
 

 

 "غارودي"رجاء عند والتعليم التربية وبناء اإلنسان: قراءة في فلسفة التربية 
 د.طوطاو الشريف

 جامعة خنشلة
 ملخص البحث:

ويعترب التعليم من  من سلتلف جوانبها،دورا فعاال يف بناء اإلنساف، حبيث تساىم يف تكوين شخصيتو إف للًتبية      
فإف أي خلل يف  ،من ذلك وانطبلقامنظومة متكاملة،  معا ي، حبيث يشكبلفالوسائل األساسية دلمارسة الفعل الًتبو 

فقد حرص الفبلسفة منذ القدًن إذل يومنا ىذا على  ،ولذلك ،اإلنساف من شأنو أف يؤثر تأثَتا سلبيا يف بناءىذه ادلنظومة 
 ، ومن أبرز ىؤالء يف عصرنا "رجاء غارودي".اإلىتماـ دببحث الًتبية

مشروعو الفلسفي لنقد النموذج احلضاري الغريب مبينا دوره يف أزمة اإلنساف ادلعاصر، ويف ىذا  "روديغا"لقد كرس     
باعتبارىا عنصرا يف ىذا النسق  كاشفا عن مواطن اخللل فيها، والتعليميف الًتبية  الغربيةاإلطار وجو نقده للمنظومة 

، ومن شبة، فقد حاوؿ تقدًن مشروع بأنسنة الًتبية، الذي يشكل  نصطلح عليو ىو ماو ، بديبل تربويا ااحلضاري ادلأزـو
يف الًتبية  "باولو فريري"يف ىذا ادلشروع الًتبوي كثَتا من آراء  وقد استلهم، عند غارودي جزءا من مشروع أنسنة احلضارة

  ائي.والتعليم، ويف ىذا ادلقاؿ سنتناوؿ بعض معادل ىذا ادلشروع بشقيو التفكيكي النقدي والًتكييب البن
 

L’éducation et la construction de l’homme : lecture dans la philosophie de l’éducation et de 

l’enseignement chez Roger Garaudy 

 

Résumé : 

 

     L’éducation joue un rôle primordial dans la construction de l’homme de car elle participe 

activement dans la formation de la personnalité et ce sur le plan intellectuel, social, politique, 

économique, culturel et même physique. L’enseignement est considéré comme l’outil essentiel pour 

l’exercice de l’acte éducatif de façon que les deux (l’éducation et l’enseignement) constituent 

ensemble un système complet, et partant de là toute défaillance dans ce système peut influencer 

négativement  la construction de l’homme. De ce fait les philosophes, depuis la nuit des temps 

jusqu’à nos jours, se sont intéressés au volet éducatif et parmi les  philosophes contemporains on a 

Roger GARAUDY. 

     Roger GARAUDY a réservé son projet philosophique pour critiquer le model culturel 

occidental, montrant son rôle dans la crise de l’homme moderne. Dans ce cadre il a orienté sa 

critique envers le système  éducatif montrant ses failles étant donné que l’éducation et 

l’enseignement  constituent  un élément  dans ce système culturel défaillant. De ce fait  il a essayé  

de présenter un autre projet éducatif que nous pouvons nommer « humanisation de l’éducation » qui 

constitue une partie du projet  « humanisation de la culture » de GARAUDY. Ce projet éducatif  a 

beaucoup influencé PAOLO FREIRE  dans l’enseignement et l’éducation.  

      Dans cet article nous essayons de voir quelques points de ce projet dans ces deux volets 

dissociatif –critique et constructif-constructiviste.           
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 تمهيد
وتراعي ربقيق أىدافو ومقاصده، وىذا  ويقـو عل فلسفة معينة يف الًتبية والتعليم تدعم أسس مشروع سياسيكل إف     

يوجد إذف تعليم زلايد فهو إما  تعليم عملية سياسية كما أف السياسة عملية تربوية، فبليعٍت، كما قاؿ باولو فريري: "أف ال
ينتقد ادلنظومة الغربية يف الًتبية والتعليم مبينا ) )غاروديروجيو ، وانطبلقا من ىذه ادلسلمة فإف )1(للقهر أو للتحرير"
مسؤولية األزمة اليت تعاين منها احلضارة ادلعاصرة، ارودي غػلملو الثقايف الغريب، الذي  السياسي و  ربيزاهتا إذل النموذج

، كل عنصر فيو لو عبلقة بالعناصر األخرى. حضاري ، فنحن إذف إزاء نسقومن خبلذلا اإلنساف ادلعاصر وتأسيسا  متأـز
 الًتبية والتعليم، فيو ذباوز ادلنظومة الغربية يف ىللًتبية والتعليم يراع بديل ظلوذج، فقد حرص غارودي على تقدًن على ذلك

 ينظر لو. ويسد النقائص والثغرات، وذلك دبا ؼلدـ ادلشروع احلضاري اإلنساين البديل الذي
إدراكا منو دبا تلعبو منظومة الًتبية والتعليم يف بناء اإلنساف واحلضارة، فأي خلل  ،ويأيت اىتماـ غارودي هبذا اجلانب     

بل واحلضاري حىت، طادلا أف كل نظاـ تربوي تعليمي  االجتماعيفقداف التوازف يف ىذه ادلنظومة من شأنو أف يؤدي إذل 
، ودبا أف غارودي يرـو من فلسفتو ربقيق مشروع ثقافيةيضع نصب عينيو ربقيق أىداؼ اجتماعية واقتصادية وسياسية و 

ضروريا يف أي نسق حضاري  باعتباره عنصراالًتبوي مقدوره إغفاؿ أو ذباوز ىذا ادلنظور يف ، فلم يكن إنساينحضاري 
 متكامل وإال كانت ثغرة يف مشروعو. ومن ىنا نتساءؿ: 

الًتبوي ػ ماىي طبيعة ادلنظومة الغربية يف الًتبية والتعليم؟ وماىي اعًتاضات غارودي عليها؟ وماىي أسس مشروعو  
 دلنظومة الغربية يف الًتبية والتعليم؟. البديل؟ وماىي أبعاده اإلنسانية واحلضارية؟ وإذل أي مدى يف إمكانو ذباوز أزمة ا

 والتاريخي السياق الفكريفي  ـ 1
     ، طابع إنساين يكوف بديبل للنموذج احلضاري الغريب  كما قلنا، ربقيق مشروع حضاري ذو إذا كاف غارودي يرـو

ف تصوره دلنظومة الًتبية والتعليم ، فإبالنظر إذل األزمة اليت يعاين منها اإلنساف الغريب ياالذي رأى فيو ظلوذجا ال إنسان
كانت فلسفتو الًتبوية   ومن ىنا ذات بعد إنساين،تربوية وتعليمية وضع تصور دلنظومة زلاولة من  ،ينطلق من ىنا، أي

كما  ، دبعٌت، تعليما للتحرير وليس تعليما للقهر،(2)كيف ننشئ تعليما ذا طابع إنساين؟ تتمحور حوؿ السؤاؿ التارل:
 و فريري". يقوؿ "باول

يف أف نظاـ الًتبية والتعليم الغريب  PAOLO FREIREمع "باولو فريري" كذلك   و "إيفاف أليش" مع "غارودي" يتفق   
، وبالتارل، فإعادة اليت تتجلى يف ما يعانيو ىذا اإلنساف من أشكاؿ القهر واالغًتاب ادلعاصر قد ساىم يف أزمة اإلنساف

اصة خبو  ،"إيفاف أليش" أف مشكلة اإلنساف احلديث حيث يرىرة على ىذا ادلستوى، بناء اإلنساف وربريره يقتضي ثو 
تعلم اإلنساف كيف ؼللط  أضحت ،يف نظره ،تكمن يف النظاـ ادلدرسي، ذلك أف ادلدرسة ،اإلنساف يف احلضارة الغربية

عليم وبُت الدبلوما]الشهادة[ والكفاءة، بُت العملية الًتبوية وزلتواىا وبُت التدريس والتعليم وبُت التقدـ يف الدرجات والت
ينتقد "باولو  ،ومن جهتو .(3)وأصبحت اخلدمة نتيجة ىذا اخللط يف نظر اإلنساف احلديث أىم من القيمة ذاهتا"

فإف مشروعو الًتبوي البديل )الذي يشكل أحد روافد  ة،النظاـ الًتبوي والتعليمي السائد يف رلتمعو، ومن شب ()فريري"
 ،وىو مايسميو بًتبية ادلقهورين ،ًتبوي عند غارودي(، يقـو على تصحيح األسلوب السائد يف الًتبية والتعليمالفكر ال



 

2 

 

"لقد استطاع باولو فريري ...أف يصحح أسلوب تعليم األميُت بطريقة تعترب إضافة حقيقية إذل تلك العملية، ذلك أف 
هم من نقد أوضاعهم اإلجتماعية ويصبحوف بو قادرين على ازباذ الرجاؿ يبدأوف خبلؿ تعلمهم القراءة إدراكا ذاتيا ؽلكن

ادلبادرة اليت تساعدىم على تطوير اجملتمع الذي أنكر عليهم حقهم يف ادلشاركة. وىكذا اكتسب التعليم مرة أخرى قوتو 
 العادلي )الكوين(،رغم أف مشروع فريري الًتبوي ينطلق من واقعو احمللي إال أف ذلك الينفي عنو طابعو و . (4)البناءة"

سواء كاف يف العادل ادلتقدـ أو يف  ،أينما كاف واإلستيبلبالذي يعاين القهر  اإلنسافىو ذلك  هادلقهور عند اإلنسافف
على العادل الفقَت فحسب بل ذباوزتو إذل العادل الغٍت ، ومن ىنا تأيت أعلية فلسفتو الًتبوية، فهي ال تقتصر العادل ادلتخلف
اليت دل تعد مقصورة على العادل الفقَت وحده بسبب  االستيبلبىي قضية  القضية األساسية اليت يعاجلها أيضا، ذلك أف
 . (5)واختبلؼ درجاتو وتأثَته بل وأسبابو أيضا االستيبلبتنوع أشكاؿ 

الذي يعيد "ىو ذلك التعليم  ، وتأثر بو غارودي يف فلسفتو الًتبوية،"فريري"الذي نظر لو  ،إف تعليم ادلقهورين    
ؼلل بقدرة اإلنساف على أف ؽلارس وجودا بشريا متكامبل،  االستيبلبللمستلبُت إنسانيتهم الضائعة، ذلك أف 

يدؿ على حقيقة ادلقهورين بل يدؿ يف نفس الوقت على حقيقة القاىرين الذين ػلولوف دوف أف  ال ،يف نظره ،واإلستيبلب
يقوؿ: "إف تعليم ادلقهورين ىو أداة نقدية يكتشف هبا ويف ذلك ، (6)كاملة"ؽلارس أولئك ادلستلبوف حريتهم اإلنسانية ال

البعد اإلنساين دلشروع  يتضح من ىناو  ،(7)"ريهم كضحايا للنزعات البلإنسانيةادلقهوروف حقيقة أنفسهم وحقيقة قاى
بعاد اإلنسانية دلشروعو ر إذل األالًتبوي ادلتمثل يف تعليم ادلقهورين، وىو ماجعل غارودي يتأثر بو، بالنظ "باولو فريري"

وقبل أف ضلدد أسس مشروعو الًتبوي اإلنساين، من الضروري أف نبُت أوال مظاىر التأـز يف ادلنظومة الغربية  .الفلسفي
يف منظور غارودي، وىو ما ؽلثل اجلانب النقدي والتفكيكي يف فكره الًتبوي، قبل أف نعرج على اجلانب للًتبية والتعليم 

   . يف الًتبية والتعليم ي والًتكييب الذي ؽلثل مشروعو البديل الذي يقًتحو لتجاوز أزمة ادلنظومة الغربيةالبنائ
 أزمة المنظومة الغربية في التربية والتعليم  ـ 2

