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 األسس الفلسفیة لنظریة التربیة الطبیعیة 

 عند جان جاك روسو  
 

 

 

   الملّخص 

الطبيعة اإل�سانية خّ��ة وأن    أن  ال��بية لدى روسو ع�� قاعدة أساسية مفادها  فطرة  تنب�ي منظومة 

املوقف �ّل خّ��. وهذا  اإلنجل��ي هو�ز وأغلب   اإل�سان أصل  الفيلسوف  تبناه  الذي  املوقف  يتعارض مع 

رجال القرن الثامن عشر ورجال الدين والكنيسة. والتقليد ال��بوي السائد حي��ا الذي �ان يؤكد ع�� أهمية  

الت  أدوات  ال��بية من  توفره  بما  النفس اإل�سانية  الشر من  والقّوة والقهر. وع�� خالف هذه  اقتالع  ط 
ّ
سل

إ�� ضرورة توجيھ   البائسة املتشائمة للطبيعة اإل�سانية، �ان روسو يؤمن بخّ��ية الطبيعة و�دعو  الرؤ�ة 

الذي   الطبيعة  مقصد  وفق  لنمّو  ضمانا  للطفل  الطبيعية  امليوالت  �ستوجبھ  ما  بحسب  وأفعالها  ال��بية 

�� ظل هذا اال  ال��بية ا�حرة.  الفلسفي، يحاول هذا العمل �سليط الضوء ع�� تجسده  ختالف ذي األصل 

 �عض األسس الفلسفية للنظر�ة ال��بية الطبيعية عند جان جاك روسو. 

 : ال��بية الطبيعية، ال��بية ا�حرة، ا�خّ��ية الطبيعية، مقصد الطبيعة، الطبيعة املفاهيم املفاتيح 

 اإل�سانية. 

 . 

Abstract 

Rousseau's concept of an education system is based on the basic principle that human nature 

is good and that human nature is the root of all good. This position contradicts the position 

adopted by the English philosopher Hobbes, most of the eighteenth-century men, the clergy, 

and the church. Also, the educational tradition prevailing at that time emphasized the 

importance of uprooting evil from the human soul, hence, education provided the means of 

authoritarianism, power and oppression. Contrary to this miserable and pessimistic vision of 

human nature, Rousseau believed in the goodness of nature and advocated the necessity of 

directing education and its actions according to the requirements of the child's natural 

inclinations in order to ensure growth according to nature’s purpose embodied by free 

education. In light of this difference of philosophical origin, this work attempts to shed light on 

some of the philosophical foundations of Jean-Jacques Rousseau's natural education theory. 

Key concepts: Natural Education, Free Education, Natural Charity, Nature. 

 خالید الخّطاط
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 : مقدمة 

يوصف روسو ب�ونھ زعيما للن�عة الطبيعة �� الفلسفة وال��بية دون منازع. وقد أودع أف�اره الطبيعية ��  

أصل    �� خطاب  بكتابھ  مرورا  والفنون  العلوم   �� رسالة  األول:  كتابھ  من  بدءا  ومؤلفاتھ  أعمالھ  مختلف 

و� البشرالتفاوت  ب�ن  أسسھ  وهذه  1�  ال��بية.   �� أو  إميل  ا�حديثة:  ال��بية  بإنجيل  �عرف  الذي  ومؤلفھ   ،

املؤلفات جميعها �ش�ل �سقا مت�امال من األف�ار. ف�ي ��م ا�جتمع وال��بية والسياسة والفلسفة وتلعب ف��ا  

م واملوحد. ويعّد كتاباه: إميل والعقد  
ّ
. 2االجتما�� أروع ما أهداه روسو لب�ي البشرفكرة الطبيعة الدور املنظ

 .3�ش�ل كتاب جان جاك روسو إميل أحد مفاتيح حضارتنا ا�حديثة Burgellinفمن منظور بورجوالن 

 الفلسفة التربویة في فکر روسو 

روسو   كتاب  حسب    إميليتضمن  ال��بية   �� مت�املة  نظر�ة  �ش�ل  ال�ي  ال��بو�ة  األف�ار  من  منظومة 

�مقتضاها. ويس��لھ بقولھ: "يخرج �ل ��يء من يد ا�خالق صا�حا، و�ل ��يء �� أيدي البشر ي�حقھ  الطبيعية و 

. وهو بذلك يرسم معالم نظر�تھ الطبيعية �� ال��بية. وال�ي ت�خصها العبارة التالية: الطبيعة  4االضمحالل"

ما رشيقة. وما من فساد أصيل  خّ��ة واإل�سان يفسدها. وعلينا أن نؤمن بأن ا�حر�ات األو�� للطبيعة �� دو 

�� النفس اإل�سانية أو �� القلب البشري. فا�جتمع ع�ن الشر و�نبوعھ وعلينا أن نحصن الطفل ضد الشر 

 املستط�� الذي يطال ا�حياة االجتماعية.  

