي ،أن حتل أعوص
املشاكل برضبة من عصاها السحرية .ولن يكفينا هذا االعرتاف ألنه جيب
أن نبحث هل (يولد) العدد الكايف من املربني؟ وهل هناك وسيلة الكتشاف
هذا االستعداد؟ كيف تقدر احلكومة ،مثال ،وجود اهلبة عند املرشحني ملهنة
التعليم؟ وهل حتاول احلكومة ذلك؟ مل أسمع هبا قط .بالعكس تضطر
احلكومة عادة لقبول مرشحني ليس لدهيم أي ميل للتعليم .وقد وجد أستاذ
يف مدرسة املعلمني ببلجيكا ،يف بحث له عن استعدادات طلبته ،أن أي واحد
منهم ،وقد كانوا مخسا وثالثني ،مل يدخل املدرسة مليل خاص .كام أن أحد
املقررين يف جملس عام للجمعية البيداغوجية السويرسية أعلن أثناء مناقشة
هتيء أطر التعليم االبتدائي قائال( :لست أريد أن أنفي أن لدى بعض الناس
هبة يف التعليم ،كام ال أنفي أن التدريب حيسن قدرة املعلمني املوهوبني .لكن
أجيب أن نعتمد عىل هذين فقط؟ سنفلس إذن ألنه ال يوجد من بني كل مائة
مرشح إال شخص أو شخصان هلام هبة).
ال أحد من بني مخس وثالثني .واحد أو اثنان يف كل مائة .هذا ما يقوله
أولئك الذين يملكون من العلم ما خيوهلم حق التكلم يف هذا املوضوع.
كالبريد

الدكتور كالبريد )1873( :أحد أقطاب علم النفس التجريبي يف العرص
احلارض ،أسس معهد روسو يف بالده بسويرسا .ألف كتبا كثرية ضمنها نتائج
دراساته حول نفسية الطفل .اشتهر برتبية مراحل النمو عند الطفل.
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مالحظات

نجد معلمني يترصفون مع تالمذهتم بيرس وبراعة ويف جو من الفهم
املتبادل واحلامس العفوي ،فنعجب ونقول هذا املعلم موهوب .لكن براعة
املعلم الذي نعجب به ،وحكمنا بأنه موهوب ينبغي أال يكونا عذرا يدعونا
للتخلف والعجز .فإذا كان حقا أن من بني الناس من هلم (هبة) تربوية ،فإن
هناك حقيقة أخرى واضحة وهي أن اليشء يقوم مقام الدراسة والتعلم .وال
ينبغي أن يعترب املرشح ملهنة التعليم أنه لن ينجح يف عمله ألنه ليس ذا هبة.
يبني كاتبنا كيف ذهبت الغرائز من النوع البرشي وكيف حلت حملها القوة
العقلية ليس يعترب والشك أن اهلبة من الغرائز الوضيعة لكنه يؤكد أن هذه
اهلبة نادرة ،وأهنا عىل أي حال ال يمكن أن تقدر تقديرا مضبوطا يف األشخاص
الذين يملكوهنا.
يف هذا النص عبارة ربام يرتك مفهومها يف نفس املعلم املبتدئ مرارة اليأس.
ذاك عندما يكتب أن الصفات العاطفية التي عددها غالبا ما تكون متأصلة ال
تكتسب .وأظن أن من حقنا أن نوسع الركن الضيق الذي تركه العامل الكبري،
ونعتقد أن يف اإلمكان اكتساب بعض هذه الصفات باملران والدربة ،إن مل يكن
ممكنا اكتساهبا مجيعا .ثم ما أدرانا أن يف كل نفس بذرة من اخلري خفية لن تلبث
أن تربز وتنمو إذا عرفنا كيف نتعهدها.

مترين

الصفة األوىل يف املعلم املوهوب هي حب األطفال .هل تستطيع أن تعد
صفات أخرى مميزة لصاحب (اهلبة) مما الحظته بنفسك إن كنت لقيت أحد
أفراد هذا النوع النادر؟
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مسؤولية املعلم

وقد قلت إن املنهاج املكتوب والربنامج املرسوم ليسا مها الغاية التي
نقصد إليها أو نكتفي هبا .وإنام الغاية هي تكوين الصبي الصالح للنمو ،القادر
عىل أن يكون شابا نافعا لنفسه وأمته.
وليس سبيل ذلك أن يكون املنهاج جيدا ،والربنامج متقنا فحسب ،وإنام
سبيل ذلك أن ينفذ املنهاج اجليد والربنامج املتقن تنفيذا صاحلا منتجا.

والسبيل الوحيد إىل ذلك هو املعلم الصالح لفهم املنهاج والربامج
وتنفيذمها عىل أحسن وجه وأكمله .فإذا أرادت الدولة أن تعنى بالتعليم األويل
فالبد هلا من العناية باملعلم األويل .وكل تعليم مهام يكن فرعه وطبقته ال يستقيم
أمره إال إذا هنض به املعلم الكفء .ولكن الكفاية يف املعلم األويل هلا خطر آخر
ليس لكفاية غريه من املعلمني .فاملعلم األويل أمني عىل أبناء الشعب ،وهو
مسؤول عن هذه األمانة أمام الشعب من جهة ،وأمام الدولة من جهة أخرى.

مسؤول أمام الشعب ألن اآلباء واألمهات إذا أرسلوا أبناءهم إىل املدارس
انتظروا أن خيرجوا منها وقد نمت أجسامهم وعقوهلم ،وصفت قلوهبم،
واستقامت أخالقهم ،وأصبحوا خريا منهم حني دخلوا هذه املدارس .فإذا
رد إليهم أبناؤهم عىل غري هذه احلال ،إذا رد إليهم أبناؤهم مرىض وقد كانوا
ينتظرون هلم الصحة والنمو ،إذا رد إليهم أبناؤهم جهاال وقد كانوا ينتظرون
هلم املعرفة والفهم ،إذا رد إليهم أبناؤهم معوجة أخالقهم سيئة سريهتم وقد
كانوا ينتظرون هلم استقامة اخللق وحسن السرية ،كان من حقهم أن يسألوا
املعلم عن هذا كله ،ألنه تلقى أبناءهم صاحلني للتطور والرقي فأفسد حني
كان ينتظر منه اإلصالح .وهو مسؤول عن هذه األمانة أمام الدولة ألهنا
حني دفعت إليه أبناء الشعب قد كلفته أن هييئهم ليكونوا أعضاء صاحلني
مصلحني يف البيئة التي يعيشون فيها ،قادرين عىل احتامل األمانة الوطنية
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التي يتلقوهنا من التعليم األويل والتي تعدهم حلامية الوطن وإقرار األمن
والعدل فيه ،ومتكينه من الرقي والطموح إىل حال خري من احلال التي هو فيها.
فإذا رد املعلم األويل إىل الدولة صبية عاجزين ،قد فرتت مهمهم،
وضعفت قلوهبم ،وقرصت عقوهلم عن أيرس ما ينبغي هلا من حسن الفهم
واحلكم والتقدير ،كانت الدولة خليقة أن حتاسب هذا املعلم ،ألنه تلقى منها
مادة صاحلة فأفسدها ،ومل هييئها للمهمة التي جيب أن هتيأ هلا.

مالحظات

طه حسني يف كتابه( :مستقبل الثقافة يف مرص)

يف هذا النص أفكار ينبغي أن يتدبرها كل مقبل عىل مهنة التعليم ،إذ البد
أن يفهم املعلم أن وظيفته ليست حمصورة يف نطاق املدرسة .وأن مسؤوليته
تنتهي عند تلقني قسط من املعرفة مفروض عليه تعليمه .هنالك األمة التي
تنتظر أن ينتج هلا املعلم جيال قويا ،وهنالك اآلباء واألمهات ينتظرون أن
يعتني املعلم بأبنائهم يف امليادين الصحية والرتبوية والتعليمية .وهنالك الدوافع
االقتصادية التي حتتم عىل املعلم أن يكون عمله جمديا منتجا.

مترين

هل لديك فكرة أو برنامج للطريقة التي يستطيع املعلم هبا أن يصبح
عامال بناء يف النهضة االجتامعية لبالده؟
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مدارس املعلمني

البد من أن تكون مدارس املعلمني صاحلة كأحسن ما يكون الصالح،
يف حياهتا املادية ويف حياهتا املعنوية ،بحيث ال يعيش الطالب فيها عيشة
ابتذال وهوان ،وال يشعرون فيها بأهنم عيال عىل الدولة ،وبأهنم طبقة منحطة
متواضعة من طبقات الشعب .فإنك تطلب إىل املعلم األويل أن يبث يف نفس
الطفل العزة والكرامة وحب احلرية واالستقالل .ألن الرجل الذليل املهني ال
يستطيع أن ينتج إال ذال وهوانا ،وألن الرجل الذي نشأ عىل اخلنوع واالستعباد
ال يمكن أن ينتج حرية و استقالال.
إن الشعب الذي يريد أن ينيشء جيال صاحلا خليق قبل كل يشء أن
يفكر يف املعلمني الذين ينشؤون له هذا اجليل.

وليس يكفي أن تكون حياة املدرسة صاحلة من الناحية املادية واملعنوية
بل جيب أن يكون التعليم فيها صاحلا أيضا ،فكام أن الذلة ال تنتج عزة ،فكذلك
اجلهل ال ينتج علام.
وما ينبغي أن تكلف املعلم األويل تعليم الصبيان ،وهو جيهل هذا التاريخ
أو ال يعرفه إال مشوها منقوصا .وما ينبغي أن تكلفه تعليم الصبية جغرافية
وطنهم وهو جيهل هذه اجلغرافيا ،وال عرف حدود الوطن واألقطار.
وقل مثل ذلك يف اللغة .وقل مثل ذلك يف النظام .وقل مثل ذلك يف
الدين إن أردت أن يكون الدين جزءا من التعليم األويل.

طه حسني يف كتابه( :مستقبل الثقافة يف مرص)
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مترين

يتحدث الدكتور طه حسني عن تكوين املعلمني .فيتعرض أوال لرتبية
الشخصية يف مدارس املعلمني من خالل النظام الذي خيضع له الطلبة فيها.
فكيف يمكن أن يكون يف مدرسة املعلمني نظام يعطي الطالب حريته ويوفر
له كرامته؟

أعندك فكرة تزيدها عىل ما كتبه األديب من شأهنا أن تساهم يف تربية
الطالب يف مدرسة املعلمني .تربية شخصيته ،وتربية عقله؟
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مبالغات

إن املريب احلق الذي أريد أن أصوره ليس رجل مهنة وال موظفا ،لكنه
حامل رسالة .هو يف الغالب صغري السن ،ويف بعض األحيان تكون عارضاه قد
أبيضا يف العمل املتحمس .عيناه يشع منهام بريق ليس بريق الكربياء والتزمت،
ليس بريق التعصب األعمى ،بال شك ،لنقل إنه بريق اليقني .وبمجرد ما
يكون يف حرضة ا َمل ِلكني ،يظهر احتياجه الكثري للكالم ،فيتكلم .وعندما
يرشع يف الكالم ،ال يستطيع أحد أن يعرف متى سينتهي منه .يف احلني يعرب
عن الفكرة القائلة بأن األنظمة الرتبوية املطبقة يف العرص احلارض ال تساوي
شيئا البتة ،وأن هذه األنظمة ال تستطيع أن تنتج رجال يستحق هذا االسم.
وإن من حسن احلظ أنه جاء ،هو املريب العرصي .ها هو قد وصل ،وسيتغري
كل يشء .يرتك مؤقتا علم التناسل والوراثة لألطباء واالختصاصيني األملان،
ويعترب الطفل كواقع مؤكد .أما اآلن عىل األقل فيبدأ هبذه احلقيقة :الطفل ،ال
يعرف شيئا ،حتى وال اللعب ،حتى وال التنفس .فمن الالئق أن يعلم كل هذا
وغريه .جيب أن تطبق الطريقة .أي طريقة؟ طريقة (س) العجيبة هذه الطريقة
تفوق الطرق األخرى بأهنا منطقية وبأهنا عىل األخص علمية .وهي عملية
يف مبادئها ،علمية يف تطبيقها .وتفرس تفسريا واضحا لبعض الصيغ اجلربية.
وبعض األرقام ،وبعض الرسوم البيانية وجداول املراجعة .وباإلضافة إىل هذا
فقد بدأت تعطي نتائج عجيبة يف الواليات املتحدة األمريكية ويف أندونيسيا
وكانتشاتكا .أيريد امللك وامللكة أن يعرفا التفاصيل؟ مثال الفصل املتعلق
بالطرق الذي يتحدث عن التعليم االبتدائي األسايس للكتابة والقراءة ...

ويسمع امللكان بكل اهتامم العرض العجيب النري .ويشعران بغتة
باضطراب وأمل .األمل ملا حيرزونه من أن األطفال سيتعلمون القراءة
والكتابة آخر األمر .واالضطراب ألهنام مرغامن عىل االعرتاف بأن االنسان،
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حتى اآلن ،مل يتعلم القراءة وال الكتابة ،أو عىل األقل مل يتعلمهام قط .ويفكر
امللك وامللكة يف أن يرجعا لنفسيهام لتعلم اهلجاء.

وقد سمع امللك وامللكة اعرتافات كثرية من املربني .ومل يكن حتى اآلن
من بني هؤالء االختصاصيني من جاءته هذه الفكرة األصيلة البسيطة ،فكرة
مناقشة ما أسميه برتبية املربني .ألن من رأي هؤالء الرسل أن معرفة الطريقة
تكفي عام سواها .كل يشء يصري بسيطا بفضل الطريقة الشهرية .الطريقة
املنطقية العلمية .ستحقق االنسانية آخر األمر كل إمكانياهتا.
يسمع امللك وامللكة بكل قوامها ويبدءان يف فهم أن العني خلقت
للرتفيه عن أطباء العيون وأن اجلسور خلقت ليشتغل هبا املهندسون ويلهون.
ويبدءان يف اكتشاف أن األطفال خلقوا لغاية واحدة ،أال وهي تطبيق وانتصار
هذه الطريقة العجيية اجلديدة املبنية عىل قاعدة واحدة مطلقة.
جورج دو هاميل

جورج دو هاميل :من أشهر الكتاب الفرنسيني املعارصين .دافع يف كتبه
عن احلرية الفردية والقيم االنسانية التي يعتربها يف خطر أمام تيار احلضارة
اآللية العرصية .اهتاممه بشؤون الرتبية كثري .كتب أحاديث ومقاالت عدة عن
الطفولة.

مالحظات

النص الذي أمامنا أخذ من حمارضة ألقاها الكاتب الشهري ،موضوعها
األرسة .وتصور األبوين ملكني يرعيان شؤون مملكتهام .فهام هنا يستعامن
ملرب ثرثار بالغ الثقة يف نفسه.

نالحظ سخرية الكاتب عندما يصف بريق عني املريب ينفي عنه
التعصب األعمى ،ثم يقدمه بعد ذلك يف صورة الداعية املتحمس للطريقة
__  95  

املطلقة ،الطريقة املنطقية العلمية .وال هيمنا أن يكون امللكان هزمها ثرثرة
املتزمت حتى شكا يف أهنام يعرفان القراءة والكتابة .إنام هيمنا أن نتلقى الدرس
الذي من وراء السخرية .وهو أن التحمس البالغ للطرق والترسع إليها بداعي
جاذبيات املوضات ،ألهنا طبقت يف هذا البلد أو ذاك ،جير حتام إىل مجود الفكر.
يبحث الكاتب عن مرب يناقش بأن أول واجبات املريب أن يعرف الطفل أوال
ثم يبحث كيف يؤثر فيه األثر الطيب ،ال باعتامد عىل طريقة يتعصب هلا ،لكن
باملحاوالت املتجددة املتكيفة بالظروف واحلاجات.

مترين

يتهكم الكاتب عىل نموذج من املربني يتصف بالتعصب والتحمس
األعمى؟ هل تعرف عيوبا أخرى عند املعلمني تستحق هذا النقد؟
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الفصل األول

الرتبية العقلية

قال كونفوشيوس

(إن املعلم املثايل يرشد تالمذته ،لكنه ال جيرهم من بعده تابعني مقلدين.
إنام خيلق فيهم الرغبة يف العمل ويتجنب تثبيطهم ،يفتح أمامهم الطريق ثم
يرتكهم يعملون دون أن يلح يف تبليغهم اهلدف .وإذا ما اكتفى املعلم بإرشاد
تالمذته دون أن يتبعهم خطواته كانت تعاليمه حمببة وإذا ما شجعهم عىل
العمل ومل يثبطهم كان تعليمه ميسورا .وإذا ما اكتفى بفتح الطريق ومل يلح يف
إبالغ تالمذته اهلدف ،تعلم تالمذته االستقالل يف التفكري .وبوسعنا أن نحكم
بفضل املعلم ودرايته إذا رأينا تعليمه حمببا ميسورا ،ورأينا تالمذته يفكرون
بأنفسهم.
وينبغي أن يتجنب املعلم أغالطا أربعة شائعة يرتكبها املتعلمون فمنهم
من يرغب يف االطالع عىل كل العلوم مرة واحدة ويبدد جهوده ،ومنهم من
يعمل عكس ذلك فيقتنع باليسري اهلني ويقف عند املوضوع الواحد .ومنهم
من يتعلمون بسهولة ،وآخرون يستعيص عليهم األمر ،فرسعان ما ييأسون.
إن لكل فرد مواهب خاصة به ،فال يستطيع املعلم أن يصحح خطأ تالمذته
إال بمعرفة طبع كل واحد منهم .وإن مهمة املعلم أن ينمي استعداد تالميذه
ويصحح ضعفهم).

مالحظات

يتعرض احلكيم الصيني ملبدأ تستند إليه أحداث املذاهب الرتبوية،
أال وهو نشاط الطفل الذايت .وقد أصبح املربون اليوم يعتقدون ،كام كان
يعتقد ،أن الطفل ال يتعلم إال ما يكتشفه بنفسه ،باذال جهده يف سبيل هذا
االكتشاف .وأيا ما كانت صعوبة العمل الذي يطلب إىل الطفل ،فينبغي
أن يكتفي املعلم بإرشاده إىل طرق إنجازه ،إما بوضع األسئلة املناسبة أو بتهيئ
وسائل البحث ،وتوفريها له .وعليه بعد أن يفتح الطريق بأسئلته أن يشجع
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الطفل كلام رأى منه بادرة ذكاء يف حل املشكلة ،حتى حيبب إليه العمل،
ويشعره الغبطة الكربى التي يذوقها املرء عندما يتغلب عىل صعوبة جديدة.
ثم إن املعلم ،يف نظر كونفوشيوس ،ويف نظر املربني املحدثني ،ينبغي أن يعود
تلميذه االعتامد عىل نفسه يف بلوغ النتائج ،لكي يتعلم التفكري بنفسه ،فتنمو
بذلك ملكاته العقلية ،وهذا ال يتيرس إذا كان املعلم حيل املشاكل وحده ،وال
يرتك للتلميذ إال عناء تقليده والنقل عنه.
ويتحدث احلكيم عن تفاوت قدرات املتعلمني واختالف طبائعهم،
فيعطي نامذج للطالب الذكي الرسيع الفهم الذي يعم فضوله ،فيطمح يف تلقي
كل العلوم ،والطالب اخلانع الكسول ،والطالب املحصل والذي ال يسعفه
الذكاء فيقفه اليأس يف أول الطريق .واجلدير باملالحظة يف كالم كونفوشيوس،
هذه األمهية التي يعلقها عىل معرفة املعلم طبع كل طفل حتى يتأتى له معاجلة
كل مشكلة تعرتضه .وشبيه هبذا اهتامم الباحثني اليوم بدراسة الفروق الفردية،
وحماوالهتم العديدة لوضع الطرق العملية الكفيلة بتخصيص التعليم وجعله
فرديا ما أمكن .واملسألة تستحق أن نتوجه إليها بكل عنايتنا ،سيام والتالمذة يف
أقسامنا كثري .فينبغي أن نعرض عن الطريق اهلينة ،طريق التعميم ،ونجتهد يف
دراسة كل طفل لنتعهد مواهبه ونصلح ضعفه.

