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 عثمان أشقرا :بقلم

 

 تقديم
هو اكتساب حال  -وحسب التحديد الكانطي الشهري –إذا كان التنوير يف مضمونه العميق والدقيق 

 د، وبالتالي، اكتساب اإلنسان القدرة واجلرأة على ممارسة التفكري العقلياخلروج من القصور إىل الرش

فمسألة الرتبية حتتل يف هذا السياق  ،”[لتكن لديك الشجاعة الستخدام عقلك! ذلك هو شعار التنوير.]“

اقرتان صفة الفيلسوف بصفة املرّبي إىل حّد نعت  -بدون شك –موقعا معتربا بل مركزيا وحامسا. ومن هنا 

بقرن الفالسفة ويف أملانيا بقرن املربني أو البيداغوجيني، باعتبار أّن هؤالء  -مثال–قرن األنوار يف فرنسا 

وأولئك هم من عمل على نشر األنوار احلديثة وإشاعتها ضد ظالم اجلهل والتعصب املوروث عن العصور 

 الوسطى...وهذا عمل فلسفي...تربوي... بيداغوجي... بامتياز.

تعلمية مؤطرة برؤية  -عن الرتبية يف معناها احملصور من حيث هي باألساس عملية تعليمية لكن ماذا

وقواعد ومؤسسات؟ وكيف حضرت كمسألة وقضية يف فكر التنوير وتبلورت يف سياق تبلوره التارخيي العام 

ن إبرازها على امتداد القرن الثامن عشر باخلصوص وما بعد؟ وكيف جتّسدت يف مناذج تربوية حمددة ميك

 بهذه الصفة يف القارة األوروبية واألمريكية )= النموذج الفرنسي، النموذج األملاني، النموذج األمريكي؟(

 1945-1870 ...إىل نظام اجلمهورية الثالثة 1789من ثورة  املسار الفرنسي: -1

، ”سان واملواطنحقوق اإلن“وإعالن ” حرية، مساواة، إخاء“يف فرنسا بشعار  1789ارتبطت ثورة  

التعليمية من أجل ” الربامج“الرتبوية و” املشاريع“بوضع  -وهذا غري معروف كثريا –كما ارتبطت 

اإلعالن. وعليه، فقد احتلت املسألة الرتبوية/ التعليمية موقعا أساسيا وحيويا ” تطبيق“الشعار و” حتقق“
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” جلنة التعليم العمومي“ندورسيه رئيس اسم كو-على الفور–يف فكر الثوار وممارستهم... . وحيضر هنا 

كما أنه، وعلى امتداد العقود التالية )بالضبط من حكم نابليون بونابرت يف ”. اجمللس التشريعي“التابعة لـ

(، عرفت املسألة الرتبوية/التعليمية يف فرنسا منعطفات 1870إىل نهاية اإلمرباطورية الثانية يف 1798

 ”.التعليم اجلمهوري“حبصرها وجتاوزها يف نطاق ما دعي بـ” لثالثةاجلمهورية ا“وارتدادات قامت 

 1794-1741 (Condorcet) كوندورسيه —

من موقع تشّبعه بفكر التنوير  1789يف ثورة  Antoine Caritat de condorcetاخنرط املركيز 

 ,Crampe-Casnabet M : Condorcet, lecteur des lumières, Paris,PUF” )فلسفة األنوار“و

، وكان يرى يف حدوث ”املوسوعيني“قريبا من ديدرو ومشبعا بفكر  -باخلصوص–( حيث إنه كان  1985

)االستبداد والتعصب(. لذا وقف ” الظالم“)=العقل( على االنتصار على ” األنوار“وعدا بقدرة ” ثورةال“

بكل ثقله املادي والرمزي يف خندق املبشرين بقدرة اإلنسان على جتاوز ذاته باستمرار، وبالتالي، إمكانية 

