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 ةالتربوي   فمسفةأثر النزعة النقدية في توجيو ال

  طو حسين لدى 

 يعر م زکي خميس أحمد/د

  -اإلسکندرية جامعة- اآلداب يةمکب مساعدلا الفمسفة أستاذ

 تمييد

مف أجؿ اإلصبلح  ؛مة في أي مجتمعمية ركيزة ُتعد الفمسفة التربوي  
حازت عمى اىتماـ كثير مف الفبلسفة، والمفكريف المسمميف  وقدوالتنمية والتقدـ، 

) ىػ(، 824مثؿ: ابف سينا)ت ،ي  قديمًا وحديثًا وفي العصر الحال وابف حـز
رفاعة و  قديمًا، ىػ(404) ت ىػ(، وابف خمدوف505) ت  والغزالي  ىػ(، 854ت

حديثًا، وطو حسيف )  ـ(3005)ت ( واإلماـ محمد عبدهـ3481) ت  الطيطاوي  
 المعاصر، وغيرىـ. عربيـ( في الفكر ال3088 ت

في الوقت  -السيما في بمدنا الحبيبة مصر -وقد المست حاجة المجتمع
عترى االقصور الذي الخمؿ و ة تحاوؿ إصبلح أوجو فمسفة تربوي  وجود إلى  الحالي  

عمى الرغـ مف الجيود المبذولة في ىذا المجاؿ، وقد  ي  والتعميم وي  نظاـ التربال
في الفمسفة التربوية التي دعا إلييا المفكر واألديب والفيمسوؼ الكبير طو  وجدت
 اإلصبلح ما استطعت.مف أجؿ  ؛ضالتي حسيف

، وكاف ىذا فكر طو حسيف التربوي   الدراسات السابقةت بعض وقد تناول
الدراسة  :ة مثؿفقط مف الفمسفة التربوي   الجانب التعميمي  ب ىن  ع  التناوؿ إما أف يُ 

والتي كانت بعنواف " فكر طو حسيف  ،القيمة التي قاـ بيا الدكتور مصطفى رجب
ما أف  التربوي   أفكاره  إجمااًل ضمف التربوي   هبحث فكر يُ بيف النظر والتطبيؽ"، وا 

الدراسة القيمة التي قاـ بيا الدكتور كماؿ حامد مغيث، والتي كانت  :األخرى مثؿ
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الحرية  -الديمقراطية -العدالة االجتماعية -بعنواف "طو حسيف مصادره الفكرية
، ولكنى رأيت ضرورة تسميط الضوء ة الثقافية"وي  اليُ  -الفكر التربوي   -األكاديمية

فادة منيا طو حسيف حتى يمكف اإلعمى ما يتعمؽ بالفمسفة التربوية فقط في فكر 
  .والتعميمي   في عبلج مواطف الخمؿ في نظامنا التربوي  

حور حوؿ الكيفية التي ت منيا في ىذه الدراسة تتمقالتي انطم اإلشكاليةو
لديو في فمسفتو  كيؼ أثر االتجاه النقدي  عالج بيا طو حسيف مسألة التربية، و 

 ؟ةالتربوي  

حاولت اإلجابة عنيا عف طريؽ ىذا  ةكثير تساؤالت وكانت ىناؾ 
 :، ومف أىمياالبحث

ة عند طو حسيف؟ أـ ىؿ يمكف القوؿ: إف ىناؾ فمسفة تربوي   -
 مجرد أفكار متناثرة؟كانت 

 ة عند طو حسيف، فما طبيعتيا؟ىناؾ فمسفة تربوي   تكان اإذ -
 ة؟ى عمييا طو حسيف فمسفتو التربوي  ن  ما األسس التي ب   -
ة؟ وىؿ فمسفتو التربوي   فيما أثر النزعة النقدية عند طو حسيف  -

 مع تمؾ النزعة؟ وافقةمت        ة جاءت فمسفتو التربوي  
 المجتمع؟ فية أثر ىؿ كاف لفمسفة طو حسيف التربوي   -
ة في إصبلح فادة مف فمسفة طو حسيف التربوي  ىؿ يمكف اإل -

 في؟ وأثر ذلؾ حالي  في الوقت ال والتعميمي   النظاـ التربوي  أوجو قصور 
 ؟المجتمع

 .النقدي   في ىذه الدراسة فيو المنيج التحميمي   المنيج المستخدمأما عف 
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أوضحت فيو أىمية موضوع الدراسة،  تمييدعمى ىذه الدراسة  اشتممتو 
وعرضت فيو جانبًا مف الدراسات السابقة، واإلشكالية التي انطمقت منيا، وأىـ 

 تي:اآلك، وىي وعناصر ىذه الدراسة، والمنيج المستخدـ فيو، التساؤالت

 العبلقة بيف الفمسفة والتربية. -أوالً 

 ة.مفيوـ الفمسفة التربوي   -3
 ة.نظريات الفمسفة التربوي   -2

 ة عند طو حسيفالفمسفة التربوي   -ثانياً     

صبلح  -3  ىا بالعقبلنية.فكر تربية النفس وا 
 بالديمقراطية والحرية.يا إال مُأكُ التربية لف تؤتي  -2
صبلح التعميـ. -1  التربية وا 

والتي حاولت  ؛التي توصمت إلييا بأىم النتائجوأخيرا اختتمت ىذه الدراسة 
 الدراسة.في مستيؿ ىذه اإلجابة عف التساؤالت التي جاءت  عف طريقيا

 العالقة بين الفمسفة والتربية -أوالً 

إذ إف التربية تستمد أساسيا مف  ترتبط التربية بالفمسفة في عبلقة وثيقة،
الفمسفة، ويرجع ذلؾ إلى أف الفمسفة بما تتضمنو مف آراء، ونظريات، ومبادئ ىي التي 

مف أجؿ  ؛ترشد وتوجو التربية نحو األىداؼ، والغايات التي يسعى المجتمع إلى تحقيقيا
لمتربية ىو بداية كؿ عمؿ  اإلصبلح، والتقدـ؛ لذا يمكف القوؿ: إف األصؿ الفمسفي  

الشامؿ الذي يوجو النظرية التربوية ويحاوؿ  ناجح؛ ألنيا ُتعد اإلطار الفكري   تربوي  
ـ( إلى القوؿ: " إف 3052)ت الفيمسوؼ " جوف ديويقاد تطبيقيا، وىذا ىو الذي 
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؛ أي أف الفمسفة ىي التي (3)عممية مقصودة" كونياالفمسفة ىي نظرية لمتربية مف حيث 
الوصوؿ إلى أىداؼ  رضبغ ؛الذي يجب عمى التربية تطبيقو ع اإلطار الفكري  تض

 معينة يرجوىا المجتمع.

 ،ولما كاف الحاؿ كذلؾ فإننا نجد أف ىناؾ عبلقة وثيقة بيف الفمسفة والتربية
 ؛في البداية تحديد مفيوـ الفمسفة التربوية، وبياف أىـ نظرياتيا وأرى أنو مف الضروري  

 لـ تمؾ العبلقة.حتى تتضح معا

 مفيوم الفمسفة التربوية-1

، أف يحدد معنى ةالتربي منيـ بمسألة  ي  ن  عُ حاوؿ كثير مف الفكريف السيما مف 
في  د لتطبيؽ الفكر الفمسفي  مقصو إذ يعرفيا بعضيـ بأنيا: الجيد ال ؛ةالفمسفة التربوي  

ميداف التربية، أو تطبيؽ النظرة الفمسفية العامة في رؤية مكونات التربية، والبحث عف 
تنسيؽ عمميات التربية، مع المعرفة، والقيـ، ونقد المسممات والفروض، التي تقوـ عمييا، 

توجيو األنشطة  و مفا يتضمنم  ضوء متغيرات المجتمع ومشكبلتو، ل   عمىوتعديميا 
 .(2)التربوية بجميع جوانبيا

الذي يقوـ عمى التفكير الناقد  حالة الوعي اإلنساني   ُتع د  ة كما أف الفمسفة التربوي  
عمى ميداف العمؿ  ة النظرة الفمسفية، والمنيج الفمسفي  عالذي يستند إلى تطبيؽ طبي

رائقو، فضبًل عف توضيح بيدؼ تصميـ بنيتو، واختيار أىدافو ومضامينو وط ؛التربوي  
يـ بقصد إدراكيا وتطويرىا في ضوء ف   ؛ىذه العناصر وتفسيرىا وتحميميا ونقدىا

                                                           
خائيؿ، ي، وزكريا مة، متى عقراوي  فمسفة التربية، نقمو إلى العربي  جوف ديوي: الديمقراطية والفمسفة، مقدمة في  (3)

 .80ـ، ص 3058لجنة التأليؼ والترجمة، القاىرة، 
 .44ـ، ص 2038، األردف، 3الحاج: في فمسفة التربية " نظريًا وتطبيقيًا"، دار المناىج، ط/ أحمد عمى   (2)
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المتغيرات الثقافية واالجتماعية المستمرة في المجتمع، حتى تبقى التربية آلية المجتمع 
 .(3)في واقع الحياة الفعالة في تحقيؽ التوازف الثقافي  

ىي: نظرية الوجود، و  ،موضوعات أساسية ةأربع والفمسفة التربوية ترتكز عمى
األمر الذي يفترض معو في كؿ نظاـ  ؛ة اإلنسافعونظرية المعرفة، ونظرية القيـ، وطبي

إلخراج إنساف متعمـ يحمؿ تصورًا شامبًل  ؛أف تتكامؿ برامجو ونظمو ومؤسساتو -تربوي  
مة ىذا التصور في مفصبًل عف ىذه القضايا األربع، ثـ تكوف لديو القدرة عمى ترج

 .(2)سموكو وعبلقاتو مع الكوف، واإلنساف، والحياة

 نظريات الفمسفة التربوية-2

ف ؽتتعدد نظريات الفمسفة التربوية  نظرة كؿ مفكر أو فيمسوؼ ليذه القضايا  و 
إذ إف ىناؾ  ؛الفمسفية السابؽ ذكرىا، وأعنى بيا الوجود، والمعرفة، والقيـ، واإلنساف

فمسفة تربوية مثالية، وأخرى واقعية، وثالثة برجماتية، ورابعة وجودية، وغير ذلؾ مف 
 الفمسفات التربوية األخرى.

 الفمسفة التربوية المثالية-أ

ؽ.ـ( الذي ُيعد المؤسس 188تترجع نشأة الفمسفة المثالية إلى "أفبلطوف" )
عمى يد كؿ مف  ،ر الحديثمتد أثرىا حتى العصااألوؿ ليذه الفمسفة التي 

ـ(، وكانط 3851تـ(، وباركمي )3488تـ(، وسبينوزا )3450تديكارت)
 ؛عمى إرجاع الوجود إلى الفكر -ةعام-ـ(، وغيرىـ، والفمسفة المثالية تقوـ 3408ت)

 ويحيط بنا ىو ُروحي في أساسو، فالواقع الطبيعي   ،الذي نعيشو إذ إف الواقع الطبيعي  
ـ  و  ؛ظواىر لواقع ُروحيبؿ إنو ليس لو وجود مطمؽ،  لئلنساف  فالمظير الخارجي   مف ث

                                                           
 .115ـ، ص 2001ار المسيرة، ع ماف، األردف، محمد محمود الخوالدة: مقدمة في فمسفة التربية، د (3)
 .10ىػ، ص 3808، جدة، 3: فمسفة التربية اإلسبلمية، دار المنار، ط/ماجد عرساف الكيبلني   (2)
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، الروح ىو حقيقتو وجوىره، أي أف الروح أو العقؿ ىو العالـ الحقيقي   بؿليس حقيقتو، 
أشباح أو ظبلؿ لعالـ المثؿ، وىي ال وجود ليا إال  فيي أما األشياء في العالـ الطبيعي  

 .(3)ف عالـ المثؿ بمقدار إدراؾ العقؿ ليا واقترابيا م

 وقد اىتمت الفمسفة التربوية المثالية بالعموـ النظرية ذات الطابع العقمي  
، التي تساعد اإلنساف عمى تنمية ممكاتو العقمية والُخمقية، كالفمسفة، التحميمي  

النفس، وعدـ االنقياد وراء الشيوات،  ضبطتيدؼ إلى  ىيوالرياضيات، والمنطؽ، و 
لغرس الطاعة واالحتراـ وااللتزاـ  ؛حكـ في الحواس، وفرض األوامروكبت الرغبات، والت

 .(2)الصاـر بالنظاـ 

 الفمسفة التربوية الواقعية-ب

لمعمـ األوؿ "أرسطو" إلى ا الواقعي   ترجع النشأة األولى لمفكر الفمسفي  
المحسوس الماثؿ لمعياف لو وجود مستقؿ عف  رى أف الواقع المادي  يؽ.ـ(، و 122ت)

العقؿ والُمثؿ، وىذا الواقع ىو مصدر كؿ الحقائؽ التي تكوف كامنة في األشياء، وليست 
كانت لدينا فكرة عنو أـ ال، ووجود ىذا أسواء  ،كامنة في األفكار، والشيء موجود

ادة وتابعاف ليا، صة بو، والعقؿ ونشاطو نابعاف مف الممختالشيء مستقؿ عف الفكرة ال
وما العالـ الطبيعي الخارجي إال ما تدركو عقولنا بكؿ صوره، وىو عالـ التجربة البشرية 
الذي نعيشو بالتجربة والخبرات اليومية، وأشير فبلسفة الواقعية في العصر الحديث ىو 

" ) 3808ت" جوف لوؾ" )  . (1)( ـ3881تـ(، و" ديفيد ىيـو

                                                           
، أيضًا: أميرة حممي مطر: 80ـ، ص 3048محمد حساف: مقدمة في فمسفة التربية، د.ف، القاىرة،   (3)

 .34ـ، ص 3004الفمسفة اليونانية تاريخيا ومشكبلتيا، دار قباء، القاىرة، 
 .54المرجع السابؽ، ص  (2)
مسفة اليونانية، ص .، أيضًا: أميرة حممي مطر: الف332-330أحمد عمى الحاج: في فمسفة التربية، ص  (1)

213-218. 
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وقد حاولت الفمسفة الواقعية تنمية شخصية اإلنساف مف جميع جوانبيا: العقمية، 
تزويده مع والجسدية، والنفسية، واألخبلقية، واالجتماعية، واالقتصادية في كؿ متكامؿ، 

، وتعتمد طريقة التدريس في تمؾ بالمعارؼ التي يحتاجيا لمحياة في العالـ الطبيعي  
عمى المناقشة والحوار في نقؿ المعرفة باستخداـ التجريب،  الفمسفة التربوية الواقعية
 .(3)والمبلحظة، واالستقراء

 الفمسفة التربوية البرجماتية-جـ

وي" ىو مؤسس الفمسفة البرجماتية، وترى تمؾ الفمسفة يُيعد الفيمسوؼ "جوف د
نسانية في حالة تغير دائـ،  ويوحأف العالـ وما ي مف مظاىر طبيعية، واجتماعية، وا 

وصيرورة مستمرة، فكؿ شيء يتغير، وثقافتو تنمو وتتحوؿ مف صورة إلى أخرى، 
تنمو وتتحوؿ مف  ة المجتمعوثقاف واألحداث تأتي وتذىب، والكائنات الحية تولد وتموت،

إذ  ؛ال يوجد ثبات وجمود خارج نطاؽ الحركة والتغير والتقدـ مف ثـ  شكؿ إلى آخر، و 
 .(2)أضحى التغير حقيقة الكوف وجوىره

وترى الفمسفة التربوية البرجماتية أف المعرفة القبمية لئلنساف أو المعرفة السابقة 
لمفرد، وتفاعمو مع  عمى التجربة ال وجود ليا، ولكنيا نابعة مف الخبرة والنشاط الذاتي  

صر البيئة المحيطة بو، وسعيو مف أجؿ البقاء والعيش، والتغمب عمى المشاكؿ التي عنا
إذ إف المعرفة الحقة  ؛تواجيو، والمعرفة الحقة يجب أف تكوف أدائية، ووظيفتيا استمرارىا

