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 : ملخص

سأبدأ  إذ فلسفة مارتن بوبر في الحوار. ل وفًقاباآلخرين  إميلسوف أحلل عالقات  ةاملقال هفي هذ

 بالتعريف  
ً
سوف أقدم إطار عمل مارتن بوبر مع التركيز على   ا ببرنامج روسو التعليمي. ثانيً  أوال

 ثم . مجهول  -أنت وأنا -عالقات أنا
ً
مع اآلخرين: مع   إلميل مهمة أحلل أربع عالقات   وفيه  ثالثا

سأختم   ا ومع صوفي حسب إطار بوبر. أخيرً ، حرالسا  وكذلك مع ، ومع روبرت البستاني ،معلمه 

إلظهار كيف تضحي فلسفة   ؛وعواقبها التعليمية إميلفي قصة  يةعامة عن مفهوم اآلخر  بتعليقات  

 روسو التعليمية باآلخر باسم التعليم الطبيعي. 

 مقدمة: 

  تنقسم عام  بشكل  و إلى الذات وعالقاتها باآلخرين من وجهات نظر مختلفة. ا قد ُنظر تاريخيً 

  بوصفها كياًناهما: الذات  ؛واحدة من فئتين إلىوجهات النظر هذه 
ً

بوصفها  والذات  ،منعزال

من   على الجانب الفردي  ركز يُ فلتوجه األول أما ا. (Willet, Anderson, & Meyers, 2015) عالقة

  ر ح فاعل  ك -تحديًدا- اتالذعلى  أي ، الذات
على الذات  كذلك ، و (Kant, 2012) مستقل عقالني 

ترى الذات  العالئقيةأخرى فإن النظرة  من ناحية  و . (Bentham, 1879) ااقتصادي   بوصفها كائًنا
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 ;Dewey, 1916) لذات خارج هذه العالقاتل ه ال وجودوتؤكد على أن   ،عالقاتها االجتماعية داخل  

Buber, 1996, & Noddings, 1984) .  األول هو إهماله لدور   لالتجاهأحد االنتقادات الرئيسية إن

 ، ن اآلخر يختفي إ، بحسب وجهة نظر هذا النقد، ففي هذه املنهجيةواآلخر في إنشاء الذات. 

د العالئقي للذاتأخرى فإن الفهم املرتبط  من ناحية  أما . مغتربةوالذات تبدو   سبب  ب قد انُتق 

صياغة هيجلية  هناك تختفي.  الذات   ن  إ في هذه املنهجية قيل وللذات.  فقدان الدور األساس ي  

 لهذه املعضلة بين الذات واآلخر تقول التالي:  

استجابة الذات  ينبغي تأكيده بواسطة اآلخر، لكن  الشعور بالذات

غير التأكيدية وغير املتعاطفة تؤدي في أحسن األحوال للشعور  

هذا ينتج عنه  و . وفي أسوأ األحوال إلى تفتيت الذات ،باالستنزاف

 
ً
  ا ية من أجلدفاع رغبة

مع األمنية  في صراع   يبقى متوه  مُ  كتفاء ذاتي 

تصبح  ل  بها وأن تندمج ،الذات لآلخر تسليماملقابلة التي ترغب في 

 
ً
 (Modell, 1984, p. 131)  .مستبعدة

إلى األسئلة العملية التالية: كيف يستطيع   يؤدي  هذا النقاشفإن بالنسبة للتربويين 

دون عزلهم، وكيف يستطيع التعليم إعداد   اأحرارً  االتعليم إعداد الطالب لكي يكونوا أفرادً 

 اتهم الذاتية؟ الطالب لحياتهم االجتماعية دون التضحية بهوي  

وهي منهجية روسو  ؛الحديثة عن هذه األسئلة سنناقش إحدى اإلجابات  ةاملقال  هفي هذ

 لوقت   الباحثينبين  جدل   فلسفة روسو التعليمية كانت محل   رغم أن  بالطبيعية في التعليم. 

ناقش أصحاب حيث إلى مزيد من النقاش عن دور اآلخر في فلسفته.  زلنا في حاجة   ماطويل، فإننا 

  
 
وكيف كان ذلك التعليم يعبر  وركزوا على تعليم صوفي إميل،تعليم املرأة في قصة  سوي  املنهج الن

  ا. مع ذلك كان هناك تركيزً من عدمه جندري   عن انحياز  
ً
نوع  و  يةعلى فكرة اآلخر  ا،نسبيً  ،قليال

تضع االكتفاء الذاتي مبدأها   في فلسفة   التي يمكن أن تنشأ ، اآلخرو الذات  العالقات التي تنشأ بين

 ( كيف اعتمد مشروع روسو التعليمي على فكرة تبديد الذات 1991) Blitsناقش كما . املحوري  

depersonalizing  .و لكي ترجع إلى حالتها الطبيعية 
 
تكوين الذات أحد   بينما ستكون آلية

  ودوره في الجدل   ،على اآلخر  أكبر اسيكون هناك تركيزً فإنه االهتمامات األساسية في هذه الورقة، 

 ضد أولوية الذات في جدل العالقة بين الذات واآلخر. 
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 روسو:  أطروحة 

عد  روسو التعليمية  أطروحات
ُ
 ,Bloom) لتعليم التقدمي الحديث ا اتأساسإحدى أهم  ت

1979; Davis, 2004; Frank, 2011, Parry, 2011; Katz, 2013) .االرتباط األساس ي بين فلسفة ف

الهدف األساس ي هنا هو إذ  روسو التعليمية وبين التعليم الحديث هو أولوية ومحورية الطفل. 

