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Abstract
Freedom represents the essence of human existence, and therefore it is at the top of the list
of basic demands within human rights. Freedom is also considered one of the philosophical
topics that philosophers have addressed throughout the history of philosophical thought
from the moment attention was drawn to human issues. Freedom is a lofty value within the
system of human and moral values that we seek to achieve in The various human activities
are not restricted to the political sphere, but rather extend to all other fields, perhaps the
most important of which is the field of education, which also represents an important
dimension in the development and development of human nature.
Key words: Freedom, Education, Nature, Enlightenment.

http://dx.doi.org/10.47832/2757-5403.13.17
1

sdinaalisalh99@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-0216-467X

www.ijherjournal.com

237

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research

مفهوم الحرية في التربية لدى فالسفة عصر التنوير
(جان جاك روسو أنموذجا)
سدينة علي صالح كريبات
د ،جامعة المرقب ،ليبيا

الملخص
تُمثل الحرية جوهر الوجود اإلنساني ،وبالتالي فهي على راس قائمة المطالب األساسية ضمن حقوق اإلنسان ،كما تعتبر
الحرية من الموضوعات الفلسفية التي تناولها الفالسفة عبر تاريخ الفكر الفلسفي منذ لحظة توجيه االهتمام بالقضايا
اإلنسانية ،فالحرية قيمة سامية ضمن منظومة القيم اإلنسانية واألخالقية التي نسعى إلى تحقيقها في مختلف نشاطات
اإلنسان ،فهي ليست حكرا على المجال السياسي ،بل تتجاوزها إلى كافة الميادين األخرى ،ولعل من أهمها ميدان التربية
الذي يمثل هو اآلخر بعدا مهما في تنمية الطبيعة البشرية ،وتطويرها .
وقد تناول بعض فالسفة عصر التنوير الحرية ،وأكد عليها داخل المجتمع حيث يعتبر جان جاك روسو واحد من هؤالء
الفالسفة ،فقد انخرط في قضايا مجتمعه ،بحيث يساهم في نقد األوضاع السياسية واالجتماعية والتربوية التي كانت سائدة
آنذاك ،وقد عنى أيضا ً بالحرية والتربية في مشروعه االصالحي للمجتمع ونقد النظام السلطوي السائد بنظام تربوي جديد
يجعل من الحرية أهم المبادئ واألسس التي يقوم عليها.
الكلمات المفتاحية :الحرية ،التربية ،الطبيعة ،التنوير.
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المبحث األول
المصطلحات والمفاهيم الواردة في الدراسة
1ـ الحرية :هي األعمال التي نقوم بها والتي ال تخضع لقوانين حتمية تخرج عن سلطتنا ،أو هي مجموعة االختبارات التي
نقوم بها من تلقاء ذاتنا دون إكراه خارجي (زيادة ،الموسوعة الفلسفية العربية1988 ،م ،صفحة  )365فالحرية إذاً هي
اإلرادة الفردية التي تختار الفعل وتميزه عن روية وتدبر مع إمكان عدم اختيار الفعل أو القدرة على اختيار نقيضه .أما جان
جاك روسو فيعرف الحرية بأنها ":تكريس لسيادة العقل على الغريزة وعلى السلطة الخارجية وعلى الرأي وتطرف األهواء
وعلى المصلحة الفردية وتعسف السلطان" (جيوشي ،فلسفة التربية ،1982 ،صفحة .)61
2ـ التربية :يعرف جميل صليبا التربية بكونها تنمية للوظائف الجسمية والعقلية والخلقية حتى تبلغ كمالها عن طريق
التدريب والتثقيف .نقول ربين الولد إذ قويت ملكاته ،ونُميت قدراته ،وهُذبت سلوكه ،حتى يصبح صالحا ً للحياة في بيئة
معينة (صليبا1982 ،م ،صفحة  ،)266ويعرفها جان حاك روسو بأنها "التربية تأتينا من الطبيعة أو من الناس ،أو من
األشياء ،فنمو وظائفنا وجوارحنا الداخلية ذالكم هو التربية الطبيعية ،وما نتعلم من اإلفادة من ذلك النمو ،ذالكم هو تربية
الناس وما نكتسبه بخبرتنا عن االشياء التي نتأثر بها فذالكم هو تربية األشياء" (روسو1958 ،م ،صفحة .)26
3ـ الطبيعة :هي :مجموع القوانين التي تخضع لها األشياء الموجودة في الكون (صليبا1982 ،م ،صفحة  .)13وهي
مجموعة الخصائص الفطرية والغريزية التي تولد مع اإلنسان والمشتركة بين جميع الناس ،كاألكل و النوم .و بهذا المعنى
فالطبيعة هي عكس ما هو مكتسب وثقافي (رايت2010 ،م ،الصفحات .)229-228
4ـ التربية السلبية :ينطوي مفهوم التربية السلبية عند روسو على شحنة ثورية هائلة وإيمان متفجر بمبدأ الحرية اإلنسانية،
وتتجلى هذه التربية الس لبية في رفض مطلق لكل إكراهات التسلط والقهر والعبودية التي توجد في عادات الناس وتشع في
تصوراتهم وممارساتهم اإلنسانية والتربوية .يقول روسو ":الحكمة البشرية ذاتها ال تنطوي إال على تحكمات استعبادية،
فعاداتنا ال تعدو أن تكون إذالال واستعباداً ،وكبتا ً وألما ً فالرجل المتمدن يولد ويعيش ويموت في حالة عبودية :يلف عليه
القماط يوم يولد ،ويزج في الكفن يوم يموت ،ويغلق عليه التابوت يوم يدفن ،ومدام حيا ً فإنه يكون مقيدا ً بأغالل األنظمة
المختلفة" (روسو1958 ،م ،صفحة .)34
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المبحث الثاني :أهداف التربية ومصادرها عند جان جاك روسو.
