
 مبا هو أساس نظريته يف الرتبية اخلريية الطبيعية  عند روسو مبدأ

 خاليد اخلطاطأ.

 باحث يف الفلسفة والرتبية

 اململكة املغربية

اليت أسس عليها جان جاك  -La bonté naturelle احتلت نظرية اخلريية الطبيعية 

الصدارة يف معظم السجاالت واألحباث    -روسو فلسفته الرتبوية واالجتماعية والسياسية 

النظرية ومضمون . فهناك من نفى وجود أية عالقة بني هذه هالفلسفية اليت تناولت فكر

ألبري شنز  كـ اخلطاب الثاني
1

Albert Schinz  الذي جزم بأن  هذه النظرية ليست لدى

لكن ما يثري االنتباه هو أن روسو نفسه يقر   روسو بأي وجه، وليس هو من صاغها أول مرة.

Moultou مولتوـلبهذا املبدأ يف حديثه عن مؤلفه إميل يف رسالته 
2

ويف رسالة أخرى بعث  

Philibert Cramer فليبري كرامربها لـ
حيث يؤكد ويكشف عن حقيقة   3

 خاصية مبدأ اخلريية الطبيعية. فماهي حقيقة ومكانة هذا املبدأ يف فلسفة روسو؟.

لإلجابة عن هذا االشكال سنبحث يف مضمون اخلطابني
4

األول والثاني وكذا يف  

طوري الذي  اختذته هذه النظرية يف فكر روسو مؤلف إميل للكشف عن املسار الت

بالرغم من تأكيد العديد من املهتمني بأنرتوبولوجياه  أن التصور املعطى من لدنه لإلنسان 

خطاب يف أصل مضمن بشكل كامل أو على األقل بشكل أساسي يف مؤلفه "

لغابات، ال " حيث أن حقيقة اإلنسان تعترب "ملا كان بني االتفاوت ويف أسسه بني البشر

صناعة له وال كالم وال مسكن، وال يعرف احلرب، وال ارتباطات له بالغري وال حاجة له 
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ألمثاله قط، وال رغبة له كذلك يف إحلاق الضرر بهم، بل رمبا مل يتعرف إىل واحد منهم 

على أنه فرد قط."
5 

 يف اخلطاب األول: مبدأ خريية الطبيعة اإلنسانية - أ

روسو أن وقت كتابة خطاب يف العلوم والفنون مل يكن قد يعترب العديد من قراء 

بلور بعد مبدأ اخلريية الطبيعية لإلنسان. فمنهم من يرى أن روسو مل يقل بهذا املبدأ قط 

 بورجالن ـبيريكما هو احلال بالنسبة لـ
6

 Pierre Burgeli.  جون موريل و زعمJean 

Morel ة أن رؤية روسو للطبيعة البشرية كانت متشائم
7

مر مبدأ . ومهما يكن أ

يف اخلطاب األول، فإن املهم هو أن هذا املبدأ انبنى بشكل متدرج ومل اخلريية الطبيعية 

جاء على لسان روسو نفسه: "قبل أن يهذب  يعط دفعة واحدة، والدليل على هذا التأويل ما

ولكنها الفن سلوكنا وأن يعلم أهواءنا التعبري بلغة متصنعة، كانت أخالقنا خشنة، 

كانت طبيعية، وإن كان اختالف الطرائق يشري مباشرة إىل اختالف الطبائع. ويف واقع 

األمر، مل تكن طبيعة اإلنسان طبيعة أفضل، غري أن الناس كانوا يشعرون باألمان يف 

سهولة التعارف والتخالط، وكانت هذه امليزة اليت مل نشعر بقيمتها، جتنبهم الكثري من 

الرذائل."
8

 

ظرية اخلريية الطبيعية موجودة بشكل ضمين يف اخلطاب األول. إنها تشكل إن ن

اخللفية الفلسفية اليت أسس عليها روسو نقده لتقدم العلوم والفنون يف زمانه اليت 

يعتربها مصدر كل املفاسد
9

. فربط احنطاط األخالق بتقدم العلوم والفنون يستلزم 

ل معرفة العلوم والفنون  هو أفضل حال. وقد منطقيا أن الوضع الذي يكون عليه الناس قب
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استدعى روسو شواهد تارخيية يف نص خطابه للتدليل على ذلك. فحسبه "ال ميكن 

التفكري يف األخالق دون تذكر العصور األوىل وبساطتها. إنها ضفة مجيلة مزدانة 

. ملا مضض مرار وندرك ابتعادنا عنها علىبأصابع الطبيعة وحدها، جنيل إليها نظرنا باست

كان الناس األبرياء الفضالء يودون أن تكون اآلهلة  شاهدة على أعماهلم، كانوا 

أشرارا." ايسكنون  يف نفس األكواخ معا، لكن حاملا أصبحو
10

 

يكون اإلنسان فاضال وسعيدا كلما كان مقتصرا على ما لديه من معارف نابعة 

 ! الفقرة التالية:"أيتها الفضيلّةمن وعيه اخلاص. وهي الفكرة اليت عرب عنها روسو يف 

أنت العلم اجلليل الذي تنشده النفوس البسيطة، فهل من الضروري كل هذه املعاناة 

وكل هذه العدة لنيلك؟ أليست مبادئك منقوشة يف كل القلوب، وأال يكفي املرء أن 

يعود إىل نفسه ويصغي لصوت ضمريه، يف صمت من األهواء، حتى يدرك قوانينك؟ هذه 

" ! لفلسفة احلق، فلنرضى بهاا
11

 

الواضح من خالل ما سبق أن روسو كان على قناعة تامة بأن االحنطاط الذي عرفته 

اإلنسانية سببه تقدم العلوم والفنون وهيمنتها على كل مناحي احلياة، موقف يسمح 

تى لنا بالقول بأن نظرية اخلريية الطبيعية لإلنسان كانت منطلقا وموجها هلذا النقد. فح

العيش  -وإن كان اخلطاب األول ال يبلورها بشكل تام وصريح وأكساها داللة أخالقية 

فإنه ينص على أن الطبيعة وهبت اإلنسان ما يؤهله ألن   -حبسب ما تقتضيه الطبيعة 

يعيش وفق منطها. مبعنى آخر اإلنسان مبوجب طبيعته هو كائن أخالقي بامتياز. فإذا 

جاك روسو  قد قارب مبدأ اخلريية الطبيعية مقاربة أخالقية.  كان اخلطاب األول لدى جان

 فما الداللة اليت اكتسبتها اخلريية الطبيعية يف خطابه الثاني ؟
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 : يف اخلطاب الثاني مبدأ خريية الطبيعة اإلنسانية - ب

توجد أول إشارة مرتبطة خبريية اإلنسان  يف اجلزء األول من اخلطاب الثاني، حيث 

يظهر فيها روسو ما يرتتب عن احلالة الوجدانية لإلنسان الطبيعي على املستوى األخالقي.  

