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 الملخص:

ف إلى المضامين التربوية؛ ِمنِ   هة إلى الفلسفة  هدف البحث الحالي إلى التعرُّ الفلسفة الطبيعية، والكشف عن االنتقادات الُمَوجَّ

هة إلى الفلسفة الطبيعية ِمن المنظور العام، وقد استُْخِدم في البحث  الطبيعية ِمن المنظور اإلسالمي، ومعرفة االنتقادات الُمَوجَّ

، وتمثلْت أداةُ جمع البيانات في مجموعة   ِمن الوثائق والدراسات واألدبيات التي تناولت الفلسفة  المنهُج الوصفيُّ االستنباطيُّ

ل البحُث الحالي إلى عدة نتائج أهمها كاآلتي: أنَّ ِمن المضامين التربوية االهتمام بقيمة العمل اليدوي، ال ِمن أجل  الطبيعية. وتوصَّ

 مل اليدوي، والهدف منه: تكوين فرد  كامل.الكسب واحتراف مهنة معينة في حد ذاتها، وإنما ِمن أجل إكساب المتعلم احترام الع

ل إليها البحُث الحالي: أن مراحل التربية عند روسو تبدأ ِمن الوالدة، بينما  وِمن أبرز االنتقادات ِمن المنظور اإلسالمي التي توصَّ

ونه ديني ًّا؛ بيعيين دنيوي   أكثر من كالتربية في اإلسالم تبدأ قبل الزواج؛ عند اختيار الزوجة الصالحة، كما أنَّ هدف التربية عند الط

ِمن و حيث يُؤخرون التربية الدينية إلى مراحَل متأخرة في العمر، كما أن الفلسفة الطبيعية تستبعد منهج القراءة من حياة الطفل.

ف، ويرون أنَّ اإلنسا  فساد  ن َخيٌِّر بطبعه، وأنَّ كلَّ االنتقادات كذلك: أنَّ تربية المرأة عند الطبيعيين يغلب عليها االحتقاُر والتطرُّ

ا مع  يلحق باإلنسان ينشأ فيه، وأننا إذا أردنا لإلنسان الصالَح؛ فعلينا أن نَْحِميَهُ من عمليات التطبيع االجتماعي؛ لينمَو منسجمًّ

ا باستعدادات متساوية للخي دًّ لت الدراسطبيعته األصلية الخيرة، بينما اإلنسان في اإلسالم َخلَقَهُ هللاُ ُمَزوَّ من ة ر والشر. وتوصَّ

دة بمعايير فطرية تُدرك الخير والشر، ومن المنظور اإلسالمية  ا إلى أنَّ التربية اإلسالمية وسطية وحيادية، وهي طبيعة ُمَزوَّ أيضًّ

حرية الكاملة للطفل؛ ال وخالصة النتائج: أن الفلسفة الطبيعية قدَّمت خالل البيئة والتنشئة االجتماعية يكتسب اإلنساُن أحد الجانبيِن.

ا عن المجتمع، وبرزْت هذه الفلسفة في ُمعاَرَضتِها للطبيعة البشرية، وال عالقة لها بالواقع؛ وِمن ثَم فإن  مما جعلها مكانًّا بعيدًّ

.  اإلنسان كائٌن اجتماعي 

 المنظور العام.، الميالمنظور اإلس ،دراسة نقدية ،طبيعيةالفلسفة ال ،المضامين التربوية :الكلمات المفتاحية
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Educational Content in Natural Philosophy (A Critical Study) 

 

Abstract:  

The objective of the current research is to identify the educational contents of natural philosophy, 

to reveal the criticism of Natural Philosophy from the Islamic perspective, and to know the 

criticism of Natural Philosophy from the general perspective. The current research has reached 

several results, the most important of which are as follows: one of the educational contents is to 

pay attention to the value of manual labor, not for the sake of earning and professionalism of a 

particular profession per se, but to give the learner respect for manual labor, and its goal: the 

formation of a complete individual. One of the most prominent criticisms from the Islamic 

perspective reached by the current research: that the stages of education in Rousseau begin from 

birth, while education in Islam begins before marriage; when choosing a good wife, and the goal 

of education in naturalists is more mundane than religious; where they delay religious education 

to later stages in life, and natural philosophy excludes the curriculum of reading from the life of 

the child. One of the criticisms is that the upbringing of women among naturalists is dominated by 

contempt and extremism, and they see that man is good in nature, and that every corruption 

inflicted on man arises in him, and that if we want man to be good, we must protect him from the 

processes of social normalization; to grow in harmony with his original nature of goodness, while 

Man in Islam was created by God with equal preparations for good and evil. From the Islamic 

perspective, the study also found that Islamic education is mediated and neutral, a nature equipped 

with innate standards that recognize good and evil, and through the environment and socialization, 

man acquires one side. The conclusion: natural philosophy provided complete freedom for the 

child, which made it a place away from society, and this philosophy emerged in its opposition to 

human nature, and has nothing to do with reality; therefore, man is a social being. 

Keywords: Educational content, Natural philosophy, Critical study, Islamic perspective, General 

perspective. 
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 المقدمة:

تعود الفلسفة الطبيعية إلى األيام األخيرة ِمن النهضة العلميَّة التي ضعفت الحركة اإلنسانية؛ لذلك كانْت ثورةًّ فكرية وعملية 

تغيير المفهوم القائل: إن التربية تنَحِصر في حفظ الكتب، وإتقان ال تقل أهميتها وأثرها عن أهمية عصر النهضة، ولقد حاولْت 

ك األول واألساس الصحيح الذي يجب أن تقوم عليه التربيةُ  األسلوب والشكل، وركزْت على أنَّ العواطف وهوى النفس هي الُمحرِّ

 قلة فائدة التعليم للمتعلمين وجموده، فكان الواالجتماع، وقد كانْت هذه الحركةُ ثورةًّ على منطق القرون الوسطى ونزعته الدينية و

 (.٣٦١، ص. ٤٠٠٢بد أن يتلو هذا الجمود قيام حركة طبيعية تُعيد للتربية مرونتها، وتبعث فيها حياة جديدة )جعنيني، 

يِّرة، خوبعد أن اطلَع فالسفة القرن الثامن عشر على الفلسفات السابقة، رأَْوا تحت قيادة  "جان جاك روسو" أن الطبيعة 

ْتهُ يد اإلنسان، وكان أصحاُب هذه الفلسفة ا ما دام في أيدي الطبيعة، وال يلبث أن يََمسَّه الدماُر إذا َمسَّ رون ي وأن كل شيء  يظل سليمًّ

س، اأن واجب التربية أن تعمل على تهيئة الفرصة للطبيعة اإلنسانية؛ كي تنمو متبعةًّ قوانين الطبيعة؛ ألن أيَّ فساد يظهر على الن

لين في العملية التربوية )الخزالعة وآخرون،  فإنه ليس ِمن فِْعل الطبيعة الخيِّرة، بل ِمن فعل المجتمع والناس اآلخرين الُمتدخِّ

 (.٦٦، ص. ٤٠٣٣

ين نويَتَبَيَّن مما سبق أن الفلسفة الطبيعية تُؤمن بالطبيعة الخيرية لإلنسان وتربية الطفل، وفق القوانين التي تتماشى مع قوا

الطبيعة واحترام ذاته وتقدر ميوله واحتياجاته، دون ضغط  أو إكراه ، أو خضوع للنظم والتقاليد االجتماعية ومساعدة الطفل على 

تنمية استعداداته الطبيعية ومواهبه الفطرية، وتحرير قوى الخير فيه، وتعويده على االستقالل واالعتماد على النفس، وخيُر وسيلة  