المطلب األول :مصادر التربية والعوامل التي أدت إلى بلورتها عند روسو:
1ـــ مصادر التربية :أعلى روسو من شأن الطبيعة المادية والطبيعة البشرية وأحط من شأن المدنية القائمة في عصره
والدعوة إلى تنظيم المجتمع وإعادة بناء الدين بما يتفق والطبيعة البشرية ،وااليمان بالطبيعة الخيرة لإلنسان .فرسو استمد
التربية من ثالثة مصادر وهي:
الطبيعة

االنسان

األشياء

فيقول روسو " :اإلنسان يولد ضعيفا ً وهو في حاجة إلى قوة ورعيان ،وهذا ال يتسنى إال بالتربية ...فالتربية تأتينا
إما من الطبيعة  ،أو من األشياء ،أو من الناس ،ونشوء خصائصنا وأعضائنا نشوءاً باطنيا ً هو تربية طبيعية ،وما نكتسبه
بتجربتنا الخاصة مما يحيط بنا هو تربية األشياء ،وما نتعلمه من أعمال النشأ هو تربية الناس" (روسو1958 ،م ،صفحة
.)25
من خالل هذا النص يمكننا أن نقترح خطاطة ونشرح مضمونها:
تربية الناس
تكوين الطفل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تربية األشياء
تربية الطبيعة
 تربية الناس :هي تربية موجهة من قبل المجتمع لتصقل الفرد في إطار الجماعة .فتربية الناس هي كل ما يتدخل فيهاالنسان في تربي ة الطفل سواء كان من أقوال وأفعال فتساعد في تربيته ونموه وهذا المصدر يمتاز بتعدد العوامل المساعدة
في تربية الطفل عكس التربية الطبيعية ،فهي وحدها من تحتكر تربية الطفل وفي هذا يقول روسو" أما تربية الناس فتلك
دون سواها مطوعة لنا بحق ،بيد أننا لسنا مسيطرين عليها إال افتراضاً" (روسو1958 ،م ،صفحة )26
فروسو في هذا المصدر يرى تدخل عدة عوامل في تربية الطفل فمعارفه ال تكون محصورة في مجال ضيق ،بل
تتوسع إلى األقارب المحيطين به أو الشارع أو المجتمع كل هذه تساعد في تربيته ،ويؤكد روسو أنه ال يمكن منع هذه
العوامل من التدخ الت المساعدة في التربية ألنها غلب عليها الطبع ،ومن قال أنه يسيطر على التربية وحده فهذا مجرد
افتراض ألن تأثير العوامل الخارجية يكون أكبر.
 تربية األشياء :تربط بالتجارب والخبرات الشخصية للطفل التي تؤثر في تربيته ،إذ بواسطتها سيتبين أن هناك أشياءموجودة بالفعل ومستقلة عنه والتي يستفيد منها في تجربته ،ومن ثمة ال يجب أن تعارضه إذا أخطأ فالتجربة هي وحدها
كفيلة بإصالح خطئه .كما تهد تربية االشياء كل ما يكتسبه الطفل من خبرة وتجربة فكرية وعملية ينتفع بها ،ولكنها هي
كذلك أقل مما عليه التربية الطبيعية والتربية اإلنسانية فهي" ما يمكن أن يكتسبه أو يتركه المتعلم" (روسو1958 ،م ،صفحة
.)26
 تربية الطبيعة :نوع من التربية يدعو إلى أخذ الطفل بما يوافق طبائعه ويالئم ميوله ورغباته ويحث على تشجيع سائرامكانياته الفكرية والعاطفية واألخالقية واستغاللها في تربيته إلى أقصى قدر مستطاع ،وإعطاء الطفل أكبر نصيب من
الحرية ،وتقوية صلته بالطبيعة وبما حوته من حيوان ونبات ،وجماد ..وأن يفكر المربي في ميول الطفل ونزعاته الفطرية
ويراعي ما يميل إليه وما ال يميل إليه.
يعتبر روسو تربية المجتمع(الناس) تربية موجهة ال تأخذ بعين االعتبار إمكانيات الطفل ،وحاجياته ،ومادام
المجتمع فاسدا ً فإن هذه التربية ستكون بدورها فاسدة ،وأن تصحيح التربية يكمن بالرجوع إلى التربية الطبيعية.
بمعنى أن سلطان الطبيعة على الطفل هو التربية الطبيعية التي تفرض تربيتها على الطفل دون استشاراته وكأنها
هي االم الحاضنة للطفل وهي من انجبته ولها الحق الكامل في تربيته .فالتربية في نظر روسو تًستمد من ثالثة مصادر:
الطبيعة ،واالنسان ،واالشياء ،وإذا لم تتالءم هذه المصادر ساءت تربية الفرد.
2ــ العوامل التي أدت إلى تبلور فكرة التربية عند جان جاك روسو.
1ـ حياة البؤس والشقاء التي عاشها في عهد طفولته وفي عهد مراهقته ،وجزءا ً كبير من شبابه ،وما ترتب على هذه الحياة
من اتصال وثيق بالطبيعة وبالطبقة الفقيرة البائسة ومن شعور بالفروق الواسعة بين الطبقات.
 2ـ اتصاله عن طريق القراءة بالتراث الفكري الذي تركه الفالسفة والمربون من مختلف العصور.
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3ـ حركة التنوير التي اتصل بزعمائها وقرأ لهم وعاش معهم فترة من عمره في باريس.
 4ـ يتمثل العامل الرابع في قوة عاطفته ورقة شعوره واضطرابه النفسي واستهتاره بالقيم السائدة وتناقض شخصيته إلى غير
ذلك من السمات التي كانت تتصف بها شخصية روسو والتي كانت تنعكس في كتبه ورسائله (الشيباني1971 ،م ،صفحة
.)159
خالصة ما تقدم يمكننا القول أن عوامل البؤس والشقاء والمصائب والهزائم بلورت فعالً البوتقة التي تشكلت فيها
عبقرية روسو فاهتزت هذه العبقرية إيمانا ً ساحرا ً بال حدود بمبادئ الحرية والسالم ،واألمن ودعوة مطلقة للثورة والتمرد
على كل أشكل التسلط والقهر والطغيان في عصر روسو.
3ـــ أهداف التربية:
 1ـ تكوين إنسان كامل متصل بمسائل الحياة ومعضالتها ويعمل على تجاوز مشكالتها ،فالحياة في نظر روسو ال تختزل في
الترف والتمتع ،بل الحياة هي العمل ،أي أن يقف اإلنسان عند قيمة إنسانيته  ،فيعرف كيف يستخدم حواسه وينتفع بها" .
فليس الرجل المعمر في نظره بالرجل الذي عاش طويال ،بل هو الرجل الذي شعر بالحياة الكاملة حق الشعور ،فالحياة ال
تعد إال بالعمل الجليل الذي يقوم به اإلنسان ،واألثر الخالد الذي يتركه فالعمل هو الحياة والحياة هي العمل ،والحي هو من
يعمل  ،أما عدد السنوات التي عاش ها اإلنسان فال تعد مقياسا للحكم عليه ،والرجل الذي ال يشعل بالحياة هو الحي الميت ،
يتنفس ولكنه ال ينتفع بحياته ،وال ينفع بها غيره" (األبراشي ،1971 ،صفحة  .)21لقد دافع روسو عن الطبيعة اإلنسانية،
وأكد أنه من الصعب تمييز ما هو أصلي عما هو صناعي في طبيعة اإلنسان الحالية.
 2ـ أن هدف التربية عند روسو هو تقويم اإلنسان والرقي به ،ومحاربة كل األشياء التي تعوق نمو الطفل من بيئة وسلوك
ومحيط اجتماعي واالرتكاز على رفض المدينة التي هي أصل الشرور ،وتقديم الريف كبديل لها.