يم اليت ينبغي أن تكون يف مقدمة عرب عملية الرتبية والتعل -اإلنسان املستنري –” اإلنسان اجلديد“ميالد 

جلنة التكوين “مسؤوليات السلطة الثورية اجلديدة. وعليه، سعى كوندورسيه من موقعه كرئيس لـ

حول التنظيم العام للتكوين “تقريره  -باخلصوص–إىل وضع معامل مشروع تربوي تنويري تضمنه ” العمومي

 .1792أبريل 21و20واملقدم إىل اجمللس التشريعي بتاريخ ” العمومي

يف عهد ” اخليانة“ومن جهة أخرى، فلقد انتهت حياة كوندورسيه نهاية مأساوية: اعتقل بتهمة 

، فتجّرع السم يف سجنه حتى ال يعدم باملقصلة، فأجهض مشروعه الرتبوي ”اإلرهاب الثوري األعمى“

وحياها هيجل ” لاحلادث اجلل“كما أجهض الكثري من أحالم الثورة اليت نعتها كانط بـ-التنويري

 Ecrits surوالواقع أن قراءة متأنية يف نص التقرير املذكور )النص موجود يف: ”. فجرا جديدا“باعتبارها 

l’instruction publique (2volumes),Paris,Edilig ,1989 تكشف عن تضمنه ملا ميكن اعتباره )

والنظام اجلمهوري املنبثق  1789 لكوندورسيه فيما خيص ثورة” رؤية فلسفية وسياسية واضحة وحمددة“

 عنها، وموقع مسألة الرتبية والتعليم يف هذا الصدد.

اإلمجاع على ”ليست اجلمهورية هي االستبداد املتنور ضدا على املساواة، كما أنها ليست، كذلك،“

ضدا على القابلية للتحسني.  l’unanimisme à l’antique de Rousseauحسب روسو“الطريقة القدمية
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 Le préceptorat privéهكذا، وعلى الصعيد البيداغوجي، فكوندورسيه يستبعد التعليم اخلصوصي و

املنايف للعدالة، ويستبعد الرتبية العمومية املنافية الحرتام األفراد وفكر التنوير: والتعليم العمومي هو الذي 

 Charles Coutel : La République et l’école (textes”".) سيتجاوز هذه التناقضات البيداغوجية

choisis et présentés), Paris, Presses Pocket, 1991, p16). 

وهكذا، فكوندورسيه يدرك يف التعليم اجلديد ]اجلمهوري[ ليس آليات لإلخضاع اجلديد أو التوجيه يف 

سيه مييز منحى هذه العقيدة أو تلك، ولكن صورة ومضمون تعليم األفراد وليس تربية اجلموع. إن كوندور

.وال يعين هذا البتة أن  éducationوالرتبية instructionمتييزا دقيقا وصارما بني التعليم/التكوين 

 -فكريا–نفعي خالص.إن كوندورسيه هو -مثال-التعليم/التكوين هو خال من كل تربية مبعنى أنه

ل إىل بناء ذات خالص: فما هو السبي” مجهوري دميقراطي“هو  -سياسيا-خالص و” فيلسوف تنويري“

الشعب املتنور بدون سلب األفراد حقوقهم األساسية )حقوق اإلنسان( و بدون السقوط يف وضع التسخري 

السياسي والعقائدي الفج.هذا هو اإلشكال الذي تصدى له كوندورسيه رئيس جلنة التعليم العمومي التابعة 

عا تعليميا/تربويا عاما يركز على ما مقرتحا من أجل حله وجتاوزه مشرو” الثوري“للمجلس التشريعي 

 يلي:

 نقل املعارف ومترين العقل.

 تعليم إجباري وحر ]الئكي[مستند إىل مبدأي املواطنة املستنرية واالنتماء إىل اإلنسانية الشاملة.