لهم يُفسد النمو الطبيعي للطفل؛ كما يَرى لذلك تْرُك ال شي يُتعلَّم ِمن الطبيعة، وذلك بتحرير التربية ِمن سلطة الكبار والمجتمع، فتدخُّ

رواد هذه الفلسفة، والواضح أن التربية الطبيعية كانْت ردة فعل  لمظاهر الظلم والشقاء في المجتمعات الغربية؛ ولهذا َدَعْت إلعادة 

 (.٩٨، ص. ٤٠٣٢تحريره ِمن الماضي وقيوده، واإليمان بحقوق الفرد ومشاعره وعواطفه اإلنسانية )الحاج، تنظيم المجتمع و
 

 بحث:المشكلة 

ا لها، وتُشير إلى  هناك عدة جوانب رئيسة للفلسفة الطبيعية؛ أحدها: الحركة الطبيعية التي تتخذ ِمن العلوم الطبيعية أساسًّ

جعلت اإلنسان  فهي التي -التي يُطلق عليها اسم الحركة الميكانيكية  -انب الثاني للحركة الطبيعية األداء الخارجي للطبيعة، أما الج

مجرد آلة ، فليست عديمة األثر في ميدان التربية؛ إذ إنها أنتجْت علم النفس السلوكي، أما المظهر الثالث للحركة الطبيعية فأساسه 

ا عن غيره ِمن العلوم البيولوجية وفكرة التطور؛ ولذلك ُسم يت بالحركة الطبيعية البيولوجية، وهذه الحركة تعد اإلنسان متطورًّ

ا بما ورثه ِمن أسالفه األقدمين أو بالتاريخ النوعي لإلنس ا خاص ًّ ن، االكائنات الحية األقل منه مرتبةًّ في ُسلَّم الرقي، ومهتمة اهتمامًّ

لية هي في نظرهم أصدُق دليل  على سلوك اإلنسان إلنتاج خبرته الطويلة، فالطبيعة التي تظهر في غرائز اإلنسان وانفعاالته األو

 (.٨٩، ص. ٤٠٣٦ولذلك ُوصف روسو بـ "أن خير عادة أال يتخذ اإلنسان عادة" )اليماني، 

 وِمن زاوية أخرى تُعد الفلسفة الطبيعية أهم ما أفرزه القرن الثامن عشر الذي ُعِرف بعصر "االستنارة أو عصر التنوير"

ا 02، ص.1222)عطية،  (، مع العلم أنها كانْت حركة تربوية، لكن في الواقع كانْت هناك بعض االنتقادات عليها؛ لذلك نظرًّ

لوجود حاجة ماسة إلبراز المضامين التربوية للفلسفة الطبيعية، سيسعى البحث الحالي لتحديد االنتقادات من المنظور اإلسالمي 

 والمنظور العام. 
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 البحث:أسئلة 

 يسعى البحث إلى اإلجابة عن األسئلة التالية:

 ما المضامين التربوية من الفلسفة الطبيعية؟ .2

 ما االنتقادات الموجهة إلى الفلسفة الطبيعية ِمن المنظور اإلسالمي؟ .1

 ما االنتقادات الموجهة إلى الفلسفة الطبيعية ِمن المنظور العام؟ .3
 

 أهداف البحث:

 يأتي: يهدف البحث إلى تحقيق ما

ف إلى المضامين التربوية للفلسفة الطبيعية.  .2  التعرُّ

 الكشف عن االنتقادات الموجهة إلى الفلسفة الطبيعية ِمن المنظور اإلسالمي.  .1

 معرفة االنتقادات الموجهة إلى الفلسفة الطبيعية ِمن المنظور العام.  .3
 

 مصطلحات البحث:

يتحدد بكونه عملية إعالء ِمن شأن الطبيعة البشرية، واإليمان بخيراتها والدعوة إلى الحياة الطبيعية،  الفلسفة الطبيعية:

 والحط ِمن شأن المدنية القائمة، والدعوة إلى تنظيم المجتمع، وكذلك إعادة بناء الدين بما يتفق والطبيعة البشرية، واإليمان بالعواطف

ق العامة والعطف عليهم، وال يتم كلُّ ما تقدَّم إال إذا انطلقنا ِمن تربية الطفل بما يتفق وطبيعته والمشاعر اإلنسانية، واإليمان بحقو

 (.02، ص.1222واحترام ميوله وحاجاته الحاضرة، وبما يتماشى مع قوانين الطبيعة بصورة عامة. )عطية،

مضموُن الكالم: فحواه وما يُفهم منه، والجمُع : لغة: "المضمون: المُحتوى، ومنه مضموُن الكتاب ما في طَيِّه، والمضامين

نَهُ: أي اشتمل عليه واحتواه" ٢٢٦، ص.٤٠٠٢َمضامين" )مصطفى وآخرون، نُت الشيء كذا: جعلته محتويًّا عليه، فتضمَّ (، "وضمَّ

ُن ِمن البيت ما ال يتم معناه إال بالذي يليه، وفهمُت ما تضمَّ ١٦٢، ص. ٣٢٣٨)الفيومي،  نَهُ كتابك: أي ما يفهم (، وقيل:" المَضم 

 (. ٦٠، ص. ٣٢٠٣منه، اشتمل عليه وكان في ِضمنه" )الغامدي، 

(: "عملية تنشئة وإعداد وتهيئة الظروف، وصنع الشروط واألسباب لنمو الكائن اإلنساني ٤٠٣٨كما أشار عوض ) التربية:

ا متوازنًّا متكامالًّ جسمي ًّا ونفسي ًّا وخلقي ًّا وديني ًّا واجتماعي ًّ  الة اإليجابية على نمو ًّ نُه ِمن اإلعداد والتكيُّف والمساهمة الفعَّ ا، بما يُمكِّ

ا: "عملية هادفة لها أغراُضها وأهدافها  ،(١٦المستوى الفردي والمستوى االجتماعي والمستوى اإلنساني" )ص. وهي أيضًّ

، ٤٠٣٦لة  إلى مرحلة  أخرى" )عزيز، وغاياتها، وهي تقتضي خططًّا ووسائَل تتنقل مع الناشئ ِمن طور  إلى طور ، ومن مرح

 (.٩ص.

فهي كافة المغازي واألنماط واألفكار والقيم والممارسات التربوية، التي تتم من خالل العملية أما المضامين التربوية: "

مراد بالمضامين وال(. ٨، ص.٣٢١٣التربوية لتنشئة األجيال المختلفة عليها؛ تحقيقًّا لألهداف التربوية المرغوب فيها" )الدبيسي، 

 ومجاالت وأساليب تربوية اشتملْت عليها واحتَوْتها الفلسفة الطبيعية.  ما يمكن استنباطه ِمن معان  التربوية إجرائي ًّا: 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-3-5| تأريخ اإلصدار:  خامس والثالثونلألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الالمجلة األكاديمية 

     

 

    www.ajrsp.com                                                                                                                               319   

 ISSN: 2706-6495 

 
 منهج البحث:

المضامين التربية في الفلسفة الطبيعية، فإن المنهج المناسب هو المنهج  بالنظر إلى موضوع البحث الذي يفيد في أبراز

(، ٤٠٣٦الوصفي االستنباطي: والمنهج الوصفي "يعتمد على دراسة الظاهرة ويهتم بوصفها وصفا دقيقًّا" )عبيدات وآخرون، 

راج ند دراسة النصوص؛ لهدف استخوالمنهج االستنباطي: هو "الطريقة التي يقوم فيها الباحث ببذل أقصى جهد عقلي ونفسي ع