فهذا اإلنسان يعيش مرتوكا يف الوسط الطبيعي، حاجاته قليلة وال يعرف أي قاعدة سوى 

باآلخرين أية صلة أخالقية. وعليه، ال ميكننا أن نقول يف حقه  حفظ ذاته، وال تربطه 

أنه خري أو شرير، وال جيوز احلكم عليه ال بالفضيلة وال بالرذيلة كما هو حال اإلنسان 

املدني. وباحملصلة ميكننا القطع بأن اإلنسان الطبيعي كما تصوره روسو هو كائن ال 

 ]كيفما[ كائنابينهم أية "عالقة أخالقية أخالقي. فالبشر يف حالة الطبيعة ال توجد 

كان نوعها، وال أي واجبات جرى بها العرف، فالظاهر أوال أنه ليس ممكنا أن يكونوا 

أخيارا أو أشرارا، وال تكون لديهم فضائل وال رذائل، اللهم إال أن نستعمل هاتني 

ءه مبكروه، الكلمتني مبعنى فيزيقي فنعد رذيلة ما يف الفرد من صفات قد تصيب بقا

ونعد فضائل الصفات اليت ميكنها أن تساهم يف حفظ بقائه، وأما يف هذه احلالة فيجب 

أن نعترب أفضل البشر من كان أقلهم مقاومة الندفاعات الطبيعة"
12

 . 

إن سلب الفضيلة والرذيلة عن إنسان الطبيعة ينجم عنه اإلقرار بأن اإلنسان 

خري أو ما هو شر، ما هو صحيح وما دونه. وإذا  الطبيعي ال حيوز أي معرفة خبصوص ما هو

كان األمر كذلك، أليس من السهل أن يكون مبقدور هذا اإلنسان اإلساءة لآلخرين عن 

 جهل؟ أم أن حالة اجلهل هذه ال تعين بالضرورة أن يكون شريرا؟

إن روسو يرفض اإلمكان األول الذي أقره هوبز. فهذا األخري وقع يف خلط حالة 

حبالة اجملتمع، وبالضبط أخلط بني ما هو سيكولوجي يف اإلنسان الطبيعي  الطبيعة

واإلنسان املدني. فهوبز حبسب تقدير روسو" ذهب إىل أن اإلنسان شرير بطبعه مادام ليس 
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لديه أي معنى عن اخلريية. وأنه يتصف بالرذيلة ألنه ال يعرف الفضيلة."
13

وملا كان هذا  

ائه أقحم هوبز "جزافا احلاجة إلشباع كثري من األهواء اإلنسان الطبيعي حريصا على بق

اليت أنشأها اجملتمع."
14

 

إن هوبز يرى يف الشرير طفال شديد البنية، واألخذ بهذا املوقف يسمح بالقول أن 

اإلنسان املتوحش سيكون مبثابة طفل شديد البنية، وعليه، فإذا "كان تابعا لآلخرين 

هلم يف حال ضعفه. فيا هول شططه يف كل ما يف حال شدته بقدر ما يكون تابعا 

يفعل: سرتاه يضرب أمه إذا تبطأت يف إرضاعه، يقتل أحد إخوته الصغار خنقا إذا أفسد 

عليه راحته، ويعض ساق أخ آخر إذا صدمه أو أقلقه."
15

من خالل هذا املثال يقف روسو  

ول بأن اإلنسان  على تناقضات الطرح اهلوبزي حني يقول: "هاهنا زعمان متناقضان كالق

أن اإلنسان ضعيف عندما  ]واحلق[يف حالة الطبيعة شديد البنية وتابع يف آن واحد،

يكون تابعا، ومتحرر قبل أن يصري شديد البنية."
16

هلذا يرى روسو " أن املتوحشني ليسوا  

أشرارا ألنهم ال يعرفون معنى أن يكونوا أخيارا، فال ازدهار األنوار وال وازع القانون مينعان 

املتوحشني من فعل الشر، وإمنا سكون األهواء والرباءة من الرذيلة: إن جهل بعض الناس 

ة."بالرذيلة أكثر نفعا هلم من معرفة بعضهم اآلخر بالفضيل
17

 

لقد خلص هوبز إىل اإلقرار بالطبيعة الشريرة لإلنسان الطبيعي ألنه مل يرى سوى 

جانبا واحدا من حب الذات
18

 Amour de soi   الذي حيمل كل كائن على حفظ ذاته
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يفصل روسو بين الحب الشخصي أو الحب الخاص وحب الذات. "يجب أال نخلط بين الحب الشخصي وحب الذات  - 

عينها، ذينك الميلين المختلفين طبيعة ونتيجة، فأما حب الذات فشعور طبيعي يدفع كل حيوان إلى السعي إلى حفظ بقائه، 

انية. وأما الحب الشخصي فشعور نسبي مصطنع وناشئ في ومتى قاده العقل وعدله التحنن أنتج الفضيلة ومشاعر اإلنس

المجتمع يحمل كل فرد على تمييز حاله عن حال كل البشر سواه ويوسوس لهم بكل شر يتبادلونه، وهذا الشعور هو 

المصدر الحقيقي لمعنى الشرف، فأما وقد تقرر هذا، أقول: إن الحب الشخصي ال يوجد في حالتنا البدائية، وهي الحالة 

الطبيعية الحقانية، فلما كان كل إنسان خاص ينظر إلى نفسه كما لو كان المشاهد الوحيد الذي يرقبها، والكائن الوحيد في 

العالم المهتم بأمرها، والحكم الوحيد الذي يقدر مزاياه، فإن شعورا كالحب الشخصي ينبع من مقارنات ال يطالها فكر 



الذي يقود اإلنسان إىل "طيب   Principe de la pitiéوبقائه، ومل يفطن إىل مبدأ التحنن 

ي أن يرى شبيها له من بين آدم يتأمل"عيشه مبا لديه من نفور فطر
19

. إن قوة التحنن يف 

النفس اإلنسانية  أمر ال جدال فيه، "وهي صفة طبيعية غاية الطبيعة حيث أن احليوانات 

نفسها تصدر عنها يف بعض األحيان عالمات ظاهرة للعيان على ذلك التحنن"
20

. التحنن 

أن نرى بشرا يتأمل فما عساها تعين  إذن هو حركة الطبيعة اخلالصة، فـ"عندما ال نريد

؟"! رغبتنا تلك، إن مل تكن تعين أن نراه سعيدا
21

 

