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فنون يف التعليم
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�لدر�مي، وب�سورة خا�سة  لال�ستق�ساء  نظرية  بنية  بت�سميم  �لعملية،  �لأمثلة  �لعديد من  �لدر��سة، ومن خالل حتليل  �أقوم يف هذه 
�ل�ستق�ساء �حلو�رّي �لدر�مي، مبا يتفق مع �لأمثلة �لتو�سيحية �خلا�سة بالبيد�غوجيا نقدية �لطابع، م�ستقبلية �لنظرة، �لتي تاأخذ يف 
�حل�سبان �ملرجعيات �لثقافية للطلبة، و�لتي جرى �لتعر�س لها يف �أعد�د �سابقة من هذه �لدوريّة. وعلى �لرغم من �أن هناك تاريخًا 
ممتّد�ً للمدّر�سني �لذين ��ستخدمو� �لدر�ما يف �لتعليم �ل�سّفي، فقد ظّلت �ل�ستخد�مات �لتعليمية للدر�ما ذ�ت طابع مت�سلب غري 
قابل للتطور، كما �فتقدت �لدر�ما �مل�ستخدمة يف �لتعليم �ل�سّفي بعاّمة �لأ�س�س �لنظرية للبيد�غوجيا. وهكذ�، فاإنني، ومن خالل 
�لرتكيز ب�سورة �أ�سا�سية على نظريات �ملرّكب )complexity theories(، �أي نظريات باختني )Bakhtin(، وكذلك على در��سات 
دوروثي هيثكوت )Dorothy Heathcote( و�أ�ساليبها �لبيد�غوجّية، �أعمل على تقدمي خمطط للبيد�غوجيا �لتي ت�ستند �إىل �ل�ستق�ساء 
عرب �لرتكيز على �حلو�ريّة )dialogic( و�لدر�مّية. مثله مثل �أ�سلوب �ل�ستق�ساء، يبدو �أ�سلوب �ل�ستق�ساء �لدر�مي مقّيد�ً مبتطلبات 
�لطلبة على حتريره من هذه  �لتي يجرونها مع  �ملدر�سني و�حلو�ر�ت  �أ�سئلة  فيه  تعمل  �لذي  �لوقت  �لدر��سي وغاياته، يف  �ملنهاج 
�لقيود. وب�سورة م�ساوية، فاإن �ل�ستق�ساء �لدر�مي، مثله مثل �لعمل �لدر�مي، يجعل �لأطفال م�ساركني ب�سورة كلّية يف �لطريقة 
�لتي يعمل من خاللها �لتمثيل �لدر�مي على حتفيزهم وجذب �هتمامهم، وكذلك يف �لطريقة �لتي يوفر من خاللها �لأد�ُء �لدر�مي 
فر�سًا لتو�سيح وتاأويل �لرتكيب �لذي تنطوي عليه �لأفكار. بهذ� �ملعنى، تعمل �لبنية �لدر�مية لال�ستق�ساء �حلو�ري �لدر�مي على 
تو�سيع حدود �لإمكانات �حلو�رية لال�ستق�ساء �لدر�مي من �أجل خلق ف�ساء�ت جتري فيها �مل�ساركة يف �إعادة كتابة �ملعنى �ملرّكب.
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يوؤكد   ،)2006( �لدورّية3  هذه  من  �لأول  �لعدد  �فتتاحية  يف 
�لرتكيب  فهم  �إىل  �حلاجة  “على   :)Allan Luke( لوك  �ألن 
�إن �لتغري �لعميق و�مل�ستمر و�لتجديد  �لذي مييز �لبيد�غوجيا. 

عن  �لبحث  نتجاوز  �أن  علينا  يفر�سان  �لتعليم  جمال  يف 
�إىل  �أي  للبيد�غوجيا؛  ودقيقني  “�سحيحني”  وممار�سة  معنى 
لالآثار  مالحظته  يف  �سببّية  �أقل  خطّي،  منوذج  من  �لنتقال 
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بالبحث  يهتم  �إيكولوجي  منوذج  �إىل  �لتعليم،  يحدثها  �لتي 
 )mediations( و�لتو�ّسطات  �ملرّكبة  و�ملعاين  �مل�سامني  عن 
�خلا�سة بالثقافات و�خلطابات، وكذلك �لأنظمة و�ملمار�سات 

�ليومية” )�س: 3(.

�ملعلمني  جتارب  على  لوك  كالم  نطّبق  �أن  بالطبع  ميكن 
�أية  على  �أكرب  وبدرجة  عاّمة،  �لتعليمية  �لعملية  و�لأطفال يف 
حماولة �أكادميية للتو�سل �إىل “�أف�سل” �ملمار�سات �لبيد�غوجية. 
و�سوف نتو�سل �إىل �إحد�ث ثورة يف تعليم �لطلبة، بغ�س �لنظر 
�أكيدة  قناعة  على  موؤ�ّس�سًة  �لبيد�غوجيا  كان  �إذ�  �سنهم،  عن 
طبيعة  ذ�ُت  �لدو�م  على  هي  �حلياة،  مثل  مثلها  �ملعرفة،  باأن 
�لفهم من خالل  �أن نحقق  علينا  �أن  مرّكبة، كما  �إيكولوجّية 

.)mediated( لقيام بفعاليات ُمَو�ّسطة�

�أ�ستخدم يف هذه �ملقالة نظرية �لرتكيب ونظرية �لتعليم،  �إنني 
ومن خالل �لعودة �إىل منوذج حديث من �لعمل على �أطفال 
�ملد�ر�س �لبتد�ئية، لكي �أحلل كيف ميكن لفعاليات �ل�ستق�ساء 
�أن  �حلو�ري،  �لدر�مي  �ل�ستق�ساء  �لأخ�س  وعلى  �لدر�مي، 
�إن �ل�ستق�ساء �لدر�مي  �أكرث تركيبًا ملظاهر �حلياة.  تعزز فهمًا 
�لبيد�غوجية  �لأ�ساليب  �إىل  جوهره  يف  ي�ستند  �حلو�ري 
�ل�ستق�سائية �لتي ت�ستخدم �لتمثيل و�لأد�ء �لدر�ميني، �للذين 
�لأحد�ث  من  مت�سل�سل  �سياق  لإيجاد  ر��سدون،  بهما  يقوم 

�ملتخّيلة �لتي تعزز �حلو�ر و�لفهم بني �مل�ساركني.

ت�سور  �إىل و�سع  ي�سعون  �لذين  �لرتبويني  و�ملدربني  �ملعلمني  �إن 
يف  يعملون  ل  وطلبتهم  ومد�ر�سهم  ل�سفوفهم  بديل  مل�ستقبل 
معزل عن �لآخرين. وهذه �ملجلة هي من بني �مل�سادر �لتي ميكن 
�ملخت�سني  و��سٍع من  �آر�ء طيٍف  �إليها لالطالع على  يرجعو�  �أن 
�حلو�ري  �ل�ستق�ساء  �أ�سلوب  يطبقون  �لذين  �لبيد�غوجيا،  يف 
و�لدميوقر�طية،  �لنقدية،  بالروح  عملهم  ويت�سم  �لدر�مي، 
بال�سياقات  و�لإميان  و�لق�رس،  �لإكر�ه  ومناه�سة  و�لتقدمّية، 
و�لقرت�حات  هوؤلء  لعمل  وميكن  باملتعلمني.  �خلا�سة  �لثقافية 
�أنه  توؤمن  تعليمية  �إيجاد جماعات  �إىل  توؤدي  �أن  يقدمونها  �لتي 
وينتقدو�،  ي�سائلو�،  �أن  و�ملعلمني  للطلبة  بالن�سبة  �لأف�سل  من 
فهمهم  ت�سكيل  �إىل  توؤدي  باأفعال  للقيام  ويبادرو�  وي�ساركو�، 
يلزمون  ل  �لذين  للرتبويني  بالن�سبة  جديدة.  �إمكانات  وخلق 
�ملو�د  وت�سّلب  و�لمتحانات،  �لفحو�س  بجربيّة  �أنف�سهم 
�ل�ستق�ساء  فاإن  �ملعّلم،  على  �ملفرو�سة  �لتعليمية  و�ملقرر�ت 
م�ساعدة  �إ�سافية  بيد�غوجيا  للمعلمني  يوّفر  �لدر�مي  �حلو�ري 
تعزز �ملقاربة �ملركبة للتعليم، كما يوّفر للطلبة روؤية مرّكبة للحياة.

 االستقصاء احلواري الدرامي

�لدر��سة �لبتد�ئية،  �أطفال يف مرحلة  مع  لقد عملت موؤخر�ً 
ريفية  مدر�سة  يف  تايلور،  تيم  �ملدّر�س  �لزميل  مع  بامل�ساركة 
بينني  منطقة  يف  �لو�قعة  �لقرى  باإحدى  خا�سة  �إجنليزية 
�إىل  م�ساًء  و�سلنا  ب(.   2008 )�إدم�ستون،   )Pennine(
�ملدر�سة و�كت�سفنا �أن �لأطفال، من �أعمار �خلام�سة و�ل�ساد�سة 
كانو�  �لتايل،  �ليوم  يف  معهم  �سنعمل  كّنا  �لذين  و�ل�سابعة، 
يقومون بتمثيل دور �لقر��سنة. كان هوؤلء �لأطفال “�ل�سغار” 
�أطلعتهم  �لذي  �لكتاب  يف  �لقر��سنة  ب�سور  معجبني  �لت�سعة 
�لنمطية  �ل�سور  من  بالعديد  م�سّلحني  كيت.  �ملعلمة  عليهم 
يف  متفاوتة  جمموعات  يف  �لأطفال  �نتظم  �ملبدعة،  �خلالقة 
وحكايات  ق�س�س  خيوط  بابتد�ع  وقامو�  �ملدر�سة،  ملعب 
نري�نها،  تطلق  ملد�فع  و�سور�ً  جتارب  جمموعها  يف  �سنعت 
وقر��سنة  تغرق،  و�أخرى  تبحر  و�سفن  م�سهرة،  و�سيوف 
يقومون بدفن �لكنز يف �جلزر �ملتناثرة يف �ل�سحر�ء. وقد كان 
و�ملمار�سات  �لأعمال  هذه  بتحويل  يقومون  �لأطفال  بع�س 
�لبطولية، وباختيارهم �خلا�س ويف �لوقت �لذي يريدون، �إىل 

ر�سومات يف جانب من جو�نب �ساحة �للعب.

�أن  �سعر �لأطفال بالبهجة عندما �قرتحنا، مبو�فقة مدر�ّستهم، 
نعمل معهم على مو�سوع �لقر��سنة. ويف �سباح �ليوم �لتايل 
�إىل  �للعب  �ساحة  يفعلونه يف  ما كانو�  �سديدة  نقلو� بحما�سة 
غريبًا  �لت�رسف  هذ�  يبدو  قد  �لأوىل،  للوهلة  �لدر�س.  غرفة 
بع�س �ل�سيء، من ناحية بيد�غوجية تربوية، لكن كانت لدينا 
كنا  �أننا  �لأول،  �ل�سبب  قر��سنة.  �إىل  للتحول  �لكثرية  �أ�سبابنا 
غرباء بالن�سبة �إىل هوؤلء �لأطفال ومعلمتهم، و�أردنا �أن ن�ستغل 
بيد�غوجيا  على  تو�سيحيًا  مثاًل  لن�رسب  �لأطفال  حما�سة 
كانت جمهولة من قبل �جلميع يف �ملدر�سة. �أّما �لثاين، فلكون 
�لتاريخ �ملحلي وو�سائل �لنقل كانت من بني �ملقرر�ت �لتعليمية 
�لتي يتعلمها �لطلبة يف �ملدر�سة. لقد �بتدعنا، تيم و�أنا، حكاية 
مقنعة عن �لعالقة بني و�سائل �لنقل �لربي و�لبحري يف �لقرن 
مناجم  يف  �لف�سة  ووجود  و�ل�رسقة  جهة،  من  ع�رس،  �لتا�سع 
�إحدى رحالتهم �ملدر�سية  �لتي ز�روها موؤخر�ً يف  �لر�سا�س 
من جهة �أخرى. ففي �حلقيقة، �أن م�ساركة �لأطفال يف هذه 
�حلكايات كانت مفيدة يف تقدمي �ملو�سوع وجعلهم ينتقلون 
من �ل�سور �لنمطية �لتاريخية �لتي قامو� باإعادة �إنتاجها ومتثيلها 
�لتي ت�سم  �أن �ملدر�سة،  �لثالث هو  �ل�سبب  �للعب.  يف �ساحة 
�أعمارهم بني �خلام�سة و�حلادية  ت�سعة وع�رسين طفاًل ترت�وح 
�لر��سدة  ع�رسة، كانت تت�سم بالهدوء و�لنظام و�سيطرة �حلياة 
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يف تدري�س �ملقرر�ت �لتعليمية بطريقة تلقينية. ومع ذلك، فاإن 
�ساحة  �للعب يف  �إىل  �ل�سغار توجهو� جميعًا  �لأطفال  هوؤلء 
�ملدر�سة ب�سورة فّعالة منخرطني يف عامل عد�ئّي عنيف. ومن 
هنا، ]فقد �رتاأينا[ �أن �لنخر�ط يف بحث مو�سوع �لقر��سنة 
�سوف يخلق ف�ساء متخّياًل ميكن لالأطفال �أن يختربو� وينتقدو� 
�لر��سدين،  بتوجيه  وبال�ستعانة  جماعية  ب�سورة  خالله،  من 
على  و�لأ�سو�ت،  بال�سجة  �لعامَر  َر  �ملدمِّ  ، �خليايلَّ �لهجوَم 
�لنقدي  �ل�ستق�ساء  نبد�أ  �أن  �إذن  �لإمكان  يف  كان  �لنظام. 

و�حلو�ري يف ذلك �ليوم.

�أ�ستخدمه  �لذي  �لتعبري  هو  �لدر�مي  �حلو�ري  �ل�ستق�ساء  �إن 
و�لتعّلم  �لتعليم  در�ما  يف  �لبيد�غوجيا  ��ستخد�م  لو�سف  هنا 
من خالل �ل�ستق�ساء �حلو�ري )�إدم�ستون، 2000؛ 2008ب( 
�لبيد�غوجيا  يف  و�أ�سا�سيًا  جذريًا  �أمر�ً  نف�سه  هو  يعد  �لذي 
بو�سفها  �لدر�ما  ت�ستخدم  �لتي  و�لدر��سات  و�لأبحاث 
�لأو�ئل  رو�دها  من  هيثكوت  دوروثي  كانت  و�لتي  تعليمًا، 
و�أونيل   Johnson جون�سون  1976؛   ،Wagner )فاجرن 
 .)1995  ،Bolton وبولتون  هيثكوت  1984؛   ،O’Neill
لنا  وبّينت  ثورية  فكرة  �بتد�ع  على  هيثكوت  عملت  لقد 
�أن  للر��سدين  ميكن  �لفكرة:  تلك  عليها  تنطوي  �لتي  �لطاقة 
ة  لة ومغريِّ يكونو� و�سطاء ومّي�رسين لتحقيق فّعاليات تعّلم حموِّ
من خالل م�ساركة �لأطفال وجعلهم ي�سعرون �أنهم يعي�سون 
يف عامل متخّيل وحقيقي يف �لآن نف�سه )فاجرن، 1976(. لقد 
�لتعّلم )فاجرن،  بنتائج  فّعالية �لدر�ما عرب �لهتمام  كان حتليل 
ب�سورة  �لدر�ما  �إىل  �لنظر  �إىل  مييل   )1998 �ملثال،  �سبيل  على 
�أحادية ثابتة، حيث يتم �جلمع بني �ملقاربات �ملختلفة �ملتفاوتة 
جمرد  بو�سفها  معها  و�لتعامل  �ل�سّفية،  للدر�ما  روؤيتها  يف 
�ملحاكاة  من  و�أ�سكاٍل  �لطلبة  بها  يقوم  ق�سرية  متثيلية  �أدو�ٍر 
�لتي يوجهها �ملعلمون؛ وذلك يف �لوقت �لذي ي�سار فيه �أي�سًا 
يقرتح  ب�ساأنه و�لذي  و�ملُخَتَلف  ل  �ملف�سّ �إىل منوذج هيثكوت 
حتويل  مّت  لقد  �لبيد�غوجيا.  يف  للدر�ما  �رجتاليًا  ��ستخد�مًا 
مقاربة هيثكوت �لعملية بخ�سو�س �سناعة �لدر�ما �ل�سّفية �إىل 
نظرية ذ�ت طابع بنيوي، وبخا�سة عندما ينظر �إليها كم�رسٍح 
�رجتايل )�أونيل، على �سبيل �ملثال، 1995( وكنوع من �لبحث 
�ل�سو�سيولوجي )بولتون، مثاّل، 1999(. �أما عندما يتّم �لرتكيز 
�أكرث  ي�سبحون  و�لد�ر�سني  �لباحثني  فاإن  �لبيد�غوجيا،  على 
 ،Gallagher هتمامًا بال�سياق �لجتماعي - �لثقايف )غالغر�
و�ساك�ستون   Morgan )مورغان  بالتعليم  �أو   ،)2006 مثاًل، 
)�أونيل  م�سبقًا  ة  �ملح�رسّ بالدرو�س  �أو   ،)1987  ،Saxton
�لتقاليد  ��ستخد�م  بكيفية  �أو   ،)1983  ،Lambert ولمربت 

�أن  1990(. وعلى �لرغم من   ،Neelands �لدر�مية )نيالندز 
�ملنهجي  للتعّلم  كو�سيلة  للدر�ما  �ملعّقد  هيثكوت  ��ستخد�م 
)هيثكوت وبولتون، 1995( حمرتٌم ومقّدر على �سعيد عاملي 
كيفية  لتف�سري  �لنظرية،  �ملحاولت  فاإن   ،)2001 )بولتون، 
�ملعلمون  يقوم  كيف  �أو  �ل�ستق�ساء،  على  مقاربتها  �رتكاز 
تو�ّسطي  بدور  بعينها  �لدر�ما يف �سفوف  ي�ستخدمون  �لذين 
�لتعّلم، �سحيحٌة ونادرٌة للغاية. بهذ� �ملعنى مل يتم �للجوء  يف 
�لدر�ما  ��ستخد�م  كيفية  لتحليل  عاّمة،  �لتعّلم،  نظرية  �إىل 
كبيد�غوجيا. �أما يف هذه �ملقالة، فاإنني �أقوم مبقاربة �جتماعية 
- ثقافية، ما بعد بنيوية، للتعلم و�لتعليم، م�ستخدمًا، ب�سورة 
 ،1967(  )Vygotsky( فيجوت�سكي  نظريات  خا�سة، 
ونظريات  و�سيط،  كتعّلم  للتعليم  روؤيَته  وبخا�سة   ،)1978
�لأدو�ر  حول  �أفكاره  على  مركّز�ً   ،)1990  ،1981( باختني 
وقد  �لفهم.  عملية  حتقيق  يف  و�خلطاب  �خليال  يوؤديها  �لتي 
 dialogic( قمت ب�سّك م�سطلح �ل�ستق�ساء �حلو�ري �لدر�مي
dramatic inquiry( لأنقل �ملفاهيم و�لدللت �خلا�سة به من 
حقل �مل�رسح �إىل حقل تعليمي يقّدر �لبيد�غوجيا �لقائمة على 
�لتعليم، عندما  �أكرث �قرت�بًا من مفهوم  �لتي ت�سبح  �ل�ستق�ساء 

يقوم �لر��سدون بجعل جتارب �لطلبة �أكرث حو�رّية ودر�مّية.