ىي التي تساعدنا عمى إمكانية تطبيقيا والتغمب عمى مشكبلت الحياة وعمى تكييؼ 
رضاء حاجاتو، والمعرفة التي ال يمكف لخدمة أغ ؛البيئة وتطويعيا راض اإلنساف، وا 

استخداميا وتطبيقيا في الحياة الحاضرة والمستقبمة ال قيمة ليا، بما في ذلؾ المعرفة 

                                                           
 .335-338المرجع السابؽ، ص  (3)
، أيضًا: حساف محمد حساف: مقدمة في فمسفة التربية، ص 8-3جوف دوي: الديمقراطية والفمسفة، ص  (2)

 .334، أيضًا: أحمد عمى الحاج: في فمسفة التربية، ص 308
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أو التنبؤ بالمستقبؿ فبل  وحميا الماضية، فإذا لـ تساعدنا عمى فيـ  مشكبلت الحاضر
ميا مفروضة عمى مد مف قيـ عُ معنى ليا، كما أف القيـ ليس ليا وجود مستقؿ أو مست

نتيجة تفاعؿ الفرد مع البيئة  ؛أمور إنسانية تنبع مف صميـ الحياة بؿ إنيااإلنساف، 
والمجتمع، أي مف الخبرة والتجربة، ويتوقؼ صدؽ القيـ األخبلقية أو كذبيا عمى النتائج 

 .(3)أتي بالتجربة والعمؿتالعممية، وما نجنيو مف ثمار 

العبلقة بيف الفمسفة والتربية وثيقة؛ إذ إف التربية ليست إال وخبلصة القوؿ: إف 
 ُيع د وفي كثير مف األحياف فنتاج المذاىب الفمسفية، كما أف القائميف عمى أمر التربية 
 وي حديثًا.يمف الفبلسفة، كما ىو الحاؿ مع أفبلطوف قديمًا، وجوف د

لتي ُتعد مف وجية نظري وبعد بياف مفيـو الفمسفة التربوية، وأىـ نظرياتيا، ا
يـ مضموف الفمسفة التربوية عند "طو حسيف"، وأثر لف   ؛مقدمة ضرورية ال غنى عنيا

 تمؾ الفمسفة. فيعنده  االتجاه النقدي  

 الفمسفة التربوية لدى طو حسين -ثانياً 

 مف خبلؿ -مف وجية نظري –تتضح معالـ الفمسفة التربوية لدى "طو حسيف" 
ذلؾ الكـ اليائؿ مف المؤلفات، والمقاالت التي كتبيا " طو حسيف"، وأىـ ىذه المؤلفات: 

"، و" مستقبؿ الثقافة في مصر"، إذ إف الكتابيف معًا جاءا ليعبرا " في الشعر الجاىمي  
، ويجسداف رؤية لماىية الموقؼ الذي يحدد ىذا المسار، كما تتضح عف مسار فكري  

لتطبيؽ  كثيرةطريؽ ما قاـ بو " طو حسيف" نفسو مف محاوالت  تمؾ الفمسفة أيضًا عف
أستاذ في الجامعة، بوصفو حياتو العممية  فضبًل عف، مجتمعأفكاره التربوية في واقع ال

السيما توليو منصب وزارة المعارؼ و المناصب اإلدارية التي شغميا، باإلضافة 
 المصرية.

                                                           
 .323-330عمى الحاج: في فمسفة التربية، ص ، أيضًا: أحمد 4وي: الديمقراطية والفمسفة، ص يجوف د (3)
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 ةعمى ثبلث –مف وجية نظري  –وتقوـ الفمسفة التربوية لدى "طو حسيف" 
صبلح إال  أكميابالعقبلنية، كما أف التربية لف تؤتي  فكرىا أسس، وىي: تربية النفس وا 

كذلؾ البد مف إصبلح التعميـ، وقد تبنى طو حسيف في عرضو و بالديمقراطية، والحرية، 
 مف أجؿ اإلصبلح. ،ؾ األسس منيجًا نقدياً مت

صالح-1  بالعقالنية فكرىا تربية النفس وا 

إذ  ؛عميو فمسفتو التربوية قوـمنيج تبوصفيا تبنى " طو حسيف " العقبلنية 
يدعو ذلؾ المنيج عنده إلى تحرر العقؿ مف كؿ االفتراضات المسبقة، بؿ الشؾ في كؿ 

مف أجؿ الوصوؿ  ؛بغرض تمحيصيا ونقدىا ؛عد مف المسممات، والحقائؽ الثابتةما يُ 
ؿ، وأخذه إياه مقياسًا لمحقيقة في كؿ مناحي الحياة العممية، إلى اليقيف بعد تحكيـ العق

 والفمسفية، واألدبية، واألخبلقية، واالجتماعية.

والقاعدة األساسية ليذا المنيج عند " طو حسيف" ىي: أف يتحرر الباحث مف 
كؿ شيء كاف يعممو مف قبؿ، وأف يستقبؿ موضوع بحثو خالي الذىف مما قيؿ فيو خموًا 

 .(3)تى يتمتع فكر الباحث بالحركة العقمية الحرة كما يرى " طو حسيف" تامًا؛ ح

بغرض  ،وأرى أف العقبلنية المتمثمة في المنيج القائـ عمى إعماؿ العقؿ، والشؾ
-ـ3504) تالوصوؿ إلى اليقيف عند " طو حسيف " قد استعاره مف الفيمسوؼ ديكار 

إذ إف طو حسيف يرى أف منيج  ؛مف أجؿ تطبيقو عمى كؿ مناحي الحياة ؛ـ(3450
يمكف تطبيقو في  بؿ، قطليس مناسبًا لمعمـ، والفمسفة، واألدب ف الشؾ الديكارتي  

األخبلؽ، والحياة االجتماعية أيضًا، كما أف ىذا المنيج ليس حكرًا عمى الذيف يدرسوف 
 .(2)حتمي عمى الذيف يقرأوف أيضًا  إنوالعمـ، ويكتبوف فيو وحدىـ، بؿ 

                                                           
 . 21ـ، ص 3004، سوسة، تونس، 2، دار المعارؼ، ط/طو حسيف: في الشعر الجاىمي   (3)
 .24المصدر السابؽ، ص  (2)
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" طو حسيف " بالدعوى إلى إعماؿ العقؿ، وتبني مذىب الشؾ في  ولـ يكتؼ  
كؿ مناحي الحياة؛ بؿ حاوؿ أف يطبؽ ىذا المنيج بنفسو بالفعؿ، ال سيما في دراستو 

، وكانت حجتو في ذلؾ أف لممسألة وجيًا آخر ال يتناوؿ الفف عف الشعر الجاىمي  
إنو قد وجد  إذ ؛األدب، وتاريخ فنونوعف  يتناوؿ البحث العممي   بؿ، ، أو الشعري  الكتابي  

نفسو أماـ خياريف، إما أف يقبؿ في األدب وتاريخو كؿ ما قاؿ بو القدماء، فبل يتناولو 
فؽ " أبو عبيدة ، أو أصاب، ووُ " بالنقد إال بالقدر اليسير كأف نقوؿ: أخطأ " األصمعي  

" أو لـ يوفؽ، واىتدى الكسائي  ما أف يضع عمـ المتقدميف كمو أو ضؿ الطريؽ، وا 
موضع البحث أي ) الشؾ (، فبل يقبؿ شيئًا مما قاؿ بو القدماء في األدب وتاريخو إال 

 .(3)إلى اليقيف، فقد ينتيي إلى الرجحاف بعد بحث وتثبت، فإف لـ ينتو  

بيف  إف ىناؾ فرقاً إذ  ؛ويرى طو حسيف أف الفرؽ بيف الخياريف السابقيف عظيـ
اإليماف الذي يبعث عمى االطمئناف والرضا، والشؾ الذي يبعث عمى القمؽ 

 ترؾالمذىب األوؿ يو واالضطراب، وينتيي في كثير مف األحياف إلى اإلنكار والجحود، 
بل ينالو بتغيير، وال تبديؿ، وال يمسو في جممتو، وتفصيمو ف ،كؿ شيء كما تركو القدماء

                                                           
  ىو اإلماـ العبلمة الحافظ، حجة األدب، لساف العرب، أبو سعيد عبد الممؾ بف ُقريب بف عبد الممؾ بف عمى

، ولد سنة بضع وعشريف ومائة، وكاف موتو في سنة خمس أو اإلخباري   غوي  المُ  البصري   بف أصمع، األصمعي  
ؤوط، حقؽ ا، إشراؼ وتحقيؽ شعيب األرن30ست عشرة ومائتيف مف اليجرة.) الذىبي: سير أعبلـ النببلء، جػ/

 (.348-383ـ، ص 3042، بيروت، 3ىذا الجزء محمد نعيـ، مؤسسة الرسالة، ط/
 ىػ، وقد كاف 358لحافظ ذو الفنوف، أبو عبيد، القاسـ بف سبلـ بف عبد اهلل، كاف مولده سنة ىو اإلماـ ا

" غريب الحديث"، و" فضائؿ  :مؤدبًا صاحب نحو وعربية، وطمب لمحديث والفقو، ولو تصنيفات كثيرة منيا
، 30أعبلـ النببلء، ج/ : سيرىػ. )الذىبي  228القرآف"، والناسخ والمنسوخ"، وغيرىا، وقد كانت وفاتو نحو سنة 

  (.504-803ص 
   الممقب ىو اإلماـ، شيخ القراءة والعربية أبو الحسف عمى بف حمزة بف عبد اهلل بف بيمف بف فيروز األسدي ،

تصانيؼ منيا:  مف وحد في عمـ القرآف، لو عدةاألحدىـ في الغريب، و أو ، وىو أعمـ الناس بالنحو، و بالكسائي  
ىػ  380في القراءات، وكتاب النوادر الكبير، ومختصر في النحو، توفي نحو سنة  معاني القرآف، وكتاب

 (.318-312، ص 0)الذىبي: سير أعبلـ النببلء، جػ/
 .38، ص طو حسيف: في الشعر الجاىمي   (3)
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الثاني، فإنو يقمب العمـ القديـ رأسًا عمى عقب؛ إذ إنو يعمؿ  إال مسًا رقيقًا، أما المذىب
 (3)بيدؼ الوصوؿ إلى اليقيف ؛منيج الشؾ فيو

والمتمثمة في ضرورة إخضاع  ،وأرى أف ىذه الدعوى التي أطمقيا طو حسيف
كؿ ما يصؿ إلينا مف كتابات القدماء لمعقؿ، وعدـ االستسبلـ لسمطاف الماضي عمى 

 ، ومنيـ عمى سبيؿ المثاؿ:لمنا العربي  امف المفكريف في ع كثيرقد تمقفيا ال ،الحاضر
أف مف أىـ المعوقات التي يجب التنبو إلييا في قراءتنا  الذي يرى زكي نجيب محمود
أف يكوف لمسمؼ سمطة مطمقة عمينا، فنجعؿ لمماضي قداسة وعصمة كتابات القدماء 

التي يفرضيا الموتى عمى األحياء. فنميؿ إلى  ة السيطرة الكاممةنزلمف الخطأ تكوف بم
عادتو،  دوف أف نضيؼ ما يعبر عف وجودنا وفكرنا مف الدوراف فيما قالو السمؼ وا 

فقد يجد اإلنساف نفسو حياؿ فكرة أو عبارة قاليا رجؿ قضى منذ زمف، لكنو ؛ (2)نحف
أنو مف المتعذر  حينئذترؾ وراءه شيرة وسمعة تمؤل النفوس بالرىبة، ويجد ىذا اإلنساف 

عميو النجاة مف سحر ىذه الرىبة، وأف أيسر السبؿ وآمنيا مف الزلؿ ىو أف يتقبؿ كؿ ما 
قد تركو لو سمفو ذاؾ ذو الشيرة والسمعة، وقد يتحوؿ األمر بعد ذلؾ عند ىذا اإلنساف 

 حينئذف ،يوىمو بأف ذلؾ القديـ معصوـ مف الخطأ ،مف إعجاب بالقديـ إلى تقديس لو
الحجب الكثيفة بيف اإلنساف وبيف ما قد جاءت بو األياـ مف تطورات في العمـ تنسدؿ 
 .(1)والمعرفة

ولما كاف الحاؿ كذلؾ فقد اختار طو حسيف أف يسمؾ سبيؿ المذىب الثاني 
عماؿ العقؿ في كؿ ما يصؿ إلينا مف كتابات القدماء؛ إذ يقوؿ: "  القائـ عمى الشؾ وا 

، وألححت في الشؾ، أو قؿ ألح قيمة الشعر الجاىمي  إف أوؿ شيء ىو أني شككت في 
                                                           

 .35المصدر السابؽ، ص (3)
، أيضًا المؤلؼ: 53، ص ـ3001، القاىرة 0/، دار الشروؽ، طزكي نجيب محمود: تجديد الفكر العربي   (2)  

 . 234ـ، ص 3041قصة عقؿ، دار الشروؽ، القاىرة، 
عند زكي نجيب  ، أيضًا فاطمة إسماعيؿ: التفكير الفمسفي  51زكي نجيب محمود: تجديد الفكر العربي، ص  (1)

  .251ـ، ص 2031محمود، منيج وتطبيقو، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 
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عمي  الشؾ، فأخذت أبحث وأفكر وأقرأ وأتدبر، حتى انتيى بي ىذا كمو إلى شيء إف لـ 
 .(3)يكف يقينًا فيو قريب مف اليقيف"

وجدير بالذكر أف طو حسيف لـ يكف أوؿ مف لفت األنظار إلى أىمية تبني 
؛ بؿ سبقو إلى ذلؾ كثير مف ي العالـ اإلسبلمي  لمفكر ف اً منيجبوصفيا العقبلنية 

، إذ إف أحد أىـ األفكار الرئيسة الفبلسفة المسمميف، ومنيـ عمى سبيؿ المثؿ: الغزالي  
، واالبتعاد عف التقميد تتمثؿ في تأكيده المستمر ضرورة االستقبلؿ العقمي   لفمسفة الغزالي  

أف يوجو نصيحة لطالب الحؽ: " فجانب ما أراد حينيقوؿ  لذلؾ نجد الغزالي   ؛(2)األعمى
لتكوف صاحب مذىب، وال تكف في  ؛االلتفات إلى المذاىب، واطمب الحؽ بطريؽ النظر

ثؿ قائدؾ ينادوف عميؾ بأنو صورة أعمى تقمد قائدًا يرشدؾ إلى الطريؽ، وحولؾ ألؼ م  
ال أىمكؾ وأضمؾ عف سواء السبيؿ. وستعمـ في عاقبة أمرؾ ظمـ قائدؾ، فبل خبلص إ

في االستقبلؿ...، ولو لـ يكف في مجاري ىذه الكممات إال ما يشككؾ في اعتقادؾ 
إذ الشكوؾ ىي الموصمة لمحؽ، فمف لـ  ؛لتنتدب لمطمب، فناىيؾ بو نفعاً  ؛الموروث

 .(1)يشؾ لـ ينظر، ومف لـ ينظر، لـ يبصر، ومف لـ يبصر بقي في العمى والضبلؿ"

باتباع منيج الشؾ  بالشعر الجاىمي   وقد قاـ طو حسيف في دراستو المختصة
إذ نجده يتساءؿ: ىؿ  ؛حتى يصؿ إلى اليقيف، فشؾ في كؿ ما يتعمؽ بالشعر الجاىمي  

ذا كاف ىناؾ شعر جاىمي فما السبيؿ إلى معرفتو؟ وما ىناؾ شعر جاىمي    بالفعؿ؟ وا 
ـ    . (8)يمتاز عف غيره؟ ىذا الشعر؟ وما مقداره؟ وب

، يفترض إجابات ىذه األسئمة بمنيج عقبلني  وقد أخذ طو حسيف يبحث عف 
إذ إف اتباع منيج الشؾ  ؛عمى مف يستعممو عدـ التعجؿ في الوصوؿ إلى اإلجابة

