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 -3ستمنح املنصة (املوقع) صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال
االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .
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تعبر جميع األفكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء
ِ
َ
تعبر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى
أصحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكرية وال ِ
التنويه
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فلسفة الرتبية بني إِمانوئيل كانط و إميل دوركايم
( دراسة مقارنة)
ِإبراهيم أَمحد شعري اجلميلي  و عامر عبد زيد الوائلي
تأريخ التقديم2021/3/6 :



تأريخ القبول2021/4/10 :

المستخلص:

للتربية والبيداغوجيا أَهمية كبيرة في فلسفة ما بعد عصر النهضة ،والسيما فلسفة

(كانط ) Kant ،و(دوركايم ،)Durkayim ،لما لهما من أثر كبير في رفع المستوى
العلمي والثقافي للمجتمعات الغربية؛ إذ َعد كال الفيلسوفين التربية ركنا أَساسيا من أَركان
الفكر ِ
اإلنساني ،على الرغم من االختالف الكبير في التوجه الفلسفي والتربوي لدى كل

منهما؛ لكنه يوجد هناك بعض التوافق بين الرؤى؛ ِإذ عالج كل منهما بطريقته الخاصة

أَبرز المشكالت التربوية التي يعاني منها المجتمع في العصر الذي يعيش فيه ،من أَجل
تحقيق السعادة للفرد والمجتمع ،على الصعيد الَخالقي ،والديني.

الكلمات  :الکلمات المفتاحية ،الدين ،الَخالق ،البيداغوجيا بيداغوجيا .

المقدمة:

يعد الحديث عن التربية والبيداغوجيا في الفلسفة بوصفهما مفهومين أَساسين شيء في

غاية الَهمية؛ ذلك لما لهما من أَثر في تطوير الجانب المعرفي ،والعلمي والتربوي ،وتشكل

فلسفة التربية جانبا أَساسيا في الفلسفةِ ،إذ تسهم وبشكل كبير في تنمية وتطوير الَنظمة
التربوية حول العالم بشكل عام ،وقد اختلف الفالسفة والباحثين في الَزمنة والعصور

الفلسفية على تحديد مفاهيم ،وأسس فلسفة التربية ،والبيداغوجيا ،وِاذا ما تتبعنا آراء

الفالسفة على الصعيد الزمني والتاريخي حول تحديد ماهية كل من مفهومي (التربية،
والبيداغوجيا) نجدها مشكلة قد شغلت الفالسفة والمربين في عصور الفلسفة القديمة،

 طالب ماجستير/قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة.
 أُستاذ/قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة الكوفة.

521

فلسفة الرتبية بني امانوئيل كانط و إميل دوركايم (دراسة مقارنة)
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والحديثة ،وأَن آرائهم فيها متباينة بتباين الفلسفات في المجتمعات المختلفة ،و(إِمانوئيل
كانط) و(واميل دوركايم) من بين هؤالء الفالسفة ،فهما فيلسوفان عظيمان عاش كل من
منهم في زمن مختلف عن اآلخر ،وفي مجتمع مختلف من حيث التقاليد ،والَعراف،
واللغة ،كان لكل فيلسوف منهم توجهه الخاص ،ونظريته الفلسفية الخاصة ،فمن المعروف

أَن "كانط" كان مؤسس للفلسفة المثالية الَلمانية النقدية ،وأَما "دوركايم" كان منهجه يتسم
بالواقعية صاحب النظرية الوظيفية؛ ولكن من الالفت للنظر أَن كليهما له نظريته ،وأَفكاره
الخاصة في مجال التربية ،والبيداغوجيا ،وبما أَن كل منهما له رؤيته ،وتوجهه؛ ومن

البدهي أَن تكون أفكارهم وآراؤهم مختلفة من حيث طرحها ،وأسلوبها ،ومضمونها ،سوف
نحاول معرفة وتحديد أَبرز سمات التشابه ،واالختالف بين هاتين النظريتين عند كل منهما

معتمدين على الركائز الَساسية لكل نظرية ،وعلى هذا الَساس سيكون بحثنا مكونا من
مقدمة وخاتمة وثالثة مباحث أَساسية نسعى في مجملها ِإلقاء نظرة وافرة على االقتران

الحاصل في مجال فلسفة التربية ضمن الحقبة الحديثة.
إشكالية البحث:

إِشكالية البحث تكمن في السؤال هل باستطاعتنا إِيجاد نقاط توافق واختالف من

شأنها أَن تغير في النظرة الفلسفية القائمة؟ هل باستطاعتنا دمج ما هو (مثالي أَخالقي
كوني) ما هو (عقلي واقعي متباين) والخروج بنتائج إِيجابية؟
أهداف البحث :

أَما أَهداف البحث فتكمن في تحديد أَبرز الَفكار التي تقوم عليها النظريتان ،وِايجاد

أَوجه التشابه واالختالف بين رؤى الفالسفة ،وهي محاولة منا لتقريب وجهات النظر بين
فلسفة (كانط) التي تدور حول ربط مفهوم التربية بمفهوم أَخالقي مرتبط بالنهاية بالكائن
المطلق ،وبين الرؤية (دوركايمية) التي تربط مفهوم التربية بالمجتمع ،وتنظر ِإلى حرية

الفرد من وجهة نظر مشروع حداثوي ،الغرض منه إِنشاء أَنظمة تربوية علمانية ،بعيدة عن
فكرة الدين ،والكائن المطلق.
حدود البحث:

من المعروف إِن الفلسفة في العصر الحديث وبعد حركةة النهضةة اصةبحت تبحةث فةي

كةل مةا يخةص ِ
اإلنسةان ،مةن معرفةة ،وأَخةالق ،وديةن ،وتربيةة ،فكةان للعصةر الحةديث وحركةةة
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النهضةةة فالسةةفته ،علمائةةه ،ومةةن بةةين ه ةؤالء الفالسةةفة الفيلسةةوف اللمةةاني (إمانويةةل كةةانط)
و( إميةةل دوركهةةايم) فهةةم يمةةثالن أنمةةوذجين مختلفةةين فكري ةا ،فةةي عص ةرين مختلفةةين أَحةةدهما

في العصر الحةديث ،واآلخةر فةي العصةر الةراهن ،فللفيلسةوفين آراء ونظريةات فةي كثيةر مةن
جوانةةب المعرفةةة ،وبضةةمنها الج ةةانبين التربةةوي والبيةةداغوجي فح ةةدود بحثنةةا الموسةةوم (فلسففففة
التربية بين إمانوئيل كانط و إميل دوركفايم ( دراسفة مقارنفة) تكةون فةي محاولةة منةا لد ارسةة
العالق ةةة ب ةةين التربي ةةة كفك ةةر م ةةن ناحي ةةة الط ةةر الفلس ةةفي ،وبي ةةداغوجيا التربي ةةة بوص ةةفه عملي ةةة

تفاعليةةة فةةي مجةةال التربيةةة والتعلةةيم عن ةةد فيلسةةوفين مختلفةةين مةةن حيةةث الزمةةان والمك ةةان ،إِذ

يمةةثالن آراء اتجةةاهين مختلفةةين مةةن اتجاهةةات الفلسةةفة فةةي مجةةال التربيةةة والبيةةداغوجيا ،أَحةةدها
يدرس التربية على أَسةاس أَنهةا مشةروع أَخالقةي يتسةم (بالكونيةة) شةامل لكافةة الشةعوب يكةون

فيةةه عةةاب ار لمفهةةوم الهويةةة ،يسةةعى إِلةةى تأسةةيس فلسةةفة أَخالقيةةة دينيةةة ،واآلخةةر يةةدرس التربيةةة

على أَساس (عقلي اجتماعي) متباين ومتغير ،يختلف باختالف الطبقات االجتماعية.
منهج البحث:

ةر لمةةا تتمت ة ع بةةه الد ارسةةة مةةن تنةةوع فقةةد اسةةتعمل الباحةةث المةةنهج المقةةارن منهج ةا
ونظة ا

أَساسيا؛ لكن هذا المنهج وفي الكثير من حاالته يحتاج إِلى اسةتعمال المةنهج التحليلةي ،وفةي
بعض الَحيان المنهج النقدي.
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أوًل :غايات التربية وأهدافها بين كانط ،ودوركايم:

إِن مةةا يعنينةةا هنةةا هةةو معرفةةة أَهةةداف وغايةةات التربيةةة فةةي د ارسةةة مقارنةةة عنةةد كليهمةةا،

وتحديد أَوجةه التشةابه ،واالخةتالف بةين نظريتيهمةا ،تمثةل غايةة التربيةة( )Educationعنةد "

كانط"( )1هي تنمية الجانب الَخالقي عند الفرد ،فالتربية عند "كانط" مرتبطةة ارتباطةا وثيقةا

بالَخالق ،ولذلك يدعو إِلى تنمية اسةتعداداته إِلةى الخيةر ،وأَن يثقةف نفسةه ،إِذ يقةول فةي هةذا

اإلنسةةان أَوال تنميةةة اسةةتعداداته إِلةى الخيةةر ،فلةةم تضةةعها العنايةةة ِ
الصةدد " :يجةةب علةةى ِ
اإللهيةة

في ةةه مكتمل ةةة كله ةةا ،إِنم ةةا ه ةةي مج ةةرد اس ةةتعدادات تفتق ةةر إِل ةةى العالم ةةة الممية ةزة للخلقي ةةة ،فة ةِإن

يستحسن هو أَن يثقف نفسه وأَن ينمي الخلقة في ذاته"(. )2

ولةةذلك تعةةد غايةةة التربيةةة ومهمتهةةا الَساسةةية هةةي أَن يعةةرف ِ
ال مكانتةةه
اإلنسةةان كيةةف يمة ا
بةةين الخليقةةة علةةى نحةةو يليةةق بمكانتةةه بةةين الخالئةةق ،ومةةن أَجةةل أَن يكةةون ِإنسةةانا حق ةا ،يجةةب

عليةةه أَن يفهةةم كيةةف يكةةون إِنسةةان ،ف ِ
اإلنسةةان ال يص ةير إِنسةةانا إِال بالتربيةةة ،وهنةةا تكمةةن غايةةة

( كانط)(  .)1804_1724فيلسوف ألماني ،وفي ولد في مدينة كينجسبرج ( ) Kongsbergفي

بروسيا الشرقية في ( )22من شهر أبريل في ( .)1724ينتمي الى عائلة تنحدر من اصول اسكتلندية فيها
الب يعمل سراج  ،والم شديدة التدين والحماس من اتباع الحركة التقوية ،اشتهر في فلسفته بمذهب

المثالية النقدية .وأهم مؤلفاته) :

)1أفكار في التقويم الصحيح للقوى الحية ()1747
 )2التأريخ العام لطبيعة ونظرية السماء ()1755

 )3في السبب الول للفصل بين المناطق في المكان ( .)1768

 )4بحث في شكل ،ومبادئ العالم الحسي والعالم المعقول (.)1770
 )5نقد العقل الخالص (. )1781

 )6نقد العقل التطبيقي أو السلوكي ()1787
 )7نقد ملكة الحكم (. )1790

( )8الدين في حدود العقل البسيط ()1793
( )9في السلم الدائم (.)1795

( )10صراع الملكات ( .)1798ينظر :بدوي ،عبدالرحمن ،إِمانويل كنت ،الناشر وكالة المطبوعات،
ط ،1الكويت ،1977،ص  6ة ة.7

 ) 2كانط :إِمانويل ،ثالث تأمالت في التربية ،ماهي النوار ،ما التوجه في التفكير ،ت ،محمود بن
جماعة ،دار محمد علي للنشر ،ط ،1صفاقس ، 2005 ،ص.17
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التربية؛ إِذ إِنهةا تربيةة الفةرد الشخصةية ،وهةي تربيةة كةائن حةر يعمةل بحريتةه؛ لكةن فةي الوقةت
نفسه يحافظ عليها بوصفها سمة إِنسانية

(.)1

وبذلك تعد فكرة ِ
اإلنسانية من أسةس التربيةة ،وغاياتهةا الكاملةة ،فيةه محمولةة علةى قةدر

كبير من الَهمية ،ولذلك يدعو إِلى أَن تأخذ التربية اتجاها كونيا ،يتجاوز به حةدود الهويةة،

صةةالحا لكةةل المجتمعةةات ،متمثلةةة بةةالخير الكلةةي ،إِذ يقةةول " :التربيةةة يجةةب أَن تأخةةذ اتجاه ةا

كونيا أَو عالميا" (.)2

وكذلك من الَفكار المحورية عند (كانط) التي تدل على غاية التربية هي أَن ال

يربى الطفل حسب حالة النوع البشري الراهنة؛ بل يربى حسب الحالة الممكنة للمجتمع.