ذج للنمو  انعكاسا للنموذج السياسي الغريب والذي ؽلثل بدوره يرى غارودي أف منظومة التعليم يف الغرب سبثل انعكاسا    
أو  )برامج التعليم(،ادلناىج التعليمية، أو على مستوى احملتوىذلك سواء على مستوى الوسائل و الغريب، ويتجلى الثقايف 

ورغم أف ىذه ادلنظومة قد شهدت إصبلحات عديدة، على غرار  أو على مستوى أبنية التثقيف، ،على مستوى األىداؼ
دل تؤد  فهي ،اإلصبلحاتإال أف غارودي ينتقد ىذه  شاىدا آلرائو، اليت يتخذىا غارودي مثاال و  ما حدث يف فرنسا،

دل تتعد الًتميمات، حبيث أهنا دل سبس البٌت األساسية دلنظومة التعليم، إذ كانت ىذه  ة، ألهناإذل ذباوز األزمة القائم
: يوضح ذلك قولو ،(8)أزوما، الذي يعتربه غارودي ظلوذجا ماإلصبلحات يف إطار الرؤية العامة للنموذج الثقايف الغريب

"فادلبلحظ أف اإلصبلحات ادلزعومة للتعليم منذ القرف التاسع عشر وحىت القرف العشرين ىي عبارة عن ترميمات ونزاعات 
الهنائية حوؿ مدى اجلرعة ادلدرسية من الكبلسيكيات )اليوناين والبلتيٍت( ومن ادلواد احلديثة )الرياضيات مث احلاسوب( أو 

ومنو، نتساءؿ: ماىي مظاىر التأـز يف منظومة الًتبية والتعليم  ، (9)ل الوظيفي وادلقتضيات ادلهنية للمعلمُت"حوؿ اذليك
وماىي مآخذ غارودي عليها؟. خاصة وأف ىذه ادلنظومة تعترب يف نظر الكثَت من أنصار النموذج احلداثي الغريب  الغربية؟

 . ظلوذجا ينبغي االحتذاء بو
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، واليت اليت وجهها غارودي دلنظومة التعليم الغربية االنتقاداتىذا التساؤؿ ؽلكن ربديدىا يف ضوء  إف اإلجابة عن    
  صلملها  يف ثبلثة مآخذ أساسية، ىي كالتارل:

يعيب غارودي على ادلنظومة الغربية يف الًتبية والتعليم عدـ اىتمامها بالغايات، شأهنا يف ذلك ـ إهمال الغايات: 1ـ  2
 والثقافية والسياسية االقتصاديةومات األخرى اليت تشكل يف رلموعها النموذج احلضاري الغريب، منها ادلنظومة شأف ادلنظ

وفرنسا خصوصا، حيث  ،ا، وىذا ما أفقدىا البعد اإلنساين، ويستدؿ على ذلك بواقع التعليم يف أوروبا عموماوغَتى
عن غايات التعليم. يف حُت أف ىذا وحده ىو الذي  ستفهاـاالف السؤاؿ الرئيسي دل يطرح البتة: أال وىو إ" :يقوؿ

تغليب مبدأ احلتمية  جتماعية، متيف اجملاؿ التعليمي كسائر رلاالت احلياة اإل معا.يسمح بتوجيو احملتوى واألبنية التعليمية 
اؿ الغايات، سؤاؿ احلكمة، تطرح أبدا السؤاؿ دلاذا؟ وىو سؤ  دبعٌت أف فلسفة التعليم يف الغرب ال، (10)على مبدأ التعارل"

غارودي على ضرورة القياـ بإصبلح  وانطبلقا من ىذا التشخيص يلحوتكتفي بطرح السؤاؿ: كيف؟ وىو سؤاؿ العلم، 
مبدأ التعارل كمسلمة  ذم، والتساؤؿ عن الغايات معناه أخجذري دلنظومة التعليم، وذلك بإعادة النظر يف الغاية من التعلي

يف كل تعليم كائن متعارل بطبعو، فبلبد إذف من مراعاة ىذا ادلبدأ   ، يف تصور غارودي،ألف اإلنسافأساسية يف التعليم، 
ومن  تالغاياوىنا مكمن القصور واألزمة يف التعليم الغريب، الذي أعلل البحث يف ، يهدؼ إذل بناء اإلنساف بناء متكامبل

تسبب يف أزمة  الذي  ، األمرالفلسفة الغربيةأساسيا يف مث أنكر بعد التعارل حلساب بعد احلتمية، الذي يشكل بعدا 
وىذا ما غلعل قضية مراجعة منظومة التعليم من أولويات ، (11)أزمة اإلنساف احلديث وادلعاصر خبلذلااحلضارة الغربية ومن 

 .دي بوصفو مشروعا إنسانيا باألساسادلشروع احلضاري البديل عند غارو 
واإلبقاء  ريس الواقعتعٍت تك ، فاحلتمية)التجاوز( من جهة أخرىوالتعارل من جهة، ميةبُت احلت يقابل غاروديإف      

التعليمية ػ ومنذ قروف   déterminisme "لقد كانت احلتمية :يوضحو قولو ، وىو ماوالتعارل يعٍت ذباوزه عليو كما ىو،
سطى كاف التعليم مؤسسا على نظاـ الفئات: ىدفا غلعل من التعليم منهجا إلعادة إنتاج النظاـ القائم، ففي العصور الو 

بالنسبة للنببلء ىناؾ تعليم للفرساف لتكوين زلاربُت وقادة، بالنسبة للكنيسة ىناؾ إعداد للرىباف الذين سيصبحوف 
قساوسة وقضاة أو أحيانا رجاؿ دولة، وكاف ادلهٍت يعلم العماؿ ليصبحوا زمبلء لو أو أساتذة مهنيُت فيما بعد، أما 

ح الذي كاف منعزال يف إطاره العائلي و احمللي فقد كاف مقدرا لو خدمة سيد القرية الذي كاف يقدـ لو بدوره احلد الفبل
قطيعة مع ىذا النوع من  انقطاعاشك ػ  األدىن من التعليم الديٍت ليضمن خضوعو لو وقد شكلت الثورة الفرنسية ػ ببل

 ؿ التمايزات اجلديدة ػ اليت أحدثها تدفق األمواؿ الناتج عن تطور الصناعةالتعليم فقد لزمها ػ منذ البدء تنظيم عملية إحبل
وىكذا ارتفعت قيمة التعليم واألعلية اإلجتماعية للعلـو والتكنيك يف كتابات  ػ زلل ادلراتب القدؽلة للنببلء،

يف العاـ الثالث للثورة  صلد شاىدا عليو يف إنشاء ادلدارس ادلركزية ، وىو ماLACANALو"الكاناؿ"  (12)"كوندورسيو"
كاف يلـز أيضا إعداد الكوادر وفرؽ النظاـ الصناعي اجلديد وهتيئة األطفاؿ للوظائف اإلجتماعية وادلهنية  الفرنسية.

 . (13)اجلديدة، بل وزلاولة إحبلؿ دين جديد ػ يكوف عامل انسجاـ وطٍت ػ زلل الدين الكاثوليكي التقليدي"
اإلنساف يف إنسانيتو  اضلطاطإذف، كانت دوما وعلى مدار التاريخ، ربمل كل مؤشرات  ،يةإف منظومة التعليم الغرب    

وىذا مايفسر  احلقة، وذلك بإعلاذلا البحث يف الغايات األخَتة، أي، األبعاد احلقيقية لئلنساف وعلى رأسها بعد التعارل،
جوف جاؾ  و" maitre ALCOFRIBAS" "ألكوفريباسعزوؼ ادلؤسسات التعليمية يف فرنسا مثبل عن تدريس فلسفة 
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ىذا يقتضي، يف نظر غارودي، و ألهنم يلحوف يف التساؤؿ عن غايات التعليم، ، ROUSSEAU (1712 /1778)روسو"
: "إف السرعة ادلتزايدة لنمو التاريخ باإلضافة إذل يقوؿ يف ذلك و ،ري للتعليم، حبيث ؽلس غاياتو وأبنيتوإصبلح جذ

، فالتعليم، إذف، (14)بنيتوتطرح نفسها بشكل جذري تقتضي منا ربويبل جذريا للتعليم: غاياتو وأادلشكبلت اجلديدة اليت 
 ينبغي أف يتغَت يف شكلو وفلسفتو حىت يتكيف مع ادلشكبلت والتحوالت اجلديدة.

علمنة التعليم ـ 2 ـ 2  
ليم الذي ار اإلصبلح اجلذري للتعلعل من مشكبلت التعليم األساسية يف القرف العشرين اليت ينبغي حلها يف إط      

كاف شبة حبث عن البديل ذلذه الغائية،  ، يقوؿ غارودي: "وطيلة القرف العشرين،التعليم ةيقًتحو غارودي، مشكلة علمن
تتبٌت تعليما علمانيا وادلقصود هبذا  ،، فادلنظومة الغربية يف التعليم، واليت تشكل فرنسا ظلوذجا ذلا(15)وىو العلمانية"

، التعليم الذي يستبعد الدين، من ادلفه ، أي، استبعاد التساؤؿ عن الغايات النهائية خبلؿ استبعاد الغائية يف التعليمـو
ىذا ما كانت تركز عليو ادلدارس العامة يف فرنسا )مدارس الدولة: القطاع و ، لئلنسافللحياة الشخصية واإلجتماعية 

اؿ أماـ مدارس التعليم احلرة من أجل سد ىذا الفراغ، وىو ما صلم عنو العاـ(، ولعل ىذا ماجعل البعض يطالب بفتح اجمل
)احلرة( وادلدرسة الرمسية )العلمانية(. وقد عرب غارودي عن موقفو من ىذا الصراع  سياسي بُت أنصار ادلدرسة الدينيةصراع 

، فقد مت بيقها من طرؼ دعاهتاوتط لعلمانيةايف فهمم  نوع من التعسفكاشفا أسبابو وأبعاده احلقيقية، حيث يرى وجود 
استبعاد العقيدة واإلؽلاف من  ما قاد إذل خلط العلمانية، اليت تعٍت الفصل بُت الكنيسة والدولة، خلطها باإلحلاد، وىو

ادلبدئي لفكرة الفصل بُت  االمتيازأنشطة احلياة اإلنسانية دبا فيها التعليم، وىو ما يوضحو بقولو: "وعلى الرغم من 
باحًتاـ تدين أو عدـ تدين ادلرء ػ وإظلا بفكرة استبعاد جوىر  والدولة، فإنو سرعاف ما مت خلط ىذا ادلبدأػ الالكنيسة 

، فمن خبلؿ (16)العقيدة الدينية نفسو، أي استبعاد التساؤؿ عن الغايات النهائية للحياة الشخصية واإلجتماعية للفرد"
علمانية من حيث ىي الفصل بُت الكنيسة والدولة، وإظلا يعًتض يعارض فكرة ال ىذا النص يتضح لنا بأف غارودي ال

التعليم الديٍت، وىو التعليم الذي يعٌت  ، من شبة،واستبعاد الدين،على التطرؼ العلماين اإلحلادي الذي ػلاوؿ استبعاد 
ا سلبيا على وحدة األمة قد أثر تأثَت  ،حسبو ،بغرس قيم التعارل، أي التساؤؿ عن الغايات النهائية للحياة، وىذا التطرؼ

كتلك اليت حدثت نتيجة الرتداء احلجاب من طرؼ بعض الطالبات ادلسلمات،   ،بُت أفرادىا وخلق العديد من الفنت
يقوؿ يف ذلك: "وىكذا دل يساىم ىذا الدين اجلمهوري اجلديد يف  واليت أدت إذل جدؿ سياسي وديٍت كبَت يف فرنسا،

 أفراد األمة، سواء تعلق األمر يف ىذا الصدد دبعارضة ىذا الدين اجلديد للمدارس احلرة ، بل بث التنافر بُتاالئتبلؼخلق 
)أي ادلدارس الطائفية بصفة عامة( أو الكاثوليكية بصفة خاصة، أو حىت ادلنازعات العنصرية اخلاصة حبجاب بعض 