أّن الطبيعة �� أصل ا�خّ��، م��ا   الكب�� من شرور ا�جتمع وآثامھ يرى روسو  تأسيسا ع�� هذا ا�حذر 

ق إ�� بناء ا�خّ�� �� النفوس، ف�ي وسيلة وغاية �� معادلة البناء اإل�سا�ي ا�خّ��. و�� كنفها يجب أن ينمو  ننطل

األطفال بمنأى عن �ل ضروب اإلثم والشر. فإميل ابن الطبيعة، وع�� تر�يتھ أن تتّم وفق قواعد مستمدة  

ا ما يفسر تمرد روسو ع�� ا�جتمع منبع  وهذ  5من روح الطبيعة، وهذه �� سنة الطبيعة. فلماذا نخرج عل��ا؟

 الشرور واآلثام. 

. لها أو�لت مهمة ال��بية. ف�ي تر�د للطفل 6�عتقد روسو أن الطبيعة قادرة بذا��ا ع�� تنمية مل�ات الطفل

ا  أن ينمو نمّوا حّرا يح��م ت�و�نھ الطبي��. و�دعونا روسو ملراقبة الطبيعة والّنظر إ�� الكيفّية ال�ي تبّ�ن لن

باعھ مع أطفالنا
ّ
 .7الن�ج الذي ينب�� لل��بية ات
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ٔ
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 .38المصدر السابق، ص -5
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ٔ
ا

 
ّ
ّول هو حاضنتنا." المصدر السابق، صالتعل

ٔ
 معنا، ومعلمنا اال

ٔ
 الحياة. فتربيتنا تبدا

ٔ
 .32م حين يبدا

 .37صسابق، راقبوا الطبيعة وانظروا كيف تبّين لكم السبيل" المصدر  يقول روسو:"  -7
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إن هدف ال��بية الطبيعية يتمثل �� بناء اإل�سان ع�� صورة الطبيعة، أي كما خلقتھ الطبيعة. وكما تر�د  

لھ أن ي�ون. فـالطبيعة تندبھ قبل �ل ��يء ل�حياة اإل�سانية. وا�حياة �� املهنة ال�ي أر�د أن ألقنھ إياها. وح�ن  

ينب�� أن    يتخرج من يدّي لن ي�ون قاضيا أو جنديا أو قسيسا، بل سي�ون إ�سانا قبل �ّل ��يء، ب�ل ما 

ي�ونھ اإل�سان، وسيعرف كيف ي�ونھ ع�� الوجھ ال�حيح ومهما غ��ت صروف األيام من وضعھ، فسي�ون  

 . 8دائما �� موضع ا�حق

بيل: دعوا الطفولة تنمو �� األطفال، دعوا  وكث��ا ما وجدنا روسو، وهو يرفع راية أقوال لھ املأثورة من ق 

الطبيعة �عمل وحدها زمنا أطول قبل أن تتدخلوا بالعمل م�ا��ا خشية أن �عرقلوا عملها، اح��موا الطفولة  

ويستفاد من هذه الدعاوى أن اإليقاع البطيء لزمن النمو    .وال تتسرعوا أبدا با�حكم عل��ا خّ��ا �ان أم شرا

وظيفة ضرور�ة للنمو. فـالطبيعة ال تحتاج إ�� تر�ية، والغر�زة خّ��ة طاملا �عمل وحدها.  ليس شرا نحتملھ، بل  

وتصبح مشبوهة عندما تتدخل املؤسسات اإل�سانية. و�نب�� علينا أن ننظمها ال أن نق��ي عل��ا. وقد ي�ون  

 تنظيمها أصعب من تدم��ها. 

وا�حنان ع�� الطفولة واألطفال. و�� حنانھ هذا  تتضمن ال��بية الطبيعة عند روسو فيضا متدفقا با�حب  

دعوة لالنتباه إ�� الطفولة املقهورة، وصرخة إ�سانية تدعو إ�� محبة األطفال والعناية ��م. يقول روسو قوال  

لهوها   مودة   �� وارعوا  الطفولة،  "أحبوا  وهو:  واألطفال،  للطفولة  وا�حّب  ا�حنان  معا�ي  بأعظم  يتدفق 

ا��ا وطبيع��ا  
ّ

طيفة... من منكم لم يتحسر أحيانا ع�� تلك املرحلة من العمر حينما �انت الشفاه ال  وملذ
ّ
الل

 الّ�ح�ات، والنفوس ال �عرف إال الطمأنينة واألمن والسالم؟ ملاذا إذن تر�دون أن تن�عوا من هؤالء  
ّ
�عرف إال

