
هـاو!عمعضما!ض

مع!ةقمبتإ،منبمغررلاأ

تياراتأن.الجومالمطلوبهو((ؤفيالموضوعالو"

)تظمبرو!ثماالعرإيةالثقافةلصص،حةعلئق:ص،رعكترةثقافية

ثالكةاشكليئوا*ثانيةنجبوالتجر"مرذفىأفوابطابع

فؤالموأ)يبقىحينفي..باللؤموقفيةأخرىواحيانا..

أشكالفيومتجوهرأمتجذراالثقافةلهذه"ألتاريخي

ايديولوجيةلسماتمنفيهمابفعلأخرىفكريةوصيغ

فيالتقدميالقومىقفالموخصوصيةكدتمغواضحة

..المعاصرةالعربيةالثقافة

فالهدف،ونوكده،الموقفهزابمثلنقولوحين

المتميز،اواقعيابعدهاهذهثقافتنااعطاءهوذلكمن

ثقافةفهي.العطاءفاعليةحيثمنالتاريحيومعناها

وصيتهخحىوله،الثوريةدمصماتها"أساسعلىمبنية

للواقع،مسمتسلمغير.متطورفكرعنالمنبثقةالقومية

..لهامحرك،الحياةمعمتحركفكر..للسكونرافخت

..أيضاعلصيفكروهو

الدكتورالقوميالمفكرمعاللقاءهذأفيكغاواذأ

وواضحة،،محددةقضايامنننطلقال*ائمعبداللهعبد

فذلك،اخرىتفرعاتالىوتختهيالقوميبالادبتبدأ

مثلالىعصرنالمنظوردقيقتحديدالىالوءتولبهدف

لوومايا((جديدةمفاهيم"قحديدضصءن،الفخاياهذه

.ذاكأوالنحوهذاءعلئ.اليوممثقفينا

عبدالدكتورعلىالموصوعاتهذهمثلنطرحوحين

بلورواالذينالقوميينمفكرينامنفلانه.الدائمعبدالله

،جديدةبلورة،عصرنامحرحهاالتي،الافكارمنا)كثير

اصبحتحتى،الموقفيةالسماتمنالكثيرفيهاتحددت

الامةماضي:مداها،وثقافيةفكريةمعاناةعندهتشكل

مستقبليةرويةترفدهالذيالمعاصروحاضرها،جهةمت

المغمهوم"هذاوعبر.جديدةخمارةبناءاىاتسمعى

قضيةالىالدائمعبدالدكتورينظرالجديد"الحضاري

الحديثة،التربيةالئينظركما،والمعاصهـةالترأنم

..التكنولوحيانقلوقخمايا
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!5!!!!!4!ث!ر

:الحديرثأحىرى

نياهراليمهاء!اصد

العلافكأمنهذاحديثنانبدأأنأودحبركى

حيثمن/والقوميةالادببيتتروز!االصي

هـقلنتبين..منهمال3فيلىالاصألجو!ر

:لكذخلال

روحعنمعبركمعطى-الادبعلاقة-ا

والحخمارية-التاريحيةلتصخصيتهاشعنأمة

الملأمة.رخيةالخارالمشخصية؟جو!ر-بالقويمهة

ا،دببينما"الجدأ-اعلاقةا-!1

والقومية.

