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 اب: مقدمة الكت

 الطفولة مبتدأ االنطالق 

 

 "توقظه  أن بل ميكنهافحسب  اإلنسان تغري ميكنها أن ال إن الرتبية "

الطفولة رمز الرباءة يف الطبيعة وعنوان الطهارة يف اإلنسان. فيها تتألق أمجل القيم وأصفاها، 

  .نسانوترتامى معها أبهى املعاني وأنقاها. إنها سحر يف الطبيعة وإبداع اهلل يف اإل

وأدرك فالسفتها األفذاذ، أن أسرار القوة احلضارية لألمم  لقد أدركت األمم العظيمة،

وتفجري طاقاتهم وصقل مواهبهم. فالرسالة على العناية بصغارها ة كل منها تتجسد يف قدر

احلضارية اليوم لألمم والشعوب تتعّين بتوفري الشروط املوضوعية لتحقيق مناء الطفولة وإطالق 

ألن طاقات األمم اإلبداعية كامنة يف أطفاهلا بوصفهم ينبوع كل إبداع وعطاء اهبها، مو

 . ومجال

إن بناء اإلنسان هو الفعل املبدع اخلالق الذي يفوق بعظمته كل إبداع وكل ابتكار إنساني 

ممكن. ومن هذا املنطلق يرتتب على عملية البناء هذه أن تنطلق من املراحل األوىل املبكرة من 

طفولة اإلنسان. فالطفولة بدعة اهلل يف اإلنسان وآية من آيات اهلل يف الطبيعة، إنها كون خاّلق 

يضاهي القوى الكونية العليا يف مدى عظمته وروعته. وهي يف النهاية الصورة املثلى اليت يتجلى 

 فيها ثالوث القيم: قيم احلق واخلري واجلمال. 

"، تلك هي احلقيقة العلمية اليت بدأت لكها األممثروة مت وأعظماإلنسان أمثن وأغلى و"

جتلجل بقوة يف خمتلف أركان الكون منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين حتى اليوم، 



 

-12- 

يف عقول املفكرين وتسطو يف أعماق الوعي العلمي عند الباحثني تنادي وهي احلقيقة اليت 

رات ذات طابع أخالقي، بل جيسد منظومة واملبشرين بعامل أفضل. وال يرتبط هذا القول بشعا

من احلقائق العلمية امللموسة االقتصادية واالجتماعية؛ لقد أصبح االستثمار يف تربية اإلنسان 

هاجس األمم املتقدمة، وغدا هدفا يتصدر اسرتاتيجياتها التنموية وخططها النهضوية، وينطلق 

ألموال يف التنمية البشرية ال يضاهيه هذا اهلاجس من حقيقة علمية قوامها أن توظيف رؤوس ا

يف مردوده وعائداته االقتصادية واالجتماعية أي استثمار آخر يف أي حقل من حقول اإلبداع 

 واإلنتاج اإلنسانيني. 

لقد وّلدت الثورة املعلوماتية اهلائلة إميانا راسخا بأن تربية اإلنسان وتنميته هي منطلق كل 

ل املعرفة اإلنسانية. وبدأت هذه احلقيقة تضرب جذورها يف نهضة حضارية وكل تطور يف جما

والنهوض باجملتمع حضاريا جيب أعماق الوعي اإلنساني منطلقة من أن اإلصالح االجتماعي 

، ألن الثورة الرتبوية يف جمال بناء أن يبدأ بثورة إبيستيمولوجية يف ميدان الرتبية والتعليم

تمع وتثويره يف خمتلف مناحي احلياة االقتصادية اإلنسان وإعداده تشكل منطلق بناء اجمل

 واالجتماعية. 

وإذا كانت النهضة الرتبوية هي الشرط األساسي لعملية اإلصالح الرتبوي والتغيري الشامل 

يف اجملتمع، فإن النهضة الرتبوية ذاتها جيب أن تنطلق من العمق االسرتاتيجي للرتبية يف 

ال وإعدادهم منذ مرحلة الطفولة املبكرة، ألن الطفولة تشكل شرط اجملتمع املتمثل يف تربية األطف

 الضرورة والكفاية لنهضة تربوية حقيقية. 

إن أية حماولة للنهوض بالرتبية وتطويرها أو إصالحها ال تبدأ مبرحلة الطفولة هي 

اليت  . وقد ال نكون مبالغني إذا قلنا بأن اإلخفاقاتحماولة تسري حنو َقَدِر اإلخفاق والفشل

تعاقبت وتتابعت يف مشاريع النهضة الرتبوية واإلصالح الرتبوي يف الوطن العربي قد أخفقت 

ألنها انطلقت من املكان اخلطأ والعنوان اخلطأ، وألنها يف نهاية األمر مل تنطلق من الطفولة 

 بوصفها العمق االسرتاتيجي لإلصالح والتطوير يف الرتبية واجملتمع يف آن واحد. 
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آمن أغلب املفكرين، منذ عهود بعيدة، بأن الثورة الرتبوية جيب أن تبدأ يف مرحلة لقد  

الطفولة املبكرة وأن تنطلق منها، وأن مثل هذه الثورة هي نواة النهوض والتنوير الشامل يف 

الطفولة تشكل املنطقة اجليولوجية األعمق يف جمال احلياة اجملتمعية، وذلك ألن مرحلة 

نساني، ويف هذا التكوين األعمق تكمن نفائس األمم وذخائرها اإلنسانية نسيج الوجود اإل

  وطاقاتها البشرية األولية.

إن فكرة إصالح اجملتمع عرب إصالح الناشئة فيه قدمية قدم التاريخ. لقد أعلن أفالطون يف 

ا ، ومن أجل هذال ميكن إصالح مدينة بصغار أفسدهم كبارهمالقرن الرابع قبل امليالد بأن 

اإلصالح يقرتح أفالطون يف مجهوريته إخراج مجيع األطفال ممن هم دون اخلامسة إىل ظاهر 

املدينة، وتربيتهم يف معسكرات خاصة تشرف عليها الدولة تربية عقلية وتربية أخالقية 

متميزة، وذلك من أجل إصالح شؤون املدينة واخلروج بها من دائرة الفساد إىل دائرة التنوير 

 عدالة واحلرية. واحلق وال

وجتد فكرة أفالطون صداها ورجعها يف كثري من مراحل تطور اجملتمعات اإلنسانية. وشواهد 

اإلميان بأهمية تربية الصغار وإصالحهم من أجل إصالح اجملتمع تتجاوز حدود العّد واحلصر، 

 يرى فيها اليت فكرة الرتبية السلبية احلرة عند روسوولكن جتدر اإلشارة يف هذا املقام إىل 

بوضوح كبري أال إصالح يف اجملتمع إال من خالل بناء أجيال حّرة قادرة على صنع التاريخ 

 مبعايري تربوية وأخالقية جديدة. 

فاألمم الكبرية هي األمم اليت وجدت يف األطفال ينبوعا ثّرا للعطاء واستمرارية يف القدرة على 

األمم بأطفاهلا ورعايتهم هلا حتدد درجة كل أمة النهوض والبناء. ويبدو اليوم أن درجة عناية 

 من هذه األمم يف السّلم احلضاري ويف املوقع املتقدم الذي سجلته يف سلم العلم واملعرفة العلمية.

إن الشرارة األوىل اليت تنطلق منها النهضة والتنوير واحلضارة يف أية أمة من األمم تنقدح 

فال، فيتوهج الوعي اجملتمعي بأهمية مرحلة الطفولة ودورها شعلتها بداية يف عامل الطفولة واألط

وهذا فالطفولة تشكل العمق االسرتاتيجي اإلنساني للمجتمع، يف بناء احلضارة واإلنسان. 
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العمق يأخذ جتلياته يف أبعاد دميوغرافية وبيولوجية وثقافية وإنسانية بالغة التنوع والشمول. 

دأ من هذا العمق هي بداية سطحية عابرة ومؤقتة ولن وكل بداية حضارية أو نهضوية ال تب

 . تؤتي أوكلها أبدا

وليس يف التأكيد على األهمية الصارخة للعناية باألطفال وتربيتهم ما خيضع للشعارات 

الطفولة هي أهم  الرنانة أو لأليديولوجيات الرباقة أو ما ميت بصلة إىل العقائد الغراء. إن

، وليس يف هذا القول ات اإلنسانية من حيث خطورتها وأهميتهاالطبقات يف تكوين اجملتمع

مماألة أو جمانبة للصواب، بل تلك هي احلقيقة اليت تنضح مبصداقية علمية تتجاوز حدود 

الشك وتتعاىل على شطحات الوهم والظنون. فالسنوات اخلمس األوىل من حياة الفرد تأخذ أهمية 

فالطفولة تشكل الطبقة األعمق ة والتطبيقية مبطلق التأكيد. فريدة متفردة تقّرها العلوم اإلنساني

وقد حظيت حقيقة  يف حياة الفرد منفردا ويف حياة الكيان اجملتمعي حيث يتحد األفراد.

 األهمية الكربى ملرحلة الطفولة على إمجاع املفكرين والعلماء والعارفني. 

أن يؤكد مجيع الدارسني وقد أصبح اليوم، من حتصيل احلاصل ومن بديهيات القول، 

. وميكن واملفكرين بأن الطفولة والطفولة األوىل هي منطلق البناء الرتبوي وجذوتهوالباحثني 

للباحث اليوم أن يفرد نسقا يأخذ مداه طوال وعرضا من أمساء العلماء واملفكرين الذين يؤكدون 

 أهمية هذه املرحلة منذ بدء احلضارة اإلنسانية حتى اليوم. 

، وهذا الح الرتبوي جيب أن يبدأ من العمق لكي يكون إصالحا حقيقيا وجوهريافاإلص

العمق الذي جيب أن ينطلق منه هو العمق االسرتاتيجي للرتبية الذي يتمثل يف مرحلة الطفولة 

، ومن أجل أن حيقق ولكي يكون هذا اإلصالح اسرتاتيجيا جيب عليه أن يكون علميااملبكرة. 

ب أن ينطلق من بناء فهم علمي يتميز بطابع الشمول والعمق ملرحلة هذا الطابع العلمي جي

الطفولة ذاتها مبعانيها وطبيعتها وقانونياتها احلاكمة. وهذا يعين أنه ومن أجل إحداث التغيري 

أكثر  أن نفهم وندرك طبيعة العملية الرتبوية يفالشامل واملثمر يف الرتبية جيب علينا 

  اكا علميا يتميز بالرصانة واألصالة والشمول والعمق.مراحلها خطورة وأهمية إدر
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وتأسيسا على هذه احملاكمة ينهض القول بأن حتقيق الشرط األساسي للثورة الرتبوية 

اجملتمعية الشاملة جيب أن يبدأ بتكوين وعي علمي يتصف بالشمول واألصالة عند طبقة 

ن هنا تأخذ الرتبية يف مرحلة املربني بعامة وعند مربيات ومربي األطفال بشكل خاص. وم

الطفولة املبكرة أهمية مركزية وإسرتاتيجية. وبناء على ذلك ومن أجل حتقيق الشرط األساسي 

لكل إصالح أو تثوير تربوي جيب أن نبدأ بإعداد املربيات واألمهات إعدادا علميا ميكنهن من 

وي عليه هذا احلقل من معارف متثل معطيات املعرفة اإلنسانية يف جمال تربية الطفولة مبا ينط

علمية ونظريات وممارسات وجتارب. وجيب على هذا التوجه أال يقف عند حدود املربيات 

والباحثات يف جمال الطفل وشؤون الطفولة بل جيب أن نّيسر ونعزز وعيا تربويا يشمل خمتلف 

ن اجملتمعات املربيني واملربيات يف اجملتمع على امتداد الساحة الوطنية يف أي جمتمع م

املعنية. فاملعرفة العلمية بطبيعة األطفال وأهمية مرحلتهم واستيعاب التجارب العلمية واخلربات 

والنظريات يشكل اخلطوة األولي يف أي إصالح تربوي جوهري يسعى إىل إصالح اجملتمع 

 وحتقيق نهضته. 

ستكشاف املعامل فعامل الطفولة عامل مل يكتشف بعد، ومل يتحقق الطموح اإلنساني يف ا

النهائية هلذا العامل، وأن اإلنسانية حتتاج إىل عقود ورمبا قرون من الزمن للكشف عن ماهية 

فالطفل ميتلك على قوى داخلية هائلة وخفّية هذه الطفولة بأعماقها اإلنسانية والسيكولوجية. 

رض نفسه . والسؤال اجلوهري الذي يفجنهل حدودها وأبعادها وآفاقها منذ حلظة والدته

كما جيب إذا كانوا جيهلون بقوة الضرورة هنا هو: هل ميكن للمربني أداء دورهم الرتبوي 

بأننا على األغلب ما زلنا جنهل وهنا جيب علينا أن نعرتف ماهية الطفولة وطبيعة األطفال؟ 

هم لوا بالنسبة لنا كائنات جمهولة فيما يتعلق ببنيتهم وطاقاتمازاطبيعة الطفولة، وأطفالنا 

وحنن ال نستطيع أن نقدم شيئا مهما لألطفال إذا مل نستطع أن نكتشف فيهم هذه ، الكامنة

 . القوى الداخلية لديهم وننميها
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لقد بدأ االعرتاف اليوم بأن األطفال ميتلكون قدرات خفية هائلة، وجيسدون قدرة نامية 

م ما مينع األطفال الصغار جيب أن حتظى بالعناية، وأن ختضع ملبدأ االستثمار. وال يوجد اليو

 من أن يكونوا جتريبيني مندفعني ومتحمسني أو مكتشفني ورواد يف جمال العلم واملعرفة. 

ومن هذا املنطلق بدأ وعي تربوي جديد ورؤية حداثية جديدة تتكون وتأخذ أبعادها حول 

بداية، ولو إنه مبدع منذ البنية الطفل واجتاهات منائه، فالطفل ليس كائنا متلقيا وحسب، 

تعبريات  -على بساطتها–تفحصنا تصوراته للعامل وتعبرياته االنفعالية لوجدناها 

لكي تفصح  -وهذه األصالة الفطرية هي مفتاح النمو السوي لألطفال وهيوتصورات مبدعة، 

تقتضي منا معاونة الطفل على االقرتاب التلقائي من العامل  –عن ذاتها إفصاحا كامال 

وهي عالقة تربط الطفل بالعامل دون أن متحو ، ياةقة يميمة مع البشر واحلوالدخول يف عال

هويته الثقافية أو تشوهها، وهذه هي مسؤولية الكبار حنو الطفل آباًء كانوا أو معلمني. وإذا 

غري وعي أداة لتخريب غابت هذه احلقيقة عن املربني فإنهم سيكونون على وعي منهم أو من 

 ل وذلك عرب أفانني غامضة. النمو السوي يف الطف

إن اخلطر األكرب يف حياتنا اجملتمعية يتمثل يف جهل املربيني باألصول العلمية لرتبية 

قوم على أسس علمية تاألطفال. ويكمن هذا اخلطر يف قانون تربوي قوامه أن الرتبية اليت ال 

نون الرتبوي فإن أية تربية تؤدي إىل تدمري األطفال نفسيا وعقليا واجتماعيا. وبناء على هذا القا

نقدمها للطفل تلحق به األذى وتدمره إذا مل تكن تربية علمية مستوفية لشروط الوعي العلمي، 

وهذا يعين أن الرتبية يف مرحلة الطفولة جيب أن تقوم على وعي علمي رصني ومتكامل وأصيل 

 مبختلف معطيات الطفولة وتربية األطفال. 

عقل مباشرة: هل الرتبية اليت نعتمدها اليوم يف تربية أطفالنا تربية والسؤال الذي يقفز إىل ال

علمية تأخذ بأسباب العلم احلديث ومعطياته؟ واجلواب سرعان ما يومض بسؤال جديد: هل 

ميتلك مربونا الوعي العلمي الرصني بأحدث وسائل الرتبية ونظرياتها يف مستوى تربية األطفال؟ 

 وم االستنتاجان التاليان:وبناء على هذين السؤالني يق
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تربية بنائية منائية حّقة مرهونة مبستوى وعي املربني بقضايا الطفولة  إن تربية األطفال -

 وأصول الرتبية ونظرياتها وقانونياتها وأصوهلا السيكولوجية واالجتماعية.

إىل  املتكامل بطبيعة الرتبية وأصوهلا يف مستوى الطفولة يؤدي إن غياب مثل هذا الوعي -

، الرتبية هنا تهدم وال تبين، تفقر وال تغين، تأخذ وال تعطينتائج عكسية، أي أن 

 وباختصار الرتبية اجلاهلة تتحول إىل عامل هدم وختلف وانهيار وتراجع إنساني وأخالقي. 

: إىل أي حّد ينتشر الوعي الرتبوي العلمي املتكامل والسؤال الذي يرمي بنفسه هنا هو

ربني آباء وأمهات ومعلمني يف عاملنا العربي؟ واجلواب هو افرتاض قوامه أن واحلديث بني امل

وتقليدية مغرقة يف القدم، وأنها ، زالت تربية تقليديةاالرتبية العربية يف جمال الطفولة املبكرة م

مل تتحول إىل تربية تأخذ مبعاني الرتبية احلديثة اليت تعتمد أفضل السبل العلمية يف تنمية 

ل ويف حتقيق ازدهارهم. ويرتتب على ذلك أن الرتبية السائدة هي تربية تعتمد مبدأ اهلدم األطفا

 ال البناء ومبدأ اإلفقار ال االغناء. 

وتأسيسا على ما سبق ميكن القول بأنه يتوجب علينا، يف مطلع هذا القرن احلادي 

يريا يهدف إىل بناء والعشرين، مفكرين وسياسيني وعلماء وكتاب ودارسني أن منارس دورا تنو

وعي تربوي أصيل ومتقدم يف عامل الطفولة واألطفال. وبناء هذا الوعي جيب أن ينطلق من 

 اعتبارين أساسيني هما: 

حيث يتوجب علينا أن نؤكد من جديد بأن  اعتبارات ذاتية يف الطفولة عينها: -أوال 

جمال الرتبية والتعليم، يف  غاية الغايات ونهاية كل طموح إنسانيالطفولة جيب أن تكون 

أخالقية وإنسانية ووجدانية تتجاوز حدود كل وصف دينية ووهذا التوجه ينبع من اعتبارات 

 وتصنيف. 

: فالطفولة تشكل نقطة انطالق كل حماولة اعتبارات حضارية وإنسانية ونهضوية –ثانيا 

تمع واحلياة، نهضوية أو حضارية، ألنها كما أسلفنا، تشكل العمق االسرتاتيجي يف اجمل

 ااولة للنهضة باجملتمع ال تأخذ هذوالطبقة األعمق يف التكوين اإلنساني، ولذلك فإن أي حم
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التوجه بعني االعتبار ستمنى باإلخفاق والفشل، وبالتالي فإن أي حماولة أخرى تنطلق بعيدا 

ون أكرب درجة اإلخفاق تكعن هذه املرحلة لن حتظى بأي جناح ممكن أو حمتمل وبالتالي فإن 

 كلما كانت املسافة الفاصلة بني مرحلة الطفولة ونقطة االنطالق أبعد. 

وهنا ويف هذا السياق يتوجب أن نّذكر بأن الرتبية العلمية احلديثة يف مستوى الطفولة  

وأن اإلصالح الرتبوي يشكل العمق تشكل الشرط الالزب يف كل إصالح تربوي ممكن وحمتمل، 

، ومن هذا املنطلق جيب أن نقول بأن الرهان الجتماعي برمتهاالسرتاتيجي لإلصالح ا

احلضاري لوجودنا وحياتنا اجملتمعية يتمثل يف مدى قدرتنا على إجياد حتوالت عميقة 

وبنيوية يف أساليب تربية األطفال والعناية بهم وتنشئتهم وفقا ألحدث معطيات املعرفة العلمية 

ء الوعي الرتبوي، بأهمية مرحلة الطفولة وبأهمية العلم والنفسية. ويبقى أن نقول أيضا بأن بنا

احلديث والطرائق الرتبوية يف تربية األطفال، جيب أن يتجاوز حدود التخصص العلمي، وهذا 

عنه جيب أن يكون وعيا شامال يتغلغل يف خمتلف شرائح يعين أن الوعي الذي نتحدث 

وإذا ما بقي هذا الوعي .  وسياسينياملربني يف اجملتمع من آباء وأمهات ومربيات وعاملني

سجني فئة متخصصة أي إذا مل يستطع أن ينفلت من عقال التخصص ودوائره الضيقة فإننا لن 

حنقق ما تصبو إليه النفوس الطيبة من أمل يف أصالح اإلنسان واجملتمع. إن  نستطيع أبدا أن

 بإصالح الطفولة وهذا يعين إصالح اجملتمع ال يكون إال بإصالح اإلنسان وإصالح اإلنسان إال

أن الطفولة تشكل املبتدأ واخلرب يف كل عملية تربوية تسعى إىل حتقيق اإلصالح يف الرتبية 

 واجملتمع واإلنسان. 

تعاني من هيمنة أسطورية ملفاهيم وبقي أن نقول بأن الرتبية اليت تسود يف جمتمعاتنا 

، رتبويةالهام األوتغلب عليها ، وأصبحت وتصورات تقليدية َصدَّأها الزمان وخددتها األيام

وعلينا أن وأنه جيب علينا اليوم أن حنقق ثورة يف املفاهيم اليت تتصل بالطفولة وتربية األطفال 

نقتلع كل األعشاب الضارة وخضراء الدمن اليت نبتت يف تربة الرتبية اليت ننهجها حاليا 

تدمر وتؤذي وتقتل ية الصحيحة فإنها وألنها تربية ابتعدت عن املنهج. يف تربية األطفال



 

-19- 

وتضعف وذلك بدال من أن تبين وتصلح وحتيي وتقوي، ألنه يف الرتبية احلديثة حكمة تقول: 

ومعيار البناء الصحيح وفقا للرتبية احلديثة هو  كل ما ال حييي مييت وكل ما ال يبين يهدم.

اهاتها ونظرياتها وأسسها الوعي والوعي العلمي بأصول الرتبية احلديثة ومفاهيمها واجت

 السيكولوجية.

يف هذا الكتاب الذي نقدمه لطالبنا وقرائنا ترتسم أهداف تربوية وغايات حضارية، إنه 

حماولة جتّد يف رفع مستوى الوعي عند طالبنا األكارم بأهمية الرتبية احلديثة ودورها يف بناء 

والقصور يف الرتبية التقليدية  اإلنسان، وهي حماولة تريد أن تومض كشفا عن جوانب الضعف

اليت ال تأخذ بأسباب العلم احلديث ومقومات علم النفس والنظريات الرتبوية املتعاقبة عرب 

أطراف الزمان واملكان. إننا نسعى عرب هذا الكتاب إىل تكوين وعي تربوي نشط وناشط وأصيل 

بهم. ومن أجل هذه الغاية بأهم معطيات املعرفة العلمية يف جمال تربية األطفال والعناية 

وقانونيات منائه جسديا ونفسيا  تكاثف اجلهد لتقديم صورة عن خصوصية منو الطفل

واجتماعيا وعقليا. فبدأنا من حيث جيب أن يبدأ املربي يف تكوين فهم شامل ينطلق من مرحلة 

يقة نقدية اجلنني إىل نهاية مرحلة الطفولة املبكرة. ومن أجل بناء هذا الوعي استعرضنا بطر

نسقا من النظريات الرتبوية اليت أبدعها رواد الرتبية يف جمال الطفولة بدءا من الرتبية النبوية 

واإلسالمية وصوال إىل أحدث النظريات الرتبوية يف جمال الرتبية العقلية عند بياجيه، وبني 

لسفة العربية عن ة يف الرتبية بدءا من معطيات الفيهذين الطرفني مّت استعراض النزعة الطبيع

ابن طفيل األندلسي يف كتابه حي بن يقظان، ومرورا جبان جاك روسو وبستالوتزي وفروبل 

وإننا نعتقد بأن ما نقدمه يف منت هذا ومونتسوري ووصوال إىل فرويد يف جمال التحليل النفسي. 

التحليل  الكتاب ليس رهينا باملوضوعات املطروحة بقدر األهمية اليت أعطيناها إىل منهجية

 والنظر، وإننا نأمل لنشاطنا العلمي هذا أن يأخذ بأيدي طالبنا إىل ذروة وعيهم الرتبوي

من اإلميان بأهمية الطفولة وأهمية الرتبية يف هذه املرحلة على دروب البناء احلضاري انطالقا 
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يف  بأن الرتبية العلمية يف مرحلة الطفولة هي وهي وحدها منطلق النهوض احلضاري الشامل

  اجملتمع.

 واهلل ولي التوفيق.
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 ألول الفصل ا
  

 اهر النمو االنفعايل عند اجلننيمظ
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 الفصل األول 

 مظاهر النمو االنفعايل عند اجلنني: 
 مكاشفة يف اجلدل السيكولوجي بني األم احلامل واجلنني.

 

إنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج نبتليه " 
فجعلناه مسيعا بصريا إنا هديناه السبيل إما شاكرا 

 صدق اهلل العظيم "اوإما كفور
 

 مقدمة: 

يرتهن أي فهم للطفولة ومنوها باملعرفة العلمية ألطوار منو اجلنني اإلنساني فيزيائيا 

وتشكل هذه املعرفة العلمية منطلق كل معرفة حّقة وعماد كل رؤية تربوية صادقة.  وانفعاليا.

ة يف العلوم الرتبوية ويف فهذه املرحلة من نشأة اإلنسان وتطوره تكتسب أهمية متزايدة اخلطور

علم النفس الرتبوي على وجه التحديد. لقد كان سائدا ولفرتات تارخيية مديدة أن الرتبية تبدأ 

منذ مرحلة الوالدة، أي منذ اللحظة اليت يرى فيها اجلنني ضياء الوجود، ولكن هذه احلقيقة 

إلنساني املتعلق باحلياة أصبحت من خملفات املعرفة اإلنسانية إن مل تكن من أصداء الوهم ا

وتصورات علمية نشطة تؤكد لنا بأن عمر اإلنسان يف حلظة والرتبية. فاليوم تنهض أفكار 

الوالدة يكون تسعة أشهر وأن األشهر التسعة اليت يقضيها اإلنسان يف رحم األم تضج 

ريوراتها . وتؤثر هذه املرحلة بصباحلياة والصريورات اإلنسانية الفيزيولوجية واالنفعالية

الوجودية بصورة واضحة وكبرية يف تشكل جسد اإلنسان وعقله ويف تكوين انفعاالته. وملا كانت 
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هذه الصريورات الرتبوية ممكنة التحديد فإن التحكم فيها ميّكن املربني من السيطرة على كثري 

 من العوامل اليت تؤثر يف حياة الكائن اإلنساني عرب مرحلة التشكل اجلنيين. 

وتبني الدراسات اجلارية يف هذا امليدان أن الرتبية ممكنة يف هذه املرحلة عن طريق  هذا

التحكم بالظروف اليت حتكم حياة اجلنني والسيما ما يتعلق منها بأوجه نشاط األم احلامل 

جسديا ونفسيا وعقليا. ويقينا أن اخلطوة األوىل يف كل تربية تنطلق من فهم عميق ملختلف 

واليات والصريورات والتفاعالت اليت تطرأ على البنية النفسية واجلسدية للكائن العمليات واأل

 اإلنساني احلي يف خمتلف مراحل حياته بدءا من املرحلة اجلنينية حتى مرحلة الرشد والنضج. 

، ومن أجل أن نربي جيب علينا أن نعرف الفعل الرتبوي أساسفاملعرفة العلمية تشكل 

وأن ننطلق منها، ألن هذه املعرفة متكن لإلنسان من التحكم بالعملية  األسس العلمية للرتبية

الرتبوية وتوجيهها حنو أفضل اإلمكانيات احملتملة حلياة الكائن ومنوه. وعلى هذا األساس 

ميكن القول بأن تربية اإلنسان، يف مرحلة تكونه اجلنيين، أصبحت إمكانية متاحة، وذلك 

ائل يف ميدان علم األجنة، الذي يكتشف اليوم آفاقا جديدة يف استنادا إىل التقدم العلمي اهل

ميدان النمو اإلنساني، ويكشف عن حقائق مذهلة تتصل حبياة اجلنني االنفعالية والنفسية. 

فاجلنني ليس كيانا أصما من  وبدأت أوهام املاضي مع هذا التقدم العلمي تتساقط وتتبدد،

كيان يفيض باملشاعر واألحاسيس، إنه عامل حقيقي يتدفق  الناحية االنفعالية والوجدانية بل هو

بالتفاعالت الوجدانية اليت تعرتيه وهو يف املراحل األوىل لتكونه اجلنيين. ومن هنا يتوجب 

علينا أن نبحث يف خمتلف مظاهر منو اجلنني وتطور املراحل اليت مير بها،وأن نأخذ علما 

تكوين معرفة تتصف بالعمق والشمول حول تكوين  بأطوار النمو النفسي واالنفعالي يف سبيل

 اجلنني وذلك من أجل اختاذ املواقف الرتبوية اليت تساند هذا النمو وتعزز اجتاهاته. 

 بني احلامل واجلنني: 
يشكل رحم األم البيئة النفسية والفيزيائية لنمو اجلنني وتطوره. وتشكل العالقات الوجودية 

، ويرتك وث تفاعل جدلي يثمر يف حتديد مسات ومالمح اجلننيواجلنني ثالبني الرحم واألم 
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بصماته على تكوينه اخللقي واالنفعالي يف مراحل الحقة بعد الوالدة. ومن هنا يتوجب علينا أن 

ندرس هذه العالقة بوصفها منطلقا معرفيا إلدراك عامل اجلنني ومؤثراته املختلفة اليت تبدأ 

 امل. بتقاسيم احلياة النفسية لألم احل

فاحلمل جتربة بيولوجية نفسية واجتماعية تتميز بدرجة عالية من األهمية واخلطورة يف 

حياة املرأة احلامل. وهي جتربة تتأرجح بني ثنائيات نفسية متعددة ومتناقضة يف آن واحد. 

وتتجسد هذه الثنائيات يف جدل العالقة بني اخلوف من هذه التجربة واإلقدام على معايشتها، 

تتجلى يف ثنائية السعادة واألمل، ويف ثنائية اخلوف من املوت والرغبة يف إجناب احلياة.  كما

بالنسبة للمرأة احلامل مصدر سعادة وأمل وخوف وإقدام وإحجام وحب ويشكل احلمل 

فهي تذوب ، وهو فوق ذلك كله رمز من رموز التضحية الذي يكرس إلجناب احلياة. وكراهية

 وتكرس استمرار النوع اإلنساني. ولكنها تنجب احلياة وجتدد األمل وتذوي يف جتربتها هذه

أن تضاهي الدوامات النفسية ها ال ميكناليت تعرتي األم احلامل فيزيولوجية التغريات الإن  

فاحلمل يف ابسط صورة ومعانيه يشكل والعاطفية اليت جتتاح كيانها النفسي واالنفعالي. 

والتوترات واملخاوف النفسية والتشنجات العصبية  عواطفمصدرا حيويا متدفقا لسيل من ال

وإذا كانت املرأة يف مرحلة احلمل هي أحوج ما تكون إىل الرعاية واحلنان عند املرأة احلامل. 

واحلب واملساندة يف تكليل جتربتها بالنجاح، فإن اجلنني الذي ينمو يف أحشائها ألشد حاجة 

على املستويني النفسي والبيولوجي؛ ويتجلى ذلك بوضوح منها إىل مثل هذه الرعاية واحلماية 

حني ندرك أن صعوبات احلمل وآالمه ما هي إال صعوبات عارضة ومرحلية بالنسبة لالم 

احلامل، ولكن هذه الصعوبات قد ترتك بصماتها وآثارها السلبية على مستقبل اجلنني يف 

األشهر التسعة حلياة ثر، ألن "مرحلة الحقة من حياته أي بعد والدته بسنوات تقل أو تك

كما  اإلنسان يف رحم األم تفوق من حيث أهميتها وخطورتها حياة الكائن اإلنساني برمتها

 . Samuel-Coleridgeيقول سامويل كولريدج 
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لقد شكلت العالقة بني األم واجلنني الشغل الشاغل للمفكرين والعلماء، وبدأت اجلهود 

طبيعة هذه العالقة وحتديد أهميتها يف خمتلف مستويات العلمية تنهض وتتواتر لتفسري 

وجوانب حياة األم احلامل واجلنني. وغين عن البيان أن هذه اجلهود متركزت حول تأثري 

 مرحلة احلمل وأهميتها يف املستوى البيولوجي كما يف املستوى النفسي. 

يد القدمية اليت حتدد بينت األحباث اجلارية يف هذا اجملال األهمية الكبرية للتقالوقد 

طبيعة العالقة اليت جيب أن تقوم بني األم واجلنني، وطبيعة الرعاية الصحية والنفسية اليت 

جيب أن تراعى أثناء فرتة احلمل عند األمهات. ومع أن هذه التقاليد العفوية مل تنشأ وتتكون 

درجة عالية من على أساس علمي حمدد وممنهج، فإن أحكام ومعايري هذه التقاليد أثبتت 

األهمية واجلدارة واملصداقية اليت تضاهي أهمية املعطيات العلمية احلقيقية يف هذا اجملال. 

وهنا جتدر اإلشارة إىل أهمية الطقوس ومصداقية العادات اليت أكدتها حكيمات النساء يف 

مل يكّن ( اتاأليام اخلوالي. لقد بينت الدراسات يف هذا اجملال أن حكيمات النساء) الداي

لقد بينت  ساذجات يف أحكامهن وتصوراتهن بالقياس إىل معطيات العلوم السلوكية.

املالحظات العلمية يف هذا امليدان أن هذه التقاليد حافظت على وجودها وذلك ملا تنطوي عليه 

احلصار على دائرة بقيت صامدة على الرغم من التطور العلمي الذي يّضيق وقد  ،أصالة وأهمية

رات غري العلمية والالعقالنية. لقد أسهم تطور احلياة العلمية للمجاالت الطبية يف احلد التصو

من املخاطر الفيزيائية اليت تعرتض األم احلامل واجلنني إىل احلدود الدنيا، ومع ذلك كله 

جيب اإلقرار حبقيقة هامة قوامها وجود نقص كبري يف مستوى الوعي النفسي وأهمية هذا 

 . فري املساندة النفسية لألم احلاملالوعي يف تو

  :النمو الفيزيائي للجنني
يف البحث عن أصل الوجود اإلنساني مضى اإلنسان عرب تارخيه الطويل يتساءل عن مصدر 

أهمية رمبا يف تاريخ الفكر اإلنساني كثر احلياة والبعث واخللق. ومتثل هذه املسألة القضية األ

عرب تارخيه الطويل حياول أن يكشف ألغاز هذه املسألة وما انفك اإلنسان على اإلطالق. 
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لقد أطلق اإلنسان خلياله العنان يف رسم أساطري اخللق والنشأة والتكوين، وها  ويهتك أسرارها.

هو تراث اإلنسانية يفيض مجاال بأساطري اخللق وخرافات التكوين. وعندما تقدمت أدوات 

اع أن يهتك جانبا من أسرار اخللق والتكوين اإلنسان يف الكشف والبحث واالستطالع استط

منتهيا إىل توليد علم جديد هو علم األجنة الذي يكشف عن إبداع اهلل سبحانه وتعاىل يف خلق 

اإلنسان ويف تكوينه. ومل تعد اليوم قضية انبناء اإلنسان وتشكله األولي سرا خافيا على أحد بل 

داني كما يعرفها الكبري والصغري على حّد أصبحت حقيقة علمية شائعة يعرفها القاصي وال

 . (1)سواء

لقد شكلت حياة األجنة ومراحل تطورها يف رحم األم واحدا من القضايا املعرفية الوجودية  

اليت ترتامى يف عهود تارخيية قدمية. وهي القضية الوجودية األوىل اليت استحوذت على عقل 

لى العارفني أن قضية األجنة كانت موضوع اإلنسان وشغلت قلبه وروحه أيضا. وال خيفى ع

سجال قديم بني العلماء واملفكرين يف خمتلف احلضارات القدمية والسيما يف احلضارتني 

 اإلغريقية والفرعونية القدمية.

وقد مّر علم األجنة بأطوار خمتلفة تبدأ باملرحلة الوصفية أقدم هذه املراحل وأهمها، وتعود 

العهد اإلغريقي القديم، ومازالت أطياف هذه املرحلة قائمة حتى  هذه املرحلة تارخييا إىل

اليوم، وهي تعتمد على وصف ظاهرة تطور اجلنني عرب املالحظات اليت ميكن تدوينها. وقد 

ُوجدت بعض السجالت املدونة للسالالت الفرعونية الرابعة واخلامسة والسادسة يف مصر 

نني واعتقادا فرعونيا بأن للمشيمة خواص سحرية القدمية اليت تتضمن وصفا ملراحل منو اجل

. ومل تسفر اجلهود احلضارية القدمية عن كشوف علمية يف هذا السياق وبقيت هذه خفية

 القضية قضية األجنة منغلقة يف دائرة التصنيفات اخلرافية حتى القرن التاسع عشر. 

                                                 
ل 1968انظررررؤا  ررررياا ايد،ررررس اينرررر لل او:ررررا ايولنرررر ل يخوخرررراا ارررر  ايرلايررررل ة، اي رررر  ا لل اا  ايل ررررؤ اي ررررؤ ل اي رررر  ؤ ل  1-

 .114-102صص
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يوجد جمهريا يف نطفة الرجل  لقد أبدع القدماء مفهوم اإلنسان القزم أو اجلنني الكامل الذي

أو يف بويضة املرأة. واعتقد هؤالء األقدمون أن اإلنسان كائن خمتزل يف النطفة املنوية أو يف 

البيضة األنثوية، وعلى هذا األساس رسم العلماء هلذا الكائن اإلنساني املختزل صورة 

الرحم ليصل إىل احلجم  أنه يوجد كامال يف النطفة املنوية، غري أنه ينمو ويكرب يف وختيلوا

 الطبيعي املقدر له.

اكتشاف اجملهر( متكن "فان لوفني )يف بداية القرن الثامن عشر مع بداية العصر اجملهري

. إال أن اخرتاع 1677من اكتشاف احليوان املنوي جمهريا عام  Leeuwen Hoekهوك" 

لصراع القائم بني عقيدة اجملهر مل يكن كافيًا لبيان تفاصيل تكوين احليوان املنوي وحل ا

اإلنسان الكامل يف النطفة وبني اإلنسان الكامل يف البويضة: كان فريق من القدماء يعتقد بأن 

، بينما كان فريق آخر يكون خملوقًا خلقًا تامًا أصما يف احليوان املنوي يف صورة قزماإلنسان 

ل بني الفريقني إال حوالي عام يرى أن اإلنسان ُيخَلٌق خْلقًا تامًا يف بيضة. ومل ينته اجلد

أهمية كل من احليوان املنوي  Spallanzaniعندما أثبت اإليطالي "سباالنزاني"  1775

الذكري والبويضة يف عملية تكوين اجلنني، حيث يبّين أن احليوان املنوي يتالقح مع البويضة 

-Vanكن "فان بندن" مت 1783األنثوية ويتكامالن يف تشكيل النواة األوىل للجنني. ويف عام 

Beneden  وقد من إثبات هذا التصور العلمي اخلاص باللقاح بني البويضة واحليوين املنوي؛

وقد  شكل هذا االكتشاف نهاية مؤكدة للمعتقدات السابقة اليت تقول بفكرة اجلنني القزم.

عينات من تطورت االكتشافات العلمية يف هذا اجملال منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى األرب

القرن العشرين، وهنا ميكن اإلشارة إىل أحباث العامل "فون باير" يف جمال علم األجنة حيث 

ينتقل من مرحلة التجارب واملشاهدات إىل مرحلة صياغة املفاهيم اجلنينية بوضوح كبري. وقد 

" طريقة وبدأ "أوتو واربوغ" دراساته عن اآلليات الكيميائية للتخلق، ودرس "فرانك راتزي ليلي

إخصاب احليوان املنوي للبويضة، كما درس "هانس سبيما" آليات التفاعل النسيجي كالذي 

حيدث خالل التطور اجلنيين، ودرس "يوهانس هولتفرتر" العمليات احليوية اليت ُتظِهر بعض 

 الرتابط بني خاليا األنسجة فيما بينها أو بينها وبني خاليا األنسجة األخرى. 
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بني عامي  Boveriاالكتشافات يف ميدان علم األجنة اكتشاف "بوفري" هذه أكثر  ومن

الذي يبني فيه بأن النطفة امللقحة حتتوي على عدد كبري من  1909و  1888

الكروموسومات املسؤولة عن اخلصائص الوراثية للكائن اإلنساني. والحقا استطاع "مورجان" 

Morgan  ومومسات يف التكوين الوراثي أن يكتشف دور اجلينات يف والكر 1912عام

لإلنسان. وهذا كله يعين أن املعرفة العلمية بطبيعة املكونات الوراثية والبيولوجية لإلنسان 

كانت جمهولة حتى نهاية القرن الثامن عشر الذي يشكل نقطة البداية يف تطور املعرفة 

عرفة كما نعرف للثورة البيولوجية حول املكونات األولية اجلينية لإلنسان، وقد مهدت هذه امل

يف العقود  DNAاألكرب يف جمال الكشف عن تكوين اخلريطة اجلينية للتكوين الوراثي لإلنسان 

 . (2)األخرية من القرن العشرين

كروموسوم)صبغي(، منها  23وقد بني علم الوراثة إن النطفة الذكرية حتتوي على 

البويضة فالكروموسوم اجلنسي فيها  ( أماX( أو)Yكروموسوم واحد لتحديد اجلنس وقد يكون)

ستكون  Zygote( فالبويضة امللقحة X( مع البويضة)Y(، فإن التحمت نطفة)Xهو دائمًا)

(، XX( فاجلنني القادم سيكون أنثى)X( مع البويضة)X(، أما إذا التحمت نطفة)XYذكرًا)

لى تكون ساعات ع 5فالذي سيحدد اجلنس إذًا هو النطفة وليس البويضة. وبعد حوالي 

كروموسوم تتحدد الصفات  46البويضة امللقحة وهي اخللية اإلنسانية األولية احلاوية على 

الوراثية الرئيسة السائدة يف الكائن اجلديد. ويطلق على هذه العملية مرحلة الربجمة اجلنينية، 

هاية إىل بعد ذلك تنقسم البويضة امللقحة انقسامات سريعة وفقا ملتواليات هندسة تؤدي يف الن

تشكل األعضاء وتكوين اجلسم عند اجلنني على مدى األشهر التسعة اليت يقضيها يف رحم 

 . (3)األم

                                                 
2- I. Cohen, J. Poirier & J. Baudet, Embryologie humaine, Maloine, 2e éd. 1981. 

ف كرررررررف ايجلرررررررةاال ااورررررررل  ن رررررررم  ا ننررررررر ي عرررررررل اي خررررررر   اي رررررررؤ يل اا ررررررر  ايرررررررر  ا :ررررررر اس  خررررررر  ا ن نررررررر  شرررررررؤ  3- 
http://www.islamicmedicine.org  . 

http://www.islamicmedicine.org/
http://www.islamicmedicine.org/
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وبعد عملية تلقيح البويضة األنثوية تتشكل النواة األوىل للجنني الذي ينمو عرب مراحل 

يح بني حمددة تتميز بدرجة خيالية من الدقة واإلعجاز. ففي اللحظة األوىل وقبل عملية التلق

إىل  500البويضة واحليوين املنوي جيتاز جيش من احليوانات املنوية الذكرية قوامه من 

مليون ذرة منوية مسافة هائلة من العقبات يف الرحم حيث تصل عدة آالف منها إىل  700

ويكون احلظ للذرة املنوية ولكن ذرة واحدة من هذا اجليش ستقوم بعملية التلقيح، البويضة، 

اليت تصل إىل البويضة، وعندما تصل هذه الذرة وتدخل يف جسم البويضة تفرز البويضة األوىل 

بسرعة متناهية مادة ذكية تؤدي إىل تصلب غشاء هذه البويضة حبيث ميتنع على أية ذرة 

أخرى إمكان الدخول واالخرتاق وهذا يعين أن البويضة تكتفي بذرة واحدة من أجل التلقيح. 

الكروموسومات( الستة )النواتان الذكرية واألنثوية وتتدامج الصبغيات وبعد التلقيح تتدامج

 . (4)واألربعون، ومن هذا االندماج تتولد بيضة نواة لكائن جيدد دورة احلياة اإلنسانية

ويف األسبوع األول تنغرس البويضة يف غشاء الرحم املخاطي وتبدأ سريورة االنقسام اخللوي 

ة، حيث تنقسم البويضة إىل خليتان ثم إىل أربع خاليا ثم إىل مثانية وفقا ملتوالية هندسية معروف

وهكذا دواليك، وحتت ضغط هذا أربعة وستون ثم إىل ستة عشر ثم إىل اثنيت وثالثني خلية، ثم 

شكل مثرة التوت الصغرية يف اليوم الرابع، ومن هنا  البويضةالتوالد واالنقسام النووي تأخذ 

ما يوازي التسمية اإلسالمية "العلقة". وتتجمع اخلاليا املتكاثرة يف جاء امسها التويتة وهو 

 فصائل، ويشكل بعضها احلبة أو الربعم الذي يصبح املضغة وتشكل أخرى املشيمة. 

ويف األسبوع الثاني تشكل اخلاليا ثالث وريقات: تولد األوىل)األديم الظاهر( اجلهاز 

ديم املتوسط( اهليكل العظمي، والقلب والعضالت، العصيب، والشعر واجللد، وتولد الثانية)األ

واجلهاز البولي والتناسلي، وتولد الثالثة)األديم الباطن( الرئتني واجلهاز اهلضمي. ويف األسبوع 

خلية  250000الثالث تتجمع اخلاليا لتشكيل الرأس والدماغ تتكاثر خاليا الدماغ مبعدل 

نني بسرعة فائقة فيصل طوله يف نهاية الشهر إىل سدس ويف األسبوع الرابع ينمو اجليف الدقيقة. 

                                                 
4-A. Dollander & R. Fenart, Embryologie générale comparée et humaine, Flammarion, 

4e éd. 1979. 
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بوصة. ويف هذا األسبوع الرابع تكون مجيع األعضاء مثل القلب والكبد واجلهاز اهلضمي واملخ 

والرئتني قد أخذت تشكل فعاًل فيبدأ القلب يف اخلفقان وإن كان ال ميكن مساع دقاته إال بعد 

 ذلك بعدة أسابيع. 

بدأ العمود الفقري يف التكون، ويكوُّن الرأس أسرع منًوا من اجلسم : ييف الشهر الثاني

بكثري. ويف األسبوع الثاني يبلغ طول اجلنني نصف بوصة، وتكون نتوءات األطراف قد حتولت 

إىل يدين ورجلني ذات أصابع ملتصقة، وينمو للجنني ذيل كامل التكوين ويكون بطنه منتفًخا 

 لية. ويف األسبوع الثالث، يتحدد شكل وجه اجلنني على حنونتيجة سرعة منو األحشاء الداخ

 وضوًحا وتتكون األذنان واألجفان، كما تتخذ األعضاء الداخلية وضعها الثابت. أكثر 

السائل الذي يسبح فيه اجلنني. ويف هذا  يتكّونتتشكل املشيمة، و ويف بداية الشهر الثالث

ذيل تدرجييا مع استطالة. ويف نهاية الشهر الشهر تنفصل أصابع بعضها عن بعض، وخيتفي ال

 جراًما.  14يصل طول اجلنني إىل بوصتني ونصف البوصة ويزن حوالي 

تنمو أصابع اليدين والرجلني وتبدأ األظافر بالظهور، ويكون ظهر اجلنني  ويف الشهر الرابع

يف اجلزء العميق منحنًيا على شكل القوس. ويبدأ شعر الرأس بالنمو. وتتكون األسنان الداخلية 

ويف الشهر جراًما.  120من لثة اجلنني، وتتشكل األعضاء التناسلية. ويصل وزنه إىل 

وضوًحا. أكثر  يستطيع الطبيب أن يسمع دقات قلب اجلنني بالسماعة، وتبدو حركاته اخلامس

 جراًما.  227سنتمرتا ويزن حوالي  25أما طوله فيبلغ حوالي 

حركات اجلنني واضحة وعنيفة أحيانا. ويأخذ الوبر الناعم فتصبح أما يف الشهر السادس 

 680سنتيمرًتا ويزن حوالي  30طريقه إىل النمو على جلد اجلنني. أما طوله فيبلغ حوالي 

تتفتح عينا اجلنني ويزيد وزنه على كيلو واحد بقدر قليل، ويبلغ  ويف الشهر السابع:جراًما. 

: تزداد حركة اجلنني حبيث ميكن رؤية تأثريها لثامنويف الشهر اسنتيمرًتا.  38طوله حوالي 

سنتيمرًتا تقريًبا، ويتخذ الوضع النهائي  42كيلو وطوله إىل  2يف اخلارج، ويزداد وزنه إىل 

يزول الزغب الدقيق الذي يغطي جلد اجلنني وخيتفي  ويف الشهر التاسعالذي سيولد به. 
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ن املادة الدهنية. ويكون وزن الطفل الذي أمت ويأخذ لون اجللد صورته الطبيعية وتكسوه طبقة م

 . (5)بوصة يف املتوسط 20مدة كاملة سبعة أرطال ونصًفا يف املتوسط ويبلغ طوله 

 االنفعايل للجنني: النمو 

يعتقد كثري من الناس أن اجلنني يعيش يف عزلة عن احمليط اخلارجي وتأثرياته 

طبيعية يف رحم األم. ولكن هذه الفكرة قد ، وذلك ملا أحيط به من رعاية ومحاية املتنوعة

شهدت تطورا يناقضها يف العقود األخرية من قرن العشرين. وبدا رأي سامويل السابق الذكر 

فالطفل يتفاعل ويستجيب ملثريات حيتل مكانا بالغ األهمية يف الدراسات النفسية والسلوكية. 

. وهذا اسات العلمية يف هذا امليدانالوسط اخلارجي ويتأثر بها إىل حد كبري كما تبني الدر

التوجه اجلديد يتوافق وإىل حّد كبري مع احلكمة النسائية القدمية اليت لطاملا أشارت إىل األهمية 

واخلطورة اليت ترتتب على أشهر احلمل يف تأثريها على صحة اجلنني وبنيته. ومن املدهش أن 

لوجية والصحية للحامل وإمنا تعدت ذلك هذه احلكمة مل تقتصر على االهتمام باجلوانب البيو

 إىل االهتمام والرتكيز على اجلوانب النفسية يف حياة احلامل.

يرى علماء األجنة أن اجلنني ينام وحيلم ويسمع وحيّس باألمل ويتأثر بالعواطف واالنفعاالت 

ويعرب عن انفعاالته بضربات قدميه وحركات واألصوات واملوسيقى واللمسات اخلارجية، 

وهذا يعين بالضرورة أن اجلنني يعيش حياته قبل أن يولد بفرتة طويلة. فدماغ اجلنني جسمه، 

. وتؤكد (6)يتفاعل مع األصوات األليفة على منوال الطريقة اليت يتفاعل معها دماغ الراشد

العلوم السلوكية أيضا اليوم أن اجلنني ال يعيش يف عزلة من احمليط اخلارجي الذي يعيش فيه، 

تؤكد أهمية البيئة اخلارجية وتأثريها يف منو اجلنني ومسار تطوره وحياته املستقبلية. ومن  كما

البديهي اليوم على املستوى الفيزيائي أن نقول أن البنية البيولوجية للجنني خالل مرحلة 

احلمل مرهونة بالشروط البيولوجية لألم احلامل وأن اجلينات الوراثية تتحدد بطبيعة البيئة 

                                                 
5-C. Beetschen, L’Embryologie, P.U.F., 3e éd. Paris 1990 

 . 2002ا  س  10 ه املاا ق 1422ذ  احلجل  26حمخل ايلن  ل ايد حثاي   ت لاي ا اح ح    ااولل ايد  يل اوحل  -6
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فيزيائية لالم. فصحة اجلنني ومسار منوه مرهونان مبدى ما تتمتع به األم احلامل على ال

مستوى البيوفيزيائي والعصيب. وتلك حقيقة هي اليوم من عداد احلقائق الراسخة اليت ال تقبل 

 الشك.

هذا امليدان أن دماغ الطفل ينشط عندما يسمع مقاطع هذا وتبني الدراسات اليت أجريت يف 

، ويتضح ية حمددة. وتبني هذه الدراسات أيضا أن اجلنني حساس يتأثر باللمس أيضًاموسيق

هذا عندما يتلمسه أحد األبوين له عرب جدار بطن األم يف بداية الشهر الرابع. وملا كان يتأثر 

ويرى بعض األطباء أن اجلنني يسمع منذ باالنفعاالت فإنه يستجيب هلا بضربات من قدميه. 

، دون أن يدرك أي معنى هلذه األصوات ويفسر ذلك بأنه السوائل اليت يسبح الشهر اخلامس

فيها ذات حساسية كبرية لألصوات اخلافتة، وتبني املالحظات اإلكلينيكية أنه يدرك الضوء 

 بعد الشهر السادس، وتتغري حركاته وإيقاع نبضات قلبه عند مساعه املوسيقى. 

اجلنني يف داخل الرحم مرهون إىل حد كبري بالشروط وتشري الدراسات النفسية إىل أن سلوك 

اليت حتيط باألم احلامل. وتؤكد التجارب العلمية أيضا أن اجلنني يف األشهر األخرية من 

احلمل يستجيب انفعاليا للضجة العالية اليت حتدث قرب األم احلامل، وهو بالتالي يتحرك 

وهذا يعين أن اجلنني ال يعيش يف منه بسرعة عالية حني حدوث أصوات قوية ومباغتة قريبة 

ويف هذا ما الوسط اخلارجي ومثرياته بل يتفاعل معه ويستجيب ملثرياته املختلفة.  عزلة عن

يؤشر على إمكانية تشريط اجلنني يف املرحلة األخرية من احلمل، أي أننا نستطيع أن نثري لديه 

اخلارجية. وميكن لنا بالتالي أن ردود أفعال حمددة يف داخل رحم األم عن طريق املثريات 

حندد الشروط املناسبة لنمو أفضل ومحاية اجلنني من الشروط اليت تنعكس سلبا على بنيته 

 النفسية.

وتشري بعض الدراسات أن اجلنني يستطيع يف األشهر األوىل أن يكون عالقة مع األصوات 

ء اجلسم الداخلية. وتؤكد هذه املوسيقية، وذلك من خالل دقات قلب األم املنتظمة وحركة أعضا

الدراسات أن اإليقاع املنتظم لنبضات قلب األم يشكل توازنًا عند اجلنني يستجيب له وتهدأ 
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حركاته، وإذا ما اختلف اإليقاع النبضي عند األم، ألي سبب سيكولوجي من فرح أو حزن، 

كات انفعالية تتناسب واإليقاع فإن الطفل يتأثر تأّثرًا مباشرَا بهذا التغيري يف اإليقاع ويبدأ حبر

. (7)شعبية بأن اجلنني يفرح لفرح أمه وحيزن حلزنها اجلديد. ويف هذا تتجلى مصداقية املقولة

وتأخذ هذه املقولة اليوم حّلة علمية جديدة حيث يبني علم األجنة مصداقية هذه احلقيقة. 

 لبًا أو إجيابًا عند هبوط حّدة هذهفاجلنني الذي ألف إيقاعًا نبضيًا منتظمًا واعتاد عليه يتأثر س

اإليقاعات أو ارتفاعها، "وهذا التجاوب مع أي تغيري يف اإليقاع يدل على أثر املوسيقى يف عامل 

اجلنني ألن مثل هذه اإليقاعات تسهم يف تشكيل سكونه وحركته، فاجلنني يبقى يف وضع 

تغيري جتاوبًا رافضًا أو  ساعة انتظام العزف النبضي وتزداد حركته مع أول هادئ متامًا

 . (8)راضيًا"

"ويبقى  وينمو اجلنني وتنمو عالقته باملوسيقى احلسّية وتصبح جزءًا من عامله الداخلي

باملوسيقى احلسّية وجتاوبه معها حتى مراحل ما بعد الوالدة والنضج. واجلنني  تعلقه وإحساسه

درك هذه املوسيقا على حنو حسي ال يسمع املوسيقى على النحو الذي يسمعها الراشدون بل ي

خمتلف يتم عرب مسامات اجللد، ويعد هذا النوع من التفاعل ملوسيقي من أرقى أنواع اإلحساس 

 (. 9)تأثريًا وأصدقها عاطفة" هاأكثر  باملوسيقى و

 احلالة النفسية للحامل ومستقبل اجلنني:
 حتيط باجلنني، وهي بيئة تشكل انفعاالت احلامل وحاالتها النفسية البيئة النفسية اليت 

بالغة التأثري يف بنيته الذهنية والنفسية، والسيما يف املراحل األخرية من احلمل وفيما بعد 

الوالدة. ويف هذا اخلصوص تشري أحباث فيلس أن من شأن التشنجات العاطفية للمرأة احلامل 

. ويذهب هذا الباحث إىل أن تؤثر على نشاط اجلنني ومسار منوه تأثريا بالغ األهمية والوضوح

                                                 
 . 2003ل أاي /ا  ا 385حن   دل ايلت ح انجسل ايرلل  اي  ؤ ايجلو ئسل املا ف اوا ل اي لا  -7

  .املؤج  اين عق  حن   دل ايلت ح انجسل ايرلل  اي  ؤ ايجلو ئسل 8-
  .املؤج  اين عق  حن   دل ايلت ح انجسل ايرلل  اي  ؤ ايجلو ئسل -9
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االعتقاد بأن تعرض األم احلامل لآلالم النفسية قد يؤدي إىل والدة الطفل شديد اإلثارة 

 والعصابية. 

إىل االعتقاد بأن اجلنني الذي ينمو يف رحم أم تعاني من أزمة  الطفولةويذهب بعض علماء 

دته. وهذا يؤكد أهمية احمليط نفسية وعصبية حادة سيولد طفال عصبيا منذ اللحظة األوىل لوال

اجلنني ويف حياته النفسية بعد مرحلة الوالدة. فاألطفال  احليوي النفسي لألم وتأثريه يف منو

العصابيون كما يذهب بعض املفكرين هم هؤالء األجنة الذين مل يكن حميطهم احليوي اجلنيين 

اية املطاف أن الطفل العصيب وهذا يعين يف نهكافيا لتلبية احتياجاتهم العاطفية والنفسية. 

ليس نتاجا ملرحلة الطفولة األوىل وإمنا نتاج ملرحلة يمل يفتقر إىل الشروط النفسية املالئمة 

اجلنني. وهذا بدوره يقود إىل نتيجة قوامها أن بعض األطفال يتعرضون للضرر قبل والدتهم  لنمو

 ورؤيتهم النور.

من التحليل، بل يذهبون إىل ابعد من ذلك  وال يقف احملللون النفسيون عند هذا احلد 

بكثري وذلك عندما يعتقدون بأن مرض الكآبة املزمن الذي يعاني منه الراشدون يعود بأسبابه إىل 

مرحلة ما قبل امليالد أي عندما كان هؤالء الراشدون أجنة يف رحم أمهاتهم، وكانت أمهاتهم 

 تعاني توترات عاطفية وانفعالية. 

لماء الصعوبات الغذائية اليت يعانيها بعض األطفال إىل الشروط اليت كان ويرجع بعض الع

يعانيها هؤالء األطفال يف مرحلة احلمل، وهذا يقود إىل االعتقاد بوجود عالقة واضحة بني 

 احلامل والصعوبات الغذائية اليت يعانيها األطفال بعد الوالدة.  املثريات االنفعالية لألم

لنتائج هذه األحباث يف تأكيد أهمية الظروف النفسية والصحية اليت  تكمن القيمة العلمية

حتيط باألم احلامل وتأثري ذلك يف منو اجلنني ويف حياته املستقبلية. فالباحثون يؤكدون أهمية 

الشروط الفيزيائية لألم احلامل)من أدوية وغذاء وعقاقري( من جهة، كما يؤكدون يف الوقت نفسه 

سية من اضطراب وحزن وقلق وتوتر وسعادة ورضا من جهة أخرى، خطورة العوامل النف

فالعوامل الفيزيقية والعوامل النفسية تساهم مجيعها يف حتديد منو اجلنني على املستوى النفسي 
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والصحي يف مرحلة الطفولة األوىل أي بعد الوالدة. ويف هذا ما يؤكد أن كثريا من االضطرابات 

احلمل.  عود إىل اضطرابات صحية ونفسية عند األم يف مرحلةالنفسية والصحية للوليد قد ت

فقدان الوظيفة أو الطالق أو االفرتاق بني األزواج أو  فالضغوط النفسية القوية خالل احلمل، مثل

 وتشوهات خلقية كثرية.  اجلنني إىل حاالت غري طبيعية يف احلزن على ميت، ميكن أن تؤدي

 اليت أجراها فريق البحث العلمي الدامناركي برئاسةوهنا جتدر اإلشارة إىل الدراسات 

الدكتورة دوريث هانسن الختبار صحة أو بطالن كثري من النتائج اليت أسفرت عنها دراسات 

وأحباث يف هذا امليدان واليت تبدو غريبة بعض الشيء. لقد قام الفريق العلمي برئاسة دوريث 

 1980 ات يف الدامنارك خالل الفرتة ما بنيهانسن بدراسة السجالت الطبية لعينة من األمه

، وكان هدف الدراسة التعرف على وضعية النساء املنجبات اللواتي تعرضن لضغوط 1992و

نفسية حادة وقوية متأثرات حبوادث مؤملة يف حياتهن قبل مرحلة اإلجناب. وقارن الباحثون 

نفسية صعبة ومؤملة، حالة والدة لنساء أجننب ومررن قبل إجنابهن بتجارب  3560بني 

لنساء مل يتعرضن ملثل هذه التجارب املؤملة)مثل فقدان شخص  ألف حالة والدة 20000وبني 

اكتشاف حالة سرطان خطرية لدى قريب، وغريها من األمور  قريب وعزيز بسبب املوت، أو

مواليد من العاطفية الضاغطة نفسيا(. وقد تبني للباحثني أن معدل اإلصابة بالتشوهات اخللقية لل

أمهات تعرضن للضغوط النفسية آنفة الذكر يبلغ ضعف معدل النساء اللواتي مل يتعرضن ملثل 

 هذه التجارب الضاغطة نفسيا. 

خلقية لتشوهات  اجلنني واستنادا إىل هذه الدراسة الشاملة استنتج الباحثون أن فرص تعرض

فسية يف األشهر الثالثة األوىل بعد الوالدة تزداد كلما ازداد فرص تعرض األمهات لصدمات ن

 ويقدر العلماء أن يكون الضغط النفسي سببا يف ارتفاع هرمون الكورتيزون الذي يؤديمن احلمل. 

إىل ارتفاع نسبة السكر يف الدم، وتقلص نسبة األوكسجني يف األنسجة، وهما عامالن يتسببان يف 

 تشوهات خلقية عند اجلنني. 

كما يعلن الدكتور بيرت هيرب من مركز أحباث السلوكيات يف  وهذه النتائج مل تكن مفاجئة

بلفاست بايرلندا الشمالية. ويبني هيرب يف تصريح له أن األوساط الطبية تعلم أن  جامعة امللكة يف
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الضغط النفسي يؤثر على النشاطات الفسيولوجية يف جسد املرأة احلامل، وال نرى سببا يف عدم 

. وأوضح أن نتائج الدراسة األخرية تدعم الرباهني اليت تراكمت يف اجلنني التأثري إىل انتقال

تأثريات األزمات النفسية والضغط الناتج عنها على احلوامل ودورها يف تشوه  السابق حول

 األجّنة

 جتربة احلمل النفسية وقبول الوليد:
ويكون بيت  .األشهر التسعة للحملاألم وطفلها املرتقب خالل تبدأ العالقة الوجدانية بني 

جنة الطفل ألنه هو املكان الذي يوفر له هو  Margaret Lileyريت ليلي غتذكر مارالرحم كما 

من داخل رحم األم يسمع واجلنني كما أشرنا . وضعا إنسانيا خالقا يتصف بالروعة واجلمال

ونة وتكون روعة املكان ومجاله مره .نبضات قلب األم وصوتهاويسكن إىل اع الضجة خمتلف أنو

وعلى هذا األساس فإن معاناة األم النفسية قد . بطبيعة املناخ السيكولوجي لألم احلامل عينها

العوامل النفسية تأثريا يف أكثر  وبالتالي فإن، تؤثر يف مجالية املكان الذي يوفره الرحم للجنني

ية هي أن فاحلالة االعتياد. حياة الطفل داخل الرحم قد يكون موقف األم احلامل من اجلنني

تكون األم احلامل راغبة حبملها شغوفة جبنينها الذي ميأل عليها عاملها وكيانها اإلنساني 

ولكن قد حيدث حتت تأثري مجلة من الظروف واملعطيات االجتماعية أن تكون األم . والعاطفي

 .مكرهة على احلمل رافضة له وهنا تتشكل حالة مأساوية بالنسبة للجنني وهو يف أعماق أمه

أن من الناحية الفيزيولوجية وأنه ملن املؤكد اليوم . ألن جمرد الرفض قد حيول جنته إىل جحيم

رغبة األم يف احلمل أو رفضها له يكون له أثر كبري على طبيعة العالقة العصبية بني نظامها 

أهمية يف مستوى العالقة النفسية أكثر  العصيب ونظام اجلنني العصيب، ويكون هذا التأثري

 . (10)االنفعالية بينهما يف املستقبلو

عندما يكون اجلنني غري مرغوب فيه من قبل األم، أو عندما يتشكل احلمل يف إطار شروط 

ويتأثر بها على بأمل ويعانيها  بهذه الوضعيةالطفل اجلنني يشعر فإن  سيئة سيكولوجيًا وصحيا،

                                                 
10 - Pierre Janet: L’évolution psychologique de la personnalité, Payot, Paris, 1984 



 

-38- 

درجة قبوهلا للوليد يف املستقبل. د حتدالعالقة بني احلامل وجنينها فطبيعة  .حنو بالغ السلبية

فاخلربات املؤملة أو السارة اليت تعانيها األم احلامل يف مرحلة محلها ستنعكس بالضرورة سلبا 

على حياة الطفل بعد الوالدة. وسيكون هلذه اخلربات تأثري كبري يف مستوى رفضها أو قبوهلا 

زنة لألم احلامل قد تدفعها ال شعوريا للطفل بعد والدته. وهذا يعين أن اخلربات املؤملة واحمل

إىل رفض وليدها املنتظر وسيؤدي ذلك بالضرورة إىل اخنفاض حرارة عواطفها وحبها له فيما بعد 

ألن حنان األم يف مرحلة الطفولة املبكرة يشكل إكسري الوالدة. وقد يكون يف ذلك مقتل الطفل 

حيوية للنمو الصحي واهلرموني عند الطفل، . وميثل هذا احلنان ضرورة احلياة بالنسبة للوليد

إىل أم تستقبل فالطفل الوليد حيتاج إىل أم ناضجة نفسيا تقبله دون نفور أو مشاعر عدوانية، و

فاحلالة النفسية لألم احلامل تؤثر يف  ميالده بدرجة عالية من احلرارة والتلهف والسعادة.

، وبالتالي فإن االضطرابات اليت تعانيها مستوى حتقيق التوازن الفيزيائي والبيولوجي للجنني

األم احلامل قد تدفعها إىل ردود أفعال سلبية وانفعالية معادية للحمل واجلنني وبالتالي إىل 

  رفض املولود يف املستقبل.

فمرحلة احلمل، وفقا لعدد من الدراسات واألحباث، تشكل مصدرا للتوتر والقلق حبد ذاته، 

مة اليت أسفرت عنها األحباث العلمية املقارنة اليت أجريت حول وهذه إحدى النتائج اهلا

 األوضاع النفسية لألمهات احلوامل ومواقفهن من أطفاهلن بعد الوالدة. 

للقلق والتوتر فإننا نفرتض بالقياس  امصدرتشكل وإذا كان من املتفق عليه أن مرحلة املراهقة 

رحلة احلمل بوصفها مرحلة متناهية الدقة إىل ذلك وجود درجة أكرب من التوتر والقلق يف م

واخلصوصية. وبالتالي فإن االضطراب والتوتر النفسي الذي تعانيه احلامل يعود إىل طبيعة 

احلمل ذاته. وإذا كانت الفرضية صحيحة ميكن لنا أن نتساءل عن طبيعة تأثري هذه العوامل 

ينت الدراسات حقيقية أن النفسية يف مواقف احلوامل من أطفاهلن بعد الوالدة. وقد ب

االضطرابات النفسية العنيفة لألم احلامل تؤدي إىل تكوين مواقف سلبية لألم من الطفل بعد 

 الوالدة ويتحدد ذلك يف مدى قبول األم أو رفضها ملولودها اجلديد.
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لقد أدى التطور العلمي ومنو األحباث والدراسات العلمية يف كافة اجملاالت إىل تضييق  

على املكان الذي حتتله التصورات الشائعة غري العلمية حول احلمل. ولكن من املالحظ  احلصار

أن هذا التطور ساهم إىل حد كبري يف احلد من املخاطر الصحية والفيزيائية، وأدى إىل تراجع 

 االهتمام بأهمية التحوالت النفسية املرافقة، أو إىل تراجع االهتمام بضرورة املساندة النفسية اليت

حتتاجها األم احلامل. ويف هذا السياق تربز األهمية اخلاصة لالهتمامات والنصائح واإلرشادات 

اليت كانت حكيمات النساء تسعى إىل تكريسها. وهي نصائح وإرشادات تؤكدها اليوم األحباث 

  والدراسات العلمية على املستوى النفسي والسلوكي.

ة اليت تعود إىل نقص االهتمامات باجلوانب يشري فرانك دونوفان إىل اخلطورة الكبري 

النفسية لألم احلامل يف اجملتمعات احلديثة. ففي اجملتمعات التقليدية كانت املرأة احلامل 

جتد دائما نوعا من املعاضدة النفسية عرب طقوس اجتماعية متنوعة، ولكن هذه الطقوس اختفت 

لنفسية املطلوبة يف مرحلة احلمل. تدرجييا حيث ال جتد األم احلامل اليوم املساندة ا

فالصعوبات النفسية اليت تعانيها األم احلامل واليت تظهر على شكل أزمة نفسية وبالتالي فإن 

إمكانية الطبيب النسائي يف مواجهة هذه األزمة حمدودة وال ميكن للطبيب مبفرده أن خيفف 

 من حدتها.

عاضدة واملساندة النفسية، ويف هذا ما حتتاجه املرأة يف مرحلة احلمل هو املأكثر  إن 

و جيب أن حيظى اجلنني باحملبة واحلنان أثناء احلمل، اخلصوص يقول أحد علماء النفس " 

" أي ال بد لنا من أجل ذلك أن مننح األم  بذلك جيب على األم أن حتظى به أواللكي حيظى 

(11)توازناكل احلنان واحملبة واملساندة لنضمن جلنينها منو نفسيا وروحيا م
.  

لقد أسفرتإحدى الدراسات املقارنة اليت قارنت بني ثالثني امرأة أجننب بصورة طبيعية مع 

ثالثني أخرى وضعن قبل األوان، عن نتيجة قوامها أن مواقف النساء اللواتي أجننب قبل األوان 

نهج كانت سلبية من احلمل ومن الطفل بعد والدته ؛ وجتدر اإلشارة أن الدراسة اعتمدن م

                                                 
11- Frank R. Donovan: Education stricte ou éducation libérale, E.Robert. Laffont, Paris. 
1970. 
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الكشف الالشعوري عن هذه املواقف السلبية عن طريق دراسة األحالم والكوابيس اليت تعرتي 

األمهات أثناء النوم ومن ثم حتليل نوبات الغضب والسخط واملتوترة اليت كانت تسيطر عليهن. 

وهذا يدل على أن العوامل النفسية السلبية من احلمل قد تلعب دورا هاما يف وضع مبكر قبل 

وان. وقد شكلت هذه الدراسة نوعا من الطموح العلمي الذي دفع بعض الباحثني إىل دراسة األ

إمكانية التنبؤ بوالدات قبل األوان باالستناد إىل منط من األسئلة اليت توجه إىل احلوامل مبعرفة 

 منط العالقة اليت تربطهن باجلنني ومدى تأثري ذلك على طبيعة الوالدة.

 خامتة: 
مر ما يدهش اليوم عن طبيعة النمو يف املرحلة اجلنينية لإلنسان. فاألحباث ليس يف األ

وعلم األجنة تبني لنا حقائق جلّية كانت أشبه باألساطري العلمية اجلارية يف جمال علم النفس 

. لقد انتهت أحباث عدة يف مستوى البيولوجيا ويف مستوى علم األجنة وعلم يف األمس البعيد

. فاألشهر ال يكون تشكيال بيولوجيا أصما جامدانسان يف مرحلته اجلنينية النفس إىل أن اإل

التسعة اليت يقضيها اإلنسان يف مرحلة التكون اجلنيين تأخذ صورة حياة نابضة باملعاني ذاخرة 

باملشاعر واألحاسيس اجلنينية االنفعالية. وال ميكن ألحد أن ينكر أو أن يتنكر لكثري من 

 هذا امليدان. فاجلنني ال يعيش يف دائرة مغلقة عما سواها منقطعة عن العامل احلقائق املذهلة يف

بل يتعايش مع العامل اخلارجي عرب وسطه الرمحي ويف نسق منظم من العالقات اليت تربطه 

وبالتالي فإن انفعاالت األم وتهدجاتها العاطفية ومشاعرها اإلنسانية بالوجود اخلارجي. 

. وهذه احلقائق اليت نعلنها بصورتها العلمية عادة وانسجام ال يوصفتتدفق وتغمر اجلنني بس

اليوم هي حقائق دينية مطلقة عرفناها باألمس البعيد. فاألديان تذهب مذهب اليقني بأن الروح 

كامنة يف اإلنسان يف مرحلة احلمل. وقد ورد يف احلديث النبوي الشريف تأكيدا هلذه املقولة أن 

وسلم قال " إن أحدكم ُيجمع خلقه يف بطن أمه أربعني يومًا نطفًة، ثم  النيب صلى اهلل عليه
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. (12)"، ثم يرسل إليه امللك فينفخ فيه الروحيكون علقًة مثل ذلك، ثم يكون مضغًة مثل ذلك

فاجلنني يكون حيا باملعنى الروحي بعد مرور ثالثة أشهر على تكوينه وهل ميكن لروح أن 

 حياة نفسية ! تسكن جسدا من غري انفعاالت و

وخري ما خنتتم به دراستنا هذه هذا التصور العظيم الذي يقدمه القرآن الكريم ملراحل منو 

جالله يف هذا اخلصوص " يا أيها الناس إن كنتم يف ريب من  لَّاجلنني وتشكله حيث يقول َج

ونقر يف  ة وغري خملقة لنبني لكمقالبعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من علقة ثم من مضغة خمّل

األرحام من نشاء إىل أجل مسمى ثم خنرجكم طفال ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من 

يرد إىل أرزل العمر لكيال يعلم من بعد علم شيئا وترى األرض هامدة فإذا أنزلنا عليها املاء 

 . صدق اهلل العظيم. (13)اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج

                                                 
  .  اه ايد   ي  انخ  -12
 . 5اي ؤ ي اي ؤميل احلجل  -13
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 الفصل الثاني 

 

 خصائص منو األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة

 مرحلة أن إال الطفولة، رحلةم يفارقون الناس بعض"  
 ."حياهتم هناية أن تفارقهم إىل ترفض الطفولة

يشكل موضوع النمو يف مرحلة الطفولة موضوعا اسرتاتيجيا يف جمال البحث السيكولوجي 

وجي على امتداد القرنني املاضيني. وقد شهد هذا امليدان والدة عقائد والرتبوي والفيزيول

ونظريات فكرية وعلمية كثرية حتاول أن تهتك حجب هذه القضية وأن حتدد اجتاهاتها وتفّك 

رموزها وطالمسها وتكتشف قانونياتها العلمية. وقد حقق الباحثون واملفكرون قفزات نوعية يف 

وقوانينها. ومع أهمية الرتاث  لقضية والكشف عن مضامينهاجمال البحث عن جماهل هذه ا

العلمي يف هذا اجملال وعظمة االكتشافات يف هذا احلقل فإن هذه القضية مازالت تشكل مسارا 

لت اجلهود العلمية تبذل يف سبيل الكشف عن جماهل جديدة يف طبيعة مازاللجدل العلمي، و

اجلهود العلمية يف هذا امليدان حجم الصعوبات  منو الطفل واجتاهات هذا النمو. وتبني هذه

والتحديات اليت تواجه العلماء واملفكرون يف رصد هذه الظاهرة والكشف عن مضامينها العلمية. 

. ويف مواجهة هذا التعقيد سنحاول فالنمو اإلنساني مسألة معقدة إذا مل تكن يف منتهى التعقيد

ت العلمية والطروحات السيكولوجية اليت كرست يف يف هذا اجلانب من عملنا رصد أهم الفعاليا

سبيل الكشف عن جماهل هذه القضية. كما أننا سنضع القارئ يف صورة أهم السمات واملالمح 

 األساسية احلاكمة لعملية منو األطفال من مرحلة املهد إىل نهاية مرحلة الطفولة املبكرة. 
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 تعريف النمو: 
نه تتابع تغريات منظمة ومتكاملة وظيفيا يف تكوين الطفل ميكن تعريف النمو عند األطفال بأ

ويُعّرف النمو أيضا أبنه تلك التغريات املتتابعة املرتابطة اليت حتصل يف جسديا ونفسيا وعقليا. 
. فالطفل يتعرض منذ اللحظة اليت يرى فيها النور (14)الكائن احلي وتستهدف اكتمال نضجه

ه اجلسدي والنفسي والعقلي. وتؤدي هذه التغريات إىل إىل تغريات تشمل خمتلف جوانب وجود

 حتول كبري يف مساته وخصائصه النفسية واجلسدية. 

صريورة متضي بالطفل من النمو بوصفه "  Houzelوهوزل  Mazetيعرف كل من مازيت  

)"حالة الرضيع الذي يصرخ ويبكي إىل حالة الرشد
. ويعرف أمحد زكي صاحل دورة النمو (15

نها سلسلة كاملة من األحداث املتالحقة اليت تتميز بشيء من التغيري يف كل فرتة ن "بأعند الكائ

من فرتاتها، كما تتميز بأن كل مرحلة فيها تتوقف على سابقتها وتؤثر يف تابعتها وهذه 

، فهي تتصف بالكلية؛ فدورة النمو هي سلسلة كاملة من التغريات اليت السلسلة وحدة واحدة

. وهذا يعين أن حياة اإلنسان هي سلسلة من (16)عني ويف تتابع زمين خاص"حتدث يف نظام م

األحداث تبدأ من اللحظة اليت يتم فيها تلقيح البويضة حتى الوفاة، وهذه األحداث تظهر يف 

بعد واحد هو الزمان، ولكنها تنتشر يف خمتلف النواحي الفيسيولوجية والسيكولوجية والعقلية 

 . (17)رة منو واحدة متماسكة متكاملةولكنها مع ذلك تبقى دو

، وإنه ملن السهل قياس التطورات تأخذ حركة النمو يف الكائن اإلنساني طابعا كميا ونوعيا

ولكن قياس التطورات الكمية اليت تعرتي الطفل مثل زيادة الوزن والطول واحلركة، 

ذا املستوى يسعى السيكولوجية والعقلية تتميز بدرجة كبرية من املشقة والصعوبة، ويف ه

                                                 
 .1962انظؤ     ا أ ينايل ترا  منا ايرللل تؤمجل ةعؤا    ح  ظل   مل اي ت  اي   ؤ ل  14-
 .10ل ص 1989قل  .ا خلمي   س.  رياايلل ايوخا ايولنس يخرللل تؤمجل ح  ظ ااخ يلل اا  -15
 .69ل ص1965زكس ص حلل  خ  ايولا اي عايل ا تدل ايو،ضل املصؤ لل ايرد ل ايث اولل اي   ؤ ل أمحل  -16

 .72ص  املؤج  اين عق  زكس ص حلل  خ  ايولا اي عايل أمحل  17-
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الباحثون إىل تقسيم مراحل النمو عند الطفل من منطلق التجانس القائم والظاهر يف أعراض النمو 

 ومراحله. 

يبدو لنا ومع أهمية التقسيمات اليت أعطيت لنمو اإلنسان عرب مراحل متتابعة ومتعاقبة،  
مثة انتقال واضح وهنائي أن تصنيف هذه املراحل أيخذ طابعا تعسفيا إىل حّد كبري، إذ ليس 

، ومثة بعض العناصر املميزة ملرحلة ما قد تستمر يف املرحلة اليت تليها، وقد بني مرحلة وأخرى

ال تزول مع االنتقال إىل مرحلة أخرى، وكثريا ما حيدث للطفل أن يبلغ مرحلة ما من منوه يف 

ملثال ميكن للفتاة أن جانب معني، ولكمه يتخلف عن هذا النمو يف جانب آخر. فعلى سبيل ا

تصل إىل متام نضجها الفيزيولوجي يف حني تكون أمناط سلوكها العاطفية األخرى يف مرحلة 

أدنى من التطور، فقد تكون امرأة ناضجة بالغة جسديا بينما هي طفلة فيما يتعلق بنموها 

 . (18)النفسي والسيكولوجي

يز كل مرحلة من هذه املراحل وتتم عملية النمو عند األطفال يف مراحل خمتلفة وتتم

وغالبا ما يلجأ املفكرون إىل تقسيم عملية النمو يزة. ممخبصائص ومسات حمددة وعالمات 

. إذ ال ميكن الفصل هذه من أجل تقديم صورة علمية وموضوعية عن دورة النمو عند األطفال

يث يصعب متييز عمليا بني هذه املراحل ألنها تأخذ أبعادا متداخلة ومتشابكة ومرتابطة، ح

احلدود الفاصلة بني هذه املرحلة أو تلك بصورة دقيقة واضحة. فالفروق والسمات اليت متيز كل 

مرحلة تظهر يف منتصف املراحل النمائية وليس يف أطرافها. وهذا يعين أنه، ال ميكننا القول 

إال بعد أن يقطع  بأن شخصا ما قد أنهى مرحلة الطفولة املبكرة ليبدأ يف مرحلة الطفولة الوسطى

شوطًا كبريا يف املرحلة املعنية لكي تتضح الفروق واملميزات اخلاصة باملرحلة اجلديدة. وغالبا ما 

تتم دورة النمو عند الطفل وفقا لعوامل ومتغريات بيولوجية وسيكولوجية وبيئية ووراثية متفاعلة 

 ومتكاملة يف عملية بناء الطفل وتشكله. 

                                                 
 .11ل ص 1989 .ا خلمي   س.  رياايلل ايوخا ايولنس يخرللل تؤمجل ح  ظ ااخ يلل اا قل - 18
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وهو عامل فيزيزلوجي يتحدد بالرتكة الفيزيزلوجية  -عامل الوراثيومما ال شك فيه أن ال

فالطفل مربمج وراثيا إىل حد كبري يف عملية يلعب دورا كبريا يف عملية منو الطفل.  -لألبوين

. وكما هو معروف فإن كثريا من والسيما فيما يتعلق بنموه الفيزيولوجي والفيزيائي منوه

والعامل الوراثي حمكوم حبتمية اثيا من اآلباء إىل األبناء. خصائص النمو وعملياته تنتقل ور

العمليات اليت تتم يف داخل اجلينات املورثة اليت تتعلق بالطول والسمات املورفولوجية 

. وميكن القول بأن أغلب السمات اليت حتكم منو للعينني والوجه والوزن ومعدالت النماء

ي هي عوامل وراثية خالصة. وهناك من يعتقد أيضا بأن اإلنسان يف املستوى الفيزيائي والبيولوج

اإلنسان يرث أيضا كثريا من السمات السيكولوجية والعقلية من الوالدين أي على حنو 

  .(19)وراثي

ومع أهمية العامل الوراثي وخطورته يف تشكل الكائن اإلنساني فإن الوراثة تفعل فعلها يف 

فاعل العامل الوراثي مع العوامل البيئية يف دورة حيث يتسياق البيئة اليت حتتضن الطفل، 

. ويرمز العامل البيئي إىل نسق من العوامل اخلارجية والتأثريات اليت متارس دورها هذا التشكل

يف عملية بناء اإلنسان وتشكله نفسيا واجتماعيا. وهذه العوامل اخلارجية تؤثر بصورة مباشرة أو 

إمتام عملية اإلخصاب وحتديد العوامل الوراثية. فالبيئة  غري مباشرة يف منو الفرد وذلك بعد

تشمل على خمتلف العوامل املادية واالجتماعية والثقافية واحلضارية اليت حتيط بالفرد. وإذا 

كان العامل الوراثي يأخذ دوره واضحا وحامسا يف اجلوانب الفيزيولوجية والفيزيائية للشخص 

تربويا ويكون حامسا يف مستوى النمو العقلي والوجداني عند  فإن دور العامل البيئي يأخذ طابعا

الفرد. ويف دائرة هذا التفاعل الشامل بني الوراثة والبيئة تتم عملية البناء اإلنساني ويتحقق منو 

الطفل وازدهاره. ويف هذه الدائرة من التفاعل بني الوراثة والبيئة، أو بني املعطى واملكتسب 

                                                 
انظؤا  ياا أعا حر     ا ا ص اقل منا ا ننر ي ار  اؤحخرل ااورل ة، اؤحخرل املنرولل ا تدرل اورخرا املصرؤ لل اي ر  ؤ ل  -19

1995 . 
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ي منو الطفل وفقا ملنظومة متكاملة من  تكوين اإلنسان حيث جيرترتسم قوانني النمو يف

 القوانني النمائية. 

األحباث اليت تدور حول الطفولة األوىل تتعلق بالتطور أكثرية  ويالحظ يف هذا السياق أن

احلسي احلركي وهي قلما تتعلق بالنمو العقلي والعاطفي. وقد ظهر هذا النوع من األحباث يف 

( الذي 1880-1961)Arnolde-Gesellاصة يف اعمال ارنولد جيزل وخب 1911عام 

قام بدراسة سلوك األطفال على مدى سنوات عديدة متعاقبة من حياتهم. وقد ركز جيزل 

اهتماماته حول مرحلة ما قبل املدرسية مفرتضا أن هذه املرحلة هي أهم املراحل يف تطور األطفال 

أرنولد جيزل هو املبدع ملفهوم الرتبية ما قبل املدرسية  ومنوهم. هذا ويعتقد بعض املفكرين أن

Education Préscolaire"(20).  

يف نظرية "النمو" يوىل جيزل النضج يف السلوك ومسألة النمو الطبيعي أهمية  وكمتخصص

فإن مظاهر فسلوك الطفل يسري وفق خمطط حمدد مل يكن معروفا من قبل، وبالتالي  بالغة.

لة يف حياة الطفل ليست حمض صدفة، بل تأتي كنتيجة ألوضاع منائية غري النمو غري املتكام

ويذهب جيزل إىل عند الطفل.  متوازنة ألن النمو بصورته الطبيعية يتميز بطابع التكامل

. الطفل على اإلمساك باألشياء ومعاجلتها التقليل من أهمية التعليم والتجربة يف قدرة

نجزها ألنه قد أصبح مستعدا للقيام من حيث مستوى النضج فالطفل عندما ينجز بعض األشياء ي

 الذي آل إليه. 

ويتميز أن النمو املتكامل للسلوك يتم بصورة متناغمة على منوال منو األعضاء واألنسجة،  

وبالتالي فإن تأثري الثقافة والتجربة واحمليط هذا النمو بأنه موجه من الداخل إىل اخلارج، 

يذهب جيزل إىل االعتقاد بأن منو اجلملة العصبية يتم  األساس لى هذايتميز باحملدودية. وع

األشكال وفق منط خاص، وأن النمو العصيب حيدد األشكال األولية للسلوك، وبالتالي فإن هذه 

                                                 
20  - A. L. GESELL & F. L. ILG, Le Jeune Enfant dans la civilisation moderne(Infant and 

Child in the Culture of To-Day ), Paris, 1956, rééd. P.U.F. 1980. 
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. وهو بذلك يدين التطرف السلوكية األولية ال ختضع ملثريات خارجية كاخلربة والتجربة

  .(21)عائمة متموجة ا تقدمه من تفسرياتالذي جنده يف نظريات البيئة مب

لقد شكلت اكتشافات جيزل ونتائجه العلمية اهلامة يف جمال منو األطفال، والسيما 

اكتشافه ملنهج التوازن الغذائي، منطلقا علميا يعتمده أطباء األطفال. وقد نالت أحباثه انتشارا 

باء كما يبدو كانوا يعتقدون بأنه واسعا بني صفوف املربني من آباء وأمهات. ومع ذلك فإن اآل

األطفال ميتلكون خصوصية منائية حمددة خيتلف معها كل طفل عن اآلخر يف كل مرحلة 

عمرية على الرغم من نتائج جيزل. فاحلدود بني مستويات النمو العمرية ليست قطعية 

ة النمائية ونهائية، ولكن ال بد من حتديدها العتبارات علمية ومنهجية. ومع أهمية اخلصوصي

لكل طفل فإن األحباث والدراسات غالبا ما توّ ِصُف وحتدد ما جيب على الطفل أن يفعله يف 

مستويات عمرية حمددة، وغالبا ما يأخذ املرء بهذه االعتبارات على حنو صارم. فكثري من 

وصفها اآلباء يصابون بالذعر واخلوف عندما ال يستطيع أبناؤهم القيام باألعمال اليت حددها و

جيزل يف كتبه وأعماله. بينما يشعر بعضهم باخليالء والسعادة ألن أطفاهلم اظهروا سلوكا متقدما 

على وصف جيزل يف مراحل عمرية حمددة. وعلى هذا األساس تعرضت أعمال جيزل للنقد من 

قبل الباحثني واملفكرين من فروع علمية أخرى، وال سيما هؤالء الذين يعتقدون بأن العوامل 

(22)البيئة تلعب دورا أساسيا يف حتديد مستوى منو الطفل ويف حتديد منط استجاباته
.  