للقيام  و . إميل مع التركيز على حالة  ،السؤال عن تأثير هذه املركزية على عالقة الطفل باآلخرين

  كإطار عمل   I-Thou and I-Itهو  -اأنت وأن -مارتن بوبر بين عالقات أنا تمييز   بذلك استخدمُت 

مع   إميل،العالقات األساسية في حياة  حيث سأعمل على تحليل يركز على دور اآلخر في العالقات.

  لقاء أن مركزية الذات تقلل من فرص سأحاجج بكما التركيز على كيفية ارتباطه باآلخرين. 

هذا التحليل  لعل ف . آخرية اآلخرينب  اتجعل التعليم أقل ترحيبً  ،أو بمعنى أدق ،اآلخرين كآخرين

 
ً
هنا مثال  و أولوية ذات الطفل في التعليم.  يساعدنا في إعادة النظر في التعليم الحديث، خاصة

 ( ما يلي:1995ماريا مونتيسوري ) أخوذ من التعليم الحديث حيث كتبت م

 يفعله املعلم، لكنه عملية طبي
ً
عية تتطور بشكل عفوي في  التعليم ليس شيئا

إنه ال ُيكتسب باالستماع إلى الكلمات، لكنه يتكون من خبرات الطفل  فالبشر. 

مهمة املعلم ليست الحديث بل إعداد وترتيب سلسلة من دوافع و مع البيئة. 

 ( ٨)ص.  خاصة مصنوعة للطفل. النشاط الثقافي في بيئة  

علم سنحصل عليه في هذا اإلطار الذي إنني أتساءل أي نوع من العالقات بين الطالب وامل

م فيه املعلم وال يتحدث لطالبه.   
 
  إميل ُيعد  ال يعل

ً
 للتفكير في هذا املوضوع.  اجيًد  مثاال

من أيدي خالق ا جيًد كل ش يء يأتي : »( يقول جان جاك روسو1762) إميلكتبه في بداية 

األساسية في   األطروحةإن  . (p. 1 ,1762/2003) ر.«يدي البش بينالطبيعة، لكن كل ش يء يتغير 

بالخبرة املباشرة مع العالم الطبيعي من  « بشكل سلبي» ينبغي أن يتم تعليمه  إميلالكتاب هي أن 

ة مع الحد األدنى من  دور معلمه )روسو نفسه( هو تيسير هذه الخبر ف . بذاته اليكون مكتفيً  ؛حوله

كبير في تعليمه، فقد يكون من األدق أن نسمي تعليم   بشكل   مشارك   إميلالتدخل. وألن معلم 

يمكن تقسيمه إلى   إميلكتاب إن  . (Parry, 2011) اوليس سلبيً  اأو دفاعيً  ااستباقيً  تعليًما روسو

مخصص لتربية طفل  فهو  لث،الفصل األول والثاني والثاويتضمن ، الجزء األول  ؛جزأين رئيسيين 
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مخصص لتربية   ، بقية الفصول،طبيعي يهتم بنفسه فقط. من ناحية أخرى فإن الجزء الثاني

 عالقاته باآلخرين. لديه شخص اجتماعي وأخالقي 

ن روسو لديه مفهوم محدد للطبيعة ال يتضمن الناس. إنه يميز  بأمن املهم أن نالحظ 

وما  الطبيعة،  تربيةهو  مللكاتنا وأجهزتنا العضويةالنمو الداخلي : »العناصر الطبيعية كالتالي

الرجال، بينما اكتساب الخبرات الشخصية من  تربيةهي  نتعلمه من أجل استعمال ذلك النمو

هم   ؛مربينفإن اإلنسان لديه ثالثة  وعليه، (.p. 2)  .«األشياء تربية ُيعد  األشياء التي تؤثر علينا 

كما  . اتحديًد بهذا الترتيب  املربينلرجال، ويجب على الطالب االلتقاء بهؤالء الطبيعة واألشياء وا 

الفيزيائية تتجسد كقائد ذكي وكامل يستثنى القوى املادة و عالم »بيعة واألشياء يبدو أنه يعني بالط

ت منه كل تعديالت على املادة والقوى  جري 
ُ
التمييز إن . (Psyne, 2003, p.1) .«بالفن اإلنساني التي ا

الطبيعة تعمل  فهو التمييز بين الضرورة واألهواء.  اإلنسان/األساس ي هنا بين الطبيعة والرجال

تحكمها إرادتهم. وألن الطبيعة ال تقع تحت سلطتنا، يجب  الناسبينما أفعال  ،حسب قوانينها

فمن   ،افنً  التربيةصبح تعندما ». لذلك فإنه بالنسبة لروسو والناساألشياء  تربيةتنظيم 

قوي ألن قوانين الطبيعة هي التي  التعليم الطبيعي هو تعليم   (.P. 38)  .«أن ينجح ااملستحيل تقريبً 

عندما نعرف هذه القوانين ونعرف طبيعة الطفل يمكننا عندها توقع نتائج تعليمنا  و تحكمه. 