التي تتمثل في الحاضر ،والمستقبل ،أَي على وفق فكرة ِ
اإلنسانية ،وغايتها ،منتقدا بذلك
الَولياء ،والحكام الذين يربون أَبناءهم حسب الظروف الراهنة ،بهدف تكيفهم مع ظروف
العالم الراهن فحسب بغض النظر كان هذا العالم صالحا ،أَم فاسدا ،إِذ يقول في هذا

الصدد:

((

نواجه صعوبتين اآلباء عادة ما يهتمون فقط بأن أطفالهم يشقون طريقهم في

العالم وينظر الحكام إِلى رعاياهم على أنهم مجرد أدوات لغراضهم الخاصة .اآلباء
يهتمون بالمنزل ،والحكام للدولة .ال يهدف أي منهما إِلى الخير الشامل والكمال الذي يتجه

إليه ِ
اإلنسان ،والذي له أيضا شخصية طبيعية .لكن يجب أن يكون أساس أي مخطط
تعليمي عالميا .وهل إذن فكرة الخير الشامل تضر بنا كأفراد على الرغم من أنه قد يبدو أنه
يجب التضحية بشيء من خالل هذه الفكرة ،فقد تم إحراز تقدم أيضا نحو ما هو الفضل
حتى للفرد في ظل ظروفه الحالية .ثم ماهي العواقب المجيدة التالية .من خالل التعليم

الجيد ينشأ كل الخير في العالم))(.)3

وبةةذلك ية ةربط ه ةةذه الفكة ةرة ( الفكة ةرة الكونية ةة) بالسياس ةةة م ةةن خ ةةالل ربطه ةةا بفكة ةرة السةةالم

العالمي بين الةدول عبةر معاهةدة أَسةماها (معاهةدة السةالم) ،التةي مةن شةأنها أَن تقضةي وِالةى

الَبةد علةى الحةروب العالميةة بةين الشةعوب إِلةى الَبةد؛ لَن غايتهةا تكةون فةي المحافظةة علةةى

 ) 1ينظر :بدوي ،عبدالرحمن ،فلسفة الدين والتربية عند كنت ،ط ،1المؤسسة العربية للدراسات والنشر،
بيروت1980 ،م  ،ص.121

 ) 2ينظر :كانط :إِمانويل ،تأمالت في التربية ،ص.17

3) Kant on Education (Ueber Paedagogik), trans. Annette ChurtonP16
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حريتها وحرية غيرها من الدول المتحالفة ،من دون ِ
اإلذعان لقوانين عامة ،وال إلكراه متبةادل

ويب ةةين لن ةةا ذل ةةك م ةةن خ ةةالل قول ةةه" :ويمك ةةن الت ةةدليل عل ةةى إِمكاني ةةة تحقي ةةق ه ةةذه الفكة ةرة ،فكة ةرة

(النظام االتحادي) الذي ينبغي أَن يمتد شيئا فشيئا إِلى الدول جميعا ،فيؤدي بهةا إِلةى السةالم

الدائم ،الذي هو تحقيق تلك الفكرة"(.)1

وأَم ة ةا " دوركة ةةايم" وقبة ةةل أَن يطة ةةر نظريتة ةةه التربوية ةةة قة ةةدم نقة ةةدا إِلة ةةى الفالسة ةةفة والم ة ةربين

السابقين و" كانط" من ضمنهم الةذين كةانوا يؤكةدون علةى النظةر إِلةى أَهميةة الجانةب الفةردي
في العملية التربوية ،وهذا الجانب كما تصةوره " دوركةايم" ال يتفةق مةع الحقيقةة الواقعيةة؛ لَنةه

 ) 1كانت ،امانؤيل ،مشروع للسالم الدائم ،ترجمة ،عثمان امين ،د ط ،مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة،

 ،1952ص.56

( إميل دوركايم  )1917_1858فيلسوف فرنسي ينتسب الى اسرة يهودية ،اذ ارادت اسرته في تربيته
ان يكون اتجاهه دينيا لكي ينضم الى سلك الكهنوت( اليهودي) ،لكن رغبته كانت تختلف عن رغبة

اسرته ،فكانت رغبته ان يغدو استاذا فتحقق له ما اراد .فكان فيلسوفا وعالم إجتماع في نفس الوقت،

اتسمت فلسفته بالواقعية ،ومن أهم أعماله اهم اعمال (دوركهايم)
( )1تحريم سفا القربى واصوله).
( )2تعريف الظاهرة االجتماعية).

( )3وبعض االشكال البدائية للتصنيف.
 ( )4االنتحار .1897
)5
)6

( االشكال االولية للحياة الدينية ، )1912

(علم االجتماع والفلسفة ،صدر بعد وفاته وطبع سنة .1925

 )7قواعد المنهج في علم االجتماع.
 )8التربية والمجتمع

 )9التربية االخالقية

 )10تصورات فردية وتصورات جماعية .1898
 )11تحديد الحدث االخالقي .1907

( ينظر :عبدالجبار ،نبيل عبدالحميد ،تاريخ الفكر االجتماعي ،دار دجلة للطباعة والنشر ،2009 ،ص)
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يةةرى أَن " الفلسةةفة الكالسةةيكية كانةةت تتجاهةةل دائم ةا النظةةر إِلةةى ِ
اإلنسةةان ال ةواقعي فةةي زمةةان
ومكان محددين"(.)1

وعلة ةةى هة ةةذا الَسة ةةاس يعتقة ةةد أَن التربية ةةة تقة ةةوم علة ةةى تحقية ةةق التنشة ةةئة االجتماعية ةةة

المنهجيةةة ل َجيةةال الصةةغيرة ،فهةةو يقةةول بوجةةود كةةائنين فةةي داخةةل كةةل فةةرد ،ال يمكةةن الفصةةل
بينهما على نحةو مةن التجريةد ،أَحةدهما يمثةل ذات الفةرد فةي حياتهةا ،ومجرياتهةا ،وأَمةا الكةائن

اآلخر يمثل نسق الَفكار والمشاعر ،والعادات ،التي ال تعبر عن شخصية الفةرد؛ إِنمةا تعبةر
عةةن الجماعةةة التةةي ينتمةةي إِليهةةا ذلةةك الفةةرد ،وبةةذلك أَن هةةدف وغايةةات التربيةةة عنةةد " دوركةةايم"
هةو بنةاء هةذا الكةةائن االجتمةاعي بواسةطة غةرس المظةةاهر االجتماعيةة ،العةادات ،والمعتقةةدات

الدينية (.)2

وفي هذا السياق ينتقد (دوركايم) التعريف المميز الذي يحةدد الهةدف مةن التربيةة بقولةه:

" العمةةل الةةذي يهةةدف إِلةةى تحقيةةق سةةعادة ِ
اإلنسةةان وسةةعادة اآلخ ةرين"؛ إِذ يةةرى هةةذا التعريةةف

مفتق ار إِلى الكفاية الموضوعية؛ لنه يعد السعادة شيئا ذاتيا في جةوهره ،والَفةراد مختلفةين مةن
حيث الجوهر ،فيكون تقدير السعادة مختلف من فرد إِلى آخر؛ لةذلك يعتقةد أَن ذلةك التعريةف

ال يحدد أَهداف التربية ،وال غاياتها(.)3

وعلى هذا الساس يعتقد بأَن غرس المظاهر الجماعية في الفرد بواسةطة التربيةة هةو

م ةا يحةةدد هةةدفها ،وتعةةد وظيفةةة التربيةةة فةةي نظةةره هةةي أن تنقةةل الفةةرد مةةن وضةةع أنةةاني غيةةر

قادر على تحمل حيةاة الجماعةة
اجتماعي إِلى الوضع اجتماعي؛ أَي إِنها تجعل منه شخصا ا
فالتربية هي من تجعل ِ
اإلنسان ينتقةل مةن وضةعه المشةابه لوضةع الحيةوان ،إِلةى وضةع جديةد

يكون فيه ِ
ةادر علةى الةتحكم فةي عقلةه بحيةث أَن الشةخص
اإلنسان أَكثر رفعة ،وكمال يكون ق ا

 ) 1ينظر :دوركهايم ،إميل ،التربية والمجتمع ،ت :علي اسعد وطفة ،ط ،5دار معد للطباعة والنشر

والتوزيع ،دمشق ، 1996 ،ص.21
1) Durkheim, Émile (1858-1917). Auteur du text Éducation et sociologie / par
Emile Durkheim,... ; introd. de Paul Fauconnet,... (Paris) Date d'édition : 1922
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k813131/texteBrut
 ) 3ينظر :دوركهايم ،إميل ،التربية والمجتمع ،ص.56
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دور إيجابية ةا ف ةةي تط ةةور (العق ةةل الف ةةردي) و (العق ةةل الجمع ةةي) م ةةن
يك ةةون م ةةؤهال أَن ية ةؤدي ا
المجتمع بصفة عامة

(.)1

وهنا نلحظ مخالفة واضحة من (دوركايم) آلراء (كةانط) فةي تحديةد التربيةة ،وغاياتهةا،

(فكةةانط) وضةةع التربيةةة بإطةةار فةةردي أَخالقةةي مرتبطةةة بفك ةرة ِ
اإلنسةةانية ،وجعةةل منهةةا نظام ةا

عالمي ةا كوني ةا ،أَم ةا (دوركةةايم) ،فهةةو ينتقةةد أَصةةحاب االتجةةاه الفةةردي فةةي تحديةةد غاي ةة التربيةةة،
ويحةةدد غايةةة التربيةةة بأَنهةةا شةةيء اجتمةةاعي ،وال يمكةةن اعتبةةار قةةانون السةةعادة غيةةر خاضةةع

لمفهةةوم الهويةةة؛ لَن السةةعادة هةةي شةةيء جةةوهري فةةردي يختلةةف مةةن شةةخص إِلةةى آخةةر ،ومةةن
مجتمع إِلى آخر.