منهج بيداغوجي يستبطن عناصر التفكري العقالني )ديكارت( والتحليل التجرييب )لوك وكوندياك( 

 ”(.املوسوعة“تداخل ما بني املعارف )روح والرتكيب وال

*** 

 25) 4برومري عام 3تراجعت أفكار الثورة الرتبوية والتعليمية مع تراجع الثورة ذاتها حبيث إن قانون 

( مل يسع إىل تنظيم التعليم العمومي من داخل روح الثورة إذ أنه أهمل املدارس االبتدائية 1795أكتوبر

نوفمرب 9والعالي. ويف نفس السياق سار نظام نابليون بونابرت منذ انقالب  وركز على التعليم الثانوي

فالثورة نظرت إىل “ملحقا املدرسة والنظام التعليمي عموما بنظام الدولة الذي كان هو على رأسه: 1799

ل التعليم باعتباره واجبا على الدولة إزاء املواطن، ونابليون كان يعترب مصلحة الدولة وحاكمها قبل ك

عاد التعليم إىل حضن الكنيسة.ومل تطرح مسألة 1815يف  La Restaurationومع عودة امللكية ”.شيء



 

5 

الذي أعاد  1833لتحل حال توفيقيا من خالل قانون1830الرتبية والتعليم من جديد إال مع قيام ثورة 

 Les communesباخلصوص طرح مسألة التعليم االبتدائي تاركا إياه على عاتق اجلماعات احمللية 

نزعة التعليم الشعيب بتأثري من  -باخلصوص–ستتقوى  1848باإلضافة إىل طابعه االختياري. وبعد ثورة 

-وحاجة الرأمسالية ذاتها إىل أيدي عاملة مؤهلة نسبيا -من جهة–تقدم األفكار االجتماعية و االشرتاكية 

 ,Benigno cacérès : Histoire de l’éducation populaire ,Ed du Seuil, Parisمن جهة أخرى 

1964). 

هو الذي سيفتح الطريق واسعا أمام قيام نظام تعليمي  1870لكن قيام اجلمهورية الثالثة يف سبتمرب 

فرنسي مجهوري إجباري جماني والئكي. وهنا البد من التوقف عند الرواد الثالثة الذين بنوا صرح هذا 

 غوجيا وفكريا: جول فريي، فرديناند بويسون، إميل دوركهايم.التعليم تشريعيا وسياسيا ونظروا له بيدا

 :1893-1832 (Jules Ferry) جيل فريي

ميثل جيل فريي يف شخصه وفكره ومساره السياسي كل تناقضات اجلمهورية الثالثة مبا جسدته من 

فلقد مر  نزوع إىل التغيري من داخل احملافظة واحلرص على أمن ووحدة وسالمة وضع اجملتمع القائم.

قرابة القرن على وقوع الثورة الفرنسية الكربى مبا رافقها من أحداث أليمة ودرامية كما تعاقبت على 

نتج عنها ” اليسار“أو ” اليمني“اجملتمع الفرنسي سلسلة انقالبات وثورات وثورات مضادة يف اجتاه 

عة أمام أملانيا الناهضة نهوضا اهتزاز شامل وجذري للمجتمع الفرنسي...وها هي فرنسا تنهزم هزمية شني

الراسخة. ” الفكرية“و” الروحية“القوية اليت تستمدها أساسا من وحدتها ” القومية“قويا بفضل وحدتها 

يف إصالحها الديين )الذي مت يف سالسة نسبية( ولكنها وفرت لنفسها نظاما  -فقط–إن أملانيا مل تنجح 

ني املوحد نفسيا وفكريا باالستناد إىل فكرة الوطنية )و القومية( تعليميا وتربويا جنح يف بناء الفرد األملا

. وعليه انطلق يف 1870هو الذي انتصر حقيقة يف حرب ” املعلم األملاني“األملانية ذاتها. وهكذا راج بأن 

مشروع وطين وجمتمعي شامل للرتبية والتعليم ليس من املبالغة القول  -مع قيام اجلمهورية الثالثة–فرنسا 

 بأنه يرتبط تارخييا باسم جيل فريي.