ماندفيل دو برنارروسو على أن  مجيع الفضائل االجتماعية اليت ينكرها  جيزم
22
 

Bernard de Mandeville "عن البشر "إمنا ينبع عن صفة التحنن وحده
23

. وليكون 

روسو يلعب التحنن دور وقانونا للفعل. فبالنسبة لالتحنن كذلك، عليه أن يكون قوة 

القانون الطبيعي، إذجييبنا عن شرطني هلذا القانون، واللذين ذكرهما روسو يف مقدمة 

هذا اخلطاب حني قال: "إذا تأملت يف أوىل عمليات النفس اإلنسانية وأكثرها بساطة، 

لى طلب عيشنا وحفظ تبينت فيها مبدأين سابقني على العقل، أحدهما حيثنا بقوة ع

بقائنا واآلخر ميأل نفوسنا نفورا طبيعيا من رؤية كائن حساس يهلك أو يتأمل، والسيما 

إذا كان بشرا مثلنا."
24

 

                                                                                                                                                                                     

سه وينشأ، ولهذا السبب بعينه ليس في وسع المتوحش أن يعرف الكراهية المتوحش، من المحال إذا أن يختمر في نف

والرغبة في االنتقام، فذلك من باب األهواء التي ال تنشأ إال عند من أحس باإلهانة. والحال أن اإلحتقار أو نية اإلساءة 

قدير والمقارنة، من الجائز أن ، فإن بشرا ال يعرفون معايير التقويم والت]في ذاته [هما عين اإلهانة وليس فعل الشر

يبادلوا بعضهم بعضا ضروبا من العنف متى عاد عليهم ذلك ببعض النفع، ولكن محال أبدا أن يبادلوا بعضهم بعضا 

اإلهانة.وصفوة القول إنه متى كان كل واحد من هؤالء البشر ال يرى في أشباهه إال حيوانات من نوع آخر، جاز أن 

أو أن يتنازل عنها لألقوى، وهو ال يرى في ما يأتيه من سلب إال حوادث طبيعية خالية من  ينتزع الطريدة من األضعف

مصدر ال .أي حركة تدل على وقاحة أو على االستياء، ومن دون أي هوى في نفسه اللهم إال ألم الخيبة ومسرة النجاح."
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، من أصل هولندي، عاش في إنجلترا، له مؤلف مثير للجدل بعنوان "خرافة 1733هو الطبيب الفيلسوف المتوفي علم  - 

(" يطور ماندفيل 1714) (The Fable of the Bees)النحل أو كيف تصنع الرذائل الخصوصية الخير العمومي 

سبق لها مثيل، تخالف األخالقيات المعهودة. شرية اإلنسان هي التي تصنع التقدم في هذا الكتاب فلسفة اقتصادية لم ي

 والبحبوحة العامة. وقد رأى ماركس في مفارقات ماندفيل حول المجتمع المدني كشفا عن حقيقة النظام الرأسمالي.
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إن التحنن يشكل عماد اخلريية الطبيعية لإلنسان، وهو ما ميكن أن نستشفه 

 النص التالي:مضمون من 

عدل يف نشاط حب الذات لدى " من احملقق إذا أن التحنن شعور طبيعي، ولكونه ي

كل فرد من األفراد، فإنه يساعد على حفظ البقاء املشرتك للنوع كله. حيملنا التحنن، 

من غري تفكر، على أن نهب إىل إغاثة من نراهم يتأملون، ويف حالة الطبيعة يقوم مقام 

عصيان القوانني واألخالق الفاضلة، وله كذلك مزية مفادها أن ال أحد تسول له  نفسه ب

ندائه العذب: إن التحنن هو الذي يصد كل متوحش ذي بأس عن أن ينتزع من طفل 

ضعيف أو من شيخ عاجز قوت حياة مكتسب بشق النفس، وهو يأمل أن يف استطاعته 

احلصول على قوت حياته يف مكان آخر، وبدال من القاعدة اجلليلة الداعية إىل عدالة 

يوحي التحنن جلميع  -مثل ما تريد أن يفعل لك""افعل لغريك  –مسوغة تسويغا عقليا 

البشر بقاعدة مغايرة تقول باخلريية الطبيعية، قاعدة لئن كانت أقل كماال من 

"افعل ما يكون فيه خريك بأقل ما ميكن من الضرر  –سابقتها فإنها أكثر نفعا 

بغريك."
25
  

اإلنسان الطبيعي لقد كان روسو على وعي بأن القول بفطرية خاصية التحنن يف 

ميكن أن يكون موضوعا لالعرتاض، ولذلك حاول أن يدلل على يقينه خبصوص هذه 

املسألة بتبيان أن التحنن يشمل كل الكائنات احلساسة، أي كل احليوانات. فالتحنن 

صفة طبيعية، و"احليوانات نفسها تصدر عنها يف بعض األحيان عالمات ظاهرة للعيان 

والكالم عن حنان أمهات احليوانات على صغارها، وعن األخطار  على ذلك التحنن، دعنا

اليت تقتحمها لدفعها عنها، ولنالحظ كيف أن اخليل نراها تنفر من دوس اجلسد احلي، 
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وأن حيوانا نراه ال مير يف القرب من حيوان آخر ميت ويكون من فصيلته إال واستشعر 

من فصيلته." القلق، ومن احليوانات ما طمر يف الرتاب األموات
26
  

يعزز روسو طرحه بدليل آخر حينما يعترب مبدأ التحنن شرطا أساسيا للتعرف على 

، وإن يولد احلب الشخصياآلخرين، يف حني أن العقل يقوي العزلة بني األفراد وهو الذي "

التفكر هو الذي يقويه، وهو الذي يدفع باإلنسان إىل االنطواء على نفسه، وينأى به عما 

و حيزنه: الفلسفة هي اليت تعزل اإلنسان عما سواه، وبالفلسفة يقول اإلنسان يف يزعجه أ

سره وهو يشاهد إنسانا آخر يتأمل: "لرتم بنفسك إىل التهلكة إذا أردت، أما أنا فإني يف 

مأمن". ولقد أصبحنا وال شيء يقلق نوم الفيلسوف وينتزعه من سريره سوى األخطار اليت 

ال ذلك، يستطيع من شاء من الناس أن يذبح حتت نافذة الفيلسوف تهدد اجملتمع برمته، خ

أحد أمثاله من البشر، فال يبالي وإمنا يعمد إىل سد أذنيه بيديه ويبحث لنفسه عن قليل 

من احلجاج لكي مينع الطبيعة املتمردة داخله من أن يتماهى بينه وبني من كان 

هبة العجيبة، ولذلك نراه، وهو عديم يغتال، فأما اإلنسان املتوحش فليست له هذه املو

احلكمة والعقل، يستسلم مذهوال إىل أول شعور إنساني."
27

 

