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مقدمة

َعقِد عىل فيها التعليِم ورجاالِت البالِد هذه هي متفقِّ من ُجملة حَمل الذي ذاك ُمباَرٌك اتجاٌه
ِحنٍي. ُمنذُ صُحِفنا يف قراراتُه ت نُِرشَ الذي التعليِم مؤتَمِر

املؤتمر يف ألقاها التي البُحوِث أَمِر ِمن يُكن ومهما القراراِت، ِتلَك أَمِر من يَُكن ومهما
َمدارِج تنظيَم تتعدَّى ال تَنظيميٍة اتجاهاٍت عىل تَنطوي جميًعا فإنها الرأي، أَهِل من ِفئٌة
التعليُم عليه َجَرى الذي القديِم بالرُّوح االحتفاِظ مَع يَّاته ِخصِّ بعِض يف والنَّظَر التعليِم
هذه تعدَّى قد األمر إنَّ بل ماهيَّاٍت، من الرُّوِح هذه يف ما بأكثِر األَقلِّ عىل أو اآلن، حتى
نتكلََّم أن لنا وليس الجماِل، ِحسِّ تَنِشئُة منها تجريديٍة، َمسائَل يف الكالِم إىل االتجاهاِت
يف الَقوِل مجاُل املجاُل وإنما املؤتَمر، له تصدَّى ِلَما نَقٍد مجاَل املجاُل فَليَس هذا؛ ِمثِل يف

الرتبيُة. إليه تَرمي الذي وامَلرمى التعليُم، يَنُشده الذي الَغرِض
الذي الَغرُض هو فما إليه، يَرمي أصيًال َغرًضا إنسانيٍّ عمٍل ِلكلِّ أن يف ُمطَلًقا َريَب ال

الشباَب؟ فيها نُسوَق أن يَنبغي التي السبيُل هَي وما التعليِم؟ مَن إليه نَرمي
الرتبيِة مَن األَسمى الغَرَض أن وِعندي واضحٍة، بطريقٍة املؤتمُر له يَعِرْض لم ما ذلك
الرأِي يف ُمستِقلُّون رجاٌل ُمميِّزاتهم، أخصُّ االستقالُل ِرجال ُمستقلِّني، ِرجاٍل تَنِشئُة هو
والتواُكِل االجتماعيِّ ِل التطفُّ ِصفُة فيِهم تَضُعف بحيث الَحالِل، الرِّزِق َكسِب ويف والُخلِق،

واألَصالِة. اإلنتاِج ِصفُة فيهم تَْقَوى ما بَقْدِر
التعليِم بنَي نَِصل أن هو الغَرَض هذا يَُسد الذي الصحيَح التعليَم إنَّ أقوَل: أن أُريُد
أن أُريُد كما األَرِض، ُكرِة من نَشَغلُها التي البُقعِة هذه يف تَكتِنُفنا التي االجتماعيِة والحاالِت
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التعليُم هو الرِّجاِل من الطبَقَة هذه َج يُخرِّ أن يُمِكن الذي السليِم التعليِم أساَس إنَّ أقوَل:
التقليديِة. بثَقافِتنا يَتِصل الِذي

ه نَنُرشُ الذي البَحِث هذا موضوُع هَي ِبيئِتنا َصميِم من امُلقتَطعة الجديدُة النظريُة هذه
السليمِة االجتماعيِة الُحرِّيِة آفاِق نَحَو واالتجاَه األغالل، فكَّ بنظريتِه األخذ يف أن ُمعتِقديَن

. االجتماعيِّ والجَشِع ِل التطفُّ أمراِض من
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وعالقتها التقليدية الثقافة
القومية بالرتبية

وزارُة استقدَمتْهما عاِلماِن كتبَُهما ِمَرص يف التعليِم عِن تقريَريِن األخرِي الَعهِد يف قرأُْت
ِمنُهما وأَْفىضكلٌّ ودرجاِته، التعليِم نواحي من ة خاصَّ ناحيٍة يف ِمنُهما كلٌّ ِلينُظر امَلعارِف؛
امُلعلِّمنَي وُكليَّاِت امَلدارِس ُمفتُِّش — «َمان» ِمسَرت فَكتَب بَحٍث، من به ُكلِّف فيما ناضجٍة بآراءٍ
وكتََب والنظريَّاِت، باألفكاِر فائًضا باإلحصاءاِت ُمْدعًما تقريًرا — بإنجلرتا املعارِف بإدارِة
َعَمد آَخر تقريًرا — ِجنيف بجاِمعِة الُعلوِم ُكليِة يف النَّفِس ِعلِم أستاذُ — «كالباريد» ِمْسيو
صواٍب؛ أو خطأٍ من فيها ما ِمقداَر نَعَلم ال والرتبيِة، النَّفِس ِعلِم يف َحديثٍة نظريَّاٍت إىل فيه
النظرُة كانِت وإن االخِتصاِص، أَهِل إىل فيِه يُْرَجع أن يَِجُب األشياءِ هذه ِمثِل يف الُحكَم ألنَّ
نظريَّاِت بأنَّ — مخطئًا أُكوُن وقد — أقنَعتْني قد التَّقريِر هذا عىل ألقيتُها التي العاِجلُة
التي الحقائُق تَسنُدها وال الواِقع، يؤيِّدها ال نتائَج إىل به أسَلَمت قد تَُكون ُربَّما «ْكَالبَاِريد»
ُمقدِّماٍت. ِمن اسِتنتاٍج إىل وال علميٍّ نَظٍر إىل تحتاُج ال أوَّليًَّة معرفًة امِلرصيِّني من كثريٌ يَعرُفها
ناحيِة من كلٌّ املرصيِّ التعليِم يف بَحثَا قد كانا إْن األوُروبِّينَِي العاِلَمنِي أنَّ إىل هذا
َضوءِ ويف امَلعارِف وزارُة عيَّنَتْها التي الدائرة عىل قاًرصا جاء إنما بحثَُهما فإنَّ اختصاِصه،
َسنًة َخمِسني ُمنذُ مرص يف للتعليم ُرِسَمت التي الُحدود ويف بها، ُزوِّدوا التي امَلعلوماِت
وَقَع فإنما النَّقَد، يَستِحق يشءٌ لهما َوَقع أو النَّقِص، من شيئًا ا أحسَّ قد كانا فإن َمَضنَي،
يُؤدَِّي أن يَِجب فيما مثًال ينظرا فلم بها، َمشموٌل أو الُحدوِد هذه يف داخٌل هو فيما لُهما
التي الجديدِة بالحاالِت التعليِم عالقِة ويف فيها، ِة العامَّ الحياِة حاجاِت من ِمَرص يف التعليُم
العاِلَمان كتََب ما َمكانِة من يُنِْزل ال هذا أن عىل الَحديِث، رها تَطوُّ يف امِلرصية الحياة تَكتِنُف
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النقِص َمكاَن سوا يَتلمَّ بأن أَحقُّ أنُفَسهم امِلرصيِّنَي فإنَّ آراِئِهما؛ ِقيَمة من يُقلِّل أو الفاِضالِن
ًة. خاصَّ االجتماعيِة وبالحالِة ًة، عامَّ بالحياِة عالقتِه ناحيِة ِمن التعليِم يف ونه يُِحسُّ الذي

وتَمكُِّنه ِعلِمه ِمن يَُكن ومهما امِلرصيِة، ئوِن الشُّ يف األوُروبِّي الباحِث أَمِر من يُكْن ومهما
امُلحيِط إملاَم به يُلِمَّ أن — تقريره يف «َماْن» ِمْسرت قال كما — عليه امُلتعذِّر من فإنه فيه،
نَظريَّاٍت؛ أو بآراءٍ استعانٍة َغرِي من أنُفُسهم امِلرصيُّون بها يُِحس التي األساسيَِّة بالحقائِق
خصائِصه من شيئًا عنها الغريُب يَفَقه َلْن نَقٍص من يَعتِوُرها بما إحساًسا ة أُمَّ ِلكلِّ بأن ذلَك
العاِلَمان وضَعُهما اللَّذَيِن التَّقريَريِن أن ذلك مثُل والتفكرِي، ِل التأمُّ وُطوِل ديِد الشَّ بالجْهد إال
أنَّ ِحنِي يف ذلك بالتعليِم، وعالقِتها االجتماعيِة حياِتنا يف األوَّليََّة الحقائَق يَلَمسا لم األُوُربِّياِن
تُِرشق بأن آذََن قد الِفكريِّ ِر التطوُّ ُعصوِر من َعًرصا بأنَّ َعميًقا ُشعوًرا يَشُعر ِمرصيٍّ كلَّ
بأن نَشُعر أننا ذلك إىل أِضْف األُفوِل. يف أَخذَ قد آَخر َعًرصا وأنَّ ِمَرص، سماءِ يف َشمُسه
لم جديًدا ِعبئًا ِمَرص يف التعليِم عىل أَلَقى ُمتَجًها ِرها تطوُّ يف اتجَهْت َقِد االجتماعيَة حاالِتنا
قد الَقلَق هذا بأن نَشُعر وقد الَقَلق، مَن بيشءٍ األحياِن بعَض نَشُعر وَقد آباؤنا، به يَشُعْر
الذين الطَلبِة آالِف ُمستقبَِل من اليأِس إىل ِبالبَعِض َليَذَهُب حتى األحياِن بعَض يَتضاَعف
بُكلِّ نَشُعر أَخذْنا إنَّنا بل عاٍم، كلَّ ُزرافاٍت الُكليَّاُت وتخرُِّجهم امَلدارِس يف اليَوَم يَتعلَّمون
الدعائِم ثابتِة اجتماعيٍة بحالٍة االحتفاَظ إن قال: ِعنَدما جيمس هنري األستاذُ به َشَعر ما
عن البُْعد مَن فيه َألَمٌر والذِّلَِّة؛ الَفقِر َعيُش فيها امُلتعلِّمنَي عىل يُكتَُب َجمعيٍة يف األركاِن َقويِة
مْن قاعدِته عىل ال رأِسه عىل يَرتِكز هَرٍم ِبناءَ ُمحاولِتَك يف ما بَقْدر البََرشيِّ الطَّبِع حقائِق

الَكونيَِّة.1 الطبيعِة حقائِق عن بُْعٍد
مَن الكِثرييَن تفكري يَكتِنُف الذي الَعميَق عوَر الشُّ ذلك أنَّ يف ُمفكِّر يُماِري ولَقد
ِبَقْدر إال التعليِم يف يُفكِّرون ال الذين إدراِك عن البَعيدُة الغاِمضُة أسبابُه له إنَّما امِلرصيِّني
أحِذيًة تُْخِرُج آلٍة َخطِر عن نَظرِهم يف َخطُره يَزيُد وال امُلتعلِّمنَي، ِلتخِريِج أَداٍة يف يُفكِّرون ما
أَمَريِن: إال عنها يَعِرُف وال يُديُرها، التي اآللِة َحقيقَة يَجَهل عامٍل نَظِر يف تَبٍغ لَُفافاِت أو

ِمنها. يَجِنيِه الذي وثََمَرها الظاهَر، َشكَلها

بالحرف. ال باملعنى منقولة هنا العبارة 1
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األُوىل: ظاِهرتاِن؛ عليه َجدَّْت قد ِعنَدنا التعليِم أَداِة من نَجِنيِه أَخذْنا الذي الثََّمر أن عىل
أنَّهما يف َشكَّ وال اإلنتاِج، َكثرِة مَع يَنَحطُّ أَخذَ ِصنَفه أن والثانيُة: ، يَتغريَّ أَخذَ َطعَمه أنَّ
ِمنها، ُصَوٌر يَوٍم ُكلِّ يف علينا تَُمرُّ التي االجتماعيِة الظواِهر من كثريٌ بهما يُعلَُّل ظاِهرتاِن
تحصيِل يف منهم املِجدُّون يَْلَقاه الذي الَفادُح والجْهُد امُلتعلِّمنَي، من امُلتعطِّلنَي َكثرُة ها وأََخصُّ

الحالِل. ِرزِقِهُم
َقرٍن ِنصِف من أكثَر ُمنذُ ع تَتجمَّ أَخذَت أسباٍب إىل تَرِجُع الظاِهراِت هذه أنَّ يف َريَب وال
الذي الَغَرُض كاَن وملَّا اليَوَم. تَكتِنُفنا التي الحالِة إىل ُر التطوُّ ِبنَا أَفَىض حتى الزماِن، مَن
االجتماعيِة والحالِة التعليِم بنَي اليَوَم تَقوُم التي العالقِة َوصِف إىل يَتِجه إنَّما إليه أَرِمي
التي األَخطاِر وَدرءِ االجتماعيِة، الحالِة تَنظيِم يف التعليِم عاتِق عىل امُللقاِة الُكربى ِة وامُلِهمَّ
أُظِهَر أْن وَجَب منها، يَْدرأ أن التعليم ُمستطاِع يف ما بَقْدر املرصيُّ املجتمُع لها يَتعرَُّض َقد
أنَّ التعليِم ناحيِة ِمن ِمَرص يف االجتماعيُّ الِكياُن لها يَتعرَُّض التي األخطاِر أَشدَّ أنَّ أوًَّال
حقيقٌة لها ُقوًة باعتباِره ، الذاتيَّ استقالَله التعليِم مع يَفِقد الُعْليا َمداِرِسنا يف امُلتعلِّم الشابَّ
به يَشُعر وَقد امُلتعلِّم، الشابُّ بذلك يَشُعر وَقد تَكتِنُفها، التي األُخرى الُقوى عن ُمستِقلٌَّة
تشاؤٍم نَظرَة يَنُظرون التفكرِي عىل القادِريَن بعَض أنَّ نِجُد لَقد حتى أوالَدهم، يُعلِّمون الذين
وحقائَق تُربِّره ألسبابًا تشاؤمهم يف لُهم وإنَّ ا، لحقٍّ ذلك يف لهم وإنَّ القريِب، امُلستقبَل إىل
أن لنا يَنبغي النتائِج هذه إىل ِبنا أْفَضت التي الحاالِت َر تطوُّ نُظِهر أن أَجِل ومن تُعلِّله،

اليشءِ: بعَض تاريِخنا إىل فيها نَرِجُع َخمًسا حقائق نَذُكَر
أساِس وعىل االجتماعيِة، الطبَقاِت تبايُِن نظاِم عىل الُعصوِر أبَعِد ُمنذُ مرص ُحِكَمت أوًال:
من وتَنتفي الطبيعيُة حقوُقها تَتقاَرُب أخذَْت الطبَقاِت أنَّ َغريَ ِة، العامَّ الحقوِق يف الفواِرِق
، األَقلِّ عىل نَظريٍّا ولو القانوِن أماَم ُمتساوون اآلن فالُكل قريٍب، َعهٍد ِمن الَفواِرُق بَينِها
طبقتنَِي وجوِد َمظَهُر فأَخذ النُّواِب، َمجلِس طريِق ِمن والُحكِم االنتخاِب حقُّ مرصي ولُِكل
من ُمكوَّنًة القديمُة ِمُرص كانت فلَقد يشء، بعَد شيئًا يَزوُل املدنيِة الحقوِق يف ُمتماِيزتنَِي
البَطاِلمِة وُحكِم اإلسَكندِر َغزِو وُمنذُ ْعب، والشَّ والَكَهنُوت الُحكَّام هم: طبَقاٍت؛ ثَالِث
حقوُقها تَختِلف طبَقاٌت هناك كانت اإلنجليزيِّ االحتالِل بَدءِ حتى املماليِك ُحكِم إىل
نَشُكو نَزاُل ال ألنَّنا نظريٍّا؛ ونقول: نَظريٍّا، الفوارُق هذه انتَفْت فَقِد اآلَن ا أمَّ وامِتيازاتُها،
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الِبالِد، يف َعنٍي أعَظَم يُقاَيض أن ُمْكنَِته يف ٍح فالَّ أصغَر أنَّ ِمن بالرْغم َمساوئِها بَعِض من
. حقٌّ له كاَن إْن ِمنه ه َحقَّ يأُخذَ وأن

اتُِّبع الذي النظاُم ُهَو والُحقوِق الحياِة يف امُلتباِينِة الطبَقاِت ِنظاَم أنَّ ِمن بالرَّْغم ثانيًا:
َسنًة خمسنَي ِمن االجتماعيَة ِمَرص حالَة أنَّ من وِبالرغِم الُعصوِر، أبَعِد ُمنذُ ِمَرص يف
تَحِمل بأن مًعا ِحنَي والَفالَّ االمِتيازاِت ذَوي ِلطبَقتَي املاديَّ االستقالَل تَكُفل كانت َمَضنَي
بَقْدر ُحكَّاِمها وِكفايِة نَْفِسها ِكفايِة ِعبءَ — العاِملة الطبَقة وهَي — ِحنَي الفالَّ طبَقُة
أحَدثَْت قد الُحقوِق، يف القانوِن أماَم التساِوي حالَة الجديدَة، الحالَة فإنَّ االسِتطاعِة،
ِمْلكيِة يف لُه حقَّ ال عاِمًال َكونِه ِمن َخَرج قد َح الفالَّ أن ُمجَملُها جديدًة، اجتماعيًة ظاِهرًة
حقُّ ذلَك فوَق وَله أراَد، متى عنُه واالنقطاِع شاء، متى العمِل حقُّ له ُحر رُجل إىل األَرِض
َجديٌد. ٌر تطوُّ ِبذلَك فحَدَث ، ُحرٍّ رُجٍل إىل إقطاعيٍّ عامٍل ِمن انتَقَل إنه نقول: بل امِلْلِك،

الذي اإلقطاِع ِنظاِم ِمن وِعتِقه امِلرصيِّ ِح الفالَّ بتَحريِر َحَدث الذي الجديُد ُر التطوُّ هذا ثالثًا:
لم َح الفالَّ هذا فإنَّ مرص؛ يف االجتماعيِة الحياِة آيَة َقَلب قد الُقروِن َطواَل له خاِضًعا َظل
ونظاٌم يَحميِه، قانوٌن إالَّ َحياِته يف االسِتقالِل تَماَم ُمستِقالٍّ ِليُكوَن يشء ِمن يَنُقُصه يَُكن
الطبَقُة أصبََحِت ِبالفعِل ذِلَك وَقَع ا فَلمَّ الحياِة، يف أَثَر لها ُقوٌة بأنه يَشُعر يَجَعلُه اجتماعيٌّ
واستقالَل استقالَلها تَحَفَظ أن عليها كان والتي رين املسخَّ ِحني الفالَّ طبقُة أي — نيا الدُّ
كما — الجاِه وأَصحاِب ك امُلالَّ طبَقُة وأصبََحْت نَفِسها، سيَِّدَة — تَعلُوها التي الطبقِة
َخِفي ِرصاٍع َشْكل أخذَْت َجديدٍة ُصورٍة يف ولِكْن عليها، ِعبئًا — األُوىل الحالِة يف كانْت

