
  المخزون الحضارى للشخصية المصرية فى مواجهة التحديات المعاصرة
   "رؤية تربوية " 

  

  
  

  ملخص البحث
هدفت الدراسة إلى التعرف على مجموعة الركائز والمضامين التى تحدد هوية مصر وسـمات الشخصـية المصـرية عبـر 

بما يضمن عناصر االلتقـاء " ى فى شخصية مصر بنية المخزون الحضار " التاريخ ، ومن زاوية أخرى محاولة رسم خريطة لـ 
  : فى كل عنصر من العناصر المميزة لهويتها ، وهى خريطة تعنى بـ " القيمة والقوة " بين ثوابت 
تأكيد أصالة وقيم التاريخ المصـرى فـى عالقتهـا بمكونـات الثقافـة المصـرية ، ورؤيـة مصـر فـى معالجـة القضـايا  -

  .والمشكالت العالمية 
 . صاحب أول حضارة على فجر الضمير اإلنسانى " إنسان مصر " مسئوليات  الكشف عن -
استجالء معـالم الرؤيـة الحقيقيـة والزاويـة التـى يمكـن أن نـرى بهـا عالقـة إنسـان مصـر بموقعهـا ومكانتهـا وسـط  -

 . إشكاليات التطور العالمى المعاصر
  :وتحقيقا لهذا الغرض ، فقد اشتملت الدراسة على خمسة محاور هى 

  مصر فاتحة كتاب التاريخ ، وواسطة كتاب الجغرافيا : البعد التاريخى.  
  مصر ديناميكية التأثير على المستوى اإلقليمى والعالمى : البعد السياسى. 
  والشخصية القومية  –مصر الهوية : البعد الثقافى. 
 مصـــــــــــر المعقـــــــــــد اإليمـــــــــــانى فـــــــــــى فكـــــــــــر الهويـــــــــــة واإلنجـــــــــــاز الحضـــــــــــارى فـــــــــــى فكـــــــــــر :البعـــــــــــد الـــــــــــدينى  

 .الحركة                   
  رؤيــــــــــة مغــــــــــايرة فــــــــــى بنــــــــــاء الشخصــــــــــية المصــــــــــرية : المضــــــــــامين التربويــــــــــة فــــــــــى شخصــــــــــية مصــــــــــر  

 .المعاصرة                   
  :وقد تبين من العرض الفكرى فى محاور الدراسة        

  :من حيث البعد التاريخى  – 1
  نفسها عناصر األمة بمعناها الكامل الصحيح ، وبعدها كانت  نمت فى –فى التاريخ القديم " أول أمة " أن مصر كانت

أول دولة تظهر علـى مسـرح العـالم القـديم بـالمعنى السياسـى ، ولـم يمـض قليـل حتـى كانـت أعظـم قـوة سياسـية فيـه ، 
  .كانت أول إمبراطورية فى التاريخ حققت لنفسها نطاقا ممتدا من السيطرة والنفوذ 
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  ــة شخصــية مصــر " لقــوة مــن الموضــع وا –القيمــة مــن الموقــع " أن موقــع خطيــر يتطلــب لتحقيقــه : همــاطرفى معادل
أو دون / وضمانه موضعا غنيا كفئا ، فإذا ما اجتمعا طفرت مصر كقوة إقليمية كبرى ، أما إذا قصر الثانى عـن األول 

وٕامكانياتنـا علـى حـد  أن مكانتنـا هـى محصـلة مكاننـا: متطلباته ، وقعت مصر فريسـة للقـوى المعاديـة ، وبمعنـى آخـر 
 .سواء

  أن أصالة التاريخ المصرى تتجلى فى كثيـر مـن مؤشـرات السـبق الحضـارى فـى كثيـر مـن المجـاالت ، وهنـاك كثيـر مـن
 " .أول حضارة صنعها اإلنسان  -مصر أم الحضارات : "الشواهد واألدلة التى تؤكد صدق المعنى 

