دور المعرفة في تشكيل الذات
أ .د .يحيى جبر
مدخل
تختلف الذات البشرية في تكوينھا عن كل الكائنات الحية؛ ذلك لما تمتاز به من آفاق يحار العقل في أبعادھا ،ويك ُّل عن سبر
أغوارھا ،ونظراً لما تنطوي عليه من أسرار ،وما جُبلت عليه من خصائص؛ ومن ھنا كان التحكم في تشكيلھا وتوجيھھا غاية في
الصعوبة ،ويتطلب جھوداً ّ
مكثفة ،ويسلك مناحي شتى ،وتتضافر فيه عناصر أكثر من أن يُحاط بھا؛ نظراً لتنوّ عھا وتباين آثارھا
في النفس ،ما كان منھا آن ّياً ،أو تظھر نتائجه بعد حين.
وللذات البشرية في ھذه المقالة بعدان :ذات المفرد ،وذات الجماعة أو المجتمع ،على اختالف في تحديده ،وھذا من شأنه أن
يزيد في تعقيد المسألة ،إذ يختلف األفراد في المدخالت التي تقوم بإنتاج ذواتھم ،كما تختلف استعداداتھم الفطرية والمكتسبة في
استجابتھا للعوامل المشتركة ،وفي ذلك ما فيه من تعقيد يجعل نتيجة التفاعالت الناجمة عن عملية التأثر والتأثير خارج إطار
السيطرة المطلقة ،ويحصرھا في حدود االحتماالت.
والذات ،ببعديھا السابقين ،تنمو بشكل ّ
مطرد ،السيما أنھا ال تكون بمعزل عن البيئة التي تكتنفھا؛ تستوي في ذلك البيئة الطبيعية
واالجتماعية ،بما ينضوي تحتھما من عوامل الحراك ،وما تؤدّيان إليه من نتائج؛ ذلك أنھما أخطر العوامل وأبلغھا أثراً في
تربية اإلنسان وتوجيھه.

اإلنسان والبيئة الطبيعية
خضع اإلنسان قديما ً لبيئته ،ولكنه لم يلبث حتى أخذ يتفاعل معھا بشكل تصاعدي ،فأمكنته من كثير من أمورھا التي لطالما
استعصت على آبائه األولين ،ولكن ذلك لم يكن دفعة واحدة" ،فقد بدأ اإلنسان البدائي )في صراعه مع الطبيعة( يرجع إلى
نفسه ،إلى ذاته ،وھي الشيء الوحيد الذي يستطيع أن يخبره خبرة مباشرة ،يرجع إلى نفسه ،إلى خبرته الذاتية كمصدر للمعرفة
علّه يجد عندھا مصدراً للتفسير" ١،ما أدّى بادئ األمر إلى شيوع التفسير الخرافي للظواھر الطبيعية.
كما أن التفاعل بين أبناء المجتمع البشريّ لم يكن من قب ُل على غراره اليوم ،نظراً لطابع االستقاللية الذي ساد المجتمعات
البدائية ،حين كان اإلنسان يقتات بما تجود به البيئة ،ولم يشھد تعاونا ً تراكميا ً إال بعد أن أحس بحاجته إلى أخيه اإلنسان؛ السيما
حين تزايدت أعداد الناس ،وتداخلت المصالح ،وكثرت المخاطر ،فنحن "نولد جميعا ً وبنا نزعة إلى التركيز على الذات ،غير
أن كل إنسان يكتشف منذ نعومة أظفاره أن عليه أن يتعايش مع غيره من أجل البقاء ،وتتسبب الضغوط الناجمة عن ھذه النزعة
الذاتية األساسية في كثير من الصعوبات والصراعات  ...بيد أن الحقيقة الثابتة ھي أن على كل فرد أن يتعلم كيف يعيش مع
اآلخرين ،وھي حقيقة تشھد عليھا بوضوح مراقبتنا لمجتمع الحيوانات".