فيض من األحباث العلمية تدفق  ةشهدت الساحة العلميوعلى أثر أعمال جيزل العلمية 

وقد بينت هذه يف خمتلف املستويات العقلية والعاطفية واجلسدية.  األطفال لدراسة منو

كما  للطفل منذ حلظة والدته. واالنفعالية احلياة اجلسدية الدراسات خطورة الفصل بني

ظاهر فيزيولوجية مبأكدت على خصوصية النمو وفرديته، فاألطفال يتمايزون منذ حلظة ميالدهم 

حساسيتهم للمثريات اخلارجية ودرجة استجابتهم هلا، وميكن هلذا  :نفسية خمتلفة أهمهاو

                                                 
21- A. GESELL, Embryologie du comportement, P.U.F., Paris, 1953. 
22 - A. GESELL & F. L. ILG, Le Jeune Enfant dans la civilisation moderne(Infant and 
Child in the Culture of To-Day, 1943), P.U.F., Paris, 1956, 11e éd. 1980. 
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اتهم وردود أفعاهلم املختلفة. ولكن مع قبول االفرتاض التمايز أن يظهر بوضوح يف مستوى فعالي

بوجود تباين نوعي بني املواليد اجلدد فإنه ملن الصعوبة مبكان حتديد خصائص الوليد الفردية 

ومساته، وذلك ألن االختالف بني سلوك األطفال، يف هذه املرحلة، ميكن أن يفسر باالستناد 

 إىل جمرد معطيات فيزيائية جسدية. 

أن حندد عوامل االختالف بني طفل يستجيب  ،على سبيل املثال ،ه ملن الصعوبة مبكانإنو

: بقوة ألحد املثريات بينما يتباطأ طفل آخر يف االستجابة؟ والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو

وإذا كان هذا صحيحا إىل أي ؟ أن يعود ذلك إىل تباين فيزيولوجيهلذا االختالف هل ميكن 

لدقة يف حتديد هذا العامل الفيزيولوجي العضوي؟ وهل ميكن توخي الدقة حد ميكن توخي ا

وعلى أي حال فإن العلمية يف عملية الضبط املنهجي للمالحظة اليت تباشر هذه احلاالت؟ 

جمرد املالحظات العابرة لسلوك األطفال ال حتمل قيمة علمية أو منهجية لوصف االختالف 

ة أيضا لتحديد منوذج أو منط حمدد لطبيعة منو السلوك ، وهي غري صاحلالقائم بني األطفال

عند األطفال. وقد جيد االختصاصيون أنفسهم صعوبة كبرية جدا يف حتديد املظاهر االنفعالية 

  العاطفية عند األطفال.

قام بعض الباحثني بتعريض جمموعة من األطفال  ،التجريبيةالعلمية ففي إحدى الدراسات 

ي: اجلوع، والسقوط، اإلكراه، والوخز باإلبر. وقد مت أثناء ذلك تصوير إىل أربعة مثريات وه

ردود أفعال هؤالء األطفال واستجاباتهم، ثم عرضت هذه االستجابات على جمموعة من طالب 

وقد طلب منهم حتديد طبيعة االنفعاالت اليت  ،نهوا دراستهم اجلامعيةأعلم النفس الذين 

أخفقوا الطالب املبحوثني  وقد بينت الدراسة أنملشار إليها. أظهرها األطفال خالل التجربة ا

انفعاالت األطفال. فيما يتعلق بالوخز استطاع اثنان فقط من نوعية بشكل واضح يف حتديد 

الطالب الوصول إىل تقدير صحيح الستجابة األطفال الذين تعرضوا للوخز، بينما عزاه تسعة 

يؤكد أن بعض الدراسات وكثري منها يقوم على منهم للخوف، وتسعة آخرون للغضب. وهذا 

مرحلة سلوك األطفال. وأن هذه املالحظات يف كثري من األحيان قد تفسر بطريقة غري موضوعية 

 أي أنها ال تتطابق مع معايري النمو ومساته يف مرحلة الطفولة والسيما يف مرحلة الطفولة املبكرة. 
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 قانونية النمو عند الطفل: 
طفل مبجموعة من القواعد والقوانني العامة اليت حتكم عملية تطوره ومنائه. يتحدد منو ال

وهذه القوانني تنظم عمليات النمو الفيزيائية والنفسية اليت مير بها الطفل من املهد إىل الرشد 

 وأهمها. 

، أي من الرأس إىل القدمني، يأخذ النمو احلركي اجتاهه من األعلى إىل األدنى -1

يف البداية من السيطرة على رأسه وعنقه، ويتدرج نزوال ليسيطر على صدره  فالطفل يتمكن

وأطرافه السفلية. ويأخذ اجتاها عرضيا أيضا أي من احملور الرئيسي للجسم إىل األطراف، 

 وميكن التنبؤ باالجتاه العام هلذا النمو.

منوا داخليا  حيث ينمو الكائن يأخذ النمو عند الطفل اجتاهه من الداخل إىل اخلارج -2

 كليا، فمصدر منو الكائن هو نفسه، وهذا يعين أن هذا النمو ينطلق من الداخل إىل اخلارج. 

، من منطلق أن اإلنسان كلٌّ واحٌد ال يتجزأ أو ويأخذ هذا النمو طابعا كليا مشوليا -3

ة النمو عملييتبعض. فعلى سبيل املثال ال ميكن ألحد األعضاء أن ينمو ثم يليه عضو آخر، ألن 

متكاملة ومتوازنة؛ فعلى سبيل املثال ال ميكن لليد اليمنى أن تنمو ثم يليها  تكون مشولية كلية

يف النمو اليد اليسرى، وال ميكن لليدين أن تنموا يف معزل عن منو القدمني. فالكل ينمو بصورة 

 متناسقة ومتكاملة. 

ميزة إىل الوحدات املميزة، فالنمو ومن الوحدات غري امل، يتم النمو من العام إىل اخلاص -4

يسري من اجململ إىل املفصل أو من الكل إىل اجلزء. وهذا االجتاه يشكل قانونا عاما للنمو 

والسيما يف مستوى النمو النفسي. على سبيل املثال حركة الطفل يف الشهر األوىل تكون حركة 

يا. فالطفل يف األشهر األوىل من كلية مشولية، ثم تتجه هذه احلركة حنو التمايز اجلزئي تدرجي

فهو حيرك يديه ، حياته يستجيب بكل جسده ألمه دون متييز جلزء خاص من أجزاء جسده

وكأن هذه احلركات هي حركة وقدميه ويفتح فمه وحيرك حاجبيه ويرفع ظهره يف آن واحد، 

خيتلج فهو الذي ال يستطيع أن يفصل بني حركة يديه أو قدميه.  واحدة بالنسبة للطفل
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. ولكنه فيما بعد ينمو وتنمو فيه القدرة على حتريك كل جزء منفصال اختالجا كليا مشوليا

ومستقال عن اجلزء اآلخر. فهو مثال قد يبتسم ألمه الحقا دون أن حيرك يديه، وقد يرفع يديه 

مناديا أمه كي تأخذه دون أن حيرك رجليه. وهذا يعين أن هذه احلركة بدأت تأخذ اجتاها 

قل بالطفل من العام إىل اخلاص ومن الكلي إىل اجلزئي. وينطبق هذا املبدأ على خمتلف ينت

 مظاهر السلوك وجتلياته عند الطفل. 

: وهذا يعين أن كل مرحلة تؤثر يأخذ النمو عند الطفل طابع الوحدة واالستمرارية -5

ضمن دورات صغرى مرتابطة فيما يليها وتتأثر باملرحلة السابقة عليها. ودورة النمو يف مشوهلا تت

متكاملة. فالنمو العام يشمل دورة النمو السيكولوجي والنمو اجلسدي والنمو العقلي، والنمو 

 . (23)اللغوي وغريها من دورات النمو يف الكائن الوليد

 للجوانب الوجدانية واجلسدية والعقلية.عملية مستمرة متدرجة يتم النمو وفق  -6

 متعددة متتابعة من املهد حتى الشيخوخة.  وفق مراحليسري النمو  -7

 وخصائص منائية متيزها عن غريها.مرحلة من مراحل النمو مسات تأخذ كل  -8

 .يتم النمو وفقا لتواتر وتسارع متقطع وليس مطردا وال يأخذ وترية واحدة مستمرة -9

 ى حد سواء.واخلارجية علمنها الداخلية الوراثية والبيئية يتأثر النمو بالعوامل  - 10

يف سياق تتداخل مجيع مظاهرها تداخاًل وثيقًا وترتابط عملية النمو هي عملية معقدة  -11

 .التوجه حنو التكامل

ال يأخذ النمو بني خمتلف األشخاص نسقا واحدا حيث تلعب الفروق الفردية دورا  -12

 واضحا يف حتديد مسار واجتاهات هذا النمو. 

توجه إىل تقسيم النمو عند األطفال إىل مراحل وفرتات زمنية ومع أهمية االنتقادات اليت 

حمددة فإن مثل هذه التقسيمات تبدو ضرورية لدراسة وفهم طبيعة النمو عند الطفل وحتديد أهم 

                                                 
 .77ن عق ص اي املؤج  ايولا اي عايل زكس ص حلل  خ أمحل  -23
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شيوعا كثر األ السمات األساسية هلذا النمو يف املناحي النفسية واجلسدية والعقلية. والتقسيمات

 أخذ التتابع التالي: ملراحل النمو عند األطفال ت

 : وهي اليت متتد من السنة األوىل حتى الثالثة من العمر مرحلة املهد -أوال 

 ومتتد بني الثالثة واخلامسة من العمر. مرحلة الطفولة املبكرة:  -ثانيا 

 : ومتتد ما بني السادسة حتى الثامنة من العمر. الطفولة املتوسطةمرحلة  -ثالثا

  .(24): وهي املرحلة ما بني التاسعة واحلادية عشرة من العمرة املتأخرةالطفولمرحلة  -رابعا

 نظريات النمو: 
كرس عدد كبري من الباحثني جهودهم للكشف عن طبيعة النمو واجتاهاته عند األطفال. 

وتقاطعت هذه اجلهود يف حماولة الكشف عن املراحل األساسية للنمو عند األطفال مبختلف 

وال والنفسية والعقلية. وتوجد هناك كثرة من النظريات الرتبوية والنفسية جوانبه الفيزيائية 

يعين بالضرورة تناولنا لبعضها يف هذا البحث أنها هي األصح بل ألنها جاءت بتفسريات أكثر 

إذ ميكن اإلشارة يف هذا السياق إىل  من غريها وحاولت رسم احملاور األساسية لظاهرة النمو،

بياجيه، وإريكسون بوصفها أبرز وأهم النظريات اليت قدمت لنا تصورات نظرية فرويد، وجان 

متكاملة عن مراحل النمو. وهناك بعض احملاوالت التارخيية اليت مهدت ملثل هذا التوجه 

 الذي يقوم على املالحظة واخلربة.

 (: 1882 – 1809تشارلز دارون) -1
واحدة منو طفله الوليد  حول Charles-Darwinتشارلز دارون  املالحظات اليت دونها تعد

حتديد أهم السمات واخلصائص اليت يتصف من احملاوالت العلمية الوصفية اليت حاول عربها 

كون هو اإلحساس األول يقد واملعاناة أن القهر  مالحظاته، وقد الحظ يف سياق األطفال بها منو

                                                 
 .26ل ص 1985ص حلل :و ؤل اي ع ل  دل املل :ل االعتلائ لل او ا ا ج ا ل اا قل اا قل  24-
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لعاشر من عمره يظهر ردود أفعال . فالطفل عندما يبلغ األسبوع ا(25)الذي يعانيه املولود اجلديد

انفعالية جتاه احلليب البارد أو الساخن. ويقرر دارون أن الطفل يعرب عن حاالت غضبه يف 

، والحظ أيضا أنه الحظته المحرار الوجه والوجنتنيالشهر الرابع من العمر، وذلك من خالل م

حملاوالته الذهنية تبدأ يف اليوم  يبتسم يف اليوم اخلامس واألربعني، وبالتالي فإن املالمح األوىل

للدراسات واألحباث عرب مالحظاته هذه قد مهد دارون والرابع عشر بعد املائة من عمره. 

الالحقة يف هذا اجملال وشكلت حماولته ومالحظاته منعطفا تارخييا يف جمال البحث والتقصي 

 عن طبيعة النمو ومراحله عند األطفال. 

 1939-1856سيغموند فرويد:  -2

الباحثني يف قضية النمو النفسي واجلنسي  أشهرواحدا من  Sigmund-Freudويعد فرويد  

للطفل. وهو يتبنى نظرية منائية معقدة ومركبة يف مستوياتها النفسية. ويستخدم منظومة من 

فل املفاهيم املعقدة مثل اللبيدو واألنا األعلى واألنا واهلو، والشعور والالشعور. وهو يرى أن الط

 ميّر مبراحل سيكولوجية ذات طابع لبيدي وتأخذ هذه املراحل الصورة التالية: 

دة حتى نهاية العام األول من حياة الطفل، ويكون الفم ال: ومتتد من الواملرحلة الفمية -1

واللذة الفموية حمو حياة الطفل ومنطلق منوه أيضا. إن أول عضو يعلن عن نفسه كمنطقة شهوية 

لبيدية منذ الوالدة، الفم. فكل النشاط النفسي يرتكز أواًل على إشباع حاجات ويطرح مطالب 

هذه املنطقة. ومما ال شك فيه أن التغذية تشبع حاجة حفظ الذات يف هذه املرحلة. فالطفل 

يعتاد على مص األشياء اليت تقع بني يديه وهذا حيقق له نوعا من الرضى الذاتي. وهذا الشعور 

 د أصله من التغذية، يبقى مع ذلك مستقاًل بذاته. بالرضى، وان استم

                                                 
ت   ية   عؤت اا     ص ح  نظؤ ل أصل اونااع  ترا   .   ا   اا عوظؤ ل االصررل   ايرد  رس  ع ر   اوصرخح  او را ل  -25

 1859ايرهي أر   ورل ن رؤه  ر    On the origin of species كت عرا يي أصرل اونرااع .   رل عنرد اا   ر  اه درا  رلا ي
   صلل ي ايل ائؤ اي خخ ل  ايلخنل ل  ايل و ل مج   ً  ،خل يا مج   :ل،ا   ؤ ي   ل  ج،  يا مح ت ن ل ل كثري  حىت اآلي.
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: ومتتد ما بني السنة األوىل والثالثة من عمر الطفل. وهنا أيضا تدور املرحلة الشرجية -2

حياة الطفل حول قضايا اإلخراج والضبط والسيطرة. واللذة اللبيدية النامجة عن ذلك والشعور 

 الوظيفة اإلخراجية. بالرضى عند الطفل يأتي يف هذه املرحلة من 

: ومتتد من الثالثة حتى السادسة من العمر، وفيها يتمركز اهتمام الطفل العاطفيةاملرحلة  -

على ذاته اجلنسية اليت تشكل حمور ومنطلق عملية منائه. فاألعضاء التناسلية الذكرية هي 

اجلنسية الطفلية إىل وحدها اليت تلعب يف هذه املرحلة دورا مركزيا ويف أثناء هذه املرحلة تصل 

 ذروتها وتقرتب من طور أفوهلا. 

: ومتتد هذه الفرتة بني السادسة والثانية عشرة من العمر، وهي فرتة هدوء املرحلة الكمونية -

 وسبات يف طبيعة تطور الطفل اللذوي أو اللبيدي. 

 . (26)من عمر املراهقة أي من الثالثة عشرة حتى الشيخوخة " :املرحلة التناسلية -

ويصف فرويد هذه املراحل يف نسق التقسيم املعروف للحياة النفسية والشخصية ببني وضعييت 

الشعور والالشعور كما يف وضعيات االنتقال من اهلو إىل األنا واألنا األعلى. ومن اخلطأ أن 

حنسب أن هذه املراحل ذات حدود مرسومة بوضوح، فقد توازي إحداها األخرى أو قد تتداخل 

أو قد تتطابق. ويف ظل هذه املراحل اللبيدية للتطور يقدم لنا فرويد تصورا عن الّثالوث معها 

املستوى : ثالثة مستويات منيتكّون وهو   اإلنسانية: الّدينامي للحياة الباطنية

لاّلشعوري املستوى ا،  Pre-conscientما قبل الّشعور مستوى  ،Conscientالّشعوري

Inconscience ،نظرّية الّتحليل  وى األخري، هو الفرضّية األساسية اليت تقوم عليهاوهذا املست

   الّنفسّي، وينقسم بدوره إىل ثالث قوى متصارعة، هي:

   : وميّثله اجلانب البيولوجي.Le caاهُلو  -

   : وميّثله اجلانب السيكولوجي أو الشعوري.Le moiاألنا  -

                                                 
 . 89ل ص 1989يلل اا قل  .ا خلمي   س.  رياايلل ايوخا ايولنس يخرللل تؤمجل ح  ظ ااخ  -26
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  األخالقي. االجتماعي أو: وميّثله اجلانب Le sur moi األنا األعلى- 

النفسي أو السلوك اإلنساني  وقد توّصل فرويد إىل غريزتني أساسيتني توّجهان هذا اجلهاز

الّنفسّية البيولوجّية  ومتّثل احلاجات :Eros "غريزة احلّب أو احلياة "اإليروس-  عمومًا، هما:

  بقاء نوعه. اليت ُتتيح للفرد االستمرار يف حياته واحملافظة على

 (Jean Piaget 1896-1980 ( جان بياجيه -3
 : 27ومييز جان بياجيه بني مراحل أربع متتالية يف النمو العقلي عند الطفل وهي

: تبدأ هذه املرحلة منذ الوالدة وتنتهي يف سن احلركي –مرحلة التفكري احلسي  -أوال  

فمثاًل يتعلم طول املسافة  الثانية من العمر. ينصب اهتمام الطفل خالهلا على اكتشاف األشياء،

حني ميد يده اللتقاط شيء ما، كما يتعلم ما حيدث عندما يدفع جسمًا أمامه أو يلمس شيئًا 

 باردًا أو ساخنًا. 

: تبدأ هذه املرحلة من نهاية السنة الثانية ومتتد مرحلة تفكري ما قبل االجرائية -ثانيا 

املرحلة القدرة على متثيل األشياء  حتى نهاية السنة السابعة. ويكتسب الطفل يف هذه

وبعد أن كان تفاعله ، واألحداث برموز كاستخدام اللغة يف التعبري عن حدث جرى قبل ساعات

من و مع البيئة آنيًا يف املرحلة السابقة أصبح قادرًا على اختزان األحداث الستعماهلا فيما بعد.

 ظاهرة " ثبات خصائص األشياء.  أهم خصائص التفكري يف هذه املرحلة أن الطفل ال يدرك

ومتتد هذه املرحلة من سن السابعة إىل سن احلادية  مرحلة التفكري اإلجرائي: -ثالثا 

يتمكن األطفال من تطوير مفهوم  عشرة. أي مدة االلتحاق باملدرسة االبتدائية. ويف هذه املرحلة

 . ثبات خصائص األشياء" كمفاهيم الطول والكتلة أو الكمية والعدد"

: متتد هذه املرحلة من سن الثانية عشرة إىل اخلامسة عشرة مرحلة التفكري اجملردرابعا: 

وإن كانت النتائج تشري يف كثري من األحيان إىل أن كثري من املتعلمني ال يدخلون هذه املرحلة 

                                                 
 ملة ل ا  ايتل ص ل حاا نظؤ ل ج ي ع  ج ا. انظؤ ايلصل اي  شؤ  -27
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قبل سن الرابعة عشرة أو اخلامسة عشرة، ويستمر استخدام التفكري اجملرد أو الشكلي مدى 

 ياة.احل

 1994-1902 إيريك أريكسون -4

إىل وجود مثانية مراحل خاصة يف جمرى حياة الفرد Erik Erikson ايريك ايركسونيلمح 

ومنوه إىل مرحلة نضجه العقلي والعاطفي. وكل مرحلة من هذه املراحل تواجه الطفل مبسألة 

 ةلياالالحقة بدرجة ع رئيسية تستوجب منه السعي إىل حلها لكي يستطيع االنتقال إىل املرحلة

من القوة والثقة. اثنتان من هذه املراحل الثمانية تظهران يف جمرى العام األول والثاني من حياة 

 الطفل. 

هذا اإلحساس عرب جتربة العام  يتكّون، واملرحلة األوىل ينمو إحساس الطفل بالثقةيف 

ون عن طريق تزويد الطفل األول من حياة الطفل، وبالتالي فإن مفهوم اإلحساس بالثقة يك

باخلربات السارة اليت تتعلق بكل ما حييط به من أشياء؛ وتتعلق هذه اخلربات بالطعام الذي 

يعد املصدر احليوي واألساسي لنمو شعور الثقة بالنفس، وبالتالي فإن تلبية احتياجات الطفل 

 جدير بالثقة واحملبة. هذه تولد لديه إحساسا عميقا بغمرة اخلري يف العامل وان هذا العامل 

: االستقالل الذاتي؛ وتبدأ هِذه املرحلة يف العام الثاني املرحلة الثانيةويطلق ايركسون على  

من عمر الطفل وهي املرحلة الشرجية يف العرف الفرويدي " فلعب األطفال يرتبط يف هذه املرحلة 

فل بكونه كائنا إنسانيا مستقال فيما يسمى االستقالل الذاتي، ويف هذه املرحلة يبدأ إحساس الط

على الرغم من استعداده لقبول مساعدة اآلخرين وتبين ما ِيصدرونه من نصائح وإرشادات فيما 

يتعلق بالصعوبات اليت يواجهها. وتعترب هذه املرحلة هامة وأساسية فيما يتعلق بوالدة مشاعر 

ويف  ،أو العكس من ذلك ،الذات ري عنعباحلب والكراهية أو مشاعر التعاون والعناد وحرية الت

 كماأيضا تتكون عند الطفل القدرة على مراجعة الذات دون أن يفقد تقديره هلا.  هذه املرحلة

 املهانة. واملذلة مشاعر وأحاسيس تتكون لديه 
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وهذا اإلحساس باالستقالل  ،اإلحساس بالثقةيعتمد على مبدأ ن اإلحساس باالستقالل إ

بأنه الطفل  يشعر هوو ،الطفلعرب مسار مناء  خل النفس اإلنسانيةيضرب جذوره عميقا يف دا

شخص يسمح له أن يفعل ما يشاء وفقا الختيارات متعددة. ويف هذه املرحلة تدخل العالقة بني 

جيب على وهنا الطفل وذويه مرحلتها املعقدة، فاألهل هنا يتدخلون خالفا للمرحلة السابقة. 

ومما الشك . إمكانية الطريان جبناحيهو ن يضمنوا له استقاللهوأ وا الطفلأن يساعد ينالراشد

فيه أن تأثري العامني األولني من حياة الطفل يتميز باألهمية واخلطورة أو احلساسية والتأثري 

  الكبري على جمرى حياة الطفل املستقبلية.

 النمو يف مرحلة الطفولة:  خصائص
ة من العمر وتنتهي يف نهاية اخلامسة أهمية خاصة تأخذ الطفولة املبكرة اليت تبدأ يف الثالث

عند املهتمني بدراسة منو األطفال. ففي هذه السن يبدأ الطفل بالتكون الوجداني واالنفعالي 

تنتهي بنهاية السنة الثانية. ويف هذه اليت  وهي مرحلة املهد بصورة مفارقة للمرحلة السابقة

و الطفل اجتاها واضحا يف مستويات منوه اجلسدي أي مرحلة الطفولة املبكرة يأخذ من املرحلة

يف هذه املرحلة وتعطيه فرصة أكرب للحركة والتنقل. تبدأ بالظهور . فقوة الطفل العضلية والنفسي

فالطفل يف هذه املرحلة يتمكن من السري على قدميه ويكون قادرا على حتريك يديه وأطرافه 

ف مرحلة املهد. والطفل يف هذه املرحلة يبقى وذلك على خال ،ومعرفة األشياء اليت حتيط به

وهذا يفسر لنا اجتهاده وسعيه  ،كما كان يف املهد جاهال بالعامل اخلارجي ومبؤثراته املختلفة

وعندما . (28)لفهم الوسط الذي يعيش فيه مبا يتضمنه هذا الوسط من أشياء وعالقات ومثريات

 : (29)بني زازو ما يلييبلغ الطفل الثالثة من عمره يكون قد حقق كما ي

 يكون قد أجنز اجلانب األساسي من تراثه الوراثي.  -1

 اكتسب القدرة على أن ينتصب على قدميه.  -2

                                                 
 . 1998انظؤا حمخاا  ر  حنل   لل ايوخا ا نن ينا ايرلايل  املؤا  لل اا  اخلؤجيس يخو ؤ  ايتاز  ل ايؤايضل  -28
 . 78ل ص 1993املتحل ل اي:نل ايؤ: يلل عري تل  ؤ ق ا  ايد حثلل  خ  ايولا  ا  ا وال تؤمجل  ج ا أ: لل ايلا   -29
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 اكتسب اللغة  -3

 يستطيع أن يبدي خصائص انفعالية متنوعة.  -4

اإلشارة إىل أهمية ما يسمى باملراحل احلرجة للتطور مثل: مرحلة املرآة عند جاك  وجتدر

، املرحلة األوديبية عند فرويد، مرحلة الرضاعة عند ميالني كالين، ومرحلة تشكل الكان

اهلوية عند اريكسون، ومرحلة إرضاء احلاجات عند ماسلو، وهي املراحل اليت تعطي أهمية 

 . (30)خاصة يف عملية التطور وهي مراحل تتمحور يف مرحلة مادون اخلامسة من عمر األطفال

 ي اجلسدي للطفل: النمو الفيزيائ -أوال
يأخذ النمو الفيزيائي للطفل مظاهر متعددة ومتكاملة يف آن واحد. ويكون هذا النمو الفيزيائي 

ومع تزايد منو الطفل وتراكم املراحل النمائية له تتناقص  ،على أشده يف املراحل العمرية املبكرة

عي. وهذا يعين أن النمو أهمية النمو الفيزيائي لصاحل النمو السيكولوجي والعقلي واالجتما

اجلسدي يتناسب عكسا مع النمو الذهين واالجتماعي عند الكائن اإلنساني. فالفرد يصل إىل 

ذروة منوه اجلسدي يف العشرين من العمر تقريبا بينما يكون النمو النفسي والعقلي على أشده يف 

ي أيضا والنمو العقلي هذه املرحلة. واحلق يقال بأننا ال نستطيع أن نفصل بني النمو اجلسد

: لى سبيل املثالعواالنفعالي فالعالقة بني اجلسدي والنفسي عالقة متناهية يف الدقة والعمق. 

ال ينمو عقل اإلنسان إال مع منو الدماغ وغالبا ما يكون النمو العقلي مرهونا بنماء اجلوانب 

لعالقة اجلدلية ال نستطيع . ويف دائرة هذه االفيزيائية اليت تتصل بالدماغ واجلملة العصبية

أن نتحدث عن منو دماغي دون تدريبات بيئية تساعد هذا الدماغ على االنطالق واحلركة. وهذا 

يعين أن عملية النمو عملية معقدة وال ميكن الفصل كليا بني جوانبها املختلفة وترابطاتها 

و عند الكائن اإلنساني. وشبكة عالقاتها الفيزيائية والعقلية واجلسدية يف خمتلف مراحل النم

                                                 
 . 1996ج ي كخاا   خال اي ش ا  حبث ي أ خ ق ايولا ا نن ن لل تؤمجل  خس  طللل اا  ا لل اا قل  -30
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وهذا ميكننا أن منيز بعض السمات واملالمح األساسية للنمو الفيزيائي اجلسدي والسيما النمو 

 . (31)احلسي احلركي والتوازن الفيزيولوجي عند الطفل

 ،% من وزنه يف اخلامسة من العمر90تشري الدراسات اجلارية أن دماغ الطفل يصل إىل 

% من 89. ويف هذا املستوى يؤكد غلني دومان أن (32)لعاشرة من العمر% من وزنه يف ا95وإىل 

 . (33)حجم الدماغ الطبيعي ينمو خالل السنوات اخلمس األوىل

 النمو احلسي احلركي:  -1
يف مرحلة الطفولة املبكرة تكون حواس الطفل منطلق إدراكه للعامل الذي حييط به. وإدراك 

سيا حركيا حيث يتم النمو ويتجه إىل حتقيق التوازن بني الطفل يف هذه املرحلة يأخذ طابعا ح

األحاسيس واحلركة كالعالقة بني حاسة البصر والنظر وقدرة الطفل على احلركة باجتاه 

 املثريات البصرية وحتديدها بتحديد اجتاهاتها ومسافاتها. 

اس ولذلك فإن احلو ،يف هذه املرحلة تشكل حواس الطفل منطلق وجوده وحركته وفعله

األساسية متنح الطفل شعورا هائال باللذة والسعادة، وذلك بدرجة أكرب مما جندها عند 

. فالطفل يدرك أهمية حواسه ويكتشفها كما يكتشف أهميتها وخطورتها يف (34)الراشدين

حياته. فكل ما يقع حتت بصره يدهشه ويذهله، وهو يستأنس إىل كل ما يسمعه من أصوات 

سطه االجتماعي والطبيعي. وتتميز هذه املرحلة بقدرة الطفل على النشاط غريبة غري مألوفة يف و

العضلي مثل اجلري والقفز والتسلق وهو جييد هذه الفعاليات اجلسدية يف هذا املستوى من 

                                                 
انظررؤا حمخررل  خرر ا ايررل   ةأل   ررلل اوطلرر ا اررؤ   انتخرر ا ايوخررا ايولنررس االجتخرر  س يخرلررل ي :رروااتا ايت ا و ررلل :خنررخل  -31
 . 99امل ؤ ل اي ا  ل اي لا   مل 
 7ل  رلا31  يل ايرح يل ا ا:ل ع ض اي ااال اييت تن،  ي ايتحصر ل ايل ا:رس  ا   او:رؤ    ،ر ل امل خر  اي رؤ ل اينرول  32-
  .3ل ص1978متازل 
 . 79 خ  االجتخ ع اي عايل اؤج  : عقل ص ل خس  طلل 33-
 .133ل ص1965املصؤ لل ايرد ل ايث اولل اي   ؤ ل  زكس ص حلل  خ  ايولا اي عايل ا تدل ايو،ضلأمحل  34-
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النمو. واحلركات اليت حتتاج إىل قوة هي هذه اليت متنحه هذا الشعور بالسيطرة على الذات 

 وباهلوية. 

 يولوجي: التوازن الفس -2
ال ميكن الفصل بني مظاهر احلياة اجلسدية واالنفعالية عن األطفال حديثي الوالدة. فالطفل 

يف مرحلة املهد ال يعرف أي معنى للتوازن فهو خيتلج ويرتعد ويرتعش على حنو 

"فيزيوسيكولوجي" أي نفسي جسدي. فقد ال يستطيع الطفل يف هذه املرحلة أن حيقق التوازن 

عام واستنشاق اهلواء. وال يعد الشهر األول بعد والدته إال امتدادا لألشهر التسعة بني بلع الط

يف رحم األم. وهنا جند بأن الطفل ينحو عرب املساعدات اخلارجية اليت تقدمها األم إىل حتقيق 

التوازن والتكامل بني خمتلف مظاهر السلوك النفسي واجلسدي. ويشمل التوازن الفيزيولوجي 

 ظاهر أهمها: م ةعلى عد

 نظافة الطفل: 
يتم هذا للطفل عرب مساعدة األم واملربية حيث يتم تعويد الطفل على ضبط إخراجه وتنظيم 

عمليات اإلخراج من تبول وتربز. وهنا تربز أهمية النظام والعناية مبواعيد اإلخراج واستخدام 

ضبط إخراجه عرب إناء خاص بالطفل لضبط هذه العملية. ويتوقف اكتساب الطفل لعملية 

عمليات الثقة بالنفس واالحرتام واحملبة وعدم التقزز من قبل األم أو املربية ومساعدة الطفل 

 بتشجيعه وباالمتناع طبعا عن القسوة والزجر واإليالم أثناء عملية اإلخراج.

تعد مشكلة تدريب األطفال على الضبط والنظافة من كربيات املشاكل اليت تعانيها 

وهن غالبا ما يوجهن أسئلتهن إىل أطباء األطفال للتغلب على هذه املسألة وهي األمهات، 

املشكلة اليت تثري قلقهن البالغ. ويف إزاء هذه املشكلة جتد وجهات نظر متنوعة أراء خمتلفة. 

وغالبا ما جند عند األطباء من حمللني نفسيني ومتخصصني يف علم النفس كثريا من األفكار 

النظافة. ذه املسألة: فالتنشئة االجتماعية هي اليت حتدد موقف الطفل من والتصورات حول ه

فالطفل جيد يف فرصته األوىل يف االعرتاض على طبيعة القسر االجتماعي الذي متارسه األم 
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فيأخذ اعرتاضه سلوكا يتمثل يف تبليل ثيابه، هذا بدوره يؤدي إىل نوع من الصراع الذي يصبح 

لعاطفي عند الطفل. ويعتقد كثري من علماء التحليل النفسي أن األمهات مصدرا للتوتر والقلق ا

يف تعويد الطفل على النظافة الغربيات اللواتي يتحدرن من الطبقات الوسطى ميارسن الشدة 

وهم يعتقدون أيضا أن التدريب على  املبكرة وهذا يشكل مصدرا للتوتر النفسي عند األطفال.

الطفل دون أن يؤدي ذلك إىل عواقب سنة الثانية من العمر عند النظافة ميكن أن يتم بعد ال

. وآراؤهم هذه تستند إىل معطيات فيزيولوجية نفسية مدمرة على الصحة النفسية عند الطفل

معطيات نفسية، وهم يذهبون يف رؤيتهم هذه إىل أن العضالت ا تستند إىل ممأكثر  عصبية

اغية عن طريق األعصاب إال بعد مرحلة منو وتطور الشرجية ال تستطيع استقبال اإلشارات الدم

إمكانية حمكمة.  ألعصاب الناقلة هي اليت جتعل التحكمفا، أي اجلملة العصبية( )هذه األخرية

إمكانيات الضبط العصبية املشار إليها. والطفل يف هذه  وبالتالي فإن التغريات النفسية ترتافق مع

مراقبة يف األهل ا ال يقل عن االهتمام الذي يبديه هتمامط واإلخراج ابلي عملية الضواملرحلة ي

 ذلك. 

 الدراساتوبالنسبة للمرحلة اليت جيب أن يبدأ فيها التدريب على اإلخراج والنظافة تشري 

وبالتالي فإن ما  ،إىل ضرورة األخذ بعني االعتبار أهمية النضج يف اللحاء أو القشرة الدماغية

ن الوصول إىل الضبط واإلخراج ميكن أن يعترب وقتيا وعابرا ميكن مالحظته من تأخري يف زم

 بنمو متسارع يف جوانب أخرى عند الطفل. ووسوف يتم استدراكه بشكل سريع 

ويف  ،توجد لدى األم هلفة واستعداد قوي لتجعل من طفلها نظيفا يف أقصى سرعة ممكنة

ة عند األم تتجلى يف الفخر كثري من احلاالت خيفي التدريب املبكر على النظافة رغبة دفين

تشعر بعض وقد  ؛واالعتزاز بتحقيق ذلك. وهذا ميل واضح عند الراشدين يف السيطرة على الطفل

األمهات بالنجاح والشعور بالرضا عندما يصبح طفلهن نظيفا يف مرحلة مبكرة من عمره. وحتت 

ام الشدة يف حتقيق هذه يعمدن إىل التدريب املبكر واستخدستار األم اجليدة فإن بعض النساء 

فاألم اليت تكره الطفل على اجللوس ملدة نصف ساعة على وعاء خمصص الحتواء . الغاية
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. ويوجد سبب آخر عند الفضالت)مبولة( ليست أما باملعنى العاطفي أو األخالقي للكلمة

لعناية به نظافة الطفل توفر عليهن مشقة ايف إيصال الطفل إىل النظافة مبكرا ألن األمهات  أغلب

 وتغيري اللفافات بالنسبة هلن أمر يستثري القرف واالمشئزاز. 

خيرتن الفرتة الغري مناسبة لتدريب األمهات أكثرية  وهناك دراسة تربوية تشري إىل أن

إنه كلما تأخرت أطفاهلن على النظافة. وتقول سيلفيا برودي يف كتابها "األمومة النموذجية" 

". وباإلضافة إىل أسرع كان وصوهلا إىل حتقيق النظافة عند الطفل األم يف زمن التدريب كلما

الية النظافة قبل السنتني من عمره يثري لديه درجة عذلك فإن البدء يف تدريب الطفل على 

أهمية البدء املتأخر يف تدريب وهذه املعطيات تؤكد  ،العاطفي واالنفعالي من االضطراب

  .النظافة املبكرة الطفل على ضبط اإلخراج والوصول إىل

إن كثريا من حاالت االضطراب النفسي اليت يعانيها األطفال تعود إىل طبيعة التدريب  

املبكر على النظافة الذي يبدأ يف الشهر اخلامس عشر من عمر األطفال. وجيب باإلضافة إىل 

 ذلك أن نأخذ بعني االعتبار جوانب أخرى من املشكلة، وهي اليت تتعلق مبحاولة بعض

األمهات يف تدريب أطفاهلن على اإلخراج يف مرحلة مبكرة جدا يف الشهر اخلامس والسادس من 

من هؤالء اللواتي بدأن هذا التدريب يف أكثر  أعمارهم، واللواتي استطعن أن حيققن جناحا

  مرحلة متأخرة نسبيا.

ر فرتتني إن أفضل النتائج املمكنة، لتدريب الطفل على النظافة، ميكن أن تتم باختيا

زمنيتني للبدء بتدريب الطفل حيث جيب أن يتم البدء يف إحدى مرحلتني عمريتني: إما الشهر 

ولكن مما الشك فيه أن التدريب يف املرحلة الثاني عشر، أو يف الشهر العشرين من عمر الطفل. 

األوىل فإن  . وفيما يتعلق باملرحلةسرعة واقل تأثريا يف بنية الطفل النفسيةأكثر  الثانية يكون

اآلثار النفسية ضئيلة وقتيا ولكن عمليات التدريب حتتاج إىل وقت اكرب، ومع ذلك ال ميكن 

معرفة اآلثار النفسية املرتتبة على طبيعة اختيار كل مرحلة من هاتني املرحلتني. ولكن احملللني 

  األطفال النفسية.أذية وضررا على بنية أكثر  النفسيني يذهبون إىل أن املرحلة األوىل قد تكون
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 اكبريا يف الطفل مهممؤثرا طريقة التدريب وكيفياته تلعب دورا بأن  وجيمع االختصاصيون 

يرتتب على الطريقة أو الكيفية املعتمدة يف  تكن املرحلة اليت يبدأ فيها هذا التدريب، إذ

نهج الصارم رفض املالتدريب كثري من النتائج النفسية املتنوعة. وجيمع أغلب الباحثني على 

الذي يؤدي إىل نتائج سيئة جدا، وتوجد لدينا دالئل قطعية غري قابلة للشك على أن الشدة 

. أن الضغط والقسر واالنفعال والعقوبات تؤدي إىل نتائج بالغة يف تأثريها الضار على الطفل

راب اليت ترافق عملية التدريب على النظافة من شأنها مجيعا توليد نوع من الرفض واالضط

إىل نتائج جيدة  االنفعالي عند الطفل، وبالتالي فإن هذه األساليب القسرية لن تفلح يف الوصول

  يصال الطفل إىل النظافة املطلوبة.إيف 

 فطام الطفل وتوازنه الغذائي: 
يعد الفطام من أخطر وأهم مراحل منو الطفل، ومن الضرورة مبكان أن تتم هذه العملية  

زنة. إذ جيب أن تتم عملية تدريب الطفل على تناول الطعام اخلارجي)غري بطريقة دقيقة ومتوا

ب احلليب( بصورة تدرجيية، وأال يتم فطامه أيضا بصورة مفاجئة. ومن أجل فطام الطفل جي

. املهروس من الفاكهة واخلضارعلى األم أن تقدم للطفل وجبات خارجية مثل الزبادي واللنب و

ألن هذه العملية قد يكون هلا ، يف عملية الفطامته نفسيا عدب تنظيم غذاء الطفل ومساوجي

انتكاسات سلبية إذا متت بطريقة غري علمية. وميكن القول يف هذا الصدد "إن االنتقال من 

مرحلة االعتماد الكلي على األم يف الغذاء إىل االعتماد على املصادر اخلارجية ميثل أوىل عمليات 

ند الطفل ولذا جيب أن يراعى التدرج وهو أهم شرط علمي استبدال عادة سلوكية بأخرى ع

  .(35)جيب توافره يف هذه احلالة"

وقد تناولت الدراسات اجلارية أهمية حتديد نوع الطعام الذي جيب إعطاؤه للطفل يف 

املراحل األوىل من عمره. وقد لوحظ أن األمهات يتبعن بدقة النظام الغذائي الذي حيدده 

يف ذلك، وبعضهن كان متأثرا مبا حتمله اإلعالنات من حتذير لعواقب الطبيب وهلن احلق 

                                                 
 .136صل املؤج  اين عقزكس ص حلل  خ  ايولا اي عايل أمحل  35-
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النقص يف املواد الغذائية اليت حيددها الطبيب. وتذهب الدكتورة كالرا دافيس، يف هذا 

بقدرة األطفال بعد فطامهم على حتقيق التوازن الغذائي بصورة ذاتية اخلصوص، إىل القول 

 . (36)وذلك حني يرتك هلم اختيار الطعام

يف أحباثها خبصوص التوازن الغذائي عند األطفال من  Davide Glaraانطلقت كالرا دافيد 

فكرة أن األطفال ميلكون قدرة طبيعية على حتديد حاجاتهم الغذائية، وهذا يعين أنه ميكن أن 

يرتك األطفال ليتناولوا ما حيبون من الطعام وذلك يف الوقت الذي يرغبون فيه. ومن أجل 

هذه الفرضية استبعدت كالرا يف اختباراتها حول تغذية األطفال األطعمة املصنعة كالسكر  اختبار

واحللويات و"الكاتو" واملشروبات، حيث كان الطعام يقدم لألطفال موضوع االختبار ثالث مرات 

 راء الكبار يف األطفال فيما يتعلق بالطعام. ويفآيف اليوم، ويف ساعات حمددة، وقد مت عزل تأثري 

نوعا من الطعام موزعة يف جمموعات،  34إطار هذا االختبار كان يقدم خلمسة عشر طفال 

وكانت كل وجبة من الوجبات الثالث، وكل نوع من أنواع الطعام يوضع بشكل مستقل، فامللح 

على سبيل املثال يوضع بشكل مستقل ويوضع مباشرة يف الطعام، واحلليب مل يضف إىل اخلبز. 

دد على الطفل ومل يقرتح له أن يأكل شيئا ما. ويف جانب كل طفل جتلس مل يعرض شيء حم

حاضنة حتمل ملعقة يف يدها. وعندما كان الطفل يشري إىل طبق كانت احلاضنة تقدمه له. وكان 

ميكن للطفل أن يأكل بيديه وأصابعه أو بالطريقة اليت خيتارها. وكان طريقة الطعام تتم هكذا 

طعام، وكانت الفرتة اليت تتم فيها عملية تناول الطعام تأخذ مدة حتى ينتهي الطفل من ال

على األغلب من اللحم  يتكّونأمكن ذلك، وكان  دقيقة، وكان الطعام بسيطا ما 25عشرين إىل 

واخلضار والفواكه اليت مت تقطيعها على شكل قطع صغرية جدا، وبعض الطعام كان مشويا 

املواد الغذائية اليت قدمت: ماء ـ حليب ـ لنب ـ ملح ـ تفاح واآلخر نيئا. وفيما يلي قائمة بأهم 

ـ جزر ـ بطاطا ـ طحني ـ قمح ـ ذرة ـ حلم بقر طماطم عصري برتقال ـ أناناس ـ دراق ـ  –ـ موز 

                                                 
36-M. Bergeron, Psychologie du premier âge(de la naissance à trois ans), 5e éd., P.U.F., 

Paris, 1973. 
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ـ حلم خروف ـ دجاج ـ حلم عجل ـ دماغ ـ كبد ـ مسك ـ مشندر ـ بازيالء ـ لفت ـ زهرة ـ 

  خ.قرنبيط ـ بهار ـ خس ـ شعري ـ سبان

يف بداية التجربة كان مخسة عشر طفال من أفراد العينة يعانون من سوء التغذية ومن  

وجبة طعام يف إطار  36000الضعف واهلزال؛ ومخسة منهم كانوا بصحة جيدة. وبعد تناول 

املواصفات السابقة؛ ومن عرض هؤالء األطفال على طبيب آخر لتقدير وضعهم الصحي. وبعد 

ية وصف الطبيب هؤالء األطفال بأنهم منوذجيني يف املستوى الصحي إجراء الفحوص الطب

وهم يف سياق  كان األطفال خيتارون طعامهموبأنهم ميثلون يف سلوكهم منوذجا سلوكيا متميزا. 

حيققون نظاما غذائيا متوازنا ومتكامال لتغذيتهم الذاتية، ومل يكن ذلك صعبا  هذا االختيار

وحدات الغذائية " احلريرات " كان األطفال يأخذون يف حدود ما البتة. وفيما يتعلق بعدد ال

. وكان األطفال الذين يعانون من سوء التغذية يسجلون خرقا هو معروف على املستوى العلمي

للقاعدة العلمية أي أنهم كانوا حيصلون على عدد اكرب من احلريرات وذلك يف األشهر الستة 

استعادوا فيها عافيتهم واستدركوا النقص الغذائي الذي  األوىل من التجربة حتى اللحظة اليت

  يعانونه.

وقد بينت هذه التجربة أن األطفال مل يتبعوا مجيعهم نظاما غذائيا متوازنا وواحدا، إذ تدل 

وكان كل نظام غذائي يتميز  ،التجربة على تعدد األنظمة الغذائية اليت اعتمدها األطفال املعنيون

أيضا هيمنة نسبة احلليب واحلبوب املكسرة يف هذه  تثبت التجربة خبصوصية متفردة. ومل

األنظمة، بل وعلى خالف ذلك بينت أن األطفال مييلون إىل اإلكثار من الفواكه والبيض واللحم 

مبا يناسب هذه املرحلة من العمر. وأضافت أيضا أن النظام الغذائي لكل طفل كان يتغري من 

ربة عينها وبصورة غري متوقعة. وكانت الوجبات على أي حال مرحلة إىل أخرى يف إطار التج

 تؤدي إىل نوع من التوازن الغذائي الذي أدهش االختصاصني باحلمية الغذائية.

يف إطار التجربة املعنية، كان األطفال، يف األسابيع األوىل من التجربة، يتذوقون كل طبق 

ن فيما بعد إىل الرتكيز على األطباق اليت أمامهم، ولكنهم كانوا يتجهو من األطباق اليت توجد
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حيبونها. علما أن اثنني من هؤالء األطفال مل يتناوال اخلس أبدا كما أن واحدا منهم مل يتذوق 

 أيضا.  السبانخ

وغين عن البيان بأن الطفل ال يستطيع يف إطار وسطه الطبيعي أن حيظى بهذه 

 هذه التجربة تكمن يف النتيجة اليت تقول ولكن قيمةطبق ( يف منزله كل يوم.  34)اخليارات

، كما ال يتطلب طريقة نظاما جيدا من الطعام ال يقتضي بالضرورة نوعا خاصا من الطعامبأن 

وليس من الضرورة إكراه طفل ما على تناول وجبة أو طبق غذائي خاصة يف طريقة تناوهلا. 

  .خاص والذي ميكن أن حيدث لديه نوعا من الصدمة االنفعالية

ومن أهم النتائج اليت أسفرت عنها التجربة املعنية هي أنه عندما تكون شهية الطفل 

طبيعية، وغري مشوهة باألطعمة املصنعة، أو متأثرة باختيارات الكبار، وعندما ترتك هلم فرصة 

اختيار األطعمة اليت يرغبون، فإنهم سيختارون دون شك األطباق الغذائية املناسبة لنموهم 

 الفيزيولوجية.  وحاجاتهم

 اكتساب القدرة على املشي:
وكيف  ،الفيزيولوجي التوازننا كيف أن الطفل يستطيع أن يعتمد على نفسه يف حتقيق بّي

وكيف ينمو يف اجتاه ضبط  ،يستطيع أن يعتمد على نفسه يف احلصول على وجباته الغذائية

با أساسيا من مطالب منوه اخراجاته. ومما ال شك فيه أن قدرة الطفل على املشي تشكل مطل

وتقتضي قوانني النمو أال يسّرع اآلباء عملية تعليم الطفل املشي يف وقت مبكر ولكن العضوي. 

. من املهم تأمني متطلبات هذا املشي وتيسري اإلمكانيات لذلك عندما حيني الوقت املناسب

م ميرن على التقلب وتبدأ هذه العملية تدرجييا أيضا حيث يتم تعريض الطفل ألشعة الشمس ث

على جانبيه ثم يتم تعليمه الزحف على البطن وكل هذه األمور تعد الطفل وتساعده يف عملية 

 املشي. 
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 : العقليثانيا: النمو 
يف مرحلة الطفولة املبكرة يكون الطفل فضوليا مياال إىل استكشاف الوسط الذي يعيش فيه. 

كان غامضا ملفاهيم الزمن والعدد واملكان.  ومن حب االستطالع يبدأ الطفل بتكوين أولي وإن

وميكن وصف الذكاء الطفولي يف هذا املستوى بأنه ذكاء حسي حركي ألن إدراك الطفل للوسط 

 يكون إدراكا حسيا يف الغالب وهو إدراك غري جمرد. 

ويأخذ الذكاء يف هذه املرحلة طابعا حسيا تصوريًا، ويالحظ تنامي االنتباه عند الطفل ومنو 

لذاكرة وتشكل قدرته على التخّيل اإليهامي حيث تبدأ لديه أحالم اليقظة. ويكون تفكريه ا

 مرتدا إىل ذاته وكينونته اخلاصة، ويأخذ بالتالي طابعا خياليا ال يرتبط بالواقع أو املنطق. 

ويكون  ،فتفكري الطفل يتجه إىل جتنب األمل واحلصول على اللذة ثم إشباع رغباته ودوافعه

لديه إيهاميا خياليا. ويف هذه الفرتة يالحظ إقبال الطفل على القصص اخليالية إلشباع  اللعب

 حاجاته الذهنية املتنامية يف معرفة العامل على حنو خيالي. 

% من معارفه يف السادسة من 33أن الطفل يكتسب  Benjamin.S.Bloomويقدر بلوم 

من عشرة % يف الثامنة 100من العمر وإىل  % يف الثالثة عشرة75العمر وترتفع هذه النسبة إىل 

 :(37)العمر وذلك كما هو يف اجلدول التالي

 النسب املئوية لنمو التعلم العام حتى سن الثامنة عشرة يف تصنيف بلوم

 الرتاكم يف كل مرحلة النمو يف كل مرحلة عمرية الطفل عمر

 %33 %33 سنة 6من الوالدة حتى 

 %75 %42 13سنوات حتى  6من 

 % 100 %25 18سنة حتى  13من 

 

                                                 
 . 9ص 1979ل :ل ي تؤع ل اوطل ال كخ ل اآلاا  ج ا ل اي ا    دل ايؤح   ص حل  دل هللال او:ؤ   ت   هن  ا  امل -37
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 لغة الطفل: 
متطلبات وجود الطفل أكثر  خصائص الطفولة إنسانية وهوأكثر  ويعد تعلم النطق والكالم من

ويبدأ يف نطق أهمية وحيوية. فالطفل يف البداية يستجيب لعدد كبري من املؤثرات الصوتية. 

مستهل الثانية من العمر يستخدم كلمة  ويف ،كلميت: "بابا" و"ماما" يف الشهر التاسع من عمره

من كلمتني مكونة يف منتصف الثانية من العمر يستطيع أن يعرب جبملة ، ومركبة من مقطعني

 وبعد ذلك تتواىل إمكانياته يف استخدام مجل قصرية جدا. 

ويكتسب الطفل الكالم عن طريق احملاكاة والتقليد وتتجه هذه احملاكاة إىل األم اليت تلعب 

را كبريا يف تعليم الطفل كلماته ومجله األوىل. وال يصل الطفل إىل نهاية اخلامسة حتى دو

 . (38)يستطيع استخدام عدد ال بأس به من املفردات والكلمات والصور اجملردة واحلسية

وجتدر اإلشارة إىل تنامي لغة الطفل يف هذه املرحلة والسيما يف املراحل األخرية منها، حيث 

.  مجمل كاملة بعد أن كانت مفرداته ضعيفة ال تسمح له بذلكريعبالتعلى قدرة  ميتلك الطفل

ويالحظ أيضا أن كلمات الطفل ذات داللة واقعية ففيها إشارات واقعية تعرب عن عالقات 

وأحداث واقعية. ويبدأ بالسيطرة على مفردات اللغة ومكوناتها مثل الضمائر وحروف النداء 

م والتحدث على حنو مستمر وهذا يدل على تنامي اخلاصة اللغوية ويظهر نهمه الشديد للكال

 لديه. 

فعلى سبيل املثال يدرك الطفل يف هذه املرحلة ما تعنيه حروف اجلر وظروف الزمان مثل: 

فوق وعلى وحتت وإىل جانب. ويقدر املختصون بأن الطفل يف هذه املرحلة يستطيع أن يستعمل 

رد واجلمع ويعرف الفعل املاضي ومييزه عن املستقبل. ويف هذا الضمائر ويدرك الفروق بني املف

مؤشر على مناء مفهومه عن الزمان واملكان. ويف السنة الرابعة من هذه املرحلة يظهر ميل الطفل 

إىل التساؤل وطرح األسئلة على اآلخرين وهذا أيضا دليل منو عقلي ومؤشر من مؤشرات التفكري 

                                                 
38-R. S. Illingworth, Développement psychomoteur de l’enfant, trad. de l’angl., Masson, 

Paris, 2e éd. 1990. 
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كله نقول بأن مفاهيم الطفل عن الزمان واملكان واملاضي واحلاضر األساسية لإلنسان. ومع ذلك 

 ما تزال غامضة نسبيا. 

 الواقع واخليال: 
ويف هذه املرحلة يعيش األطفال غالبا يف عامل خيالي متوهم ينتجونه عرب خمياهلم الذي 

نسبية عن  يتميز باخلصوبة والنشاط. فهم يف ألعابهم ويف حركتهم يعيشون غالبا يف حالة انفصال

احلقائق الواقعية اليت حتيط بهم. وهنا يتوجب على املربي أن يأخذ بيدهم وبصورة تدرجيية 

إىل فهم العامل الذي يعيشون فيه على حنو واقعي. وجيب أال نرتك األطفال يف حالة غيبوبة 

من واقعية، وميكن أن نشحذ خمياهلم يف فهم الواقع ويف السيطرة عليه. وهذا ال يعين حبال 

األحوال أن نقتلع األطفال من عاملهم اخلاص اجلميل بل جيب أن حنافظ على منظومة روابطهم 

اخليالية ولكن هذا ال يتعرض مع عملية تدريبهم على مواجهة الواقع مواجهة حقيقية ألن ذلك 

يشكل مطلبا حيويا أيضا من مطالب وجودهم ومنائهم. وهذا يعين أن انتقال األطفال من منط 

 ور اخليالي إىل جمال اإلدراك الواقعي يعد شكال من أشكال النمو العقلي يف هذه املرحلة. التص

  :ثالثا ً: النمو االنفعايل
يف العلوم السلوكية على أهمية مرحلة الرضاعة عند الطفل ألن هذه املرحلة ون الباحثيركز  

عند . ففي هذه املرحلة ينمو ضيعبني األم والرواالنفعالية معنية بتحديد طبيعة العالقة العاطفية 

أجواء الطمأنينة اليت تربطه بأمه واليت توفر له الطفل إحساس بالعالقة احلميمة 

ميكن لالم أن توفر للرضيع هذا املناخ العاطفي باستخدام اإلرضاع الصناعي، و.(39)واالستقرار

ه بالدرجة نفسه اليت أم ولكن الطفل لن يشعر بوهج هذه العالقة العاطفية واالنفعالية وحبنان

 أمه مباشرة.  يشعر بها أثناء الرضاع من صدر

                                                 
39-C. koupernik & R. dailly, Développement neuro-psychique du nourrisson Sémiologie 

normale et pathologie), P.U.F., 1968, 4e éd. augm. 1980 
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ويف هذا اخلصوص تذهب بعض الدراسات إىل أن األطفال يشعرون مبدئيا بالسعادة عندما 

تقدم هلم وجبات الطعام، بغض النظر عن املنهج واألسلوب املستخدم يف تقدميها، ولكنهم 

املستخدم، كاإلحساس بالتسامح وتقدير سلوب يظهرون فيما بعد مشاعر خاصة بنوعية األ

الباحثني أن املناغاة  بعض. ويرى الذات ودرجة االهتمام ومقاومة التعب وقبول اآلخرين

الشفهية تساعد الطفل يف التخفيف من توتره وقلقه يف األشهر الستة األوىل من عمره، كما 

فهوم الرضا الذاتي. هذا ويرفض تساعده ذلك يف التكيف مع حميطه اخلارجي ويف منوه وفقا مل

كثري من الباحثني استخدام الشدة أو اللجوء إىل العنف وخباصة يف املراحل املبكرة من عمر 

الطفل، ألن هذا يشكل مصدر قلق وتوتر للطفل الذي ال يوجد لديه استعداد ملعايشة هذه 

غة واحلنان يشعر أمه أو زجاجة احلليب بأسلوب الدغد فالطفل الذي يتناول صدرالتجربة. 

، وعلى خالف ذلك فإن جلوسه على كرسي مرتفع بدرجة عليا من الثقة بالنفس والطمأنينة

 وتناوله للطعام باستخدام الكأس وامللعقة يقلل من إحساسه بالثقة والطمأنينة.

ال تقل مطالب النمو االنفعالي أهمية عن غريها يف عملية مناء األطفال وتطور إمكانياتهم 

ة واالجتماعية. ومن أهم مطالب هذه املرحلة يف املستوى االنفعالي تكوين عادات انفعالية النفسي

 ثابتة ثم تنمية الكينونة االجتماعية للطفل من أجل حتقيق استقالله ونضجه.

ينمو السلوك االنفعالي للطفل يف هذه املرحلة منوًا تدرجييًا متقدما وتأخذ االستجابات 

مشاعر الغضب واخلوف واحلزن املهد تتداخل لديه فالطفل يف مرحلة  ؛يزاالنفعالية طابع التما

غالبا ما تأخذ اختالجات انفعالية غري واضحة ألنها غري متمايزة وتكون هذه املشاعر والفرح 

 املعامل. 

الطفل متقلب املزاح وهو سرعان ما ينتقل من حالة انفعالية إىل وفيما بعد مرحلة املهد يكون 

على شكل تقطعات انفعالية متضاربة. فالطفل ينتقل من حالة الضحك سط أو أخرى دون تو

. وتتميز انفعاالته هذه إىل البكاء ومن البكاء إىل الصمت ومن الفرح إىل احلزن وهكذا دواليك

بالقوة حيث تكون مفاجئة وعنيفة وحادة ومتقلبة. ولكن هذا التقلب االنفعالي وهذه احلدة 
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يا ومع تقدم الطفل يف داخل هذه املرحلة إىل االستقرار واهلدوء والتوازن. االنفعالية متيل تدرجي

إذ يبدأ الطفل بتحقيق التكامل والتوازن بني هذه االنفعاالت ثم تتشكل لديه عناصر ما يسمى 

 . (40)بالعادات االنفعالية املستقرة حنو األشياء ومكونات الوسط الذي يعيش فيه

وقد  ،ستقرارا حنو األم حيث يكون حبه هلا منقطع النظرياكثر وتتجه عواطف الطفل األ 

يتجه بعض هذا احلب إىل والده وإىل أخوته وإىل هؤالء الذين مينحونه العناية والرعاية يف 

املنزل. وبالتالي فإن وجود األم من الناحية الرتبوية يساعد الطفل على االستقرار العاطفي 

ل جبدارة لتحقيق التوازن االنفعالي والوجداني لطفلها, واالنفعالي واألم هنا هي الشخص املؤه

 ألن أول عالقة انفعالية تعقد وتعطي حصادها تكون موجهة من قبل الطفل إىل األم.

. وعلى امتداد هذه املرحلة الطفلية األوىل تنمو انفعاالت الطفل وتتمركز حنو ذاته 

وف والغضب ومشاعر الثقة بالذنب واخل فاخلجل والفرح واإلحساس بالسعادة واإلحساس

بالنفس والشعور بالنقص تأخذ طابع انفعاالت ذاتية أي موجهة إىل ذاته وغري معنية بالعامل 

اخلارجي. ويالحظ أن مشاعر الغرية تتكون عند الطفل يف هذه املرحلة وتصل إىل أوجها مع 

الذي يشعر بأن ميالد طفل جديد يف األسرة، وهنا تتأجج مشاعر اخلوف والغرية عند الطفل 

الطفل إىل  الزائر اجلديد قد يسلبه ما حيظى به من حب وأهمية. ويف نهاية هذه املرحلة مييل

االستقرار االنفعالي وتبدأ عواطفه وانفعاالته بالنضج والتكامل استعدادا ملرحلة منائية جديدة. 

 مستوى منوه وباختصار عندما يبلغ الطفل اخلامسة من العمر يكون قد قطع شوطا كبريا يف

 االنفعالي والوجداني. 

و مير الطفل كما أوضحنا يف حالة تقلب انفعالي شديدة والسيما يف  الثبات االنفعالي:

الثالثة من العمر. واتضح أيضا أن الطفل مير بتقلبات متقطعة ومتسارعة يف منط انفعاالته. 

. وهنا تظهر الضرورة وعنيفا يكون متسارعا متقلبافالطابع االنفعالي للطفل يف هذه املرحلة 

الكربى يف تكوين عادات انفعالية ثابتة نسبيا ومتكاملة متوازنة على مبدأ التناغم. وهذا حيقق 

                                                 
 .195-121ل صص 1989انظؤا  .ا خلمي   س.  رياايلل ايوخا ايولنس يخرللل تؤمجل ح  ظ ااخ يلل اا قل  40-
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للطفل ما يسمى بهويته االنفعالية املميزة. وتكون عملية بناء الطفل انفعاليا عن طريق مركزية 

اليت تتجه إىل أن تأخذ طابعا يتميز  العالقة العاطفية بينه وبني األم حيث ميكن هلذه العالقة

بالثبات االنفعالي أن تساعد يف تكوين ثبات انفعالي ميتد ليشمل خمتلف جوانب حياة الطفل 

االنفعالية اليت تربطه باآلخرين والوسط الذي يعيش فيه. وهذا من شأنه أن يساعد الطفل يف 

األم الطفل عرب حمبتها الثابتة  التغلب على خماوفه وقلقه الوجودي. ويكون ذلك عندما تساعد

 له يف تكوين هذه اهلوية االنفعالية. 

 النمو االجتماعي:  -رابعا 
ينمو إحساس الطفل بهويته االجتماعية على مبدأ التوازي مع هويته االنفعالية. وهو يف 

ه الوقت الذي يستطيع فيه أن يكّون اجتاهات انفعالية ثابتة حنو اآلخر يستطيع أن يكون هويت

االجتماعية عرب عالقات متوازنة ومتكاملة مع اآلخرين يف األسرة. فالطفل يشعر بأنه عضو 

أساسي يف التكوين االجتماعي لألسرة. وهو ينتهز الفرص ويغتنم املناسبات ليعرب عن ذاته وعن 

ه رغباته وميوله وتطلعاته، وهذا يعين أن الطفل هنا بدأ حقيقًة ينمو اجتماعيا، وينّمي يف ذات

هذا احلّس االجتماعي باالنتماء إىل األسرة وعضويتها. وهنا ومن جديد جيب على األسرة أن 

تنمي هذا احلس االجتماعي لديه وأن تساعد الطفل عرب آليات التقبل واالحرتام والتقدير يف 

 اكتساب مسات وخصائص اهلوية االجتماعية املنتظرة.

نية حتى اخلامسة، تنمو إمكانية الطفل إزاء يف هذه املرحلة العمرية، أي من السنة الثا

بالثقة  التفاعل االجتماعي، حيث يستطيع أن يباشر عالقاته مع اآلخرين من منطلق اإلحساس

التلقائية بذاته وقدرته على املبادرة. وهو يشعر بأنه بتمايزه عن الوسط بوصفه كيانا مستقال، 

جتماعي مبا يتضمنه هذا الوسط من ويدرك فيها اللحظة اليت ينخرط فيها مع الوسط اال

 أشخاص وعالقات وتفاعالت. 

 هلا عاداتها ووجودها املنفصل عن فالطفل يف هذا املستوى يشعر بأنه شخصية مستقلة،

اآلخر. فلم يعد هو الصغري الذي حيتاج إىل أمه يف كل شاردة وواردة. وهكذا يبدأ الطفل بتكوين 
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مع الكبار أيضا والسيما والديه. وحيرص الطفل على عالقة الصداقة مع األطفال اآلخرين و

املكانة االجتماعية اليت حيظى بها وهو حياول أن يستقطب انتباه اآلخرين ومعرفة أوجه 

نشاطهم املختلفة، ولكن هذا السلوك االجتماعي اإلجيابي ال خيلو من مظاهر العدوانية والتشنج 

هر يف سلوك الطفل أعراض النزعة األنانية وامليل االنفعالي الذي يرتافق بالصراخ والبكاء. وتظ

إىل املنافسة وإظهار العناد، ولكنه مييل إىل االستقالل يف كثري من أوجه نشاطه اليومي اليت 

تتعلق بتناول الطعام وارتداء الثياب. ومما ال شك فيه أن هذا النمو يرتافق بنمو اجلانب 

الشعور األخالقي للتمييز بني اخلري والشر واحلق األخالقي يف الطفل حيث يبدأ تشكل الضمري و

 والباطل واحلسن واملستحسن. 

ويف هذه املرحلة تظهر لدى الطفل القدرة على احملاكاة والتقليد وتقمص سلوك اآلخرين 

والتوحد مع األبطال واألشخاص الذين حيبهم وهذا يساعده كثريا على متثل أمناط سلوكية 

طون وبه والسيما األبوين واألخوة الكبار يف داخل األسرة. ويف سياق مصدرها اآلخرين الذين حيي

التوافق االجتماعي الذي ميثل عالقة متناغمة مع البيئة  تفاعله األسري يتجه الطفل حنو حتقيق

 تتضمن القدرة على إشباع أغلب حاجاته العاطفية واالنفعالية واالجتماعية. 

 خالصة: 
طفولة املبكرة حتقيق منظومة من املطالب احليوية اليت تؤسس يقتضي منو الطفل يف مرحلة ال

لنموه يف املراحل الالحقة. وتأخذ هذه املطالب جتلياتها يف خمتلف جوانب الشخصية جسديا 

ونفسيا وانفعاليا وعقليا. فالدوافع الفسيولوجية تسيطر على منو الطفل يف سنواته األوىل والسيما 

مبني يف  وأهم معامل النمو يف سلوك الطفل يف مرحلة املهد كما ه يف مرحلة املهد. وميكن حتديد

 اجلدول التالي: 
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 منو سلوك الطفل يف مرحلة املهد من الوالدة حتى الثانية من العمر

 عمر الطفل املظاهر السلوكية املالحظة عند الطفل

 يبدأ الطفل باالبتسام ويالحق األشخاص واألشياء ببصره -

 يديه وقدميه إىل ليستطيع الوصو -

 جهة الصوت إىل يرفع رأسه ويلتفت -

 يبكي ولكن غالبا ما يهدأ عندما حيمله أحد أفراد األسرة -

 أشهر 3املولد وحتى 

 يصغي الطفل ويستجيب عندما خياطب ويدغدغ -

 يضحك، ويناغي ويقلد األصوات -

 يستكشف يديه وقدميه ويضع األشياء يف فمه -

 تقلب، ويتحرك بسرعة ويرتدجيلس عندما يسند وي -

 ميسك باألشياء دون استخدام اإلبهام -

 أشهر 6 إىل 4من 

 يتعرف على ذاته وجسده وعلى أصوات الناس املألوفني -

 يعرف بعض األمساء وبعض الكلمات -

 يقول وينطق أول كلمة من كلماته) مثل بابا وماما ( -

 يستكشف األشياء ويضربها ويهزها -

 ء املخبأة ويعرف مكانهايكتشف األشيا -

 حيبو ويعني نفسه على القيام واملشي -

 ينزعج من الغرباء -

 شهرا 12 إىل 7من 
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 يقلد أفعال البالغني  -

 يتحدث ويدرك معنى بعض الكلمات -

 جيرب القيام ببعض األشياء وأداء بعض التجارب -

 يسري بثبات ويتسلق األدراج -

 الناس املألوفني لديهيؤكد بعض مظاهر االستقالل ويفضل  -

 يدرك معنى ملكية األشياء -

 يكون صداقات مع أفراد األسرة الصغار والكبار -

 حيب أن تقدم له املساعدة يف القيام باألعمال -

 يبدأ باللعب -

 سنتني إىل من سنة

ومع تقدم املرحلة العمرية ومنو اجلهاز العصيب والذكاء عند الطفل نالحظ موجة أخرى من 

السلوكي اليت تتضمن منوا يف السلوك الوجداني واالجتماعي واألخالقي يف الوسط  النماء

االجتماعي الذي يعيش فيه كما تظهر جمموعة من احلاجات النفسية والعقلية واجلسدية اليت 

تشكل منطق تطور الطفل ومسار نضجه اجتماعيا وعقليا ونفسيا. واجلدول التالي حيدد منو 

 فل يف مرحلة الطفولة املبكرة أي ما بني الثانية واخلامسة من العمر: املظاهر السلوكية للط

 من الثانية حتى اخلامسة من العمر()سلوك الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة

 يتعلم اللغة بسرعة -

 يتميز بنشاط وحركة دائبة ال تهدأ  - 

 يسيطر على يديه وأصابعه -

 يشعر باإلحباط بسهولة -

  على اآلخرين استمرار اعتمادهاالستقاللية مع  يتصرف مبزيد من -

ثالثة سنوات  إىلمن سنتني 

 ونصف
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 ميتلك القدرة على االنتباه ملدة أطول. -

 يتصرف بسذاجة وبصخب -

 يكثر من التحدث، ويسأل كثريا  -

 خيترب بعض املهارات البدنية واليدوية  -

 يبدي مشاعر يف اللعب الدرامي -

 قاء، ويكره اخلسارةحيب اللعب مع األصد -

 يشارك الغري ويتبادل األدوار أحيانا -

 من ثالث إىل مخس سنوات

إن للنمو يف مرحلة الطفولة متطلبات عديدة تضمن عملية منو الطفل وازدهاره. ومن هذا 

املنطلق ميكن القول بأن عدم توفري هذه املتطلبات قد يؤدي إىل نتائج تربوية غري مرغوبة وقد 

تائج إىل حّد تشكل األمراض والعقد النفسية اخلطرية عند الطفل. وهناك متطلبات تصل هذه الن

كثري لعملية النمو عند األطفال يف هذه املرحلة اليت متتد من املهد حتى اخلامسة من العمر ومن 

 أهم هذه املتطلبات: 

 راج.تعلم الطفل املشي وحتقيق التوازن الفيزيولوجي والسيما عملية الضبط يف اإلخ -

 .تعلم األكل واملهارات اجلسمية احلركية الالزمة - 

تعلم املهارات العقلية املعرفية  -.تعلم الكالم وتعلم املهارات األساسية يف القراءة والكتابة - 

 األخرى الالزمة لشؤون احلياة اليومية 

وتكوين متكني الطفل من عمليات التفاعل االجتماعي يف إطار مجاعات القران والرفاق  - 

 .الصداقات واالتصال باآلخرين

 تنمية احلس األخالقي والديين وتعليم الطفل التمييز بني الصواب واخلطأ واخلري والشر. -

 اليومية وأحداثها.  متكني الطفل من بناء تصورات موضوعية عن طبيعة احلياة -

 ة عرب املشارك تنمية حّس املسؤولية ومتكني الطفل من تذوق هذا اإلحساس -
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 متكني الطفل من اإلحساس باالستقالل واهلوية املتمّيزة وتنمية مشاعر الذات. -

واإلخوة وباقي متكني الطفل من حتقيق تكوين عالقات عاطفية إجيابية جتاه الوالدين  - 

 .اجملتمع أفراد

 والسيطرة على املواقف االنفعالية. ضبط النفسأو ضبط االنفعاالت تعويد الطفل على  -

صار شديد ميكن القول بأن مرحلة الطفولة األوىل اليت متتد ما بني امليالد إىل نهاية وباخت

اخلامسة يف العمر تشكل بوتقة النماء احلقيقية لإلنسان. لقد بينا عرب الدراسات واألحباث 

اجلارية يف هذا امليدان أن هذه املرحلة تشكل نقطة عقدية تتقاطع فيها خمتلف دورات النماء يف 

ياته السيكولوجية والعقلية والفيزيائية. ويف هذه البوتقة العمرية من احلياة تتنافر خمتلف مستو

النقاط احلرجة للنمو العقلي والذهين. ففي هذه املرحلة جيري احلديث عن عقدة أوديب اليت 

تشكل أهم حماور النمو يف منظور التحليل النفسي وفيها أيضا تقع املرحلة احلرجة للمرآة عند 

كان واملرحلة احلرجة للنمو العقلي عن جان بياجيه. هذا ويفرتض العلماء أن هذه املرحلة ال

غنية باألسرار والطاقات وأن على علم النفس أن جيتهد بصورة مذهلة كي يكتشف بعضا من 

أسرار هذه املرحلة يف القرون القادمة. ألن هذه املرحلة كما تؤكد مجيع الدراسات مسكونة 

ز وخفايا سيكولوجية منقطعة النظري. ويكفي العلماء أن جيتهدوا يف الكشف عن بأسرار ورمو

خفايا هذه املرحلة وخفاياها وحسبنا أننا ال نوفر جهدا يف سبيل الفهم واإلدراك وتقصي حقائق 

 الطفولة مبا تنضوي عليه من حقائق وقانونيات ومفارقات. 
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 لثالث الفصل ا
 

 
 رحلة الطفولة املبكرةملالتجارب االنفعالية 
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 لث الفصل الثا

 

 رحلة الطفولة املبكرةملالتجارب االنفعالية 
 ودورها يف بناء اهلوية عند الطفل 

ونشجع، ونشمئز ونقبل، ونفعل ونرتك،  وخناف" إننا حنب ونكره، 
عواطف كَمُنَت فينا منذ الطفولة، وال ندري هبا، إال بعد التحليل 

 سيغموند فرويد الشاق "

 : مقدمة

، ويف هذه اللحظة اليت يتدفق فيها الغرتابي األول لإلنسانتسجل صدمة الوالدة املشهد ا

نور احلياة جيد الطفل نفسه يف عامٍل مدهش يضج بالغربة واالغرتاب، وهنا تبدأ اللحظة 

الصدامية األوىل بني اإلنسان والوجود بانتقال الطفل من وطن األنس املطلق إىل عامل يفيض 

الرحلة من وطن احلنان املطلق إىل عامل يضج باألمل  فالوالدة هي. (41)باجملهول ويغص باآلالم

، ومن كون يغدق بالعطاء إىل كون املواجهة والتحدي؛ويف هذه النقلة األوىل ويرجتف باألحزان

وتلك هي احلقيقة اليت يتجسد معنى االغرتاب الوجودي لإلنسان يف حلظة ميالده األوىل. 

احلدث هي صدمة الوالدة  يعلن بأنحيث يف خمتلف دراساته وأحباثه  Rankرانك يؤكدها 

أهمية يف تاريخ الفرد يف املستويني البيولوجي والسيكولوجي، ألن الوالدة هي االنفصال كثر األ

 .األول للكائن اإلنساني)اجلنني ( عن األم

                                                 
41 - Mina Swaminathan: Les Trois première année, un ouvrage de référence sur les soins 

et le développement du jeune enfants, Unesco- Unicef, paris 1990.  
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يف مرحلة الطفولة املبكرة تكمن أسرار الوجود اإلنساني، أسرار القوة وأسرار الضعف، 

انية تشكيل طفولي حتددت مساتها ومالحمها يف احملطات األوىل من مرحلة فالشخصية اإلنس

الطفولة املبكرة. والطفولة اإلنسانية ليست فراغا بل وجودا حيويا متدفقا، وهي ليست نسيانا، 

فالعلبة األسود للوجود اإلنساني مشحونة بتاريخ  .بل فيضا أصيال يتدفق يف الذاكرة الوجودية

نعطف من هذا التاريخ ترتسم مالمح الشخصية اإلنسانية وتتحدد معامل الطفولة، ويف كل م

وجودها. وليس غريبا أبدا أن تكون الطفولة مستودعا لطاقات النمو، وذخرية ألسرار احلياة 

وهذا يعين أن أسرار التصدع وعوامل التكامل  .اإلنسانية، وبذورا لسمات الشخصية لإلنسان

 . (42)لة اإلنسانيةمسجلة يف العلب السوداء للطفو

فاملعاناة الوجودية لصدمة الوالدة، اليت تضع الكائن اإلنساني وللوهلة األوىل يف حلظة  

اتصاله األول بالعامل اخلارجي، تأخذ مداها وتتعاظم أهميتها يف غضون السنوات الثالثة األوىل 

يف رسم املالمح األوىل تلعب دورا كبريا  من عمر الكائن اإلنساني، وتشكل املرحلة احلامسة اليت

لشخصية الكائن اإلنساني الحقا، وتلك حقيقة تكاد حتظى بامجاع العاملني يف جمال علم 

 .(43)والرتبية النفس

نه ملن املدهش حقًا هذا االنفعال اجلارف الذي يسيطر على بعض املرضى الراشدين، الذين إ

ث جرت هلم يف مرحلة الطفولة يسّرون لطبيبهم حواد يعانون من بعض العقد النفسية، عندما

هش جي الطفولة املؤملة وعندما متر ذكريات، املبكرة وذلك بعد عدة جلسات معاجلة واسرتخاء

يف مراحل طفولتهم املبكرة،  بعيداوهم يسرتجعون ذكريات متوغلة هؤالء املرضى بالبكاء 

السطح من ساحة  إىل وهي ذكريات قّدر هلا هنا، وحتت تأثري املعاجلة النفسية، أن تصعد

 السحيقة، أو من العلبة السوداء بوصفها السجل التارخيي للوجود اإلنساني، إىل الالشعور

وبعض  .الطفولة املبكرة ما بني الثالثة واخلامسة من العمر إىل ذكريات تعودإنها  .ساحة الشعور

                                                 
42 - Maurice Debesse: L’adolescence, Que sais-Je, P.U.F, Paris 1955. 

43 - Mina Swaminathan, Ibid.  
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 ،رحلة طفولتهإكراهات وإحباطات بالغة الشدة عاناها الفرد يف ميرمز إىل من هذه الذكريات 

يف داخل الفرد نوعا من مشاعر الكراهية واحلقد اليت قتلت يف نفس إنها بالتالي تسجل نفسها 

 .تصوراته وحياته العاطفية يف الفرد إحساسه بالسعادة وأثرت كثريا

، Winnicott، ووينيكوت Melanie kleinالنفس املعروفني مثل: ميالني كالين  يؤكد علماء

أهمية دراسة الشروط العاطفية للرضيع إلدراك  ، علىWallonوالون ، وSpitzو سبيتز 

وليست غريبة علينا اليوم هذه األهمية الكبرية ، (44)نالتطورات النفسية الالحقة عند الراشدي

ومدى تأثريها يف منوهم وتطور مساتهم الشخصية ، للشروط اخلاصة حبياة األطفال الرضع

الدراسات اليت أجريت وجترى على حياة األطفال املبكرة ومع ذلك ميكن القول بأن  .الالحقة

اليت تأخذ مرحلة جديدة من األحباث والدراسات وما زلنا يف طور لت حديثة العهد، مازا

 اجتاهات متعددة حول الطفولة وقضاياها. 

دراسة األجواء اليت حتيط بعملية الوالدة، على  اليومهذه األحباث والدراسات وتركز 

األجواء االنفعالية على صحة األم الشابة وعلى نوعية العالقة اليت تربطها مبولودها  وتأثري هذه

 .اجلديد

ومنذ عدة سنوات بدأ علماء النفس واألطباء يهتمون بدرجة ملحوظة حبياة األجنة ومسارات 

دراسة ذبذبات  إىل خمتلفة من العامل تسعى اليوم وانطلقت الدراسات العديدة يف أحناء .تطورها

 املتطور.  الدماغ ونشاطه عند اجلنني وذلك عرب التصوير اإللكرتوني

أن األجنة تشعر بانفعاالت األم وتتأثر بها إىل حد كبري، وبينت هذه الدراسات مجيعها 

وبدأت  .حتت تأثري بعض الظروف اخلارجية أن يصرخ وأن يبكي بصورة ما وحيدث للجنني

. وقد عززت هذه حياة اجلنني واألم احلامل تصورات علمية جديدة حولعلى األثر تظهر 

                                                 
44 - Wallon(H.): L’évolution psychologique de l’enfant, Collin, Paris, 1941. 
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التصورات اآلراء الشعبية اليت تفيد بأنه جيب على األم احلامل أن تتجنب مجيع أشكال 

 . (45)اخلوف والقلق واالضطرابات النفسية ألن ذلك قد ينعكس سلبا على حياة جنينها

الدة استطاع من لقد سبق للدكتور سبيتز أنه كان أول من صور مخسة وثالثني عملية و

خالهلا أن يرسم بدقة ردود األفعال واالختالجات األوىل خالل مخس دقائق بعد الوالدة 

وقد أتاحت هذه الوثائق مالحظة التغريات الالحقة اليت تبدو على الرضع يف تواصلهم  .مباشرة

 .)46)هذا العامل إىل مع الشروط اليت أحاطت حضورهم

ألنا أهمية مركزية وذلك ألنها التجربة األوىل للحياة يف وتأخذ املرحلة األوىل من تشكل ا

وهنا يأخذ الطفل واألم باإلدراك  .العامل اخلارجي) خارج رحم األم ( بالنسبة للكائن اإلنساني

العالقة بني األم والرضيع تكون بالغة فإن  وبالتالي .بأنهما يشكالن وحدتني منفصلتني تدرجييًا

األيام اخلمسة عشر األوىل، وهي عالقة رهينة بعدد كبري من  القوة والعمق والسيما خالل

العوامل الداخلية واخلارجية، ويف إطار هذا احلشد من املؤثرات تأخذ عالقة األم اخلاصة بأمها 

(47)هي شخصيًا دورًا بالغ األهمية ويأخذ اجتاهًا معينا يف مستوياته املادية والنفسية
. 

ضيع الذي يكون عند حلظة الوالدة كائن الشعوري على فاألم هي املوضوع األول حلب الر

فهو كائن نفسي وفيزيائي ال متمايز منفتح ومفرط احلساسية إزاء كل أشكال  .حنو كلي

  .ذلك جمرد من إمكانيات الدفاع كليًا إىل العدوانية الصادرة عن الوسط احمليط به، وهو باإلضافة

وغين ، )48(عند الرضيع Le Moi"لألنا "هلشة البنية ا إىل Winnicottوهنا يشري وينيكوت 

عن البيان أن وينيكوت كان طبيب أطفال وحملل نفسي يف الوقت نفسه وميتلك جتربة علمية 

وهو  .حصادها أربعون عامًا من العمل اخلاص بالعالقة بني األمهات واألطفال الرضع ثم األطفال

                                                 
 .1995ل أكتاعؤ 443 خس  طللل  خ  نلا ااولل اي ؤ ل  لا  - 45

 . ملة ل ا  ايتل ص ل املت خ ل اباول  انل  الت او   اي   ل ع و،خ   اج  ايلصل او ا 46-

47 - Martine Vanandruel: La socialisation de soi Approche psy sociale: Le sentiment de la 

valeur personnelle, dans: Pierre Tap: la socialisation de l’enfance a l’adolescence, P.U.F, 
Paris 1991.(pp129-160). 

