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 ملثاليةالنظرية أو )الفلسفة( ا

 يف الرتبية



 

 

IDEALISM

(Weber)

(Plato)

(Real World)

                                           

, (New Basic Philosophies of EducationChiristian O, Weber. 

York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1960) P.92.



 

 

(The Pure Universal Ideas)

(Kant and Hegel)

"Critique of pure Reason"

 تأثري الفلسفة املثالية على ثقافتنا:



 

 

 ثالية:املبادئ األساسية للفلسفة امل

"Ideas"



 

 

(Universal System of Ideas)

(A system of prefect Ideas)

طبيعة العامل:



 

 

طبيعة اإلنسان:

"Mind""Soul"

(Soul and body)

"Horn"

                                           

(New York:  The Philosophy of EducationHerman Harrel Horne, 



 

 

(Introspection)

(Intuitive Reasoning)

(Faculty 

Psychology)

طبيعة احلقيقة:

(Revelation intuition, or Pure Reason,)

                                                                                                  
The Macmillan Co., 1927), P.263



 

 

طبيعة القيم

Ideal Values



 

 

طبيعة اجملتمع

Dualistic

طبيعة الرتبية



 

 

Training and Education

Great Books

HaveHave not



 

 

Great thinkers

 املدارس النفسية املتفقة مع الفلسفة املثالية

Faculty Psychology

                                           

(New  The Higher Learning In Americaert Maynard Hutchins Rob

Haven : Yale University press, 1936) P. 95.



 

 

Transfer 

of Traning



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

Mental Statesمدرسة التدريب العقلي النفسية

Friedrich Herbert



 

 

Bode

Indoctrination

                                           

(New York: The  Democracy and EducationJohn Dewey, 

Macmillan Company 1916) P. 83 . 

(Boston : D. C. Heath and  Learn We HowBoyd H. Bode 

Company, 1940) P. 156 .
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 املثالية والبناء املدرسي :
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يف النظرية أو الفلسفة الواقعية   
 تربية الطفل



 

 

 REALISM        الفلسفة الواقعية
ربما راودت الكثيرين منا فكرة البحث في يوم ما عن جوهر هذا 

العالم الذي نعيش فيه وأسراره. وهل يستطيع اإلنسان عن طريق 
الدراسة الموضوعية والتحليل العلمي أن يصل إلى معرفة القوانين 

ملة لهذا العالم. وهل يكشف مجتمعنا في يوم من األيام عن الحقيقة الشا
 الكاملة .

ويدور محور هذه الفلسفة الواقعية على أن مصدر كل الحقائق 
هو هذا العالم. فال تستقي الحقائق من اإللهام أو الحدس وإنما تكتشف في 

 عالمنا الذي نعيش فيه، أي في عالم خبراتنا اليومية .

 : ية موجزةنظرة تارخي

اتضحت هذه الفلسفة بمعناها الفلسفي الصحيح، في القرن التاسع 
عشر، غير أن جذورها تمتد إلى أعماق التاريخ منذ أيام أرسطو 

Aristotle (383  إذ نجد في فلسفته جذور الفلسفة  333ـــ )ق.م
الواقعية بحيث يمكن تسميته بابي الواقعية. فهو بخالف استاذه أفالطون، 

لحقيقة في عالم األشياء الفيزيقية أي عالم الواقع. حيث قال أن كل وجد ا
ما هو موجود في العالم الفيزيقي )هواء، رجال، حيوانات، ماء، نبات( 

( Form(، وأن هذه المادة تأخذ أشكاال مختلفة )Matterمكون من مادة )
وقال أن المادة هي أساس كل شيء ويمكن مشاهدتها بإتخاذها لشكل 

والمادة تزداد في التعقيد كلما ازداد تعقد الشكل الذي تتخذه من معين. 
عشب إلى إنسان إلى أن تصل إلى أكثرها تعقدا وهو الشكل الخالص 

(Pure Form( وهو أول مسبب بل هو المحرك األول )Prime 

Mover من هنا نرى أن أرسطو نجح في تحويل أفكار اليونان من .)
 ثل إلى العالم الذي نعيش فيه.التفكير في عالم الخيال والم

( الفيلسوف اإلنجليزي فقد أضاف John Lockeأما جون لوك )
قوة جديدة إلى هذا اإلتجاه الواقعي. حين افترض بأن كل أنواع المعرفة 
تبنى وتؤخذ من التجربة. وأننا نولد بدون أفكار سابقة وأن عقولنا تكون 



 

 

ونصل إليه. كما أن كل  كصفحة بيضاء تخط عليها التجربة كل ما نعرفة
معرفتنا قائمة وموجودة في عالمنا الفيزيقي الذي نعيش فيه، ويتوصل 
 إليها عن طريق اتباع األسلوب العلمي والمشاهدات المنطقية العلمية .

غير أن النمو السريع الذي أصاب اإلتجاه الواقعي كان نتيجة 
ع وتسابق الدول في لتقدم العلوم واختراع اآلالت الحديثة وانتشار التصني

هذه المجاالت كما أن اهتمام المسؤولين في هذا الزمن بواقع العالم 
الطبيعي وبعدهم عن التأثيرات الروحية أو الدينية قد ساعد على انتشار 

 آراء الفلسفة الواقعية وأفكارها.

وكان من الطبيعي أن تكون الفلسفة الواقعية العدو الطبيعي 
ن المثالية، كما رأينا، ترى أن العقل من خالل للفلسفة المثالية حيث أ

طرق غريبة يكشف لنا الحقائق، وهذا ما ترفضه وجهة نظر الواقعية. 
فبعد أن كان الفيلسوف هو الملك أصبح عامال مع زمالئه في محاولة 

 اكتشاف عالم الواقع .

 تأثري الفلسفة الواقعية على ثقافتنا :

غ في ثقافتنا وفي النظم التربوية لقد كان للفلسفة الواقعية أثر بال
في القسم األول من هذا القرن. كما أن أثر هذه الفلسفة كان واسع 

اإلنتشار في المجال الصناعي بحيث ظهرت الدراسات التحليلية للمهن 
(Job analysis من أجل تحديد الطرق المثلى للقيام بالعمل، ومن ثم )

ن بين ثنايا هذه الفلسفة الواقعية تلقينها للعامل أو الموظف المناسب. إذ أ
تكمن الفكرة بأن وظيفة كل إنسان أن يقوم بنصيب من العمل. وإن 

وظيفة العلم هو اكتشاف الوظيفة التي من أجل القيام بها ولد الطفل. ومن 
ثم فما على المدرسة والمؤسسات التربوية األخرى إال أن تعده للقيام 

 بهذه الوظيفة المعينة .

وهي وضع  –ه الصورة التي قد تبدو جذابة ألول وهلة إال أن هذ
الشخص المناسب في الوظيفة المحدودة له بواسطة القوانين الطبيعية، 

تتالشى إذا ما امعنا النظر فيها. ألنها تعتبر وجود اإلنسان كوجود اآلله 



 

 

وتصفه بالجمود، حيث أن اإلنسان ليس لديه الحق في اختيار مهنته، ألن 
القوانين الطبيعية وظروف والدته. وأن قدراته المكتشفة هذه تحددها 

بالطرق العلمية ستحدد نوع الوظيفة التي سيسلكها. وفي هذا إهمال 
مرونة اإلنسان وطبيعته الديناميكية وقدرته على المساهمة في توجيه 

 مستقبله .

 املباديء األساسية للفلسفة الواقعية :

لفلسفة الواقعية كما هو مع تسليمنا بوجود تفسيرات مختلفة ل
الحال في الفلسفة المثالية إلى أن هناك مجموعة من المباديء األساسية 
يتفق عليها جميع المؤمنين بهذه الفلسفة. ومن هذه المباديء إيمانهم بأننا 

نعيش في عالم الواقع وأنه من الممكن الوصول إلى الحقيقة بإتباع 
ق هذا األسلوب نصل إلى الطرق واألساليب العلمية. وأنه عن طري

 معرفة كنه عالمنا الفيزيقي وأسراره، هذا العالم الحقيقي الثابت .

: يفترض الواقعيون أن العالم الفيزيقي يمثل الواقع  طبيعة العالم
وأن الحقيقة موجودة فيه كما أن وجودها ال يعتمد على معرفة اإلنسان 

على معرفة اإلنسان بها. بها. فاإلنسان ليس فيه كما أن وجودها ال يعتمد 
فاإلنسان ليس بحاجة إلى حدس أو الهام ليعرف الحقيقة، ألن الحقيقة 
موجودة هناك في العالم الفيزيقي وما على اإلنسان إال أن يكتشفها. 

 فالحقيقة إذن يمكن أن يكتشفها اإلنسان إال أن وجودها ال يعتمد عليه .

من الممكن اكتشافها  والحقيقة كما هي موجودة في العالم الواقعي
بإتباع الطريقة العلمية. فنحن ال نعتمد على عقل نهائي ليخبرنا مقدما بأن 
ما نشاهده إنما هي وردة مثال ... فنحن نرى الوردة ألننا نراها ونشمها. 

وباإلمكان دراسة  أجزائها الطبيعية وتصنيفها. أنها ليست وردة، ألن 
لو سألنا عامال في روضة أطفال عقال حكيما قال أن لها مظهر وردة، ف

 عنها لعرف أنها وردة دون أدنى شك في واقعيتها .

فالواقعية هي موافقتنا الجماعية على أن العالم فعال يظهر لنا وأن 



 

 

 . األشياء هي فعال كما نراها

ويفترض الواقعيون أن هناك نظاما معينا يسير العالم وفقه. ومن 
ية يمكن أن نتعرف على بعضه هذه خالل التجربة واألساليب العلم

 القوانين التي تحكم سير العالم. وهذه القوانين ثابتة ونهائية .

ولكن كيف يمكن أن نفسر التغير ؟ يجب الواقعيون أن ما نسميه 
تغيرا أو تطورا يكمن في العملية وليس في الحقيقة نفسها. فمثال عملية 

نفسها. ولكن مفهوم  السفر بواسطة السيارة تكون تطورا في العملية
 السفر نفسه لم يتغير اليوم كما عليه قبل ألف سنة مضت .

فالواقعيون يعتبرون العالم الفيزيقي عالم الواقع المشتمل على كل 
الحقائق. فهو عالم ستاتيكي ثابت. وأننا عن طريق التحليل العلمي 

ه الموضوعي نستطيع في النهاية أن نكشف حقائقة الشاملة الموجودة في
والمستقلة عن إدراكنا لها. وهذه الحقائق هي القوانين الطبيعية التي 

 تتحكم في سير الكون والعالم واإلنسان .

: ال تنظر هذه المدرسة الفلسفية إلى اإلنسان نظرة طبيعة اإلنسان
ازدواجية كما هو حال الفلسفة المثالية السابقة الذكر بل ترى أن اإلنسان 

ألخرى في هذا العالم يمكن معرفته وفهمه عن شأنه كشأن الموجودات ا
طريق دراسة مكوناته. وهي تنكر أن يكون مصدر العقل هو عالم آخر 

غير عالمنا الواقعي، إنما تعتبره مكونا من الخبرات الحسية التي 
يحتفظها اإلنسان عند إدراكه لها. وما التفكير هنا إال استرجاع لإلجابات 

جابات المبنية على أسس ما هو مخزون في الصحيحة لكل سؤال، تلك اإل
 عقل اإلنسان نتيجة لتجاربه وخبراته السابقة .