 (. ٤٠٦، ص.٤٠٣٦مبادئ تربوية مدعمة باألدلة الواضحة" )العساف، 
 

 لدراسات السابقة:ا

بعد االطالع والرجوع لعدة مصادر ومراجع، لم يتم التوقف على دراسة تربوية تتضمن المضامين التربوية للفلسفة الطبيعية 

 ولكن يوجد دراسات سابقة تناولت مضامين تربوية من جوانب أخرى وهي: 

 ين التربويةالمضامكبار، واستعراض لتوضيح العالقة بين الفلسفة والتربية في مجال تعليم ال (٠٢٠٢سعت دراسة السعادات )   

ظرة على مستقبل ن الدراسة إللقاءلبعض فلسفات التربية، وممارساتها التربوية في برامج تعليم الكبار، والعالقة بينها، كما سعت 

ن تاريخ الفلسفات عفلسفات تعليم الكبار لتبني فلسفة جديدة ل لتعليم المستمر. اعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي للكشف 

التربوية لتعليم الكبار، ولدراسة وتحليل المضامين التربوية لهذه الفلسفات، من خالل إعادة تحليل لبعض الدراسات السابقة التي 

ديدة جتناولت نفس الموضوع لالستفادة منها في اإلجابة على تساؤالت البحث. اخت تمت الدراسة برؤية مستقبلية لتبني فلسفة 

 الكبار والتعليم المستمر. التعليم

أهداف ي مجال ف التربويةالكشف عن المنطلقات الفكرية للفلسفة البراجماتية، وبيان تطبيقاتها  (٠٢٠٢تناولت دراسة الحربي )   

، اياتهيجابإ، والطالب، والمعلم، والمقر ر الدراسي، وطرق التدريس، وأساليب التقويم، باإلضافة إلى التعرف على أبرز التربية

، وكشفت عن عدد من النتائج، من أهمها: أن أبرز المنطلقات الوثائقي. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي وأهم سلبياتها

البراجماتية هي: االعتقاد بوجود عالم واحد فقط، وهو الجانب المرئي والمحسوس من العالم، والنظرة إلى اإلنسان  الفكرية للفلسفة

جمع بين العقل والجسد، باإلضافة إلى إنكار الجانب )الميتافيزيقي( من الكون، والتأكيد على أن معرفة اإلنسان ت نظرة متكاملة

 محدودة بنطاق خبرته. 

إلى التعريف بماهية فلسفة كانت التربوية في المنظور التربوي اإلسالمي. استخدم الباحث المنهج ( ٠٢٠٢هدفت دراسة كنعان )   

عبر أداتي االستقراء واالستنتاج ل لتعرف على أهم القيم التربوية والمبادئ والطرائق التعليمية التي دعت إليها الوصفي التحليلي 

بحثي لى منهج باالعتماد ع اإلسالمي؛ وذلكفلسفة كانت التربوية ومن ثم مقارنتها بنظرية التربية والتعليم في المنظور التربوي 

التربوية المنبثقة  موإظهار القيومن ثم تحليلها لتحديد مبادئ التعلم وطرائق التعليم المعتمدة فيها  على التوثيق ل ألدلة الشرعية يقوم

لصت الدراسة اإلسالمي.  وخ والفكر التربويالتربوية  فلسفة كانتبين  والتمايز فيماومن ثم التعريف بأهم نقاط المشاكلة  عنها؛

 ق متعددة بين الفلسفة التربوية لكانت وفلسفة التربية اإلسالمية.إلى وجود نقاط اختالف جوهرية ونقاط تال

إبراز معالم الفردية في الفلسفة البراجماتية ودراستها دراسة تحليلية ناقدة من وجهة نظر ( ٠٢٠٠) دراسة المطرفياستهدفت    

جملة  راسة: قامت الفلسفة البراجماتية علىواستخدمت المنهج الوصفي التحليلي. وتوصلت إلى أهم نتائج الد اإلسالمية.التربية 

من المبادئ ت تمثل في كونها فلسفة تجريبية عملية ذات نزعة فردية، تنكر الحقائق المطلقة والقيم الثابتة، وتنظر إلى المنفعة 

 ما فيه. باعتبارها هي المعيار الذي يحاكم إليه المعارف واألفكار والقيم، وتركز على المستقبل وتقاطع الماضي بكل
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وأظهرت الدراسة اعتماد الفلسفة البراجماتية على المعايير الذاتية، وإقامة الفرد وتجربته مصدراًّ للمعارف والقيم، ومعيارا لقبولها  

أو ردها وهو من أبرز أسباب فرديتها. كشفت الدراسة عن أبرز معالم الفردية في التربية البراجماتية، وهو إصرارها على أن 

ية صادره من داخل الفرد، مع رفض أي شيء يقحم على التالميذ من الخارج، وإنما هي نمو القدرات الفطرية في تكون الترب

 الكائنات اإلنسانية، مع التركيز على الخبرة الذاتية ألفرادها. 
 

 اإلطار النظري:

 مفهوم الفلسفة الطبيعية: 

ر واحد  ِمن عناصرها، أو على عناصر متكاثرة في تفسير التغييالفلسفة الطبيعية نظام يعتمد على الطبيعة، أو على عنصر  

الحقيقة  -أي الطبيعة  -الحاصل في الظواهر الطبيعية، وتفسير التنوع الناتج في العالم الطبيعي واالجتماعي واألخالقي، وهي 

ام يعتمد على الطبيعة، أو على واحد  (، كما أنها نظ33، ص.2111الوحيدة في هذا الكون، والحياة اإلنسانية جزء منها )الفرحان، 

ِمن عناصرها، ِمن تفسير التغير الحاصل في الظواهر الطبيعية وتفسير التنوع الناتج في العالم الطبيعي واالجتماعي واألخالقي، 

كانت الفلسفة الطبيعية وقد  وتعتبر الفلسفة الطبيعية أن الطبيعة هي الحقيقة الوحيدة في هذا الكون، وأن الحياة اإلنسانية جزء منها،

تستبعد كل ما هو روحاني يتفوق على الطبيعة والعقل اإلنساني، إلى أن امتزجْت هذه النَّْزعة بالديانات السماوية، كما هو الحال 

 (.01، ص. 1222عند ابن طُفَْيل، أو جان جاك روسو )اليماني، 

ادر لميل إلى االعتقاد بأن الطفل يولد بقدرات  فطرية، وأنه قويُمكن تلخيص اتجاه الفلسفة الطبيعية في التربية في أنها: ا

على التطور بشكل مستقل عن المجتمع إلى حدٍّ كبير، وأنه يمكن أن ينمَو بشكل طبيعي دون تدخل من المجتمع، وعليه أن يحترَم 

ف إلى حدودها قدرات الطفل وال يتدخل إال بما يُساندها، كما أنَّ احتكاك اإلنسان في مراحل عمره األول ى بالطبيعة والتعرُّ

وضروراتها وثوابها وعقابها كفيٌل بأن يزوده بخبرة حسية وعقلية تكون له األساس المتين الذي يقوم عليه بناء فرديته ِمن ناحية، 

 وكونه إنسانًّا في مجتمع  ِمن ناحية أخرى.