 كبيرة.   بدرجة  

 
 
، فإن الحرية غير الطبيعية يجب كبحها.  التربية والنمو للطفل هما هدف الطبيعية  وألن الحرية

يقول  . والتي يفترض أن تمر بدون مالحظة إميل؛ علىروسو  املبدأ الكامن خلف سيطرةهنا يظهر 

كما   (.p. 91)  .«استخدموا القوة مع األطفال والعقل مع الرجال. هذا هو الترتيب الطبيعي: »روسو

وأنكم أقوياء، وأنه   اضعيفً  بكونه. دعوه يعرف فقط ن لكم سلطة عليهبأعوا تد  ال ا: »كتب أيضً 

اإلدارة بدون  » :التدريس هو لذا فإن (.p. 91).« وحالتكم سيكون بالضرورة تحت رحمتكم بحالته  

الشرط الوحيد الذي يطلبه روسو لكي إن . (p.119) .«بدون فعل ش يء كل ش يءوفعل  تعليمات

. لتسهيل هذه  (p. 53) .«ولكنه لن يطيع سواي والديه  إميليحترم »هو أن ا إلميل مربيً يكون 

على األشياء التي يريد   افي القرية يكون الحاكم سيًد » هإلى الريف ألن »إميل« الُسلطة يأخذ روسو 

 (. p. 95).« أن يقدمها للطفل 
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عد   قراءة الكتب التيف. اجًد  مع األشخاص اآلخرين محدود   إميلتواصل إن 
ُ
  ت

ً
  طريقة

ج  
 
ة. أخرى للتواصل مع اآلخرين كانت غير ُمش يخطط  كان روسو سنة  الثانية عشرعند عمر و ع 

املكتوب يقتصر على  إميلتواصل ف (.p. 116).« بالكاد يعرف ما هو الكتاب إميلأن يكون »

  والخامسة عشر  الثانية عشربين عمر  إميل أول كتاب يقرأه فإن قصيرة من األقارب.  مالحظات  

. إنه قصة روبنسون كروزو (p. 184) .«أفضل تعاطي مع التربية الطبيعيةيقدم »سنة هو كتاب 

ن في الكتاب هما روبنسون كروزو ان رئيسيتتا. هناك شخصي1719التي نشرها دانيل ديفو سنة 

نه  لك من كل الفنون و  ؛ومن األدوات ،املوجود على الجزيرة وحده محروم من مساعدة البشر»

  البقاء يدرك روسو أن  حيث  (p. 184).« من الرفاهية ايعمل من أجل البقاء ويصنع لنفسه نوعً 

، لكن التفكير ااجتماعيً  بوصفه كائًناالصحيحة لإلنسان  الحالة ت معزولة ليس ة  ر على جزي

هذا الرجل املنعزل يعمل وفق القانون األول  فكشخص منعزل هو أفضل طريقة لتقدير اآلخرين. 

 . (p. 193) «العناية بالحفاظ على الذات»للطبيعة وهو 

إنه  إذ باملجتمع والتعليم األخالقي.  إميلسنة يتم تعريف  العشرينإلى  الخامسة عشرمن عمر 

املستقبلية. بعد هذه  إميلصوفي هي رفيقة و وهنا تبدأ رحلة البحث عن زوجة.  ،يحتاج إلى رفيق

النظرة العامة املختصرة على برنامج روسو التعليمي أنتقل إلى تمييز مارتن بوبر املعروف بين 

 . هو -أنت، وأنا –عالقتين أساسيتين هما أنا  

 

   عند بوبر: هو  -أنت، وأنا -عالقات أنا

فكرة مارتن بوبر األساسية لتحليل وتصنيف العالقات البشرية  في هذا الجزء أقدم 

ن من العالقات التي ينخرط فيها اإلنسان هما عالقة  احسب بوبر، هناك نوع بف . وموقع اآلخر فيها

توجد بين البشر الذين ينظرون إلى اآلخرين  فالعالقة األولى أما . هو -أنت، وعالقة أنا –أنا 

استعمالية  عالقات  توجد بين البشر الذين ينخرطون في فالعالقة الثانية و كاملين.  ابشرً  بوصفهم

هذا يعني أن هذا الحوار  ف أنت.  –يجب أن يكون عالقة أنا  ،حسب بوبرب  ،الحوارإن  . نفعية 

بينما في   ،أنت تضمن هذه الحالة –ة أنا عالق و يتطلب الحضور الكامل لشخصين على األقل. 

