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 هي التربية التي ال تعطي للفروق الفردية 
اعتبار،  أو  أهمية  أية  الطالب  أو  األبناء  بني 
الطاعة  قيمة  من  تعلي  التي  التربية  هي 
تحجر  بينما   ، والخضوع  والتسليم  واالنقياد 
حرية التفكير وملكات حل املشكالت واإلبداع 
أحادية  التربية  هي  والتطوير،  والتجديد 
االتجاه التي تسمح فقط لألب أو املدرس أن 
يتكلم وال تسمح لالبن أو الطالب إال أن يستمع، 
هي التربية التي تفترض أن الكبار فقط هم 
وأصحاب  الخبرة  وأصحاب  العلم  أصحاب 
الرأي وأصحاب العقول، وأن الصغار جهالء 
هي  مصلحتهم،  يعرفون  وال  وأغبياء  وسذج 
وتدنس  القدماء  أقوال  تقدس  التي  التربية 
تقدس  التي  التربية  هي  املحدثني،  أقوال 
كبير  خاللها  من  وتقدس  األبوية  السلطة 
وكبير  العشيرة  وكبير  القبيلة  وكبير  العائلة 
الطائفة وكبير الجماعة وأصحاب املناصب، 
هي التربية التي تقوم على العنف اللفظي أو 
البدني، وعلى العسف والتسلط واالضطهاد، 
الفكري  الكبت  على  تقوم  التي  التربية  هي 
وتعطيل طاقات النمو، هي التربية التي تقوم 
على إصدار األوامر وفرضها دون مناقشة أو 
التهديد  تقوم على  التي  التربية  مشورة، هي 
والتأنيب والتحقير، وإصدار  واللوم  والوعيد 
في  املراهق  أو  الطفل  على  السلبية  األحكام 
يفرض  التي  التربية  هي  املدرسة،  أو  البيت 
فيها املربون خبراتهم وتجاربهم على املربني 

بأنفسهم،  ليجربوا  الفرصة  يعطونهم  وال 
هي التربية التي يفرض فيها املربون نموذج 
يعيشون  مراهقني  أو  أطفال  على  حياتهم 
تتسم  التي  التربية  هي  زمانهم،  غير  زمانا 
التربية  هي  الزناد،  قدح  ال  الوعاء  بملء 
التي تمتلئ باألوامر والنواهي من املربي وال 
تسأل الطفل أو املراهق عما يرى ويفكر، هي 
التربية التي تحاصر االبن أو البنت باملواعظ 
وتقوم  الوقت  طول  والتنبيهات  واإلرشادات 
على اإللحاح اللزج للمربني، هي التربية التي 
ترى أن الطالب املثالي هو املفرط في الطاعة 
ملعايير  والخضوع  التعليمات  وتنفيذ  والهدوء 
تقمع  التي  التربية  هي  مطلق،  بشكل  الكبار 
)كما  الشخص  حياة  في  االستقالل  مراحل 
التي  التربية  هي  إريكسون(،  إريك  وصفها 
طعامه  اختيار  في  حريته  من  الطفل  تحرم 
التي  التربية  هي  وأصدقائه،  ولعبه  وملبسه 
التطور،  حساب  على  التكيف  قيمة  من  تعلي 
والتقليد  املحاكاة  تشجع  التي  التربية  هي 
التربية  هي  والتطوير،  اإلبداع  تصم  بينما 
التي تستهدف إنتاج عبد ذليل مقهور، ال حر 
فيها  يسعى  التي  التربية  هي  مختار،  نبيل 
األصل  طبق  صورة  أبناؤهم  يكون  ألن  اآلباء 

منهم .
واستوطن  نشأ  التربية  من  النوع  ذلك      
مع  وتشكل  خاص  بوجه  العربية  البيئة  في 
قبلية  أسس  على  تقوم  التي  العربية  الثقافة 

التربية  تلك  وكانت  وطائفية،  وعشائرية 
على  االستبدادي  للسلوك  مغذية  السلطوية 
املستوى الفردي والجماعي ملئات السنني في 
املجتمعات العربية. وكثير من الباحثني يعود 
الفرعونية،  العصور  إلى  السلطوية  بالتربية 
الفرعون  تقديس  على  العرف  جرى  حيث 
الشعب  أفراد  طاقات  كل  وتسخير   ، اإلله 