ثانيا :مفهوم البيداغوجيا بين كانط ودوركايم:
ً
((
بمةا أَن البيةداغوجيا ( ) Pedagogyهةي عبةارة نظريةة تربويةة علميةة عامةةة ،ذات
بع ةةد نظ ةةري وتطبيق ةةي وت ةةوجيهي ،مرتبط ةةة بعالق ةةة وثيق ةةة بالم ةةدرس ،والم ةةتعلم ،منفتح ةةة عل ةةى

ِ
اإلدارة والسةرة والمحةةيط الخةةارجي الةةذي يةةؤثر فةةي المدرسةةة ،فهةةي تلةةك النظريةةة التربويةةة التةةي
ةر،
تهةتم بالناشةةئة مةةن الَطفةال ،وتعةةد البيةةداغوجيا مفهومةا عامةا مرتبطةةا بالتربيةة ارتباطةا مباشة ا
وعمة ةةل فية ةةه أَغلة ةةب الفالسة ةةفة الة ةةذين اشة ةةتهروا بمجة ةةال فلسة ةةفة التربية ةةة ،ومة ةةن بية ةةنهم " كة ةةانط"

و"دورك ةةايم"؛ إِ ذ كان ةةت له ةةم نظري ةةات فاعل ةةة ف ةةي ه ةةذا المج ةةال ،ع ةةالجوا م ةةن خالله ةةا مفه ةةوم
البيةةداغوجيا وعالقتهةةا بفلسةةفة التربيةةة ،سةةنحاول مةةن خةةالل هةةذه النقطةةة بيةةان آرائهةةم وتحديةةد

أَوجه التشابه واالختالف بينهما في دراسة مقارنة بين كلتا نظرياتهما.
ِ
يكتف بد ارسةة نظريةة المعرفةة علةى أسةس نقديةة؛ بةل تنةاول فلسةفة التربيةة
"فكانط" لم
وكانت له آ ارء فاعلةة فةي هةذا المجةال ،ولةم يكت ِ
ةف بهةا أَيضةا؛ إِنمةا وضةع حلةول عةدة لمفهةوم
البيداغوجيا؛ إِذ كان أَقدر الفالسفة على ربط الصلة بما هةو عينةي ،وكةان النسةق الفلسةفي ال
يؤهله مبدئيا لذلك؛ ولذلك قدم في البيداغوجيا حلوال متوازنةة تنمةي عةن حسةه التربةوي السةليم.
ونج ةةده أَنة ةه ق ةةد نبهن ةةا أَن ك ةةل ش ةةيء ف ةةي التربي ةةة يع ةةود إِل ةةى التجرب ةةة ،ونل ةةتمس ف ةةي فلس ةةفته

 ) 1ينظر :مسعودة ،خالدي ،التربية والبيداغوجيا في فكر اميل دوركايم ،مجلة جيل العلوم االنسانية،
العدد ،50 ،تاريخ النشر ،2019/3/6 ،ص. http://jilrc.com/ ،71
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الَخالقية ،والميتافيزيقية آراء بيداغوجية في كل لحظة؛ لكي ال نتيه في المجرد ،وِانما لنعةود
بواسطة هذه الَفكار إِلى العيني ،أَي ِإلى واقع الطفل وعالقته بالسرة والمجتمع(.)1
فالطفل يحتاج فةي بدايةة حياتةه إِلةى العديةد مةن الممارسةات والَسةاليب مةن أَجةل تنميةة

ةادر
ةادر علةةى أَن يكةةون عنص ة ار فعةةاال فةةي المجتمةةع قة ا
الملكةةات الذاتيةةة لديةةه ليةةتعلم ويصةةير قة ا

على إِدارة نفسه وغاياته متحمال في ذلك المسؤولية الكاملة.

أَم ا ما يخص مفهوم البيداغوجيا عنةد "دوركةايم" كةان وقبةل كةل شةيء يفةرق مةا بةين
مفهةةومي التربيةةة ،والبيةةداغوجيا ،فالتربيةةة عنةةده هةةي " الفعةةل الةةذي يمارسةةه اآلبةةاء والمعلمةةون

عل ةةى الَطف ةةال ،وه ةةو فع ةةل يتمي ةةز بديمومت ةةه وعموميت ةةه؛ إِذ ال توج ةةد مرحل ةةة م ةةا ف ةةي الحي ةةاة
االجتماعية أو لحظة من لحظات الحيةاة اليوميةة ،ال يتعةرض فيهةا الَطفةال لعمليةة االتصةال
مةةع ال ارشةةدين ،ولتةةأثيرهم التربةةوي ،فالتةةأثير الترب ةةوي ال يحةةدث فةةي إطةةار اللحظةةات القص ةةيرة

فحسةةب ،الت ةةي يتواصةةل فيه ةةا اآلبةةاء والمعلم ةةون بشةةك واع م ةةع صةةغارهم ع ةةن طريةةق التعلةةيم
والذي ينقلون من خالله لهؤالء الَطفال حاصل خبراتهم الحياتية"

()2

.

فالبيةةداغوجيا ه ةةي شةةيء آخ ةةر مختلةةف تم ةةام االخةةتالف ع ةةن علةةم التربي ةةة كمةةا ي ارهةةا
"دوركة ةةايم" إذ يقة ةةول " :مة ةةن الصة ةةعوبة هنة ةةا أَن نجة ةةد حة ةةدودا وسة ةةطى بة ةةين هة ةةذين المفهة ةةومين

المتداخلين ،إذ إِننا نسمي فنا أَي نتاج فكري ،وهو شيء آخر غيةر العلةم ) ) Scienceذلةك
يعني اعطاء كلمة (فن) استطالة واسعة لحدودها حيث تشمل اشياء مختلفة جدا "(.)3

ونلحظ هنا وجود اختالف واضح ما بين رؤية كةال الفيلسةوفين حةول مفهةوم البيةداغوجيا ،إِذ

إِن "كانط" يةربط البيةداغوجيا بالتربيةة؛ إِذ عةدها علمةا مرتبطةا بالتربيةة يتنةاول التربيةة الجسةدية
والعقليةةة والَخالقيةةة ،أَي إِن ةه جعةةل لهةةا حل ةوال موازيةةة لحلولةةه حةةول التربيةةة ،وأَم ةا نظرتةةه إليهةةا

هةةي نظ ةرة خاصةةة ،إِذ يعةةدها فن ةا مةةن الفنةةون ،وأَطلةةق عليهةةا تسةةمية (فةةن التربيةةة) ،ويعتقةةد أَن

هةةذا الفةةن علم ةا تسةةتكمل ممارسةةاته مةةن الكثيةةر مةةن الَجيةةال فكةةل جيةةل يسةةتفيد مةةن معةةارف

الَجيةةال السةةابقة؛ إِذ يكةةون علةةى هةةذا الَسةةاس أَكثةةر قةةدرة علةةى إِرسةةاء تربيةةة تنمةةي وتطةةور

 ) 1ينظر  :كانط  ،إِمانويل  ،تأمالت في التربية ،ص.5
 ) 2ينظر :دوركهايم ،إميل ،التربية والمجتمع ،ص.92

 ) 3ينظر :دوركهايم ،إميل ،التربية والمجتمع ،ص.104
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االستعدادات الطبيعيةة فةي ِ
اإلنسةان علةى شةرط أَن تكةون هةذه التنميةة تنميةة هادفةة ومتوازنةة.

وعل ةةى ه ةةذا الَس ةةاس فالبي ةةداغوجيا وف ةةق رؤيت ةةه تق ةةود ه ةةذا الن ةةوع البش ةةري بأكمل ةةه إِل ةةى غايت ةةه.
ويعترف "كانط" بصعوبة هذا الفن؛ إِذ يقول " :ثمة اكتشافان إنسةانيان يحةق لنةا أن نعتبرهمةا

أصعب االكتشافات ،وهما فن سياسة البشر وفن تةربيتهم .ومةع ذلةك ال نةزال نجةادل فةي هةذه

الَفكار المطلقة" (.)1

ولَن ةه يعتةةرف بصةةعوبة تربيةةة البشةةر وسياسةةتهم يقتةةر تأسةةيس البيةةداغوجيا بوصةةفها

علما قةائم علةى النظةر ،والتفكيةر لتطةوير االسةتعدادات ِ
اإلنسةانية باتجةاه الكمةال ،وان مشةروع
التربية غاية فةي كمةال ِ
اإلنسةانية إِال أَن ذلةك ال يةأتي إِال بالعمةل؛ إِذ يقةول " :بمقةدورنا العمةل

علةةى صةةياغة مخطةةط لتربيةةة متوافةةق مةةع غايةةة ِ
اإلنسةةان وتوريةةث الَجيةةال القادمةةة تعليمةةات

تستطيع تحقيقها بالتدريج" (.)2

فضةةال عةةن ذلةةك فقةةد عة َةد "كةةانط" البيةداغوجيا مشةةابهة لنظريةةة التربيةةة؛ أَي إِنةه أَعطاهةةا
()3
بعدا كونيا عالميا ،والمفهوم قام على أَساسين:
ال ول :يك ةةون س ةةلبيا ،يتمث ةةل ف ةةي الض ةةبط والتلق ةةين واالنض ةةباط واالمتث ةةال للمب ةةادئ والقة ةوانين

بشكل آلي ومباشر ،ويكون ذلك عبر منع الطفل مةن الوقةوع فةي الَخطةاء والنةزوات وتجنيبةه

النزوع نحو الوحشية.

