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"يحىو  يىوي"الخىحه الديملساطي للتربيت  في ظل الخجديد الفلظفي عند 

   زاض شهس شا     ،حامعت .للباحثت  جيرض حبيبت                   إشساف  أ"ي

ي-يي2-يوهساو

:يملدمت

ٌّذ البدث في اإلاُذان التربىي ؤمشا ملحا خاـت في ٌل الخٕحراث الهامت 

التي ٌؽهذها الّالم في مخخلٚ اإلاجاالث الّلمُت والاٜخفادًت والاحخماُِت 

رل٤ ألن التربُت حّخبرمً ؤهم الّىامل التي جالمغ حىهش الىبُّت .والعُاظُت

ؤلاوعاهُت، خُث حععى حاهذة  لدؽ٢ُل هزه الىبُّت وجىمُتها وجىحيهها في 

ٞ الىٍام الّام للمجخمْ الزي  الاججاه العلُم، لخمغ مخخلٚ حىاهبها، ٘و

ؽٗش ِليها ي. ًاوشها َو

واإلاجخمّاث الذًمٝشاوُت  حّذمً ؤهم اإلاجخمّاث التي جىلي ؤهمُت ٠بحرة 

الخه،  وبِادة . للىٍام التربىي  بالبدث ًِ ؤظباب ٘ؽله والععي اإلاعخمش إـل

لعٙت  ٞ ؤظغ ومّاًحر جدىاظب ٘و ت ِامت، ٘و الىٍش في بُذأىحُت الّملُت التربٍى

ش اإلاجخمْ . اإلاجخمْ الذًمٝشاوي، وجدترم ُٜمه العُاظُت الّلُا التي خذدث لخىٍى

. ألن ال٢ٙش التربىي في ِالٜت وجٙاِل معخمش مْ وبُّت الٍشوٗ التي ؤوحذجه

٣ي خحر مّبر ًِ جل٤ اإلاجخمّاث الذًمٝشاوُت، الزي  ٌّخبر اإلاجخمْ ألامٍش

ىه ٍهش لىا رل٤ مً . اجخز مً الذًمٝشاوُت ؼّاسا ؤظاظُا ٌّبر ًِ ٘لعٙت ج٣ٍى ٍو

ُت ووبُّت مجخمّهم،وحعذوها  خال٥ ؤبشص ٘الظٙخه الزي ٢ِعىا لىا خفـى

اتهمالٙلعُٙت وظجر٠ض في هزه اإلاٝالت ِلى الُٙلعٗى البرأماحي . لىا في هٍٍش

٣ي اهىالٜا مً ٘لعٙخه ألاداجُت، وهٍشجه للتربُت " حىن دًىي " واإلاشبي ألامٍش

. الذًمٝشاوُت

ظٗى هداو٥ الخشوج بدٝاثٞ مهمت جمْ ؤًذًىا ِلى دسحت ومجا٥ 

ض الّٙل الذًمٝشاوي في اإلاجخمْ،  تراٗ بالتربُت الذًمٝشاوُت وم٣اهتها في حٍّض الِا

لى خعب سؤي  ؤن ؤلاوعان ال ٌعخىُْ ؤن ًماسط الخ٢ٙحر بال برا ١اهذ "دًىي "ِو

لُه ًم٢ىىا بلىسة حعائالث البدث ِلى الؽ٣ل الخالي. هىاٟ مؽ٣لت : ِو
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فيما جخمثل أهميت التربيت الديملساطيت في فلظفت  يىو؟ -ي

؟ " يىوي"ما هى الدوز الجديد للفلظفت في أ اجيت -ي

إلاجخمع  يملساطي؟  "ي يىوي"ما هي الفلظفيت التربىيت اإلاناطبت التي يلترحها -ي

أو هيف يجب أو يىىو الخعليم في مجخمع يسيد أو يىىو  يملساطيا؟ 

":يحىو  يىوي"ججديدوظيفت الفلظفت في أ اجيت :أوال

 حّخبر ألاداجُت لشب مً لشوب الٙلعٙت البرأماجُت  التي جا٠ذ ِلى 

يي للخذلُل ِلى ـذٛ ٢٘شة ما، ولهزا ًٝى٥ دًىي   [...]بوي: " اللاهب الّملي الخجٍش

ال ٌّني بال ٜاِذة بسحاُ ١ل " بشأماحي" ؤن لَٙ - ِلى ظبُل اللضم -  ؤئ٠ذ 

خباساث الخإملُت  ِلى مد٤ – بلى هخاثجها للمّنى النهاجي والاخخباس – ج٢ٙحر و١ل الِا

بُت " في ؤواخش خُاجه حعمُت ٘لعٙخه " دًىي " لزل٤ ٘مل . 1).الخجٍشب بالخجٍش

Exprimentalism  ." الزي اِتٗر له بالٙمل ال٢بحر " ٘شوعِغ ب٣ُىن " مخإزشا بـ

ٙه اإلااظغ الحُٝٝي لل٢ٙش الحذًث يي الّلمي بـى . بةسظاثه لٝىاِذ اإلاىهج الخجٍش

ت ي ، « organ of Knouledg »" سؤي ؤن الّٝل في الىاْٜ لِغ ؤداة للمّ٘ش

مً . Instriment for promotinge life »(2)  »وبهما هى ؤداة لخىىس الحُاة وجىمُتها

هىا ؤولٞ ِلى ٘لعٙخه حعمُت ألاداجُت، ٘ال٢ٙش له محزجه ألاداجُت بدُث ٌّمل 

ل . ِلى خل اإلاؽ٢الث وجزلُل الفّىباث وجصحُذ الخبرة ٠ما ٌّمل ِلى جدٍى

الّالم لِعاِذ ِلى الاهىالٛ في الحُاة داخل اإلاجخمْ في بواس الّالٜت اإلاعخمشة 

ىٙي ِىه ـٙت  بحن الىبُّت وؤلاوعان البُىلىجي والّٝلي، الزاحي واإلاىلىعي، ٍو

ذ والخدذًذ  (3).الخجٍش

ٙه مً ال٢ٙش،  اظخيخج اإلاهام ألاظاظُت "  حىن دًىي "  بىاءاِلى  مٜى

للٙلعٙت التي ًيبغي ؤن حّمل ِلى جدُٝٝها، خُث ـأها لىا بؽ٣ل مدذد 

الزي خاو٥ مً خالله ؤن ًدذد لها " إعا ة البناء في الفلظفت" ودُٜٞ في مالٙه 

اث ٘لعُٙت ظابٝت اثٚ ؤخشي حذًذة، جخخلٚ ِىاإلاهام التي ؤِىتها لها هٍٍش . ٌو

ؽحر بلى ؤن هزا الخجذًذ ًخىلب ؤًما بِادة البىاء، ؤًً ٌؽحر بىلىح بلى  َو

ىٙي الثباث ت الخىىس والىمى والخٝذم ٍو الدعىة إلعا ة بناء الفلظفت "ي٘ـ.اظخمشاٍس
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حعد مظألت في غايت ألاهميت، ولن جىىو عمليت إعا ة البناء إال عمليت جطىيس 

وحشىيل مجمىعت من ألا واث الفىسيت التي جىحه البحث مباشسة إلى ول ما 

يخص ؤلانظاو أو جىحهه نحى الىكاةع الخلليت الخاصت باألوطاع ؤلانظانيت 

 (4)."الحاليت

في ٘لعٙخه ب٣ل ما ًخّلٞ باللاهب ؤلاوعاوي " حىن دًىي "لٝذ اهخم  ي

ت الىبُُّت ، الًٙ، والخبرة  والثٝافي، ٠مجا٥ التربُت، ِلم الىٙغ، اإلاّ٘ش

الذًيُت، ألاخذار العُاظُت والاحخماُِت الحالشة، ول٢ً هٍش بلى جل٤ اإلاُادًً 

هٍشة الُٙلعٗى اإلاجذد إلاهمت الٙلعٙت واإلاذاْ٘ ًِ ِملُت الخجذًذ هزه بخىحُه 

ٗش الىٍش في البدث ًِ الحُٝٝت اإلاخّالُت  ؤهذا٘ها بلى اإلاؽ٢الث ؤلاوعاهُت ـو

 (5).التي ١اهذ محزة الٙلعٙت الخٝلُذًت

ُٙتها الخٝلُذًت، التي ًفٙها " دًىي " ِلى لىء رل٤ ًٝذم  هٝذا مهما لٌى

اء،  بالبّذ ًِ واْٜ الحُاة الاحخماُِت ومؽا١لها، ألجهاؤـبدذ مجشد ؤلٙاً ح٘ى

اخخفذ ٘ٝي بىبٝت الٙالظٙت اإلاخ٣لمىن بلٕتها الخاـت ووخذهم مً ًٙٝه 

مّىاها، ٘هم ًىلبىن الخٙلعٚ مً ؤحل الخٙلعٚ، وفي هزا الفذد ًٝى٥ 

ويخفى على الناض أو اإلاشىالث الفلظفيت جنشأ بظبب اندشاز ": " دًىي "