                                                           
 .30، ص لشعر الجاىمي  طو حسيف: في ا (3)
 .40ـ، ص 3004وديكارت، دار المعارؼ، القاىرة،  بيف الغزالي   محمود حمدي زقزوؽ: المنيج الفمسفي   (2)
 .800ـ، ص 3048، دار المعارؼ، القاىرة، 3: ميزاف العمؿ، تحقيؽ سميماف دنيا، ط/الغزالي   (1)
 .38، صطو حسيف: في الشعر الجاىمي   (8)
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لذا  ؛إذ فيو الكثير مف العقبات التي ال تحصى ؛ليس سيبلً  -مف وجية نظره-الديكارتي  
ريث، تناة، و يجب عمى مف يتخذ ىذا المنيج سبيبًل إلدراؾ الحقيقة أال يمضي إال في أ

إذ إف الباحث الذي يتخذ مف العقؿ مقياسًا  ؛ىما إلى البطء أقرب منيما إلى السرعةو 
لمحقيقة ال يأخذ نفسو باإليماف وال االطمئناف، ألنو لـ يرزؽ ىذا اإليماف واالطمئناف، 

وفي القمؽ واالضطراب رضا، فيو ال يطمئف  ،فقد خمؽ اهلل لو عقبًل يجد مف الشؾ لذة
 .(3)يمقاه بالتحفظ والشؾ بؿقاؿ بو القدماء، إلى ما 

 ولما كاف الحاؿ كذلؾ فإنني أرى أف طو حسيف لـ يتأثر بمنيج ديكارت العقمي  
و، ويدؿ عمى ذلؾ، التشابو الكبير بيف نفس، بؿ إنو تأثر أيضًا بشخص ديكارت قطف

إذ نجد ديكارت يقوؿ عف نفسو: " أعترؼ بأني ولدت  ؛شخصية كؿ منيما في البحث
وفي نفسي نزعة عقمية تجعمني أجد المذة القصوى في اكتشاؼ الحجج بنفسي، ال في 

، فكنت كمما صادفني كتاب يمني القارئ باكتشافات جديدة، كنت ياإلصغاء لحجج غير 
عتماد عمى فطنتي أحاوؿ النظر فيما إذا كاف باستطاعتي الوصوؿ إلى نتائج مماثمة باال
راءة الكتب، وكثيرًا قالطبيعية، وكنت ال أفوت عمى نفسي تمؾ المذة البريئة بالتعجؿ في 

ما وفقت في ىذه المحاولة، حتى أدركت أني توصمت إلى الحقيقة، ال كما ىو عند 
سائر الناس، بواسطة بحوث مضطربة ال جدوى منيا، تعتمد عمى الصدؼ أكثر مف 

 .(2)ج"اعتمادىا عمى مني

، قد وقد أدرؾ طو حسيف أف استعماؿ العقبلنية، وتبني منيج الشؾ الديكارتي  
ينتيي إلى قمب العمـ القديـ رأسًا عمى عقب، وىذا ىو الذي انتيى إليو بالفعؿ بعد 

، إذ يرى أف "الكثرة المطمقة مما نسميو شعرًا جاىميًا الشعر الجاىمي  ب ةالمتعمقدراستو 
منحولة بعد ظيور اإلسبلـ، فيي إسبلمية تمثؿ  بؿ إنياشيء،  ليست مف الجاىمية في

                                                           
 .24السابؽ، ص المصدر  (3)
أيضًا:  ،88ـ، ص 2003ديكارت: قواعد توجيو الفكر، ترجمة سفياف سعد اهلل، دار سراس لمنشر، تونس،  (2)

 .384-388ـ، ص 3044، مصر، 2: ديكارت، دار المعارؼ، ط/نجيب بمدي  
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الصحيح قميؿ جدًا، وال يمثؿ شيئًا،  ف ما بقي مف الشعر الجاىمي  ا  حياة الجاىميف...، و 
االعتماد عميو في استخراج الصورة األدبية الصحيحة  نبغيوال يدؿ عمى شيء، وال ي

 .(3)"ليذا العصر الجاىمي  

النتيجة التي انتيى إلييا طو حسيف في دراستو عف الشعر وال شؾ عندي أف 
جعمتو يتعرض ليجوـ شرس، ونقد الذع صدر في معظمو مف عمماء ومفكري  الجاىمي  

العقبلنية مذىبًا ليـ، بؿ استسمموا آلراء السابقيف مف  فعصره التقميدييف الذيف ال يتبنو 
لذلؾ  ؛لتي انتيى إلييا أسبلفيـا نفسيا دوف نقد أو تمحيص ليا، وانتيوا إلى النتائج

وا مف التأثر بالقديـ، ويخمصوا أنفسيـ أطالب طو حسيف مف الذيف ال يستطيعوف أف يبر 
مف أغبلؿ العواطؼ واألىواء حيف يقرأوف العمـ، أو يكتبوف فيو أال يقرأوا ىذه الدراسة 

نوا أحرارًا حقًا مف ، إذ إنيا لف تفيدىـ قراءتيا، إال إذا كاالتي يعدىا عف الشعر الجاىمي  
 .(2)سمطة القديـ، والتأثر بالعواطؼ واألىواء

عد المتحرر الذي اعتمد عميو طو حسيف يُ  أف ىذا المنيج الفكري  في وال شؾ 
 تمؾ الوجيةيرى أف  إذ ؛ىو الوجو اآلخر لمعقبلنية، ويؤكد الدكتور فؤاد ذكريا ذلؾ

لمعقبلنية عند طو حسيف ىي التي دافع عنيا دفاعًا مباشرًا في دراستو عف الشعر 
إذ  ؛الجاىمي، ودفاعًا غير مباشر يتمثؿ في نوع النماذج التي اختارىا موضوعًا لدراستو

إف اىتمامو بأبي العبلء، وابف خمدوف، والخوارج، وديكارت، يدؿ عمى التزاـ أصيؿ 
 .(1)بعقبلنية التفكير

ولذلؾ لـ تكف األفكار الديكارتية التي عرفيا طو حسيف في فرنسا بعيدة عف 
الذي عرفو طو حسيف مف كتب الجاحظ الذي كاف لو مكانة خاصة  التراث االعتزالي  

                                                           
 .30، ص طو حسيف في الشعر الجاىمي   (3)
 .24المصدر السابؽ، ص  (2)
، لبناف، مارس 1النيضة الفكرية عند طو حسيف، مقالة منشورة في مجمة اآلداب، العدد فؤاد ذكريا: قيـ  (1)

 .30ـ، ص 3088
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ي وعيو بتراثو، فقد كاف الجاحظ يؤمف بالشؾ سبيبًل إلى اليقيف عمى طريقة أستاذه ف
ؿ: لـ يكف يقيف قط حتى كاف قبمو شؾ، ولـ ينقؿ اـ الذي كاف يقو ظ  الن   اريإبراىيـ الس

 .(3)أحد مف اعتقاد إلى اعتقاد غيره حتى يكوف بينيما حاؿ شؾ

ومف وجية نظري أرى أننا قد نتفؽ أو نختمؼ مع النتائج التي توصؿ إلييا طو 
، ولكف بطبيعة الحاؿ ليس ىناؾ الشعر الجاىمي  عف  ال سيما في دراستوو  ،حسيف

يصمح لمتطبيؽ في كؿ مناحي  بوصفو منيجاً اختبلؼ بيننا حوؿ أىمية العقبلنية 
لما لو مف قيمة كبيرة دافعة  ؛الحياة: العممية، والفمسفية، واألدبية، والفنية، واالجتماعية

تفؽ مع أذلؾ ل ؛إلى تحرير العقؿ مف سمطة األىواء، والتأثر بالعواطؼ، واآلراء السابقة
عاـ في كؿ مناحي الحياة،  بوصفيا منيجاً طو حسيف في ضرورة استعماؿ العقبلنية 

إف العقبلنية بما تفرضو عمى العقؿ مف شؾ، ونقد،  إذ ؛لمتربية اً أسموببوصفيا و 
عدـ الخضوع لسمطة القدماء، بيدؼ الوصوؿ إلى الحقيقة، واليقيف، مع وتمحيص، 

طو حسيف  فمسفةو  ،الفمسفة التربوية عامة اتكز عمييأحد أىـ األسس التي تر  وىذا
 خاصة.

 ي  لمنيج العقبلنافكر طو حسيف وممارستو  إن "حسيف عمى  "ويرى الدكتور 
فقد أراد  ؛، إنما يشكؿ إرثًا ال غنى عنو لكؿ التيارات الفكرية العربية المعاصرةي  التنوير 

وتاريخو لقوانيف  ي  بالتراث العالمي، وأف ُيخضع األدب العرب يأف يدمج التراث العرب
مطابؽ لواقعو بمختمؼ  ي، كما سعى إلى فتح حوار مؤسس عمى وعالمنيج العقمي  

                                                           
فكر طو حسيف" النسخة اإللكترونية مف جريدة األىراـ، بتاريخ لجابر عصفور: مقالة بعنواف " رؤى نقدية  (3)

 متاح في  84302العدد  381السنة  2034نوفمبر  34
m.org.eg/daily/News/202833/4/680288/%D9%82%D8%B6%D8%https://gate.ahra

-A7%D9%8A%D8%A7
%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%B1%D8%A4%D9%89%D9

-%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%83%D8%B1
%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86.aspx-%D8%B7%D9%87. 

https://gate.ahram.org.eg/daily/News/202833/4/680288/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%B1%D8%A4%D9%89%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%B7%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86.aspx
https://gate.ahram.org.eg/daily/News/202833/4/680288/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%B1%D8%A4%D9%89%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%B7%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86.aspx
https://gate.ahram.org.eg/daily/News/202833/4/680288/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%B1%D8%A4%D9%89%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%B7%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86.aspx
https://gate.ahram.org.eg/daily/News/202833/4/680288/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%B1%D8%A4%D9%89%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%B7%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86.aspx
https://gate.ahram.org.eg/daily/News/202833/4/680288/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%B1%D8%A4%D9%89%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%B7%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86.aspx
https://gate.ahram.org.eg/daily/News/202833/4/680288/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%B1%D8%A4%D9%89%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%B7%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86.aspx
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تياراتو الفكرية، مستيدًفا الوصوؿ إلى ديمقراطية تعددية في مجاالت التعميـ والفكر، 
حياء المجتمع المدني   أف  ي  أدرؾ عميد األدب العرب إذ ،مدافًعا عف حقوؽ اإلنساف، وا 

أو ىكذا  -ي  حياتنا ىو مطمب ضرور  يمناح ؿفي ك العممي   ي  قماصطناع المنيج الع
حالة  يلتتمكف المجتمعات العربية مف تخط ؛ي  لكؿ تيارات الفكر العرب -يجب أف يكوف

  .(3)التخمؼ المتمثمة في الفقر والجيؿ والمرض، واستشراؼ مستقبؿ أفضؿ

ذا كانت العقبلنية أحد أىـ األسس التي تقوـ عمييا الفمسفة التربوية عند طو  وا 
 فإنو يرى أف الحرية والديمقراطية تعد األساس الثاني ليا. ؛حسيف

 التربية لن تؤتي ثمارىا إال بالديمقراطية والحرية -2

يؤمف طو حسيف بأف أي فمسفة تربوية يجب أف تقوـ عمى أساس مف 
قادر و ذ إف تربية شباب قادر عمى حماية أرض وثروات الوطف، إ ؛والحرية الديمقراطية

تـ إال في وجود الحرية، تمؾ الحرية التي ال تعمى صنع الحضارة، وتحقيؽ التقدـ ال 
ف نصت عمييا دساتير الدوؿ -يكتمؿ وجودىا إذ إنيما األساس  ؛إال بالثقافة والعمـ -وا 

جدي الحرية نفعًا، وال تغني تُ مـ ال الذي تقوـ عميو أي حضارة، ومف غير الثقافة والع
 .(2)عنيا شيئًا، وال تعصميا مف أف تعتدي عمييا الدوؿ األخرى

ونبلحظ أف الربط بيف تحقيؽ التربية المرجوة والديمقراطية والحرية كاف حاضرًا 
مف مفكري اإلسبلـ في العصر الحديث والمعاصر، فعمى سبيؿ المثاؿ: نجد  كثيرلدى ال

إذا كانت التربية تنمي االستعداد يرى أنو الذي ـ( 3001)ت  عبد الرحمف الكواكبي  
الفطري  لدى اإلنساف لمخير أو الشر، فإف االستعداد لقبوؿ التربية نفسيا ال يكوف إال في 

                                                           
 32نواف" النزعة النقدية عند طو حسيف" بتاريخ حسيف عمى: مقالة منشورة عمى شبكة اإلنترنت بع (3)

 albawabhnews.com/writer/478 ـ متاحة في:2020فبراير
 .35ـ، ص 3004، القاىرة، 2طو حسيف: مستقبؿ الثقافة في مصر، دار المعارؼ، ط/ (2)
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التي يسودىا االستبداد فيي أبعد ما تكوف عف قبوؿ  المجتمعات الحرة، أما المجتمعات
 .(3)التربية

وحجػػػػة الكػػػػواكبي  فػػػػي ذلػػػػؾ أف فػػػػي المجتمعػػػػات المسػػػػتبدة يضػػػػطر النػػػػاس إلػػػػى 
ماتػػػػة  لػػػػى مراغمػػػػة الحػػػػس، وا  اسػػػػتباحة الكػػػػذب والتحايػػػػؿ، والخػػػػداع، والنفػػػػاؽ، والتػػػػذلؿ، وا 

سػتبداد المشػؤـو كمػػا الػنفس، ونبػذ الجػد، وتػػرؾ العمػؿ ...؛ وينػتج عػػف ذلػؾ مػا يسػػمى اال
يطمؽ عميو الكواكبي  الذي يتولى بطبعو تربية الناس عمى ىذه الخصاؿ الممعونة؛ وعميو 
يرى اآلباء أف تعبيـ في تربية األبناء التربيػة األولػى عمػى غيػر ذلػؾ البػد مػف أف يػذىب 

 .(2)عبثًا تحت أرجؿ تربية االستبداد

أما االستبداد  يا الطيبة إال مع الحرية؛أكمفالكواكبي  إًذا يرى أف التربية ال تؤتي 
   فإنو يجعؿ التربية كالنبت الشيطاني  ال يأتي إال بكؿ قبيح وشرير.

