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بقلم – علي أسعد وطفة

مقدمة:
قديمة هي قدم الزمن اإلنساني نفسه النزعة الروحية يف النظرة إىل الكون
واإلنسان ،إذ تتجلى هذه النزعة يف الشرق القديم ،وتسجل حضورها يف الفلسفة
اإلفالطونية ،وتتألق يف الفلسفات الدينية الشرقية مثل التاوية والبوذية
والزرداشتية .ويعد االتجاه الروحي يف الرتبية من أقدم االتجاهات الرتبوية يف تاريخ
الفكر الرتبوي .ومع أهمية الحضور يف مختلف املراحل الحضارية لإلنسانية فإن هذا
التيار الروحي قد شهد تراجعا كبريا يف مرحلة الحداثة والنهضة األوربية الغربية
بمختلف معانيها وتجلياتها.
وبعد غفوة طويلة يف أحضان الزمن الحداثي بدأت النـزعة الروحية يف الرتبية
تسجل حضورها امليمون ،والسيما يف السنوات األخرية من األلفية الثانية ،وقد
قوبلت هذه العودة املظفرة بدرجة عالية من الحفاوة والتكريم الذي يبديه عدد كبري
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من الباحثني واملفكرين ملرحلة ما بعد الحداثة .وهناك تنبؤات تربوية ترى بأن
النـزعة الروحية يف الرتبية ستكون إحدى أهم سمات األلفية الثالثة.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة يف هذا املستوى هو :ما مربرات هذا الحضور
املميز لالتجاه الروحي يف الرتبية ويف مجال الحياة الفكرية بصورة عامة؟ واإلجابة عن
هذا السؤال ليس على هذا القدر من الصعوبة والتعقيد ،ألن هذا الحضور املكثف
والطقوسي للنزعة الروحية يأتي استجابة للحاجات اإلنسانية املتنامية إىل إحياء
الجوانب الذاتية واألخالقية التي دمرتها الحضارة املادية ،عرب تسويق اإلنسان
واختزاله إىل أبعاده املادية املبتذلة ،وحرمانه من الطابع اإلنساني الغائي لوجوده
وكينونته .إنها مسألة البحث الفلسفي الخالق عن معاني الحياة اإلنسانية وعن
جوهرها وغاياتها.
فالكائن اإلنساني مازال يطرح تساؤالته الوجودية األبدية األزلية ،ومنها :هل
للحياة معنى؟ ما الغاية من الحياة؟ ما مآل اإلنسان بعد املوت؟ هل اإلنسان مجرد
كينونة مادية؟ أم أنه كيان روحي يف جوهره؟ هل هناك من قوى كونية عليا تحدد
مصرينا والغاية من وجودنا؟
وهذه هي األسئلة الجوهرية التي تشكل منطلق النظريات الروحية يف الفلسفة
والرتبية .وعن هذه األسئلة تسعى الروحانية الجديدة لتقديم إجابات تتسم
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بالوضوح واألصالة .ومن هنا تنطلق الحركات الروحية لتبدد الغموض الذي يلف
هذا السؤال الوجودي .وهنا يكمن هدف الرتبية الروحية يف تكييف اإلنسان مع
هذه الحقيقة الروحية التي تقيِّم على أنها حقيقة صوفية وميتافيزيائية.
تنطلق النظريات الروحية يف الرتبية من فكرة مركزية قوامها أن الحياة تمتلك
باإلضافة إىل بعدها املادي بعداً غري مادي يسمى غالباً الروح والوعي الكوني .وتركز
على مفهوم الوجود املتسـامي  ،Transcendanceأي على وجود عالم آخر علوي قدسـي
آخر يتجاوز حدود إمكانيات الب شر وطاقاتهم وهو عالم يجب أن نوا صله ونؤ صله
يف أعماق نا ووجودنا .وتؤكد هذه النظر يات باملطلق على حا لة الو حدة بني عالم
اإلنسان والعالم املتسامي ،فالحقيقية تشتمل يف ذاتهما على خصوصيتها الروحية
وهذه الخ صو صية الروحية ال يمكنها أن تكون خارجية أو متعالية كما هو الحال يف
كثري من األديان.
وتركز الروحية املعاصرة اليوم على مركزية الوعي الكوني بوصفه الشكل األكثر
سمواً وأهمية يف مجال الوعي وهو يتميز بشعور االنتماء إىل الكون بواسطة مشاعر
الفرح والسعادة وإحساس الخلود والسمو األخالقي ،إنه حالة من النشوة التي
تحدث لإلنسان على نحو مفاجئ ووقتي ،والتي حاملا تنتهي تؤدي باإلنسان إىل
حالة وعي وعرفان تبعث فيه إرادة التغيري املستمر.
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النزعة الروحية:
لعبت النـزعة الروحية دوراً كبرياً يف نشر وتعميم فكرة الثقافة الروحية يف
مواجهة مجتمع مسحور بقيمه االستهالكية ،وذلك من أجل رؤية جديدة سامية،
ومن أجل تصور جديد للعالم يستند إىل قيم روحية موجودة على مر العصور.
فالنـزعة الروحية بصورتها الفلسفية العامة تضع اإلنسان يف مواجهة التحدي
الحضاري الذي يعصر وجوده .فالحضارة اإلنسانية متشبعة باألخطاء واألمراض ألن
اإلنسان يستغرق يف طور متقدم لطموحات إنسانية بالغة األنانية.
ولذلك فإن عدداً من الباحثني يعتمدون رؤية روحية للعالم يمكنها أن تعالج
أصل املشكالت التي تعانيها اإلنسانية .فالتكوينات الصناعية التي تعتمد على
استغالل املوارد واإلنسان هي التي توجد يف أصل املشكالت الكربى للمجتمعات
اإلنسانية .لقد اعتقد الناس أن التقدم التقني والصناعي هو الحل األمثل والوحيد
ربما ملشكالت الحياة .فكل واحد منا مسحور بالتقدم الصناعي ومنوَّم بسحر هذا
التقدم التقاني الذي تشهده اإلنسانية املعاصرة .فالنموذج الصناعي يعكس ثقافة
الهيمنة؛ هيمنة اإلنسان على العالم وبالتالي فإن يتميز بالحقائق التالية التي
تأخذ صورة تحديات ومشكالت يف وجهها اإلنساني:
 -نمو وتطبيق للمنهج العلمي.
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 النظرية الوضعية للمعرفة. السيطرة على الطبيعة. التزاوج بني التقدم العلمي والتقدم التكنولوجي. تصنيع مؤسسات تقسيم العمل. هيمنة مجتمع االستهالك وأخالق العمل. إيمان بال حدود بأهمية التقدم املادي. فردانية املجتمع وتنامي أهمية املصال الشخصية. هيمنة املصال الفردية على املصال الجماعية والعامة.وتلك هي املشكالت التي تسعى النـزعة الروحية إىل إيجاد الحلول املناسبة لها.
املبادئ األساسية للرتبية الروحية:
تقيّم الرتبية الروحية بأنها ميتافيزيائية أو صوفية .وهي تطرح ثقافة وتربية تقوم
