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الخالقية يف �سو�سيولوجيا دوركهامي
م�س�ألة الرتبية ا ألخالقية .فا ألخالق تتعر�ض

ل�ص� �ي��رورة التغري وقدر التب� � � ّ�دل يف دائرتي
الزم� � ��ان واملكان ،وانطالقا من هذه املعادلة،
�أي معادل� � ��ة ال�ص� �ي��رورة التاريخي� � ��ة للقي� � ��م
ا ألخالقية ،تربز ا ألهمية املنهجية وال�رضورة

العلمية لدرا�س� � ��ة منظومات القيم ووظائفها

ب�صورة م�ستمرة يف �ضوء التغريات والطفرات
التي ي�شهدها الع�رص ،وت�أخذ هذه ال�رضورة

�أهميتها الق�صوى يف املرحلة التي تفقد فيها
هذه القيم قدرتها على �أداء دورها وممار�سة
وظيفتها ا ألخالقي� � ��ة� ،أي يف اللحظات التي

يج� � ��د فيها املجتمع نف�س� � ��ه يف حالة �ض� � ��ياع
�أخالقي فاقدا القدرة على توجيه �أفعاله يف
امل�سارات ا ألخالقية ال�صحيحة .وهي حالة

ال�ض� � ��ياع التي يطلق عليها دوركهامي مفهوم
«ا ألنومي»  Anomieالذي يرمز �إىل حالة

من الفو�ض� � ��ى والت�صدع ا ألخالقي واالنهيار
املعي� � ��اري يف املجتم� � ��ع .وهن� � ��ا �أي يف ه� � ��ذه
اللحظة -حلظة ال�ض� � ��ياع  -التي يفقد فيها

الن�س� � ��ان القدرة على توجيه �سلوكه وحتديد
إ
غايات� � ��ه ا ألخالقية ،تولد ال�� �ض��رورة العلمية

للبح� � ��ث يف جتلي� � ��ات القي� � ��م ويف دالالته� � ��ا
الوظيفية ،كما تولد احلاجة �إىل الك�شف عن
العوامل واملتغريات امل�ؤثرة يف �أداء املنظومة
القيمية ا ألخالقية .لقد بات وا�ض� � ��حا اليوم
�أن التفكري بالرتبية ا ألخالقية يطرح نف�س� � ��ه
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الي� � ��وم يف مواجهة خمتل� � ��ف ا آلفات الثقافية
الت� � ��ي تتعلق بالعنف والتع�ص� � ��ب والعدوانية
والكراهية وا ألنوية والذاتانية املفر�ضة التي

تفر�ض نف�س� � ��ها قيما ثقافية تفر�ض نف�س� � ��ها
يف املجتم� � ��ع كم� � ��ا يف امل�ؤ�س�س� � ��ات الرتبوي� � ��ة

املعا�رصة.
لقد �أ�صبح الدور الذي ت�ؤديه الرتبية يف
بناء املنظومة ا ألخالقية يف املجتمع ق�ض� � ��ية
فكري� � ��ة مركزية تطرح نف�س� � ��ها بقوة و�إحلاح
يف جم� � ��ال احلي� � ��اة الرتبوية .وم� � ��ع ذلك ف�إن

الدرا�سات اجلارية يف ميدان هذه الظاهرة

ما تزال تت�ص� � ��ف بندرتها ،وما زالت تتلم�س
طريقه� � ��ا وتر�س� � ��م خطواته� � ��ا ا ألوىل .وكان

لدوركهامي ق�ص� � ��ب ال�س� � ��بق يف هذا امليدان
 ،حي� � ��ث بقيت �أعمال� � ��ه اليتيمة حول الرتبية

ا ألخالقية منارة علمية يهتدي الباحثون بها
يف تناولهم لهذه امل�س � � ��ألة احليوية من حيث

طبيعة الرتبية ا ألخالقية ووظيفتها.

الطاب ��ع االجتماع ��ي أ
للخ�ل�اق عن ��د

دوركهامي :

ينطل� � ��ق دوركهامي م� � ��ن مب� � ��د� أ احلتمية
االجتماعي� � ��ة أ
للخالق ،فا ألخالق ت�ص� � ��در

عن املجتمع وا ألح� � ��كام ا ألخالقية بالتايل ال
ميكنه� � ��ا �أن تكون �إال �أحكام� � ��ا اجتماعية يف

بنيتها وجوهرها وم�صدرها ووظيفتها .وهذا
ولية
يعني �أن القيم ا ألخالقية لي�ست قبْ ّلية � أ ّ
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خارجة عن املجتم� � ��ع ومتعالية عليه بل هي

ترجمة ملتطلبات الواقع وجت�سيد ملقت�ضياته

الن�س� � ��انية .ومن هذا املنطل� � ��ق ف�إن احلكم
إ
ا ألخالقي ال يحمل يف طياته �أية قيمة ذاتية

�أو مثالي� � ��ة ،و�إمنا ي�س� � ��تمد جوه� � ��ره القيمي

من الواقع ومتطلب� � ��ات احلياة االجتماعية،
فالقيم� � ��ة ا ألخالقي� � ��ة قيم� � ��ة اجتماعية يف

جوهره� � ��ا وبنيته� � ��ا وم�ص� � ��درها ووظيفتها.
وقد �أ�س�ست ر�ؤية دوركهامي أ
للخالق كقيمة

اجتماعية منطلق� � ��ا للنظريات ا ألخالقية يف
كثري من التي� � ��ارات الفكرية التي �أكدت على

مبد� أ الن�س� � ��بية ا ألخالقية من منطلق الطابع
االجتماع� � ��ي للن�س� � ��ق ا ألخالق� � ��ي ،وهذا ما

تذهب �إليه الفل�س� � ��فة الوجودي� � ��ة التي د�أبت
عل� � ��ى ت�أكيد فكرة «�أخالق الو�ض� � ��ع الراهن»

رف�ض� � ��ا ألي مرجعية مثالي� � ��ة أ
للخالق ألن
ا ألخ� �ل��اق يف هذا املنظور تعد نتاجا طبيعيا

حتميا ملا يفر�ضه الواقع املعا�ش من تداعيات

ومواقف و�صريورات �إن�سانية.
لق� � ��د �أعاد دوركهامي ما هو �أخالقي �إىل
ما هو اجتماع� � ��ي ،و�أكد يف خمتلف جتليات

نظريت� � ��ه االجتماعية ب � � ��أن ا ألخالق ما هي
�إال انعكا�� � ��س طبيع� � ��ي للحي� � ��اة االجتماعية،
وال ميكنه� � ��ا بالتايل �أن تك� � ��ون �إال جتلياً من

الن�س� � ��انية .وا ألخ� �ل��اق وفقا لهذا
جتلياتها إ
الت�ص� � ��ور ال تقوم على مب� � ��د� أ التعايل املثايل
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الذي جنده عند �أفالط� � ��ون وهيغل وكانط،
بل تق� � ��وم على املبد� أ الواقع� � ��ي الذي يرتبط
باحلياة االجتماعية يف �إطار الزمان واملكان

مبا ينطوي� � ��ان عليه من ظ� � ��روف وحتديات

اجتماعية و�إن�س� � ��انية .وهذا يعني بال�رضورة
�أن ا ألخالق لي�س� � ��ت مطلقة بل ن�سبية قائمة
على التفاعل احليوي الذي ي�س� � ��تلهم خمتلف
املتغ� �ي��رات الدينامية لبناء احلياة ا ألخالقية