قمت  للم�ساركني  �ملتخّيلة  و�خلرب�ت  بالتجارب  يت�سل  فيما 
مبو�سعة �ل�ستق�ساء �لدر�مي يف مّت�سل )continuum( يربط 
�لدر�مي،  �ل�ستق�ساء  فلي�س  �لدر�ميني.  و�لأد�ء  �لتمثيل  بني 
�لنا�س  عن  كالم  جمرد  �لدر�ميني،  و�لأد�ء  �لتمثيل  مثل  مثله 
لها  تتعر�س  �لتي  �لثقافية  �لعو�مل  يف  و�لأو�ساع  و�ملو�قف 
�لق�س�س، بل �إن �لأطفال و�لر��سدين، ومن خالل �لف�ساء�ت 
وحكايات  �رُسوٍد  �بتد�ع  يف  بالأحرى  يت�ساركون  �ملتخيلة، 
عندما يقومون بتمثيل �لأحد�ث و�ختبار �لتجارب عرب �لفعل 
�لدر�مي وكاأنهم يعي�سون بالفعل يف �أزمنة وف�ساء�ت �أخرى. 
من  و�هتماماتهم  �لأطفال  ��ستق�ساء�ت  و�أنا  تيم  وجهنا  لقد 
خالل �قرت�ح بد�ية لق�سة �رسحتها لهم على �للوح. وهكذ�، 
بها  تربع  �لتي  �ملحددة،  �لتفا�سيل  ببع�س  �ل�ستعانة  وعرب 
ع�رس  �لتا�سع  �لقرن  يف  هوجمت  كيف  لهم  روينا  �لطلبة، 
�سفينٌة جتارية، حمّملة بالف�سة �مل�ستخرجة من مناجم �لر�سا�س 
�أغارو� عليها و�أمطرو�  �إبحارها من قبل قر��سنة  �لقريبة، بعد 
ظهرها،  �إىل  و�سعدو�  �ملدفعية،  بقذ�ئف  و�أ�رسعتها  ج�سمها 
كان  �ل�سفينة.  حتمله  كانت  �لذي  بالكنز  هاربني  ووّلو� 
مع  �أجروه  ق�سري  حديث  بعد  جميعًا،  متحم�سني  �لأطفال 
تيم وكاأنه كان قائد �ل�سفينة بالفعل، ليتخيلو� ويقومو� بتمثيل 
�ملنا�سد و�ملقاعد و��ستخدمنا بع�س قطع  بنقل  �لهجوم. قمنا 
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م �سحنة  �لأثاث كبديل لبع�س �أجز�ء �ل�سفينة: �مل�ساحة �لتي ت�سّ
و�لزورق  �ل�سفينة،  قائد  وقمرة  �ل�سفينة،  ظهر  على  �لف�سة 
�لذي ��ستخدمه �لقر��سنة يف هجومهم. وعندما �أُعطي �ثنان 
من �ل�سبيان، توين وبيرت، �حلرية يف �لختيار �أر�د� �أن يتخيال 
�أنهما قر�سانان يبحر�ن يف �سفينة �أخرى، فيما رغب �لأطفال 
�لآخرون يف �أن يكونو� ركاب �ل�سفينة �لتي تتعر�س للهجوم.

مثله مثل �لتمثيلية �لدر�مية، فاإن �ل�ستق�ساء �لدر�مي ينبع من 
�لجتماعية  باحلياة  ومعرفتهم  للحكايات،  �لأطفال  حب 
وقدرتهم  رغبتهم  من  وكذلك  �حلياتية،  وخرب�تهم  �ليومية، 
يف  يعي�سون  �آخرون  �أنا�س  وكاأنهم  �أنف�سهم  تخيل  على 
ف�ساء�ت �جتماعية خمتلفة، وعو�مل ثقافية حمت�سدة بالأحد�ث 
تقوم  �أنها  �أو  و�لقانون  للنظام  خا�سعة  تكون  قد  �لتي 
هوؤلء  �أم�سى  1997(. لقد   ،Dyson )د�ي�سون،  بانتهاكهما 
�أ�رسى  وهم  �لزمن  من  �ساعتني  من  �أكرث  �ليافعون  �لأطفال 
�لأحد�ث �ملتتابعة يف �لق�سة �لتي �بتدعناها يف ذلك �ل�سباح 
و�ملعلومات  توجيهاتنا  خالل  ومن  تلته.  �لتي  �لظهرية  ويف 
عرب  �لأحد�ث  بتخيل  جمتمعني  �لأطفال  قام  وفرناها،  �لتي 

حتويل معرفتهم �ملحدودة بال�سفن و�لبّحارة، �أي �ملعرفة �لتي 
�كت�سبوها يف رحلتهم �ملدر�سية �إىل مناجم �لر�سا�س و�لف�سة، 
و�ل�رس�ع  �ملو�جهة  باأمور  �لجتماعية  معرفتهم  خالل  ومن 

و�مل�ساركة يف تخيل �أحد�ث �لق�سة.

هو  �لدر�مي  �ل�ستق�ساء  فاإن  �لتمثيلية،  �مل�رسحية  مثل  مثله 
فالأطفال   .)1976 )فيجوت�سكي،  �ختيارية  طبيعة  ذو  د�ئما 
�لبع�س،  بع�سهم  مع  يلعبو�  �أن  �أنف�سهم  تلقاء  من  يختارون 
كنا،  وقد  �للعب.  م�ساركتهم  يختارو�  �أن  �لر��سدين  وعلى 
�لزمن،  من  ق�سرية  لفرت�ت  لنتخيل،  �أي�سًا  جاهزين  و�أنا،  تيم 
�أننا  )�أي  تخيلهم  يف  �لأطفال  رغب  �لذين  �لنا�س  نحن  �أننا 
تعر�ست  �لتي  �لتجارية  �ل�سفينة  وطاقم  �لقر��سنة  بالفعل  كنا 
للهجوم(. لقد تخيلنا كذلك �أيَّ �سخ�س �آخر رغبنا يف تقدميه 
وم�ساركة �لأطفال يف متثيل دوره )قبطان �ل�سفينة، ومالكها، 

وعائلة �لبحار �لقتيل(.

ي�سبه �ل�ستق�ساء �لدر�مي �لتمثيلية �لدر�مية يف �حت�ساده بعدد 
ل يح�سى من �لإمكانات �ملتخيلة و�لفر�س �لتي يتيحها �ملنهاج 

كري�س كوبر مع �مل�ساركني يف �ملدر�سة �ل�سيفية: �لدر�ما يف �سياق تعلمي 2013.
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�لر��سدين  لتو�ّسط  وميكن   .)2006  ،Hall )هول  �لتعليمي 
وم�ساعدتهم �أن يجعال �لطلبة يركزون على �لأ�سئلة و�لأمور 
�لتي ت�سغلهم، ما يزيد من حب �ل�ستطالع لديهم ويدفعهم 
�إىل �ل�ستق�ساء عرب �سل�سلة من �لأن�سطة و�لفعاليات �لتي تخلق 
�لتي  �لبيد�غوجية  �ملقاربات  للتعّلم. مثلها مثل  فر�سًا متعددة 
وهار�ست   Short )�سورت  �لنقدي  �ل�ستق�ساء  على  تركز 
Harste وبريك Burke، 1995؛ لوي�سون Lewison وليالند 
Leland وهار�ست، 2007( فاإن �لأ�سئلة �ملتفق عليها �لتي تقود 
�لطلبة �إىل نقد عالقات �ل�سلطة هي حمور �لتعّلم يف �ل�ستق�ساء 
�حلو�ري �لدر�مي. كان هدف �ملُدّر�س �ملنهجي �لأ�سا�سي هو 
م�ساعدة �لأطفال يف فهم �أمور �أكرث عن �جلو�نب �لجتماعية 
من  ع�رس،  �لتا�سع  �لقرن  يف  �لنقل  بو�سائل  �خلا�سة  و�لثقافية 
خالل حت�سيل �ملعلومات �ملنا�سبة عن تلك �لو�سائل. وقد �أدى 
ذلك �إىل تركيز �خليال وحما�رسته، يف �لوقت �لذي تعمل فيه 
�خليال.  هذ�  حترير  على  �لدر�مي  �حلو�ري  �ل�ستق�ساء  �أ�سئلة 
�سوؤ�ًل  �لذي نطرحه  �ملركزي  �ل�سوؤ�ل �ل�ستق�سائي  وقد كان 
�جتماعيًا تاريخيًا: كيف كان �سكل �حلياة يف زمن �لقر��سنة؟ 
تقدمنا  كلما  �أهمية  �أكرث  �أخرى  �أ�سئلة  �ل�سوؤ�ل  هذ�  �أنتج  وقد 
من  ��ستفاد  �لذي  من  �لأطفال.  مع  �ل�رسدية  �حلكايات  يف 
�لهجوم؟ ما هي �نعكا�سات ذلك على �لنا�س �مل�ساركني فيه؟ 
من �لذي عليه �أن يقرر م�سري طاقم �ل�سفينة؟ ملاذ� �أ�سبح �لنا�س 
قر��سنة؟ لقد بحثنا هذه �لأ�سئلة وغريها ب�سورة متخيلة، كما 
بابتد�ع  لهم،  و�إر�سادنا  م�ساعدتنا  خالل  من  �لأطفال،  قام 

�سل�سلة من �لأحد�ث.

و�لر��سدين  �لأطفال  فاإن  �لدر�مي،  �لأد�ء  يف  �لأمر  هو  كما 
قد يعيدون يف �ل�ستق�ساء �لدر�مي متثيَل �أجز�ء من �حلكايات 
لالآخرين، لكي ي�ساهد هوؤلء �لآخرون �حلكايات ويحاولو� 
يف  معتاٌد  هو  وكما  حال،  كل  وعلى  باأنف�سهم.  تف�سريها 
لها  هدفًا  ت�سع  ل  �مل�ساركة  فاإن  للدر�ما،  �لعملية  �ملقاربات 
فقط جمهوَر غرفة �ل�سف، بل �إنها تهدف بالأحرى �إىل نقل 
�إىل �ملجتمع �لأو�سع يف  �خلطاب �لذي يجري د�خل �ل�سف 
�ل�سفينة،  قبطان  دور  بتمثيل  �لبد�ية  تيم يف  قام  لقد  �خلارج. 
بحيث كان يف �إمكان �لأطفال �أن ي�ساألوه عّما ح�سل ويبد�أو� 
�مل�ساركة باأنف�سهم يف عامل �لبحر. فيما بعد، متلكت �لولدين، 
�للذين تخيال �أنهما كانا قر�سانني، �حلما�سة لكي ُيريا �أقر�نهما 
لقد  �لقبطان.  قمرة  فتح  �ملهاجمني  مقدور  يف  كان  كيف 
�ساركا يف �حلدث �لذي تخياله، لكنهما مل يفعال ذلك لكي 
يفوز� بالت�سفيق و�ل�ستح�سان. كان يف ��ستطاعتي من ثّم �أن 
تفا�سيل  على  �لأطفال  �هتمام  لرتكيز  �حلدث  ذلك  ��ستخدم 

عليها،  تنطوي  �لتي  �لتاأويلية  �لإمكانات  وعلى  �حلكاية 
ف�ساألت عن رد فعل �لبّحارة على �لهجوم. هل حتركو� حلماية 
حمولة  لإنقاذ  �أم  �آخرين،  �أ�سخا�س  عن  للدفاع  �أم  �أنف�سهم، 

�لف�سة؟

وهكذ� ويف حني �أن �لأد�ء �مل�رسحي ميكن �أن يركز �أكرث على 
عامل �ملتعة منه على �لتعّلم )ويف هذه �حلالة فاإن �لتمثيلية ميكن 
�أن ت�سبح مكرورة، ونوعًا من �لهروب من �لو�قع، وبال �سكل( 
فاإن يف ��ستطاعة �لر��سدين، من خالل توجيه جتارب �لأطفال 
�ل�ستق�ساء  خالل  من  للتعّلم  �أكرث  �إمكانات  خلَق  �لدر�مية، 
�لتمثيل  لعملية  وتوجيههم  �لر��سدين  تو�ّسط  �إن  �حلو�ري. 
يكونونها،  �لتي  �ملجموعات  �أو  كاأفر�د،  �لأطفال،  ي�ساعد 
على توليد معاٍن ذ�ت دللت �جتماعية ل ي�ستطيعون توليدها 
باأنف�سهم )فيجوت�سكي، 1987(. فمن خالل �مل�ساركة كر�ٍو 
لتلك  بنية  �إعطاء  يف  �مل�ساعدة  مقدوري  يف  كان  للحكايات 
�لعملية �لتمثيلية وتركيز حول �لأ�سئلة �ل�ستق�سائية �لتي رغبنا 
يف طرحها. لقد تخيلت �أنني كنت قر�سانًا، ومن ثّم فقد كان 
يف ��ستطاعتي �لتفاو�س مع �لقر��سنة �لآخرين، بحيث �أتعّرف 
ومن  �لكنز.  على  �ل�ستيالء  يف  لهم  �حلقيقية  �لأهد�ف  على 
خالل تخّيل �أنني كنت و�حد�ً من طاقم �ل�سفينة �لتجارية كان 
�أ�ساعد �لأطفال �لآخرين يف �لتخطيط لإعد�د  �أن  �إمكاين  يف 
فقد  تيم،  �أما  �ملعاك�س.  هجومهم  وتنفيذ  �لهجوم  على  رد 
�لوقت  يف  مالَكها.  ثّم  لل�سفينة،  قبطان  �أول  كان  �أنه  تخّيل 
نف�سه، قمنا كمعلمني بتوجيه تفكري �لأطفال وتاأمالتهم، ومن 
ما كنا  �لتاأمالت على معنى  نظر متعددة، وتركيز هذه  زو�يا 
نقوم بتمثيله، ناقلني �ملعنى من منظور �لأ�سخا�س �ملوجودين 
على ظهر �ل�سفينتني �إىل منظور مالك �ل�سفينة �لذي قابلناه مع 
عائلة �ل�سخ�س �لذي �أ�رّس �لأطفال على �أنه ُقتل يف �لهجوم. 
�لأطفال  مّكن  بحيث  حو�رية،  ف�ساء�ت  تدخلنا  �أوجد  لقد 
�إعادة فح�س  لهم من خاللها  نظر ميكن  �تخاذ وجهات  من 

�لفرت��سات �ل�سابقة �لتي طرحوها هم �أو �لآخرون.