اإلاصاعب في اإلامازطت الاحخماعيت وشيىع الشعىز بها، ألو الفالطفت يغدوو 

طبلت مخخصصت حظخخدم لغت جلنيت، ال حشبه اللغت العا يت التي حعسض 

 (6. )"الصعىباث اإلاباشسة

دت بلى لشوسة  سبىالٙلعٙتبالىاْٜ والحُاة الحالشة   في هزا دِىة ـٍش

ّ٘ليها ؤن جخفل بالخبرة ؤلاوعاهُت بإن جدى٥ سمىصها . التي ٌِّؽها ألا٘شاد

ت وؤهماه ظلى٠ُت جازش في الحُاة ومً رل٤ ٘ٝذ هٍش . وؤ٣٘اسها بلى اججاهاث ٢ٍ٘ش

للٙلعٙت بىٍشة حذًذة خٍشفت ِلى الاسجباه بالىاْٜ والاخخ٣ام بلُه، " دًىي "

: ًٝى٥ في هزا اإلاّنى. جيسلم جماما مْ الذوس الزي ًيبغي ؤن جلّبه في واْٜ الىاط

وحظخعيد الفلظفت التي زبذ عجصها في الخعامل مع الىاكع اإلاطلم النهاةي "

ميانتها حيو جبحث عن اللىي ألاخالكيت التي جحسن البشسيت وحظاهم في 

. (7)"جحليم طعا ة البشس وآمالهم
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مً مؽ٢الث جيؽإ في ـّىبت " دًىي " ٘الٙلعٙت جيؽإ باظخمشاس ٠ما ٌّخٝذ 

الحُاة الاحخماُِت بدُث جداو٥ ؤن جبلٖ خ٢مت جازش ٘يها ِلى مجشي الحُاة، 

٣ىن للشخق مُل ٘لعٙي برا ١ان لذًه جش٠حز ِلى اإلاعاولُت الاحخماُِت  ٍو

دغ بها بل هي ج٢ٙحر في ِملُت ّ٘لُت مْ بؼاسة .  ٘الٙلعٙت لِعذ ٢٘شا جاما(8).ٍو

ْ، بجها جدذد ـّىباث وجٙترك مىاهج إلاّاللتها وهزا ال٢ٙش ًخإ٠ذ . بلى ما هى مخٜى

ُأت الٙشوك واخخباسها في اإلاّمل ٞ اإلاماسظت ـو ويمىن ".في الخبرة ًِ وٍش

وصف الفلظفت بأنها جفىير صاز واعيا، وعمم ميانخه ووظيفخه وكيمخه في 

 (9)".الخبرة

ُٙت الٙلعٙت، " حىن دًىي "  برا جمّىا الىٍش في ألاهذاٗ التي خذدها لٌى

ٝت ؤو بإخشي مىالب الذًمٝشاوُت وؤبّادها  لىحذها ؤجها ؤهذاٗ جخذم بىٍش

م مً . ألاخالُٜت التي ج٢شط مبادت الحىاس والخّاون بحن اإلاجخمّاث بالٔش

ىله الخالي دلُل ِلى رل٤  وال يشم على "الخفاثق التي جمحز مجخمْ ًِ آخش، ٜو

الفلظفت حيو جبرٌ حهدا لفهم هره الفسوق بيو الشعىب أو جصيد من كدزاث 

 (10)."هره الشعىب على الخعاوو من أحل جحليم زلافت مشترهت مثمسة

ُٙت الٙلعٙت ؤن ؤِىى للٙلعٙت مهمت " دًىي " ًخطح لىا مما وسد في ٌو

ى٥ بلُه، لخبدث في ألامىس  حذًذة جخجاوص اإلاىلٞ واإلاخّالي، الزي ٘ؽلذ في الـى

مً خال٥ اإلاعاهمت في خل اإلاؽ٢الث والفشاِاث . ؤلاوعاهُت راث الىابْ الىاٜعي

٣ىن رل٤ بذواْ٘ ؤخالُٜت ى٥ بلى ظّادة ألا٘شاد، ٍو والص يء . الاحخماُِت للـى

ت، ٢ُ٘ٚ رل٤؟  اإلاهم مً رل٤ هى ؤهه سبي مهمتها بالّملُت التربٍى

 خاحخىا بلى هزه الٙلعٙت في سؤًه جٍهش لىا مً حهت ؤخشي خاحخىا ؤًما 

بلى التربُت باِخباسها جمثل ؤلاواس الّملي الزي جخجعذ مً خاللها أل٣٘اس 

فالفلظفت هي في آو واحد صياغت صسيحت الهخماماث الحياة " الٙلعُٙت، 

واكتراح بىحهاث نظس وطسق يمىن بها إيجا  جىاشو أفظل بيو .ياإلاخباينت

الاهخماماث  أو اإلاصالح وإلاا وانذ التربيت هي العمليت التي يمىن بها انجاش هره 

فئننا برلً نصل إلى ما يبرز اللىٌ بأو الفلظفت هي نظسيت .....يالصياغت  

 (11)ي."التربيت من حيث هي ممازطت مخعمدة أو ملصى ة
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ُٙت الٙلعٙت اللذًذة التي خذدها  ال ًم٢ً في سؤًه ؤن جخدٝٞ  " دًىي " ٌو

٘اظخّان بالتربُت لخدُٝٞ ؤهذا٘ه . بالبىحىد آلُت ّ٘الت جم٢ىه مً بلٓى ؤهذا٘ه

بر بجملت بالٕت ٌؽشح ٘يها ِالٜت الٙلعٙت بالتربُت، في ٠خابه  " الٙلعُٙت، ِو

ت – ٘مً اإلام٢ً حٍّشٚ الٙلعٙت بإجها : " ًٝى٥ ٘يها" الذًمٝشاوُت والتربُت  الىٍٍش

 والّالٜت بحن التربُت والٙلعٙت ًخىلذ ِىه مٙهىم حذًذ (12)- "الّامت للتربُت

ها بإجها"فلظفت التربيت" ٌعمى   ليظذ جطبيلا خازحيا ألفياز حاهصة "ي:   التي ِ٘ش

عن نظم من اإلامازطت، له أصله وغسطه اإلاخخلفاو عنه حرزيا، بل هي مجس  

صياغت إلاشىالث حشىيل العا اث العلليت والخلليت الصاببت، فيما يخعلم 

فأنفر حعسيف للفلظفت يمىن ؤلا الء .يبصعىباث الحياة الاحخماعيت اإلاعاصسة

وفي رل٤ جخىضح . (13)ي."به إذو، هى أنها نظسيت التربيت في أشد حىانبها عمىميت

ت جخم٢ً الٙلعٙت .خذود الّالٜت بحن الٙلعٙت والتربُت ٞ الٙىىن التربٍى ً وٍش ِو

. مً جىلُذ وٛش الظخخذام واٜاث البؽش، بما ًخٙٞ واإلاٙهىماث اللذًت للحُاة

 (14) ."٘التربُت هي اإلاّمل الزي حٕذو ُ٘ه الخمُحزاث الٙلعُٙت ُِيُت ومخخبرة

 ٌّخٝذ ؤن بِادة البىاء في الٙلعٙت ًخىلب ؤًما بِادة البىاء في التربُت 

ّتٗر بالحاحت اإلااظت بلى  وفي اإلاثل الّلُا الاحخماُِت ألجها حعحر حىبا بلى حىب، َو

