
العربیةالتربیةفيالمؤثرةالفكریةاالتجاھات«، بوبیدينجاة »

مقدمة

تتحمل التربیة مسؤولیة إعداد األجیال للحیاة في جمیع األمم، وذالك لتأھیلھا اجتماعیا، واقتصادیا وثقافیا لمواجھة متطلبات الحیاة 
وكل فلسفة تقدم لنا نظریة عن الحیاة وتكوین أفراد فاعلین في المجتمع، والمتتبع للفكر اإلنساني یالحظ التأثیر الفلسفي على التربیة، 

.والكون واألخالق یترتب عنھا في المجال التربوي نظریة معینة للتعلیم والتعلم

وھذه الفلسفات تستمد وجودھا من تطور تاریخي للمسیرة الفكریة لشعوبھا مما أدى إلى وجود اضطرابات فكریة على الساحة العالمیة، 
كالدیمقراطیة، اللیبرالیة، االشتراكیة، وأخیرا ( ریة تحوالت لصالح العلمانیة وظھرت مفاھیم جدیدةخاصة بعد أن شھدت الساحة الفك

).العالمیة أو العولمة

ولكن یبقى الصراع الدائر بین ھذه الفلسفات ینحصر بین الفكر الدیني والفكر العلماني، سواء على المستوى العالمي أو العربي، 
لمیدان الفكري أن ھذه الصراعات وما یحدث في العالم یرجع إلى الماضي من خالل الفھم الصحیح لمسیرة وتؤكد جمیع الدراسات في ا

.الشعوب وتقالیدھم ومعتقداتھم واألدیان التي كان لھا دور بالغ األھمیة في تطور الشعوب سواء منھا القدیمة أو الحدیثة

.االتجاھات الفكریة وتأثیرھا في التربیة العربیة

أردنا تقویم الممارسات التربویة الحالیة في الوطن العربي أمكننا وصفھا بتبعیتھا األساسیة لالتجاھات الفكریة الغربیة، لكون التبعیةإذا 
.الفكریة تأخذ شكل التقلید بحیث تتعدد وتأخذ إشكاال حسب المخلفات االستعماریة

في المشرق العربي فان االتجاھات الفكریة الفرانكفونیة الفرنسیة ھي فإذا كانت االتجاھات الفكریة االنجلو سكسونیة ھي المسیطرة
.التي تسیطر على المغرب العربي

ة ومن ثم فاالتجاھات الفكریة التربویة الحدیثة دخیلة على البالد العربیة فالنظریات التربویة النفسیة أو االجتماعیة أو حتى االقتصادی
بالتعلیم والتعلم انطلقت من بیئات غربیة لھا خصوصیتھا الخاصة، وتم نقلھا إلینا كما ھي دون والتكنولوجیة التي تفسر كل ما یتعلق

.تنقیحھا وتكییفھا مع واقعنا االجتماعي والثقافي أو باألحرى االمتداد الحضاري 

ت نتائج غیر مالئمة لبیئتنا كونھا ومما سبق فان عالقة المجتمع العربي بالنظریات التربویة الغربیة ھي عالقة غیر متوازنة ألنھا أفرز
.جردت من إطارھا الثقافي والجتماعي واالقتصادي وحتى الحضاري والتاریخي، وبالتالي انفصلت عن مسار تكوینھا المعرفي

غربیة، وإذا اقتبسنا بیداغوجیات حدیثة كاألھداف أو الكفاءات، فان ھذه المفاھیم نتاج لبحوث طویلة خالل مسیرة تاریخیة للشعوب ال
.ونتیجة لتراكم الفكر التربوي منذ جون جاك روسو، كالبتریك، وثورندایك ووطسن إلي غایة جون دیوي وجون بیاجي

وحتى النظریات السوسیولوجیة سواء الوظیفیة أو الماركسیة، أو المرفولوجیة جمیعھا ارتبطت بخصوصیات مجتمعاتھا، وقضیاھا 
.ي الذي تطورت فیھاالجتماعیة والتاریخیة والحقل المعرف

حیث وجد اتجاھان أحدھما ممالي 19وعند الرجوع إلى السیاق التاریخي في الوطن العربي نجد ھذا الصراع الفكري منذ القرن 
أما الثاني فكان یھدف إلى مقاومة ھذا . لالستعمار الغربي في تقریب اإلسالم من المسیحیة أو تحویلھ إلى توجھ دیني یرضي االستعمار

