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�إليت�ش يتكلم عن
جمتمع بال مدر�سة
ولي�س بال تعليم �أو تربية.
�سيكون من الي�سري �إذا ً
�أن نفرت�ض �أن املدر�سة
لي�ست املكان الوحيد
للتعليم والرتبية ،و�أن
عدم التمدر�س لي�س
مرادفا لعدم التعلم.
ولنتذكر �أن �أغاتا كري�ستي
ْ
( )Agatha Christieالتي
مل تلج املدر�سة تع ّلمت
يف البيت .ويف البيت
ا�ستمتعت بت�أ ّمل الأ�سماك
والتجول بني الأزهار،
ملقية وراء ظهرها �أعباء
املدر�سة وتكاليفها

❝

عبد الرحيم �صادقي

متهيد

تروم املدر�سة �إقدا َر املتعلمني على الإبداع واالعتناء
باملبدعني .ولئن كان هذا املق�صد مما تتفق عليه مدار�س
الدنيا فال يخلو الأمر من اختالف يف ت�صور التعليم الذي
يحقق الإبداع وين�شئ املتعلم املبدع .لكن �أتكون املدر�سة
1
َ
�شرط الإبداع؟ هل ميكن �أن يبدع من مل يلج املدر�سة؟
كيف يكون م�ستقب ٌل مل ت�سبقه مدر�سة؟ لكن مهال! �أال
يحتفظ لنا التاريخ بنماذج من العظماء غري املتمدر�سني،
دع ْوا �إىل نبذ املدر�سة؟ فماذا لو طرقنا �أبواب
بل مِوبن َ
فهم وجهة نظر مثرية؟ �ألي�س ب�أ�ضدادها
ه�ؤالء نبتغي َ
تتميز الأ�شياء؟
2

مناذج �ضد املدر�سة و�أخرى غري متمدر�سة

ُي�ص ّوب �إيفان �إليت�ش يف كتابه «جمتمع بال مدر�سة»
�سهام نقده جتاه املدر�سة الإلزامية التي جنحت يف ت�أجيج
الت�سابق لتح�صيل ال�شهادات ،و�إنتاج متعلم مطواع خا�ضع
للم�ؤ�س�سات ،م�ستعد ال�ستهالك ما ت�ضعه ال�سلطة من
برامج ،هذا عالوة على طول مدة الدرا�سة بال �سبب مقنع.
ما البديل الذي ينبغي �أن يزيح املدر�سة من الوجود؟ �إنه