على أساس رؤية روحية للعالقات بني اإلنسان العالم .فالعالم هو حالة علوية
مقدسة ونحن نشكل جزءاً من هذا العالم ومن قيمه الروحية السامية .وألن
اإلنسان يمتلك وعياً كونياً فإن هذا يعطيه إمكانية التواصل مع الحقيقة الروحية
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غري املرئية ويستطيع أن يمارس تجربة صوفية .ويمكن أن نحدد بعض السمات
األساسية لنظريات الرتبية الروحية:
 التأكيد على أهمية التكامل بني مختلف تجليات الوجود الفيزيائية ،والعاطفية،والعقلية ،والروحية.
 التأكيد على األبعاد الروحية للحياة اإلنسانية بمختلف معانيها وتجلياتهاوأسبابها.
 تأكيد القيم املعنوية األساسية التي تتمثل يف الحب واحرتام الحياة ،ومن ثمتأصيل هذه القيم يف عمق التجربة الداخلية لإلنسان ويف أعمق طبقات الوعي
ومستوياته لديه.
 تؤكد هذه النظريات على نسق من األهداف الحياتيّة والتي تتمثل يف املشاركةالواعية يف تحقيق نماء الفرد ويف عملية تطور الجميع ،أي على نمو الفرد من خالل
املجتمع ،وتحقيق التكامل بني مختلف هذه القيم.
 كما أنها تؤكد على أهمية األهداف املجتمعية التي تتجه نحو دعم وتعزيز القدراتالكامنة واملالزمة للفرد.
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وهذا يعني أن الرتبية الروحية تنطلق على أساس رؤية فلسفية للعالم تتجاوز حدود
املفارقات والتناقضات.
يشــري إلياد ) (Eliade 1965إىل أن الحداثة الغربية تربهن عن قصــور موقفها إزاء
عدد من مظاهر املقدس .فمن الصعوبة بمكان -من الوجهة الحداثية  -املوافقة على
أن حجراً أو شـــجرة يمكن أن يكونا تعبرياً عن املقدس .وعلى خالف هذه املفارقة
ال حداث ية فإن الرو حانيني يرون أن امل قدس يمك نه أن يعرب عن نفســــه يف
تج سدات مثرية ومتنوعة  ،فالشيء يمكنه يف دورته القدسية أن يتحول إىل شيء
آخر دون أن يفقد هويته ،ويســـتطيع أن يســـتمر يف ممارســـة دوره داخل وســـطه
الكوني الشــامل  ،إذ يمكن للطبيعة أن تتكشــف عن طابعها القدســي الكلي أي
يمكنها أن تكون قدسية بالكامل كما يعتقد أصحاب النزعة الروحية.
فالرتبية الروحية تعود إىل فلسفات تاريخية اتسمت بطابع الخلود والشمول.
ويمكن أن نالحظ خيوطها يف األساطري التقليدية للمجتمعات البدائية ،وذلك يف
مختلف مناطق العالم .ويمكن أن نجد هذه األشكال املتطورة لهذه الفلسفات يف
داخل كل نسق من أنساق األديان الكربى .إن القاعدة األساسية لهذه الفلسفات
تشكل قاسما مشرتكا مع مختلف األديان منذ بداية التفكري الفلسفي.
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فالتطور يمتلك غاية بذاته وهي غاية تتأصل يف كل إنسان .ومن هذه النقطة
يبني هارمان  1972ثالثة مالحظات هامة يمكنها أن تجعلنا نفهم بوضوح هذه
النظرة السامية للكون.
 كل فرد يمكنه  -إذا شاء  -أن يصل إىل مستوى الوعي الكوني .فاإلنسان يمكنهأن يصل إىل وعي كوني وأن يمتلك معرفة أساسية للعالم والعقل اإللهي.
 إن إبداع شخص ما ونماءه ومشاركته يف عملية التطور هي ردود فعل يف النهايةتعود ما يسمى بالروح العليا.
 إن الفرضيات األساسية للعلوم الوضعية لها عالقة واحدة ومشرتكة معالفلسفات الخالدة مثل امليكانيك والفيزياء النسبية فهي تشكل جزءاً من نظرية
أكثر عمومية وشمولية وكل منهما يكمل األخرى دون تناقضات أو مفارقات.
فالفلسفات القدسية قديمة وجديدة يف آن واحد وقد ارتبطت بنظريات مثل
التسامي عند أمريسون والتطور الخالق عند بريغسون .إذ أنه يمكن اليوم تلقي
دروس يف مجال الفلسفات الشرقية حول البوذية والزرداشتية والتاويّة .وبالتالي
فإن هذه الفلسفات كانت محاصرة سابقاً ببعض الحواجز والحدود.
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وباختصـــار فإن الكائن اإلنســـاني يتميز بوعيه وبالتالي فإن هذا الوعي الذي
نجهل كليته وطاقاته يمكنه أن يصل إىل حدود الكشف والتسامي.
نظرية ماوسلو :Maslaw
شهد تفكري ماوسلو ثالث مراحل أساسية هي :املرحلة السلوكية ثم املرحلة
اإلنسانية وأخريا املرحلة امليتافيزيائية .لقد أعلن ماوسلو عن نفسه سلوكياً يف أبحاثه
األوىل ،ولكن حدث والدة طفله األول نقله من السلوكية إىل النزعة اإلنسانية يف
الرتبية .لقد فهم بعد والدة طفله األول أن الرتبية يتوجب عليها أن تعزز الحرية
الذاتية عند اإلنسان ،أي أن تمكن الفرد يف أن يصب إنسانا ،وأن تصل به إىل الحدود
العليا لنموه وتطوره .يف هذه املرحلة من تفكريه يؤكد ماوسلو أن الرتبية الداخلية
أكثر أهمية من الرتبية الخارجية التي تؤكد عملية استظهار األشياء والنصوص
والقوانني ،وهذا ما يدفع ماوسلو إىل الحديث عن املدرسة املثالية .يف هذه املدرسة
لن تكون هناك شهادات أو دروس مسبقة .فالطفل يستطيع أن يتعلم ما يحلو له،
وكل شخص يستطيع أن يسجل يف هذه املدرسة حيث يمكن للجميع أن يتعلموا
فالرتبية تصب مستمرة يف هذه املدرسة حيث يستطيع كل شخص أن يجد حاجته،
وأن يجد نفسه أيض ًا ،فأهداف هذه الرتبية تكون يف الكشف عن الهوية واكتشاف
رسالتها.
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يف هذه املرحلة كان ماوسلو ناطقاً رسمياً باسم علم النفس اإلنساني .ولكن
أعماله الالحقة بدأت تتجه إىل تجاوز هذه املرحلة نحو رؤية أكثر صوفية .لقد أدى
اتصال ماوسلو مع بعض الصوفيني إىل محاولته لتجاوز علم النفس اإلنساني أو
النزعة اإلنسانية يف الرتبية .وقد تأثر ماوسلو بقراءة اآلداب الزرداشتية وقراءة أعمال
بويك  Bukeوهوكسلي  Huxleyوأتو  Ottoوإيلياد  ،Eliadوقد ساعدت هذه القراءات
ماوسلو إىل تطوير فكره نحو مرحلته الثالثة وهي مرحلة علم نفس السمو
Transcendance