ية( ىجوما دعائيا ضد التطرؼ الفتيات ادلسلمات. تلك القضية اليت شن فيها التطرؼ العلماين )وليست العلمان
دل يشمل الصلباف ادلسيحية أو غطاء الرأس اليهودي  االستنكاراإلسبلمي )وليس اإلسبلـ(. ىذا على الرغم من أف ىذا 

الكثَتوف من ادلعلمُت  انقاد !( فتاة بدا حجاهبن مهددا للجمهورية42الذي يرتديو الطبلب. يف ىذا اذلجـو البشع ضد )
يفقهوف أف العنصرية ىنا ىي اليت كانت تلبس قناع الدفاع عن  معيات األىلية، ذلذا اذلجـو ...الالسذج، وكذلك اجل

 . (18). غَت أف اخلصومة بُت ادلدرسة الدينية وادلدرسة العلمانية كانت أكثر دواما وأكثر عمقا من ىذا(17)العلمانية"



 

5 

 

(، أي الدينقـو على استبعاد كل ما لو صلة بالتعارل )ويف نظر غارودي، فإف النهج العلماين يف التعليم، والذي ي    
، ىو الذي أدى إذل رد فعل عنيف إزاء ىذه ادلدارس وإذل ارتفاع األصوات ادلطالبة ومعٌت حياتو بألوىية اإلنساف وإنسانيتو

فع ادلؤيدين للمدرسة بفتح اجملاؿ للمدارس احلرة )ذات التعليم الديٍت(، يقوؿ مؤكدا: "يف ىذا اإلطار نستطيع أف نفهم دوا
الطائفية )اليت تسمى باسم ادلدرسة احلرة( إزاء تدىور أحواؿ ادلدارس العامة، اليت تصادر على ماىو أساسي بالنسبة 
لئلنساف، أي على حبثو عن معٌت حلياتو، ذلك أف ىذه ادلدارس تستبعد كل النصوص اليت تطرح ىذه القضية يف كل 

، وآباء الكنيسة، والصوفية ادلسلمُت، والزىاد اذلنود، ىذه ادلدارس العامة إسرائيلياء بٍت أدبيات التصوؼ واحلكمة عند أنب
كمورد ىائل  تًتؾ الناس يف طريق ببل معادل. وتسلمهم إذل نزعة علمية مربرلة لئلنساف، يعتقدوف أهنم قد عثروا يف اآللة،

سود اعتقاد بأف ىناؾ مدرسة أخرى ؽلكن ذلا أف سبؤل للوسائل، على أداهتم الستكشاؼ الغايات. فصار حتميا إذف، أف ي
يعمل فقط بدوف إلو، ولكنو يعمل بدوف إنساف أيضا، إنو عادل البلمعٌت. إف إرادة إرشاد  ىذا الفراغ يف العادل، الذي ال

اوؿ ، وػل(19)الطفل التائو بُت فراغ السماء وفوضى األرض، إذل بعض العبلمات والغايات ذلو شيء قيم بالتأكيد"
، فيقوؿ: "ىل اإلؽلاف سؤاؿ أـ إجابة؟ ذلك ىو العمق التباسغارودي أف يوضح ادلقصود باإلؽلاف ىنا، نظرا دلا يشوبو من 

اإلنساين )آخروف سيقولوف العمق اإلذلي، ولكٍت أعتقد ػ وبصرؼ النظر عن ىذا التمييز اللغوي البسيط ػ أنو ما من 
اف، وسوؼ ضلاوؿ تفصيل ىذه الفكرة، فيما بعد ادلشكلة العلمانية. فالسؤاؿ إنساف بدوف إلو، وما من إلو بدوف اإلنس

يطرح دائما بشكل مغلوط، ومن مث فما من حل لو، ذلك أننا طللط العلمانية بإحلاد الدولة، )كما لو كاف للدولة دين(، 
اليت غلب على العادل أصبع أف ؼلضع وطللط اإلؽلاف بالطاعة لكنيسة كما لو كانت الكنيسة الكهنوتية ىي ادلملكة ادلثالية 

 يعٍت اخلضوع للكنيسة.  اإلحلاد، كما أف اإلؽلاف ال ينبغي أف تؤدي إذل، وىكذا يبُت غارودي أف العلمانية ال (20)ذلا"
 التعليم  منظومة ـ  مشروع غارودي إلصالح  3

، تغيَتا ؽلس ىذه ادلنظومةتغيَتا جذريا يف  إف ذباوز األزمة اليت تعيشها ادلنظومة الغربية للًتبية والتعليم يقتضي    
يقوؿ: "إف كل شيء يف نظامنا التعليمي غلب أف يعاد بناؤه انطبلقا ، وأبنيتو سائلوو زلتوياتو وأىدافو و مشكبلت التعليم و 

وإذا كاف  باستعادة البعد اإلنساين ادلفقود يف ادلنظومة الغربية.فهذا التغيَت وحده الكفيل . (21)من البدايات واألسس"
غارودي يدعو إذل إصبلح جذري دلنظومة التعليم، فإف السؤاؿ ادلطروح ىو: ما ىي معادل وأسس ىذا اإلصبلح؟ وما ىي 

 اإلنسانية؟. ودالالتو أبعاده 
إذا كاف غارودي قد انتقد منظومة التعليم الغربية نقدا حادا، فإنو دل يتوقف عند ىذا احلد، بل حاوؿ تقدًن بعض     

، وتتضمن ىذه احللوؿ صبلة من ادلقًتحات العملية اليت تتعلق بتدريس ثبلث والًتبية التعليم تل مشكبلالكفيلة حب احللوؿ
مواد أساسية ىي: تعليم القراءة، وتعليم التاريخ، وتعليم الفلسفة، يقوؿ موضحا أعلية ىذا الربنامج: "وال ؽلكن أف نطرح 

تعارضات الزائفة. يف ىذا اإلطار لن نتحدث إال عن ثبلث مواد: تعليم القراءة، القضية األساسية للتعليم بعيدا عن ىذه ال
من البدايات واألسس. وتتمثل  انطبلقاوالتاريخ، والفلسفة، ذلك أف كل شيء يف نظامنا التعليمي غلب أف يعاد بناؤه 

   .(22)البدايات يف تعليم القراءة"
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ا للتعليم يقـو مقاـ الربنامج ادلطبق يف ادلنظومة الغربية، ويتضمن وىكذا يتضح بأف غارودي يقًتح برنارلا جديد    
ما  ؟ وما أعليتو واالختيارادلشروع ادلقًتح تعليم ثبلث مواد أساسية، والبداية تكوف بتعليم القراءة، والسؤاؿ ىو: دلاذا ىذا 

                                                                                                                                                                        أبعاده؟.
القراءة يأيت، بالنسبة لغارودي، بالنظر دلعدالت األمية ادلرتفعة، ليس فقط يف البلداف النامية، بل ويف تعليم إف مطلب    

، واألمية حبسب تعريف اليونسكو: "فهم (23)األمريكيةوأدلانيا والواليات ادلتحدة  البلداف ادلتقدمة أيضا، كفرنسا وبريطانيا
د أرجع غارودي ظاىرة األمية ىذه وق .(24)لقطعة بسيطة وسلتصرة عن وقائع احلياة اليومية مع عجز عن قراءهتا وكتابتها"
ؤكدا لتعليم ىو انعكاس ذلذا اجملتمع، يقوؿ مإذل طبيعة اجملتمع الغريب الذي ربكمو قوانُت النمو األعمى، حبيث أف نظاـ ا

ف تدىور اجملتمع الذي تديره قوانُت السوؽ العمياء وحدىا، يعاين بالضرورة من افتقاد للمرتكزات وللمعٌت، شلا أذلك: "
مى يؤدي إذل اضطراب ادلعلمُت، وعدـ أعلية ادلؤسسة ادلدرسية بالنسبة لقطاعات كبَتة من الشباب، وسيادة العنف األع

لدى مبليُت العاطلُت عن العمل،  باالنتماءيف رلتمع يقـو نظامو على حدة تنافس الكل ضد الكل، وغياب الشعور 
وادلطرودين من وظائفهم. فهؤالء يعانوف من الشعور بعدـ أعليتهم يف اجملتمع، وافتقادىم ألي منظور للمستقبل أو ألي 

 .(25)معٌت ذلذا اجملتمع"
التعليم يف ادلنظومة الغربية، يقوؿ غارودي: "إف درجة التدىور ىذه ليست صنيعة النظاـ  ويف تشخيصو دلشكلة    

التعليمي احلارل، بل ىي صنيعة اجملتمع الذي يعكسو ىذا النظاـ التعليمي. وىذا يقتضي شيئا آخر غَت إصبلح التعليم، 
ي إذل أي ضرورة إنسانية، وإظلا إذل التغيَت أي غَت رلرد التكيف مع الضرورات ادلستجدة، دبا أف ىذا اجملتمع الينتم

 .(26)اجلذري فحسب"
إف فساد اجملتمع واضلطاطو ىو الذي أدى إذف إذل إفساد التعليم واضلطاطو، إذ دل يرد من التعليم سوى تكييف     

بد من إعادة النظر ، لذلك ال(27)، للقهر ال للتحرير"باولو فريري"اإلنساف مع ىذا اجملتمع، فهذا التعليم كاف إذف، بلغة 
يف ذلك: "مثل ىذا اجملتمع يدعونا إذل تفكَت أساسي حوؿ غارودي يف أىداؼ التعليم وغاياتو من األساس، يقوؿ 

اليت بلغتها رلتمعات السوؽ اليـو تستدعي  االجتماعيغايات التعليم، وإذل قلب كامل دلعطيات ادلشكلة. فدرجة التنافر 
أف ىدؼ التعليم ال ؽلكن أف يكوف تكيف اإلنساف مع الفوضى القائمة، ولكن على  أفكارا سلتلفة يف األساس، وىي

عكس مسار احلتمية الذي ساد لعدة قروف يف نظاـ التعليم، البد أف نوفر لئلنساف وسائل للتعارل باإلنساف، وسائل 
وىذا يعٍت ، (28)إظلا يكوف مشروعا"البتكار مفهـو جديد لئلنساف واجملتمع والعادل. فالتعليم ال ؽلكن أف يكوف انعكاسا و 

أف التعليم يف اجملتمعات الغربية كاف يعرب عن واقع ىذه اجملتمعات وىي رلتمعات النمو الكمي، وبالتارل فقد ساىم يف 
تكريس أزمة ىذه اجملتمعات ، وكاف أحرى بالتعليم أف يكوف مشروعا ، أي أداة إلصبلح اجملتمعات وتغيَتىا، وبتعبَت 

 .وليس أداة للقهر اإلنساين ينبغي أف يكوف التعليم للتحرير ري،باولو فري
 ـ تعليم القراءة1ـ  3

الفكر تعليم القراءة اخلطوة األوذل واألساسية يف مشروع غارودي التعليمي البديل، وغارودي يستلهم ىهنا كثَتا من  ؽلثل
"تربية ادلقهورين"، "  لفعل الثقايف يف سبيل احلرية"،: "االعديد من مؤلفاتو منها"باولو فريري" والذي ضمنو  الًتبوي  عند
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طبيعة القراءة اليت يلح  والسؤاؿ ادلطروح ىو: ما مفهـو القراءة عند غارودي؟ أو باألحرى، ما ادلعلموف بناة ثقافة" وغَتىا،
 غارودي على تعليمها؟.