 المبادئ العامة للتربية في الفلسفة الطبيعية:

ية بالعالم الواقعي الذي يعيش فيه اإلنساُن، ويظهر هذا ِمن خالل الحواس، ويكتشف ِمن خالل الدراسات تُؤمن الفلسفة الطبيع

العلمية، وتُسيره قوانين كثيرة بانتظام، كما تُنادي بأن تكون التربية سلبية ِمن سن الخامسة إلى سن الثانية عشرة ال يتدخل فيها 

ا عن  التوجيه المباشر؛ ألنَّ تدخل اإلنسان يُعيق نمو الطفل الطبيعي ويُفسد طبيعته ِمن خالل أحٌد، لتشجيع استقاللية الطفل بعيدًّ

مبدأ االهتمام بالطفل وتنمية ميوله وإشباع حاجاته؛ انطالقًّا ِمن طبيعته الذاتية وبالتركيز على حاضره أكثر ِمن مستقبله، وحتى 

الواقع،  وتهتم هذه الفلسفة بالخبرة االجتماعية التي تكتسب ِمن خالل العملية فيتكون التربية طبيعيَّة فإنها تُنادي بالتعليم المختلط، 

 ( مبادئ أخرى هي:٣٨٨١(. وأضاف الحياري )٣٨٦، ص. ٤٠٠٢وليس عن طريق المحاكاة الكالمية. )جعنيني، 

 .الشيء الوحيد الحقيقي في هذا الكون هو الطبيعة 

  جزٌء ِمن الطبيعة.الطبيعة هي مفتاح الحياة، وكل شيء نعمله هو 

  .كل شيء في هذه الحياة يتحرك حسب قوانين الطبيعة 

 .الطبيعة ال تتغير؛ لذلك يُمكن االعتماد عليها 

 .يُعد كل فرد أهم من المجتمع، وأهداف المجتمع تعد ثانوية إذا ما قورنْت بأهداف الفرد 
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  .(.٤٣)ص. االنظمة االجتماعية مقبولة؛ ألنها تمنع الفوضى، وليس ألنها جيدة 

 

 التطبيقات التربوية للفلسفة الطبيعية: 

 تناول البحث أهم التطبيقات التربوية في الفلسفة الطبيعية:

: تبرئة األطفال من الشرور، وإبقاء فطرتهم خيرة، والحفاظ على الغرائز الحسنة، واالهتمام بميولهم األهداف التربوية •

النضج واالحتياجات، ودفع األطفال إلى التعبير عن أنفسهم بحرية تامة، وتطوير وخصائصهم، وتحقيق التوازن بين احتياجات 

 المالحظة والتفكير العلمي واالستدالل العلمي.

يُساعد الطفل على النمو وفقًّا لطبائعهم الخاصة واحتياجاتهم وخصائصهم النمائية، ويسهم بالصدق واإلخالص  المعلم: •

ر األحكام، ويتصف بالتسامح والشفقة على المتعلمين، وال يفرض عليهم عقابًّا بدني ًّا، بل والصبر والحكمة دون التسرع في إصدا

يترك ذلك للعقاب الطبيعي الذي يقع على التالميذ أنفسهم نتيجة تصرفاتهم غير المالئمة، فإذا "كسر المتعلم زجاج النافذة دعه 

 (.322، ص.1222، يحس بالبرد"؛ ويعتبر من العقاب الطبيعي له على سلوكه )ناصر

هو محوُر العملية التعليمية، ويُتاح للمتعلمين االتصاُل الشامل بكل معطيات الذات اإلنساني، وتمكينه من التواصل  المتعلم: •

ع على التعلم الذاتي، وتحترم طبيعة التلميذ في مرحلة تربيته واإليمان  مع الخبرات الراهنة، ويُعطى المتعلم الحرية الذاتية ويَُشجَّ

بأن الطفل في مرحلة نماء مستمرة، تتكامل خبرة الطفل مع الحواس ليتماشى مع العالم الطبيعي، وتعد الطفل لذاته والحياة التي 

 (.30.، ص1222يعيشها في الوقت الحاضر. )اليماني، 

نة، وتنظم ة الحياة الراهتُخطَّط وفقًّا لطبيعة المتعلمين النمائية ليتوافق مع طباعهم والتوكيد على مهن المناهج التربوية: •

المناهج وفق طبيعة المعرفة ذاتها مع مراعاة حالة النضج عند التالميذ، وتقدم المعارف في ضوء استعدادات األطفال النفسية 

 واحتياجاتهم النمائية، وتُختار المواد التعليمية في ضوء القواعد التربوية التي وضعها روسو، كما أنَّ هندسة المنهج التعليمي

وتصميمه تكون في ضوء خصائص المتعلمين ومرحلتهم العمرية واحتياجاتهم الحقيقية، مع التركيز على الخبرة والممارسة 

العملية والتفاعل مع األشياء أكثر من التلقين وحشو أذهان التالميذ، واالعتماد على التجربة والمالحظة والمعاينة والمشاهدة بشكل 

 (.323، ص.1222ة المرتبطة بخبرة المتعلمين الشخصية )ناصر، متدرج، واتباع الطرق العلمي

يُراِعي نمو الطفل واهتمامه من خالل خبرته الذاتية؛ ألنه يولد باستعدادات فطرية، وعلى المربين احترامها المنهج:  •

يعية والجبر نهج ِمن العلوم الطبوتنمية الطبيعة الذاتية للطفل تتم ِمن خالل استخدام األنشطة والخبرات المناسبة للنمو ويتألف الم

والجغرافيا التي يجب تدريسها عن طريق الرحالت، وال تستخدم الكتب، ويتعلم الحرف في مرحلة معينة من العمر )جعنيني، 

(. ويرى روسو أن تجربة الطفل هي المصدر الوحيد للمعرفة وليس الكتاب المدرسي، وأن الكتاب المدرسي 201، ص. 1222

 .(323، ص 1222أهمية لهما، وإن الطبيعة هي الكتاب الوحيد الذي يتولى رعاية الطفل وتثقيفه )ناصر، والمنهج ال 

: تتفق مع الخصائص النمائية العقلية والجسمية واالنفعالية للطفل لمساعدته على النمو اإلنساني، مع أساليب التدريس •

طبيعته الذاتية، مع استخدم أساليب التعليم القائمة على مشاهدة األشياء، مراعاة الفروق الفردية والسماح لكل طفل بأن ينمو وفقًّا ل

، 1222واكتشاف عالمه الطبيعي، وتعلم األهداف المقصودة، في ضوء التعلم الطبيعي والنشاط الذاتي والحاجات الفردية )ناصر، 

 (.323ص.
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ي تياجاتهم ورغباتهم، وتشخيص النمو الذات: تقوم على خصائص النمو وقياس تعلمهم الذاتي في ضوء احطرائق التقويم •

وفقًّا لطبيعة المتعلمين، وكتابة التقارير المنهجية التي تدل على مستوى التعلم الذاتي، واختبارات التقويم الذاتي التي تقيس حاالت 

 (.30، ص.1222النمو الطبيعي عند المتعلمين )اليماني، 

البدني أو اللجوء إلى السلطة أو القوة في التعلم أو في حفظ النظام، وإنما  : ال يؤمنون باستخدام القوة أو العقابالسلوك •

تلجأ إلى القانون الطبيعي الذي يربي الطفل طبقًّا لقوانين ونواميس الطبيعة كما شجعْت على االعتماد على النفس في إدارة أنفسهم 

، 1222راف الهيئات األهلية وأهالي األطفال )ناصر، داخل المدرسة، كما نادْت برفض سيطرة الدولة على التعليم وتطالب بإش

 (.323ص.

 :الصفات العامة للتربية في الفلسفة الطبيعية

 (:232، ص. 1220تناول البحث أهم الصفات العامة في الفلسفة الطبيعية، كما أشار إليها العسكري )

كما هو كائن فعالًّ أكثر ِمن االهتمام به كما االهتمام بطبيعة الطفل التي هي خيره، وهذا االهتمام مركز على الطفل  -2

يجب أن يكون، فالطبيعية ال تعتبر التربية عملية إعداد للمستقبل، تطبيقًّا لعبارة روسو: "إن الطبيعية تتطلب من األطفال أن يكونوا 

"، وقد دعا هذا الطبيعيين إلى التوجه نحو علم النفس لدراسة سيكول عضهم وجية الطفل، كما اتجه بأطفاالًّ قبل أن يصبحوا رجاالًّ

إلى دراسة الناحية البيولوجية؛ فدرسوا الغرائز والدوافع الفطرية، وهناك دراسات اتجهت إلى األطفال البالغين بطريق مباشر 

 وموضوعي.