أو علم النفس الصويف كما يحب أن يطلق عليه .لقد جعل يف هذا

السياق من تصوره عن التجربة مطابقاً للمفهوم البوذي الخاص بالتأمل والصفاء.
وحاول أن يستبدل مفهوم اآلنية بمفهوم الكمال اإلنساني وحاول أيضاً أن يؤكد
على مفهوم الوعي الكوني .وكان يف سعيه هذا يصف التجربة الصوفية والدينية
ويحللها على أساس سيكولوجي .وهو يف هذا السياق يميز بني نوعني من املعارف
اإلنسانية ،املعرفة الكونية بوصفها إحساس باالنتماء إىل الكون والعالم الكلي هذا
من جهة ،ومن جهة أخرى يتحدث عن املعرفة التي تتعلق بعنصر من عناصر الوجود
والكون مثل زهرة أو فراشة وهي الحالة التي ينسى فيها العارف نفسه وينخرط يف
انفعاالت تجربة صوفية مع هذا العنصر املعريف أو مع موضوع معرفته .فالوعي الكوني
يقضي حالة من الذوبان واالنصهار بني العارف وموضوع املعرفة ،بني اإلنسان
والعالم .إنها معرفة حدسية وهنا يؤكد ماوسلو على أن هذه املعرفة الحدسية
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الصوفية إمكانية توجد عند كل إنسان بدون استثناء .إذ يمكن اكتشاف املعنى
اإللهي للعالم عرب التجربة الصوفية .إنه اكتشاف للذات نفسها وهذا يعني اكتشاف
الجوهر اإللهي يف اإلنسان ،ويمثل هذا املوضوع اليوم أهمية كبرية عند الصوفيني
األمريكيني املعاصرين والسيما عند أمريسون.
فالتجربة الدينية السامية ال توجد يف دائرة املؤسسات الدينية وذلك ألن هذه
املؤسسات تمتلك بعدها الدنيوي الحياتي .فحياتنا اليومية مقدسة وذلك عندما
نشبع حاجاتنا العلوية وعندما توجد لدينا رؤية مقدسة إىل الحياة .وهنا يؤكد
ماوسلو دائماً بأن التجربة الدينية األصلية تكون مختلفة نسبياً مع درجة التنظيم
التي تتجسد يف املؤسسات الدينية.
وهنا يحدد ماوسلو عدداً من القيم وهي قيم إنسانية تعلو على آنية الذات
اإلنسانية .وتتمثل هذه القيم يف جوهر الحقيقة ،وهي ليست مجرد أحاسيس أو
عواطف أو انفعاالت إنها قيم تعلو على الحاجات اإلنسانية بمعنى أنها قيم فوق
الحاجات مثل قيم :الحقيقة والجمال والخري والوحدة والطاقة الحيوية والجوهر
األصيل لإلنسان إنها الكمال والضرورة والتكامل والعدالة والنظام والبساطة والغنى
والرحمة واالستقالل ومعنى الحياة .فالشخص الذي يشعر السعادة يف عمله والذي
يحقق جوهره الحياتي ال يعيش ما يسمى بالتناقض بني العمل والحياة .فهو ال
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يرى بأن عمله هو تحقيق وامتداد ملواهبه وقدراته ،وبعبارة أخرى فإن التناقض بني
السعادة والعمل تختفي لصال وحدة عميقة بني الطرفني.
فالرتبية يمكنها أن تبسط وتمهد ملعرفة الذات يف دائرة االنتماء إىل العالم .فهي
تساعد اإلنسان يف االستماع إىل النداء الداخلي لوجوده ،كما تساعده على اكتشاف
معنى الحياة .واكتشاف الهوية  -كما يرى ماوسلو -هي عملية اكتشاف القدر
واملصري .والناس الذين يعيشون هذه املعرفة الداخلية يستطيعون أن يهتدوا إىل
زخم القيم اإلنسانية الخالقة .ومع ذلك يمكن القول أن هذه املعرفة الداخلية ال
تجانس بأي حال الوجودية السارترية .وبالتالي فإن الرتبية يجب أن تركز على
اكتشاف هذا الوجود البيولوجي الذاتي وتلبية احتياجاته .وهنا يجب أن تعمل
الرتبية على تأكيد حقيقة أن الحياة ثمينة جداً ،وأنه يجب على اإلنسان أن يشعر
بمتعة الحياة .ولذلك فإن النظام الرتبوي املدرسي بفنييّه وتنظيماته الحالية ال
يساعد أبداً الطالب على تذوق معنى الحياة وسعادتها .ولذلك يجب علينا أن
نعمل على رفض هذه التجربة املدرسية كما يقول ماوسلو ،وهذا يعني أن تقنية
التوسط والتأمل الروحي يجب أن تأخذ حضورها يف داخل الرتبية والتجربة
املدرسية .فاملعلم يجب أن يكون على درجة قصوى من الوداعة واالنفتاح ،ويجب
عليه أن يمتلك رؤية إيجابية عن الطالب ،عليه أن يساعد الطالب على أن يكتشف