ومفهوم هذه الفلسفة بهذا الشكل صبغت العقل بنفس الثبات 

                                           

J. Donald Butler, Four Philosophies and their Practice in 

Education and Religion (New York : Harper and Brothers, 1957) 

P. 316 . 



 

 

والنهائية التي وصفت بها العالم الواقعي. فاإلنسان يستطيع أن يعرف 
ا لآلخرين. ويصل إلى الحقائق النهائية المطلقة، كما أن في إمكانه تعليمه

وهذا يتم عن طريق إنشاء عالقة بين مثيرات معينة واستجابات معينة. 
( عندما يحصل الفرد على Breedوأن التعلم الفعلي يتم كما قال بريد )

استجابة معينة بالنسبة لموضوع معين أو مثير معين وما على المدرس 
يذ هي إال أن يقدم المثير المعين ليرى ما إذا كانت استجابة التلم

 .اإلستجابة المطلوبة أم ال 

: وهنا قد يتبادر إلى األذهان سؤال حول إمكانية طبيعة الحقيقة
إكتشاف اإلنسان أسرار الكون النهائية. وجواب الواقعية هو باإليجاب. 

ألنه كلما كان اإلنسان موضوعيا في اكتشاف خبايا هذا الكون زاد قربه 
ية. ألنه من خالل التحليل الموضوعي من اكتشاف أسراره وحقائقه النهائ

واستعماله الطرق العلمية يستطيع أن يصل اإلنسان إلى الحقائق النهائية 
الشاملة. وما دامت الحقائق موجودة في هذا العالم قائمة بين يدي اإلنسان 

 فال حاجة لإلنسان إلتباع أساليب الفلسفة المثالية الغير موضوعية .

جهة النظر الواقعية موجودة في هذا وما دامت الحقيقة، من و
العالم الذي نعيش فيه فالواقعيون واثقون كل الثقة بأنها قابلة لالكتشاف. 

حتى أن اإلنسان يمكن مع الزمن أن يكتشف كل الحقائق ما دام هو 
يفترض وجودها المستقل في هذا الكون. وحين ال يعرف اإلنسان كل 

د. واكتشاف الحقائق يمكن أن الحقائق ما ذلك إال ألنه لم يكتشف بع
نشبهه بالهرم حيث يبدأ الفرد بقاعدة  واسعة ولكن مقابل كل همزة من 

المعرفة يكتشف هو حجرًا آخر في الهرم. وفي النهاية ستكتشف 
المعارف كلها. أي أن كل حجارة الهرم ستكون في موضعها وبذلك 

تسمى في سيصل الفرد إلى القمة التي ال شيء بعدها. وهذه النظرة 
 ( للمعرفة .Close and Conceptبعض األحيان المفهوم المقفل )

                                           

. (New York : the Education and New RealismFrederick S. Breed, 

Macmillan Company. 1939). P. 199 . 



 

 

والواقعيون يفخرون دوما بما توصل إليه العلم والعلماء .. ألم 
( H2يكشف علم الكيمياء أن الماء مكون من جزئين من الهيدروجين )

( ؟ فإذا عن طريق التجارب واختبار األشياء Oوجزء من األكسجين )
ي عالمنا الواقعي يمكن أن يتوصل إلى القوانين الثابتة التي التي تشاهد ف

تحكمها. وصدق كل ما نعرفه إنما يحدده عالمنا الخارجي والواقعي. 
 فينبغي لكل شيء حتى يكون صحيحا أن يتفق مع العالم الواقعي .

وال ريب في أن كال الفلسفتين المثالية والواقعية تفترض نفس 
ة للحقيقة. والخصام الموجود بينها يكمن في الدرجة من الجمود بالنسب

مصدر التوصل إلى الحقيقة وأساليب هذا الوصول. ففي الفلسفتين هناك 
افتراض بوجود صفة الشمول للحقيقة. فالمثاليون يفترضون ذلك ألن 
المعرفة عندهم تنبع من العالم الكامل، عالم األفكار. بينما الواقعيون 

م يكتشفونها في عالم تسيطر عليه قوانين يفترضون شمول معرفتهم ألنه
 ثابتة شاملة مطلقة .

: ينظر الواقعيون لطبيعة المجتمع نظرتهم لبقية طبيعة المجتمع
المسائل التي تهمهم أي أن اإلثباتات أو الشواهد الموضوعية عن 

المجتمع ستكشف عن حقائق عامة وشاملة، وأن القوانين التي تحكم 
جتماعية يمكن أن تنتقل وتستمر على شكل اإلنسان في عالقاته اإل

التراث الثقافي. وخير تعبير عن وجهة نظر الفلسفة الواقعية بالنسبة 

حين قال:  (John Wildلمفهومها للمجتمع هو ما كتبه جون وايلد )

هناك ثالثة مباديء أساسية في الفلسفة الواقعية: هناك عالم واقعي 
أو صنعه هذا الوجود الواقعي  موجود ليس لإلنسان دور في بنائه

الحقيقي من الممكن معرفته بواسطة العقل اإلنساني. مثل هذه المعرفة 
 هي المرشد للسلوك اإلنساني سواء منه الفردي أو اإلجتماعي .

                                           

John Wild, Introduction to Realistic Philosophy (New York : 

Harper and Brothers, 1948), P. 6. 



 

 

ويفترض الواقعيون أن القوانين الشاملة للسلوك الجماعي من 
ير في قوانين الممكن اكتشافها، إذ أنهم ينظرون إلى المجتمع وكأنه يس

طبيعية. وكلما أطاع اإلنسان وفهم هذه القوانين الطبيعية كان سير 
المجتمع طبيعيا وناجحا. ويجب عليه أن يحدد المكان الذي يتالءم معه 

 في المجتمع حسب القوانين الطبيعية.

ويترتب على هذه النظرة للمجتمع وهذا اإليمان بوجود القوانين 
تكيف بين أفراد المجتمع الواقعي. ألنه إذا  العامة الشاملة ضرورة وجود

كانت القوانين الطبيعية تتحكم وتنظم سير المجتمع الواقعي. ألنه إذا 
كانت القوانين الطبيعية تتحكم وتنظم سير المجتمع، فعلى الفرد اإلنساني 
أن يكيف سلوكه ليكون متفقا مع هذه القوانين التي ال يمكن تغيرها. وإن 

سان أن يعمله هو أن يحدد المكان المعد له في الهيكل كل ما على اإلن
اإلجتماعي ومن ثم يقوم بعملية التكيف الضرورية لذلك وتتوقف سعادة 
اإلنسان وراحته على مدى محافظته على السير حسب القوانين الطبيعية 

 التي تحكم سلوكه وعالقته اإلجتماعية ونشاطه اإلقتصادي .

فة أن اإلنسان يمكن أن يكون : ترى هذه الفلسطبيعة القيم
موضوعيا في تصرفه وسلوكه وأن قيمه وتعصباته ودوافعه يمكن أن 

توضع جانبا بحيث ال تؤثر على سلوكه أو تصرفه ما دام متبعا لألسلوب 
العلمي والخطوات العملية وما على اإلنسان لكي يحيا الحياة السعيدة إال 

أن العمل الخلقي مثال يتكون من أن يتبع القيم الثابتة التي اكتشفها. أي 
تلك الحقائق عن السلوك اإلنساني التي اكتشفت منذ القدم ووصلت إلينا 
 عن طريق التراث الثقافي. وما القانون األخالقي إال القانون الطبيعي .

أما القيم الجماعية فإنها تكمن في النظام الطبيعي والمباديء 
فني جميل إال حين يصور الشاملة التي تحكمه. فال يكون أي عمل 

 وبطريقة منطقية نظام الطبيعة .

: ال شكل في أن أثر الفلسفة الواقعية في التربية طبيعة التربية
عميق جدا ألن الواقعية في طبيعتها ترى عالمنا وكأنه محكوم ومسير 



 

 

 بقوانين طبيعية ثابتة.

وأن اإلنسان لديه المقدرة للتكيف حسب بيئته. من هنا كان هدف 
تربية األساسي هو إعداد الفرد لتقبل حظه المكتوب في هذه الحياة. فما ال

التربية إال مساعدة اإلنسان ليتكيف مع بيئته ال ليشكلها أو يؤثر فيها. 
ولكي يتم التكيف الفعال بين اإلنسان وبيئته فإن عليه أن يفهم العالم الذي 

العالم الخارجي يعيش فيه. وهذا الفهم والمعرفة بالعالم محصوره بحدود 
الواقعي. وهذه المعرفة من الممكن اكتشافها وتلقينها للصغار بطريقة 

 منظمة في المدارس .

وأن فهم الواقعيين لدور التربية بسيطة وسهلة إذا ما قورن 
بالمفهوم المثالي لها فالهدف األساسي للتربية الواقعية هو تعليم القوانين 

يها وهذا غير ما تنادي به الفلسفة الطبيعية والخلقية التي توصلنا إل
المثالية حيث أنها ركزت على أهمية النفس أو الروح أو العقل وتدريبه 
ليكون في استطاعتها الوصول إلى الحقائق الثابتة المطلقة بالحدس أو 

اإللهام. بينما الواقعية تنادي بالوصول إلى الحقائق المكتشفة. وما الهدف 
عملية التكيف للفرد مع بيئته. وأن على األساسي للدرس إال تسهيل 

المدرسة أن تعلم تلك المواضيع التي أثبتت  التحريات أنها ضرورية 
 للحياة الناجحة .

وتأثير الواقعية في التربية يمكن مشاهدته بوضوح من خالل 
اقتراحهم لتعليم التهجئة، فتمشيا مع مبادئهم األساسية قالوا بأننا يجب أن 

ئة تلك الكلمات التي نكشف أنها تستعمل في الحياة نعلم الشباب تهج
الواقعية، وكنتيجة لذلك قام المربون بإحصاء الكلمات التي تستعمل في 

اإلتصال بين األفراد. ومن ثم طالبوا بتدريس الطلبة هذه الكلمات. 
( وكل منهم Expertsوكنتيجة لذلك ظهر ما عرف بالفنيين في التربية )

. وأكثر ما ينطبق هذا على المشرفين ومدراء مختص في ناحية معينة
المدارس. ثم طور هؤالء الفنيون إجابات لبعض المشاكل التي تهمهم 

 وهذه بدورها غير قابلة للنقض .



 

 

حيث أن إجاباتهم اكتشفت في العالم الواقعي، وأن الفنيين أنفسهم 
لم يكن لهم أثر في وجودها. وأن كل ما عملوه هو أنهم اكتشفوها، 

 دي هذه اإلجابات هي تحدي للعالم والقوانين الثابته .وتح

 املدارس النفسية املتفقه مع الفلسفة الواقعية 
 ( Behaviorism:   )المدرسة السلوكية النفسية

تقوم هذه المدرسة المسماه أحيانًا بالمدرسة الترابطية على 
( المخطط م ــــ س الذي تعتمده هذه النظرية وهو يعني أن المثير )م

(Stimulus( )( مرتبط باإلستجابة )سResponse أو يقود إليها. وقد )
( Thorndikeتطورت هذه المدرسة تحت تأثير كل من ثورندايك )

( وال شك أن الكثير من المدرسين ورجال التربية Watsonوواطسن )
يعملون أو يمارسون العمل بوجهة نظر هذه المدرسة السلوكية وقد 

 ية التعليم في هذه المدرسة حيث قال:( عملBodeوصف بودي )

أن عملية ربط المثير باإلستجابة تمثل أسهل طريقة من طرق 
التعلم ألن الربط بين المثير واإلستجابة من السهل الحصول عليها. غير 

أن التعلم قد يكون بطيئا ويحتوي على أشياء كثيرة في بعض المواقف إال 
بت وواحد. فإذا ما كان التعلم بسيطًا أن المبدأ األساسي الذي يقوم عليه ثا

أو معقدا فهو يقوم على إيجاد رابطة جديدة ودفعها في الجهاز العصبي 

. 

وعلى هذا فإن لكل مثير استجابة معينة ومباشرة. وحيث أن 
التعلم يتم على طريقة تعلم األجزاء، فإن تعلم أي معلومات يتم بتعلم كل 

ى أن يصبح باإلمكان حدوث جزء منها وبممارسة هذا الجزء إل
 اإلستجابة بطريقة تلقائية حتى تصبح وكأنها عادة .

