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  كلمة شكر
ن الشكر من متام النعم، فاحلمد والشكر هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن إ

، وبعد محد اهللا وشكره ،يسرني أن أتقدم مع خالص االمتنان والتقدير  هدانا اهللا

الدكتور بالشكر اجلزيل ،ألستاذي ومعلمي الفاضل ومشريف على الرسالة ،األستاذ 

ً خطوة ،يف رسالة املاجستري والدكتوراه ،ألبلغ  حممود علي حممد الذي تابعني خطوة

ما بلغت من الدرجة العلمية،وبذل ما يف وسعه لتذليل الصعاب ،وجتويد الرسالة 

ومهما عربت ،فكان خلربته الطويلة ومعرفته الفلسفية أبلغ األثر يف هذه الدراسة،

  .تنان والعرفان باجلميلباألسطر والصفحات ال أوفيه حقه،وله مني خالص االم

ذين قدموا آراءهم ال أعضاء جلنة املناقشةوأتقدم خبالص الشكر والتقدير للسادة 

  .واالمتنان موتوجيهاتهم القيمة ،فلهم مني كل االحرتا

  .األبرار ،فلوال تضحياتهم ملا كنا هنا أرواح الشهداءوإىل 

  

  

  

  

  

  



  اإلهداء
إىل حبيب القلب ورفيق الدرب ،الذي شاركني يف السهر والتعب ،وكان له األثر 

  زوجي سامر.         العظيم يف جناحي ،فأهديه هذا النجاح 

  ابنتي ملارإىل املالك الصغري الذي زين حياتنا                  

  بي أ.إىل األب العظيم الذي أوصلني إىل كل النجاحات ،وغرس يف نفسي حب العلم

  أمي .     إىل املربية الفاضلة واألم احلنونة،إىل من محلت همي ،وقدمت يل الكثري

جنوى ،رنا ،مضر،رشا، (أخوتي .إىل من أحن إىل ذكرياتهم ،واشتاق ألجتمع معهم 

،الذي ساعدني يف ترمجة املراجع  أخي الغايل مضرأخص باإلهداء ، و )رنيم ،أنس

  .،محاك اهللا يف غربتك 

  بيت عمي. إىل البيت الثاني الذي احتضنني ،وقدموا يل الدعم واملساندة 

  )عامر ،رامي(أوالد عمي  )حممود ،حسان (فضلهم أصهرتي إىل األخوة الذين ال أنسى 

 البطل الشهيدرمحه اهللا  إىل روح الغايل،الذي كان األخ والصديق والصهر والسند 

  )أبو جىن( رائد حممودالرائد شرف 

،التي مل تتدخر من وقتها وجهدها يف مساعدتي ،فكانت يل الغالية احلنونةإىل .

   أم علي.   خت واجلارة والصديقة األ

  )،ملار ،آدم،ريتاج هادي،حسن ،عيسى،نسمة ،جىن.(العصافري الصغار ،أحبكم مجيعاً إىل 

 وساندوني،إىل أصدقائي الذين مل ينسوا وجودي ،وسألوا عني 
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 :المقدمة

 نجازات علمیة،إمن  رغم ما حققته البشریةف ،كبیرة لها أهمیة اإلنسان بالطبیعة البشریةإن معرفة 
مازال ،  علم الكونیات في ومعلومات مثیرة ونهضة عمرانیة ، وثورة معلوماتیة، وتقدم تكنولوجي،

  .وسلوكه دوافع تصرفاتهالعدید من ذاته وال یعرف  الكثیر من جوانب اإلنسان یجهل

): آرثر كیت(ومن تناقضاته ،یقول السیر  ولیس ثمة ما یحیر الفالسفة أكثر من طبیعة اإلنسان، 
نها الطبیعة البشریة ولیس في استطاعتنا أن نتبین حقیقة العناصر المعقدة المتنافرة ،التي تتألف م"

، والشجاعة والجبن، كل هذه توجد في الفرد الواحد  واألمل والیأس فالحب والبغض، والقسوة والرحمة،
والمرء یكون في لحظة  ، نرى اإلیمان والثقة المتبادلة یتعاقبان في النفس الواحدة مع الریبة والخیانة

، كما تراه ما مؤدب األخالق، ولكنه ینقلب فظًا في لحظة أخرى،  وتراه في الوقت عینه صادقًا ومرتبًا
 )،من االنترنت١٩٩٥الكرمي،(.في ظروف خاصة یقتل ویسطو ویسرق ویخرج على كل الوصایا

أي أن حقیقتي كإنسان هي نفسها  كما عبر عنها سارتر، ، وهذا ما یسمى ازدواجیة الحقیقة اإلنسانیة
 ا ال أكونه حین یتعلق األمر بكینونتيإذ ال فواصل حقیقیة بین ما أكونه وم"محل بحث 

Sartre,1993,101)( 

 التربیة هي صناعة اإلنسانف ، كل هذه التناقضات في الطبیعة البشریة تشكل صلب عمل التربیة 
موضوع هذه التربیة، ، والمربي هو الذي فهو اإلنسان هو المادة الخام التي تعمل علیه التربیة،و 

ذا ،و ذا مواصفات معینة یصنع من هذا اإلنسان إنساناً  التربیة على أنها صناعة  إلى نظرةال كانتإ
اإلنسان، فإن موقف المربي من طبیعة اإلنسان كموقف الصانع من طبیعة المعدن الذي یرید أن 

 عنوبقدر ما یعرف  ،لمربي بقدر ما یكون ماهرًا في صناعة اإلنسانوایصنع منه ما یرید صناعته، 
لتحقیق الوظائف واألهداف  هاستعداداتبلیته للتشكیل الذي یریده ومدى ومدى قا،طبیعة اإلنسان 

ینجح  ومدى ما یلزم من إعداد وتوجیه لتحقیق تلك الوظائف واألهداف ،المنوطة به في هذه الحیاة 
  .التربیة فيفق یخ تلك األمور المربي في تحقیق مهمته التربویة، وبقدر ما یجهل

  
ــــف إشــــــكالیة الدرا ومــــــن هنــــــا تظهــــــر  ــات الطبیعــــــة البشــــــریة ومصــــــدر تناقضــــــاتها وكیــ ســــــة فــــــي مكونــــ

ــات؟ وغیــــــر  ـــــة اإلنســــــان فـــــي ظــــــل وجــــــود هـــــذه التناقضــــ ـــذه التناقضـــــات؟ وكیــــــف یمكــــــن تربی تُفســـــر هـــ
 .لدراسةطرحها اتذلك من األسئلة التي 
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  :مشكلة الدراسة. ١

من جسم  دوجإن الحدیث عن الطبیعة البشریة التي عرفها اإلنسان منذ القدم على أنها تكوین مز 
الجانبین الروحي و  وروح ،أو جانب ظاهري وجانب باطني، یضعنا أمام إشكالیة تأثیر التناقض بین

، والتي ال - موضوع الدراسة–وجهة نظر هؤالء الفالسفة  بحسب االختالف باالهتمامات من الجسمي
إلنسان، وهل هي طبیعة ا جوهرتزال مستمرة و لم تتغیر إال مسبباتها وهناك تساؤالت كثیرة عن 

یكتسب اإلنسان  وكیف ؟وهل التنشئة تخلق طبیعة ثانیة ؟وتتحدد بالتنشئة والظروف؟  مجرد قابلیة
أم له  ؟ ،وهل له طبیعة واحدة؟ ، وما طبیعة العقل ؟،وما معیار التحقق من هذه المعرفة؟معرفته

ر إلیها حقیقة التباین الثقافي وما هي الداللة الكبرى التي تشی ؟طبائع متعددة بمقدار تعدد الثقافات
  .؟لعقل البشري جوهر ثابت ال یتنوعإّن لأم ا،أمة عقل خاص به وهل لكل ؟بین األمم

واإلنسان جوهر الوجود وأهم ما فیه، حیث غدا من أهم اإلشكالیات التي تتناولها الفلسفة فهو موجود 
ة الدراسات  ا اإلنسان؟تعددت الدراسات الفلسفیة لإلجابة عن إشكالیة م.متناقض ،غامض  ولكن قّل

 على الرغم من قّدم هذه، التي تتناول موضوع تربیة اإلنسان في القرنین السابع عشر والثامن عشر
  .ي محورها ونقطة المرتكز فیهاهي قدیمة قدم الفلسفة ذاتها، وهفالمشكلة 

یة عبر العصور،وما یوضح  أهمیة دراسة مشكلة االختالفات في النظرة إلى الطبیعة البشر  كل ذلك
طرحته هذه التناقضات من أفكار، وما تمخض عنها من تجارب تربویة تعكس هذه األفكار الفلسفیة،  
فالهدف من محاولة تعریف اإلنسان لیس معرفته نظریا بل تحقیقه عملیا في الواقع سعیا لبناء هویة 

  .إنسانیة مركبة وكونیة، تساهم فیها جمیع الخصوصیات دون استثناء

ــدور  ــة وانطالقــــــًا مــــــن الــــ ــــة فــــــي تنمیــــ منــــــذ نشــــــأة  وترقیتهــــــا اإلنســــــانیة الطبیعــــــةالــــــذي تقــــــوم بــــــه التربیــ
ــن  ــًا مـــ ــر العصـــــور ، دورالبشـــــریة ،وانطالقـــ علـــــى النظـــــرة دراســـــة ال هســـــتجري الباحثـــــة هـــــذ التربیـــــة عبـــ

ــــویر ، ــ ــر التن ــي عصــــ ـــریة فــــ ــــل شــــــي  -إلــــــى الطبیعــــــة البشـــ ــــــل كــ ــي قب ــــالم  –والفرنســــ ــى العــ ـــــه أعطــــ ألنـ
ـــات عمل ــ ـــات نظری ـــــك النظریــ ــا الحـــــدیث ،وتختلـــــف عـــــن تل ــــار تاریخنـــ ــي إطـ ـــــرد فـــ ــــة وتعلـــــیم الف یـــــة لتربیـ

ــــي ســــبقتها فــــي القــــرون الوســــطى  ــنهم ، ، الت ــا بیــ واختلــــف المتنــــورون بــــالرغم مــــن وحــــدة تــــوجههم فیمــ
ــــان روســـــــو طبیعـــــــي النظـــــــرة  ــــــیوسو ، فكـــ ـــــارات  هلفسـ ـــــولتیر التیـــ ــع فــ ــــاخ مادیـــــــًا ، وجمـــــ حســــــــیًا ، دولبـــ

ـــم یكـــن أحـــادي ا ــد مـــن مؤلفاتـــه ، لنظـــرة الســـابقة ،فل  وهـــذا مـــا، وأفكـــاره عـــن التربیـــة تتـــوزع فـــي العدیـ

ـــبیل المثــــــال  ـــــى ســـ ــــذه التناقضــــــات علـ ـــة لهــــــؤالء الفالســــــفة ومــــــن هــ ـــ ـــــارب التربوی ، انعكــــــس علــــــى التجـ
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ـــــربین  ومتـــــــربین  ـــــاس الـــــــى مــ ــــیم النــ ــــدم اعتـــــــرافهم بتقســـ ـــوام ، اعتــــــرافهم أو عـــ وفـــــــي الوســـــــط هنـــــــاك عــــ
ـــًا الشــــعب الــــذي ال حاجــــة لتنــــویرهم ومــــن ال ـــا ال نجــــد عنــــد فــــولتیر برنامجــــًا تربویـ تناقضــــات أیضــــًا أننـ

ـــل مــــــا هــــــو عنـــــــد روســــــو  ـــــذه التناقضـــــــات تقودنــــــا، مثـــ ــرورة التحلیــــــل وهـ ــریة إلــــــى ضـــــ  للطبیعــــــة البشـــــ
ــرًا لصــــــعوبة و  ـــا أو انكلترا،ونظــــ ـــا أو فرنســـ أبعادهــــــا وانعكاســــــاتها التربویــــــة ســــــواء كــــــان ذلــــــك فــــــي ألمانیـــ

ـــــة باإل ـــــویرحاطــ ــ ــر التن ــدتكلهم فالســـــــفة عصـــــ ـــار علـــــــى  ،وجـــــ ــــروري االقتصــــ ـــــن الضـــ ـــــــه مــ ــــــة أن الباحثـ
ـــــــــــویر ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــفة التنــ ـــــــــ ــــــــــ ـــيا فالســ ـــــــــ ـــــــــ ــولتیر(لفرنســــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــو(، Voltaire)فــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ، ) Rousseauروســــــــــ

ـــیوس( ــاخ(، ) Hilvisusseهلفســــــ ـــــــ ــــــــي )Holbaghدولب ـــــــر إســـــــــهامًا فـ ــ ــفة األكث ــن الفالســـــــ ــــــم مـــــــ ، وهـــ
ــــك  ــــــة و لتحقیــــــق الفائــــــدة المرجــــــوة الفكــــــر الفلســــــفي عامــــــة والتربــــــوي خاصــــــة ،وذلــ حتــــــى تــــــتمكن الباحث

ـــــه ،مـــــــن اإلحا ــل جوانبــ ـــــن كـــــ ـــــوع مــ ــة بالموضــ ـــــــارب طـــــ ـــــه التق ــــي توضـــــــح أوجــ ـــــــات التـــ ــــراء المقارن جـــ وإ
ـــــا فـــــي نظـــــرة هـــــؤالء الفالســـــفة للطبیعـــــة البشـــــریة، خـــــتالفواال  الدراســـــةیمكـــــن تحدیـــــد إشـــــكالیة ومن هن

  .بالسؤال التالي

  ـــد فالســـفة ـــة البشـــریة عن ـــویرمـــا األســـس الفلســـفیة لفهـــم الطبیع  ،فـــولتیر(لفرنســـيا التن

ـــو ، هلفســــیوس ، ــــاخ روسـ ــه االخــــتالف واالتفــــاق فــــي )دولب ــا أوجــ ــ موضــــوع الدراســــة، وم
ـــة البشــــریة  ــــتهم الفلســــفیة للطبیعـ ــــف انعكســــت رؤی ــي فهــــم هــــذه الطبیعــــة ؟وكی ـــم فــ آرائهـ

  في نظریاتهم وتجاربهم التربویة؟

  :    أهمیة الدراسة. ٢
ـــذت ــــب هـــ ـــائز تبــــــرز أهمیــــــةالدراســــــة أهمیتهــــــ هكتســ ـــــي تشــــــكل ركـــ ــاط األساســــــیة التالیــــــة التـ ــن النقــــ  ا مــــ

  :الدراسة وهي 

  ــریة ــــة البشـــــــ ــــــة الطبیعــــ ـــــة معرفـــ ـــــــي أهمیـــ ــفة التنــــــــویر الفرنســ ــد فالســـــــ ــــــــولتیر ،(عنــــــ ،  روســـــــــوف
ــــاخ ـــــــــتیوس ،دولبـــــــ ــــــــــي).هلفسـ ـــــة ف ــــــا مــــــــــن أهمیــــــ ـــــــا لهـــــ ـــــان  ومـــ ـــدرات اإلنســــــ ــــــــم قــــــــ ــــــة فهــ عملیـــــ

مكانیاته،وكیفیة تنمیتها وفي معرفة سلوكه وكیفیة تعدیله  . التربیة ،من خالل عمل وإ

  ــة ــان موضـــــوع التربیـــــة ومـــــن ي مجـــــال نجـــــاح التربیةفـــــ البشـــــریةأهمیـــــة معرفـــــة الطبیعـــ ،فاإلنســـ
ـــن  التعامـــــل معـــــه  مكــ ـــان حتـــــى تتحســـــن تربیتـــــه ، وحتـــــى یُ ــذا اإلنســ ــم طبیعـــــة هـــ ــب فهـــ ثـــــم یجـــ
ــــــة وطریقـــــــة التــــــــدریس  ـــــى أســــــــاس رشـــــــید، وتكییــــــــف المنـــــــاهج الدراســــــــیة والعملیـــــــة التربویــ علــ

 ..لتتماشي مع طبیعة التعلم، وتكون محققة لألهداف المنشودة منها
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 ـــــ ـــــــوم الطبیعـــــــــة البشــــــــریةة أهمیـــ ـــــف عــــــــن مفهــ ـــــفة عصـــــــــر  الكشــــ ـــر فالســــ ــات نظـــــ فـــــــــي وجهـــــــ
ــــــولتیر ،(التنــــــویر ــــب علــــــى ا ،وتبــــــاین اآلراء حولهــــــا، ومــــــ)، هلفســــــتیوس ،دولبــــــاخ روســــــوف ــ ترت

 .ذلك من اختالف في اتجاهات التربیة وأسالیبها

 ، ــة لمفهـــــوم الطبیعـــــة البشـــــریة ـــة الكشـــــف عـــــن أهـــــم التطبیقـــــات التربویـــ  لتســـــاعد صـــــانعيأهمیــ
ــرا ـــ ــن،ف راتالق ــي  مـــ ـــــع أن تســـــهم النتـــــائج التـــ ـــلالمتوق ـــا  تتوصــ ــــةإلیهــ ـــورة  الدراسـ ـــي بنـــــاء صــ فــ

ـــالیب  ــن أســــ ـــــح عـــــ ـــــيوفـــــــق  التربیـــــــة،أوضـ ـــــفة التنـــــــویر الفرنســ روســـــــو ، فـــــــولتیر ،(رؤیـــــــة فالســ
ـــــــاخ ــــــتیوس ،دولب ــل ، )هلفسـ ــــن قبـــــ ــتها مــــ ــــة ممارســـــ ــل التربـــــــويوكیفیـــ ــائمین بالعمـــــ ــــورة  القـــــ بصــــ

ـــا ــة منهــ ـــدیم المقترحـــــ ،تحقــــق األهـــــداف التربویـــ ات لتعزیـــــز الجوانـــــب اإلیجابیـــــة والحـــــّد مـــــن وتقــ
  .الممارسات السلبیة

  :أهداف الدراسة.٣
  :تهدف الدراسة إلى

الیونانیـة ،الفلسـفة اإلسـالمیة (كشف النظرة الفلسفیة للطبیعة البشریة في الفلسـفات السـابقة للتنـویر1.  ٣
  .)،الفلسفة المسیحیة ، فلسفة عصر النهضة

  ).، هلفستیوس ، دولباخ روسو فولتیر ،(التعریف بفالسفة التنویر٢. ٣

  .تعرف الواقع السیاسي واالقتصادي واالجتماعي لعصر التنویر ٣. ٣

 ).، هلفستیوس ،دولباخ روسوفولتیر ،(استخالص األبعاد التربویة لفكر فالسفة التنویر٤. ٣

 ). ،دولباخ ، هلفستیوس روسو فولتیر ،(تقصي أوجه الشبه واالختالف بین  فالسفة التنویر ٥. ٣

  :أسئلة الدراسة. ٤
  :سعى الدراسة لإلجابة عنها وهيتمجموعة من األسئلة  عت الباحثةلتحقیق أهداف الدراسة وض    

 كیف تجلت النظرة إلى الطبیعة البشریة في الفكر الفلسفي السابق لعصر التنویر؟ 

 ـــروف ــــادی ةالسیاســــــی مـــــا هـــــي الظــ ـــي تـــــأثروالثقافیـــــ ةواالجتماعیـــــ ةواالقتصـ بهـــــا فالســــــفة  ة التـــ
 ).روسو ، هلفستیوس ،دولباخفولتیر ،(التنویر

 روســو ، هلفســـتیوس فـــولتیر ،(مــا األســـس الفلســفیة لفهـــم الطبیعــة البشـــریة عنــد هـــؤالء الفالســفة
 موضوع الدراسة؟ )،دولباخ
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  ؟ )روسو ، هلفستیوس ،دولباخفولتیر ،(في فلسفة كل من مكونات الطبیعة البشریةما هي 

  ؟ خیر والشر في الطبیعة البشریةال)روسو ، هلفستیوس ،دولباخفولتیر ،(كیف فهم الفالسفة 

  روســو ، هلفســتیوس فــولتیر ،(عنــد فالســفة التنــویر الفرنســي  حریــة الطبیعــة البشــریةمــا مفهــوم
 وما تجلیاتها؟ )،دولباخ

  روســو ، هلفســتیوس ،دولبــاخفــولتیر ،(مــا أوجــه االخــتالف واالتفــاق بــین آراء هــؤالء الفالســفة( 
 ي فهم الطبیعة البشریة؟ف

  فـي  )روسـو ، هلفسـتیوس ،دولبـاخفـولتیر ،(عنـد الفلسفیة للطبیعـة البشـریة الرؤیةكیف انعكست
 نظریاتهم وتجاربهم التربویة؟

  :منهج الدراسة. ٥
أفكار فالسفة التنویر تحلیل لوالمقارنة، الدراسة منهج التحلیل هالباحثة في هذ استخدمت
وتفسیرها والوصول إلى النتائج التي یمكن أن تسهم  ، )هلفستیوس ،دولباخفولتیر ،روسو ،(،الفرنسي

المنهج ،ثم كار الفلسفیة في میدان التربیةفي تحقیق أهداف الدراسة المرجوة ،ورصد تجلیات هذه األف
بوصفه منهجًا علمیًا لمعرفة مدى تطابق وتباین آراء الفالسفة وقد لجأت الباحثة لهذا المنهج المقارن، 

براز التناقضات  هو یساهم فيو هو المنهج المناسب لهذه الدراسة، وضوع الدراسة،فم توضیح التشابه وإ
   .ار كل من الفالسفة موضوع الدراسةفي أفك

  :حدود الدراسة. ٦
  ٢٠١٥- ٢٠١١(عملت الباحثة على انجاز الدراسة في الفترة الواقعة بین : زمنیةحدود (  

 حول الطبیعة  تعددت آراؤهم وأفكارهم وتنوعت نظریاتهم:نسي فالسفة التنویر الفر  :ادیةم حدود
ا،وامتد سطوعها على العالم لتشكل هذه الحركة التنویریة التي سطعت أنوارها في فرنس البشریة،

ونظرًا لصعوبة الدراسة في أفكار كل فالسفة التنویر الفرنسي، ومقارنة أوجه الشبه \كله،
تربویة ،اكتفت الباحثة  في هذه الدراسة بأبرز هؤالء الفالسفة واالختالف في أفكارهم وتجاربهم ال

  .وهم حسب التسلسل التاریخي 

 فولتیرFrancois Maria Arouet (Voltaire) )  (١٧٧٤، ١٦٩٤( 

 روسو)Jean Jacques Rousseau )(١٧٧٨-١٧١٢( 
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 هلفسیوس) Claude Adrien Hilvisusse()1715_1771( 

  دولباخ) Baron d Holbagh ()1723-1789 ( 

 هلفستیوس ،دولباخ روسوفولتیر ،(الطبیعة البشریة في فكر:  الموضوع حد ،(  

  : ا اإلجرائیةمصطلحات الدراسة وتعریفاته -٧
ــــــة -١-٧ ـــــة"، لغـــــــةً :الطبیعـ ــة " الطبیعــ ـــــ ـــــــة والخلق ـــــــى الفطـــــــرة، والجبل ـــیر إل ، ..فـــــــي اللســـــــان العربـــــــي یشــــ

ــــــى الجانــــــب " الطبــــــع"ویقتــــــرن لفــــــظ  ــارة إل ـــــرادویســــــتعمل غالبــــــا لإلشــــ ــــد األفـ ــ ـــــیكوأخالقي عن معجــــــم (. السـ
  )لسان العرب

ـــریة-٢-٧ ـــــري : الطبیعــــــــة البشـــــ ـــــه، ) اإلنســــــــان(المقصــــــــود بهــــــــا الكــــــــائن البشـــ ـــث مكوناتـــ ،مــــــــن حیـــــ
  . وتربیته وأصله وتناقضاته ونوازعه وخیره وشرِّه ،وحریته ومسؤولیته

ــــویر-٣-٧ ـــــــامن :التنـــ ــــرن الث ـــــع القـــ ــر ومطلــ ــة القـــــــرن الســـــــابع عشـــــ ــــي نهایـــــ ـــرت فـــ ــــة فكریـــــــة ظهــــ حركـــ
ــــة والـــــ ـــــد للمعرفـ ـــــى التحلیـــــل والنق ــفتها عل ـــــنظم السیاســـــیة واالجتماعیـــــةعشـــــر،واعتمد فالســـ  ،دین وال

ــــــي توجیــــــــــه  ــــ ــــــــــه ف ـــــي ،وكفایت ـــــ ـــــدم والترق ـــــــق التقـــــ ـــ ـــى تحقی ـــــــ ــــــــل عل ـــدرة العقــ ـــــــ ـــــة بق ــــذه الحركـــــ آمنــــــــــت هــــــ
ــــه مـــــــن  ــــتبداد ،وتحریـــــــر عقلـــ ـــــن االســـ ـــــان مــ ـــــعارًا وهـــــــدفًا لتخلـــــــیص اإلنســ ــت الحریـــــــة شــ الحیاة،وطرحـــــ

  . )٩-٨، ١٩٨٠بیرلین،(الرواسب الفكریة

ـــــاً  ــــــــة إجرائیـــــ ــفة : وتعرفــــــــــه الباحثــ ــــــــدة للفالســــــــ ـــة الجدیــ ـــــــ ـــار الثوری ــــــــــه األفكـــــــ ـــة-بأن ــــــــوع الدراســـــــ  -موضــ
ـــتیوس ،دولبـــــاخ( ــــًة نوعیــــــة ) فولتیر،روســـــو ،هلفســ ـــكلت نقلـ ــریة ،والتـــــي شــ حـــــول مفهـــــوم الطبیعــــــة البشـــ

  . وكیفیة تربیته في نظرة المجتمع لإلنسان

ـــي -٤-٧ ــر التنـــــویر الفرنســ ـــةتعـــــرفهم البا:فالســـــفة عصـــ ـــاً  حثــ ــذین عاشـــــوا  إجرائیــ بـــــأنهم الفالســـــفة الـــ
ـــــي فرنســـــا ـــــویر ف ـــــي حركـــــة التن ـــــارز ف ـــهام ودور ب ــــر، وكـــــان لهـــــم إســ ـــــامن عشـ ،وحددتهم فـــــي القـــــرن الث

  .)فولتیر،روسو ،هلفستیوس ،دولباخ(الباحثة في حدود الدراسة وهم 

ــة للطبیعـــــــة البشـــــــریة-٥-٧ ــا  بأنهـــــــاإجرائیـــــــًا تعرفهـــــــا الباحثـــــــة :األبعـــــــاد التربویـــــ ت التطبیقـــــ
  .المنبثقة من أفكار الفالسفة حول تربیة اإلنسان ،وتشكیل طبیعته البشریة التربویة
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  :الدراسات السابقة -٨
  :الدراسات المحلیة ١ .٩

ــــــة١.١. ٨ ـــــد  دراســــــ ــــــ ــــــــــوان )١٩٨٨(محمـ ــ ــریة ( بعن ــــــ ــة البشــــ ــــــ ــــ ــــاكالطبیع ــــــ ــان جــ ــــــ ـــد جــــ ـــــــ ــ  عن
  .سوریة،دمشق،)روسو

  إلى اإلجابة عن األسئلة التالیةالدراسة  هدفت   

كیف تم الحالة الطبیعیة و ما هي ،و  ؟الطبیعة البشریة قبل روسوالسائدة عن لنظریات ما هي ا 
،والطبیعة والفضیلة والحالة اإلنسانیة وجوانبها  ؟التشكل االجتماعي للطبیعة البشریة عند روسو

دورها في تشكیل الطبیعة البشریة عند ما هو و  ؟األخالق العامة لتربیة روسوما هي ،و  ؟األخالقیة
الفالسفة فكر  اعن األسئلة السابقة بتحلیله توأجاب؟،وقد حققت الباحثة أهداف الدراسة،وسور 

المنهج  ةالباحث تاستخدمفي فكر روسو ،و  على أراء متعددة للباحثین والكتاب ةمعتمد،منهجیا ً 
 ،ابقةجابة عن األسئلة الس،وحققت الباحثة أهداف الدراسة باإلهي التحلیل االوصفي التحلیلي وأداته

  .حیث أكدت على أهمیة التربیة الطبیعیة في فكر روسو

  
ــــــــة ٢. ١. ٨ ـــــــود دراســــ ـــوان )١٩٩٤(عبـــــ ـــــــویر ( بعنـــــــــ ــــر التنـــــ ــــــ ــي عصــ ـــــــ ــــــة فـــ ـات التربیــــــ ـــــ نظریــــــ

 .،موسكو ،روسیا)الفرنسي

أجرى الباحث دراسة مقارنة بین نظریة التربیة عند روسو ،ونظریة التربیة عند كلود أدریان 
وعرض فیها تربیة روسو الطبیعیة واألخالقیة ،وأشار فیها الباحث إلى أهمیة الحریة في  هلفسیوس،

وركز الباحث في دراسته على عصر التنویر الفرنسي ،واألبعاد  نظام التربیة عند روسو وهلفسیوس،
ربویة في التربویة للمفاهیم الفلسفیة وكیفیة توظیفها في طرق التدریس وأسالیبه ووسائله، والعالقات الت

 ،تنویر الفرنسي على الفكر التربويإطار العمل التربوي، وعرض الباحث في النهایة أهمیة فالسفة ال
مؤكدًا في ) روسو وهلفسیوس وجزئیًا فولتیر(عارضًا التناقضات واالختالفات في أفكارهم وخاصة 

  .ركة النظریة القادمةالنتیجة على ضرورة دراسة إرث التنویر، وخاصة الفرنسي ،كمقدمة ضروریة للح
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ــــي محمـــــد دراســــة٣. ١. ٨ ــوان )١٩٩٧(عل ـــان جـــــاك روســـــو بعنـــ ـــة فـــــي التربیــــة عنـــــد جـ  الحریـ
  .سوریة،دمشق

  :سعى الباحث في بحثه إلى إبراز األهداف التالیة 

  التعریف بروسو والبیئة التي عاش فیها.  

  بیة مفهوم الحریة في عصر التنویر وفرق بین الحریة السیاسیة وحریة التر ما . 

 ؟مبادئ التربیة الطبیعیة عند روسوالتعریف ب.  

  ؟تجلیات الحریة في التربیة عند روسوما  

  مدى التناقض في فكر روسو عامة والحریة خاصة إیضاح.  

  تأثیرات أفكار روسو في میدان التربیة . 

  ــه فكـــــــر روســـــــو ـــــ ــــــابقة بتحلیل ـــاب عـــــــن األســـــــئلة السـ ــــــث أهـــــــداف الدراســـــــة وأجــــ ـــق الباحـ ـــد حقــــ ــــ وق
ــر روســــــو،منهجیــــــا ً  ــي فكــــ ـــاب فــــ ــــاحثین والكتـــ ــى أراء متعــــــددة للبــ و اســــــتخدم الباحــــــث ،معتمــــــدًا علــــ

ـــنهج التحلیلــــي ـــد مبــــادئ التربیــــة فــــي فلســــفة روســــو  ،المـ ــــى تحدیـ ـــة إل ـــل الباحــــث فــــي النهایـ وتوصـ
ـــــوع التربویة ــالل موضـ ـــــن خــــ ــتنا ،مـ ــي دراســــ ــــــة فــــ ــــد تالمــــــس المشــــــكلة التربوی ـــــي محمــ ،ودراســــــة علـ

 .الحریة في تربیة روسو

  

ــةدر  ٤. ١. ٨ ــالح اســـ ـــــوان) ٢٠٠٨(صـــ ــــولتیر بعن ــو إلـــــى فـ ـــن توغـــ ــ  أربـــــد،التنـــــویر الفرنســـــي م
 .األردن،

هدفت الدراسة إلى توضیح تطور فكرة التنویر من خالل المقارنة بین فلسفة      
ومعاصریهم ، حیث كان توغو  )١٦٩٤،١٧٧٤( وفلسفة فولتیر) ١٧٨١- ١٧٢٧((Tugot)توغو

لذین لم یفتحوا المعركة مع رجال الدین المسیحیین ، بل كانوا ناطقًا باسم فالسفة التنویر األوائل ، ا



 اإلطار العام للدراسة                                           الفصل األول                
 

 10 

یصفقون للتقدم الذي یحرزه العلم والتكنولوجیا، والتاریخ في ذلك العصر، وكانوا ینادون بتطبیق 
جراء بعض اإلصالحات االقتصادیة والسیاسیة، ویطالبون بالتسامح في  المنهجیة النقدیة العقالنیة، وإ

یة، ولكن دون أن یعني ذلك أنهم كانوا یریدون هدم النظام القائم أو تقویض مجال الشؤون الدین
بون الدخول في معركة مكشوفة مع .اإلیمان التقلیدي أما فولتیر ودیدرو ومونتسكیو وسواهم كانوا یتهیّ

ومن نتائج الدراسة ،أن فولتیر كان یتحدث .الدین المسیحي الراسخ في العقلیة الجماعیة مئات السنین
، وكان یرید بذلك إقامة تمییز بین (Lumieres) ، ال الجمع(Lumiere) ن التنویر بصیغة المفردع

أي نقد (وبین المعنى النقدي الحدیث ) أي تجمیع المعارف والعلوم(المعنى التقلیدي والحیادي للكلمة 
ر الجدید ،وهو في حین كان توغو یعتقد  بأن المسیحیة كانت تمثل النو ). العقائد الدینیة المسیحیة

، )١٧٥٣(نور أعظم بألف مرة من نور اآلداب والفلسفة، ألنه نور الهي ال نور بشري، ولكنه في عام
حیث بدأ یتأثر كغیره بأفكار الفالسفة،فترك الكنیسة وراح یتوجه نحو ! راح یفصل التنویر عن الدین

، فراح »رسائل حول التسامح«: یداعتناق الدین الطبیعي، أي العقالني، الذي دعا إلیه في كتابه الجد
  .ینقلب على مواقفه السابقة

هذا وتوجد مجموعة من الدراسات التي تناولت موضوع الطبیعة البشریة ،على الرغم من أنها تطرقت 
لدراسة موضوع الطبیعة البشریة عند فالسفة تنویریین لیسوا فرنسیین ،إال أنها ومن خالل اطالع 

) ٢٠٠٦(ات كثیرة ألفكار فالسفة التنویر الفرنسي ، مثل دراسة السید محمد ،الباحثة علیها ،فیها إشار 
ـــة فــي األحـــادیــث القدســـیة:   .وتطبیــقاتــها المعــاصــرة بعــــض قضــــایـا التربیـ

  

  :دراسات األجنبیةلا ٢ .  ٨  

)لمادیة هلفستیوس ةدراسة تحلیلی( بعنوان  Lokka ,D(  ١٩٧٤) دونیر لوكا اسةدر١. ٢. ٨    
Х.Н.Момджяна.примеч.М.Н.Делограмматика,  ،  Explication Study of 

.روسیا، موسكو، Gelvesty materialism 

  قام الباحث بتحلیل المؤلفات الكاملة باللغة الروسیة  لهلفستیوس عن اإلنسان

  هدفت الدراسة إلى تعرف اإلعداد الجید للمؤسسات التعلیمیة 
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 لتنویري الفكر الفلسفي ا 

  عصر التنویر في الفلسفة الفرنسیة 

  المادیة الفرنسیة في القرن الثامن عشر 

  میزات التعلیم في فلسفة هلفستیوس كمثال للمادیة الفرنسیة وعصر التنویر. 

بینت الدراسة أهم الخصائص التي میزت فلسفة التنویر الفرنسي بشكل عام :ومن نتائج الدراسة 
  :وهي كالتالي.خاصوفلسفة هلفستیوس بشكل 

المكان المخصص للتعلیم ،الصرامة واالنضباط الشدید ،التشجیع وتنمیة روح المنافسة ،اإلعداد (
  )الجید للمعلم ،الصالبة والتربیة البدنیة

  

 Список литературы диссертационного )٢٠٠٥(أندریفیا دراسة ٢، ٢، ٨
исследования  
кандидат философских наук Андреева, Ольга Александровна, год   

أطروحة الفرنسیة، التنویر فلسفة في والثقافة الطبیعة: بعنوان  )Andreeva( دراسة        
  .المكتبة العالمیة اإللكترونیةروسیا ،،   دكتوراه

 مفاهیم وخصوصیة طبیعة وفهم هدفت الدراسة إلى التعریف بالفلسفة الحدیثة والقدیمة ،وتفسیر
 بین الطبیعة والثقافة ،باعتباره العالقة طبیعة وكشف والثقافة، والطبیعة االصطناعیة،و  الطبیعیة
نظریة القانون (،و التعریف بالطبیعة والمجتمع في فلسفة التنویر الفرنسیة ،  للحیاة الطبیعي االمتداد

  .، والطبیعة والعقل في فلسفة جان جاك روسو ، وهلفستیوس)الطبیعي 

 الحدیثة الفلسفة مشكالت حل في یكون والثقافة الطبیعة بین التناقض حل دراسة، ومن أهم نتائج ال 
 للعثور وسیلة یبدو الطبیعة نداء على والتأكید الحضارة في فلسفة روسو تعني عبادة العقل والطبیعة،

 بین العالقة الكون،ولتشكیل وانسجام سالمة على الحفاظ أجل من ،وطریقة التعلیمیة األنشطة
ن فساد الحقوق االجتماعیة من  و الطبیعي بین بالتفاعل یتحقق والمجتمع اناإلنس االصطناع، وإ



 اإلطار العام للدراسة                                           الفصل األول                
 

 12 

 واالستخدام اإلنسان في إیجابیة طبیعیة بین اللعالقة انتهاكٌ وجهة نظر هلفستوس وروسو  یكون في 
  . السیاسیة للسلطة الجائر

 

بعنوان  ) ٢٠٠٧( یك دوفالفریدر ،و آلیان ري) Alain Rey, Frederic Duval( دراسة 8. 2. 3 
diversification and Philosophy on eighteen century)( ، التنویر والفلسفة في القرن

  . New York, ،London ،الثامن عشر

وضع  فیها الباحثان مجموعة من األهداف ،كان كل فصل من بحثهما مخصص لهدف معین وهي 
  :كما جاءت بالدراسة

  في تطویر الحضارة األوروبیة في القرن الثامن  بارٌز  عموما دورٌ سا كان لفرنما هو التنویر؟
من عالمیة لحالة  ةمستمدالالكونیة  ،وحركة التنویر هيلغة التنویرفكانت الفرنسیة عشر ، 
 جمیع المثقفین في أوروبا ، ولكن لغتها هي اللغة الفرنسیةفیها  حركة یؤثروبالتالي هي  ،اإلنسان

  من هؤالء الفالسفة الذین كانت لهم إسهامات بارزة  دیدور الذي عبر .ر؟التنویفالسفة من هم
 ،١٧٦٥وجاء بعده فولتیر بمؤلفات هامة  ، ١٧٥٠،  ))موسوعة دیدرو(( أفكار التنویر فيعن 

 ) ١٧٨٤،ودیدور ،١٧٧٨وروسو 

  األكادیمیات والمكتباتو المعارض التجاریة (؟ من خالل نشر التنویركیف تم( 

  العودة : الفكر والتنویر حول موضوعین رئیسیین هما  رتطو ؟لتنویرلر والمثل العلیا األفكاما هي
األدیان والقوى االستبدادیة المسؤولة بندد الفالسفة  حیث .الطبیعة ، والسعي لتحقیق السعادة إلى

وجد لها أو الخطیئة األصلیة ،حتى إعادة تأهیل الطبیعة البشریة و  ،عن ظهور الشر في العالم 
،من المحاولة للحصول  على األرض أصبح بدیالً السعي لتحقیق السعادة الفردیة یل ،حیث أن بد

الفردیة  عارض السعادة تتشریطة أن ال  ،في الحكم على . علي رضا الكنیسة في الدنیا واآلخرة
والنزعة اإلنسانیة ،وتأكید دور العقل  لربط بین النظریة والممارسةا( مع سعادة اآلخرین وهي

 )كانة اإلنسان في المجتمع وم
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 دراســـة ٤. ٢. ٨ Aotrame , Dorindaـــرام  Epoch بعنـــوان  )٢٠١٠(دورینـــدا أوت

of diversification)   (عصر التنویر ، London.  

 التنویر؟ والذي كان في صلب الجدل بین المثقفین ب التعریف هدفت الدراسة إلى
على الخلفیات التاریخیة االجتماعیة لباحثة اركزت و ، رالخلفیة االجتماعیة للتنویو .األوروبیین

، عن تغیرات اجتماعیة وسیاسیة ضخمةوالتي أنتجت هذا الكم الهائل من أفكار التنویر ،وما نتج 
ركزت الباحثة على سرد تاریخي لتحرر العالم ، و ظهور الوثنیة الحدیثة الدین والتنویروأهمها 

  .ینیةمن الخرافة والتغیرات الحاصلة في القیم الد

  القرن في غیر مستقر للمعرفة  العلم تحدیدًا إطارٌ أن تناولت الباحثة ومن أهم نتائج الدراسة
وكان علیه أن یخوض معترك إشكالیات كبرى إلثبات الوجود على غرار العالقة ، الثامن عشر

 .بین اإلنسان والطبیعة

  

  الدراسات السابقةموقع الدراسة الحالیة من  ٣. ٨

هي الدراسة األولى من نوعها في الجمهوریة العربیة السوریة تقوم بها الباحثة سالدراسة التي 
 ،الطبیعة البشریة من زاویة تربویةاألولى أنها سوف تسلط الضوء على موضوع : وذلك من ناحیتین

ومن ناحیة أخرى ستكون الدراسة ألفكار فالسفة عصر التنویر ،الذي اشتهر بأنه عصر العقل 
  .ربويواالنفتاح الت

فهي تناولت موضوع الطبیعة البشریة عند  )١٩٨٨،محمد( دراسةمع  الدراسة في هدفها وتلتقي ذاه
،في حین أن الدراسة الحالیة تتناول  الذي یعّد أشهر فالسفة التنویر الفرنسيمن زاویة فلسفیة،  روسو

ستي الحالیة في تحلیل موضوع الطبیعة البشریة من زاویة تربویة ،وكذلك تتقاطع دراسة منیرة مع درا
مفهوم الطبیعة البشریة فقط، ولكن عند فیلسوف واحد من فالسفة التنویر أال وهو روسو ،أما الكشف 
عن األبعاد التربویة فإن دراسة منیرة لم تتطرق لها أو تتناولها بالدراسة والتحلیل ،فهي حللت الطبیعة 

  .لدراستي تحلیل األبعاد التربویة  البشریة من زاویة فلسفیة،في حین أنه الهدف األساسي

النقطة األولى هي المرحلة التاریخیة :بنقطتین ) ١٩٩٤،عبود(دراسة الحالیة مع دراسة الوتتقاطع  هذا
،والنقطة الثانیة هي النظریات التربویة التي تشكل هدفًا )عصر التنویر الفرنسي(موضوع الدراسة 
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لمفهوم الطبیعة البشریة هو الهدف األساسي للدراسة أساسیًا لبحث عبود ،حیث أن البعد التربوي 
  .الحالیة

من حیث الموضوع أال وهو موضوع ) (Hume,w.hالحالیة مع دراسة دراسة تتقاطع الوكذلك 
حیث  ،الطبیعة البشریة ،وتختلف معها في المرحلة التاریخیة والفالسفة المطروحة أفكارهم في الدراسة

الدراسة ،وتتالقى الفرنسي موضوع الدراسة فالسفة عصر التنویراقتصرت على أفكار  أن الباحثة
تعمل الباحثة على اإلفادة من ، وسوف  )Aotrame  (2010 ,الحالیة مع دراسة

مرجعًا للباحثة في التعرف على تأثیر التحوالت األساسیة التي طرأت ) Aotrame ,2010(دراسة
   .على النظم التربویة في عصر التنویر

في الحدود Rey) و Aotrame،  2010()٢٠٠٨، صالح (مع دراسةالحالیة دراسة الوتتالقى 
وتوصلت الباحثة في الدراسة الحالیة   الزمنیة للبحث أال وهو القرن الثامن عشر أو عصر التنویر

إلى النتائج ذاتها من حیث أن األوضاع السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة هي التي فجرت 
  .في أوربا قبیل التنویر ودفعت الفالسفة إلى الكتابة وتحریض الناس على الثورة واالنتفاضةاألوضاع 

في التعرف عل خصائص فلسفة التنویر،والتقت الدراسة ) Lokka,1974(الباحثة من دراسة  توأفاد
في النتائج التي توصلت إلیها الباحثة ،بعد تحلیل فكر )  Lokka,1974(الحالیة مع دراسة 

تیوس حول میزات التعلیم عند هذا األخیر،والتي تمثلت بالنظام والصالبة والتربیة البدنیة وتنمیة هلفس
  .روح المنافسة ،إضافًة إلى اإلعداد الجید للمؤسسات التعلیمیة 

والدراسة الحالیة تتقاطع مع الدراسات باللغة الروسیة في حدود الدراسة أال وهي عصر التنویر 
في الفترة االنتقالیة أندریفیا وأفادت الدراسة من دراسة )  ٢٠٠٥أندریفیا ، (راسة الفرنسي ،وذلك في د

ضد  البشریة الطبیعة عن ودفاع هلفستیوس. بین التنویر وماقبل التنویر ،وكیف برز االهتمام بالعقل 
. والظلم الشر إلى یؤدي اإلنسان في الطبیعیة الحضارة تشویه أن افترض روسو روسو حیث تصرف

وكذلك تتقاطع الدراسة الحالیة مع  ،"المتحضر" للرجل السلبي بالتأثیر افع هلفستیوس فیما یتعلقود
في النتیجة التي توصلت إلیها الباحثة فیما یتعلق بالعلوم والفنون ، و  )  ٢٠٠٥أندریفیا ، (دراسة 

 لیست جتماعیةاال في الحقوق" الفساد" ل الرئیسي السبب أن تبین السیاسیة، كیفیة بناء السلطة
نما انتهاكٌ  الثقافة،  السیاسیة، للسلطة الجائر واستخدام اإلنسان في إیجابیة طبیعیة بین للعالقة وإ

 ولكل ككل المجتمع تنمیة على والفن العلم تقدم وس منیستیوالنتائج اإلیجابیة التي توصل إلیها هلف
  . الخصوص وجه على فرد
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اسات السابقة ،سواء من حیث المعاییر المطروحة للتحلیل الباحثة على اإلفادة من كل الدر  تعملو 
فیما یتعلق بالدراسات التي تناولت الطبیعة البشریة،أومن حیث الفترة الزمنیة وذلك بالنسبة للدراسات 

  .التي تناولت عصر التنویر

هذا وقد وجدت الباحثة مجموعة من الدراسات التي تناولت موضوع الطبیعة البشریة مثل دراسة 
وقام بترجمته للعربیة عادل نجیب بشرى ، والتي استعرض ) ٢٠٠٥(الطبیعة البشریة عند ألفرد أدلر

فیها موضوع الطبیعة البشریة من وجهة نظر نفسیة ،وعرض فیها نمو وتطور الشخصیة من الطفولة 
  . حتى النضج

 هذه تمثل ،مقارن نفسي منظور من البشریة الطبیعة تصور )١٩٩٦(وكذلك دراسة مصطفى عشوي

 الطبیعة فهم عملیة علیها تقوم أن ینبغي التي النظریة األسس توضیح في لإلسهام محاولة الدراسة

  .إسالمي منظور من البشریة

ــیة األحـــادیــث فــي التربیــــة قضــــایـا بعــــض )٢٠٠٦(محمد السید دراسة ــها القدسـ  وتطبیــقات

 المثالیة الفلسفة من كل نظر في اإلنسانیة الطبیعة ومكونات  ماهیةقارنت الدراسة  .المعــاصــرة

 .المعاصرة التربویة تطبیقاتها أهم و  القدسیة األحادیث ضوء في ماهیتهاو  ، البرجماتیة والفلسفة
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  :الثاني الفصل مقدمة

 مرّ  على الفالسفة شغلت التي الموضوعات أهم ،من ومصیره وحیاته ومكوناته بوجوده اإلنسان  
 وكیفیة تربیته والتي  ،فهم اإلنسان في اتالفلسف وتعارض، هاواختالف  الرؤى تطور ومع العصور،

مكن یف؟وك اإلنسان ،ما الفلسفي السؤال تأتي لإلجابة عن  ممارسة أي أن المعروف منته ؟ فتربی یُ
 مسیرة توجه التي ،واألهداف التربویة المبادئ منها تأخذ فلسفیة خلفیة إلى تستند أن من البد تربویة
 إعداد  میةأه على العصور مختلف في النفس وعلماء المربونو  الباحثون أكد ،وقد التربوي العمل
 هي ه الدراسةهذ أهداف من أن وبما ، المجتمع بناء على قادر إنسان ومنتج، وخالق فاعل إنسان

عطي تصورًا  في اإلنسانیة بالطبیعة التعریف الفكر الفلسفي السابق لعصر التنویر الفرنسي ،مما یُ
  . اإلنساني إلى الطبیعة البشریة للكیفیة التي نظر بها العقل

 

 . الیونانیة الفلسفة في البشریة الطبیعة- 1

ما وراء  ،وعالم اإلنسان عالم لفهم بذلته الذي بالجهد تاریخها خالل الیونانیة الفلسفة امتازت 
 الفكر تجدید في منه البد الذي األساس وشكلت األخالق علم مسائل مختلف في والبحث الطبیعة،
 على نظرة إلقاء من له البد الیونانیة الفلسفة في ،فالباحث األشیاء أغوار سبر إلى الجاهد ياإلنسان

 في (Homeres) هومیروس ،ومالحم المیالد قبل الثامن القرن في(Hesiod) هزیود مالحم"
 بالد في ذاته أوجد قد الفكر أن المالحم هذه ،وتؤكد المیالد قبل الثامن القرن من الثاني النصف

 األصیل الخلق من نوعاً  بذلك ،وحقق اإلنساني الفرد بها ینعم كان الحریة،التي بفضل وتألق لیونانا
 في ویتدخل, اآللهة على یتمرد الذي الثائر اإلنسان موقف اإللیاذة تصور "العمیق،إذ واالبتكار
 اآللهة نع بعیداً  عقله تحكیم على ،معتمداً  ومغامراته أعماله في االستقالل محاوالً  شؤونها

 مجابهة على وقدرته اإلنسان بطولة هومیروس یصور بینما) ٤١، ٢٠٠٥، العال عبد()."وتخطیطها
 وبطولة(Agamemnon) أغاممنون شجاعة ،فیصف شخصیات عدة خالل من اآللهة إرادة

 إبراز على تركز الیونانیة الفلسفة فكانت) ١٤٥ - ١٤٤، ٢٠٠٦هومیروس،().(Achilles) أخیلیوس
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 تقریر ،وبالتالي لها العبودیة من نفسه وتحریر اآللهة محاربة في التاریخي ودوره نساناإل مكانة
  .  والوجود الحیاة في مصیره

وقد اتجهت الفلسفة الیونانیة في عصرها األول نحو الطبیعة الخارجیة وبقیت كذلك إلى القرن  
م یكن هناك اهتمام بدراسة ومن هنا جاءت تسمیتها بالفلسفة الطبیعیة ول ،الخامس قبل المیالد

 ،حاملین معهم رؤًى جدیدةً لإلنساناإلنسان إلى أن بدأ السفسطائیون بالظهور في القرن الخامس 
وبالفكر التربوي  ،فأحدثت تحوالت سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة في المجتمع اإلغریقي بشكل خاص

األمر الذي دعا بالباحثة إلى البدء  وذلك بما طرحوه من أفكاٍر جدیدة وجریئةٍ ،الالحق  بشكل عام 
بدراسة الطبیعة البشریة عند أشهر فالسفتهم ،وتحلیل أفكارهم لبیان أثرها في فلسفة التربیة كمقدمة 

  .لدراسة الطبیعة البشریة في عصر التنویر

  السفسطائیین فكر في البشریة الطبیعة1/1

 So) السفسطائیة الحركة نسان هي االتجاه نحو دراسة اإل جسدت التي الفلسفات أولى ولعل 
phism)  (نحو واتجهت المیالد، قبل الخامس القرن من الثاني النصف في الیونان في ظهرت التي 

 الحركة أن شك وال ، فاعلة كقوة اإلنسان وعلى الفردیة الذات على ،وأكدت النظریة ال العملیة الحیاة
 نظرة فجعلتها الخارج إلى تتجه كانت التي القدیمة الفلسفیة النظرة مجرى غیرت التي هي السفسطائیة

 عاد التوافق وهذا) ٤٥، ١٩٦٥ ، دیورانت(كلها األشیاء مقیاس فجعلته باإلنسان ،وربطتها داخلیة
 أكده قد كان ما جدید من لتؤكد الفلسفیة النظرة عادت ،حیث عشر الثامن القرن في جلیاً  لیظهر

،من السفسطائیون  وسید نفسه سید هو اإلنسان بأن آمنت ،حیث المطلقة وقدرته ناإلنسا قیمة سابقًا
 السفسطائیون فعل كذلك ومجدته لإلنسان، المعاییر أرجعت نزعة هي النهضة عصر العالم،فنزعة

 ما وهذا"كلها، األشیاء مقیاس باعتباره نفسه اإلنسان إلى الخارجیة الطبیعة من البحث نقلوا عندما
 التطویر إلى تهدف كانت ،حیث الیونان عند التنویر نزعة السفسطائیة اعتبار إلى بالمفكرین حدا

فالسفسطائیة حركة إنسانیة خالصة تهتم  ) ١٥٣، ١٩٧٥، لیاسینا" .(الّحر الفكر رائدة لتصبح
نما بوصفه إرادة فّعالة تسعى إلى تأكید ذاتها  بدراسة اإلنسان لیس بوصفه عقًال مجردًا جامدًا وإ
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ثبات نجاحها في  كافة المجاالت ،فقدم السفسطائیون لمعاصریهم برنامجًا تربویًا مؤلفًا من الدراسات وإ
  .واألبحاث التي تسهم في بناء الشخصیة اإلنسانیة الواعیة والمثقفة

 أهمیة على أكدوا الذین السفسطائیین أشهر ،من (485-411)(Protagoras) بروتاغوراس ویعد
 ،١٩٩٦، عباس)(جمیعها األشیاء مقیاس اإلنسان(الشهیر ئهمبد خالل من المطلقة وقدرته اإلنسان

 ،ویحمله اإللهیة القیود من اإلنسان یحرر أن شأنه من والذي)  ٢٢، ١٩٨٥محمد علي ،(أو) ٨١
 اآللهة عن بعیداً  البشري الوجود عبء حمل إلى ،ویدفعه تصرفاته كامل عن كاملةً  مسؤولیةً 

رادتها،فلو أنه أمن بأن اإلنسان مجبر على قول وفعل أشیاء بعینها لكان رأى عدم إمكانیة تغییر  وإ
أفعاله وشخصیته بواسطة التعلیم فقد رأى أن األعمال التربویة التي تقوم بها األسرة والمدرسة والدولة 

  .على أنها تدعیم لقوة اإلنسان وطبیعته المتفردة بالعقل واإلرادة الحرة

یعة البشریة والتي نقلها لنا أفالطون في المحاورة وقد لخصت محاورة بروتاغوراس نظرته للطب 
،والذي أكد أن اإلنسان هو الذي یبدع القیم االجتماعیة واألخالقیة ویسعى إلى بروتاغوراس   المسماة

العدالة إلى البشر من أجل " زیوس" امتالكها ألنه علم أن الحیاة بدون قیم مستحیلة ،فأرسل اإلله 
 ،فضیلة والعدالةفبالممارسة نمتلك ال"أمر بنفي كل من الیمتلك هذه القیم استمرار الحیاة البشریة،ف

وكان الجمیع شركاء في هذه القیم ) ١٢٢، ١٩٩٨مطر ،" (وهذه لیست ولیدة الصدفة أو األلهة
 ،بل تتشكل بالعمل الجاد والمثابرةولدیهم القدرة على تلبیة حاجاتهم والطبیعة البشریة لیست فطریًة 

د على شرف المولد ،مثل ما قال أفالطون في محاورة الجمهوریة بأن كل إنسان له وذلك الیعتم
والتي كانت البدایة لنشوء الطبقات ) ١٠٩، بدونالجمهوریة ،/أفالطون.(نذ والدتهمعدنه الخاص م

  .االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة ،التي أنشئت الفوارق بین البشر وأدت إلى الظلم واالستبداد

م بروتاغوراس  تفسیرًا ألصل الحضارة التي جاءت لتلبیة متطلبات الطبیعة البشریة  ،معتبرًا أن ثم قد 
الطبیعة البشریة خالل تطورها مرت بمرحلتین هي الطبیعة األولى الفطریة التي تعمل على تلبیة 

) ١٢٤، ١٩٩٨مطر ،(حاجات غریزیة ،والثانیة الحالة االجتماعیة التي تقوم على األخالق والفضیلة
 هذا وهو الذي یؤسس حیاته بإرادته وقدرته،وفي،فاعتبر بروتاغوراس اإلنسان مقیاس األشیاء كلها 
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 لبناء علیها استندت التي المبادئ في النهضة عصر وفلسفة السفسطائیین فلسفة بین كبیر تقارب
  .اإلنسان

شریة مع سابقه بآرائه حول الطبیعة الب )م.ق ٣٧٥  - ٤٨٠() Gorgias (ویتشابه جورجیاس
علم الشباب  علن في محاورته أنه ال یُ بروتاغورس على الرغم من اختالفه معه ببرنامجه التربوي ،فهو یُ

علم فن الخطابة واإلقناع فحسب معتب نما یُ  ،رًا أن الفن هو مصدر الخیر للبشرالفضیلة السیاسیة ،وإ
فهو یحترم ) Plato, w h ,452-456(.وهو الذي یمنحهم القوة للتحكم باآلخرین ،ویشعرهم بالحریة 

ومنقلبًا على الدراسات الطبیعیة السابقة التي اهتمت بالموجودات مهملًة  ،اإلنسان معتبرًا أنه سید نفسه
 .اإلنسان بطبیعته وفطرته 

   آراء بروتاغوارس في مؤلفه  -الذي عاش في أواخر القرن الخامس -  Antiphonأنطفیون  وأید
on truth "عبر عن المصالح  وفیه یرى أن قانون الطبیعة ینبع من النفس اإلنسانیة" قیقةحول الح ویُ

الذاتیة ،وذهب إلى أن المساواة الطبیعیة بین أفراد الجنس البشري تعود إلى الصفات اإلنسانیة 
فهو بذلك یرى أن اإلنسان هو مصدر القانون وكذلك فإن طبیعة اإلنسان تفرض .المشتركة بینهم 

مراد (وتحقق العدالة اإلنسانیة، فتصبح القوانین تحصیل حاصل ألن الطبائع اإلنسانیة متشابهالمساواة 
،٢٩٨-  ٢٩٧، ١٩٩٩ .(  

بمبدأ االكتفاء الذاتي معتبرًا استقالله واعتماده على نفسه أكبر ) Hippias(ثم جاء هیباس اإلیلي
اس ذلك عندما صعد مرة إلى تأكید على عظمة الشخصیة اإلنسانیة بطبیعتها ومكوناتها ،وحقق هیب

األلعاب األولمبیة مرتدیًا من صنع یده ومتسلحًا بمسرحیاته وقصائده،وكان أعظم الناس بالهندسة 
  )Plato,W  h, 53(والحساب والموسیقى والفلك

فالتصورات التي طرحها السفسطائیون تُمجد اإلنسان وتُعلي من شأنه ،فهم یعتبرون أن اإلنسان  
االجتماعیة ومن الطبیعي أن تتعارض تصوراتهم مع التطورات التي كانت سائدة مقیاس األنظمة 

،فطالبت بتوفیر الحریة للذات الفردیة وقتها ،والتي تمنح القواعد األخالقیة العامة األهمیة القصوى 
من أجل إصالح الحیاة البشریة والقضاء على الظلم والجور ،فمع الفردیة تبرز العقالنیة ومع 
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یة تتحقق الحریة الشخصیة واالستقالل في الفكر فقد نادت السفسطائیة بأن حیاة اإلنسان ملك العقالن
خاص به یفعل بها ما یشاء ،كما أن أفكاره ومعتقداته ورغباته كلها أیضًا ملك خاص له وبإمكانه أن 

ضارة ال یعترف  بأي معیار آخر أو أیة سلطٍة أخرى سوى ذاته،فهم یردون القانون والدین والح
،رافضین اإلیمان باآللهة الشعبیة القدیمة ومعلنین إیمانهم  بجملتها إلى ابتكارات الذات اإلنسانیة

كالسكن (الكامل بالعقل البشري ،فأخترع اإلنسان كافة الوسائل الضروریة من أجل حفظ وجوده 
مكن اإلنسانیة والمأكل والملبس ،والزراعة ،واللغة  والنظام االجتماعي ،  فالحضارة والسعادة  بلوغها یُ

في مستقبل اإلنسان ولیست في الماضي السحیق قبل قیام المجتمع البشري ،على نحو ماسوف یقول 
أفالطون فیما بعد وروسو في عصرنا وذلك ما قدمه بروتاغوراس من تفسیر للطبیعة البشریة في 

   .تكوینها

یته أكد السفسطائیون أن الطبیعة ومن خالل هذه النظرة التي تعلي من شأن اإلنسان وتمجد حر  
اإلنسانیة خیرة بمجملها  وكل ذلك یعود إلى اإلرادة الحرة لإلنسان ،والطبیعة البشریة یتنازعها 

كالثروة  الخارجیةعنصري الخیر والشر وهي تختار الخیر عن رضا واقتناع ذاتي به معتبرین األشیاء 
معتبرین أننا نحن الذین نجعلها تنتمي "شریرة رة والال خی"واألطفال والمناصب عبارة عن أمور محایدة 

إلى هذا الطرف أو ذاك نتیجة استعمالنا لها ،فهم یعظمون الصالبة اإلنسانیة وقدرة اإلنسان على 
فأنكر برتاغوراس  وجود الصدق .مقاومة كل أشكال اإلغواء وقیامه باالختیار السلیم للفضیلة دائماً 

