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د. عبد الرحيم وهابي

الِحجاج في المناهج التعليمية وأهميته 
في ترسيخ ثقافة االعتدال والتسامح

مقدمة
ال تسود بالغة اِحلجاج إال يف مجتمع دميقراطي، وهذا يجعل 
القيم  مختلف  لترسيخ  أساسياً  مدخًال  اِحلجاجي  الدرس 
اإلنسانية العليا، ما دام قوام اِحلجاج، هو احلوار البّناء الذي 
يتوخى الوصول إلى احلقيقة، واإلقناع واالقتناع بوجهات النظر 
املختلفة.  وال غرابة أن يكون ازدهار البالغة مرتبطاً باملجتمعات 
املتحضرة التي تعطي ملواطنيها أكبر قدر من احلرية، بحيث ال 
تصادر حقوقهم يف التعبير واملطالبة باحلقوق، ومن هنا تبرز 
 ،(Perelman) بيرملان  أكد  وقد  التربية.   يف  اِحلجاج  أهمية 
رائد البالغة اجلديدة، عمق ارتباط البالغة واِحلجاج باملجال 
التربوي قائًال: «إن التصور السائد عن التربية وعن القضايا 
التي ميكن أن تطرحها، ميكن أن يتضح كثير من جوانبها بفضل 
النظر  وجهة  أن  واحلال   ،(Rhétorique) البالغة  نظر  وجهة 
الهدف  يف  للحظة  يفكر  شخص  لكل  بالنسبة  جوهرية  هذه 
الذي يسعى إليه املربي.  فهذا األخير يسعى إلى تكوين العقل 
التي  اِحلجاج  تقنيات  يتجاهل  أن  يستطيع  ولن  والشخصية، 
تسعى إلى الدفع إلى قبول الدعاوى املعروضة على السامعني 
اإلقناع،  بواسطة  يحصل  تأثيره  كان  طاملا  موافقتهم،  لتنال 

اإلكراه».1 بواسطة  وليس 

وال شك أن ما تعرفه مجتمعاتنا املعاصرة يف الشرق، كما يف 
الغرب، من تنامي مظاهر العنف والصراع بني املذاهب، واألديان 
واأليديولوجيات ... يعود يف جانب كبير منه إلى تهميش الدرس 
البالغي يف بعده اِحلجاجي يف املناهج التعليمية، وذلك نظراً 
ملا بات يوليه مجتمع املعرفة للتعليم التقني التكنولوجي، الذي 

تترسخ  أن  يجب  التي  القيم  حساب  على  املادية  املنفعة  يقدم 
لدى املتعلمني، بحيث تغيب أخالقيات احلوار، واحترام اآلخر/
املختلف، يف ظل صراع من أجل التفوق وإثبات الذات، والسعي 
إلى حتقيق الربح املادي، ويف ظل مجتمع بات مهووساً بالتقنية 
يف  اِحلجاجي  بالدرس  االهتمام  نرى  هنا،  ومن  اجلنون.   حد 
مدخًال  عموماً،  التعليمة  املناهج  ويف  واجلامعات،  املدارس 
وهذا  االختالف.   يف  واحلق  احلوار  قيم  لترسيخ  أساسياً 
يتطلب منا تعريف اِحلجاج واملناهج أوالً.  ثم االنتقال إلى رسم 
خطة جلعل الدرس اِحلجاجي مدخًال لترسيخ ثقافة االعتدال 

ثانياً. واالختالف 

1. تعريف اِحلجاج
«حاججته  فنقول  حاّج،  فعل  من  اللغوي  التعريف  يف  اِحلجاج 
بها  أدليت  التي  باحلجج،  غلبته  أي  ة  ومحاجَّ ِحجاجاً،  ه  أحاجُّ
... واحلجة الدليل والبرهان».  وهو تعريف يقرب اِحلجاج من 
اجلدل، ما دام اِحلجاج ال يعدو أن يكون نزاعاً بواسطة األدلة 
والبراهني.  وهو ما عبر عنه ابن منظور عندما قرنه صراحة 
اهللا  عبد  ذهب  هنا  ومن  جِدل».2   أي  محاجج  باجلدل «رجل 
القيم  وابن  (الباجي  القدماء  عند  كان  اِحلجاج  أن  إلى  صولة 
... وغيرهما)، مرادفاً للجدل.  إذ كثيراً ما يتم الدمج بينهما، 
وعطف أحدهما على اآلخر بشكل يجعلهما دالني على معنى 

واحد.3

اجلمهور،  إقناع  اخلطابي  اِحلجاج  موضوع  أرسطو  جعل  وقد 
بوسائل عقلية وعاطفية.4  يف حني عرف بيرملان اِحلجاج بأنه: 
«مجموع تقنيات اخلطاب، التي تؤدي باألذهان إلى التسليم مبا 

«إن كل ما ذكرناه عن التربية، بوصفها تكويناً للعقل،
يبدو أن نظرية التربية املستوحاة من جان جاك روسو
والفكر الديكارتي، قد أهملته متاماً».
شاييم بيرملان
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يُعرض عليها من أطروحات، أو تزيد يف درجة ذلك التسليم».5  
عقلي  ِحجاج  بني  وتيتيكا  بيرملان  تعريف  يف  اِحلجاج  ويجمع 
خطاب  وهو  العقل،  قوامه  األول  «اِحلجاج  عاطفي:  وآخر 
العواطف  دغدغة  إلى  يرمي  الثاني  واِحلجاج   ... الفيلسوف 
ودفعها  السامعني،  جمهور  إلرادة  استنفاراً  االنفعاالت،  وإثارة 
إلى العمل املرجو إجنازه».6  ويرتبط اِحلجاج، عند أَوسكمبر 
يف  ِحجاجياً  وديكرو خاصة، باللغة يف ذاتها، التي حتمل بعداً 
يف  فيتبنى  مايير،  الفرنسي  البالغي  أما  مستوياتها.7   جميع 
نظريته اِحلجاجية مفهوم املساءلة، على اعتبار أن املتلقي: «يف 
آخر املطاف، وهو يقرأ احلجج الصريحة أو األجوبة يف خطاب 
ما، ما هو إال طارح أسئلة (Questionneur)، يستنتجها ضمنياً 
باملعطيات  من خالل تلك األجوبة املقدمة يف النص، مستعيناً 