وف� � ��ق ال�� �ض��رورة االجتماعية ومقت�ض� � ��يات

الن�ساين.
التطور إ

فاخلري حمكوم ب�صورته االجتماعية ألن
املجتمع هو الذي ي�ص� � ��نع ا ألوامر اخللقية،

اللزام اخللقي لي�س �إلزاما
وه� � ��ذا يعني ب�أن إ
ذاتي � � �اً فطري� � ��ا مطلق� � ��ا� ،إنه �ص� � ��ورة إللزام
اجتماعي ،فالقتل �أيام ال�سلم �أمر �شائن غري

م�رشوع يرف�ض� � ��ه املجتمع وي�ستهجنه ويعاقب
عليه� ،أم� � ��ا القتل يف �أيام احل� � ��رب فهو �أمر

م�رشوع ومربر وم�ستحب وقد ي�ضع ممار�سيه
يف من� � ��ازل ا ألبط� � ��ال ومقامات القدي�س� �ي��ن،

وهذا كله يعني �أن ا ألحكام ا ألخالقية تخ�ضع

لديناميات اجتماعية بالغة التعقيد.
الرتبية أ
الخالقية:

وال�شكاليات
تناول دوركهامي الق�ض� � ��ايا إ

التي تطرحه� � ��ا النظريات الرتبوية املعا�رصة،

و�ش� � ��كلت هذه الق�ض� � ��ايا مو�ض� � ��وعا مركزيا
يف نظريته و�أعماله ال�سو�س� � ��يولوجية ،ويع ّد
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دوركه� � ��امي بحق م� � ��ن �أكرث املفكري� � ��ن الذين
تناولوا هذه الق�ضية عمقا و�أ�صالة وعبقرية.
وما ت� � ��زال نظريته و�أفكاره ت�ش� � ��كل مرجعية
فكري� � ��ة ومنطلقا مركزيا يف كل تناول فكري
وبيداغوجي لهذه امل�س�ألة ا ألخالقية ال�شائكة

املعقدة.
د�أب �إمي� � ��ل دوركه� � ��امي عل� � ��ى درا�س� � ��ة
الن�س� � ��انية يف �س� � ��ياق تطورها
املجتمع� � ��ات إ
التاريخي ،وذلك دون �أن ينطلق من ت�صورات
�أيديولوجية م�س� � ��بقة ،كما ه� � ��و احلال عند
غريه من املفكرين والفال�سفة .وبو�صفه عامل

اجتماع ،ا�س� � ��تطاع دوركهامي يف بداية حياته
املهني� � ��ة �أن يكت�ش� � ��ف القوان� �ي��ن التي حتكم

الن�س� � ��انية ،وا�س� � ��تخدم يف
تطور املجتمعات إ
حتقيق ذلك ا ألمر مناهج املقارنة واملناظرة
واملالحظة والتحقيق بني خمتلف املجتمعات

الن�سانية.يف خمتلف املراحل التاريخية.
إ
ومع �أهمية االكت�ش� � ��افات التي قدمها يف

جمال التطور االجتماعي ،ف�إنه مل يزعم �أبدا
ب�أنه اكت�شف قوانني كونية لها طابع تاريخي،

كما فعل �أوغ�ست كونت �أحد كبار امل�ؤ�س�سني
لعلم االجتماع وغريه من املفكرين .لقد �أبان

الن�س� � ��انية
دوركه� � ��امي ب�أن تطور املجتمعات إ
ي�أخذ م�سارا حمددا حتكمه قوانني تاريخية

اجتماعية ،وهو يف �س� � ��ياق ه� � ��ذه الر�ؤية كان
يبح� � ��ث ع� � ��ن عوام� � ��ل التط� � ��ور االجتماعي
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ومتغرياته لبناء نظريته االجتماعية وحتقيق
تكاملها.

وا�س� � ��تطاع دوركهامي ،يف م�ضمار �أبحاثه
وتق�صياته ال�سو�سيولوجية� ،أن يكت�شف منطني

�أ�سا�س� � ��يني من �أمناط الت�ضامن االجتماعي:
الت�ضامن الع�ض� � ��وي ،والت�ضامن ا آليل .وبني
يف هذا اخل�صو�ص �أن الروابط االجتماعية
يف النم� � ��وذج ا آليل تعتمد مبد� أ التجان�س بني

ا ألف� � ��راد الذي� � ��ن يرتبط� � ��ون مبجتمعاته� � ��م
عل� � ��ى نحو مبا�� �ش��ر دون تو�س� � ��ط ،وذلك ألن

�شخ�ص� � ��ياتهم الفردية قد تعر�ضت للذوبان
الكل� � ��ي يف �شخ�ص� � ��ية اجلماع� � ��ة �أو املجتمع

الذي يعي�ش� � ��ون فيه .ويالحظ دوركهامي يف
هذا ال�س� � ��ياق �أن الطاب� � ��ع اجلمعي القطيعي

ميي� � ��ز البنية االجتماعية له� � ��ذه املجتمعات:
فه� � ��ي تكوينات اجتماعي� � ��ة م�ؤلفة غالبا من
ع�ش� � ��ائر� ،أي وح� � ��دات اجتماعي� � ��ة عائلي� � ��ة

التكوين مت�ش� � ��ابهة ،حيث ال يكون هناك �أي
متايز وا�ضح �أو كبري يف وظائفها وفعالياتها ,

فالوعي اجلمعي ي�أخذ �صورة روح اجلماعة
التي جتم� � ��ع �أفراد اجلماعة وه� � ��ذا الوعي

يتماث� � ��ل ب�ص� � ��ورة كبرية مع الوع� � ��ي الفردي
�إىل درجة التماه� � ��ي والتذويب .وهنا ميكن
القول ب�أن الت�ض� � ��امن ا آليل يتميز بب�س� � ��اطته

وينجم عن احلياة امل�شرتكة أ
للفراد يف �إطار
اجلماعة التي ينت�سبون �إليها.
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�أما الت�ض� � ��امن الع�ض� � ��وي ،فه� � ��و نوع من

الت�ضامن االجتماعي الذي يقوم على التمايز
والتكامل الوظيفي بني ا ألفراد واملجتمعات

الن�س� � ��انية ،فاملجتمعات احلديثة تقوم على
إ
مبد� أ الت�ض� � ��امن الع�ض� � ��وي ،و�س� � ��مات هذا

الت�ض� � ��امن تتمثل يف ح�ضور النزعة الفردية

الت�ضامن بني ا ألفراد يف �أح�ضان اجلماعة.
فكل �ش� � ��كل من �أ�ش� � ��كال الت�ضامن يقوم على

�أ�سا�س �أخالقي خا�ص به ،ف�أخالق الت�ضامن
ا أل�رسي هنا تختلف بال�رضورة عن هذه التي

ت�س� � ��ود يف امل�ؤ�س�سة املدر�س� � ��ية �أو غريها من
م�ؤ�س�سات املجتمع احلديث.
فا أل�رسة النووية ،التي كانت �س� � ��ائدة يف

والتن� � ��وع واالختالف والتباي� � ��ن والتكامل يف
الوظائ� � ��ف وا ألدوار ،وهذه �س� � ��مات خمتلفة

عهد دوركه� � ��امي ،متثل العائل� � ��ة النموذجية

يف املجتمعات البدائية والتقليدية القدمية.