والعدل والخیر كلها تقوم على إرادة اإلنسان الحرة والواعیة فكانوا أول الموضوعي الخارجي ،فالحقیقة 
ال "وعبر السفسطائیین عن ذلك بالقاعدة التي وردت  عند ولتر ستیس  " بحق  الفاعل " من أعترف

فرض الخیر بقوانین وقواعد، ألنني ككائن عاقل لي الحق الكامل في استخدام عقلي والحكم على  یُ
  ) ١٠٩، ١٩٨٤ستیس ،"(األمور بنفسي

نجد كذلك نفس التأكید على خیریة الطبیعة البشریة عند هیباس الذي آمن بأن الطبیعة اإلنسانیة 
تحمل في داخلها بذورًا خیرةً وأخرى شریرةٌ  على حٍد سواء ،والذي یجعل اإلنسان یختار الخیر ویبتعد 

 )٣٢٠ - ١٩٩٩،٣١٩مراد ، "   (هي اإلرادة الحرة  عن الّشر
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ا یعول أنطفیون على إرادة اإلنسان الحرة الخیرة ،مؤكدًا دور التربیة في دفع اإلنسان إلى الخیر مك 
فمن حسنت تربیته استطاع الصمود أمام مخاطر الحیاة وأتخذ خیارات صائبة وخیرة على الدوام "

نفق فیه والعكس صحیح فمهمة التربیة تعلیم الوفاق الباطني وهذا في رأي أنطفیون ما ینبغي أن ی
  )٣٢٠، ١٩٩٩مراد ،(اإلنسان الشطر األعظم من عمره

  .ویمكن تلخیص أهم ما جاء في فكر السفسطائیین من تمجید للطبیعة اإلنسانیة 

  دعوة السفسطائیین للعودة إلى الطبیعة اإلنسانیة واتخاذها دستورًا موجهًا لنا في حیاتنا ،فالذي
صون بال شك حریته الشخصیة وحقوقه یتمسك بطبیعته الحرة وما تتطلبه من أمور ی

الطبیعیة من اعتداء كل أنواع القهر واإلجبار الخارجیة وكانت دعوة السفسطائیین هذه 
للعودة إلى الطبیعة الفطریة لإلنسان بما تحمله من نوازع ومیول وأهواء ولم یقصدوا الطبیعة 

 .الكونیة
 للوصول –اصة إلغاء الرق نادوا بإسقاط كل أشكال التفاوت االجتماعي والسیاسي خ

باإلنسانیة إلى أخوة عالمیة جامعٍة یسودها السالم والتعاون فكل إنسان له قیمته ،وكل اجتهاد 
 .وجهد له وزنه ،والطبیعة قد خلقت الجمیع أحرارًا متساویین

  القول بالمسؤولیة اإلنسانیة  الكاملة عن األفعال التي یقوم بها انطالقًا من طبیعته الباطنیة
 .ولیس بتأثیر أي ضغط خارجي فالفعل الحر  هو الفعل العقالني 

 آمن السفسطائیون بقدرة اإلنسان على تعدیل بناء شخصیته في أي وقت یشاء ذلك. 
وأخیرا بعد كل هذه اإلشكالیات التي أثارها السفسطائیون لم یعد ممكنًا للفكر الیوناني بعدهم 

ًال اإلنسان ،فقد خلق هؤالء نظرة التوسط في أن یتجاهله ویعود إلى دراسة الطبیعة مهم
مناصرة الفردیة اإلنسانیة ،ومحاولة التوفیق بینها وبین الشمولیة الطبیعیة،فكان البد من اتخاذ 

 .السفسطائیة مدخًال لدراسة الطبیعة البشریة في عصر التنویر

 شهوة اإلنسانیة ةالطبیع أن إلى ذهبوا الذین السفسطائیین بعض على فرد وبعدها جاء سقراط 
 بتغیر متغیرة القوانین هذه وأن الطبیعة، لقهر المشرعون وضعها قوانین عن عبارة التربیة وهوى،وأن

لفلسفة من الوجود غیرت موضوع ا ألنهاحركة التنویر األولى ، ةفكانت السفسطائی ،والظروف العرف
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إلى التربیة ،فاإلنسان في نرهم  الطبیعي إلى الوجود اإلنساني ،فركزت على الذات العارفة وتوجهت
وجه هذه المیول ،لذلك ركزوا على التعلیم المنظم ،وأهمیته في  كتلة من الغرائز والمیول ،والتعلیم هو یُ

فكان البد من االنتقال من دراسة الطبیعة البشریة عند السفسطائیین إلى دراسة تطور  تطویر الفكر،
والذین انتقدوهم على الرغم من  - ط وتلمیذه أفالطون أي سقرا-هذا المفهوم عند المعاصرین لهم

  . اتفاقهم في بعض الجوانب وهذا ما ستعرضه الباحثة في الفقرات التالیة

 :(470 -389)(Socrate) سقراط فكر في البشریة الطبیعة1/2

 فلسفةال في الفكریة الثورة بدأت ،حیث الیونانیة الفلسفة في الفكریة الثورة صاحب سقراط یعد      
 نفسه باإلنسان االهتمام إلى الطبیعة من الفلسفیة الدراسات محور ،وانتقل منه تنطلق الیونانیة
ت األرض إلى السماء من الفلسفة وُأنزلت ، الفلسفي للتفكیر محوراً  باعتباره  دراسة من مجراها ،وغیرَ
 وأكد الذات معرفة هي سفةالفل مهمة فأصبحت ، البشریة بالذات االهتمام إلى للكون الطبیعي الوجود
 على اإلنسان قدرة خالل من بنفسك نفسك اعرف اإلنسان أیها"الشهیرة عبارته في ذلك على  سقراط

 )  ٥٣بدون، ، كرم. " ( الوجود وبقیة اآلخر بفهم نفسه فهم

 من نسانلإل والبد"  الحقیقة معرفةیتمكن من ل اإلنسان معرفة أهمیة على لیؤكد یعود سقراط فهاهو
         )٧٦، ١٩٨٢ كریسون،"(نفسه داخل في التي الحقیقة بنفسه یكتشف حتى الذات إلى یعود أن
 على رد بمثابة نظرته ،وكانت السفسطائیین بفلسفة البشریة للطبیعة سقراط نظرة تأثرت وقد هذا

 الناس ینب ومشترك عام ماهو كل عن البحث على أكد قد أنه ،إال بهم تأثره من الرغم ،وعلى أفكارهم
 والمشترك، العام مهملین النسبي على یركزون السفسطائیین أن نجد ،بینما الكلي العلم إلى للوصول

 ،وهاهو الطبیعي العالم من بالدراسة أجدر یعتبره ،فهو اإلنسان أهمیة لتبرز سقراط فلسفة فجاءت"
 ،إني السبب تسمع ماعند تعذرني أن آمل ،إني یاصدیقي حقاً ": بقوله ) فیدون محاوره( في یجیب
 النفس بخلود إیمانه ،لتبریر الحجج من الكثیر ألصدقائه ،مقدماً  للحقیقة محب رجل

 )١٠٢ ، ١٩٩٤،*أفالطون(.
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 یستطیع ،حتى نفسه یعي أن إلى بحاجة ،فاإلنسان والخیر المعرفة بین سقراط یربط أخرى ناحیة ومن
 السمو من اإلنسان یتمكن المعرفة ضلوالّشر،وبف الخیر عناصر من ذاته داخل في ما استخراج

 عبر الروح تنقیة" هي المعرفة فغایة ، فیه الكامنة واالنفعاالت لألهواء الخضوع مستوى فوق بنفسه
 ارتكاب إلى الفرد یدفع الذي السبب أن یرى فسقراط) ١٨٨، ١٩٨٢، رسل" .( االنفعاالت تطهیر

 من له البد الخیر إلى اإلنسان یصل ،ولكي النفس داخل مازال الذي الجهل هو الشر أو المعصیة
ذا.المعرفة اكتساب  خیر هو ما وفق إال یتصرف أن یستطیع ال المعرفة هذه على اإلنسان حصل وإ

 .وحق

 ربط على سقراط بالحیاة،فحرص صلتها تقطع لم أنها إال الفلسفة محور انتقال من الرغم وعلى 
 لتطهیر وسیلة المعرفة ،فعدّ  والسعادة والحریة إلرادةوا اإلنساني السلوك بمشكالت العقلیة المعرفة
 فعل ،ملتزماً  إلرادته مالكاً  لنفسه سیداً  اإلنسان ویصیر"، للتحرر طریقاً  فتصبح اإلنسانیة الطبیعة
 إذاً  تقوم الحریة هذه ،ومثل المعرفة عبر تمر التي الحریة ألنها الخیر هي ،فاإلرادة ضرورة الخیر
 "مطلقاً  سیداً  یهیمن والخیر تطهر ،فالمعرفة الخیر والتزام المعرفة: متالزمین أساسین على

 اإلنسان، مشكالت حل في المعرفة دور یبرز أن دائماً  یحاول ،فسقراط)٦٦-  ٦٠، ١٩٩٣زیناتي،.(
 .الفلسفة غایة یعدها التي السعادة وبلوغ

 ألن الوقت ذاته في التربیة مفهوم وفى الفلسفة مفهوم في وفي تربیة الطبیعة اإلنسانیة جدد سقراط 
 أن یرى سقراط كان فقد ، واحدا أمرا یكونا لم إن االتصال تمام متصالن نظره في والتربیة الفلسفة

 خیره ابتغاء االجتماعیة، وأحواله تقالیده أخالقه جهة من اإلنسان في البحث "هو موضوع الفلسفة
 ١٩٨٧التومي الشیباني ،"(والعقائد البالیة السائد العرف بإتباع الحقة ال طبیعته بمعرفة وسعادته

 العقائد اإلنسانیة، إلى الحضارة فجر منذ یرتد كان اإلنساني السلوك على الخلقي فالحكم) . ٥١،
لى األعراف الدینیة  على الخلقیة فكان رد األحكام الذات، خارج تقوم سلطة إلى االجتماعیة أي وإ
ومكان هو التغییر الذي أحدثه سقراط في  زمان كل في تصدق عامة مبادئ إلى اإلنسانیة األفعال

  .األفعال وشریتها خیریة به تقاس ثابت مقیاس إیجاد على حرص من أول الفكر التربوي ، وكان
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 والخیر الحق على وطبعها اإلنسانیة النفس صیاغة هي سقراط نظر في الفلسفة غایة وكانت
 التربیة، هي غایتها تحقیق في الفلسفة علیها تعتمد التي والوسیلة أفضل، مجتمع  وتحقیق والجمال،

 طلبها نحو توجهه التي الخیرة،وباألخالق بماهیته اإلنسان تعریف أي

 (427-348)( Plato) أفالطون فكر في البشریة الطبیعة1/3

 عن البحث هي اإلنسان غایة أن ،وأكد وجوده ودراسة باإلنسان فأهتم بسقراط أفالطون تأثر      
 العلیا الفضائل عن الحدیث على ،وركز له األقصى والخیر السعادة تحقق التي الصالحة ةالحیا

ن والحق الخیر أفالطون بحسب وهي الثالث،  أعالها، الخیر أن ،ورأى ببعضها عالقتها والجمال،وبیّ
 جوهرین من مكون البشریة،فاإلنسان الطبیعة بثنائیة أفالطون اعترف كیف نجد محاورات عدة وفي

 عالم من النفس وألن البدن وهو الحس لعالم واألخر النفس وهي المثل عالم إلى ینتسب حداهماأ
 .الموت بعد وتبقى وجودها في الجسد وتسبق وباقیة وأزلیة إلهیة فهي المثل

 حقیقة تشكل التي الثالثة القوى"و الجمهوریة، محاورة في بالكهف اإلنساني الجسد شبه حیث 
 خبیثٌ  اآلخر الغضبیة،والجواد القوة هو وكریم طیب جوادین،أحدهما ذات عربة یقود بسائق اإلنسان

 .فایدروس محاورة في ،وذلك العربة هو والبدن العاقلة القوة هو والسائق الشهوانیة القوة هو
(Mcinery,1963,345)  بل ، فقط اإلنسان مكونات على لیس هذه بتشبیهاته أفالطون فیؤكد 

المكونات ،ومن ثم تتحدد الطبیعة اإلنسانیة بصورٍة نهائیة  هذه وطبیعة هرجو  اختالف على أیضاً 
بالوراثة وهي جامدة ثابتٌة منذ المیالد والروح خالدةٌ وهذا ما یختلف فیه مع السفسطائیین الذین أكدوا 

 :وأهم ما جاء في فلسفته.أن اإلنسان یصنع حیاته بجهوده وال یمتلكها بالوراثة 

 یعید أخالقي قانون وضع ضرورة،مع  المجتمع  وشؤون باإلنسان ةمتصل الفلسفة جعل 
  .وتماسكه قوته للمجتمع

 الجماعة مصلحة مع الفرد مصلحة فیه تتعارض ال األخالقیة للحیاة جدید أساس وضع  
 المعرفة هو الفضیلة أساس.  
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 خیر،ال معرفة إلى والوصول د والمجتمعالفر  إصالح هو التربیة من األساسي الفلسفي الهدف 
 .والجمال والخیر الحق على اإلنسانیة النفس وطبع المعرفة هذه تنمیة طریق وذلك عن

 هبطت ،وما بطبعة شریر اإلنسان أفالطون ،یعد أفالطون فلسفة في والشر الخیر لجانب بالنسبة 
 ،الخطیئة هذه عن تكفیر إال الحیاة في وجودها ،وما الخطیئة اقترافها من إال المثل عالم من نفس
 سجن الجسد سجن من الخالص إلى النفس سبیل ألنه العقل شأن من أفالطون أعلى" ثم ومن

 الشر ،أما اهللا سوى مصدر له لیس ،فالخیر كثیر فیه والشر قلیل البشر حیاة في والخیر ، الظلمات
 ) ٧٨، ١٩٧٩، بدوي( )"غیره مصدر عن له فلیبحث

 من مستمداً  كان إذا إال وجود له یكون أو خیراً  یصیب أن یسعه ،وال للكون مصغرة صورة اإلنسان
 علیه، یطلق الذي االسم من حظه ویكون غایة، عقلي نشاط لكل أن وذلك ووجوده، العالم خیر

ن والرفاهیة الخیر یحقق الذي بالضرورة هو الحاكم" الحاكم منصب مثاالً  ذلك على ویضرب  لشعبة،وإ
 عنه نزعنا عادالً  یكن لم إذا أي) ٤٩، ٢٠٠٤، مانيالی()."الحاكم صفة عنه سلبنا التوفیق أخطأ
   .حاكماً   یظل ،وال الحكمة صفة

 ،الذي اإلنساني للمصیر دراسته خالل ،من األخرویة والحیاة هذه حیاتنا بین أفالطون ربط كما  
 )١٩٣، ٢٠٠٥العال، عبد() وغایة وقیمة هدف ذاته اإلنسان حیاة ،وجعل والعقاب الثواب یشمل

 اإلنسانیة، النفس عناصر من عنصر تحریر خالل ،من أفالطون فلسفة في اإلنسانیة لحریةا وتجلت 
 في المادي الجزء تعد التي الشهوانیة النفس وهي أال ، اإلله إلرادة مطلقة بصورة خاضع غیر وجعله

 على دائماً  عقله یسیطر ال اإلنسان فكذلك تاماً  خضوعاً  خاضعة غیر المادة أن وباعتبار اإلنسان،
 ، دائماً  الشهوة نداء تلبیة على مجبراً   یكون وال ، عقله وحي بإتباع حراً  اإلنسان یكون وهنا شهواته،

 المطلقة والمعرفة الفضیلة أما. شهواته حكم أو عقله حكم عن النظر بغض مناسباً  یراه ما یختار بل
   ،١٩٩٤أفالطون،"(داعالص الجدل طریق عن فقط الفالسفة إلیه ویرتقي, المثل عالم في موجودة

٣٢٥(  
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 اإلرادة حریة أن حیث, وحریةً  وثباتاً  قوةً  أكثر لیكون أسمى مرتبة الفیلسوف أفالطون  أعطى فقد  
 الخیرة الحیاة إلى تقوده باطنیة بحریه لیتمتع، اإلنسان في العلیا الذات سیطرة في تتمثل اإلنسانیة
،و كذلك تحصیل المعرفة عند أفالطون یتفق مع معًا  واللذة العقل من لمزیج المتضمنة الفاضلة

نظرته للطبیعة البشریة حیث أنه ال یمكن تحصیل المعرفة الصحیحة عن طریق الحواس الجسمیة  
فالجسم غیر كامل وتحكمه الشهوات والمعرفة الصحیحة یُحصلها الذین تمكنهم عقولهم من تجاوز 

 .حدود الخبرة الحسیة

ویر بالفكر التربوي ألفالطون إلى حد ظهر بشكل واضح في كتاباتهم وقد تأثر فالسفة عصر التن 
 أحسن هي الجمهوریة إن" :القول حد إلى "إمیل" كتابه في "روسو جاك جان" ذهب وأقوالهم ،ولقد

 Rousseau,1999,86)    (السیاسة في كتاب البتة لیس التربیة،وأنه عالج كتاب

  :Arsto (384-322) أرسطوفي فكر  البشریة الطبیعة1/4

 لنظریة رفضه في ،تجلت واقعیة زاویة من البشریة الطبیعة أرسطو یتناول أفالطون خالف على 
 االجتماعي بواقعه اإلنسان ربط ،حیث به تأثره من الرغم ،على أفالطون بها قال التي العلیا المثل
 طبیعة وذ ،فهو وروح جسم من مركب اإلنسان" أن أوضح عنه،كما االنفصال یمكنه ال الذي

 في الكائنات بقیة مع یشترك فهو ذلك ،ومع اآللهة من ،وأدنى الحیوانات من أسمى ألنه وسطى،
الخصائص حیث لدیه طبیعة نباتیة تنمو وتتوالد وتموت وطبیعة حیوانیة تظهر برغباته وغرائزه  بعض

 العال، عبد()."التأمل وملكة العقل ملكة بامتالكه یتمیز أنه ،إال وانطباعاته الحسیة وحركاته النشطة
١٩٤ ،  ٢٠٠٥  (  

 لمكونات مشیراً  العالم، في صورته تحصل جزئیاً  مأ كان كلیاً يء ش كل أن أرسطو وضح وقد  
 )"الصورة هذه مادة هو ،والبدن صورته هي نفٌس  اإلنسان أن ومعتبراً  اإلنسانیة، الطبیعة

  ) ٤٩- ٤٨، ١٩٧٨بدوي،(

 القوى باستثناء- والمحركة والغائیة النزوعیة كالقوة اإلنسان عند الموجودة النفس قوى أن یرى وهو  
 في ،ولیس الحیوانات عند موجودة والحركة اإلحساس فقوة األخرى، الكائنات جمیع في توجد -العقلیة
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 العقل قوة بوجود كان وتمیزه اإلنسان تفرد ولكن) 64، بدون أرسطو،( الغاذیة القوة إال النبات
  .وأفالطون سقراط بین اإلنسانیة النفس تقسیم في التشابه نالحظ والتفكیر،وهنا

 وخیرات للجسد ،خیرات الخیرات" من جانبان ،وهناك عام نحو على خیرٌ  اإلنسان أن أرسطو ویرى 
 آخر ،وجانب بها زود التي الفطرة بحسب للخیر جانب ،أي"داخلیة وخیرات خارجیة خیرات للنفس،أو

 أن أرسطو یقرّ  أخرى ناحیة ،ومن السلیمة التربیة لها توفرت لو افیم وقدراته باستعداداته یتصل
 الذي األمثل المجتمع هو نظره في ،والدولة الجماعة مع العیش نحو یمیل بالطبع مدني اإلنسان"

 )٢٦-  ٢٥، ٢٠٠١، قرني( ) " الجماعات كل یستوعب

 من لیتمكن اإلنسان بها تفرد التيالعقلیة، القوة تنمیة على تركز أن یجب اإلنسان تربیة فإن وبالتالي 
ة الجوانب ترقیة  الجماعة مع الجسد،فیتعایش وهو أال له الثاني بالمكون للعنایة الخیر ،ولیوظف الخیرّ

 فكرة الجماعة،فكانت هذه خدمة في السلیمة التربیة تنمیها التي الخیرة واستعداداته قدراته ویوظف
 الشر هزیمة إلى للوصول اإلنسان مجهود إال هي ما والتربیة، للتربیة األساسي المصدر تُمثل الثنائیة
  ) ١٤٧ ، ١٩٨٨، مرسي() " العقل وكمال

 وتدریبه العقل تنمیة على العمل"هي اإلنسانیة الطبیعة تربیة من األهداف" أن أرسطو عن ورد وكذلك
،والعنایة عقالً  یكون أن له یكفل بما  ,Owen). "الصحة على ،والحرص الجسم بتربیة منطقیًا

1965,4)   

 أفالطون یحاول كما فعل ،فهو اإلنسانیة للطبیعة مفهومه مع یتماشى أرسطو عند التربوي فالهدف 
 أي أن ،ورأى الحكومة سیاسة من جزءاً  التربیة جعل وقد والمجتمع اإلنسانیة الطبیعة بین یربط أن

 ذلك ،لیتماشى حداثتهم منذ األفراد تدریب تكمل تربیة تصاحبه أن البد اجتماعي أو سیاسي إصالح
 فإن ،وبالتالي للمواطنین الرخاء أسباب توفیر هو الدولة واجب ،ألن للدولة الحكومي النظام مع

   . مسؤولیاتها ضمن تكون أن یجب التربیة

 هي الیونانیة الثقافة ،أن الیونانیة الفلسفة في للباحث یتبین ، السابق العرض خالل ومن وهكذا      
 والتنظیم والفكر الفن في العالمیة أساس لذلك ،وهي والوضوح العقل ،وثقافة الحقة اإلنسانیة دایةب
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 تتجسد ،التي الكاملة اإلنسانیة یمثل ،الذي العقل اإلنسان مثال فهو الیوناني اإلنسان" ،أما السیاسي
  )١٦٨- ١٦٧، ١٩٩١، قرني()."الحریة قیمة فیه

 في ،وأسهمت الغربیة والحضارة األوربیة النهضة عصر أساس شكلت الیونانیة الفلسفة أن حیث 
 الطبیعة ،یحترم واقعي اجتماعي نظام صیاغة في أخفقت العالمي،ولكنها الفلسفي الفكر تطور

 الرق نظام أن ذلك ،وسبب بها یفكرون كانوا التي األمور أبعد من كان اإلنسان وتحریر اإلنسانیة
 اإلنسانیة للطبیعة الیونانیة المثالیة فنظرة  .الیوناني المجتمع اداقتص من أساسیاً  جزءاً  یشكل كان

 التكوین، مركب بالطبع خیر أنه على لإلنسان رؤیتها حیث من اختلفت  وأفالطون بأرسطو ممثلة
 تقسیمهم بحسب محدودة كانت  الحریة هذه أن إال الفردیة حریته یمتلك اجتماعي مخلوق وهو

 التي الطبقة تلیهم المدافعین الحراس طبقة ثم أوالً  واألشراف النبالء بطبقة ممثلة طبقات إلى المجتمع
 طبقة فهي األولى الطبقات لخدمة التحتیة البنیة في وتعمل الیدویة األعمال وتمارس حریتها التملك
 العبید

كرم إنسان كل ،فلیس اإلنسانیة للطبیعة النظرة في المفارقات آنت هنا ومن    ولكنه ،إنسانیته بحكم مُ
كرم  أن للعبد الیمكن حیث البیئة تلك من ألقاب من ،ومایرثه وسطها في یعیش التي بیئته بحكم مُ
 .العبید مستوى إلى ینحدروا أن للنبالء الیمكن األشراف،كما طبقة إلى یرتقي

 اً قائم كان المجتمع في الفعل مستوى وعلى التنویر مستوى على اإلنسانیة الطبیعة مع التعاطي وهذا 
حٍد،ثم وبعد  أقصى إلى ومذهبه فلسفته في آثرت التي االجتماعیة وتركیبته نفسه المفكر طبیعة من

ذلك عادت النظرة إلى اإلنسان نظرة دونیًة في العصور الوسطى لتعود في عصر النهضة وتعلي من 
  .شأنه من جدید عندما ظهرت النزعة اإلنسانیة 
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 :طىالوس العصور في البشریة الطبیعة-٢

 والعبد السادة بین الطبقي االنقسام عزز الذي اإلقطاعي بالمجتمع الوسطیة الفلسفة ارتبطت       
 تنزل ،والتي والتدمیر الفتك وسائل استخدام عن نجمت التي الفادحة الخسائر وتوالت الفقر ،فعم

 أصبح"،و وینتجون یعملون ما بقدر أهمیتهم تقاس إذ فقط، المقهورین العبید على وویالتها مصائبها
 وأخرى اقتصادیة تبعیة إلى العبد تبعیة ،وانقسمت مالكه بأمر ویشترى یباع المجتمع هذا في اإلنسان
 ظالمة وأعراف وعادات نقص من العصور تلك اعترى لما واستغالل ازدراء موضع ،وظل شخصیة
 ) ٤٣٦، ١٩٩٨، زیعور" (  جائرة وقوانین

 علیها، دینیة صبغة أضفى ،مما الكنیسة بسلطة أوربا في یةالوسط الفلسفة ارتبطت كما      
 واإلرادة اإلله ووجود الكلیات مثل مسائل عدة وعالجت,والوجود باإلنسان الدین عالقة فجسدت

 بین التوفیق عملیة على مهمتها ،وقَصرت اإلنسان بوجود تتعلق التي األمور من والحریة،وغیرها
 طرق عن البحث في هدفها ویتجلى الدین عن للدفاع كأداة لسفةالف مهمة ،واقتصرت والنقل العقل
 الروح دراسة على الكنیسة وركزت"لالهوت، تابعاً  الفلسفة جعلت ،إذ الخطیئة من اإلنسان إلنقاذ

 منها الروحي لتحرره ،والسعي فهمها إلى اإلنسان یتوصل أن من خوفاً  لتعالیمها مؤید بشكل اإلنسانیة
            )٤٠، ١٩٤٦ كوبالند،(.واللغة والفكر الضمائر على الرقیب دور ،فأخذت تعالیمها ومن
 اإلله، صنع إلى الكبرى التاریخیة األحداث مجرى یعزون والفالسفة المسیحیون الكالم علماء وراح
 وفي عام بشكل الوسطى العصور في العام التاریخ اكتسب بفضلهم الذین الفالسفة أشهر ومن

 ،وسأعرض األكویني وتوما أوغسطین القدیسان هم الفلسفیة دعامته خاص، بشكل المسیحیة الفلسفة
  . لإلنسان منهما كل نظرة یلي فیما
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 المسیحیة الفلسفة في البشریة الطبیعة 2/1

  م(354 -430) (Augustin)أوغسطین في فكر البشریة الطبیعة 2/1/1

 حقیقة وبحث باإلنسان، هتمواا الذین الوسطى العصور في المسیحیین الفالسفة أبرز من
 بوصفها والسعادة، كاإلرادة مسائل من بها یرتبط وما اإلنسانیة النفس طبیعة عالجحیث مصیره،
 إتباعه اإلنسان على یجب أساسیاً  طریقاً  تشكل الفلسفة أن اإلنسان،ورأى ینشدها التي والغایة الهدف

 لإلنسان الضروریة الحقائق اكتشاف على هاوحد الفلسفة قدرة نفى فقد ذلك السعادة،مع على للحصول
بعاد والفضائل الحقیقة إلى االهتداء إلى بطبیعته قاصر العقل أن یرى ألنه  عن اإلنسان ،وإ

 ،وذلك الحكمة مرتبة إلى باإلنسان االرتقاء على القادر هو المسیحي الدین أن یؤكد حیث"الشر،
  )٢٦ ، ١٩٥٧، كرم"( بالعقل باالستعانة

ن   ،حیث للتعقل وسیلة اإلیمان یعد أنه إال اإلیمان بعد ثانیة مرتبة في العقل یضع وغسطینأ كان وإ
 وهو الداخلي اإلنسان في مستقر أنه قیل الذي األول المعلم إلى ونرجع األشیاء نعقل نحن"یقول

 بها، والعمل المسیحیة الدینیة التعالیم بتمثل عادة یكون وهذا)  ٩١، ١٩٨١أوغسطین،".(المسیح
 .الكمال إلى واالرتقاء الحقیقة إلى للوصول بالعقل تستعین والتي

 اإلنسان فیعد ناطقة، نفس كل إلیها ترجع التي الخالدة والحكمة الدائمة اهللا قوة هي المسیحیة یعدّ و 
إن النفس والجسم ال یؤلفان شخصین بل إنسانًا واحدًا النفس :"یقول أوغسطین وروح، جسد من مكون

باطن ،والجسم هو اإلنسان الظاهر ،وذلك من دون أن تصیر النفس جسمًا أو یصیر هي اإلنسان ال
   ) ٦٠، ٢٠٠٧الراوي ،". (الجسم نفساً 

 ولكنه )وعاقلة  وغضبیة شهوانیة(إلى اإلنسانیة النفس تقسیم في أفالطون مع یتفق فهو وبالتالي 
 بل شخصین یؤلفان ال والجسم النفس" أن یقول)العقل( واإلرادة والمعرفة )اإلنسان(أي یسمیها،الوجود

،فهو بالتالي الیفصل بین مكونات اإلنسان ،بل  یعتبر أنه باتحاد العقل والشهوة، یرتقي  واحداً  إنساناً 
 .اإلنسان من التفكیر في النفس إلى اإلیمان ومن اإلیمان إلى التعقل 
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 الحرة بإرادته یتجه عندما لسعادةا یحقق اإلنسان أن یرى ،، اإلنسانیة الطبیعة لحریة بالنسبة أما  
 إذا إال ممكناً  ذلك یكون ولن , العالم وفي حیاته في الخیر تحقیق إلى یسعى و, المطلق الخیر نحو
، كان  ثابت بشكل بوجودها معتقداً  بدیهي أمر الحریة"أن االعترافات كتاب في أوغسطین ویعد حرًا

 ال أو یرید الذي هو شك ،فبال شیئاً  یرید ال أو خصالش یرید فعندما یحیا بأنه اعتقاده ثبوت ویقیني
 )٢٠٥، ١٩٨٣زیعور،(    ".مطلقاً  غیره أحد وال الشيء ذلك یرید

ذا   الطیبة، الحیاة سبل اختیار على تعینه التي اإلرادة حریة لإلنسان أن یرى أوغسطین كان وإ
 أو العقل وجود یقتله أو یقویه،و  بالفساد یغریه الذي هو المادي والجسم الشرور، في الوقوع وتجنبه
 عنها، یكفر أن كله البشري الجنس على حتمت األولى الخطیئة" أن أوغسطین نظر ،وفي اإلرادة
". اإلرادة هذه لتنفیذ السماء توجهها التي األداة هو ،واإلنسان الربانیة اإلرادة هو التاریخ فأصبح

  )١٩-  ١٩٨١،١٨عبید،(

ن   ة باالوإ ألنَّه بوسع اإلنسان أن یختار بین فعل  ختیار مشروٌط بفعل الخیرربط المسیحیین الحریّ
ة فساد  الّشرّ أو فعل الخیر ، لهذا ألحَّ الكتّاب المسیحیون على فكرة اللطف في التعامل والتربیة،لعّل
ة بفعل الخطیئة كما أنه الیكفي معرفة اإلنسان للخیر كي یستطیع فعله بل البد من  بیعة اإلنسانیّ الّط

ًا أنا :"١٥عبارة  ٧في أصحاح ) القدیس بولس (یقدر على جعل إرادته تمیل نحو الخیر یقول أن  حقّ
ني ال أفعل ما أرید أنّي أفعل ما أكره ا  )٤٥٩،  ١٩٨٤بدوي ، ("ال أفهم ما أفعله ، ألنّ القدیس (أمّ

ة وبین ال) أوغسطین  ة اإلرادة اإلنسانیّ .. قول بعلم اهللا الّسابق فیرى أنَّ التّوفیق ممكن بین القول بحریّ
ة إلى مجبوٍر علیها،وال یحول األفعال الخیرة "فإنَّ اهللا یعلم ، إلى وعلم اهللا ال یحیل األفعال من حرّ

یعتقد أننا خاضعون لنیر عبودیة اإلرادة، فنحن في نظر العبودیة وكذلك القدیس برنارد  ."شریرة
لعبودیة الخطیئة ولكونها مقیدة بالنـزوع بؤساء ،وفي نظر اإلرادة غیر معذورین ألنها عرضة 

  .Calvin,1995, 254)(إلیها
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 Tommaso d'Aquino)  )(1225 - 1274 ) األكویني توما فكر في البشریة الطبیعة2/1/2

 القرون في المسیحیة أوربا في شاعت ،والتي الواقعیة فلسفته لیدعم أرسطو منطق األكویني استخدم  
 اإلنسان فلسفته جعلت قد المتعاقبة، التغیرات أصابتها التي الالحقة فلسفاتلل أساساً  ،وظلت الوسطى

 اإلنسانیة بالطبیعة یؤمن األكویني الدنیا،فكان في الموجودات كل اهللا سخر أجله ،ومن الكون مركز
 النطق بخاصتي األخرى المخلوقات سائر عن متمیز اإلنسان أن منطلق من ، فیها العقل ودور

 .والتفكیر

 بعد ثانیة مرتبة في وضعه أوغسطین،حیث اهتمام عن باإلنسان األكویني توما اهتمام یقل الو  
 الحیوان مرتبة إلى ،ویدنو یملكها التي العقلیة وملكاته العقل جانب في المالئكة یقارب ،فهو المالئكة

 طبیعة ذات اإلنسانیة النفس بأن" ،وقال علیه تغلب وغرائز شهوات یتملكه الذي الجسد ناحیة من
 كرم("السعادة هي قصوى غایة وراء تسعى اإلنسانیة الطبیعة غایة الجسد،وأن فناء بعد خالدة روحیة
 بذلك ،مقارباً  الحیاة من ینشدها التي القصوى الغایة إلى الفرد یوصل الذي هو فالعقل). ١٩٥، ١٩٥٧

جُزم ،فهو واإلنسانیة الملكیة یعةللطب مجازة األخرویة السعادة": األكویني ،یقول والمالك اإلنسان بین  أن یَ
 )  ١٢٢-١٩٨٧،١٢١، األكویني" (.االستحقاق بسبیل السعادة یدرك إنما والمالك اإلنسان من كالً 

 تختلف التي الجوهریة طبیعته له فالعقل البشریة، الطبیعة بثنائیة األكویني اعتراف من الرغم على
 في یبحث فالعقل ."الفرد شخصیة في بینهما نفصالال أن أكد أنه إال"، المادي الجسم طبیعة عن

 إلى وصوالً  والحكمة المعرفة إلى الوصول في اإلنسان متطلبات ،ویلبي المادیة العلمیة الدراسات
 ،وقد بقاءه استمرار حاجات من به یرتبط وما لإلنسان المادي الوجود یشكل الحریة،والجسد تحقیق

 الحقیقة إدراك" في تتلخص ،التي التربویة األهداف في والجسد العقل بین الوثیقة الصلة هذه تجسدت
 الجسم تربي التي الدراسیة المواد طبیعة في وكذلك یتغیر، ال الذي األزلي اإلله معرفة إلى والوصول

  ) ٧٧- ٢٠٠٤،٧٦، الیماني() ."السلیم العقل أجل من

 الدینیة القدریة سیطرة ،ر الوسطىفي فلسفة العصو ا ومن خالل تحلیل مفهوم الطبیعة البشریة وهكذ 
 القوة الدیني الوهم من جعلت أنها ،بحیث الموضوعیة وقانونیته التاریخ حقیقة تفسیر إمكانیة على
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 اكتشافها تیسر التي العلمیة الحقائق غیرته ما بالحقیقة وهذا (Marx ,1968,71 ).للتاریخ المحركة
قّدم إلى ضافة،باإل التاریخ مجرى غیرتفعشر، السابع القرن في  سریعةٍ  بخطىً  والحیاة الطبیعة علوم تَ

 التاریخ حقیقة تفسیر عن عاجزة مضمونها،فجعلتها من الدینیة المعتقدات أفرغت جدیدة أفقا ،فتحت
  .الوجود وقوانین

 :اإلسالمیة الفلسفة في البشریة الطبیعة2/2

، مؤدباً  لطیفاً  إنساناً  یكون أن یجب ،لذلك الحیوانات أرقى هو اإلنسان أن الفلسفة هذه تفترض   رحومًا
،فاإلنسانیة همجیاً  وحشاً  یكون وال ن تربویة، فلسفة كل في مهم مبدأ قاسیًا  تطبیقاتها في  اختلفت وإ

 اإلیمان بین تجمع أن استطاعت ،بأنها الفلسفات باقي عن اإلسالمیة الفلسفة تمیزت وأهدافها،وقد
 الروح وبین به واإلیمان اهللا بوجود االعتراف إلى للتوصل العقل توظیف خالل ،من والعقل

 ،وهذا األرض على اهللا خلیفة اإلنسان والروح،واعتبار الجسد بین الوثیقة الصلة خالل والمادة،من
 إیمانه إلى یرجع ،بل لونه أو اإلنسان جنس إلى ،الیرجع التكلیف أمانة وتحمیله لإلنسان التكریم
 البرّ  في وحملناهم أدم بني كرمنا لقد(تعالى قال المعارف، لكسب عدادهواست وعمله وعقله وخلقه وتقواه

 )70االیة اإلسراء( تفضیالً  خلقنا ممن كثیر على  وفضلناهم الطیبات من ورزقناهم والبحر

 اإلسالمیة، للفلسفة التربویة باألهداف واضح بشكل تجلى اإلنسانیة الطبیعة مكونات بین الربط وهذا 
 والجمالیة  والخلقیة والوجدانیة والفكریة الروحیة جوانبه من اإلنسان شخصیة ةبتنمی تهتم التي

 العرب أن كیف أحد على یخفى فال المجتمع، مع ومتفاعلة ومتكاملة متوازنة بصورة واالجتماعیة
 عن بعیداً  والمحبة والتواضع واللین اللطف تتضمن ،التي الحمیدة األخالق على أبنائهم بتنشئة اهتموا

 الشدة(عنوان تحت الشهیرة مقدمته في)  هجري (808-732خلدون ،فابن والظلم واإلرهاب قسوةال
 الخدم أو والممالیك المتعلمین من والقهر بالتعسف مرباه كان من "یقول) بهم مضرة المتعلمین على
 الكذب على وحمل الكسل إلى ،ودعاه بنشاطها وذهب انبساطها النفس على ،وضیق القهر به سطا

، عادةً  له وصارت والخدیعة المكر ،وعلمه الخبثو   على عیاالً  وصار اإلنسانیة معاني وفسدت وخلقًا
  ) ١٩٨٩،٥٤٠ خلدون ابن( غیره
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 على الحفاظ منطلق من ذله أو تحقیره ،وعدم اإلنسان تكریم إلي دعا الطهطاوي رفاعة أن حین في 
 اإلنسان تحقیر عدم اإللهیة الحكمة تضتاق"یقول ،حیث التفضیل أساس تُعد التي اإلنسانیة كرامته
 احترم على اإلسالمیة التربیة فأكدت )١٩٨٤،٣٢٩، بركات ) (عداه ما جمیع على ،وكرمته أوذله

 إلى اإلنسان تدفع التي الداخلیة النفسیة القوة ألنه)الضمیر(الداخلي الوازع تربیة اإلنسان،وعلى إنسانیة
 من المكون هذا ،ویتغذى البشریة الطبیعة مكونات من لضمیرا الّشر،وهذا عن واالبتعاد الخیر عمل
 ،والسنة بتعالیمه الكریم القرآن دراسة من اإلنسان یستمدها ،التي الدینیة، ومعتقداته المرء إیمان
 التربیة بین الوثیقة الصلة من وانطالقاً . والمجتمع للفرد الخیر من حملته بما الشریفة النبویة

 على یقوم وتقدمه،فاإلسالم المجتمع على إیجابي بشكل ینعكس اإلنسان تربیة نجاح فإن والمجتمع،
 لیست ،والتربیة الطبیعة عالم ومعرفة نفسه معرفة في لها توظیفه ،وعلى العقلیة بقدراته اإلنسان ثقة

 األخرى األدیان دون اإلسالم فانفرد التوظیف هذا على وتدریبه اإلنسان في الثقة هذه تأكید سوى
  . الثقة هذه على الدین مةبإقا

 خیرا أو بطبعه شریرا لیس الفطرة، على مولود اإلنسان أن فیرى "سینا إبن" المفكر اإلسالمي أما
نما بطبعه  منها الجمیل كلها واألخالق" :سینا ابن یقول. البیئة والمجتمع من وقیمه أخالقه یستمد وإ
 أیضا صادفت ومتى یحصله لنفسه أن اصلح خلق له یكن لم متى لإلنسان ویمكن مكتسبة  والقبیح
) ٧٢، ١٩٨٤النقیب ،.(ذلك الخلق ضد إلى ذلك عن بإرادته ینتقل أن جاز حاصل خلق على نفسه

 بكل التطبیع االجتماعي التربوي طریق عملیة عن وأخالقه عاداته من یغیر أن فاإلنسان یستطیع 
 .المختلفة وأسالیبها وسائلها

ذا ذا الحریة، محدود یكون أن بد فال لعلما محدود اإلنسان كان وإ  یكون أن فالبد الحریة محدود كان وإ
 حدود، ذات كانت حریته أن على دلیل الجنة في آلدم واحد شرط وضع ومجرد .أیضا العلم محدود

 یمكن ال فإنه وعملیا، .أیضا محدود علمه أن على دلیل الشجرة من وأكله نسیانه مجرد أن كما
  .األشیاء تتمایز باألضداد إذ حدود؛ بدون الحریة مفهوم تصور

 الجانب هذا في لإلنسان اإلسالمیة فكانت النظرة"أما الخیر والشر في تكوین الطبیعة اإلنسانیة، 
 لیس أنه اإلطالق،كما على خیرا فاإلنسان لیس متعددة؛ نظرة لإلنسان تنظر إذ موضوعیة؛ نظرة
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السید "(ونوازعه الشر قوى مع دائم في صراع وهو لشر،وا الخیر قوى تتنازعه بل اإلطالق على شریرا
   ) ٩٦، ٢٠٠٦محمد ،

 اإلیماني الجانب تأثیر على تركز المجال كما هذا في الفردیة الفروق على اإلسالمیة النظرة وتركز  
 فانه شریرا كان مهما أنه كما الشر، من یسلم لن فانه خیرا اإلنسان كان ومهما .اإلنسان طبیعة في
 والوراثیة البیولوجیة واالستعدادات المحیط وتأثیر والتعلم التربیة نوع ولكن .أي خیر من تماما لویخ ال

 بحیث الشر أو الخیر نحو توجهه التي هي اإلنسان بها یؤمن التي والقیم والتأثیرات الفیزیولوجیة
  .ما علیه اتجاه یغلب

   النهضة والعصور الحدیثة عصر في البشریة الطبیعة -٣

 إذ الوسطى العصور فيه علی كانت عما اإلنسان إلى النظرة تغیرت النهضة عصر حلول مع
 العلمیة التفسیرات إلى ،واتجهت الكنیسة سلطة من اإلنسان وحررت الالهوتیة، التفسیرات عن ابتعدت

 بعد حیاته وتصور والعقاب الثواب ینتظر" یعد فلم حیاته وتطویر اإلنسان، خدمة بهدف الطبیعیة
نما ه،موت  أسرارها، وكشف الطبیعة فهم بإمكانیته وأن یعاش بأن جدیراً  شیئاً  بنظرة الحیاة غدت وإ

 التطورات ظهور مع كان الشعور هذا ترافق ولعل,"عقلة على باالعتماد الحقیقة إلى والوصول
 القیة،وأخ اجتماعیة متغیرات من تبعه وما المتزاید الصناعي النمو والعلمیة،وتأثیرات التكنولوجیة

 الوسطى، العصور من اإلنسان ورثها التي الجامحة واألفكار السابقة، المعتقدات تغییر على عملت
 ویمتلك,أفعاله سید فأصبح والسعادة، الخیر لمعرفة والوحي السماء لمعونات رفضه إلى أدى مما"

 الجبر( )." الكمال تبمرا إلى واالرتقاء المعرفة إلى الوصول على فقط وذكائه عقله بقدرة كبیرة قناعة
،٣٥-٣٤، ١٩٨٧ (   

وعلى الرغم من األفكار القیمة التي جاء بها عصر النهضة بشكل عام والنزعة اإلنسانیة بشكل  
خاص والتي مجدت اإلنسان وأعلت من شأنه فسوف تقتصر الباحثة على دراسة الطبیعة البشریة 

هما تتقاطع مع فالسفة التنویر الفرنسي في األول ألن أفكار :لسببین هما  ودیكارت عند كل من مونتي
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بعض النقاط ،والسبب الثاني هو أنه لیس من أهداف الدراسة دراسة الطبیعة البشریة في عصر 
  .النهضة

  Michel de Montaigne -1533/1592) مونتي دي میشیلفي فكر الطبیعة البشریة  ٣/١

 أن یقول مذهب وهو شكوكیة نظر وجهة من الحیاة مظاهر جمیع عالج فرنسي كاتب وهو     
ؤكدة غیر الحقیقیة المعرفة فكانت بدایة التنویر تتجلى مع األسئلة  ر،شكسبی بكتابات كتاباته توتأثر  مُ

، ) وماذا على أن اعمل ؟( و ) ماذا أعرف ؟ ( وهي ، مونتي " النقدیة الكبیرة التي طرحها المتنور 
، والرغبة في االختیار، لتفكیر الحر لإلنسانوهي األسئلة التي تضمنت بین طیاتها بذور ا

وهي لیست ، مثلما طرح فكرة اإلقرار بنسبیة األخالق، فرض العقائد المطلقة على اآلخرین وعدم
. بل هي موجودة حتى عند الشعوب المتخلفة والمتقدمة على السواء ، خاصة بالمسیحیین فحسب

(Brains,2011,9)  .     

 آخر موضوع أي من أكثر نفسي أدرس إني" یقول حیث بحت شخصي بطابع كتاباته وكذلك تمیزت
  Montaigne,1985,26 )"( سواء حد على ،والطبیعة الطبیعة بعد ما عندي فهو

 طبیعته، من األفكار تلك تنبع أن البدّ  ولكن ،األفكار نیكوّ  أن اإلنسان بمقدور أن مونتي یعتقد 
 الكائنات فوق وأنه أجله من خلق قد شيء كل أن ،ویعتقد صورته على اإلله اإلنسان رویتصوّ 
ن وجدت فهي  ،األخرى الحیة الكائنات وبین بینه فرق یوجد ال أنه حین ،في األخرى  كبیرة لیستوإ

  . یظن ما نحو على

 إلى تفتقر معرفته ألن األخرى الكائنات عن بنفسه اإلنسان یتعالى ألن ررمبّ  ال بأنه مونتي ویرى 
 ما نحو على العالم عن تكشف ،إنما أبداً  الیقین إلى یصل أن من تُمكنه ،فال تُخطئ وحواسه الیقین

 أیضاً  الحیوان ألن بالحس الحیوان عن یمتاز ال إلنساناف  وظروفها طبیعتها بحسب فیها ینعكس
 في تعیش الحیوانات بعض ألن باالجتماع ،وال ما درجةٍ  إلى یعقل الحیوان ألن بالعقل ،وال یُحس

   )٢٨ ، ١٩٦٥، كرم(یتفاهم الحیوان ألن بالكالم ،وال اآلخر مع أحدهم أفرادها تعاون،وی مجتمعات
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طلقة عامة ومبادئ قوانین نضع أن الممكن غیر من فإنه مونتي رأي وبحسب   عاجز العقل ،ألن مُ
 دلیل إلى اآلخر هو یحتاج ما قضیة على للبرهان تقدمه دلیل كل ألن،و  المطلقة الحقیقة بلوغ عن

 تغیر في األشیاء فإن هذا كل وفوق برهان دون المبادئ فتبقى الالنهایة إلى اآلمر ،ویتسلسل ثالث
 .متصل

 على للسیطرة أداة نملك أن لنا ینبغي حواسنا صدق نضمن أن أردنا إذا فإنه الحواس إلى بالنسبة أما 
 لیس كذلك وعلیه نهایة ماال إلى األمر ،ویتسلسل األداة تلك على للسیطرة أداة ثم ،ومن الحواس هذه

 العلم باعتبار العلم إلى الوصول عن عاجز اإلنسان فإن وبالتالي الحواس صدق لضمان سبیل هناك
 .لذلك كافیه غیر والعقل الحواس ،ویده متناول في ،واألدوات یقینیةٌ  معرفةٌ 

عتبر الیوم فهو شراً  یعتبر باألمس كان فما والزمان المكان بحسب تتغیر فإنها لألخالق بالنسبة أما   یُ
عتبر الماضي في كان وما خیراً  عد صدقاً  یُ  أداة الشك نتخذ أن ینبغي وعلیه كذباً  الحاضر الوقت في یُ

  .لنا وشعاراً 

ني اآلخرین آراء عن تختلف أرائي ألن أغضب إني   تصوراتهم ألن الناس من جماعة أعادي ،وإ
 من العكس على لي بالنسبة واردة غیر مسألة معسكري غیر معسكر من وألنهم لتصوراتي مغایرة

 ،عقول أكثر منه على مستوى األجسادذلك أجد أن الطبیعة أتبعت طریقة التنوع ،وعلى مستوى ال
فالعقول مادة لینة وقابلة ألن تأخذ أشكاًال أكثر تمایزًا ،وأرى أنه من النادر أن نجد توافقًا في أهوائنا 

      .(Montaigne, 1985,126  )وأهدافنا ،إن التنوع میزتهم 

یقول مونتي إن كنت أتحدث عن ذاتي بطریقة تختلف من مناسبة إلى أخرى فذلك یعود إلى تغییر 
نظرتي لنفسي ،كل التناقضات الموجودة لها ظروفها ومالبساتها ،كذاب وصادق ،ذكي وأبله ،عالم 

 ،ت وجهة نظري إلى نفسيي كلما تغیر وجاهل ،خجول وجرئ كل هذه الحاالت أجد شیئًا منها في ذات
ن أیًا درس نفسه بدقٍة كبیرٍة سیجد في ذاته ،بل حتى في بصیرته ،هذا الكم الهائل والمتناقض من  وإ

  Montaigne,1985,127 ).(الصفات
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 أرغمت متى لي بالنسبة مستحیلة تصبح خاطر طیب وعن بطواعیة بها أقوم التي األعمال إن 
 خاصة استقاللیة لها التي األعضاء تلك ،فإن بالجسد األمر یتعلق ،وعندما إنجازها على نفسي

 معین ظرف في ضروریة خدمة علیها أفرض عندما إلرادتي أحیاناً  تستجیب ال معین ووضع
  .الغضب أو الخوف من وتنكمش تتقاعس یجعالنها والقسر ،فاإلرغام

  Rene Descartes) ) (١٦٥٠ - ١٥٩٦(دیكارت في فكرالطبیعة البشریة  ٣/٢

النزعة العقلیة والمثالیة مذهب  مؤسس .وفعاال، قویاً  أثراً  التربیة مصیر في أحدث فرنسي لسوففی
  )Sillamy ,1980, 344 (،" موجود أنا إذن أفّكر أنا " المأثور القول وصاحب الذاتیة،

فكر إال في تغییر اال   تجاه وضع دیكارت المبادئ الكبرى في التربیة الحدیثة دون أن یقصد ألنه لم یُ
 األفكار الممجدة لإلنسان ومكانته في تجلتالخاطئ المتبع في البحث عن الحقیقة العلمیة ،فقد 

 في أوربا في الجدید العلمي منهجه سیطر الذي)دیكارت  (أبرزهم ومن العقالنیین الفالسفة أعمال
 من له وفقاً  ملالع یجب والذي اإلنسان، في األهم الجزء العقل عدّ  فقد، عشر السابع القرن منتصف

 الحیاة من والطبیعة،لیجعل الكون على سیطرته فرض على السعادة،ومساعدته على الحصول أجل
یرمز إلى التحول من  فهو"موجود أنا إذاً  أفكر" قوله في أكده ما وهذا وتقدماً  تطوراً  أكثر اإلنسانیة

ة في تقییم طبیع العقل البشري السلطة العلیابالتوجه الالهوتي السلطوي إلى االعتراف 
 .تساوي حظوظ الناس في الفهم والمعرفة ىاإلنسان،وممجدًا الطبیعة البشریة في الدعوة إل

بذاتها  تكتفي ال الطبیعة أن هذا ومعنى .تطبیقه یجید أن المهم إنما جیداً  فكراً  یملك أن المرء یكفي ال
نمائها القویمة السدیدة األفكار تكوین في وللتربیة .وتوّجه تقاد أن إلى بحاجة هي إنما أكبر من  حظ وإ

 ).٢، ٢٠١٢جامعة نجران،(حظ الطبیعة

 بعضهما في یؤثران متحدین غیر جوهران أنهما على بالجسد النفس عالقة على دیكارت وأكد 
 ،ة العصر الحدیث بین النفس والبدنوقد وضع دیكارت أساس ثنائی)  ٢٤، ٢٠٠٦، البشتاوي(

فلسفة األوربیة كلها بهذا الطابع الثنائي الذي ورثه عن الفكر الیوناني الصورة والمادة ،وقد طبع ال
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القدیم ،هذا الفكر المثالي الذي یالءم الفكر التبریري الدیني،والتصورات الدینیة للعالم ،الذي یقوم 
مثلها دیكارت   .علیها الشعور الدیني والفلسفة المثالیة الحدیثة التي یُ

في اعتباره اإلنسان فكرًا ،وفي نفس الوقت تحلیل اإلنسان على أنه بدن وتتضح الثنائیة عند دیكارت 
) Traite~de L homme "(مقال في اإلنسان "محض ، أو مجموعة من الوظائف العضویة، في 

 فرد كل أن یعتقد إذ،بالتساوي الناس بین توزعاً  األشیاء أحسن هو العقل أن على دیكارت یقرّ ثم 
 منا كل ینظر ،ال مختلفة طرق في أفكارنا نوجه أننا من ینشأ  آرائنا فواختال".الكفایة منه أوتي
  .استخدامه یحسن أن المهم بل عقل للمرء یكون أن یكفي ال اآلخر،ألنه فیه ینظر ما بنفس

 ،هي الباطل عن الحق وتمییز الحكم في اإلصابة قوة یعد أنه حیث )١٦٢- ١٩٨٥،١٦١، دیكارت(
  المنطق أو بالعقل سمىی ما الحقیقة في
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  خاتمة الفصل الثاني.٤

یة تمثلت في الرؤ  النهضة بعصر الخاصة فاالكتشافاتفالثورة الحقیقیة في عصر النهضة تمثلت  
عداإلنسان ف،فالجدیدة لإلنسان والعالم  والخانع والذلیل والمقدر له ،أي الخاطئ  اإلنسان الشریر و لم یَ

على أنه  نسان لیحل محله التفسیر العقلي ،الذي ینظر إلى اإلنسانبدأت إزاحة التفسیر الالهوتي لإل
 من وسعت التيوثورة الفلك ،صانع مستقبله بیده وهو الذي یختار أفعاله ، إضافة إلى النتائج العلمیة 

 تنظیماً  الوجود حیز إلى ،وأظهرت اإلنسانیة والطموحات االحتیاجات من ،وزادت العالم آفاق
 النهضة حركة اإلنتاج،فبدأت في والحریة الحركة من مزید على قائماً  جدیداً  ااجتماعی– اقتصادیا

 ،وبدأ اإلنساني والتاریخ العالم تسیر التي الغامضة القوى وضد الخرافات نحو الضربات بتوجیه
 اإلنسانیة الحركة بوادر ،وتكشفت والكنیسة الدین سلطة عن بعیداً  المستقل الّحر البحث على االعتماد

 استعاد ،وبالتالي واإلبداع التفكیر في اإلنسان بحق المقدس الكتاب وهیبة الكنیسة سلطة جابهت يالت
 السابع القرن في التنویري الفكر انطالقة  شكلت التي الظروف هي ،وهذه التاریخ في مكانته اإلنسان

 سوف ما ،وهذا ریخیةالتا الحقبة تلك في تبلورت التي الفلسفیة لألفكار األساسیة القاعدة عشر،وكونت
 واالجتماعي االقتصادي الدراسة والذي بعنوان الواقعذه ه من الثاني الفصل في الباحثة تستعرضه
  .التنویر لعصر والسیاسي
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  :لثالثا الفصل مقدمة
 یعتبر ما وغالبا ،عشر الثامن نین السابع والقر  إلى األوروبیة الفلسفة التنویر في عصریشیر     
علیها  أطلق تاریخیة یةثقاف حركة نشوء وتجلى في ة،العقالنی عصر أیضا یضم أكبر عصر من جزءا
 لألخالق الشرعي النظام لتأسیس كوسائل مبادئها و العقالنیة عن بالدفاع قامت والتي ،التنویراسم 

 والتحدیث التطور إلى العالم قیادة مهمتهم رون أنی الحركة هذه وادن ،وكان ر الدی من بدال والمعرفة
 بالعصور" دعوها زمنیة فترة ضمن لالعقالنیةا واألفكار القدیمة والثقافیة الدینیة التقالید وترك

 فترة بعد عمیق سبات من استیقظت عندما التقدم نحو طریقها األوربیة الحضارة عرفت وقد ."المظلمة
 هیمنة فرضتها راسخة وثقافیة واجتماعیة اقتصادیة أوضاع من ،وتخلصت والظالم الركود من طویلة

 الفرد سلب ،فالفكر الدیني  الوسطى العصور في اإلنسان مزقا نی،اللذ اإلقطاعي والنظام الكنیسة
 سلب الذي اإلقطاعي النظام إلى ،باإلضافة الفكر في بمكانه له عترفی ولم إرادته ،وشلّ  عقله

 البعد المرء یتخذ أن یشترط بالتقدم الوعيق أن منط ومن.اإلقطاعیة الطبقة أمام مكانته اإلنسان
  )٥٧، ١٩٩١، جماعة بن.(ةالبشری تاریخ إلى للنظر الضروري

 سیطرة ،ومحطماً  الظالم غبار عنه نافضاً  التقدم نحو منَطلقاً  الحقیقة هذه األوربي اإلنسان أدركوقد  
 بصوت النهضة مفكرو ونادى اإلنسان إنسانیة تأكید هو النهضة محور ،فكان واإلقطاع الفكر الدیني

 أو فلسفي طرحٍ  لكل البدایة هما البشریة وطبیعته اناإلنس أن"الغایة هو الحرّ  الفرد أن وأعلنوا الحریة
         ) ٦٣  ،١٩٩٩،عاشور ابن( ."معالمجت في ووضعه الكون في اإلنسان مكانة عن تساؤل

 واالجتماعیة واالقتصادیة السیاسیة التغیرات نتیجة الجذریة التحوالت عن ماركس كارل عبر وقد  
 نفوذ قلصت ،والتي األوربیة للشعوب النظرة مغیرة للشعوب الروحیة الحیاة على بظاللها ألقت التي

 للحركات نتیجة إنه" : ماركس یقول الكنسیة،حیث الالهوتیة للثقافة مغایرةً  ثقافةً  وأنتجت الكنیسة
 القوة تعد ،فلم اإلیدیولوجي الكنیسة استبداد ،تزعزع عشر السادس القرن في والنهضویة اإلصالحیة

                              )٢٨١، ١٩٧٠ماركس،( ". علإلقطا القوي سند،وال المسیطرة الروحیة

 في كان ،والتي المستنیرة لألفكار والمنطلق األساس شكلت التي اإلیدیولوجیة لألهمیة ونظراً   
 كقیمة اإلنسان وجود ،وتمجید وتنویره عقله تحریر على ،والعمل اإلنسان على التركیز مقدمتها
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 أنه الباحثة رأت ذلك من وانطالقاً  .ة،السامی ومكانته قیمته للعقل الحركة هذه فأعادت، سامیة أخالقیة
 هؤالء عمل التي والثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة السیاسیة األوضاع بدراسة البدء الضروري من

   تغیرها أو تأكیدها على التنویریین

  .في عصر التنویراألوضاع العامة في أوربا  .١

الت الشاملة التي آثرت في كل مناحي الحیاة في أوربا ،خصصت الباحثة هذا الجزء نظرًا للتحو 
  . لدراسة التحوالت التي طرأت على األوضاع السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة قبیل التنویر

  السیاسیة األوضاع- ١- ١

 القرون في علیه كان لما طبقاً ، عشر الثامن القرن في األوربیة الدول معظم في الملكي النظام استمر
 . وهناك هنا الطفیفة والتعدیالت االستثناءات بعض ،مع الوسطى

 من المستفیدین لبعض استبداد من سائداً  كان ما خلفها تغطي واجهة بمثابة الجمهوریة الدولة وكانت
 اهللا طرةسی تضمن أزلیة فكرة بمثابة وجدت،فأصبحت إن ضعیفةً  دولةً  تكون ،أو الدولة وجود عدم
 فكرة كانت(أندرسن یقول حیث تغتفر ال جریمة ذلك یخالف ما كل یعدون كان األرض،وبالتالي على

 حكومة مع تماماً  مصالحهم تتفق الذین واألفراد الجماعات بعض خلفها تختبئ واجهة الجمهوریة
    ) ١٩٩٧،٢٦محمد ،)(مركزیة وغیر ضعیفة

 في بالتراجع بدأ لإلنسانیة المحركة القوة ،باعتبارها هیةاإلل العنایة حول اإللهي التصور فإن لذلك
 ه،بنفس تاریخه خالق باعتباره اإلنسان حریة على تؤكد نظر وجهة محله ،لتحل التنویر عصر