املقام» (122).8 يوفرها  التي 

2. املناهج التعليمية والقيم احلضارية
إذا كان املنهاج (Curriculum) يف معناه االصطالحي مفهوماً 
األهداف  واملقررات،  البرامج  عن  فضًال  يتضمن  شامًال، 
سنة  يف  حتقيقها  يتوخى  التي  والكفايات  والغايات  واملرامي 
دراسية أو سلك دراسي، كما يشمل مختلف الوسائل، وأنشطة 
األنشطة،  هذه  تقييم  بها  يتم  التي  والكيفية  والتعلم،  التعليم 
معطيات  مع  مباشرة  غير  بطريقة  متفاعًال  يجعله  هذا  فإن 
وتوجهات  وقوانني  ومعايير  لثقافة  وعاكساً  اخلارجي،  احمليط 

إليها.9 ينتمي  التي  املجتمعات 

إن هذه العالقة بني املنهاج واحمليط تستمد 
الذي  االصطالحي  املعنى  من  مشروعيتها 
عملية  باعتبارها  للتربية  املربون  يقترحه 
عملية  وتقود  وبيئته،  الفرد  بني  تكيف 
التكيف هذه إلى جعل املتعلم مكتسباً لثقافة 
مجتمعه، بكل ما ينطوي عليه مفهوم الثقافة 
من معارف ولغة وآداب وفنون، وقيم روحية، 
التفكير  وطرق  وتقاليد،  وعادات  وأخالق، 
قيل  ما  صح  هنا،  ومن  إلخ.    ... واحلياة 
من أنه: «ميكن معرفة أي مجتمع كان، من 

التربوي».10 نظامه  معرفة  خالل 

أصبح  الذي  احلديث  املجتمع  أن  غير 
ومناحي  االجتاهات  مختلف  على  منفتحاً 
احلياة اجلديدة بفضل الطفرة التي أحدثها 
التواصل  مجال  يف  التكنولوجي  التطور 
املفرط  االستعمال  وبفضل  واالتصال؛ 
لإلنترنيت ... يفرض علينا أن نعيد النظر 

أو قومياً، بل  وطنياً  يف مفهوم احمليط، الذي لم يعد محيطاً 
أصبح محيطاً كونياً، ومن هنا شاع احلديث يف اآلونة األخيرة 
«املجتمع  أو  املعلومات»،  «مجتمع  أو  املعرفة»،  «مجتمع  عن 
مظاهرها  مبختلف  العوملة  عن  احلديث  شاع  كما  املعريف».  
االقتصادية والسياسية والثقافية ... ولعل هذا من شأنه أن 
أن  فيه  يفترض  الذي  املنهاج،  على  جسيمة  رهانات  يفرض 
والكوني،  الوطني  بني  وطرائقه،  ووسائله  مقرراته  يف  يوازن، 
بني الهوية الثقافية والعوملة، بني القيم الثابتة والقيم املتغيرة.

وتعتبر القيم11 من أبرز األسس التي يتأسس عليها كل منهاج 
واحلضارية  الكونية  القيم  حظيت  اإلطار  هذا  ويف  تعليمي، 
اجلديدة من قبيل: التسامح، والتعاون، واالختالف، واحلوار 
حدد  احلصر،  ال  املثال  سبيل  وعلى  كبرى،  بأولية   ...
األساسية  املبادئ  باملغرب،  والتكوين  للتربية  الوطني  امليثاق 
من  مجموعة  يف  املغربية  باململكة  للتعليم  الثابتة  واملرتكزات 

منها: القيم، 
تكوين املواطن الصالح املصلح املتزن املتصف باالستقامة  

واالعتدال والتسامح.
االتسام بروح املبادرة اإليجابية واإلنتاج النافع. 
التشبع بروح احلوار وقبول االختالف وتبني املمارسات  

الدميقراطية.

أطفال روضة سنابل اإلميان يعرضون أحد منتوجاتهم التي نفذت ضمن مشروع «التبادل» مع برنامج 
الطفولة املبكرة- برنامج البحث والتطوير التربوي، 2016.
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العدد 54-53
التفتح على معطيات احلضارة اإلنسانية العصرية. 
تكريس حقوق اإلنسان وتدعيم كرامته ... .12 

حتديدها  يف  العربية،  بالدول  التعليمية  املناهج  وتنص 
هذه  تتحرر  أن  على  املدرسية،  للكتب  العامة  للمواصفات 
إصالح  تعوق  التي  تاريخياً،  املتجاوزة  القيم  بقايا  من  الكتب 
والعدل،  املساواة،  قيم  وتكريس  والتربوية،  التعليمية  املنظومة 
املجتمع،  تطوير  يف  اإليجابية  واملساهمة  والتسامح،  واحلوار، 
منطلقة  إلخ،   ... اإلنسان  حلقوق  األساسية  املبادئ  واحترام 
من مواصفات عامة يتوخى حتقيقها من وراء كل سلك دراسي، 
احلضارة  على  والتفتح  اإلسالمية،  بالقيم  التشبع  قبيل:  من 
احمللي  الشأن  يف  اإليجابية  واملشاركة  املعاصرة،  اإلنسانية 
الثقافية  بالهوية  والتشبث  الوطني،  االنتماء  وتعزيز  والوطني، 

إلخ.  ...

ويلخص الدكتور محمد الدريج مالمح اإلنسان املنشود (األمثل) 
يف مناهج التعليم العربية بشكل عام يف القيم التالية:

بالوعي   والتسلح  بالعقيدة،  واالعتزاز  باهللا  اإلميان 
الراسخة. والعقيدة  الديني 

مع   وازدهاره،  تقدمه  يف  واملساهمة  بالوطن  االعتزاز 
الفردية. املصلحة  على  الوطنية  املصلحة  تقدمي 

حتمل املسؤولية والقيام بالواجبات بصدر رحب وعزمية  
قوية.