.ریب أو ھذا التحویل، وھناك تیار الوسط الذي ینادي بالقومیة العربیةالتق

.إن ھذه التیارات أثرت بشكل مباشر أو غیر مباشر في المسار الفكري للتربیة العربیة كما سنوضحھ في ھذا المقال

:ـ االتجاه اإلسالمي1

یني اإلسالمي واألصلي لتركیب حلقات سلسلة التواصل وھو االتجاه ذو التأصیل والتواصل والذي یرى ضرورة إحیاء التعلیم الد
الحضاري، ورفض القطیعة مع الماضي لذلك تحركت دعوة العلماء إلى إصالح التعلیم وتطویره وإحیاء التراث الحضاري اإلسالمي 

.وتوظیف العقیدة اإلسالمیة كبعد أساسي في مجاالت الحیاة

ائل الذین عملوا على تحفیز المسلمین للصحوة ومحاربة المخططات االستعماریة من أمثال إن ھذا التیار یستمد أفكاره من الدعاة األو
جمال الدین األفغاني، ومحمد عبده، وعبد الحمید ابن بادیس، وحسن البنا، والذین وجدوا مساندة من الشعوب اإلسالمیة، وكان الغرض 

لخطأ في فھم نصوص الدین، وتھذیب أخالقھم بالملكات السلیمة، تصحیح االعتقاد وإزالة ا″الذي یرمي إلیھ جمیع المصلحین ھو 
).1(″والصالح لألمة اإلسالمیة

ولقد ركز أصحاب ھذا التیار على تربیة األجیال وإصالح األنظمة السیاسیة وتنقیة الدین من البدع والخرافات، ورفع مستوى الوعي 
.لى توحید المسلمین والتمسك بقیمھم الحضاریة والدینیةلدى اإلنسان العربي المسلم ومقاومة االستعمار والسعي إ

إن سر نجاح المنھج اإلصالحي یكمن في انھ كان قائما على إصالح العقیدة والتعلیم ، وذلك لما آل إلیھ الناس من ″ویرى عباسي مدني 
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) .2(″الظلم والتخلف

.رآن الكریمویتبنى ھذا المنھج االقتداء بالسلف وبالسیرة النبویة الشریفة والق

ـ االتجاه العلماني2

ویتمثل في فئة المفكرین والمثقفین المتأثرین بالفكر الغربي المادي والمتواجدین في مختلف أنحاء الوطن العربي واإلسالمي من العرب 
الالئكیة ادیولوجیة في الدفاع عن والمستشرقین الذین انبھروا بالتجارب الغربیة، وھم في الغالب ینادون بالحداثة والتجدید، واتخدو من 

.أفكارھم التربویة

إذا كان طھ حسین ورجاالت جیلھ من أمثال علي عبد الرزاق وسالمة موسى والتیار اللیبرالي في سوریا ″ویرى خلدون حسن النقیب 
نھا ثورة نقلت الوطن العربي من ولبنان یمثلون الجدید فان ھذا الجدید یمثل ثورة جعلت األمور تقف على رأسھا ولیس على قدمیھا ، أل

).3(″أصولیة منھج دار العلوم إلى أصولیة المناھج الوضعیة الغربیة

ویرى أصحاب ھذا االتجاه إن سبب تخلف المنظومة التربویة العربیة راجع إلى كونھا في األصل دینیة وال یمكن إن تصلح للمجتمعات 
كالعقل، الخبرة، المادة، فصل الدین عن الدولة، ھذه المفاھیم نشأت في سیاق حضاري الحدیثة التي ینادون بھا والقائمة على مفاھیم 

إذا أخذنا مثال مبدأ الفصل بین الدین والسیاسة ″مختلف عن المجتمع العربي وفي ھذا الصدد یرى عبد السالم الخزرجى وزمیلتھ
ول أن ھذا المبدأ لم یكن قرارا سیاسیا فرضتھ ظروف محلیة أو باعتباره احد القواعد األساسیة لالتجاھات العلمانیة فانھ یمكننا الق