 كالتالي:  ،يفر ق بوبر بين العالقتينكما    نفقد هذا الحضور. .هو – اعالقة أن 
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ل شيئً  ، أنا أحس  اك شيئً ر دأنا أ ا، أشعر ا، أريد شيئً بش يء، أتخي 

حياة البشر ال تحتوي فقط على هذه األمور وما  إن  . وأفكر بش يء ،بش يء

  فشابهها. 
أنت له  هو. ولكن عالم الـ س لعالم الـهذه األمور وما شابهها تؤس 

  ؛ عنه ر أنت فإنه ليس لديه موضوع ليخبـ حين يتحدث الإذ مختلف.  أساس  

  محدود   كل ش يء  فآخر.  ًئاهناك شي أصبح ًئا،ألنه كل ما كان هناك شي

أنت ـ يوجد فقط من خالل حدود اآلخرين. ولكن حين يتحدث الأي خرين، آب

ه ش يء. حين يتحدث ال فإنه ال ش يء هناك. الـ نت فإنه ال يقول  ـ أأنت ال يحد 

 (  p. 4ا ولكنه يأخذ مكانه في عالقة.  )ش يء أبًد 

في عالقات.   ايكونون دائمً الفكرة األساسية في فلسفة بوبر للحوار هي أن البشر إن  

  ُيعد  أي بحث عن فهم البشر خارج إطار عالقاتهم فإن  وعليه،
ً
أو   اأوليً  اهذا ليس افتراضً و . مضلال

 
ً
مالحظة لخبرات البشر. الحوار بالنسبة لبوبر يحدث في  محض لكنه  ،وضعه بوبرقد  امفارق

 ( يميزان هاتين العالقتين كالتالي: 2003. كرامر وغوليك )«البيني»فضاء 

 ن في الحياةان أساسياموقف

 عالقات أنا وأنت  وهو عالقات أنا 

 تتم مع الشخص ككل  مع الشخص ككل  اال تتم أبًد 

 حدث/حدوث  خبرة/استخدام/معرفة 

 زمان بال  /مكانبال    املكان والزمانفي 

 تبادلية : ثنائية أحادية الجانب: فردية 

 إتاحة  سيطرة 

 إنسانية ية بين ثنائية الذات واملوضوع 

 

 

 

 باستخدام إطار عمل بوبر.  إميلانخرط فيها قد لتحليل أربع عالقات   إميلننتقل اآلن إلى كتاب 
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 وجان جاك: إميل

  متخيل الصغير طفل  إميلمع معلمه/حاكمه جان جاك.  إميلفي هذا الجزء نحلل عالقة 

يؤخذ إلى الريف لكي يعيش وحده مع معلمه جان جاك الذي  ؛ حيث سنوات  خمس يتيم عمره 

يسيطر عليها الذكور بال أم أو أي  إميل. بيئة (P. 55)« اآلخرون عملي يفسدال أريد أن » :يقول 

عند التفكير  إميلموت األم وتجاهل عالقتها السابقة مع »أن  Finzi (2005)تالحظ عالقة أنثوية. 

  إميل في 
 
حسب روسو (. وبIn Bock & James, 2005, p. 121) « ذور نسائيةعلى رفض أي ج  عالمة

 » قدر اإلمكان لطالبه افإن املعلم املثالي ينبغي أن يكون مشابهً 
ً
لو كان ذلك   أريده أن يكون طفال

، يهدف جان  فسدون مأن الطبيعة جيدة واآلخرين األساس ي ببدأ امل حسب وب. (P. 51) ا«ممكنً 

إن  يريد أن يكون آخر ليس بآخر. كما . آخريتهمن  من الطبيعة ويحد   اجاك إلى أن يكون جزءً 

يمثل املعلم  حيث يطيعه كما يطيع قوانين الطبيعة.  فإميل  ،طوال الوقت  متالزمانومعلمه  إميل

،  مسلوب الشخصيةجان جاك و ال يشعر بأنه يطيع إرادة غريبة.  إميل لذلك فإن  ؛الطبيعة إرادة 

ر في الحياة. في  من الضروري لعلمية سلب ف د  الشخصية أن يتشارك املعلم والطالب نفس الق 

 منهما نظامه » اللحظة التي يدركان فيها غرابتهما 
ً
وهما وكالهما  ،املنفصلالصغير ينش ئ كال

 (. P. 55معا بتردد" )، يظلون ا ن بالوقت الذي لن يكونوا فيه معً منشغال 

إلى  يحتاج ما هذا و يعمل ضد هدف االكتفاء الذاتي لدى الطالب.  اليجب على املعلم أ

يفعل كل ش يء بدون أن يظهر أنه يفعل أي ش يء. إرادة جان جاك   اروسو يريد معلمً فخدعة. 

ا  في ذات الوقت أن يكون طالبه مكتفيً ويريد (. p. 323) «أنت ملكي وطفلي وعملي» إلميل: تقول 

االعتماد على الطبيعة   ُيعد  بالنسبة لروسو إذ املعلم الطبيعي هو حل روسو لهذه املفارقة.  بذاته.