 قیمها بكل الحدیثة وأوروبا) ٨، ١٩٩٠، صفدي("الجدید العلماني اإلنسان بمولد یبدأ التاریخف
 بالقرن سمي عشر الذي الثامن القرن إلى تعود الدیمقراطیة اوحریاته الدیني وتسامحها ومؤسساتها

  .العظیم

 في الفرنسي االستبدادي للحكم الرسمي السیاسي المذهب كان الدراسة موضوع تعتبر التي فرنسا وفي
 من مباشرة مستمدة أنها المفروض الملكیة السلطة محدودیة بعدم یقول كان عشر،والذي الثامن القرن
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 ووكیلة الحیة اهللا صورة إال الملك السماء،وما في اهللا سلطة توازي األرض على الملك ،فسلطة اهللا
 .األرض على

 من المستمدة ،والحصانة له الممنوحة ،والمیزات الملك تنصیب كیفیة سویول ألبیر یصف ذلك وفي
 الملك نصیبت ،ویتم ریمس كاتدرائیة ،في اإللهیة الصفة الملك التكریس ویمنح:"،یقول اإللهیة صفته

 وفي" تقودها أن اهللا أعطاك التي المملكة هذه في ملكاً  وقم مباركاً  كن: بقوله األساقفة رئیس قبل من
 المرضى بلمسه ،وذلك للملك اإللهیة الصفة تتكشف االحتفال هذا شعائر من الثاني الیوم

 اإللهیة الحكم فةص تتكرس االحتفال ،وبهذا یشفیك واهللا یلمسك الملك:" الملك ویقول".لیشفیهم
 ) ٦٤، ١٩٧٠، سویول"( .اإللهیة صفته من تنحدر للملك المطلقة ،فالسلطة

 النصف في جدید لعهد ،وتتهیأ جدیدة بحیاة تتمخض كانت فرنسا في واالجتماعیة السیاسیة فاألحوال
 إلى قسمةمن تزال ال واألمة األركان راسخ یزال ال المطلق الحكم فكان ،عشر الثامن القرن من األخیر
 الدین رجال أن كما كبیرة بامتیازات یتمتعون یزالون ال النبالء ،وأبناء الحقوق في متخالفة طبقات
 هذا دعمت التي هي واالستسالم التوكل روح أن غیر(العقول، على السیطرة حق أنفسهم في یجدون
 التذمر روح محلها لتترك، یوم بعد یوماً  تضاءلت ،ثم وبقاءه استمراره مقومات أهم من ،وكانت النظام

 )١٩٧، ١٩٨٤، الحصري(  ).فشیئاً  شیئاً  واالنتقاد

 الضغط وسائل ،وازدیاد عشر الرابع لویس عهد في الشرطة إدارة تأسیس سوءاً  األوضاع زاد ومما
 أوراق بموجب شاء ما سجیناً  المعتقل ،ویبقى یشاء من یعتقل كان الشرطة ،فمدیر الشعب على

 ،هذا شؤونها في التدخل العدلیة لموظفي یحق ال سجون إلى السجناء یساقو "سریة أوراق" تسمى
 ١٩٢٥، سلطان("الباستیل سجن" السجون هذه أمثلة ،ومن للسجناء السیئة المعاملة إلى باإلضافة

،١٧- ١٦(  

 ،والعالقات لإلنكلیز الممنوحة بالحریات إعجابه ١٩٢٦ عام لفرنسا زیارته في فولتیر أبدى وقد 
 یعاني الفرنسي الشعب كان حین الدستور،في ینظمها بینهم،والتي السائدة التسامحیة طیةالدیمقرا

 محیط من عبور ،هو اآلخر إلى المانش شاطئ من العبور إن" یقول ذلك والظلم،وفي االضطهاد
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ن القانون یسوده آخر إلى لالستبداد خاضع  ،ألنه القسوة من يءش القانون هذا أحكام في كان ،وإ
 بخناق آخذین والظلم االستبداد ،كان انكلترا أنحاء كل في مصانة الشخصیة الحریة انتك بینما

  ) ١٩، ١٩٢٥، سلطان"(الفرنسي الشعب

بالفخامة المفرطة على مستوى مظاهر السلطة  Le Roi Soleil)(وقد تمیز عهد الملك ریو سولیل
لك التي كانت تُخفي وراءها بؤسًا بالغًا ووضعًا سیاسیًا  مهزوزًا أبرز سماتها المجاعات والحروب والمُ

  .الداخلیة وقمع المارقین الدینیین بشكل عام والبروتستانتیین بشكل خاص 

 بعض تحقیق من الحكومة في العاملین لبعض ،وأمكن فشیئاً  شیئاً  تتكشف الثورة مالمح بدأت ثم    
 تلك في كانت فرنسا،و  ومتوسط صغیر صف من موظفین كانوا أنهم من الرغم ،على االستقالل

 في الفساد الوظیفي،ولكن السلم من علیا درجات في األقل على قویة مركزیة بإدارة تتمتع األثناء
  .اختراقها أمكن وبالتالي التدهور إلى السیاسیة األوضاع قاد السلطة

 لثانیة،ا كاترین القیصرة عهد في روسیا ساد الذي السیاسي بالحراك تأثرت فرنسا أن بالذكر والجدیر
 قد والحكومات الملوك من عدداً  إن( أندرسن ماتیو یقول ذلك ،وفي المستنیر باالستبداد  سمي والذي
 الثامن القرن تسمیة في السبب كانت التي الفكریة الحركة بمؤثرات ١٩٦٠ عام من انطالقاً  تأثروا
 ) ١٩٨١،١٧٥، أندرسن) .(األنوار عصر عشر

 للبشر،یقول رحمة هو الطیب الملك أن ،مؤكداً  أنصارها من وكان ةالحرك هذه بأهمیة فولتیر واعترف
 الفرنسیین، بتأیید الفكرة هذه حظیت حیث)لألرض السماء تقدمها هدیة خیر هو الطیب الملك( بذلك
 من األول النصف في فرنسا في كبیر برواج تتمتع المستنیر الملك فكرة كانت"فولغین  یقول ذلك وفي

 ) ٤٣، ١٩٨١، فولغین)( عشر الثامن القرن

 أن فیه ما جاء ،وأهم سبتمبر ١٤ في الوطنیة الجمعیة قبل من ١٧٩١ عام الفرنسي الدستور أقر ثم 
 السلطة قبل ومن جهة من وحیدة تشریعیة جمعیة بواسطة تمارسها التي األمة مصدرها السیادة

 التنفیذیة السلطات فصل مبدأ الدستور أقر كما ثانیة، جهة من الملك یمارسها التي التنفیذیة
 الجمعیة أعضاء اجتمع ،١٧٩١ سبتمبر نهایة في جدیدة انتخابات إجراء وبعد ة،والتشریعی والقضائیة
 في نشرهاوجوب و  الجمهوریة بفكرة والتي جاءت ، السیاسیة االتجاهات مختلف تمثل التي التشریعیة
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 منذ واجهتها ،حیث ١٧٩٢سبتمبر حتى اً تقریب سنة التشریعیة الجمعیة هذه أوربا،استمرت بلدان جمیع
  :وهي رئیسیة مهمات ثالث البدایة
  ١٧٩١عام دستور في جاء ما تنفیذ على العمل

 العمل على حمایة فرنسا من األخطار الخارجیة والمهاجرین الفرنسیین الرجعیین
  ١٩٩١,Rude )  (٢٨-٢٦,. ١٧٩٨عام   العمل على صیانة المكاسب التي حققتها الثورة

 
  : ألوضاع االجتماعیةا-٢-  ١

لطبیعة اإلنسانیة هي نتیجة التطور التاریخي االجتماعي لذلك فهي تتبدل بحكم تغیر الظروف ا
االجتماعیة،وتتنوع وتغنى بمضامین جدیدة،لذلك البد من الوقوف على األوضاع االجتماعیة في 

  .إلیهالفترة التي سبقت التنویر وكیف تطورت وتبدلت وصوًال إلى ما آلت 

إن الثغرات اإلقلیمیة والطائفیة التي ال تعد وال تحصى ،هي التي میزت الحیاة االجتماعیة في القرن  
الثامن عشر،كما كانت ممیزة للقارة األوربیة منذ قرون مضت،ولم تكن الحالة نظریة فقط ،بل كان 

طبقات لها و كنائس،حرف  ىالنزاع والتنافس بین المذاهب الدینیة العامل الهام في انقسام فرنسا إل
 .طابع ولباس خاص

هذا ویضاف إلى ذلك أن األوضاع السیاسیة واالقتصادیة ألقت بظاللها على الحالة االجتماعیة في  
ذات طابع ارستقراطي ،أساسه امتیاز الثروة والوالدة ،رغم أن هذه  ١٩٨٩وبقیت حتى عام"فرنسا،

وفي ظل  )١٣، ١٩٧٠سویول ،".(التطور االقتصادي البنیة االجتماعیة التقلیدیة قد اهتزت بفعل 
هذا االستبداد الملكي ،لم یكن هناك أدنى احترام للشخصیة اإلنسانیة ،بل على العكس كان هناك 

   .قمع للحریات وازدراء لعامة الشعب

روح "وتدیم بذلك "المشروع الطبیعي "ظهرت نظریات متنوعة تُظهر الحالة االجتماعیة بمظهر   
هو نظام طبیعي نشأ بمقتضى "النظام االجتماعي"في النفوس ،فكانوا یقولون مثًال إن هذا "سالماالست

التي خصها اهللا بطبقة دون أخرى ،كما "المواهب اإللهیة "الخلقة وبحكم الهجرة ،أما االمتیازات فهي 
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ا،فذلك النظام من الحقوق الربانیة التي وهبها اهللا إلى عائلة اصطفاها دون سواه"حقوق الملك "أن 
وعلى كل فرد أن یرضى بالحالة التي وضعه اهللا فیها ،وأن "شرعیة "وهذه الحقوق واالمتیازات كلها 

 "واجب دیني"یحترم الحقوق واالمتیازات التي وهبها اهللا لمستحقیها ،إن ذلك واجب مدني كما أنه 
  ) ١٩٧، ١٩٨٤الحصري،(

جوهر اإلنسان ال یكون  "ارها جاء ماركس لیقول أنوالسیما أنه وفي ظل سیادة هذه األفكار وانتش 
       (١٩٦٨,٣٣,Marx )”بتجرید كل فرد على حدا بل هو مجموعة العالقات االجتماعیة كافة

،على ثابتاً  جوهراً  بصفته اإلنسان جوهر إلى ینظرون كانوا الذین للفالسفة مدمراً  نقداً  شكل الذي  وأبدیًا
 في تتبدل التي اإلنسانیة الطبیعة وبین، عام بشكل اإلنسانیة طبیعةال بین میز" ماركس أن من الرغم
 النظام ظل في أنانیة بصورة مثالً  فبدت ( ٥١, ١٩٧٧,Formm)."معینةٍ  تاریخیةٍ  حقبةٍ  ظل

 .الرأسمالي

 بشكل اإلنسانیة الشخصیة ،تأكدت البرجوازیة االقتصادیة االجتماعیة العالقات بمجيء أنه حیث 
ق البرجوازي ،فالنظام أكبر  یتخذ أن على قادر حرّ  ككائن نفسه أكد الذي اإلنسان وعي فكرة عمّ

 ورغباته اهتمامه بتأكید إنسانیته لإلنسان  أعاد ،كما تصرفاته عن مسؤوالً  ،ویكون بنفسه قراراته
 . الشخصیة والحریة الملكیة حق تقدیس مع ذلك ،وترافق الحیاة في الذاتیة

 طریق عن المجتمع لتحویل البشریة عرفته دیمقراطي عقالني مشروع مأعظ" التنویر فلسفة فكانت
 كان النفوس على الحجج هذه نفوذ أن للبیان حاجة فال وبالتالي).  ٤، ١٩٧٧بولیتیزر،()"األفكار
،كلما شیئاً  الحجج هذه نفوذ یزول أن الطبیعي من فكان بالزوال، علیه محكوماً   اإلنسان تعود فشیئًا

 مزاعم منها یستثني أن غیر من العقل محك على المسائل یعقد صار ر،وكلماالح التفكیر على
 الفادحة، نتائجه وتراكمت الجائر النظام هذا مفعول طال كلما ،والسیما الدین ومسائل الكنیسة
 .االستسالم معها یتعسر درجة إلى ووصلت

 محل الفلسفة ،وحلت لدینا رجال وتسلط الكنیسة قواعد من االجتماعي التحرر بوادر بدأت هنا ومن
 القرون في كان كما األوربي المجتمع على مسیطراً  والمذهبي الطائفي التعصب یعد لم ،وبذلك الدین
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 والمجتمع لآلخرین یسئ أن في حراً  یعد لم ولكنه یؤمن أوال یؤمن أن في حراً  اإلنسان فأصبح.السابقة
 ولكنهم یصلون وال یصومون وال لكنیسةا إلى یذهبون ال ،فهم أخالقي غیر سلوك إتباع خالل من

     .ةصارم أخالقیة قواعد وفق بعضهم مع یتعاملون

 االقتصادیة األوضاع- ٣- ١

 بالفكر،وأهمیة االقتصاد دور عن الحدیث أهمیة لنا تبرز والسیاسة االقتصاد بین الوثیقة العالقة إن 
 البارز الدور إلى ن،إضافةكا مفكر أي فكر تشكیل في واألفراد للحكومات االقتصادي النشاط

 الفطریة وحاجاتها اإلنسانیة الطبیعة متطلبات ،وتلبیة وبقاءها واستمرارها الدولة تشكیل في لالقتصاد
ن  التالیة الفقرة إفراد من ،فالبد التنویر عصر في البشریة الطبیعة موضوع تناولت الدراسة تكان ،وإ

 البدء نقطة اعتبارها یمكن عشر،والتي الثامن قرنال في فرنسا في االقتصادیة األوضاع عن للحدیث
 . الفترة تلك في برز الذي التنویر لعصر

 البذخ متطلبات وسد الترف نوازع إلشباع موارد من له البد كان الملك واستبداد السیاسي فالتسلط
 في الحق ألحد یكن ،ولم الضرائب فرض إلى اللجوء إال وسیلة من لذلك یكن واإلسراف،ولم

 وكانت مداخیلهم، أو المكلفین أمالك مع تناسبها مدى التزاید،أو في البالغ حجمها على عتراضاال
 إلى المزارعین دفع ما وهذا"، المالیة االستطاعة من له مایظن بحسب مكلف كل من تجبى الضرائب
 ونهایدخر  التي حبوبهم الحكومة عن یخفون الضرائب،وكان دفع من للتخلص والفاقة بالفقر التظاهر

 الكبیر وحجمها الضرائب كثرة إلى ضافة،هذا باإل )١٣ -  ١٢، ١٩٢٥، سلطان"(.لمعیشتهم مؤونة
 الطرق تعین التي الجمركیة الحواجز "المثال سبیل ،فعلى تطورها أعاقت ثقیلة قیود كبلتها التجارة فإن

 عددها بلغ ،وقد ةللتجار  الطبیعي المجرى تعرقل ظلت الكبرى األنهار طول على ،وبخاصة التقلیدیة
 )٣٣، ١٩٩٧محمد،(  .الراین نهر طول على"٣٠٠

 من عنه نتج وما بالكبت المكلوم الفرنسي األوضاع في المجتمع  ،فجرت القیود وكثرة األحوال فضیق
 لویس الملك طبیب(Quesnay) كنه ،فكان العلماء أروقة في تتردد صرخاته وفاقة،وبدأت فقر

 ،بل بأنفسهما ثروة لیسا والفضة الذهب" ١٩٧٠قال حیث.الضرائب برفع المنادین من عشر الخامس
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 ،إن ذلك على ،ورتبوا الحقیقیة الثروة وحدها هي فاألرض وعلیه مظاهرها من مظهر عن عبارة هما
محمد (أو  )٣٤٣، ١٩٧٠ فیشر،.("الزراعة على واحدة بضریبة كفالتها یمكن الدولة حاجات

،٣٤، ١٩٩٧( 

 متنفساً  التجارة في وجدوا حیث أفضل األوربیة الدول بقیة ،وفي إنكلترا يف االقتصادي الوضع كان
 على أیضاً  ،ساعدهم انكلترا في المواطنین أغنت التي التجارة إن" :بقوله فولتیر  ذلك عن ،وعبر لهم
 )١٩٥٩،٥١ ، فولتیر(  " بدورها التجارة مدى الحریة هذه ـووسعت أحراراً  مواطنین یصبحوا أن

 بالرسائل فولتیر ،قال بالفرنسیین مقارنة لإلنكلیز بالنسبة أیسر الوضع كان الضرائب ةناحی ومن 
ن هي كما الضریبة تزال ال" الفلسفیة  فیتذمر، أحد یظلم ال هكذا ،و ،وهكذا األرض غلة زادت وإ
 هافی یعیش التي األرض زیادة من یأنف ،وال ماشیته عدد زیادة یخشى ،وال أبیض خبزاً  الفالح ویأكل

  )١٩٥٩،٥٠، فولتیر"(حراً 

  الثقافیة األوضاع- ٤- ١

 منها جانب في ،وكانت الثقافیة األوضاع على واالجتماعیة والسیاسیة االقتصادیة األوضاع أثرت 
 ذلك في السبب ،ویعود وانحطاطها لتدهورها سبباً  كانت أخرى ناحیة ،ومن األوضاع لهذه انعكاساً 
 ثوریة ،وفئة التغییر عن بعیداً  السائدة األوضاع على المحافظة ترید ،فئة فئتین إلى المجتمع النقسام
 . األوضاع لهذه رافضة

 الروح وبعث األفكار لنشر األساسیة الوسائل هي والصحافة أشكاله بكل التعلیم أن المعروف ومن 
 أنه" .دةالسائ القناعة كانت حیث فرنسا في التعلیم محاربة إلى ذلك ،وأدى المجتمع جسد في الثوریة

 الهیئة غالبیة ،أي أیدیهم عمل من للعیش مختصین أناس ،تعلیم الخطر من وحتى المفید غیر من
  )٣٨٩، ١٩٨١، أندرسن"(روسو  ،ومنهم المفكرین من العدید هذه النظر وجهة ودعم االجتماعیة

 في ونوعاً  اً كم فرنسا في التعلیم تردي في والسیاسیة واالجتماعیة االقتصادیة الظروف أسهمت وقد 
 القرون في بمثیلتها فیها التعلیمیة األوضاع شبهوا المفكرین بعض أن ،وحتى عشر الثامن القرن

باع كانت  والحقوقیة الطب كلیات في العلمیة الرتب أن ،حیث الوسطى  من ،وكان علني بشكل تُ
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 أهالیها من یوجد ال فرنسا قرى من الكثیر أن ،حتى والكتابة القراءة یعرف من یوجد أن جداً  النادر
 . والكتابة القراءة یعرف من

 یخص واضح باستثناء– عشر الثامن القرن في مشروع نقدٍ  موضوع الفرنسیة الجامعات وكانت 
 األلماني الفضاء مع وصل كصلة ودورها الجغرافي وضعها ،بسبب اللوثریة ستراسبورغ جامعة

 األجنبیة الجامعات بعض كانت ،حیث األلمانیة بالجامعات التنافسیة وعالقاتها األوربي وتأثیرها
   .)٣١–٢٠٠٨،٣٠، بیار.(األوربي األنوار فضاء تنشیط وفي المعارف نقل حركة في تشارك
 وطلباً  استجداء األبواب على الطواف إلى یضطرون كانوا حیث مرضیة غیر المعلمین حالة وكانت

 التي هي االكلیروس طبقة كانت إذ ربویاً وت علمیاً  المؤهلین المعلمین نقص عن ،ناهیك لإلعانات
 ،وعبر ١٧٦٢ عام فرنسا من الیسوعیین طرد حتى السیطرة هذه ،واستمرت التعلیم على تسیطر

 ،الیسوعي المدارس في قضاها الـتي األخیرة الست  السنوات  عن مبیر داال الفرنسي الفیلسوف
المزارع یجب أن  ابن أن:"السائد  ،فالرأي یةالشعب الطبقة تعلیم ضد كانوا الفرنسیین الفالسفة ومعظم

 طبقته عن راضٍ  غیر سیجعله هذا تعلیمه ،ألن المدرسة في یتعلم مما الحقل خیراً  یتعلم في
 ) ١٩٨٣،٢٤٧ دیورانت،(

 في فرنسا في المسؤول إلى كتب الذي فولتیر واستحسنه الرأي هذا وتورغو هلفسیوس عارض وقد
 عمال إلى ،أحتاج األرض أزرع الذي ،وأنا العمال على التعلیم حریمت على أشكرك :" القرن  أواسط
 ) ٢٤٧، ١٩٨٣ ، دیورانت"(الرأس حلیقي دین رجال إلى ال یدویین

 التعلیم إلى االنصراف ،أن الخصوص بهذا ،وأكد التعلیم لتعمیم المعارضین أشد من فولتیر وكان
 یكسبون الذین أن:"یقول حیث العلم حصیللت حیاتهم یفنون وربما قوتهم كسب عن هؤالء یلهي سوف
 ،ولیس فالسفة یصبحوا أن قبل جوعاً  یتعلموا،وسیموتون كي الوقت من فسحة لدیهم بعضالتهم قوتهم

 )٢٤٧، ١٩٨٣، دیورانت" ( المدینة ساكن البرجوازي بل نعلمه أن یجب الذي هو الیدوي العامل

 الكتب على الصارم الرقابة ،ونظام الفكریة حریةال غیاب سوءاً  فرنسا في الثقافیة األوضاع زاد وما
 وكانت طباعتها، قبل أساسيٍ  كشرطٍ   الكتب تدقیق لجنة قبل من تدقق الكتب ،فكانت والمطبوعات
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 العمیان عن رسائل " وكتاب،" الفلسفیة الرسائل" كتاب أن ،لدرجة تُحرق بنشرها المرغوب غیر الكتب
،حیث الصحافة حریة ،وكانت ُأحرقت "ياالجتماع العقد"و"إمیل" روسو ،وكتب"  یتعذر كان معدومًة

 في واالستئذان المراقبة لجنة على تُعرض الصحف ،ألن یومي بشكل الصحف إصدار
 )١٦،  ١٩٢٥سلطان،().الرسمیة الحكومة تبلیغات إلعالن فقط كانت نشرها،فالصحف

 البورجوازي اللیبرالي الفكر عن تعبیراً  أوروبا في (ENLIGHTENMENT) التنویر مصطلح فظهر
 إقصاء بعد واضحةً  مادیةً  نزعةً  الفكر هذا ویتضمن .والتجریبیة والعلمیة العقلیة اإلنسانیة النزعة ذي

 ظواهر تفسیر في والخرافي الثیولوجي الغیبي الفكر من بدالً  والعقل الطبیعة بإحالل وذلك الالهوت،
 لإلنسان، الحقیقيَّ  الوجودَ  العقل في رأت أوروبیةً  ةً عقلی حركةً  التنویر فكان .. قوانینه ووضع العالم

 اإلنسانیة بتقدم وآمنت والخرافات، الغیبیة والنزعات الكنسیة الوصایة من الحضارة تحریر إلى وسعت
 ..العلمي البحث طریق عن

 نوتكوّ  ).والتقدم والطبیعة، العقل،( : عناوین تحمل مجموعات ثالث في التنویر أفكار ویمكن تقسیم
 كاإلیمان مطلقاً  ابه اإلیمان وكان العلم، وأساسها الطبیعیة، واألخالق الطبیعیة، الفلسفةَ  مجموعها في

  .بالعقل

رادة العقلي النظر من أساسٍ  على الحیاة صیاغة إعادة یعني كما  العقل طریق عن العمل وإ
 .)٥، ٢٠٠٥صالح،(

 الحركة عن كتعبیر" التنویر مصطلح استخدام في  كانطاأللماني  الفیلسوف" إلى الفضل ویرجع
 امتدَّ  وقد عشر، الثامن القرن في أوجها وبلغت عشر السابع القرن في أوروبا في بدأت التي العقلیة
 ).٢٠٠٥،٥٦، صالح".(األوروبیة بالحضارة المتأثرة الشعوب وفي كلِّها، األوروبیة الحضارة في تأثیره

 ویمهد یحتضنها فكر بال سیاسة ،فكل األخیرة ومحصلته هثمرت كانت التي الفرنسیة بالثورة ینتهيل 
 أرض على یترجم أوال السیاسة إلى یؤدي ال فكر ،وكل عشواء خبط یخبط كمن تكون الطریق لها

  . عقیماً  یكون سیاسیاً  الواقع
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 االستمرار عن عاجزاً  أصبح والتاریخیة والجغرافیة العلمیة االكتشافات ظل وفي األوربي فالفكر
 یحصل حتى العنف من البد ،وكان حادةٍ  عنیفةٍ  أزمةٍ  في وقع ،وبالتالي المتحجرة العقلیة هبصیغت
 فتح من منعوا ،فهؤالء لهم لغة ال من لغة ،والعنف للحریة الهائلة الشحنة تطلق لعنفا،فب التغییر
 على ،ویقضي األنفاس یخنق یكاد الذي المهیمن الكهنوتي التقلید فإن طویًال،وبالتالي زمناً  أفواههم
 وصلت هائالً  االنفجار ،وكان االنفجار إلى األوربیین المفكرین دفع اإلنسان جوانح في الحریة نسمة

 .األوربیة القارة أرجاء كل إلى أصداؤه

 أن ذلك على ،والدلیل الفرنسیة اللغة خالل فرنسا من في ذروته وبلغ الذي ترعرع فكان التنویر   
 ،بینما والرقي الحضارة لغة الفرنسیة، باللغة إال بالطه في التحدث یرفض نكا )ألمانیا(بیالروسیا ملك

   )٢٠١١،١١،*صالح.(والسوقة الرعاع لغة األلمانیة یعتبر

  :التعریف بعصر التنویر .٢

إن التحوالت التي كانت تهز أركان المجتمع الغربي وتعید صیاغته، ال في أشكاله وواجهاته فحسب،  
ستنتاج  المراحل التاریخیة تُمكننا من ا ،فكریة واالقتصادیة والسیاسیة والثقافیةال ،بل في بناه العمیقة

التي شكلت نقلة نوعیة لإلنسان و أدت إلى نشأة الحداثة والصناعة معا، حتى نفهم األثر الكبیر في 
صنع التحوالت الكبرى للمجتمعات، وندرك خصوصیة التاریخ الغربي في عالقته بمصائر هذا 

ن بدا في بعض وجوهه مماثال لتواریخ مجتمعات أخرى ،فهناك ثالث مراحل المجتمع  بالذات، وإ
أولها كان ما  ،مؤّسسة لهذا التاریخ، أفضت كل منها إلى األخرى، وأدت كلها إلى العصر الحدیث

وثالثها اإلصالح الدیني ،  یصطلح علیه مؤرخو الغرب باإلصالح الدیني وثانیها عصر النهضة
قدر كبیر من التداخل، سواء في األزمنة أم في " اإلصالح والنهضة"،وبین لفظي والنهضة معاً 

ومهما كان مقدار هذا  ،األفكار ولكل منهما من الفالسفة والسیاسیین وأصحاب النظریات االجتماعیة
التداخل أو االنفصال، فإن القرنین الخامس عشر والسادس عشر بوصفهما المسرح الزمني لتحوالت 

ذا كان اإلصالح  ،والنهضة، یمثالن حلقة الوصل بین القدیم والجدید في تاریخ أوروبا اإلصالح وإ
الدیني موجها إلى الخلف لغلق الباب على العصور الوسطى بكل ما تحمله الكلمة من معاني الجمود 
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نهضة الفكري واالستبداد الدیني والسیاسي وغیره من ألوان اإلقطاع والحیف االجتماعي، فإن أفكار ال
  .كانت موجهة إلى المستقبل ، وفتحت الباب على عصر األنوار  

ومع تعدد حركات اإلصالح الدیني في أوروبا المسیحیة خالل القرنین المذكورین، فإن أهم األفكار  
- ١٥٠٩( Kalvinوكالفن ) م١٥٤٦- ١٤٨٨( Luthirالتي نادى بها المصلحون أمثال لوثر

كانت تستهدف أوًال وتحدیدًا مركز السلطة وبؤرة ) م١٤٧١- ١٣٧٦(Campineوكامبن ) م١٥٤٦
  :تلك األفكار في النقاط التالیة ویمكن إیجاز. )الكنیسة(: التسلط

  .رفض الوساطة الدینیة بین اهللا واإلنسان، والقول بعالقة دون وسیط - 
سف ویعني ذلك ن) الكتاب المقدس(رفض التعدد في المصادر الدینیة والقول بالمصدر الواحد  - 

   .التراث الكنسي والعقائد البابویة

وقد كان التنویر الفرنسي أكثر جرأة من التنویر األلماني واإلنجلیزي واإلیطالي، وقد تجلى ذلك في 
من الكهنوت، الدیني  ،نموذج الثورة حیث كانت المواجهة مع النظام القدیم تجري على كل األصعدة

تماعیة، إلى عالقات األسرة واألفراد، إلى غیر ذلك من إلى االستبداد الملكي، إلى التقالید االج
ویمكن فهم ذلك من خالل مقارنة سریعة بین كتابي الدین في حدود العقل  ،مظاهر الحیاة الیومیة

 Kantوحده إلیمانویل كانط األلماني، والقاموس الفلسفي لفولتیر الفرنسي، حیث تبدو محافظة كانط
نقد إلى حدوده القصوى، بینما یذهب فولتیر إلى النهایة في في عدم دفعه بال )م١٨٠٤، ١٧٢٤(

  .إثبات سلطة العقل وحده، وتصفیة كل أشكال التقلید والخرافة في التراث الدیني

ویمكن فهم األفكار األساسیة التي تحرك في إطارها عصر التنویر، وانبعث في ضوئها التاریخ  
هي العقل،الذي دخل : كزت على حقیقة أولى وأساسیةالحدیث، باإلسهامات النظریة الكبرى التي ارت

  .في كل المجاالت كالطبیعة والتاریخ والعقل والدین والسیاسة

  : عقلنة الطبیعة - ١- ٢

تبعا لمركزیة العقل في عصر األنوار، فإن الحقیقة التي یطلبها العقل ال بد من أن تكون قابلة 
وحتى المجاالت التي كانت تعرف في التصنیف  ،لإلدراك، وأن یتم إخضاعها لمناهج النظر العقلي



  ع العامة في أوربا في عصر التنویراألوضا                                         الفصل الثالث

 55 

التقلیدي لنظریة المعرفة بأنها من جنس غیر المعقوالت، وأن أدوات إدراكها من طبیعة غیر عقلیة، 
ویمكن أن نقف على مثال لذلك في الفصل األخیر . موضوعًا للعقل - مع عقالنیة األنوار–أصبحت 

، كما یمكن أن نقف على "الدین المدني"ي حدیثه عن من كتاب العقد االجتماعي لجان جاك روسو ف
بل إن أصناف الموجودات صارت لدى فالسفة مثل ، مثال آخر لذلك في میتافیزیقیا األخالق لكانط

ما مستعصیة علیه فتخرج من دائرة الوجود وقد ،كانط إما قابلة لإلدراك العقلي فتكسب صفة الوجود، وإ
فال یمكن " ،ذلك بالمطابقة بین العقل والواقع عن ١٨١٧-١٧٥٦) Hegle (عبرت جدلیة هیجل

مكن االعتراف بوجود شيء ما إذا لم نمتلك األدلة إلثبات  مكن معرفته موجود ،وال یُ القول أن ماال یُ
كل ما هو واقعي معقول، وكل ما هو وذهب إلى أن ، وجوده ،وكذلك النملك األدلة إلنكار وجودة 

  )٥٨-٥٧، ٢٠٠٧،ستیس(.صار ینظر إلى باقي حقول المعرفةوعلى هذا النحو ،"معقول واقعي

فالطبیعة التي كانت في السابق مجاال للخوارق والمعجزات، ومحل ألغاٍز تتجلى فیه اإلرادة اإللهیة  
ولم یعد مركز  ،بما یدعو للتأمل والتسبیح، صارت في عصر العقل مجاال لالختبار وموضعا للتجربة

على - ال فیه له، یقدم لإلنسان ما یكفي من األدلة المادیة للتفسیر، وینفيالكون مفارقا له بل صار حا
فاالكتشافات التي جاء بها جالیلیو في شأن مبادئ الحركة، وبرزت بصورة أكثر . الحاجة إلیه - األقل

دقة في میكانیكا نیوتن، جعلت من الطبیعة آلة ضخمة تتحرك األجسام فیها بمقتضى قوانین ثابتة 
وهي إلى ذلك مطابقة لقوانین العقل ومبادئه، فیمكن إحالة الطبیعة بوصفها . االنتظامومحكمة 

أجسامًا مادیة إلى نظام العقل، فیجردها ، ویصوغها في شكل معادالت ریاضیة تیسر فهمها، وتوفر 
  .في الوقت نفسه إمكانات التحكم فیها

یاضیة والهندسیة تحل محل اإلرادة ففهم حركة األجسام من صغیرها إلى كبیرها جعل المبادئ الر 
فیطردها من محالتها الوهمیة ویقیم بدال منها قوانینه " القوى الخفیة"اإللهیة، وجعل العقل یتعقب 

وبذلك أصبحت حظوظ توقع حدوث الظواهر من عدم حدوثها أوفر، وصارت إمكانیة . ومعادالته
وكلما تقدمت االكتشافات العلمیة تقلصت . تغییر مجراها، أو على األقل التحكم في نتائجها ممكنة

 في الطبیعة، فتزاید أثر اإلنسان وانحسر الحضور" األسرار اإللهیة"رقعة المجهول، وضاقت دائرة 
  .اإللهي
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  عقلنة التاریخ- ٢-٢

المجال الثاني الذي تجلت فیه الروح العلمیة التي دشنها عصر النهضة، وبلورها عصر التنویر،  
وقد كان لعصر النهضة اإلسهام الرئیسي في . ییس العقلیة، هو المجال التاریخيوصار خاضعًا للمقا

إعادة قراءة تاریخ الغرب ضمن التاریخ العام، والخروج بأن الغرب هو المؤسِّس للحضارة، وذلك من 
  .خالل النموذج الیوناني أوال، ثم النموذج األوروبي الناشئ ثانیا

تقلب  دشنت بدایة تاریخ العقل جعلت الرؤیة األوروبیة للتاریخ  التي" المعجزة الیونانیة"فأسطورة 
، في نوع من "البدایة الثانیة"و" البدایة األولى"التصورات السائدة وتحدث نوعًا من الفراغ بین 

ْدِخل في التاریخ ما ینسجم مع خط عقالنیتها، وتحذف منه ما تعده غیر مستجیب  االنتقائیة التي تُ
طدمت هذه الرؤیة برؤیتین أخریین، إحداهما كانت قائمة وتدافع عن نفسها حتى وهكذا اص.لشروطها

  .ألقت بأسلحتها أمام تطورات العلم، واألخرى ظلت إلى عصرنا هذا كامنًة تترقب أن تقول كلمتها

األولى هي الرؤیة الدینیة التي كانت تجسدها الكنیسة، وتعبر عنها بكل ما كانت تتوفر علیه من  
دي وروحي، تلك التي ترى في التاریخ اتجاهًا معینًا یبدأ بوالدة المسیح وصلبه، ویظل سلطان ما

یتطور عكسیًا بسبب االبتعاد التدریجي عن تعالیم المسیح، هذا االبتعاد الذي یحصل بسبب تراكم 
خ الخطایا واالنحرافات األخالقیة في سلوك اإلنسان، إلى أن تتحقق عودة المسیح لینتهي معها تاری

  .اإلنسان
أما الثانیة فهي التي ترى أن في التاریخ، وأن الحضارة بناء إنساني، توالت على إقامته وقیادته  

هذه اإلسهامات ال یرى فیها الوعي التاریخي الغربي إال حلقة من حلقات الظالم، ،ثقافات مختلفة
      والعامةة ن الحیاة الخاصوعصورا من التخلف والبربریة،وغیابًا تامًا لوظیفة العقل في تنظیم شؤو 

) Tredenick,٥٧-١٩٩٩,٥٥(    .  

عادة قراءة الماضي في    بعض البلدان إلى حركات سیاسیة   وقد أدت عقلنة المجال التاریخي وإ
إلى الدعوة إلى توحید الممالك   وحدویة، فقد انتهت مراجعات میكیافیلي في تاریخ إیطالیا مثال 
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فعقلنة التاریخ تُسلح الشعوب بوعي ماضیها، فتتمسك . اإلیطالیة الموحدةواإلمارات وبناء الدولة 
 .بمعطیاته، وتتحكم في توجیه حاضرها نحو المستقبل الذي ترید

  عقلنة المجال السیاسي ٣- ٢ 

وما . تعد الدولة في الفكر السیاسي الغربي كیانا حدیثًا رغم تجذرها في التاریخ وفي حضارات قدیمة  
أنها : أنها تجمع في تكوینها العناصر الثالثة اآلتیة-حسب أغلب التعریفات الجاریة-هو یجعلها كذلك

بناء مدني سیاسي، وأنها ظاهرة قانونیة، وأنها جهاز الحتكار مشروعیة استخدام العنف في حدود 
 ٥٢-٢٠٠٢,٤٩,Velkley)(جغرافیة معینة معترف بها داخلیًا وخارجیًا 

من منطلق أن سیادة الدولة هي الضامن لوحدة األمة حسب " األمة- لةالدو "وهذا المفهوم هو أساس 
، الذي یعني بذلك أن سلطة الدولة المتمثلة في انفرادها بحق )١٧٠- ١٦٩ - ٢٠٠٦رشوان،(لجهی

صدار القرارات وتنفیذها، تجعل من سیادتها وسلطتها أداة  لرد األخطار   سن القوانین ونقضها، وإ
هذه القدرة على تنظیم الشأن الداخلي والخارجي ینبغي أن تقوم على أساس و . التي تهددها من الخارج

على أن قیام الثورة الفرنسیة قد  ،العقل، وأن یكون الشرط األساسي في تأهیل الحاكم هو عقالنیته
أضاف لهذا المفهوم النظري أبعادًا جدیدة أسهمت في تشكیل النموذج السیاسي لعصر الحداثة وهذا 

 .نة السیاسة مایعتبر عقل

رهاصات التحول الصناعي   ٤- ٢   عقلنة الدین وإ

على الرغم مما یتسم به الدین من طبیعة متعالیة عن أدوات اإلدراك البشري، وعلى الرغم مما یعنیه 
ذلك من معضالت في التعامل معه كما هو الشأن مع بقیة الموضوعات، فإن ما قام به مصلحو 

ضة وما تبع ذلك من إسهامات القرن السابع عشر وفلسفة التنویر القرن الخامس عشر وفالسفة النه
في القرن الثامن عشر، كل ذلك قد أفقد هذا المجال الكثیر من امتیازاته ودفع بتأثیراته التقلیدیة خارج 

وال یعني ذلك أنه صار مجاًال غیرَ مفكِّر . دوائر الحیاة الفكریة والسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة
نما الذي حدث هو اختراق العقل لما كان حراما علیه الخوض فیه، وخصوصًا التعاطي فیه،  وإ

من لوثر ."المباشر مع النص الدیني، وحریة تأویله على مقتضى حقائق العلم ومعطیات العصر
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وكالفن وتوماس مور إلى هوبز وسبینوزا وكانط، صار العقل یدخل في جمیع مستویات النص 
ولم تكن البروتستانتیة غیر ، شوائب التحریف ومنازع الشعوذة وعوامل التسلط إلصالحه وتنقیته من

 ."دعوة عقالنیة للتحرر من الوسائط التي غیبت في ركامها نقاوة الروح الدینیة
(Velkley,٢٠٠٢,٤٩) 

أن الكاثولیكیة الرومانیة خاصة، والدیانات  )Max Fippare( وفي هذا الصدد، یرى ماكس فیبر  
، إذ تؤكد مذاهبها على التأمل "العالم اآلخر"هي دیانات ) مثل الهندوسیة والبوذیة(بشكل عامالشرقیة 

هذا "تعد دون منازع دیانة - على العكس من ذلك- الدیني والحیاة األخرى، في حین أن البروتستانتیة
م، وبین الدیر وساحة السوق، وأعلت من ". العالم شأن الجهد فقد ألغت التمییز بین الكنیسة والعاَل

، فصار كل نشاط یقوم به المتدین البروتستانتي یدخل "أخالقیات العمل"البشري، وأنشأت ما یسمى بـ
إن هذه النظرة ، بالرغم من كونها لم تكن عن :"قال فیبر. في مجال العمل الدیني الذي یثاب علیه

فیبر أن الرأسمالیة ،حیث یرى "قصد أو تصمیم، إال أنها أسهمت في تطویر الرأسمالیة الصناعیة
الحقیقیة تمثل ظاهرة فریدة تنحصر خصائصها األساسیة بأن المشرع االقتصادي القائم على التنظیم 
عالج الجوانب المختلفة للدین بل اكتفى بدراسة األخالقیات  العقلي ،ولكن على الرغم من ذلك ،لم یُ

،من  ٢٠١٢رواق الفلسفة،(.ادیةاالقتصادیة للدین ویقصد منها ما یؤكد عله الدین من قیم اقتص
 ) االنترنت

وهكذا یكون المذهب البروتستانتي في البلدان األوروبیة التي هیمن فیها قد أبدع الرأسمالیة الحدیثة،   
بالرغم من االعتراضات التي واجهتها تحلیالت . ووضع العالم في سیاق من التطور ال یزال یتبعه

ن ال رأسمالیة وتحوالت الصناعة سبقت نشأة البروتستانتیة، وأن العامل فیبر والتي ترى أن بدایات تكوّ
األكبر في ذلك یعود إلى الحركیة االجتماعیة التي صنعها المناخ العقالني والثقافة العلمیة والمنهج 
التجریبي في المعارف بالرغم من تلك االعتراضات فإن حركة التاریخ تبدو مصدقة لفیبر، ألن میالد 

وشمالي فرنسا وشمالي  ناعي كان في شمالي أوروبا الغربیة، وخاصة في إنجلترا وهولنداالمجتمع الص
   .ألمانیا
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  : الفصل الثالث خاتمة

 وجه في وتقف جدید من له ،لتنتصر باإلنسان باالهتمام عشر الثامن القرن في التنویر حركة اقترنت
 في نفسها عن أعلنت ،التي یته،شخص وطمس حریته ،وخنق محاصرته إلى الداعیة المحاوالت كل

 شأن من وأعلت كبیراً  توسیعاً  اإلنسانیة المعرفة توسیع اإلنجازات هذه من ، ،فكان التنویر حركة
  ١٩٥٦,٢٥٣,Berry).(الحر اإلنساني الفكر القداسة،وشجعت مرتبة إلى اإلنساني العقل

 لمفهوم التاریخي التطور ةدراس خالل من،و أسهمت األوضاع السابقة في نشوء حركة التنویر وقد 
 الثامن القرن في والثقافیة واالقتصادیة السیاسیة األوضاع على اإلنسانیة،واالطالع الطبیعة

أن هذه األحوال المتداعیة فجرت العقول وغّذت روح التنویر، فكان تسلط  الباحثة عشر،الحظت
 ،واالقتصادیة واالجتماعیة ةالفكر الدیني وهیمنة اإلقطاع على حریة اإلنسان الفكریة والسیاسی

 .األسباب التي دفعت الفالسفة إلى الكتابة لتحریض الناس على الثورة
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 المقدمة-  ١
 –باسكال - دیكارت ( أمثال والمفكرین الكتاب بأولئك ما حد إلى للتنویر الرئیسة الشخصیات تمثلت لقد 

 أخرى أسماء إلى إضافة ) لوك نو وج - هلفیسوس – هیوم – روسو – دیدرو – فولتیر – مونتسكیو

 توجهاتهم عن " فولتیر " عبر الذین وهم السیطرة ، لروح معادون توصیف علیها ینطبق أن یمكن

  : على تؤكد التي التالیة األفكار مجسدة عام بشكل جاءت التي الفكریة

 العقل استقاللیة .  

 والتقدم مثالیةال . 

 السببیة كشف إمكانیة في الثقة . 

 والمجتمع الفرد حكم في الطبیعیة المبادئ 

 االستبدادیة السلطة محاربة 

 التنویر ألفكار العالمي التضامن. 

 القومي التعصب احتقار . (Rempe ,w h,4)        

 ،عموما واإلنسان بالفرد الرقي لأج من عظیما جهدا بذلوا قد المتنورین الفالسفة هؤالء أن من الرغم هذا
 للكثیر بالنسبة تكن ولم، حینها في متطرفة كانت هؤالء قدمها التي الفكریة االدعاءات من الكثیر أن إال

 آنذاك المعاش الواقع تطهیر إلى تدعوا تطهریه فكریة مواقف أو ،قائم هو لما مجرد إنكار من أكثر منهم

 األكثر الطبقة وهي الوسطى للطبقات الفكریة الحركة تشكل نتكا كونها إلى إضافة هذا أدرانه، من

معروف وهذا التوجه مثله فولتیر بأفكاره الساخرة حیث قدم فولتیر برنامج  هو كما ،بالثقافة اهتماما
تجدید جذري في الوعي العام على أساس انتقادات للكنیسة الكاثولیكیة والتعصب الدیني والخرافات 

  . نتقادات بشيء من الطرافة والحس السلیموقدم فولتیر هذه اال
  
  .إسهامات فولتیر التنویریة - ٢ 

 إلى یعود ذلك ،و الراهن وقتنا في الحدیثة الحضارة مع تصالحت قد یرى المفكرون أن المسیحیة 

فكان النشاط الفلسفي األهم لفولتیر هو معركة  سنة مئتي قبل روسو وجاك فولتیر بذلها التي الجهود
، العقل و  رفض مایسمى التعصب الدیني أو اإلیمان على أساس الوحي،مع ذلك لم یكن فولتیر ملحدًا

نما كان یرفض اإلیمان العاطفي الذي یتخذ من عدم رضا اهللا على البشر ذریعة  لتبریر وجود    وإ
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 Launay) (لوني میشیل یقول و"، اآلخرون زرعه مااإلنسانیة  حصدت الشرور ومعاناة الناس،و الیوم 
 ،أما آنذاك واألصولیین   الكنیسة غضب وواجهوا " العقالني الدین" فكرة زرعوا الذین هم الفالسفة"

 والعقلنة ، عقالنیة المسیحیة أن هو بسیط لسبب إلینا بالنسبة خطرٍ  أي تشكل األصولیة تعد فلم نحن

 .الراهن ازمنن في واقعة حقیقة أصبحت قد أجلها من وناضال وروسو فولتیر بها حلم التي
"(Launay,1969,4)  ،  

 غیر ،حیث التنویر فالسفة زمن في الحال علیه كان كما تقمعها أو العقول على تضغط الكنیسة تعد فلم 

  . والفلسفیة العقالنیة التساؤالت االعتبار بعین آخذین المعجزات من موقفهم الدین رجال

 أمثال من"المعاصرین، المسیحیین هوتیینالال كبار مؤلفات على اإلطالع خالل من یُالحظ ما وهذا

  ."الدینیة الطقوس ممارسة دون أو دین بدون أخالق وجود عن یتحدث الذي )Kung(كونغ هانز
)kung,1986,70-71 (  

 وجماعة ودیدرو روسو مؤلفات إلى باإلضافة األساسیة فولتیر مؤلفات فیه ظهرت الذي الوقت في أي 

 الوسطى القرون عقلیة من األوروبیة البشریة وانتقلت الحقیقي االنقالب حصل عندئذ،الموسوعیین

 لحزب المدبّر الرأس كان فقد ،الدیمقراطیة العلمانیة الحدیثة العصور عقلیة إلى اإلقطاعیة الكهنوتیة

  رالظواه یشمل حتى رویداً  رویداً  یصعد سوف التنویر أن یعتقد وكان .التنویر ركةلح أو الفالسفة

 المرحلة في تدخل لكي الهمجیة، الطائفیة المرحلة من البشریة تخرج عندئذ .كلها قولالعو  االقضایو 

 سبب كان التعصب هذا أن ومعلوم الدیني التعصب على القضاء یتم وعندئذ .العقالنیة الحضاریة

، لیس .آنذاك المسیحیة المذاهب بین جرت التي المدمرة األهلیة والحروب المجازر  هذه، والحالة غریبًا

ري كبار أنه عنه قائالً  " والشر الخیر وراء فیما" المشهور كتابه فولتیر أهدى نیتشه یكون أن  الروح محرِّ

 )،من األنترنت  ٢٠٠٨ صالح،( ".البشریة

 ،ت الهیمنة الدینیة وسلطة الكنیسةأما بالنسبة لنظرة فولتیر إلى عقلیة القرون الوسطى التي فرض 
 یكون أرید أن( الشهیرة عبارته ،فیقول أخالقیاً  یكون أن الیمكن هللا بوجود الیؤمن من أن فهو یرى
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 أشعر ویجعلني یطمئنني ،فهذا باهللا المؤمنین من وخدِّامي الشخصي وخیَّاطي أعمالي على المشرف

    ) ١٧ ،  ٢٠١٠ ، *صالح(أقل بشكل یسرقوني لن بأنهم

 وهي عصره في السائدة الدیانة على انتك حربه ألن كافر أو ملحد بالضرورة فولتیر أن یعني ال وهذا

الذي )العقالنیة المسیحیة( بعنوان لوك لكتاب انتقاده في قصده ما ،وهذا المتزمتة المتعصبة المسیحیة
 أن ال یمكن والعقل المسیحیة بأن فولتیر فعارضه اعتبر فیه تعالیم  الدیانة المسیحیة فقط تأكید للعقل،

 یعتقد فولتیر فكان واحد، آن في للتعصب ومضاداً  مؤمناً  یكون أن مرءلل یمكن بأنه ذلك یجتمعا،وأثبت

 عقاب یخشى ،ألنه علیهم االعتداء أو اآلخرین سرقة من یمنعه لإلنسان رادعاً  یشكل باهللا اإلیمان أن

 من ذلك ماعدا ،وینفي للكون األعلى المهندس أو األعلى الكائن أو اهللا بوجود یؤمن حیث كان، اهللا

 شخص عنده ،فهو للمسیح اإللهیة الصفة ،وحتى الخرافات و والمعجزات كالعقائد لمسیحیةا الطقوس

 على صرفاً  یكن ولم ملحداً  فولتیر یكن لم.األرض وجه على ظهر شخص أعظم أنه من بشري،بالرغم

  . وهلفستیوس دولباخ أمثال التنویر فالسفة بعض طریقة

هو القدرة على استخدام العقل دون توجیه من اآلخرین "وفي جوابه عن السؤال البارز ما هو التنویر ،
نما هي عدم وجود العزم عند الناس الستخدام  ،ولكن المشكلة بالنسبة لفولتیر لیس معنى التنویر وإ

  .عقولهم ،فكان شعار فولتیر هل لدیكم الشجاعة على استخدام عقولكم؟

 الشخص هو ،فالمتدین الجواني الداخلي بالدین هیجل دعاه بما خصوصاً  هیجل مع فولتیر فقد اتفق 

ؤذي الذي  " عنده األساسي دینه،والمبدأ غیر آخر دین إلى ینتمون أنهم بمجرد علیهم یحقد وال جیرانه الیُ

 )١٥٩ ، ٢٠١٠ ،*صالح()" لك یفعلوه أن تُحب ما للناس افعل

ن للتعبیر عن أفكاره  وسیلة الدین من أتخذ ولكنه- عصره وصف بحسب - الملحدین من فولتیر كان وإ
مكن استنتاجهمن خالل انتقاده لما كان سائدًا في عصره،  وهذا  فكر هذا المفكر  لوتحلی ةمن دراس یُ

التنویري العظیم الذي تعرض لالضطهاد والسجن عدة مرات بسبب أفكاره التنویریة ،ورأت الباحثة أن 
البشریة ألنها تُعرفنا بشخصیة فولتیر  تبدأ بهذه المقدمة قبل البدء بدراسة فكر فولتیر عن الطبیعة

  .ونظرته إلى نفسه كإنسان قبل كل شيء
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  فولتیر في فكر )ماهیتها ومكوناتها(البشریة الطبیعة 3-

قدس فولتیر كان مجد بقیمتها ویؤمن اإلنسانیة الطبیعة یُ  عن مقالته ختام المعقد،ففي البشري التكوین ،ویُ

 أشده یبلغ كي سنة عشرین إلى اإلنسان یحتاج"قائالً  الصورة هذه یعرض الفلسفي قاموسه في اإلنسان

 لیكتشف سنة آالف ،وثالثة عقله نضوج یبدأ حیث وشاباً  طفولته في فحیواناً  أمه بطن في جنیناً  كان منذ

،  دیورانت()."لقتله تكفي واحدةً  دقیقةً  ،ولكن نفسه عن شیئاً  یعرف أن إلى والى األبد بنائه عن القلیل
عاقب أن ویجب حرام القتل ویعتبر أن الحرب یكره فهو لذلك) ٣٠٥ ،١٩٨٨   .علیه یُ

فالحیوانات والنباتات والمعادن جمیعًا "الطبیعة البشریة ال تكذب نفسها واألجناس تبقى كما هي 
 أن من الرغم ،فكل شيء یحتفظ بجوهره على)٧٥، ١٩٨٤كریسون ،"(التتغیر على اختالف أنواعها

 تغییر نحاول عندما ،ألننا تغییر أي في األساس فهي ثابتةٍ  مكونات ذات فولتیر عند البشریة الطبیعة

 تبعث ما سرعان متغیرة الغیر الطبیعة هذه ،فإن الناس طبیعة تغییر نُحاول أن غیر من المجتمع نُظم

 ،هیتمرد على ما كان سائدًا في عصر تغییرها ،ولعل فولتیر بنظرته هذه  تم التي النظم هذه في الحیاة
فنراه یعود بجرأة إلى النظریات التقلیدیة التي أكدت أن الطبیعة البشریة ثابتة،في حین كانت نظریة 

 . تبشر بتغیرات فكریة تغزو الفلسفة في القرن التاسع عشر - التي أیدها دیدور -النشوء واالرتقاء

مكن كیف: الذي طرحه فولتیر السؤال نجد وهنا  النظم أم النظم كلونیش الناس وهل التغییر إدخال یُ

 طریق عن وذلك التغییر أداة اإلنسان أن یعتقدون األحرار من نهجه نهج ومن فولتیر. الناس تُشكل

 روسو مع یختلف" هنا فولتیر فإن ،ولذلك السلمیة وبالوسائل بالتدریج التغییر فیكون والتثقیف التعلیم

قیم ،و القدیمة النظم على یقضي الذي ریزيالغ العاطفي بالعمل إال یأتي ال التغییر أن یعتقد الذي  نظماً  یُ

  )١٩٨٨،٣١٠، دیورانت(). "واألخوة والمساواة للحریة فیها الحكم یكون جدیدةً 

ن الفریقین كال ولكن   في جدید مذهب صاحب وهو .التغییر منطلق هو اإلنسان بأن یتقاطعان اختلفا وإ

ى بأن العالم یمكنه أن یصبح أفضل بجهود الذي یر   Meliorism  التحسنیة مذهب  وهو الفلسفة
   ).  ٧٨٣، ٧٨٢، ٢،المجلد  ٢٠٠٨موسوعة الالند ،( اإلنسان الموجهة كما یجب
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فهو یرفض أن یكون وجود اهللا وسیلة لتبریر وجود الشر فال شيء یبرر معاناة األبریاء ،كما فعل  
كالزلزال الذي ضرب مدینة لشبونة الصوفیون، ورغم أن فولتیر دعا إلى االستسالم للشرور الطبیعیة 

معیدا النظر في  1756وترك آثرًا عمیقًا في نفس فولتیر وكتب قصیدة في كارثة لشبونة عام 
المحاوالت السابقة الكثیرة لحل مشكلة الشر، مؤكدا على أن وجود الشر اعتراض هائل في أیدي 

لسیاسیة والدینیة في عصره وحماقات الملحدین،فإنه في فلسفته التحسینیة طالب باستئصال المفاسد ا
 له لیس الذي التام للكل المجرد الخیر من وبدالً  .حروب السالالت الحاكمة ووحشیة محاكم التفتیش

 الضجر :الكبرى الثالثة الشرور المرء یجنب العمل ألن ، تنظیر بدون بالعمل نادى للفرد، بالنسبة معنى

 .والعوز والرذیلة

ن البشریة ةالطبیع أن فولتیر ىویر   القدرة تمتلك األقل على فإنها مكوناتها صناعة في تتحكم ال كانت وإ

ن المكونات هذه على للسیطرة  تلطیف نستطیع األقل على فإننا اآلالم من شيء تغییر نستطیع ال كنا وإ

 عن ،ولندافع أنفسنا نحن نصنعها التي اآلالم هذه لنلطف ،ویقول عنها مسؤولین لسنا التي اآلالم هذه

 المدینة كماالت أي إلینا قدمت التي الخیرات من تنبهاً  أكثر بهیئة ،ولنستفد واالعتدال بالحكمة أنفسنا

 فهو أسالفه یعمله لم ما وذلك الحیاة توجیه في مباشرةٍ  بصورةٍ  فولتیر یتدخل ،وهنا "العقل واستقالل

 انتهت قد مهمته أن العملیة،والیعتبر تطبیقاتها سبیل وفي العامة مبادئه سبیل في ذاته الوقت في یكافح

 الثروات من إنتاج ،وأفضل عدالةً  القوانین بأكثر والظفر بالعمل یتوجها لم و التوجیه على اقتصرت إذا

ذا اإلدارات من سوءا وأقل  .)  (Voltaire ,1734,66 .المظلومین ینقذ لم ،وإ

 العـالم صـور علیهـا تـنعكس التـي یضـاءالب كالصـفحة الطفل عقل أن یقول الذي لوك جون مع یتفق وبذلك

 فهـو لإلنسـان االجتماعیـة الطبیعـة علـى ذلـك فـي مرتكـزاً ".وأحداثـه ورائحتـه وألوانـه وأصـواته بنـا المحـیط

نمـا غریـزي أو  فطـري بشـكل موجـودة لیسـت وعواطفـه ومبادئـه ،وأفكـاره اجتمـاعي حیـوان  ناتجـة أفكارنـا ،وإ

واحـدة  والعقـل ،والشـم ،واللمـس ،والبصـر كالسـمع الحـواس أن بمـاو  الخارجي بالعالم واحتكاكنا الحواس عن
 بعضــهم وتــربطهم بیــنهم تنشــأ العالقــات ،فــإن ذاتهــا الحاجــات لهــم أن وبمــا بــین البشــر،

 ) *١٦٠، ٢٠١٠صالح،(ببعض
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 األفكار بنظریة دیكارت ویخالف الطبیعي والعلم الفیزیاء مجال في نیوتن مع وبذلك یتفق فولتیر   

ولد بأننا تقول لتيا الفطریة   .بالفطرة ورؤوسنا أذهاننا في مغروسة الفطریة واألفكار نُ

أجرؤ على أن تأتي للدفاع عن "فكرة فولتیر عن الطبیعة البشریة تتعارض مع باسكال یقول فولتیر
فقد حاول باسكال جاهدا أن یصور لنا جمیعا الطبیعة البشریة سیئة " اإلنسانیة ضد عدو اإلنسانیة

وینسب السمو إلى جوهر طبیعتنا . انه یعارض الطبیعة البشریة و یتحدث ضد الیسوعیون :وبائسة
إننا لسنا "یقول فولتیر. المتأصلة فقط في بعض من الناس؛ انه یصب الذم البلیغ على الجنس البشري

 )Froulowve, 1991,30 ( داً الطبیعة على حد تعبیر باسكال بائسة ج الشر وال

فولتیر ینصب على فكرة أن الكون قائم على العقل واحترام الطبیعة؛ وهي الفكرة  بینما كان كل تركیز
ا . التي عكست الرأي المعاصر له ،والذي كان یعتقد في وحدة الوجود ا وافرً وقد نالت هذه الفكرة حًظ

فهو ال یعتقد . من الرواج بین الناس خالل القرنین السابع عشر والثامن عشر وكتب لها االستمرار
ي أن اإلیمان المطلق باهللا یحتاج إلى االستناد على أي نص دیني محدد أو فردي أو على أي ف

  . تعالیم تأتي عن طریق الوحي

 أجناساً  هناك إن واحد،بل أصل من ینحدرون ال البشر أن فولتیر یرى البشر أصل إلى بالنسبة أما 

 تأتي لم والمشمش  والتفاح والسندیان وح،فالش الشجر یشبهون البشر لي یبدو ،فیقول البشر من مختلفةً 

)  ١٩٨٤،٨١كریسون،"  (واحد إنسان من الینحدرون والصفر والسود البیض ،وكذلك واحدةٍ  شجرةٍ  من
كما یرفض فولتیر فكرة التسلسل  مختلفة مناطق ،في شك دون تولدت قد المختلفة األجناس ،وهذه

 ذلك وفي.سماعیل وال الیهود من نسل یعقوب الوراثي لشعب ما من نبي معین فال العرب من نسل إ

 .وبربریتهم بدائیتهم في البشر جمیع ساوى الذي روسو جاك جان آلراء مخالفة

یبین فولتیر أن القسیس الذي رفض التثلیث كان على حق فتصور المسیح )آریوس( وفي مقاله عن
فالشهود في ) ٨٨، ١٩٩٠حنفي ، .(كإنسان وأثبت أن له طبیعة واحدة وهي الطبیعة اإلنسانیة 

السماء ثالثة وهي األب و األبن وروح القدس ،وهؤالء الثالثة هم واحد ،وكذلك الشهود في األرض 
  .  الروح والماء والدم وهؤالء الثالثة واحد :ثالثة 
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 :فولتیر في فكر الحریة في الطبیعة البشریة -4-

 أن رأى فقد"األولى بالدرجة عنده تبدأ الحریة أن معتبراً  اإلنسان ومجد كبیرة أهمیةً  الحریة فولتیر أعطى