ولذا فان مبدأ التعلیم في البیئة . إقلیمیة طارئة بل كان قرارا فكریا سلیما وأمرا فرضتھ حاجات بیئة ثقافیة ملحة على الساحة األوروبیة
الن اختالف البیئات یؤدي إلى اختالف في أنماط التفكیر ... ةالعربیة یشترط تشابھ الحاجات البیئیة بین البیئة المعیرة والبیئة المستعیر

).4(″الجتماعي

ومن ھذا المنطلق فان التیار الفكري العربي العلماني بعید عن الواقع االجتماعي العربي لكونھ متأثرا بتكوینھ الغربي الن معظم ممثلي 
میة من أمثال طھ حسین علي عبد الرزاق والخدیوي ھذا الرأي تكونوا في مؤسسات غربیة مزروعة في عواصم عربیة وإسال

إسماعیل ومصطفى كمال وغیرھم، أما في القرن العشرین فقد تأثر الفكر العربي الموالي للفكر الغربي تأثرا كبیرا بالفلسفة البراغماتیة 
النجیحي من خالل التركیز على خاصة أراء جون دیوي، وقد روج لھا من أمثال إسماعیل قباني، وعبد العزیز القوصي، وسعد مرسي 

).5(شخصیة الطفل واالھتمام بمیولھ ونشاطاتھ وإعداده كمواطن صالح

ولقد اتسع نفوذھم في المجال التربوي بنشر الفكر البرغماتي في مصر والدول العربیة األخرى والى غایة الوقت الحالي الزال 
بین األصالة والمعاصرة باعتبارھا إشكالیة في الثقافة العربیة حیث ینظر علي الصراع قائما بین الفكر العلماني وبین الفكر الدیني أو

وسعیا وراء الحداثة بقیت الساحة العربیة الفكریة مفتوحة على مختلف التجاھات الفكریة والمحاوالت ″اسعد وطفة إلى ھذا الجانب 
الرواد اعتمد منھج االنضباطیة واألصولیة التراثیة في عصر ... الجادة في الكشف عن عناصر الغموض في معادلة التنویر المعقدة

ألننا مازلنا ضمنیا أو صراحة ... التعلیم أما نخبة التجربة اللیبرالیة قد استندت إلى األصولیة الوضعیة تحت تاثیر حضارة الغرب
) .6(أن التنمیة ھي اللحاق بالغربنعتبر

یة في إطار التحدي الغربي المستمر فقضایا التراث والمعاصرة أو األصالة وفي خضم ھذا الصراع الفكري تدخل التیارات الفكر
) :7(والحداثة تشكل األفكار األساسیة في الساحة العربیة ویقسم شرابي استجابة المثقفین العرب لھذا التحدي إلى نظریتین

.ـ التیار التقلیدي وھو ذ وموقف سلبي رافض للغرب وللتجدید 

.وھو ذ وموقف ایجابي تجاه الغرب والتغییر ـ التیار التحدیثي 

.ـ التیار اإلصالحي وھو وسیط بین االتجاھین

ن ویمكن اعتبار التیار الثالث من أنصار األخذ باألفكار الغربیة مع تكییفھا لتالئم الواقع االجتماعي العربي ویشمل ھذا التیار المثقفی
.والمفكرین الذین یدافعون عن القومیة العربیة

إن ″تفق مسارع حسن الراوي مع التصنیف الذي وضعھ شرابي من خالل نظرتھ إلى تأثر التربیة العربیة باالتجاھات الفكریة وی
الموضوعیة تتطلب االعتراف بان التراث اإلسالمي فیھ أفكار واتجاھات تربویة تقلیدیة محافظة تتنافى مع المعاصرة ألنھا تناھض 

أفكار واتجاھات تربویة تتسم بالتقدمیة والدیمقراطیة والمعاصرة دعا إلیھا بعض المفكرین الذین تخطو العقالنیة والتقدمیة ، كما فیھ
زمانھم في تطلعاتھم الفكریة

):8(یجد المربي نفسھ أمام ثالث خیارات ھي... وفي ضوء ھذه المعطیات والنتائج

.الح ومقدس وغیر قابل للنقد أو النقصـ االنغالق على التراث والتقید بھ إیمانا بأن كل ما في التراث ص
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ـ االنفتاح على الحیاة المعاصرة واألخذ باالتجاھات الفكریة الغربیة سواء كانت شرقیة أم غربیة مما یستدعي إھمال التراث واعتباره 
.تاریخا یناسب زمانا مضى وعصرا انقضى