مترين

 - 1كيف تفهم قول احلكيم :ال جيرهم من بعده تابعني مقلدين؟

 - 2كيف يمكن أن نؤدي مهمتنا التعليمية دون أن نلح يف إبالغ التالميذ
الغاية؟
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حوار سقراط

(أكد سقراط ملخاطبه أن عملية التعلم تعتمد عىل البحث والتذكري).

مينون :أتكتفي بإثبات أننا ال نتعلم شيئا جديدا ،وأن التعلم ليس يف
احلقيقة إال تذكرا؟ أتستطيع أن تعطيني مثاال لذلك؟
سقراط :أمل أقل لك ماكرا تسألني أن أعلمك يف الوقت الذي أؤكد لك
فيه أن األمر كله يتعلق بالتذكر .وتريد بذلك أن توقعني يف التناقض.
مينون :وحيك يا سقراط .إنني ال أقصد ما تفكر فيه ،وإنام هي العادة
دفعتني إىل سؤالك .فإن رأيت أن تبني أن احلقيقة كام تقول فافعل.
سقراط :ليس هذا باألمر اهلني ،لكنني سأعمل جهدي إكراما لك .ناد
واحدا من عبيدك ،أي واحد منهم ،حتى أرشح لك ما ترغب يف فهمه.
مينون :نعم ،يا أستاذ( .مناديا أحد غلامنه) هيا إىل.
سقراط :أ إغريقي هو؟ أيتكلم اللغة اإلغريقية؟
مينون :نعم يا سيدي فقد نشأ يف بيتي.
سقراط :فانتبه إليه لرتى أيبدو عليه أنه يتذكر أم يتعلم مني؟
مينون :سأنتبه.
سقراط :قل يل يابني أتعلم أن هذه مساحة مربعة؟
الغالم :أعلم ذلك يا سيدي.
سقراط :واملساحة املربعة أليست هي التي تكون أضالعها األربعة هذه
متساوية؟
الغالم :بىل يا سيدي.
سقراط :أمن املمكن أن جتد مساحة مربعة مثل هذه لكنها أكرب منها أو
أصغر؟
الغالم :الشك يف ذلك يا سيدي.
سقراط :فإذا كان هذا الضلع طوله قدمان وكان طول هذا اآلخر
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قدمني أيضا .فكم قدما يكون يف املساحة كلها؟ اعترب املساحة هكذا :لو كان
طول هذا الضلع قدمني وكان طول هذا اآلخر قدما واحدا أفام تصبح املساحة
كلها قدمني مرة واحدة؟
الغالم :بىل يا سيدي.
سقراط :فاملساحة إذن قدمان مرتني؟
الغالم :هي كذلك يا سيدي.
سقراط :فكم نتيجة قدمني مرتني؟ تأمل وأجبني.
الغالم :أربعة أقدام يا سيدي.
«مينون» الفالطون
سقراط (400 - 469م) :أكرب الفالسفة اإلغريق وأكثرهم أثرا يف احلياة
االجتامعية والسياسية عىل عهده .اشتهر بأحاديثه وحماوراته التي كان جيعلها
وسيلة لتعليم الناس .وكانت هذه املحاورات تتناول حياة الناس اليومية
ببساطة وإخالص ظاهرين ،وكان سقراط ،ال ينفك يلقي أسئلة عىل كل من
يلقاه ،يف الشارع يف النوادي ويف البيوت اخلاصة .مل يكتب كتبا وإنام عرفت
أفكاره بام كتبه عىل لسانه تلميذه أفالطون .وما نقله تلميذمها الكبري أرسطو.
وتتلخص فلسفته يف كلمته املشهورة (اعرف نفسك) .فإنه يعتقد أن االنسان
إذا عرف نفسه كان أقرب إىل الفضيلة وإىل التمسك هبا.

مالحظات

كثريا ما يتحدث املربون عن احلوار السقراطي ويوصون بتطبيقه يف
املدرسة.

أمامنا مقال هلذا احلوار .نرى فيه كيف كان يلقي الفيلسوف أسئلته.
ونالحظ أن األسئلة مل تكن تقتيض من الغالم إال أجوبة باإلثبات ،بينام
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يقوم السائل نفسه باحلكم والتعليل.

فام هي فضيلة احلوار السقراطي إذا مل يكن حيمل املتعلم عىل التفكري
بنفسه؟ يقول الناس إن احلوار السقراطي حيلة يتنكر فيها التعليم اإللقائي
الذي يقوم املعلم فيه بالعمل كله .لكن املتأمل يف مثالنا جيد أن السائل اعتمد
عىل معلومات الغالم القديمة ،ثم تدرج به يف وضوح تام حتى قدم بني يديه
حقائق مل يكن بوسعه أن ينكرها ألهنا تدرك باحلدس احليس والعقيل .وينبغي
أال ننسى أن سقراط كان حياور الكبار والصغار معا ،فكان يتبع نفس الطريقة
يف طرح أسئلته والتدرج هبا .فمن حقنا أن نتساءل هل يستطيع الطفل يف سن
املرحلة االبتدائية أن يستمر منتبها ملثل هذا احلوار ما دام ال يشارك فيه إال بنعم
أو ال؟ ثم أتكون فائدة احلوار مع الصغار كبرية إذا مل تعلمهم يف نفس الوقت
كيف يعربون عن أفكارهم بجمل كاملة وكيف يستنتجون األحكام من تلقاء
أنفسهم؟ ولذا فإن املربني املحدثني يريدون أن يكون احلوار سقراطيا يف وضعه
واعتامده عىل احلدس ،لكنهم يطلبون مزيدا من مشاركة التلميذ يف البحث عن
النتائج وإصدار األحكام بأنفسهم.

مترين

ركب احلوار مرة ثانية بحيث يكون الغالم أكثر فضوال وأكثر مشاركة يف
بلوغ نتيجة الدرس الذي يتلقاه.
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الرتبية اجلذابة

وسأذكر هنا بإجياز الطريقة التي جتعل التعلم جذابا يف عني التالميذ.
فينبغي أن يتعلموا الكالم دون تعب وبواسطة االستعامل والتمرن .أما القراءة
والكتابة اللتان يثقل عىل الطفل تعلمهام فينبغي أن حيتال املعلم ويتخذ هلام
طريقة مشوقة .فإن هنالك أطفاال جيهدون كل اجلهد يف تعلم التهجي ومبادئ
النحو ثم ال ينالون شيئا برغم أهنم أذكياء يستطيعون فهم املسائل األكثر
صعوبة .ويف مثل هذه احلالة البد أن نعالج عزوفهم عن الدراسة بمثل احليل
التي عرفها األقدمون .كانوا يشكلون احلروف اهلجائية من احللوى التي حيبها
األطفال فيعطوهنم احلروف اهلجائية .قل يل ما اسم هذا احلرف اعطك إياها.
وكانوا ينحتون حروفا من العاج تصبح لعبا يف يد الطفل.
وكثريا ما تنجح الطرق اجلذابة إذا اعتمدت عىل تنافس األطفال .ألهنم
إذ ذاك يزدادون انتباها ويدفعهم الطمع يف االنتصار أو اخلشية من التخلف إىل
بذل كل جمهوداهتم .ومثل هذه املخرتعات استطاع أحد األطفال أن حيفظ يف
بضعة أيام احلروف اهلجائية وأسامءها ،بينام نجد املعلمني العاديني ال يقدرون
عىل ذلك يف ثالث سنوات أو أكثر رغم هتديداهتم وقسوهتم عىل األطفال.

وأرى أن املعلمني خيلطون عىل الطفل ويرهقونه باملشاكل التي يعرفون
هبا سبيله .فإهنم يعلمون أسامء احلروف قبل إشكاهلا وحيملونه عىل بحث
الكلمة الواحدة لريى كل أوجه اإلعراب التي حتتملها .ومن املعلمني من
يطلب أن يظهر علمه فيعقد دروسه بعناية تامة.
أراسم
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أراسم ( :)1556 - 1497من أكرب علامء أروبا يف القرن السادس
عرش .هوالندي األصل ،لكنه تنقل يف ربوع أروبا حيث اكتسب شهرة كبرية
كعامل وفيلسوف ورجل أدب .ألف كتبا كثرية يف نقد الفلسفة التقليدية ونقد
الطبقات الكهنوتية وألف كتابني يف الرتبية ،ضمنهام أهم آرائه فيها .ومذهبه
الرتبوي أن العلوم ال تفيد شيئا إن مل يكون العقل ويكتسب مرانة يستطيع
معها أن يفكر تفكريا حرا .وهو من هذا القبيل يتفق مع نظريات مونتنى.

مالحظات

يتضمن النص الذي أمامنا وصفا للطريقة التي كان يتبعها بعض املعلمني
األقدمني لتشويق األطفال .ولئن ذكرها أراسم فإنام ذلك كرد فعل للطرق
التقريرية اجلافة التي كانت متبعة يف عرصه.

نالحظ أن الكاتب اهتم كثريا بتعليم القراءة والكتابة ،ومحل عىل املعلمني
الذين يبدأون بتعليم أسامء احلروف قبل إشكاهلا.
فإذا ترمجنا النص إىل لغة الرتبية احلديثة ،أمكننا أن نتحدث عن التشويق
والتعليم احليس .وأمكننا أن نفهم ما قاله الكاتب عن التنافس وبذل اجلهد عىل
ضوء ما وصل إليه علم النفس احلديث من اكتشافات يف هذا الباب.

مترين

ما رأيك يف التعليم اجلذاب؟ أتعتمد عليه كل االعتامد .أم ختشى أن يتعود
الطفل السهولة والليونة فال يستطيع بعدئذ أن يواجه الصعوبات وجها لوجه؟
ما رأيك يف االعتامد عىل الوسائل املحسة يف التعليم؟
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املالحظة واإلدراك احليس

جيب أن نقدم األشياء للحواس املقابلة هلا ما وسعنا ذلك ،لكي يعرف
الطفل األشياء املنظورة بواسطة عينينه واألصوات بواسطة أذنيه واألشياء
املحسوسة بواسطة ملسه ...
إن أساس كل معرفة أن نقدم حلواسنا األشياء املحسة حتى ندركها بيرس.
وأؤكد أن ذلك هو القاعدة التي تنبني عليها كل أعاملنا ،ألننا ال نستطيع أن
نفعل شيئا وال أن نتكلم بحكمة إن مل نفهم جيدا ما نريد فعله أو قوله .ومن
الثابت أن العقل ال يوجد فيه يشء إال ما جاءه عن طريق احلواس .وإذن فإن
أساس كل حكمة وكل فصاحة وكل عمل طيب معقول يف تدريب احلواس
بعناية عىل إدراك االختالفات التي توجد بني األشياء الطبيعية .وبام أن هذه
النقطة ،رغم أمهيتها ،هتمل عادة يف مدارسنا اليوم فنقرتح عىل التالميذ مسائل
ال يفهموهنا نظرا ألهنا مل تعرض عىل حواسهم وخياهلم ،بسبب كل هذا فإن
التعب الذي يلحق املعلم واملتعلم شديد جدا حتى إن عمليتي التعليم والتعلم
تكادان تكونان عديمتي الفائدة.
كومينوس

كومينوس )1670 - 1572( :مرب ولغوي تشيكي .كتب كتبا عديدة
يف الرتبية رشح فيها آراءه التي تتلخص فيام ييل:

 - 1احلواس هي املصدر األول للمعرفة.
 - 2جيب أن تكون هذه احلياة ميدان استعداد للحياة األخرى.
 - 3جيب أن يكون التعليم ديمقراطيا جيهل نظام الطبقات.
وقد بذل كومينوس جهودا كبرية سواء يف تعليمه أو كتاباته لتشجيع
التعليم باملحسوس.
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مالحظات

نرى عند كومينوس اهتامما بالغا باحلواس .وهذا االجتاه يساير النظريات
اجلديدة التي نقرأها عند لوك ويعرب عن الروح السائدة يف املدارس األملانية
عىل عهد كومينوس .وقد انترصت فكرة التعليم باحلواس بعد زمن طويل،
وبعد أن متسك به روسو حتى بلغ غايته عىل يد مربني حمدثني من أمثال فروبل
ودكرويل ومنتسوري.

مترين

ما هي الدروس التي يمكن أن نعتمد فيها عىل التعليم املحسوس؟
وكيف تفعل ذلك؟
كيف ختتار األشياء املحسة التي تستعملها إليضاح دروسك وكيف
تستعملها؟
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التدرج يف التعلم

الحظ أن الطبيعة األم بمجرد ما تظهر النبتة عىل وجه األرض ،تبدأ يف
تنمية اجلذور وتدفن يف أعامق األرض أثمن جزء من الشجرة ،وكيف خترج
اجلذع الثابت من املادة اللبابية يف اجلذر ،وكيف خترج األغصان الكربى من
املادة اللبابية للجذع ،واألغصان الفرعية من املادة اللبابية للفروع الكربى،
وكيف تعطى كل األجزاء حتى الدقيقة منها والبعيدة القوة الكافية دون أن
ختصص جزءا من هذه األجزاء بقوة طافحة ال نفع فيها؟

وإن آلية البنية املادية يف االنسان خاضعة يف جوهرها لنفس األحكام
التي تسيطر عىل قوى الطبيعة .وكل تعليم ينبغي أن ينقش يف العقل البرشي
نقشا عميقا باقيا أهم أجزاء برناجمه مسايرة منه هلذه األحكام الطبيعية ،وبعد
ذلك يتدرج بال تراخ وال انقطاع فيصل اخلطوط الثانوية باخلطوط الرئيسية
مراعيا أمهية كل جزء بالنسبة إىل بقية األجزاء لكي حيتفظ عىل وحدة حية
للمعلم الذي يعلمه.

 - 1تعلم قبل كل يشء كيف ترتب املعرفة التي جتيئك عن طريق احلدس
وكيف تتقن املبادئ البسيطة قبل أن متيض إىل األمور املعقدة .وحاول أن تبني،
يف كل فرع من فروع دراستك سلام متدرجا باملعارف بحيث تكون كل فكرة
جديدة عبارة عن زيادة بسيطة ،ال تكاد تتبني ،إىل املعارف السابقة التي نقشت
يف ذاكرتك نقشا عميقا حتى صارت غري قابلة لالنمحاء.
 - 2لتكن املعطيات املتعلقة بكل فكرة عامة متسلسلة يف ذهنك طبقا
لتسلسلها يف الطبيعة واجعل النقط الفرعية خاضعة للنقط األساسية،
وباألخص ،اجعل املعرفة التي تعلمتها يف الكتب خاضعة لالحساسات التي
تستقيها من الطبيعة والواقع.
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 - 3واجعل احساساتك أكثر قوة ونصاعة ،يف املسائل املهمة بمقارنة األشياء
بعضها مع بعض ومتحيصها بواسطة حواسك املختلفة حتى يكون أثرها يف ذهنك
كامال .ولكي تصل إىل هذه الغاية ،ابدأ بمعرفة احلكم اآليل الطبيعي الذي يقتيض
دائام أن تكون قوة احساساتك أو ضعفها عىل قدر ابتعاد حاستك أو قرهبا من
اليشء الذي تفحصه.
 - 4اعترب أن كل املعلومات الطبيعية حتمية ال مناص منها ،واعترب هذه
احلتمية نتيجة للجهد الذي تبذله الطبيعة لتخضع حتت سلطاهنا كل العنارص التي
تتكون منها الطبيعة ،والتي تظهر لنا متباينة ،لكي تتظافر هذه العنارص ،كل منها
حسب مقداره ،عىل إنجاز الغايات الطبيعية .وحاول أن يرفع تعليمك ،الذي تؤثر
بواسطته عىل أمثالك من الناس معلوالته التي هيدف لتحقيقها إىل درجة أحكام
طبيعية حتمية ،حتى يكون منهاجك كله مكونا من طرق متباينة يف ظاهر األمر
لكنها متظافرة عىل حتقيق النتيجة العامة.
 - 5لكن معلوالت األحكام الطبيعية رغم ما تتصف به من حتمية ختلف فينا
دائام إحساسا باحلرية واالنطالق .وذلك بفضل أشكاهلا املختلفة وإغرائها البديع.
وهكذا فاسع أن تكون معلوالت تربيتك وتعليمك ،وقد رفعتها إىل درجة
أحكام طبيعية حتمية ،تنتج يف الناس إحساسا باحلرية واالنطالق ،بفضل ما
تتقمصه من أشكال خمتلفة وما تقدمه من إغراء بديع.
بستالوزي
بستالوزي :)1827 - 1476( :املريب السويري الشهري الذي مل يكتف
بإبداع آراء كثرية يف الرتبية بل طبقها يف احلياة العادية حيث أسس مدرسته الشهرية
التي ربى فيها مجاعة من األطفال املرشدين .وقد تأثر بأفكار روسو وكمل عىل
مبادئه الرتبوية ،فهو ،مثل الفيلسوف الفرنيس ،يرى أن الطبيعة خرية ،وأن عمل
املريب ينبغي أن ينحرص يف مساعدة هذه الطبيعة عىل أداء عملها .لكن بستالوزي
يعتقد أن التعليم يمكن أن يصري آليا عىل غرار اآللية التي يشاهدها يف الطبيعة .عىل
أن جتارب بستالوتزي ،مع ما تشتمل عليه من نجاح وخيبة ،أوقدت محاس كثري
من املربني ،فكان له الفضل يف نرش مبادئ أستاذه ووضعها موضع التنفيذ.
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مالحظات

نالحظ كيف يرجع كاتبنا إىل الطبيعة ليتخذها نموذجا لطرقه الرتبوية،
والذي ينبغي أن نتأمله هو فكرة التدرج يف التعلم وترتيب املعارف بحسب
أمهيتها وبالنسبة للمكانة التي حتتلها يف هيكل الفكرة العامة .وهناك فكرة
تسلسل املعلومات ومتاسكها ،هذه الفكرة التي أصبحت أحد املبادئ التعليمية
يف مدارسنا.

واجلزء الثاين من كالم املريب يتعرض لدور احلواس يف اكتساب
املعلومات ،فإن مما جيب أال ينساه املعلم أن املعرفة ال تأتينا يف آخر األمر إال عن
طريق احلواس .وإن هذه املعرفة تكون أكثر ثبوتا ونصاعة إذا تعددت مواردها
وحمصت تأثريات كل حاسة بمقارنتها باحلواس األخرى .وإن تنوع التأثريات
التي تقع عىل احلواس ،بل إن تنوع احلواس بنفسها لتعطي املعلم فرصة اإلبداع
يف دروسه وجعلها جذابة عىل غرار ما يشاهد يف عمل الطبيعة.

مترين

كيف تطبق نصيحة املريب عندما ينصحك بجعل آثار تربيتك وتعلميك
متنوعة بديعة؟ اعط مثاال حمسوسا لدرس املحادثة وبني كيف حتتاط لئال
تذهب حماولة التنويع حتى تسقط يف اللهو والعبث.
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القانون األول للعقل

إن أول األحكام هو طبيعة عقلنا .وطبيعة عقلنا نفسها التي بمقتضاها
يسمو العقل من احلدس الغامض إىل الفكرة النرية.

ومن هذا املعني تتفرع املبادئ التالية التي ينبغي أن تعترب أسسا لألحكام
التي أبحث عن كنهها.