وتذوق   العربية،  اللغة  من  والتمكن  بالعروبة،  اإلميان 
آدابها.

االنفتاح على العالم، وعلى حضارات الشعوب األخرى. 
امليل إلى التعاون، والتعايش، والتسامح. 
االتصاف بروح االبتكار واإلبداع، ونبذ التقليد األعمى. 
التفكير بوضوح وموضوعية، وبنظرة شمولية. 
وحرية   والدميقراطية،  واملشورة،  باحلوار،  اإلميان 

الرأي.13

بال  على أن مختلف هذه القيم اإلنسانية العليا، تبقى جسماً 
اإلجناز، يف غياب اعتماد طرائق  إلى  مفتقراً  روح، ومشروعاً 
وأساليب فعالة لتطبيقها.  ومن هنا نرى يف الدرس اِحلجاجي 
والتفاهم  والتسامح،  االعتدال  قيم  لترسيخ  األولى  الوسيلة 

واالختالف.

وإذا كانت القيم قد اعتبرت هدفاً استراتيجياً يف كل املقاربات 
التي تعرضت ملعايير اجلودة يف التعليم، فإن ذلك ال ميكن أن 
يتم إال من خالل إكساب التالميذ مختلف التقنيات اِحلجاجية، 
وبهذا،  اآلخر.   مع  والتعاون  التواصل  طرق  لهم  حتدد  التي 

ترسيخ  يف  التعليم  من  املتوخاة  املخرجات  أهم  حتقيق  ميكن 
التربية األخالقية، حيث «أثبتت الكثير من الدراسات املعاصرة، 
أهمية إعادة االعتبار للتربية األخالقية، وضرورة صياغة ثقافة 
مدرسية ترتكز أولوياتها على القيم األخالقية (مدرسة القيم) 
وليس على املعارف واملهارات فحسب، ما أدى ببعض املنشغلني 
وحددوا  األخالقي،  املنهج  عن  احلديث  إلى  املنهج  بنظريات 
بها  يلتزم  أن  ينبغي  التي  املعيار  هذا  يف  املؤشرات  من  عدداً 

املنهج، ومن أهمها:
احلرص على إكساب التالميذ سمات وعادات شخصية  

مرغوب فيها، مثل األمانة والتعاون ومساعدة اآلخرين.
احلرص على االرتباط بالقيم املتصلة باملجتمع وبالوطن  

وتاريخه ومقدساته ... .
اإلنسان،   حقوق  احترام  مثل  الكونية،  القيم  ترسيخ 

واحلوار،  وااللتزام،  واالنتماء،  االحتالل،  فكرة  ورفض 
واملبادئ  الدولية  الشرعية  أهمية  وتقدير  والتسامح، 

املتحدة».14 األمم  عليها  صادقت  التي  واملواثيق 

3. املنهاج واِحلجاج
3.1 أثر طريقة التدريس يف ترسيخ اِحلجاج

ميكن أن منيز، بشكل عام، بني طريقتني أساسيتني يف التدريس:
لسلطة   األولوية  تعطي  التي  التقليدية،  الطريقة 

حلجة  ممثًال  املدرس  يصبح  احلالة  هذه  ويف  املدرس، 
السلطة، التي جتعل املتعلمني يتقبلون رأي املدرس دون 
املربي  يكون  احلالة،  هذه  ويف  مراجعة.   أو  مناقشة 
الناطق  باعتباره  (املتعلمني)،  اجلمهور  الستماع  ضامناً 
الرسمي باسم اجلماعة التي ينتمون إليها، بحيث يكون 
ويصدر  يقوله  ما  يف  العمياء  بالثقة  مطالبني  التالميذ 
عنه: «إن املربي ضامن لسماع اجلمهور له ولثقته، دون 
حاجة إلى مجهود خاص، باعتباره ممثًال للمجتمع الذي 
ينتمي إليه هذا اجلمهور، إنه يتلفظ مبا ينبغي اعتقاده، 
وينطق مبا ينبغي على املرء فعله كي يُقبل كفئاً يف جماعة 
يتطلع السامع إلى االنتماء إليها، إنه غير مطالب دوماً 
أن  عليه  فليس  به،  موثوق  كالمه  إن  يدعيه:  ما  بإثبات 
يتكيف مع جمهوره، بل جمهوره هو الذي يتكيف معه».15  
وال شك أن هذه السلطة اِحلجاجية ال تساعد املتعلمني 
لسلطة  االمتثال  تعلمهم  إذ  اِحلجاج،  تقنيات  تعلم  على 
واحلوار،  االختالف،  لثقافة  متثلهم  يضعف  ما  أعلى، 
ومناقشة ما يُعرض عليهم من أطروحات.  كما يضعف 
وفضًال  الرأي.   وحرية  النقدي  التفكير  كفايات  لديهم 
عن ذلك، فمهمة املدرس تكون هي تلقني املعارف، أكثر 
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«فدور  مضادة:  بأفكار  ومعارضتها  للنقد،  عرضها  من 
نوابغ  قضى  ما  قليلة  سنوات  يف  يعلم  أن  هو  املدرس 
العلم قرونا يف بنائه: صرحاً ثقافياً متماسكاً مكيفاً مع 
الواقع، ولن تشتغل روح النقد لدى التلميذ بشكل جيد 
إال بعد أن مير من مرحلة امتالك املعارف األولية ... 
ولن يستطيع النقد أن يثبت أهميته إال باللجوء إلى نوع 