 . "اوان" اؤحخل ا  اؤاحل ترا  ايلؤا   ا ال،ا   ؤ  لي أشؤان ةي ا ي ايلصل اين عق - 48
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إزاء الصدمات النفسية اخلارجية، أو أية  يف هذا الصدد يذكرنا بأن ردود فعل األنا عند الراشد

وذلك ألن  .الطفل الرضيع "أنا"صدمات أخرى، ختتلف عن ردود الفعل هذه اليت جندها عند 

ال يستطيع أن يدافع جيدًا وبالتالي فإن أناه يبدأ يف التكون حتت شروط حمددة:  الرضيع "أنا"

 . .Winnicottوت ألنه يف حالة إتكالية وتبعية مطلقة كما يذكرنا وينيك

وتدرجييًا وبفضل األم ينبثق وجود الطفل السيكولوجي من الالشعور الذي يطلق عليه هنا 

ففي كل يوم ويف كل ساعة تعلمه األم وذلك وفقًا للحاجات اليت يشعر بها  Le Ça .باهلو

 كل حركة من حركات األم تشعر الطفل باللذة،فإن  وبالتالي .بوجود قوى خرية وقوى شريرة

  .فهو يشعر بالسعادة عندما تدغدغه، وعندما تنظفه، وعندما ترضعه

 وإذا كانت األم يف أفضل حاالتها قادرة على االستجابة حلاجات الطفل يف الوقت املناسب

ويالحظ يف أيامنا هذه أن  .الطفل يبدأ بإدراك اللحظات اليت يتم فيها أوال إشباع حاجاتهفإن 

بأطفاهلم على حنو إجيابي وذلك يساعد على تشّكل األنا بصورة اآلباء الشباب يعنون اليوم 

  .أفضل ويأخذ املسار نفسه كما هو احلال عند األمهات

فاألفعال البسيطة مثل: محام الطفل وتغذيته ومعانقته ووضعه يف سريره تشكل سلسلة من 

وهنا  .سهاالشباعات املختلفة الصادرة عن شخص آخر مقرب من الطفل ولكنه ليس الطفل نف

 . (49)الوجود السيكولوجي إىل يبدأ أنا الطفل حقًا بأخذ خطواته األوىل

فاملرحلة الفموية اليت تسم الشهور األوىل من حياة الرضيع ليست حمددة متامًا، فهي 

ففي بعض البلدان  .حد كبري بالسياق االجتماعي والثقايف والفردي الذي حييط بالطفل إىل مرهونة

بيل املثال يستمر ذوبان شخصية الطفل مع األم حتى السنة الثانية من عمره سعلى اإلفريقية 

 يف هذا العمر وهو العمر نفسه الذي تكف فيه األم عن محل تقريبًا، وذلك الن الرضاعة تتوقف

 .الرضيع على ظهرها

                                                 
49- Martine Vanandruel: La socialisation de soi Approche psy sociale ,Même source. 
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وجود عالقة تداخل عميقة بني  ويشري علم النفس الدينامي ملدرسة التحليل النفسي إىل

ة الفموية وبني املراحل اليت تعقبها، والسيما املرحلة الشرجية، واملرحلة القضيبية أو املرحل

ويتضح أن حتليل فرويد لبنية الشخصية ينطلق من مفاهيمه اخلاصة بالدوافع  .التناسلية

التطور  الدوافع األولية هو الذي يفسرمستقبل هذه فإن  ولذلك .والرغبات والعقبات والصراعات

فالدوافع األولية متتلك على عمليات دينامية ذات أساس بيولوجي تدفع  .د الطفلالنفسي عن

إشباع بعض احلاجات األساسية مثل اجلوع والعطش والنوم والنشاط العاطفي.  إىل الفرد

الفرد بوصفه موطنًا لقوى متناقضة تتفاعل والنتيجة هي حتقيق  إىل والتحليل النفسي ينظر

  .يةالتوازن يف البنية النفس

، ولذلك فهي تنتهك التوازن فالدوافع تكون مشحونة بالطاقة اليت تسعى حنو التحرر

فإن  ومن هذا املنطلق .ط الذي يشكل بدوره مصدر اللذةبالفيزيولوجي وختلق حالة من الض

وخيضع  .حتقيق التوازن السابق إىل موضوعه لتفجري الطاقة املرتاكمة ثم العودة إىل الدافع يسعى

. ولكن احمليط اخلارجي .Le principe de plaisirما يسميه فرويد مبدأ اللذة  إىل لوكهذا الس

وينتج  .اجلوانب الغريزية للدافع جيب أن ختمد كليًافإن  ميتلك متطلباته وضروراته وبالتالي

فالصراعات واالحباطات ال تعارض بالضرورة عملية منو األنا،  .حباطات وصراعاتاعن ذلك 

 .ن إجياد احللول هلذه الصراعات يسهم يف بناء الشخصية ويكونهاوبالتالي فإ

ولكن  .فدوافع اجلوع والعطش والنوم هي دوافع حتقق اشباعاتها يف عصرنا دون صعوبات

كبرية متنع من إشباعه بشكل مباشر، ولذلك غالبًا ما يتم إشباعه  بقيود الدافع العاطفي يواجه

تساؤل  إىل هذا الدافع بالغ التعقيد هنا والذي يدفع فإن ومن جهة أخرى .غري مشروعةبطرق 

، Reichمفاده: هل ميكن لعملية اإلشباع الكلية هلذا الدافع، وعلى خالف ما يعتقده رايتش 

 .أهمية كبرية من أجل بناء الشخصية إطفاء الرغبة واليت متلك هي بنفسها إىل أن تؤدي

ط هذه احلاجة يف ظل وجود العقبات إىل ما دعا واحلقيقة أن الرتبية اإلسالمية قد نوهت إىل ضب

ومن مل يستطع ، " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج: ص( بقوله)إليه رسول اهلل

فإنه له وجاء". وأما ما فهمه الغرب اليوم جتاه إشباع هذه احلاجة واخلشية من فعليه بالصوم 
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صية، وجعلها تسمح باإلباحية فهم خاطئ قادها كبتها لكي ال تسبب خلال يف عملية بناء الشخ

 . إىل سلسلة من األمراض اخلطرية اليت فتكت وما تزال تفتك يف كل من يسعى إىل ذلك السبيل

 الطفل يبدأ بالتكون:  "أنا"
تبدأ أنا الطفل بالتكون، وكما أشرنا سابقا، منذ األيام األوىل حلياته وتستمر عمليات هذا 

وذلك على  .الطفولة برمتها، وهي مع ذلك تواجه صعوبات يصعب حلهاالتكون خالل مرحلة 

 Boulbyوبوليب  Spitzالرغم من األعمال الكبرية اليت وفرها لنا علماء النفس مثل سبيتز 

 . Krissوكريس  Hartmannوهارمتان 

يف بداية نشاطه  لدراسة العالقة بني األم والرضيع منذ حلظة الوالدةجهوده سبيتز  كرس

خالل السنوات والسيما النفسية هوية الطفل تشكل ات كيفيدراسة ثم اجته الحقا إىل ، علميال

منظمات احلياة أطلق عليها تسمية " ،األوىل من عمره، وهو مييز هنا بني ثالث عمليات تطورية

القلق يف الشهر الثامن، من عمر الطفل، ثم ظهور  االبتسامة يف الشهر الثالث :وهي "النفسية

تؤكد والعملية األخرية كما هو بائن ، إعالن الرفض يف السنة الثانيةلسيطرة والقدرة على ثم ا

 . )50)لقدرة الطفل على إصدار الكالماملؤشر األول وتشكل للطفل على االستقاللية النسبية 

وتعد أحباث سبيتز حول هزال الرضيع واضطرابات التعددية واخلمول الذي يعرتي الرضع 

 املشايف وأبعدوا عن أمهاتهم ألوقات طويلة جدًا من أشهر األحباث يف العامل الذين وضعوا يف

الطيب، وهي أيضا من أهم األحباث اليت أجريت خارج جمال علم النفس املرضي من أجل 

والسؤال هو كيف يستطيع الرضيع وخالل  .دراسة التفاعل بني الوسط احمليط والطفل الطبيعي

ده وحتى نهاية السنة الثانية تدرجييا بناء عالقاته مع موضوعاته؟ األسابيع املتعاقبة من ميال

املستوى السيكولوجي؟ ومن احلياة التفاعلية  إىل وكيف تتم التحوالت من املستوى الفيزيولوجي

                                                 
50  - Konard Lorenz: Trois essais sur le comportement animal et Humain, Seuil, Paris, 

1965. 
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بناء العالقة االجتماعية املزدوجة بني الرضيع واألم؟ هذه هي األسئلة اليت  يف داخل الرحم إىل

  .اإلجابة عنها يف أحباثه هذه إىل كان سبيتز يسعى

شباع األول إلاملوضوع وعليه فإن األم تشكل فاألم هي موضوع احلب األول بالنسبة للطفل 

وإذا كنا نولي عالقات احلب األوىل للرضيع إزاء أمه، فذلك الن هذه العالقات . الطفل رغبة

وىل وقدرة الكائن اإلنساني األوىل تشكل املنطلق األول الذي تتشكل فيه التجارب اإلنسانية األ

  .على احلب

تبني الدراسات العلمية واملالحظات املنهجية أن األشخاص الذين عاشوا يف أحضان أمهات و

على مبدأ  .القدرة على احلب إىل سجلوا فيما بعد سرية حياة تفتقرقد قليالت اجلدارة، كانوا 

املتأنية حلالة األفراد  الدراسةملنطلق فإن ومن هذا ا. فاقد الشيء ال يعطيه واإلناء ينضح مبا فيه

املراهقة  يتالسلوك اخلاص مبرحل أصليف مرحليت الرضاعة والطفولة تسمح لنا أن ندرك 

، وأنه ميكن لنا ومن خالل مالحظة السلوك الذي يبديه الشباب جتاه املربني من أباء الرشدو

االنفجارية اليت تعيد إنتاج السلوك يف ردود الفعل وومعلمني أن ندرك تأثري االنفعاالت والقلق 

 .املرحلة الطفولية األوىل

يذكرنا فرويد بأن فهم الشخصية اإلنسانية ممكن بإدراك ثالث مراحل من مراحل تطورها 

 وهي: 

والذي يشكل قطب الدوافع الالشعورية. والطفل يف مرحلة  ( (Le Çaنظام اهلو  - 1

  .ميالده هو كليًا صورة عن اهلو

وهو حلظة مركزية يف بنية الشخصية، وهو يتشكل ويف آن واحد  Le-Moiظام األنا ن - 2

وجمال األنا هو تصورات الفرد  .من خالل عملية إدراك الفرد جلسده وإدراكه لبنيته النفسية

فاألنا يستقبل منبهات  .ويقوم األنا بدور احملافظة على ذاتية الفرد .وإدراكاته للعامل اخلارجي

هنا  Le moiفاألنا  .خطر قد يؤثر على وحدة الشخصية رجي ويسقط منها ما هوالوسط اخلا

 .ملبدأ الواقع وهو يتطابق مع تفكري موضوعي وعقالني ومع تفكري اجتماعي أيضا ايعمل وفق
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 يعاني من الضعف واهلشاشة، وإن "أنا" وميكن القول يف هذا الصدد إن " أنا " الرضع واألطفال

  .كان قويًا متماسالراشدين جيب أن يكو

تكامال ونضجا وحتى هذه أكثر  ففي جمرى الطفولة يتطور األنا ويصبح وبشكل تدرجيي

نظاما شعوريا والشعوريا  Le Sur- Moi ويشكل األنا األعلىا. اللحظة يكون األنا األعلى ضعيف

طفل يف آن واحد وهو يتشكل تدرجييا وذلك من حلظة التنشئة االجتماعية اليت خيضع هلا ال

يبدأ فيها الطفل بإدراك مناذج احلياة ذي ويتم ذلك يف الوقت ال .داخل األسرة واجملتمع

كان  إذا وهو .هاعاخلارجية، ومنذ اللحظة اليت يبدأ فيها باستدخال هذه النماذج والتوحد م

 شعوريا والشعوريا يف آن واحد فانه يعلن عن وجوده يف عملية نقد ذاتية وعرب عملية بناء القيم

  .الشخصية للفرد

أن األنا األعلى واألنا عند الطفل يتميزان باهلشاشة وميكن القول يف هذا اخلصوص 

صلب  لديه أنا أعلىويكمن دور اآلباء واملربني يف تطوير أنا الطفل وذلك دون أن تكون  .والضعف

 .مرونة كاملةفالرتبية املتوازنة تضفي على األنا األعلى للطفل  .ومشبع باملمنوعات والدفاعات

وهنا جيب االبتعاد عن إخجال الطفل بدرجات عالية وأن نساعده على أن يعرب عما يدور يف 

وتلك هي واحدة من الصعوبات اليت  .اخلده وأن يعرب عن نزعاته العاطفية حتى العدوانية منه

ت بني التعبري احلر عن النزعا لاملربني حيث يتوجب أن يكون هناك حد فاصأكثر  يواجهها

بد ال  والدوافع من جهة، وجتليات هذه النزعات والدوافع من جهة أخرى، ويعين ذلك أنه

ال بد من فهم شخصية الطفل وهنا يكمن جوهر املسألة، فمن أجل  .من إجراء عملية املنع والصد

 إذا ومن ثم إدراك آليات دفاع األنا لديه، إدراك الوسط االجتماعي والعائلي الذي يعيش فيه

  .وذلك يعين إدراك كل ما هو مكبوت لديه يف دائرة الالشعور .لك ممكناكان ذ

، وهي تأخذ جمراها عندما تتعرض الشخصية فآليات الدفاع عمليات الشعورية بالضرورة

خلطر ما يصدر من العامل اخلارجي، وهذا ما جيب علينا أن نذكره دائما، فالعامل اخلارجي 

  .مسموح بإشباعها من قبل اآلباء واجملتمع يتمثل يف انبعاث دافع أو رغبة غري
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كثر الكبت بالدرجة األوىل وهي العملية األ إىل ومن آليات الدفاع املعروفة ميكن أن يشار

حد كبري  إىل تواترا، وهي العملية اليت اكتشفها فرويد واليت أصبحت مقرونةأكثر  أهمية وال

حيدث الكبت ف .(Complexes)واملركبات مدرسة التحليل النفسي مثلها مثل مفهوم العقد باسم

فكرة أو دافع ال تستحوذ عليه األطفال، وذلك يف كل حلظة  عندالراشدين كما هو احلال عند 

يتوافق مع احلياة االجتماعية والثقافية. فالطفل قد ينظر إىل أبيه نظرة يتمازج فيها احلب 

اليت مشاعر الكراهية ه أن يكبت ويرتتب عليمبشاعر احملبة ألبيه يدين فالطفل  ،بالكراهية

حد العبادة،  إىل فعلى سبيل املثال: متتلك الطفل الصغري، الذي حيب أمه .جتاه أبيهتعرتيه 

مشاعر عدوانية جتاهها، وذلك عندما ال تعطيه احلب الذي يرغب فيه، أو عندما توجه 

فل فيه أن حيصل عاطفتها حنو زوجها أو أبنائها اآلخرين، وذلك يف الوقت الذي يرغب الط

جملرد أن  ولكن الطفل يشعر باألمل .ومنفردا بعنايتها واهتمامها على اهتمامها وحبها متفردا بها

وحتت تأثري هذه  .وهي اليت حيبها وحيتاجها يف آن واحد، تعرتيه مشاعر الكراهية جتاه أمه

ذلك كله  إىل ضافيف ساحة الالشعور، ويأو هذه الكراهية احلالة حتدث عملية كبت هذا احلقد 

 .(51)اأن األنا األعلى يستهجن وجود هذه الكراهية ويدينها أخالقي

واليت ميكن  .يتعرض هلا األفرادذي وتقدم لنا احلياة اليومية أمثلة متعددة لعلميات الكبت ال

يتعرض له األفراد ذي إن قدرا ما من الكبت ال .مالحظتها يف جماالت احلياة املختلفة لكل منا

وهناك حاالت كبت ليست مفيدة  .ئا وميكنه إن يساعد على التكيف االجتماعيليس سي

فحسب بل هي ضرورية ومع ذلك ال ميكن إهمال النظر يف الكبت الضار الذي يتعرض له 

بني هذين  ميكن رسم احلدود ولكن كيف .األفراد، فاملسألة هي مسألة الدرجة ال مسألة النوع

اضطراب احلياة  إىل إن الكبت يكون ضارا عندما يؤديقول: لاميكن وهنا ! النوعني من الكبت

 .)52)ندما يؤثر على درجة فعالية نشاطنا أو على إنتاجية عملناعاالنفعالية العاطفية و

                                                 
51 -Mina swaminathan. ibid. 

52  - Pierre Janet: Ov.cité 
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وتتمثل هذه العملية يف  .واحدة من أهم العمليات الدفاعية Projectionوتعد عملية اإلسقاط 

 .خارجيموضوع شخص آخر أو عدوانية منها على الالفرد الداخلية وال سيما إسقاط مشاعر 

على األب ذه يسقط مشاعره هأو فالطفل الذي يشعر بالكراهية جتاه أبيه يكبت هذا اإلحساس 

حيث يقول يف قرارة أن األب هو الذي يكرهه  ،وبتوسط عملية اإلسقاط هنا ،حيث يعتقد الطفل

وذلك يعين أن الطفل يف هذه احلالة  .«أنا أكره أبيأن يقول أبي يكرهين بدال من » إن نفسه 

عناء إحساسه بأنه من وهذا اإلسقاط حيرره ، أو باألحرى أسقطها عليه األب إىل أضاف مشاعره

يف كل احلاالت و .يسبب له آالما نفسية وخماوف شتىألن مثل هذا اإلحساس ، يكره أباه

ولست  أ وهو الذي يكرهواألحوال فإن عمليات اإلسقاط تأخذ هذه الصيغة وهي: هو الذي بد

 ."أنا"

العمليات  تشكلحيث ، يف سجل العمليات الدفاعية وميكن إدراج العدوانية الذاتية

فالفرد يف هذه العملية يرتد ضد نفسه  .العملية الثالثة من عمليات الدفاعاملوجهة ضد الذات 

وهذه العملية  .خريناآل إىل ويدينها ويوجه إليها املشاعر العدائية اليت يفرتض به أن يوجهها

وحاالت االنتحار  .خطورةأكثر  حتميه ضد العالقة العدوانية مع اآلخر واليت ميكنها أن تكون

وذلك يتم عندما ال  .للعدوانية الذاتية متثل احلد األقصى وهي، العملية خري شاهد على هذه

يوجه العدوان  يستطيع الشخص أن حيتمل كونه عدوانيا جتاه العامل اخلارجي وهذا يعين انه

 .ضد نفسه بدال من توجيهه ضد اآلخرين

عملية التحويل املعاكس بوصفه العملية الرابعة بني عمليات  إىل وميكن اإلشارة يف هذا السياق

الدفاع األنوية، وقوام هذه العملية اإلحساس املخالف ملا هو مطلوب على سبيل املثال: عندما 

: فاألطفال األصغر يستخدمون هذه العملية  من الغرابةلعبة فيها كثرييلعب األطفال يعتمدون 

جانبهم فالذي يصل أخريا يف جمال السباق يعد هو الرابح  إىل من أجل حتويل االنتصار

 .واملنتصر
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، أو وضع احلدث على مبدأ احليادما يسمى بعملية "العزل"  إىل ويف النهاية ميكن اإلشارة

هلا أن يفصل بني احلدث والسمة االنفعالية الكامنة وهي العملية اليت يستطيع الطفل من خال

هذه الالمباالة هي يف فإن  فعندما يواجه الطفل أو الراشد حدثا مؤملا بطريقة المبالية، .فيه

 أغلب األحيان نتاج لعملية عزل الإرادية بني احلدث واالنفعال القوي الذي يرافقه وبالتالي

 .الطفل قد استطاع حتييدهفإن 

الصدد ميكن القول أن التشكل على أساس ردود الفعل هو آلية دفاع هامة، وهي  ويف هذا

اآللية اليت حياول فيها الفرد أن يوازن بني إحساس أو رغبة ال تتوافق مع املعطيات املثالية 

 .فالشفقة الزائدة ميكن أن تكون رد فعل ضد عدوانية عالية جدا وغري مقبولة .لألنا األعلى

 .احلصول على كل شيء واالحتفاظ به إىل فيه ميكن أن يكون نزعة والكرم املبالغ

وجيب أن أال ننسى عملية الدورة الصغرى لالنفعاالت، وهي عملية التجسيد، وهذا يعين 

صورة  إىل مرض جسدي أي حتويل الصراعات االنفعالية اليت مل جتد حال هلا إىل حتويل الشيء

 .جلسديأمراض جسدية وهذا هو جمال علم النفس ا

واحدة من العمليات الدفاعية وذلك يف إطار املنظور  Sublimationوتعد عملية التسامي 

هذه العملية هي عملية حتويل طبيعية من وجهة نظر يونغ فإن  وعلى خالف ذلك .الفرويدي

  .غايتها الروحية العليا إىل وهي اليت توجه النزعة أو الغريزة

عن نزعة عاطفية أو عدوانية  يصدركان  وإنخالقة عملية ومهما يكن األمر فالتسامي 

بأن سر الكان: جان  يعلنشكل منطلق اإلبداع الفين واملهين حيث الذي ي ومكبوتة، فه

فالنزعات املدفونة املكبوتة هي اليت تتيح لإلنسان  احلضارة األوروبية يكمن يف عقدة أوديب،

ا أن حيقق املرء تساميا جيدا من أن يتعرض واألفضل دائم .ومبدعاوشاعرا وأديبا أن يصبح فنانا 

 .لألمراض العصابية القهرية

 ومع ذلك .وجيب هنا على املربي أن يدرك مجيع هذه العمليات الدفاعية اليت يوظفها األنا

املربي سيجد نفسه يف وضعية مزدوجة وهي وضعية جيده من جهة، وصعبة من جهة فإن 
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خلارجي يف تصليب األنا وتعزيز مرحلة النضج واملراهقة أخرى، وذلك يف إطار فهم دور العامل ا

 . (53)عند الفرد

باعتبارها  لقد أمجعت جتارب العلماء وتأمالتهم على أهمية السنوات األوىل من حياة األطفال

ن يف نفس الطفل خالهلا وذلك ملا يتكّوفرتة حامسة خطرية يف حتديد شخصياتهم وتكوينها، 

دات تتسم بصفة الثبات النسيب الذي يصعب تغيريه الحقا. من اجتاهات وعواطف واعتقا

ويذهب بعض العلماء يف هذا الصدد إىل االعتقاد بأن بعض السمات اليت يكتسبها الفرد يف 

كاخلجل، واجلرأة، والعدوان أو اخلضوع واالستقالل على مدى الزمن:  طفولته يصعب تغيريها

ويف هذا الصدد م الثقة بها، واحلرص واإلهمال. أو االتكال على الغري، والثقة بالنفس أو عد

ها خطرا وتدمريا أكثر  إن أشيع العوامل ويؤكد بريت على أهمية العوامل األسرية بقوله " 

 . (54)لشخصية الفرد هي العوامل اليت تدور حول حياة األسرة يف الطفولة

ه حنوه، ويشكل حياته األوىل مشاعر والديفالطفل يدرك وبصورة الشعورية خالل سنوات 

، وعن العامل وعن مكانه يف هذا إدراكه هلذه املشاعر املنطلق األساسي ملفهوم الطفل عن نفسه

تعلم ازدراء نفسه يف املستقبل، والطفل الذي يالعامل. فالطفل الذي ينظر إليه والديه بازدراء 

تلف مراحل يتقبله والده من احملتمل أن يطور اجتاهات إجيابية حنو تقبله لذاته يف خم

 . (55)العمر

، ئلقد اهتمت دراسات كثرية باملقارنة بني سلوك األطفال الذين عاشوا يف وسط عاطفي داف

وسلوك األطفال الذين يأتون من أسر يسودها اجلو االستبدادي. وقد بينت هذه الدراسات، على 

يتميزون عن األطفال أن األشخاص الذين ربوا وترعرعوا يف أجواء أسرية يسودها التعاون باألثر، 

 الذين ربوا بأجواء أسرية استبدادية بأنهم: 

                                                 
53 - Pierre Tap: La socialisation de l’enfance a l’adolescence, P.U.F, Paris 1991.  

 .1979ق   ج، ل ج ا ل ايدصؤ ل مج ا حنل اويا:سل ا   ت ايرلل ي املؤحخل االعتلائ ل أ:د هب   طؤ  - 54
 .70او:ؤ  ك  ال تؤعاي  ت   هن  ا  املل :لل اؤج  : عق. ص  ل دل ايؤح   ص حل  دل هللا - 55



 

-95- 

 اعتمادا على النفس، وميال إىل االستقالل واملبادرة.أكثر  -1

 قدرة على االنهماك يف نشاط عقلي حتت ظروف صعبة.أكثر  -2

 تعاونا مع اآلخرين، وحمبوبني من قبل الغري بشكل أكرب. أكثر  -3

 وأقل اتصافا بالسلوك العدواني.اتصافا بالود، أكثر  -4

 تلقائية وأصالة وابتكار.أكثر  -5

وقد وجد يف دراسات أخرى أن كثريا من األمناط الثابتة يف سلوك األطفال يف طفولتهم  

 ومراهقتهم ترتبط إىل حد كبري بنوع املعاملة اليت كانوا يتلقونها من أمهاتهم يف طفولتهم. 

باط كبري بني معدالت ذكاء األفراد يف مراحل خمتلفة وهناك دراسات كشفت عن وجود ارت

من األعمار ونوع املعاملة اليت كان جيدونها من أمهاتهم يف مرحلة الطفولة املبكرة، حيث تبني 

أن استعمال األمهات لألساليب القسرية والصرامة والشدة يف معاملة أطفاهلن يف مرحلة الطفولة 

 ط باخنفاض يف معدالت ذكائهم يف مرحلة الرشد.سنوات من العمر يرتب (3 -2ما بني)

ومن األسباب اليت تزيد من تأثري اجلو املنزلي بشكل كبري يف تكييف الطفل من الناحية  

االجتماعية أو العاطفية هو أن الطفل أو املراهق ينظر إىل ذاته ويتقبلها بنفس الدرجة اليت يتقبل 

لذات دورا هاما يف أمن الطفل العاطفي. فاألطفال بها أعضاء أسرته هلذه الذات، ويلعب تقبل ا

الذين يعيشون يف أسر يتصف جوها بعدم تقبل الطفل، ونقده نقدا حادا فإنهم مييلون إىل تقبل 

هذا التقدير السليب ألنفسهم ولذا فإن الجتاهات اآلباء حنو أبنائهم يف مرحلة الطفولة املبكرة 

 تطيع الطفل بلوغها يف تطوير مشاعره وتقبل ذاته.تأثريا كبريا يف حتديد الدرجة اليت يس

 فرويد وتأثري الوضعية األوديبية. 
وهي وضعية  Freud تشكل الوضعية األوديبية املسألة األساسية للوجود اإلنساني عند فرويد 

يرى فرويد تعيشها الكائنات اإلنسانية دون استثناء مهما تكن الثقافة اليت ينتمي إليها الفرد. 

وضعية األوديبية منطلقا منهجيا يف فهم الوجود اإلنساني مبا ينطوي عليه من تكوينات يف ال
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. والوضعية األوديبية هي احلالة العاطفية للطفل اليت تبدأ من الثالثة إىل وبنى وإشارات ورموز

اخلامسة من العمر، حيث تظهر لدى الطفل الرغبات العاطفية املوجهة حنو األب من اجلنس 

له. ويقابل هذا حالة من العدوانية والغرية جتاه األب املماثل له يف اجلنس حيث تولد املخالف 

 من اجلنس نفسه. يتمنى عربها موت أبيه عند الطفل رغبة 

يف رأي فرويد( دورا )وبالتالي فإن الطريقة اليت يتم بها اخلروج من هذه الوضعية تلعب

دد ذلك يف البنية النفسية عند الطفل وحي حامسا يف حتديد هوية الطفل يف مرحلة الرشد.

مفاهيم السلطة واحلب والعالقات العاطفية واجلنسية. كما يؤدي ذلك إىل حتديد األمناط 

وترتبط  .السلطة واحلب والعالقات اجلنسية، وذلك يف مرحلة الرشد السلوكية للطفل، إزاء

 .يت تستوجب العقابمع وضعية الرغبات ال أو الوضعية األوديبية هذه مع وضعية الكبت

فالطريقة اليت يعتمدها اآلباء يف حل هذه اإلشكالية واخلروج بالطفل من الوضعية األوديبية 

ترتك آثارها النفسية وتؤثر يف بناء التصور الذي يكونه الفرد عن نفسه وعن قدراته)تصوراته 

 لتحليل النفسيعلم ا حاوللقد  .ومواقفه اخلاصة جبنسه وأفعاله وإمكانيات تأكيد الذات (

Psychanalyse  عقدة اخلصاء  تفسريوعلى حنو واسعComplexe de Castration  بوصفها

عملية نفسية تؤدي إىل خلل يف الشخصية، وذلك عندما يكون األبوان متسلطني ويعمدان إىل 

القسر واإلكراه يف حرمان الطفل من حرياته ومتطلباته، وعند ذلك فإنهما حيطمان عند الطفل 

يعازات اوحتت تأثري ذلك يقتنع الطفل أخريا ب .إمكانيات تأكيد الذات واستقالليتها كل

يقوم بأي عمل جيد وليس له احلق يف القيام بأي  أن األبوين: فهو ال يصلح لشيء، وال يستطيع

 . (56)عمل

ويف مواجهة الرغبات العدوانية والرغبات العاطفية املستهجنة عند الطفل، تعمل األسرة على 

وفقا للتقاليد اخلاصة  إصدار تهديدات وتوجيه عقوبات خمتلفة القوة ضد الطفل األودييب

                                                 
56- Regarde: MATTHEY, Marie-Paule. - Les courants de la pédagogie contempo-raine. 
Vol. I: La pédagogie institutionnelle. - Neuchâtel: Université, Sciences de l'éducation, 
1998. 
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التهديد باخلصاء مثال عند فرويد (. وتوجد أمام األسرة إمكانيات متعددة للخروج من )بالعائلة

هذا املأزق الوجودي الذي يتمثل يف بنية هذا الصراع األودييب. فعلى سبيل املثال يكون التسلط 

املنع قويا يف العائالت الطهرية التقليدية يف مواجهته هذه الرغبات األوديبية. وعندما يواجه و

الطفل هذا التسلط واملنع يعمل على إخفاء كل ما يتعلق باجلنس)عنصر من عناصر العقلية 

الطهرية اليت توجد يف شكل طبيعي يف هذه العائالت (. وقد شكلت رؤية فرويد ألهمية هذه 

األوديبية منطلقا منهجيا اعتمده علماء النفس يف حتليل وتفسري مظاهر نفسية متعددة  املرحلة

 أهمها عقدة التمرد. 

، ولذلك فهو ال فاملتمرد هو شخص ال يستطيع أن خيرج من دائرة العقدة األوديبية

ذي يستطيع أن يواجه السلطة اليت تأخذ طابعا أبويا كما أنه ال يستطيع أن يتوافق مع احلب ال

يأخذ طابعا أموميا أو صورة عالقات جنسية. فهو يعيش حالة حصار وقلق إزاء هاتني 

احلقيقتني وبالتالي فإن سلوكه يتميز بدرجة عالية من اآلواليات الدفاعية. فالشخصية التمردية 

املعلمون ( واملتمرد يأخذ مكانه دائما إىل جانب مجيع  -الرؤساء  -ترفض أية سلطة) الدولة 

الذين يناضلون ضد االستبداد، وهو حياول أن حيقق ذاته باالنتماء إىل مجاعات إنسانية  هؤالء

 شية. مها

أما فيما يتعلق بالعالقات اجلنسية فإن نرجسيته تشكل عقبة كربى يف سياق عالقاته 

العميقة واملتعددة فهو يعيش يف اجملتمع، وينظر إليه كأم سيئة تطعم طفلها بقسوة وتكاد ختنق 

ها من كثرة الطعام. ولذلك فهو يدافع عن نفسه ضد هذا الطعام. ولذلك فإن الدميوقراطية طفل

هي أم سيئة تصدر عنها أخالق االصطفاء والغدر اليت ال تليب لديه حاجات األنا املركزية. 

وباختصار فإن طريقة خروج الطفل من العقدة األوديبية حيدد له مواقفه الالحقة من السلطة 

 عالقات اجلنسية كما حتدد له إمكانياته يف تأكيد ذاته وهويته. واحلب وال
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 أدلر وتأثري الشعور بالدونية. 
أما بالنسبة ألدلر فإن الوضعية األساسية للطفل هي وضعية الشعور بالدونية. فالطفل كيان 

ضعيف خيضع ملعاملة الكبار والوضعية العائلية تقدم له إمكانيات متعددة للخروج من حالة 

لضعف هذه. وهو حسبما يكون يف السلم األسري)بكرا أو األصغر( فإنه يقبل أو يرفض حيتضن ا

أو يهمل من قبل هذا أو ذاك من أعضاء أسرته، ولذلك فإنه يبحث عن طريقة ما ليعوض 

إحساسه بالضعف والقصور. والعائلة يف نهاية األمر تزوده بطرق االستجابة لتعويض النقص 

اآلخرين والسلطة، وهذا يتحدد بطبيعة تصوراته عن العالقات اإلنسانية. الذي يشعر به إزاء 

على سبيل املثال األخ األصغر يشعر باهلزمية إزاء أخيه األكرب ومع ذلك فهو يستطيع مواجهة 

 . (57)سلطته وذلك عندما يتحد مع أخوته وأخواته ملواجهة سلطة األكرب

 (:  Horneyهورني وتأثري القلق) 
يرى أن ثقافتنا احلالية تعطي لألشخاص منوذجا واحدا من  K.Horney ينولكن هور

الوضعيات األساسية اخلاصة بالتنافس واإلخفاق والعزلة والتحدي، وهذا النموذج يولد عند 

اجلميع حالة من القلق التفاعلي األساسي، ومن أجل مواجهة هذه الوضعية فإن الفرد يطور 

بطبيعته احلقيقية، وهذا جيعله غري متناسق وال يشعر  وذلك ألنه ال يشارك)مواقف عصابية

بالراحة(. ووفقا للحاالت جند عند األفراد اجتاهات عصابية: فهم يبحثون دائما عن السالم 

واهلدوء والتوافق وهم وفقا لذلك يرفضون أي اتصال مع اآلخرين وينسحبون من احلياة 

إلعجاب عند اآلخرين.)عقلية االجتماعية. وقد يكون ذلك يف البحث عن احلظوة وا

عقلية احلماس )احلماس،وحب الظهور (. ويف النهاية عقلية تأكيد السلطة وحتقيق الذات

 واالحتقار (. 

                                                 
57- DEVELAY, Michel. - Parents, comment aider votre enfant? Paris: ESF éditeur, 1998. 
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 ودور اآلخر يف تشكيل األنا:  laingالينغ 
الوضعية األساسية يف مرحلة الطفولة هي العملية اليت يتم فيها  أن " Laing " ويعتقد الينغ

( هو مهما كانت حدود هذا النظام )فالنظام العائلي يف واقع األمر .واسطة اآلخر "حتديد األنا ب

ووضعية التبعية  ةدونيمشاعر التأثري حتت الطفل يكون  ر ويف دائرة هذا النظامنظام من األدوا

أن ميتلك حرية أداء الدور الذي يستطيع  الاليت يعيشها و السيما يف مرحلة الطفولة األوىل فهو 

كائن فيه بل جيب عليه أن خيضع لدور حمدد ومرسوم بصورة مسبقة، حيث يكون  يرغب

 . يرتهن بالدور احملدد له يؤدي نشاطا ما أن ينتظر منه

ة من قبل الراشدين والسيما عائل أي تتحدد من قبل هؤالء الذين يهيمنونفهوية الطفل 

را يقوم به وشخصيه يتمثلها من فالنظام العائلي يقرتح على الطفل دو .على وجه التحديد الطفل

 يكون مقبوال يف األسرة. والطفل ال ميلك خيارات بل خيضع إىل األوامر والتعليمات من أن جلأ

وهنا تتبدى األهمية األساسية لعملية بناء اهلوية من خالل حتديد األنا  .ممارسة دوره أجل

 .كمعطى من معطيات العائلة يف مرحلة الطفولة األوىل

ومعارضي التحليل النفسي تقوم على  Laingحظ بأن الفكرة األساسية عند لينغ وهنا نال 

اضطرابات اهلوية تنشأ حتت تأثري الفاعلني االجتماعيني الذين يعانون من املرض  أن أساس

يفرضون على  هم الذينأنفسهم وهؤالء  ،جمتمع ككل ( أو أنفسهم)أفراد، عائالت، مجاعات

يماية  أجل أخرى يسعى هؤالء منوبعبارة  .ت املرضية اخلاص بهماآلخرين نظاما من العالقا

. وذلك ألنهم ال نظامهم املرضي إىل فرضه على اآلخرين وإىل بناء هويات أخرى مرضية

يستطيعون االستمرار إذا مل يستجب اآلخرون لتلبية حاجاتهم املرضية. ومن هنا بالذات ينطلق 

، وذلك يعين أنها حتتاج إىل ما شخصية متواطئةلينغ ليقول بأن اهلوية الشخصية هي دائ

رفيق يؤدي أدوارا متممة لدور اهلوية املتواطئة. وعندما يتم تشكيل اهلوية واقعيا فإنها حتتاج 

الدخول يف  أجل ومن هنا فهي توجه النداء إىل اآلخرين من .هاتالعالقات اليت كونمن إىل نظام 

ا تتبدى اهلوية بوصفها نظاما من املقتضيات على منوال هنونظام التوقعات والعالقات املقرتحة. 

  .مفهوم الدور وتوقعاته
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يصف لينغ يف كتابه "حول العائلة"، على سبيل املثال، نوعا من العائالت اليت تكره  

توافق على صورة  أن ال تستطيع Maya" فالطفلة "ميا .أطفاهلا على قبول وصف مشوه ألنفسهم

، يف عمر الرابعةمفروضة عليها من قبل ذويها وهي صورة  ،التابعة الطفلة الصغرية اخلاضعة

وهي على مضض حتاول أن تأخذ صورة هوية أخرى خمتلفة عن هذه اليت حيددها اآلخرون 

 . هلا

 جتارب احلياة تؤثر يف تشكيل اهلوية. 
 جيب أن نالحظ بأن الوضعيات األساسية اليت يقرتحها املنظرون ليست واحدة، وهذا يعود

إىل املالحظات املختلفة وإىل طبيعة املناهج اليت يستخدمها هؤالء املنظرين يف الكشف عن هذه 

، وأن هذا أن فرويد بالغ احلساسية فيما يتعلق بالوضعية األوديبيةالوضعيات. ومن املعروف 

االهتمام يأتي من مركزية نظرته إىل عقدة أوديب. ومع ذلك وعلى ختوم هذه االختالفات فإن 

فاجلميع يؤكد بأن ؤالء املنظرون ميتلكون فهما واحدا ألهمية التأثري االنفعالي ملاضي األفراد، ه

جتارب احلياة املاضية تشكل وُتنمذج العقليات الفردية، و ميكننا يف هذا السياق أن حندد 

 ات هؤالء املنظرين وعلماء النفس كما يلي: يأهم املبادئ النظرية ملرجع

 . االت ووضعيات تسمه بطابعها اخلاصيواجه كل فرد ح -

 هذه احلاالت و الوضعيات بصماتها و آثارها االنفعالية) االنطباع االنفعالي(.  ترتك -

: عاداته ردود أفعاله الالحقة)مسلمة هذه االنطباعات توّجه إدراك الفرد للكون -

 اإلسقاطات االنفعالية(.

بادئ وعقائد وتصورات ومسلمات توجه يف هيئة م ميكن لآلثار االنفعالية أن تتشكل -

 حياة الفرد ورؤيته للعامل. 



 

-101- 

اليت ترتكها الوضعيات السيكولوجية املعاشة تأخذ طابعا عاما  االنطباعات االنفعالية -

عند أغلب األفراد فهي اليت حتدد أوجه االختالفات املالحظة بني عقليات األفراد: العقليات 

 . (58)ات، العقليات الفرديةالثقافية العامة، عقليات اجلماع

 الطفولة واضطرابات اهلوية: 
ترتبط أغلب اضطرابات اهلوية اليت تظهر عند الكبار مع طبيعة اهلوية اليت حتددت يف  

مرحلة الطفولة فالسمات اخلاصة باهلوية قلما تكون متكاملة وبالتالي فإن الالتكامل ينمي 

 خماطر االضطرابات الالحقة للهوية. 

باضطرابات كبرية تشوش  Schizophrenie نفصام الشخصية وهو مرض نفسييتصف ا 

عالقات الفرد بالوسط االجتماعي الذي يعيش فيه، حيث يوجد الفرد يف حالة قطيعة كلية مع 

 .العامل ويعيش عزلة مطلقة بعيدا عن اإلحساس باملثريات اخلارجية ومنبهات الوسط

ن هذه اهلوية املرضية هي نتاج إلحياءات بأ Batson ويف هذا اخلصوص يشري باتسون 

ففي داخل العائلة  .متناقضة وأوامر مصدرها الوسط العائلي للفرد يف مراحل خمتلفة من طفولته

تقول األم للطفل على سبيل املثال اعتمد على نفسك وقم جبهود شخصية، وعندما تفعل ذلك 

دائما أبق مجانيب وال تقم بأي  ذلك فإنها قد تقول للطفلوعلى خالف  .فإنين سأحبك كثريا

اعمل هكذا وكن كذلك وستكون  أيضا وقد تقول له .عمل جيعلين أخاف عليك وسأحبك كثريا

يعني له املكافأة نفسها واخلاصة باحلب العاطفي وواألب يقول له خالف ذلك  .طفلي املدلل

  .القطعي

الطفل يقع يف دوامة خميفة  أن واملصيدة اليت تكمن هنا يف إطار هذه التعليمات املتناقضة هي

من الصراعات السيكولوجية اليت تؤدي به إىل العصاب، وتلك هي طريقة بافلوف يف إجراء 

 اخلروج من هذه املصيدة يقول باتسون أجل ومن .العصاب الشرطي التجرييب عند الكالب

                                                 
58  - Regarde: PLAISANCE Eric, l'enfant, la maternelle, la société, Paris, Presses 

universitaires de France, 1986. 
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Batson :ة إن الطفل يقع مكرها يف مطب انفصام الشخصيSchizophrénie دق وهي اخلن

يتصل من غري اتصال وأن يكون فاعال من  أن الذي يسمح له بالتعبري عن هذا التناقض ألنه يريد

وذلك ألنه ال يستطيع حتقيق االتصال والتعبري عن مشاعره يف صيغ أفعال متماسكة  .غري فعل

 .خالية من التناقض

 : Identification a autrui انبناء اهلوية وتقمص اآلخر
مسة من  أو خاصية أو عملية نفسية يتمثل الفرد بوساطتها جانبا Identification التقمص 

وقد يأخذ التقمص صيغة التوحد الكلي أو اجلزئي مع  .مساته أو خواصه جوانب اآلخر أو

 فالشخصية تتكون وتتباين يف سياق سلسة من عمليات التوحد والتقمص.  .اآلخر

ويعتقد علماء  .لتشكيل الشخصية ومنوها وتعد عملية التقمص صريورة سيكولوجية أساسية

الفرتة احلساسة لتحديد منوذج التوحد األول يكون بني اخلامسة والسادسة من  أن نفس الطفل

 .حيث يبدأ حب الطفل ألبيه من اجلنس اآلخر Freudوهي املرحلة األوديبية عند فرويد .العمر

ل يف هذه املرحلة واليت ترسم حدود وبالتالي فإن الشروط النفسية والرتبوية اليت حتيط الطف

 إزاء عملية توحده وتقمصه هي اليت حتدد يف املرحلة الالحقة وبشكل نهائي مواقف الفرد

  .جمموعة من املسائل األساسية: من السلطة واحلب والتعبري عن الذات

دية حوالي احلا وتشرف هذه املرحلة على نهايتها مع بداية مرحلة أزمة ما قبل البلوغ، أي 

حيث يتأصل اإلحساس بالذات يف هذه املرحلة. فاملراهق، يف  .الثانية عشرة من العمر أو عشرة

هذه املرحلة يسعى إىل حتقيق ذاته، وخيضع إمكانياته للتجربة الواقعية. وهنا تبدأ مرحلة 

ليت وهي املرحلة ا .يف جمراها أو أخرى من التقمصات اجلديدة والسيما يف نهاية مرحلة املراهقة

  .أزمة الشباب M.Debessيطلق عليه دوبيس

نطلق عليه "املناخ  أن ما ميكن أو وميكن للشروط السيكولوجية اليت حتيط بالفرد 

حتدد الشخصية يف كل مرحلة  أن السيكولوجي " و السيما اإلخفاقات العاطفية اليت يعاني منها
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طفولية وذلك ألن نضجه يعيش تقمصات  أن ميكن لبعض الراشدين إذ .من مراحل تطورها

 العاطفي قد توقف يف مرحلة معينة. 

إىل  Stephaneيف سياق حتليله لظاهرة التمرد يف مراحل العمر املختلفة، يشري ستيفان 

قصور يف مستوى نضج اهلوية املتمردة، وذلك ألن منوها سجل يف مرحلة حمددة تقع يف وضعية 

فالشخصية  .ن جتاوزه هلا حماطا بالصعوباتالنمو األوديبية اليت وجهت بطريقة سيئة وكا

تأخذ بعني  أن وال ميكنها .املتمردة تعارض كل أشكال السلطة وتشكل مصدرا للسلطة بذاتها

يتميز فعل الشخص بالنزعة النقدية و التدمريية.  إذ .االعتبار اإلكراه الطبيعي الذي يفرزه الواقع

 .ة بالنفس وإىل نرجسية ذات طابع خاصفاالحتجاج والتمرد يشريان إىل نقص يعرتي الثق

وهو  .عن متلك قدرات غري موجودة فيه ويتبدى ذلك عندما يعلن ذلك الشخص وبطريقة معقدة

وتلك هي وضعية تعزى إىل ذلك الطفل يف  .يلعب السيناريو نفسه يف خمتلف مراحل حياته

لة من نضجه، والسيما مرحلته األوديبية الصعبة واليت مل يستطع جتاوزها حتى يف هذه املرح

 معاناته إلجحافات السلطة األبوية يف املرحلة األوديبية. 

تظهر عندما ال تتحقق الشروط الطبيعية لعملية  أن وميكن لبعض االضطرابات يف الشخصية 

ويعود اإلخفاق يف حتقيق  .حيل حمله أن مع من ميكن التوحد مع األب من اجلنس اآلخر أو

رفض عاطفي من قبل النموذج التقمصي) الشخص املرغوب ( وإىل  التوحد رمبا إىل عملية

إىل غياب  اإلحساس بالذنب والقهر والكبت وإىل عالقة عاطفية متموجة ال استقرار فيها، أو

فالشخصية املعقدة املشكلة هي يف نهاية املطاف شخصية مقهورة نفسيا، وذلك  .النموذج نفسه

توحدية، وهي شخصية غري قادرة بالفعل على تأكيد حتت تأثري مشكالت تتعلق بالنماذج ال

 .وضعيات تثري حالة الالتكيف وتوقظها إزاء الذات خارج إطار السلوك املتصلب الذي يوظف

تتعني عقدة اخلصاء يف صعوبة تأكيد الذات بطريقة مستقلة ومسؤولية. وتكون الشخصية  

سه األبوان، واللذان مينعان الطفل من املقهورة يف هذه احلالة نتاجا للعنف اخلصائي الذي ميار

أية ممارسة فعالة طبيعية وحيافظون عليه يف وضعية طفولية من التبعية املطلقة اليت تسودها 

ولذلك فإن أية حماولة يبذهلا  .مشاعر حب قلق مفرط ومشاعر خوف من فقدان ذلك احلب
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 أو بدو غري موضوعيةالطفل لتحقيق ذاته تعد ممنوعة يعاقب عليها ويصد، وهي عقوبات ت

  .إذا فعلت ذلك(أكثر  عقالنية بالنسبة للطفل وذلك على مبدأ) سأحبك

وإذا كانت عمليات التوحد الطفولي أساسية يف عملية تشكل الشخصية الراشدة فهي ليست  

متجددة توحد توجد باإلضافة إىل ذلك مناذج  العمليات الوحيدة املمكنة لبناء الشخصية. إذ

ففي كل مرحلة، ويف كل عمر، ويف كل وضعية، يتبنى الفرد مناذج  .حياة الفردستمر طيلة ت

كلية. بعض األفراد، وعلى مدى حياتهم املهنية، يتقمصون مسة ما  توحدية تقمصية جزئية أو

جيعل من هوية ذلك الصديق منوذجا مثاليا منوذجا مرغوبا  أو من مسات أحد أصدقائهم

ويعد االتزان من السمات األساسية اليت تشري إىل  .قمصه كليايتطابق مع شخصه ويت أن وحياول

إىل قدرة املرء على التعبري عن نفسه وتأكيد ذاته  أيضا وهي مسة تشري .نضج اهلوية وتكاملها

 .دون صعوبة تذكر

فالطفل يف النهاية يتأثر مبا يسود جو أسرته من هدوء أو خصام، فإذا كان جو حماطا 

الطفل هادئا وادعا، وأما إذا كان اجلو الذي يعيش فيه الطفل مشحونا  أباحملبة واهلدوء نش

باملشاجرات واالنفعاالت القاسية فإنه ينشأ عصبيا مضطربا معقدا، و قد ثبت أن هذه األجواء 

يف مرحلة الطفولة املبكرة تشكل مرجعية جلنوح واضطرابات الشخصية يف املستقبل. وقد دلت 

هؤالء األطفال يأتون من أكثرية  يت على األطفال اجلاحنني على أنالدراسات العلمية اليت أجر

بيوت تكون فيها األم مطلقة، أو يكون األب سكريا أو قليل العناية ببيته و أطفاله، و سريع 

الغضب كثري الضرب، ظاملا، قاسيا، أو أنهم يأتون من بيوت تكون فيها األم مهملة لشؤون 

نزل، و قليلة العناية بأوالدها، أو غري ذلك من مظاهر التحلل منزهلا، و كثرية اخلروج من امل

العائلي، كما أن فقدان الطفل للمحبة الذي ينشأ يف حاالت كثرية بسبب االضطرابات اليت 

تسود العالقات بني أفراد األسرة هو سبب هام من أسباب االضطرابات النفسية واالنفعالية 

  .(59)وخروج الطفل عن اجملتمع واحنرافه

                                                 
59- Plaisance Eric, L'enfant, la maternelle, la société, Même source. 
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على أهمية التأثري الذي ترتكه هذا يتفق علماء النفس، باختالف مدارسهم ومشاربهم، 

. وهم يف سياق هذه التجارب االنفعالية للطفولة املبكرة يف بناء هوية الفرد وتكوين شخصيته

الرؤية يؤكدون أن اآلثار االنفعالية هلذه اخلربات ترتك بصماتها الدامغة يف التكوين العقلي 

 ين لإلنسان ويف بنية إدراكه للعامل ويف تشكيل هويته العقلية. والذه

غالبا ما يكون جناحهم نامجا عن فاألطفال اجلاحنون الذين يعانون من اضطرابات نفسية 

فمن حيرم األمن يف طفولته ال يستطيعا أن ينعم به أو طفولة شقية مفككة حمطمة األركان، 

الذين يتصفون بثبات وتكامل يف الشخصية فهم على . أما هؤالء مينحه لآلخرين يف رجولته

 األغلب الذين عاشوا طفولتهم يف بيوت عامرة بروابط االحرتام والتفاهم وتبادل الثقة.

ويتعلم الطفل االجتاهات والقيم األساسية خالل السنوات األوىل من حياته، ومثل هذه القيم 

ياة مثل االجتاهات حنو النجاح واالجتاهات تدخل يف كل مظهر من مظاهر خربته يف احل

واملنافسة والتعبري عن الذات، وكذلك فإن اكتساب الطفل للقيم مثل األمانة والتعاون والطاعة 

والشجاعة والصدق يعتمد على ما يسود األسرة من قيم وعلى أمناط السلوك اليت يعززها 

 الوالدان. 

شخصية الطفل ويف تكوينه. ويشري مفهوم  فاألجواء العاطفية لألسرة تؤثر تأثريا بالغا يف بناء

األجواء العاطفية إىل مشاعر األمن احلب والكراهية والعطف واحلنان والتقدير واالزدراء اليت 

تسود بني أعضاء األسرة. وبالتالي فإن البنية العاطفية للطفل يف األسرة غالبا ما تعكس وإىل حد 

رة. وعندما تسود مشاعر األمن واحلب يف إطار كبري الصورة العامة للحياة العاطفية يف األس

احلياة الشرسة فإن ذلك يدفع الطفل إىل رحاب شخصية هادئة آمنة تساعده على مواجهة مهام 

احلياة ومصاعبها وإىل حتقيق مستويات تكيف اجتماعية متميزة. وعلى خالف ذلك عندما تسود 

ك ينعكس على شخصية الطفل بصورة أجواء األسرة مشاعر الكراهية والصراع والقسوة فإن ذل

سلبية، ويقلل إىل حد كبري من فرص جناحه وتوفقه االجتماعي والنفسي هذا إذا مل تؤد هذه 
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أكثر  . فاملناخ النفسي لألسرة هو(60)األجواء إىل دفعه إىل دائرة مركبات النقص والدونية

باملودة واحملبة والعطف  العوامل أهمية يف عملية منو الطفل وتكامل شخصيته. فالبيت املفعم

ووضوح العالقات وثباتها ينتج أطفاال أقوياء يثقون بأنفسهم، وعلى العكس فالبيت املضطرب يف 

روح الشك وريبة وعدم الثقة خيلق أطفاال تنقصهم الثقة  ائهجوأشيع يف تعالقاته والذي 

 بالنفس، ألن الطفل له إحساسات مرهفة شديدة القدرة على التمييز. 

ن هلا صدى كبري يف الكشف عن استمرار تأثري اما خنتتم به هو جتربة علمية ك وخري

أجريت دراسة يف  1930في عام فمرحلة الطفولة يف تشكيل هوية األفراد يف مرحلة نضجهم. 

بدراسة شهرية  Mary. M .sherley حيث قامت الباحثة ماري م شريلي "وتامينس"جامعة 

الدراسة  حبثتوقد عرفت الدراسة باسم " أطفال شريي "  طوالنية حول جمموعة من األطفال

طفال اخضعوا للمراقبة منذ اليوم األول مليالدهم وملدة عامني كاملني،  25من يف عينة مكونة 

شريي جلملة من االختبارات اليت تهدف إىل معرفة خمطط وقد أخضع أفراد العينة من قبل 

 لكل طفل من األطفال اوصفي اخمططية أن تضع واستطاعت الباحثة يف النهامنوهم األساسي. 

. يف املستقبل واستخدمت هلذه الغاية أمساء مستعارة من أجل التعرف إليهم، من أفراد العينة

وفيما بعد مخسة عشر عاما من التجربة أي عندما بلغ األطفال السابعة عشرة من العمر أخضع 

عدت لدراسة الشخصية، وقد متكن هؤالء الشباب) أطفال شريي باألمس( إىل اختبارات أ

الباحثون من احلصول من اجلامعة على السجالت اخلاصة هلؤالء الشباب اليت سجلتها 

شريلي، ثم ُطلب من أعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة مينسوتا إجراء املقارنة بني معطيات 

أطفاال، ومن  دراسته هلؤالء الشباب ومعطيات الدراسة اليت قامت بها شريلي حيثما كانوا

اجلدير بالذكر أن أحدا من الباحثني ال يعرف ما هي األمساء املستعارة اليت أعطيت لألطفال 

لقد أظهرت نتائج هذه الدراسة  من قبل الدكتورة شريلي سابقا وذلك قبل الوصول إىل النتائج.

ستثناءات. نوعا من االستمرارية يف السمات اليت متيز كل شاب يف مرحلة طفولته مع بعض اال

                                                 
 . 144ل ص 1998 خس أ: ل  طللل  خ  االجتخ ع اي عاي   ض اي احل    اي عا ل امل  صؤ ل ا تدل ايل حل اي ا  ل -60



 

-107- 

ومما أظهرته التجربة هو التطابق بني سجالت هؤالء الشباب ومساتهم الشخصية وبني 

سجالتهم ومساتهم الشخصية اليت دونتها الدكتورة شريي قبل سبعة عشر عاما، أي عندما كان 

هؤالء األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة والسيما يف مرحلة املهد. وهذه التجربة تؤكد على حنو 

علمي أن مسات الراشدين الشخصية تتحدد دفعة واحدة يف مراحل الطفولة املبكرة من 

 . (61)العمر

  

                                                 
61-Regarde: Mélanie Klein, La psychanalyse des l'enfants, P.U.F., Paris, 2001. 
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 الفصل الرابع: 

 

 تربية األطفال يف اإلسالم: 
 التنبيهات الرتبوية يف السنة والقرآن الكريم

 

" العبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا واترك احلبل 
 حكمة عربية إسالمية على الغارب"

 مقدمة 
نظرة شاملة إىل الكون واحلياة اإلنسانية مبختلف جوانبها وجتلياتها  ترسم الرتبية اإلسالمية

الروحية والعقائدية. وتتجلى هذه الرؤية الشمولية يف صورة فلسفة قدسية متيزت بطابع الشمول 

"حممد هو رسول اهلل إىل  أن النيبوالعمق اإلنساني. لقد تبلور يف البيان القرآني قوال فصال ب

الناس إني رسول اهلل قوله تعاىل: " قل يا أيها  البشر أمجعني " وارتسم يف البيان اإلهلي

. ويتألق مشول هذه الفلسفة اإلنسانية بأمسى أبعادها يف قوله الكريم: َوَما (62)"إليكم مجيعا

 . (63)َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمنَي

                                                 
 .158و ؤافل اآل ل اي ؤ ي اي ؤميل :ا   ا -62
 .107اي ؤ ي اي ؤميل :ا   اوند   ل اآل ل  -63
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ل يشكل مازايكن اإلسالم جمرد عقيدة مساوية روحية خالقة فحسب، بل كان ومل 

وسيشكل أبدا منهجا فكريا خالقا يشتمل بذاته على منظومة من األنساق الرتبوية والفكرية 

واالجتماعية للوجود اإلنساني برمته. إنه منهج عمل ومنطلق حياة ورسالة إنسانية تتميز بأمسى 

ع. ويف نسق هذه العطاءات الربانية اخلالدة تأخذ تربية اإلنسان مركزا عطاءات اخللق واإلبدا

حيويا يف نسق العقيدية الرتبوية اإلسالمية. وال ميكن أبدا الفصل بني اجلوانب الرتبوية 

واجلوانب العقائدية يف اإلسالم ألن الفكر الرتبوي ينبثق من صلب العقيدة ويبلورها حقيقة 

 توجهات الروحية اخلالقة. إنسانية مسكونة بأمسى ال

وسيبقى أبد الدنيا  كان النيب حممد عليه صلوات اهلل وسالمه نبيا ومبشرا ومعلما ونذيرا

. إنه قدر اإلنسانية واخلري فيها إذ جاء ليعلم البشرية بفيض أنواره مربيا لإلنسانية وهاديا هلا

انية وأسوتها ويف هذا يقول رب وجتليات أسراره منهج احلياة والتفكري والعمل، إنه قدوة اإلنس

 . 64)العرش العظيم: "لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة"

تستمد الرتبية اإلسالمية منهجها وغايتها وطرائقها وأهدافها ونسغ مبادئها من مصادر  

أربعة رئيسة: القرآن الكريم بوصفه منهج اإلسالم ودستوره ونسغ حركته إسالمية 

. وال ميكن احلديث واالمجاع واجتهاد العلماء واملفكرينلنبوية الشريفة، ، ثم السنة االروحية

عن تربية إسالمية ما مل يستند الباحث إىل هذه املصادر األساسية األربعة. وال ميكن لنا أن جند 

نظرية تربوية واضحة املعامل يف نسق هذه املصادر بل يتوجب على املفكرين استنباط الدالالت 

بوية يف القرآن الكريم ويف السنة النبوية الشريفة. فالنيب عليه الصالة والسالم مل واإلشارات الرت

يضع نظرية تربوية مينهج فيها الروح اإلسالمية للرتبية، بل كان يف سلوكه وتعاليمه وأحاديثه 

النبوية يعلن منهجا تربويا يتسم بالوضوح والدقة والرهافة، وما على الباحث غري العمل على 

وتنظيم الدالالت واستخراج الكنوز الفكرية والعملية للرتبية اإلسالمية  تااإلشارف هذه تصني

 السمحاء. 

                                                 
 .21اي ؤ ي اي ؤميل اوحةا ل  - 64
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لقد أحدث اإلسالم ثورة شاملة يف املعايري والقيم، واستطاع أن حيث طفرات تربوية هائلة 

إىل  يف تكوين اإلنسان ويف تركيبته العقلية اليت كانت تهيمن عليه. لقد تغّير منظور اإلنسان

الكون واحلياة كما تغريت نظرته إىل نفسه وإىل طبيعة الوجود. لقد أنهض اإلسالم يف اإلنسان 

عشق احلقيقة وحب التضحية ومسا به إىل آفاق أخالقية يندر مثيلها يف تاريخ الزمان. وميكن 

ا هاأن نورد مثال هلذا التحول اإلنساني الشامل يف الشاعرة العربية اخلنساء اليت بكت أخ

سجلت عرب حزنها هذا أروع وأمجل ما يف أدب "صخرا" دهرا من الزمن تندبه وتذرف الدمع، 

. فلما جاء اإلسالم وشرفها أنها دخلت فيه وآمنت بنبيه وبرسالته، الرثاء من قصائد خالدة

حدث هلا من تغّير يف أحواهلا بتغري انتقاهلا من اجلاهلية إىل اإلسالم ما يصعب على التصديق 

يتجاوز حدود اخليال والوهم. فها هي يف موقعة القادسية تنادي أوالدها الثالثة، وتدعوهم وما 

للتضحية يف سبيل العقيدة اإلسالمية، وكان أوالدها يف مقتبل العمر وعزة الشباب وعظمة اخللق 

ورهافة احلس، شباب وفتيان صقلهم اإلميان باإلسالم وهذبتهم الشريعة وأغدق اهلل عليهم 

الشامل وحبه الكامل بالشهادة، ها هي تناديهم وتقول هلم بلغة إسالمية وبيان استلهم عطفه 

واهلل الذي يا بين إنكم أسلمتم طائعني، وهاجرمت خمتارين، معني وجوده من أدب القرآن: 

ال إله إال هو أنكم بنو رجل واحد، كما أنكم بنو امرأة واحدة، ما هجنت حبكم، وال غريت 

أن الدار اآلخرة خري من الدار الفانية فاصربوا وصابروا، واتقوا اهلل لعلكم  نسبكم، وأعلموا

مموا وطيسها، يتفلحون، فإذا رأيتم احلرب قد مشرت عن ساقها، وجللت نارا على أرواقها فت

وجلدوا رسيسها تتقربوا إىل اهلل وتظفروا بالغنم والكرامة يف دار اخللد واملقامة. فلما أضاء هلم 

ينشدون أراجيز يذكرون فيها وصية كروا إىل مراكزهم فتقدموا واحدا بعد واحد الصبح، با

أمهم هلم حتى قتلوا عن آخرهم فلما علمت مبصرعهم مجيعا قالت: "احلمد اهلل الذي 

". تلك هي تربية اإلسالم شرفين بقتلهم، وأرجو من ربي أن جيمعين بهم يف مستقر ريمته

لذي جيعل املؤمنني يتسابقون إىل خطف املوت ويتهاجزون وذلكم هو النهج الرتبوي العظيم ا

فرحني للقاء السيوف واستقبال الرماح ويتساقطون شهداء يف سبيل اآلخرة وابتسامات العزة 

والكرامة اإلسالمية ترتسم على شفاههم لوحة أبدية مقدسة يف دورات الزمان. هذا هو التحول 
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ألم الشاعرة النبيلة العظيمة اليت هدرت حبرا من الدموع العظيم يف تربية القرآن واإلسالم. وهذه ا

على شقيقها صخر يف اجلاهلية تنهي مصرع ثالثة من أجناهلا وأبطاهلا وفلذات كبدها بكلمة 

احلمد هلل الذي شرفين بقتلهم وأرجو من رائعة وسامية وبها مست على كل معاني األمل " 

وهلا هذا يف استشهاد أبنائها األربعة يف ". وأين قربي أن جيمعين بهم يف مستقر ريمته

 اإلسالم من قوهلا يف مصرع أخيها صخر يف اجلاهلية حيث تقول يف رثائه: 

 أم ذّرفت إذ خلت من أهلها الدار ذى بعينك أم بالعني عّوارــق

 فيض يسيل على اخلدين مدرار كأن عيين لذكراه إذا خطرت

 جديد الّترب أستارودونه من  تبكي لصخر هي العربى وقد وهلت

 هلا عليه رنني وهي مفتار تبكي خناس فما تنفك ما عمرت

 (65)إذ رابها الدهر، إن الدهر ضرار تبكي خناُس على صخر، وحّق هلا

نعم تلك هي اخلنساء اليت فقدت صوابها ووعيها يف اجلاهلية فتفجرت متردا على الدهر 

م سكن حبا باهلل وإميانا بقضائه وقدره وشوقا والقدر يف بلواها على صخر ولكن قلبها يف اإلسال

إىل مالقاته يف دار اآلخرة. نعم تلك هي التحوالت العظيمة اليت أحدثها اإلسالم يف النفوس ويف 

نقول يف وصف هذه احلالة أن اهلل أدب النيب فأحسن تأديبه القيم والعادات والتقاليد. وحنن 

أحسن تأديبها وانتقل بها إىل مصاف العظماء يف وها هي اخلنساء قد أدبها النيب الكريم ف

. ويف شاهد اخلنساء فيض من غيض من األمثلة اخلرية واملعطاءة اليت تغري فيها الدنيا واآلخرة

البشر فصقلت قلوبهم وعقوهلم بأمسى ما يف هذا الكون من قيم وعرب رفعت اإلنسان من بهائمية 

 اجلاهلية إىل نور اإلسالم. 

م( إلحداث 632-571املنهج الذي اعتمده النيب عليه الصالة والسالم) فالرتبية كانت

أعمق تغّير أيديولوجي عرفه التاريخ يف نفس اإلنسان، " وهو املنهج الذي استطاع به أن جيند 
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رجاال يقضون على معاقل الشرك والوثنية يف مكة ويقيم لإلسالم دولة يف اجلزيرة العربية، ثم 

مرباطورية كربى حتل حمل أكرب امرباطوريتني يف ذلك التاريخ وهما يقيم أتباعه من بعده ا

. وغين عن البيان (66)امرباطوريتا الفرس والروم وكل ذلك يف أقل من ثلث قرن يف عمر الزمان "

أن الرتبية اليت أحدثها نيب اهلل مل "تكن تربية مدرسية باملفهوم الضيق للكلمة، وإمنا كانت 

ري مدرسية: يف املسجد والشارع، يف املنزل واملدرسة، يف ميدان القتال، تربية شاملة: مدرسية وغ

 .(67)يف الصالة والصوم والزكاة واحلج، ويف كل حلظة من حلظات النهار والليل"

وميكن اإلشارة إىل هذا التحول الرتبوي والعقائدي العظيم يف التكوين الروحي واإلنساني 

، ولنا يف قصة هذا هوضع أهل مكة قبل اإلسالم وبعد والعقائدي للمسلمني عرب املقارنة بني

إذ يروي اجليش البسيط الذي قدم به أبرهة من احلبشة إىل مكة هلدم بيت اهلل احلرام، 

التاريخ اهللع الذي أصيب به أهالي مكة فخرجوا منها من فرط خوفهم وهلعهم فلجأوا 

، ومل يظهروا أية مقاومة ومقدسممذعورين إىل سفوح اجلبال، ينتظرون حكم القضاء يف أرضهم 

بل كانت تعمهم روح االستسالم واهلزمية مبطلق أحواهلا. ولكن النيب بنهجه القرآني وتربيته 

وهاهم هؤالء اإلسالمية استطاع أن يغري منهج حياتهم وأن حيدث ثورة إسالمية يف نفوسهم، 

 تاريخ األمم الضعفاء قبل جميء اإلسالم، يظهرون شجاعة وجسارة يندر مثيلها يف

زمنهم بطشا وفتكا، لقد  والشعوب بتحديهم وصمودهم هذه املرة ألعتى وأشد قوى الدنيا يف

وقفوا يف وجه الفرس والروم يف اآلن الواحد، واستطاعوا أن خيوضوا أعظم احلروب، ويفتحوا 

م هذه البلدان العظيمة اليت تساقطت أمام بطوالتهم وتضحياتهم وتفانيهم يف خدمة اإلسال

والظفر بأعدائه. تلك هي املدرسة احملمدية وذلك هو النصر العظيم الذي انتقل بالناس من حالة 

الضعف الشامل واهلزمية الروحية واالندحار األخالقي إىل حالة االنتصار واإلحساس العظيم 
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املدرسة بنشوة النصر اإلسالمي يف خمتلف جوانب احلياة والوجود. هذه هي الرسالة وتلك هي 

 اليت غريت وجه التاريخ وحركة الكون يف عامل اإلنسان. 

 الرتبية اإلميانية: 

فاإلميان باهلل وكتبه ورسله يشكل اإلميان بالعقيدة الروحية لإلسالم مبتدأ الوجود وخربه. 

فالعقيدة اإلسالمية جبوانبها يشكل غاية كل غاية، ونهاية كل طموح تربوي يف اإلسالم. 

املكني لكل فضائل الوجود قاطبة. ومن غري اإلميان باهلل تعاىل وبرسالة  اإلميانية هي األساس

نبيه الكريم يفقد كل شيء آخر معناه ومشروعية وجوده يف احلياة اإلسالمية. فاإلميان باهلل 

تعاىل جّل جالله وعّز كماله هو فضيلة الفضائل وغاية الغايات، ومن غري اإلميان باهلل وكتبه 

والقدر ال ميكن احلديث عن فضائل تربوية وأخالقية وعقلية ألن مجيع هذه  ائه والقضاءيوأنب

 العناصر تستمد نسغ وجودها من اجلوانب اإلميانية يف اإلنسان املسلم. 

ومن هذا املنطلق وعلى هذا األساس يولي اإلسالم اجلانب الديين العقائدي والروحي أهمية 

الرتبية تهدف يف نهاية األمر إىل حتقيق الغاية فتفوق كل احلدود وتتجاوز أبعاد التصورات. 

وتأسيسا على ذلك . ومن ثم عبادته على بصرية من اخللق وهو اإلميان باهلل تعاىل وتوحيده

يرسم اإلسالم منهجا تربويا أصيال ومباركا لرتسيخ أسس العقيدة اإلميانية يف نفوس األطفال 

 ومنذ املراحل املبكرة لوالدتهم.

تعاىل وحمبة نبيه الكريم، وميكن االستفادة من  بفطرته على اإلميان باهللفالطفل جمبول 

تساؤالته عن نشوء الكون وعن نشوئه ونشوء أبويه ونشوء من حييط به، لتعريفه باهلل تعاىل 

اخلالق يف احلدود اليت يتقّبلها تفكريه احملدود، واإلميان باهلل تعاىل من أهم القيم اليت جيب 

 لتأصيل الوازع الديين مبناحيه اإلسالمية األصيلة. غرسها يف الطفل

والرتبية والتعليم يف هذه املرحلة يفّضل أن تكون بالتدريج ضمن منهج متسلسل متناسب مع 

العمر العقلي للطفل. ففي اخلامسة من عمر الطفل يعلم الطفل الصالة والسجود، وعندما يبلغ 

 ة ويضرب عليها. التاسعة من العمر يعّلم الوضوء ويؤمر بالصال
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على مبدأ القدوة احلسنة ألن الطفل يعتمد ويعتمد اإلسالم يف تعليم الطفل العبادة والسجود 

، وهذا يعين أن سلوك يف مرحلة الطفولة على مبدأ التقليد واحملاكاة لوالديه بالدرجة األوىل

العبادة واألساس الذي الوالدين يشكل األساس الذي ينطبق من األبناء يف اإلميان باهلل وممارسة 

يعتمده الطفل يف اإلميان وحبه للخالق العظيم هو نفس األساس الذي حيب به الوالدان اهلل 

ويعبدانه. فالطفل ما بني الثالثة والسادسة من العمر حياول تقليد األبوين يف كل  شيء فإذا 

 اهلل كما تقدم.  حّدثاه عن اهلل فانه يؤمن بالصورة اليت يغرسها األبوان يف خميلته عن

وتعد حمبة النيب وتعظيمه إحدى ركائز اإلميان يف اإلسالم. ومن هنا يشدد اإلسالم على 

أهمية تربية األطفال على حب نبيهم، حيث ال يكون إميان من غري حمبة صاحب الرسالة 

 ال»وحبيب اهلل سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم. ويف هذا يقول صلى اهلل عليه وآله وسلم: 

 اهلل ورسوله أحب إليه مما سواهما ". يؤمن أحدكم حتى يكون

و تؤكد املدرسة النبوية على أهمية تعليم القرآن وتالوته يف الصغر ألن ذلك يؤصل مشاعر 

اإلميان باهلل عند الطفل، ويرسخ كل القيم واملعاني اإلسالمية اليت يتضمنها املنهج القرآني، 

من أصحاب اإلميان ومن دعاة اهلداية والتقوى. وينصح بتعليم واليت جتعل الطفل يف املستقبل 

الطفل يف البداية اآليات والسور البسيطة اليت ميكنه فهمها وإدراك معانيها، والطفل يف مرحلة 

 قدرة على استظهار اآليات القرآنية وحفظها. أكثر  الطفولة

وهلذا اإلميان قدرة كبرية  ،اإلنسان باهلل وتوحيده يشكل أعظم قوة وجدانية عند فاإلميان

وميكن لإلميان باهلل أن يستلهم على توليد سائر الفضائل اخللقية واملثل العليا عند األطفال، 

. وميكن القوى اخلالقة يف اإلنسان ويدفعها من حالة وجودها بالقوة إىل حالة وجودها بالفعل

خلرية وأن مجيع الفضائل اإلنسانية القول أيضا أن اإلميان باهلل يؤدي إىل إحياء فطرة اإلنسان ا

تستيقظ وتنمو يف ظل اإلميان باهلل ورسله وكتبه والقضاء والقدر خريه وشره. ومهما بلغت قيمة 

فإن هذا الوجدان قد ينتكس إذا ، اإلنسان الوجدان األخالقي، ومهما كان أمره يف حتقيق سعادة

 باهلل سبحانه وتعاىل.  اإلميانمل يكن مستندًا إىل 
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من هذا املنطلق وعلى أساس ما تقدم ميكن القول بأن الرتبية اإلسالمية للطفل تنطلق من و

 التوجهات التالية:

تربية الطفل منذ الصغر على مبدأ اإلميان باهلل تعاىل ورسله وكتبه  املربييتوجب على  -

ميز بالبساطة ومالئكته وقضائه وقدره. وأن يتم تلقني الطفل هذا اإلميان بأسلوب تربوي فعال يت

 واملرونة ويعتمد على مبدأ القدوة احلسنة 

جيب األخذ بعني االعتبار أن الطفل حيتاج وبصورة مستمرة إىل قراءة القرآن والتفقه فيه  -

 ما أمكنه إىل ذلك سبيال ألن منهج اإلسالم يستقر يف آيات اهلل ويف كتابه العظيم. 

نفوس األطفال ويف قلوبهم وهذا شرط مطلق يف  تأصيل حمبة النيب عليه الصالة والسالم يف -

 إميان املسلمني كافة. 

مبا تنطوي عليه من أحاديث ومواقف وحكم النبوية تعريف الطفل بالسرية النبوية والسنة  -

 أخالقية وتعاليم روحية. 

تعليم الطفل وبصورة مستمرة أداء الفروض الدينية من صالة وصوم وزكاة وعبادة وحج،  -

 لسبيل إىل مرضاة اهلل وتأصيل الروح اإلسالمية يف اإلنسان املسلم املؤمن. ألنها ا

معرفة الطفل منذ نعومة أظفاره أن رمحة اهلل ال تنقطع أبدا وأن غفرانه قريب دائما وأن  -

أبواب التوبة إىل اهلل مشرعة دائما وأبدا. وهذا يبعد الطفل عن اإلحساس باليأس والقنوط أمام 

 حوادث الزمان.

إيقاظ إحساس الطفل باملسؤولية أمام اهلل وّحثه على الشعور بواجبه، وتعليمه بأن اهلل  -

 يراقب ويرى ما يقوم به العبد، وأنه تعاىل ال خيفى عنه شيء وأنه جيازي ويعاقب وحياسب. 

 الرتبية العاطفية واالنفعالية: 

للطفولة دفق حمبة وريمة وجاء ، جاء حممد نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم ريمة للعاملني 

أكثر  ومل يشهد تاريخ اإلنسانية أبدا مربيا كان مساوية أغدقها اهلل على األطفال املسلمني.

حممد بن عبد اهلل صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه  ص()حنانا وحبا لألطفال كما كان هو النيب
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بية األطفال إذ كان يغدق أمجعني. كان النيب صلى اهلل عليه وسلم أعظم قدوة لإلنسانية يف تر

حبه بال حدود وحييط األطفال بعناية ينقطع نظريها. وشواهد السرية النبوية ال ميكن أن 

اإلشارات يف أكثر  حتصى يف اإلشارة إىل مسٍو يف تربية األطفال عند معلم اإلنسانية والبشر. وما

خيتصر قراءة القرآن يف هذه السرية على تواضع النيب وحبه لألطفال واحرتامه هلم. وها هو 

 الصالة، وال يطيل إذا مسع بكاء طفل، مع أن الصالة حبيبة قلبه ومهج فؤاده. 

كان النيب رؤوفا باألطفال رحيما بهم، يداعبهم ويناغيهم ويسهر على راحتهم ويعلي من 

م صلى اهلل عليه وسلم أنه كان يرى يف تقبيل األطفال ومداعبتهم واحرتامه هشأنهم. ويروى عن

منهجا تربويا أصيال. وقد جاء يف اخلرب أنه عليه الصالة والسالم قّبل احلسن بن علي رضي اهلل 

عنه وعنده األقرع بن حابس التميمي جالسا فقال األقرع:" أن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم 

 . وعن عائشةثم قال: "من ال يرحم ال يرحم"أحدا فنظر إليه الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

رضي اهلل عنها قالت: جاء إعرابي إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال تقبلون الصبيان فما 

. (68)أملك لك أن نزع اهلل من قلبك الريمة"نقبلهم، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم أو 

 . وتقبيل الطفل من أفضل الوسائل الرتبوية يف تشكيل الطفل عاطفيا وإنسانيا

هلدهدة وملسات احلب واحلنان اليت كان صلى اهلل عليه وسلم يكرم وليس هناك أمجل من ا

بها األطفال ويغدقها على أحفاده وأبناء صحابته األكرمني. فقد ثبت يف الصحيحني، عن أبي 

قتادة، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يصلي وهو حيمل أمامة بنت زينت بنت رسول 

ويف هذا احلنان . (69)إذا قام محلها وإذا سجد وضعها"اهلل، وهي ألبي العاص بن الربيع ف

. وكثريا ما كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يضم تتألق عظمة النيب ويتجلى حبه للطفولة

 احلسن واحلسني وهما صغريان إىل صدره يقبلهما ويضعهما يف حجره الشريف.
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يشار إىل رواية عبد اهلل  ويف غمر الشواهد التارخيية على حب النيب لألطفال ومداعبته هلم،

بن شداد، وفيها أنه بينما كان نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم يصلي بالناس إذ جاءه احلسني 

فركب عنقه وهو ساجد فأطال السجود بالناس حتى ظنوا أنه قد حدث أمر، فلما قضى 

ابين قد  فقال: إنصالته، قالوا قد أطلت السجود يا رسول اهلل حتى ظننا أنه قد حدث أمر، 

 . (70)"ارحتلنى فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجاته

ها من شواهد وإشارات على عظمة هذا احلب ونقاء هذا العطف وصفاء هذه الروح أكثر  وما

صانع أجماد األمة وملهم حضارتها كان يداعب األطفال الصغار ويالعبهم.  ص()النبوية. فالنيب

ل: دخلت على النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو ويروي الطرباني عن جابر رضي اهلل عنه قا

ميشي على أربعة)أي على يديه ورجليه( وعلى ظهره احلسن واحلسني وهو يقول:" نعم اجلمل 

 . (71)مجلكما، ونعم العدالن أنتما"

وقد وصل النيب يف تكرميه لألطفال أنه كان يبادئهم السالم على ما هو عليه من عظم 

اوية، وبذلك كان حيرتم شخصيتهم ويكرمهم. وهكذا جيب على الشخصية ونبل الرسالة السم

املسلمني أن يبدؤوا األطفال بالسالم ألن منهج النيب عليه الصالة والسالم يؤكد هذا التوجه وهو 

توجه تربوي أصيل يهدف إىل بناء الشخصية اإلسالمية وهذا البناء هو شرط انتشار اإلسالم 

 أليام.وتفتق قيمه احلضارية يف مستقبل ا

ومل يقف النيب عند حدود ممارسته خلاصة يف حب األطفال والعناية بهم بل كان يوجه 

علي العامري أنه خرج من عند يالدعوة إىل إسعاد األطفال وإحياء الفرحة يف قلوبهم. ويروي 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل طعام ُدعي إليه، فإذا هو باحلسني رضي اهلل عنه يلعب مع 

بيان، فاستقبل النيب صلى اهلل عليه وسلم أمام القوم، ثم بسط يديه، فطفر الصيب ها هنا الص

مرة وها هنا مرة، وجعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يضاحكه حتى أخذه، فجعل إحدى 
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. وإذا كان مرشد (72)يديه حتت ذقنه واألخرى حتت قفاه، ووضع فاه على فيه وقّبله"

م صلى اهلل عليه وسلم يعامل األطفال بهذه املعاملة أمام الناس فإنه كان اإلنسانية النيب الكري

يريد أن يرشد الناس إىل ضرورة إدخال السرور على قلوب األطفال وأهمية اللعب معهم يف سبيل 

 تربيتهم تربية أصيلة خالقة ومبدعة. 

"، واريموهم أحبوا الصبيانويقول النيب صلى اهلل عليه وسلم يف تأكيد حمبة األطفال "

ليس منا من مل يرحم صغرينا ومل يوقر وكان يقول ويكرر داعيا إىل الرمحة وإىل احملبة: "

"، وهو يف هذا االجتاه كان يكيل املديح لنساء قريش ملا يتميزن به من حنان وحب جتاه كبرينا

ه ثم كان أطفاهلن. وكان عليه الصالة والسالم يقول"من كان عنده صيب فليتصاب له". أي يالعب

رحم اهلل عبدا أعان ولده على بره، باإلحسان إليه، والتألف يردف صلى اهلل عليه وسلم: "

 ".له، وتعليمه وتأديبه

يف استعراضنا ملنظومة من اإلشارات النبوية يف تربية األطفال والعناية بهم نستطيع أن نقول 

صالة والسالم قد وضع أسسا عملية بأن هذه اإلشارات واإلفادات الرتبوية تؤكد أن النيب عليه ال

واضحة ونظرية تربوية متكاملة يف التوجه حنو تربية األطفال سيكولوجيا. لقد تبني لنا أن النيب 

 عليه الصالة والسالم يؤكد املبادئ التالية يف عالقة الراشدين باألطفال: 

 األطفال التحية والسالم. احرتام الطفولة واألطفال فالنيب صلى اهلل عليه وسلم هو الذي يبادئ  -

اللعب مع األطفال ويشهد على أن النيب كان يداعب ويالعب أحفاده وأوالده وهو يقّر مبدأ  -

 تربويا تؤكده الرتبية احلديثة حول أهمية اللعب عن األطفال. 

حب الطفولة واألطفال وإغداق كل العطف واحلنان على األطفال. ويكون النيب صلى اهلل عليه  -

 أسبق من أرسى هذا املبدأ الذي ينظر إليه على أنه مبدأ تربوي حديث.  وسلم
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وبكلمات قليلة، نقول بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم جيعل من حب األطفال والعناية بهم 

ومالعبتهم واحرتامهم نهجا تربويا إسالميا واضح الغايات واألهداف. واملسلمون مطالبون بتطيبق 

 ص()علم األعظم وهو نهج مساوي يأخذ طابعا إنسانيا يف عهد النيبهذا النهج ألنه نهج امل

 حممد صلى اهلل عليه وسلم. 

 الرتبية العقلية: 
يؤثر اإلسالم العقل ويرفع من شأن العقالء. وال يرد ذكر العقل يف القرآن الكريم إال يف مقام 

يف كل موقف من مواقف  التعظيم والتنبيه إىل وجوب العمل به، والرجوع إليه. واملؤمن مطالب

 . (73)وحيّكمه يف األشياء العقلُيعمل حياته أن 

اقرأ باسم معلنة بدء الوحي والرسالة قوله تعاىل " ص()إن أوىل اآليات نزلت على الرسول

ربك الذي خلق. خلق اإلنسان من علق. اقرأ وربك األكرم. الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما مل 

ري ومكانة عالية يف اإلسالم ومن قرأ القرآن الكريم واحلديث الشريف . وللعلم شأن كب(74)"يعلم

عرف منزلة العلم يف اإلسالم، وعلو شأنه وحضه عليه، ومن ذلك: قول اهلل تعاىل: "شهد اهلل 

 . (75)أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولوا العلم قائمًا بالقسط ال إله إال هو العزيز احلكيم"

وهنا يربط القرآن  .(76)"وقل رِب زدني علما"ول رب العرش العظيم: ويف تعظيم العلم يق 

الكريم بني العلم والعبادة ويرى بأن العلماء والعقالء هم أصحاب النعيم ألنهم يستطيعون ببصرية 

إمنا خيشى اهلل من العقل إدراك اهلل وتعظيمه وتوحيده وقد جاء يف الذكر احلكيم قوله تعاىل "

واإلسالم يفضل العلماء على غريهم ويقدمهم يف الدنيا والدين يقول تعاىل:  .(77)"عباده العلماء
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. وحيض (78)"قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون إمنا يتذكر أولوا األلباب"

القرآن الكريم على تفضيل العلماء وتكرميهم بقوله تعاىل " يرفع اهلل الذين آمنوا منكم والذين 

ويف السرية النبوية فيض من اإلشارت . (79)اهلل مبا تعملون خبري"أوتوا العلم درجات و

. يقول النيب صلى والتنبيهات النبوية اليت حتض على أهمية العلم وتذكر بأسبقية العلماء

ومن سلك ويقول عليه الصالة والسالم: "« من يرد اهلل به خريًا يفقهه يف الدين»اهلل عليه وسلم: 

. ويف موضع آخر يقول النيب الكريم هل اهلل له به طريقًا إىل اجلنة"طريقًا يلتمس فيه علمًا س

صلى اهلل عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية أو علم ينتفع 

 . (80)به أو ولد صاحل يدعو له"

يقبض  وقال صلى اهلل عليه وسلم: "إّن اهلل ال يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس ولكن

العلم بقبض العلماء حتى إذا مل يبق عاملًا اختذ الناس رؤوسًا جهااًل فسئلوا فأفتوا بغري علم 

فضلوا وأضلوا". ويؤكد النيب فيض التأكيد القرآني يف متجيد العلماء وتقديرهم إذ يقول صلى اهلل 

عند هذا  ص()". وال يقف الرسولفضل العامل على العابد كفضلي على أدناكمعليه وسلم " 

الدنيا ملعونة، ملعون »احلد بل يساوي بني العلماء وذكر اهلل حيث يقول صلى اهلل عليه وسلم 

يقول بأن ص( )رواه الرتمذي. وكم كان عليه« ما فيها، إال ذكر اهلل وما وااله وعاملًا أو متعلمًا

ورثوا العلم فمن أخذه أخذ  العلماء ورثة األنبياء، وإن األنبياء مل يورثوا دينارًا وال درهمًا، وإمنا

النبوي أن مداد العلماء خري من دماء الشهداء فأي تعظيم هذا األثر . وقد ورد يف (81)«حبظ وافر

 للعلم والعلماء يف منهج اإلسالم وتعاليمه السمحاء. 

كاإلسالم دين جعل العلم فريضة وشعرية، وحث على طلبه يف كل مكان هناك وليس  

؛ ومن ثم فإنه حق األطفال يف التعليم يصبح واجبا دينيا ال سبيل إىل واكتسابه بكل الوسائل
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ألن تطعم طفلك دون أن تعلمه خطيئة " القائل: يتفق مع املثل الصيينوهذا التهرب منه. 

 . (82)"ومن "ربى ماله ومل يرب ولده، فقد ضيع الولد والثروة". كربى ال تغتفر

ألوالد على آبائهم يف تعلم ما ينفعهم يف دينهم يؤكد يف مناسبات كثرية حق ا ص()كان النيب

ودنياهم. ويف هذا يروي أبي رافع عن النيب قوله: "قلت يا رسول اهلل للولد حق كحقنا عليهم؟ 

"نعم، حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة وأال " قال صلى اهلل عليه وسلم: 

قلت يا رسول اهلل: ألوالدنا حق كحقنا عليهم؟ . ويف رواية عن رافع بلفظ " يرزقه إال طيبا"

 .(83)السباحة"آبائهم تعليم كتاب اهلل والرمي وفذكر صلى اهلل عليه وسلم "من حقهم على 

وهذا يعين أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يؤكد على أهمية تعليم األطفال ما ينفعهم يف 

ال " اللهم علمين ما ينفعين وانفعين مبا ا كما جاء يف اخلرب يدعو اهلل قائبحياتهم وكان غال

ب العلم يف وال بأس فالنيب كان حيض على طلعلمتين وزدني علما واحلمد هلل على كل حال". 

 . أي مكان ويف أي زمان

ويؤكد النيب صلى اهلل عليه وسلم أهمية تعليم األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة وتبدى هذا 

فقهاء وعامة حريصني  األوائل. وكان املسلمون (84)نقش يف احلجر"العلم يف الصغر كاليف قوله "

كل احلرص على تأصيل األخالق اإلسالمية السامية يف نفوس أطفاهلم وأوالدهم. وقد روي ابن 

خلدون أن الرشيد قال ملعلم ولده األمني "يا أمحر أن أمري املؤمنني قد دفع لك مهجة نفسه 

وطة، وطاعته لك واجبة، فكن له حبيث وضعك أمري ومثرة قلبه، فاجعل يدك عليه مبس

املؤمنني، أقرئه القرآن، وعرفه األخبار، وروه األشعار، وعلمه السنن، وبصره مبواقع الكالم 
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وقّومه ما استطعت بالقرب .. إىل أن يقول: .وبدئه، وأمنعه من الضحك، إال يف أوقاته

 ". واملالينة

العقل يف اإلسالم  احرتامعلم واملعرفة اإلنسانية وفإن تعظيم الوإذا كانت من كلمة تقال 

وقد وجد هذا التعظيم اإلسالمي للعقل والعلم صداه  يف أصل احلضارة اإلسالمية الكربى. اكان

الكبري يف الثقافة الغربية فكثري من املستشرقني يعزون نشأة احلضارة اإلسالمية وقيامها 

لتمجيد للعلم وإىل هذا االهتمام الكبري بالتحصيل ومشوخها إىل هذا التعظيم للعقل وإىل هذا ا

وطلب العلم كما وردت إشاراته وتلميحاته وأوامره يف القرآن والسنة. لقد جنح النيب العظيم 

العقل منهجا تربويا أصيال عمال وإحممد صلوات اهلل عليه وسلم يف أن جيعل العلم وطلب العلم 

لكريم. وما أمجل قول الشاعر يف متجيد العقل واألدب تؤكده سريته النبوية كما يؤكده القرآن ا

 واحللم وتقوى اهلل: 

 وال اكتسب الناس مثل األدب فما خلق اهلل مثل العقول

 وال حسب املرء إال النسب م املرء إال التقىوما كّر

 وآفة ذي احللم طيش الغضب ويف العلم زين ألهل احلجا

 الرتبية األخالقية: 
سالته األخالقية مسوا ال يضاهيه مسو، ويرفع من شأن القيم األخالقية إىل يسمو اإلسالم بر 

أعلى مراتب التبجيل والتقدير. فاألخالق يف اإلسالم كما يؤكد املنهج النبوي تشكل جوهر 

. فاملوىل عّز وجّل خياطب نبّيه الكريم واصفا إياه باخللق الرسالة ومنطلق العقيدة وجوهرها

. وقد سئلت أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها عنها؛ عن (85)لق عظيم"على خلالعظيم "وإنك 

. كذلك قول الرسول صلى (86)كان خلقه القرآن"خلق الرسول صلى اهلل عليه وسلم فقالت: 
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أدبين ربي قوله: " ص()النيبيروى عن "، وإمنا بعثت ألمتم مكارم األخالقاهلل عليه وسلم "

ة ومضمرة مفتوحة األبعاد واالجتاهات لتأكيد الرتبية ". ويف هذا دعوة صرحيفأحسن تأدييب

يف املسلمني صغارا وكبارا ويف رسول اهلل لنا وللمسلمني مجيعا القدوة احلسنة  وتأصيلهااخللقية 

. ووضع يف شخصه صلى اهلل (87)"لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنةتيمنا بقوله تعاىل: "

سالمي منوذجا حيا على مدار التاريخ. وتأسيا بنيب اهلل عليه وسلم الصورة الكاملة للمنهج اإل

وروح العقيدة اإلسالمية شرعا وقرآنا وسنة نبوية انطلق املسلمون املؤمنون والعلماء منهم إىل 

 تأصيل الروح األخالقية يف األطفال. 