وعني وزيرا  1869لقد كان ج.فريي حماميا وصحفيا المعا وسياسيا ماهرا )انتخب نائبا برملانيا يف 

 10إىل  1880سبتمرب  23، ورئيسا للحكومة من 1880سبتمرب  23إىل  1879فرباير 4للتعليم من 
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، وبالتالي، فهو كان يرى يف تعميم positivisme( متشبعا مبذهب أوغست كومت الوضعي 1881نونرب

 Claudeالتعليم والرتبية فضيلة من شأنها احلد من أنانية الفرد الطبيعية وإدماجه يف اجملتمع الكلي)

Leliévre : Jules Ferry, la République éducatrice .Hachette Paris, 1999 , p 27 لذا ).

تعليمية املرتبطة بامسه تصب يف خانة التأسيس للمدرسة جاءت كل املبادرات والقرارات والقوانني ال

مع هذا التنبيه الضروري واهلام: مل يكن ج. فريي ثوريا طوباويا حيلم -”اجملانية والعلمانية واإللزامية“

باملساواة التامة أو ماديا علمانيا يعادي الدين عداء جذريا. فجول فريي هو مدافع صلب عن تعليم الشعب 

األوضاع واملراتب وليس قلبها. ” استقرار“لشعبية أو التعليم العمومي(، ولكن من داخل )=الرتبية ا

اليت تقع يف قلب مشروع جيل فريي –” املدرسة االبتدائية اجملانية والعلمانية واإللزامية“ف

هذا مغزى و”. اجلمهورية“يلزم أن تتجه أساسا إىل تكوين املواطن املندمج واملتشبع بقيم  -الرتبوي/التعليمي

.أما فيما خيص الدين فموقف جيل فريي  la République éducatrice” اجلمهورية املربية“رفع شعار 

واضح وصارم: حنن أردنا وخضنا الصراع ضد األكلريوس؛ أما الصراع ضد الدين ]فال نريده وال خنوضه[ 

ني الذين يقدمون تعليما (.بل مت تقرير عقوبات ضد املعلم1881يونيو 10أبدا.أبدا )من خطاب مؤرخ ب

 La morale” األخالق اجلمهورية“ضد الدين. إن وظيفة املعلم هي أوال وأخريا تقديم صورة ومنوذج 

républicaine  باعتبارها ما يؤسس لرتبية وطنية مبنية على مفاهيم الواجب واحلق، وبالتالي، استبدال،

 (.1883نونرب17ة مؤرخة بالرتبية الدينية بالرتبية األخالقية )من مذكرة حكومي

  1932-1841(Ferdinand Buisson)فرديناند بويسون  —

، وبهذه الصفة كان مساعدا 1896إىل  1879شغل ف.بويّسون منصب مدير التعليم العمومي من 

رئيسيا جليل فريي إبان تولي هذا األخري ملنصب وزير التعليم باخلصوص. لكن ف.بويّسون جتاوز بكثري 

وهذا  -ي الوظيفي إىل املساهمة الرائدة واحلامسة يف بناء صرح التعليم اجلمهوري اجلديدمنصبه اإلدار

 Dictionnaire deباخلصوص على مستوى إشرافه على وضع قاموس البيداغوجيا والتعليم االبتدائي

pédagogie et d’instruction primaire  لة ومسأ” املدرسة الالئكية“وطرحه التنظريي املتقدم لواقعة

 الالئكية عموما.
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واجلزء الرابع  1880لقد صدر اجلزء األول من قاموس البيداغوجيا والتعليم االبتدائي يف مارس 

 359صفحة مبشاركة  5600مقال منشورة يف  1839، مما جمموعه 1878)واألخري( يف أبريل 

 Dictionnaireتعليم.) تنويرية جديدة لكن خاصة مبجال الرتبية وال” موسوعة“كاتب. وعليه، نكون إزاء 

de pédagogie et d‘instruction primaire, Paris, Hachette, 1878-1887 ,4 volumes- 

Nouveau Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, Paris, Hachette, 1911). 