ا،دببينالعلاقةعقأر-حديثمنخل!أناعتقد-

في،أنناوهو،وأعمالىءلاحىأطرعنيحممدر3والقومب

أجلمنكاملاادجهـدنبهماءأنزود،حب،تنا-حوازبنض!تى

لجهدااهذو.لقوميةاتناحياو"ميلقوامستتهبلنابناء

والاجتماعيةالاقتصادية:العديدةالميادينأىافينصر

ةخاصمكانةيحتلالادبأننتسكل!ش:فيةوالتقايةلتربووا

نانودللذيوالمتكاملوالمترأكمالمههـ!مولاجهداهذافي

دوما،لعبفالادب.القوميئحياتنابذاءسبيلفينبذله

القوميةالحياةبشاءفيأساسيادورا،التاريخفي

..ال-جمديدةحياتهامنطلقاتت!حيروفي،-عوبلفي

الىكلهاتشير،ذكرهاا)ىحاجةلا،عديدةوالامثلة

،ص-يال!شللمضاحكص!خادالادبيلىعبم*الذيا)؟بيرالدور

مية.لقو1للنهخم4و

بناءفيودورهالادبالىنعثسيرحينانناشكولا

،الادبهـقزوعأيالىنشيرلافنحن،القوميةالحياة



ر،لحياةوثيقاارتباطا-يرتبطمعيننوعمنادبانعنيبل

واهدافها.القومية

نأنعتقدنحن،والجوهرالاصلحيثمنامحبعا

أعمتيتعبرأتظ!االامورمنهيوالفلمسفةوالفنالادب

وخمارتها.،أصالتهاعنأي..%مةيةلثقافةعنتعبير

الادبىقبلمنالتعبيرهذاأنعير.الاصسيلةوطبيعتها

الذازرو،ثقافتهاوعنالامةأصالةءكأالفلسفةأوالفنأو

بد،ولا،الخاطرعفودومايأتيلا،القوميةهويتهاوعن

ياخذأنأجلمننبذلهالجغدمنشيءمن،لتاليبا

ن!وتعبير،الامةثقاف!عنكتعببرفعلائريقهالادب

مسمتقبلها.عنوتعبير،هويتها

ف!ازيعبرأنيمكنالذيالقوميالادبانأعتقدأنا

ينبغي،بهثانمرالتيالمرحلةفيالعربيةالامةأهدافعن

أساسية:ثلاثةعناصرؤسهتتواؤرأن

الترأتر..بالتراثالاتصالهو،الاولالعنص-

الكراثبروحوالتشيع،التراتهذاوامتصاص.العرري

العربيةاللادفيوانناسيمالا،العربيةوالثقافةالعربي

ييسصهـولم.بهنفخرانفعلانستطيعثقافياتراثانملك

افريقيا!فيإيوبمانشهدعنديص،أ،خرىثالاممهـن)كثير

(1الاةرلقيرزالثفالمحة"عنللحديثمحاولات،مثلا

واقعظالفي.نلاح!،"الافريقية،فةالثؤبعث))و

نايريدرنانهمبمعنى،!خرمنينحتونانهم

لعاضحيهكمفي،الاثكالمنكلنتسبأي.يجدوا

ثقافتهـممعالمعنيعبرما،الفنياوالادبياوالمكري

بئيقوصونالذي!دالجمهذاولسدر..4يخاصاا

مماصيفيالاصيلةالثقافةهذهمعالملان،شاقجغد

..بهايعتدولاوضئيلةضعيفةمعالمالافريقيةالشعوب

..بحرمننغرفنحن..العثسرفعلىنحنأما

ؤدم.وأصيلوعميقعريقوحخاريثقافيتراثلدينا

فجسربأنهنقولأننستطيعبل..للعالمكبرىخدمات

والماديةوالثقافيةالعلميةالحضارةجوانبمنكثيرأ

.أرو،ل"افي

ةلي،لتراثالاتصال:الاولبالعنصرأعنس"ماهذا

أصيلكاتبأي.ا)خراثبهـوجثالتشبعالتراثومعاناذ

صلمةتقومأنأولابدلا!الادب!روادلنمنم!رانأيفي

حي،تراثالحربيفالتراث.التراثهذاجنوبينهسية

بيننا.يحيايزالوما*إيوصءةابحيازخامثهـل

توافرهالواجبمنأن%رىالذيالضانيالعنحسر-

هو:،وصحيحأصيلقومي!دبتكولىتاجلىهـن

..العربيةبالحياةالاتصال..العربيبالواقعالاتحمس،ل

الضعبحياةمعاناة..القائمةالعربيةإحياةاومعاناة

..المربيةالامةب!،تمرالتيالمشكلاتمعاناة..المحرري

فردكلمنهايعانيالتيالحيةالتجاربمختلف!ماناة

الاتصالهذا..المعاناةهذه.العربىالمجتمعأفرادمن

الشعبيةالجماهيربواقعالاتصالهذا..الشعببواؤع

؟لامها،،بمثسكلاتها،بانفعالاتغساالاتصانالهذا..