التعارض».16 من 

الفعال،   التدريس  طريقة  فهي  الثانية،  الطريقة  أما 
ويف هذه احلالة، يطفو اِحلجاج على السطح باعتباره 
وسيلة أساسية لنجاح العملية التعليمية: «فلكي يتعلم 
املرء ولكي يعرف، ينبغي أن يدرك ويستدل، وكل إنسان 
مزود منذ والدته، بكل ما ينبغي لكي يجيد اإلدراك، 
ويجيد االستدالل ... ووفق هذا التصور، ليس املربي 
املثالي من يكلَّف بنقل التقليد وتكوين عقل تالمذته، 
يف  وحفظها  الطفل  قدرات  استعمال  هو  دوره  إن  بل 
منأى من اآلراء اخلادعة».17  ومن هنا، تكرس الطريقة 
الرأي،  وإبداء  اِحلجاج  يف  الطفل  حرية  الفعالة 
واإلميان بوجود آراء مختلفة، ما يرسخ يف ذهنه ثقافة 
من  ينطلق  العام  هدفه  يف  اِحلجاج  دام  ما  االعتدال، 
مسلمة أساسية هي نسبية احلقيقة، ومبدأ االحتمال.  
ويصبح املتعلم هو الذي يبني املعرفة، ويحاجج إلثبات 
روح  فتسود  مخالفيه،  آلراء  ويستمع  أطروحاته، 
الرأي  حرية  أن  التلميذ  لدى  ويترسخ  الدميقراطية، 
حق لكل فرد، املهم أن نكون مقنعني، وأن ننطلق من 

اإلقناع. يف  سليمة  عقلية  مبادئ 

إن طريقة التدريس يجب أن تستند إلى أصول احلوار، الذي 
وميكن  اآلخر،  واحترام  والتفاهم،  التعاون  مبدأ  على  يقوم 
أسسها  التي  احلوار  أخالقيات  على  اإلحالة  الصدد  هذا  يف 

التالية: القواعد  على  تتأسس  والتي   ،(Grice) غرايس 
حسب   املخاطب  إفادة  تكون  أن  وتعني  الكم:  قاعدة 

املطلوب. احلد  اإلفادة  تتجاوز  وأال  حاجته.  
قاعدة الكيف، والغرض منها منع اّدعاء الكذب وحتري  

الصدق يف األقوال.
مقام   مالءمة  مراعاة  على  وتقوم  العالقة،  قاعدة 

طبني. ملخا ا
الوضوح،   توخي  على  تتأسس  التي  اجلهة  قاعدة 

الكالم.18 وترتيب  واإليجاز، 

التخاطب  أشكال  تطبع  أن  يجب  التعاونية،  املبادئ  هذه  إن 
التعاون  ويصبح  عليها،  التالميذ  فيتعود  الدراسي،  الفصل  يف 

أساسياً، وذلك يف توافق تام  لتحقيق االتفاق، واإلقناع، مطلباً 
السياق. مع 

وقد اقترح بيرملان حًال وسطاً لترسيخ قيم اِحلجاج يف التربية، 
املدرس،  ميارسها  التي  السلطة  حجة  بني  املزاوجة  على  يقوم 
باعتبارها تزود املتعلم باملعارف، والتقنيات الضرورية للِحجاج، 
التلميذ  وجعل  العقل،  إعمال  على  ينبني  الذي  التكوين  وبني 
التربية  نظريات  «إن  التعليمية/اِحلجاجية:  العملية  يف  فاعًال 
أحادية اجلانب، التي ال تثمن سوى التكوين بحجة السلطة، أو 
معطاة، ال توضح  التكوين الذي يفترض عقًال وطبيعة بشرية 
سوى مظهر واحد من املظاهر التي تطرحها التربية.  فوحده 
التعاون، واالستعمال املتوازن للمنهجني، ميكننا من تكييف دور 

املدرس، مع درجة نضج تلميذه».19

3.2 مهارات التعبير
يشكل درس التعبير واإلنشاء مدخًال أساسياً لترسيخ أخالقيات 
أساسياً  مدخًال  ذلك  باعتبار  اِحلجاج،  على  والقدرة  احلوار، 
حضارية  بأساليب  نظره  وجهة  عن  الدفاع  إلى  املتعلم  يوجه 
تنبذ العنف، ورفض اآلخر.  فكلما كان التلميذ أو الطالب قادراً 
على اِحلجاج، اكتسب سلوكات حضارية، جتعله ال يفرض رأيه 
بالقوة، بل يحاجج إلثباته، وقد يتخلى عنه لصالح رأي اآلخر، 
إذا أقنعه اآلخر بحجته.  يف هذا الصدد، تظهر مجموعة من 
املهارات التي يجب أن نسعى إلى ترسيخها لدى املتعلمني، من 
خالل درس التعبير واإلنشاء، وهي مهارات ما زالت بحاجة إلى 
مزيد من االهتمام والتطوير، لتتحول من ممارسة تعليمية إلى 
ممارسة واقعية، وميكن احلديث يف هذا الصدد عن املهارات 
التالية: (مهارة إنتاج نص صحايف، مهارة إنتاج نص ِحجاجي، 
مهارة  النظر،  وجهة  عن  الدفاع  مهارة  الرسائل،  كتابة  مهارة 
إلقاء  مهارة  واملقابلة،  التفاوض  مهارة  واالستنتاج،  املقارنة 

عرض شفهي ... إلخ).

ويف كل هذه املهارات ال بد من االنطالق من وضعيات تعليمية 
شبيهة باحلياة، ففي الدفاع عن رأي، ينطلق األستاذ من قضية 
إشكالية معينة، ويطلب من التالميذ التحاور بشأنها، على أن 
يجند كل تلميذ مهاراته اِحلجاجية، لإلقناع بوجهة نظره، دون 
أن نفرض عليه رأياً معيناً.  وننتهي من كل ذلك إلى تبني وجهة 

نظر معينة أو أكثر حسب وجاهتها اِحلجاجية.