طبَقتنَِي. بنَي
، اإلقطاعيِّ النظاِم ُقيوِد ِمن تَحرَّرْت طبَقٍة يف اِع الرصِّ هذا َمظَهُر انحَرصَ ولَقِد رابًعا:
عىل قادرٌة طبَقٌة وهَي ِبنْفِسها، ُمستِقلًَّة فأصبََحت ِبيِدها، العاِملُة امُلنِتجُة الطبَقُة وهَي
ُمستِقلٌَّة فِهَي َغريُها، بها يَنتِفَع ولن َغريُها، يَزرَعها َلْن ِبالٍد يف والَحصاِد والَغرِس الَحرِث
الجديدُة الُخطوُة وهذه امُلْحِييَِة، ِبَرشايينِه النِّيُل يُغذِّيها التي األَرِض َفوِق ِمن داَمْت ما

أُخرى. ظاِهرًة أحَدثَت
به تتَِّقي آَخر َمطلٍب عىل — الجاِه أصحاِب طبَقُة — األُخرى الطبَقُة عَكَفِت خامًسا:
تعليِم ِمن أَْقرَب وسيلٍة ِمن تَِجد ولم العاِملِة، الطبَقِة اسِتقالِل عىل تَرتتَّب التي النتائَج
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هذا يف األُوىل الطبَقَة تُزاِحُم أخذَْت ِحنَي الفالَّ طبَقَة ولِكنَّ البالِد، ُحكَّام ِليكونوا أوالِدها
أن بعَد ولِكْن فنَجحوا. ُحكاًما ِليَكونوا أَوالَدهم يُعلِّمون ِمنهم األثرياءُ وَمَىض امِلضماِر،
الحكومِة ُموظَّفي أوالَد بأنَّ جديٌد ُشعوٌر قاَم وكتَبٍَة ُحكاٍم من تَحتاُج بما الُحكومُة ُمِلئت
مع — اسِتقالًال أَقلُّ الِعلِم ُمحيِط إىل الِفالحِة ُمحيِط من أوالَدُهم أَخَرجوا الذي واألَثِرياء
يَتطلَّع ُمتعطِّل ُمتعلِّم بني وامَلوِقُف اآلَن وأَصبَْحنا الُجَهالءِ. ِحنَي الفالَّ أبناءِ من — تَعلُِّمهم
يف امَلْوروثُة ِخربتُه إال الحياِة يف له ُعمَدَة ال جاهٍل ٍح وفالَّ ِليَعيَش، ثَروتِه أو أَبيِه ُمرتَِّب إىل
االسِتقالِل تَماَم ُمستِقلٌّ رُجٌل فُهو وماِشيتُه، وفأُسه ومحراثُه عَضالِته وُقوُة األَرِض َفْلح
ِرجاٍل تَخريَج التعليِم مَن الغايُة كانَِت فإذا امُلتعطِِّل. امُلتعلِِّم من الَعكِس عَىل الحياِة، يف
التعليَم أنَّ َرأَيْنا َغريِه، ِلِكفاِح امُلستِغلِّ ِكفاَح ال امُلنِتِج ِكفاَح الحياِة يف يُكاِفحوَن ُمستِقلِّنَي
يف ُمستِقلٌّ املوروثِة ِبخربتِه ِح الفالَّ ابَن أنَّ نَرى ُدمنا ما ِمنه األخريِة الغايِة ِببُلوِغ يَُفْز لم
دائًما ويَتطلَّع ، الذاتيَّ استقالَله التعليِم مَع يَفِقُد امُلتعلَِّم أنَّ ِحنِي يف ِبعَمِله، ُمنِتٌج حياِته

الواِجَب. طريَقها تعليُمه له يُهيِّئ التي الِكفاِح َحياِة إىل ال الرُكوِد حياِة إىل

الذي االجتماعيِّ ِر التطوُّ بأَوُجه فيها أمَلْمنا التي اإلملامِة هذه يف ِل التأمُّ من قليًال أنَّ عىل
أَحْطنا إذا الٍت تأمُّ يف أُخرى ُخطوًة امُليضِّ عىل امُلفكِّر يَحِمُل َخَلْت، َسنًة َخمسنَي منذ انتابَنا
أساُس عليها يَقوُم التي الدِّعامَة تَُكون أن نُريُد التي للِفكرِة التمهيِد من فَرْغنا َقد نَكوُن بها

يأتي: ما فنَرى ِمَرص، يف التعليِم

ُمعسَكر ل األوَّ ُمعسَكَريِن: األُمَة شَطَرِت اآلَن إىل عَليها َعَكْفنا التي التعليِم ُطُرق إنَّ أوًال:
َجو عن التعليِم بهذا وَخَرجوا َمداِرِسنا، يف اتَّبَْعناها التي األوُروبِّيِة القواعِد عىل امُلتعلِّمنَي
أبَعْدناهم الذين ِحنَي الفالَّ ُمعسَكر والثاني: ِمرصينَي، ِنصَف فأَْصبَحوا التقليديِة، ثَقافِتنا
الِعرشيَن الَقرِن يف ِبذواِتهم َفَصاروا التقليديِة؛ ثقافِتِهم عىل وحاَفْظنا الحديثِة، الثقافِة عِن

الِفرَعونيِة.2 ِمَرص يف وِبَعقليَّتِهم

ولِكْن ثالثًا، ُمعسَكًرا يؤلِّفون َقد األَجنبيِة امَلداِرِس يف يَتعلَّمون ن ممَّ والفتَيات الِفتيان أن البَعُض يَُظن قد 2

حيُث ِمن — األَجنِبيُة امَلداِرس تُخرُِّجهم والذين امِلرصيُة َمداِرُسنا تُخرُِّجهم الذين بنََي الفاِرَق أن أَعتِقد
يَُرى. يَكاُد وال ضئيٌل — التقليديِة بثقافِتنا االتصاُل

13



األغالل فك

تَجَمع ال بحيُث االخِتالِف، تَماَم ُمختِلفتنَِي بل ُمتجاِنستنَِي، َغريَ طبَقتنَِي بهذا كوَّنَّا ثانيًا:
بامُلستعِمر أَْشبَه بذلك فُكنَّا ِم، الدَّ رابطُة هَي التي الطبيعيُة الراِبطُة إال رابطٍة ِمن بَينَهما
أَشبََه ال ة، األُمَّ طبَقاِت بنََي تَفِصل التي دوِع الصُّ مَن يَزيَد أن يف دائًما يَرَغب الذي
ِحفًظا الطبَقاِت بنََي ويُقرِّب دوَع، الصُّ تلك يَرأَب أن عَىل دائًما يَعَمل الذي بامُلصِلح
إىل — َقصٍد َغرِي وَعن — ِبَطبِْعها تُؤدِّي السياسَة هذه أن يف َشكَّ وال ، االجتماعيِّ للتوازِن
الحاِرضِة، نماِذِجه عىل التعليُم استَمرَّ إذا حتًما عَليها ُمْقِدمون نَحُن التي الطبَقاِت َحرِب

عاٍم. بعَد عاًما تَزيُد والَفوارُق دوُع الصُّ تلَك وأخذَْت

يف تعليُمه أكان َسواءٌ — الحديثُة الثقافُة فيه أثََّرت إذا ح الفالَّ ابَن أن هذا عىل دليلُنا ثالثًا:
نَشأ التي الثقافِة نَسيَم ِبالِده َجوِّ يف يَنَشُق ال أصبَح — أُوُربَّا جامعات إحدى يف أم ِمَرص
تَدفُعه قديمًة نَزعًة فيه وتأنَُس حِة، الفالَّ ه وأُمِّ ح الفالَّ بأِبيِه التربُّم ُروح فيه فتَلَحُظ فيها،
لو يُريُد بنَّاءً، ال اًما هدَّ ُمستِقرٍّ َغريَ قِلًقا فَرتاه فيه، نَشأ الذي الجوِّ إىل العودِة ُحب إىل دائًما
— دائًما يَحُدث كما — الِحيَلة أَْعيَتْه فإذا فيِه، كاَن الذي الجوِّ إىل ِليعوَد الُفرصُة له تُتاُح
ُقروٍن ُمنذُ وأجداِده آباِئه وَمْربَى األصيَل َمْربَاه الريَف هَجَر بالِده َجو يف البَقاءِ إىل واضُطر
َلها فيُفضِّ امُلُدن، من َمِدينًة ِليَسُكن الذِّْكَرياُت؛ تَِعيها ال أزماٍن ُمنذُ تَقاليِده وَمنَشأ طويلٍة،
الَفراِغ إىل يَنِزع وتَراُه والَهناءِة، الرَّاحِة َعيِش مع الرِّيِف عىل والَعَوز الَفقِر َعيِش مَع
ن تَتكوَّ ُهنا وِمن الرِّيِف. يف الرُّجولِة بحياِة أَجَدُر هو الذي العَمِل ُدوَن َمدينٍة يف َعة والدَّ
امُلتطرِّفة األفكاِر إىل النزَّاعُة اإلصالِح، ُدوَن الَهْدم عىل العاِملُة بالحياِة، امُلتربِّمُة الطبَقاُت

َقبُل. ِمن ُسقنَاها التي بَكلمِته جيمس هنري مُة العالَّ َعنَاهم الذين أولئك والثوراِت،

ظاهًرا امِلرصيُّ التعليُم كوَّنَهما اللذَيِن امُلعسَكَريِن أثَر رأيَت َوجَهك ولَّيَت أَينَما وأَنَت رابًعا:
ُحضِن من تَنِزُعه فكأنََّك حِة، الفالَّ ه وأُمِّ ح الفالَّ أِبيه ُحضن ِمن الَولَد تَنتِزع فأنَْت جليٍّا،
أو قاضيًا ذلك بعد وتُْخِرَجه األُوُربِّيِة»، «ِمَرص ُحضِن يف ئَه ِلتُنشِّ الِفرَعونيِة»؛ «ِمَرص
ثياٌب تَكُسوها أُوُربِّيٍة بُروٍح ولِكْن ذلك، َغريَ أو إدارٍة رُجَل أو تاجًرا أو مهندًسا أو محاميًا
الثقافيِة بتقاليِدهم ِصلتُهم انبتَّت ِرجاًال تُْخِرج وباألَْحرى َفضفاضٌة، افٌة شفَّ ِمرصيٌة
الطبيِب عيادِة ويف اإلدارِة، مراِكِز ويف املتاِجر، ويف الَعدِل، ُدوِر يف — وأنَت القديمِة.
امُلعسَكَريِن، بنََي التَّْفِرقة َمظاِهِر من َمظَهٍر عىل َدقيقٍة ُكل يف واِقٌع — امُلهنِدِس وَمكتِب
نَشأ الذي األوُروبِّيِة الثقافِة َجوِّ عن البَعيُد وباألَْحرى — امُلُدن َمدنيِة عن البعيُد ح فالفالَّ
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يُمثِّل — الَقريِة وطبيُب اإلدارِة وُمعاِوُن املرَكِز ومأموُر والتاِجُر وامُلحامي القاِيض فيه
هذا أنَّ يف َشكَّ وال األوُروبِّية»، «ِمَرص يمثِّلون فإنَّما هؤالءِ ا أمَّ الِفرَعونيِة، ِمَرص ُمعسَكَر
التعليُم يُسأُل ما بَقْدر يشءٌ ِمَرص يف عنه يُْسأُل ال ، االجتماعيِّ االنحالِل َمظاِهر من َمظَهر

عَليه. يَقوُم الذي وأساُسه
فَقد التقليديِة، آبائِه ثقافِة عن أبعَدتْه نَزعًة بِفكِره نَزَع قد امُلتعلَِّم أنَّ ِمن بالرْغِم خامًسا:
يَِجب التي النَّظرِة ِتلَك الحياِة، يف الفنيِة ونَظرتِه راِته وتَصوُّ ِمزاِجه يف الحاُل ِتلَك أثَّرْت
ِمرصيِّنَي ِلنَكوَن َسِجيَّتها؛ عىل نَِقيًة عَليها نُحاِفظ أن ويَِجب َصِميمًة، ِمرصيًة تَكوَن أن
عىل أُوُربِّيٍة قريٍة أْقذَر لون يُفضِّ امُلتعلِِّمنَي أن هذا نتائِج ِمن وكاَن ِبامِلرصيِة، َجِديريَن
النِّيل َوْحي عىل ِفينا األُوُربِّيُة النَّزعُة تَْقوى لَقد حتى الفاِتنِة، وبُحرياِتنا الجميِل ِريِفنا
قَطع أرًضا ال كامُلنبَتِّ املاضيِة عاًما الخمسني ِخالل يف ُكنَّا أنَّنا هذا يف والسبُب نَفِسه،
إال امِلرصيِة مَن فيها نَرتُْك ولم «ِمرصيتَها»، ناشئِتنا أَرواح من انتَزْعنا إذ أَبْقى؛ َظهًرا وال
نَستِطْع ولم الرِّيف، كأهِل ِمرصينَي نَبَق فلم «األُوُربية» بالرُّوح حناهم ولقَّ البَْرشة، َلوَن

رسكس».3 «بيكاديل كِفتياِن أوُروبِّينَي نكون أن

ما كل بأن القول إىل نَزْعنا لقد حتى الحيوية، َمرافِقنا يف تؤثِّر الحاُل هذه بدأَْت سادًسا:
فكرة وكل وَلْهو، َلعٌب ِمرصية ِفكرة وكل رديء، ِمرصي هو ما وُكل جميل، أُوربِّي هو
أُوربِّي فن وكل العرص، وُروَح متفق وغري بدائي ِمرصي َفن وكل وُرجولٌة، ِجدٌّ أُوربِّية
امَلرعيَّة آداِبنا ومع بل امِلرصيِة، وتقاليِدنا نَزَعاتنا مع وتَضادٍّ بُْعٍد من فيه كان مهما —
ال فألسنتهم وِفتيانَنا، َفتياِتنا الحال هذه وشِملت وتَمديُن، حضارٌة — اإلنساني والُعرف
امِلرصية. عن بعيٌد هو ما لكلِّ إال تَهفو ال وقلوبهم غربي، أُوُربي هو ما بكل إال تَتحرَّك
ال والثاني الرِّيف، َخراب عىل للعمِل األوُل اآلن: يَتهيَّآن املعسَكريِن أن يف ُشبهة وال
الُقلوب بَخراِب الريف يَخَرب وإنما خرابًا، الريف ِليرتَك يَنهزم فسوف قوَة، وال له حوَل
لهذا أسواُق امُلدن وأن الريف، هي مرص وأن مرص، هو الريف بأن تؤِمن أن يجب التي
َهَجرنا فكأننا الريف، ونَهُجر املدينة نُحب بأن الريف يخَرب إنما أكثَر. وال أقلَّ ال الريف
فيكوَن التقليدية، بثقافِتنا الحديثة ثقافتَنا نَصل بأن إال هذا من لنا َمخرَج وال ِمرص،

لندن. يف ميدان Picadilly Circus 3
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من إدارٍة ورجَل وطبيبًا ومحاميًا قاضيًا ثُم وُخلًقا، ونَْزعًة روًحا مرصيٍّا فالًحا امِلرصي
نعمل بأن اآلية نعكس أن ال أُوُربية، وأعراُضنا ِمرصية ماهيَّتُنا تكون أن يجب ذلك، بعِد
ْحنا ولقَّ أُوربية بأَْعراض أتَينا بأننا نَِتيه ُرْحنا ذلك لنا تمَّ فإذا ِمرصيتنا، َمحو عىل أوًال

لها. ماهيَّة ال وباألَْحرى لها، ماَيض ال ذواٍت بها
عالقِتها ِجهة من االجتماعية حالتَنا نبحث أن أردنا إذا منها بُد ال ُمقدِّمات تلك

منها. نستفيَد أن يُمِكن كيف وسنَرى بالتعليم،

وعدَّدُت االجتماعية، والحالة التعليم بني ترِبط التي الوجوَه السابقة العبارات يف أظهرُت
بالحاالت — صغريًا أو كبريًا — اتصاٌل لها يكون قد التي التاريخية التأمالت من كثريًا
والحالة التعليم بني االرتباط وجوه تَعديل عىل االقتصار أنَّ غري تَكتِنُفنا، التي الجديدة
بإظهار يُعزَّز أن يِجب أمٌر اجتماعيٍّا اتجاًها يتِجه أن يَِجب التعليم بأن والَقوَل االجتماعية،
التعليم سياسة بني الفصل َجرَّاء من االجتماعي ِكياننا إليها يتعرَّض التي الشديدة امَلخاطر

االجتماعية. ُمالبَسِتها وبني
أن عديدٍة مواقَف يف اضُطروا قد التعليم بأمر القائمني أن األخري الَعهد يف ظَهر ولقد
االجتماعية، الحاالت طبيعة عىل اليشء بعض قائًما عالًجا األمور بعض ُمعالجة إىل يتجهوا
ُقصور إىل ِبراجٍع السبب وليس إليه، قَصدوا فيما يَنجحوا لم إنهم أقول: إذ آلَسُف وإني
التعليم سياسَة أن إىل الحقيقة يف يَرِجع وإنما كاملة، واجباِتهم أَداء عن تقصرٍي أو منهم،
وما تتِفق برامَج تنفيذ من تُمكِّنهم التي الرضورية األسباِب بكل تُواِتيهم ال الحارضَة
وإنما بذاتها، حاالٍت هنا أعدِّد أن أريد وال الِعالج، ُصنوف من االجتماعية الحالة تتطلَّب
وامُلالبَسات التعليم سياسة بني الَفصل عىل ترتتَّب التي الظواهِر ُمجَمل يف أبحث أن أُريد

القليلُة. تجاِربي يل تُتيح ما قْدَر االجتماعية
«الكائن ُعنوانه مقاًال الفاِرط الَقرن أواخر يف سبنرس هربرت الفيلسوف كتَب
املتقابلَة الظواهَر يَقيس وأَخذ ن، متعضِّ بكائن اإلنساني االجتماع ِبنْيَة فيه شبَّه االجتماعي»
هذا أن يف شك وال املجتمع، وجسم الفرد جسم يف ة خاصَّ حاالت بني ويوازن فيهما،
التحوير، من كثري إىل ُمحتاًجا هذا بحثَه جعل باٍل ذي أمر عن غَفل قد الكبري الفيلسوف
إليها، الوصوَل حاول التي النتائِج يف أثَّرت قد األمر ذلك عن غفَلته إن قلنا: إذا نُبالغ ال بل
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بأنَّ ذلك البحث؛ إليها ينتهي َمحدودٍة فكرة إىل ية ُمؤدِّ وال َموصولة غري ُمفكَّكة فجاءت
الظواهر، حدِّ عند يَِقف ال تمييًزا بينَهما تُميِّز رئيسيًة فروًقا االجتماعي والكائن الحيِّ بني
الحيَّ أن األحياء ِعلَم يَدُرسون الذين يَعلم وقد فيهما، الوظيفي التكويِن إىل يتعدَّى وإنما
ولكنَّ الحياة، ِرسُّ هي نَواة عىل تَحتوي الرتكيب بسيطُة وَحداٌت هي دقيقٍة خاليا من يَتكوَّن
ما َجهَد التكوين د ُمعقَّ الرتكيب َعويَص حيٍّا يُنِْتج الرتكيِب البسيطِة الَوَحداِت هذه َع تجمُّ
وَحداٍت من يرتكَّب التكوين، بسيط ُكلٌّ هو إنما االجتماعي الكائن أن حني يف ذلك نَتخيَّل،
الصحيحة، النتائج إىل وصولُك يَتوقَّف الوظيفيَّ الَفرَق هذا معرفِتَك وعىل التعقيد، يف غاية
(الذواُت الوَحدات ا أمَّ الحي، الُكل ِبنْية يف اندماجها بغري َحياة وال لها َقوام ال فالخاليا
بَرَز الكائِن ذلك عن اسِتقالًال أكثَر كانت فُكلَّما االجتماعي الكائن منها يرتكَّب التي العاقلة)
التأثرِي عىل قادرًة ُقوًة وأصبَحْت َفرُعها، ورُجل ِقيمتُها واستبانت وظيفتُها وتميَّزت أثُرها
ويَبُث االجتماعي، الرُِّقي نَحو ويُحرِّكه االجتماعيَة حياتَه يَحَفظ بما االجتماعي الكائن يف
الِعلمي بأثَِره ُمعتزٍّا اجتماعيٍّا كائنًا جعله عىل وبالُجملة املَدني، االرتقاءِ إىل التطلُّع ُروَح فيه
االجتماعي، الكائن ِبنْية يف العاقلة الَوَحدات هذه انَدَمجت لِو مما د الضِّ عىل ذلك الحياة، يف
انِدماَجها ألن الجماعة؛ ُرقي عىل بالعمِل التأثري عىل وُقوَّتها اسِتقاللها تَفِقد ذَاك إذ فإنها
الشخصيَة، أخالَقها ويُفِقدها األشياءِ، حقائِق يف ل والتأمُّ التفكرِي عىل الُقدرَة يَسلُبها إنما هذا