 ـ مفهوم القراءة ومرتكزاتها عند غارودي 1ـ 1ـ 3
 أجل فهم العالم أـ فك شفرة الكلمات من 

 الكلمة والنص قراءةعرب عن واقع معُت، ومن ىنا فإف للواقع، فالنص ادلكتوب إذف ي اذبريديإف الكلمة سبثل مفهـو     
يقوؿ غارودي: "يف ىذا ادلنهج يبدو تعليم القراءة نوعا  ،الذي تعرب عنو من أجل فهم الواقع تقتضي فك شفرة الكلمات
ىذه ىي القراءة ادلطلوبة بالنسبة لغارودي، وقد استوحى ىذا ادلعٌت من فلسفة باولو  ،(29) من الوعي بالواقع )توعية(
ىي دبثابة  ،إذف ،قراءةفالدعوة إذل مثل ىذه ال  .(30)ءة الكلمة سبكن من قراءة العادل""قراف فريري الًتبوية، الذي يرى أ

دوف االكتفاء بًتديدىا وفهمها فهما رلردا يفصلها  دعوة إذل الوعي بالواقع، من خبلؿ ربط الكلمات والنصوص بالواقع
وال  تذكر أجزاء من النصو متعة خالصة، وال فعبل ميكانيكيا السًتجاع  القراءة، هبذا ادلعٌت، ليستف لسياؽ الواقعي،اعن 
اوال رلرد تكرار أجزاء من فقرات من خبلؿ قراءة ميكانيكية مرتُت وثبلث مرات، وأربع مرات، مغلقا عيٍت وزل ىي

تعٍت ذلك األداء، وإظلا ىي عملية ذىنية  ترديدىا، معتقدا أف ىذه القراءة ستمدين بادلعرفة اليت أحتاجها. إف القراءة ال
 . (31)صعبة ولكنها شلتعة

 ،ومن شبة ،النقد شرطا ضروريا يف ىذه القراءة، ألف ىذا النقد ىو الذي ؽلكننا من وعي الكلمات "فريري"ويعترب     
قع الذي ترمز إليو ىذه الكلمات، يقوؿ مؤكدا ذلك: "وال ؽلكن إلنساف أف يدرس دراسة حقيقية أصيلة، إذا دل وعي الوا

يتخذ من النقد سبيبل ووسيلة يف دراستو أو قراءتو اليت ىي يف هناية ادلطاؼ قراءة ودراسة كاشفة أو مستكشفة، ذلك أف 
وفهم واع دلا نقرأ، وىكذا يصبح التدريس الصحيح للقراءة والكتابة  القراءة هبذه الكيفية ما ىي إال عملية حبث إبداعي،

من النقاط األساسية ذات األعلية القصوى، ألنو ليس رلرد تعليم القراءة اليت نعهدىا، بل إنو خربة إبداعية حوؿ الفهم 
 . (32)والتواصل الشامل"

كما يقوؿ فريري "الفهم  ا قراءة للعادل، واليت تعٍت،إف أعلية القراءة عند "غارودي" كما عند "فريري" تنبع من كوهن    
ذلك األداء البحثي دلا يتضمنو النص أو الكتاب، حبيث  ،كما تعٍت قراءة العادل أيضا الشامل دلا ػلدث يف حياتنا اليومية،

بُت الفكر ، فهناؾ إذف عبلقة جدلية (33)ينطوي عليو من موضوعات وقضايا" يقودنا ىذا إذل قراءة العادل وفهم ما
والواقع، وانطبلقا من ذلك يرى فريري "أف التدريس ليس عملية نقل للمعرفة من ادلدرس إذل ادلتعلم نقبل 
ميكانيكيا...الدراسة الناقدة مرتبطة بالتدريس الناقد الذي يتطلب بالضرورة طريقة وأسلوبا للفهم الناقد، والقراءة الواعية 

تعليم القراءة بالنسبة لغارودي ال ؽلثل  فويتضح من ىنا بأ. (34)نص وللواقع ادلعيش"للكلمة والعادل، القراءة الواعية لل
، من االجتماعيمن أجل تنمية وعي اإلنساف بوضعو  ،ذاتو، وإظلا ىو وسيلة من أجل فهم الواقع، وبالتارلحد ىدفا يف 

اإلنساف من ىذا القهر حىت يستعيد ، وىذا الوعي ىو الذي يقود يف النهاية إذل ربرير ومستلب حيث ىو إنساف مقهور
إنسانيتو ادلهدورة، وعلى ذلك، فإف اإلنساف األمي، عنده، ليس من يعجز عن قراءة الكلمات، بل من يعجز عن فك 

يعٍت فقط أف  شفرة الكلمات دبا ربملو من دالالت عن الواقع الذي يعيشو، ويف ذلك يقوؿ: "أف تتعلم القراءة، فهذا ال
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ى الكلمات، وإظلا يعٍت أف تتعلم كيف تفسر الواقع، أي أف تدرؾ أف الكلمات التكشف، وإظلا ػ على تذكر أو أف تتهج
يعرفوف كيف يفهموف أو يلخصوف  العكس ػ زبفي. إف الطبلب األميُت ػ يف بداية ادلرحلة الثانوية ػ ليسوا أميُت ألهنم ال

فهم والتلخيص، يعجزوف عن فك شفرة الكلمات نصا يستطيعوف فك حروفو فحسب، بل ألهنم حىت لو استطاعوا ال
يعٍت أف تًتجم شفاىيا  التقليدية، والفطنة إذل التناقضات والفخاخ اليت تكمن خلف النص. أف تعرؼ القراءة، ال

العبلمات ادلكتوبة يف جريدة أو كتاب ما، وإظلا أف ذبيد قراءة الواقع، وفك شفرات شراؾ الكلمات، أف تتبصر العادل 
ومن خبلؿ ىذا التصور يتبُت لنا بأف فلسفة غارودي يف التعليم  سبثل انعكاسا لفلسفتو  ، (35)و، لتغَته"وتصدعات

أكثر منو تغيَتا لو وتعاليا باعتبارىا فلسفة فعل وليست فلسفة وجود وذاتية، فهذه األخَتة سبثل تربيرا للواقع وتكريسا لو، 
 عليو.
نظاـ التعليم الغريب  ف غايتو التحرير وليس القهر، وانطبلقا من ذلك فهو ينتقدإف التعليم عند غارودي ينبغي أف تكو     

الذي ؽلثل ظلوذجا للتعليم القهري، أي لتطويع األفراد إلرادة النظاـ وإيديولوجيتو، يقوؿ يف ذلك: "يف كل مستويات 
(، كانت الوظيفة األوذل للتعليم ىي ENA)التعليم، من بدايات تعليم القراءة وحىت تعليم الفلسفة أو مدرسة اإلدارة العليا

تطويع الفرد للفوضى القائمة، أي تشكيلو كذات ىي قطب للملكي وللسلطة من جهة، وإخضاعو للقبوؿ باألمر الواقع  
ويعيب غارودي على نظاـ التعليم الغريب عدـ واقعيتو،       . (36)ىكذا ىو احلاؿ، غلب أف تتكيف معو، من جهة ثانية"

ل الفرد امتثاليا، دبعٌت، فردا خاضعا للنظاـ القائم، حبيث ال ؽللك القدرة على النقد، إذ يلقن الطفل رلموعة وكذلك جع
من ادلفاىيم والتصورات اليت ػلددىا النظاـ القائم على النحو الذي ؼلدـ مصاحلو، مثل مفهـو ادلواطنة، ومفهـو الدولة، 

يقوؿ غارودي مؤكدا ذلك: ، اىيم تعرب عن إيديولوجيا النظاـ والسلطة القائمةواألمة، واحلزب، والثقافة،... اخل، وكلها مف
، أي أف (37)"إف كل شيء يف التعليم احلارل يغرؽ الطفل يف عادل غَت واقعي، ويرسخ يف ذىنو إيديولوجيا مربرة للسلطات"

ي يؤكد ما ذىب إليو "باولو فريري" ، وبذلك، فإف غارودوتكريس االمتثالية نظاـ التعليم القائم يعمل على تطويع الفرد
وفقا دلصاحل أولئك الذين ؽلسكوف  ها ،وإظلا اجملتمع ىو الذي يشكل ال تشكل اجملتمعيف وضعها السائد، وىو أف الًتبية 

، وانطبلقا من ىذا (38)بزماـ السلطة فيو...فمهمة النظاـ الًتبوي يف رلتمع يسوده القهر والقمع ىي ضبايتو واإلبقاء عليو
لنقد، يلح غارودي على ضرورة تعليم القراءة، فهي عملية تكتسي أعلية كبَتة، شريطة أف ال تقتصر القراءة على تذكر ا

ذلذه الكلمات، مثل كلمة فقر أو  االجتماعيالعبلمات من حروؼ وكلمات، وإظلا أف تتجاوز ذلك إذل الوعي بادلضموف 
م القراءة ال ؽلكن أف يكوف رلرد تذكر للعبلمات، وإظلا وعي دبا : "إف تعليف ذلك يقوؿ ، حيثغَتىا خبز أو سلطة أو

ػلدد غارودي اآللية اليت ينبغي تطبيقها يف . و (39)تعنيو، أي بالواقع الذي تستهدفو، وادلشكبلت واحلركة اليت ربفز إليها"
باألحرى مضاعفة الصور "إف الصورة، أو  تعليم القراءة، حىت تؤدي وظيفتها يف تنبيو الفكر وتنمية الوعي، فيقوؿ:

ومقاببلهتا وتناقضاهتا ىو الذي يسمح بتحقيق مثل ىذا الوعي، فهذه الصور تقـو بدور منبو للفكر، وال تلعب رلرد دور 
تبسيطي توضيحي مثلما نرى يف كتب األجبديات التعليمية اليت ترسم فيها قطة جبانب كلمة "قطة". فإذا تعلمت مثبل  

ن أجل الوقوؼ على معناىا يف ادلعجم: كل ما يستخدـ لتغطية اجلسد"، ولكن من أجل كلمة "كساء"، فذلك ليس م
أف أفكر ػ بواسطة صدمة الصور ػ يف احلقيقة اإلجتماعية واإلنسانية اليت ػليلنا إليها اللفظ. سواء أكانت الصور مرسومة 

دبا عليو من رقع، ومن حزاـ مصنوع من  أو عبارة عن شرائح مصورة. فهناؾ البنطلوف ]السرواؿ[ الواسع لؤلخ األكرب،
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 joursحباؿ سبنعو من السقوط على األرض. وردبا يكوف ىناؾ جبواره عرض ألزياء ادلوضة الراقية، وأزياء اجتماعيات رللة 

de France  األسبوعية، شبة طرؽ شىت ػ إذف ػ لتغطية اجلسد. فإذا ما كتبت على السبورة "مسكن"، وىو ما يعٍت يف
روس: "ادلكاف الذي نقيم فيو عادة"، فإف صورة ادلتسوؿ الذي يناـ عند فتحة تفري  اذلواء الساخن يف زلطة قاموس ال

ادلًتو ليحمي نفسو من الربد، يتلحف صفحات اجلرائد، ويستدفئ هبا، فهذا ىو "ادلكاف الذي يقيم فيو عادة"، 
 NEUILLYلتالفة، أو حجرة الصالوف يف فيبل حبي نويي والضواحي العشوائية للعاطلُت عن العمل، أو ادلساكن الشعبية ا

ففي ىذه الطريقة التعليمية يكوف األمر، على حد قوؿ ، (40)الراقي، وغَتىا ىي أي مكاف آخر"نقيم فيو عادة""
قاـ . ىكذا طلرج من مقاـ التجريد اللفظي، إذل ماليت يفجرىا اللفظ : " أكثر من رلرد التعريف، إنو الوعي باحلركةغارودي

هتيئة الطفل ألف يكوف إنسانا، أي بناء للمستقبل ػ وإال ظل ػ وإف تلجلج يف نطق العبلمات، وتكرار تعريفات القاموس 
، (41)اجملردة ػ أميا، أي عاجزا عن تفسَت احلياة ومعناىا. إذ أنو يصبح مؤىبل ألف ينخدع بكل الكلمات ادلشبعة بالتجريد"

العجز والقصور عن القراءة أو الكتابة، وإظلا تعٍت  التعٍتغارودي، يف مفهـو ،األميةومن خبلؿ ىذا النص يتبُت لنا بأف 
عدـ الوعي دبدلوؿ الكلمات، ودبا تتضمنو من مضامُت إيديولوجية، فغارودي إذف، يشرط القراءة والتعلم بالوعي، ومن 

أف يرذبف أماـ ادلادة اخلاصة بادلساواة يف  شبة بالنقد واإلبداع، يقوؿ: "فالطفل الذي يتعلم هبذه الطريقة سوؼ يقرأ دوف
. أكثر من ذلك، سوؼ تبدو لو ىذه ادلساواة أماـ القانوف 1948احلقوؽ يف اإلعبلف العادلي حلقوؽ اإلنساف لعاـ 