اث  ذ الشاهً مً خال٥ بِادة الىٍش في حل الىٍٍش الح التربىي في الٜى لشوسة ؤلـا

مً ؤحل بخذار .  الٙلعُٙت الخٝلُذًت وألا٣٘اس ألاظاظُت اإلاترسخت في اإلاجخمْ

اإلاصاحب لخلدم العلم، والثىزة "يالخُٕحر الؽامل في الحُاة الاحخماُِت 

ومثل هره الخغييراث العمليت ال يمىن أو .يالصناعيت، ونمى الديملساطيت

ي(15)".يجحدر من غير أو جخطلب حعديالث جسبىيت إلاىاحهتها

خصابصالتربيت الديملساطيت :ييزانيا

الؽٕل الؽأل وُلت خُاجه " دًىي "حّخبر الذًمٝشاوُت في ٘لعٙت 

ت، بالبدث الذاثم ًِ ألاظالُب اإلاىاظبت التي جمىذ له ام٣اهُت  جىبُٝها في  ال٢ٍٙش

الديملساطيت " خُث ؤلٝى في ؤواخش خُاجه مدالشة بّىىان . مجخمّه

ه 1939ظىت " اإلاهمت التي جنخظسنا:الخالكت ه ببلٔى ، في ماجمش ؤُٜم ِلى ؼ٘ش

لى . الثماهحن ِاما ًبرص ٘يها مذي ؤهمُت الّمل ِلى جدُٝٞ اإلاثل ألِا

 ( 16).للذًمٝشاوُت
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إلاىلُى  الذًمٝشاوُت في ٘لعٙخه ٌّخبر مً ؤهم الحلى٥ " دًىي "٘ىشح  

الح اإلاجخمْ، خُثإسادها ؤن جخجاوص اإلاجا٥ العُاس ي المُٞ   التي ًٝترخها إـل

للد بلغ بنا الخلدم آلاو  زحت "يوحّلها ؤظلىب في الحُاة لدؽمل حل اإلاجاالث،

جخىٌ لنا اللىٌ بأو الديملساطيت طسيلت من طسق الحياة، وبلي علينا أو 

ندزن أنها طسيلت من طسق الحياة الشخصيت هرلً، جصو نا بمعياز أخالقي 

ي(17)ي.طليم للظلىن الشخص ي

واِخبر ؤن اإلاثا٥ ألاخالقي للذًمٝشاوُت ًخمثل في وحىب مماسظتها في 

ٝت في الحُاة الىاُّٜتالحُاة الُىمُت لأل٘شاد في مخخلٚ حىاهبها . ، باِخباسها وٍش

ت مً الٝىاِذ، ؤو ؤلاحشاءاث . ألجها ِباسة ًِ زٝا٘ت ومماسظت ٘هي لِعذ مجمِى

بل حّني الاًمان بٝذسة ؤلاوعان ِلى الخدشس، مً  .الؽ٣لُت والمماهاث الٝاهىهُت

ٝت ر٠ُت  (18) .خال٥ اظخٕال٥ الٍشوٗ اإلاىاظبت لفالحهبىٍش

ألامش الزي ٜاده لىشح معإلت التربُت التي ؼ٣لذ حضء مهم مً 

أبى الخعليم الخلدمي، واإلادافع ألاهبر عنالتربيت " اهخماماجه الٙلعُٙت، بر ٌّخبر 

ِلى ؼشه ؤن ًخم رل٤ في بواس دًمٝشاوي وجىحُه . (19)".التي جسهص على الطفل 

ت والعلٟى : وضح رل٤ في الّذًذ مً مالٙاجه منها. جشبىي  الىبُّت البؽٍش

٠ما ِىىن الٙفل الحادي ِؽش مً ٠خابه . ؤلاوعاوي، الذًمٝشاوُت والتربُت

م٢ىىا ؤن هىضح ؤظغ ومّالم ". الذًمٝشاوُت والتربُت-" بـ" مذاسط اإلاعخٝبل" ٍو

 :جل٤ الّالٜت مً خال٥ دِىجه بلى

 :جفعيل مبا ا الديملساطيت في العمليت التربىيت-ي1

ًِ الحاحت اإلااظت بلى " الذًمٝشاوُت والتربُت"في ٠خابه " دًىي " لٝذ بحن 

بخذار حُٕحراث في اإلاجا٥ التربىي ورل٤ جبّا للخىىساث الحذًثت الحاـلت في 

هىس  اإلاُادًً ألاخشي خاـت اهدؽاس الذًمٝشاوُت في اإلاجخمّاث الحذًثت ، ٌو

" الثىسة الفىاُِت التي ـاخبذ الخىىساث الّلمُت في حل اإلاجاالث، خُث ًٝى٥ 

وفي خال٥ اإلااثخحن وخمعحن ِاما ألاخحرة، خذر حٕحران ِلى حاهب ٠بحر مً 

. ألاهمُت، ١ان مً هخاثجهما حٕحر في ِاداث الىاط، ِادتهم في اإلاِّؽت والخ٢ٙحر

ً، وهى همى اإلاثل الذًمٝشاوُت  ولٝذ سؤًىا ٠ُٚ ؤن واخذا مً هزًً الخُٕحًر
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ت ؤما الخٕحر الثاوي، وهى١ان . الّلُا، ًخىلب حُٕحرا في الّملُت الخّلُمُت التربٍى

هدُجت مً هخاثج الا٠دؽا٘اث الّلمُت، ٘ةن ـىسجه ًيبغي ؤن جى٢ّغ في ٘فى٥ 

 هالخَ في هزا الٝى٥ زالزت مفىلحاث ؤظاظُت ١ل مفىلح ًشجبي (20)."الذساظت

ازش ُ٘ه، ل٣ي ج٢خمل ال٢ٙشة التي حاء بها  ً مجخمْ ًٝىم " دًىي "باآلخش ٍو وهي ج٣ٍى

: وهزه اإلافىلحاث جمثل زالىر ٘لعٙخه جممً. ِلى ؤظغ دًمٝشاوُت

.  الذًمٝشاوُت، التربُت، والّلم

ت "دًىي " ًشد  مؽ٣لت الذًمٝشاوُت بلى وحىد ٜفىس في اإلاىٍىمت التربٍى

ظىاء ِلى معخىي ألاهذاٗ ؤو الىظاثل ؤو البرامج، ألن مهمت اإلاذسظت ٜذ 

ادة ِلى  ُل مّلىماث حاهضة لخمأل بها ِٝى٥ الخالمُز، ٍص اٜخفشث ِلى مجشد جـى

ؤما الىٛش . جلُٝنهم اإلاىاد الذساظُت ألاظاظُت ١الٝشاءة وال٢خاب، والحعاب

اإلاخبّت في الخذَسغ ال حّمل ِلى جىمُت سوح اإلاهاسة في البدث واظخٝفاء 

ٗى ِلى مذي ما ٘يها مً خىإ ؤو مً  اإلاّلىماث وال ِلى اخخُاسها وججشبتها للٜى

ت ٘يهم. ـىاب وجشهٞ ٜىاهم . ٘هي حّمل ِلى اخماد مدبت الاظخىاُل الٙىٍش

حر مترابىت ٝت ٔحر مىهلُت ٔو  ( 21).هدُجت ٠ثرة اإلاّلىماث اإلاٝذمت بىٍش

ت التي  ًذِىا اإلاذاسط الّامت بلى الخخلي ًِ مثل هزه اإلاماسظاث التربٍى

حّىد بالعلب ِلى ممشدودًت الخلمُز، واِخماد ألاظالُب الحذًث للنهىك 

بن مؽ٣لت اإلاذاسط الّامت لم جفل بّذ في البالد " وجدُٝٞ الذًمٝشاوُت. بالخّلُم

الذًمٝشاوُت  هٙعها بال بلى مشخلتها ألاولى، التي ًخاح ٘يها للمُْ  الخالمُز الزًً 

٘ةلى ؤن ًخٙٞ الىاط ِلى اإلاىاد التي ًجب . في ظً الخّلُم  ؤن ًلخدٝىا باإلاذاسط

ً الشوح  ؤن جذسط في هزه اإلاذاسط، والىٛش التي جذسط بها ِلى ؤظاط ج٣ٍى

الّلمُت في الخالمُز، ٘لً ٌّذوا الخّلُم ؤن ٣ًىن مً خُث ما ًخّلٞ 

ٝت  (22 ) ".ؤـب الهذٗ ؤو ؤخىئه" بالذًمٝشاوُت، معإلت خىحرة مً معاثل وٍش

" دًىي "بن مىالبت الىاط بمماسظت ؤظلىب الحُاة الذًمٝشاوُت في سؤي 

ت وحّلم مّنى هزا ألاظلىب  ًخىلب باإلاٝابل ؤن همىذ لهاالء الىاط ام٣اهُت مّ٘ش

 بمّنى البذ ؤن جى١ل بلى ماظعاث (23) .و٠ُُٙت جىبُٝه في مجاالث الحُاة اإلاخخلٙت

ٞ اإلاذسظت الذًمٝشاوُت بمخخلٚ  ٣ىن رل٤ ًِ وٍش التربُت مهمت حّلُم الىاط ٍو

ت ؤهمها : ؤبّادها ِلى حل ِىاـش الّملُت التربٍى
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:يبناء ألاهداف التربىيت-يييأ