إقناع  املتعلم  فيها  يريد  وضعية  من  ننطلق  رسالة،  كتابة  ويف 
كيف  فنعلمه  حولها،  يختلفان  معينة  نظر  بوجهة  إليه  املرسل 
يبني رسالته بشكل ِحجاجي، وكيف يستحضر لها احلجج من 

املختلفة. مواضعها 
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العدد 54-53
ميكن  الشفهي،  العرض  مهارات  ويف 
التركيز على بناء العرض الذي يستند إلى 

هي: مراحل،  خمس 
1 . :(Inventio) البحث  أو  اإليجاد 

املناسبة  احلجج  عن  البحث  أي 
ع. لإلقنا

2 . :(Dispositio) النظم  أو  الترتيب 
القول  أجزاء  ترتيب  به  ويقصد 
يف  حجة  كل  ووضع  اخلطبة،  يف 
الترتيب  ويتخذ  املناسب،  مكانها 
باختالف  مختلفة  صياغات 
وخطاطته  واملقامات،  املخاطبني 
مراحل  أربع  من  تتكون  النموذجية 
اِحلجاج،  السرد،  االستهالل،  هي: 

االختتام.
البيان أو العبارة: ويف هذه املرحلة . 3

واأللفاظ  العبارات  التلميذ  يختار 
فيها  تدخل  التي  للخطبة،  املناسبة 

البالغية. والصور  احملسنات 
اخلطبة 4.  ملكونات  التلميذ  حفظ  ضرورة  أي  الذاكرة:   

. نها ومضمو
اإللقاء: وهو اعتماد الوسائل اإللقائية املتعلقة بالصوت . 5

والهيئة واإلشارات ... إلخ.

املتعلم،  لدى  مترسخاً  سلوكاً  اِحلجاجية  املمارسة  تغدو  بهذا 
مجتمعاً  املدرسة  دامت  ما  خارجها،  إلى  املدرسة  من  ينقله 
أساسياً  مدخًال  يُعتبر  ما  املربني،  من  كثير  يؤكد  كما  مصغراً 
لتكوين مواطن متشبع بثقافة احلوار، واالعتدال، وتقبل الرأي 

اآلخر.

3.3 علوم اللغة
التلميذ  لتعليم  وسيلة  باعتباره  اللغة  درس  إلى  يُنظر  ما  كثيراً 
والتركيبية  الصرفية  قواعدها  يف  والتحكم  معينة  لغة  إتقان 
واإلمالئية واملعجمية.  لكن التطور الذي شهده الدرس اللساني 
الدراسة  يتجاوز  اللغوي  الدرس  جعل  قد  احلديث،  والتداولي 
الشكلية للغة، لينفتح على جوانب تداولية ال تنفصل فيها اللغة 
عن سياقات استعمالها، ويف هذا الصدد احتل اِحلجاج مكانة 

متميزة يف درس اللغة احلديث.

3.3.1 جتديد الدرس البالغي يف املناهج التعليمية
واجلامعات  العربية  املدارس  يف  البالغي  الدرس  يكرس 
العربية والغربية، املفهوم التقليدي، للبالغة، باعتبارها بالغة 

يف  البالغة  حصر  على  البالغي  التقليد  دأب  فقد  محسنات، 
اجلانب  تغييب  يعني  وهذا  والبديع)،  واملعاني  (البيان  علوم 
البالغي،  الدرس  من  املغيبني  بالعنصرين  املرتبط  اِحلجاجي 
أي املرسل واملتلقي، واحلال أن أرسطو جعل البالغة متمحورة 
املرسل،  بأحوال  املرتبط  (اإليتوس)  هي  مكونات  ثالثة  حول 
و(الباتوس) املرتبط بأحوال املتلقي، و(اللوغوس) املتمحور حول 
النص.  وقد حاولت البالغة اجلديدة، وبخاصة بالغة شاييم 
بيرملان، إعادة االعتبار لبالغة اِحلجاج من خالل استلهام كتابي 
اخلطابة واجلدل ألرسطو.  حيث ال يتم التركيز على األسلوب، 
بل على تقنيات اِحلجاج، وال يُدرس األسلوب، وبخاصة الصورة 

الشعرية، إال باعتباره تقنية ِحجاجية.

للبالغة،  التقليدي  املفهوم  عن  التخلي  ضرورة  نرى  هنا  ومن 
منهاج  يف  البالغي،  الدرس  محور  اِحلجاج  جعل  وضرورة 

يلي: ما  على  بالتركيز  وذلك  اللغوي،  الدرس 
(تشبيه،  شعرية  صور  من  البالغية  األساليب  توجيه  أ. 
إلخ،   ... إنشائية  وأساليب  وكناية)،  واستعارة،  ومجاز، 

ِحجاجية. وجهة 
نصوص  خالل  من  اِحلجاج  تقنيات  مختلف  ترسيخ  ب. 

قبيل: من  موضحة  ووضعيات 
حجة التعدية (أ×ب - ب×ج  أ×ج). 
احلجة القائمة على التناقض وعدم االتفاق. 
احلجة القائمة على العالقات التبادلية. 

أحد منتوجات مربيات الطفولة املبكرة خالل ورشة «الطفولة واالستقصاء» التي نظمها برنامج الطفولة 
املبكرة- برنامج البحث والتطوير التربوي بإشراف  الباحثني مالك الرمياوي ونادر وهبة، 2016. 
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تقسيم الكل إلى أجزائه املكونة له. 
على   ينسحب  ما  جعل  (أي  الكل  يف  اجلزء  إدماج 

اجلزء). على  منسحباً  الكل 
احلجة السببية. 
احلجج املستمدة من الوقائع واألحداث. 
االستدالل بواسطة التمثيل. 
احلجج التي تستدعي القيم. 
احلجج التي تستدعي املشترك. 
احلجج القائمة على عالقة االقتضاء.20 

وفضًال عن ذلك، ال بد من استحضار نظرية األفعال الكالمية 
أوستني  من  كل  أسسها  التي   21(Les Actes de Parole)
(Austin) وسورل (Searle)، والتي تركز على البعد اإلجنازي 
املسائل  من  يعد  بالفعل  القول  ربط  أن  شك  وال  لألقوال.  
األساسية التي يجب على التربية أن تهتم بها، ذلك أن مبادئ 
حبيسة  تبقى  أال  يجب  الفعل،  على  والقدرة  والتعاون،  احلوار 