تسجيل ما  -عموما– خصوصا فيمكن” املدرسة الالئكية“أما فيما خيص مسألة الالئكية عموما وواقعة 

يف عدم اخللط بني التعليم االبتدائي والتعليم l’école laïqueيلي: حيدد بويّسون املدرسة الالئكية 

 laïcusالديين.وال يعين هذا أن بويسون يعادي الدين أو أن الالئكية هي معاداة الدين. فالكلمة الالتينية 

–وقد استعمل هذا اللفظ ”. الشعب“الذي يعين laosذر املشتقة من اجل laïkosحتيل على الكلمة اليونانية

حيث بدأت معامل تراتب كهنوتي أولي يف -من طرف اجلماعات املسيحية األوىل  -أول ما استعمل

خارج الرتاتب الديين القائم...أي  -بالضبط–” املصنفني“للداللة على األشخاص املوجودين أو  -الظهور

واخلصم ”. الشعبية“نى احلقيقي والدقيق للمدرسة الالئكية هو املدرسة وعليه، فاملع”. الشعب“و” العامة“

 وليس الدين. le clergéرجال الدين" ”أو“احلقيقي لالئكية هو سلك الكهنوت

املشتقة من  klerikosاملقابل للصفة اليونانية  clericusهو اللفظ الالتيين le clergéفاجلذر الالتيين ل 

مبعنى  lotاليت حتيل يف معناها األصلي على  le clergéتدل على معنى اليت أصبحت  klerosاملصدر 

، فئة  le bon lot” الفئة اخلرية“هم الذين يشكلون klerosحصة أو فئة.وعليه،فالذين ينتمون إىل 

املسيحيني مقابل غريهم، والحقا، داخل املسيحيني ذاتهم، القساوسة  -يف البداية–، أي ”املختارين“

هم هذا اجلزء من  le clergé et les clercsليسوا كذلك.واخلالصة: سلك الكهنوت ورجاله مقابل الذين 

اجملتمع الذي يعترب نفسه خمتارا ويزعم أنه قد تلقى رسالة إهلية لتوجيه باقي البشر؛ والعقلية الكهنوتية 

l’esprit clérical لالئكيون هم الشعب هي إدعاء هذه األقلية سيطرتها على األغلبية باسم دين معني؛ وا

، والروح الالئكية هي جمموع أمال الشعب، الالوس  les clercsأي اجلماهري الكلية باستثناء رجال الدين

le laos إنها الروح الدميقراطية والشعبية. وبالتالي، فاملدرسة الالئكية هي املدرسة الدميقراطية الشعبية ،

والكتابة واحلساب ولكن يرتبى على أخالق احلرية مبادئ القراءة  -وحسب–حيث ال يتعلم التلميذ 

 ,« Ferdinand Buisson : article « Laïcité)أنظر: la libre-penséeواملسؤولية والتفكري احلر 

Dictionnaire de pédagogie et d‘instruction primaire, 1édition, 1partie,pp 1469-1474 ; 
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article « Laïque » , Nouveau Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, 

p939. 

 :1917-1858 (Emile Durkheim) إميل دوركهايم —

هو أحد رواد السوسيولوجيا العامة واملؤسس احلقيقي لسوسيولوجيا الرتبية باعتبارها فرعا سوسيولوجيا 

ظواهر االجتماعية من حيث ختصصيا يهتم بدراسة أنظمة الرتبية والتعليم. فدوركهايم درس باخلصوص ال

قاعدته العلمية  -علم االجتماع–هي وقائع قابلة للمالحظة املوضوعية.وهنا منح للعلم اجلديد الناشئ 

)الوضعية؟( الصلبة. كما أنه درس النظام التعليمي والرتبوي الفرنسي يف مستوييه الدياكروني )الدينامي( 

 » L’évolution pédagogique en France Alcan, 1938 ; réedوالسانكروني )الستاتيكي( )

quadrige » PUF, 1990 فكشف عن العالقة الوثيقة بني التاريخ وعلم االجتماع، وبالتالي اخنراط ).