ِلى ؤن الهذٗ ألاظاس ي مً التربُت هى جم٢حن ١ا٘ت " دًىي " لٝذ س٠ض 

ٞ التربُت مً  ٞ "النمى اإلاظخمس"ؤ٘شاد اإلاجخمْ ًِ وٍش  الزي ٣ًىن ًِ وٍش

الاجفا٥ اإلاخباد٥ بحن ؤ٘شاد اإلاجخمْ والخىصَْ الّاد٥ للمفالح اإلاؽتر٠ت بُنهم مً 

ً الّاداث واإلااظعاث الاحخماُِت ؤي ؤن ٣ًىن  بت في ججذًذ ج٣ٍى خال٥ الٔش

بمّنى وحىد مجخمْ دًمٝشاوي . هىاٟ جىاصن ِاد٥ في الّالٜاث الاحخماُِت

إو الغسض من التربيت اإلادزطيت "ي:ًىضح رل٤ في ٜىله( 24).لخدُٝٞ رل٤ الهذٗ

واإلايل إلى .يطماو اطخمساز التربيت بدنظيم اللىي أو اللدزاث التي جظمن النمى

الخعلم من الحياة نفظها، وحعل شسوط الحياة بحيث يخعلم الجميع في طباق 

. (25)ي."الحياة، ذلً هى أفظل زماز التربيت اإلادزطيت

ُٙتها ُ٘ه، وهي " ٘األهذاٗ هىذه ًجب ؤن جيبْ مً الّمل وجٝىم بٌى

ت  لِعذ ٔاًاث بمّنى جهاًاث للّمل ِلى ؤلاوالٛ، بل هي جهاًت للمذاوالث ال٢ٍٙش

بخٝذًم ؤهذاٗ مدذدة ودُٜٝت " دًىي "بهزا لم ًٝم .( 26) ".وهٝي جدى٥ في اليؽاه

للّملُت الخّلُمُت بل حّلها مٙخىخت ِلى ِذد ال مدذود مً ألاهذاٗ، ألهه 

ن ولْ ألاهذاٗ النهاثُت . ٌّخٝذ بإن الهذٗ مخٕحر خعب الٍشوٗ لزل٤ ً٘ش

. والّامت راث الىابْ الثابذ التي جٙشك ِلى اإلاّلمحن لخدُٝٝها ِلى اإلاخّلمحن

شبي  شي ؤن جىىس الهذٗ ٌّني جىىس وظُلت " دًىي "ٍو بحن الىظُلت والهذٗ ٍو

ش الحُاة والبذ مً مشاِاة اخخُاس . جدُٝٞ رل٤ الهذٗ ألامش الزي ًاو٥ بلى جىٍى

الىظاثل بؽ٣ل صحُذ ِىذ الخ٢ٙحر في ـُأت ألاهذاٗ التي البذ وؤن جشجبي 

 (27) .بالىاْٜ

ت الذًمٝشاوُت اللُذة بّن العماث " دًىي " ٌّىي  لألهذاٗ التربٍى

ؤن ٣ًىن الهذٗ هابّا مً الؽشوه  وألاخىا٥ - 1:  التي البذ وؤن جخمحز بها ؤهمها

ؤن -   3. ؤن ًخمحز باإلاشوهت والٝابلُت للدؽ٢ُل والخُٕحر خعب الحاحت- 2. الشاهىت

ش ألاوؽىت والاخخُاحاث الزاجُت والباوىُت  ًٝىم الهذٗ ِلى ؤظاط مشاِاة  وجدٍش

ٞ ؤظلىب الخّاون - 4إلاً ًشاد جشبُتهم،  الٝابلُت للترحمت ؤي للخىبُٞ ًِ وٍش

ش ٜذساتهم وام٣اهُاتهم مً ؤحل اخخباس مذي صحت  واٜتراح البِئت اإلاىاظبت لخدٍش

ُمت الهذٗ اإلاىجض والهذٗ ِىذه ًخممً اليؽاه اإلاىٍم واإلاشجب، ألن اهجاصه . ٜو
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ٝت ر٠ُت ولِغ ٠ألت اوجىماج٢ُُت بادخا٥  ٝت ِؽىاثُت وبهما ًىجض بىٍش ال ًخم بىٍش

 (28) ".دًىي " خعب حّبحر " ٘الّٙل بهذٗ هى بُّىه الّٙل الز١ي. "الىعي

ِلى ؤن ألاهذاٗ  الٝاثمت ِلى ؤظغ دًمٝشاوُت ًيبغي ؤن جىبثٞ مً 

ال ؤن ج٣ىن مٙشولت مً .داخل الّملُت الخّلُمُت ومً الىمى الحش للٝاثمحن ِليها

ٞ جدُٝٞ جل٤  ظلىاث خاسحت ًِ الىٍام التربىي،  لخدُٝٞ مفالحها ًِ وٍش

ٞ مبادئها  (29) .ألاهذاٗ التي حععى لخىحيهها ٘و

ٞ  وبؼشاٗ ألا٘شاد  ت ًِ وٍش ؤي ؤن دًمٝشاوُت بىاء ألاهذاٗ التربٍى

ى٥  الذاخلحن في الّملُت الخّلُمُت في بىاء ألاهذاٗ، ٌّخبر اإلاخشج ألاظاس ي للـى

ت . بلى دًمٝشاوُت التربُت بؽ٣لها الّام وبما ؤن الخبرة حؽ٣ل مدىس الّملُت التربٍى

٘ةن الهذٗ التربىي ًيبغي ؤن ًيبْ مً خبرة الخلمُز، وجىحيهه لخىمُت جل٤ الخبرة 

شوٗ خُاجه بذال مً ؤن ًٙشك مً خاسج ٌشو٘ه . جبّا الظخّذاداجه ٌو

:يياإلاعلم-يب

اإلاشؼذ واإلاىحه للخالمُز مً " دًىي "ٌّخبر اإلاّلم الذًمٝشاوي في هٍش 

وال ًمثل ِليهم دوس .  خال٥ ٘هم ٜذساتهم وام٣اهُاتهم والّمل ِلى حؽُّها

ت مً ال٢خب، بل ِلُه ؤن  العلىىي والٝاثذ مً خال٥ خؽى ِٝىلهم بمجمِى

والّمل ِلى جىبُٞ مبادت . ٌّلمهم اظتراجُجُاث الخّلم ووٛش الخ٢ٙحر

الذًمٝشاوُت في ـٙٗى جالمُزجه مً خال٥ ِٝذ الاحخماِاث، خاـت التي حّٝذ 

ّاتهم ودِم  بحن اإلاّلمحن والىلبت مً ؤحل بدث خاحاتهم، ومشاِاة ؤسائهم وجٜى

بن اإلاشبي : "  ًىضح رل٤ في ٜىله(30) .مؽاس٠تهم في خل مؽا١لهم اإلاشجبىت بىاّٜهم

الزي ٌّخٝذ ؤن مؽ٢الث الذًمٝشاوُت مؽ٢الث خُُٝٝت ّ٘ال، ًشي ؤن المشوسة 

ت جٍهش بىلىح ؤمام ُِىه في ش يء واخذ، هى جل٤ الّالٜت بحن الىٙل  الحٍُى

بدُث ج٣ىن ِالٜت مخ٣املت ر٠ُت واُِت ِلى ٜذس ؤلام٣ان، لخحر الىٙل - وبُئخه

ذ مّا الح اللماِت واإلاجخمْ في ٜو  (31)."ـو
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٘اإلاشبي الذًمٝشاوي ٌّمل حاهذا مً ؤحل ٘هم اإلاخّلم ٘هما حُذا، مً 