وإذا كان النيب قد تأدب على يدي رب العرش العظيم فإن تأديبه لألطفال كان يف مستوى 

لرسالة األخالقية العظيمة لإلسالم واملسلمني. ويف هذا يقول َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلََّم َلَأْن ُيَؤد َب ا

الرَُّجُل َوَلَدُه َخْيٌر ِمْن َأْن َيَتَصدََّق ِبَصاٍع". وينسب إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم قوله يف أهمية 

ه سبعا، واترك احلبل على الغارب " وهذا العبه سبعا، وصاحبه سبعا، وأدبتأديب الطفل" 

ويف موضع القول يتضمن خالصة الرتبية احلديثة ويشمل روحها وجيسد أمسى معانيها. 

وهو بذلك يريد ان يؤصل "ألزموا أوالدكم وأحسنوا أدبهم". آخر يقول صلى اهلل عليه وسلم: 

نة ألن ترك األطفال دون العناية يف األطفال القيم األخالقية عن طريق اآلباء بوصفهم القدوة احلس

بهم يؤدي إىل اهتزاز معايري األخالق والقيم يف نفوسهم الطاهرة. ويف موضع آخر يأمر النيب 

. كما (88)بتأديب األبناء حيث يقول صلى اهلل عليه وسلم: "أدبوا أوالدكم وأحسنوا أدبهم"

علموا أوالدكم وأهليكم لم: "بتعليم األبناء اخلري وتأديبهم فقال صلى اهلل عليه وسص( )أمر

 . (89)"اخلري وأدبوهم
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وخري وسيلة ومنهج لبناء األخالق يف األطفال هو الصالة حيث يدعو النيب إىل مترس األطفال 

ُمُروا قول صلى اهلل عليه وسلم يف هذا "عن الفحشاء واملنكر. ي ىبالعبادة والصالة ألن الصالة تنه

َبَلُغوا َسْبًعا َواْضِرُبوُهْم َعَلْيَها ِإَذا َبَلُغوا َعْشًرا َوَفر ُقوا َبْيَنُهْم ِفي ِصْبَياَنُكْم ِبالصََّلاِة ِإَذا 

 .(90)اْلَمَضاِجِع

طريق القدوة  نوكان عليه الصالة والسالم يوجه املسلمني إىل غرس األخالق يف أبنائهم ع

هلل بن عامر رضي اهلل احلسنة ويؤكد على هذا املنهج الرتبوي تأكيدا منقطع النظري: فعن عبد ا

عنه قال: جاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل بيتنا وأنا صيب صغري، فذهبت أللعب فقالت 

عبد اهلل: تعال أعطيك، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وما أردت أن تعطيه؟ أمي يا 

 .(91)قالت: مترا. فقال: أما أنك لو مل تفعلي لكتبت عليك كذبة

إلسالمية حتض على بناء اخللق القويم يف األطفال منذ الصغر ويف مرحلة مبكرة من فالرتبية ا

العمر. وقد كان الرسول صلى اهلل عليه وسلم يتوجه بالنصيحة والكلمة احلكيمة إىل األطفال 

ويذكر منهم عبد اهلل بن عباس فقد أردفه الرسول خلفه على بغله ركبها وسار به مليا ثم التفت 

يا غالم أني أعلمك كلمات، احفظ اهلل حيفظك، احفظ اهلل جتده جتاهك، إذا  إليه وقال:

سألت فسأل اهلل وإذا استعنت فاستعن باهلل، واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء 

 . (92)مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهلل عليك، رفعت األقالم وجفت الصحف"

نه اآلباء عن التمييز بني األطفال ألن التمييز يورث وقد نهى النيب عليه سالم اهلل ورضوا

األطفال أحقادا ويبدد فيهم الفضائل األخالقية. ويف هذا اخلصوص يروي النعمان بن بشري رضي 

سول اهلل اهلل عنه قال: أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة: ال أرضى حتى تشهد ر

ي أعطيت ابين من عمرة بنت رواحة عطية، رسول اهلل فقال: أن ىصلى اهلل عليه وسلم فأت
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فأمرتين أن أشهدك يا رسول اهلل، قل: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: ال، فقال الرسول 

 . (93)صلى اهلل عليه وسلم: فاتقوا اهلل واعدلوا بني أوالدكم، قال: فرجع فرد عطيته

 ":ص( يقول)فالنيب، ميةفعل مستقبح يف الرتبية االسالإن إيثار بعض األبناء على بعض هو 

عن النعمان بن بشري أن و. (94)"اعدلوا بني أبنائكم، اعدلوا بني أبنائكم، اعدلوا بني أبنائكم

أباه أتى النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال: أني حنلت ابين هذا غالما كان لي، فقال الرسول 

. وذكر البيهقي (95)"صلى اهلل عليه وسلم: أكل ولدك حنلته مثل هذا؟ فقال ال فقال فأرجعه

عن أنس رضي اهلل عنه قال: إن رجال كان جالسا مع النيب صلى اهلل عليه وسلم فجاء ابن له 

فقبله وأجلسه يف حجرة، ثم جاءت بنته فأخذها إىل جنبه فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم فما 

ليه وسلم أنه هريرة رضي اهلل عنه عن رسول اهلل صلى اهلل ع و. ويروي أب(96)عدلت بينهما"

  .(97)"من قال لصيب هاك ثم مل يعطه فهي كذبة"قال: 

وتنطلق الرتبية اإلسالمية األخالقية من اإلميان بالفطرة اخلرية لإلنسان والطبيعة اإلنسانية، 

فاإلنسان خري بطبعه وال يوجد فيه نزع للشر أصيل يف جبلته وتكوينه اإلنساني. ألن اإلنسان 

على  املولود يولد: ص()رة هي فطرة اخلري املطلق ويف هذا يقول النيبيولد على الفطرة والفط

الفطرة فأبواه يهودانه أو ميجسانه أو ينصرانه. وهو يعين بأن اخلري ماهية أصيلة يف اإلنسان، 

بينما الشر صفة عارضة يكتسبها اإلنسان بعارض انتمائه إىل حالة اجتماعية تنمو فيها بواعث 

 الشر والكراهية 

اك وسائل إلعداد الطفل روحيا وأخالقيا على منهج القرآن والسنة وتتحقق وفقا للنقاط وهن

 التالية:

                                                 
   اه ايد   ي.- 93
 .6ل ا تدل اا  اي اثل اي   ؤ ل ا.تل ص 4حمخل ع   خ  اي اك ينل ن ل او ط  ل ج -94
 .6ن عقل ص اي املؤج  اي اك ينل -95
 .155ل عري تا اا  اي ت   اي ؤ ل ا.تل ص 4زا  امل  ا ا   ل   ري اي د ال جاع      اااز لل  -96

 ا ىن "  ك" أين أ دل   ه ش ئ    له عا.أمحل.  احلل ث   اه 97-



 

-128- 

تأصيل األخالق، وما تقتضيه من حب اخلري، عرب منهج العبادة مبعناها الواسع الذي  -

يشمل احلياة، وتلك هي الوسيلة الفعالة لرتبية األخالق وتهذيب النفس. والتأكيد يف هذا 

لى أهمية العبادات املفروضة من صالة وزكاة وصيام وحج لصقل األخالق وترسيخ السياق ع

 اإلميان بالقيم اإلسالمية منهجا سلوكيا يف احلياة والنظر.

تأكيد منهج القدوة احلسنة يف تأصيل األخالق وغرس القيم اإلسالمية، وهذا يقتضي أن  -

احلا ألبنائهم وفلذات أكبادهم، ألن يكون املربون من آباء ومعلمني ومرشدين وكبار مثال ص

األطفال يقادون بآبائهم ويتشبهون بهم وحياكوهم يف أقواهلم وأفعاهلم والقدوة الصاحلة ما هي 

إال عرض جمسم للفضائل، ويف هذا يقول الغزالي مؤكدا مسؤولية الوالدين يف أكساب الطفل 

ينبغي أن تراعي يف تربية الصيب من أوائل األمور اليت الفضائل أو االحنراف عنها بقوله: "

حسن اخللق فإن الصيب مجوهره خلق قابال للخري والشر مجيعا وإمنا أبواه مييالن به إىل 

 . (98)أحد اجلانبني"

تلقني الطفل مبادئ الدين، ومترينه على العبادات، وتعويده ممارسة فعل اخلري فإن ذلك  -

 جيعل منه نواة صاحلة جملتمع سليم. 

اء واملربيني أن يتأسوا بصاحب الرسالة اخلالدة الرسول الكريم صلى اهلل عليه على اآلب -

وسلم يف طرائق مواعظه، ويف أساليب إرشاداته ألن النيب املعصوم الذي ال ينطق عن اهلوى وال 

 ميكن أن يصل إىل كماله بشر وال يبلغ مرتبته إنسان. 

بية اخللقية هي روح الرتبية اإلسالمية لقد أكد الفقهاء وسار على نهجهم العلماء بأن الرت

والوصول إىل اخللق الكامل هو الغرض احلقيقي من الرتبية ألن النيب عليه الصالة والسالم جاء 

إلمتام مكارم األخالق، والغرض من الرتبية اإلسالمية األخالقية ال يكون يف حشو أذهان 

وتأصيل القيم. وهنا يؤكد املنهج املتعلمني باملعلومات بل يف العمل على تهذيب األخالق 

اإلسالمي على األهمية القصوى لآلباء واملعلمني يف االقتداء بسيد الرسالة وخامت األنبياء بأخالق 
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الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم يف سلوكهم ويف تربية أوالدهم عمال وقوال، تنفيذا ألمر اهلل 

وة حسنة ملن كان يرجو اهلل واليوم اآلخر وذكر لقد كان لكم يف رسول اهلل أسيف قوله تعاىل: "

  .(99)"اهلل كثريا

لقد أكد اإلسالم على تأديب الطفل وتهذيبه يف مرحلة الطفولة املبكرة، ومن أغفل تأديب 

أبنائه يف الصغر كان تأديبهم يف الكرب عسريا وقد روي عن النيب عليه الصالة والسالم قوله " ما 

ب حسن يفيده إياه " وقد نادى احلكماء متثال لنهج النيب العظيم حنل والد ولده أفضل من أد

صلى اهلل عليه وسلم بالرتبية األخالقية وتأديب الولد قبل تراكم األشغال. ويف هذا يقول أحد 

 الشعراء: 

 شبــــوال يلني إذا قومته اخل تـــإن الغصون إذا قومتها اعتدل

 عند الشيبة األدب وليس ينفع قد ينفع األدب األحداث يف صغر

وذلكم هي الرسالة النبوية وتلك هي القيم الرتبوية اليت تفيض بأنوار القرآن الكريم والعقيدة 

السمحاء. إنها العقيدة الرتبوية اليت تنبثق من األعماق وتستمد رحيق وجودها من ضياء اإلسالم 

 ونور الرسالة وعطاء النبوة. 

 خامتة: 
هجا تربويا أصيال يتميز بطابع القدسية والشمول. وتأتي قدسية يقدم اإلسالم لإلنسانية من

هذا املنهج بوصفه غيض من فيض القرآن الكريم وحملة عبقرية يف سنة نبيه الكريم. هذا املنهج 

القرآني النبوي للرتبية جيل ويسمو على كل مقارنة وضعية. ومع ذلك نقول أن هذا املنهج 

املضامني الرتبوية اليت جندها يف تتابع وتعاقب املنظرين  الرتبوي يشتمل يف ذاته على خمتلف

. ففي سنة النيب الكريم صلى اهلل عليه وسلم ويف تعاليمه الرتبوي واملفكرين على مدى التاريخ

 . يف تاريخ األمم والشعوبقابلة للتطبيق ما يشكل أعظم نظرية تربوية 
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رسالة تربوية يف تاريخ الفكر لقد كان يف عطف النيب على األطفال وحمبته هلم أعظم 

ولن جيد التاريخ اإلنساني ما بني البشر من يضاهي النيب العظيم يف حبه لألطفال الرتبوي. 

. وهنا جيب أن نأخذ بعني االعتبار أن النيب صلى اهلل ومداعبتهم واحرتامهم واللعب معهم

ومشي دا حلضارة  عليه وسلم كان رجل دعوة ورجل جهاد ونضال وزعيم أمة وممنهج رسالة،

يف الدنيا. وهو مع عظمة هذه املسؤوليات وخطورة املهمات السماوية اليت  ال مثيل هلاإنسانية 

حتمل مسؤوليتها بإرادة إهلية استطاع صلى اهلل عليه وسلم أن يعطي األطفال، وهم زنابق 

 احلياة والوجود، مساحة من زمنه يداعبهم فيها وحينو عليهم ويأخذ بيدهم. 

 يكن سلوك النيب الرتبوي صلوات اهلل عليه وسلم جمرد عطف يغدقه وحمبة يغمر بها ومل

األطفال بل كان يف ذلك يعلم البشر وينهج بهم إىل غاية عظيمة تتمثل يف تكوين أجيال من 

 البشر تقدر على محل الرسالة ونشر احلضارة وبناء منظومة القيم يف أحناء الدنيا. 

ميدان الرتبية ضرب أروع األمثال يف  عليه وسلم معلما ومربيا نعم كان النيب صلى اهلل

سيبقى دستورا خالدا للرتبية وموجها ألمة املسلمني يف تربية ول منهجه اليوم مازاوالتعليم. و

 أجياهلم واالرتقاء بهم إىل أقصى درجات الكمال. 

السمات فإن تعاليم النيب ووإننا إذ كنا ال جند يف القرآن والسنة نظرية تربوية واضحة املعامل 

واإلشارات القرآنية وسنة رسول اهلل تشكل منهجا تربويا متكامال. وهذا ماعهدناه وشاهدناه عند 

الدارسني والباحثني الذي يقفون وقفات دهشة وذهول أمام املعاني الرتبوية السامية يف القرآن 

 ةويف الكشف عن اإلشارات الرتبوي الكريم. وجيتهد اليوم كثري من الباحثني يف استنباط املعاني

 يف القرآن الكريم ويف سرية سيد األنبياء حممد عليه صلوات اهلل وسالمه. 

وباختصار ميكن القول بأن الرتبية اإلسالمية يف جمال الطفولة تؤكد على املبادئ التالية 

 وهي: 

نسان يولد على فطرة الطفل خرية وأصيلة وال يوجد نزع شر يف النفس اإلنسانية وأن اإل -

الفطرة فأبواه يهودانه أو ميجسانه أو ينصرانه. ويف هذا سبق كبري على املذهب الطبيعي يف 
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 دالئل وجوده الرتبية. ألن طبيعة اإلنسان خرية ونبيلة ومفطورة على حب اهلل والبحث عن

 ون. كعظمته وآيات خلقه يف الطبيعة والوالكشف عن معاني 

مصادرها القرآنية والنبوية تؤكد على أن الفعل الرتبوي ال يكون يف الرتبية اإلسالمية يف  -

تكثيف املعاني وحتميل النفس بغزارة الصور. بل يرى ويؤكد بأن الفعل الرتبوي هي عملية 

 أيقاظ للفطرة اإلنسانية وتوجيهها نهو غايتها يف الكشف عن اهلل وعبادته وتوحيده.

احرتامهم نهج أصيل يف الرتبية اإلسالمية. ولن العطف على الطفولة وحمبة األطفال و -

 يعرف التاريخ اإلنساني مربيا نال حظوة النيب يف عطفه على األطفال وحمبتهم والعناية بهم. 

تعلي الرتبية اإلسالمية من شأن العقل والعقالء وترفع من قدر احلكمة واحلكماء، حتى  -

ياء وأمنا خيشى اهلل من عباده العلماء. النص أن النيب الكريم كان يرى يف العلماء ورثة لألنب

القرآني يعلي من شأن احلكمة والعقل وميجده وعلى هذا التوجه ينادي اإلسالم بإذكاء العقل 

 ومتجيده يف األطفال والناشئة على حد سواء. 

تؤكد الرتبية اإلسالمية على أهمية اجلوانب األخالقية يف الرتبية وهي تنهض على أساس  -

نيب الكريم صلى اهلل عليه وسلم هو جمد القيم واألخالق. ومن هنا فإن النصوص اإلسالمية من ال

تركز على اجلانب األخالقي وترفع من شأن التخلق عند األطفال على قيم اخلري واحملبة 

 والعطاء. 

ه تركز الرتبية اإلسالمية على اجلوانب اإلميانية وتؤصل لقيم اإلميان باهلل ومالئكته وكتب -

ورسله وقضائه وقدره عن طريق العبادات وعن طريق الصلوات. وهي تهيب باملربني العمل على 

 بناء الطفل بناء أخالقيا إسالميا متوجا بكل معاني الصدق والشجاعة واحلكمة والبصرية. 

تعتمد الرتبية اإلسالمية يف مستوى األطفال على منهجية القدوة احلسنة وعلى املبدأ  -

يق كما هو احلال يف مبدأ احلوار القرآني، كما تعتمد طريقة العربة واملوعظة القصصي الش

 احلسنة وأسلوب التهذيب بطريقة الرتغيب والرتهيب. 
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ويف النهاية نقول إن الرتبية العربية املعاصرة جيب أن تستلهم روح هذه الرتبية ومنهجها 

ي جيب أن ينطلق من هذه املبادئ يف إعداد األطفال واألجيال. وأن اإلصالح الرتبوي احلقيق

وهي مبادئ ال تفوقها أية مبادئ تربوية حمدثة. فالرتبية اليت أسس هلا املصطفى عليه صلوات 

اهلل تربية تفوق يف معانيها وجوهرها الرتبية احلديثة اليت جندها يف الفكر الرتبوي احلديث. 

يف طبيعة األطفال وعلى مبدأ لقد كان للفكر اإلسالمي قصب السبق يف التأكيد على اخلري 

احلرية ومبدأ القدوة ومبدأ اللعب ومبدأ الفطرة وهي املبادئ اليت جندها يف الفكر الرتبوي 

احلديث. إن السري على نهج النبوة يف تربية األطفال ال يضعنا خارج السياق التارخيي للفكر 

بية اليت ننهجها تربية الرتبوي املعاصر بل يدخلنا يف أعماقه ويف جوهره وجيعل من الرت

 مشروعة للخروج من دائرة الوهم والظالم. إن حداثتنا الرتبوية ونقلتنا احلضارية مرهونة اليوم و

لت الرتبية مازامن أي وقت مضى يف تأصيل املنهج اإلسالمي الرتبوي ومبادئه اخلالقة. وأكثر 

انية حيار العقل يف فهمها اإلسالمية اليوم تدهش أهل الغرب ومفكريهم، فهي تقدم مناذج إنس

دة أجيال وحتليلها. ويكفينا اليوم أن نعرف بأن هذه الرتبية وهذه العقيدة هي اليت َتعد بوال

تصنع التاريخ كما يفعل اليوم أبطال املسلمني يف تقديم أنفسهم على مذابح احلرية من منطلق 

 . اإلنسانية اإلميان بالشهادة واليوم اآلخر وانتصارا ملبدأ العزة والكرامة
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 خلامس الفصل ا

 النزعة الطبيعية يف الرتبية عند أبن طفيل األندلسي
 رائعة الفلسفة والرتبية "حي بن يقظان"

 

 

 ةخصائص منو األطفال يف مرحلة الطفولة املبكر
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 الفصل اخلامس: 

 

 النزعة الطبيعية يف الرتبية عند أبن طفيل األندلسي
 رائعة الفلسفة والرتبية "حي بن يقظان"

السري مبقتضى شروط و، اهللالطبيعة هي ما منحتنا إيّاه  "
الواجب، وإدارة هذا الصراط و  الطبيعة هو السري يف صراط

 كونفوشيوس "و القصد من الرتبية والتعليمتنظيمه ه
 

تدفقت العبقرية العربية اإلسالمية بعطاءات فكرية تربوية وفلسفية يندر مثيلها يف تاريخ 

الفكر اإلنساني. وقد شكلت هذه العطاءات منطلقا من منطلقات النهضة الرتبوية يف احلضارة 

ل يف الفلسفة وغريها جند نوعا من الغربية يف خمتلف جتلياتها. ويف الرتبية كما هو احلا

. وليس لت حتظى بإعجاب املفكرين وتثري دهشتهممازالطفرات اإلبداعية العبقرية اليت ا

منذ البدء ة يف الرتبية كانت ييف قولنا أي نوع من التعصب القومي إذا قلنا بأن النزعة الطبيع

ثرته اخلالدة "حي بن يقظان" . وأن ابن طفيل األندلسي يف مأعربية اهلوية إسالمية التكوين

ميثل األب الروحي للنزعة الطبيعية يف الرتبية ورائدا هلا يف القرن الرابع عشر أي قبل والدة 

جان جاك روسو بأربعة قرون. وليس يف هذا القول جتنيا على احلركة الطبيعية اليت شهدناها 

ية يف عصره. وإن كان روسو يف القرن الثامن عشر بزعامة جان جاك روسو زعيم النزعة الطبيع

فإن ابن طفيل نسج خيوطها قد قدم لإلنسانية نسقا نظريا متكامال وأصيال هلذه النزعة 

، وال يستطيع احد يف دنيا املعرفة أن ينكر هذه احلقيقة األساسية وغرس بذورها األوىل

 الصارخة يف الفكر اإلنساني. 
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نبل الغايات واألهداف، فجان جاك ومما ال شك فيه أن روسو خيتلف عن ابن طفيل يف 

روسو كان منّظرا ومفكرا تربويا شغلته هموم الرتبية والسياسة بالدرجة األوىل، يف الوقت الذي 

كان فيه ابن طفيل فيلسوفا يؤسس لنظرية معرفية تتجاوب مع أهم القضايا الفلسفية املطروحة 

حتديا فلسفيا يتمثل يف مسألة يف عصره. وابن طفيل يف رائعته "حي بن يقظان" كان يواجه 

التوفيق بني املعرفة الدينية واملعرفة العقلية. ومهما يكن األمر فإن بن طفيل األندلسي يعد أول 

ة ودورها يف بناء يالطبيعالبيئة من قدم لإلنسانية نسقا فكريا أدبيا فلسفيا يستعرض فيه أهمية 

 ون. العقل واإلنسان وتشكيل الرؤى الشمولية للوجود والك

حاليا وهي  Gudixولد أبو بكر حممد بن عبد امللك بن طفيل القيسي األندلسي يف وادي آش 

كلم عن قرطبة يف أسبانيا. وخيتلف املؤرخون يف حتديد تاريخ ميالده  55منطقة تبعد حوالي 

هجرية. وال يذكر  505و  495ولكنهم حيددون الفرتة الزمنية اليت ولد فيها ما بني عامي 

  .(100)ون شيئا ذي أهمية عن منشئه وأسرته وحياته اخلاصة وطفولتهاملؤرخ

كان ابن طفيل فيلسوفا ومفكرا موسوعيا، ويقدمه املؤرخون لنا قاضيا وفقيها وطبيبا وفيلسوفا 

وفلكيا. وقد عرف بشأنه الكبري عند السلطان أبو يعقوب يوسف القيسي حيث تقلد وزارته. 

قيسي شغوفا باملعرفة والعلم واألدب يقرب إليه العلماء وكان السلطان أبو يعقوب يوسف ال

فكان ابن طفيل كاتبه والفالسفة وأهل الرأي حيث حظي ابن طفيل مبكانة كبرية يف إمارته، 

. وإليه يعود الفضل يف تقديم ابن رشد لألمري أبو يعقوب ووزيره وطبيبه ومستشاره وجليسه

ه قاضيا يف دولته. وبقي ابن طفيل يف بالط السلطان يوسف القيسي والثناء عليه واملشورة بتعيين

أبو يعقوب يوسف القيسي على عظم مكانته حتى تقدمت به السنون وطعن يف السن فتخلى عن 

وظيفته يف الطب والوزارة والقضاء لتلميذه الفيلسوف املشهور ابن رشد. وقد تويف رمحه اهلل عام 

 ها. ميالدية يف مدينة مراكش ودفن في 1185ه/581
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 حي بن يقظان 
أودع ابن طفيل األندلسي أفكاره الرتبوية وخالصة تصوراته الفلسفية يف عمله املشهور حي 

وقد وصف كتابه هذا بأنه قصة بن يقظان الذي طبقت شهرته األفاق يف عاملي الفلسفة واألدب. 

باملقياس . ويشكل كتابه هذا يف فلسفة وفلسفة يف قصة حيث كتبت بأسلوب أدبي ساحر وأخاذ

. ويصف عبد الكريم األدبي رائعة أدبية فذة تأخذ مكانها بني أروع إبداعات األدب العاملي

ومتثل رائعة ابن ". هذا لؤلؤة من أمجل آللي الفكر العربي اإلسالمياليايف هذه الرائعة بأنها " 

لسفي الدائر يف طفيل "حي بن يقظان " نوعا من املغامرة العقلية البن طفيل واستجابة للحوار الف

زمنه حول العالقة ما بني العقل والنقل أو ما بني الدين والفلسفة ومدى قدرة العقل اخلالص 

 . (101)الوصول إىل الدليل القاطع واحلجة الدامغة بوجود اهلل جّل جالله على

بعض النقاد يرجعون األصل القصصي حلي بن يقظان إىل أسطورة يونانية قدمية وإىل عهد 

املقدوني حتديدا، ومهما يكن أمر األصل يف هذه القصة فإن النقاد واملؤرخني يؤكدون  اإلسكندر

أن ابن طفيل هو مبتكر هذا األسلوب القصصي البديع، وهذا ما يؤكده الفرنسي غوتييه مرتجم 

. وليس غريبا أن يكون ابن سينا قد كتب قصة حتمل االسم نفسه (102)هذه القصة إىل الفرنسية

ن طبيعة الصراع بني العقل والشهوة. ثم جند هذا العنوان مرة أخرى لقصة حاك باحثا فيها ع

فصوهلا السهرودي يف حماولة منه للبحث أيضا عن قضية الصراع الوجودي بني الشهوات 

ووصول اإلنسان إىل حالة الكشف واالتصال بعد حترره من ضغط الشهوة وإكراهات امليول 

لعنوان قد تصدر جمموعة من األعمال اليت ختتلف مضامينها املادية. وهذا كله يعين أن هذا ا

 باختالف العصور واختالف الغايات. 

                                                 
أاررلل اا  املررل  يخث   ررل  ايو ررؤل ايرد ررل أمحررل   ظرر ي العرر  :رر و   اعرر  طل ررل  اينرر،ؤ ايل ت خ ررق     ررقأنظررؤا حررس عرر    -101

 . 2001اخل انلل اا قل 
102- Leon Gautier, IbenThifail. sa vie, Ses œuvres, Paris ,1909.   ظ ياي مجل ايلؤنن ل ي صل حس ع   
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كتب الدنيا أكثر  بأن قصة حي بن يقظان البن طفيل كانت منويؤكد املؤرخون والنقاد 

. لقد ذاع صيت هذه القصة وتلقفها األدباء والعلماء واملفكرون يف الشرق والغرب فانكبوا انتشارا

قراءتها والبحث يف معانيها واستشراف غاياتها وقد أدهشهم أسلوبها األدبي الساحر  على

شراقات األدبية فكان هلا شأن ينقطع نظريه يف تاريخ االوأغرقتهم فصوهلا باملعاني الفلسفية و

الفكر اإلنساني. لقد ترمجت هذه القصة إىل أغلب لغات العامل تقريبا ويندر أن تغيب معاني 

 ة عن عامل أو فيلسوف أو أديب منذ القرن الرابع عشر حتى املرحلة احلاضرة. هذه القص

 :الفكرية لقصة ابن طفيل الفلسفيةاخللفيات 
يبني ابن طفيل أن الدافع الذي أهلمه كتابة هذه القصة سؤال أثاره أحد املهتمني بقضايا 

حول أصل املعرفة اخللق والنشوء واالرتقاء الذي طلب منه وضع إجابة عن سؤال يتمحور 

اإلنسانية، وقد قدر هلذا السؤال أن يفجر عبقرية ابن طفيل وان ينهض بإشراقاته الفلسفية 

وحدوسه اإلنسانية، فتجلت يف إبداعه العبقري هلذه القصة، اليت شكلت إجابة حّية عن 

صف ابن تساؤالت السائل، وتلبية لفضول العامل يف ميدان النشوء واالرتقاء وتكون املعرفة. وي

وانتهى بي هذا السؤال طفيل احلالة االشراقية اليت اعرتته وهو يتأمل يف هذا السؤال بقوله " 

...( غري أن تلك احلال ملا هلا )إىل مبلغ من الغربة حبيث ال يصفه إنسان، وال يقوم له بيان

ودها أن من البهجة والسرور واللذة واحلبور، ال يستطيع من وصل إليها وانتهى إىل حد من حد

يكتم أمرها أو خيفي سرها، بل يعرتيه من الطرب والنشاط واملرح واالنبساط ما حيمله على 

(103)البوح بها جمملة دون تفصيل، وإن كان ممن مل حتذقه العلوم قال فيها بغري حتصيل"
. 

لقد أراد ابن طفيل هلذه القصة أن تكون أفضل وسيلة ميكنه فيها أن يصل إىل عقول العامة 

لناس وأن يثقف الفئات االجتماعية يف عصره ثقافة فلسفية تتميز بالدقة واألصالة عرب من ا

حكاية فلسفية مشوقة وجذابة. وكأننا به أراد أن يراهن بأن عامة الناس قادرة على التعامل مع 

الشأن الفلسفي عندما يتمكن الفيلسوف من خماطبة الناس بأسلوب سهل وبسيط وجذاب. وهل 

                                                 
 .106ل ص 1980  ق     ق : لل عري ت اع  طل ل اونلينسل حس عل   ظ يل ت لمي    103-
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ن هذه احلكاية اليت يقدمها للناس يف قصة حي بن يقظان وهي القصة اليت متتلك هناك أبسط م

يف ذاتها على خمتلف عناصر التشويق واإلثارة؟ إن يف قصة حي نوع من التحدي والرهان الكبري 

وال غبار على ذلك فإن العامة حول قدرة الفيلسوف على خماطبة الناس عامتهم قبل خاصتهم. 

. ولذلك فإن الفالسفة كانوا ظرة دونية عبثية مصدرها أهل الفلسفة والعلمكانوا يعانون من ن

يكتبون أفكارهم بلغة معقدة مركبة تفوق إمكانية العامة وقدراتها. ومن هنا يأتي رهان ابن طفيل 

الذي حاول أن يؤصل الفلسفة يف العقل العام وأن يدعوا اجلماهري للمشاركة يف املوقف الفلسفي 

 لدائر بني الفالسفة يف عصره حول طبيعة احلقيقة.ويف الصراع ا

فابن طفيل يف رائعته هذه يضع العامة أمام قدر التنوير وحياول أن خيرجها من قوقعة  

احلصار الذي كان يفرضه الفالسفة على عقل الناس من غري أهل االختصاص. وهنا ميكن 

تقدم األمة ال يكون إال بتقدم العقل االعتقاد بأن ابن طفيل كان منّورا مجاهرييا وكان يدرك أن 

العام ومن هنا اجتهد يف تقديم احلقيقة يف قالب قصصي فيه مجال وروعة وجذب وتشويق 

وأن فكارها وإثارة. وكان يف ذلك نوع من التحدي الذي يريد فيه إسقاط أيديولوجيا النخبة وأ

نا أن الباعث على كتابة هذه يرفض ازدراء العامة واحتقارها من قبل اخلاصة يف عصره. وقد رأي

ال بل هو  ،مصدره كان سؤال العامة من الناسأن القصة كان سؤال وهو سؤال وحنن نفرتض 

سؤال كل العامة يف عصر حترق فيه الكتب وحتدث احلوادث وتنزل بالعلماء النوازل دون أن 

 ب.تعرف العامة حقيقة ما جيري يف عامل فكري يتصف بالغرابة ويثري لديهم العج

 بني حي بن يقظان وروبنسون كروزو: 
روبنسون »املعروفة  Daniel De Foe« دانييل ديفو»يقابل األدباء واملفكرون غالبا بني رائعة  

كثريون أن دانييل ورائعة ابن طفيل يف حي بن يقظان. ويعتقد  Robenson Crousoe« كروزو

اليت جاءت يف قصة حي بن  ديفو قد اقتبس ومض رائعته هذه من صلب التصورات العبقرية

. فروبنسون كروزو عاش كما هو حال حي منفردا وحيدا يف جزيرة، لكنه وصل إليها بعد يقظان

أن حتطمت سفينته على صخور اجلزيرة، حيث يستطيع الوصول إىل شاطئ اجلزيرة عوما بعد 
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سون كروزو من أن أعياه اجلهد وأسقطه التعب نائما مرهقا من شدة اإلعياء. وعندما أفاق روبن

حوله يف مطلب لألمن من احليوانات املفرتسة واملخاطر ما غيبوبته صعد إىل تل قريب مستكشفا 

احملتملة اليت قد تهدد حياته. وبعد أن يشعر بتوفر األمن يتابع روبنسون كروزو البحث عن 

أخذ منها فهاهو يعود عوما إىل حيث سفينته الغارقة، لي أولويات الوجود من مأوى ومن طعام.

من الروائع األدبية « روبنسون كروزو»يرة، و تعد رواية إليه، وينقله إىل اجلز ما ميكن أن حيتاج

وحاهلا كحال قصة حي بن يقظان فهي رواية رفيعة املستوى، وقد لقيت مذ طبعت إقباال 

منقطع النظري، ومت تبسيطها يف عدة طبعات.. وهي تسلط الضوء على الفرد حني يعيش وحده 

حتى ال « أجندة»يف عزله وها هو روبنسون كروزو حيفر على شجرة تاريخ وصوله، وصنع لنفسه 

األيام ومتّر دون أن يدري بها. وحنن هنا كما هو جلي وواضح أمام شخص له جتارب  تكّر

 بن حي شخصية، بالغة األهمية فقد وصل اجلزيرة كبريا، ومل يولد عليها كما حدث مع

 .يقظان

بوصول آبسال، كما تغري سلوك روبنسون كروزو جذريا  يقظان بن حيوك لقد تغري سل 

وكان طريفا  -يف يوم مجعة فأطلق عليه هذا االسم  ألنه وصل -بوصول "فراي داي" أو مجعة 

ليكشف لنا عنصرية « مجعة»كلها من وجهة نظر « روبنسون كروزو»أن يعيد أحدهم رواية قصة 

 وأظننا وحنن نتعرف على .اجلديد واستغله أسوأ استغالل دروبنسون كروزو الذي استعبد الواف

الذي ميثل ذروة من  يقظان بن حي األعمال األخرى قد أدركنا الفارق الشاسع فيما بينها وبني

األعمال األخرى  ، وما من سبيل ملقارنةذرى األدب اإلسالمي ومنوذجا فريدا عظيما يف جماله

إذ ال قدرة ألحد على تقليده فكريا، ألنهم يكتفون به، ألنه يقف بينها شاخما وعمالقا، 

بالظاهر. أما اجلوهر العميق فهو حيتاج إىل غواص ماهر، يكتم أنفاسه حتت املاء ليخرج 

 . علينا بهذه اللؤلؤة املبهرة
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 اجلانب الفلسفي يف قصة حي بن يقظان: 

وهو يضع " يقظان حي بن يف إبداع رائعته األدبية "يستخدم ابن طفيل الرموز واألساطري 

. يف االفرتاض جزيرة من جزر اهلندفرضتني رمزيتني ألصل حي بن يقظان ووالدته واستقراره يف 

األول يرى ابن طفيل أن حي تّولد من الطني بال أم وال أب، ويف االفرتاض الثاني يرى أن حي 

والدته يف  هو طفل غري شرعي ألبوين يف جزيرة قريبة تزوجا دون علم امللك فوضعا حي عند

قارب صغري استقر على ضفاف اجلزيرة فتلقفته غزالة كانت قد فقدت وليدها فأغدقت عليه 

عطفها وحنانها وتعهدته بعنايتها حتى استقام له األمر وشب عن الطوق. وميضي ابن طفيل مع 

بدأ يكتشف االفرتاض الثاني، حيث عاش حي وترعرع يف اجلزيرة بني الطيور واحليوانات و

الفلسفية عن طريق التأمل والتفكري، وسرعان ما بدأ يطرح األسئلة  والعامل الذي حوله نفسه

ويف غمرة تأمالته العقلية واستغراقه الكامل يف ، اليت تتعلق باملعقوالت وبأصل الوجودالكربى 

 بالنظر العقليبل تقبل ذلك ال تدرك باحلس اليت  ةبصورالح له العامل الروحاني النظر والتفكري 

والفاعل  العلة واملعلولالعالقة بني ف اكتشواحلدس واستطاع حي مبحض فطرته وصدق طويته ا

وأن هذه الوحدة  الكون واحدًا يف احلقيقةواملفعول بني الوجود وواجب الوجود وبرهن على أن 

وبدأ عقله ينقدح تساؤال يف ماهية اخللق واخلالق . نامجة عن وحدة اخلالق ووحدة التكوين
خرج إىل أم أنه  ؟وراح يتساءل هل هو شيء حدث بعد أن مل يكنخللق وحداثنه وقدم ا

وقد تبني له باحلجة العقلية ؟ أمر كان موجودًا ومل يسبقه العدمأنه الوجود بعد العدم؟ أم 

ولكل خملوق خالق وأن اخلالق هو رب العزة خالق اخللق وباعث لكل حركة حمّرك الدامغة أن 

عاملني سبحانه وتعلى جل جالله وعّز كماله. واكتشف بعني العقل وحكمة الرزق وهو اهلل رب ال

عن املادة النظر أن اخلالق روح مطلق ونور حمض خالص ال بل هو نور ال كاألنوار إذ هو بريء 

منزه عن الصور عظيم بقدرته. وذهب به التأمل وأخذته الفطنة الربانية إىل القول حبدوث العامل 

 اهلل أخرجه إىل الوجود وأنه هو القديم األزل الذي مل يزل. بعد أن مل يكن وأن 

وهذا يعين أن ابن طفيل قد اكتشف عظمة اخلالق ووحدانيته وعظمته وقدمه وحدوث العامل 

وصريورة الوجود ونزهه الباري عز وجّل عن الصورة والصور ووحده ونزه دون أن يلجأ يف ذلك 
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كشف عن طبيعة إىل معرفة سابقة وكان تنزيه الباري وال

خلقه مبحض التفكري والتأمل والعقل الذي وهبه اهلل 

سبحانه وتعاىل لإلنسان. فالعقل يكتشف احلقيقة منفردا 

وتصفو له املعقوالت بعيدا عن النص والرسائل والوحي. 

وهذا يعين ان اهلل وهب اإلنسان عقال وأن عقل اإلنسان 

ة الدينية واحلقيقة اإلميانية وأن الدين والعقل قادر على الكشف وأال تناقض هنا ما بني احلقيق

يتكامالن يف الكشف عن اهلل وعن خلق الوجود. وهنا يريد ابن طفيل أن يعيد االعتبار للفلسفة 

والعقل يف جلة الصراع بني العقل والنقل والفلسفة والدين. وبعبارة أخرى يريد املصاحلة بني 

ن حيقق التوافق بينهما يف رّد مسترت يتسم بعبقرية الدين والفلسفة والعقل واإلميان ويريد أ

 اإلجابة عن سؤال العقل واإلميان. 

أبسال  :اخلمسني من العمر يأتي إىل اجلزيرة رجالن، هماوعندما بلغ حي بني يقظان  

فمن أهل وسالمان، وهما من أهل ملة اإلميان، فأما األول فهو من أهل الباطن، وأما الثاني 

( عن العلم والشريعة، بعد أن علمه الكالم، فوجد)  حي بن يقظاندث أبسال)وقد حالظاهر، 

عميق، وهكذا حقق ابن شامل و( يف الشريعة ما اهتدى إليه بالفطرة، بعد نقاش فلسفي  حي

 . بني العقل والنقلوبني الفلسفة والدين، اليت كان ينشدها يف األصل صاحلة هذه املطفيل 

عليها الدراسات وتقاطرت ، كبري يف أورواب والعاملمام  ابهترائعة ابن طفيل حظيت  

ولطاملا حبث الدارسون عن وجوه الشبه بينها وبني مثيالتها من الفلسفية والرتبوية واألدبية، 

يف قصة األحداث الدرامية وقد بينت هذه الدراسات النقدية أن القصص الفلسفية األوروبية، 

إذ مل ، ُشغل به العصر الذي عاش فيه ابن طفيل خلدمة هدف فلسفيتام بوضوح حي موجهة 

اهلدف مذهبه الفلسفي ألنه يعرف سلطة قادرا يف قصته هذه على التحرر من ابن طفيل يكن 

يسعى إليها. وهو من أجل التوفيق بني ينبوعي يدرك احلقيقة الفلسفية اليت والذي ميضي إليه 

هما أبسال رجلني من خارج اجلزيرة ته املعرفة املتمثلني يف الفلسفة والوحي يستقدم يف قص

للمذهب  ا، وثانيهما رمزللتعمق الروحي الغواص على املعاين اأحدمها رمز حيث ميثل وسالمان 
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باحلوار الذي جيري بني هذا الثالوث املختلف يف النزعة أراد والتأويل،  قبلالظاهري الذي ال ي

أن ابن ويتضح ، الدينية وبني النصوص بني الفلسفة العقليةحيقق هذه املصاحلة أن واالجتاه 

ألنه يستطيع دون توسط النص الفيلسوف املؤمن كان يف دائرة هذه العالقة يعلي من شأن طفيل 

أن يصل إىل غايته يف فهم الكون وإدراك أسراره اخلفية. فبعد حوار معمق بني حي وأبسال 

ون ويدركون سر األسرار متمثال وسالمان يكتشف اجلميع أنهم ميتلكون حقيقة واحدة يف فهم الك

 يف توحيد الذات اإلهلية العليا إدراكا للذات ومعرفة بالصفات. 

 اجلانب الرتبوي: 
ال تقل املعاني الرتبوية يف أهميتها عن املعاني الفلسفية يف قصة حي بن يقظان. فالقصة 

صدد بأن قصة "حي تتضمن فيضا ساحرا من املعاني واملواقف الرتبوية. وميكن القول يف هذا ال

بن يقظان " تنطوي على نظرية تربوية متكاملة األنساق يف مستوى املنهج والطريقة والتطبيق. 

وميكن أن نقول ومنذ البداية بأن هذه النظرية تأخذ املنحى الطبيعي يف الرتبية وتريد أن تؤسس 

الطبيعة يف هذه  لكل عطاء فكري تربوي الحق يف جمال الرتبية الطبيعية. فاألحداث تبدأ يف

القصة ال بل أن احلياة تنشأ بفعل طبيعي وهذا ما يبادئنا به ابن طفيل يف واحد من فرضيتني 

 . حول منشأ حي من الطني يف اجلزيرة

 املرحلة األوىل حي والظبية:  
يروي ابن طفيل هذه العالقة الكونية بني حي وبني الغزالة اليت فقدت وليدها فتعهدته 

أي الغزالة تقدم له الغذاء وترضعه وتعنى به كأم حقيقية. لقد ألف الظبية  بالرعاية. فهي

وألفته، أحبته وأحبها وتعلق بها فإن هي غابت اشتد بكاؤه وإن هي حضرت ضج املكان 

مبناغاته وفرحه. وإن هي مسعته طارت إليه والمسته ومن حليبها أعطته. وهنا يفرتض ابن 

 ع والضباع والوحوش الكاسرة. طفيل أن اجلزيرة خالية من السبا

وعندما يبلغ الطفل احلولني من العمر يف هذه املرحلة يتعلم حي عن طريق التقليد واحملاكاة 

للطيور واحليوانات األخرى، وتظهر لديه االنفعاالت األوىل مثل: اخلوف واالستغاثة والقبول 
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وانات املعربة عن نقل والرفض. وكان له ذلك مبساعدة الظبية اليت وفرت له أصوات احلي

ومع أن حي مل  .(104)االنفعاالت مثل االستصراخ واالستئالف واالستدعاء واالستدفاع "

 يبلغ العامني من عمره إال أنه يف هذه املرحلة أصبح مهيأ للحياة ومستعدا هلا. 

 املرحلة الثانية:
يبدأ حي يتجاوز  ومتتد هذه املرحلة من السنتني حتى السابعة من العمر. ويف هذه املرحلة

مناحي ضعفه وقصوره ويصبح قادرا على أداء بعض األدوار الضرورية للحفاظ على وجوده 

واستمرارية حياته. ويف هذه املرحلة يتمكن حي من استخدام املالحظة واملقارنة واملشاهدة 

 والتأمل. وبدأ يفهم معنى وحدة الذات واهلوية وانفصاله عن اآلخرين ويكتشف الفروق بني

الكائنات احلية اليت حتيط به. وبدأت أيضا يف هذه املرحلة تظهر لديه بعض العواطف السلبية 

 واإلجيابية جتاه األشياء. 

 املرحلة الثالثة: 
وتبدأ هذه املرحلة من السابعة حتى احلادية والعشرين من العمر، وهي من أطول مراحل 

ية املؤسسة على املرحلة السابقة واليت وهي بالتالي تشكل نوعا من االستمرار ،النمو عند حي

تؤسس ملرحلة الحقة. ففي مستوى اجلسد استطاع حي أن يدرك التكامل القائم بني الروح 

واجلسد وبدأ يفهم ماهية كل منهما. فالروح كما يدركها هي أمسى من اجلسد واجلسد آلة 

ها القصوى ويتفهم حي عن العالقة بني اجلسد والروح غايت ةالروح ومسكنها. وتبلغ معرف

 وظائف األعضاء وطبيعتها. 

ويف املستوى العاطفي تتمحور عواطف حي ونوازعه االنفعالية حنو الظبية اليت منحته نسغ 

جلثث امليتة ومواراتها يف الرتاب. وقد فعل ذلك عندما ااحلياة. وقد تعلم من الغراب عملية دفن 
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مجيع الظباء يف الغابة ألنه كان يرى صورة ماتت أمه الظبية ولكن حبه يقي وجدا روحيا مشل 

أمه يف مجيع الظباء. وذلك هو احلب الروحي الذي يعم ويسمو ويأخذ انطالقاته الرمزية. ويف 

املستوى العقلي جند أن حي حيقق تقدما ال يستهان به يف جمال التفكري والتأمل والنظر يف 

 لة أن يكتشف عالقات كثرية أهمها: قضايا الكون والوجود واحلياة. واستطاع يف هذه املرح

 الكشف عن العالقات بني أشياء متنافرة ومتضادة مثل عالقة الروح باجلسد.  -

عرف أن اإلدراك يتم عن طريق احلواس وأن تعطل حاسة ما يؤدي إىل تعطل وظيفتها  -

 اإلدراكية.

ما أدرك خصائص املادة إدراك طبيعة احلركة من األعلى إىل األسفل ومن األسفل إىل األعلى. ك -

 اهلندسية اليت تتعلق بالعمق والطول والعرض واالرتفاع. 

 الكشف عن خصائص املادة وأصوهلا اليت تعود إىل املاء واهلواء والرتاب والنار. -

 اهر الطبيعية. والكشف عن مبدأ العلية والسببية بني الظ -

 املرحلة الرابعة: 
 من والعشرين من عمر حي. وتبدأ من احلادي والعشرين حتى الثا

تأخذ هذه املرحلة مشروعيتها من املرحلة السابقة ومتثل استمرارا هلا. ويف هذه املرحلة يفكر 

حي باملوضوعات السماوية أي يف األفالك واألجرام والنجوم ثم يف قضايا العامل يف أصل العامل 

العّلية. ويف هذه املرحلة يدرك  ويف قدمه وحدوثه والعالقة بني املادة والصورة والبحث عن مبدأ

بأن حترر اإلنسان من ثقل املادة وشهوات اجلسد ميكنه من حتقيق التواصل مع الكليات 

ومعرفة املعقوالت وبالتالي حتقيق السعادة الكلية. وهذا يعين أن حي قد بلغ أقصىا درجات 

 املعرفة. 
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 املرحلة اخلامسة: 
 لعشرين واخلمسني من العمر. وهي املرحلة اليت تقع بني الثامنة وا

يبلغ حي من النضج العقلي مبلغا عظيما ويصل إىل السعادة الكربى. وسبيله إىل هذه السعادة 

التحرر من ربقات اجلسد ومن الرغبات والشهوات واعتماد الرياضة الفكرية. وهنا يصبح حي 

يلتقي بأبسال وسالمان معنى األلوهية ويوحد اهلل عّز وجّل وينزهه. ويف هذه املرحلة  ادركم

ويدور ما يدور بينهم من جدل حول احلقيقة والغايات الكونية املطلقة، ويعرف الثالثة أن ما 

يكتسب بالوحي ميكن أن يكتسب بالعقل وأنه ليس هناك من تعارض بني الدين والفلسفة يف 

 اكتناه احلقيقة والوصول إىل غاية الكشف الكلية. 

وحي إىل املدينة هلداية اجملتمع ولكنهما مينيان بالفشل  وعلى الرغم من عودة أبسال

ويعرتفان بصعوبة تنوير الناس باحلقائق الكلية وختليصهم من عذابهم األبدي فعادا مهزومني 

مدحورين إىل اجلزيرة أمال باخلالص وعزفا عن الدنيا وتوجدا باملعرفة واحتادا مع احلقيقة 

صفات. وهذا يعين العودة إىل الطبيعة حيث الصفاء والنقاء وإميانا باهلل املنزه عن املادة وال

  .(105)واالنقطاع إىل عبادة اهلل عز وجل جالله

 منهج ابن طفيل الرتبوي: 
يؤكد ابن طفيل على أهمية االستعدادات العقلية واالنفعالية عند اإلنسان. فاإلنسان ميتلك 

ساس متكن حي من إدراك احملسوسات قابلية التعلم واإلدراك بالفطرة السليمة وعلى هذا األ

واملعقوالت إدراكا يتصف بالتمام والكمال. ألن عقل حي كان مهيأ باستعداد فطري للكشف عن 

طبيعة احلقائق والعالقة اجلوهرية بني األشياء: بني اخلالق واملخلوق، بني اجلسد والروح، بني 

كسة. ومع ذلك كله فإن هذه املعرفة ال املتشابهات واملتناقضات، وبني القضايا املتقابلة واملتعا

حتدث بصورة عفوية كيفما اتفق بل حتدث عرب منهجية عرفانية ترتبط بالعمر واخلربة 

والتجربة والبيئة. فالطبيعة عامل كشف وإهلام وهي اليت تصقل الفطرة وتنمي فيها انقداحات 
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شياء وطبيعة املعقوالت. املعرفة وبفضل التجربة الطبيعية حلي متكن من الكشف عن ماهية األ

ا يف األرض فانظروا كيف بدا اخللق ". وهو املبدأ الذي قرره القرآن يف قوله تعاىل " قل سريو

ن هذا املنهج ويبني ابن طفيل املنهجية اليت يعتمدها حي يف كشفه ويف اشراقاته العقلية. ويتكّو

 العرفاني من اخلطوات التالية: 

يف معرفة الكائنات واملخلوقات واألشياء. إذ كان حي  إىل املركباالنتقال من البسيط  –أوال 

 ينتقل يف عملية املعرفة من السهل إىل الصعب ومن البسيط إىل املركب. 

. وتلك هي حالة حي عندما ماتت الظبية االنتقال من الظاهر احملسوس إىل الباطن -ثانيا

لكنه افرتض غياب الروح فيها وهي حيث كان يبحث يف ظاهر األمر، فلم يعرف سببا ملوتها و

 كينونة ال تشاهد بالعني اجملردة ولو كانت كذلك لشاهدها. 

وهذا يشمل إدراك حي ملبدأ السببية والعّلية  االنتقال من احملسوس إىل املعقول –ثالثا 

 ومبدأ الوحدة والكثرة ثم ماهية األشياء ومكنوناتها. 

إىل العام وهذا يدل على املعرفة  ومن اخلاصاالنتقال من اجلزئي إىل الكلي  –رابعا 

االستقرائية اليت ينتقل فيها اإلنسان من املالحظات اجلزئية إىل القانون العام الذي 

  .(106)يشملها

 الرتبية الطبيعية عند ابن طفيل: 
يشكل مذهب ابن طفيل يف حي بن يقظان ينبوعا متدفقا للفكر الطبيعي يف الفلسفة والرتبية، 

عاّلمة الرتبية الطبيعية وربان املذاهب الطبيعية املختلفة اليت شهدتها أوروبا يف  ويعد حبق

القرن الثامن عشر على يد املفكر الفرنسي جان جاك روسو يف كتابه إميل. ويقّر كثري من النقاد 

بأن روسو كان قد نهل من معني الفكر الطبيعي عند ابن طفيل وأنه قد قرأ بتمعن كبري قصة 

قظان واطلع على مضامينها واستفاد منها يف تشكيل نظريته الطبيعية يف الرتبية حي بن ي
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والسياسة. ففي كل منحى من مناحي فكر ابن طفيل تطالعنا الطبيعية جبمال تكوينها طاقة 

سامية خالقة متكن حي من الوصول إىل أقصى غايته وأنبل طموحاته اإلنسانية بوصفه مفكرا 

 أنسيا عاقال وحكيما.

د تلقفته الطبيعة يف املهد ووفرت له ما يناسبه من احلنان والرعاية عرب اجلزيرة والظبية لق

والطيور واألشجار والثمار. فأيقظت فيه هذه الطبيعة حب التأمل والتفكري فولدت فيه فضول 

 العارفني وانطلقت به إىل احللم الكبري اإلدراك االشراقي للعامل والكون. 

عاش يف أحضان الطبيعية وتغذى من عطائها  حيون طبيعية ألن فالرتبية جيب أن تك 

وتعلم منها فن التفكري واحلياة والعمل والتأمل والنظر والبحث عن ماهية األشياء. ويالحظ يف 

هذا السياق أن ابن طفيل يؤكد يف نسق تصوراته أن الطبيعة كافية بذاتها لرتبية اإلنسان وقادرة 

 عامل الرشد واملعرفة اإلنسانية تقدما.مأكثر  على أن تأخذ به إىل

أن الطبيعة خرية ال شر فيها، وليس مثة شر أصيل يف ويعتقد ابن طفيل مرة أخرى  

. كان حي خريا بفطرته وكانت الطبيعة حاضنه الذي ينضح بكل اخلري وبني النفس اإلنسانية

نفسه حنو اخلري  امتلك حي زمام (بني طبيعة حي وطبيعة اجلزيرة)الطبيعةبلقاء الطبيعة 

املطلق. فالعالقة هي جدل طبيعي بني اخلري الذي يتأصل يف كل طبيعة. وتلك هي الطبيعة األم 

اليت يلجأ إليها اإلنسان عندما حياصره الفساد والظلم والقهر يف اجملتمع. وكأن ابن طفيل كان 

ة والتحرر من أثقال يرى يف الطبيعة مالذا ومنهجا ميّكن اإلنسان من العودة إىل أصالته اخلري

 اجملتمع اليت تنذر بالفساد.

وباختصار فإن ابن طفيل يرسم يف كتابه هذا مالمح نظرية طبيعية يف الرتبية متعددة 

االجتاهات بعيدة الغايات حتمل يف ذاتها نسقا يفيض بتصورات فلسفية وإنسانية تتميز بطابع 

 الشمول واألصالة. 
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 خالصة نقدية: 
قصة حي بن يقظان بوصفها رؤية فلسفية حمضة، ففي القصة ما يفوق  ال ميكن أن حتاكم

اخليال وما يضاهي األسطورة. ومهما تكن احلال فإن بعض األفكار اليت وردت فيها ميكن أن 

 تقدم على منصة النقد واحملاكمة.

الدراسات الرتبوية احلديثة باألدلة القاطعة أن اإلنسان ال يصري إنسانا إال لقد بينت 

لرتبية، والرتبية هنا ليست هي الرتبية الطبيعية اليت يريدها ابن طفيل بل هي الرتبية اليت با

تتم يف احلاضن االجتماعي. لقد بينت األحداث التارخيية اليت تتصل باألطفال املتوحشني 

واألطفال الذئاب أن هؤالء األطفال نتيجة العزلة الطويلة قد فقدوا خاصتهم اإلنسانية. وبعد 

رب وحماورات عديدة وسنني طويلة من إعادة تربية هؤالء األطفال مل يتمكن املربون جتا

 هم وقف عاجزا حتى عن تعلم الكالم. أكثر  واملتخصصون من إعادتهم إىل احلظرية اإلنسانية و

النظريات احلديثة ليس ماهية مطلقة نهائية وال ميكن للفطرة أن حتكمه  تبنيفاإلنسان كما 

إلنسانية بل هو حمكوم بفعل تربوي جيب أن يكون اجتماعيا لكي يصبح اإلنسان يف صريورته ا

وكم طالعتنا أحداث وجتارب دونها الباحثون حول عجز إنسانا باملعنى احلقيقي للكلمة.

الطبيعة عن تكوين اإلنسان الطبيعي ولوال ذلك ملا بعث اهلل أنبياءه ورسله ليصلوا بالناس إىل 

 احلقيقة الكاملة.

لك هي حالة كثرة كاسرة من األطفال الذين عاشوا يف عزلة عن اجملتمع لفرتات طويلة. وت 

قد يدرك ابن طفيل هذه احلقيقة وقد ال تكون غائبة عنه وإن كان يريد يف قصته هذه رمبا أن 

يؤكد دور الطبيعة ألن ما يرويه ويؤكده هو قصة من نسج اخليال وهي قصة خيالية مّحالة 

 أراد أن حيييها يف عقل الناس ويف قلوبهم. ملعاني فلسفية 

وكان  ومهما يكن األمر فإن ابن طفيل كان سباقا إىل القول بأهمية الطبيعة يف الرتبية

سبقه أعظم يف حتديد كثري من املعاني واملفاهيم والتصورات اليت تطل علينا يف النظريات 

لنظرية وأن نتأمل يف هذه العبقرية األحدث يف عامل الرتبية. وحري بنا أن نأخذ مضامني هذه ا
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اليت أبدعتها وأن نقف خبشوع أمام مفكر عظيم وخالد ترك صداه الفكري والفلسفي والرتبوي يف 

خمتف أصقاع الدنيا. إنه املفكر والفيلسوف الذي أدهش املفكرين والعلماء يف زمنه ويف زمن غريه 

حضارية تطل علينا من القرن الرابع عشر  لها قبس روحبعطائه الفكري ورائعته األدبية اليت مّح

 لتؤكد عظمة احلضارة العربية اإلسالمية اليت ننتمي إليها. 
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 الفصل السادس: 

 جان جاك روسو األب الروحي للرتبية احلديثة 

 أسس النظرية الطبيعة يف الرتبية 

 " إن اإلنسان الذي تودّ الرتبية أن حتققه فينا ليس هو
اإلنسان على غرار ما أودعته الطبيعة يف اإلنسان بل هو 

 . اإلنسان على غرار ما يريده اجملتمع
 إميل دوركهايم 

 مقدمة: 

يف القرن الثامن عشر، ويف بداية العقد الثاني منه حتديدا، كان الفكر اإلنساني على موعد 

 Jean Jacquesخالق مع والدة املفكر واألديب الفرنسي املشهور جان جاك روسو 

Rousseau(1712- 1778 فيلسوف احلرية الذي مأل الدنيا وشغل الناس بعطاءاته )

الفكرية اليت تدفقت لتشكل منطلقا للفكر احلر يف أوروبا ويف العامل قاطبة. ويعد روسو زعيما 

 همأكثر  للنزعة الطبيعة يف الفلسفة والفكر بال منازع، وواحدا من أبرز عمالقة عصر التنوير و

 تأثريا على اإلطالق، والسيما يف جمالي الرتبية والفكر السياسي واالجتماعي. 

استطاع روسو، بعبقريته الفذة، أن يوّلد يف النظريات الرتبوية روحا جديدة تتدفق إميانا 

 Emileباحلرية ورفضا لكل أشكال القهر والعبودية. وجتلى إهلامه هذا يف كتابيه: " إميل" 

املة يف بنية التصورات والعقائد الرتبوية يف عصره وفتح الباب على الذي أحدث ثورة ش

 (107)؛ ثم يف كتابه " العقد االجتماعي"مصراعيه لكل إبداع الحق يف ميدان الرتبية والتعليم

                                                 
 .1956انظؤا ج ي ج ك   :ال اي  ل االجتخ  سل تؤمجل   اا ز   ل اا  امل   فل اي   ؤ ل  107-
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Le Contrat social  الذي شكل مهمازا للثورة الفرنسية مبا اشتمل عليه من أفكار

، وشكلت برنامج عمل 1789رة الفرنسية عام وتصورات يعتقد بأنها أشعلت فتيل الثو

منهجي استوحاه الثوار يف خمتلف ممارساتهم السياسة والثورية. ويف هذا يقول نابليون " لوال 

. وقد بلغ روسو بكتابيه مبلغا (108)كتاب "العقد االجتماعي" ملا قامت للثورة الفرنسية قائمة"

يلسوف األملاني كانط فيلسوف عصره قوله عظيما من الشهرة واجملد، وكيف ال وفيه يقول الف

إني اعترب روسو نيوتن عصره الكتشافه العنصر األخالقي بوصفه املكون الرئيس املشهور: " 

مثلما اكتشف نيوتن املبدأ الذي ربط بني مجيع قوانني الطبيعة للطبيعة اإلنسانية، 

 الفكر الرتبوي . ومما ال شك فيه أن الرجل قد أحدث ثورة حقيقية يف(109الفيزيقية")

 والسياسي يف أوروبا يف القرن الثامن عشر. 

غرابة وتناقضا من حياة جان جاك روسو الذي أكثر  مل يسجل تاريخ الفكر اإلنساني حياة

ترك سجال إنسانيا يتدفق باألحزان واملآسي ويفيض بكل معاني القهر وأشكال اهلزمية. كانت 

انية حيث تآلفت فيها أقدار القوة والضعف وتآزرت شخصيته نقطة تقاطع لكل التناقضات اإلنس

يف أعماقها العبقرية والعاطفة والصدق واخلداع واالنفعاالت. ومع كل هذا كان يستحوذ على 

 بصرية نافذة وعطف إنساني ال حدود له. 

لقد شكلت عوامل البؤس والشقاء واملصائب واهلزائم البوتقة اليت تشكلت فيها عبقرية  

ت هذه العبقرية إميانا ساحرا بال حدود مببادئ احلرية والسالم واألمن ودعوة الرجل فاهتز

 مطلقة للثورة والتمرد على كل أشكال التسلط والقهر والطغيان يف عصره. 

يتحدر جان جاك روسو من عائلة فرنسية األصل بروتستانتينية املذهب حطت رحاهلا يف  

س عشر. ولد روسو يف مدينة جنيف يف سويسرا جنيف قادمة من فرنسا يف منتصف القرن الساد

                                                 
ل ااررة  1949 ررلل تؤمجررل صرر حل  دررل اي ة ررة   ح اررل  دررل اي رر ا ل ا تدررل ايو،ضررل املصررؤ لل عررا اوررؤ ل املؤجرر  ي ات  ررخ اي ع 108-

 .229ايث ينل ص 
 . 94ل ص 1980اين ل حمخل عل يل او  ق عل ايلخنلل   خ  االجتخ عل اا  امل   فل اي   ؤ ل  109-
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، فقد ولد مريضا وكان على موعد مع مصائب الدهر اليت كانت ترتقب قدومه. 1712عام 

ضعيفا هزيال، ومل ميض أسبوع واحد على والدته حتى خطفت يد القدر والدته "سوزان" 

االعرتافات" حيث وتركته يتيما حتت رمحة اآلخرين. ويصف بنفسه هذه املأساة يف كتابه "

يقول: "لقد ولدت ضعيفًا ومريضًا، وقد دفعت والدتي حياتها مثن والدتي، وكانت هذه الوالدة 

من تأثرها أكثر  البائسة أول مصائيب". وكانت أخالقه متأثرة أعمق تأثر مبشاعره وانفعاالته

 بعقله. 

نتقل للعمل كمدرس كان والده يشتغل يف صناعة الساعات وجتارتها ولكنه ترك املهنة وا 

للرقص، ثم تزوج سوزان والدة روسو وكانت فتاة يتيمة تعاني من ظروف قاسية، مل تفتأ أن 

عانت املزيد منها بعد أن تركها زوجها والد روسو الحقًا يف رحلة له إىل القسطنطينية، لكنه 

 بعد مغامرات فاشلة عاد إليها من جديد.

للهرب من جنيف خوفًا من مالحقة العدالة له  بعد دخول والده يف مشاجرة عنيفة اضطر

خاله، الذي عهد به  إىل من العمر الثامنة، وقد عهد بابنه روسو الذي كان يف 1720عام 

وهو أحد رجال الدين املسيحيني، لكن روسو مل يستمر هناك  Lambercierبدوره إىل المبربسيه 

ثالث سنوات كاملة، ثم اشتغل  خاله يف جنيف، حيث عاش متعطاًل طيلة إىل كثريًا وعاد

مساعدًا لكاتب إحدى املكاتب القضائية، لكنه طرد منها بسبب إهماله الشديد، وأرسل يف عام 

ليتلقى متارين عند أحد املصورين، وهناك كما يقول يف االعرتافات أصبح شخصًا ال  1726

 فرنسا حيث يفAnnecyآنسي  إىل 1728ضابط لسلوكه، كاذبًا ولصًا. ثم ترك جنيف عام 

وهي من أصل سويسري واعتنق الكاثوليكية على يدها. ثم عاد  Warensأقام عند السيدة وارين 

إىل سويسرا وإىل مدينة جنيف الحقا وأحلقته إحدى السيدات مبلجأ ديين مبدينة تورينو وهناك 

 آخر. من بلد إىل  1729غري مذهبه الربوتستانيت إىل الكاثوليكي، ثم بدأ يرحتل منذ عام 
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بدأ روسو حياته الثقافية بقراءة القصص والروايات اليت تركتها له والدته يف مكتبتها 

قراءة املؤلفات األدبية والفلسفية اليت وجدها يف مكتبة والده والسيما  إىل اخلاصة، ثم انتقل

 . (110)املؤلفات اليونانية والرومانية والفرنسية

كان يف الثامنة عشرة من عمره، وهناك يف مدينة سافر بعدها إىل إيطاليا و 1930ويف عام 

وهي امرأة على جانب  Madame de Warnesسافواي تعهدته امرأة تسمى مدام دي وارنز 

كبري من الرقة واجلمال، قدر هلا أن توجه عنايتها ورعايتها املشرقة لروسو ومل تبخل عليه 

ية اليت كانت تدين بها، وقد قدر بعطفها وحبها الكبريين، وقد شجعته على اعتناق الكاثوليك

له أن يعيش معها عشر سنوات من أفضل أيام عمره تعلم خالهلا اللغة الالتينية و املوسيقى و 

 إىل متجها 1741الفلسفة و بعض العلوم األخرى ثم اختلف مع املرأة و غادر سافواي يف عام 

 إىل فيها ثم عاد Montaigneباريس ثم غادرها إىل ايطاليا حيث عمل كاتبا لسفري فرنسا 

 . (111)باريس مرة أخرى

حاكم مدينة ليون  Mablyثم انتقل إىل ليون حيث عمل مدرسًا خاصًا ألوالد ما بلي 

وتقدم مبشروعه عن  Diderot 1743باريس وتعرف على ديدرو  إىل . سافر1740

رييز لوفاسور تعرف إىل اآلنسة ت 1745مع الفرنسي للعلوم. ويف عام تالتسجيل املوسيقي للمج

Thérèse Levasseur  ،وهي كما يصفها كانت خادمة غبية على جانب كبري من اخلشونة

وعاش معها بقية عمره فقد كانت صديقته مدة ثالثة وعشرين عاما ثم تزوجها أجنب منها 

 . (112)مخسة أطفال أودعهم مجيعا يف دار األيتام ألنه ال ميتلك إمكانية تربيتهم والعناية بهم

إقامته يف باريس وبعد أن وثق عالقته بنخبة اجملتمع الباريسي مثل ديدرو وفولتري،  خالل

عام  Dijonاشرتك روسو وحبكم املصادفة يف مسابقة علمية أدبية أقامتها جامعة دجيون 

                                                 
110- Hubert Hannoun, Anthologie des penseurs de l'éducation, P.U.F., Paris, 
1995,pp158-177. 

 .117ل ص 2000شدل عل ايل االجت   ت احلل ثل ي تؤع ل ايرلل ا   دل املل :لل ايلا  املصؤ ل ايخدو ن لل اي   ؤ   111-
 . 118ل ص 1999حمخل ايلؤح يل اخلر   ايلخنلس اي عاي ايجلؤ ل اي ؤكل اي  مل ل يخ ت  ل عري ت  112-
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حول دور النهضة العلمية والفنية يف إفساد األخالق أو إصالحها. والسؤال الذي  1749

دى تقدم العلوم والفنون إىل تقدم األخالق أم إىل فسادها؟ وبوحي من طرحته اجلامعة هو: هل أ

عبقريته الطبيعية وجتربته اإلنسانية الفريدة أجاب روسو بأن تقدم العلوم والفنون يؤدي إىل 

فساد األخالق وتراجع القيم وليس إىل تقدم األخالق. ومن الطبيعي أن ترتدي إجابته طابعا 

آلن الواحد، متكن على أثرها من نيل اجلائزة وقد أطلق على عمله أدبيا ساحرا ومقنعا يف ا

Le Discours sur les sciences et les arts(113العبقري هذا "رسالة يف العلوم والفنون" 
) .

، وهذا ما جلب لروسو الشهرة الواسعة مما شجعه على املضي 1750ثم نال اجلائزة يف عام 

رب حبث له بعنوان "مقالة يف أصل التفاوت بني البشر" يف الكتابة، فاشرتك مبسابقة أخرى ع

Discours sur l’origine de l’inégalité  ويف (114)ومل حيصد اجلائزة املنشودة 1755عام .

. ويف عام La Nouvelle Héloïse(115)أجنز مؤلفه هيلواز اجلديدة  1761عام 

Le contrat socialقدم لإلنسانية كتابيه الشهريين "العقد االجتماعي"  1762
و  (116)

Emile ou l'education"إميل" 
 lesأجنز كتابه االعرتافات  1765. يف عام (117)

Confessions  ثم كتابه قاموس املوسيقىDictionnaire de musique 1767(118) . 

بالرغم من أن مؤلفات روسو القت الشهرة الواسعة واإلقبال الشديد على قراءتها عرب األرجاء 

جلبا له قد  Emilو"إميل" Le contrat social ن كتابيه "العقد االجتماعي"األوروبية، فإ

لقد حكم الربملان الباريسي، وبعد . النقمة والسخط وغضب املؤمنني وامللحدين واملفكرين

                                                 
113- J.-J. ROUSSEAU, Discours sur les sciences et les arts, Discours sur l’origine et les 
fondements de l’inégalité parmi les hommes, in Œuvres complètes, t. III, coll. La Pléiade, 
1964. 
114- J.-J. ROUSSEAU, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les 
hommes(1754), préf. B. de Jouvenel, Gallimard, 1965. Du contrat social, introd. et notes 
J. Halbwachs, Aubier-Montaigne, Paris, 1960. 
115- J.-J. ROUSSEAU, La Nouvelle Héloïse, Amsterdam, 1761, rééd. in Œuvres 
complètes, t. II, B. Gagnebin et M. Raymond éd., coll. La Pléiade, Gallimard, 1961. 
116 Rousseau, J.-J. Du contrat social. Flammarion. 1ère édition, Paris,1762.  

 .1956ج ي ج ك   :ال ةا ل  اي ع لل تؤمجل   اا ز   ل اا  امل   فل اي   ؤ ل  -117
118 - J.-J. ROUSSEAU, Œuvres complètes, coll. La Pléiade, Gallimard, 1959. 
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عشرين يومًا من نشر كتاب إميل، حبرق الكتابني وسجن مؤلفهما مما اضطره إىل اهلرب إىل 

. فلجأ روسو إىل إجنلرتا د أصدرت حكمًا مماثاًل على الكتابنيسويسرا واليت بدورها كانت ق

ونزل ضيفًا عليه  D.Humeحيث تعرف هناك على الفيلسوف اإلنكليزي املعروف دافيد هيوم 

ولكنه ما لبث أن ختاصم مع هيوم وعاد إىل فرنسا ليعمل كناسخ نوتات حتى وفاته يف عام 

1778 . 

بؤسه وفقره وانصرف الناس عنه حتى زوجته فكان وعندما بلغ الستني من عمره ازداد 

يتمنى لنفسه املوت واخلالص. وقد تعرض يف نهاية أمره ألزمة قلبية حادة أدت إىل وفاته فدفن 

وبعد أن حققت الثورة الفرنسية جناحها املظفر يف مقربة تبعد مخسني كيلو مرتا عن باريس. 

 . فن عظماء الفرنسينينقل رفاته باحتفال طقوسي إىل البانثيون وهو مد

 مؤثرات روسو: 
مل يكن يف حياة روسو املعذبة والشقية والبائسة ما يؤهله ألن يكون يف مكان الصدارة بني 

صفوف العباقرة واملفكرين يف عصره. لقد أثار روسو دهشة املفكرين يف عصره إذ كيف ميكن 

بوية وسياسية بلغت مداها يفجر عبقرية ترأن  لشخص مغلوب مقهور مستلب اإلرادة مثل روسو

 يف عصره ووصلت إىل أوج عظمتها يف املراحل الفكرية الالحقة؟ 

كثري من النقاد واملفكرين يعتقدون أن حياة روسو املعذبة توجد يف أصل العبقرية اليت فجرها 

يف عصره. هذه احلياة اليت غلب عليها طابع اإلثارة والتمرد واجلنون وسرعة احلركة واالنتقال 

 دائرة الزمان واملكان كان هلا أكرب األثر يف تنمية عواطفه املتمردة وحّسه اإلنساني النبيل يف

الذي تفجر متردا وثورة ورفضا منهجيا لكل أشكال الطغيان. لقد فجرت هذه احلياة املقهورة 

فيها  عشقا للحرية وولعا بالثورة والتمرد يف أعماقه، وكانت يف نهاية األمر البوتقة اليت تنامت

 إمكانيات رؤية ثورية للوجود واحلياة. 

وال خيفى على أحد عشق روسو للمطالعة ونهمه الشديد للمعرفة وجوعه املتمرد إىل األدب 

والشعر العاطفة. كان شغوفا باملعرفة مل يرتك حلظة ممكنة أتاحت له أن يتبحر يف كتاب أو أن 
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الشغف الكبري باملطالعة منذ السادسة من يقرأ يف شعر أو أن يستغرق يف رواية عاطفية. وهذا 

حس أدبي متميز وبراعة فنية يف صوغ اخلطاب املضمخ بعاطفة العمر مّكنه من امتالك 

. إن من يقرأ روسو يف أسلوبه الساحر جيد بأنه يتحرك ويتجاوز إنسانية فياضة وجارفة

األثر تدفقها بالعواطف إمكانيات العقل ليستقر دفعة واحدة يف مكنون العاطفة اليت يبدأ على 

كان روسو يقرأ بنهم أسطوري كل ما يقع بني اإلنسانية النبيلة واملتمردة يف آن واحد. لقد 

، ومل يكن خافيا أنه كان يدرس الرياضيات والفلك " وقد يديه من كتب األقدمني واحملدثني

ورية اليت تتخللها قيل أن هذه احلياة اليت قضاها يف القراءة والعمل وأن تلك احلوادث األسط

وهذه املغامرات الدافئة واألخطار احملدقة، اليت كان يكابدها أهلمته وفجرت فيه قدرة هائلة 

على العطاء، ألن هذه األحداث واملفارقات كانت توقظ خياله وتفجر أحاسيسه وكان فعلها 

 . Plessis" "(119)وتأثريها يضاهي ويتجاوز تأثري دروس منظمة يف كلية بليسس 

د أضفت جتارب الرتحال دون انقطاع على إحساسه العبقري طابعا إنسانيا ومجاليا لق

متشبعا باخلربة والعطاء. لقد عرف دروب فرنسا وسويسرا وإيطاليا وبريطانيا يف ترحال مل 

ينقطع، ويف جتوال مل يتوقف ومل يكن خافيا على أحد بأن جتواله هذا كان يف مرات عديدة 

. قطع املسافة إليها من جنيف راجالهي رحلته األوىل إىل ليون اليت  راجال على قدميه وتلك

هذه التجارب عركته باخلربة وعجنته بأحاسيس إنسانية متفردة تتعايش فيها حلظات األمل 

 واحلرمان مع حلظات احلنني والشوق والفرح والشعور بالزهو واالنتصار. 

فة والرأي من علماء ومفكرين وأدباء وال ميكن ألحد أن ينكر حصاد تواصله مع أهل احلصا

املعرفة وسدنة الفكر طموحا عبقريا  تدين وقد منحه هذا التواصل مع ثقاوقساوسة ورجال 

 انطلق منه يف تسجيل أجماده الفكرية عرب أعماله املختلفة. 

                                                 
يررلاميل اي ع ررل  رررب ايترر   خل ارر  اي صررا  اي لاررل حررىت أ ائررل اي ررؤي اي  ررؤ  ل اا  اي خرر  يخخ  ررلل عررري تل  دررل هللا  دررل ا -119

 .377ل ص 1984



 

-161- 

وهنا جيب علينا أن نتوقف عند اخلصائص الشخصية والفردية يف شخصية الفيلسوف، إذ 

ف بأن روسو كان ذكيا مرهف األحاسيس نبيال بطبعه، ومل يكن أبدا طفال عاديا. جيب االعرتا

مل أكن أملك أية فكرة عن األشياء يف الوقت الذي كنت أعرف فيه كل لقد كتب لنا يقول " 

. ويف هذا (120)"العواطف واملشاعر، ومل أفكر يف شيء تفكريا بل أحسست كل شيء إحساسا 

من طفل عادي إن مل يكن قد استجمع يف ذاته أكثر  أن روسو كانالقول إشراقة عبقرية تؤكد 

 بذور عبقرية تأصلت يف فطرته األوىل. 

هذه الظروف والتجارب واخلربات واملكابدات واهلزائم شكلت بوتقة نضج فيها إبداع روسو 

 . رجاالت عصره عبقرية وتأثريا وشهرةأكثر  ومست معها مواهبه الفكرية والرتبوية فسجلته بني

 يف مفهوم الطبيعة عند جان جاك روسو: 
ال يستقيم البحث يف نظرية روسو الرتبوية والسيما يف الرتبية الطبيعية دون العودة إىل مفهوم 

الطبيعة ألن حتديد هذا املفهوم يشكل حجر الزاوية يف فهم معمق ألبعاد واجتاهات نظرية روسو 

 الطبيعية يف الرتبية. 

يأخذ األول منها صورة الكون أو العامل ، ت ملفهوم الطبيعةحيدد روسو ثالثة جتليا

على حنو ما يتبدى لنا بصورة موضوعية، فالطبيعة وفقا هلذا التصور هي تقاطعات  اخلارجي

كونية يف دائرتي الزمان واملكان. فاألرض وما عليها من بشر وشجر وحجر، والسماء وما فيها 

حلدود القصوى ملفهوم الطبيعة بصورته الشمولية عند من كواكب وجنوم وأجرام كونية تشكالن ا

 روسو. 

، فغرائزنا املفهوم الثاني للطبيعة عند روسو يف العامل الداخلي عند اإلنسانويتجلى 

ميثل مفهوم الطبيعة  اهللوميولنا األصيلة وما فطرنا عليه من قوى داخلية منحنا إياها 
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عليه من غرائز وميول وقوى داخلية ألنها صناعة  اإلنسانية. وهذه الطبيعة خرية بكل ما تنطوي

 كونية إهلية وليست من صنع اإلنسان. 

أما التصور الثالث للطبيعة فيتحدد بالطبيعة االجتماعية للوجود البشري. لقد كان روسو 

يعتقد بأن اإلنسانية كانت يف العهود لغابرة تعيش حياة طبيعية سابقة للحضارة والثقافة وهي 

طبيعية. كان الناس يف حالتهم الطبيعية االجتماعية كما يصورهم يف كتابه " مقالة يف احلالة ال

العلوم والفنون " يعيشون حالة إنسانية تتميز بأصالتها ومسوها وعظمتها إذ كانت حياة الناس 

والكراهية واحلسد. إنها حياة آمنة يتفانى فيها اإلنسان يف خدمة  دالبدائيني ختلو من احلق

ن ويضحي فيها الفرد من أجل اآلخر واجلماعة. يف هذه احلالة الطبيعية كان أفراد اإلنسا

الناس يأكلون ما جيمعون ويعيشون يف ظل ف ،اجلماعة اإلنسانية يعيشون دومنا إكراه اجتماعي

مسو أخالقي يفيض عليهم بكل معاني التسامح واحملبة اليت كانت قانونا كليا حيكم الوجود 

إال أنه ومع ظهور امللكية اخلاصة لألرض، ومع تدجني احليوان، ومع  اإلنساني برمته.

اللحظة اليت بدأ فيها اإلنسان يقول ألخيه اإلنسان هذه لي وهذا لك، بدأت مرحلة اجلشع 

، وظهر والطمع والفزع وبدأ الصراع اإلنساني حنو مزيد من السيطرة والتسلط واالستبداد

ة قوته وبسط جناح سلطانه وحتول اإلنسان إىل عبد احلاكم القوي الذي فرض على اجلماع

ألخيه اإلنسان فظهرت املظامل والشقاء وامتد البؤس اإلنساني ليضع الناس مجيعا يف حالة 

وأصالتها طهارتها استالب واغرتاب. فاحلالة الطبيعية االجتماعية هنا قد انتهكت وفقدت 

اإلنسانية ودنست طهارتها مع والدة الثقافة  ونقاء انتمائها وصفاء وجودها. لقد انتهكت الطبيعة

وامللكية وصولة الطغاة وتسلط احلكام. وهذه األفكار الطبيعية هنا جتد مّدها يف كتاب روسو مقالة 

يف أصل التفاوت بني البشر حيث يبني لنا كيف تطورت اإلنسانية من حالة الطهارة واحلرية 

 . (121)إىل حالة العبودية والقهر
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: يف الكون ويف اإلنسان ألمر فاخلري كامن يف طبقات الطبيعة بأبعادها الثالثةومهما يكن ا

ويف اجملتمع. ومن أجل خروج اإلنسان من حالته املأساوية يتوجب عليه أن يبحث عن 

الفردوس يف العودة إىل الطبيعة يف اإلنسان ويف الكون ويف اجملتمع. لقد جاء كتابه " العقد 

للعودة إىل حالة الطبيعة وإحياء طقوس احلرية واملساواة اليت كانت  االجتماعي " دعوة مطلقة

تسود اجملتمعات القدمية قبل أن يلفها الفساد. ويف الرتبية على اإلنسان كي يتحرر من ربق 

العبودية والقهر وينتقل إىل الفضاء األرحب للحرية أن يعمل على بناء اإلنسان وفقا ملبدأ الطبيعة 

 وروحها. 

بأن الطبيعة اإلنسانية خرية وأن وسو يف منظومته الرتبوية من املبدأ الذي يقول ينطلق ر

اليت وهو وفقا هلذه الرؤية يعارض األفكار السائدة يف عصره فطرة اإلنسان معدن كل خري، 

، وهي الفكرة اليت يؤسس هلا الفيلسوف اإلنكليزي على أن الشر أصيل يف طبيعة اإلنسان ىتبن

القرن الثامن عشر كما يؤسس هلا رجال الدين والكنيسة يف عصره. وعلى  هوبز وأغلب رجال

هذا األساس كانت الرتبية وفقا ملبدأ الشر األصيل يف النفس، تؤكد أهمية اقتالع الشر من النفس 

اإلنسانية مبا توفره الرتبية ذاتها من أدوات التسلط والقوة والقهر الستئصال الشر الدفني يف 

ة. وعلى خالف هذه الرؤية البائسة للطبيعة اإلنسانية، كان روسو يعتقد بأن النفس اإلنساني

الطبيعة خرية وخريها يفيض باملطلق، ولذلك فإن الرتبية جيب أن تنطلق على أساس امليول 

الطبيعة ليكون الطفل ابن الطبيعة وربيبها. وألن الطبيعة خرية فإن الرتبية احلرة جيب أن 

 احلر الطليق لطبيعة اإلنسان ولقواه وميوله الطبيعية. تعمل على تأكيد النمو 

 يف الرتبية الطبيعية عند روسو: 
دون منازع. وقد احلديثة يشار إىل روسو بوصفه زعيما للنزعة الطبيعة يف الفلسفة والرتبية 

رسالة يف العلوم أودع أفكاره الطبيعية هذه يف خمتلف أعماله ومؤلفاته بدءا من كتابه األول " 

" مرورا بكتابه " مقالة يف أصل التفاوت بني البشر " ثم يف سفره املشهور "العقد  الفنونو
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. (122)" " إميل والرتبيةاالجتماعي " وأخريا يف كتابه الذي يعرف بإجنيل الرتبية احلديثة 

ويف هذه األعمال مجيعها جند نسقا متكامال من األفكار واالجتاهات الطبيعية يف اجملتمع 

أروع ما أهداه روسو  "االجتماعيه "إميل" و" العقد اوالسياسة والفلسفة. ويعد كتاب والرتبية

يف كتابه املعروف "فلسفة  Burgellin. ويف هذا الصدد يقول بورجوالن (123)لبين البشر

يشكل كتاب جان جاك روسو إميل أحد مفاتيح حضارتنا الوجود عند روسو " 

 . (124)"احلديثة

عمل أدبي وتربوي صقله إهلام ارجتال عبقري يتضوع ويأخذ كتابه إميل صورة 

ومل يكن هذا الكتاب أبدا جمرد تلبية لرغبة السيدة شونسو باألحاسيس اإلنسانية النبيلة. 

Chenonceaux  من أجل تربية ابنها بل كان حركة عبقرية أهلمت احلضارة واإلنسان يف

 . (125)القرن الثامن عشر ويف األزمنة احلديثة طرا

كتاب روسو يف "إميل" منظومة عبقرية من األفكار الرتبوية، وهي تشكل نظرية  يتضمن

متكاملة يف الرتبية حسب الطبيعية ومبقتضى الطبيعية. ويأتي هذا الكتاب بلورة منهجية 

ملنظومة أعمالة السابقة اليت كتبها والسيما مقالته يف العلوم والفنون ويف اصل التفاوت بني 

 البشر. 

كتابه هذا بقوله " كل شيء صنعه خالق الربايا حسن وكل شيء يفسد بني يدي  يفتتح روسو

. وهو يف هذا القول يضع اسرتاتيجية نظرية يؤسس عليها نظريته الطبيعية يف (126)اإلنسان"
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الرتبية واحلياة وخالصة هذا القول تكمن يف عبارة قصرية قوامها " الطبيعة خرية واإلنسان 

 يفسدها". 

أن نؤمن إميانا ال مرية فيه بأن احلركات ة وخريها يتدفق باملطلق وعلينا " فالطبيعة خري

األوىل للطبيعة هي دوما رشيقة وما من فساد أصيل يف النفس اإلنسانية أو يف القلب 

. فاجملتمع عني الشر وينبوعه وعلينا أن حنصن الطفل ضد الشر املستطري الذي (127)"البشري

أسيسا على هذا احلذر الكبري من شرور اجملتمع وآثامه يرى روسو مييد باحلياة االجتماعية. وت

أن الطبيعة هي مبدأ اخلري، ومنها جيب أن ننطلق إىل بناء اخلري يف النفوس، وتشكيل املناعة 

فالطبيعة هي املبتدأ واخلرب يف معادلة البناء اإلنساني اخلّير، ويف األخالقية يف العقول، 

ال ليكونوا يف منعة وامتناع عن كل ضروب اإلثم والشر يف أحضانها جيب أن ينمو األطف

" ابن الطبيعة، تربية الطبيعة وفق قواعد الطبيعة إلرضاء للفرد. فإميل  التكوين اإلنساني

 . ومن هنا يتدفق مترد روسو ضد اجملتمع منبع الشرور واآلثام. (128)"حاجات الطبيعة

تنمية ملكات الطفل ولذلك جيب أن نوكل  هذا ويعتقد روسو أن الطبيعة قادرة بذاتها على

أمر تربيته إىل الطبيعة ذاتها. ألن الطبيعة تريد للطفل أن ينمو منوا حرا وأن يعمل مبقتضى 

 تكوينه الطبيعي بوصفه طفال.