ى التراث وال یقر االنفتاح الكلي على اإلنتاج الحضاري ـ الخیار الثالث فھو خیار توفیقي عقالني عملي، یرفض االنغالق عل
.المعاصر

ویرى مسارع حسن أن الخیار الثالث یأخذ الحسن من التراث العربي اإلسالمي إلیمانھ بأصالتھ وعراقتھ ویختار المناسب من 
الة والمعاصرة، ویرفض االنغالق المتطرف الحضارة الحدیثة إلیمانھ بالمعاصرة والتقدم العلمي ،انھ الخیار الذي یوفق بین مبدأ األص

).9(على التراث واالنفتاح المتطرف على الحداثة

وإذا كانت أغلبیة المفكرین العرب والمسلمین الذین یؤمنون بضرورة االعتراف بالتراث اإلسالمي وعدم تجاھل الدور الدیني ألنھ 
على الرغم من التطرف في بعض فتراتھ من خالل تغلیب الجانب الروحي یمثل الوزن القیمي والثقافي للمجتمعات العربیة واإلسالمیة

على الجانب المادي ولم یتخذ من الوسطیة منطلقا ألفكاره، وكذالك االتجاه العلماني الذي تجاھل الدور الروحي والخلقي في الفكر 
مي عقیدة وممارسة على حد سواء وال یمكن بأي حال التربوي وتناسى أثره في الوظیفة االجتماعیة للشعوب العربیة لكون الدین اإلسال

.من األحوال فصل الجانب العقائدي عن الممارسة

ویعتبر الخزرجى تجاھل الدور الروحي لالتجاه العلماني في البالد العربیة واإلسالمیة باعتبارھا بیئة اجتماعیة تتسم بثراء دیني متمیز
میة وذلك لكونھ رسالة سماویة تھتدي فلسفتھ االجتماعیة بدرجة كبیرة بالمسائل لھ خطورة كبیرة على الشعوب العربیة واإلسال

).10(الروحیة

ـ االتجاھات الفكریة التربویة في الجزائر3

لم تكن التجربة الجزائریة مند مطلع االستقالل في مأمن من ھذه الصراعات والتناقضات ولم تسلم من الغموض الفكري التربوي بل 
في المنطلقات واألھداف أكثر من غیرھا بفعل العامل االستعماري ویمكن تقسیم التیارات الثقافیة في التجربة الجزائریة كانت تعاني 

:في سیاقھا التاریخي إلى نوعین ھما

.ـ تیار الثقافة الفرنسیة أو ما یعرف بالتیار الفرانكفوني

.ـ تیار الثقافة العربیة 

)الفرانكفوني ( ـ تیار الثقافة الفرنسیة 1ـ3

ترجع امتداداتھ إلى االستعمار الفرنسي حیث بدا بالظھور على المسرح الجزائري قبل الحرب العالمیة األولى، ثم تبلور في بعض 
داخل الجزائر وخارجھا، م، وكانت لھ جرائد باللغة الفرنسیة ودعا تھ في المحافل الدولیة1930المنظمات السیاسیة ابتداء امن عام 

).11(ولقد لقي تأییدا من قبل االستعمار الفرنسي وأصبح یطلق علیھم اسم النخبة

ولقد تأثر دعاة ھدا التیار بالفكر الغربي خاصة الفرنسي ویعتمد في طرحھ للقضایا التربویة على الحداثة ویعتبر سبب تدھور المدرسة 
األولى إلى التسرع في عملیة التعریب وفرض مبدأ األحادیة الذي حولھا إلى فضاء من الغباء الجزائریة بعد االستقالل یعود بالدرجة 

.واالشتراط اإلیدیولوجي

ویعتبرون المدرسة الجزائریة اقتصرت على غرس العقائد واإلیدیولوجیات في الوقت الذي كانت فیھ مطالبة ببث االعتزاز النفسي في 
).12(ى التفكیر والنقد أطفال الجزائر ومنحھم القدرة عل

إذن فھذا التیار ینظر إلى أن المدرسة الجزائریة منكوبة بسبب تعمیم اللغة العربیة التي صارت تدرس في كل المواد إضافة إلى أن 
ة األصولیة ویرى علي بن محمد الوزیر السابق للتربیتدریس التربیة اإلسالمیة بعدد كبیر من الساعات أدى من وجھة نظرھم إلى