الاساسيةالحيةالمصادرأحدهوأف4أعتقد..بتسالعاتغ،

والادب،الخلاقوالادب،المبدعالادبتولدالتيئ

هـنالمعبروللاديب،المبدعللاديبيمكنلا،القومي

اكم-ا)عاجيةأبراجهفيمنعزلايكونأنأمتهحاجات

عريبة،مصنوعة،مجلوبةمشكلاتيحياأنإو-يكال

أحيانا،فجد.العربيةوالبيئةالعربيامحنا)ومشكلاتعن

مجتممنا،عن!ريبةمشكلأتيعالجونالكتاببسز

الوجودطبيعةمن"منقول..الغربيالعالمسن"منقول

لاالادبهذامثل.الاجنبيةالغربيةاحيماةواالاجنبي

المر)ية،الامةحاجاتعنص،دقاتعبيرايعبراتيمكن

فيهطبعاالاصيلالادب.أصيلاأدبايكونأنيم؟-نولا

هذا..الانسانمةالتجربةجانبوفيه،انسانيجانب

كلوقبلأولا،فيهولكن..فيهجدللا)دهئيأمر

ولحياة،الجماهيرلانفعالاتالحيةالمعاناةهذه.شيء

الذيوللصراع،العربيةالامةولمشكلات،الجماههر

لبش،ء..مستقبلهالبناءو.تهاحيللحناءعئرلىقهافىتواجبه

العناص!منهىالمماناةهذه.حكس،رتهاولجناء.وحدتغا

.وخلاقمبدعأدبىعملأيفيأ!،سيةليتبدوالتي

نأأيخسانظريفيبدلاعنح!هـثالثهساللث-

القوصيالادبمعالملتكتملينالعنصرهذينالىينت،ف

..بالمستقبلالارهاصسبهوأعني..والصحيحالسليم

طبعا،،نحن.المستقبليةور:.المستقبلالىوالتطلع

مشكسلاتونحيا،بحاضرناونتصل،بماضاينانتصل

كانتهناومن.مستقبلنانبنبىأنأجلمنحاضرنا

مناساسياومقوما،ساسيالا2جزالمستقبليةيةالرو

القوميالادبأنبمعسى..الصحيحالقوميالادبمؤومات

صورة..المنشودالعربىالمسستقبلصورةيريناأنينبغي

ال!زمنيستبقأنينبغي..الموعودةالعربيةالحضارة

وبعد،تفجرهاوبعد،تفتحهابعداحربيةاا)حياةليرينا

حرارتهاوفي،غناهافيالحياةهذهفيرينا..اشراوتها

نزااسماالجانبهذاأنأعتقد.الجدلدةصورتهاوفي

؟لمستقلو.الهذهما.حىهـ!عالفهرلممصوركم
ءصورههيحبيرى....!

علىالتغلبعلىالبلادهذهتقوىء:دماالعربيةللبلأد

التيالتجزئةعلىالتغلبعلىتقوىعندما..هـسكلاتها

تنضمعندما..موحدةأمةتصبحعندما..منهاتعاني

الشعبيس!ةجماهيرهاتتفتحعسظما..المختلفيةقاتهامحاا

الصورةهذه؟اعربياالوطنأرجاءفيوهناكهناوتتفاعل

ومليئس"،شكبدون،مشرقةحسورةهيالتيادجديدة

صورة،وامكاناتهاالحماةوثبةربكلظالحي،ةمعانيبكل

الفكرتفيبريشتهمرسمهافيتاب3اليجهدأنينبغي

المختلفة.وصورها،المختلفةاوانهابأ"والتقافية

..الطرحهذامثلبدأانمنذ*

المرحلةهذهيميزانالعربيالقومىالفكراستطاع

ثوريةمرحلة"بأنهايصفهاوأنالاصةحياةمن

صورةأية:أسالأناريد."وشاملةعميقة
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أ!تىورةاوروحا،ليرراعلي-نزهف؟مذيتهش؟ور