املجتمع� � ��ات القدمي� � ��ة حيث كان� � ��ت العائلة

متاما عن هذه التي ميليها الت�ض� � ��امن ا آليل

الن�س� � ��اين،
ويف م�س� � ��ار تط� � ��ور املجتمع إ

يتناول دوركهامي عملي� � ��ة انتقال املجتمعات
الن�س� � ��انية من �ص� � ��يغة الت�ض� � ��امن ا آليل �إىل
إ
�صيغة الت�ضامن الع�ضوي� ،أي من املجتمعات

التقليدية القدمية �إىل املجتمعات احلديثة،
ويف �س� � ��ياق هذا التناول ي�ستك�ش� � ��ف طبيعة

التغاي� � ��ر والتن� � ��وع ال� � ��ذي ي�س� � ��م املجتمعات

الن�س� � ��انية تاريخي� � ��ا وثقافي� � ��ا .ووفقا لهذه
إ
املنهجي� � ��ة ،مل يتحدث دوركه� � ��امي عن �أخالق

منوذجي� � ��ة مثالي� � ��ة يف جم� � ��ال ت�ص� � ��وره عن
العائلة والوح� � ��دات االجتماعية ،بل حتدث
ع� � ��ن املنظومات ا ألخالقية االجتماعية التي

تت�شكل يف الو�سط االجتماعي وبو�صفها واقعا
تفر�ض� � ��ه املتطلبات االجتماعية املتبادلة بني
املعنية .وهذا
ا ألفراد يف داخ� � ��ل اجلماعات
ّ
يعن� � ��ي �أن ا ألخالق تتجلى يف خمتلف �ص� � ��يغ
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للمجتمع� � ��ات احلديثة ،وذل� � ��ك على خالف
املمت� � ��دة هي التي تفر�ض ح�ض� � ��ورها ،وهي
تتكون يف الغالب من عدة �أجيال تعي�ش
عائلة ّ

يف منزل واحد وحت� � ��ت �إدارة واحدة .وعلى
خالف ذلك ف � � ��إن ا أل�� �س��رة النووية احلديثة

تتكون من �أب و�أم و�أطفالهما فح�سب ،وتقوم
بوظيفة تربية ا ألطف� � ��ال حتى اللحظة التي

ي�س� � ��تطيعون فيه� � ��ا االعتماد على �أنف�س� � ��هم
ماديا� ،أي اللحظة التي يغادرون فيها ا أل�رسة

لل� � ��زواج والعمل .ويف هذا الن� � ��وع من ا أل�رس
وال�رشاف عليها،
يقوم ا ألبوان ب�إدارة ا أل�رسة إ

وي�س� � ��اعدان كل فرد يف ا أل�� �س��رة على متلك

خ�صو�صيته وفرديته ،وهذا بدوره ميكّن كل
فرد يف ا أل�رسة من ال�ش� � ��عور بذاتيته وفرديته

يف �أح�ضان املجتمع املدين الذي يعي�ش فيه.
ويف دورة التطور االجتماعي تبد� أ الدولة

مبمار�سة ت�أثريها الكبري يف العائلة .فالدولة
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تقوم بعملية التنظي� � ��م االجتماعي ،ويتنامى
دروها با�ستمرار حتت ت�أثري التق�سيم املتزايد
تدخل الدولة
للعمل .وعل� � ��ى هذا النحو ف�إن ّ

يزيد م� � ��ن وتائ� � ��ر تنامي فردي� � ��ة املواطنني
و�أع�ضاء املجتمع ،ومع تنامي فردية �أع�ضاء

ا أل�رسة ف�إن الوظيفة ا ألخالقية للعائلة تتقل�ص
والنتاج ،وهذا يعني �أنها مل
يف جمال العم� � ��ل إ
تعد متار�س م�س�ؤوليتها ا ألخالقية التقليدية

والنتاج ،كما كان هو احلال
يف قطاع العمل إ
يف ا أل�رسة الريفية الزراعية� ،إذ كانت ا أل�رسة

مبثابة الراعي ا ألخالقي ألفرادها يف ميدان

والنت� � ��اج الزراعي ،كم� � ��ا يف خمتلف
العمل إ

جماالت احلياة .فالعمل يف املجتمع احلديث
يحم� � ��ل دالالت تتجاوز من حي� � ��ث �أهميتها
امل�ص� � ��الح اخلا�ص� � ��ة أ
للفراد ،وه� � ��ذا ا ألمر
ين�سحب على خمتلف امل�ؤ�س�سات االجتماعية
الك� �ب��رى التي ب� � ��د�أت تُعنى ب�أو�ض� � ��اع العمال

واملوظفني ،وتتوىل بالتايل مهمتها ا ألخالقية
يف توجيه حياة �أع�ضائها وحتديد م�ساراتهم
ا ألخالقية واالجتماعية .ومع تنامي النزعة

الفردية يف املجتمعات املدنية ،تفقد العائلة

جزءا كبريا من مهمته� � ��ا الرتبوية ووظيفتها
ا ألخالقية ،فالعائلة التي ر�صدها دوركهامي

يف ع�رصه ،كانت تقوم على ن�سق من العالقات
ال�شخ�صية ،التي تتجلى يف الروح ا ألخالقية
الوجدانية للعائلة نف�سها.
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وم� � ��ع تع� � ��دد امل�ؤ�س�س� � ��ات االجتماعي� � ��ة

وزي� � ��ادة التخ�ص� � ���ص وتق�س� � ��يم العم� � ��ل ف�إن
وظائف العائلة تتقل�ص وتبد� أ ا أل�رسة نف�سها
بالتقل�ص واالنكما�ش ،ألنها مل تعد امل�ؤ�س�س� � ��ة
الوحيدة للتن�ش� � ��ئة االجتماعية .ففي ا أل�رسة

احلديث� � ��ة النووية ي�س� � ��تطيع كل فرد فيها �أن

ميار�س ن�شاطاته اخلا�صة ووظائفه املتباينة
ع� � ��ن ا آلخري� � ��ن ،وذلك على خ� �ل��اف العائلة

املمت ّدة حيث يك� � ��ون ا ألب هو الوحيد الذي
ميلك ويقرر؛ وقد يبدو يف هذا ال�س� � ��ياق �أن

العائلة بد�أت تفقد �رضورتها ا ألخالقية التي
�أكدها كوندور�سيه وهيغل حيث كانا يركزان
عل� � ��ى ا ألهمية الكربى للعالق� � ��ات الطبيعية
وا ألخالقية التي توجد بني ا آلباء وا ألبناء.