على �لنقي�س ممن ي�ستخدمون �حلو�رّية )dialogic( ليعنو� بها 
�أ�ستخدم  فاإنني   ،)1999  ،Wells )ويلز   )dialogue( �حلو�ر 
�لف�ساء�ت  تتخّلق  ل  باختني.  ق�سده  �لذي  باملعنى  �مل�سطلح 
�لذي يدور  �أو �حلديث  بال�رسورة من خالل �حلو�ر  �حلو�ريّة 
فقط  “حو�رّيًا”  ي�سبح  فاحلو�ر  و�لر��سدين.  �لأطفال  بني 
عملية  عرب  �لآخر  وعي  يف  يدخل  �لذي  لل�سخ�س  بالن�سبة 
لتغيري  وي�ستخدمه  خمتلفًا  منظور�ً  له  يتخذ  حيث  �لتخّيل، 
�إن   .)1990 1981؛   ،Bakhtin )باختني  �لآخر  ذلك  فهم 
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�ل�سلطة  ��ستخد�م  لكيفية  نقدية  روؤية  ميتلكون  �لذين  �لطلبة 
للهيمنة و�لإق�ساء قد يف�سلون يف نقد مو�قفهم و��ستخد�مهم 
كل  وعلى   .)1989  ،Ellsworth )�إل�سوورث  لل�سلطة  هم 
حال، فاإن �لف�ساء�ت �لتي يوجهها �لر��سدون، وبخا�سة �أثناء 
عد�سات  جتعل  �أن  لها  ميكن  �لدر�مي،  �ل�ستق�ساء  ��ستخد�م 
يف  �آخذين  �لعامل  �إىل  للنظر  نف�سها  على  ترتد  �لنقدية  �لطلبة 
�حل�سبان عالقات �لقوة و�ل�سلطة �ملتعددة )�إدم�ستون، 2000(. 
�فرت��ساتهم  تقومي  �أعمارهم،  كانت  مهما  �لطلبة،  يعيد  قد 
حول كيفية عمل �ل�سلطة، حيث يختربون ويقّومون حو�ريًّا 
�لقوة  عالقات  يف  توؤثر  �لتي  �لرتكيب  �سديدة  �لعنا�رس  بع�َس 

و�ل�سلطة )�إدم�ستون، 2008(.

 احلياة شديدة الرتكيب

�لفيزيائي  �لعامل  لأن  مركّبة  مهمة  �حلياة  فهم  �إىل  �ل�سعي  �إن 
�لثقافية �لتي نتحرك �سمنها  �لذي نحيا فيه، وكذلك �لعو�مل 
�سديدة  و�إيكولوجيا  وجمتمعات  �أنظمة  ت�سكل  ونختربها، 
من  كبري�ً  »عدد�ً  �أن  مبعنى  »مرّكبة«؛  جميعا  فهي  �لرتكيب. 
�لبع�س  بع�سهم  على  يعتمدون  �لذين  �لفاعلني  �مل�ساركني 
 ،Waldrop يتفاعلون معًا بطرق عديدة ل حت�سى« )و�لدروب
�لرتكيب  �أ�سبح  فقد  �ملثال،  �سبيل  فعلى   .)11 �س:   ،1992
وحميط  �لطق�س،  �أحو�ل  بني  تقوم  �لتي  �لعالقات  ي�سم  �لذي 
�لعي�س، و�لتلوث �لبيئي، و�لفعالية �لإن�سانية، وعامل �ل�سناعة، 
�ل�سيا�سة، و�لعو�مل  و�ملنظمات و�ملوؤ�س�سات �ملختلفة، وعامل 
�أن  لدرجة  �لأخرية،  �ل�سنو�ت  خالل  مهمًا،  �أمر�ً  �ملناخية، 
�لعلماء و�لنا�سطني �لجتماعيني يخو�سون ن�ساًل ع�سري�ً لفهم 
�لعو�مل �ملوؤثرة يف �لتغري�ت �ملناخية، وكيف ميكن لنا معاجلة 
هذه �لتغري�ت للحفاظ على �لبيئة، من خالل �إحد�ث تغيري�ت 
�سغرية، لكنها �سديدة �لأهمية، يف �ل�سلوكات �ليومية للنا�س.

كما يلخ�س و�لدروب )1992(، فاإن كّل �لأنظمة �حلّية ذ�ت 
طبيعة مرّكبة، تعمل على تنظيم نف�سها، كما �أنها قادرة على 
�لتاأقلم، وهي ذ�ت طبيعة خالقة )�س: 11(. ميكننا �لنظر، من 
 ،)Complexity Theory( �لرتكيب  نظرية  ��ستخد�م  خالل 
�سف  كّل  د�خل  �ملوجودين  و�لأفر�د  �ل�سفّي  �ملجتمع  �إىل 
�لآخر.  على  منها  كلٌّ  يعتمد  ومتعددة  خمتلفة  حّية  كاأنظمة 
و�لتكّيف  �لتاأقلم  عرب  وجمموعات،  كاأفر�د  �لنا�س،  يتعلم 
�لظروف  على  يتعودون  حيث  وخالقة،  مبدعة  ب�سورة 
�أنف�سهم  تنظيم  خالل  من  يتاأقلمون  �إنهم  �ملتغرية.  و�ل�رسوط 
ي�ستطيعون  وبذلك  �سابقًا،  عليه  �عتادو�  عّما  خمتلفة  ب�سورة 

تغيري �لظروف و�ل�رسوط �لتي على �لآخرين �أن يتفاعلو� معها.

كما يبني لنا ديفي�س )Davis(، و�سومار� )Sumara(، ولو�س 
��ستخد�م  من  �لإفادة  ميكن  فاإنه   ،)Luce-Kapler( كابلر   -
�لقو��سم  �أهمية  على  للت�سديد  نظرية  كعد�سة  �لرتكيب  نظرية 
 ،)constructivist( مل�سرتكة �لتي جتمع �لفر�سيات �لتكوينية�
و�لجتماعية - �لثقافية، و�لإيكولوجية، �خلا�سة بالتعّلم عري 
�ل�ستيعاب و�لفهم. فعلى �لرغم من �أن هذه �لنظريات �ملختلفة 
تلقي ب�سبكتها ل�سطياد �أكرب عدد من �لنتائج، وبخا�سة فيما 
يتعلق مبن ومبا ت�سّمه �سمن �لعالقات �لتي ت�ستمل عليها عملية 
�لتعّلم، فاإنها جميعا ترى �أن �لفهم يحدث من خالل �لتفاعل 
بني �لنا�س، وكذلك بني �لنا�س و�لعامل �لفيزيائي، �أكرث من �أن 
د�خل  حتدث  �لتي  �لذهنية  �ل�سلوكية  �لعمليات  نتاج  يكون 

�لفرد.

�لبع�س،  بع�سهم  على  معتمدين  جتاربهم  يف  �لنا�س  يت�سارك 
�لفعاليات  يف  �مل�ساركة  خالل  من  ويتعلمون  ويتفاعلون، 
�لجتماعية �سمن �لعائالت و�ملجموعات �ملهنية و�ملجتمعات 
�لأخرى �لتي ت�سرتك يف عو�ملها �لثقافية �ملرّكبة و�ملتنوعة �لتي 
نف�سها،  بالطريقة  �لنظر،  ميكن  �لفيزيائي.  �لعامل  مع  تتقاطع 
مل  لو  حتى  ثقافية  عو�مل  بو�سفها  و�ل�سفوف  �ملد�ر�س  �إىل 
هذه  فكّل  �لنحو.  هذ�  على  و�لطلبة  �ملدر�سون  معها  يتعامل 
ي�سرتكون  �لذين  �لب�رس،  �أن  ثقافية مبعنى  “عو�مل”  �ملجتمعات 
على  �لقدرة  �أفعالهم  يختربون يف  م�سرتكة،  فعاليات  معًا يف 
خالل  من  وذلك  �ملنطقي،  �لرت�بط  من  نوع  وحتقيق  �لتوقع 
يف  و�ملتنوعة.  �ملتبادلة  �لجتماعية  �لف�ساء�ت  يف  �لتو�جد 
ثقايف  عامل  �لب�رس، �سمن  �أن  من  �لرغم  وعلى  نف�سه،  �لوقت 
�لزمن،  عرب  تولدت  �لتي  �فرت��ساتهم  يف  ي�سرتكون  معني، 
بطرق  �أي�سًا  يت�رسفون  فاإنهم  �أبد�ً،  تلتق  و�سمن جماعات مل 
�أنهم  كما  متعار�سة،  نظر  وجهات  يحملون  لكونهم  خمتلفة 
يتبنون يف �لوقت نف�سه مو�قَف خمتلفة حول عدد من �ملظاهر 
 Holland et لتي تخ�س عاملًا ثقافيًا حمدد�ً )هولند و�آخرون�
�لأطفال يف  ي�سرتك   .)1998  ،Wenger وينجر  1988؛   ،al
كل �سف يف �فرت��سات ثقافية عامة؛ �أي، وعلى �سبيل �ملثال، 
يف حاجتهم �إىل �ل�ستماع عندما يقوم �سخ�ٌس ما برو�ية ق�سة، 
و�أن ي�ساألو� �أ�سئلة منطقية مت�سلة بالق�سة �ملروية. لكن �لأ�سئلة 
�لتي ي�ساألها �لأطفال، وطريقَتهم يف �لتفاعل مع �لق�سة حني 
ي�ساألون تلك �لأ�سئلة، �سوف جتعلنا ندرك �لتنوَع يف �لتجارب 
ووجهات �لنظر �لتي يتبنونها. ففي كل عامل ثقايف، ويف كل 
وهناك  متقاطعة،  متعددة  منظور�ت  ن�سادف  بالطبع،  �سف 
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كذلك قو��سم م�سرتكة وتنوٌع يف وجهات �لنظر.

�سّدة  يجعل  �لدر�مي  �ل�ستق�ساء  �أ�سلوب  �إىل  �للجوء  �إن 
و�سوحًا  �أكرث  �ل�سّفية  �ملجتمعات  بها  تت�سم  �لتي  �لرتكيب 
�ت�ساعًا  �أكرث  �لتعّلم ت�سبح  �إمكانات  فاإن  ثّم  لنا، ومن  بالن�سبة 
و�سموًل من �لطريقة �لتي ل يتاح فيها لالأطفال تخّيل �أنهم ل 
يوجدون يف ف�ساء �آخر مغاير لغرفة �ل�سف. كما �أن �مل�ساركة 
خمتلفة  ف�ساء�ت  تخيل  من خالل  �لجتماعية،  �لفعاليات  يف 
تعمل على خلق  �لدر�مي،  �ل�ستق�ساء  �أ�سلوب  ��ستخد�م  عرب 
تركيبًا  �أكرث  �لعامل  لي�سبح هذ�  �ل�سف،  عامل متخيل يف غرفة 
من خالل تقاطعه وتفاعله مع جمتمع غرفة �ل�سف. �إن �ملجتمع 
�لثقايف �خلا�س بقر��سنة �لبحر يف تاريخ �لقرن �لتا�سع ع�رس، 
كما ميكن لأي �سخ�س �لطالع عليه، عامٌر بوجهات �لنظر، 
و�لكلمات، و�لأعمال �ملتخيلة، �لتي تتجاوز، �إىل حد بعيد، 
ما ميكن �ختباره و�مل�ساركة فيه �سمن غرف �ل�سف. فعندما 
�خلا�سة  و�لأفعال  �خلطاب  بابتد�ع  ومدر�سوهم  �لطلبة  يقوم 
حمتملة  خمتلفة  �أطر�ً  �لأمر  هذ�  يوفر  ف�سوف  متخيلني،  باأنا�س 
�إن  حولهم.  من  وبالعامل  �لبع�س  ببع�سهم  عالقاتهم  لتاأويل 

عملية  حتقق  كيفية  يف  يوؤثر  للخيال  �لجتماعي  �ل�ستخد�م 
�لتعّلم ويف ما يوؤدي �إليه �لفهم، �أو فيما يعيد ت�سكيله.

�سوف �أقوم يف ما تبقى من هذه �لدر��سة با�ستخد�م �أربعة من 
مظاهر �لأنظمة �حلّية �لتي ي�سري �إليها و�لدروب )�لنظام �سديد 
و�لنظام  ذ�تيًا،  نف�سه  تنظيم  على  �لقادر  و�لنظام  �لرتكيب، 
مقدوري  يف  يكون  كي  �خلالق(،  �ملبدع  و�لنظام  �ملتاأقلم، 
�لدر�مي  �ل�ستق�ساء  ��ستخد�م  فيها  يوؤثر  �لتي  �لكيفية  حتليل 
على �لطريقة �لتي ي�سرتك فيها �لطلبة مع مدر�سيهم )وحيدين 
تاأليف �حلدث  �إعادة  �ل�سف( على  �أو �سمن جمتمع  مبفردهم 

و�لتحّكم فيه.

 التعّلم عملية مرّكبة ومعقدة أيضًا

�إن تطوير فهم �أكرث تركيبًا لظاهرة �لقر��سنة، �أو �أي �سيء �آخر، 
ناأخذ يف  �لدو�م ويتحول عندما  يتغري على  هو �سعٌي م�ستمر 
خمتلفة  و�رسوطًا  و�أو�ساعًا  و�أحد�ثًا  نظر  وجهاِت  �حل�سبان 
تتقاطع فيما بينها. وهكذ�، فاإن �ل�ستق�ساء �لدر�مي �حلو�ري 

و�سيم �لكردي خالل �إحدى حما�رس�ته مع طلبة �ل�سنة �لثانية يف �ملدر�سة �ل�سيفية: �لدر�ما يف �سياق تعلمي 2013.
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�لبحث  تتطلب  وروؤى  نظر  لت�سّكل وجهات  �إمكانية  يخلق 
و�لختبار �سمن مو�قف و�أحد�ث متخيلة ممكنة �أكرث مما هو 
عليه �لو�سع د�خل غرفة �ل�سف. �سوف ُتفهم �أعمال �لقر��سنة 
وو�سائل �لنقل �لبحري، على �سبيل �ملثال، ب�سورة �أكرث تركيبًا 
ع�رس،  �لتا�سع  �لقرن  خالل  �لقر��سنة  منظور  من  ُترى  عندما 
�ل�سفينة،  ومالكي  للهجوم،  تعر�ست  �لتي  �ل�سفينة  وركاب 
و�لقر��سنة  جرحو�،  �أو  قتلو�  �لذين  �لأ�سخا�س  وعائالت 
كتبًا  كتبو�  �لذين  �لع�رسين  �حلادي  �لقرن  وموؤلفي  �ل�سابقني، 

عن �لقر��سنة.

�أن  تفرت�س  �لتي  �لنظريات  مو�جهة  �ل�سياق،  هذ�  يف  ميكن، 
تقول  �لتي  تلك  مع   )Complex( �لرتكيب  �سديدة  �حلياة 
�لباحثون  يعمل  وقد   .)complicated( معقدة  �حلياة  �إن 
و�ملدر�سون على تاأطري فهمهم للتعّلم عرب �ل�ستعانة بالنظريات 
�لتي تقول بتعّقد �حلياة �أو تلك �لتي تقول برتكيبها. يوّفر ديفيز 
للمعاين  تف�سيلّيًا  حتلياًل   )2008( كابلر   - ولو�س  و�سومار� 
من  �ملتقابلني  �لو��سعني  �لنموذجني  لهذين  بالتعليم  �خلا�سة 

روؤى �لعامل.

�أ�سا�سية  �إىل عنا�رس  �لظو�هر  “تختزل  �حلياة  تعّقد  نظرية  �إن 
و�أ�سباب جذرية، وقو�نني مركزية بحيث ميكن للفهم �أن ين�ساأ 
)�س:  �لعنا�رس”  هذه  من  عن�رس  بكل  �لتف�سيلية  �ملعرفة  من 
كظو�هر  �ل�سف  غرف  �إىل  ينظرون  �لذين  و�ملعلمون   .)76
مو�سوع،  �أي  در��سة  مع  ميكانيكيًا  يتعاملون  �سوف  معّقدة 
ت  َح�رسَّ لقد  �أي�سًا.  طفل  كّل  بها  يتعّلم  �لتي  �لكيفية  ومع 
�لتي  و�لأن�سطة  �لفعاليات  على  وبالعتماد  مثاًل  كيت، 
يتخذها �ملنهاج �حلكومي غايات �أ�سا�سية بالن�سبة له، �لدرو�َس 
ينظر  �أ�سابيع من زيارتنا. عندما  بعد  �إنهاوؤها  �لتي كان عليها 
�أنه ي�سبه يف عمله حا�سوبًا  �إىل �لطفل كفرد ُمعّقد، �أي  �ملعّلم 
ي�رسح  �أو  يفهم  لكي  عامة  قو�نني  �إىل  يلجاأ  فاإنه  �ساعة،  �أو 
�لطفل  كيت  و�سفت  لقد  �لفردية.  �لطفل  ذلك  �سلوكات 
“�إن لديه �سعوبة  توين، على �سبيل �ملثال، على �لنحو �لتايل: 
�ملدر�سة حديثًا.  �إىل  لقد جاء  بالدر�س.  �لرتكيز و�لهتمام  يف 
ولي�س لديه �لكثري من �لأ�سدقاء حتى �لآن. وهو يريد �أن يعمل 
مع بيرت لكن بيرت يفقد تركيزه هو �أي�سًا، ومن �لأف�سل لهما �أن 
يعمل كلٌّ منهما وحده. �أنا متاأكدة �أن و�سعه �سيتح�سن خالل 

هذ� �لعام”.

