مفاهيم علمية في التربية
مقدمة:
لم ٌكن ٌدور فً خلدي أن التعلٌم ٌمكن أن تختلؾ وتتفاوت ممارسته إلى هذا الحد
فهً تكاد أن تتعدد بعدد المعلمٌن  ،ؼٌر أن هذا التعدد قد ال ٌعبر عن تنوع
 .ففً حٌن أن التعلٌم عالقة
بالضرورة  ،فهو قد ٌكون تفاوتا ً فً حاالت كثٌرة
ر وحٌة تامة لدى البعض  ،فهو لدى البعض اآلخر عالقة مبتورة ٌتخللها وسٌط
جامد اسمه "لوح الصؾ"  .واألداء لدى الفبة األولى عمل جماعً تام بكل ما للكلمة
من المعنى  ،ففٌه تتناؼم الكلمة (المعلومة) مع شكل النظرة وطبٌعة الحركة وانتفاخ
العروق ونوع الحماسة وقدر االبتسامة ومستوى العفوٌة ومتانة التركٌز  ،إذاً المعلم
فً صؾ كهذا لن ٌكون سوى األرهؾ حسا ً فً ضبط اإلٌقاع بٌن مجموعة هابلة
من العناصر التً ترٌد أن تشترك جمٌعها فً عزؾ لحن واحد ال ٌستؽرق إال ثوانً
معدودة .
ومن جهة أخرى فإن معلما ً كهذا سوؾ ٌسمع طالبه من خالل عٌونهم قب ل أن
ٌسمعوه بآذانهم  ،فهو لدٌه فرق كبٌر بٌن العٌن المذهولة والعٌن الجاحظة والعٌن
الؽارقة والعٌن الباهتة الشاردة او الؽافلة المنطفبة  .كل واحدة من هذه العٌون تعبر
له عن حالة لها أسبابها وعالجاتها وهو ٌصرؾ الوقت والجهد فً البحث عن أدوٌة
هذه الحاالت المختلفة .
أما النوع اآلخر فهو نوع المعلم الذي ٌخطؾ اللوح كل وجهه فهو ٌفرغ علٌه
معلوماته بطرٌقة آلٌة رتٌبة  ،محسوبة ال تختلؾ  ،وعلى الطالب فً صؾ كهذا أن
ٌنتظروا رٌثما تنزاح الٌد الثقٌلة حتى تقوم الجوارح والملكات بدور اآللة الناسخة ،
فتنتقل الرسوم من مكان إلى مكان حتى ٌخٌل أن اللوح والدفتر هما أصال المعاملة
وأن المعلم والتلمٌذ لٌسا سوى وسٌطٌن ثانوٌٌن .
فً صؾ كهذا ٌكثر التذمر بؤشكاله المتنوعة  :التالمٌذ عبء ثقٌل على معلمهم وهو
علٌهم أثقل وأثقل  .ولٌس آنس للفرٌقٌن من نهاٌة وقت حصة الصؾ تلك .
فً صؾ كهذا كثٌراً ما تتح فز قسوة آثمة لدى الفرٌقٌن وابتذال محقور ونفور متبادل
وتهمة متسرعة وقد ال أكون مبالؽا ً إذا قلت أن أصعب العقد النفسٌة قد تكون عابد ًة
لما ٌدور فً صفوؾٍ كهذه مما ٌختبا خلؾ الجدران الصامتة مدى الدهر .
وقاتل الجسم مقتول بفعلته
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وقاتل الروح ال تدري به البشر

وبٌن هاتٌن الحالتٌن اللتٌن تمثالن طرفً نقٌض فً هذا المجال مراتب كثٌرة تعبر
كل واحدة منها عن نوع خاص من أنواع التعلٌم له نجاحاته وإخفاقاته المهمة ،
ً
ً
ملموسة
إضافة
تجاربه الموفقة  ،عثراته المإذٌة  ،تساإالته المتحٌرة  ...التً تشكل
فً تسدٌد الخطى وترشٌد المناهج والمضً قدما ً على طرٌق النمو واإلرتقاء .
سنحاول فً هذا األرواق مراجعة أبرز العناصر التً ٌتكون منها التعلٌم  ،لنعٌد
قراءتها من وجهة نظرً تربوٌة عسى أن ٌكون فً ذلك إشارات نافعة تساعدنا على
رفع فً مستوى أدابنا لمهمتنا لٌرقى التعلٌم بذلك من مجرد بمهنة إلى رسالة ذات
ٍ
أهداؾ سامٌة .

 -1في الشرح
إن مجرد الوقوؾ والتحدث أمام مجموع ٍة من الناس ـ أٌا ً تكن مواصفاتهم  ،أعمارهم
ً
ً
خاصة فً إحراز
رؼبة
 ،كفاءاتهم إلخ ـ ٌحفز لدى المتحدث شعوراً عالٌا ً ٌولد لدٌه
باهر ٌستولً على أفبدة وأسماع الحاضرٌن  .ولهذا فإننا كثٌراً ما نبحث عما
نجاح
ٍ
ٍ
ٌجعلنا األكثر قو ًة أثناء وقفتنا تلك  ،وقد ٌتوقؾ على فهمننا واختٌارنا لعناصر القوة
مستقبل نجاح تجربتنا أو فشلها  .إذاً فالسإال الذي نطرحه عاد ًة هو ما الذي ٌجعلنً
األكثر قو ًة وذا الحضور األكثر نفوذاً ؟ .
من البدٌهً أن المعلم الملتزم بإٌصال مجم وعة تخصصٌة من األفكار والمعلومات
سوؾ ٌشرع لدى هذا السإال بالعمل على حٌازة هذه المعلومات بالحد األدنى لتكون
حاضر ًة  ،واضحة ً  ،ثابتة ومركزة فً ذهنه لكً ٌقوم بعمله فً داخل صفه على
.
أتم ما ٌرام  ،وهو لذلك ٌقوم بتحضٌر درسه فً البٌت قبل الدخول إلى الصؾ
بعمل سابق ٌقوم به المعلم
هكذا ٌتضح ان مهمة التعلٌم ال تبدأ فً الصؾ وإنما تبدا
ٍ
بمفرده لٌإمن نجاحه فً مهمته وهذا العمل اسمه التحضٌر  .إذاً فلنسلط الضوء
أوالً على مفهوم التحضٌر المذكور .

أ -التحضير :