ك�شف دوركهامي عن حقيقة هامة تتمثل
بالطابع ا أليديولوجي للرتبية ،فالرتبية معنية

باملحافظة على وجود املجتمع وا�س� � ��تمراره،
كما هي معني� � ��ة بتمكني ا ألطفال من العي�ش

امل�ش� �ت��رك يف �أح�ض� � ��ان املجتمع ،ووفقا لهذه

الوظيف� � ��ة ،ف�إن الرتبية تق� � ��وم بالرتكيز على
القي� � ��م االجتماعي� � ��ة يف عناوينها ا ألو�س� � ��ع

وا أل�ش� � ��مل .وهذا يعني �أن الرتبية �أ�ص� � ��بحت
معني� � ��ة بتحقي� � ��ق احلد ا ألدنى م� � ��ن ا ألفكار
ّ

والت�ص� � ��ورات امل�ش� �ت��ركة التي يجب �أن توجد
بني املواطن� �ي��ن من �أجل حتقيق الت�ض� � ��امن
االجتماعي فيم� � ��ا بينهم ،وهذا التجان�س يف
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بنية ا ألفكار والت�ص� � ��ورات �رضوري من �أجل
احلي� � ��اة االجتماعي� � ��ة .و ألن الدول� � ��ة متث� � ��ل

املجتم� � ��ع وتوجه م�س� �ي��رته ف � � ��إن تدخلها يف
حتديد التوجهات الرتبوي� � ��ة للمجتمع ي�أخذ
م�رشوعيته االجتماعية وال�سيا�س� � ��ية ،ويكون
هذا التدخل �أي�ض� � ��ا �رضوريا دون �أن يرتافق

وات�س� � ��اعا .فالنظام املدر�س� � ��ي وعلى خالف
العائل� � ��ة ي�س� � ��تجيب للحاج� � ��ات االجتماعية
العام� � ��ة� ،إذ ميك� � ��ن للمدر�س� � ��ة �أن تتج� � ��اوب

مع و�ض� � ��عيات جدي� � ��دة مت ّك� � ��ن املجتمع من
تطوير متج� � ��دد لعملية النهو�ض االجتماعي
والرتبوي.

ذلك ب�إكراهات و�ض� � ��غوط كبرية �إزاء ا أل�رسة

ركز دوركهامي يف نقده ملفكري النه�ضة
ور ّواده� � ��ا عل� � ��ى اجلان� � ��ب ا ألخالق� � ��ي يف

وال�رضوري� � ��ة لل�شخ�ص� � ��ية االجتماعية ،كما
هي معنية �أي�ضا بتوجيه العملية الرتبوية يف

�سياق نقده هذا يتناول ت�صوراتهم ال�شمولية
وا ألهمية التي يعطونها للمعرفة ،كما يعالج

نف�سها .ويف �سياق هذه التوجهات املجتمعية
تعم� � ��ل الدولة على حتديد ال�س� � ��مات العامة

املدر�سة ويف امل�ؤ�س�س� � ��ات الرتبوية على نحو
اجتماعي .ويف �سياق هذه الر�ؤية يتوجب على

املربني حتديد النماذج الرتبوية االجتماعية

املطلوبة ور�سم م�سارها.

فالدولة  -كما ي� � ��رى دوركهامي  -تعهد

م�رشوعاته� � ��م الرتبوي� � ��ة والتنويرية .وهو يف

والن�سان وا ألهمية التي
ت�ص� � ��ورهم للطفولة إ
الن�ساين .فعلى �سبيل
يعطونها �أي�ض� � ��ا للفعل إ
املثال ي�ؤ�س� � ���س رابليه نظريته ال�شمولية على

الن�سانية املطلقة التي ال ميكن
مفهوم القدرة إ
�أن تقهر �أو ترتاجع بت�أثري �أي �ضغط �أو �إكراه،

وه� � ��و يف ر�ؤيته هذه يعط� � ��ي العلوم وا آلداب

�إىل املدر�س� � ��ة بنقل املع� � ��ارف واملعلومات �إىل
ا ألجي� � ��ال املتعاقب� � ��ة وتن�ش� � ��ئتهم عل� � ��ى مبد� أ
املواطن� � ��ة .وه� � ��ذا يعن� � ��ي �أن العائل� � ��ة مل تعد

لهذا الت�صور ف�إنه يتوجب العمل على تطوير

ذلك يبقى للعائلة جمالها الرتبوي الذي يتميز
باخل�صو�ص� � ��ية وا ألهمية .وتبقى العائلة يف

(DURKHEIM, 1990: 211217-).

امل�ؤ�س�س� � ��ة التي تنفرد بالعملية الرتبوية ،ومع

مكان ال�صدارة يف منظومته الفكرية .ووفقا

الن�س� � ��انية الروحية واجل�سدية
المكانيات إ
إ
الن�ساين
�إىل �أعلى درجة ممكنة من الكمال إ

نظر دوركهامي م�ؤ�س�س� � ��ة تربوية تقوم بعملية

فالطفل كما ي� � ��راه دوركهامي كائن ميكن
ت�ش� � ��كيله �إن�س� � ��انيا وتربويا ،وذل� � ��ك ألنه يف

فيما يتعلق باحلياة االجتماعية ا ألكرث �شموال

الفيزيائ� � ��ي والذهني والوج� � ��داين .فالطفل

التن�شئة االجتماعية ،ومتتلك قدرتها الكبرية
على �أداء هذا الدور ،ولكن وظيفتها تتقل�ص
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يعرف بحالة مناء م�ستمرة ،وهذه احلالة ال

تكون ممكنة �إال بو�ضعيتني متكاملني وظيفيا
وع�ضويا لتحقيق ازدهار الطفل وتكامله� :إذ
ي�شكل �ضعف الطفل وعجزه الكلي الو�ضعية
ا ألوىل ،يف حني ت�ش� � ��كل ديناميت� � ��ه وقابليته

للتغ� �ي��ر الو�ض� � ��عية الثاني� � ��ة ،ويف التفاعل ما
الح�سا�س بال�ضعف والقدرة على النمو
بني إ
ميكن للرتبية �أن حتقق م�آلها يف تنمية الطفل

الن�س� � ��انية .وتقت�ض� � ��ي هذه
وتطوير ملكاته إ
الو�ض� � ��عية الثنائية من املربي �أن يعمل على

جماعت� �ي��ن �أ�سا�س� � ��يتني :العائل� � ��ة م� � ��ن جهة
وجماعة الرفاق �أو ا ألقران من جهة �أخرى.

�أما املدر�س� � ��ة فهي جمتمع م�ص� � ��غر يتجان�س
مع �ص� � ��ورة املجتمع ا ألكرث ات�س� � ��اعا ورحابة،
فاملدر�سة جتمع ا ألطفال وتدجمهم بناء على

معايري اجتماعية حمددة مثل العمر واجلن�س
واملركز والقدرة ،ويف معرتك احلياة املدر�سية
تغيب عالقات القراب� � ��ة والعالقات العائلية

التي ترت�س� � ��م وفق معايري وجدانية وعاطفية
خا�صة.

توظي� � ��ف دينامية الطفل ونزعت� � ��ه �إىل النمو

فاملدر�سة ت�ش� � ��كل و�سطا �أخالقيا جديدا
يعلم الطفل �أن ي�س� � ��لك على نحو خمتلف ملا

فالن�سان كما
للن�س� � ��ان ،إ
الطبيعة املزدوجة إ
ي� � ��راه كائن اجتماعي وف� � ��ردي يف �آن واحد،

�سلوكية معيارية جديدة ت�ساعده على التكيف
مع �أفراد غرباء لي�سوا من العائلة ،وهنا ويف

والتطور يف عملية تربيته وتن�شئته.
ويف هذا ال�س� � ��ياق  ،ي�ؤكد دوركهامي على

اعت� � ��اده يف العائلة ،فالطف� � ��ل يتعلم �أمناطا

ويرى �أن الطفل ميتلك جانبا م�ضادا للمجتمع
�أو جانبا غري اجتماعي وهو اجلانب الفردي

ظ� � ��ل هذه العالقات اجلدي� � ��دة يتوجب عليه
واليثار
�أن يتعلم معنى الغريية والت�ض� � ��حية إ

البيولوجي .وهذا هو اجلانب الذي يتوجب
عل� � ��ى الرتبية �أن ت�ص� � ��قله وتعطيه �ص� � ��ورته