ثانيا :إِيجابيا متمثال بالَخالق وهذه المرحلة يأتي فيها دور تعلةيم الطفةل ،وتلقينةه المهةارات
ً
وتنمية االستعدادات مثل( :القراءة ،والكتابة ،والموسيقى) وكذلك تلقين المبادئ الَخالقية.
وأَما رؤية "دوركةايم" فهةو ال يعةد البيةداغوجيا فةن لَن الفةن فةي الواقةع ،وحسةب مةا يةراه

يقوم على مجموعة من العادات والممارسات والحذق المنظم ،ويرى أَن فةن التربيةة هةو شةيء
آخ ةةر مختل ةةف ع ةةن البي ةةداغوجيا؛ لَن ه ةةذا الف ةةن يتمث ةةل ب ةةالطرائق الت ةةي يبتكره ةةا البي ةةداغوجي
 ) 1كانط  ،إِمانويل  ،تأمالت في التربية ،ص .18_17
 ) 2المصدر نفسه  ،ص15

 ) 3ينظر  :بوسلهام ،سمير ،كانط بين التربية والتنوير ،موقع أنفاس،ANFASSE ORG ،

تاريخ النشر ،14 ،اب،
cle/yxqr9849209/4829.html

2012
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لنفسه ،وكذلك الخبرة العلمية التي يكتسبها المعلم ،وكةذلك يةرى أَن المعلةم المتميةز والةذكي ال
يشةترط أَن يكةون ملمةا بجميةع نظريةات البيةةداغوجيا علةى العكةةس؛ إذ يةرى أَنةه قةةد يكةون عةةالم
التربيةةة أَقةةل د اريةةة مةةن الناحيةةة العلميةةة مةةن البيةةداغوجي ،وفةةي الوقةةت ذاتةةه ال ي ارهةةا علمةةا ،إِذ
يقول " :البيداغوجيا بوضعها الحةالي ليسةت ذلةك العلةم ،وهةذه التفةرق ضةرورية حتةى ال نحكةم
علةةى النظريةةات البيداغوجيةة بمقتضةةى المبةةادئ التةةي ال تةوائم إِال الَبحةةاث العلميةةة الخالصةةة،
فالعلم يجب ان يبحث بأقصى ما يمكن مةن الحةذر ،وال يتحةتم عليةه ان يصةل إِلةى غايةة فةي

وقت معين "

(.)1

وبةةذلك يتوصةةل " دورك ةةايم" أَن البيةةداغوجيا وف ةةي نهايةةة الَم ةةر مةةا هة ةي إِال نةةوع م ةةن

التفكيةةر؛ إِذ تعتمةةد كثي ة ار علةةى تنظةةيم الحقةةائق ،إِذ يةةتم ذلةةك مةةن خةةالل دعمهةةا بالوثةةائق علةةى
قدر المستطاع بحيث تتهيأ أَن تكون في النهاية في خدمة من يمارسون التعليم(.)2
ثالثًا :الَسس الدينية والَخالقية في مفهوم التربية عند كانط ودوركايم:

الَخةةالق والةةدين مةةن المشةةكالت الفلسةةفية المميةةزة والعويصةةة فةةي تةةاريخ الفلسةةفة ،وركةةن مةةن
أَركانه ةةا الَساس ةةية ،تن ةةاول أَغل ةةب الفالس ةةفة ف ةةي ك ةةل عص ةةر م ةةن العص ةةور الفلس ةةفية مش ةةكلة

الخةةالق والةةدين ،ومةةن بةةين الفالسةةفة "كةةانط" و"دوركةةايم" ،إذ يعةةدان مةةن الفالسةةفة الةةذين عةةدوا

الَخةةالق والةةدين مةن السةةس الفلسةةفية المميةزة ،إِذ إِنهمةةا يةةدخالن فةةي جميةةع جوانةةب فلسةةفتهم،
ومنه ةةا فلس ةةفة التربي ةةة ،ف ةةالَخالق وال ةةدين عنصة ةران ممية ةزان ف ةةي الجان ةةب الترب ةةوي ال يمك ةةن
االسةةتغناء عنهمةةا ،والسةةيما عنةةد كةةل مةةن " كةةانط" و" دوركةةايم" .سةةنحاول بيةةان أَهميتهمةةا فةةي

التربية عند كال الفيلسوفين .
أولً :التربية بالخالق عند كانط ،ودوركايم :

"كةةانط" و"دوركةةايم" قةةد اسةةتعملوا مفهةةوم التربيةةة مةةن أَجةةل غةةرس المفةةاهيم الَخالقيةةة عنةةد

الَطف ةةال والناش ةةئة؛ ولك ةةن لك ةةل م ةةنهم أس ةةلوبه وتوجه ةةه ،ونح ةةن كم ةةا تناولن ةةا س ةةابقا أَن غاي ةةات

وأَهةةداف التربيةة عنةةد "كةةانط" هةةي بلةوغ الكمةةال الَخالقةةي بحيةةث إِذ كةةان يشةةدد علةةى التنشةةئة

الخلقيةةة ،إِذ يقةةول " :ال بةةد مةةن الحةةرص علةةى التنشةةئة الخلقيةةة فينبغةةي أَن ال يكةةون ِ
اإلنسةةان
 ) 1ينظر  :دوركايم ،إميل  ،التربية االخالقية ،ص..3
 ) 2المصدر نفسه ،ص4
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مؤهال لشتى أَنواع الغايات فحسب ،بل ينبغي أَيضا أَن يكتسب إِحساسةا يجعلةه ال يختةار إِال
الغايات الحسةنة ،وهةي التةي يتبناهةا بالضةرورة كةل شةخص ويمكةن أَن تكةون فةي الوقةت ذاتةه
غايات كل إِنسان"(.)1

وهةةذا مةةا سةةعى إِليةةه (كةةانط) ،ولةةذلك جعةةل مةةن التربيةةة مرتبطةةة بةةالَخالق فهةةو يعتقةةد أَن

التربية الَخالقية كما بيناها سابقا يجب أَن تقوم علةى قواعةد أَخالقيةة ،أَي إِنهةا معترضةة مةع
مفه ةةوم االنض ةةباط ،فاالنض ةةباط يمن ةةع العي ةةوب؛ أَمة ةا الَخ ةةالق تنم ةةي طريق ةةة التفكي ةةر فينبغ ةةي

الحةةرص عليهةةا ليعتةةاد الطفةةل التص ةرف وفةةق هةةذه المبةةادئ ،أَي إِن هةةذه القواعةةد أَو المبةةادئ

الَخالقيةةة تقةةوم علةةى طريقةةة التفكيةةر؛ إِذ تعمةةل علةةى تعويةةد الطفةةل العمةةل علةةى مةةا تقتضةةيه
القواعد الَخالقية ال بحسب دوافع معينة(.)2

فالتربية الَخالقية وفق رؤيته مرتبطة بالتفكير ،وهي غالبا ما تبدأ في المةدة الثانيةة

من التربية؛ إِذ تمثل الفترة االولى الفترة السلبية التي تسير على االمتثال والطاعةة ،أَمةا المةدة

الثانية فهي معتمدة على أَعمال التفكير وممارسة حريته ،وهي قائمةة علةى نظةام أَخالقةي()3؛

لذلك نجده يقول " :ال تنتهي التربية بالترويض فمن المهم وقبةل كةل شةيء أَن يةتعلم الَطفةال
التفكير وهذا الَمر يخص المبادئ التي تترتب عليها كل الَفعال ،وهكةذا نةدرك أَنةه البةد فةي
تربية حقيقية من إِنجاز الكثير"(.)4

وهنةةا يكمةةن أَسةةاس التفكيةةر التربةةوي لديةةه وفةةي تربيتةةه الَخالقيةةة العقالنيةةة ،مةةن خةةالل

فهمةةه للتربيةةة والتعلةةيم المتمثلةةة فةةي تربيةةة فكةةر ِ
اإلنسةةان ،وتهةةذيب أَخالقةةه ،فةةالخطوة الولةةى
والمهمة في تربية الطفل ،هي أَن يتعلم الطفةل التفكيةر فةي كةل شةيء ،بحيةث يعةرف الَفعةال
الحسنة والتمسك بها ،والقبيحة ،واالبتعاد عنها ،ليس لَن اهلل نهى عنها ،بل لَنه عمةل غيةر
صحيح ومذموم(.)5

 ) 1كانط ،إِمانويل  ،تأمالت في التربية  ،ص.23_22

 ) 2ينظر  :بدوي ،عبدالرحمن ،ص .114ينظر :كانط ،إِمانويل،ص.58
 ) 3المصدر نفسه ،ص.25
 ) 4المصدر نفسه ،ص.23

 ) 5ينظر :وزادة ،طيبة ماهر ،فلسفة كانت التربوية ،تعريب :عبدالرحمن العلوي،ط ،1دار الهادي
للطباعة والنشر ،بيروت2001 ،م  ،ص.214
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وهنة ةةا يتضة ةةح أَن "دوركة ةةايم" يوافة ةةق "كة ةةانط" فة ةةي الفك ة ةرة السة ةةابقة أَي أَن تبة ةةدأ التربية ةةة
الَخالقية للطفل مع مرحلة الطفولة الثانيةة

()

وأَن تكةون قائمةة علةى التفكيةر العقلةي قةائال:

((

يتح ةتم علينةةا تلقينةةه مبةةادئ الخةةالق وأَال تعةةذر علينةةا ذلةةك فيمةةا بعةةد .فيجةةب أَن نسةةارع إِلةةى

إِتمام ما بدأناه من تربية خلقية ،وأَن نهتم أَكثر من ذي قبل بتهذيب الشةعور الخلقةي وصةبغه
بصبغة عقلية ،وذلك بإخضاعه شيئا فشيئا لمبادئ التفكير العقلي

))()1

.

ويتفةةق دوركةةايم مةةع فك ةرة ك ةةانط ب ةأَن " :التربيةةة العموميةةة الكامل ةةة فهةةي تجمةةع بةةين شةةيئين:

التعليم والثقافة الَخالقية ،وأَن غايتها تحقيق تربية سليمة خاصة "(.)2

والتربيةةة الَخالقيةةة عنةةد كةةال الفيلسةةوفين يةةتم تعليمهةةا فةةي المةةدارس العموميةةة ،ولةةيس

فةةي الس ةرة ،وال فةةي التربيةةة الخاصةةة؛ إِذ يقةةول "دوركةةايم" فةةي هةةذا الصةةدد " :المةةدارس العامةةة
بحكةةم وضةةعها هةةي الَداة المنظمةةة لتربيةةة الوطنيةةة ،فضةةال عةةن ذلةةك فِإن ةه علةةى العكةةس ِمم ةا

كثير من أَن السرة هي التي يجب أَن تطلع وحدها بعبء التربيةة الَخالقيةة فةِإني أَقةر
يشاع ا
أَن ما تقوم به المدرسة من التكوين الخلقي للطفل يمكن؛ بةل يجةب أَن يكةون علةى غايةة مةن

الَهميةةة ،ف ةِإن جةةزءا مةةن هةةذه الثقافةةة الَخالقيةةة بةةل أَبةةرز جةةزء منهةةا ال يمكةةن تلقينةةه فةةي أَي
مكان آخر"(.)3

أَمة ةا رؤي ةةة "ك ةةانط" الفلس ةةفية للتربي ةةة الَخالقي ةةة فه ةةي رؤي ةةة (ذاتي ةةة فردي ةةة تسةةعى إِل ةةى

تثقيف ذات الفرد ،من أَجةل أَن يسةتطيع العةيش كائنةا حة ار فةاعال فةي المجتمةع) ،ولةذلك يةربط

التربية الَخالقية بحرية ذات الفرد وتنميتها وتكوينهةا؛ إِذ يقةول" :هةي تربيةة ترمةي إِلةى تكةوين

الشخصية ،وتربية كةائن يتصةرف بحريةة ويقةدر علةى االكتفةاء بذاتةه ،وعلةى أَن يكةون عضةوا

قادر أَيضا على أَن يمتلك لنفسه قيمة ذاتية" (.)4
في المجتمع؛ ولكنه ا

 ) تبدأ هذه المرحلة مع فترة االنتهاء من تربية االطفال في داخل محيط السرة الى مرحلة التربية في

داخل محيط المدرسة.