الوواكة
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لٌس التحضٌر عمالً رتٌبا ً متكرراً كما ٌعتقده وٌمارسه الكثٌرو ن مع األسؾ ـ فً
بالدنا على األقل ـ وذلك أن ما ٌمارس هو بالضبط وبالدقة إعادة تهٌبة وتجهٌز
وتلمٌع نفس األفكار بنفس حدودها وعباراتها وأمثلتها التً لطالما رددت على مدى
سنوات التعلٌم المتعاقبة  .وهذا هو بالضبط ما ٌجعل منه عمالً رتٌبا ً ٌصٌب صاحبه
بالضجر والتذمر  ،ولسوؾ ٌظهر هذا السؤم وعدم التجدد على سحنة وجهه وهو
ٌمارس عمله  ،مما ٌخلق برود ًة فً الصؾ تدوس بثقلها على األرواح الجدٌدة
الوافدة المتوهجة وتعتقلها فً حفر البالدة وتمنعها من الوثب القتطاؾ أسرار
المعانً المودعة فً تلك األفكار .
تؽٌٌر ٌجب أن ٌطرأ عل ى فهمنا للتحضٌر هو فً عالقته بما ٌحدث داخل
إن أول
ٍ
الصؾ وكٌؾ تتؽٌر هذه العالقة مع مرور السنوات  .حٌنما ٌبدأ المعلم بالتحضٌر
فً أول أٌام مهنته  ،فإنه ٌقوم بعمل ٌتناسب تناسبا ً طردٌا ً مع عمله داخل الصؾ :
حٌث أن مضمون تسعة أعشار الوقت فً الصؾ سوؾ ٌكون عابداً لتسعة أعش ار
ً
حالة من الحماس الواضحة تنعش
العمل التحضٌري أو ما ٌزٌد  ،وهو ما ٌخلق لدٌه
ً
ً
جمٌلة فً
حٌوٌة
أداءه فً داخل الصؾ وتحفز لدٌه
أثناء قٌامه بمهمته  .مع مرور الوقت ومع ثبات هذه المجموعة المحمولة من األفكار
فً ذهن المدرس  ،لن ٌصبح مضطراً إلى بذل نفس المجهود الس ابق لتهٌبة ما
بشكل تام عن هذا
سٌقوم به فً داخل الصؾ  ،وقد ٌصل به األمر إلى أن ٌتخلى
ٍ
العبء اإلضافً الذي ٌزٌد فً ساعات عمله  ،وهكذا ال ٌجد بداً من الوقوع فً
الرتابة التً تبدأ تدرٌجٌا ً بإطفاء جذوته المشتعلة  ،لٌنتهً به األمر إلى التكرار اآللً
الموقوت والمبرم ج للمعلومات .
لكن الصحٌح أن التجدد ٌكمن فً أن العالقة بٌن التحضٌر واألداء داخل الصؾ
سوؾ تؽٌر من طبٌعتها مع مرور الوقت  ،حٌث ستتحول إلى عالقة عكسٌة ٌستند
من خاللها عشر مضمون العمل داخل الصؾ إلى تسعة أعشار التحضٌر  .حٌث أن
المعلم سٌكتشؾ أن النوافذ الوحٌدة التً سٌتمكن من خاللها من تجدٌد نفسه هو تلك
اإلشارات الالمعة والمرهفة جداً التً ٌمكن أن ٌبثها بٌن الفٌنة والفٌنة والتً ال ٌمكنه
االقٌام بها إال بالمزٌد من اإلطالع وتوسعة اآلفاق وقراءة ومطالعة ما ال ٌمت بصل ٍة
مباشر ٍة للمادة التً ستعرض داخل الصؾ  ،وبما أن ه ذا اإلطالع دأب ال حدود وال
نهاٌة له  ،فإن معلما ً ملتزما ً بهذا المعنى سوؾ ٌزداد ؼنىً مع مرور السنوات
وستزداد إشاراته المهمة تلك  ،التً ستكون بمثابة التنبٌه العاجل المإثر والمإثر جداً
ً
ببرٌق اإلعتزاز والثقة فً عٌنً المعلم
مصحوبة
فً بعض األحٌان ألنها تكون عاد ًة
ٍ
وهو ما ٌعطٌها دفعا ً سحرٌا ً فً الولوج إلى مخٌلة ووعً الطالب وإحراز األثر
األكثر عمقا ً وربما األطول عمراً  .ومن العوابد األكٌدة لهذا النوع من فهم التحضٌر
أنها ستضفً على المعلم ً
حلة من البهاء المتجدد الذي ٌعزز عناصر الجذب فً
شخصٌته فٌشد إالٌه اهتمامم الط الب الراؼبٌن فً اإلنصراؾ عنه ألتفه األسباب
والحوافز .
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من جهة أخرى  ،ال ٌنبؽً أن ٌكون معنى التحضٌر هو إعداد وتجهٌز قٌاف ٍة متقن ٍة
وتنسٌق لمعالم شكلٌة تعلٌمٌة  ،حٌث ال ٌجب اإلعتقاد بتاتا ً أن قوة المعلم تكمن فً
ٍ
ً
إلتزامه التام بما قرر فعله فً الصؾ ودرب نفسه علٌه وعدم الحٌاد عنه مطلقا فقر ًة
ً
وكلمة بكلمة  ،ألنه بذلك سوؾ ٌبقى قلقا ً خابفا ً من عثرته متعامالً بانفعال زاب ٍد
بفقرة
أو قل بقسو ٍة ال مبرر لها مع أسبلة الصؾ التً تؤخذ به بشكل طبٌعً إلى ما قد ال
ٌكون قد فكر به قبل ذلك  .وربما حدت هذه القسوة إلى إؼالق فم الطال ب وإلؽاء
رؼبتهم فً التساإل الجاد والمثمر من خالل كلمات التسفٌه واإلتهام والتحقٌر وؼٌر
ذلك .
ٌنبؽً أن ال ٌتحول التحضٌر إلى قٌافة مزخرفة ال ٌجوز المساس بها  ،وعلٌه ٌنبؽً
أن ٌترك األستاذ متنفسا ً لعمله فً الصؾ ٌكون خارج حسابات التحضٌر الدقٌقة ،
وفً هذه المساحة بالذات سٌتمكن الطالب من مشاهدة أستاذهم وهو فً طور تصنٌع
الفكرة واختبارها وتشكٌلها ولسوؾ ٌتعلمون من تخبطه وتردده  ،ونهوضه بعد
 .وستكون هذه
العثرة  ،ونجاحه بعد اإلخفاق ما قد لن ٌنسوه على مدى العمر
المساحة أٌضا ً المجال األرحب إلكتشاؾ الطاقات الممٌزة المود عة لدى الطالب
حٌث ٌمكن أن ٌسبقه طالب من الطالب إلى اكتشاؾ الرأي الصابب قبله أو إلى
البرهنة على خطؤ ما قد اعتقده المعلم صواب  ،فهنا سٌكون ثناء المعلم الصادر عن
حال ٍة من اإلعتزاز والثقة بمثابة الجناح السحري الذي سٌقلع به هذا الطالب المتمٌز
فً رحلته الطوٌلة عبر األفاق .
عال من اإلستقامة لدى المعلم وأن ٌكون
ومن الواضح أن ما ذكر ٌحتاج إلى مستوى ٍ
ممن ال ٌشؽله شًء عن قٌمة الحقٌقة بما فً ذلك قٌمته هو  ،إذ ربما سوّ لت نفس
المعلم ؼٌر المستقٌم له أن خسارته فً مباحثة ما مع طالب من طالبه هو إحراج
ٌخرب قٌافته المتقنة وٌؾقده البرٌق واإلحترام  ,فهو لذلك ٌحاول أن ٌخدع طالبه ـ
وتصمٌم ومعرف ٍة ـ بصحة ما ٌراه هو وبطالن ما ٌعتقده الطالب وذلك من
عن عم ٍد
ٍ
خالل احترافه لفنٌات المراوؼة  ،ومن خالل مٌزان النفوذ المابل لصالحه
قطع النظر عن
واستخدامه لعبارات السخرٌة وؼٌر ذلك  ،كل هذا حفاظا ً على نفسه ب
قٌمة المعرفة وقٌمة الحقٌقة  .وهنا سنعود على بدء قابلٌن أن هذا لن ٌكون سوى
متنكر ال ضجٌج فٌه .
ئ
ٍ
عمل منكر ٌإدي إلى قتل أرواح برٌبة صاعد ٍة بشكل هاد ٍ
ٍ
ولربما توهم معلم كهذا ان التفاوت فً مستوى المعرفة بٌنه وبٌن طالبه سٌمكنه من
تمرٌر حٌلته علٌهم ٌ .ؽلب على ظنً أن أنظار الطالب حٌنما تسلط فً داخل
ً
دفعة واحد ًة على أستاذهم  ،فإن خداعهم على المدى الطوٌل سٌكون متعذراً
الصؾ
بمٌزان
إذ أنه ٌبدو أنهم ٌتسلحون حٌاله ـ بشك ًل طبٌعً ؼٌر مرتبط بمواهبهم ـ
ٍ
مرهؾٍ ال ٌخطؤ ٌ ،ستشعرون من خالله عن بعد كل شًء عن شخصٌة م علمهم :
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قدرته العلمٌة  ،درجة ثقته بنفسه  ،مستوى إستقامته  ،نقاط قوته  ،نقاط ضعفه ،
مستوى حماسته وحبه وتعلقه إلخ .
ً
لقد حدث لً أن حضرت فً صؾ أحد علماء الدٌن وكان ٌشرح ً
قرآنٌة  ،وحٌن
آٌة
فرغ من شرح هذه اآلٌة رفعت ٌدي من بٌن طالبه وسؤلته مشكالً على المعنى ا لذي
اختاره وذلك من خالل عدم تناسبه مع إعراب بعض مفردات اآلٌة  ،فكانت أول
ردة فعله أن أطرق مفكراً أمام الطالب مردداً مبٌنا ً اإلشكال بدقة وقال لً بعدها
إننً مسرور بوجود طالب مثلك ٌرؼمنً على المزٌد من التحضٌر  .ربما أكون قد
نسٌت تفاصٌل عن نفس الدرس ومضمونه آنذ اك لكن هذه الكلمة كانت بالنسبة لً
نطاق فً مهمتً التعلٌمٌة .
درسا ً ال ٌنسى أمارسه على أوسع
ٍ
ب -المعنى :
لٌست حدود الجملة حدوداً لمعناها  ،فإن خطوط التً تبدو سوداء ؼابرة عند أطراؾ
آفاق واسع ٍة عبرها .
اللوحة لتستفز الفكر المستنٌر والنظر الثاقب لرإٌة ٍ
من المإسؾ حقا ً أن تقنع عٌوننا بما ظهر والح على صفحة المعنى بدون بذل أي
جهد أو إعمال أي نظر  ،فإننا لو نظرنا إلى تارٌخنا فً األحقاب األكثر تؤلقا ً ،
ب وٌطل من النافذة الضٌقة على الجنابن
لوجدنا هنالك كٌؾ كان التؤمل ٌفتح ألؾ با ٍ
الرحبة الممتلبة بؤلؾ لون ولون .
من ا لمإسؾ أن ال ٌكون الورثة لهإالء األسالؾ نحن الحاملٌن ألسمابهم والناطقٌن
بؤلسنتهم وحروفهم  .لقد ورث الؽرب هذه الحرفة وتعلمها وأتقنها وهو ٌمارسها اآلن
على أوسع نطاق .
من المهم اإلعتقاد بإن إعمال النظر وبذل المجهود الذهنً والتؤمل فً جمل ٍة (لؽوٌة
أو صورٌة أو ذ هنٌة) ٌإدي دابما ً أو ؼالبا ً إلى نتابج باهرة ؼٌر متوقعة  .هكذا قاد
التؤمل فً المركبات البدٌهٌة إلى اكتشاؾ جملة من الخصابص العمٌقة جداً التً
استخدمت على نطاق واسع  ،واألمثلة على ذلك قد ٌؤتى بها من كل الفروع
ومجاالت العلم  ،ففً الرٌاضٌات مثالً ٌؤتً المثلث فً قابمة أكثر األشكال الهندسٌة
ً
بساطة  ،أي أنه ٌلً مباشر ًة المركبات الفوضوٌة العبثٌة  ،لكن التؤمل فٌه جعل منه
مركبا ً سحرٌا ً ٌشتمل على خصابص أدهشت الباحثٌن ومألت عشرات بل مبات
الصفحات. 2
ولذلك ٌجب إشعار الطالب دابما ً أن ال شًء البتة ٌمكننا الحكم علٌه بالتفاهة  ،فكل
معنى ٌمكن أن ٌكون مشتمالً على األسرار التً لو نبشت ون ّقب عنها بؤدوات التفكٌر
المرهفة لنالتنا منها الدهشة واإلستؽراب  ،تماما ً كحكمنا على األرض البلقع بالعقم
كخاصيح دائرج Euler
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والضحالة بٌنما سوؾ تبدو من خالل أدوات التنقٌب على هٌب ٍة جدٌد ٍة وهً تعرض
لنا ما تخفً فً داخلها من الكنوز .
ً
بسٌطة
فً هذا المجال بالذات ٌجدر بنا أن نذكر أن التعمق فً المعانً التً تبدو
ً
واضحة سٌجعلنا قادرٌن على تذلٌل الكثٌر من المصاعب وذلك أن الكثٌرٌن ٌرون
ً
بسٌطة
أن القضاٌا العلمٌة والصعبة والعسٌرة على المعالجة لٌست سوى قضاٌا
طبٌعً عدٌدة .
ة
أحكمت تنكرها عوامل
لن ٌسعنا هنا أن نتعمق كثٌراً فً هذه األمور لكننا سنضرب المثال التالً لتوضٌح
الفكرة :
هناك حقٌقة منطقٌة بدٌهٌة تقول إذا نقل (أ) خبراً ما عن (ب) وكنا نعلم أن أحدهما
فقط كاذب واآلخر صادق فإن الخبر المنقول سٌكون كذبا ً بصرؾ النظر عمن هو
الكاذب  .لن ٌجد أي أحد صعوبة بتاتا ً فً فهم هذه القضٌة واإلعتقاد بها  .لكن أكثر
حل ألحجٌة المحكوم علٌه بالموت وقد أعطً مجاالً بسإال
الناس ٌخفقون فً إٌجاد ٍ
واحد ألحد اثنٌن  ,كاذب وصادق  ,عن باب النجاة بٌن بابٌن أمامه  ،فإنه بنا ًء على
المعلومة األولى ٌكفً أن ٌختار أٌهما وٌطلب منه أن ٌنقل خبر هذا الباب عن
صدٌقه  .فنحن هنا أمام نفس القضٌة األولى متخفٌة فً صٌؽة متنكرة جعلت األمر
ٌبدو أكثر تعقٌداً .
كذلك ٌمكننا من خالل أمثلة أخرى أن نتثبت كٌؾ ٌمكن أن تشتمل جملة بسٌطة
لؽز معق ٍد قد ال ٌمكن حله إال فً إطار نظرٌة عمٌقة الؽور .
عادٌة متكررة على ٍ
3

