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تعليم التاريخ ... رؤية مغايرة

التاريخ علم مركب، يتضمن فيه علم األرض، وعلم الكون، وعلم اإلحياء، وعلم البشر ... فالناس وما ينتجونه من حركة دائمة في املجتمع من 
أن  بحيث  والزمان،  واملكان  اإلنسان  بني  القائم  التفاعل  ميثل  فالتاريخ  لإلنسان.  البشري  التاريخ  نسميه   ... وأحداث  وعالقات  وحكايات  قصص 
اإلنسان يتفاعل مع املكان ومحيطه في زمان محدد، وينتج من هذا التفاعل أحداث ووقائع وأخبار متثل أحداثًا تاريخية، وتساعده على فهم معنى الزمن.

تاريخ احلياة أم حياة 
التاريخ يف املدارس؟

عبد الكرمي حسني

واملفاهيم،  احلقائق  حيث  من  االجتماعية،  العلوم  من  جزء  التاريخ 
والسياسات واملعلومات واألرقام واألحداث املتعلقة بتفاعل اإلنسان 
فاملعلومات  فيها،  التي يعيش  البيئة  البشر، وتفاعله مع  مع غيره من 
التي يحصل عليها الطلبة في مادة التاريخ، متثل خالصة تاريخ اجلنس 
البشري في صورة لفظية، ال يكون تعلميها مجديًا، ما لم تكن على 

صلة وثيقة بحياتهم.1

يستند  التي  الركيزة األساسية  املدرسي هو  الكتاب  أن  فيه  مما ال شك 
إليها معلمو التاريخ، وهو املصدر الوحيد الذي يعتمد عليه املعلمون 
تدريسهم  في  املعلمون  يعتمد  ما  وغالبًا  للطلبة،  املعرفة  توصيل  في 
مادة التاريخ على النص املطبوع في الكتاب، ما يجعل الطلبة يتجهون 
نحو حتصيل املعلومات كغاية في حتصيلهم العلمي، وبذلك يكونون 
أن  دون  املعلومات  تلقى  على  يعتمدون  ألنهم  التفكير  عن  عاجزين 
يبذلوا أي جهد في الوصول إليها. لذلك، جند الطالب ال يذكر شيئًا 
من التاريخ، على الرغم من دراسته وحفظه ألسماء تاريخية وأحداث 
وحروب وقضايا تاريخية، وكلها تفر من ذاكرة الطالب بعد االنتهاء 
من االمتحان، ألنه حفظها فقط. فالتاريخ الذي يتم جتريده من صبغته 
احلياتية والبشرية ال قيمة له، ويبقى مجرد أرقام ومعلومات وحقائق، 

ال قيمة لها مع مرور األيام.

للتفكير  آفاقًا  يفتح  الفلسطينية،  مدارسنا  في  وتدريسه  التاريخ  إن 
فاملتفحص  كافة،  املعرفة  حقول  في  واالستكشاف  للتعلم  ومجااًل 
لكينونة التاريخ يرى أن له عالقة وثيقة باجلغرافيا. فاملكان ميثل عاماًل 
باملكان تلعب دورًا كبيرًا  املتعلقة  بينهما، وكذا فإن اجلغرافيا  مشتركًا 
الفصل  ميكن  ال  واألدب  والتاريخ  التاريخية،2  األحداث  تفسير  في 
بينهما، فالكاتب أو الشاعر ميثل حقبة تاريخية في عصره، ويوصفها 
في  جتسيدها  يتم  والفن  التاريخ  بني  العالقة  وكذلك  لفظية،  بصورة 
التاريخ والسياسة  الفنية، كما أن هناك عالقة تشاركية بني  اللوحات 
لذلك  والفيزياء،  والرياضيات،  واالجتماع،  والصحة  واالقتصاد 
فالتاريخ هو علم حتليلي وعلم مركب على املستويات والتخصصات 
كافة، يسعى إلى حتليل األحداث وتفسيرها، وقراءتها، ومنها ينتج 

معرفة خاصة به.