إال  -مف وجية نظر طو حسيف والتي أتفؽ معيا –وال تتحقؽ الحرية 
، إذ إف تمؾ الحرية ىي وحدىا القادرة ، واألدبي  ، والفني  ، والعممي  باالستقبلؿ السياسي  

أرضو، وثرواتو، وأيضًا عف طريؽ ىذه و شباب قادر عمى حماية الوطف،  عمى بناء
، الذي يغرس في نفوس الشباب أنيـ أنداد لنظرائيـ الحرية يتحقؽ االستقبلؿ النفسي  
ال يقموف عنيـ في شيء، وبذلؾ تتحقؽ الحرية فيـ  ؛األوربييف الذيف سبقوىـ إلى التقدـ

بناء مع والخارجية وقواميا االستقبلؿ الصحيح،  ،الداخمية وقواميا النظاـ الديمقراطي  
ىما القوة التي تحمي ىذا و التعميـ عمى أساس متيف، واألخذ بأسباب الحضارة األوربية 

 .(1)االستقبلؿ

لبناء الفرد والمجتمع،  اً أساسبوصفيا  وقد أدرؾ طو حسيف أىمية وجود الحرية
بدليؿ أنو كاف يتحسر عمييا عند استشعاره بنقصيا أو فقدانيا إذ يقوؿ: " كنا في تمؾ 

                                                           
(3)  :  .04ص القاىرة،طبائع االستبداد ومصارع االستعباد، الييئة المصرية العامة لمكتاب، الكواكبي 
 .04المصدر السابؽ، ص (2)
 .82-83، ص طو حسيف: مستقبؿ الثقافة في مصر (1)
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العيود أحرارًا نفكر ونقوؿ كما نريد أف نفكر ونقوؿ، كنا نمقي ألوانًا مف المقاومة، فبل 
معانًا فييا، وكنا ننظر إلى الجياد في سب يؿ الرأي وحرية تزيدنا إال طموحًا إلى الحرية وا 

 .(3)الرأي عمى أنو حاجة مف حاجات الحياة، وضرورة مف ضرورات الوجود الحر"

أف الديمقراطية ال تتفؽ مع الجيؿ، مف طو حسيف  راهيأتفؽ في الرأي مع ما و 
ال  ال كانت قائمة عمى الكذب والخداع، وكذلؾ الحياة النيابية ال تتفؽ مع الجيؿ، وا  وا 

لذلؾ يقوؿ طو حسيف: إف الذيف يريدوف أف تصير أمور الشعب كانت عبثًا وتضميبًل؛ 
إلى الشعب يريدوف بطبيعة الحاؿ أف يثقؼ الشعب حتى يرشد، وحتى يأخذ أموره بحـز 
وقوة، ويصرفيا عف فيـ وبصيرة، وحتى يصبح بمأمف عف تضميؿ المضمميف لو، وتغفؿ 

دع، وال يدفع إلى الشر كمما المتغفميف إياه، وال يستجيب لكؿ ناعؽ، وال ينخدع لكؿ مخا
رضاء شيوات  ؛أريد دفعو إلى الشر، وال يتخذ أداة لتحقيؽ أغراض الطامعيف، وا 

الساسة، الذيف كثيرًا ما يتخذوف الشعب الجاىؿ الغافؿ مطية إلى كثير مف الجرائـ 
 .(2)واآلثاـ

ويرى طو حسيف أف الشعب ىو سيد نفسو، وىو مصدر السمطات جميعًا، لذلؾ 
بغي لمقانوف أف يفرؽ بيف أبناء الشعب، وأف يتيح لبعضيـ مف أسباب الرقي ال ين

نو لمف العبث  ووسائؿ االمتياز والطموح إلى الكماؿ ما يحظره عمى بعضيـ اآلخر، وا 
أف يقاؿ: إف الشعب مصدر السمطات، وأف يظف أف ىذا الكبلـ يدؿ عمى شيء في بمد 

 .(1)فيو كثرة جاىمة غافمة، وقمة ذكية مثقفة

أف اىتماـ طو  -والذي أتفؽ معو في الرأي – ويرى الدكتور كماؿ حامد مغيث
، ، وفمسفة أرسطوحسيف بالديمقراطية وبالدستور، يرجع إلى تأثره بالديمقراطية اليونانية

                                                           
 .8-4طو حسيف: مف بعيد، نشرة الشركة العربية لمطباعة والنشر، القاىرة، مف دوف تاريخ، ص  (3)
 .01طو حسيف: مستقبؿ الثقافة في مصر، ص  (2)
 .08-01المصدر السابؽ، ص  (1)
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، ولذلؾ ال االستبدادي   واعتبار الدولة المثالية ىي الدولة التي تقوـ عمى الحكـ الدستوري  
في  تحقيؽ النظاـ الذي آمف بو، وىو نظاـ الحكـ الديمقراطي  اتجيت دعوتو إلى 

كانت الحياة العامة في أثينا متأثرة بالنظاـ الديمقراطي  إذالدستور، وال سيما في أثينا؛ 
 .(3)الذي يقوي مف حرية الفرد

وقد بيف طو حسيف مثالب حكـ األقمية المطمؽ مف خبلؿ الترجمة التي قاـ بيا 
إذ يقوؿ: كاف نظاـ  ؛نييف(يأرسطو السياسية وىو كتاب ) نظاـ األثلكتاب مف أىـ كتب 

الحكـ في ذلؾ الوقت نظاـ األقمية المطمقة، وكاف مكاف الفقراء مف األغنياء ىو مكاف 
إذ كانت األرض كميا بيد طائفة قميمة مف الناس، وكاف الزراع إذا قصروا  ؛الخادـ الذليؿ

خاضعًا لمقير  المديفإذ كاف  ؛ىـ وأطفاليـ فقد يباعو عف دفع ما يجب عمييـ فإنيـ 
، وبقى األمر عمى ذلؾ إلى عصر " سولوف" أوؿ رئيس لمحزب الديمقراطي، إذ البدني  

إنو أحدث نظاـ االقتراع الختيار عماؿ الحكومة، وشرع قوانيف جديدة تمغي حؽ الدائف 
 .(2)مف إخضاع المديف ألنواع القير البدني

لمحياة ولمتربية،  اً أساسبوصفيا وأرى أف إيماف طو حسف بالديمقراطية والحرية 
، بؿ يضاؼ إليو كذلؾ تأثره بالفترة التي عاشيا قطف ليس راجعًا إلى تأثره بالنظاـ األثيني  

في فرنسا أثناء دراستو ىناؾ، وما أطمع عميو مف أفكار ذات صمة بالحرية 
 .نفسيالثورة الفرنسية والديمقراطية، النابعة مف قيـ ا

ذا كانت الديمقراطية عند طو حسيف ركن لمدولة الحديثة، فإف التعميـ  اً أساسي اً وا 
مف أركاف الحياة الديمقراطية الصحيحة، بؿ أكثر مف ذلؾ، ىو  ىو ركف أساسي   األولي  

ميما يكف نظاـ الحكـ الذي تخضع لو،  نفسيامف أركاف الحياة االجتماعية  ركف أساسي  
                                                           

الفكر  -الحرية األكاديمية -العدالة االجتماعية الديمقراطية -مغيث: طو حسيف مصادره الفكريةكماؿ حامد  (3)
ـ، ص 3008، القاىرة، 3اليوية الثقافية، مركز الدراسات والمعمومات القانونية لحقوؽ اإلنساف، ط/ -التربوي

42. 
 .50-88ـ، ص 3024نييف ألرسطو، دار المعارؼ، مصر، يطو حسيف: ترجمة كتاب نظاـ األث (2)
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الصحيح يجب أف يكفؿ ألبناء الشعب جميعًا: الحياة، والحرية،  لنظاـ الديمقراطي  فا
 .(3)والسمـ

 الحياة  -أ

يرى طو حسيف أف الحياة التي يجب أف تكفميا الديمقراطية لمناس، إنما ىي 
إذ يجب أف  ؛الحياة القابمة لمتطور والرقي مف ناحيتيا المادية، ومف ناحيتيا المعنوية

قراطية لمناس ما يقيـ أودىـ، ويعصميـ مف عادة الجوع، كما يجب أف تضمف الديم
ويتجاوزوا ما يقيـ األود إلى ما يتيح  ،تضمف ليـ مع ذلؾ القدرة عمى أف يصمحوا أمرىـ

االستمتاع بما أباح اهلل لمناس مف لذة ونعيـ في ىذه الحياة، وال يكوف ذلؾ إال عف 
طريؽ التعميـ الذي يمكف الفرد مف أف يعرؼ نفسو، وبيئتو الطبيعية والوطنية 

حيط بو مف واإلنسانية، وأف يتزيد مف ىذه المعرفة، وأف يبلئـ بيف حاجتو وطاقتو وما ي
 .(2)البيئات والظروؼ

 

 الحرية-ب

فة أف تضمف لؤلفراد الحرية كما يرى طو حسيف أنو إذا كانت الديمقراطية مك م  
إذ إف  ؛ضمنت ليـ الحياة، فإف الحرية ال تستقيـ مع الجيؿ، وال تعايش الغفمة والغباء

الدعامة الصحيحة لمحرية الصحيحة إنما ىي التعميـ الذي يشعر الفرد بواجبو وحقو، 
، ويكوف ىناؾ والجماعي   التعميـ يزيد حالة الوعي الذاتي  ف ؛وواجبات نظرائو وحقوقيـ

ف عمى احتراـ يبيف أفراده، ىذا الشعور يجعؿ األفراد حريص شعورًا بالتضامف االجتماعي  
 .(1)ىـ حقوقو عمييـؤ عمييـ، ويحتـر نظراحقوؽ نظرائيـ 

                                                           
 .45طو حسيف: مستقبؿ الثقافة في مصر، ص  (3)
 .44-45المصدر السابؽ،  (2)
 .48المصدر السابؽ، ص  ،طو حسيف (1)
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الديمقراطية والحرية إذًا ىما مف أسس الفمسفة التربوية عند طو حسيف، وجدير ف
بالذكر أف الديمقراطية والحرية وجياف لعممة واحدة، إذ إف الحرية ال تمارس إال في 

قد أوضح طو وجود الديمقراطية، كما أف الديمقراطية ال تمارس إال في وجود الحرية، و 
 ؛حسيف تمؾ العبلقة الوثيقة بيف الديمقراطية والحرية في كثير مف مؤلفاتو، إما صراحة

إذ يصر في أكثر مف مناسبة عمى أف الدستور قد كفؿ الديمقراطية والحرية، ونص 
ما ضمنًا عف طريؽمعميي عمى مزايا كؿ مف الديمقراطية  هديتأك ا ضمف نصوصو، وا 

 ـ والرقي والتقدـ.مف أجؿ التعم ؛والحرية

 السمم-جـ

فة أف تضمف لمناس السمـ، بأف تحمييـ مف أف يعدو الديمقراطية كذلؾ مك م  
، وىذا و عمييـ األجنبي  دبعضيـ عمى بعض في داخؿ وطنيـ، وأف تحمييـ مف أف يع

إذ إف الرجؿ الذي ال حظ لو مف الحرية  ؛السمـ ال يوجد إال بوجود المواطنيف األحرار
نما  ىو عاجز بطبعو عف إيجاد السمـ وحمايتو، بؿ عاجز بطبعو عف تصور السمـ، وا 
ىو قادر عمى أف يعيش ذليبًل، وعمى أف يكوف عاديًا باغيًا إف أتيحت لو فرصة البغي 

 .(3)والعدواف

كفؿ لمناس وينتيي طو حسيف مف ذلؾ إلى أف الديمقراطية لف تستطيع أف ت
حياة وال حرية وال سممًا، إال إذا كفمت ليـ تعميمًا يتيح ليـ الحياة ويبيح ليـ الحرية، 
ويمكنيـ مف السمـ، وكذلؾ يجب عمى الدولة الديمقراطية تعميـ التعميـ األولي، وأخذ 

 ممزمة أف تنشر التعميـ األولي  إذ إف الدولة الديمقراطية  ؛الناس جميعًا بو طوعًا وكرىاً 
 -:(2)وذلؾ لعدة أغراض منيا

                                                           
 .48المصدر السابؽ، ص  (3)
 .40-44المصدر السابؽ، ص  (2)
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ليستطيع  ؛ُيعد أيسر وسيمة يجب أف تكوف في يد الفرد ىذا التعميـ األولي  -3
 أف يعيش.

 ؛ُيعد أيسر وسيمة يجب أف تكوف في يد الدولة نفسيا ىذا التعميـ األولي  -2
شعار األمة حقيا في الوجود المستقؿ الحر، وواجبيا لمدفاع  لتكويف الوحدة الوطنية، وا 

 عف ىذا الوجود.

لتمكيف األمة مف  ؛ىو الوسيمة الوحيدة في يد الدولة ىذا التعميـ األولي  -1
أف تنقمو  جباليسير الذي ي ألنيا بيذا تضمف وحدة التراث الوطني   ؛البقاء واالستمرار

 ف جيؿ إلى جيؿ، وأف يشترؾ في تمقفو ونقمو األفراد جميعًا في كؿ جيؿ.األجياؿ م

الذي يمكف الفرد مف أف يعرؼ نفسو  ويرى طو حسيف أف ىذا التعميـ األولي  
وبيئتو الطبيعية والوطنية، يجب أف يبلئـ بيف حاجاتو وبيف ىذه البيئة الطبيعية 

قرأ، ويكتب، ويحسب، وبعد ذلؾ ال إذ إف الفرد محتاج قبؿ كؿ شيء إلى أف ي ؛والوطنية
 .(3)أف يتعمـ مبادئ المغة، والتاريخ، والجغرافيا، والتربية البدنية، واألخبلؽ، والديفمف بد 

أف يتعمـ أفراد كؿ أمة لغة وطنيـ حتى يتمكف أفرادىا مف أف يفيـ  مف إذ البد
جاتو بأيسر حا ،، ويفضي بعضـ إلى بعض بذات نفسو ودخيمة ضميرهاً بعضيـ بعض

وأعسرىا، كذلؾ البد أف يعرؼ األفراد حاؿ األمة وحاضرىا ونظميا القائمة مف 
كذلؾ يجب أف يعرؼ و تاريخيا، حتى يشعر بآماليا، ويتصور مستقبميا عمى وجو ما، 

، حتى يستطيع حمايتيا ضد أي عدواف، كما أف الدولة ليست وحدودىا جغرافية األمة
 اً مكان أف يكوف التعميـ األولي  مف بؿ البد  ،قطمسئولة عف تكويف عقؿ الصبي وقمبو ف

لمتربية البدنية يضمف لؤلمة تكويف أجياؿ صحيحة األجساـ والعقوؿ معًا، أما  اً ممتاز 
الديف فإف طو حسيف يرى أف الدولة إف رأت إقامة التعميـ عمى فكرة المدنية الخالصة، 

                                                           
 .40-44المصدر السابؽ، ص  (3)
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ف رأت تركت أمر الديف إلى األسرة، ولـ تقـ في سبيؿ تعميمو ال مصاعب والعقبات، وا 
إقامتو عمى فكرة المدنية الدينية، قسمت ليذا التعميـ الديني مكانو مف ىذا البرنامج 

التعميمي  
(3). 

ذا كاف التعميـ األولي   مف أركاف الديمقراطية تمكف الفرد مف  اً أساسي اً ركن وا 
األفراد كؿ ما  معرفة نفسو ووطنو وبيئتو المحيطة بو، فبل يمكف لمديمقراطية أف تمنح

يحتاجوف إليو أو يقدروف عميو مف ىذه الوسيمة، ولكف الشيء الذي ال شؾ فيو أف 
الديمقراطية ممزمة أف تمنح األفراد حظًا يسيرًا مف ىذه الوسيمة ال سبيؿ إلى العيش مف 

 .(2)دونو في أي بيئة متحضرة

يـ، إذ ويرى طو حسيف أنو يجب عمى الشعب أف يتعمـ إلى أقصى حدود التعم
لى أف يحاسب الشعب  إف في ذلؾ وحده الوسيمة إلى أف يعرؼ الشعب مواضع الظمـ، وا 
ىؤالء الذيف يظممونو ويذلونو ويستأثروف بثمرات عممو وجده، فيردىـ إلى اإلنصاؼ 
لى أف يحققوا المساواة في  والعدؿ، ويضطرىـ إلى أف يؤمنوا بالمساواة قواًل وعمبًل، وا 

 .(1)لفاظ الجوفاء التي يضمموف الناس بياسيرتيـ ال في ىذه األ

والحؽ أف وجود فمسفة تربوية تقوـ عمى أساس مف الديمقراطية والحرية لـ يكف 
ىدؼ طو حسيف فقط، بؿ كاف ىدفًا لكثير مف الباحثيف الذيف كاف لدييـ مشروع 

حالتيف لقياـ كياف  ىماوصفيمامف أجؿ النيضة، إذ إف الديمقراطية والحرية ب ؛حضاري  
سميـ يواجو حاالت االستبداد، تـ ربطيما بمفيوـ العدالة االجتماعية الذي يواجو حاالت 

 .(8)الظمـ، ودفع االستغبلؿ طبقيًا كاف أـ اقتصادياً 

                                                           
 .44-44المصدر السابؽ، ص  (3)
 .44المصدر السابؽ، ص  (2)
 .05المصدر السابؽ، ص  (1)
 .35ـ، ص 3004، دمشؽ، 3: الثقافة والحرية " قراءة في فكر طو حسيف"، األىالي، ط/ماجد السامرائي   (8)
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ذا كاف طو حسيف قد أقاـ دعائـ فمسفتو التربوية عمى أساس مف العقبلنية  وا 
الحديث  الفكر العربي  ىما أىـ ما يميز  والحرية يمكف القوؿ: إف العقبلنيةوالحرية فإنو 

تحرر مف قيود الجيؿ  الذياإلنساف إذ يجب عمى ؛ يكمؿ اآلخركؿ منيما ، و عامة
أف يحتكـ إلى العقؿ مف دوف نزوة أو ىوى، حتى ال يقع في خرافة  والوىـ والخرافة

يكاد يكوف  باإلضافة إلى أنو كاف لديو مشروع فكري   ، وىذا ما فعمو طو حسيف،(3)أخرى
  مف أجؿ إصبلح التعميـ. ؛كامبلً 

صالح التعميمالتربية و -3  ا 

صبلح  ركيزة بوصفيا  و  ُسُبمأولى طو حسيف أىمية كبيرة بموضوع التعميـ وا 
أساسية تقـو عمييا فمسفتو التربوية، إذ يقوؿ: إذا تعمـ أبناء الشعب عرفوا ما ليـ مف 

فمـ يسمحوا لقمة ميما تكف أف تظمـ الكثرة، وعرفوا ما ليـ مف  ؛في حياتيـ الداخمية حؽ
فمـ يسمحوا لدولة ميما تكف أف تظمـ وطنيـ أو تستذلو،  ؛حؽ في حياتيـ الخارجية

يف العدؿ، يوالتعميـ إذا كاف صحيحًا مستقيـ األساليب، ىو وحده الذي يضمف لممصر 
 .(2)فسيـ، والعزة والكرامة فيما بينيـ وبيف اآلخريفوالمساواة فيما بينيـ وبيف أن

ويتحدث طو حسيف عف أىمية التعميـ لتربية اإلنساف فيقوؿ: التعميـ غذاء 
دونو، كما أف الطعاـ والشراب غذاء لمشعب ال مف لمشعب ال يستطيع أف يعيش 

مف  دونو، مع ذلؾ فالطعاـ والشراب وكؿ ما يتصؿ بحياة الجسـمف يستطيع أف يعيش 
لتمكيف الشعب مف حياتو الحيوانية التي  ؛العناية بشئوف الصحة العامة ضرورة الزمة

 فلتمكيف الشعب مف أ ؛يشارؾ فييا الحيوانات األخرى، بينما التعميـ ضرورة الزمة

                                                           
أيضًا: عزمي  .4-5ـ، ص 3001، القاىرة،8زكي نجيب محمود: مف زاوية فمسفية، دار الشروؽ، ط/ (3)

: الفكر العربي   -310ـ، ص 2032، ع ماف األردف، 3الحديث والمعاصر، دار المسيرة، ط/ زكريا أبو العـز
313. 