التحنن كخاصية إلنسان حالة الطبيعة  يشكل قوة تكره الفرد على أال خيوض 

حربا مع باقي أفراد نوعه، وهو كذلك ال يتعارض مع حب الذات. إنه "يساعد على حفظ 

البشري كله"البقاء املشرتك للنوع 
28

. لكن لو أخذ هذا الشعور يف التضاؤل بسبب حب 

الذات عندها يتجه حنو احلب الشخصي حيث "يتعود املرء على اعتبار موضوعات متغايرة 

وعلى إجراء املقارنات، ويكتسب، بدون وعي منه، معاني االستحقاق واجلمال، وهي 

املعاني اليت تولد الشعور باألفضلية"
29

قي ضرورة ال ميكن االستغناء عنها وملا صار التال 

ما أن تلقى أقل مواجهة حتى تتحول  ،بني البشر "تتسلل إىل النفس عاطفة حنون وهادئة
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إىل صورة غضب جارفة، وتستقيظ الغرية مع احلب، فينتصر الشقاق، وجتازى أرق األهواء 

بتضحيات تدفع من دم البشر."
30

 

اس احلياة يف اجملتمع الذي يتعارض فيه إن التحنن أخذ يف التدهور عندما اعتاد الن

حفظ الذات مع مصاحل اآلخرين، فعلى هذا "النحو، فإن ما يأتيه األغنياء من اغتصابات 

والفقراء من أعمال لصوصية، وكذلك األهواء اجلاحمة لدى اجلميع وقد قتلت فيهم التحنن 

بشر خبالء الطبيعي، وأخرست صوت العدل وهو اليزال خافتا، كل ذلك قد جعل ال

وطماحني وأشرارا. وكان نزاع دائم يثور بني حق األقوى وحق التحوز األول وال ينتهي إال 

مبعارك ومذابح."
31

"ثم إن هناك أخريا الطموح الضاري، وهو اندفاع اإلنسان من أجل إعالء  

نصيبه، ال حلاجة حقيقية وإمنا ليكون مقامه فوق مقام غريه من البشر، فيحث مجيع 

البشر على إيذاء بعضهم بعضا، ويوحي هلم بغرية خفية أخطر خماطرها أنها تتقنع 

ن. ومجلة القول، هناك املنافسة واملزامحة بقناعة الرعاية العطوف حتى تصيب مرماها بأما

من جهة أوىل، وهناك  تضارب املصاحل والرغبة اخلفية املستدمية يف االستئثار باملنفعة 

على حساب الغري من جهة ثانية"
32

 

الفكرية لدى روسو. هلا يرجع   إن العواطف حتتل مكانة الصدارة يف املنظومة

ب األوىل اليت دفعت اإلنسان إىل التكلم هي فـ"األسباالدافع وراء تكلم اإلنسان. 

العواطف...ففي البداية مل يتكلم الناس  إال شعرا ومل خيطر بباهلم أن فكروا إال بعد زمن 

طويل."
33

 

إمنا هو أمر يرد لسوء  ،أن ما اعترب قساوة وغلظة يف اإلنسان الطبيعي يعترب روسو

اخللط بني ما يكون عليه  معرفة حقيقة عواطف هذا اإلنسان، وهو ناتج أيضا عن

 اإلنسان يف احلالة املدنية وما هو عليه من طهر وهدوء العواطف يف حالة الطبيعة. إن ما
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مكتسب من حالة االجتماع اليت تولد يف الفرد  يرى من قساوة يف اإلنسان هو أمر

كان  كل واحد من البشر يرد على ما يلقاه من احتقار  "الكراهية واالنتقام. ولذلك 

حتى ألصبحت ضروب  ،بعقاب تتناسب طريقته مع احلالة اليت يقدرها هو بالذات لنفسه

وصار البشر قساة وسفاحني. هذه هي، على وجه التدقيق، الدرجة اليت آلت  .االنتقام فظيعة

إليها أكثر الشعوب املتوحشة اليت نعرفها. وإذا كان الكثريون قد تسرعوا يف استنتاج 

وأنه يف حاجة إىل الوازع املدني حتى تلني عريكته، فذلك ألنهم  أن اإلنسان فظ بطبعه،

ومل يلحظوا كم صارت هذه الشعوب بعيدة عن حالة  ،مل مييزوا بني األفكار حق التمييز

الطبيعة، يف حني ليس هناك من شيء ألني عريكة من اإلنسان يف حالته البدائية ملا 

وأنوار اإلنسان املدني السيئة الطالع، وملا وضعته الطبيعة يف حد أوسط بني غباء البهائم 

كان جمبوال أيضا بالغزيرة وبالعقل على اتقاء األذى الذي يتهدده، إذاك كان التحنن 

الطبيعي يزعه عن فعل الشر من تلقاء نفسه ألي شخص كان، من دون أن يدفعه إىل 

عن لوك ذلك دافع، حتى بعد أن يلقى الشر من غريه، فكما يقول املثل املأثور 

"احلكيم:"حيث ال توجد ملكية ال توجد شتيمة".
34

 

بالرغم من التبدل الذي يطال الطبيعة اإلنسانية يف حالة االجتماع، إال أن التحنن ال 

خيتفي كلية من النفس اإلنسانية. واحلياة اليومية تفسح لنا اجملال ملالحظة هذه 

وتفلسفا، يف الوقت الذي  احلركة اخلالصة للطبيعة، خصوصا لدى من هم أكمل تعقال

ينأى فيه اإلنسان احملرتس بنفسه بعيدا. "هكذا نرى حثالة القوم والنسوة من السوقة 

يفصلون بني املتقاتلني، ومينعون وجهاء الناس املتمدنني من التأخر."
35

 

الطبيعية اليت منحها روسو ملبدأ اخلريية الطبيعية يف  بهذه الداللة األنرتوبولوجية

قدم لنا مفاتيح أساسية  خطابه الثاني يكون قد رسم لنا معامل موقفه من هذا املبدأ و

 للوقوف على اإلضافات اليت حازها هذا املبدأ يف مؤلف إميل.
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 يف مؤلف " إميل": مبدأ خريية الطبيعة اإلنسانية -جـ 

" دون االكرتاث بطبيعة أو يف الرتبية إميلمؤلف روسو الشهري "ميكننا أن نقرأ  ال

الرتبية اليت ينبغي أن يتلقاها الطفل يف خمتلف مراحل منوه اجلسدي والوجداني 

والعقلي. ومع ذلك فإن هذا املؤلف يتجاوز هذا القصد، وال يتخذ منه غاية أوىل باعرتاف 

أكد  حيث  Philibert Cramer فليرب كرامر صريح ذكره روسو نفسه يف رسالته لـ

الذي رسم مالحمه  -على أن أي مآخذة تهم عدم القدرة على حتقيق منوذج إميل اإلنسان  

ستدخل يف باب اخلطأ إذا ما مل يتم استحضار الداللة احلقيقة   -يف املؤلف املذكور

هو ملضمون هذا الكتاب. فإميل كما يذكر ذلك روسو، ليس رسالة يف الرتبية، وإمنا 

قصة يف الطبيعة اإلنسانية
36
  . 