وربطها  التاريخ،  تدريس  قيمة  ماهية  نبني  أن  أجل  ومن  هنا،  من 
إلى  يستند  تكاملي،  تعليم  حتقيق  أجل  من  األخرى،  باملجاالت 
منوذج  بتحليل  سنقوم  التخصصات،  مختلف  بني  تشاركية  عالقة 
بينها  الربط  التاريخ باحلقول املعرفية األخرى، وأهمية  يوضح عالقة 
“مصر:  لفيلم  بقراءة حتليلية  واملعرفة، وسنقوم  التعلم  على مستوى 
أرض اآللهة” - اجلزء األول، كي نقدم مناذج تعليمية ضمن فلسفة 
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الفيزياء  التاريخ ميكن أن تدرس  “من خالل درس  تقوم على أساس 
والرياضيات واألدب ...”.

 ما أهمية التعليم التكاملي؟

التربوي  الفعل  أن  على  التربوي  السياق  في  يحيل  التكاملي  التعليم 
التخصصات  وتعدد  والتشابك  التواصل  أساس  على  يقوم  التعليمي 
منهاجية”،  “بني  يدعى  ما  على  ويحيل   ،... والشمولية  والترابط 
وموضوعاته  التعلم  مجاالت  أن  جوهره  وفي  منهاجية”  و”عبر 
األمر  يتطلب  بل  بعضها،  عن  فصلها  ينبغي  ال  وعناصره  ومكوناته 

املوضوعات  ذلك  ويتضمن  ومتداخلة،  تكاملية  بصورة  تعليمها 
والقدرات وتنوع االحتياجات،3 حيث أن احلياة متشابكة ومتصلة، 
وأن فصل املكونات عن بعضها يحليها على سياق آخر، يفضي إلى 
سياقاتها،  في  فهمهم  إلى  يفضي  وترابطها  مختلف،  منط  من  عالقة 
ويؤدي إلى إنتاج الداللة وكذلك املمارسة في ضوء ذلك، أي مبعنى 

آخر إنه تعليم يقارب احلياة.4

التاريخ كأسلوب  ومن هذا املنطلق، ال بد أن ننظر إلى تدريس مادة 
حياة فيه عالقات وتشاركات وأحداث، وليس مجرد أرقام وقرارات 

وحروب، ونزاعات، عن باقي حقول املعرفة األخرى.

منوذج يوضح عالقة التاريخ باحلقول األخرى

علم
 البيئة

علم
االقتصاد

علم
اجلغرافيا

علم
اإلنسان

علم
األحياء

علم
الفيزياء

الفلسفة الدين

األدب

التاريخ
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نالحظ من النموذج السابق، كيف يتقاطع التاريخ مع احلقول املعرفية 
كافة كإستراتيجية للتعلم وفهم اآلخر، فالتاريخ علم تشاركي، فهو 
من العلوم التي تنتمي إليه علوم أخرى، كما ينتمي هو إليها، فهو علم 
عالئقي يستفيد من العلوم األخرى في تفسير مادته والتدليل عليها، 
ولكن تبقى هويته ألن له أهدافًا وله مجاله وميدانه وله مناهج بحث 

متعارف عليها.5

علم البيئة هو العلم الذي يدرس عالقة الكائنات احلية بالوسط الذي 
تعيش فيه، ويهتم هذا العلم بالكائنات احلية وتغذيتها وطرق معيشتها 
العوامل  دراسة  أيضًا  يتضمن  كما  سكنية،  مجمعات  في  وتواجدها 
املناخية. وال ميكن أن تدرس الظواهر البيئة أو السكنية دون أن ندرس 
لم  التاريخ  ولوال  التاريخ.  عمل  صلب  هو  وهذا  املنطقة،  تاريخ 

نتمكن من معرفة “أفالطون” وفلسفته املثالية.

أما علم االقتصاد فيهتم بدراسة النظم االقتصادية املختلفة، ويهتم في 
إنتاج السلعة والسوق التجارية، وكما هو معروف في علم االقتصاد 

دولة،  ألي  االقتصادية،  البيئة  دراسة  على  أساسي  بشكل  اعتماده 
وحني نقوم بدراسة البيئة ال بد أن نتحدث عن تاريخ املنطقة من منظور 

اقتصادي.