أكيدة. فكما ىو زلظور على العاطل عن العمل كما على ادلليونَت أف يسرؽ رغيفا، كذلك من ادلسموح أف يشيد الواحد 
. ىذه ادلساواة غَت ادلدانة أماـ القانوف، ىي MEGEVEأو "ميجيف"  CANNEو اآلخر اسًتاحة لو يف "كاف" منهما أ

أنك تستطيع فقط أف تقرأ وىكذا فإف تعلم القراءة اليعٍت، يف منظور غارودي، " .(42)أساس كل نظاـ دؽلقراطي"
وانطبلقا  ،(43)الكلمات والعبارات، وإظلا يعٍت أيضا أنك تستطيع أف تقرأ العادل الواقع بكل تناقضاتو ومقتضيات تغيَته"

باإلحالة إذل أحد ادلفاىيم اليت ، وذلك زلاوال ذباوزىا من ىذا ادلعٌت يوجو غارودي نقده للمنظومة الغربية يف التعليم
" األمية البنكية"، يوضح ذلك قولو: استخدمها با "إين أربدث ىنا بالضبط ولو فريري يف فكره الًتبوي، أال وىو مفهـو

عن الوضع العكسي دلا أمساه باولو فريري "باألمية البنكية")نسبة إذل بنك ادلعلومات(، واليت تتمثل يف التذكر وتراكم 
فتعليم ، (44)، دوف اإلىتماـ باحلاجات اخلاصة ذلؤالء ادلتعلمُت"ادلعلومات اليت يتكفل التعليم بتخزينها لدى ادلتعلمُت

القراءة إذف ؽلثل بديبل ذلذه األمية البنكية، ادلتمثلة يف حشو أذىاف ادلتعلمُت بادلعلومات وزبزينها لديهم ليتم استحضارىا 
يديولوجية والسياسية، فالتعليم وقت احلاجة، دوف أف يكوف لديهم وعي دبضامُت ىذه ادلعلومات اإلجتماعية وأبعادىا اإل

  .(45)يغرؽ الطفل يف عادل غَت واقعي، ويرسخ يف ذىنو إيديولوجيا مربرة للسلطات"احلارل )التعليم البنكي( "
وؿ التعليم إذل ضرب من اإليداع، ػل تأيت من كونو"فريري"  غارودي، كما ىي عند التعليم البنكي عندخطورة إف     

، فلم يعد األستاذ وسيلة من وسائل ادلعرفة ذلا يقـو األساتذة فيها بدور ادلودعُت معلومات بنوؾ يتحوؿ الطبلب فيو إذل
دور الطالب كمستقبل للمعلومات ؽلؤل هبا رأسو وؼلزهنا دوف وعي، فهذا التعليم غلعل من فهنا يتحدد ، واالتصاؿ

ور السليب ادلفروض عليهم، يعٍت بالضرورة تأقلمهم الطبلب رلرد كائنات متأقلمة وسهلة القيادة، وقبوؿ الطبلب ذلذا الد
ادلستمر مع الواقع ادلفروض عليهم وادلعرفة ادلبتسرة اليت أريد ذلا أف سبؤل عقوذلم، ومن ىنا يتضح بأف مهمة التعليم البنكي 

يرغبوف يف أف  ال تًتكز يف تقليل القدرة اإلبداعية عند الطبلب أو إلغائها سباما من أجل خدمة أغراض القاىرين الذين
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يصبح العادل مكشوفا ذلؤالء أو أف يصبح موضوعا للتغيَت، فالقاىروف يتصرفوف بغرائزىم ضد أي زلاولة يف التعليم 
تستهدؼ تنمية القدرة النقدية وترفض النظرة اجلزئية للعادل حبقائقو، وذبدىم يف ذلك ػلفلوف باإلنساف الذي يريد أف 

، ألجل ذلك يشجع القاىروف مفهـو واالستغبلؿفلوف بادلواقف، وبالتارل مع السيطرة ػل يتأقلم مع ظروؼ القهر وال
. ومفهـو التعليم البنكي ىو من سللفات فلسفة القهر وىو يفرض على الطالب حالة من اإلغًتاب عن (46)التعليم البنكي
 . (47)قضاياه ادلعاشة

 جعلت مريب كبَت وداعية لفلسفة التحرير مثل "باولو فريري" إف طبيعة التعليم البنكي بسلبياتو السالفة الذكر، ىي اليت
يرفض التمييز ادلبدئي بُت ادلعلمُت وادلتعلمُت، فالتعليم ىو أساسا  حيثيلح على ضرورة وأعلية احلوار بُت ادلعلم وادلتعلم، 

حوارا تعليميا.  ، والتعرؼ على مشاغل وحاجات ىؤالء الذين سوؼ غلري معهماالستماعحوار، ومهمة ادلعلم ىي 
ادلهمة األوذل للمعلم ىي أف يستمع ويكتشف مع اجلماعات ػ اليت يشكل ىو نفسو جزءا منها ػ الكلمات ادلفتاحية اليت 
غلب على اجلميع "فك شفرهتا" معا، وذلك دوف أف يفصل البتة بُت الكلمة وما سبثلو )فمثبل صلد يف عرض الشرائح 

لو(، وعلى ادلعلم أف يدير احلوار حوؿ ما يضعو كل فرد ربت الكلمة وربت الصورة من ادلصورة، أف الكلمة تتبع دبا سبث
بالتعليم من التحدث إذل ادلتعلمُت إذل التحدث  االنتقاؿيؤكد فريري على ضرورة  وهبذا. (48)معٌت حبسب ذبربتو ادلعيشة

 . (49)دث إذل ادلتعلمُت والتحدث معهم""من ادلهم أف نعيش اخلربة ادلتناغمة وادلتوازنة بُت التح :يقوؿ حيثمعهم، 
ويتضح شلا سبق أف مشروع القراءة الذي يقًتحو غارودي يتفق مع مشروع "باولو فريري" الذي يتخذ من الًتبية أداة   

، ومن ادلتناقضات، وسلتلف واالقتصاديةللتحرير، فالًتبية عنده، ينبغي أف هتدؼ إذل ربرير اجملتمع من الفوارؽ اإلجتماعية 
  ، ال أف تكرس القهر والتبعية والظلم والتخلف.(50)واالستعبادأشكاؿ القهر والسيطرة 

 ـ تعليم التاريخ 2ـ  3
إف مشروع التعليم البديل ادلقًتح من طرؼ غارودي، يتضمن من صبلة ما يتضمنو إعادة النظر يف تدريس مادة     

لدراسية يف التعليم الغريب، ومن شبة، فهو يقًتح مادة تارؼلية التاريخ، فهو ينتقد بشدة التاريخ الذي تتضمنو ادلقررات ا
جديدة تستجيب يف زلتوياهتا وأىدافها للمشروع اإلنساين الذي يرـو ربقيقو، ومن ىنا نتساءؿ: ماىي أىم مآخذ 

 ىو البديل الذي يقًتحو؟. ؼلص مادة التاريخ؟ وما غارودي على ادلقرر الدراسي يف ما
لتاريخ الذي يتم تدريسو يف ادلنظومة الغربية ػ والذي يعد التعليم الفرنسي ظلوذجا لو ػ تاريخ مزيف يرى غارودي أف ا    

 بوصفو وحافل باألساطَت اليت تستجيب ألىداؼ ادلنظومة التعليمية الغربية، واليت تتناغم بدورىا مع ادلشروع الثقايف الغريب
 قالو "بوؿ فالَتي" يف توصيفو للتاريخ، وىو س الغربية يصدؽ عليو ما، فالتاريخ الذي يدرس يف ادلدار اال إنساني امشروع

: "التاريخ ىو النتاج األكثر خطرا للكيمياء، إنو يسلمنا للحلم، إنو ؼلدر الشعوب، غللب ذلا الذكريات ادلزيفة، أف
، ويقدـ أمثلة لكل شيء، يريده، ألنو ػلتوي على كل شيء . إف التاريخ يربر مااالضطهادويقودىا إذل ىذياف العظمة أو 

[ صارت غواية التاريخ أكرب شلا كانت  2وىو العاـ الذي سبق اندالع ح.ع. 1938ويف الوضع احلارل للعادل ] أي عاـ 
 . (51)عليو يف أي فًتة مضت"
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زية عم وتربير ادلركيهدؼ إليو، حبسب غارودي، إذل د الغربية، يهدؼ يف صبلة ما يف منظومة التعليمإف التاريخ     
، لذلك،  فقد اضلصر دوره يف اال إنساني إيديولوجياوبالتارل، فهو يستغل استغبلال ، بنزعتها العنصرية االستعمارية األوروبية
 (52) مهمتُت:

لقيم  االستعماريومابعد  االستعماري االحتقارالقومي، والثانية، تربير" لبلنسجاـاألوذل، اخًتاع األساطَت ادلؤسسة 
. ويقدـ غارودي عدة أمثلة وشواىد على األساطَت (53)نتعلم منو شيئا عن طريق احلوار بُت الثقافات"اآلخر، الذي ال 

اليت ربفل هبا مادة التاريخ ادلقدمة يف ادلدارس الغربية، وخصوصا يف فرنسا، إنكلًتا، أدلانيا، وإسرائيل، ففي فرنسا، مت 
كيز على البعد القومي لفرنسا، فقد ركزت بعض األساطَت على إضفاء الطابع األسطوري على الدولة الفرنسية وذلك بالًت 

التاريخ القدًن لفرنسا، وكأف فرنسا احلالية وجدت منذ األزؿ على ضلو ما ىي عليو، يقوؿ غارودي متهكما: "يف البدء 
تراعي  طريقة الصلد إضفاء للطابع األسطوري على فكرة الدولة. مثبل يف دولة فرنسا اخلالدة، تلك اليت أعيد بناؤىا ب

فرنسا احلالية على ادلاضي، كما مت تشكيل شخصية فاعلة للشعب الفرنسي  إسقاطالتاريخ، وإظلا بأثر رجعي، مت فيو 
 ...موجهة ضلو ىدؼ بعينو، حىت قبل أف يوجد مثل ىذا الشعب، وعلى الرغم من األصل األسطوري الذي نعزوه إليو 

و ردبا كانت سابقة على الوجود ػ على النحو الذي ىي عليو يف واقعها لقد وجدت ببلدنا]فرنسا[ منذ األزؿ ػ أ
 .(54)باختصار، يعود تاريخ فرنسا إذل عدـ ، أو إذل كوهنا ىابطة من عند اهلل"...احلارل
ة العنصري امبينا أبعادى وعلى رأسها األسطورة القومية، وينتقد غارودي بشدة ىذا التاريخ ادلليء باألساطَت الزائفة،    
إذل تدمَت عقوؿ وأجساد الشعوب. إذ تظل فرنسا " ، حسبو،ادلفهـو األسطوري للتاريخ القومي، يؤديفإنسانية، البل

خالدة، على الرغم من شهادهتا على مذابح اليهود، ومذابح ادلسيحيُت يف بيزنطا، ومذابح ادلسلمُت يف القدس، وعلى 
مع الشنيع الذي مارستو الثورة الفرنسية ضد سكاف إقليم "الفانديو" الرغم من التطهَت العرقي لطائفة الكاثار ...والق

Vendé  وادلذابح األوروبية على يد "نابليوف"، والذي ظل رغم ذلك بطبل قوميا، مع أنو قد ترؾ فرنسا أصغر شلا كانت ،
، استعماريةمرباطورية عليو، قبل أف يتوذل احلكم. لقد ظلت فرنسا ىي جندي اهلل والقانوف، على الرغم من تشييدىا إل

يف حرب األفيوف يف الصُت، وذبارة العبيد السود يف كل موانئها الواقعة على احمليط  ولبلشًتاؾباستباحتها للمذابح، 
ويقـو غارودي بفضح ىذه األسطورة القومية مبينا افتقارىا إذل أساس تارؼلي، وفضبل عن ذلك يكشف عن  األطلنطي"،