االجتماعي� � ��ة ،ويتم هذا ا ألم� � ��ر عرب عملية

�إخ�ض� � ��اع الطفل للنظام االجتماعي القائم.
وهنا تربز �أهمية الت�شكيل ا ألخالقي للطفل

الذي يتطلب ثالثة عنا�رص �أ�سا�س� � ��ية بنيوية

ه� � ��ي :روح النظ� � ��ام ،والنزع� � ��ة االجتماعية،
والذكاء ا ألخالقي(دوركهامي.)1991 ،

فالطفل يجد نف�س� � ��ه بداية يف �أح�ض� � ��ان
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واالعتماد على الذات ،كما يتوجب عليه �أن
يخرج من دائرته الذاتية و�أن يتجاوز نزعته

ا ألنانية الفردية لي�ستطيع االندماج والتفاعل
م� � ��ع ا آلخري� � ��ن ويتفاع� � ��ل معهم يف و�س� � ��طه

املدر�سي .فاملدر�س� � ��ة هنا تلعب دوراً و�سيطاً
بني ا أل�رسة واملجتمع امل� � ��دين ومتكن الطفل
م� � ��ن �أن يتذوق طعم احلي� � ��اة االجتماعية يف
كنف امل�ؤ�س�سات الرتبوية.
فال� � ��ذكاء ا ألخالقي يتطلب م� � ��ن الفرد
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وعيا مبعايري ال�سلوك االجتماعي وموجهاته
و�رضوراته ،والطفل يف املدر�سة يتعلم القوانني
والقواعد ا ألخالقية التي ت�س� � ��ود يف الو�سط

املدر�س� � ��ي وتهيمن ،فالوعي ا ألخالقي يجب
�أن يت�ش� � ��كل عرب عملية التثقيف واملمار�س� � ��ة

واملعرف� � ��ة ،وال�س� � ��يما هذه الت� � ��ي يبثها علم

التاريخ والعل� � ��وم الطبيعية حتديدا .فالعلوم

هي التي متكننا من فهم احلقائق الفيزيائية
والطبيعي� � ��ة القائمة يف الع� � ��امل ،وبالتايل ف�إن
هذا التعليم ميه� � ��د للطفل القدرة على فهم
احلقائ� � ��ق االجتماعية فيتمكن م� � ��ن �إدراك
نف�س� � ��ه يف �س� � ��ياق العالقة التي ت�ش� � ��ده �إىل

الو�سط االجتماعي الذي ينت�سب �إليه.
ويف مقاربته لدور املعلمني الرتبوي ،يرى
دوركهامي �أن وظيفة املدر�سة رهن بالفعالية
الرتبوي� � ��ة للمعلمني الذين ي�ش� � ��كلون �س� � ��دنة
التعلي� � ��م املدر�س� � ��ي وكهنته ،وه� � ��م مطالبون

مبمار�سة التفكري الرتبوي �إىل جانب فعاليتهم
التعليمي� � ��ة التطبيقية ،ألن التفكري �س� � ��يكون

�رضوريا م� � ��ن �أجل �إجناز مهمته� � ��م الرتبوية
ا ألخالقية على �أف�ض� � ��ل وج� � ��ه .واملعلمون -
وفقا لدوركهامي -مطالبون �أن يربهنوا على

قدرته� � ��م البيداغوجية وكفاءتهم الرتبوية يف

مواجهة املتغريات وامل�س� � ��تجدات والتحديات
االجتماعي� � ��ة اجلدي� � ��دة مبرون� � ��ة وفاعلية.
كما يرتتب عليهم تزويد ا ألطفال مب�ش� � ��اعر
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االنتم� � ��اء �إىل الوطن وتطبيعه� � ��م على متثل
الن�سانية واالجتماعية بطريقة متكن
القيم إ

من ت�ش� � ��كيل وعي الطفل ت�ش� � ��كيال �إن�س� � ��انياً
ووطنياً.

غائية النظام الرتبوي:

ل� � ��كل نظام تربوي -كما ي� � ��رى دوركهامي
غاياته و�أهدافه اخلا�ص� � ��ة ب� � ��ه ،وكل نظامالن�سان النموذج الذي ي�سعى
ي�ؤ�س�س ل�صورة إ

�إىل تربيته وبنائ� � ��ه .ويف دائرة هذا النموذج
جند �صورة ال�شخ�صية ا ألخالقية التي يعمل

النظام الرتبوي على تر�سيخها ،وال�شخ�صية
ا ألخالقي� � ��ة هنا تعبري ع� � ��ن تراكمات قيمية

و�أخالقية جمعية يعمل كل جيل على ت�أ�صيلها
يف اجليل ال� � ��ذي يليه عرب ا أل�� �س��رة والرتبية

واملدر�سة وامل�ؤ�س�سات الرتبوية .ومما ال �شك
فيه �أن املدر�سة تر�سخ نظاما �أخالقيا يتناغم

م� � ��ع النظام االجتماع� � ��ي القائم ويتوافق مع
متطلب� � ��ات كل مرحل� � ��ة م� � ��ن مراح� � ��ل تطور
املجتمع �أخالقيا و�إن�سانيا.
فاملجتمع يعمل ،عرب م�ؤ�س�ساته الرتبوية،

على �ض� � ��مان وجوده وا�ستمراره و�إعادة �إنتاج
تكويناته ا ألخالقي� � ��ة واالجتماعية .والرتبية
بالتايل ته� � ��دف �إىل ت�أهيل ا ألجيال اجلديدة

وتن�ش� � ��ئتها وفق املعايري ا ألخالقية اخلا�ص� � ��ة

باملجتم� � ��ع يف مرحل� � ��ة حمددة م� � ��ن مراحل
تطوره .وهنا جند �أن دوركهامي -على خالف
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هيغل -يركز على ا ألهمية الكبرية للمدر�سة
يف جمال الرتبية ا ألخالقية.

يرى دوركه� � ��امي �أن املدر�س� � ��ة م�ؤ�س�س� � ��ة

االجتماعية يف م�س� � ��ار تنوعاتها التاريخية.
ويف هذا ال�س� � ��ياق قام بتحليل ودرا�سة �أزمة
املدر�سة وتوجهاتها وفق منهج �سو�سيولوجي

اجتماعية يكمن هدفها الرئي�س يف التن�شئة
االجتماعي� � ��ة ،وه� � ��ي  ،يف نهاي� � ��ة ا ألمر ،ال

دع� � ��ا الباحث� �ي��ن واملربني عرب درا�س� � ��ته هذه

االجتماعي بكل ما يت�ضمنه هذا الواقع من
معطيات وفعاليات و�إمكانيات .ومع ا ألهمية

غري نتاج تارخي ألن�س� � ��اق مرتابطة متكاملة

تكون ،وال ميكنها �أن تكون� ،إال نتاجا للواقع

الكب� �ي��رة للواقع االجتماع� � ��ي ،وت�أثريه الكبري

يف تكوين املدر�س� � ��ة وحتدي� � ��د وظائفها ،ف�إن
حمددات الواقع االجتماعي لي�س� � ��ت كلية �أو
مطلقة� ،إذ حتتفظ املدر�س� � ��ة بهام�ش حمدود

من احلرية واال�س� � ��تقالل الذاتي .فاملدر�سة
تلع� � ��ب دورا �أ�سا�س� � ��يا يف عملي� � ��ة التط� � ��ور

التاريخ� � ��ي ملجتمع ما (يف دائ� � ��رة الظروف
املجتمعي� � ��ة التي يفر�ض� � ��ها املجتمع نف�س� � ��ه)

وهي يف الوقت نف�سه ت�شكل م�رسحا لل�رصاع
ا أليديولوجي الذي قد يكون فعاال �أو حمدود
الفعالية وفقا لل�سياق التاريخي للعالقة بني

املدر�سة واملجتمع.