٢

ً
لعبة بيد التاريخ أيضا" ٣.بعبارة أخرى؛ فإن الحضارة
ك للتاريخ
وانطالقا ً مما تقدّم ،فقد صح أن نقول" :كان اإلنسان المحرّ ُ
البشرية ،في أوضح تعريف لھا ،ھي محصّلة التفاعل بين اإلنسان في عالقته بأخيه اإلنسان ،وعالقته بالبيئة الطبيعية التي
تحتضنه ،وقد يكون لنا ھنا أن نفرّ ق بين موقفين من الطبيعة :موقف اإلنسان العربي قديماً ،حين وقف أمامھا مستسلماً ،وبين
موقف األوروبيين؛ فقد "كان العلميون الغربيون ينـزعون إلى التعامل مع الطبيعة وكأنھا أرض يتعيّن غزوھا بفضل الذكاء
ّ
وتمخض ھذا المسعى بالفعل عن اكتشافات كبرى واختراعات باھرة ،ومن ثم أفضى إلى
البشري والكفاءات البشرية،
حضارات متقدّمة".

٤

وفي تراثنا ما يجسّد الحقائق السابقة ،ويعرضھا عرضا ً ين ّم عن خبرة عميقة ،ودراية واسعة ،ولعل في اآليات واألحاديث التي
تحض على االعتبار بما تقع عليه العينان من آيات ﷲ ومخلوقاته  -ما يقوم دليالً قاطعا ً على ذلك ،كقوله تعالى )إن في خلق
السموات واألرض واختالف الليل والنھار ،(...ناھيك عما ترتب عليه في األدب العربي من دعوات إلى طلب العلم ،وما تحفل

به أمثال العوام من حض على المعرفة وتكريم العلماء ورفع شأنھم فوق غيرھم؛ ألن ذلك من شأنه أن يؤدّي ،في آخر المطاف،
إلى تذليل العقبات التي تعترض سبيل اإلنسان في سعيه للسيطرة على الطبيعة ،وتنظيم العالقات بينه وبين مكونات المجتمع
األخرى.
إن اإلنسان في ضوء ما تقدّم مطالب ،باضطرار ،بأن يواكب في سعيه متطلبات الحياة من حوله ،وأن يكون قادراً على التكيّف
معھا ،وإال فإنه سيجد نفسه م َُخلَّفا على قارعة الطريق؛ يندب حظه ،فرداً كان أو مجتمعاً ،إذ ال فرق بينھما إال في الكم ،وحجم
الجرعة ،أما من حيث التفاعل والعوامل المؤثرة فھما سواء ،ومن ھنا كان المنظور القيمي للتعليم ينبع "من خالل استبطان
المتعلم لما يتعرض له من خبرة وما يتفاعل معه من مواقف" ٥.وما يكتسبه من معارف ،ومن ھنا أيضا ً استحق اإلنسان وصفه
باإلنسان العارف ) ،(sapiens homoلما للمعرفة من دور في تشكيله ،وتنميط سلوكه.

٦

ولذلك؛ فإن المعرفة بالنسبة لإلنسان سر وجود ،وعامل رئيس في تشكيل ذاته ،ورسم معالم واقعه ،والتنبؤ بمستقبله ،ولما كانت
الحياة في تطور مستمر ،فقد بات لزاما ً على األمم "إحالل التعلم مدى الحياة مكانة القلب في المجتمع" ٧،ذلك أن اإلنسان إنما
يتعلّم ليكون.

٨

ما المعرفة؟
للمعرفة أبعاد وتعريفات متفاوتة ،ولكنھا تكاد ُتجمع على أنھا "مُعطى خارجي من المعلومات عن األشياء أو قوانينھا أو أسمائھا
وصفاتھا اللغوية ،وھي:
 .١المعرفة الحسية ،وھي معارف بسيطة تتعلق بظواھر األشياء الخارجية.
 ٢.المعرفة العقلية ،وھي معارف عميقة متعلقة بقوانين األشياء وخواصّھا.
 .٣المعرفة الكالمية ،وھي معارف بيانية متعلقة بأسماء األشياء وأسماء األفعال )المصادر( التي تقع من األشياء وعليھا".