ٌروون 4أن أستاذاً فً الرٌاضٌات سوٌدٌا ً كان ٌستمع إلى الرادٌو أثناء الحرب
العالمٌة الثانٌة وهً تذٌع خبراً عن التدابٌر اإلستثنابٌة التً ستقوم بها فرق اإلسعاؾ
فً تلك المرحلة  .قال خبر صؽٌر أنه سٌكون هناك تفتٌش مفاجا فً األسبوع
المقبل لكشؾ ج هوزٌة هذه الفرق  .أخذ هذا األستاذ ٌحلل فً مضمون هذا الخبر
إلى أن قاده األمر إلى مشكلة ال ٌمكن حلها إال فً إطار اعتماد نظرٌات رٌاضٌة
معقدة  .وسنصوغ ما وصل إلٌه فً المثال اآلتً :
لو طرح أي واحد منا السإال على نفسه هل بإمكانه أن ٌقول لطالبه أنه سٌجري لهم
اختباراً مفاجبا ً فً األسبوع المقبل بمعنى أنهم سٌؤتون إلى الصؾ بدون أن ٌكونوا
عارفٌن بؤنهم سٌقومون بهذا اإلمتحان ؟ إن اإلجابة البدٌهٌة السرٌعة هو أن هذا
ً
ً
القول ال مشكلة فٌه  ،لكن ذلك لن ٌكون إال تسرعا ً
متعجلة بما بدت علٌه
وقناعة
الصورة فً مظهرها اإلعتٌادي  ،وذلك ألن التؤمل ٌفضً إلى نتابج متناقضة  .فلو
كوثال ًظريح األلواى األرتعج
أًظر The paradoxicon - Nicholas falletta
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سؤلنا هل باإلمكان القٌام بهذا العمل فً ٌوم الجمعة  ،لجاءت اإلجابة بالنفً ألن
الطالب سٌكونون فً ٌوم الخمٌس عارفٌن بما سٌحدث لهم فً ؼدهم ولن ٌكون
اإلختبار إذاً مفاجبا ً  .هذا المنطق نفسه ٌسري على ٌوم الخمٌس اإلربعاء  ...االثنٌن
 ،وهذا ٌعنً أن بإمكان أحد الطالب أن ٌقنع أستاذه بان األمر ؼٌرممكن من الناحٌة
المنطقٌة  ،ثم ٌؤتً األستاذ الذي أقنعته الحجة المنطقٌة فً ٌوم األربعاء مثالً وٌقٌم
اختباره المفاجا من دون ان ٌكون أحد عارفا ً بذلك  .فؤٌن ٌكمن الؽلط وأٌن ٌكمن
الصواب ؟
ً
ً
مهملة ألول وهل ٍة ستقود إلى التفكٌر
سطحٌة
إن تفحص هذه المسؤلة التً بدت
بمبادئ رٌاضٌة متقدمة كمبدأ اإلستقراء ( . ) induction
وللطالب حٌال التعاطً مع المعنى بهذه الطرٌقة نوعان من ردود األفعال هما أوالً
اإلستٌعاب وثانٌا ً إثارة التساإل وسنتطرق إلى هذٌن العنوانٌن هنا أٌضا ً .
ت -اإلستيعاب :
اإلستٌعاب لدى الطالب ٌتم عاد ًة بمستوٌات متعددة  ،فالمستوى األول الذي ٌنبؽً أن
ٌحرزه المعلم لدى جمٌع الطالب بدون استثناء هوالمعنى الظاهر من القضٌة
المطروحة  .المستوى الذي ٌلً هو استٌعاب منشؤ هذه القضٌة حٌث أن القضاٌا
سٌاق متسلسل ضمن نظرٌ ٍة معٌنة  ،ولذلك فال بد أن تكون هذه
تعرض عاد ًة فً
ٍ
ً
نتٌجة لما سبق علٌها من األمور التً ال تعرض معها بالضرورة كما ستكون
القضٌة
هً أصالً وسببا ً لقضاٌا أخرى سٌؤتً الحدٌث عنها  .المستوى الثالث هو فهم ما
ستإدي إلٌه هذه المعلومة من النتابج ولو بش كل أولً مبهم وهذا سٌكون مستوىً
أرقى من مستوٌات اإلستٌعاب  .وللكالم هنا صلة بما قد تم ذكره سابقا ً حول
اإلشارات التً بإمكان المعلم أن ٌبثها خالل شرحه لتكون تنبٌها ً فعاالً ٌؤخذ بؤذهان
الطالب إلى األفاق البعٌدة  ،فهو حٌن ما ٌقسم مستوٌات اإلستٌعاب بهذه الطرٌقة
سٌعرؾ كٌؾ ٌختار بمهارة مواضع إشاراته تلك  ،مع اإلفتراض حتما ً أن ٌكون قد
أع ّد نفسه لمثل ذلك من خالل التحضٌر األعمق من المعتاد .
أما من جهة األثر النفسً فإن اإلستٌعاب ٌؤتً عاد ًة متبوعا ً بنوع من األنس والنشوة
تفتح قلب الطالب أمام معلمه (الشارح الذي تمكن من إٌصال المعلومة) فهو سٌصبح
هدفا ً سانحا ً أمام سهامه اإلرشادٌة والتربوٌة  ،حٌث أن السهم الذي سٌتم اختٌاره
بعناٌة فً هذه اللحظة الثمٌنة بالذات سٌكون األكثر ولوجا ً واألعمق أثراً واألطول
عمراً فً عمق هذا الطالب  .ولذلك فإنه لٌس من المستؽرب أن ترسخ الجمل التً
جرت على لسان المعلم الناجح فً أعقاب حاالت االستٌعاب المتعددة فً أذهان
وقلوب المتعلمٌن ثم ال تمحى أبداً  ،ألنها قوة وهبتها طبٌعة العالقات اإلنسانٌة للمعلم
ً
متانة وعمقا ً فً سوق الوعظ المتخصص من إحراز
 ،فً حٌن قد تخفق جمل أكثر
نفس األثر  .ولذلك ٌنبؽً على المعلم أ ن ٌلتفت إلى ما بإمكانه أن ٌستفٌد منه بعد
7