                                           

Boyd H. Bode, How We Learn (Boston : D. C. Heath and 

Company, 1930) P. 17g . 



 

 

ولقد القت هذه المدرسة النفسية رواجا بعد بداية القرن العشرين، 
فقد كانت الفلسفة المعترف بها في الحرب العالمية األولى كأساس لفهم 

دريب السلوك اإلنساني وتفسيره. وخالل هذه الحرب نشأت الحاجة إلى ت
أكبر عدد من األفراد على القيام بأعمال معينة، وقد اتبع في تدريبهم 

( التي اتفقت اتفاقا تاما مع وجهة Job analysisطريقة تحليل العمل )
نظر هذه المدرسة النفسية القائمة كما قلنا على أساس تحليل كل شيء 

 إلى عناصره األساسية ووضع المثير واإلستجابة المعينة لتعلم كل
عنصر من هذه العناصر. أي أنها اتفقت مع النظرية التجزيئية للمدرسة 

السلوكية. وقد نقل هذا األسلوب في التعلم ليطبق في ميدان التربية 
والتعليم. حتى أن كل المدرسين دربوا للقيام بتحليل مواضيعهم إلى 
عناصر مجزأة وتدريب التالميذ عليها في األوقات المالئمة. وشجع 

ون ذلك بشراء هذه البرامج المحددة وتوزيعها على مدرسيهم على المدير
 أنها أفضل طريقة للقيام بعملية التعلم .

وقد يكون هذا األسلوب جيدًا في تلقين التالميذ الحقائق األساسية 
غير أنه ال يكفي بمفرده لبناء المواطن الصالح خصوصا إذا كان هدف 

 اكلهم بأنفسهم .التربية هو تشجيع التالميذ على حل مش

فاإلنسان الكفء بالنسبة لمدرسة الملكات النفسية هو اإلنسان ذو 
الملكات العقلية المدربة تدريبا جيدًا، بينما في مدرسة التدريب العقلي 

فهو اإلنسان الذي اختزن في عقله أكبر قدر ممكن من المعلومات، أما 
ة والربط في المدرسة السلوكية فهو اإلنسان الحاصل على العالق

 الصحيح بين المثيرات واإلستجابة المعينة .

ولقد اختلف اتباع هذه المدرسة فيما بينهم في النقاط التي يولونها 
األهمية األساسية، وذلك بالرغم من اتفاقهم على أساسيات هذه المدرسة 

النفسية وهي الربط بين المثير واإلستجابة )م ـــ س(. فهناك رأي 
وجثري وهل. ولعل وجهة نظر ثورندايك وجثري بافلوف وثورندايك 

 خير مثل على هذه الوجهات الحديثة في التعلم .



 

 

أطلق ثورندايك على وجهة نظره  – وجهة نظر ثورندايك -1
( وقال أن الربط Instrumental Condtioningاسم الشرطية الوسيلية )

ا يتم في الجهاز العصبي بين مثير واستجابة. وقال أن المستجيب هن
يتصف بالفعالية في الربط بين المثير واإلستجابة. وقد افترض ثالثة 

 Law of) بقانون االستعدادقوانين ليوضح وجهة نظره. فقال 

Readiness أي أن الربط يتم بطريقة أفضل وأسهل لو كان هناك )
استعداد عند المستجيب للقيام بالربط بين المثير واإلستجابة المعنية. 

( أي أن تكرار Law of Exercise) قانون التمريني هو والقانون الثان
عملية الربط بين المثير المعين واإلستجابة المعينة يؤدي إلى تثبيت 

الرابطة ويقويها وبالتالي إلى جعل التعلم أرسخ في عقول الطلبة. أما 
( القائل بأن مكافأة Law of Effrctقانونه الثالث فهو قانون األثر )

لقيام بعملية الربط بين مثير واستجابة يؤدي إلى تقوية المستجيب عند ا
 الرابطة وبالتالي إلى التعلم .

وحسب رأي ثورندايك فإن وظيفة المدرس يمكن أن تلخص في 
 -النقاط التالية:

 تقسيم موضوع الدرس إلى عناصره األساسية . -1

تحديد المثير المناسب لكل عنصر مع اإلستجابة المباشرة  -3
 له أيضا .

 ب العناصر ومكونات الموضوع حسب صعوبتها .ترتي -3

تقديم العناصر والمكونات بحيث تؤدي إلى حدوث  -4
 اإلستجابة الصحيحة .

 على المدرس أن يكافأ اإلستجابة الصحيحة . -5

على المدرس أن يشجع تكرار اإلستجابات الصحيحة مع  -6
 المكافأة عليها .

 Guthrie's: يطلق على وجهة نظره هذه )وجهة نظر جثري -3



 

 

Substitution Theory وهي شبيهة بوجهة نظر ثورندايك مع بعض )
وجهها، فهي تقول بسيكولوجية المؤثر واإلستجابة، ولكنها تختلف عنها 
في وجوه أخرى حيث أن جثري ال يقبل قانون األثر بالمعنى الذي يقبله 

ثورندايك. وهو يؤمن بأن المزيج من المثيرات الذي يصاحب حدوث 
يل عند تكرار حدوثه إلى استمرار تلك الحركة وأن النمط حركة ما يم

األثاري يكتسب قوته الترابطية الكاملة منذ أن يقتر للمرة األولى 
 باستجابة ما .

ومع أن جثري يختلف مع ثورندايك بالنسبة لمفهوم قانون األثر 
إال أنه يعتقد كغيره أن الثواب يؤثر في النتائج. وأن رفضه لقانون األثر 

ني على اعتقاده بأنه ما من جديد يضاف إلى التعلم اإلرتباطي عن مب
طريق الثواب باستثناء بعض الترتيبات الميكانيكية، تلك الترتيبات التي 
تضع الثواب في آخر سلسلة من األفعال التي تبعد العضوية عن الفعل 

األثاري السابق للمكافأة. وهكذا فإن السلوك فضال عن أن يتقوى 

 .ة فإن المكافأة تحفظه من التفتت بالمكافأ

أما وجهة نظر جثري في وظيفة المدرسة فيمكن تلخيصها فيما 
 يلي :

أن يدرب الطفل على كيفية القيام باإلستجابة المعينة للمثير  -1
 المعين.

اهتمام المعلم بدوافع التلميذ ليس ضروريا ما دام التلميذ نشيطا  -2
 ومشغوال .

ا إلى التعلم اإلرتباطي فضال عن حفظ الثواب ال يضيف شيئا جديد -3
 السلوك من التفتت .

 يجب التقليل من العوامل المشتتة بقدر اإلمكان . -4

                                           



 

 

 الفلسفة الواقعية وتطبيقها يف جماالت تربوية
ومن الممكن تطبيق وجهة نظر هذه الفلسفة على عدة مجاالت 

تمل أن يتخذه اتباع هذه تربوية لنرى نوعية الموقف الذي من المح
 الفلسفة 

 :الواقعية والمنهج 

ما طبيعة المنهاج في هذه المدرسة ؟ ما مصدره ؟ وهل هو ثابت 
أم مرن ؟ إن المنهاج في نظر هذه المدرسة مكون من تلك الحقائق التي 
اكتشف العلماء أنها حقائق في هذه العالم الذي يعيش فيه اإلنسان وليس 

ى وضعت واكتشفت فإنها لها عالقة بعالم آخر وإن مكونات المنهاج مت
ثابتة، وتغيرها بطيء، وهذا التغير إن حدث البد وأن يكون متفقا مع 

اإلطار العام للقوانين والحقائق المكتشفة سابقا بحيث ال يتناقض معها. 
وهذه المدرسة كسابقتها تعتقد أن بإمكان اإلنسان التوصل إلى المنهاج 

شف العلماء خبايا هذا الكون السليم الكامل في المستقبل وذلك بعد أن يك
جميعها. ومن ثم فإن كل ما على المؤسسات التربوية أن تطبقه بحذافيره 

 لتخرج المواطن الصالح كما تراه هذه الفلسفة الواقعية .

 : الواقعية وطرق التدريس

أن على المدرس أن يقسم موضوع درسه إلى عناصره األساسية 
ا ومن ثم يقدمها للطلبة بطريقة وأن يحدد المثير واإلستجابة لكل منه

تجعل التلميذ يستجيب اإلستجابة الصحيحة للمثير المحدد. كما أن على 
المدرس أن يدعم ويكرر إحداث المثير لتتبعه اإلستجابة المحددة حيث أن 

التكرار والتدعيم يساعد في عملية التعليم. والمدرس الناجح هو الذي 
بة الصحيحة المحددة. ومن األفضل أن يكافـئ طلبته كلما قاموا باالستجا

 The Programeيستعمل المدرس طريقة التعليم المبرمج )

Instruction( أو استعمال آالت التعليم )Teaching Machines. ) 



 

 

 : الواقعية والسلوك

لكي يتم الربط بين المثير واإلستجابة البد أن يكون التلميذ على 
ا ينبغي أن تكون العوامل المشتتة مستوى عال من النظام والتركيز. كم

قليلة جدًا بقدر اإلمكان حتى يحصر التلميذ انتباهه إلى المثير الذي يقدمه 
المدرس من أجل اإلستجابة الصحيحة، لهذا كان اهتمام هذه المدرسة 

بالسلوك الحسن في المدرسة عظيما جدا. حتى أنهم وضعوا لكل مخالفة 
درسين أن يتبعوها. أي أنهم قسموا العقاب المحدد لها، وعلى كل الم

المخالفات السلوكية إلى أنواعها المختلفة ووضعوا لكل منها العقاب الذي 
يناسبه، وال شك في أن هذه المدرسة تؤمن باإلرشاد على إال يجيء من 
صاحب المشكلة أو العميل بل من المرشد الذي تفترض فيه الخبرة لكل 

 المشاكل المختلفة .

 : بناء المدرسيالواقعية وال

ترى هذه المدرسة أن عملية التعليم يمكن أن تتم في أي مكان ما 
دام الفرد مستعدا للقيام باالستجابات المرسومة للمثيرات المحددة غير 
أنهم يفضلون أن تكون عوامل التشتت في بناء المدرسة محدودة بقدر 

ات التي يقدمها اإلمكان وذلك لضمان التركيز الكامل النتباه الطلبة للمثير
لهم المدرسة. فهم ال يعارضون بإنشاء المدارس الحديثة المكيفة إال أنهم 

ال يرونها شرطا لنجاح عملية التعلم. وذلك خالفا لما تراه الفلسفة المثالية 
السابقة الذكر حيث أنها ترى أن البناء الشاق يعتبر عامال لتدريب ملكة 

 الصبر عند التالميذ .

 : يةفشاطات الالصالواقعية والن

النشاطات الالصفية في نظر هذه المدرسة محدودة خاضعة لما 
ترسمه الجهات العليا في المدرسة وأن رغبة التالميذ وميلهم ليست هي 

األساس األول الذي يحدد هذه النشاطات. هذا باإلضافة إلى أن هذه 
المدرسة ال تنظر إلى هذه النشاطات الالصفية على أنها أساسية 

رورية من ضروريات المنهاج المدرسي ألن جل اهتمامها مركز وض



 

 

على ملء عقول الطالب بالقوانين والحقائق المكتشفة في هذا العالم أكثر 
 من اهتمامها بالنشاطات الالصفية .

 : الواقعية ونوعية المدرس

أن المدرس من وجهة نظر هذه الفلسفة يجب أن يكون ضليعا في 
ا إلى عناصرها ومكوناتها األساسية. وذلك من مادته قادرا على تقسيمه

أجل تحديد المثير لكل منها وربطه باستجابته الصحيحة. وأن فهم 
المدرس لموضوعه هام أيضا حتى يسهل عليه ترتيبها تصاعديا حسب 
صعوبتها. كما أنه من المفضل أن يكون خبيرا أو قادرا على استعمال 

( وآالت التعليم Programe Instructionاسلوب التعليم المبرمج )
(Teaching Machine( وكتب العمل )Work Books والبطاقات )
(Flash Cards ألن من شأن هذه األساليب أن تساهم في عملية الربط )

 بين المثيرات واالستجابات المحدودة كما يضعها المدرس .