 في ،والحریة الطبیعة قانون مع تتنامى والحریة اإلنساني الشخص حریة هي األولى بالمرتبة الحریة

 أي العمل حریة هي ،وأخیراً  الضمیر حریة أیضاً  ،وهي والصحافة والكالم الفكر حریة هي الثاني المقام

   .) ٣١، ١٩٨١، فولغین("أكثر یدفع لمن راعیهذ یبیع أن في إنسان لكل حقٌ 

ویجد أن حریة التعبیر من الحقوق المقدسة فهو یؤكد  استعداده للموت من أجل حریة التعبیر،فقد 
 في الدیمقراطیة العقلیة أسست الشهیرة وجملته الفكر حریة سبیل في المراس شدید مناضالً  فولتیر كان

 ”رأیك تقول أن أجل من ثمناً  حیاتي أدفع ألن مستعد ننيولك الرأي في معك أختلف قد”: الغرب
(Trousson,2010,3) 

 ،وذلك اإلنسان قوة تضاعف الملكیة روح وحریته،ألن الفرد ملكیة احترام هو فولتیر به طالب ما وأول

ورث وأن یملك أن في الحق شخص ،فلكل األخالقیة لقیمتها  ذلك ،وفي المشروعة بالطرق ملك ما یُ

 ،واعتبر البشر بین التفاوت سبب أنها ،معتبراً  األخالقیة الملكیة قیمة في شكك الذي روسو رأيل مخالفة

  .رفاهیته توخي في الحق إنسان لكل یكون أن ،ویجب إطالقاً  النعم أكبر الحریة فولتیر

 أبعاداً  عنده الحریة أخذت ،فقد الشریفة األماني ،وغایة الخالدة البشر آلهة واعتبرها بالحریة تغنى فولتیر 

 حراً  المرء یكون أن" فولتیر یقول" منه مفروغٌ  أمرٌ  ،والمساواة طبیعي حقٌ  الحریة أن یرى ،فهو عدیدة

 خدعةٌ  كونها عن تزید ال أخرى حیاة الطبیعیة،وكل اإلنسان حیاة هي تلك للجمیع مساویاً  یكون وأن

 )٢٩، ١٩٨١، فولغین(  )"العبد ورد واآلخر المعلم شخصیة أحدهم فیها ،یؤدي ردیئة ملهاة حقیرةٌ 

 مساندته ،فهو یناقض نفسه في   البشریة للطبیعة وتقدیسه للحریة فولتیر تمجید من الرغم على

 على حافظ الذي روسو مع بذلك مختلفاً  متباعدتین فئتین إلى وتقسیمهم الناس استعباد في للبرجوازیة

 یقول " البشر بین التفاوت أصل" لكتابه وسور  إصدار بعد وخصوصاً  البشر بین الطبیعیة المساواة

 ،طبقة طبقتین إلى مجتمع في یعیشون الذین البشر ینقسم أال عالمنا في المستحیل من أن" فولتیر

وهذه العبودیة تنشأ من طبیعة األمور ألن ) ٤١، بدون مرشد،()" یخدمون فقراء وطبقة یأمرون أغنیاء
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رض قوتًا مؤمنًا الستحال ألي إنسان أن یستعبد إنسانًا اإلنسان لو وجد في كل مكان من هذه األ
  .أخر

 من فكان ، الساخر بأسلوبه وذلك العصر ذلك في الكنیسة وجه في وقفوا الذین الفكر أعالم من ویعتبر

 اختیار أن معتبراً  اإلنسان على الدین یفرض أن ،رافضاً  التنویر عصر في الحریة لواء حملوا من أشهر

 قلة لمن إنه:فولتیر یقول )أعلى كائن(أو خالق بوجود اعتقاده من الرغم الحریة،على لقبمط یكون الدین

 ،وما إنسان من فما: إللههم اختیارهم دون نحول وأن الدین موضوع في الحریة من البشر نحرم أن الدین

 ) ١٣١، ٢٠٠٩فولتیر،) (قسریة عبادة في ،یرغب إله من

 المواطنین لجمیع كاملة الحقوق أعطى والذي اإلنسان قوقلح الشهیر اإلعالن فولتیر استبق فقد

          بالمعنى المواطنة مفهوم بالتالي ،فأسس الطائفیة أو المذهبیة أصولهم عن النظر بغض الفرنسیین
 القوي الدافع شكل الوسطى،وهذا القرون الهوت مع والسیاسیة الفلسفیة القطیعة محدثاً  للكلمة الحدیث

 الجمعیة أمام لیصرخ )Rapoo Oieteen( ) أویتیین سانت دو رابو( وهو الفرنسیة ورةالث زعماء ألحد

 ال فهذا(Cronk,w.h,85)"بالحریة ،ولكن معنا بالتسامح نطالبكم ال إننا: السادة أیها "قائالً  الوطنیة
طالب بذلك یمكنه دونه،وعلى ویسان وراءه یقفون فولتیر مقدمتهم وفي كلهم التنویر فالسفة أن لوال أن یُ

الرغم من تأكید فولتیر على الحقوق األساسیة لإلنسان فهو یؤكد على نظام الطبقات االجتماعیة 
ألن الحق   -روسو و ولوك  وهوبز–منكرًا نظریات العقد االجتماعي التي نادى بها كل من 

مستحیل، الطبیعي والفعلي لإلنسان بالحریة والحقوق یقوم على أساس االرتضاء الّحر وهذا أمر 
والتعاقد یأتي عن طریق اإلكراه ،فالطبیعة فرضت الطبقات وعدم المساواة،وبالتالي فالعقد االجتماعي 

  .یقوم على ااكراه فقط ولیس على مبدأ االختیار الّحر

 ثمرة تكون أن یجب القوانین" ،ولكن فقط للقوانین المرء یخضع أن في تتمثل فولتیر والحریة عند    

و من ) ٩٧،  ١٩٧٠غروتیزن،()" المسبقة األفكار من ومتحرر تقدیراته في السیادة له مطلقٍ  عقل
ینكر أن یكون هذا الحق وسیلة لممارسة الظلم والطغیان ،جهٍة ثانیة یعترف فولتیر بالملكیة الفردیة

    )١١٥- ١١٤، ١٩٥١عزت ،( ألن حق الملكیة ضرورة اجتماعیة تتعلق بشرف اإلنسان
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دي بصناعة القوانین التي تكفل مراقبة هذه الحقوق، ألن فولتیر على الرغم من فإن فولتیر ینا    
إنكاره إلمكانیة تحقیق المساواة في األمالك والثروات فهو یدین بشدة الالمساواة الناتجة عن 
االمتیازات التي تمنحها الطبقات االجتماعیة والنظام اإلقطاعي  للنبالء دون غیرهم،فهو یُطالب 

 . ؤولة بعیدة عن الظلم بحریة مس

وهذا یتطابق بشكل كامل مع هوبز الذي أكد أن الحریة عند اإلنسان محدودة ألن الحق الطبیعي 
بالحریة یدل على أن اإلنسان حر في القیام بعمل ما أو عدم القیام به،وعلیه حین یكون اإلنسان حرًا 

لت اإلنسان "یقول هوبز . زم أو متعهد بشيء في القیام بعمل أو عدم القیام به ،فمعنى هذا أنه غیر مُ
الحر ،حرٌ للعمل طبقًا إلرادته ،لكنه غیر حرٌ في أن یرید،فاإلرادة مثل جمیع المیول ،لدیها ُعلل 

   Raphael, 1984,30)"(ضروریة

ال أردت  وألن الحریة  عند فولتیر تعني أن أستطیع أن أفعل ما أرید حتمًا ،ولكني أرید حتمًا ما أرید وإ
ن تفكیر ودون سبب وهذا مستحیل ،ألن  الحریة بنظره تعني أن الیقوم بعمل سيء حین یتبین دو 

لإلنسان بعقله و فكره  أنه  عمٌل سيء ،فیسیطر اإلنسان بذلك على نزواته ویتبین له الرزیلة فیبتعد 
حوا الحریة الطبیعیة خال فًا للموجودات عنها ومن هنا تنشأ المسؤولیة المالزمة للحریة، والبشر قد منُ

 .األخرى كالكواكب التي ال تملك الحریة في حركتها 

ذا   الخطأ فإن ،لذلك ألفعالنا واحد مصدر سوى إذاً  ،فال یوجد للمعرفة واحد مصدر سوى لدینا یكن لم وإ

 حواسنا بها تُوحي التي واألهواء بالمیول ال تتأثر اإلرادة أي فولتیر، عند الحرة اإلرادة نظریة في واضح

 أستطیع ال أنني أي أرید ما أرید بأن  ملزم ،ولكني أرید ما أفعل أن أستطیع حین ُحر أنا: فولتیر ویقول

مكن فكیف " مستحیل ذلك عدا ما ،وكل سبب دون أرید أن  ،وتعلیل األفراد مسؤولیة على اإلبقاء یُ

 رزیلة الرزیلة فإن  تُوجد لم أم اإلرادة حریة وجدت إن" بقوله ذلك فولتیر ویعلل. والمكافآت العقوبات

  ) ٨٠- ٧٩،  ١٩٨٤   ، كریسون().دوماً 

ة نلتمسها خاّصة في حّس فولتیر اإلنساني  وأكد فولتیر على أهمیة الفعل اإلنساني ولعّل هذه األولویّ
ة، دون التمییز بحسب البلد أو االنتماء أوالدین أو  المرهف، من خالل تعاطفه مع اإلنسان بصفة عامّ
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فرق بین الناس ،فقد كان فولتیر معجبا بهذا المبدأ اإلنساني الجلیل في التعایش أي شئ یمكن  أن یُ
السلمي القائم أساسا على حب الفعل اإلنساني اإلیجابي الذي یراعي مصلحة اإلنسان، والمعیار في 

، تحدید قیمة الشخص هو مدى التفاني في الفعل اإلنساني، واإلخالل به هو معیار الفساد اإلنساني
حیث تأّكد لدیه أّن إنجلترا هي بلد حقوق اإلنسان، ألن إرادة اإلنسان في هذا البلد محترمة، وحریته 
مصانة وقیمة اإلنسان تكمن في قدرته على الفعل، الفعل الذي یجلب المصلحة العامة للشعب 

ألدیان مهما كانت مختلفة، وذلك من االنكلیزي، فالدین الحقیقي هو الصالح العام دون التفرقة بین ا
اس،  ة، والتي یجتمع فیها كّل النّ خالل خلق النشاطات المتعّددة، التي تراعى فیها الّشروط اإلنسانیّ

وهذا المعبد العام الجامع لكل أطیاف المجتمع " دون تمییز بین مختلف شرائح المجتمع اإلنجلیزي،
اء،  فإن االختالفات في  اإلنجلیزي، هو بورصة لندن فإن تضافرت جهود الجمیع في العمل البنّ

م لغة واحدة هي لغة مصلحة  ة تنتفي لدى اإلنجلیزي عندما یدخل البورصة، الكّل یتكّل العقائد الدینیّ
ة، فالمسلم والیهودي والمسیحي یتعاملون بكل تسامح ألجل  ر باالختالفات الدینیّ البالد، دون التأّث

قة، التي ال تساهم في تقّدمهم ازدهار البالد، تاركین جانب ة الضیّ  ٢٠١٢الشایع،.(ا مشاعرهم الدینیّ
 .) االنترنت،من 

وهذه األفكار تبین لنا ازدواجیة المعاییر عند  فولتیر فلم یكن یؤكد رأیًا إال ویأتي بعد فترة لینفیه بفكرة 
كد أن الطبقات أخرى تؤكد لنا عدم االستقرار في أفكاره ،فهو حسي أكثر مما هو عقلي ،فهو أ

االجتماعیة ضروریة وموجودة ،وتشكل أساس الحیاة االجتماعیة للبشر،ألنه من غیر الممكن أن 
  .یكون كل البشر ملوكًا أو كلهم عیید

فولتیر الذي أكد عدم المساواة االجتماعیة ینظر إلى أن التوازن االجتماعي مطلوب مسبقا وهو 
المجتمع والدولة هو اتفاق ضمني بأن تلتزم السلطة للعمل التطور الطبیعي للمجتمع، وقال إن أساس 

وضمان حقوقهم الطبیعیة، وأهمها هي الحریة والمساواة أمام القانون وملكیة  امن أجل مصلحة رعایاه
على عكس هوبز، روسو یعتقد أن الدولة الطبیعیة هو حرب الجمیع ضد الجمیع ولیس . المنتجات

  ) kalyinkov,2003,64(. لكان ساد الوئام بین الناسفقط عالقة الفرد مع الدولة ، و 
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فأكد فولتیر ذلك یجب على  اإلنسان أن یرضى بهذا القسط من الحریة  ألن الحتمیة األخالقیة هي  
وجود للحریة  وبالتالي ال ،كلمة جوفاء ،ولیس هناك فرق بین الحتم والمصادفة أو بین الحتم والقسر

 . في ظل هذا التداخل والتناقض

 األدیان، قیود عن بعیداً  اإلنسانیة بالحریة المطلق فولتیر إیمان على دلیل أكبر )Zaire(زائیر ومسرحیة
 وهي اإلسالمیة العقیدة على فربوها الصلیبیة الحروب خالل المسلمون أسرها مسیحیة طفلة فزائیر

 أسرة ،ولكن وأحبته نالسلطا فأحبها فاتنة جمیلة ،وكانت رأسها مسقط فرنسا عن القلیل إال التعرف

  مسیحیة كانت أنها نسیانها على تؤنبها أخرى مسیحیة

 في السائدة والنزعة القومیة والتقالید األعراف تشكلها إنما وعاداتنا الدینیة عقیدتنا إن" فولتیر فیجیب

 ریسبا في ولدت كنت ،ولو الهند أوثان لعبدت الكنج نهر ضفاف على ولدت لو أنا ،یقول األولى أیامنا

 ، إنهم تربیتي تولوا من لي لقنه مما أكثر أعرف وال وسعیدة مسلمة فأنا اآلن أما مسیحیة اآلن كنت

 . )(Voltaire,1963,11  .عقولنا في تثبیته على الزمن یعمل ثم صغار ونحن قلوبنا على ینقشون

 عوقبوا الذین أبنائهو  كاالس  البروتستانتیة،مثل دیانتهم بسبب المضطهدین الناس عن فولتیر دفاع ففي

لیزابیث البروتستانتیة اعتناقهم بسبب  تحولها لتعلن طریقها في وهي بئر إلى ُدفعت التي فینس سیر  ،وإ

 من عشر السادسة في صغیر شاب وهو اعتقل الذي البار ،وكذلك  الكاثولیكیة إلى البروتستانتیة من

 أن بعد النار في بجسمه وقُذف رأسه ،فقطع المسیح صورة علیه الذي الصلیب تشویه بتهمة عمره

 أموت" :بالحریة إیمانه على دلیل أكبر الدینیة حریتهم عن دفاعه ففي.  والتعذیب الضغط تحت اعترف

 بعضها ضد الدیانات تمارسه الذي االضطهاد وأرفض  أعدائي أكره وال أصدقائي وأحب اهللا أعبد وأنا

 (Ovan ,2005,30-33) فولتیر الشاعر كلمات آخر هذه" البعض

من خالل االطالع على أفكار فولتیر حول الحریة نالحظ كیف أن فولتیر لم یرفض فكرة وجود  
وعلى الرغم من محاربته للقساوسة لكنه لم یعمل على إنكاره  - على الرغم من اتهامه باإللحاد –اإلله 

عتقاد الخاطئ في أحد ویكمن السبب الرئیسي في هذا اال. الدین بل طالب فولتیر بالحریة الدینیة
 Epistle to  the author of the" وكانت القصیدة بعنوان(األبیات التي وردت في قصیدة له 
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book, The Three Impostors")  ()ویمكن ترجمة ). المّدعین الثالثة :رسالة إلى مؤلف الكتاب
وتظهر القصیدة ." احًداإذا كان اهللا غیر موجود، فسیكون من الضروري أن نختلق نحن و : "البیت إلى

الكاملة التي ینتمي إلیها هذا البیت انتقاده الذي كان ینصب بدرجة أكبر على تصرفات المؤسسات 
  .http://deism.com/voltaire.htm ) .  من األنترنت(الدینیة أكثر منه على مفهوم الدین في حد ذاته 

اقض یظهر واضحًا من خالل االطالع على معظم أعمال فولتیر وخصوصًا أعماله األخیرة ولكن التن
فنجد أنه یمارس نوعًا من الحتمیة المطلقة التي تقول أن المبدأ الوحید في الطبیعة هو اهللا فهو 

رٌ بأفكاره ،وحریته هي الحریة الخارجیة ال ،لذلك فإن اإلنسان مسیّ تي المحرك األبدي والفاعل دومًا
یجب أن نوجه إلیها فكرنا لدراستها والمطالبة بها  ففولتیر كان ثوریًا جنونیًا ولم یكن ثابتًا بل كانت 

  .أفكاره  عبارة عن متناقضاٍت ال تُمثل اتجاهًا واحداً 

.فولتیر في فكر  في الطبیعة البشریة الخیر والشر   -5 

یره لمشاهد القتل المقرفة ،خاصة في دعا فولتیر في مؤلفه كاندید إلى نبذ الشرّ من خالل تصو  
عة ألهلها من طرف البلغار الذین  الفصل الثامن عندما تحّدثت بطلة كاندید عن أحداث القتل المروّ
ة التي عاملوا بها البنت، من  نوا في قتل األب واالبن وتقطیع األمّ إلى أجزاء صغیرة، والوحشیّ تفنّ

ذالل، هذا الكمّ الهائل من صور  ، یقابله فولتیر برغبة البطلة في محاربته، والّدفاع اغتصاب وإ الشرّ
رادة اقتالع عیني البلغاري من مكانهما، هذه المقابلة بین فعل الشرّ من ناحیة ،وبین  عن نفسها، وإ

ة من ناحیة أخرى في دفع ، تعكس دعوة فولتیر إلى التصّدي لفعل الشرّ وعدم  هذا الشرّ  اإلرادة القویّ
ةاالستسالم له، و    .مقاومته بكّل قوّ

ویرد "م الطبیعة البشریة ویدعي أن اإلنسان ولد شریرًا من الشیطان ،و ویعتبر فولتیر أن هناك من یل
" فأنت یا صدیقي الذي یعظني أن البشر ولدوا فاسدین تنبهني أنك ولدت كذلك"علیهم فولتیر بقوله 

ى أي حد یصبح األمر فظیعًا لو أفسدتم إنه من األفضل أن تقول لقد خلقتم جمیعًا طیبین ،فانظروا إل
  ) Trousson,2010,265 "(  طهر كیانكم 

له ،والصحیح أن تعود إلى نفسك فإذا كنت  عامَ عامل الجنس البشري كما یُ لقد كان فولتیر یُحب أن یُ
ذا كانت ساللتك مجرمًة ،فتلك العبارة  استشر طبیعتك "تعني "عد إلى نفسك "قد ولدت ابنًا للشیطان وإ

 )١٠٩-١٠٥، ١٩٤٨سعدة،" (الشیطانیة ،وكن أفاقًا ومنافقًا وسفاحًا ،فتلك شریعتك



       فولتیر وأبعادها التربویة في فكر الطبیعة البشریة                          رابع          الفصل ال

 

 73 

إن الرجل لیس شریرًا ،إنه یصبح شریرًا كما یصبح مریضًا ،إنه واثق من أن هؤالء األطباء مهما  
  . ومهما قالوا ،فإنهم لن یشفوه مالم یكن مرضه مرتبطًا بطبیعته ،وهؤالء المرشدون مرضى من جانبهم

ارض فولتیر نظریة باسكال بأن اإلنسان كائن اجتماعي یمیل إلى تشكیل المجتمعات الثقافیة ،وأن ع
،وبذلك تتشكل  العاطفة السبب الجذري لجمیع أعمال اإلنسان ،وهي الزخم الذي یجمع الناس معًا

رًا أن المدن والدول الكبرى ،وقسم باسكال المشاعر اإلنسانیة إلى الفخر والقیادة والحسد، ،معتب
في حین  . )Froulowve,1991,301(هي مصدر الخیر والتوافق في العالم، العواطف اإلنسانیة

  .اعتبر فولتیر أن اإلنسان بطبیعته یجمع بین الخیر و الّشر
اجمعوا أطفال الكون جمیعًا فإنكم لن تجدوا فیهم إال الطهر والوداعة والخوف ،فلو أنهم ولدوا "فیقول  

فالرجل أذن "بد أن یبدر منهم  ما یدل على ذلك كاألفاعي الصغیرة تُحاول أن تلدغ ،أشرارًا مؤذین فال
،فلماذا یوجد كثیرون مصابون بداء الشرّ ألن من یرأسونهم قد اعتراهم المرض فأصابوا  ولد شریرًا لم یُ

  .)١٠٩- ١٠٥، ١٩٤٨سعده ،" (بقیة الرجال بعدواه
نما اإلنسان یصبح فاإلنسان عند فولتیر لیس شریرًا بالفطرة كم ا أّن الفطرة اإلنسانیة لیست شریرة وإ

شریرًا عندما تتیح له الظروف  كأن یتعرض للظلم أو یكون القائمون على رعایته مصابون بداء الشر 
،فالشر حسب فولتیر الیولد مع اإلنسان ولكن یأتیه باالكتساب،وهنا تأتي أهمیة التربیة السلیمة في 

ر ف   .ي اإلنسان وضبط  بذور الّشر الموجودة فیهتنمیة الجانب الخیّ
رة بعمق عن فلسفته في الحیاة، إذ یرى أّن على  ة معبّ وقد أورد فولتیر في كتاب كاندید حكمة واقعیّ
ة التي ال  ة في حیاته، بعیدًا عن الّشر واألذى ،فال یبحث في األشیاء الغیبیّ اإلنسان أن یلتزم بالواقعیّ

س التّفكیر الغیبي   تفضي إال إلى مفارقة صمیم الواقع، وال تساهم في حّل مشاكل اإلنسان، بل تكرّ
ة  البعید عن مشاغل الفرد في تعامله مع محیطه االجتماعي و تكرس الحقد على اآلخرین  ، فالواقعیّ
ن بدت ساذجة، سذاجة بدایة أفعال كاندید،  عند فولتیر هي االلتزام بقضایا الواقع الماّدي، حتّى وإ

یجب أن نهتم “ :نتهي إلى فعل فلسفي عمیق، وهو ما أّكده في نهایة الكتاب بقول كاندیدالتي ست
ه، الحّث على االرتباط بالواقع حتّى في أصغر صوره ”بحدیقتنا ، وهذه المقولة هي محور الكتاب كّل

 فهو ینادي اإلنسان لكي یرتبط بالواقع ،ویبدأ العمل وبذل الجهد لكي یثمر)٣٠٠، ١٩٤٦فولتیر،(
   .التعاون ویؤدي إلى محبته ألبناء جنسه وتحسین حیاة البشر  

 األكثر هو التوحید ،ودین والطقوس بالشعائر تتناقض ألنها األدیان كل من سلبیاً  فولتیر موقف كان 

،فالعبادة  في الموحدین كل مع یتساوى ،فالموحد العقائدیة األنظمة كل سبقت الواحد هللا البسیطة انتشارًا
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 فعل/ هي واحدةٍ  كلمة في تتمثل فطقوسه"، الغرب أقصى إلى الصین أقصى من أخوة لهو   األرض

 وطاعة المحتاج الفقیر لعون مستعد وهو.اهللا طاعة هي واحدةٍ  بكلمةٍ  تتمثل وعقیدته الخیر

  ) ٢٢٨-  ٢٢٧، ٢٠٠٥، صالح("المظلوم

عاقب من فالمؤمن هو اإلنسان المقتنع بوجود إله صالح قوي خلق جمیع األشیاء وا  لكائنات ،وهو یُ
غیر قسوٍة على كل الذنوب ،ویجزي بالخیر على كل أعمال الفضیلة والخیر وهذا اإلله الینتمي إلى 
أي مذهٍب من المذاهب التي تتناقض مع بعضها،ودین اهللا هو أقدم األدیان اتساعًا ألن عبادة اهللا 

 سبقت جمیع األنظمة في العالم 

نظم حیاة الناس ویشجعهم على فعل الخیر والسیر فیه، وینبذ األفعال فكأن فولتیر یضع قانونًا ی
الشریرة التي ال ترضي اإلله ،و فولتیر یتكلم لغًة یفهمها كل الناس ،بینما ال یفهم الناس بعضهم 

فالدین عنده لیس مجموعًة من اآلراء والطقوس التي ینفذها الناس دون أن یفهموا مضمونها "بعضًا ،
غاثة الملهوف ،فكان فولتیر یشبه رقابة هذا اإلله  كلها ،فالدین هو عمل الخیر وتحقیق العدل ،وإ

  )٢٠٣، ١٩٨٨دیورانت،()" .برقابة الضمیر الذي یعمل الخیر ویبتعد عن الّشر
وكانت قصیدته في زلزال لشبونة أكبر دلیل على دفاع فولتیر عن الطبیعة الخیرة في اإلنسان ،فكأن 

رًا إیجابیًا في هذا العالم ،وبأن اإلنسان الیستطیع أن یفعل شیئًا في مواجهة فولتیر یعد أن هناك ش
 (Torrey,w h,265) . الشرور كالزالزل إلى أن یُسلم أمر

والقصیدة لم  تُذهل المتدینین فقط بل أذهلت الفالسفة كذلك وأحرجتهم ،من أمثال روسو الذي  یرى  
تالي فإن كل شيء فیه على المدى الطویل وبالنظرة البعیدة حٌق أن اهللا خلق هذا العالم واهللا خیّر، وبال

وخیرٌ ،فأرسل إلى فولتیر رسالًة طویلًة  بلیغًة توضح أن ما تعاني من اإلنسانیة من شرور وعلل ،ما 
ن زلزال لشبونة هو عقاب عادل لإلنسان لتخلیه عن الحیاة الطبیعة  هو إال نتیجة ألخطاء البشر ،وإ

،ولو أن الناس التزموا الحیاة البسیطة في القرى المتفرقة لربما كانت الضحایا أقل  وسكنته في المدن
نسبیًا ، فكان روسو ینتقد طریقة تفكیر فولتیر الذي كان یؤمن بالّشر فقط ألن اإلله الذي یؤمن به 

و لیس بالواقع سوى شریر یجد المتعة بنظر فولتیر في عقاب البشر وتسبیب األلم لهم،فیدافع روس
إن المأساة تنبع من استعمال اإلنسان لقواه ،و من تعسف اإلنسان أكثر مما " عن الطبیعة البشریة ،

فاالختالف بین روسو وفولتیر یتجسد بشكل واضح  )(Masters,1968,68. نفسهاتنبع من الطبیعة 
مشاعر في مصدر الّشر ففولتیر یقول أن الّشر خارج عن الطبیعة البشریة في حین أكد روسو أن 

  .الغیرة والحسد في طبیعة اإلنسان هي التي ولدت الشرور 
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  فولتیر  في فكر  الطبیعة البشریةفي  المساواة- ٦

 المجتمع أسس من أساس وهو منه المفر أمرٌ  المساواة ،فعدم مستحیل أمر المساواة تحقق أن فولتیر یرى

 فولتیر یقول حیث كفاحاً  والحیاة جاالً ر  الرجال مابقي الناس بین المساواة عدم من التخلص الصعب ومن

  الحریة في الناس مساواة بقولهم عنوا لو صدقاً  یقولون الناس بین بالمساواة ینادون الذین أولئك"

 في ووهماً  خیاالً  وأكثرها طبیعیة األشیاء أكثر المساواة ولكن القانون وحمایة األشیاء وامتالك والفرصة

 )٣٠٦-  ٣٠٥، ١٩٨٨دیورانت ،(). "ذاته الوقت

 والسلطة الحكم في الناس مساواة حاولت إذا طبیعیة وغیر الحقوق على اقتصرت إذا طبیعیة فالمساواة 

مكن القوة،ولكن في المساواة قدم على جمیعاً  لیسوا ،فالمواطنین والمتاع واألمالك  الحریة في مساواتهم یُ

 . فقط القانون سوى حدأل الخضوع دون بالتصرف الحق تعطیك الحریة في المساواة وهذه

 بثورة القیام ،فحاولوا الحریة حساب على ولو حتى بالمساواة طالبوا الذین فولتیر أتباع یرض لم وهذا

 جاك جان فكان فولتیر أتباع من وغیرهم ومیرابو وكوندورسي تورغو من األحرار رسالة إلیصال سلمیةٍ 

 .المظلومین هؤالء صوت روسو

صالحهم الناس تثقیف إمكانیة ورأى العقل بدور منآ الذي وفولتیر روسو بین التناقض برز هنا ومن  وإ

 القوانین من التخلص أن ،ورأى قلیالً  إال بالعقل یؤمن لم روسو والقلم،ولكن بالخطاب المجتمع تصحیح و

عجب لم ما وهذا.والمساواة العدالة الناس تُعطي الطبیعیة الحالة إلى والعودة  بكتا على فرد فولتیر یُ
 إلى تحویلنا وتحاول واآلداب والعلوم المدنیة تهاجم بذلك إنك"بقوله والعلوم اآلداب في رسالة روسو

 )٣٠٨، ١٩٨٨دیورانت ،".(اإلنسان القرد یشبه كما الفیلسوف یشبه بذلك ،وروسو وحوش

قر ولكنه مكان، كل وفي زمان كل في واحدة اإلنسانیة في نظره الطبیعة أن     ناسال أن ذلك مع یُ

 الطبقات نظام قیام ضرورة هنا الشخصیة،ومن وكفایتهم رغباتهم، وفي الذاتیة مقدرتهم في یختلفون

نما النظام هذا ضد لیس فهو االجتماعیة،  ال وهو اإلنساني، المجتمع في الحیاة مستلزمات من یراه وإ
 األغنیاء قیام من البد مجتمع كل ففي ,واحدة طبقة فیه تسود أو الطبقات فیه تنعدم مجتمع قیام یتصور

  أخرى، جهة من والفقراء جهة من
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 واالنفتاح والسیاسي الدیني التسامح إلى) رسالة 10465 (عددها بلغ التي رسائله في فولتیر ثم دعا

 والحضور التوهج بالغ تنویریاً  إرثاً  رسائله فبقیت واالعتقاد المعرفة مجاالت كل في والنسبیة والواقعیة

 التي الفلسفیة الرسائل فكانت.الطبیعي أو العقلي والدین الدیني التسامح: أطروحتین حول ومتمحوراً 

 والتعصب السیاسي باالستبداد المتسمة الفرنسیة السیاسیة الحیاة مبطنٍ  بشكلٍ  ناقدةً  رسائل 1734 نشرها

 أكثر صورته توتكرس األكبر التنویر داعیة فولتیر ،فكان التسامح وجو الدیمقراطي النظام مقابل الدیني

 اعتنق الذي ابنه قتل بدعوى وأعدم حوكم فرنسي بروتستانتي وهو) كاالس( لقضیة تبنیه خالل من

 فشن األوان فوات بعد كاالس براءة تبینت فرنسا في التنویر حزب ومعه فولتیر نضال ،وبفعل الكاثولیكیة

ثمراً  الدیني التعصب على الشعواء حربه فولتیر لوك، .( ) (1763التسامح حول لمقا)الخالد كتابه مُ
 .، فكان فولتیر من أبرز دعاة التسامح ورفض االضطهاد)،من األنترنت ٧٠،  ٢٠١٢

  فولتیر في فكر التربویة للطبیعة البشریة  األبعاد 7-

من خالل دراسة وتحلیل فلسفة فولتیر یمكننا استخالص األبعاد التربویة التي تجسدت في أفكاره، 
 ،وكذلك الجمیع عقول إلى والریاضیات كالفیزیاء العلوم تطور نتائج إیصال لضروريا من أنهفهو یرى 

في فلسفته ركز على على العقل  ألنه اإلنسان عقل تطور في یسهم جید بشكل واآلداب التاریخ تفهم فإن
 أي إجراء یمكن وال العقل بدون الحیاة تحسین الیمكن :لتطویر الطبیعة البشریة حیث وحسب رأیه

 الطبیعیة المساواة مبادئ من انطالقاً  الشباب جیل تربیة یجب ذلك خالل ،ومن الدولة أنظمة في دیلتع

 .للناس

 یرى ،حیث التعلیم یخص فیما عنصریاً  كان  تأكید فولتیر على أهمیة العقل فهو على الرغم منولكن 

 األحذیة ومصلحي خادماتال ،أما بالزراعة یتعلق إالما الریف أبناء من الفالحین تعلیم الیجب أنه

المساواة بین "وجاء رفضه هذا لتعلیم العامة من منطلق أن  تعلیمهم یجوز فال العامة من وغیرهم
األطفال في مقدرتهم الطبیعیة أمر مستحیل ألن العقول لیست متساویة فلو أخذنا مئة طفل وتم 

مسة أوستة طالب یحققون إخضاعهم لألسالیب التربویة ذاتها و،وبأشراف نفس المعلمین ،فإن خ
،ألن الذكاء والقدرة الجسمیة مختلفة ،فالعقول لیست مقسمة بالتساوي ،وبالتالي الفالح  تقدمًا ملحوظًا
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،والعقول تختلف أكثر  یبقى فالح والخادم كذلك،ویقول فولتیر المساواة أمر جد طبیعي وجد وهمي معًا
   ،) ٨٨، ١٩٨٤كریسون ،".(من الوجوه

 الیسوعیة للمدارس كبدائل واألكادیمیات العلمانیة المدارس إلى یدعو ألنه فولتیر تناقض یظهر وهنا

اإلقلیم،فكان یشجع  أكادیمیات تجریها والتي عشر الثامن القرن في المنتشرة المسابقات ویشجع ، والسوربون
                                                                                        .ى التعلیمویحث على تعمیم التجارب التي تحد من سیطرة الكنیسة عل المظاهر الدیمقراطیة للتعلیم ،

 ضرورة على ،وأكد والنفاق بالجهل الكنیسة رجال اتهم أنه لدرجة جنونیة ثوریة فولتیر أفكار كانتفقد 

بقائهم الكنائسیة التربیة عن األطفال عزل  أسرته من الطفل یتعلم حیث األسریة الرعایة كنف في وإ

 الرب خدمة هو الدین رجال یقدمها التي التربیة من الهدف أن فولتیر یرى ،حیث)األسریة التربیة مبادئ(

 التربیة وسائل استخدام خالل من البشریة الطبیعة  خصائص مراعاة بإمكانهم ،ولیس المجتمع ولیس

 للتربیة رفضه في روسو مع یتفق بذلك هو، ومیوله الطفل نفسیة االعتبار بعین ال یأخذون الجدیدة،فهم

،فهو یدعو إلى التخلص من الظلم في التربیة من ناحیة ثم یعود المنزلیة للتربیة ودعمه الكنائسیة
  ویناقض نفسه فیما یخص تعلیم جمیع فئات الشعب

 الرسائل في فولتیر قدانت التربیة،و مصدرها األفكار و المواهب أن ویجد أكبر أهمیة التربیة فولتیر یعطي

 والمعارف العلوم مصدر هي واألحداث واألمثلة التربیة أن معتبراً  الغریزیة األفكار ما یسمى الفلسفیة
.(Voltaire, 1953 ,37) 

 ،والحركة بالتدریج الضوء یتسرب أن یجب،حیث فولتیر أفكار أهم من التعلیم في التدرج فكرة وتعد 

 أن یجب"و )  ٢٥، ١٩٩٩عبود،(الجهل على التنویر انتصار إلى الزمن مع تؤدي للعقل التقدمیة

، األكثر المواطنین في بالتدریج التنویر روح تتغلغل  ،وبعد الحكام ثم ،ومن أوالً  العلماء یتفهمها وأن أهمیًة

 التدرج تُراعي التربویة نظریاتهم فكانت بفكرته وهلفستیوس ودیدور روسو من  كل تأثر وقد.الجمیع ذلك

  :م،ویمكن تلخیص األبعاد التربویة في فلسفة فولتیر بالنقاط التالیةالتعلی في

 كما أخیاراً  ،وال هوبز قال كما أشراراً  یولدون ال ،فالبشر البشریة الطبیعة حول وسطیة فكرة تبني •

 .روسو قال
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یین الالهوت"،وفي ذلك نقد متعمد الستعمال المناهج التجریبیة ضد  الحسیة بالمعرفة العقل ربط •
أتباع دیكارت،فهو نادى بالجمع بین العقل " العقالنیین "من جهة ،ومن جهة أخرى ضد "

 .والحواس

 ،واعتبر بالعقل اإلیمان ،وربط اسبینوزا من استفاد الدینیة،و نظرته وطبق فكرته الوسطیة في •

 الذي االعتراف صك وضد الیهود شعائر بعض ضد ووقف بربریة فكرة الیهودیة الخطیئة فكرة

 . قانوني غیر استجواباً  اعتبره

 ما بقدر واجتماعیة معرفیة قناعات یعكس ،فإنه الناس بین المساواة من بموقفه یتعلق فیما أما •

 الحریة في مساواة هي المساواة هذه أن فولتیر یؤكد ،حیث اإلجباریة الضرورة من ضرباً  یراها

،وخصوصًا من مفر ال أمرٌ  الناس نبی المساواة عدم إن ،بل  شيء كل على إطالقها تعني ،وال
 . في التربیة والتعلیم

 معهم، نعیش الذین الناس یستنیر أن هي : هلفستیوس فالنقطة األساسیة في رسالته الموجهة إلى
،وسوف النور تنشر فأنت"  العقل یكرهون الذین األعداء الجهلة أولئك حتى یحترمك تدریجیًا

 سیدتي یا :یقول االرستقراطیة السیدات إحدى ،إلى) 1976 (عام موجهة رسالة ،وفي والفضیلة

 .ظلماتهم  في یموتون المتعصبین العمیان نترك أن ،وینبغي فشیئاً  شیئاً  العالم على یشع ،النور

ستنیراً  القرن هذا كان إذا ذنبي الذنب لیس: أیضاً  ویقول  ذا مُ          الكهوف في حتى تغلغل قد العقل كان ،وإ
  .،فهو یبرر إسهاماته في التمرد والثورة وتنویر العقول,(Lepape,2009,54 )  المغاورو 

 یعتقد ،وكان والقومیة الوطنیة الثورات ضد ،كان الفرنسیة للثورة الممهدین من فولتیر أن من الرغم وعلى 

 وبین روسو بینه واضح تناقض ذلك وفي شيء كل یفقد فإنه السلطة ویتولى الشعب یثور عندما أنه

بالثورة ،على الرغم من أن فلسفته تحمل انتقادًا للتعالیم  القدیمة  البشریة الطبیعة خالص إلى ادع الذي
وأحكامٌ عملیة تُمكن  ،سامح والسعادة،ألنها فهمٌ للحیاةوأمل في مستقبل أفضل للبشریة یسوده الت ،

 .اإلنسان من التمتع بخیرات الحضارة  والعیش  بسعادة
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  الفصل الخامس                              
  وأبعادها التربویة روسوفي فكر  البشریة الطبیعة

 )ومكوناتها ماهیتها( روسوفي فكر  بشریةال الطبیعة .١
 روسوفي فكر  البشریة الطبیعة في والشر الخیر  .٢
 )والمساواة الحریة( البشر بین التفاوت صلأ .٣

  روسو نظر وجهة من المساواة عدم١ - ٣ 

  روسوفي فكر  اإلنسانیة الطبیعة في الحریة ٢_ ٣ 

  )روسوفي فكر األبعاد التربویة للطبیعة البشریة ( الطفل تربیة أو إمیل.٤

  إمیل كتاب في التربیة مبادئ - ١- ٤

  إمیل في روسوفي فكر  التربیة مراحل- ٢- ٤

  إمیل تربیة في الحریة تجلیات- ٣- ٤

 اسافو  أسقف عقیدة أو الدینیة التربیة-٤-٤

  روسوفي فكر حریة السیاسیة ال .٥

  إسهامات روسو التنویریة.٦

  .النقد الموجه  لنظرة روسو للطبیعة البشریة .٧
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    :الفصل الخامس مقدمة
جان جاك روسو أهم كاتب في عصر العقل ،وساعدت فلسفته في تشكیل األحداث السیاسیة ،التي   

 فیه عاش الذي العصراله في التعلیم واألدب والسیاسة ،فأدت إلى قیام الثورة الفرنسیة ،وقد آثرت أعم
 العلمیة ،والحقائق مصداقیتها تفقد الدینیة المعتقدات أخذت ،حیث وانتقال تحول عصر هو روسو
 االختصاصیین، حلقة من تخرج القرن هذا في عشر،بدأت السابع القرن في اكتشافها تم التي

 نشطت التي والحیاة الطبیعة علوم إلى ضافة،باإل المستنیرین طبقات إلى تتسرب وصارت
 هذه تُحدث أن الطبیعي من وكان عشر، الثامن القرن في تتقدم ،فأخذت المهمة االكتشافات
  یحاربون والمفكرین الفالسفة بعض بذلك ،فأخذ االعتقادات في خطیرةً  زعزعةً  العلمیة االكتشافات

میز و  .حثیثاً  سعیاً  األدیان سیطرة من العقول یصتخل إلى ساعین شدیدة محاربةً  الدینیة التقالید ن ما یُ إ
روسو عن فولتیر وهلفستیوس ،أنه قدم أطروحًة فلسفیة استهلها بإجابته عن السؤال حول تأثیر 
النهضة العلمیة والفنیة على األخالق ،وظّل یطورها ویتقصى أبعادها طوال حیاته ،أي أنه كان 

  ) ١٤٥٠٧، ٢٠٠٨الزهراني ، (البدایة صاحب نسق فكري أدبي خاص میزه من 

ؤتى تهكم فولتیر المریر، أو مثابرة دیدور العظیمة أو بالغة دولباخ وفصاحته ،ولكنه جاهد  فهو لم یُ
  )  ١٨٣،  ١٩٤٨الحسیني ، .(بالثورة

 _ ماهیتها " التالیة الجوانب في البشریة الطبیعة إلى روسو نظرة وتدرس الباحثة في هذا الفصل
  . حریتها ــ فیها والشر الخیر مكامن ــ مكوناتها

 )ومكوناتها ماهیتها(روسوفي فكر  بشریةال الطبیعة 1-

 شيءٍ  كل" أن یقول  حیث والسیاسیة التربویة كتبه في البشریة للطبیعة جدیدةً  نظرةً  روسو طرح
 أن نیب فهو)  ٢٧، ١٩٥٦روسو،(  " اإلنسان یدي بین یفسد شيء ،وكل حسن البرایا خالق یصنعه
 لتغیر االجتماعیة الحیاة  تأتي ،ثم واآلثام الشرور من خالیة اهللا یخلقها بالفطرة خیرة البشریة الطبیعة

 .وتفسدها الطبیعة هذه في
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 على بالحكم التسرع بعدم ینصح بل ، الطفولة منذ البشریة الطبیعة على روسو  یحكم ال لذلك 
 قبل خصائصها ثابت بعقل بنفسها،ولنتفحص نفسها ثبتت النادرة الخارقة الحاالت لندع" ،یقول الطفل

 تقوم أن للطبیعة ،ولنتح العادیین األطفال تربیة في المتبعة المناهج غیر خاصة مناهج لها نتخذ أن
  ) ٨٨، ١٩٦٣ روسو،." (وتسرعنا بتدخلنا نفسدها ،وال هدوء في بعملها

 ،یقول الخارجیة والتدخالت التطورات هذه مع الطبیعة خلقته كما نفسه معرفة لإلنسان یمكن فكیف
 الحالیة،ولیس اإلنسان طبیعة في صناعي هو وما أصلي هو ما بین التمییز بالهین لیس:روسو

 على أبداً  توجد لن ،أو قط موجودة تكن لم وجود،أو له یبق لم حال معرفة في نتعمق أن بالسهل
  )٢٧_ ١٩٧٢،٢٦،*روسو.(الفروض أصح

 غریزة للعقل،هما سابقتین غریزتین اإلنسانیة،وجد الطبیعة ألعمال ،وتحلیله العمیق تفكیره خالل ومن
 وثیق أحدهما للعقل سابقین مبدأین اإلنسانیة النفس في ألمح إني" یقول البقاء،حیث وغریزة الشفقة
 إحساس ذي كأن لرؤیة طبیعیاً  اشمئزازاً  نفوسنا یمأل واآلخر ،حارة برغبة ببقائنا واالحتفاظ برخائنا

عد اإلنسان في حال الطبیعة ) ٣٠، ١٩٧٢،*روسو.( مثلنا بشراً  كان إذا ،والسیما یتألم أو هلكی فهو یُ
  .األولى یمتلك غریزتین هما غریزة الشفقة وحب البقاء 

 إذا أنه الواقع في لي یبدو "یقول ،حیث األخالق أساس الشفقة ،معتبراً  للعقل سابقة الغریزة أن یعتبرو 
 یشعر إنساناً  كونه إلى یعود فذلك یشبهني الذي اآلخر إلى یُسئ عملٍ  أي عن عأمتن أن عليَّ  كان
 على الغریزة یغلب فروسو)  ٢٦٠، ٢٠٠٥المؤلفین، من مجموعة".(عاقالً  إنساناً  كونه یعود مما أكثر
 اإلنسانیة، العالقات أساس تُشكل الغریزة أن ،معتبراً  العقل

 عند التعلم في صعوبات ال أنه و ،والتدریب للتعلیم ابلةق الفطریة اإلنسان طبیعة أن روسو ویرى 
،فعقله یتعلم ال الطفل أن على الدلیل عقولنا،وهي تضلل خدعة لدیهم التعلم فسهولة"، األطفال  حقًا

 المصقول بسطحها المرئیات صور ةآالمر  تعكس ،كما له یلقن ما كل یعكس الغض الالمع المصقول
 السامع فیفهمها بحذافیرها ویعیدها جیداً  األلفاظ یتذكر الطفل،ف أعماقها في تغوص أن دون من

  ) ٨٩، ١٩٦٣ ، روسو. (معناها یفقه فال یقولها الذي الصغیر الطفل ،أما الكبیر
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 من تمكنه التي التجربة خالل من لتربیه الطبیعة نترك أن یجب لذلك للتلقین قابل بنظره الطفل وكأن
 .فقط اتذكره أو تكرارها ال المعلومة فهم

 ال إحداهما ،ولكن مختلفتان ملكتان ،بل واحداً  شیئاً  لیستا ،فهما والذاكرة العقل بین یفصل فروسو
 ،والفرق أفكاراً  ال صوراً  الطفل یتلقى التعقل سن ،فقبل االستقالل تمام األخرى عن مستقلة تنمو

 تتعلق األشیاء لكت عن معلومات فإنه األفكار أما ، الخارجیة األشكال هي الصور أن بینهما
 بسواها مرتبطة فتكون الفكرة ،أما الذهن في بذاتها قائمةً  الصور نتذكر وقد"، بعضها مع بعالقاتها

 ،الصور ونمیز ونربط نقارن فإننا نفكر حین ،أما متصورین نكون الصور نخال ،فحین األفكار من
 إیجابي، استدالل أو تعقل وأ تفكیر عملیة ثمرة فهي أفكارنا أما ، سلبیة واإلحساسات إحساسات

Rousseau,1985 ,90) (  

 معناها، یفهم ال التي واأللفاظ بالرموز األطفال أدمغة حشو من فائدة ال أن یجد روسو فإن لذلك
 عن عاطلون ،فهم لألطفال  تصلح لدراسة وجود ال ،وبالتالي األلفاظ على یقوم علمٌ  یوجد ال حیث

 كتابه في روسو عرضها كلها األفكار وهذه،.اإلحساسات سوى تحفظ ال ذاكرتهم وكذلك ، األفكار
عرض الذي وبناتنا أبناؤنا لغي روسو فإن لذلك،إمیل الطفل تربیة كیفیة فیه ِی  القراءة وتعلم الكتب  یُ

 الطفل إعفاء ألن، عشر الثانیة سن  قبل منه جدوى ال القراءة إمیل تعلیم أن ،ویجد التعلیم عملیة في
        ."الغاشیة الطفولة غمة هي فالقراءة"، مایشقیه أشقى كاهله عن یزیح بوالكت الحفظ من
  )٩٧، ١٩٦٣، روسو(

 الروتینیة فاآللیة ،البشریة الطبیعة كسل مصدرها ،ألن اإلنسان على سیئاً  تأثیراً  للعادة أن روسو ویرى
 من تأثیرها تستمد ادة،والع الیوم یصنعه ما غداً  به یؤثر ال أن یجب واإلنسان ، العادة ولیدة هي

 .،لذلك یُحذرنا روسو من سلطان العادة) ١٢١، ١٩٦٣روسو،(  .اإلنسان في الفطري الكسل

 األلم عن ،واالبتعاد واإلحسان العدل إلى ،والمیل والشفقة الرأفة بخاصیة تتمتع البشریة الطبیعة
  )   ٨٣، ١٩٨٨، محمد".(أنانیاً  إنساناً  منه تجعل متمردةً  ثائرةً  لیست فطبیعته"
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 له لیس ،وما له هو ،فماله ملكیته حدوده یدرك ،وهو خیرة فطریة غریزة لدیه اإلنسان العكس على بل
ذا ، أحد یؤذیه ال حتى  غیره یؤذي ال فهو ,له لیس  الخفة فیه ستجد سجیته على إمیل تُرك وإ

 أمرٍ  أي في اولیح ال ،وهو هدف وراءها حركاته من حركةٍ  كل ،ولكن الحركات ومرونة والبراعة
 اإلنسان طبیعة بفهم روسو وبذلك،وقدرته أغراضه بین یُالئم كیف یعرف ،فهو قدرته حدود یتجاوز
 والمتعة اللذة نحو الطبیعي االندفاع من یظهر ،والذي اآلخرین المنورین عن قلیالً  یختلف بشكل

  . لإلنسان الفیزیائیة الطبیعة من أي األلم تجنب في الطبیعیة والرغبة

 حب وهو وحید واحد بإحساس اختص وهلفستیوس دولباخ مثل المنورین لمعظم بالنسبة اإلنسان أما 
 التربوي البرنامج یختلف الذات،وبذلك حب هي واحدة اإلنسان طبیعة أن على یصرون فهم الذات

 ما ،وهذا قلیالً  مغایر بشكل یفكر روسو ،ولكن الفكرة هذه على أساسي بشكل یعتمد الذي لهلفستیوس
  .التالي الفقرات في الباحثة توضحه سوف

 الطبیعة مكونات على اعتماداً  البشریة الطبیعة في والشر الخیر مكامن رصد إلى روسو وعمد
 .البشریة

 روسوفي فكر  البشریة الطبیعة في والشر الخیر 2-

 فتخضعه ذاته إلى وتعیده األسفل إلى ترده الطبیعیة ،فالبدایة روحیة أو طبیعیة إما اإلنسان فطبیعة
 الحقائق دراسة مستوى إلى فترفعه الثانیة للحواس،أما خادمة تعتبر التي ولألهواء الحواس لسلطان
ثل بالحریة ،والتمتع الخالدة  .الروحي العالم مجال أي العالیة األخالقیة والمُ

 لماذا ،ولكن اهللا من ال مني ،فالشر الشر أعمل أن یمكنني ،كما الخیر أعمل أن حر،فیمكنني إنني"
 الخیر أن حین ،في سعیدة عیشة یعیش الشریر أحیاناً  ،ولماذا الشر یعمل أن لإلنسان اهللا یسمح
 )  ١٩٢، ١٩٨٤ الحصري(أبداً  بذلك الیسمح أن علیه یجب كان ؟أما ألیماً  شقاءً  یشقى

 بكل القیام ،وهو واجباً  اهللا على أن فأعتقد أنا ،أما مخلوقاته نحو واجب الخالق على لیس أنه یقولون
  إلى بالحاجة نشعر ،وجعلنا الخیر فكرة أعطانا أنه حیث بالخیر وعدنا أنه ،وأعتقد به وعدنا ما
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 كن" روحي في منقوشة الكلمات هذه ،أقرأ نفسي استثیر ،وكلما باطني على انكمش ،وكلما الخیر
  )  ١٩٢ ، ١٩٨٤، الحصري"( سعیداً  ،فتكون عادالً 

 الثنائیة،فطبیعته صورته على اإلنسان صنع ،واهللا الخیر عمل حرٌّفي ساناإلن أن یبین فروسو 
،وتظهر والشر الخیر تولد وروحیة جسدیة طبیعة هي البشریة  فطریة، بصورة الخیرة الطبیعة هذه معًا
 في روسو بحثه ما ،وهذا اإلنسان حیاة ىعل تتعاقب التي المتتالیة والتطورات للظروف تبعاً  تتغیر
 االجتماعي، العقد نظریة بعده ،لتأتي (1755 )عام نُشر الذي البشر بین التفاوت أصل كتاب

 ،وتجعل العامة اإلرادة تضعها التي بالقوانین البشریة الطبیعة والفساد،وتضبط الشر على وتقضي
عود بما یتصرف الفرد جتمعه وعلى علیه بالخیر یَ  .مُ

 الخیر معرفة من یمكنه الذي العقل الیملك تربیته نم والثانیة األولى المرحلتین في الطفل كان ولما 
، محاید فهو ،لذلك بینهما والتمییز والّشر  اإلساءة عدم سوى األولى المرحلة في تعلیمه یتم وال أخالقیًا
 تعذیبهم  ویجب بالفطرة أشرارٌ  األطفال أن قالوا الذین عصره مفكري روسو عارض فقط،وبذلك ألحد

كتفیاً  الجسدي العقاب أشكال كل یرفض وروس أن حین ،في وعقابهم  یقوم ما ونتائج السلوك بعواقب مُ
قصي" روسو یقول ، أعمال من به  تُكلف حریتهم یجعل ما كل أحراراً  تُركوا ما إذا األطفال عن نُ

كابدته على تقوم الطفل ،فطبیعة غالیاً   ١٩٥٦، روسو(" الكبیرة بالخیور لیشعر الصغیرة الشرور مُ
  ) ١٢٣- ١٢٢ ،٢ج،

خبره ،كأن واإلرشاد النصح بإبداء یكتفي والمربي العقاب تفرض التي هي فاألشیاء  السكین بأن یُ
  التربیة عملیة في روسو إلیه لجأ التي السلوك ضبط أشكال من شكل تحرق،وهذا النار وأن تجرح

 ،لمجتمعیأتي من كونه یعیش داخل ا فاإلنسان بالنسبة لروسو خیر بطبیعته وطیب بفطرته ،والشر
فروسو ترعبه فكرة الدیمقراطیة التمثیلیة وهو یفضل الدیمقراطیة المباشرة ولذلك حدثنا روسو عن 

  . كیفیة نشوء التفاوت بین البشر وحدد كیفیة التخلص منه بالعقد االجتماعي 
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  )والمساواة الحریة(البشر بین التفاوت أصل 3-

 من تخلو ،حالة المنعزلین المتساوین األفراد من كمجموعة  األولى الطبیعة حال في البشر عاش
 حریة حالة أنها ذلك من والبراءة،واألهم والطمأنینة واالستقرار بالسعادة ،وتتسم والالمساواة التفاوت

 یقول حیث , األقوى لشریعة فیها وجود ،وال الطبیعیة الضرورات سوى تحدها ال مطلقة تكون تكاد
 "باطلة األقوى شریعة وكانت النیر من طلیقاً  كان األولى الطبیعة حالة في إنسان كل"روسو

  ) ٧٥، ١٩٧٢،*روسو(

 حریته اإلنسان فقد كیف ولكن البشریة الحیاة إلى والالمساواة الظلم ،وتسرب البشر حیاة تغیرت
 حالة في اإلنسان ،أن 1755سنة في" الناس بین التفاوت أصل "كتاب في روسو بین البدائیة؟
 الحیاة تطور ،ومع ینتجه مما ،یأكل وااللتقاط الجمع على ،بسیطاً  ،سعیداً  حراً  عاش األولى الطبیعة
 إلى ذلك ،أدى والتعدین بالزراعة ،وعمله العمل وأدوات اإلنتاج وسائل ،ومعرفته التكنولوجي والتقدم
 الفائض المتالك یتنازعون الناس وبدأ الملكیة ،ونشأت حاجته عن یفیض ،وأصبح اإلنتاج زیادة

 .)١٣ -٣ ، ١٩٧٢، روسو( .البشر قلوب إلى الشر ،وتسرب عبداً  والفقیر سلطاناً  المالك ،وأصبح
 .العبودیة وحلت الحریة وغابت ، المساواة عدم وحلت العدالة فغابت

 روسو نظر وجهة من المساواة عدم - ١-٣

 سبب هو،و )معالمجت في والفقراء األغنیاء بین الالمساواة( البشر بین التفاوت أن روسو ویرى
 الجرائم سبب هي المجتمعات أن معتبراً  ذلك من أبعد إلى یذهب والشرور،حیث تاالضطرابا

 والملبس والسكن والشراب الطعام من األساسیة حاجاته إنسان لكل وفِّر المجتمع أن ،ولو واالنحرافات
                    . ركبی حدٍّ  إلى تقوضت أو ساحته من الجرائم الختفت الكریمة اإلنسانیة والحیاة

   )اإلنترنت من ،٢٠٠٢، صالح (

لَ  حیث  المجتمع أن ،ورأى اإلنسان حقوق سبیل في وناضل المساواة وعدم الِّرقِّ  نظام على روسو َحمَ
ن فرد كل حقوق حفظ واجبه والتناقض الشرور مصدر كونه من بدل  صاحب هو وحده الشعب وإ

 ذلك، یحقق الذي االجتماعي النظام إقامة  إلى جتماعياال العقد في یهدف روسو ،وكان السیادة
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 للثورة إنجیالً  االجتماعي العقد ،فأتُّخذ سنة ثالثین بعد ذلك كان ولكن الفرنسیة بالثورة ذلك وتحقق
  .الفرنسیة

 أبدي إنسان یوجد ،فال الخالدة األبدیة بالحیاة تنادي التي السابقة المثالیة الفلسفات مع روسو یتناقض
 ظروفه تغیرت كلما األفضل نحو یتغیر اإلنسان إن ،بل والتاریخي البیولوجي محیطه عن رجخا

 .به المحیطة السلبیة أو اإلیجابیة الظروف هو مصیره یقرر ،والذي وتحسنت

 : رئیسیة قضایا ثالث في محددة بصورة تكمن روسو عند الالمساواة نظریة و

 ولكنها,آخر إلى مجتمع من مختلفة طبیعة ذات آلیات من أساسیة بصورة الالمساواة تنجم: أوالً 
 إلیه ینظر أن یرید كما اآلخرین إلى بالنظر فرد كل یبدأ عندما ذلك ویظهر مجتمع كل في موجودة
 . الالمساواة نحو األولى الخطوة هي وهذه. العام االعتبار ذلك وكان, األخر

 في أقل حظوظٌ  لهم متواضعةٍ  أسر من ینحدرون نالذی فأولئك تتراكم أن إلى الالمساواة تمیل : ثانیاً 
 أقل حظوظٌ  لهم التعلیم من منخفض مستوى لهم الذین ،وأولئك التعلیم من مرتفع مستوى إلى الوصول

 .محترمة مهنة على والحصول مرتفعة اجتماعیة مكانة بلوغ في

،إذا فقراء الفقراء وال جداً  أغنیاء األغنیاء الیكون بحیث تتصرف أن العامة للسلطة ینبغي:ثالثاً   جدًا
 الوقت ،في العامة للسلطة ینبغي ،ولكن للحیاة قابالً  الناس بین" االجتماعي العقد" یكون أن أرادت
   )٢٤٢،  ٢٠٠٧، بودون( .المساواة سیاسات حدود یخص فیما أوهاماً  تصوغ ال أن نفسه

 وجعله المجتمع ،فأفسده لنظاموا للعدل محباً  بطبیعته صالحاً  اإلنسان كون على یقوم روسو فمذهب
شتقٌ  ألنه جائرٌ  والتملك ، والمنافع الناس بین یساوي ال ألنه سيٌء  ،والمجتمع بائساً  لك من مُ  المْ

قضى أن وحدها،فیجب باإلنسانیة خاصاً  یكون أن یجب الذي الشائع  إلى نرجع ،وأن المجتمع على یُ
 بذلك ،ویقیمون الجمیع به یرضى مجتمعاً  مونویقی االجتماعي بالعقد الناس یتفق ،وهنالك الطبیعة

 ،وتُنظِّم الناس فیها ،فیتساوى الملك سیادة مقام الشعب سیادة وتقوم الحقوق ذات الجمیع تمنح هیئةً 
   .والدیانة والتربیة الثروة فیها
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 روسو كان التي الحاقدة النظرة واضح بشكل تلخُص  بعبارة المساواة عدم أصل في مبحثه روسو وختم
 الناس من مجموعة هناك یكون ،أن الطبیعة للقوانین مخالف ألمر إنه"المستبدة، للفئات بها ینظر
   الضروریات ألبسط الجائعة األغلبیة تفتقر نفسه الوقت ،وفي بالكمالیات تنعم

(Rousseau,1984,137)  . 