 .04طو حسيف: مستقبؿ الثقافة في مصر، ص  (2)
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يكوف إنسانًا ممتازًا عف ىذه الحيوانات مسيطرًا عمييا وعمى غيرىا مف عناصر الطبيعة 
 .(3)جو، والماء أيضاً في البر، والبحر، وال

إذا احتاج إلى شيٍء ليصؿ بو إلى ما يصبو  ويرى طو حسيف أف الشرؽ العربي  
إليو مف نيضة، فيو يحتاج إلى تعميـٍ صالح معتمد عمى قواعد صحيحة مبلئمة 

 (2)لنفسيتو، وعاداتو، وآمالو، وأطواره المختمفة

يكوف شامبًل،  يكاد وفي سبيؿ النيوض بالتعميـ قاـ طو حسيف بوضع تصور
إلى  إلصبلح التعميـ في مصر مف دوف أف يعني منذ البداية بتوضيح انتمائو الفكري  

ىذه المدرسة أو تمؾ مف المدارس الفمسفية، التي تعكس كؿ منيا نظرية تربوية 
 .(1)خاصة

فقد بحث طو حسيف في سبيؿ تربية األطفاؿ وتعميميـ تعميمًا صالحًا عف 
إف  بؿذي ُيعد دعامة أساسية لوضع فمسفة تربوية صحيحة، طريؽ إصبلح التعميـ ال

البرامج التعميمية التي تضعيا الدولة، والمناىج الدراسية المكتوبة التي تقررىا ليسا غاية 
نما الغاية تكويف األطفاؿ السيما في مرحمة التعميـ األولي   تكوينًا صالحًا  في ذاتيما، وا 

 .(8)ابًا قادرًا نافعًا لنفسو ولوطنولنموىـ، حتى يكونوا في المستقبؿ شب

إلصبلح التعميـ في مراحمو المختمفة، تبدأ  ؛وقد وضع طو حسيف تصورًا شامبلً 
 .، ثـ الجامعي  ، ثـ الثانوي  مف مرحمة التعميـ األولي  

 

                                                           
 .385المصدر السابؽ، ص  (3)
، غوستاؼ لوبوف: روح التربية، ترجمة طو حسيف، مقدمة الكتاب بقمـ طو حسيف، مؤسسة ىنداوي   (2)

 .8ـ طبعة رقمية، ص 2031القاىرة،
 .325كماؿ حامد مغيث: طو حسيف، ص  (1)
 .80طو حسيف: مستقبؿ الثقافة في مصر،  (8)
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 إصالح التعميم في مرحمة التعميم األولي  -أ

مبادئ منيا: تحديد وتقوـ فمسفة طو حسيف التربوية في ىذه المرحمة عمى عدة 
العموـ التي يجب أف يتعمميا الطفؿ في ىذه المرحمة األولية، كما يجب االىتماـ بإعداد 

 المعمـ إعدادًا جيدًا، وتحديد مف يقوـ باإلشراؼ عمى التعميـ في تمؾ المرحمة.

 المواد األساسية التي يجب عمى الطفل تعمميا-1

أف يقتصر  جبالتعميـ األولي ال ييقرر طو حسيف أف تعميـ األطفاؿ في مرحمة 
إذ إف الطفؿ الذي يمـ بالقراءة  قط؛عمى تعميـ األطفاؿ القراءة والكتابة وأوليات الحساب ف

وف أف يمضي في فرع آخر دوالكتابة والحساب، ثـ يدفع إلى مياديف الحياة العممية مف 
ا تعمـ فينساه وفيا عمر مف فروع التعمـ، يكوف بيف أمريف، إما أف تشغمو الحياة وص

ما أف يستبقي عممو بالقراءة والكتابة، ويقرأ كؿ ما يقع إليو  ويرتد جاىبًل كما كاف، وا 
بصره، وينطبع في عقمو صورة ما يقرأه مف دوف تمييز وال اختيار فينشأ ضعيؼ العقؿ 

مستعدًا لمتأثر بكؿ ما يمقى إليو مف  ،فاسد الرأي، مشوه الفكر عاجزًا عف الفيـ والحكـ
الكتابة والقراءة  ىلذلؾ يجب أف يتعمـ الطفؿ في ىذه المرحمة باإلضافة إل؛ (3)ف تمييزدو 

إف ىدؼ  إذوأوليات الحساب، التاريخ، والجغرافيا، والديف، والمغة، والتربية البدنية، 
التعميـ في ىذه المرحمة ىو أف يعرؼ الطفؿ نفسو، وبيئتو الطبيعية، والوطنية، 
واإلنسانية، وأف يتزيد مف ىذه المعرفة، وأف يبلئـ بيف حاجتو وطاقتو وما يحيط بو مف 

مع مراعاة ضرورة البدء بتعميـ الطفؿ في ىذه المرحمة أعـ القواعد  .(2)البيئات والظروؼ

                                                           
 .82المصدر السابؽ،  (3)
 .44المصدر السابؽ، ص  (2)
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، ويتدرج بو إلى أف يصؿ إلى معارؼ مف العموـ السالؼ ذكرىا عمـ وأسيميا في كؿ
  .(3)أصعب وأكثر تعقيداً 

 إعداد المعمم الجيد-2

إذ إف  ؛يرى طو حسيف أف التعميـ ال يستقيـ أمره إال إذا نيض بو المعمـ الكؼء
المعمـ وال سيما في المرحمة االبتدائية ىو أميف عمى أبناء الشعب، ومسئوؿ عف ىذه 

ألف  ؛الشعب ـمسئوؿ أماو األمانة أماـ الشعب مف جية، وأماـ الدولة مف جية أخرى، 
ما يرسموف أبناءىـ إلى المدرسة انتظروا أف يخرجوا منيا وقد تمت حيناآلباء واألميات 

ألنيا  ؛وصفت قموبيـ، واستقامت أخبلقيـ، وىو مسئوؿ أماـ الدولة أجساميـ وعقوليـ،
ليكونوا أعضاء صالحيف مصمحيف  ؛حيف دفعت إليو أبناء الشعب قد كمفتو أف يييئيـ

قرار األمف والعدؿ فيو،  في البيئة التي يعيشوف فييا، قادريف عمى حماية وطنيـ وا 
 .(2)وتمكينو مف الرقي والتقدـ

 لدولة:ولذلؾ يمـز عمى ا

بإعداد المدارس والمعاىد مف الناحية  ،أف تييئ المعمـ تييئة صالحة - أ
رجالو، والمعنوية  المادية المتمثمة في المنشآت التي تخرج لمتعميـ األولي  
إذ يجب أف تكوف  ؛المتمثمة في المعاممة الحسنة لممعمـ في ىذه المرحمة

مدارس المعمميف صالحة كأحسف ما يكوف الصبلح في ناحيتيا المادية 
في قمبو الحرية  رب  ش  يشعر بالعزة والكرامة، ت   اً والمعنوية حتى تخرج معمم

واالستقبلؿ، حتى يمكف لو أف يبث تمؾ المبادئ في نفوس األطفاؿ التي 
ال يستطيع أف ينتج إال ذاًل ألف الرجؿ الذليؿ المييف  ؛سوؼ يقوـ بتعميميـ

                                                           
اهلل عناف، لجنة  طو حسيف: فمسفة ابف خمدوف االجتماعية " تحميؿ ونقد"، نقمو إلى العربية، محمد عبد (3)

 .342ـ، ص 3025التأليؼ والترجمة والنشر، القاىرة، 
 .83طو حسيف: مستقبؿ الثقافة في مصر، ص  (2)
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وىوانًا، كما أف الرجؿ الذي نشأ عمى الخنوع واالستعباد ال يمكف أف ينتج 
 .(3)حرية واستقبلؿ

ف، وال سيما في مرحمة ييجب تقديـ التعميـ المناسب إلعداد ىؤالء المعمم  - ب
، والذي يجب أف يشمؿ بعض فروع العموـ كالتاريخ، التعميـ األولي  
إذ كيؼ يقـو المعمـ بتدريس ىذه العموـ لؤلطفاؿ  ؛المغة، والديفوالجغرافيا، و 

 يجيميا. نفسوىو  في التعميـ األولي  
يشترط أف يكوف المتعمـ في تمؾ المدارس والمعاىد التي تعدىـ لمقياـ  -جػ

بميمة التدريس لؤلطفاؿ في المرحمة األولية أف يكوف حاصبًل عمى شيادة 
الح مف الثقافة العامة أواًل، ثـ يفرغ بعد ليحصؿ عمى مقدار ص ؛الثانوية

ذلؾ لمدراسة في مدرسة إعداد المعمميف لشئوف التربية والتعميـ عاميف أو 
الجامعة ىو القائـ عمى ميمة  فيأف يكوف المتخرج  جبثبلثة أعواـ، بؿ ي

و مف إليالنيوض بأعباء التعميـ في المرحمة األولية، وىذا ىو المتعارؼ 
لتي تتصؿ بحياة الطفؿ وتنشأتو في الديمقراطيات أصوؿ التربية ا

 .(2)الحديثة
 

  اإلشراف عمى التعميم والسيما األولي  -3

نسب ميمة اإلشراؼ عمى التعميـ، وال سيما يرى طو حسيف أنو يجب أف يُ 
إنيـ ىـ  إذ ؛إلى صفوة األمة وخبلصة النابييف مف عممائيا وقادة الرأي فييا األولي  

، بؿ لفيـ التطور العاـ قطالذيف تتسع عقوليـ ال لفيـ التطور الحادث في المجتمع ف
الذي تخضع لو الحضارة اإلنسانية كميا، كما أف الخطر عمى التعميـ األولي مف جيؿ 
المشرفيف عميو كبير إذ لـ يكف مديروه ومديرو أمره مف الكفاءة وسعة العقوؿ بحيث 

                                                           
 .83المصدر السابؽ، ص  (3)
 .81المصدر السابؽ، ص  (2)
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ى الدولة أف تبذؿ ما تممؾ مف جيد في اختيار الذيف تكؿ إلييـ ينبغي، لذلؾ يجب عم
ألف  ؛وينبو طو حسيف إلى أىمية عدـ ازدحاـ المدارس بالتبلميذ .(3)إدارة ىذا التعميـ

إذ إف ازدحاـ المدارس بالطبلب يحوؿ بيف النظار وبيف  ؛ذلؾ يضعؼ العناية بيـ
 المراقبة.

الدولة في السيطرة عمى التعميـ،  ما يتحدث طو حسيف عف دورحين وونمحظ أن
يتضح أثر الثقافة الفرنسية في ذلؾ، إذ إف فرنسا تديف بمبدأ سيطرة الدولة عمى كؿ 

 (2)شئوف التعميـ

 إصالح التعميم الثانوي  -ب

، وينتيي حيف يظفر الطالب تبدأ ىذه المرحمة بعد أف يتـ الطالب تعميمو األولي  
الجامعة، ويرى طو حسيف أف واقع األمر ال يتفؽ مع ذلؾ باإلجازة التي تتيح لو دخوؿ 

ـ بيف ىذا النظاـ ومنطؽ ؤ النظاـ، وال بد مف تغيير ىذا الواقع، حتى يكوف ىناؾ تبل
يدخؿ الجامعة ال ليتصؿ فييا  األشياء، والسبب في ذلؾ أف حامؿ شيادة الثانوية العامة

ثـ يأخذ في التعميـ العالي بعد ذلؾ، إذ إف أواًل،  بالتعميـ العالي، بؿ ليتـ تعميمو الثانوي  
الطبلب يصموف إلى الجامعة ول م ا يبمغوا حظًا معقواًل مف الثقافة الثانوية، ول ـ يييئوا 

 .(1)تييئة حسنة لتمقي الدروس العالية، واألخذ في البحث المنتج الخصب

ـ لذلؾ يقترح طو حسيف أف تؤخذ مف كميات الجامعة سنة تضاؼ إلى التعمي
، فيتحقؽ مف ىذا كمو شطر مف الحياة التعميمية الثانوي، وأف يضـ إليو التعميـ االبتدائي  

ىي التي تخصصيا لمتعميـ العاـ، وىي التي و لؤلطفاؿ والشباب يتألؼ مف عشر سنوات 

                                                           
 .42-40المصدر السابؽ، ص  (3)
 .351كمؿ حامد مغيث: طو حسيف، ص  (2)
 .45طو حسيف: مستقبؿ الثقافة في مصر، ص  (1)
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يستطيع الشباب بعدىا أف يدخؿ الجامعة أو أف يمتمس لنفسو ما أحب وما استطاع مف 
 .(3)بؿ العيشسُ 

أف يعاد النظر في برامج التعميـ العاـ مف ىذه مف طو حسيف أنو البد ويرى 
الناحية الخاصة، فنأخذه عمى أنو وحدة ال تنقسـ وال ينفصؿ بعضيا عف بعض، أوليا 
البدء بتعمـ الكتابة والقراءة وآخرىا الظفر بالشيادة الثانوية، وفيما بيف ذلؾ البدء وىذه 

تقسيمًا يعتمد عمى ما توصى بو عموـ التربية مف مراعاة الغاية تقسـ البرامج والمناىج 
والُخمقي   وتطوره العقمي   طاقة الصبي واستعداده ونموه الجسمي  

(2). 