نفسه .وعليه أيضا أن يساعد يف إشباع احتياجات الطالب النفسية األساسية وأن
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يحقق له األمن ،ويعزز لديه اإلحساس باالنتماء والحب واالحرتام والتقدير .أن
الطريقة األمثل لعملية التعليم هي أن نعمل على تنمية مواهب الطالب ،والسيما
املعرفة الحدسية التي تمكنهم من إدراك العالم .والطفل يجب أن يحظى بهذه
التجربة التأملية التي تمكنه من معرفة حقيقية بالزمني والخالد يف أن واحد ،وعليه
أن يدرك األشياء يف أبعادها الدنيوية واملقدسة .باختصار يتوجب على الرتبية أن
تعزز عند األطفال والناشئة معرفة بالكائن اإلنساني عينه يف عالقته مع الوجود
الكوني بشموليته وطليته.
نظرية هارمان Harman
يقدم هارمان  Harmanتصـــورا للمعرفة اإلنســـانية بوصـــفها رؤية ميتافيزيائية
للحياة .فاملعرفة داخلية ولي ست خارجية حيث تلعب التجربة الذاتية دورا حا سما
يف عملية املعرفة يؤدي إىل هدم الحدود التقليدية الفاصــلة بني العلم والدين .وهذا
يعني أن هارمان ومن يذهب مذهبه يعطون أهمية كبرية للتجربة الذاتية قياســـاً
إىل التجربة املوضوعية.
العلم انتقائي بمناهجه ،وبالتالي فإن التجربة املضبوطة ليست هي الوسيلة
الوحيدة من أجل الوصول إىل املعرفة وهنا يمكن اللجوء إىل التأملية كوسيلة معرفية
هامة .والتأمل يأخذ صورة نموذج جديد للمعرفة يتميز بانفتاحه على كل محاولة
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تنظيمية للتجربة الذاتية .فالعلم ال يقوم على أساس التناقض بني املالحِظ
واملالحَظ أو بني الباحث وموضوع بحثه ،فهو يحاول دائماً أن يعزز الثقة والتعاون
والسيما يف حقل البحث الجمالي .والعلم يبحث عن الحيادية واملوضوعية ويؤكد
معايري أخالقية مرتبطة بالحياة اإلنسانية .والعالم يحاول أن يحقق املصالحة بني
تناقضات تمثل بني ازدواجيات قيمية :الحرية يف مواجهة الحتمية ،واملادية يف
مواجهة املثالية ،والعلم يف مواجهة الدين.
ولكن النموذج املعريف الجديد يؤكد دور مختلف مستويات الوعي .وهذا
النموذج امليتافيزيائي يعزز رؤية كلية شمولية للتجارب اإلنسانية املختلفة مثل
اإلبداع والحدس والتصوف والتجربة الدينية والظواهر الفيزيائية.
االسرتاتيجية الرتبوية التي يطرحها هارمان:
يرى هارمان أنه يتوجب على الرتبية الجديدة أن تركز على الجانب الروحي،
وهذا يعني أنه يتوجب عليها أن تبحث يف املطلق وأن تعتمد تكنولوجيا جديدة
قادرة أن تعزز مسرية البحث عن املطلق ،وأن تؤكد على وجوه املعرفة املختلفة.
فالرتبية وفقاً لهارمان يجب أن تكون يف خدمة الفرد وأن تسم له يف إدراك عميق
لتجربته الداخلية وأن تسم له بالخروج من قوقعته.
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ومن زاوية أخرى ،يتوجب على الرتبية أن تؤكد على الشكل األعلى للمعرفة
اإلنسانية .ويستند هارمان إىل معطيات ودراسات مفكرين مثل ايكهارت وهوكسلي
وأفالطون الذين يتحدثون عن البعد الواحد لحياتنا اليومية وتصوراتها الخاصة
باألشياء .ويصف لنا هارمان ثالثة مستويات من املعرفة:
 -1املعرفة الحسية السمعية.
 -2املعرفة عرب املفاهيم.
 -3عالم ما فوق املفاهيم .وكل مستوى من هذه املستويات يشتمل على سابقة.
فاملستوى الثاني يستكمل عيوب املستوى األول ويعطينا معنى وداللة التنوع
العبثي للعالم الحسي .وهذا األمر نجده يف املستوى الثالث الذين يبني لنا أن
الحدود الحسية الحرفية للذات ليست غري خرافة خالصة كاملة.
وهنا أيضاً يعتمد هارمان على نظرية بويك  1901فيما يتعلق بالوعي الكوني
الذي يشكل أحد مستويات الوعي العليا .وهنا نجد بأن تصورات الحياة والنظام
والعلم تتكامل يف نسق ذكاء ال حدود له وذلك يف إطار سمو أخالقي ويف مجال
إحساس بالفرح ال حدود له .وهذا يعني معنى الخلود والالفنائية أو وعي الحياة
الخالدة.