ت ل٣ل وٙل بٌهاس م٢ىىهاث هٙعه والخّبحر ًِ اخخُاحاجه ." خال٥ بجاختالٙـش

ٝت مً الىٛش الخّلُمُت  ولً ٌعخىُْ بالخالي ؤن ٌؽّش باألمل في ؤن ًىىس ؤًت وٍش

ت بدُث جفل بلى اإلاعخىي الّلمي ؤو الٙني بال برا ٘هم الىٙىلت وؤظشاساها  التربٍى

خه، ودواّ٘ه الخالٜت ١لها ....  ولعٗى ًجذ اإلاّلم ؤن جلٝاثُت الخلمُز، وخٍُى

اج ًيبغي ٠بتها عه، بذال مً ؤن ٌّخبرها ِىامل بِص  (32) . "مُّىاث له في جذَس

بمشوسة - ، ُ٘ما ًخّلٞ "دًىي "هجذ ؤن الّذًذ مً ألا٣٘اس التي ٜذمها 

الاهخمام بمُىالث الىٙل واظخّذاداجه والّمل ِلى حشلُّه ِلى الابذاُ والخلٞ 

ت جم٢ىه مً الخّبحر ًِ اخخُاحاجه واظخٕال٥  مً خالله مىده معاخت مً الحٍش

حن مً . ٜذساجه  ت مً ٘الظٙت التربُت الحذًثت واإلافلححن التربٍى مخإزشا بمجمِى

ت الىبُُّت في التربُت  ت الىٙعُت " سوظى" ؤهمهم ـاخب الىٍٍش و ؤصحاب الجِز

ا مىهخِعىسي، بعخالىجضي " في التربُت ؤمثا٥  اتهم ". ٘شوبل، مٍش خُث ؤؼاس بلى هٍٍش

.  في التربُت بؽ٣ل واظْ في ٠خابه مذاسط اإلاعخٝبل، مؽُذا بإِمالهم

ت في الخّلُم ٌّذ  ٝت الحىاٍس ٝت الخلُٝيُت بلى الىٍش ٌّذ الاهخٝا٥ مً الىٍش

ؤمشا ؤظاظا في دًمٝشاوُت الخّلُم، التي تهذٗ في آخش اإلاىاٗ بلى جدُٝٞ ٜذسة 

اإلاخّلم ِلى الٙهم وؤلادساٟ، وخل اإلاؽ٢الث وجٝبل وحهاث الىٍش بحن ؤوشاٗ 

ت ٝت الخلُٝيُت في الخذَسغ ٌّخبر اإلاّلم اإلافذس (33) .الّملُت التربٍى ٘ٙي الىٍش

ت، وبذوهه ًٙٝذ الخلمُز ظبل الخّلم، لزل٤ البذ مً  الىخُذ الزي ًمل٤ اإلاّ٘ش

الاهفُاُ ألوامشه ولشوسة الخمُى لعلىخه الّٝابُت الىاظّت بمذلىلها اللعذي 

ىٙى آلاخش  (اإلاّلم )واإلاّىىي، ؤًً ٢ًشط إلاٙهىم ألاها العلىىي    (34).(اإلاخّلم )ٍو

ت . ألامش الزي ٌّبذها ًِ ؤظاظُاث الذًمٝشاوُت والحٍش

 :اإلاخعلم-يج

ِلى اإلاىاهج الذساظُت الخٝلُذًتفي حّاملها مْ الىٙل ألجها " دًىي " ًثىس 

ال ًّٙل " ٘الىٙل . حّمل ِلى جثبُي ٜذساجه ِلى الابذاُ والىجاح والثٝت بىٙعه

. ؼِئا ؤ٠ثر مً ؤن ٌعخُّذ الذسط ِلى الفىسة التي هى ِليها في ال٢خاب اإلاٝشس 

وؤما الٙماثل التي جىٕشط في هٙغ الىالب اإلاجُذ، ٘هي الىاِت والاهُٝاد 

، وهي ٘ماثل ظلبُت ال لىن لها ّ٘مله  برن ًٝخفش ِلى جشدًذ ما (35)".والخىُى



71 
 

ٌعمّه مً اإلاّلم ؤو ما ًٝشئه مً ال٢خاب اإلاذسس ي، واإلال٢ت الّٝلُت  اإلاخففت 

. ، ؤًً تهمؾ بُٝت اإلال٣اث ألاخشي ١الخُا٥، والز١اء، والخبرة( ).لزل٤ هي الزا٠شة

ؤن هزا الىمي مً التربُت الخٝلُذًت اإلابني ِلى ؤظلىب " دًىي " ٌّخبر 

ب الىٍامي الٝاس ي اإلاٙشوك ِلى الىلبت بىاء ِلى ألاهذاٗ  الىاِت، والخذٍس

اإلافىىّت واإلاعىشة ظابٝت مً ؤحل جدُٝٝها ال ٌعخجُب ٘يها لحىاط الىلبت 

وؤن هزا الىُى مً التربُت مىاظب حذا . ومُىلهم اإلاخجهت بلى خب الاظخىاُل

شاوي البُّذ ًِ الذًمٝشاوُت بن همي التربُت الخٝلُذًت التي . " للمجخمْ ألاوجٜى

، ..... جذسب ألاوٙا٥ وحّىدهم الىاِت الامخثا٥، وؤداء واحباث مٙشولت ِليهم

خفاثق الىاِت – وهزه الخفاثق . أوجىكساطيٌّخبر همىا مالثما إلاجخمْ 

حرها هُالخفاثق والفٙاث التي جدخاج بليها دولت لِغ لها سثِغ - والامخثا٥ ٔو

 (36).ًخىي لها ؼاوجها وحهخم بدُاة الؽّب وماظعاجه

في خحن ؤن  ٘لعٙتالتربُت الذًمٝشاوُت جشاعي مُى٥ الىٙل وججّله 

ّمل بذاْ٘ خبه للّمل وسٔبت مىه، ولِغ بذاْ٘ الحفى٥ ِلى زىاب  ًخّلم َو

ٞ اإلا٢ٙاءة التي ظُدفل ِليها مً حشاء رل٤، ؤو خٗى مً الّٝاب ألامش . ًِ وٍش

الزي ٌّضص لذي الىٙل ١ل الٙماثل الاًجابُت ١الٝذسة ِلى الخلٞ وؤلابذاُ وبز٥ 

ذا مً الىاٜت واللهذ لخدُٝٞ الىجاح في الّمل، وبدساٟ ُٜمت الّمل في راجه  مٍض

حىن " ألهه هابْ مً دواْ٘ ؤخالُٜت  خعب حّبحر " ُٜمت ؤخالُٜت"ًمثل 

اث الٙشدًت ؼِئا زمُىا، ألهه ًجذ   "(37)".دًىي  ؤما اإلاجخمْ الخٝذمي ُّ٘ذ الخىِى

ولزا ًجب ِلى اإلاجخمْ الذًمٝشاوي، ١ي ال ًدىاٜن مْ . ٘يها وظُلت همىه الخاؿ

ت وبيؽاه اإلاىاهب اإلاخباًىت والاهخماماث  ت ال٢ٍٙش لى، ؤن ٌعمذ بالحٍش مثله ألِا

ت  (38)."اإلاخخلٙت في جذابحره التربٍى

ت ِامل بًجابي ّ٘ا٥ في همى ألاوٙا٥ والخالمُز مً  حّذ هزه الحٍش

ٝت ًٙهم لُيخٝل بلى خبراث . الىاخُخحن الّٝلُت والخلُٝت ألن الىٙل بهزه الىٍش

ؤخشي ؤِلى مً رل٤ ًخّلم منها ُٜم وخٝاثٞ حذًذة بخىظُْ هىاٛ اهخماماث 

ت مهمت حذا جمثل في بدساٟ  خبرجه والهذٗ الحُٝٝي لزل٤ هى جدُٝٞ ُٜمت جشبٍى

 (39).الىٙل بىٙعه ُٜمت ما ًٝىم به
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:ياإلاا ة الدزاطيت-ي 

 حّبر اإلاادة الذساظُت في اإلاىهج التربىي الحذًث ًِ ١ل اليؽىاث 

والخبراث التي ًٝىم بها اإلاخّلم في اإلاذسظت بخىحُه مً اإلاّلم، ؤي ؤجهاح٢ّغ 

لشوسة سبي اإلاىاد " دًىي "  لزل٤ ًشي (40).حمُْ مىاحي الحُاة اليؽىت والّٙالت

ت راث البّذ الاحخماعي ألن الهذٗ ألاظاس ي  الذساظُت بمخخلٚ ألاوؽىت البؽٍش

عها لِغ هممها ٠مىاد جٝىُت حا٘ت ال ًم٢ً الاظخٙادة منها في جىظُْ  مً جذَس

ا في مجا٥ جخففه  بن ِض٥ مادة :" هىاٛ وؽاه اإلاخّلم الزي ًبٝى معخٕٜش

اإلاىلُى مً العُاٛ الاحخماعي هى الّاٜبت الشثِعُت ِىذ اإلاماسظت الّادًت في 

ب الّام للّٝل ٞ الخذٍس ىذما ًىٙفل الًٙ وألادب والذًً ِلى هزا . وٍش ِو

الىدى، حٕذو مدعمت بالمُٞ ١األمىس الخٝىُت التي ٌّاسلها ؤهفاس التربُت الّامت 

 (41)."بّىٚ

بُت   ُ٘يبغي للمىهج التربىي ؤن ٣ًىن ٜاثما ِلى الخبراث الحُاجُت الخجٍش

التي ٌِّؽها الخالمُز وؤن ًش٠ض ِلى ١ل اإلاىاد الذساظُت وال ًٙفل بحن مىاده بر 

ًمثل وخذة مؽتر٠ت ججمْ بحن اإلاىاد الّلمُت الّملُت، واللمالُت والذًيُت 

ت ال جٝفذ لزتها وبهما إلاىّٙتها في خل . وألاـخالُٜت والّٝلُت وؤن هزه اإلاّ٘ش

 (42).اإلاؽ٢الث الاحخماُِت والٝماء ِلى الفّىباث التي جىاحه الخالمُز

 ًشي مً واحب اإلاذسظت "الخعلم بالعمل" مً خاللٙلعٙخه الذاُِت بلى 

ؤن " الّمل ِلى  اجفا٥ اإلاىاد الذساظُت بالحُاة اإلاّاؼت و الخبرة اإلاباؼشة للىلبت 