لحظات اإلستٌعاب تلك من إسداء النصٌحة واإلرشاد بالكلمة الطٌبة والموعظة
الحسنة لٌكون بذلك قد عمل على استبعاد كل الشوابب السلبٌة التً تعٌق الجوارح
والملكات من التفرغ والتركٌز فً بناء المستقبل .
ث -إثارة التساؤل :
إن أكثر شً ٍء ٌجب أن ٌوصل المعلم طالبه إلٌه بإلحاح هو أن ٌحفز لدٌهم سلسلة
من التساإالت التً ال تنتهً والتً ٌزود كل واحد منها بالمزٌد من المعلومات وهً
ً
رحابة  .فاللوحة والكالم عود على بدء لتشتمل على
تفتح بدورها آفاقا ً جدٌدة أكثر
خطوط سوداء ٌرى فٌها التساإل الال محدود آفاقا ً أجمل وأزهى من أكثر خطوط
اللوحة برٌقا ً  ،فهو ٌنتقل من معنى إلى معنىً متحفزاً دابما ً فً رحلته الؽنٌة تلك .
ؼلط القابل أن الخمر بنت الخابٌة
فهً قبل الزق كانت فً عروق الدالٌة
وحواها قبل رحم الكرم رحم الؽادٌة
إنما من قبل هذا أٌن كانت
5
لست أدري
ولعل من أج ّل المهام التربوٌة هً اكتشاؾ موهبة اإلبداع المبثوثة لدى عٌنات
خاصة من الطالب واألخذ بٌدي هذا اإلبداع عبر رعاٌة خاصة لتمكٌنه من أن
ٌتحول إلى ثرو ًة لمجتمعه وعالمه  .فالتربٌة بهذا المعنى تلعب دور أدوات الحفر
والتنقٌب فً ما تشتمل علٌه ش خصٌات الطالب من المكنونات  ،وبهذا فإن اإلبداع
سٌكون على رأس قابمة ما ستكتشفه هذا األدوات من الجواهر واألحجار الكرٌمة .
ولذلك كان ٌقال دابما ً ال تفتش عن المبدع وإنما ف ّتش عن من ٌستطٌع أن ٌفتش عنه
.
إن تعوّ د إثارة التساإل بالمعنى المذكور آنفا ً هو من أهم السبل التً تم ّكن المعلم من
تمٌٌز ما لدٌه فً صفه من المواهب اإلبداعٌة فً المجاالت المختلفة  ،وهو علٌه
ألجل ذلك أن ٌلعب دوراً حاسما ً فً تسدٌد الخطى وتدرٌب الطالب على احتراؾ
لٌاقة اإلنتقال من موضوع إلى آخر فً هذا المجال  .ولعل أبرز العناوٌن التً ٌجب
أن ٌحدو من خاللها مسٌرة التساإل لدى طالبه هً التعمٌم والصدمة وتبٌان الروابط
 ,وهذه عناوٌن لها
الخفٌة بٌن الموضوعات وخلق الذوق الجمالً لدى الطالب
تفصٌالتها التً لن نستطٌع التطرق إلٌها هنا .
 -2في الموانع والحوافز :

أًظر الطالسن إليليا أتو هاضي
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مستقبلها بالكامل أو أن
التعلٌم هو من العقود النادرة التً ال ٌمكن أن تستوعب
تحكً سلفا ً عنه  ،وهذا ما ٌجعل منه عقداً إنسانٌا ً أوالً وفً األساس ٌتفرع عنه
إلتزامات مادٌة أو مهنٌة  .فً الوقت الذي ٌستطٌع أي عقد تجاري بدلً أن ٌشتمل
على كل تفاصٌل مستقبله  ،كاالتفاق على تبادل بقرة فً مقابل كٌسٌن أو ثالثة من
الحنطة  ،نجد أن عقد التعلٌم نفسه ٌكفً بإلزام البعض بإنتزاع الكلمات من قلبه ومن
مهجته لٌقدمها لطالبه  ،بٌنما ال ٌفهم منه آخرون ؼٌر اإللتزام بإفراغ جملة من
المعلومات بطرٌقة آلٌة مبرمجة  .إن الطبٌعة اإلنسانٌة للتعلٌم تجعل من هذه المهمة
مركبا ً معقداً ال ٌحرز النجاح ؾٌه إال بعد إحرازه فً كل واح ٍد من مكوناته  .فالمعلم ـ
المسإول عن إٌصال الفكرة بشكل أساسً إلى وعً طالبه ـ سٌجد أمامه الكثٌر من
العوابق التً ال ٌكون أكثرها من نوع قصور الذهن عن رإٌة األمور كما ٌنبؽً
لٌحتاج تذلٌلها إلى المزٌد من الجهد الحرفً والمعلوماتً  ،بل هً أحٌانا ً أمور تبتعد
بشكل كبٌر عن معطى المعلومات وفهمها .
ٍ
ً
جمة من قبٌل الشؽب والمشاكل النفسٌة والعاطفٌة والبالدة
سٌجد المعلم أمامه عوابق
وأسماع مقفل ٍة أمامه بسبب ظروؾ إجتماعٌة أو
المتؤتٌة من أسباب مزاجٌة ،
ٍ
إقتصادٌة  .علٌه ال ٌعقل أن ٌدخل كل معلم إلى صفه مصحوبا ً بشرطة لمكافحة
الشؽب وبمحللٌٌن نفسٌٌن للقٌام بدراسة الحاالت الخاصة أو بفرق إستقصاء لمعرفة
جمٌع خلفٌات طالبه  ،لن ٌكون أمامه سوى اإلضطالع بمفرده بتذلٌل جمٌع هذه
الصعاب لٌحرز أعلى مستوىً من النجاح المتوقع لمهمة كهذه  .هكذا سنقتنع أن
معالجة المشاكل ذات الصلة باألنواع التً ذكرت هً فً صمٌم المهمة التعلٌمٌة ،
وفٌها منتهى األمانة فً إٌصال الفكرة عبر جمٌع الحواجز والعراقٌل التً تعترض
طرٌقها من أي نوع كانت  .لهذا وجدنا ان تكون معالجة الموانع ـ وفً مقابلها
الحوافز ـ جز ًء ال ٌتجزأ فً دراستنا هذه  ،ونحن سنتناولها كما ٌلً:
أ -الشغب :
لقد كان الشؽب وال ٌزال العنصر األبرز فً إعاقة المهمة التعلٌمٌة داخل الصؾ .
وهو آفة لها الكثٌر من األسباب والمكونات التً كثٌراً ما ال ٌتم اإلعتناء بها
مقتصرٌن فً معالجة هذه الظاهرة على العنؾ بكافة أشكاله (إبتدا ًء من كلمة التوبٌخ
وإنتها ًء بالتدابٌر القاسٌة جداً ) .
ؼٌر أن ثمة أمراً فً موضوع الشؽب تإٌده التجربة تجدر دراسته والتعمق فٌه :
إن وجود الشؽب ؼالبا ً ما ٌعبر عن حٌوٌة لم تتمكن من حبس نفسها داخل المساحات
الوقتٌة المعطاة لها من قبل برنامج منظم والتً ضاقت عنها  ،فلم تجد لها بداً من
اقتحام الممنوع والتعبٌر عن نفسها بالشؽب فً الصؾ فً كافة أشكاله المتوقعه
(كالتهرٌج والمزاح وإثارة الضحك إلخ . ) ...
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ً
طبٌعة كهذه  ،فإن هذا ٌضعنا أمام تح ٍد من نوع جدٌ ٍد ال ٌمكن
لو أقتنعنا أن للشؽب
اإلعداد له مسبقا ً  ،وهو تحوٌل الشؽب المفسد إلى حٌوٌة مفٌد ة ونافعة  .ذلك أن
اإلعتقاد بؤن الشؽب هو مادة أولٌة لم ٌطرأ علٌها بعد أٌة أداة تستطٌع بمهارة أن
تؽٌر فً هٌبتها إلعطابها الصورة الجمٌلة  ،وذلك باإلستفادة من إستجابتها لمثل هذا
التحلٌل  ،كالمقارنة بٌن األخشاب المهملة الملقاة فً األدؼال على هٌبة عبثٌة
فوضوٌة و بٌن اآلنٌة الفنٌة الجمٌلة التً هً نفس تلك األخشاب بعد أن امتدت إلٌها
الٌد القادرة الملهمة .
لم ٌكن لدي هذا اإلنطباع عن الشؽب حتى تكرر إقترانه بالحٌوٌة ـ أو قل والدة
الحٌوٌة منه ـ فً السنة الجامعٌة األولى فً كلٌة العلوم حٌث ٌفتح العدد الهابل من
الطالب شهٌة المشاؼبٌن على إظهار جمٌع ما لدٌهم من المواهب  ،فٌكون أمام
ً
مهمة عسٌر ًة فً إٌقاؾ هذا الشؽب الهادر وتهٌبة أكبر عدد ممكن من
األستاذ
الطالب لإلنصات واإلستماع  .لقد كان وال ٌزال األساتذة المإمنٌن بؤن هذا الشؽب
ً
حٌوٌة ستولد من رحمه على ٌد اآللة التربوٌة المحترفة هم األقدر على
ٌخبؤ وراءه
إدارة صفوؾ كهذه وتحوٌلها إلى صفوؾ ممتلبة بالحٌاة واإلنتعاش والتجدد  ،بٌنما
أخفق آخرون ممن حمل على هذا الشؽب باألسلوب التقلٌدي كالطرد وتوجٌه اإلهانة
من الحصول على نتابج مرضٌة  ،وظل نزولهم إلى صفوؾ كهذه بمثابة عب ٍء
ب بهذه القوة
ٌحاولون ما استطا عوا تفادٌه واإلبتعاد عنه  ،وذلك أن التعثر أمام شؽ ٍ
لٌتسبب بنتابج ٌشق على أي إنسان تحملها وتقبلها عاد ًة .
ً
مجتمعة بان تحوٌل الشؽب إلى حٌوٌة هو أمر علمً
لقد أقنعتنً هذه التجارب
تربوي معقول ال دعوة وهمٌة تشبة تحوٌل الحجارة إلى ذهب  ،فزٌادة على ما ذكر
كان ٌلفتنً لقابً بنفس الطالب الذٌن إلتقٌتهم فً السنوات األولى فً الصفوؾ العلٌا
(أي فً السنوات األخٌرة ) حٌث أجدهم بشخصٌة هادبة أبعد ما تكون عن كل
أشكال الشؽب  ،لكن الحقٌقة المإسفة أن هذه الشخصٌة قد ال تكون حابزة على
الحٌوٌة المطلوبة  ،بل هً أحٌانا ً كثٌرة أبرد مما كان متوقعا ً  ،وهو ما ٌعزز أٌضا ً
عقد المقارنة بٌن مفهومً الشؽب والحٌوٌة .
ولقد ذكرت ذات مرة أمام طالبً فً السنة األولى أنً أصبحت أشتاق إلى شؽبهم
بعد أن أودعهم على طرٌقة البٌت القابل :
وما صبابة مشتاق على أمل
من اللقاء كمشتاق بال أمل
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ب -الكسل والبالدة :
هي قصيذج للوتٌثي
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المقصود بالكسل عموما ً هو القصور عن اللحاق بركب المعلم السابر فً شرحه
وفً دروسه  ،ومعلوم أن هذا الكسل له أسبابه العدٌدة وأقلها ٌكمن فً محدودٌة
ذهنٌة لإلمساك بطرؾ التحلٌل المعروض من قبل المعلم  ،حٌث تنؤى أكثر أسباب
الكسل عادة عن هذا األمر المذكور لتتصل بؤنواع عدٌدة من اإلشكاالت .
ٌعترؾ األساتذة  ،وحتى المحترفٌن منهم أن مهمة تسٌٌر الطالب على طرٌق
"أدرس لتنجح " هً مهمة ستكون فً نهاٌة المطاؾ سهلة المنال  ،وأن المهمة
األصعب هً تمكٌن الطالب من المسٌر على طرٌق "أدرس لتحب لتنجح" حٌث أن
توسط الحب بٌن المقدمات والنتابج أمر ٌنتج عنه الكثٌر الكثٌر من الثمار  .وهنا
تطل من جدٌد أهمٌة أن ال ٌكون المعلم مجرد آلة مبرمجة لإلدالء بكمٌة من
المعلومات  ،بل على العكس فهو ملزم بترصٌع صفحته بجماالت حقٌق ٍة وواقعٌ ٍة
ب تؤخذ بؤزمّة الطالب لٌقبلوا على
( روحٌة ومعنوٌة ) ٌستفٌد منها كعناصر جذ ٍ
أسر محكم
معلمهم بوجوههم إقباالً تاما ً وال تصرفهم عنه أٌة شوابب تافه ٍة  ،فهم فً ٍ
دخلوه بطوع إرادتهم ووجدوا فٌه تبدالً فً أرواحهم وفً نفوسهم  ،وأخذ هذا التعلق
وهذا األسر ٌسري إلى ما جرى على لسان معلمهم فهو جزء ال ٌتجزأ منه  ،وهذا ما
سٌكون بالنسبة إلٌه نهاٌة مطاؾ رحلته  ،فهو سوؾ ٌكون قد تمكن من عقد روابط
محكمة بٌن طالبه ومادتهم العلمٌة قبل أن ٌنسحب وٌتالشى ألقناعهم ـ وهوأمر
جوهري فً التربٌة ـ أنه لم ٌكن سوى وسٌط ال أصالة له أمام طرفً المعادلة ،
وهو لعمري من أسمى ما فً مهمة التعلٌم من األمور
وإنً وإن كان الدفٌن حبٌبه
حبٌب إلى قلبً حبٌب حبٌبً
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وقد ٌقال أن الوعظ وسٌلة نافعة فً معالجة ظاهرة البالدة والكسل  ،ؼٌر أن
المرجح فً هذا األمر بالذات هو قصور الوعظ المباشر عن إعطاء أي جدوى وذلك
لتعقٌدات لٌس هذا محل ذكرها  .ولكن الحماسة  ،وهو ما ٌقابل ا لبالدة  ،والعزٌمة
ت ٌتؤتى من األنسام التً تهب من عمق
والجلد ٌمكن إنتاجها من خالل وعظٍ صام ٍ
روح المعلم ومن واقعه الذهنً والنفسً والعملً لتلفح أوجه طالبه المحدقٌن به
بدون أي تكلم :
ضٌّعت عند الواعظٌن سعادتً
ووجدتها فً واعظٍ لم ٌنطق