الكشف عن طبيعة للطفل مفارقة ملا هو إن أعظم ما قدمه روسو للرتبية يتمثل يف عبقرية 

. يرفض روسو املبدأ الرتبوي الذي ينظر إىل لعصور اليت سبقتهمعهود ومألوف يف عصره ويف ا

الطفل بوصفه راشدا صغريا، وهو على خالف ذلك يرى بأن الطفل صغري الراشد. فطبيعة الطفل 

مفارقة لطبيعة الراشد نوعيا وليس من اجلانب الكمي. فالطفل خيتلف يف مستوى قدرته على 

ا عما جنده عند الكبار. يروي روسو قصة ذلك الطفل اإلدراك والنظر والتحليل اختالفا نوعي

الذي حكيت له حكاية اإلسكندر الكبري وطبيبه، لقد كان هذا الطفل معجبا إىل حد كبري 
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بشخص اإلسكندر وشجاعته، ولكن هل تعلمون أين كان يرى موطن هذه الشجاعة؟ كان يراها 

ملثال يبني روسو أن إدراكات الطفل يف قدرة اإلسكندر على جترع شرابا سيء الطعم، ويف هذا ا

وطريقة نظرته إىل الوجود خمتلفة كليا عن الراشد فالطفل ال ميتلك هذا التفتح الذهين الذي 

هذا املنطلق ميكنه من فهم العامل مبا ينطوي عليه على النحو الذي يدركه الراشدون. ومن 

الطبيعة من خصوصية  ينادي روسو بأهمية معرفة طبيعة الطفل على حنو ما تفرضه هذه

. ولروسو فيض من القول يف طبيعة الطفل ومن أشهر مقوالته يف هذا مفارقة لطبيعة الراشدين

" وملاذا هذا "تعلموا كيف تتعرفون إىل أوالدكم ألنكم يقينا جتهلونهم كل اجلهلاخلصوص:

 إىل الصغري. اجلهل ألن الكبار ينظرون إىل الصغار نظرة الراشد إىل الراشد وليس نظرة الكبري

جنهل الطفولة اجلهل كله وكلما راودتنا األفكار اخلاطئة اليت منلكها عنها ازداد حنن " 

إن هدف الرتبية الطبيعية يتمثل يف بناء اإلنسان على صورة الطبيعة أي كما  .(129)"ضاللنا

 . (130)ريد له أن يكونيوكما اهلل خلقه 

ثورة:" دعوا الطفولة تنمو يف األطفال"... " دعوا وهنا جند أن روسو غالبا ما يكرر أقواله املأ

أطول قبل أن تتدخلوا بالعمل مكانها خشية أن تعرقلوا  االطبيعة تعمل وحدها زمن

فاإليقاع عملها."احرتموا الطفولة وال تتسرعوا أبدا باحلكم عليها خريا كان أم شرا")....( " 

ما كان يقول "  ا". وكثريللنمو  البطيء لزمن النمو ليس شرا حنتمله بل وظيفة ضرورية

الطبيعة ال حتتاج إىل تربية، والغريزة خرية طاملا تعمل وحدها وتصبح مشبوهة عندما تتدخل 

املؤسسات اإلنسانية وينبغي علينا أن ننظمها ال أن نقضي عليها وقد يكون تنظيمها أصعب من 

 . (131)تدمريها "

                                                 
 . 397 دل هللا  دل ايلاميل اي ع ل  رب ايت   خل اؤج  : عقل ص  129

 .37ل ص1996 ات   داال نظؤايت اي ع ل ي  صؤ ايتوا ؤ ايلؤننسل تؤمجل  دل هللا ان لال اا  ا ل ايو ؤل  130-
 .74ل ج اشسل  خنلل اي ع لل اؤج  : عقل ص   طخ -131
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باحلب واحلنان على الطفولة واألطفال. وقد  تتضمن الرتبية الطبيعة عند روسو فيضا متدفقا

استلهم روسو هذا العطف على الطفولة من احلرمان العظيم والبؤس اخلانق واآلالم الفادحة 

واملدمرة اليت عاناها يف طفولته املعذبة. ويف حنانه هذا زفرة طفولة مقهورة وصرخة إنسانية تدعو 

القول يتدفق بأعظم معاني احلنان واحلب للطفولة إىل حمبة األطفال والعناية بهم. يقول روسو و

. من منكم ال أحبوا الطفولة، يسروا هلا ألعابها ومسراتها وفطرتها احملبوبةواألطفال:" 

فلم تريدون أن يأسف أحيانا على تلك السنني اليت ال تفارق فيها االبتسامة الشفتني)...( 

)...( ومل تريدون أن من قصرها تفوتهم حترموا هؤالء الصغار األبرياء من متعة فرتة تكاد

متلؤوا باملرارة واآلالم هذه السنوات األوىل اخلاطفة اليت ال تعود إليكم؟ أيها اآلباء، هل تعلمون 

األجل الذي ينتظر فيه املوت أبناءكم؟ قال تتهيؤوا للندامة إذ حترمونهم من اهلنيهات القليلة 

ة الوجود منذ أن يصبحوا قادرين على االستمتاع بها اليت منحتهم إياها الطبيعة. مّتعوهم بلذ

حتى إذا دعتهم املنية يف ساعة من الساعات، مل ميوتوا قبل أن يتذوقوا احلياة ويقضوا منها 

 . (132)وطرا"

وميكن حتديد أهم املبادئ األساسية لطبيعة الطفولة يف الرتبية عند روسو على النحو 

 : (133)التالي

 شريرة.  تيسطبيعة الطفل خرية ول -1

 جيب احرتام ميول الطفل الطبيعية وتنميتها.  -2

 التأكيد على جتربة الطفل اخلاصة يف اكتساب املعرفة واستبعاد دور املعلم ما أمكن ذلك. -3

تقسيم الرتبية إىل مراحل تتناسب مع عمر األطفال ألن طبيعة الطفل هي اليت حتدد نوع  -4

 الرتبية املمكن. 

 م طبيعة الطفل ودراستها ورصد مكوناتها لكي تستقيم العملية الرتبوية. العمل على فه -5

                                                 
 .384 دل هللا  دل ايلاميل اي ع ل  رب ايت   خل اؤج  : عقل ص  -132
حمخرل كخر ا  ا:رف   ي رل    رؤ يل ايل ررؤ اي عرايا أصرايا تررا ه اجت   ترا امل  صررؤ ل اهل ئرل اي  ارل يخت خر   ايترد  رسل كخ ررل  -133

 . 105ل ص 1985اي ع لل اي ا  ل 
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 الرتبية السلبية أو الرتبية احلرة: 

ينطوي مفهوم الرتبية السلبية عند روسو على شحنة ثورية هائلة وإميان متفجر مببدأ 

القهر . وتتجلى هذه الرتبية السلبية يف رفض مطلق لكل إكراهات التسلط واحلرية اإلنسانية

 ادات الناس وتشع يف تصوراتهم وممارساتهم اإلنسانية والرتبوية. توجد يف عوالعبودية اليت 

يقول روسو " احلكمة البشرية ذاتها ال تنطوي إال على حتكمات استعبادية، فعاداتنا ال 

فالرجل املتمدن يولد ويعيش وميوت يف حالة تعدوا أن تكون إذالال واستعبادا، وكبتا وأملا 

بودية: يلف عليه القماط يوم يولد، ويزج يف الكفن يوم ميوت ويغلق عليه التابوت يوم يدفن، ع

 . (134)" وما دام حيا فإنه يكون مقيدا بأغالل األنظمة املختلفة

ثورة تربوية عارمة حترر اإلنسان من قيوده وحتطم إنه يقرتح عرب مفهوم الرتبية السلبية 

أ الرتبية السلبية فالرتبية األوىل اليت تقدم للطفل جيب أن . نادى روسو مببدأغالله وأصفاده

تكون سلبية وهي ال تكون بالتلقني ملبادئ الفضيلة، ولكن قوامها احملافظة على القلب من 

الرذيلة والعقل من الزلل. ويعتقد روسو الرتبية احلقة تكون يف النمو احلر الطليق لطبيعة الطفل 

ية. والرتبية اليت ينشدها ليست نفيا للرتبية بل هي رفض وقواه الداخلية وميوله الفطر

لألساليب الرتبوية التقليدية السائدة اليت تزج اإلنسان يف مدافن العبودية واإلكراه. فالرتبية 

السلبية هي الرتبية احلرة اليت ترتك للطفل أن ينمو مبقتضى فطرته وطبيعته اخلرية. إنها 

و روحيا وعقليا ونفسيا منوا حرا أصيال خارج دوائر اإلكراه الرتبية اليت تتيح للطفل أن ينم

والتسلط والقهر. فالرتبية السائدة تربية إكراه تفقد اإلنسان براءته وأصالته ألنها تستأصل قدرته 

على املبادهة وعلى العيش وفق قانون الطبيعة. ولذلك فإن الرتبية السلبية تشكل نفيا للعادات 

سائدة يف عصره. وهو يقول يف معرض وصفه للرتبية اإلجيابية بأنها هذا واألساليب الرتبوية ال

النوع من الرتبية الذي يساعد على تكوين العقل قبل األوان كما يساعد على تلقني الطفل 

                                                 
ل ااررة  1949اوررؤ ل املؤجرر  ي ات  ررخ اي ع ررلل تؤمجررل صرر حل  دررل اي ة ررة   ح اررل  دررل اي رر ا ل ا تدررل ايو،ضررل املصررؤ لل  عرراا 134-

 .239ايث ينل ص 
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واجبات الرجال. وهو ال يعين بالرتبية السلبية حالة من السكون والكسل بل هي نوع من 

يلة. وعلى خالف ما هو ذيلة ولكنها حتمي القلب من الرالرتبية احلرة اليت ال تسبب الفض

معهود وسائد يف عصره يؤكد روسو أال شر أصيل يف النفس اإلنسانية ومن هذا املنطلق فإن طبيعة 

 الطفل خّيرة باملطلق وأن الرتبية احلقة جتري على نبض اإليقاع الداخلي هلذه الطبيعة. 

للطفل مناء طبيعيا بعيدا عن تدخل الراشدين الرتبية السلبية تعين باختصار أن حنقق 

. وكأننا بروسو يف هذا التوجه مييل إىل االستغناء عن املربي كليا، وميال إىل أن يوكل وعبثهم

وأن يدع الطفل منفردا يف صدامه مع احلياة بتجاربها مهمة تربية الطفل إىل الطبيعة ذاتها 

جاوز حدود اإلشراف على إميل عن بعد، وهو . فوظيفة املربي ال تكاد تتوعبثها ومفارقاتها

ليس مطالبا بالتدخل إال حينما تقتضي الضرورة القصوى تدخله. وليس على املربي أن حيتسب 

الزمن والوقت يف عملية مناء الطفل وتربيته بل جيب عليه أن يبدد الزمن ويهدر إمكانية 

ف زمين هادئ مسرتيح يف صدر وكلما كان نضجه يف ظر يتكّوناإلحساس به ألن إميل خيتمر و

الزمن كلما كان ذلك يف مصلحة البناء والتكّوين واإلعداد الرتبوي عند إميل. والقاعدة اليت 

بأن ليست أهم قاعدة يف الرتبية أن نربح يعلنها روسو يف هذا الصدد تقول وتشدد القول " 

(135)الوقت بل أن نضيعه"
وأن اجملتمع يفسدها  وانطالقا من مقولة روسو بأن الطبيعة خرية .

 فإن مفهوم الرتبية السلبية يرتكز إىل أمرين أساسيني: 

تربويا عن سطوة الراشدين وتدخلهم املباشر يف  همحاية إميل من الفساد االجتماعي وإبعاد -

 الرتبية. 

جماراة التطور الطبيعي يف الطفل ألن الطفل ميتلك شروط منوه طبيعيا وهو ينمو وفقا ملبدأ  -

 نونية الطبيعية. القا

 تنطوي الرتبية السلبية على ثالثة جوانب ملفهوم احلرية الطبيعة: 

                                                 
 .383 دل هللا  دل ايلاميل اي ع ل  رب ايت   خل اؤج  : عق ص -135
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اليت توفر للطفل كل ما حيتاجه من إيقاعات النماء اجلسدي احلر الذي  احلرية اجلسدية -

نرفض أن يأخذ مساره عرب النشاطات والفعاليات واأللعاب وترتك جلسده احلرية. وهنا جيب 

ومن هنا جاء رفض روسو للقماط وهجومه ن يقيد حرية الطفل اجلسدية. كل ما من شأنه أ

العنيف على األساليب الرتبوية اليت متنع الطفل من إمكانيات احلركة والقفز واالنطالق 

وغري ذلك من هذه احلريات اجلسدية الضرورية لنمو الطفل. كان روسو يعتقد بأنه ال واللعب، 

ألن احلرية كينونة صماء ال تقبل التجزئة هزوم حماصر، ميكن للمرء أن يكون حرا جبسد م

. وال ميكن إلنسان ما أن يكون حرا يف املستوى العقلي أو العاطفي جبسد مهزوم واالنشطار

 وحماصر. 

: إذ يتوجب إبعاد إميل عن كل ما من شأنه أن يفرض على احلرية العاطفية واالنفعالية -

يف أن نرتك بة أو مثلجة. فالتطور الطبيعي للطفل يكون الطفل مشاعر مقننة وعواطف جامدة معل

وفقا الندفاعات إنسانية داخلية نابعة من أحاسيس الطفل  ملشاعره الداخلية حرية النمو

وجتربته ومشاعره، وتلك هي اخلصوصية اليت جيب أال تتعرض لعدوان الراشدين وتسلطهم. 

قمع للروح الداخلية للطفل، وهو إكراه إن التدخل يف توجيه النمو العاطفي واالنفعالي هو 

ما يف اإلنسان، جيب أن ترتك حرة أصيلة رشيقة  ألن الروح، وهي أعمقيتجاوز كل إكراه، 

. دعوا األطفال يتذوقون العامل عرب إحساسهم اإلنساني بعيدا عن كل كما تفرضها الطبيعة

ب ويكره ويغضب ويتسامح أن حييف باحلرية أن يشعر فمن حق الطفل أشكال التسلط واإلكراه. 

 حبكم مشاعره الداخلية وعلى منوال ما تفرضه روحه الداخلية اليت تفيض بالعطاء.

ليس لنا أو علينا أن نفرض على عقل الطفل ما ال حيتمل وما ال احلرية العقلية:  -

يستسيغ. إن االغرتاب احلقيقي يكون عندما نفرض على عامل الصغار رؤانا ومعتقداتنا وأن 

إن التعليم املبكر يقض مضاجع األطفال لمهم وبصورة مبكرة ما نرغب من العلوم واملعارف. نع

وهنا يرى روسو أن القاعدة يف تعليم األطفال وحيرمهم من عطاء الطبيعة بوصفهم أطفاال. 

أن نربح الوقت ونقتنص الزمن بل تكون يف هدر الزمن وتضييع وتشكيل عقوهلم ليست يف 
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فتضييع الوقت وهدره يف الرتبية الطبيعة وفقا ملفهوم روسو هو تقليدي، باملعنى ال الوقت

ألن كل حلظة تبذل يف سبيل الرتبية جتد مردودها العظيم يف التكوين عملية استثمار عظيمة، 

اخللقي واإلنساني للطفل، ألن عقل الطفل يكون يف املراحل األوىل يف مرحلة التكوين، وهو 

لو كان بيدي جلعلت الطفل ال نضج متأخرة. ويف هذا يقول روسو: اخلاصة اإلنسانية اليت ت

. وهو بذلك يريد للطفل أن يكون قادرا يعرف ميينه من يساره حتى الثانية عشرة من عمره

على تشكيل رؤاه اخلاصة للعامل وأن يكون يف مرحلة ميتلك فيها زمام نفسه وعقله حبيث ال 

بأنه صحيح وخري وأصيل. إنه ينادي بأال نهتم باإلعداد يقبل إال ما يراه وفقا ملقتضى طبيعته 

العقلي للطفل حتى بعد سن الثانية عشرة، ألن فرتة الطفولة هي فرتة الركود العقلي وهي 

التفكري  إىل مرحلة كومونية ال نستطيع أن نتصور مدى أهميتها، ولذلك جيب أال ندفع الطفل

  هذه املرحلة. أو إىل القراءة أو إىل بذل أي جمهود عقلي يف

، حبيث ندع الطفل يتحمل النتائج وتعتمد الرتبية السلبية على قانون اجلزاء الطبيعي 

الطبيعية ألعماله دون تدخل أي إنسان. ويرى روسو يف ذلك أن املربي ميكنه أن يقّوم أخالق 

بسة للخروج الطفل طاملا يبني له أن العقوبة كانت طبيعية مثال: إذا أبطأ الطفل يف ارتداء مال

للنزهة فاتركه يف املنزل. وإذا أفرط يف األكل أتركه يعاني أمل التخمة. وباختصار دعه يتحمل 

 النتائج الطبيعية لعدم خضوعه لقوانني الطبيعة. 

وباختصار شديد الرتبية السلبية ال تعين نفيا للرتبية، بل هي تربية حرة تتوافق مع 

ية تسعى إىل تكوين النفس قبل األوان فإن الرتبية السلبية الطبيعة، وإذا كانت الرتبية اإلجياب

تسعى إىل تعبيد طريق املعرفة وجعل أدواتها جاهزة قبل إعطاء املعرفة. إنها الرتبية اليت تسعى 

إىل حتقيق التوازن بني منو العضوية والنفس والعقل عند األطفال. وهي تنطلق من مبدأ النمو 

يلة وهي، ذإنها ال تعلم الفضيلة بل جتنيب القلب من الوقوع يف الرالذاتي احلّر لطبيعة الطفل. 

 . النمو احلر لطبيعة الطفل وميوله الطبيعيةيف عبارة واحدة، 
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 من امليالد إىل اخلامسة:  
قدرة على أن كثر يؤكد روسو على أهمية األبوين كمربيني طبيعيني للطفل، فاألبوان هما األ

فاألب هو املعلم لنموه إنسانيا وأخالقيا على حنو طبيعي. مينحا الطفل احلنان الضروري 

. ويعلي روسو هنا من شأن األم على حنو خاص يف العملية الطبيعي واألم هي حاضنته

واجباته  إىل أردمت أن تعيدوا كل إنسانالرتبوية، وكان يلح دائما على دور األم بقوله "إذا 

 . (136)"حتدثونه من تغرياتاألوىل عليكم البدء باألمهات وستعجبون ملا 

يف هذه املرحلة جيب على األبوين رفض مجيع األساليب الرتبوية التقليدية السائدة واعتماد 

، وحيذر وتكون البداية بإرضاع الطفل إرضاعا طبيعيا من صدر األماملنهج الطبيعي يف الرتبية. 

فض روسو مبطلق الرفض ويرمن تغذية الطفل من غري صدر أمه كما كان سائدا يف ذلك العصر. 

 ويهيب باألمهات أن تقوم بواجبات األمومة ألن، أن يعهد باألطفال إىل مربيات ومرضعات

وكان يف هذا الصدد يرفض أن  ذلك يؤدي إىل خماطر مذهلة يتصدع هلا عقل الطفل وقلبه. غري

ي فإن يغسل الطفل باخلمرة والنبيذ ويرفض هذا على مبدأ أن اخلمرة شراب متخمر وبالتال

 الطبيعة ال تنتج ما هو متخمر. 

ألن املهاد مينع عليه  يرفض روسو قطعيا وضع الطفل يف القماط املعهود أو يف " املهاد"

احلركة وتدفق الدماء ومييت قلبه احلر، وحيذر من استخدام هذه الطريقة كما حيذر من آثارها 

ه املختلفة، حيث يأخذ اللعب املدمرة للطفل جسديا ونفسيا. ويؤكد أهمية اللعب مبستويات

مستويات تتدرج وفقا لعمر الطفل يف مدى وحدود هذه الفئة أي من امليالد إىل اخلامسة من 

فالرياضة جسديا على حمك األلعاب الرياضية.  يتكّونالعمر. فإميل يف هذه املرحلة جيب أن 

. وهو دا وعقالاملضمخة باللهو والتسلية واللعب هي الرياضة اليت تناسب منو إميل جس

يعتقد يف هذا الصدد بأن مجيع الرغبات الشهوانية جتد هلا مسكنا يف األجسام الضعيفة، وكل 
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ضعف يولد ضعفا، والطفل ال يكون سيء اخللق إال ألنه ضعيف فإذا قويته حتسن ومت له النماء 

ت اللغوية األخالقي واجلسدي يف آن واحد. يرفض روسو تلقني إميل فيضا من الكلمات واملفردا

ويريد إلميل هذا أن حيقق تناسقا بني منوه اللغوي ومنوه الفكري. وباختصار فإن روسو يؤكد 

 يف هذه املرحلة العمرية على:

 عدم استخدام القماط.  -

 دعوة إىل الرضاعة الطبيعية.  -

 أن تكون الرتبية عملية منو داخلية عضوية.  -

 االبتعاد عن األوامر والنواهي.  -

 أكيد على الرتبية اجلسدية. الت -

 الرتبية من اخلامسة إىل الثانية عشرة: 
يركز روسو على أهمية هذه املرحلة ويعتقد بأنها من أخطر املراحل الرتبوية يف حياة  

 اإلنسان. وهو يؤسس للرتبية يف هذه املرحلة وفقا ملبادئ ثالثة: 

س والتجربة واالحتكاك املباشر على إميل أن يستمد معلوماته وخرباته عن طريق احلوا -1

 مع الطبيعة. 

جيب على الرتبية يف هذه املرحلة أن تكون تربية سلبية حيث يرتك الطفل يف غفوة  -2 

أشبه بالسبات بعيدا عن خمتلف التأثريات اخلارجية. وهنا جيب على املربي عدم التدخل إال 

هذه املرحلة وحري بنا أن جنعل  عندما تقتضي الضرورة. ألن إميل يتكّون تكّونا طبيعيا يف

 الطبيعة تفعل فعلها وتنهض بواجبها دون تدخل املربني والكبار. 

الرتبية اخللقية جيب أن تكون عن طريق اجلزاء الطبيعي، فعندما يسقط إميل يتأمل،  -3 

وعندما يتخم يعاني من األمل، وعندما خيرج يف ليلة باردة يصاب بالزكام، وعندما يضع يده 

جيب أن يشعر الطفل بأن العقاب مكان الهب يشعر بأمل احلرارة ووخزها، ويف كل هذا  على
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الذي استحقه كان عقابا طبيعيا ينبع من طبيعة األشياء ذاتها وأن هذا العقاب مل يكن انتقاما 

 . وباختصار أيضا يؤكد روسو على املبادئ التالية يف هذه املرحلة: أو إكراها ميارسه الكبار

 بية السلبية يف خمتلف مستويات هذه املرحلة. الرت -

 الرتبية األخالقية عن طريق النتائج الطبيعية.  -

 تدريب احلواس ال تدريب العقل.  -

 التعلم باألشياء واخلربة والتجربة.  -

 ال حاجة إىل القراءة والكتابة.  -

 الرتبية من سن الثانية عشر إىل اخلامسة عشرة 
عملية تعليم إميل، ألن مرحلة الغفوة والسبات قد انتهت وقد اكتملت يف هذه املرحلة تبدأ 

إلميل أسباب التعلم بعد أن نضجت ملكاته الطبيعية وبعد أن مخرته الطبيعة وسوته وهيأته 

لتلقي املعرفة اإلنسانية وما تنطوي عليه من قيم ومعايري ثقافية. لقد آن األوان لتعليم إميل 

مات واملعارف. ويف هذه الفرتة كما يقول روسو تزداد فيها قوة الفرد على وتزوده باملعرفة واملعلو

 ما حيتاج إليه. 

ومع أهمية هذه املرحلة وضرورة التعلم فيها فإن روسو يرسم سبل التعلم واالكتساب وحيدد 

فالتعلم واالكتساب جيب أن يتم عن طريق التشويق وأن يتساوق مع الرغبة مساره وطريقته. 

وهنا جيب أن يكون ميل إميل وتعطشه للعلم واملعرفة نامجا عن وحب االستطالع،  يف التعلم

 رغبات طبيعية أصيلة يف أعماقه. 

ومن حيث طبيعة املعرفة اليت جيب أن نزودها للطفل جيب أن تكون متوافقة مع اهتمامات 

تها العملية الطفل والسيما هذه اليت تدفعنا غرائزنا إىل تتبعها واليت تتضح أهميتها وفائد

 بالنسبة إلميل. 
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على الطفل كما يؤكد روسو وينصح أن يقرأ قصة "روبنسون كروزو" ألن هذه القصة تؤكد 

 أهمية التعلم وفهم احلياة وفقا لقوانني الطبيعة حيث تربز أهمية االعتماد على النفس فيها. 

من أجل  وجيب على إميل أن يتعلم حرفة حبد ذاتها، وذلك ليس من أجل الكسب، بل

غرض أمسى من هذا، وهو التغلب على العقائد الفاسدة اليت حتط من قدر هذه احلرفة؛ وعندما 

نؤكد من جديد على أهمية التجربة الذاتية، ويكون التعليم مناسبا حلاجات إميل وميوله، فإن 

إميل سيصبح شخصا جمدا هادئا صبورا مملوءا بالشجاعة والثقة، وقادرا على أداء وظيفته 

قدرة على التكيف واالستمتاع حبياته وحتقيق السعادة أكثر  احليوية واالجتماعية بصورة جتعله

 الطبيعية املنشودة. 

وفيما يتعلق باملواد الدراسية يتوجب علينا أن نعّلم إميل العلوم الطبيعية مثل الفلك 

يرفض تعليم إميل واجلغرافيا وخري وسيلة لتعلم اخلرائط هي األسفار والتنقل والرتحال. وهو 

النحو واللغات القدمية والتاريخ ألنه يريد إلميل أن يعيش يف عزلة عن اجملتمع ويف دائرة 

 الطبيعة حتديدا. 

ويف منهج التعليم، يرفض روسو مبدأ اخلطب الرنانة املصقعة، ومبدأ النصح واإلرشاد، 

ساتنا إىل أفكار، وعلينا أن لنحّول إحساويؤكد على األهمية الكربى للمارسة والتجربة ويقول " 

نتجنب القفز مباشرة من عامل احملسوس إىل العامل اجملرد، ولنتحرك وبأناة ورّوية من 

فكرة حمسوسة إىل فكرة حمسوسة، لنتعلم عن طريق األشياء، وعلينا أن نبتعد عن معاجلة 

 ". األشياء بالرمز طاملا نستطيع أن نرصدها أشياء يف دائرة املكان والزمان

 من سن اخلامسة عشرة إىل العشرين 
يف هذه املرحلة تنمو استعدادات إميل وقدراته على التكيف مع اآلخرين واحلياة 

االجتماعية، وقد آن األوان ليصبح إميل كائنا اجتماعيا فاعال ومشاركا يف دائرة احلياة اليت 

لعالقات االجتماعية تنتظره يف اجملتمع. ومن أجل هذه الغاية يتوجب علينا أن ندربه على ا



 

-176- 

والتفاعل االجتماعي مع اآلخرين. يف هذه املرحلة يكون إميل قد اكتمل نضجه جسديا وحسيا 

 وعقليا، وقد آن األوان لكي يتشكل عاطفيا وروحيا. 

فالرتبية يف املراحل السابقة كانت تربية ذاتية تهدف إىل بناء اجلسد والنفس، أما اآلن 

ياة االجتماعية، وعلينا أن ندربه على امتالك شروط العالقة فيجب إعداد إميل من أجل احل

 االجتماعية وفقا للمعايري االجتماعية اليت يفرضها تكيف األنا مع اآلخر. 

تسعى الرتبية يف هذه املرحلة إىل تنمية الوجدان وبناء األخالق االجتماعية، حيث تنتهي  

أو السلبية كما حيلو لروسو أن يسميها. وهنا  يف هذه املرحلة فرتة التعليم أو الرتبية العادية

يؤكد روسو يف هذه املرحلة على الرتبية الدينية واألخالقية. ولكنه يرفض األساليب القدمية يف 

تشكيل إميل أخالقيا والسيما أخالق النصح واإلرشاد حيث جيب على إميل أن يكتسب عمقه 

 خ. األخالقي عن طريق املمارسة وحماكاة أبطال التاري

ويف هذه املرحلة أيضا تبدأ إمكانية بناء صلة دينية بني إميل وربه، وتتوجب تربيته الدينية 

على قيم احلق واخلري واجلمال. فالطفل ميتلك القدرة يف هذه املرحلة على فهم أمور الدين 

وميكنه أيضا أن يدرس البالغة والتاريخ واملسرح ألن هذه املرحلة متكنه من تذوق الفن 

 ستمتاع بالقراءة واملطالعة. واال

فإميل ميتلك يف هذا العمر رصيدا حمدودا من املعرفة ولكنه ميتلك هذه املعرفة امتالكا حقيقيا 

واملعرفة اليت ميتلكها معرفة نابعة من صميم األشياء وراسخة يف قلب إميل وعقله، وهناك أشياء 

عرفها وال حيتاج إىل معرفتها ولكنه ل حيتاج إىل معرفتها وهناك أشياء ال يمازاكثرية أيضا 

 ميتلك القدرة الكلية على معرفة كل األشياء. 

 تربية املرأة أو صوفيا: 
(، وهي ايكرس روسو اجلزء اخلامس من كتابة إميل لرتبية املرأة اليت أطلق عليها اسم)صوفي

لرتبية تظهر مباشرة يف الكتاب دون متهيد يذكر. يؤكد روسو يف هذا اجلزء على أهمية ا

اجلسدية لصوفيا، ويرى بأنه يتوجب عليها أيضا أن تتعلم فن الطهي والتطريز واملوسيقى 
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والعناية بالطفل وعدم االهتمام بالعلوم. وهنا جند أن روسو كان كالسيكيا وعدوانيا يف نظرته إىل 

وقفا سلبيا املرأة، فوظيفة املرأة هي إسعاد الرجل وإرضائه والقيام برتبية األطفال. وهو يقف م

وكثريا ما يؤخذ على روسو من املرأة املثقفة اليت قد تكون وباال على زوجها وأطفاهلا وعائلتها. 

، ويؤخذ عليه أيضا أن آراءه متطرفة وعنصرية وغري إنسانية هذا املوقف املتوحش من املرأة

ذا املوقف أن روسو فيما يتعلق بدور املرأة ووضعها اإلنساني واالجتماعي. ومن أوجه الغرابة يف ه

ة. يكان يف سرية حياته كلها يدين للمرأة اليت كانت عونه يف مسريته اإلبداعية والفكرية واحليات

فعبقرية روسو وحياته كانت وليدة عناية أنثوية خالصة، وال خيفى على من يقرأ سرية حياته 

ان ينهمر دمعه على عمته أنه كان مدينا للمرأة األم والصديقة والزوجة والعمة اليت كثريا ما ك

وعلى عدة نساء كان هلن دورا عظيما يف حياته، فلمسة احلنان الوحيدة يف حياته كانت هي 

ملسة املرأة. فصوفيا يف هذا الكتاب ال متتلك إال على فضائل ثانوية وهي الفضائل اليت تتصل 

نيا يف عامل إميل باحلياة الزوجية واألسرية وهي كما يصورها روسو شخص ناقص حيتل مرتبة د

 وحياته. 

 اخلامتة
سجل روسو نفسه يف تاريخ الفكر مربيا ومعلما وفيلسوفا وأديبا وثائرا، وكانت سريته 

احلياتية والفكرية من أغرب السري التارخيية يف تاريخ الفكر إن مل تكن أغربها على اإلطالق. 

أنفسنا أمام عبقرية مشخت ومن أوجه الغرابة واإلدهاش يف هذه السرية أننا مع روسو جند 

ونهضت على أعمدة القهر وعلى ثوابت األمل واهلزمية. وعلى هذا األساس شّيد مملكته الفكرية 

اجلبارة الفّياضة بكل املعاني اإلنسانية النبيلة واخلالقة. لقد أحدث انقالبا فكريا يف عصره ويف 

أكثر  بية احلديثة وصاحبالعصور اليت تتابعت بعده. وال غرابة يف ذلك فهو مؤسس الرت

 النظريات الرتبوية عبقرية وغرابة. 

وما يدهش أن علم النفس احلديث والنظريات الرتبوية احلديثة قد استجابت الندفاعات 

روسو العبقرية اجلاحمة املتمردة. ومل تستطع االنتقادات اليت وجهها العلماء واملفكرون والكتاب 
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تنال من مشوخ هذه النظرية بل زادتها مشوخا ومتردا. صحيح لنظريته الرتبوية واالجتماعية أن 

ل حيلق يف األجواء مازاأن مظاهر النظرية قد تبدو غريبة مستغربة ولكن جوهرها اإلنساني 

 الشاخمة. 

إن ما اكتشفه روسو بفطرته وعواطفه ونبيل إحساسه اإلنساني وعبقريته األدبية كان كشفا 

وحيررها من اجلمود عرب نية فأراد أن يطرد منها العتمة عن مناطق مظلمة يف حياة اإلنسا

وما يمله روسو إىل البشرية عرب نظريته الرتبوية تارة . شطحات عقل ثائر متمرد

. ألنه وباختصار جاء ينتصر لألطفال والضعفاء واالجتماعية تارة أخرى ال يضاهيه عطاء

ظالميات القرون الوسطى ألن الطفل  واملظلومني واحملرومني واملقهورين، جاء ليحرر الطفل من

يف نظريته رمز الرباءة والعطاء بل هو هبة اهلل والسماء ولذلك فإن سعادة األطفال جيب أن تكون 

 هدف الرتبية باملطلق. 

فإن إذ عاش حالة التشرد والقهر مظلوما مهزوما يف وطنه، وإذا كان عصره مل ينصفه، 

، ة اإلنسانية اليت تفتخر به فرنسا ثقافة وحضارةروسو اليوم ميثل رمزا من رموز احلضار

وهو الذي هجرته األيام فعاش متوحدا حزينا مقهورا مغلوبا مطاردا من قبل رجال األمن 

والسلطات يف عصره. ومن من املفكرين يف القرن التاسع عشر والحقا يف القرن العشرين من ال 

خ يعلمنا بأن مجيع املبدعني من بعده يف يدين لروسو األب الروحي للرتبية احلديثة. فالتاري

جمال الرتبية والفكر االجتماعي يدينون له ويأخذون عنه ويتمثلون جوهر رؤيته للرتبية 

ليس غريبا أن يكون كتابه العقد االجتماعي طفرة فكرية وجهت عمل الثورة يف وواإلنسان. 

رهاب. وليس غريبا أيضا أن فرنسا وهي أعظم ثورة تشهدها أوربا ضد القهر واالستبداد واإل

حيدث ثورة تأخذ طابع االستمرار يف جمال الرتبية. لقد وضع روسو حجر الزاوية النقالب 

فكري تربوي أتى على كل الرتاث القديم يف جمال الرتبية وأحدث انقالبا كوبرنيكيا يف املفاهيم 

لرتبية أحجارا كرمية والرؤى والتصورات. وستبقى نظريته يف العقد االجتماعي ونظريته يف ا

 براقة يف عقد الفكر اإلنساني احلر إىل األبد. 
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 لسابع الفصل ا

 يوحنا هنري بستالوتزي املنهج الرتبوي عند

 

 

 

 

 خصائص منو األطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة
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 الفصل السابع: 

 

 يوحنا هنري بستالوتزي املنهج الرتبوي عند

 

أن  الفرد ال من تنتزع أن جيب أفضل صورها يف ن املعرفةإ" 

 عمانويل كانط فيه " تسكب

قف الزائرون والسياح خبشوع أمام نصب بستالوتزي يف مقاطعة أرجوفيا يف سويسرا ي 

التذكاري الذي أقيم تكرميا له يف الذكرى املئوية لوفاته، ويقرؤون هذه العبارة املدونة على هذا 

النصب: " هنا يرقد بستالوتزي املولود يف "زوريخ" يف الثاني عشر من كانون األول) يناير( عام 

، منقذ الفقراء يف 1827ع عشر من شباط)فرباير( عام واملتوفى يف "بروغ" يف الساب 1746

"نويهوف" وواعظ الشعب يف "ليونارد وجريترود" وأبو األيتام يف "ستانتز" ومؤسس مدرسة 

الشعب اجلديدة يف "برجدورف" و"منشن بشزة"، ومعلم اإلنسانية يف "أيفردون"، الرجل، 

 يعمل لنفسه شيئا؛ فليبارك امسه ". املسيحي، املواطن الذي كرس حياته وعمله لآلخرين ومل 

عام كما أسلفنا يف مدينة زوريخ بسويسرا  Johann Heinrich Pestalozziولد بستالوتزي 

حتّدر . 1827يف عامArgoviaمن مقاطعة أرغوفيا  Bruggبروغ وتويف يف  1746

تويف والده بستالوتزي من أسرة إيطالية املنشأ حطت رحاهلا يف سويسرا يف القرن السادس عشر، 

وهو يف السادسة من عمره، فعاش مع والدته طفولته حماطًا حببها وعطفها، وكانت أمه على 
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قدر كبري من اإلميان والتدين واألخالق فأغدقت حبها الكبري على أطفاهلا الثالث) بستالوتزي 

واء وأخوه وأخته ( وقد وفرت هلم حياة أسرية تتسم بطابع اهلدوء والتوازن. ويف هذه األج

األسرية احلانية أمضى بستالوتزي معظم وقته يف املنزل مع والدته وأخوته، وكان هلذه األجواء 

العاطفية أن تولد يف بستالوتزي إحساسا عاطفيا مرهفا وقلبا مملوًءا حبب الناس والعطف عليهم. 

درسة، هذه الصفات الربيئة جعلت من بستالوتزي الطفل موضعا لسخرية أقرانه وزمالئه يف امل

لقد كان ضعيف البنية متتلكه أحاسيس إنسانية فياضة رقيقة وعواطف نبيلة متدفقة، وعلى 

الرغم من هذه السمات العاطفية اليت جعلته رقيقا للغاية حسن النية سليم الطوية استطاع أن 

ة جيمع حوله عددا وفريا من األصدقاء واحملبني الذين أدهشتهم معامل الطيبة واألصالة العاطفي

  .(137)اليت متّيز بها بستالوتزي

وهي قرية صغرية هادئة يف حميط املدينة املسرح األول للحياة الذي تلقن  Honggويف هونغ 

فيه بستالوتزي فيضا من حقائق احلياة العملية واالجتماعية. وكان جده كاهن هذه القرية وراعي 

تر على زيارة جده وعمه يف هذه أبرشيتها، وكان عمه أيضا طبيبها. وألن بستالوتزي كان يتوا

القرية استطاع أن يالحظ وللمرة األوىل هذا االختالف الكبري بني حياة الريف وحياة املدينة، 

وبني فقراء الريف وأغنيائها، وقد أدهشه أن األطفال يف القرية كان يتمتعون بالصحة والقوة 

تأثري املعاناة اإلنسانية من  حتى اخلامسة من عمرهم، ولكنهم يفقدون حيويتهم ونشاطهم حتت

 فقر احلياة وشظف العيش واحلرمان. 

كانت مدارس القرى واألرياف يف حالة مزرية ويف وضعية مأساوية، وكان التعليم فيها بدائيا 

وبعض التعاويذ الدينية اململة. ومل تكن طرق التعليم  اإلجنيلتقليديا ممال يتوقف على تعليم 

.ومل (138)كانت طرائق التعليم تعتمد على احلفظ والرتديد والتلقنيوأساليبه أفضل حاال حيث 

يكن خافيا على أحد أن بستالوتزي كان قد خضع لرتبية مماثلة يف مدارس مملة وبائسة 

 مبضامني التعليم فيها وبأساليبها وطرائقها الرتبوية. 

                                                 
137 - M. SOETARD, Pestalozzi, ou la Naissance de l’éducateur, Peter Lang, Berne, 1981. 

 .155-154ل ص 2000شدل عل ايل االجت   ت احلل ثل ي اي ع ل ا   دل املل :لل ايلا  املصؤ ل ايخدو ن لل اي   ؤ ل  138-
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ولكنه آثر يف  متأثرا جبده كاهن هونغ، بدأ بدراسة الكهنوت وملا التحق جبامعة زيوريخ 

يدرس يف كلية احلقوق، وأن حيول اهتمامه إىل القانون العتبارات إنسانية تتعلق أن النهاية 

هجر مل يفلح ال يف الكهنوت وال يف القانون ف. إال أنه مبيله للدفاع عن حقوق الفقراء والبائسني

املهنة اجلديدة مزيدا من فاجته إىل الريف للعمل يف الزراعة آمال أن توفر له هذه كلتا املهنتني 

 احلرية وأن تليب شوقه إىل التواصل اإلنساني مع بؤساء الناس وفقرائهم.

اليت كانت له  Anna-schultessتزوج من سيدة فاضلة تدعى آنا شولتس  1769يف عام 

وهي قرية تفتحت  ،Broggخري زوجة وعون وصديق يف مسريته احلياتية برمتها. ويف بروغ 

جديد على حقائق احلياة اليت تتصل بالناس والفقراء، اقرتض مبلغا من املال  فيها عيناه من

حتديدا، ومل يكن  New-Hofإلنشاء مشروعه الزراعي اخلاص به يف ضواحي بروغ يف نويهوف 

إىل مدرسة لفقراء التالميذ يف  1774هدفه حتقيق األرباح. ثم قام بتحويل مزرعته عام 

ه الرتبوية واختبارها عرب املمارسة والعمل مع األطفال نيهوف. وعمل على تطوير أفكار

 والتالميذ. 

 Stanzامى يف بلدة ستانز عهدت إليه احلكومة السويسرية إدارة دار اليت 1789ويف عام 

رجدورف وبإنشاء بضع مدارس يف كل من بوقد قام الحقا على مقربة من مدينة لوسرن. 

وقد تقاطر ها يف هذه املدارس اهتماما عامليا خاصا، ن. وقد أعطته األعمال اليت قام بويفردإو

وقد أنشأ كثري منهم  ،عليه كثري من املربني للتعرف على األساليب اجلديدة يف الرتبية والتعليم

وقد أثرى بستالوتزي الفكر زي. تبعد عودتهم لبلدانهم معاهد للمعلمني تقوم على أفكار بستالو

ة يف أطوار متنوعة ويف مراحل متفاوتة من حياته الفكرية الرتبوي بتجاربه الرتبوية املختلف

 واإلنسانية. 

وجه بستالوتزي منظومة انتقادات حادة لألنظمة الرتبوية واالجتماعية اليت كانت سائدة يف 

عصره. وهو يف سياق هذا التوجه النقدي يصف الظروف الطبقية الصعبة ألبناء الفقراء الذين 

. فنظام احلياة االجتماعية والرتبوية يأخذ صورة حتتكر فئة قليلة كافح طيلة حياته من أجلهم

من الناس مكان الصدارة واجملد، ويف القطب اآلخر من هذه املعادلة جند الطبقة الوسطى اليت 
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تضم عددا اكرب من الناس احملرومني من احلركة والصعود االجتماعي أو الرتبوي. ويف الدرك 

اعي تركن الطبقة الدنيا وهي قطيع يفوق تعداده العّد واحلصر. األسفل من هذا السلم االجتم

وهي تعيش حمرومة باملطلق من كل معطيات احلرية والسالم واألمن والغذاء. وانطالقا من هذه 

العصف النقدي الذي يوجهه بستالوتزي للمجتمع والرتبية قضى سنني العمر وهو يبحث عن 

طريق إحداث ثورة يف الرتبية طريقة ياء والنور عن خمرج للفقراء واحملرومني إىل عامل الض
 . ومنهجا ومضموان

لقد أصبح بستالوتزي معلما كبريا بفضل حبه لألطفال وتفانيه يف خدمتهم وإصالحهم وتنمية 

قدراتهم اإلنسانية، وكان يؤمن أنه ميكن إصالح اجملتمع عن طريق إصالح الرتبية، وهو يف هذا 

اك روسو ومن سبقهم من املصلحني واملفكرين. وكان متأثرا يذهب مذهب أفالطون وجان ج

بنظرية جان جاك روسو يف الرتبية ونزعته حنو الطبيعة وكان معجبا بكتابه إميل، وعمل طيلة 

حياته على تطبيق املبادئ الرتبوية اليت جاءت فيه، وبقي على إعجابه بروسو مدى حياته 

يم واحلديث يف حقل الرتبية وأنه الذي حطم أصنام واصفا إياه بأنه " مركز حركة العامل القد

  .(139)الفكر القديم وأعاد الطفل إىل ذاته والرتبية إىل الطفل واىل الطبيعة اإلنسانية "

 جتاربه الرتبوية: 

 .New Hof 1775- 1780يف نيهوف  -أوال 
بوية. يف شكلت التجربة األوىل لبستالوتزي يف نيهوف منطلق نقطة البداية يف جتاربه الرت

مزرعته يف نيوهوف، حّول بستالوتزي حديقته إىل مدرسة حقيقة لألطفال يف الصيف وجعل من 

األطفال فقرا وعوزا، أكثر  بيته مأوى لألطفال يف الشتاء. وكان أغلب األطفال الذين مجعهم من

وقد بلغ عددهم حوالي عشرين تلميذا تعهد بأن يقدم هلم الطعام والكساء وأحسن معاملتهم. 

ا من املعلمني املتخصصني بأعمال الغزل والنسيج وعددا من اخلدم للقيام دواستضاف أيضا عد

 خبدمة األطفال. 

                                                 
139- Regard: J.H. Pestalozzi, oeuvres complètes. 12 vol, Leignits, 1902. 
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ة عن طريق العمل والنظام وكانت هذه التجربة تقوم على أساس الرتبية اخللقية واملادي

. وفيما يتبقى من وقت اإلجنيلوالتعليم. وقد اقتصر التعليم فيها على معرفة اللغة والغناء وقراءة 

 كان خيصص للعمل الزراعي واإلنتاج الزراعي يف احلقول. 

وكانت هذه التجربة ثقيلة مؤملة وقاسية، حيث استنفدت هذه التجربة كل مدخراته املالية، 

لك بدأ يستدين حتى تراكمت على كاهله الديون، وكان عليه فوق كل ذلك أن يتغلب وبعد ذ

على أوهام اآلباء وتصوراتهم املسبقة عن هذا التعليم ومن ثم كان عليه أن حيتمل تصرفات 

التالميذ وتنكرهم لفضائله. ويف هذه األجواء الضاغطة كان بعض التالميذ ينتسبون إىل مدرسته 

لغذاء، ثم يغادرونها ويهربون بعد أن يكونوا قد حصلوا على ثياب جيدة طمعا بالكساء وا

ويعودون إىل حياة التشرد من جديد. وقد تدهورت أحوال بستالوتزي بصورة حمزنة، وزاده 

األمر غما وهما أن أصدقاءه الذين قدموا له العون واملساعدة والدعم املعنوي قد ختلوا عنه وزعموا 

لتجارب سيدفع به إىل حافة اجلنون، وأن نهايته ستكون حمزنة يف أحد أن استمراره يف هذه ا

كانت حياتي خالل ثالثني عاما املصحات العقلية. وقد وصف حالته هذه وصفا دقيقا بقوله " 

من مرة على أن أمضي دون أكثر  وقد أكرهت)...( مضت نضاال مستميتا ضد الفقر املدقع

رض كسرية خبز على الطريق بينما كان أفقر الناس غداء، وكثريا ما كنت وقت الظهرية أق

جيلسون على مائدة، وكنت أفعل هذا ألسد حاجات الفقراء عن طريق تطبيق مبادئي 

 . (140)"وآرائي

، وقد جعلت منه هذه ويف هذا القول تكمن أعظم الضمائر اإلنسانية مسوا وأصالة

يخ اإلنسانية. وبفضل هذا الضمري التضحيات واحدا من أعظم املربني الذين يشار إليهم يف تار

يف عامل الرتبية ويف دنيا األخالق مربيا فاضال  املرموقاإلنساني العظيم أخذ بستالوتزي مكانه 

 وإنسانا خالقا تتميز مشائله بأعظم مشائل اإلنسان مسوا. 

                                                 
 .405ل ص 1984 دل هللا  دل ايلاميل اي ع ل  رب ايت   خل اا  اي خ  يخخ  لل عري تل  -140
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وحتت وطأة هذه األحوال املرتدية واألوضاع املتدهورة، مع تثاقل الديون وهجرة األصحاب، 

وهرب التالميذ حتطم حلم بستالوتزي يف جتربته األوىل فأغلق مدرسته الغالية حزينا مهزوما 

من مخسة أعوام أكثر  ، حيث مل تستقم له هذه التجربة1780مغلوبا على أمره يف عام 

متالحقة. ومع هول الفاجعة فإن هذه اهلزمية املؤقتة مل تزده إال إصرارا على متابعة مشروعه 

لعمل على حتقيق أفكاره وأحالمه اإلنسانية يف مشاريع تربوية أخرى سجلت نفسها الرتبوي وا

 بني أنبل وأعظم املشاريع الرتبوية بطابعها اإلنساني يف تاريخ الرتبية. 

 Stanz 1789جتربة ستانز  -ثانيا 
بعد اجتياح القوات الفرنسية ألرض سويسرا واستيالئها على ستانز عهدت  1789يف عام 

حلكومة الفرنسية باإلشراف على ملجأ األيتام يف املدينة ومنحته شرف إدارته. ومع أن إليه ا

املهمة ال تشرف كثريا لكونها صادر عن غاز للبالد وحمتل لألرض، قبل بستالوتزي املهمة اليت 

أوكلت إليه بعد أن ضرب عرض احلائط بكل ما ميكن أن يوصف به من ميله إىل التعاون مع 

شده إىل أداء هذه املهمة عطفه الكبري على األطفال واليتامى وتعلقه الشديد الذي  األعداء. وقد

فاق حدود التصور مببادئه الرتبوية واإلنسانية. وقد وجد الفرصة مناسبة جدا ليجرب من جديد 

 األفكار الرتبوية حيث مل حيالفه النجاح يف نيوهوف. 

لسابقة يف نيوهوف، عمل يف البداية على ويف هذه التجربة كما كان هو احلال يف جتربته ا

تأمني حاجات الصغار ووفر هلم األجواء الرتبوية املمكنة ثم بدأ يغدق عليهم احملبة مأخوذا 

بعطفه الالحمدود وإنسانيته الغّراء، ثم عمل على تنمية مشاعرهم العاطفية وتفجري طاقاتهم 

قدرة على حتقيق أكثر  ن يكونوااإلبداعية وحتصني نزعاتهم السيكولوجية وذلك من أجل أ

 سعادتهم واالنطالق يف حياتهم انطالقا إنسانيا يتميز باخلصوبة والعطاء. 

يف ملجأ ستانر كان عدد األطفال أربعني طفال، وكان عليه أن يقوم بكل شيء من أجل 

. ومل العناية باألطفال، ومل يكن لديه غري خادم عجوز كان بدوره حيتاج إىل الرعاية واالهتمام
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تقدم له السلطات أي عون وكذلك رفض األهالي أن يتعاونوا معه بوصفه متعاونا مع احملتلني 

 للبالد ومتواطئا مع الغاصبني ومل يقدموا أي عون ملن هو حليف للشيطان. 

وازدادت األمور سوءا عندما بلغ عدد األطفال مثانني طفال. وقد استمر يف العمل داخل امللجأ 

كان عونه الوحيد فيها هو حب األطفال وولعهم به وعطفهم عليه. لقد آمن  مدة مخسة أشهر

الرجل برسالته وحاول أن حيققها مهما يكن األمر ويف أحلك الظروف. ثم أغلق الدير ألنه 

حتول يف نهاية األمر إىل مشفى للجنود واجلرحى الذين كانوا يتساقطون يف ميادين 

 (. 141القتال)

 Burgdorf 1800 - 1803يف بورجدورف  -ثالثا 
مل يستطع بستالوتزي خبرباته الرتبوية اهلائلة وجتاربه النبيلة أن حيصل على وظيفة 

مدرس ألنه ال ميتلك الشهادات العلمية املناسبة هلذه املهنة. ولكن أصدقاءه املقربني استطاعوا 

األوىل يف أن يعينوه مساعد مدرس يف بورجدورف. وكان يرتتب عليه أن يدرس طالب السنة 

املدرسة. وقد بلغ عدد األطفال يف الفصل الذي كان يقوم بتدريسه مخسة وعشرون طفال. وقام 

بستالوتزي بتطبيق جتاربه وخرباته السابقة اليت تعتمد منهجيات التشويق والتعليم احلسي 

وإحاطة التالميذ بكل ما يستطيع من حمبة وحنان. وبعد مثانية أشهر من التدريس يف هذا 

لفصل أسفرت جتربته عن جناح كبري حيث بينت االختبارات اليت جتريها وزارة الرتبية عن ا

تقدم طالبه وجناحهم بصورة مبهرة. ووجهت له إدارة املدرسة خطابا تثين فيه على العبقرية 

اليت أبداها يف تعليم األطفال وتثين على املنهجية اليت اعتمدها يف تعليمهم خمتلف الفنون اليت 

 ل بالرسم واخلط واآلداب واملهارات. تتص

وعلى اثر جناح بستالوتزي يف هذه املدرسة عهد إليه بإدارة مدرسة ثانوية يف بروجدورف. 

وواصل يف هذه املدرسة جتاربه الرتبوية وكان يأمل عرب هذه التجربة وغريها أن خيدم سويسرا 

                                                 
-182  كررا ؤ حنررل كاجرريل تؤع ررل ايرلررل  دررل املل :ررلل ايررلا  اي ؤع ررل يخو ررؤ  ايتاز رر ل  خرر يل ص أمحررل  :رر ل اؤ:ررس -141
183. 
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كن إصالح اجملتمع إال بإصالح نه ال ميبالكامل وأوربا على امتدادها منطلقا من اإلميان الكبري بأ

 فيها وإصالح املدرسة هو الطريق إىل إصالح اجملتمع.  شءالن

حتديدا استطاع بستالوتزي أن حيصل على ترخيص  1800ويف هذه املرحلة ويف عام 

د تربوي عرف هوإعانة مادية متنحه احلق يف استغالل قلعة املدينة وحديقتها وحتويلها إىل مع

مبعهد بورجدورف. وقد أشرف بنشاط ومحية على إدارة هذا املعهد وتعليم األطفال  فيما بعد

وفقا ملنهجه احملبوب. ومل يتوقف األمر يف هذا املعهد على تعليم األطفال بل افتتح فصال يف 

القلعة لتعليم معلمي املرحلة اإلعدادية. وقد جتلى جناح جتربته هذه يف ما أكده رئيس جملس 

برن من أهمية هذه التجربة وعظمة اإلجنازات اليت حققها بستالوتزي فيها حيث التعليم يف 

إن بستالوتزي قد اكتشف القوانني احلقيقة العاملية للتعليم والتدريس يف يقول يف ذلك " 

". وقد دعي بستالوتزي للمشاركة يف عضوية اللجنة السويسرية العليا اليت املدارس اإلعدادية

تباحث يف شكل احلكومة اليت حتكم سويسرا يف ظل االحتالل الفرنسي، أوفدت إىل باريس لل

وقد اغتنم بستالوتزي هذه الفرصة ملناقشة نابليون يف شؤون الرتبية والتعليم ولكن نابليون حوله 

إىل مناقشة األمر مع أحد العلماء. وعندما عاد بستالوتزي سئل هل رأيت نابليون؟ فأجاب 

 . مل يراني"مل أر نابليون وساخرا " 

ويف نهاية األمر أوقفت احلكومة احمللية الدعم الذي كانت احلكومة املركزية تقدمه ملعهد 

بورجدورف وأخرج من القلعة فهاجر إىل مكان قريب من برن للمشاركة يف إدارة معهد زراعي 

 .1803ألحد أصدقائه. ثم ترك برن وهاجر إىل قلعة فردن عام 

 Iverdun 1805- 1825يف أيفردون  -رابعا  
يف أيفردون شهد بستالوتزي مطلق جناحه الرتبوي وطبقت شهرته اآلفاق فأصبح معهده يف 

إيفردون حمجة املربني والسائحني وطالب العلم والعرف. وكانت احلكومات ترسل وفودها 

 ومربيها للقاء بستالوتزي واالستماع إىل نصائحه ودروسه وتعاليمه الرتبوية. 
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ا هو مألوف يف كل مكان قصده بستالوتزي كان األطفال متيمون حببه هائمون يف إيفردون وكم

بعطائه اإلنساني مؤمنون برسالته الرتبوية يتدفقون حوله بكل فرح الدنيا وسعادة الوجود. وقد 

 حظي أيضا مبساعدة مساعديه ومعاونيه الذي آمنوا أيضا برسالته اإلنسانية والرتبوية. 

متة جتارب بستالوتزي. كان املعهد يشغل القاعات الفسيحة يف وتعد جتربة أيفردون خا

قلعة إيفردون اليت حتولت إىل قاعات للتدريس واملطالعة والتدريب واجتماعات الطالب. وكان 

من مئيت ومخسني أكثر  املعهد يضم عددا كبريا من التالميذ واملعلمني وقد وصل عدد الطالب إىل

ذ طابعا عامليا حيث كان الطالب يرتددون عليه من خمتلف طالبا وطالبة. وكان املعهد يأخ

أصقاع أوروبا والعامل. وكان املعهد يقدم للطالب الغذاء واخلدمات املختلفة. وقد هيأ املعهد 

لبستالوتزي أنة يطبق أفكاره ونظرياته الرتبوية والسيما املناهج اليت كان قد أوحى بها يف هذه 

 املرحلة. 

ار السياسيني واملهتمني بالرتبية وكان مقصدا لزيارة الشخصيات كان املعهد حمط أنظ

السياسية والعلمية اهلامة. وكانت هذه الزيارات تؤدي إىل نوع من البلبلة وضياع الوقت. ألن 

املعلمني أصبحوا غارقني يف مثل هذه األعمال اليت استغرقت جّل وقتهم. ومل توجد لديهم 

 واالهتمام بطالبهم. األوقات الكافية لتحضري دروسهم 

كان التعليم يف املعهد يعتمد طرقا جديدة أبدعها حدس بستالوتزي واستنباطاته. وكان 

التعليم يف املعهد خياطب الذكاء قبل الذاكرة واحلدس قبل العقل والعاطفة احلسية املتنامية 

ل عنايتهم كان بستالوتزي يوصي مساعديه أن يوجهوا ك، وعلى هذا األساس للتالميذ والطالب

 . (142)عملهم الرتبوي الرتويض يف أذكاء األطفال واالبتعاد عن مبدإىل تنمية 

كان تعليم اللغة يعتمد على احلدس احلسي وكانت مبادئ اجلغرافيا تعلم ضمن البقعة 

 اجلغرافية نفسها وكان األطفال يوجهون حنو االبتكار يف خمتلف اجملاالت اليت يدرسونها. 
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شهرة كبرية جدا خالل سنوات عديدة، وكما هو احلال يف طبيعة األشياء  نال معهد أيفردون

فإن النجاح ال يدوم ولكل شيء نهايته. كثرت األخطاء يف املعهد وتآكلت العالقات بني املعلم 

ومساعديه، وظهرت اخلالفات والصراعات وتضاءلت إمكانيات النجاح وأدت االستعراضات 

حتفالية إىل تدهور أوضاع املعهد. وزاد يف األمر كله أن والزيارات واحلفالت والطقوس اال

بستالوتزي نفسه وحتت تأثري العمر فقد بريقه ونشاطه وتأثريه واستمر التدهور حتى قرر 

بستالوتزي ترك املعهد والعودة إىل دياره األوىل يف نيوهوف بعد أن بلغ مثانية وسبعني عاما من 

ية وحب الفقراء وتربية األطفال. عاد إىل نيوهوف واألمل عمر قضاه يف التجارب والعمل والتضح

يعصر قلبه عاد منكوبا حزينا آسيا إىل املكان الذي ترعرع فيه وبدأ عاد إليه واحلنني أيضا إىل 

 مرحلة الشباب يفّت يف عضده ويدمي قلبه وكما يقول الشاعر: 

 وحنينه أبدا ألول منزل الفتى كم منزل يف األرض يألفه

يف نيوهوف كتب الكلمات املوجعة اليت يسطرها األدباء واملفكرون يف نهاية حياتهم وهناك 

وكم تكون هذه الكتابات آسية حزينة مدمرة. كتب لنا يف هذه السنوات األخرية " أغنية البجعة 

ومات هناك  Bruggمحل إىل الطبيب يف بروغ  1827كانو الثاني  25" ثم " مصريي " ويف 

بعد يومني من وفاته. وقد وجد تكرميه يف نصب  Birrشباط ودفن يف بري  يف السابع عشر من

 ختليدا لذكراه. 1846تذكاري عام 

 مفهوم الرتبية عند بستالوتزي: 

يؤسس بستالوتزي تعريفه للرتبية اجلديدة على أنقاض املفهوم الشائع هلا يف عصره،  

ة شجرة مت غرسها قرب مياه ويصف لنا العملية الرتبوي بقوله: " تشبه الرتبية الصحيح

جارية، وقد أودعت هذه الشجرة يف األرض بذرة صغرية حتتوي على خصائص الشجرة 

وشكلها،)...( واإلنسان شبيه بالشجرة، ويف الطفل تكمن امللكات اليت جيب أن تظهر يف أثناء 

 يستطيع احلياة)...( وهنا ال يستطيع املربي وضع قوى وملكات جديدة يف اإلنسان كما انه ال

منحه التنفس واحلياة. إن عمله منحصر يف العناية بتجنيب النمو الطبيعي أي تأثري غري 
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مناسب. جيب أن نربي قوى اإلنسان األخالقية والعقلية والعملية يف ذاته ال عن طريق 

االصطناع. وهكذا فاإلميان يغرس عن طريق إمياننا ال عن طريق التحدث عن اإلميان، واحلب 

طريق حبنا حنن ال بواسطة الكلمات املعسولة عن احلب، والفكر ينمى بطريق  خيلق عن

تفكرينا حنن ال بواسطة أفكار اآلخرين، واملعرفة تنال عن طريق أحباثنا حنن ال بواسطة 

 . (143)حديث ال نهاية له عن معارف اآلخرين"

ة ومن مفهوم الرتبية يستنبط بستالوتزي عناصر هذا التصور للرتبية من مفهوم الرتبية الطبيعي

السلبية الذي جنده عند روسو. فالرتبية يف هذا التصور هي عملية منو داخلية متساوقة ومتكاملة 

 ومهمة الراشدين توجيه هذا النمو وليس التدخل يف حركته أو التأثري يف طبيعته. 

مصدر هذا فالرتبية منو للطفل وهو يأخذ صيغا متعددة للنمو العقلي واألخالقي واجلسدي، و

النمو يف كل من هذه الوجوه هو النشاط الطبيعي احلر الصادر عن رغبة عفوية تقود إىل النمو 

الذي يأخذ اجتاهات قضت بها طبيعة الطفل سلفًا، ومثل هذا النمو ال يتم على النحو الذي 

يعي التقدمي تصوره العادات والتقاليد السائدة أو األفكار الشائعة. وهكذا فالرتبية هي النمو الطب

النمو املتناسق جلميع ملكات الفرد املتناسق لكل ملكات اإلنسان وقواه. والرتبية بالتعريف: 

وقواه اجلسدية والنفسية والعقلية، إنها عملية منو الفرد وازدهاره وتكامله السيكولوجي 

 . (144)وهذه هي احلقيقة اليت تؤكدها سائر النظريات احلديثة يف علم النفس

الوتزي يرى بأن هدف الرتبية هو حترير أبناء الشعب من جهالتهم وبؤسهم، فقد وألن بست

اضطر إىل إعطائها معنى جديدًا هو منو األفراد، وحصوهلم على النضج األخالقي والعقلي الذي 

هو من حقهم كما انه من حق الفئة احملظوظة. ويف هذا السياق فإن بستالوتزي يهاجم الرتبية 

وطرائقها ومفاهيمها وجيد بأنها تعمل وفقا ملبدأ الشكليات واملظاهر وهي  القائمة بأهدافها

جتتهد يف تعريف الطفل وتعليمه شكليات الدين واللغة والعلم والثقافة. وأما عمل الرتبية 

                                                 
 .291ل ص1980حمخاا  دل ايؤزاق شل قل اوصاا ايلخنل ل يخ ع لل اا  ايدحاث اي خخ لل اي ا  ل  143-
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الصحيحة فإمناء القوى الكامنة يف الفرد بتهيئة الفرص وتوفري املناخ وتهيئة النفس لالنطالق 

 الصحيح. حنو غايات البناء 

 املبادئ الرتبوية األساسية يف مذهب بستالوتزي: 
يبدو أنه ملن الصعوبة مبكان أن نتحدث عن نظرية تربوية متكاملة عند بستالوتزي الذي 

كثف جهوده يف اختبار منظومات فكرية تربوية يعود منشؤها إىل من سبقه من املفكرين والسيما 

التأسيس التجرييب للرتبية واختبار كثري من روسو وكانط. لقد متحورت خالصة عمله يف 

 الفرضيات واملقوالت واألفكار اليت طرحها جان جاك روسو يف كتابه إميل. 

ل من اعتمد التجربة هذا وتعود األهمية الكربى لعطاء بستالوتزي الرتبوي إىل أنه كان أو

ن جعل من التجربة . كان أول مالرتبوية يف مكان التقاليد واألفكار الشائعة حول الرتبية

أساسا لآلراء الرتبوية واختبار النظريات يف هذا العامل النظري الذي ترتامى أطرافه يف جماهل 

 . (145)بعيدة. وهذا يعين أنه كان أول من أدخل املنهج التجرييب املنظم إىل عامل الرتبية

تزي أقل من وهو أحد تالمذة بستالوتزي: " إن بستالو krusiيف هذا السياق يقول "كروزي 

معلم قرية قدير يف ميزان ما هو شائع يف املدارس من معارف وخربات. إال أنه كان ميلك شيئا 

يفوق مبا ال حيد ما ميكن أن ينال عن طريق التعلم والدراسة. كان يعرف ما يفتقر إليه دوما 

اإلنساني نعين النفس اإلنسانية وقوانني تنميتها وتربيته، والقلب عدد كبري من املدرسني: 

 "ووسائل إحالته إىل قلب نبيل

كان بستالوتزي يعاني كثريا من عدم قدرته على إبداع األفكار اجملردة وكان ينشد عون 

مساعديه وأصدقائه يف بناء عرض منطقي لطرائقه الرتبوية املستحدثة. وإزاء هذا القصور جنده 
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 Fischer هذا املدى مييز فيشر يعتمد اخلالصات اليت نظمها بعض املفكرين لنسقه النظري. ويف

 . (146)مخسة مبادئ أساسية يف نظرية بستالوتزي الرتبوية

تزويد العقل بثقافة نوعية كثيفة حافزة، وليس فقط بثقافة واسعة، وتكوينه وإمناؤه  -1

 بدال من االكتفاء مبلئه وتأثيثه.

 ربط التعليم كله بتعليم اللغة.  -2

واملعطيات األساسية، وذلك لتمكينه من القيام بالعمليات  تزويد العقل بأمهات األفكار -3

 الذهنية كلها. 

 تبسيط آلية التعليم والدراسة.  -4

 جعل التعليم مبذوال للشعب كله. -5

ومع أهمية األفكار اليت يقدمها فيشر حول نظرية بستالوتزي فإن بستالوتزي يثري بعض 

على بناء صيغة أفضل لنظريته يقبل يف التحفظات على هذا االستخالص. وألنه غري قادر 

 النهاية هذا التفسري ملذهبه.

وجند هناك حماوالت متعددة لتفسري وتنظيم واستخالص املبادئ األساسية لنزعة بستالوتزي 

أن يستنبط املبادئ األساسية ملذهب املعلم العظيم  Morfومذهبه الرتبوي. ويستطيع مورف 

 . (147)ا وجاذبيةتألقأكثر  الرتبوي وينظمها بصورة

 احلدس احلسي هو أساس التعليم.  -1

 جيب أن ترتبط اللغة باحلدس احلسي واملالحظة.  -2

 أن فرتة التعليم ليست فرتة احملاكمة والنقد. -3
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ينبغي أن يبدأ التعليم يف كل فرع من فروعه بأبسط عناصره وأن يتقدم تدرجييا مسايرا  -4

 خيطى موازية ملراحل نفسية للطفل.  حنو الطفل وتطوره، أي جيب أن يتدرج

جيب أن ميكث الطفل طويال عند كل جزء من أجزاء املعرفة حتى يسيطر عليه سيطرة  -5

 تامة.

 ينبغي أن يكون التعليم تابعا لنظام النمو الطبيعي وإال يتبع نظام العرض الرتكييب. -6

 إن فردية الطفل مقدسة. -7

ي جعل الطفل حيصل على املعرفة واملواهب، بل زيادة ليست الغاية من التعلم االبتدائ -8

 قواه العقلية وتنميتها. 

 جيب أن تقرتن املهارة العملية بالقدرة النظرية. -9

 جيب أن خيضع كل فرع من فروع التعليم للهدف األمسى من الرتبية. -10

 جيب أن حيرتم املعلم فردية الطالب.  -11

 ة واملهارة والتعلم. جيب الوصل بني القوة واملعرف - 12

جيب أن تكون العالقة بني املعلم والطالب، والسيما ما كان منها متعلقًا باالنضباط،  - 13

 مبنية على احملبة.

 مؤلفات بستالوتزي وأعماله: 
ترك بستالوتزي جمموعة من الكتب واألعمال الفكرية والتقارير الرتبوية ومنها: يوميات أب 

Journal of Father فكرة التعليم االبتدائي ؛ حولOn the of elementary education ؛

، وقد نشرت هذه الرسائل حتت عنوان Lettres of J.P.Greavesرسائل يف الرتبية إىل جريفز 

؛ من بستالوتزي املريض إىل اجملتمع Inquiries؛ ثم تساؤالت Mother and childاألم والطفل 

 Views and؛ آراء وخربات The Ailing Pestalozzi to the Healthy Publicاملعافى 

Experiences ؛ آراء حول الصناعة والرتبية والسياسةViews on Industry and education 
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and politics ؛ اللغة كأساس للثقافةLanguage and Foundation of culture ؛ أمسيات

؛ Leonard and Gertrude؛ ثم ليونارد وجرترود The Evening Hour of a Hermitناسك 

. وميكن أن ?How Gertrude Teaches her Childrenكيف تعلم جرترود أطفاهلا؟ 

نستعرض يف هذا السياق بإجياز جديد بعض املضامني اليت تتصل بكتابيه يوميات أب وليونارد 

 وجريترود. 

 :Journal of Fatherيوميات أب 
ستالوتزي يوما بعد يوم منو ابنه يسجل ب1780يف كتابه " يوميات أب " الذي نشر عام 

بتطبيق مبادئ روسو وتعاليمه الطبيعية. ويصل ابنه يعقوب إىل سن احلادية عشرة وهو ال 

يعرف القراءة والكتابة، ألن بستالوتزي علمه االهتمام باألشياء قبل األلفاظ ودربه على إكتناه 

من التمرينات العقلية على املالحظة والتفاعل، وقد علمه قليال  قاألشياء حدسا وعن طري

احملاكمة، ووفر له حرية النمو وأكد على أهمية احلب واحلنان، فأحاط يعقوب الصغري بكل 

أجواء السعادة واملرح. ويف هذا العمل والتجربة أيضا يكون بستالوتزي قد طبق جتربة تربوية يف 

نها التاريخ يف تطبيق منتهى األهمية واخلطورة وهي التجربة األوىل احلّية اليت حيدثنا ع

النظرية على الواقع، ومع خطورة التضحية اليت قدمها بستالوتزي واملغامرة الكبرية اليت متثلت 

يف تضحية عظيمة كان موضوعها فلذة كبده وابنه، فإن بستالوتزي قد قدم لإلنسانية والفكر 

 الرتبوي أعظم هدية علمية يف تاريخ الرتبية. 

 :Leonard and Gertrudليونارد وجرترود 
نشر بستالوتزي اجلزء األول من كتابه املشهور " ليونارد وجرترود" ويعد  1781يف عام 

الكتب رواجا وتأثريا على أكثر  كتبه شهرة ورواجا وتأثريا إن مل يكن منأكثر  هذا الكتاب من

صفه واحدا اإلطالق يف أوربا يف القرن التاسع عشر. وإىل هذا الكتاب ترجع شهرة بستالوتزي بو

"إنه من كبار املربني يف عصره. وقد أدرك بستالوتزي ما هلذا الكتاب من أهمية بقوله عنه 

 كلميت األوىل اليت أطلقتها إىل قلوب الفقراء واملعوزين يف بلدي ".
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يأخذ الكتاب هيئة قصة أدبية بارعة يصف فيها حتول مظاهر احلياة يف قرية بسيطة 

يها مظاهر البؤس والتخلف بتأثري جرترود وهي امرأة بسيطة سكنتها التقاليد واعتملت ف

جاهلة، ولكنها تستطيع ببصريتها وحدسها وسالمة طويتها وإخالصها أن تربي أطفاهلا تربية 

بارعة كما أنها تتمكن من إنقاذ زوجها ليوناردو الذي كان يعاني من داء الكسل والسكر 

احلد بل مشل القرية كلها مبا فيها من أطفال  والعربدة، ومل يتوقف تأثري جرترود عند هذا

وأسر. لقد استطاعت هذه القروية اجلاهلة بأساليبها البسيطة الفطرية أن حتدث انقالبا خطريا 

يف القرية وأن تصلحها على حنو كلي. ويبني يف هذه القصة الساحرة أن جرترود كانت تعتمد 

الفطرية. وأن خري هذه املرأة الفاضلة ميكن أن منهجا تربويا وأخالقيا يتميز بالذكاء والرباعة 

يعم وأن يأخذ جمراه وينتشر يف خمتلف أصقاع البالد. ألن منهجها كان يعتمد على حتقيق 

 النمو الطبيعي لألطفال بصورته األخالقية واإلنسانية. 

لقد وقع كتاب ليونار وجريترود بني يدي ملكة بروسيا اليت شغفت بسحر ما يتضمنه من 

ار عبقرية، وقد كتبت يف مذكراتها: " إنين عندما أقرأ ليونار وجريترود يعمين سرور عظيم أفك

وأحلم بأنين قد أجتول وأعيش يف قرية سويسرية. ولو قدر لي حقا لشددت الرحال إىل حيث 

يوجد بستالوتزي ألصافحه حبرارة وأشد على يديه بقوة وبعينني ممتلئتني بالدموع تعبريا عن 

ان عظيمني ملا يقدمه هلؤالء البؤساء من جهد عظيم خمضب حببه الذي يفوق الوصف شكر وامتن

 . (148)لشعبه وأمته.، إنين باسم اإلنسانية أشكر ه من صميم قليب"

وباختصار يبني بستالوتزي يف روايته " ليونارد وجرترود " كيف تقوم أم تشعر مبسؤولياتها 

احلة. ويقدم لنا فكرة واضحة عن أهمية اإلصالح يف حنو أطفاهلا برتبية هؤالء األطفال تربية ص

مة من األفكار اليت واألسرة كبداية من أجل اإلصالح العام يف اجملتمع. ويشمل هذا الكتاب منظ

تتعلق بالطرق واألساليب اليت جيب على األم أن تعتمدها يف تدريب أطفاهلا وتعليمهم وتأهيلهم 

يسودها التعاون وتنضح بكل أشكال التعاطف واحملبة.  مهنيا للعمل واإلنتاج يف أجواء أسرية

                                                 
 . 187  كا ؤ حنل كاجيل تؤع ل ايرلل  دل املل :لل اؤج  : عقل ص أمحل  : ل اؤ:س 148-
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وهنا يبني تفضيله لألسرة على املدرسة، وتقدميه لألم على املعلم وتأكيد دورها اإلصالحي يف 

هذبوا األم واجعلوها ماهرة حاذقة يف تربية أطفاهلا اجملتمع. وقد صرح بذلك يف قوله املأثور "

" وهذا يعين يف النهاية بأن األم املربية الصاحلة نقطة  وأنا أضمن لكم حسن حال عامة الشعب

 البداية يف إصالح اجملتمع بأسره. وهذا يذكرنا بقول الشاعر العربي: 

 أعددت شعبا طيب األعراق األم مدرسة إذا أعددتها

" أن أمجل ما رأيته يقول بستالوتزي معظما دور األم ومشيدا مبهمتها الرتبوية اإلنسانية 

هذه البسيطة هو أم شجاعة تقوم بنفسها بتعليم أبنائها. فاألمر معها خيتلف عما يف على وجه 

حجرة املدرسة. ال يستفيد الولد من دروس املعلم كما من تعاليم آبائه. ألن الرتبية تتم باألمثلة 

الصاحلة ال بالوصايا. فليست وصايا معلم املدرسة: " كن تقيا، كن مطيعا وجمتهدا " هي اليت 

ر يف الولد فاآلباء العاقلون ميرنون الولد على الطاعة، دون أن يكلموه يف أمرها، ويعودون تؤث

له كن رؤوفا، وحيملونه على العمل، دون أن يرددوا على  قلبه على الرمحة، دون أن يقولوا

 نصائح القيام بالعمل".  مسمعيه

 كيف تربي جريترود أطفاهلا: 

. ويستعرض 1801رود أطفاهلا " يف عام صدر كتابه الشهري " كيف تربي جريت

بستالوتزي يف هذا الكتاب أهم تعاليمه الرتبوية وخالصة جتاربه يف ميدان التعليم. وفيه تتبدى 

نضجا لنظرية بستالوتزي يف الرتبية. ويف هذا الكتاب يسجل شهرة تربوية تضاهي كثر املالمح األ

هذا املؤلف من أربعة عشر  يتكّونترود ". والتأثري الذي حتدثنا عنه يف كتابه "ليونارد وجري

خطابا أرسلها بستالوتزي إىل صديقه جسنر الذي قام بنشر مؤلفات بستالوتزي. وكان هذا 

 الكتاب يهدف إىل تعليم األمهات وتدريبهن على أفضل السبل املمكنة لتعليم أطفاهلن. 

". ويتضمن هذا  مقها" أهم مؤلفاته وأعيصف أحد ترامجة بستالوتزي هذا الكتاب بأنه 

الكتاب فيضا من األفكار والشطحات الذهنية اليت حتاول أن تثبت وجودها يف عامل الرتبية. 

ومن أهم األفكار اليت يؤكد عليها هذا الكتاب جند تركيزا على أهمية تبسيط التعليم: فعلى 
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الطفل قد فهم  أخرى أو من موضوع إىل آخر قبل أن يتأكد بأن إىل املربي أال ينتقل من نقطة

املوضوع السابق على أكمل وجه. وهنا يؤكد أيضا أهمية البدء باملدركات احلسية واالنتقال من 

املفصل  إىل اخلاص ومن اجململ إىل املركب ومن العام إىل اجملرد ومن البسيط إىل احملسوس

إعطاء  إىل تنمية مدارك الطفل ال إىل اجملهول. وجيب أن يهدف التعليم إىل ومن املعلوم

املعلومات، كما جيب على املعلم أن حيرتم شخصية الطالب وأن يكون قويا يف مادته ماهرا يف 

 طريقة التعليم.

ويؤكد على أهمية اعتماد املنهج السقراطي احلواري يف تدريب الطالب على املناقشة واحلوار 

وار، وهذا يساعد واجلدل؛ " إن اخلاصة اليت متيز طريقيت هي االعتماد على احملادثة واحل

األفكار الواضحة. وتطبيقا هلذا املبدأ جيب  إىل الطفل على االنتقال من احلدسيات الغامضة

علينا جتنب طريقة تركيب املفردات اليت تفرتض معرفة فعلية للغة. فإذا سلمنا بأن الطبيعة ال 

بغي أن نشرح تكسبنا نظرة واضحة للكل إال بتوضيح التفاصيل فقط، نستنتج من ذلك أنه ين

للطفل املفردات الواحدة تلو األخرى، قبل أن حناول تفهيمه إياها مركبة، لكن إذا سلمنا بهذه 

 إىل احلقيقة، وجب أن نقصي عن التعليم، دفعة واحدة، مجيع الكتب االبتدائية اليت نشرت

للطفل يف اآلن، ألنها تعتمد األسلوب التكاملي اجلشطليت يف عملية التعلم. فاحملادثة تقدم 

وقت معني ما أعطته الطبيعة لإلنسان يف أجيال. وإذا كان يقال عادة يف الثور: ما سيكون حاله 

لو عرف قوته؟ وأنا أقول يف اإلنسان:ما سيكون يف حالة لو عرف القوة اليت تكسبه إياها 

 احملادثة؟ 

مة والشكل وجنده يف هذا الكتاب أيضا يؤد على الثالوث الرتبوي الذي يتمثل يف الكل 

والعدد، فالكلمة ترمز إىل اللغة، والشكل إىل الفنون والعدد إىل الرياضيات، وكان يقول يف هذا " 

 كانت لي هذه الفكرة مبثابة شعاع من النور يضيء أحباثي ". 

وتتجلى يف مضامني الكتاب أهمية التمرينات احلسية واملالحظة احلسية املباشرة 

ة من بنات خياله بل كانت وليدة املمارسة الرتبوية، ففي أحد ومل تكن هذه الفكرلألشياء. 

األيام وعندما كان يرسم شباكا للتالمذة على السبورة الحظ أن أحد التالميذ ينظر إىل النافذة 
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احلقيقية يف الغرفة بدال من النظر إىل صورة الشباك. ويف معرض التعليق على هذا األمر قال 

". وعلى هذا  رفض أن يكون بينه وبني الطبيعة وسيط من بشركان هذا الطفل يبستالوتزي "

األساس يرى بستالوتزي أن أساس املعرفة املالحظة واإلدراك احلسي وأن التجربة واالختبار 

هما أساس عملية الرتبية والتعليم وأن التعليم ال يأخذ أهميته وقيمته ما مل يكن متصال خبربة 

 الطفل وجتربته اخلاصة.

لبيان ملن يقرأ بستالوتزي أن مذهبه كان يركز على أهمية املالحظة وهو ما يطلق وغين عن ا

عليه) أنشوانج( وهي كلمة أملانية تعين اإلدراك أو املالحظة، فقد كان يعتقد جازما أن مالحظة 

األشياء واألشخاص واملواقف األخالقية هي األساس لكل املعارف احلقة. كما كان يؤمن أن 

استيعاب املفاهيم  إىل ون رويدا رويدا من فهم األشياء السهلة احملسوسة وصوالاألطفال يتقدم

 الفلسفية الصحية. 

الرابطة  إىل وال خيفى يف هذا الكتاب ويف غريه أيضا األهمية اليت يوليها بستالوتزي

فهو يرفع شعار التعليم من أجل العمل والعمل من أجل اجلوهرية العميقة بني العمل والتعليم. 

وميكننا أن نقتبس هذا النص الذي يبني شغف بستالوتزي بالتعليم عرب العمل وإميانه  التعليم.

بأهمية تأمني مهنة تدر خريا على تالمذته الفقراء: " لو كنت مدرسا يف قرييت، جلهزت 

حجرة الصف بدوالب احلياكة لكي يعمل أوالد املزارعني بألسنتهم وأصابعهم معا. وإذا توفرت 

سة من هذا النوع، حيث أعلم األوالد بالعمل، أعتقد أنه سيصبح بإمكاني، بوسيليت لدي مدر

مما تصلحه. وليس هذا كل شيء، أكثر  هذه، أن أبدل جذريا املدارس السيئة اليت تفسد النشء

مدرسيت، وأضع بني أياديهم الكتاب  إىل ألنين سأحبث أيضا عن اآلباء واألمهات وأقودهم

ؤهم، وأقول هلم: " أيها اآلباء واألمهات الشجعان، انظروا كم هو سهل الذي يدرس فيه أبنا

 تعليم األطفال، وكم سيكون ميسورا عليكم أن تقوموا بأنفسكم بهذه املهمة يف بيوتكم "
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 الطرائق الرتبوية:  
يعلن بستالوتزي عن ثورة حقيقية يف الطرائق الرتبوية من منطلق التجربة واملمارسة اليت 

ى مدى حياته املهنية. وقد تضمنت صفحاتنا السابقة فيضا من التلميحات تواصلت عل

واإلشارات اليت يعلن فيها بستالوتزي شغفه املستطري بالتجربة يف سبيل بناء منهج تربوي 

أصيل يراد له أن حيرر الرتبية من أغالهلا وتقاليدها املدمرة. ولكي ال نقع يف دوائر التكرار 

وانب األساسية لثورة املنهج والطرائق عن بستالوتزي عرب جمموعة من ميكننا أن نربز أهم اجل

 الطرائق واملبادئ املنهجية اليت أعلنها وأوصى بها: 

 رفض التعليم األصم واحلفظ عن ظهر القلب واستظهار املعلومات وأسلوب التلقني يف الرتبية.  -

  حتقيق الرتابط اجلوهري بني العمل العقلي والعمل اليدوي. -

 تأكيد أهمية املالحظة والتجربة احلسية يف عملية التعلم.  -

 تأكيد أهمية الكالم قبل القراءة إذ جيب على الطفل أن يتكلم قبل أن يتعلم. -

مساء أوال ثم الصفات واألفعال وأخريا ألامراعاة النمو الطبيعي يف تعلم اللغة إذ جيب تعليم  -

 اجلمل.

 احملسوس إىل اجملرد ومن البسيط إىل املعقد.  تبسيط التعليم واالنتقال من -

تعليم الرياضيات عن طريق التجربة احلسية إذ على الطفل أن يدرك األعداد جمموعة حسية  -

 من األشياء املادية قبل أن يدركها بصورة جمردة. 

 جيب البتعاد قدر اإلمكان عن الدفاتر والكراسات ومل يكن يف مدارس بستالوتزي أي منها.  -

وعدم االنتقال من جزئية إىل أخرى إال بعد فهم األوىل على حنو تنسيق املعارف احلدسية  -

سلم تصاعدي لكل فرع من فروع العلم، بطريقة ال تكون معها معمق وأكيد، والعمل على وضع 

 املفاهيم اجلديدة إال امتدادا خفيا للمفاهيم السابقة اليت رسخت يف الذاكرة رسوخا متينا. 

 . النقاط الثانوية بالرئيسيةوالربط بني  ملوضوع الواحد بنظام متسلسليم عناصر اتقد -
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وضوح، وبتقوية أثرها على القوة والاملسائل املهمة راسخة عن انطباعات األطفال إكساب  -

 النفس باللجوء ملختلف احلواس.. 

مبقتضى التعليم يه والعمل على توجمجيع الظواهر الطبيعية ضرورية، االنطالق من مبدأ أن  - 

 .الطبيعيةالقوانني 

 خامتة:  
تألق بستالوتزي مفكرا ومنورا وإنسانا كرس حياته خلدمة اإلنسان واإلنسانية. وكان من بني 

وعرب جتاربه وأعماله هؤالء املفكرين الذي بذلوا أنفسهم يف سبيل الفقراء واحملرومني يف العامل. 

. لقد ربط بني ريخ اإلنسانية نبال ومشوخا وتضحيةاملفكرين يف تاأكثر  وتضحياته كان من

يس غريبا على هذا العقيدة والفكر وبني النظرية واملمارسة ربطا عميقا وشامال ال حدود له. ول

بها، عندما جعله موضوعا لتجربة املفكر أن يقدم ابنه على مذبح العقيدة الرتبوية اليت آمن 

إنه املفكر الفذ الذي امتلكته أقدس نزعات  تربوية مفعمة بكل أوجه اخلطر والتحديات،

 العاطفة اإلنسانية جتاه األطفال واملعذبني واحملرومني من أبناء شعبه. 

إذا كان روسو قد عرف يف عقيدته النظرية حببه لألطفال، وحنوه على الطفولة، فإن هذا 

. وإذا كان تهتبلور حقيقة حية جمسدة بكل معانيها يف عقيدة بستالوتزي وجترباحلنان قد 

روسو قد رسم املالمح األساسية ألعظم نظرية تربوية يف التاريخ اإلنساني فإن بستالوتزي قد دفع 

احلياة يف هذه الرؤيا الرتبوية وحول نظرية روسو وغريها إىل حقيقة حّية، إىل ممارسة مفعمة 

ىل نظرية تفيض بالعطاء. لقد دفع يف نظرية روسو الروح احلقيقية وحوهلا من جمرد أفكار إ

 باحلياة عرب التجربة واملمارسة واالختبار. 