 ) 1دوركايم ،إميل ،التربية االخالقية ،ت ،السيد محمد بدوي ،د ط ،المركز القومي للترجمة ،القاهرة ،دت،
ص.19_18

 ) 2كانط ،إِمانويل  ،تأمالت في التربية ،ص.25
 ) 3دوركايم :التربية الَخالقية ،ص.19

 ) 4كانط ،إِمانويل  ،تأمالت في التربية ،ص.28
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أَمةا " دوركةةايم" وبالصةةدد نفسةةه يعةةارض فكةرة "كةةانط"؛ إِذ يبةةدأ اعت ارضةةه بسةؤال مميةةز جةةدا

يقةةول مسةةتفهما " :مةةا الةةذي يثبةةت لنةةا أَن الغايةةة مةةن الَخةةالق هةةو تحقيةةق الطبيعةةة ِ
اإلنس ةانية؛
ولماذا ال تكون مهمتها الوفاء بمصالح المجتمةع؟ أنسةتبدل مصةالح المجتمةع بمصةلحة الفةرد؟

ولكن باي حق نفعل ذلك؟"(.)1

ل ةةذلك ك ةةان " ل ةةدوركايم" إِجاب ةةة مغ ةةايرة ع ةةن تل ةةك الَس ةةئلة الت ةةي تق ةةول تق ةةول بأس ةةبقية

الَخالق الذاتية والفردية على أَخالق المجتمع ،ومةن ضةمنها فلسةفة " كةانط"؛ إِذ يجيةب علةى

الَسةةئلة بقولةةه " :الحةةق إِننةةا ال نسةةتطيع أَن نبنةةي أَساس ةا للخل ةق العملةةي علةةى هةةذه الفةةروض
الذاتيةةة ،وال نسةةتطيع بمقتضةةى هةةذه الصةةرو الجدليةةة الخالصةةة ان نةةنظم التربيةةة التةةي تحةةق
لبنائنا علينا"(.)2
ونسةةتنتج ِمم ةا سةةبق أَن التربيةةة الَخالقيةةة تقةةوم علةةى رو الجماعةةة ،والفةةرد فةةي فلسةةفة

(دوركةةايم) الَخالقيةةة والتربويةةة ال يتمتةةع بالحريةةة الكاملةةة؛ بةةل هةةو خاضةةع للعةةادات والقواعةةد
المجتمعيةة التةةي يخضةةع لهةةا المجتمةع الةةذي يعةةيش فيةةه .فةالَخالق الدوركايميةةة غايتهةةا ليسةةت

تحقيةةق الطبيعيةةة ِ
اإلنسةةانية فةةي ذات الفةةرد فقةةط؛ إِنمةةا تحقيةةق مصةةالح المجتمةةع الةةذي ينتمةةي
اليةه .وقةد بةين "دوركةايم" ذلةةك بقولةه" :مةن أَخةالق الشةةعوب المعروفةة وأولةى هةذه المالحظةةات

هةةي أَن الصةةفة الَخالقيةةة لةةم يسةةبق أَن انطبقةةت فةةي الواقةةع أَبةةدا علةةى فعةةل اقتصةةر موضةةوعه
على المصلحة الفردية ،أَو الكمال الفردي ،المفهوم على نحو أناني بحت"(.)3

"فةةدوركايم" وفةةي هةةذا الموضةةع يوجةةه نقةةدا لفك ةرة "كةةانط" السةةابقة بقولةةه " :لقةةد عرضةةنا الحةةل

الةةذي اقترحةةه كةةانط لهةةذه المشةةكلة التةةي أَحةةس بصةةعوبتها؛ بةةل كةةان أَول مةةن أَوضةةحها ،فهةةو
يةةؤمن بةةأن االسةةتقالل هةةو المبةةدأ الَساسةةي ل خةةالق ،فةةالواقع أَن عمةةل الَخةةالق ينحصةةر فةةي
تحقيةةق غايةةات عامةةة غيةةر شخصةةية ،مسةةتقلة عةةن الفةةرد وأَغ ارضةةه الخاصةةة ،علةةى أَن العقةةل

 ) 1دوركايم :التربية الخالقية ،ص .23
 ) 2المصدر نفسه ،ص.23

 ) 3دوركايم :إميل ،علم اجتماع وفلسفة ،ت حسن أنيس ،ط ،1مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة ،د ت،
ص.70
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يتجه بطبيعته ومن تلقاء ذاته نحةو العةام و ألةال شخصةي ،لَنةه واحةد لةدى جميةع النةاس؛ بةل

لدى كل الكائنات العاقلة"(.)1

وعنةةد د ارسةةة نظريةةة التربيةةة الَخالقيةةة لةةدى "كةةانط" ،القائلةةة" :إِذا أَردنةةا تأسةةيس الخلقيةةة

ينبغ ةةي تجن ةةب العق ةةاب ،فالخلقي ةةة ه ةةي أَم ةةر ف ةةي غاي ةةة القداس ةةة والس ةةمو بحي ةةث ينبغ ةةي أَن ال

نبخسها بهذه الصورة وأَن ال نضعها هي واالنضباط في نفس المرتبة"(.)2

ومةةن أَجةةل بنةةاء وتأسةةيس الخلقيةةة لةةدى الَطفةةال نالحةةظ أَنةه يةةدعو إِلةةى تجنةةب العقةةاب

ش ةريطة أَن يطيةةع المعلةةم وولةةي الَمةةر ،فةةإن انعةةدام الطاعةةة لةةدى الطفةةل يةةؤدي إِلةةى العقةةاب،
بحيةةث ال يكةةون العقةةاب بةةال موجةةب فةةي الحالةةة نفسةةها التةةي كانةةت مخالفتةةه بهةةا صةةادرة عةةن

سهو " .فكانط يقسم العقاب إِلى قسمين :

عقاب مادي يتمثةل بنةوعين مةن العقةاب أَمةا بةالرفض عةن تةوفير مةا يرغةب فيةه الطفةل؛ أَو

تطبيق الجزاء عليه.

وعقاب معنوي ،وهو عبارة عن تصادم الميول لدى الطفل في المعاملة ،وهةو عنةدما نشةعر

الطفل بالخزي  ،ونعاملةه ببةرود شةديد .فةِإن هةذا النةوع مةن العقةاب مةن أَفضةل الَنةواع؛ لَنهةا
تقةةدم العةةون للخلقيةةة .ولكةةن يحةةذرنا مةةن ِ
اإلف ة ارط فةةي اسةةتعمال العقوبةةات ب ةأَن نطبقهةةا بحةةذر،
حتى ال ينتج عنها استعداد إِال الخنوع(.)3

وعلى هذا الَساس فالجهد الَول في التربية الَخالقية هو تكوين الطبةع لةدى الَطفةال،

فالطبع يكون في القدرة على التصرف تبعا للمبادئ ،وهذه المبادئ مقسمة إِلى قسمين(:)4

الُول ف  :مبففادم المدرسففة ،والثانيففة :مبففادم اإل نسففانية ،وتعةةد هةةذه المبةةادئ ق ةوانين أَيض ةا،

لكنها قوانين ذاتية؛ إِذ يمتثل الطفل لهذه القوانين التي تنبع من فاهمة ِ
اإلنسان الخاصة(.)5

ويتطةةابق هةةذا ال ة أري مةةع فك ةرة " دوركةةايم" حينم ةا حةةاول بيةةان كيفيةةة بسةةط السةةلطة

الَخالقية وشةروطها علةى التالميةذ مةن المعلةم؛ إِذ بةين أَن هنةاك صةفات فرديةة يجةب توافرهةا
 ) 1دوركايم :التربية الخالقية  ،ص.109

 ) 2كانط ،إِمانويل  ،تأمالت في التربية ،ص.59
 ) 3المصدر نفسه ،ص.61

 ) 4ينظر :دوركايم :التربية الخالقية ،ص.150
 ) 5المصدر نفسه ،ص.59
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فةةي المعلةةم علةةى وجةةه الخصةةوص مثةةلِ :
اإلرادة ،وقةةوة العزيمةةة .وشةةروط ثانويةةة يشةةعر مةةن
ةعور بحقيقةةة السةةلطة ،فالسةةلطة هنةةا قةةوة معنويةةة ال يسةةتطيع
خاللهةةا المعلةةم وقبةةل كةةل شةةيء شة ا

المعلةةم أَن يبينهةةا إِال إِذا امتلكهةةا .وفةةي هةةذه الحالةةة يظهةةر" دوركةةايم" رفضةةه للعقةةاب فةةي بسةةط
السةةلطة حةةين يفةةرق بةةين الخةةوف مةةن العقةةاب واحت ةرام القةةانون لذاتةةه؛ إِذ يقةةول " :الخةةوف مةةن

العقاب شيء ،واحترام القاعدة شيء آخةر ،والعقةاب ال تكةون لةه صةفة أَخالقيةة؛ إِال إِذا اقتنةع
المةةذنب بةأَن العقةةاب الةةذي يوقةةع عليةةه عةةادال؛ وهةةذا يتضةةمن فةةي الواقةةع االقتنةةاع بةةأن السةةلطة
التةةي توقةةع العقوبةةة سةةلطة شةةرعية عادلةةة ،وعلةةى ذلةةك فةةالمعلم يجةةب اال يسةةتمد سةةلطته مةةن

الخارج ،أَي من الخوف الذي يثيره في النفوس من فكةرة العقةاب؛ بةل يسةتمدها مةن شخصةيته
والسلطة الحقيقية ال تأتيه اال من داخلية نفسه"(.)1

وهذا دليل واضح وصريح لرفض فكرة العقاب في ترسةيخ التربيةة الَخالقيةة فةي نفةوس

التالميةةذ؛ بةةل تكةةون مسةةتمدة مةةن شخصةةية االسةةتاذ التةةي تكةةون نابعةةة مةةن داخةةل نفسةةه ،وهةةذه
الفكرة مشابهة تماما لفكرة كانط السابقة والقائلة إن السلطة نابعة من الذات الفاهمة.
وأَما فةي مسةألة التربيةة الجنسةية كةان لكالهمةا آراء فيهةا ،أَمةا " كةانط" يةرى أَنةه بعةدما

يبلةةا الفةةرد سةةن المراهقةةة ،وتسةةدل الطبيعةةة سةةتار الس ةرية؛ إِذ يةةأتي فةةي المقةةام الَول اخةةتالف

الجنسةةين ،وتظهةةر الحاجةةات الحيوانيةةة فةةي ِ
اإلنسةةان ،علةةى الةةرغم مةةن أَن الطبيعةةة سةةعت إِلةةى
ربةةط هةةذه الحاجةةات بكةةل نةةوع ممكةةن مةةن الخلقيةةة ،حينهةةا يتبةةادر بعةةض الَسةةئلة إِلةةى أَذهةةان

الَطفال البالغين سن المراهقة يطرحونها على الكبار ،هنةا يةدعو أَن تأخةذ هةذه الَسةئلة علةى
محمل الجد و ِ
اإلجابة عليها بأجوبة عقالنية ال كما فعلته التربية السابقة وما تحمله مةن زجةر

او تهكةةم؛ لَن هةةذه الغ ارئةةز يكةون نموهةةا بشةةكل آلةةي فمةةن المسةةتحيل إِبقةةاء الم ارهةةق فةةي جهةةل
وما يقترن فيه من براءة (.)2

وهن ةةا ي ةةدعو " ك ةةانط" إِل ةةى معالج ةةة أَعة ةراض ه ةةذه الحال ةةة وتخفيفيه ةةا بتوجي ةةه بع ةةض

النصةةائح و ِ
اإلرشةةادات يمكةةن للم ارهةةق اتباعهةةا؛ إِذ إِنهةةا تبةةدأ فةةي سةةن الثالةةث عشةةر أَو الرابعةةة

 ) 1المصدر نفسه ،ص.149

 ) 2ينظر :كانط ،إِمانويل  ،تأمالت في التربية ،ص.78
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ِ
الطبيعةة ومةن
عشر ،وفي هذا السن يكون المراهق قد تكونت لديه ملكةة الحكةم الةذي أَعةدتها

أَبرز هذه النصائح و ِ
اإلرشادات(:)1

أ) ال شةةيء يضةةعف ِ
اإلنسةةان وجسةةمه أَكثةةر مةةن المتعةةة الموجهةةة إِلةةى الةةذات ،والمناقضةةة تمام ةا
لطبيعة ِ
اإلنسان ،لذلك يجب أَن ال نخفي هذا للطفل ،ونصور له كل ما يثير االشمئزاز .