مع الحرية. الحرية هي ظاهرة أخالقية يمكن تهديدها فقط بإرادات اآلخرين. لذلك يصبح   امتوافًق 

 
ً
قة هذا معناه أن طرق وممارسات تدريسه يجب أن تكون داخلية )أي متوافو طبيعية.  املعلم قوة

 يمكن تمييزها( وتقريرية وضرورية.  مع النمو الداخلي( وموضوعية )أي بال إرادة  

مع معلمه تكافح   إميل، فإن عالقة وألن روسو يعتقد أن األطفال ليسوا كائنات أخالقية 

 من املعلم  
ً
لكي تتفق مع الطبيعة وبعيدة قدر اإلمكان عن التواصل االجتماعي. بذلك فإن كال

  اشخصً بوصفي الشخصية.  اوالطالب يجب أن يكونا مسلوب
ً
أرى أن هذه العالقة مثل   ا فإنيثالث

 ف. وهوعالقة أنا  
ً
اإلشارة إلى أهداف  إنه يستمر في. إميلكاملة على تعليم  جان جاك يمتلك سيطرة
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  إميلهذه األهداف. إجابة روسو هي أن أهداف  بالرغم من عدم وضوح إميل،
 
طبيعية. مع   أهداف

  ؛ عن عالقاته الطبيعية  اإنه مقطوع تمامً فليست طبيعية.  إميلأن ظروف ا ذلك فإننا نعرف أيضً 

ة، طبيعة مثالية  من الطبيع امختلًف  امثل عالقاته مع األسرة واألصدقاء. روسو يتخيل نوعً 

(Milligan, 2002 ،) اأيضً  امثاليً  إميليكون فيها . 

، Okin (1979 وبحسب 
ً
الحالة  ( فإن روسو يشير إلى ثالث مراحل طبيعية هي: أوال

 في حياة بدائية منفصل تمامً ؛ األصلية للطبيعة
ً
عن التواصل   احيث كان اإلنسان يعيش منعزال

،  ،والتعاون 
ً
حيث عاش البشر   العصر الذهبيماعدا فرص قليلة إلرضاء رغباته الجنسية. ثانيا

،  اومنعزلين افتراضيً  امكتفين ذاتيً 
ً
الذي بدأ بتأسيس امللكية   عصر الفسادفي حياة ريفية. ثالثا

لعودة إلى هذا العصر.  امن خطة  جزء   إميلتعليم إن في الفترة الثانية.  إميلالخاصة. يعيش 

لكن ال يوجد سبب يجعلنا نعتقد أن هذا هو هدف   ، دة إلى هذا العصر هي هدف روسوالعو ف

 ا. أيضً  إميل

.  وهوفالعالقة هي عالقة أنا  ،كذلك إميلوربما ، ، فمن وجهة نظر جان جاكرغم ذلك

 ليس أكثر من ش يء  . إنه أي سلطة شخصيةهذا يعني أن جان جاك يعتقد أنه ال يعمل تحت 

( فهذا يعني كون ت. لكي إميلمن  اكان أكثر تطورً  هحدث أن
ً
وأن يكون  اومختلًف  اخاصً  تكون أن  )أنا

يشير   أو مؤلف الطبيعة كما. األنا في صورة روسو هي الطبيعة آخريته )آخر( يرتبط بآخرين بفضل  

تهم على حياتهم بأنهم  ا( األشخاص الذين تسيطر اهتمام1970) Kaufmann. وصف اإليها أحيانً 

طريقه لكي يكون  و  ا،جان جاك املعلم يسيطر عليه االهتمام بأن يكون طبيعيً الكاد لديهم )أنا(. ب

هو أن ال يكون لديه أنا، وأن يتخلى عن أي إرادة أخرى ال تتفق مع الطبيعة أو اإلرادة  ا طبيعيً 

 العامة. 

 وروبرت البستاني:  إميل

اثنا   إميل. عندما يصبح عمر برنامجه التربوي من  مع روبرت البستاني جزء   إميللقاء 

العالقات االجتماعية إن  سنة فإن خطة جان جاك هي تعريفه ببعض املفاهيم االجتماعية.  عشر

فإنهم  بشكل طبيعي بذاتهم  يعتنون ، وألن األطفال من واجبات وحقوق على أفكار  مرتبة لتحتوي 

موا وقهم قبل يحتاجون إلى تعلم حق
 
ألن األشخاص يدافعون عن ا واجباتهم. أيضً أن يتعل
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أنفسهم، فإن األطفال ال يحتاجون تربية خاصة ليتعلموا حماية حقوقهم الشخصية. لكن  

. لذلك تم ترتيب الفردية األشياء ال تدافع عن نفسها وهذا يجعل من املهم أن نتعلم فكرة امللكية

على زرع الفول واالعتناء به كل يوم.   إميلبدأ روسو بالعمل مع إذ . وروبرت البستاني إميللقاء بين 

وقته وجهده في هذا املشروع وشعر أنه يمتلكه. ذات يوم تم تدمير مزرعته   إميلاستثمر كما 

وجان  إميلقصير اكتشف أن روبرت البستاني هو الشخص الذي دمرها.  تحر  الصغيرة، وبعد 

ألنه كان   ااشتكى أيضً  البستاني جاك تحدثوا إلى روبرت ليشتكوا له ما فعله لكن املفاجئ أن