3

متثالت حتتاج �إىل ت�صحيح

كثرية هي التمثالت التي تتطلب ت�صويبا
يف جمال الرتبية والتعليم .ثم �إنها ت�شمل
الثالوث التعليمي :املعلم واملتعلم واملعرفة.
فغاية التع ّلم عند املتعلم وظيفة يف �إحدى
م�ؤ�س�سات الدولة ،في�صري العلم جمرد ج�سر
لتح�صيل الرزق .ونتيجة ذلك �أن يختفي
الإبداع والتميز ،ليغدو �أ�سمى ما ي�صبو �إليه
املتعلم �أن يلقي بنف�سه يف �أح�ضان ذلك الذي
يعرقل تطور العقل كما و�صفه نيت�شه� .إنه
ال�شغل الذي ي�ستهلك قدرا عظيما من الطاقة
الع�صبية ليمنح غاية �سافلة ت�ؤَ ِّمن العي�ش
وكفى .و�أما املعلم فتجده مت�شبثا مبنهج
التلقني ،متعلقا بوهم القدرة على �صناعة
�إن�سان متاما مثلما ي�صنع اخلزاف مزهرية،
متجاهال خربات املتعلم وبنا َءه النف�سي
وو�سطه االجتماعي وقدراته العقلية ،مع ّوال
على �سلطته املعرفية ورمبا الكاريزمية .و�أما
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تربي ٌة ُتهيئ املتعلم للحياة يف احلياة .تلك
هي الرتبية التي تروم الدفع باملتعلم �إىل
اال�ستك�شاف والإبداع .هل بو�سعنا �أن ننكر
�أن �إيفان �إليت�ش كان يتطلع �إىل غد �أف�ضل
وهو يهدم مدر�سة الدولة؟ �سنكون يف غاية
التع�سف �إذا مل نلحظ يف الأفق منطا جديدا
للحياة ،ال �سبيل �إليه �إال بالرتبية والتعليم.
لنالحظ بدءا �أن �إليت�ش يتكلم عن جمتمع
بال مدر�سة ولي�س بال تعليم �أو تربية� .سيكون
من الي�سري �إذ ًا �أن نفرت�ض �أن املدر�سة لي�ست
املكان الوحيد للتعليم والرتبية ،و�أن عدم
التمدر�س لي�س مرادفا لعدم التعلم .ولنتذك ْر
�أن �أغاتا كري�ستي ( )Agatha Christieالتي
مل تلج املدر�سة تع ّلمت يف البيت .ويف البيت
ا�ستمتعتبت�أ ّملالأ�سماكوالتجولبنيالأزهار،
ملقية وراء ظهرها �أعباء املدر�سة وتكاليفها.
فماذا كانت بعد؟ كانت �أعظم م�ؤلفة روايات
بولي�سية يف التاريخ ،وثاين ال ُكتاب الذين قر�أ
لهم الأجنلو�ساك�سون بعد �شك�سبري .ال ُيعوز
ُ
الدليل على �إفال�س املدر�سة،
ُمناوئي املدر�سة
لكنهم جممعون على �ضرروة التعلم .ثم �إنهم
مقتنعون ب�أن التعلم خارج املدر�سة �أجدى
و�أنفع .ودونك �شخ�صيات متميزة مل تعرف
وحري بالت�أمل �أن
املدر�سة �أو غادرتها مبكراّ .
كثريا من ه�ؤالء لي�سوا فقط مواطنني عاديني
�أو ناجحني ،و�إمنا عظماء وعباقرة.4
معاداة املدر�سة لي�ست فكرة جديدة،
فلقد دعا جان جاك رو�سو يف كتابه «�إميل»

(� )Emileإىل نبذ الرتبية امل�صطنعة واللوذ
بتعليم طبيعي� .إذ تربية الإن�سان وتعليمه لي�س
�إال احليلولة دون تَ�ش ّوه طبيعته .ف�أ�صل العلوم
والف�ضائل كلها �سجايا الإن�سان وطبائعه،
5
رحم اخلرافة؟
�ألي�س الفلك قد خرج من ِ
واملدر�سة عند بيري بورديو �أداة لإعادة �إنتاج
وقيم النظام الرتبوي
الفوارق االجتماعيةُ ،
هي قيم الطبقة املهيمنة ،طبقة الورثة الذين
�أفرزهم االمتياز وانعدام تكاف�ؤ الفر�ص.6
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املدر�سة فقد جتدها تائهة بني غايات متكاثرة
ومت�ضاربة �أحيانا� .أ ُمه َّمتها �أن ت ّلقن معارف
وكفايات؟ �أم ت�ضطلع بالتن�شئة االجتماعية
وتثبيت هوية جماعية ولو عرب �إيديولوجيا
زائفة؟ �أم ُت ِع ّد ال�شخ�صية امل�ستقلة القادرة
على التفكري واتخاذ القرار وتدبري احلياة؟
هذا واملتعلم يف الع�صر احلا�ضر يت�أثر
باملحيط اخلارجي �أكرث من ت�أثره باملدر�سة
وباملعلم معا .فمنذ زمن بعيد الحظ ال�صحايف
�سبندر �أنَّ هارمزورث �-صاحب ال�صحيفة
اليومية � -Daily Mailأ ّثر يف الرجل العادي
ت�أثريا يفوق ت�أثري وزراء التعليم جمتمعني.7
وال �شك �أن التكنولوجيا ُتغرق متعلم اليوم
بكم من املعارف وال�صور ،حتى غدت
ّ
املعلومات ناف ُعها و�ضا ُّرها تخالط الهواء
الذي يتنف�سه .يقول حممد عابد اجلابري يف
هذا ال�صدد« :كانت الرتبية حلد الآن يف ِملك
من ميار�سها �أبا �أو �أ�ستاذا �أو ممثل دولة.
�أما يف امل�ستقبل القريب ،وقد بد�أ هذا منذ
الآن ،ف�إن العوملة الثقافية ف�ضال عن التقنية
�أ�صبحت متار�س ت�أثريا على العملية الرتبوية
يف �صورة �أ�صبح الآن من ال�صعب التحكم
فيها» .8ثم �إن املدر�سة مل تكت�سب هذه الهالة
التي لها الآن �إال حديثا ،ففي بريطانيا مثال
مل تَ�صر املدر�سة ملزمة �إال �سنة 1880م ،ويف
فرن�سا 1882م.9
و�إذا كانت املدر�سة تدعو املتعلم �إىل
حتمل م�شقة التفكري ،واملحيط يدعوه �إىل