من  و�حد  لدر��سة  �ملُعّقد  �لتاأطري  فاإن  نف�سها،  بالطريقة 
�ملنطقي  �لتق�سيم  �إىل  يلجاأ  �ملهار�ت  �أو  �ملو�سوعات 

بافرت��س  در��ستها،  �أجز�ء ميكن  �إىل  و�ملهار�ت  للمو�سوعات 
هذ�  ي�ستند  �لأجز�ء.  تلك  بني  م�سبقًا  حمددة  عالقات  وجود 
�لنوع من �ملناهج �لدر��سية �ملعلبة، �لتي تعتمد ما ي�سمى “كتاب 
على  نف�سه  �لأمر  وي�سدق  �لفرت��سات،  هذه  �إىل  �ملعّلم”، 
�أو ردود  خطة �لدر�س �لتي ل تويل �أي �هتمام حلياة �لأطفال 
�أفعالهم يف �حل�سة �لدر��سية. فعلى �لرغم من �أن كيت كانت 
�سديدة �حلما�سة مل�ساركتنا يف مقاربتنا �لتي �عتمدت نوعًا من 
�ل�ستق�ساء ذي �لنهايات �ملفتوحة وغري �ملحددة، فقد نظرت 
�إىل ما نفعله كاخرت�ق و�نزياح عن �لروتني �لذي �عتادت عليه. 
وكما قالت �أثناء نقا�سنا معًا: “ميكن �أن نقوم بعملنا على ذلك 
�إىل تدري�س �لطالب  �لنحو �ليوم، لكنني م�سطرة للعودة غد�ً 

.”) phonics( كيف يوّلدون �ملعاين من �لأ�سو�ت

�ملعلمني  من  تنتقل  قد  �ملعلومات  �أن  من  �لرغم  وعلى  لكن، 
�آخرين،  ر��سدين  �أ�سخا�س  �أو من  و�ملعرفة،  ح�سني �لطالع 
�إىل �ملتعلمني �لذين يكتفون بتلقي هذه �ملعرفة يف �أوقات حمددة 
تتطلبان  عمليتان  �لعميق  و�لفهم  �ملهار�ت  تطوير  فاإن  �سلفًا، 
عمر�ً لتحقيقهما، كما �أنهما ت�سكالن م�سعًى �سديَد �لرتكيب. 
�إن فهم �ل�سخ�س و�إدر�كه ]ل�سيء ما[ قد يكون فورّيًا، مرتبطًا 
�أي�سًا، لكن حدث �سناعة معنى بعينه  بلحظة حمددة، وفرديًّا 
ينبني د�ئمًا على �لأحد�ث و�خلطابات )discourses( و�لفهم 
و�لعالقات �ل�سابقة. ويف �لوقت نف�سه، فاإن فكرة �سخ�س ما 
لبتد�ع  �آخر  �سخ�س  قبل  من  حو�رّيًا  معها  �لتعامل  يتم  قد 
يف  �لب�رس،  بني  تقوم  �لتي  �لعالقات  ن�سيج  �إن  �أخرى.  فكرة 
�لف�ساء�ت و�لأزمنة �حلا�رسة و�ل�سابقة، تعني �أن �للحظة �لتي 
ي�سنع فيها �سخ�ٌس ما معنى قد يكون لها تاأثرٌي ممتد على فهمه 

هو �سخ�سيًا �أو على فهم غريه من �لنا�س.

تنظر  �لتعقيد،  نظريات  مع  متوتر�ً  تعار�سًا  ي�سّكل  فيما 
نظريات �لرتكيب �إىل �لأطفال وغرف �ل�سفوف و�حلو��سيب 
من  �أجز�ء  �أنها  على  جميعًا،  و�لأ�سياء  و�لنا�س  و�ل�ساعات، 
�سبكة مركبة من �لعالقات و�ملعاين. يلخ�س ديفيز و�ملوؤلفون 

�مل�ساركون معه مقاربتهم �لنظرية على �لنحو �لتايل:

نظريات  بها  تنادي  �لتي  �ملقاربة  �لرتكيب  نظرية  “تتبنى 
�لتعقيد، لكنها جتادل �أي�سًا قائلة �إن فهم �ل�ساعة يقت�سي �لنتباه 
�لبيئة �لجتماعية  يتجز�أ من  �ل�ساعة جزء�ً ل  �إىل حقيقة كون 
تلك  �حل�سبان  يف  ن�سع  �أن  �إىل  ي�سطرنا  ما  وهو  و�لطبيعية، 
�لأدو�َر �لتي تلعبها �ل�ساعة يف ت�سكيل �حليو�ت �لجتماعية، 
�لتي  و�ملو�دَّ  �خرت�عها،  �إىل  �أدت  �لتي  �لتاريخية  و�ل�رسوَط 
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�لبيئة  ��ستعمالها يف  ولّدها  �لتي  تدخل يف �سناعتها، و�لآثاَر 
�لطبيعية، وهكذ� دو�ليك” )�س: 76(.

نظريات  تتبنى  نظر  وجهات  يحملون  �لذين  �ملعلمني  �إن 
�لرتكيب، ي�سهمون يف �إيجاد جمموعات �سفّية خمتلفة باملقارنة 
مع �أولئك �لذين يطرحون، وب�سورة �أكرث و�سوحًا، فر�سيات 
تنتمي �إىل نظريات �لتعقيد. كما �أن �ملعلمني �لذين ي�ستخدمون 
و�لذين  �لرتكيب،  بنظريات  تت�سل  �لتعليم  يف  مقاربات 
ي�ستندون �إىل �لنظريات �لتكوينية و�لبنيوية و�لنقدية و�لثقافية 
�لطلبة  �نتباه  يرّكزون  �ملعنى،  �سانعو  هم  �لب�رس  �أن  ترى  �لتي 
على وجود �إمكانات جديدة لكي يحققو� �لفهم باأنف�سهم من 
خالل عالقتهم بالنا�س �لآخرين، ومن خالل عالقة �لآخرين 
تو�سيع  على  و�لروحية  �لإيكولوجية  �ملقاربات  تعمل  بهم. 
وهكذ�  �لوجود.  عنا�رس  بقية  ت�سمل  بحيث  �لعالقات  ف�ساء 
عن  لها  و�لبحث  �لأ�سئلة  طرح  على  �لطالب  ت�سجيع  يتّم 
�أجوبة لتحقيق نوع من �لفهم �لذي قد يكون جديد�ً بالن�سبة 
�إىل �ملعرفة يف هذه �حلالة  �أي�سًا. ُينظر  لالآخرين وبالن�سبة لهم 
ومتمو�سعة،  و�لتوزيع،  لالنت�سار  وقابلة  م�سرتكة،  بو�سفها 
وجمتمعات  �أنظمة  ومن  يف،  يتجز�أ،  ل  جزء�ً  ت�سكل  و�أنها 
َبة )مبا يف ذلك غرف �ل�سفوف �ملدر�سية(، وم�ستمرة يف  ُمَركَّ
بع�سها  على  تعتمد  مت�سابكة  طبيعة  وذ�ت  و�لتغري،  �لتحول 
بع�سًا، وهي ما تفتاأ تتغري بتاأثري �لكلمات و�لأفعال �لتي يقوم 
تن�ساأ عن كائنات  �لتي  �لنا�س، وكذلك ب�سبب �لأحد�ث  بها 

وعو�مل غري ب�رسية.

بنظريات  �خلا�سة  �لفرت��سات  بني  حائرة  كيت  بدت  لقد 
فعلى  مركبة.  بو�سفها  �ملدر�سية  �حلياة  �إىل  ونظرتها  �لتعقيد 
�لدر��سية،  �ملقرر�ت  �إىل  �لتعليمية  �لإر�ساد  كتب  من  �لرغم 
�ل�سخ�سية  و�لفرت��سات  م�سبقًا،  ة  �ملح�رسّ و�لدرو�س 
بخ�سو�س �لأطفال، فهي مل تلجاأ �إىل �لتباع �ل�سارم للروتني 
لالختيار  وقت  هناك  كان  �ل�سف،  غرفة  ففي  درو�سها.  يف 
مبا  بالأطفال  عالقتها  تاأثرت  وقد  �للعب،  ذلك  يف  مبا  �حلر، 
ولّد  ولذلك،  �ملدر�سة.  خارج  حيو�تهم  عن  تعرفه  كانت 
�أ�سلوبها يف �ملرح �لد�فئ، و��ستجابتها للمز�ج �لعام لالأطفال، 

�إح�سا�سًا عاّمًا بوجود عائلة متحاّبة يف غرفة �ل�سف.

�إن �لر��سدين �لذين ينطلقون يف عملهم من �فرت��سات م�سبقة، 
ت�ستند �إىل نظريات �لتعقيد، مييلون �إىل ت�سوير �ملعرفة بو�سفها 
و�لتعليم  �لإ�سافة،  من  كنوٍع  و�لفهم  وتكر�ر،  ن�سخ  فعل 
�سيئًا  نعرف  لكي  يكفي  �أنه  يفرت�سون  �إنهم  وتو�سيل.  كنقل 

معينًا، �أو �سخ�سًا ما، �أن نر�كم نتفًا من �ملعلومات. ولذلك، 
�ملدر�سة  �إىل  ي�ستندون يف وجهة نظرهم  �لذين  �ملعلمني،  فاإن 
تدريبهم،  ميكن  �أفر�د  هم  �لب�رس  �أن  تعتقد  �لتي  �ل�سلوكية 
�مليكانيكية يف  �لنظريات  �إىل  و/�أو  �ل�سيطرة عليهم،  ثّم  ومن 
�لطلبة  �هتمام  تركيز  �إىل  ي�سعون  �ملعلومات،  معاجلة  عملية 
�ملعلومات  مب�سادر  �لعارفني  �لآخرين  �أفكار  ��ستذكار  على 
يتمثل  ل  �لطالب  دور  فاإن  �حلالة،  هذه  يف  ومرجعياتها. 
على  منها  �أجز�ء  حفظ  يف  بل  �ملعلومات،  هذه  م�ساءلة  يف 
مر�حل، ومن ثّم ��ستظهار ما عرفناه من قبل �أمام �ملعلم �أو �أثناء 
�لمتحان “�ملو�سوعي”. �إننا، ومن خالل ��ستخد�م �حلا�سوب 
كا�ستعارة، نرى �أن يف �لإمكان �لتعامل مع �ملعرفة كمدخالت 
قابلة للتحميل و�لنقل من �لكتب �ملقررة، �أو من �أيِّ “قر�س 
هذ�  من  �لأطفال.  �أدمغة  �إىل  �ملدر�سة،  يف  متو�فر  �سلب” 
�ملنظور، ميكن لالأطفال �أن يتعلمو� �سيئًا عن �لقر��سنة �إذ� كان 
�أو من خالل  هناك در�ٌس يف �ملنهاج يتحدث عن �لقر��سنة، 
باأنف�سهم  قر�ءتها  منهم  ُيطلب  لمنهجية  كتب  �إىل  �لرجوع 

و�إعد�د تقارير عنها.

وعلى �لرغم من �أن عو�مل ثقافية �أخرى ميكن تقدميها يف غرفة 
�أو  �لدر��سية،  �ملقرر�ت  �ملذكورة يف  �ملادة  �ل�سف من خالل 
�لعنكبوتية،  �ل�سبكة  �لبحث يف  عرب  �أو  �لق�س�س،  من خالل 
�إلخ، فاإن �لتعّرف على �لعامل �لإيكولوجي �لذي يتفاعل   ...
يف  �لغالب  يف  حذفه  يتّم  معًا  و�لطبيعة  و�لكائنات  �لب�رس  فيه 
تتم  �لتعقيد، كما  نظريات  فيها  ت�سود  �لتي  �لدر��سية  �لبيئات 
�أيديولوجيات  �لتي تنطوي على  �لثقافية،  �لعو�مل  �إىل  �لإ�سارة 
عن  منف�سلة  وكاأنها  �هتمام،  ودون  َعَر�سية  ب�سورة  بديلة، 
حياة �لأطفال ول عالقة لها بهم على �لإطالق )مثال ذلك: 
�أما   .)2007  ،Lemke ليمكي  1983؛   ،Taylor تيلور 
�حلو�ري  �لدر�مي  �ل�ستق�ساء  ي�ستخدمون  �لذين  �ملعلمون 

فيمكنهم �لبدء يف �إ�سالح هذ� �خللل.

مفيدة  تكون  �أن   )1981( �خلطاب  يف  باختني  لنظرية  ميكن 
يف فهم كيفية تاأثري �لأطر �لنظرية �لتي ي�ستخدمها �ملعلمون، 
على  �لرتكيب،  نظريات  �أم  �لتعقيد  نظريات  �أكانت  �سو�ٌء 
�فرت��ساتهم  على  وكذلك  لدرو�سهم،  �إعد�دهم  طرق 
بخ�سو�س عملية �لتعليم و�لتعّلم، وكيف ينظرون �إىل عالقة 
�ل�سف.  غرفة  خارج  وبالعامل  �لر��سدين  بالأ�سخا�س  �لطلبة 
�لأفكار  �إن  تقول  �لتي  �لفر�سيات  �لتعقيد  نظريات  تدعم 
“�سلطوي  خطاب  خالل  من  م  ُتقدَّ �أن  ينبغي  �ملعلومات  �أو 
مرجعي”. وتفرت�س هذه �لنظريات �أن �ملعلمني و�لن�سو�س، 
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لل�سلطة  م�سادر  هم  �لإر�سادية،  �ملنهجية  �لكتب  مثل  مثلهم 
هو  وما  �ملعلمون  يقوله  ما  تقّبل  ينبغي  حيث  و�ملرجعية، 
مذكوٌر يف �لن�سو�س، و�ّتباُعه وتكر�ره من قبل �لطلبة. كما 
�أو  �ملوؤلفني  �مل�رسفون، بو�سفهم  �لطلبة  �أو  �لر��سدون،  ُيعاَمل 
�لذي  �ملعنى  �أو  نعرفه  �أن  ينبغي  ما  �أهمية  يقرر  �لذي  �حَلَكَم 
يلجاأون  �لنظر عن كونهم  �ملعرفة. وبغ�س  تلك  ن�سفيه على 
�ل�سورة،  لغة  �أو  �ملكتوبة  �أو  �ملحكّية  �للغة  �إىل  �لتعليم  يف 
�ملعنى  �أن  يفرت�س  �لذي  �خلطاب  ي�ستخدمون  �ملعلمني  فاإن 
من  �لتقليل  يجري  فاإنه  نف�سه،  �لوقت  يف  يتغري.  ل  ثابٌت 
�أو  �أهمية تاأويل �ملتعلمني ووجهات نظرهم حول �لن�سو�س 
معرفة �لأحد�ث، �أو �أن هذه �لآر�ء ُت�ستبَعد عندما تتم خماطبة 
 )monologically( �ل�سوت”  “�أحاديّة  من  بنوع  �لطلبة 
)مونولوجّيًا(. �إن ما تفرت�سه وجهة �لنظر هذه هو �أن �لفهم 
�ل�سحيح قد حتقق قبل �لدخول �إىل غرفة �ل�سف و�لتفاعل مع 
�لطلبة، ومن ثّم فاإن ردود �أفعال �لطلبة تكون مت�سابهة عاّمًة. 
�إن ما نتوقعه منهم هو �إعادة �إنتاج ن�سخ مت�سابهة ملا عر�سناه 
لهم. �إنه لأمٌر مفرو�ٌس �أن �ملعرفة �ملوجودة يف �لكتب، ولدى 
�ملعلمني وبع�ٍس من �لطلبة كذلك، ماأخوذٌة من �أف�سل م�سادر 
�ملعلومات ومن �أهّم �لأفكار �لتي تدور حول �لقر��سنة �أو �أيِّ 

مو�سوع �آخر.

يف �ملقابل، فاإن �لر��سدين عندما يفرت�سون �أن �ملعرفة، و�لتعّلم، 
و�لتعليم هي �أ�سياء �سديدة �لرتكيب، يقّدرون قيمة �إيجاد جمتمع 
كعملية  �ملعرفة  �كت�ساب  مع  يتعاملون  �إنهم  خمتلف.  �سفّي 
للتخّلق  قاباًل  �سيئًا  بو�سفه  �لفهم  ومع  متحّولة،  متما�سكة 
�لإمكانات  يف  مهّمًا  موؤثر�ً  بو�سفه  �لتعليم  ومع  و�لتكوين، 
�لتي تتيحها عملية �لتعّلم. يُنظر �إىل �لب�رس يف هذه �حلالة على 
مفاهيم  تكوين  خالل  من  ما  ب�سيء  معرفتهم  ي�سّكلون  �أنهم 
حول ذلك �ل�سيء بالعالقة مع كّل �سيء �آخر نعرفه، وذلك عرب 
�ل�رس�ع، ل�ستيعاب وجهات  �لأغلب عرب  بل وعلى  �لعمل، 
نظرية  ح�سب  لكن  جديدة.  و�أفكار  ومتباينة  متعددة  نظر 
“حو�رّي”.  نحٍو  على  �ملعنى  ي�سنعون  �لب�رس  فاإن  باختني، 
خالل  من  �سيء  معرفة  ي�ستطيعون  ل  �لأطفال  فاإن  وهكذ� 
كلّية  ب�سورة  يت�سوروه  �أن  عليهم  معزٍل عن غريه.  �أخذه يف 
�لوقت  يف   )relational( عالئقّية  وب�سورة   )holistically(
يتغرّي  �لقر��سنة  عن  �أفهمه  ما  فاإن  �ملثال،  �سبيل  فعلى  نف�سه. 
متاأثر�ً مب�ساركتي يف حماولة �إيجاد معنى للقر��سنة، من خالل 
حديثي �ملبا�رس مع �أنا�س �آخرين، �أو من خالل ما �أقر�أه عنهم يف 
يعرفه، وي�سدقه، من  �إىل رّد فعلي على ما  �إ�سافًة  �لن�سو�س، 

حتادثت معهم، عن �لقر��سنة.