 الحركة الطبيعية مؤسسة على أسس نفسية: يعتبر روسو أول َمن بدأ الحركة النفسية الحديثة، ثم جاء من بعده هربارت -1

وبستالوتزي وفروبل؛ مما أسهم في تقدم علم النفس الحديث الذى أكد على دور االهتمام والميل والفروق الفردية في حياة اإلنسان، 

بعكس علم النفس القديم الذى أكد على الملكات العقلية وأهمل النوابض العاطفية، وِمن أهم رواد الحركة الطبيعية ِمن علماء النفس 

ا "ثورندايك" الذي درس قوانين التعلم التي "ماكدوغال"، الذ ى أكد على قيمة الغرائز ودوافع السلوك في تكوين العواطف، وأيضًّ

استفيد منها في تدريس المهارات اليدوية والعقلية، وكذلك فرويد الذي بيَّن أن العقل ليس وحده الذى يقود أفعال اإلنسان، فهناك 

 ة، مثل: الرغبة الجنسية، كما قال بعدم استخدام العقاب البدني أو اللجوء إلى القوة الغاشمة.الغرائُز التي هي اندفاعات ال عقالني

ا لها أحيانًّا،  -3 تدفع الطبيعة إلى التعلم المختلط؛ فالفصل بين الجنسين ُمِضر  بالنمو الطبيعي للجنسين، وقد كان هذا داعمًّ

ا. ا لها أحيانًّا أيضًّ  ونقدًّ

ينادي الطبيعيون بأن التعليم يجب أن يتم بروح اللعب؛ ألن طبيعة الطفل تظهر على أتم ما تكون أثناء اللعب، مما ساعد  -2

 على انتشار رياض األطفال في مختلف دول العالم. 

 م(:٠٢٢١-٠٢٠٠أهم رواد الفلسفة الطبيعية: جان جاك روسو )

، وماتْت أمه في والدته، وربَّاه والده إلى سن العاشرة، ثم كفله أقارب ٣٨٣٤ُولَِد روسو في عائلة فرنسية تسكن جنيف عام 

ل العقود لكنه فشل، وحاول تعلُّم فن النقش ولكن قسوة معلمه أبغضته في الفن وفي أستاذه،  أمه، وقد درس وتعلَّم الكتابة وسجَّ

الجبن والمكر، وتزوج من امرأة جاهلة اسمها تبريز، ويقول روسو في اعترافاته: إنه بسبب القسوة تعلَّم الكذب والسرقة واعتاد 

 ويقول: إنه أنجب منها خمسة أطفال، وأرسلهم كلهم إلى ملجأ، وكتب روسو العقد االجتماعي،
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وفيه دافع عن الفقراء وانتصر للعامة، وطالب بالرجوع إلى الطبيعة لتحقيق العدالة االجتماعية، وكان روسو جريئًّا في  

 (.٢٣٦،٢٣٨، ص. ٣٨٩٨انت الجرأة نادرةًّ )أحمد، كتابته في وقت  ك

 عصره وفلسفته في التربية:

عاش روسو في عصر  كثُر فيه الظلم واالضطهاد والفساد؛ مما كان له أبعد األثر في تكوين ونضج آرائه وسمو تفكيره،  

وتألم لما فيه ِمن مفاسد وانعدام  فقد كافح ِمن خالل المعاناة وأسهم في الكشف عن كثير من أسرار المجتمع الذي عاش فيه،

المساواة، وعرض آراءه في التربية واالجتماع والسياسة واالقتصاد غير خائف  ِمن عذاب وتشريد، واستنتج أن الطفل في مجتمعه 

ا ال يسمح له بالتفكير المستقل؛ مما يضعف ثقته بنفسه وقدرته على االعتماد على النفس؛ لذلك دافع عنه دفا ا قوي ًّا مطالبًّا عًّ كان مقيدًّ

من خالل آرائه التي عرضها في مؤلفاته باالهتمام والعناية بميوله ورغباته؛ ِمن أجل أن تنفتح شخصيته النامية، وطلب ِمن 

ف على هذه الميول والرغبات وتشجيع النافع منها وتهذيب ما يحتاج إلى تهذيب، وثار ضد التقاليد القديمة  المربين والمعلمين التعرُّ

ا من العادات السيئة في المدارس، والمتصلة بطرائق التدريس، فكان أول من طالب بإدخال النور  في التربية والتعليم، وأزال كثيرًّ

 (.٣٦٩، ص. ٤٠٠٢اع صيته في عالم التربية )جعنيني، ذإلى مدارس كانْت مظلمةًّ، ولذلك  والهواء

أو "العودة إلى الحياة الطبيعية"، وكان يعتقد أن: العودة إلى  وعلى هذا األساس رفع روسو شعار: "الرجوع إلى الطبيعة"،

الحياة الطبيعية التي تسير وفق القوانين الطبيعية تُحقق شفاء لكل اضطرابات اإلنسان ومتاعبه، ويرى أن: تقديم الفنون والعلوم 

تماعي" ية، كذلك نجد روسو في كتابه "العقد االجيُعد سببًّا في فساد عقل اإلنسان وأخالقه، ومن ثم ابتعاد اإلنسان عن طبيعته األصل

يؤكد أن الحقوق الوحيدة لإلنسان هي حقوقه الطبيعية؛ أي: الحقوق الُمستََمدَّة من الطبيعة، ويعود ليؤكد تلك الحقيقة في كتابه 

(، كما أن الغاية ٣٤٦، ص. ٤٠٠٠"أميل"، فيرى أن التربية الطبيعية هي التربية التي تُسيرها القوانين الطبيعية )موسى وفرحه، 

ا على تثقيف نفسه بنفسه ال حشو رأسه بالمعلومات، واعتبر أن  من التربية عند روسو هي تهذيب قوى الطفل العقلية، وجعله قادرًّ

 االتربية تدرج طبيعي يهدف إلى كشف قوى الطفل الطبيعية الكامنة وتنميتها ال إلى اكتساب المعرفة؛ فيقول: "ليس هدفي إطالقًّ 

 (.٤١١م، ص. ٤٠٠٨أن أمنح الطفل العلم، بل أن أعلمه كيف يكتسبه عند الحاجة" )شيحة، 

 

وبنظرة تحليلية يتضح مما سبق أن مفهوم وفلسفة التربية عند روسو هي: أن االنسان الطبيعي تُسيره وتحكمه قوانين 

ا عن المجتمع، ويُترك عل ا ال تالطبيعية التي يعيش فيها، وأن يتربى الطفل بعيدًّ وجد عادات ى طبيعته ليتعلم منها، وبذلك يعتبر حر ًّ

 وتقاليد تحكمه.
 