الجماهري. َعقليَّة االجتماعيون يه يُسمِّ فيما يُدِمجها عامٍّ وِبَوجه
نَِعيَها، أن الرضوري من الَفهم إىل وحاجٍة تعقيٍد من فيها ما عىل أوليٌة حقيقٌة هذه
اسِتقراِر عوامل من عامًال باعتباره التعليِم وظيفة يف فكَّرنا كلَّما أعيُنِنا نُْصَب نجعَلها وأن
عندنا التعليُم أيَِفي نتساءل: فإنَّا وَعيْناها وقد أما األُمِم، مَن ة أمَّ ُكل يف االجتماعية الحاالت
يف ُمؤثِّرًة ُقًوى امُلستقبَل يف يجعلُهم ما والِعلمي الُخلُقي االسِتقالل من فيهم رجاٍل بإخراج
باالندماِج الحياة من يَكتَفون ُقنًَّعا رجاًال يُْخرج ذلك من العكِس عىل أم االجتماعي؟ الكائن
وإني الجماهري؟ عقليَّة يف َمغموريَن أعماِرِهم َطوال فيَظلُّون االجتماعيِّ الكائِن جسم يف
تتطلَّبه الذي النَمط عىل مستِقلِّني رجاًال يُْخِرج أن عن بعيٌد تعليَمنا إن أقول: إذ آلَسُف
ِفكريٍة انقالباٍت عىل ُمقِدمون بأنَّا تُشِعرنا أخذَت التي الجديدِة االجتماعيِة الحاالِت طبيعُة

خطريٍة.
التأثُّر عن بعيديَن ُمستِقلِّني رجاٍل إخراِج يف يَنحِرص أن يَنبغي التعليِم فواجُب إذًا
العَمُل ا أمَّ ونهايتَه. التعليِم بداءَة يَكوَن أن يَِجب الَفرِد استقالِل وتكويُن الجماهري، ِبُروح
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لها يَكوَن َفَلن والفنِّ األَدِب يف ة خاصَّ َمَلكاٍت وتكوين املعلوماِت بشتى الُعقول َشْحن عىل
، الذاتيُّ االستقالُل يَسِبقها لم ما االجتماعي الكائن ِعَوج من تُقوِّم ولن الحياة، يف أثٍَر من

االسِتقالِل. ذلك ُمقتضياُت تَتطلَّبه ما ُمماشاِة عىل ة الخاصَّ امَلَلكات وتدريُب
الذي امُلتعلِّم من الَعمليِة الناحيِة يف استقالًال أكثُر ح الفالَّ ابن أن قبُل من أظَهْرنا ولقد
العامِل الفالِح اسِتقالل أن غري بها، ُمحاًطا نَشأ التي الظُّروف بُحكِم الذاتيَّ استقالَله فَقد
ذلك اإلنساني؛ باالستقالل ِمنُه الحيواني باالستقالل أْشبَه استقالٌل هو إذ ناقٌص؛ استقالٌل
بُمحيِطه وِرضاُه واحتماِله َصِربه وعىل عَضالِته ُقوِة عىل تَقوُم االستقالِل هذا يف تَه ُعدَّ بأن
هو وإنما ، اإلنسانيِّ االسِتقالِل الت مؤهِّ من يشء فيه ليس ذا ة وعامَّ به، ُمكتِنًفا يَعيش الذي
الِت ُمكمِّ من عندنا ما أن نِجد ذلك وعىل الحيوانات. من كثريًا ُح الفالَّ فيه يُشاِرك استقالٌل
أثٍَر ذا يُصِبح أن من تُمكِّنه التي الثقافيُة الناحيُة تَنُقصه ح الفالَّ عند الَفْردي االستقالل
ُرضوِب من فيه كان مهما االستقالَل هذا ولِكنَّ االجتماعي، الكائن حاالت تكييِف يف عميلٍّ
فإنَّ الحاَل، هذه تُناِقض فحالتُه امُلتعطِّل امُلتعلِّم ا أمَّ حال، كل عىل استقالٌل فهو النقص
قد وُمحيَطه نْشأتَه أن حنِي يف الثقافِة، ناحيِة من ُمستقالٍّ يكون أن من يُمكِّنْه لم تعليَمه

األُخرى. االستقالِل ناحيَة سَلبَاه

رجاٍل لتخريِج صالحة أداًة يكوَن حتى التعليم يف يُنْتَحى أن يَجب الذي األسلوُب ا أمَّ
ًة، خاصَّ صَفحاٍت له فسنُفِرد االجتماعيِّ الكائِن حاالِت تَكييِف يف أثٍَر ذَوي ُمستقلِّني
حني فالَّ وجود من االجتماعي ِكيانُنا لها يتعرَّض التي املخاطر عىل اآلن كالَمنا وسنَقُرص

االستقالِل. ُرضوِب كلَّ فَقدوا وُمتعلِّمنَي حيوانيٍّا استَقلُّوا

الظواهِر هذه كلُّ عليه ت تناَرصَ مجتمٌع لها يتعرَّض التي األخطاَر أنَّ ِمن الرَّغِم عىل
يَدعوه بما حَدَث إنما مستقبله يف أثًرا وأَشدَّها األخطاِر هذه أعَظَم فإن امُلتعدِّدة، الكثريِة
عاملٍة غريُ طبَقاٌت فيها تُرِهق حالٌة االجتماعي ل والتطفُّ االجتماعي»، ل «التطفُّ االجتماعيون
الطبَقُة تَكوَن أن أخبثُها عديدٌة َمظاهُر التطفِل ولهذا حياِتها، بمطلوباِت عاِملًة طبَقاٍت
الُقرون ِخالِل يف أُوربا يف َحَدث كما املجتمِع، يف الُعْليا لطِة السُّ صاحبَة بذاِتها هي لُة املتطفِّ
ملجتمِع والَويُل الحارضة، حالِته يف الرشِق ممالِك من كثرٍي يف الحاُل ِهَي وكما الُوْسطى،

الحاُل. هذه فيه تَسوُد
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نَباتاٍت، عىل ل تَتطفَّ حيواناٌت فُهناِلك نُكراِنها، إىل َسبيَل ال طبيعيٌة حالٌة ُل التطفُّ
فهو نباٍت، عىل نباٌت أو حيواٍن عىل حيواٌن ل يَتطفَّ وقد حيواناٍت، عىل ل تَتطفَّ ونباتاٌت
. الُجىلَّ َمظاِهره من الكثري يف وتَحتِكم ، الحيِّ العاَلِم نواحي كل عىل تَشتِمل تكاُد ظاِهرٌة
وأيٍّا — كان حيثما ل التطفُّ أن عىل تُظِهرك الطبيعيِة الحقيقِة هذه يف واحدًة نَظرًة أن غري
إال يُؤدِّي ولن فساًدا، إال يُِربز ولن الحياة، يف َهدًما إال يُنِتج لن — ومظاهُره وسيلتُه كانت
الظُّروِف. باختالِف ونتائُجه ومظاهُره درجاتُه تَختِلف الحيوية الُقوى يف شامٍل إرهاٍق إىل
عاَلِم يف ل التطفُّ ِفعُل فيها يتجىلَّ التي الظروَف تلك يُحِيصَ أن طبيعي عاِلٌم يَستطيع وقلَّما
وفعل ة، وخاصَّ ة عامَّ َمظاِهرها تعديُد الِعلم عىل يَستعِيص التي األشياءِ من ذلك فإن األحياءِ؛
يَستِطيع وإنما الحاالِت. ُمتباِيِن يف عَليه ل ُمتطفَّ كل عىل الظروف ُمختلِف يف ل ُمتطفِّ كل
يف ل املتطفِّ الحيِّ أثََر يْدُرس وأن عليها، يَِقف حاالٍت يف ِل التطفُّ ظواهَر يْدُرس أن األحيائيُّ
وتأثريَ بَينَهما، الِعالقِة أوُجَه — الحاالت من كثرٍي يف — ُمحِصيًا عليِه ل املتطفَّ الحيِّ ِبنْية

حاضِنه. يف ل املتطفِّ الحي حياِة َدورِة
أَوُجه يُحِيصَ أن ُمستطاِعه يف فليس عينَها، الحاَل هذه االجتماعيُّ العاِلُم يَْعدَو ولن
دقائِقها عىل ٍر توفُّ دْرَس الحاالت يْدُرس أن وال بَعينِه، مجتَمع يف االجتماعي ل التطفُّ
االجتماعي والعاِلُم ا. تامٍّ قطًعا بصحِتها مقطوٍع نتائَج إىل الُوصوَل له تَكُفل التي وتدرُّجاِتها
الحاالِت يحُرصَ أن يستطيع َمْعمله ُجدران بنَْي هذا فإن ؛ الطبيعيِّ العاِلِم من وسائَل أضَعُف
وال محصورٍة غرِي ة عامَّ حاالٍت من ل يتأمَّ إنما االجتماعي زميله أن حنِي يف الظواهر، د ويُحدِّ
هذا أن غري هيِّنًا، سهًال أمًرا وظواِهرها أُصولها عىل القاطَع الُحكَم تجعُل تحديًدا ُمحدَّدٍة
ِل التطفُّ َمظاهِر دْرَس يَتِخذ التي الُكليِة الحاالِت وبني االجتماعيِّ الباحِث بنَي يَحوَل لن ُكلَّه

اكِتناِهها. إىل وسيلًة االجتماعيِّ
الجماعات يف أثًرا الحاالِت تلَك أظهر ومن بل ، االجتماعيِّ ل التطفُّ يف الُكليِة الحاالِت مَن
— امُلتعطلني فُقل: ِشئَت وإن — الِكفاياِت ذَوي غري تَسلُّط ًة: خاصَّ ِمَرص ويف ًة عامَّ الحديثِة
غرِي ِمن أُخرى ناحيٍة من نفِسه إنتاِجها وعىل ناحيٍة، من العاملِة األَيِدي تُنِتج ما َموارِد عىل
من حالٌة تَحُدث ُهنا ومن اإلنتاِج، يف أو امَلورِد تَكويِن يف ِضلٍع أيُّ امُلستغلِّني لهؤالء يَكوَن أن

عاملٌة، أيٍد تبذُلُها التي الُجهوِد ثَمراِت ُمتعطِّلة أيٍد فيها تَستنِفد االجتماعي ل التطفُّ حاالِت
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عىل ُقدرتِها أو حيَويَّتِها ِلِحفِظ يَكِفي ما ُجهوِدها ثَمراِت من العاملُة األَيدي تَناَل أن ِبغرِي
االستغالل، ُصوِر بكل حاضِنه استغالل يف يجتِهد أن ل املتطفِّ شأن ِمن فإنَّ واإلنتاِج؛ العَمِل
ازداد الحاِضن يف امُلقاَومة قوى قلَّت وُكلما يَستطيع، ما َجهَد بحيويتِه االنتفاِع من يَبلُغ وأن
االجتماعي»،4 «التنكُّس ب االجتماعيون يه يُسمِّ بما األمُر يَنتهَي حتى وبأًسا، ًة ِرشَّ ل املتطفِّ
حيث من ولكن الِعلمية، الِكفايات حيُث من ال املجتَمع طبَقاُت فيها تَتساَوى حالة وهي
يف أنَّ أحٌد يُنِكر وال الغاِمرة، الَفوىض إال نتيجٍة من األَمِر لهذا وما امُلنِتج، العَمل عِن الَعْجز
ِلالحِتفاظ يَكِفي ما َعمِلها َمنتوِج من تَناُل ال العاِملُة فاألَيِدي الَخبيثَة؛ الظاهرَة هذه مجتمعنا

هللا. عند ذلك عىل يَرتتَّب ما وِعلُم الجهوِد، تلك ثَمراِت تُبدِّد املتعطِّلة واأليدي بحيويتِها،
من كثريٌ الظاهرة هذه بََحث ولقد املُدن، يف والَعيُش الريف هجُر الحاالِت تلَك ومن
بحوث يف — اإلنجليزي فريمان إستن واألستاذ الفرنيس، ديموالند أدمون منهم: — الُكتَّاب
عىل اليشء بعَض وعَطفوا وإنجلرتا، فرنسا يف نشأَْت التي الحاالت فيها عالجوا مستفيضة
فاألسباُب تتَشابَه؛ الحاالِت هذه أن َجَرم وال أُوروبَّا، يف البُلدان من غريِها يف نشأْت حاالٍت
التحرضُّ ُحب باألَْحرى أو امُلدن، يف واإلقامِة الريف َهجر إىل اإلنجليزي الفرنيسأو تدعو التي

يَفعَل أن عىل املرصي تَحِمل التي األسباب نْفَس تَكوُن تكاُد الحواِرض) يف امَلعيشة (بمعنى
االسِتعداد من َشعب ُكل يف ما ُمقتىض عىل البُلدان باختالف تختِلف النتائَج أن غري ذلك،
عوب. الشُّ مَن َشعب ُكل بها يَختصُّ التي التقليدية ُمقتىضالثقافة عىل األكثِر ويف فات، والصِّ
من ة أُمَّ ِلكل االجتماعي الِكيان يف التقليدية الثقافة أثَر يف فكرتنا عن نُِبني وَلسوَف
منذ التقليدية ثقافتُه الزراعُة املرصي، عب كالشَّ َشعبًا بأنَّ نَقوَل بأن اآلَن ونَكتِفي األَُمم،
َشعٌب يُِحسه ال عظيًما تأثًُّرا التحرضُّ إىل امَليل بزيادة يتأثَّر أْن ِمن بُد ال التاريِخ، ُعصور أبَعد
تَكوُن التي عوب الشُّ أن أَعتِقد ذلك، من الَعكِس عىل بل زراعية، غريُ التقليديُة ثقافتُه آخُر
ِلَمصالِحها. صيانًة التحرضُّ بحياة تَحتمَي أن يِجُب تجاريًة أو صناعيًة التقليدية ثقافتُها
االجتماعي، ِكيانه عىل الُكربى ة الطامَّ هَي فتلك الزراعُة التقليديُة ثقافتُه َشعٍب تحرضُّ أما

االجتماعي. ل التطفُّ ُصَور أبَشِع إىل العظيمُة الطَّفرُة هي وتلك
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ذلك من املفهوم باملعنى صناعية غري ُمُدن امِلرصية ُمدنَنا بأن اليقنِي ِعلَم نَعلُم ونَحُن
فيها تُْستَهلك أسواًقا إال ليَست ُمُدننا أن — بَحقٍّ أعتقد أنني وأظن — أَعتِقد بل أوُربا، يف
مع التحرضُّ إىل َميْلنا أنَّ عىل تُظِهَرنا ألن كاِفيٌة وحَدها الحقيقُة وهذه الريف، َمنتوجات
عىل ِعبءٌ الواقع يف امُلتعطِّل ألن امُلستهِلكة؛ وَق السُّ ويُرِهق امُلنِتج يُرِهق العَمل عن التعطُّل
يَستنِفدها التي الحاجاِت وألن ناحية؛ من ُمنِتجة ُقوٌة ال ُمستنِفدٌة ُقوٌة بأنه ذلك الَجمعيَّة؛
عىل عبئًا امُلتعطِّل يُصِبح وبذلك أُخرى، ناحيٍة ِمن الجمعيَّة لصالِح يُقاِبلها ما يُنِتج ال
يُصِبح إذ له تطفُّ يتَضاعُف وهنا مًعا، امُلنِتجة العناِرص عىل وعبئًا يَسُكنها، التي الحارضة
ناحية، من إنتاج غرِي من أرزاَقهم ويُشارُكهم امُلدن أهَل يُزاِحم أنه األول باعتباَريِن: ًال ُمتطفِّ
يأُخذ بأن وباألَْحرى يُنِتج، وال يَستهِلك بأن الريف يف العاِملَة العناَرص يُرِهق أنه والثاني

يُعطي. وال
هنا أريد وال Pleonexia االجتماعي» «الجَشع االجتماعيون يه يُسمِّ ما الحاالِت ِتلك وِمن
وَضعها التي التعاريِف مختلِف يف أُناِقش أن وال االجتماعي»، «الجَشع تعريف يف أُْطِنب أن
القارئ يَستطيع حاالٍت ِذْكر عىل أَقتِرص وإنما مؤلَّفاتهم، عىل االطِّالُع يل أُتيَح الذين املؤلِّفون
االجتماعي. بالجَشع يُْقَصد ما — َظهرانَيْنا بني تَقوم حاالٍت عىل ُمَطبَّقة — منها يُدِرك أن
ة خاصَّ طبَقات عقليَّة تكييف من االجتماعي الجَشع إليه يؤدِّي ما أَْخبَث أنَّ وعندي
الكائن ِجْسم عىل أفراٌد ال جماعاٌت ل تَتطفَّ أن يف يَنحِرص إنما بمقتَضياِته ما مجتمٍع يف
ُمختِلفة، ُصوًرا االجتماعي الجَشع َسْورُة تَنتابُها التي الجماعاُت تَلبَس وقد االجتماعي،
سياسية أو اقتصادية أو ِعلمية جمعيَّات إىل صناعيٍة اتحاداٍت إىل تجاريٍة اتحاداٍت فِمَن
تَْرمي الذي َغرِضها إىل تَسلُكه طريًقا الوسائل بُمختلِف الجماهري عقليَّة عىل التأثريَ تَتِخذ
ا أمَّ االجتماعي. الجَشع بُجنون ُمصابٌة جماعاٌت بأنها تُنَْعَت بأن جديرًة يَجعلُها والذي إليه،
املايل الربح من إليه تِصَل أن يُمِكن أَقىصما الَجمعيَّة من تَناَل أن يف فيَنحِرص الَغرُض ذلك
بها ى يُضحَّ ِلتضحيَة أو يُبْذَل، أن ُممِكن ُجهٍد بأقل الُحكم أو الجاه أو لطة السُّ أو النفوذ أو