 - 1إن األشياء التي تؤثر يف حوايس ال يصح أن تكون بالنسبة يل واسطة
الستقاء معلومات مضبوطة إال برشط .هذا الرشط هو أن تدرك حوايس،
أثناء اتصاهلا باألشياء حقيقة هذه األشياء الثابتة التي ال تتغري ال جمرد ظروفها
املتغرية أو خصائصها .إن األشياء ،عىل العكس من ذلك ،تصبح بالنسبة يل
معينا للغلط والوهم عندما تعرض عىل حوايس حاالهتا العارضة ال جوهرها.
 - 2إن الفكرة احلدسية املنقوشة يف أذهاننا ،نقشا ال تقبل معه االنمحاء
تتصل يف غاية السهولة ،وبدون أن نشعر بذلك تقريبا بأفكار جانبية عديدة
اتصاال متسلسال تتفاوت فيه األفكار اجلانبية قربا وبعدا عن الفكرة الرئيسية.

 - 3إذا كان جوهر األشياء نفسه هو الذي أحدث يف أذهاننا إحساسا
قويا ال جمرد الصفات العارضة لألشياء فإن آلية تكويننا تدلنا يوما بعد يوم،
وبطريقة عفوية ،من حقيقة إىل حقيقة ،عىل كل املسائل املتعلقة باليشء الذي
فحصناه .وعىل العكس من ذلك إذا أثرت يف أذهاننا صفات األشياء املتغرية
تأثريا أقوى من تأثري طبعه األسايس ،فإننا نقع كل يوم من غلط إىل غلط.

 - 4عندما نجمع أشياء عديدة متامثلة الطبع ،فإننا نقوى ونضبط
ونثبت معلوماتنا عن احلقيقة اجلوهرية هلذه األشياء بشكل إجيايب وعام،
وهكذا نضعف اإلحساس املتغلب الذي حتدثه صفات بعض هذه األشياء،
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لكي نقوي اإلحساس الذي ينبغي أن نحتفظ به فيام يتعلق بالطبائع اجلوهرية،
وهكذا نحمي أنفسنا من اجلاذبية التي يسلطها عىل أذهاننا تأثري اخلصائص
املفردة ،ونتفادى خطر اخللط الفظيع بني املظاهر اخلارجية لألشياء وحقائقها
القارة .ونتفادى بعد ذلك التمسك املبالغ فيه ببعض املعطيات التي كنا ال
هنتم هبا إال قليال لو متعنا يف األمر .ونتفادى آخر األمر ملء أدمغتنا ملئا مرعبا
بالتصورات العقلية القليلة األمهية.
 - 5إن أكثر أنواع املعرفة تشعبا يتكون من عنارص بسيطة .فإذا حصل
املرء عىل هذه العنارص أصبحت أكثر الدراسات صعوبة من أبسط األمور.
 - 6كلام نوعنا احلواس يف دراسة طبائع األشياء وصفاهتا ،ازدادت
معرفتنا هلذه األشياء وكانت أقرب إىل الصواب.
وهكذا تظهر يل املبادئ اآللية الطبيعية التي تستنتج من طبيعة عقلنا
نفسها.
بستالوزي

مالحظات

يف كالم املريب درس مهم يتلقاه املعلم فيطبقه يف تعليمه .يبني بستالوزي كيف
يكتسب العقل املعرفة بواسطة احلدس احليس ،ويبني كيف تقرتب هذه املعرفة من
احلقيقة أو تبتعد عنها بالنسبة لصحة التجارب التي الحظها العقل أو توقف هذه
التجارب عند املظاهر غري الثابتة .فإذا ما زدنا إىل هذا القانون مالحظتنا أن حواس
الطفل نفسها ضعيفة عاجزة عن املالحظة الصحيحة ،ظهر لنا كل األمهية التي
ينبغي أن يبذهلا املعلم حتى يتيح ألطفاله إجراء جتارب صحيحة ،والنفاذ إىل جوهر
األشياء ال االكتفاء بأعراضها فقط .هذا وإن تعدد األشياء التي جيري عليها املتعلم
جتربته رضوري ،إذا أردنا أن نكسب املتعلم فكرة عامة ،ونريه أن الطبيعة ختضع
لقوانني ثابتة مهام كانت خصائص األشياء عندما نعتربها مفردة.

مترين

ارشح النقطة اخلامسة من هذا النص واعطنا أمثلة تطبيقية.
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القدرات الثالثة األولية

وكنت أذهب إىل أبعد من ذلك فأجد أن كل معارفنا مردها إىل ثالث
قدرات أولية:

 - 1القدرة عىل إخراج الصوت ،وهي التي جتعلنا مستعدين الستعامل
الكالم.
 - 2القدرة عىل اإلدراك الغري املحدد ،اإلدراك احلايس البحث ،وهبذه
القدرة نتعلم أشكال مجيع األشياء.
 - 3القدرة عىل اإلدراك املحدد ،اإلدراك الذي ليس حاسيا بحتا.
ويمكن أن نجعل هذا اإلدراك أصال ملعرفة وحدة األشياء ،وبالتايل أصال
الستعداداتنا للعد واحلساب.

واستنتجت من مالحظايت أن الثقافة االصطناعية التي حصل عليها
النوع البرشي جيب أن ترتبط بالنتائج البسيطة األوىل هلذه القدرات األساسية،
أعني :بالصوت والشكل ،والعدد .واستنتجت أيضا أن أي تعليم جزئي
منفصل ال يوصل وال يمكن أن يوصل أبدا إىل نتيجة تريض طبيعتنا إرضاء
كامال .ولكي نحصل عىل هذا التعليم املريض جيب أن نقبل هذه الثمرات
الثالثة البسيطة لقدراتنا األولية مبادئ مشرتكة لكل تعليم كام وضعتنا الطبيعة
نفسها .وجيب ،بناء عىل هذا القول ،أن تتخذ هذه املبادئ يف ميدان التطبيق
شكال عاما منسجام ،بحيث يكون أثرها واضحا وحمققا يف توجيه التعليم
واالستمرار به حتى النهاية يف حركة تقدمية متواصلة تشتمل يف نفس الوقت
وبالتساوي كل قدراتنا الثالثة األولية .وهذه يف الواقع الوسيلة الوحيدة
املمكنة لكي نستطيع يف فروع املعرفة الثالثة التدرج من احلدس الغامض إىل
احلدس البني ،ومنه إىل صور واضحة ،ومن هذه الصور إىل معارف مضبوطة.
بستالوتزي
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مالحظات

يعرض الفيلسوف نظاما يفرس به عملية التعلم ،وهذا النظام نتيجة
لتجاربه البيداغوجية ،فإنه كان يعتمد عىل احلدس احليس ويعتربه أساسا
الكتساب املعرفة .وهو هنا يبني بالتفصيل دور احلدس احليس يف التعلم،
ويقسمه إىل قدرات ثالث عليها يعتمد العقل يف االتصال بالعامل اخلارجي
وفهمه .فالقدرة عىل إخراج الصوت واستعامله يتفرع عنها القدرة عىل الكالم
والقدرة عىل االتصال بالناس ،ثم القدرة احلسية ،عىل إدراك األشكال أصل
يف معرفة صور األشياء وقياساهتا ،وأصل يف تطبيق هذه القياسات وحماكاهتا
بالرسم والكتابة .وقدرة احلس العقيل متكننا من جتريد األفكار وقيادة العمليات
العقلية التي ال تعتمد عىل املحسوس كاحلساب والتفكري املنطقي .وواضح
أن كل العلوم البرشية تستمد عنارصها من هذه القدرات منفردة أو جمتمعة.
والذي ينبغي أن نحتفظ به من كالم الكاتب نصيحته بجعل التعلم مرتكزا
عىل هذه املبادئ الثالثة ،أي عدم االستغناء عن التشخيص املحسوس يف إلقاء
الدروس.

مترين

كيف تتصور استعامل القدرات الثالثة املتحدث عنها يف هذا النص يف
درس احلساب الذي تلقيه يف القسم املتوسط؟ أعط مثاال تطبيقيا.
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تربية حكم ثابت سديد

أما فيام يتعلق برتبية العقل ،فإن غايتنا جيب ،أن تكون قبل كل يشء،
تربية القدرة عىل انتقاد املعتقدات ،أعني تنمية حكم ثابت سديد لدى الطفل.
وبام أن معتقداتنا ختضع خضوعا كامال لتأثري نزعاتنا ،هذه النزعات العمياء
املتفاوتة القوى ،فيجب أن نجنب عقل الطفل من تسلطها .وإن حترير العقل
من سلطة االحساس هلو ما أسميه تنمية العقل الفلسفي .وذلك بأن نعود
الطفل عىل النقد النافذ .وهذه العادة حتررنا من إحياءات الكالم ،وما يتضمنه
الكالم من احلامقات العادية .كام أهنا جتعلنا قادرين عىل االنتظار قبل إصدار
احلكم ،وعىل إجراء البحوث الكاملة ،وبالتايل ،جتعلنا بمنجى من االندفاعات
التي هي طبع يف شخصيتنا .وإن تأجيل احلكم واالختيار ،والتفكري ،ووزن
األفكار ،والتأمل البارد ،هي الصفات اجلوهرية للعقل الفلسفي.

وليست هناك صفة أنذر من هذه يف العامل ،وال أكثر منها أثرا يف مصري
األفراد واألمم .وتكاد كل مصائبنا تنتج عن ترسعنا يف العمل ،بحيث ال
تكون سريتنا مناسبة للظروف إال نادرا ،ألننا هنمل مالحظة هذه الظروف
بدقة ،إننا ال نعرف أنفسنا كام ال نعرف العامل اخلارجي .وكل الناس يتخيلون
ألنفسهم طبعا غري طبعهم ،واستعدادات غري استعداداهتم ،وقوى غري
قواهم .للناس أعني ال تبرص وآذان ال تسمع( .إن العامل ال يكاد يتكون إال من
ناس أقدام ال يفكرون يف يشء) كام قال نيكول (رجل دين وأخالق فرنيس يف
القرن السابع عرش) .لكن هؤالء (األقدام) الذين ال يفكرون يف يشء أصبحوا
،ألهنم يكونون أغلبية يف الديمقراطيات احلديثة ،أسياد الناس الذين يفكرون
يف يشء .وإن تعليم هذه اجلامعات كيف تفكر ،وتزويدها بثقافة متينة ،أصبح
مسألة حياة أو موت بالنسبة للحضارة.

لكن إعطاء ثقافة متينة ليس معناه يف نظرنا أن نجمع يف الذاكرة
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أكواما من اإلملامات .إنام الثقافة املتينة أن علم املسائل اجلوهرية .وهذه املسائل
تنحرص يف جمال احلدود بالنسبة لكل فن .لكن الثقافة املتينة تتطلب ،قبل كل
يشء ،تنمية الرغبة الشديدة يف الدراسة ،وتعضيد قوة التفكري ،وحدة االنتباه
وبعث احلاجة للمالحظة ،ورد األمور املعقدة إىل أجزائها وإدراك الفروق
واملشاهبات العميقة بني األشياء .وإهنا أيضا هتدف إىل أن نخلق يف كل واحد
منا مقاومة غرية أمام املبترسات الشائعة.
هذه الصفات اجلوهرية للعقل تتلخص ،بالنسبة لصاحبها ،يف ذكاء
خالص ومالحظة نفاذة ،ونجد عامال وفالحني ذوي ثقافة ناقصة يملكون
هذه الصفات إىل درجة سامية ،بينام نجد علامء مربزين ال يمكلون أو ال
يكادون يمكلون منها شيئا رغم معارفهم املتبحرة .يا لألسف ! .ما أكثر ما
نلتقي برجال أذكياء نالوا حظا واسعا من الثقافة لكنهم بقوا عاجزين عن
املالحظة! ! ما أكثر الذين ال يرون أي يشء بوضوح تام .إهنم ال ينظرون
األشياء يف وجهها ،أتكون كل مالحظاهتم تزيغ بإحياء صيغ مصنوعة ختفي
عنهم وجه األرض.
ومن املالحظ الشائع أن الفكرة الواضحة ،أو املثال السائر يمنعان
أغلبية العقول من استنتاج مغزى مالحظاهتا ،بل ربام يمنعاهنا حتى من جمرد
املالحظة .وذلك ألن األمثلة اإلجيابية ،أعني احلاالت التي تثبت صحة الصيغة
أو املثل ،قد اختزلتها الذاكرة بكل عناية .أما احلاالت السلبية التي تعارضهام
فلم ينتبه إليها ومل تسجل .وهبذه الطريقة تنشأ أمثال خرقاء كهذه ،احلظ يوايت
احلمقى  -هنالك عناية خاصة بالسكارى - ،ال يموت جوعا إال الكساىل الخ
 ...وإذا كانت األمثال وعاء لـ (حكمة الشعوب) فيلزم االعرتاف بأن هذه
احلكمة تعامل القواعد األولية للمنطق التجريبي معاملة خاصة.
جيب علينا أن نحارب هذا النوع من العادات العقلية بكل قوانا .عندما
نكون قد علمنا الطفل كيف يالحظ .وكيف يعمم دون أن يغلط ،وكيف
يتخلص من سلطة الصيغ وسلطة اآلراء اخلاصة ،فإنه سينجح مهام كانت
الدراسات أو األعامل التي يامرسها.
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وعندما نعمم الرتبية عىل هذا النحو ،نكون قد علمنا عىل إيقاظ كنوز
من الذكاء واالخرتاع من سباهتا التقليدي ،فريى املجتمع ثورته تزيد أضعافا
مضاعفة.
جول بايو

مالحظات

يتناول املريب الفرنيس يف هذا النص موضوعا يصح أن نعتربه النقطة
األوىل يف تربية األطفال العقلية ،فيفرس بكيفية إجيابية وعبارات واضحة ،كيف
نعود الطفل عىل إصدار أحكام سديدة .أي ،كيف نعطي العقل التفتح والدقة
الالزمني لينفذ بنفسه إىل حقائق األشياء ،ويكون رأيا خاصا به ال يعتمد فيه إال
عىل نتائج مالحظاته الشخصية .وبني الكاتب أن تربية احلكم تقتيض االكتفاء
باملبادئ اجلوهرية ،ونقش الذكاء وتوجيه االنتباه ،واالقتصاد يف حتميل
الذاكرة.

وليس أقلية من هذا ،جزء املغالة الذي يبني فيه املريب أمهية احلكم السديد
يف حياة األفراد واجلامعات .سيام إذا كانت األحكام التي يصدرها الناس ذات
أثر يف مصريهم ،كام هو الشأن يف عرصنا ،حيث للجامعة الديمقراطية الرأي
القاطع يف األمور املهمة.

مترين

اقرأ الفقرة الثالثة .واعط أمثلة حمدودة من دروسك وبني كيف تعمل
فيها عىل حتقيق كل غاية تتضمنها مجل الفقرة.
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االهتامم الطبيعي واملحرضات االصطناعية

إذا كان موضوع الدرس يالئم يف احلقيقة ،بحيث يساعد شعور الطفل
عىل التوسع ،ويتصل اتصاال باطنيا ببعض أعامله ،وأفكاره وآالمه ،بحيث
يسهل نموه يف املستقبل ويزيد قابليته للتلقي ،فال حاجة عندئذ للبحث عىل
احليل والطرق جلعل موضوع الدرس يستحق االهتامم .وبالعكس فإن كل
موضوع جييء من اخلارج وال يتصل أي اتصال حقيقي باحلياة ،فيتعلمه الطفل
ألسباب أجنبية عنه ،يكون خلوا من هذه القيمة التي حتدثنا عنها .وهذا ما
يدفع الناس اللتامس متارين اصطناعية مموهة صبيانية يف بعض األحيان.
لالستيالء عىل انتباه الطفل.

ويستحق االعتبار أن نالحظ ماذا حيدث عندما نظن أن باستطاعتنا أن
نعطي ملوضوع من املواضيع مغزى سيكولوجيا عن طريق وسائل خارجية.
حق أن العادة تنتج الشبع .لكنها تنتج أيضا نوعا من التعلق .يمكننا أن نتعود
سلسلة ونتأسف عندما ترفع عنا .وإنه ليقع أن نقبل اليشء الذي يبدو لنا ألول
وهلة بدافع العادة .وإن النشاطات التي نستثقلها ألهنا ال تعنينا أن تصري ،بمرور
الزمان ،حمببة نوعا ما .وإن عقلنا يمكن أن هيتم بالروتني والعمل اآليل حينام
يكون يف ظروف تقتيض مثل هذا النشاط خاصة .نسمع يف غالب األحيان أناسا
يدافعون عن بعض التامرين اململة الفارغة فراغا تاما ،ويؤكدون أن األطفال
هيتمون هبا اهتامما كثريا .وهذا بالضبط هو اليشء املحزن .ألن عقول هؤالء
األطفال ،وقد فطمت من كل نشاط طبيعي وفقدت طعم التامرين املناسبة
لطبيعتها ،تكبو وتضعف حتى يقترص اهتاممها عىل أشياء ضيقة تافهة  ..القانون
احلقيقي للعقل هو أن جيد الرىض يف التمرين بنفسه .فإذا مل يعطاه عمل كاف ذو
أمهية بالنسبة إليه حاول أن جيد الرىض بأي وسيلة .وينتهي يف غالب األحيان
بالتعلق بأشياء صورية ،فإذا مل جيد حتى هذا فإن التلميذ يصري متمردا ثائرا عىل
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النظام .وعند كثري من األطفال يعوض االهتامم باملسائل الرمزية واحلفظ اآليل
باالهتامم احليوي األصيل.

ثانيا جيب أن نتذكر قوة التعارض .فموضوع درس من الدروس يمكن أن
يصري مهام ،ال بنفسه ،لكن بكونه يتعارض مع جتربة سابقة .وإن حفظ درس من
الدروس ألجدر باالهتامم من التعرض للعتاب أو السخرية ،ومن السجن بعض
الدروس ،ومن النقط القبيحة ،ومن احلرمان من التقدم .وإن معظم ما يسمى
بـ «النظام» ،فتعارض به البيداغوجية املتساحمة ،ويقدم عىل أنه الوسيلة الوحيدة
لتشجيع بذل املجهود وتعليم القيام بالواجب ليس إال وسيلة مقنعة إىل حد ما،
لتحصيل اهتامم الطفل عن طريق التخويف .فليس املوضوع ،يف هذه احلالة،
يستحق االهتامم ،وال يمكن أن يستحقه بوجه من الوجوه ،ألنه ال يتصل بتجربة
الكيان النامي أي اتصال .وبالتايل فالبد من االلتجاء للوسائل العديدة اخلارجية
غري املناسبة ،التي يمكن بواسطتها أن نرجع املوضوع للعقل الذي ال يفتأ حييد عنه.

والطبيعة إنسانية ،وهي كام هي ،متيل دائام إىل ماهو مقبول أكثر من ميلها
التباع ما هو مستكره ،وتفتقد اللذة أكثر مما تفتقد التعب .وهلذا فإن بعض
النظريات احلديثة يف االهتامم فاسدة من أصلها .وسبب ذلك أهنا حتتفظ باملوضوع
الذي جيب أن يعلم ،عىل الشكل الذي أصدره اختيار خارجي .وصاغه علم
الراشدين .إذا ألزم أن يتعلم الطفل مقدارا معينا من اجلغرافيا واحلساب أو النحو،
فليس يبحث عن مقدرته وحاجته فيام يتعلق بدراسة اللغة ،وال عن معارفه
حول الكرة األرضية أو األعداد .وحينئذ يالحظ أن الطفل جيد صعوبة يف فهم
هذه املعلومات وأن انتباهه ال يستقر ،وأن نشاط عقله والصور التي تتحرك فيه
تصدم بالدرس الذي يتعلمه وتطرده .وإن الوسيلة املرشوعة للخروج من هذه
الصعوبات هي حترير أدواتنا بحيث تناسب حياة الطفل وتدخل يف إطار أفقه
البرصي .لكنه أبسط من هذا وأسهل أن نحتفظ هبذه األدوات كام هي ،وأن
نستعمل خدعا منظمة لنخلق االهتامم ،ونجعل أدواتنا تستحق أن يقبل عليها
الطفل وأن نموه عليه ونقدم له مضغة ال تنهضم ،حماولني إقناعه بأنه يتذوق أطيب
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الطعام .يا لألسف ! .إن العقل ال يتعلم هبذه الطريقة ،فإنه إذا مل يدخل االنتباه
يف امليزان مل يتعلم الطفل ما حياول تعليمه إياه من املعارف ،ومل تستطع هذه
املعارف أن تتحول إىل قوة عقلية.
جون ديوي

جون ديوي )1952 - 1859( :فيسلوف ومرب أمريكي ،وأحد
مفكري الدراسة الرباكاتيكية ،أي املدرسة التي تدعو إىل الرتبية عن طريق
العمل .كان أستاذا للفلسفة وأسس مدرسة جتريبية يطبق فيها ما كان يعلمه
من آراء تربوية .مبادئه يف الرتبية أن الرتبية هي احلياة نفسها .أي أن الرتبية
ينبغي أن تتجه حلياة الطفل احلارضة بام فيها من حركة ومتارين جسمية ونشاط
محايس وتتخذ ذلك أساسا لدراسة الطفل وتربية حكمه وعقله .واملبدأ الثاين
أن التعليم ال يكون إال بواسطة العمل ،وأن الطفل ال يقبل عىل العمل إال إذا
كان العمل هيمه .فلذلك كانت مدرسة ديوي التطبيقية أول مدرسة سلكت
طريق املرشوع املعروفة ،حيث كان األطفال يقرتحون القيام بإنجاز مرشوع،
كبناء حجرة مثال ،ثم يبحثون بمساعدة األستاذ عن املواد واملعارف الرضورية
إلنجاز عملهم.