تاريخي يتميز بعمقه و�شموله وفعاليته ،وقد
�إىل حتليل املدر�س� � ��ة واال�ستفادة من تاريخها
الرتبوي  ،ألن املدر�سة لي�ست يف نهاية ا ألمر

من الظروف االجتماعي� � ��ة التاريخية .لقد
ر�س� � ��خ يف عقل دوركهامي �أن املدر�سة م�ؤ�س�سة
تندرج يف دائرة املجتمع وتت�أ�ص� � ��ل يف بنيته،
كما يراها م�ؤ�س�س� � ��ة منتج� � ��ة للقيم ومتتلك

القدرة على توجيهه وت�صحيح م�سار احلياة
اجلمعية فيه.

مرتكزات الرتبية أ
الخالقية:

ي� � ��رى دوركه� � ��امي �أن الرتبي� � ��ة ا ألخالقية
هي املهمة ا أل�سا�س� � ��ية واملركزية للمدر�س� � ��ة.

فالرتبية ا ألخالقية ه� � ��ي التي تولد ا ألفكار
وامل�شاعر وت�ؤ�س�س للعقل ا ألخالقي ،كما �أنها

تعمل على توجيه ال�سلوك وتنظيمه عرب نظام

ويف الوق� � ��ت ال� � ��ذي كان في� � ��ه دوركهامي

من القواعد العملية .وبب�ساطة ميكن القول
ب � � ��أن ا ألخالق متثل الوع� � ��ي اجلمعي ،وتعرب

للعالقة بني الفرد واملجتمع يف �سياق تق�صيه
ا ألبع� � ��اد ا أليديولوجي� � ��ة ا ألخالقي� � ��ة للحياة

وهذا ال يعن� � ��ي �أبدا �أنها نظ� � ��ام مرتاكم من
الع� � ��ادات االجتماعي� � ��ة �أو التقاليد ،بل هي

يحا�رض حول التطور الرتبوي يف فرن�سا ،يف

الفرتة ما بني عام  1905حتى بداية احلرب
العاملية ا ألوىل عام  ،1914قام ب�صقل ر�ؤيته
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عن امل�ش� �ت��رك الذي يحظى بقبول اجلماعة
�أو رف�ض� � ��ها يف امل�س� � ��توى القيمي والعملي.
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نظام م� � ��ن ا ألوامر والنواهي والتف�ض� � ��يالت

نتاجاً للح�ض� � ��ارة ال ميكنه �أن يكون قائما يف
التكوين الفطري للطفل �أو يف وعيه ا ألويل:

ت�أخذ �صورة معايري وقيم متتلك �سطوتها يف

روح النظ� � ��ام وفر�ض� � ��ها يف وج� � ��دان الطفل

واالح� �ت��رام والتقدي� � ��ر ،ألنها نت� � ��اج متكامل

يعلن دوركهامي يف هذا ال�سياق �أن املربي
ميتلك قدرات هائلة للت�أثري يف الطفل ،ويعلن

والقي� � ��م واملعاي� �ي��ر التي تتكامل يف ن�س� � ��قها
ا ألخالقي .فا ألوام� � ��ر والنواهي االجتماعية

الن�ساين ،وال�سيما يف جمال
جمال ال�س� � ��لوك إ
التفكري والعمل ،وهي تعمل وفق مبد� أ اخلري
الن�س� � ��انية االجتماعي� � ��ة .ومن هنا
للخ� �ب��رة إ
يجب على الف� � ��رد �أن يتعلم ا ألعراف والقيم
ا ألخالقية يف مرحلة الطفولة الثانية �أي يف

مرحلة دخوله �إىل املدر�س� � ��ة االبتدائيةحيث
يب� � ��د� أ باكت�س� � ��اب بع�ض القي� � ��م االجتماعية
وا ألخالقية.

ويف �سياق تناوله للرتبية ا ألخالقية يحدد
دوركهامي ثالث� � ��ة �أهداف �أ�سا�س� � ��ية للرتبية

واللتزام
ا ألخالقي� � ��ة  :بن� � ��اء روح النظ� � ��ام  ،إ
االجتماعي  ،وتكوين الذكاء ا ألخالقي .
 -1روح النظ ��ام de

L’esprit

بل يجب عل� � ��ى املجتمع �أن يعمل على تكوين

وعقله.

�أي�ضا خ�ش� � ��يته من املبالغة يف ا�ستخدام هذه
المكانيات �إىل درجة �أنه يعرت�ض على �س� � ��وء
إ

الفراط يف توظيفها .ومن
ا�س� � ��تخدامها �أو إ
�أج� � ��ل جتنب خمتلف ا آلثار ال�س� � ��لبية املمكنة
للفراط �أو التفريط بال�سلطة ينادي بتعدد
إ

املعلم� �ي��ن واملرب� �ي��ن الذين يقوم� � ��ون برتبية
الطف� � ��ل وتعليمه ،ألن خ�ض� � ��وع الطفل ملعلم
واحد ،يف فرتة زمنية طويلة ،قد يكون كارثيا
يف امل�س� � ��توى ا ألخالقي ،وهذا يعني �أن تعدد

املعلمني وتواترهم ي�ضمن االعتدال والتوازن
يف ا�س� � ��تخدام النفوذ والت�أثري الذي ميار�سه

تتمث� � ��ل القاعدة ا ألخالقي� � ��ة ا ألوىل عند

املعلمون واملربون ،كما ي�ضمن تفادي ال�رضر
الناج� � ��م عن �إ�رساف �أحدهم �أو بع�ض� � ��هم يف

روح النظام االجتماعي يحقق حالة التوازن

فاملدر�س� � ��ة تعلم الطفل ب�صورة متدرجة،
وجتعل� � ��ه يدرك �أنه يف و�س� � ��ط يختلف نوعيا

discipline

دوركه� � ��امي يف بن� � ��اء روح النظ� � ��ام واح� �ت��رام
ال�س� � ��لطة .ومن هذه الزاوية يعتقد ب�أن بناء

البنيوي يف مكونات ال�شخ�صية مبا تقت�ضيه

م� � ��ن اعت� � ��دال امل� � ��زاج وا�س� � ��تقرار الرغبات
وال�س� � ��يطرة عل� � ��ى الذات .والنظام بو�ص� � ��فه
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ا�ستخدام �سلطته ونفوذه.

