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مجتمعنا الشرقي وتأثيره في شخصية الطفل
كريستني نصار: نظامنا التربوي أمام التحدي الكبير

كتاب الشهر

نصار  كريستني  تواصل  املعارص"،  الرشقي  املجتمع  يف  الرتبية  "واقع  كتاب  يف 
شخصية  يف  وتأثريه  املعارص،  اللبناين  املجتمع  بنية  يف  وحفرياتها  اشتغاالتها 

الطفل الذي يرتىب فيه

كيف هو النظام التعليمي يف الغرب املتقدم؟ 
هل تؤخذ يف االعتبار خلفية التلميذ الثقافية 
واالجتامعية، اىل جانب تاريخه الشخيص الذي 
االرسية؟  املشكالت  من  العديد  يتخلله  قد 
الحياة  تحديات  ملواجهة  تحضريه  يتم  كيف 
الحياة  معطيات  ظل  يف  خصوصا  املهنية، 
هي  ما  التعقيد؟  يف  املتزايدة  العرصية، 
االسلحة التي ميكن للمدرسة والنظام الرتبوي 
بناء مواطن كفوء ومندمج  اجل  توفريها من 
املثىل  الرتبوية  االساليب  هي  ما  محيطه؟  يف 
التي توصلت اليها اخر الدراسات واالختبارات 
واقع  عن  ماذا  الغرب؟  يف  والعلمية  النفسية 

الرتبية يف مجتمعنا الرشقي املعارص؟... 
كل هذه االسئلة تقع يف صلب كتاب كريستني 
نصار الجديد "واقع الرتبية يف املجتمع الرشقي 
املعارصـ  دور املعلم يف خفض حدة االضطراب 
املطبوعات  )"رشكة  الطفل"  عند  النفيس 
للتوزيع والنرش"(. تبدو االختصاصية النفسية 
ببنية مجتمعنا  اللبنانية، مشغولًة  واالكادميية 
الطفل  شخصية  يف  وتاثريه  املعارص  الرشقي 
من  اعامل  مجموعة  فبعد  فيه.  يرتىب  الذي 
املجتمع  يف  والطفل  "االقارب  سلسلة  بينها 
الرشقي املعارص"، و"كيف نتعامل مع اوالدنا 
املكان  يف  تحفر  هي  ها  وغريهام،  اليوم" 
ملجتمعنا  املعقدة  الرتكيبة  ترشيح  بنية  ذاته، 
كتابها  به من خالصات يف  ما تخرج  الرشقي. 
معني  فرد  لكل  صدمة  يشكل  قد  الجديد، 
ببناء مواطن يقظ يتمتع بحس نقدي ومخيلة 
القادم  يف  سالحه  وحدها  ستكون  ابداعية 
التكنولوجية  التطورات  من االيام. فام تظهره 
سيكون  البقاء  بان  نتيقن  تجعلنا  والعلمية، 

لصاحب الفكر الخالق بال شك. 
يف  الرتبية  واقع  يرشح  كتابها  ان  صحيح 
برمتها،  الرتبوية  والبنية  الرشقي،  مجتمعنا 

ـ   1712( الفرنيس  فالفيلسوف  الجدل.  من 
1778( اعترب الرتبية مجاال يساعد الطفل عىل 
االنفتاح، ورأى ان دور املعلم يقترص عىل دور 
االمكانات  بلورة  عىل  يساعد  الذي  البستاين 
الطبيعية وبذل كل الجهود "من طريق عدم 
للمعلم  ينبغي  اخر،  باي يشء". مبعنى  قيامه 
تأمني افضل الرشوط التي تساعد الطفل عىل 
النمو ال اكرث. جاء ذلك يف زمن كان فيه النظام 
الطاعة  عىل  ويدربه  الطفل  يروض  الرتبوي 
والنظام واالحرتام واالنحناء امام رموز السلطة 