املعيش. الواقع  يف  تطبيقاتها  جتد  أن  يجب  بل  املدرسة، 

3.4 النص القرائي واكتساب تقنيات اِحلجاج
إن أول التحديات التي تواجه واضعي البرامج ومؤلفي الكتب 
يتمثل  األدبية،  واملواد  اللغات  بتدريس  اخلاصة  املدرسية 
عن  فضًال  تكون،  أن  يجب  التي  النصوص،  اختيار  حسن  يف 
الناحية  من  عالية  درجة  على  تثبيتها،  املراد  للقيم  مالءمتها 
اجلمالية والفنية.  ومن هنا، ال يتم اختيار النموذج إال إذا كان 
ألن  واألخالقية؛  اجلمالية  القيميتني  بني  التوازن  من  نوع  فيه 
تغليب أحدهما على اآلخر يؤدي حتماً إلى االنزياح عن الهدف 
واألهداف  الكفايات  حتقيق  عملية  يصعب  وبالتالي  املرصود، 
املطلوبة.  ويف هذا السياق، يجب أن تركز مناهج تعليم اللغة 
على اختيار نصوص تنتمي إلى األمناط اِحلجاجية من قبيل: 
عن  فضًال  إلخ،   ... احلوارات  اخلطب،  املناظرات،  الرسائل، 
والنصوص  كاملقاالت  األخرى  األجناس  حتتويه  ما  استثمار 
رأي  متحيص  يكون  حيث  ِحجاجية،  أساليب  من  القصصية، 
مدخًال  يستعملها  التي  اِحلجاجية  األساليب  ضوء  يف  الكاتب 
أساسياً لتعليم التلميذ طرائق اإلقناع والتعاون مع اآلخر لبناء 

احلقيقة.

وننبه يف هذا الصدد إلى خطورة االكتفاء بالدراسة الشكلية 
هنا  ونستحضر  والقيم،  املضامني  تغيب  التي  للنصوص، 
الناقد  أعلنها  التي  النقدية»،  بـ«الردة  ننعته  أن  ميكن  ما 
خطر»  يف  «األدب  كتابه  يف  تودوروف،  تزفتان  الكبير  البنيوي 
املجلس  يف  عضواً  أصبح  عندما   (La litterature en peril)
الوطني للبرامج التعليمية بفرنسا، فبعدما كان معروفاً بدعوته 

ضرورة  ليؤكد  عاد  للفن،  الشكلية  والدراسة  البنيوية  إلى 
النصوص  تدريس  يف  األخالقية  واملعايير  القيم  استحضار 
غالبية  «أن  تودوروف:  يرى  وهكذا  الثانوي،  بالتعليم  األدبية 
الرسمية  التوجهات  اّتباع  يحاولون  الثانوي  بالتعليم  األساتذة 
الدعوة  أن  تودوروف  الحظ  لقد  األدب.   ملادة  تدريسهم  يف 
املتطرفة للبنيوية، التي كان هو يف زمن سابق من أكبر الدعاة 
الثانويات  لتكتسح  اجلامعية  املؤسسات  جتاوزت  قد  إليها، 
الفرنسية، غير أنه يبرر دعوته تلك بربطها بالسياق التاريخي 
الذي ظهرت فيه، حيث كانت احلاجة (يف الستينيات من القرن 
املاضي) ملحة إلى محاربة املناهج التقليدية التي كانت تركز 
على املعطيات اخلارجية للنصوص.  ومن هنا حاول تودوروف 
تصحيح املسار اخلاطئ الذي سارت فيه الدراسات األدبية يف 
على  ركزت  حني  الثانويات،  عن  فضًال  الفرنسية،  اجلامعات 
البنى الداخلية للنصوص، وأفرغتها من املضامني والقيم التي 

حتملها، التي يجب أن حتظى باألولوية يف التدريس.22

واحلوار،  التسامح  قيم  لترسيخ  مدخًال  اِحلجاج  يغدو  وبهذا 
اخلارجي،  احمليط  على  االنفتاح  من  الصدد  هذا  يف  بد  وال 
واستحضار القيم اجلديدة املنشودة، التي يتم اختيار النصوص 

والتحليل. الفهم  عملية  يف  ترسيخها  يتم  حتى  ضوئها،  يف 

دعامته  يجد  اخلارجي  محيطه  إلى  النص  من  االنتقال  إن 
لوسيان  الناقد  بها  نادى  التي  التكوينية  البنيوية  يف  النظرية 
الفهم  بني  ميز  حني  وذلك   ،(Lucien Goldmann) غولدمان 
والتفسير، حيث ينصرف الفهم إلى دراسة البنية الدالة للعمل 
األدبي يف ذاته، بينما يهتم التفسير بربط هذه البنية بالواقع 

العالم.23 عن  ما  مجتمع  يحملها  التي  والرؤية  اخلارجي، 

تقنيات  من  التلميذ  ومتكني  األدبي،  النص  تدريس  أن  على 
اِحلجاج، وترسيخ القيم قد يغدو أكثر مالءمة إذا كان يسعف 
النص  على  كبير  بشكل  ينطبق  ما  وذلك  متثيله،  يف  التلميذ 
املسرحي، بحيث ميكن أن يتقمص التالميذ أدوار الشخصيات 
املسرحية يف شكل متثيل ينجز داخل الفصل أو يف فضاء أنسب 
داخل املؤسسة، بحيث نركز يف احلوار على استحضار التقنيات 
اِحلجاجية، التي يدافع فيها التلميذ عن قيمة معينة، أو رأي، 
التعاون  قيم  لديه  وتترسخ  اآلخر،  الرأي  تقبل  بذلك  فيتعود 
أن  ذلك  والتسلط،  العنف  عن  بعيداً  اآلخرين  مع  والتفاهم 
والوعي  القيم،  وترسيخ  اخللقية،  التربية  على  يساعد  املسرح 
التلميذ  يكون  عندما  املكنونات، وبخاصة  بعض  عن  والتنفيس 
يعاني من مظاهر الكبت والقلق داخل املجتمع، وعندما جنده 
يساعده  هنا  ومن  األسباب،  ألتفه  ويثور  عمله  أثناء  ينفجر 