فتحولت الرتبية على يديه من لقد كان املفكر األول الذي أسس للتجربة يف ميدان الرتبية، 

، جمرد فن ونظرية وعقيدة إىل علم حقيقي يشتمل يف ذاته على أصوله التجريبية احلقة

لتنظري إىل جمال الفعل، ومن جمال العلم النظري ويكون بذلك قد نقل الفكر الرتبوي من حيز ا

اخلالص إىل جمال العلم العملي احملض. وله يسجل أنه من وضع اللبنة األوىل لعلم النفس 
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التجرييب إذ أسس للرتبية على مقومات السيكولوجيا اليت تتمثل يف العاطفة واحلس واالنفعال. 

 بية ورائدها دون منازع. قد صنف زعيم النزعة السيكولوجية يف الرتفولذلك 

حلقة أساسية من وفوق ذلك كله، جيب القول بأن فكر بستالوتزي وجتربته قد شكال 

فإليه يعود الفضل كما أسلفنا يف إحياء النزعة الطبيعية يف . حلقات تطور الفكر الرتبوي

ك أيضا وتطوير األفكار السابقة يف ظل صيغ تربوية جتريبية متجددة. ويضاف إىل ذل الرتبية

وشكل منطلقا جوهريا للرتبية أن تأثري بستالوتزي تواصل بقوة يف األنساق الفكرية الالحقة، 

ل صدى جتاربه وعطاءاته يتجدد يف الفكر الرتبوي الالحق، مازا، وعلى أساس سيكولوجي

 والسيما عند فروبل وهريبارت ومونتسوري ويف عامل رياض األطفال. 

رتبوية، وحددها بدقة متناهية يف خمتلف ممارساته وأنظمته لقد عرف بستالوتزي غايته ال

الفكرية. وكانت هذه الغاية حتمل بواعث إنسانية وأخالقية يندر مثيلها يف تاريخ الفكر 

اإلنساني. أراد أن حيرر الشعب وكل الناس من اجلهل وأن حيقق هلم السعادة واحلرية. أراد 

اء واملعوزين، وأن يأخذ بأيدي األطفال لو استطاع يف وليس يف إرادته إال الصدق أن ينقذ الفقر

لقد تصور أن الرتبية ميكنها مجيع أحناء العامل حنو السعادة واحلرية واإلحساس باجلمال. 

. ومل يكن تصوره هذا عبثا فقد أن تكون حصان طروادة يف حتقيق السعادة اإلنسانية املهدورة

لباحثني. وجيدر بنا أن نذكر هنا أن أفالطون كان سبقه إىل هذا التصور كثري من املفكرين وا

يعتقد هذا املعتقد ويذهب هذا املذهب حني كان يرى أن إصالح املدينة ال ميكن أن يكون بصغار 

ولذلك اقرتح إصالح املدينة عن طريق إصالح الرتبية. وكذلك هو حال روسو يف الكبار أفسدهم 

 إصالحا اجتماعيا شامال.  كتابه إميل الذي كان يرى يف إصالح الرتبية

ويف الوقت الذي بقيت فيه آراء أفالطون وروسو وكثري غريهم حربا على ورق جند أنفسنا  

عند بستالوتزي رجال يتخطى الفكر ويبدأ باإلصالح مستعينا بالنظرية. ويف هذا نقول تعبريا عن 

 طموح بستالوتزي قول الشاعر العربي: 

 ين العزم والدهر أبىصح م ال تلم كفي إذا السيف نبا
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نعم لقد صح العزم وصدقت النية عند بستالوتزي، ولكن ليس باخلبز وحده حييا اإلنسان، 

ونعين بذلك أنه ال ميكن للرتبية مبفردها أن تصلح اجملتمع، وأن إصالح الرتبية رهني أيضا 

 بصالح اجملتمع، وبني إصالح الرتبية من جهة وإصالح اجملتمع من جهة أخرى تكمن

حلقات ارتباط معقدة يف تكوينها متداخلة وأي تداخل يف ترابطها. ويكفي بستالوتزي فخرا أن 

مشر عن سواعده ورسم االبتسامات احلقيقية على شفاه األطفال واملعوزين يف عصره، وسيبقى 

مبا قدمه لإلنسانية جنما ساطعا خالقا يف تاريخ الرتبية ويف تاريخ اإلنسانية. لقد مات الرجل، 

وال أحد يستطيع أن يثمن أو أن يقدر ما قدمه من تضحيات، ألن ما قدمه يعلو فوق النقد 

وإنه يف النهاية هو رجل من أولئك العظماء الذين حيملون ويذهب بعيدا عن التصورات. 

 معهم إىل القرب جزءا كبريا من سر عبقريتهم وسر إنسانيتهم. 
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 الفصل الثامن: 

 
 لنظرية الرتبوية لدى املفكر األملانيا

 فريدريك فروبل مؤسس رياض األطفال

 

 أين يتوقف يعلم ميكن أن وال األبدية بتأثريه املعلم نالي" 
 H.Admesالتأثري ". آدمز  هذا

 

واإلبداعات الكبرية عندما تذكر رياض األطفال تقفز إىل الذهن مباشرة هذه اجلهود العلمية 

الذي وهو املفكر الفيلسوف رية املفكر واملربي األملاني فريديريك فروبل، عبق عناليت تفتقت 

فاكتشافات تدين له اإلنسانية بأعظم اإلجنازات يف جمال الطفل والطفولة وتربية األطفال. 

فروبل يف جمال الطفولة تشكل سبقا علميا وتفردا تربويا دفع فروبل إىل مصاف خنبة من 

 .عرف بهم عصرهم على امتداد القرن التاسع عشرالعلماء واملفكرين الذين ُي

وتشكل اليوم أعمال وإبداعات فروبل يف رياض األطفال قبلة الدارسني واملربني والباحثني يف  

ميدان الطفولة، إذ ال ميكن اليوم للباحث أو املربي أن يتقدم خطوة واحدة يف ميدان الطفولة 

مال فروبل واكتشافاته يف هذا امليدان، ألن الرتاث الذي وتربية األطفال ما مل ُيَيّمم وجهه إىل أع

 تركه يشكل حمجة الدارسني وقبلة الباحثني يف ميدان الطفولة ورياض األطفال. 

ويضاف إىل األهمية الرتبوية اليت تتميز بها اكتشافات فروبل يف جمال الطفولة، أن فروبل 

تعقيد، البالغة اخلصوبة و ة علمية بذاتهايشكل ظاهرنفسه باكتشافاته وأعماله وسريته العلمية 
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وهي من هذه الظواهر اليت ال تنفك تفرض نفسها على العقل طاقة مولدة للتساؤل واالفرتاض 

واالندهاش بطبيعة الكشف العبقري الذي سجله فروبل يف ميدان الرتبية والتعليم. ومن هذه 

للكشف عن عقدة إبداعه الفكري  الزاوية يقبل الباحثون على دراسة السرية الذاتية لفروبل

 مبراهنات الطفولة ذاتها اليت عاشها فروبل وخربها.

وعلى هذا املنوال ويف هذا االجتاه تتعاقب الدراسات وتراكم األحباث اليت تريد أن 

لت مدفونة يف مازاتستكشف يف نظرية فروبل وتاريخ حياته وعطاءاته الرتبوية جوانب جديدة 

لت األعمال اليت تركها تستحث مازاة. وتأسيسا على هذا التوجه أعماق عبقريته اخلالد

الباحثني على قراءة جديدة يف ضوء التقادم والتقدم يف مسار الزمن ويف مسرية التطور التارخيي 

 للفكر الرتبوي. 

 Friedrich welhelm Augustفريدريك ويلهلم أوغست فروبل  ولد املفكر الرتبوي األملاني

Froebel  يف قرية أوبرويسباخ  1782عامOberweissbach  يف مقاطعة بروسيا، وكان أبوه

الشهر التاسع من عمره حتى . ومل يكد يبلغ (149)كبري رعاة الكنيسة اللوثرية يف املنطقة

. ومل يكن حاله خطف منه القدر والدته ليقضي بقية عمره حمروما من حنان األم وعطفها

غ كما جيب لرتبيته والعناية به إذ كان عليه أن أفضل مع أبيه الذي مل يستطع أن يتفر

ينصرف لعمله الديين الكبري الذي استغرق جّل وقته بوصفه كبري القساوسة والكهنة يف األبرشية 

اليت كانت حتت إدارته. ووجد فروبل نفسه يف دائرة اإلهمال الكبري وبني أيدي اخلدم الذين 

  .(150)أهملوه أيضا وتركوه لعبث أخوته الصغار

من عمره تزوج والده من امرأة عاملته يف البداية مبنتهى اللطف والرقة  وعندما بلغ الرابعة

وخصته ببعض عنايتها ولكن سرعان ما فقد هذه اللحظات اجلميلة بعد أن رزقت زوجة أبيه 

مبولود ووجد نفسه ومن جديد يف دائرة اإلهمال وبني أيدي اخلدم واستمر به احلال على هذا 

                                                 
 .1852تاي      149-

150- Hubert Hannoun, Anthologie des penseurs de l'education, P.U.F., Paris, 1995, pp 
228-231. 
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. يصف فروبل هذا البؤس الذي نكب به قائال: " لقد (151)حتى بلغ العاشرة من عمره املنوال

تركت حتت رعاية اخلدم، ولكن هؤالء انتهزوا فرصة انهماك أبي يف عمله فأهملوا أمري 

وتركوني، حلسن حظي حتت رعاية أخوتي، أما أبي فهو أب باالسم فقط وأعرتف بأنين 

 . (152)نت يف الواقع يتيم ال أم لي وال أب"حييت بعيدا عنه وهو غريب عين فك

وكان خالل هذه املرحلة قد وجد يف الطبيعة مالذا آمنا له حيث توّجد بها بكل ما تنطوي 

عليه من هدوء ومجال. وكانت الغابة اجملاورة هي اململكة اليت يرتعرع فيها على حب الطبيعة 

 الطبيعة وأسرار احلياة فيها. وعشق مجاهلا حيث كان يقتضي معظم وقته متأمال يف سحر 

ومن مآسي فروبل أن والده مل يرسله إىل املدرسة حتى بلغ العاشرة من العمر، ألن والده كان 

على خالف مع ناظر املدرسة يف املدينة، ومن أجل جتاوز هذه العقبة أرسله إىل مدرسة البنات 

النصوص اإلجنيلية عن ظهر اليت نال فيها قسطا من املعرفة وحفظ بعض الرتاتيل الدينية و

 قلب. 

 Hoffmanومل يكن بعد قد جتاوز العاشرة من عمره، حينما حظي برعاية خاله هوفمان 

وعطفه، وألن خاله كان قد فقد زوجته وابنته، جاء يف طلب فروبل ليغين وحدته به ويغدق 

لطفل املنكوب إىل اورمحة من اهلل عليه من فيض عطفه وحنانه. وكان هذا األمر مبثابة هدية 

بالوحدة واإلهمال. وعندما انتقل فروبل إىل دار خاله وجد نفسه وكأنه يف جنة اخللد، لقد 

أحاطه خاله هوفمان بالرعاية واحلنان وأغدق عليه كل احلب، ثم أودعه يف مدرسة الكنيسة 

همال ليحظى بقسط وافر من التعليم. ومل يفلح يف مدرسته هذه ألن وضعية العزلة السابقة واإل

الشديد الذي مين به وعدم التحاقه باملدرسة إال متأخرا يف العاشرة من العمر كل هذا منع فروبل 

الصغري من أن حيقق جناحا يف حتصيله املدرسي. وكانت بذور رفض التعليم السائد بأساليبه 

لببغاء كا كنا نردد ما تعلمناهومناهجه وطرائقه تنمو يف أعماق فروبل حيث كتب الحقا يقول " 

                                                 
 .226ل ص 1994 و    ا:ف اي  صسل تؤع ل ايرلل نظؤايت    ا ل اا  امل ؤ ل اا ا  لل ا : ول  لل  -151

 .202 كا ؤ حن  كاجيل تؤع ل ايرلل  دل املل : لل ايلا  اي ؤع ل يخو ؤ  ايتاز    خ يل غ تل ص أمحل  : ل اؤ:س 152-
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الذي يتكلم كثريا ويعرف قليال، ومل يكن لتعليم اجلغرافيا أي معنى بالنسبة لنا ومل جند 

 . (153)"أي صلة بني اجلغرافيا اليت تعلمناها والبالد اليت كنا نسكنها

بقي فروبل يف نعيمه هذا مع خاله هوفمان مدة مخس سنوات تقريبا، وكانت هذه السنوات 

حياته إذ فيها وحدها وجد الرعاية واحلنان واحلب،  ظم سننياخلمس من أروع وأمجل وأع

 وقد أثرت هذه السنوات اخلمس أبلغ تأثري يف حياته املهنية والعلمية. 

ترك فروبل خاله وعاد إىل أبيه وهو يف اخلامسة عشرة من عمره. ومل يكن أباه قادرا على 

ن هذا احلق وقبل أن يبحث عن حتمل نفقات تعليمه يف اجلامعة كأخوته، وقد تنازل فروبل ع

، 1797عمل وأن يبدأ به. حيث عني مساعدا متخصصا يف الغابات يف ثورجنيا يف عام 

وعرف بقدرته اهلائلة على مسح األراضي وتقييم مثن األشياء وبقي فروبل ميارس هذه املهنة 

مباشرة، فقد  ملدة عامني من الزمن. وقد أتاح له عمله هذا فرصة نبيلة ملعرفة ألشياء بصورة

ها. كما أنه قد استغل بم مسحت له هذه الفرتة أن يعيش يف رحاب الطبيعة اليت أحبها وتتّي

هذه الفرتة لدراسة بعض العلوم اليت أحبها والسيما الرياضيات واللغات وقراءة علم النبات وكان 

 دراسة علم يستعري هذه الكتب من أحد اجلريان الذي ميلك مكتبة كبرية. وقد انغمس أيضا يف

 النبات وهو العلم الذي حظي على منزلة كبرية يف نفسه. 

لقد كان للحياة يف الطبيعة أن تنمي لديه احلس األخالقي واملشاعر الدينية اليت تأصلت فيه 

بتأثر الطبيعة، حيث بدأ يدرك طبيعة هذه العالقة الكونية بني اهلل والطبيعة، وألن اهلل قد 

الطبيعة فإن اكتشاف اهلل وتوحيده واإلميان به كان كشفا يف الطبيعة أودع سره يف خلقه ويف 

 وامتالكا ألسرارها اليت تبوح بوحا بعظمة اخلالق ومسوه وقدرته. 

وعاد إىل منزله يف السابعة عشرة من عمره وقد تنامى يف أعماقه عشق كبري للعلم وتأصل يف 

ل يتجدد بقوة يف مازاه القديم الذي داخله تعطش جمنون للمعرفة. وكانت الرياضيات هي عشق

لريوي  Jenaينايڤوجدانه وعقله. وألنه قد ورث بعض املال عن أمه فقد التحق جبامعة 

                                                 
153- J.LEIF et A.Biancheri, Philosophie de l'éducation: les doctrines de la pédagogie Par 
les textes, Delagrave, paris, 1966, pp224-225. 
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ظمأه إىل املعرفة اليت لطاملا حرم منها، فدرس الرياضيات والعلوم الطبيعة والفيزياء وهندسة 

دها إىل دياره من جديد. وعاد الزراعة ومسح األراضي. وبقي يف اجلامعة ملدة سنة ونصف عاد بع

ثم تنقل يف وظائف متعددة  Bambergمن جديد للعمل كاتبا يف إدارة الغابات يف والية بامربج 

 هلا صلة بالغابات. 

 فروبل معلما ومربيا: 
ورث من جديد بعض املال ويقرر الذهاب إىل  1805وعندما تويف خاله هوفمان عام 

وكان ناظرا  Dr.Grunerوهناك تعرف على الدكتور جرونر  فرانكفورت لدراسة هندسة العمارة.

ملدرسة منوذجية ونصحه بالتخلي عن دراسة فن العمارة ألنه ليس مهيأ هلا بطبيعته ثم نصحه 

. ومل (154)بالعمل يف سلك التعليم ومنحه وظيفة مدرس يف املدرسة اليت يشرف على إدارتها

نة التدريس مدرسا للرياضيات والرسم واجلغرافيا يرتدد فروبل يف قبول هذه الوظيفة وممارسة مه

وصفها الطبيعية. ووجد فروبل يف هذه املهنة ضالته املنشودة وحبه الكبري وشعر بسعادة فائقة 

. وبعد فرتة من (155)" بأنها مثل السعادة اليت تشعر بها السمكة يف املاء والطري يف اهلواء

ة وراقت له فاستمتع بها وشعر وكأنه قد خلق العمل يف مهنة التدريس أنس فروبل هذه املهن

ألداء هذا العمل وأن هذه املهنة تتوافق مع نوازعه الداخلية، ويصف إعجابه بهذه املهنة يف 

رسالة كتبها ألخيه كريستوف بعد أيام من بدء عمله اجلديد " إني ألعجب حقا كم تروق لي 

أفعل من قبل شيئا غري هذا، وأني  وجباتي اجلديدة. وقد بدا لي منذ الدرس األول أني مل

خلقت هلذا العمل. وال أستطيع أن أتصور أنين قد فكرت من قبل يف اختيار عمل آخر، ومع 

 .(156)ذلك اعرتف بأن التفكري يف أن أكون معلما مل يراودني قط من قبل "

                                                 
 .230 و    ا:ف اي  صسل تؤع ل ايرلل نظؤايت    ا ل اؤج  : عقل ص  154- 
 .230 و    ا:ف اي  صسل تؤع ل ايرلل نظؤايت    ا ل اؤج  : عقل ص  155-
 . 426ل ص 1984هللا  دل ايلاميل اي ع ل  رب ايت   خل اا  اي خ  يخخ  لل عري تل   دل 156-
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وقد وقع فروبل على كتب بستالوتزي ومؤلفاته فأخذ عنها وتشبع مبحاسنها فأخذته رغبة 

عارمة وتوق ملتهب إىل التعرف على بستالوتزي نفسه، حيث انطلق كالريح يف أول عطلة له إىل 

معهد ايفردن، وقضى أسبوعني من الزمن يف صحبة بستالوتزي، ويف التعرف على معامل الطرق 

املتبعة يف املعهد. وكانت هذه األساليب تعتمد على مبدأ املالحظة والتعلم عرب متوجات التجربة 

حلدس. وكان بستالوتزي ينصح سائليه أن يتعلموا ويتعرفوا على ما حيتاجون إليه من معرفة وا

عرب املشاهدة واملالحظة واملعاينة واالستقراء. وقد تلقف فروبل يف رحلته السريعة هذه كثريا من 

 احلدوس واألفكار اجلديدة، وعندما بدأ بتطبيق حدوسه وأفكاره اجلديدة هذه حصد تفوقا كبريا

على أقرانه من املعلمني يف املدرسة النموذجية حيث حقق تالمذته وطالبه جناحات كبرية 

 فيها.  يعملمبقياس النجاح الذي كان سائدا يف املدرسة النموذجية اليت 

وبعد عامني من العمل يف هذه املدرسة قرر فروبل أن يستقيل ويتفرغ للتحصيل العلمي 

وعطاء مما هو عليه. وقد وافق على أن يتعهد ثالثة أوالد خربة أكثر  والرتبوي ليكون معلما

بالتعليم بناء على طلب ذويهم وإحلاح كبري من السيدة والدة األطفال اليت طلبت منه أن يشرف 

كليا على تعليمهم. وكان هؤالء األوالد يعانون من تقصري كبري يف دراستهم. وبدأ فروبل عمله 

. وقد اعتمد على املنهج الطبيعي يف تربيتهم على 1807ام الرتبوي مع األطفال الثالثة يف ع

غرار التصورات اليت عرفناها يف إميل، وعلى منوال الرتبية اليت لقنها بستالوتزي البنه 

يعقوب، وبدأ يدون كما فعل بستالوتزي مالحظاته حول منو هؤالء األطفال ومدى تقدمهم يف 

ا. ويف بيت ريفي قديم أطلق فروبل األطفال الثالثة الدراسة اليت كانت تنهج نهجا طبيعيا وذاتي

يف احلديقة يزرعون وجيمعون املعلومات عن الطبيعة عن طريق املالحظة والتجربة واحلدس. 

ولكنه وجد أن االنقطاع عن العامل اخلارجي للمجتمع قد يلحق األذى باألطفال، فقرر أن 

أثناء هذه التجربة بدأ يوجه نقده إىل كثري يصطحبهم معه إىل معهد بستالوتزي يف أيفردون. ويف 

من كتابات معلمه بستالوتزي، وكان إلقامته اجلديدة يف املعهد تأثري عظيم يف تفكري فروبل ويف 

عقيدته الرتبوية. لقد شاهد بأم عينه هذا العطاء الرتبوي العظيم الذي كان يتمثل يف مشهد 

ذين كانوا ينطلقون يف أحضان الطبيعة فرحني العالقة بني اإلنسان والطبيعة بني األطفال ال
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منطلقني يعانقون اهلواء ويستقبلون أشعة الشمس. لقد خرب يف رحلته هذه روعة العالقة بني 

اإلنسان والطبيعة، وآمن بأن الطبيعة واالنطالق الذاتي احلر للطفل يشكالن منطلق كل فعل 

عن أعظم املشاعر، وكانت عواطفهم تربوي خالق. كانت حواس األطفال يف انطالقتهم تتفتق 

تسمو بأمسى االنفعاالت. وكان هلذه املالحظات أثر عميق ال يوصف يف التأسيس لعقيدة فروبل 

الرتبوية. وبعد ثالث سنوات من الدراسة واملالحظة والتفاني يف تعلم أساليب بستالوتزي 

. ومن 1810رنكفورت يف عام وطرائقه الطبيعية يف الرتبية عاد فروبل مع طالبه الثالثة إىل ف

 إىل جامعة برلني.  1812ثم التحق جبامعة جوتنجني. ثم انتقل عام 

يف وظائف عديدة هنا وهناك. وكان  1816حتى عام  1810تقلب فروبل ما بني عام 

قد تطوع يف اجليش للدفاع عن الوطن ضد تهديد  1814خالل هذه الفرتة وحتديدا يف عام 

أنه مل يشرتك يف القتال مباشرة إال أنه اكتسب جمموعة كبرية من األصدقاء  نابليون ألملانيا. ومع

 . (157الذي أصبحوا شركاء يف مشاريعه الرتبوية)

 معاهد فروبل ومدارسه: 
وبعد انتهاء خدمته يف اجليش قرر افتتاح مدرسته اخلاصة اليت أطلق عليها املعهد الرتبوي 

، ثم نقل معهده هذا إىل قرية تدعى 1816عام  يف Griesheimالدولي األملاني يف جريشام 

أي بعد عام واحد من تأسيسه. ويف هذه األثناء تعرف فروبل  1817يف عام  Kailhauكيلهو 

على هنريتا هوفمايسرت وكانت امرأة معطاءة مؤمنة بالطبيعة وحتب األطفال فتزوجها وكانت له 

. ويف هذه األثناء نشر كتابه 1826خري زوجة وصديق واستمر يف عمله يف املعهد حتى عام 

. ويف غمرة األحداث السياسية الصعبة اليت كانت Education of Manالشهري تربية اإلنسان 

متر فيها أملانيا وأوربا يف هذه املرحلة حاول فروبل أن يطور عمله وأن يرّوج ملعهده وأن ينشئ 

 معهدا أفضل ولكن حماوالته ذهبت أدراج الرياح. 

                                                 
 .354ل ص 2002 دل هللا ايؤشلايل ات  خ اي ع لل اا   ائل يخو ؤل  خ يل  157-
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 تام يف برجدورف: معهد األي
ومن احملطات األساسية يف حياة فروبل هذه الدعوة اليت تلقاها من احلكومة السويسرية 

اليت عهدت له باإلشراف على معهد األيتام يف برجدورف حيث انتقل مع أسرته لإلقامة هناك 

ت . ويف برجدورف بدأ جتاربه الرتبوية وبدأت عقيدته الرتبوية تأخذ اجتاها1832يف عام 

النضج والنماء. ويف برجدورف تكونت لدى فروبل قناعة راسخة بأن تربية األطفال وتعليمهم ال 

 . بد هلا أن تستند إىل قاعدة سليمة من الرتبية يف مرحلة الطفولة أي قبل الدخول إىل املدرسة

 الوالدة األوىل لروضة األطفال يف تاريخ الرتبية: 
. وافتتح أول 1837نها إىل كيلهو وكان ذلك يف عام عاد فروبل من برجدورف إىل برلني وم

وهي قرية قريبة من كيلهو. وقد وجد  1840روضة لألطفال الصغار يف قرية بالنكربج عام 

إقباال كبريا على املعهد حيث جاءت إحدى األمريات األملانيات لزيارة املعهد ومشاهدة التجربة 

 . د واملدارس اليت قام بافتتاحهافيه. وكان فروبل يبحث عن تسمية الئقة للمعاه

ويف أحد األيام عندما كان يف رحلة مع زميلني له يف رحاب الطبيعة، وأثناء عبورهم ألحد 

األنهار توقف فروبل فجأة وصرخ قائال وجدتها، وعندما سأله زمياله وما الذي وجدته قال: 

بستان األطفال" أو "روضة هو "وجدت االسم الذي سأطلقه على معاهد األطفال وكان هذا االسم 

وقد دونت صرخته هذه الوالدة األوىل لرياض األطفال يف تاريخ الفكر  " Kindergartinاألطفال 

 واملمارسة الرتبوية.

استحق فروبل أن ينال لقب أبو رياض األطفال يف تاريخ اإلنسانية وأن يدون له أنه أول و 

ولكن فروبل مل يستطع على الرغم من اجلهود من افتتح روضة تربوية باملعنى العلمي للكلمة. 

اجلبارة اليت بذهلا يف حتقيق أحالمه الشخصية يف تطوير جتربته ومل يكن له أن يكحل عينيه 

باملشهد الرتبوي الذي أراده حقا وهو إنشاء رياض أطفال منوذجية حتت إشرافه وعنايته. وقد 

عات وعقد الندوات وتأسيس املعاهد قضى معظم حلظات حياته يف إلقاء اخلطابات ومجع الترب

واملؤسسات الرتبوية ورياض األطفال اليت ما أن تفتتح حتى تغلق ألسباب مالية أحيانا 
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وسياسية أحيانا أخرى. وكان تأثريه عرب الكتابة والتأليف بالغ األهمية واألثر، ومع أنه مل 

يقة األمر ثورة تربوية حيقق جناحا باملعنى الشخصي للكلمة فإنه استطاع أن حيدث يف حق

جبارة يف ميدان الرتبية يف رياض األطفال. وأصبحت رياض األطفال بفضل فروبل ظاهرة عاملية 

ثم إنسانية باملعنى الكوني. وما أن تذكر اليوم مفاهيم مثل رياض األطفال أو حدائق األطفال 

إجنازا تربويا رائدا هو حتى تقفز إىل ذهن املرء جهود هذا الرجل العظيم الذي وهب اإلنسانية 

رياض األطفال اليت أصبحت اليوم قدر احلياة الرتبوية يف خمتلف أحناء العامل. وأصبح تقدم 

 هذه الرياض مؤشرا كبريا على تقدم اجملتمعات واحلضارة اإلنسانية يف خمتلف أحناء املعمورة. 

 مؤثرات العقيدة الرتبوية عند فروبل: 

بفصوهلا احملزنة واملشرقة دورا خطريا يف تكوينه اإلنساني  يةلعبت حياة فروبل االستثنائ 

والعقائدي. فوفاة األم وهو صغري يف سن املهد وقسوة األب وحنان زوجة األب ثم نفورها منه 

وهذا احلب الذي أغدقه عليه خاله ملدة مخس سنوات ثم هذا االنقطاع. كان أثره بليغا يف 

معذبة بدأها القدر حبرمانه من حنان األم الغالية، ثم تكوين شخصية فروبل. لقد عاش طفولة 

تضاعف هذا احلرمان بإهمال األب، ليجد نفسه بني أيدي اخلدم وعنايتهم حتى هؤالء رفضوه 

وعذبوه وأهملوه. وكأن هذا احلرمان وهذا اإلهمال قد ولد يف نفسه شعورا دفينا بعطفه على 

يقول جيب أن يكون لألطفال ما ينعمون به  األطفال وحبه هلم بال حدود. وكأن لسان حاله

. لقد كان حاله يف وليس عليهم أن يتجرعوا كأس احلرمان ومرارة التعذيب وقسوة اإلهمال

هذا األمر هو حال جان جاك روسو الذي متّرس بكل فنون احلرمان والشقاء، إذ حرم من والدته 

ل عليه الزمن باملصائب والويالت. يف األسبوع األول، وحرم من عطف أبيه، وهو األب الذي أثق

وألنهما حرما من عطف األبوين وتعرضا للشقاء كان يريدان حيققا السعادة لكل أطفال العامل. 

وعلى هذا األساس رسم كل منهما عقيدة تربوية تريد أن تؤسس لألطفال حياة تربوية مفعمة 

 بالعطاء مسكونة باحلب فياضة باجلمال. 
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، والطبيعة يرمز هلا باألم املعطاء وملا كان قدر املعذبني واملقهورينوكأن الطبيعة هي ملجأ 

فروبل أن حيرم من حنان األم كان قدره يف القطب اآلخر أن ميتح من عطاء األم الكربى وهي 

الطبيعة اليت تغمرنا باحلنان. يف غياب األم جلأ فروبل إىل الطبيعة وبدأ يشعر بدفئها ومجاهلا 

أن يعوض حبنانها حنان األم املفقود. نعم كانت الطبيعة مالذه وسلواه  وعطائها، وكان عليه

حيث وجد يف أحضانها دفء الشمس وزقزقة العصفور وحفيف األشجار وأريج الورد واألزهار، 

وكانت السماء مبا فيها من جنوم وضياء صرخة عميقة يف وجدان فروبل. لقد صقلته الطبيعة 

ت فيه كل املشاعر اإلنسانية النبيلة، واستقام له حب وأغدقت عليها حماسن عطائها فنّم

األطفال والبحث عن العطاء فتفجر فيه هذا العطاء الذي متثل بإبداعاته وعقيدته الرتبوية اليت 

كانت سيال يتدفق ويغين تاريخ الرتبية جبميل العطاء. نعم هذه هي الطبيعة والطبيعة الرحيمة 

 . هذه كانت من أسرار إبداعه وعطائه

، جند ينبوعا آخر من ينابيع عبقرية ويف اتصاله احلّر األصيل مع ثقات الفكر اإلنساني

فروبل. لقد تأثر بأعمال املربني والسيما جان جاك روسو يف كتابه إميل، كان تأثري بستالوتزي 

يف مذهبه الرتبوي عظيم األثر، ويشار بالبنان هنا إىل تواصله املباشر مع أستاذه الكبري 

الوتزي يف أيفردون حيث أتيح له أن يشاهد وجيرب ويالحظ عن كثب خالصة أعظم بست

جتربة تربوية يف تاريخ اإلنسانية. وقد تأثر أيضا بعدد من املفكرين الرواد مثل فرنسيس 

( 1804-1724)( وكانط1704-1632)( وجون لوك1626-1561بيكون)

املدى يف فكر فروبل ويف عقيدته ( ويبدو تأثري هؤالء املفكرين بعيد 1854-1775)وشيلنج

 الرتبوية. 

ولقد أتيحت لفروبل فرصة ذهبية يف متابعة حتصيله اجلامعي يف مرحلة متأخرة من العمر 

وكانت دراسته هذه نابعة من إميانه العميق بأهمية اإلعداد الذاتي والعلمي ملهنة الرتبية. وهذا 

مذهبه الفكري يف اجتاه اإلبداع واالبتكار أيضا منحته فرصة متميزة يف أن يكّون ذاته وينمي 

 والتجديد يف عامل الطفولة. 
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وال نستطيع يف نهاية األمر أن نتنكر للجوانب الفردية يف شخصية فروبل الذي عرف بولعه 

الكبري للمعرفة وعشقه العظيم للعلوم وهوسه الكبري يف املطالعة وصدقه النادر يف التحصيل العلمي 

الرياضيات واهلندسة والزراعة. وكان يف سبيل هذا الطموح وهذا التعطش يف جمال الطبيعة و

الكبري يبذل الغالي ويضحي بأنفس ما لديه من أجل أن يروي ظمأه الكبري إىل املعرفة. كم مرة 

أنفق كل ما ميلك من أجل أن يليب احلاجة املعرفية لديه يف اجلامعات. يف كل ما سبق تكمن 

داع الفكري الذي حققه فروبل يف جمال تربية األطفال ويف جمال اخللفيات األساسية لإلب

 بيداغوجيا الطفولة. 

 العمق الفلسفي املثايل لنظرية فروبل: 

 وحدة الوجود:  -
لقد تشكلت العقيدة الرتبوية عند فروبل مبعايري فلسفية تتبدى يف خمتلف أبعاد نظريته 

ة يف نظريته واضحة الظالل عميقة األبعاد. وقد الرتبوية ويف خمتلف جتلياتها. فاألنساق الفلسفي

كان هلذه األسس الفلسفية دورا كبريا يف متكني فروبل من صوغ تفكريه الرتبوي بدرجة عالية 

من التنظيم والتماسك وذلك على خالف ما وجدناه عند بستالوتزي الذي ارتهن إبداعه الفكري 

ة والرتبوية عند فروبل تظهر هذه النزعة املثالية بالتجربة الرتبوية املنظمة. يف املنظومة الفكري

 Goetheوجوته  Schellingوأعمال شيلنج  Schillerللفلسفة األملانية ممثلة بأعمال شيللر 

وغريهم من الفالسفة املثاليني الذين أكسبوا نظرية فروبل درجة عالية من اإلتقان  Kantوكانط 

الي يف فكر فروبل نزعته الدينية واإلميانية وتأثره والعمق واألصالة. وقد عزز هذا الطابع املث

الكبري بوالده الذي كان كبري القساوسة والكهنة يف األبرشية، وال ميكن لنا أن ننسى تأثره 

 بالطبيعة الذي فرض على تكوينه النفسي طابعا تأمليا إميانيا مميزا. 

حيث الصانع ومن حيث ينطلق فروبل يف فلسفته من مبدأ وحدة الوجود فالكون واحد من 

التجانس يف طبيعة خلقه. ومن يتأمل يف طبيعة هذا الكون تأمال طبيعيا وعقليا عليه أن يكتشف 

عظمة اهلل وعظمة خلقه. فالطبيعة حمك يصقل النفوس ويزيل عنها غبار الزمن ويضعها يف 
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لية، روح مطلق يدرك حمك اإلميان باهلل ووحدة الوجود. فاهلل كما يراه فروبل متأثرا بنزعته املثا

ذاته بذاته ويشتمل يف ذاته على غايات الوجود واخللق والتكوين وبالتالي فإن الطبيعة واإلنسان 

هي منبع مجيع مظاهر يف نظره يندجمان يف وجدود الروح املطلق. وهذه احلقيقة الروحانية 

(158)احلياة والوجود
على إدراك هذا وهدف الرتبية كما يراه فروبل يتمثل يف قدرة الفرد  .

الوجود الروحي املطلق واندماجه فيه على حنو كامل. وبالتالي فإن هذا االرتباط بالعنصر 

الروحي ميكن اإلنسان من معرفة مشولية جبميع مظاهر الوجود احلقيقي وذلك هو هدف الرتبية 

 ها العامة. األمسى. وهنا تأخذ الرتبية يف فكر فروبل طابعا إميانيا مثاليا بأهدافها واجتاهات

فالشعور الديين يسجل حضوره يف كتابات فروبل كلها وهذا الشعور الديين ليس شيئًا 

عارضًا بل هو جوهر نظامه الرتبوي، فكل خملوق وكل شيء يف الطبيعة يؤكد على وجود اهلل 

 وعلى عظمته. وغاية الرتبية هي إدراك هذا الَقَدر وتوحيد هذا اجلوهر مع املطلق. 

دل الطفل على وجود اهلل وحضوره يف خمتلف جتلياتها، فاألشياء مجيعها فالطبيعة ت

صدرت عن الوحدة املقدسة عن اهلل جّل جالله، واهلل هو املصدر الوحيد جلميع األشياء اليت 

تنتظم يف وحدة الوجود، ومن هنا كان تشديده على ضرورة دراسة الطبيعة والتأمل فيها منهجا 

وعلى هذا األساس يستند يف تأكيده على أهمية دراسة الطفل للطبيعة  تربويا أصيال يف نظريته.

والنباتات واحليوانات. وقد اعتقد بأن الوحدة ذاتها موجودة يف العامل غري العضوي الذي يصبح 

رمزًا عند الطفل لكل الوحدة العليا، وحدة الفكر واحلياة. وقد قال بوجود وحدة عليا بني الفرد 

كونان يف الواقع حياة عضوية واحدة كربى من واجب املدرسة متثيلها، واجملتمع اللذين ي

وهكذا تصبح املدرسة بالنسبة للطفل جمتمعًا يكتشف فيه كل العالقات االجتماعية بشكل رمزي 

 بسيط. 

فالرتبية هي منطلق التقدم االجتماعي واإلنساني وهي أيضا أداة لنمو الفرد. ويف حياة الفرد 

لوحدة الفلسفية بني مراحل الطفولة والشباب والرجولة. وألن املدارس يف عينها توجد هذه ا
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عصره قد أخفقت يف إدراك طبيعة هذه الوحدة وأهميتها فإن عملها أخذ طابعا شكليا مفرغا من 

أي حمتوى أو مضمون. ومن صلب هذا التصور للوحدة القائمة يف مظاهر الكون واإلنسان استطاع 

عن النمو العقلي والسيكولوجي للطفل وانطلق إىل تأكيد أهمية وحدة فروبل أن يصقل مفهومه 

املعرفة والعاطفة واإلرادة واإلنسان. ومن هنا فإن الرتبية واستنادا إىل قانون الوحدة واالستمرارية 

تصبح تكييفًا مستمرًا متقدمًا للفرد مع احلياة اليت يسّطرها يف الوجود. فالرتبية تسعى للكشف 

جلي املقدس للوجود الروحي يف طبيعة األشياء ويف مكونات الوجود مبختلف مظاهره عن هذا الت

الروحية واملادية. ألن الطبيعة والكائنات ال تعدو أن تكون مظهرا من مظاهر وجود اهلل سبحانه 

وتعاىل وبالتالي فإن الكشف عنها هو كشف عن اهلل وتوحيد له وإقرار بكليته وعظمته 

 عة تكشف للطفل حقيقة اهلل وتنبئ عن وجوده. ووحدانيته. فالطبي

إن مصري مجيع األشياء يقول فروبل يف تفسري هذا الوحدة املقدسة ويف غاية وجود األشياء " 

وأعماهلا يف حياتها تهدف إىل أن تكشف عن جوهرها، وهي بذلك تكشف عن وجودها 

ميق الذي يتخلل مجع . من هذا املنطلق ميكن تفسري ذلك الشعور الديين الع(159")املقدس

يرى اهلل يف كل شيء أعمال فروبل وميكن أيضا أن ندرك هذه النزعة الصوفية اليت تدعوه إىل أن 

 . ويرى كل شيء يف اهلل

ويستخلص بول منرو جمموعة من العناصر الرتبوية اليت تستند إىل مبدأ قانون الوحدة 

 : (160)ووحدة الوجود عند فروبل وهي

 دأ ميكننا أن نفهم الرتبية فهما تاما. عن طريق هذا املب -1

 عن طريقه ميكننا أن نعترب الطفل النقطة املركزية جلميع العالقات احليوية  -2

عن طريقه ميكننا أن حندد هدفا واضحا للرتبية كما ميكننا أن حندد الوسائل والوسائط  -3

 اليت ميكن اعتمادها يف حتقيق هذا اهلدف.
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د إىل هذا القانون هي تربية عملية ما دامت تتطلب عمال وتطبيقا إن الرتبية اليت تستن -4

 مباشرا.

مثل هذه الرتبية اليت تستند إىل هذا القانون الكلي لوحدة الوجود ميكنها أن تتالءم مع  -5

 كل مراحل تكور احلياة عند الطفل يف خمتلف العصور. 

ة واألخالقية واضحة وحقيقية مثل هذه الرتبية ميكنها أن جتعل أمسى األفكار الفلسفي -6

 يف معرتك احلياة. 

إن مثل هذه الرتبية حتد من نشاط حركة العمال النامية ومن آثار عصر الصناعة الفتاكة  -7

 . (161واآللية ألنها تقوي عقل الطفل وجسده وهذا ميكنه من محاية نفسه)

  النمو عمل الرتبية

خلارجية وطبيعة اإلنسان. ومن هذا املبدأ يؤكد فروبل مبدأ االتساق الكامل بني الطبيعة ا

الذي شغف به ينطلق حنو مفهوم التطور واستمرار التغري يف طبيعة األشياء، فالوحدة ال تكتمل 

إال مبطالب النمو والتطور. فالكون واحد ولكنه يتطور وينمو إىل غاياته الكربى. وهذا التطور 

ن. فكل شيء يف هذا العامل جيري إىل غاية والنمو جنده يف طبيعة العامل ويف طبيعة اإلنسا

الكمال. يقول فروبل يف هذا الصدد " إن ما يكمن يف الكل يكمن يف أصغر أجزائه، وما يكمن يف 

 . (162)اإلنسانية ككل يكمن يف أصغر األطفال وأقلهم "

آمن فروبل بنظرية التطور الطبيعي والعضوي اليت جندها عند دارون وغريه من أصحاب  

ة التطورية، ومل يقف عند حدود اإلميان بها بل حاول أن يطبقها يف ميدان الرتبية. وتلك النزع

هي الفكرة اليت انطلق منها يف فهمه لطبيعة الطفل واجتاهات التطور يف هذه الطبيعة من دورة 

لنظرية التطور هذه أن كل نشاٍط تاٍل حيتوي على الطفولة إىل دورة الشباب. واملبدأ األساسي 

وعلى هذا فالرتبية ليست إال مظهرًا لعملية التطور العامة، والتطور هنا حالة نشاط سبقه.  كل

                                                 
 242عاا اوؤ ل املؤج  ي ات  خ اي ع لل ااة  ايث ينل اؤج  : عقل ص  -161

 .346يث ينل اؤج  : عقل ص عاا اوؤ ل املؤج  ي ات  خ اي ع لل ااة  ا 162-



 

-223- 

من النماء اليت متكن الفرد يف نهاية األمر من إدراك وحدة الوجود بوصفه منتميا إىل هذه 

الوحدة. إنه النمو الذي يسمح للفرد أن يدرك العامل وأن ميتلك وعيا بتجليات الوحدة اإلهلية 

 الوجود. فعملية النمو هذه جتعل الفرد قادرا على اكتشاف عناصر الوحدة بني وجوده ووجود يف

 الطبيعة مندجمان يف وجود واحد الوجود الذي هو اهلل سبحانه وتعاىل. 

وقد ال جنانب الصواب إذا قلنا بأن جوهر نظريته الرتبوية اليت تتبدى يف كتابه الرئيس 

اهلل ينمي أبسط رية الوحدة والتطور وهو يف ذلك الكتاب يقول: " تربية اإلنسان يعتمد على نظ

األشياء وأقلها كمااًل، وينظمها يف جمموعات صاعدة وفقًا لقوانني خالدة ذاتية األساس 

وما الرتبية إال حتقيق العملية التطورية يف مرحلتها العليا وكما تتجلى يف الفرد ". والنمو

منو يتمكن فيها اإلنسان من حتقيق معنى احلياة وغايتها.  فالرتبية هي عملية .(163)البشري"

فالرتبية عملية حياة تدفع حياة الكائن حنو النمو واالتساع حتى يستطيع أن يرتبط بالطبيعة 

  واجملتمع.

ومن أجل مزيد من التبسيط نقول بأن الرتبية عند فروبل هي سعي إليصال الطفل إىل 

طيع فيها أن يتأمل األشياء ويدرك طبيعة اخللق ووحدة مستوى كماله وهي احلالة اليت يست

الوجود وأنه ال يعدو أن يكون جزءا من هذا العامل الواحد، وأن اهلل تعاىل هو مصدر الوجود 

ومصدر الوحدة، حيث يتجلى يف طبيعة األشياء كما أن مكونات الوجود تدل على عظمته 

 ووحدته. 

 : النشاط الذاتي منطلق العملية الرتبوية
ينطلق فروبل يف فهمه للرتبية على أنها عملية انبثاق داخلي لنسق من القوى النفسية 

الكامنة يف األعماق الداخلية للطفل. فالرتبية عملية دينامية تنطلق وفقا لديناميات حركة منائية 

داخلية يف الطفل. وهذا يعين أن القوى اليت حترك الفعل الرتبوي يف الطفل هي قوة داخلية 
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ليست خارجية. وهو يف هذا اخلصوص مياثل بني منو الطفل ومنو النبات الذي حتركه عوامل و

يف كيان الطفل. والنشاط اهلل . فالنشاط الذاتي هو جوهر احلياة وهو طاقة غرسها (164)داخلية

الذاتي هو العملية اليت تتيح للفرد أن حيقق طبيعته اخلاصة. وملا كان الفرد ال يستجيب إال 

القوى اليت يشعر بأنها تنبع من أعماقه، وال يليب نداء القوى املفروضة عليه من اخلارج، لنداء 

فإن هذا النشاط يكون حرا طليقا، وميكن أن نطلق عليه النشاط الذاتي، وملا كان هذا النشاط 

القوانني  هحرا جيري وفقا لقوانني طبيعية معينة، فإنه ملن املمكن قبول هذا املبدأ وصياغة هذ

. ومن (165)اليت يتحرك النشاط الذاتي مبوجبها، وقبوهلا هاديا لنا يف مجيع أعمالنا الرتبوية"

أعماله ويف خمتلف جماالت التعبري عن نظريته على أهمية مبدأ أكثر  هذا املنطلق يؤكد فروبل يف

 النشاط الذاتي للنمو والرتبية عند الطفل. 

بل الرتبوية يتمثل يف قوله بالفاعلية الذاتية أهمية يف نظرية فروأكثر  فاملبدأ األول وال

النفس اإلنسانية ليست صندوقًا تتكدس فيه املعارف واملعلومات الكربى للنفس اإلنسانية، و

. فالرتبية وعلى خالف ذلك منظومة من كما هو شائع يف التعليم الذي كان سائدا يف عصره

س اإلنسانية. والتعليم هو حركة تطورية يتم األفاعيل الداخلية اهلادئة واملتدرجة يف أعماق النف

عربها االنتقال من البسيط إىل املركب ومن احملسوس إىل اجملرد بشكل يتفق مع طبيعة الطفل 

 وحاجاته. 

فالنشاط الذاتي للطفل هو العملية اليت حتقق له جوهر طبيعته اخلاصة وهي اليت تساعده 

 اخلارجي. فالرتبية عملية مستمرة هادفة تسعى إىل يف بناء عامله اخلاص وتصوره املتكامل للعامل

متكني الطفل من إدراك الطبيعة أو العامل احلسي ثم حتدو به إىل التعرف على طبيعته 

اخلاصة، وعرب هذه العملية يصبح جزءًا من حياة الطبيعة اإلنسانية كلها. ويريد فروبل يف هذا 

ن إذا كان الفرد ينطلق عرب فعالياته اخلاصة السياق أن يدلل على أن حتقيق هذه الغايات ممك
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ومن منطلق حريته الداخلية، وعلى خالف ذلك إذا كان حمرك الطفل وبواعث نشاطه نامجة 

عن قوى خارجية فإنه لن يبلغ غايته ولن حيقق تواصله مع الطبيعة ولن يكتشف الناموس 

 الكوني الساكن يف أعماق اإلنسان. 

عرب منظومة من الدوافع الذاتية، وتطور الطفل مرهون بتطور  يتحدد النشاط الذاتي للطفل

قواه الذاتية، ويف هذا يتحقق هدف الرتبية وتسمو غايتها. ويأخذ هذا النشاط طابعا ضروريا 

يفرض نفسه ألنه نابع من طبيعة األشياء ومن قانونية الوجود. ألن الطبيعة الذاتية للفرد تفرضه 

الطبيعة يف هذا النشاط فهو نشاط حّر ألنه يستجيب لقوة داخلية وتقتضيه، ومع أهمية الضرورة 

تفرض وجودها يف طبيعة الطفل الداخلية. وهلذا مسي هذا النشاط بالنشاط الذاتي. وهذا النشاط 

يف احملصلة حّر وحتمي بقدر ما يصدر عن داخل الفرد ومبقتضى حاجاته وحتمي مبقدار ما 

 نسان نفسه. تفرضه القوانني اخلاصة بطبيعة اإل

فالقانونية الداخلية الذاتية اليت حتكم سلوك الفرد ودورة منائه تشكل قانونا كليا للرتبية  

والفعل الرتبوي وهي اليت جيب أن يهتدي بها يف كل نشاط تربوي ممكن وحمتمل. وهذا يعين 

اخل الطفل يف احملصلة أنه جيب على التعليم أن يصدر عن منابع الطاقة الذاتية املتفجرة يف د

وأن تكون الرتبية تتابعا يف أنساق أفعال ذاتية تعرب عن حرية الطفل وغاية منائه احلر حنو 

 الطبيعة وحتقيق جوهره اإلنساني. اهلل واالحتاد مع 

وينبثق عن فكرة اجلهد الذاتي يف التعلم أن الرتبية عملية حياة مستمرة منائية تأخذ جمراها 

فقا هلذا املنظور ليست إعدادا للمستقبل بل هي احلياة عينها يف يف طبيعة الطفل. فالرتبية و

دوراتها املستمرة املتنامية. فالرتبية عملية منو ومناء وتطور تهدف إىل حتقيق االحتاد بني الطفل 

 والعامل ويف حتقيق هذا االحتاد تتكشف جوهر الطفل وتتحقق غايته من الوجود. 

الذاتي يف املستوى الرتبوي واملدرسي " إن النتائج  يقول فروبل متحدثا عن مبدأ النشاط

الطيبة للرتبية احلقيقية تتوقف على مدى إميانك بأن شعور الطفل كلُّ قائم بذاته، كما تتوقف 

على تعهد هذا الشعور وتنميته وتقويته وتعزيزه، مع جتنب االعتداء عليه أو تعكري صفوه بأي 

ر املدرسة معناه رغبة الطفل يف أن يندمج يف حياة غريه، صورة من الصور. فالنشاط الذاتي يف نظ
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ويف احلياة احمليطة به، ورغبته يف املساعدة يف مظاهر النشاط العامة، ويف الكشف عنها 

واملساهمة فيها، ويف خلق الروابط بني مظاهر نشاطه ومظاهر نشاط الغري وأساليبه يف العمل. 

وكل هذا يشمل ألوانا من النشاط الذاتي الذي جيدر  وذلك هو الكشف الذي تتكون منه املعرفة.

 . (166)باملعلم أن يغتنمها ويتخذ منها دوافع لتلك العمليات املدرسية اليت يرغب فيها"

 يف تربية اإلنسان: 
يف خمتلف أعمال فروبل يتجلى حبه العميق والشامل للطفولة واألطفال شأنه يف ذلك شأن 

ه الكونية يف وحدة الوجود وتناسق الكون يف تدفق كوني روسو وبستالوتزي كما تتجلى رؤيت

صادر عن اهلل بوصفه أصل الوجود وباعث اخللق. ومن بني مؤلفاته الكثرية تربز أهمية كتابه 

عام  Kailhauوهو الكتاب الذي نشره يف كيلخو  Education of manتربية اإلنسان 

مبادئه الرتبوية أهمية أكثر  فية و؛ يضمن فروبل هذا الكتاب منظومة تصوراته الفلس1826

، ويتعرض فيه أيضا إىل مرحلة الطفولة وأهميتها، ويصف اهلدايا اليت يقدمها ةوخصوصي

لألطفال وإىل دور هذه اهلدايا يف بناء الطفل ويف تشكيله ذهنيا وعقليا. ويتضمن الكتاب تصورات 

تها وطرائقها. ويتضمن املؤلف ستة ومقوالت فروبل الرتبوية حول مفهوم الرتبية وغاياتها وعمليا

فصول مركزية تدور حول مذهبه الرتبوي والسيما فكرة وحدة الوجود، ومرحلة الطفولة املبكرة، 

واملراهقة عند اإلنسان، واإلنسان بوصفه عاملا ومتعلما، وعلوم الرتبية، والصلة بني املدرسة 

 واألسرة. 

انون الكلي الذي حيكم وجود الكون واألشياء يبدأ فروبل كتابه يف االستدالل على وجود الق

هناك قانون كلي أبدي يكمن وهو قانون الوحدة الكوني أو وحدة الوجود ويقول يف هذا " 

ويسيطر على مجيع األشياء، وأن كل إنسان ذي عقل مفكر ال بدله أن يكون مسكونا بهذه 

فروبل بهذا القانون . ويعين (167)" الفكرة ومتشبعا بها وقانعا بأنه ليس هناك سواها

                                                 
 .328ل ص 1980ل املؤج  اين عقحمخاا  دل ايؤزاق شل قل اوصاا ايلخنل ل يخ ع لل  166-
 . 242ل ص 1994 و    ا:ف اي  صسل تؤع ل ايرلل نظؤايت    ا ل اا  امل ؤ ل اا ا  لل ا : ول  لل  167-
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الوحدة اإلهلية اليت تتخلل األشياء وهي وحدة يشعر بها اإلنسان عن طريق التفكري واإلميان وال 

 ختفى عليه أبدا. 

ويف هذا الكتاب يؤكد فروبل على أهمية الطابع الرمزي للرتبية ألن األشياء تأخذ طابعا 

ت رمزية تربوية حمددة. فالكرة على رمزيا فإنه ميكن إدراك اهلل ووحدة الوجود عرب فعاليا

سبيل املثال ترمز إىل الوحدة والكمال والقوة يف خمتلف األشياء وهو يقول يف هذا اخلصوص " 

مبا أن القوة تولد نفسها وتتحرك على حنو واحد حبرية وبالتساوي يف مجيع االجتاهات فإن 

  .(168)ظاهرها املرئي ونتيجتها املادية هي الكرة "

ل يف كتابه هذا أن النمو من زاوية تربوية ال يعين زيادة يف الكم بل زيادة يف تعقيد يبني فروب

البناء كما يعين زيادة يف القوة ومهارة األداء، فالعقل يكتمل يف منائه عندما تكتمل قوته ومهارته 

 روبلفيف متثل املعرفة واستخدامها. وفيما يتعلق بالكيفية اليت تتم مبوجبها عملية النمو فإن 

يرجعها إىل مقولة النماء الوظيفي متأثرا باملدرسة البنيوية الوظيفية وهو يف هذا السياق يرى 

إهمال أي عضو من أعضاء اجلسم يؤدي إىل اضمحالله وأحيانا إىل اختفائه، وبالنتيجة فإن 

من نسل اختفاء هذا العضو ال يبقى ظاهرة يف حدود الفرد بل تتوارثه األجيال املتعاقبة الصادرة 

الفرد املعين وهذه الظاهرة تسمى وراثة الصفات املكتسبة اليت جندها واضحة عند المارك يف 

. ومن هذا املنطلق يدعو (169)ن يف كتابه أصل األنواعيكتابه وراثة الصفات املكتسبة وعند ودارو

التدريب فروبل املعلمني واملربني إىل تنمية أحاسيس الطفل ومشاعره الداخلية عرب املالحظة و

 واملمارسة. 

ويف دائرة هذا الكتاب يعلن فروبل هدف الرتبية وغايتها وحيددها على حنو أخالقي 

وطبيعي. فالرتبية يف عرفه هي الوصول إىل احلكمة واحلكمة هي أرقى هدف عند اإلنسان 

                                                 
168- Friedrich Froebel, The Education og man, Trans By W.N.Hailmann, Appleton 
Comp, New Yourk, 1896, P168. 

 . 1952 ؤ عل اي:ا  ايض اوطل ا   خنلتا ي اي ع لل اا  ايل ؤ اي ؤ ل اي   ؤ ل أمحلا  انظؤا : ل اؤ:س 169-
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مع  ويتمثل هذا يف توجيه اإلنسان إىل االحتاد مع القانون الكلي مع الذات اإلهلية عرب توحده

 الطبيعة. 

وجند فروبل يف هذا الكتاب يؤكد دون انقطاع وبإحلاح شديد ال يتوقف على أهمية تطوير 

حواس الطفل وتنمية طاقاته احلسية وفقا لقوانني النمو الطبيعي. وهو يف ذلك يركز على قانون 

ئم بني التناقض يف تطوير حواس الطفل وقواه الداخلية. ويتمثل هذا القانون يف التضاد القا

األشياء كما هو احلال بني اللون األبيض واألسود وبني احلار والبارد وبني الكبري والصغري 

والشرق بالغرب. ويرى أن استخدام هذا القانون ميكن املربي من تنمية اإلمكانيات احلسية 

وضوحا عندما تقارن أكثر  للطفل بصور طبيعة مؤكدة ألن األشياء كما يراها فروبل تكون

دادها. فعندما جنري املقارنة بني األسود واألبيض يسهل على الطفل فهم اللونني معا ألن بأض

 وضوحا وبساطة. أكثر  االرتباط القائم يف معرتك التضاد جيعل املعرفة

وفيما يتعلق باحلواس يبني فروبل أهمية حاسة السمع من حيث االبتداء فهي احلاسة األوىل 

حاسة البصر اليت تتكامل مع حاسة السمع وبالتالي فإن منو هاتني اليت تنمو عند الطفل وتليها 

احلاستني يساعد املربني يف تنمية روح الطفل وعقله ومهاراته أيضا. وتتنامى خمتلف احلواس 

واألطراف يف تناغم مكثف ميكنان الطفل يف النهاية من السيطرة على ذاته وفهم األشياء 

لطفل على الوقوف الذي يستخدم فيه خمتلف حواسه وطاقاته وإدراكها ويتوج هذا النمو بقدرة ا

 احلسية لتحقيق التوازن املنشود. 

ويعد اللعب أهم وسيلة وأداة يف تطوير شخصية الطفل. واللعب هو صيغة متقدمة وعفوية من 

النشاط الذاتي يف حياة الطفل. وعن طريق اللعب يستطيع الطفل أن حيقق أقصى درجات منوه 

يته. ويضفي فروبل على اللعب مظهرا روحانيا ألنه مينح الطفل السعادة واحلرية وتكامل شخص

والرضا والتوازن الداخلي. واللعب نشاط مكثف يؤدي يف النهاية إىل تأهيل الطفل اجتماعيا 

وروحيا وميكنه من االخنراط يف املستقبل يف حياة اجلماعة ونشاطاتها، وهذا يعين أن اللعب هو 

ة املستقبلية. وهو يؤكد بال تردد بأن شخصية الراشد هي تكثيف ملرحلة الطفولة استعداد للحيا

املبكرة وأن الراشد ال يعدو أن يكون يف شخصيته األساسية سوى خالصات رمزية ملرحلة 
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الطفولة " ومهما تكن شخصية الراشد ومهما تكن الصيغة اليت تتجلى فيها فإن مسات هذه 

وباختصار يعد اللعب من أهم . (170)فولة وتكثيفاتها الرمزية"الشخصية تعود إىل خربات الط

مظاهر النشاط العفوي عند الطفل، وهو أساس العملية الرتبوية يف السنني األوىل من حياة 

الطفل، والطفل يتمثل العامل عن طريق اللعب، ومن خالل اللعب يستطيع املعلم إعطاء الطفل 

املختلفة ويستطيع منحه اإلحساس باالستقالل والتعاون تفسريا ألغلب أوجه احلياة وفعالياتها 

 املتبادل، وتزويده بروح املبادرة والتشويق 

 أغاني األمهات: 
 Songe for motherترك لنا فروبل كتابه العبقري املوسوم ب " أغاني لألمهات وللحضانة 

and for Nursery ت ملدة ثالث " ويأتي هذا الكتاب حصادا لتجربته الرتبوية اليت استمر

وردلشتات  Blankenbergسنوات من التعليم يف رياض األطفال اليت أنشأها يف بالنكربج 

Rudolstadt  وجريGera  وجند فيه أيضا بلورة حقيقية لتجاربه السابقة يف ميدان الرتبية

والتعليم. وخالل هذه التجربة مجع فروبل منظومة كبرية من أغاني الطفولة وضمنها كتابه هذا 

مع عدد كبري من الصور والرسوم وغريها ثم قام بتنظيمها وإعدادها بطريقة تربوية ال ختلو من 

ذكاء وعبقرية ووظفها يف خدمة تربية األطفال الصغار يف الروضة أو يف أحضان األسرة عند 

حيدد  1841األمهات. ويف إحدى الرسائل اليت بعث بها فروبل إىل أحد أصدقائه يف عام 

اية من هذه األغاني ومن توظيفاتها الرتبوية. لقد أراد فروبل عرب هذه األغاني وهذه الغرض والغ

الرسوم والصور أن يساعد األمهات يف تنمية حواس الطفل وأعضاءه ومشاعره الداخلية، وأراد 

 هلا أيضا أن تساعد األمهات واملعلمات يف أداء دورهن الرتبوي على أكمل وجه. 

من األلعاب مت شرحها بشكل جيد يرتتب فيها على املعلمة أو ويتضمن الكتاب جمموعة 

وينطلق يف دائرة املشاركة مع اآلخرين.  هاألم أن جتعل الطفل يغين وهو يلعب وحيرك جسد

                                                 
170 - Hubert Hannoun, Anthologie des penseurs de l'education, P.U.F., Paris, 1995, pp 

228-231.  
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وهو يف كثري من األحيان يصف مراحل اللعبة وطريقة الغناء والفائدة املرجوة من ذلك كله 

يت جيب على األم أن تتخذها يف تربية األطفال وحيدد بصورة ذكية منظومة من الكيفيات ال

والعناية بهم. وال خيفي فروبل أن هذا املؤلف كان موجها إىل األمهات ولكنه وجده مشروعا من 

أجل الروضة حيث ميكن ملعلمة الروضة أن تعتمده كليا يف ممارستها الرتبوية وهو مؤهل ليقدم 

ني اليت يتضمنها الكتاب تعرب عن خمتلف وجوه هلا عظيم املساعدة يف فعلها الرتبوي. فاألغا

احلياة اليومية لألسرة والطفل فهناك أغاني ختص النجار واحلشاش وبائع اجلرائد وبائع 

احلليب والبقال والقطة والكلب والرحلة والكاهن واهلل والكنيسة وخمتلف نشاطات احلياة 

املنشودة أن يفهم احمليط والوسط وما اليومية. وهنا يستطيع الطفل عرب هذه األغاني واحلكايات 

 يدور فيه وأن ميتلك هذا احمليط بوعي عفوي انسيابي يتهادى على أنغام األغنيات اجلميلة. 

وقد ترك فروبل جمموعة كبرية من املقاالت والرسائل الرتبوية اليت مجعت ونشرت على 

عظم أفكاره وأهمها يف كتابيه اختالف أهميتها ومستواها يف نسق عقيدته الرتبوية. ولكنه أودع م

 تربية اإلنسان وأغاني األمهات. 

 يف رياض األطفال:
تهدف رياض األطفال، كما يعلن مؤسسها، إىل احاطة الطفل ببيئة مثالية لتحقيق منوه 

 وازدهاره وهذا يعين توفري خمتلف عناصر النمو واالزدهار عند الطفل. ونقطة البداية كما بّينا يف

تنطلق من ميول الطفل الطبيعية ونزعاته الوجودية، ومنهج االنطالق ينبثق من  من موضعأكثر 

أهمية النشاط الذاتي للطفل. وهنا يؤكد فروبل على ثالثة منظومات أساسية يف تنمية الطفولة 

وهي احلركة، والغناء، واللغة. وال ينكر أحد أن فروبل كرس حياته العلمية كلها يف تنظيم 

وإبرازها يف أشكال خمتلفة كاللعب والنشاط الرتكييب والقصص والغناء واحلركة.  املواد التعليمية

فكرة األساسية يف رياض األطفال هي متكني الطفل من التعبري عن ذاته وحتقيق منوه. ومن فال

أجل هذه الغاية يعتمد عمل الروضة على النشاط الذاتي احلر للطفل. وهنا يؤكد فروبل بأن 

 احلصول على املعارف بل حتقيق منو الطفل ذهنيا وروحيا  اهلدف الرئيس ليس
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بوصفها الصيغ األساسية اليت متكن الطفل اإلشارة واألغنية واللغة يؤكد فروبل على أهمية 

من التعبري عن مشاعره أفكاره يف الروضة. وينوه إىل أهمية التنسيق بني هذه الوسائط بقدر 

اء بلغته وبواسطة األغاني واحلركات والصور وعن اإلمكان، فالطفل جيب أن يعرب عن األشي

طريق بناء أشياء بسيطة من الورق واملكعبات والصلصال وغريها من املواد املناسبة. وعلى هذا 

الشكل تعطى األفكار ويستثار الفكر وينهض خيال الطفل وتنمو حواسه وتتكامل طبيعته 

إىل جانب األغاني. ويتضح أن أغلب  األخالقية. وشدد فروبل على أهمية اهلدايا واألعمال

النشاطات يف رياض األطفال تعتمد على األلعاب واهلدايا اليت حتمل خصائص رمزية. وهذه 

اهلدايا تقدم للطفل تباعا بشكل منظم وعلى حنو تدرجيي. ويف الوقت الذي يتقن فيه الطفل 

ليت قام اعاب املمكنة مجيع خصائص اللعبة تقدم له اللعبة الثانية حتى يستويف أغلب األل

فروبل بتصميمها هلذه الغاية. وقد أطلق فروبل على النشاطات يف الروضة مفهوم االهتمامات 

Occupations  كما أطلق على مادة هذه االهتمامات مفهوم اهلداياGifts ويتضمن منهج .

ل واخلرز اليت الدراسة يف هذه الرياض الرسم والتلوين والغناء واللعب واألناشيد والقش واحلبا

يستخدمها األطفال يف أعماهلم اإلبداعية. كما أن املنهج يتضمن دراسة النبات واحليوان 

والتعرف على األشياء الطبيعية يف حاضنها الطبيعي يف حدائق احليوانات ويف الربية واحلدائق 

 والغابات. 

منظمة يف داخل رياض ويعود الفضل إىل فروبل حني حّول أفكاره املنظمة إىل أفاعيل تربوية 

 األطفال. وميكن لنا حتديد أهم املبادئ اليت ينتظم حوهلا النشاط الرتبوي يف رياض فروبل: 

تشكل احلواس أساس الرتبية يف مرحلة الطفولة يف خمتلف مستويات احلياة اجلسدية  -1

 ل. والنفسية والعقلية. ألن تنمية احلواس هي مبتدأ الفعل الرتبوي وهي قانونه األمث

التأكيد على أهمية الرتبية واحلياة الطبيعية ألن تنمية حواس الطفل تتحقق على حنو  -2

مثالي مبحك الرتبية الطبيعية، ألن الطبيعة تشتمل على خمتلف العناصر الرتبوية املناسبة لنمو 

 األحاسيس واملشاعر الطفولية. 
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اة يف الطبيعة ويؤدي هذا الكشف عن قانونية الوجود أو القانونية اليت حتكم احلي -3

 االستكشاف إىل الكشف عن وحدانية اهلل ووحدة الوجود. 

يشكل اللعب قانونية تربوية مركزية يف تنمية األطفال ويف حتقيق ازدهارهم النفسي  -4

والروحي. فاللعب حمور أساسي ومركزي يف رياض األطفال ألن اللعب يرتدي طابعا روحيا 

 لطفل وحيقق له سعادته الوجودية. وإنسانيا ويؤدي إىل منو ا

يوجه العمل الرتبوي مبوجب قانون النشاط الذاتي والتلقائي للطفل. وهذه القاعدة من  -5

أهم القانونيات اليت حتكم تفكري فروبل الفلسفي والرتبوي. فالنشاط الرتبوي جيب أن ينطلق 

عامة. وهنا جيب على  من الداخل وأن يتجاوب مع نوابض احلركة الداخلية لألطفال بصورة

املربي أال يكره الطفل على القيام بأي عمل ال جيد له وقعا وقبوال يف نفس الطفل. ألن أي عمل 

 قسري يكون مضادا لطبيعية الطفل وفطرته الذاتية.

تنمية اجلوانب األخالقية والروحية لألطفال ويأتي هذا االهتمام من اإلميان الكبري عند  -6

 أثره بالنزعات الفلسفية اإلميانية واملثالية. فروبل باهلل ومن ت

االستمرارية والتواصل يف العملية الرتبوية ألن الرتبية ال تتوقف يف مرحلة معينة بل  -7

تشكل انطالقة مستمرة لدورات متالحقة تسعى إىل حتقيق الكمال يف الشخصية اإلنسانية. 

دائرة املطلق أو تعارض ميله الكوني  وحالة التوقف واالنقطاع حالة سلبية تدفع الطفل خارج

 حنو االحتاد مع املطلق واهلل والطبيعة. 

، وتتمثل يف مشولية العالقة مع الكون من جهة، ويف الشمولية يف العمل الرتبوي -8

مشولية العالقة مع اآلخر والوسط من جهة أخرى، فالطفل جيب أن ينمو يف الدوائر 

لذي يعيش فيه ألنه عرب هذه امع أقرانه وأسرته والوسط االجتماعية اليت حتيط به ويف صلة 

 . (171)الصلة يستطيع الطفل أن يكتنه العامل وأن ميتلكه على حنو ذهين

                                                 
نرررسل صررر حل :ررر مل اب ررر  ال ا تدرررل ةح ررر   ايررر اث ا :ررر اسل ا ررر  ري ايل رررؤ اي عرررايل ا رررل امل ؤارررلل  درررل هللا  خرررس اون -171

 . 200ل ص 1999
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 أهداف رياض األطفال: 

تهيئة الطفل للحياة املدرسية املقبلة، وتكوين اجتاهات إجيابية حنو املؤسسات الرتبوية  -

 وممارسات تربوية.  مبا تتضمنه من نشاطات وفعاليات وأنظمة

بناء التفكري املنطقي عند الطفل وتطوير أدواته املعرفية عرب فعاليات اللعب والعمل  -

 واهلدايا واألنشطة والتمارين احلسية املختلفة. 

خلق التذوق الفين وبناء مشاعر اإلحساس باجلمال واحلق واخلري وذلك عن طريق اشرتاك  -

 لرسم والرياضة. األطفال يف الغناء واملوسيقا وا

قدرة أكثر  العناية باخلربات الذاتية للطفل وتطوير هذه اإلمكانية بصورة جتعل الطفل -

 تكيفا مع معطياته املختلفة. أكثر  على فهم الوسط و

العناية جبسد الطفل وميوله الطبيعية وتقوية أعضاءه وأطرافه عن طريق اللعب والعمل  -

سية اليت تعطي جلسده مزيدا من القوة وتضفي عليه مزيدا من واحلركة والرياضة والتمارين احل

 اجلمال واألصالة. 

تنمية النزعة االجتماعية عند الطفل واحلس اإلنساني، وتنمية اجتاهاته اإلجيابية حنو  -

اآلخر ثم متكينه من حتقيق التوازن بني معطياته الذاتية وبني متطلبات اآلخر، أي حتقيق 

 مصاحله اخلاصة ومصاحل اآلخرين، بني رغبات الطفل وميوله وبني ميول املصاحلة الفعالة بني

اآلخرين وضرورة احلياة االجتماعية. وهذا يعين تنمية إمكانية الطفل يف أن جيعل حياته 

تنظيما ومتكينه من السيطرة على مسار مصريه االجتماعي. ويتضمن هذا تعويد أكثر  االجتماعية

 فال اآلخرين وعلى إدراك معنى النظام وغايته يف احلياة. الطفل على التعاون مع األط

العمل على تنمية حب االستطالع وامليل إىل الكشف وخلق روح املبادرة املعرفية اليت  -

 اندفاعا يف حتصيل العامل وامتالكه على حنو نقدي. أكثر  جتعل الطفل
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قة مثل القراءة والكتابة متليك الطفل مهارات ضرورية له يف احلياة وممهدة ملراحل الح -

والرسم واحلساب. وهذا التمهيد يتم كما بينا على أهمية اللعب والتجربة الذاتية والنشاطات 

 الفنية وعن طريق املكعبات والغناء واملشاركة يف خمتلف النشاطات الذاتية واجلمعية املمكنة. 

 هدايا فروبل: 
طابع فلسفي حملة عبقرية يف تفكري تشكل هدايا فروبل اليت صممها بطريقة رمزية ذات 

فروبل ويف مذهبه الرتبوي. لقد وّجه خالص عنايته يف بناء تصورات ذكية إن مل تكن يف منتهى 

الذكاء عن أدوات ووسائل تربوية متكن الطفل من إدراك العامل على حنو فلسفي ومن تنمية 

حد. اختار فروبل ثالثة أشكال حواسه وإدراكاته بطريقة عفوية طبيعية وانسيابية يف اآلن الوا

أساسية يف منظمة هداياه وهي الدائرة واملكعب واالسطوانة. وكل شكل من هذه األشكال حيمل 

دالالت وخصائص رمزية تتميز بقدرتها على تنمية مدارك الطفل وأحاسيسه بصورة مدهشة. 

 وتتكون األلعاب اليت صممها من مجاع متنوع هلذه األشكال الثالثة. 

 ية األوىل:اهلد
وهو يعطي للدائرة أهمية خاصة ذات طبيعة فلسفية، ويوصي بها كثريا يف جمال رياض 

األطفال. فالدائرة هي الشكل اهلندسي الكامل، لقد وصفها فيثاغورث وأرسطو وغريهم على أنها 

، وهي تنطوي على فالكرة يف عامل األشكال تكافئ الصفر يف الرياضياتأمت األشكال وأهمها؛ 

، وفيها جند اخلاص والعام، حيث السطح الواحد مبدأا السكون واحلركةاني رمزية أهمهما مع

وتعدد السطوح، وفيها يكمن عنصر الظهور وخاصة الغياب، إذ ال يرى مركزها حمورها وال 

يرى هلا زوايا. ومن خواصها اهلامة خاصتا الصدمة واالرتداد، فما أن تصدم الكرة حباجز 

األشكال قدرة على حتريك مشاعر أكثر  ائلة قرب مصدر انطالقها. وهيحتى ترتد بسرعة ه

. وإذا كان اللعب يتجلى يف عالقة االرتباط بني الضدين أي الفعل ورد الطفل ونوازعه الداخلية

الفعل، وتعبريا عن النشاط احلر للطفل وما ينجم عنه من ردود أفعال، فإن الكرة خري من ميثل 
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أن تدفع حتى ترتد فتثري دهشة الطفل وحترك فيه نوازع احلركة حركة الضدين ألنها ما 

 واملتابعة واالستمرار والدهشة أيضا. 

تتطلب طبيعة اإلنسان من وجهة نظر فروبل أن تكون كل حركة من حركات الطفل سواء 

أكانت جسمية أو عقلية ذات اتصال وارتباط بشيء من العامل اخلارجي، فإذا انعدم هذا 

ن الفرد يتحرك يف عامل األوهام. "والطفل يف مسيس احلاجة إىل أشياء مادية يعرب االرتباط فإ

فيها وبها عن إحساسه وأفكاره وينمي فيها نشاطه اجلسمي والعقلي ويشرتط يف هذه األشياء 

 . (172)املادية أن ترضي حاجات الطفل وميوله الطبيعية

ألوان الطيف أو قوس قزح وهي  وخري كرة تقدم لألطفال يف رياضهم تكون هذه اليت حتمل

مبشهدها القزحي أو الطيفي هذا تبدو رائعة مبهرة وجذابة جتعل عيون األطفال تنقدح بوميض 

الفرحة ملشاهدتها. وهل هناك أمجل وأبهى من مشهد ستة أطفال يلعب كل منهم بكرة حتمل 

يف طبيعة الكون كما أنه  لونا من ألوان الطيف؟ إن يف هذا كما يقرر فروبل رمزا لالنسجام املطلق

رمز للهدوء والتكامل والسالم بني مكونات األشياء وخصائص الوجود. ويقرر أيضا أن هذه اللعبة 

 . (173)تشتمل بذاتها على ثالثة عناصر أساسية هي: الفائدة واجلمال والصدق

تتكون اهلدية األوىل من صندوق حيتوي على ست كرات لينه من الصوف ذات ألوان 

ثالث منها تزدان باأللوان الثالثة األصلية وهي األمحر واألصفر واألزرق والثالث  خمتلفة

األخرى تزدهي باأللوان الفرعية، أو املركبة، وهي الربتقالي واألخضر والبنفسجي ويتعرف 

الطفل على واحدة منها ألنها تشبه اليت كان يلعب بها يف أول األمر قبل إعطائه صندوق 

 . (174)الكرات

                                                 
 .257 و    ا:ف اي  صسل تؤع ل ايرلل نظؤايت    ا ل اؤج  : عقل ص  -172
 .445ص ل  دل هللا  دل ايلاميل اي ع ل  رب ايت   خل اؤج  : عق -173
ل ص 1995اي ا رر ل ل اي ع ررل ارر   دررل املل :رر ل  ترا  رر  ي اي ا رر ل كخ ررل اي ع ررل او: :رر ل از ررل  ا:ررف اي دررل ايجللررا ل  -174
52. 
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اللعب تؤخذ كرة زاهية اللون كأن تكون صفراء أو محراء وتعلق  رحلة األوىل من عمليةامليف 

خبيط يف أعلى سرير الرضيع حبيث يسهل عليه التمتع بالنظر إليها والتعرف على شكلها. 

وبعد مضي يومني أو ثالثة ينخفض إحساس الطفل جبماهلا ولذلك فإنها توضع بني يديه 

احلركات بألفاظها ونغماتها، ورغم أن الطفل مل يصل إىل احلد  فيحركها وتصحب األم هذه

 الذي ميكنه فهم هذه األلفاظ ومتييزها يظهر عليه التأثري بسماع صوتها ونغماتها.

ويأخذ الطفل يف االبتسام واهلتاف والدغدغة إذ يرى الكرة وهي ساكنة هادئة جبماهلا 

أنها من األشياء احلية، وعندما يكرب قليال وبريقها. وقد خييل إىل الطفل يف أول عهده بها 

يتخيل أنها العصفورة أو احلمامة أو القطة الصغرية وكلما تقدم الطفل يف السن ازداد حبا هلا 

وتعلقا بها. وعندما يذهب إىل روضة األطفال يشرتك مع األطفال اآلخرين يف اللعب بالكرة وميد 

، وتدعم املعلمة هذا التخيل بأن تقص عليهم زميله بأفكاره حتى تتسع بذلك دائرة خميلتهم

حكايات عن عصفورة أو حنوه من األشياء اليت تشبه يف نظرهم الكرة اليت معهم فيحرك كل 

 كرته متنقال بها من جنة إىل أخرى كما يفعل العصفور يف انتقاله من عش إىل آخر وهكذا.

ائها فتكون يف أن تقوم املعلمة أوال أما طريقة تثبيت تلك األلوان يف عقول األطفال ومعرفة أمس

وعندما يعرف األطفال اسم لونا واحدا كاأليمر أو األخضر على سبيل املثال، يف تعليم أطفاهلا 

هذا اللون تتأكد من ذلك فتسأهلم عن األشياء ذات اللون األمحر يف الغرفة وتكون الغرفة جمهزة 

طفال ويقومون من مقاعدهم لإلشارة إىل األشياء بأشياء كثرية محراء هلذه الغاية، وعندها يفرح األ

ذات اللون املنشود وتكرر املعلمة منهجها هذا يف التعرف على األلوان األخرى. والغرض من ذلك 

تدريب احلواس والسيما حاسة النظر وهذا يعمق عند األطفال اإلحساس باجلمال والفرحة 

 . (175)ويكون لديه ثقافة مجالية خاصة باأللوان واألشكال
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 اهلدية الثانية:
أما الشكل الثاني الذي يوصي به فروبل فهو املكعب، وليس يف اختياره شيء من املصادفة، 

فالطفل جيد متعة كبرية يف التعرف على خصائص املربع وهو إذ ينتقل بني املستدير واملكعب 

ما يتميز  فإن حياول أن يدرك خصائص التباين والتجانس واالختالف بني شكلني لكل منهما

به وينفرد. فالتشابه والتضاد بني الكرة واملكعب يضفيان على أحاسيس الطفل أصالة يف تفهم 

األشياء وقدرة على املقارنة بني املتناقضات. ألنهما ميثالن الوحدة يف االتفاق والوحدة يف 

االختالف. فاملكعب ميكن الطفل من التعرف على خصائص وحقائق أولية ترتبط بالشكل 

احلجم واملساحة والعدد. ومن املفيد جدا استخدام الكرة واملكعب يف اللعب فنجعل الكرة تستقر و

على املكعب يف الوقت الذي يتعذر فيه على املكعب أن يستقيم على الكرة لنبني عرب ذلك كيف 

 .(176ميثل املكعب املقاومة والسكون بينما متثل الكرة احليوية واحلياة)

ة من صندوق حيتوي على ثالثة أشكال مصنوعة من اخلشب الصلب تتكون اهلدية الثاني

وهي كرة ومكعب واسطوانة. وعندما تقع عينا الطفل على هذه اهلدية يتعرف على الكرة ألنها 

كانت هديته األوىل. ويلفت انتباهه املكعب باختالفه وزواياه وحجمه وسطوحه وحياول أن مييز 

كعب) االنزالق ( وعندما يعطى االسطوانة يتعرف أيضا بني حركة الكرة) التدحرج( وحركة امل

على أوجه الشبه بينها وبني الكرة واملكعب. والطفل هنا مياثل بني الكرة والربتقالة وبني 

املكعب والصندوق الذي يضع فيه مالبسه، واالسطوانة بالشمعة أو بالعصا. ومن خالل العالقة 

 ألحجام واألشكال وخصائص األشياء. بني هذه األشكال يتعلم الطفل كثريا عن ا

 اهلدية الثالثة: 
أما الشكل الثالث فهو الشكل االسطواني وهي حلقة وسطى بني الدائرة واملكعب حيث يتم 

اللعب وفقا ملنهج العالقة بني املكعب والدائرة. وهنا جيب التأكيد على أبراز الوحدة بني هذه 
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عاني الفلسفية الثاوية وراء هذه الوحدة والتعدد األشكال الثالثة فالطفل ميكنه أن يدرك امل

 والكثرة ويف هذا أشارة إىل قانونه الكلي وحدة الوجود وتعدد الوحدة. 

فاهلدية يف هذا املستوى عبارة عن مكعب كبري من اخلشب مقسم إىل مثانية مكعبات 

جزاء وذلك من صغرى. وتتمحور هذه اهلدية يف إعطاء الطفل صورة عن العالقة بني الكل واأل

حيث الشكل ومن حيث احلجم. ولذلك فإن الطفل يأخذ املكعب ويرى أجزاءه فيأخذ يف 

تقسيمه بطرق خمتلفة حتى يتعرف عليه ويتضح له الفرق بني هذا املكعب الكبري واملكعب 

الصغري الذي عرفه يف اهلدية الثانية.. وجيب تعريف الطفل عرب هذا املكعب أن الواحد 

تقسيمه إىل نصفني كما نفعل يف الربتقالة والتفاحة والرغيف ويف هذا املستوى  الصحيح ميكن

ميكن للطفل معرفة مبدأ القسمة عن طريق الطول مرة والعرض مرة أخرى. والطفل ميكنه أن 

تساعده يف فهم طبيعة األشياء  ةيستخدم هذا املكعب اجملزأ ليؤلف منه أشكاال جديدة خمتلف

بداعية عند الطفل يف تشكيل األشياء ويف توزيعها وحتريكها بطريقة تنمو وهكذا تعزز الطاقة اإل

فيها حواسه وقدراته الذهنية. وميكن استخدام هذه اهلدية لألطفال بني سين الثالثة والسادسة 

 من العمر وهي مهمة وضرورية جدا يف رياض األطفال ويف املنزل أيضا. 

 اهلدية الرابعة: 
ورة مكعب كبري مقسم إىل مثان مستطيالت تشبه علب الكربيت. تأخذ اهلدية الرابعة ص

ويالحظ أن أي جزء من هذا املكعب يشابه املكعب الكبري باستثناء احلجم. ويف هذه اهلدية 

يستطيع الطفل أن يدرك أبعاد الطول والعرض واالرتفاع. يف هذا املكعب اجلديد يالحظ أن طول 

ف اجلديد ميكن الطفل من بناء أمشال جديدة كل جزء يساوي ضعف عرضه، وهذا االختال

وفقا ملبادئ الطول والعرض واالرتفاع. وكلما كثرت األشكال اليت يستطيع الطفل تكوينها من 

أجزاء هذا املكعب تنوعت معلومات الطفل وازدادت خرباته. وهنا يف هذا املستوى جيب على 

وأن يكون قادرا على استغالل  الطفل أن يدرك خصائص األشياء يف التشكيل الذي يبدعه،

مجيع األجزاء، وهذا يكسبه أيضا القدرة على وضع خمطط للتعامل مع هذه املكعبات. وتشتمل 
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هذه اهلدية على فائدة كبرية يف توضيح وإكساب الطفل القدرة احلسابية األوىل اليت تتعلق 

ب ومن احملسوس إىل باجلمع والطرح واالنتقال من البسيط إىل املركب ومن السهل إىل الصع

املعقول. وقد صمم فروبل جمموعة أخرى متتابعة من اهلدايا تواكب تطور الطفل العمري 

والعقلي وتساعده يف تنمية ملكاته العقلية واحلسية بصورة واضحة. فاهلدية اخلامسة هي مكعب 

عة ينطوي على سبعة وعشرين مكعبا صغريا أما اهلدية السادسة فهي أيضا مكعب يتضمن سب

وعشرين مكعبا صغريا على شكل متوازي مستطيالت. أما اهلدية السابعة فتتشكل من مثانية 

وأربعني قطعة من األشكال اهلندسية املصنوعة من اخلشب وتأخذ هذه القطع الصغرية صورة 

 مربعات ومثلثات ومستطيالت ومتوازيات. وتأخذ ألوان الطيف املختلفة.

 خالصة: 
ديات حرمته من حتقيق حلمه الكبري يف بناء وتشييد رياض واجه فروبل صعوبات وحت

أطفال تناسب طموحاته اإلنسانية الكربى. ومع أنه مل حيقق حلمه الشخصي فإن شهرته 

ويكفيه فخرا أنه أدهش العامل بكشفه وأعماله وجدت صداها يف خمتلف أحناء العامل. 

، وبدأ فكر وأفكاره العبقريةالرتبوي العظيم يف جمال رياض األطفال بهداياه وبراجمه 

فروبل ومنذ القرن التاسع عشر حتى اليوم يهيمن يف الساحة الفكرية املتعلقة بالطفولة ورياض 

األطفال عند األمم والشعوب. ويف غمرة هذا كله شهدت جتاربه املثرية وأفكاره الرائعة إقباال 

امل على هدي نظرية فروبل منقطع النظري. وبدأت رياض األطفال تنتشر يف مجيع أحناء الع

فيه وعلى منوال العطاء الفكري الذي أغدقه يف جمال تربية األطفال والعناية بهم. ومما الشك 

أن اإلنسانية تدين هلذا الرجل مبا قدمه من إبداع عظيم يف ميدان رياض األطفال واستحق 

. وقد العاملحبق وجدارة تسمية مؤسس رياض األطفال واألب الروحي لرياض األطفال يف 

أصبح امسه على كل لسان وفكره يومض يف عقول املربني واملعلمني يف خمتلف أحناء العامل 

 والسيما يف جمال رياض األطفال. 
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لقد كان فروبل، على خالف من سبقه، رجل النظرية واملمارسة يف آن واحد، وهو الذي 

أفكاره يف املدارس وأن يطور استطاع وبدرجة عالية من التنظيم والدقة واملنهجية أن يطبق 

نظريته يف ميدان التجربة. كان قادرا وبارعا يف االنتقال من النظرية إىل التطبيق ومن التطبيق إىل 

النظرية، وهذا األمر كان نادرا يف عامل الفكر واملمارسة الرتبوية. لقد كان بستالوتزي مربيا 

لكنه مل يكن قادرا على صوغ أفكاره عظيما اعتمد احلدس والتجربة جماال حيويا إلبداعه و

ونظريته يف نسق نظري يتسم بالوضوح. وكان جان جاك روسو كما كان أفالطون منظرا بارعا 

 ولكنه مل يكن قادرا على أن يعنى بأطفاله اخلمسة فأودعهم يف املالجئ. 