ناحيتها. ِمن
مُركبًا ًال تطفُّ يصري بأن االجتماعي ل التطفُّ خبائُث تتضاَعف الحاالِت هذه ِمثِل ويف
الجَشع بُجنون امُلصابة الجماعات هذه أنَّ «املُركَّب» ل بالتطفُّ ونَعني بَسيًطا، ًال تطفُّ ال
الُعنُرص ذلك نفِسها، الجماعة ِجسِم عىل ًال ُمتطفِّ يَعيش خاصٌّ ُعنٌرص فيها يَكوُن االجتماعي
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الجماعة أنَّ فَكَما الَخبيِث، املَرِض بذلك أُِصيبت جماعة منه تَسَلم لن انتهازي ُعنٌرص هو
بما — فيها الُوجوِد» «واِجب هو الذي الُعنُرص ذلك ل يَتطفَّ املجتَمع، جسم عىل ل تَتطفَّ

عنارصها. بَقيَّة عىل — النفيس تَكوينها يَقتيض
مادَّة عىل ُزِرعت ُحييَّات كَمثَل َمثلُها ف، ْ الرصِّ البَوار إىل ولكْن لني امُلتطفِّ قافلُة وتَِسري
َفراغ ُمِلئ إذا حتى تَتكاثَر، ثم تَتكاثَر فإنها امَلعامل، من َمعَمل يف اختباٍر ُزجاجِة يف ُهالمية
إىل تَنحِدر األحياء وبدأِت األمُر، انتكس حيًة أجساًما الُهالمية ة املادَّ واستحالِت الزُّجاجة

املحتوم. الهالك
التعليم نَتِخذ أن يُمِكن فهل َحولنا، من قائمة نُشاِهدها حاالت يف ُموَجزة إملاماٌت هذه
يؤدِّي أن للتعليم يُمِكن وهل وخبائث؟ رشور من يَكتِنفنا ما بعض بها نَتقي إصالح أَداة
متاعب؟ من لهم نَتوقع ما بعض كاهِلهم عن يَرفع عميل إصالح رسالة املقِبلة األجيال إىل
وفينا رجاًال فينا أن لو «نعم.» موقنني: نقول وأن باإليجاب، نُجيب أن نستطيع أننا أظن

ُرجولة.
منه، بُد ال باستدراك أبدأ أن فيه الكالَم أَسوُق سوف فيما امُليضِّ َقبل عَيلَّ واجبًا أرى
يف الحياة نواحي من شأٍن ذاَت ناحيًة كتبُت فيما أُنِكر أني املفكِّرين من بعٌض عيلَّ يعيب فَقد
االجتماعية الحالة َصبِغ يف َخطَرها الناحية ِلتلك أن هؤالء يَعتِقد وقد الِتفاتًا، أُِعرها مرصلم
لكان إذن األزهر غري إىل أشاروا أنهم ولو األَزهر، إىل يُشريون وقد خاصة، بِصبغة مرص يف
بأنه ويَقولون األزهر، يَْعنون قد وإنهم أما يَسري، غريُ َقْدر الوزن من عيلَّ به يَعيبون ِلَما
أن لنا يَنبغي مرص، يف االجتماعية الحالة يف املؤثِّرة العوامل ُمعسَكرات من ثاِلٌث ُمعسَكر
االجتماعية، الحاالت تكييف يف أثَره نَِزن وأن والنقد، بالتحليل نَتناوَله وأن ِحسابه، نَحِسب
واحدة بيِّنة بأن ذلك بَيِّنات؛ من إثباته سبيل يف ساقوا مهما ِبرأِيهم أُسلِّم لن أني ظني فأكربُ
ِبَعينها اجتماعية حالة يف تؤثِّر التي الُقوى فإن دالئل؛ من يُقيمون ما جميع لَهْدم تَكفي
اتَّجَهت قوٌة سالبة، ُقوة — ُشبهة وال — واألزهُر السالبة، القوى ال امُلوجبة الُقوى هي إنما

نيويَّات. الدُّ إىل ال األُخرويَّات إىل الحياِة عوامل من فيها ما بكل
الحديث، اإلنتاجي الَعرص بداءة منذ األمم فيها تقلَّبت التي األطوار كل يف تَرى وأنت
الُحكومة، رجال والثانية الدِّين، رجال األوىل فئتنَِي: يف انحَرصت فيها السالبة الُقوى أنَّ
ِجسم حَمت طاملا َدريئًة الحاالت ُكل يف كانتا واملحاَفظة لب السَّ ِصفات من فيهما بما وُهما
من الُغالة إليها يَجنَح التي الخطرية واالنِقالبات العنيفة الِهزَّات مَن كثرٍي ِمن املجتَمع
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فيه لنا يُتاح قد الظْرِف هذا غريَ آخر لَظرًفا املوضوع لهذا وإن السياسيني، أو امُلصِلحني
أَوىف. بحثًا نَبَحثه أن

هذه أن وأثبَتْنا ظواهره، ببَعض وأَحْطنا االجتماعي ل التطفُّ يف الكالِم من فَرْغنا
اجتماعيٍة ظاهرٍة إىل نَنتِقل واآلَن الَحب، وس السُّ يَنُخر كما ُمجتَمعنا ِعظام يف تَنُخر الظاهرة
وال «الرَّْجعية»، ظاهرة يه أُسمِّ ما ِتلك وأثًرا، ِفعًال االجتماعي ل التطفُّ ظاهرة عن تَِقل ال أُخرى
الخْطب لَهان الطابِع هذا من كانت أنها فلو ذلك، غريَ أو سياسية أو ِفكرية َرْجعية بها أَعني
أو الفكرية كالرَّجِعية الرَّجِعية ظواهر بعض أن أَعتِقد بأني ذلك اهتماٍم؛ كبريَ أَعرتُها وملا
أعني وإنما ارتقائية، ُقوى تولِّد أسبابًا تضاعيفها يف تَحِمل َمجراُهما يَجري وما السياسية

التقليديِة. ثقافِتنا بِفقه ه التفقُّ عن ُعزوُفنا ظواهرها وأَكربُ االجتماعية، الرَّجِعية بها
لتكون اليوم؛ نَسوُقها التي الجديدة النظرية هذه تعريف إىل نحتاج أننا يف ِمرية وال
َسبٌب النظرية هذه َدْرس عن بُْعدنا إن نقول: بل بَعينِها، اجتماعية حاالت عالج يف أساًسا
أَزماٍت عىل أقَدْمنا قد بأننا للشعور األوَّليَّة امُلقتضياِت هيَّأِت التي الرئيَسة األسباب من كان

الخطورة. ُمنتهى بالغًة امُلستقبَل يف أصبَحْت ُربما اجتماعيٍة
من َشعب يَنشأ التي وامُلالبَسات الحاالت فَمجموعة التقليدية» «الثقافة ب نَعني َما ا أمَّ
عىل الُعكوف من ذلك يَتطلَّب وما واإلقليم، األرض طبيعة حيث من بها ُمكتِنًفا عوب الشُّ
َوِرثها التي العنارص عىل التقليدية الثقافة تُدل أَوَسع وبَمعنى الحياة، ُفنون من خاصٍّ فنٍّ
تُدل كما وامُلحيط، بالبيئة الطبيعي التأثُّر طريق ِمن األزمان مدى عىل عوب الشُّ من َشعب
نشأَْت وآداٍب وعلوٍم وأساطريَ عاداٍت من اليل السُّ باللِّقاِح َعقليَّته يف ثبََت ما ُمجَمل عىل
إنما عوب الشُّ من لَشعب التقليدية الثقافة إن نقول: الُجملة وعىل األصيل، َمْرباه يف بنَشأِته

األوَّلنِي. أَسالِفه ِمن وُفنوٍن وُمعتَقداٍت حيويٍة صفاٍت من يَِرث ما ِجماُع الواقع يف هَي
وباءَ إالَّ التقليدية ثقافته أقطار من اإلفالت يُحاِول أن عوب الشُّ من ِلَشعب كان وما
الطَّبع عليه يَرتِكز الذي األصل هي التقليدية الثقافة بأن ذلك يحاول؛ فيما ق امُلحقَّ بالفشل
ما مع الطفل يَرتِشفها ثقافٍة يف َقولُك وما الحياة. يف ُسلوكها وُطرق األُمم أخالق يف املاثل
ويُغَرم تَفتَّى، إذا بُفنونها ويُفتَن يََفع، إذا بها ُمكتنًفا ويَِشب رضيع وهو أُمه لبَن يَرتِشفمن
تُصِبح أنها يف ِمْرية ال َهرم؟ إذا جميًعا راته تصوُّ يف ُمرتِسمة وهي ويَموُت اكتَهل، إذا بها
حياته يف األصيُل الركُن إنها فقل: شئت إن بل نفِسه، أركان من وركنًا َطبْعه، من جزءًا
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وتَتكيَّف باألَْصل، التواِبع تَتأثَّر وإنما بها، وَلواِحق لها تَوابُع عَداها وما والعقليَّة، النفسيَّة
تكيًُّفا الدخيُل وتَكيَّف إال تقليدية ثقافة إىل تُضاف حديثة ثقافة ِمن فما باألَُرومة، اللواِحق
شئَت وإن املرصي الطَّبع أن ذلك مثل ُمالبَسات. من األَصيُل إليه يَحتاج ما فيه يتابع
«األوربِّية» تتكيَّف وإنما بها، احتكَّت هَي إْن شيئًا األُوربِّية منها تَنَسخ لن «املرصيَّة»، فقِل:
التقليدي، ِكياننا عىل خطر أيُّ ذلك وليسيف واحد، َميدان يف تناَفَستا هما إْن املرصية بعوامِل
يف فتَكُمن التقليدية، ثقافتنا عن بالبُْعِد ِمرصيَّتنا من نُضِعف أن الَخطِر كلَّ الَخطَر ولكنَّ
ُمكيَّفة غريَ فنأخذها «األوربِّية» من ونُقوِّي َمنهوكة، ضعيفة إال تَظَهر وال النفس تضاعيف
أن نَستطيع فال والتقاليِد، بالدِم أوربِّيني لسنا بأننا ناِهيَك التقليدية، ثقافِتنا بُمقتضياِت
َقمْعنا وقد فنصبح الكاذبة، ظواهَرها إالَّ األوربِّي يَفَهمها ما عىل األوربِّية ُروح من نَفَهم
خاِدع، ِطالء إال هذا ُكل وما أخرى، جهة من باألوربِّية ُعقولنا ْحنا ولقَّ ناحية، من مرصيَّتنا
أَوَفر نَْدرسها وأن إليها نَفِطن أن جميًعا علينا يِجُب التي الحقيقة تَختفي َورائه وِمن
سبيل اآلتية لألجيال نُهيِّئ أن نستطيع حتى َفْهم أَْقوم ُروِحها م تَفهُّ عىل نُِكبَّ وأن الدَّْرس،
اجتماعية حاالت نَحو بثَبات فنخطو التقليدية، لثقافتنا ُمطابًقا العرصتكيًُّفا بُروح التكيُّف
االجتماعية»: «بالرَّجِعية نعني ما ُمجَمُل َرشٍح من تَقدَّم وفيما الحارضة. حالتنا من أَثبَت
امَلوروثة الثقافة هذه بني الَفصِل طريق من التقليدية بثقافتنا التكيُّف مُلقتضيات َقمٌع فهي

الحديث. الَعرص يف الحياِة وُفنون
استكَملت فإذا أوًَّال، املعيشية بحاالتها وثيًقا اتصاًال التقليدية الشعوب ثقافة تتِصل
يف آَخر تأثريًا الثقافة هذه أثَّرت البقاء عىل الشعوب تُعني التي املعيشية األسس الثقافة هذه
يُن الدِّ الثقافة: هذه ظواهُر الواقع يف هي ثالثٌة أشياءُ فيه تتكيَّف أن نهايتُه الشعب، ِمزاج
األُخرى؛ الخصائص مَن األُمم يف لناظَريْك يَتجىلَّ ما اع ُجمَّ األشياء هذه ويف ، والَفنُّ واللُّغُة

ذلك. غري إىل النفسيِة، والحاالِت كالُخلِق،
النظريِة، هذه حقيقة عن اليشء بعض لنُفِصح األمثال بعض نَرضب أن من لنا بُد وال
من بالبداوِة يتصُل ما وجميُع ية، ُمتبدِّ تَعيش التي القبائِل لُكل تقليدية ثقافة َمثًال فالبَداوة
ِبدايُة البادية ألهل والبَداوة البَْدو، أَهِل يف الحياة نواحي من ناحيٌة عليها تَقوُم التي األُسِس
ِكيانَها، وتَصوُن ببقائها الَجمعيَّة تَحتِفظ بها التي الَقبيلة ُروح تَتجىلَّ فيها ألنَّ الحياة؛
تَنشأ ثم الدينية، الفكرة تَنشأ البادية ألَهِل تَتمثَّل التي واإلدراكات رات التَّصوُّ َمجموِع ومن
يتكوَّن ت ثمَّ ومن ا، خاصٍّ طابًَعا فتأخذ األخالق، ر تتحوَّ ذلك بَعِد وِمن الفن، يَنشأ ثم اللغة،
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البَداوة طبيعتُها جمعية تَنفكَّ أن مثًال امُلستطاع من فهل جرٍّا، وهلُمَّ الِبدائي الُعرف قانون
األقدِمنَي أَْسالفها عن إليها انتَقل ما كل عن وتَنسِلَخ األجيال، مدى عىل َوِرثتْه ما كل عن
واللغة والعقائد واألَْخِيلة واألفكار التصورات من َل وتتبدَّ جديًدا، ثوبًا األخالق من فتَلبَس
بِكياِنها تَحتِفظ أن ذلك بعد تَستطيَع ثم التقليدية، بثقافِتها له ِعالقَة ال بما وغريها والفن

شديًدا؟ عنيًفا هزٍّا وجوِدها أعماق الطارئ التغريُّ ذلك يُهزَّ أن غري من األصيل
فإن مثًال، فرنسا أو كإنجلرتا ِصناعية التقليدية ثقافتُها أُخرى أُمة يف الحال كذلك
عليه تَقوُم ما ولِكلِّ بل امَلْوروث، لُروحها تحطيم َمعناه: الصناعة عن منهما أُمة انِفكاك
املرصيِّنَي أن وأُظن وغرائزها. نفسيَّتِها يف األصيلة القواعد مَن — ماديَّة أو أدبيَّة — حياتها
الزراعية الثقافة وهي التقليدية، ثقافتَها ِلمَرص فإن القاعدة، هذه ُمقتىض عن يَخُرجون ال
أصًال ِكياننا نُقيم أن رشيدة كأُمة وواجبُنا النِّيل. ِضفاف عىل وجودنا بُحكم َوِرثناها التي
ُرضوب من العرص هذا يتطلَّب ما بمقتضيات نُكِملها امَلْوروثة، الثقافة هذه أساس عىل
فنهايتُها — األََسف مع اآلَن نَنتِحيه ما وذلك — اآلية هذه عكُس أما األُخرى. الثقافات

الشامُل. ماُر والدَّ العاجُل الخراُب
يُمِكن مما قليل ُجزء الزمن هذا يف الَخصيِب الوادي هذا يف أرٍض من يُْزَرع ما إِنَّ
َرشحها، بنا يَطول أسباٌب ولهذا الوايف؛ االستغالل يُْستَغل ال ِقلَّته عىل ولكنَّه استغالله،
التي الثقافِة بُحكم ُمتعطِّلون هم إنما الزمان هذا ُمتعطِّيل كل بأن ِلنقوَل ذلك نَذُكر وإنما
أن تستطيع كِمَرص بالًدا وأن بها، ُمحوَّطني نَشئوا التي التعليميِة الظُّروف وبُحْكم ْوها، تلقَّ
بمشكلة تُْعَرف ُمشِكلة فيها تقوم أن العجيب من اآلن، تعضد ما ضعف السكان من تعضد
ونِصف الطِّوال، الليايل األعنُي وتَسهَر األفكاُر وتُْعَرص اللِّجان سبيلها يف تُؤلَّف وأن التعطِّل،
أن يجب ما نصف من أكثر يُِغل ال املزروع والنصف بُوًرا، يَكون يَكاد فيها املزروُع األرض
قيام يف امُلباِرش السبب أن َظني وأكربُ الحديثة، العلمية بالطُّرق عليه الِقياُم أُْحِسن إذا يُغلَّ
الحياة أَساَس تَكوَن أن يَِجب تقليديًة ثقافًة لنا أنَّ نَسينا أننا إىل يَرِجع إنما الحال هذه
بثقافِتنا االتصال ِفكرة عىل يشء أوَّل التعليِم سياسُة تَقوَم أن يَجُب وإذَن الوادي، هذا يف

التقليديِة.
لهذا ِبالدنا؛ َطبيعة عىل ال النظريات عىل التعليم قواعد نُِقيم اآلَن حتى َمَضينا لقد
أن نَطلُب ما ذلك وَعكُس إيجابيٍّا، اتجاًها ال سلبيٍّا اتجاًها اتَجَهت قد النتائج كل أن نَرى

يَكوَن.
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املشكلة لهذه سبَب ِمن وما التعليم، من املتعطِّلني بُمشِكلة ُعِرفت ُمشِكلة ِمَرص يف َجدَّت
التي أوالِدنا ثقافة بني بالَفصِل بالدنا يف التعليم عليها َجرى التي السياسة إال الواقع يف
ُمعسكَريِن ت انشقَّ أِن مرص يف وحَدث األقدِمنَي. آبائنا وثقافة املدارس ُجْدران بني ونها يتلقَّ
بالِدهُم بثقافة لهم اتصال ال الذين املتعطِِّلنَي املتعلِمنَي ُمعسَكر باآلخر: ألََحدهما اتصال ال
أن َغرِي من األصليَّة بالدهم بثقافة االتصال كل اتصلوا الذين حني الفالَّ وُمعسَكر التقليدية،
بالحياة التربُّم ُروح مرص يف وبَدأْت الَحديث، الَعِرص يف الحياِة ُمقتضياِت من بيشء حوا يُلقَّ
إىل ة الِهمَّ تُْعِوزهم لم إن الذين املتعلِِّمنَي يَد عىل يُنتَج مما ألوانًا يوم كل منها ى نتلقَّ املرصية
عَكفوا الذي النظري التعليم هيَّأهم ما بَقْدر فيه، يَعَملون الذي املجاُل يُْعِوزهم فقد العمل
املتعطِّلنَي ُمعسَكر زيادة عىل العمل يف ُمتماِديَن أُخرى بعد ُخطوة نتقدَّم ولسوف عليه،
ُدمنا وما العمليَّات، أساس عىل ال النظريَّات أساِس عىل أوالدنا تعليم عىل نعُكف ُدمنا ما
ح الفالَّ ابن إنَّ ُقلُت: إذا ُمبالًغا أكون ولن شيئًا. بالدهم َطبيعة عن يَعِرفون ال رجاًال نُخرِّج
امَلدينِة ابِن َزميلِه من بالده بطبيعة ِعلًما بأكثَر ليس الُعليا الُكليَّات من ُكليَّة يف يَتخرَّج الذي
يَمتَز ولم بََطالة، ِصنْو أصبحا ُمرتَزًقا لهما يَِجدا لم فإذا واحد، َمعَهد يف وإيَّاه يتخرَّج الذي
عىل ُقدرة من الريف أَهِل من ُجدودهما به امتاز مما بيشء امُلتحرضِّ ابن عىل ح الفالَّ ابُن