ه األسطورة يف تربير النزعة العنصرية االستعمارية بالنسبة لفرنسا، اليت سبثل ىهنا مثل من حاالت  التوظيف االيديولوجي ذلذ
اليت أقرىا "جوؿ  االستعمارية"ىذا ادلاضي اجمليد ىو التربير الرمسي للعنصرية  كثَتة مشاهبة ذلا يف أوروبا، ويف ذلك يقوؿ:

حُت قاؿ: "غلب أف نقوذلا بصراحة وبدوف  1885يو عاـ يول 28يف اجلمعية الوطنية يـو   JULES FERRY فَتي"
 .(55)مواراة: يف الواقع، إف األجناس األرقى ذلا حقوؽ على األجناس األدىن"

وذلك بإزالة األساطَت  بادلدارس الغربية، ومن ىنا يلح غارودي على ضرورة إعادة النظر يف التاريخ الذي يتم تدريسو    
م يف بناء اإلنساف بدؿ تدمَته، تاريخ يزيل عن أوروبا مركزيتها العنصرية، ويفضح جرائمها عنو وتقدًن تاريخ بديل يساى

من قيم تستدعي التحاور معو والتعلم منو دبا يعود على  )غَت الغريب(ضد اإلنسانية، تاريخ يكشف عما لدى اآلخر
 اإلنساف الغريب بالنفع. 
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ينطبق على اإلمربيالية  ادلزيف وحدىا، فنفس الطابع األسطوري إف الطابع األسطوري للتاريخ ليس خاصا بفرنسا    
بأهنا ادلهمة الثقيلة للرجل  (Rudyard kipling")اإلصلليزية صاحبة اجملازر يف اذلند، تلك اليت وصفها "روديار كيبلنج

لى شلارسات األبيض، وتنطبق أيضا على وحشية النازي ادلستباحة باسم رقي اجلنس اآلري، وتنطبق يف النهاية ع
باسم الوعد القبلي لئللو، أو باسم "ادلستقبل البارز"  إسرائيلالوحشي اليت سبارسها دولة  واالضطهادوالنفي  االغتصاب

 .(56)للواليات ادلتحدة األمريكية"، ويف إيطاليا استند "موسوليٍت" بدوره إذل بعض األساطَت اليت برر هبا رلازره يف إيطاليا
إف النقد التارؼلي، يغدو إذف، ضروريا لتمحيص التاريخ من األساطَت الزائفة وما ترتب ف ا الواقع،وانطبلقا من ىذ     

عنها من مشكبلت مثل مشكلة اذلجرة وادلواطنة اليت شهدهتا فرنسا، على سبيل ادلثاؿ، يقوؿ غارودي يف ذلك: "إنو 
 االنتماءاس حق األرض وحق الدـ، كما لو كاف لصراع مزيف، ذلك الذي يدور حوؿ مفهـو ادلواطنة، اليت سبنح على أس

إذل صباعة ما يرتبط بعوامل خارجة عن اإلنساف و مشاعره: أف تولد يف مكاف بعينو، فهذا ال يعتمد على رغبة الفرد على 
، أما عن حق الدـ: فهو يعتمد على عامل آخر مستقل عن (57)اإلطبلؽ، ومن مث فهو ليس مدعاة للفخر أو اخلجل"

إذف، ال ؽلكن، حسب ف .(58)كما ىو احلاؿ مثبل بالنسبة للحيواف، فهو يكوف إما ضفدعا بغَت إرادتو أو... "  إراديت،
اجلغرايف أو العرقي  االنتماءألف ألف  حقيقيا  وموضوعيا للمواطنةو الدـ )العرؽ( معيارا غارودي، أف يكوف عامل األرض أ

أف يكوف إنسانيا، يقوؿ: "إف الرابطة اإلنسانية الوحيدة حقا، جلماعة  ، فادلعيار احلقيقي ينبغيؼلضع إلرادة اإلنساف ال
إنسانية حقا، تتمثل يف اشًتاؾ ىذه اجلماعة يف مشروع عاـ، و تعاوهنا يف ربقيق ىذا ادلشروع، بوصفو مشروعا مشًتكا 

مو اف، و ظلوه و تقدلئلنسانية كلها كوحدة كلية، وىكذا يساىم كل شعب من خبلؿ ثقافتو األصلية يف أنسنة اإلنس
. البد أيضا أف ربل مشكلة اذلجرة على أساس إنساين، يقوؿ: "على مسألة اذلجرة أف تصبح (59)"احلقيقي يف اإلنسانية

رلاال للحوار الذي يشارؾ فيو كل طرؼ دبا يوسع الرؤية لئلنساف، و للمشروع اإلنساين، كما يراه كل على حدة )مثبل 
ى البعض، ومعٌت الشخصية الفردية لدى البعض اآلخر، وتبادؿ ىذه ادلعاين واقتسامها، من احلوار بُت معٌت اجلماعة لد

 .(60)أجل كفاح مشًتؾ ضد الفردية ادلتوحشة أو الشمولية اذلدامة "
دينية، كما أنو  ولتحقيق ىذا ادلشروع اإلنساين، البد أيضا من زلاربة كل أشكاؿ التطرؼ واألصولية، معرفية كانت أو    
بد من رفض العلمانية ادلتطرفة اليت تستبعد اإلؽلاف، يقوؿ :"كذلك، غلب أف يكوف ىناؾ تبادؿ لآلراء و مشاركة من ال 

أجل ذبنب الرأي والدين الذي يرمي إذل التسلط على اجملتمع كلو، والعلمانية اليت تصادر على البحث عن الغايات 
ؽلاف، ومن أجل تبلقح خصب بُت الثقافات وادلؤسسات اليت النهائية للفعل، غلب أف نكافح معا من أجل وحدة اإل

 .(61)تعيش ىذا اإلؽلاف"
إف غارودي، يلح على ضرورة استبداؿ مادة التاريخ اليت يتم تدريسها بالنظر إذل ما ربتويو من أساطَت، وما يًتتب عن    

صرية ذباه اآلخر، وتعمل على تعزيز الفكر تلك األساطَت من آثار سلبية على الناشئة، فهي زبلق لديهم عقد التفوؽ والعن
األحادي والوالء للدولة والقابلية للتسلط، ومن ىنا يقوؿ غارودي: "غلب أف يتم تغيَت وضع مادة التاريخ يف التعليم 

يتعلق األمر ىنا، بنقل ادلعلومات التارؼلية، عن طريق الكتب ادلدرسية، اليت يعقب بعضها بعضا،  بشكل جذري، ال
ثبلثة تتنوع من حيث طريقة عرض ادلادة، و لكنها زبضع صبيعا لنفس  بعضها عن بعض، اعتمادا على ظلوذجُت أووينقل 
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ادلنطق، منطق الفكر األحادي، فكر األساطَت ادلعربة عن األصل، أو التكوين التارؼلي لؤلمة، شلا يؤدي يف النهاية إذل 
 .(62)اسي القائم"تشكيل مواطنُت ذوي فكر أحادي مربر لصحة الوضع السي

 ـ تعليم الفلسفة 3ـ 3
ؼلتلف كثَتا عن حاؿ التاريخ، ففي كشفو حلساب الفلسفة الغربية  إف حاؿ الفلسفة يف الغرب، كما يرى غارودي، ال    

يف القرف العشرين، يبُت غارودي أف ىذه الفلسفة قد خانت رسالة الفلسفة احلقة وزبلت عن دورىا احلقيقي، يقوؿ: 
يف العادل ادلعاصر ىي من ألعاب التسلية للمتخصصُت ادلتميزين، ىي األلعاب البهلوانية اللغوية، وادلفكروف "الفلسفة 

بعيدوف عن ادلشكبلت احلياتية اليومية، وعن حركات حياة الشعوب، بقدر بعدىم عن األزياء الراقية أو لعبة بنك احلظ 
monopoly "(63)اليت تعلم يف ادلدارس واجلامعات، وبالتارل، فالتعليم البديل  ، وحبسبو، فإف ىذه الفلسفة السلبية ىي

يقتضي القطيعة مع ىذه الفلسفة واستبعادىا من برامج التعليم لتحل زللها فلسفة بديلة من شأهنا أف تساىم يف بناء 
لفلسفة ادلعاصرة برمتها اإلنساف، والسؤاؿ ادلطروح: ماىي الفلسفة ادلقصودة ىنا بالنقد؟ دبعٌت، ىل ينطبق ىذا النقد على ا

 أـ على ظلوذج أو ظلاذج بعينها؟ وماىي الرسالة احلقة للفلسفة عنده؟ وماىي الفلسفة البديلة اليت يقًتحها؟.
ؽليز غارودي بُت ظلوذجُت من الفلسفة، فلسفة الذاتية وفلسفة الفعل، والفلسفة اليت ؼلصها بالنقد ىي فلسفة الذاتية،     

ا يف برامج التعليم الغربية، ذلك أف منظومة التعليم الغربية ػ كما أشرنا سابقاػ تريد بناء إنساف وفق وىي اليت يتم تدريسه
مبلمح ادلشروع احلداثي الغريب، ومن خصائص ىذه الفلسفة، أهنا فلسفة تتخذ من البحث يف الوجود اجملرد موضوعا ذلا، 

لناس وحياهتم ومشاكلهم الفعلية اليت يواجهوهنا يوميا، فهي فلسفة أي أهنا ال هتتم بالوجود الواقعي لئلنساف، أي، بواقع ا
مثالية، زلافظة، ألهنا تريد احلفاظ على الوضع )الواقع( كما ىو، مع زلاولة تربيره أو اذلروب منو دوف زلاولة تغيَته أو 

وليس فلسفة للتحرر،  لبلغًتابسفة هتتم بالفعل وبادلبادرة التارؼلية للفرد، ومن ىنا فهي تغدو فل التعارل عليو، إهنا ال
تبحث يف الغايات النهائية للفعل اإلنساين، وفضبل عن  يضاؼ إذل ذلك، أهنا فلسفة تستبعد احلكمة واإلؽلاف، ألهنا ال

)ادلادة/الروح، اجلسم/ النفس، الفكر )ادلثاؿ(/ الواقع، الذات/ ادلوضوع(،  ذلك فهي فلسفة تتبٌت النظرة الثنائية للوجود
فلسفة ذات رؤية كونية مادية آلية، يقوؿ غارودي موضحا اجلوانب السلبية ذلذه الفلسفة: "لقد انفصل الفكر عن  وىي

احلياة وصنعت الفلسفة عادلا قائما بذاتو: عادل الوجود الذي ؼللو من حركة الوجود الواقعي ومن الوعي بو، ىكذا صارت 
، فلسفة مسادلة بالنسبة للنظاـ القائم، فهي تشكل جزءا من زينتو فلسفة الوجود فلسفة للسيطرة وليست فلسفة للتحرر

، ومن ظلاذج فلسفات الذاتية اليت ؼلصها غارودي بالنقد: فلسفات الفكر )الروح( عند كل من "ىاملُت" (64)ومن أدواتو"
وؿ غارودي: "الفكر ىو أهنا فلسفات مثالية زلافظة، يق الفلسفاتو"برونشفيج" و"دي الفاؿ" و"لوسُت"، فما ؽليز ىذه 

يف ىاتو النماذج انفصل عن احلياة، عن عادل "أكل العيش" كما يقوؿ ىومَتوس، ليصبح الفكر ىو "تاريخ خضوع 
اإلنساف" كما يقوؿ "جيل ديلوز"، أو تاريخ الثورات العاجزة: "فأنت لست إال ذبريد للثائر "كما كاف سارتر يقوؿ سلاطبا 

 .camus"(65)"كامو" 
ات الروح، إذ تغرؽ يف عادل "ادلثاؿ"، عادل الفكر والروح، فإهنا ال تساىم يف ذباوز الواقع، إهنا إذف ال زبدـ إف فلسف    