3ـ ويكمن الهدف من التربية عند روسو أيضا في تربية المواطن للحصول على الحرية والفضيلة معا وللحصول على هاتين
الثمرتين البد من االنطالق من الطفولة ،ومتابعة تربيتها حتى يصبح الطفل رجال .والرجل هو اإلنسان والمواطن الكامل .إذ
ال يمكن للمواطن أن يكون إن لم تكن الحرية وال حرية بال فضيلة (الشيباني1971 ،م ،صفحة .)160
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المبحث الثالث :دور الطبيعة في بناء الفكر التربوي عند روسو
ال يستقيم البحث في نظرية روسو التربوية وال سيما في التربية الطبيعية دون العودة إلى مفهوم الطبيعة ألن تحديد
هذا المفهوم يشكل حجر الزاوية في فهم معمق ألبعاد واتجاهات نظرية روسو الطبيعية في التربية.
وعليه يحدد روسو تجليات ثالثة لمفهوم الطبيعة ،يأخذ االول منها صورة الكون أو العالم الخارجي على نحو ما
يبتدئ لنا بصورة موضوعية ،فالطبيعة وفقا ً لهذا التصور هي تقاطعات كونية في دائرتي الزمان والمكان .فاألرض وما
عليها من بشر وشجر وحجر ،والسماء وما فيها من كواكب ونجوم واجرام كونية تشكالن الحدود القصوى لمفهوم الطبيعة
بصورته الشمولية عند روسو.
ويتجلى المفهوم الثاني للطبيعة عند روسو في العالم الداخلي لإلنسان ،فغرائزنا وميولنا األصلية وما فطرنا عليه
من قوى داخلية منحنا أياها هللا يمثل مفهوم الطبيعة اإلنسانية .وهذه الطبيعة خيرة بكل ما تنطوي من غرائز وميول وقوى
داخلية ألنها صناعة كونية إلهية وليست من صنع اإلنسان.
أما التجلي الثالث لمفهوم الطبيعة فيتحدد بالطبيعة االجتماعية للوجود البشري حيث كان روسو يشير إلى حياة
اإلنسان البدائي أو ما يسميها حالة الطبيعة الذي كان يسودها في نظره األمن واالستقرار إذ كان الجميع متساويين ،في حين
أصبح نظام المالكية في الحياة المدنية مصدرا ً لعبودية الناس وفقرهم ومصدرا لفساد وكسل البعض نتيجة حياة الراحة
والترف لذلك نظر روسو إلى شرور العصر باعتبارها ثمار حضارة مصطنعة ،بالرغم من أنه لم ينفي بعض المنافع التي
جلبتها ،فأعماله أثارت حالة عدم الرضا بالنظام االجتماعي السائد ورغبة كبيرة في تحسين أحوال المجتمع واستئصال
الشرور المتفشية (رايت2010 ،م ،الصفحات  .)229-228فالرجوع إلى الطبيعة واتباع قوانينا عند روسو هو الحكمة ذاتها
وأساس طريق التغيير وبداية كل إصالح ،سواء كان إصالحا سياسيا أو اجتماعيا أو أخالقيا ً أو تربوياً.
1ـ المبادئ األساسية للتربية الطبيعية عند روسو.
أهتم روسو بالطبيعة اإلنسانية ،والطبيعة التي تدعو للحياة اإلنسانية ،فليس أن تُعد الطفل ليكون محاميا ً أو جندياً،
المهم وقبل كل شيء أن يكون إنسانا ً كما خلقته الطبيعة ،وهذا هو المبدأ األول للتربية عند روسو .أما المبادئ األساسية
لطبيعة الطفولة التي تنبّه إليها التربية عند روسو هي:
 1ـ اإليمان ببراءة الطفل وخيرة طبيعته واإليمان بأن الطفل وخصائصه وميوله وحاجاته الحاضرة ومصالحه يجب أن تكون
مركز عملية التربية.
2ـ اإلعالء من شأن الطبيعة ،واإليمان بضرورة مراعاتها في تربية النشء وهو يؤمن بضرورة التربية ،فهي تساعد في
تفتح الشخصية اإلنسانية وصقلها وتشكيلها بالشكل المرغوب.
 3ـ مبدأ التربية السلبية حتى سن الثانية عشر ،التي يراقب فيها المربي تطور الطبيعة ويقوم بحمايتها ،ويراقب قدراتها
ويحترم الزمن الكافي للنضج وبذلك يحمي الطبيعة من شططها الخاص ومتطلباتها المبكرة ،ويحميها من خطر آراء
المجتمع وازدواجيته األخالقية.
 4ـ التدرج في التعليم ومراعاة مستوى النضج الذي وصل إليه المتعلم ،وعدم فرض المعلومة فرضا على المتعلم بل عرضها
بأسلوب مشوق (منرو ،صفحة .)239
5ـ اإليمان باألهداف التي تسعى التربية إلى تحقيقها ،وباألدوات التي تساعد على تحقيق هذه األهداف ،والطرق واألساليب
التي تتبع لتحقيق هذه االهداف ،والمناهج والخبرات المقترحة والتي يجب أن تكون مناسبة لمرحلة النمو ،فالتربية يجب أن
تُزيل كل شيء لتنمو الطبيعة اإلنسانية وترتقي ،والتربي ة بهذا المعنى وسيلة يزول بمقتضاها ما يعوق نمو الطفل ،ويؤثر
عليهم تأثيرا ً سلبياً ،مع االهتمام بقيمة الخبرة المباشرة ،والتعلم بالحواس ،عن طريق األشياء ،يقول روسو" :علمه بأن ينال
في ساعة عمل من العلم أكثر مما ينال من إيضاح يدوم نهارا ً بأسره" (روسو1958 ،م ،صفحة .)20
 6ـ المرأة تختلف بطبيعتها عن الرجل وبحكم اختالف الطبيعة اإلنسانية للمرأة فإن وظيفتها في الحياة والتربية يجب أن تكون
مختلفة عن طبيعة الرجل.
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2ـ التربية الطبيعية عند روسو:
يقول روسو" كل شيء صنعه خالق البرايا حسن وكل شيء يفسد بين يدي اإلنسان" (روسو1958 ،م ،صفحة
.)37
نادى روسو بأن كل شيء يأتي من الطبيعة فهو جميل وحسن وخير طالما لم تمتد إليه يد اإلنسان ،وكانت المدرسة
الطبيعية تتبنى اتجاها يدعو للعودة إلى الطبيعة والبعد عن المدينة والحضارة المعاصرة ،فهو يدعو إلى العودة إلى الطبيعة
من حيث البساطة والعودة إلى الحياة البدائية أي إلى المجتمع الطبيعي.
فروسو يهتم باإلنسان الطبيعي الذي يفعل الخير بطبيعته ،وهو يريد أن يجعل من االنسان إنسانا قبل أن يجعله
فيلسوفاً ،وعلى هذا يقول روسو أن العقل يفسد الطبيعة اإلنسانية وأن التأمل يعمل على تأصيلها.
ومن هذا المنطلق أبرز روسو أهمية الجانب الوجداني في عملية التعليم ويقول أن تنمية الشخصية ال تقتصر على
الجانب المعرفي فقط بقدر ما يعتمد على المعرفة والجانب الوجداني (األبراشي ،1971 ،صفحة  .)20هذه هي النقطة
الجوهرية والفكرة الرئيسية لفلسفة روسو ،فاإلنسان في نظره يولد طاهرا ً ،خالصا ً من الرذائل ،وال يغيره إال اإلنسان الذي
يتصل به والبيئة التي يتأثر بها.