األرض. ثََمرات من َسواِعدهم تُِغل بما والَعيْش اإلنتاج،
نَلحُظه الذي الَخطأ أن — أَتخيَّل فيما الَحق مَن كثرٍي عىل ُكنُت وربما — إيلَّ ويُخيَّل
يف أثَر لها يَكوَن أن التقليدية ثقافتنا قمع عىل قاٍرص غريُ بالدنا يف التعليم سياسة يف
عىل دائًما َعِملنا أننا هي أُخرى خطيئًة هذه إىل أَضْفنا إننا بل والُخلقي، العقيل تكوينِنا
امُلتعلِّم يَخُرج فَقد والكليَّات، الثانويَّة َمدارِسنا يف الطَلبَة اها يَتلقَّ التي املعلومات تضخيم
أنه يَعتِقد وهو فة ْ الرصِّ النظريَّات من جوٍّ يف أمضاها حياة بَعد العمليَّة الحياة َميداِن إىل
من يَعِرفه ما ُكل أن يَرى ِبه وإذا الحق، له يَنكِشف أن يَلبَث ال ثُم بالحياة، ِعلًما ُمِلئَ قد
أُخرى ناحية عىل اإلكباب عن يُغِنيه وال يَوِمه، ِرزَق يَكِفيه ال والَفن واألَدب الِعلم نظريَّات
أنَّ َشكَّ وال الرِّزق، تَحصيِل عىل َعونًا الحياة يف له ِلتكوَن يَْدُرسها العملية الحياة نواحي من
رأِسه يف ع تجمَّ بما والزَّهُو الحياة، يف األَمُل َمَأله شابٍّ َحياة يف عظيًما ارتجاًجا يُْحِدث ذلك
الشابِّ ُسلوِك يف البَاِلغ أثُرها لها امَلعنِوية ْدمة الصَّ هذه أنَّ يف ِريبٍة ِمن وما املعلومات، من

َحياته. َطواَل الَزمه ُربَّما وتفكريِه
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عن بَعيَدة الُعلوِم من نظريٍَّة ناحيٍة عىل َمعَهده ُجْدران بنََي املرصيُّ الشابُّ يَعُكف
له يَكوَن حتى ُعمًرا عَليها ُمِكبٍّا ويَميض امُلختِلفة، امَلعاِرف أنواَع ى ويَتلقَّ الحياة، تَجاِرِب
وفنٍّا لألشياء، ِقيًما عقليَّته يف ويُنِشئ ُمعينًا، اتجاًها وَقْلبه بِفكِره ويتَِّجه ة، خاصَّ نَْظرة
تكوينًا َمعارِفه َطريِق من يَتكوَّن أنه يَتخيَّل الُجمَلة وعىل الحقائق. يف َطريِقه ِمن يَنُظر
الحياة وواَجه الواقُع، له استَباَن فإذا اجتماعي، ِجْسم يف ُمستِقلَّة َوْحدًة يَكوَن ِألْن لُه يُؤهِّ
ُعمَره، فيه َرصف الذي الطريق َغريَ آَخر طريًقا للحياة أنَّ فَعِلم َمعارَف، من استَْجمع بما
يف َطِريقه من يَنُظر الذي َفنِّه َغريَ فنٍّا لها وأنَّ بها، يُؤِمن التي الِقيَم غريَ أُخرى ِقيًما لها وأنَّ
َجنى املجتََمع أنَّ إليه وُخيِّل يائًسا، امُلستقبَل ومن ثائًرا املاِيض عىل انقَلب الُوجوِد، َحقائِق
االجتماعية. امُلنافسة َميدان يف والدِّفاع الُهجوم ة ُعدَّ من وجرَّده العَمل، سالَح فَسلبه عليه
َجدِّه، أو كأِبيه ًحا فالَّ فيُصبَح ِمرصيَّته إىل يَرتدَّ أن أراد هو إذا نَفِسه الشابِّ بهذا بالُك وما
ضئيٌل، بالده ِبطبيعة ِعلَمه أنَّ له فيتضح التقليدية، ِبالِده بثقافة أُخرى َمرَّة يَتِصل وأن
أصيٍل، مرصيٍّ وَسٍط يف للحياة الكافية ة بالُعدَّ تُواتيه ال فيها الحياة بطريقة عالقتَه وأنَّ

لُحَمته؟ والِفالَحة َسداه، ح الفالَّ
األَدبي تعليَمنا أن صحيًحا َوزنًا َوزنِها عن نَغُفل أن لنا يَنبغي ال التي األَخطاء من
الَفلَسفة من وَمذاهَب لوك، السُّ من وُفنونًا األَخالق، من ُصوًرا األَذهاِن إىل يَنُقل الُكليَّات يف
جدَّ بَعيدة جديدًة َمقاييَس منها ن َلنُكوِّ حتى عظيًما، اختالًطا عقليَّتنا يف تَختِلط النَّْفسية،
الظُّلِم ُعصوَر فإنَّ الساذُج؛ ح الَفالَّ بها يُؤِمن التي لوكية والسُّ الُخلقية املَقاييِس عن البُعد
ِضفاف عىل الُحكم يف الدُّوِل وتَواِيلَ األمرَّيْن، خاللها يف ِمَرص ُح فالَّ عانى التي واالستبداِد
يُْعنى أن ويَِجب ٍة، خاصَّ بِصبغٍة وَصبَغتْه ، خاصٍّ بَطابٍع امِلرصيَّ الُخلَق طبَعِت َقد النِّيل،
أنه يُظن أن قبَل اإلكباِب كل مها تفهُّ عىل يُكبَّ وأْن امُلتعلِّم، امِلرصيُّ الدَّرِس أَْوىف بَدْرسها
يَعلَمه أن عليه يَِجب ما ِل أوَّ يف — يَعلَم وأْن الجاهل، الَخِشن ح الفالَّ ذلك يُعايَش أن عىل قادر
وُقدرة ا، حادٍّ ذكاءً الطبيعُة عنه عوََّضته قد بالنظريَّات الِعلم جهة من ح الفالَّ َجهل أنَّ —
شديًدا، إيقاًظا الباطن العقل ُقوى فيه وأَيقَظت الحقائِق، إدراِك يف وِفطنًة التحايُل، عىل
طبيعة أنَّ ذلك إىل أَِضف وُحدوثها. األشياء ع توقُّ يف إلهاًما بعضهم عند يَكوُن يَكاد حتى
ى يَتلقَّ اليَقظة، ُروح فيه أَحيَت ثقافة الُعصور، َمدى عىل َوِرثها بثقافٍة فتْه ثقَّ قد البالد
تتواىل بالًدا فإن بنفِسه؛ الثقِة عظيَم الَجناِن، َقويَّ الَقلِب، ثابَت الِهمة، ُمكتِمَل األحداَث بها
نفِسه يف غَرسْت قد َمحدودٍة َمواعيَد يف النِّيل فيها ويَفيُض كبالِدنا، الزراعة َدْورات فيها
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عليه يُفوِّت قد يوٍم أو ساعٍة إهماَل أن وعلَّمتْه انتهاُزها، يَجب ُفرٌص الحياة أن بالتجربة
كثرية وهي وأمثاِلها، النواحي هذه من الِعلميَّة ثقافتُه اكتَملْت الذي ح الفالَّ هذا عاٍم. ِرزَق
يَعيَش أن يُريد ِمرصيٌّ َمعرفته عن يَستغني ال عميٍق َدرٍس َموضوع ِبذاِته هو ُمتعدِّدة،
شك وال َخرياِتها. إحياء يف ُمفتنٍّا تها، بَغالَّ ُمرتِزًقا ِنيلِها، ِضفاف وعىل ِمرص، أرِض َفوق
اإلهمال؛ ُكل َمعاهِدنا يف ُمهَملة التقليديَّة ثقافِتنا نواحي ِمن ْخمة الضَّ الناحية هذه أنَّ يف
َشعب ُكل تاريخ أنَّ ِحنِي يف ذلك بالِدهم، بتاريخ الناس أَجهُل — األسف مع — فاملرصيون
ال ، والنفيسَّ االجتماعيَّ تاريَخها بالِدهم بتاريخ وأَعني التقليديِة. ثقافِته من يَتجزَّأ ال جزءٌ
يف ِعندي هي التي األحداث تلك والحياِة، وامَلوِت والَغزِو والُقرون واألعواِم هوِر الشُّ تاريَخ

باألحالم. أَشبُه والجمعيَّات األَُمم طبيعِة
واألغارقِة، ُروميََّة وتاريَخ الَفلسفيَّة، اليونان َمذاهَب يَدُرس الذي امُلتعلِّم فالشابُّ
— َمعاهِدنا ُجدران بنَي الشباُب ى يَتلقَّ مما ذلك َغري إىل — القواننِي مَة وُمقدِّ األَدب وَمذاهَب
هو بالتقاليِد، وال بالرُّوِح ال باالسِم، ِمرصيٌّ شابٌّ التقليدية؛ بالده بثقافة يَتِصل أن غري من
وَشكَل أحداثُها، َوطِنه عىل تواَلت التي الُعصوِر وتاريَخ أهِله، وُخلَق بالِده، طبيعَة يَجهُل
أنَّ يف ِريبَة وال األقدِمنَي. أجداِده عن َوِرثه الذي وامِلرياَث فيه، الُحكَم تناوبَِت التي الُحكوماِت
ُمتعلًما يَخُرج فُقل: ِشئَت وإن جاهًال، ُمتعلًما الِعلم َمعاهِد من يَخُرج إنما شأنُه هذا شابٍّا
ه وتُصريِّ بالِده، طبيعة عن تَفِصله أن شأِنها ِمن التي املعلومات من بكثرٍي الذِّهن َمشحون
الكفاِح عِن َعجُزه يَكوُن ُهنا وِمن قديٍم. يشءٍ طبيعِة يف جديدٌة َغلطٌة كأنه غريبًا ُمحيِطه يف
أَقدِم ُمنذ منها انَحدر التي اللَة السُّ وأَنشأِت أنشأتْه التي باألرِض االتصاِل وعْن الحياة، يف

التاريِخ. ُعصوِر
مَن امُلتعطِلني كثرُة اآلَن الظاهُر أساُسها اجتماعيٍة أَزماٍت عىل ُمرشفون أننا ل وامُلحصَّ
ُغرباءَ، فيها فأصبحوا التقليديِة بالدِهم ثقافِة وبنَي بينهم التعليُم فَصل الذين امُلتعلِمني
االجتماعيِة حياِتنا نقائِص من اآلَن حتى ْرنا صوَّ ما ُمجَمل التاليِة الصَفحاِت يف وسنُعالج

بالتعليِم. عالقتها حيُث ِمن

أسالفها، عن تَِرثها تقليديًة ثقافًة األَُمم من ة أُمَّ ِلُكل أنَّ فيه القول ُسقُت مما إذن ظاهٌر
أُمة عنه تَنفكُّ ال ِفطرتها، من وجزءًا َغريزتِها، من ِقطعًة ِبالِوراثة تُصبُح الثقافة هذه وأن
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بُت وعقَّ االجتماعيَّة، َمظاهِرها وأَعظِم ُمميِّزاتها، أَخصِّ عن انفكَّت قِد تكوَن أو األُمم من
نَظري لِوجهِة إظهاًرا التقليدية بثقافتها أُمة ُكل تَربُط التي العالقاِت بُمجَمل ُكله ذلك عىل

الحيويَّة. املسألة هذه يف
التقليديَة الثقافَة تَربُط التي العالقة بَياِن َقرصعىل قد َسبق فيما به أحطُت ما أنَّ عىل
قبل أُريُد واآلَن َغريَ، ال اقتصاديٌة َمظاهُر إنَّها حيث من االجتماعيِة، بمظاهِرها أُمة كل يف
العقليِة تكويِن يف أَثًرا التقليدية الثقافة يف ِلنظريَّتي أن أُْظِهر أن البُحوث هذه أَختَم أن
والحاالِت الظُّروف بُمقتىض األُمم مَن أُمٍة ُكل يف أًة ُمنشَّ الجماعيِة العقليِة وتَكييِف الفرديِة،

التاريخيِة. ُعصوِرها أَقدِم منذُ البَستْها التي
التي الظواهِر أَخصِّ عىل الكالَم نَقُرص إليه نَقِصد ما حقيقِة عن نُبنَي أن أَجِل وِمن
امُلتعلِّم الُجمهور عقليَّة ِمن أصبَحْت حتى الجَدل، فيها وكثُر النَّقد ُعجاجة َحولها ِمن ثارت

يتجزَّأ. ال جزءًا
والحاالِت فيه نَعيُش الذي العِرص بُحكِم هي َمظاهَر الحارضِة حياِتنا يف أنَّ ِريبَة وال
وأَقِصد األُخرى، الظواهِر ُكل من عقليَّتنا تَكييِف يف وأبنَيُ َغريِها، من أَجَىل تَكتِنفنا التي

أُخرى. ناحيٍة من والوطنيََّة ناحيٍة، ِمن األَدَب بذلك
التقليديِة الثقافِة بنَي عالقٍة أِمْن يَسأَل: أن امَلقاِم هذا يف الباحِث ِذهِن إىل يَبدو ما ل وأوَّ
أَدِبها تكويِن يف أثٌَر األُمم ملايض أيَكوُن والوطنيِة؟ الثقافِة هذه بنَي ِصلٌة أُهناك واألَدِب؟
وعواطَف وَمشاعَر راٍت تَصوُّ بنَي تَربُط رابطٍة ِمن وهْل ٍة؟ خاصَّ بِصبغٍة وطنيَّتها وَصبِغ
وأَنزلوا املايض، من أيِديَهم نَفضوا أنَّهم إليِهم يُخيَّل ِجيل أبناءِ وبنَي الُقروُن عليها دَرجْت
ال عناَرص من ُمستحَدثًة وأُمًة جديًدا، خلًقا فأصبحوا الغابرِة، األزماِن تُراب َكواهِلهم عن

األسباِب؟ مَن بسبٍب القديِم إىل تَمتُّ
ُمفكِّر ُمخيِّلة يف يَدوَر أن السؤاِل لهذا كان وما السؤاَل، هذا يَسأَل أن ِلباحٍث كان ما
ِبوطنيَّتنا، ِصلٌة أو بأَدِبنا عالقٌة الثقافة لهذه كان أو ِصلًة، التقليدية بثقافتنا لنا أنَّ لو
وفَرْطنا باملايض، ِصلتنا قَطْعنا أننا يَحُكم ُمفكِّر ُكل ُمخيِّلة يف السؤاُل هذا يَدوُر وإنما
الحارضة حياتنا َحبِل بني تَصُل التي الُعقدة حَلْلنا وباألَحرى القديمِة، بمَرص رابطِتنا ِعقَد
أن املايضقبل ثَمرُة الَفرد أنَّ يف َشك وال املاضيِة. حياِتنا َشبكُة منها ن تَتكوَّ التي والُخيوِط
َرضورٍة. فِصلُة بالحارض ِصلتُه أما ِوراثة، ِصلة املايض بذلك وِصلته الحارض، ابَن يَكوَن
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ووثَّقْت بماضيها، ِصلتَها أَحكَمْت أُمة يف طبيعي َغري السؤاَل هذا أنَّ يف ِمريَة وال
يَجري الذي َدمي بنَي عالقٍة أِمْن مثًال: تَسأل أن بَمثابِة فهو األوَّلنَِي، آبائها بثقافِة روابَطها
وبني وُميويل وَمشاعري راتي تصوُّ بني ِصلة ِمن وهْل َجدِّي؟ َجدِّ أو َجدِّي وَدم ُعروقي يف
األُمم بأنَّ ذلك تُظلُّني؟ التي والسماءِ يني، يُنمِّ الذي والهواءِ تغذِّيني، التي األرِض طبيعِة
أَبعِد منذُ ِكيانها يف َرسى الذي الرُّوح َعبريَ دائًما ونََشقْت بماضيها، ِصلتها أحكَمْت متى
بيئِتها َغرِي بيئٍة يف أنَّها أو ، الطبيعيِّ ُمحيِطها َغرِي ُمحيٍط يف بأنها يوًما تَشُعر لن الُعصور،
وطنيَّتها. ويف آداِبها يف وبخاصٍة َمظاهِرها، اع ُجمَّ يف َمعكوًسا كلِّه ذلك أثَر فيَظَهر الِفطريِة،
ال ظاهريٌة وطِنيٌة وطنيَّتنا وأنَّ ، ِفطريٌّ أَدٌب ال َمصنوٌع أَدٌب أَدبَنا بأن اآلن نَشُعر ونحن ا أمَّ
نَِجد أن الطبيعيِّ ومَن ذلَك، سبَب عن أنُفسنا نُسائل أن الطبيعيِّ من فإنه حقيقيٌة، وطِنيٌة
االجتماعية امَلظاهر بني تقوُم التي العالقة يف قبُل من بها أَدَلينا التي النظريَّة يف الجواب

