
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُ دُكائنُاإلنسان  بةُطبيعتهُفيُمتفرِّ ُأدنىُمعُوأرقاها،ُالصفاتُأنبل ُُفيهُاجتمعتُوقدُوالغامضة،ُالمتشعِّ

ُُداخلهُفيُوتتزاحمُوأشنعها،ُالطبائع ُُفنزعةُ ُومتعارضة،ُمتناقضةُوغرائزُ ُنَزعات  ُغريزةُ ُتقابلهاُالحياةُحبِّ

ُُاالنتقام حُاألنانيةُزةُ غريُتنازعهاُوالعطاءُاإليثارُونزعةُ ُوالموت،ُالدمارُوحبِّ  . والشُّ

دُظاهرةُ ُبغريبةُوليست يةُالنظرياتُأوُالدينيةُالمبادئَُوفَقُُبحثناهاُسواءُتلكُاإلنسانُتفرُّ ُالطبيعية؛ُالمادِّ

ُُألنه اُاألكثرُالكائن  قيًّ مُفيُر  لَّ زُواألجدرُالكائنات،ُس  ُُبينهاُ.ُبالتميُّ ُُحكمُعلىُيعتمدُوَقبولهُذلكُوفهم  ُأغلبي 

كًماُوليس اًُلُشامُح  زُألنُالحاضر؛ُعصرناُحتىُتاريخهُفجرُمنذُاإلنسانُلواقعُعامًّ ُلمُالنوعيُاإلنسانُتميُّ

ماُوالُأداًء،ُاألفضَلُُيجعله ُبالتوازنُوعِبَثُُالخوف،ُونشرَُُحوله،َُمنُبحياةُأضرَُُّالذيُالمعاصرُاإلنسانُسيَّ

اُكانُأنُبعدُالبيئي ُفيُجنسهُلبنيُقاتلُأكبرُإلىُلتحوَُُّبلُبذلك؛ُيكتِفُُولمُالسنين،ُمليينُمستِقرًّ

ماُوالُالماضية،ُالمئةُالسنوات تين،ُالحربينُفيُسيَّ ُموجاتُثمُوصراعات،ُحروبُمنُأعقبهماُوماُالعالميَّ

 العالم.ُأنحاءُفيُالمليينُبحياةُأوَدتُمتتابعةُعنف

 اإلنسان طبيعة

ياتهُصورهُبجميعُوالعنف،ُالتطرفُبأنواعُيموج ُُوهوُالعالمُهذاُمشاهدةُإن اُوتجلِّ ا،ُفرديًّ ُيعيدناُوجماعيًّ

د،ُالكائنُهذاُطبيعةُعنُالكبيرُالفلسفيُالسؤالُإلىُدائًما رةُطبيعةُ ُهيُهلُالمتفرِّ يرة؟ُأوُخيِّ ُماُوهلُشرِّ

ر هُأفعالُمنُاإلنسانُعنُيصد  تهُمنِزع  هُأوُوفطرته،ُِجِبلَّ ُُافترقُوقدُوتربيته؟َُمنشؤ  ُفيُمذاهَبُُالناس 

 .بينهماُالوقوفُأوُذاكُأوُرأيالُهذاُتغليب

د ُُيؤكِّ ُتجاهُالعنفُواستخدامُالشرُُِّعلىُمجبولةُ ُاإلنسانُطبيعةُأنُهوبزُتوماسُاإلنجليزيُالفيلسوف 

ماُاآلخرين ُُ»اإلنسانُالشهيرة:ُمقولتهُمطِلًقاُالفرصة،ُلهُسنحتُكلَّ ُالحالةُألنُاإلنسان«؛ُألخيهُذئب 

ُُوالُالحرب،ُحالةُ ُهيُهوبزُعندُالطبيعية ف  اهُبلُالسوء؛ُمنُالحدُُِّهذاُعندُاألمرُيتوقَّ ُُلتصبحُيتعدَّ ُالحرب 

،ُعلىُالكلُُِّحرَبُ ُاجتماعيةُقوةُإلىُاإلنسانُحاجةُعنُمفهومهُبتأسيسُالفكرةُهذهُمنُلينطلَقُُالكلِّ