 ,األحوال جمیع في اإلنسان هو ،فاإلنسان بها إمیل تلمیذه وعرف بالمساواة نادى روسو فإن لذلك 
 من إال لیس هو إن كبیر ،وكل هضماً  منه أجود هو ،وال الفقیر معدة من أكبر الغني معدة ولیست
 لیواجه إمیل تربیة یجب العكس على ،بل طبقته كانت مهما واحدة اإلنسان ،واحتیاجات الشعب عامة
 غیر ،فالقدر طبقته اسأس على ولیس إنسان هو حیث من اإلنسان ،فتربیة وأقساها بل الظروف كل

،وهو شقیاً  الزمان،وصار علیه انقلب إذا تربیته تفیده ماذا األغنیاء تربیة تربى ومن مضمون  فقیرًا
ربي روسو" فإن كله ذلك الفقراء،ومن یزدري أن تعلم الذي  أشد مواجهة على وقدرته لرجولته إمیل یُ

 یكون مهنةً  یتعلم أن إمیل على بویج ، االجتماعي للشخص منه مناص ال واجٌب  فالعمل الظروف
  ) ١٤٠، ١٩٦٣، روسو .(اختیارها في حراً 

 االجتماعیة المساواة عدم جراء من اإلنسان یصیب الذي الضرر تخطي كیفیة عن روسو وتساءل 
 أبدیةٌ  اإلنسان احتیاجات أن روسو السیاسیة،ویرى أو الفیزیولوجیة أو الطبیعیة كانت سواء

 وبعض الخیر من یمكن ما أقل یملك أن لإلنسان ویكفي الثقافة مقابل بیعةالط روسو وأزلیٌة،ویضع
رضي حتى الحریة  األقارب بوجود سعیداً  یعیش أن اإلنسان یستطیع عندها الفیزیولوجیة احتیاجاته یُ

 ،فكانت نظرته للحریة مختلفة وممیزة فكیف نادى روسو بحریة الطبیعة اإلنسانیة واألصدقاء

   روسوفي فكر  اإلنسانیة الطبیعة في الحریة -  2-3

 في ،ووضعها اإلنسان وغایة التربیة وسیلة جعلها حیث الحریة فیلسوف هو روسو أن المعروف من
 وجاء وكرامته حریته لإلنسان تعید سیاسیة صیغة إیجاد على عامالً  الفلسفیة اهتماماته أولویات
 الخارجیة، السلطة وعلى الغریزة على قلالع لسیادة تكریس"بأنها كتاباته في للحریة روسو تعریف
  )٩٠، ١٩٩٩، الجیوشي( ".السلطان وتعسف الفردیة المصلحة وعلى األهواء وتطرف الرأي وعلى
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 وغریزة،وعلیه عقل من مكون ،فاإلنسان اإلنسانیة للطبیعة بتصوره مرتبط روسو عند الحریة فمفهوم
 لحریة إلغاء االجتماعي العقد یكن ولم ل،عق بال حریة ،فال الغریزة على ویغلبه العقل عالم یبني أن

 نفسه الفرد یهب إذ ، لنفسه یضعه الذي للقانون خضوعه خالل من لحریته صوٌن  هو بل الفرد
 .العامة لإلرادة ویخضع، بعینه ألحد یهبها وال ، للجماعة

 ال وربما تمعالمج مصلحة عن تعبر التي العامة لإلرادة یخضع بل آخر إلنسان یخضع ال واإلنسان
 مصلحة عرفوا تربیتهم صلحت إذا المواطنین أكثریة األحیان،ولكن كل في  األكثریة إرادة مع تتطابق
 الذي هو الحر الشعب،والشعب لسیادة الفلسفي الوجه روسو یعّدها التي العامة اإلرادة وحققوا المجتمع

 هو لنفسه الفرد رسمه الذي قانونال فطاعة"، العامة لإلرادة السیاسي الوجه بصفته القانون یطیع
  )  ١٥٩، ١٩٩٨، سعید.( "الحریة

اً  لیس واإلنسان  ال فهو أبداً  یخدم ال ولكنه یطیع الحر فالشعب ,الطبیعي القانون حدود في إال حرّ
 اینظمه الذي القانون بجهاز بل اإلنساني بحكمها الدولة إلى ینظر ال الحرّ  القانون،والشعب إال یطیع

   ,quadrophilo.blogspot,2012) .نتالنتر امن (

 ، الغریزة على العقل لسیادة تكریس ،فهي التربیة وفي السیاسة في الحریة بین روسو طابق وقد
 ،العقول صوت هي والرغبة،فاإلرادة القدرة حدود في مفصلة الخارجیة،وهي ،والسلطة واألهواء
 التربیة وفي تظلم، ال ،ألنها القانون طاعة في تكون البشري،والحریة العقل صنع من هي والقوانین

مثل  العقل یُجسد فهو ,والنزوات األهواء تهزه ،وال الطفل لتوسالت یخضع فال العقل صوت المربي یُ
 ) ١٣٣، ١٩٩٧، محمد.(بطاعته تكون الطفل وأوامره،وحریة تعلیماته في

 حیاة تاریخ في حقیقة ةهز  أحدثت التي األهم الروایة في اإلنسان حریة قضیة لیطرح روسو عاد ثم
 .       ألوروبا الثقافي التاریخ في أثر أعظم تركت التي ) هیلویز أو جولي( روایة روسو،وهي

 هل  وهو مهمٌ  سؤالٌ  ومنها المصیریة اإلنسانیة أسئلة روسو فیها ویطرح. ) ٣٩، ٢٠٠٨، ولسون(
ذا آلة؟ اإلنسان  الغامرة النشوة تلك مثل على لالحصو  یستطیع ال ،فلماذا بالنفي اإلجابة كانت وإ

     ؟ اآللهة نكات من عملیة نكتة ضحیة اإلنسان هل بالحریة؟ الطیر كشعور المحلق الشعور وذلك
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؟ إلیها یستطیع ال الحریة من ومضات عبر عمداً  تعذیبه یتم وهل )   72 ، 2011، عیدان( سبیًال
ن م فهو صراحةً  األسئلة هذه یطرح ال روسو كان وإ  قال حیث  األسئلة هذه طرح كیفیة كرینالمف عّل

م روایته في روسو إن " روسو مدح في (colinWilson)ولسون كولن البریطاني المفكر  أوروبا عّل
  )     ٤١، ٢٠٠٨، ولسون(تفكر كیف

 البرهان من جدوى وال  حاجة وال العقل ما یعرف ال ،فإمیل إمیل مع لعقده أساساً  الطاعة وضع وقد
 الجدل سبیل لیس طیعین األطفال لجعل السبیل إن" جولي لسان على جاء حیث، معه واإلیضاح

  )  ٢٧٧، ١٠،مجلد ٢٠٠٢، دیورانت( )  "العقلي

 ذلك ألنمن دون معرفته كیفیة التوصل إلیها ، المقدسة والقوانین العقل طاعة هي المربي فطاعة
 القوة استعملوا" إمیل كتاب في ولهق مع یتطابق وهذا، القوانین أطاع إذا صالحاً  مواطناً  منه سیجعل

 للحریة روسو مفهوم مع یتوافق وهذا )  ١٣٠، ١٩٥٦، روسو"(الرجال مع والعقل األوالد مع
قوض وبذلك كبیر، وهو نفسه الشيء فسیفعل صغیر وهو القوانین طاعة تعلم إذا السیاسیة،ألنه  یُ

   .السیاسیة الهیئة هار،وستن فیه تُوجد التي الحقیقة والحریة المدني المجتمع أساس

یضاحه الناس بین التفاوت ألصل روسو نظریة إن  لحریته الفرد خسارة ،وكیفیة والشر الفساد أصل وإ
 . عشر الثامن القرن في الدیالكتیكي الفكر ذروة) دوهرنغ ضد( كتابه في أنجلز ،اعتبرها الطبیعیة

 من راقیة نماذج لنا یتركوا أن استطاعوا الفلسفة نطاق خارج وفي ذلك ومع" أنجلز یقول حیث
 روسو فكان)   ٢٦، ١٩٨٤، أنجلز.(لروسو التفاوت صلألدیدور،و  رامو األخ ابن منها الدیالكتیك

  . المال رأس في ماركس استخدمها التي بالعبارات شبیه عبارات كتاباته في یستخدم

 )وسور في فكر األبعاد التربویة للطبیعة البشریة ( الطفل تربیة أو إمیل-٤

 كل روسو فیها ،ینسف والتعلیم التربیة في رؤیة ،وهو (1762) عام في نشر روسو كتب أشهر من
 وتجعله مكانته من ،ترفع جدیدة نظرة اإلنسان إلى ،وینظر الدینیة التربیة من وموروث متعارف ماهو

 والمربي نساناإل عن المدافع الفیلسوف واالضطهاد،فكان للطرد روسو عرَّض ما ،وهذا نفسه مخلِّص
 بؤسه في سبباً  كانت حین ،في عظمته على شاهداً  التربویة وأفكاره طرائقه مازالت الذي العظیم
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 أن من بالرغم خارجها،ولكن بطرده قرارٌ  مباشرةً  ویصدر إال بمدینة یحلّ  یكن فلم وتهجیره وشقائه
 الدین ورجال كنائسال من صدر حیث – حیاته تهدید حد إلى ،وذهبت الكراهیة له خلفت كتاباته
 ،كما مستعارة بأسماء كتبوا الذین عصره كتّاب من روسو سخر فقد -مرات عدة دمه باستباحة قرارات
 .قالها كلمة كل عن الرجوع فكرة من أیضاً  سخر

 في موزعة صفحة ألف حوالي في یقع  ضخم مؤلف -اللحد إلى المهد من التربیة - أمیل كتاب
 .أجزاء خمسة

 للحیاة تدعو التي ،الطبیعة اإلنسانیة بالطبیعة روسو یهتم :إمیل كتاب في تربیةال مبادئ -١-٤
،المهم أو محامیاً  لیكون الطفل تُعد أن المهم فلیس اإلنسانیة  إنساناً  یكون أن شيء كل وقبل جندیًا

 :ليی كما جاءت إمیل كتاب في روسو،والمبادئ عند للتربیة األول المبدأ هو وهذا الطبیعة خلقته كما

 وحاجاته ومیوله وخصائصه الطفل بأن ،واإلیمان طبیعته وخیریة الطفل ببراءة اإلیمان- ١- ١-٤
 . التربیة عملیة مركز تكون أن یجب ومصالحه الحاضرة

 یؤمن وهو النشء تربیة في مراعاتها بضرورة ،واإلیمان الطبیعة شأن من اإلعالء- ٢- ١-٤
 بالشكل وتشكیلها وصقلها اإلنسانیة الشخصیة تفتح في تُساعد ،فهي اإلنسان في التربیة بضرورة

 .المرغوب

 الطبیعة تطور المربي فیها یراقب عشر،التي الثانیة سن حتى السلبیة التربیة مبدأ -٣- ١-٤
 شططها من الطبیعة یحمي وبذلك للنضج الكافي الزمن ویحترم قدراتها ،ویراقب بحمایتها ویقوم

     .األخالقیة وازدواجیته المجتمع آراء خطر من ا،ویحمیه المبكرة ومتطلباتها الخاص
 )٧٦ ،١٩٩٩، الجیوشي(

 فرض وعدم"، المتعلم إلیه وصل الذي النضج مستوى ،ومراعاة التعلیم في التدرج- ٤- ١-٤
 )٢٠٢ ،١٩٧٤، الجبار". (مشوق بأسلوب عرضها بل المتعلم على فرضاً  المعلومة
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 تحقیق على تساعد التي وباألدوات تحقیقها، إلى التربیة تسعى التي باألهداف اإلیمان- ٥- ١-٤
 المقترحة والخبرات ،والمناهج األهداف هذه لتحقیق تتبع التي واألسالیب ،والطرق األهداف هذه

 الطبیعة لتنمو شيء كل تُزیل أن یجب فالتربیة النمو، لمرحلة مناسبة تكون أن یجب والتي
 علیهم ،ویؤثر الطفل نمو یعوق ما بمقتضاها یزول لةوسی المعنى بهذا ،والتربیة وترتقي اإلنسانیة

 روسو ،یقول األشیاء طریق عن ، بالحواس والتعلم المباشرة الخبرة بقیمة االهتمام ،مع سلبیاً  تأثیراً 
      ".بأسره نهاراً  یدوم إیضاح من ینال مما أكثر العلم من عمل ساعة في ینال بأن علمه"
 ) ٣٠٨، ١٩٥٦، روسو(

 وظیفتها فإن للمرأة اإلنسانیة الطبیعة اختالف وبحكم الرجل عن بطبیعتها تختلف أةالمر - ٦- ١-٤
  .الرجل طبیعة عن مختلفة تكون أن یجب والتربیة الحیاة في

 الجنینیة المرحلة من التربیة:األولى فالمرحلة :إمیل في روسوفي فكر  التربیة مراحل - 2-٤
 بإزالة ویطالب الجسمیة بالتربیة العنایة على المرحلة هذه في ،ویركز الخامسة سن حتى )الصفریة(

 واألم األب وجود دون الریف في التربیة هذه وتكون ، الطفل حریة تقید التي والقمائط اللفائف
 في فهو محذوفة إلمیل بالنسبة والمدرسة وضجیجها، المدینة صخب عن بعیداً  فقط المربي وبإشراف

  ) ٨٦ ، ١٩٧٦ فیرتسمان(  "أحد لمقدراته النظري التطور یقیع وال مدرسه مع معزولٌ  الوقت كل

ي كل من هلفستیوس الذي یرى أن الوالدین المرب تأثیر عن بعیداً  الطبیعیة التربیة فكرة في ویؤیده
 :یقول حیث سیركل لي الفرنسي المؤلف الیمتلكان الصرامة الكافیة وتتملكهما الرأفة بأوالدهما،وكذلك

ال أكبر استقاللیة التلمیذ إعطاء یجب"  یناقض بینما "المربي قبل من محكومة أداة إلى سیتحول وإ
 إعاقة الضرورة وعند لربیبه الحیاتیة التجربة تكوین المعلم على" ویقول الطبیعیة التربیة فكرة فالون
  )  (Lecerde ,1969,87  الذهني تطوره وكبح

تربي حیاة على المربي تأثیر ألن قبل نم المربین من أحد علیها یركز لم هامةٌ  نقطةٌ  هذا وفي  المُ
فقده  حولنا تدریسها وطرائق الحالیة ومناهجنا الحدیثة التربیة وسائل وفي هذا یومنا ،ففي استقاللیته یُ

شرف إلى المعلم  إعطاء على المرحلة هذه وتركز ، التربویة العملیة تُسیر التالمیذ فاعلیة ،وتركنا مُ
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 هذه الحریة،وفي ،وكذلك واللعب والرعایة الطعام من له ضروري هو ام وكل یحتاجه ما كل الطفل
 .والمعارف العلوم من نوع أي الطفل تعلیم یجوز ال المرحلة

 وعندما ، الحواس بتدریب ،وتبدأ المراهقة مرحلة وهي عشرة الثانیة سن قبل الثانیة المرحلة تبدأ ثم
 تبرز األحاسیس ،ومن الخاصة انطباعاته من ،وانطالقاً  الخاصة بتجربته شيء كل على یتعرف
 من الخامسة إمیل یبلغ فعندما،الفكر مجال في قفزة تحصل هنا روسو رأي وحسب ،وحقاً  األفكار

میل عن ونبعده السلیم والتصرف الصالح العمل إلى ونرشده الطاعة بتعلیمه نبدأ عمره  في الشر،وإ
 .فقط الطبیعة ابكت ،ویطالع األدب أو التاریخ یدرس ال المرحلة هذه

 وفیها عشر الخامسة إلى عشر الثانیة سن من إمیل تربیة من الثالثة المرحلة تبدأ ثم: الثالثة المرحلة
 والجغرافیة الفلك دراسة في النفس على واالعتماد البحث على ونشجعه الطبیعة إلى إمیل نظر نوجه

 ، واألخالق المیتافیزیقیا ماهي یعرف والالمحلیة، والبیئة والكواكب النجوم مالحظة خالل من والهندسة
  .اإلیجابیة التربیة مرحلة وهي

 الفترة هذه ،وفي العشرین حتى عشر الخامسة من إمیل تربیة عن روسو فیه یتحدث الرابع والجزء
 هذه وفي وأفكارهم الناس أراء ویفحص اإلنسانیة أعداء حتى الناس جمیع إمیل یحب أن یجب

 تربیة خالل ،من المرأة تربیة عن روسو یتحدث األخیر الجزء في ثم الدینیة، التربیة تبدأ المرحلة
رضائه الرجل لخدمة صالحةً  امرأة لتكون) صوفي( البنت  على والعمل أطفالها محبة ،ولكسب وإ

 ،تلخیص ١٩٥٨، روسو .(ولباسها بهندامها والعنایة المنزل بأمور واالهتمام صالحة، تربیة تربیتهم
 )*لإمی كتاب من

 الزراعة یخص فیما ،وذلك منفعتها أساس على یتعلمها إمیل ،فإن والفنون بالصناعات یتعلق فیما أما
 العالقات تؤسس التي هي والمهن الفنون وهذه، والمنفعة بالفائدة علیه تعود ،فهي والنجارة والحدادة

 هذا ومن"، المجتمع جهینت ما كل إلى بحاجة فإمیل المنافع تبادل أساس على الناس بین االجتماعیة
 التخلي على تجبره الحیاة على والحفاظ واللباس الطعام إلى فحاجته بدائیته عن إمیل یتخلى المبدأ
حیث یبدأ   ) ١٣٧ - ١٣٦، ١٩٦٣روسو،"(الطبیعة منه تنفرنا ما أشد هو الموت ،ألن عزلته عن
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 للتواضع مصدر هي العكس على بل اإلنسان تُذل وال تُهین ال المهنة أو الحرفة ممارسةبالعمل ،ألن 
 .والتكبر والزهو الغرور عن بعیداً  الناس محبة وكسب

 البشر ،فجمیع نفسها بالصفات ویتمتعون ذاتها الخصائص هذه یمتلكون البشر جمیع أن یجد وروسو
 أو الواجب هو ما یدرك ال فاإلنسان االستغالل أو االستعباد یجوز ،فال البشریة بالطبائع متساوون

 بمثلها له ستردها خدمةً  اعتبرها إذا إال یؤدیها ال وهو ینفذها ال ألنه األوامر علیه تفرض الطاعة،فال
 واجبات من تجاهك ینفذه ما الحقوق من منك ،ویرید تعامله أن یریدك كما یعاملك أنه مبدأ على

 )١٢٢، ١٩٦٣ روسو،(

نافق وال  ،الیذل النفس عزیز إنساناً  یكون أن في الحقیقي فالزهو  تعنیه ما وهذا وقورة حیاة ویعیش یُ
 (Manzi ,1960,81 ).إنسان كلمة

 لتصحیح األشیاء بین بالمقارنة حواسه إحكام على  تدرب قد سیكون المجتمع إلى إمیل یخرج وعندما
،فالهدف الذهني والتمییز العقلي الحكم بذلك ،فیتعلم الحكم  كیف تعلیمه ،بل العلم منحه لیس معًا

قدره ،وكیف الحاجة عند یستوعبه  .األمور كافة فوق ویجعلها الحقیقة یحب ،وأن یُ

 في صعوبة یجد ،ولكنه فقط الطبیعة قبل من التربیة أو فقط المنزلیة التربیة على روسو یؤكد لذلك
 في الرغبة هذه وجود ینفي ال اإلنساني،فهو المجتمع ظل في العیش في الرغبة من اإلنسان تخلیص
خمد ال لكي إمیل تحضیر ضرورة على یؤكد ،ولكنه المشترك العیش في الشخصیة المصلحة إشباع  یُ
 استعمال یجب الشخصیة،لذلك المصلحة إلشباع الرغبة هذه بالخیر، لهم والرغبة لآلخرین الحب
نحنا ألننا"النفعیة ضد المنفعة" مفهوم  والفطري الخلقي اإلحساس بإعطائنا ، ذاتنا على الحفاظ قدرة مُ
  Pesse,w h, 139)   .(طبیعتنا مع یتناسب الذي اإلحساس ،وهذا لذلك

 والدة منذ الفعل إلى اإلمكان من الحریة تحویل عملیة تبدأ:إمیل تربیة في الحریة تجلیات - 3-٤
 وقدرات قوى من تملكه وما الطبیعة الحتیاجات العقالنیة بالدراسة المربي قیام خالل من ،وذلك إمیل

 كما فالطبیعة ،واإلرادة المعرفة من ،خالٍ  محٌض  شعور ولكنه بذاته تشعر طبیعةفال،بینها للمقابلة
 حاجاتها تلبي ،والطبیعة واأللم اللذة هما طبیعیان حساسانا تحس طبیعتها إلى اإلشارة سبق
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لى لتحیا الغذاء إلى تحتاج ،فالطبیعة بهما باالستعانة ومتطلباتها  حریتها،ولكن عن لتعبر الحركة ،وإ
 مع العقل یتعامل المربي؟وكیف یفعل فماذا االحتیاجات هذه لتلبیة الالزمة القوى التملك عةالطبی

    .إمیل تربیة من األولى المرحلة في الطبیعة

نظم الذي والقانون،) الحاجة( الطبیعیة الغریزة على) القانون( لعقل ادةیبس تتحقق فالحریة  هذه یُ
 هذه تلبیة من  تُمكنه التي القوة إلى یحتاج طبیعیة فطریة ةكحاج التوازن،والجوع قانون هو المرحلة
 بین التوازن یتحقق وبالتالي أمه حلیب هو للطفل طبیعي غذاء ،وأفضل منها وتحرره الغریزیة الحاجة
 .حراً  سعیداُ  الطفل ویكون والقوة الحاجة

 الطبیعة بترك یقضي لالعق تامٍة،فقرار بحریةٍ  تتحرك الطبیعة ترك في یتجلى للحریة األخر الوجه
 تكبل المعوقات ،وهذه الخارج من القادمة الحركة معوقات كل رفع یتطلب ،وهذا بحریة تتحرك

 جمیع تدع واسعة متدلیة حزائم ،بل قماط لفائف،وال ،وال الكمة"روسو یقول. ألماً  فیها وتترك الطبیعة
 )  ٧٢، ١٩٥٦، روسو".(حركاته تعوق ما الثقل من تكون ،فال طلیقة الطفل أعضاء

ن  بشكل تظهر والحاجات القوى ،ألن للحریة السابقین الشكلین عند تتوقف ال المربي مهمة كانت وإ
 غیر وهمیة احتیاجات تنشأ قد ،ولكن التوازن معادلة على لیحافظ باستمرار یرقبها أن وعلیه دائم

 إن"روسو ،یقول مضمونها من الحریة تُفرغ ،فالعادة العادة سلطان من روسو یُحذرنا ،لذلك طبیعیة
 یجب التي الوحیدة ،والعادة تداركه مایجب ،وهذا الطبیعیة الحاجة إلى جدیدة احتیاجات تُضیف العادة

 ) ٧٧، ١٩٥٦روسو،".(كانت عادة أي یألف ال أن هي للولد فیها یُسمح أن

 خالل من قراراته اتخاذ في للمربي ومرشداً  هادیاً  الطبیعة الثانیة،تبقى المرحلة في الحریة تجلیات أما 
 ،وبدأ اللغة یمتلك فالطفل جدیدة أبعاداً  تتخذ والطفل المربي بین العالقة ،فتبدأ للطفل الدائمة الرقابة
میز ما ،ولكن بنفسه حاجاته تلبیة من تمكنه التي القدرات یمتلك  على المربي ظهور أن الدور هذا یُ
  الذي والقانون الفساد، خطر من الحمایة لتحقیق بالعمر إمیل تقدم مع باطراد یزداد الطفل مسرح
حدد  فال الطبیعي الحریة حد یُشكل الذي الطبیعیة الضرورة قانون هو المرحلة هذه في الطفل حریة یُ

 الخاصة طبیعته قوانین وفق ،ویعیش طاقتها فوق الطبیعة یُحمل ،وال الطبیعیة قدراته الطفل یتجاوز
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 قدرته فوق رغب إذا ،ألنه الطبیعیة قدراته حدود في حریته تكونو  القسر أو بالحرمان یشعر فال
 والتي للطفل الالزمة القوى تقدیم هو المرحلة هذه في المربي ودور ورغباته ألوهامه عبدا أصبح
 على قادر غیر المرحلة هذه في الطفل العقل،ألن یقدرها التي الطبیعیة حاجاته تلبیة من تمكنه
 إمیل یشعر أن دون له قدوةً  ویكون بذلك یمده الذي هو ،فالمربي وقدراته تهرغبا بین التوازن تحقیق

 بقانون یشعر بل المرحلة هذه في العقل نشاط عدم یفترض روسو أن ،والسیما له العمیاء بالطاعة
 تعوزه التي القوة من ،وعوضوه السواء على وأفعالكم أفعاله في بحریته لیشعر":روسو الضرورة،یقول

 )١٢٠ ،٢ج، ١٩٥٦روسو،." (جباراً  لیكون ال حراً  لیكون إلیه یحتاج الذي قداربالم وذلك

 قانون عن الناتجة بالمقاومة الطفل حریة تتأثر ،ولن شخصیة بإرادة الطفل إرادة تواجه لن وبالتالي 
 للعالقات"روسو المجتمع،یقول من مقدمةً  جاهزةً  أخالقاً  أو مسبقةً  أحكاماً  التحمل فهي الضرورة

 توجد ال أنه المجتمع،وبما من هي التي الناس وعالقة الطبیعة من هي التي األشیاء عالقة: اننوع
 سبق وكما) ١١٩، ٢ج، ١٩٥٦، روسو(  )"مطلقاً  الحریة تُضر ال ،فإنها خلقیة أیة األشیاء لعالقة
 لیاتتج أبرز من وهذا ضرورتها عن تخبره األشیاء ،فقط عقابه یجب شریراً  لیس الطفل أن وأشرنا
  جاهزة أخالقیة تعالیم لیست  بطبیعتها واألشیاء فقط الناصح هو المربي ،ألن إمیل تربیة في الحریة

 لم الطفل عقل ،ألن مبررٌ  بذلك روسو ،وموقف الكتب إقصاء إمیل تربیة في الحریة تجلیات ومن
 وبذلك الكتاب خالل من إمیل نفس إلى المجتمع فساد تسرب في یكمن فالخطر ،وبالتالي بعد یتكون
 الحفظ من الطفل إعفاء ألن لألطفال، والعناء الشقاء یسبب وكذلك، كلها السابقة إمیل تربیة تفسد

 )٩٧، ١٩٦٣، روسو  ".(الغاشیة الطفولة غمة هي فالقراءة"، مایشقیه أشقى كاهله عن یزیح والكتب

 حقائق قراءة من یتمكن لمو  الطبیعة قد على ،ولیس عقله قد على إمیل حریة تفصیل على عمل فروسو
 من لها الحواس،لما وتدریب المرحلة هذه في الجسم بإعداد باالهتمام اكتفى ،ألنه صحیح بشكل الطبیعة

 یجعل الذي هو الجسم تكوین   ُحسن"روسو ،قال الحقةٍ  مرحلةٍ  في المعارف لتلقي الذهن إعداد في دورٍ 
 االستدالل ملكة تأخیر إلى روسو عمد لذلك)  ٢،١٩٨،ج ١٩٥٦، روسو"( صحیحة الذهن أعمال
تأثراً  والعقل  .العصر ذلك في النفس علم في السائدة النظریة كانت التي الملكات بنظریة مُ

  .السلیم العقل بنمو الجسمیة بالتربیة العنایة أثر بین الذي أفالطون مع روسو یتفق وبذلك
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 وادّ ویع یلعبوا أن یجب ،فاألطفال روروالس البهجة من جو في أمیل تربیة في كذلك الحریة وتتجلى
 ،وال الطبیعة تطلبه ما عین هو وذلك  ویصرخوا ویقفزوا الطبیعیة بحریتهم ،فیتمتعوا لهم یحلوا كما

 Horne,1996,74-75) (وبهجتهم ومسراتهم ألعابهم في یشاركهم بل بذلك روسو یكتفي

 العنصر اللعب تربیة تعالج" ویقول التربیة من النوع هذا یرفض الذي هیجل انتقاد األمر هذا أثار وقد
 من الجد،وتجعل قیمة من ،وتخفض كذلك بوصفه لألطفال قیمة،وتقدمه ماله يءش وكأنه  الطفولي

 ) ٢١٥، ،ب،ت هیجل"(األطفال یحترمها قلما تافهةً  صورةً  نفسها

 الطبیعیة، احتیاجاته تفوق الولد قوة أن حیث روسو عند السلبیة التربیة تنتهي المرحلة هذه وبنهایة 
 المعرفة هذه ولكن المعرفة تحصیل في القوة هذه توظیف الضروري من أنه روسو یجد ولذلك

 التي المعارف وهي المعرفة من أنواع ثالثة استبعد روسو ألن فقط األشیاء معرفة على مقصورة
 أفكار بین عالقات إقامة على قادراً  ولیس ،بعد یكتمل لم إمیل عقل ألن تامةٍ  إدراٍك  قوة تتطلب

بحثًا في ماوراء الطبیعة،   تفترض التي المعارف أیضاً  ،ویستبعد الحكم على قادر غیر وأفكار،فهو
 غیر الذهن تحمل التي المعارف أیضاً  ،ویستبعد بعد المجتمع ابن یصبح ولم الطبیعة ابن هو فإمیل

  )  ٢٨٢_٢٨١،  ١٩٥٦روسو،".(الفاسد التفكیر على المجرب

 العقلیة،فروسو حریته صنع في إیجابیاً  دوراً  لیمارس السلبیة الحریة نطاق من یخرج بدأ میلإإن  حیث
 روسو یقول  تحریرها في تسهم التي المعرفة وتكتسب لوجه وجهاً  األشیاء لتواجه الطبیعة یترك

  ).  ١٩٢،  ١٩٦٥،هیجل". (أكرر ولن األشیاء"

 إمیل دعوة في الثالث الدور في الحریة تجلت وكذلك والتجربة بالعمل یكون وذكرنا سبق كما والتعلم
 واستقالله تحریره على وتعمل الكریمة الحیاة إلمیل تُحقق وذكرنا سبق كما فالمهنة مهنةٍ  لتعلم

  Horne,1996,74 )"(ومستقیمةً  جدیةً  صحیحةً  حرةً  حیاةً  تعیشون بالحرفة" اقتصادیاً 

 من عشر الثامنة إلى إمیل وصل أن وبعد ناآل :سافوا أسقف عقیدة أو الدینیة التربیة-4-٤
 في اإلنسان مكان هو ما یفهم أن ،وعلیه اإلله  أو للرب تصور على الحصول من له البد عمره،
 اإلنسان، حیاة هدف هو ،وما اإلنساني التاریخ یتحرك اتجاه بأي وتفهم اإلنسان قوة وقیاس ، العالم
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كون ،لكي الدیني التطرف نقد دروس في روسو یعرضها الدینیة التربیة وهذه  أضرار عن رأیاً  التلمیذ یُ
  .سافوا عقیدة وهو إمیل كتاب من الرابع الجزء هو وهذا الدیني، التطرف

 بطبیعته اهللا، إلى طریقه عرف الذي ، الفرنسیة سافوا مقاطعة في طیب دین رجل عن یتحدث وفیها 
 أو الكهنة إلى أو المقدسة الكتب إلى الحاجة دون ویعرفه اهللا یعبد أن فرد أي بإمكان ألن ، الفطریة

 فاإلیمان)   ٤٧٥، ١٩٥٦ ، روسو( .موجود اهللا إن فینا تصیح اإلنسانیة ،فطبیعتنا الدین رجال إلى
 في الرب یحمل ،وكأنه الرب وبین بینه خصوصیین كوسطاء الكهنة إلى اإلنسان یحتاج وال طبیعي

 .الطبیعیة بالدیانة روسو قصده ما وهذا، أعماله جمیع على ویراقبه قلبه

 )٨٠، ١٩٩٩، الجیوشي( المضللون ،والكهنة الملحدون الفالسفة هما فئتین عقیدته في روسو وینتقد
 ألنفسهم الخیر یملكون ال ،والكهنة الفساد من المجتمع تخلص عقلیة نزعة لدیهم تكن لم السفةالفف

 من یطرحونه ما معجزة،فدحض أو بدعاء تنقلب الو  بقوانین تسیر البشر،والطبیعة لبقیة یملكوه حتى
 الصحیحة الوحیدة هي تعالیمه یعدُّ  دین كل ألن الدیني التنافر إلى وخرافات،مشیراً  ومعجزات روائع
 واحد هللااالواحد،ف اهللا عند من كلها األدیان هذه وأن التوحید فكرة ،وناسیاً  األدیان من غیره رافضاً 
 .المصائب أو الشرور یبعث وال أحد رقیح وال أحد یحابي ال عادلٌ 

 تقوم سافوا ،فعقیدة الوجدان یرفضه ال وما فقط العقل یقبله ما األدیان من یبقى التصفیة هذه وبعد
 جغرافي،حیث مكان في بالوالد  یرتبط ال ،فالدین وخالقه الفرد بین المباشرة العالقة ،وعلى العقل على

 ولد كل: ،فیقول أبیه شاكلة على الطفل تصور على قائماً  أعمى اً دین یرید ،فال أبیه دین الطفل یعتنق
  ) ٤٥٧، ١٩٥٦، روسو (". الضرورة بحكم وثني باهللا یؤمن

 یقرأ سوف وهوه ،عقل وقبلها وجدانه لها اطمأن إذا دیانته لتكون العقیدة هذه إمیل على یعرض وهو
   باریس برلمان أصدر لذلك ،وكنتیجةیكذبه أن دون یرفضه ما ویترك عقله یقبله ما فیأخذ اإلنجیل

حراق روسو بسجن یقضي قراراً   المقدس الكتاب من أتخذ إنني:" قائالً  ذلك على روسو ،فردّ  كتابه وإ
 وال البشر سلطان أرفض أنني ،كما عقیدتي أساسهما على أبني اللتین الوحیدتین القاعدتین وعقلي
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 . )  ٥٩، ٢٠٠٤، المؤلفین من مجموعة.(قةحقی من فیه أرى ما بقدر إال یعتقدونه لما أخضع
 .الطبیعیة الدیانة مبادئ من انطالقاً  البشر جمیع بین المساواة فكرة بذلك روسو ویطرح

 روسوفي فكر الحریة السیاسیة  - ٥

 هذه أن روسو لها،ویرى اإللهي األصل منكراً  للسلطة اإلنساني األصل صریح بشكل روسو یتبنى
 العامة اإلرادة ،إن الخادم إلى األمانة مثل تسلم أن بل آخر إلى شخصٍ  من قلتنت أالّ  ینبغي السلطة
 ملكاً  تكون أن والیمكن للشعب ملك التشریعیة القوة": یقول فهو للسلطة، الوحید المصدر هي للشعوب

 )٥٢ ،٢٠٠٧تودوروف،". (غیره ألحد

 عشر، الثامن القرن في تنویرال حركة في أسهمت التي الكتب أكثر من االجتماعي العقد كتاب ویعدّ 
 )٤٠٥ ، ٤ج،٢٠٠٢، دیورانت( ) "ثوریة عصره أصوات أكثر" بأنه روسو وصف دیورانت أن حتى

 كل في بالقیود اإلنسان تكبل التي واألعراف القوانین على بالهجوم كتابه مقدمة في روسو یبدأ حیث
 اإلنسان یولد"یقوله یقید المجتمع كنول الحریة اإلنسان تعطي الفطرة أن یرى ،فهو وتصرفاته تحركاته

  ) ١١، ١٩٧٢، روسو( ".مكان كل في باألغالل مكبالً  تجده ولكن حراً 

 الطبیعیة حالته في ،واإلنسان والعدوان األنانیة فیه فیغرس یفسده المجتمع وأن خیر كائن اإلنسان
 Perfectible .  ولةكم طبیعة وهي صالحة الفطریة اإلنسانیة ،فالطبیعة العلیا المثل إلى أقرب

 ) ٦١، ١٩٩٣، أوبرال)  ( المطلق الكمال إلى تصل حتى وتحسینها ترقیتها یمكن أي)تاریخیاً (

 الخیرة، طبیعته اإلنسان فقد بالتالي ،و البشریة الحیاة تطورت كیف  التفاوت أصل في روسو وبین
 حیث دائمة لیست الحالة ذهه ،ولكن بها یتمتعون كانوا التي والمساواة الحریة خاصیة البشر وخسر
  . ذلك یتم ،فكیف االجتماعي العقد طریق عن حریته یستعید أن لإلنسان یمكن

 اإلرادة سلطة تحت قدراته كل یضع شخص ،وكل الكل مع یتحد واحد كل االجتماعي العقد بموجب
 ،وال لالك مع یتحد شریك ،وكل الكل من یتجزأ ال عضو كل كجسمٍ  ،أي ككل نلتقي ،ونحن العامة
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 في كما حراً  ،ویبقى لذاته إالّ  هكذا یخضع ال ،إنه خاص بشكل شخص أي مع یتحد
  ).  ٣٣٥، ١٩٨٧توشار،(السابق

 من ،فهو اإلنسان مفهوم عن آراءه في تناقض یبرز روسو طرحه الذي االجتماعي العقد مفهوم وفي
 كله طبیعي إلنسانا" إمیل في روسو ،كتب اجتماعیة ذات أخرى جهةٍ  ،ومن طبیعي كائن جهةٍ 

 به شبیه هو من إلى نفسه مع فقط عالقةٌ  ذات مطلقةٌ  وحدة أو عددي رقم إنه لذاته،
 عالقة أي_ الكل مع عالقته في تتلخص قیمته بالمقام،والذي یرتبط كسري رقم )المواطن(اإلنسان
 إمیل، يف التناقض أو الصراع هذا حل ویتم .) ٦١، ١٩٥٦روسو،.( االجتماعي الجسم مع اإلنسان
 . )االجتماعي المواطن( اإلنسان الثانیة على ) الطبیعي اإلنسان(الطبیعي األولى بتغلیب

،لتحل عنها التنازل ینبغي الفردیة السیادة أن روسو یرى االجتماعي العقد ففي  سیادة محلها اختیاریًا
 القوانین كل في والمساواة الحریة على الحفاظ ،مع الجماعیة اإلرادة عن تعبر والتي الدولة

 یعني وهذا .االنحالل أو النفوذ الستغالل فیه أثر ال اختیاري نیابي نظام عبر ذلك ویتم ، والتشریعات
 أعمال من تكون هي الخاصة المصلحة العامة،ألن المصلحة أجل من للموت الذهاب

 لنتساء الجسد،وهنا صوت هي ،واألهواء الروح صوت هو الضمیر لروسو الشریرین،وبالنسبة
قر كان إذا روسو وننقض  حب هو واألهم األول اإلحساس بأن ویعترف ،البشریة الطبیعة بازدواجیة یُ
 مفهوم روسو یستعمل ،وهنا ومصلحتنا؟ حریتنا حساب على لآلخرین الخیر نخلق ،فكیف الذات

 صوت على واألخالق،وتتغلب الضمیر تشمل التي الطبیعیة الخلقیة الخواص جدوى أي "الجدوى"
علمنا أحد ،فال الذات حب أو جسدال  هذه على نحصل ،ونحن الّشر ونتجنب الخیر نحب أن یُ

 الجدوى مفهوم یستعمل روسو" "بیس غي" الفرنسي الباحث كتبه ما وهذا الطبیعة، من كهبةٍ  الخواص
 ،باستعمال الخیر نحو اإلنسان وتُغیر التربیة تتدخل وهنا(pesse,w ,139)" النفعیة الفلسفة ضد
 والضمیر العدالة هي ما الطفل ،فیتفهم والعذاب الرذائل مشاهد ومن الغرور من وتنفیره لنفسه هحب

 .البذخ وعدم للرذائل االستسالم وعدم

 روسو قصده ما وهذا الكمال، لتقارب نمت صالحة تربة وجَدت إذا الطبیعة في صالحة بذرة فاإلنسان
ة  عن اإلنسان حرفت االجتماعیة والحالة )العاهات( الشوائب من الخالیة اإلنسانیة الطبیعة بخیریّ
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 ویستعید األفراد جمیع یتساوى االجتماعي وبالعقد والفساد، باالنحطاط فأصیب الطبیعیة الحالة
 صوت هي ،بأنها "السیاسي االقتصاد" كتاب في عرفها التي العامة لإلرادة بخضوعه حریته اإلنسان
رادته مصالحه عن ،والمعبر الشعب  جزء، كل الكل،وسعادة سعادة على المحافظة على تعمل هي،ف وإ

 ، بها عالقتهم ،وفي ببعضهم عالقتهم في الدولة أعضاء لكل الشرائع ،تسن القوانین مصدر وهي
   (  Rousseau,1952 ,68-69) ".طالح هو ،وما صالح هو ما دستور إنها

 األفراد، لجمیع والمساواة الحریة یقتحق إلى وترمي بالقوانین نفسها عن تعبر العامة اإلرادة وهذه
 بالحریة التمتع من بذلك الفرد ،فینتقل بنفسه یضعه الذي للقانون الخاضع اإلنسان هو الحر واإلنسان
  .المدنیة الحریة إلى الطبیعیة

 كل یبیع أن یشترط ،فروسو العامة اإلرادة إمرة في وحریتهم قواهم األفراد یضع االجتماعي العقد ففي
 من مزیداً  الفرد ،ویكتسب الجمیع فیتساوى وكامالً  شامالً  بیعاً  العامة الشراكة إلى حقوقه مشترك

 للفرد ویعید ، التعاقد یبطل تعدیل ،فأقل اإلنسان بطبیعة محددة االجتماعي العقد القوة،ونصوص
 والطبیعة الضمیر لصوت بذلك ،فیعود التعاقدیة الحریة لفقده ،وذلك الطبیعیة وحریته األولى حقوقه
 السیاسیة األنظمة قلب في الحق الشعب یعطي العامة اإلرادة هذه الحكومة ومخالفة،الخیرة

 فقط بالثورة ،والقیام العادل غیر االجتماعي العقد خرق في الحق یملك فهو واالجتماعیة واالقتصادیة
  . )  ٤٠٥، ٢٠٠٢، دیورانت(

میز العقد عند روسو حیث   فهذا، معینةٍ  ألوضاع تدریجي إصالح إلى السفةالف بقیة اقتصروهذا ما یُ
 للقانون قبوله عدم في یجد المواطن أن روسو یرى حیث المواطنین رضا من قوته یكتسب القانون
 جید دستور أبداً  هناك یكون لن" :االجتماعي العقد كتاب في ذلك روسو كتب ،وقد منه للتهرب ذریعة

 إلى التشریع قوة تصل لم ،وطالما المواطنین قلوب على القانون فیه یستحوذ الذي ذلك إال ومناسب
 )٢٠ - ١٩  ،١٩٩٥روسو،"(القوانین من دائماً  التملص ،یتم الحد ذلك

 على ،ویحصلون معینة بواجبات القیام یتعهدون تجعلهم الناس بین مساواة یحقق االجتماعي فالعقد
 من علیهم تترتب التي الواجبات أو لالحاص بالنفع المواطنین جمیع تساوي من فالبد متشابهةٍ  حقوق
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 االجتماعي، العقد إلى یستند ألنه مشروع الحكومة فعمل.الحكومة عن تصدر التي القوانین جراء
 .كافة الناس خیر إلى یهدف ألنه مفیدٌ  ،وهو الناس جمیع بین یساوي ألنه وعادل

 زمرة السلطة عن دیبع عندما الشعب أن األخیر یرى حیث هلفستیوس مع روسو یتفق ذلك وفي
 البشریة الطبیعة مع تتماشى سیاسیة قوانین ذي عقالني اجتماعي نظامٍ  إقامة من سیتمكن اللصوص

 .العام والنفع الشخصیة المصلحة بین االنسجام تعید التي

 أن یؤكد ،فهو الفرنسي للتنویر  العامة التربیة نظریة حدود عن خارجاً  اإلنسان بحریة یعترف فروسو
جبره أن یستطیع أحد أو شيء یوجد ال فإنه وبالتالي حرّ  اإلنسان  فهو محدد بشكل یتصرف أن على یُ

 واألعمال األشیاء یختار أن من اإلنسان تمكن التي هي اإلرادة ،وحریة بأهوائه یتحكم نفسه سید
ذا بنفسه والسیئة الجیدة  روسو هنا یعود الضمیر،وبذلك عذاب من یتألم فإنه سیئاً  عمالً  ارتكب ،وإ
 هذه أثارت وقدان،  اإلنس في الروح صوت یمثل فالضمیر البشریة الطبیعة ازدواجیة على لیؤكد

 فرنسا من الهروب إلى اضطره مما باعتقاله أمر روسو،وصّدر على ونقمتهم الحكام ُسخط الدعوات
  ) ٤ ، ٢٠٠١، الكریم عبد.(سویسرا إلى

 الظروف تغییر على القادر ،وهو ظروفه تحددها وسلوكه اإلنسان حیاة بأن اعترفوا المنورین فكل
 حریة أن والقدر،معتبراً  القضاء بنظریة ویؤمن یلغیها  وغیره اإلنسانیة الحریة على یحافظ روسو فكان

لغي الحریة هذه وجود عدم ،ألن اإللحاد مصدر هي اإلرادة  بالّشر الذنب فیقع اإلنسان مسؤولیة یُ
ب على العالم في الموجود ب أن روسو یرى حین ،في فقط الرّ عطي الرّ  بین االختیار حریة اإلنسان یُ

 الخیر نحو یدفعه ،والذي البشریة الطبیعة في الموجود الخیر یبرز االجتماعي العقد والّشر،وفي الخیر
 في" دیكمان" األمریكي المؤلف عنه كتب ما ،وهذا لكانط األخالقیة التعالیم یسبق هذه بأرائه وروسو.العام
 طبیعیة، مشاعر فقط لیست ،وهي األخالق دراسة إلى یتجه روسو مثل دیدور" الفرنسي للتنویر هأبحاث

 اعترف حیث  (Dieckmann ,1974,438).(كانط سبق المعنى بهذا اجتماعیة،وروسو– طبیعیة بل
  .أفكاره على روسو بأثر كانط

جتماعیین بطبعهم في شرحه لنظامه السیاسي  ،حیث لو أن كل الناس ا كانطوهذا ما وضحه 
لنزعة االجتماعیة ألدى هذا إلى جمود همة اإلنسان وركود نشاطه ،والبد من مزیج بین لویمیلون 
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النزعة الفردیة والمنافسة لتساعد في بقاء البشر وتطورهم ،فكأن قصده لوال وجود النزعة الفردیة 
ها السرور والسعادة والعزوف عن الحیاة االجتماعیة عند الناس ،لكانت حیاتهم بسیطة یسود

  .واالنسجام التام والقناعة

  : إسهامات روسو التنویریة  .٦

یمكن تلخیص األبعاد التربویة لنظریة الطبیعة البشریة والتي أسهمت بشكل واضح في حركة التنویر 
 : بما یلي

 آخذها ةالتربی على یجب وقدرات غرائز بامتالكها البشریة،وقال للطبیعة جدیدة صورة روسو طرح:أوال
 اإلجراءات واقتراح النظام فكرة وضع في تجلى وذلك التطبیق إلى النظري من المفهوم بالحسبان،ونقل

  .التربیة في حقیقیةٌ  ثورةٌ  ذاته بحد ،وذلك لتطبیقه العملیة

 التربیة غایة وجعلها البشریة الطبیعة إتباع مبدأ وهو التربیة في جدیداً  مبدأً  روسو طرح:ثانیاً 
مكن كیف التربویة،ولكن واألهداف للتربیة موجهاً  المنفعة ،وجعلومنطلقها  یتبع أن للمربي یُ

قیداً  ذلك یجعله الطبیعة؟أال  ال الطبیعة إتباع روسو نظر وجهة من ن؟ولك لحریته وفاقداً  بأوامرها مُ
نقص ربي حریة من یُ  رالخی نحو بها سیریو  الطبیعة یتبع وبالتالي للعقل یخضع ،فهويء ش في المُ

 والحریة للحریة المنظم هو حریته،فالعقل جوهر هو العقلیة لقراراته ،فخضوعه والصالح واإلنسانیة
 تُمثل التي المربي نظر ووجهة الطبیعة تُمثل التي إمیل نظر وجهة عن تعبیر هي روسو قدمها التي

 ) ٢٨٩، ١٩٥٩ستر،كال"(العبید سوى نُربي لن الحریة بدون" عاقالً  حراً  یكون أن یجب العقل،فالمربي

 مبادئها،مثل أهم الحدیثة التربیة منه استمدت ،والتي المعرفة تحصیل على قادرة البشریة الطبیعة:ثالثاً 
 العملیة محور باعتباره المتعلم إلى ونشاطه،والنظر المتعلم التجربة،فعالیة عن الناتجة المعرفة(

 على ،والتأكید الكتب عن بعیداً  المعرفة لتحصی في والتجربة الحواس أهمیة على التعلیمیة،والتركیز
 ).ونقلها إبداعها في البشري العقل كفایة

 تحریره في للمربي المرشد لتكون الطفل ذات نحو األنظار ووجه الطبیعة  إلى الحریة روسو رد:رابعاً 
 ،وأقر خلهابدا تحملها التي الداخلیة القیود من وكذلك لها تَخضع التي الخارجیة القیود من الذات لهذه
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، غایةٌ  هي البشریة الطبیعة حریة بأن  هدٌف  سواء،فهي حدٍ  على والتربیة السیاسة في وتتحقق ووسیلٌة
 ووجدانه،ورسم وضمیره اإلنسان عقل بتحریر تتحقق السیاسة الحدیثة،وفي التربیة فلسفة في وغایةٌ 
  .بالسلطة اإلنسان لعالقة جدیدةٍ  صورةٍ 

   :للطبیعة البشریةالنقد الموجه  لنظرة روسو .٧

 شعار: على الرغم من هذه اإلسهامات البالغة األهمیة فقد تعرض للنقد، أبرز هذه االنتقادات هي
 الطبیعیة التربیة أن یعنیان االجتماعیة والبدائیة قبل األنا، لحالة وتمجیده "الطبیعة إلى عودوا" روسو
 في صححه،ثم  روسو كتبه مما همفُ  الذي المعنى فهذا ؛ الهمجي بمعنى الطبیعي اإلنسان إلى تدعو
 المستمدة أي ، الطبیعیة حقوقه لإلنسان هي الوحیدة الحقوق أن أكد حین "االجتماعي العقد" كتابه
 كتابه روسو في یقول اإلنسان، طبیعة لحقیقةًا وفهم مرونة أكثر اجتماعي بإطار لكن الطبیعة، من

ن إنه" المدنیة لتهحا في اإلنسان عن متحدثا "االجتماعي العقد"  من الحال هذه في حرم قد یكن وإ
 العقلیة قواه انجلت لقد :كبیرة أخرى مزایا منها بدال اكتسب فلقد الطبیعة، استمدها من كثیرة مزایا

 تجاوز أنه لوال– علیه یجب كان إنه حتى كلها وسمت نفسه عواطفه، ونبلت أفكاره، واتسعت ونمت،
 یجب كان -منها التي خرج الحیاة في منه منزلة أحط جعله مما جدیدة،ال الحیاة هذه في وأسرف الحد
محدود  بلیدا حیوانا كان أن بعد ورجال، ذكیا كائنا منه جعلت التي السعیدة الساعة یبارك أن علیه
  )٣٠، ١٩٧٢روسو ،.(الفهم

لیة للروح التربیة تقید الطبیعة إلى حد كبیر،وتدمر الخواص العا"قول روسو في هیلویز الجدیدة و 
  )  ١٣٣، ١٩٩٤عبود ،"(بإبدالها بتفاهات ال قیمة لها

كان موضع نقٍد ،ألنه إذا أخذنا قول روسو بحرفیته فإننا نعد التربیة من أخطر األمور ،ولكن  روسو 
یعتبر أن التربیة تستبدل الخواص الدنیا التي تخلقها الطبیعة فینا بخواص رفیعة وتبدل طباعنا نحو 

  .ندما تبدأ مرحلة التربیة اإلیجابیة بعد سّن الثانیة عشراألفضل وذلك ع

 التربیة تتعامل معه الذي فاإلنسان ، الطبیعیة القوانین تسیرها التي التربیة هي الطبیعیة فالتربیة 
 حد في كاملة وحدة الطبیعي اإلنسان فإن ومنه،طبیعیة  قوانین وتحكمه تسیره إنسان هو الطبیعیة
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 على یعتمد رجل ألنه وحدة، جزء من المتمدن اإلنسان بینما نفسه على عتمدی حر رجل فهو ذاته،
  .االجتماعي بالنظام عالقة على أي بالكل، عالقته على قیمته وتتوقف غیره،

   للفصل الخامس خاتمةال- ٨

 المصري والمفكر الكاتب اقالهموهذا  لقد حظیت أفكار روسو بالتأیید واالستحسان من معاصریه ،
 في والمفكرین الفالسفة من وعدد جانب من روسو بین عقدها التي المقارنة في العقاد ودمحم عباس
 ،أما اإلنسان حیاة من ةعیالشر  یستمد ألنه مونتسكیو من أعظم روسو" :العقاد یقول حیث ،عصره

 ،وفولتیر مخلص مبتكر ألنه فولتیر من أعظم وروسو ، القوانین نصوص من یستمدها مونتسكیو
 ظل فقد دیدور أما عصره تجاوز روسو ألن دیدور من ،وأعظم اإلخالص قلیل بتكاراال قلیل

 )  ٥١٦، ت-،ب العقاد.( زمانه في مستغرقاً 

 ومرحلة روسو قبل ما مرحلة: مرحلتین إلى والتعلیم التربیة تاریخ تقسیم إلى الباحثین بعض ذهب وقد
  . )  ١٣٨، ٢٠٠١وزاده، ماهر( روسو بعد ما

 الحدیثة التربیة رجال أغلب أن ،إال تاریخها تحدید التربیة،یصعب في الحدیثة اتاالتجاه فظهور
 إلى یدعوهم الناس وجه في صرخ ،ألنه الحدیثة التربیة رسول روسو جاك جان اعتبار عل اتفقوا

 وعقائد، وطرائق ونظم مبادئ من حولها ما صهرت بوتقة عن عبارة آراءه وكانت ، إصالحها ضرورة
  .هذا یومنا حتى والمربین المعلمین من الكثیر دربه على سار حدیثةً  نُظماً  منها وصاغ
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 .تیوس وأبعادها التربویةأدریان هلفسكلود في فكر الطبیعة البشریة :أوًال 

   :المقدمة 

وهناك ولد ،  ١٦٨٠یعود أصله إلى سویسرا ،ولكن هاجرت أسرته إلى باریس عام  
وعمل طبیبًا للملكة ماري لزكزنسكا ،وكان وسیمًا وراقصًا وعمل في الطب حتى بلغ  ١٧١٥هلفستیوس

 ،١٧٣٨حتى التقى فولتیر عام ألف جنیه في السنة،ولم یكن لدیه استعداد لیكون فیلسوفًا ٣٦٠دخله 
فراوده حلم الشهرة والكتابة ،وأصبح رأسمالیًا وفیلسوفًا في الوقت نفسه ثم قضى بعض الوقت مع 
مونتسیكیو ،والتقى بالزعیم المادي للتنویر البارون دولباخ لیصبح من األصدقاء المقربین له،ثم وفي 

ونات دولباخ وفي صالون مدام دي وقت الحق التقى روسو ودیدور وروسو وجالیاني في صال
 جرافیني

  هلفستیوسفي فكر )ماهیتها ومكوناتها (الطبیعة البشریة 1- 

لیس الذهن والنفس شیئًا یبدأ هلفستیوس تحلیله للطبیعة البشریة بتفسیر طبیعة الذهن والنفس ،ف 
الحي أي القدرة أما النفس فهي حساسة الكائن ،هو تجمع أو تعاقب للحاالت العقلیةالذهن  ،واحداً 

ن ،إوكل النفس قوة في المادة،)الذهن(ویكون العقل  ماديكله واإلحساس ،على استقبال األحاسیس 
وتبقى ما  تبدأ بتكوین أعضاء الجسم،كل ظواهر الطب والتاریخ الطبیعي تثبت بوضوح أن هذه القوة
   ,1777النترنتویكیبیدیا من ا(بقیت ثم تنقضي هذه النفس بانحالل هذه األعضاء وفنائها

Hooper,(.   

وللحیوانات أنفس ویسموا اإلنسان على الحیوان بفضل نموه واستواء قامته حیث تتحول قوائمه 
،ویرى هلفستیوس أن اإلنسان یولد األمامیة تدریجیًا إلى أید قادرة على اإلمساك باألشیاء ومعالجتها

،وكل شيء في اإلنسان مكتسب حتى بال أهواء وبال حاجات ،ماعدا الحاجة إلى الطعام والشراب
 ٢٠١٢فولغین ،(ال یكون اإلنسان ما هو كائن علیه إنما یصیر صیرورة "حب الذات حیث یقول 

،١٧٦(  
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ككائن طبیعي –التربویة ،انطالقًا من االعتقاد والتصور العام عن اإلنسان  هثم یبني هلفتسیوس عقیدت
ة متكاملة ،وتتألف من أجسام مادیة مختلفة تتحرك ،ویتفق مع دولباخ في فهمه للطبیعة البشریة كوحد

  ) ٨٧، ١٩٩٤عبود،.(حسب قوانین المیكانیك

وتجدر اإلشارة إلى أن فالسفة التنویر الفرنسي لم یكونوا متجانسین فكریًا فهناك المادیون إلى جانب 
من اختالفهم  المثالیین ،والملحدون والمؤلهون الطبیعیون،والتجریبیون والعقلیون ،ولكن على الرغم

توحدوا على ضرورة تجاوز الالهوت القائم في ذلك الوقت ،وتغییر العالقات السیاسیة واالقتصادیة 
  .واالجتماعیة ،أو إصالحها على األقل

وكان اإلنسان عندهم مكون من  وبذلك فهو یتفق مع المنورین المادیین الذین استبعدوا وجود اآللهة ،
أنكر المنورون  المادیون األلوهیة ،وكانت المادة مكون (دوف بقوله فعبر عن ذلك غوس.المادة فقط 

ذا كانت الطبیعة اإلنسانیة مادة مع الحساسیة ،بذلك عندها یمكن  الطبیعة الجوهري من وجهة نظرهم ،وإ
   (Gusdorf 1974,28)            .على أساس من األنانیة وحب الذاتتفسیر السلوك اإلنساني كله 

مستمدة من اإلحساس، ویلي ذلك خبرة  كلها األفكارو  ،یوس بلوكسهلف تأثرسفة تقریبًا یومثل كل الفال
فكل الحاالت العقلیة عبارة عن مجموعات متضامنة من األحاسیس یشعر بها اإلنسان حالیًا  ،الفرد

أما  ،أو تنبعث من جدید من الماضي عن طریق الذاكرة، أو یتصورها مستقبًال عن طریق الخیال
العقل فهو مجموعة من و  ،ر الحكم أو اتخاذ القرار فهو اإلحساس بالفوارق بین األحاسیسإصدا

  .تاألحكام أو القرارا

اإلنسان كناتج للطبیعة هو عبارة عن كائن جسدي یمتلك خمسة أعضاء حسیة تلبي احتیاجاته ،ولكن 
بیعة واحدة هي جسدیة وروحیة،بل ط- الیجوز الحدیث عن الروح ،ألن اإلنسان الیملك طبیعتین

  .فكان هلفستیوس حسیًا في نظرته للطبیعة البشریة) ٨٧، ١٩٩٤عبود،.(الحساسیة الفیزیائیة

الخالفات حول المادیة، وفصل  ،تحدید طبیعة العقل البشري واألخالق لفستیوسحاول كلود أدریان ه
 مسألة قد خلقت أن الناس ونالمتنازع  كان یمكن أن یكون أقل عنفا إذا اعترف" :یقول هلفستیوس

المادیة  إال مجموعة من الخصائص الكامنة في الهیئاتفالعقل لیس  ،فهمهانالتي ینبغي أن  الخالف
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طبیعة األشیاء الفردیة في عالقة معینة معنا ومع بعضها البعض، ومعرفة هذه و  الموجودة حولنا،
، الحكم علیهات العقل یمكن عملیا فإنفي الواقع،  "العالقات الخارجیة وهو ما یسمى العقل البشري 

للوصول إلى التعمیم من  الحقائق أو الخالفات بینهما بین والتشابه،مقارنة تجربتنا مع أفكارنا ب وذلك
ت في نهایة یملاألفراد أُ  أحكام :، ویقول هلفستیوسالشعور ثم الحدیث عن  خالل ربط الوقائع،

اثنین من هذه  ،للذة والنفور من األلمالمطاف من قبل مصالحهم الشخصیة، تدعمها الرغبة في ا
 باإلضافة إلىمتجذرة في الطبیعة البشریة، وأقرب إلى طبیعة كل الكائنات الحیة األخرى، المشاعر

 uchebnik )  (2003,20,حب الذات أو األنانیة

 األنانیة، وفقا لهلفستیوس، هو الدافع األساسي لجمیع أعمالنا، وبالتالي، مبدأ أساسي من مبادئف
،وفي ذلك نجد نقطة التقاء جوهریة بینه وبین روسو الذي فسرّ أن مشاعر اإلنسان األخالق اإلنسانیة

  .في الرأفة وحب البقاء هي التي دفعت الناس إلى التجمع والتعاقد

كتب من خالل ما فهم بشكل صحیح یُ  ”حب الذات والمتعة والمصلحة الذاتیةو تجربة الحسیة " 
ولكن سیكون من الخطأ أن  ،تشكل أساس كل األخالقكانت األنانیة "  هلفستیوس  ماركس حول
على العكس یستخدم نه إكل شيء، عنده تُشكل  أناني واألنانیةشخٌص هو هلفستیوس نفترض أن  

یمكن القول أنه یجمع  فائدة معقولة للفرد، أو على، الذي ینطوي  المفهوم الصحیح لمصلحة شخصیة
 ) ام الصالح الع" في ستبعد رغبة اإلنسان تال  ،المجتمعمع مصلحة   المصلحة الخاصة

Froulowve,1991,461),( ،  ألن هلفستیوس لم یقصد بها المصلحة الخاصة بشكل مطلق التي
نما یجمع  تستبعد كل فائدة للغیر،وكذلك لم یُرد اإلیثار المطلق الذي ینفي كل حق من حقوق الفرد،وإ

   .بینهما ویسمي ذلك حب الذات

وضع هلفستیوس حب الذات والمتعة في مقدمة التعامل البشري ،معتبرًا أنها تُشكل أساس كل  فقد 
األخالق ،ولكن سیكون من الخطأ أن نعتبر أن األنانیة تعني المصلحة الشخصیة فقط كما سبق 

فهو یفترض أنسنة العالقات "وضع لألنانیة مفهومًا وسطًا ،  وذكرت الباحثة ،ألن هلفستیوس
   معتبرًا أنها مزیج وسط من فائدة معقولة  مقدمًا مفهومًا جدیدًا للمصلحة الشخصیة ، الشخصیة

                        " األنانیة العقالنیة"للفرد مع مصلحة المجتمع ،مثل هذه األنانیة هي 
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)301-303  Froulowve,1991, ( المادیین في فكر على الرغم من أن األخالق كانت أنانیة
  .یین في القرن الثامن عشرالفرنس

ثم درس هلفستیوس التحوالت في نمط الحیاة البشریة ،وتدرجها من حیاة الصید وصوًال إلى نمط 
التجارة والصناعة ،مرورًا بتربیة الحیوان والزراعة،وقد عمد إلى تفسیر هذه التحوالت باالستناد إلى 

، من الحاجة إلى الطعام والمأوى واآل مان والفكر ثانیًا ،فالفكر له دورٌ مهمٌ بالتاریخ حاجة اإلنسان أوًال
،وبالذات اآلراء التي تتعلق بالمنفعة الشخصیة ،ومن المهم إیجاد قوانین صحیحة،تأخذ باالعتبار 

وال یصبح تغییر آراء الشعب أمرًا ممكنًا إال عندما یتم تغییر تشریعاته " المصالح العامة والخاصة،
قناعة بأن إصالح األخالق والعادات یجب أن یبدأ من إصالح القوانین وقوانینه ،وعندما تتكون ال

)".,1974,261 Момджяна (.  