 : الواقعية والتغير

تجاه واحد إن إيمان هذه المدرسة بالتغير محدود ويسير في إ
حيث أن الحقائق متى اكتشفت في عالمنا الطبيعي الذي نعيش فيه 

وبالطرق العلمية فإنها تصبح ثابتة ومطلقه. شأن هذه الفلسفة في ذلك 
شأن الفلسفة المثالية مع اختالف كل منهما في المصدر. فمصدر الحقيقة 

ا مصدرها في المثالية عالم األفكار الموجود خارج حدود هذا العالم، بينم
 عند الواقعية العالم الذي نعيش فيه .

فالتغير عندما يتم في هذه الفلسفة الواقعية يكون قائما على 
اكتشاف حقائق وقوانين جديدة مكملة للحقائق والقوانين السابقة وغير 

مخالفة لها. ويمكن أن يسمي نموا في اتجاه واحد أكثر منه تغيرا. حيث 
ن التغير متفقا مع القوانين والحقائق أنه ليس من الضروري أن يكو

 السابقة مع أنه قد يكون في أساسه معتمدا عليها .

 : الواقعية والمشاركة الجماعية في الشئون التربوية



 

 

ال تؤمن هذه الفلسفة بالمشاركة الجماعية لكل الراغبين في 
المساهمة بإبداء رأيهم ووجهة نظرهم في المشاكل التربوية التي تهمهم. 

هذه الفلسفة تؤمن فقط بالخبراء والمختصين وترى أنهم المدركون  ألن
 للحقائق المكتشفة ومن ثم فإن كلمتهم نهائية ومطلقة .

أما بالنسبة للمدرس فهو الفرد الحائز على اإلجابات الصحيحة 
والحاكم بأمره في الصف وإذا سمح للتالميذ بالمشاركة فهي مقيدة بحدود 

يساهم في عملية الربط بين المثيرات واالستجابات ما يراه هو ويعتقد أنه 
 المحدودة والمتعلقة بعناصر الموضوع .

أما مشاركة التلميذ في حل المشاكل التي تواجهه فيه سلبية. إذ أن 
المرشد هو الذي لديه كل الحلول، وما على الطالب إال أن يشرح مشكلته 

مجال. أي أن حل للمرشد ليعطيه حال لها. إذ أنه المتخصص في هذا ال
 مشاكل الطلبة ال ينبع منهم بل يفرضه عليهم المختصون والخبراء .
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 آراء روسو التربويةالفلسفة الطبيعية و



 

 

شهد القرن الثامن عشر فى أوربا صراعات ومنافسات كان لها تأثيرها 

ارج القارة فى المجاالت السياسية واالقتصادية والفكرية ، وامتد تأثيرها خ

 األوربية إلى أجزاء كثيرة من العالم . 

وكانت الدول الكبرى فى هذه الفترة هى انجلترا وفرنسا وبروسيا 

 والنمسا . 

قامت عدة تكتالت سياسية واقتصادية كبيرة بين هذه الدول أدت إلى 

حروب كثيرة كان أظهرها ما قام بين انجلترا وفرنسا للتسابق على االستعمار 

دة الدولية ، وما كاد هذا القرن يبدأ حتى كانت المنازعات التجارية والسيا

واالقتصادية التى نتجت عن الجرى وراء الكسب من المستعمرات قد حلت 

محل المنازعات الدينية التى تميز بها عصر اإلصالح ، وقد أدت هذه الحركة 

ال ، االقتصادية إلى ازدياد سلطة الطبقة المتوسطة من تجار ورجال أعم

ورغبتهم فى التخلص من ل رقابة حكومية والسير وفق سياسة الترسل 

Laissez – faire   بعد أن كانوا يعتمدون فى عصرى النهضة واإلصالح

على حكومات دولهم لتساعدهم على الحصول على مستعمرات جديدة يجلبون 

منها المواد الخام ويوردون إليها المواد المصنوعة )
1

 . ) 

 المميزة فى هذه الفترة أيضًا قيام ثورتين هامتين هما : من األوضاع 

 الثورة الفرنسية ، الثورة األمريكية لالستقالل . 

أما الثورة األمريكية ، فكانت ثورة على االستعمار األنجليزى والحكم 

المستبد فى أمريكا ، كما كانت ثورة على االحتكار التجارى  اإلنجليزي

 مريكا .  واالقتصادى فى انجلترا وأ

شرع  االنجليزيومن أجل النضال فى سبيل التحرر من االستعمار 

فى المعارضة بالصور التالية ) األمريكيون
2

 . ) 

 ط العام األول األمر . خمقاومة شعبية عبرت عن حالة الس 

 تكتيل وتويد الصفوف تحت قيادة رشيدة .  

 حرب سافرة ومقاومة مسلحة لالستعمار االنجليزى .  

اية المطاف استطاعت أمريكا تحت زعامة جورج واشنطن من وفى نه



 

 

 .  1871هزيمة إنجلترا ، ومن ثم تعترف انجلترا باستقالل أمريكا فى عام 

أما بالنسبة للثورة الفرنسية : : فقد تعاونت عدة عوامل على إشعال 

نارها ازدياد سلطة رجال العمال والتجار ورجال الصناعة ومناداتهم بمبدأ 

وبالتخلص من القيود الحكومية والتعسفية التى   Free Tradeة الحرة التجار

كان الملوك يفرضونها عليهم ثم ازدياد قوة الفرحين ، وتحرر ما يقرب من 

% من أرض فرنسا الزراعية ، ولم يكن 07% منهم من االستبعاد وتملكهم 87

 غريبا على هذه الطبقات وقد أـست بأميتها أن تطالب بقوتها . 

ما قاوم الملوك والنبالء ورجال الدين هذه الحقوق لم يكن أمام هذه ول

 الطبقة إال الثورة . 

كذلك كان الوقت مهنيًا للثورة بسبب الخسائر االقتصادية التى تعرضت 

لها فرنسا بسبب حروبها مع انجلترا وبسبب إشراف الملك والحكومة ، وبسبب 

 ن منتشرًا فى البالد . الضرائب الفادحة والظلم االجتماعى الذى كا

وقد أدت هذه األسباب وغيرها إلى قيام الثورة الفرنسية وإلى إعالن 

مبادئ الحرية واإلخاء والمساواة وهى تلك المبادئ التى كانت أساسًا لكثير من 

النظم واألفكار الديمقراطية فى أوربا والعالم أجمع )
1

 . ) 

كونت دولة بروسيا فى مناطق من المالمح المميزة لتلك الفترة أيضًا أن ت

معينة من دولة ألمانيا وبلغت حدًا من األهمية والقوة أن هددت معظم الدول 

 ى الذى اتفقت تدريبه . ربجيشها الثو

وفى بولندا كانت أحوالها متدهورة من الناحية السياسية والعسكرية وقبل 

ى أى القرن الثامن عشر كان دستورها يعطى للنبالء سلطة االعتراض عل

تشريع ، وكان السواد األعظم من الشعب متدهورًا خلقيًا ، ولم يكن لدى طبقات 

المجتمع العليا إال النذر اليسير من الميول الذهنية والفكرية ، وعلى العموم 

كانت أوربا تعيش تحت ظل حكم مطلق مستبد يجمع الحاكم فيه جميع أهوائه 

مصلحة الغالبية العظمى من وخدمة الطبقة األرستقراطية دون النظر إلى 

 الشعب . 

ونتج عن تلك التفاعالت العديدة بين تلك القوى المتصارعة بداية التمهيد 

 وظهور حركة التنوير . 



 

 

 :   The Enlightenmentحركة التنوير 

أطلق هذا االسم على عدد كبير من التصورات التى سيطرت على فكر 

لك الحركة هذا القرن بميزاتها وصبغت ت 17العديد من المفكرين فى القرن 

 حتى أطلق عليها عصر االستنارة . 

االتوقراطى ( التى التنوير ثورة ضد الحكم المطلق ) لقد كانت حركة

صاحبت عهد اإلصالح وكانت اعتراضا على الملكية المطلقة والسيطرة على 

النواحى االقتصادية والطبقية الواضحة فى المجتمعات وسلطة الكنيسة 

اهضين للعلم الحديث والمنادين بالشرفى طبيعة اإلنسان وسيطرة أفكار والمن

العصور الوسطى على الحياة العقلية والمجتمعات ، وبهذا كانت حركة التنوير 

أكبر عامل من عوامل الهدم للملك والكنيسة وكان العامل الموجه لحركة 

 التنوير اإليمان والعقل والتفكير . 

وير فى أوربا يتخير بين ثالثة مصادر يشتق لقد عاش إنسان عصر التن

منها المعرفة : الحواس والعقل واإليمان ، وكان اإلنسان فى تطوره يحاول 

دائمًا أن يوازن بين هذه المصادر ،ولكن كثيرًا ما كان يغلب عليه مصدر منها 

 . 

ففى العصور الوسطى غلب اإليمان ، فكان مصدر معرفته هو الدين ، 

جون لوك وبمثل  وتجربتهفقد حدث تكامل بين عقلية ديكارت أما فى فرنسا 

هذا التكامل فولتير )
0

 . ) 

وبهذا المفهوم وهذه الفلسفة تميز التفكير فى القرن الثامن عشر معتمدًا 

على العقل وعلى اإلدراك الحسى ، وأعلن ديكارت ثالثة أسس تقبلها 

المفكرون وهى )
5

 . ) 

 تفوق العقل .  -1

 طبيعة . وحدة قوانين ال -2

 طريقة محددة الختيرا الحق والتحقق منه .  -1

إن كثيرًا من مظاهر الحياة العقلية للمستنيرين قد نمت فى تفسير العالم 

 أن، إذ   Newtonعلى أساس جهة النظر العلمية الجديدة التى صورها نيوتن 



 

 

،  القوانين الطبيعية التى تصورها كان لها اثر كبير فى تقدم العقلية األوربية

فلقد نظر إلى الكون باعتباره ماكينة كبيرة ضخمة خاضعة لقوى غامضة أو 

تعمل بكيفية طبيعية تبعا  –كما كان يدعى رجال الدين  –لمؤثرات مقدمة 

لقوانين طبيعية مما أعطى حافزًا إلعادة كشف وفض جميع المشكالت التى 

 كانت هم المستنيرين وبخاصة العقيدة الدينية . 

نيوتن أن يضع أساسا رياضيا وقوانين رياضية لحركة وقد استطاع 

األجرام السماوية والظواهر المختلفة الموجودة فى العالم وأكد أن الكون بأكلمة 

يخضع لقوانين طبيعية يعبر بها فى رموز رياضية ال يمكن إنكارها أو على 

 األقل ال يمكن اإلدعاء أن حولها اختالفا فى اآلراء . 

فة والمستنيرين مستوى جديدا للصدق فى العلم الحديث وبلك وجد الفالس

 ونسقا جديدًا للكون فى الفلك . 

والواقع أن اكتشاف نيوتن لقانون الجاذبية قدم قاعدة رياضية بسيطة 

 أمكن استخدامها كمنط للتفكير فى مجاالت الفكر المختلفة. 