اء حعمُا وخلُٝا، وال ما ٌّىيهم الاججاه  ما٥، ال ما ًجّلهم ؤٍٜى حّىيهم مً ألِا

الصحُذ خُا٥ بالدهم وححراجهم ٘دعب، بل ًجب ِليها ؤًما ؤن حّىيهم مٝذاسا 

١اُ٘ا مً اإلاهاساث التي جم٢نهم مً العُىشة ِلى بِئتهم اإلاادًت، بدُث ًفبدىن 

ىضح رل٤ في ٜى٥ آخش (43)".معخٝلحن مً الىاخُت الاٜخفادًت الهذٗ مً :" ٍو

ٞ اإلاىخىحاث بٝذس ما هى جدُٝٞ الاظخٝاللُت  ما٥ لِغ في ُٜمت حعٍى هزه ألِا

ت الاحخماُِت  (44)."والجِز

ؤمثلت ِلى جل٤ اليؽاواث التي ًيبغي ؤن جٝذم للىٙل " دًىي "  ًٝذم لىا 

الخ، وؤن الهذٗ ألاظاس ي ..١الخُاوت، الىبخ، ؤِما٥ الخؽب، والبىاء: في اإلاذسظت
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ما٥ هى الخإ٠ُذ ِلى لشوسة اظخمشاس ِالٜت اإلاذسظت باإلاجخمْ، وسبي  مً جل٤ ألِا

الىٙل بىاّٜه اإلاّاػ، والٝذسة ِلى حّلم اإلاىاد الخىبُُٝت ؤ٠ثر، ولِغ ٘ٝي 

ت منها ت حعمذ للىٙل بشبي اإلاىاد . التر٠حز ِلى الىٍٍش مْ ؤلاؼاسة بلى ؤجها ٘ـش

ُٚ اإلاىاد ألاظاظُت   (45).(ال٢خابت، الٝشاءةـ الحعاب )ببّمها البّن، مْ جٌى

 لزل٤ ًجب ؤن بليي اإلاىهج ١ل خاحاث الىٙل وظخّذاداجه ومُىله، و 

وؤن ًشاعي في جىىسه وحٕحره مخىلباث هزا الىمى، ألن الىٙل هى مدىس الّملُت 

ت، ٘هى الّىفش الىاعي في ِملُت الخٙاِل مْ البِئت واإلاماسط  الّٙاللخل٤  التربٍى

ٝت اللخحن ًيبغي ؤن حعخخذما، ًجب ؤن ج٣ىها . " الخبرة في خذ – ٘اإلاادة والىٍش

ٝت بالٕت ألاهمُت بدُث حعخىُّان ؤن جمثال للىٙل جل٤ - راتهمخا مادة خُت ووٍش

الىبُّت اإلاّٝذة اإلادؽاب٢ت جمثُال ـادٜا، ؤي جمثالن وبُّت الّالم الزي ٌِّؾ 

خىىس، و١ل . ُ٘ه جماما والىٙل واإلاىهج هما الٝىجان الّاملخان، ١ل منهما ًىمى ٍو

 (46)."منهما ًازش في آلاخش جإزحرا مباؼشا

ًيبغي اجباُ ألاظلىب الّلمي لخدُٝٞ الخىاصن مْ البِئت  وبزشاء الخبرة 

وحّمُٝها لُفبذ الخ٢ٙحر حىهشها ومممىجها اإلاشجبي بالىاْٜ لخمثل  ؤظلىبا في 

ٝت ِمل باالبخّاد ًِ الخ٢ٙحر الخإملي اإلاجشد  ألن إلاىهج التربىي (47).الحُاة ووٍش

الذًمٝشاوُت هى حضء مً اإلاىهج الّلمي الزي البذ ِلُه " دًىي "اإلاخبْ في مذسظت 

ؤن ًدبْ ؤهم اإلابادت التي جٝىم ِليها ِملُت البدث والخجشبت  (اإلاىهج التربىي  )ؤي 

ٍهش . بر ًىلي ؤهمُت ٠بحرة للّلم مً ؤحل بلٓى ؤهذا٘ه الذًمٝشاوُت. الّلمُت ٍو

وفي حاهبه العليي، ٘ةهه ٌّني الخدشس مً : " رل٤ ما ًٝىله ًِ الاججاه الّلمي

خٝاد، والخٝالُذ ٔحر اإلامدفت والاهخمام الزاحي  بت الشوجحن والخّفب والِا ٜس

بت في البدث وفي الٙدق والخمُحز ل٣ي  اإلاجشد، ومً الىاخُت الاًجابُت ٘هى الٔش

بُت والتي هٝىم بجمّها بمؽٝت ل٣ي ج٣ىن حمُْ  هفل بلى هخاثج ِلى ألادلت الخجٍش

 ألن وبُّت الّلم الحُُٝٝت حعمذ بدىُى آلاساء وحّذدها ٠ما (48)."ألادلت مخاخت لىا

ن الٝى٥ الحُٝٝت اإلاىلٝت  جتٟر اإلاجا٥ مٙخىخا للىخاثج اإلادفل ِليها  وج٘ش

والىدُجت الىخُذة والثابخت، بل وبُّخه جذِىا بلى اليعبُت والخٕحر، وهزه 

. الحُٝٝت جخٙٞ بفىسة ٠بحرة مْ ؤظغ اإلاىهج الذًمٝشاوي
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البذ ِلى التربُت  مً حهتها ؤن حعخُٙذ وحعدثمش مّىُاث حمُْ الّلىم 

في مىاهلها وهخاثج ؤبداثها ظىاء الّلىم الىبُُّت ؤو ؤلاوعاهُت والاحخماُِت ختى 

ج٣ىن ١ل مماسظاتها جخماش ى والُٝم الذًمٝشاوُت الحٝت والّالٜاث ؤلاوعاهُت 

اسجباوا باخخُاحاث اإلاىخمىن بلى ظل٢ها، وؤ٠ثر حشلُّا لشوح الخلٞ "وؤ٠ثر 

والابذاُ والابخ٣اس والخ٢ٙحر الىٝذي الحش والخّاون، وهبز ١ل ظلىت حعلىُت لذ 

ت ال٢ٙش والّمل  (49)".خٍش

، " حىن دًىي "مجمل الٝى٥ ؤن جدٝٞ ألاظاط الشوحي للذًمٝشاوُت  ِىذ 

: ًممً الخٝاء ؤٜىي دواْ٘ اليؽاه ؤلاوعاوي في التربُت اإلاذسظُت واإلاخمثلت ؤوال في

داْ٘ الّىٚ والحىان والخجشد مً الّىاوٚ ال٣اربت بلى بخاوت الىٙل بالحب 

الذاْ٘ الاحخماعي وجٙخده في هٍم اإلاذسظت وخُاتها الاحخماُِت : وزاهُا. الصحُذ

الذاْ٘ الّلمي والّٝلي، : وزالثا. واهخمامها بعّادة اإلاجخمْ الخاسجي وبـالخه

ت  الّلم و بالحُٝٝت لزاتها مً ٔحر ؤن  الزي ًخجلى ُ٘ما ًبز٥ مً اهخمام باإلاّ٘ش

ها ؤو ٌؽىهها ؤي  ظُاس ي ؤو دًني، وبخّاون جل٤ الٝىي الثالزت ًٝى٥  " دًىي " ٌّٜى

لى للذًمٝشاوُت في اإلاذسظت ؤي الاهخمام بخىحُه ١ل مً ( 50).ؤهىا خٝٝىا مثلىا ألِا

.  اللاهب الىٙس ي، والاحخماعي، والّلمي هدى جدُٝٞ الذًمٝشاوُت

 