يؤكد روسو على أن الطبيعة اإلنسانية ال تعرف رذيلة وال خطيئة. وال ميكن أن 

تصري على غري حاهلا إال بفعل عوامل خارجة عنها. فاإلنسان إذا ما أتيحت له ظروف مواتية 

العيوب مالئمة لطبيعته الداخلية حافظ على خرييته، وانسد الباب يف وجه الرذائل و

والوقوع يف األحكام اخلاطئة. فالطبيعة اخلريية تطال كل األبعاد املشكلة لشخصية 

اإلنسان: اجلسدية واألخالقية والعقلية. فما هي جتليات هذه اخلريية الطبيعية اليت أكد 

عليها روسو بقوله:"خيرج كل شيء من يد اخلالق صاحلا، وكل شيء يف أيدي البشر 

يلحقه االضمحالل"
37

 ؟

 اجلسدي: بناءاخلريية يف ال 

يعترب روسو أن العيوب املرتبطة مبا هو جسدي ميكنها أن تظهر يف أشكال 

خمتلفة. وهي ليست طبيعية، وإمنا حتدث بفعل ممارسات سيئة. فالعيش بطريقة 
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طبيعية معناه أن نرتك الطفل حرا يف حركته، ألنه "يكون حباجة إىل مد أطرافه 

 باض والتجمع الطويل يف أحشاء أمه.ا ركبه من االنقوحتريكها، كي يطرح عنه م

فكيف حنول بينه وبني احلركة داخل القماط؟ حتى رأسه ال نعفيه من ملبس. كأننا 

خنشى أال حيس بغري ذلك أنه على وجه الدنيا. وهكذا جتد األعضاء الداخلية للجسم 

الذي يتجه للنمو عوائق هائلة ضد احلركة اليت حتتاج إليها."
38

لذلك يذهب روسو إىل أن  

"اإلنسان املتمدن يولد ويعيش وميوت يف رق العبودية. حني يوتقونه بقماط، وحني ميوت  

يسمرون عليه ثابوتا، ومادام على وجه الدنيا، فهو مكبل بشتى النظم."
39

 

ويعتقد روسو أن ما تقم به القابالت من دلك لرؤوس األطفال على إثر والدتهم بقصد 

هو أمر حيمل على التشكيك يف قدرة الفطرة وفاطرها على إخراج  إصالح شكلها

رؤوس سوية التكوين، لذلك يلتمس هلا التهذيب من خارج على أيدي القابالت ومن داخل 

على أيدي الفالسفة.
40

 

يكبح القماط الطبيعة يف الطفل ويضعف قواه ويعطل منوه، فالتضييق على 

ويغري من  تكوينه وبنيته. وهو ما يكون  أطراف الطفل حسب روسو يعوق دورة الدم 

مبثابة ضغط قاس يؤثر يف  مزاج الطفل. وعليه، فأول ما حيسه الطفل يف الدنيا بسبب 

 هذه  التأثريات اخلارجية السلبية هو األمل، ألنه جيد عوائق حلركة هو يف حاجة إليها.

ت األول لذلك كله، ويف ظل هذه الظروف، يبقى من غري املدهش أن يكون الصو

للطفل بكاء. ومادام قد نزل عليه العذاب بسبب القيود املفروضة فإنه " ال جيد شيئا لديه 

ر بالشكوى؟ إنه يبكي من األذى الذي  تنزلونه مه ليجهحرا إال صوته. فكيف ال يستخد

به. ولو أنكم منيتم مبثل ذلك لكنتم أسرع منه إىل البكاء وأبرع"
41

. 
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تصرفا منافيا للطبيعة، فإن الرعاية الزائدة هي كذلك.  إذا كان إهمال األم لطفلها

فاألمران معا منافيان لسنة الطبيعة، "إن التجربة تدل على أن األطفال املرهفني عرضة 

للموت أكثر من غريهم. فمرسوا أطفالكم باملتاعب اليت سيكون من احلتم عليهم 

صول واألجواء واجلوع والعطش احتماهلا يوما ما. وقووا أجسامهم بالتعرض الختالفات الف

والتعب. وثقوا أن الطفل أكثر احتماال للتغريات من الرجل. فمفاصله أطوع وأشد مرونة. 

أما الرجل فليس كذلك. فمن املمكن إذن تقوية الطفل من غري أن تتعرض صحته أو 

 حياته للخطر. وحتى وإن وجد بعض اخلطر فليس من اخلري أن يردنا عما اعتزمناه. ألنه

خطر ال مناص منه ما عاش اإلنسان."
42

 

إن روسو جيزم بالطبيعة اخلريية للمظهر اجلسدي يف الكائن اإلنساني. وما من أحد 

سيخالف روسو يف أن بعض املمارسات اإلنسانية املخالفة لسنة الطبيعة وقوانينها تكون 

املمارسات  مصدرا للشرور وتعود بالضر على البنية اجلسدية لإلنسان. ولذلك تنعت هذه

ما ال ميكن ألي أحد أن ينكره هو األمراض واآلالم كواقعة  ،بأنها الطبيعية. لكن

حقيقة  تلم جبسم اإلنسان. فما هو  رأي روسو يف ذلك وهو الذي نفى كل الشرور واآلالم 

 عن الطبيعة؟

إنه ال يكون ليس أمرا طبيعيا على اإلطالق.  يعتقد روسو أن الشر اجلسدي

عل وجود الشر األخالقي الذي يبقى من صنع اإلنسان ال الطبيعة فـ"أعظم كذلك إال بف

اآلالم حقا هو الذي يأتينا من قبل نفوسنا."
فمادام يف الكون نظام ال ميكن جتاهله   43

فإن ذلك ينفي وجود أي شر كلي شامل مادام هذا األخري ال ميكن قبوله إال يف الفوضى. 