وكان من المؤثرين فى حركة التنوين كل من جون لوك ديكارت ، 

 ليتر ، ومونتسكيو ، وكوبرنيكس ، وجاليليو ... فو

 ما يؤخذ على حركة التنوير : 

أنها كانت تبغى خالص أفراد الشعب من الظلم والجهل والطبقة  -1

األرستقراطية فلم يحققوا إال القضاء على الملوك والكنيسة واستمتعوا هم 

فكرية تاركين الشعب حيث هو " بل إن جماعة  ةبأرستقراطي

Encyclopedists   الذين هدفوا إلى التوفيق بين العقل والمؤسسات

االجتماعية اعتقدوا أن عامة الشعب غير قادرة على التنوير واستغالل 

العقل ، ولذلك فهم فى حاجة إلى سلطة ضابطة وأشار فولتير إليهم على 

أى كالب فى حاجة دائمة إلى قيد يقيد حركتهم )  Canaillesأنهم 
6

 . ) 

التنوير فى تقدير نظرية اقتصادية تتمشى مع االتجاهات فشلت حركة  -2

العقلية والعلمية ، وظهر جماعة أطلقوا على أنفسهم اسم الفسيوقراطيين 

أو االقتصاديين ، وكان ذلك فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر 

وكلمة فسيوقراطية تعنى سيادة العالم الطبيعة بمعنى سيطرة القوانين 

 االقتصاد . الطبيعية على 



 

 

 الحركة الطبيعية

فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر استمر هجوم المستنيرين على 

الكنيسة مستعينين بالفلسفة إال أن هجومهم بدأ يوجه بشكل مركز على المجتمع 

 الفاسد ومات فيه من عيوب فى السياسة والتنظيم االجتماعى . 

قرن الثامن عشر أن وقد وجد المفكرون فى النصف الثانى من ال

 ناالعتماد على الحواس للحصول على المعرفة قد يؤدى إلى أخطاء ، كما أ

العقل البشرى غير معصوم من الخطأ ، بينما اتجه البعض اآلخر إلى العاطفة 

باعتبارها المعبر الصحيح عن الطبيعة البشرية وأنها أفضل من العقل فى 

دى إلى صالبة الطبع والبرودة توجيه سلوك الفرد ألن العقل يمكن أن يؤ

 والقسوة وكان من أبرز ممثلى هذا االتجاه جان جاك روسو . 

وكانت مهمة روسو خلق إيمان جديد باإلنسان وتكوين مثل عليا للحياة 

وبث روح جديدة فى المجتمع وإعادة إرساء الدين ليس على قاعدة التقاليد 

 والغييات بل على قاعدة طبيعة اإلنسان . 

 روسو التربوية فى القرن الثامن عشر بأوروبا :  أراء

 حياة روسو ومؤلفاته :  -1

فى جنيف ألسرة فرنسية كانت قد  1812يونيو سنة  27ولد روسو فى 

هاجرت فى منتصف القرن السادس عشر من فرنسا إلى سويسرا ، وكان والده 

اح إبزاك يشتغل بصناعة الساعات وتجاربها ، ولكنه ترك هذه الحرفة ور

يعمل مدرسًا للرقص ، ثم تزوج ببنت يتيمة كان والدها قد توفى وتركها فى 

سن مبكرة ، فى ظروف قاسية ، على أن تلك السيدة المسكينة وهى والدة 

روسو لم تتخلص من ظروفها التعسة بزواجها من روسو الوالد ، ألن زواجها 

بالعودة ثانية إلى تركها بعد الزواج للعمل فى تركيا ، وكانت تلح على زوجها 

 الوطن . 

،  1811وعاد الوالد بعد عدة مغامرات فاشلة إلى جنيف فى أواخر سنة 

وبعد عودته بحوالى عشرة شهور ولد روسو مريضًا ضعيفًا ، ودفعت أمة 

حياتها ثمنًا لمولده إذ توفيت بعد عملية الوضع ، فبدأت حياته أذن بحادث مؤلم 

 المؤلمة التى امتألت بها . كان على رأس سلسلة من الحوادث 



 

 

وبعد أن تعلم لقراءة والكتابة بدأ يقرأ القصص والروايات التى تركتها له 

والدته فى مكتبتها الخاصة والتى كانت شديدة بقراءتها ، وما أن انتهى من 

قراءة هذه الروايات حتى وجه همه لقراءة كثير من المؤلفات األدبية والفلسفية 

ة والده ، والتى كانت تضم كثيرًا من مؤلفات عدد كبير من التى وجدها فى مكتب

 المؤلفين اليونان والرومان والفرنسيين . 

ترك الوالد جنيف بعد أن عهد بابنة خاله الذى عهد به  1827وفى سنة 

مع أن برنار ، ولكن روسو   Lambercierبدوره إألى الراعى المبرسييه 

سنوات  1ى جنيف وعاش متعطاًل لمدة لمك يستمر هنا كثرًا وعاد إلى خاله ف

كاملة ، ثم اشتغل مساعدًا لكاتب أحدى المحاكم ولكنه طرد بعد وقت قصير 

 بسبب غبائه الشديد . 

ليمرن عند أحد المصورين وهنا أصبح  1826وأخيرًا أرسل سنة 

 شخصًا ال ضابط لسلوكه ، كاذبًا ، بل ولصًا . 

ر تحمل من بلد اآلخر فى كان روسو ي 1807إلى سنة  1821وفى سنة 

مدرسًا خاصًا ألوالد الفليسوف  1807فرنسا وسويسرا إلى أن اشتغل سنة 

 الفرنسى الشهير ما يلى . 

وكان روسو مؤلفًا بالموسيقى فبدأ يتعلمها بمعاونة مدام " دى فاران " 

 وأخذت على عاتقها أن تجعله موسيقيًا . 

فى الشهرة فى مجال  وتجرأ على االشتغال بتعليم الموسيقى وطمع

 التلحين ، ولكنه فشل فى التعليم والتلحين معًا . 

لقد جعله ميله إلى الموسيقى والغناء يخترع طريقة جديدة لكتابة األلحان 

الموسيقية مستندة على استعمال األرقام وكان يعتقد أنه سينال نجاحًا باهرًا من 

سيقى ورواية نرجس " وراء هذا االختراع فذهب إلى باريس باختراعه المو

، وعرض روسو طريقته على أكاديمية العلوم إال أن هذا  1801التى ألفها عام 

 المشروع لم يلق التأييد الذى يأمله ، فلم يستفد منه . 

ولكنه تعرف بهذه الوسيلة على بعض الشخصيات المهمة والسيما مع 

بها وقام بعمل رجال األكاديمية ، وأطلع أحدهم على رواية " نرجس " فأعجب 

 بعض التعديالت بها . 



 

 

كما أنه تعرف على" ويدرو " وصادقه وكان أصغر رجال األدب فى 

ذلك الوقت إذ كان فى مثل سنة وكان مولعًا بالموسيقى أيضًا ، وكان يحادثه 

 15عن مشروعاته األدبية واستمرت الرابطة بينهما شديدة قوية ما يقرب عن 

 دياك فى تلك الفترة " . سنة كما أنه تصرف على " كون

وأقترح البعض على رسو االلتحاق بالسلك الدبلوماسى وعين سكرتير 

 لقنصل فرنسا فى البندقية غير أنه لم يبق فى هذه الوظيفة أكثر من عام واحد . 

ثم حدث بعد ذلك أن تعرف على فتاة شاركته حياته وأنجب منها عدة 

 م وفاته . أطفال ، وظل مرتبطًا بهذه القناة حتى يو

عبقرية " روسو " أخذت فى الظهور أثر مسابقة أعلنتها  نعلى أ

حول موضوع " هل ساعد  11801عام   Dijonأكاديمية العلوم فى ديمون 

تقدم األدب والعلوم على إفساد األخالق أم على تطهيرها"  وقد عكف روسو 

تها فى على المقال بطريقة غريبة فكرس لها الساعات أثناء الليل واختزن

 ذاكرته ، إلى أن يتمكن من كتابتها . 

لقد خالف روسو الرأى العام مخالفة صريحة إذ هاجم فيها العلوم 

والصناعات ، وأكد أن النفوس تفسد بمقدار تقدم العلوم والفنون ، وأخذ األمثلة 

من التاريخ ومن هذه األمثلة التى ساقتها كان يدعو إلى الرجوع إلى الحالة 

النجاة من الترف الذى أفسد على الناس عيشهم ، وكذل كان يرى أن الطبيعية و

من أثر االنغماس فى العلوم والفنون إضاعة الوقت وزيادة الترف زيادة نشأ 

عنها ضياع الفصائل التى كانت شائعة بين األمم القديمة ، كذلك كان من آثارها 

 ضعف النفوس وخمود روح الحرية فيها . 

زة وأصبح روسو من أألدباء المشهورين ، ونصب وفاز المقال بالجائ

نفسه محاميًا عن األخالق والفضائل وهكذا أنتصر روسو على خصومه ، إال 

أنه شعر بأن اآلراء التى قال بها فى ذلك المقال ال تتفق مع الخطة التى جرى 

عليها فى حياته ، إذ لم يكن سلوكه يتفق مع كالمه ، فأخذ يصلح نفسه بنفسه ، 

 بإصالح مظهره الخارجى.  فبدأ

" ثم عاد إلى جنيف   Narcisseمنجم القرية وملهاه بعنوان " نرجس 

وتحول عن الكاثوليكية إلى البروتستانتية ، كما أستعاد صفة  1850سنة 



 

 

 المواطن لمدينة جنيف بعد أن كان قد فقده منذ مدة . 

 أخرج مؤلفه الشهير عن أصل التفاوت ونشأته بين 1855وفى عام 

الناس " ، وفى هذا العمل حاول الوصول إلى " صفات اإلنسان الطبيعة " أو 

اإلنسان األول قبل أن يتحضر وتدمغه الحضارة والمجتمع بصفات معقدة أدت 

إلى أخفاء مالمحه األصلية وأشقائه ، مبينًا كيف أن الناس كانوا فى حالة 

ديا إلى ما نرى بينهم الطبيعة متساويين ولكن المجتمع والحضارة هما اللذان أ

من فوارق ، والواقع أن روسو يحمل فى هذا الخطاب ، والخطاب الذى قدمه 

لجامعة ويجون عن تقدم العلوم ، على الحضارة مدعيًا أن الحضارة فاسدة وأن 

التقدم الحضارى هو أساس ما تعانيه البشرية من شرور ثم ينصح بضرورة 

 دى وحدها باإلنسان إلى السعادة . الرجوع " إلى حالة الطبيعة " التى تؤ

وفى خطابه عن أصل التفاوت بين الناس يتوسع فى هذه الفكرة إذ يقوم 

بدراسة اإلنسان فى مرحلة الطبيعة ، أى فال مرحلة سابقة على تكوين المجتمع 

اإلنسانة وهى مرحلة كان اإلنسان يعيش فيها حرًا من كل قيد ، وكان يعيش 

ئل عن الظروف التى أدت باإلنسان باالنتقال من هذه عيشة طبيعية ، ثم يتسا

الحياة الطبيعية إلى حياة اجتماعية كبلته بالسالسل واألغالل وطمست صفاته 

الطبيعية األصلية لكى تخلع عليه صفات اجتماعية مصطنعة زائفه أفسدت 

 حياته . 

ويجيب روسو على ذلك قائاًل أن بعض الظروف الخارجية قد اضطرت 

إلنسانم إلى المعيشة سويًا بشكل عابر أواًل بدأ هؤالء األفراد يتعودون أفراد ا

بعد ذلك على تلك المعيشة ، وأخيرًا كونوا جماعات بشرية ظهر فيها على 

الفور أشخاص نصبوا من أنفسهم سادة على غيرهم ال لسبب أخر إال أنهم 

س التفرقة أقوى من غيرهم ، وبذلك ولدت المجتمعات البشرية قائمة على أسا

بين الناس ، ويولد فيها الناس أحرارًا ولكنهم سرعان ما يتحولون إلى قطيع من 

 العبيد يأتمرون بأوامر سادة هذه المجتمعات . 