مالحظات

ديوي من أشهر من كتب يف العرص احلديث يف موضوع االهتامم.
ونجد يف هذا النص مجلة من آرائه يف هذا الباب ،وتتلخص آراؤه يف
االهتامم أن الطفل ال هيتم حقيقة إال باليشء الذي تدفعه إليه قوة باطنية،
أي حاجة حيوية ،من فضوله الطبيعي ،وميله لبذل نشاطه الفائض
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واستجابة لكل صعوبة تعرتضه وتتحداه .وقرأنا يف هذا النص أن للعادة
سلطانا عىل سلوك الناس .بحيث يتشبث العقل بأي نشاط جيده ليعوض به
الفراغ الذي نشأ عن عجزه عن ممارسة النشاط الذي هيتم به حقيقة .وهذا
االهتامم مزيف يف نظر فيلسوفنا ،كام هو مزيف االهتامم الذي يبدو عىل الطفل
بدافع اخلوف من سوء العاقبة .ويقرتح الكاتب حال لصعوبات املربني التي
يالقوهنا يف اصطياد اهتامم األطفال .ذلك بأن تغري وسائل التعليم املسلوكة،
وتعالج حتى تصري مطابقة حلياة الطفل وطموحه الطبيعي .ويقصد باألدوات
والوسائل ال جمرد األدوات املادية ،بل أيضا الطرق التعليمية والكتب ،والشكل
املادي للمدرسة نفسها .وقد أعطى نموذجا ملا يقرتحه يف مدرسته النموذجية
حيث كان العمل اليدوي حمورا للنشاط العقيل ،وحيث كان االهتامم احلقيقي
من جانب األطفال خيلق ما يسمونه (النظام).

مترين

كيف يمكن أن يكون االهتامم خري بديل من النظام مع أن اهتامم كل
األطفال ال يتجه ملوضوع واحد يف نفس الوقت؟ هل ترى طريقة عملية
لالستغناء باالهتامم الطبيعي عن الوسائل املادية واملعنوية األخرى حلفظ
النظام؟
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اللذة وبذل اجلهد
أنا ال أثق كثريا برياض األطفال وغريها من هذه املخرتعات التي يريدون
هبا أن يعلموا ويرفعوا يف نفس الوقت .فهذه طريقة ال تصلح حتى للكبار.
أعرف أناسا مثقفني ،لكنهم يملون من قراءة (راهبة بارما) و (السوسن يف
الوادي) روايتان لستاندال وبلزاك).ال يقرأون إال مؤلفات ذات قيمة ثانوية
رتب فيها كل يشء لتتلهى به العني .لكنهم بتوخي هذه اللذات السهلة،
يضيعون لذات أسمى كان يمكن أن ينالوها بيشء قليل من الصرب واالنتباه.

ليست هناك جتربة تسمو باملرء من اكتشافه لذة سامية كان جيهلها أبدا لو
مل يبدأ بتحمل بعض التعب .إن قراءة مؤلفات مونتنى صعبة ،ذلك ألنه يتحتم
أن تعرفه وجتد طريقك فيام يكتبه ،يمكنك أن تكتشفه ،كام أن دراسة اهلندسة
بواسطة األوراق التي جتمع وتركب من األمور التي تروق ،لكن املشكالت
األكثر صعوبة تؤدي إىل لذة أقوى .وهكذا فإن قراءة املؤلفات املوسيقية عىل
البيانو ال تشعرك بأي لذة منذ الدروس األوىل ،إذ البد أن تبدأ بتحمل امللل.
وهلذا فليس يف استطاعتك أن تذيق اللوم للطفل كام تذيقه الفواكه املرببة.
إن الرجل يتم تكوينه عن طريق التعب وإن لذاته احلقيقية جيب أن يناهلا
باستحقاق ،فالبد أن هيب قبل أن يعطي .هذا هو القانون.

إن مهنة املرفه حتظى بإقبال كثري ويكافأ ممتهنها لكنها دخيلة األمر
حمتقرة .ماذا أقول عن الصحف األسبوعية الوضيعة املزينة بالرسوم والتي
تضع رهن إشارة األعني الغافلة كل العلوم والفنون ،ففيها يقطف كل
يشء ،الرحالت والراديو ،والطريان ،والسياسة ،واالقتصاد والطب،
وعلم األحياء .لقد أزال املؤلفون كل األشواك ،هذه اللذة اهلزيلة
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تسبب امللل وتسبب مقت املسائل العقلية ،هذه املسائل اجلافة يف بدء األمر ثم
تكون بعد ذلك رقيقة لطيفة .ذكرت آنفا روايتني قلام تقرءان .لذات ما أكثر
من جيهلها مع أن باستطاعة أي واحد أن يتمتع هبا برشط أن يتحىل ببعض
الصرب .لقد سمعت حكاية عن طفل حيبه أهله كثريا ،فأهدوه مرسحا من
الدمى .فكان جيلس عىل كرسيه كام جيلس املشرتون يف املسارح العادية ،بينام
جتتهد أمه لتعلب باألشخاص وخترتع القصص .هبذا النظام يغلط العقل كام
تغلط الطيور الداجنة ،أما أنا فأفضل عقال نحيفا لكنه ال خيطيء طريدته.
ال أريد أن تقدم لألطفال وهم كثريو النعومة ،كثريو القوة ،كثريو
الفضول املتوثب ،اجلوزة مقشورة .إن عمل الرتبية كلها يرمى عىل العكس إىل
جعل الطفل يتعب ويرقى إىل درجة الرجولة .ليس الطموح هو الذي ينقص،
ألن الطموح هو القوة الدافعة لعقل الطفل .وإن الطفولة حلالة متناقضة يشعر
صاحبها أن ليس باستطاعته أن يبقى فيها .ويزيد النمو ،من رسعة احلركة
الرامية إىل التفوق الشخيص ،بقوة ال تدافع ،وبعد ذلك رسعان ما تتباطأ هذه
احلركة وتقف .إن الرجل املكون جيب أن يفكر أنه ،من بعض وجهات النظر،
أقل تعقال ورزانة من الطفل .الشك أن هنالك خفة الصبي وحاجته إىل احلركة
والضجيج .هذا قسط من اللعب ،لكن جيب أيضا أن يشعر الطفل بأنه يكرب
عندما يفرغ من اللعب ويأخذ يف العمل .وهذا االنتقاد اجلميل ال أحب أن
حيدث دون أن يشعر به الطفل ،بل أريد أن يكون حمددا وحمتفال به .وسيعرتف
لك الطفل باجلميل عىل أن أرغمته ،وسيحتقرك إن متلقته .إن متمرن الصناعة
أحسن حاال يف هذا القبيل .إنه يشعر بجدية العمل إال أنه نظرا ملقتضيات هذا
العمل ينال تكوينا أحسن فيام يتعلق بالطبع ال فيام يتعلق بالعقل .لو كنا نتعلم
التفكري كام نتعلم صناعة اللحام لعرفنا الشعب امللك.
أالن
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مالحظات

هذا نص من أهم النصوص الرتبوية عند آالن .فهو يتعرض فيه لفكرة
عزيزة لديه حتى أنه ليجعلها ديدنا يردده ،ويعتربها الصيغة التي ينبغي أن تسود
الرتبية .نعلم أنه عدو التشويق والتمويه وقد عرب مرة أخرى عن كراهيته هلذه
الطريقة .وهنا زادنا تفصيال عن اجلدية التي يريد أن تكتسبها عملية الرتبية.
يتحدث عن امللل الذي يتبع اللذات اهلينة التي تعطيها األعامل السهلة التي
تتملق كسلنا الطبيعي ،ثم يلوح باللذة السامية التي ال تنال إال بمشقة وصرب.
ثم يعطي أمثلة للسهولة التي يمقتها بالصحف األسبوعية املصورة ،ويبني
كيف تصد هذه الصحف عن املسائل العقلية ،فتغلط هبا األذهان .ويعقب
كل هذا باحلديث عن طموح الطفل ،ورغبته غري املعرب عنها يف ممارسة نشاط
صعب ،هذه الرغبة اخلفية التي جتعله حيمد املريب الذي يعرف كيف يضغط
عليه ليحمله عىل األعامل اجلدية.

مترين

الحظت كيف يستعمل آالن استعارات بديعة يف كالمه ،وكيف يكتب
مجال قصرية متقطعة يف ظاهر األمر ،لكن املليئة باملعاين.
فحاول أن ترشح قوله (أما أنا فأفضل عقال نحيفا لكنه ال خيطيء
طريدته) ،وحاول أن ترشح اجلملة األخرية وتدخلها يف إطار املعنى العام الذي
تعرضت له القطعة.
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الفصل الثاين

الرتبية اخللقية

أقوال لكونفوشيوس
قال «األستاذ» :إن طريق الواجب تبلغ بواسطة الغايات القريبة ،والناس
يبحثون عنها يف كل ما هو بعيد املنال .وإن الواجب يف إنجاز الفروض السهلة،
والناس يبحثون عنه يف مسلك صعب .ولو كان كل فرد حيرتم من هو أكرب منه
سنا بعد أن يرب بوالديه ،لتمتعت البالد كلها بالطمأنينة.
وقال «األستاذ» :هل الفضيلة غاية بعيدة؟ إنني أرغب يف أن أكون
فاضال .وقد نظرت فرأيت أن الفضيلة يف متناول كل يد.

وقال «األستاذ» :قريب منا ذلك الرجل الذي يتعهد يف نفسه جرثومة
اخلري .هبذه الوسيلة يستطيع أن يبلغ إىل اإلخالص .فإذا ظهرت فيه هذه
الفضيلة اقرتب من النقطة التي تصبح عامال موجها لسلوكه ،وإذ ذاك ينترش
إشعاعها فيعم اآلخرين .فإذا عمهم فقد تبدل رشهم خريا .وليس عىل وجه
األرض من يستطيع أن يبدل الناس إال ذاك الذي يتجىل عنده اإلخالص يف
أعىل مظاهره.

مالحظات

يعتقد حكيم الصني أن التحيل بالفضيلة ليس باألمر العسري ،إذا
عرفنا الطريق املوصل إىل الفضيلة .ضل الذين يبحثون عنها بعيدا،
يتصوروهنا يف أعامل متعالية ال يمتد إليها إال أمل كل إنسان ممتاز.
الفضيلة يف نظر صاحبنا ،تبدأ بإرضاء واجباتنا الصغرية ،كاحرتام األبوين
والناس .ويعتمد احلكيم ،وال ريب ،أن جيد املرء يف هذه الواجبات
الصغرية دواعي ال يقف معها إال وقد أصبح فاضال .إال نرى أن احرتام الغري
يؤدي بنا إىل اإلنصاف والصدق ،ألن من احرتام الغري أال نغمط ألحد حقا وال
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نكذب عىل أحد ثم إن هذه الواجبات الصغرية تزرع فينا احرتام نفسنا .وجيل
أنه متى احرتم املرء نفسه فقد قبض عىل رأس الفضيلة .والدرس الرتبوي
الذي نستفيده هنا يتلخص يف أن الناشئ جيب أن يعود عادات حسنة يف القيام
بواجباته ،وأن يرشد إىل أعامل يسرية يقدر عليها .فإذا بدأ هبذا العمل اليسري
فهو يف طريق الرشد .ونستفيد درسا مهام يف اجلانب السلبي من احلكمة .وهو
أن الذي يكتفي بتمجيد الفضيلة وتعظيمها وحيلق باحثا عنها ،إنام هو حامل لن
هيتدي .ولئن كان الناشئ بحاجة إىل معرفة يشء ،فهو بحاجة إىل معرفة موقع
الواجب ،وكيفية القيام به ،ثم ال هيمه أن يعرف ما قاله احلكامء يف فضل هذا
الواجب أو ذاك ،ما دام يقوم ،فعال ،بعمل خري كل يوم.
*****

ويف الكلمة الثالثة يشيد حكيمنا بفضل اإلخالص ،فيعده رشطا يف
الشخص الذي ينتظر منه أن يكون مثاال لآلخرين .ونرى يف هذه الكلمة صورة
مجيلة لإلخالص ،وكأنه جسم كياموي يرسي يف النفس ،فال يلبث أن يكون أثره
ملموسا فيها ،ثم يتعدى عمله الرجل املخلص ويفيض عىل من يعيش بينهم دون
أن يفقد شيئا من فعاليته .ألن هذا العامل يبدل طبيعة الناس فيسوهيا ويقيمها.
وإن تأملنا قول احلكيم فسنجد أن اإلخالص ليس يف احلقيقة فضيلة
قائمة ،لكنه رس األخالق كلها .وليس يتصور خلق ما دون إخالص .وما هي
األمانة؟ أيمكن أن نخدع أنفسنا لنتصف بيشء منها؟

لكن احلكيم يرينا أن أول اإلخالص ومنبته ،هو تعهد جرثومة
اخلري وتنميتها .منبته هذه الواجبات التي نقوم هبا ،ونواظب عليها حتى
يتمكن اخلري من أنفسنا .وإن كلمة تعهد لتنرش عىل هذا املعنى ضوءا
كافيا نرى فيه األساس العميل لكل أخالق .وإن هذه الكلمة لتفرس أيضا
الكلمتني األوىل والثانية اللتني قرأنامها يف هذه الصفحة.
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وجانب آخر من هذه الكلمة الثالثة من كلامت احلكيم ترينا أن املثال
القوي يف ميدان اخللق ،رضوري كلام أردنا أن نحدث أثرا فيمن حولنا «ال
يبدل طبيعة الناس إال من اتصف باإلخالص» .حقيقة جتد أمثلة هلا ساطعة
يف كل وجهة تراها .وإن وليت جهة املدرسة ،ورمت أن تصلح ما فيها من
النائشة ،فتأكد من أن املريب خملص ،ثم ال يكفي إخالصه حتى يكون متمكنا
قد وجه سلوك صاحبه إىل اخلري ،ثم شع وانترش .إخالص كامل إذا ذلك الذي
ينتظر من املريب ،إخالص لنفسه وإخالص للفكرة التي يعمل من أجلها.
مترين

 - 1هل ترى يف كلامت احلكيم ما يفهم منه أنه يعتقد العادة خري وسيلة
للتحيل بالفضيلة؟
 - 2ماذا يعني احلكيم بكلمة اإلخالص التي جيعلها أساسا للسلوك
اخلري؟
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أقوال لكونفوشيوس
 )1قال «األستاذ» :جيب أن يعامل الشاب باحرتام ،فأنى لنا أن نعرف
مستقبله ،وربام يكون مستقبله خريا من حارضنا .فإذا بلغ األربعني أو اخلمسني
من عمره ومل ينترش له ذكر ،فإذ ذاك حيق لنا أن ننظر إليه بدون احرتام.

 )2وقال «األستاذ» :بوسع األصدقاء أن يتعاونوا عىل اخلري ويعتب
بعضهم عىل بعض يف تركه .أما بني األب وابنه ،فإن العتاب والتوبيخ أكرب
خطر عىل الفضل والوئام اللذين ينبغي أن يسودا بينهام.
 )3وقال «األستاذ» :األطفال الذين حيملون عىل األذرع يتعلمون كيف
حيرتمون وحيبون أبوهيم ،فإذا كربوا قليال تعلموا أيضا كيف حيبون إخواهنم
األكرب منهم سنا.

 )4وقال «األستاذ» :عندما كان «شون» ،يعيش يف اجلبال النائية بني
األشجار واألحجار ،مع الوعل واخلنزير ،مل يكن بينه وبني سكان اجلبل
اخلشنني فرق ،لكنه عندما يسمع كلمة طيبة ،أو يرى عمل خري ،فإنه يصري
كالنهر الذي فاض عىل شاطئيه ،قويا كالسيل إذا انطلق.

مالحظات

يسود فلسفة كونفوشيوس نوع من التفاؤل بالطبيعة البرشية ويعتقد
أن لكل شخص حرمة جيب أن ترعى .وترى يف قوله األول أمرا باحرتام
الشبان ،وإنام أمر هبذا وال شك ملا علم يف كل شخص من قدرة كامنة
جيب أن نتوقع بروزها ،وإن هذه القوة ال تربز إذا نلنا من عاطفة اإلنسان ،أو
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جئنا نقلل من أمهية عمله أو نستعجل منه احلصول عىل النتائج .ونحن نعلم أن
احرتام اآلخرين لنا يزيد ثقة بأنفسنا ويدفعنا إىل العمل .ودرس كونفوشيوس
قابل للتطبيق يف امليدان املدريس مبارشة ،حيث حيرتم املعلم شخصية كل تلميذ،
ويرتيث قبل أن يصدر حكمه عىل الصغار ،فربام كان من بينهم من يصري ذا
صيت إن أحسن املعلم معاملته.
ومن حسن املعاملة أن يعطى كل صغري فرصة للنجاح ،ويرتك لشأنه حتدوه
آمالنا وتشجيعاتنا بدل أن نجعل من تعليقاتنا عليه ،سياجا حاجزا حيجب األفق
الذي أمامه ،ويكتم عنه ،إن مل نحرتمه واستبخسنا عمله ،إن له فسحة ليحقق كل
إمكانياته.
ويف الكلمة الثانية وصف للعالقة الطيبة التي ينبغي أن تكون بني األب
وابنه ،العطف واالحرتام .ولذا ال حيب كونفوشيوس أن حيدث بينهام خصام يف
مبدأ السلوك يؤدي إىل أن يوبخ األب ويقسو .وإنام حيب احلكيم أن يؤخذ الطفل
بالرىض يدفع إىل اخلري بواسطة التشجيع .أما مع أصدقائه فيبيح له الفيلسوف
أن يتلقى التوبيخ .وما ذلك إال أن توبيخ الصديق ال نحمله حممال ثقيال ،أما
الشخص الذي نحبه ونتعلق به ،فتوبيخه قد يكون ذا أثر عنيف وذا عواقب
شديدة عىل العالقة التي تربطنا به .ومتى أحس الطفل أن الرباط العاطفي الذي
يشده إىل أقرب الناس إليه قد انبت ،فربام تاه وضل ،وأصبح كالسفينة انقطع
حبل مرساهتا .واملعلم وسط بني األب والصديق ،فال أظن احلكيم الصيني
يغضب أن سمعنا نقبل أن يوبخ املعلم تلميذه عىل قدر خطأه ،وبحيث ال نبالغ
يف التوبيخ حتى نشعر الطفل أننا نزدريه أو نيأس منه.
ويف الكلمة الثالثة يشري احلكيم إىل أثر عاطفة الناس يف سلوكهم،
فاالبن يكون أكثر حبا ألبويه إن رأى منهام حفاوة كبرية وتعلقا به بينا.
كام أن شعوره باالطمئنان إن كل يعامل بعدل ،يزيده احرتاما للقوانني
األخالقية واحرتاما للمجتمع .وبوسعنا أن نطبق هذه القاعدة عىل
الناشئني أمام املريب ،فنعتقد أن الناشئ يتعلق باملريب العطوف .وحيرتم املريب
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العادل الذي ال يظلمه ،وال هيضمه حقه.