 ورائـدة التنميـة ومفتـاح " بيـت العـرب األول " ، أن تكـون  أنه من عجائب القدر الذى تشـرف بـه مصـر ويشـرف بمصـر
الحركة العربية فى تفاعالتها مـع المتغيـرات العالميـة ، األمـر الـذى يلقـى علـى مصـر مسـئوليات مضـاعفة فـى صـناعة 

 وليس دور زعامة مصر إال ممارسة متواضعة صامتة ، وهو بهـذا المعنـى ال يمكـن أن يكـون تشـريفا أو. القرار العربى
 .تخليدا ، بل هو تكليف وتقليد ، تكليف من الجغرافيا وتقليد من التاريخ 

  أن البعــد التــاريخى فــى شخصــية مصــر يمثــل نموذجــا فريــدا للقــاء اإلنســان المصــرى مــع الموقــع ، وعلــى ضــوء الخبــرة
 :التاريخية لمصر تشكل دورها اإلقليمى والعالمى ، ومن الثوابت فى هذا كله 

  .رى وٕارادته الطموحة فى العمل واإلنجاز شموخ اإلنسان المص -
 .أصالة قيم مصر فى استيعاب الوافد عليها وتمصيره ، وٕاعادة تصديره بروح مصر -
التمايز الفرد للغة الحوار بين اإلنسان المصرى مع موقع مصر ومكانتها عبر التاريخ ، وهى اللغة الحاكمة لقيم  -

 .العطاء فى الذات المصرية 
نحة من السماء ألهل الكنانة ، لوجوب الوفـاء بالتزامـات ومسـئوليات هـى مـن خصوصـيات أن موقع مصر هو م -

 .تكوين الوجدان المصرى فى عالقاته بالدين واإلنسانية 
أن موقع مصر هو قيمة من الجغرافيا ، كان عونا لمصر إذا تكامل مع موضـعها ومكانتهـا ، وكـان عوانـا عليهـا  -

دروس مستفادة فى تربية الشخصية المصرية " العون والعوان " ، وما بين  إذا ضعفت المكانة عن مهام الموقع
. 

  :من حيث البعد السياسى  – 2
  أن مصر تعد مركز الثقل وقطب القوة فى العالم العربى ، مما حتم عليها بانتظام مسئولية الحماية والدفاع عن العروبة

والتـأثير فـى المجتمـع العربـى ، وهـى فـى نظـر اآلخـر مفتـاح ، وهى مـن زاويـة أخـرى بثقلهـا العربـى تقـوم بـدور الحـوار 
  .المنطقة وجيروسكوب فاعليتها 

  ــا منهــا بمســئولياتها العربيــة ورســالتها الحضــارية ، تحــتم علــى مصــر أنــه نظــرا لطبيعــة موقــع مصــر الجغرافــى وٕايمان
ازن ، وقـد أعـان اهللا مصـر علـى إلـى جانـب دور القـابض علـى التـو " مسئولية الحماية والدفاع عـن العروبـة" وبانتظام 

منـذ أن حفظـت علـيهم عـروبتهم [ تحمل أعبائهـا والوفـاء بمسـئولياتها ، وكانـت دائمـا عنـد حسـن ظـن أشـقائها العـرب 
وٕاســالمهم وكيــانهم ضــد غــزاة العصــور الوســطى ، ومســاندة حركــات التحريــر فــى كثيــر مــن الــبالد العربيــة ، إلــى حــرب 

 ].1973أكتوبر / الكرامة العربية 
  ، تؤكد رؤى الفكر السياسى أن مصر كانت ومازالت دولة محورية ، ولها دور ريادى فى إطار حركة األحـداث العالميـة

إذ هى حالة فردية لدولة تملك وجها متفـردا وحضـورا سياسـيا وثقافيـا فـائق الفعاليـة ، يمنحهـا مكانـة عالميـة متميـزة ، 
 :ة فهناك يقينيات دامغة تبرز مكانة مصر العالمي