لقد فقد اإلنسان بانتقاله من حالة الطبيعة إلى الحالة االجتماعية أثمن شئ 

الطبيعية وأصبح لديه وهو حريته ، كما فقد معها كل ما كان يتمتع به فى حياته 

يعيش فى حالة منم البؤس والشقاء ، ولكن كيف السبيل إلى التخليص اإلنسان 

من هذه العبودية ومن البؤس والشقاء الذى يعيش فيه هنا يقترح روسو فى 



 

 

خطابه عن تقدم العلوم الرجوع إلى حالة الطبيعة ، غير أن هذا الحل بداله 

حياة االجتماعية بشكل يجعله غير مستعد مستحياًل ألن اإلنسان أصبح متعلقًا بال

أطالقًا للتنازل عنها . إذ أن الحياة االجتماعية أصبحت بالنسبة إليه بمثابة 

طبيعة ثابتة ، ال يستطيع أن سيتبدل بها غيرها ، ومن هنا يبدو الحل الثانى لهذه 

المشكلة وهو يقوم على إصالح الحياة االجتماعية إصالحًا من شانه أن يؤدى 

اإلنسان إلى التمتع بالمميزات الطبيعية التى كان يتمتع بها فى حالة الطبيعة ب

 والتى فقدها إلى األبد . 

ولكن هل من الممكن تحقيق هذا الحل ؟ أجاب روسو عن هذا السؤال 

فى كتابة العقد االجتماعى ، وانتشر كتاب العقد االجتماعى ليكون إنجيل الثورة 

معسكرهم ، وتلى فى شوارع باريس ، بال أعجب  الفرنسية ، فقرأه الجند فى

النبالء واألمراء لعذوبة عبارته ومقارنة حجمه ، وعبر الكتاب المحيط ليؤثر 

 فى أمريكا أيضًا . 

وكتب روسو االعترافات أظهر فيها الطبيعة الحقة لإلنسان ، وكان 

 االعترافات بمثابة سيرة ذاتية له . 

فكان الدافع له على كتابته سؤااًل من   Emileأما مؤلفة الخالد إميل 

سيدة طلبت أن يرشدها إلى الطريقة المثلى فى تربية أبنائها ،وقد وضح فى 

أميل كيف يريى الطفل منذ والدته حتى يبلغ العشرين من عمره أو تشمل 

األجزاء األربعة األولى من إميل هذه التربية ، أما الجزء الخامس فشرح فى 

 تربى أبناءها وتسعد زوجها . تربية البنت امرأة 

 آراء روسو التربوية :  -

 مبادئ عامة .  –الجزء األول من كتاب أميل : الطفولة  -1

Infanay General Pinaiples   

ويشمل هذا الجزء حاجات الوليد وواجبات األم فى مرحلة الطفولة ، 

تدخل وينصح روسو بأن " ينقل الطفل إلى الريف ليعيش وسط الطبيعة وال ي

أحد فى تربية بل يترك لتقوم الطبيعية بتهيئة الظروف للنمو الداخل لمواهب 

الطفل وأعضائه ، وينصح بأاليلف الطفل بعد والدته باألربطة واللفافات ، فهذا 

معوق لنموه الطبيعة ، وأال تعالى فى العناية به حتى ينمو مستعدًا لمقابلة 



 

 

دون أن ند هلل ، ويوجه الطفل فى  صعوبات الحياة ، فتجيب طلباته الضرورية

هذه المرحلة )
8

 . ) 

ويؤكد روسو على أن الطبيعة هى خير معلم ويقول فى ذلك إن كل شئ 

حسن ما دام فى يد الطبيعة ، وكل شئ يلحقه الدمار إذا مسته يد البشر ويمكن 

 تلخيص أراء روسو فى هذا الجزء فى النقاط التالية : 

ى أطر مراحل التربية شأنًا وهذه المرحلة إن التربية فى سن المهد ه 

مولوكة إلى األمهات أو النساء ، والتربية تأتى إما من الطبيعة ، أو من 

الناس ، أو من األشياء ، فتنمو األعضاء الخارجية والداخلية هو تربية 

الطبيعة ، أما ما يتعلمه من ذلك النمو هو تربية اإلنسان ، وما يكتسبه الفرد 

إدراكه عن األشياء التى يتأثر بها هو تربية األشياء ، فهذه باختباره و

األمور تشكل الفرد بعد ائتالفها " )
18

 . ) 

معنى ذلك أن لكل طفل من األطفال ، ولكل فرد يوجد ثالثة معلمين ، 

 وغنى عن القول أنه إذا تضاربت أعمال هؤالء المعلمين لفسدت التربية . 

ل بمختلف ما يحيط به ، ومنذ أن يشعر يولد الطفل وفيه حس يتأثر وينفع 

بوعى من إحساساته فهو يقبل على األشياء التى تالئمه ، وتبدأ التربية 

بالممارسة أكثر منها بالتلقين واإلنسان يبدأ التعليم منذ مولده ، ومن 

األفضل أن يتولى أمر تربية ألطفل مرب واحد لحسن رعايته )
17

 . ) 

قوانين الطبيعة ألنها تعمل على مران  يجب أن تتبع فى تربية األطفال 

األطفال باألحداث ، وتعلمهم منذ النشأة كيف يكون األلم ، فاإلنسان ال تنبت 

إال بالحمى ، والسعال يكاد يخنقهم ، ويقاسى األطفال فى مهدمهم كثيرا من 

المتاعب ألنها ستواجههم يوما ما ، ومن الخير أيضا تقوية أجسامهم 

المختلفة بالجوع والعطش والتعب ، فالطفل أكثر احتماال بتعريفها لألجواء 

، وعندما يتقدم الطفل فى العمر يكون بحاجة إلى مزيد من الرعاية ، فمن 

                                           
(

17
 ) Good . H.G A history of western Education , the Macmilan Co ., 

New York , 1948 . p p . 209 – 210 .  

(
2

، القااهرة ، الشاركة العربياة للطباعاة       1( جان جاك روسو ، إميل ، ترجمة نظمى لوا ، ط

 .  26، ص  1157، 



 

 

الخير أن تحضنه ضد األخطاء وتحمل المشاق ، ومن الجهل أن نجنيه 

اآلالم فى طفولته )
11

 . ) 

إذا كان ضعيفًا عند والدة الطفل يجب أن يكون حمامة األول بماء بارد ، و 

ال يحتمل المخاطرة فإنه بمرور األيام تقلل درجة الحرارة للماء حتى يتم 

تعويد الطفل على االستحمام بالماء البارد فى الصيف وفى الشتاء ، ويجب 

مراعاة الدقة فى التدرج بنقصان درجة الحرارة ، وعندما يتعود االستحمام 

يستمر على ذلك طول حياته ،  بالماء البارد  فال ينبغى العدول عنه بل

وفائدة ذلك أنها تكسب عضالت الجسم كمرونة تحمل بها الجهد والحرارة 

 والبرودة . 

كما ينبغى أن تكون مالبس الطفل واسعة فضفاضة تتيح ألطرافه حرية  

التحرك وال تعوق الحركة ، وال تحول دون دخول الهواء ، فإن الهواء ال 

كما أن شرير الطفل يجب أن يكون وسعًا  يؤذى األطفال بل يكسبهم قوة

 حتى يتيح له الحركة فى سهولة . 

يهتم روسو بتدريب حواس الطفل منذ الشهور األولى من ميالده فيقول ،  

ويمكن أن تبدأ تربية حواس الطفل فبل أن يتكلم ويفهم، وتدريب حاسة 

أو  النظر يحدث بتعويد الطفل على رؤية كل جديد حتى الحيوانات الشرسة

القبيحة وذلك عن بعد حتى يألفها ، وحينما يرى غيره يلمسها فإنه يلمسها 

 هو أيضًا ، فذلك سيجعله ال يفزع من رؤية الوحوش حين يكبر . 

ولما كان الطفل يخاف األقنعة فيطلع " إميل " أواًل على قناع لطيف  

المنظر ويراه على وجه أحد ، ويكون ذلك فى وسط مجموعة فنأخذ فى 

حك ، والشك أن الطفل فى هذه الحالة سيضحك معهم ، شيئا فشيئا الض

يتعود على رؤية األقنعة المختلفة األشكال ، وعندئذ لن يفزع بل سيضحك 

عند رؤيتها " )
27

 . ) 

 وهكذا يجب تدريب باقى الحواس .  

                                           
(

1
 .  28( نفس المرجع السابق ، ص 

(
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 ؟.  28ص  ( المرجع السابق ،



 

 

لما كانت المحسوسات هى محور انتباه الطفل منذ البداية فيكتفى أن تبين له  

قة بينها وبين ما تحدثه ، والطفل يميل بالفطرة إلى لمس بوضوح العال

وتحريك كل شئ فى يجب أن تعارضه فى ذلك ألنه بهذه الوسيلة يتعلم 

ويتدرب فباللمس يحس بالحرارة والبرودة ، والصالبة والرخاوة ، كما 

يشعر بثقل األجسام ، يستطيع مقارنة النظر باللمس حينما يقدر بلعين 

تيه من أصابعه )اإلحساس الذى يأ
21

 . ) 

إلعطاء الطفل مزيد من الحرية ، فيجب أن تتاح لهم حرية استخدام قواهم  

ما داموا لن يستطيعوا إيذاء أحد ، ويجب أن نساعدهم ونمدهم بما ينقصهم 

من حيث الذكاء والقوة ، وأن تكون مساعدتنا لهم فى حدود المنفعة الفعلية 

غير معقولة ، كما يجب دراسة  وتماشى كل ما يتصل برغبات أو نزوات

لغة األطفال الصوتية وإشارتهم لكى نتبين رغباتهم ما هو طبيعى منها وما 

 هو نزوة ، أميل إلى االستبداد والتحكم . 

 اإلقاللوالمقصود من الوصايا السابقة المزيد من الحرية لألطفال مع 

فسهم ال من تحكمهم وتعوديهم من تحكنهم وتعوديهم وتعلميهم العمل بأن

باالعتماد على غيرهم ، وكذلك تعويد األطفال أن تكون رغباتهم على قدر 

قواهم ، ويشعرون بأن الحرمان أمر عادى ، وفى بعض األحيان يلجأ األطفال 

إلى البكاء ويتخذونه سالحًا للحصول على ما يريدون ، وليس هذا من عمل 

هى أال نلقى باال إلى بكاء الطبيعة ، والوسيلة المثلى لإلقالع عن هذه العادة 

الطفل ، وتكوين مواجهته بالصبر حتى يكف عن البكاء فال يعود إليه بعد ذلك 

إال إذا كان عن ألم حقيقى ، وبعد أن يسكت يذهب إليه مربية فيتعلم أن السكوت 

وسيلة لالستدعاء ، وليس أو على ذلك من أن الطفل نادرًا مات يبكى وهو 

أخرى لمنع الطفل من االسترسال فى البكاء وهى جذب بمفرده ، وتوجد وسيلة 

انتباه بشر أخر فينسبه ذلك ما كان شارعًا فيه " )
22

 . ) 

من خالل تعليم الطفل المشى يمكن إعطائه النبتة األولى من دروس 

الشجاعة ، فإذا تعثر الطفل ووقع وجرح ونزف منه الدم ال يبادر إليه أحد 

لهدوء لفترة فأى لهفة ستزيد من فزعه ، وزيادة مذعورًا ولكن يجب االحتفاظ با

                                           
(
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(
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حساسيته وألمه ، فإذا رأى الطفل الشخص الذى أمامه ملهوفًا عليه فيسبب له 

ذلك اآلالم والعذاب ، أما إذا رآه الطفل هادئًا فمن الممكن أن يتحمل اآلالم 

وسيعوده هذا بالتدريج على تحمل اآلالم " )
21

 . ) 

ك روسو فى تربية الطفل فى المرحلة ويتضح مما سبق أن جان جا

األولى من الميالد حتى سن الخامسة يركز بصفة رئيسية على التربية الجسيمة 

وتربية الحواس أما التربية العقلية وتربيته الخلقية فيجب أال نعنى بهما كثيرًا 

 فى هذه المرحلة . 