منها. ِبصورٍة ِمُرص وتَختصُّ األُمم، ِمن أُمة ُكل بها تَختصُّ التي التقليدية والثقافة
ُ أَقرأ ما ُكل يف كعادتي — وَعكْفُت شييل»، ة «ُقربَّ ُعنوانها َقصيدة َسنوات ُمنذ قرأُت
املحافظِة يف أَجاد قد امُلرتِجم الشاعَر أنَّ فأَلَفيُت باألَصِل، ُمقابَلِتها عىل — املرتَجماِت يف
أن مُلرتِجم العربية اللغة وُمفرداُت وَقواِفيه عر الشِّ أوزاُن تُهيِّئ ما َقْدر األِصيلة املعاني عىل
قاَلٍب يف امَلعاني َسبْك امُلرتِجم الشاعُر أَحَسن ولَقد العربيِة، إىل اإلنجليزيِة مَن ِشعًرا يَنقَل
الَقصيدَة، فأَكَربُت ، العربيِّ األُسلوِب َجْرس عىل املحاَفظِة مَع التَّجديِد، ُروح يُالئم عربيٍّ
ُمقتىض عىل وَوْزنها النَّقِد، أَوُجه من فيها ما عىل الوقوف يف ُمباَلغًة َمرَّاٍت ِتالوتَها وأََعدُت
َجيِّد من أنه أَعتِقد ما بنَي أَحَللتها أن أَلبَْث ولم عر، الشِّ تَقييِم يف بها أُومن التي امَلعايرِي
تُبِعدها أُخرى ماهيَّة القصيدة يف بأنَّ أَشُعر ُكنت هذا ُكل بَعد أنِّي َغريَ الحديث. عر الشِّ
الذي الجوِّ عِن َغريب أني ُروعي يف وتُْلقي وتَجاريبي، راتي تصوُّ عن وتُقِصيها َطبعي، عن
هو واِد السَّ ديِد الشَّ القاِتم حاِب بالسَّ اه وَغشَّ «شييل» َوصَفه الذي الَجوُّ فال َحويل، ِمن تَخلُقه
أَعَهده الذي الِغناءِ نَفُس هو ته ُقربَّ تُرِسله الذي الَحنوُن الَقويُّ الِغناءُ وال أَعرُفه، الذي الجوُّ
َرشارٌة كأنها وِد السُّ حِب السُّ تحت تَظهُر يَجعلُها الذي الزِّريابي األصَفر َلونُها وال اتنا، ُقربَّ يف
يول السُّ ِذكِر يف رأيُت كذلك ُحقويل، يف آنُسها التي فعاءِ السَّ امُلغَربَّة ة الُقربَّ لوُن هو لَهٍب من
له ِصلَة وال بُمحيطي، له عالقَة ال جديًدا شيئًا إنجلرتا سماءُ تُرسلُها التي الغامرة واألمطار
من يَجِذبني خيال َعربي، ِشعر يف إنجليزيٍّا خياًال أقرأ بأني َشَعرُت الُجملِة وعىل بِبيئتي.
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ما كل وإنَّ وُمشاَهداتي. تَجاريبي عن يُْقصيني بل التقليدية، ثقافتي َغرِي ثقافٍة إىل ناحيته
أتخيَّلها َمعاٍن من العربيُة ألفاُظها تَحِمل ما هو ر التصوُّ عىل ُقدرة من القصيدة يل يُهيِّئ
هي — العربية اللغة وهي — األداء آلَة وإنَّ والَوْهم، الَحْدس تصوير ُرها وأتصوَّ تخيًُّال
القصيدُة به تُكيِّف الذي ْعري الشِّ الجوِّ مَن التقريِب بعَض تُقرِّبني التي الَوحيدُة الناحيُة
بَطبِع ُمتصًال عر الشِّ يَكوُن وإنَّما آخر، يشء أدائه وآلَة يشء عَر الشِّ أنَّ يف َشك وال َمشاِعري.
الَخياَل يُتِعب وال إدراُكها، َر التصوُّ يُْعنت ال تقليدية ثقافة من عنارصه استَمدَّ متى اإلنساِن
العقَل. يُخاطَب أن قبَل بديئًة، الرُّوح ويُخاِطب النفِس، نواحي عىل فيَشتِمل تصويُرها،

َشطًطا فيها فآنَسُت َمشهوٍر، ُرويسٍّ كاتٍب عن ُمرتَجمٍة ِقصٍة بقراءِة هذا عىل بُت عقَّ
عن البُعد ُكل بعيدًة التعقيِد، غايَة دًة ُمعقَّ نفسيًة وتَحليالٍت التقديِر، يف وُمغاالًة الَوصِف يف
التقليدية. بثقافته ُمحوًَّطا نَشأُت الذي الساذِج ح الفالَّ يف آنَُسه الذي امِلرصيِّ الرُّوح بَساطِة
تُقاِبل حقيقيٌة شخصيَّاٌت نيا الدُّ يف كان إن ألَحُكم الرِّوايِة هذه َشخصيَّاِت أَبحَث أن أُريُد وال
ذلك تحليَل إن أَقوَل: أن أُريُد وإنما نفسياِتها،5 وحلَّل الكاتُب وَصفها التي الشخصيَّات
عىل أضفاها التي الصفاُت أكانِت وسواءٌ امُلغاالة، عن وبُْعد َحق من فيه كان مهما الكاتِب
ال خياليٌة شخصياٌت أنَّها أم عليها، تنطوي أن بَرشيٍة ِلنفٍس يُمِكن صفاٍت تلك شخصياِته
بها تَربُطني ال شخصيَّات إنها أَقوَل: أن إليه أَرمي ما فُجلُّ الخارج، يف حقائُق لها تقوُم
َحقيقتَها، ويَنفي ُوجوَدها يُنِكر فيه أَعيُش الذي ُمحيِطي وإنَّ ِصلٌة، بها تَِصلني وال رابطٌة،
مها يُجسِّ قد بْل طبيعيٌة، شخصيَّاٌت أنها يَرى قد آخر ُمحيٍط يف آخر شخًصا أنَّ من وبالرغِم

حياِته. يف يَشهُدها التي تَجاريِبه ُمقتىض عىل خيالُه
آفاِقه، ومدِّ الخياِل، َمجاِل تَوسيِع يف ُمفيٍد غريُ األَدِب هذا ِمثَل أن بذلك أَقِصد وال
األُخرى، باآلداِب ِصلته حيث من امِلرصيِّ األَدِب قواعِد وتَوطيِد امُلتخيَّلة، َور الصُّ وتَنويِع
له عالقَة ال أدٌب أصيٌل، أدٌب ال دخيٌل أدٌب فهو امُلميِّزات مَن فيِه كان مهما إنه أقول: وإنما
تَصويريٌّ أدٌب هو إنما ِفطرتِنا، ِخالف وِفطرٍة َطبِعنا، َغري َطبٍع من فهو التقليدية، بثقافتنا
تَهِضم ال أدٌب ، الخاصِّ وُمحيِطنا ِة الخاصَّ حياِتنا ِبمقياِس معايريُه َمقيَسٌة ، حقيقيٌّ أدٌب ال
يف وتمثيَله وَهْضَمه يشء باألدِب الِعلَم أنَّ اعتباِر عىل هذا النادَر. القليَل إال ِفطرتنا منه
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جزءًا فيُصبَح الرُّوح، تُمثِّله بأن إال الحياِة يف أثٍَر من لألَدِب يَكوَن ولن آخر. يشء الرُّوح
ِعلم إدراَك ال استيعاٍب، إدراَك الحقائَق منه وتُدرَك بَمثُالِته، وتَتعَظ بُمثِله، فتَسرتشَد منها،

ووقائَع. حقٍّ من فيها بما اإليماِن ُدون بها
ذلك غريها؛ ِذكِر عن ِغنًى منها أوردت فيما فإنَّ األمثاِل، َرضِب يف أستَطرَد أن أُريُد وما
ويَسيُل امَلجرى، هذا يجري امُلؤلَّفاِت من وكثريًا ت، واملجالَّ حف الصُّ يف نَقرأ مما كثريًا بأنَّ
ما ولِكثرة والرُّتوِق، الرُّقِع من فيه ما ِلكثرة — الحديث أدبُنا أَصبَح لقد حتى يَل، السَّ هذا
عربيٍة. ِبكلماٍت ُسطِّرت ُصحٍف يف ولِكْن أُمم» «ُعصبُة كأنه — األُوربِّية األُمم ُصَور من فيه
عىل األَدب يف السائدة الَفوىض تلك َغْمرة ويف امُلتنافرة، الَعجيبة َور الصُّ هذه َوَسط يف
الصحيح امِلرصي األَدب عىل أتَقع ُرضوبه، وُمتباين ُوجوهه ُمتضارب وعىل أَلواِنه، ُمختلف
كلمة أكتُب أن يل يَتسنَّى لو وِبودِّي «ال.» أقول: واحدة بكلمة امِلرصية؟ الرُّوح يُمثِّل الذي

العربيُة. املطابُع تَعرُفه َقطٍع وبأَكَرب َوحَدها، َصحيفة يف «ال»
بأن — قاِرئنَي أو كانوا نُقاًدا أَدٍب، ب طالَّ أو كانوا أدباءَ — باألَدب امُلشتِغلنَي ُكل يَشُعر
ُمتَناءٍ، وَصدٌع شاسٌع بوٌن نفوسهم وبني بينه ِقراءِته، أو َدرِسه عىل يَعُكفون الذي األَدب
بنَي ما فارَق وأمزجِتهم وعواطِفهم ومشاعِرهم أخيلِتهم يف امُلمثَّلة أرواِحهم وبنَي بينَه وأنَّ
األَدِب ذلك أحقيَّة يف أحيانًا الرِّيبة تَتملَّكهم وقد ِحينًا، الَقلق يَأُخذهم وقد واألرِض، السماءِ
قليًال إال تَني ال وِريبتَهم يَهدأَ، أن يَلبُث ال َقلَقهم ولِكنَّ يَعرُفها، وال تَعرُفه ال بيئٍة يف بالبَقاءِ
اآلثاَر بأنَّ ذلك عىل ُمستدلِّنَي الُعمر، أدُب ال الساعِة أدُب األدَب ذلك أنَّ يَروَن إذ تَزوَل؛ حتى
ثابِت واحٍد َمذهٍب تَكويِن يف اُعها ُجمَّ يُفلْح لم املاضيِة عاًما الِعرشيَن يف َظهرْت التي األدبية
ُكل أنَّ يف السبَب ا أمَّ يَُمت. ولم فَعاش امُلثل، بني الغاياِت َمحدوِد األركان، َقويِّ الدعائِم،
من َمسلوٌب أدٌب األَقلِّ عىل أو َمرسوٌق، أدٌب أنه إىل فراجٌع ِللَفناءِ هو إنَّما األدبيِّ إنتاجنا
بأساليَب ولكْن عربيٍة، ِبلغٍة َمكتوٌب أنه إال امِلرصيِة أثَر من فيه وليس األُخرى، األُمم آداب

األَدب. رسالِة أداءَ ن تُحسِّ أن من أَضعَف بدورها أصبَحْت
هو إنما األُوربِّيِة اآلداِب نَقَل إن يقولون: باألَدب امُلشتغِلنَي بعِض من َسِمعُت ولَقد
يف ما عىل الرأَي هذا أن َغري البَقاءِ. بأسباِب ويَمدُّه بالحياِة أدبَنا يُغذِّي جديد دٍم بَمثابة
أدبًا لنا أن يَفرضون أنَّهم فيه الباطِل وَوجُه باطٌل، به يُراد ِبحقٍّ أَْشبُه فإنه حقٍّ ِمن ظاِهره
الحقيق امِلرصيُّ عُر الشِّ فأيَن اآلن. حتى دليٍل أيُّ عليه يَُقم لم ما وذلك األُوربي، األَدب يُغذِّيه
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صحيًحا تصويًرا ِمَرص حياَة ر تُصوِّ التي امِلرصية الِقصة وأيَن ِمرصيٍّا؟ ِشعًرا يُْدَعى بأن
عىل َعكَف الذي األديُب أيَن بل الصحيحِة؟ امِلرصيِة الثقافِة ومَن امِلرصيِّ الطَّبِع من ُمقتطًعا
ِح الفالَّ ذلك ُضلوُع عليها تَنطوي التي الرُّوح م تَفهُّ عىل ُجهَده وَقَرص امِلرصية، العقليَّة َدرِس
أَبعِد ُمنذ ِمَرص بتاريِخ أحاط الذي األَديُب أيَن األرسار؟ وِرسُّ األلغاز لُغُز هو الذي الساذِج
األديُب وأيَن نثًرا؟ أو ِشعًرا أَدبه يف َمعكوسًة تَظهُر ُصوًرا التاريخ ذلك من وكوَّن ُعصورها،
بها ح يُرصِّ َمظالَم ِمن ِبنا حاَق وما األيَّام، وبَاليا الدَّهر نوائِب من بنا نَزَل ما ر يُصوِّ الذي
الجانب اللنيِّ الطَّبع الهادئُ الساذُج ُح الفالَّ ابتَلَع كيف يُرينا الذي األديُب أيَن بل تاريُخنا؟
واألتراَك، واملماليَك والعرَب والرُّوماَن والرُّوَم الُفْرَس — لبية السَّ املقاومِة ُقوة من فيه بما —
يف قابع وهو الِعظام، الَقيَرصيَّات هذه أمثاِل من َقيَرصيًة خمسني البتالِع ا ُمستعدٍّ يَزال وال
وبالنَّحِس ِحينًا عد بالسَّ تَدور الَحظ َدْورات تارًكا الطيني، بَيتِه كْرس ويف الصغري، َحقله ُعقر

واألَقدار. األُمم من ساخًرا يَضحَك أن إال يشء من الحياة يف ه يهمُّ وما آخر، ِحينًا
الشواهِد ِذكِر يف واالستطراَد حاصٍل، تحصيُل األشياء هذه ِمثِل يف اإلطناَب أن عىل
إنه فقل: ِشئَت وإن ى، ُمسمٍّ َغري عىل اسٌم امِلرصي األَدب بأن كامًال شعوًرا نَشُعر ألننا َعبٌث؛
ومن أَنفِسنا ومن حياِتنا من امُلقتَطع األدَب املرصيِّ باألَدب أَقِصد وإنَّما له. َحقيقَة ال َفرٌض
ِمرص، وتاريَخ ِمرص وسماءَ ِمرص وأرَض ِمرص فيه تَبيَّنَت قرأتَه إذا الذي األدَب أَخيلِتنا،
َطبِعنا يف الرَّسيسة نفوِسنا يف الدَّفينة امُلوِحياِت من ِمرص به تُوحي ما ُكل الُجملة وعىل

أَرواِحنا. يف الحائرِة
ِصلتَنا َقَطعنا إنَّنا بل التقليدية، ثقافتنا عن بَُعْدنا أننا فهو هذا كلِّ يف السبُب ا أمَّ
ِرصًفا، أُوربيني ِلنصريَ األمام إىل ال يُْسَلك، طريًقا فيها نعرف ال َفَلوات يف وِهْمنا باملايض،
لن الذي التِّيه ولكنَّه التِّيه، يف فنحُن وإذن أخرى، َمرَّة ِمرصيَّتنا إىل ِلنعوَد الَوراءِ إىل وال
ُدمنا وما صحيًحا، تقييًما ُوجوِدنا حقائِق تَقييِم عىل قادريَن َغري ُدْمنا ما ُظلماِته من نَخُرج
األخريُ امَللجأ هي التقليديَة ثقافتَنا أنَّ حقيقِة األوَّليِة، الحقيقِة تلك إدراِك عن عاجزيَن
أن ينبغي الذي امِلرصي األَدب ن نُكوِّ طريقها من التي املرصية» «الرُّوح فينا يُوقُظ الذي
األخرى، اآلداُب تُهَضم فيه الَحيواِن، يف الهضميِّ الِجهاِز بَمثابِة األدبيِة حياِتنا من يَكوَن
النُّفايات، تُطَرد نفِسه الوقِت ويف وأخيلِتنا، ومشاعِرنا آلداِبنا ُمالئًما جديًدا أدبًا تُمثَّل6 ثُمَّ
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الخارِج إىل يُفِرزها أن ِمن أَضعُف الجديَد أَدبنا ألن وتُفِسده؛ أدبنا م تُسمِّ التي النُّفايات تلك
الضئيُل. ُم امُلتهدِّ ِجسُمه

يَرِجع فال ظاهريَّة وطنيَّة بأنها وَوصُفها امِلرصية الَوطنيَّة ا أمَّ األَدب، حيُث من هذا
الوطنيَّة م نُقسِّ لهذا َمقبولة؛ ة ُحجَّ أو يُقام دليٍل بَغري النَّقد ُحب إىل وال األغراِب، ُحب إىل

الساذُج. ُح الفالَّ يُمثِّله وِقسًما األحزاُب، رأسه وعىل امُلتعلِّم الشباُب يُمثِّله ِقسًما ِقسَمني:
نَشأِت كيف نتعرَّف أن الِقسَمني ِصفاِت َرشِح يف االسِتطراد قبَل لنا يَنبغي أنه عىل
استَمدَّت إنما املرصيَّة الوطنيَّة أن يف َشك ِمن وما راتها. تَصوُّ تَستِمد نَبٍع أيِّ وِمن الوطنية،
أواخِر يف أُوربا يف الحياة ِنظام َقلبَت التي الُكربى الَفرنسيَّة الثَّورة آداِب من ُخطواتها أُوىل
الِقسَمني أثَر تَرى اليَوم إىل َعرصُعرابي ُمنذ أنه هذا عىل القاطُع ليُل والدَّ َعَرش. الثامَن الَقرِن
الحديثِة؛ ِمَرص مُلستقبَل الِجساِم الِخَدم من املرصيَّة الوطنيَّة ِت أدَّ ما كل يف َجليٍّا واضًحا
حتى بها ا مؤتمٍّ وظلَّ ثَورتها َعرص يف َفرنسا يف ذاعت التي بالنظريَّات يأتَمُّ ل األوَّ فالِقسُم
الُعصوِر َطوال عليها َعكَف التي القديمِة راته بتصوُّ ُمستمِسًكا َظل الثاني والِقسُم اآلن،

والَقيَرصيَّات. األُمم ِلتطاُحن َميدانًا ِمُرص فيها ظلَّْت التي
رات تَصوُّ منها تَستِمد األُوربية النظريَّات عىل َعكَفت التي الِفئة وهي — األُوىل الِفئُة ا أمَّ
الواضح األثَر ذاَت الزَّمان من ُعقود ِستة ُمنذ التاريخيِة األَدواِر ُكل يف فكانت — الوطنيَّة
وساَقتْها الجديدَة، الرُّوح بثَِّت التي فهي ؛ السيايسَّ ِكيانَنا البست التي الظُّروِف تَكييِف يف
أو ُقوَّتها ُمقتىض عىل تَدريًجا إزاءَها َموقِفهم من لوا يُعدِّ أن عىل ُمقاوِميها أَجربَ طريٍق يف
ِعرشين ُمنذ ِمُرص تَعرْفه لم جديٌد ُعنٌرص السياسيِة حياِتنا ويف اليَوَم أصبَْحنا حتى َضعِفها
ِفئة رات تَصوُّ عىل قارصٌة مظاهَرها فإن الوطنيَّة هذه يف ِقيل َمهما أنه َغريَ الزمان. من َقرنًا
ُح الفالَّ ره صوَّ الذي القالِب يف َمسبوكًة بالوطنيَّة يؤمنون الذين ِببقيِة َمقيسًة الَعدِد، َقليلة
غريِها. ُدون ح الفالَّ هذا وطنيَّة عىل يَنصبُّ إنما َكالَمنا وإنَّ لوطنيَّته، ا حدٍّ ِليكوَن امِلرصيُّ