٩

ويخلط بعض الدارسين بين العلم والمعرفة ،السيما أن مادتھما واحدة ،وال فرق بينھما إال في التنظيم ،إذ أن العلم معارف
منظمة ،وقد فرقت العربية بين معنييھما ،إذ تأتي المعرفة بمعنى الخبرة باألشياء ،والعلم إنما يقوم على تحري العالقات التي
تنظم تلك األشياء ،وفي اصطالحات الصوفية إشارات إلى التفريق بينھما ،فالعلم مرتبط بالحقائق واليقين ،بينما المعرفة قد تأتي
عن طريق الحدس والفراسة واإللھام واإلدراك الحسي .غير أنه من الخطأ بمكان" ،من وجھة نظر سسيولوجية المعرفة ،أن
نميّز بين اإلنسان باعتباره ذاتا ً مدركة ،من ناحية ،وعقالً مفسّراً للعالم الخارجي من ناحية أخرى ،ومن الظلم إھمال البعد
االجتماعيّ الكامن في الفكر والوعي اإلنسانيّ .

١٠

وربما جُعل أحدھما مقدمة لآلخر ،فالعلم من وجھة نظر جوليان ھكسلي عبارة عن "ذلك النشاط الذي نحصل به على قدر كبير
من المعرفة بحقائق الطبيعة وعلى السيطرة عليھا".

١١

فالمعرفة مقدمة للعلم ،ونعتقد أن فرويد أراد ذلك بقوله" :إن التفكير التأمّلي يسبق التفكير المنتج ،ويضمن له ،ألجل مسيرات
أخرى من حاالت تداعي األفكار" ١٢.ذاك أن اإلنسان يتحسّس األشياء من حوله ،عفو الخاطر أو عن قصد ،ويعاود النظر فيھا
حتى يألفھا ،ثم تتشكل لديه دراية بخصائصھا ومواصفاتھا ،فالخطوة األولى تعرّ ف معرفة ،والتالية علما ً ينتج عن تحليل المعرفة،
١٣

األولى من باب" التحصيل الذاتي" ،وھو "أن يبدأ المتعلم بنفسه في التقاط المعارف من المحيط الذي يعيش فيه"،
توظيف لتلك المعارف الملتقطة.

بينما الثانية

وتختلف مصادر المعرفة وتتنوّ ع ،السيما إذا خرجنا بھا من إطار الفطرة ،فمع تقدّم الزمن صارت المعرفة "صناعة" توجھھا

المذاھب والمدارس الفكرية والفلسفية ،وقد حدد سوروكين ) (sorrokinمصادر المعرفة بأربعة أنواع ،استناداً إلى المدارس
التالية ،وھي:
 .١التجريبية ،وھي ترى أن منبع المعرفة ھو اإلدراك الحسيّ  ،وأن مبادئ العقل والمنطق ليست سوى مجرد ترابط بين
التجارب المتكررة.
 .٢الدينية المثالية ،وھي ترى أن أصل الحقيقة الوحي ،ومن ثم يصبح دور العقل ثانويا ً.
 .٣العقالنية الذھنية ،وھي ترى أن أصل الحقيقة متمثل في العقل والفكر ومقوالته ،وأنه يقبل بصورة ثانوية المعرفة عن طريق
الحواس وعن طريق الوحي.
١٤

 .٤الصوفية ،وھي ال تعترف إال بالحقيقة التي تأتي عن طريق اإليمان.

وتعرُّ ف الشيء يعني التحقق منه ،أھو ما سبق لإلنسان أن اتصل به وعرفه؟ أم ھو شيء آخر مختلف ،ولو كان االختالف طفيفاً؟
وبالتأمل في قول الشاعر العربي قديما ً:
قالوا تعرّ فھا المنازل من مِنىً

ُ
قلت :ما كل من وافى منى أنا عارف

فقوله :تعرّ فھا يعني انظر إليھا أھي اآلن كما عھدتھا من قبل؟ أم أنھا تغيرت؟ وھذا يعني أن المعرفة أصالً تعني اإللمام بالشيء
مما ھو قابل لالستعادة من بعد؛ ليكون سالحا ً يستعين به اإلنسان على ما يستج ّد في حياته .ولعل ھذا ھو ما أراده إدموند ھوسرل
١٥
عندما نظر إلى كل "المدركات المعرفية باعتبارھا انعكاسا ً للعامل الذاتي في المعرفة".