  إميلبهذه الطريقة يستنتج روسو أن ففي زراعتها.  يبدؤوايستخدم هذه األرض قبل أن 
 
ما   مقد تعل

امللكية الخاصة. بعد هذا الدرس يختفي روبرت   خرين وبالتالي يحترمهو ملك لآل  هو ملكه وما

 . إميل البستاني من حياة 

واضحة. هذا يعني أن وجود روبرت  وهو -مع روبرت البستاني كانت عالقة أنا  إميلعالقة 

بوصفه   إميل. بمعنى أن روبرت يظهر في حياة درًسا إميلخطة جان جاك لتعليم  داخل مفهوم 

 
ً
هم مفهوم امللكية الخاصة والحق للمالك األول. مع ذلك فليست كل عالقات أنا  لف وسيلة

بعضها جزء من الحالة البشرية وتستوجب من الناس االنخراط في ف. عالقات مشكلةواملجهول 

تصبح هذه  لكن عالقات قصيرة محدودة. العالقة مع الكاشير في رحلة طريق مثال على ذلك. 

أو   اأنت محدودً –إلى عالقة أنا  هو –عندما يكون االنتقال من عالقة أنا  إشكاليةالعالقات 

ال ينبغي أن تكون لديه أي عالقات اجتماعية   إميلقد أن . بشكل عام نعرف أن روسو يعتاممنوعً 

روبرت  فقبل أن تقوده رغبته الجنسية إلى ذلك. قصة روبرت البستاني مصممة لهذا الغرض. 

ر ف. إلميلفقط بنفسه. إنه ال يهتم بإظهار مشاعر لطيفة  ايبدو مهتمً  عن أنه ال   إميلعندما عب 

ي؟ إذا دمرت حديقتي لن أتركك تقترب منها ثانية. ال أريد  وماذا يهمن »  :يمتلك حديقة، أجاب روبرت

 ، يخدم روبرت هدف روسو في أن  إميل. بهذه اإلجابة الحادة للفتى (p. 99) «أن أضيع جهدي 

في   خيار آخرسوف يفكر أنه ال  إميلر عن قانون طبيعي ضروري. حسب الخطة فإن روبرت يعب  

 يكن أمام روبرت فعل  قانون الطبيعة. إذا لم ات حسب مقتضيألن روبرت يتصرف ب ؛هذا املوقف

 ليس لديه خيار غير قبول إجابة روبرت بدون غضب أو مشاعر سلبية.   إميلفإن  آخر، أي ش يء  

أن ال   كان يمكنهغير ما فعله.  آخر إننا نعرف أن روبرت البستاني كان يمكنه فعل ش يء

.  إميليدمر زرع 
ً
مفهوم امللكية   وينكر ااشتراكيً  يمكنه أن يكون  كانكما وأن يتحدث إليه أوال
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على   ، بل هي قضية أن جدله قائم  االخ. القضية هنا ليست أن روسو انتقائيً  ،الخاصة بشكل عام

مع روبرت ليست أنها عالقة أنا   إميلاملشكلة في عالقة فروبرت البستاني.  أمامإنكار أي بديل آخر 

  بل، بـ هو
 
 أنت.  –لالنتقال إلى عالقة أنا  ال يوجد فيها احتمال   بحيث   املشكلة أنها مصممة

 والساحر: إميل

  ، سنة والخامسة عشر الثانية عشربين عمر  إميلفي الكتاب الثالث املخصص لتعليم 

  إميليدرك جان جاك أن 
 
ن على  يقادر  م أسس العلوم. في هذا العمر يكون البشُر يحتاج إلى تعل

م على أنه  بأنفسهم إلى االهتمام بالطبيعة من حولهم. هذا ينبغي أن ُيفهاالنتقال من االهتمام 

من خالل الخبرات املباشرة.   الخبراتهم الشخصية، ولذلك يجب أن يكون تعليمهم عمليً  ع  توس  

كل  السلسلة التي يجذب بها »الطبيعة. هذا يعني  نظامإلى تعلمها هي  إميللعلوم التي يحتاج فا

 . (p. 172) «لي ذلكي  س  ماتكشف عآخر و  ش يء

لديهم تجربة علمية يتعلمون فيها عمل املغناطيس وقدرته على  إميلجان جاك وتلميذه 

بطة سابحة في املاء   الساحر وهو يقوم بجذب   وشاهدوا الذلك عندما زاروا معرضً جذب األشياء. 

ألنه لم   ؛بالفخر  إميلقصيرة. شعر  تجربة  بقطعة خبز، فإنهم عرفوا طريقته الخادعة بعد 

لكي يقوم بالخدعة بنفسه   إلميلفي اليوم التالي يرتب مدير املعرض وبواسطة الساحر.  ُيستغفل

 فال  إميل ماأ من النجاح. إميلأمام جمهور أكبر. لكن الساحر يستخدم خبرته ملنع تجربة 

وجان جاك من الجمهور وذهبوا   إميليستطيع تحريك البطة بينما الساحر استطاع ذلك. هرب 

وجان جاك ثم يشرح   إميلمن سلوك  اإلى البيت. في اليوم التالي طرق الساحر باب البيت مشتكيً 

 صغيرً  إلميل
ً
ن قوة  تحت الطاولة ليحرك البطة كما يرغب الساحر بغض النظر ع اأنه وضع طفال

 املغناطيس. 