16

نقد وتنوير -مقاربات نقدية في التربية واملجتمع  -إصدارات خاصة – االصدار  –100إبريل /نيسان 2015 -

وأخرياً يرى هارمان أن النشاط الرتبوي هو تكنولوجيا تمكن اإلنسان من
ممارسة وظيفته الفلسفية املثالية الوجودية .والجدول التالي يربز بعض عناصر هذه
التكنولوجيا الرتبوية ونتائجها.
التكنولوجيا الرتبوية امليتافيزيائية
عناصر التكنولوجيا الرتبوية

نتائج

توسط ،يوغا ،تنويم مغناطيسي تنويم ذاتي

معرفة األبعاد الروحية لألنا السامية.

نشاطات حسية حركية

الوصول إىل النشوة واالنفعاالت والجمال.

ممارسة الوعي الذاتي ،التأمل الذاتي ،العالج

اإلحساس بالكرامة ،االنفتاح على اآلخر.

الجماعي

استجابة عفوية للتجربة والتعبري عن الذات،

جماعات تربوية ،العالج الكلي الجشطلتي

سيكودراما

االستقالل الفردي ،معرفية االنفعالية.
تحرير املشاعر من الذنب والقهر الراسخ يف التجربة
الدينية ،اإلحساس بالذنب أو تجارب الحياة.
تحرير الذات من الضغط واإلكراه.

