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الفهم والذات في فكر إدغار موران
�أجمد �سعيد

ُي ِّ
�سطر املفكر الفرن�سي الكبري �إدغار موران يف مقال معنون بـ»تعليم التفاهم عند �إدغار موران» للباحث التون�سي حممد بالرا�شد -واملن�شور مبجلة «التفاهم»-
هذه الكلمات لت ُكون املدخل لفهم املنظور الفكري للرتبية والتعليم عند �إدغار موران؛ فيقول�« :إن الفهم هو و�سيلة وغاية التوا�صل الإن�ساين يف الوقت نف�سه؛
فال ميكن �أن يكون هناك تقدم يف جمال العالقات بني الأف��راد والأمم والثقافات دون فهم متبادل .ولفهم الأهمية احليوية للفهم ،يجب �إ�صالح العقليات،
ال�شيء الذي ي�ستلزم بطريقة متناظرة �إ�صالح الرتبية» .ويذ ُكر موران يف كتابه ال�شهري «املعارف ال�سبع ال�ضرورية لرتبية امل�ستقبل»� ،سب َع مَعارف تتمحور حول
�أبجديات الرتبية والتعليم والإ�صالح؛ منها� :أنواع العمى املعريف :واخلط�أ والوهم ،ومبادئ من �أجل معرفة مالئمة ،وتعليم ال�شرط الإن�ساين ،وتعليم الهوية
الأر�ضية ،ومواجهة الاليقينات ،وتعليم التفاهم والفهم ،و�أخريا �أخالق اجلن�س الب�شري ،ويعد موران تعليم التفاهم معرفة �ضرورية لرتبية امل�ستقبل؛ بل هي
عنده �إحدى ال�ضرورات ال�سبع التي البد �أن ت�ستند �إليها تربية امل�ستقبل.
ل��ق��د غَ ����دا ت��ع��ل��ي��م ال��ت��ف��اه��م ب�ي�ن ال��ب�����ش��ر حت��دي��ا
تربويا .ومن هنا ،نظر �إدغار موران �إىل الرتبية
كتحد وكهدف ي�ؤ ِّدي الو�صول �إليه وحتقيقه �إىل
ٍّ
انكما�ش امل�ساحة وتقلي�صها ،والتي كانت بدورها
امل�����س��رح الأول للتفاهم� ،أو ه��ي و�سيلة للتغلب
على الالتفاهم؛ ولكنه يقر ب���أن امل�س�ألة لي�ست
بال�سهلة ،مبعنى �أن «م�شكلة الفهم والتفاهم
�صارت م�شكلة �أ�سا�سية بالن�سبة للإن�سان ،وعليه
يجب �أن يكون ه��ذا املفهوم وه��و ي�شكل امل�شكلة
بحد ذات��ه��ا �ضمن تربية امل�ستقبل و�أه��داف��ه��ا».
ولكن الأمر ال يخلو يف هذه احلالة من تب�سيط
يخل بجوهر امل�س�ألة؛ لأن «تدري�س الريا�ضيات
�شيء ،والرتبية من �أجل تدري�س فهم الإن�سان
والتفاهم ب�ين النا�س ���ش��يء �آخ���ر� .إن الوظيفة
ال��روح��ي��ة ل��ل�ترب��ي��ة ه��ي ت��دري�����س ال��ت��ف��اه��م بني
الأ�شخا�ص ،و�إن كان على م�ستوى العالقات بني
الأق��رب��اء �أو على م�ستوى العالقات بني النا�س
والأمم.
وي���رى م���وران �أن �أر���ض��ن��ا تعي�ش ع��ل��ى م��ف��ارق��ة؛
ف��ال�تراب��ط��ات ت�ضاعفت وال��ت��وا���ص��ل ازده����ر؛ �إذ
مت اخرتاق الكوكب ب�شبكات الفاك�س والهواتف
النقالة وامل��ح��ط��ات ال�صوتية والإن�ترن��ت .نعم،
ل��ق��د ت��ن��ام��ى ال��وع��ي ب�����ض��رورة ت�����ض��ام��ن ال��ن��ا���س
بع�ضهم لبع�ض يف حياتهم ومماتهم ،لكن رغم
ذلك �أ�صبح الالتفاهم عملية �سائدة وطبيعية
ب�ين ال��ن��ا���س ،وب��ال��ت���أك��ي��د ،ح�����ص��ل ه��ن��ال��ك بع�ض
ال��ت��ق��دم وب���أ���ش��ك��ال ك��ب�يرة وم��ت��ن��وع��ة يف جم��ال
الفهم؛ ولكن بالقيا�س مع ذلك يبدو �أن الالفهم
ال ي��زال يعرف تقدما ملحوظاً .امل��ف��ارق��ة التي
يعي�شها كوكبنا الأر���ض هي :بالرغم من تطور
و���س��ائ��ل االت�����ص��ال احل��دي��ث��ة وت��ن��وع��ه��ا ،ف���إن��ه��ا مل