سة على مختلف الصفوف  في مناهجنا تنوع على مستوى املواد املدرَّ
من  إذن   ... واجلغرافيا  والدين،  واإلحياء،  كالفيزياء  املدرسية؛ 
خالل التاريخ ميكن أن ندرس في مرحلة ما، احلقول املعرفية األخرى 
نافذة معرفية على التخصصات  التاريخ وتدريسه يفتح  كافة، أي أن 
ليست  فالرياضيات  البشر،  وحياة  اإلنسان  بحياة  يربطها  كما  كافة، 
التاريخ  كما  باحلياة،  مرتبطة  رياضيات  وإمنا  ومسائل،  أرقامًا  فقط 

املرتبط باحلياة.

ويتحتم  اإلنسان،  تواجه  التي  املشكالت  من  متصلة  سلسلة  فاحلياة 
مجتمعه  وعلى  عليه  يعود  منها  مخرجًا  لنفسه  ويجد  يحلها  أن  عليه 
تعليمه  معناه  املشكالت  حل  كيفية  الطالب  تعليم  أن  وذلك  بالنفع، 
مواجهة العالم مواجهة موضوعية تقوم على إدراك املشكلة من جميع 

من ورشة عمل حول التعلم في سياق.
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جوانبها واإلملام بها إملامًا واعيًا.6

منوذج ثان
في كتاب “التاريخ العربي احلديث واملعاصر” للصف التاسع في الوحدة 
الرابعة: الدرس األول بعنوان “القضية الفلسطينية”. ويتحدث الدرس 
عن االحتالل البريطاني لفلسطني، ووعد بلفور، واملؤمتر الصهيوني، 

واالنتفاضة األولى، واالنتفاضة الثانية ... وغيره.

في نهاية الدرس، حتت عنوان “أختبر نفسي” صفحة 76؛ أسئلة على 
الطلبة اإلجابة عنها، ومنها:

أعّرف ما يأتي: الصهيونية. «
أوّضح النتائج املترتبة على األحداث: حرب العام 1948. «
أفّسر: قيام االنتفاضة الفلسطينية الثانية )األقصى( العام 2000. «

ما القيمة التاريخية والتعليمية التي ستدرس من خالل تلك األسئلة، 
حتى أجوبة تلك األسئلة موجودة حرفيًا في الدرس؟ وهناك مئات من 
ومصادرة  والشهداء  االنتفاضة  عن  الطلبة  يحملها  الشعبية  القصص 
ويحلله،  يقرأه  أن  بدل  التاريخ  سيحفظ  فالطالب  وغيره؟  األراضي 
ومع مرور الوقت سينسى األحداث كافة. يجب أن تكون هناك حرية 
فكرية للطالب عند صياغة السؤال. يجب أن يترك له مجال للحديث 
عّما هو غير موجود في الكتاب. فاألسلوب العلمي لقراءة التاريخ، 
ال يقبل أي نتيجة أو وقائع تاريخية أو أحداث على أنها نهائية ومطلقة.

أن تكون هناك إمكانية لكتابة التاريخ وقراءته، دون عملية  “يستحيل 
تنتج  إن  فأنت  والتعليم،  الفنون  وفي  الثقافة،  في  إنتاجه  إنتاجه. 
تفهمه  إذن  فأنت  والثقافة،  والرواية  والفنون  املدارس  في  تاريخك 
تاريخ  نقرأ  بل  تاريخًا،  منلك  ال  فنحن  بذلك  نقوم  ال  وإذا  ومتلكه، 
اآلخرين ونحفظه. إن التاريخ ليس معرفة أو أحداثًا حصلت وانتهت 
فعندما  ماديًا،  شيئًا  نعاين  فإننا  وبالتالي  الزمن،  هو  بل  فحسب، 

نحكي تاريخنا، فإننا نقصد نصيبنا من الزمن”.7

فيلم أرض اآللهة 1
أربعة  من  تاريخية  سلسلة  األول  اجلزء   - اآللهة  أرض  فيلم  يتناول 
أجزاء تستكشف 5000 سنة من الطقوس والسحر في العالم القدمي 
واحلضارة األكثر شهرة وغموضًا، وهي احلضارة املصرية. ويتحدث 
الفيلم عن احلضارة املصرية القدمية وأسرارها، وكذلك أسرار العصر 

الفرعوني واألهرامات.