يرةُالطبيعةُلهذهُالجمة رةُ.ُآثارهاُمنُاإلنسانيةَُُتحميُالشرِّ رفُوقدُالمدمِّ ُُذاكُع  ُلعقد)اُبنظريةُالمفهوم 

رهاُالتيُاالجتماعي( ضتُالفلسفة،ُمنُمجموعةُ ُطوَّ لطةُأنواعُعنهاُوتمخَّ ُالمختلفة،ُصورهاُفيُالسُّ

لطةُبهذهُالفردُلَعلقةُوتفسيرها  . فيهاُوأثرهُالسُّ
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ُُكانُالمقابلُوفي دُلوكُجونُالفيلسوف  رُ ُاإلنسانُأنُيؤكِّ سالمُبطبعه،ُخيِّ ته،ُوم  ُالظروفُلكنُبِجبلَّ

ُوكأنُاإلنسان،ُأخيهُتجاهُالقوةُاستخدامُفيُوالرغبةُالعنفُحالةَُُعندهُأنشأتُالمتراكمةُاالقتصادية

ُُبهُيواجهُأحمَقُُفعلُردَُُّيكونُأنُيعدوُالُالعنف ُالمماَرسةُوالضغوطُاالجتماعيةُالحياةُتناقضاتُاإلنسان 

ةاُورؤيتهاُمنطقهاُفرَضُُباستمرارُتحاولُالتيُاالجتماعيةُالمؤسساتُِقَبلُمنُعليه ُاألفرادُعلىُلخاصَّ

 .والجماعات

 النقد قابلية

َُميلُمنُوبالرغمُوالمراجعة،ُللنقدُالقابلُالعقليُاالجتهادُدائرةُفيُاإلنسانيةُالطبيعةُقضيةُ ُستبقى

ُبقولُواستدالاًلُُالِفطرة،ُمبدأُمنُانطلًقاُاإلنسانيةُالطبيعةُأصلُفيُالخيريةُلفكرةُاإلسلميةُالنظرية

ِهُُ﴿ِفْطَرَتُُ:وتعالىُسبحانهُالله ِتيُاللَّ اَسَُُفَطرَُُالَّ ُُالحديثُفيُجاءُوماُ[،30ُ]الروم:َُعَلْيَها﴾ُالنَّ ُالنبويِّ

وَلدُ ُإالَُمولودُ ُِمنُ»ماُالشريف: ظهرُللنصوصُأوسَعُُقراءةًُُفإنُالِفطرة«،ُعلىُي  ُللنفسُالشريرةُالنَزعاتُت 

:ُعزَُُّقالُ،السماويُبالنورُوتسترشدُاإللهيُبالَهديُتأخذُلمُإنُاإلنسانية َهاُ﴿َياُوجلَّ َُُأيُّ نَسان  َكَُُماُاإْلِ َُغرَّ

َكُ ِتَلُُسبحانه:ُوقالُ[،6ُ]االنفطار:ُاْلَكِريِم﴾ُِبَربِّ ُُ﴿ق  نَسان  ﴾َُماُاإْلِ  .[17ُ]عبس:َُأْكَفَره 

ا ُُكانُوأيًّ رَُُفلنُنختاره،ُالذيُالراجحُالرأي  ُالصلح؛وُالخيرُنحوُبيدهُتأخذُالتيُلإلنسانُالتربويةُالرؤيةُمنُيغيِّ

ُُوهوُاإلنساني،ُالكمالُحالةُإلىُبهُللوصول هاُالتربيةُهدف  ُُعليهُ.ُتقومُالذيُوأساس  ُالهدفُهذاُوتحقيق 

هُسهًل،ُليس ُُيمكنهُوالُبهاُمحكوًماُاإلنسانُيعيشُقيود ُُبسببُليستُوصعوبت  ُألنُبلُمنها؛ُالَفكاك 

ْضجُطويلة،ُطفولةُذوُاإلنسان بة،ُطبيعةُذوُوألنهُسنوات،ُيمتدُُُّبطيءُون  هُفيهاُتتفاعلُمتشعِّ ُغرائز 