متنع الالتفاهم �أو الالفهم من �أن يعرف تقدما
طبيعيا؛ ف�شبكة و�سائل االت�صال احلديثة مل
تعرف تقدما يف تاريخها مثل ما نعي�شه اليوم،
و�سهلت بذلك التوا�صل واالت�صال بني الب�شر يف
كل البقاع املختلفة مقل�صة من ال ُبعد الزمكاين،
ف�أ�سهمت من خالل ذلك يف دعم ت�ضامن الب�شر
بع�ضهم ببع�ض ،ال �سيما يف ال��ك��وارث امل�شرتكة
�أو املماثلة ،لكنها مع ذلك مل ت�ستطع �أن متنع
الالتفاهم بني النا�س .لقد �ألغت هذه املفارقة
ت��ل��ك احل��ك��م��ة ال��ق��ائ��ل��ة« :ك��ل��م��ا ك��ن��ا �أك��ث�ر ق��رب��ا
�أ�صبحنا �أكرث فهما».
و ُي����رك����ز �إدغ��������ار م�������وران ع���ل���ى ����ش���رح ال��ت��م��رك��ز
والتمحور حول ال��ذات حم��اوال �إب��راز خطورته،
وه��و ال�����ش��يء اجل��ل��ي للعيان ح��ول م��ا �أدت �إل��ي��ه
ن��زع��ة التمركز ح��ول ال���ذات م��ن ح���روب ال��دول
والأمم �ضمن ن�سيج واح���د م��ت��م��ا���س��ك« .ت����ؤدي
ن��زع��ة ال��ت��م��رك��ز ح���ول ال�����ذات �إىل ال���ك���ذب على
ال���ذات؛ وب��ال��ت��ايل �إىل خ��داع��ه��ا ،وه���ذا ن��اجت عن
اللجوء �إىل التربير الذاتي ،و�إىل تزكية الذات
وامليل نحو جعل الغري م�صد َر ال�شر؛ �سواء �أكان
هذا الغري عبارة عن غريب �أم قريب» ،وهنالك
بع�ض العوامل الداخلية العائقة للفهم تت�صل
بر�ؤية ال��ذات ،فت�ضخيم ال��ذات يجعلها تتعاىل
ع��ل��ى ال��غ�ير وتهم�ش الآخ���ر وت�صغر م��ن��ه ،ول��ن
يتعدى يف نظرها كونه م�صدرا لل�شر .والأم��ر
ال يخلو من خداع؛ لأنه يف حاالت عديدة يكون
ذلك ناجما عن عدم فهمنا لذواتنا ،وعدم فهم
ال���ذات ه��و �أح���د الأ���س��ب��اب الرئي�سية ل��ع��دم فهم
الغري .فنحن نخبئ عن ذوات��ن��ا عيوبنا ونقاط
�ضعفنا ،ال�شيء ال��ذي يجعلنا غري مت�ساحمني
مع عيوب الآخ��ر ونقاط �ضعفه اجللية .وبلغة

ُمغايرة ،ت�ضخيم ال��ذات والتمركز حولها لي�س
دليال على �سوء الآخر وقبحه؛ بل هو دليل على
عدم فهم الذات .فمن مل ي�ستطع فهم ذاته كيف
ي�ستطيع �أن يتفهم ع��ي��وب ال��غ�ير وزالت���ه؟ لقد
فتكت ن��زع��ة ال��ت��م��رك��ز ح��ول ال���ذات ح��ت��ى بعامل
املثقفني الكتاب منهم �أو الأك��ادمي��ي�ين ،وال��ذي
من املفرو�ض �أن يكون عاملا يحقق تفاهما �أكرث،
جنده باملقابل �أكرث ف�سادا ب�سبب ت�ضخم الذات،
وال���ذي ت��زاي��د ب�سبب ح��اج��ة امل��ث��ق��ف للتقدي�س
واملجد.
� ...إنَّ ال��ع��وائ��ق ال��داخ��ل��ي��ة ل��ع��دم ال��ف��ه��م مبنية
بالأ�سا�س على متثل ال��ذات لنف�سها ،وم�ستندة
�إىل ح��اج��ات خا�صة ق��د ت��ك��ون تلبيتها �سب ًبا يف
�إثارة عدم الفهم؛ وذلك �ش�أن املثقفني مبختلف
�أ�صنافهم ،والذين �أف�سدت عاملهم احلاجة امللحة
للتقدي�س والتمجيد .لقد َ�صاروا ال يختلفون يف
�شيء عن ال�سيا�سيني ال �سيما يف العامل النامي؛
وبالتايل تبدو االنتقادات التي كثريا ما يوجهها
املثقفون لل�سيا�سيني يف غري حملها؛ بل �إن الر�أي
ال��ع��ام ال ي��ك��ون على ا���س��ت��ع��داد لتفهمها اعتبارا
ل�صورة الذات التي ر�سمها املثقفون لأنف�سهم.
�إنَّ انت�شا َر الفهم والتفاهم بني الأف��راد والأمم
والثقافات يقت�ضي �إ�صالحا يف الرتبية؛ وذلك
��ي�لا ل��ل��ت��ف��اه��م
ح���ت���ى ت���ك���ون ه����ذه الأخ���ي���رة ���س��ب ً
وال����ت����ق����ارب ب��ي�ن ال����ن����ا�����س ،ال ���س��ب��ي�لا ل��ل��فُ��رق��ة
واحلروب بني الب�شر .ولكي تكون هذه الرتبية
ه��ادف��ة وواع��ي��ة وم���ؤث��رة ،عليها �أن ترتكز على
م��ع��ن��ى وا���ض��ح ل��ل��ف��ه��م ،و�أن تنطلق م��ن حتديد
دقيق لعوائق الفهم ،وم��ن بعدها من الوقوف
عند �أخالق الفهم ذاته.
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