الحربب؟الواؤعفي

اقاهـ.ثهذامنالكرضتماما3تأدرودكأتان-

حسيصظغ،الخهايةفي-هوالار!اعأنأقولأنأستخيع

الواقيس"كأال!وربين..وأ)واقعا)حنيالبيناللمقاح

إءلبضالعرريجهدنافيبمنحن.المصى-شقبليةوالصورة

رؤيشرز-ابينززاوجأنثإواقعافينحاورال!ربيةحياتنا

تس!شرناوبينالوا!عوورمحوبر،تأ!اقعاولمشكلاتللواقع

لثووطض-تكتملصضدماظالم--خقبلالىيمتدالذيوخيا)نا

فيه.الجديدذالحعربيةالحياةصورةتكتملىوعضدص،،بنائه

والرؤبةالواقعيةالنخلرغيبنالشزاوج!ذا..القاحاهذا

!الابداعالى،أخايةافي-ليوديالذيهوالمستفبلية

حياتنا.فيالتحييروا)ى،الخحركأىوا،يدالتجدوالى

أذا-"المثاليةالصورذ"نحوالواقعيةالصورذدفع

،3دم!قباتوصعوباز"ر!شكلاتها)واؤعدفع"-شصضا

زجمو..-نخرلىأص-.-.فج1تفسوروز"مصبكلهـأ-"ي!--حا

لخلقااصسبهيالع!بيةهذه..للمصمصتقبليدجدتصور

وهي،حياتنامنا-يشتىفير"نقومالذيوالابداع

نقبحلاأن..الادبيةالعمليةفيالابداعصلب،بدورها

منيشكوالذي،أحياناالمتخلفالواقعحدودضمن

نظرتناتكونلاأن.الفسادمنينتمكوالذي..الامراض

نقدمنب!لااعبعا)..الواقعلمفاسدالمضخمنظرة

دوماينبغياكنو..(ومشكلاتهوصعوباتهالواقعلمفاسد

..المستقبلعلىوالمشكلاتالمنصاسسدهذهخلالمننطلأن

حكما،تتضاءلالمفاسدوهذه،المشكلاتهذهأننبينوأن

الىفنظرعندمانتصورمماأسرع،لعسربشيكلوتتضاءل

نوركأثوعندما،المستتهبلعلىنطلوعندما،المستقبل

المصىخقيبل.ام!انات

:أعرفأندريد،النظرةهذهمنانطلاقا*

وبين-كابداع-الادببينتربطوننحوأيعلى

اواقع؟اوحركةافكرامعطيات

الادبان..اليهألثهـتما،الوالحعفي،!وهذا-

ومن،ا)واقعصصورةمنالاساهـيةعناصرهأحديستمد

التيالمعاناةهذه.الواقعالامومن،الواقعمهشكلات

ال-جماصرلحياة..العربيالشعبل!مياةاليهاانترت

التي،متخلفةتزالماالشيالمرحلةلهذهنتيجةجةالعر

حيثومن،الشجزئةحيثمن،أعربىاالوطنفيهايعيضصظ

العربيةللحضارةالسلميمةالصمورةبناءحيثومن،التقدم

عناصوورنأساصرعنصرانه،ثكلا،الواقعهذا..

..الفكرصرعناومن،الادب

كيفنبينأننحاولأنالمهم،ؤثتكه،،لكن

الواقعهذايتغبروكيف.الواقعيةان!صورةهذهتتغير

علىنطلعندماالفاسدالواقعهذايتغيروكيف،المريض

والاهداف،ننشمدهاالتيالاهداففيهتتحققمستقبل
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رسمنا!،الصال!!داؤ!أننبرث"ناكم.ل؟+،إونءلىإصيا

نتجاوزتجعلناأنعاى!إنهايةافي،ا)قادرذهىيلحص،تنا

الشيالمشكلاتوثمذه.الامراصلشكمده،المفالص-دحذه

هذهفيهولمشكلاتناأوحيدأاحلاوأن..منهاشعاني

نضهبحيث،العربيإهلواقعوالحصامدةالصثس،ملةالم!ادجة

العربىلستقصلمضارلسمناهاالخيالمخكاكحلظغالاثتدافاطحارفي

أهداف..يةالحر%عداف..الوحدةأهداف..

وعندص،.تتكاهـلءندماا،روهـافهذفى.الإشحمتهـاكية

الصورةترسمأرعلىإمادرةاوحدهاهي،تتفاعلى

والواقعثالمتخلفالواقعنحباوزتجعلفاالتيالجديد!