معانقة املعلومة ب ُي�سر وا�ستمتاع� ،أ َف ْل�سنا
نخطئ لو ت�صورنا �أن املدر�سة ت�صنع ُمواطن
الغد مبعزل عن املحيط؟
نزعم �أن ت�صحيح التمثالت يح�صل
مبا يلي:
�أما املعلم فهو مطالب ب�إدراك �أن التع ّلم
عمل ذهني ال يقوم به �أحد بدل �آخر .وهو
عملية تقت�ضي الت�سامح مع احلرمان والأمل
بتعبري فيليب بريونو (� .)Ph. Perrenoudإن
املتعلم ال يتجنب التع ّلم ،و�إمنا يتجنب امللل
والرتابة وانعدام املعنى الذي ي�صاحبه.
والتحدي هنا كيف جنعل التعليم جماال
النبثاق الذات ومتعتها؟ وكيف ُتزرع الرغبة
يف التع ّلم؟
يعي �ضرورة
و�أما املتعلم فمقامه �أن َ
التع ّلم ،و�أن الكائن الب�شري ال غنى له عن
العلم مثلما ال غنى له عن �ضروريات العي�ش.
بيد �أنه ينبغي التنبيه يف هذا املقام على
َ
�أن املدر�سة بت�سييجها عملي َة التعليم بجملة
�أعراف وحدود ت�ضفي على التعليم هالة
من القدا�سة حتى ي�صري وك�أنه �ضد طبيعة
الب�شر .وال نبالغ �إذا قلنا �إنه من بني �أ�سباب
عدم حت ّفز املتعلمني للتعلم �أن عملية التعليم
برمتها ُتق َّدم يف �إهاب من الت�صنع والتكلف
ُي�شعر ب�أن العلم �شيء ينايف فطرة النا�س.
فيظهر للمتعلم �أن التعليم نقي�ض احلرية
واملتعة ،وال يدرك �إطالقا �أن العلم يجعله