علم،  من  للبشرية  قدمته  وما  احلضارة  تلك  قيمة  إلى  الفيلم  وأشار 
وقصص،  وإيقونات،  ورموز،  وأسرار،  وسحر،  وفلك، 
ثنايا  في  لها  قراءة  عن  نبحث  هذا  يومنا  حتى  زالت  ما  ورسومات 
مت  ساعة،  مدته  يتجاوز  ال  الذي  الفيلم  هذا  خالل  ومن  التاريخ. 
احلديث عن علم التحنيط عند الفراعنة، هذا السر هو مجال للبحث 
علم  ذاته؛  بحد  قائم  علم  وهو  والفيزياء،  األحياء  ملادة  والدراسة 
التحنيط، وقد كان قدماء املصريني يؤمنون بفكرة احلياة بعد املوت، 
وهذا سؤال لالستكشاف في مجال الغيب والفلك، كما أن احلضارة 

املصرية القدمية أوجدت التقومي الزمني، حسب مالحظاتهم للشمس 
والنجوم، كما كانوا يكتبون باللغة الهيروغليفية، وهي كتابة تصويرية 

يعبر فيها الرمز عن صورة معروفة، وهنا نعّلم اللغة واألدب والفن.

بناء املقابر واملعابد واألهرامات  وبني الفيلم قمة الهندسة املعمارية في 
وأبو الهول، وأسرارها التي ما زالت مجااًل للبحث واالستكشاف حتى 
يومنا هذا. وإذا مت عرض جزء من الفيلم في الصف، ماذا سيتعلمون 
والفلك،  والتاريخ،  واجلغرافيا،  األدب  سيتعلمون  منه؟  الطلبة 

والهندسة، والفيزياء، والفلسفة، والكتابات، واللغة ... .

تعليميًا، ستكون هناك مجاالت  بقراءته  الفيلم، وتقوم  حني تشاهد 
حقول  مختلف  حول  البحثية  واألسئلة  واالستكشاف  للتعلم  عديدة 
املعرفة، فالتعليم اجليد يقوم على وجود مشكلة تهم التالميذ وتتصل 
اندلعت  ملاذا  يعرف  الطالب  أن  املهم  ومن  واحتياجاته،  بحياته 
يتحدث  حني  اهتمامه  يثير  والذي  األهم  لكن  الثانية؟  االنتفاضة 
الطالب عن مشاعره من فقدان أحد أصدقائه في االنتفاضة؟ أو يعمل 
سيحّفظ  السؤالني  بني  فاالختالف  املوضوع،  حول  جدته  مع  مقابلة 
الطالب ملاذا اندلعت االنتفاضة فقط؟ بينما جواب السؤال الثاني، فإنه 
املوضوع،  به حول  الطالب فكرة عامة وتصورًا خاصًا  سيخلق لدى 
وهذا هو األهم، فليس املهم أن نحفظ، بقدر ما نكتب ونقرأ ونحلل 

األشياء، وهذا هو جوهر العلم والتعلم.

فمهنة املعلم بصفة عامة، لم تعد عملية روتينية تقتصر على نقل املعرفة 
إلى الطلبة على شكل قراءة وشرح وأوراق عمل ... الخ، بل أصبحت 
العقلية  التالميذ  بقدرات  االرتقاء  إلى  تهدف  شاملة  تربوية  عملية 
واالجتماعية وتطوير شخصيتهم عبر تعليم تكاملي، يكون فيه الطالب 

محرك الوسيلة التعليمية ومشاركًا فيها وليس مستقباًل لها فحسب.

عبد الكرمي حسني - مركز القطان
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