ب) ينبغي استبعاد الدوافع التي تقود إِلى ذلك ،بنشاطات تشغله ،وعدم تخصيص وقت أَكثةر مةن
الالزم للفراش والنوم ،ويمارس للياقة واالحترام للجنس اآلخر .
ت) طرد الَفكار والنشاطات الجنسية من المخيلة فهي تنخر القوة الحيوية.

اإلنسةانية تجةاه اآلخةرين ،ثةم المشةاعر ِ
ث) يجب تنميةة المشةاعر ِ
اإلنسةانية ،فةإن فةي نفوسةنا شةيئا
يجعلنا نعير عناية لذواتنا .

ج) ينبغي تعليمهم ضرورة تقدير كل متعة توفرها ملذات الحياة ،وبةذلك يمحةي الخةوف الطفةولي
من الموت.
) ضرورة تعليمهم محاسبة النفس كل يوم ،حتى يستطيعوا في آخر حياتهم تقدير قيمتها.
وأَما فيما يخةص آراء "دوركةايم" فةي التربيةة الجنسةية فنجةده يطةر سةؤاال  :لمةاذا يعةد
الزهد وكبح الشهوات واجبا؟ وكيةف يمكةن كشةف أَسةباب هةذا الواجةب علةى الشةباب وِاقنةاعهم
بهةةذا الواجةةب؟ يجيةةب "دوركةةايم" علةةى هةةذا الس ةؤال ب ةأَن االعت ةراف بوجةةود عالقةةات ح ةرة فةةي

المجتمةع يةةؤدي إِلةى خلةةق مشةكالت أَخالقيةةة ،وفيزيقيةةة ،مثةل الةوالدات غيةر الشةةرعية ،وكةةذلك

االضةطرابات السةرية ،وهنةا نجةةده يعةالج الموضةوع بحةل جةةذري؛ إِذ يقتةر موضةوع (الةةزواج)
فةةالزواج هةةو المةةنظم المجتمعةةي الثابةةت ،الةذي مةةن خاللةةه يكةةون المجتمةةع منةةتظم فةةي عالقاتةةه

السة ةرية؛ إِذ يؤك ة ةد علة ةةى إِقنة ةةاع الشة ةةباب ب ة ةأَن الة ةةزواج هة ةةو الوضة ةةع القة ةةانوني الصةةةحيح ،وأَن
العالقات غير الشرعية هي أَمر غير أَخالقي ،وضار في الوقت نفسه.

 ) 1المصدر نفسه ،ص.81_80
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ولةةذلك يةةدعو إِلةةى عةةدم تبسةةيط التربيةةة الجنسةةية عنةةد تعليمه ةا للشةةباب حتةةى ال تكةةون

مشةةوهة ،إِذ تحمةةل فةةي طياتهةةا تةةداعيات أَخالقيةةة إِذا تةةم تعليمهةةا علةةى أَنهةةا مجةةرد مظهةةر مةةن
مظاهر الوظيفة البيولوجية(.)1

ةر بالفيلسةةوف " كةةانط" فةةي مسةةألة التربيةةة الجنسةةية
ويتضةةح لنةةا أَن "دوركةةايم" تةةأثر كثية ا

والس ةةيما ف ةةي فكة ةرة ش ةةعوره بة ةأَن هن ةةاك ش ةةيئا م ةةا ف ةةي االتص ةةال الجنس ةةي يس ةةيء إِل ةةى الش ةةعور
الَخالقي في قوله( :يعمل الفرد بوصفه أَداة إلسعاد فةرد آخةر ،وهةذا مةا يتعةارض مةع ك ارمةة
ِ
اإلنس ةةان ) ،لك ةةن (دورك ةةايم) يعتق ةةد ان القل ةةق ال ةةذي يس ةةببه ه ةةذا الفع ةةل غي ةةر الش ةةرعي أَكث ةةر

عموميةةة وأَعمةةق ،وهةةو الشةةعور الةةذي هةةو أَسةةاس أَخالقنةةا وهةةو االحتةرام الةةذي يلهمةةه ِ
اإلنسةةان

في ِ
اإلنسان(.)2

ثانيا :مكانة الدين في التربية عند كانط ودوركايم:
ً
بما أَن الدين يعد موضوعا أَساسيا من مواضيع الفلسفة العامةة ،فهةو كةذلك فلسةفة

التربي ةةة ،إِذ ال يمك ةةن االس ةةتغناء عن ةةه فة ةي ه ةةذا المج ةةال؛ لَنة ةه ي ةةدخل ف ةةي جمي ةةع المج ةةاالت
الحياتية ،والفكرية ،لإلنسان ومنها التربية ،ولو تتبعنا أَبةرز الَفكةار الدينيةة عنةد كةل الفالسةفة
نجدهم متفقين على طر فكرة الةدين ،لكةنهم مختلفةين فةي طريقةة التةدين .وهةذا الحةال ينطبةق

عل ةةى ك ةةل م ةةن " ك ةةانط" و" دورك ةةايم"  .فال ةةدين عنص ةةر أَساس ةةي ض ةةمن أَفك ةةارهم ونظري ةةاتهم

التربوية.

إذ يعتق ةةد " ك ةةانط" أَن تربي ةةة الَطف ةةال له ةةا ص ةةلة وثيق ةةة وعالق ةةة مترابط ةةة مةةع ال ةةدين

ولةةذلك نجةةده وفةةي بدايةةة بحثةةه فةةي هةةذا المضةةمار يطةةر سةؤاال فةةي غايةةة الَهميةة؛ إِذ يؤسةةس

Émile DURKHEIM (1911): «Débat sur l’éducation sexuelle»Extrait du ) 1
Bulletin de la Société française de philosophie,1911, 11, pp. 33 à 47.
Texte, reproduit in Émile Durkheim. Textes. 2. Religion, morale, anomie
(pp. 241 à 251). Paris: Les Éditions de Minuit, 1975, 508 pages.
 Collection: Le sens communf,hsبواسطة زمام ،نور الدين  ،قراءة في مقال دوركهايم ،نقاش
حول التربية الجنسية ،مخبر المسألة التربوية في الجزائر في ظل التحديات الراهنة،2018 ،
https://www.academia.edu/33369217
2 Philosophie française, 11, 1911, p. 33-47 reproduit dans Emile Durkheim,
transcriptions. 2. Religion, étiquette, perversion, p. 241-251. Paris: Éditions de
Minuit, 1975, 508 p.10.
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عليه فكرة مكانة الدين في التربية بقولةه " :مةا إِذا كةان باإلمكةان تلقةين الَطفةال مفةاهيم دينيةة

منذ سن مبكر؟"(.)1

ويعد هذا السؤال من أَبرز الَسئلة البيداغوجية التي طرحها "كانط" ،التي طرحهةا قبلةه

(جان جاك روسو) ويسةتفهم مةن خاللةه عةن مةدى إِمكانيةة تلقةين المبةادئ الالهوتيةة ل طفةال

الذين لم يتعرفوا بعد على انفسهم والعالم؟ كيف للطفل الةذي لةم يعةرف بعةد واجبةه تجةاه نفسةه
أَن يفهم ويعرف واجبه تجاه الرب؟(.)2

في صدد ِ
اإلجابة عن الَسئلة السةابقة يعةرف (كةانط) الةدين بأَنةه " :هةو القةانون الةذي

يوجةةد فينةةا ،علةةى اعتبةةار أَن ةه يسةةتمد سةةلطته علينةةا مةةن مشةةروع وقةةاض :فهةةو أَخةةالق مطبقةةة
على معرفة اهلل .فلو لم يكن الدين مرتبطا بالخلقية لكان بحثا عن الحظوة فحسب"(.)3

إذ يعتقد أَننا لو نتأمل إِذا مةا صةادفنا أَطفةاال لةم يشةهدوا أَي عبةادة للكةائن العلةى (اهلل) ولةم

يسةةمعوا بةةه مةةن أَبةةدا فِإن ةه سةةيكون مةةن الطبيعةةي والض ةروري أَن نجةةذب انتبةةاههم إِلةةى غايةةات

ِ
اإلنسان ،وطموحاته في تحقيقها ،وفي هذه الحالة وجب علينةا تنميةة ملكةة الحكةم لةديهم ،مةن
خةةالل تعلةةيمهم م ةةا فةةي الطبيعةةة م ةةن نظةةام ،وجمةةال ،وعل ةةم  ،ودقةةة فةةي نظة ةام الكةةون .فتل ةةك

الَشياء هي مقدمات تمهد لهم الَساس إلدراك مفهوم (اهلل)(.)4

لكةةن الةرأي الةةذي طرحةةه " كةةانط" بشةةأن عالقةةة الةةدين بالتربيةةة ال يتوافةةق مةةع مةةا يةراه

"دوركةةايم" ويةةدعو إليةةه أي إِن ةه ال يةةؤمن بوجةةود اإللةةه او الكةةائن االسةةمى ،وِان ةه عةةد المجتمةةع
هةو (اهلل) ،وأَيضةا فهةو ينكةةر أثةر الةدين فةةي التربيةة ،ويسةعى إِلةى تأسةةيس تربيةة دنيويةة عقليةةة

خالص ةة بعيةةدة عةةن التعةةاليم الدينيةةة والَديةةان المنزلةةة؛ إِذ يقةةول " :لقةةد اسةةتقر عزمنةةا علةةى أَن
تكةةون التربيةةة الخلقيةةة التةةي نلقنهةةا لبنائنةةا فةةي المةةدارس ذات صةةبغة دنيويةةة محضةةة ،ونعنةةي

بذلك التربية التي ال تسةتند إِلةى المبةادئ التةي تقةوم عليهةا الةديانات المنزلةة ،إِنمةا ترتكةز علةى

أَفكار ومبادئ يبررها العقل وحده؛ أَي إِنها في كلمة تربية عقلية خالصة"(.)5
 ) 1كانط ،إِمانويل ،تامالت في التربية ،ص.74
 ) 2المصدر نفسه ،ص.74

 ) 3كانط ،إِمانويل ،تامالت في التربية ،ص.75

 ) 4ينظر :بدوي ،عبدالرحمن ،قلسفة الدين والتربية عند كنت ،ص.157
 ) 5دوركايم ،إميل ،التربية االخالقية ،ص.5
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وبما أَن "كانط" يدعو إِلى تجنب تلقةين الَطفةال مفةاهيم دينيةة فةي وقةت مبكةر فةي