مبختلف اشكالها. 
تعترب املؤلفة هنا ان رواد الرتبية الحديثة عىل 
دفع   يف  كبري  بشكل  ساهموا  روسو،  رأسهم 
ادركوا  اذ  الرتبية،  التطور عىل مستوى  عجلة 
الفرد  عند  النفساين  االنفتاح  "ارتباط  باكرا 
وقابليته للتطور، ارتباطا وثيقا مبشكلة تحرير 

املجتمع كله". 
التيارات  مفصل  بشكل  مقاربتها  بعد 
النفس  علم  ودخول  الرتبوية،  واملدارس 
واتخاذ  تطورها  يف  وحاسام  اساسيا  عنرصا 
الباحثة اىل ان "الرتبية  اليوم، تخلص  شكلها 
يف القرن الحادي والعرشين، يجب ان تهدف 
احرتام  لتعزيز  االنسان  شخصية  تكامل  اىل 
التفهم  وتعزيز  االساسية،  وحرياته  حقوقه 
واملجموعات  االمم  بني  والصداقة  والتسامح 
االعالن  يف  جاء  ما  وفق  والدينية"  العرقية 
العاملي لحقوق االنسان. تتوقف طويال عند 
النظام التعليمي يف لبنان واملجتمع الرشقي. 
الطاعة  الطفل  عىل  يفرض  كالسييك  نظام 
عقله  يكون  قد  معلومات  وتلقي  العمياء، 
ان  ترى  هنا،  سنه.  يف  استيعابها  عن  عاجزا 
املعارصة،  الحياة  تفرضها  التي  التحديات 
املعلومات  بتكنولوجيا  يتعلق  ما  خصوصا 
التفكري  مهارات  تنمية  تتطلب  واالتصاالت، 
االبداعي عند الطفل. وعليه، ينبغي للرتبية 
التفكري،  طرائق  االفراد  تعليم  عىل  الرتكيز 
بدال من تقديم الحلول الجاهزة لهم وتبديد 
فـ"افضل  واالستظهار.  التلقني  يف  طاقتهم 

هذه الكتب عىل الصور والرموز الدينية، لتعزز 
االيجايب  "الدعم  من  اكرث  السلبية  االتكالية 
البناء النسان معارص". فتكرار عبارات االتكال 
عنده،  من  االرزاق  تأيت  ان  وانتظار  الله  عىل 
من  اكرث  بالسامء  متعلقا  غيبيا  مجتمعا  يولد 
وارادته  بنفسه  الطفل  ثقة  يعزز  وال  االرض، 
املعلم  صورة  تأيت  التطور.  اجل  من  للعمل 
فالصورة  بلة،  الطني  لتزيد  القراءة  كتب  يف 
الكتب،  هذه  غالبية  يف  واملتكررة  املتداولة 
الخوايل )تحت  االيام  املعلم يف مدرسة  تظهر 
للمدارس  تام  غياب  مقابل  يف  السنديانة...( 

املعارصة. 
صاحب  املعلم  صورة  الكتب  هذه  تعزز 
من  يطاع  ان  يجب  الذي  املطلقة  الحقيقة 
دون جدل او نقاش )عبارات من قبيل "املعلم 
هو صاحب الحق والسلطان يف ان يدير عقول 
الشعوب"(.  قادة  هم  "املعلمون  الصغار..."، 
الطفل مبدأ  الرتبوي يغرس يف  فالنظام  عليه، 
الطاعة العمياء. ايضا اىل الزمن الغابر تنتمي 
الرموز الوطنية التي تذكرها كتب القراءة، اذ 
تستعيد سري ابطال مثل فخر الدين، واسكندر 
دون  من  وهنيبعل،  ونابوليون  املقدوين، 
النظام  يكرس  بذلك،  قائدة.  امرأة  اي  ذكر 
مضيئة  صورا  غافال  والتاريخ،  املايض  الرتبوي 
بالنامذج  الحائط  عرض  ضاربا  الحارض،  من 