لتياالمنتسكلأت5هذ.لضصا)يبا،تجكللالتي،شثالفالىر

!سواهأوالادبفين!ءحاالتيإلالامو!ذه،هازواجه

إ-هـوسئول*تجاوزهاسيتممرحلة.بالتا)+ئي"،تجعلي

!دةالجدالمناخونحو،يدالسداءأىوازير!نذلقضصعا

..نمسس!ق!لناال!صدي!ةبةالكأشوزحو

توجهايكونأنيحبؤيأتو-"اورو*زا-رز

وضسد..أصلاحيةنزهـ"؟لىفد..ثوريا

تناولوفيئالواقعالىالنظرفيإ-جوداا)خفكير

ءلىالطبهبديتضظن...الواقعهذاصظمثسك!ا

مهمةكعناصرالعربيةوالثقافية،ال!رريةالروح

القومبة.أصثخصب"ابناءفي

،ممبرتقد،ا)واؤعفي،ون3ألاقد..فثلا-

نقؤ3الىالالىأنترتانتش-انهكوهـةرو،:هء!نكافجاتعببرا

واقعنالواجههاالتيوالمنث!صلاتالمفا.دأن:وصي،مهمة

المبسطة،وللنطرة،الاولىللنظرةقى!دوقدال!ر!ما

تبدوقد..ال!وريةغيرللنظرةو،الأحبةصالاللنظرةو

علاجهايبدووود.وصعبةوء-خمةعمبقةمشحلات

..مت!ذراأهـهـا

التيالنطرة..الخوريةالنظرةنملكعندماأنناغير

"نظرةسصيتهاالتي1)نظرة00بالتغيص.هـا)جةئىتقبللا

فيجوانبهمتكاملكضظاموجودنات!صالجأنتحاول"متكاملة

حياتنامقوماتفيكلالضغييرتحدبضاأنوتح،ول،المختلفة

منالامورنعالجعندما...وثورىوناجحفعالبعمل

كبيرةتبدوالتيالمشكلاتهذهستتضاءلالمنطلقهذا

هصظدظصلالمنت!حاوزهاكنالمهمنأنونرصد،ومخيفة

الثورية.النظرة

اكدتعندمااليهأشرتما،الواؤعفي،هوهذا

وتحليل،الواقعبتحليليكتفيلاانينبغيالادببأن

الاليمةرالصووصفدو،مصشصكلأتهووصف،مشكلاته

ذلكالىينيفأنينبغيبل..الواقعفينجدهاالتي

ت!ستطيعوعندما،الاهدافتتحققعندماالمستقبلصصورة

الاليم،الواقعهذاتتجاوزألصظ،بالخالي،الاهدافهذه

الصروما.اقعا)ووهذا



اهتماماتكممنالكثيرتوجخونأنكمبماصفى

فالتم-4العرررالتربيةنحووالعلميةالفكرية

تياراتلاخزأنينبغيالتربيةهذهآنترون

ي!ونأنينبغيذلكأنترونهل.-جماهيرية

؟الادبصعيدعلى

عندكمتقومالتيالعلاقةما:أيناوأسحأل

الأجتماعي--العلميمفهومهافيالتربيةب-ن

عنوكتعبيركابداع،الادبوبينالجما!يري

للامة؟القوميةالشخصيةجوهر

التوريوالتغيبر،التغييرفهمأأنا،ذكرتكما

العناصرفيهاتتفاهـلىأنينبغيوش،ملةمتكادمملةكعمفية

متكاملكاملنظامأنهاعلىاليخانتظرأنوينبغيطالمختلفة

نأجنبغي.وبالتالي.والمترابطةالمتاخذىةمقوماتهله

الشاملةالخظرةهذهاطارفيالتغرجرأجلمنالر!ديقوم

..حياتناجوانبشتىيتناولأنوينبغي،المتعامذ!ة

حياتنا/جوانبمنأساسجانبالتربيةأنشكو،

الشاملة،النظرةهذهمنيتجزألاجزءاتكونأنويخبغي

اخر:بتعبير.القائمللواقعالشاملالتغييرهذاومن

مرتبطة،أولا،تكونأنينبغيالعربيوطننافيالتربية

ترتب!لكوبزر..والاجتماعيةقتصاديةالالتنميةابأههداف

التنمية،القوميالنضالأهدافمنأساسبكلدف

الاقتصاديةالحياةوتغير..والاجتماعيةالاقتح!،دية

بالاضافة.الاشتراكيةوتحقيق..يرهاوتطووالاجتماعية

ارتباطامرتبطةتكونأنينبغيالتربيةهذهفان،ذلكالى

تنعقدهناومن،القومىوبالتراثالقوميةبالثقافةوثيقا

ثانية.جهةمن،القوميالادبوبينألتربيةبينالصلة

!ضكاملةتكونآنينبغي،نرجوهاالتيفالتربية

:الاهدافهذهبينومن،لهانعملالتيالاهدافجماةمع

أصيلة،ثقافةنجلقالتصلةالاهداف..الضقافيةا،هداف

بنيتهالكمامرتكن..ذاتهإىامرتكنعرلييم!حتد!حبخا!

..إتلومي!تاايتيركىيدينتكو.ص-كأ-ت،ت؟إى!-و.خغمت..

الرقيالعربيالمواطنتكوين..القوميةالهويةتكوديئ

وبأهدافها،أمتهبحياةالمرتبط..بتراثه..بجذورهفعلا

أهداؤ:،رأسعلىتكون%نينبغيالشعار(تهذه...

)ها.نعملالتيالتربوية

الادبتعتبرونانكمهذامنأفهمهل*

العربي؟للانسحانالقوميةالضربيةعناصرمنصكحصرا

تنم:عديدةجوانبتمالتربيةأنشكلا-

الاعدادوتضم،الانفعاليالاعدادوتضم،الفكسيالاعداد

فالتربية..الانسانيكتسبهاألضيلنهاراتبىالمتصلالحركي

كانسحارالانسانبتكوينيتعلقمابكلتتصل،إلواقعفي

رهـتالانسانتكوينمن%له-،سياجزءاأنشكولا..

اذا-وتكوينه،"الثقافيتكوينه)1هونت!خصيتهتكوين

قولأوعندما.ليالانفعاينهوتكو/أ،دبي-شئت

الفن،،الاولىلدرجةبا،هنااقصدا(الأنفعا)يتكوينه"

هذا...الحياةفيالجماليةاجوأنكباشلو،وألادب

فالعملية.التربويةالعمليةمنأسى،سيجزءهوألتكوين

بينتضم،الشالوبطبيعة..شصاملةعمليةألتربوية

التكوين..الفنيالتكوين..ألأدريأنتكوينجنباتها

هنالكيكونأن،بالتالي،وينبغي،عامبشكلا)جمالي

كما،الادبمضمونلين..الادبألىنظرتنابينترأد!