 الجزء الثانى من كتاب أميل :  -

الخامسة إلى الثانية عشرة ، وقد وضع  ويتناوال مرحلة الطفولة من سن

روسو فى هذا الجزء مبدأين تسير عليهما التربية ، المبدأ األول التربية السلبية 

، والمبدأ الثانى التربية الخلقية وتأتى هذه عن طريق النتائج الطبيعية " )
20

 . ) 

 فالتربية السلبية هو التربية التى أرادها والتى ترمى إلى كمال أألعضاء

والحواس والتى هى أدوات المعرفة ، وأخذ روسو ينادى بآرائه المتقدمة 

وينادى بتربية الحواس وتمرين أعضاء البدن فى هذه المرحلة من الطفولة ، 

وذلك ألن الطفل تشتد رغبته إلى تحريك ساقية وذراعه ويكثر ميله إلى 

صل إلينا أستعمال حواسه فى التعرف على األشياء وأدراك خواصها وقال " ت

الحكمة والفلسفة بادئ ذى بدء عن طريق أيدينا وحواسنا ، فإذا أردنا أن نتعلم 

التفكير وجب علينا أنبدأ بتمرين أعضاء البدن ، فإنها فى الحقيقة أسباب العلم 

ووسائل األراك " )
25

 . ) 

ولن يكون تمرين األعضاء سهاًل هينًا ، فليس إميل مالبس قصيرة خفيفة 

تعود احتمال الحر والبرد ويسير فى مختلف األجواء عارى فضفاضة حتى ي

الرأس وعلى المدرب أن يدرب الطفل على السباحة والجرى والوثب ، ويمرن 

                                           
(
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حواسهم جميعًا والسيما حاستى السمع والبصر ، ويعلمه الغناء وهذا يساعد 

 على معرفة النغمات المختلفة والتميز بين نبرات األصوات ، كما يعلمه الرسم

والهندية التكوينية فذلك يساعد على تعويد الطفل على المالحظة الصادقة 

 والنظر الصحيح والبديهة الحاضرة . 

أما التربية الخلقية فأسساها الطاعة المطلقة وال يجوز للمربى أن يدع 

أمرًا للطفل يكون موضع مناقشة ، وال يقد بهذا أن ال يقدم المربى سببًا لألمر 

نه يكون أكثر دقة فإذا سأل الطفل عن شئ أو إستفس عنه الذى يصدره ولك

فيجب أن تقدم له التفسير المقنع")
26

 .) 

أما التربية الخلقية فأساسها الطاعة المطلقة وال يجوز للمربى أن يدع 

أمرًا للطفل يكون موضع مناقشة ، وال يقصد بهذا أن ال يقدم المربى سببًا لألمر 

دقة ، فإذا سأل الطفل عن شئ أو استفسر عنه الذى يصدره ولكنه يكون أكثر 

فيجب أن تقدم له التفسير المقنع")
28

 .) 

إذا كان الطفل مشاكسًا فى هذه المرحلة بحيث يفسد كل شئ يلمسه فيجب 

وضع األشياء بعيدًا عنه ، وإن يحطم األثاث الذى يستعمله فال تبادر إلى 

حجرته فندع الريح تهب عليه إعطائه أثاًث جديدًا ، وإن كان يكسر زجاج نوافذ 

لياًل ونهارًا غير مكرث بما يصيبه من نزالت البرد ، ولكن نجعله هو يشعر 

بآثار ذلك ، وأخيرًا نصلح زجاج النوافذ دون أن نذكر له كلمة ، ولكن إذا كرر 

الطفل من هذه التجربة أشياء كثيرة مثل عدم العبث وتحطم الزجاج ويعرف 

دتها وال يسمح للطفل أن يعامل الكبار كأنهم اقل منه أو قيمة التعهدات ومدى فائ

أنداده فإن الطفل الذى يضرب وهو صغير ال يؤنبه المربى وال يعاقبه وال 

 يرغمه على شئ ومن هنا يروى ما فعله ببساطة . 

وطريقة روسو هى الممارسة العملية للحياة وللفضيلة ، فال يطالب الطفل 

ال الطفل إذا كان هو قد أرتكب هذا الخطأ أم ال ، المربى ، فليس هناك داع لسؤ

 ألن الجواب سيكون اإلنكار . 

                                           
(
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يرى روسو أنه ال يجب أن نكلف الطفل بعمل ال يفهم معناه كإعطاء 

صدقة مثاًل فال يعطى الطفل ما يتصدق به ألنه ال يفهم معنى الصدقة ، بل 

ابة تكون أن الفقراء يتصدق أحد أمامه ، وحين يسأل لماذا أساعد الفقراء فاإلج

محرومون وواجب األغنياء أن يعطفوا عليهم ، هكذا يستطيع الطفل أن يعرف 

 معنى الكرم والبر بالفقراء ، كما أن كل فضيلة تقوم على التقليد . 

يجب عدم إرهاق قوى الطفل بما يجاوز طاقته وتترك له الحرية المطلقة 

إليه ، وإذا عاد وأبدى الرغبة فى إذا أظهر رغبة فى نشاط ذهنى ولكن ال ندفعه 

التوقف عن ذلك النشاط فندعه وشأنه ، حيث يمكن للبندور األولى لذلك النشاط 

أن تثمر فيما بعد ،ومن ثم فيجب إتاحة الفرصة للطبيعة لكى تقوم بعملها بهدوء 

( "
27

 . ) 

ال تقع فى دراسة اللغات للطفل فى فترة الطفولة األولى ، ويعتقد روسو 

تى سن الثانية عشرة أو الخامسة عشر ال يمكن أن يتقن تعليم لفئتين ) أنه ح

باستثناء الموهوبين ( وإذا كانت درساه اللغات مجرد تعليم كلمات أى أشكال أو 

أصوات تعبر عن األشكال ، فإن هذا ال يتالئم الطفل والسبب فى ذلك أن الشئ 

الواحدة فال يمكن أن يكون الواحد عند الطفل رموز كثيرة مختلفة ، أما الفكرة 

لها عنده إال صورة واحدة ، لهذا ال يستطيع أن يتكلم إال لغة واحدة  وفى هذه 

 الحالة ال قيمة التعليم الرموز من غير المعانى واألفكار التى تدل عليها . 

ينصح روسو أيضًا بعدم فرض دراسة التاريخ على أألطفال ، ألن 

عوامل المجتمعية المؤثرة فى األحداث ، فضاًل التاريخ يتطلب معرفة القوى وال

عن معرفة العالقات بين األحداث بعضها وبعض ، ومن ثم فإن دراسة التاريخ 

 تتناسب مع أعمار األطفال ألن ذاكرة الطفل ال تدرك إال أحساسات فقط . 

ويؤكد روسو " أمة إذا كانت الطبيعة قد سخت على الطفل فمنحت عقله 

له قاباًل لجميع التأثيرات ، فليس ذلك لنحشو ذلك العقل أسماء المرونة التى تجع

وألفاظ الفلك والجغرافيا التى ال فائدة منها وال معنى ، بل الواجب أن ننقش فيه 

منذ البكور بحروف راسخة ال تحمى تلك المعارف التى تهئ له السعادة ، 

 وتضئ له الطريق وترشده إلى حسن استخدام ملكاته وقدراته . 

                                           
(
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ال يوافق روسو على تعليم الطفل الكتابة قبل الثانية عشرة ، ووافق 

روسو على تعليم القراءة حين تكون مجدية ويمكن أن يتعلمها تدريجيًا بواسطة 

الباعث الشخصى ، أى عندما تصله دعوات لنزهات أو عشاء فتساعده على 

م الرسم حل رموزها فيتعرف الطفل إلى رسم الكلمات التى تصله وبذلك يتعل

والقراءة ، وعندما يجيب على رسالة أو يشكر أحدًا أو يدعو أحدًا فستكون 

 . ناسبة لتعليمه رسم الحروف كتابة م

مبادئ السلوك االجتماعى عن طريق  12 – 5يمكن تعليم الطفل من سن 

 التقليد والعمل ، وتعليم الطفل بحقوقه قبل واجباته . 

يجب تعويده توقع النتيجة الطبيعة  لتدريب حواس الطفل فى هذه المرحلة

لجميع حركاته ، وأن يصحح أخطاءه بالتجربة ، فمثال إذا أراد الطفل حمل ثقل 

وأراد أن يعرف هل يستطيع حمله أم ال فيجب أواًل أن يتعلم تقدير األثقال 

بالنظر ، يعرف كيف يقارن بين كتل متفاوتة الحجم من مادة واحدة ، وبين كتل 

 من مواد مختلفة .  مستوية الحجم

يرى روسو أن تكون دراسة الهندسة عن طريق القياس الدقيق لألشياء ، 

واألشكال على أن يبحث الطفل ينفسه العالقات التى بينها إذا أن روسو ال 

 يوافق على إتباع الطرق التقليدية بعرض منطوق النظرية ثم يسعى إلثباتها . 

 الجزء الثالث من كتاب إميل :  -

فى هذه المرحلة بين الثانية عشرة والخامسة عشرة ، وهى مرحلة  إميل

البلوغ ويراها روسو مرحلة التفكير والدراسة ، ومرحلة العمل والتعليم ، 

وينصح بأن نعتمد على الظمأ الطبيعة للطفل نحو المعرفة وأن تعتمد على 

وحقائق هذا طبيعة وأال نعتمد على الكتب ،  فالعالم المحيط بالطفل هو كتابة ، 

العالم هى موضوعات التعليم وينضح روسو بتعليم أميل الجغرافية والفلك 

والجبر والطبيعة ويكون تعلمها بطريقة عملية )
21

 . ) 

 تعليم الجغرافيا :  -1

يفضل روسو عدم استخدام نماذج الكرات األرضية والخرائط واألدوات 

                                           
(
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ى " أن يخرج المعلم مع الجغرافية ويقترح طريقة إحدى لتعليم الجغرافيا وه

تلميه على سبيل النزهة ف ليلة صافية بحيث تكشف للرائى غروب الشمس فى 

وضوح ، ويالحظ معالم المكان فى ساعة مبكرة من صباح اليوم التالى ، 

ويشاهد بزوغ الشمس وترك للتلميذ فسحة من الوقت يتأمل فيها الشروق ، ومن 

هذه المشاهدة يكون سؤال المربى )
17

. )  

من خالل التسلية مع التلميذ فى السهرات يمكن نوضح للتلميذ أن 

األرض تدور حول الشمس ، وأن األرض على شكل دائرة ، ولها محور يمكن 

تصوره بعامود يخترقها ومن مثل هذه األحاديث يمكن أن ينشأ لدى التلميذ 

ا ...، اإلدراك بالفلك والميل إلى تتبع الكواكب ومالحظة النجوم فى مساراته

وهكذا ويمكن للمربى أن يثير مسألة تغير الشروق فى الشتاء وبذلك يدرك 

 التلميذ قواعد على أساس الطبيعة . 

يمكن أن نعل التلميذ يقي أجزاء األرض ، ونبدأ بالمنطقة التى يسكنها 

فيجمع التلميذ بين مالحظة السماء ومالحظة ارض ، ويحدد موقع البيئة من 

األماكن والمواضع بينها ، ثم األنهار القريبة ، وأخيرا اتجاه  المدينة ، ثم يحدد

 الشمس وبذلك يربط بين األجزاء ثم يقوم التلميذ بعمل خريطة لذلك . 

 تعليم العلوم :  -2

أكد روسو على أهمية تعليم الطفل للعلوم على أساس المنهج االستقرائى 

ى فستكون النتيجة حشو ، ألننا إذا علمنا الطفل عن طريق المنهج االستدالل

 عقول التالميذ بحقائق ال قيمة وال فائدة من ورائها . 

ولكن إذا اخترنا منهج التحليل أو التركيب مع الطريقة االستداللية 

 فسيكون ذلك أفضل . 