وحتدث املفكر العتيق يف الكلمة الرابعة عن وقع الكلامت الطيبة يف
نفس اإلنسان ،وتأثره بعمل اخلري عندما حيرضه .شبه االنسان عندما يسمع
الكالم الطيب بالسيل يف قوته ،ملا يعتقد من أن العاطفة عندنا تندفع إىل العمل
وقد أثريت ،تصبح طاقة ال حد ملا تستطيع حتقيقه .إنام البد أن نختار االجتاه
الذي نريده لألعامل الناجتة عن هذه القوة ،ثم نعمل عىل إثارة العاطفة وفقا
الختيارنا .واملريب يريد لتالميذه أن يتجهوا للخري ،فليسخر إذن عاطفتهم بادئا
بالكلمة الطيبة ،وترمجتها يف لغة املريب هي التشجيع.

كونفوشيوس :السيد كونع تسيواو كونفوشيوس شخصية صينية
عاشت يف القرن السادس قبل امليالد .وهو يف نظر الصينيني مثال الرجل
احلكيم الصالح .ال تعرف حياته إال من خالل روايات شفوية ،وكتابات
متأخرة ال تعتمد عىل شهادات وثيقة .تنسب إليه كتب كثرية تتضمن فلسفة
سياسية ترتكز عىل أساس احرتام التقاليد .ووجوب خضوع الناس لألمري،
وقد أسس كونفوشيوس مدرسة احتوت اتباعا كثريين واستمرت قرونا
طويلة .ومن مبادئ فلسفته أال تتعرض للبحث عن اهلل ،وأال ختوض يف
األمور الغيبية ،وأن االصالح اخللقي جييء عن طريق احرتام الشعب للرؤساء
وحدب الرؤساء عىل مصلحة الشعب.

مترين

 - 1كيف يمكن أن نجمع بني احرتام الطفل ،ورضورة اكتسابنا
سلطة عليه؟

 - 2هل نفهم أن االبن ينبغي أن يرتك عىل خطئه إن أخطأ؟ أم كيف
يصلح األب خطأ ابنه دون أن يفسد الفضل والوئام الذي بينهام؟؟
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الرتبية والثقة

إنني أفتح كيس نقودي البني ،وأغض الطرف عن كثري من أعامله ،وذلك
ألنني أعتقد أن ليس من الالزم أن آخذه بكل حقوقي عليه .ثم إين رأيت أن
الشبان يأتون بعض احلامقات واملرح خفية عن آبائهم .فعودت ابني أال يتسرت
عيل يف فعل يشء من ذلك .فإن املرء إذا بلغ حد التمويه والكذب عىل أبيه كان
عىل غش اآلخرين والكذب عليهم أجرس .وأعتقد أن من األفضل إمساك األبناء
بالرشف والعواطف النبيلة ال بالضغط والتخويف .عىل أن أخي ال يوافقني يف
هذا الرأي .وإن طريقتي لتغيظه فيأتيني أحيانا كثرية يصخب يف أذين قائال :ماذا
تفعل يا ميسيون؟ مل تفسد هذا الصبي؟ مل تشاركه يف محاقاته وتغىض عنها؟ بل مل
تساعده عىل اإلخالل باملروءة؟ إنك لترسف يف تدليله .ما أقل رزانتك).
أما أنا فأرى أخي شديدا ،ناء عن العدل واحلكمة .إنه خيطئ كثريا عندما
يظن أن السلطة املستندة إىل القوة أكثر متانة واتزانا من السلطة ايل نناهلا عن
طريق العاطفة .وإليك فكريت واضحة :إن الذي يقوم بواجبه مرتقبا خياف
العقوبات إن أخل به ،ال يلتزم هبذا الواجب إال عندما يعلم أنه حتت املراقبة،
فإذا علم أنه يف غفلة عنه رجع إىل طبيعته.
وعىل عكس ذلك يكون الذي تأخذه عن طريق املعروف واإلحسان .هذا
جيتهد إلرضائك ومكافأة نعامئك ،إنه يبقى خملصا لواجبه غبت أم حرضت.
فمن واجب األب أن يعود بنيه البداءة باإلحسان واحرتام الواجب بمحض
إرادهتم ال خوفا من عقاب يفرضه عليهم اآلخرون .وهنا فرق ما بني األب
واملعلم .كل من جيهل هذه الطريقة البد أن يعرتف بعجزه عن توجيه األطفال.
تريانيس يف كتابه «االخوان»

تريانيس 159 - 190( :ق م) شاعر هزيل روماين .كتب متثيليات هزلية
كتب (االخوان) فضمنه مذهبني متعارضني يف الرتبية ،مذهب الشدة الذي
كان سائدا يف كل البيئات الرومانية ،ومذهب التفهم وحسن املعاملة.
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مالحظات

كانت الرتبية الرومانية تأخذ الناشئني بالقسوة واحلزم الشديدين ،ألهنا
كانت بحاجة إىل خلق جيل من الغزاة الفاحتني ،فلام استولت روما عىل البالد
اإلغريقية املتحرضة ،رسى تيار إنساين حضاري إىل احلياة الرومانية .ونقرأ هنا
ما كتبه تريانيس متأثرا باألفكار اإلغريقية يف الرتبية ،فنجده كأحدث ما يكتبه
املربون.
وتتناول القطعة التي أمامنا مشكلة االختيار بني الرتهيب أو الرتغيب يف
هتذيب الصغار .فيبني الكاتب األسباب التي دعته إىل حذف كثري من الكلفة
التي بينه وبني ابنه .ويبني أن غايته كسب ثقة ابنه ،وتعويده اإلحسان بدافع
باطني ،ال خوفا من مراقبة تقع عليه.

ويمكن أن نزكي حكمة الشاعر العتيق بكالم عرصي ،ألن األب مثال
يصبو الصغري إىل التشبه به .فإذا كان األب شديدا وصارما يصبح يف نظر االبن
مثاال بعيدا ال يمكن أن يدركه وهو الضعيف أمام ميوله وغرائزه .فربام ييأس
من مستقبله وينرصف إىل (محاقاته) .أما إذا تنازل األب قليال ،وشارك ابنه يف
بعض مرحه ،فإنام يصبح أكثر إنسانية يف عني االبن ،وأقرب مثاال.
تكون النتيجة يف هذه احلالة أن يتطور العقل تطورا طبيعيا ناضج العاطفة
وقريبا إىل اخللق املالئم.

مترين

وصف الكاتب طريقة معاملته البنه ،فامذا تكون احلالة بني املعلم
وتلميذه؟ أيصلح حينئذ أن يتنازل املعلم تنازل األب ،أم جيب أن يسوس
الطفل سياسة أخرى؟
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العقوبة يف نظر القابيس

من أغراض العقوبة يف اإلسالم عظة الغري ،وقيل يف املثل السائر:
(السعيد من اتعظ بغريه) .ومعنى ذلك أن الرضب الذي يوقع عىل الصبي،
يكون عظة وعربة لغريه من الصبيان إىل جانب ما يف عقوبة الرضب من زجر
للصبي املرضوب.
واإلسالم يقرر هذا املبدأ يف العقوبة حيث قال تعاىل « :وليشهد عذاهبام
طائفة من املؤمنني) ،والغرض من هذه املشاهدة مزدوج هو التشهري بالذنب
من جهة ،ورضب املثل للغري من جهة أخرى.

أما األثر الذي يلحق املجرم أمام طائفة من الناس فهو الفضيحة بينهم،
وسبق أن ذكرنا أن حب التسلط والسيطرة فطرة يف اإلنسان ،وال شك أن
العقاب الذي يقع باملرء يف مواجهة غريه يذهب بمنزلته ويسقط من قدره.
واملرء حيب االحتفاظ بسلطانه وتأكيد احرتامه.
أما املشاهدون هلذه العقوبة ،فالتأثري فيهم ال يقل عن األثر الذي يلحق
باملذنب .ذلك أن األمل ينتقل إىل الناس كالعدوى بدافع املشاركة الوجدانية
أو التعاطف ،وهو منا لنزعات الفطرية يف اإلنسان .ويلعب التصور واخليال
دورا كبريا يف هذه املسألة .ذلك أن مشاهد العذاب يتصور يف خياله ما ينزل به
إذا كان هو الواقع حتت العذاب .فهو يتأمل كام لو كان التأثري حقيقيا ال ومهيا،
وهو خيشى العذاب ويرهبه خشية املذنب ورهبة املعاقب.

مل ينص القابيس عىل هذا النوع من العقوبة وهي عقوبة الوعظ والعربة،
مل يتكلم عن أثرها يف الصبيان ،ولكنه يف الوقت نفسه مل ينصح بعقاب الصبيان
كل واحد عىل حدة .عىل العكس من ذلك نجد أنه يف مناسبات كثرية حيث
املعلم عىل عقاب الصبيان مجلة ،ليتم تأديبهم مجيعا .ذلك أن سلوك املعلم أمام
الصبيان يف الكتاب حيمل روح التأديب.

فالعبوس نوع من العقاب اليسري الذي تكلم عنه القابيس ،والعبوس
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مظهر من مظاهر الغضب وعنوان األمر والشدة ،وهذا األمر يسبق عادة العزم
عىل الرضب واالعتداء.
ويتأثر الصبيان هبذا املظهر ،فيتجنبون ما يغضب املعلم خشية ما يعقب
العبوس من رضب .هلذا خيضع الصبيان ،وينكمشون عند عبوس املعلم.
قال القابيس( :فكونه عبوسا أبدا من الفظاظة املمقوتة ،ويستأنس هبا
الصبيان).
فاملعلم يعبس لصبي واحد ألنه ارتكب جرما يستأهل هذا اللون من
العقاب .ولكن باقي الصبيان يشهدون دون شك هذا املظهر ،ويتأثرون به عن
طريق العظة والعربة.
والقابيس خيشى إذا أدام املعلم العبوس أن يستأنس الصبيان هبذا السلوك
فال يتأثرون منه واألمر كذلك يف مجيع أنواع العقاب .فاملبالغة يف التهذيب أو
العذل أو الرضب يعتادها الصبيان.
فال يفيد األثر املطلوب يف التأديب .ثم عقوبة التقريع بالكالم من العقوبات
التي ال تؤثر أثرها إال إذا وضعها املعلم عىل الصبي يف مواجهة غريه من الصبيان.
ذلك أن الغرض من التقريع إذالل الصبي وإسقاط منزلته واحتقار شأنه .وال
يذل الصبي إال بالنسبة إىل غريه من الرفقاء .وال نسقط منزلته إال باإلضافة إىل
غريه من الزمالء .واحتقار شأنه املقصود منه خفض منزلته عن مستوى أقرانه
ال مستوى معلمه حيث كانت سلطة املعلم وقدره فوق مرتقى الصبي بطبيعة
احلال .ويف هذا التقريع عظة جلميع الصبيان احلارضين يف الكتاب املشاهدين
هلذا التعريض ،فهم خيشون أن يقع هبم مثل ما يقع بمن يوجه إليه التشهري.
إىل جانب ذلك نجد القابيس يلجأ إىل استشارة والد الصبي إذا استحق
العقاب زيادة عن ثالث رضبات .وإذا بلغ األمر حد إجبار آباء الصبيان،
واستشارهتم فإن املسألة لن حيوطها الكتامن ،فإنام خترج إىل العالنية فيعلم هبا
مجيع الصبيان .ويف هذا عظة هلم ألهنم خيشون عقاب اآلباء أكثر من خشيتهم
عقاب املعلم.
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واستئذان آباء الصبيان يف العقاب حيمل فائدة هتذيبية كبرية .فهو دليل عىل
التعاون بني البيت واملدرسة ،وبني الوالد واملعلم .ألن كليهام يقول بتأديب الصبي
ويرمي إىل رياضته وهتذيبه.
واملعلم كام يقول القابيس يف منزلة الوالد ،وال خيفى أن سلطان الوالد عىل
ولده أقوى وأشد من سلطان املعلم عىل الصبي ،ألن الوالد هو الذي يقوم بالنفقة
عىل ابنه ،وهو الذي يتعهده بالرتبية منذ الصغر حتى يبلغ السن التي يذهب فيها إىل
الكتاب.
وهو الذي يرعاه يف الصباح الباكر قبل االنرصاف إىل املعلم ،كام يرعاه
مع الضحى حني أوبته من الكتاب .فالوالد يالزم ابنه مالزمة جتعل االبن يشعر
بحاجته الدائمة يف معاشه ،ويف منزلته االجتامعية .لذلك كان سلطان األب طبيعيا
عىل ابنه ،ويتبع ذلك خشية االبن من سطوة أبيه عليه ،وخوفه من غضبه وعقابه.
فالصبي خياف أن يعلم والده بام يرتكب من ذنوب يف الكتاب ،ولذلك حياول
جهده جتنب ارتكاب هذه الذنوب.
ومما يد عىل أن القابيس ال يرى بالعقوبة العالنية بأسا ،أنه يرخص للمعلم
أن يعهد إىل أحد الصبيان بالرضب إن أمن املعلم أاليتجاوز الصبي يف رضبه
احلدود املوضوعة ،وكان للمعلم عذر يف ختلفه عن الرضب .عىل أن القابيس نقل
عن سحنون ،ووافقه يف ذلك ،أن األصل هو قيام املعلم بنفسه لتوقيع العقوبة عىل
الصبيان .ثم عاد القابيس فذكر عن سحنون إباحة تأديب الصبيان بعضهم بعضا.
ونحن نجد رأي القابيس الذي بدأ به ،وهو قرص توقيع العقاب بواسطة املعلم
وحده ،والتنبيه عىل عدم إباحته للصبيان الذين( :جتري بينهم احلمية واملنازعة .فقد
يتجاوز الصبي املطيق فيام يؤمل املرضوب).
وال ندري ملاذا أباح القابيس العقاب ألحد الصبيان بعد ذكر هذه األسباب
الوجيهة املانعة لوالية الصبي الرضب مما خيالف مبادئ الرتبية.
وعندنا أن هذه املسألة كانت جتري يف عرف الناس يف الكتاتيب.
فأجازها سحنون كام أجازها القابيس مع التقييد واحليطة .هذه خالصة
ما ذكره القابيس يف العقاب ،متمشيا مع روح االسالم يف مبادئه وأصوله
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حيث يبدأ بالرفق وينتهي بالشدة ،ويضع األمور موضعها فيقرر العقوبة
املالئمة للذنب ،ويأخذ الصبيان بالشدة يف رفق ،وينصح باحلزم يف غري قسوة،
مع مراعاة الروح اإلنسانية وعاطفة الرمحة.
وغرضه من العقاب االصالح والزجر والوعظ ال التشفي واالنتقام.
وإننا لنرى روح العدل ممتزجة بالشفقة تطل من وراء هذه املبادئ التي قررها
يف التهذيب التأديب.
مترين

الدكتور االهواين يف كتابه «الرتبية يف رأي القابيس»

بني األفكار األساسية يف هذه القطعة ،وضع عنوانا لكل فقرة يف موضعها.

ما رأيك يف توعد التالميذ العقاب أو املكافأة ،وماذا تفعل كي تكون
عقوبتك للتالميذ ومكافأتك هلم ذات أثر يف وعظهم وترغيبهم؟
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تأديب األحداث يف نظر ابن مسكويه

ثم ذكر ابن مسكويه فصال يف تأديب األحداث والصبيان خاصة نقل
أكثره من كتاب بروسن.
وأكرب الظن أن بروسن هذا نقل عن فلوطرخس ،ويقول العرب عنها
أهنا رسالة أفالطون يف آداب الصبيان ،والتأديب يف هذه الرسالة ينرصف
إىل أبناء األرشاف الذين( :ال يربون أوالدهم بني حشمهم وخدامهم خوفا
عليهم من األحوال التي ذكرناها).
والكالم يف هذا الفصل ينصب عىل الرتبية والتأديب ال عىل كسب
العلوم .وقد كانت عناية الروم والفرس متجهة يف الغالب إىل هتذيب األخالق
وتعليم األدب.
وال ننسى أن الروم كانت طبقة أرستقراطية انعزلت فيها الطبقات
بعضها عن بعض عىل عكس اإلسالم الذي سوى بني الناس يف احلقوق ،وحما
فوارق الطبقات .قال ابن مسكويه نقال عن هذا الكتاب ،وأحوج الصبيان إىل
هذا األدب أوالد األغنياء واملرتفني.
لذلك كانت آداب السلوك التي ذكرناها بأهل الطبقة الرفيعة أليق.
ونفس الصبي ساذجة مل تنتقش بعد بصورة ،وال هلا رأي وعزيمة متيلها
من يشء إىل يشء .فإذا نقشت بصورة قبلتها نشأ عليها واعتادها .وهذا يطابق
الرأي الذي ذهب إليه من قبل ،وقد ساد هذا الرأي بنصه عند أغلب املفكرين
يف اإلسالم.
وأوىل اآلداب بالتقديم أدب املطاعم ،التي تراد للصحة ال للذة ،ولدفع
اجلوع وحفظ صحة البدن .وال يرغب الصبي يف األلوان الكثرية وإذا جلس
مع غريه فال يبادر إىل الطعام ،وال حيدق إليه شديدا ،وال يرسع إىل األكل.

أما احللوى والفاكهة ،فينبغي أن يمتنع عليها إن أمكن ،وإال فليتناول
__  139  

أقل ما يمكن ،فإهنا تستحيل يف بدنه وتكثر انحالله .ونقول إن هذا الرأي ال
يتفق ومبادئ الطب احلديث.
(فأما النبيذ وأصناف األرشبة املسكرة ،فإياه وإياها ،فإهنا تظهر يف بدنه
ونفسه ،وحتمله عىل رسعة الغضب والتهور واإلقدام عىل القبائح .وال حيرض
جمالس أهل الرشب إال أن يكون أهل املجلس أدباء) .وهذا الرأي أجنبي ال
إسالمي ،إذ املعلم ينهى عن اخلمر ألن الدين حرمها ،وال ينصح البتة بحضور
جمالس الرشاب .ثم إن هذه املجالس جيتمع فيها اخلاصة ال العوام ،وهذا
يطابق ما ذكرناه من أن هذا الفصل يعالج تأديب الصبيان يف الطبقة الرفيعة.
ويمنع الصبي من النوم الكثري فإنه يقبحه ويغلظ يف ذهنه .وال يتعود
النوم بالنهار البتة ،ويعود احلركة وامليش والرياضة.
فالغاية من هذه اآلداب كلها هي أن يتعود اخلشونة ويصلب بدنه.
ولذلك( :يؤاخذ باشتهائه املآكل واملشارب واملالبس الفاخرة .ويعلم أن أوىل
الناس باملالبس امللونة املنقوشة النساء الاليت يتز َّي َّن للرجال .واألحسن بأهل
النبل والرشف من اللباس والبياض).
وأبلغ مما سبق يف التعود عىل اخلشونة والرجولة( :أنه إذا رضبه املعلم
أال يرصخ وال يستشفع بأحد ،فإن هذا فعل املامليك ومن هو خوار ضعيف).
ومع ذلك فالصبي (يؤذن له يف بعض األوقات أن يلعب لعبا مجيال
ليسرتيح إليه من تعب األدب).
ومما جيري جمرى الرجولة واألدب أن حيفظ األخبار واألشعار التي
تعوده األدب « :وحيذر النظر يف اإلشعارات السخيفة وما فيها من ذكر العشق
وأهله ،وما يومهه أصحاهبا أنه رضوب من الظرف ،ورقة الطبع .فإن هذا
الباب مفسدة لألحداث جدا).
وطريقة التأديب إذا وقع من الصبي خمالفات هي التغافل أوال ،ثم
التوبيخ ،ثم الرضب( .ألنك إذا عودته التوبيخ واملكاشفة محلته عىل الوقاحة).
ويمدح بكل ما يظهر من خلق مجيل.
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هذه هي خالصة ما ذكره ابن مسكويه يف التعليم والتأديب ،ومن
الواضح أنه تأثر يف آرائه بالفلسفة ،فأخذ عن أفالطون ،وعن أرسطو ،وعن
الفيتاغوريني ،وعن الفرس ،وجعل من كل ذلك مذهبا جديدا يف األخالق،
مؤتلفا إىل حد كبري.
فهو يرمي إىل السعادة بالرتقي إىل احلق واخلري واجلامل (مع حسن احلال
يف الدنيا ،وطيب املعيشة ،ومجيل األحدوثة).
وهذا الرقي يقبله املرء بالتأديب.