  .منها ما يرتبط بطبيعة الموقع الجغرافى ، وما رسخته هذه الطبيعة من مخزون حضارى  -
 .ومنها ما يشير إلى القدرات المعنوية للنظام السياسى المصرى فى التعامل مع األحداث والمشكالت العالمية  -
يـة ، بمـا لهـا مـن مقـدرة محور / ومنا ما يرتبط بمكانة مصر فى سياسات الدول العظمى ، بوصـفها دولـة قاعـدة  -

 .عالية فى التأثير والفاعلية على المستوى اإلقليمى والعالمى 
  وأن هناك توجه عالمى لطرح جديد للمنطقة يقوم على فكر سياسى مغاير لفكرة العروبة ، فى محاولة إلضـعاف اإلطـار

يكـون االنتظـار إلعـالن وفاتهـا ، إال أن الفكرى والسياسى القائم على االنتماء العروبى فى المنطقة العربيـة ، ومـن ثـم 
ثمة احتمال لقدرة مصـر والعـرب علـى كفالـة حـد مناسـب مـن التنسـيق والعمـل العربـى المشـترك مـن أجـل حمايـة األمـن 

  .القومى العربى ودعم الوجود الحضارى لألمة العربية على مسرح السياسة العالمية 
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 حيث يوصف بأنه قرن الفاعليـة [ رين يعد بمثابة قضية مصيرية أن البحث فى مستقبل مصر فى القرن الحادى والعش
حيث إن الفاعلية تعنى القـدرة " إنسان مصر " األمر الذى يتطلب رؤية جديدة فى تربية ] أكثر من كونه قرنا للتوازنات 

لكونيـة هـى جـوهر وأن ا] يكون فيها العلم هـو القاعـدة واإلبـداع هـو الوسـيلة[ على التأثير العميق فى جميع المجاالت 
 ].حيث يكون التمايز الحضارى هو المؤشر األوفر حظا للتعبير عن الهوية واإلعالء من شأنها [ هذه الفاعلية 

  :من حيث البعد الثقافى  – 3
 ة فى بنية المجتمع ووعى األفراد ، ومنها تتشكل رؤية المجتمع إلشكالياته وطموحاته إن ثقافة مصر هى الركيزة الفكري

، ومــن ثــم فــإن اعتبــارات هامــة فــى وصــف ثقافــة مصــر تقتضــى التأكيــد علــى جــذور الثقافــة المصــرية بمــا يبــرز معنــى 
نـى المعاصـرة ، وذلـك ألننـا األصالة ، والتعرف على التيـارات الفكريـة فـى مصـر وانعكاسـاتها علـى الثقافـة بمـا يبـرز مع

بما يمكننا من التمييز الموضوعى بين عدد مـن القضـايا  –نحتكم إلى المرجعية الثقافية لتحديد مسارات وزوايا التغيير 
  .واإلشكاليات التى تتعلق بمفهوم األمن القومى 

  الفكر وأطـر الممارسـة ، بمـا إن الحديث عن هوية مصر يعنى البحث عن صيغة جديدة لطبيعة العالقة بين أيديولوجية
يمكننا من الكشـف عـن حجـم المشـاركة والفاعليـة فـى صـناعة المسـتقبل تواصـال مـع عناصـر القـوة والتميـز فـى تـاريخ 
مصر ، فالموقع الجغرافى لمصر قد جعل منهـا ملتقـى الفكـر اإلنسـانى وبـؤرة انصـهاره ، وهـى كـذلك همـزة الوصـل بـين 

 .م دور مصر التاريخى فى حياة اإلنسانية وفكرها وثقافتها إال رسوخا وتمكينا وجالء ثقافات العالم ، ولن تزيد األيا
  إن للمعتقد الدينى أثر كبير فى إثراء الثقافة المصرية ، ولعل فى دراسة وقـائع التـاريخ منـذ الفـتح اإلسـالمى لمصـر مـا