حياتهم ،وذلك حرصةا علةى أَن ال تتسةرب فكةرة اللوهيةة إِلةى مخيلةتهم ،فتنشةأ فةيهم الالمبةاالة
تجاه اآللهة ،وأَفكةار أخةرى غيةر معقولةة ،مثةل الخةوف مةن القةدرة ِ
اإللهيةة .وكةذلك أَن السةبيل

الصحيح يجب أَن يكون التعليم مالئم للطبيعةة؛ مةن أَجةل أَن يكةون الطفةل قةاد ار علةى تكةوين
مفهوم ةا مجةةردا للواجةةب ،ولضةةروب ِ
اإلل ةزام ويةةتعلم التصةةرف الحسةةن ،مةةن التصةةرف القبةةيح،
فالطفل من خالل ذلك سوف يدرك أَن هناك قانونا يسةمى قةانون الواجةب ،وعليةه أَن يخضةع
لهةةذا القةةانون وال ينقةةاد خلةةف الشةةعور بالرفةةاه للمنفعةةة؛ بةةل لشةةيء كلةةي غيةةر خاضةةع لنةةزوات

البشر(.)1

ومن أَجل تكوين لدى الَطفال فكرة صحيحة لدى الَطفال عن (اهلل) فهةو يةربط فكةرة

اهلل بفكةةرة الطبيعةةة اوال ،وفك ةرة البةةوة ثانيةةا ،وذلةةك مةةن خةةالل الةةنص التةةالي " :يجةةب أَوال أَن
ينسةةب كةةل شةةيء إِلةةى الطبيعةةة ،ثةةم أَن تنسةةب هةةذه الَخي ةرة إِلةةى اهلل ،فنبةةين مةةثال فةةي المقةةام

الَول كيةةف أَن كةةل شةةيء معةةد مةةن أَجةةل المحافظةةة علةةى الَنةواع وتوازنهةةا ولكةةن؛ فةةي الوقةةت
نفسةةه أَيض ةا علةةى نحةةو أَبعةةد ،مةةن أَجةةل ِ
اإلنسةةان بحيةةث يسةةتطيع أَن يص ةير سةةعيدا ،وتكةةون

أَفضل طريقة لتوضيح مفهوم ِ
اإلله هي المماثلة بالَب الذي نعيش تحت حمايته"(.)2

بينما "دوركايم" ينتقد تلك المجتمعات والشعوب البدائية وكذلك والَفكار التي تؤسةس التربيةة

على أسس دينية؛ إِذ تكون الواجبات في تلك الشعوب قائمة ليس على تعلةيم الطفةل عالقتةه

بغي ةره مةةن النةةاس؛ إِنمةةا تعلمةةه واجباتةةه تجةةاه اآللهةةة ،مةةن خةةالل تعليمةةه الشةةعائر المفروضةةة،
وكيفيةةة تأديتهةةا ،وِال ةزامهم بالوفةةاء بحةةق اآللهةةة ،والتضةةحية بةةالنفس إِذا لةةزم الَمةةر ،أَم ةا فيمةةا

يخةةص الخلةةق ِ
اإلنس ةاني فالطفةةل ال يتلقةةى إِال شةةيء بسةةيط مةةن المبةةادئ التةةي إِذا انتهكهةةا ال

ةير؛ لَنهةةا ليسةةت مةةن صةةميم الَخةةالق ،فتربيةةة المجتمعةةات السةةابقة كانةةت
يلقةةى إِال عقاب ةا يسة ا
ذات صبغة دينية خالصة ،لذلك يعتقد أَن المعلومات الدينيةة التةي تصةلح وحةدها؛ لَن تكةون

أَساسا للتربية تضع نصب عينها وقبل كل شيء تعليم ِ
اإلنسان ما يجب عمله نحو الكائنةات
المقدس ةةة ،ال تص ةةلح أَن تك ةةون تربي ةةة ف ةةي الوق ةةت الحاض ةةر؛ لَن الَوض ةةاع تغي ةةرت وتع ةةددت
 ) 1ينظر :كانط ،إِمانويل ،تامالت في التربية ،ص.75
 ) 2المصدر نفسه ،ص.75
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اإلنسانية ،في حين أَن بعض الواجبةات الخةرى التةي ال تتصةل بةالمحيط ِ
الواجبات ِ
اإلنسةاني
بدأت تضمحل وتنتهي(.)1

وكذلك يسعى إِلى اكتشاف الرموز العقلية ل َفكار الدينية التي دائما ما تجةر ركابهةا

إِلةى أَبةرز الَفكةار الَخالقيةة ،وذلةك مةن خةالل إِخضةاع التربيةة ،والَخةالق إِلةى العقةل ،الةةذي

سةوف يةؤدي إِلةةى تجريةد الحقيقةةة الَخالقيةة مةةن كةل مةةا هةو دينةةي ،وهةذا الشةةيء سةوف يةةؤدي

إِلى تجريد الَخالق من بعض عناصرها الذاتية(.)2

أَما من أَجل تلقةين المفةاهيم الدينيةة داخةل نفةوس الَطفةال يشةدد "كةانط" علةى تنميةة

القةةانون (الضةةمير) الةةذي يحملةةه الطفةةل فةةي ذاتةةه ،ف ِ
اإلنسةةان يحتقةةر ذاتةةه عنةةدما يكةةون فاسةةدا،

حيث إِن هذا االحتقار ليس فقط؛ لَن اهلل حةرم الشةر ونهةى عنةه؛ إِنمةا هةو قةائم فةي ِ
اإلنسةان

نفسه ،فالضمير عندما يسةتيقظ يةتعلم ِ
اإلنسةان أَن يةرى حسةن تصةرفه قةاد ار علةى جعلةه خليقةا
بالس ةةعادة ،فالق ةةانون ِ
اإلله ةةي ينبغ ةةي أَن يتجلة ةى ف ةةي ذات الف ةةرد بوص ةةفه قانونة ةا طبيعية ةا غي ةةر
اعتباطي ،ومن هذا المنظور يكون فهم الدين من منظور خلقي كامل ،وذلك من خالل ربةط

الدين بالضمير الخلقي(.)3

وعلى الةرغم مةن ارتبةاط الةدين بةالخالق فةي فلسةفة التربيةة عنةد (كةانط)؛ لكنةه يجعةل

منهمةةا ميةةدانين منفصةةلين ،أي أَن يكةةون التعلةةيم فيهمةةا يسةةير بشةةكل منفصةةل انفصةةاال تام ةا؛
لكةةن يجةةب أَن يسةةبق تعلةةيم الَخةةالق تعلةةيم الةةدين ،وقةةد بةةين ذلةةك بقول ةه " :نبغةةي أَن ال نبةةدأ
بةةالالهوت ،فالةةدين الةةذي ال ينبنةةي إِال علةةى الالهةةوت ال يمكةةن أَبةةدا أَن ينطةةوي علةةى جانةةب

أَخالقي ،فلن نجد فيه من جهة سوى الخوف ،ومن جهة أخةرى سةوى مشةاريع ونوايةا توجههةا
فكرة الثواب ،وال ينتج عن ذلك إِال مجموعة مةن الشةعائر تتسةم بةالتطير .فيجةب إِذا أَن تكةون

الخلقية هي الولى ،وأَن يتبعها الالهوت ،وهذا ما نسميه دينا"(.)4

وعةن كيفيةةة تلقةين الَطفةةال المفةةاهيم الدينيةة ينتقةةد "كةانط" التربيةةة الدينيةةة التةي كانةةت تسةةود

فةةي عص ةره ،التةةي كانةةت قائمةةة علةةى التحفةةيظ ،والتلقةةين ،مةةن خةةالل تلقةةين الَطفةةال مبةةادئ
 ) 1دوركايم ،إميل ،التربية االخالقية ،ص.8

 ) 2دوركايم ،إميل ،التربية االخالقية ،ص.11

 ) 3ينظر :كانط ،إِمانويل ،تامالت في التربية ،ص .76
 ) 4المصدر نفسه ،ص.76
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الَخةةالق والةةدين ،علةةى نمةةط مةةن المكافةةأة والتةةوبيخ .فعلةةى سةةبيل المثةةال ينهةةى عةةن معاقبةةة
الطفل الكاذب؛ إِن ما يتعامل باحتقار وتهديد بعدم تصديقه في المسةتقبل ،فالعقةاب حةين يفعةل
الشر ،والمكافئة حين يفعةل الخيةر ،ال تجةدي نفعةا ،فهةو حينهةا يفعةل الخيةر ال لجةل الخيةر؛

إِنمةا آلجةل المكافةةأة والمعاملةة الحسةةنة .وحينمةا يةدخل إِلةةى معتةرك الحيةةاة يجةد أَن المةةور ال
تسةةير علةةى النحةةو السةةابق ،وفةةي هةةذه الحالةةة سيص ةير إِنسةةانا ال يةةرى إِال كيةةف يشةةق بنجةةا

طريقة ةه بغ ةةض النظ ةةر عم ةةا اذا ك ةةان طريق ةةا حس ةةنا ،او غي ةةر حس ةةن؛ ب ةةل حسة ةبما يج ةةده اكث ةةر

نفعا(.)1

وكةةذلك يشةةدد علةةى تلقةةين المفةةاهيم الدينيةةة ل طفةةال الةةذين ال يعرفونهةةا ،ش ةريطة أَن

يكون هذه سالبة أَكثر ما تكةون موجبةة؛ لَنةه يةرى أَن الةدين ال يصةلح أَن يكةون فكةرة سةخيفة
عن التقوى ،يحمل على الَطفال تةالوة بعةض العبةارات تةالوة آليةة فالطريقةة الحةق فةي عبةادة

اهلل " تقوم على العمل وفق إِرادته ،وهذا ما ينبغي تدريسه ل طفال" (.)2

هذه إِشارة إِلى أَن يتعلم الَطفال ِ
اإلحسةاس بةاالحترام تجةاه (اهلل) بصةفته رب العةالم

بأَسره ،وحامي البشر ،والقاضي الذي يحكم في شؤونهم(.)3

" فكانط" يدعو إِلى تعليم الَطفال مفهومي (اهلل) و(الواجب) معا فةي آن واحةد ،ذلةك

مةن أَجةل أَن يةدرك الَطفةال عنايةة اهلل فةي مخلوقاتةةه وحمايتةه مةن النةزع ،والقسةوة ،فيكفةوا فةةي
ذلةك عةن تعةذيب الحيوانةات والطيةور ،والحشةرات ،وكةذلك تعلةيم الشةباب مةن اكتشةاف مةا هةةو

خير ،وما هو شر(.)4

أَم ةا دوركةةايم :فينتقةةد الَفكةةار السةةابقة التةةي ذكرهةةا "كةةانط" وقةةد جةةاء بأفكةةار مغةةايرة لهةةا

تماما؛ إِذ كان يدعو إِلى انتةزاع الَفكةار الدينيةة مةن المبةادئ االخالقيةة ،التةي تعلةم ل طفةال،
ونقةةد الفك ةرة التةةي فسةةرت علةةى أَن قدسةةية الَخةةالق مرتبطةةة بقدسةةية الةةدين ،فهةةو ي ةربط الحيةةاة