بية نوعا كان فروبل مربيا فيلسوفا، وفيلسوفا مربيا، وهب األطفال حبا ال مثيل له وقدم للرت

من الفكر األصيل الذي أغناه بالتجارب، ووهب حياته من أجل أن يبدع لإلنسانية وأن يقدم 

 هلا كشفا يف جمال الطفولة متيز بالعبقرية واألصالة والوضوح. 
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 الفصل التاسع: 

 

 مونتسوري ماريااملنهج الرتبوي لدى املربية اإليطالية 

 

 البهجة باملعرفة يثري يف أن األعظم الفن للمعلم " قد أعطي

 . أنشتاين واإلبداع "
 

هي ال ميكنها أن تتوقف وتندفع عجلة املعرفة وتنطلق إىل األمام عرب أبعاد الزمان واملكان، 

يف مكان معني وال يف زمن حمدد مرسوم. ويف هذه املرة يتجدد لقاؤنا مع دورة إبداع تربوي جديد 

ع عشر ويف إيطاليا حتديدا، ومع رؤية تربوية جديدة، تتمثل يف الطريقة الرتبوية يف القرن التاس

اليت ابتكرتها املربية اإليطالية ماريا مونتسوري يف جمال تربية األطفال والعناية بهم. ومهما 

طريقتها  تسوري يف جمال بيوت األطفال فإنيكن من أمر العطاءات املنهجية اليت قدمتها مون

را خالقا ملنهجية فروبل اليت عرفناها يف رياض األطفال. ومن يقرأ فروبل جيدا تشكل تطوي

سريى بأن طرائق مونتسوري هي امتداد طبيعي متطور ملنهجية فروبل وطرائقه يف تربية األطفال 

يف رياض األطفال. ومهما بلغت عظمة العطاء الذي أحتفنا به فروبل بوصفه مربيا وفيلسوفا 

ؤيته الرتبوية اجلديدة فإن االطالع على أعمال مونتسوري وجهودها يف جمال ومنظرا وداعية لر

بيوتات األطفال تؤدي إىل مشولية يف الرؤية الرتبوية وعمق يف النظر واتساع يف أفق التحليل يف 

 جمال تربية األطفال.
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يف مدينة  1870عام  Maria-Montessoriولدت املربية اإليطالية ماريا مونتسوري  

. كان والدها موظفا يف إحدى الشركات (177)وهي مدينة قريبة من روما Chervalleال شريف

تكون معلمة والتحقت جبامعة روما أن وكانت أمها سيدة مثقفة ومتدينة. رفضت إرادة أبيها يف 

أن حتولت إىل دراسة الطب بعد أن تذوقت العلوم الطبيعية ثت لدراسة اهلندسة، ولكنها ما لب

 يكن يف ذلك الوقت مألوفا أو معهودا أن تنتسب الفتيات إىل اجلامعة ولذلك وشغفت بها. ومل

ولكنها صممت  ،فإن وجود ماريا يف الوسط اجلامعي أثار سخط املتحفظني والطالب واملدرسني

وكانت من  1896على املتابعة وعزمت على حتقيق النجاح فتخرجت من اجلامعة يف عام 

 . (178)ة الطببني األوائل يف دفعتها يف كلي

بها أدى عنايتها واهتمامها، وقد  لَّبدأت الطبيبة ماريا تولي املرضى من األطفال الصغار ُج

ذلك إىل االهتمام بأوضاع األطفال بصورة عامة، وبدأت تدرس كبار املفكرين الذين كرسوا 

 Itardحياتهم للطفولة مثل روسو وبستالوتزي وفروبل. وقد تأثرت آنذاك بأحباث جان إيتارد

طفل اإليفرون حول األطفال املتوحشني والسيما أحباث إيتارد حول  Seguinوادوارد سيجوان 

الذي كان يعيش يف غابة مقفرة من البشر مأهولة بالذئاب. ومل تقف مونتسوري عند  الربي

حدود الدراسات الرتبوية احملضة إذ بدأت تطالع وتنقب يف أعمال الفالسفة واملفكرين الذي 

 . (179)بعض عنايتهم للطفولة واألطفالوجهوا 

عهد إىل ماريا بإدارة مدرسة جتريبية خاصة باألطفال املتخلفني عقليا  1900ويف عام 

النظريات الرتبوية اختبار معطيات . ووجدت فرصتها الكبرية يف معوقا ن طفاليوعشر اثين تضم

فال املتوحشني. ومل تقف عند األط حولوسيجوان اإيتارد ومتابعة التجارب الرتبوية اليت بدأها 

                                                 
 1952تا    ي  ايولا      -177
اع ررر   و نرررتاكل طؤ  رررل اانتنرررا ي يرررب   امل خخرررل ي تؤع رررل ايرلايرررل املد رررؤ  تؤمجرررل اخ رررل أعررر ضل اا  احلصررر ال انظرررؤا اي ة  -178

 .1992اا قل 
179 - J.LEIF et A.Biancheri, Philosophie de l'éducation: les doctrines de la pédagogie Par 

les textes, Delagrave, paris, 1966, pp282-285. 
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حدود ما وصلت إليه جتارب الرواد يف هذا امليدان بل اجتهدت يف تصميم وابتكار أساليب عمل 

 جديدة وطرق جديدة دفعتها إىل دائرة الضوء والشهرة يف جمال العمل الرتبوي. 

ق استطاعت مونتسوري بعد جهد كبري وعمل مضين مع أطفاهلا اإلثين والعشرين أن حتق

حيث استطاع أطفاهلا سبقا تربويا ليس له نظري يف عامل الرتبية يف جمال األطفال املعوقني، 

املتخلفون عقليا أن حيققوا جناحا كبريا يضاهي جناح األطفال العاديني ويزيد عليه يف 

. وهي بذلك تكون قد سجلت انتصارا علميا سيكون له االمتحانات الرمسية اليت أجريت هلم

 ستقبل األيام ويف حاضرها يف أوروبا ويف العامل. صداه يف م

ومل تقف الفعالية الرتبوية لطريقة مونتسوري يف جمال األطفال املعوقني بل جتاوزت حدود 

وكان ، منهم واملعوقني األسوياء وحترك كشفها هذا ليعّم أطفال البشرية مجعاء ،هذه الشرحية

. ويف هذا تقول مونتسوري: األطفال األسوياءيف هذا عظيم فائدة لإلنسانية يف جمال تربية 

طريقيت على األطفال األسوياء جبدوى بعد أن تركت مدرسة األطفال املتخلفني صرت مقتنعة "

واستطاع هذا . (180)"وتنهض بها بصورة أفضلشخصياتهم ن هذه الطريقة ميكنها أن تنمي بأو

منتسوري إىل صفوف كبار أن ينتقل مباريا يف جمال الطريقة واملنهج الكشف العبقري 

 . املفكرين واملنظرين يف عامل الرتبية وعلم النفس

 بيوت األطفال:  
ذاع صيت مونتسوري وبدأت شهرتها تدق آفاق احلياة الرتبوية يف إيطاليا وغريها من بلدان 

عندما دعيت من قبل هيئة األمهات  ،1907فرصتها الذهبية يف عام أوروبا. ووجدت 

. وقد منحت هذه اهليئة أحياء روما للعناية باألطفال أثناء عمل األمهات العامالت يف أحد

مونتسوري مكانا فسيحا لرتبية األطفال والعناية بهم. فأطلقت مونتسوري على مدرستها هذه 

                                                 
 .338 كا ؤ حن  كاجيل تؤع ل ايرلل  دل املل : لل ايلا  اي ؤع ل يخو ؤ  ايتاز    خ يل غ تل ص أمحل  : ل اؤ:س 180-
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ووفرت لألطفال الذي كانوا يعانون مرارة احلياة أثناء غياب  Casa dei Bambiniبيت األطفال 

 ها غنى وعطاء. أكثر  ية اهلادئة اليت تعتمد أفضل الطرق وأمهاتهم نوعا من الرتب

وكانت تريد أن جتعل من ، Maison des enfants أطلقت على مدرستها بيت األطفال

مدرستها صورة حّية ملواصفات البيت العادي الذي يعيش فيه األطفال. وعلى هذا األساس 

تمّكن األطفال وذلك لكي ي ،يط بهمتعددة وصالة وحديقة حت اغرفليشمل بيت األطفال صممت 

من اللعب واحلركة واالنطالق. وقد خصصت الصالة الكبرية الجتماعات األطفال ونشاطاتهم 

وألعابهم وممارسة الفعاليات العقلية والذهنية. والبيت كان جمهزا بأرائك وطاوالت تناسب عمر 

ياه. ويتميز بيت األطفال هذا األطفال الصغار وحجمهم وكذلك هو احلال فيما يتعلق بدورات امل

وقد  بأنه مزين بالرسوم واأللوان وكل ما من شأنه أن جيعل الطفل سعيدا فرحا ومبتهجا.

. فالطفل جيلس على وصفت بيوتات مونتسوري بأنها أشبه ببيوت لألقزام يف أرض العمالقة

طعام واملالعق كرسي مشابه هلذا الذي جيلس عليه والده وكذلك احلال فيما يتعلق بطاولة ال

. وميكن القول بأن (181)والشوك فهي مجيعها صغرية تناسب حجم اليد عند األطفال الصغار

بيت األطفال هو بيت جمهز مبختلف األدوات واألثاث الذي يوجد عند الكبار ولكن بصورة 

 مصغرة تناسب حجم الصغار واهتماماتهم. 

تصميمه حمط أنظار الزوار واملهتمني أصبح بيت األطفال الذي قامت مونتسوري بوعلى األثر 

واملربيني يف روما والعامل، حيث تقاطرت الوفود من كل حدب وصوب لالطالع على هذه 

ما يلفت انتباه الزوار واهتمامهم هو هذا اهلدوء أكثر  التجربة الرتبوية الفريدة من نوعها. وكان

يعملون وجيتهدون وينمون  الذي خييم على املكان حيث كان األطفال يف غمرة هذا اهلدوء

 معارفهم وجتاربهم يف عامل خييل له أنه العامل األمثل لوجوده وحياته ونشاطه. 

                                                 
 كرررا ؤ حنررر  كاجررريل تؤع رررل ايرلرررل  درررل املل :ررر لل ايرررلا  اي ؤع رررل يخو رررؤ  ايتاز ررر   خررر يل غ تل ص أمحرررل  :ررر ل اؤ:رررس -181
340. 
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 املنطلقات الرتبوية لتجربة مونتسوري: 

"حرية نطلق جتربة مونتسوري من مبدأ اسرتاتيجي حاكم ملنظومة مبادئها الرتبوي وهو: ت

تقي نسغ أفكارها من زعماء الرتبية احلديثة ومن " وهي يف هذا األمر تسالطفل يف بيئة معدة له

كبار منّوري الرتبية الطبيعية والسيكولوجية. ويتضمن شعارها هذا منظومة من املبادئ املركزية 

 وهي: 

، اإلقرار بوجود فروق فردية بني األطفال وأن األطفال غري متساوين يف ميوهلم واهتماماتهم -

نية متفردة ال تتقاطع مع أي من احلاالت اإلنسانية طفل بذاته حالة إنساحيث يشكل كل 

 األخرى بتفردها ومتايزها ووحدتها. 

يف عامل مونتسوري ويف بيوتاتها يتمتع األطفال حبرية كبرية، وحق الراشدين بالتدخل  -

حمدود جدا ويتوقف على حاالت حمددة وضرورية تهدف إىل توجيه الطفل ومساعدته على 

 هار.حتقيق النماء واالزد

يتعني على املشرفني أن يوفروا لألطفال خمتلف الشروط واإلمكانيات الضرورية اليت  -

 تساعد األطفال يف بناء شخصياتهم احلرة. 

يقتضي منو األطفال أن توفر هلم متطلبات متعددة ومتنوعة تستجيب يف كل مرحلة من  -

الطفولة املبكرة إىل الطفولة  مراحل منوهم ملتطلبات التطور البيولوجي وحلاالت االنتقال من

 املتأخرة.

االستغراق كليا يف اللعب والعمل يف جيب تهيئة الظروف واملتطلبات اليت تساعد الطفل  -

والنشاط دون أن يشعر بالوقت على اإلطالق. وأن ينجح يف حتقيق عمله وإجناز ما يرغب فيه 

 دون إعاقة. 

ع األدوات واألجهزة واملبتكرات اليت جيب على بيوتات األطفال أن تكون غنية جبمي -

تساعد األطفال يف عمالهم وتيسر هلم ألعابهم ومتكنهم من احلصول على خمتلف أوجه النشاط 

 اليت توجد يف أصل منائهم وتطورهم وسعادتهم. 
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جيب انتقاء املشرفني مبواصفات تربوية وسيكولوجية معينة وهذا يعي أنه جيب على  -

لألطفال عاشقا للعمل معهم واإلشراف على تنميتهم يتحلى بالصرب املشرف أن يكون حمبا 

والدقة ويؤمن إميانا ال مرية فيه بالنظريات والعقائد احلديثة يف تربية األطفال وأن يكون فوق 

 ذلك كله مثقفا ومتخصصا يف جمال العمل الرتبوي. 

 املعادلة الرتبوية عند مونتسوري: 

. ويف ظل هذه الثالثية ثالوث مونتسوري الرتبوي يشكل الطفل واملربي وبيت الطفل

الرتبوية جتتهد منتسوري لبناء معادلتها الرتبوية يف ميدان األطفال. وتتمثل هذه املعادلة يف 

ثالثة جوانب أبرزها تصورات منتسوري حول طبيعة الطفل، ثم تصوراتها عن تكوين املرشد 

ريا البيئة اليت تشتمل عليهما أي يف بيوت واملربي والشروط اليت جيب أن تتوافر فيها، وأخ

 األطفال اليت تشكل عماد ومنطلق االنطالقة اإلبداعية عند منتسوري.

 طبيعة الطفل:  -1
وليس خافيا على أهل البصرية أن مونتسوري كانت حتاول أن تفهم طبيعة األطفال فهما 

هذه الطبيعة. وهي تنطلق عميقا وأن تدرك خمتلف اجلوانب والرؤى والنظريات اليت تبحث يف 

من هذه املعرفة املتقدمة لطبيعة الطفل كأساس جوهري لعملية التعلم ويف هذا يقول املثل 

إذا أردت تعلم اإلنكليزية جلون عليك أن تعرف جون أوال ثم اللغة اإلنكليزية اإلنكليزي:" 

مل يتمكن املربي من  ". وهذا يعين أن أي عملية تعلم وتربية ال ميكنها أن تتم بنجاح ماثانيا

تكوين تصور موضوعي حول طبيعة الطفل كي يتمكن من أن ينمي هذه الطبيعة ويسمو بها 

 تربويا. 

ينضوي مفهوم الطبيعة على خصائص النمو عند الطفل يف خمتلف املستويات النفسية 

فيها تعلم  واجلسدية والعقلية. إذ ال بد للمربي من فهم عميق هلذه املراحل وللكيفيات اليت يتم

فعامل الطفولة كما تصوره مونتسوري عامل عجيب غريب حتركه نوازع الطفل واكتسابه. 
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. فالطفل الوليد جيهل كل ما يدور حوله من أصوات وألوان ومشاعر إنسانية ال حدود هلا

وضجيج وصخب. وهو ميتلك خاصة إنسانية رائعة تدفعه إىل االستكشاف دوما وإىل البحث عن 

العامل الذي حييط به عامل تبدو مالحمه للطفل على حنو أسطوري عجيب. فهو اجملهول. ف

يرى كل شيء وال يعرف شيئا فتحركه األصوات واحلركات من الساعة اليت تدق على احلائط 

اليت تتدىل من عنق والدته، وتدهشه املناظر الغريبة اليت قد تبدأ من شعر أمه الذي  يإىل احلل

رب أبيه الذي يغطي وجهه؛ فالطفل الصغري ينظر إىل يديه الصغريتني يتدىل على وجهه إىل شا

وحيرك أصابعه وينظر إىل قدميه الصغريتني بدهشة، وتلفت انتباهه ألعاب أخيه األكرب، 

الصغرية اليت متوء على مقربة منه وهذا الكلب الذي يقف قريبا من وتفرحه هذه القطة 

وجهه إذ ال  اجلميلتني أن يفهم واحلرية تغمر . وهو حياول بعينه الواسعتنيمهده الصغري

. وهو يف زمحة ما يرى ويشاهد يعرف يف أي عامل وضعه قدره وال يف أي دنيا حّط رحاله

حياول أن يفهم وأن يعرف وأن مييز األشياء وأن يضبط الصور وأن ينظم األصوات ليشكل عامله 

حلجرة مضاءة بينما تكون مظلمة تارة اخلاص الذي يعرفه. فالباب مفتوح ومغلق، وتارة تكون ا

، وها هو الباب يفتح فتهب نسمة وها هي يد أمه تناغيه وشفتاها تالمس وجههأخرى، 

باردة تداعب وجهه، وما هي إال هنيهة حتى تأتي أمه فتغطيه بغطاء صويف يشعره بالدفء. 

شهره يتفهم املواقف وتدرجييا كما بّينا حياول أن يفهم هذا العامل، ومع تقدم سنون العمر وأ

ويأخذ علما باألحوال ويرتبط بالعامل عرب أنساق من العالقات االنفعالية اليت تربطه بأسرته 

وباختصار شديد يولد اإلنسان فضوليا مستكشفا باحثا عن احلقيقة وعن باألشياء وبالعامل. 

 . (182)طبيعة الوسط الذي يعيش فيه

على إشباع نزعته إىل لطفل تعمل منتسوري وإزاء هذا الفضول اإلنساني العظيم عند ا

فتمهد له السبل وتسرع وترية النمو وتعزز قدرة الطفل على الكشف واالستكشاف واالستطالع، 

                                                 
182- Hubert Hannoun, Anthologie des penseurs de l'education, P.U.F., Paris, 1995, 
pp306-310.. 



 

-250- 

الكشف عرب أدواتها وأساليب عملها الرتبوية. واستطاعت عرب جهودها املنظمة أن تولد له 

 . البيئة املناسبة لعملية منوه واستكشافه وفوق ذلك لسعادته

متيز منتسوري مراحل مهمة وحرجة يف عملية منو الطفل. فالطفل يعتمد يف املرحلة األوىل 

الثالثة من العمر على مبدأ املعرفة احلسية فكل ما يعرفه يتأتى له عرب من ميالده حتى 

. ويف هذه املرحلة تبدأ اللغة لديه بالنمو ما بني الشهر اللمس والعض والشم واحلركة والنظر

ي عشر والثامن عشر من عمره. وخالل املدة اليت متتد بني السنة والنصف حتى الرابعة الثان

يشهد الطفل منوا يف قدراته العضلية ويبدأ اهتمامه باألشياء الصغرية. ويف املرحلة اليت متتد 

مابني العامني إىل األربع سنوات تبدأ حركاته اجلسدية بالتحسن والتوازن ويبدأ اهتمامه مبعنى 

قيقة، ثم يبدأ تطور قدراته اإلدراكية احلسية مابني السنتني إىل السادسة من العمر، كما احل

 يبدأ يتأثر بالكبار. ويستطيع يف السنة الرابعة أن يبدأ الكتابة والتهيؤ للقراءة. 

ويف هذا التصور حول مراحل تكور الطفل ومنائه نفسيا وجسديا تضع منتسوري اخلطوط 

عة الطفل وحتدد املراحل واألنساق األساسية هلذا التطور والنمو حتى األساسية لتطور طبي

 السادسة من العمر. 

 بيئة الطفل:  -2
تتألق أفكار منتسوري يف تهيئة البيئة املناسبة للطفل من أجل منائه وتطوره. ويف هذا 

ى تصميم اجلانب حتديدا تكمن عبقريتة طريقتها الرتبوية. وكما بّينا أعاله عملت منتسوري عل

بيوتات األطفال وتهيئة هذه البيوت بكل ما يناسب منو األطفال من أدوات وأثاث وألعاب 

ومناظر وأدوات طعام وطاوالت وأعمال ومشروعات، ومجيع هذه األشياء كانت معدة 

الستخدامات األطفال ومهيأة لتنمية عقوهلم وحواسهم وإمكانياتهم اإلبداعية. وهي تسعى عرب 

متكني األطفال من السيطرة على البيئة اليت يعيشون فيها. ففي هذه البيئة ينعم هذا كله إىل 

األطفال حبرية كاملة حتقق هلم استقراهم ومنوهم. ويتضمن هذا التنظيم مساعدة األطفال ودفعهم 
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ذاتيا إىل بناء عالقات اجتماعية يف داخل البيت الواحد والقيام مبشاريع حمددة تتصل بألعابهم 

 اتهم. واهتمام

 املشرفون:  -3
ترفض منتسوري أن تطلق على املربيات يف بيوتات األطفال تسمية معلمات أو مدرسات أو 

؛ وهي تريد بذلك أن تبني بوضوح أن Directressمربيات أو أمهات وختتار مفهوم املرشدات 

يتطلب  عمل املربية يف هذا املستوى ال يتعدى اإلشراف والتوجيه عن بعد وأن هذا العمل ال

تدخال يف أفاعيل األطفال ويف نشاطاتهم اليومية. وغالبا ما تكون املشرفات بعيدات عن األطفال 

 وعما يقومون به من أعمال. 

ويفرتض باملشرفة أن تكون مؤهلة علميا ومعرفيا وتربويا وحمبة لألطفال وعاشقة للعمل 

ل وتؤهلهن تربويا للقيام به معهم. ومن أجل ذلك كانت منتسوري تدرب الراغبات يف هذا العم

ألطفال. وقد كان اوفق شروط املدرسة املنتسورية. وقد أنشأت معاهد إلعداد املربيات يف بيوت 

اليت نظمت يف كثري من البلدان يف  ةملنتسوري شرف املشاركة يف عدد كبري من الربامج الرتبوي

  هذا امليدان. جمال إعداد املرشدات ومربيات األطفال وفقا ملنهجها املميز يف

ويقف عمل املرشدة عند حدود مالحظة األطفال واكتشاف ميوهلم وحاجاتهم واستكشاف 

 النوازع الداخلية التلقائية لديهم وأن تقوم بتوفري الظروف املناسبة للطفل يف أداء هذا العمل. 

 املبادئ الرتبوية يف مذهب منتسوري 
نباط مبادئها الرتبوية يف ميدان الطفولة. تستوحي منتسوري تراث الفكر اإلنساني يف است

وميتلكنا شعور كبري بأن منتسوري قد صقلت مبادئ املتقدمني وطورتها لتوظفها يف مشروعها 

الرتبوي حول بيوتات األطفال. وعندما تدرس هذه املبادئ الرتبوية فإنه يسهل اكتشاف األهمية 

يس من طبيعة هذه املبادئ اليت عرفناها اليت تنبع من السياق الذي مت توظيف هذه املبادئ ول

 عند روسو وبستالوتزي وفروبل وكانت يف كثري من األحيان على درجة عالية من الوضوح. 
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 االستقالل واالعتماد على النفس: 
تؤكد منتسوري على أهمية هذا املبدأ وخطورته يف منهجها الرتبوي. وهذا املبدأ قد يكون 

كلما نتسوري مؤكدة أهمية هذا املبدأ "يقتها ومذهبها الرتبوي. تقول ممبثابة املبتدأ واخلرب يف طر

أخذنا حنن الكبار على عاتقنا القيام بأمر ما نيابة عن الصغار فإننا بهذا ال نساعدهم بل 

. فاألطفال مجيعهم يتميزون دون استثناء بنزع أصيل يتحرك يف أعماقهم (183)"نعرقل منوهم

تالي فإن حتقيق هذا االستقالل وتوفري أجواء هذه احلرية ميّكن حنو احلرية واالستقالل. وبال

حاجة أصيلة يف الطفل من النمو اخلالق املتوازن. فاحلاجة إىل االستقالل، كما تؤكد منتسوري، 

، والطفل يتحرك حتت تأثري هاتني الطفل واحلاجة إىل احلرية حاجة دفينه يف أعماقه

املنطلق عملت منتسوري على تكوين بيوت األطفال وفقا  احلاجتني وينمو بوحي منهما. ومن هذا

 ملبدأ احلرية واالستقالل. 

 حرية الطفل: 

، فالطفل خيتار ألعابه وخيتار النشاط الذي احلرية منهج أصيل يف املدرسة املنتسورية

ميارسه بل خيتار أيضا أصدقاءه واملكان الذي يلعب فيه. وهو يف فعله هذا له مطلق احلرية. 

ع على املشرفة هنا أن تتدخل يف خيارات األطفال ألن هذا يتنافى مع مبدأ احلرية الذي ومين

يشكل احد أركان املدرسة عند منتسوري. والبيئة اليت توفرها منتسوري يف بيوتات األطفال تعزز 

إذ ميكن للطفل أن حيرك املراسي ، وجد هناك أثاث ثابتيالتوجه احلر عند األطفال. فال 

وأغلب األشياء اليت توجد يف البيت. ويستطيع أن خيرج إىل احلديقة متى ما شاء  والطاوالت

ثم يعود على الصالون قد يبقى مبفرده وقد يشارك مجاعة من األطفال ألعابها. واحلرية هنا 

تشكل مطلبا حيويا للطفل كما أنها تشكل ركنا أساسيا من أركان العملية الرتبوي يف بيت 

 منتسوري. 

                                                 
183- M.Standig, the Mintessori methode: A revolution in Education, The Academy 
Library Guild, Califoronia, U.S.A, 1962, p11. 
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 النظام: 

ألنه مرجعية للحرية، يف بيت منتسوري ال يتعارض النظام مع احلرية، فالنظام يشكل 

والطفل ميتلك بطبيعته من غري النظام ال يستطيع الطفل أن حيصل على حريته احلقيقية. 

على روح النظام مبا يشتمل عليه هذا النظام من خلفية أساسية للعمل احلر. فال ميكن لألطفال 

رية يف دائرة الفوضى الشاملة إذ جيب على كل طفل أن يدرك حدود احلرية أن يتمتعوا باحل

املمنوحة له وعليه أن يعرف احلدود اليت جيب أن تنتهي عندها ميوله احلرة. فاحلرية اليت 

حيظى بها الطفل جيب أن تقرتن بالنظام، ألن احلرية مسؤولية وجيب أن يتعلم الطفل منذ 

 ألصيلة املتوازنة بني الضرورة واحلرية. نعومة أظفاره هذه العالقة ا

واحلياة يف بيت منتسوري مبا ميتلك عليه املكان من وسائل وأدوات وأجهزة تعزز مفهوم 

النظام. فهناك ممرات حمددة ميكن لألطفال أن يستخدموها عند االنتقال من مكان إىل آخر، 

وهناك شروط عفوية ناظمة  وعلى كل طفل أن ينتظر دوره يف احلصول على لعبة من األلعاب،

للعمل بني األطفال أثناء قيامهم باللعب اجلماعي. وهناك قوانني جيب على الطفل أن حيرتمها 

 وأن يؤسس على هذه القوانني مفهومه للحرية ونظرته للنظام. 

واملدهش يف عمل منتسوري أن هذا النظام ال يفرض بالقوة واإلكراه بل يكون عفويا يتجلى 

طفال ويف حركاتهم، وكأن األطفال ميتلكون هذا احلس الفطري بأهمية النظام يف سلوك األ

وضرورته، ومهمة البيت هو تيسري حركة هذه النزعة العفوية وصقلها وتنميتها عند الطفل. 

يسود النظام وتهيمن احلرية وكأنهما يتدفقان وعلى هذا األساس للعالقة بني النظام واحلرية 

 . دانهم الداخليمن طبيعة األطفال ووج

يف بيوتات منتسوري يأخذ كل شيء مكانه احملدد. وتقديس النظام والعمل مبوجبه يشكل 

حقيقة تربوية أصيلة. ألن الطفل ميتلك يف داخله وازع فطري يدفعه إىل التنظيم وحب احلرية 

عمر الطفل.  ويتجلى هذا الوازع الفطري يف الفرتة العمرية اليت متتد ما بني الثانية والرابعة من

فالطفل يرفض الفوضى يف هذه املرحلة العمرية وقد يصرخ ويبكي ويصاب بنوبة من الغضب 
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حني ال جيد األمور يف حالة انتظام من حوله والسيما إذا كان األمر بتعلق بأشيائه مثل أكواب 

تتعارض املاء وأدوات الطعام وفرشاة األسنان وثيابه. وهذا يعين باختصار أن طبيعة الطفل ال 

 أبدا مع النظام بل هي مسكونة ومشحونة به. 

يف أحد بيوت منتسوري قامت إحدى املشرفات وعلى خالف العادة بتغيري وضعية صورتني 

معلقتني على اجلدار، إذ قامت على حنو غري مقصود بوضع إحدى الصورتني مكان األخرى. 

عفوية بتصحيح وضعية الصورتني ويف الصباح يدخل أحد األطفال إىل الغرفة ثم يقوم وبصورة 

. الحظت املشرفة هذا املوقف وبدافع الفضول استبدلت فيضع كل منهما يف مكانها األصلي

الصورتني من جديد ووضعت إحداهما مكان األخرى، ومل ميض وقت طويل إذ يدخل طفل آخر 

يف األصل.  ويصحح الوضعية أي يعيد ترتيب الصورتني وتعليقهما على النحو الذي كانتا عليه

احلادثة  هون الوضعية. ويستشف من هذواستمرت املشرفة يف اللعبة وكان األطفال دائما يصحح

على أن طبيعة األطفال مسكونة ومشبعة بروح النظام وأن حب النظام ينبثق من عفوية األطفال 

 وسليقتهم وفطرتهم. 

 طريقة منتسوري: 
مه أن الطفل يف حالة حتول مستمرة تنطلق منتسوري يف منهجها الرتبوي من مبدأ قوا

ومكثفة يف خمتلف جوانب وجوده النفسي واجلسدي والعقلي. وهي تؤكد يف عملها الرتبوي 

وهي املرحلة األساسية يف منو  ى أهمية املرحلة العمرية ما بني الثالثة والسادسة من العمرعل

 الطفل وتشكله نفسيا وتربويا. 

مية احرتام شخصية الطفل، وتؤيده أن يكون على وتؤكد منتسوري يف منهجها على أه

مسافة بعيدة من تأثري الكبار وتدخلهم، وكأنها تؤكد مبدأ الرتبية السلبية اليت يعلنها روسو يف 

كتابه إميل. ولكنها ومن أجل حتقيق النمو واالزدهار يف شخص الطفل توفر له خمتلف الشروط 

يتضمنه البيت املنتسوري من جتهيزات وأدوات اليت تساعد يف عملية منوه وهذا يتعلق مبا 

 وألعاب وأنظمة خمتلفة تساعد مبجموعها يف تكوين الطفل وإعداده. 
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والطفل يف طريقة منتسوري ومنهجها يأخذ دور املشارك اإلجيابي يف عملية الرتبية، فهو 

عاب واختاذ معين باملشاركة واختاذ القرار وله مطلق احلرية يف احلركة والعمل واختيار األل

الوضعية اليت يراها مناسبة. وهو يف النهاية معين بالتعلم عن طريق املشاركة والعمل واملثابرة 

بتوجيه غري مباشر من قبل املرشدات واملربني. كما أن الطفل ميتلك رغبة تلقائية يف التعلم، 

نظم له املثريات توقظ لديه هذه الرغبة وتنميها وتوفر خمتلف الشروط وتوالطريقة املنتسورية 

 . اليت حتفز قدراته االبتكارية

تؤكد الطريقة املنتسورية على ثالثة ركائز أساسية يف عملية بناء الطفل وهي الرتبية 

احلركية، وتربية احلواس، ومن ثم بناء اللغة وتطوير قدرات الطفل اللغوية. وتوفر البيئة 

رات احلركية بينما حتتاج اللغة إىل أدوات املدرسية عند منتسوري إمكانية تنمية احلواس واملها

 خاصة وجتهيزات حمددة عملت منتسوري على تطويرها من أجل تطوير قدرات الطفل اللغوية. 

تنطلق الرتبية احلركية من مبدأ حرية التنقل وأداء األعمال وتعنى بتعليم األطفال كيف 

أمورهم وقضاء حوائجهم يف بيئة يعتنون بأنفسهم ويعتمدون على إمكانياتهم اخلاصة يف تدبري 

معدة ملثل هذه الغاية. وقد صممت أيضا أدوات كثرية ميكنها أن تطور اإلمكانيات احلسية عند 

 األطفال. 

تعتمد منتسوري أدوات ذكية وبارعة يف تنمية احلس عند الطفل وتتألف جمموعة األدوات 

 من أحد عشر جمموعة فرعية: املستخدمة 

 االسطوانات املختلفة يف االرتفاع والقطر. ثالث جمموعات من  -

 ثالث جمموعات من األشكال اهلندسية املتنوعة األبعاد.  -

 . 10إىل  1جمموعتان من عشر علب خشبية ذات حجوم خمتلفة من  -

 أشكال هندسية خمتلفة) مواشري إهرامات، دائرة، خمروط، اسطوانة(  -

  بعض. لعبة قوامها إدخال أشكال هندسية بعضها يف -

 وان خمتلفة. لجمموعة لوحات خشبية ذات أ -
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 جمموعة من الرنانات الصوتية إلصدار األصوات املختلفة.  -

 جمموعة أوراق خمتلفة.  -

 جمموعة أقمشة خمتلفة.  -

 نغام املوسيقية. األلعبة مزدوجة من  -

لى لون كل لون منها ينطوي ع، جمموعة مبتكرة من بكرات اخليوط ذات ألوان مثانية 

 . (184)الطيف

وهذه األدوات تستخدم مجيعها وعلى مراحل تتوافق مع مراحل منو الطفل يف تنمية 

 االستعدادات احلسية عن الطفل اليت تبدأ بالنظر واللمس وحركة اليدين. 

ومن أجل تنمية حاسة البصر عند الطفل يدرب الطفل على إدراك األلوان وذلك باستخدام 

حتمل ألوانا فاقعة وعلى الطفل بعد فرتة من التدريب أن يالحظ هذه  البكرات الصوفية اليت

هذه العملية حتى يتقن الطفل أغلب األلوان البكرات ويسمي األلوان بأمسائها. ويتم التدرج يف 

 . األساسية

وفيما يتعلق برتبية حاسة اللمس يتم تدريب الطفل على أداء خمتلف األعمال اليت تتصل 

حيث يدرب على فك أزرار معطفه وربط حذائه وارتداء مالبسه. ثم يطلب من بثيابه وأحذيته. 

الطفل بلمس لوحات خشبية خشنة وناعمة كما يطلب منه ملس أنواع معينة من األقمشة 

الصوفية والقطنية واحلريرية للتميز بينها عرب ملمسها. وتقدم له أدوات خمتلفة متكنه من 

 ريها من التعبريات احلسية.إدراك األحجام واألوزان والكتل وغ

 دروس الصمت: 
تلجأ مونتسوري إىل أسلوب ابتكاري تفردت فيه ومل يسبقها إليه أحد لتنمية حاسة السمع 

بدروس الصمت أو منهج الصمت، حيث ء عند الطفل. وتتمثل هذه الطريقة فيما يسمى اواإلصغ
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تزام بالصمت التام إىل درجة تطلب من األطفال االجتماع يف صالة العمل، ثم تطلب منهم االل

ثم تسدل الستائر ويسود نوع أن الواحد من األطفال يستطيع أن يسمع هلاث غريه من األطفال. 

من الظالم اخلفيف، وعلى الطفل أثناء ذلك أن ينصت إىل احلركات واألصوات اخلارجية. ثم 

وعليه أن يرفع يدرب الطفل على أن يسمع امسه بصوت خفي هامس يصدر عن شفاه املشرفة، 

 يده كإشارة منه إىل مساعه امسه املهموس يف عتمة الصمت.

تنمية الرهافة احلسية والسمعية عند الطفل واالستمتاع هو واهلدف طبعا من هذه الدروس  

بعملية االسرتخاء واهلروب من الضجيج. وتعتمد منتسوري أساليب متعددة أخرى يف تنمية 

رفة األصوات وإيقاعاتها املختلفة عرب مهارات متعددة يصعب احلس املوسيقي عند األطفال ومع

 علينا الدخول يف تفاصيلها عرب هذه املقالة. 

وفيما يتعلق مبوضوع احلس احلركي فهي حتاول أن تنميه عرب وسائل خمتلفة أيضا وعرب 

" حيث ترسم املشرفة خطا على األرض ويطلب من األطفال السري السريخط  "لعبة ما يسمى 

يسمى بالتوازن احلسي احلركي وجب اجتاه هذا اخلط وتعرجاته وذلك من أجل خلق ما مب

، وتساعد هذه التمرينات األطفال على تنظيم قدراتهم احلركية ومتكينهم من ضبط عند األطفال

 أطرافهم واالعتياد على النفس يف التحرك واالنتقال وضبط السلوك. 

  تعتمدها منتسوري يف تربية احلواس:وميكن تلخيص أهم اخلطوات األساسية اليت

 متكني احلواس من معرفة األشياء املتماثلة متاما يف مستوى احلواس املختلف.  -

 تدريب احلواس على معرفة األشياء املختلفة متاما وذلك يشمل خمتلف احلواس أيضا. -

 متكني مجيع احلواس من التمييز بني األشياء املتشابهة.  -

 يات احلسية إىل أعلى درجة ممكنة. تطوير اإلمكان -

 صقل احلواس وجعلها مرهفة وذكية وإيصاهلا إىل أعلى درجة ممكنة من درجات النمو.  -
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 الرتبية العقلية: 
تشمل الرتبية العقلية تعليم الطفل القراءة والكتابة واحلساب. ومل يكن االهتمام بالرتبية 

ترفض يف جوهر األمر أن يتلقى الطفل تربية قبل  العقلية واردا أصال يف طريقة منتسوري. ألنها

اآلوان، ومل يكن الطفل يف بيوتها ملزما بتعلم القراءة واحلساب وغري ذلك من النشاطات 

 العقلية. 

لقد طلبت بعض األمهات األميات من منتسوري تعليم أطفاهلن القراءة والكتابة. وقد دفعها 

تساعد الطفل يف تعلم بعض الصيغ واملهارات األولية ذلك إىل إجياد وسائط وأساليب ميكنها أن 

للقراءة والكتابة. وكانت تريد عرب هذا املنهج أن تنمي استعداد الطفل الكتساب بعض املهارات 

من مهارة معينة أكثر  وليس تعليمه القراءة والكتابة واحلساب فعليا. وطريقتها ال تعدو أن تكون

واألرقام واألشكال اهلندسية. ومع أهمية قناعتها بأن  تساعد الطفل يف التعرف على احلروف

هذا التعلم مرهون بسن معينة يتمكن فيها الطفل من السيطرة على هذه املهارات إال أنها حاولت 

ومن أجل هذه الغاية صممت جمموعتني من إجياد طريقة كما أسلفنا تساعد يف عملية التعلم. 

 م الطفل بعض مهارات القراءة والكتابة. األدوات التعليمية اليت تساعد يف تعلي

إىل متكني الطفل من السيطرة على األداة اليت يكتب بها. وهي  تهدف اجملموعة األوىل

عبارة عن لوح خشيب وجمموعة من القطع املعدنية اليت تتخذ أشكاال هندسية متعددة وعشرة 

ن يثبته على اللوحة اخلشبية أقالم ملونة وعلى الطفل أن يأخذ شكال معينا من هذه األشكال وأ

ثم يأخذ قلما من األقالم امللونة ومير به حول احلدود الداخلية للشكل اهلندسي املعدني ثم 

يأخذ قلما آخر بلون آخر ويدور به حول األطراف اخلارجية هلذا الشكل نفسه. ثم يرفع الشكل 

لي يأخذ الطفل األشكال اهلندسي املعدني ويشاهد النتيجة اليت حصل عليها. ثم وعلى التوا

األخرى ويرمسها بهذه الطريقة وبألوان خمتلفة حتى يرسم املربع واملستطيل وغري ذلك من هذه 

األشكال. وهنا جيد األطفال لذة كبرية يف رسم هذه األشكال وتكرار هذه لعمليات ميكن الطفل 

يرسم أشكاال خيتارها  من السيطرة على القلم وعلى أدوات الكتابة والرسم حتى أنه يستطيع أن

 هو بنفسه. 
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فهي خمصصة لتعليم الطفل رسم احلروف اهلجائية. وهي عبارة عن  أما اجملموعة الثانية

صناديق حتتوي أشكال احلروف اهلجائية. ويتضمن أحد هذه الصناديق جمموعة بطاقات كل 

وقد لصق  بطاقة يوجد عليها حرف مصنفر. ويف صندوق آخر يوجد بطاقات أكرب من السابقة

ث( -ت-ذ( ومثل)ب-خ ( ومثل)د–ح  -عليها عدة حروف بينها تشابه يف الشكل مثل)ج

ثم يكرر أمساءها حتى  ،وتعرض هذه احلروف على الطفل ويتعرف عليها من خالل امللمس

ويعرف مسماها وهكذا يتعلم الطفل  ،يستطيع التعرف على مجيع احلروف عن طريق اللمس

الحقا تقدم له بعض الكلمات اليت تتكون من حرف أو حرفني و ،احلروف ويعرف أمساءها

 حتى يستطيع قراءة هذه الكلمات وكتابتها أيضا. 

 ةوهي عيدان خمتلف ،تعتمد منتسوري طريقة العيدان اخلشبية وفيما يتعلق باحلساب

من  يتكّونحيث والثاني طوله عشرين سم  ،سم ولونه أمحر 10الطول يكون أصغرها بطول 

من  يتكّون، أما الثالث فضعف طول العود األولويعادل طوله ، أزرقوأمحر  :لوننيجزئني و

ثالثة أجزاء وثالثة ألوان وثالثة أضعاف، وهكذا دواليك حتى العدد عشرة. وعندما يلمس 

الطفل العود األول يسمع صوت املشرفة وهي تقول واحد وعندما يأخذ العود الثاني يسمع صوت 

فريبط الطفل بني الصوت وبني الرقم وطوله وأجوائه وألوانه. وبعد فرتة من  املشرفة تقول اثنان.

 التدريب يستطيع الطفل أن يعرف األعداد عن طريق اللون والصوت واحلجم والتقسيمات. 

يأخذ  2+ 5ثم تستخدم هذه العيدان لعملية اجلمع فعندما تقول املشرفة ما حاصل مجع 

منها كل عود ليحصل على  يتكّونوجيمع األجزاء اليت  5مع العود رقم  2الطفل العود رقم 

مؤكدا معرفته النتيجة. ثم تستخدم طريقة األرقام املصنفرة حبيث  7، فيأخذ العود رقم 7رقم 

 ميرر الطفل يده ويعرف شكل كل رقم ويستطيع أن يعرفه ويكتبه الحقا. 

 خامتة نقدية: 
ية وصياغات فلسفية، وما قدمته هو طريقة يف ال تقدم لنا منتسوري نظرية تربوية بأبعاد نظر

الرتبية ومنهج عملي يساعد املربني يف تنمية األطفال جسديا وحسيا. فأغلب املبادئ اليت 
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يف طريقتها تعود إىل مفكرين تربويني مثل روسو وبستالوتزي وهريبارت وفروبل وإيتار.  اتعتمده

كرة رياض األطفال اليت جندها عن ليست سوى تطوير لفوإننا نعتقد بأن بيوت األطفال 

واليت صممها لتحقيق أعلى درجة ممكنة من مستويات النمو العقلي واحلسي واجلمالي  فروبل

عند األطفال. لقد شاهدنا كيف أن فروبل ومنذ البداية كان يولي تنمية اإلحساس البصري 

جملموعات اهلائلة من وان والكرة واملستطيل والللطفل أهمية كبرية عن طريق البالونات واأل

لتحقيق أعلى درجة من درجات النمو احلسي والعقلي عند  ،األلعاب واألدوات اليت صممها

الطفل. وحنن نعتقد يف هذا السياق أن الطريقة عند منتسوري هي تطوير إبداعي ملا شاهدناه عند 

وبّينة عند فروبل  اليت تعتمدها منتسوري فهي واضحة ةا فيما يتعلق باملبادئ الرتبويمفروبل. أ

والسيما املبادئ اليت تتعلق حبرية الطفل واستقالله  ،كما هو احلال عند روسو وهريبارت

 ونشاطه الذاتي بوصفه حمورا للعملية الرتبوية. 

ومع ذلك كله ال ميكن ألحد أن ينكر أبدا هذا العطاء اإلبداعي ملنتسوري يف جمال الطريقة 

ل. وال ميكن ألحد أن يتجاهل أبدا القيمة العلمية الكربى ملثل اليت ابتدعتها يف تربية األطفا

 بطابع اإلبداع واالبتكار.  تهذه الطريقة اليت متيز

لقد تعرضت منتسوري حلملة كبرية من النقد تصل إىل حّد اهلجوم على منهجها وأفكارها 

ة األمريكية وأساليب عملها. وكانت فاحتة هذا النقد عندما قامت بزيارة الواليات املتحد

وتعرضت هلجوم كبري من قبل بعض املفكرين والرتبويني وكانت هذه االنتقادات شديدة الوطأة 

على منتسوري حتى أنها قررت أال تعود ألمريكا مرة أخرى. يف أمريكا تصدى هلا عدد من 

ي املفكرين الرتبويني أصحاب النزعة التقدمية يف الرتبية وكان أشدهم نقدا املفكر األمريك

كالباتريك. وقد أخذ عليها أنها تلجأ إىل علم نفس تقليدي وأن علم النفس احلديث قد جتاوز 

هذه الّترهات السيكولوجية القدمية. فالسيكولوجيا اليت اعتمدتها منتسوري هي سيكولوجيا 

اإلحساسات وقد بقيت سجينة هذه السيكولوجيا املزعومة ومل تتجاوز حدودها باجتاه ما يسمى 

وقد وجهت انتقادات شديدة إىل أدواتها وأساليبها اليت وصفت اء احلسي احلركي. بالذك

تقلل من أهمية الواقع وختفي عن األنظار دور احلياة بأنها أساليب جامدة ثابتة حمددة سلفا، 
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والطبيعة والتجربة اإلنسانية لإلنسان بوصفه كائنا عاقال يغتذي من جتربته اخلاصة يف تواصله 

هذه الرتبية  يفجديد يالحظ غياب العمق الفلسفي والبعد اإلنساني وهنا أيضا ومن مع الكون. 

. وغالبا ما وجه اليت تبلورت بني جدران صامتة وآالت صماء ومناهج تقليدية يف تربية الطفل

النقد إىل غياب ما يسمى بالطابع اإلنساني حلياة األطفال اليت تتمثل يف اللعب العفوي ويف 

 رة لعالقة الطفل بالبيئة والطبيعة. االنطالقة احل

وعلى الرغم من أهمية وخطورة هذه االنتقادات اليت وجهت إىل منتسوري فإن معاهدها 

وبيوتها ما فتئت تنتشر بوتائر متسارعة حتى يف العامل اجلديد يف أمريكا اليت رفضتها يف املرة 

ت منتسوري إىل أمريكا فكرا وعقال األوىل. فعندما فاض كيل األمريكيني بالرتبية التقدمية عاد

هذه املرة وعادت أفكارها وطرائقها بكل مهابة واحرتام إىل آالف املؤسسات األمريكية الرتبوية 

يف مرحلة الطفولة ويف املرحلة االبتدائية. عادت منتسوري إىل أمريكا لكن ليس جبسدها وإمنا 

إىل إيطاليا طلبا ألفكارها وطريقتها بروحها وهذا يعين أيضا أن األمريكيني هم الذي قدموا 

وأدواتها ومنهجها. ومل تكن عودة منتسوري املظفرة إىل أمريكا وحدها فمدارس منتسوري تنتشر 

يف مجيع أحناء العامل ويف خمتلف دور احلضانة ورياض األطفال يف أصقاع املعمورة لقد أصبحت 

 باحلضارة. منربا تربويا يطرح وزنه يف خمتلف أحناء الكون العامر 
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 لعاشر الفصل ا

 

 يف نظرية املعرفة والرتبية عند جان بياجيه:
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 الفصل العاشر 

 

 

 يف نظرية املعرفة والرتبية عند جان بياجيه:

  

 " اقاهس كلما طالت يقصر جناحاه الطفل مالك"
 

واكتشافاته يف جمال علم النفس Jean Piaget(1896-1980 )تشكل أعمال جان بياجيه 

مية يف القرن العشرين. لقد كرس جان بياجيه التكويين فتحا علميا مظفرا يتّوج املعرفة العل

جهوده العلمية يف الكشف العلمي عن اجملاهل السيكولوجية الكربى يف عامل الطفولة، وإليه 

يعود الفضل يف الكشف عن احلتميات السيكولوجية للعمليات املعرفية البنائية عند األطفال. لقد 

وكان قدر بياجيه أن يبدد أسرار العلمي،  كان عامل الطفولة قبل بياجيه جمهوال يف مستواه

هذا العامل وأن يكشف عن املراحل احليوية احلرجة يف تطور قدرات األطفال العقلية بصورة 

 . علمية وجتريبية

تأتي أعمال جان بياجيه ونظريته يف علم النفس الرتبوي استجابة تارخيية إلشكاليات  

لب القرن العشرين. وتتمثل هذه اإلشكاليات يف تربوية قدمية متجددة فرضت نفسها بقوة يف ص

وعدم قدرتهم على التجاوب مع الصعوبات اليت كان يواجهها املربون يف فهم سلوك الطفل، 

، وبالكيفيات اليت التحديات املعرفية اليت تتصل بصريورات النمو العقلي عند األطفال

 تتحقق فيها عملية التكوين املعريف لديهم. 
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شرين كان املربون يعانون من نقص كبري وخميف يف معرفة طبيعة الطفل حتى القرن الع

وقدراته العقلية ومراحل منوه وتطوره. وبقيت استجابات األطفال ومواقفهم إزاء الراشدين تتسم 

بالغرابة والغموض، وكان سوء الفهم هذا بني عامل الراشدين وعامل األطفال قائما يف أغلب 

 قة. املراحل التارخيية الساب

اإلشكالية تنهض  ومن عمق هذهمن هذه الزاوية ينطلق العمل العلمي جلان بياجيه 

عبقريته لتقدم إجابات علمية حول طبيعة الطفل وقدراته العقلية ومراحل منوه وكيفيات 

والعمليات الذهنية اليت يعتمدها يف حتصيل املعرفة. وعلى هذا األساس بدأ  تشكل املعرفة لديه

السؤال التارخيي املتمرد جمسدا يف معادلة فهم الراشد للطفل وقوامه: ملاذا ال  بياجيه يواجه

يستطيع املربي أن يفهم الطفل ويدرك طبيعته، مع أن املربي نفسه سبق له أن كان طفال وعاش 

 مرحلة الطفولة، وخرب جتاربها وتنكب صعابها وخرب حلظاتها بإجيابياتها وسلبياتها؟ 

 والغامض واملغامر الذي يطرحه بياجيه. وبكل عبقرية يقدم بياجيه هذا هو السؤال احملري

الراشد ال إجابة تفرضها رؤيته العلمية لطبيعة الطفل وتتمثل هذه اإلجابة ببساطة قوامها: 

. إنه يفهم الطفل وخيطئ يف تربيته وذلك ألنه ينظر إىل الطفولة من عيون الراشد ومنظاره

 رؤية الكبار ونظرتهم؛ وهذا الرأي يقدم إضافة علمية جديدة يريد أن يفهم عامل الطفولة عرب

إىل عقل الراشد الذي ال يستطيع وهي أن عقل الطفل يتطور بصورة الشعورية ويتحول مع الزمن 

. ومن هذه النقطة تتفجر العطاءات العلمية لنظرية أن يدرك ذاته وأن يتمثل معاني تطوره

لق للكشف عن الشيفرة الداخلية اليت حتكم مناءه بياجيه يف فهم سيكولوجية الطفل وينط

 . (185)وتطوره

ينطلق بياجيه يف بناء نظريته البنائية من رفضه الكلي للتطرف الذي تبديه نظريتا الوراثة  

فأنصار الوراثة يرون بأن والبيئة يف تفسري كيفية حدوث الفهم والنمو املعريف عند األطفال. 

                                                 
185 - DOLLE J.M. Pour comprendre Jean Piaget, Toulouse, Privat, 1974. 
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صر وراثية، وعلى خالف ذلك فإن السلوكيني يعتقدون بأن الذكاء والتعلم أمر حتكمه عنا

. ومن أجل الوصول إىل رؤية علمية دقيقة (186)البيئة هي الصائغ األول للسلوك اإلنساني

درس بياجيه عمليات النمو املعريف عند األطفال عرب املالحظة املنهجية العلمية الدقيقة لسلوكهم 

مليات تشكل مفاهيم الزمان واملكان واحلجم والطول وردود أفعاهلم، وقام بدراسة منّظمة لع

واالنعكاس والتقابل والتكامل والتجريد. وانتهى يف جتاربه ودراساته اهلائلة إىل نظرية بنائية 

 .(187)تكوينية خاصة تؤكد على دور البيئة والوراثة معًا يف تطور النمو املعريف للطفل

جاهزًا على حنو كلي، بل يتفاعل مع بيئته فالطفل كما يعتقد بياجيه ال يولد مربجمًا  

ووسطه ويتكّون يف نسق التفاعل بني البيئة والوراثة. والطفل ليس كيانا باردا جامدا أو صفحة 

مبقتضاها بل هو كائن إجيابي فاعل أيضا يتشكل يف نسق  يتكّونبيضاء خيضع لشروط البيئة و

التعلم النشط أمور حيوية يف تطوره. البيئة فيشكلها وتشكله يف آن واحد. فالتفاعل وفرص 

وأخريا وصل إىل نتائج هامة قوامها: أن التطور العقلي عند الطفل عملية تتسم باحليوية 

 والنشاط، وأن الطفل ليس راشدا صغريا وأن تفكريه وطبيعته ختتلف عن الراشد بصورة نوعية.

 الذاتية جلان لبياجيه:  السرية
يف سويسرا  Newchatellشهدت مدينة نيوشاتل  1896يف التاسع من آب/أغسطس عام  

لؤلؤة عصره وفريد زمانه يف جمال علم النفس التكويين. وكان  Jean-Piagetوالدة جان بياجيه 

والده يعمل أستاذا لتاريخ العصور الوسطى يف جامعة لوزان، وكانت أمه امرأة متدينة وحمافظة 

ية اجلاحمة اليت كان يدين بها زوجها بوصفه ورافضة لكثري من األفكار والتصورات العقالن

أستاذا يف التاريخ الوسيط. وكان الصراع واجلدل الفكري يدور بني األبوين وعلى مسمع من 

 . (188)بياجيه حول قضايا فكرية وفلسفية حمددة

                                                 
 .116ل ص1993 خس  طللل  خ  االجتخ ع اي عايل ارد ل اال  ال ج ا ل اا قل  186-

 .1991ج ي ع  ج ال االع نت خاياج   ايت ا و لل تؤمجل اينّ ل نل ايل اا  ايث   ل اال ل ل اي   ؤ ل  - 187

188- J.-J. Ducret, Jean Piaget, savant et philosophe: les années de formation, 1907-1924, 
2 vol., Droz, Genève, 1993. 
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وسرعان ما عرف عن بياجيه الصغري بأنه طاقة ذكاء متفجرة، حيث ظهرت معامل عبقريته 

من عمره. لقد أذهل الوسط يف العاشرة من عمره عندما نشر مقالة له يف جملة  يف مرحلة مبكرة

علمية مرموقة حول " عصفور الدوري بوصفه عصفورا نادرا من عصافري جبال األلب"؛ وقد 

جذب هذا املقال إليه األنظار وجعله حمط اهتمام كثري من املثقفني يف عصره، وكانت بداية 

شأن يف عامل اإلبداع العلمي واملعريف يف أوروبا والعامل يف القرن مبشرة لعبقرية سيكون هلا 

العشرين وما يليه. لقد برهن عرب مقاله هذا أنه ميتلك يف داخله على طاقة إبداعية واعدة 

ومبشرة يف عامل العلم واملعرفة العلمية. وقد جتلت هذه الطاقة يف قدرته املذهلة على مالحظة 

مة ويف قدرته على تدوين هذه املالحظات بصورة مستمرة ملختلف األشياء بصورة علمية منظ

نشاطات وسلوكات الكائنات احلية. وقد حظيت الرخويات باهتمامه الكبري فبدأ جيمعها من 

على شواطئ البحريات ويدرسها بطريقة مبتكرة، ومن ثم بدأ بكتابة سلسلة من املقاالت املذهلة 

ة يف علوم األحياء. وقد ذاع صيته وانطلقت شهرته حول الرخويات يف جمالت علمية متخصص

يف هذا امليدان بوصفه عاملا متميزا يف هذا اجملال. وقد بلغ تأثريه أنه ُكّلف رمسيا بأن يكون 

حف يف جنيف يف السادسة عشرة من عمره ومل يكن بعد قد أمت دراسته امديرا لواحد من أهم املت

 سنه.  الثانوية العامة، وقد رفض املنصب لصغر

، وكان متأثرا بأحد أساتذته ويدعى رميون 1914انتسب إىل جامعة نيوشاتل يف عام 

الذي اهتم كثريا بالفلسفة والبيولوجيا. وقد كثف مطالعاته أثناء احلرب العاملية األوىل حول 

 . (189)فلسفة كانط وسبنسر وكونت والالند ودوركهايم

العلوم الطبيعية يف مرحلة مبكرة من عمره يف  1918نال بياجيه درجة الدكتوراه يف عام 

من جامعة نيوشاتل، وكان عمره آنذاك اثنتني وعشرين عاما. وكان موضوع أطروحته يدور حول 

إىل باريس وتعرف على عدد كبري من العلماء واملفكرين ويف  1919الرخويات. وانتقل عام 

لعلمية يف جمال بناء الذي عرف بنشاطاته ا Théodore Simonمقدمتهم تيودور سيمون 

                                                 
 . 14ل ص1991ج ي ع  ج ال ا ع نت خاياج   ايت ا و لل تؤمجل اين ل نل ا ل اا  ايث   ل اال ل ل اي   ؤ ل  189-
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وقد . 1910عام  Alfred Binetاختبارات الذكاء مع املفكر الفرنسي املعروف الفريد بينيه 

شغل منذ البداية مبوضوع نظرية املعرفة وشغف بهذه القضية فاطلع على آراء خمتلف 

ون لوك لع بدقة على نظرية الفيلسوف اإلنكليزي جّطا. وقد املفكرين والفالسفة يف هذا اجملال

J.Lock  الذي كان يؤكد على أهمية التجربة يف تشكل املعرفة وهو صاحب املقولة املشهورة بأن

اإلنسان صفحة بيضاء. ويرتبط مفهوم نظرية املعرفة باسم جون لوك الذي عاجل موضوع املعرفة 

وهو أول حبث  1690كعلم مستقل يف كتابه املعروف مقالة يف العقل البشري الذي صدر عام 

(190)علمي منظم يكرس لدراسة أصل املعرفة وماهيتها وحدودها ودرجة اليقني فيها
ثم اطلع  .

على الفلسفة الديكارتية ذات النزعة العقلية يف املعرفة، وأصحاب هذه النظرية يقولون، على 

خالف لوك، بأن اإلنسان ميتلك معرفة أولية فطرية سابقة للتجربة وهي معرفة تتصل باملبادئ 

.كما اطلع على نظرية املعرفة عند كل من كانط وأرسطو وأفالطون وهيغل (191)للوجود األوىل

 وماركس وكونت، وتبحر يف هذا امليدان يف اجتاهاته املختلفة. 

وتّوج عودته بزواج مظفر من إحدى تلميذاته القدامى  1925عاد بياجيه إىل نيوشاتل عام 

عن والدة طفله األول يف العام نفسه، وكانت  وتدعى فاالنتني شاتينيه، وقد أمثر هذا الزواج

والدة هذا الطفل نقطة حتول كبري يف تفكري جان بياجيه التجرييب، لقد حظي مع مولوده 

ن الوليد معرفيا وإنسانيا. وبعد اجلديد بفرصة متميزة لتسجيل مالحظاته التجريبية حول تكّو

وقته لدراسة علم النفس التجرييب.  سنوات أربعة قضاها يف نيوشاتل غادرها إىل جنيف مكرسا

وقد عهد إليه أثناء ذلك منصب نائب مدير مؤسسة جان جاك روسو وقد تسنم بعدها منصب 

 . (192)مدير املكتب العلمي للرتبية التابع لليونيسكو

منح بياجيه وظيفة أستاذ يف جامعة السوربون يف باريس قام خالهلا  1952ويف عام 

وأجرى أحباثا عديدة يف حقول علمية خمتلفة  1963ين حتى عام بتدريس علم النفس التكوي

                                                 
 . 116ل ص 1979  ل اي   ؤ 2حمخاا ز ة قل مت، ل يخلخنللل ا تدل اورخا املصؤ لل ط  -190

191 - J.-M. Dolle, Pour comprendre Jean Piaget, Privat, Toulouse, 1974, rééd. 1991. 
192 - J.-J. Ducret, Jean Piaget, savant et philosophe: les années de formation, 1907-1924, 
2 vol., Droz, Genève, 1993. 
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ويف جماالت خمتلفة غطت جماالت يف الرياضيات والفيزياء واملنطق والبيولوجيا وعلم النفس 

 .(193)واللغات

أسس املركز العاملي لإلبيستيمولوجيا التكوينية الذي أصبح مركزا للبحث  1956ويف سنة  

املعرفية، وقد شكلت األحباث النوعية املشرتكة اليت أجراها يف  العلمي يف خمتلف اجملاالت

هذا املركز منطلقه العلمي األمبريقي يف بناء تصورات علمية تتجاوب مع اإلشكالية املعرفية 

القدمية حول الكيفيات اليت تتم فيها عمليات اكتساب املعرفة، وحتديد اجتاهات تطور هذه 

يت تأخذ طابعا بنائيا ابتكاريا متجددا. ثم اعتزل مهنة املعرفة، والكشف عن طبيعتها ال

، وتفرغ لإلشراف على نشاطات املركز وبقي مع ذلك 1973التدريس يف اجلامعة يف عام 

 نشطا يف جمال التأليف واملشاركة يف املؤمترات العلمية 

توارى بياجيه وغاب عن الساحة العلمية إىل  1980ويف السادس عشر من سبتمرب عام 

وار رّبه بعد أن كان قد أشع يف عصره ضياًء، وتوهج معرفّة وعلما، وأومض عبقريًة، فأسس ج

نظرية علمية متكاملة راسخة يف ميدان اإلبيستيمولوجيا املعرفية، وسجل نفسه بني عظماء 

 . (194)للنزعة البنائية والتكوينية يف نظرية املعرفةالتاريخ اإلنساني زعيما 

 أعمال بياجيه: 
ا تراثا علميا ضخما يف خمتلف جماالت املعرفة وميادينها والسيما يف املنطق ترك لن

واإلبيستيمولوجيا والذكاء وعلم النفس. وحنن نستعرض بعضا من هذه األعمال ألن استعراضها 

مها بياجيه وعن أهمية القضايا يقدم صورة واضحة وهامة عن طبيعة األعمال اليت قّد

 : ومن أهم هذه األعماليدان الرتبية وعلم النفس، واملوضوعات اليت طرحها يف م

                                                 
 .183ل ص 200طلل ا   دل املل :لل ايلا  املصؤ ل ايخدو ن لل اي   ؤ   شدل عل ايل االجت   ت احلل ثل ي تؤع ل 193- 

194 - J. Piaget, Autobiographie, in C. Murchison & E. G. Boring, A History of 
Psychology in Autobiography, t. IV, Worcester(Mass.), 1952. 
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Le Langage et la pensée chez l’enfant( 1923اللغة والتفكري عند الطفل)
(195) .

 La Pensée symbolique et la pensée»( 1923التفكري الرمزي والتفكري عند الطفل)

de l'enfant»
 Le Jugement et le 1924. احلكم واالستدالل عند الطفل عام (196)

raisonnement chez l'enfant
 La( 1927.السببية الفيزيائية عند الطفل)(197)

Causalité physique chez l’enfant
 La Naissance( 1936. والدة ذكاء الطفل)(198)

de l’intelligence chez l’enfant
 Le( 1939.احلكم األخالقي عند الطفل)(199)

Jugement morale chez l'enfant((200). ( 1947لم نفس الذكاء)عLa Psychologie 

de l’intelligence
 Les( 1954العالقة بني العاطفة والذكاء يف عملية تطور الطفل) .(201)

Relations entre l’affectivité et l'intelligence dans le développement mental de 

l’enfant
(202).  

 نظرية املعرفة عند بياجيه: 
بقرية حول تساؤالت فلسفية إبيستيمولوجية طرحتها اإلنسانية منذ قدم بياجيه إجابات ع 

عهود موغلة القدم. وإذا كان قد قدّّر البن طفيل األندلسي من قبل أن يقدم إجابة 

حول إشكالية الدين والفلسفة عرب برهان إبيستيمولوجية للقضية الفلسفية الكربى يف عصره 

فإن جان بياجيه استطاع بدوره أن يبتدع ن يقظان، أدبي تربوي متثل يف رائعته األدبية حي ب

منهجا علميا ويبتكر طرائق جتريبية متقدمة يف جمال اإلجابة عن السؤال اإلبيستيمولوجي 

                                                 
195 - J. Piaget Le Langage et la pensée chez l'enfant, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, 
Paris,1923. 
196 - J. Piaget «La Pensée symbolique et la pensée de l’enfant», in Archives de 
psychologie, 18, 1923. 
197 - J. PIAGET, Le Jugement et le raisonnement chez l'enfant, Delachaux et Niestel, 
Paris 1924. 
198- J. Piaget, La Causalité physique chez l’enfant, Alcan, Paris, 1927.  
199 «La Naissance de l’intelligence chez l’enfant, Delachaux et Niestlé, Paris,1936. 
200- J. Piaget, Le Jugement morale chez l'enfant, Puf,Paris,1939. 
201- J. Piaget, La Psychologie de l’intelligence, Armand Colin, Paris, 1947. 
202 Les Relations entre l’affectivité et l’intelligence dans le développement mental de 
l’enfant, C.D.U., Paris, 1954 
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. ويف دائرة هذه (203)اجلوهري يف الفلسفة الذي يتمثل يف نظرية املعرفة ويف خصائص اكتسابها

فة من أحد أكرب قضاياها اإلبستيمولوجية ن جيرد الفلساحملاولة العبقرية استطاع بياجيه أ

وما كان يف مقدور بياجيه أو غريه أن يصل إىل حتقيق هذا . وأن يضعها يف املخترب العلمي

؛ اإلعجاز العلمي اإلبيستيمولوجي ما مل يكن أسطونا من أساطني املعرفة العلمية يف عصره

خمتلف ميادين املعرفة ويشمل ذلك  فبياجيه كان عاملا موسوعيا وتشهد له ابداعاته على ذلك يف

الرياضيات والطبيعيات والفلسفة واملنطق وعلم النفس، ويف هذا دليل على امتالكه للروح العلمية 

األقدمني يف  ضنتأاملوسوعية. وقد منحته هذه املوسوعية قدرة هائلة على اختبار قضايا معرفية 

ة الفلسفة وجهابذة احلكماء يف جدل ومماحكات بدأها اإلنسان األول وخاض فيها عمالق

 . الشرق والغرب يف اليونان القدمية ويف احلضارة اإلسالمية

يب؛ يلقد متيز بياجيه بقدرته اهلائلة على معاجلة قضايا فلسفية كربى يف سياق جتر

واستطاع بعقالنيته هذه أن يفصل بني مباحث اإلبيستيمولوجيا والفلسفة، وأن جيعل من 

نظرية املعرفة علما مستقال بذاته، وأن يربط يف الوقت نفسه بني هذا العلم اإلبيستيمولوجيا و

وبني خمتلف العلوم اإلنسانية والسيما مع علم البيولوجيا. وتأسيسا على ذلك كرس بياجيه 

حياته العلمية برمتها يف دراسة تفكري الطفل ويف اختبار فرضياته حول طبيعة النمو املعريف عند 

 املنطلق ينظر إليه اليوم بوصفه املعلم األول يف جمال النمو املعريف عن الطفل. ومن هذا الطفل. 

النظريات أكثر  من Théories de connaissanceيف املعرفة  تعد نظرية بياجيه نظريًة

ها رزانة وطموحا، ومن مسات هذه النظرية أنها تستند أكثر  العلمية اتصافا بالطابع املوضوعي و

                                                 
  ة، املد حرررث ايو ل رررل ي ادررر او اي خرررا   ي Epistemology, épistémologie ي  رررري ال،رررا  او د نرررت خاياج   - 203

هه املد او.     د نت اياج    س نظؤ ل اي خا  أ   خنلل اي خا  أ  ا ا:ل اد او اي خا    ؤي  اه  ا ا:ل ن ل ل. اوصاا املور  ل هل
ايريت ت رين "اي خر " أ  "امل ؤ رل اي خخ رل"  Epistemeي ايخجلل ايلؤنن ل ا رتق ار  اي خخرل اي اانن رل  Épistémologie خصرخح 
  أي "نظؤ ررل"ل  ابيترر يل  ررةي كخخررل "ةعنررتخاياج  " ت ررين حؤ  ًرر  "نظؤ ررل Logosاانين ي" ايررهي   ررين ي أصررخا اي ررLogie امل ررر  "
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موسوعي خضرمته الطموحات وصقلته التجارب العلمية وأرهفه شغف معريف إىل عقل جترييب 

 . (204)إنساني جتاوز كل احلدود

ومن أجل أن نفهم بياجيه جيب علينا يف البداية أن نواكب تطلعاته األولية املعرفية 

يف البداية كان له صوالت وجوالت معرفية حركها نهم علمي وفكري  وخلفياته الفكرية.

خمتلف أشكال املعرفة، وقد حتول هذا النهم العلمي إىل شغف بالفلسفة وإميان متوحش إىل 

رحال إىل قراءة كبار الفالسفة وكربيات القضايا الوشد برسالتها. فتبحر يف خمتلف املعارف، 

. فأتى على أمهات الكتب وعلى الفلسفية اليت طرحت يف عصره ويف العصور اليت سبقته طرا

بأرسطو وكانط وروسو وديكارت وسبينوزا ودوركهايم وفرويد وماركس  جهابذة الكتاب. فتأثر

يرتك يف عامل الفلسفة ودنيا املعرفة جانبا إال واطلع عليه وخاض فيه ونهل  ومل ،وأجنلز

فتعلم فن الغوص يف القضايا الفلسفية الكربى والسيما مسألة املعرفة ونظريتها. لقد طرح منه. 

 Descartesوديكارت  Aristoteقدمية اليت طرحها كل من أرسطو بياجيه األسئلة املعرفية ال

كيف وغريهم. وتدور هذه األسئلة حول حماور عدة تتصل:  Hegelوهيغل  Kantوكانت 

املعرفة؟ وما طبيعة الذات العارفة؟ ما عالقة الذات العارفة  هتكتسب املعرفة؟ ما طبيعة هذ

ن؟ أم أنها مكتسبة؟ أم هي مزيج بني املكتسب ع املعرفة؟ هل املعرفة فطرية يف اإلنساومبوض

والفطري؟ كيف تتم املعرفة وما هي مراحلها؟ ما صريوراتها وأوالياتها وفعالياتها 

وتلكم هي األسئلة اليت تشكل حدود ومراحلها؟ وكيف يتشكل عقل الطفل وما هي وظائفه؟ 

ئلة تتفجر عبقريته العلمية اإلبيستيمولوجيا البنائية عند بياجيه. ويف اإلجابة عن هذه األس

 ويتدفق عطاءه املعريف بصورة ابتكارية مذهلة. 

                                                 
نظؤ ررل امل ؤ ررلا اررؤ  ايت  عررل عررل ذات ال كررل  اايرراع اررل كل عررل ا ننرر ي ذات امل ؤ ررل  عررل اي رر مل اايررا ، .   صررل  -204

 خ  ايدحث ي ةا  ي  Theory of Knowledgeامل ؤ ل يخهات اي    ل ع ل اتص هل  مباياع امل ؤ لل كخ  ترخق نظؤ ل امل ؤ ل 
  لل  ي اص ا   هه امل ؤ ل أ  ايرؤق املاصخل ةي ، . امل ؤ ل ايد ؤ 
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لقد قدم أغلب الفالسفة إجابات رزينة حول هذه القضية، وال ختلو هذه اإلجابات من 

الذكاء والروعة واألصالة وشطحات االبتكار والعبقرية. لقد قدم ديكارت وكانط وأرسطو من قبل 

لكن بياجيه ارة واجلمال عن السؤال املعريف اإلبيستيمولوجي، وإجابات تتصف بالغنى واجلد

تفرد يف طرح هذه القضايا طرحا علميا يستجمع فيه خمتلف العلوم والفنون واآلداب وانفرد 

من بني اجلميع يف تقديم صورة رائعة ونظرية فذة ودقيقة وعلمية حول هذه األسئلة 

وينطلق بياجيه من أرضية  سي يف الفلسفة.التارخيية اليت شكلت ما يسمى بالسؤال األسا

 الصراع بني ثالثة اجتاهات أساسية يف نظرية املعرفة: 

 االجتاه العقلي:  
الفطري بوصفه أصل املعرفة وجوهرها.  يرجع أصحاب هذا االجتاه املعرفة كلها إىل العقل

نسان من االستدالل فالعقل وفقا ألصحاب هذه الرؤية قوة فطرية يف الناس مجيًعا، وهو ميكن اإل

العقلي اخلالص والوصل إىل عني احلقيقة من غري مقدمات جتريبية أو حسية. ويعد أفالطون 

زعيم هذا االجتاه الفلسفي املثالي. فاملعرفة لديه أصيلة يف النفس، والفرد عندما حيّصل املعرفة 

ل، أي يف العامل فإنه يستذكر املعلومات اليت كانت للنفس عندما كانت تطوف يف عامل املث

الروحاني قبل هبوطها إىل عامل املادة والتجسد. فهذه النظرية ترى أن النفس يف عامل املادة 

تسرتجع ذكرياتها وأن هذه الذكريات الروحية هي عني املعرفة الكلية. وقد شكلت رؤية 

ذاتيني يعتقدون أال أفالطون منهجا لنظرية املعرفة يف النسق املثالي للفلسفة إىل حد أن املثاليني ال

وجود للعامل املوضوعي إال من خالل إدراكاتنا أي أن العامل هو وجود ذاتي روحي كالني 

 خالص. 

( Projecteur -ومن أجل تبسيط هذه النظرية غالبا ما يشار إليها بأنها نظرية)آلة العرض

د برجمت بصورة كلية فاألطفال يأتون إىل هذا العامل وقد زودت عقوهلم مبعرفة أولية فطرية أو ق

فهي تتضمن جمموعة هائلة من األفالم والصور. فاملعرفة هنا مصدرها عقل اإلنسان وال يوجد 

 جديد يف هذا العامل وإمنا العقل يستدعي ما هو موجود فيه. 
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 االجتاه احلسي التجريبي:  
اقع، والعقل يرجع أصحاب هذا التيار املعرفة اإلنسانية مجيعها إىل التجربة احلسية أو الو

 فاملصدر الوحيد. الواقع اخلارجي على صورة انطباعات حسية الرؤية مرآة تعكسوفقا هلذه 

. أما القوة الذهنية فهي القوة الذي يزود العقل بالتصورات واملعاني هو احلس والتجربة

 صور العاكسة لإلحساسات واالنطباعات اليت اكتنزها الذهن، والذهن ليس له إاّل التصرف يف

 املعاني احملسوسة بالرتكيب أو التجزئة أو التجريد والتعميم. 

وقد نشأت هذه النظرية لدحض النظرية العقلية املثالية اليت مّثلها الفيلسوف الفرنسي 

اإلجنليزي جون لوك زعيم هذا التيار وكان يعتقد أنه ال يوجد يف ويعد الفيلسوف «. ديكارت»

. وقد انتصر هلذه الرؤية النظرية عدد من كبار الفالسفة سالعقل ما مل يسبق وجوده يف اإلحسا

املاديني مثل هوبز وديفيد هيوم وماركس وأجنلز. ويذهب أصحاب هذا االجتاه إىل االعتقاد 

املكني بأن إدراكاتنا كلها ما هي إال انعكاسات للواقع احلسي املوضوعي بصورة أو بُأخرى، ألن 

وأن إدراكاتنا تطابق  ع التصورات واملفاهيمواإلحساس وحده يشكل ينبواإلحساس، 

الذهن عن فاعليته يف ابتكار تصورات جديدة  . ومع ذلك فإن التجربة ال جتردإحساساتنا

د املفاهيم عن طريق التجربة فالعلة واملعلول والعرض والسبب والوحدة والكثرة ولدت فالذهن يوّل

الظاهر والتكامل والوحدة والكثرة ويولد  يف نسق التجربة ذاتها فاحلس مثال يرصد التعاقب يف

 هذه املفاهيم على مقياس املالحظة والتجربة. 

ويرمز إىل هذه النظرية بنظرية) آلة التصوير أو بالكامريا ( فالعقل هنا ينسخ الواقع ويتمثله 

فهو يلتقط الصور وخيزنها وحيمضها وهذه الصور تكّون رصيد الفرد املعريف، ألن الكامريا ال 

دقة وحساسية كلما استطاعت أن تسجل أكثر  وجد فيها صور مسبقة. وكلما كانت الكامريات

دقة ووضوح وهكذا خيتلف األفراد فيما بينهم مبدى قدراتهم العقلية النامجة عن أكثر  صورا

 االنطباعات اخلارجية. 
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 االجتاه النقدي: 
كالهما يف الكشف عن هوية  يركز أصحاب هذا االجتاه على العقل املكتسب والعقل بالفطرة 

ديكارت وكانت من عمالقة هذا التيار النقدي الذي خيرج من دائرة  املعرفة اإلنسانية. ويعد

فهناك معرفة بالكليات وهي معرفة عقلية األحادية املعرفية إىل مبدأ الثنائية التفاعلية. 

. جة األوىلفطرية خالصة؛ وهناك معرفة باجلزئيات وهي معرفة حسية جتريبية بالدر

يؤكد أصحاب هذا التوجه بأن  واآلخر الفطرة. ينبوعان للمعرفة: أحدهما احلس ناكهف

العقل ميلك مفاهيم ومعاني وتصورات غري حسية أي أنها مل تصدر عن احلس بل هي معرفة 

فطرية متأصلة يف الوعي والعقل الفطري السابق على التجربة. وباملقابل هناك معرفة حسية 

لتجربة واحلواس وهي تقابل ما يسمى بالعقل العملي عند كانط أو وهو العقل الذي تصدر عن ا

 يوجه السلوك واحلياة اإلنسانية. 

ويعد الفيلسوف الفرنسي ديكارت زعيم هذه النزعة العقلية النقدية يف نظرية املعرفة. يبني 

ة مغروزة يف طبيعة ديكارت يف تأمالته الفلسفية وجود نوعني من املعرفة: فهناك أفكار فطري

اإلنسان وهي املسلمات العليا للتفكري وهي مسلمات تتسم بالوضوح واجلالء مثل فكرة اهلل 

واحلركة واالمتداد يف الطبيعة؛ وهناك معرفة حسية تنتج يف الذهن كثمرة لتعامل احلواس مع 

 نزعةال من أبرز ممثلي هذا (1804-1724)الواقع اخلارجي. ويعد الفيلسوف األملاني كانط

حيث مييز بني "املعرفة األولية" اليت تسبق التجربة وهي معرفة فطرية ال اكتساب فيها، وبني 

 املعرفة اليت يتم اكتسابها عن طريق التجربة أو ما يطلق عليه "املعرفة البعدية" 

 النظرية البنائية للمعرفة عند بياجيه: 
ة ألن إدراك هذه النظريات يشكل منطلقا لقد قمنا بعرض االجتاهات السابقة يف نظرية املعرف

جوهريا يف فهم وإدراك اإلشكالية اليت ينطلق منها بياجيه يف حتليله لنظرية املعرفة. لقد شغف 

بياجيه بهذه القضية واطلع على خمتلف الرؤى والتصورات املعرفية بدقة متناهية وعلى هذا 

 مولوجيا واملعرفة. األساس بدأ يبين نظريته التكوينية يف عامل اإلبيستي
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يوّجه بياجيه نقدا منظما يتسم بالدقة واملوضوعية لالجتاهات الفلسفية السائدة يف نظرية 

املعرفة، وينطلق من هذا النقد املوجه إىل االنطباعية احلسية وإىل املثالية العقلية ليكون نظريته 

ؤية علمية جديدة حول نظرية العلمية يف جمال تكون املعرفة اإلنسانية وتشكلها. يقدم بياجيه ر

 ،ليست جمرد تكوينات فطرية أو جتريبيةو املعرفة ويرى بأن املعرفة عملية بنائية ابتكارية

التكوينات الفطرية والتكوينات احلسية الذات اإلنساني الذي يتدخل يف ألنه يوجد بني 

. وهذا  املعرفةعمل على إحداث توازن معني يف معادلة الفطري واملكتسب يفيعملية البناء و

من حيث املبدأ بوجود استعدادات فطرية ويؤمن أيضا باحلواس والتجربة  يعين أن بياجيه يقرُّ

ولكنه يضيف عنصرا ثالثا يف املعادلة هو ما يسمى باالبتكار كمصدر من مصادر املعرفة 

ديدة . وينطلق يف الربهان على رؤيته اجلاإلنساني أو اجلهد اإلنساني يف تكوين املعرفة

 مبجموعة ضخمة من التجارب والرؤى والتصورات واملقوالت يف هذا امليدان. 

. وهذا يعين أن فالطفل يبين عامله وواقعه بنفسه، ويكون نظامه املعريف على حنو ابتكاري

فهمه للواقع وإدراكه ملعطياته ال يطابق االنطباعات احلسية اليت تصدر عن األحاسيس. 

ات احلس بل يأخذ صورة خمتلفة نسبيا عن مكوناته الواقعية. ألن فاإلدراك ال يطابق معطي

الطفل يعيد بناء الواقع بصورة أخرى غري مطابقة ملعطيات احلواس أو للعامل الواقعي. وهذا 

. (205)"أننا ال نعرف الواقع ولكن نعرف ما صار إليه يف عقولنا"يعين كما يقول بياجيه 

فاملعرفة هنا غري . و موجود يف البيئة اليت نعيش فيهافالواقع هو إعادة تكوين وإبداع ما ه

مطابقة كليا للواقع وليست نسخة منه إنها عملية أبداعية تستمد طاقتها من الفعل البنائي 

  عند اإلنسان نفسه.

ومن أهم العناصر العبقرية يف نظرية بياجيه التكوينية أن بياجيه ال يقف عند حدود 

ليت تقتصر على أسئلة كالسيكية مثل: مصدر املعرفة، وآلية الطروحات الفلسفية الكربى ا

بنائها واكتسابها، والعالقة بني الذات العارفة واملوضوع. بل يتجاوز هذا كله وينتقل بهذه 

                                                 
 .385 اؤج  : عقل صكا ؤ حنل كاجيل تؤع ل ايرلل  دل املل :لل أمحلل   : ل اؤ:س -205
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األسئلة إىل املختربات العلمية ويقرر بعد جوالته وصوالته يف هذه املختربات صورة علمية بديعة 

ل النمو حللبشرية كيف تتم املعرفة يف كل مرحلة من مرافيبني لعملية تشّكل املعرفة، 

لنا . إنه يبني اإلنساني مرحلة تلو أخرى وعاما بعد آخر وشهرا بعد شهر ويوما بعد يوم

بصورة عبقرية لعملية انبناء املعرفة وتشكلها وحيدد عناصرها وآلياتها وصريوراتها 

علمي هذا حيدد القوانني العلمية الدقيقة . وهو يف وصفه البيولوجيا ونفسيا ومنطقيا وجتريبيا

وهنا ينفرد بياجيه عن السرب ويقدم معجزته العلمية لنمو املعرفة واكتسابها وكيفياتها؛ 

. فالعقل اإلنساني يتصف خبلوه من املعرفة يف البداية وهنا اليت تبهر البصر وتدهش العقل

فولة تكون يف وضع وجود بالقوة، يتوافق مع أرسطو الذي يرى بأن نفس اإلنسان يف حالة الط

 والوجود بالقوة وهي استعداد حمض، وهي صفحة بيضاء مل يكتب فيها شيء، ثم تبدأ املعرفة

ويبدأ مع لوك باإلدراك احلسي للجزئيات ثم اإلدراكات الكلية العقلية. ولكنه يتجاوزه؛ 

املعرفة ال ميكن أن ويتخطاه بعيدا فهو يرفض اخلاصة االنفعالية للذهن كما يذهب لوك ألن 

. ويرفض أيضا الرؤية تصدر عن جمرد اإلحساس الذي يكون جمرد عنصر يف عملية املعرفة

املثالية للمعرفة ويوجه إليها نقدا شديدا: إذ ال توجد معرفة فطرية أولية سابقة للتجربة، 

ني والتجربة فمفاهيم الزمان واملكان ومبدأ عدم التناقض واهلوية تولد يف دائرة الفعل اإلنسا

اإلنسانية وهي تولد وتنمو عرب مراحل زمنية متالحقة ومتداخلة أحيانا. فالفعل اإلنساني هو 

. فاملعرفة اإلنسانية تكوين يشتمل على معطيات احلس (206)الذي يشكل هذه املفاهيم وينميها

 وعلى صريورات عقلية ذهنية داخلية وبني هذا وذاك تلعب التجربة الذهنية ذات الطابع

 اإلبداعي دورها األكرب يف تشكيل رؤية اإلنسان للعامل. 

                                                 
 .182ل ص 1982  طخل ج اشسل  خنلل اي ع لل ارد ل   يل ع  اياي لل اا قل  206-
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 :Génétiqueيف مفهوم املنهج التكويني 
يغلب مفهوم البنائية أو التكوينية على نظرية بياجيه حيث تلقب نظريته املعرفية بالنظرية 

عود هذا مفهوم يدل على كينونة الظاهر، وي Geneticالتكوينية أو البنائية يف املعرفة. فالتكوين 

املفهوم يف األصل إىل فكرة جوهرية عند بياجيه قوامها التعرف على ظاهرة النماء العقلي وتطور 

فيها هذا الذكاء ويتشكل حلظة بعد حلظة  يتكّونالذكاء وفق رؤية تكوينية، أي الوضعية اليت 

حظة ومرحلة بعد مرحلة. فاملنهج التكويين هنا هو دراسة ظاهرة من الظواهر عن طريق مال

 تشّكل عناصرها وتطورها يف مسار تكويين. 

الذي يتبناه بياجيه يتحدد بدراسة منو املعرفة وفقا  (Génétiqueإن املنهج التكويين)

لصريوراتها السيكولوجية عرب مراحل متالحقة، وهو يؤكد يف دائرة هذا املنهج على أهمية 

رحلة من مراحل تشكل العقل وتكّونه. الكيفيات اليت يعتمدها العقل يف توليد املعرفة يف كل م

فبياجيه يراقب حركة االنبناء املعريف منذ اللحظات األوىل لوالدة الطفل وحيدد صريوراته وآلياته 

. إنه عرب منهجه هذا يرسم لنا املشهد النمائي للمعرفة بكل ما ينطوي عليه هذا وقوانينه

يف وصفه هذا يبدد خمتلف أشكال  ، وهواملشهد من سحر ومجال وذلك بطريقة علمية رياضية

الغموض الذي ينتاب هذا النمو، وحيدد لنا أدق اخلصائص األساسية له بأشكاله املنطقية 

ن التصورات العلمية. ويرتبط مفهوم التكوين مبفهوم البنية مواالشراقية والعقلية يف نسق متكامل 

ية انتقال من حالة بنائية إىل الذي خيضع بدوره لقانونية التطور والتحول. فالتكوين هو عمل

حالة أخرى ومن وضعية إىل ما يليها. وعلى هذا األساس حيصل تطور الطفل العقلي فهو ينتقل 

من الوضعية)أ( إىل الوضعية)ب( ومن الوضعية)ب(إىل الوضعية)ج( وهكذا دواليك حتى يصل إىل 

 . (207)مرحلة االستقرار يف مرحلة النضج
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 (: Sources de Connaissance)مصادر املعرفة
يرى بياجيه أن اإلنسان ال يولد مزودًا باملفاهيم واإلدراكات واملسلمات املنطقية كما يعتقد 

أصحاب النزعة العقلية. ويرفض بياجيه الفكرة اليت تقول بأن الطفل يدرك منذ حلظة والدته 

ني يشعر بالشبع مفاهيم الزمان والتتابع والقبل والبعد. فالطفل عندما يرضع من ثدي أمه، وح

يرتك ثدي األم، وبعد ذلك حني يشعر باجلوع يبحث عن الثدي من جديد، ولكن هذا ال يعين 

أبدا أن الطفل يدرك مفهوم التتابع يف الزمان، أي أنه إذا رضع فإن ذلك يؤدي به إىل الشبع 

والطفل ، فالطفل يفعل ما يفعله بطريقة غريزية، ال عالقة هلا باإلدراك على اإلطالقالحقا. 

كما يبني بياجيه حيتاج إىل وقت وإىل مدة حتى يبدأ يف تلقن ويف تعلم هذه املفاهيم شيئًا فشيئًا 

 . (208)بطريقة تطورية

بياجيه أن البيئة تشكل مصدرا حيويا للمعرفة، وبالتالي فإن معرفة اإلنسان نامجة ويعتقد 

الناس واألشياء. فالبيئة تشكل مصدرا عن عما يتعلمه من بيئته االجتماعية واملادية أي من عامل 

ثرا للمعرفة، ولكن املعرفة احلقيقية تتكون وفق منوذج ذهين بنائي فاعلي يرتكز على عدة 

، Adaptation، وعملية التكيف Organizationعمليات ذهنية ضرورية: عملية التنظيم 

وعملية التوازن  ،Assimilation، وأخريا عملية التمثل Accommodationوعملية املواءمة 

Equilibration . 