نشاطات مسرحية
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فتنظيم النشاطات الرتبوية يجب أن يتمركز حول شخصية الطالب .وهدف
هذه النشاطات هو تعزيز نمو وازدهار الفرد .وذلك ألن املحور األساسي للرتبية هو
الطالب وهو وحده يمكنه أن يحدد اتجاه وغاية الرتبية املنشودة .فهو يختار الرتبية
التي يعتقد بأنها تساعده على تطوير ذاته وإمكانياته .وهو وحده الذي يستطيع
أيضاً أن يصح سلوكه الخاطئ .أما املعلم فيجب عليه أن يكون يف خدمة الطالب،
وأن يساعده مهما تكن متطلبات ذلك على تحقيق نمائه املعريف والعاطفي.
نظرية ليونارد Leonard
يرى ليونارد أن النظام الرتبوي الحالي يعيق عملية الرتبية الحقيقية .فالرتبية
الســــائدة تمارس التنويم املغناطيســـي على الطالب لغرس القيم االجتماعية
الســــائدة التي تقتل لديهم كل إمكانية للنقد والحرية .فال يوجد عند الطالب
واألطفال اليوم ،يف ظل الرتبية السائدة ،غري أوهام التعلم ،وهم بجلوسهم يف الفصل
يتكون لديهم انطباع العمل وتعلم النظام واألدب الشخصي .فالتعلم الحالي يولد
عند الطالب الروح الســـلبية وروح الالمســـؤولية واالتكال .وبالتالي فإن املعلم يف
هذا النظام ليس إال عبدا يعمل على اســـتمراريته وديمومته دون اعرتاض .وهنا
يطرح ليو نارد نو عاً جد يداً من الرتب ية تعت مد م بدأ الح ياة واإلحســــاس بمت عة
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الحياة .وهو يف هذا الســياق يقدم نظرية تأخذ مكانها بني النظريات الروحية عند
كل من ماوســـلو وواتس  .Watlsكريشـــناموري  Krishnamurtiوروان  .Rowanوهنا
يؤكد ليونارد على الشــرط الطبيعي لإلنســان والتكوين الداخلي االنفعالي الذي
يتمثل يف الســـعادة والفرح .فاإلنســـان يف حالته الطبيعية يشـــعر بأنه يمتلك قوة
نشـــوة داخلية ،ولكن قوة خارجية تأخذه من ذاته تدفعه خارج هذه الذات وتحرمه
من أجمل وأ سمى شعور إن ساني يتمثل بحالة االفتتان والن شوة وال شعور العارم
بعظمة الحياة ونشوتها وجمالها.
ونشوة الحياة هي الحالة التي يشعر فيها املرء بحالة من التواصل والتوحد مع
الوعي الكوني أو الروح الكونية .وهو عندما يصل إىل هذه الحالة فإنه يتحرر من
إكراه مركزية الذات والضياع الدنيوي ،وينطلق نحو رؤية كونية ،وهو يف هذا املستوى
ليس مركزاً للكون بل ينسى مشكالته الصغرية اليومية واملنزلية من أجل الوصول
إىل حالة كونية متناهية الجمال ،إىل بهجة روحية عظيمة تمتلك سحرها ووقع
جمالها وروعتها ،إنها حالة الوجد التي يغذيها الصوفيون يف تجارهم الروحية
والصوفية.
هذه الرؤية الجديدة للحياة التي يقدمها هارمان تقود بالضرورة إىل تصورات
روحية للعملية الرتبوية .فهو يبحث عن تربية فرحة خالقة بعيدة كلياً عن صورة
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العنف التي تحيط باملدرسة الحالية .فالرتبية الروحية هذه تسم لنا بإعطاء
األطفال أجمل لحظات وجودهم وحياتهم وهم يف غمرة التعليم والتدريب ،إنها
تربية تحقق املصالحة الحقة بني العمل واالنفعاالت .وهذه الرتبية كما يؤكد ليونارد
تستند إىل أسس صوفية وإىل مقدمات علم النفس اإلنساني والروح الفلسفية
الشرقية.
فالصوفية التي تشكل األساس الروحي للرتبية عند ليونارد هي عقيدة روحية
تسعى إىل تحقيق الوحدة بني اهلل والعالم واإلنسان .وهــذا النوع من التفكري
يأخذ أســماء شــتى وفقاً لتعدد الفلســفات واألديان والعقائد .ولكن هذه املعرفة يف
النهاية تعتمد على تجربة واحدة هي التجربة الحدســـية امليتافيزيائية والصـــوفية
حيث النشــوة اإلنســانية التي يصــعب تفســريها أو شــرحها ألنها حالة صــميمية
داخلية يف عمق الشخصية اإلنسانية.
يجب على الرتبية كما يرى ليونارد أن تنجز هدفني أساسني:
املهمة األوىل :وتتمثل يف تحرير األطفال من أعباء الحياة اليومية ،التي يمكنها أن
تضعف لديهم إمكانيات التعلم وتحقيق االزدهار ،ثم إجراء تحويل جوهري يف بنية
النظام املدرسي وكيفياته وهذه املرحلة من التحرير صعبة ولكنها جوهرية .ومن ثم
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التحرر من روتني التفكري والعمل على تغذية التفكري املبدع وذلك يحتاج إىل جهود
كبرية.
امله مة ال ثان ية :الع مل على تمكني ال طا لب من تطوير إم كان يا ته ا لداخل ية
وتنظيم طاقاته الروحية باتجاه بناء معنى جديد لروح املســؤولية الكونية ،وتكوين
املعرفة الحدســـية التي تســـمى غالباً بالحكمة .يجب على الطالب هنا أن يتعلم
كيف ينظم حياته على أســاس املبادم مثل :املشــاركة واإلبداع ،واملحبة ،والتعاون،
والكرم ،واالنفتاح .وبالتالي فإنه يف كل األحوال يجب على الطالب نف سه أن ينظم
عملية تعلمه وفعالية تربيته.
إن األعمال الصوفية تمثل نوعاً من االسرتاتيجية الرتبوية التي تعزز ما يسمى
برتبية النشوة الروحية السامية .فالتأمل تجربة تساعد اإلنسان على امتالك
وحدته الكونية بعد حالة انفصال بدأت مع والدته ،إنها حالة تتم فيها الوحدة بني
جانبني هما الشعور والالشعور .والشعور هو العنصر الذي يظهر حالة االختالف
والتفرد والفردانية يف الشخص.