 يف قضايا احلاضر اجملتمعية والسياسية. -الذي كانه دوركهايم بامتياز–عامل االجتماع 

كأستاذ مدرس  -ومن جهة أخرى-ظ وحمللكعامل اجتماع مالح -من جهة–فدوركهايم اختار موقعه 

باخلصوص ملادة البيداغوجيا )يف معناها العام( ضمن الواقع الفرنسي )واألوروبي( الذي كان ميور بالوقائع 

 –واألحداث التارخيية احلامسة. وبهذه الصفة األخرية ألقى الدروس واحملاضرات على املعلمني والطلبة ) 

Education et Sociologie, Alcan, 1922 « Quadrige », PUF, 1992.-L’éducation morale, 

Alcan, 1924 ; « quadrige », PUF, 1992). 

فعلى غرار جيل املفكرين والسياسيني الذين بنوا صرح اجلمهورية الثالثة كان دوركهايم يدرك األهمية 

تمعات البشرية ال تتكون وتنبين احليوية بل واالسرتاتيجية للمسألة التعليمية خاصة والرتبوية عامة. فاجمل

هو غري  -أي جمتمع–كمجرد حصيلة حسابية لتجمعات عناصر ينضاف بعضها إىل بعض. فاجملتمع 

” تارخيية“وهي عملية  -اجملموع احلسابي لعناصره املكونة األصلية. ولكن خالل عملية تكون اجملتمع

ددي للوحدة األصلية.فوحدة تنشأ وحدة جديدة ليست هي متاما جمرد اجملموع الع -مركبة 

يعد هو العنصر  conscience collective” وعي مجعي“جديدة تربز يسندها  organique”عضوية“

الالحم للمجموع اجلديد. ومن هنا أهمية وجود القيم اإلجيابية )قيم العقالنية واملواطنة( وهيمنتها يف تكوين 

.والرتبية هي جمال وقناة انتقال a-nomiqueاألنومي  اجملتمع السليم مقابل اجملتمع املختل الالقيمي أو

 القيم اجملتمعية اإلجيابية من اجليل الراشد إىل اجليل الناشئ. وهذه هي وظيفة املدرسة واملدرس بامتياز.



 

9 

*** 

 ”.علوم الرتبية“وبني ” البيداغوجيا“أو ” النظريات الرتبوية“بني  -بداية–مييز دوركهايم 

تهتم خاصة مبا جيب أن يكون )= املثال  -ريات روسو و بستالوزي و فروبل مثالعلى غرار نظ–فاألوىل 

الرتبوي( بينما الواقعة الرتبوية من حيث هي قائمة اآلن وتعمل عملها يف احلاضر هي ما يهم عامل الرتبية 

 املطلق أو املتسلح مبنهج املالحظة املوضوعية والقياس املقارن. كما أن الوقائع الرتبوية ليست موجودة يف

يف الواقع، فالرتبية القائمة يف “أنها ختضع يف وجودها إلرادة فرد أو أفراد وتعمل مبنطق الرغبة واملزاج: 

جمتمع حمدد ومنظور إليها يف حلظة معينة من تطورها هي جمموعة من املمارسات وأشكال الفعل والسلوك 

س حقيقة الوقائع االجتماعية األخرى. فعلى والعادات اليت تشكل جمتمعة وقائع تامة التحديد وهلا نف

عكس ما اعتقد ملدة طويلة من قبل، فالوقائع الرتبوية ليست إىل هذا احلد أو ذاك جمرد تركيبات عشوائية 

اصطناعية ال تدين بوجودها إال لرغبات نزقة ومتبدلة باستمرار. إنها بالعكس تشكل مؤسسات اجتماعية 