فالمجتمع في نظر روسو هو عين الشر وينبوعه وعلينا أن نحصن الطفل ضد الشر المستطير الذي يميد بالحياة
االجتماعية .وتأسيسا ً على هذا الجذر الكبير من شرور المجتمع وآثامه يرى روسو أن الطبيعة هي مبدأ الخير ،ومنها يجب
أن ننطلق إلى بناء الخير في النفوس وتشكيل المناعة األخالقية في العقول ،فالطبيعة هي المبتدأ والخبر في معادلة البناء
اإلنساني الخير ،وفي أحضانها يجب أن ينمو األطفال ليكونوا في منعة وامتناع عن كل ضروب اإلثم والشر في التكوين
اإلنساني للفرد .فإميل ابن الطبيعة ،وتربية الطبيعة وفق قواعد الطبيعة إلرضاء حاجات الطبيعة (عبد الدائم ،1984 ،صفحة
 ،)378ومن هنا يتدفق تمرد روسو ضد المجتمع منبع الشرور واآلثام.
ضف إلى ذلك اعتقاد روسو بأن الطبيعة قادرة بذاتها على تنمية ملكات الطفل ،لها أوكلت مهمة التربية ،فهي تريد
حرا يحترم تكوينه الطبيعي .ويدعوا روسو أيضا ً لمراقبة الطبيعة والنّظر إلى الكيفيّة التي تبيّن لنا النهج
نموا ّ
للطفل أن ينمو ّ
ّ
الحق هي دراسة البيئة اإلنسانية ،وبهذا تكون التربية
الذي ينبغي للتربية اتّباعه مع األطفال فيقول روسو " :إن دراستنا
الحقة بالممارسة أكثر مما هي بالتلقين .فاإلنسان يبدأ التعلم حين يبدأ الحياة .فتربيتنا تبدأ معنا ،ومعلمنا األول هو حاضنتنا"
(روسو1958 ،م ،صفحة .)32
يفهم من النص السابق ان التربية في نظر روسو ال تكون إال بترك الطفل يمارس كل ما يمكن أن يساعده على التعلم
بمفرده ،ال أن يلقن من طرف مربيه ،وتربيته تبدأ معه ،أي منذ والدته ،من خالل معلمه األول ،ألن روسو رفض أن يكون
لديه أكثر من مرشد.
وهنا نجد روسو كثيرا ً ما يكرر أقواله المأثورة :دعوا الطفولة تنمو في األطفال ،دعوا الطبيعة تعمل وحدها زمنا
أطول قبل أن تتدخلوا بالعمل مكانها خشية أن تعرقلوا عملها ،احترموا الطفولة وال تتسرعوا أبدا بالحكم عليها خيّرا كان أم
شرا( )...اإليقاع البطيء لزمن النمو ليس شرا نحتمله ،بل وظيفة ضرورية للنمو .فـالطبيعة ال تحتاج إلى تربية ،والغريزة
خيّرة طالما تعمل وحدها .وتصبح مشبوهة عندما تتدخل المؤسسات اإلنسانية .وينبغي علينا أن ننظمها ال أن نقضي عليها.
وقد يكون تنظيمها أصعب من تدميرها (جيوشي ،فلسفة التربية ،1982 ،صفحة .)61
فالتربية الطبيعة عند روسو تضمن فيضا متدفقا بالحب والحنان على الطفولة واألطفال .وفي حنانه هذا دعوة لالنتباه
إلى الطفول ة المقهورة ،وصرخة إنسانية تدعو إلى محبة األطفال والعناية بهم .يقول روسو قوال يتدفق بأعظم معاني الحنان
والحبّ للطفولة واألطفال ،وهو " :أحبوا الطفولة ،وارعوا في مودة لهوها وملذّاتها وطبيعتها اللّطيفة…" (روسو1958 ،م،
الصفحات .)81-80
3ـ التربية السلبية أو التربية الحرة:
ينطوي مفهوم التربية السلبية عند روسو على شحنة ثورية هائلة ويقين ثابت بمبدأ الحرية اإلنسانية .وتتجلى هذه
التربية السلبية في رفض كل أشكال اإلكراه والتسلط والقهر والعبودية التي تنبث في عادات الناس وتتجذّر في تصوراتهم
وممارساتهم اإلنسانية والتربوية.
وبناء على ذلك اقترح روسو عبر مفهوم التربية السلبية ثورة تربوية عارمة تحرر اإلنسان من قيوده وتحطم
أغالله وأصفاده .فنادى بمبدأ التربية السلبية ألن التربية األولى التي تقدم للطفل في نظره يجب أن تكون سلبية وهذه التربية
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السلبية ال تتكون من تلقين مبادئ الفضيلة والحق ،ولكن قوامها المحافظة على القلب من الرذيلة ،وعلى العقل من الزلل
(وطفة ،2015 ،صفحة .)15
فإذا ً وسيلة التربية هي النمو الحر الطليق لطبيعة الطفل ولقوامه ولميوله البشرية .ولم يقصد روسو بالتربية السلبية
أن تكون هناك تربية مطلقة  ،وإنما أراد أن تكون هذه التربية مخالفة لما كان معهودا ً من النظم التربوية في ذلك الوقت،
فالتربية السلبية ال تعني فترة سكوت وكسل ولكن فترة يٌحمى الفرد فيها من الرذيلة (الدريج  ،1992 ،صفحة .)69
كذلك التربية الذي ينشدها روسو ليست نفيا ً للتربية بل هي رفض لألساليب التربوية التقليدية السائدة التي تزج
االنسان في مدافن العبودية واالكراه .فالتربية السلبية هي التربية الحرة التي تترك للطفل أن ينمو بمقتضى فطرته وطبيعته
الخيرة ،وإنها التربية التي تتيح للطفل أن ينمو روحيا ً وعقليا ً ونفسيا ً نموا ً حراص أصيالً خارج دوائر االكراه والتسلط
والقهر .فالتربية السائدة تربية إكراه تفقد االنسان براءته وأصالته ألنها تستأصل قدرته على المبادهة وعلى العيش وفق
قانون الطبيعة ،ولذلك فإن التربية السلبية تشكل نفيا ً للعادات واألساليب التربوية السائدة في عصره.