حبيسة.24 عواطف  من  بداخله  ما  تفريغ  على  املسرح 
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موضوع  يكون  عندما  املسرحي  العرض  قيمة  تزداد  كما 
وعندما  العليا،  القيم  من  قيمة  ترسيخ  إلى  يهدف  املسرحية 
وعالقته  الطالب  بحياة  تتعلق  مواضيع  بعرض  املسرح  «يهتم 
توضح  مواضيع  إلى  إضافة  واملدرسة،  واملجتمع  العائلة  مع 
على  التأكيد  جانب  إلى  احلياة  يف  ومكانته  التعليم  أهداف 
النموذج املتميز للطالب، والسلوك القومي الذي يوصله العرض 
املسرحي عن طريق الصراع، واإلرشاد والتجربة».25  وهكذا 
قوى  لتحريك  وسيلة  املسرحي  التشخيص  يشكل  أن  ميكن 
«ويعتبر  عقلية  وعي  أشكال  إلى  وحتويلها  املبدعة،  احلواس 
املسرح واحداً من أوجه هذا النشاط ألنه وسيلة لتعرف الفرد 
بذاته، وتعريفه باجلماعة، والوقوف على ما يشعر به اجتاهها.  
يضع  الشخصيات،  تقمص  عملية  خالل  ومن  إذن،  فاملسرح 
اآلخرين  نظرة  على  ليتعرف  اآلخرين  موضع  نفسه  اإلنسان 

إزاءه».26 وتفكيرهم 

4. الدرس اِحلجاجي والعلوم اإلنسانية
تشغل العلوم اإلنسانية حيزاً مهماً يف البرامج التعليمية، حيث 
املؤسسات  داخل  التالميذ  يتلقاها  التي  والعلوم  املواد  تتنوع 
الدينية،  العلوم  جند  حيث  أسالكها؛  مبختلف  التعليمية 
وعلومها،  مباحثها  مبختلف  والفلسفة  والتاريخ،  والشرعية، 

بالدراسات  العلوم  هذه  جتمع  التي  التقاطعات  عن  فضًال 
األدبية.

وميكن حتديد الهيمنة التي حتتلها العلوم اإلنسانية يف املنظومة 
التربوية يف ثالثة أسباب:

تشرع  التي  هي  اإلنسانية  العلوم  أن  هو  األول  السبب  أ. 
تربوية،  منظومة  كل  روح  هي  التي  واألخالق،  للقيم 
يف العلوم  مهماً  ذلك أن املباحث األخالقية حتتل حيزاً 
التربية  جوهر  هي  فاألخالق  والفلسفية،  الدينية، 
عن  وفضًال  الفلسفة،  يف  مركزي  قطب  وهي  الدينية، 
فلسفة األخالق التي تصنف كعلم فلسفي مستقل، جند 
يف العلوم الفلسفية األخرى:  املبحث األخالقي حاضراً 

إلخ.  ... والبيئية  والنفسية،  االجتماعية، 
«احملددة  هي:  اإلنسانية  العلوم  أن  هو  الثاني  السبب  ب. 
لهوية اإلنسان ولثقافته ومعتقداته، وهي احملددة لعالقته 
واقتصادياً،  وسياسياً  أخالقياً  وباآلخر،  باإلنسان 
إليه  ذهب  ما  صح  هنا  ومن  محيطه».27   مع  ولتعامله 
إلى  «تتجه  اليوم  األمم  أن  رأى  حني  الدارسني  بعض 

بهويتها».28 تتشبث  ألنها  اإلنسانية،  وعلومها  تراثها  إحياء 

أطفال روضة بيت دقو يشاركون يف أحد نشاطات برنامج التبادل مع مربيات ومربني من فلسطني- ومدرسة وودرو األساسية يف بريطانيا - برنامج الطفولة- برنامج 
البحث والتطوير التربوي- 2016.
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حتدد  التي  هي  اإلنسانية  العلوم  أن  هو  الثالث  السبب  ت. 
فاملنهجان  األخرى:  للعلوم  التحليلية  والطرائق  املناهج 
االستقرائي واالستنباطي، وغيرهما من املناهج، يرتكز 
من  اإلنسانية  العلوم  تصوغه  ما  على  أساساً  فيهما 
طرائق ومناهج يف املالحظة والتحليل.  ومن هنا يتأكد 
السبق التاريخي واملنهجي للعلوم اإلنسانية، على العلوم 
التقنية، التي حتاول جاهدة، أو يحاول مناصروها إزاحة 
العلوم اإلنسانية من طريقهم: «فعلى الرغم من املكانة 
هذا  يف  التقنية  العلوم  عن  اإلنسانية  للعلوم  املتراجعة 
العصر، فإن السبق التاريخي واملنهجي كان دائماً للعلوم 
اإلنسانية؛ فعلى الصعيد التاريخي ال يخفى كيف اجته 
اإلنسان منذ القدم، وبكل قدراته، إلى البحث والتنظيم 
والدينية،  واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  ألحواله 
وكذلك على الصعيد املنهجي؛ فالعلوم اإلنسانية كانت 
العلوم،  هذه  يف  النظر  مناهج  إن  حيث  أيضاً؛  سباقة 
اإلنسان  تاريخ  يف  الدراسة  اجتاهات  قدم  قدمية 
لوازم  من  الزمة  اإلنسانية  فالعلوم  وكذلك  وعالقاته؛ 
ممارسة العمل العلمي يف كل وقت ... ألن تطور العلم 
والثقافية  اجلماعية  العقلية  بتطور  مرتبط  عمومه  يف 
وأساليب احلياة ونظمها وتشريعاتها، أي بتطور املجتمع 
املدني، والعكس صحيح؛ ويف ذلك يذهب أوغست كونت 
كان أو  إلى أن املثال األساس للتطور اإلنساني -فردياً 

تغليب  على  الوضعي  االجتماع  علم  يف  يقوم  جماعياً- 
حيوانيتنا».29 على  إنسانيتنا 

اإلنسانية  العلوم  إلى  ننظر  أن  ميكن  ال  السياق،  هذا  ويف 
مختلفة  أشكاالً  اِحلجاج،  «يتخذ  حيث  اِحلجاج،  عن  منفصلة 
مباحث  بني  يتوزع  مبحثاً  منه  يجعل  ما  وهذا  متوقعة،  وغير 
فلسفية وبالغية، واجتماعية متعددة املشارب واألهداف»، ومبا 
إلى  «يفضي  فإنه  اإلنساني،  التواصل  حلمة  ميثل  اِحلجاج  أن 