 الذياإلنساف، إذ ال تساعد على ربريره من سلتلف أشكاؿ اإلغًتاب والسيطرة. وأما النموذج الثاين من فلسفات الوجود 
وعلى رأسها وجودية "سارتر" و"ىيدجر" و"مَتلوبونيت"، وىي اليت  استحق نقد غارودي، فيتمثل يف الفلسفة الوجودية
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غَت الوجود يف العدـ، وىو حل سليب  لبلغًتابتغرؽ يف الوجود اجملرد لدرجة تعجز معها عن تغيَت الواقع، وال ذبد حبل 
ة الدامية، كاف سارتر ، ويف غمار العاصفة النازي1943لسارتر قائبل: "يف عاـ  الذعايف نظر غارودي، الذي يوجو نقدا 

يلعب "البي  بونج" يف كتابو "الوجود والعدـ"، مسادلا إذل احلد الذي مر كتابو أماـ الرقيب الديكتاتوري دوف أف ينفعل 
. وينتقد غارودي مفهـو احلرية عند سارتر بوصفها حرية سلبية رلردة وليست عملية، حيث يقوؿ: "ىذه مرة (66)إزاءه"

يستوعب احلرية إال بوصفها تصدعا يف ىذا الوجود، األكثر اعتباطية من  تب على الوجود، فبلأخرى ينغلق فيها الكا
الذرات وسقوطها يف الفراغ، إف احلرية اليت يؤسسها سارتر على ىذا النحو ال تستطيع  اضلراؼفلسفة أبيقور، ومن فلسفة 

ف لديك القدرة على اإلبداع" واخلبلصة لديو كانت إال أف تكوف حرية سلبية: "إهنا القدرة على أف تقوؿ"ال" دوف أف تكو 
، ويقارف غارودي (67)واضحة "احلياة نوع من الشغف غَت رلدي" كما كتب يف الصفحات األخَتة من الوجود والعدـ"

بُت فلسفة سارتر وبعض الفلسفات األخرى اليت كانت أكثر إغلابية وأكثر إنسانية لكوهنا فلسفات فعل على غرار فلسفة 
هنوفر" وفلسفة" فختو"، حيث يقوؿ: "لقد كاف ىذا يف الوقت الذي كاف القديس بوهنوفر زلبوسا يف سجوف اجلسطابو "بو 

gestapo يف مؤامرة ضد ىتلر، كاف القس بوهنوفر يتفكر يف احلياة والكفاح احلي، كاف يعارض  االشًتاؾ، بتهمة
" أو لكتاب "الوجود والزماف" ذليدجر، وذلك قبل أف يقتل التصدي واخلضوع ال ادلفاىيم ادليتة لكتاب "الوجود والعدـ

، ويقوؿ أيضا سلاطبا سارتر: "إنٍت دل أجد شيئا إغلابيا يف فلسفتك دل أكن قد قرأتو من قبل عند (68)على يد النازية"
رؼ ، والفارؽ بينكما أف "فختو"كاف قد قطع فلسفتو بالوجود وبادر لوضع فلسفة للفعل، فهو يعFICHTE"فختو" 

 ، إف فلسفة "فختو" ىي فلسفة مقاومة باألساس. (69)ضرورة مسلماتو واستحالة الربىنة عليها يف نفس الوقت"
ويطابق غارودي بُت فلسفة "سارتر" وفلسفة "ىيدغر" من حيث أف كبل منهما ؽلثل ظلوذجا لفلسفة الوجود السلبية،     

: "ونستطيع أف نقوؿ مثل ىذا عن ىيدغر يف أدلانيا ويف نفس والدليل على سلبيتها عدـ اعًتاض النازية عليها، يقوؿ
احلقبة، إذ جعل من نفسو راعيا للوجود واستمر يف غزؿ "الوجود والزماف" يف مكتبو الرئاسي اآلمن يف ادلقاطعة، دبأمن من 

، ويف (70)حلرب"الوجود الواقعي الذي كاف ىتلريا يف ذلك احلُت، ومن الزمن الواقعي زمن معسكرات ادلوت يف وقت ا
نفس اإلطار فلسفة مَتلوبونيت الوجودية اليت اعتربىا فلسفة برجوازية زلافظة، وبعد ذلك ينتقل غارودي إذل الفلسفة 
البنيوية، وىي إحدى أىم الفلسفات الغربية ادلعاصرة، فيتوجو إليها بالنقد الشديد بوصفها فلسفة ال إنسانية، وؼلص 

وي ألتوسَت" و"ميشاؿ فوكو"، فالبنيوية إذ ترتكز على البنية، أي على العبلقات ادلوضوعية علا: "ل اثنُتبالنقد ظلوذجُت 
، إظلا تتجاىل عنصر الذاتية، و ىي بذلك تنظر لئلنساف كشيء من األشياء، أي كمادة ببل روح، و ىذا يعٍت يف الثابتة

: "إظلا يعرض ادلاركسية و ىي الفكر األكثر حيوية هناية ادلطاؼ موت اإلنساف يف الفلسفة البنيوية، يقوؿ منتقدا ألتوسَت
يتجاوز يف فلسفتو حدود شارع "األدلا" يف باريس،  يف قلب اجلماىَت، دوف أف يصل إذل جذور ىذه الفلسفة، فهو ال

س من موىبة "ألتوسَت" الشخصية و ادلهنية، ولكنو يعك االنتقاصوحدود دائرة مريديو يف احلي البلتيٍت. وال يعٍت ىذا 
روحا يائسا من الزمن، و يطبق بنيوية جافة، قاد تبلميذه إذل الظن "بأف اإلنساف ىو عروسة خشبية متحركة تتحكم فيها 

 . (71)األبنية، ويصل ميشيل فوكو إذل نفس النتائج، أال وىي موت اإلنساف"
هنا فلسفات سلبية زلافظة تكرس ىذه بعض النماذج من الفلسفات ادلعاصرة اليت تدرس يف برامج التعليم الدراسية، أل   

الوضع القائم، ألف منظومة التعليم يف الغرب أريد ذلا خدمة ادلشروع الثقايف الغريب وىو ما يفسر استبعاد أو زلاربة 
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الفلسفة احلقة اليت يقًتح غارودي تدريسها يف التعليم البديل الذي يستهدؼ من ورائو بناء اإلنساف اجلديد، ويف توصيفو 
لفلسفة، يقوؿ: "إف الفلسفة بادلعٌت الصحيح، أي التفكر يف الغايات ويف معٌت احلياة، وادلشاركة يف الفعل لتحقيق ذلذه ا

، فمن خبلؿ ىذا النص، تتضح (72)ىذه الغايات وىذا ادلعٌت، قد خانت رسالتها يف الغرب: شرقو وغربو على السواء"
عليمها، فهي أوال، فلسفة فعل ال فلسفة وجود، وىي فلسفة جديرة معادل الفلسفة اليت يدعو إليها غارودي، وػلث على ت

بلقب احلكمة، ألهنا تبحث يف الغايات ويف معٌت احلياة، إهنا إذا زبتلف عن العلم )الوضعي(، وىى فلسفة واقعية 
جاوزه والتعارل إنسانية، ألف اإلنساف ىو زلور اىتمامها، من خبلؿ البحث يف مشكبلت احلياة والواقع اإلنساين سعيا لت

عليو، و من النماذج القدؽلة  على ىذه الفلسفة  يف نظر غارودى، تلك الفلسفات اليت مثلها رجاؿ البلىوت الكبار، 
 RAYMOND، و"رؽلوف لوؿ"CARDINAL DE CUESالذين ذباوزوا عصرىم، من أمثاؿ "الكارديناؿ دوكو"

LULLE"و "يواكيم دي فلور ، JOACHIM DE FLORمصدر حكمتهم بلىوتيُت الذين أرجع غارودي ء ال، ىؤال
شبة ظلاذج أخرى من ، و (73)"اإلسكندريةإذل احتكاكهم  بالثقافات الشرقية، الصينية، واإلسبلمية، واإلفريقية عن طريق 

  MAURICE  فلسفات الفعل ظهرت يف القرف العشرين،  ومن أعلها، حسب غارودي، فلسفة "موريس بلونديل"

BLONDEl والذي ػلمل عنوانا ذو داللة إنسانية "الفعل:  1893من خبلؿ "حبثو الذي قدمو عاـ  ،ة الفعلرائد فلسف
، (74)"ب أف نبتغيو لنصَت أكثر إنسانية؟زلاولة لنقد احلياة والعلم التطبيقي"، حيث يطرح سؤاال أساسيا: "ما الذي غل

الذي ركز على علـو ادلستقبل، يقوؿ غارودي: ، G .BERGERوأما النموذج الثاين، فيتمثل يف فلسفة "غاستوف برجيو" 
كاف رائدا ذلا ػ ىو التنبؤ دبستقبل موجود مسبقا، فادلستقبل ليس   اليت"فبالنسبة لربجيو دل يكن اذلدؼ من علـو ادلستقبل ػ 

كمي   استقرائيقيد الكشف كما ىو احلاؿ بالنسبة للمستقبليات األمريكية، حيث ال يكوف ادلستقبل سوى تقدير 
حاضر، أي احتبلؿ ادلاضي للمستقبل و لكن ادلستقبل ىو ما يبدع. فادلشكلة بالنسبة لربجيو دل تكن كيف سيكوف لل

، وأما النموذج الثالث، فيتمثل يف اإلبستمولوجيا (75)نتخذه اليـو من قرارات" العادل يف ظرؼ اخلمسُت سنة اآلتية على ما
نو قدـ ابستمولوجيا ال ديكارتية، فإذا كانت نظرية "ديكارت" تقـو على الباشبلرية، وأعلية "غاستوف باشبلر" تكمن يف أ

الرياضي، وعلى النظرة اآللية للكوف، وىذه اآللية تشمل اإلنساف أيضا، فإف  االستنتاجثنائية الذات وادلوضوع، كما تعتمد 
ل من البحث العلمي ومن باشبلر لو الفضل،حسب غارودي، "يف تبٍت ابستمولوجيا غَت ديكارتية سبيل إذل أف ذبع

فرضياتو ادلؤسسة لو "التحقق التجرييب" حالة خاصة من اإلبداع الشعري، وذلك عن طريق تفكَته العميق حوؿ تاريخ 
 . (76)العلم يف القرف العشرين، وموازاتو بتأمبلتو حوؿ اخلياؿ الشعري"

نب اخلياؿ والشعر واجلمالية إذل البحث العلمي، إف قيمة اإلبستمولوجيا الباشبلرية تنبع، إذف، من كوهنا أدخلت جا    
وىنا مكمن التجديد يف فلسفتو، إذ أف البحث العلمي كما كاف يف الفلسفة الوضعية عند "كونت" ويف فلسفة 
"ديكارت" يستبعد ىذا العنصر اإلنساين من العلم، وىو ما قاد إذل تصور مادي وضعي الإنساين للعلم، وبذلك ساىم 

مزج الذاتية بادلوضوعية. ىذه إذف بعض النماذج الفلسفية اجلديرة باسم  "باشبلرػ"اإلنساف، ف اغًتاب ىذا العلم يف
تتماشى مع  الفلسفة يف نظر غارودي، ومع ذلك، فقد مت استبعادىا من الربامج الدراسية يف منظومة التعليم، ألهنا ال

ؤكد غارودي على ضرورة ذبديد الدرس الفلسفي وتغيَته تغيَتا أىداؼ ادلنظومة الًتبوية والتعليمية يف الغرب، ومن شبة، ي
جذريا يف مشروع التعليم الذي يقًتحو كبديل للمنظومة الغربية، يقوؿ: "وباستثناء ىؤالء ادلفكرين الثبلثة الذين كانوا أكثر 
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س يف اجلامعة ػ فيما عدا ادلفكرين ذبديدا يف القرف العشرين ومواصلة للرسالة األوذل للحكمة، ظلت الفلسفة اليت تدر 
 . (77)ػ يف كل األحواؿ مستخفة برسالة الفلسفة وغريبة عن ىدفها احليوي" باشبلر

 خاتمةـ 
 نتائج نوجزىا فيمامن الطللص إذل صبلة  ،رجاء غاروديعند بناءا على ىذه القراءة ادلختصرة يف الفكر الًتبوي         

 يلي:
أخذ  األوؿ، بل إف ع فلسفة الًتبية عند "باولو فريري"تتقاطع إذل أبعد احلدود م "غارودي"أف فلسفة الًتبوية عند      

عن الثاين الكثَت من آرائو يف الًتبية والتعليم، فكل منهما أراد تقدًن فلسفة تربوية ذات بعد إنساين، ويتمثل ىذا البعد 
 .هااإلنساين يف ربرير اإلنساف من كل صنوؼ القهر واالغًتاب اليت يعاين من

 اباعتبارىا تكريس ،الغربية يف الًتبية والتعليم بالنقد إذل ادلنظومة غارودييتوجو  اإلنساينوانطبلقا من ىذا ادلنظور      
  ألزمة النموذج الثقايف واحلضاري الغريب.