 المواد الدراسية التي يجب أن تدرس في تمك المرحمة -1

، يرى طو حسيف أف طبيعة ىذا التعميـ العاـ تختمؼ عف طبيعة التعميـ األولي  
ليعيش في أمة  ؛تعميـ العاـ الثانوي ىو تزويد الفرد بما ال بد منوإذ ليس الغرض مف ال

متحضرة كما ىو الحاؿ في التعميـ األولي، ولكنو يتجاوز ىذا الغرض إلى شيء أرقى 
لى  إنوإذ  ؛مف ذلؾ وأسمى يرتقي في الثقافة إلى حيث يبمغ المعرفة مف حيث ىي، وا 

قد ال يحتاج  مختمفة مف العمـ اإلنساني  حيث يقصد بو إلى توسيع العقؿ وتغذيتو بألواف 
مف عمـو الطبيعة، والرياضة، والكيمياء، قدر إلييا الفرد مف عامة الناس، مثؿ: معرفة 

 .(1)با وأمريكا، ولغة أو لغتيف أجنبيتيفو وعمـو الحياة، وتاريخ أور 

 تكمفة التعميم الثانوي  -2

وحدىا بنفقات ىذا يرى طو حسيف أف ميزانية الدولة ال تستطيع أف تنيض 
التعميـ العاـ، ويجب عمى األسر التي ترسؿ أبناءىا إليو أف تتحمؿ شيئًا مف ىذه 

 جبألنو ال يتجو وال يستطيع وال ي ؛النفقات، لذلؾ فإف ىذا التعميـ العاـ لف يكوف إلزامياً 
                                                           

 .44المصدر السابؽ، ص  (3)
 .44 المصدر السابؽ، ص (2)
 .44المصدر السابؽ،  (1)
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التبلميذ تجو إليو أبناء الشعب جميعًا، ما داـ ىذا التعميـ ليس إلزاميًا فمف يقدـ إلى يأف 
مف وجية نظر  -مجانًا، ولكف ذلؾ قد يجني عمى حؽ الفقراء في تعميـ أبنائيـ، والحؿ

ىو أف تأخذ الدولة مف القادريف أجر ىذا التعميـ، وأف تحط ثقمو عف  -طو حسيف
العاجزيف عف أدائو بشرط أف يثبت استعدادىـ الجيد لبلنتفاع بيذا التعميـ، ويكوف ذلؾ 

يقة نقية مبرأة مف العبث والمحاباة تعقد ليـ في أثناء التعميـ عف طريؽ مسابقات دق
 .(3)أو في آخره، كما ىو الحاؿ في الدوؿ الديمقراطية المتقدمة األولي  

وتقوـ فمسفة طو حسيف التربوية فيما يتعمؽ بالتعميـ العاـ عمى أف يكوف التعميـ 
فإف عجزوا عف ذلؾ مكنوا مف العاـ مباحًا لمناس جميعًا إذا استطاعوا أف يؤدوا أجره، 

تعميـ أبنائيـ بشرط أف يكونوا أىبًل لبلنتفاع بو، ويشير طو حسيف إلى خطورة أف يكوف 
مباحًا لمجميع مجانًا، وىو األمر الذي فعمتو بعض الدوؿ مثؿ:  ىذا التعميـ الثانوي  

ف كاف مبلئممفرنسا، إذ إف ىذ المس ما ينبغي ل اً لمحؽ ومبلئم اً ؾ الذي سمكتو فرنسا وا 
مف البر بالفقراء، ولكنو ال يخمو مف إسراؼ يتمثؿ في التكاليؼ الباىظة التي تثقؿ كاىؿ 
 ،الدولة، كذلؾ ىناؾ ضرر آخر يتمثؿ في اندفاع الناس إلى ىذا التعميـ بغير حساب

ومف ثـ إقباؿ كثير مف األسر عمى إرساؿ أبنائيا إلى مدارسو، مف دوف أف تتبيف حسف 
 .(2)مقي ىذا التعميـ واالنتفاع بو والنجاح فيولت ؛استعدادىـ

وأرى أف طو حسيف كاف نافذ البصيرة بالتحذير مف خطر أف يتاح التعميـ العاـ 
ذلؾ النوع مف التعميـ، إذ إف لبلنتفاع بلكؿ الناس مجانًا مف دوف أف يكوف الطالب أىبًل 

الجامعات اآلف مف واقع الحاؿ يؤكد ما حظر منو طو حسيف، حيث نجد ما تعاني منو 
ضعؼ في مستوى معظـ الطبلب المنتسبيف إلييا ألنيـ كانوا غير مؤىميف لبللتحاؽ 

 منذ البداية. بالتعميـ الثانوي  
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 دور الدولة في التعميم العام-3

 اإلشراف والنصح والتوجيو-أ

في الفمسفة التربوية عند طو حسيف، إذ إف ميمة الدولة  اً ىام اً الدولة دور  ؤديوت
عنده ال تقتصر عمى إتاحة التعميـ لمشعب فقط، وال في وضع البرامج والمناىج المناسبة 
لرقي الفرد والمجتمع فقط، وال في اإلشراؼ عمى تنفيذىا فقط، بؿ يجب عمييا كذلؾ أف 

باء في كيفية تربية أبنائيـ كذلؾ لآلو  ،تنصح الطبلب، وأف تقدـ النصح واإلرشاد
مف أجؿ  ؛وتعميميـ، عف طريؽ مراقبة ىؤالء الطبلب الذيف يترددوف عمى المدارس

التعميـ مراقبة دقيقة متصمة متنوعة، تراقب أجساميـ، وعقوليـ، وقموبيـ، وأخبلقيـ، وكؿ 
، وىي بيذه الم راقبة ما ينتج عف ىذا كمو مف االستعداد ألنواع الثقافة وألواف العمـو

كممة التربية معناىا الصحيح، وتبرئ المعمـ لتجعؿ المدرسة معمبًل تجريبيًا لمتربية، وترد 
مف أف يكوف أداة إلفراغ العمـ في عقؿ التمميذ، وتجعمو مربيًا لمطالب، ومرشدًا 

 .(3)ألسرتو

ألف ذلؾ يضعؼ  ؛وينبو طو حسيف إلى أىمية عدـ ازدحاـ المدارس بالطبلب
إذ إف ازدحاـ المدارس بالطبلب يحوؿ بيف النظار وبيف المراقبة العادية  ؛العناية بيـ

ما يستحقوف مف العناية في و ليـ، ويحوؿ بيف المعمميف وبيف الفراغ لطبلبيـ، وبينيـ 
أثناء الدرس، وفي تصحيح الواجبات في كراساتيـ، أي أف ازدحاـ المدارس بالطبلب 

 .(2)لصحيحالتعميـ المنتج ا أماـيقؼ عقبة عسيرة 

ويرى طو حسيف في فمسفتو التربوية في مرحمة التعميـ الثانوي كذلؾ أف في ىذه 
لى التمميذ ال إلى الفصؿ ألف  ؛المدارس يجب أف يتجو إلى الفرد ال إلى الجماعة، وا 

التمميذ في ىذه المدارس لـ يبمغ بعد مف القوة والنضج أف يعتمد عمى نفسو اعتمادًا 
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جده الخاص عف تعيد المعمـ لو بالنصيحة والتقويـ واإلرشاد، إذ إف تامًا، وأف يستغني ب
كثرة الطبلب في الفصؿ خطر عظيـ عمى صبلح التعميـ، وحائؿ عظيـ مف دوف انتفاع 

 .(3)الطالب بو وفراغ المعمـ لو

، إلى أنو إذا أصبح المعمـ أداة، والمدرسة مصنعًا، والتبلميذ فوينبو طو حسي
التربية أخص ما يحتاجاف إليو مف المقومات، وىو الحياة والحب مادة، فقد التعميـ و 
في ذلؾ األمر يقوؿ طو حسيف: " ليس يرضينا أف يكوف في و ، (2)والنشاط والطموح

تعمـ تعميمًا صالحًا إال نصؼ أف المدرسة ألؼ مف التبلميذ عمى حيف أنيا ال تستطيع 
األلؼ، وليس يرضينا أف تقبؿ ىذه المدرسة نصؼ األلؼ وأف يرد النصؼ اآلخر إلى 

نريد أال تقبؿ المدرسة مف التبلميذ فوؽ طاقتيا مف جية، وأال يرد  بؿالبطالة والضياع. 
تنشأ  يؽ، وأفط  طالب العمـ عف العمـ مف جية أخرى، نريد أال تكمؼ المدارس فوؽ ما تُ 
 .(1)المدارس كمما كثر اإلقباؿ عمى التعميـ العاـ، واشتدت رغبة الناس فيو"

 إنشاء مجمس أعمى لمتعميم-ب

يرى طو حسيف أنو يجب إنشاء مجمس أعمى لمتعميـ عمى أف تمثؿ فيو فروع 
(، كما يجب أف تمثؿ فيو عناصر ليست التعميـ كميا، ومنيا التعميـ العالي ) الجامعي  

المعارؼ، ولكنيا تتصؿ بالتعميـ مف قرب أو مف بعد وتستطيع أف تشير في مف وزارة 
أمره بالقيـ مف اآلراء، عمى أف يكوف أىـ اختصاصات ىذا المجمس أف يشير عمى 
الوزير في كؿ ما يقدـ عميو مف أمر خطير يمس أمر التعميـ، وأف يؤلؼ مف بيف 

مى الوزير في الحياة التعميمية أعضائو لجنة دائمة تييئ لو أعمالو مف جية، وتشير ع
اليومية مف جية أخرى، وعمى أف يكوف ىذا المجمس وحده ىو المختص بتأديب 
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المعمميف، وىذا المجمس يضمف لسياسات التعميـ االستمرار واالتصاؿ ويعصميا مف 
 .(3)التقمقؿ واالضطراب الذي يحدث بتغير الوزراء

 إصالح نظام االمتحانات  -جـ

أف األصؿ في االمتحاف أنو  -الذي أتفؽ معو في الرأي -يرى طو حسيف
لتجيز لمشباب أف ينتقؿ مف طور إلى  ؛وسيمة ال غاية، وأنو مقياس تعتمد عميو الدولة

طور مف أطوار التعميـ، وىو مستعد ليذا االنتقاؿ استعدادًا صحيحًا أو مقاربًا. ىذا ىو 
ىذا أشد المناقضة، ففيمنا األصؿ، ولكف أخبلقنا التعميمية جرت عمى ما يناقض 

 طأأجرينا أمور التعميـ كميا عمى ىذا الفيـ الخو االمتحاف عمى أنو غاية ال وسيمة، 
السخيؼ، وأذعنا ذلؾ في نفوس الصبية والشباب، وفي نفوس األسر حتى أصبح ذلؾ 

إذ إف األسر حيف  ؛جزءًا مف عقميتنا، وأصبًل مف أصوؿ تصورنا لؤلشياء وحكمنا عمييا
ىا إلى المدرسة تفكر في تعميمو مف غير شؾ، ولكنيا ال تفيـ ىذا التعميـ إال ءأبنا ترسؿ

بو ونجاحو فيو، وىي مف أجؿ ذلؾ  مقرونًا باالمتحاف الذي يدؿ عمى انتفاع الصبي  
لتنبئيا  ؛تعيش معمقة بآخر العاـ، وبيذه الورقة التي ستأتييا مف المدرسة أو مف الوزارة

المتحاف فنجح فيو أو أخفؽ فيو، وال يكاد الطفؿ يبمغ المدرسة بأف أبنيـ قد اجتاز ا
ويستقر فييا أيامًا حتى يشعر بأف أمامو غاية يجب أف يبمغيا، وىي أف يؤدي االمتحاف 

 .(2)وينجح فيو

ذا كاف الحاؿ كذلؾ فالطفؿ منذ أف يدخؿ المدرسة موجو إلى االمتحاف أكثر  وا 
ف أكثر مما ىو مييأ لمحياة، وكذلؾ نجد أنو ليس مما ىو موجو إلى العمـ، مييأ لبلمتحا

 بؿالميـ لدى الطفؿ أف ينتفع بالدرس، وأف يجد فيو المذة والمتعة، وأف يستزيد منيما، 
ليتفوؽ عمى أترابو أو ليحتفظ بمكانتو بينيـ،  ؛الميـ أف يستعد لبلمتحاف ولمنجاح فيو
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ليظفر بما  ؛ويحقؽ ما يعقداف بو أمؿ، وينوطاف بو مف رجاء ؛وليرضى أبويو ويسرىما
 .(3)يمنيانو مف مكافأة وجزاء

ف تصور االمتحاف عمى ىذا أ مف طو حسيف: ويقولوأتفؽ في الرأي مع ما 
النحو قمب لؤلوضاع، وجعؿ التعميـ وسيمة بعد أف كاف غاية، وجعؿ االمتحاف غاية بعد 

إذ إف الطفؿ الذي ينشأ  ؛لمتعميـ، ولمعقؿ، ولمُخمؽ أيضاً أف كاف وسيمة، وىذا ُيعد فسادًا 
عمى اعتبار الوسائؿ غايات والغايات وسائؿ، سوؼ يفيـ األشياء فيمًا مقموبًا، ويحكـ 
عمييا حكمًا معكوسًا، فبل يستطيع أف يفيـ أموره الدراسية، وال أمور الحياة فيمًا 

وىذا  .(2)تفكيره معوج، وشعوره مختمطصحيحًا، لكي يحكـ عمييا حكمًا مستقيمًا، إذ إف 
ما نبلحظو بالفعؿ في واقعنا اآلف إذ أصبح اليدؼ مف التعميـ ىو اجتياز االمتحاف 

في الحياة  نفسوبنجاح مف أجؿ الحصوؿ عمى الشيادة، وليس مف أجؿ االنتفاع بالعمـ 
 العممية والعممية.

أف يكوف وسيمة لو  بانقبلب االمتحاف إلى غاية بداًل مف وويرى طو حسيف أن
األخبلؽ أظيرىا الغش، الذي يأتي مف حرص التمميذ عمى أف ينجح  فيآثاره السمبية 

أثناء االمتحاف فقط، في بأي حاؿ مف األحواؿ، وليس الغش ىو الذي يقترؼ ويضبط 
بؿ ىناؾ غش آخر أشد منو خطرًا، غش خفي نحسو وال نكاد ندؿ عميو، ولعؿ مف 
أخبلقنا الدراسية أف نبيحو أحيانًا، غش يشترؾ فيو المعمموف والمتعمموف حيف يييئ 
المعمموف تبلميذىـ تييئة خاصة ألداء االمتحاف، وحيف يقفوف بيـ فيطيموف الوقوؼ 

و ذاؾ مف أجزاء البرنامج، وحيف يعيدوف معيـ المقرر فيمحوف عمييـ عند ىذا الجزء أ
في استذكار ىذه المسألة أو تمؾ وحيف يخضعونيـ المتحاف التجربة، وحيف ينشروف 
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ليـ الكتب التي تشمؿ عمى نماذج لؤلسئمة التي يمكف أف تعرض في االمتحاف، كؿ ىذا 
 .(3)د لؤلخبلؽ أيضاً غش يختمؼ قوة وضعفًا، ولكنو مفسد لمتعميـ، ومفس

لذلؾ نرى طو حسيف يقوؿ: إف ن ف س األمة المصرية مريضة منذ كاف االحتبلؿ 
بمرض يفسد عمييا حياتيا كميا، ولف تستقؿ الحياة الخصبة المنتجة إال إذا  البريطاني  

وىو االشتغاؿ بالوسائؿ عف الغايات، وبالظواىر عف الحقائؽ، برئت مف ىذا المرض، 
ذا المرض في سيرتيا كميا، سواء منيا ما يتصؿ بحياتيا العامة، وما تبلحظ آيات ى

يتصؿ بحياتيا الخاصة، وسواء منيا ما يتصؿ بالجد الذي يقصد بو إلى اإلنتاج، وما 
 (2)يتصؿ بالترفيو الذي يقصد بو إلى الراحة واالستجماـ

 التشجيع عمى القراءة الحرة-د

التشجيع عمى القراءة الحرة السمحة التي ال تتقيد بمناىج الدرس وبرنامجو وال 
إذ إف ىذه القراءة الحرة  ؛يا المعمموفيقتصر عمى الكتب المقررة والمذكرات التي يممت

يدىـ الدروس والكتب التي ُيكرىوف فىي نصؼ التعميـ، ألنيا تفيد المتعمميف أكثر مما ت
لؾ ألف اإلنساف ينتفع بما يقبؿ عميو عف رغبة، ويمؿ كثيرًا عمى قراءتيا إكراىًا، وذ

ألف اإلنساف قد خمؽ كذلؾ يؤثر الحركة الحرة  ؛ويعرض عما يقبؿ عميو عف إكراه وقسر
  .(1)عمى الحركة التي تفرض عميو فرضاً 