دَركاتهُوأفكارهُونَزعاته  .وم 

شدُحالةُإلىُووصواًلُُالجديد،ُللمولودُالبدايةُنقطةُمنُانطلًقاُاإلنسانُشخصيةُبناءُإن ُوالمسؤولية،ُالرُّ

رات،ُفيهاُتتداخلُمتعاقبةُ ُمراحل ُُهي ساتُألجلهاُوتعملُالمؤثِّ ةُأسئلةُأنُإالُالمختلفة،ُالمؤسَّ ُفيُملحَّ

ُفيُكامنةًُُتكونُومتىُاإلنسان؟ُشخصيةُفيُالعنفُحالةُ ُتنشأُكيفُعنها؛ُاإلجابةُمنُبدَُُّالُالسياقُهذا

ىُوكيفُنفسه؟  المؤذي؟ُبسلوكهاُيصطلَيُُأنُبعدُالمجتمعُليرصَدهاُللعلنُظاهرةًُُتتجلَّ

 االجتماعية التنشئة

رُأنُللفردُتسمحُجيلُإلىُجيلُمنُمللِقيَُُانتقالُمنُفيهاُبماُاالجتماعيةُالتنشئةُإن فُيفكِّ مُويتصرَّ ُويقوِّ

ُُاألمورَُ ُُهيُالمجتمع؛ُأفرادُ ُيفعلهُماُبهاُيحاكيُبطرق  ص  ُيستخدمُولذلكُالنهائيُ.ُوهدفهاُالتربيةُملخَّ

ُوالَعلقاتُباإلعلمُمروًراُبالمدرسة،ُوانتهاءًُُاألسرة،ُمنُبدًءاُذلك،ُإلىُللوصولُمؤسساتهُالمجتمع ُ

دتُوكلماُوغيرهما،ُيةاالجتماع عتُالحياةُتعقَّ راتُتنوَّ َعُُيجعلُمماُآثارها،ُوتداخلتُالمؤثِّ ُللوصولُاألثرُتتبُّ

رُإلى  . قشَُكومةُفيُإبرةُعنُبالبحثُشبيهةُعمليةًُُالمؤثِّ

قة؛ُغيرُفكريةُمصادرةًُُيعدُُُّواحدُمدخلَُوفَقُُالعنفُظاهرةُتفسيرُمحاولةُإن ُالُالظاهرةَُُهذهُألنُموفَّ

هاإُيمكن هُيمكنُواحدُسببُإلىُرجاع  دتُولذلكُومعالجته،ُبسهولةُتحديد  ُُتعدَّ رةُالنظريات  ُلها،ُالمفسِّ

ُالعنفُحجمُفيُوأثرهُاالقتصاديُالتفسيرُعلىُيعتمدُ ُماُومنهاُاالجتماعي،ُالواقعُإلىُيستندُ ُماُفمنها

تهُ. بُنظرياتُوهناكُوحدَّ ُُالغريزي،ُالبيولوجيُالجانَبُُتغلِّ رتُأخرىُونظريات  ُالثقافيُ.ُبالعاملُالظاهرةَُُفسِّ



 

 

نُهذاُوكل ُُجذورها،ُومعرفةُالعنفُظاهرةُتفسيرُمحاوالتُيواجهُالذيُالتعقيدُمقدارَُُيبيِّ َتُُولئلَّ ُنشتِّ

 .اإلنسانُشخصيةُفيُوجذورهُللعنفُتربويةُرؤيةُعرضُعلىُالمقالةُهذهُفيُسنقتصرُالكريم،ُالقارئ

ُُال ُوتتابعُخطواتهاُتتلحقُعمليةُ ُبلُطارئة؛ُأوُمفاجئةُحالةًُُليسُاإلنسانيةُالشخصيةُفيُالعنفُأنُشكَّ

عِقبُالتيُاللعودةُحالةُإلىُتصَلُُحتىُأخطاؤها ئةُبآثارهُالعنفُممارسةَُُت  ُوالمجتمعُ.ُالفردُفيُالسيِّ

ةُالمتراكمةُاألخطاءُنتائجُمنُهيُحتًماُالعنفُفظاهرةُ  ُوتصرُُُّالتربيةُمؤسساتُتمارسهاُالتيُوالمستمرَّ