ثقافـة " قافة مصر ، وذلك بما يعبر عن معنى تعد من المعالم المميزة لث" الوحدة الوطنية" يشير بداللة واضحة إلى أن 
 .وأصالة جذورها فى نسيج الشخصية المصرية " االنتماء لمصر 

 وعلـى الـرغم مـن تمـايز . أن الفكر المصـرى فكـر أصـيل يعبـر عـن إرادة شـعب صـنع تاريخـه وقـادر علـى بنـاء مسـتقبله
رية كانت محك االختبار ، حيـث إن الـوعى المصـرى التيارات الفكرية فى مصر فى القرن العشرين ، إال أن التربة المص

الكامن فـى وجـدان األمـة يختـار مـن بـين اتجاهـات الفكـر والثقافـة مـا يتفـق مـع حقيقـة الـذات المصـرية وخصوصـياتها 
 .المتميزة

 ة وهـذه مهمـة تربويـ. إن األمن القومى للمجتمع يعتمد بدرجة كبيرة على نضج الوعى الثقافى فى عقول ووجدان أبنائـه
ثقافة الهوية وثقافـة اإلنمـاء : بالدرجة األولى ، األمر الذى يتطلب ضرورة التمييز بين نمطين من أشكال الثقافة وهما 

والتنمية ، ففى حـين أن األولـى تتعلـق بخصوصـيات المجتمـع وميراثـه الثقـافى والحضـارى ، فـإن الثانيـة تتعلـق بـاألطر 
م قضايا التنمية، وفى حالة التوافق الكلى بين ثقافة الهوية وثقافة اإلنمـاء الفكرية الداعمة ألنماط سلوكية مأمولة لدع

 .والتنمية ، هنا يكون التمايز الحضارى بأسمى معانيه 
  :من حيث البعد الدينى  – 4

  إن عظــيم عطــاء اإلنســان المصــرى فــى بنــاء حضــارته كــان تجســيدا واضــحا لعالقــات قويــة بــين قــيم اإليمــان والــوعى
لذات المصرية تجـاه الـوطن والتـاريخ ، ومـن ثـم فـإن أيـة محاولـة لتحييـد الجانـب الـدينى فـى بنـاء حضـارة بمسئوليات ا

مصر المعاصرة ، إنما يعنى خلل فى منظومة الثقافة والقيم التى شكلت وجدان الذات المصرية وعاشت بها ، ألننا فـى 
مل قيمته ، وذلك للفقر مرجعية التقدير ومقايسة الغايـات هذه الحالة نكون قد فقدنا فى سلوكنا معنى اإلرادة وأفقدنا الع

.  
   إن جذور التدين فى الشخصية المصرية تعبر عن أصالة الفطرة ونقائهـا ، فلـم تكـن شخصـية مصـر عـابرة فـى تـاريخ

بل أن لشخصية مصر عظيم العطاء فى قبول الديانات ومعايشـتها وزيـادة الفهـم والـوعى للسـلوك بمقتضـى  –الديانات 
] سـيرابيس : كما تمثل ذلك فى عبادة اإلغريق [ عاليمها ، بل وكانت مصر منذ عهدها القديم مصدرا لإلشعاع الدينى ت

، وقد وجدت المسـيحية فـى مصـر المحضـن اآلمـن مـن عصـف الرومـان ، وصـارت مصـر بعـد الفـتح اإلسـالمى حصـن 
 .اإلسالم المتين 

 ــت وســتظل محــور الن ــة كانــت ومازال ــيم الديني ــة دعــم أن الق ــم كانــت أهمي ســق القيمــى فــى المجتمــع المصــرى، ومــن ث
المضامين التربوية لمكانة الدين فى الثقافـة المصـرية ، وهنـاك بعـض الـدروس المسـتفادة مـن تـاريخ مصـر ، وهـو أن 
أمن مصر ومستقبلها مشروط بمعانى القوة ، وأن هذه القوة مهما اكتملت عناصـرها ومقوماتهـا مـن التـاريخ واالقتصـاد 