من وسن؟ وملاذا تر�دون    الصغار األبر�اء استمتاعهم بف��ة قص��ة من العمر سرعان ما تنق��ي �أّ��ا سنة

أن تحرموهم من خّ�� ليس لھ نظ�� وال يمكن أن �سيئوا التمتع بھ؟ ملاذا تر�دون أن تحشدوا �� تلك السنوات  

القالئل �� بكرة العمر عصارة اآلالم واملرارة وأنتم �علمون أ��م لن �ستطيعوا �عو�ض ما فات بدليل أنكم ال  

علمون أ��ا اآلباء ال�حظة ال�ي ي��بص ف��ا املوت بأوالدكم؟ ال تمهدوا  �ستطيعون االرتداد إ�� طفولتكم؟ أ�

إذن وال تزرعوا حسراتكم بأيديكم وأنتم تحرمو��م من ال�حظات السعيدة الضئيلة ال�ي تمنحهم الطبيعة 

إذا  ح�ى  بحيا��م  �ستمتعون  تجعلوهم  أن  بذوا��م،  �شعروا  أن  أبناؤكم  استطاع  م�ى  عليكم  يجب  إياها. 

 . 9إرادة هللا أن يدعوهم إليھ، ال يموتون من غ�� أن يتذوقوا لذة ا�حياة"شاءت 

 و�مكن تحديد أهم املبادئ األساسية لطبيعة الطفولة ال�ي تنّبھ إل��ا ال��بية عند روسو �التا��: 

 طبيعة الطفل خّ��ة.  •

 ن ذلك.التأكيد ع�� تجر�ة الطفل ا�خاصة �� اكتساب املعرفة واستبعاد دور املعلم ما أمك •

 تقسيم ال��بية إ�� مراحل تتناسب مع عمر األطفال.  •

 طبيعة الطفل �� ال�ي توجھ ال��بية وأفعالها.  •

 
 . 33-32المصدر السابق، صص -8
و تربية الطفل من المهد إلى الرشد،  -9

ٔ
 . 81 -80مصدر سابق، صجان جاك روسو، إميل ا
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 العمل ع�� فهم طبيعة الطفل ودراس��ا ورصد م�ونا��ا ل�ي �ستقيم العملية ال��بو�ة.  •

 يجب اح��ام ميول الطفل الطبيعية وتنمي��ا وفقا ملبدأ ال��بية السلبية.  •

 الحرة: التربیة السلبیة أو التربیة  

ينطوي مفهوم ال��بية السلبية عند روسو ع�� �حنة ثور�ة هائلة و�ق�ن ثابت بمبدأ ا�حر�ة اإل�سانية.  

�� عادات  ال�ي تنبث  �� رفض �ل أش�ال اإلكراه والتسلط والقهر والعبودية  ال��بية السلبية  وتتج�� هذه 

ر �� تصورا��م وممارسا�
ّ

 �م اإل�سانية وال��بو�ة.الناس وتتجذ

�عتقد روسو أن ا�حكمة البشر�ة ذا��ا ال تنطوي إال ع�� تحكمات استعبادية، فعاداتنا ال �عدو أن ت�ون  

يو  يولد  ح�ن  العبودية،  رق   �� و�موت  ويعيش  يولد  املتمدن  فالرجل  وأملا  وكبتا  واستعبادا،  قونھ ثإذالال 

. وملا �ان األمر  10م ع�� وجھ الدنيا، فهو مكبل �ش�ى النظمبقماط، وح�ن يموت �سمرون عليھ تابوتا، ومادا

كذلك وجب ع�� ال��بية أن ت�ون وسيلة لتخليص اإل�سان من هذه القيود. فال��بية األو�� ال�ي تقدم للطفل  

يجب أن ت�ون سلبية و�� ال ت�ون بالتلق�ن ملبادئ الفضيلة، ولكن قوامها ا�حافظة ع�� القلب من الرذيلة  

من الزلل. فال��بية ا�حّق �� ال�ي �سعف الطفل ع�� تحقيق نمو حّر طليق لطبيعتھ وقواه الداخلية    والعقل

 وميوالتھ الفطر�ة.  

التقليدية   ال��بو�ة  واألش�ال  لألساليب  رفض   �� بل  ال��بية،  لضرورة  نفيا  ليست  املنشودة  ال��بية  إن 

السلبية فال��بية  واإلكراه.  العبودية  تز�ي  ال�ي  النمو    السائدة  فرصة  للطفل  ت��ك  ال�ي  ا�حرة  ال��بية   ��

تتيح نموا روحيا وعقليا ونفسيا، نموا حرا أصيال خارج   ال�ي  ال��بية  إ��ا  بمقت��ى فطرتھ وطبيعتھ ا�خّ��ة. 