لتمجيده ورفعة شأنه. 
   والتربية السلطوية ال تستحق لقب تربية 
إطالق  تعني  التربية  إن  إذ  األساس،  من 
بناءة  مسارات  في  وقدراته  اإلنسان  ملكات 
األرض  وعمران  غيره  وحياة  حياته  إلصالح 
ونشر الحق والخير والعدل والجمال في هذه 
والتربية  السماء،  تعاليم  باستلهام  األرض 
تخنق  هي  إذ  تماما  ذلك  عكس  السلطوية 
ملكاتهم  وتحطم  واملراهقني  األطفال  حرية 
تنميطهم  إلى  فقط  وتسعى  وقدراتهم، 
أو  املدرسني  أو  اآلباء  يرضي  الذي  بالشكل 

أولي األمر أًيا كان موقعهم. 
والتربية السلطوية لها احتماالت ثالثة من 

حيث نتائجها على النشء وهي : 
1 - أن يسلم الطفل أو املراهق إرادته تماما 
بالكامل  ومعتمدا  سلبيا  ويصبح  للمربني 
ويتحلى  يناقشهم،  وال  يعارضهم  ال  عليهم 
بأخالق العبيد في تعامله مع أي كبير فيخضع 
ويمتدحه،  مقاليده،  له  ويسلم  له  ويخنع 
مهما  حماه  في  والطمأنينة  بالراحة  ويشعر 

الرتبية السلطوية فى املجتمعات العربية

هي التربية التي تقوم على تحديد املسارات ال إعطاء الخيارات، هي التربية التي تعتمد على 
للطفل  والتخويف  والقهر  الترهيب  أسلوب  تعتمد  التي  التربية  هي  املعلومات،  وحشر  التلقني 
البيت، وللمدرس  )أو األم( في  الواحد لألب  الرأي  املدرسة، هي تربية  الطالب في  أو  البيت  في 
الثابت  والفصل  الثابت  واملقرر  املوحد،  املدرسة  كتاب  تربية  هي  املدرسة،  مدير  أو  املدرسة(  )أو 

واالمتحان الثابت.
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في  املجاالت  هذه  في  عميقا  كان  فقد   
فيها  ينافسه  ال  بحيث  النفسي  الطب 
النفسي  الطب  علماء  أكثر  كان  فقد  أحد، 
وتأثيرات  املخ  وظائف  فهم  في  تعمقا 
على  والنفسية  العضوية  االضطرابات 
على  املختلفة  العقاقير  وتأثيرات  املخ 
ولهذا  النفسية،  الحالة  وعلى  املخ  حالة 
خريطة  في  توضع  محاضراته  كانت 
ويحظى  مميزة  مواضع  في  املؤتمرات 
األطباء  سائر  من  كبير  واحترام  بتقدير 
محاضراته  مادة  اختيار  في  لدقته  نظرا 
يتابع  فهو  يقولها،  كلمة  كل  في  تثق  بحيث 
أحدث التطورات العلمية في مجال الطب 
محاضراته  في  يذكر  وكان  النفسي، 
أبحاثا صدرت في الساعات األخيرة قبل 
بهذه  دا  متفرِّ وكان  محاضراته،  تقديم 
ده في اختصار  الخاصية، إضافة إلى تفرُّ
جداول  صورة  في  املعلومات  من  الكثير 
وربط  الصعبة  املوضوعات  فهم  تسهل 
بالسفر  سعدت  وقد  ببعضها.  األشياء 
الدولية،  املؤتمرات  من  الكثير  إلى  معه 
حتى  الوقت  أغلب  في  منكبا  أراه  وكنت 
العلمية،  املجالت  قراءة  على  الطائرة  في 
األحدث  ملتابعة  اإلنترنت  مواقع  تصفح  أو 
ارتباطاته  ولكثرة  العلم.  تطورات  في 
مواعيد  تفوته  كانت  وأسفاره  العلمية 
أصدقائه  بعض  جعلت  لدرجة  الطائرات 
أكثر  فاتته  التي  الطائرات  بأن  يداعبونه 
التي ركبها، وقد سألته في  الطائرات  من 
الهادئة  ابتسامته  فابتسم  املوضوع  هذا 
الكثير  رفض  في  صعوبة  يجد  إنه  وقال 
منظمي  من  إليه  وجه 