سيم،ولا،نقدمئهاالتيالضربيةمخ!مونوبينةلريده

الادبي!ة،فةانثقا..4الادببلىتربيةا..)يةالحطلتربيةا

تكونآنينبغيالامورهذه.الخ..الادبيةوألمناهج

من،الادبالىالسليمةبنظرتناوثصقاارتبامح!!رتبلة

تانية.جهةمن،ودور!االترريةوالى،جهة

التيالعناصبرهذهالىبا،ضافةهناكش

التي"التكنولوجيةالعدميةالثورة".ذكرتم

العلمية.وحياتنا،التربويةحياتناتدخلبدات

بينالعلاقةلنتبين،قليلا،هنانتوقف!إوحبذا

في"الاصيل"وبين"المكتسبالجديد"هذا

الذهني؟تكوينناوفي،انثقافيةشخحيتنا

..التكنواوحبيةالعلميةالثورةعصرفينحن-

وهي.أحيانايقالكما-"انثانيةألصناعيةا)ضورة"عصر

الثورة"عن-المفكرينمنكثيريبيندما-تختلفثورة

..فحسبوالرتبةالدرجةفيلا،"الاولىالصناعية

انهابمعنى.خاصربشكل،اضوعيةواإطبيع"أفيولكن

الاولى.الصناعيةللتورة،وجوهرهابطبيعتها،مباينة

عصرفي..التكنولوجية-العلميةالثورةعصرفيمنحن

نأ،بالتالي،نستليعولا..الثانيةالحسناعبفيانثورة

نتصللمماالعصرفيدورلنايكونوأن،العصرندخل

..الميادينشتىفيالتكنولوجيةالعلميةالثورةبهذه

شتىفيالانتنطلقإضكنوإوجيةاأعلمب"االثورة

ماولكنها..والاجتماعيةالاقتحى،ديةادحياةميادين

ومهمأساسيميدان!كلنبعيدةيربعيدحدالى.شزال

بأندوماعنايتناكانتهناومن.انتربيةميدأن:!وو

لاوأن،التربيةميدانايخناالتكشوإوجيةالتورةتدخل

وتقليدية.فيةحرسائلإونعمل-الضربيةفيميدان-نظل

أقولوعندما..ا)ضربب4الىالتكنولوجياندخلأنبدو*

أعنيلافاننيالتربيةتدخل"نينبغيالتعنولوجيافين

)السمعيةوالوسائلوالاجهزةالادواتمجردجيالوبالتكنو

الايناجوسائل.التعليمفيالمعنيةلم!،ئلالو،البصرية

ولكن.."التربيةسن)تكنولوجياجزءهذه.(إخا...

طريقة،كلوهو،أعمشيئاتعنيالضربيةتكنولوجيا

أعم،شيئاتعنيا،لةعلىتعتمدكازتسواءطتقنيةوكل

علىتعتمدكانتسواء،تقنيةو؟ق،طريقةكل:وهو

تغييرالىتودي%نيمكنالتي،ءلياتعتمدلاأمالإا"
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التغييرهذااتصلسواء:الترلمويأ-ظامافيئجذري