الدكتور االهواين يف كتابه «الرتبية يف رأي القابيس»

ابن مسكويه :أبو عيل أمحد بن حممد (مات سنة  421هـ) فيلسوف
وطبيب .ومن أشهر كتبه يف الفلسفة كتاب( :هتذيب األخالق ،وتطهري
األعالق) عرض فيه أهم ما نقله من آراء الفلسفة اليونانية واحلكمة الرشقية
مع كثري من الرشوح التي استفادها من تربيته اإلسالمية.

مترين

لنضع جدوال للوصايا التي يويص هبا ابن مسكويه يف تربية األحداث
واضعني يف عمودين منفصلني النصائح التي تتعلق بحياة الطفل اليومية ويف
العمود الثاين النصائح الرتبوية العامة .ثم لنعرض كل فكرة من هذه األفكار
عىل آراء املربني املحدثني التي نعرفها لننقد ما يستحق النقد ونقر ما يستحق
االقرار.
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املعلومات بعضها مكتسب وبعضها فطري
(فإن النفس وإن كانت تأخذ كثريا من مبادئ العلوم عن احلواس ،فلها
من نفسها مبادئ أخر ،وأفعال ال تؤخذ عن احلواس البتة .وهي املبادئ الرشيفة
العالية التي تنبني عليها القياسات الصحية.
وباجلملة ،فإن النفس إذا علمت أن احلس صدق أو كذب ،فليست تأخذ
هذا العلم من احلس ...
وهذا العلم من ذاهتا وجوهرها ،أعني العقل).
وإذا أردنا التعبري عن هذا الرأي بأسلوب آخر ،نقول إن مادة املعلومات
مكتسبة ،أما صورهتا ففطرية.
واألحوال اخلُلقية بعضها مكتسب وبعضها فطري( .فمنها ما يكون
طبيعيا من أصل املزاج ،ومنها ما يكون مستفادا بالعادة التدريب ،وربام كان
مبدؤه بالروية والفكر ثم يستمر عليه أوال فأوال حتى يصري ملكة واختيارا).
(ولذا اختلف القدماء فقالوا :من كان له خلق طبيعي مل ينتقل عنه ،وقال
آخرون :ليس يشء من األخالق طبيعيا).
وقد اختار ابن مسكويه املذهب الثاين وهو أننا( :ننتقل بالتأدب واملواعظ
إما رسيعا أو بطيئا .وألن الرأي األول يؤدي إىل إبطال قوة التمييز والعقل،
وإىل رفض السياسات كلها ،وترك الناس مهجا مهملني ،وإىل ترك األحداث
والصبيان عىل مايتفق أن يكونوا عليه بغري سياسة وال تعليم ،وهذا ظاهر
الشناعة جدا).
فالصبي قابل للتعليم والتأدب.
ثم وصف ابن مسكويه العلوم والفضائل التي يأخذ الناس هبا أنفسهم منذ
الصبا.
(فمن اتفق له يف الصبا أن يربى عىل أدب الرشيعة ،ويؤخذ بوظائفها
ورشائطها حتى يتعودها ،ثم ينظر بعد ذلك يف كتب األخالق حتى تتأكد
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تلك اآلداب واملحاسن يف نفسه بالرباهني ،ثم ينظر يف احلساب واهلندسة حتى
يتعود صدق القول وصحة الرهان .ثم يتدرج يف منازل العلوم ،فهو السعيد
الكامل).
يف هذا املنهج نجد ابن مسكويه بمزج بني الدين والفضيلة والعلم عىل
األخص علم احلساب واهلندسة ،وهذا شبيه بالفيتاغوريني.

مالحظات

الدكتور االهواين يف كتابه «الرتبية يف رأي القابيس».

نجد يف هذا النص أثر الفلسة اليونانية يف آراء ابن مسكويه ،فهو يتحدث
عن العلوم (الفطرية) ويعني هبا ما نعرب عنه اليوم باملعرفة احلدسية أي التي
جتيء عن طريق احلدس العقيل .وهبذه املناسبة جيدر بنا أن نرجع إىل كتب
الرتبية لنراجع ما كتب عن احلدس العقيل.
ونجد يف هذا النص رشحا ملكانة العادة يف ترسيخ اخللق الطيب.

مترين

هل ترى كام يقول ابن مسكويه أن من كان له خلق طبيعي يمكن أن
هيذب ويربى أم تعتقد أن الطبع يغلب التطبع؟

يقول ابن مسكويه أن بتعلم احلساب واهلندسة يتعود العقل الصدق
وصحة الربهان .فهل تعتقد أن العلوم التي نتلقاها يمكن أن تؤثر يف تربيتنا
العامة؟ وكيف ذلك؟ وهل تعتقد أن هذه العلوم تساهم يف تكوين عقولنا
بمحتواها فقط أو بالطريقة التي ندرسها هبا؟ وكيف ذلك؟
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الرتبية العاطفية

وإذا أردتم أن يكون النظام والقانون سائدين لألهواء الناشئة فأطيلوا
دور نموها ،وذلك ليكون لدهيا من الوقت ما تتسع معه كلام برزت إىل الوجود،
وهنالك ال يكون اإلنسان هو الذي ينظمها بل الطبيعة نفسها ،وال يكون ما
يعنون به غري تركها تنظم عملها ،وإذا ما كان تلميذكم وحيدا مل جيب عليكم
أن تفعلوا شيئا ،ولكن كل من حييط به يلهب خياله ،وجيره سيل املبترسات،
والبد من دفعه إىل اجلهة املعاكسة إمساكا له ،وجيب أن يقيد الشعور اخليال
وأن يسكت العقل رأي الناس ،والسياسة مصدر مجيع األهواء ،واخليال يعني
ميلها ،وكل خملوق شاعر بصالته جيب أن يرتكب عند اختالل هذه الصالت
وعند تصوره أو ظنه أنه يتصور ،ما هوا أكثر مالءمة لطبيعته .وأضاليل اخليال
هي التي حتول إىل معايب أهواء مجيع املخلوقات املحدودة ،حتى املالئكة إذا ما
كانوا ذوي أهواء ،وذلك ألن من الواجب أن يعرفوا طبيعة مجيع املوجودات
ليعرفوا أي الصالت أكثر مالءمة هلم.
وإليك ،إذن ،خالصة احلكمة البرشية من حيث استعامل األهواء:

 - 1الشعور بصالت اإلنسان احلقيقية يف النوع ويف الفرد.
 - 2تنظيم مجيع عواطف النفس وفق هذه الصالت.
ولكن هل اإلنسان مسيطر عىل تنظيم عواطفه وفق هذه الصالت أو
تلك؟ ال ريب ،إذا كان سيد تنظيم خياله حول هذا املوضوع أو ذاك ،أو حول
منحه هذه العادة أو تلك ،ثم إننا نكون هنا أقل اكرتاثا ملا يستطيع اإلنسان أن
يفعله يف نفسه مما نقدر عىل فعله يف تلميذنا باختيار األحوال التي نجعله فيها،
ويعني عرض الوسائل اخلاصة بالبقاء ضمن نظام الطبيعة بيانا كافيا للوجه
الذي يمكن اخلروج به منه.
__  144  

وال جيد أدبا ألفعاله ما بقيت حساسيته مقصورة عىل شخصه ،ومتى
أخذت متتد إىل خارج نفسه فازت يف البداءة باملشاعر وبمبادئ اخلري والرش
التي جتعله ،حقا ،إنسانا وجزءا متام لنوعه ،فعىل هذه النقطة األوىل جيب تثبيت
مالحظاتنا يف بدء األمر.

وهذه املالحظة صعبة من حيث إن إتياهنا يتطلب طرح األمثلة التي
تكون حتت عيوننا ،والبحث عن األمثلة التي يتم نموها املتعاقب وفق نظام
الطبيعة.

وما كان الولد املهذب املؤدب املتمدن ،الذي ال ينتظر غري القدرة عىل
استعامل ما تلقاه من معارف بكور ،ليخدع مطلقا حول الوقت الذي تأيت فيه
هذه القدرة بغتة ،ومن البعيد أن ينتظر هذا الولد ذلك الوقت ،فهو يعجله،
وهو يثري دمه قبل األوان ،وهو يعرف ما جيب أن يكون موضع رغائبه ،حتى
قبل أن حيسها بزمن طويل ،وليست الطبيعة هي التي حتركه ،وإنام هو الذي
يكرهها ،وهي ،إذ جتعله رجال مل يبق لدهيا ما تعلمه إياه ،وهو قد كان بالفكر
رجال قبل أن يكون فعال بزمن طويل.
ويكون سري الطبيعة احلقيقي أعظم تدرجا وأشد بطئا ،ويشتعل الدم
مقدارا فمقدارا ،وتنضج النفوس ،ويتكون املزاج ،ويعني العامل العاقل الذي
يدير املصنع بإتقان مجيع آالته قبل استعامهلا ،ويتقدم املنى األوىل هم طويل
وختادع بجهل طويل ،ويرغب من غري أن يعرف فيم يرغب ،ويفور الدم ويثور،
وحياول فيض من احلياة أن يمتد إىل اخلارج ،وتستحر العني وجتوب املخلوقات
األخرى ،ونبدأ باالكرتاث ملن حييطون بنا ،ونأخذ يف الشعور بأننا مل نخلق لنعيش
وحدنا ،وهكذا فإن الفؤاد يتفتح للعواطف اإلنسانية ويصبح أهال للحب.

والصداقة ،ال احلب ،هي الشعور األول يف الشاب الذي يعنى بتنشئته
وأول عمل خلياله الناشئ هو تعليمه وجود أمثال له ،والنوع يؤثر فيه
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قبل اجلنس ،وإليك إذن ،فائدة أخرى للطهر املطال :وذلك أن يستفاد من
احلساسية الناشئة لتلقى يف قلب املراهق بذور اإلنسانية األوىل ،وهذه الفائدة
هي أعظم ما يكون ،وذلك ألن ذاك هو زمن حياته الوحيد الذي يمكن أن
يكتب النجاح احلقيقي فيه لتلك اجلهود.

روسو (ترمجة عادل زعيرت) يف كتابه اميل

مالحظات

أمامنا نص قد نجد صعوبة يف فهمه من القراءة األوىل ،وذلك لعمومه
واتساع املوضوع الذي يعاجله .ولذا فينبغي أن نقف عنده طويال حتى تتجىل
لنا الفكرة األساسية التي يرشحها.
وقد اهتم روسو هنا بفرتة استيقاظ احلياة العاطفية عند املراهق ،وبني
أثر اخليال يف توجيه حساسيته ،وقد أشار الكاتب بمعاكسة امليل الذي يذهب
باملراهق إىل اإلغراق يف اخلياالت ملا ينشأ عن ذلك من إفساد حساسيته واالبتعاد
هبا عن الصالت العاطفية الطبيعية التي تنشأ بني األفراد الناضجني.

ويرجع الفيلسوف إىل الفكرة األساسية حيت ينصحنا ببذل ثقتنا
للطبيعة وتركها تصلح األمر .وتعرتضنا يف هذا الصدد مشكلة ال زالت
منذ أمد غري قصري ،موضوعا الهتامم املربني ،ذلك أن السينام والتيليفزيون
تسيطران عىل خيال الطفل وتلهبانه ،فترسعان بذلك باملراهق إىل ممارسة
جتارب ملا ينضج هلا .والشك أن صاحبنا لو عرض عليه األمر ،وطلب
إليه رأيه ،كان ينصح بإبعاد الطفولة عن آالت التلفزيون وصاالت اخليالة
نظرا ألهنا (أضاليل اخليال التي حتول إىل معايب أهواء مجيع املخلوقات
املحدوة (وألن هذين املخرتعني ال يسمحان بأن ينضج اخليال واحلساسية
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شيئا فشيئا ،بحيث (يتقدم املنى األول هم طويل ،وختادع بجهل طويل،
ويرغب من غري أن يعرف فيم يرغب).

مترين

ماذا تقرتح للحد من غلواء خيال املراهق ،وما هوا النشاط الذي يمكن
أن يقبله الطفل عوضا عن ملهاته املوبقة السينام؟
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مقدار (االجبار احليوي)

إنني أرى املريب املحرتف يتململ يف كرسيه .أسمعه هيمس يف الكلمة
التي تشبه الرقي يف كتب الرتبية احلديثة (احلرية ،احلرية).
أجيب يف احلني ،احلرية بالطبع ،لكن احلرية برشط.
إنه من الطريف أن نالحظ أن املذهب الرتبوي يف احلرية ينال نفس
احلظوة عند شعوب عتيقة حمافظة .كالشعب االنجليزي ،ويف اجلمهورية
السفياتية الثورية .إنه لرجعة غري منتظرة ملذهب روسو (يولد الصبي خريا
وذكيا ،فلنرتكه ينمو يف حرية ما أمكن ،ال نعرقل تفتحه ،لنساعده ونحن
نرقب ،كامتني أنفسنا ،عندما تتفتح عبقريته وتنمو .) ...
أعلن لصاحبي املريب أنني مل أبق متفقا معه بتاتا .وهل كنت متفقا
معه أبدا؟ لقد قلت بالقانون الفردي .ليس معناه التحكم واألمل اخليايل
واالديولوجية .ليس معناه أيضا انعدام القانون.
إذا أرادت امللكة أو امللك أن يطبقا عىل كل من أفراد رعيتهام مبدءا مناسبا
عىل قدر اإلمكان .فإن امللكة وامللك متشبعان باملحبة واحلنان ،بالقدر الذي
جيعلهام قادرين عىل فرض مقدار من اإلجبار عىل كل فرد من أفراد رعيتهام.
ولنسم هذا اإلجبار إجبارا حيويا.
وحيكم ! من يتحدث عن احلرية؟ من يزعم أنه يستطيع هتيئ هذه النفوس
الصغرية بواسطة حرية عمياء متهورة حلياة ستكون ،حتى املوت ،نسيج من
اإلجبار والفروض والواجبات؟
اسمع جيدا األم احلاممة التي تبسط جناحها وحتضن املجرم الصغري
وهتمس يف عناد (ماذا! ليأخذ كل اخلري الذي يمكن أن يصل إليه! وسنرى
بعد ذلك!).
إن امللكة وامللك تتنازعهام يف بعض األحيان عاطفتان متعادلتان،
معرفة أن من املستحسن أن يسعد األطفال من ناحية ،ومن ناحية أخرى
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االعتقاد بأن الطبع ال يمتن إال باالمتحان واإلجبار.

واملسألة ال تقبل املناقشة .فليس من اإلنسانية يف يشء أال نعد الطفل ،بواسطة
تدريب مثابر متدرج ،حلياة املجتمعات احلديثة ،مع مراعاة الواجبات التي تقررها
هذه املجتمعات وحتسنها باستمرار ،استعدادا للمناسبات الكبرية والصغرية.

وحيكم ! هؤالء األطفال سيضطرون يوما ما أن ينتظروا وراء األبواب،
ويقطعوا الطريق بني اخلطني املرسومني ،ويامرسوا أعامهلم يف مكان ما ،بني
الساعة العارشة والثانية عرشة ،والساعة الثانية واخلامسة ،ويمألوا مطبوعات
ال هناية هلا ،وجييبوا عن أسئلة غري مفهومة ،ماذا غري هذا؟ أن يقلبوا جيوهبم
أمام مستخدم الرضائب ،وأن يبقوا يف اخلدمة العسكرية ثامنية وعرشين عاما،
وأن يستحقوا كل فرحة صغرية مقابل عمل كئيب طويل ،وأن يطيعوا الطبيعة
والناس والقوانني ،وكل اإلعالنات املكتوبة ،ويطيعوا كل هذه القوانني التي
ال يفهمها أحد ،والتي من املفروض أن الناس مجيعا يعرفوهنا .أفمع هذا جيرس
بعض الناس عىل الدعوة إىل تربية معقولة أساسها احلركة احلرة لألهواء؟.
اتركني أضحك ،اتركني أضحك ،وأختار مثاال بسيطا إن سمحتم بذلك.

يرى روسو ،كام يرى كثري غريه من املربني ،أن الطفل ينبغي أال حيفظ شيئا
عىل ظهر القلب ،وأعلن بكل وضوح ،أن هذه محاقة كبرية .باستثناء بعض
األقوال البديعة ،كموزارت وبيك دي ال مراندول فإن األطفال ال يكادون
حيفظون شيئا إال حتت ضغط األستاذ الذي يكون رمزا لكل الرضورات
املستقبلة .وحتى إذا مال أحدهم ،بلذة حقيقية وبدافع خفي ،إىل دراسة
اجلغرافيا ،مثال ،فإنه يعزف عن دراسة اللغة واحلساب والبيانو .ال حتاججني
بأن العلوم اآللية حتظى بمتجه كل األطفال .فإنني ال أثق هبذه العلوم التي
تشبه أدواهتا األلعاب .ومن غرائب هذا الزمن أن الراشدين واألطفال
يامرسون نفس اللعب ،الطيارة والسيارة ،واملدافع ،ال ختتلف إال يف أحجامها.
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ال ،ال ،أعود فأقول :إننا مل نمرن ذاكرة الطفل متعذرين بالنمو احلر فإننا
نظلم األطفال ونحرمهم من أثمن زاد حيتاجونه.
جورج دوهاميل

مالحظات

يتحدث الكاتب األديب عن امللك وامللكة ،يقصد هبام األم واألب وهذا
النص مقتطف من حمارضة طويلة ،ونالحظ أنه يتحدث بلهجة الواثق بنفسه،
فيها جم آراء ويقىض برأيه يف عزم .ذلك أنه ليس مربيا حمرتفا ،فالخياف أن
يتتبع أحد مقالته ويتعقب ما جاء فيها .إنام هو أديب يعرب عن رأي حر .ومع
هذا فإن رأيه يف وجوب الضغط عىل الصغار يتفق مع آراء مربني كبار كآالن،
ويشري كاتبنا يف الفقرة الرابعة إىل القانون الفردي ،ألنه أوىص يف موضوع آخر
من حمارضته بمراعاة ما بني األطفال من فروق وتربية كل واحد منهم حسب ما
تعطيه املالحظة والدراسة النفسية من معلومات فيام يتعلق باستعداداته وقدراته.
ويعدد دو هاميل األمثلة املحسوسة ملا يف احلياة من ضغط وإجبار ليقنعنا
برضورة ضغط املريب عىل تالمذته ،ويقنع امللك وامللكة بأنه ال جمال للرتدد بني
إعطاء الطفل فرصة للتمتع باحلياة وبني إعداده إعدادا جديا للحياة االجتامعية.

لعلنا نتفق معه بسهولة عىل أن الطفل إن ترك لطبعه مل يتعلم شيئا مهام ما
مل يكن آية من آيات الطبيعة كمثل بيك دي المرندول وكان هذا عاملا مشاركا
من علامء العصور الوسطى.