ُُومنهاُا،عليه ىُثمُتتفاقم،ُوبهاُالمشكلةُتنبثق  ُذلكُعلىُوالشواهدُ ُالمجتمعات،ُفيُوتنتشرُآثارهاُتتجلَّ

عُاإلنسانيةُالشخصيةُفيُالعنفُجذورُمعرفةَُُوسنحاولُمتوافرة،ُكثيرةُ ُالماضيةُالقليلةُالعقودُفي ُبتتبُّ

رُوكيفُالتربوية،ُاألخطاء  . لالمستقبُفيُوممارستهُالعنف،ُتكوينُفيُتؤثِّ

ُفكرةُ ُالناسُحياةُمنُالعنفُاستئصالُفكرةُألنُالعنف؛ُلظاهرةُالعاقلةُالواقعيةُالمعالجةُمنُبدَُُّوال

هُيجبُلذلكُتاريخه،ُعبرُاإلنسانُتجِربةُ ُوالُالحياة،ُطبيعةُ ُتقبَلهاُأنُيمكنُالُمثالية ُمحاصرةُنحوُالتوجُّ

ةُوتخفيفُالظاهرة، رةُآثارهاُتقليَصُُيضمنُبماُالدنيا،ُحدودهاُإلىُوخفضهاُالعنف،ُحدَّ ُمستوىُعلىُالمدمِّ

ةُالحياة ة،ُالخاصَّ قهُأنُدائًماُالتربيةُ ُتحاولُماُوذلكُوالعامَّ  .تحقِّ

 النقد َمَلكة

ُُهوُاإلنسانُشخصيةُفيُالعنفُجذورُأخطرُإن هاُالنقد،َُمَلكةُضعف  ُإلهمالُوذلكُالمَلكات،ُذيلُفيُوكون 

ين ُواتباعهمُالناقد،ُوالتفكيرُالعلياُالتفكيرُمهاراتُإكسابهمُوعدمُالنشء،ُلدىُالسليمُالعقليُالبناءَُُالمربِّ

فاتُخاطئة،ُتربويةًُُأساليَبُ ُاللوعي؛ُمنُحاالتُفيُيماَرسُمنهاُوكثيرُ ُبوعي،ُيماَرسُماُمنهاُوتصرُّ

طيةُكالممارسة ُئدالساُالثقافيُالموروثُعلىُالمحافظةُبدعوىُالممنَهجُوالتلقينُللطفل،ُالمرِهبةُالتسلُّ

هُوهذاُالمجتمعُ.ُفي رُكلُّ يةُشخصيةُتكوينُفيُيؤثِّ ننيُالتباينُالستيعابُقابلةُغيرَُحدِّ ُالبشر،ُبنيُبينُالسُّ

ةُاإلنسانيةُالصورةُتكاملُفيُالتباينُهذاُوأهمية  .العامَّ

ُتحتُاألخيرةُاآلونةُفيُشاعُالذيُبهاُالمتصلةُالعقليةُوالمهاراتُالنقدُبَمَلكةُاالهتمامُمنُالرغمُوعلى

عُالناقد،ُالتفكيرُتعليمُمصطلح ماُوالُالتعليميةُمؤسساتناُمنُكثيرُوتوسُّ ُفإنُتدريسه،ُفيُالجامعيِةُُسيَّ

اُمقرًرا ُُأوُدراسيًّ ُوتعزيزهاُنفوسهمُفيُوغرسهاُالتفكيرُمهاراتُأبنائناُإلكسابُتكفيُالُعابرةًُُمحاضرات 

اتهم،ُفي عةُتربويةُمواقَفُُفيُلهاُستهموممارُعليهاُتدريبهمُمنُبدَُُّفلُشخصيَّ ةُمتنوِّ ُطولُعلىُوممتدَّ

ُ نواُحتىُالتربوية،ُللعمليةُالزمنيُالخطِّ ُمجاالتُجميعُفيُوتوظيفهاُاستخدامهاُويحسنواُبهاُيتمكَّ

 . حياتهم

فهُكماُالناقدُوالتفكيرُ  ون:ُيعرِّ ليُعقلنيُتفكيرُالمختصُّ ُُتأمُّ ُُفيماُالقراراتُاتخاذُعلىُمبني  ُفيُفعلهُيجب 