اإلنسان والبيئة االجتماعية
ليس ھناك من يعيش على األرض وحده ،وقد سبق إلى تقرير ذلك ابن َخلدون في مقولته الذھبية "اإلنسان مدني بالطبع" ،ما يعني
أن اإلنسان يعيش في وسط اجتماعي باستمرار ،وال بد له من أن يتأثر به ،ويؤثر فيه بشكل أو بآخر ،ما يفضي إلى اكتساب
معارف شتى ،وفي مقدمة العوامل المؤثرة في اإلنسان دائرة األسرة ،بل الوالدين على وجه الخصوص ،استناداً إلى قول النبي
صلى ﷲ عليه وآله وسلّم "يولد اإلنسان على الفطرة ،فأبواه يھوِّ دانه أو ينصّرانه أو يمجّ سانه" ،ونحو ذلك مما يشھد به قول الشاعر
المأثور:
إذا كان رب البيت للطبل ضاربا ً

فشيمة أھل البيت كلھم الرقص

وقول اآلخر:
وينشأ وارد الفتيان منا

على ما كان عوّ ده أبوه

وتتناسب العوامل األخرى في ما تتركه في اإلنسان من أثر تناسبا ً طرديا ً مع بعدھا عنه ،ھذا البعد الذي يختلف مع الزمن ،وتختلف
تبعا ً لذلك قوة تأثيره ،ومن ھنا جاءت الحاجة إلى علم اجتماع المعرفة الذي "يھتم بدراسة العالقة بين الفكر والمجتمع ،ويھتم أيضا
١٦

بدراسة الظروف االجتماعية أو الوجودية للمعرفة.

ويتصرّف اإلنسان في الوسط الذي يعيش فيه انطالقا ً من رصيده المعرفيّ  ،ويتحدد سلوكه ،إلى حد كبير ،بما اختزن فيه ،مما جاء
انعكاسا ً لخبرته بعناصر البيئتين :الطبيعية واالجتماعية ،فالطريق الوحيد "إلقامة علم السلوك ھو البحث عن أسبابه في البيئة
بمعناھا الواسع؛ أي باعتبارھا أحداثا ً طبيعية ،بل أيضا ً الظواھر البيولوجية ،سواء أكانت ھذه الظواھر عمليات فسيولوجية داخلية
أم مكوّ نات عضوية" ١٧.والسلوك إذن ھو عبارة عن "ذلك النشاط الذي يصدر من الكائن الحيّ نتيجة لعالقته بظروف بيئة معيّنة،
والذي ّ
يمثل ،بالتالي ،في محاوالته المتكررة للتعديل والتغيير في الظروف حتى يتناسب مع مقتضيات حياته ،وحتى يتحقق له
١٨

البقاء ،ولجنسه االستمرار".

نخلص مما تقدّم إلى أن السلوك اإلنساني يحتكم في مجمل أحواله إلى المعرفة الكامنة في عقل اإلنسان ،مما استمدّه من الطبيعة،
ومن تفاعله مع اآلخر من أبناء جنسه ،على تفاوت في مداه ،السيما أن المعارف الخارجية ال تلبث حتى تصير مولِّداً داخليا ً
لمعارف أخرى ،مما ال يدركه أحد سواه ،ويصعب التنبؤ به" ،ذلك أن الذي يحدد السلوك ھو المجال الفينومينولوجي للفرد ،وھو
ليس قابالُ للمالحظة المباشرة من ناحية أيّ فرد خارجيّ " ١٩.وانطالقا ً من ھذه الحقيقة ،فقد جعلت الفلسفة الواقعية "محتوى المنھج
ھو الظواھر الطبيعية في الكون ،أما أھدافه ومحتواه فال بد أن تحدد في ضوء حاضر المتعلم وواقعه الذي يعيش فيه".