أما الالشعور فهو العنصر الذي يوحد اإلنسان مع الكون .ولذا فإن الوحدة بني
هذين الجانبني عرب عملية التأمل تشكل املبدأ األساسي الذي تستند إليه الرتبية
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عند ليونارد .فالتكامل بني الشعور والالشعور يغني الشخصية ويضع الفرد يف نسق
وعي جديد بالسمو والعظمة الروحية.
والتأمل يف نهاية املطاف يقود إىل إلغاء االختالف والتناقض .وهذه املرحلة من
التكامل والتفاعل تؤدي إىل حالة من التحرر من مختلف أشكال التناقضات التي
يعيشها املرء يف حياته اليومية أو يف داخله وهنا يف هذه الحالة تغيب هذه املفارقة
بني املوضوع والذات وتنتهي حالة االنشطار يف التفكري والعقل.
فالرتبية املثالية تهدف إىل تحرير اإلنسان من التمزق والتناقض والصراع ،وهي
الحالة التي توجد بني اإلنسان والعالم وذلك من أجل تحقيق وحدة الكائن
اإلنساني .وهنا يجب علينا أال ننسى أن هذه التناقضات واالنشطارات توجد يف
أصل الجهل واملرض والقلق.
فالرتبية يجب أن تكون صوفية هذا ما يؤكده ليونارد يف فلسفته الرتبوية هذه.
الرتبية يجب أن تكون محررة ( عامل تحرير ) يدفع اإلنسان خارج تناقضاته
الجوهرية .تربية مشبعة بالطاقة والفرح والنشوة وهي تربية تؤدي يف نهاية املطاف
إىل والدة كائن إنساني جديد يف داخل كل فرد وإنسان وإىل بناء عالقات إنسانية
جديدة ذات طابع كوني مع العالم.
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نظرية فريغسون :Ferguson
تقرتح فريغسون تربية سامية ضرورية لعملية التجديد الروحي اإلنساني .هذه
الرتبية كما يؤكد فريغســـون تقوم على رفض التصـــور الحالي للرتبية الســـائدة.
فالرتبية القائمة هي تربية بريوقراطية تســـعى ألن تكون صـــحيحة أكثر منها
مفتو حة .وا ملدارس ال قائ مة ليســــت ســـوى أدوات رؤ ية خاط ئة ومقطو عة عن
الحقيقة .فهي تضـــع التجربة اإلنســــانية واملعرفة يف قوالب املواد واملقررات وهي
بذلك تحدث قطيعة مع املعرفة والعلم .هذه الرتبية تعيق عملية نماء الشـــباب
والطالب وازدهارهم .فالشـــباب يعانون من االختناق يف كل يوم ،وأنه ملن املؤلم
جداً حتى مجرد التفكري فيما يعانيه هؤالء الشباب يف دائرة نظامنا التعليمي الذي
يمنع كــل أشـــكــال اإلبــداع واالبتكــار والنمو .والنــاس كمــا يقــال يختلفون عن
الحشـــرات ألنهم يبدؤون فراشـــات وينتهون إىل شـــرانق .والرتبية املثالية التي
تطرحها فريغسون تتحدد بالسمات التالية:
 الرتبية املثالية يجب أن تعطي لكل من يرغب بها ،ولذا فهي ال ترتبط باملدارسمع ذلك يمكن أن تقدم يف دائرة املدارس الحالية.
 تنطلق هذه الرتبية من حاجات الطالب ورغباتهم ،وهي تجعل التعليم مرحاًوممتعاً وعلى صورة تجربة ذاتية داخلية تسمو بالنفس واإلنسان ،فهي تشجع
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الطالب أن يكون يقظاً ومستقالً ومتسائالً .وأن يكون مستشرفاً للواقع والتجارب
الواعية ،وباحثاً عن معنى الحياة وعن الحدود الخارجية ،وقادراً على وضع الحدود
وتأكيد عمق الذات اإلنسانية.
فالرتب ية امل ثال ية ي جب أن تؤ كد األب عاد املتنو عة للمعر فة ،وهي تختلف مع
التنظري التقليدي املعروف حول مضــــامني املواد الرتبوية ،وتقســـيم املواد والربامج
وتوزيع الطالب وف قاً ألع مارهم .إن ها تؤ كد على أهم ية الرحالت ا ملدرســـ ية يف
الطبيعة واألرياف ،وعلى أهمية الزيارات الخاصة.
هذه الرتبية ال تؤكد أهمية اكتساب املعلومات بل تؤكد على أهمية التعلم
الذاتي والتدريب على ذلك ،إنها تؤكد أهمية القدرة على طرح األسئلة ،وقدرة
الطالب على إيجاد املعلومات وتنظيمها وتنسيقها ،ومن ثم أهمية اإلطالع على
جوانب جديدة يف مجال املعرفة .إنها تؤكد أهمية التحليل والتفكري النقدي والتفكري
االسرتاتيجي بعيد املدى ،كما تؤكد أهمية العمليات املعرفية يف التبصر والتحليل
والحدس .فغياب املعرفة الحدسية يعني أننا نعيش يف الكهوف املظلمة كما يقول
فريغسون.
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إن أي فت عقلي وأي خطوة باتجاه األمام يف التاريخ ارتبطت بمعرفة عقلية ناجمة
عن دماغ صحي ومبدع ،ومن هنا يتوجب علينا أن يعتني بتنمية الدماغ وملكة
التفكري عن طريق الرتكيز وتوجيه الحواس واملشاعر.
وهذه الرتبية ال تفرض على مريديها عملية التعليم والتدريب ،إذ يجب على
املعلم أن يحرتم استقاللية الطالب دون ضعف يف الشخصية ،وهنا تؤكد فريغسون
 1978بان التعليم املفتوح يساعد التلميذ على كشف بنية األشياء وعالقاتها .إنها
توقظ فيه إمكانيات إبداعية جديدة إنها مولدة لألفكار ،وتعمل على بناء أبناء أقوياء
فاعلني يف املجتمع .وتنتهي نظرية فريغسون إىل أن املدرسة ال يمكنها أن تحقق
نجاحاً بمفردها بل يجب أن تعزز جهود املدرسة بجهود املجتمع والبيئة كما كان
يحدث يف عهد أفالطون .إن القالب الرتبوي الذي يتشكل ثقافياً يمكنه أن يكون
مصدراً تربوياً لإلبداع وذلك من أجل الوصول إىل الروح السامية للذات.
نظرية فوتيناس :Fotinas
يقدم لنا فوتيناس نظرية تربوية ميتافيزيائية يف عدد من الوثائق الرتبوية أهمها
تاو الرتبية