وتتضح أىمية التشجيع عمى القراءة الحرة التي قاؿ بيا طو حسيف مف خبلؿ ما 
الة عقمية كثير مف الشباب إال مف رحـ ربي، وما كاف ذلؾ إال نممسو اآلف مف ضح

 نتيجة إعراض كثير منيـ عف القراءة الحرة.
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 لقاء الدروس يعتمد عمى اإلرشاد ال التمقين إيجب أن يكون -ه

يرى طو حسيف أف دروس المعمميف في المدرسة يجب أف تكوف إرشادًا ال 
واستنباطيا ال فرضًا ليذه الحقائؽ عمى عقوؿ تمقينًا، ودفعًا إلى استكشاؼ الحقائؽ 

إذ إنو لف يستطيع المعمـ أف يرشد التمميذ، وينمي فيو ممكة البحث والحاجة  ؛الطبلب
ـ ما يعرض لو مف خطأ في ىذا كمو، حتى يستطيع المعمـ أف يعد  إلى االستطبلع وُيقو 

رأيًا فيما حولو مف  إنسانًا حرًا مفكرًا يبحث ويستكشؼ ويدرس ويستنبط ويكوف لنفسو
 .(3)األشياء

ويرى طو حسيف أف التعميـ المنظـ ىو الذي يسيطر عمى تييئة العقوؿ لفيـ 
الحياة والتأثر بيا واالستزادة مف ىذا التأثر وذلؾ الفيـ، فإذا فسد ذلؾ التعميـ، وجؼ 

ولـ  ،تتحدث إلى الذاكرة ال إلى العقؿ وال إلى القمب لـ يثر نشاطاً  اً وأصبح صورًا وصيغ
 .(2)ولـ يدع إلى استزادة مف عمـ وفيـ واستقصاء ،ب في ثقافةغ  ر  يُ 

 إصالح عموم المغة العربية-و

يرى طو حسيف ضرورة إصبلح عمـو المغة العربية )النحو، والصرؼ، 
وال سيما  ؛إذ يجب أف تكوف المغة العربية ىي لغة التدريس في المدارس ؛والببلغة(

العامة منيا، إذ إف المغة العربية ىي لغتنا الوطنية، وجزء مقوـ لوطنيتنا ولشخصيتنا 
إنيا تنقؿ إلينا تراث آبائنا وتتمقى عنا التراث الذي ستنقمو إلى األجياؿ  إذالقومية، 

، بؿ في كؿ لحظة المقبمة، وىي األداة الطبيعية ليفيـ  ؛التي نصطنعيا في كؿ يـو
 .(1)بعضنا بعض، فيي ضرورة مف ضرورات حياتنا الفردية واالجتماعية
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وكؿ واحد منا يدرؾ اإلىماؿ الذي ناؿ لغتنا العربية الذي جعميا بعيدة المناؿ، 
مغة بؿ شديدة التعقيد وغريبة عف المغة التي نتعامؿ بيا في حياتنا اليومية، وىي ال

العامية المستخدمة في البيوت والنوادي والمؤسسات المختمفة، بؿ المدارس كذلؾ، 
والحؿ الذي يراه طو حسيف يكمف في إصبلح عمـو المغة العربية، ومنيا النحو، 
والصرؼ، والببلغة، حتي يتـ إزالة التعقيدات والصعوبات أماـ التعميـ الصحيح لمغة، 

وأال نفرض عمى  ـ النحو عمى القدر الضروري  فعؿ سبيؿ المثاؿ: يجب قصر تعمي
الطبلب منو إال اليسير الييف الذي ال يمكف االستغناء عنو، وأف نقدـ إلييـ ذلؾ ال في 

يجب أف و ، بؿ في صورة أدبية رائعة محببة إلى النفس كذلؾ، فقطصورة عممية يسيرة 
لتبلميذ مف عمـ، وتذكية لمعقؿ بما يقدـ إلى ا اً يكوف درس المغة العربية وآدابيا تثقيف

لمقمب بما يقدـ إلييـ مف تصوير رائع لمُمثؿ الُعميا، وتقويـ لمطبع، وتصفية لمذوؽ بما 
 .(3)يقدـ إلييـ مف صور رائعة لمبياف

 ىصحويجب أف تكوف تمؾ المغة العربية المستخدمة في التدريس ىي لغتنا الفُ 
لغة القرآف الكريـ، والحديث الشريؼ، ولغة ما أورثنا القدماء مف شعر ونثر ومف عمـ 

 .(2)وأدب وفمسفة

أما تعمـ المغات األجنبية فإف طو حسيف يرى أنو ال بد لمطفؿ مف تعمـ لغة 
أجنبية أو لغتيف في المرحمة األولية لمتعميـ، ولكف ال يجب أف يبدأ في تعمـ ىذه المغة 

نذ السنة األولى وال الثانية وال الثالثة وال الرابعة، بؿ يجب في ىذه السنوات األجنبية م
أف يقتصر التعميـ بالغة العربية فقط، حتى يتعمـ الطفؿ لغة وطنو وثقافتو أواًل ثـ يدرس 

 .(1)بعد ذلؾ لغة أو لغتيف أجنبيتيف
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ارب ويمكف القوؿ: إف فمسفة طو حسيف التربوية تقـو عمى استفادتو مف التج
 الغربية في إصبلح التعميـ وذلؾ بجعؿ التعميـ االبتدائي إلزامًا عامًا، أما التعميـ الثانوي  

عمى نفقاتو الذيف يتوافر فييـ االستعداد ـ غير القادريف م  ع  فيتاح بكؿ نفقاتو عمى أف يُ 
ليذا النوع مف التعميـ، والمتفوقوف بالمجاف، كما يجب أف تقوـ عمى  والذىني   العقمي  

 (3)دراسة التراث القديـ مف خبلؿ المغات القديمة منيا كالبلتينية واليونانية

 في األزىر   إصالح التعميم الديني  -ز

يرى طو حسيف أنو يجب أف تكوف الثقافة التي تصدر عف األزىر وتتغمغؿ في 
، ثقافة راقية ممتازة مبلئمة لحياة الشعب، وحاجاتو، ال مناقضة ليذه طبقات الشعب كميا

إذ إف األزىر مصدر الحياة الروحية لممسمميف، وىو مطالب بأف  ؛الحاجات وتمؾ الحياة
يشيع في نفوس الناس األمف، والرضا، واألمؿ، والرجاء، ويعصميـ مف الخوؼ، 
والسخط، ومف اليأس، والقنوط، وىو لف يبمغ منيـ ذلؾ إال إذا الءـ بيف الثقافة التي 

س المسمميف وقموبيـ كما تصدر عنو فتنتشر في أقطار األرض اإلسبلمية، وبيف نفو 
التعميـ المدني الحديث، حتى يمتاز ىذا التعميـ  يصوغيايكونيا العصر الحديث، وكما 

 .(2)مف الناحيتيف العممية والعممية الديني  

 إصالح التعميم الجامعي  -جـ

يرى طو حسيف أنو يجب عمى الجامعة أف تختار مف الذيف تخرجيـ المدارس 
أقدرىـ عمى استيعاب الدروس العممية، وسبيميا إلى ذلؾ إما الثانوية أكفأ الطبلب و 

فؽترتيب النجاح في امتحاف الشيادة الثانوية بحيث تقبؿ الناجحيف  تفوقيـ في  و 
ما أف تفرض امتحاف جديد عمى الطبلب، ويرى طو حسيف  حظوظيـ مف الدرجات، وا 
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لشيادة الثانوية إنما أف الطريقة األولى غير منتجة في حقيقة األمر، إذ إف امتحاف ا
يصمح مقياسًا لكفاءة الطالب إذا كاف ىو نفسو صالحًا، وىو ال يكوف صالحًا إال إذا 
كاف التعميـ الثانوي صالحًا مف حيث نظمو، ومف حيث الذيف يقوموف بالتعميـ فيو، 
ويرى طو حسيف كذلؾ أف االمتحاف الذي يمكف أف تعقده الجامعة ليس أحسف نتيجة 

و إف كاف امتحانًا جامعيًا صحيحًا أضاع الطبلب وأوقع نأل ؛الشيادة الثانويةمف امتحاف 
ف كاف امتحانًا عاديًا كاالمتحانات التي سبقتو لـ تكف ىناؾ حاجة  اليأس في قموبيـ، وا 

ضاعة وقت الطبلب والممتحنيف  .(3)إلى تكراره وا 

ومعاىده إف جعمنا غايتو مقصورة  ويرى طو حسيف أننا نفسد التعميـ الجامعي  
عمى البحث الخالص البريء مف كؿ منفعة عممية، ونفسده أيضًا إف جعمنا غايتو 

الغاية الصحيحة  بؿالذي يحقؽ المنافع العاجمة واآلجمة،  مقصورة عمى البحث العممي  
مف ىذيف األمريف جميعًا، حيث يكوف فيو  مف التعميـ الجامعي يجب أف تكوف مزجاً 

فؽالممتمس لممنفعة  بحث الخالص المرتفع عف المنفعة، وفيو البحث العممي  ال درجة  و 
استعداد الطبلب وميوليـ وطموحاتيـ، وما ركب فييـ مف الممكات، وما أشربوا في 

 .(2)قموبيـ مف حب التجرد مف المنفعة أو حب اإلقباؿ عمييا

ـ الخالصة لذلؾ يرى طو حسيف أنو يجب عدـ التفرقة بيف كميات العمو 
)النظرية(، وكميات العموـ التطبيقية )العممية(، إذ ليس ىناؾ عمـ ميما يكف موضوعو 
إال ولو ىاتاف الناحيتاف: ناحية المعرفة الخالصة التي تجد جزاءىا في نفسيا، وناحية 
المنفعة العممية التي تنتج عف كؿ بحث يغزو العقؿ وينميو ويمكنو واستكشاؼ الحؽ 

 .(1)األنحاء عمى أي نحو مف

                                                           
 .330السابؽ، ص المصدر  (3)
 .214المصدر السابؽ، ص  (2)
 .318-314، ص أيضًا مصطفى رجب: فكر طو حسيف التربوي   .218المصدر السابؽ، ص  (1)
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ويصاغ  ـيدرس فييا العم اً ويرى طو حسيف أنو يجب أال تكوف الجامعة مكان
، ولكف يجب عدـ إىماؿ األشياء األخرى قطفييا التفكير، ويعنى فييا بالعقؿ وممكاتو ف

إذ إف المعرفة وحدىا  ؛التي تمس الُخمؽ، والجسـ، والسيرة الشخصية الوطنية واإلنسانية
والذكاء الممتاز إذا لـ يقومو ُخمؽ كريـ، وسيرة فردية، واجتماعية ليست كؿ شيء، 

بيئة لتمقي  إنيالمعمـ فقط، بؿ  اً صالحة وجسـ سميـ مبرأ مف العمؿ، إذ إنيا ليست مكان
 .(3)الثقافة بأوسع معانييا، ولمحضارة بأوسع معانييا

ى كما أف البيئة الجامعية لمطبلب يجب أف تقـو عمى الحب والمودة وعم
التعاوف والتضامف بيف أعضائيا جميعًا سواء منيـ الطبلب واألساتذة الذيف يعمموف فييا 
بالفعؿ، والذيف بعدت عنيـ أشخاص في الزماف أو في المكاف ألف عروة ىذه البيئة 

 .(2)الجديدة أمتف وأبقى مف أف يقصميا ُبعد الزماف والمكاف

يا أف يتوفر ليا ويرى طو حسيف أنو يجب لكي تنيض الجامعة بميام
ألف عدـ وجود ىذا االستقبلؿ سوؼ يحيؿ الحياة  ؛، والمالي  ، واإلداري  االستقبلؿ العممي  

 .(1)الجامعية إلى عبث ويؤثر في أخبلؽ الطبلب وفي الصمة بينيـ وبيف أساتذتيـ

وزارة التربية والتعميـ  مف ضرورة قياـطو حسيف  وأتفؽ في الرأي مع ما يراه
، كما يجب عمى طبلب المرحمة الثانوية لمجامعة تييئة تبلئـ التعميـ الجامعي   بتييئة

إذ ينشأ عف ىذا ازدحاـ الكميات بالطبلب مع قمة  ؛تقبؿ طبلب فوؽ طاقتيا أالالجامعة 
أو  في األساتذة وضيؽ في األمكنة، وتكوف النتيجة الطبيعية فساد التعميـ الجامعي  

                                                           
 .284، ص طو حسيف مستقبؿ الثقافة في مصر (3)
 .284المصدر السابؽ، ص  (2)
 .250المصدر السابؽ، ص  (1)
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، وتفسد معو األخبلؽ، والنظاـ، ثـ تكوف النتيجة أيضًا قصوره عف تحقيؽ ما ينتظر منو
 .وىذا ما نجده في واقعنا الحالي   .(3)أف الطبلب ال ينتفعوف بيذا التعميـ كما ينبغي

وال يكتمؿ إصبلح التعميـ الجامعي عند طو حسيف إال بإصبلح نظاـ 
إذ  ؛ى الوظائؼاالمتحانات، حتى يكوف وسيمة فقط لنيؿ الدرجة العممية، ال لمحصوؿ عم

يجب أف يكوف الحصوؿ عمى وظائؼ الدولة بعقد مسابقة واختبار يتقدـ فييا الحاصموف 
عمى أعمى الدرجات العممية، وتستطيع الدولة أف تتشدد في ىذا االختبار، حتى تناؿ 
األكفاء منيـ في دواوينيا المختمفة، كما أف جعؿ الدرجة العممية شرطًا لمحصوؿ عمى 

التعميـ الجامعي، ويجعمو وسيمة إلى الفوز في االمتحاف، وتشغؿ الطالب  الوظيفة يفسد
 .(2)عف لذة الدرس ومتعة البحث

ونخمص مف ذلؾ إلى أف طو حسيف استطاع أف يضع فمسفة تربوية تقوـ عمى 
صبلح التعميـ في مختمؼ مراحمو، ونمحظ  أساس مف العقبلنية والديمقراطية، والحرية وا 

إذ نجد أف طو  ؛لتربوية تتسـ بالمثالية القائمة عمى منيج العقؿأف فمسفة طو حسيف ا
ألنو يمجد  ؛خاصة حسيف يحتفي بالعقؿ حفاوة بالغة، كما نجده ييتـ بالفكر األفبلطوني  

 ؛ف عمى تدبير الحياة الفردية واالجتماعيةيويجعؿ الفبلسفة وحدىـ ىـ القادر  ؛العقؿ
، حيث نرى أف طو حسيف ألنيـ وحدىـ قادروف عمى تصور الخير والوصوؿ إليو

 يحاوؿ عف طريؽ فمسفتو التربوية المثالية العقمية أف يتممس بيا نموذج المجتمع المثالي  
الذي حاوؿ أف يدعو إليو، وىو مجتمع تسود فيو العدالة االجتماعية، والديمقراطية، 

ويرى ىي أىـ الوسائؿ في سبيؿ إقامة ذلؾ المجتمع،  يةوالحرية العقمية، وكانت الترب

                                                           
 .255المصدر السابؽ، ص  (3)
 .240-254ص المصدر السابؽ،  (2)
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الدكتور كماؿ حامد مغيث أف ىناؾ ثبلثة أسباب رئيسة ىي التي جعمت فمسفة طو 
 :(3)حسيف التربوية تتسـ بالمثالية وىي

إذ  ؛أثناء بعثتو في فرنسافي  دراسة طو حسيف المتعمقة لمفكر اليوناني   - أ
فيو فبلسفة  عد  الفكر اليوناني تأثرًا كبيرًا إلى الحد الذي بنجده قد تأثر 

في العالـ كمو وفي مختمؼ العصور، ويعد أفبلطوف  اليوناف ىـ قادة الفكر
 أحد أعمدة ذلؾ الفكر، وأحد الدعامات الرئيسة فيو.