ال يبقى سوى الشر اجلزئي الذي ال مكان له سوى يف شعور الكائن الذي يعانيه.  وعليه

و"هذا الشعور مل يتلقه اإلنسان من الطبيعة، بل تلقاه من نفسه."
44

ومادامت الطبيعة قد   

إن أمل اجلسم ليس إال اإليذان بأن  ]فـ["جعلت فينا اإلحساس حباجاتنا كي حنمي بقاءنا 
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ىل فحص ورعاية."اآللة خمتلة وحتتاج إ
45

روسو أن  يربط الشر اخللقي لذلك كله جاز ل 

معلولني ملا يأتيه من أحكام وأفعال. أما األمل اجلسدي ألمل املعنوي باإلنسان وجيعلهما وا

والشر فال قيمة هلما لوال رذائلنا اليت جتعلنا حنس على الدوام بتلك اآلالم.
46

 

أساسيا  يف تلمس وحتسس معنى اخلري  باملقابل مينح روسو لآلالم  والشرور دورا 

فـال "سبيل لتذوق اخلري األعظم إال إذا عرفنا جانبا من الشرور اهلينة. هذه هي طبيعة 

اإلنسان. فإذا كان اجلسد على أحسن حال، فسدت الروح. والشخص الذي ال يعرف األمل ال 

ه لن يتحرك لشيء. ميكن أن يعرف احلنان اإلنساني وال عذوبة الرمحة والشفقة. ألن قلب

ولن يكون اجتماعيا. بل سيكون بني نظرائه وحشا أو مسخا."
47

 

يرد روسو إحساس الطفل باألمل  إىل ما يرتتب عن عدم إشباع وإرضاء احتياجاته اليت 

ال يستطيع أن يلبيها دون عون اآلخرين. ولذلك كانت املرحلة األوىل من حياة الطفل 

 شكاية وبكاء. يشعر الطفل حباجاته وليس يف "مرحلة ضعف وعوز، فأصواته األوىل

وسعه أن يكفيها. فيستدر مساعدات الناس له بالصراخ. وإذا كان جائعا أو عطشانا 

بكى. وإن شعر بربد شديد أو حر شديد بكى. وإن أراد أن ينام واحتاج إىل من حيركه 

د من عدم االرتياح، أو يهدهده بكى. فليست له إال لغة واحدة، ألنه ال يشعر إال بنوع واح

هو ما يف أعضائه من نقص. ولكنه ال مييز بني أنواع االحتياجات املختلفة. فجميع تلك 

االحتياجات أو املتاعب تبدو له يف صورة واحدة هي صورة االحساس باألمل على العموم."
48

 

 األخالقي: بناءاخلريية يف ال 

ميكننا أن نقر نفس إقرار روسو القاضي بأن الرذائل اجلسدية ترد كلها إىل 

الرذائل األخالقية، وأنها مل تعط بأي شكل من األشكال من لدن الطبيعة والفطرة،  
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فالطفل حسب روسو ال يكون شريرا إال بسبب ضعفه. وحتى عندما تتولد لديه الرغبة 

ال ينتج عن سوء نية، وإمنا لشعوره باحلاجة فإن ذلك  ،يف حتطيم األشياء احمليطة به

ال ميكن أن يفسر األمر على أنه عدوان أوختريب. ،واالنفعال. وعليهللحركة 
49

وال  

ميكن القول بأن اإلنسان مفطور على الشرور والرذائل. ومع ذلك يبقى لنا حق 

التشكيك يف أصل ما يصدر عن اإلنسان من سلوكات وتصرفات ميكن احلكم عليها 

 أنها شر.ب

أن نعترب هذه الرذائل طبيعية يف اإلنسان؟ أليس اإلنسان كائنا شريرا  أال ميكن 

 كما نص على ذلك هوبز بدعوى حفظ بقاء الذات؟ أال ميكن أن يكون حب الذات

l’amour de soi  الذي حيكم ويوجه كل أفعال اإلنسان مصدرا للشرور األخالقية؟ أال

عور  الذي  محله اإلنسان مبوجب الطبيعة وقانونها منبعا تكون الرغبة يف إرضاء هذا الش

 وأصال للشرور والرذائل كلها؟

إن روسو ال ينكر قوة وحقيقة مبدأ حب الذات. لقد رأى فيه املبدأ األساسي حلياة 

اإلنسان الطبيعي. وقد بلور تصوره  خبصوص هذا املبدأ يف خطابه الثاني. ودعم إقراره يف 

 وسو:مؤلفه إميل. يقول ر

بل هي مشاعر. ويف حيز تأتينا مجيع أفكارنا  ،"إن أفعال الضمري ليست أحكاما

من اخلارج، توجد املشاعر اليت تتقوم بها األفكار يف داخلنا. وبواسطة هذه املشاعر وحدها 

نعرف التوافق أو التنافر الذي يوجد بيننا وبني األشياء اليت ينبغي أن نقبل عليها أو نفر 

 منها.

وجود بالنسبة لنا هو الشعور. فاحلساسية لدينا سابقة وال جدال على ذكائنا. إن ال

 واملشاعر حاصلة لدينا قبل حصول األفكار واملعاني.
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وكائنة ما كانت علة وجودنا. فهذه العلة دبرت حفظ بقائنا عندما زودتنا مبشاعر 

شاعر فطرية فينا. موافقة لطبيعتنا. وال ميكن ألحد أن ينكر ألحد على األقل أن تلك امل

وهذه املشاعر بالنسبة للفرد هي حب الذات، واخلوف من األمل، والرعب من املوت والرغبة يف 

السرور. "
50

 

إذا كانت الطبيعة قد كلفت اإلنسان حبفظ ذاته 
51

، فإن هذا احلفظ ال تقوم له 

قائمة إال بضرورة استحضار مبدأ حب الذات الذي ال حيوي يف  ذاته أي شيء خبيث، وال 

يتعارض إطالقا مع مقصد الطبيعة.  وملا كان القانون الطبيعي األول يأمر حبفظ البقاء 

 كان مبدأ حب الذات  مبثابة واجب يطال الفرد كما يطال اجلماعة. 