مأةالتربيةبمناهجات!لأم،فبنيتهاالتربيةرر،عاإ

مأ،المدرسيةوالادارة"قىالمدر.--ءوبا،بنيةر!ذرائقها

نأرمكنإلتربويةالعمليةجوانبكل.المعلمينباعداد

تقنياتفيهاندخلو؟نطجذريةاعادذفي!مماأخمخمرانعيد

ولكنتهما/ووسائلوأجهزةأدواتورذا-تباتليس!جديدة

منتزيدأنشانهامنومرقدمةمتطورذ،ءلميةأساليب

نقد.متجعلناأنشأنهاومن.الضربويةالجمليةفعالية

منأكبرلعددوجدوىايةؤ!اوأكنرجودوأؤت-لطتعليه،

المتاحة.المواردبنفسالطلاب

المفهومهذا..لوجيااضكنوامناالخوعهذا

فييدخلطناإسهـوريمنأنزرىالذيهوالمنثنولوجيا

الشاملالمف!ومبهذاأقولوءندما.التربويةحياتنا

والضجديدالتغييربمعنى-التربيةلتكنولوجى،ءوالوالسع

يستبسر-هوعناصىجوانبه-ضىفيول3الضربوىللمنظام

زربيشخافيالمأخربيئاتكنوأرجب،611.-هارا"تطبب*ي/خسمكل

ومن،واتعنامنينطلقأنأيخ!،ينبغياعربيةاالبلأدقي

للتكنولوجيانقلمجرديكونلا"نوينبغي..حاجاتنا

..عمليةتكونلاأنوينبغي..الغربمنتردناالتي

..يةلتربواتنالحياو،فيةلثقااتنالحيا"فيثقااستلاب

ونبىدعونطورهاالتكنولوجياهذهنطوعأنينبغيبل

التربوية"مشكلاتنالطبيعةملائمةجدلدةتكنولوجيا

الاساليبهذهنمتلكبحيث،التربويواقعناولطبيعة

لحاجاتنا.وملائما،وشخصيا،ذاتياامتلاكا

التربيةفيسواء-التكنولوجياادخالفانهناومن

التكنوأوجياهذهوتطويع/.حياتناالى،سواهافيأم

..ممنحكلاتناولطبيعةمجتمعناولاغراخرحياتنالمطالب

نقومأنينبعيماعلىوصارخواصحمثالهذاأن"عتقد

وبين؟(الحداثة"بيسمىمابينالجمعمجالفيبه

بالتكنولوجيانتصلانبدلانحن.)ا*الاص،لة"بيسمىما

روحهياليوموالتكنولوجيا،الحياةميادينشتىفي

نأينبغيالتكنولوجياهذهولكن،العصروطبيعةالعصر

مشكلاتناتعالجأنبدلا.منقولةتكنولوجياتكونلا

.الاخرىالبلدانفيالمطروحةالمشكلاتتطرحانلا،نحن

تلائمبحيثفيهاونعدلمنهاونغيرنطورهاانبدلا

وتخدم،منهانعانيالتيالمشخلاتوطبيعةحاجاتناطبيعة

حيادية،تكنولوجياهنالكليس.الاولىبالدرجةأهدافنا

..ومكانزمانكلفيتطبقانيمكنأنهابمعنى

انها،معنى..متحيزة-ماحدالى-هيالضكنولوجيا

والموضوعاتالمشكلأت،الاحيانمنكثيرفي،معهاتحمل

هناومن.فيهاوجدتالتيالبلدانفيطرحتالتي

دونماوحرفيااليانقلاالتكنولوجيانقليتملاانيجب

بلادنا،فيالقائمةبخالحاجاتوربظوتعديلتطوير

03اهدافناخدمةاجلمنوتجنيدها،وبثقافتنا

والاتصالالتكنولوجياأهميةعلىنلحعندما
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الواقع.في.جيةلوالتكنوالعلميةأ-ورذوا.جيالولتكنوبا