نكار هلفستیوس للطبیعة الروحیة یدل على موقفه السلبي من الدین ،فهو یعترف بما یصدر عن  وإ
فهو ) Момджяна,v1,1974,151( )العقل(الحواس فقط وهي نتیجة تأثیر األشیاء الخارجیة 

التفكیر بطریقة مادیة ،حیث یتم التفكیر عن طریق أعضاء الحواس، وباألحاسیس یحصل  یفسر
  .اإلنسان على معارف صحیحة ،أما األخطاء والضالل فیبررها بجهل الناس 

   ھلفستیوسفي فكر الخیر والّشر في الطبیعة البشریة  .٢

تنصب على نفوسنا النامیة من أن الرواسب الباقیة في داخلنا من سیل المحرمات والممنوعات التي 
بل على علم  تأبائنا ومعلمینا وصحفنا وكتبنا ،ویجب أن ال تقوم األخالق على الدین والالهو 

هي التي ینبغي  - ال وحي العقیدة الثابتة التي ال تتغیر-االجتماع، كما أن حاجات المجتمع المتغیرة 
 )٢٨٨ ،١٩٨٨دیورانت، (. أن تقرر الخیر

واالنفعاالت  ،رغبة ملحة، وتختلف في شدتها تبعًا لأللم أو اللذة المتذكرة والمتوقعةإالاألفعال وما 
والرغبة هي تذكر  منبعثة،تؤدي بنا غالبًا إلى الخطأ، فكل عمل رغبة تستجیب ألحاسیس حالیة أو 

ه اللذة التي اقترنت بأحاسیس معینة ألنها تركیز انتباهنا على ناحیة معینة من شيء أو موقف بعین
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من (.،وبالتالي نقع بالخطأ ،الذي یولد الشروروال تهیئ لنا المجال لتدبیره من جمیع جوانبه
  ).Hooper,1777  ,االنترنت،ویكبیدیا

ألي شخص یختلف تبعًا لحدة انفعاالته فاإلنسان العبقري إنسان ذو انفعاالت قویة  يفاإلنجاز العقل
  .الغبي مجرد منها الجاهل واإلنسان

فستیوس عن الطبیعة البشریة مخالفًا روسو الذي رأى أن تشویه الطبیعة البشریة فقد دافع هل
بالحضارة والترف یؤدي إلى الشر والظلم،فدافع هلفستیوس عن تأثیر الرجل المتحضر،فالسبب 
نما هو االنتهاك للعالقة بین الطبیعة  الرئیسي للفساد في الحقوق االجتماعیة لیست الثقافة ،وإ

،وحرمان تقدم العلم والفن على المجتمع ةاإلنسان واالستخدام الجائر للسلطة السیاسیاالیجابیة في 
  )(Bibler,1993,5.ككل وعلى كل فرد على وجه الخصوص

 ،أن تبتكر وتنشر أخالقیات مستقلة عن العقیدة الدینیةهي  أن مهمة الفلسفة لهلفستیوسومن هنا بدا 
 "أعظم اختبار على األخالق االجتماعیة"الباحثین أحد  اأسماه خطةً ومن وجهة النظر هذه كتب 

 أنه عقد العزم على أال ینتقص من قدر الطبیعة البشریة أو یجعلها فیها  خطه یراع أي فیلسوفوهي 
من ( بل یأخذها كما وجدها بكل ما فیها من أنانیة، ویحاول أن یبني علیها أخالقًا طبیعیة خیرةً،

  .),Mudford,,1807 األنترنت

ن و  إنه مخلوق حاول أن یحافظ على ذاته في عالم یحاول كل  ،ًا بالطبیعةیر اإلنسان لیس خیرًا أو شر إ
   .كائن آخر فیه أن یفتك به عاجًال أو آجالً 

یوس خیاًال تافهًا غیر ذي ستإن الصورة التي كان قد رسمها روسو حدیثًا للمجتمع البدائي بدت لهلف
، بأنها صراع كل فرد ضد المجتمع" حالة الطبیعة"ن وصف أقرب إلى الحقیقة حی زوكان هوب ،قیمة

إن لفظتي الخیر والشر في تطبیقها على الناس لیس لهما معنى إال في مجتمع، وكل الطیبة فضیلة 
من . ( ةت واألغراض االجتماعییااجتماعیة وهي نتاج التدریب أو التعلیم االجتماعي على الغا

فالفضیلة الحقیقیة حسب اعتقاد هلفستیوس تقوم على الرغبة )Hooper,1777  ,االنترنت،ویكبیدیا 
  .بالخیر العام 
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وهذا تطبیق بدیهي لكل "الذي یعد القانون األعلى "الخیر العام "القاعدة األولى عند هلفستیوس    
المواقف المتنوعة التي یمكن أن یمر بها المواطن وهي بشكل متماثل تناسب البرجوازي والقاضي 

  Момджяна)  (1974,524,.والوزیر

   v1 ,402,1974,(. فاإلنسان یكون عادًال ،عندما تكون كل أفعاله موجهٌة إلى الخیر العام

Момджяна(  

فالتعلیم والتشریع  ،"علمیة"یوس إقامة أخالقیات ستومن منطلق عمومیة حب الذات تمامًا یقترح هلف
ر بالقلق والضیق باألفعال أو التصرفات یمكن أن یشكال األخالق والعادات إلى حد اإلزعاج والشعو 

أي في األفعال التي تفید الجماعة وتسدي ، غیر االجتماعیة، والشعور باللذة والسرور في الفضیلة
بقصد اكتشاف أي  ،ویجدر بالفیلسوف أن یدرس السلوك اإلنساني والحاجة االجتماعیة "،إلیها خیراً 

بر عدد من الناس، ویحاول مع المعلمین والمشرعین شكل من أشكال السلوك أكثر نفعًا وخیرًا ألك
یمكن مع االستعانة بحب الذات أن تشجع السلوك  وبالتالي  ،التماس المغریات والمحاذیر

فالقاعدة  االجتماعي، وأیة فوائد تعود على الجنس البشري من مثل هذا االتفاق بین الفالسفة والملوك؟
نبع من قدسیة عقیدتهم الدینیة ونقاوتها بل من حكمة إن فضائل الشعب ال ت" األولى للخیر هي

  .)Hooper,1777  ,من االنترنت،ویكبیدیا  (".قوانینهم

ال تعامل الناس بما ال تود أن یعاملوك به،فكل إنسان یصبح "أما القاعدة الثانیة للتعامل مع الناس 
ي حال كره ونفور جمیع فاضًال عندما یحیط به ناس فضالء ،فال یمكن أن یكون غنیًا وشریرًا ف

المواطنین من الشرور والرذائل ،والسیما عندما توقظ القواعد واألمثال في اإلنسان الرغبة في 
الحصول على الفضیلة والعدالة والصدق والخیر العام ،هذه هي المبادئ األساسیة لألخالق التي 

األولى یجعل فحوى الطبیعة تتطور مع السلوك الجید، وهذا االختالف بین هذه القاعدة والقاعدة 
اإلنسانیة غیر واضح،على الرغم من تطابق هذه الفكرة مع فكرة روسو التي تقوم على المعاملة 

ومن الواضح عندئذ أنه لیس هناك حاسة أخالقیة فطریة، فكل األحكام على الخطأ والصواب بالمثل ،
لیم أسرته وجماعته وحكومته وكنیسته، نتیجة لتعاو  ،تنمو عن طریق خبرة الفردالتي تولد الخیر والشر 

فإنه یمیل  - كما هو الحال في الحكم المطلق- فإذا تحرر الفرد من هذا القسر  ،وفرضها علیه قسراً 
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لى عدم التمسك بالمبادئ األخالقیة ال تكون "وهنا ، إلى العودة إلى مخالفة القانون والتمرد علیه، وإ
جموعة من تعالیم وقواعد سلوكیة یملیها ویفرضها األقویاء ذ إال مجرد معندئاألخالق في معظم األمم 

" .اإلفالت من أي عقابو "لیضمنوا سیطرتهم وسیادتهم، مع االستمرار في ظلمهم وطغیانهم، 
معرفة الوسائل التي یبتدعها الناس لیعیشوا معًا وجنبًا إلى جنب في : األخالق بمعناها الصحیح هيف

ذا كان من بیدهم ا، أسعد حال ألمر والسلطة ال یعارضون تقدم المعرفة بهذه الوسائل فإنها تنهض وإ
  ).ویكبیدیا ،من األنترنت"(وتتقدم كلما أكتسب الناس معرفة جدیدة

 ،ان بطبیعته لیس خیرًا وال شریراً فهلفستیوس یؤكد على أهمیة الثقافة والتربیة على اإلنسان ،واإلنس
مكن أن یكون خیرًا أو شریرًا بالت   .ربیة،فالتربیة هي التي تضفي الطبع على اإلنسانولكنه یُ

وبذلك فإن هلفستیوس لدیه كامل الحق بالمطالبة بتعدیل القوانین ،ألن الظروف االجتماعیة والقانونیة 
المواتیة تحد من الشرور والرذائل التي منحتها الطبیعة ،وعلى األقل تمنع اإلنسان من عمل الشر إذا 

  .لم تحثه على عمل الخیر

واللذة ، والزهد أو التقشف ضرب من الحمق هي الخیر الرئیسي األوحد في الحیاة ،)اللذة أو السعادة(
لیست الفضیلة هي االمتثال لشرائع اهللا بل هي السلوك ،  الجنسیة مشروعة تمامًا إذا لم تؤذ أحدا

خالق النفعیة األ هلفستیوس یعتبروهنا وبشكل واضح  ،الذي یوفر أعظم اللذة ألكبر عدد من الناس
وكل القوانین یجب أن تتبع مبدأ أو قاعدة ، هي قاعدة كل الفضائل اإلنسانیة وأساس كل التشریع

وعلى الرغم من ذلك  ،واحدة وهي نفع الناس جمیعًا أي أكبر عدد من الناس في ظل الحكومة نفسها
ال تكون األفعال وقد  ،یوس مهما كانت أخالقیة وفاضلة أنانیةستفإن كل األفعال في رأي هلف

وفي  ،بمعنى أنه مقصود به نفع اآلخرین) حب الغیر(بالضرورة أنانیة، فكثیر منها یتسم بالغیرة 
ولكن حتى مثل هذه األفعال أنانیة بمعنى أن الدافع إلیها  ،منًا غالیاً ثبعض األحیان تكلف فاعلیها 

إننا بالفطرة أو بالتعلیم ) لغیرنحب ا(غیریون  فنحن ،) ویكبیدیا ،من األنترنت( هو إرضاء الذات
سعاد هكذا قد تضحي األم من هم،و والمران یمكن أن نجد لذة كبیرة في إدخال السرور على اآلخرین وإ

إننا إذ نفعل الخیر لغیرنا فذلك یرجع إلى أننا عن قصد أو عن . أجل طفلها أو البطل من أجل وطنه
  .لذة وسرور ذلك في ما غیر قصد نتذكر
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أنه من الناحیة السیاسیة أشد  ،یوس في قمة فلسفته إلى دراسة التشریع والحكومةستهلفوهكذا تحول 
فإن مثل هؤالء الحكام قد " بالحكم المطلق المستنیر"أنه ال یشارك فولتیر إیمانه ، الفالسفة تطرفاً 

فردریك ویقتبس قول  ،ینزعون إلى إخماد أیة آراء غیر آرائهم هم أنفسهم، التي قد تكون خاطئة ضارة
لیس ثمة ما هو أفضل من حكومة استبدادیة یرأسها أمیر عادل إنساني "األكبر ألكادیمیة برلین 

              "عطوف متمسك بالفضیلة، ولیس ثمة شيء أسوأ من حكم الملوك العادیین البسطاء
فقراء غیر ولكن الدیمقراطیة الكاملة غیر مرغوب فیها، ما دام ال). ,Mudford,1807 من األنترنت(

  .ومن ثم فإن المشرع الحكیم یسعى إلى نشر التعلیم وحسن توزیع الملكیة ،متعلمین ال یملكون شیئاً 

إن هذا الشقاء الذي یخیم على كل الناس واألمم تقریبًا إنما ینشأ من قصور قوانینهم والتوزیع البعید 
واحدة في : فقط من المواطنینوفي معظم الممالك توجد طبقتان  ،كل البعد عن المساواة لثرواتهم

ذا كان فساد السلطة في الشعب أبرز ما یكون ،مسیس الحاجة إلى الضروریات واألخرى تبذر تبذیراً  وإ
في عصور الترف والبذخ فما ذاك إال ألن ثروة األمة في تلك العصور كانت مركزة في أیدي أقل نفر 

  ),Hooper,1777من االنترنت،ویكبیدیا (من الناس

إلى إنقاص ثروة الناس وزیادة آخرین ونهیئ للفقراء حالة من الیسر والرخاء حتى یتمكنوا بسبع  فلنعمد
  أو ثمان ساعات من العمل في الیوم أن یوفروا ألنفسهم ولذویهم وسائل العیش ویسدوا حاجتهم، 

من االنترنت،ویكبیدیا (. ومن ثم یصبح الشعب سعیدًا بقدر ما تسمح به الطبیعة البشریة
Hooper,1777, ( فهو یؤكد المساواة من جدید بأنها السبیل إلیقاظ الخیر الموجود في الطبیعة

سیولد الشرور بكل تأكید ،ألن میل البشر إلى إشباع حاجاتهم الفطریة یدفعهم  ةالبشریة ،وعدم المساوا
  . إلى تحصیلها حتى ولو أدى ذلك إلى إلحاق األذى باآلخرین

  هلفستیوسفي فكر شریة الحریة في الطبیعة الب.٣

لم یختلف هلفستیوس عن دولباخ في نظرته للحریة فهو یُضمنها حریة التفكیر والضمیر والكالم    
والصحافة ،وما تمیز به هلفستیوس هو تأكیده على تساوي المواطنین أمام القانون ،وفي فرص التعلیم 

لغاء التمایز الطبقي    )١٩٠، ١٩٨١فولغین ("وإ
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حیث أنه من الممكن لجمیع  ،نظریته في المساواة الطبیعیة على األجناس واألفراد هلفستیوسویطبق 
االعتزاز وینتج عن هذا أن  المتاحة لدیهم،إلى نمو متساٍو إذا تساوت الفرص  البشر الوصول

 ،الغرور الفردي أو اعتزاز الفرد بنفسه، لیس له في الواقع أي مبرر مثل بالجنس والغرور المتعصب
فالبحار "- لیست جزاء لشجاعتهم بقدر ما هي نعمة الحظ، ریة التي یفاخر بها اإلنجلیزالح إن"

الحریة الداخلیة إذا تساوت األشیاء األخرى تتفاوت عكسیًا مثل الخطر و "و تحیطهم من كل الجهات
إن " ،وواضح على هذه األسس أن طریق التقدم یتبع تحسین التعلیم والمجتمع والحكومة، "الخارجي

ویجب أن یكون ثمة تركیز جدید على بناء األجسام   ،"علیم قادر على التأثیر في كل شيءالت
أن كل التقدم حتى في األخالق یتوقف على انتشار  ةالصحیحة والعقول السلیمة المتمسكة بالفضیل

اقِض على الجهل وبذلك تقضي على كل بذور "یقول هلفستیوس ،المعرفة وتدریب الذكاء
  ),Hooper,1777من االنترنت،ویكبیدیا ".(تستمتع بالحریة،وبالتالي الشر

الرجل نتاج من الطبیعة وكان "اعتبر هلفستیوس الكائن البشري جزءًا من الطبیعة ،وكتب هلفستیوس
معتبرًا أن البیئة االجتماعیة )Момджяна,1923,47"(موجودًا في الطبیعة فإنه یخضع لقوانینها 

الدینیة ،وهي السبب في نشوء الخالفات بین البشر،وعرف العقل بأنه تلعب دورًا في تشكیل المفاهیم 
مجموعة من األفكار لشخص ما ،وكان لنشوء الحركة العلمانیة التي أعطت األولویة للعقل على 

  الروح دور كبیر في دعم أفكار فالسفة القرن الثامن عشر

إلقطاعیة ، ومن هنا بدأت المطالب من فقد نادت البرجوازیة بالعلمانیة كسالح ضد السیاسة الدینیة ا 
أجل الحریة لجمیع أشكال الطبیعة البشریة،والحق بالتمتع بكل أشكال الحریة في الحیاة،وكذلك تحریر 
اإلنسان من الظلم وعدم المساواة،فاتخذت الرأسمالیة من حركات التحرر وسیلة لكسب التأیید ومحاربة 

دیة وثابتة،كما كان سائدًا من أفكار دینیة ،لذلك أطلق ماركس اإلقطاعیة ،فالطبیعة البشریة لم تعد أب
فهو یشوه العالقات الحقیقیة  في الطبیعة والمجتمع ،ویعطي لهم صفات "أفیون الشعب"على الدین 

           .       وخصائص خیالیة،من خالل االعتقاد بوجود الخالق ،وخلود الروح وقیامة األموات 
) Belenky,1983 ,125(  فجاءت أفكار هلفستیوس توفیقیة بین وجهتي النظر السابقتین ،فالدین

الینكر الواقع ،والوعي الدیني للعالم یكون من النواحي الروحیة والمادیة الطبیعیة ،والوجود اإلنساني 
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الحقیقي یشمل اإلعداد للحیاة األبدیة،ویشمل مجموعة من األنشطة الدینیة واالحتفاالت والعبادة والتي 
عتبر أهم وسیلة للتواصل بین اهللا واإلنسان،من خالل المسرحیات التي تدیم اإلیمان الدیني ومن ت

  .خالل العمل على العقل ،و محاكات العواطف والمشاعر

  هلفستوسفي فكر االجتماعي ونشأة المجتمع  العقد. ٤

لنفرض أن :وس ثم یبین هلفستیوس كیف یتم العقد االجتماعي بین أفراد المجتمع ،یشرح هلفستی
ن كانوا یعیشون بالقرب  السماء ألهمت بعض الناس فأول ما سیقومون به هو إشباع احتیاجاتهم ،وإ

من بعضهم فإن رغبتهم في الحصول على األشیاء نفسها ستؤدي بهم إلى الخالف والقتال وعندما 
ون العیش في ظروف الخوف الدائم فإنهم سیوافقون على التنازل عن شيء من ح ریتهم،ویتم توقیع یمّل

االتفاق االجتماعي متضمنًا القوانین األولى ،وأولئك الناس سیراقبون تنفیذ القوانین وسیشكلون أول 
 )٩٩، ١٩٩٤عبود،.(السلطات 

المصلحة  الشروط التي بموجبها في تحدید لألخالق األساسیة ةوقد قدم هلفستیوس شرحًا للمهم
  أكبر،  جزء من كل ، ولیس فقط الفرد هوالتعاقد بواسطة.المصلحة العامة مكن دمجها معی الذاتیة

وهلفستیوس  ولباخد". األخالقیة العالقاتفي  مجتمع أكبر، ملزمع م هو وجود صلة ولكن المجتمع
تتأكد في  العقد االجتماعي في ضوء". الحالة الطبیعیة"، رأوا أن المثالیة عنا بعیدً و  الصددفي هذا 

  (1974,560,.”فعلوا بالنسبة لناأن ی ما نرید لآلخرین أن نفعلعلینا “ القاعدة التالیة ،
Момджяна(  

،أما العقل مطالب تماما التي ترضي الحكومة من النموذج ، ال یوجد مثل هذاالفرنسیین لمادیینلوفقا 
 هي الوسیلة الحكمة الحكومي م،بقیادة التعلیعتثقیف المجتممن أوجه القصور و  التخلص وسائل

        .معالمجت زدهارال بالمشاعر، والمواهب، واألفكار، والفضائل الالزمةر للشعو  قیةاألكثر موثو 
  (Uchebnik,2003,3)     

 ،ة ،ثم تظهر الزراعةوبعد القضاء على الحیوانات البریة ،سیجبر الناس على تربیة القطعان األلیف
لتي تتعلق بإشباع الحاجات الصناعة وتبدأ التجارة بالتطور ،ومن ثم تبرز األهواء المختلفة ا
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عزة النفس ،وبالتالي فإن كل أهوائنا  هي نتیجة مباشرة لحساسیتنا _الجشع _الصناعیة ،الغرور 
الفیزیائیة ،فكل الناس لیهم القدرة على األهواء والقدرة على استیعابها ،وبالتالي یحمل الجمیع في 

حسب ھلفستیوس یحملون مسؤولة فالجمیع .v1,407)  ( Момджяна,1974,أنفسهم نعمة العقل

  .العقل المباشر 

االختالفات الطبیعیة بین األفراد تولد عدم ،و من الطبیعة البشریة مستمدة المجتمع وكافة مؤسساته 
التعرف على قوانین الطبیعة والمجتمع والفكر  ومن خالل.المساواة بینهم، وهو العمود الفقري للمجتمع

فضال عن فهم التاریخ  ،قادرة على خلق مجتمع إنساني حقا بأن االختالفات  یؤكد هلفستیوس
في نفس الوقت أكد على دور البیئة في  عن طریق التربیة، الجهل من الناس،وتالفي آثار الماضي 

، الصفات اإلنسانیة لتشكیلفي األفراد ه أكبر األثر تشكیل اإلنسان والحاجة إلى مثل هذا التحول ل
المادي محاوًال أن یؤكد على الالمساواة وضرورتها لقیام المجتمع،مقدمًا وهذا مادافع عنه الفیلسوف 

نظریته عن تطور المجتمعات البشریة ،وهذا ماسوف تعرضة الباحثة في الفقرة التالیة التي تبین 
  .فلسفة هلفستوس المادیة وكیف میزت التربیة عنده

  ھلفستیوسفي فكر التربویة للطبیعة البشریة  األبعاد.٥

في اللحظة التي یخرج فیها الطفل من بطن هلفستیوس متأثرأ بنظریة لوك التربویة حیث أنه  كان 
   .یدخل إلى الحیاة دون أفكار ودون انفعاالت، أمه

،فالناس )أن كل الناس متساوون في الطبیعة (ویبني هلفستیوس نظریته التربویة انطالقًا من فكرة 
حویه من أعضاء الحواس والحاجة الفیزیائیة أو الفیزیولوجیة جمیعهم لدیهم أجسادًا فیزیائیة ، وما ت

ألن كل  ),Mudford,1807 ویكبیدیا من األنترنت،(،مع إهمال الفروق الضئیلة في السمع والبصر،
 األحاسیس متشابهة وبالتالي فالعقول متشابهة،ولیس كل الناس متساوون فقط بل وأیضًا متشابهون ،

  . مكتسب، ومن ثم نتیجة درس وتعلیم شيءهما وحب المجد والعظمة 

یكون ، ولیس على وجه الدقة بالدقة نفسها لسبب في هذا هو أن أي إنسان ال یدرك نفس األشیاءفا
یتلق نفس التعلیم، كما أن الصدفة أو الحظ ال یؤدي بكل الناس  وخصوصًا أنه لمنفس الموقف،  في

ننا من أجل هذا ننسب ،إلى كنوز غنیة بقدر سواء  بكل ما في هذه الكلمة من معنى، -إلى التعلیموإ
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 ویكبیدیا ،من االنترنت(،عدم المساواة في الفهم والذكاء -مع أخذ فكرة المصادفة والحظ في اعتبارنا
Mudford,1807,( وبالتالي فللتربیة الدور األساسي في إیجاد هذه الفروق .  

بین الناس إلى درجات الحساسیة الفیزیائیة  ومن ناحیة أخرى یُرجع التنوع في األهواء وعدم المساواة
مثل الشعور بالجوع والعطش :التي تمثل االحتیاجات األولیة لإلنسان _ذات المصدر الفیزیائي_

والدفء والمتعة الجنسیة،وهذه اإلحساسات تمنحها الطبیعة البشریة وهي متشابهة لدى الجمیع ،أما 
والجشع وحب الذات ،فهي ثانویة وتنتج عدم المساواة االحتیاجات الثانویة مثل الحسد وعزة النفس 

  ). ٩٩، ١٩٩٤عبود،.(على الرغم من أنها تُولد من المقدرة األولیة لإلحساس

رجع هلفستیوس االختالفات والتباینات في نسب الذكاء ودرجات األهواء إلى الطبیعة البشریة ،فهو فیُ 
نح بالفطرة،ثم تختلف األهواء التي تمنحها لهم یؤكد أن جمیع الناس متساوون بنسب الذكاء التي تُم

إن الطبیعة البشریة  تمنح الناس مقدرات ذهنیة متباینة ،ألنها : "فیعرض ذلك بقوله.طبیعتهم البشریة 
ولكن نالحظ كیف یناقض هلفستیوس ".أوقدت لدى بعضهم أهواء أقوى مما هو لدى بعضهم اآلخر

ا ،لیس من الضروري الشعور بأهواء قویة بل تكفي حین یحصل النجاح في مجال م:"نفسه بقوله
  )Момджяна   1974,379,".   (األهواء المتوسطة لضمان ذلك النجاح

فحیث أن كل األفكار تنبع من خبرات الفرد وتجاربه فإن التباین بین أفكار األفراد واألمم وخلقها 
د مولدهم استعداد متساٍو للفهم والحكم ولدى كل الناس عن ،یعتمد على الفوارق بین بیئة الفرد أو األمة

لقد وهب الجمیع قوة وقدرة على االنتباه كافیتین  ،هناك تفوق فطري أو طبیعي في الذهن ولیس
 ،المرموقین إذا كانت البیئة والتعلیم والظروف مالئمة لهم لالرتفاع بهم إلى مرتبة الرجال الالمعین

الذي تصادف أن  اقف التربویةًا نتیجة االختالف في المو وعدم المساواة في القدرة واألهلیة هو دائم
  ),Hooper,1777من االنترنت،ویكبیدیا  (.وضعوا فیه

فقد أثرت أفكار "ویصف دوتشیت أفكار هلفستیوس عن المساواة الذهنیة الطبیعیة بین الناس بالثوریة 
معطیاتها في التنویر  هلفستیوس في تكوین األنتربولوجیا ذات االتجاه الدیمقراطي التي تراكمت

  .)٩٩، ١٩٩٤عبود ،(أو   ,Duchet) (1974,79.الفرنسي 
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أما عن مصدر الفضیلة فإن هلفستیوس یؤید دور التربیة في عملیة إكساب الفرد الحكمة والفضیلة 
،وبذلك یتكون العقل والبصیرة في االتجاه الذي نریده ،حیث تبین أن النبوغ والفضیلة هما مكتسبان 

یر ، وبذلك نوقظ المعلم ونولد لدیه الحرص والغیرة ،ونتالفى عدم اكتراثه بواجباته ،إنه وبطریق خ
  )٩٣، ١٩٩٤عبود ،.(سیكون أكثر دقة في قمع الرذائل وتحسین وتطویر فضائل تالمیذه

 ،العقل هو نتیجة اإلحساس واإلدراكویشرح هلفستیوس معنى القدرة المطلقة للتربیة حیث یرى أن 
ولد لتوه الیملك أي تجربة وبالتالي لیس لدیه أي عقل ،وبالتالي یمكن القول بأن  والطفل الذي

 ،م المربي بتوجیه الطفل بشكل صحیحاإلنسان یولد ولیس لدیه أیة معارف ،ولكن یمكن تعلیمه إذ قا
ن عقله ویطوره ،فالتربیة تبدأ من مرحلة  وبذلك یحرره من ثقل الجهل ویعلمه العلوم،فیصوغ ویكوّ

  .  كل حیاتي هي عبارة عن تربیة متتالیة:"الدة وتستمر حتى موت اإلنسان یقول هلفستیوس الو 
,19) ,1974,  Момджяна(  وعن طریق التربیة تتراكم االختالفات  والتي ستبدو فیما بعد وكأنه

حصل علیها من الطبیعة ،وهنا الیمكن تجاهل المصادفة والظروف حسب رأي هلفستیوس ، حیث 
،وال یوجد سلوك . شخصان متشابهان عقلیًا تمامًا كما الیوجد أیضًا مربیان متشابهان تماماً الیوجد 

  .متشابه لدى الناس أو ظروف متشابهة في الحیاة 

ففكرة المصادفة بدأت تظهر في نقاشات هلفستیوس ودولباخ، ویفسر هلفستیوس أن الضرورة التي 
تحول إلى مصادفة أي تنحدر إلى مستوى الصدفة وصلت إلى الحد المطلق منطقیًا وبشكل طبیعي ت

،فلو أن كل مایجري هو ضرورة فإن الضرورة هي مصادفة ،وهذا ما یسقطه هلفستیوس على مراحل 
في مسألة التربیة وتحول اإلنسان الواحد إلى شخصیة )الظرف(حیاة اإلنسان حیث تتدخل المصادفة 

  )٩٤، ١٩٩٤عبود ،.(فریدة لها مقدرتها وعقلها 

هنا تتابع مع هلفستیوس عملیة التربیة وفق مراحل حیاة اإلنسان ،حیث یحصل الطفل على تربیته و 
األولیة في الوقت نفسه الذي یبدأ فیه بالحركة ثم تتولد لدیه الحاجة إلى التعلم ،تتفتح حواس النظر 

ذكرها وبذلك والسمع والذوق والشم واللمس،وبحصوله على أحاسیس من األشیاء نفسها یبدأ الطفل بت
تتكون لدیه الذاكرة ،السقوط عدة مرات على سبیل المثال یعلمه التوازن ،وكلما كان السقوط مؤلمًا 
كلما أصبح أكثر حذرًا وهنا تبدأ سیادة المصادفة ،فلیس من المعقول في عائلة أن یتعرض طفالن 
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وط متشابهًا تمامًا وبالتالي لعدد متساٍو من الوقعات والسقوط وأن یكون األلم من هذه الوقعات والسق
  ) ٩٥-  ٩٤، ١٩٩٤عبود، .(نزعم بأن الطفلین تلقیا التربیة ذاتها

والمصادفة هنا تمنحها تجربة مختلفة ،وتترك لدیهما انطباعًا نفسیًا متباینًا وبالتالي أسسًا مختلفًة 
 ،روقًا في التربیةیمكن أن یعطي ف أي تأثیر على العقول:"للعقل ،في البدء یبدو االختالف بسیطًا 

)    v2,22  Момджяна,1974,( .ویعود السبب في ذلك إلى اختالٍف بسیٍط جدًا في األشیاء
فالمصادفة تترك أثرًا كبیرًا على تربیتنا ،وأحداث حیاتنا هي عبارة عن ثمار مصادفات تافهٍة على حد 

  .تعبیر هلفستیوس

تربیة وانطالقًا من المصادفة ،ومن األمثلة التي ومن ثم یشرح والدة النبوغ والعبقریة ،على أساس ال
 ،التي بدورها تتعرض لتأثیر الصدفةیعرضها عن تأثیر الفعالیة الذاتیة على تكوین الطبیعة البشریة ،و 

 ،یضطر بسبب سلوكه إلى ترك التجارة،إذ كان والده تاجر صوف فقط ،ولو لم )والدة شكسبیر(
م یالحق بتهمة السرقة ،لم اضطر إلى السفر إلى لندن والهجرة عن موطنه األصلي ،ولو أنه ل

  )شكسبیر المشهور(وااللتحاق بمجموعة التمثیل ،فلوال كل تلك المصادفات لما أصبح

له " )التربیة والنشاط الذاتي(وهكذا فإن كان الناس یولدون بالأفكار فإنهم أیضًا یولدون بال رسالة ،
اهو علیه ،فقد أعطى هلفستیوس الصدفة أثرًا عظیمًا على فالتربیة تجعل من اإلنسان م" دور أیضاً 

  .الطبیعة اإلنسانیة ،وهي  بالحقیقة إلى جانب التربیة تعطي أثرًا عظیماً 

مع االعتراف بالنشاط الذاتي للشخصیة في العملیة التربویة فإن األهواء تكتسب معنىً هامًا وخاصًا  
على أولئك الذین تلهمهم وتحمسهم الرغبة الجامحة  المصادفة تمیل وتعطف فقط:"عند الناس العظماء
  )Момджяна   1974,485,(في السلطة والمجد

ثم یقرّ هلفستیوس بأن التربیة تنتج العبقریة، ولیست العبقریة نتاج الطبیعة البشریة ،ویطرح على ذلك 
بًة بالعمل ،وبالتالي مثاًال أال وهو صفة الغرابة الموجودة عند اإلنسان الموهوب،الذي یحیا حیاةً صاخ

یختلف عن اإلنسان العادي الذي یعمل ساعاٍت قلیلٍة،فالتربیة دفعت اإلنسان العادي لیعمل أكثر 
  .ویطور موهبته لیصبح نابغةً 
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ویحدد الطریق الصحیح لتربیة الطفل حیث یرى أن معرفة القواعد الصحیحة للتربیة ضروریة للمربي  
بیة وهذه هي المرحلة األولى للتربیة التي تؤكد على دور المربي ألن لتأمین وتوفیر فعالیة عملیة التر 

هذه المرحلة تبدأ بالتركیز عل تنمیة الجسم السلیم مع التركیز على التربیة الجسدیة متشبهًا باألغریق، 
وال یوافق هلفستیوس على إتباع طریقٍة وحیدٍة في التعلیم ،بل یجب إعطاؤه إمكانیة االختیار بین 

  .المختلفة الطرق

ثم تبدأ المرحلة الثانیة،فالبد من قدر من المعرفة العامة والضروریة لكل مواطن، فتشمل المعارف 
  ). ١٠٣، ١٩٩٤،عبود(مبادئ األخالق وقوانین الدولة التي یعیش فیها،

 ولكن الخطوة األهم التي طرحها هلفستیوس هي االهتمام بتربیة رجال الدولة والسیما أنه لم یكن أحدٌ 
سابقًا یعیر اهتمامًا لتربیة رجال الدولة،فالقوانین كانت متخلفة والسلطة یتقاسمها الكهنة والوجهاء ،ولم 

  )١٠٤، ١٩٩٤عبود ،.(یكن هناك حاجة للعباقرة

ولكن على الرغم من عدم وجود أیة صعوبات في استیعاب التالمیذ لألفكار والمواد التي لها عالقة 
فستیوس یرى أن على كل متعلم أن یُطور مواهبه وفضیلته ویتحصن فإن هل بنشاطهم المستقبلي،
  .بالحب نحو المجد 

ویؤكد هلفستیوس على التربیة المبكرة ،ألن نجاح الطفل في الرسم أو الفنون المتنوعة یتطلب البدء 
معه في سٍن مبكرة ،ومن ناحیة أخرى فإن هذا األمر یتطلب مهارةً ومقدرةً من المعلم الذي یشرف 

  .على الطفل ،وذلك كله لكي یتقن تلقین الطفل المهارات المطلوبة منه

تأكید هلفستیوس على التربیة الفیزیائیة مستندًا  كذلك على اإلغریق كمثال للتربیة  وعلى الرغم من
السلیمة والتي تجعل الناس أكثر شدة وصالبة وأكثر صحًة وبالتالي أكثر سعادة،كانت التربیة 

  )v2,513   Момджяна,1974,. (الفیزیائیة ممنوعة في جمیع دول أوربا تقریبًا 

بیة االجتماعیة ،وهو بذلك یتعارض مع روسو بشكل كبیر،ألن التربیة المنزلیة ویؤكد كذلك على التر  
تكون في منزل الوالدین،وغالبًا ما یكون المنزل في المدن الكبرى ضیقًا والتتوافر فیه شروط التهویة 
الجیدة وبالتالي یكون غیر صحي وغیر مالئم لممارسة التمرینات الفیزیائیة، وبما أن التربیة 
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،ومساحته االجت ماعیة تتم خارج المدینة في منزل یتم بناؤه لهذا الغرض وبالتالي یمكن تهویته جیدًا
   v2,510,1974,( الواسعة تسمح للشباب للقیام بالتمرینات الریاضیة،والتي بدورها تقوي الجسم

Момджяна(  

ى العكس من روسو یقول والمیزة الثانیة للتربیة االجتماعیة تتمثل في النظام القاسي واالنضباط ،عل 
في منزل الوالدین الیتم التقید بحزم باالنضباط كما یتم التقید به في المؤسسة المخصصة (هلفستیوس 

للتربیة االجتماعیة،في المدرسة كل شيء یجري في الوقت المحدد ،وعقارب الساعة هي التي تعلن 
روس منتظمة ،النظام یزید فترة العمل انتهاء فترة عمل المربین والخدم،وحیث الیوجد نظام الوجود لد

  ).v2,512   Момджяна,1974,). (الیومي أما الفوضى فتقصرها

وهنا یتبین لنا لماذا ال یتوافق روسو مع هلفستیوس ،فروسو ضد تعلیم الفنون والعلوم ،لذلك فإن 
   .النظام الیومي واالنضباط غیر مهمین بالنسبة له 

أعتقد أن "نظامیة المتكاملة التي تؤكد على دور المربي حیث یقول هلفستیوس على التربیة ال فیؤكد
األطفال یتلقون نفس التعلیم  عند تقدمهم في نفس المدارس،وألن سن الدخول إلى المدارس هو بین 

سنوات ،فتكون ذاكرتهم ملیئة باألفكار المكتسبة من المنزل،و التي تظهر جزئیًا تحت تأثیر  ٨-٧
فة جدًا حسب الوضع األسري لألهل والمستوى التعلیمي والوضع االقتصادي الحاالت ،وتكون مختل

وغیرها،وهذه األفكار تكون أقل أو أكثر فائدة في بعض العلوم ،وتُظهر االجتهاد أكثر أو أقل فائدة 
في الفصول الدراسیة،لذلك یكون دور المدرسة ضروریًا لتغییر األفكار السلبیة ثم الجمع بین هذه 

فسر عدم )  (Gelvesty,1974 ,115 توجیههااألفكار و  ،وهذا هو سبب آخر عند هلفستیوس یُ
  .المساواة في عقول األطفال عند دخولهم إلى المدرسة

وعلى الرغم من أن هلفستیوس یؤید النظام واالنضباط فهو یؤكد كذلك على التوجه الدیمقراطي في 
الحاجة إلى  تنمیة روح المنافسة :تربیة وهي فكره التربوي من خالل اعتماد المبادئ األساسیة في ال

بین الطالب ،والحفاظ على استمراریة التعلیم ،مع تأكید أن الناس من نتاج الطبیعة ویستحقون 
 معاملة متأنیة ،بغض النظر إذا كانوا متشابهین في منشأهم أو كانوا من بیئات مختلفة
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أن فن التربیة هو معرفة الوسائل الالزمة لتعلیم  المیزة الثالثة للتربیة عند هلفستیوس هي تأكیده على
األجسام أن تكون أقوى وأشد ،وأن تكون العقول أكثر تنویرًا واألرواح أكثر فضیلة  ورفض التربیة 
الدینیة الكنائسیة التي تسیطر على العقول ،فالمرحلة األولى تُركز على التربیة الجسدیة تشبهًا 

دیهم موضع احترام وتقدیر،أما فیما یتعلق بالطرق والوسائل ،فقد باإلغریق ،فالتمارین الجسدیة ل
لى إیقاظ األهواء القویة في أنفسنا  أوضح هلفستیوس أهمیة اختیار المواد التي نحشو بها ذاكرتنا وإ

 ..          وتوجیهها نحو الخیر العام ،كل ذلك من أجل ترقیة التربیة االجتماعیة
),1974,v2,595   Момджяна( 

 ١٠- ٩حدد هلفستیوس خطط اإلصالح في فرنسا ،ونقد طریقة التربیة فیها والتي تبدأ بإضاعة و 
سنوات بدراسة لغة میتة مثل اللغة الیونانیة أو اإلغریقیة،والتي تُنسى مباشرة بعد انتهاء المدرسة،ثم 
یرى ضرورة استبدال هذه الدراسة الالهادفة للكلمات بدراسة التاریخ والفیزیاء 

فمن غیر المجدي إضاعة الوقت لدراسة )١٠٣—١٠٢ ،١٩٩٤عبود،(الخ....اضیات،والشعروالری
لغة غریبة غیر مستخدمًة ،بل من األفضل إنفاق الوقت في تفهم روعة وجمال اللغة الفرنسیة ،ویقترح 
،وبذلك فإن التنویر الفرنسي وخصوصا تنویر هلفستیوس قد مهد  إعطاء الصبیان تعلیمًا عامًا وواسعًا

  . ظهور التعلیم العامل

أما المیزة الرابعة للتربیة ،هي روح المبادرة والتنافس بین التالمیذ،ففي المنزل السباق والتنافس غیر 
ممكن ، وهذا یؤثر سلبًا على مواهب األطفال ،وهذا األمر یتم من قبل مربین مؤهلین ومدربین وفق 

یكون جاهًال وال یعرف شیئًا من أسالیب التربیة ، خطط وبرامج تعّدها الدولة،أما ربُّ األسرة ممكن أن 
فالتربیة المنزلیة تركز على صحة "وهنا البد من اإلشارة إلى الصالبة التي تمیز التربیة االجتماعیة،

الطفل الجسدیة ،وراحته النفسیة فیخفان علیه إذ یغضان النظر عن تصرفاته وأفعاله السیئة ،وهذا ما 
دین ،فالتربیة االجتماعیة هي التي تّكون الرجولة وتعمل على تطویر یسمیه هلفستیوس حب الوال

  )             (Момджяна ,1974,v2,570.الشجاعة

وهنا یظهر عند هلفستیوس بشكل جلي احترامه للشخصیة اإلنسانیة حتى عند األطفال،وتأكیده على 
،وعقابه غیر قاسٍ كاوالعقاب فقد  مالحریة،فهو على الرغم من طرح فكرة التقید بالنظا  ،ن نظامه مرنًا
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سهم في تكوین العقول عندما یؤكد على النظام في نوعیة المعلومات ،  بل على العكس من ذلك یُ
  . والحریة في طریقة إیصالها إلى ذهن المتعلم 

وهذا ما یمیز نظام التربیة عند روسو منه عند هلفستیوس ،حیث یضع روسو برنامجًا تربویًا 
،في ح ین یكتفي هلفستیوس بإبراز المراحل العمریة المختلفة للتربیة على الشكل التالي، مرحلة متكامًال

وهاتان المرحلتان هما اللتان تتمان )في الكلیة(،مرحلة الشباب )ماقبل المدرسة(التربیة المنزلیة
لفستیوس بمساعدة المربي، ومرحلة التربیة الذاتیة التي تستمر مدى الحیاة،ومما یمیز التربیة عند ه

عدم إصراره على التربیة في أحضان الطبیعة،أو التربیة بمعزل عن الكلیات والجامعات،والقاعدة 
فهو  یدرك أن اإلنسان )العلمانیة(العامة ألیة نظریة تربویة عند هلفستیوس هي التربیة الالدینیة 

حطیم النظام الطبقي تكونه الظروف بمساعدة المربین المحترفین ،والبد لنجاح عملیة التربیة من ت
والدیانة "والالمساواة االجتماعیة، مع شطب الدین ،ألن األدیان تقوي التعصب واإلیمان بالخرافات،

 .                      الحقیقیة التي یعّدها شعار األخالق عنده تقوم على األخالق فقط
,1974,v1 ,47)  Момджяна (برنامجه التربوي هي  والمبادئ األخالقیة التي یستند إلیها في

   .حب العمل والصدق واألمانة واألنانیة العقالنیة ،ورفض العنف والكذب

 دویرى هلفستیوس وجوب البدء بإصالح التربیة عن طریق إصالح القوانین ،ولكي یتم هذا التغییر الب
ادة بناء من وجود فالسفة متنورین باستطاعتهم تربیة حاكم متنور وكذلك رسم خطة متنورة عامة إلع

 .المجتمع ،ومن ضمنها تغییر القوانین والمؤسسات 

وفي ذلك انتقد دیدور هلفستیوس ألنه اعتبر أن جمیع الناس متشابهین وأن التربیة هي التي تجعلهم 
مختلفین،فیتساءل دیدور هل یمكن للتربیة أن تصنع العبقري أو اإلنسان الغبي؟،وهل یمكن للتربیة أن 

كسب هذا الشخص صفة الغباء أو العبقریة،إذا كان تغیر هذا االضطراب ا لعضوي البسیط الذي یُ
ذا كان هلفستیوس قد أرجع كل الفرق بین اإلنسان والحیوان إلى  ؟ وإ باألصل عضویًا طبیعیًا
االختالف في التنظیم،فهل یمكن لهلفستیوس أن یُرجع االختالف بین اإلنسان العبقري واإلنسان 

  )  ١٣٧، ١٩٩٤عبود  ،(العادي إلى نفس السبب؟ 



  هلفستیوس ودولباخ وأبعادها التربویة في فكر الطبیعة البشریة          الفصل السادس          

 124 

الذي هو  لكهنة في كل دیانة اهدف فالحرب التي شنها هلفستیوس كانت ضد الكنیسة معتبرًا أنه لوال 
هو خنق حب االستطالع عن الناس، والحیلولة دون فحص أیة تعالیم ومبادئ یكون سخفها ملموسًا 

، ولكنه لم ".ة لكان من الممكن إنتاج العباقر  .محسوسًا إلى حد ال یمكن إخفاؤه لقد ولد اإلنسان جاهًال
یولد مغفًال أبله، ولیس إال بالجهد والمشقة لیكون كذلك، وال بد لذلك ولیكون قادرًا على إطفاء هذا 
النور الطبیعي في داخله من استخدام كثیر من الخدع والحیل واألسالیب، ومن ثم یكدس التوجیه 

      ),Mudford,1807 األنترنت من.  ( والتربیة في ذهنه أخطاء فوق أخطاء

، ألنها تسلب الحكام والقضاة هولیس ثمة شيء تعجز قوة الكهنوت بمساعدة الخرافة عن تنفیذ 
  وغالبًا ما  ،سلطانهم وسیادتهم، والملوك سلطتهم الشرعیة، وبذلك تخضع الناس وتحرز السیطرة علیهم

 

  دها التربویةبارون دولباخ وأبعافي فكر الطبیعة البشریة : ثانیًا 

في أسرة غنیٍة وجئ به ، إلى فرنسا حیث تلقى تعلیمه األول وهو _ األلماني األصلي _ولد دولباخ 
طفل ، ثم أنهى دراسته في جامعة لیدن ،وعاد إلى فرنسا وبقي فیها حتى مماته ، استهل دولباخ 

ملین في الموسوعة في حقل حیاته األدبیة بترجمة مؤلفات علمیة ألمانیة ،وأصبح واحدًا من أنشط العا
نظام (العلوم الطبیعیة ، ،وكان صالون دولباخ ملتقى الفكر المتقدم في فرنسا ،من أبرز مؤلفاته 

وقدم فیها عرضًا منهجیًا فذًا ) حكم األخالق (و) النظام االجتماعي )( السیاسة الطبیعیة )( الطبیعة 
  لثامن عشر ،للتصورات االجتماعیة لفالسفة األنوار ، في القرن ا

كانت فلسفة التنویر ،الفلسفة العقالنیة للمجتمع ،وهي تشكل سالحًا فعاًال ضد المبادئ األساسیة 
لإلقطاعیة ووسیلة إلرساء أسس النظام الجدید ،كنظام عقالني یتفق مع طبیعة اإلنسان ،وقد حاول 

لطبیعة البشریة وذلك  بأن دولباخ إعطاء تفسیرات للتقدم الذي یقوم على اإلمكانیة الال محدودة  ل
  .تتطور وتتغیر عن طریق التربیة والثقافة والمؤسسات االجتماعیة

وأعتبر دولباخ أن المحرك األساسي لسلوك اإلنسان هو النزوع إلى اللذة ،والنفور من األلم ،أي حب 
ومختلف  اللذة والنفور من األلم فحب الذات یُشكل القوة المحركة لطرق تفكیر اإلنسان وتصرفاته



  هلفستیوس ودولباخ وأبعادها التربویة في فكر الطبیعة البشریة          الفصل السادس          

 125 

أهوائه ،وبالتجربة یتعلم اإلنسان مفاهیم الخیر والّشر ،والفضیلة والرزیلة،فهدف اإلنسان هو االستمرار 
والبقاء وجعل وجوده في الحیاة سعیدًا ،فكانت نظرته إلى الطبیعة البشریة نظرةً إیجابیة تُحاول أن 

الل البحث والتحلیل لفلسفة دولباخ تُعطي تفسیرات لسلوك اإلنسان ،وهذا ما استنتجته الباحثة من خ
  .التنویریة

  ):ماهیتها ومكوناتها( دولباخفي فكر الطبیعة البشریة - ١

فیما یتعلق بمضمون  هتأثر دولباخ بأفكار المادیین الفرنسیین  فكانت أفكارهم مصدرًا مهمًا ألفكار    
ة للفكر المادي الفرنسي بالجسد،وكانت العلوم  األساسی اوطبیعة وخصائص الشخص والروح وعالقته

تتطور جنبًا إلى جنب وأهمها علوم الفلك وعلم األحیاء وعلم وظائف األعضاء،مع التسلیم بعدم وجود 
ن كل جسم الیُحصى  فهو غیر موجود المادیة ألاهللا في الصورة العلمیة للكون ،وجاء دولباخ لیؤكد 

حدد لوجودها ،وب التالي فإن اإلنسان هو عبارة عن مجموعة وبالتالي  لكل الظواهر العلمیة  شكل مُ
مكن تعمیمه على كل األشكال المادیة )كریات(من الذرات  والتيُ تشكل الهیئة اإلنسانیة، وهذا یُ
  .المحیطة بنا 

قال المادیون الفرنسیون بأن الطبیعة تخضع لقوانین موضوعیة وهذه القوانین تُحدد تمامًا أي تغیرات  
لهم مملكة واحدة ،وهذه القوانین قادتهم إلى القدریة ،والطبیعة اإلنسانیة وفقًا  فیها ،والطبیعة بالنسبة

لدولباخ جزء من المملكة الموحدة ،واإلنسان سجین الحتمیة المیكانیكیة كما قال البالس ، الذي یعتقد 
یقر أن كل األحداث في العالم یتم تحدیدها بشكل صارم من قبل القوانین المیكانیكیة األساسیة ،و 

دولباخ أن العشوائیة مرفوضة في الطبیعة البشریة ،وأن حیاتنا محددة سلفًا من قبل القوانین 
مكن أن یكون له تأثیر على حواسنا  الموضوعیة ،ولكن على الرغم من ذلك فإنه الیوجد شيء  یُ

نتاج األحاسیس ،حیث یتم تقسیم المادة إلى العضویة وغیر العضویة ،فالمادة العضویة هي أبدیة  وإ
غیر العضویة تختفي على األرض ،في البدایة قال دولباخ بأن المواد العضویة كانت  ،والمادة

 .وتتحلل، تموت ثم وتنمو وحیوانات، نباتات والحیوانیة،تولد موجودة فقط مثال ذلك المواد النباتیة

بشریة نظرة فكانت نظرة دولباخ للطبیعة ال(Гурвич,2004,4-13 ).,وتتحول إلى مكون مادي فقط
  .مادیة على النقیض من هلفستیوس الذي كان حسیاً 
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اإلنسان هو جزء ونتاج للطبیعة فهو مثل جمیع المنتجات األخرى ویختلف عنهم في بعض المیزات 
عن سائر المخلوقات  التي تظهر  بفعل الحیاة االجتماعیة أي تصرفات اإلنسان ، فهي تُبرز التمیز

سمى نفس اإلنسان عن"،و د دولباخ هو جهازه الداخلي الدماغ ،واإلنسان بفضل جهازه الداخلي ما یُ
مجموعة من القدرات العقلیة أو الدماغ هو یُصبح قادرًا على إدراك تأثیر البیئة على الحواس ،والعقل 

فالروح هي انعكاس للطبیعة  ، على التفكیر واإلرادة والتصرف وهذه القدرات هي السبیل للوجود
                       ،)الروح(دماغ كمكون مادي ،یبین لنا أثر المكون غیر الماديالمادیة، أي ال

),1995,5-13   ,Длугач( وذلك من خالل تفكیر اإلنسان وتصرفاته، ولكن النقد الموجه لدولباخ
اآللیة غیر كافیة لشرح روحنا ،ویرد دولباخ إن هذا األمر  ینطبق على جمیع الهیئات  هن هذأب

،لتعبر عن مكونات اإلنسان  )الروحیة(،فیها حركة جزئیة بسیطة تُظهر مشاعرنا)المادیة(ةالطبیعی
   ,Длугач) 13-1995,5(ها ءغیر المادیة والتي یتم إخفا

 ،ة في الدماغ حیث یتم تذكر الفكرةففي كل لحظة من حیاتنا،كل اختبار للشعور هو حقیقة مطبوع
تعددة ،فالسبب هو الذي یوحد األفكار ویجعلها متصلة والتحقق من األفكار من خالل التجارب الم

عرف العلم  بأنه استنساخ حول صفات "منطقیًا والواقع المادي هو الذي یكون األفكار ،ألن دولباخ یُ
  األجسام ،مستندًا في ذلك على علم الحقیقة فقط ،فالحقیقة هي الرسائل الحقیقیة لمشاعرنا حول 

مكن م عرفتها من قبلنا تجریبیًا ،فالتفكیر والعلم ال یعفي الشخص من العمل صفات األجسام ،والتي یُ
فكل شيء في الكون یخضع بشكل صارم  Gurvich)  (622-2004,619,.إلضفاء الحركة علیها  

لقوانین الحركة ،أي اتصال مستمر ومؤكد من األسباب والنتائج ، واإلنسان وفقًا لدولباخ هو آلة تعمل 
  كة،أي لكل سبب نتیجة مؤكدةوفقًا لقوانین الحر 

مع ذلك اعتبر دولباخ الطبیعة اإلنسانیة متطورة وأن اإلنسان اجتماعي وطیب بطبیعته ،وهو نتاج 
التأثیر من البیئة والظروف والتربیة على حد سواء ،فالعقل اإلنساني بطبیعته المادیة یتغلب على 

ذا كان اإلنسان ی ستمد معرفته من العالم ومن التجربة الحسیة النقص الفطري الذي یولد مع اإلنسان،وإ
مارس كل ماهو إنساني ،وأن "،فعلیه أن ینظم العالم ویسیطر علیه ، حیث أنه إذا أراد اإلنسان أن یُ

یتعود على ذاته ككائن بشري وجب علیه التغییر ،فإذا كانت الظروف هي التي تصوغ اإلنسان یجب 
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ذا ك ان اإلنسان اجتماعیًا بطبیعته  ،فإنه الینمي طبیعته صیاغة هذه الظروف بطریقة إنسانیة وإ
 ،لفرد واحد من قوةومن ثم كان لزامًا علینا أال نقیس مدى قوة طبیعته بما "الحقیقیة إال في المجتمع ،

  )Marx,w h ,157-158".(بل لما للمجتمع من قوةٍ 

لزمه على إیجاد ع القات مع الناس اآلخرین فطبیعة اإلنسان المهتمة ببقائه واستمراره وسعادته تُ
والتوحد في المجتمع الذي تُنظمه عالقات جدیدة وواجبات جدیدة ،حیث یعتبر دولباخ أن الذي یجمع 
نما المصالح وحاجات الناس لبعضهم هي التي تدفعهم لعمل  الناس لیس المشاعر اإلنسانیة وإ

ن بعقله بناءًا على مصلحته اتفاقات ،وبالتالي بناء المجتمع ،فالطبیعة البشریة یصنعها اإلنسا
وفي ذلك توافق مع هلفستیوس الذي وضع حب ،الخاصة والمصلحة العامة المتبادلة مع اآلخرین

فمفهوم دولباخ عن مكونات الطبیعة البشریة .الذات والمنفعة الخاصة في مقدمة التعامل اإلنساني
لحصول على اللذة وتجنب األلم یلتقي مع نظیره هلفستیوس ،ألن كالهما یرى أن رغبة اإلنسان في ا

یكون الشعور األساسي لإلنسان ،وهو حب الذات ،فالمقدرة الفیزیقیة على الشعور باألحاسیس ،هي 
كون اإلنسان   .المبدأ األساسي الذي یُ

ال تتعلق بأي قوانین و تاریخ وحیاة الناس باعتباره استمرارا مباشرا لتطور الطبیعة،  دولباخ یدرسو 
 قوانین الطبیعة،لاستقراء هي  العكس من ذلك، فإن قوانین الحیاة االجتماعیة علىبل  ،جدیدة 

ن  مكننا منبالطبع  ذه القوانینله جداً  بسیط تبعتوإ ُ أنه لیس  المادیون وأكد نا،أنفسما في فهم  ی
على هذا النحو لیس هناك من سبب ،أنشطة األفراد والمجتمع  العقل نعلق علیه هناك سوى 
مكننا من ال ُ  من تحركات العقل، وتوجه ولكن هیكل جداً  ،ال یوجد وعي  على اإلطالققول ی

كتب فقط عن أشكال   ولباخد ولكن .ي إلى الهیكل المادي وحتى المیكانیك المادیون أمثال دولباخ
   .واألمم الشعوب هیمنتها في تاریخ النیوتونیة تظهر یكقوانین المیكان  عالمیة فیها

Длугач,1995,125)(  

لكون والطبیعة  على هذا النحو هو النظام العام الذي یتكون من أجزاء ،كل منها هو أیضًا عدد فا 
إال سلسة متصلة  روما الظواه صحیح ونظام هذه النظم الجزئیة یعتمد على النظام الموحد للطبیعة ،

كأشیاء  من أسباب وآثار مادیة متصلة ،محبوسة في دوامة ال نهایة لها من التغیرات التي تتحرك
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مختلفة ،وحركة األشیاء الفردیة تعتمد على الحركة العامة للكون وبالتالي لیس هناك حاجة للبحث 
عن مصدر خارق للحركة في الكون،وفقًا لدولباخ هناك تكتل ضخم من كل ماهو موجود في الكون 

           .دفوال یوجد شيء نهائي ،فالحركة میكانیكیة وبالتالي لیس هناك احتمال للمعجزات والص
  ),2004,4-13 (Гурвич 

فكان بارون دولباخ داعیة األفكار المادیة المیكانیكیة في فرنسا ،حیث رأى في عملیة التطویر  
التدریجي والتغییر والدة العالم الحقیقي ،وفي ذلك تعارض مع كانط الذي رأى أن هناك مرحلة ثانیة 

مة تعكس الخصائص العامة للكائنات ،حیث أن المفاهیم للمعرفة،بینما رأى دولباخ أن المفاهیم العا
  .العامة المفتوحة تعكس الخصائص العامة التي هي جوهر األشیاء

  :دولباخفي فكر الخیر والشر في الطبیعة البشریة  - ٢
فطر على الخیر أو الشر،فالطبیعة ال تجبل اإلنسان على صالٍح أو فساد ولكن اإلنسان  اإلنسان ال یُ

ق التجربة أن أفعاله تثیر ردود أفعال مختلفة لدى من یحیطون به،وهكذا تتكون لدیه یتعلم عن طری
،فهي مفاهیم مكتسبة بالمطلق وال عالقة ) ١٣٨، ٢٠١٢فولغین، (المفاهیم حول الخیر والّشر ،

  .للتكوین اإلنساني بها،وتقوم على أساس العالقات الطبیعیة بین البشر

حرك األساسي لسلوك اإلنسان فمعیار األخالق عنده یكمن في وبما أن المصلحة الشخصیة هي الم
الخیر الذي یجنیه منه ،والمصدر األساسي للشر هو الجهل والوهم،حیث تُشكل األوهام وقلة المعرفة 
مصدر لكل الشرور االجتماعیة وكل المصائب التي تُصیب البشریة،فالجهل هو مصدر الّشر الوحید 

فید الجنس البشري والرزیلة هي ما یضره،واإلنسان الیقع على الصعید األخالقي ،والفض یلة هي ما یُ
  .في الشر إال عندما ال یدرك الفوائد التي تعود بها األعمال الخیرة على اآلخرین

 من الناس نفوس في أصالً  وجدت التي ،األلهة من الخوف من یتولد اإلنسان عند الخیر وهو یجد أن

 أن وخصوصاً  علیها حافظ بوجودها والتسلیم فالتصدیق ،لآللهة ودوج بتصور او فبدؤ  والجهل الخوف

 العقل أن بفكرة دولباخ ،فجاء لمصلحته یوظفها لكي یؤیدها الطاغیة وحكم ویوقرها، یحترمها العرف
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 لكل النهائي االمتحان هو فالعقل"، قلیلة أجیال في فاضلة مثالیة حیاة ببناء سیقوم ویتحرر ینطلق عندما