leTao de l'éducation

عام  .1990ومن منطلق تأثره بالتقاليد اإلسالمية

والبوذية والهندوسية يعمل فوتيناس على بناء نظرية تربوية ميتافيزيائية أو مثالية
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وهو يعرف هذه النظرية بوصفها مجموعة من العوامل التي تعمل على تطوير
اإلنسان وتحقيق ازدهاره وتكامله على أساس إنساني.
وباعتماد نمط التاوية يحدد نوع الرتبية املطلوبة .وهو يف هذا االتجاه يهاجم
الرتبية أحادية الجانب التي تجعلنا عارفني ولكنها تبعدنا عن املعرفة الحقيقية .وهو
يف مقابل ذلك يقرتح هذه الرتبية التي تعنى باإلنسان وبالجانب الروحي فيه.
فالرتبية السائدة ليست برتبية بل تقف ضد الرتبية الصحيحة .إن الرتبية الحقيقية
تنبع من داخل الفرد وتولد من أعماقه.
نظرية كريشنامورتي :Krishnamurti
تنطلق نظرية كريشنامورتي من أهمية نقد املجتمعات املعاصرة ،حيث نجد
زخماً من النقد الذي يوجهه كريشنامورتي إىل املجتمع والتكنولوجيا والسلطة
والتطرف الديني .فالزعماء يكتفون بتحديد ما يجب تعليمه ،وما يجب فعله ،ولكن
عندما يتعلق األمر بتحقيق ذلك فإنهم يهربون من هذه املواجهة ،إنهم يعملون
فحسب على تعزيز سلطاتهم ولذلك فإنهم يقضون وقتهم يف تقدير قوتهم وقوة
أتباعهم.
ويؤكد كريشنامورتي يف جانب آخر من نظريته على أهمية الحرية الداخلية
وعلى الحب واالحرتام والجمال والرحمة .وهنا يؤكد أن الخري املطلق يتمثل يف عدم
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الفصل بني الخري والشر .فاإلنسان الجيد هو إنسان بكليته ال يمكن لنا تقسيمه.
ويؤكد أيضا يف هذا السياق على أهمية الجمال والفطنة .إذا كنت فإذا كنت عاشقاً
لشيء فإنك أبداً ال تحتاج إىل أن تثار أو أن يولد لديك الشوق إليه ،فالعشق يحرق
بذاته كالنار ،وهو يتعلق بشخصية اإلنسان وإرادته ال بشيء آخر.
خالصة:
هذه النظريات الروحية املختلفة التي سطرها كل من كريشنامورتي وفوتيناس
وهارمان وليونارد تؤكد جميعها على أهمية ردم الهوة الفاصـــلة بني اإلنســــان
والعالم ،وذلك ألنهما  -كالهما اإلن سان والعالم  -ي شكالن وحدة ال يمكن الف صل
بينهما .فاإلنسان يشكل قطبا وجوديا للعالم وجزءاً حيويا يف بنية هذا الكون .وهنا
فإن العالقة بني اإلنسان والعالم تأخذ بعدين أساسيني:
يتمثل األول يف أنه ال وجود لحقيقة خارج نطاق العالم ،وال توجد حقيقة أبداً
مســـتقلة عن اإلنســـان كي يرى كريشـــنامورتي ( .)1970وال أهمية هنا ســـوى
لإلنســـان يف دائرة عالقاته مع اآلخر املطلق .فالعالم ليس ســـوى نحن كما يقول
باريري.
أما البعد الثاني يتمثل يف العالقة مع الروحي والصويف ،وهذا يعني حدس
الوحدة التي توجد يف أعماق الروحانية .فالوعي الكوني يوجد يف أعماق التجربة،

27

نقد وتنوير -مقاربات نقدية في التربية واملجتمع  -إصدارات خاصة – االصدار  –100إبريل /نيسان 2015 -

وهذا ما يطلق عليه أحياناً الذاتانية الخالصة وذلك عندما تنفصل هذه التجربة عن
السمات الفردية للوعي .فاألنا يف هذه الحالة يختفي يف غمر التجربة الكلية ويف
دائرة عالقة اإلنسان بالعالم .وبالتالي فإن سمو األنا يكمن يف املعرفة الذاتانية
الروحية.
فالرتبية املثالية تسعى إىل تحرير اإلنسان من حالة االنشطار بني املوضوع
والذات ،بني اإلنسان والعالم ،وذلك من أجل تحقيق الوحدة إنها تشمل عمليات
متعددة أهمها :اإلصغاء ،الحدس ،الحب ،واالنفعال وموهبة الذات والطاقة الروحية،
هذه جميعها تقود اإلنسان إىل حالة من النشوة والفرح وإىل سعادة إنسانية كونية
كربى كما يعلن ليوناردو واتس .فالنشوة الحب والتوجد والتوحد هي سمات أصلية
ورائعة للحياة وعلى اإلنسان أن يتزود من العطاءات الخالقة لهذه الحياة يف مسار
نمائه وحركته الوجودية.
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