�أ�سا�سيات لإعداد متعلم مبدع

إ�صالح اجتهاد
�أوال� :إ�صالح املدر�سة � َ
ال تقليد ،وهو �أمر يجمع عليه الفرقاء ومن
اختلفت بهم ال�سبل يف ت�صور طرق الإ�صالح.
ولذلك فمن املفيد �أن نت�ساءل :كيف ُتن�شئ
م�ؤ�س�س ٌة يف حاجة �إىل �إ�صالح مواطنا
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�أكرث حرية ويوفر له من �أ�سباب الراحة
واال�ستمتاع ما ال يقدر عليه �سواه.
و�أما املدر�سة َفدا�ؤها هو الطابع املدر�سي
ذاته ،لقد �أ�صبح التعليم داخل �أ�سوارها
ف�صوال وحماور ومعلومات مو ّزعة على كتب
مقد�سة ،تنزّل على جمزوءات و�أزمنة حمددة.
قدر كبري من احلرية
�إن التعليم يحتاج �إىل ْ
والإبداع حتى ال حتيد العلوم عن مقا�صدها،
فتتحول �إىل جمرد مواد متكل�سة للحفظ
ال ت�سعف على فهم احلياة والوجود .املثري
للده�شة �أن الأ�سباب التي ن ّفرت �أين�شتاين
من املدر�سة كلها حا�ضرة يف مدر�سة الع�صر.
فليت �شعري كيف يكون الإبداع؟ �إن تمَ ُّثل
العلوم على �أنها مواد وتخ�ص�صات �أ�شبه ما
تكون با ُ
يحول دون اكت�ساب
جلزر املتناثرة ُ
املعرفة التي تتطلبها قابالت الأيام .ذلك �أن
الواقع َ
املعي�ش و�ضعياتٌ مركبة� ،إذا مل ت�سعف
يح�صلها املتعلم
املعارف والكفايات التي
ّ
يف املدر�سة على �إدراكها ثم الت�صرف على
ففيم تفيد �إذ ًا هذه العلوم
الوجه الأن�سبَ ،
وتلكم الكفايات؟

�صاحلا؟ �إن مدر�ستنا ت�شكو كثريا من التخبط
واالرجتال ،وهي مطالبة مبالءمة �أهدافها
اجلزئية مع مقا�صد كربى ،تلك هي مقا�صد
التحرر والنه�ضة وال�شهود احل�ضاري،
رجا َء �أال تكون املدر�سة التي ُت ِع ّد للحياة
جمرد ادعاء.10
ثانيا :ال ينبغي النظر �إىل مراحل التعليم
كلها من زاوية واحدة .فتحديد التعليم املالئم
يقت�ضي �أال نتجاوز �س�ؤال «ملن ند ّر�س؟» .فما
مل تحُ َّ�صل معرف ٌة نف�سية واجتماعية باملتعلم
قدر التعليم .و�إنه َل ُيح ِّلق
ف�إن الف�شل �سيكون َ
بنا ال َعجب حني نرى مدار�سنا خالية من
اخلرباء النف�سيني �إىل حد ال�ساعة ،مع
ما يف مدار�سنا من عنف وانحراف وغ�ش
وظواهر َمر�ضية كثرية .يف حني �أن جتربة
خرباء النف�س املدر�سيني يف فرن�سا تعود �إىل
�سنة 1945م.11
ثالثا :اتخاذ �أ�سباب تعليم َمي ِّكن املتعلم
من فهم العامل وال�سلوك الفاعل فيه .وهذا
يتطلب �ضبط �صلة التعليم النظري بالتكوين
املهني� .إن الإ�صرار على تعليم عمومي نظري
يتطلب اثنتي ع�شرة �سنة من عمر املتعلم لكي
ينال �شهادة الباكالوريا فقط� ،إهدا ُر جهود
وطاقات كان من املمكن �أن ُت َو َّجه �إىل �أعمال
ِوم َهن ال حتتاج �إىل هذا الزمن كله بنفقاته
ولوازمه .ذلك �أن التعليم النظري الطويل
الأمد غري قابل للتعميم بطبعه ،الختالف
الأفهام واملدارك ،والختالف امليول والطبائع
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�أي�ضا .وال ينبغي �أن ُير َب َط هذا الت�صور ب�أي
داللة قدحية ،وال �أن ُيف َه َم من ذلك الدعوة �إىل
َوجه نخبوي .و�إمنا هي طبيعة
تعليم طبقي �أو ت ُّ
الأ�شياء ومنطق �ضرورات املجتمع وحاجاته.
ومع ذلك ينبغي احلذر من «نظرية
املواكبة» ،التي مفادها �أن التعليم عليه �أن
يواكب حاجات املجتمع .فكثري من احلاجات
مل يفرزها �إال منطق ال�سوق وج�شع ر�ؤو�س
الأموال و�ضغوط خارجية .لذلك يكون من
�ش�أن التعليم �أن يغيرّ املجتمع ال �أن يلبي
حاجاته دائما .ذلك �أن اخل�شية من �أن ي�صري
ري
�أفق احلا�ضر �سقفا للم�ستقبل قائمة .وكث ٌ
�أولئك الذين ْيدعون �إىل طرح العلوم النظرية
والإن�سانية والآداب بدعوى �أن امل�ستقبل للتقنية
والعلوم التطبيقية ،مع �أنه ال �أحد ميلك �أدلة
قطعية تبينّ كيف �سيكون الغد.
رابعا :ت�صحيح �صورة التع ّلم لدى املتعلم
حتى يدرك �أنه ال غنى له عن التعلم يف �أي
طور من �أطوار حياته� ،إذ ال تخلو حلظة من
حلظات حياته من تعلم �شيء ما .ثم يدرك
ثانيا �أن حياته وم�ستقبله يغدو بالعلم �أف�ضل.
وهنا ي�صري التعلم م�س�ألة رغبة ووازع داخلي.
ما م�س�ؤولية املعلم �إذ ًا؟ م�س�ؤوليته تتحدد يف
هج ِر
�أن ُ
يحول دون و�صول املتعلم �إىل قرار ْ
التعلم .فلو �أن املتعلم قرر �أال يتعلم فقد باءت
عملية التعليم بالف�شل ال حمالة .لكن �إقناع
املتعلم ال يكون باخلطابة ومدح العلم وذم
اجلهل .الإقناع املق�صود �إقناع �ضمني ،حيث