بأنفسهم، ال أن يحملوا   العمل  بإقدار األطفال ع�� أن يتعلموا  تنتفي  ال�ي  دوائر االكراه والتسلط والقهر 

عمل لهم. وهكذا يتعودون منذ البداية أن ت�ون رغبا��م ع�� قدر قواهم ويشعرون شعورا ال  اآلخر�ن ع�� ال

. وهذا  11مبالغة فيھ بأن ا�حرمان مّما ليس �� متناول اليد أمر طبي�� ال يتسم �سمات الفجيعة والتحسر

ھ ألّ��ا �ستأصل قدرتھ  برفض ال��بية السائدة ال�ي تفقد اإل�سان براءتھ وأصالت  التوّجھ لدى روسو فيھ إقرار

 ع�� املبادهة وع�� العيش وفق قانون الطبيعة.

يقر روسو �� معرض وصفھ لل��بية اإليجابية، بأن هذه األخّ��ة �ساعد ع�� ت�و�ن العقل قبل األوان كما  

الطفل ال�ي    12تلقن  ال��بية  ا�جتمع. و��  لصا�ح مستقبل  الطفل  بحاضر  تلقينا وتض��  الرجال  واجبات 

با�حاضر   يصفها ال�ي تض��  الهمجية  ال��بية  تلك   �� إذن  القول  يقول: "فما  الهمجية ح�ن  بال��بية  روسو 

القائم �� سبيل مستقبل مجهول غ�� مضمون، و�� تر�ية تكبل الطفل باألغالل من جميع األنواع واألش�ال.  
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ٔ
ديبه. فالتربية اال

ٔ
ن تتولى تعليمه وتا

ٔ
ن نلقن التلميذ دروسا لفظية. فالتجربة وحدها هي التي يجب ا

ٔ
يقول روسو:"ال ينبغي ا

مر مراقبة طبيع
ٔ
ن يفوتنا ا

ٔ
ن تكون تربية سلبية خالصة. وال يجب ا

ٔ
 ة الطفل وسلوكه كي نكـتشف بدقة عن المزاج الخاص للتلميذ".إذن ا
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ا. مع أنھ رّ�ما لن يصل  وتبدأ بأن تجعلھ شقيا �� طفولتھ ل�ي �عده ملستقبل �عيد تزعم أنھ سي�ون سعيد

. وال ينب�� أن نفهم أن ال��بية السلبية �� حالة من الس�ون والكسل وا�خمول، بل �� نوع من 13إليھ مطلقا"

ال��بية ا�حرة ال�ي ال �سبب الفضيلة، ولك��ا تح�ي القلب من الرذيلة، أي أ��ا تحفظ الطبيعة �� الطفل.  

يؤكد روسو ع�� أن ال��بية ا�حّق �� ال��بية ال�ي تنصت لصوت  وع�� خالف ما هو معهود وسائد �� عصره،  

الطبيعة و�ساير نبض إيقاعها الداخ�� وت��ك الفرصة للطفولة ل�ي تمارس ا�حر�ة الطبيعية، تلك ا�حر�ة  

 .14ال�ي تبعد األطفال ولو إ�� ح�ن عن الرذائل ال�ي نصاب ��ا تحت ن�� العبودية

ن نحقق للطفل نموا طبيعيا �عيدا عن تدخل الراشدين وعب��م. و�أن  ال��بية السلبية �ع�ي باختصار أ

روسو ��ذا التوّجھ يميل إ�� االستغناء عن املرّ�ي �ليا، و�و�ل مهمة تر�ية الطفل إ�� الطبيعة ذا��ا، و�ضع  

شراف  الطفل �� صدام مستمر مع ا�حياة بتجار��ا وعب��ا ومفارقا��ا. فوظيفة املر�ي ال ت�اد تتجاوز حدود اإل 

 حينما تقت��ي الضرورة القصوى ذلك. وليس ع�� املر�ي  
ّ
ع�� إميل عن �عد، وهو ليس مطالبا بالتدخل إال

أن يحتسب الزمن والوقت �� عملية نمّو الطفل وتر�يتھ، بل يجب عليھ أن يبّدد الزمن ليف�ح ا�جال إلميل  

م
ّ
ما �ان ن�جھ يتم وفق إيقاعھ ا�خاص، �ل

ّ
ا �ان ذلك �� مص�حة البناء والت�و�ن  ل�ي يختمر و�ت�ون. ف�ل

واإلعداد ال��بوي. والقاعدة ال�ي �عل��ا روسو �� هذا الصدد �� أنھ ليس املهم �� ال��بية أن نر�ح الوقت بل  

 أن نضيعھ.