عن و�س� � ��طه العائلي ،و�أنه يف املدر�س� � ��ة لي�س
حماط� � ��ا بوالديه و�أخوته كم� � ��ا هو احلال يف

املنزل ،وهو انطالقا من هذه الو�ضعية يجب
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�أن يخ�ض� � ��ع للقوانني وا ألنظمة االجتماعية،
وهذا بالتايل �س� � ��يمكنه يف امل�ستقبل من �أداء

وظائفه و�أدواره االجتماعية على �أكمل وجه.
فا ألجواء العاطفية التي تغمره يف ا أل�رسة ال
متكّنه من بناء هذا ال�ش� � ��عور بالواجب جتاه
ا آلخري� � ��ن ،وال تنمي لديه ح�س اال�س� � ��تقالل

 -2االلتزام االجتماعي:

ي�ش� � ��كل االرتب� � ��اط باجلماعة وال�ش� � ��عور
باالنتم� � ��اء �إليه� � ��ا ال�� �ش��رط الث� � ��اين للفعالية
ا ألخالقي� � ��ة عند الطف� � ��ل  ,فالطفل ميار�س

فعاليته ا ألخالقية يف م�صلحة اجلماعة التي
يتن�س� � ��ب �إليها ،وبالتايل ف�إنه ه� � ��ذه الفعالية

وم�ش� � ��اعر الغريية واالعتماد عل� � ��ى النف�س،
ألن الطفل دائما ما يكون يف و�سطه العائلي

ا ألخالقي� � ��ة تتج� � ��اوز �أبعاده� � ��ا ال�شخ�ص� � ��ية

حماطا باحلماية والرعاية والدعم وامل�ساندة

عل� � ��ى ا ألف� � ��راد يف اجلماعة .وم� � ��ن �أجل �أن

من قبل والدي� � ��ه و�إخوته .وكذلك ف�إن تعليم
الط� �ل��اب الت�� �ص��رف حت� � ��ت ت�أث� �ي��ر ا ألوامر
والنواهي ،ويف ظل التفاعل االجتماعي الذي
يقوم على التكاف�ؤ والند ّية ميكنهم من تكوين

احل�� � ��س االجتماعي ال�رضوري الذي ي�ش� � ��كل
الن�سان النموذجي
ملمحا �أ�سا�سيا يف �صورة إ

الذي ر�سمه املجتمع كغاية تربوية.

ويح� � ��ذر دوركه� � ��امي هن� � ��ا م� � ��ن التنظيم
املفرط الذي ي�ؤدي يف نهاية ا ألمر �إىل العنف

والفردية .فال� � ��روح اجلمعية متار�س ت�أثريها
ي�ش� � ��عر الفرد بارتباطه االجتماعي يجب �أن

ي�ش� � ��عر باحلاجة �إىل هذا االنتماء ،مبعنى �أن

�شعوره باالنتماء �إىل اجلماعة يجب �أن يحقق
ل� � ��ه يف نهاي� � ��ة ا ألمر خريا يع� � � ّ�م جميع �أفراد

فالن�س� � ��ان نتاج للمجتمع ،وهو �إذ
املجتمع .إ
ذاك يتوجب عليه �أن يت�رصف دائما مبا من

�ش�أنه �أن يرتد بالنفع عليه وعلى املجتمع يف

�آن واحد .وهذا يتطلب من الفرد �أن ي�ش� � ��عر

والتمرد� ،أو يف �أ�س� � ��و� أ ا ألح� � ��وال �إىل نوع من
القهر ا ألخالق� � ��ي .فالرتبية ا ألخالقية التي

باالنتم� � ��اء �إىل جمتمع� � ��ه الكبري ،و�أن ي�ش� � ��عر

ين�ش� � ��دها دوركهامي لي�س� � ��ت تربية ت�س� � ��لطية

�أي�ض� � ��ا ب�أن ي�شارك يف املحافظة على النظام
اليجابية يف
والقيم ،و�أن يع� � ��زز االجتاهات إ

قهرية كليا ،بل تت�ض� � ��من نوع� � ��ا من الرتكيز
عل� � ��ى هام�ش احلرية الت� � ��ي ميكن للطفل �أن
ميار�سها ليفهم ما يفر�ض عليه ويدرك معنى

حريته.
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ب�أنه جزء ال يتجز� أ من� � ��ه ،وهذا يوجب عليه

داخل اجلماعة ،وهذا ما يجب �أن يتعلمه يف
املدر�س� � ��ة� ،أو هذا ما ت�سعى �إليه املدر�سة يف

دورتها الرتبوية.
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 -3الذكاء أ
الخالقي:

ي�ش� � ��كل الذكاء ا ألخالقي العن�رص الثالث
وا ألخ� �ي��ر يف نظري� � ��ة دوركه� � ��امي ا ألخالقية

دوركه� � ��امي ،وي�أخ� � ��ذ هذا ال� � ��ذكاء داللته يف
قدرة الطف� � ��ل على متثل القي� � ��م ا ألخالقية

ا ألخالق� � ��ي يف الفرد� ،إذ ينعط� � ��ف املرء �إىل
ذات� � ��ه وينطوي على م�ص� � ��احله مقدما �إياها

على امل�ص� � ��الح العامة للحي� � ��اة االجتماعية.
وهنا ي�أخذ القانون ا ألخالقي �ص� � ��ورة �إلزام

اجتماع� � ��ي لتحقيق الت�ض� � ��امن االجتماعي،
ولي�� � ��س امت� � ��دادا �أو تعبريا إلرادة �شخ�ص� � ��ية

وممار�ستها ببداهة وحكمة و�أن ميتلك القدرة
عل� � ��ى توظيف ال�س� � ��لوك ا ألخالق� � ��ي بنباهة

خا�ص� � ��ة .فالقانون ا ألخالق� � ��ي ال يقوم على

والت�شكيالت ا ألخالقية يف املجتمع  .وبعبارة
�أخرى يتمثل الذكاء ا ألخالقي مبعرفة فعالة

ويحقق ما ه� � ��و كلي ،وما يرتبط مب�ص� � ��الح
املجتمع ،ولي�س مب�ص� � ��الح حفنة من �أفراده.

المكانية على ممار�س� � ��ة الفع� � ��ل ا ألخالقي
إ

ترت�س� � ��م فيه وتندمج يف معطياته عرب عملية
الن�س� � ��ان
التطبيع ا ألخالقي .فعندما يندمج إ

وذكاء يتمي� � ��ز بالفعالي� � ��ة ا ألخالقية  ،وهذا
يتطلب �أي�ضا املعرفة الوا�سعة مبختلف القيم

متجيد النوازع ال�شخ�ص� � ��ية وامليول الذاتية
ألف� � ��راد املجتمع ،ب� � ��ل يتحرى م� � ��ا هو عام،

مبختلف املعايري والقيم والعادات والتقاليد
ا ألخالقية ال�س� � ��ائدة يف املجتم� � ��ع وامتالك

فالرادة ال تخ�ض� � ��ع ب�شكل عفوي للنظام بل
إ

بطريقة �إن�سانية خالقة .فالوعي ال�شخ�صي
يجب �أن يحظى بدرجة كبرية من اال�ستقالل

يف النظام ا ألخالق� � ��ي ويتكيف مع معطياته
ف�إن ذل� � ��ك ي�أتي تعبريا ع� � ��ن اقتناع ب�أن هذا

والذكاء والقدرة عل� � ��ى املبادهة ا ألخالقية.
ومع ذل� � ��ك ف�إن الفرد �أثن� � ��اء عملية التطبيع

هو م� � ��ا يجب �أن يكون عليه ا ألمر .فالتوافق
هن� � ��ا ي�أخذ طابعا اجتماعي� � ��ا �أخالقيا بذاته

حيث ي�ش� � ��ارك بدرجة حم� � ��دودة يف التوجيه
ا ألخالقي اجلماع� � ��ي القائم قب� � ��ل والدته.

الرادة احلرة التي ال تخ�ضع لقمع
تعبري عن إ

ا ألخالقي يبقى غالبا �أكرث خ�ضوعا و�سلبية،

وبطبيعت� � ��ه ،وهذا يعن� � ��ي �أن �إرادة االندماج

وال تنحني لقهر وا�ستعباد.