  ).٢٩٠، ٢٠٠٢، دیورانت.".(والخیر یقةالحق أنواع

وقوانین الطبیعة وفقًا لدولباخ هي فوق جمیع القوانین تنبثق من الطبیعة البشریة،والطبیعة هي 
مجموعة من معاییر الحیاة االجتماعیة،وعلى البشر أن یتقیدوا بها أو ینصاعوا لها،واإلنسان الیخرج 

وحي لنا بالقوانین من عن الحالة الطبیعیة مهما اختلفت المؤسسات ا ُ لتي یتبناها،والعقل هو الذي ی
ماهیتنا ومن غریزة البقاء ومن األهواء والحاجات التي تنبع من الطبیعة البشریة ،وكل مایتفق مع 
طبیعتنا فهو مشروع وعادل،فالطبیعة والحاجات تُرشد البشر وتسدد خطاهم على نحو أفضل مما 

ون شریرة ومضرة على الرغم من أقرارها بالقوانین،فهو یعتبر تفعله القوانین ،ألن األفعال قد تك
  .مصلحة اإلنسان المعیار األساسي متفقًا بذلك مع روسو

  دولباخفي فكر الحریة والعقد االجتماعي في الطبیعة البشریة  - ٣
 ،هي أعظم أهواء اإلنسان عنفواناً  ینطلق دولباخ من مصلحة الفرد وحاجاته ،ویرى أن حب الحریة

سان لیس ُحرًا بالمطلق ،حیث یضع دولباخ حدودًا للحریة اإلنسانیة،فحب الحریة یفترض رقابة واإلن
من العقل ،ألن حریته تعني أن یعمل اإلنسان ما من شأنه توفیر السعادة الدائمة للفرد بصفته عضوًا 

ن قناعة في المجتمع ،ویضع نفسه تحت إمرة هذا المجتمع متخلیًا عن جزء من حریته ،ویفعل ذلك ع
ألن خضوعه النسبي للمجتمع یخدم مصلحته أكثر من ممارسته لحریته المطلقة حیث یعمل المجتمع 

.               على توفیر الحمایة لحریة الفرد المعقولة مكافئة له على التضحیات التي قدمها
مة ووفق بذلك یتفق مع هلفستیوس الذي وضع مصلحة الفرد في المقد وهو)١٤٠،  ٢٠١٢فولغین ،(

بینها وبین المصلحة العامة ،وكذلك مع روسو الذي مجّد الحریة اإلنسانیة لكنه في العقد االجتماعي 
  .یُضحي بجزء من الحریة الشخصیة كشرط للتعاقد

لو كان أعضاء المجتمع الواحد كلهم یتمتعون بعقٍل كامٍل وبقدٍر :ویدافع دولباخ عن رأیه بقوله  
ة لما احتاجوا إلى وضع أنفسهم تحت إمرة حاكٍم،فاإلنسان العاقل الذي یعتبر مماثل من الخبرة والتجرب

فكر إطالقًا في استغالل امتیازاته ،وعندما یطمئن الناس إلى  نفسه سعیدًا لما منحته إیاه الطبیعة ال یُ
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م أمالكهم وحیاتهم یستطیعون أن یعیشوا أحرارًا فال ینصاعوا إال إلى النوامیس المالزمة لطبیعته
  )١٤١، ٢٠١٢فولغین ،.(

سلم لقیادة للعقل ،وبعض هذه –فالناس  كبح أو یُ حسب دولباخ یولدون بأهواء وبعض هذه األهواء یُ
األهواء یخضع لتوجیه الغریزة ،وهنا قد تُؤدي الممارسة الحرة إلى إلحاق األذى بالفرد وبغیره،لذلك 

 مععبر عن إرادة الجمیع وتتفق یجب إخضاع األهواء لمصلحٍة اجتماعیة بشكل طوعي ،بحیث ت
  .توجیهات العقل

والدفاع عن هذه الحقوق الطبیعیة أمر مقدس فالحق في الحریة واألمن والحق في الملكیة هي  
وعندما یحدث الخالف بین الشعب والسلطة فإن الشعب یسترد استقالله  عالهدف الحقیقي للمجتم

تي أساء الحاكم استعمالها ألن إرادة الشعب هي ویصیر في حالة إلغاء لالمتیازات والصالحیات ال
اإلرادة األسمى ،والسیادة الفعلیة من حقه ، وفي ذلك نقطة اتفاق واضحة بین روسو ودولباخ ،فالعقد 
ساء  االجتماعي یتم عندما یُضحي الفرد  بحریته الشخصیة من أجل اإلرادة العامة ،ولكن عندما یُ

عد مشروعاً استعمال السلطة فإن الخالص بالثور  بطال العقد یُ  .ة وإ

وقد كان دولباخ في مؤلفاته یعتمد على الطبیعة والحق الطبیعي ،ولكنه ال یهمل الحجج ذات الطابع  
التاریخي ،ویشابه بذلك رفیقه فولتیر في النضال من أجل نشر األنوار،فكان دولباخ من أنصار 

ر،القائل بالتماثل بین نمو الفرد ونمو األمم، التصور الشائع في األوساط الفكریة في القرن الثامن عش
 ،ج ثم الشیخوخة،والموت في النهایةفاألمم كالبشر تمر بمرحلة الطفولة ثم بطور الشباب ثم سن النض

فعند والدة المجتمعات كانوا عبارة عن مجموعة من المحاربین المتوحشین ،وكان هؤالء دون بیت أو 
سماك،وكان البشر في تلك المرحلة یتصفون بالجهل ،وهذه مسكن ،ویتعاطون صید الحیوانات واأل

مكن تسمیتها طفولة اإلنسانیة،ثم استقر البشر وبدؤوا یمارسون الزراعة ثم الصناعة والتجارة وهذا  یُ
التطور لم یكن محتومًا ولكنه طبیعي في نظر دولباخ ،ومع تطور اإلنسان تغیرت القوانین وتبدلت 

في حیاة المجتمع،وخصوصًا أن دولباخ اعتبر الطبیعة البشریة كمولة وقابلة  لتالءم التطور والتغیرات
للترقي ،فالقوانین البدائیة ال تناسب المجتمع الزراعي وال تتالءم مع الحیاة المدنیة التي اعتبرها 
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دولباخ في هرم التطور،وكما اإلنسان یعد في الشباب في قمة االزدهار، وكذلك المجتمع عندما یتم 
  .عاقد االجتماعي یصبح في قمة القوة ،وعندما تظلم السلطة یبدأ التدهور ویهرم المجتمعالت

وعارض دولباخ سلطة األدیان وتسلط رجال الدین،وعندما كانت أمة من األمم تفتح عینیها على 
الحقیقة وتتحرر من مخاوفها ،فإنها تنزع من رجال الدین جمیع امتیازاتهم ،وثم یجد المجتمع أن من 

  .حقه التصرف بأمالك رجال الدین،وعندما تتحرر عقول البشر فإنهم یتحررون من أوهام الدین

كانت بحدودها الضیقة ،ألن مفهوم الشعب  لكن على الرغم من أن النزعة الدیمقراطیة عند دولباخ
من  عنده الیتطابق مع مفهوم الطبقات الدنیا ،فالطبقات الدنیا تُشكل عنده الرعاع أي فئٌة ضیقةٌ 

المجتمع ،وهؤالء الیحق لهم انتخاب ممثلین لهم من الشعب فهم الحثالة والحق هذا وقفٌ  على الذین 
نتاجهم  ،أن دولباخ  الیستبعد  فقط هؤالء بل یضیف لهم التجار  یعیشون بشرٍف ونزاهٍة من عملهم وإ

اطن في نظر دولباخ والحرفیین واألجراء الذین ال أرض لهم ،فاألرض وملكیتها هي التي تصنع المو 
  .،فلم یكن دولباخ من مؤیدي المساواة بل عل العكس من ذلك فقد دافع عن فكرة الالمساواة

 عن عبارة هي" الحیاة أن دولباخ وهكذا یرى. الطبیعة في المواد من مستمرة دورة هناك لدولباخ، وفقا
 )Гурвич (13-2004,4,غیر ممكنة  والحریة منظمة، كائنات إلى غریبة حركات من مجموعة

. خیال فقط بحتة )غیر عضویة(روحیة كمادة الروح الهوتیة وفكرة مادي، كائن واإلنسان لیس سوى
،فاإلنسان وحریة الطبیعة، لضرورة المرهون هو فاإلنسان  الطبیعة،و من جزء هو اإلنسان خیاٌل أیضًا

ن اإلنسان المطلقة ألن اإلنسان یصبح جزء حریة عن الحدیث لذلك معنى ال  من المجتمع،وإ
مكن أن تكون الناس تصرفات  وأفكاره المكتسبة لمزاجه الحتمیة العواقب تكون ما دائما حرة، أنها الیُ
 هو لدولباخ، وفقا حریة، یملك أنه الشخص تمثیل". تجربة في المثال، سبیل على الحقیقیة ،والمفاهیم

من جهة أخرى كائن اجتماعي محض وهٍم ،ألنه كائن مادي خاضع للحركة الحتمیة للطبیعة ،و 
  . خاضع للمجتمع

 العالقات بناء إلعادة العالم، حاكم یصبح وأن  لدولباخ، وفقا عقالني، مخلوق هو فاإلنسان
 وأن لآلخر، مساویا یكون أن(اإلنسان، هي حقوق تُصبح هذه وقد معقول، أساس على االجتماعیة
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قابلة  غیر حقا بوصفها" تعتبر وفقًا لدولباخ لسیاسیةوا المدنیة ،فالحریات)وأفعاله قراراته في حرا یكون
العام ،مما اضطر  االزدهار لحفظ ضروریة أنها حقیقة ضوء في مجتمع، ولكل أمة لكل للتحقق

 في نظام الطبیعة حیث یتحول من فیزیائیة دیكارت أي من العقیدة المادیة هدولباخ الستكمال نظریت
 من الفیزیاء أساس ألنه وعلى) ,Гурвич,2004 13-4 (.واهللا حالرو  میتافیزیقیة عقیدة للمسألة إلى

  .اإلنساني،واإلنسان لیس سوى آلة فقط والفكر اإلنسان حریة تفسیر المستحیل

علن دولباخ أن السیاسة الصحیحة والسلیمة تنطوي على الطبیعة فقط ،فهي  ففي النظام السیاسي یُ
لى الطبیعة البشریة تمكننا من استنباط النظام التنطوي على أمور سریة،ویؤكد على أن العودة إ

السیاسي ،أو سلسلة من المبادئ مثلها مثل أي من مبادئ المعارف البشریة،فالطبیعة البشریة منحت 
. اإلنسان بالفطرة حب الذات والسعي إلى المباهج والملذات والرغبة في تجنب اآلالم واألوجاع

  )١٣٧، ٢٠١٢فولغین ،(

المجتمعات البشریة لیس محتومًا فحسب بل هو طبیعي ،ملمحًا بذلك إلى روسو فهو یؤكد أن تطور 
،فالفلسفة التشاؤمیة التي تناشد البشر بالعدول عن الحالة االجتماعیة ، والعودة إلى الغابات، ولو قُدر 
 لهذه الفلسفة أن تنتصر ،وتعید البشر إلى الحالة البدائیة ، فإن قدرتهم ورغبتهم في تحسین شروط

 .حیاتهم ،ستدفع بهم من جدید إلى الكفاح ،للوصول إلى الوضع الحالي المتطور

  دولباخفي فكر في الطبیعة البشریة الالمساواة  - ٤
ینطلق دولباخ من الطبیعة البشریة في تفسیر الالمساواة ،فالطبیعة كما یرى دولباخ ،قد أضفت على  

 ،الالمساواة في المجتمعات البشریةوع هو مصدر البشر ذلك التنوع الذي نلمسه في أعمالنا ،وهذا التن
وفي  ،ن حیاة المجتمعفالالمساواة إذًا لیست مؤذیٌة على اإلطالق بل على العكس فهي تُسهم في صو 

  )١٤٥، ٢٠١٢فولغین،(.توفیر شروط البقاء له

زرع ویبرر دولباخ ذلك بأنه لو وزعت الثروات واألمالك بشكل عادل،فإن الرجل القادر جسدیًا سی
نتج مثل القوي،لذلك فإن اختالف الطبیعة  مساحًة أكبر ویتمكن من رعایتها ،والرجل الضعیف لن یُ
البشریة في القدرات والطاقات ،یؤدي إلى عدم المساواة،وكذلك یؤثر على قدرة كل شخص على عمل 
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یة الخیر،ومساعدة األخرین وبالتالي تزعمهم ،وهنا كأن دولباخ یمهد لتبریر ضرورة الملك
وفائدتها،فالملكیة أسوة بالمساواة تنبثق من القوانین فهي  قدرة أعطیت لإلنسان كي یضع قواه تحت 

وتبریر الالمساواة باعتبارها الزمة وضروریة ألن القدرات الشخصیة لكل فرد هي .تصرف المجتمع
المساواة التي تجعل حقله أو ملكیته على ماهي علیه ،وبالتالي فإن العمل هو الذي یخلق عدم 

وكانت هذه المحاوالت من دولباخ لتفسیر عدم المساواة تفسیرًا علمیًا بمثابة دفاع عن الالمساواة من .
تهجمات روسو وغیره،ولكن على الرغم من هذه الحجج فإنه لم ینجح في تفسیر الالمساواة ومن 

  .مواجهة مدرسة روسو 

  دولباخفي فكر األبعاد التربویة للطبیعة البشریة - ٥

اإلنسان كائن اجتماعي یمیل إلى رغد العیش ،وهو یحب المجتمع ألنه بحاجة له والمجتمع هو من 
ة الخیالیة مع ما تترافق یصنع الطبیعة ،ألن ضرورة المجتمع تنبثق من طبیعة اإلنسان،والحالة الطبیع

ول اإلنسان به من عزلٍة كاملة لألفراد هي حالة مضادة للطبیعة،فالحیاة في المجتمع تتفق مع می
الطبیعیة ومع مصلحته بالذات،فالنزعة االجتماعیة شعور طبیعي یزداد قوةً بفعل العادة التي تنمو 

 )١٣٩، ٢٠١٢فولغین ،(وتتأصل بالعقل والتربیة

فالمجتمع یضمن للفرد التمتع بالخبرات التي تتفق مع الرابطة االجتماعیة،فهو یضمن للفرد األمن  
مكنة من التمتع ب هذه الخیرات،ویسهم في تكوین العقل البشري الذي یقتضي تطوره تجارب الذي یُ

  . ،ةمتنوعة ومتكررة التوجد  خارج إطار الحیاة االجتماعی

یقدس دولباخ دور التربیة وأهمیتها في إیقاظ العقول وتنویرها ،فالرهبة والسذاجة واألحكام المسبقة هي 
حیل البشر رقیقًا ،وعندما تفتح التربیة عیون التي تحجب نور الفهم والمعرفة ،والجهل هو الذ ي یُ

أیها الطغاة ،ال ."الشعب ،فإنه یصغي لصوت العقل والحكمة ،ویهتف دولباخ منادیًا بأهمیة التربیة 
خلق لكي یراوح في مكانه ،)١٥٣، ٢٠١٢فولغین ،"(رعیة لكم إال من الجهلة فهو فالعقل البشري لم یُ

  .الكمال بحكم ماهیته وجوهره نحو  ینتزع
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ألن قوة المجتمع إذا ما تركزت بشخص واحد تجلت على ودولباخ یؤكد على تربیة الشخص الواحد ،
،هم وحدهم  نألن الملوك الحكام المفاضلو ،فهو نصیر االستبداد المستنیر ، نحو أكثر فاعلیة وحزماً 

ح المجتمع سعیدًا یصب"القادرون على تحقیق االزدهار في المجتمع ،فهو یؤید أفالطون في مقولته 
  .عندما یُصبح الفالسفة حكاماً 

قدس الطبیعة البشریة، ویؤكد دور العقل وأهمیة التفكیر في برنامجه التربوي ،    فكر "فدولباخ یُ
 ،ئن البشري الحقیقي ،ومعزول لذاتهأي ضمن إمكان منتزع من كلیة الكابوصفك كائنًا حیًا ،مفكرًا ،

 .   ،فالحواس وحدها هي نوافذ العقل اسًا لوحدة الفكر والكینونةوبذلك تضمن ألفكارك أن تكون أس
Гурвич,2004,  4-13)(   

كمولٌة وقادرةً على صنع الحضارة ،وبلوغ المثل  البشریةوفي موضع آخر یرى دولباخ أن الطبیعة 
ولباخ ،یقول د،وذلك عن طریق التربیة والتعلیم  األعلى للشخصیة اإلنسانیة المبدعة العاقلة والحرة

غرقه في الیأس ،فالعقل البشري لم یوجد لكي " یجب أن ال نفقد األمل أبدًا من اإلنسان ،ویجب أال نُ
أنه یتطلع دائمًا نحو _ على العكس_ومن جوهر العقل البشري .یراوح في مكانه 

،وبذلك فهو یتفق مع روسو الذي أكد كذلك على أن الطبیعة ) ١٦٩-١٦٨،  ١٩٨٨فولغین،"(الكمال
  .شریة كمولة، وقابلة للترقي والكمالالب

البشریة المادیة للكائن اإلنساني ،فال  ةحیث یؤكد دولباخ على مادیة األفكار وارتباطها الوثیق بالطبیع
مكن ألفكارك أن تكون مثمرة إ ال إذا توحد العقل بالجسد المادي ،عن طریق الحواس التي تُعد أدوات یُ

المادي المحیط بالطبیعة البشریة المادیة،فهو یُرجع كل األشیاء إلى العقل للتجربة واالتصال بالعالم 
   .مكون واحد فقط هو المادة

إن هذه األفكار وعلى عالتها هي طبعًا ماجعل مؤرخي الفلسفة یقولون دائمًا ،إن فلسفة دولباخ وعلى 
وهذا ساسیات ،عالتها ،وضعت القانون األسمى للعالم الذي یضع اإلنسان في مقدمة االهتمام واأل

یعني أن دولباخ وضع المبدأ األنثروبولوجي الذي یتناقض مع المبدأ المیتافیزیقي القدیم ،وهنا یكمن 
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یجدون أنفسهم مدفوعین بالتدریج بعیدًا عن "عبارته جوهر الطبیعة البشریة كما أوردها أنجلز في 
  )،من األنترنت٢٠١٣العریس،"(،وقد كنا في وقت من األوقات دولباخیینالحسیة  المادیة

وضع في مقدمة أي عمل ،وحقوقه یجب أن تكون  فاإلنسان عند دولباخ بوجوده المادي یجب أن یُ
اإلنسان ،ومن أجل الوصول به إلى لتأسیس المجتمع ،ولذلك یجب تربیة اإلنسان من أجل المنطلق 

 ، فالتربیة تُحققالتربیة كذلك یؤكد على مبدأ الفائدة فيأعلى درجات الترقي وصوًال إلى الكمال ،فهو 
مجد دور التربیة ،على الرغم من الكرامة اإلنسانیة ،و  تأكید دولباخ على تربیة  الشخص الواحد هو یُ

  .،وهذا كان المآخذ على تربیته
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  :المقدمة

توصلت الباحثة إلى  ،بعد االنتهاء من دراسة ومقارنة أفكار الفالسفة التي كانت من أهداف الدراسة
مجموعة من نقاط التالقي واالختالف ،ورأت الباحثة ضرورة عرضها في فصل مستقل وبشكل 

إلحاطة بها ،وحتى تُحقق الباحثة الهدف الرابع للبحث ،وتبین أوجه الشبه مفصل حتى تتمكن من ا
للطبیعة البشریة في المجاالت المحددة في _  موضوع الدراسة _واالختالف في نظرة فالسفة التنویر 

،،الخیر والّشر ،الحریة،العقد االجتماعي ،األبعاد ) ماهیتها ومكوناتها(الطبیعة البشریة(خطة الدراسة
  .والبدایة مع ماهیة ومكونات الطبیعة البشریة  ، ) ربویةالت

 تنوعت اآلراء حول الطبیعة البشریة وتباینت فمنهم منفقد ، ) ماهیتها ومكوناتها(الطبیعة البشریة.١
 وجد، حیثما اإلنسان هو اإلنسان وأن ، والعصور  األزمنة جمیع في واحدة اإلنسانیة الطبیعة أن رأى

 طبائعهم في الناس اختالف أن رأى من ومنهمرأى أن اإلنسان مكون مادي فقط ، الذي  مثل دولباخ 
 تشكل التي الخصائص إلى واظر ، فنوالمیول والقدرات االستعدادات حیث من أنفسهم األفراد إلى یعود
عد الطبیعة  تركیبه أو اإلنسان نسمیه الذي المتمیز الكائن هذا مجموعها في ،من أمثال فولتیر الذي یُ

لبشریة منظومًة مكونًة من مكونات مختلفة و تملك القدرة للسیطرة على هذه المكونات ، والناس كلهم ا
الیولدون مزودین بهذه القدرات والمیول واالستعدادات ، فهو ضد نظریة هلفستیوس عن تساوي 

البشریة  مكونات الطبیعة البشریة عند كل البشر بینما یتفق هلفستیوس مع دولباخ في فهمه للطبیعة
 ،یكانیكیة، وینكر الطبیعة الروحیةكوحدة متكاملة ،وتتألف من أجسام مادیٍة مختلفٍة تتحرك بقوانین م

  .ألنه یعترف بما یصدر عن الحواس فقط 

بینما روسو یبین أن الطبیعة البشریة متماثلة في الحالة البدائیة عند كل البشر ،ألن لإلنسان  
ء ،و معتبرًا الغریزة سابقة للعقل ،فهو یبین أن الغریزة اإلنسانیة تُبعد غریزتان هما الشفقة وحب البقا

اإلنسان عن أذیة أخیه اإلنسان حرصًا على مشاعره كإنسان ولیس كونه إنسانًا عاقًال ،وكذلك یفصل 
،الذاكرة تعكس صورة األشیاء فقط،في حین العقل ) الذاكرة والعقل ( بین مكونات الطبیعة البشریة

  .فكار المترابطة ینتج األ
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یؤكد روسو نظریة الفطرة في الطبیعة البشریة فاإلنسان یولد ولدیه غرائز فطریة توحد أفكار 
وتصرفات البشر، فالبشر یتشابهون في بدایتهم وأصلهم، أي یخالف فولتیر وهلفستیوس حول نظریة 

لتیر الذي یعّد أن البشر ذان یعتقدان أن األفكار مصدرها الحواس ، ویناقض فو لاألفكار الفطریة ال
ولد مع كل ،لیسوا من أصل واحد فلیس هناك ساللة صافیٌة  بینما دولباخ یعّد الدماغ  كمكون مادي یُ

وهلفستیوس ینتقد روسو في اعتباره أن فكرة الفضیلة فطریة  ،إنسان وتتولد منه األحاسیس المكتسبة 
اإلنسان عند "هلفستیوس یرى أن  في  بعض األحیان ،ومكتسبة في أحیان أخرى ،على حین أن

 .ةالوالدة ال یساوي شیئًا ،وأن أهواءه وفضائله ورذائله وأباطیله وحبه لذاته جمیعها مكتسب
(Момджяна,١٩٧٤,v٢,٢٥٨)  

ما ، الخیر على مجبولما إ فهو وجدفولتیر یؤكد أن اإلنسان أینما   :والّشر الخیر. ٢  على مجبول وإ
  .طبیعة اإلنسان الخیرة بالفطرة ،ولكنه یصاب بالّشر ،ویتفق مع روسو في  رالشّ 

عد  القیم، وتنفیذ وطاعة الخیر، فعل إلى تشده النفسیة خیرٌ بالفطرة وطبیعته  اإلنسانروسو  حیث یُ
 بینما .خیرًا دائماً  اإلنسان یكون وعلیه، المجتمع على بالخیر تعود التي والمبادئ واألعراف والمثل
عد دولباخ ُ   .ال یولد مجبوًال على الخیر أو الّشر غیر مفطور على الطبع الخیر،فهو اإلنسان ی

هي أساس األحاسیس دولباخ وفولتیر بأن اإلنسان لیس خیرًا أو شریرًا بالفطرة، فو یؤید هلفستیوس 
هلفستیوس أن على  في حین یرى أو الشر ،هي الدافع والمحرك لعمل الخیر الطبیعة البشریة ،و 
  .بمصلحته من أجل الخیر العام  اإلنسان أن یُضحي

ضرًا بنفسه؟وهل ولكن السؤال الذي یُطرح هنا ما السبب في أن الفاضل یندفع نحو الخیر ال عام مُ
ضحي بحیاته من أجل مصلحة اآلخرین؟ وبناءًا على ذلك فأنا أعد روسو على صواب یمكنه أن یُ 

عّد اإلنسان ذا طبیعة واحدة ،وهي الطبیعة الفیزیائیة فقط ،ولكن كنت قد  أكثر من هلفستیوس الذي یُ
فهم طبیعة اإلنسان بشكل یختلف قلیًال عن المنورین اآلخرین  أشرت في فصل سابق أن روسو یَ
،والذي یظهر من االندفاع الطبیعي نحو اللذة والمتعة والرغبة الطبیعیة في تجنب األلم أي من 

لمعظم المنورین مثل دولباخ وهلفستیوس اختص الطبیعة الفیزیائیة لإلنسان ، أما اإلنسان بالنسبة 
بإحساس واحد وحید وهو حب الذات وبذلك یختلف البرنامج التربوي لهلفستیوس الذي یعتمد بشكل 
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،وهذا ما شكل نقطة نقض لروسو ،  و أساسي على هذه الفكرة ،ولكن روسو یفكر بشكل مغایر قلیًال
نحن نولد بال أفكار تلزمنا .یلزمنا القوة –فاء نحن نولد ضع"إذا حللنا قول روسو في كتاب إمیل 

رجاحة العقل ،إن كل ما ال نملكه عند الوالدة وماال نستطیع العیش بدونه  عندما نكبر،تمنحنا إیاه 
  .أي التربیة تُكمل الطبیعة) ٣٤٥، ١٩٥٦روسو ،" (التربیة

 ،ا على نوع الحریة ودرجتهاواختلفو اتفق الفالسفة على موضوع حریة الطبیعة اإلنسانیة ،:  الحریة.٣
لإلنسان ،وهو مرهون فالحریة التي حددها دولباخ ضمن إطار المجتمع،ولیس هناك حریٌة مطلقٌة 

للحركة المیكانیكیة للكون،في حین قدس روسو الحریة وناضل من أجلها وسمي أبو الحریة،ولكن 
بالحریة الشخصیة ویخضعها  مضمون العقد االجتماعي عند كلیهما كان متماثًال،حیث یُضحي الفرد

لغي التعاقد   .لإلرادة العامة  ،وسوء استعمال السلطة یُ

أكد فولتیر وناضل من أجل الحریة االجتماعیة المسؤولة تحت سیطرة القوانین ،التي تكفل حقوق 
اإلنسان وتضمن أن ال تكون الحریة سببًا للظلم والعبودیة وكذلك هلفستیوس أكد على تساوي جمیع 

                                                                                                   .بالحریات والحقوق ،مع خضوعهم للقوانین الناس

یؤكد دولباخ أن الالمساواة لیست مؤذیة بل على العكس هي ضروریة لصون حیاة : المساواة.٤
ضمن الطبقات االجتماعیة ولیس بین  المساواة تحقیق نیةإمكا یناقشویؤید فولتیر الذي ،  البشر

  تُؤخذ ،وعندما طبیعي أمر المساواة بأن عالٍ  وبصوت ینادي روسو كانالناس ،في حین  جمیع 
 كتاب في روسو طرحه ما ،وهذا عادلة حكومة صنع على قادرة تكون حقیقي بشكل المساواة مسألة
كد فكرة المساواة بین جمیع البشر ،وطبق هذه المساواة في ،وأیده هلفستیوس الذي أاالجتماعي العقد

  .العقد االجتماعي والحریة والتربیة والتعلیم

على فكرة المساواة  دومن ذلك تنشأ المجتمعات ویتم العقد االجتماعي،باالعتما االجتماعي العقد.٥ 
، فالطبیعة اإلنسانیة للبشر تؤثر في تجمعاتهم ألن   واألخیار الشر في یتفاوتون األشراروالخیر والشرّ

 إذا غیره مع والمرء وأهدافها، ومقاصدها، وغایاتها میولها، لها طائفة وكلر ،الخی في یتفاوتون
تعارفوا وتحابوا وتعاونوا على جلب النفع  میولهم وتجانست ، أخالقهم وتشابهت تماثلت طباعهم ،

 بالطبع أخیاراً  الناس كان ولو  إلیهم ویمیل ، األشرار یحب والشریر ، األخیار إلى یمیل فالّخیر ،لهم
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ا كانت بل باألشرار، الدنیا امتألت وما ، الشر ما ُعِرف ا، مقامً  أهلها مالئكة ونعیم وكان وجنةٌ  كریمً
 أفسد طبیعتهاالجتماعي عالم الى أن دخول اإلنسان إلى یر روسو ، حیث أن أرضه على یمشون اهللا
ن الطبیعة اإلنسانیة تتصف ب،و  توجد خلف مظاهر وهي األصل هي االكتمال، لذا فإن طبیعته إ

  .یمكن الوصول إلیها بسهولة والتي الالتطور 

ودولباخ كیفیة صیاغة النظام االجتماعي الذي هلفستیوس  وروسو  وكذلك من أوجه االتفاق بین 
سیتمكن  غلینالمستَ أن الشعب عندما یبعد عن السلطة عد هلفستیوس حیث ییحقق العدالة االجتماعیة،

االنسجام ،وتحقق من إقامة نظاٍم اجتماعي عقالني ذي قوانین سیاسیة تتماشى مع الطبیعة البشریة 
  ) ١٢٧، ١٩٩٤عبود ،(بین المصلحة الشخصیة والنفع العام

عاملوه  حیث یتفق . ودولباخ یؤكد أن التعاقد االجتماعي یقوم على أساس أن الفرد یعامل الناس كما یُ
ول موضوع المصلحة الشخصیة، فالمصلحة الشخصیة عند دولباخ هي المحرك األساسي الفالسفة ح

لسلوك اإلنسان ،والخیر في الطبیعة البشریة مرهون بالفائدة التي یجنیها من العمل الذي یقوم 
به،فالخیر شخصي ولیس عام،والطبیعة البشریة واحدة ،والقوانین یحددها العقل منطلقًا من حاجاتنا 

هلفستیوس أن ربط المصلحة العامة مع  ا،فالقوانین تنبع من الطبیعة البشریة،  في حین یرىوأهوائن
ن لم یكن روسو یعبر بشكل واضح المصالح الشخصیة تكون في سن قوانین عادلة لتوزیع الخیرات ،وإ

 عن تسیس التربیة ،ولكنه في العقد االجتماعي أكد على الحقوق والواجبات االجتماعیة ،باإلضافة
 .إلى االعتراف باالستقاللیة في مجال الحیاة الخاصة، والتي تعتبر من المبادئ الدیمقراطیة

 الفرد من ،بدءاً  كافة وباالتجاهات أصیلةٍ  أفكارٍ  عنیعبر -للتنویریین خالفاً  روسو :األبعاد التربویة.٦
 متكاملة أفكاراً  فیطرح ،والسلطة الحكومة إلى وصوالً  والعلوم والفنون والتربیة والمجتمع بالعائلة مروراً 

 التي الفریدة الطبیعیة التربیة مبادئ إلى باإلضافة كله المطروح،وهذا الموضوع تخدم ومترابطة
، شخصاً  تجعله األنه سواه عن متمیزاً  الطفل تجعل التي المبادئ وهذه ، للتربیة كأسس طرحها  بارعًا

 ،باإلضافة محضةً  ریفیة تربیةً  تربى كأنه ،ریاضةال في ،ماهراً  الحكم صائب ، ،صادقاً  البنیة قوي
 هذه مدى،كل أقصى إلى والسعادة والحریة بالحكمة یتمتع ،فهو والقیادة والصدارة بالسیادة تمتعه إلى

   .الفالسفة من سواه عن متمیزاً  روسو جعلت الجدیدة واألفكار التناقضات



  المقارنة بین األفكار التربویة  لفالسفة عصر التنویر                     السابع       الفصل 

 141 

 هلفستیوس ؤكدحیث ی ،قلیدیة والعلوم والفنونودولباخ وفولتیر أیدوا العلوم والمعارف التهلفستیوس 
عد  ،على أهمیة العلوم والفنون كأساس للتقدم االجتماعي ین في تكوینهم عند الناس متشابهفهو یُ

لغي :"ویوجه هلفستیوس نقده  لروسو بسؤاله عن مصدر المعرفة  حیث یقول  الوالدة، إذا كنت تُ
ذا لم تكن من الكتب  من الكتب من برنامجك التربوي ،فمن أین یستقي ا ألطفال علومهم ومعارفهم،وإ

 وهل ارتقت العلوم والفنون إلى هذه الدرجة لوال  وجود الكتب ؟-؟"أین برأیك
Момджяна,١٩٧٤,vلغي روسو العلوم والفنون فهي بالنسبة له في حین یُ .   ) (٢٨٢-٢,٢٨١

ظهر أن ال تدفع للتقدم أبداً  ن العلوم وجودة في طبیعة اإلنسان ،ولكم األخالق الفاضلة، وكأن روسو یُ
  .والفنون هي التي تفسدها

فالتربیة االجتماعیة عند روسو تبدأ من األسرة ،حیث یولي ) التربویة المؤسسة( ومن نقاط الخالف 
روسو األهمیة القصوى للتربیة المنزلیة ، فالمواطن ال حاجة إلى تربیته أو وجوده دون وجود الوطن 

ترك روسو تربیة المواطن إلى المرحلة األخیرة في تربیة أمیل ،في حین أن  الذي یحتضنه،فقد
فسد  هلفستیوس یبرز أهمیة التربیة المجتمعیة البعیدة عن األسرة، فالرفق واللین من قبل األبوین یُ
التربیة، ویؤكد دولباخ على أهمیة المجتمع بالنسبة للفرد ،وأهمیة التربیة االجتماعیة، فاإلنسان 

اعي بطبعه وال یمكنه العیش بمعزل عن اآلخرین، في حین أید فولتیر التربیة االجتماعیة اجتم
نتقد في أسلوب  الطبقیة البعیدة كل البعد عن المساواة، وروسو یدعو إلى التربیة الطبیعیة ،ولكن یُ

والتي في العیش مع اآلخرین، تربیته ألنه ال یمكن إبعاد اإلنسان عن المجتمع وتخلیصه من الرغبة
فهو ینتقد الجامعات والمؤسسات التربویة التي ال تُخرج إال أفرادًا ، التحضیر لها بالتربیة المنزلیةیجب 

فهذه المؤسسات المضحكة التي تسمى كلیات ،ال تصلح إال إلعداد إنسان "مرائین مزدوجین،
  .) ٣٤، ١٩٥٦روسو،".( مزدوج

شراف ولباخ على التربیة االهلفستیوس لم یؤید التربیة الطبیعیة بل أكد مع د جتماعیة ،برعایة وإ
 ءتربیة الطفل هي التي تطور طبیعته ومیوله ،وهي التي تنمي ملكة الذكاف _خالفًا لروسو_المجتمع 

عند اإلنسان وأذواقه البسیطة ،وكلما كانت أذواقنا أكثر بساطة ،كلما كانت أكثر طبیعیة ،ویحذرنا من 
سمح "حتیاجات وهمیة أو طبیعة ثانیة ،في إمیل یقولالعادة التي تخلق عند الطفل ا یجب أن ال یُ
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فیجب إتباع الطبیعة الحقیقیة عن طریق )  ٧٧، ١٩٥٦روسو،" (للطفل أن یألف أي عادة كانت
  .التربیة المنزلیة أما التربیة االجتماعیة فهي تشوه النموذج الحقیقي الطبیعي لإلنسان 

ربة في التربیة ألن دولباخ اعتبر أن المفاهیم العامة تعكس فهو یتفق مع دولباخ على أهمیة التج
وهي تُظهر خصائص األشیاء ،ولیس هناك مرحلة ثانیة للمعرفة ،وكذلك روسو  الخصائص العامة،

م إمیل من خالل تجربة األشیاء واستكشاف النفع أو الضرر الموجود فیها ،واستبعد الكتب أو  عّل
 .ربوي المعرفة المسبقة في برنامجه الت

تتمثل في النظام القاسي واالنضباط،الذي نادى به كذلك ،والخالف كذلك على تربیة الطبیعة البشریة 
ن كان روسو قد أشار إلى أهمیة االنضباط وقسوة المعلم  هلفستیوس مختلفًا مع روسو، ولكن وإ

ة التي یغلب علیها ،ولكن عنده القسوة شكلیة فهو أبو الحریة والتربیة الطبیعیة ،فالعالقات الحمیم
فهو  ذه القسوة صوریة فقط،الثقة والصداقة والمحبة والحنان بین التلمیذ والمعلم هي التي تجعل ه

یتفق مع فولتیر الذي یعّد مرحلة الطفولة مرحلة الطهر والوداعة وبالتالي ال یجوز استعمال العقاب 
أن قانون العقل هو الضابط الوحید أو القسوة معهم،ویجمع دولباخ االتجاهین السابقین فهو یبین 

لسلوك اإلنسان و المصلحة اإلنسانیة هي معیار الحكم وبالتالي فإن العقل اإلنساني یضبط سلوك 
 إلى  وقد ذهب روسو وهلفستیوس  اإلنسان لما فیه مصلحته ،وبالتالي العقاب متفق علیه في التربیة،

علیه وبناءً  یعتقدون، كما السالم علیه آدم البشر وأب اقترفها التي للخطیئة وارثًا یولد أن اإلنسان
اعتمادًا و  ، شهواته قمع على عملیو  ،ه جسد على بروحه یسمو أن بد ال اً خیر  اإلنسان یكون وحتى
 النتزاع المثلى الوسیلة أنه اعتبار ،على والعقاب القمع التعلیم میادین في شاع المفهوم هذا على
 التربیة تنتج أن یمكن إذ جًدا مهمة مكانة تحتل التربیة فإن المفهوم ذا،وبه اإلنسانیة النفس من الشر
  .أو سیئین صالحین أناساً 

 ،یطرح األفكار ذاتها التي یطرحوهاوبذلك فإن دولباخ وهلفستیوس یشابهان روسو ، فكأن روسو 
ألن  حیث أن روسو وهلفستیوس یضعان المبادئ األخالقیة منطلقَین من هذه المبادئ ،و یطمحان

،مع اختالف بسیط بینهما ،وهو أن هلفستیوس ال یجد أن  یكون اإلنسان عادًال خیرًا إنسانیًا وصادقًا
المصلحة الخاصة تُعیق هذا التطور اإلنساني ،معتبرًا أن العلم والمعرفة شكال قوةً إنتاجیًة أسهمت في 
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لمصلحة الخاصة،فجاءت في حین أن روسو یجد أن حّب اإلنسان لآلخرین ینسیه ا.تقدم المجتمع 
دعواته للعودة إلى الطبیعة والتربیة المنزلیة ،معتبرًا الحالة الطبیعیة مثال البشریة ،فهو أول من الحظ 
الجوانب السلبیة للتقدم العلمي والتكنولوجي الذي أنتج الرفاهیة  ،والتي تولد عنها مشاعر الحقد 

      .والكراهیة

ة الدینیة  فهلفستیوس حارب التقالید الكنائسیة ،ولم یقتصر على ومن نقاط الخالف كانت حول التربی
المطالبة  بالدین الطبیعي فقط ،بل اعتبر أن المطلوب هو الدین  الشامل،الذي ینتج قواعد أخالقیة 

هو یقف بوضوح في وجه الكنیسة والتربیة الدینیة التي ینادي بها رجال و شاملة للمجتمع ،،
الذي رفض كل ما یُسمى تنوعًا دینیًا أو عقائدًا أو طقوسًا دینیًة بل یكتفي  ویتفق مع فولتیر.الكنیسة

فهو یستبعد الدین من برنامجه ،بأن یعترف اإلنسان بوجود اهللا لیتشكل عنده الوازع الدیني
بنزع سلطة األدیان وتسلط رجال الدین على التربیة  ىالتربوي،وهذا یتطابق مع آراء دولباخ الذي ناد

عد أن التربیة الدینیة الطبیعیة جزٌء من ن، في حین یخالف روسو آراء الفالسفة السابقیوالمجتمع ، ویُ
  برنامجه التربوي،

، متقاربة أن آراءهم یجد اإلنسانیة الطبیعة في فالسفة التنویر آلراء المتأمل إن  إلى یعود وهذا جدًا
 كریم اإلنسان واإلعالء من شأنه ،من رسالتهم التي تدعو إلى ت جزء الموضوع هذا أن یعتبرون أنهم

  .فهم یسمون إلى هدف واحد هو تنویر العقول ،وبالتالي تمجید اإلنسان صاحب العقل 

فهم كل  في واختالفهم كان تباینهم ألن یذكر یكاد ال بسیط فهو الموضوع هذا في بینهم  التباین أما
حیاته وظروفه ومدى تمتعه بالحریة منهم لطبیعة اإلنسان كٌل بحسب عقله واجتهاده ،وكذلك طبیعة 

أو عدمها ،فنجد أن روسو تعرض لالضطهاد والطرد بسبب آراءه ومواقفه،أما فولتیر فكان ینشر 
أفكاره خفیة ،ومع ذلك تعرض للسجن عدة مرات ،على العكس من دولباخ وهلفستیوس اللذان تمتعا 

    .بقدر أكبر من حریة الفكر

 ،.قطة هامة أال وهي أهمیة التربیةضات یتوافق الباحثون في نولكن على الرغم من كل التناق
فهلفستیوس یجد أن التربیة وحدها هي التي تجعل من اإلنسان ما هو علیه ،وبالتالي هي القادرة على 
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التي هي - كل شيء ،وفي مواضع أخرى یرى أن كل ما یملكه اإلنسان یدین به للحساسة الفیزیائیة
  .صلب الطبیعة البشریة 

المنورون اعترفوا بأن حیاة اإلنسان وسلوكه تحددها ظروفه وهو القادر على تغییر الظروف معتبرین ف
لغین مسؤولیة  أن حریة اإلرادة هي مصدر اإللحاد ،ألن الرب هو المسؤول عن الشر في العالم مُ

وغیره   اإلنسان عنها ، وآمنوا بنظریة القضاء والقدر ،وكان روسو یحافظ على الحریة اإلنسانیة
  .یلغیها 

مكن للباحثة القول إن النظریات التربویة لروسو وهلفستیوس ودولباخ : ومن كل ماسبق عرضه یُ
وفولتیر تمتاز بجوانب مشرقة أسهمت في التطور ولكنها في الوقت نفسه تشكو من بعض نقاط 

دًا لبعض الضعف كما رأینا ،حیث أن اهتمام هلفستیوس ودفاعة عن المصالح الفردیة شكل تهدی
جوانب الحیاة االجتماعیة كاألخالق مثًال ،في حین اهتم روسو بالطبیعة واألخالق وانتقد العلوم 

هذا العرض السابق نجد أن كًال من  زتها التطورات الصناعیة،لذلك وبعدوالفنون والسلبیات التي أفر 
تكمالن بعضهما  النظریتین التربویتین لروسو وهلفستیوس تشكل مفهومًا أحادي الجانب وهما

وتزیدهما كماًال النظریة التربویة لفولتیر ودولباخ ،لذلك فإن الباحثة استعرضت في هذه الدراسة أهم 
جوانب النظریات التربویة لكل من هؤالء الفالسفة ،ونقاط الخالف بینهم في نظرتهم إلى الطبیعة 

  .وكیفیة تربیة الطبیعة البشریة البشریة،
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  النتائج:ثانیا 

األبعاد التربویة للطبیعة البشریة عند فالسفة التنویر الفرنسي توصلت الباحثة إلى بعد دراسة 
  :النتائج التالیة

ظهار مكوناتها الخیرة وجود اتفاق حول أهمیة التربیة ودورها في تنمیة الطبیعة .١  ،البشریة وإ
ثبات حریتها  .وإ

ة السابقین ،وجدت أن روسو كان تربویًا أكثر من من خالل دراسة الباحثة ألفكار الفالسف .٢
أقرانه ،فكانت لنظریته التربویة انعكاسات واضحة على طرائق التدریس الحالیة ،كالطریقة 

 .التفاعلیة ،وعصف الدماغ التي تؤكد مبادئ الحریة وفاعلیة المتعلم
في التطور ولكنها  النظریة التربویة لكل من الفالسفة السابقین تمتاز بجوانب مشرقة أسهمت .٣

في الوقت نفسه تشكو من بعض نقاط الضعف كما رأینا ،حیث أن اهتمام هلفستیوس 
ودفاعه عن المصالح الفردیة شكل تهدیدًا لبعض جوانب الحیاة االجتماعیة كاألخالق مثًال 
،في حین اهتم روسو بالطبیعة واألخالق وانتقد العلوم والفنون والسلبیات التي أفرزتها 

ورات الصناعیة، فهذه اآلراء التي جاءت بها النظریات التربویة فیما یتعلق بطبیعة التط
 یقدم تربویة نظریة بصیاغة یهتم اإلنسان لیست على درجة واحدٍة من الصحة، والذي

 .األساس هي لیست ألنها الفرضیات على الثابتة المبادئ
حكم في صناعة مكوناتها ولكنها وهي ال تت الطبیعة البشریة عند فولتیر لها مكونات ثابتة .٤

تملك القدرة للسیطرة على هذه المكونات ،وهنا یأتي دور التربیة في تنمیة الطبیعة البشریة 
اإلنسان كائن ،وعند روسو ثنائیة ،وعند هلفستیوس ذات طبیعة حسیة، فوالتحكم بمكوناتها

،وعند دولباخ  ةجسدي یمتلك أعضاء حسیة ،وأعطى األهمیة األكبر للحساسیة الفیزیائی
 وأن المادة العضویة في دورة مستمرة من الحركة التي تعود إلى طبیعتها المادیة مادیة

كون م،وهكذا فإن تدخل التربیة ودورها في عملیة تربیة الطبیعة البشریة یترواح شّدةً بحسب ال
 .الثابت الذي أرجع إلیه كل فیلسوف مكونات الطبیعة البشریة 
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فولتیر بالحریة الدینیة المطلقة ،والحریة االجتماعیة المسؤولة تحت سیطرة أما الحریة نادى   .٥
القوانین، وروسو نادى بالحریة المطلقة،وخالف دولباخ الذي نفى أن یكون هناك حریة مطلقة 
لإلنسان ألنها محددة ضمن إطار المجتمع ،الذي یوفر الحمایة للحریة المعقولة،في حین أكد 

فكان قوق ،مع خضوعهم للقوانین العامة ،میع الناس بالحریات والحهلفستیوس على تساوي ج
روسو الذي أعلى من شأن صارمًا أكثر منه عند ودولباخ النظام التربوي عند هلفستیوس 

، في حین نفى فولتیر هذه الحریة بشكل مطلق عندما خصص الحریة في عملیة التعلیم
   .التعلیم لفئات معینة من المجتمع

اإلنسان یولد مزودًا باستعداد لعمل الخیر أو الشر ،وال یولد خیرًا بالمطلق أن  فولتیر یرى  .٦
،روسو یقول اإلنسان بطبیعته خیر ،وهلفستیوس یتفق مع فولتیر  كما أنه ال یولد شریرًا
نما تلعب التربیة الدور األساسي والمهم في جعله  اإلنسان ال یولد خیرًا بالمطلق أو شریرًا وإ

،خیرًا أو شریر  الخیر في الطبیعة البشریة مرهون بالفائدة التي یجنیها من  یرى أن دولباخو  ًا
،وبالتالي التربیة كأي عمل یقوم به اإلنسان یجب أن تُحقق فائدة ما  العمل الذي یقوم به

ووافقه دولباخ في هذا المبدأ ،في حین أكد كل ،وبذلك فإن روسو طرح مبدأ الفائدة بالتعلیم ،
فولتیر على دور وأهمیة التربیة في إظهار الخیر الكامن في الطبیعة من هلفستیوس و 

 .البشریة
كبیرة،على الرغم من أنه  أهمیة لها التربیةبدون أفكار فطریة و یولد اإلنسان یرى أن  فولتیر .٧

كان عنصریًا فیما یخص التعلیم ،ففي برنامجه التربوي ال یجوز تعلیم كل فئات المجتمع 
للطبقات العلیا فقط ،أما الفالح والحرفي و الخادم الیجوز تعلیمهم ، ،ألن التعلیم مخصص 

عد طبیعة اإلنسان قابلة للتعلم، ویولد اإلنسان بطبیعة فیزیائیة تتدخل التربیة  وروسو یُ
وتضفي علیها االزدواجیة،وطرح مبادئ جدیدة في التربیة ، مثل مبدأ الحریة ومبدأ التربیة 

عطاء المربي دور المشرف السلبیة ومبدأ الفائدة ، م ع إعطاء الحریة في عملیة التربیة ،وإ
فقط ،الغیًا المعلومات الجاهزة من الكتب ،ومعطیًا األهمیة األكبر للتجربة في عملیة التربیة 

أعطى التربیة أهمیًة كبرى في تمییز الطبیعة البشریة من ناحیة العبقریة هلفستیوس 
امًال یبرز أهمیة التربیة النظامیة ،ودور المؤسسات التربویة والذكاء،ووضع برنامجًا تربویًا متك
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عد التربیة هي األساس ألنها تُضفي القوة والكمال على الطبیعة البشریة المادیة ،   و دولباخ یُ
 .وبالتجربة یتعلم اإلنسان الفضیلة وللتربیة الدور األكبر في إیقاظ العقول وتنویرها

  
لخص أهم النتائج من تحلیل وقد رأت الباحثة أنه یمكن للق ارئ اإلطالع على الجدول التالي الذي یُ

 )فولتیر،روسو ،دولباخ ،هلفستیوس( مفهوم الطبیعة البشریة عند فالسفة التنویر الفرنسي

  جدول تلخیصي ألھم نتائج البحث
 
  

مكونات الطبیعة 
  البشریة

  األبعاد التربویة  الخیر والشر  الحریة

یر
ولت

ف
  

ة الطبیعة البشری
ذات مكونات ثابتة 
،وھي ال تتحكم في 

صناعة مكوناتھا 
ولكنھا تملك القدرة 
للسیطرة على ھذه 

المكونات،ولكن 
البشر لیسوا من 

أصل واحد ولكن 
  .من أجناس مختلفة

نادى بالحریة الدینیة المطلقة 
،والحریة االجتماعیة 

المسؤولة تحت سیطرة 
القوانین ،التي تكفل حقوق 

ال تكون اإلنسان وتضمن أن 
ً للظلم والعبودیة   الحریة سببا

 ً اإلنسان یولد مزودا
باستعداد لعمل الخیر أو 

 ً الشر ،وال یولد خیرا
بالمطلق كما أنھ ال یولد 
ً ،وھنا یأتي دور  شریرا

التربیة والرعایة 
  األسریة في تنمیة الخیر

یولد اإلنسان بدون أفكار فطریة 
 لمواھبكبیرة فا أھمیة لھا التربیة،
،وانتقد التربیة مصدرھا فكاراأل و

التربیة الكنائسیة ،وراعى التدرج 
في التعلیم ،على الرغم من أنھ كان 

ً بالنسبة لفئات المتعلمین   عنصریا

و 
وس

ر
  

الطبیعة البشریة 
 جسم تتكون من 

أو  وعقل بذاتھ، قائم
فھو قال  روح

بثنائیة الطبیعة 
البشریة،والتربیة 

ھي التي تنمي 
العقل الذي یعد 

مكون الثاني ال
  .للطبیعة البشریة

  

،ونزع  نادى بالحریة المطلقة
كل ما ُیمكن  أن ُیقید حركة 
الطفل ،بل كان مبدأ الحریة 

من المبادئ األساسیة في 
  .التربیة

اإلنسان بطبیعتھ خیر 
والحیاة ھي التي ُتفسد 

طبیعتھ الخیرة،فاإلنسان 
  خیٌر بالفطرة

طبیعة اإلنسان قابلة للتعلم ویولد 
نسان بطبیعة فیزیائیة تتدخل اإل

التربیة وتضفي علیھا االزدواجیة 
،وطرح فكرة التربیة السلبیة 

،وألغى الكتب والقراءة قبل سن 
  الثانیة عشر
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  :تعلیق على الجدول

إذا كانت الباحثة قد استعرضت فیما سبق ماهیة ومكونات الطبیعة البشریة والحریة والخیر      
وهل التربیة تغیر  هو المعیار السؤال المطروح هنا ماوالشر وكیفیة تربیة الطبیعة البشریة ،فإن 

اخی نسمیه ما أن معناه ؟وهذاالطبیعة البشریة  ن  الحقیقة وحب والشكر واإلخالص كالصدق   رً ،وإ
فعل من خیر  ا لیسنجحت التربیة في تنمیته في اإلنسان ،فبأي حجة ستنمیه، وذلك ألن ما یُ  خیرً

اخ
ولب

د
  

الطبیعة البشریة لھا 
مكونات مادیة فقط 

،وأن المادة 
العضویة في دورة 

مستمرة من الحركة 
التي تعود إلى 

طبیعتھا 
،واإلنسان المادیة

و اإلنسان أینما ھ
وجد،والطبیعة 
البشریة كمولة 

  .وقابلة للترقي

الیوجد حریة مطلقة لإلنسان 
ألنھا محددة ضمن إطار 

المجتمع ،الذي یوفر الحمایة 
للحریة المعقولة،فھناك تعاقد 

اجتماعي ،ولكن الخالص 
بالثورة في حال سوء 
استعمال السلطة أمر 

  مشروع

القوانین طبیعیة وتنبع 
ا وأھوائنا من حاجاتن

والمصلحة الشخصیة 
ھي المحرك األساسي 

لسلوك اإلنسان ،فالخیر 
في الطبیعة البشریة 
مرھون بالفائدة التي 

یجنیھا من العمل الذي 
یقوم بھ،فالخیر شخصي 
ولیس عام،والشر یأتي 

من الجھل وعدم 
المعرفة بالفائدة التي 
یجنیھا اإلنسان من 

  .عمل الخیر

خصائص المفاھیم العامة تعكس ال
العامة،وھي ُتظھر خصائص 

األشیاء ،ولیس ھناك مرحلة ثانیة 
للمعرفة،والعقل البشري یعكس 

جوھره ،وھو قابل للكمال،والتربیة 
ھي التي ُتضفي القوة على النزعة 

 ً االجتماعیة التي ُتعتبر شعورا
ً لإلنسان   طبیعیا

س
یو

ست
ھلف

  

اإلنسان كائن 
جسدي یمتلك 
أعضاء حسیة 

،وأعطى األھمیة 
األكبر للحساسیة 

  الفیزیائیة

أكد على تساوي جمیع الناس 
بالحریات والحقوق ،مع 

خضوعھم للقوانین العامة 
ً على كل أنواع  مؤكدا

الحریات من حریة التعبیر 
والتفكیر والضمیر والكالم 

وأنھ یمكن .والصحافة
االرتقاء بالطبیعة البشریة 
إلى أعلى المستویات إذا 
تساوت الفرص التعلیمیة 

لجمیع األطفال ،وذلك على ل
الرغم من موافقة ھلفستیوس 

على العقاب في النظام 
التربوي ،ولكن عقابھ لم یكن 

 ً   .قاسیا

 ً اإلنسان الیولد خیرا
 ً بالمطلق أوشریرا

،وإنما تلعب التربیة 
الدور األساسي والمھم 

 ً في جعلھ خیرا
ً،فالخیر والّشر  أوشریرا
مكتسبان ،على الرغم 

من أنھ اعتبر أن 
األنانیة ھي المحرك 

األساسي لسلوك 
اإلنسان ،ولكن األنانیة 

 ً عنده أخذت مفھوما
ً یجمع المصلحة  وسطا
الشخصیة مع مصلحة 

  .المجتمع

أعتبر أن كل الناس متساوین 
باستعادتھم الفطریة ولكن المصادفة 

في تربیتھم ھي التي تولد الذكاء 
والعبقریة ،فأعطى التربیة أھمیًة 

  . طبیعة البشریة كبرى في تمیز ال
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ا نسمیه ما وكذلك بالنسبة لفاعله ، مكن  لك كشخٍص تقوم بفعله، فكیف بالنسبة كذلك لیس شرً یُ
قنع للشخص أن فعل أن ینبغي خیر ذاك بأن نفسه یُ ترك؟ أن ینبغي شر وهذا ، یُ    یُ

تلقنها التربیة معاییر الخیر وتعمل على السیر  كاآللة اإلنسانیة الطبیعة یجعل المعنى بهذا الحیاد إن
 علیها الفعلین ألحد تأثیر وال الّشر، أو أن تفعل الخیر تعرف ال :مثالً  فالسكین ، وفقًا لقوانین مسبقةً 

ؤ  فهل غیر، هي أداةٌ ال  الطبیعة وكذلك فحسب، تقطع ألن معدة بها ألنها قُطعت فواكه في ثر ذلك یُ
فعل  بها ألن معدة اإلنسانیة  أداة فقط ، :هي علیها الفعلین ألحد تأثیر وال الّشر، یفعل أو الخیر یُ

  الواقع؟ هو هذا فهل

الصدق  سعدها،وی واالستكبار والبخل والنفاق الكذب یشقیها ویعذبها الطبیعة البشریة ألن :كال
 ، الروحي الجانب ینكرون االتجاه أمثال دولباخ هذا أصحاب والكرم ،إن واإلخالص والجود والتواضع
 واإلحساس معقد كیمیائي نظام عن عبارة هو وأن اإلنسان مادیة اإلنسانیة الطبیعة أن ویزعمون
 ، مادیة طبیعة ذات نةمعی فسیولوجیة تغیرات إال والتفكیر لیست والعواطف واالنفعاالت والوجدان

 آلة أنه على اإلنسان إلى ینظرون حیث) بافلوف ،واطسن(السلوكیة مثل  المدرسة  تبنته ما وهذا
ن كان منهم  استجابات عنها تصدر فیزیقیة تحركه مثیرات معقدة میكانیكیة عظیمة،وفالسفة التنویر وإ

ة في التأثیر على مكونات التربی من أنكر الجانب الروحي في اإلنسان فهم جمیعًا أكدوا على دور
                                                                                            .اإلنسان
، یكون أن على المربي وجبیُ وهذا   ، الشر بمظاهر لالعتراف مستعًدا الوقت نفس وفي حكیمًا

وتشجیعها ،وهذا مانادى به روسو من خالل  ، الخیر تبمثیرا للترحیب مستعًدا ، ورقیقًا ومقاومتها
مبدأ الحریة ودور المربي في التربیة السلبیة فهو یشجع أمیل ولكنه ال یمنعه، والمربي بدوره یوظف 
الخیر الذي یجنیه إمیل من المعارف والعلوم في تربیته، وذلك بحسب مبدأ الفائدة  ،فالتربیة بذلك هي 

یف جماعة األقران لتنمیة الخیر واإلفادة من القدوة الحسنة في تفعیل الخیر األساس في التغییر وتوظ
فولتیر یعّد الطبیعة اإلنسانیة ذات مكونات ثابتة ولكنها تمتلك القدرة و  لتغییر الطبیعة البشریة ،

 اإلنسان مكونات على تأثیرها في التربیة والبیئة دور على  یؤكد للسیطرة على هذه المكونات،و
  .مثل دولباخ طبیعته على تأثیرها في تربیةوال الفطرة بین زاوج من ومنهم،الشریرة  أو ةالخیر 
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أن الناس جمیعهم أخیارٌ بالطبیعة یصیرون أشرارًا بمجالسة أهل  ىروسو یر  فإنوبالتالي 
 ،  وأن ة،ر خی طبیعة ذو اإلنسان أن یقولوا أن یریدون،فهم سقراط والرواقیون  ویؤید بذلكالشرّ

  )٦، ١٩٨٩إدریس ،. (ومجاف لفطرته علیه طارئ رٌ مأ الشر

في  المجتمع تدخل وتجنیبها واحترامها ، الطفل بطبیعة االهتمام وأكد روسو على ضرورة
ن  تربیته ،حیث أن كل شيء یولد خیرًا بین ید الطبیعة ،ثم یفسد بین ید اإلنسان   أصحاب ،وإ

فهم  أو روح وعقل بذاته، قائم جسم من تتكون اإلنسانیة الطبیعة أن إلى یذهبون الرأي هذا
  .قالوا بثنائیة الطبیعة البشریة

لمكوناتها  وبالتالي تنوعت آراء الفالسفة حول قدرة التربیة على التأثیر في الطبیعة البشریة تبعاً  
 یصلح ال   الشر في غایة هو من الناس فمن ذلك ورغموبقدر ما تحمله من الخیر فیها، وبالتالي 

ا یرتاح إن اإلنسان یقولون الرأي هذا والتربیة، وأصحاب دیبالتأ معه  ویشقى ، الشر یفعل حین نفسیً
 التطبع یغلب الطبع وألن ، طبیعته مع منسجمة أن تكون بد ال النفسیة  راحته ألن الخیر، یفعل حین

. الّشرعلیه أال وهو  وطبع خلق ما مع وینسجم یوافق من الواضح عنه یصدر ما فإن وعلیه والتصنع
 الخیر إلى الشر من ینتقل أن فیمكن ، الشر غایة في لیس من ومنهم) ١٢، ١٩٨٩إدریس ،(

حیث اعتبر هلفستیوس أن النظام القاسي واالنضباط مهم في التربیة ،وأن  التربیة والتوجیه،ب و بالتأدی
موضوع الدراسة _الفالسفة وكانت آراء .المنزلیة ال تُنشأ الرجال التصافها بالرفق واللین ةالتربیة الوالدی

 .متوافقة مع هذا االتجاه ،فهم أثنوا على قدرة التربیة في الـتأثیر على الطبیعة اإلنسانیة

،وأصبح رمزًا لها ،حیث أن أفكاره ١٧٨٩فروسو أعد الخریطة التي مهدت للثورة الفرنسیة عام 
مدرسة في العالم تقریبًا ،وال ،ال تزال في كل )طرق التدریس (وطروحاته في التربیة والبیداغوجیا 

  .تأثیره على األدب والفنون  ىننس

غریة  بینما فولتیر اعتبر أن التخلي عن العلوم والفنون والطموح بالعودة إلى الحالة البدائیة ،قد تكون مُ
فضل الرذائل بثوب حضاري على البربریة  روسوللناس الكسالى ،الذین الیحبون العمل،في حین أن  یُ

 ،وع المدرسة االبتدائیة والمتوسطة،فعندما وضع دیدور مشروع الجامعة ،متضمنًا مشر "اني بثوب حیو 
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 ،لذي نفى التعلیم للطبقات العاملةأید روسو الذي ساوى بین البشر بقدراتهم الطبیعیة وخالف فولتیر ا
أبواب :"حیث رأى دیدور أن حصول جمیع المواطنین على التعلیم هو أمرٌ غیر قابل للنقاش ،یقول

التعلیم مفتوحٌة بشكٍل متساٍو لجمیع أطفال الشعب ،ألنه من الغباء الحكم على الناس الذین في قاع 
 (١٩٤٧,٢٧٥, Дидро )"المجتمع  بالجهل

فروسو یناقض فولتیر الذي عّد قسمًا من البشر مصیرهم الجهل وقدرهم، وهذا یتضح في تأیید روسو 
خالفًا لفولتیر الذي ناقض دیدور  _التنویري في تلك الحقبةوانتشر في الفكر  لما جاء به دیدور - 

المدرسة االبتدائیة تبدأ بتقدیم العلوم والمعارف العامة لألطفال یرى أن  هلفستیوسل فكرة العدالة، حو 
،هذه المعلومات األولیة التي تصبح مهمة وضروریة جدًا لكل الناس وبكل الطبقات ،ویجب أن یكون 

  .الوظائف متطابقًا مع إمكانیة غالبیة التالمیذهدف التدریس ونمط 

التي ندى بها فكرة التعلم للجمیع، فالفكرة األساسیة  فولتیر الذي رفضناقضا  وهلفستیوسوروسو 
جعل الشعب :"تعلیم جمیع المواطنین،حیث یقول في قول دیدور حول تتلخصهلفستیوس وروسو 

والتعلیم یعطي  ،مصیر العبد واإلنسان المتوحشوهو متعلمًا ،یعني جعله حضاریًا ،فالجهل قدرٌ 
درك أنه لم یولد للعبودیة  ُ   .) Дидро ,١٩٤٧ ٦٨, .("اإلنسان االحترام والوقار،ویجعل العبد ی

فالمهم في رأیه هو تربیة الشعور بالعدالة واألمانة والفائدة لدى المواطن ،أعني الفضیلة 
فوي بل البد أن تأخذ بالحسبان تتابع وتتالي المواد توضع بشكل ع والتعلیم وبرامجه ال.االجتماعیة

كمل النظریة  وكذلك العالقة بین العلوم والمساهمات التي تقدمها تطبیقاتها ونتائجها،وبذلك فهو یُ
  .التربویة لروسو وهلفستیوس 

رفض روسو العقاب في عملیة  دولباخ وهلفستیوس وفولتیر أیدوا العقاب في عملیة التربیة،في حین
تربیة معتبرًا أن الطبیعة تُربي نفسها عن طریق مبدأ التربیة السلبیة كمبدأ جدید في التربیة ،أدخل ال

على أنظمة التعلیم طرائق تدریس جدیة تؤكد على احترام المتعلم وهذا ما رسخته المناهج التعلیمیة 
  .ى االستمرار في تطویرها الجدیدة في الجمهوریة العربیة السوریة التي طورتها وزارة التربیة وتعمل عل
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  . أهم نتائج الدراسة بما یلي ویمكن تلخیص 

 التربیة في نوعیة  تغیرات أحدث البشریة للطبیعة جدیدة ىرؤ  الفالسفة طرح .  