وانطالقا من مقولة روسو بأن الطبيعة خّ��ة وأن ا�جتمع يفسدها فإن مفهوم ال��بية السلبية يرتكز ع��  

 :أمر�ن أساسي�ن

•   �� املباشر  وتدخلهم  الراشدين  سطوة  عن  تر�و�ا  و��عاده  االجتما��  الفساد  من  إميل  حماية 

 ال��بية.

مجاراة التطور الطبي�� �� الطفل، ألنھ يمتلك شرط نموه طبيعيا وهو ينمو وفقا ملبدأ القانونية   •

 الطبيعية.

 الطبيعة:وتنطوي ال��بية السلبية ع�� ثالثة جوانب ملفهوم ا�حر�ة  

ا�حر�ة ا�جسدية ال�ي توفر للطفل �ل ما يحتاجھ من إيقاعات النمو ا�جسدي ا�حر، والذي يأخذ    أوال:

مساره ع�� النشاطات والفعاليات واأللعاب وترك ا�حر�ة ل�جسد. فاألطفال يحتاجون إ�� أن يقفزوا و�جروا  

احتياجات بد��م وت�و���م الذي ير�د أن   و�صيحوا �لما راق لهم ذلك وجميع حر�ا��م هذه إنما �� �� الواقع

. وهنا يجب رفض �ّل ما من شأنھ أن يقيد حر�ة الطفل ا�جسدية. وهو األمر  15يتقوى بالنشاط والر�اضة

الذي يفسر رفض روسو للقماط و�جومھ العنيف ع�� األساليب ال��بو�ة ال�ي تمنع الطفل من إم�انيات  

ذلك من هذه ا�حر�ات ا�جسدية الضرور�ة لنمو الطفل. �ان روسو    ا�حركة والقفز واالنطالق واللعب، وغ��
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�عتقد بأنھ ال يمكن للمرء أن ي�ون حرا بجسد مهزوم محاصر، ألن ا�حر�ة معطى طبي�� ال يقبل التجزئة  

 واال�شطار. وال يمكن إل�سان ما أن ي�ون حّرا �� املستوى العق�� أو العاطفي بجسد مهزوم ومحاصر. 

ا�حر�ة العاطفية واالنفعالية: إذ يتوجب إ�عاد إميل عن �ل ما من شأنھ أن يفرض ع�� الطفل من    ثانيا:

مشاعر مقننة وعواطف جاهزة. فالتطور الطبي�� االنفعا�� للطفل ينب�� أن يتم بإطالق العنان ملشاعره  

وم وتجر�تھ  الطفل  أحاسيس  من  النا�عة  واالندفاعات  يتوافق  نمّوا  لتنمو  �� الداخلية،  وتلك  شاعره، 

 ا�خصوصية ال�ي يجب أال تتعرض لعدوان الراشدين و�سلطهم. 

إن التدخل �� توجيھ النمو العاطفي واالنفعا�� هو قمع للروح الداخلية للطفل، وهو إكراه يتجاوز �ّل   

��ك حرة أصيلة رشيقة كما أراد��ا الطب
ُ
يعة.  إكراه، ألن الروح، و�� أعمق وأقدس ما �� اإل�سان، يجب أن ت

واإلكراه.   التسلط  �عيدا عن �ل أش�ال  اإل�سا�ي  العالم ع�� إحساسهم  يتذوقوا  أن  لهم  ينب��  فاألطفال 

مشاعره   بحكم  و�تسامح  ويغضب  و�كره،  يحب  وأن  يمارسها،  وأن  با�حر�ة  �شعر  أن   �� ا�حقُّ  فللطفل 

 الداخلية وع�� منوال ما تفرضھ روحھ الداخلية. 

لنا أو علينا أن نفرض ع�� عقل الطفل ما ال يحتمل وما ال �ستسيغ. فالطفل  ا�حر�ة العقلية: ليس    ثالثا:

و�صورة   و�علمهم  ومعتقداتنا.  رؤانا  الصغ��  عاملھ  ع��  نفرض  عندما  ا�حقيقي  االغ��اب  من  حالة  �عيش 

ال  مبكرة ما نرغب فيھ من العلوم واملعارف. وهو ما يتنا�� وغاية الطبيعة ال�ي شاءت أن ي�ون األطفال أطفا

قبل أن يصبحوا رجاال. فإن كنا نر�د أن نقلب هذا الوضع. فسوف ننتج ثمارا قبل أوا��ا، ليس ف��ا نضوج  

وال نكهة، وال تلبث هذه الثمار الفّجة أن يدّب إل��ا الفساد، فنحصل مثال ع�� علماء شبان هم �� الواقع  

 . 16أطفال مسنون 

و�حرمهم   األطفال  مضاجع  يقّض  املبكر  التعليم  وال��بية  إن  أطفاال.  بوصفهم  الطبيعة  عطاء  من 