العرتاضات على مبدأ حب الذات، يقدم روسو متييزا دقيقا  بني حب لرفع بعض ا

الذات واحلب الشخصي
52

 l’amour propre اخللط الذي وقع فيه يف وقوع ال قي مني

هوبز. فكل الشرور  األخالقية اليت يقع فيها اإلنسان مصدرها احلب الشخصي ال حب 

فيها املقارنات. وبغياب هذه املقارنات الذات. فهو ال يوجد  يف احلالة البدائية اليت تنتفي 

 غابت عن اإلنسان املتوحش معاني الكراهية والبغضاء والرغبة يف االنتقام.
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فشعور طبيعي يدفع كل حيوان إلى السعي إلى حفظ بقائه، ومتى قاده العقل وعدله التحنن أنتج الفضيلة ومشاعر 

مجتمع يحمل كل فرد على تمييز حاله عن حال كل اإلنسانية. وأما الحب الشخصي فشعور نسبي مصطنع وناشئ في ال

البشر سواه ويوسوس لهم بكل شر يتبادلونه، وهذا الشعور هو المصدر الحقيقي لمعنى الشرف، فأما وقد تقرر هذا، 

أقول: إن الحب الشخصي ال يوجد في حالتنا البدائية، وهي الحالة الطبيعية الحقانية، فلما كان كل إنسان خاص ينظر إلى 

فسه كما لو كان المشاهد الوحيد الذي يرقبها، والكائن الوحيد في العالم المهتم بأمرها، والحكم الوحيد الذي يقدر مزاياه، ن

فإن شعورا كالحب الشخصي ينبع من مقارنات ال يطالها فكر المتوحش، من المحال إذا أن يختمر في نفسه وينشأ، ولهذا 

عرف الكراهية والرغبة في االنتقام، فذلك من باب األهواء التي ال تنشأ إال عند السبب بعينه ليس في وسع المتوحش أن ي

، فإن بشرا ال يعرفون ]في ذاته [من أحس باإلهانة. والحال أن اإلحتقار أو نية اإلساءة هما عين اإلهانة وليس فعل الشر

با من العنف متى عاد عليهم ذلك ببعض معايير التقويم والتقدير والمقارنة، من الجائز أن يبادلوا بعضهم بعضا ضرو

النفع، ولكن محال أبدا أن يبادلوا بعضهم بعضا اإلهانة.وصفوة القول إنه متى كان كل واحد من هؤالء البشر ال يرى في 

أشباهه إال حيوانات من نوع آخر، جاز أن ينتزع الطريدة من األضعف أو أن يتنازل عنها لألقوى، وهو ال يرى في ما 

ن سلب إال حوادث طبيعية خالية من أي حركة تدل على وقاحة أو على االستياء، ومن دون أي هوى في نفسه يأتيه م
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إن أول شعور بعد حب الذات الذي يتولد لدى الطفل هو احلب الذي مينحه ملن يتكفل 

ورية وقدم له الرعاية الضر االهتمام.به وهو يف حالة ضعف. فهو ال يعرف سوى من أواله 

لتجاوز قصوره املانع إلشباع حاجاته. ويف غالب األحيان تكون األم هي الظافرة بهذا احلب. 

وبعدما يشتد عظم إميل وخيرج من حالة الطفولة إىل حالة املراهقة  اليت تنذر حبصول 

جمموعة من "التغريات يف املزاج ويف الشكل ويف سحنة الوجه. فهذا هو األوان الذي توشك 

فيه األهواء...فهي الوسائل الرئيسية حلفظ الذات وحفظ النوع، وهذان هما قوام أن تظهر 

غريزة احلياة."
53

 

. إنه شعور الرمحةية تعرف بزوغ شعور رقيقيعتقد روسو أن هذه املرحلة النمائ
54

 .

وطبيعتنا البشرية جتعلنا حنس بأننا  ،فضعف اإلنسان هو الذي جيعله اجتماعيا

مدينون لإلنسانية مجعاء، وبالتالي تكون قلوبنا مدفوعة حنو اإلنسانية أكثر منها إىل 

القسوة. ومن هذا الذي نراه نقصا وعجزا يف اإلنسان تتولد منه سعادتنا اليسرية اليت ال 

طيعا ألن يكفي منلك بشأنها أي فكرة تامة. فلو كان اإلنسان الكائن الناقص مست

نفسه بنفسه لفقد كل صلة باآلخرين ولعاش منعزال شقيا، ألنه ال ميكن  أن نتصور 

"أن من ال حيتاج إىل شيء ميكن أن حيب شيئا.و...أن من ال حيب شيئا ميكن أن يكون 

."! سعيدا
55

ولذلك يكون ارتباطنا باآلخرين أقل وثاقة إذا ما أحسسنا أنهم سعداء يف  

 طنا مبن يتأمل أكرب . ألننا نرى يف آالمهم صورة طبيعتنا.حني يكون ارتبا

لشقاء ا"املنفعة واحلاجات املشرتكة، وجدنا أن نظر إىل هذا الرباط من جهة إذا ما 

املشرتك يوحد بيننا برباط املودة."
56

وال يرى روسو من مانع حيول دون أن يعف اإلنسان  

ن خيلصه من آالمه حتى وإن كان هذا عن أخيه اإلنسان الشقي الذي يتأمل، بل ويطمح أل

 اخلالص ال يقتضي منه سوى التمين.
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ويعترب روسو أن السبيل للحفاظ على  هذا النقاء والصفاء الداخلي هو أن يبدأ الشاب 

من معرفة طبيعة الناس وحقيقتهم ال وهم  يرتدون لباس امللوك والعظماء، وال رجال بالط 

ة ومنغصات احليادوا "عرايا فقراء، معرضني لألوجاع عليه أن يعرفهم كما ول ثراة.وال 

واهلموم واألمراض واحلاجات وسائر صنوف اآلالم...هذه هي حقيقة اإلنسان أيا كان. وما 

من بشر يستثنى من هذه القاعدة املطلقة."
57

 . 

يف سن السادسة عشرة ، يعرف املراهق معنى األمل، ألنه يكون قد تأمل شخصيا.  

ألنه ال يكاد يعرف أن اآلخرين يتأملون مثله.  ،ألمل خمصوصا به دون غريهوجيعل من هذا ا

فحتى وإن جازفنا وقلنا بأنه قد حصل له ذلك، فاحلصول مت باملشاهدة العينية ال باإلحساس 

الداخلي. فـ"الطفل... ال يتصور إطالقا ما حيسه اآلخرون. وال يعرف آالما غري أالمه"
58

. 

هذا الوضع االنفعالي يعرف انعطافه عندما تأخذ احلواس يف النمو الذي يذكي يف 

الطفل نار املخيلة. فـ "يبدأ باإلحساس مبا يعانيه نظراؤه، ويتأثر لشكواهم ويتأمل 

آلالمهم. وعندئذ جيب أن تصل إىل قلبه صورة البشرية... وحتمل إليه أول إحساس 

بالعطف واحلنان."
59

 بني األفراد لشفقة اليت يعتربها روسو أول شعور رابط. وهكذا تتولد ا

 ميس قلب اإلنسان.