 العنصر إلىوه حول بل سلبیاً  متلقیا فقط یعد فلم الطفل طبیعة إلى النظرة الفالسفة غیر 
 . التربویة للعملیة المحرك و الفاعل

 حدیثة تربویة مبادئ واوطرح المعرفة تحصیل على البشریة الطبیعة قدرة على الفالسفة أكد 
 مبدأ ــــ ونقلها إبداعها في البشري العقل كفایة ــــ تحصیلها في المتعلم ودور التجریبیة المعرفة ( مثل

 التربیة فلسفة في دفوه غایةً  الحریة لوا، جع)ومنطلقها التربیة غایة وجعلها البشریة الطبیعة إتباع
 . التربیة في التقلیدیة القیود من المتعلم تحریر خالل من , الحدیثة
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  المقترحات:ثالثًا 

  :التالیة المقترحاتمن خالل اإلطالع على نتائج الدراسة توصلت الباحثة إلى 

 ولیس موضوعیة، علمیة أسس على مبنیة تكون أن یجب اإلنسانیة بالطبیعة المعلم معرفة .١
 .واقعیة وأقوال لیست أراء وفق

 البشریة،وأهمیة النفس خصائص مع المختلفة التربویة المؤسسات برامج انسجام ضرورة .٢
 على الفرد البشریة،وتعوید النفس بقضایا النفس علم مجال في المعلم إعداد برامج تضمین
 االختیار،والمسؤولیة األخالقیة في ممارسة مهنة وحسن بالنفس، والثقة ولیةؤ المس تحمل

أن  التعلیم ،وفي عملیة إعداد المعلمین ال ینبغي أن تختزل أبًدا في صورة تدریب، بل یجب
والتاریخ  تتجاوز اإلعداد الفني، وأن ترتبط بجذور التشكیل األخالقي للذات اإلنسانیة

 .التعلیمیة اإلنساني، وبالتالي یجب أن تلتصق المسؤولیة األخالقیة بالمهنة
 ونفسیة، عقلیة واستعدادات قدرات من تمتلكه وما اإلنسانیة بالطبیعة المعلم معرفة ضرورة .٣

فالمطلوب دائما هو خلق منظومة متكاملة من القیم .معها یتالءم بما إال ال یكلفها بحیث
كالحریة والمساواة والعدالة، والتضحیة بإحداهما من أجل األخرى، یؤدي إلى بروز مشاكل ، 

حتاج إلى الكثیر من إعمال العقل واالجتهاد لبناء منظومة قیمیة متكاملة ،بحیث ال یوهذا  
المعلم صاحب العقل المنفتح على فلى المستوى الخارجي، یحدث تعارض بین هذه القیم ع

 بفنونوعلى العالم یحتاج إلى تلك المعرفة التي تهتم بالطبیعة اإلنسانیة الخاصة  اآلخرین
والتغییر  رعایة الطالب الذین هم في أطوار عملیة التشكیلؤكد ، والتي توطرائقه  التدریس

عادة توجیه حیاتهم لبلوغ أحوا  ما ویتذكر ، بینهم الفردیة الفروق ل أفضل، فیراعيوالنمو، وإ
 رفیقاً  المعلم ذلك فیكون وغیر ،والنسیان الخطأ احتمالیة من البشریة الطبیعة به تتصف
 .المتعلم لدى السویة الشخصیة بناء في رسالته یحقق حتى بالمتعلمین، رحیماً 

فرص التعلیمیة المتكافئة لجمیع ،عن طریق المساواة وتأمین ال تطبیق الدیمقراطیة في التعلیم .٤
معینة  اجتماعیةال یكون مخصصًا لطبقات ، و یكون التعلیم للجمیع ،بحیث المتعلمین

اإلنسان أینما وجد بغض النظر عن وضعه في البیئة التي فُرضت علیه ،فإلنسان هو 



ترحاتالمق                                                                         الفصل السابع  

 154 

ذاته  فینمي طبیعته البشریة الفطریة بحسب اختالف القدرات العقلیة له ،ویعمل على تطویر،
لیس لدیهم  متعلمینمصدر المعرفة الوحید، وكأن الیكون المعلم فقط هو  یجب أال، وكذلك 

وهو الذي یتكلم ویشرح، وهم یستمعون وینصتون، وهو الذي یودع  أي معرفة أو خبرة،
وعلیهم أن یختزنوها، وهو الذي یسأل وعلیهم أن یجیبوا من مخزون ما  المعرفة في عقولهم

المعرفي ،ومن ثم یصبح موقف التدریس في الفصل الدراسي وفي الجو  دهأودعهم من رصی
، مع ضرورة االبتعاد على إلى أدنىوعالقات تسلطیة أحادیة تتحرك من أ المدرسي أوامر

علم، تنمیة روح االستقاللیة لدى المت عن مواقف القهر والتسلط في الممارسات التعلیمیة، و
 .واحترام ما لدیه من معرفة

رغبته في الطالب و عملیة التعلیم على أساس المنهج الحواري الذي یشجع فضول  قومأن ت  .٥
الرحب الفضولي، والتفاعل الحقیقي بین المعلم والمتعلم، وعلى ممارسة  المعرفة، والتساؤل

في فهم الواقع المعاش واالستقاللیة في اتخاذ القرار، وهي قدرات ال تنمو  التفكیر النقدي
 تبلور نتیجة عوامل متعددة تؤدي إلى النضج السلیم أو إلى تشویه هذهولكنها ت وحدها،

والعشرین من عمره، إذ إننا نصبح  القدرات ، فال أحد یصبح فجأة ناضًجا في الخامسة
نضج، أي عملیة تشكیل الوجود،  ناضجین مع كل یوم یمر علینا، إن االستقاللیة عملیة

نما هي رهنی التي تثیر اتخاذ القرار والمسؤولیة،  ة بالخبراتوهي ال تحدث في وقت معین، وإ
على حق الحوار والحدیث مع اآلخر، ال  وبهذا المعنى یجب أن یرتكز تعلیم االستقاللیة

  .الحدیث إلى اآلخر
  :یجب»الطبیعة البشریة« ولتنمیة أبعاد 

ي جعلت    التفي ظل التقدم العلمي والمعرفي وتوافر أسالیب االتصال التكنولوجیة المتطورة   .١
إذ یجب احترام  .احترام ما یعرفه المتعلمالمعلومة في متناول المتعلم ،وبكل سهولة ،یجب 

ولهذا السبب ینطوي التفكیر بشكل صحیح على مسؤولیة ، ادرة المتعلم اإلبداعیة واستثارتهق
ولكنها  ،الجاهزة تلك المسؤولیة عند احترام أنواع المعرفة  المعلم والمدرسة، بحیث ال تتوقف

فتطور طبیعته اإلنسانیة الفضولیة القائمة  ،أنواع المعرفةكل في تمتد إلى مناقشة الطالب 
  . على حب المعرفة واإلبداع 
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 فال یمكن رفض الجدید لمجرد أنه جدید، كما ال یمكن رفض.الجدید ورفض التمییز، تقبل .٢
ا لم یعد جدیًدا ا للدیمقراطیة،وبهذا فاألفكار المسبقة تُشك. القدیم لمجرد أنه زمنیً ا جذریً ل إنكارً

فعل ویعاش  المعنى ال یكون التدریس مجرد ألفاظ تقال عن تجربة یتم وصفها، بل سلوًكا یُ
 .نوًعا من الشاهد على حقیقته التي ال تنكر ویشكل

إن المعلم الذي تسیطر علیه اتجاهات تسلطیة :كتعبیر عن الحریة المتعلم فضول احترام   .٣
تعلم، ینتهي األمر به إلى خنق فضوله هو نفسه، فلیس هناك أساس الم تكبت فضول

التعبیر عن الفضول لدى اآلخر،والبیئة الدیمقراطیة والتعلیمیة المالئمة  أخالقي ممكن إلنكار
العمل فیها هي بیئة یتقدم فیها المتعلم في تعلمه من خالل خبراته الفعلیة، وبذلك  التي یجب

إن األساس األخالقي  الحوار، حریة ، إضافة إلى االنفتاح علىالفضول یكون كتعبیر عن ال
الحوار  والسیاسي والتعلیمي الذي من الممكن أن یجعل من الفضول مثمرًا ، یقوم على

بنا إلى التبصر بنواقصنا المعرفیة، ومن ثم یجب على المعلم أن  ،ومیزة االنفتاح أنه یؤدي
واالقتصادي بالمكان الذي یحیط بهم  جتماعيیؤكد على ضرورة معرفة السیاق البیئي واال
المعلم معرفة نظریة بهذا السیاق، بل یجب أن  ویقوم بالتدریس فیه ،وال یكفي أن یكون لدى

ولكن كل ذلك ال یعني بطبیعة الحال أنه .الذي یعمل یكون لدیه أیًضا معرفة واقعیة للواقع
الدفاع عن ضرورة  ئلة باسمعلینا تقلیص نشاطنا التدریسي لیصبح مجرد تداول األس

إلى الشرح والعرض  الفضول، فالحاجة إلى الحوار ال تقلل بأي حال من األحوال من الحاجة
نما األساس في هذه العملیة هو أن  الذي یقدمه المعلم من خالل فهمه ومعرفته بالموضوع، وإ

التبادل ، وهنا تتجلى مجموعة من  یعرف كل من المعلم والطالب أن التساؤل المفتوح أساسه
 تمتلك حین البشریة النفس واالختیار، ألن اإلرادة لحریة التربویة التوصیات واالنعكاسات

 وأقوالها،كما أنها تتجه وأفعالها تصرفاتها على جلیاً  ذلك یظهر واالختیار، اإلرادة في الحریة
 التربویة التوصیات بعض ليی وفیما ، الخیر طابع ذات والتصرفات األفعال اختیار إلى

 .المترتبة على حریة الطبیعة البشریة
 بدالً  الطاعة وطریق الشر، طریق من بدالً  الخیر طریق تختار ألن مؤهلة البشریة الطبیعة .٤

 جمیع في تتجه أن بد ال ولذلك الطریقین، كال بین التمییز المعصیة وتستطیع طریق من
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 أفعاله تكون بحیث لالختیار، فرصة المتعلم إعطاءوالطاعة، ومنه یجب  الخیر نحو أعمالها
 .أو إكراهاً  قسراً  تكون وال لها، إرادته عن تعبیراً  وتصرفاته

 ألنهما االختیار؛ على والقدرة الحریة من مساحة بدایةً  تتطلب عمل أي في المسؤولیة تحمل .٥
 والعقاب الثواب الجزاء علیها یترتب المسؤولیة التي شرطا

والمثابرة  واالجتهاد الكدح في بالمسؤولیة، واإلحساس واإلرادة الحریة هذا ویظهر أثر .٦
 للحصول على المعلومة وتنمیة مهارات التفكیر واإلبداع واالبتكار، والعمل على توفیر

 بیئة تحفیز خالل من المصاحبة والمهارات المهارة تلك وتنمیة لظهور المناسبة األجواء
 .التشجیع

      الخاصة السیما القرارات التخاذ المبادرة وعدم السلیمة، القرارات ذاتخا على الطالب مساعدة .٧
 الدراسي، أو المجال المدرسة أو الطعام وجبة أو الملبس اختیار ذلك في بما عنه، بالنیابة به

 ما إذا إال القرار، اتخاذ ولیس واإلرشاد التوجیه على هنا المربي دور أن یقتصر یجب حیث
 في المباشر غیر أو المباشر سواء لتدخل،وا یدركه لیس الطالب خطر رقرا على یترتب كان

 بنفسه لثقته من أجل حمایة الطالب من فقدانه الخاطئة القرارات اتخاذ لتفادي المواقف بعض
 .النتائج وتحمل القرارات اتخاذ على وبالتالي قدرته

 قد التي المخاوف یدوتبد صحیحة، بصورة وتقدیرها ذاته على التعرف على مساعدة الطالب .٨
مكاناته الذاتیة بقدراته یتعلق ما في تسیطر علیه  .وإ

شراكه االستقاللیة، على الطفولة سن في باألخص الطالب تعوید .٩  المنزلیة المهام بعض في وإ
 بصورة التكلیف مستوى ورفع مستقلة، بصورة المهام ببعض الطالب كلیف،وت المدرسیة أو

 .المهارة تلك دتعزیز قواع یتم بحیث تدریجیة
 بما المدرسة، من األولى السنوات وفي المنزل في باألخص الذهنیة األلعاب بعض استخدام.١٠

  .النفس في الثقة عنصر بالتالي وینمي واالستنتاج، التحلیل على القدرة لدى الطفل یعزز
 الفرض أو لمتكرروا الزائد المدیح أو كالتدلیل الخاطئة التربویة األسالیب عن تماماً  االبتعاد .١١

 من والبد .السلبیة التربویة األسالیب من ذلك غیر أو القسر، أو االستقاللیة واإلجبار ومصادرة
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نما النظري، التوجیه خالل من تبنى أن" یمكن ال المسؤولیة أن على التأكیدو   الممارسة الفعلیة وإ
  .االجتماعي ورهد وكذلك الفرد، وسن یتناسب بما المربي فیها یتدرج أن ینبغي التي
 االعتراف بالنقص المعرفي،والنقص الذي تعنیه الباحثة هو أساس التربیة كعملیة مستمرة، .١٢

أنهم كائنات  فالناس قادرون على التعلم فقط إلى الحد الذي هم به قادرون على إدراك أنفسهم على
ون هو ما یجعلنا قابلین ناقص ناقصة، فالتعلیم لیس هو ما یجعلنا قابلین للتعلم، بل وعینا بأننا

عدادنا للتدریس للتعلم، وهذا أصل أساسي من أصول الممارسة التربویة فبشكل مثالي یجب على . وإ
ا، اإللمام ا من  المعلمین والطالب والموهوبین معً ا ما تكون جزءً بأشكال المعرفة األخرى التي نادرً

 .المناهج 
فضول الطالب في تعبیراته الجمالیة واللغویة،   یحترمفالمعلم الذي ال :احترام استقاللیة المتعلم.١٣

 یستخدم أخالقیة أساسیة للشروط اإلنسانیة،ویجب أن ویسخر من تعامله معه، إنما ینتهك مبادئ
 تعمل على التي الضرورات من ألنه والعقاب الثواب على القائم والترهیب الترغیب أسلوب المعلم
سلطة التدریس ،فالمعلم الذي ال  ال یوجد شيء یسمى التعلم،و ونح دافعیته واستثارة المتعلم تحفیز

لیشرف على أنشطة الفصول  یبذل سوى النذر الیسیر من الجهد لمواكبة األحداث، لیس لدیه سلطة
الدیمقراطیة من األمور التي تحددها  الدراسیة، وال یعني هذا بالتأكید أن اختیار المعلم وممارسته

عدالكفاءة العلمیة، فهنا ا في ممارسته، أي  ك من المعلمین من هو مُ ا، غیر أنه دیكتاتوري تمامً علمیً
 .السلطة الشرعیة للمعلم أن عدم الكفاءة العلمیة یدمر

فالنضال من أجل إضفاء : ینوالنضال من أجل حقوق المعلماحترام الطبیعة اإلنسانیة للمعلم .١٤
ذلك مثل االحترام الذي یجب أن  ،ومثله في الكرامة على ممارسة التدریس جزء من نشاط التدریس
 إذا كان هناك شيء یجب أن یعرفه الطالب یُظهره المعلم لهویة المتعلم، ولذاته ولحقه في أن یكون

في سنواته المبكرة، فهو احترام المعلمین والتعلیم نفسه، وبهذا یجب فهم مؤازرة دفاع المعلمین عن 
 جزأ من ممارستهم لمهنة التدریس، وهذا شيء ینتمي أساًسا إلىوحقوقهم على أنها جزء ال یت كرامتهم

 . همع ، وال یأتي من خارج نشاط التدریس، فهو شيء متكاملهنةاألساس األخالقي لهذه الم
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 استخدام هي إمكانیة علیها الحصول تم التي نتائجال من نستخلصها التي العملیة األهمیة أما.١٥
عادة الحدیثة التعلیمیة المؤسسات في تعلیمیةال العملیة لتحسین نتائجهذه ال  أنشطة هیكلة وإ

إجراء دراسات وأبحاث واالستفادة من فكر فالسفة التنویر وتوظیف أفكارهم . المحلیة المؤسسات
  . التربویة
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  باللغة العربیة دراسةال ملخص

 هلفســتیوس ،،روسـو  فـولتیر ،(الطبیعـة البشـریة عنــد فالسـفة التنــویر الفرنسـي الدراسـة مفهــوم تتنـاول
متضــمنًا  دراســةاإلطــار العــام لل األول الفصــلعرضــت الباحثــة فــي  ،ســبعة فصــول نت تضــمو  ،)دولبــاخ
والمصـطلحات والتعریفـات اإلجرائیـة ،وأخیـرًا  ا ومنهجهـا وحـدود الدراسـةوأهـدافه اوأهمیتهـ الدراسةمشكلة 

 الثـاني الفصـلعرضـت الباحثـة فـي ثـم ،الدراسات السابقة وموقع الدراسـة الحالیـة مـن الدراسـات السـابقة 
ـــةالتـــاریخي للطبیعـــة البشـــریة بـــدءًا مـــن المفهـــوم  فكـــان  ،إلـــى عصـــر النهضـــة والتنـــویر الفلســـفة الیونانی

كیـــف تجلـــت النظـــرة إلـــى الطبیعـــة  :الدراســـةواإلجابـــة عـــن ســؤال لتحقیـــق الهــدف األول  الفصــل الثـــاني
ـــویر أعطـــوا األهمیـــة  مـــن فكـــان السفســـطائیون أول؟البشـــریة فـــي الفكـــر الفلســـفي الســـابق لعصـــر التن

ثــم عــادت أعلــوا مــن شــأن الطبیعــة البشــریة معتبــرین أن اإلنســان ســید األشــیاء كلهــا ،الكبــرى لإلنســان ،و 
 وطبقتـــهطبیعـــة المفكـــر طـــون وأرســـطو ،ولكنهـــا كانـــت محـــدودة بحكـــم فـــي فكـــر أفالهـــذه النظـــرة للتأكـــد 

،وكـــان عرضـــت الباحثــة األوضـــاع العامـــة فـــي أوربـــا قبیـــل التنویر الثالـــث الفصـــل،ثـــم فـــي  االجتماعیــة 
ـاعي والثقـــافي الفصــل لإلجابــة عــن الســؤال الثالــث للدراســة  ـادي واالجتمـ مـــا الواقــع السیاســي واالقتصـ

ضاع خانقـًة بشـكل عـام ،فمهـدت للثـورة الفرنسـیة ،وكشـفت األفكـار العصـریة فكانت األو لعصر التنویر؟ 
  .الفصول الرابع والخامس والسادسوبعدها جاءت ،التي فجرت حركة التنویر 

ما األسس الفلسـفیة لفهـم الطبیعـة البشـریة عنـد هـؤالء الفالسـفة  :الرئیسي دراسةلتُجیب على سؤال ال
ف واالتفــاق فــي آرائهــم فــي فهــم هــذه الطبیعــة ؟وكیــف انعكســت ، ومــا أوجــه االخــتالدراســةموضــوع ال

  رؤیتهم الفلسفیة للطبیعة البشریة في نظریاتهم وتجاربهم التربویة؟
،األبعاد الخیر والّشر ،الحریة مكونات الطبیعة البشریة وماهیتها ،(وذلك في الجوانب التالیة     

بوصفه منهجًا وقد لجأت الباحثة لهذا المنهج ، ةالمقارنمنهج التحلیل و واستخدمت الباحثة  )التربویة
،ومن ثم تحلیل هذه المعلومات دراسةعلمیًا لمعرفة مدى تطابق وتباین آراء الفالسفة موضوع ال

هو المنهج ،فوتفسیرها والوصول إلى النتائج ،التي تُسهم في تحقیق األهداف المرجوة من الدراسة
  .المناسب لهذه الدراسة

  

  



 160 

  :كاآلتي  وكانت النتائج

ظهار مكوناتها  تنمیة الطبیعةأهمیة التربیة ودورها في وجود اتفاق حول  .١ البشریة وإ
ثبات حریتهاالخیرة  .،وإ

 جدت أن روسو كان تربویًا أكثر منو ،من خالل دراسة الباحثة ألفكار الفالسفة السابقین  .٢
حالیة ،كالطریقة ،فكانت لنظریته التربویة انعكاسات واضحة على طرائق التدریس ال أقرانه

 .،وعصف الدماغ التي تؤكد مبادئ الحریة وفاعلیة المتعلمالتفاعلیة 
النظریة التربویة لكل من الفالسفة السابقین تمتاز بجوانب مشرقة أسهمت في التطور ولكنها  .٣

ا ،حیث أن اهتمام هلفستیوس في الوقت نفسه تشكو من بعض نقاط الضعف كما رأین
 ،لحیاة االجتماعیة كاألخالق مثالً دیة شكل تهدیدًا لبعض جوانب اعن المصالح الفر  ودفاعه

في حین اهتم روسو بالطبیعة واألخالق وانتقد العلوم والفنون والسلبیات التي أفرزتها 
، فهذه اآلراء التي جاءت بها النظریات التربویة فیما یتعلق بطبیعة التطورات الصناعیة

 یقدم تربویة نظریة بصیاغة یهتم الذيو ، صحةاإلنسان لیست على درجة واحدٍة من ال
 .األساس هي لیست ألنها الفرضیات على الثابتة المبادئ

وهي ال تتحكم في صناعة مكوناتها ولكنها  الطبیعة البشریة عند فولتیر لها مكونات ثابتة .٤
یة ،وهنا یأتي دور التربیة في تنمیة الطبیعة البشر  تملك القدرة للسیطرة على هذه المكونات

اإلنسان كائن ف ،ت طبیعة حسیة،وعند روسو ثنائیة ،وعند هلفستیوس ذاالتحكم بمكوناتهاو 
،وعند دولباخ  جسدي یمتلك أعضاء حسیة ،وأعطى األهمیة األكبر للحساسیة الفیزیائیة

 .وأن المادة العضویة في دورة مستمرة من الحركة التي تعود إلى طبیعتها المادیة مادیة
ى فولتیر بالحریة الدینیة المطلقة ،والحریة االجتماعیة المسؤولة تحت سیطرة أما الحریة ناد  .٥

حریة مطلقة  الذي نفى أن یكون هناك دولباخ نادى بالحریة المطلقة،وخالفوروسو ، القوانین
أكد ،في حین لإلنسان ألنها محددة ضمن إطار المجتمع ،الذي یوفر الحمایة للحریة المعقولة

 .جمیع الناس بالحریات والحقوق ،مع خضوعهم للقوانین العامة  على تساويهلفستیوس 
وال یولد خیرًا بالمطلق كما أنه ال یولد  اإلنسان یولد مزودًا باستعداد لعمل الخیر أو الشر ، .٦

، یولد خیرًا  هلفستیوس یتفق مع فولتیر اإلنسان الو  اإلنسان بطبیعته خیر ، یقول روسو شریرًا
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نمشریرًا  بالمطلق أو ،دولباخ وإ ا تلعب التربیة الدور األساسي والمهم في جعله خیرًا أو شریرًا
 .الخیر في الطبیعة البشریة مرهون بالفائدة التي یجنیها من العمل الذي یقوم به

،على الرغم من أنه كان كبیرة أهمیة لها التربیةیولد اإلنسان بدون أفكار فطریة و  فولتیر .٧
رنامجه التربوي ال یجوز تعلیم كل فئات المجتمع ،ألن عنصریًا فیما یخص التعلیم ،ففي ب

،  الخادم الیجوز تعلیمهمالتعلیم مخصص للطبقات العلیا فقط ،أما الفالح والحرفي و 
عد وروسو ویولد اإلنسان بطبیعة فیزیائیة تتدخل التربیة  ،طبیعة اإلنسان قابلة للتعلم یُ

مثل مبدأ الحریة ومبدأ التربیة  ، ،وطرح مبادئ جدیدة في التربیةوتضفي علیها االزدواجیة
عطاء المربي دور المشرف  ،السلبیة ومبدأ الفائدة  مع إعطاء الحریة في عملیة التربیة ،وإ

الجاهزة من الكتب ،ومعطیًا األهمیة األكبر للتجربة في عملیة التربیة الغیًا المعلومات فقط ،
یز الطبیعة البشریة من ناحیة العبقریة یمیًة كبرى في تمأعطى التربیة أه هلفستیوس

 ،ودور المؤسسات التربویة،ووضع برنامجًا تربویًا متكامًال یبرز أهمیة التربیة النظامیة والذكاء
عد  دولباخو   ،ة تُضفي القوة والكمال على الطبیعة البشریة المادی ألنها األساس التربیة هي یُ

  .الفضیلة وللتربیة الدور األكبر في إیقاظ العقول وتنویرها وبالتجربة یتعلم اإلنسان
  :التي خلصت إلیها الدراسة المقترحاتومن أهم 

 موضوعیة، علمیة أسس على مبنیة تكون أن یجب اإلنسانیة بالطبیعة المعلم معرفة .١
 فیها وما اإلنسانیة، الطبیعة على خبایا ،واإلطالعواقعیة وأقوال لیست أراء وفق ولیس

  .وعواطف وانفعاالت ومیول دوافع من
 البشریة،وأهمیة النفس خصائص مع المختلفة التربویة المؤسسات برامج انسجام ضرورة .٢

تطبیق الدیمقراطیة في التعلیم إذ ،و البشریة النفس بقضایا  مالمعل إعداد برامج تضمین
 .حریته،بل احترام استقاللیة المتعلم و یكون المعلم فقط هو مصدر المعرفة یجب أال

 عقلیة واستعدادات قدرات من تمتلكه وما اإلنسانیة بالطبیعة المعلم معرفة ضرورة .٣
فالمطلوب دائما هو خلق منظومة متكاملة .معها یتالءم بما إال ال یكلفها بحیث ونفسیة،

 .من القیم كالحریة والمساواة والعدالة
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 ة اإلنسانیة الخاصة لفنالتي تهتم بالطبیعبفنون وطرائق التدریس  المعلمضرورة معرفة  .٤
 التدریس، والتي تحمل بین جنباتها رعایة الطالب الذین هم في أطوار عملیة التشكیل

عادة توجیه حیاتهم لبلوغ أحوال أفضل، فیراعي  ، بینهم الفردیة الفروق والتغییر والنمو، وإ
 نم البشریة الطبیعة به تتصف وما علیها اإلنسان، خلق الذي الضعف حالة ویتذكر

 یحقق حتى بالمتعلمین، رحیماً  رفیقاً  المعلم ذلك فیكون وغیر والنسیان الخطأ احتمالیة
 .المتعلم لدى السویة الشخصیة بناء في رسالته

یكون المعلم فقط هو مصدر المعرفة  تطبیق الدیمقراطیة في التعلیم إذ یجب أال .٥
حواري الذي یشجع عملیة التعلیم على أساس المنهج ال الوحید،وهذا یقتضي أن تقوم

الرحب الفضولي، والتفاعل الحقیقي بین  رغبته في المعرفة، والتساؤلالطالب و فضول 
في فهم الواقع المعاش واالستقاللیة في  المعلم والمتعلم، وعلى ممارسة التفكیر النقدي

ولكنها تتبلور نتیجة عوامل متعددة تؤدي إلى  اتخاذ القرار، وهي قدرات ال تنمو وحدها،
  .نضج السلیمال

  :یجب »الطبیعة البشریة« ولتنمیة أبعاد 
ولهذا السبب  .إذ یجب احترام قدرة المتعلم اإلبداعیة واستثارتها .احترام ما یعرفه المتعلم .١

  .ینطوي التفكیر بشكل صحیح على مسؤولیة المعلم والمدرسة
 یمكن فال یمكن رفض الجدید لمجرد أنه جدید، كما ال.الجدید ورفض التمییز، تقبل .٢

ا لم یعد جدیًدا رفض ا . القدیم لمجرد أنه زمنیً ا جذریً فاألفكار المسبقة تُشكل إنكارً
ال یكون التدریس مجرد ألفاظ تقال عن تجربة یتم وصفها، بل  للدیمقراطیة،وبهذا المعنى

فعل ویعاش ویشكل  .نوًعا من الشاهد على حقیقته التي ال تنكر سلوًكا یُ
فضول الطالب في تعبیراته الجمالیة  فالمعلم الذي ال یحترم :لماحترام استقاللیة المتع .٣

أخالقیة أساسیة للشروط  واللغویة، ویسخر من تعامله معه، إنما ینتهك مبادئ
 الثواب على القائم والترهیب الترغیب أسلوب المعلم یستخدم اإلنسانیة،ویجب أن

 .والعقاب
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 االختیار؛ على والقدرة الحریة نم مساحة بدایةً  تتطلب عمل أي في المسؤولیة تحمل .٤
 .والعقاب الثواب الجزاء علیها یترتب المسؤولیة التي شرطا ألنهما

 أو والمتكرر الزائد المدیح أو كالتدلیل الخاطئة التربویة األسالیب عن تماماً  االبتعاد .٥
 التربویة األسالیب من ذلك غیر أو القسر، أو االستقاللیة واإلجبار ومصادرة الفرض

 .لبیةالس
فالنضال من أجل إضفاء الكرامة : والتسامح والنضال من أجل حقوق المعلم التواضع .٦

ذلك مثل االحترام الذي یجب  على ممارسة التدریس جزء من نشاط التدریس ،ومثله في
ظهره المعلم لهویة المتعلم  .أن یُ

 السیما راتالقرا التخاذ المبادرة وعدم السلیمة، القرارات اتخاذ على الطالب مساعدة. .٧
 .عنه بالنیابة به الخاصة

شراكه االستقاللیة، على الطفولة سن في باألخص الطالب تعوید .٨  المهام بعض في وإ
 مستوى ورفع مستقلة، بصورة المهام ببعض الطالب تكلیف أو المدرسیة، المنزلیة
 .المهارة تلك تعزیز قواعد یتم بحیث تدریجیة بصورة التكلیف

 المدرسة، من األولى السنوات وفي المنزل في باألخص الذهنیة األلعاب بعض استخدام .٩
 .لدى الطفل القدرة على التحلیل واالستنتاج وینمي الثقة بالنفس یعزز بما

   .إجراء دراسات وأبحاث واالستفادة من فكر فالسفة التنویر وتوظیف أفكارهم التربویة .١٠
 



 164 

  
  المراجعالمصادر و قائمة                              

:المصادر .أوالً   
  .،دار صادرابن منظور) بدون (معجم لسان العرب .١
  أفالطون .٢

o تمزاز، داود شوقي: ،ترجمة الثاني ،المجلد )١٩٩٤(جورجیاس محاورة الكاملة المحاورات 
  .1ط بیروت،لبنان والتوزیع، للنشر األهلیة ،بیروت

o محمود نجیب زكي ،ترجمة الخامس ،المجلد )١٩٩٤(فیدون محاورة، الكاملة تالمحاورا 
  .والترجمة،القاهرة والنشر التألیف ،لجنة

o بیروت،لبنان القلم خباز،دار حنا: ترجمة ، )بدون(أفالطون جمهوریة،.  

 روسو،جان جاك روسو .٣

o دار المعارف ،القاهرة)١٩٥٦(ترجمة عادل زعیتر ) ١٨٩٦( أمیل أو التربیة،. 

o ترجمة نظمي لوقا ،الشركة العربیة ) ١٩٥٨( أمیل أو تربیة الطفل من المهد إلى الرشد
  .،القاهرة

o اللجنة اللبنانیة لترجمة ) ١٩٧٢(ترجمة عادل زعیتر)١٧٥٥(أصل التفاوت بین الناس،
 .الروائع الفكر، لبنان

o ذوقان قریط،دار القلم ،بیروت:ترجمة)١٩٧٣( العقد االجتماعي. 

o نوابغ الفكر،مصر) ٢٠٠٩(ترجمة عادل زعیتر)١٧٥٥(ین الناسأصل التفاوت ب،. 

o جاك ،جان روسو .،دار النشر،دمشق)٢٠٠٣(ترجمة حلمي مراد)١٧٧٦(اعترافات روسو 
  .المعارف ،دار ،القاهرة زعیتر عادل ،ترجمة التربیة أو إمیل،( 1956)

o مؤسسة بیروت،  زعیتر عادل :ترجمة )١٩٩٥()السیاسیة الحقوق مبادئ(االجتماعي العقد، 
 العربیة األبحاث
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 فولتیر ،فرانسوا.٤ 

o عادل زعیتر،دار المعارف ،القاهرة:ترجمة )١٩٥٩(الرسائل الفلسفیة. 

o ترجمة ندیم خشفة ،دار الحوار ،الالذقیة)١٩٨٦(خمس قصص فلسفیة. 

o هنریت عبودي،دار النشر،دمشق :ترجمة)٢٠٠٩(رسالة في التسامح. 

 .،الجزء األول،دار الكاتب اللبناني،بیروتصلیبا جمیل، ) ١٩٨٢(المعجم الفلسفي. ٥

 ،بیروت ،خلیل،المجلد الثاني أحمد خلیل : ترجمة ،) ٢٠٠٨(الفلسفیة الالند موسوعة. ٦    
 .عویدات منشورات

 .موسكو،دار میسل، مؤلفات مختارة من جزئین )١٩٧٤-١٩٧٣(،أدریان،هلفسیوس .٤

5. Х.Н.Момджяна.примеч.М.Н.Делограмматика, v1, M:480 ١٩٧٤ - . 
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:المراجع العربیة.ثانیاً   
 دار ،7،لبنان،ط بیروت ، والثالثین الثاني ،الفصل خلدون ابن مقدمة(1989) خلدون ابن .١

 .القلم

المشروع القومي ،بشرىعادل نجیب :،ترجمة الطبیعة البشریة )٢٠٠٥(آدلر،ألفرد .٢
 .،القاهرة ،المجلس األعلى للثقافةللترجمة

 المطبعة، ،بیروت فخري، ماجد ترجمةاألول، المعلم طالیس أرسطو )بدون(أرسطو،طالیس .٣
  .الكاثولیكیة

 .األدبیة المطبعة، بیروت عواد، بولس ،ترجمة الالهوتیة الخالصة (1987) ،توما األكویني .٤

سوریة  ،نور الدین حاطوم:،ترجمة دتاریخ القرن الثامن عشر):١٩٨١(أندرسن،ماتیو .٦
 .،دار الفكردمشق

 .الحداثة دار ، ،بیروت 1،ط المیّسر الفالسفة معجم ( 1993) ،جورج وسعد فرانسوا ،أوبرال .٧
، حنفي حسن ،ترجمة المسیحیة الفلسفة من نماذج(1981) ،األكویني ،أنسلم أوغسطین .٨

 . التنویر ،داربیروت 

 وكالة، 2،ط ،الكویت إسالمیة ،دراساتالعرب عند أرسطو(1978) الرحمن ،عبد بدوي .٩
 .المطبوعات

 .القلم دار ، 3،ط ،بیروت الوسطى العصور فلسفة(1979) الرحمن ،عبد بدوي .١٠

المؤسسة العربیة  ،، بیروت١، ط ١، جموسوعة الفلسفة، ) ١٩٨٤(بدوي عبد الرحمن .١١
 .للدراسات والنشر 

 .وزارة الثقافة، ،دمشق،سوریة فؤاد شعبان:د:،ترجمةفلسفة التنویر):١٩٨٠(برلین،أیسایا  .١٢

 2،ج أسعد وجیه: ت  االجتماع علم في النقدي المعجم، ،فرانسوا كووبوری ،ریمون بودون .١٣
 . للكتاب السوریة العامة ،الهیئة ،دمشق

  .علي محمد دار، ٤ط ، ،تونس قویعة حافظ ،ت األنوار روح (2007) ،تزفیتان تودوروف .١٤

 للطباعة العالمیة ،الدار ،بیروت مقلد علي:،ت السیاسي الفكر تاریخ (1987) وشار،جانت .١٥
 .والتوزیع والنشر
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 طرابلس ، ٤ط ،التربویة وألفكار النظریات تطور )1987(محمد عمر الشیباني، التومي .١٦
 .للكتاب الدار العربیة ،  لیبیا،

 ،)التربیة عند فالسفة القرن السابع عشر ( أصول التربیة) ٢٠١٢(جامعة نجران ،  .١٧
 .جامعة نجران ،السعودیة

 . دمشق دار، ١ط ، اسبینوزا فلسفة في ةاألخالقی المشكلة (1987) الجبر،محمد .١٨

 ،وكالة ،الكویت1،ط التربوي الفكر تاریخ في دراسات: (1974) إبراهیم ،سید الجبار  .١٩
  المطبوعات

،جامعة 5،ط دمشق جامعة ،منشورات ،دمشق التربیة فلسفة ( 1999) ،فاطمة الجیوشي . .٢٠
 .دمشق

حات ،القاهرة ،دار إحیاء الفكر االجتماعي خواطر ولم) ١٩٤٨(الحسیني،محمد یونس  .٢١
 .ص ١٨٣الكتب العربیة ، 

 القومي التراث ،سلسلة ، واالجتماع التربیة في أحادیث ( 1984) ،ساطع الحصري .٢٢
 .العربیة الوحدة دراسات مركز ي،الحصر  لساطع الكاملة ،األعمال

  .هیئة الموسوعة العربیة ،دمشق ، الطبیعة والنفس البشریة):٢٠٠٢(الحفار،محمد سعید  .٢٣

المؤسسة الجامعیة للدراسات  ،بیروت ، في الفكر الغربي المعاصر) ١٩٩٠( حنفي ،حسن .٢٤
 .والتوزیع والنشر

  .الرسالة ،مؤسسة ،بیروت 1،ط 4،ج الحضارة قصة  (2002)  ،ولدیورانت .٢٥

 محمد  اهللا فتح،ترجمة  من أفالطون إلى دیوي الفلسفةقصة ) ١٩٨٨(دیورانت ،ول  .٢٦
 .،مكتبة المعارف یروتب الطبعة السادسة،،المشعشع

محمد لبیب النجیحي :،ترجمة الطبیعة البشریة والسلوك اإلنساني):١٩٦٣(دیوي،جون  .٢٧
 .مؤسسة الخانجي ،،القاهرة

 الخضیري،مراجعة محمد محمود ،ترجمة المنهج عن مقال (1985) ،رینیه دیكارت .٢٨
  .للكتاب العامة المصریة الهیئة ، 3،ط القاهرة ، حلمي مصطفى
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،الریاض،مكتبة الفكر التربوي مدارسه واتجاهات تطوره):٢٠٠٣(فى عبد القادرزیاده،مصط .٢٩
 .الرشد

 . العربي المنتخب دار،بیروت ،، الغربیة الفلسفة داخل رحالت (1993) ،جورج زیناتي .٣٠

 )الوسطیة والفلسفة المسیحیة العقیدة في مقدمات( أوغسطینوس: (1983) ،علي زیعور .٣١
  .أاقر  ،دار.،لبنان ،بیروت

 التفاعل ماقبل واإلصالح النهضة وعصري الوسطیة أوربا في الفكر(1998) عور،عليزی .٣٢
 .،بیروت العالمي المكتب، الالتیني اإلسالمي

 ، مكونات الطبیعة البشریة وموقف اإلسالم من اإلنسان) ٢٠٠٧(الراوي ،مسارع حسن  .٣٣
 .دار الیاقوت  ،دمشق

 الجنوب ،دار ،تونس الفلسفیة دوالشواه المصطلحات معجم (1998) الدین ،جالل سعید .٣٤
 .للنشر

،ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد ،القاهرة  تاریخ الفلسفة الیونانیة)  ١٩٨٤(ستیس ،ولتر  .٣٥
 .دار الثقافة

،ترجمة إمام  األول المجلد، )الطبیعة وفلسفة المنطق(فلسفة هیجل )٢٠٠٧(ستیس،ولتر .٣٦
 ..التنویر دار، ،بیروت عبد الفتاح إمام

 .دار المعارف ،،مصر فولتیر،)  ١٩٤٨( سعده ،سلیم  .٣٧

 .،دار الساقي،بیروت معارك التنویریین واألصولیین في أوربا) ٢٠١٠(،هاشم * صالح .٣٨

 للطباعة العربي الفكر دار ،.1،ط ،بیروت  واإلنسان الفلسفة (1996)فیصل ، عباس .٣٩
 .والنشر

 العصر في الیونان فالسفة لدى اإلنسان(2005) العال عبد الرحمن العال،عبد عبد .٤٠
  .الوفاء ارد،ة ،اإلسكندری الهللیني

 .المعارف دار ،،القاهرة الماضي معرفة (1981)عبید،إسحق .٤١

 .،القاهرة  ریخ وعلم االجتماعینفلسفة التا)  ١٩٥١(عزت ،عبد العزیز  .٤٢



 169 

 المكتبة ،منشورات ،صیدا ،بیروت الكتب بین ساعات)ت-ب( محمود ،عباس العقاد .٤٣
 العصریة

 ،دار دمشق.روسو جاك جان شهادة اإلنسان في التنویر (2011) یوسف ،عقیل عیدان .٤٤
 .الرواد

 سوریا، دمشق.عیسى عصفور:،ترجمة  فلسفة الثورة الفرنسیة) ١٩٧٠(غروتیزن ،برنار .٤٥
 .وزارة الثقافة،

دار و ، ،بیروت علي مولى ،القاهرة:،ترجمة  كاندید أو التفاؤل )٢٠٠٥(فولتیر ،فرانسوا  .٤٦
 .مكتبة الهالل

، جورج طرابیشي:،مراجعة ،ترجمة هنریت عبودي األنوار فلسفة) ١٩٨١(،ف فولغین  .٤٧
 .دار الطلیعة ،،لبنان ،بیروت

 تطور الفكر االجتماعي في فرنسا خالل القرن الثامن عشر)  ١٩٨٨(فولغین ،ف   .٤٨
 .،دار الفارابي،بیروت ،ترجمة سعید كامل 

 .الفني األدب إصدار ا ،،فرنس  2،طروسو جاك جان (1976) فیرتسمان .٤٩

 .والنشر للطباعة قباء دار ة ،،القاهر   الفضیلة في أفالطون (2001) ،عزت قرني .٥٠

 مصر،مكتبة 2ج, قندیل أمین ،ترجمة التربیة في الحریة نشأة:(1951) ماك ، كالستر .٥١
 . المصریة النهضة

 .القلم دار ،جدیدة طبعة ، ،بیروت  الیونانیة الفلسفة تاریخ )ب،ت( ،یوسف كرم .٥٢

 .المعارف دار ،.4،ط  ،القاهرة الحدیثة الفلسفة تاریخ (1966) ،یوسف كرم  .٥٣

 منشورات، ،بیروت  رضا نهاد ،ترجمة الفلسفي الفكر تیارات ( 1982) ،أندریه كریسون .٥٤
 .عویدات

 مصطفى محمد: ترجمة، أوربا بغرب الوسطى والعصور اإلقطاع (1946) ج ،و  كوبالند .٥٥
 .المصریة النهضة مكتبة ،،القاهرة  زیادة

 العلوي، الرحمن عبد ،ترجمة التربویة كانت فلسفة ( 2001) ،طیبه وزاده ماهر  .٥٦
 .الهادي ،دار ،بیروت1ط
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 ،هیئة ،دمشق 1،ط العاشر ،المجلد العربیة الموسوعة( 2004) المؤلفین من مجموعة .٥٧
 .العربیة الموسوعة

 ، جبور  وجان جبور درویش زهیدة:ترجمة ؟ أین إلى القیم (2005) المؤلفین من مجموعة .٥٨
 . النهار ،دار ،بیروت 1ط

 االسكندریة،المعاصر واالتجاهات الرواد :االجتماع علم تاریخ ) ١٩٨٥(محمد، علي محمد .٥٩
 . ةالمعرفة الجامعی دار

 .المعارف دار ،القاهرة ،   1،ط اإلنسانیة والطبیعة التربیة (1988) سید ،محروس مرسي .٦٠

 .جامعة الزرقاء ،،األردنسي عند فولتیرمن الفكر السیا حممال)بدون(،عارف عادل مرشد .٦١

،  طبعة جدیدة ، "تاریخها ومشكالتها"الفلسفة عند الیونان):١٩٩٨(مطر،أمیرة حلمي  .٦٢
  .دار قباء ،،القاهرة

 للطباعة الثقافة دار ،القاهرة– سینا ابن عند التربیة فلسفة )١٩٨٤(الرحمن ، عبد النقیب .٦٣
 .والنشر

 األرض،سوریة شیخ تیسیر ،ت هیبولیت جان ،الحق فلسفة مبادئ )ب،ت(،فریدریك هیجل .٦٤
 . الثقافة ،وزارة

 .المصریة النهضة مكتبة، . 1،ط ، ،مصر روسو جاك جان (1965) حسین محمد هیكل .٦٥

 العربیة ،الدار ،بیروت 1،ط درویش محمد: ،ت الروایة فن ( 2008) كولن ، ولسون .٦٦
 .للعلوم

 الشروق دار،  ق،دمش التربیة فلسفة (2004)الكریم ،عبد الیماني .٦٧

 .عویدات منشورات ،،بیروت یونانیون فالسفة (1975) ،جعفر الیاسین .٦٨

  
  
  
  
  



 171 

:رسائل الماجستیر والدكتوراه :ثالثاً   

 اإلسالم لفلسفة أساس لإلنسان اإلسالمي التصور ( 1982 ) شیخ جعفر إدریس، .١
 . ١٢المعاصر،العدد المسلم ،مجلة التربویة

ــادیــث القدســـیة ) :٢٠٠٦:(السید محمد ،ماهر فتحي .٢ ــــة فــي األحـ بعــــض قضــــایـا التربی
ــها المعــاصــرة ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،جامعـة سـوهاج ،كلیة التربیة وتطبیــقات

 .،البحرین
،رسالة ماجستیر غیر منشورة التنویر الفرنسي من توغو إلى فولتیر) ٢٠٠٨(صالح ،محمد  .٣

 .،جامعة أربد،األردن
،ترجمة عبد اهللا  نظریات التربیة في عصر التنویر الفرنسي): ): ١٩٩٤(،راتب عبود  .٤

 .مجیدل،رسالة ماجستیر ،أكادیمیة العلوم الروسیة ،قسم الفلسفة

ــــد،منیرة  .٥ ــــو):١٩٨٨(محمــــ ــــاك روســــ ــــد جــــ ـــــة البشــــــــریة عنــــ ،رســــــــالة دكتــــــــوراه غیــــــــر الطبیعـــ
ات .منشــورة،جامعة دمشــق،كلیة اآلداب لیم ، برك وم .(1982) س ة مفھ ي الحری  ف

 التربیة كلیة ، دمشق جامعة ، دكتوراه رسالة ,الحدیث العربي الفكر

 .،رسالة ماجستیر ،مصرالحریة في الفلسفة الیونانیة):١٩٩٩(مراد،محمود  .٦

ــي محمــــد ،محمــــود  .٧ ــــد روســــو). ١٩٩٧(علــ ــــي التربیــــة عن ــوراه الحریــــة ف ــــر  ، رســــالة دكتــ غی
 .منشورة ،جامعة دمشق،كلیة التربیة

   :المجالتث وابحاأل:رابعاً 

 ، مجلة  الفكر العربي  حقوق اإلنسان ،أي حق؟ ،وأي إنسان ؟ابن عاشور ،عیاض
   .٨٢،العدد مركز اإلنماء القومي ،،بیروت  المعاصر 

  مجلة  التقدم والمعقولیة في القرن الثامن عش الفرنسي) ١٩٩١(بن جماعة ،محمود،
 .  ٨٩-٨٨العدد  ، مركز اإلنماء القومي ،،بیروت العربي المعاصر الفكر

 المجلس ، المعرفة ،عالمینجزأ زكریا،في فؤاد: ،ترجمة الغرب حكمة (1983) ،برتراند رسل 
 .٦٣،العدد للثقافة الوطني

  جریدة  جان جاك روسو وأطروحة اإلنسان الطیب بالفطرة)  ٢٠٠٨(الزهراني ،معجب،
 .١٤٥٠٧الریاض ،العدد 
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  مجلة الفكر العربي المعاصر  یة التاریخاإلنسان المرآوي ونها )١٩٩٠(صفدي ،مطاع،
 .٨٣،العدد،،مركز اإلنماء القومي ،بیروت

 ٦/ ٢الشرق األوسط  ، صحیفة ،”األوروبیة األنوار زعیم : فولتیر”) ٢٠٠٨(صالح، هاشم 
 .من االنترنت   ٢٠٠٨

 لندن ، الحدیثة الحضارة عرفته ثقافي نجم أول روسو جاك جان ( 2004) ،هاشم صالح , 
 . 9518 ،العدد األوسط الشرق جریدة

 دراسة) أنطون فرح على روسو جاك جان تأثیر،) ت-ب( حسن العال ،عبد القدورة 
 . األول ،العدد العاشر ،المجلد اإلسالمیة الجامعة ،مجلةمقارنة

 مجلة ،مقالالمصري الوعي في الیونانیة الثقافة اكتشاف إعادة (1991) ،عزت قرني، 
   .األول لعدد،ا21 ،المجلد الفكر عالم

 جریدة ،لندن اإلنسان مسارات في تغیراً  أحدث االجتماعي العقد (2001) ،نجم الكریم عبد، 
 8102 ،العدد األوسط الشرق

 مجلة مقارن نفسي منظور من البشریة الطبیعة تصور (1996) ،مصطفى عشوي، 
 .1996   أیلول -1417 اآلخر ربیع السادس، العدد الثانیة، السنة"المعرفة إسالمیة"
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The study summary in English. 

The study deals with the concept of human nature when the 
philosophers of the French Enlightenment (Voltaire, Rousseau 
Hlvestios, Dolbach), and included seven chapters, a researcher 
at the first chapter offered to the general framework of the 
study, including the problem of the study and its importance, 
its objectives and its approach and the limits of the study and 
terms of procedural and tariffs, and finally the previous studies 
and the location of the current study of studies Previous, then 
offered to a researcher at, 

 the second chapter the historical concept of human nature, 
from Greek philosophy to the Renaissance and Enlightenment, 
was the second chapter of the first goal and answer the study 
question: How demonstrated the perception of human nature 
in the philosophical former Age of Enlightenment thought? 
was the Sophists first gave great importance to humans, Voalo 
down human nature, considering that man Lord of all things, 
then this look back to make sure at the thought of Plato and 
Aristotle, but it was limited by the nature of the intellectual and 
social class, and returned inferiority perception of human 
nature in the Middle Ages and in the Christian philosophy while 
giving rise Islamic philosophy of human affair in the East, and 
Renaissance and Enlightenment in the West. 

 then in the third chapter offered the researcher the general 
situation in Europe before the Enlightenment, and the chapter 
to answer the third question to study the political, economic, 
social and cultural of the Enlightenment reality? Stifling 
conditions in general were, paved the French Revolution, and 



revealed that ignited the modern ideas of enlightenment 
movement, and then came the fourth, fifth and sixth seasons. 

To answer the main question of the study: the philosophical 
foundations for understanding of human nature when these 
philosophers subject of the study, and the differences in their 
views and agreement in the understanding of this nature? And 
how is reflected philosophical vision of human nature in 
educational theories and experiences? 

      And in the following aspects (human nature and essence 
components, good and evil, freedom, educational dimensions) 
and the researcher used the method of analysis and 
comparison, it has resorted researcher of this approach as a 
scientific approach to determine the match and divergence of 
views philosophers subject of the study, and then this 
information analysis, interpretation and access to results , 
which contribute to the achievement of the desired objectives 
of the study, it is the right approach for this study. 

The results were as follows: 

1-The existence of an agreement about the importance of 
education and its role in the development of human nature and 
show the good components, and demonstrate their freedom. 

2-By studying the ideas of former researcher for philosophers, 
and found that Rousseau was more than his peers 
educationally, was the educational implications of his theory 
are clear on the current methods of teaching, interactive Ktrivh, 
and stormed the brain that emphasizes the principles of 
freedom and effectiveness of the learner. 



3-educational theory for each of the former philosophers 
characterized aspects bright contributed to the development 
but at the same time complaining of some weaknesses as we 
have seen, since the interest Hlvestios and his defense of 
individual interests posed a threat to some aspects of social life 
Kalokhalaq for example, while Rousseau interested in nature, 
morality and criticized science, art and negatives created by 
industrial developments, these views that came in the 
educational theories regarding the nature of man is not the one 
degree of health, and who cares about the formulation of 
educational theory provides fixed principles on the premises 
because it is not the basis. 

4-human nature, when Voltaire have fixed components does 
not control and in the components industry but have the ability 
to control these components, and here comes the role of 
education in the development of human nature and control of 
its components, and when Rousseau bilateral, and when 
Hlvestios with sensual nature, man physical object has sensory 
organs , and gave the greatest importance to the physical 
sensitivity, and when Dolbach material and the organic material 
in a continuous movement of material dating back to the cycle 
of nature. 

5-The freedom Voltaire called for absolute religious freedom, 
social and responsible freedom under the control laws, and 
Rousseau called absolute freedom, Bucking Dolbach, who has 
denied that there is absolute freedom of man because it is 
defined within the framework of the community, which 
provides protection to reasonable freedom, while Hlvestios 
stressed the equal All people freedoms and rights, with 
undergoing general laws                                                                     . 



6-Human beings are born equipped with a willingness to do 
good or evil, does not generate good absolute as it is born evil, 
Rousseau man says is inherently good, and Hlvestios consistent 
with human Voltaire does not generate good absolute or evil, 
but play Education basic and important role in making it good 
or evil, Dolbach good in human nature is subject to the benefit 
derived from the work done by                                                           

7-Voltaire Human beings are born without innate and 
education ideas are of great importance, although it was a 
racist with regard to education, in his program of education 
may not be the education of all segments of society, because 
the provision of education only the upper classes, and the 
farmer and the literal and server is not permitted to teach 
them, and Rousseau is human nature learnable, human and 
generates the nature of physical intervene education and give 
them a duplication, and the introduction of new principles in 
education, such as the principle of freedom and the principle of 
negative education and the principle of interest, giving freedom 
in the process of education, and give the breeder the role of 
the supervisor only, null ready-made information from books, 
and giving the larger significance of the experience in the 
process of education Hlvestios gave the education of great 
importance to distinguish human nature of genius hand and 
intelligence, and the development of educationally integrated 
program highlights the importance of formal education, and 
the role of educational institutions and Dolbach longer 
education is the foundation because it gives strength and 
perfect the human physical nature, and the experience of 
human learning Virtue and education played a major role in 
awakening the minds and                                                                     



One of the main proposals of the study: 

1-Find out the teacher human nature should be based on 
objective scientific basis, and not according to the opinions and 
statements are not realistic, and access to the most intimate of 
human nature, and what they motives and tendencies and 

emotions and emotions                                                                       

2-the need to harmonize the various programs of educational 
institutions with the characteristics of the human psyche, and 
the importance of including human psychology teacher 
preparation programs, issues, and the application of democracy 
in education as it should not be a teacher is the only source of 
knowledge, but also respect for the independence and freedom 

of the learner                                                                                         

3-the need to know the teacher human nature and possesses 
the capabilities and readiness of mental and psychological, so 
not only assigned to suit Maha.valmtalob always is to create an 
integrated system of values such as freedom, equality and 

justice                                                                                                     

4-the need to know the teacher arts and teaching methods that 
are interested own art teaching human nature, and that holds 
its shores students who are in the stages of formation and 
change and growth process, and redirect their lives to achieve 
the best conditions, Verai individual differences among them 
care, and remembers the situation of vulnerability who created 
the human , what characterizes human nature from the 
possibility of error and forgetfulness and other companion 
teacher shall be merciful learners, in order to achieve its 
mission to build a normal profile of the learne                                 



5-pplication of democracy in education they must teacher just 
is not be the only source of knowledge, and this requires that 
the education process on the basis of the Apostle curriculum 
that encourages curiosity student and his desire to knowledge, 
and wonder Alreh curious, the real interaction between the 
teacher and the learner, and to exercise critical thinking in 
understand the reality and independence in decision-making, 
which is the capacity does not grow alone, but to take shape as 
a result of multiple factors lead to the proper maturity. 

And development dimensions of «human nature» must:  

1-respect what he knows learner. They must respect the 
creative ability of the learner and provoke. For this reason it 
involves thinking properly the responsibility of the teacher and 
the school. 

2-The new accept and reject discrimination, .fla can reject the 
new simply because new, and can not reject the old just 
because he is no longer a new timetable. Ideas prior constitute 
a denial of a radical democracy, and in this sense the teaching 
is not just words spoken about the experience are described, 
but behavior does and lived and constitutes a form of witness 
to the truth, which does not deny. 

3-respecting the autonomy of the learner: The teacher who 
does not respect the curiosity of students in aesthetic and 
linguistic expressions, and make fun of his dealings with him, 
but violates fundamental ethical principles of human 
conditions, and that the teacher should use carrot and stick 
method based on reward and punishment. 



4-take responsibility in any business requires the beginning of 
an area of freedom and the ability to choose; they are a 
prerequisite for the responsibility that entails the penalty of 
reward and punishment. 

5-completely stay away from the wrong educational methods 
Kaltdlal praise or excessive or repeated imposition and coercion 
and confiscation of independence or coercion, or other 
educational methods negative. 

6-humility, tolerance and the struggle for the rights of the 
teacher: The struggle to bring dignity to the teaching practice 
part of the teaching activity, and, like the respect that should 
be shown by the teacher to the learner's identity. 

.7-msaadh students to make good decisions, and lack of 
initiative to make decisions, especially its own behalf. 

8-accustom student especially in childhood to independence, 
and be involved in some home or school tasks, assigning the 
student some tasks independently, commissioning and raise 
the level gradually so as to strengthen the rules of that skill. 

9-Use some mental games especially at home and in the first 
years of school, so as to enhance a child's ability to analysis and 
conclusion and develop self-confidence. 

10-Conduct studies and research and to benefit from the 
thought of the Enlightenment philosophers and employ 
educational ideas 
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