مترين

ترى بم كان جييب الكاتب لو اعرتضنا عليه بأن العرص احلديث ،وهو
عرص الديمقراطية ،يقتيض أن نعلم الطفل كيف يكون حرا وكيف يستعمل
حريته؟
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املنافسة خطرية وغري كافية

إن تربيتنا العتيقة تقدم لألطفال أصحاب العزم والنشاط املنافسة ،حتاول
أن جتعلها باعثا عىل العمل  -لكن من الذي يرى أهنا بذلك توشك أن تنمي
فيهم نوعني من العواطف املتعارضة ،فبني التالميذ الذين جيتهدون لينالوا الرتبة
األوىل ،وهم قليلو العدد ،ختلق الكربياء والفخر ،بينام ختلق يف اآلخرين احلسد.
املنافسة السلمية يكون أثرها يف باطن الضمري ،إذا كنت اليوم أكثر شجاعة وأكثر
صربا مما كنت باألمس ،فإنني أشعر بأن قيمتي يف ازدياد ،وشعوري هذا بالكامل
املتزايد فرحة خالصة بالنسبة للطبيعة البرشية .إهنا فرحة مرشوعة .لكن مقارنة
املرء بني نفسه وبني أقرانه عمل شنيع .أوال ،ألن املقارنة تكون ،بطبيعة احلال،
غري عادلة ،ألننا مجيعا ميالون للتنقيص من اآلخرين.
إنني ال أرى عيبا يف وجهي حتى ا آلن.
أما أخي الدب ،فإن صورته بدائية مرجتلة( .من كالم الفنتني).
وحتى لو كنا نستطيع أن نصدر حكام جيدا فإن املصادفات جتعل غلطنا
أمرا ممكنا.
وزيادة عىل هذا ،فإننا ال ننظر أنفسنا وال ننظر صديقنا إال من نافذة
ضيقة .نحن خري منه يف الرتمجة والتاريخ ،لكننا ال نراعي تفوقه علينا يف
االستقامة والشجاعة .إن التكرب نبتة خبيثة كثرية االنتشار حتى إنه ليس من
الالزم أن نستنبتها .إهنا تنبت وحدها بام فيه الكفاية ،وإن الناشئة كثريو امليل
للمبالغة يف متجيد أنفسهم وتنقيص اآلخرين.
إنه لغلط أن نعود الطفل أال يعمل إال بدافع التكرب فإنه عندما يصري
طالبا ويبقى وحيدا يف حجرته ال يكاد يعرفه أساتذته ،يظل عمل هذا املحرض
اخلارجي ،وسقط الطالب ضحية لعادات املقاهي الكئيبة التي يسقط فيها كثري
من الشبان الذين مل جيدوا يف أنفسهم حافزا للعمل.

ليس ،إذن ،من الكياسة يف يشء أن نعود اإلرادة استعارة حرارهتا
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من مصدر اصطناعي وأن ال تذكو إال إذا احتكت بإرادة أجنبية .كثرية هي
اآلالت التي ال متلك قوة خاصة هبا ،وال تتحرك إال بقوة أجنبية.

يمكن أن يكون فقر املدن الصغرية راجعا ،إىل حدها ،بكون االعتامد
عىل التكرب يبتدئ من الطفولة .فإذا مل يتعود الشاب البحث يف قرارة نفسه
عن األسباب الداعية للعمل افتقدها يف اخلارج .كيف نتعجب بعد ذلك؟
يتحمل بمسكنة الضغط الذي تثقل به آراء جمتمعة يف شخصيته؟ هذه اآلراء
التي تتغاىض عن كثري من اخلطايا الفاضحة ،لكنها ال ترحم العقول احلرة .إن
أكرب اجلرائم هو اختاذ البداءات وعدم التبعية وسيبقى األمر كذلك ما دامت
الرتبية تتعهد ،كام تفعل اآلن ،هذه العاطفة القوية ،الفاسدة ،أعني التكرب.
من املأسوف له االعتامد عىل املنافسة السيام وأثرها قليل .ال تؤثر يف
املتقدمني يف القسم .وبام أهنا احلافز الرئييس يف الرتبية املعارصة فيظهر أن
األطفال الذين ال يمكن أن يطمحوا يف احتالل الصفوف األوىل يبقون يف
طي اإلمهال .ال تتحرك يف هؤالء أية عاطفة حب الذات ،فلهذا يضطر املريب
إىل استعامل اخلوف من العقوبات ،وقد رشحنا عدم جدواه ،أو إىل الرغبة يف
حتصيل اللذة.
جول بايو

جول بايو :ولد سنة  .1859فيلسوف ومرب فرنيس ،ألف كتبا كثرية يف
الرتبية وشارك يف عدة جماالت خمتصة.

مالحظات

كانت املنافسة ،وال تزال ،موضوع مناقشات املربني ،ونجد يف
هذا النص رأيا بينا يف املوضوع ،إذ يبني لنا بايو ،كيف تكون املنافسة حال
مؤقتا ملغالبة كسل الطفل الطبيعي ،وكيف تكون عواقبها يف تضعيف
إرادة الطفل .فاملنافسة يف نظره ختلق الكرب يف نفوس األطفال املتقدمني،
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واحلسد يف قلوب اآلخرين ويقتفي الكاتب أثر تعود املنافسة وما ينشأ عنها من
ضعف يف اإلرادة ،عند الطالب ،وحتى يف املجتمع نفسه .فيعرض علينا صورة
للطالب اخلامل الذي يضعف يف حجرته عن جماهبة الصعوبات كيف تزدرده
املقاهي املليئة بأمثاله ،وكيف يكون ضعف إرادة هؤالء جمتمعا مقلدا يتوخى
الركود واملتابعة ،ويعطينا هذا النص حتليال لعاهة خلقية تبدأ من املدرسة عىل
شكل منهج تعليمي غري ذي أمهية ،وتنتهي بالقضاء عىل إرادة األفراد .ومن ثم
بتهييء جمتمع مقلد منحل.

مترين

الكاتب يبني أن الرتهيب والرتغيب اهلادئني ال جيديان يف الرتبية ،وإن
املنافسة بني األطفال مرضة ،ودعا إىل تشجيع املنافسة الفردية ،أي منافسة
إنسان لنفسه .وهذه األخرية غري كافية أيضا ،فمن أين جتيء باحلافز القوي
الذي يدفع بالعمل ويقوي اإلرادة يف نفس الوقت ،وكيف تستعمله؟
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الفصل الثالث

الرتبية اجلسمية

فصل يف أن الشدة عىل املتعلمني مرضة هبم

وذلك أن إرهاق اجلسد يف التعليم مرض باملتعلم سيام يف أصاغر الولد،
ألنه من سوء امللكة .ومن كان مرباه بالعسف والقهر من املتعلمني أو املامليك
أو اخلدم سطا به القهر وضيق عىل النفس يف انبساطها .وذهب بنشاطها
ودعا إىل الكسل ومحل عىل الكذب واخلبث وهو يغري ما يف ضمريه خوفا من
انبساط األيدي بالقهر عليه ،وعلمه املكر واخلديعة لذلك ،وصارت له هذه
عادة وخلقا ،وفسدت معاين اإلنسانية التي له من حيث االجتامع والتمرن هي
احلمية املدافعة عن نفسه ومنزله وصار عياال عىل 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 ونال منها العسف .واعتربه يف كل من يملك أمره عليه .وال تكون
امللكة الكافلة له رفيقة به ،جتد ذلك فيهم استقراء.

وانظره يف اليهود وما حصل بذلك فيهم من خلق السوء حتى أهنم
يوصفون يف كل أفق وعرص باحلرج ،ومعناه يف االصطالح املشهور التخابث
والكيد ،وسببه ما قلناه.

فينبغي للمعلم يف متعلمه ،والوالد يف ولده ،أال يستبدوا عليهم يف
التأديب ،وقد قال أبو حممد بن أيب زيد يف كتابه الذي ألفه يف حكم املعلمني
واملتعلمني :ال ينبغي ملؤدب الصبيان أن يزيد يف رضهبم إذا احتاجوا إليه عىل
ثالثة أسواط شيئا.

ومن كالم عمر ريض اهلل عنه « :من مل يؤدبه الرشع ال أدبه اهلل » .حرصا
عىل صون النفوس عن مذلة التأديب وعلام بأن املقدار الذي عينه الرشع لذلك
أملك له ،فإنه أعلم بمصلحته.

ومن أحسن مذاهب التعليم ما تقدم به الرشيد ملعلم ولده حممد
األمني ،فقال :يا أمحد إن أمري املؤمنني قد دفع إليك مهجة نفسه ،وثمرة قلبه،
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فصري يدك عليه مبسوطة ،وطاعته لك واجبة ،فكن له بحيث وضعك أمري
املؤمنني ،اقرئه القرآن وعرفه األخبار ،وروه األشعار ،وعلمه السنن ،وبرصه
بمواقع الكالم وبدئه ،وامنعه من الضحك إال يف أوقاته ،وخذه بتعظيم
مشايخ بني هاشم إذا دخلوا عليه وارفع جمالس القواد إذا حرضوا جملسه ،وال
َت ُ َّرن بك ساعة إال وأنت مغتنم فائدة تفيده إياها من غري أن حتزنه فتميد ذهنه
وال متعن يف مساحمته فيستحيل الفراغ ويألفه ،وقومه ما استطعت بالرضب
واملالينة ،فإن أبامها فعليك بالشدة والغلظة.
ابن خلدون يف مقدمته

ابن خلدون :عبد الرمحن ابن خلدون (1406 - 1332م) أشهر
مؤرخي العرب .أديب وفيلسوف ورجل دولة .نشأ يف تونس وتنقل يف البالد
العربية رشقها وغرهبا .كتابه (املقدمة لكتاب العرب) يتضمن آراء مبتكرة يف
الفلسفة واألدب والتاريخ واالقتصاد.

مالحظات

نجد يف أسلوب ابن خلدون صعوبة أول األمر ،فإذا متعنا يف نصوصه
ظهر لنا كل الدقة التي يف عباراته .رأيه يف نتائج الضغط والشدة يف امليدان
الرتبوي تلحق أحدث اآلراء يف هذا القبيل ،واألمثلة التي يعطيها حجة لرأيه
دليل عىل دقة مالحظته.

مترين

ما رأيك يف عقاب التالميذ؟ وهل يصح أن نستغني عن العقاب استغناء
كامال؟
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العقاب البدين

إن الطريقة العادية ،الطريقة اهلينة املناسبة لكسل املعلمني ،تلك الطريقة
التي تعتمد عىل العقاب البدين والرضب بالسياط ،والتي ال يكاد مربونا
يعرفون غريها ،أقول إن هذه الطريقة ليست مناسبة خلدمة الرتبية ،وذلك
ألهنا ترمي إىل خلق داءين متناقضني :العنف مقابل املخالفة وكال األمرين
عقبة تتهشم عليها الرتبيات التي مل حيسن توجيهها.
وإن هذا النوع من العقوبات يعاب بأنه ال يسلحنا للتغلب عىل ميولنا
الطبيعية التي جتعلنا راغبني يف اللذة املحسة احلارضة ،وحتبب إلينا اجتناب
اجلهد بكل وسيلة .بل العكس من ذلك ،تشجعنا هذه العقوبات وتقوي
فينا االستعداد للتمسك باألفعال الرذيلة الشاذة يف هذه احلياة .وإال فام هو
الشعور الذي يسيطر عىل الطفل وحيفزه للعمل عندما حيفظ درسا ال يرغب
فيه أو يتجنب فاكهة غري صحية مع رغبته فيها إن مل يكن امليل إىل اللذة وكراهة
األمل واخلوف من الرضب؟ ليس هيمه يف ذلك إال اختيار أكرب لذة واجتناب
أكرب أمل .وأتساءل ما هي النتيجة من اقرتاحنا عىل الطفل مثل هذه االعتبارات
راجني أن توجه سلوكه وأعامله إن مل يكن تشجيع نفس هذه االستعدادات
التي نرغب يف اجتثاثها وحموها؟
جون لوك

مالحظات

رأينا كيف كانت العقوبة البدنية شائعة يف املدارس الرومانية ،وكيف
تلطفت بتأثري اآلراء الرتبوية اليونانية ،فدعوة لوك هذه ليست جديدة
يف حد ذاهتا لكنها متتاز بالتعليالت التي يقدمها الفيلسوف عىل أساس
من معرفة نفسية الطفل وحوافزها .ومل يكتف الفيلسوف بنقد العقاب
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البدين ،بل اقرتح تعويضه بإيقاظ الشعور عند الطفل واالعتامد عىل هذا الشعور
لكي حيمل الطفل مسؤولية يف احرتام القوانني بعد إدراكه مغزاها.

مترين

من املربني املحدثني من ال ينكر بعض العقوبات البدنية ،بل منهم من
يويص باستعامهلا يف بعض احلاالت ،فام رأيك يف هذا؟ وهل جتد تعليال هلذا
املذهب الذي يظهر أنه يتعارض مع ما ذهب إليه حكيمنا؟
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قانون التمرين العضوي

والولد أصغر من الرجل ،وليس عند الولد ما عند الرجل من قوة
وعقل ،ولكنه يرى ويسمع مثله أو يكاد ،وله مثل ذوقه وإن كان هذا الذوق
أقل دقة ،وهو يفرق بني الروائح مثله وإن مل تكن له ذات اللذة ،واحلواس هي
أوىل اخلصائص التي تتكون فينا وتكمل ،ولذا فهي أول ما جيب تعهده ،وهي
الوحيدة التي تنسى ،أو التي تكون أكثر ما هيمل.
وال يعني تدريب احلواس استعامهلا فقط ،بل يعني ،أيضا ،تعلم حسن
احلكم هبا ،بل تعني تعلم الشعور هبا ،فنحن ال نعلم اللمس وال الرؤية وال
السامع إال كام تعلمنا.
ويوجد يف التمرينات ما هو طبيعي آيل رصف ،فيصلح جلعل اجلسم
عصابيا من غري حتسني الفكر ،أجل ،إن السباحة والعدو والوثوب وسوط
اخلذروف وقذف احلجارة أمور حسنة جدا ،ولكن أال يوجد لدينا غري
الذراعني والسيقان؟ أليس عندنا عيون وآذان؟ وهل هذه األعضاء غري ذات
نفع يف استعامل األوىل؟ إذن ال تقترصوا عىل تدريب القوى ،بل دربوا مجيع
احلواس التي توجهها وأيضا ،انتفعوا بكل ما يمكن من احلواس ،ثم حققوا
تأثري كل منها باألخرى ،وقيسوا واحسبوا وزنوا وقابلوا ،وال تستعملوا القوة
إال بعد أن تقدروا املقاومة ،وليقم تقديركم للمعلول عىل سبقه للوسائل دائام،
وأغروا الولد بأال يقوم بجهود ناقصة أو زائدة ،وإذا ما عودمتوه أن يبرص
نتيجة مجيع حركاته عىل هذا الوجه فيقوم بالتجربة إلصالح زالته أفال يكون
من الواضح ظهوره حصيفا كلام سار؟
وإذا ما وجبت إزاحة كتلة فتناول عتلة طويلة ،أنفق حركة كثرية،
وإذا ما تناوهلا قصرية مل تكن لديه قوة كافية ،فيمكن للتجربة أن تعلمه
اختيار القضيب الرضوري متاما ،وليست هذه احلكمة فوق مستوى
عمره إذن ،وإذا ما وجب محل ثقل وارد أن يكون وزينا بمقدار ما يستطيع
أن يرفع ومل حياول أن يشول أكثر مما يقدر أفال يضطر إىل تقدير الثقل
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بالنظر؟ وإذا أراد أن يقابل بني كتل من ذات املادة خمتلفة احلجوم أو أن خيتار
بني كتل ذات احلجم خمتلفة املواد أفال جيب أن يامرس املقابلة بني أوزاهنا
املعينة؟ لقد رأيت فتى حسن الرتبية مل يرد أن يعرف إال بعد التجربة إىل كون
الدلو اململوءة نشارة من خشب البلوط أقل ثقال من عني الدلو اململوءة ماء.

مالحظات

جان جاك روسو (ترمجة عادل زعيرت) يف كتابه (اميل)

إن فكرة تربية األعضاء واحلواس لغاية تربوية عامة أصبحت من
األفكار الشائعة اليوم .وبوسعنا أن نتتبع تعليالت فيلسوفنا لنعرف أنه أدرك
هذه احلقيقة إدراكا كامال .فهو ينكر االقتصاد عىل التمرينات التي ال تفيد إىل
يف تصليب األعضاء وتقويتها ،ويريد أن ختتار التمرينات بحيث يشارك يف
إنجازها احلواس والعقل أيضا .ويف نصه الذي بني أيدينا يبني كيف تصبح
التجربة املحسوسة أساسا لرتبية القوى العقلية ،وسيلة ليكون اإلنسان لنفسه
فكرة مضبوطة عن قدرته جتاه العامل اخلارجي.
هذا وإن يف طي الفيلسوف إشارة إىل قانون سامه املريب السويرسي
كالباريد( :قانون التمرين الوظيفي) .ومضمونه أن امللكة تنمو بالتمرين الذي
يتكرر وتستعمل أثناءه ،كام تنمو العضالت عندما متارس التامرين الرياضية.

مترين

يقول روسو إن الطفل أصغر من الرجل ،وأقل منه قوى بدن وعقل،
وهذا بدهيي الغبار عليه .لكن الذي قد ال يفهم جيدا هو قوله إن حواس
الطفل مماثلة حلواس الراشد تقريبا .فهل تصدق هذا؟ وهل تستطيع أن تعزز
رأيك يف حالتي النفي واإلثبات بأمثلة تأخذها من مالحظتك لألطفال؟
__  162  

لعب األطفال ووظيفته الرتبوية

إنه من املهم ،إذا ما أردنا إنجاح تربية الطفل أن تعتني األرسة وتنمي
وتغذي حيوية الطفل التي يشعر بأهنا مرتبطة ارتباطا متينا بحيوية الطبيعة .وإن
اللعب ليعطي وسائل ثمينة يف هذا الشأن ألن الطفل أثناء لعبه ال يظهر إال حيوية
الطبيعة.

واللعب أسمى مظاهر نمو الطفل ،ألنه ظاهرة حرة وعفوية من الداخل،
ظاهرة تريض رغبة الطفل الباطنية كام يدل عىل ذلك مفهوم كلمة اللعب.
واللعب تعبري عن فهم اإلنسان للحياة ،فهو نموذج وصورة للحياة العامة
حلياة الطبيعة الباطنية اخلفية .حياة الناس واألشياء معا .وهلذا يتولد عن اللعب
الفرح واحلرية والرىض والسالم الباطني والسالم يف عالقة املرء مع العامل ،هو
إىل جانب ذلك معني وأصل ألكرب النعم.

والطفل ،من طبعه الوداعة والصرب ،عندما يلعب بقوة حتى يعيى جسمه
يتحول بعد ذلك رجال عصبيا خليقا بأن يكون وديعا ومستعدا للتضحية هبنائه
الشخيص .أو ليست هذه الفرتة التي يعلب فيها الطفل بحامس وثقة فينمو جسمه
بواسطةاللعب،أمجلمظهرحليويته؟إهناتظهراستعداداتهاحلقيقيةللحياة.وينبغي
أال يعترب اللعب من األشياء التافهة بل ينبغي أن يفهم مغزاه العميق .وهلذا فيلزم أن
يكون موضوع رقابة دقيقة من طرف اآلباء .فأثناء هذه األلعاب التي خيتارها الطفل
عفوا ويقبل عليها بحامسة يمكن للمريب املنتبه الذكي أن يبرص خطوط مستقبله.
فيكون اللعب يف هذه السن بمثابة براعم حلياة الرجل ،ألن الطفل ،زيادة عىل ما
يستفيده من نامء أثناءه ،يظهر استعداداته الباطنية .وإن هذه الفرتة ،فرتة الرجل -
الطفل ،لتنم عن حياة الراشد حتى ساعته األخرية كيفام كانت هذه احلياة ،هانئة،
أومظلمة ،هادئة أو مكدرة ،نشيطة منتجة أو ضعيف عاجزة.
فروبل
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فروبل )1852 - 1782( :الفيلسوف األملاين املريب املعروف ،تأثر
بآراء بستالوتزي وتتلمذ له .أسس مدرسة لألطفال الصغار وكان أول من
سمى مثل هذه املدارس (حديقة األطفال) .اقتنع كأستاذه برضورة اتباع
القوانني الطبيعية ،واقتنع بأن (النشاط والعمل أساس النمو الطبيعي) .ويف
ميدان التطبيق جعل هذه الفكرة مبدءا علميا ،فاحتال لبعث نشاط األطفال،
واخرتع لعبا وآالت لدعم هذا النشاط وتشجيعه ،فخط بذلك طريقة التعليم
املحسوس واللعب البيداغوجية التي ال زالت تطبق يف حدائق األطفال
وخاصة يف مدارس نظام الدكتورة منتسوري.