٢٠

بين المعرفة والسلوك
انطالقا ً مما تقدم ،نستطيع أن نقول إن سلوك اإلنسان ال يعدو أن يكون انعكاسا ً أمينا ً لما تفاعل معه عبر ماضيه من المعارف
المكتسبة ،مع أنه قد يتأثر بقوة الجذب التي تمثلھا الغاية التي يسعى اإلنسان من أجلھا ،أي أن سلوكه يكون محصلة القوتين :قوة
دفع الماضي وسلطانه ،وقوة جذب المستقبل الذي يداعب مخيلته ،وقد فرّ ق أرسطو بين "العلل السببية والعلل الغائية ،فقال إن
األولى تحرك بالدفع ،والثانية تحرّ ك بالجذب" ٢١.غير أن الماضي أبلغ أثراً؛ ألن صورة المستقبل إنما تتولد في الدماغ انطالقا ً من
ذلك الماضي ،فعالً أو رد فعل .والمطالع في شيم الناس وأخالقھا يدرك إلى أي حد تتلون بأطياف المعارف التي ينطوي عليھا
اإلنسان .فيغدو منھجه الفكريّ ونمط حياته صدىً ◌ً لتلك المعارف في أغلب األحيان.

٢٢

اإلعالم والتعليم
لھذين النشاطين في حياة اإلنسان المعاصر أثر كبير في توجيھه وتنميط حياته ،وھما من أصل لغوي واحد ،غير أن
التعليم يكون مباشراً وعن قصد ،وبنظام مدروس ،وفيه متابعة يومية للمتعلم ،بينما يكون اإلعالم عموميا ً ال متابعة فيه إال
نادراً ،اللھم إال إذا كان موجھا ً ألداء رسالة بعينھا.
والتعليم واإلعالم إلى جانب ما يكتسبه اإلنسان من معارف جراء احتكاكه بالمجتمع والبيئة – تؤدي كلھا إلى
صياغة عقل اإلنسان ،وتلعب أبرز األدوار في توجيه حياته ،فقد تعيد تشكيل السلوك ،وغسل الدماغ ،إلى غير ذلك
من أشكال التحكم  .ولما كانت ھذه الحقائق على ھذا القدر من الخطورة؛ فقد أولتھا الدول كثيرا ً من عنايتھا
واھتمامھا ،في ما توجھه لمجتمعھا من فعاليات ،وفي ما تستھدف به مجتمعات أخرى على طريق ترويضھا
وتدجينھا ،وھو ما يُعرف بالسلب الحضاري ،مستخد مة أساليب مختلفة تتراوح ما بين العصا والجزرة ،بين
اإلغراء والتھديد ،ورغد العيش والفتن .
وھكذا عرفت البشرية في العصر الحديث ما بات يُعرف بالغزو الثقافيّ  ٢٣،ھذا الغزو الذي ما لبث حتى ُزيِّنت صورته
بتحريف اسمه إلى "العولمة" التي تجسده في أكثر صوره خبثا ً ودھا ًء ،مستترة وراء العلم والتقنية والتواصل الحضاري
بين الشعوب ،دون أن ننسى أن "المعرفة الموضوعية لبنية المستقبل أمر أساسي ،ويجب أن نميز جيداً بين التيار القوي
للتطور البشري والتقني الذي ينبغي دفعه ومؤازرته ،بل توجيھه أحيانا ً والتأثير عليه بمعرفة وتبصّر  -وبين مجموعة
األحداث الطارئة التي يخشى أن تتدخل بصورة خطيرة على طريق التقدم الحقيقي".

٢٤

أي إنسان نريد؟
لما كان للمعرفة ھذا الدور الخطير في تشكيل الذات على المستويين :الفردي واالجتماعيّ  ،وكانت المعرفة قابلة للتقنين
والتحكم بنوعھا وكمھا ،ولما كان الناس؛ سواء من الناحية الفطرية في الحقوق والواجبات ،فإنه ال يصح ألحد أن يتحكم
في معرفة اآلخر ،وال أن يوجھه إال إذا كان يمثل امتداداً طبيعيا ً له ،كوالديه ،ومن يثبت أنه حريص عليه ،قادر على
توجيھه الوجھة المناسبة الصحيحة ،وقل مثل ذلك في المجتمع ،بحيث تكون مسيرته في مستقبله امتداداً لحاضره،

ومتصلة بجذوره ،ليضمن التواصل الحضاري بين أجياله المتعاقبة ،وإال اجتاحته نائبات العولمة ،واندثر.
أ.د .يحيى جبر
أستاذ علم اللغة بجامعة النجاح الوطنية
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