فيلاننا.بالغربةنمفعرلا،خاصليشكلةأعربانحن

الضيالتجريبيةالعلميةالحخمارذمنولدأولتالاصىل

لخمارةوا،لصنا!كيةاالخمارة.لكذإعد؟منهالدتو

..التحريبيالبحث..العلميفال-حث.أوجيةالتك:و

ال-كمارذفيولد.والمشاهدةالملاحظةعلىاقائماالبحممت

ورن-العربيةالحخمارةمنانتقلنهأنعلمنحنف..الحربية

واعل.النهضةهذهمن..الحكمةبيتمن..بغداد

فان))يقولكما-العربيةللحخارةيةالاساسها)مىعة

منالفكرنقلتانها-"العربيةالمعجزة"ح!نابدفيزججو

الدورانلىا-اليونانعندكانكما-نهذأحولالدوران

والضجربة.والمنت،هدةالملاحظةالى"ي..الاشياء-ول

العلمية3بالحضارالانصالنعاودعندمانحن.فاذن

وخلقهاتوليدهافيكبيرحظلناكانإضيا-جيةلووالتكنو

نشعرولا،الجناردتليتعتناهذدنقولأنلنادجه!-

ثرزردنرخنأن.بالور،!يمكأسيت.أوادحعأثا-تباءض،؟

-ممنؤخ--الأ..واصالتخافتنابثقا-تاريخيا-الحخ!،رذ

أهدافمنفيهانصنعهماخلالمن-ذلكبعدنربطهاأن

الحالي؟بواقعنا-يعهاوتطويرهاتطوخلالومن..وغالات

لية.لحاافتنابثقاو،ليةلحااإضناصابأو

الثورذثىنمنكا(وقفهذاأنيبدوجمم

طرحالذيالموقفمعيلتقيال!تكنولوجيةالعلمية

مامفكريقبلمنالحديثالعصربدايةفي

بالعلاؤةيتصلفيما"النهضةعصر"بسمي

..الاخرىالاممحضاراتمعطياتوبينيننا

،مبدعتفاعلعلاقةتكونأنمنهاأريدالضي

..واستلابتقليدعلاقةلا

نأ:هوهذاكلفيالاساسالمنطلقان..فعلا-

في،هيخلاقةمبدعةحخممارةأية،أصيلةحخمارةأية

عنصرين:بينالتفاعلوليدة،الواقع

بالشخصمةوالشعور،بالهويةالمنمعور:هوالاول-

الشعب.لدىأصيلةقوميةتقافةووجود،القومية

،الاخرىالثقافاتعلىالانفتاحهووالثاني-

العالمية.التجاربوعلى

والحخمارةالاصيلةالثقافةبيناضمازجاهذا

مفجردومايزالوماكانالاخرىالثقافاتوبينالاصيلة

.هذهأيامناوفي،التاريخفيالاصيلةألحخمارات

حضاراتهيشأنلهاوكاندور)هاكانالتيالحضارات

أنهـ،بمعنى.قوامهالهاوكان.هويتها!أولا،لهاكانت

ولكني..تراثلهثاوكار،نتميئاو%عطتةشيئاكانت

هذهوبفضل،الذاتيالاهتمامهذابفنلاستطاعت

..القومىولتراتهاالقوميةلشخصيتهاالتنمية



.ألاخرىالثقافاتمعللتفاءلمحطةتكونأنأستطاعت

رهـلىاراتالح!-علىمنفت!"تكولىأنواستطاعت

.الاخرىالثقافات

الحخمارةعلىواضب!بمثكلالشكلهذايصمدق

فنخن.العربيةالحخمارةعلىيص-دقكما..اليونانية

الذيالعصبرذلكفيإوجهابلغتالعربيةالحخمارةأننعلم

الحخمارة."الثقافاتتمازجعصر"باسمأحيانايعرف

ومسن.قيمهاخلالومن،مخطلمقاتها"احلالمنا)محرليية

المالمية،بالحخسارةاتصلتالاصيلةتقافتهاخلال

ونقلتوترجمت..خاصبنتمكل،اليونانيةبالحخمارة

سواء-العالميةبالحخمارةالاتصم،لهذاخلالومن..

سواها-أم.فارسيةأم،هندية%م،يونانيةكانت

ذلكسسقلىهناومن.أصيلةمخمارةتولدأناستظاعت

االحخسارةخبيعةحولحياناأيثارالذي"السكليالجدلى"

الىتشسبحخمارة!معربيةطممارةهىوهل.ال!ربية

تنطلقأنهافيحخمارةايةقيه"لان..أخرىشعوب

الثقافاترحصادالذاتهذهاغناءأجلمن،ذاتهامن

.الاخرىالاممانتجتهاالتيالخماراتوبحمحمماد/الاخرى

فيهادخلتعربيةحضارة،هذافي،ألعربيةفالحضارة

وهذا..أخرىثقافاتومازجتها،أخرىثقافات

غناها،وفيأصالشنهافيزادالاخرىالثقمافاتمعالامتزاج

اثخصي.وماابعها،الذاتيطابمهاتفتحفيوزاد

تحديدالىنصلهناأنناوأحشبكأ

للثقافة.القوميةللنظرةالارسامرالجوهر

..المسمتقبليلبناءالطبيعةو،لحضارةوا

منهاسناانطلقالتيالاساسيةالمنطلقاتأنأعتقدأقا-

بناءأجلمن-الواقعفيالاربعيناتمنذ-سنواتكمنذ

المنطلقات،"العربوحضارتنا،الجديدةالقوميةحياتنا

القومية،الشخصيةوعلىالقوميةالهويةعلىتوكدالتي

((معادل))ش!يءأئهأعلىولاةممعزلملتميءأنهاعلىلا

،الاخرىوالقومياتالاخرىوالحخحاراتالاخرىالمثقافات

)ها-ومعن،بهامغتنتمعه،متفاعلنضيء"نهاعاىولكن

منذالمحربيةالقوميةالحركةمعولدا)ذيالم!ومهذا

أرجاءشتىفيرومليمحديومافىوكدهالزمنيأتي،بدايتها

..العالم

العالم،فيالفكريةالقياداتاليوء(ضناالىضعراذا

العالم،في،أنناعلى،يومب!عديوماطمتزايداتأكيدان!عد

ننظرأنيعجوزولا،واحدةثقافةأماملا،تقافاتأمام

نموذجا"أو"وحيدةثق،فة"هنالك؟نعلىألاموراىا

وان.الغربيقدمهالذيالنموذخ!و((للثقاؤةوحيدا

وأعاجلا،نحوهتسميرأنينبغيالتقاؤيةالنماذجمائرلى

نوعهوالنموذجهذاعنابتعم،دايوان.اجلأ

زالتالنظرةهذه.نتجاوزهانينبغيا)تخلفمن

ينظريعدلم..العالمفيوالمنظرينالمفكرينعقولدشالان

الامربل،نحوهنسيروحيدان!وذجاهنامأنعلىمر1لا

وأحهـيانا،مابيعتهافيأحيانا.مختلفةثقافاتأماماننا

فيفوارقبينهانقيمأننستطيعولا..منهون!افي

الافرادطباعبيننقيمأننستخيعلااننا!ء،طالدرجة

هذه..ألوانذاتثقافاتهناللمث.الدرجةفيفوارق

..الاطمرىبالثقافاتلقائهاامحريقعنتتفتحالثقافات

تفيدوأن،عامةللانسانيةشيئاتعطيأنيمكنلا،ولكن

"شيءكلوقبلاولا،كانتاذاالاالاخرىالثقافات

قوامه،وله،هويتهله"خاصاشيئا".."ذاتياشيئا

علىتأكيداثلهالعالمفينشهدفنحن.أصالتهوله

لتفتحالشرهـالاساسيأنهوعلى،القومىالتقافيالطابع

نفسهاالشيوعيةالحركاتحتى...العالميةالثقافة

القوميالتقافيالطابعهذاتوكد،يومبعديوما،بد"ت

.المعاصرةحياتنافيالواقععلىنفسهفرضالذي

بغمطاد
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