هي قصيذج للوتٌثي
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ت -السيادة :
ٌجب على المعلم أن ال ٌقبل بؤقل من أن ٌكون سٌداً فً صفه  ،نافذ الرأي حراً
فقدان لمعنى السٌادة هذا سٌقود إلى حالة من اإلستخفاؾ
مصانا ً ومحترما ً  ،ألن أي
ٍ
لدى الطالب تقنعهم بعدم ضرورة بذل أي جهد للتعلم طالما أن بإمكانهم التعوٌض
عن ذلك بتدابٌر أخرى أتاحتها لهم شخصٌة معلمهم المترهلة .
هناك معادالت خفٌة ال ٌعرفها إال من مخر عباب سوقنا التربوي ـ ال سٌما فً
القطاع الخاص ـ وذاق طعم سٌاطه الموجعه  .فالتعلٌم الخاص هو أوالً ٌقوم على
مإسس ٍة تعٌش وتستمر على قواعد مادٌة تجارٌة من الربح والخسارة  ،ولذلك فهً
أساس
مهما كانت حابزة على مقا صد تربوٌة نبٌلة لن تتمكن من اإلخالل بؤي بن ٍد أو
ٍ
لمنظومتها المالٌة والتجارٌة  ،وهذا أمر مفهوم تماما ً متناسب مع قواعد ومعطٌات
هذه المإسسة واقعا ً  .والسإال بد ًء هو ماذا لو تصادمت هذه البنود واألسس المالٌة
مع بنود أخرى ذات صلة باألهداؾ التربوٌة ؟ إننا نس تطٌع أن نإكد ومن دون أي
تردد أن األمر سٌحسم لصالح المال طالما ان حٌاة المإسسة متوقفة علٌه  .هنا نعود
إلى قاعة الصؾ ونحدق بعٌون مرهفة فً المشهد الذي سنراه أمامنا  :من هو السٌد
الحقٌقً فً هذا المكان ؟ إن المعلم فً مثل هذه األمكنة  ،والتً ؼالبا ً ما تدر علٌه
عوابد مالٌة كبٌرة جداً بالمقارنة مع كثٌر من األمكنة األخرى  ،سٌكتشؾ أن
المعادلة الحقٌقٌة هً كالتالً  :لو لم ٌحز ألي سبب من األسباب على رضى طالبه
فإن هإالء سوؾ ٌبدإون بالتذمر أمام أهلٌهم أوالً على األقل  ،وحٌنما سٌتدفق
هإالء األهالً على اإلدارة التً تؤخذ منه م مبالػ مرتفعة  ،فإن هذه األخٌرة لن
ٌكون لها سوى هم إرضاء هإالء أوالً وقبل أي حساب  ،ألن الدخول معهم فً
نقاش مبنً على الصح والخطؤ سٌكون محفوفا ً بخطر خسرانهم أي بخسران أموالهم
 ،ولهذا فإن الحل ؼالبا ً ما ٌكون بحمل هذا المعلم المسكٌن على أن ٌطوع لطالبه
هدم لسموه ولكرامته .
بصرؾ النظر عما ٌشتمل علٌه ذلك من ٍ
وحٌنما كان هذا األمر ؼٌر خاؾٍ على الطالب فإنهم سوؾ ٌجدون فً ذلك مالذاً
كثٌر
آمنا َ ٌتمكنون خالله من فعل ما ٌرٌدون  ،فهم سٌجتمعون إلرؼام معلهم على ٍ
مما ٌرٌدون هم  ،وبالتالً فإن عملٌة التعلم تكون قد تعطلت بعد أن أمكن التحكم
بالكثٌر من األمور  ،وخصوصا ً بمستوى اإلختبارات ونتابجها .
كان ٌتحدث ربٌس رابطة األساتذة المتفرؼٌن فً الجامعة اللبنانٌة فً سنة من
السنوات وفً إطار لقا ٍء مع األساتذة فً كلٌة العلوم قابالً ( وهو من األساتذة الذٌن
عملوا فً الجامعات الخاصة )  :إن الجامعة اللبنانٌة هً المكان الوحٌد الذي ٌمكن
أن نكون فٌه أحراراً  .إننا ال نرٌد هنا ان نناقش هذه المقولة بالذات لكنها تعبر بدون
شكٍ عما ٌدور فً أروقة المإسسة التعلٌمٌة الخاصة من األمور التً تختفً وراء
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القٌافة الخارجٌة المتقنة  .لقد اتفقت رواٌات الكثٌرٌن م من عملوا فً هذه القطاعات
ت كهذه سٌكون الطالب ال المعلم  ،ولذلك فإن
على أن المتحكم األول فً مإسسا ٍ
القبول بهذه الوضعٌة المعكوسة ال ٌمكن أن ٌفهم إال فً إطار نهم الحصول على
األموال بؤي طرٌق  ،بصرؾ النظر عن الكرامة والقٌمة والرسالة وؼٌر ذلك ،
ولطالما أسرع المعلمون الشرفاء باإلبتعاد والهجران عن أمكنة كهذه سعٌا ً وراء
أمكنة أخرى أكثر عزاً وسٌاد ًة حٌث سٌمكنه من أداء رسالتهم على وج ٍه أتم وأكمل .
ث -حفظ وتدوين الخبرة :
لعل واحداً من العوابق التً ال ٌتم اإلنتباه لها والتً كثٌراً ما تربك العملٌة التعلٌمٌة
هو عدم اعتن اء المعلم بتدوٌن تجربته وتجمٌعها ورفدها وإؼنابها من تجارب
السنوات المتعاقبة  ،فً رصٌ ٍد ٌكون فً متناول ٌده السنة بعد السنة فً صٌؽ ٍة
ً
حقٌقة ال ٌمكن أن
تراكمٌة  ،حلوها ومرها  .ذلك أن ضٌاع هذه الجهود ٌمثل خسار ًة
ٌعوضها ما نقوم به عاد ًة من استٌراد تنظٌر تربوي تعلٌمً من األمكنة البعٌدة .فهو
وإن كان عمالً نافعا ً جداً وبه إثراء لثقافة المربً والمعلم وإؼناء له من خالل
التعرؾ على تجارب اآلخرٌن  ،لكنه سٌبقى عاجزاً عن الحلول محل تدوٌن التجربة
التربوٌة المحلٌة ،وذلك لعدد من األسباب  ،أهمها أن كل واحدة من التجارب
التربوي تنبت فً بٌبة خاصة  ،فتتؤثر رإٌتها بشكل طبٌعً بكل عناصر هذه البٌبة
ة
الخاصة  ،وعلٌه ففً أي ورقة تربوٌة سطور ممحوة تعبر عن سلم القٌم اإلجتماعٌة
 ،طبٌعة العالقات  ،شكل النظام السٌاسً  ،تعرٌؾ األخالق إلخ .
قد ٌكون الوعظ على سبٌل المثال أمراً ؼٌر مرؼوب به فً أ طروحة تربوٌة تعمل
تقدٌر واحترا ًم
فً مجتمع ال ٌعطى األبوان فٌه أي إمتباز معنوي أو نفو ٍذ تربوي ذي
ٍ
خاصٌن  ،أو أنه ٌستبدل فٌه الصحٌح والخطؤ األخالقً بالمسموح والممنوع
القانونً  .بٌنما ٌكون ذلك الوعظ أمراً شدٌد التؤثٌر فً مجتمع تستفز الفضٌلة مثالٌته
سواء كانت متروكة أو كانت معموالً بها  .كذلك ٌمكن أن ٌكون الحدٌث عن الشؤن
العام أمراً ؼٌر مرؼوب به فً تربٌة مدنٌة لمجتمع ملكً أو استبدادي  ،بٌنما ٌكون
شدٌد الضرورة فً مجتمع ٌتساوى فٌه عموم الناس  ،وهكذا.
من المإسؾ جداً أن التجارب والخبرات التربوٌة تضٌع عندنا وال تدون  ،ولسنا هنا
بصدد البحث فً األسباب التً تحول دون أن ٌهتم المعلم عندنا بحفظ خبراته
وتدوٌنها لكً ٌحترؾ من خاللها مهمته التربوٌة وٌرثها بعده من هو خلفه على نفس
الطرٌق  ،لكننا نرٌد أن نشٌر فقط إلى تلك األرصدة الهابلة التً تهدر وتدفن مع
أصحابها  ،وذلك على عكس ما نقوم به من تورٌث األموال والثروات .
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ال شك أن هذا الخسران لٌس بالضرورة خطٌبة فردٌة تصدر عن مزاج معتكر
وعزٌمة متكاسلة متواكلة  ،إنه طٌؾ من أطٌاؾ المشهد اإلجتماعً ال ٌخفٌه التنكر :
إن الالهث تعبا ً ال ٌمكن أن ٌكون حكٌما ً  ،والجوع المقلق المفزع ٌشرد الناس من
صفوؾ التؤمل اآلمنة المطمبنة وٌتركهم فرٌسة الدروب الطوٌلة التً ال نهاٌة لها.
 -3التربية والقدوة الحسنة :
ٌمارس المعلم شاء أم أبى نوعا ً من المرجعٌة ؼٌر المعلنة على نطاق ضٌق فً
مجاله  ،وهذا بالذات ما ٌرتفع بإٌجابٌاته من مجرد الفضابل الحسنة إلى عناصر
جذب تشد إلٌه أفبدة الطالب وتسٌر به لٌكون قدوتهم وإن بشكل جزبً محدود
مإقت على نحو من األنحاء  .بنا ًء على ما تقدم ٌنبؽً على المعلم ـ الناجح على
وجه الخصوص ـ أن ٌؽلب على ظنه أن عدداً من طالبه قد ٌقع فً شرك اإلعتقاد
بقدوته الحسنة  ،وهذا ما سٌدفعه إلى استشمار وتوظٌؾ هذا األمر فً إحراز المزٌد
من األثر الطٌب لدى هإالء الطالب .
قد ٌقع بعض المعلمٌن ـ خصوصا ً فً السنوات األولى لمهنتهم ـ عندما ٌبدإون
بتلمس ما ذكر لدى طالبهم فً فخ التعاطً المراهق واألنانً مع هذه الظاهرة ،
حٌث تستولً علٌهم رؼبة جامحة فً إحراز مستوىً
عال من النجومٌة لتتحول إلى
ٍ
هدفهم النهابً  ،وهو هدؾ رخٌص كما هو معلوم قد تسقط دونه الكثٌر من
تفصٌل لٌس هذا محل ذكره .
العناصر القٌمة فً شخصٌة ذلك المعلم فً
ٍ
وهناك نوع آخر ممن ٌنشؤ لدٌه بموجب تلمسه لظاهرة اإلقتداء فً ممارسته
التعلٌمٌة ترفع زابد عن حده  ،وإطاللة من فوق برج عاجً مصطنع ترٌد أن ترسخ
لدى الطالب االعتقاد بؤنهم " تحت" بالنسبة إلٌه وأنه بالنسبة إلٌهم "الفوق" الذي ال
ٌنال .
وجدت أثناء مناقشة مثل هذه األمور مع بعض زمالبً فً الجامعة حرصا ً شدٌداً
على إبقاء مسافة بعٌدة بٌنهم وبٌن الطالب  ،وكان ذلك ٌبرر دائ ما ً بما للقرب من
محذور التعود واإللفة الذٌن قد ٌدفعان الطالب إلى فقدان هالة اإلكبار واإلحترام لدى
المعلمٌن  .لكن رأٌا ً نادراً نجده بٌن الفٌنة والفٌنة فً بطون بعض الكتب أو على
ألسنة بعض المعلمٌن ٌعتقد بؤن صفة القدوة الحسنة المنتجة والنافعة والحقٌقٌة
والمإثرة هً تلك التً تولد باإلحتكاك عن قرب ال بوسابل وأسالٌب إستعالبٌة
فارؼة من المعنى وإن أحرزت مإقتا ً بعض الهاالت المزٌفة .
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إن إٌماننا الراسخ بوجود مٌول اإلقتداء فً صفوؾ التعلٌم المتعددة لٌدفعنا إلى
ضرورة اتخاذ موقؾ راشد  ،حكٌم ومنطقً منها من أجل أن تكون دراستنا تامة ،
ً
علمٌة وجدٌة .
إذاً نحن أمام معتق ٍد ٌإكد أن المعلم الذي سٌحوز على احترام طالبه وإعجابهم مرشح
بإمتٌاز أن ٌلعب معهم دور القدوة الحسنة ولو فً صٌؽة تجزٌبٌة موقوتة  ،فهو إذاً
إما أن ٌتعامل معه بالطرق المؽلوطة وؼٌر الراشدة التً تم ذكرها آنفا ً  ،وإما ا ن
ً
ً
عظٌمة من فرص فعل الخٌر وتحقٌق النجاحات
فرصة
ٌتجاهله وهو بذلك ٌفوت
الباهرة فً التربٌة  ،وإما ان ٌتنبه ألهمٌته وٌحاول أن ٌوظفه فً المزٌد من إحراز
األثر الطٌب كما ذكرنا  .وهناك فرق بٌن مصطلحً "التؤثٌر" و "األثر" ،وذلك أن
التؤثٌر ٌمكن أن ٌساهم فً إنتاجه أتفه خصابص المعلم كشكله وطوله وما إلى ذلك ،
وهو لذلك سراب زابل مهما كانت قوته ومهما اعتقد الطالب وص ّدق قٌمته العظٌمة
المزٌفة  .أما األثر فهو كالسنبلة التً تنبت فً عمق روح الطالب وتنتج كل حب ٍة
فٌها مبة حبة جدٌدة قبل وبعد أن تطوى صورة ذلك المعلم القدوة الذي أح رز هذا
األثر مع طٌات النسٌان  .لذلك ستكون شخصٌة هذا الطالب ً
آهلة بمعلمه من خالل
ما ٌحمله من الخصابص  ،بعد ان تكون قد بادت صورته وأقفرت فً ذاكرة ذلك
الطالب
لك ٌا منازل فً القلوب منازل
أقفرت أنت وهنّ منك أواهل
ولذلك فإن المعلم مدعو على لسان الطبٌعة لإلضط الع تدرٌجٌا ً واإلرتقاء بعمله إلى
مستوىالقدوة الحسنة التً تحدث أثراً باقٌا ً دابما ً مستنداً إلى مقومات حقٌقٌة  ،ال
تؤثٌراً زابفا ً ٌستند إلى مقومات واهٌة فارؼة  .ومن المناسب أن نتحدث بشكل موجز
عن بعض أدوات إحراز هذا األثر الموعود .