، هناك درس علوم عن قانون السببية وثانيً 
ً
، الدرس  االدرس في هذه الحكاية مزدوج. أوال

الساحر في هذه  بالساحر. ظهر  إميل سيئ. ما يهمنا هنا هو عالقة  األخالقي وهو أن الفخر ش يء  

إنه يمتلك   ا.يًد جد ا مع اآلخر. الساحر فعل شيئً  إلميل. هذه هي أول تجربة القصة باعتباره آخر

من ضرورة القانون الطبيعي. لكن   قوى مختلفة ويتحدى معرفة الناس. يبدو أن الساحر متحرر  

أن يكون  إميلأراد إذ الخدعة.  إميلبعد أن اكتشف  ااختالف الساحر عن الناس يختفي سريعً 
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الساحر قد اختفت. في   آخريةعالمة واضحة على أن هذه و بعد اكتشاف سر السحر.  اساحرً 

  إميلعلى فعل أشياء مختلفة، لكن معرفة  البداية بدا أن الساحر قادر  
 
ت بالعلوم الطبيعية قلل

من اختالف الساحر عن غيره. هذا يعني أن خدع الساحر أصبحت معروفة ومتوافقة مع املعرفة 

  إميلك . تحر  إميلالعلمية التي يمتلكها 
 
  بته في الظهور كشخص  رغ  ليعمل كساحر بدا نتيجة

أمام الناس. إنه ال يعتقد أنه يستطيع فعل ذلك ألنه يعرف الخدع، لكنه   ، كآخر،مختلف

شديدة بحيث يكون االنجذاب نحو   منجذب بفكرة االختالف. كتب روسو القصة بعناية  

:  وكتب روسحيث . لآلخرية وفشل. الم جان جاك نفسه ألنه فتح الفرصة  االختالف يؤدي إلى ألم  

 . (p. 175) «وهو بعيد في الزمن، كل ش يء يجب التنبؤ به كل ش يء يجب أن يتم التنبؤ به »

 

 وصوفي:  إميل

وصوفي ونظرة روسو للمرأة بشكل عام كانت محل جدل في الدراسات  إميلعالقة 

 Wexler, 1967; Christenson, 1972; Okin, 1979; Kennedy, 2012; Fonteyne et) السابقة

al., 2015) ن الكثير من الباحثين في نظرة روسو للمرأة. إنه يعتقد أن النساء  التمييز الجندري . بي 

  ا أطفال كبار وأقل قدرة من الرجال على فهم القضايا األخالقية. هذه النظرة إلى النساء كان لها أثرً 

ظهر اآلن نه ي  ا على مدار الكتاب حتى اآلن، فإفي حين كان روسو تقدميً وصوفي.  إميل على عالقة 

تم  ا، فقد ا في تفكيره حول املرأة في الفصل الخامس. ولكن إذا كان تحليلي السابق مقنعً رجعيً 

  إميلتعليم 
ً
ومع   ،في كل عالقاته مع اآلخرين. عالقته مع روبرت البستاني أن يهتم بنفسه أوال

 . باعتبارها آخر، لن تكون استثناءً  ،. صوفيالـ هوومعلمه جان جاك كانت عالقات أنا مع  ،الساحر

 بوصفها بدأت صوفي 
ً
إلى أن يكون مع إنسان   إميلاحتاج حيث جان جاك.  في خيال   فكرة

ألنه ال يستطيع إرضاء حاجاته الجنسية. بحث روسو عن سمات معينة في الشخص الذي  ؛آخر

 » :روسو يقول  .بإميلسيرتبط 
ً
 .p) «إنه من غير املهم أن يكون املوضوع الذي أرسمه هنا متخيال

يقدم شخصية  عندما »ألنها  ؛من أي امرأة أخرى حقيقية ا صوفي الخيالية أفضل تعليميً  (. 329

.  (p. 329)  «يكون املعلم هو سيد املقارنات ويمنع الفتى من االنخداع باألشياء الحقيقية متخيلة

معين من  لديه انجذاب طبيعي للمرأة، فإن جان جاك يريده أن ينجذب إلى نوع  حتى لو كان 
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إذا استمتع بالصورة فإنه سيأمل أن يكون لها   »إميلالصورة مهمة ألن  النساء يقدمه هو له.