 نتائج البحث:

 :إلى النتائج التاليةوفيما يلي توصل البحث 

 السؤال األول: ما المضامين التربوية للفلسفة الطبيعية؟

ع حاجاته، كما البد لها ِمن تحقيق تفاعل الطفل مإن االهتمام بالطفل هو مبدأ التربية األول، فعليها أن تُنمِّي رغباته وتشبع 

الطبيعة؛ ليتمكن من اكتساب الخبرة، وخالصة ما سبق ذكره: أن الذاتية عند الفلسفة الطبيعية هي أسمى أهداف التربية، وحريته 

ن ق، فالطبيعيو(، فمن الجيد أن تأخذ التربية طبيعة الطفل كنقطة انطال٦٨، ص. ٤٠٣١ضرورة من ضرورات حياته )طالفحة، 

يميلون عادةًّ إلى االعتقاد بأن الطفل هبط إلى العالم في هالة  ِمن المجد، فال يعدون التربية عملية إعداد للمستقبل، ولكنها إعداد 

 للحاضر، 
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 أهمية وكذلك -ال سيما السنوات األولى من تربية الطفل  -إضافة إلى االهتمام بقيمة الخبرة المباشرة والتعلم بالحواس 

التدرج في التعلم، ومدى النضج في تعريف المتعلم لما يراد له، ولما يريده هو ِمن خبرات وتجارب، ويُضيف الجانب الوجداني 

ا  أهمية في عملية التعلم وأن تنمية الشخصية ال تقتصر على جانب المعلومات أو الجانب الفكري فحسُب، وإنما البد أن ترتبط أيضًّ

ا سوي ًّا يُمكِّن اإلنسان من التصرف السليم في مواقف الحياة، وفي المقابل يجب االهتمام بما يجعل المشاعر والوجد ان ينموان نمو ًّ

بقيمة العمل اليدوي ال من أجل الكسب واحتراف مهنة معينة في حد ذاتها، وإنما من أجل إكساب المتعلم احترام العمل اليدوي؛ 

 (.٩٦-٩٢، ص. ٤٠٣٦والهدف منه هو تكوين فرد كامل )اليماني، 

 السؤال الثاني: ما االنتقادات الموجهة إلى الفلسفة الطبيعية من المنظور اإلسالمي؟

اقتصرْت مراحل التربية عند روسو على خمس مراحل فقط، وقد لُوِحظَ أن روسو ابتدأ تربية الطفل منذ الوالدة، أما التربية 

 صاحبة الزوجة باختيار ملسو هيلع هللا ىلصذلك عند التفكير في الزواج؛ حيث ينصح الرسول اإلسالمية فإنها تبدأ في تربية الطفل قبل الوالدة، و

ُ َعْنهُ َعْن النَّبِيِّ َصلَّى يُ  حتى الدين بَع : لَِمالِهَا، تُْنَكُح اْلَمْرأَةُ أِلَرْ } ملسو هيلع هللا ىلصسهم االختيار في اإلعانة على التربية، فَعْن أَِبي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللاَّ

يِن تَِربَْت يََداكَ َولَِحَسبِهَا،   .(2233( ومسلم )2321رواه البخاري ) {؛َولَِجَمالِهَا، َولِِدينِهَا، فَاْظفَْر بَِذاِت الدِّ

وقد أشارت التربية اإلسالمية إلى مراحل النمو اإلنساني؛ حيث قسمت إلى مرحلة ما قبل الوالدة أو الحمل، ثم مرحلة 

ن تَُراب  الكهولة؛ قال تعالى: الطفولة، ثم مرحلة بلوغ األشد، ثم مرحلة  َن اْلبَْعِث فَإِنَّا َخلَْقنَاُكم مِّ }يَا أَيُّهَا النَّاُس إِن ُكنتُْم فِي َرْيب  مِّ

َخلَّقَة  َوَغْيِر ُمَخلَّقَة  لِّنُبَيَِّن لَُكْم ۚ َونُقِرُّ  ْضَغة  مُّ َسم ًّى ثُمَّ نُْخِرُجُكْم ِطْفالًّ فِي اأْلَْرحَ  ثُمَّ ِمن نُّْطفَة  ثُمَّ ِمْن َعلَقَة  ثُمَّ ِمن مُّ اِم َما نََشاُء إِلَٰى أََجل  مُّ

ُكْم ۖ َوِمنُكم مَّن يُتََوفَّٰى َوِمنُكم مَّن يَُردُّ إِلَٰى أَْرَذِل اْلُعُمرِ لَِكْياَل يَْعلَمَ  )السعيدين،  (٦ِمن بَْعِد ِعْلم  َشْيئًّا... { )سورة الحج، آية  ثُمَّ لِتَْبلُُغوا أَُشدَّ

 (.٤٠٦، ص. ٤٠٠٣

وعلى الجانب اآلخر فقد كان الهدف عند روسو دنيوي ًّا أكثر من كونه ديني ًّا، بينما كان الهدف األول من التربية والتعليم عند 

المربين المسلمين هو تحقيق حاجات الطفل ديني ًّا ودنيوي ًّا، وكانت المسائل الدينية من أوائل العلوم التي أكدْت على تعليمها للطفل 

ي بداية مراحله التعليمية األولى، في الوقت الذي فضل فيه روسو تأخيرها إلى سنٍّ متقدمة، فهي لم تحظَ باألولوية كما عند ف

لُوا التعليم الجماعي على الفردي، في حين شجع روسو على التعليم الفردي  ُمفكِّري اإلسالم، إلضافة إلى أن المربين المسلمين فضَّ

كذلك دعا روسو إلى استبعاد القراءة من منهج الطفل، العتقاد  لديه يتمثل في أن (، ٤٠٣٠م )الحاسي، في الطبيعية ودون معل

الحركة واللعب والضوضاء أكثر فائدة من الناحية الجسمية والعقلية، أما التربية اإلسالمية فكانْت سبَّاقة وداعية إلى القراءة في 

 (.٦اْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق{ )سورة العلق، آية أول نزول الوحي؛ حيث قال تعالى: }اْقَرْأ بِ 

ا الهتمام اإلسالم بالقراءة، فقد صدرت البادرة األولى عن الرسول  ، عندما أمر بعض أسرى بدر بتعليم مجموعة ملسو هيلع هللا ىلصونظرًّ

َر بن فقد ُرِوَي عن عممن غلمان األنصار القراءة والكتابة مقابل افتدائهم، وقد دعت التربية اإلسالمية إلى التعلم في الصغر، 

 سالخطاب رضي هللا عنه قوله: "تفَقَّهُوا قبل أن تَُسوُدوا"، ولعل القيمة التربوية الكامنة في ذلك، أن الكبير قد يأبى السؤال والجلو

 .(٤٢٦، ص. ٤٠٠٣للعلم، بينما يكون ذلك سهالًّ على الصغير )السعيدين، 

ا إلى أن آراء روسو في تر ا لعقلها،وتجدر اإلشارة أيضًّ ا لها وقصورًّ اإلسالم  بينما بية المرأة من أكثر اآلراء تطرفًّا واحتقارًّ

م المرأة، وصان عفافها، وحفظ لها حريتها وكرامتها، وأحاط حقوقها بسياج  متين  ِمن القرآن الكريم والسنة النبوية، وكفَل لها  كرَّ

ا من الحقوق التي يؤكدها القرآن الكريم والسنة النبوي  ة؛ فاإلسالُم اهتمَّ بالمرأة، ورفع شأنها، وأعلى قدرها،كثيرًّ
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وأعطاها ِمن الحقوق ما جعلها تعتز باإلسالم وتفاخر به؛ ألنه الدين الذي أخرجها ِمن ُذلِّ العبودية، وِمن معاملتها في  

هُْم وجل لقوله تعالى: }فَٱْستََجاَب لَ  الجاهلية بصورة  ال تليق بها، كما جعلها متساويةًّ مع الرجل في الحقوق والواجبات أمام هللا عز

نٍۢ بَْعض ٍۢ ۖ فَٱلَِّذيَن هَاَجرُ  ن َذَكر  أَْو أُنثَٰى ۖ بَْعُضُكم مِّ نُكم مِّ ِمل ٍۢ مِّ ِرِهْم َوأُوُذوْا فِى َسبِيِلى َربُّهُْم أَنِّى اَلٓ أُِضيُع َعَمَل َعٰ وْا َوأُْخِرُجوْا ِمن ِديَٰ