مغاٍل الوطنيَّة شديُد املرصيَّ ح الفالَّ أنَّ هنا َقرَّرُت أنا إذا الَعجُب بك ويَشتدُّ تَعجُب قد
تتجىلَّ التي اآلثاُر أين تسأُل: هذا بجانِب ولكنَّك تطرُّف، أَشدَّ وطنيتِه يف ُمتطرِّف بل فيها،
وتشَغُل اإلخباريِة، جرائِدنا َصفحاِت عىل يَوم ُكل تَظهُر بأنها فأُجيبُك الوطنيَّة؟ هذه فيها
عىل اعتَدى ألنه أخيه؛ َرقبَة حزَّ فالًحا أن يَوٍم ُكل ُ تَقرأ أَال نِة! السَّ أياِم أكثِر يف الُحكومة بها
أَحَد ألنَّ أُخرى؛ َوجِه يف السالَح َشَهرِت أُرسًة أنَّ تَسمُع أَال حدوده؟ من ُجزءًا فَهدَّ ه حقِّ
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وأَرسى وَجرحى قتيٍل عن انَجَلت امَلوقعَة وأنَّ املاء، من آخر نَصيَب يأُخذ أن أراد أفراِدها
امِلرصي. ح الفالَّ وطنيَّة عىل ترتتَّب التي اآلثاُر هي هذه أن فاعِرف إذن التحقيق؟ َرْهن ُهم
بأنَّ ذلك وبالرُّوِح؛ وبالوَلِد باملاِل عنه فاِع والدِّ الَحقل ُحب عىل فتَنطوي نفُسها الوطنيَُّة ا أمَّ
به ونَزَل الذِّْكرياُت، تَعيها قلَّما ُعصوٍر َطواَل والسياسيَّة املدنيَّة ُحقوقه فَقد الذي ح الفالَّ
ِقيمٍة ذي يشءٍ من نيا الدَّ يف ِعنَده يُصبْح لم َسِمعْت، أُذٌن وال رأْت َعنٌي ال ما الفاِدحاِت من
بالرِّزِق عليه يَجوُد الذي امُلحِيي املاء مَن النَّْزر ذلك وإال األربعة، ِبحدوِده الَحقل ذلك إال

الحالِل.
أهمُّ هو الذي ح الفالَّ نَظِر يف تُصبَح حتى املرصيَّة الوطنيَّة تَنضِمر أن يف السبب ا أمَّ
فإنه تاريخيٍة؛ أسباٍب إىل فراجٌع الضيِّقة الحدوِد هذه داخل يف َمحِويَّة الحيويِة مَرص عناِرص
ُملوِك آخر الُفرُس َطرَد أن ُمنذ أْي — ِسننَي بَعْرش َقبِله ومن امَلقدونيِّ اإلسكندِر َغزو ُمنذ
امِلرصيون وَظلَّ واحًدا، يوًما بالِدهم يف امِلرصيُّون يَُسد لم — «نقطانيبو» واسُمه الفراعنِة
أيَّة من عليِهم يتسلَّطون الذين أسياَدهم ويَعولوا أنُفَسهم، ِليعولوا يَزرعونها الُحقول بنَي
يسرتدُّوا أن األخرِي الفاريسِّ الَغزِو قبَل امِلرصيوَن استطاَع فَقِد دانوا. ِديٍن وبأيِّ كانوا أُمة
وأن وَغريِهم، كالهكسوِس أَجنبية أُمة به َدهَمتْهم َغزٍو ُكل ُعَقيْب امَلرِة بَعَد امَلرَة ُحريتَهم
تلك واللُّغِة، والثقافِة الُحكِم تقاليَد تُحيي التي الفراعنة من أًُرسا بالِدهم َعرِش عىل يُقيموا
َعهِد آِخَر كانت الَغزوَة تلك ولكنَّ ُمتعاقبٍة. ُعصوٍر َمدى يف وَربَْت نَشأْت التي التقاليد
آخر وإىل النِّيل ِضفاف عىل بالُحكم الوطنيُة ماءُ الدِّ ُعروِقهم يف تَجري الذين الفراعنِة ُملوِك
َمقدونيِّنَي ِمن الَحضارة ِهلِّينيِّي لُحكَّاٍم َسنة أَلَف ِمُرص َخضعْت اإلسكندِر َفتِح فُمنذ الدُّهور.
لها وأصبَحْت تَبديًال، فبُدِّلت اإلسالِم ِجْسم من جزءًا مرص صارت نهايتها ويف وُروماٍن،
ِمَرص يف ُعِبُدوا الذين — اآلِلهُة ونُبذَ جديٌد، وِديٌن به، لها َعهَد ال اجتماعيٌّ ونظاٌم أُخرى لُغٌة

ثَراها. يف ُدِفنوا ثُمَّ أبديٍّا، نَبذًا — ننَي السِّ من اآلالف الَخواصُّ آلهتُها أنَّهم عىل
مرَّت لَقد بل النِّيل، ُشطآن عىل بالُحكم أصيٌل مرصيٌّ يُفز لم التاريخ ذلك وُمنذ
مَركًزا َشغل ِمرصي من كلِّها الُحكومة يف يُكن لم مثًال البَطاملِة كَعِرص طويلة ُعصور
فيَتِخذُها تُستباُح امُلقدَّسة َمعابَدهم امِلرصيون رأى بل املاَل. يَجبي اف رصَّ مَركِز من أَكربَ
ِعْجلهم يَذبَحون الُفرَس وَرأَوا وَعربدِتهم، وُسْكرهم وَعبثِهم ِلَلهِوهم َموِضًعا امَلقدونيون

ذلك. قبِل من امُلقدَّس
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الَحقل بُحدود تها فحدَّ امِلرصيَّة الوطنيَّة كيَّفِت آثاٌر التاريخية امُلالبَسات لهذه كان ولَقد
إليه لجأ الذي الَوحيَد امَللجأ كان ألنه امِلرصي َعني يف ُمقدًَّسا الَحقل صار وإنما امُلقدَّس،
ا وإمَّ ُروميًة ا إمَّ اليَوَم ِمُرص ألصبَحْت إذن الَحقُل ذلك وَلوال التامِّ، االنقراِض مَن فَحماه
ذلك ومأجوَج؛ يأجوَج َسد ِمنه أيَن امِلرصينَي وبنَي الُغزاة بنَي ا َسدٍّ قام الَحقَل ولِكنَّ التينيًة.
امِلرصيون َعبَده ِلهذا امِلرصي؛ غريُ عليه يَقوى وال امِلرصي، إال ِليزرَعه يُكن لم ِمَرص ثَرى بأنَّ
ففي هللا، َخشية إال يشء ِعندهم َفوقه ليس تقديًسا الحديثِة األَعُرص يف وقدَّسوه «أبيس» بَعد
ُمربَّعة أقداٍم ِبضعة عن ِمساحتُها تزيد ال يَت ُسوِّ ِقطعٌة منه َطَرف ويف وُقوته، ِرزُقه الَحقل
بالرُّوح، عنه يَذود ُمقدٌَّس صغريٌ عاَلٌم ح للفالَّ فالَحقُل ه. ُمصالَّ هي الَحلفاء بنَبات ُفِرَشت
يقول كما له أصبَح وبالُجملة وُمبتغاه. وَمالذُه األَخريُ َملجؤه ألنه الدَّم؛ سبيله يف ويَبذل

والَكوَن. والَوطَن َكن والسَّ والُعشَّ البَيضَة «هوجو»
أهل من واِد السَّ وطنيَة بها ونَعني — املرصية الوطنية تَنحِرص أن يف إذن َعجَب فال
ننَي، السِّ آالَف الحياَة فيه آنَسْت وقد اه تَتعدَّ وَكيَف اه، تَتعدَّ وال الَحقِل ذلك حدود يف مرص—

األجيال؟ ثُمَّ األجيال تُربته يف واستَقرَّت
بَُعدنا بأْن واألَخِيلِة الرُّوِح َقويَّ صحيًحا ِمرصيٍّا أَدبًا ن نُكوِّ أن عن َعجزنا أننا وكما
حدود من وطنيَّتنا َعينِه السبِب لهذا نُخرَج أن عن َعجزنا فكذلك التقليدية، ثقافتنا عن
سببًا هنالك إنَّ بل ظاهريٌة، وطنيَّتنا أن يف بَب السَّ َوحَده هذا وليس مرص. حدود إىل الَحقِل
راِتهم تَصوُّ يَستمدون الذين وهم — وطنيِّينا من األوَّل الفريق أصحاَب أنَّ يف يَتجىلَّ آخر
َضعِف يف السبِب حقيقَة ِليَفهموا ِمَرص َصميِم يف يَتغلَغلوا لم — أُوربَّا من َمنقولًة الوطنية
مَرص؛ َصميِم من نَنتِزُعها تقليدية ثقافة عىل نَعُكف أن علينا يَجُب وإنما املرصيِة، الوطنيِة

ووطنيًة. وأدبًا اقتصاًدا كامًال امَلجِد َرصِح بناء يف َعونَنا لتَكوَن
عليها َجرى التي السياسة إىل نَعزوه؟ يشءٍ أيِّ فإىل اآلَن حتى هذا يف َفشلُنا ا وأمَّ
نَنجو كيف ُمستطاِعنا َجهَد البحث من يتلو ما يف وسنُظهر ِجدال. بَغري بالِدنا يف التعليُم

امَلحتوم. البَوار من تُنقذُنا ُمستحَدثة تقليدية بثقافة
َرشْحنا فَقد النتائِج؛ إىل نَخلُص أن لنا يُهيِّئ الذي امَلبلَغ ذلك البحث من بَلْغنا لقد
يُنْتَفع أن يُمِكن ِبيئَة وال لهم َعمَل ال ُمتعطِّلنَي ُمتعلِّمنَي تخريج إىل بنا أفضت التي األسباب
وَطبَّْقنا الحال، هذه عىل تَرتتَّب التي االجتماعية النتائج ُمجَمل ْرنا وصوَّ تَعلَّموا، بما فيها
الَقريب، امُلستقبَل يف ُمجتَمُعنا عليه يَكوُن سوف ِلما ُصورًة منها فاستنبَْطنا النظريَّات
اجتماعيٍة بحالٍة االحتفاِظ عْن َعجزنا يف واضحة َجليَّة آثاُرها ستَظهُر التي يئة السَّ والنَّتائج
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ُكل وَعَزْونا ووطنيَّتنا، أَدبنا من ُصورٍة َوصِف عىل ت ثَمَّ من وَعَطْفنا األركاِن، قويِة ثابتٍة
أن يف السبَب كان التقليدية ثقافتنا عن االنِفصاَل أن لها ُمحصَّ جديدٍة نظريٍة إىل النقائِص
تُالئُم ال التي النُّفاياِت ُكل ِكيانه يف فرتاكَمْت يَهِضم، وال يأكل له َمِعدة ال حيٍّ ككائٍن نُصبَح
وأصبح به، ة خاصَّ َشخصيَّة له تَظهَر أال يف سببًا كان ذلك وأنَّ وِمزاَجه، تَتِفق وال َطبَعه

. الذاتيَّ استقالَله َفَقد بأْن َغريه عىل َكالٍّ
البحث د نُحدِّ أن لنا ِليتيَرس التقليدية الثقافة ن تتكوَّ ِممَّ نُعنيِّ أن ذلك بَعد بنا ويَجُدر
تَنتهي ُمكوِّناٍت األُمم من أُمٌة بها ت اختَصَّ تقليدية ثقافة ِلكلِّ فإن َمقبوًال؟ َمنِطقيٍّا تحديًدا
ُعنٌرص والثاني عقيلٌّ، ُعنٌرص ُل األوَّ ُعنَرصين: التقليدية للثقافة أن وِعندي بَعينها. أُصوِل إىل
والفنون واألدب والتاريخ والدين اللغة مَن ِوراثًة ن يَتكوَّ فاألول َموروث، وِكالهما َمعايشٌّ
وما الزراعُة، مَرص: يف وهي امَلعيشيِة، باألحوال يَتعلُق ما كلِّ من ِوراثًة ن يَتكوَّ والثاني إلخ،
يَنبغي الحياة يف عمليٍّا استقالًال الَفرد استقالُل يَكُمل أن أَجِل وِمن امُلنتَجاِت. مَن بها يَتعلُق
بالُعنَرصين َوصِله إىل تَرمي َعمليَّة سياسة إىل وباألَحرى ، أسايسٍّ أَصٍل إىل تَنشيئُه يَتِجه أن
الحديثِة، الثقافِة ُمقتضياِت من به ح يُلقَّ ما َجميَع يُمثِّل أن يَستطيَع حتى وثيًقا َوصًال
هو ما ُكل ِجسِمه عن يَنفَي وأن التقليدية، ثقافته حاجاُت تتطلَّبه ما َحَسب عىل فيكيِّفها
مَن ُمكتِملٌة َحيويٌة به تُِمدُّه ما بُكل اتَّصَف حيٍّ كائٍن كلِّ شأَن سليًما فيَظلَّ له، ُمالئٍم َغريُ
عىل أعضائه ُقدرة إىل تَرِجع التي األفعال كلُّ ِكيانه يف وتَتكافأ للحياِة، الرضوريِة الصفاِت
َمركًزا الحياة يف له تُفِسح أن عىل الطبيعة يُساِعد دقيًقا تنظيًما امُلتباَدلة وظائِفها تنظيِم

ِبذاتِه. االستقالِل عىل َمقِدرة من َله وبما ِصفاٍت، ِمن به يَتِصف بما جديًرا
العرب ثقافة : اإلنسانيُّ النَّوُع خلَّفها التي الثَّقافاِت أَمجِد من بثَقافتنَي ِمُرص تَتِصل
امِلرصينَي يف اآلَن تَمتزجاِن الثقافتنَي أن يف َشك وال وحياًة. فنٍّا املرصيني وثَقافة ولُغًة، ِدينًا
فيما يَنحِرص التقليدية بالثقافة نَعني ما إن نقول: أن علينا ليَتعنيَّ حتى عظيًما امتزاًجا
ٌح ُملقَّ َدَمنا وأن منها، ٌن ُمكوَّ ماِضيَنا بأن تُشِعُر حاالٍت من القديمتنَي الثقافتنَي َمزيُج يُنِتج
منها. وتَنبِعث عنها تَنعِكس إنما ِصفاٍت من ِفينا ما اع وُجمَّ ومشاعَرنا راِتنا تَصوُّ وأنَّ بها،
اللتنَي املجيدتنَي الثقافتنَي تَينَِك َمزيَج إال شيئًا بها نَعني ال فإنَّا «املرصية» ُقلنا: إذا وكذلك
نحُن إذا يَنتِظرنا ملجٍد ُمثىل ودَعامًة إليه، نَستِند قويٍّا تُراثًا الُعصور َمرِّ عىل لنا كوَّنتا
عنهما نَعزْف ولم مُلستقبَلنا عليه نُقيُم أساًسا واتَّخذْناهما بَوحِيهما واسَرتَشْدنا استَْوَحيناه،

اآلَن. شأنَنا
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العربية اللغة بها تُزوِّدنا ثقافة األُوىل ناحيتان: التقليدية ثقافتنا من لنا يَكوُن وإذًا
ثقافٌة والثانيُة والِعلم، األَدب نَزعاِت من فينا ما أكثَر ن تُكوِّ الناحية وهذه اإلسالمي، والدِّين
ذلك ن يَتكوَّ وِمنهما ، وامَلعايشَّ الفنيَّ ُمتَّجَهنا ن تُكوِّ ِبَدوِرها وهذه القديمة، مرص بها تُزوِّدنا

التقليديَة. امِلرصينَي ثقافَة نَدعوه الذي الخالُد اُث الرتُّ
نَحتاج ما وِمقداَر الثقافِة بهذه اتِّصاِلنا ِقيمَة َعرْفنا إذا إالَّ كامًال البحث هذا يَكوَن ولن
جيٍل من تُْرَجى التي العملية الثَمرة َمعه نَضمُن تَكوينًا الحديثِة نهضِتنا تَكويِن يف إليها
االجتماعية الحاالت إقرار عىل يُعيننا الذي امُلنِتج، والعمل الحياة يف الكفاح عىل قادٍر جديٍد
هذا ِسياِق يف ذلك تصويِر يف اليشء بعَض أفلْحُت قد أَكوَن أن وآُمل ثابٍت. أساٍس عىل

الحديِث.
التقليدية، بثقافتنا االتصال َسبيَل لنا د تُمهِّ التي األداُة هو العامَّ التعليَم أن يف ِريبَة ال
من أَضعَفت قد بالِدنا يف التعليُم عليها َجرى التي السياسة أن اآلَن حتى لنا َوَضح ولقد
عقليَّة حياِتنا نواحي ُكل ويف بل َمراِفقنا، ُكل يف َجليٍّا أثُره َظهَر إضعاًفا األداِة هذه وسائِل

وماديَّة.
كانتا أُوربيتنَي بثقافتنَي االتصال إىل الحديثة األدبية النهضة عهد ُمنذ األُوربيون َعَمد
الروماِن وثقافِة اليوناِن ثقافِة إىل َعَمدوا النهضة؛ تلك يف الُعظمى نادَة والسِّ األول الِعماَد
الفن، ويف األَدب ويف الِعلم يف رسميًة لُغًة الالتينية اللغة باتخاذ ذلك يف غاَلوا لقد حتى
ماٍض وبني بينهما الوْصلَة لتكونا إحيائهما؛ من َمناٌص لهما يَُكن لم ثقافتنَي بذلك فأحيَوا
جامعات تَزال وال . خاصٍّ وَلوٍن خاصٍة بِصبغٍة ُقرونًا ط امُلتوسِّ البَحِر َحوِض ثقافَة َصبَغ
وتَجعُل بل مًعا، الثقافتنَي بُرتاث الناشئني عقول بتلقيح كلَّها الِعنايَة تُعنى اليَوِم حتى أُوربَّا
من وِأليٍّ ذلك؟ كان فِلَم العايل، التثقيف أُصول من أَصًال والالتينيِة اليونانيِة اللغتنَي َدْرس
تَرِجع إنما الظاهرة؟ هذه تَرِجع نهضتهم بَدء يف األُوربيون بها َشعَر التي الحيويِة األسباب
األُمم بناء يف ثابتًا يَظلَّ أن يَجُب الذي األَصُل هي التقليدية الثقافة أنَّ إىل — ُقلنا كما —
احتفاًظا الدخيلة الثقافات وُرضوب والنظريَّات لآلراء َمْلَقًحا ليَكوَن واالجتماعي؛ األدبي
ُوجوِدها، من وِقطعة ِكياِنها من ُجزء هو الذي الطابع ذلك األُمة، يف األَصيل بالطابِع
َغري امُلنتَحلة الثقافات من األُمة بثقافة يَتِصل ما تمثيِل يف الُعدة ذاتِه الوقت يف وليَكوَن
وثقافتها يَتِفق الُجملة وعىل وأَخِيلتها، وَمشاِعرها ونَزعاتها يَتِفق تكييًفا وتكييِفها األَصيلة،
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إىل الُوصوَل التعليُم لنا َكفَل وهل القويمة؟ السبيَل هذه نهضِتنا يف اتَّبْعنا فهل التقليدية.
الُعليا؟ الغاياِت هذه

تُمثِّل التي الناحية بناحيته: التعليَم به وأَقِصد هذا، ِمن شيئًا التعليُم لنا يَكُفل لم ، َكالَّ
الحديثِة األساليِب من بيشء ح يُلقَّ لم فإنه األَزهَر؛ بها وأَعني ودينًا لغة الَعرِب عن ِوراثتَنا
لم وكذلك القديمة. الُعروق يف يَجري الجديِد ِم الدَّ بَمثابِة له ِلتَكوَن بها ح يُلقَّ أن يَجُب التي
التعليم ناحيَة بها وأَعني — األوربية الثقافة أِي — الدخيلَة ثقافتَنا تُمثِّل التي الناحيُة تُعَن
حديثًا َمعمًال ِلتُكون التقليدية؛ بثقافتنا تَِصلنا التي الِفطرة تلك فينا ن تُكوِّ بأن الزمني،
األزهر وَمثُل أَصيلٍة. ِمرصيٍة بِصبغة َمصبوًغا منه ويَخرُج أُوربَّا، عن يَِصلنا ما فيه يَتحلَّل
يَهضْم، ولم أََكل حيٍّ كائٍن كَمثِل التعليِم وَمثَل يأُكل، ولم َهضَم حيٍّ كائٍن كَمثِل ذلك يف