 

 

:يالتربيت وجىىين اإلاجخمع الديملساطي-ي2

اإلاجخمْ الذًمٝشاوي ِلى ؤهه اإلاجخمْ الزي ًدى٥ دون " دًىي "ٌّٗش 

ُت ٝىم في ؤو٥ ألامش بمذ . ٌهىس الاخخال٘اث،والخمُحزاث الىبُٝت والٝىمُت والّٜش ٍو

حعىس الّالٜت واإلافالح اإلاؽتر٠ت بحن ؤِماثه، زم ًاظغ لّالٜاث ودًت 

شي ؤن للتربُت دوس مهم في رل٤ خُث ًشي ؤن  مخخلٙت مْ اإلاجخمّاث ألاخشي، ٍو

 خُث (51)".الهذٗ اإلاثالي للخّلُم والتربُت هى جدُٝٞ اإلاجخمْ الذًمٝشاوي

إو اإلاجخمع الديملساطي أشد اهخماما من اإلاجخمعاث ألاخسي بالتربيت "ًٝى٥ 
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 ؤي ًىضح لىا (52)."ووالء الديملساطيت للتربيت واكع مألىف.ياإلالصى ة واإلانهجيت

ِلى مذي ِمٞ الّالٜت والخىاـل الّٙا٥ بحن الذًمٝشاوُت والتربُت، لزل٤ ًجب 

اإلاذسظت ؤن جخّهذ بٕشط الاججاهاث والاظخّذاداث واإلاُىالث راث الىابْ 

ً مجخمْ دًمٝشاوي . الذًمٝشاوي في هٙىط الىاؼئت مً ؤحل ج٣ٍى

وال . ٘اإلاهام اإلالٝاة ِلى ِاجٞ اإلاذسظت جخمثل في جشبُت مجخمْ دًمٝشاوي

 ٞ الحياة والخبرة "ًٝفذ الذًمٝشاوُت بمّىاها العُاس ي ول٢ً ًٙهمها ًِ وٍش

والخباد٥ ألامثل للخجاسب هى ؤظاط ١ل جىىس " اإلاشترهت واإلاخبا لت بيو الجميع

ُلها ًخىلب الخٙاِل الحش بحن ألا٘شاد  زٝافي ٘شدي الخٞ، وؤن جىامي الخبراث وجـى

والخىاـل الؽامل ال اإلاىّض٥، وهزا ألامش هى ما ًخىابٞ مْ ٢٘شة اإلاجخمْ 

 (53).الذًمٝشاوي

ًخدبْ التربُت الذًمٝشاوُت في العلٟى اإلاذوي لأل٘شاد " دًىي "لٝذ ١ان 

باِخباس العلٟى  ًمثلمُّاسا خُُٝٝا للح٢م ِلى الّٙل الذًمٝشاوي وؤخذ 

. مٍاهشه، وال ًم٢ً ؤن وعدؽّشه مً خال٥ الّلم الٍاهشي ؤو ألالٙاً ال٢خابُت

ّخبر اإلاجخمْ الذًمٝشاوي ؼشه لٍهىس الشخفُت الذًمٝشاوُت لذي حمُْ  َو

 والتربُت والخّلُم ِىذه ال مّنى لهما بال في ٌل الذًمٝشاوُت (54).ؤ٘شاده

شي ؤن الىالب لهم دوس ؤظاس ي في ِملُت الخّلم وما لم ًمخذ هزا  الاحخماُِت، ٍو

الذوس بلى حمُْ ؤبّاد التربُت والخّلُم لً ج٣ىن الذًمٝشاوُت بال مجشد ؼّاس ال 

 (55).جخّذي اإلاٍهش ؼ٢لي لها

مً وحهخه ؤن التربُت والخّلُم والعُاظت ش يء واخذ، ِلى اِخباس ؤن ١ل 

منها ًذعي مّاللت ألاولاُ الاحخماُِت بؽ٣ل ِٝالوي، ٔحر ؤن الخُٕحر الىاجح البذ 

 ٞ ٣ىن رل٤ ًِ وٍش ت وؤخالُٜت ٍو وؤن ٣ًىن مصحىبا بخٕحراث داخلُت ٢ٍ٘ش

ت ٘ةجها برا اظدىذث . التربُت والخّلُم م مً ؤجها لشوٍس وؤن هزه الخُٕحراث بالٔش

بلى اإلافادس والٝىي الخاسحُت ٜذ حؽ٣ل خىش  مىاحهت الشحُّت والّىدة بلى 

 (56).الىساء

ًجب ِلى اإلاذاسط في سؤًه ؤن جذٟس خاحاث مخخلٚ وبٝاث الؽّب 

با ٌعاِذهم ِلى لمان  اإلاىحىدة في اإلاجخمْ، و ؤن حّىي للخالمُز حّلُما وجذٍس
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 ألن اإلاذاسط (57).معخٝبلهم ٠مىاوىحن هاجححن ولهم م٣اهت هامت في مجخمّهم