النسائية القيادية. 
تشدد الباحثة عىل ان النامذج والرسائل التي 
متررها هذه الكتب تولد العديد من املشكالت 
متوقفة  الطفل،  عند  النفسية  واالزمات 
بالتفصيل عند كل منها. صحيح انها تشري اىل 
ان هذه املناهج خضعت لكثري من التعديالت 
عىل فرتات زمنية عدة، اال ان الذهنية نفسها 
للتطور  مراعاة  اي  دون  من  املسيطرة  ظلت 
اوله  املجتمع،  يف  الحاصل  والتقدم  والتغري 
معيلة  تحولها  بل  العمل،  املرأة سوق  دخول 

اساسية لالرسة. 
عليها  يبدو  قد  التي  السوداوية  الصورة  رغم 
عن  عجزه  لجهة  خصوصا  الرتبوي،  نظامنا 
اال  خالق،  بتفكري  يتمتع  عرصي  مواطن  بناء 
تخلص  اذ  باالمل.  تعتصم  نصار  كريستني  ان 
اىل ان مجتمعنا ميلء باصحاب الكفايات. رمبا 
الذي  البستاين  ذاك  هو  فقط  اليه  يحتاج  ما 

تحدث عنه روسو.

غالف الكتاب. 

عملية  يف  االستاذ  دور  عند  طويال  ويتوقف 
الدور  ايضا  ينفي  ال  ذلك  ان  اال  هذه.  البناء 
الفعال الذي يستطيع االهل والعائلته تأديته 
الصورة  ان  رغم  العملية.  هذه  خضم  يف 
النهائية لواقع الرتبية اليوم قد تبدو سوداوية 
متتع  عىل  تؤكد  الباحثة  ان  اال  اليشء،  بعض 
هذا البلد الصغري بكفايات كبرية، خصوصا عىل 
مستوى التالمذة، ما يطمنئ اىل الغد، عىل رغم 
الرتبوي  نظامه  منها  يعاين  التي  الكبرية  الثغر 
وفق الباحثة التي نالت شهادة الدكتوراه من 

جامعة السوربون. 
قسمت نصار كتابها اىل مثانية فصول، فندت 
فيها واقع الرتبية يف املايض والحارض، ومقومات 
املقومات  هذه  وتطوير  املعارصة،  الرتبية 
العامة،  املعرفة  مجاالت  تطور  مع  متاشيا 
والرتبية  املعلم،  دور  وكنه  الرتبية  وماهية 
واملدرسة  والطفل  الذهنية،  والصحة  البناءة 
واملعلم واالهل، والرتبية يف مجتمعنا الرشقي 
اىل  منوذجا،  لبنان  اتخاذ  خالل  من  املعارص 
جانب دور املعلم يف خفض االضطراب النفيس 
لدى الطفل. تشدد الباحثة عىل اهمية الرتبية 
اللغة،  عىل  تحافظ  كونها  يف  "تتمثل  التي 
والقيم الثقافية، والدين والتاريخ املشرتك )...( 
يك  الفرد  تكوين  يف  الزاوية  حجر  انها  مبعنى 
تربوية  تراكامت  من  اليه  يصل  ما  اىل  يصل 
تتكون  الفرد  املختلفة، الن شخصية  بجوانبها 
مبقدار ما يوجد لديها من مداخالت تربوية".

كان  املعارصة،  الرتبية  واقع  يف  الدخول  قبل 
ال بد من تقديم ملحة تاريخية عن النظريات 
املؤلفة  فعلته  ما  هذا  وتطورها.  الرتبوية 
لهذه  كتابها  االول من  الفصل  التي خصصت 
اىل  ارسطو  زمن  منذ  التاريخية  االستعادة 
اليوم، مرورا بروسو الذي هزت اراؤه التحررية 
الكثري  عرصه  مفاهيم  اىل  بالنسبة  والتقدمية 

الحادي  القرن  النسان  املالئم  التفكري  انواع 
العلمي االسرتاتيجي،  التفكري  والعرشين هو 
الذي  االصغاء  وحسن  النقد  عىل  املبني 
يجعل تفكريه فعاال ومنتجا يف املواقف التي 