وروسو يقول في معرض وصفه للتربية االيجابية بأنها هذا النوع من التربية الذي يساعد على تكوين العقل قبل
األوان ،كما يساعد على تلقين الطفل واجبات الرجال .وهذا ال يعني بالتربية السلبية حالة من السكون والكسل بل هي نوع
من التربية الحرة التي ال تسبب الفضيلة ،ولكنها تحمي القلب من الرذيلة ،وعلى خالف ما هو معهود وسائد في عصره يؤكد
روسو ال شر أصيل في النفس اإلنسانية ومن هذا المنطلق فإن طبيعة الطفل خيرة بالمطلق ،وأن التربية الحقة تجري على
نبض اإليقاع الداخلي لهذه الطبيعة (الشيباني1971 ،م ،الصفحات .)173-169
بيد أن التربية في رأي روسو هي الحياة وأنها سعي مستمر لتفجير الطاقات الطبيعية ,فقد عبر جان جاك روسو على
هذه الرؤية بقوله" :دعوا الطفولة تنضج في األطفال" (روسو1958 ،م ،صفحة .)82
معنى ذلك أن روسو يعلن بأال نهتم باإلعداد العقلي للطفل وال يجب أن ندفعه إلى التفكير أو أي مجهود عقلي ويجب
أن ندع الطفل يتحمل النتائج الطبيعية ألعمال ه دون تدخل اإلنسان .فهي نظرية عقالنية فلسفية ،منطقية ،فقد نادى روسو في
التربية الطبيعية و التعلم عن طريق الممارسة  ،فمذهب روسو مساعدة الطفل والهدف منها اإلنسان والطرق التي تحقق
مساعدة الطفل هي األعمال اليدوية.
في هذا التوجه كأن روسو يميل إلى االستغناء عن المربي كلياً ،وميالً إلى أن يوكل مهمة تربية الطفل إلى الطبيعة
ذاتها منفردا ً في صدامه مع الحياة بتجارها وعبثها ومفارقاتها .فوظيفة المربي ال تكاد تتجاوز حدود االشراف على إميل عن
بعد ،وهو ليس مطالبا ً بالتدخل إال حينما تقتضي الضرورة القصوى تدخله.
خصائص التربية السلبية:
اتضح مما سبق أن روسو لم يقصد بالتربية السلبية أال تكون هناك تربية مطلقا ً وإنما قصد بها تلك التربية التي تسير
وفقا ً لقوانين الطبيعة ،والتي تخالف في خصائصها التربوية التقليدية ،فالتربية السلبية إذا ً ال تخرج في مفهومها عن مفهوم
التربي ة الطبيعية ففي كتاب إميل نجد العديد من االشارات والمناسبات التي تعبر عن خصائص التربية السلبية والتي تعبر في
الوقت نفسه خصائص التربية الطبيعية فمن خصائص التربية السلبية ما يلي:
 1ـ اعتمادها على الخبرة والممارسة العلمية واالحتكاك باألشياء أكثر من االعتماد على التلقين اللفظي وحشو ذهن الطفل
باأللفاظ التي ال معنى له عنده يقول روسو" :ال ينبغي أن نلقن التلميذ دروسا ً لفظية ،فالتجربة وحدها هي التي يجب أن
تتولى تعليمه وتأديبه فالتربية االولى ينبغي إذاً أن تكون تربية سلبية خالصة" (روسو1958 ،م ،صفحة .)98
2ـ عدم المبا لغة في حماية الطفل والعناية به ،وعدم جبره على تكوين عادة معينة ،وعدم تلبية جميع رغباته ،وعدم عقابه إال
بما كان نتيجة طبيعية لفعله ،وعدم التدخل المتسرع في شئونه وفي الحكم له أو عليه يقول روسو في تأكيده لما سبق" إني لن
استدعي بتاتا ً أي طبيب لعالج إميل اللهم إال إذا باتت حياته في خطر حق .إذن لن يكون في وسع الطبيب عندئذ أن يؤذيه بما
هو شر من الموت الذي مشرف عليه ...وعلى الطفل إذا لم يعرف كيف يشفي نفسه أن يتعلم كيف يمرض ،فهذا الفن عوض
صالح عن ذلك وكثرا ً ما يكون ابعد نجاحا منه ،فإن فن المرض هو فن الطبيعة" (روسو1958 ،م ،الصفحات .)54-53
بناء على ما تقدم يمكننا القول أن التربية السلبية ليست كسالً وانها ال تمنح الفضيلة بل تحمي من الرذيلة ،وال تفرض
الحقيقة ،بل تحمي من الخطأ وتهيئ الطفل لسلوك الطريق الذي يقود إلى الحقيقة ،حين يصل العمر الذي يستطيع فيه أن يفهم
الحقيقة ،وإلى الخير حين تصبح له ملكة التميز (الشيباني1971 ،م ،صفحة .)170
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وانطالقا ً من مقولة روسو أنفة الذكر والتي مفادها أن الطبيعة خيرة وأن المجتمع يفسدها ،فإن مفهوم التربية السلبية
يرتكز إلى أمرين أساسيين:
األول :حماية الطفل من الفساد االجتماعي وإبعاده تربويا ً عن سطوة الراشدين وتدخلهم المباشر في التربية.
الثاني :مجاراة التطور الطبيعي في الطفل ألن الطفل يمتلك شروط نموه طبيعيا ً وهو ينمو وفقا ً لمبدأ القانون
الطبيعي.
فالتربية السلبية تنطوي على ثالث جوانب لمفهوم الحرية الطبيعية:
1ـ الجرية الجسدية :وهي التي توفر كل ما يحتاجه الطفل من ايقاعات النماء الجسدي الحر الذي يأخذ مساره عبر
النشاطات والتقاليد واأللعاب وتترك لجسده الحرية .وهنا يجب أن يُفرض كا ما من شأنه أن يفيد حرية الطفل الجسدية ،ومن
هناء جاء رفض روسو للقماط وهجومه العنيف على االساليب التربوية تمنع الطفل من امكانيات الحركة والقفز واالنطالق
واللعب وغير ذلك من هذه الحركات الجسدية الضرورية لنمو الطفل.
2ـ الحرية العاطفية االنفعالية :إذ يتوجب إبعاد الطفل عن كل ما من شأنه أن يفرض على الطفل مشاعرة مقننة وعواطف
جامدة معلبة أو مثلجة ،فالتطور الطبيعي للطفل يكون في أن نترك لمشاعره الداخلية حرية النمو وفقا ً الندفاعات إنسانية
داخلية نابعة من أحاسيس الطفل وتجربته ومشاعره ،وتلك هي الخصوصية التي يجب أال تتعرض لعدوان الراشدين،
وتسلطهم .وإن التدخل في توجيه النمو الطبيعي واالنفعالي هو قمع للروح الداخلية للطفل ،وهو إكراه يتجاوز كل إكراه ألن
الروح وهي أعمق ما في االنسان يجب أن تترك حرة أصيلة رشيقة كما تفرضها الطبيعة ،فمن حق الطفل أن يشعر بالحرية
في أن يحب ويكره ويغضب ويتسامح بحكم مشاعره الداخلية وعلى منوال ما تفرضه روحه الداخلية التي تفيض بالعطاء.