 القوة والتنظيم الذاتي

�ملثال، وعلى  �سبيل  نف�سها. فعلى  بتنظيم  �لأنظمة �حلّية  تقوم 
 )hierarchy( تر�تبّية  يف  تنتظم  �لإوز  �أ�رس�ب  �أن  من  �لرغم 
�جتماعية، �أو يف “نظام جمموعات”، فاإنها عندما تطري ت�سعى 
جميعها �إىل �أن تاأخذ دورها لتكون يف �ملقدمة دون �أن يطلب 
�لثقافية  �جلماعات  فاإن  نف�سها،  وبالطريقة  ذلك.  �أحٌد  منها 
و�لجتماعية تعمل على تنظيم نف�سها، لكن �ملجتمع هو �لذي 
ين�سئ �لنظام �لرت�تبّي، ويقوم با�ستيعابه وجعله جزء�ً ل يتجز�أ 
منه، ويفّعله، كما يعمل على �إد�مته وجعله جزء�ً من عالقات 
�لختالفات  �أو  بالغريزة  مت�ساًل  ذلك  كان  لو  حتى  �لقوة، 
يف  �لبدء  �لجتماعية  للرت�تبّيات  ميكن   .)genetic( �لور�ثية 
جديدة  و�أو�ساٌع  �رسوٌط  تهدد  عندما  نف�سها  تنظيم  �إعادة 
ن�ستخدم  عندما  يح�سل  �أن  ميكن  كما  �لقوة،  عالقات 

�ل�ستق�ساء �لدر�مي �حلو�ري.

 ،)Power( �لقوة  يف   )Foucault( فوكو  نظريات  �إن 
و�خلطاب )Discourse(، قد تكون مفيدة لفهم �لكيفية �لتي 
يخلق فيها �خلطاُب �لقوَة، ويعمل على �إد�متها، لكنه قد يعمل 
�أي جمموعة  �لقوة و�إ�سعافها يف  كذلك على تهديد عالقات 
�حلو�ري  �ل�ستق�ساء  ن�ستخدم  عندما  �حلال  هو  كما  ب�رسية، 
�ملجتمعات  �إىل  �لنظر  ميكننا  �لز�وية،  هذه  من  �لدر�مي. 
�ل�سفّية كمجتمعات قادرة على تنظيم نف�سها، مبعنى �أن �لنا�س 
بعالقات  يت�سل  فيما  تر�تبّي  نحو  على  بع�سهم  مع  يتعاملون 
�أكرث  �أو �ملفرو�سة عليهم، و�لتي جتعل �لبع�س  �لقوة �لر��سخة 
حيازة لل�سلطة من �لآخرين، لقدرته على �لفعل �أو كون �أفكاره 
 Mac ،أكرث �أهمية من �أفكار غريه )فوكو، 1977؛ ماك نوتون�

.)2005 ،Naughton

للمعلمني يف �ملد�ر�س وغرف �ل�سفوف �سلطٌة �أكرب من �لطلبة 
فيما يخ�س �خلطاب و�لأفعال �مل�سموح بها يف غرفة �ل�سّف. 
على  و�لأطفال  �لر��سدين  بني  �لقوة  توزيع  يتّم  و�إذ  وهكذ�، 
يف  �أكرب  �سلطة  ير�كمون  �لأطفال  بع�س  فاإن  �لوقت،  مد�ر 
ي�ستخدمون  وهم  �ملو�قف.  من  غريه  من  �أكرث  بعينه  موقف 
�إمكانهم  يف  �أن  يفرت�سون  عندما  �خلطاب  يف  �ل�سلطة  تلك 
�أفكار  �إن  فيه.  �لتفكري  �أو  �أن يخربو� �لآخرين مبا عليهم فعله 
در��سية  مر�حل  يف  طلبة  �أم  �أكانو�  �سغار�ً  �لأطفال،  بع�س 
�أعلى، تكت�سب �سلطة �أكرب يف �لنقا�سات �لق�سرية �أو �لطويلة 
�لكر�م  مروَر  �ملروُر  فيه  يجري  �لذي  �لوقت  يف  �ملعلم،  مع 
يقيمان على  توين وبيرت  لقد كان  �آخرين.  �أطفال  �أفكار  على 
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�ملعلمون. كانا  تعزيزها  �لتي يعمل على  �لقوة  حاّفة عالقات 
�لأطفال،  بني  للتعليمات  و�تباعًا  و�ن�سباطًا  تعاونًا  �لأقل 
لتلك  ذ�تيًا  �ملوجهة  �لفعاليات  من  �لدو�م  على  ينتقالن  فهما 
على  يتمتعون  �ملعلمون  كان  �ملعلم.  لتوجيه  تخ�سع  �لتي 
�أكرث من �أي و�حد من �لأطفال. لكن �سلطة  �لدو�م بال�سلطة 
�لجتماعية،  �ملو�قف  تتغري  عندما  تتال�سى،  كانت  �لر��سدين 
�أي يف �ساحة �للعب، على �سبيل �ملثال، حيث تتغري عالقات 
يو�جهان  وبيرت  توين  كان  �ملقابل.  يف  �لأطفال  ل�سالح  �لقوة 
�سعوبة يف �لنقا�س مع بع�سهما �لبع�س، وكذلك مع زمالئهما 
من �لطلبة، لكنهما كانا قادرين خارج غرفة �ل�سف على تغيري 
�لذين يحاولون  �لآخرين  �لأطفال  بالعالقة مع  �لقوة  مو�قف 
كرة  يلعبون  عندما  �أي  يت�رسفون،  كيف  �لآخرين  يخربو�  �أن 

�لقدم مثاًل.

جذرّية  ب�سورة  �لجتماعية  و�لعالقات  �ملو�قف  تتغري  قد 
�أ�سلوب  عندما يلعب �لأطفال. فاملعلمون �لذين ي�ستخدمون 
�ل�ستق�ساء �لدر�مي قد يكون يف مقدورهم ت�سكيل �لتفاعالت 
و�لر��سدين.  �لأطفال  بني  �لقوة  عالقات  لتغيري  �لجتماعية 
�للعب،  خالل  �سياغتها  وتعاد  تهتز  �لقائمة  �لقوة  فعالقات 
وقد ين�ساأ عن �ل�ستق�ساء �لدر�مي عالقاٌت مركبٌة حيث تبد�أ 
جمتمعات متخّيلة يف �لنمو د�خل غرف �ل�سف، كما يتّم يف 
�لوقت نف�سه تقدمُي عالقات قوة مو�زية �أو متقاطعة. قد يتخيل 
�أو  �للعب،  �ساحة  �آخرين يف  يهاجمون  وهم  �أنف�سهم  �لطلبة 
يتخيلون �أنف�سهم �أنهم يتعر�سون لالأذى �أو ميوتون، لكنهم قد 
يهتمون يف �أعماقهم بعدم ت�سبيب �لأذى لبع�سهم �لبع�س �أكرَث 

مما هو معتاٌد يف �ملد�ر�س.

�لر��سدون،  يتكلم  عندما  �ملقاطعة  على  معتاد�ً  توين  كان 
وي�سّو�س على �أعمال �لدر�س عندما يفقد �هتمامه، كما كان 
�أّما بيرت، فكان  �لفعاليات.  ي�ستبعدونه من  زمالوؤه ومدر�سوه 
منعزًل.  كان  لكنه  �ل�سف،  يف  لل�سغب  و�إثارة  ت�سوي�سا  �أقل 
بحما�سة،  �نهمكا  �لآخرين،  �لأطفال  مثل  مثلهما  لكنهما، 
وملدة �ساعتني من �لزمن، يف �بتد�ع ق�سة هجوم �لقر��سنة وما 
تبعها من خالل فعاليات قمنا بتوجيهها تيم و�أنا. لقد ح�سل 
تغرٌي مهم يف عالقات �لقوة بينهما وبني �لر��سدين وبقية طلبة 
�ل�سف. كان لدى توين وبيرت قدرة تخّيل عظيمة كقر�سانني. 
قذ�ئف  �إطالق  على  �ملثال،  �سبيل  على  �لقدرة،  لديهما  كان 
�ملدفعية، و�لنزول على �سطح �ل�سفينة، و�ل�ستباك مع �لبّحارة، 
قوٌة  وجمموع،  كاأفر�د  �لأطفال،  لدى  �أ�سبح  �لكنز.  و�رسقة 
�أكرب مما هو معتاد يف جمتمع �ل�سف عندما ��سرتكو� يف �بتد�ع 

حكاية ومتثيلها.

جمتمع  بها  يت�سم  �لتي  �لذ�تي  �لتنظيم  طبيعة  تغريت  لقد 
�ل�سف، كما �أنها �أ�سبحت �أكرث و�سوحًا عندما بد�أ �لأطفال 
�لدر�مي.  بال�ستق�ساء  �خلا�سة  �ملو�زية  �لعو�مل  يف  يتفاعلون 
مع  �لقوة  عالقات  كانت  تركيبًا.  �أكرث  �لعالقات  �أ�سبحت 
توين وبيرت، كما هو �حلال مع �لأطفال �لآخرين، موؤ�س�سًة على 
فر�سية تقول �إن علينا �أن نت�سارك يف �لقوة مع �لأطفال، �إىل 
�أفعالهم  على  �ل�سيطرة  فر�س  من  بدًل  ن�ستطيعه،  حد  �أق�سى 
�ملتخيَّلة  �لرت�تبّية  �لعالقات  �أن  من  �لرغم  وعلى  و�أفكارهم. 
قد ت�سبح �أكرث ظلمًا و�إكر�هًا و�سلطوية يف خطاب �لقر��سنة 
عالقات  وجود  على  نف�سه  �لوقت  يف  �أ�رسرنا  فقد  �ملتخّيل، 
مو�زية م�سرتكة ومتعاونة يف غرفة �ل�سف. ��ستخدمنا تيم و�أنا 
ن�ستطيع من حزم، على  ما  باأق�سى  لنوؤكد،  �سلطتنا كمعلمني 
م�سرتكني.  �رسد وحكاية  �بتد�ع  �جلميع يف  م�ساركة  �رسورة 
مل ُي�سمح لأي طفل بفر�س ر�أيه، �أو ر�أيها، على �لطريقة �لتي 
يتفاعل بها �لآخرون يف �لعامل �خليايل، �أو على تف�سري �أفعالهم.

كّنا كلما حتركنا ذهابًا و�إيابًا يف �لنقا�سات �لعامة حول ما ميكن 
�أن يح�سل يف �ل�رسد، �أو ما يعنيه فعٌل معني بالن�سبة ملجموعة 
على  �لتعرف  على  قدرًة  �أكرث  �أ�سبحنا  �ملتخّيل،  �لعامل  يف  ما 
من يحاول ��ستخد�م عنا�رس قوته للهيمنة على �لآخرين. فعلى 
�سبيل �ملثال، �أر�د توين وبيرت فر�س �أفكارهما بغ�س �لنظر عن 
�لآثار �لجتماعية �لنا�سئة عن ذلك بالن�سبة للمجموعة كّلها. 
قمنا تيم و�أنا بتوجيه كثرٍي من تفاعالت �لأطفال، يف �أوقات 
خمتلفة، لكي نوؤّثر يف عالقات �لقوة د�خل غرفة �ل�سف. وقد 
متكن �لأطفال، عرب خلق ف�ساء�ت متخيلة، من �ل�سيطرة على 
نف�سه،  �لوقت  �إمكاننا، يف  كان يف  ذلك،  ومع  �بتدعوه.  ما 
يف  كان  كما  ذلك.  ب�رسورة  �سعرنا  �إذ�  �لنقا�سات  توجيه 
 )agency( �لفعالّية  من  عالية  درجة  ممار�سة  �لأطفال  �إمكان 
�ل�سف،  يف  و�لو�قعية  �خليالية  �ملو�قف  بني  يتحركون  وهم 

ويحاولون �لتاأقلم مع هذ� �لو�سع.

 التأقلم والفعالّية واللعب

ي�سدد ديفيز و�سومار� ولو�س - كابلر )2008( على �أن �للعب 
�إن  �لرتكيب.  نظرية  تعتمد  �لتي  �لتعليمية  �ملقاربة  قلب  ميّثل 
�لتعّلم هو »ظاهرة من ظو�هر �للعب تتعلق بالعبور �إىل، ومن 
و�لإمكانّية«  �لحتمال  من  ومتغري  متحّول  ف�ساء  خالل، 
)�س: 83(. �إن كّل �لأنظمة �سديدة �لرتكيب، بدء�ً من �لعو�مل 
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تتعّلم  بالأفر�د،  و�نتهاء  �ل�سفّية  باملجتمعات  مرور�ً  �لثقافية 
مبعنى �أنها تتاأقلم وتتطور وتتغرّي م�ستجيبًة لل�رسوط و�لأو�ساع 
�إ�سافة  من  كنوع  �لتعّلم  بعملية  �لتفكري  من  فبدًل  �ملتغرية. 
�سيء �إىل وجود �ساكن، فاإن ��ستخد�م نظرية �لرتكيب يجعلنا 
كلّي  نظام  �سمن  �للعب،  عرب  �لتغرّي  من  كنوع  �لتعّلم  نفهم 
�لب�رس  ي�سبح  جديدة.  و�حتمالت  لإمكانات  فيه  ن�ستجيب 
يف عامل ثقايف معنّي خمتلفني عندما ينظرون �إىل �لأ�سياء و�لعامل 
ب�سورة  �حلياة  و«يرون«  جديدة،  نظر  زو�يا  من  حولهم  من 
خمتلفة، فيتمكنون، من ثّم، �أن ميار�سو� �سلوكهم بطرق جديدة 
يف نوٍع من �لتاأقلم مع ما هو متغرّي عرب �للعب �سمن ف�ساء�ت 

قد تكون فيزيائية، �أو �جتماعية، �أو ثقافية، �أو متخيلة.

خمتلفة  و�حتمالت  �إمكانات  خلق  من  �ملعلمون  يتمكن  قد 
و�ل�رسوط  �لأو�ساع  �أو  و�لبيئة،  �ملحيط  تغيري  عرب  للتعّلم 
�إعطاء  �أجل  من  لديهم،  �ملتو�فرة  �لأدو�ت  �أو  بهم،  �خلا�سة 

و�ل�سيغ  �جلديدة،  �ملو�د  �إن  و�ل�سياق.  بالف�ساء  يت�سل  معنى 
و�لرحالت  �جلدد،  و�لأنا�س  �ملعنى،  ب�سناعة  �خلا�سة  �لبديلة 
�ملدر�سية، تت�سبب جميعًا يف توليد ف�ساء�ت و�أدو�ت فيزيائية، 
�إمكانات  �إيجاد  على  تعمل  جديدة  وثقافية،  و�جتماعية، 
و�حتمالت خمتلفة للتعّلم يف �ملد�ر�س. كذلك تفعل �لأدو�ت 
�لتي ن�ستخدمها يف �لدر�ما، وما ميكن �أن نتخيله من رحالت 
مدر�سية يف �ل�ستق�ساء �لدر�مي، حيث تنفتح �أمامنا ف�ساء�ت 
جديدة للتعّلم قد ت�سري �أكرث تركيبًا مما هو معتاٌد يف �ل�سفوف 

�ملدر�سية.

مع  �لدر�مّي  �ل�ستق�ساء  ي�ستخدمون  �لذين  للمعلمني  ميكن 
بع�س عنا�رس  �أن يختربو�  �أعمارهم،  �لنظر عن  بغ�س  �لطلبة، 
�لرتكيب يف �سياق �أي ف�ساء مكايّن وزمايّن حقيقي �أو متخيل. 
�لزمان  يف  ظاهرها(  يف  لعبًا  تبدو  )�لتي  �جلاّدة  �لرحلة  �إن 
و�ملكان �خلا�سني بعامل �لقر��سنة تعطي يف �لتّو و�حلال فر�سًة 

مالك �لرمياوي خالل �إحدى حما�رس�ته مع طلبة �ل�سنة �لثانية يف �ملدر�سة �ل�سيفية: �لدر�ما يف �سياق تعلمي 2013.
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�أن  و�إمكانية  و�أ�سلحة،  �سفنًا  يتخيلو�  لكي  �ل�سغار  لالأطفال 
يف  متنحهم  كما  بحاّرة،  �أو  كقر��سنة  ويت�رسفو�  يتحركو� 
ميثل  �لذي  �ل�سفينة  قبطان  �إىل  �حلديث  فر�سة  نف�سه  �لوقت 
عملّية  توجيه  كّله  ذلك  من  ُق�سد  وقد  ر��سد.  �سخ�ٌس  دوره 
وتنمية  و�لرجتال  للعب  ف�ساء�ت  خلق  خالل  من  �لتعّلم 

�لإدر�ك و�لفهم.