من المهم االنتقال من تجربة ألخرى وفق ترتيب ينطقى ، فمثال الحظ 

أخرى ال يحد به ، وأكتشف أن  أميل أن الكهرمان يجذب القش ، وأن أجسامًا

جسمًا ميعنًا بجذب برادة الحديد على مسافة ، وأخيرا اكتشف أن هذه الخاصية 

تنتقل إلى الدبابيس وبرادة الحديد فتصبح ممغنطة ، وهكذا تتكشف له بالتدريج 

قوانين الفيزياء المغناطيسية ، وبتجارب أخرى سيكتشف قوانين الكهربية 

                                           
(
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لطريقة يشارك جسمه فى النشاط الذى يقوم به ذهنه ، ولكى الساكنة .. وبهذه ا

نساعد الذاكرة يجب أن يكون االنتقال من تجربة إلى آخرة تبعا لنظام منطقى 

(
11

 . ) 

ليس الغرض من هذه المرحلة تعليم العلوم بل تنمية االتجاه والميل نحو 

أن الهدف من  العلوم ، حتى يقبل عليها التلميذ بنفسه عندما يكتمل ميله ، كما

هذه المرحلة تعويد الطفل على االنتباه المتصل بموضوع معين ليس باألرغام 

بل بالرغبة والسرور ، ويحذر روسو من الموضوعات المعقدة التى تدفع 

 التلميذ إلى الملل ، مع االهتمام بالموضوعات العملية . 

فيما ال يؤكد روسو أن الكتب ضارة ألنها تعلم التلميذ الكالم الكثير 

 يعرف ، ولكن التعليم بالعمل وتدريب الحواس هو أفضل طريقة للتعلم . 

 تعليم الصناعة والحرف :  -1

سرى روسو أنه ينغى أن يدرس إميل العالقات االجتماعية وتبصيره بأن 

الناس ترتبط بعضها ببعض عن طريق تبادل المنفعة حيث يتخصص كل فرد 

ألفراد فى صنعة واحدة لما استقام فى حرفة أو صنعة ، ولو تخصص كل أ

المجتمع العمل اليدوى واجب على كل فرد ، والعمل اليدوى أقرب إلى حالة 

الطبيعة وطبقة الصناع خير الطبقات من حيث االستقالل ، فالصانع مرتبط 

بعمله فقط وهو حر ، أما الزراع فعبد ألنه مقيد وذلك ألن محصول الحقل تحت 

ى االعتداءات على خالف المصانع ورغم أن رحمة غيره ، يتعرض لشت

الزراعة هى المهنة األولى " روسو " ال يريد ال مسيل أن يكون مزارعا ألنه 

هو تعلم الزراعة فى بداية حياته بل يجب أن يكون صانعًا )
12

 . ) 

للقضاء على االتجاهات الخاطئة بين الناس بشأن النظرة للعمل اليدوى 

فال على العمل الحر الذى يساعد على تمرين واحتكاره فيجب تشجيع األط

العضالت والحواس ، ومن هذه األعمال مهنة النجارة التى تتطلب الدقة 

 والمهارة . 

لم يبق أمام أميل حتى يصل لمرحلة الرجولة إال تكوين عقله وعواطفه 

                                           
(
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بعد أن كان رصيده فى البداية هو اإلحساسات ، ومن ثم فيجب تكوين عقله 

 خالل التفكير العلمى . وعواطفه من 

تجدر اإلشارة إلى أن ما نادى به روسو فى تربية أميل يعرف اآلن باسم 

التعليم األساسى الذى يهدف إلى تزويد التالميذ بالقدر الضرورى من القيم 

والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية التى تتفق وظروف البيئات المختلفة 

 لة أن يواجه الحياة . بحيث يمكن لمن ينهى هذه المرح

 الجزء الرابع من كتاب إميل :  -

  27 – 15أميل من 

بعد أن أخذ أميل قسطا كافيًا من التربية الجسمية والعقلية أصبح الزقًا أن 

يربى دينيًا وأخالقيًا حتى يدرك صلته بالناس وعالقته باهلل ، ويرى اإلقالل من 

مية واحتذائه المثل الصالحة التى النصائح واإلرشاد وزيادة أتباع الطرق العل

 يلمسها فى سير أبطال التاريخ. 

ومن رأى روسو أن تعليم الدين ال يبدأ إال فى سن الخامسة عشرة ، 

ويفيد إميل من احتكاكه بذوى الخلق السئ وزيادته للمالجئ والسجون حتى  

يشاهد أمثلة محسوسة للبؤس ويتصرف على نتائج السلوك الخاطئ ... وفى 

ه المرحلة يبدأ أميل يتذوق القراءة والفن )هذ
11

 . ) 

 الجزء الخامس من كتاب أميل :  -

 تعليم المرأة : 

بعد أن كبر أميل وبدأ يبحث عن زوجة ، فوجد صوفى وفى هذا الجزء 

يعطينا روسو آراءه عن تربية البنت التى ستصبح امرأة مهمتها إرضاء الرجل 

دف ، وحيث أنها تسعى إلى أرضاء زوجها ، لهذا فيجب أن تربى لتحقق هذا اله

فيجب أن تمرن جسميًا لتكون رشيقة سليمة البنية قوية وتتعلم الطهى والتطريز 

والعناية باألطفال، وبعض الفنون كالموسيقى .. وتتعلم كيف تكون فاتنة جذابة ، 

وال يرى أن تتعلم علومًا عقلية ، وكل ما تتعلمه يبور حول إسعاد وخدمة الرجل 
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طفاًل وصبيًا وزوجًا ) ،
10

  . ) 

 ملحوظات على آراء روسو فى التربية :  -

يعتبر روسو هو واضع أصول المذهب الطبيعة فى التربية ، فقد أكد 

على وجوب إتباع الطبيعة ويقول " إن كل شئ حسن طالما هو فى يد الطبيعة ، 

حاجة إلى  وكل شئ يلحقه الفساد وإذا مسته يد اإلنسان ، نحن نولد ضعفاء فى

قوة ... نحن مجردين من كل شئ ، فى حاجة إلى عون .... نحنو نولد أغنياء ، 

فى حاجة إلى قدرة على التمييز .. فكل ما حرمناه عند الميالد ونحتاجه عند ما 

نكبر تمنحنا إياه التربية )
15

 . ) 

تعتبر بعض أفكار روسو فى تربية الطفل غير واقعية ومبالغ فيها 

ير منها مع الصواب والمنطق ، إال أنه بالرغم من ذلك فقد لفت ويتنافى الكث

األنظار بشدة نحو طبيعة الطفل ، ومراحل نموه ، وتأكيده على استخدام 

 الحواس . 

بالرغم من المتناقضات فى آراء روسو كأبعاد الطفل عن المجتمع ومبدأ 

ر التى أتت بعد التربية السلبية إال أن هذه اآلراء قد أثرت فى كثير من األفكا

ذلك ، وما كان يقال من استحالة تطبيق تلك األفكار أصبح من الممكن تطبيقها 

كاالعتماد على النفس فى التعليم والحرية واالستعانة بالحواس ، وكل هذه 

 المبادئ طبقت فى طرق بستالوترى وفروبل . 

أألولى  يعتبر المبدأ القائل بأن ال يعلم الطفل شيئًا فى األثنى عشرة سنة

من حياته فيه مخالفة لآلراء التى كانت منتشرة فى عصر النهضة ، كما أنه 

خالف كومنيوس فى ضرورة توسيع رقعة المعرفة لدى اإلنسان ، ونادى لوك 

بأهمية تكوين أألخالق السليمة مصحوبة بالعالم والمعرفة لتكوين الرجل الكامل 

 . 

زت المربين فى عملهم ) ولعل صحة روسو العودة إلى الطبيعة ، قد ه

الروتين ( وغيرت فى طرائق التربية ، وأثرت فى اتجاهات الكبار نحو 

األطفال الدين لم يصحبوا رجااًل مصغرين ، ونال األطفال حقوقهم على يد 

                                           
(

2
 .  128( المرجع السابق ، ص 

(
1

 .  127المرجع السابق ، ص ( نفس 



 

 

روسو ، بل نالت التربية مكانتها فى مركز النمو البشرى بعد أن تخلصت من 

تمع )دورانها فى فلك الكنيسة والدولة والمج
16

 . ) 

هزأ روسو بالنظام المدرسى العادى وطالب بالثورة عليه والعودة إلى 

تعليم الطبيعة ، ولكن ال ندرى بالضبط المقصود بالطبيعة ، فهو يقول إنه ال يبج 

أن يسمح للطفل فى تربية باالختالط بأحد حتى ال يقلد نموذجًا سيئًا ، ليذهب 

أالف قدم فوق مستوى سطح البحر  5اع األطفال إلى الطبيعة ويبقوا على ارتف

 حتى ال يصابوا بأمراض خلقية اجتماعية ؟ . 

على أية حال فرغم الحياة المضطرية التى عاشها روسو إال أنه قد كتب 

، ونصر الطفولة حتى يسعد األطفال مؤكدًا على ضرورة دراسة  ثمنيهدورًا 

 المربى لنفسية الطفل . 

 المراجع

، ترجمة نظمى لوا ، القاهرة ، الشركة العربية  جان جاك روسو ، إميل 

 .  26، ص  1157للطباعة ، 

نظريات وآراء ) القاهرة دار  –ثناء يوسف العاصى ، تربية الطفل  

 .  111، ص  1110المعرفة الجمعية ، 

( ، .ت) القاهرة دار المعارف ، د 21ج أمين مصطفى ، تاريخ التربية ، 

 .  127ص 

القاهرة ، ) 2وكتبه ، ط ن كاك روسو ، حياتهمحمد حسين هيكل ، جا 

 ( .  165النهضة المصرية ، 

 . 128سعد مرسى أحمد ، تطور الفكر التربوى ، مرجع سابق ، ص  

                                           
(

1
 .  127( نفس المرجع السابق ، ص 



 

 

 



 

 



                                           



 

 

                                           



 

 







 

 



                                           



 

 



                                           



 

 

 

                                           



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                           



 

 

 

 

Occenography 

 

 

                                                                                                  



 

 

 

 

                                           



 

 

                                           



 

 

                                           



 

 

                                           



 

 

"إقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق اإلنسان من علق * إقرأ وربك األكرم الذي 

 علم بالقلم".

"إمنا خيشى اهلل من عباده 

العلماء"



 

 

 

"ومن آياته أن خلق لكم من 

ورمحة"أنفسكم أزواًجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
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"

 "...

أفال يعقلون"، "أفال تتفكرون"، "أفال ينظرون".
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 "أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون".

، كرب مقًتا عند اهلل أن تقولوا "ياأيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون

 ما ال تفعلون".



"لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة ملن كان يرجوا اهلل واليوم اآلخر 

 وذكر اهلل كثرًيا".



                                           



 

 







"وإنك لعلى خلق عظيم"

"فطرة اهلل 

اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهلل، ذلك الدين القيم ولكن أكثر 

الناس ال يعلمون"



                                           



 

 

                                           



 

 



 

 

                                           



 

 





                                           



 

 



                                           



 

 

"وإما ينزغنك من الشيطان نزع فاستعذ 

السميع العليم". "إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من  باهلل إنه هو

الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون"

"وأعدوا 

م من قوة ومن رباط اخليل"هلم ما استطعت



                                           



 

 



"ياأيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوًتا غري بيوتكم حتى تستأنسوا  

 وتسلموا على أهلها".

                                           



 

 

"فإذا دخلتم بيوًتا فسلموا على أنفسكم حتية من عند اهلل مباركة  

 طيبة".



                                           



 

 





 

 







 

 



                                           



 

 





 

 

                                           

 



 

 

                                           

 

 



 

 

                                           

 



 

 

                                           

 

 



 

 

                                           

 



 

 

 

 

                                           

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 



 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

                                           

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 