تواجهه". 
الدول  يف  الرتبوي  النظام  يف  يحصل  ما  هذا 
وظيفتها  تؤدي  الرتبية  حيث  املتقدمة، 
دول  عن  ماذا  لكن  واالجتامعية.  االقتصادية 
العامل الثالث؟ ماذا عن العامل العريب، وتحديدا 

لبنان؟ 
التي  الثالث  العامل  دول  اىل  لبنان  ينتمي 
تتميز ـ بحسب الكاتبة ــ بانها بلدان شديدة 
التنوع واالختالف يف التمدن ومستوى التقدم 
بانها  تتميز  كام  واالجتامعي.  االقتصادي 
يشكل  ما  وهذا  سابقة.  مستعمرات  كانت 
اساس مشكالتها الراهنة النها ما زالت مسرية 
بالضغط الذي متارسه عليها الدول املتقدمة. 
نتيجة ذلك، يسود يف هذه البلدان ما يسمى 
من  فيه جيل  ترعرع  الذي  الثقايف  باالغرتاب 
النامذج  هؤالء  اعترب  البلد.  عن  املسؤولني 
الثقافية الغربية افضل امناط التقدم والتطور، 
الصناعية  النامذج  مقلدين  ببلدانهم  فساروا 
التقدم  اىل  تؤدي  انها  خالوا  التي  الغربية 
النظام  وجهوا  كام  االقتصاديني.  والرخاء 
مل  طبعا،  املنحى.  هذا  يف  املدرسية  الرتبوية 
يتحقق التطور املشتهى نتيجة جملة اسباب 
عىل رأسها انعدام التخطيط الشامل. اضف اىل 
ذلك التفاوت الهائل بني الطبقات االجتامعية، 
عىل  امليسورة  الطبقات  امتيازات  وتعزيز 
حساب تلك الفقرية، مام ادى اىل االضطرابات 
وغرق املجتمع اكرث يف وحول التخلف. كذلك، 
اشكاليات  يف  الثقايف  االغرتاب  هذا  تسبب 
املنهاج  نسخ  نتيجة  تنموية،  وازمات  نفسية 
الرتبوي عن نظام البالد املستعمرة، من دون 

اخضاعه الي متحيص او تغيري او تعديل. 
سؤال  هو  ذلك،  كل  من  االهم  العنرص  لكن 
تطرحه الباحثة قبل ترشيحه وتقديم االجوبة: 
كيف يستخدم املسؤولون املدرسة اداة طيعة 
التقليدية يف اذهان النشئ؟   لرتسيخ املفاهيم 
ترى نصار ان الجزء االكرث قتامة يف كل هذه 
اىل  ينظرون  املسؤولني  ان  يف  يكمن  العملية 
فيه  مترر  ايديولوجيا  وعاء  بصفتها  املدرسة 
منظومة من القيم واملبادئ التي تلقن للطفل، 

العالقات  لشبكة  ميتثل  مواطنا  ليصبح  فيكرب 
الهرمية يف مجتمعه. 

سوسيولوجية  بدراسة  املؤلفة  تستدل 
عنوان  تحت  يونان  اوغاريت  الباحثة  اجرتها 
"تكامل مناذج السلطة، انتقال مناذج السلطة 
العلوم  املدرسية" )معهد  الكتب  العائلية عرب 
 .)1983 ـ  اللبنانية  الجامعة  ـ  االجتامعية 
باملعاينة  ـ  يونان  برهنت  الدراسة،  هذه  يف 
ان  كيف  ـ  الواقعية  امليدانية  والتوضيحات 
مناهجنا املدرسية تكرس امتثال الفرد ملختلف 
اشكال السلطات والعالقات الهرمية القامئة يف 
وعي  او  نقدي،  حس  اي  غياب  يف  املجتمع، 

لذاته وواقعه ومترده عليه. 
العربية.  للقراءة  كتب  ستة  الباحثة  اتخذت 
خلصت  الدينية،  السلطة  يخص  ما  يف  اوال، 
مجمل  من   27% تحتل  انها  اىل  الباحثة 
تشتمل  الدراسة.  موضوع  الكتب  محتويات 

كتب القراءة تغرس 
واجب الطاعة في نفوس 

االطفال