الطبيعية وفقا ملفهوم روسو ال �ع�� قيمة لعامل الوقت، ف�ي ترى �� تجاهل ر�حھ عملية استثمار عظيمة،  

للطفل. فعقلھ  ا�خلقي واإل�سا�ي  الت�و�ن   �� العظيم  ال��بية، تجد مردودها  �� سبيل  تبّدد  ألّن �ل �حظة 

ّو��، وهو امللكة اإل�سانية ال�ي تن�ج متأخرة. و�� النموذج ال��بوي لروسو يراد  ي�ون �� مرحلة الت�و�ن األ 

 يقبل إال ما يراه �حيحا بمقت��ى طبيعتھ. 
ّ
 للطفل أن ي�ون قادرا ع�� �شكيل رؤاه ا�خاصة للعالم، وأال

فل حّ�ى �عد سّن الثانية عشرة، ألّن ف��ة الط 
ّ
 ��تم باإلعداد العق�� للط

ّ
فولة �� ف��ة  ينادي روسو بأال

ا��   الطفل  ندفع  أال  يجب  ولذلك  أهمي��ا،  مدى  نتصّور  أن  �ستطيع  ال  كمون  مرحلة  و��  العق��  الر�ود 

 التفك�� وال إ�� القراءة أو إ�� بذل أّي مجهود عق�� �� هذه املرحلة. 

ية امل��تبة  �عتمد ال��بية الّسلبية ع�� قانون ا�جزاء الطبي��، بحيث ندع الطفل يتحّمل النتائج الطبيع 

عن أعمالھ دون تدخل أّي إ�سان. و�رى روسو �� ذلك أّن املر�ي يمكنھ أن يقّوم أخالق الطفل بأْن يبّ�ن لھ  

أّن العقو�ة �انت طبيعية. واملثال ع�� ذلك: إذا أبطأ الطفل �� ارتداء مال�سھ ل�خروج للن�هة فاتركھ �� املن�ل.  
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خمة. و�اختصار دعھ يتحّمل النتائج الطبيعية لعدم خضوعھ لقوان�ن  و�ذا أفرط �� األ�ل أتركھ �عا�ي ألم التّ 

 الطبيعة.

و�اختصار، ال��بية السلبية ال �ع�ي نفيا لل��بية، بل �� تر�ية حرة تتوافق مع الطبيعة وقانو��ا. و�ذا �انت  

إ�� �عبي ال��بية السلبية �س��  النفس قبل األوان، فإن  إ�� ت�و�ن  د طر�ق املعرفة  ال��بية اإليجابية �س�� 

العضو�ة  نمو  ب�ن  التوازن  تحقيق  إ��  �س��  ال�ي  ال��بية  إ��ا  املعرفة.  إعطاء  قبل  جاهزة  أدوا��ا  وجعل 

 والوجدان والعقل عند األطفال. و�� تنطلق من مبدأ النمو الذا�ي ا�حر لطبيعة الطفل.

 ع�� سبيل ا�ختم:

تتا�عت �عده. وال غرابة �� ذلك، فهو مؤسس   لقد أحدث روسو انقالبا فكر�ا �� عصره و�� العصور ال�ي

النفس   علم  أّن  هو  الدهشة  يث��  ومّما  وغرابة.  عبقر�ة  ال��بو�ة  النظر�ات  أك��  وصاحب  ا�حديثة  ال��بية 

ولم   املتمّردة.  ا�جامحة  العبقر�ة  روسو  الندفاعات  استجابت  قد  ا�حديثة  ال��بو�ة  والنظر�ات  ا�حديث 

العلماء واملفكرون والكتاب لنظر�تھ ال��بو�ة واالجتماعية أن تنال من قيم��ا.  �ستطع االنتقادات ال�ي وجهها  

األجواء    �� يحلق  زال  ما  اإل�سا�ي  جوهرها  ولكن  مستغر�ة،  غر�بة  تبدو  قد  النظر�ة  مظاهر  أّن  �حيح 

 الشامخة. 

ل��بية، لقد وضع روسو حجر الزاو�ة النقالب فكري تر�وي ثوري أ�ى ع�� �ل ال��اث القديم �� مجال ا

عمقها   ع��  شاهدة  ال��بية   �� نظر�تھ  وستبقى  والتصّورات.  والرؤى  املفاهيم   �� �و�رنيكيا  انقالبا  وأحدث 

ال�ي   اإل�سا�ي. فجان جاك روسو ظهر إذن، كزعيم �حركة تر�و�ة استلهمت روحها من  ا�حركة الطبيعية 

قدرا وتنمية  و��جيع  وطبائعھ،  ميولھ  يوافق  بما  الطفل  أخذ  إ��  وفق  تدعو  لنموها  ا�جال  و�فساح  تھ 

 املرتكزات التالية: 

اإليمان ب��اءة الطفل: وهو تأكيد العتقاده بخ��ية الطبيعة البشر�ة، إنھ يذكر أن اإل�سان ابن   •

ا�خطيئة  وجود  ينفي  فهو  خّ��ة،  طبيعة  األصلية  الطفل  طبيعة  بأن  اإليمان  بمع�ى  ا�خطيئة 

و�رى أن ما ي�حق الطفل من فساد إنما يأتيھ من البيئة  األصلية ال�ي �� إحدى العقائد املسيحية.  