الوطنیة في بدایة التسعینات إن التیار الفرانكفوني یعتبر المدرسة لتشد عن القاعدة فھي منكوبة وسبب نكبتھا ھي اللغة العربیة التي 
).13(والتربیة اإلسالمیة التي كونت األصولیة واإلرھاب ... صارت تدرس بھا مواد البرنامج كلھا

سبق فمشكلة تحدیث المدرسة الجزائریة بالنسبة للتیار الفرانكفوني تتركز في لغة التدریس والمتمثلة في اللغة الفرنسیة ألنھا لغة ومما 
.العلم والثقافة، والتقدم والرقي عكس اللغة العربیة التي تعتبر من وجھة نظرھم لغة تكّرس التخلف واألصولیة

ـ تیار الثقافة العربیة 2ـ3

ھذا التیار دعاة القومیة اإلسالمیة، وھم بصفة رئیسیة یمثلون جمعیة العلماء المسلمین، ورجال الطرق الصوفیة وأصحاب ویمثل 
الزوایا، وتؤیده سیاسیا حركة نجم شمال إفریقیا وحزب الشعب الجزائري، وحركة االنتصار للحریات الدیمقراطیة وجبھة التحریر 
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).14(داخل إطار الثقافة العربیة اإلسالمیة، ومقاومة بشدة سیاسة اإلدماج والتجنیسجزائرالوطني التي كانت تنادي بتحریر ال

ولقد ركز ھذا التیار على ضرورة توحید المثقفین الجزائریین إلحیاء اللغة العربیة وتطھیر الدین اإلسالمي من البدع والخرافات 
.والشعوذة، وبعث التراث العربي اإلسالمي وتجدیده

التیار یدعو إلى أصالة المدرسة الجزائریة والسعي بھا إلى التقدم والرقي في إطار مقومات الھویة الوطنیة وركائزھا األساسیة إن ھذا
ھي اللغة العربیة، وانتماءاتھا الحضاریة من خالل االقتداء برائد النھضة الجزائریة عبد الحمید ابن بادیس وأنصاره الذین یرفضون 

.الجزائریة من زاویة سوداویة حول االنجازات المحققةالنظر إلى المدرسة

والعمل على توجیھ االھتمام إلى البحث عن المسائل التربویة ینظر إلى ضرورة المحافظة على المكاسب المحققةإن ھذا التیار
مشاریع اإلصالحات التي ترید كالمناھج وطرائق التدریس، والتكوین وتحسین التحصیل، فھو ال یدخر جھدا في التصدي بكل قوة لكل 

).15(أن تتنكر للثوابت الوطنیة، ویدین كل تراجع أو تنازل عن أي جانب من جوانب التعریب أو أي تخل عن القیم الروحیة والثقافیة 

حث في كل ویرى بوفلجة غیاث أنھ قبل الطعن في مدى صالحیة احد مقومات األمة ومدى تشویشھا على العملیة التربویة ال بد من الب
).16(القضایا التقنیة ومتابعة نتائجھا

إن ھذا االتجاه یركز على ضرورة االعتماد في بناء المدرسة الجزائریة على مقومات األمة الجزائریة وھویتھا العربیة اإلسالمیة 
ر أن المدرسة الجزائریة تتخبط وعدم االنسالخ من خالل تبني خیارات إستراتیجیة بعیدة عن الثوابت الوطنیة لثورة أول نوفمبر ویعتب

في مشاكل تتعلق بجوانب تقنیة من الضروري معالجتھا من خالل دراسات معمقة من قبل باحثین أكفاء بعیدا عن الصراعات 
.اإلیدیولوجیة 

كتاب المدرسي، في الوقت الذي تغرق فیھ المنظومة التربویة في مشاكل معقدة ویعاني التالمیذ البرد في األقسام ،والجوع وغیاب ال
وضعف التكوین وسوء التسییر واالفتقار لبعض الوسائل نجد المسئولین یناقشون لغة التدریس، وھل الجزائر مع الحداثة والعصرنة أم 
ضدھا؟ وھل نعلم التالمیذ قیم أجدادھم أم أن ھذه القیم متخلفة یجب محاربتھا؟ وغیر ذالك من المسائل ذات الطرح الفلسفي 