ك إذل كوف لقد كشف غارودي عن أزمة ىذه ادلنظومة اليت تسببت يف أزمة اإلنساف الغريب ادلعاصر، وقد أرجع ذل     
الفلسفة الغربية يف الًتبية قامت على أمرين أساسيُت: أوذلما، إعلاؿ التساؤؿ حوؿ غايات التعليم، حيث مت تغليب مبدأ 

ؽليز النموذج الغريب يف التنمية عامة يف كافة أبعاده  احلتمية يف التعليم على مبدأ الغائية والتعارل، وىذه السمة ىي ما
أدى إذل ضياع الغاية  الثقافية، ألف ىذا النموذج يقـو على مبدأ النمو ألجل النمو، وىو مااالقتصادية والسياسية و 

، وقد قصد بذلك استبعاد الدين من ميداف التعليم ومن صبيع وأما العامل الثاين، فيتمثل يف العلمانية للتنمية. اإلنسانية
ادلتعلم  اإلنسافصبهوريا إحلاديا يف الغالب، وىو ماجعل فإف التعليم الرمسي أصبح يعلم دينا  ،ادليادين األخرى، وىكذا

  ، الذي يشكل بعدا أساسيا من أبعاد اإلنساف يف منظور غارودي. ينفصل عن التعارل
ولتجاوز ىذه األزمة فإف غارودي يدعو إذل إصبلح جذري يف ىذا اجملاؿ، ويقـو ىذا اإلصبلح على تعليم ثبلث     

، تعليم التاريخ بعد زبليصو من األساطَت الزائفة، بالواقع وبالعادل اإلنسافاليت تنمي وعي  قراءةمواد أساسية، ىي: تعليم ال
وتدفع  األخَتة تالغايااليت تدعم ادلركزية الغربية والثقافة االستعمارية، تعليم فلسفة الفعل واحلكمة اليت هتتم بالبحث يف 

وتغرؽ اإلنساف يف التأمبلت  واإلستيبلباليت تكرس القهر  الذاتية بدؿ تعليم فلسفة ،اإلنساف إذل فهم الواقع وتغيَته
 .ادليتافيزيقية اجملردة
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  الهوامش والتعليقات:
  .137، ص 2005ادلعلموف بناة ثقافة، تر.حامد عمار و آخروف، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، فريري،  ولوبا ػ )1) 

( (ػ )غارودي  روجيو)رجاءR.GARAUDY(1913 فيلسوؼ وسياسي فرنسي بارز، كرس مشروعو الفلسفي ،)؟/
لغريب، بوصفو ظلوذجا الإنسانيا ، ومن ىنا حاوؿ تقدًن مشروع فكري يرمي إذل أنسنة احلضارة، لنقد النموذج احلضاري ا

ويشمل: أنسنة االقتصاد والسياسة و الدين والًتبية،...إخل، وىذا ادلشروع ىو مايسميو مشروع األمل، إذ يعوؿ عليو كثَتا 
قدمتها أزمة االغًتاب اليت أفقدت اإلنساف إنسانيتو، من يف إنقاذ اإلنساف ادلعاصر من األزمات اليت يعاين منها و يف م

أىم أعمالو: نداء إذل األحياء، كيف صنعنا القرف العشرين؟ ، كيف نصنع ادلستقبل؟،...إخل ،حوؿ مشروعو اإلنساين، 
عة الشريف طوطاو، اإلنساف يف فلسفة رجاء غارودي، أطروحة دكتوراه )سلطوطة(، نوقشت بقسم الفلسفة، جامينظر: 

  .2010/ 16/10منتوري ، قسنطينة، بتاريخ: 
  .147ص ، 200، 2تر.مٌت طلبة، تر.أنور مغيث، دار الشروؽ، القاىرة، طغارودي، كيف نصنع ادلستقبل ؟،  ـ )2(

 دار القلم، حبث يف أزمة الوجود احلضاري عند فقراء العصر التقٍت، يوسف نور عوض، نقد العقل ادلتخلف، ػ )3(
 بعدىا.  و ما 91ص ، 1985، 1بَتوت،ط

() (، مريب برازيلي  معاصر بارز، وىو صاحب نظريات أصيلة يف الًتبية، من أىم 1921/1992باولو فريري ) ػ
 اإلنسافأعمالو: ادلعلموف بناة ثقافة، تربية ادلقهورين، الًتبية: شلارسة احلرية، وغَتىا ، وبرتكز نظامو الًتبوي إذل ملكات 

نظر: ىنز ػ يفكره الًتبوي، اتو و عداداتو للحرية وسط بٌت سياسية واقتصادية وثقافية طاغية، حوؿ حياخلبلقة  واذل است
 وما 237، ص 1988، رللة الًتبية الفصلية، ع1بيًت جرىارد، باولو فريري، ضمن، مفكروف من أعبلـ الًتبية، ج

  بعدىا.   
  .107، ص يوسف نور عوض، نقد العقل ادلتخلف، مرجع سابق ـ )4(
)5(

 
 .108ص  ادلرجع نفسو، ـ

 .109ص  ادلرجع نفسو، ـ )6(
 .110ص  ادلرجع نفسو،ػ  )7(
حوؿ أزمة النموذج الثقايف الغريب يف منظور غارودي، ينظر: الشريف طوطاو، اإلنساف يف فلسفة رجاء غارودي، ػ  )8(

، ص 1، ج2010/ 16/10بتاريخ:  أطروحة دكتوراه )سلطوطة(، نوقشت بقسم الفلسفة ، جامعة منتوري ، قسنطينة،
  بعدىا. وما 270
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 160ص  مصدر سابق، كيف نصنع ادلستقبل؟،غارودي، ـ )9(
  .160ادلصدر نفسو، ص  ـ )10(
تشارز فرنكل، أزمة اإلنساف  :أزمة العادل احلديث، وكذلك :رينيو غينوف :حوؿ ىذه األزمة ؽلكن الرجوع إذل  ـ )11(

  احلديث وغَتعلا كثَت.
( يف الًتبية ينظر: برنار جوليبَت، كوندورسو، ضمن: مفكروف من أعبلـ 1794/ 1743) ؿ فلسفة كوندورسيوحو ػ  )12(

 بعدىا.     وما 101الًتبية، مرجع سابق، ص 
 . (160ػ 161 ص) ، ص، مصدر سابقكيف نصنع ادلستقبل؟غارودي،ػ  )13(
 .(164 ػ163)ادلصدر نفسو، ص ص  ـ )14(
  .164ص  ،نفسوادلصدر ػ  )15(
 .164ادلصدر نفسو، ص  ـ )16(
 .(165ػ 164)ادلصدر نفسو، ص ص  ـ )17(
ـ )18(

 . 165ادلصدر نفسو، ص  
 .(166ػ 165)ص ص ،  نفسوادلصدر ـ  )19(
 .127ادلصدر نفسو، ص  ـ )20(
ـ  )21(

 .167، ص نفسوادلصدر  
 .167ادلصدر نفسو، ص  ـ )22(
 .ما بعدىاو  168أنظر األرقاـ بالتدقيق يف: ادلصدر نفسو، ص ـ )23(
ـ )24(

 .168ادلصدر نفسو، ص  
ـ )25(

 .169ادلصدر نفسو، ص  
ـ  )26(

 .169ادلصدر نفسو، ص  
 .13ص  ادلعلموف بناة ثقافة، مرجع سابق، باولو فريري، ـ )27( 
 .(170ػ 169)ص ص مصدر سابق، غارودي، كيف نصنع ادلستقبل؟،  ـ )28(
 .171ادلصدر نفسو، ص  ـ )29(
 .61ص  علموف بناة ثقافة، مرجع سابق،ادل باولو فريري، ـ )30(
 .65، ص ادلرجع نفسو ـ )31(
 .(66ػ 65)ادلرجع نفسو، ص ص  ـ )32(
 .66ادلرجع نفسو، ص ـ  )33(
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 .69ادلرجع نفسو، ص ـ  )34(
ـ )35(

 .171ص  مصدر سابق، كيف نصنع ادلستقبل؟،غارودي، 
 .173ادلصدر نفسو، ص  ـ )36(
 .174ادلصدر نفسو، ص  ـ )37(
 بعدىا. وما 193 ، ص1995، يونيو 198صرة، عادل ادلعرفة، ع إمساعيل علي، فلسفات تربوية معا سعيدـ  )38(
 .171مصدر السابق، ص  غارودي، كيف نصنع ادلستقبل؟، ـ )39(
 .172ادلصدر نفسو، ص ـ )40(
 .173ادلصدر نفسو، ص  ـ )41(
 .173، ص نفسو ادلصدر ـ )42(
ـ )43(

 .173ادلصدر نفسو، ص  
 .173ص  نفسو،ادلصدر  ـ )44(
 .174ادلصدر نفسو، ص  ـ )45(
  (203ػ  204)ص ص ، مرجع سابقفلسفات تربوية معاصرة، ، سعيد إمساعيل علي ـ )46(
ـ )47(

 .206دلرجع  نفسو، ص ا  
 . 172ص  مصدر سابق،  كيف نصنع ادلستقبل؟،غارودي،   ـ )48(
 .137ص  ، مرجع سابق،ادلعلموف بناة ثقافة باولو فريري، ـ )49(
 بعدىا.    وما 194ص ، مرجع سابق،فلسفات تربوية معاصرة أنظر: سعيد إمساعيل علي، ـ )50(
 .175ص  مصدر سابق، كيف نصنع ادلستقبل؟،غارودي،   ـ )51(
ـ )52(

 .(176 ػ175)ادلصدر نفسو، ص ص  
 .176ادلصدر نفسو، ص ـ )53(
 .177ادلصدر نفسو، ص  ـ )54(
 .(179ػ178)ادلصدر نفسو، ص ص  ـ )55(
ـ )56(

 180ادلصدر نفسو، ص  
 . 181، ص نفسوادلصدر ػ  )57(
 . 182ص  ادلصدر نفسو، ـ )58(
 182ص  ادلصدر نفسو، ـ )59(
 .182ص  ادلصدر نفسو، ـ )60(
 .182ادلصدر نفسو، ص ػ  )61(
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 .(183ػ 182) ، ص صنفسوادلصدر  ػ )62(
 .226ادلصدر نفسو، ص ػ  )63(
 .234، ص نفسوادلصدر ـ )64(
 .226(ػ  225)ص ص ادلصدر نفسو،  ـ )65(
 .226، ص نفسوادلصدر  ـ )66(
 .(227ػ 226)ادلصدر نفسو، ص ص  ـ )67(
 .227ادلصدر نفسو،  ـ )68(
 .227ادلصدر نفسو، ص  ـ )69(
 .(228ػ  227)ادلصدر نفسو، ص ص  ـ )70(
 .228، ص نفسو ادلصدر ـ )71(
 .232ادلصدر نفسو، ص  ـ )72(
ـ )73(

 .232ادلصدر نفسو، ص  
ـ )74(

 .232نفسو، ص ادلصدر   
 .233، ص نفسو ادلصدر ـ )75(
ـ )76(

 .233ادلصدر نفسو، ص  
 .233ادلصدر نفسو، ص  ـ )77(

 