التواصل».30 من  جديدة  وجوه  خلق 

التي  واملعارف  العلوم  مختلف  أن  على  التأكيد  ميكن  وهكذا 
ترسيخ  إلى  األولى  بالدرجة  تسعى  اإلنسانية،  العلوم  تتناولها 
قيم إنسانية عليا، وتأكيد إنسانية اإلنسان، أمام كل الدعوات 
التكنولوجيا  قيمة  من  اإلعالء  اليوم  حتاول  التي  العلمية، 

اإلنسانية. العلوم  تهميش  مقابل  احلديثة، 

وال بد من استثمار ما حتتويه مواد العلوم اإلنسانية من مباحث 
وتقنياته،  اِحلجاج  مبادئ  من  الكثير  أن  وبخاصة  ِحجاجية، 
والتداوليات،  والفلسفة،  املنطق،  علوم  يف  صياغتها  متت  قد 
التي  القيم  تتكامل  وبهذا  إلخ.    ... النفس  وعلم  واللسانيات، 
حتملها العلوم اإلنسانية مع املبادئ اِحلجاجية، ما دام ترسيخ 
طريق  عن  بل  التلقني،  طريق  عن  يتم  أن  ميكن  ال  القيم  هذه 

واِحلجاج. احلوار،  تقنيات  ومعرفة  باالختالف  اإلميان 

مربيات الطفولة املبكرة خالل مشاركتهن يف ورشة «الطفولة واالستقصاء» التي نظمها برنامج الطفولة املبكرة- برنامج البحث والتطوير التربوي.
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وال تنفصل العلوم البحتة عن هذه القواعد اِحلجاجية، واملبادئ 
األخالقية، يقول ديفيد. ب. رزنيك (David. B. Resnik) يف 

هذا الصدد:

«الواقع أن التعليم أهم أداة لضمان سالمة العلم، وما 
من  فليس  للسلوك،  معينة  معايير  للعلماء  ندرس  لم 
إلى  العلماء  يحتاج  مثلما  متاماً  يتعلموها،  أن  احملتمل 
أن يدرسوا كيف يحللون املعطيات، ويجرون املالحظات 
والقياسات، من أجل ضمان السالمة اإلبستيمولوجية 
أيضاً  يدرسوا  أن  إلى  باملثل  العلماء  يحتاج  للبحث، 
يف  األخالقية  السالمة  لضمان  للسلوك  معينة  معايير 
العلم؛ إذ ال ريب يف أن العلماء يف حاجة إلى أن يعلموا 

العلمي».31 البحث  أخالقيات  طالبهم 

ومن هنا، نرى أن نظامنا التعليمي، وبخاصة فيما يتعلق بتدريس 
العلمية  املقاربات  مختلف  على  االنفتاح  إلى  بحاجة  العلوم، 
العلم،  ألخالقيات  بالغاً  اهتماماً  تولي  باتت  التي  والفلسفية 
إقناعية،  وطرائق  ِحجاجية،  مبادئ  من  حتتويه  ما  واستثمار 
وقيم أخالقية، حتى جننب تالمذتنا ثقافة العنف، وجنعل العلم 
سبيًال حلياة قائمة على احلوار والتفاهم، واإلميان باالختالف، 

العلم  «أخالقيات  أن  املنعم  عبد  النور  عبد  الباحث  مع  لنؤكد 
هي موضوع الساعة، وهي لقاء حميم بني العلم والفلسفة، على 

مستوى الفكر وعلى مستوى الواقع».32

خامتة
إنه  التربية،  يف  أساسياً  مكوناً  يبقى  اِحلجاج  أن  نؤكد  ختاماً 
إلى  يسعى  وتقنياته،  احلوار  أخالقيات  ترسيخه  عن  فضًال 
أن  على  االختالف.   واحترام  والتفاهم،  التعاون،  قيم  ترسيخ 
منهاج  ضمن  تدرس  مستقلة،  مادة  يبقى  أال  يجب  اِحلجاج 
اللغة، بل عليه أن يشمل مختلف املواد العلمية البحتة، والعلوم 
اإلنسانية، وقد أثبتنا كيف أن املبحث اِحلجاجي ظل حاضراً يف 
مختلف هذه العلوم.  واألهم من كل هذا وذاك، يجب أن يصبح 
اِحلجاج ممارسة بيداغوجية تتجلى يف طريقة التدريس التي 
لتدخالت  املجال  لتفسح  املدرس  سلطة  من  تتخلص  أن  يجب 
طرائق  ويتعلمون  االستقاللية،  لديهم  تتكون  الذين  التالميذ، 
اآلخرين  واحترام  الرأي،  وحرية  الذاتي،  والنقد  اإلقناع، 
عليها  تتأسس  عليا  وحضارية  إنسانية  قيم  وكلها  املختلفني، 

احلديثة. املجتمعات 

أستاذ التعليم العالي، أستاذ ديداكتيك اللغة العربية
وباحث يف البالغة وحتليل اخلطاب.

برنامج  نظمها  التي  واالستقصاء»  «الطفولة  ورشة  يف  مشاركتهن  خالل  املبكرة  الطفولة  مربيات 
التربوي. والتطوير  البحث  برنامج  املبكرة-  الطفولة 
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ألنــه فعــل يُنجــز بقــول مــا، وألجــل ذلــك ســمى أوســتني الوظائــف اللســانية املُتضمنــة يف 
هــذه األفعــال القــوى اإلجنازيــة، ومــن أمثلــة ذلــك: الســؤال، وإجابــة الســؤال، والوعــد، 

واألمــر، والتأكيــد، وشــهادة احملكمــة ... إلــخ.
L̓)، وهــو مــا ينتــج عــن القــول مــن آثــار  acte de perlocution) فعــل التأثيــر بالقــول  -

للمخاطــب إثــر القــول مــن قبيــل: اإلقنــاع، اإلرشــاد، التضليــل، التثبيــط ... إلــخ.
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