يجادل هولند وزمالوؤه )Holland et al، 1998( من منظور 
تن�ساأ  �ل�سلوك  يف  �لإن�سانية  �لفعالّية  �أن  �أنرثوبولوجي،  ثقايف 
من خالل �للعب و�لرجتال. �إن �لفعالّية �لفردية �أو �جلماعية، 
باحلرية  وثيقًا  �ت�ساًل  تت�سل  متغري،  ثقايف  عامل  �أي  �سمن 
بالرجتال.  تقوم  لكي  لها  �ملمنوحة  �ملحدودة  �لجتماعية 
 )cultural determinism( لثقافية� �مل�سافة بني �حلتمّية  ففي 
يف  �لأ�سياء”  بها  ُت�سنع  �لتي  “�لكيفية  حول  تتمحور  �لتي 
ع  مُنو�سِ �لتي  �لطريقة  �ختيار  وحرية  كثرية،  و�رسوط  �أو�ساع 
و�رسوط حمددة،  �أو�ساع  �سياق  �لآخرين يف  �لأ�سخا�س  فيها 
تقع �إمكانية �رجتال �لفعل يف �إطار �للعب. �إن �لعو�مل �لثقافية 
جماعة  �أو  تعليمي،  �سف  �أو  مثاًل،  ريا�سي،  بفريق  �خلا�سة 
�حلدوَد  م�سبقًا  ُتعنيِّ  �جتماعية،  ممار�سة  �أية  �أو  �لقر��سنة،  من 
�أو  �لأطفال  �إمكان  يف  فلي�س  �لأفعال.  من  بالكثري  �خلا�سة 
�أن  �أو  �لقدم،  كرة  بلعبة  �خلا�سة  �لقو�عد  جتاوز  �لر��سدين 
يرف�سو� �لذهاب �إىل �ملدر�سة، دون مو�جهة عو�قب �جتماعية 
ملا يفعلونه. �إن �لقر��سنة �أنف�سهم لديهم ميثاق �رسف يت�رسفون 
�لقدم  فاإن لعبي �لهجوم يف فريق كرة  وفقًا له. ومع ذلك، 
عليها  متفٍق  �أو  مكتوبة  �جتماعية  لقو�عد  وفقًا  ي�ستطيعون، 
حمددة،  حركات  يف  �خل�سم  على  هجومًا  ي�سّنو�  �أن  �سمنًا، 
كما �أن يف �إمكان �لأطفال و�ملعلمني �أن يختارو� �لطريقة �لتي 
ي�سلكون وفقًا لها يف �لفعاليات �ل�سفّية. ميكن للقر��سنة �أي�سًا 
�لنا�س  ي�ستطيع  كما  يهاجمون،  كيف  بينهم  فيما  ينّظمو�  �أن 

د�ئمًا �أن يرجتلو� ردود �أفعالهم.

قلب  �لدر�مّيان عملية �لرجتال يف  �للعب و�ل�ستق�ساء  ي�سع 
عملهما )�أونيل، 1995(. �إن �لأطفال، عندما يلعبون، �أحر�ٌر 
يف �رجتال مو�قفهم وردود �أفعالهم وفقًا للقو�عد �لجتماعية 
�ل�سمنّية �خلا�سة باملو�قف �ملتخيلة )فيجوت�سكي، 1976(. وما 
عليك �إل �أن تغرّي �ل�سيناريو �ملتخيل لتغرّي �لقو�عد �لجتماعية، 
عن  �لنظر  بغ�س  �ملعنى،  و�سنع  �لفعل  �إمكانات  ثّم،  ومن 
�لأدو�ت �لثقافية �ملتو�فرة و�ملنا�سبة �سمن �ملوقف �جلديد. �أكرَث 
مما يفعلون يف حياتهم �ليومية، فاإن �لأطفال عندما يتظاهرون 
�أنهم �أكرث وعيًا، وب�سورة حد�سّية، بالقو�عد �لجتماعية �لتي 

حتد من �أفعالهم يتقّبلون تلك �لقو�عد �سمنًا ولكنهم يتحايلون 
عليها يف �لوقت نف�سه. وكما يجادل فيجوت�سكي )1967(، 
فاإن هذ� يحدث لأن �ملو�قف �ملتخيلة يف �لف�ساء�ت و�لعو�مل 
�حلكائية تتطلب �لتحويل �إىل �أفعال من خالل م�ساركني، يف 
حني �أن �لأطفال هم يف �لعادة، و�إىل حد كبري، م�ساهدون غري 
فاعلني، �أو غري قادرين على �لتفكري، �سمن �لفعالّيات �ليومية 
�لر��سدين. فعلى عك�س ف�ساء�ت �حلياة  ُترّكز على عامل  �لتي 
�ليومية، حيث يتّم فر�س �ملو�قف �لجتماعية وعالقات �لقوة 
تغيري  نف�سه  �لوقت  �لعادة، كما ي�سعب يف  على �لأطفال يف 
�لتوقعات �لجتماعية، وبخا�سة يف حّمى �لتبادل و�لعالقات 
�لجتماعية، فاإن �لأطفال و�لر��سدين ي�ستطيعون، من خالل 
يدفعو�  �أن  �لدر�مّي، وبا�ستخد�م �خليال،  �للعب و�ل�ستق�ساء 
و�أن  و�أو�ساعًا خمتلفة،  مو�قف  ليحت�سنا  و�لزماَن  �لف�ساَء  معًا 
�خليال  عامل  يف  �لأفعال  بها  حُت�رسَ  �لتي  �لكيفية  �إىل  يتو�سلو� 
�خلا�سة  �لجتماعية  �لتوقعات  خالل  من  وكذلك  وُتقيَّد، 

باحلياة �ليومية.

يف �ل�ستق�ساء �لدر�مي، يتم �حلّد من فعالّية �لأطفال وقدرتهم 
على �لرجتال من خالل ما نتوقعه يف حياتنا �ليومّية، وكذلك 
ب�سبب �لقو�نني �ل�سمنّية �لتي حتكم �لف�ساء�ت �ملتخّيلة. كما 
�أن تتغري وتتو�ّسع من خالل  �ملقبول ميكن  �ل�سلوك  �أن حدود 
عمليات �لتفاو�س و�لتو�فق. �إن ما هو مقبوٌل يف �ساحة �للعب 
لي�س مقبوًل بال�رسورة يف غرفة �ل�سّف، حيث يندر �أن ُي�سَمح 
�لأطفال يف  يلعب  �أن  �لإمكان  لكن يف  و�ل�رس�خ،  بالرك�س 
نومهم  يف  يحلمون  �لذين  و�لبّحارة  �لقر��سنة  �أدو�ر  �ل�سف 

ويتحركون حركة بطيئة دون خوف من �إزعاج �لآخرين.

وقدرتهم  �مل�سرتكة  و�جلماعية  �لفردية  �لأطفال  فّعالية  �إن 
تعزيزها  يتّم  �ملمكنة  و�لأعمال  �لكلمات  بع�س  �رجتال  على 
�لدر�مي.  �ل�ستق�ساء  خالل  من  كبرية  ب�سورة  وتطويرها 
مل  بطرق  �ملتخّيلة  �لف�ساء�ت  يف  �لأطفال  يتفاعل  فلرمبا 
يختربوها، وقد ل يختربونها، �أبد�ّ، يف �حلياة �ليومية. �إن من 
�أن ي�سرتك �لأطفال يف �ختبار  �ليومية  غري �ملحتمل يف �حلياة 
نف�سه،  �لوقت  نتوقعه وما هو خمالٌف، يف  �أعمال خمتلفة عّما 
للعاد�ت �لجتماعية و�لثقافية، ما مل يتّم حتفيزها، وما مل تكن 
معروفًة �سابقًا، �أو �أنها منف�سلة وجد�نيًا عن �لنتائج �لتي ميكن 
�أن ترتّتب عليها. لكنهم قد يختربون، كما توؤكد هيثكوت، 
عندما  ممكن  خطاب  �أي  يف  وي�سرتكون  ممكنة،  �أفعال  �أّية 
�أن يختربو�  يلعبون ويت�ساركون يف �ل�ستق�ساء �لدر�مي دون 
�أية خماطر فيزيائية فعلّية �أو يتوقعو� حدوث �أية نتائج �جتماعية 
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�لأطفال  �أن  �مللحوظ  من  �إن   .)1984 و�أونيل،  )جون�سون 
يرجتلون �ملو�قف �لتي قد تن�ساأ عندما يخالف �لنا�س �لتوقعات 
هذه  لها  وفقًا  ُتوؤّول  �أن  ميكن  �لتي  و�لكيفّيات  �لجتماعية، 
�لأحد�ث حت�سل  معظم  ولأن  2008�أ(.  )�إدم�ستون،  �لأفعال 
�أمام �أعني �لنا�س، فاإن يف �إمكان �لر��سدين �أن يقومو� بتوجيه 

�مل�ساركة و�لتعاون �جلماعيني وعمليات �لتبادل �حلو�رّي.

�إن قدرة �لب�رس على تقّبل وجود وجهات نظر خمتلفة تتطّلب 
�متالكهم ما يدعوه باختني )1981؛ 1990( »�خليال �حلو�رّي« 
)dialogic imagination(. وهكذ�، ولكي يتمكن �ل�سخ�س 
�لفعلّية،  �أو �خليالية غري  �ليومية  من ��ستيعاب معنى �لأحد�ث 
فاإنه يقوم ب�سورة خيالية بدخول وعي �آخر، يف �لوقت �لذي 
�لبقاء  �أو  به،  �خلا�س  �ل�سابق  وعيه  �إىل  �لعودة  �إىل  فيه  ي�سعى 
�أ�سا�سًا يف ذلك �لوعي. ويوّلد هذ�، من ثّم، جتربة “حو�رّية” 
“وعيًا م�ساعفًا” )doubled consciousness( يف ف�ساء  �أو 
جمايّل �سبيه بتلك �لف�ساء�ت �لتي يولّدها �لنا�س عندما يقر�أون 
�لفهم،  �إىل  �لأطفال  ل  يتو�سّ �لفنّي.  �لإبد�ع  ميار�سون  �أو 
مثلهم مثل �لر��سدين، عندما ي�سعرون، من خالل �سل�سلة من 
متخّيل و”خارجه”  ف�ساء  “د�خل”  يقيمون  �أنهم  �لتجارب، 
�حلو�ري  �ل�ستق�ساء  يوفر  �ملعنى،  بهذ�  نف�سه.  �لوقت  يف 
�لدر�مي ف�ساء�ت جمالّية لالأطفال عندما يت�سورون �أنف�سهم 
وجهات  ويحملون  �آخرين  �أنا�س  حياة  يعي�سون  وكاأنهم 
نظرهم )�لقر��سنة يف هذه �حلالة(، لكنهم يكونون و�عني يف 
�لوقت نف�سه بوجهات نظرهم ووجهات نظر غريهم عندما 
�لنا�س  ي�سفون معنًى على حياة �لآخرين، ومن �سمنها حياة 

يف عامل �لقر��سنة )�إدم�ستون، 2008�أ(.

�إن �خلطاب �لذي يعززه �لوعي �مل�ساَعف، و�لذي ي�سدر عن 
هذ� �ل�سكل من �أ�سكال �لوعي، »يتمتع بالإقناع على �سعيد 
مقابل  ففي   .)dialogic( حور�ّية  طبيعة  ذو  �أنه  �أو  د�خلي« 
 ،)monologic( �ل�سوت  وحيد  �ملغلق  �ل�سلطوّي  �خلطاب 
هكذ�  �جلديدة.  �ملعاين  على  مفتوٌح  �حلو�رّي  �خلطاب  فاإن 
فهمهم  يتغرّي  عندما  للنا�س  بالن�سبة  تركيبًا  �أ�سّد  �حلياة  ت�سبح 
ويتطور. ي�سنع �لنا�س يف �خلطاب �حلو�ري فهمًا جديد�ً، �أو 
�أنهم ي�ساركون يف تاأليف هذ� �لفهم �جلديد. ونتيجًة لذلك، 
�أو  نظرهم،  وجهات  تغيري  ب�رسورة  �أنف�سهم  يقنعون  فاإنهم 
�ملعنى،  ل�سياغة  �سبل خمتلفة  �سلوك  �أو  �أفكار جديدة،  �بتد�ع 
عندما يفهمون �لأ�سياء ��ستناد�ً �إىل �لتفاعالت �حلو�رية. مثلهم 
مثل جميع موؤلّفي �ملعاين، فاإن �لنا�س جميعًا ي�سبحون �سلطًة 
لكن،  بهم.  �خلا�سة  �لجتماعية  �جلماعة  �سمن  ومرجعًا 

يتعاملون  �لنا�س  فاإن  حو�رية،  �أكرث  �لتفاعالت  كانت  كلما 
من  و�لتغرّي  و�لتحّول  للتو��سل  قابلة  بو�سفها  �أفكارهم  مع 
وتاأويالتهم  وروؤ�هم  �لآخرين  �أفكار  مع  �لتفاعل  خالل 
كذلك  �حلو�ري  �خلطاب  وجود  يتحقق  �أن  ميكن  وفهمهم. 
عندما يكون �لنا�س وحدهم، �أي عندما يكونون، على �سبيل 
�ملثال، م�ستغرقني متامًا يف �لقر�ءة �أو �لكتابة. وعلى كل حال، 
فاإن �لتفاعالت �حلو�رية، وبخا�سة يف حالة �لأطفال �لأ�سغر 
يقوم  �لتي  �لجتماعية  �حلو�ر�ت  ما حت�سل �سمن  غالبًا  �سّنًا، 
بتوجيهها �سخ�ٌس ر��سد يعمل، ب�سورة مق�سودة و�عية، على 

جعل �خلطاب �أكرث تركيز�ً و�نفتاحًا يف �لوقت نف�سه.

�سلطة  �لتخّل�س من  تعني  للبيد�غوجيا ل  �ملقاربة �حلو�رّية  �إن 
�ملنظور  كان  فمهما  �لآخرين.  و�لنا�س  و�ملعلمني  �لن�سو�س 
عن  �لنظر  بغ�ّس  �لطلبة،  على  فاإن  �ل�سفّي،  بالتعليم  �خلا�س 
وطرق  �ملهّمة  و�لأفكار  �ملعارف  يتعّلمو�  �أن  �أعمارهم، 
�ل�سياغة �ملفهومّية للعامل �لذي ت�سّوره �لكتب �أو �لنا�س. لقد 
وّفرنا، كيت وتيم و�أنا، معلومات دقيقة وق�سة مقبولة وقابلة 
�ل�سغار.  �ل�سفن و�لقر��سنة، من قبل �لطالب  للت�سديق، عن 
�لن�سو�س و�أفكار  �أن تقدمي  �أن نفرت�س  ومع ذلك، فبدًل من 
 ،)monologic( لآخرين ب�سورة مونولوجّية �أحادّية �ل�سوت�
بو�سف تلك �لن�سو�س و�لأفكار ذ�ت طبيعة مرجعية متتلك 
�سوؤ�ل، ميكننا من  تقّبلها دون  �لنا�س  لها وعلى  ر�ّد  �سلطة ل 
فاإن تطبيق نظريات باختني يف  �إىل �لآخرين،  �ملعرفة  تو�سيل 
لو� �إىل  غرفة �ل�سّف يعني �أننا نرى �أن على �لأطفال �أن يتو�سّ
�ل�سابق،  فهمهم  مع  عالقة  �إقامة  خالل  من  باأنف�سهم  �لفهم 
�لأطفال  �أن  من  �لرغم  وعلى  �لآخرين.  فهم  مع  وكذلك 
مناق�سة  دون  و�لأفكار  �ملعلومات  بع�س  يتقبلون  و�لر��سدين 
تقريبًا، فاإن �أفكار�ً وروؤًى �أخرى تتطّلب عماًل �أكرث لكي يتّم 
فهمها، كما �أن �أفكار�ً وروؤًى غريها �سُتو�َجه بكثري من �جلدل 
�سبيل  وعلى  �حلال،  يف  �لأطفال  تقّبل  لقد  حولها.  و�لنقا�س 
�ملثال، �ملعلومات �حلقيقية �ملتد�ولة �لتي تقول �إن �إعادة تعبئة 
�ملدفع بالبارود توؤدي �إىل �إطالة �لوقت �لذي يف�سل بني �لطلقة 
�لتي تنطلق من �ملدفع و�لطلقة �لتي تليها. من ناحية �أخرى، 
فقد متّت مناق�سة �لفكرة �لتي قدمها طفالن من طلبة �ل�سّف 
�رسقة  ب�سبب  �لتجارية،  �ل�سفينة  طاقم  طرد  �رسورة  حول 
من  �لعك�س  على  علينا  �إن  قالو�  �آخرين  طلبة  قبل  من  �لكنز، 

ذلك مكافاأتهم لأنهم قامو� بحماية �لقبطان.