ُُويوضحُماُ.ُموقف ُالخاطئةُاألفكارُمنُالفردُتحصينُفيُهيُالناقدُالتفكيرُأهميةُأنُباليلنُالباحث 

بُوالتطرف ًلُُمنفتًحاُاإلنسانُبجعلُالفكري،ُوالتعصُّ ُأوُالمذهبُفيُعنهُوالمختلفينُلآلخرينُومتقبِّ

 .الفكر

ُُالمطلقة،ُالطاعةُمفهومَُوفَقُُالطفلُشخصيةُتكوينُإن ُُمنهَُيلزم  ُعنُوالتعبيرُالنقدُعلىُقدرتهُتقليص 

اهُوماُأفكاره تهُفتكونُقناعات،ُمنُيتبنَّ ُكبيرة،ُبهاُوالتحكمُللتوجيهُوقابليتهاُضرورًة،ُاالنقيادُسهلةَُُشخصيَّ



 

 

يهُيجعلُمما ْبَنُُلمُألنهاُمتطرفة؛ُطبيعةُوذاُوسريًعاُسهًلُُنوعهاُكانُمهماُاألفكارَُُتبنِّ ُُعلىُت  س  ُمنُأس 

لي،ُبالتفكيرُأوُليةالعقُالقناعات اُيظهرُمماُوذلكُالتأمُّ ُأنحاءُفيُالعنفُجماعاتُأتباعُمعظمُلدىُجليًّ

 .العالم

 العقل إقصاء

ياتُإن ُُماُوهذاُالقوة،ُمنطقُوتغليبُالعقلُإقصاءُفيُتشتركُومستوياتهُصورهُبجميعُالعنفُتجلِّ ُينطبق 

تهُالذيُالعنفُتعريفُعلىُبإحكام دُاالستخدام(وهو:ُ،العالميةُالصحةُمنظمةُ ُأقرَّ ُالبدنيةُللقوةُالمتعمَّ

ُالمجتمعُأوُاألشخاصُمنُمجموعةُأوُآخرَُُشخصُعلىُأوُالذاتُعلىُباستخدامها،ُالتهديدُأوُالفعلية،

سِفرُمماُكله، يُقدُأوُحرمان،ُأوُنمو ُُسوءُُِأوُنفسيُإيذاءُ ُأوَُوَفياتُأوُإصاباتُوقوعُعنُي  ُكبيرةُبنسبةُيؤدِّ

 (.ذلكُإلى

 ُ يُلعقلاُفغياب  ،ُهوُوذلكُالقوة،ُعلىُاالعتمادُإلىُيؤدِّ اُعنًفاُأكانُسواءُالعنف  ا،ُمأُفرديًّ ُوسواءُجماعيًّ

قةُدائرةُفيُأكان اُكانُأمُالفرديةُوالَعلقاتُكاألسرةُضيِّ ُالجماعاتُوعنفُالسياسيُكالعنفُعامًّ

 . األصولية

ُالعمليةُوالممارساتُالتربويةُالتطبيقاتُعوتتبُُُّاستقصاءُعنُالمختَصرةُالمقالةُهذهُفيُالمجال ُُضاقُولئن

ُأنناُيكفيُاالجتماعية،ُوالحياةُالتربويةُالمؤسساتُفيُالنشءُلدىُالناقدُالتفكيرَُمَلكةُأضعفتُالتي

دُوحلولها،ُأسبابهاُبعَضُُواستعرضناُالمشكلة،ُجذورُبعضُعنُكشفنا ُالعملُأولوياتُمنُأنهاُونؤكِّ

ينُوعلىُالتربوي، ُُأنُالمربِّ ُوبرامَجُُعملية،ُوتطبيقاتُعلمية،ُأسسَُوفَقُُأجلهاُمنُويعملواُلها،ُوايهتمُّ

ماُوالُمحَكمة،ُتربوية  المجتمع.ُفيُالكبرىُالتربيةُمسؤوليةَُُتحملُالتيُالنظاميةُالتربويةُالمؤسساتُسيَّ