تَلُوْا َوقُتِلُوْا أَلَُكفِّ  ْن ِعنِد ٱهلل وهللاَوقَٰ ُر ثََوابًّا مِّ ت ٍۢ تَْجِرى ِمن تَْحتِهَا ٱأْلَْنهَٰ
ـ َاتِِهْم َوأَلُْدِخلَنَّهُْم َجنَّٰ ورة آل  ِعنَدهُح ُحْسُن ٱلثََّواِب{ )سَرنَّ َعْنهُْم َسيِّ

ية لتربية لوالدها ووالدتها ترب(، باإلضافة إلى حق المرأة في التربية، فقد عني اإلسالم بالمرأة، وجعل لها حق ا٣٦٨عمران، آية 

إسالمية تسمو بمكانة المرأة وتُعلي قدرها وترفع شأنها وتجعلها رائدة في المجتمع اإلسالمي، بما يكون لها من إسهامات في بناء 

 (.٤٠٠٨األسرة المسلمة التي تعد الخلية واللبنة األولى في بناء المجتمع المسلم )الخطيب، 

فإنها ترى أن اإلنسان َخيٌِّر بطبعه، وأن كل فساد يلحق باإلنسان ينشأ فيه، وأننا إذا أردنا لإلنسان أما الفلسفة الطبيعية، 

ا مع طبيعته األصلية الخيرة، بينما اإلنسان في اإلسالم  الصالح؛ فعلينا أن نحميه من عمليات التطبيع االجتماعي لينمو منسجمًّ

ا باستعدادات متساوية للخ دًّ ا بقدرات كامنة فيه قادرة على توجيهه إلى الخير وإلى الشر خلقه هللا ُمَزوَّ ير والشر، كما خلقه مزودًّ

على حد سواء، وجعل تبعة أعماله ومسؤولياته تقع عليه وحده، وقد أكَّد القرآُن هذه القواعد في كثير  ِمن اآليات؛ منها قوله تعالى: 

ا ٣٠ -٩)سورة البلد، آية  تَْيِن َوهََدْينَاهُ النَّْجَدْيِن{أَلَْم نَْجَعل لَّهُ َعْينَْيِن َولَِسانًّا َوَشفَ } ا َوإِمَّ ا َشاِكرًّ بِيَل إِمَّ ( وقوله تعالى: }إِنَّا هََدْينَاهُ السَّ

ا{ )سورة االنسان، آية  دة بمعايير فطرية تدرك الخير ١َكفُورًّ (، وتتسم الطبيعة اإلنسانية بالوسطية والحيادية، فهي طبيعة ُمَزوَّ

، ص. ٣٢١٦لشر، وِمن خالل البيئة والتنشئة االجتماعية يكتسب اإلنسان أحد الجانبين بالتطبع وليس بالطبع )الجهني وآخرون،وا

٦.) 

 السؤال الثالث: ما االنتقادات الموجهة إلى الفلسفة الطبيعية من المنظور العام؟

 (:٤٠٣٦عدة نقاط أشار إليها اليماني )هناك عدد ِمن االنتقادات الموجهة إلى الفلسفة الطبيعية نجملها في 

  االتجاه إلى التقليل من أهمية الكتب أمٌر ال يمكن أن نأخذه بعين الجد، بعد أن أصبح الكتاب وسيلة فاعلة ال غنى عنها

 في عملية التعلم.

  وضع  ، وقدقسَّم روسو مراحل نمو )أميل( وتربيته على أقسام منفصلة، وجعل لكل مرحلة خصائصها ووسائل تعليمها

روسو إلى الجانب الوجداني في المرحلة األخيرة من مراحل تربية أميل عندما يظهر التكوين الوجداني، وقد توصل علماء النفس 

والتربية إلى أن الجانب الوجداني موجود مع الطفل طوال مراحل حياته، وأن الرغبة في حب االستطالع ليسْت مقصورةًّ على 

 هي موجودة في جميع المراحل، وإن اختلفْت صوُرها. المرحلة الثانية، وإنما

   .ضه إلى الهالك  فكرة الجزاء الطبيعي غير ممكنة التنفيذ؛ فتَْرك الطفل ليلقى جزاءه الطبيعي قد يُعرِّ

   في الوقت الذي يشير فيه روسو إلى ضرورة أن يوضع الطفل في مدرسة الطبيعة، فإنه في الوقت ذاته يوصي بأن

 يبعث الطفل إلى السجون والمستشفيات والمسارح والمباريات الرياضية، ليساعد ذلك في تكوين وجدانه.

 ل أن يَِكَل تعليم كل فرد  ِمن أفراده إلى يصُعب تطبيق بعض آراء روسو؛ إذ ال يستطيع مجتمع واحد على سبيل المثا

 (.٤١٨، ص.٤٠٠٨مدرس خاص )شيحة، 

 (:٠٢٠٢ويُضيف طالفحة )

  تُضِعف الفلسفة الطبيعية العالقة بين الفرد والمجتمع الذي يعيش فيه، وترى أنها تمثل الشر وال دخل الفرد بها، وإنما

 هي نتاج هذه التجمعات البشرية الخاطئة.
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 ا من األنانية لدى الفرد؛ فحاجاته أوالًّ وميوله أوالًّ ورغباته تقديم مصلحة ال فرد على مصلحة الجماعة؛ مما يحدث نوعًّ

ا ال يمكن نكرانه في المجتمعات التي تدين بهذه الفلسفة.  فوق كل شيء؛ مما أحدث فسادًّ

 بحثون عن الخالف فقطفي الطبيعية خالف واسع مع اآلخرين حول جدوى دراسة اللغة والتاريخ، وكان الطبيعيون ي ،

 ضد الفلسفات األخرى دون أدلة على صحة مبادئهم.

  ركزت المناهج الطبيعية على الفردية في المادة والنشاط وطريقة التعليم دون النظر في األسس األخرى التي يُبنى علها

 المنهج.

  تجدر اإلشارة إلى أنهم أول َمن نادى اإليمان بالحرية غير المقننة أدى إلى ظهور انحرافات كبيرة عند الطبيعيين، و

 باختالط التعليم.

 :  خالصة نتائج البحث

ا لتربية الطفل عن المجتمع، ومن هنا  قدمت الفلسفة الطبيعية الحرية الكاملة للطفل، مما جعل الفلسفة الطبيعية مكانًّا بعيدًّ

من ثم فإن اإلنسان كائن اجتماعي، كما أن الطفل في برزْت هذه الفلسفة في تعارضها للطبيعة البشرية وال عالقة لها بالواقع؛ و

سنواته األولى بحاجة إلى المجتمع من أجل أن يتمكن من التفاعل والتطور مع مجتمعه، بغض النظر عن إبعاد التالميذ عن الكتب 

عند  تبر كالمرجع للطالبوالمراجع العلمية، وباعتبارهم أنها ليسْت معرفة مفيدة وال ثابتة؛ وانما الكتاب يحفظ المعلومة ويع

 الخالف أو السؤال والشك في مسألة ما.