).17(في غیاب الباحثین والمربین واالدیولوجي

والكثیر من الباحثین في الشأن التربوي ینظر إلى المشاكل التي تعاني منھا المدرسة الجزائریة نتیجة صراعات أیدیولوجیة حول 
لھا دور في مسائل اللغة والتراث والثوابت الوطنیة وتھویل الوضع التربوي إلى درجة الكارثة دون مراعاة للجوانب التقنیة التي 

تحسین المردود التربوي وتقویم المدرسة الجزائریة من حیث االنجازات المحققة منذ االستقالل، والسلبیات المؤثرة على المردود 
التربوي للمعالجة والتعدیل ، لذلك ظلت المدرسة الجزائریة تعاني من مشاكل معقدة دون حلھا موضوعیا بعیدا عن الصراعات الفكریة 

لذي یطرح ھل یمكن تجنیب المدرسة الجزائریة ھذه الصراعات خاصة وان كل التجارب في الحقل التربوي تنطلق من والسؤال ا
فلسفة تؤمن بھا وتطبقھا في المیدان والممارسة الفعلیة، في زمن العولمة التي شملت كل المیادین بما فیھا التعلیم؟

بیة أین نجد الصراع على أشده بین مختلف التیارات الفكریة التي أثرت بصورة إن ھذا اإلشكال یطرح بالنسبة لجمیع المنظومات العر
.أو بأخرى على المنظومة التربویة

ـ تأثیر التجاھات الفكریة على المنظومة التربویة العربیة4

لقائم على العلوم الشرعیة إن الصراعات الفكریة في المجال التربوي أدت إلى وجود منظومتان إحداھما تعمل على نشر التعلیم الدیني ا
ویرى حامد عمار إن . والثقافة اإلسالمیة واللغة العربیة وتتكفل بھ المعاھد والمدارس الدینیة، والثانیة تعمل على نشر التعلیم الحدیث

صالح الطبقیة االنشطار التعلیمي والثقافي بین ما یسمى بالتعلیم الدیني والحدیث ساحة للصراع السیاسي والمناظرة الثقافیة للم
).18(والفئویة

فاالحتكاك الثقافي للمسلمین مع الغرب منذ قرنین من الزمن لم یسع إلى تطویر المعاھد والمدارس الدینیة، بل أدركوا أنھم في حاجة 
كما أن البعثات إلى علوم الغرب الحدیثة مما دفعھم إلى تشیید المدارس والكلیات التي لیس فیھا من الفكر اإلسالمي في شيء ذي قیمة، 

التي تم إرسالھا إلى أوروبا عادت وقد تبنت أفكارا وثقافة غربیة زرعت في المعاھد والمدارس والجامعات المحدثة على الطریقة 
.الغربیة، إلى جانب المؤسسات التي تقدم العلوم الشرعیة

اف وأخذ في فتح المدارس المختلفة، وقد ترك فمثال محمد علي باشا لم یطور األزھر ولم یغلقھ، لكنھ فرض الضرائب على األوق
مؤسسة تعلیمیة لتكون عبارة عن بنیة ثبوتیة جامدة في مناھجھا وإدارتھا وخططھا الدراسیة، ثم طور ما حولھا بإنفاق األموال الطائلة 

السلف وعلوم التراث وبین وبأحدث الخبرات، والنتیجة لن تكون سوى دفع تلك المؤسسة لتصبح أوضاعھا عالمة فارقة بین ما یتصل ب
).19(ما یتصل بأوروبا وثقافتھا وفنونھا

إذن ھذه االزدواجیة كان لھا آثار على المستوى الفكري إضافة إلى عوامل أخرى ال یمكن تجاھلھا خاصة عامل االستعمار ألنھا جزء 
یولوجي المالئم في بناء المنظومات التربویة من التراكم الفكري الذي یظھر بوعي أو بدون وعي في محاوالت البحث عن البدیل االد

.العربیة لذلك نجد مفاھیم غربیة في األصل كالدیمقراطیة اللیبرالیة، االشتراكیة، وأخیرا العولمة
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إن الفكر العربي الحدیث ما ھو إال تعبیر عن بورجوازیة ناشئة ″لذالك ینظر حیدر إبراھیم إلى ھذه المسالة من زاویة سوسیولوجیة 
یفة ومحدودة القدر، وقد ولدت تابعة ولم تتخلص من تبعیتھا فھي في الواقع من خلق االستعمار الذي عجل في نشأتھا وشكلھا وضع