فاإن  �لأطفال،  بع�س  فعل  �لنظر عن ردود  ومع هذ�، وبغ�س 
�ملقاربة �حلو�ريّة يف �لتعليم تفرت�س �أنه ل ينبغي بب�ساطة تلقني 
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من  باأنف�سهم  �ملعنى  �إىل  يتو�سلو�  �أن  فعليهم  �ملعنى،  �لأطفال 
�لتي  و�لأفكار  و�ملنظور�ت  �لروؤى  ومناق�سة  �حلو�ر  خالل 
يقدمها لهم �لآخرون �أو تلك �لتي تعّرفو� عليها باأنف�سهم من 
�لأطفال يف غرف  نزّود  ل  �أن  علينا  نف�سه،  �لوقت  قبل. يف 
يتو�سط  فلكي  فقط.  �ملوؤلف  ق�سده  �لذي  باملعنى  �ل�سّف 
قد  فاإنهم  �لرتكيب،  �سديد  فهم  �إيجاد  عملية  يف  �ملعلمون 
ي�ستخدمون �سلطتهم مل�ساعدة �لأطفال يف �مل�ساركة يف �سنع 

�ملعنى يف �لتبادلت �حلو�ريّة.

 التعليم على حاّفة الفوضى

�أنظمة  �أن  من  �لرغم  وعلى   ،)1992( و�لدروب  يوؤكد  كما 
تكون  فاإنها  حمددة،  معايري  تنتظمها  �لرتكيب  �سديدة  �لعي�س 
»عندما  و�خللق  و�لإبد�ع  �لتكّيف  على  وقدرًة  حيويًة  �أكرث 
�أي  �لنظام و�لفو�سى«،  تتو�ّسط  �لتي  �مل�سافة  تكون و�قعًة يف 
�جلديدة  �لأفكار  فيها  تعمل  »�لتي  �لفا�سلة  �مل�سافة  تلك  يف 
و�ساعًة  بيوم  يومًا  �لر�هنة  �مل�ستقرة  �لأو�ساع  تقوي�س  على 
فيها  مبا  جميعها،  �ملجتمعات  على   .)12 )�س:  ب�ساعة« 
و�إمكانية  �لنظام  عن�رسي  توفر  �أن  �ل�سفّي،  �لتعليم  غرف 
و�خلطاب  �لنظام  فاإن  ذلك،  مع   .)predictability( �لتوّقع 
�ل�سلطوّي �لآمر �ملفرو�سني ق�رس�ً ينزعان �إىل ت�سييق �أفق �حلو�ر 
�لدر�مّي  �ل�ستق�ساء  فاإن  �لإطار،  هذ�  يف  و�لتعّلم.  و�لتفكري 
ميّكن �ملجتمع �ل�سفّي من �لو�سول ب�سورة منتجة �إىل “حاّفة 
�لفو�سى” يف نوٍع من �لف�ساء �ملتخّيل، ليبقى يف �لوقت نف�سه 
مت�ساًل ب�سورة ر��سخة بف�ساء �حلياة �ليومية �لذي يجعل هذ� 
على  �لفو�سى  حال  �إىل  بالو�سول  ي�سعر  ل  �ل�سفّي  �ملجتمع 
�لرغم من ��ستغر�قه يف حّمى �للعب. لقد مّثل عنف �لقر��سنة 
متخّيلة  حياًة  و��سحة،  وب�سورة  �ل�سغار،  لالأطفال  بالن�سبة 
ببحثنا  �لأطفال  ��ستمتع  فقد  �لفو�سى. ومع ذلك  على حاّفة 
و��ستك�سافنا ملو�سوع �لهجوم على �ل�سفينة �لتجارية، وما تبع 
ذلك من �أحد�ث، وكانو� جميعًا، ودون ��ستثناء، ر�غبني يف 
بني  وذهابًا،  جيئًة  جميعًا،  حتركنا  هكذ�  �لتجربة.  ��ستكمال 
�لعامل �ملتخّيل �لعنيف �خلا�س بالقر��سنة و�لعامل �لآمن �مل�ستقر 

يف غرفة �ل�سّف.

للحياة،  �لرتكيب  �سديد  �ملنظور  تبنّينا  �إذ�  �لتعليم،  غاية  �إن 
“يف   ،)2008( ورفاقه  ديفيز  نظر  وجهة  من  تتمّثل”،  “ل 
مب�ساركتنا  بل  يحدث،  مبا  خاللها  من  نتحكم  �لتي  �لطريقة 
لنا”  تتك�ّسف  �لتي  �ملمكنة  �لحتمالت  �سياغة  يف  �لو�عية 
)�س: 226(. فالتعليم �لذي يوؤثر يف عملية �لتعّلم ذي �لطبيعة 

“بتو�سيع  ُيعنى  �لذي  �لنوع  ذلك  من  هو  �لرتكيب  �سديدة 
ف�ساء �ملمكن وخلق ظروف و�رسوط ت�ساعد يف ظهور ما مل 
ما  على  بل  متحقق،  هو  ما  على  ل  بالرتكيز  بعد،  تخّيله  يتّم 
ميكن �أن يكون” )�س: 172(. �إن �لف�ساء�ت �جلمالّية �ملتخّيلة 
�ملتعلقة  �لأطفال  باأفكار  �لدر�مّي حتت�سد  بال�ستق�ساء  �خلا�سة 
نتيجَة فهمهم ملا هو متحقق على  ين�ساأ فيما بعد  �أن  مبا ميكن 
�أر�س �لو�قع. كما �أن �مل�ساركة تكون و�عية عندما يلعب �لب�رس 

فيق�سدون متامًا �أفعاَلهم وردوَد فعلهم �ملتخّيلة.

�لتي  �جلديدة،  �لأفكار  �إىل  �حلاجة  ت�سبح  �ل�سابق[  ]باملعنى 
�ملرجتلة  و�ل�ستجابات  �لفعل  ردود  خالل  من  عليها  نح�سل 
�رسوط  �سمن  توّلدت  �إذ�  ونفاذ�ً  قوًة  �أكرث  و�خلالقة،  �ملبدعة 
�لدر�ما،  مثل  مثله  �لدر�مّي،  �ل�ستق�ساء  �إن  �لدر�مّية.  �سديدة 
يكون �أكرث “در�مّية” عندما يو�جه �لنا�س �أزمًة متخّيلة. فعلى 
 ،)19xx )ترينر،  �ليومّية  �حلياة  در�ما  يحدث يف  مما  �لنقي�س 
يف  حتدث  �لتي  �ملتخّيلة  لالأفعال  مادّية  عو�قب  هناك  لي�س 
)فاجرن،  هيثكوت  كانت  لقد  �خليالّية.  �لق�س�سية  �لف�ساء�ت 
عليها  تنطوي  �لتي  �لتعليمية  �لقوة  لنا  بنّي  من  �أّول   )1976
كيفّية  يف  �لتفكري  نحو  �لأطفال  بتوجيه  ُتعنى  �لتي  �لدر�ما 
قادر  غرَي  حائر�ً  �ملرء  فيها  يكون  “�لتي  للمو�قف  �ل�ستجابة 
�إن تدخل  �لنظام”.  �لفو�سى و�نعد�م  �لت�رسف يف حالة  على 
و�لتفكري  �لعامل  تاأّمل  يف  �لأطفال  ي�ساعد�ن  وتوجيهه  �ملعّلم 
جتعله  عد�سة  عرب  �إليه  منظور�ً  ويعاي�سونه  يختربونه  كما  به 
كيفّيات  ببحث  �لأطفال،  مب�ساركة  قمنا،  لقد  خمتلفًا.  يبدو 
�ملعلّمني،  نحن  عملنا،  كما  �لأخرى.  تلو  لالأزمة  �ل�ستجابة 
على توجيه ��ستجابات �لأطفال وردود �أفعالهم و�لتاأ�سي�س لها 
و�إ�سفاء معنى عليها. ماذ� لو �أننا هوجمنا؟ �أل ينبغي �أن نحمي 
�لقبطان فنكون بذلك عّر�سنا حياتنا للخطر؟ ماذ� نقول ملالك 
�ل�سفينة؟ ماذ� نفعل بجثة �ل�سخ�س �لذي مات؟ ومع هذ� فاإن 
�لثقافية عندما  ينعزلو� عن م�سادرهم وخلفياتهم  �لأطفال مل 
كّنا نفّكر مبا ميكن �أن يكون عليه �لعامل ]يف �لفعل �ملتخّيل[. 
خرب�تهم  �إىل  ويعودون  قبل  من  عرفوه  مما  ي�ستفيدون  كانو� 
�لب�رس  يو�جهون  �أو  يختبئون،  كيف  يعرفون  فالب�رس  �حلياتّية: 

�لآخرين، �أو يحمون غريهم.

يف  ياأخذ  �لذي  �لتعليم  فاإن   ،)2008( ورفاقه  لديفيز  بالن�سبة 
بالتلقني  ُيعنى  للظو�هر »ل  �لرتكيب  �لطبيعة �سديدة  �حل�سبان 
و�لتوجيه �ملبا�رس، بل بالإثارة و�حلّث و�إحد�ث قدٍر من �لقلق 
لة  و�لت�سوي�س ... �إن هدفه هو حتقيق �مل�ساركة يف عملية مف�سّ
جديدة  وفر�ٍس  ف�ساء�ت  توليد  تتيح  ومتكررة  ومدرو�سة 
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�أما   .)172 )�س:  و�ختبارها«  �لر�هنة  �لف�ساء�ت  بحث  عند 
حو�رّية  �أكرث  ي�سبح  �خلطاب  فاإن   ،)1981( لباختني  بالن�سبة 
و�نفتاحًا وقابليًة للتاأويالت �جلديدة عندما يتّم �إقالُق �خلطاب 
�لتاأويالت �جلديدة(  �ل�سلطوّي �لآمر )�ملُعادي و�لع�سّي على 
�لف�ساء�ت  ولكون  ولهذ�،  ُم�ساءلته.  �أو  عليه  و�لت�سوي�ُس 
متخّيلة،  طبيعة  ذ�ت  و�لت�سوي�س  �لفو�سى  على  �ملفتوحة 
حتدي  على  �لقدرة  للر��سدين  يتيح  �لدر�مي  �ل�ستق�ساء  فاإن 
�أن يتيحه �لف�ساء  �أفكار �لأطفال ونقدها �أكرث بكثري مما ميكن 
ي�ستخدمون  �لذين  �لر��سدون  ي�ستطيع  �ل�سّف.  لغرفة  �ليومي 
�ل�ستق�ساء �لدر�مي �أن يخلقو� ف�ساء�ت من �ل�سعب وجودها 
تفعيل  يف  �مل�ساعدة  ميكنهم  حيث  �ليومي،  �خلطاب  يف 
وجت�سيد تف�سري�ت وتاأويالت �إ�سافية �أو بديلة لالأحد�ث �لتي 

قد يو�جهها �لأطفال.

حافة  على  يقيمان  كانا  �للذين  وبيرت،  توين  لدى  يكن  مل 
بقية  مع  منتجة  ب�سورة  �لتفاعل  يف  �لرغبة  �ل�سفّي،  �ملجتمع 
�لأطفال. لقد تظاهر� باأنهما من �لقر��سنة، و�سار� فيما بعد، 
�ل�سفينة )�لذي كان ميثله  �لأمر، �سديقني ملالك  وكما تخّيال 
يطرد طاقم  �أن  �أن عليه  �سديد على  �أ�رّس� يف عناد  تيم(، كما 

�لف�سة.  بال�ستيالء على حمولة  للقر��سنة  �سمح  �ل�سفينة لأنه 
بقية �لأطفال حول ما  بالتحاور مع  �لولد�ن مهتمني  مل يكن 
كمالك  �قرتح،  تيم  �أن  من  �لرغم  فعلى  يحدث.  �أن  ينبغي 
لل�سفينة وكمعلم كذلك، �أن عليهما �أن ي�ستمعا �إىل ما يقرتحه 
�لآخرون، فقد �أ�رّس� على نحو �سلطوّي عنيد �أنه ينبغي »رمي 
�أع�ساء �لطاقم جميعًا يف مياه �لبحر«. كان و��سحًا يف ردود 
ول  �لفكرة  تلك  يقبلون  ل  �أنهم  �لآخرين  �لأطفال  فعل 

ي�ست�سيغونها ول يرغبون يف متثيلها يف عامل �خليال.

تقييم  �إعادة  يف  �لأولد  لالأحد�ث  وتي�سرينا  تو�ّسطنا  �ساعد 
�متالك  من  متكينهم  عرب  وذلك  بال�سلطة،  �ملتعلقة  فر�سياتهم 
وعي �آخر خمتلف يوؤّثر حو�ريًّا على وجهات نظرهم. كما �أننا 
قمنا بتفح�س عنا�رس �ملوقف �سديد �لرتكيب ب�سورة قد تكون 
جتاوزت حدود متعتهم و�نخر�طهم يف �حلدث. وللتو�سيح 
�إنهم قد يكونون �سمعو� عّما حدث لكنهم مل  قلت لالأولد 
يرو� ذلك باأعينهم. ولهذ� طلبت من تينا �أن تخربهم مبا فعلته. 
هكذ� جتّمع �لأطفال لي�ساهدو� باهتمام تينا وهي تخربهم �أنها 
حقيبة  حتمل  وهي  هربت  ثم  �لهجوم،  �أثناء  بالختباء  قامت 
�ساحبها  �إىل  �ملتخّيلة  �حلقيبة  بت�سليم  وقامت  بالف�سة،  ممتلئة 

من فعاليات �ملدر�سة �ل�سيفية: �لدر�ما يف �سياق تعلمي 2013.
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�إىل ميينه و�إىل �سماله. هم�ست جني،  يقفان  �للذين  وللولدين 
كيت.  �أذن  يف  كلمات  ب�سع  �سّنًا،  �لبنات  �أ�سغر  من  وهي 
�أر�دت �أن توؤكد لنا �أنها كانت �سّد �خلطة �لتي و�سعها �لأولد 
تينا  �أخربتنا  �لقبطان«.  �أنقذنا حياة  »لقد  قالت:  �سنًا.  �لأكرب 
وعندما  �لقر��سنة.  هجوم  خالل  �لو�سع  ر�قبت  �أنها  كيف 
حكيت بنف�سي ما حدث حتّرك بع�س �لأطفال، �لذين كانو� 
�ملهاجمني،  من  حلمايته  �لقبطان  قمرة  مدخل  يف  ير�بطون 
كنت  حيث  �أي  نف�سه،  �ملو�سع  يف  جديد  من  عنه  ليد�فعو� 
�أوقفت ت�سل�سل �لأحد�ث لنتاأمل ب�رسعة كيف ميكن لنا �أن نرد 
على �لهجوم. �أنهت جني كالمها ب�سوت ناعم حزين �سمعه 

�جلميع: »لقد مات بول«.

�ساأل تيم، بو�سفه �ساحب �ل�سفينة، �لأولَد ر�أَيهم فيما ينبغي 
علينا �أن نفعل. فقال بيرت �إن علينا �أن نقوم بالتح�سري ملر��سيم 
�جلنازة. �نطلقت همهمات من �ل�ستح�سان، ولهذ� فعلنا ما 
�أ�سار به بيرت علينا. لكن بول مل يرغب يف �أن ميثل دور �ملّيت، 
فيما تطّوعت ماريا لفعل ذلك، فتجّمع �لكّل لي�سيدو� مبحا�سن 
�لذي مات. »كان �سديقا ر�ئعًا. كان �سجاعًا. كان  رفيقهم 
�إن  بيرت  قال  �ل�سفينة؟«  بطاقم  نفعل  »ماذ�  لطيفًا«.  �سخ�سًا 
علينا �أن نعطي كلَّ و�حد منهم قطعًة من �لف�سة، فاأوماأ �جلميع 
مو�فقني. �ساعد توين بيرت يف توزيع قطع �لف�سة �ملتخّيلة �لتي 
�أخذ�ها من �ساحب �ل�سفينة ليناولها لكل و�حد من �أع�ساء 
�لطاقم. قرر توين �أن يعطي قطعة لأم �لبّحار �لقتيل وقد قامت 

بدورها جويل �لتي كانت تعمل مدر�ّسة م�ساعدة.

وتوين  بيرت  كان  �حلو�رّي،  �خليال  ��ستخد�م  خالل  من 
�بتد�ع  على  متخّيل،  ف�ساء  يف  �أزمة  حدوث  عند  قادرين، 
�سورة  يف  ظهر�  �لولدين  هذين  �أن  كما  مركبة.  حلول 
فبدًل  ومدر�ستهما.  وزميالتهما  زمالئهما  �أمام  خمتلفة 
�أهمية  من  و�لتقليل  لالن�سحاب  �سلطتهما  ��ستخد�م  من 
�إىل  �ل�ستماع  بعد  قاما،  زمالوؤهما  يطرحها  �لتي  �لأفكار 
يف  �مل�ساركة  خالل  ومن  �لآخرين،  وتاأويالت  �رسوحات 
�حلاّدة  �ل�سلطوية  مو�قفهما  بتعديل  �مل�سرتكة،  �لفعاليات 
�مل�ساركة  عرب  طّور�،  لقد  حو�ريّة.  �أكرَث  ليجعالها  �ل�سابقة 
�لف�ساء  بدياًل يف  �لدر�مي �حلو�ري، منظور�ً  �ل�ستق�ساء  يف 
�ل�سلطة  �لجتماعي و�لفيزيائي، حيث عمال على ��ستخد�م 
بال�سرت�ك مع �لآخرين. وعلى �لرغم من �أن �ملعلمة كانت قد 
�أّكدت �سابقًا �أن على �جلميع �أن ي�ساركو� ويكونو� لطفاء مع 
بع�سهم �لبع�س يف �ل�سّف �أثناء ذلك �ليوم، فقد كان و��سحًا 
باخلطاب  �خلا�سة  و�مل�سكالت  �ل�سعوبات  بع�س  وجوُد 

�لقر��سنة  عامل  با�ستخد�م  وجت�سيده  تفعيله  جرى  عندما 
�ملتخّيل. هكذ� �أ�سبحت �حلياة �أ�سّد تركيبًا بالن�سبة لالأطفال 

�أثناء ذلك �ليوم.