كل املمارسات الرتبوية ومهما تكون االختالفات اليت فيما بينها فهي حقيقية )...( ومن جهة أخرى، ف

تشرتك يف طابع أساسي: إنها تنتج مجيعها عن التأثري )أو الفعل( الذي ميارسه جيل ]راشد[ على آخر 

ناشئ بهدف إعداده للتكيف مع الوسط االجتماعي الذي هو مدعو للعيش فيه. وبالتالي، فالوقائع الرتبوية 

ي جمرد متظهرات متباينة هلذه العالقة األصلية. وعليه، فهي وقائع من نوعية واحدة وتصدر عن كلها ه

 ”.ذات املقولة املنطقية مما جيعلها قابلة ألن تكون موضوعا لعلم واحد هو علم الرتبية

إىل ال ميكن أن يكون إال سوسيولوجيا بامتياز: فمن أية جهة ننظر  -يف منظور دوركهايم –وهذا العلم 

الرتبية فهي تتقدم حنونا دائما بنفس الطابع ]االجتماعي[ سواء تعلق األمر باألهداف اليت تنشدها أو 

 بالوسائل اليت تستعملها فهي دائما لضرورات اجتماعية تستجيب وعن أفكار ورغبات اجتماعية تعرب.

ما بينها مبنطق فاجملتمع البشري هو باألصل جتمع ألفراد وفئات ومجاعات تعيش أو تتعايش في

التعاضد والتدافع. وكل فرد هو ذرة )بنية عقلية وسيكولوجية( ، وكل مجاعة هي وحدة عالئقية 

ومصاحلية. وكلما كرب حجم اجملتمع/التجمع زاد تعقده وراحت تهدده نوازع التفكك واالحنالل. 

هو حاله ال ميكن أن يستمر  فالنفسيات تتفرد أكثر والعالقات تتشابك واملصاحل تتميز. واجملتمع الذي هذا

إال إذا توفر عنصر الربط وااللتحام بني تذرر األفراد  -فضال عن االرتقاء والتطور السليمني–يف الوجود 

الذي ” الوعي اجلماعي“وسدميية اجلماعات. وهذا هو دور األفكار والتصورات اجلماعية اليت هي نوع من 
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ية اإلحساس بروابط اجلماعة. فما يضمن عيش واستمرار ونوع communionهو نوع من االحتاد الشعوري 

ما يضمن متاسكه املادي )= عوامل اإلدماج( ووحدته املعنوية )عوامل الضبط و  -أساسا–اجملتمع هو 

االنتظام( .وهذا ما تسنده إرادة يف العيش املشرتك تنتج عنها حالة نفسية مجاعية وترتمجها مؤسسات 

يف الوعي اجلماعي وهو ما ينبغي أن يؤخذ بعني االعتبار يف مقاربة  -داداارت–اجتماعية تؤثر بدورها 

 الوقائع االجتماعية من حيث هي نظام تتشابك داخله املراتب البيولوجية والنفسية واجلماعية.

باعتبارها الفعل “وحتتل الواقعة الرتبوية موقعا مركزيا ضمن نظام املراتب والعالقات املتشابكة هذه 

رسه األجيال الراشدة على األخرى اليت ليست بعد ناضجة للحياة االجتماعية. فهدف الرتبية هو الذي متا

إثارة وتطوير نوع من احلاالت الفيزيقية والذهنية واألخالقية لدى الطفل]وهي احلاالت[ اليت يتطلبها منه 

لرتبية )يف مفهوم فا” اجملتمع السياسي ككل والوسط اخلاص الذي هو )أي الطفل( موجه للعيش داخله

التنشئة االجتماعية( هي اليت تعيد خلق الكائن البشري وجتعل منه إنسانا باملفهوم االجتماعي واألخالقي 

للكلمة، حبيث تهيئ الفرد لالخنراط ضمن اجملموع املركب بدون أن يعين هذا البتة حتييده كموقف فضال 

معطى بارز بل ومقدس إىل حد أن دوركهايم  عن إذابته كذات. ففردانية الفرد من حيث هو إنسان هي

كل مس حبياة اإلنسان وحرية اإلنسان وشرف اإلنسان يلهمنا إحساسا بالذعر شبيه بالذي حيسه “كتب: 

 ”املؤمن وهو يرى معبوده يدنس.