).20(حسب العالقة بین المستعمر والمستعمر

وتوظیفھا في بناء وإذا كان التربویون العرب والمسلمون مجبرین نتیجة االستعمار على نقل المعرفة إلى البالد العربیة واإلسالمیة 
المنظومات التربویة من خالل محاولة تكییفھا مع الواقع االجتماعي العربي واإلسالمي، لكون كل حضارة ینبغي أن تجد حقلھا 
التربوي بتوظیف تاریخھا الثقافي واالجتماعي، وسعیا لتحقیق ھذا المسعى وجد الكثیر من المفكرین التربویین في الوقت الحالي أنفسھم 

.م ضرورة الرجوع إلى الفكر العربي اإلسالمي إلیجاد فلسفة تربویة تناسب المجتمعات العربیةأما

وعند اطالعنا على الفكر التربوي المعاصر والمھتمین بالتربیة في الوطن العربي نجد الدعوة إلى ضرورة تجاوز االعتماد على 
.القیم الروحیة والدینیة للمجتمع العربيالغرب في نقل األفكار دون تكییف أو إنتاج ألفكار مناسبة مع

آن األوان للتربیة ورجالھا أن تعود وسوف یجد المتخصصون في التربیة أن كل ″وفي ھذا الصدد یرى السوسیولوجي مراد دندش 
ربوي المعاصر جدید في الفكر التربوي المعاصر لھ أصولھ في الفكر التربوي اإلسالمي ولكن الفرق كبیر بین الجري وراء الفكر الت

).21(لمجرد انھ جدید أو معاصر وبین السعي إلیھ ألنھ نابع من تراثنا ومناسب إلیدیولوجیتنا

لقد آن األوان أن نتجاوز االعتماد على األفكار والمبرھنات والنواتج التربویة التي تصلنا من الغرب ″: ویوافق ھذا الطرح حسن شحاتة
إال أننا في حاجة إلى أن نكون منتجین ومصنعین للفكر ... أھمیتھا وضرورتھا للتطور والتحدیثأو الدول األخرى األكثر تقدما، فرغم

).22(التربوي مسترشدین لخبرتنا الناجحة في التعلیم والتعلم

اث كما ینظر عبد السالم الخزرجى إلى ھذا الجانب من زاویة سوسیو لوجیة محضةاذ یرى إن سمة الخصوصیة الثقافیة لكل مجتمع تر
ثقافي یتضمن فیھ ومعتقداتھ ومبادئھ لھا تأثیر كبیر في الفكر اإلنساني وسلوكھ أو استجابة إلى متطلبات التطور ینبغي مراعاتھا أثناء 

)23(التنظیر

یة من ھذا المنطلق فان األفكار التربویة الحدیثة دخیلة على المجتمعات العربیة لكونھا بعیدة عن خصوصیاتھا التاریخیة والحضار
والبیئیة وبالتالي من الضروري تكییفھا مع الواقع التربوي في الوطن العربي والرجوع إلى التراث الفكري لالستفادة منھ من خالل 
دراستھ وبناء تصور علمي سلیم یتماشى مع التطورات العصریة دون إغفال االنتماء الحضاري ألنھ من غیر المعقول االنغالق على 

وتطور تكنولوجیات اإلعالم واالتصال، والثورة العلمیة في جمیع المیادین والنظر إلى كل جدید على انھ غیر الذات في ظل العولمة
إن صحوة التربویین وتخوفھم من . صالح بالضرورة بل یجب دراستھ بعمق وبموضوعیة وتكییفھ وفق الواقع االجتماعي العربي

ویة لھ ما یبرره خاصة في المرحلة الحالیة لكون المجتمع العربي ال یزال یعاني من الذوبان في خضم ھذا الكم الھائل من األفكار الترب
تبعیة أخري تتمثل في التبعیة الفكریة والفلسفیة، على الرغم من ثراء التراث العربي واإلسالمي في ھذا الجانب، وان لم تصل إلینا 

.ثري باألفكار التربویة المستوحاة من الشریعة اإلسالمیةنظریة تربویة بالمصطلح الحدیث فان التاریخ العربي واإلسالمي 

 ------------------------------------
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