مالحظات

لفروبل فضل األسبقية يف استغالل النشاط العفوي عند األطفال ،والنص
الذي أمامنا يبني مكانة اللعب يف حياة الطفل وقيمته كمرآة تنم عن استعدادات
الطفل وقدراته .ويتضح لنا من خالل كالم الفيلسوف املريب أفكار بستالوتزي
وروسو من قبله الداعية إىل االعتامد عىل الطبيعة يف العملية الرتبوية .وبام أن
اللعب (أسمى مظاهر نمو الطفل ألنه ظاهرة حرة وعفوية من الداخل) ،فإن
كل تعليم يعتمد عىل اللعب خليق أن جيد عند الطفل استجابة كبرية ،وأن
تكون نتائجه مؤكدة ما دام الطفل يعمل بحامس داخيل.

مترين

إنام سخر فروبل لعب األطفال يف تعليمه صغار الصبية .هل تظن أن من
الالئق ومن املمكن أن نعتمد عىل اللعب والنشاط العفوي يف تعليم أطفال
املرحلة االبتدائية؟ أم ختشى أن يذهب اللعب بجدية العمل املدريس ويعود
األطفال العبث والسهولة؟
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الرتبية احلاسية

إن عبارة الرتبية احلاسية أحدثت بعض الغلطات واملبالغات .فقد وقف
الناس عند املبدأ القائل( :ال يوجد يف الذهن يشء مل يأت عن طريق احلواس)
«لوك» .واعتربوه حقيقة ال تقبل التغيري.

ووفقا لذلك يكون مبدأ كل فكرة التجارب التي نقوم هبا ،واإلملام الذي
نلمه بحقائق األشياء .ويكون باعث النشاط الذهني اإلحساسات وحدها.
لكن هذا ليس كله حقا.

فمن جهة ،ليست اإلحساسات التي جتيئنا من العامل اخلارجي املحرض
الوحيد ملراكزنا العصبية ،وال املادة التي نسميها داخلية وهي عديدة ومتنوعة.
مصدرها احلاجات الغريزية املختلفة ،واحلاالت العديدة ملا سموه السينستيزيا
(أي جمموعة اإلحساسات العضورية) اجلوع ،والعطش ،والعياء ،واحلاجة
إىل احلركة ،واخلوف ،والغضب ،وحب النفس ،واألمل ،والكئابة ،واللذة،
والفرح ،وحالة املزاج .وكل هذه حمرضات مصدرها كياننا الداخيل .وبعضها
يمكن أن يكون متصال بتغيريات البيئة اخلارجية ،ومع ذلك فإن من الثابت أن
صدى هذه التغريات الداخيل هو العامل الذي حيمل عىل العمل.

ومن جهة أخرى ،فإن دراسة النمو ترينا أن احلواس تنمو بطريقة عفوية،
وإنه ليس من الرضوري تربيتها ،عىل األقل باعتبارها أداة لإلحساس .وإن
الذي جيعل الطفل خمتلفا عن الراشد ليس فقط حدة احلواس ودقة إحساسها،
لكن أيضا ،وقبل كل يشء ،القدرة االنتباهية التي متكنه من حتديد اإلحساسات
وبانعدام العادات التي جتعله يستعمل بعض احلواس دون بعضها األخرى،
ويستعمل اإلرشادات احلاسية يستعني هبا عىل تذكر الصور .وخيتلف عنه
أيضا باختالف اهتامماته التي تدفع الستعامل القوى االنتباهية املخزونة،
وبكون شعوره بالغاية املقصودة أقل وضوحا يف ذهنه ،وبعدم كفاية الكلامت
التي تصف اإلحساسات وحتددها.
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تربية احلواس هي ،قبل كل يشء ،تربية االنتباه واملالحظة والثروة
اللغوية ،والعادات ،والشعور .ويف الواقع ،ينبغي أن يتوجه التيار التقدمي إىل
تفسري ،ومجع ،وتبسيط اإلحساسات أكثر مما يتوجه إىل تدقيقها.
إن األعمى ال حيس خريا مما حيس املبرص ،لكنه يستعمل اإلشارات التي
تبلغها إليه أطراف أصابعه استعامال أحسن .ومعرفة اللغة يمكننا من اكتشاف
معنى مجلة نطلق هبا بعيدا ،أو بصوت خفيض ،ذلك يشء ال يقدر عليه من
مل يألف هذه اللغة ويامرسها .وقراءة نص مكتوب بخط رديء يتطلب تدخل
امللكات الذهنية العليا أكثر مما يتوقف عىل النشاط احلايس.
أفمعنى هذا أن هنمل التامرين التي نسميها متارين احلواس؟
يف نظرنا أنه إذا كانت هذه التمرينات ترمي إىل إعطاء الطفل فرصا
للتمييز الكيفي أو الكمي بدون أن تكو لذلك غاية ذهنية عالية ،فينبغي أن
ترتك هذه التمرينات وحتل حملها أخرى هتدف إىل حتقيق هذه الغايات السامية
ومتكن الطفل من تنمية ثروته الذهنية احلقيقية.
وإنه ألكثر أمهية بالنسبة للطفل أن يستعمل حواسه ليزيد يف رأس ماله
الفكري ويف قدرته عىل العمل ،من أن يستعملها لتنميتها فقط ،وبقطع النظر
عن كوهنا هتدف لغاية.
وإن اهتامم الصغار بجمع األشياء وترتيبها ينبغي أن نرضيه بأن نجعل
رهن إشارهتم مواد متنوعة نختارها من منتخبات األرض ،ومن النبات
واحليوان ،واأللعاب ،واألدوات البيتية ،بحيث نعد بذلك قدراهتم عىل مجع
املعطيات اإلدراكية ،وفهم قيمها ،وبحيث نعضد الوظائف األولية التي من
صاحلنا أن نقوهيا ،أعني بذلك القدرة عىل التفكري والعمل.
 ..وبإجياز  ..فيجب أن نضم التامرين احلاسية ونجعلها يف إطار متارين
فكرية أكثر تعقدا يف الظاهر ،لكنها أكثر موضوعية وبالتايل أكثر استحقاقا
لالهتامم.
الدكتور دكرويل
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دكرويل )1932 - 1871( :طبيب وعامل نفيس بلجيكي ،بدأ أعامله
الرتبوية بالعناية باألطفال املعطوبني .فلم يلبث أن اخرتع هلم لعبا وأدوات
تربوية كان هلا أثر كبري يف املداس العرصية ،وباألخص يف رياض األطفال.
ومدارس دكرويل أو نظام دكرويل مشهور يف شتى البقاع .والفكرة التي ترتكز
عليها هذه املدارس هي برنامج يشمل مواضيع اهتامم تضم شتات الدروس
ويرتك للطفل حرية العمل يف تطبيقها ،ال يقيد بالوقت وال بالدروس الصورية
التقليدية .واملبدأ النظري هبذه املدارس هو املالحظة ثم املقارنة ثم التعبري.

مالحظات

قد نخطئ فهم هذا النص إذا مل نقرأه مرات ومل نمعن فيه النظر ذلك ألن
املريب الكاتب بدأ بنفي الكلمة املعروفة عن لوك بصفة فجائية .وهذا ربام يغرنا
فننتظر منه أن ينفي أمهية الرتبية احلاسية أو يقلل منها .والواقع أنه مل يذكر
االعتبارين الذين قدمهام ،أي كون اإلحساس الباطني ذا خطر كبري يف بعثنا
عىل العمل ،وكون احلواس ال تتوقف عىل التامرين املقصودة للنمو ،أقول مل
يذكر ذلك إال لريجع إىل التامرين احلاسية ،ويبني أمهيتها يف بناء الثروة الذهنية.

يقول إن احلركات الذهنية هي التي جتعل يف إمكاننا حل الكتابة الغامضة،
والقيام بكثري من العمليات العقلية ،لكننا نعرف ما يقوم عليه نظامه الرتبوي،
بحيث ال نيسء فهمه .إن مدارسه تقوم عىل املالحظة املحسوسة .فتالمذته
يبدأون بمعاجلة أدوات خاصة جيدوهنا عنده ،لكنهم أيضا يعاجلون كل األشياء
التي يمكن أن يقع عليها حسهم ،بل هم ينتقلون إىل املتاجر واحلقول ليجدوا
أشياء تكون موضوع متارينهم احلسية والذي نثبت عليه هو أن دكرويل ال حيب
أن تكون هناك متارين حاسية ترمي إىل تقوية العضو فقط ،بل يريد أن يكون
كل يكون كل مترين حايس هيدف إىل غاية أسمى من التمييز الكمي والكيفي
بني أشكال األشياء وألواهنا.
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مترين

يتحدث الكاتب يف الفقرة اخلامسة عن اخلالفات اإلدراكية بني الطفل
والراشد .اكتب كل نقطة من نقط االختالف .واكتب مقاهبا مثال تطبيقيا،
مثال:
حدة احلوس :الراشد يبرص أحسن مما يبرص الطفل.

دقة احلواس :الراشد يستطيع متييز أجزاء املرئيات وإدراك تفصيلها.
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النشاط احلر وفضيلته الرتبوية

إن احتياج األطفال (للحركة) مبدأ يعرتف به علم الصحة .فعندما
نتحدث عن (الطفل احلر) نفكر (احلر يف حركاته) ،أعني حر إذا أراد أن جيري
أو يثب ،وليست هنالك أم ال تتفق مع املربني بأن طفلها ينبغي أن يذهب إىل
احلدائق واملروج ويتحرك هنالك بحرية.

عندما نتحدث عن حرية الطفل يف املدرسة تنرصف أذهاننا إىل صحة
جسمه .ونتصور الطفل احلر عىل صورة طفل يثب عىل املقاعد ويصطدم
باجلدران .فيظهر أن حرية التحرك ينبغي أن تقتيض فكرة مسافة واسعة.
وبالتايل عندما تكون هذه احلرية ضمن حدود احلجرة الدراسية الضيقة،
تنمسخ بحكم الرضورة فتصري فوىض ال تليق بالسلوك احلسن والعمل.
لكن ،تبعا ملبادئ الصحة اجلسمية ،فإن حرية احلركة ال تقف عند الفكرة
البدائية (احلرية اجلسمية احلركية) .يمكن أن نقول عن الكلب الصغري أو القط
الصغري ما نقوله عن األطفال ،ألن هذه احليوانات حرة لتجري وتثب يف احلديقة
أو مترح كاألطفال ومع األطفال .ومع ذلك ،إذا أردنا أن نحتفظ بفكرة احلرية
احلركية عندما نتحدث عن الطائر نضيف شيئا زائدا .نحاول أن نضع يف متناول
الطفل أغصانا صغرية أو عيدانا يستطيع مسكها برجليه ألن هاتني الرجلني مل
تصنعا للميش عىل األرض املنبسطة كأرجل الزواحف ،وإنام خلقت للمسك.
ونعرف أن الطائر إذا تركاناه حرا يميش عىل ماحة منبسطة ال هناية هلا يكون شقيا.

وكيف ال نفكر أبدا إذا كان من الالزم أن هنيئ للطري جوا غري جو
الزواحف ،لكي نجعله حرا يف حركاته ،إننا عىل خطأ والشك عندما نعطي
لألطفال والكالب والقطط نوعا واحدا من أنواع احلرية ،ومع ذلك فإننا
نرى أن األطفال إذا تركناهم ألنفسهم يتحركون بدون غاية يظهرون القلق
وحيتجون ويشتكون .فإن كانوا كبارا احتاجوا إىل اخرتاع يشء ليغطوا به امللل
الكبري و َع ٌار امليش من أجل امليش ،واجلري من أجل اجلري ..
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وإذا كانوا كبارا ارتكبوا محاقات .وليس من السهل أن تصل حركة الطفل
املهملة عىل هذا النحو ،إىل غاية نبيلة .فإنه باستثناء الفائدة الفيزولوجية التي
تعطيها التغذية العامة ،أي باسثناء احلياة النباتية ،ال يوجد يشء مفيد للنمو
ٍ
وثبات ،ويميش مرتنحا .ويسقط
الطبيعي .تصبح حركات معوجة ،وخيرتع
بسهولة ،ويكرس األمتعة بالطبع ،ال يثب القط الصغري احلر اخلفبف احلركة،
الذي يملك إعجابنا عندما يميش وحياول حتسني إمكانياته الغريزية يف العدو
والوثب اخلفيف ويمكن أن نقول ْ
أن ليس يف غريزة الطفل احلركية أية خفة
وال أي ميل للتحسني والكامل وإال فينبغي أن نستخلص من هذا أن احلركة
تكفي القط وال تكفي الطفل ،وأنه إذا كانت طبيعة الطفل خمالفة فينبغي أن
تكون طريقة حريته خمالفة أيضا.
إذا كان الطفل ال يقصد من حركاته إىل غاية ذكية ،نقصد املرشد الباطني
وأعيته احلركة .وكثري من الرجال حيسون بالفراغ املفزع عندما يضطرون إىل
(حركة ال غاية هلا) .وإن من أكثر أنواع العذاب قسوة ما اخرتعوه لتأديب
العبيد .وذلك بأن حيفروا حفرة عميقة ثم يمألوها بالردم يف احلال ،أعني أن
يقوموا بعمل ال غاية منه.
وقد بينت التجارب بأن قدرا معينا من العمل حيصل منه تعب قليل أو
كثري حسب كونه أنجز لغاية معقولة أو بدون غاية ...
هنالك عمل منشط ،ليس نتيجة ملجهود عقيل ،لكنه يتسبب يف تنسيق
البنية السيكولوجية العضلية.
هذا العمل ال ينتج أشياء ،لكن يمكننا أن نقول بأنه عمل حيتفظ باألشياء
كمثل نقض الغبار وغسل الطاولة وكنس األرض وتقديم الطعام عىل املائدة
وتشحيم احلذاء .هذه هي األعامل التي يقوم هبا اخلادم للمحافظة عىل أمتعة
سيده ،وهو خمالف ألعامل الصانع الذي أنتج هذه األمتعة .وهذان النوعان
من أنواع العمل خمتلفان اختالفا عميقا .فأحدمها نشاط منسق ال يكاد يتعدى
بدرجة واحدة النشاط الرضوري للميش أو الوثب وهو يعطي غاية حلركة
بسيطة .واآلخر عمل منتج يتضمن نشاطا ذهنيا لالعداد ويقتيض سلسلة من
املهارات احلركية العسرية ،وتطبيقا لتامرين حاسية.
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واألول عمل يناسب صغار األطفال الذين مل يلزم أن (يتحركوا ليتعلموا
تنسيق حركاهتم).
هذه التامرين املأخوذة من احلياة العملية تطابق املبدأ السيكولوجي (حرية
احلركة) .يكفي أن هييأ (جو متكيف) ،كام هتيأ األغصان الصغرية يف قفص
الطري ،ثم يرتك األطفال أحرارا مع غرائزهم يف النشاط والتقليد وينبغي أن
تكون األشياء املستعملة عىل قدر الطفل وقواه .أثاث خفيف يمكن أن ينقله،
وخزانات وضيعة تبلغها يداه ،وأقفال سهلة االستعامل وأبواب خفيفة تفتح
وتغلق بيرس ،ومشاجب ملصقة باحلائط يف متناول يديه ،وفرشاة تتسع هلا
يداه ،وقطع صابون يمكن أن حتيط هبا أصابعه ومغسالت صغرية يستطيع أن
يفرغها ،ومكانس عصيها قصرية خفيفة ،ومالبس يمكن أن يلبسها وينزعها
بسهولة .هذا هو اإلطار الذي يدعو للنشاط والذي يمكن فيه للطفل شيئا
فشيئا أن حيسن حركاته وحيصل عىل اخلفة واملهارة اإلنسانيتني بال تعب،
كام يتعلم القط الصغري احلركات اخلفيفة ومهارة القطط عندما يتحرك وفق
املرشد الغريزي.
الدكتورة منتسوري

الدكتورة منتسوري )1952 - 1869( :مربية إيطالية اخرتعت طريقة
لرتبية الصغار مبنية عىل نشاط األطفال احلر .وتستعمل مدارس منتسوري،
املنترشة يف شتى بقاع األرض ،أدوات تعليمية خاصة .روعي فيها حاجات
الطفل إىل اللعب وقدرة الطفل يف كل مرحلة من مراحل نموه .وتعترب الدكتورة
منتسوري أن احلرية رضورية يف املدرسة إذا أراد املريب أن يعرف أطفاله .وأن
اجلو املادي يف املدرسة ليس أقل أمهية من قيمة املريب وقيمة طريقته .وإن كانت
املربية اإليطالية مل هتتم إال برياض األطفال فإن آراءها الرتبوية ،وخصوصا
استعامهلا وجتديدها للمواد التعليمية الكثرية أحدثت حركة عامة يف الرتبية
احلديثة ال يمكن إنكارها.
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مالحظات

رأى املربية خيالف آراء روسو يف احلرية .فالفيلسوف الفرنيس يدعو
إىل الرجوع للطبيعة ،وترك الطفل حرا يف ترصفاته إىل حد كبري .أما املربية
اإليطالية فرتى أن هذه احلرية التي ينبغي أن تعطى للطفل ينبغي أال تكون
مرادفة لالرجتال واإلمهال .إنام تريد أن تنظم هذه املرحلة وتوضع يف إطار
مناسب حتى يمكن استغالهلا يف هتذيب الغريزة وإرضائها يف نفس الوقت.
وإن أدوات التعليم املنتسورية وتنوع هذه األدوات لعنوان حلرصها عىل حماذاة
نشاط الطفل العفوي وتوجيهه جلانب البناء.
ونقف عند نقطتني:
 - 1هتيئ اإلطار املناسب الذي يشجع نشاط الطفل (كام هتيأ األغصان
الصغرية يف قفص الطري).
 - 2بام أن غريزة الطفل احلركية ال تدفعه إال إىل االعوجاج والفوىض.
فينبغي أن نساعد هذه الغريزة ونحثها برغبة معقولة تكون بمثابة الضابط
الذي يفرض عىل الطفل القيام بحركات خاصة من شأهنا أن تكسبه (اخلفة
واملهارة اإلنسانيتني).
ونرى ما بني هاتني النقطتني من صلة .فإن كل واحدة منهام مرحلة
رضورية لتحقيق النقطة األخرى إذ تتطلب احلركات ذات الغاية املعقولة
وجود إطار مادي مناسب ،يشتمل عىل أمكنة وأدوات عىل قدر الطفل ،كام أن
هذا اإلطار ينبغي أن هييأ وفق برنامج مقصود متدرج يرمي إىل إجياد أنواع من
النشاط يتعلق هبا اهتامم الطفل .وهذا ما حققته ألعاب مدارس منتسوري التي
نجد يف النص إشارات إليها.

مترين

هل تقتنع بام قالته املفكرة من أن نقص التعب أو زيادته يتوقف عىل كون
العمل يرمي إىل غاية أو ال؟ وكيف تفرس ذلك يف احلالتني؟
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