وتفيدنا الق� � ��راءة املت�أنية لدوركهامي �أنه يرى
�أن الف� � ��رد ميتلك جانبا ذاتي� � ��ا �أنانيا يتنافى

ويف هذا ال�س� � ��ياق ،يعتقد دوركهامي ،ب�أن
الرتبي� � ��ة ا ألخالقية املثلى ميكنها �أن ت�ؤ�ص� � ��ل

ف� � ��رد يويل م�ص� � ��احله ال�شخ�ص� � ��ية كثريا من
ا ألهمي� � ��ة والتقدير ،وه� � ��ذا هو اجلانب غري

الفرد ورغبته يف جم� � ��ال احلياة ا ألخالقية:

مع الت�ض� � ��امن ا ألخالق� � ��ي يف املجتمع ،فكل
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نوعا من احلرية ،كما ميكنها �أن تقلل من �ش�أن
ال�رضورة االجتماعية وت�أثريها ل�صالح حرية
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الرتبية أ
الخالقية يف �سو�سيولوجيا دوركهامي
ومثل هذه الرتبية متكننا �أن جنعل من �شعور
الطفل بالقوان� �ي��ن ا ألخالقية طبيعيا عفويا

بدال من ممار�س� � ��ة التطبييع ا ألخالقي الذي

يقوم على الق�رس والقهر

ال� ��وظ�� �ي�� �ف� ��ة ال� ��وط�� �ن�� �ي� ��ة ل� �ل�ت�رب� �ي ��ة

أ
الخالقية.

الت�سا�ؤالت �أبرزها :هل يجب على املدر�سة �أن
تقوم ب�أداء دور علمي يتمثل بتحويل معارف

علمية مو�ضوعية جمردة فح�سب؟ �أم �أنه يجب
عليها �أن تعمل على تر�س� � ��يخ قيم �أخالقية،

و�أن تق� � ��وم بتوليد م�ش� � ��اعر االنتماء والوالء
الجابة عن
�إىل ا ألمة والوطن؟ ويف معر�ض إ

ترتهن الرتبية ا ألخالقية عند دوركهامي
بالطابع الوطني والقومي .فا أل�رسة تخ�ض� � ��ع

هذين ال�س�ؤالني اجلوهريني ،يركز دوركهامي
على �أهمية ال� � ��دور ا أليديولوجي ا ألخالقي

باملجتم� � ��ع ويعرب عن طموحات� � ��ه ا ألخالقية،

واحد ،وهذا الدور �سيكون �رضوريا من �أجل

للمجتم� � ��ع ،وبالتايل فه� � ��ي متتلك نظاما من
القيم ا ألخالقية ذات طابع اجتماعي يتعلق
وه� � ��ذه القيم دائم� � ��ا تكون عام� � ��ة تعلو فوق
القيم ال�شخ�ص� � ��ية والفردية ألفراد املجتمع.

ومن �أج� � ��ل بناء هذه القي� � ��م يوظف املجتمع
املدر�س� � ��ة ألداء دور الو�س� � ��يط ا ألخالق� � ��ي

للدول� � ��ة ،وذل� � ��ك ألن ا أل�� �س��رة ال ت�س� � ��تطيع
مبفرده� � ��ا �أن تولد ال�ش� � ��عور الوطني والقيم

ا ألخالقية وفقا للم�ستوى القومي ،بل يجب
�أن تت�ضافر جهودها مع املدر�سة وامل�ؤ�س�سات
الرتبوية واالجتماعية ا ألخرى لبناء النموذج
ا ألخالقي الوطني وتعزيزه.

وم� � ��ن �أج� � ��ل حتقيق هذا النم� � ��وذج تقوم

املدر�س� � ��ة ،كما يعتق� � ��د دوركه� � ��امي ،بتطبيع
ا ألطف� � ��ال �أخالقيا واجتماعي� � ��ا على منوال

املعايري ا ألخالقية ال�سائدة يف املجتمع .وقد
�أثار الدور ا ألخالقي للمدر�سة جمموعة من
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للمدر�سة ،حيث يتوجب عليها �أن ت�ؤدي دوراً
�أخالقي � � �اً ذاتي � � �اً ومو�ض� � ��وعياً بامتياز يف �آن
حتقيق الت�ض� � ��امن االجتماعي يف م�س� � ��توى
ا ألمة والوطن ،فالفرد يحتاج بال�رضورة �إىل

�إح�س� � ��ا�س باالنتماء �إىل الوطن وا ألمة ،وهذا
بدوره ي�ش� � ��كل قيمة �أخالقية لدى دوركهامي.

وم� � ��ن هنا يتوجب على املربني �أن يت�س� � ��نموا
درجة كبرية من امل�س�ؤولية الرتبوية �إزاء هذا
الدور ا أليديولوجي وا ألخالقي وال�سيا�س� � ��ي

للمدر�س� � ��ة .ووفقا لهذه ال�صورة ف�إنه يتوجب
عليهم �أن ي�ؤثروا يف الوعي العام و�أن ي�شكلوه
وفقا للقي� � ��م الوطنية واملعايري ا ألخالقية يف

املجتمع.

خامتة:

�أخرج دوركهامي امل�س � � ��ألة ا ألخالقية من
تيه الت�ص� � ��ورات ا أليديولوجية ،وحررها من
خمتلف الت�صورات امليتافيزيائية لي�ضعها يف
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الرتبية أ
الخالقية يف �سو�سيولوجيا دوركهامي
�س� � ��ياقها التاريخي االجتماعي .لقد بينّ لنا
ب�ص� � ��ورة عبقرية كيف تت�شكل ا ألخالق وفقا
ملبد� أ ال�� �ض��رورة التاريخية لتط� � ��ور املجتمع،
وكي� � ��ف تتطور مبوجب احلاج� � ��ة �إىل تنظيم

املجتم� � ��ع ومتطلبات التق�س� � ��يم االجتماعي.
فا ألخالق كما يراها ت�ص� � ��در ع� � ��ن املجتمع

وت�ؤدي وظائ� � ��ف اجتماعية حيوية ت�ض� � ��من
الن�ساين وتكامله الوظيفي،
للمجتمع توازنه إ
ومن غريها ف�إن املجتمع �س� � ��يواجه العطالة

والفو�ضى والعدمية.

ومل يقف دوركهامي عن� � ��د حدود التنظري
ال�سو�س� � ��يولوجي أ
للخ� �ل��اق بني� � ��ة ووظيف� � ��ة

وماهية ،بل جتاوز هذا كله �إىل حتليل معمق

و�أ�صيل للعالقة بني الرتبية وا ألخالق ،ف�أبان
الكيفيات ا ألخالقية للحياة الرتبوية ،و�أو�ضح

ال�صريورات الرتبوية للحياة ا ألخالقية ذاتها،

اجللية القائمة
ثم ر�س� � ��م حدود العالقة
ّ
ومن ّ
بينهما يف خمتل� � ��ف التجليات احل�ض� � ��ارية.

و�أخ� �ي��را ميكن الق� � ��ول ب�أن القيم� � ��ة الكربى
لنظري� � ��ة دوركه� � ��امي يف ا ألخ� �ل��اق والرتبية

ا ألخالقي� � ��ة تتمث� � ��ل يف �إخراج هذه امل�س � � ��ألة
من دائرة الت� � ��داول ا أليديولوجي والغمو�ض

جلية يف متناول
امليتافيزيائي حيث و�ض� � ��عها ّ

العقل مب� � ��ا عرف عن� � ��ه من و�ض� � ��وح املنهج
وعبقرية الر�ؤية.
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