تتجلى فائدة العلم يف ثنايا الدر�س وخالل
ا�شتغال املعلم داخل ال�صف ويف املخترب.
�إنه �إقناع هدفه �أن ي�صل باملتعلم �إىل حلظة
�شبيهة بتلك اللحظة التي ر�أى فيها غاليلي �أن
الطبيعة كتاب ُكتب بلغة ريا�ضية.
خام�سا :تر�سيخ القيم وتن�شئة املتعلم
على املواطنة وال�سلوك املدين ال يح�صل
متعال �سواء يف املدر�سة �أو
بخطاب نظري
ٍ
الإعالم ،و�إمنا تتعزّز القيم بتعزيز دولة احلق
والقانون� .سنكون يف غنى عن لغة الوعظ
والإر�شاد حينما يرى املتعلم مدر�ستَه ف�ضا ًء
للرتقي العقلي والوجداين ،ويرى الوطنَ َبيتَه
الذي ينعم فيه بال�سعادة .ال ُيعقل حينئذ �أن
بحب ال�سعادة واملحافظة عليها.
نن�صحه ّ
خال�صة

�أهي دعوة �إىل اال�ستنكاف من حجرة
الدر�س والزّهد يف علم املعلم؟ �إن غاية
التعليم �أن ي�صل باملتعلم �إىل حالة التعلم
الذاتي� .إذ ال ُيت�صور �أن َيلزم املتعلم حالة
عطالة ينتظر �إر�شاد معلم طول حياته .ومن
ثم تتب ّدى احلقيقة التالية :كلما تقدم املتعلم
يف طريق العلم ق ّلت حاجته �إىل املعلم .و�أنت
ترى املتعلم يف املرحلة االبتدائية ال يكاد
ي�ستقل بر�أي �أو عمل ،فهو دائم االنتظار
ل�سماع :افعل وال تفعل! حتى �إذا �أدرك املتعلم
املرحلة اجلامعية �صارت احلوافز داخلية ال
خارجية ،فيكون الباعث على التعلم والبحث
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