 .والجند البد وأن تستكمل بقوة اإليمان ، تلك القوة التى تحدد وجهة مصر فى الوفاء بمسئولياتها العربية واإلسالمية 
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  :من حيث البعد التربوى  – 5
  إن البحث فى الشخصية القومية هو ضـرورة تربويـة مـن أجـل النظـر إلـى المسـتقبل واسـتقراء أسـاس الحضـارة ، إذ أن

يحفزنا أن نستعيدها قبل أن تغيب وقبل أن نفقد الطريق إلى المستقبل ، فاإلنسان المصرى هـو  معرفة معالم شخصيتنا
. الثروة الحقيقية لمجتمعه ، وضياع الشخصية الحضارية لهذا اإلنسان تعنـى فـى الوقـت ذاتـه تشـويه لصـورة مسـتقبله

أسسـها وفـى بنائهـا ، وعلينـا أن نثيـر فنحن لم نفقد األصول الحضارية لهذه الشخصية ، ولكن هناك عوامل تنخر فـى 
  .الوعى بها مؤكدين على مسئولية اإلنسان المصرى كل مصرى فى حمايتها 

  وٕان كانــت تحمــل معهــا مقومــات ) مصــر ( إن التحــوالت العالميــة قــد ألقــت علــى مصــر بكثيــر مــن اإلشــكاليات، وهــى
مسـتقبل أفضـل يعبـر عـن ماهيتهـا ، األمـر الـذى  أصالتها الحضارية وتدرك مسئولياتها ، فهى تحاول اآلن العبور إلـى

يحمل التربيـة مسـئوليات مضـاعفة لتأكيـد آمـن وضـمانات المواجهـة مـع اإلشـكاليات والتحـوالت العالميـة المعاصـرة بمـا 
 .يمكن مصر من استجالء حقيقتها على المسرح الحضارى العالمى 

 و كنتيجـة حتميـة للرغبـة الملحـة والمتناميـة فـى التحـديث إن نظرة دقيقة إلشكاليات التربية فى مصـر ، يتضـح أنهـا تبـد
وهــذا توجــه إيجــابى ومشــروع ، ولكنــه حــين الغفلــة عــن األصــول الداعمــة لهويــة مصــر الحضــارية  –لمســايرة العــالم 

الرؤيـــة /  النمـــوذج " وهـــذه القضـــية تتعلـــق بدايـــة بــــ  –" كارثـــة " وذاتيتهـــا الثقافيـــة ، يتحـــول األمـــر فـــى كليتـــه إلـــى 
Paradigm " إنسان مصـر " الذى يعبر عن فكر التربية واألسبقيات الحاكمة للممارسة التعليمية فى عالقاتها ببناء . "

إنهـا المحاولـة . القيم ، واإلنسان ، والمواطنـة : حول قضايا " رؤية التربية " إن ما نعنيه من هذا كله هو ما يتعلق بـ 
، " الذاتية الثقافيـة والهويـة الحضـارية لمصـر " ساسية التى تتعلق بمفهوم التى نستطيع بها رد التربية إلى جذورها األ

 .ومن ثم يمكن النظر إلى ما تبقى من مشكالت التربية فى ضوء مؤشرات الجودة التعليمية 
  تنتهى بشكل أو آخر إلى إثارة التسـاؤل حـول " ركائز ومنطلقات الفلسفة التربوية فى مصر " إن محاولة للحديث عن "

، إنه التأكيد على ضرورة البحث عن الغايات الكبرى للتربية " موذج اإلنسان المصرى الذى تسعى التربية إلى إخراجه ن
 . فى مصر قبل البحث فى شكلها أو محتواها أو طرائقها أو سوى ذلك

، اسـتنادا إلـى وقد انتهت الدراسة ببعض التوصيات التى من شـأنها تفعيـل دور التربيـة فـى بنـاء الشخصـية المصـرية 
  .المعانى المرتبطة بشخصية مصر ومسئولياتها