3ـ الحرية العقلية :ال يمكن أن يُفرض على الطفل ماال يحتمل وماال يستسيغ ،وإن االغتراب الحقيقي عندما نفرض على
عالم الصغار رؤانا ومعتقداتنا وأن نعلمهم وبصورة مبكرة ما نرغب من العلوم والمعارف .وإن التعليم المبكر يقض
مضاجع االطفال ويحرمهم من عطاء الطبيعة بوصفهم أطفاالً .وهنا يرى روسو أن القاعدة في تعليم االطفال وتشكيل
عقولهم ليست في أن نربخ الوقت ونقتنص الزمن بل تكون في هدر الزمن وتضييع الوقت بالمعنى التقليدي (المستكاوي،
 ،1989صفحة .)330
فتضييع الوقت وهدره في التربية الطبيعية وفقا ً لمفهوم روسو هو عملية استثمار عظيمة ،ألن كل لحظة تبذل في
سبيل التربية نجد مردودها العظيم في التكوين الخلقي واالنساني للطفل الن عقل الطفل يكون في المراحل األولى في مرحلة
التكوين ،وهو الخاصة االنسانية التي تنضج متأخرة وفي هذا يقول روسو" :لو كان بيدي لجعلت الطفل ال يعرف يمينه من
يساره حتى الثانية عشر من عمره" (روسو1958 ،م ،صفحة .)25
يتضح مما سبق أن روسو يريد للطفل ان يكون قادرا ً على تشكيل رؤاه الخاصة للعالم وان يمتلك زمام نفسه وعقله
بحيث ال يقبل إال ما يراه وفقا ً لمقتضى طبيعته بأنه صحيح وخير .كما ينادي باال نهتم باإلعداد العقلي للطفل حتى بعد سن
الثانية عشر الن فترة الطفولة هي فترة الركود العقلي وهى مرحلة كمونيه ال تستطيع ان تتصور مدى اهميتها ،ولذلك يجب
اال ندفع الطفل إلى التفكير وال القراءة أو أي مجهود عقلي في هذه المرحلة (عبد الدائم ،1984 ،صفحة .)370
فالتربية السلبية ت عتمد على قانون الجزاء الطبيعي ،بحيث ندع الطفل يتحمل النتائج الطبيعية ألعماله دون تدخل أي
انسان ،ويرى روسو في ذلك إن المربي يمكنه ان يُوم أخالق الطفل طالما يبين له ان العقوبة كانت طبيعية مثال ذلك :إذا
أبطأ الطفل في ارتداد مالبسه للخروج للنزهة فاتركه في المنزل ،وإذا أفرط في االكل أتركه يعاني ألم التخمة ،وباختصار
دعه يتحمل النتائج الطبيعية لعدم خضوعه لقوانين الطبيعة (وطفة ،2015 ،صفحة .)7
خالصة ما تقدم حسب وجهة نظرنا أن التربية السلبية عند روسو ال تعني نفيا ً للتربية بل هي تربية حرة تتوافق مع
الطبيعة ،فإذا ما ُ
طبقت التربية السلبية على التربية البدنية يؤكد روسو على مطلق الحرية للطفل وأبسط أنواع األغذية
واستنكار انواع العالج الطبي ،وإذا ما ُ
طبقت على التربية العقلية للطفل نجد روسو ينادي باال نهتم باإلعداد العقلي للطفل
حتى بعد سن الخامسة عشر ،وإذا ما ُ
طبقت على الناحية االخالقية نجد روسو يركز على مبدأ التدريب الخلقي عن طريق
الجزاء الطبيعي ،أي أن المربي يمكنه أن يُقوم أخالق الطفل طالما يتمكن من أن يبين له أن العقوبة كانت طبيعية وأن ال
دخل للعامل اإلنساني فيها مطلقاً.
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4ـ التربية الدينية :يؤمن روسو بمبدأ الدين الطبيعي الذي يتمشى في نظره مع قوانين الطبيعة البشرية ،ومن شأن النفس
اإلنسانية أن تقبله وتؤمن به .ومن عناصر هذا الدين االيمان بالطبيعة الخيرة لإلنسان وبأن أي شر أو فساد يلحق االنسان ال
يرجع إلى طبيعته األصلية ،وإنما يرجع إلى الطبيعة التي تربى فيها ،وااليمان بأن لهذا الكون إلها ً عظيما يدبره ويدبر شئونه
ويتصف باإلرادة الحكيمة والقدرة المطلقة والعلم الشامل وهو يؤمن بأن معرفة هللا يمكن أن تتحقق في كل مكان من خالل
مخلوقاته .فاإلنسان يستطيع أن يتوصل إلى التأمل في نفسه وفيما حوله من المخلوقات والى غير ذلك من المبادئ التي تقوم
عليها عقيدته الدينية المتحررة التي اثارت عليه سخط رجال الكنيسة ورجال الحكم ،وكانت السبب في أمر بحرق كتاب إميل
وفي االمر بالقبض عليه للقصاص منه ،ولكنه هرب وترك باريس (الشيباني1971 ،م ،صفحة ( )163المستكاوي،1989 ،
الصفحات .)339-338
كذلك يرى روسو أنه ال ينبغي أن يُعلم الطفل أي دين حتي يبلغ الثامنة عشر من عمره وعندها نحدثه عن هللا ،وهذه
من شطحات روسو التي قاده فكره إليها فهل يمكن أن ال يسمع الطفل اسم هللا حتى الثامنة عشر وهل هذا سيساعد الطفل
على االطمئنان والطمأنينة التي يجدها االنسان في الدين .الشك أن روسو كان ال يؤمن بدين مع أنه أدان الكفر ولكن ايمان
روسو لم يكن حقيقيا ً هذا ما يظهر جليا ً في كتابه(إميل) فهو يرى أن الدين له فوائد دنيوية وال يرى له فوائد في الدار اآلخرة
(الشيباني1971 ،م ،صفحة .)163
إن نظرة روسو للدين كانت قاصرة ولعل تسلط الكنيسة في عصره كان له أكبر األثر على هذا الفكر المتطرف ضد
الدين وهذا الفهم القاصر له.
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المبحث الرابع :مراحل التربية وتجليات الحرية عند روسو.
المرحلة األولى :من الوالدة إلى السن الخامسة .في هذه المرحلة يؤكد روسو على أهمية األبوين كمربيين طبيعيين
للطفل .فاألبوان هما األكثر قدرة على أن يمنحا الطفل الحنان الضروري لنموه إنسانيا ً واخالقيا ً على نحو طبيعي .فاألب هو
المعلم الطبيعي واالم هي حاضنته حيث يعلى روسو في هذه المرحلة من شأن االم علي نحو خاص في العملية التربوية،
وكان يلح دائما ً على دور األم بقوله ":إذا أردتم أن تغيروا كل إنسان إلى واجباته األولى عليكم البدء باألمهات وستعجبون
لما تحدثونه من تغيرات" (روسو1958 ،م)(روسو :إميل ،ص).
في هذه المرحلة يرى روسو أنه يجب على االبوين رفض جميع األساليب التربوية التقليدية السائدة واعتماد المنهج
الطبيعي في التربية ،حيث تكون البداية بإرضاع الطفل إرضاعا ً طبيعيا ً من صدر األم ،ويحذر من تغذية الطفل من غير
صدر أمه كما كان سائدا ً في ذلك العصر.