الٝذًمت في سؤًه ١اهذ جخجاهل ٢٘شة جدُٝٞ مبذؤ ج٣افئ  الٙشؿ لللمُْ بالٙفل 

بحن وبٝاث الؽّب، مً خال٥ مىذ ٘شؿ الذساظت والّمل أل٘شاد الىبٝت الٕىُت 

باتهم "بال٢عالى وألاسظخٝشاوُحن" الزًً ًفٙهم  ، والّمل ِلى جدُٝٞ مخخلٚ ٔس

٘ةهه مً الىاضح ؤن ؤو٥ واحب جمىلْ به  " (58).ِلى خعاب الىبٝاث الٙٝحرة

اإلاذسظت الّامت هى ؤن حّلم الىٙل ؤن ٌِّؾ في ِاإلاه، ؤن ًٙهم هفِبه في هزا 

الّالم، وؤن ًبذؤ بذاًت وُبت في ج٢ُُٚ هٙعه مْ مٝخمُاجه 

ا في بِادة بىاء الىٍام (59)."واخخُاحاجه ٘اإلاذسظت في هزا جلّب دوسا ّ٘اال وحىهٍش

ٞ ؤظغ دًمٝشاوُت . الاحخماعي ٘و

ت  ٠ما حععى الوسلام اإلاخّلمحن مْ الذًمٝشاوُت مً خال٥ جٍٝى

مٙهىمهم لزاتهم، ومعاِذتهم ِلى بٜامت ِالٜت بحن خبراتهم وج٢ٙحرهم و ٘هم 

هم  ً، ٘و دوسهم ٠مؽاس٠حن ٘اِلحن في الذًمٝشاوُت، وحّلم الِّؾ مْ آلاخٍش

ت والبّذ  اإلاؽ٢الث التي ظُىاحهىجها في اإلاعخٝبل، والخّلم في حى ًدعم بالحٍش

بلى معاِذة ألا٘شاد ِلى ؤن ٌِّؽىا باوسلام " دًىي "ًِ الدعلي، وبزل٤ حهذٗ 

ٞ حّلُمهم الخ٢ٙحر الّٙا٥  وبؽ٣ل خُٝٝي في الّالم اإلاّاـش واإلاخٕحر ًِ وٍش

بهم ِلى ِملُاث الخدلُل والىٝذ والاخخُاس بحن البذاثل اإلاخخلٙت  (60).وجذٍس

وباِخباس التربُت ِىذه ِملُت احخماُِت ولِعذ ٘شدًت ٘ٝي، وهٍشا لخّذد 

بىاء جشبىي هِٝغ مً خالله ُٜمت ؼ٣ل الحُاة " دًىي "اإلاجخمّاث ًٝترح 

مذي مؽاس٠ت ١ل - 1: الاحخماُِت  الذًمٝشاوُتمً خال٥ هٝىخحن ؤظاظُتي

ت الخٙاِل بحن هزه - 2. ؤِماء اللماِت في اهخماماتها ومفالحها مذي ٔضاسة وخٍش

 (61).اللماِت واللماِاث ألاخشي 

بمىْ اظخخذام التربُت ١ىظُلت ّ٘الت لفالح الىبٝت " دًىي "ًىالب ي

اإلاعُىشة لدعهُل اظخٕاللها وحّلها ؤداة جٝض ي ِلى ١ل الٙىاٛس الاٜخفادًت 

ذاد الحعً لحُاتهم اإلاعخٝبلُت مً خال٥ بٝاء اليؾء  ت ؤلِا وجممً لللمُْ ٘ـش

مخذ  جدذ جإزحر التربُت ل٣ُىهىا بّذ رل٤ ظادة إلافحرهم الاحخماعي والاٜخفادي ٍو

هزا الهذٗ لُخجاوص ؤ٘شاد ألامت الىاخذة لُمخذ بلى جىوُذ الّالٜاث الاًجابُت بحن 

ٞ التربُت بعلبُت الحشوب  ُت اليؾء ًِ وٍش ؼّىب الّالم حمُّا مً خال٥ جِى



77 
 

والّذاء الذولي مً حهت و مداولت التر٠حز ِلى ١ل اإلاعاعي التي مً ؼإجها ؤن جىخذ 

بحن الؽّىب وج٢شط ألهمُت اللاهب ؤلاوعاوي الخّاووي بفٗش الىٍش ًِ الحذود 

 (62).اللٕشاُ٘ت ؤو العُاظُت

 ٘العماح بىحىد وبٝاث احخماُِت زابخت ٢٘شة خىحرة جٝخل  

ت آلالُت أل٘شاد اإلاجخمْ الىاخذ ١اخخٝاس الّمل  الذًمٝشاوُت، وج٢شط الخٜٙش

ب  ذم الٝذسة ِلى لمان وحىد هُى مً الخذٍس الُذوي والخٙاوث في الثرواث، ِو

ٝه في الحُاة والحل في الٝماء ِلى جل٤ الىبُٝت . ٌعاِذ الٙشد ِلى ؤن ٌؽٞ وٍش

هٍام " ٌّىد بلى اإلاذسظت التي ًمْ زٝخه ٘يها ٘حري ؤن " دًىي "الاحخماُِت خعب 

 [...]اإلاذسظت الّامت هى الّامل ألاظاس ي الىخُذ الزي هيخٍش الخحر ِلى ًذًه

٘اإلاادة الّلمُت للذسوط، ووشاثٞ الخذَسغ ًيبغي ؤن جفمم بما ًخٙٞ مْ هزه 

ٝت اًجابُت  (63)."الٕاًت بىٍش

٘بّذما ١ان الخّلُم في اإلاذاسط ختى الُىم ًليي اخخُاحاث وبٝت واخذة 

ت، ٘ةهه ومْ اهدؽاس ألا٣٘اس  مً الىاط حؽمل ؤولئ٤ الزًً حهخمىن باإلاّ٘ش

الذًمٝشاوُت وبذاًت بًٝاً اإلاؽ٢الث الاحخماُِت بذؤ الىاط ًذس١ىن ؤن ل٣ل 

ًىٝلىا هزا بلى . بوعان الحٞ في الحفى٥ ِلى هُى الخّلُم الزي ٌعذ اخخُاحاجه

ؤن اإلاذسظت حّخبر في اإلاجخمّاث الذًمٝشاوُت وظُلت مً وظاثل الفمىد في 

العلم الاحخماعي، ٘هي حّمل ِلى برابت الٙشوٛ بحن الىبٝاث وجذاخلها 

 (64).واهذماحها، وفي ظبُل رل٤ ًم٢ً الٝماء ِلى ِذم ج٣ا٘ا الٙشؿ  الخّلُمُت

 لزل٤ ًشي لشوسة جىخُذ الُٝم ؤلاوعاهُت والٝماء ِلى ٌاهشة الثىاثُاث 

اإلاىحىدة في الٙلعٙت والتي ١ان مً هخاثجها الٙفل بحن ما هى وبُعي وما هى ؤلي 

وبحن ما هى اوعاوي، وبحن الّلمي وألاخالقي واإلاثالي،  ألامش الزي هخج ِىه ج٢َشغ 

هىس الفشاُ بحن الٙشد واإلاجخمْ، بحن الٕني  ٢٘شة الىبُٝت في اإلاجخمْ، ٌو

ورل٤ اهىالٜا مً مٝذمت مهمت جخّلٞ (65).والٙٝحر، بحن الٍالم  واإلاٍلىم

يي  ها اإلابيُت ِلى مىاهج البدث الخجٍش ت الحالُت التي جبحن وٜش بمّىُاث اإلاّ٘ش

ت مً حهت وبحن الّٙل الخاسجي لخل٤  لشوسة بلٕاء جل٤ الّضلت بحن اإلاّ٘ش

ت  (66).اإلاّ٘ش
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ت، في جٙاِلها مْ  ٙه مً الىبُّت البؽٍش ٢٘شجه هزه اظخٝاها مً مٜى

خدذد . وظي زٝافي لى ؤظاط وٛش هزا الخٙاِل، جخدذد الىبُّت ؤلاوعاهُت ٍو ِو

ت ت :" وفي هزا ًٝى٥ دًىي . مٙهىم الحٍش بن وٛش الخٙاِل التي بحن الىبُّت البؽٍش

وألاخىا٥ الثٝاُ٘ت هي ألامش ألاو٥ وألاظاط الزي هدىاوله بالبدث، وبن اإلاؽ٣لت هي 

ملىماث شتى ألفسا  مخخلفيو من بيني الخإ٠ذ مً هخاثج الخٙاِالث التي بحن 

 و١لها ؤمىس جىمىي ؤلانظاو وبيو عا اث وكىاعد وجلاليد ومؤطظاث مخخلفت،

 (67)".باالحخماعي" جدذ ما وعمُه 

            ٘التربُت العلُمت  برهال ًم٢نها ؤن جخدٝٞ بال برا ١ان للٙشد دوس مّحن 

ٞ ٜذساجه وام٣اهُاجه التي ًخمخْ بها، ؤي  ومدذد  في اإلاجخمْ الزي ًيخمي بلُه، ٘و

دوس معاو٥ للمعاهمت في جدُٝٞ ؤهذاٗ اللماِت، التي ًيخمي بليها  خعب 

وؤن الذًمٝشاوُت الحٝت ال حّني جٝذٌغ  مخخلٚ ـىس . ظُاظتها ومبادئها

الح٣ىماث التي جذعي جبني الىٍام الذًمٝشاوي،وبهما في مذي همى الىبُّت 

ت وجىىسها، ِىذما ًٝىم ١ل مً الشحا٥ واليعاء ِلى العىاء في بداسة  البؽٍش

ألامىس اإلاؽتر٠ت بُنهم مهما ١اهذ ـىس اإلاؽاس٠ت في الفىاِت ؤو الخجاسة ؤو 

حرها  (68).ؤي ٠ما ًخم في  مجا٥ الح٣ىماث. اللمُّاث الّلمُت ٔو

خالـت ما ظبٞ ِشله في هزا اإلاىلُى الزي ًٙخذ مجا٥ البدث 

ت التي جمحزها  الٙلعٙي والّلمُمً حذًذ، ألن التربُت جمثل حىهش الىبُّت البؽٍش

ًم٢ىىا ان هٝى٥ ال ًم٢ىىا ؤن هفل بلى الهذٗ ألاظاس ي مً .ًِ ال٣اثىاث ألاخشي 

ً اإلاجخمْ  ِىذ  وهى بلٓى ظّادة ١ا٘ت ؤ٘شاده، بال بةسظاء الٝىاِذ " دًىي " ج٣ٍى

ت،  )واإلاٝىماث ألاظاظُت التي جىادي بها الذًمٝشاوُت  اإلاعاواة، الّذالت، الحٍش

ٞ . (....ج٣ا٘ا الٙشؿ، الحىاس  ٠ما ال ًم٢ىىا ؤن هدٝٞ الذًمٝشاوُت بال ًِ وٍش

خماد ِلى التربُت ١ىظُلت ّ٘الت حّمل ِلى ٔشط جل٤ الاججاهاث الذًمٝشاوُت  الِا

خماد ِلى . في هٙىط الىاؼئت ٔحر ؤن هزه التربُت باإلاٝابل ال ًم٢نها الىجاح بال بااِل

ت، والخٕحر، والّمل . ؤظغ اإلاىهج الّلمي الزي ٢ًشط مٙاهُم لخبرة والىمى والحٍش

، وجدُٝٞ ؼّاس "حىن دًىي " وهزههي  ؤهذاٗ الخجذًذ الٙلعٙي ألاداحي ِىذ 

بر ؤـبذ ًمثل هزا الؽّاس . التربُت الذًمٝشاوُت مً ؤحل مجخمْ دًمٝشاوي
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خاحت ماظت لخدُٝٝه خاـت في اإلاجخمْ اإلاّاـش الزي ًمثل معشخا للجزاِاث 
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ت ت " في مٝابل الذِىة بلى جبني الفُٕت . ـ٘ش اإلابيُت ِلى لشوسة اِخباس " الحىاٍس
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