 الفاسدة وليس من فطرتھ األصلية.

اإلعالء من شأن الطبيعة: فالطبيعة يتعلم م��ا اإل�سان ما يحتاج، وال��بية ال�حيحة �� الس��   •

الطفل  تر�ية  أن  روسو  يرى  حيث  النشء،  تر�ية   �� الطبيعة  دور  اح��ام  بمع�ى  قواني��ا  وفق 

 ة عوامل ثالثة:حصيل

 العامل األول: الطبيعة ويع�ي ��ا هنا النمو الداخ�� ألعضاء الطفل وخاصة بدنھ وحواسھ. -

 العامل الثا�ي: هم الناس أو ما يفعلھ الطفل مع اآلخر�ن.  -

 العامل الثالث: �� األشياء أو ما يكتسبھ الطفل من اختباره لألشياء ال�ي حولھ.  -

ال��بية الطبيعية بأن نج للعامل األول. و�تحقق ذلك  وتقت��ي  الثا�ي والثالث مكّمل�ن  العامل�ن  عل من 

للنظم   بإخضاعها  �عطيلها وتحر�فها  بالعمل ع�� تحر�ر قواه بدال من  أو  الفطر�ة،  الطفل  باح��ام دوافع 
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االجتماعية، ثم بأن نتيح لھ أك�� قدر ممكن من االحت�اك بمظاهر الطبيعة املادية ل�ي يجد ف��ا األجو�ة  

 � �ساؤالتھ. ع�

مبدأ ا�حر�ة: ترك الطفل يتدبر أمره بنفسھ، وهو ما سيحملھ ع�� التفك�� واكتشاف املفاهيم   •

وا�حقائق، وع�� املر�ي أن يخلق مأزقا للطفل، ثم ي��ك لھ ا�حر�ة ل�خروج من املأزق، و��ذا تتّم  

 عملية التعلم التلقائي الّرا�خ.

الطف • �علم   
ّ
أال أي  السلبية:  ال��بية  ا�حركة  مبدأ   �� ا�حر�ة  لھ  فن��ك  �علمھ،  يطلب  ال  شيئا  ل 

 واالحت�اك واكتشاف ا�خ��ة العملية واالبتعاد عن الدروس اللفظية. 

اإليمان بميول الطفل وحاجاتھ: الطفل هو محور ال��بية فمن حق الطفل أن �عيش طفولتھ،  •

  �� ألّن  ير�دونھ  الذي  ا�حياة  نمط  عليھ  يفرضوا  أن  الكبار  حق  من  لنموه  وليس  �شو��ا  ذلك 

 الطبي��. 

إّن الهدف األس�ى لل��بية هو تحقيق الن�عات الطيبة و�عميقها �� الطبيعة البشر�ة من خالل   •

 املؤسسات االجتماعية. 

 يولد اإل�سان �ائنا طّيبا ولكّن فساد ا�جتمع هو الذي يفسد طبيعتھ البشر�ة.  •

 و��تم بھ. وهذه �� مهّمة املر�ي. الطبيعة البشر�ة مثل النبات الذي ال بد أن نرعاه  •

الداخ��  • النمو  طر�ق  منا عن 
ّ
�عل الطبيعة  واألشياء.  الطبيعة واإل�سان  ثالثة معلم�ن، هم:  لنا 

من   نتعلمھ  مّما  �ستفيد  كيف  �علمنا  أن  يجب  أو  �علمنا  والرجل  واملعاناة.  األلم  طر�ق  وعن 

 الطبيعة. بينما األشياء تز�دنا خ��ة. 

ال�ي نتعلمها من هذه ا�جهات الثالث متناغمة وغ�� متصارعة أو متنافرة    يجب أن ت�ون الدروس •

 فيما بي��ا. 

 ال سيطرة لنا ع�� ما �عطينا إياه الطبيعة. فغرضنا هو الغرض الذي تحّدده لنا الطبيعة.  •

 يجب أن تن�جم مشاعرنا وخيالنا وقدراتنا الذهنية مع ميولنا الطبيعية.  •

 و�جب أن �سمح لهم بأن �ستمتعوا بطفول��م وأن �عيشوها.  يجب أن نح��م براءة األطفال.  •

يجب أن يتعلم األطفال االعتماد ع�� النفس، و�لما ازدادت قدر��م لالعتماد ع�� أنفسهم قّل   •

 اعتمادهم ع�� اآلخر�ن.  