 مالحظات ختامّية

ثّمة معاٍن �سمنّية عميقة �سديدة �لأهمية تن�ساأ عن تبني �ملعلمني 
للنظريات �لتي ت�ستخدم �لروؤية �لرتكيبّية و�ل�ستق�ساء �حلو�رّي 
�ملمار�سات  يف  �لت�سورين  لهذين  و��ستخد�مهم  �لدر�مي 
عندما  تركيبًا  �أكرث  ف�ساء�ت  �إىل  يتحّول  فال�سّف  �ل�سفّية. 
يف  �لبع�س  بع�سهم  مع  يتو��سلون  �لب�رس  �أن  �ملعلم  يفرت�س 
�لزمان و�ملكان �سمن مو�قف و�رسوط ما تفتاأ تتو�ّسع وتتطور، 
وتتحّول  وتتغرّي  تتطور  �لفهم  يف  نظر  وجهات  لديهم  و�أن 
وثقافات ميكن  �إيكولوجّية وجمتمعات  وبيئات  �أنظمة  �سمن 

لهم �أن يتو��سلو� معها من خالل �خليال �حلو�رّي.

يعجزون،  �سوف  وبيرت،  توين  مثل  طلبة،  فاإن  �ملقابل،  يف 
ل �إىل معاٍن جديدة  وعلى مد�ر فرتة زمنية طويلة، عن �لتو�سّ
عندما يتبنى �لنظام �لتعليمي منظور�ً معّقد�ً للتعليم. �إن �لطلبة 
�لذين يفرت�سون، تبعًا ملا تعّلموه، �أن �ملعاين تقع خارجهم، يف 
�لكلمات و�لن�سو�س ومعتقد�ت �لنا�س �لآخرين، يتو��سلون 
�ل�سوت، ويتوقعون  �أحادّية  �لآخرين ب�سورة مونولوجّية  مع 
من ثّم �أن نقدم لهم �لأجوبة ونخربهم باملعاين. ولهذ�، فاإنهم 
�إذ�  فح�س  �أّي  �ملطلوبة يف  �ملعلومات  نلقنهم  �أن  يرغبون يف 
تعلّمو� �أن ينظرو� �إىل �أنف�سهم يف جمتمع �ملدر�سة كاآلت معّقدة 
)�أو على درجة ب�سيطة من �لتعقيد( ينبغي تعبئتها باملعلومات 
فاإن  نف�سه،  �لوقت  يف  �جلديدة.  �ملهار�ت  على  و�إطالُعها 
�لطلبة قد يتعودون على �لنظر �إىل �أفكارهم �ل�سخ�سية ب�سورة 
مونولوجّية )وحيدة �ل�سوت(، مفرت�سني �أن �آر�ءهم لن تتغري 
عرب �حلو�ر و�لنقا�س. �أّما عندما ي�ستخدم �ملعلمون �ل�ستق�ساء 
�لدر�مي �حلو�ري، فاإن جمتمع �ل�سّف �سوف يتحول �إىل ف�ساء 
مغلقًا  مكانًا  يظّل  �أن  من  بدًل  �حلو�رية  �لإمكانات  من  ممتد 
مت�سلّبا تخنقه �ل�سلطة. ل ميكننا �لنظر �إىل �ملعنى، يف مثل هذ� 
جامد�ً  ثابتًا  بو�سفه  �لرتكيب،  �سديدة  �لف�ساء�ت  من  �لنوع 
�لنقي�س  على  �لكر�م.  مروَر  عليه  �ملروُر  بب�ساطة  و�سعنا  يف 
�لتبادلت  متحّولة يف  �سائلة  طبيعة  ذو  �لفهم  فاإن  ذلك،  من 
و�أفعالهم  حو�ر�تهم  يف  �لنا�س  عالقات  ت�سم  �لتي  �حلو�رية 
تخّيلهما  ميكن  �للذين  و�لفيزيائي  �لثقايف  للعاملني  وفهمهم 
معهما  �لتفاعل  خالل  من  وحتديهما  وتطويرهما  وتفعيلهما 

حو�ريًّا.
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�قت�ساد  عامل  وهو   ،)Brian Arthur( �آرثر  بريان  طّور  لقد 
 Santa Fe( ُعني ب�سياغة نظرية �لرتكيب يف معهد �سانتا يف
�لعامل من خالل  �أكرَث تركيبًا بخ�سو�س  Institute(، منظور�ً 
�خت�سا�سات  ي�ستخدم  متخّيل،  حو�رّي  منوذج  على  �لعمل 
هذ�  �إىل  �أنظر  و�أنا  �آخرين.  زمالء  مع  بالتعاون  متعددة، 
يف  �لتعّلم  عملية  حلفز  �ساحلًا  بو�سفه  �لبيد�غوجّي  �لنموذج 

�ملجتمع �ل�سّفي �لذي يتبنى �ل�ستق�ساء �لدر�مي.

“كثرٌي من �لنا�س، و�أنا و�حٌد منهم، يفرت�سون ب�سذ�جة �أن ما 
�أنظمة  من  نوٌع  هو  �مل�ساركة  عملية  خالل  من  عليه  نح�سل 
�لتي  �لتقنيات �جلديدة  �أو  )�للوغاريتمات(،  �حللول �حل�سابية 
�لتقنية  و�لهياكل  �لأطر  �أو  �مل�سكالت،  حل  يف  ت�ساعدنا 
�جلديدة. لكن ما نح�سل عليه يف �حلقيقة هو �سيٌء خمتلف متامًا 
- �إنه �سلوٌك جديد على �لأغلب، طريقٌة جديدة يف �ملقاربة، 
روؤيٌة جديدة كاملة للعامل” )و�لدروب، 1992، �س: 255(

�لذي  �ليوم  ذلك  للعامل يف  روؤية جديدة  وبيرت  توين  يطّور  مل 
يف  جديدة  طريقة  جتريَب  حاول  لكنهما  معًا،  فيه  عملنا 
كان  �لتي  �لأفكار  �سياغة  يف  �مل�ساركة  خالل  من  �ملقاربة، 
�لبناَء  ثّم  ومن  يعرفونها،  زمالئهما  من  وبع�ٌس  �لر��سدون 
عليها يف �مل�ستقبل. لقد ��ستمع �لولد�ن �إىل زمالئهما ثم �ساغا 
�أفكارهما يف جمتمع �سارك كلُّ �أفر�ده يف �خليال �حلو�ري عندما 
�لنا�س على �لأحد�ث �ملثرية و�لعنيفة  جرى تخّيل ردود فعل 
يندفع  وهو  بابتهاج  توين  لنا  �بت�سم  هكذ�  نف�سه.  �لوقت  يف 
خارجًا من مبنى �ملدر�سة يف نهاية �ليوم �لدر��سي، قائال: “لقد 
كان ممتعًا للغاية �أن منّثل دور �أولئك �لقر��سنة �ل�سفلة. هل يف 

�لإمكان �أن نفعل ذلك مرة �أخرى؟”.

ي�سبح �خلطاب �أكرث حو�ريّة عندما يتّيقن �لطلبة من “�أن هذ� 
�خلطاب هو خطابهم” ل حني يتقّبلون، دون م�ساءلة، �أفكاَر 
باختني،  نظر  فمن وجهة  لالأحد�ث.  تاأويالتهم  �أو  �لآخرين 
�مل�ساركون  ي�ستخدم  �حلو�ر حيث  �أثناء  �جلديد  �لفهم  يتخّلق 
�خليال �حلو�ري ليثريو� �أ�سئلة �أو يناق�سو� بع�س �ملظاهر �خلا�سة 
ويتو�سلو�  م�ساءلًة جديدة  م�ساءلتها  يرغبون يف  مبو�سوعات 
�إىل وجهات نظر بديلة ب�ساأنها. ومن ثّم، تعمل �لكيفّية �لتي 
و�لإجابات  �لبع�س،  بع�سهم  على  �لأ�سئلة  �لنا�س  بها  يطرح 
�ملعنى  تغيري  على  �لأ�سئلة،  هذه  على  منهم  يتلقونها  �لتي 
�لذي يفهمونه يف تفاعلهم �سمن �سياق �جتماعي. �إن �لب�رس 
خالل  من  �خلا�س  خطاَبهم  بو�سفه  �خلطاب  مع  يتعاملون 
�لأفكار  فاإن  و�إل،  ملقا�سدهم”.  �لآخرين  خطاب  “تطويع 

لكّتاب  ملكًا  تبقى  �آخر،  �سيء  �أيِّ  �أو  بالقر��سنة،  �ملتعلقة 
�لن�سو�س �أو ملن ينطقون �لكلمات “�لتي تتحول �إىل نوع من 
�لفر�سة  �إتاحة  من  بدًل   )ventriloquated( �لباطني  �لتكّلم 

لها لكي تعمل على تغيري فهمنا.

�إن �لآمال و�لغايات �لتي يتبادل �لنا�س �حلو�َر ب�ساأنها مع �أنا�س 
ي�سنعونه  ما  معنى  تغرّي  بهم-  �خلا�سة  د  �ملقا�سِ -�أي  �آخرين 
توؤّثر  �لنا�س  فمقا�سُد  بينهم.  فيما  �لتفاعلّية  �لعالقات  يف 
�لتي يطرحونها  بينهم من حيث �لأ�سئلُة  �ملتبادل  على �حلو�ر 
بكلمات  �أو  �لأ�سئلة،  هذه  على  يتلقونها  �لتي  و�لأجوبُة 
�أخرى، من حيث تقّبلهم، �أو رف�سهم، لإيجاد معاٍن جديدة.

من خالل تفاعلنا لأول مرة مع �لأطفال �ل�سغار مل ُي�ستعمل 
�لذي  ذلك  با�ستثناء  �لر��سدين  قبل  من  �سلطوي  خطاب  �أيُّ 
يتعلق بالتوقعات و�ملو��سعات �لجتماعية �خلا�سة بالنظر �إىل 
�لأطفال  مع  تعاملنا  لقد  متعاون.  م�سارك  كمجتمع  �ل�سّف 
بو�سفهم م�ساركني يف �سنع �ملعنى. فعلى �سبيل �ملثال، �أ�رسرنا 
و�إلينا  �لبع�س،  بع�سهم  �إىل  �لأطفال  ي�ستمع  �أن  �رسورة  على 
يف  �إليهم.  نحن  فيها  ��ستمعنا  �لتي  نف�سها  بالطريقة  كذلك، 
�لوقت نف�سه، عملنا، �سمن �لف�ساء �لجتماعي �ملتخّيل �لذي 
�سنعناه من خالل �حلكاية �لتي تتو�ىل �أحد�ثها، على �مل�ساعدة 
يف حو�ر�ت �لأطفال ومفاو�ساتهم، وتي�سري ما يدور بينهم، 
بالن�سبة  حو�ريّة  �أكرث  خطابًا  نوجد  �أن  ذلك  من  قا�سدين 
لالأطفال كّلهم. كما �أ�رسرنا، من خالل تي�سري �لعمل �لتمثيلي 
�أن كل �سخ�س ميتلك  �لقر��سنة، على  �لذي قامو� به لهجوم 
�ل�سلطة و�ملعنى �خلا�س باأفعاله �ملتخيلة. مل يكن م�سموحًا لأي 
�سخ�س �أن ي�ستخدم �لقوة ليهيمن على �خلطاب فيتمكن من 
مّثال  �للذين  �لولدين،  �أن  من  �لرغم  فعلى  �لآخرين.  �إ�سكات 
دور قر�سانني، �أر�د� �أن ميوت �جلميع فقد كان �لأمر مرتوكًا 
يف  له.  يح�سل  �سوف  ما  يقرر  �أن  �لأطفال  من  و�حد  لكل 

�لبد�ية قرر ولد�ن، ثم بنٌت و�حدة، �أنهم قتلو� يف �لهجوم.

من  �خلطاب  وظيفة  فيها  تغرّيت  �لتي  �للحظة  ويف  هكذ� 
�بتد�ع �حلكاية �إىل �لتو�سل �إىل معنى لتلك �حلكاية من خالل 
ما  �لتحاور يف  على  �لأطفال  مب�ساعدة  قمنا  و�لتفّكر،  �لتاأمل 

بينهم ليكون حديثهم حو�ريًّا �إىل �أق�سى درجة ممكنة.

بع�سهم  على  �أ�سئلتهم  و�ملعلمون  �لأطفال  يطرح  عندما 
�لبع�س ويتلقون �لأجوبة عن هذه �لأ�سئلة على نحٍو حو�رّي، 
فاإنهم يتوقعون �أن يتو�سلو� �إىل �ملعنى من خالل �لتحاور مع 
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�لن�سو�س و�لب�رس، و�أن ي�ستبكو� مع �ملعنى، و�أن يتو�سلو� �إىل 
فهم جديد، �أو يعيدو� ت�سكيل هذ� �لفهم �جلديد، من خالل 
عملية تبادل حو�رّي لالأفكار ووجهات �لنظر. �إنهم يفرت�سون 
�أن �سناعة �ملعنى هي م�سعًى �سديد �لرتكيب على نحٍو ل فكاك 
منه. كما �أن �لب�رس عندما تكون لديهم مقا�سُد ونّياٌت حو�رّية 
فاإنهم يحملون معهم �أ�سئلة و�أفكار�ً، �أو �فرت��سات، �إىل حقل 
�لتفاعل و�لتاأثري �ملتبادل. �إ�سافة �إىل ذلك، فاإنهم يتوقعون �أن 
يتغري فهمهم ويتطور نتيجة للتبادل �حلو�رّي �لذي يقوم بينهم 

وبني �أ�سخا�س �آخرين.

�جلماعات  مثل  مثلها  و�ملد�ر�س،  �ل�سفّية  �ملجتمعات  متّثل 
�لرتكيب  �سديدة  متقاطعة  حّية  �أنظمًة  �لب�رسية،  و�ملجتمعات 
ما تفتاأ تتغري وتتكّيف ��ستجابًة للمو�قف و�لأو�ساع �ملتغرية. 
�لو�قع  هذ�  ي�سبح  �لأفر�د.  يفعله  �لذي  نف�سه  �ل�سيُء  وهو 
�حل�سبان.  يف  ناأخذه  مل  حدٌث  يح�سل  عندما  و�سوحًا  �أكرث 
�لتي رو�ها  �حلكايات  �ملثال، ومن  �سبيل  كان و��سحًا، على 
�سفوف  �أن   ،)Wearhead( ويرهيد  يف  و�لطلبة  �ملعلمون 
�لأطفال و�ملدر�سة �لريفية بكاملها �أ�سبحت جمتمعات خمتلفة 
مدر�سة  من  �سنو�ت،  �ل�سبع  ذي  توين،  و�سول  بعد  متامًا 

�لأطفال  على  كان  �ل�ساطئ.  عن  مياًل  �ستني  تبعد  �ملدينة  يف 
و�لر��سدين يف �ملدر�سة، وعلى توين نف�سه، �أن يكّيفو� �أنف�سهم 
تبعًا لذلك. لقد تغرّيت عالقة كل �سخ�س بغريه ]يف �ملدر�سة[.

�إن ت�سجيع ح�سول هجمات من قبل �لقر��سنة �أو �أي جماعة 
ولن  �ل�سف.  غرف  يف  حقيقًة  يحدث  �أن  ميكن  ل  �أخرى 
يحدث كذلك �أن يختبئ �لأطفال بعيد�ً عن �أعني �ملهاجمني، �أو 
يو�جهوهم، �أو يقومو� بحماية �أ�سدقائهم، �أو يدفنو� رفاقهم. 
هذه  لتخّيل  متحم�سني  �لأطفال جميعًا  كان  فقد  ذلك،  ومع 
�لأحد�ث ومتثيلها. بالطريقة نف�سها �لتي كانو� يلعبون بها يف 
�لأطفال  ��ستمتع  �أي�سًا،  يلعبون  �ملدر�سة، ولأنهم كانو�  �ساحة 
�أيٌّ  �لبطولية �مل�سرتكة �ملرجتلة، ومل يكن  بتمثيل هذه �لأعمال 
منهم خائفًا ومل ي�ساوره �لقلق من �لتعر�س لالأذى. هكذ�، ومن 
خالل �إر�ساد �لأ�سخا�س �لر��سدين ودعمهم، وعرب �لبحث يف 
طبيعة �حلياة �لتي كان يعي�سها �لنا�س يف زمن �لقر��سنة، كان يف 
�س  �إمكان �لأطفال �أن يتاأملو� �لأفعال �لتي تقوم بها جماعٌة ُتعرِّ
حياَة �لآخرين للخطر بطرق مل توؤهلهم جتاربهم للتعّرف عليها 

و�لتفّكر فيها من قبل.
ترجمة: فخري �صالح

من م�ساق حول تخطيط �لدر�ما باإ�رس�ف باميال بويل �سمن م�سار �لدر�ما يف �لتعليم 2013.
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