أ -القلب :
لكل واحد من الناس ثالثة أنواع من الطموحات الثابتة لدٌه  ،فهو أوالً ٌرٌد أن ٌكون
تخصص ما فً حٌاته ٌكفل عٌشه بكرامة وعٌش من هم مرتبطون به ،
ناجحا ً فً
ٍ
مستنٌر ٌكشؾ من أمامه
فكر
ٍ
وٌحب بعد إحراز نجاح فً طموحه األول أن ٌكون ذا ٍ
فسه وواقعه ومحٌطه
الؽموض واإللتباس والضٌاع وٌتعرؾ من خالله على ن
وتارٌخه وٌتفرس من خالله أٌضا ً فٌما ٌنتظره  ،ومن وراء ذلك فهو لدٌه طموح
ٌكاد ٌكون األرقى وهو ان ٌلعب بنجاح دور المربً على نطاق معٌن (فً عابلته
بالحد األدنى) ٌ .ؽلب على الظن أن النجاح فً المهمة التعلٌمٌة ٌقترب من مستوٌات
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ً
مجتمعة  ،وذلك
راقٌة كلما كان التعلٌم مشتمالً على تلك الطموحات الثالثة المذكورة
بخالؾ ؼٌره من المهام والمهن  ،ولعل المعلم المربً هو ذلك الذي فرض على
نفسه أن ٌسٌر فً أصعب السبل ولكن أكثرها إرتقا ًء وسمواً  .والقلب لدى المربً
أداته الثمٌنة األولى التً سٌختزن فٌها جمٌع ما لدٌه م ن أرصدة التربٌة  .فإن عملٌة
التربٌة ال ٌمكن ان تكون قد بدأت ولٌس لدى المعلم فً قلبه تعلق وحب لطالبه ٌثٌر
لدٌه شعوراً نبٌالً مبهجا ً كلما مروا فً مخٌلته .
إن هذا الحب العمٌق لن ٌكون كامنا ً على اإلطالق بل سٌفضحه الوجه والنظرة
والكلمة واإلنفعال والحرص واللهفة والشدة وؼٌر ذلك فً حاالت المعلم المتنوعة،
وستكون أول ثمار هذا الحب حبا ً مثله أو أكبر منه سٌولد فً قلب المتعلمٌن :
8