 يجب أن يخت�� األطفال املعاناة �ش�ل يمّهد لهم السبيل أن �عيشوا ا�حياة �ش�ل �امل.  •

سامح معهم أك�� مما يجب،    ال ينب�� تو�يخ •
ّ
األطفال أك�� مما يجب، فهذا يجعلهم �العبيد. وال الت

 فهذا يجعلهم مستبّدين. 

ال �ستعمل مشاعر دنيئة �� تر�ية األطفال، مثل ا�خوف وا�حسد وا�جشع والغ��ة �وسائل ل��بية  •

 األطفال. 



سس الفلسفية لنظرية التربية الطبيعية
ٔ
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ّ
 خاليد الخط
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 باشرة. ينب�� ��جيع األطفال ع�� التعلم عن طر�ق ا�خ��ة، وتجنب الدروس امل •

  �� للفرد  الفعال  االنخراط  أّن  مفادها  مهّمة  نتيجة  باستنباط  لنا  �سمح  آنفا  إل��ا  املتوصل  النتائج  إن 

ا�حياة بمختلف مجاال��ا االجتماعية والسياسية واملعرفية واألخالقية... مشروط بطبيعة ال��بية ال�ي تلّقاها  

ال��بية بما تطلبھ �� رسم غايا��ا: االنخراط الفعال    �� مختلف مراحل نموه، إذ ال يمكن �� نظر روسو أن تبدأ

�� ا�جتمع، بل إّن تحصيل هذه الغاية يفرض البدء بتنمية الطفل وطبيعتھ ع�� نحو يوافق غايات الطبيعة  

فيھ، وال�ي يراها روسو الضمانة الوحيدة لهذا االنخراط. وعليھ تص�� �ّل تر�ية موجهة ومح�ومة �غايات  

�حة إلعداد الطفل ل�حياة. فا�حاضر سابق ع�� املستقبل، والفرد سابق ع�� ا�جتمع. و�لما  ا�جتمع غ�� صا

الداخ�� الذي   التوازن  التكيف مع ا�جتمع ومتطلباتھ بفعل  الفرد �لما �ان قادرا ع��   �� أذكينا الطبيعة 

 يتمّتع بھ. 

جتمع وغاياتھ منطلقا لها �� �غييب  إذا �ان روسو ينتقد ال��بية التقليدية وأسالي��ا ل�و��ا تّتخذ من ا�

(الفرد)   الطفل  من  وجعل  املعادلة،  قلب  قد  ال��بو�ة  نظر�تھ   �� فإنھ  وطبيعتھ،  (الفرد)  للطفل  صر�ح 

 وطبيعتھ ا�خّ��ة منطلقا ل�ّل تر�ية. 

النحو    ��منا م��ا ع��  نورد ما  أمام �ساؤالت مشروعة،  ال��بو�ة لدى روسو  املنظومة  القلب يضع  هذا 

 ي:اآل�

لنا   • الفرد أن تضمن   �� ي الطبيعة 
ّ
ل��بية تذ� �� اإل�سان، فكيف  إذا �ان االجتماع غ�� طبي�� 

 اجتماع؟االنخراط �� ا�حياة االجتماعية، بمع�ى آخر أال تبعد ال��بية الطبيعية الفرد عن �ل 

لت • يھ 
ّ

ي هذا االختالف و�غذ
ّ
تز� ال��بية  أن  �ع�ي  الناس مختلفة فهذا   �� الطبائع  �انت  توّسع  إذا 

 دائرتھ، و�ذا �ان األمر كذلك، فكيف ل��بية كهذه أن تحّفز األفراد ع�� العيش املش��ك.

إن طرح هذه األسئلة ال �عّ�� عن رغبة أو عن دعوة لتبيان جوانب القصور والتناقض �� أطروحة روسو  

ن دائرة اهتمامات هذا  أو البحث عن أجو�ة لها، بقدر ما نبت�� من ذلك التنبيھ عل��ا لتحييدها و�خراجها م 

العمل. وهو الذي أردنا لھ الوقوف ع�� جوانب من نظر�ة روسو ال��بو�ة ال�ي اهتمت بطبيعة الطفل، وجعل  

ال��بية آلية �خدمة غاية الطبيعة ومقصدها. فحاضر الطفل أسبق من مستقبلھ ومص�� ا�جتمع مادامت  

��ذا ي�ون روسو مكتشف قارة الطفولة قد ترك    الطبيعة تطلب أن ي�ونوا أطفاال قبل أن يصبحوا رجاال.

 آثارا ال تم�� �� حقل ال��بية ونظر�ا��ا. 
 

 