 وفيما يلي نعرض للقواعد الثالثة اليت تؤطر مبدأ الرمحة والرأفة:

: "ال مييل القلب البشري إىل أن يضع نفسه يف موضع من هم أسعد حاال القاعدة األوىل

منه، بل يف موضع من هم أوىل باإلشفاق."
60

 

: حنن ال نشفق على اآلخرين إطالقا إال بسبب اآلالم اليت نعتقد أننا ثانيةالقاعدة ال

حمصنون ضدها معصومون منها."
61

 

                                                           

 .180المصدر السابق، ص.  - 57

 .181السابق، ص. المصدر - 58

 .181المصدر السابق، ص. - 59

 .182المصدر السابق، ص. - 60



:"الرمحة والرأفة بآالم الغري ال تقاس بكمية األالم يف ذاتها، بل مبقدار ما القاعدة الثالثة

نفرتضه يف املتأمل من إحساس نعريه إياه من ذواتنا"
62

 

روسو إلميل جتعل هذا األخري" يتمتع بسعادة هادئة أكيدة،  إن الصورة اليت رمسها

والرمحة اليت يشعر بها حنو املعذبني رقيقة. وتزيد من ارتباطه بالناس، فيقدر مناعم 

الصداقة واملعروف." 
63

ومن خالل  هذه العالقة بني الذات واآلخرين يكون قد تكون  نظام  

أخالقي منه يتولد سلطان الضمري
64

الضمري هذا،  يفرض بالضرورة على أن . إن سلطان 

 تكون حمبة اخلري حاصلة لدى إميل. فهل هي كذلك بالفطرة أم أنها مكتسبة؟

يعترب روسو أن معرفة اخلري ليست فطرية يف اإلنسان. وال يقر بأي ترادف ضروري بني 

ولكن حني يقول: " معرفة اخلري ليس معناه بالضرورة حمبة اخلري. ..  معرفة اخلري وحمبته

مبجرد أن يعرف عقله اخلري، جينح به ضمريه إىل حمبة ذلك اخلري. وهذا الشعور هو 

الفطري فيه."
65

هذا اجلنوح الفطري هو الذي جيعل مشاعرنا متيل إىل املصلحة العامة اليت  

هي خري. فحتى وإن أشار علي عقلي باملصلحة اخلاصة وزاغ بي إىل حلبة الصراع الذي 

ياتي بأكملها إال أن القول الفصل سيكون ملا أحب، وأنا حيب ميكنه أن  يستغرق ح

اخلري. فـ"لو مل تشرق على نفسي وفؤادي أنوار جديدة فضت النزاع الداخلي وأقرت الوئام 

بيين وبني نفسي"
66

لغذا التطاحن والصراع حالي. ويف نقده للموقف القاضي بإقامة   

 الفضيلة على العقل وحده يقول روسو:

أعيد القول عن الرغبة يف إقامة الفضيلة على العقل وحده. وياله من "وكم قيل و

أي أساس هذا؟ إن الفضيلة كما يقولون هي حب النظام. ولكن هل  ! أساس متني
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يستطيع هذا احلب أن يغلب النظام على مسرتي اخلاصة؟ فليقدموا لي سببا واضحا 

ليس يف قرارته إال لعبا باأللفاظ.  كافيا لتفضيل النظام على متعيت. إن هذا املبدأ املزعوم

فالرذيلة هي حب النظام بوجه خمتلف. وكل الفرق أن اخلري ينظم اجلزء بالنسبة للكل. 

أما الشر فينظم الكل بالنسبة للجزء. فالشر نظام مقلوب الرتتيب. ولكنه نظام."
67

 

 العقلي: ناءاخلريية يف الب 

 اخلطأ ليس أمرا طبيعيا فألن اإلنسان خالية من كل شر وقبح،إذا كانت طبيعة 

. فالرذائل والوقوع يف اخلطأ أمران خارجان عن هذه الطبيعة. هذا ما نص عليه روسو فيها

يف كتابه إميل ملا اعترب أن كل شيء خيرج "من يد اخلالق صاحلا، وكل شيء يف أيدي 

البشر يلحقه االضمحالل "
68

فإذا كان روسو يؤكد على صالح الطبيعة اإلنسانية  

فهو بكل تأكيد يتحدث عن هذه الطبيعة يف أبعادها املختلفة مبا فيها البعد  ،وخريتها

 العقلي. وكتابه إميل ميكن أن نعتربه حماولة إلعادة رسم جينيالوجيا البناء اإلنساني.

ما يعين أن هذه اخلريية تطال البناء العقلي  فقبل ظهور الرذيلة واخلطأ كان اإلنسان خريا

. فأي معنى يعطيه روسو للخريية اخلاصة بالبناء العقلي لإلنسان يعيلإلنسان الطب

"احلركات األوىل للطبيعة كانت دائما حمقة" الطبيعي مادامت
69. 

يدلل روسو على أن أول فكرة خاطئة تتسرب إىل رأس الطفل "ستكون هي 

جرثومة اخلطأ والشر والعيب"
70

شرور. ، لذا وجب احلذر منها كل احلذر ألنها مدخل كل ال

ولذلك يرى روسو أن جمادلة األطفال ال ترجى منها منفعة ألن اجلدال يتم بفضل العقل 

و"العقل هو من بني ملكات اإلنسان، مجاع مجيع امللكات األخرى. وهو أيضا أبطأ تلك 
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امللكات وأصعبها منوا."
71

وعليه، "فكيف ميكن أن نستخدمه لتنمية امللكات  

النشأة والنضوج؟"األخرى السابقة عليه يف 
72

. 

إن احلاجة إىل الرتبية تستمد مشروعيتها من كون األطفال يف حاجة ماسة إليها 

لتنمية ملكاتهم العقلية الطبيعية النقية. وعليه، فإن "معجزة أي تربية فاضلة هي 

تكوين شخص عاقل."
73

مبا يتماشى وأسلوب الطفولة يف النظر والتفكري واإلحساس.  

قول أن نستبدل هذه الوسائل بوسائل أخرى، وإال النزاحت تربيتنا عن ويبقى من غري املع

مقصد الطبيعة الذي يريد "أن يكون األطفال أطفاال قبل أن يصبحوا رجاال. فإن كنا 

نريد أن نقلب هذا الوضع. فسوف ننتج مثارا قبل أوانها، ليس فيها نضوج وال نكهة، وال 

فساد، حنصل على علماء شبان هم يف الواقع تلبث هذه الثمار الفجة أن يدب إليها ال

أطفال مسنون."
74

. 

إن املقتضيات السالفة الذكر واخلاصة بضرورة احرتام مقصد الطبيعة وغاية 
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