ُ
ت التي  الدعوات  من 

مصر  في  العلمية  والفعاليات  املؤتمرات 
والعالم العربي، وكان هذا يضع عبئا كبيرا 

عليه، وال حظت عليه عالمات اإلجهاد في 
الشهور األخيرة وبدا أكبر سنا، وربما لم 

يتحمل قلبه الرقيق كل هذه األعباء .
كنت معه في أحد املؤتمرات في إيطاليا، 
وذهبنا نشتري بعض املأكوالت من السوبر 
ماركت، والحظت أنه يشتري أشياء قليلة، 
شيئا  يشتري  وال  بعناية،  ينتقيها  ولكنه 
قبل أن يقرأ محتوياته بدقة وعمق ويعرف 
التأني  منه  فتعلمت  وأضراره،  فوائده 
حاولت  الخيارات وربما  في  والتدقيق 
مكانته  من  االستفادة  األدوية  شركات 
في  رئيسي  كمتحدث  بدعوته  العلمية 
التدريبية،  برامجها  أو  العلمية  فعالياتها 
العلمية  الحقائق  إال  ليقول  يكن  لم  ولكنه 
 - كغيره   - يخضع  يكن  ولم  دواء،  أي  حول 
دوائها،  لترويج  الشركات  تلك  إلغواءات 
بل كان يستغل بذكاء شديد تلك الفعاليات 

لتوصيل ما لديه من علم حقيقي .
   وبجانب هذه العظمة والبراعة العلمية 
وبشدة  محبوبا  أسعد  طارق  الدكتور  كان 
النفسي،  الطب  ملهنة  املنتمني  كل  من 
وسماحته  وطيبته  الشديد  لتواضعه  نظرا 
واحترامه للجميع وابتعاده عن الصراعات 
يكن  فلم  واملشاحنات،  واالستقطابات 
الدقيقة  تفاصيله  في  العلم  إال  يشغله 
إلى  ذلك  كل  ونقل  األحدث،  وتطوراته 
تالميذه وزمالئه في لغة مبسطة وواضحة 
علمية  متعة  له  اإلنصات  تجعل  وعبقرية 
إنصات  حالة  في  له         املتابعني  وتجعل 
عميق لعالم جليل قضى عمره في محراب 
علم الطب النفسي وربما لم يحظ الدكتور 
العام  املستوى  على  بشهرة  أسعد  طارق 
ويرجع  علما.  منه  أقل  هم  من  بها  حظي 
ذلك إلى زهده في األضواء، وموضوعيته 

اإلذاعية  البرامج  أصحاب  تغري  ال  التي 
املستمع  يداهن  يكن  فلم  التليفزيونية،  أو 
لإلبهار  يسعى  يكن  ولم  املشاهد  أو 
بغرائب اآلراء أو املعلومات ذات الجاذبية 
علما  إال  ينطق  يكن  فلم  الجماهيرية، 
نجد  لم  ولهذا  الدليل.  على  قائما  مجردا 
اهتماما في املجال العام بوفاته املفاجئة، 
في  كبيرة  أزمة  وجود  يعكس  ربما  وهذا 
تقديرنا كمجتمع للعلماء الحقيقيني خاصة 
إذا قارنا ذلك باالحتفاء العام بوفاة بعض 
الفنانني أو حتى ذكرى وفاتهم بعد سنوات 
الكبير  االهتمام  هذا  يعوض  وقد  طويلة. 
أستاذهم  مع  التخصص  أهل  أبداه  الذي 
وزميلهم حني فوجئوا بخبر وفاته، وشعروا 
بافتقادهم لهذه القيمة العلمية التي تعتبر 
رافدا هاما في تشكيل منظومتهم العلمية 

النقية والعميقة والحديثة والرشيقة .
    يرحمه الله كان زاهدا في املناصب، 
وآخرها منصب رئيس قسم الطب النفسي 
رفيع  منصب  وهو  شمس،  عني  جامعة  في 
مرموقة،  جامعة  وفي  متميز  قسم  في 
وحني استحقه الدكتور طارق أسعد رفضه 
املجرد،  العلمي  لنشاطه  متفرغا  ليكون 
ما  املقربني  أصدقائه  بعض  ضغط  ولوال 
قبل هذا املنصب الذي لم يمكث فيه أكثر 

من بضعة أسابيع . 
أسعد  طارق  الدكتور  تأثير  يكن  ولم      
مصريا فقط بل هو معروف في كل الدول 
ونعاه  رفيعة،  عربية  علمية  كقيمة  العربية 
العربي  الوطن  مستوى  على  الكثيرون 

وتأملوا كثيرا لفقده . 
   رحم الله ذلك العالم العظيم الدقيق 
السمح  املتواضع  املوضوعي  العميق 

الطيب.

طــارق أســعد 
عالم الطب النفسي العظيم املتواضع

طارق  الدكتور/  توفي 
الطب  أستاذ  أسعد 
مجال  في  البارع  النفسي 
 ، جي لو كو ما ر فا لسيكو ا
وفي علم النوم، وفي علم 
وباثولوجيا  فسيولوجيا 
يديه  على  تتلمذ  املخ، 
األطباء  من  اآلالف 
في  واألساتذة  النفسيني 

هذا املجال.