َمتخومٌة. وناحيٌة جائعٌة فناحيٌة
ُمكيَّف َغري التقليدية ثقافتنا من يُمثلُه الذي الُجزء بذلك األَزهِر اتصاُل َظل لَقد
الَعِرص هذا بُمقتضياِت تكيًُّفا أَقلُّ وهو ِخاللها، قامت التي والحاالِت الُعصوِر بُمقتضيات
الذهن تكييف عىل تَدلُّ الثقافِة َكلمَة بأن آمنَْت إذا ا أمَّ َمىض. َعٍرص ُكل بُمقتضياِت منه
تاريِخ من جديدة رات تَصوُّ َخلَق التاريخي بالتكييف ونَقِصد — يشء أوََّل تاريخيٍّا تكييًفا
ناحيتِها من التقليدية بالثقافة يَتِصل لم األَزهَر أنَّ يف إذن َشك ِمن فَما — القديمِة األُمِم
عْن راِت التصوُّ صدَّت التقليديِة الثقافِة من بناحيٍة اتَّصَل وإنما َر، التصوُّ هذا تَخلق التي
التقليديِة بثقافِتنا االتصاِل عْن بَعيًدا الزمني تعليُمنا َظلَّ وكذلك االبتكاِر. سبيِل يف االنبعاِث
الناحيتنَي. بني قائًما نَلحُظه الذي امُلتنائي دِع الصَّ ذلك هنا ومن تقريبًا، نَواحيها َجميِع من
من نَقِصده ا عمَّ للبيان كاٍف الناحية هذه بحِث من فيه َمَضينا ما أن إيلَّ يُخيَّل ولَقد
وهي امَلعاشيَّة، الفنيَّة الِوجهة أما العقليِة. الِوجهِة من التقليديِة بثقافِتنا االتصال رضورة
الناحية من ِحفاَفينا قامت التي االجتماعية الحاالِت عالِج يف األكربُ األثَُر لها التي الناحية
الَغرُض هو هذا ألن َعمليٍّا؛ تصويًرا بها االتصاِل كيفيَّة ر أُصوِّ سوف ما فتلك االقتصاديَّة،

هذا. بَحِثنا ِمن ُل األوَّ
االتصاِل، أَشدَّ ُمتِصالِن أَمراِن والتعليَم ِمَرص يف التعطُّل أن من صحيًحا ُقلنا ما كان إذا
أَوُجه أَظَهرنا أن بعد — علينا يَقيض فالواجب عالٌج، والثانَي َمرٌض أَحَدهما أن باعتبار
الداءِ. عىل القضاءِ يف ناجًعا العالج يَجعُل الذي العميلِّ الطريِق عِن نُبنَي أن — االتصال
ورة، الرضَّ بُحكم علينا، تَحتَّم الزِّراعة هي املعاشية الِوجهة من التقليدية ثقافتُنا كانت وملَّا
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يف التَّكوينيَّتاِن الدَّرجتاِن وهما — والثانوي االبتدائي أْي األُولينَي: التعليِم درجتَي نَنقَل أن
عِن ا تامٍّ اختالًفا تَختلُف سياسٍة عىل نُقيَمهما وأن الُقرى، إىل امُلدن مَن — التعليم َمراحِل

اآلَن. عليها يَجرياِن التي السياسِة

لنا يَجعَل أن عن بعيٍد نَظريٍّ أساٍس عىل امَلرحلتنَي هاتنَي يف اآلَن التعليم سياسُة تَجري
إن قلُت: إذا ُمغاليًا أَكوُن وال واملعاشية. العقلية ِوجهتَيها من التقليدية بثقافتنا اتصال أيَّ
منها نَنقُل ما َفهِم عىل قادرين تَجعلُنا بحيث أيًضا أُوربا بثقافة تَِصلنا ال السياسَة هذه
العربيِة بلُغتِه جاهًال الثانويِّ التعليِم من يَخُرج شابٍّ يف قولُك وما مفيًدا. صحيًحا َفهًما
من وباألَحرى بالِده، تاريِخ من بيشء عارٍف َغريَ دينِه، بآداب ُمتصٍل َغريَ وآداِبها، وأُصولِها
األُوربيتنَي اللُّغتنَي من بأيٍّ صحيًحا تعبريًا التعبري عن عاجًزا مَرص، تاريِخ أو العرِب تاريِخ
التعليم من يَخرُج هذا ِبجانِب أنه ذلك إىل أضف التعليِم؟ ذلك َمراحِل يف اهما يَتلقَّ اللتنَي
ُمتصٍل َغريَ امَلعاشيِة، الِوجهِة من التقليديِة بالدِه ثقافِة من بيشء ُمتصٍل َغريَ الثانوي
يَتعذَّر وأوهاٍم بنظريَّات الذِّهن َمشحوَن اسِتغاللها، بُطرق أو أنَشأتْه التي األرض بطبيعة
فكأننا ونَفسيتِه؛ وخطراتِه وتقاليدِه حياتِه ِرسِّ من شيئًا يُدرَك وأَن ح، الفالَّ يُعاِيش أن َمعها
بذلك فيُصبُح َطبِعه، عن غريبًة عقليًة وِبيئًة ُمصطنًعا َجوٍّا َحوله من نَخلُق التعليم بهذا
بل َمربَاه، يف َحوله من القائمة بالحاالت للتربُّم حيَّة وِبزرًة االجتماِع ِجْسم يف عاِطلًة أداًة
ِخصبًا َموضًعا يَكوُن الُجملة وعىل الخاطئة. امُلتطرِّفة األفكار لَغرِس وَمرتًعا للقلٍق، ً وَمنشأ
نُظٍم عىل الُحصول يف طمًعا االجتماعية؛ النظم َقلِب عىل والعمِل والفساِد، الرشِّ بُزوِر لَغرِس
خاصٌّ تكويٌن لها عقلية ُكل بأن ذلك لها؛ التعليُم له أهَّ التي الته وُمؤهِّ وتَتِفق ِكفاياتِه، تُالئم
يَحِمله إنما اإلنتاج عِن امُلتعطِّل امُلتعلِّم وَعجُز تُرضيها، التي الِبيئَة دائًما طريقه من تَنُشد
ُمتخذًا تُالئمه، التي البيئة تكوين عىل يَعمَل أن عىل — الباطن َعقله ُموحيات بُمقتىض —
التحليِل ُقوة من نفِسه يف ما ِمقداَر فيها يُجرِّب مادًة فيها نَشأ التي االجتماعية النُّظم من
وِكفاياته. َعقليته تُوائم التي والنُّظِم تُرضيه، التي الِبيئة َخلق عىل — التَّشييد ُقوة من ال —
إذا بأنهم بيئته: أَهِل من ألمثاِلِهم بلفور آرل يَقوُل ما إال يشء من لهم نَقوَل أن َلنا وما
َوجه عىل الجديدِة بالِقيِم االْحِتفاظ عليهم يَتعذَّر فقد أَباديَد، وأَرسلُوها الَقديمة الِقيَم مزَّقوا

االستمرار.

40



القومية بالرتبية وعالقتها التقليدية الثقافة

إىل امُلدن من األُولينَي التعليِم َدرجتَي نَقل وهي إليها، نَدعو التي األُوىل الُخطوة إنَّ
التعليِم َوْصل يف األساسية الُخطوة وهي التعليِم، سياسِة ِعالِج يف َرضوريٌة لُخطوٌة الُقرى،
َمدارِس إقامة يف فتَنحِرص الثانية الُخطوة ا أمَّ امَلعاشيِة. الِوجهِة من التقليديِة البالِد بثقافِة
ُطرق ب الطالَّ فيه يَتعلَّم َميدانًا تَكوَن ِألْن تَكفي فسيحٍة أرٍض عىل امَلدرسة فتُشيَّد الُحقوِل،
االبتدائيُة، هادُة الشَّ تُْلَغى أن — هذا مع — ويَِجب الحديثِة، القواعِد عىل العمليَّة الزِّراعة
من امَلدارِس هذه يف التعليميَة حياتَه الطالُب يَبدأ وأْن ، الثانويِّ التعليِم ِبشهادِة ويُْكتَفى
الُعمر مَن وله امَلدرسِة مَن فيَخرَج ِسننَي، َعِرش بَعد الثانويِّ تَعليمِه من ويَفرَغ الثامنِة،
فَله العايل التعليم يف ذلك بَعد يَتخصَص أن أراد فإذا سنًة. ِعرشوَن أو سنًة َعْرشة ثماني
أساٍس عىل َمعلوماتُه وقامت التقليدية، بالده بثقافة اتصَل قِد يَكوَن أن بعد ولكْن ذلك،

الَحالِل. ِرزقِه َكسِب عن وَعجَز تَخصَص إذا ِرزقِه َمردُّ إليه يَكوُن رشيٍد، عميلٍّ

تلك يف الطُّالب تعليم أن نَعني ال فإنَّنا َوجيٍز، َرشٍح إىل يَحتاج الرأِي مَن َهيكٌل هذا
يَكوَن أن نعني وإنما النظريِة، بالناحيِة الطالَب يَِصل أالَّ يَجُب العمليِة الزراعيِة امَلدارِس
نظريٌّ تعليٌم ذلك وبجانِب الُعلوم، من بها يَتِصل وما العمليَة، الزراعَة فيها التعليِم أساُس
الِعنايِة مع العقليِة، الِوجهِة من التقليديِة امِلرصينَي بثقافِة االتصاِل عىل األَمر ل أوَّ يف قائٌم
َوثيًقا اتصاًال الَعِرص بثقافِة االتصاُل َلنا يَتيَرس حتى ُكربى ِعنايًة األُوربيِة اللغاِت بأَْمر

َصحيًحا.
الِوجهة من الصناعي باإلنتاج يَتِصل ما ُكلَّ ن يَُلقَّ أن يَنبغي الطالَب أن ذلك إىل أَِضف
عارًفا الزراعيِة، بالدِه بَمحصوالِت امُلتصلِة الصناعاِت من بطائفٍة ا ُمِلمٍّ فيَخرَج الزراعية،
أُوربَّا أَهِل من يَنجحوَن الذين مَن كثريًا إن ُقلُت: إذا أُغايل وال بها. االنتفاِع وِوجهِة ها ِبرسِّ
امُلتخرِّج الطالِب مَن امَلعيشيِة، الِوجهِة مَن التقليديِة، بالِدنا بثقافِة اتصاًال أكثُر بالِدنا يف
ولهذا العمِل؛ عِن َشباِبنا تَعطُّل وِرس الَعميل، نَجاحِه ِرسُّ هذا ويف ُكليَّاتنا، من ُعليا ُكليٍة من
وأن الزراعيِة، بَمنتوجاِتنا يشء أوَّل تَتِصل التي الصناعاِت نَِرش إىل نَدعَو أن عَلينا يَتحتَّم
االجتماعية حاالتنا تُثبِّت أو املعيشيِة، َحياتنا يف شيئًا تُفيُدنا ال ألنها َغريها؛ عن نَصِدف
كل تُخرِّج — نواِحيها اختالِف عىل — التعليِم ُدور أن َوَعينا إذا وبخاصٍة الشاذَّة، ة املرتجَّ

البالد. حاجة عن زائًدا ِعلمي َغريَ تعليًما امُلتعلِّمنَي من عدًدا عام
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طبيعة يف يُغرَس أن لُها ُمحصَّ أخالقيٍة غايٍة إىل الُحقول يف التعليُم يَتِجه أن يَِجب وإنما
الزِّراعة. وهي أَال أسالِفنا عن َوِرثناها التي التقليديِة امِلهنِة َرشِف يف جديد تَصوُّر امُلتعلِّمنَي
— يَتِصل وأن بنفسه، ح الفالَّ يُه يُؤدِّ أن يُمِكن عمٍل ُكل يف يَده يَضع أن يَجب التلميذَ فإن
يف يَرى ال وأن ُجسمانية، أَعماٍل من الزراعة ِمهنُة تتطلَّبه ما بُكل — عضالِته طريق عن

لنفِسه. ُمذالٍّ أو لِعزتِه خادًشا شيئًا ذلك

الرتكي عند تُوازي كانت ح» «فالَّ كلمة ألن ِح؛ الفالَّ احتقاِر عادَة امَلشئوُم الرتكيُّ الُحكُم أَورثَنا
الكلمَة هذه فيه نَسمَع أن اعتَدنا الذي األَمِد ولِطوِل باِب، السِّ كلماِت وأشنَع تِم الشَّ ألفاِظ أَحطَّ
العقِل وُموِحياِت التَّكراِر بطريِق — أنُفِسهم امِلرصينَي طبيعِة يف ُغِرس امَلعنى، ذلك ُمؤدِّية
الزراعة يف اليدويَّ العمَل بأن واالعتقاِد ِمهنتِه، واحتقاِر ح الفالَّ احتقاِر إىل َميٌل — الباطِن
انتَحلوا قِد ِمَرص يف األعراَب أن تَرى وأَنَت للِعزَّة. َخادٌش للنفِس ُمرِهق نفيسٌّ ِعقاٌب هو إنما
ولكن «. أعرابيٌّ أنا «كال، الَفور: عىل أجابَك أنت؟ أفالٌح أعرابيٍّا سألَت إذا فإنَك العادَة، هذه
الناس ُخشاِش من يَكوُن وقد الساميِة، مكانتِه عىل اعتداءً الَكِلمَة يَعتِرب أنه عىل تَدلُّ بنَرباٍت

وامَلخِرب. امَلنظِر َقذَر الثِّياِب ُمهلَهل العرب ذؤباِن ومن
ح وُرسِّ الَعسكريَة قىضِخدمتُه إذا ح الفالَّ أن تَجد إنك بل الَحد، هذا عند األَمُر يَقِف ولم
عن َعجَز فإذا املاشيَة، يَقوَد أو امِلحراَث يَحِمل أن أو الَحقل، إىل يَعود أن أِنف الجيش من
فتجده الزِّراعة، َغريَ أُخرى ِحرفًة ُمحِرتًفا أو عاطًال الَقرية يف وقتَه َقىض ُرشطيٍّا يَكوَن أن
فيَغىش آبائه، ِمهنة احتقاِر يف بَعُضهم يتطرَّف وقد يَومه. ُقوت يَمِلك ال اًدا َحدَّ أو اًرا نجَّ
أن يَعتِقد هو كأنما بها، ُمستجديًا الجيش ُموسيقى يف كان ألنه قيثارة؛ عىل عازًفا املجاِلس
الظاهرة هذه أنَّ يف َشك وال الُحقول. يف العمل من أَرشُف قيثارة عىل بالَعزف االستجداء
ال ذلك ولكنَّ إيضاحه. َمكاُن هنا ليس ولكن ِعلميٍّا، تَعليلُه يُمِكن نَفسيٍّا نَقًصا أورثَتْنا قد
بَرشِف االعتقاَد أوالَدنا نُعوِّد بأن عالُجها، هِل السَّ مَن الظاهرَة هذه بأن الَقول ُدون يَحوُل
أوًال نُْفهمهم أن عىل الُعصور، أقدِم ُمنذ مدنيَّتهم قامت وعليها ُجسوَمهم، تُربِّي التي امِلهنة

باالحرتاِم. جديَرين وماضيًا َمدنيًة لهم أن

قواعَد عىل التعليِم سياسِة إقامِة إىل بااللتجاء إال التعطُِّل نتائِج نخلصمن لن أننا ل وامُلحصَّ
بأنُفِسهم، ُمستقلِّنَي رجاًال فنُْخِرج التقليديِة، ثقافِتنا إىل الرجوُع ُل األوَّ أساُسها جديدٍة
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ومن هنيًة. سعيدًة الحياَة أرادوا إذا «مرص» األُوىل أُمِهم ُحضن إىل يَرجعون كيف يَعرفون
اآلتي: تنفيذ يف يَنحِرص ُمعيَّنًا أُسلوبًا نَنتحَي أن لنا يَنبغي النتيجة هذه إىل نَصل أن أَْجل

النظريُّ التعليُم فيها يَمتِزج َسنواٍت َعْرش والثانَوي االبتدائي التعليَمني: ُمدة جْعل أوًال:
آبائِهم ِمهنة ِبرشِف االعتقاِد ُروح الطُّالِب يف يُْغَرَس وأن ، الزراعيِّ العميلِّ بالتعليِم
بالزراعِة يَتعلَّق ما وِبخاصٍة الزراعيِة، الصناعاِت بتَلقنِي التعليُم هذا يَقِرتن وأن التقليديِة،

منها. العمليِة
وافيًا. تحليليٍّا َدرًسا وامِلرصينَي العرِب تاريِخ َدْرس ثانيًا:

الثقافِة مَن ُعقولُنا بها ح تُلقَّ التي الِجهُة وهَي العامِة، واآلداِب الُعلوِم َمبادِئ َدْرس ثالثًا:
الحديثِة.

الُعليا. يِن الدِّ ومبادِئ األَدِب َمبادِئ َدْرس رابًعا:

الُجملة وعىل وأعياِدهم، وآثاِرهم َمعيشِتهم وُطرِق الُقدماء امِلرصينَي عقائِد َدْرس خامًسا:
القديمِة. ِمَرص يف الجماعِة بحياِة يَتعلَّق ما ُكل

عىل تفاريُع جميًعا ولكنَّها ِبَمعرفِتها، الناشئ يُهيَّأ أن يَِجب أشياءُ هذه بجانب وُهناِلك
ِلذكِرها. َمحلَّ فال األُصوِل هذه

الحكومة عىل أَصبَح ِعرشوَن، أو سنًة َعْرشة ثماني الُعمر مَن وله الطالُب ج تَخرَّ فإذا
عىل قليًال ثمنًا فيها لها يؤدِّي امَلملوكِة أرِضها من ِقطعًة تَمنَحه أن هو يه، تُؤدِّ واجٌب له
عىل َعونَه ِليكوَن األرِض؛ ثَمِن مع يُسدَّد إليه احتاَج إن ماٍل برأِس تمدَّه وأن طويلٍة، أقساٍط

والكفاِح. العمِل لحياِة ته ُعدَّ إعداِد

عىل أ ُمنشَّ جديد جيٍل وإخراِج التعطُِّل، عىل القضاء طريُق َوحَده وهو الَخالِص، طريُق هذا
ُمستِقل بأنه يَشُعر جيل االجتماعيِة، األمراِض آثاِر من خاٍل عامل ُمكافح جيل عمليٍة، ُطرق
االستقالِل جيُل هو جيل الخالدِة، ِمَرص إىل االنتساِب وَرشَف الرجولِة ِعزَّة له وأن الحياة، يف

النِّيِل. مَلجِد والعمِل الحقيقيِّ
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