ما أصيب بو طو حسيف في طفولتو المبكرة مف فقد بصره، وبصرؼ النظر  - ب
كما يقوؿ  –ي تركتو تمؾ اآلفة في شخصيتو، إال أنيا الذ عف األثر النفسي  

منذ الصبا، وىي الظمأ  بتوأنيا صح رأىستكشؼ خصمة ي وجعمت -عنيا
يزيده قوة  بؿال يطفئو اكتساب العمـ، الظمأ الذي و الشديد إلى المعرفة، 

وشدة والتيابًا، إذ إف حاجة مف ذاؽ المعرفة أشد الحاجات وأعظميا إغراء 
ما ال شؾ فيو أف المعرفة التي يعنييا طو حسيف ىنا ىي ، ومبالتزيد

  المعرفة العقمية المثالية التي ال تعتمد عمى حواس المبصريف وجيدىـ.
في عموـ اقتصاديات التربية  والسبب األخير يرتبط بالتطور الموضوعي  -جػ

إذ لـ  ؛ـ3052والتعميـ، ونظرة المجتمع لمتربية والتعميـ في مصر قبؿ سنة 
قد ظيرت بعد األفكار التي تؤمف بالتنمية االقتصادية واالجتماعية  تكف

الشاممة التي تتخذ مف التخطيط وسيمة لتحقيؽ تمؾ التنمية اعتمادًا عمى 
اقتصاديات التربية، وترى أف القوى البشرية ىي أىـ عنصر مف عناصر 

سيتطمب بالضرورة مف أي  تمؾ التنمية الشاممة، وىو األمر الذي كاف
أف يضع في اعتباره متطمبات تمؾ التنمية في مختمؼ أنواع  كر تربوي  مف

   .والفني   التعميـ النظري  

                                                           
 .313-320كماؿ حامد مغيث: طو حسيف، ص  (3)
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 وفي نياية ىذه الدراسة توصمت إلى النتائج اآلتية
إذ يمكف القوؿ: إنيا  ؛ترابط بيف أفكار طو حسيف التربويةىناؾ  -أوالً 

بتنمية الفرد مف ىتـ طو حسيف عف طريقيا اتشكؿ فمسفة تربوية متميزة، 
الناحية المادية، والمعرفية، واألخبلقية، والسياسية، واالجتماعية، 

ال إذا كانت في مجتمع إإذ يرى أف التربية ال تستقيـ  ؛واالقتصادية
ال و سميـ، يقـو عمى أساس مف الحرية، والعدالة االجتماعية،  ديمقراطي  

الشعب، وأف يتاح ليـ  أال يفرؽ بيف أبناءإذ يجب  ؛سيما في مجاؿ التعميـ
تعميـ مناسب، قادر عمى بناء شخصية واعية تدافع عف حقوقيا وحقوؽ 

  وطنيا بعد صقميا بالمعارؼ المختمفة.
عمي إذ نجده يُ  ؛فمسفة طو حسيف التربوية ذات طبيعة مثالية عقمية -ثانياً 

 الديكارتي  مف شأف العقؿ، ويتخذ مف العقبلنية أسموبًا لمحياة، وينتيج الشؾ 
المعرفة الحقة ال إذ يدرؾ أف السبيؿ إلى  ؛مف أجؿ الوصوؿ إلى اليقيف

تكوف إال عف طريؽ العقؿ، ويرجع ذلؾ إلى تأثره بآراء الفمسفة اليونانية وال 
قديمًا، وآراء الفيمسوؼ ديكارت عف العقؿ  سيما األفكار األفبلطونية المثالية

 .عقمي   ربوية ذات طابع مثالي  حديثًا، لذلؾ جاءت فمسفة طو حسيف الت
العقبلنية، التي بنى طو حسيف فمسفتو التربوية عمى أساس مف  -ثالثاً 

لمحياة، تمؾ العقبلنية  اً أسموببوصفو تدعو اإلنساف إلى تبني المنيج العقمي 
التي تحكـ كؿ تصرفاتو، فبل يقبؿ شيء إال بعد تمحيصو ونقده، ثـ تأتي 

يا إال عف ُأُكم  عقؿ، كما أف التربية لف تؤتي التصرفاتو وفؽ ما يمميو عميو 
طريؽ مجتمع يتوافر فيو مناخ الحرية والديمقراطية، يتربى فيو اإلنساف 

، ويرى عمى العزة والكرامة والشجاعة، وليس عمى الذؿ والميانة واالستسبلـ
 كذلؾ أف أمر التربية ال يستقيـ إال بإصبلح التعميـ.
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إذ يرى أف  ؛فمسفتو التربوية فيأثرت النزعة النقدية لدى طو حسيف  -رابعاً 
األسئمة ىي مفاتيح العمـ، وال بد لمعقؿ مف أف يقوـ بتمحيص كؿ ما يرد 

لذلؾ كاف طو حسيف  ؛ساءلةعميو، وأف يضع كؿ ما يطرح عميو موضع المُ 
 ال تستقيـ إال مع الحرية، التي تطمؽ لمعقؿ العناف فييرى أف التربية 

التفكير، وتنبذ التقميد، إذ إف تمؾ النزعة النقدية ىي القادرة عمى بناء إنساف 
 نحو االرتقاءالحاضر، والسعي  العقبات التي تعترضقادر عمى مواجية 
، لذلؾ جاءت فمسفتو التربوية متسقة مع اتجاىو والتقدـ في المستقبؿ

 النقدي.
المجتمع وال  فيكاف لمفمسفة التربوية لدى طو حسيف عظيـ األثر  -خامساً 

ة يالببلد العربمعظـ في  بؿ ،وحدىازاؿ حتى اآلف ليس في مصر ي
إذ إف طو حسيف دعا إلى أف يكوف التعميـ متاحًا لكؿ  أيضًا؛واإلسبلمية 

بسبب طبقاتيـ  ؛أبناء الوطف مف دوف تمييز بينيـ في مستوى ذلؾ التعميـ
لزامي اً أف يكوف ذلؾ التعميـ مجاني ورأىاعية، االجتم التعميـ كالماء ف، اً وا 
، وىو أو التنازؿ فيو ال يمكف االستغناء عنووىو حؽ لكؿ مواطف واليواء 

 ما تحقؽ بالفعؿ.
فادة مف فمسفة طو حسيف التربوية في الوقت أرى أنو يمكف اإل -سادساً 

في مصر،  والتعميمي   إلصبلح أوجو القصور في النظاـ التربوي   حالي؛ال
إذا طبقت ىذه الفمسفة تطبيقًا صحيحًا عمى النحو الذي قصد إليو طو 

 عمى سبيؿ المثاؿ:  نفسوحسيف 
عمى أف  التعميـ الثانوي   تتحمؿ األسر تكاليؼدعا طو حسيف إلى أف  - أ

متاحًا بالمجاف فقط لغير القادريف عمى تحمؿ نفقاتو، بشرط أف  يكوف
لبلنتفاع مف ىذا النوع مف التعميـ،  يكونوا نابييف لدييـ االستعداد العقمي  

ة أف يتاح ىذا النوع مف التعميـ الثانوي لكؿ أبناء الشعب ونبو إلى خطور 
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لدولة إذ إف ذلؾ يؤدي إلى تكدس المدارس بالطبلب، وتحمؿ ا ؛بالمجاف
تكاليؼ فوؽ طاقتيا، وضعؼ مستوى التعميـ، وضعؼ مستوى تحصيؿ 

 الطبلب، وىو األمر الذي نشيده بوضوح اآلف.
دعا طو حسيف إلى إصبلح نظاـ االمتحانات حتى يكوف وسيمة إلدراؾ   - ب

المعارؼ وليس غاية في حد ذاتيا، ونبو إلى خطورة أف تنقمب الوسائؿ 
فادة الطالب مف إإذ إف ذلؾ يضعؼ  إلى غايات والغايات إلى وسائؿ،

مف أجؿ الحصوؿ  ؛ف غرض الطالب ىو اجتياز االمتحافإإذ  ؛العمـ
عمى الشيادة مف دوف وجود استفادة حقيقية تعود عمى الطالب مف ذلؾ، 
 وىو األمر القائـ بالفعؿ، والذي جعؿ مصر في ذيؿ الترتيب العالمي  

 في جودة التعميـ.

عمى القراءة الحرة، وليس  اً يكوف التعميـ قائمدعا طو حسيف إلى أف  -جػ
، بؿ  تحدد فييا موضوعات الدراسة تحديد تامًا وضيقاعمى كتب معدة سمفًا 

والحؽ ىذا ما تحاوؿ الدولة المصرية ، ال بد مف التشجيع عمى القراءة الحرة
فعمو اآلف عف طريؽ نظاـ ) التابمت( عمى الرغـ مف القصور في توفير 

نولوجية المناسبة ليذا النوع مف التعميـ وعدـ توفير المناخ البنية التك
 .حتى اآلف لوالمناسب 
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 المصادر والمراجع

الحديث والمعاصر، دار  أبو العـز ) الدكتور/عزمي زكريا(: الفكر العربي   -3
 .ـ2032، ع ماف األردف، 3المسيرة، ط/

عند زكي نجيب  إسماعيؿ ) الدكتورة/ فاطمة إسماعيؿ(: التفكير الفمسفي   -2
  ـ.2031محمود، منيج وتطبيقو، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 

 ـ.3044، مصر، 2بمدي ) الدكتور/نجيب بمدي(: ديكارت، دار المعارؼ، ط/ -1
الحاج ) الدكتور/أحمد عمى (: في فمسفة التربية " نظريًا وتطبيقيًا"، دار  -8

 ـ.2038، األردف، 3المناىج، ط/

ف، القاىرة،  الدكتور/محمد حساف(: مقدمة في فمسفة التربية، د.حساف )  -5
 ـ.3048

ـ، 2032، القاىرة، حسيف ) الدكتور/طو حسيف(: أحاديث، مؤسسة ىنداوي   -4
 طبعة رقمية.

ـ، 2032، القاىرة، حسيف ) الدكتور/ طو حسيف(: بيف بيف، مؤسسة ىنداوي   -8
 نسخة رقمية.

نييف ألرسطو، دار ينظاـ األثحسيف ) الدكتور/طو حسيف(: ترجمة كتاب  -4
 ـ.3024المعارؼ، مصر، 

حسيف ) الدكتور/طو حسيف(: فمسفة ابف خمدوف االجتماعية " تحميؿ ونقد"،  -0
نقمو إلى العربية، محمد عبد اهلل عناف، لجنة التأليؼ والترجمة والنشر، القاىرة، 

 ـ.3025
، 2ط/، دار المعارؼ، طو حسيف(: في الشعر الجاىمي  حسيف ) الدكتور/ -30

 ـ.3004سوسة، تونس، 
، 2حسيف ) الدكتور/طو حسيف(: مستقبؿ الثقافة في مصر، دار المعارؼ، ط/ -33

 ـ.3004القاىرة، 
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حسيف ) الدكتور/طو حسيف(: مف بعيد، نشرة الشركة العربية لمطباعة والنشر،  -32
 القاىرة، مف دوف تاريخ.

ر المسيرة، الخوالدة) الدكتور/محمد محمود(: مقدمة في فمسفة التربية، دا -31
 ـ.2001ع ماف، األردف، 

رينيو ديكارت(: قواعد توجيو الفكر، ترجمة سفياف سعد  /ديكارت) الفيمسوؼ -38
 ـ.2003اهلل، دار سراس لمنشر، تونس، 

ديوي )جوف ديوي(: الديمقراطية والفمسفة، مقدمة في فمسفة التربية، نقمو إلى  -35
 ـ.3058التأليؼ والترجمة، القاىرة، ، وزكريا مخائيؿ، لجنة العربية، متى عقراوي  

ذكريا ) الدكتور/فؤاد ذكريا(: قيـ النيضة الفكرية عند طو حسيف، مقالة منشورة  -34
 ـ.3088، لبناف، مارس 1في مجمة اآلداب، العدد 

، 30/0) شمس الديف محمد بف أحمد(: سير أعبلـ النببلء، جػ/الذىبي   -38
، 3عيـ، مؤسسة الرسالة، ط/ؽ  محمد نيحقتؤوط، اإشراؼ وتحقيؽ شعيب األرن

 ـ.3042بيروت، 
بيف النظر  رجب ) الدكتور/مصطفى رجب(: فكر طو حسيف التربوي   -34

 ـ.3005والتطبيؽ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، 
 بيف الغزالي   زقزوؽ ) الدكتور/محمود حمدي(: المنيج الفمسفي   -30

 ـ.3004وديكارت، دار المعارؼ، القاىرة، 
(: الثقافة والحرية " قراءة في فكر ) الدكتور/ماجد السامرائي   السامرائي   -20

 ـ.3004، دمشؽ، 3طو حسيف"، األىالي، ط/
: طو حسيف والسياسة، دار (مصطفى عبد الغني) الدكتور/ عبد الغني   -23

 .3044، القاىرة، 3، ط/المستقبؿ العربي  
، 3ماف دنيا، ط/) أبو حامد محمد (: ميزاف العمؿ، تحقيؽ سمي الغزالي   -22

 ـ.3048رة، دار المعارؼ، القاى
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طبائع االستبداد ومصارع (: الكواكبي  ) عبد الرحمف الكواكبي   -21
 ، مف دوف تاريخ.االستعباد، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة

) الدكتور/ماجد عرساف(: فمسفة التربية اإلسبلمية، دار الكيبلني   -28
 ىػ.3808، جدة، 3المنار، ط/

غوستاؼ لوبوف(: روح التربية، ترجمة طو حسيف، مقدمة لوبوف ) -25
 ـ طبعة رقمية.2031الكتاب بقمـ طو حسيف، مؤسسة ىنداوي، القاىرة،

، دار الشروؽ، محمود ) الدكتور/زكي نجيب (: تجديد الفكر العربي   -24
 ـ.3001، القاىرة 0ط/

 محمود ) الدكتور/ زكي نجيب (: قصة عقؿ، دار الشروؽ، القاىرة، -28
 ـ.3041

، 8: مف زاوية فمسفية، دار الشروؽ، ط/(زكي نجيبمحمود ) الدكتور/ -24
 .ـ3001القاىرة،

العدالة  -مغيث ) الدكتور/كماؿ حامد(: طو حسيف مصادره الفكرية -20
وية الثقافية، اليُ  -الفكر التربوي   -الحرية األكاديمية -االجتماعية الديمقراطية

 ـ.3008، القاىرة، 3حقوؽ اإلنساف، ط/مركز الدراسات والمعمومات القانونية ل

/أميرة حممي (: الفمسفة اليونانية تاريخيا ومشكبلتيا، همطر) الدكتور  -10
 .ـ3004دار قباء، القاىرة، 

 المواقع اإللكترونية عمى شبكة اإلنترنت

جابر عصفور(: مقالة بعنواف " رؤى نقدية فكر طو حسيف" عصفور ) الدكتور/ -3
 381السنة  2034نوفمبر  34النسخة اإللكترونية مف جريدة األىراـ، بتاريخ 

 متاح في  84302العدد 
m.org.eg/daily/News/202833/4/680288/%D9%8https://gate.ahra

-2%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7

https://gate.ahram.org.eg/daily/News/202833/4/680288/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%B1%D8%A4%D9%89%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%B7%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86.aspx
https://gate.ahram.org.eg/daily/News/202833/4/680288/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%B1%D8%A4%D9%89%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%B7%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86.aspx


 مرعي زکي خميس أحمد/  د                                                 م2222 يناير والعشرين السادس العدد
 

 
6011 

 

%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%B1%
D8%A4%D9%89%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8

-%D8%B7%D9%87-%A9%D9%81%D9%83%D8%B1
%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86.aspx 

إلنترنت بعنواف" النزعة عمى ) الدكتور/حسيف عمى(: مقالة منشورة عمى شبكة ا -2
 ـ متاحة في:2020فبراير 32النقدية عند طو حسيف" بتاريخ 
albawabhnews.com/writer/478 

  

 

https://gate.ahram.org.eg/daily/News/202833/4/680288/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%B1%D8%A4%D9%89%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%B7%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86.aspx
https://gate.ahram.org.eg/daily/News/202833/4/680288/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%B1%D8%A4%D9%89%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%B7%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86.aspx
https://gate.ahram.org.eg/daily/News/202833/4/680288/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%B1%D8%A4%D9%89%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%B7%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86.aspx
https://gate.ahram.org.eg/daily/News/202833/4/680288/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%B1%D8%A4%D9%89%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%B7%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86.aspx