وفيما يخص رأي روسو في االبتعاد عن التوبيخ والعقاب فإنها تتفق مع التربية اإلسالمية؛ ولكن بال ابتعاد مطلق فال مبالغة 

ا، فالمشكلة في هذا األسلوب أنه قد ر يؤدي إلى تغيير مؤقت ولكن يصبح غي وال إهمال؛ ألن كثرة العقاب والتوبيخ ال تُجدي نفعًّ

ا عن األم أو األب أو المربي بوجه عام تجنبًّا  ُمجد  مع كثرة االستخدام، كما أنه قد يدفع الطفل إلى القيام بالسلوك المنهي عنه بعيدًّ

ا قد يدفع الطفل في التفكير بأنه "ال فائدة من المحاولة ف ا بخطأ ما فعله، أيضًّ  األحوال". أنا سيئ في كلللعقاب، وليس اقتناعًّ

، وأمر بالوسطية واالعتدال في التعامل، وواَزَن بين الترهيب والترغيب، وسطيُّ  االسالمي دينٌ  ومما تقدم يتضح أنَّ الدينَ 

فال تكون حرية مطلقة في عدم التوجيه والنصح واإلشادة بما هو صحيح، وال تكون التربية معتمدة على الترهيب والعقاب طوال 

 ت.الوق

 

 المقترحات:

 وبعد عرض ما سبق تقترح الباحثتان ما يلي:

مواصلة البحوث التربوية المتعلقة بالمضامين التربوية، واستخراج كنوزها التربوية، وبيان آثارها وتطبيقاتها التربوية،  -

 نظرا لما تحتويه من استفادة في جميع جوانب الحياة.

 جماتية والواقعية ونحوها. اات، ومنها: المثالية والبرالفلسفحول النقدية  األبحاثاجراء العديد من  -

 مقارنة بين الفلسفات التربوية وكيفية االستفادة منها. -

 المؤسسات التربوية. ىآثار التطبيقات التربوية في الفلسفة الطبيعية علـ -

  .توجيه الباحثين وتشجيعهم على إجراء البحوث العلمية حول فلسفات التربية -
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 المراجع:قائمة 

  القران الكريم -

 السنة النبوية -

 .٤ العصرية، ج، المكتبة المنير، بيروت( المصباح ٣٢20الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري ) -

 ( مختار الصحاح، تحقيق: محمود خاطر، بيروت، مكتبة لبنان. ٣٢٣٠الرازي، محمد بن أبي بكر) -

(. المضامين التربوية المستنبطة من سورة القلم وتطبيقاتها التربوية. رسالة ماجستير، ٣٢١٣الدبيسي، عبد الناصر. )  -

 كلية التربية.   القرى،جامعة أم 

 عمان: دار مجد للنشر والتوزيع. فلسفات تربوية.م(. 1220العسكري، كفاح يحيى. ) -

 . الرياض: دار الزهراء.العلوم السلوكية المدخل إلى البحث في(. ٤٠٣٦العساف، صالح. ) -

( العالقات اإلنسانية في الفكر اإلداري اإلسالمي ومضامينها وتطبيقاتها التربوية، رسالة ٣٢٠٣الغامدي، أحمد سعيد. ) -

 كلية التربية.   القرى،أم  منشورة، جامعةماجستير غير 

 يروت: الشركة العالمية للكتاب.. بالخطاب الفلسفي التربوي الغربي( 211٨الفرحان، محمد. ) -

(. الفلسفة البراجماتية بين ضعف المنطلقات الفكرية ونجاح التطبيقات التربوية: دراسة نقدية ٤٠٣٨لحربي، يحيى. ) -

 (٦)٦المجلة التربوية الدولية. 

ية اإلنسان (. المضامين التربوية لبعض فلسفات تعليم الكبار. مجلة الدراسات في العلوم٤٠٤٠السعادات، خليل. ) -

 (.٦)١واالجتماعية. 

(. الفردية في الفلسفة البراجماتية ودراستها دراسة تحليلية ناقدة من وجهة نظر التربية ٤٠٣٤المطرفي، نايف. ) -

 كلية التربية.   القرى،أم  منشورة، جامعةاإلسالمية. رسالة ماجستير 

 افا العلمية للنشر والتوزيع.(. التربية الرياضية الحديثة. مصر: دار ي٤٠٣٦عزيز، فاضل. ) -

 (. التطور الداللي لمفهوم فلسفة التربية. القاهرة: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.٤٠٣٨عوض، بشار. ) -

 الرياض: شركة الرشد العالمية. .التربيةالمدخل في أصول (. ٤٠٣٠عطية، عماد، ) -

الرياض: البحث العلمي: مفهومه/أدواته/أساليبه. (. ٤٠٣٦عبيدات، ذوقان، وعدس، عبد الرحمن، وعبد الحق، كايد. ) -

 دار أسامة للنشر والتوزيع.

دار  :، القاهرة٤( المعجم الوسيط، ط ٤٠ ٠٢، محمد: )والنجار، حامد وعبد القادرمصطفى، إبراهيم والزيات، أحمد  -

 المعارف.

دراسة تحليلية مقارنة. مجلة الجامعة اإلسالمية  –(. فلسفة كانت التربوية في المنظور اإلسالمي ٤٠٣١كنعان، عماد ) -

 (٣)٤٣للدراسات التربوية والنفسية. 

 عالم الكتاب للنشر والتوزيع. القاهرة: (.٣٤)ط. تطور الفكر التربوي.(. ٤٠٠٦أحمد، سعد مرسي. ) -
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. جامعة االمام محمد نقد الفلسفاتهـ(. ٣٢١٦يد، والصعب، هتاف عبد هللا. )الجهني، مرام عبد هللا، القحطاني، نوف سع - 

 بن سعود اإلسالمية.

 دار المناهج للنشر والتوزيع. :عمان أصول التربية.(. ٤٠٣١الحاج، أحمد علي. ) -

منشورة[. جامعة . ]رسالة ماجستير غير نظريات تربية الطفل في اإلسالم(. ٤٠٣٠الحاسي. سالمين أبو بكر سليمان. ) -

 الفاتح كلية اآلداب.

 . دار االمل للنشر والتوزيع.أصول التربية في ضوء المدارس الفكرية(. ٣٨٨١الحياري، حسن. ) -

الخزاعلة، محمد سلمان فياض، الشقصي، عبد هللا بن جمعة، السخني، حسين عبد الرحمن، والشوبكي، عساف عبد ربة.  -

 صفاء للطباعة والنشر والتوزيع.. دار مبادئ في علم التربية(. 1222)

 . مجلة البيان.المرأة بين الجاهلية واإلسالم(. ٤٠٠٨الخطيب، علي أحمد. ) -

]أطروحة دكتوراه غير منشورة[. جامعة  الفكر التربوي لدى جان جاك روسو.(. ٤٠٠٣السعيدين، تيسير حسين علي. ) -

 القران الكريم والعلوم اإلسالمية.

 دار الكتاب الجامعي. :صنعاء. أصول التربية(. ٤٠٣٢د إسماعيل. )العمراني، عبد الغني محم -

 الشروق للنشر والتوزيع.فلسفة التربية. (. ٤٠٠٢اليماني، عبد الكريم علي. ) -

 دار وائل للنشر والتوزيع. :عمانالفلسفة وتطبيقاتها التربوية. (. ٤٠٠٢جعنيني، نعيم حبيب. ) -

دار الزهراء للنشر تطور الفكر التربوي عبر المسيرة اإلنسانية.  (.٤٠٠٨شيحة، عبد المجيد، ويونس، مجدي محـمد. ) -

 والتوزيع.

 الرضوان للنشر والتوزيع. المناهج تخطيطها تطوريها تنفيذها.(. ٤٠٣١طالفحة، حامد عبد هللا. ) -

 دار البداية للنشر والتوزيع. أسس التربية.(. ٤٠٣٤عطية، خليل عطية. ) -

 (. فلسفة التربية. جامعة البعث. كلية التربية.٤٠٠٠)موسى، محمد، وفرحة، محمد.  -

 مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. ض:الريا تاريخ التربية والفكر التربوي(. ٤٠٠٢يونس، مجدي محـمد. ) -
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