كما فً قلب الزارع كذلك فً قلب السنبلة

ال زلت أذكر أن أكثر اإلخفاقات فً تجربتً التعلٌمٌة الخاصة كانت تتم حٌن
ب ٌسكنه ا لنفور والشعور بالضٌق  ،فإن هذا كان ٌجعلنً
مواجهتً لموقؾ ما بقل ٍ
ضعٌفا ً متسرعا ً  ،أعالج بخف ٍة لطالما كانت تإرقنً بعد ذلك  .أما فً الحاالت التً
كنت أنتظر فٌها دخولً إلى قاعة الصؾ بشوق وبً رؼبة ومحبة لرإٌة طالبً ،
مة
كنت أجدنً مسلحا ً ببداه ٍة قوٌ ٍة تمكننً من الخروج بنجاح امام تحدٌات ج
(وبعضها ٌكون صعبا ً حقا ً) .
سؤذكر هنا ما حصل معً فً سنة من السنوات حٌث كنت أشرح فً قاعة من
قاعات كلٌة العلوم (وكان فٌها حوالً مبتً طالب ) عن العالقات المتبادلة
 ، symmetric relationsفضربت لهم مثالً عن عالقة الصداقة وقلت لهم أن
الصداقة لن تكون إال إذا كان ت متبادلة  ،فمثالً أنا صدٌق لكل واحد منكم فً هذا
ب فً
الصؾ  ،هل هناك من ٌرفض صداقتً وال ٌبادلنً إٌاها ؟ فما كان من طال ٍ
وسط القاعة إال أن قام وقال أن أرفض هذه الصداقة  .لقد كان اإلختبار دقٌقا ً حٌث
ٌجب أن ٌتم التنبه لما ٌمكن أن ٌقؾ وراء ردة الفعل هذه من الخلفٌات (وهً كثٌرة
ومتنوعة) وذلك من أجل ان تكون ردة الفعل متناسبة مع ما حدث ال أقل شد ًة وقسو ًة
مما هو الزم وال أكثر وأزود ممن ٌنبؽً  .إذاً كان علً أن أحدد طبٌعة الموقؾ
باإلستناد إلى تخمٌن لخلفٌة الطالب وتحدٌد مستوى الشدة واللٌن بشكل دقٌق فً هذا
الموقؾ  ،كل ذل ك ٌجب أن ٌتم بثوان قلٌلة أمام هذا العدد الكبٌر من الوجوه
المتفرسة التً تنتظر ردة فعل معلمهم على هذه الكلمة ؼٌر المتوقعة  .الذي فعلته
.
هو أننً حدقت به أوالً ثم قلت له بهدوء إنك تضعنً فً موقؾٍ حرج وصعب
فسؤلنً هو  :وكٌؾ ذلك ؟ قلت له  :ألنه ال توجد محنة أصعب من الحب من طرؾ
واحد  .لقد كانت نتٌجة هذه الكلمة أن انفجرت قاعة الصؾ بضحكٍ سعٌ ٍد مبتهج ،