وعليه، فإنسانية اإلنسان هي واقعة جديرة بالتقدير والتقديس مثل وقائع أي دين مساوي أو أرضي مع 

هذا التمييز الفارق: إن الدين هنا هو دين اجملتمع وقد متثل الفرد قيمه اإلجيابية )= قيم العقالنية 

. وهذا ما يدعو ”الدين املدني“عن نوع من  -يف منظور دوركهايم-والتضامن( حبيث يصح احلديث 

الرتبية اليت ال تستند إىل املبادئ اليت تقوم عليها “دوركهايم حتديدا بالرتبية األخالقية ويعين بها 

الديانات املنزلة، وإمنا ترتكز فقط على أفكار ومبادئ يربرها العقل وحده،أي أنها يف كلمة واحدة تربية 

 ”عقلية خالصة

ري أدق الكانطي اجلديد( هنا واضحا، فدوركهايم ال يغفل حلظة عن ومهما يبدو التأثري الكانطي )أو بتعب

 laربط األخالق باجملتمع. وعليه، فهو حيدد عناصر احلياة األخالقية يف اثنني: روح اخلضوع للنظام 

discipline  و التعلق باهليئات االجتماعية )وهذا هو موضوع اجلزء األول من كتاب الرتبية األخالقية

كيف نكون العناصر األخالقية عند “، مقابل اجلزء الثاني املعنون ب”ناصر احلياة األخالقيةع“املعنون ب

 ” (.الطفل؟
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فالرتبية األخالقية ال تتحدد أو تنحصر يف ممارسة الوعظ واإلرشاد أو إبراز قائمة طويلة للفضائل والتعهد 

أن نبحث عن “املطلوب هو النشء عليها، فاألول عمل عقيم والثاني عمل فج ومثالي. و” تربية“ب

االستعدادات األساسية واحلاالت الذهنية اليت تقوم عليها احلياة األخالقية...واالستعانة بالوسائل املالئمة 

ويف مقدمة ما ينبغي أن ”. داغوجية[ لتنمية هذه االستعدادات العامة بل خللقها خلقا] لدى الطفل[ي]الب

ضباط والقدرة على التحكم يف نوازعه الطبيعية وامليل حنو عليه الطفل )= الناشئ( هو االن” يرتبى“

اليت ينبغي أن تهيمن كأخالق حتل حمل الدين القديم يف  l’ethosأو ” الروح العامة“االعتدال. وهذه هي 

القيام بصهر حلمة اجملتمع اجلديد الذي تفككت وحدته األصلية ]امليكانيكية[ بفعل عملية التطوير 

هنا، ومن داخل وحدته اجلديدة ]الوحدة العضوية[ لتمتني وحتصني ذاته ضد أخطار والتحديث ويتجه را

التفكيك واألنوميا. وعليه، فاملهم بالنسبة لدوركهايم ليس هو نقل معارف أو إكساب التلميذ مهارات مهنية 

ل التارخيي اخلاصة مبجتمع معني يعيش صريورة االنتقا” الروح العامة“بقدر ما أن املهم هو إشاعة وتثبت 

بأن االنضباط املدرسي كمنظومة من  -مثال –وبالتالي ضمان حسن مآل هذا االنتقال إىل حد تقرير دوركهايم 

 جمرد نقل املعارف املدرسية. -إن مل يكن أكثر—الواجبات و اإلكراهات هو بنفس أهمية 