بعمليات تصنيف وترتيب لألشياء واملفاهيم  Organizationيقوم الطفل يف عملية التنظيم 

تكامل منطقيا يف عقل الطفل. فعندما جيمع الطفل الصغري بني مهارتني مواألحداث يف نظام 

تولد لديه مهارة جديدة القبض على شيء ( ت)مستقلتني يف سلوك واحد مثل) النظر إىل شيء ( و

هي مهارة) التقاط شيء يقوم به ( وهذا يعين أن الطفل صنف هذه املهارات وكامل بينها ورتبها 

منطقيا ودمج بينها ليحقق مهارة جديدة تقوم على أساس مهارات سابقة: بني النظر والقبض 
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: عملية عمليتني أساسيتني هما Adaptation. وتتضمن عملية التكيف (209)على األشياء

 . Assimilation، وأخريا عملية التمثل Accommodationاملواءمة 

 : Accommodationعملية املواءمة 
تعين املواءمة العملية اليت يعتمدها الفرد يف تنظيم املعلومات يف نظام معريف غري متناقض.  

ن طريق هذه وهي ال تنجم عما يراه اإلنسان، بل إنها تساعد اإلنسان على فهم ما يراه. وع

القدرة املوروثة اليت نطلق عليها اسم املوازنة ميكننا تدرجييًا االستدالل على الكيفية اليت ينبغي 

أن تكون عليها األشياء يف هذا العامل. وبعبارة أخرى تعين املواءمة تغيري سلوك الفرد ليتوافق 

منه أكان ثدي األم أو  مع عناصر البيئة: فالرضيع يوائم فمه ليتناسب مع املصدر الذي يرضع

الرضاعة. ومن الواضح أن بياجيه يستمد هذين املفهومني)املواءمة والتمثل من العلوم البيولوجية 

( فاإلنسان يعمل على إجياد الطعام ثم يتناوله) ميضغه يقطعه فاألسنان جيب أن تعمل والشفاه 

نوع من املواءمة وبعد أن  جيب أن تتحرك والبلعوم جيب أن يبتلع الطعام ( هذه العمليات هي

يتحول الطعام إىل مادة ممضوغة يقوم اجلسم بتمثل هذا الطعام ويقوم بتعديل ذاته وفقا للمادة 

الغذائية اليت يتمثلها. كذلك هو احلال بالنسبة لإلنسان فيما يتعلق بالذكاء فاإلنسان يأخذ من 

والبحث، وهذه مواءمة، ثم يتمثل البيئة معلومات حيتاجها يستهلكها بطريقة القراءة والتفكر 

هذه املعلومات ويكونها يف عقله أو بنيته الذهنية عرب توازن جديد للمعلومات اجلديدة. 

والعالقة بني املواءمة والتمثل عالقة جدلية فكل عملية متثل هي موائمة وكل موائمة هي 

 . Adaptation. وعرب هاتني العمليتني حتدث عملية التكيف عملية متثل حبد ذاتها

وميكن تشبيه وضعية املوائمة والتمثل مبثال آخر: لو افرتضنا بأننا رمينا حجرا صغريا يف 

بركة ماء صغرية فإن املاء سيحدث متوجات متتابعة) موائمة(، وهذه التموجات حتاول أن 

تستوعب الصدمة اليت أحدثها احلجر، وبعد قليل تهدأ هذه التموجات ويكون املاء قد اعتدل 

  .اد حجمه يف كلية املاء الذي يوجد يف الربكة أي أن التوازن قد حصل والتمثل أيضاوز
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 : Equilibrationعملية املوازنة 
تهدف عملية املوازنة يف نظرية بياجيه جتاوز خمتلف أشكال التناقضات وإعادة التوازن 

بتوتر ذهين الذهين عندما يتعرض الذهن الضطراب معني، وحيدث ذلك عندما يشعر اإلنسان 

أو قلق معريف أو حبالة مفارقة للوضعية العادية. فالطفلة اليت تتوقع بأن كمية حمددة من املاء 

اليت تصب يف كأس قصري عريض سيصل إىل نفس املستوى إذا ما صب يف كأس آخر طويل، 

عندما تالحظ أن  disturbance Mentalتصاب حبالة من التوتر املعريف واالضطراب الذهين 

توى املاء يف الكأس الثاني) الطويل والرفيع ( قد وصل إىل منسوب أعلى منه يف الكأس األول مس

وتدل هذه احلالة على وجود تناقض وصراع بني ما هو متوقع وما هو مالحظ يف العريض. 

وهذا االضطراب أو التوتر املعريف يطلق بعض الفعاليات الذهنية اجلديدة . حقيقة األمر

. فقد تعيد الطفلة الصغرية صب املاء يف فيف حدة التناقض واالضطرابخلفض التوتر وخت

الكأس العريض وتعيد التجربة مرارا كي تتأكد من أنها مل تكن خمطئة يف نظرتها إىل مستوى 

املاء يف األصل. ويف ختام األمر، ومن خالل أمناط أخرى من التنظيمات وبعد اكتساب العديد 

مية فإن الفتاة تبدأ يف فهم السبب الذي جيعل من مستوى املاء احلياة اليومن اخلربات من 

 . يف الكأس الطويل الضيق أعلى منه يف الكأس القصري املتسع

والتكّيف، وهو اهلدف النهائي لعملية املوازنة، وينطوي التكيف على التفاعل بني عمليتني  

من شكلني آخرين أكثر  يتان ليستافرعيتني هما التمثل واملواءمة كما أشرنا أعاله. وهاتان العمل

( عملية تغيري اخلربات اجلديدة إىل خربات مألوفة Assimilationمن أشكال التنظيم. فالتمثل)

 والتمثل وحده، أو التمثل بدون املواءمة، من شأنه أن يشوه اخلربة اجلديدة. 

ى املاء قد هبط عند فالطفلة اليت أشرنا إليها يف املثال السابق قد تقول، عندما ترى أن مستو

إعادة صبه يف الكأس العريض "إن بعض املاء قد تسرب عند إعادة صّبه ". أما 

( فهي عملية االنتباه اليت توجه إىل التجربة اجلديدة وبصورة Accommodationاملواءمة)

ة مستقلة عن اخلربات السابقة. واملواءمة بدون التمثل قد تؤدي إىل نتائج خاطئة كأن تقول الطفل
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"نعم إن املاء يكون على مستوى منخفض أحيانًا وعلى مستوى مرتفع أحيانًا أخرى". ويف هذه 

احلالة فإن الطفلة توائم فقط ما هو ماثل أمامها بدون أية حماولة لتمثل ما هو ماثل يف اخلربة 

ادث السابقة. فالتعادل بني التمثل واملالئمة ضروري للطفل كي يستطيع الوصول إىل تفسري للحو

 تكيفًا. أكثر  دقة وأكثر  املاثلة أمامه ويكون

 مثال حيوي لصريورة العمليات الذهنية: 
ميكن لنا أن نستعرض مثاال يستوعب خمتلف العمليات السابقة من التنظيم والتكيف بشقيه 

Beihlerاملواءمة والتمثل. وهذا املثال مّت عرضه من قبل بيهلر 
حيث يبني لنا وضعية  (210)

  :يرى الكرة للمرة األوىل يف حياته طفل صغري

وىل يف حياته، وهو قبل أن يشاهدها، ميتلك بعض األ الطفل أمام الكرة، يشاهدها للمرة

اخلربات احلسية اليت تنتظم يف تفكريه، فهو قادر على أن ينظر إىل األشياء اليت توجد أمامه، 

فهو قادر مثال أن يأخذ ا، وميتلك القدرة على مسك األشياء غري املستديرة والقبض عليه

، ولكنها هي املرة األوىل اليت يواجه فيها شيئا جديدا وهو كرة مستديرة رضاعته وميصها

السابقة أن ميسك بالكرة أن يقبض عليها فكيف يتعامل معها. حياول الطفل وفقا خلرباته 

ض وتدور فتنت تتزحلق وتبتعد عن متناول يديه، يتبعها وحياول أن يقبض إال أنها لكن الكرة

يدرك الطفل اآلن أنه أمام شيء جديد غري مألوف ويدرك بأن ثم تبتعد عنه من جديد، 

. وهنا يصاب حبالة من القلق والتوتر وحياول أن مهاراته السابقة ال تساعده يف اإلمساك بها

 يتكيف مع املوقف اجلديد وأن جيد طريقة يلحق بها بالكرة وميسكها، فيحاول مرارا أن يأخذ

وضعيات خمتلف لإلمساك بها، وبعد ألي وجهد كبري يستطيع أن يأخذها بكلتا يديه وأن 

ا يف النهاية ويضعها يف فمه. وهكذا يكون الطفل قد نظم هيضغط عليها بباطن كفيه وأن يرفع

وتكيف عرب عملييت املواءمة والتمثل. وأصبحت لديه خربة كلية جديدة يف اإلمساك باألشياء أي 
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مهارة وهذه املهارة أصبحت جزءا يف بنية املهارات السابقة. وهذا يعين أن منظومة  أنه اكتسب

أصبح لديه مهاراته السابقة قد أفسحت اجملال ملهارة جديدة تتكامل معها. وبعبارة أخرى 

. خمطط جديد يف طريقة اإلمساك باألشياء والتعامل معها وإن كانت يف املرات القادمة دائرية

  .الطفل ما أن يرى دائرة حتى يتمكن من أن يأخذها بكلتا يديه بسهولة واضحةوهذا يعين أن 

وإذا كانت الكرة اليت أمسك بها هي أول كرة يقابلها وكان لونها أمحر وصغرية احلجم فإنه 

سيعتقد بأن هاتني الصفتني تنطبقان على مجيع الكرات، أي أن الكرات مجيعها ستكون 

وعندما يقابل كرات جديدة من أحجام خمتلفة وألوان لطفل. من وجهة نظر ا محراء وصغرية

خمتلفة يتسع خمطط إدراكه ملفهوم الكرة أو يتطور مفهوم الكرة لديه جلميع األحجام وجلميع 

النط والطبطبة واالندفاع األلوان وجلميع احلركات اليت ميكن أن حترك الكرة مثل: 

ملفهوم ينمو مع عاملي الزمن والتجربة وكل . وهكذا نالحظ أن اوالدحرجة والقفز واالرتداد

جتربة سابقة تعزز بتجربة الحقة إىل أن يصبح املفهوم كامال عرب عمليات التكيف والتنظيم 

  .واملواءمة

 : Types de Connaissancesأنواع املعرفة  
  ميّيز بياجيه بني نوعني من املعرفة: املعرفة الشكلية واملعرفة اإلجرائية الربهانية. 

وهي  Connaissance-Formelleيتمثل النوع األول يف املعرفة الشكلية  املعرفة الشكلية:

تشري إىل معرفة املثريات الشكلية الظاهرة. فالطفل الرضيع يرى ثدي أمه أو حلمة الرضاعة 

فيفتح فمه ويبدأ بعملية الرضاع، أو يشاهد أمه تتحرك أمامه فيبتهج وحيرك يديه ويبتسم هلا، 

د يرى أبيه قادما فيهرع إليه ويرمتي يف أحضانه، أو قد يشاهد مائدة الطعام فيجل إليها والول

منتظرا حضور الطعام وعندما يرى التلفزيون يشاهد الربامج اليت يرغب بها. وهذه املعرفة تعتمد 

على إدراك املظاهر اخلارجية لألشياء والظواهر اليت تشكل مثريات ومن هنا جاءت تسميتها 

 عرفة الشكلية ألنها ال تنبع من احملاكمة العقلية. بامل
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احملاكمة العقلية اسم  ويطلق بياجيه على املعرفة اليت تأتي من خالل :املعرفة اإلجرائية

( وهي معرفة برهانية استداللية يف مستوياتها Connaissance-Opérativeمعرفة إجرائية)

م الطفل بالتجربة والتأمل ويصل إىل حتقيق املختلفة. ففي مثال الكأسني السابقني عندما يقو

التوازن سيعرف بأن كمية املاء الواحدة وأن شكلها خيتلف باختالف األوعية اليت تصب فيها. 

وعندما يستدل مساحة عرضانية من الكأس الرفيع، أكثر  وسيدرك بأن الكأس العريض

ال آخر عندما توضع كرة . ويف مثبالربهان العقلي تتحول هذه املعرفة إىل معرفة إجرائية

اجلولف وسط جمموعة من البلى)الدحل ( اليت يلعب بها األطفال فإن كرة اجلولف ستبدو 

وعندما يدرك الطفل بأن األجسام ال تغري حجمها بسبب تغري كبرية احلجم مقارنة بالبلى. 

عندها مكان تواجدها فإن كرة اجلولف هذه ليست اآلن أكرب حجمًا مما كانت عليه من قبل و

. فإن هذه املعرفة تصبح معرفة عقلية برهانية أو كما يطلق عليها بياجيه معرفة إجرائية

وهنا سنالحظ أننا عندما نتحدث عن أنواع املعرفة فإن الوصول إىل املعرفة الربهانية أو 

اإلجرائية سيكون يف املرحلة الثالثة من منو الطفل أي يف املرحلة اليت يطلق عليها بياجيه 

. وهي املرحلة اليت تقع بني السابعة والثانية عشرة Stade opérationnelرحلة اإلجرائية امل

 من العمر. 

 مظاهر النمو العقلي عند الطفل: 
كرس بياجيه كما هو معروف جهده يف اختبار نظريته البنائية يف جمال النمو العقلي عند 

دمها يف خمتلف مراحل نشاطه األطفال. وهذا يتضح يف أغلب الدراسات واألحباث اليت ق

العلمي. واحلق يقال أن اهتمام بياجيه باألطفال وبالعملية املعرفية لديهم جاء مبحض مصادفة 

علمية بسيطة من حيث املبدأ ولكنها يف غاية األهمية من حيث النتيجة إذ كانت يف أصل والدة 

 نظرية بياجيه يف علم النفس التكويين أو البنائي. 
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-Théodoreه املصادفة يف الوقت الذي طلب فيه تيودور سيمون وقد جاءت هذ

Simon
من بياجيه تقنني بعض اختبارات الذكاء اليت صممها عامل النفس اإلنكليزي  (211)

ذلك من أجل تطبيقها على األطفال الفرنسيني. وكانت هذه  Cyril-Burtسريل بريت 

الختبار اكتشف مالحظة هامة مفجرة االختبارات مملة بالنسبة لبياجيه ولكنه أثناء تطبيق ا

للتساؤل وقوامها أن األطفال كانوا ال يستطيعون اإلجابة بشكل صحيح عن السؤال التالي: لون 

مسرة من لون بشرة روز، ولون بشرة روز أمسر من لون بشرة جويس. من أكثر  بشرة هيلني

 منهن تكون بشرتها أقل دكنة وامسرارا؟ 

. ومل تكن اإلجابة اخلاطئة هي مدار اهتمام شعرهن أصفروكان جواب األطفال: كلهن 

بياجيه بل كانت العمليات العقلية اليت تعتمل داخل الطفل واليت جتعله يقدم إجابة غريبة 

فرضية تارخيية قوامها أن التكوين العقلي اخلاص بالطفل على هذا النحو. وأطلق بياجيه 

. وبعبارة أخرى هناك يف عقل الطفل يشكل منطلق هذه اإلجابة اخلاطئة وعن تكرارها

فعاليات خاصة ختتلف عن التكوينات والفعاليات اليت جندها يف عقل الراشد وهي املسؤولة 

وهي إجابات تثري دهشة الراشدين ، عن منط اإلجابات اليت يقدمها الطفل يف أغلب احلاالت

للطفل املادة األساسية  وقد شكلت هذه الوضعية الذهنيةوعجبهم واستنكارهم يف الوقت نفسه. 

ألعمال بياجيه الذي أراد أن يكتشف طبيعية تفكري الطفل وأن يبدد الغموض الذي حييط 

 بعملية تشكله الذهين وأن يرسم القانونية احلاكمة لعملية منو األطفال عقليا وذهنيا. 

كما  – وتبدأ رحلة بياجيه العلمية يف تفسري التكوين املعريف عند الطفل من منطلق رفضه

لفكرتني أساسيتني حول تشكل املعرفة: فاألفكار ال تسبق التجربة كما يرى  –أوضحنا سابقا 

كانط، ويف املقابل فإن األفكار ال تولد من مكنون التجربة احلسية على منوال االنطباعية اليت 

يذهب إليها جون لوك يف تأكيده على أن الذهن صفحة بيضاء. وعلى خالف الرؤيتني يرى 

                                                 
ي عور   ا  ر س ايرهك   امل رؤ ف  Alfred Binet  مل ا ؤ ف ي ا رلاي ا تدر  ات ايرهك    خرل ابمل ر  كل ار  ايلرؤا عو  را  211-
 .1910ي     
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ياجيه يف فرضيته العلمية أن املعرفة عند الطفل هي عملية بناء وانبناء وتكوين تتميز ب

فالطفل ميتلك على فعاليات عقلية داخلية متنامية تؤدي إىل توليد باخلصوصية والتفرد. 

. فاملفاهيم تولد يف عقل الطفل وتنمو املعرفة توليدا متناميا عرب الزمان واملكان والتجربة

تكون وتكرب مع تنامي منوه العضوي والنفسي والتجرييب. فالطفل ينتقل من مرحلة وتتصاعد وت

منو إىل أخرى عندما تنطلق يف داخله فاعلية ذهنية كانت أسرية يف املراحل السابقة من 

 . (212)تطوره

واستطاع بياجيه عرب اجلهود الكبرية واألعمال العلمية املستمرة واملتواترة اليت قدمها يف 

وهلذه  .لذكاء ومنو املعرفة أن يقدم نظرية متكاملة ومتفردة حول النمو املعريف لدى األطفالميدان ا

 Logical-determinismالنظرية شقان أساسيان مرتابطان يطلق على أوهلما احلتمية املنطقية 

. وخيتص الشق األول بافرتاضات بياجيه عن Constructivismويطلق على ثانيهما البنائية 

، وبتصنيفه ملراحل النمو العقلي للطفل بناء على تلك Logical-Operationsت املنطقية العمليا

مرحلة ما قبل  –احلسي  -العمليات إىل املراحل األربعة األساسية ")مرحلة التفكري احلركي

 . (213)مرحلة العمليات الصورية اجملردة( –مرحلة العمليات اإلجرائية  –العمليات اإلجرائية 

"بنائية املعرفة" وفيه أوضح  اني من نظرية بياجيه يف النمو املعريف يتعلق مبسألةوالشق الث

بياجيه مبدأ بنائية املعرفة، بتأكيده على دور الفرد والعقل نفسه يف بناء املعرفة وتكوينها 

وتشكيلها على خالف ما تذهب إليه مدرسة االنطباعية احلسية، فالعقل ليس وعاء فارغًا 

رفة ويتحدد باالنطباعات احلسية اخلارجية على حنو سليب بل هو عقل نشط تسكب فيه املع

فاعل متمرس ينمو وتنمو فيه قدرات منطقية كبرية وفاعليات سيكولوجية هامة تؤدي إىل والدة 

 املعرفة ونشوئها. 

                                                 
 .184  طخل ج اشسل  خنلل اي ع لل اؤج  : عقل ص  -212
 ا ررر  ا نرررر خاس اا ال ايدو ئ ررررل ي  خخ ررررىت ت خرررر    ت خرررر  ايؤاييرررر  تل املرررريمتؤ اي ررررؤ  ايث يررررث حرررراا "املررررل ل املوظررررااس ي  213

 . 2003ايتل  ا  ايت خ "ل اي   ؤ ل ةعؤ ل 
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 يف مفهوم الذكاء عند الطفل: 

فالذكاء لعقلية عند الطفل. ينتهج بياجيه فنا علميا جديدا يف تعريفه للذكاء ومنو القدرات ا

. عند بياجيه هو شكل من أشكال التكيف املتقدم وهو يتطور عرب عملييت املواءمة والتمثل

والذكاء ال يظهر فجأة بل على حنو متدرج ألنه عملية توازن وتكيف مستمر يهدف إىل جتديد 

اإلنسان وكل مهارة  املخططات العقلية واألنظمة الفكرية. فكل خربة جديدة تسهم يف تطور ذكاء

جدة. وعلى هذا األساس ميكن تعريف الذكاء بأنه أكثر  تطلق إمكانيات جديدة ومهارات أخرى

حلة إنسانية خاضعة حلسابات دقيقة تبدأ من عامل احملسوسات وتنتهي عند عامل رم"

 . (214)"التصورات واجملردات

املتفاعلة داخل بينة اإلنسان فالذكاء نوع من التوازن تسعى إليه خمتلف العمليات العقلية 

الذهنية. ويأخذ الذكاء طابع املغايرة نظرا لتغري املؤثرات البيئية احمليطة باإلنسان ولذلك فإن 

تفاعلها مع العمليات العقلية والذهنية حيدث على حنو متغري وهو تغري يأخذ طابع 

مية مستمرة التصل إىل غاية االستمرارية. وينبين على ذلك أن حتقيق التوازن العقلي عملية دينا

نهائية حمددة. وال ميكن لعملية تطور الذكاء أن حتدث إال يف الوقت الذي يتم فيه متثل 

 املؤثرات اخلارجية وإحداث تغيري يف البنية العقلية والذهنية. 

وبعبارة أخرى منو الذكاء مرهون بتغيري التنظيمات واملخططات الذهنية بناء على 

وال ميكن للذكاء أن يتحقق إال مبوجب االحتياجات والقابليات  دة.معطيات حسية جدي

األساسية للطفل. فال ميكن مثال تعليم الطفل أشياء جمردة إال يف املرحلة اليت تنضج لديه 

العناصر الذهنية التجريدية. ويتم منو العقلية دائما وفقا ملبدأ التناقض بني البنية العقلية 

فل حيث جيد الطفل نفسه مكرها على حتقيق التوازن الذهين واملوقف الذي يواجهه الط

واخلروج من دائرة التناقض وهذا يعرب عن فعالية عقلية داخلية عند الطفل. وباختصار شديد 

                                                 
 . 29ج ي ع  ج ال ا ع نت خاياج   ايت ا و لل اؤج  : عقل ص  -214
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يبني بياجيه يف أغلب أعماله أن النمو العقلي عند الطفل يأخذ صورة عملية ذهنية نشطة، وأن 

 الذكاء قابل للنمو والتطور. 

 ياجيه أربعة عوامل أساسية لنمو الذكاء وتطور العملية البنائية للمعرفة، وهي: وحيدد ب

: وهو عامل ضروري وقطعي وال ميكن دحضه، فال يوجد العامل البيولوجي العصيب -1

هناك ذكاء أو تكوينات معرفية منفصلة عن النمو الدماغي والعصيب الذي يشكل وعاء كل نضج 

  وكل فعالية عقلية أو ذهنية.

: وهو عامل ضروري أيضا وشرط الزب يف أي تكوين معريف، عامل التدريب واخلربة -2

 وهو عامل شديد التعقيد والصعوبة وال ميكنه أن يفسر كل شيء يف عملية منو الذكاء. 

: ألن اخلربة واملعرفة تكتسب من خالل تفاعل الطفل مع الوسط العامل االجتماعي -3

ال املعرفة على مبدأ االستحالة. فالوسط بتفاعالته يشكل مصدرا االجتماعي ومن غري الوسط حت

حيويا وهاما من مصادر املعرفة. فاللغة على سبيل املثال وهي اجتماعية األصل واجلوهر تؤثر يف 

 متكني الطفل من االكتساب املعريف وتعجل من عملية منو الذكاء عند الطفل.. 

امل اجلوهرية ويشتمل على خمتلف الفعاليات : وهم أيضا من العوالعامل السيكولوجي -4

العقلية اليت تتعلق بالتوازن والتكيف بشقيه املواءمة والتمثل. وسنأتي على شرح مفصل هلذه 

 العوامل أدناه. 

 مراحل التطور العقلي عند الطفل: 
 ينطلق بياجيه من قاعدتني أساسيتني يف تفسر التكوين العقلي عند الطفل وهما: 

 رد وهو مزود خباصية النمو الفطري الوراثي. فالنمو خاصة وراثية فطرية. يولد الف -

 ال ميكن تعديل مسار النمو عند الطفل ألنه فطري ووراثي.  -

فالنمو عند الطفل يتسم بأنه فطري وتطوري وحتمي أيضا. وهذا النمو يتم عرب مراحل 

احل تعكس جمموعة من األمناط متعددة وأساسية يف عملية منو الطفل. وكل مرحلة من هذه املر
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السلوكية اليت تتكامل يف نسق من املراحل النمائية املتالحقة يف عمر الطفل. ويضع بياجيه 

 : (215)منظومة من املبادئ الناظمة لعملية النمو وأهمها

 تأخذ عمليات النمو طابع االستمرارية يف خمتلف املراحل النمائية.  -

عميم والتخصيص أي أن هذا النمو يتم وفقا لعملييت الكشف عن حيدث النمو وفقا لعملييت الت -

أوجه التشابه وأوجه االختالف يف الظواهر وتأخذ هاتان العمليتان طابع الدميومة يف خمتلف 

 مستويات النمو ومراحله. 

 تتضمن كل مرحلة تكرارا للعمليات اليت متت يف املراحل السابقة ووفق تنظيمات خمتلفة. - 

 مو اجتاها متصاعدا تراكميا وهذا يعين أن اخلربات تتزايد وتتكامل وتتكاثف.يأخذ الن 

هناك وحدة يف إمكانيات النمو. فكل فرد ميكن ضمن شروط مثالية أن حيقق أعلى درجات  

النمو. ولكن األفراد حيققون منوهم بصورة متفاوتة أيضا يف داخل هذا الرتتيب التصاعدي. وهنا 

دية اليت تعود لتباين الظروف واألحوال والتجارب. ويؤكد على أن يؤكد على الفروق الفر

 اإلمكانية واحدة للجميع. 

وحيدد بياجيه أربع مراحل أساسية متتالية من مراحل التطور العقلي عند الطفل. ويرى  

 :(216)كل مرحلة منها مسئولة عن نوع معني من أنواع التفكري وهذه املراحل هي

 : Sensorimotorحلركية: ا –املرحلة احلسية  -1 
تبدأ هذه املرحلة بالوالدة وتنتهي يف الثانية من عمر الطفل. ويكون سلوك الطفل عبارة عن  

أفعال منعكسة حسية بالدرجة األوىل وتنتهي هذه املرحلة عندما يبدأ الطفل باستخدام اللغة 

ابعها االستكشايف ألن الطفل من العمر. وتتميز هذه املرحلة بطالثانية وتعلم الكالم أي يف نهاية 

حياول أن يتعرف حسيا على العامل اخلارجي الذي حييط به، فهو يكون فكرة عن املسافات 

عندما ميد يده اللتقاط شيء ما، ويكون فكرة عن تأثري جسده باألشياء عندما حيركها ويدفعها، 

                                                 
 .189ل ص 200ا   دل املل :لل ايلا  املصؤ ل ايخدو ن لل اي   ؤ   شدل عل ايل االجت   ت احلل ثل ي تؤع ل طلل -215
 . 27ل ص 1991ج ي ع  ج ال االع نت خاياج   ايت ا و لل تؤمجل اينّ ل نل ايل اا  ايث   ل اال ل ل اي   ؤ ل  -216
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يستخدم بصره ويتعرف على خصائص األشياء عندما يلمسها ويتحسس برودتها وسخونتها، و

  .يف التعرف على األلوان واألحجام وكل ما يتصل ببيئته املباشرة

فالطفل يف بداية هذه املرحلة ال توجد لديه فكرة عن ثبات األشياء ودميومتها أي ال 

. فعندما نأخذ لعبة طفل يف الشهر بالفعل إذ غابت عن ناظريه ةيدرك بأن األشياء موجود

ناظريه فإن الطفل ال يبحث عنها وال يبدو عليه االنزعاج  الثامن من عمره وخنفيها عن

ويتصرف وكأن دميته مل تكن أبدا. وهذا يعين أن الطفل يعتقد بأن وجود الشيء واستمراريته 

تكون مبدى ظهوره أمام عينيه. ولكن الطفل نفسه عندما يبلغ الشهر احلادي عشر من العمر 

وجود رغم غيابها عن ناظريه وهو يف هذا العمر يبحث يستطيع أن يدرك بأن األشياء تستمر يف ال

عن لعبته عندما خنبئها يف مكان ما، ولكنه يبحث عنها يف األماكن اليت اعتاد أن يراها فيها 

وال يبحث عنها يف أماكن أخرى خمتلفة إال يف نهاية هذه املرحلة إي يف نهاية السنة الثانية 

ال يراها ويبدي انزعاجا وغضبا لغيابها. وهذا يعين  يبحث عن أشيائه اليتأنه من عمره. كما 

أن الطفل يف هذه املرحلة بدأ يكون مفهوم " ثبات األشياء ودميومتها " وهو مفهوم يولد مع 

التجربة ومع ظهور األشياء املخفية دائما. غياب الشيء وحضوره وتناوب ذلك يؤدي إىل والدة 

  .هذا املفهوم عند الطفل

انتظام " مفهوم "استمرارية األشياءيتعلم الطفل باإلضافة إىل مفهوم "يف هذه املرحلة 

". وهو عرب فعاليات جسدية متنوعة مثل املسك والضرب حركة األشياء" ومفهوم "األشياء

وحتريك القدمني واملص والنظر إىل األشياء ورميها بعيدًا وحتريكها يعمل على بناء نظام من 

الظواهر املادية احمليطة به. فالشيء الذي خيبأ حتت الوسادة التصورات األولية اليت تتصل ب

ميكن احلصول عليه ثانية. وقطعة النقود اليت تنتقل من يد إىل أخرى تصبح يف مكان جديد، 

والصوت الذي يسمعه ينبعث من مكان ما، واألم اليت تغيب ستعود إليه. وباختصار حيقق 

ية هامة يف بناء منظومة من املفاهيم األساسية اليت األطفال يف نهاية هذه املرحلة جتربة بنائ

  .تتعلق باألشياء وذلك بصورة حسية حركية
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 : Pre-operationalمرحلة ما قبل العمليات اإلجرائية  -2
 تبدأ هذه املرحلة من نهاية السنة الثانية ومتتد حتى نهاية السنة اخلامسة من العمر.  

مزية جمسدة يف اللعب التخيلي أو اإليهامي حيث تبدو يف هذه املرحلة "تنمو الفعالية الر

. و يكتسب الطفل يف هذه املرحلة القدرة على (217)العلبة قاربا واملكعب سيارة والعصا بندقية "

ل يرتبط خبربته املباشرة مازاه ريمتثيل األشياء واألحداث برموز كاستخدام اللغة. ولكن تفك

ل خيلط بني الذات واألشياء اليت حتيط به. فهو ال امازومتمركزا حول ذاته وهذا يعين أنه 

يدرك وجهات نظر اآلخرين وال يستطيع أن يضع نفسه يف مكانهم، والطفل يف هذه املرحلة ال 

 يستطيع أن يفكر يف شيئني خمتلفني يف وقت واحد.

من أهم خصائص التفكري يف هذه  

املرحلة أن الطفل ال يدرك ظاهرة " ثبات 

". فعندما نضع، حبضور خصائص األشياء

الطفل، كمية من املاء يف إناء واسع القاعدة 

 ايف)كأس عريض(، ثم نفرغ الكمية نفسه

اليت وضعناها يف اإلناء العريض يف إناء 

طويل ضيق القاعدة) كأس رفيع وطويل(، 

فإن الطفل يعتقد أن كمية املاء يف اإلناء 

ريض. أي أن الطفل ال يدرك أن الكمية ال تتغري من الكمية اليت كانت يف اإلناء العأكثر  الطويل

عندما يتغري الشكل أو عند تقسيمها إىل أجزاء، لذلك فإن البعض يطلق على هذه املرحلة اسم " 

 . (218)مرحلة ما قبل التفكري املنطقي "

                                                 
 .175ل ص 1994:  ل ايتلل ي اد او اي ع لل اا  اي ؤ قل  خ يل  -217
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وعندما نقوم بتشكيل قطعة من املعجون على شكل كرة، ثم نعود فنشكل القطعة نفسها يف 

من كميته يف الكرة. وهذا أكثر  لة فإن الطفل يعتقد أن كمية املعجون يف العصاصورة عصا طوي

كله يعين أي أن الطفل ال يدرك مفهوم الكتلة وقابلية األشياء للتشكل يف صيغ متعددة دون أن 

  .تفقد من حجمها أو وزنها

ملرحلة احلسية وعيا باألشياء واملفاهيم اليت متثلها يف اأكثر  ويف هذه املرحلة يصبح الطفل

احلركية السابقة. ويكتسب األطفال طالقة لفظية يف التعبري الرمزي واإلمياءات اجلسدية، ومع 

ذلك فإن هذه اإلمكانية اللغوية والطاقة الرمزية ال متكن الطفل القيام باالستدالل االستنتاجي أو 

نا جاءت تسمية هذه التوصل إىل النتائج اليت تكون صحيحة وفق املقتضيات املنطقية، ومن ه

املرحلة ما قبل اإلجرائية. وميثل هذا املستوى يف نهاية األمر " بنية عقلية بدائية أو منط من 

 . (219)التفكري السابق على التفكري االستداللي الربهاني"

ويالحظ يف هذا املستوى غياب قدرة الطفل على التفكري األخالقي أو احلكم األخالقي. 

  :أن يوضح هذه الفكرةوميكن هلذا املثال 

أراد الطفل)أ( أن يساعد والده يف العمل فأخذ قلم احلرب ليمأله من الدواة فسقطت منه  -

  .قطرة كبرية لطخت أبيض املفرش وكان الطفل يريد أن يساعد أبيه

م احلرب يلعب به فسقطت لبدأ الطفل)ب( يعبث بأغراض أبيه وأدواته املكتبية فأخذ ق -

  .جدا على املفرشمنه قطرة صغرية 

رويت القصة على أطفال يف رياض األطفال) عمرهم يف املرحلة ما قبل اإلجرائية( أي  -

الطفلني كان خطؤه أكرب. فأجاب األطفال أن خطأ الطفل األول)أ( أكرب من خطأ الطفل)ب(. 

  .هذا مع أن الطفل األول كان يساعد والده والطفل الثاني كان يعبث بأغراضه

نا ملاذا أجاب األطفال بأن خطأ الطفل)أ( الذي كان يساعد والده أكرب من خطأ والسؤال ه

الطفل)ب( الذي كان يعبث بأشياء أبيه؟ اإلجابة بسيطة وهي أن األطفال يف املرحلة ما قبل 
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وقت واحد ونقطة الرتكيز هنا كانت اإلجرائية ال يستطيع أن يركز إال على شيء واحد يف 

. فالبقعة اليت تركها الطفل)أ( هي لى اجلانب األخالقي للسلوكحول بقعة احلرب وليس ع

أكرب من البقعة اليت سببها الطفل)ب( ولذلك فإن اخلطأ يوزن حبجم كمية احلرب اليت سقطت 

من القلم. وهنا أيضا جند بأن األطفال يركزون يف هذه املرحلة على اجلانب املادي يف األشياء 

  .(220)ما يطلق عليه بياجيه مفهوم " الواقعية األخالقية "وليس على اجلانب املعنوي وهذا 

 : Concrete Operationalاإلجرائي -مرحلة التفكري احلسي -3 

متتد هذه املرحلة من سن السابعة إىل سن احلادية عشرة. يف هذه املرحلة يتمكن األطفال من  

تطوير مفهوم " ثبات 

خصائص األشياء " 

كمفاهيم الطول والكتلة 

لكمية والعدد. طفل أو ا

هذه ا ملرحلة يصبح 

قادرًا على إجراء 

عمليات التصنيف 

البسيطة كتصنيف 

األشياء احلية وغري احلية، أو تصنيف جمموعة أشياء على أساس بعدين كاللون والشكل، 

وإجراء العمليات الرياضية البسيطة كاجلمع والطرح والضرب والقسمة، كما يبدأ يف تكوين 

  ملاضي واحلاضر واملستقبل.مفهوم الزمن: ا

( يطور األطفال Concrete Operational Periodيف هذه املرحلة اإلجرائية احملسوسة)

قدراتهم على التفكري املنطقي االستداللي، ويأخذ هذا التفكري املنطقي واالستداللي طابعا حسيا 

ل وسيطرة أحاسيسه وهذا يعين أن التفكري هنا ينحصر ضمن نطاق األشياء اليت تقع حتت جما
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البصرية والسمعية. فالتفكري املنطقي يأخذ هنا طابعا حسيا ومن هذا املنطلق يسمي بياجيه هذه 

املرحلة "باملرحلة اإلجرائية احلسية ". وهي تسمية مشوبة بالغموض إذ كثريا ما خييل 

ن أجل للدارسني أن بياجيه يعين بتسميته هذه التفكري احلسي وليس التفكري اجملرد. وم

فالتفكري جمرد ولكنه يقع يف توضيح هذه التسمية نقول بأن هذه املرحلة جتمع بني طرفني: 

. فالطفل هنا يدرس وحيلل ما يقع حتت بصره ويف جمال اجملال احلسي الذي حييط بالطفل

ما يسمعه. وهذا يدلّّ أيضا على أن الطفل مل يبلغ مرحلة التفكري اجملرد اخلالص الذي ميكنه 

لتفكري يف األشياء غري املوجودة أي يف عامل الرموز واملفاهيم املنفصلة عن جتلياتها املادية. من ا

ونوضح ذلك باملثال التالي: فمثاًل: إذا عرضنا على طفل هذه املرحلة مشكلة رياضية من نوع: 

إذا كان أمحد أطول من سعيد، وكان أمحد أقصر من إبراهيم، فمن هو أطوهلم؟ جند أن معظم 

طفال هذه املرحلة جيدون صعوبة يف اإلجابة، لكن إذا استخدموا رسومًا أو مناذج حمسوسة أ

للتعبري عن معطيات املشكلة يصلون إىل احلل، وعدم وصوهلم إىل حل املشكلة شفويًا يدل على 

 ضعف االستدالل التجريدي لديهم. وهذا ما يربر تسمية هذه املرحلة باإلجرائية احلسية. 

رحلة يستطيع األطفال أن يستنتجوا منطقيا أن العصا)أ( أغلظ من العصا)ج( إذا يف هذه امل

قلنا هلم: بأن العصا)أ( أغلظ من العصا)ب( وأن العصا)ب ( أغلظ من)ج(. ومع ذلك فإن 

 حمتوى االستدالل يف هذه السن يقوم على األشياء الفعلية وليست اجملردة. 

ة تطوير مفهوم " ثبات خصائص األشياء " كمفاهيم وباختصار يستطيع األطفال يف هذه املرحل

قدرة على إجراء عمليات التصنيف البسيطة أكثر  الطول والكتلة أو الكمية والعدد. ويصبحون

كتصنيف األشياء احلية وغري احلية، أو تصنيف جمموعة أشياء على أساس بعدين كاللون 

طرح والضرب والقسمة، كما يبدأ والشكل، وإجراء العمليات الرياضية البسيطة كاجلمع وال

. ويبقى القول بأن الطفل جيد يف (221)مفهوم الزمن لديهم: املاضي واحلاضر واملستقبل يتكّون

                                                 
 . 1985ع ل  لا،   حل ث، ل اا  اي خ  يخخ  لل عري ت    ؤ    لل اي   - 221



 

-296- 

هذه املرحلة صعوبة يف االستدالل الذهين اجملرد، ويعاني من عدم قدرته على اكتشاف 

  .املغالطات الرياضية

 :Formal Operationalمرحلة التفكري اجملرد  -4 
متتد هذه املرحلة من سن الثانية عشرة إىل اخلامسة عشرة حيث يبدأ الطفل باستخدام  

التفكري اجملرد أو الشكلي مدى احلياة، ويتمكن من التعامل مع األشياء واألحداث بدرجة 

عالية من التفكري اجملرد غري احملسوس. ويتخذ سلوك الفرد طابعا عقالنيا ال انفعاليا، 

 ول الذات ويتمكن من التواصل بيسر مع اآلخرين والوسط. ويتضاءل متركزه ح

. استخدام مهارات التفكري الرمزي االستداللي اجملرديتمكن الطفل يف هذه املرحلة من  

وعلى خالف املرحلة املاضية يفكر الطفل تفكريا جمردا عن األشياء احملسوسة. يف هذا املستوى 

يفكر فيها فهو يستطيع أن يفكر عرب الرموز  ال حيتاج الطفل لوجود األشياء من أجل أن

واالستدالل اجملرد اخلالص. ويستطيع أيضا أن حيقق درجة عالية من التوازن والتكيف 

(222)االجتماعي. ويصف فاخر عاقل هذا التوازن االجتماعي بأربعة مزايا أساسية
:  

  .اليصبح العامل االجتماعي للفرد موحدًا حتكمه العقالنية ال االنفع –أ  

  .يتضاءل التمركز حول الذات ليحل حمله شعور بالتكامل االجتماعي –ب  

  .يعتمد تطور الشخصية على قدرات االتصال الذاتي للفرد باآلخرين –ج  

  .حيل معنى املساواة حمل اخلضوع لسلوك ورغبات الكبار –د  

راحل األربعة اآلنفة يقدم لنا بياجيه منوذجا نظريا لطبيعة تطور األطفال ومنوهم عرب امل

الذكر. ولكن هذا النموذج ليس نهائيا وال ميكنه أن يغطي واقع منو األطفال من مرحلة إىل 

صعوبة وتعقيدا. وهذا يعين أنه ال ميكن لنا تطبيق هذه أكثر  أخرى. فالواقع أغنى من النظرية و

تطور ال يتوافق مع النظرية بصورة جامدة على تنوع الواقع. فهناك جمال نسيب يف عمليات ال
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معطيات النظرية. وهذا يعين أن منوذج بياجيه األصيل يف جوهره يفسح اجملال نسبيا ملظاهر 

تتناقض مع شكل النظرية وليس روحها وجوهرها. ومن هذا املنطلق يسجل الباحثون والنقاد 

  :جمموعة من املفارقات حول طبيعة هذه املراحل وأهمها

 ألربعة بصورة منتظمة يف اجلوهر ويفارقها يف التفاصيل املمكنة.ميّر كل طفل باملراحل ا -

  .يرتهن تقدم الطفل من مرحلة إىل أخرى بالعوامل الوراثية والثقافية اليت حتيط به -

 توجد فروق فردية بني أطفال العمر الواحد يف النمو املعريف.  - 

يف خمتلف املواقف، وهذا يعين ال يتكيف الطفل يف كل مرحلة وفقا ملتطلبات هذه املرحلة  -

أنه قد يتصرف إزاء موقف ما وكأنه يف املرحلة احلسية احلركية، وقد يتصرف يف موقف آخر 

  .وكأنه قد جتاوز هذه املرحلة. فالتكيف خيتلف باختالف املواقف

  .ال ميكن وضع حدود فاصلة دقيقة بني كل مرحلة وأخرى -

ال وجود للطفرات النوعية اليت متكن الطفل من جتاوز  يأخذ تطور التفكري طابعا متدرجا أي -

  .مرحلة أو اختصارها

 التعليم من منظور بياجيه:  
يعرف بياجيه التعلم بوصفه عملية تنظيم ذاتية تؤدي إىل فهم العالقات بني مكونات املفهوم 

كد النظرية الواحد وإدراك العالقات اليت تربط بني املفهوم باملفاهيم اليت سبق تعلمها. وتؤ

البياجية على منظومة من التصورات الدقيقة اخلاصة بعملية التعلم. وتستمد هذه التصورات 

وجودها من النظرية العامة لبياجيه يف عملية منو الذكاء. فالبنائية التكوينية تركز على التعلم 

ة اليت يقتنع بها القائم على الفهم، فاملتعلم يستخدم معلوماته ومعارفه يف بناء املعرفة اجلديد

وهذا الرتكيز ينبع من القول بأن التعلم والذكاء يتم على أساس الفاعلية اإلنسانية. ومن هذا 

املنطلق فإن النظرية تؤكد على اجلهد الذاتي لألطفال والتالميذ يف اكتساب املعرفة فالتالميذ 

أن جيعلوا أفكارهم جيب أن يعملوا على بناء معارفهم بأنفسهم وعلى املعلم مساعدتهم على 



 

-298- 

اخلاصة واضحة وراسخة وأصيلة. وهذا النوع من التعليم يؤكد على أهمية النشاطات الذهنية 

 لكي يتم التعلم االستبصاري القائم على الفهم والتناسق. 

ويف هذا التصور الرتبوي ال يكون دور املعلم يف نقل املعرفة أو تلقينها، بل يكون دوره يف  

الطفل وتنشيطه وتأكيد دوره احليوي يف استنباط املعرفة وفقا للقانونية عملية تفعيل ذهن 

اخلاصة بالطفل. وهذا يعين أن املعلم يف املنظور البنائي يوجه عملية بناء املعرفة ويساعد على 

تكوينها ولكنه ال يكونها وال ميكنه ذلك ألنه املعرفة رهينة بعمليات عقلية ذاتية داخلية تعتمد 

 .(223)التوازن وصوال إىل حتقيق التكيفاملواءمة و

ويستخدم بياجيه مفهوم التعلم بوصفه العملية اليت تؤدي إىل اكتساب املعلومات. ويكون  

فالتلقني ال التعلم شكليا ال معنى له عندما يتم تلقني املتعلم على حنو سليب أو آلي أو تلقيين، 

كون بإحداث التوازن االستبصاري يؤدي إىل أي تطور فكري، ألن النمو الذهين والعقلي ي

بني املعلومات السابقة واملعلومات اجلديدة وهذا التوازن ال يكون أبدا إال عرب فعاليات ذاتية 

. وهذا يعين أنه ال بد من أجل حصول التعلم القائم على الفهم نشطة كما بّينا مرارا وتكرارا

طفل وبني مستجداتها، وعندما من مواجهة تناقض بني املخططات السابقة للمعرفة عند ال

حيدث هذا التناقض بني مفاهيم الفرد تبدأ عملية التوازن والتكيف عرب عمليات عقلية تنتقل 

بالذهن من حالة االرتباك والفوضى إىل حالة توازن جديدة بعد استدخال املوقف اجلديد 

اخلية عند الطفل. وهذا واحتوائه بصورة منطقية يتكامل فيها من املنظومات السابقة للمعرفة الد

يعين أن النمو الذهين حيدث حني يكون املتعلم نشطًا، أما التعلم التلقيين فيحدث حني يكون 

وهذا يعين أن عملية النشاط يف رأي بياجيه هي العنصر احلاسم يف سلبيًا عديم النشاط، 

 عملية التطور الفكري. 
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فل باملثريات العقلية الغنية يف البيئة وعلى هذا األساس يؤكد بياجيه على أهمية إحاطة الط

اليت يعيش فيها. فالنمو الذهين والتطور الفكري حيدث يف دائرة العالقة بني املثريات 

اخلارجية والفاعليات البنائية عند الطفل. ويؤكد بياجيه يف غري مكان ويف كل مناسبة على أن 

االكتشاف الذاتي والوصول إىل طرق التدريس جيب أن تؤكد على ضرورة إعطاء املتعلم فرص 

املعارف واملعلومات على حنو ذاتي وبفعل عمليات ذهنية داخلية متدفقة يف أعماق بنيته 

العقلية، وهو بذلك يقف موقفا معارضا ومضادا للتعليم الذي يعتمد التلقني البسيط الساذج الذي 

 . (224)ال يؤدي إىل بناء الذهنية أبدا

ى منظومة من املبادئ األساسية اليت توجه عملية التعلم واكتساب وتؤكد النظرية البياجية عل

 املعرفة وأهمها: 

يقول بياجيه يف هذا اخلصوص: إن الفائدة  يأخذ التعلم عملية بنائية نشطة ومستمرة. - 

الرئيسية لنظرية النمو العقلي يف جمال التعليم هي إتاحة الفرصة أمام الطفل ليقوم بتعلم ذاتي، 

نستطيع تنمية ذكاء الطفل بالتكلم معه فقط، وال نستطيع أن منارس تربية الطفل بشكل ألننا ال 

جيد دون أن نضعه يف موقف تعليمي، حيث خيترب نفسه ويرى ما حيصل ويستخدم الرموز، 

ويضع أسئلة، ويفتش عن إجاباته اخلاصة، رابطا ما جيده هنا مبا جيده يف مكان آخر، مقارنا 

 . (225)ت األطفال اآلخرين"اكتشافاته باكتشافا

تتهيأ للمتعلم أفضل الظروف عندما يواجه مبشكلة ختل بتوازنه املعريف وتستدعي إعادة  -

 التوازن. 

 تعد املعرفة القبلية للمتعلم شرط أساسي لبناء التعلم القائم على الفهم واالستبصار. -

 وجتاربه. تهدف عملية التعلم إىل إحداث التكيف القائم على خربة الفرد  -

                                                 
 . 1985انظؤا    ؤ    لل اي ع ل  لا،   حل ث، ل اا  اي خ  يخخ  لل عري ت  224-
ل ص 200ن ررر   ررر ا شررردل عرررل ايل االجت  ررر ت احلل ثرررل ي تؤع رررل طلرررل اررر   درررل املل :رررلل ايرررلا  املصرررؤ ل ايخدو ن رررلل اي ررر  ؤ   225-
193. 
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تقاوم البنية الذهنية للفرد وخمططاته العقلية املستقرة التغريات املمكنة وهذا يقتضي من  -

 الطفل بذل جهد كبري لتعديل املنظومة املعرفية الذهنية املستقرة نسبيا لديه. 

 تقوم العمليات العقلية بتوجيه عملية اإلدراك احلسي يف عملية التعلم.  - 

جمرد عملية تراكم آلية انطباعية لدى الفرد بل هي عملية تكوينية ذاتية  ال يكون التعلم -

 تشتمل على عمليات ذهنية فاعلة. 

 يتطلب التعليم القائم على الفهم واالستبصار تنظيمًا ذاتيًا نشطًا.  -

يؤدي التعلم االستبصاري إىل إزالة التناقضات اليت يواجهها املتعلم بني خرباته السابقة  -

اقف اجلديدة، وهذا بدوره يؤدي إىل حتقيق التوازن والتكيف الذي هو غاية الذكاء ونهاية واملو

 الغاية من التعلم. 

يؤكد بياجيه على أهمية التفاعل بني األطفال يف املدرسة، ألن هذا التفاعل ضروري  -

نظره  لعملية النمو العقلي. وهذا التفاعل ميكن الطفل من االنطالق والتحرر من أسر وجهات

جدة وهذا بدوره أكثر  اخلاصة فالتفاعل هنا يضعه وجها لوجه مع تصورات جديدة ومفاهيم

يولد لديه حالة توتر معريف وحيرض إمكانيات التفكري لديه وجيعله يعيد التوازن يف منظوماته 

 الفكرية وتصوراته اخلاصة وانطباعات األولية. 

، وإمنا جيب أن تكون مكانا ة للطاعةاملدرسة يف نظر بياجيه جيب أال تكون مدرس -

حيويا للتفاعل واالستقالل والتعاون وتكوين ملكة احلكم األخالقي عند الطفل عرب التجربة 

والتفاعل. فاحلس األخالقي ال ينمو إال يف سياق اجتماعي واملدرسة ميكنها أن تولد هذا احلس 

  األخالقي مبا تنطوي عليه من فعاليات اجتماعية وإنسانية.

وغين عن القول يف نهاية هذه الفقرة أن تعاليم بياجيه الرتبوية يف جمال التعليم لقيت قبوال 

ن مناهج وطرق تربوية وتعليمية مستمدة من نظرية يواسعا يف الشرق والغرب وبدأ املفكرون يف تكو

يع بياجيه وقد أطلق على هذا التوجه تسمية املدخل البنائي يف عملية التدريس حيث تؤخذ مج

املعطيات العلمية اليت قدمها بياجيه يف نظريته البنائية. ويالحظ اليوم أن هناك شبه إمجاع 
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بني صفوف االختصاصيني يف جمال املناهج وطرق التدريس على أهمية النتائج اليت توصلت 

سة ويتضح تأثري بياجيه املتنامي يف جمال املدر,إليها نظرية بياجيه يف جمال الرتبية والتعليم. 

االبتدائية حيث أصبح مألوفا بني املختصني يف جمال بناء املناهج على تبين نظرية بياجيه 

ومتثل معطياتها يف وضع مناهج استبصارية تناسب كل مرحلة عمرية وفقا ملعطيات بياجيه 

 وخمططاته. 

 اجلوانب الرتبوية يف نظرية بياجيه: 
وية يتم فيها اختصار املسافات وحرق مييل فريق من املفكرين إىل الكشف عن طريقة ترب 

املراحل يف عملية تعليم األطفال وإيصاهلم بصورة مبكرة إىل أعلى درجة من درجات النضج 

نظرية بياجية لغطا كبريا وصخبا يف األوساط العلمية الرتبوية حول والذكاء. وقد أثارت 

 األطفال. إمكانية توظيف هذه النظرية يف عملية حرق املراحل النمائية عند 

وعلى أثر هذه املماحكات الرتبوية والفكرية حول حرق املراحل يقدم بياجيه رؤية رافضة 

وشديدة الرفض ألية حماولة تتجه إىل تسريع عملية النمو. ويؤكد بياجيه أن التعجيل بتحقيق 

. النمو العقلي عند األطفال عملية خطرة وحمفوفة باملخاطر وال جدوى منها على وجه اإلطالق

ويف احلالة اليت حناول فيها تسريع عملية النمو فإن النتائج تتحلى يف أمرين أو احتمالني كل 

 منهما أخطر من اآلخر: 

: ميكن للطفل أن يوائم اخلربات اجلديدة ويتمثلها وفقا خلربات سابقة يف االحتمال األول

يحدث يف بنية تصورات وقد يكون هذا التمثل مغايرا ملا يرغب فيه املربي. مبعنى أن خلال س

الفرد وقد يكون هذا اخللل يف تدمري منظومات معرفية سابقة أو تشويهها أو إحداث بلبلة يف 

رف اليت االتكوين الذهين للفرد وقد يتمثل هذا يف غياب االتساق واالنسجام بني اخلربات واملع

 توجد يف حالة تكامل أصال. 

ة شكلية آلية نامجة عن فعل تلقيين ومثل : هو أن يكتسب الطفل معرفاالحتمال الثاني

هذه املعرفة تلحق الضرر بالتكوين املعريف وهي غري مفيدة وتبقى سطحية إال أنها تعتقل جزءا 
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من الطاقة والفعالية النفسية. وغالبا ما ينسى الطفل معطيات هذا التعلم وهذه هي احلالة 

 األفضل املمكنة. 

أن يتاح لألطفال أقصى قدر ممكن من النشاط الذاتي يقول بياجيه يف هذا اخلصوص:" جيب 

باستخدام األجهزة واألدوات اليت متنهم من حتصيل املعارف واملعلومات. إذ ميكنهم يف 

العمليات املنطقية الرياضية أن يفهموا ما يصلون إليه بأنفسهم. وعندما حياول الكبار أن يسرعوا 

 من لذة اكتشاف املعلومات بأنفسهم ولذلك تقّليف إحداث هذا التعلم فإن األطفال سيحرمون 

. وعلى هذا األساس ينصح بياجيه املربني أن يعملوا (226)فاعلية هذا التعلم املفروض عليهم "

وأن أفكار الطفل ال تولد عن طريق التلقني  القدرة حتدد التعلم"على فهم الطفل من منطلق أن "

 . (227)احلفظ بل تكتسب تلقائياو

ه أن نظرية بياجيه تشكل فيضا متدفقا باملعاني الرتبوية واملبادئ األساسية ومما ال شك في

اهلادية للعملية الرتبوية برمتها. إنها تشكل نظاما تربويا متكامال يقوم على األسس التالية كما 

Gingsburg and Opperحيددها كل من جنسربغ وأوبر 
(228) . 

بني تفكري الطفل وتفكري الراشدين وتلك هي  تنبه هذه النظرية إىل أهمية الفصل والتمييز -

ربي أن القاعدة األوىل يف أي تنظيم تربوي يريد أن يأخذ طابعه العلمي. ومن هنا جيب على امل

يعرف بدقة خصائص كل مرحلة من مراحل منو الطفل وأن يدرك العمليات الذهنية األساسية 

 والذكاء. اليت تفعل فعلها يف كل مستوى من مستويات تطور العقل 

تؤكد النظرية على أهمية التفاعل احلر العميق والشامل بني الطفل والوسط االجتماعي  -

الذي يعيش فيه ألن هذا التفاعل يولد لديه افضل الوضعيات اليت حتقق له منوا عقليا وتربويا 

 متوازنا. 

                                                 
 .407 :لل اؤج  : عقل ص كا ؤ حنل كاجيل تؤع ل ايرلل  دل امللأمحلل   ن     ا : ل اؤ:س -226

 .407كا ؤ حنل كاجيل تؤع ل ايرلل  دل املل :لل اؤج  : عقل ص أمحلل   : ل اؤ:س 227-
 .194شدل عل ايل االجت   ت احلل ثل ي تؤع ل ايرللل اؤج  : عقل ص  228-
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ل قد تشكل إلجابة عن تساؤالت األطفال ألن االستجابة للطفاتشدد النظرية على أهمية  -

منطلقا لكل عملية معرفية الحقة. فالسؤال هو مفتاح املعرفة وهو معينها ومنطلقها. ولذلك فإن 

 البنائية التكوينية تقدم لنا فلسفة حمكمة يف أهمية التساؤل ودوره يف تفجري العملية املعرفية. 

جانسة إىل حّد كبري مع تنبه النظرية وتؤكد أهمية االعتدال يف توفري املثريات املعتدلة واملت -

 اخلربات السابقة للطفل. فالتنبيه جيب أن يلجم يف حدود ختوم اخلربات واملعارف السابقة.

ترفض النظرية كل أشكال القهر والتسلط يف تربية الطفل وتؤكد مبدأ التسامح والتفهم  -

 والتبصر يف وضعيات الطفل. 

ال وبني األطفال ومربيهم ألن املناقشة تنمي التأكيد على مبدأ احلوار واملناقشة بني األطف -

 الفكر وتزكي العقل وتنهض بعقل الطفل حنو آفاق ممكنة. 

 خالصة: 
من يقرأ بياجيه ويغوص يف أعماق تفكريه سيشعر يف البداية بقشعريرة تهز أعماقه، ويتهيب 

اإلنسان الذي  هذا العامل التكويين مبا يضج فيه من عناصر العظمة والقوة. وحاله يف ذلك حال

يدخل إىل قلعة تارخيية عمالقة فتبهره مبا فيها من آوابد تارخيية عمالقة مهيبة فتأخذه 

مشاعر اخلشية والتهيب. ولكن ما أن يأنس قليال ويبدأ باملؤالفة حتى يأخذه املكان جبماله 

ف فيها وروعته وعظمته، فيقف مسحورا جبماهلا مبهورا بروعتها فتكتب له حالة وجدانية يتآل

 إحساس غامر بالسحر باجلمال مع مشاعر التهيب باالندهاش. 

ألنه السعادة الغامرة من يف هذه القلعة العلمية اليت شيدها بياجيه يشعر القارئ حبالة 

. يدخل القارئ فتأخذه يكتشف وللمرة األوىل جماهل معرفية مل تكن معروفة لديه من قبل

لنظرية اليت تتألق يف االبارعة  هكوناتلمي مبالعمال هذا العطاء وينبهر جباحلرية 

اإلبيستيمولوجيا التكوينية عند بياجيه. وعندما خيرج املرء من هذه القلعة يشعر للتو بأنه قد 

اعرتاه تغري كبري وجوهري وعميق يف نظرته إىل العملية املعرفية وإىل صريورات التكوين املعريف. 
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يف  ى وأعظم قدرة على فهم القضايا اليت كانت تدفعهغنأكثر  يشعر املرء بأنه أصبحوعندها 

 إىل دوائر احلرية والتحري واالنكسار. املاضي 

قضايا الوجود أهمية أكثر  فنظرية بياجيه وأعماله تقدم للعقل تغذية فلسفية عميقة وشاملة يف

ة أشبه وخطورة وهي القضية اليت تتصل بالعملية املعرفية. ففي نظرية بياجيه جند حلوال علمي

بالسحر لقضايا فلسفية وتربوية كربى. لقد استطاع وحبق أن يضع الفلسفة يف املخترب وأن 

القضايا الفلسفية صعوبة وتعقيدا يف خمتربات العلم واملعرفة العلمية وهنا تكمن أكثر  يربهن على

ياجيه واحدة من عناصر عبقرية بياجيه املعرفية. وال ميكن ألحد أن ينكر بأنه عندما يقرأ ب

سيشعر بأن كل فكرة من أفكاره وكل رأي من آرائه يشتد غوصا يف أعماق العلم والفلسفة يف آن 

واحد. فهناك الرصانة الفلسفية وهناك الدقة العلمية اليت تعتمد الربهان القاطع واألدلة 

 احلامسة. 

ظريته . ونكان بياجيه عرب نظرياته العلمية ظاهرة يف عصره وظاهرة العصر يف آن واحد

ل يأخذ مداه يف عامل املعرفة. مل حيدث ضجيجا يف مازالت تشع بعطاءاتها العلمية وتأثريه مازا

عصره كما حدث لكثري من الفالسفة واملفكرين ألنه كان يبتعد عن الصخب والضجيج العلمي. 

 والحقا بدأت الدوائر العلمية تكتشف عظمة عطاءاته يف غرب الدنيا وشرقها. وبدأ املفكرون

هشون وبشكل متدرج بعبقرية هذه النظرية. وكما قلنا يف املقدمة فإن هذه النظرية تشكل فتحا دي

علميا لن يقتصر على القرن العشرين ألن تأثريه سيكون أشد وأعمق وأقوى يف القرن احلادي 

والعشرين. ولن يتوقف تأثريه إال إذا أنتجت اإلنسانية فكرا يضاهي عبقرية بياجيه يف جمال 

م النفس التكويين ويتجاوزه. ولن يكون هذا ممكنا ألن أي جتديد يف هذا امليدان ال ميكنه أن عل

يتجاهل عظمة العطاء يف نظرية بياجيه. وأي ابتكار أو جتديد آخر يف جمال علم النفس النمائي 

 سينطلق حتما من معطيات نظريته التكوينية. 

لعظيم يف خمتلف املمارسات الرتبوية يف القرن لقد تركت نظرية بياجيه التكوينية هذه أثرها ا

العشرين. وبدأت املؤسسات العلمية تعتمد معطيات هذه النظرية يف فهم طبيعة التعلم عند 
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األطفال. وأدت إىل إجراء حركات إصالح واسعة يف أنظمة التعليم والرتبية يف أحناء خمتلفة من 

 العامل. 

نظرية وفهمها واالستفادة منها يشكل ضرورة ويبقى أن نذكر بأن االطالع على هذه ال

تارخيية جملتمعاتنا العربية والسيما يف قطاعات الرتبية والتعليم. وال يكاد ينكر أحد من املربني 

قدرة على فهم الرتبية أكثر  والدارسني لبياجيه شعورهم بأنهم أصبحوا بعد قراءة بياجيه

لنظرية قراءها إحساسا غامرا بأنهم يسيطرون واخلوض يف قضاياها بثقة أكرب. لقد منحت هذه ا

قدرة أيضا على توجيه أكثر  على كثري من القضايا الرتبوية ذات الطابع الفلسفي ويشعرون بأنهم

 نشاطهم الرتبوي والعلمي بشكل أفضل. 

وباختصار شديد قدمت نظرية بياجيه للمعرفة اإلنسانية غمرا من العطاءات يف جمال علم 

تسجل سبقا  لرتبية والفلسفة. فمن حيث علم النفس استطاعت هذه النظرية أنالنفس كما يف ا

. ويف املستوى الفلسفي استطاعت علميا يف الكشف عن مراحل النمو عند الطفل بصورة علمية

أهمية يف عامل الفلسفة. كثر أن تقدم إجابة علمية عن جوهر نظرية املعرفة القضية األ أيضا

منهجا بذاتها أن تكون وتسجل نفسها نظرية تربوية كلية القدرة أن يف النهاية واستطاعت 

 تربويا أصيال جيد حضوره اليوم يف خمتلف األنظمة الرتبوية يف شرق الدنيا ويف غربها. 
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 خامتة الكتاب 

 حنو ثورة كوبرنيكية يف الرتبية

 

 «ال تكن عبد غيرك وقد جعلك هللا حراً » 

 رضي هللا عنه . لبعلي بن أبي طا

 

عرب هذا العمل  ايف إطار رؤية نقدية مشولية ملختلف القضايا واالجتاهات اليت استعرضناه

جيمل بنا أن نتوجه برؤية نقدية حول اخلالصة التارخيية اليت انتهت إليها اجلهود الفكرية 

اقبة نضع أنفسنا يف جمال الطفولة وبيداغوجيا األطفال. وقد كنا على امتداد هذه الفصول املتع

أما مشهد منائي للفكر والتجربة يف ميدان الطفولة، وكنا حناول عرب هذا املشهد أن نرصد تطور 

هذا الفكر يف اجتاه منائه وتكامله مرحلة مرحلة، وخطوة خطوة، وقد شهدنا هذا التساند 

ان واملكان. والتفاعل بني التجارب والنظريات والعقائد يف دوائر متواترة عرب اجتاهات الزم

شاهدنا كيف تنطلق الفكرة يف مرحلة ما يف أحضان عقيدة تربوية حمددة وكيف تتطور يف 

حضانة أنساق نظرية وفكرية يف مراحل تارخيية متتابعة. وقد بدا لنا بوضوح أن هذه التصورات 

ورات كانت حتضر يف نهاية األمر لثورة عارمة أدت إىل قلب املوازين والتصوالعقائد واملذاهب 

. وكان حصاد والقيم واحلقائق اليت كانت سائدة يف مراحل تارخيية سابقة ومغرقة يف القدم

حداث ما يسمى بالثورة الكوبرنيكية يف جمال الرتبية يف هذه التجارب والعقائد والنظريات إ

وحري بنا أن نتلمس مالمح هذه الثورة بوصفها نتاجا  القرن العشرين على امتداد عقوده.

يا لثورة بدأت من القرن الثامن عشر ومل تتوقف حتى اليوم. وجيدر بنا أن نقدم خالصة تارخي
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هذه الثورة وحركتها يف القرن العشرين على حنو إمجالي وأن نرصد طبيعة وماهية هذه الثورة 

 الكوبرنيكية اليت أحدثها العقل الرتبوي يف القرن العشرين. 

احة الفكرية يف جمال الرتبية والطفولة قد شهدت وبناء على ما تقدم ميكن القول بأن الس

على مدى القرن العشرين، والدة منظومات فكرية مشحونة بطاقة نقدية موجهة إىل التفكري 

الرتبوي واملمارسات الرتبوية التقليدية السائدة يف جمال تربية األطفال. ومهما يكن أمر النزعات 

ن نفهم طبيعة هذه املمارسات النقدية إال من خالل حداثة فإنه ال ميكن لنا أكثر الرتبوية األ

وطبيعة الثورات الرتبوية اليت وّلدتها يف سياق وعي نقدي متقدم بطبيعة الرتبية احلديثة 

لقد ارتبط اسم الرتبية احلديثة بأمساء مفكرين عمالقة منائها وتطورها وتتابع متوجاتها. 

رية وإدهاشا، ومن منا ال يقف اليوم إكبارا تفتقت عقوهلم بأبدع عطاءات الفكر الرتبوي عبق

وإعجابا بالفكر الرتبوي اإلنساني الذي فاض عن عبقرية جان جاك روسو ورابليه ومونتني 

بأنهم كانوا ميتلكون عقوال ثورية وبستالتوزي وفروبل وبياجيه وفرويد الذين ُيشهد هلم 

. لقد أحدثت الرتبية (229)معارمة يف عطائها النقدي ضد املمارسات التقليدية ملعاصريه

احلديثة عرب اندفاعات العقل الرتبوي منذ عصر النهضة حتى اليوم ثورات متالحقة يف املفاهيم 

 والتصورات والفلسفات وأساليب العمل واملمارسات. 

للعلوم الرتبوية الوليدة والعلوم النفسية وتنطلق هذه الرتبية احلديثة من األهمية املتعاظمة 

أعطت هذه العلوم للمفكرين والكتاب واملنظرين دفعة علمية بعيدة املدى مكنتهم  حيث الناهضة

من جتاوز التقاليد الرتبوية بسماتها الباردة واجلامدة ومن ثم العمل على تأسيس تربية جديدة 

على أسس علمّية وعملية يف اآلن الواحد. وقد قّدر لعلم النفس بارهاصاته القدمية واحلديثة أن 

را كبريا يف إطالق القدرات ويف تفجري اإلمكانيات العبقرية للمفكرين واملنظرين حيث يلعب دو

قدم هلم أساسا سيكولوجيا علميا مكنهم من االنطالق إىل آفاق أرحب مكن الرتبية أن تتحول إىل 

 علم تطبيقي بالدرجة األوىل.

                                                 
229- E. Durkheim, Nature et méthode de la pédagogie, En éducation et sociologie, 
Edition Alcan, Paris, 1911, pp85-86. 
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ل الطفولة على يصف كوزينيه أهم السمات واخلصائص األساسية للرتبية احلديثة يف جما

، وحمبته إن الرتبية احلديثة تتمثل يف رؤية جديدة للطفل قوامها فهم الطفلالنحو التالي: 

واحرتامه والصرب على تربيته، والتسامح والقبول، والسيما يف مرحلة الطفولة املبكرة. والرتبية 

 . (230)وخجله احلديثة هذه تتطلب من املربي قبول أخطاء الطفل وهفواته وإخفاقاته وتردده

هذه النظريات واملدارس السيكولوجية واألعمال العلمية املتواترة يف جمال علم النفس 

كما استطاعت أن تبدد أوهاما تربوية  ثورة كوبرنيكية يف عامل الرتبيةاستطاعت أن حتدث 

وتتمثل هذه الثورة الكوبرنيكية اليت أحدثتها يف حتقيق ونفسية بالغة األهمية واخلطورة. 

النقالب التارخيي وحتويل االهتمام املركزي للرتبية من عامل الراشدين إىل عامل الطفل ا

. وغالبا ما جيري التعبري عن ذلك بالقول أن هذه الثورة وبنيته السيكولوجية الداخلية

عامل الطفل الداخلي استطاعت أن حتدث انقالبا يف املفاهيم والتصورات الرتبوية وأن جتعل 

 . ميوله وطبيعته منطلق العملية الرتبوية وغايتهاباهتماماته و

يف الرتبية التقليدية كانت الرتبية تركز على العامل اخلارجي للطفل وحتاول أن جتعل منه 

كيانا يتشكل على منوال العامل اخلارجي أي عامل الراشدين. والطفل يف هذه الرتبية التقليدية 

عاملهم دون أن يأخذوا بعني االعتبار هذا الغنى صفحة بيضاء ينسج عليها الراشدون مقتضيات 

 الكبري الذي يتضمن عليه التكوين النفسي لألطفال. 

إن النقطة األساسية اليت ينطلق منها سدنة الرتبية احلديثة وجيتمعون عليها هي حتقيق 

 نص القطيعة مع املمارسة الرتبوية التقليدية يف املضمون والشكل واجلوهر، وجند هذا التصور يف

"، يوجد بني مناهج الرتبية التقليدية ومناهجنا اختالف جوهرييعود إىل فرينيه يقول فيه "

ومن غري أن يؤخذ هذا التباين بعني االعتبار فإن أي فهم للرتبية احلديثة سينطوي على الكثري 

 من املغالطات واألخطاء، فاملناهج التقليدية هي مناهج مدرسية وقد ولدت وجربت وأعدت من

أجل أن متارس يف الوسط املدرسي، وهو وسط يفرض أمناطا وأساليب ومناهج وقيم خمتلفة عن 

                                                 
230- E. Durkheim, Nature et méthode de la pédagogie, Même source, pp85-86. 
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األساليب واملناهج والقيم اخلاصة بالوسط غري املدرسي الذي يتمثل بوسط العمل واحلياة والذي 

نطلق عليه الوسط احلي، وحنن نرى بأن الوسط املدرسي غري عقالني ومتخلف وخطر وذلك 

إىل الوسط االجتماعي واحلي واملعاصر، وعلى خالف ذلك فإن الرتبية جيب أن تعمل باملناسبة 

على بناء إنسان املستقبل يف الطفل وهو اإلنسان القادر على إدراك حقوقه وأداء واجباته يف 

 .(231)العامل الذي يوجد فيه حيث يتوجب عليه أن يكون فاعال ومسيطرا على عامله هذا

"إذا استطاع املرء أن يتأمل بعمق يف الفلسفة السائدة ويف  جون ديوييقول ويف هذا املستوى 

املمارسة الرتبوية احلديثة يستطيع كما يبدو لي أن مييز جمموعة من املبادئ املشرتكة يف 

فكل ما يفرض خمتلف املدارس النقدية املوجودة وذلك على الرغم من االختالف القائم بينهما، 

م النظام احلّر، والتعليم الذي جيري عرب الكتب املدرسية من اخلارج يتعارض مع مفهو

وهذا أيضا حيدث يف التعارض بني اكتساب العادات عرب أسلوب يتعارض مع التجربة، 

باحلاجات اإلنسانية العميقة، وهنا أيضا  ارتباطهاالرتويض مع هذه اليت تكتسب يف نسق 

إلعداد للحاضر واملستقبل يف آن جيري التعارض بني مهمة التحضري للمستقبل مع مهمة ا

واحد، وأخريا ميكن اإلشارة إىل التعارض بني األهداف اليت حتددها مناهج ثابتة ستاتيكيه 

 .(232)وبني التعامل مع عامل متغري دائما

األب الروحي إن االكتشاف األهم يف الرتبية احلديثة يعود إىل جان جاك روسو 

ذا االكتشاف يف القول بأن الطفولة ليست جمرد مرحلة لالجتاهات الرتبوية احلديثة ويتمثل ه

عابرة أو جسر للوصول إىل مرحلة الرشد، فالطفولة ليست حتضريا ملرحلة الرشد وإعداد هلا بل 

إن املبدأ األساسي اليت ينطلق منه هي قيمة يف ذاتها قيمة عظيمة وكربى يف حياة اإلنسان، 

يسروا هلا ألعابها  دعوا الطفولة تنمو يف األطفالة هو: روسو ويطلقه نداء إنسانيا يف هذه املرحل

ومسراتها ووفروا هلا أجواءها املفرحة. ففي هذه املرحلة جيب أن ال جنعل الطفل يبحث عن 

                                                 
231- Célestin Freinet, Méthode naturelle et méthodes traditionnelles, In La Méthode 
naturelle, Marabout, Paris, P. 28.  
232 -J. Dewey, expérience et éducation, Armand colin, Paris, 1968,P.60. 
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خمرج ينطلق منه إىل عامل الرشد واملسؤولية، وأال ندفعه إىل مغادرة هذه املرحلة بسرعة كبرية، 

أن نتعايش مع هذه املرحلة وحنييها ونغنيها ونعيشها  بل وعلى خالف ذلك كله يتوجب علينا

بكل ما حتتاج إليه من زمن ممكن وإمكانيات متاحة، وهنا تكمن اجلدة واألصالة يف مرحلة 

اسم "الثورة ة وبدون مبالغكالباريد ا الطفولة، وهي األصالة واجلدة اليت أطلق عليه

تلك هي الفكرة احملورية اليت و" Révolution copernicienneالكوبرنيكية يف الرتبية 

 . زها عن الرتبية التقليدية القدميةالرتبية اجلديدة ومتّيأمناط حتكم 

، عهد روسو تتمركز حول إعداد الطفل ليصبح راشدا بصورة مبكرةيف لقد كانت الرتبية  

جب ، إذ يتوقبل األوان مغادرتهاالطفل ينتزع انتزاعا من طفولته ويقهر قهرا على كان حيث 

على الطفل منذ ميالده حتى بلوغه أن ينضج سريعا وعلى عجالة. وعلى خالف ما كان سائدا 

يف عصر روسو تنادي الرتبية احلديثة بالعمل على تفتح الطفولة وحتقيق ازدهارها يف األطفال، 

فعلى الطفولة أن تكتمل وتنضج على نار الزمن اهلادئة. وألننا نقر بوجود راشد كامل يف صورة 

لألطفال. وحنن عندما نسمح علينا أيضا أن نعرتف بوجود طفولة ناضجة جل فإنه جيب ر

للطفل يف أن يكون طفال كما جيب عندها نستطيع أن نبحث يف مسألة انتقال الطفل إىل مرحلة 

 .(233)الرشد

وفيما بعد روسو اكتشفت الرتبية احلديثة القيمة اإلنسانية والوظيفية للطفل، لقد كان روسو 

حقيقة األمر أول من اهتم وشغل مبسألة الطفولة وهو أول من قدم إجابات إبداعية حول هذه يف 

علميا ليست سوى تعبري عن أفكار مطورة تدين لنظريته وحتى أن الرتبية احلالية  ،املسألة

. لقد كان روسو يعتقد أن اإلنسان الذي مل يعش مرحلة طفولة حقيقية هو إنسان لنظريته هذه

للخطر يف آن واحد. فالصعوبات واخلربات السيئة للطفل قد تضعه يف طريق  طر ومعرضخ

اهلاوية واالحنراف، كما أن الطفولة اهلادئة والسعيدة قد تؤدي إىل بناء اإلنسان القادر على 

مواجهة التحدي والتغلب على الصعاب. لقد أوىل روسو لطبيعة الطفل أهمية خاصة وعاجلها 

                                                 
233- Roger Cousinet, L'éducation nouvelle, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, Paris, 1968, 
P.27-28. 
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لعبقرية فالطفولة مرحلة غنية بإحياءاتها وخصوصياتها وتضاريسها وهو على حنو ال يفتقر إىل ا

 .(234)يف هذا السياق يربز بعض السمات واخلصوصيات اليت تتفرد بها مرحلة الطفولة

يف الرتبية أن التغري االنقالبي املذهل الذي  الثورة الكوبرنيكيةيرى كالباريد صاحب مقولة 

ية، يشبه التحول الثوري يف علم الفلك الذي حدث مع أحدثته النظريات احلديثة يف الرتب

اكتشاف كوبرنيكوس ملركزية الشمس حيث تبني نظرية كوبرنيكوس بوضوح أن األرض هي اليت 

تدور حول الشمس وليست الشمس هي اليت تدور حول األرض كما كان سائدا يف علم الفلك 

 القديم عند أرسطو وأقليدس. 

تقليدية يدور حول املنهج، فجاءت الرتبية احلديثة لتحدث انقالبا كان التلميذ يف الرتبية ال

بدأت فيه املناهج وعلى خالف ما هو معهود تدور حول التلميذ، وأصبح الطفل هو حمور 

 اجملموعة الرتبوية بعد أن كان يدور يف هامشها.

دف يف الطفل هو نقطة البداية وهو املركز كما أنه اهلوهذا يعين كما يرى جون ديوي أن 

إن الثورة الرتبوية هذه استطاعت أن تؤدي إىل انقالب العملية الرتبوية يف الرتبية احلديثة. 

حقيقي يف املعايري والعالقات الرتبوية السائدة، فالرتبية ليست رهن باملعارف العلمية لعلم نفس 

عل الطفل فحسب بل هي رهان موقف جديد من الطفل يرتكز على فهم الطفل وحبه) كما ف

بستالوتزي( وعلى احرتام الطفل وحتقيق حاجاته والصرب عليه، إنه املوقف الذي يؤكد على 

قبول الطفل كما هو عليه وقبول الطفولة كقيمة إنسانية أو مرحلة ضرورية يف عملية منو الطفل 

وازدهاره، وفوق ذلك كله فإن الرتبية احلديثة هذه تؤكد أهمية التسامح وقبول أخطاء الطفل 

مهما يصدر منه ومهما يكن  الطفل هو طفلخفاقاته واندفاعاته على مبدأ اإلميان الراسخ بأن وإ

وعلى مبدأ االعتقاد بأن الطفل بقدر ما يكون طفال كامال يستطيع أن يكون يف ، من أفعاله

وهنا جيب التأكيد أيضا على أن الطفل جيب أن يعيش السعادة ويف املستقبل رجال كامال. 

                                                 
234- Regarde: Georges Snyders, La Pédagogie aux 17 eme et 18 eme siecle, Paris, PUF, 
1970.  
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ساس بالبهجة واحلرية وجيب أن يكون سعيدا حتى ولو كان ذلك على حساب أجواء اإلح

األهداف الرتبوية اليت نسعى إليها، وأن مهمتنا كراشدين وكمربني هي أن نبقي الطفل قدر 

اإلمكان وبقدر ما نستطيع يف حالة الطفولة والرباءة اليت تزدهر يف مرحلة الطفولة. وجيب علينا 

وذلك بدال من العمل على تشكيل ءة هؤالء األطفال ونتشبع بعطاءاتها، حنن أيضا أن ننعم بربا

. جيب هنا أن نؤمن بأن الطفل ميتلك يف ذاته كل األطفال من خالل نظرتنا للكون واحلياة

شروط الرتبية احلقيقية والسيما هذا النشاط العارم الذي ال يتوقف أبدا وهو الذي يشكل فعالية 

ونضجه وتقدمه أيضا، وهذا يعين أن مساعدتنا للطفل ليست ضرورية تربوية حّقة تؤكد مناءه 

. وهذا يعين أنه جيب على (235)بل توجيهنا له هو الضروري يف العملية الرتبوية برمتها

حركته واندفاعاته وبني  احلقيقية بني إمكانيات الطفل وبواعثاملربي أن ينطلق من الصورة 

 املهمات املدرسية اليت توكل إليه. 

بأن حاجات الطفل حتدد مسار حياته، ففي إطار  Cousinetيف هذا الصدد يؤكد كوزينيه و 

الرتبية التقليدية جند حتديدا ضيقا مفتعال للوسط الرتبوي، وهذا الوسط يفرض على الطفل أن 

حيقق تكيفه وفقا لعناصره. وعلى خالف ذلك فإن الرتبية احلديثة تنطلق من حاجات الطفل 

اته بوصفها العناصر األساسية لبيئة الطفل ومن ثم تعمل على تنظيم هذه البيئة وميوله واهتمام

لتحقق إشباعا متوازنا ملختلف عناصر هذه البيئة وهذا يعين أن الرتبية احلديثة تكيف البيئة 

 حلاجات الطفل على خالف ما حيدث يف الرتبية التقليدية.

اجات املركزية عند الطفل جيب على ومع أهمية ما يطرح حول قضية احلاجات ومفهوم احل

املرء أن يتساءل عن إمكانية إخضاع هذه املفاهيم وهذه التصورات للرؤية النقدية، أال ميكن لنا 

على سبيل املثال أن خنلط بني احلاجات الثقافية واحلاجات الطبيعية عند الطفل؟ أال ميكن 

فعال اليت تهتدي بقوانني البيولوجيا؟ هلذه الرتبية أن تقود إىل حتويل الرتبية إىل نوع من األ

وهنا ميكن لنا أن نبحث القيمة الكربى اليت تعطى للطفولة مقابل هذه اليت تعطى ملرحلة الرشد 

                                                 
235- Roger Cousinet, L'éducation nouvelle, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, Paris, 1968, 
P.22-23. 
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يعطون للطفل كما نرى عند كوزينيه الذي يؤكد بأن الراشدين هم الذين حيققون مكاسب عندما 

 يف مرحلة الرباءة.الفرصة األكرب يف أن يكون طفال وأن يبقى زمنا أكرب 

يتجه حنو الوسط  إن فعل املربي جيب أال ميارس على الطفل بصورة مباشرة بل جيب أن

فاملربي يعمل على تنظيم الوسط بطريقة يستطيع معها الطفل أن يعرب الذي يعيش فيه الطفل. 

هي عن ذاته وأن يتعلم بطريقة نشطة وفعالة، وذلك ألن املعرفة اليت ترتبط حباجات الطفل 

اليت تسمح بإعادة تنظيم الوسط وربطه بإمكانيات جديدة لنمو الطفل وازدهاره. وينطلق هذا 

التنظيم من مبدأ احرتام الطفل وعفويته، وهذا يعين أنه جيب تنظيم الوسط بطريقة تسمح 

للطفل بالتقدم مبا يتوافق مع إمكانياته اخلاصة. والسؤال هنا هل يعين أن وظيفة املعلم قد 

ومل تعد هناك حاجة إليه؟ أو هل يعين ذلك أن هذه الوظائف قد تغريت كليا وأصبحت  انتهت

من معطيات الوسط املدرسي ذاته؟ تلك هي القضية اليت شغلت املفكر الفرنسي سيندر 

Synders لقد شكلت الرتبية اليت فّعلتها املربية ماريا  .(236)يف كتابه الرتبية التقدمية

مناذج الرتبية احلديثة. ويف هذه الرتبية تعلمنا منتسوري كيف مونتسوري تعد منوذجا من 

تتحول سلطة العلم من التأثري املباشر على التلميذ إىل التأثري يف معطيات الوسط الذي حييط 

 بالتلميذ. 

الرتبية احلديثة ترتبط مببدأ الثورة الكوبرنيكية والسيما فيما يتعلق ويف النهاية نقول بأن 

خل املدرسة وخارجها: فبدال من الرتكيز على أهمية املتطلبات اجملردة مبهماتها يف دا

واخلارجية للمجتمع أو للمدرسة يف عملية الرتبية جيري الرتكيز يف الرتبية احلديثة على 

حاجات األطفال واهتماماتهم من أجل بناء وسط تربوي ميكنهم من النجاح وحتقيق االزدهار 

 .(237)والتكامل الداخلي لشخصياتهم

                                                 
236- Regarde: Georges Snyders, La pédagogie progressiste, PUF, Paris, 1971 
237- Philippe-Raynaud, et Poul Thiboud, La fin de l'école républicaine, Calmann-levy, 
Paris, 1990, P 58.  
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ومهما يكن أمر التفسريات اليت تقدم يف هذا اخلصوص فإن عقائد الرتبية احلديثة) كما هو 

حال خمتلف العقائد الرتبوية ( جيب أن تناقش بعمق يف خمتلف أبعادها وحتليالتها الرتبوية 

 والعلمية والسياسية واالجتماعية والفلسفية. 

لت يف طور الفعل وهي مازاالثورة الرتبوية ويف هذه احملطة اليت تقرتب نهايتها نقول بأن  

تأخذ اجتاها متصاعدا يف ختوم القرن احلادي والعشرين، فالنظريات واملقوالت والعقائد الرتبوية 

وميكننا أن نقول بأن القرن احلادي املعاصرة تشتد سعيا إىل تسجيل املالحم الفكرية اجلديدة. 

، التصورات واملفاهيم والرؤى والعقائد الرتبويةيشهد تطورا مذهال أيضا يف بنية سوالعشرين 

اليت تفرض منطا  إكراهات مرحلة العوملة وما بعد احلداثةويأتي هذا التطور اجلديد حتت 

 تسدل عليه الستار.غبار املاضي وأن  انفض عن نفسهتريد أن تجديدا من التصورات 

الفكر الرتبوي بدأ يتخاصب من يف بداية هذا القرن، القرن احلادي والعشرين، يبدو لنا أن  

جديد مع خمتلف األوضاع الفكرية والثقافية الراهنة لينتقل حنو طور جديد قد يصبح فيها 

املاضي القريب مبعطياته الفكرية حقال جديدا ألمناط جديدة من االجتاهات النقدية يف جمال 

د يرتبط مبرحلة ما بعد الرتبية والتعليم. وباختصار حنن نشهد اليوم انطالقة وعي تربوي جدي

احلداثة وما بعد التصنيع وطفرات ما بعد العوملة الثقافية اجلديدة. ومهما يكن األمر فإن الرتاث 

الفكري لإلنسانية يف جمال الرتبية سيبقى دائما وإىل األبد روحا خالقة دافعة وسيومض إىل 

بة إنسانية اتصفت بالغنى األبد بشعاع التنوير الفكري ألنه سيبقى دائما وأبدا خالصة جتر

 والثراء والقوة. 

مبدع وخالق ينطلق من بناء وعي تربوي  بأهميةويبقى علينا يف هذه اخلامتة أن نذّكر 

احلقائق السامية لرتاثنا اإلسالمي وينفتح على الرتاث اإلنساني املتنور مبا ال يتعارض مع 

 عقيدتنا اإلسالمية وقيمنا الروحية السمحاء. 

ختام هذا العمل املتواضع نرجو أن نكون قد أسهمنا يف إشعال مشعة على طريق وإننا يف 

التنوير الثقايف والفكري يف جمال الرتبية وتربية األطفال ونرجو ملساهمتنا هذه أن تكون مثمرة 
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أن تشعل مشعة خري لك ويكفينا يف هذا اجلهد أن نتمسك بأهداب احلكمة القدمية اليت تقول: 

 . والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته. الممن أن تلعن الظ
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