كما يرفض روسو في هذه المرحلة وضع الطفل في القماط ألن القماط في رأيه يمنع الطفل من الحركة وتتدفق
الدماء ويميت قلبه الحر .وما يؤكد هذا القول قول روسو" اإلنسان المتمدن يولد ويعيش ويموت في رق العبودية ،حين
يوتقونه بقماطة وحين يموت يسمرون عليه بالتابوت" (روسو1958 ،م ،صفحة .)24
يتضح من هذا النص أن روسو يرفض أن يقمط األطفال الحديثي الوالدة فاألطفال في نظره يولدون من أجل التحرر
من داخل الرحم إلى حيث خروجه للنور ،فيتفاجأ الطفل بالقماط المقيد ألطرافه وهذه الفكرة في نظره ما هي إال تقيد للطفل،
وكبح لحرياته .وأن كل اعتقاد بأن الطفل الذي يقمط ينشأ طفل سليم القوام ،وهذه بنية منسجمة هو اعتقاد باطل.
فروسو يري أن عادة القماط منافية للطبيعة فالطفل ولد حرا ً ويبقى حرا ً في جميع تصرفاته فيقول" :أن الطفل حين
يولد يكون بحاجة إلى مد أطرافه وتحريكها ،كي يطرح عنه ما ركبه من االنقباض والتجمع الطويل في احشاء امه"
(روسو1958 ،م ،صفحة .)29
من وجهة نظرنا أن روسو بالغ في رفضه للقماط فهو ليس بتلك الدرجة من السوء فكثير من الحاالت يكون القماط
سبب في إنقاذ االطفال وخاصة أولئك االطفال الذين يتعرضون أثناء الوالدة إلى بتر في المفاصل حين اخراجه من بطن
أمه بطريقة صحيحة فتتأدى أحدى أطرافه فيكون القماط هو الحل إلعادة تثبيت قوامه عكس ما أدلى به روسو في القماط،
زد على ذلك أنه يساعد على جعل األطفال ينمون بشكل مريح كما كانوا في بطون أمهاتهم.
فروسو يؤكد في هذه المرحلة العمرية على:
1ــ عدم استخدام القماط.
2ــ دعوة إلى الرضاعة الطبيعية.
3ـ أن تكون التربية عملية نمو داخلية عضوية.
4ـ االبتعاد عن األوامر والنواهي.
5ـ التأكيد على التربية الجسدية.
المرحلة الثانية :من الخامسة إلى الثانية عشر :يركز روسو في هذه المرحلة على أهميتها ويعتقد بأنها ،من أخطر
المراحل التربوية في حياة اإلنسان حيث يؤسس التربية في هذه المرحلة وفقا ً للمبادئ ثالثة:
1ـ على الطفل أن يستمد معلوماته وخبراته عن طريق الحواس والتجربة واالحتكاك المباشر مع الطبيعة.
2ـ في هذه المرحلة يجب أن تكون التربية سلبية حيث يترك الطفل في غفوة أشبه بالسبات بعيدا ً عن مختلف
التأثيرات الخارجية ،وهنا يجب على المربي أال يتدخل إال للضرورة ألن الطفل في هذه المرحلة يتكون تكونا ً طبيعيا ً ويجعل
الطبيعة تفعل فعلها وتنهض بواجبها دون تدخل المربيين الكبار.
 3ـ التربية الخلقية وهي أن تكون عن طريق الجزاء الطبيعي فعندما يسقط الطفل يتألم وعندما يتخم يعاني من األلم،
وعندما يخرج في ليلة باردة يصاب بالزكام ،وعندما يضع يده في مكان الهب يشعر بألم الحرارة ،وفي هذا كله يجب أن
يشعر الطفل بان العقاب الذي استحقه كان عقابا ً طبيعيا ينبع من طبيعة االشياء ذاتها ،وأن هذا العقاب لم يكن انتقاما ً أو
إكراها ً يمارسه الكبار (وطفة ،2015 ،صفحة .)7
معنى ذلك أن األلم والتجربة عند روسو تكسب الطفل معارف وخبرات عكس من كان مقيد الحرية ومحمي من
األلم والتجربة يقول روسو" إن الطفل الذي يكبر من غير أن يتمرس باأللم يظل بال خبرة وبال شجاعة بل أنه يتوهم الموت
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من أول وخزة ويغمي عليه عندما يرى أول قطرة تسيل من دمه ،وليست هذه التربية التي نتحراها" (روسو1958 ،م،
صفحة .)78
نستشف من النص السابق أن روسو يربط بين ثالثة أشياء مترابطة فيما بينها أال وهي األلم ،والتجربة،
والشجاعة ،فالطفل يكبر ويترعرع دون أي ألم أو تجربة ويبقى مقيد بالخوف فيصبح بال خبرة في الحياة ،فعندما يتعلم
الطفل أي شيء ضار ،وسبق له تجربته ومعاينته ،فيستحيل أن يمحي هذا من ذاكراته ،بل بترسخ في ذهنه فاأللم والخبرة
يكسبان الطفل الشجاعة فمن تحمل األلم اكتسب الشجاعة وأصبح قوياً ،وهذه هي التربية الصحيحة ،وما تعرف بالتربية
الطبيعية .كما أكد روسو على ضرورة ترك االطفال يأخذون الوقت الكافي في اللعب والمرح وأال نشغل الطفل اال بالتعلم
وال بشيء أخر بل يترك له الحرية الكاملة ويعيش تلك السنين األولى كما يريد .فالسنوات األولى مهمة جدا ً في مسيرة الطفل
فإن لم يأخذ الطفل العدد الكافي من اللعب والمرح فينشأ الطفل محروم ولن يستطيع أن يعيش هذه السعادة عندما يكبر لذا
يجب أن يترك االطفال على طبيعتهم ،يقول روسو" إنه لخطأ سخيف أن يفرض على األطفال دراسة التاريخ حتى وإن كان
في متناول إدراكهم" (روسو1958 ،م ،صفحة .)120
في هذه المرحلة أيضا ً لم يهمل روسو الجانب البدني ألنه في نظره يقوي الجسم فيقول" :هناك رياضة طبيعية
مكانيكية بحتة ،تجعل الجسم قويا ً من التي لها تأثير متميز من ذلك :السباحة والجري وقذف الحجارة" (روسو1958 ،م،
صفحة .)134
المرحلة الثالثة :من سن الثانية عشر إلى الخامسة عشر :في هذه المرحل بلغ الطفل أشده حيث يفسح له المجال
ل تعليم االشياء الجديدة التي تكون مناسبة لسنه ولما تمليه عليه الطبيعة وهنا انتقاله من المحسوس إلى المعقول بمعني ينمي
جانب الطفل المعرفي وقدراته العقلية بعد ما كان في السابق قد ركز على اللعب والحواس ،فهنا انتقل إلى مرحلة أرقى ولكن
ليس دفعة واحدة بل بالتدرج لكن روسو رفض أن يكون في فترة التعليم هذه أي كتاب فيقول" :ال ينبغي أن يكون هناك
كتاب لدى الفتى غير كتاب الدنيا من حوله ،وال ينبغي أن يكون هناك تعليم أو إرشاد إال ما تلقنه أياه الحوادث والوقائع"
(روسو1958 ،م ،صفحة .)152