كرم على درب
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وجاءنً هذا الطالب فً نهاٌة الحصة مدونا ً على ورق ٍة بعض كلماته الرقٌقة  ،وال
تزال عالقتً به خاصة حتى هذا الوقت .
ب -الرقبة :
ونزول ال
نوع من اإلنحناء الذي ال ضعة فٌه
ٍ
كثٌراً ما ٌضطر المربً إلى ممارسة ٍ
تنازل فٌه  .وفً هذا اإلنحناء ما ٌمٌزه تمٌٌزاً دقٌقا ً عن مفهوم التواضع الذي ٌقابل
الؽرور عاد ًة  ،حٌث أن التواضع لدى المربً وإن كان أمراً مسلما ً بضرورته ،
ؼٌر أنه ال ٌكفً بمفرده لحل ما ٌستعصً من المشكالت أحٌانا ً  ،ولذلك ٌضط ر
المربً إلى ممارسة اإلنحناء المذكور للتؽلب على هذه المشاكل .
إن التعلٌم هو عالقة قبل أي شًء بٌن طرفٌن ؼٌر متكافبٌن فً مستوى الوعً
ت
والمعرفة  ،وال رٌب أن هذا التفاوت فً الوعً سٌإدي أحٌانا ً إلى إٌجاد تعقٌدا ٍ
ً
معرفة وهو بموجب ذلك
تعٌق المهمة التعلٌمٌة  .المعلم هو األكثر وعٌا ً و األوسع
ٌتحمل المسإولٌة فً اقتراح  ،وأحٌانا ً فً فرض  ،جمل ٍة من األمور لتصبح على
عاتق الطالب شاء ذلك أم أبى  .وؼالبا ً ما ٌكون نفوذ المعلم مستنداً إلى تهدٌ ٍد خفًٍ
من قبل من ٌحٌطون بهذا الطالب وٌتولون أمره .
ً
فعالٌة واألكثر ضمانا ً لقوة المعلم
ؼٌر أن ثمة عونا ً للمعلم سٌكون إن وجد األكثر
ونفوذه فً ساحة الطالب  ،وهذا العون ٌتمثل ببساطة بقناعة الطالب مباشر ًة
بالمصلحة التً تكمن وراء ما أمر المعلم به من تدابٌر تحضٌرٌة أو علمٌة  ،أو
قناعته بؤن جمٌع أو أكثر ما ٌصدر عن هذا المعلم سٌكون فً مصلحته  .ولذا ٌنبؽً
أن ٌلتفت المعلم إلى أهمٌة هذه القناعة التً لو استطاع إٌجادها لدى الطالب فإنه
سٌعفً أي قوة أخرى أو تهدٌد من أي نوع كان من التدخل الذي لن ٌسلم من إلحاق
األذى فً أحسن أحواله .
إن ما نبتؽً التطرق إلٌه فً هذه النقطة هو بالذات الموقؾ الدقٌق الذي ٌنتج عاد ًة
عن اختالؾٍ بٌن المعلم وتلمٌ ٍذ من تالمٌذه حول مسؤلة أو سلوكٍ رآه المعلم صوابا ً أو
ضرور ًة بٌنما رأى فٌه التلمٌذ ظلما ً أو تجنٌا ً  .كؤن ٌقوم المعلم مثالً
بتدبٌر توبٌخً
ٍ
ب على سو ٍء اقترفه فً الوقت الذي ال ٌرى الطالب فً عمله أي سوء .
لمعاقبة طال ٍ
إن حسم ه ذه المواقؾ دابما ً عن طرٌق مٌزان القوة المابل لصالح المعلم واإلستناد
إلى التهدٌد بعد التهدٌد قد ٌإدي إلى تعقٌ ٍد ٌكون الطالب ضحٌته وٌدفع ثمن ذلك
ؼالٌا ً من خالل رسوبه وإضاعته لسنوات من عمره  .ولكم حالت عالقة صعبة
معقدة بٌن الطالب ومعلمه من تمكن هذا الطالب من إحراز أي تقدم  ،فً الوقت
الذي ال ٌكون لدٌه أٌة مشكلة مع معلمٌه اآلخرٌن  .هنا ٌبدو بجالء ما تنطوي علٌه
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بإجالل وإكبار ٌرفعانه من
ممارسة إنحناء المربً أمام من ٌربً من فضٌل ٍة سترى
ٍ
جدٌد فً نظر طالبه إلى المستوى األرقى واألسمى .
إذاً فللمربً رقبة تملك فضٌلة اإل نحناء فً الوقت والموقؾ اللذٌن تراهما مناسبٌن،
وهو ٌرٌد أن ٌذلّل بها ما ٌعترضه من التعقٌد فً عالقته بطالبه  ،وٌرٌد أن ٌبطش
بقوتها بعناصر السلب التً دفعت بالطالب إلى إتخاذ الموقؾ األنانً التافه وؼٌر
العاقل  .إن بطشا ً كهذا لن ٌكسر القوة المواجهة ولن ٌحبسها أ و ٌعتقلها بل سٌنجح
فً تجنٌدها لخدمته بعد أن ٌقنعها ـ باإلنحناء هذه المرة ـ بضرورة أن تتصالح معه
وأن تعمل لخدمته .
وقد ٌثار فً مقابل هذا الكالم الكثٌر من األمور  ،حٌث أن اإلنحناء فً ؼٌر موضعه
كبٌر كتجرٌا الطالب ؼٌر المسإول على النٌل من هذه الرقبة
ٌشتمل على
خطر ٍ
ٍ
واإلزدراء بها عوضا ً عن التؤثر بفضٌلتها وانحنابها  .ونحن نإٌد ما ذكر  ،لكننا
أردنا أن نلفت إلى ضرور ٍة إدراج اإلنحناء بٌن وسابل تطوٌع الرفض والتمرد
المتوقع فً داخل الصفوؾ  ،وأن ال ٌقتصر فً ذلك على أدوات القمع التً تستند
ً
فعالٌة  ،إذ ربما عجزت كل هذه الوسابل عن
إلى القسوة بزعم انها األضمن واألكثر
تذلٌل عقب ٍة  ،بٌنما تفلح بامتٌاز رقبة منحنٌة فً القٌام بذلك .
ت -الجناح :
إن هذا العنوان هو استمرار طبٌعً لما ذكر آنفا ً  ،إذ ما من شكٍ أن المربً ٌجب أن
ٌحتفظ بصفة المهابة وأن ال ٌفرط بها أبداً  .فبدون أن ٌكو ن المربً مهابا ً  ،فإن
جهوده ستكون مهددة بالضٌاع بعد أن تصبح مخالفته وعدم اإللتزام بتعلٌماته أمراً
نحو
سهالً ال ٌشعر بؤي
حرج أو وخز ضمٌر  .لكننا هنا نحاول أن نفهم المهابة على ٍ
ٍ
أوسع وأعمق من المعتاد  .حٌث أننا تعودنا أن نفهم المهابة فً حدود التهدٌدات التً
يحملها صاحب المهابة تلك لٌستخدمها فً حالة التمرد والعصٌان  .لكن هناك نوعا ً
من التهدٌد المخٌؾ جداً والقوي للؽاٌة بإمكان المربً ذي القلب المحب والرقبة
المنحنٌة القرٌبة إستخدامه وهو ببساط ٍة اإلقالع بجناحه مبتعداً .
قة الصؾ وعالج من خاللهما
إن قلبه وإنحناءه الذٌن طالما مشى بهما فً أرو
المواقؾ المتنوعة والمتعددة  ،سٌقنعان العدٌد من الطالب بؤن قربهم من معلمهم هو
امتٌاز معنوي خاص ومنزلة ودرج ٍة رفٌع ٍة قد منحت لهم ألنهم ٌستحقونها ،
بمثابة
ٍ
وهم أصبحوا بالتالً مطالبٌن بالمحافظة علٌها وعدم خسرانها  .ولذلك فإن إقالع
المعلم بجناحه مبتعداً عمن كان قرّبه إلٌه سٌمثل تهدٌداً أكثر إٌالما ً من كل أشكال
التهدٌد األخرى  ،ولهذا لن ٌعدم المعلم الذي ٌإمن بما ذكر من صنؾ الطالب اللذٌن
تحمل أرواحهم قابلٌة اإلستجابة لهذه اإلنفعاالت وتعلم مفردات هذه اللؽة الرفٌعة .
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خاتمة
فً النهاٌة فإننا لن نؽادر قبل أن نتذكر أن القدوة األعلى واألسوة الحسنة التً جادت
بها الرحمة السموٌة عبر التارٌخ ّ
تمثلت فً األنبٌاء العظام (ع)  .ولقد ذكر القرآن
الكرٌم عن النبً محمد (ص) ما ٌجدر التنبه إلٌه والحدٌث عنه  ،فلقد قال تعالى :
"فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يإمنوا بهذا الحدٌث أسفا ً"  .هذه اآلٌة لو قرنت
إلى اآلٌة األخرى القابلة ٌ " :ا أٌها اللذٌن آمنو استجٌبوا هلل وللرسول إذا دعاكم لما
ٌحٌٌكم "...ستوضح أن هذا الدعوة النبوٌة تصبّ بالكامل فً مصلحة المدعو ،
وعلى الرؼم من ذلك فإن قلب الداعً لٌعتصر ألما ً إن أعرض النا س عن دعوته
فهو ٌكاد ٌقتل نفسه من األسؾ واألسى لرفض الناس دعو ًة لهم وال تعود بالخٌر
والمنفعة إال علٌهم  ،ومعلوم ان فً ذلك منتهى الحب ومنتهى التعلق واإلحساس
المرهؾ  ،ولقد ذكرت هذه السجاٌا فً العدٌد من اآلٌات المباركة التً تفتح العٌن
على كل جوانب هذه المنزلة الرفٌعة لدى النبً (ص) .
حري بالمربً إذاً أن ٌسٌر فً تربٌته على منهاج األنبٌاء متخذاً منهم األسوة الحسنة
مؽذٌا ً نفسه وروحه من فٌض حبهم العظٌم ورحمتهم الواسعة التً ال حدود لها .
ً
عزٌمة لدٌه على النمو واإلرتقاء ،
إن وجود المثل العلٌا فً حٌاة اإلنسان ٌحفز
وكلما قطع فً إرتقابه أشواطا ً كلما تحررت مثله العلٌا من أشخاص معٌنٌن ٌحٌطون
به وحلّت فً كٌانات أكثر تجرداً وأكثر سمواً  .وسؤختم بؤبٌات قالها مثل وقدوة
متخٌل كان قد حل فً القمر وراح ٌنشد :
أنا قمر ٌعذبه السطوع
وٌبكً والسناء له دموع
وٌشقى فً منازله وحٌداً
وتخطب ود طلعته الجموع
أرانً ناصعا ً طلق المحٌا

وأخفً ما ّ
ٌشق وما ٌروع

وأقنعة األنام ستار زٌؾٍ
وأقنعتً الطالقة والنصوع
ولً نور ٌسٌر على حٌا ٍء
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مخافة ان تعاتبه الشموع
ٌطؤطا خاضعا ً وٌؽور ذالً
فٌرفعه التذلل والخضوع
وٌخفً فً أدٌم األرض حسنا ً
فتفشٌه الجنابن والربوع
وٌسقً وردة األحالم حبا ً
لتعبق بالسعادة إذا تضوع
ب
ٌدافع كل مؤسا ٍة وكر ٍ
وقوته التضرع والخشوع
هللا من وراء القصد وهو ولً التوفٌق.

د .أمٌن الساحلً
الجامعة اللبنانٌة – كلٌة العلوم
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