الديني ةةة بحقيق ةةة تجريبي ةةة خالص ةةة ته ةةيء تفس ةةي ار مقنع ةةا إِل ةةى أَن فكة ةرة ِ
اإلل ةةه الت ةةي تلج ةةأ إِليه ةةا
الشةةعوب قةةديما مةةا هةةي إِال تعبي ة ار رمزيةةا عةةن الحقيقةةة لةةذلك يقةةول " :إِذا لةةم نعةةن حةةين نضةةع
 ) 1ينظر :كانط ،إِمانويل ،تامالت في التربية ،ص.59
 ) 2المصدر نفسه ،ص.77

 ) 3المصدر نفسه  ،ص.77
 ) 4المصدر نفسه ،ص.78
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برنامجا عقليا للتربية بإبراز الطابع المقدس في الَخالق وِاشةعار الطفةل بةه فةي صةورة عقليةة
فِإن الَخالق التي نلقنها له تصبح عارية من جاللها الطبيعي"(.)1
ويدعو "دوركايم" :إِلى عدم االكتفاء بتلقةين الَطفةال الَفكةار الَخالقيةة الشةائعة فقةط

التي تعيش عليها ِ
اإلنسانية؛ بل يدعو علةى أَن " نسةتعيض عةن مصةدر الةوحي القةديم الةذي
لةةم يعةةد يبع ةث فةةي القلةةوب إِال صةةدى ضةةعيفا خافت ةا بمصةةدر آخةةر؛ وأَن نكشةةف بةةين انقةةاض

النظام البائد عن القوى الَخالقية التي كانت تختبئ في أَشكال تحجةب عةن أَنظارنةا طبيعتهةا
الحقيقي ةةة حت ةةى يتس ةةنى لن ةةا أَن ن اره ةةا عل ةةى حقيقته ةةا ،وأَن نع ةةرف مق ةةدار مالءمته ةةا لظروفن ةةا

الحاضرة؛ إِذ إِنها ال يجب أَن تظل جامةدة بةدون تطةور"

()2

فهةو يؤكةد علةى الَخةذ بالحسةبان

التغيرات التةي تطة أر علةى التربيةة الَخالقيةة الخاضةعة لنظةام العقةل ،فةالَمر سةوف يكةون فةي
غايةة الصةةعوبة ،ويجةةب أَن ال يدهشةةنا هةةذا الشةةيء أَو يثةةبط مةةن عزائمنةةا ،بةةل يجةةب أَن يكةةون

حافز على تحقيق ما هو أَعظم ،وهذه دعوة يدعوها مواجهة الصةعوبات التةي تقابلنةا فةي
ا
هذا

ةر
تأسةةيس تلةةك التربيةةة الَخالقيةةة القائمةةة علةةى العقةةل ،فةِإن الصةةعوبات سةةوف تكةةون أَشةةد خطة ا
علينا إِذا حاولنا أَن نخفيها عن أَنفسنا وأَن نتفاداها تفاديا ال يقوم على أَساس(.)3

 ) 1ينظر :دوركايم ،إميل ،التربية االخالقية ،ص.12

 ) 2ينظر :دوركايم ،إميل ،التربية االخالقية ،ص.15
 ) 3المصدر نفسه ،ص.16
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الخاتمة:

خير وفي نهاية دراستنا اعتقد أَني حاولت تحليةل ومقارنةة آراء وأَفكةار وآراء "كةانط"
وأ ا

و"دوركايم" في فلسفة التربية ،التةي سةعى إِليهةا كةل منهمةا خةالل مسةيرته الفلسةفية الطويلةة،
وبناء على ما تم عرضه وتحليله في دراستنا المقارنة نتوصل إِلى:

 )1اتفق الفيلسوفان على أَن التربيةة الَخالقيةة قائمةة علةى التفكيةر العقلةي؛ إذ كانةا يشةددان
على ضرورة تعليم الطفل كيفية التفكير وبيان أَهميته.

 )2يتفقان على أَن التربية الَخالقية ال بد أَن تبدأ مةع مرحلةة الطفولةة الثانيةة ،وهةي مرحلةة

انتقال الطفل من بيئة السرة إِلى بيئةة المدرسةة ،وأَن تكةون التربيةة فةي المةدارس العموميةة؛
لَن التربيةةة العموميةةة الكاملةةة تجمةع بةةين شةةيئين التعلةةيم والثقافةةة الَخالقيةةة ،وغايتهةةا تحقيةةق
تربية سليمة خاصة.

 )3يشةةدد كةةال الفيلسةةوفين علةةى تجنةةب العقةةاب فةةي التربيةةة الَخالقيةةة ،لَن " كةةانط" يةةرى أَن
العقةةاب ينتمةةى إِلةةى مفهةةوم االنضةةباط ،وأَم ةا التربيةةة الَخالقيةةة قائمةةة علةةى قواعةةد أَخالقيةةة
خ ةةارج مفه ةةوم االنض ةةباط ،أَمة ةا "دورك ةةايم" فه ةةو ال يع ةةد العق ةةاب ص ةةفة أَخالقي ةةة إِال إِذا ك ةةان

العقةةاب الةةذي يوجةةه للمةةذنب عةةادال؛ ولةةذلك يتفقةةان أَن المبةةادئ الَخالقيةةة نابعةةة مةةن ذات

الشخص.

 )4كالهما طر المشكلة الجنسية في الَخالق ،وكالهمةا اتفةق علةى أَن االتصةال الجنسةي
غيةةر أَخالقةةي يسةةيء إِلةةى الشةةعور الَخالقةةي ،وهةةذا مةةا يتعةةارض مةةع ك ارمةةة ِ
اإلنسةةان .وكةةل
منهما قدم حلول أَخالقية لهةذه المشةكلة؛ لكنهةا حلةول اختلفةت عةن بعضةها" ،فكةانط" اكتفةى

بتوجيةةه النصةةح و ِ
اإلرشةةاد وتقةةديم بعةةض االقت ارحةةات ،أَمةا "دوركةةايم" فكةةان يةةدعو إِلةةى الةةزواج
بوصفه الحل القانوني والَخالقي الصحيح.

 )5يتفةةق كةةال الفيلسةةوفين علةةى أَن الةةدين ال يةةأتي فةةي المرتبةةة االولةةى فةةي التربيةةة؛ إِذ يةةرى

"كةةانط" أَن الةةدين ضةةروري فةةي التربيةةة؛ لكةةن الَخةةالق تسةةبقه فةةي الَهميةةة؛ أَي يشةةدد علةةى
بناء قةانون الضةمير فةي نفةس الطفةل قبةل معرفتةه شةيء عةن فكةرة اهلل ،أَمةا "دوركةايم" يلغةي
دور الدين في التربية أَصال ،ويسعى إِلى تأسيس نظام تربوي علماني.

 )6يختلةةف كةةال الفيلسةةوفين فةةي تحديةةد طبيعةةة الَنظمةةة التربويةةة "كةةانط" يةةدعو إِلةةى نظةةام
تربةةوي اس ةةتاتيكي ،كةةوني وش ةةامل علةةى ك ةةل المجتمعةةات ،غي ةةر خاضةةع لمفه ةةومي الزمةةان،
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والمكان ،كما يعد الفرد أَساسا للمنظومة التربويةة؛ أَمةا الرؤيةة الدوركايميةة ل َنظمةة التربويةة
فهةةي رؤيةةة مختلفةةة متباينةةة؛ إِذ ت ارهةةا أَنظمةةة مختلفةةة ديناميكيةةة غيةةر ثابتةةة ،وتشةةدد علةةى ان

تجعل من الفرد عنص ار فعاال في المجتمع ،ويربى حسب العادات والمعتقدات التةي يخضةع
لها المجتمع ،أَي إِنه يعد المجتمع هو أَساس المنظومة التربويةة ،والفةرد عبةارة عةن مجتمةع
مصغر يشابه تلك المنظومة.

 )7يختلفان فةي تحديةد نةوع البيةداغوجيا ،فةي الوقةت الةذي يعةدها "كةانط" فةن سياسةة البشةر،
"دوركةةايم" ال يعةةدها فنةةا؛ لَن الفةةن حسةةب رؤيتةةه يكةةون قائم ةا علةةى العةةادات والممارسةةات،

وكذلك ليست علما؛ لَن العلم قائما علةى النظريةات ،والبيةداغوجيا ال تقةوم علةى النظريةات؛

ل ةةذلك يع ةةدها ضة ةربا م ةةن التفكي ةةر تعتم ةةد عل ةةى الحق ةةائق المدعوم ةةة ممة ةن يمارس ةةون التعل ةةيم.
فالبيةةداغوجيا عنةةد "كةةانط" مرتبطةةة بتربيةةة الفةةرد وتسةهم فةةي تنميةةة اسةةتعداداته الطبيعيةةة ،مةةن

خالل جانبين جانب سلبي يمثل( :الضةبط والتلقةين واالنضةباط واالمتثةال للمبةادئ والقةوانين

بش ةةكل آل ةةي ومباش ةةر) ،وجان ةةب إِيج ةةابي يمثة ةل( :الَخ ةةالق والتعل ةةيم)؛ أَمة ةا "دورك ةةايم" فيح ةةدد

هةةدفها بتكةةوين الفةةرد تكوين ةا اجتماعي ةا بحيةةث يكةةون خاضةةعا لسةةاليب وممارسةةات المجتمةةع

الذي ينتمي إِليه.

" )8ك ةةانط" و"دورك ةةايم" يختلف ةةان ف ةةي طبيع ةةة التربي ةةة الَخالقي ةةة وأسس ةةها ،فك ةةل واح ةةد م ةةنهم
يرجعهةةا إِلةةى نظريتةةه الفلسةةفية ،فالتربيةةة الَخالقيةةة عنةةد "كةةانط" هةةي تربيةةة مرتبطةةة بالةةذات

ِ
ةر فةاعال
اإلنسانية ،غايتها تحيق حرية الفرد وتمنية ذاته الفردية من أَجةل أَن يكةون كائنةا ح ا
فةةي المجتمةةع ،أَم ةا "دوركةةايم" يةةرى أَن التربيةةة الَخالقيةةة هةةي ذات أسةةس اجتماعيةةة غايتهةةا

تحقي ةةق مص ةةالح المجتم ةةع ال ةةذي ينتم ةةي إِلي ةةه ،والف ةةرد ال يتمت ةةع بالحري ةةة الكامل ةةة؛ إِذ يك ةةون

خاضعا للعادات والقواعد المجتمعية التي يخضع لها المجتمع الذي يعيش فيه.
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Abstract

Education and pedagogy are of great importance in postRenaissance philosophy especially the educational philosophy of
(kant) and (Durkheim) because of their great influence in raising the
scientific and cultural level of western societies, as education is a
basic pillar in their thought .the philosoical thought of both of them,
as it doesn’t depart from morals religion, as it accompanies man
from birth to death despite the great difference in the philosophy
and education of each of them. However, there is some
compatibility between the visions , as each of them dealt with in his
own way the most important educational problems of goals and
objectives in the era that he lives in it in order to achieve happiness
for the individual and society on the moral and religious level.
Key words : Kant, Durkayim, Philosophy of Education,
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