هنا يؤكد روسو على أن الطبيعة هي العالم األول ويرفض أن تحل مكانها الكتب أو أي معلم آخر الذي دوره
يقتصر على التلقين الذي يجمد من دور العقل .كذلك على الطفل أن يتعلم نوع من الحرف لكي يعرف مدى قيمة العمل الذي
سيكون له منفعة ألن عقله غير ناضج بل بفضل الرياضة التي مارسها (األبراشي ،1971 ،صفحة .)153
المرحلة الرابعة :من السن الخامسة عشر إلى سن العشرين .هذه المرحلة هي مرحلة المراهقة فيقول روسو"
تبدأ بنذر من التغيرات في المزاج وفي الشكل وفي سحنة الوجه" (روسو1958 ،م ،صفحة  .)178فالتربية في هذه المرحلة
تسعي إلى تنمية الوجدان وبناء األخالق االجتماعية ،حيث تنتهي في هذه المرحلة فترة التعليم ،أو التربية العادية أو السلبية
كما يسميها روسو وهنا يؤكد روسو على التربية الدينية واالخالقية ،ولكنه يرفض األساليب القديمة في تشكيل الطفل اخالقيا ً
وال سيما اخالق النصح واالرشاد ،حيث يجب على الطفل أن يكتسب عمقه االخالقي عن طريق الممارسة ومحاكاة أبطال
التاريخ (عبد الدائم ،1984 ،صفحة .)390
أيضا ً في هذه المرحلة تبدأ إمكانية بناء صلة دينية بين الطفل وربه ،وتتوجب تربيته الدينية على قيم الحق والخير
والجمال ،فالطفل هنا سيجرب ضمن إدراكاته وحواسه شيء جديد وهو األمر اإللهي ألنه في السابق لم يكن في سن تتيح له
معرفة هذا االمر اإللهي فروسو يرفض بأن يتعلم االطفال الدين وهم في سن صغير ومتى وصل إلى هذه السن فال حرج
عليه ولكن ال نفرض عليه دينه بل هو من يملك القرار في اختيار ذلك يقول روسو" فلن أفرض عليه عقيدة دينية معينة،
سيعده للقدرة على اختيار العقيدة المثلى التي يهديه إليها عقله على االقتناع والتميز" (روسو1958 ،م ،صفحة .)191
المرحلة الخامسة :من سن العشرين فما فوق .يكرس روسو في هذه المرحلة تربية المرأة التي أطلق عليها
اسم(صوفي) فبعد أن أكمل روسو مراحل نمو الطفل إلى أن صار رجالً متكامالً من جميع النواحي ،فالمرأة في قانون
الطبيعة خلقت لتروق الرجل ،وبما أن إميل رجل فليس من المستحسن أن يعيش وحيداً فالبد له من شريكة تؤنس وحدته
(روسو1958 ،م ،صفحة .)200
وهذه المرأة ليست أية مرأة فالبد أن تكون مستعدة من ناحية تدبير المنزل ،ومن ناحية الجمال والحكمة وغيرها.
فيجب تعويدها من الصغر على تحمل الضيق والمتاعب وكبت نزواتها كما أنها البد أن تكن ناشطة (روسو1958 ،م،
صفحة  .)250ويرى أيضا ً أنه يتوجب على المرأة أن تتعلم فن الطهي والتطريز والموسيقى والعناية بالطفل وعدم االهتمام
بالعلوم.
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كما يؤكد روسو على تربية النساء دون خروجهن على ما فطرته الطبيعة عليهن ،وهي خدمة وطاعة الرجل
وتلبية حاجياته والعناية باألطفال وأن تكون أم وزوجة .وفي االخير يتزوج الطفل إميل الذي تتبع روسو نموه من الرضاعة
إلى فترة الزواج من صوفيا بعد أن تربى وفق قانون الطبيعة ،ودون تدخل أيادي البشر فإنه يصبح صالحا ً لدية قوة بدنية
وعقلية وذوق فني وحرفة يقدر العمل بها يدويا ً  ،يعني رجل ابن بيئة سليمة ،ال تشوبه أضرار التحدث ،وما خلفته الحالة
المدنية من تغيرات في االطفال وسلخ منهم براءتهم وفطرتهم وهذه عند روسو هي التي تضمن التربية الطبيعية الصحيحة.
الخاتمة:
لقد حاولت في هذه الدراسة التحليلية الوقوف عند الخطوط العريضة للتربية الحديثة ،والدور الذي يلعبه الطفل في
هذه العملية التربوية حيث أراد روسو أن يحرر الفرد من القيود التي فرضت عليه فجاء روسو كمدافع عن االطفال
المظلومين وساعيا ً لتحرير الطفل من ظالميات القرون الوسطى متخذا ً الطفل كرمز للبراءة ومنه فإن سعادة االطفال هي
هدف التربية عنده.
إن مفهوم الحرية في التربية بهذه الصورة هو من ابداع روسو ،ألن مفهومهما قبله كان حلما تربويا ،ولم تتعدى
حدود االدانة والرفض ألشكال القسر واالكراه التي كانت سائدة في النظام التربوي.
حرر نظام الحرية في
حيث جعل روسو الحرية في التربية مركزا ً لمشروع التربوي الذي قدمه في كتابه إيميل وقد ّ
التربية عند روسو عقول المربيين والقائمين على النظام التربوي في كل النظم التربوية القديمة والتي كانت تتميز بالقسوة
والتسلط.
كما نادى روسو بأن تكون التربية عملية مستمرة تواكب نمو الحياة وأن يكون ما يتعلمه الطفل له عالقة مباشرة
بحياته .ووضع روسو أسس ومبادي أسهمت اسهاما ً عظيما ً في تطور التربية حتى ولو لم يقصدها بذاتها أو بأساليبها إال أنها
فتحت المجال للعالم ليراجع سياساته.
كذ لك من النتائج ايضا أن دور التربية عند روسو دور اصالحي فعلى التربية أن تقوم بإصالح ما يفسده المجتمع في
االنسان ،وعلى هذا فقد ركز روسو على أن تكون تربية الطفل تربية طبيعية .
أيضا ً تكلم روسو عن حياة الطفل حيث قسم حياته إلى مراحل خمسة ،وكل مرحلة لها دورها الذي تقوم به ،وقد رأى
بأن طبيعة االنسان خيَّرة ،وبما أنها كذلك يجب تربية الطفل بعيدا ً عن الضغوطات االجتماعية ،وكل ما يحيط بالمجتمع ،وأن
يعتمد على فطرته واستعداداته وقدراته.
التوصيات:
أن قراءة فكر روسو أمر مهم البد من العودة إليه وجعله مرجع يقتدى به في الفكر التربوي إذ أن تجربة هذا
الفيلسوف ما هي إال تعبيرا ً عن روح العصر والتي تجعلنا نستفيد منها في ظل واقعنا الراهن ،وما تجعلها تجربة فذة ما
حملته من مبادئ صنعت انسانية االنسان ومنحت له حقوقا ً ال يمكن بيعها وال شرائها.
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