 
ً
البحث عن صوفي الحقيقية ستقوده الصورة التي وضعها جان جاك. في باريس   (. p. 329) «أصال

. وهم يبحثون عن صوفي 
ً
 ال توجد احتمالية إليجاد امرأة مفاجئة أو مختلفة. هذا سيكون فشال

سنة وقد تربى بشكل طبيعي، فإنه غير  عشريناآلن عمره  إميلنالحظ أنه بالرغم من أن 

قادر على اختيار زوجته. ما زال روسو يرسم هذه الشخصية بناء على رأيه في املرأة. صوفي لها  

 شيًئا رفقتها مليست جميلة لكن لديها مواهب خاصة تجعل طبيعة جيدة وقلب حساس. إنها 

  كما . (p. 394) إنها تعرف األعمال املناسبة لجنسها بما في ذلك قص وخياطة الفساتينإذ . اخاصً 

ا«  بدون أن يكون عميقً  وصلب   ا،بدون أن يكون ذكيً  عقلها مقبول  » ،تستطيع تدبير بيت األسرة

(p. 359 .)  حتى دة لهم. بأنها طيبة مع اآلخرين ومساع   اة صوفي دائمً شخصي  وصفت  نالحظ كيف

ب وعندما ، تنس ى نفسها أنها
 
عاق

ُ
  ت

 
 من  فإنها تكون سهلة

ً
وصوفي تالميذ   إميلاالنقياد. رغم أن كال

 
 
  إميل له أكثر من أي شخص آخر. لم يجدوا صوفي في باريس لذلك رجع  للطبيعة، فإنها مصنوعة

 وجان جاك إلى الريف. 

  إميل على طريقهما، كانت لدى كانت  عائلية ضيافة  حسن بسبب و 
 
مقابلة فتاة   فرصة

وهو في عمر العشرين فإنها   إلميل اسمها صوفي. عندما سمع اسمها ألول مرة وقع في حبها. بالنسبة 

لكنها مترددة   ، منها أن تتزوجه إميل. طلب (p. 416) « األول  شغفهحب األول بل ليست فقط ال»

ال يستمع لذلك   إميلألنها تعتقد أنها فقيرة وهو غني وهي ال تعرف كيف تسد هذه الفجوة. لكن 

( p. 431)« ترك نفسه تحكمه امرأة» فإنه وحسب كالم روسو اويقع في حبها أكثر. لقد أصبح غيورً 

 .(p. 442) «شغفه الذي شغله لم يعد يسمح له باملناقشات العقالنية كما كان من قبل»كما أن  

على أن يربط قلبه فقط   إميللذلك شجع  ،يفشل إميلمشروعه كله مع  نشعر روسو أ

حد من رغبته ويجعل واجباته تأتي قبل رغباته. يقول  ت  ظروفهبالجمال غير الفاني وأن يجعل 

ع ق» إلميل:  
أنه يجب أن   إلميل . أعلن روسو (p. 446)« انون الضرورة إلى األشياء األخالقيةوس 

ليتعلم واجباته املدنية ويستعد ألن  ؛ وذلكبعد ذلك حول أوربا لسنتين  إميلسافر فيترك صوفي. 

لالستقرار بالقرب من بيت صوفي، لكن روسو رفض إعطاء   إميلبعد الرحلة خطط  ا.يكون مواطنً 

ربما تكون  »التفاصيل كما يقول  تلكإلى صوفي وعن خاتمة حبهما.  إميلأي معلومات عن عودة 
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وصوفي وهما   إلميل. مع ذلك فإنه يعطي نهاية سعيدة (p. 475) « سارة بدون أن تكون مفيدة

 . ايعيشان معً 

عد  بالنسبة لروسو 
ُ
 صوفي ضرور  ت

ً
عندما توجهه رغبته الجنسية  فالتعليمي.  إميل لنمو  ية

يعني  مما ،. مع ذلك فإن هذه العالقة يجب أن تكون طبيعيةاا ضروريً أمرً تكون عالقته مع امرأة 

منهجية روسو نحو املرأة في  ف أنها يجب أن تتفق مع ما يعتقد روسو أنه دور الرجل ودور املرأة. 

 من استنتاج أن القدرة الطبيعية للمرأة ليست  »هذا يعني أنه و هذه الصورة منهجية وظيفية. 
ً
بدال

 ف قدراتها من ناحية ما يتصور أنه وظ ها مثل قدرةمعروفة مثل 
يفتها في عالم  الرجل، فإنه يعر 

 . (Okin, 1979, p. 407)«يحكمه الرجال

وهذا يتطلب تدخل جان جاك  ،وصوفي يتخطى هذه الترتيبات الطبيعية إميلحب إن  

وصوفي لكن   بإميليرغب جان جاك في إعادة االرتباط حيث عن صوفي.  إميلالستعادة استقالل 

البيت وعليها أن   أصبح رئيس   يلإمأن تعرف أن »بالنسبة لصوفي، عليها ف تحت شروط معينة. 

يبقي على الحياة الريفية  »فعليه أن  إلميل. بالنسبة (p. 478) «مثلما أرادت الطبيعة ،تطيع

. ال يريد روسو أن  (p. 474)«واألكثر طبيعية ا، الحياة األولى لإلنسان وهي األكثر سالمً التراتبية 

بالنظام  من أنهم سيحتفظون ا ربما ألنه ليس متأكًد  ؛وصوفي  إميليعطي تفاصيل أكثر عن حياة 

وأن يكسر  ،آخر وصوفي في طريق   إميلمن أن الحب سيقود عالقة  روسو قلق  ف. الذي يريده

عد  في الترتيب الطبيعي ال فالترتيب الطبيعي ويفتح الباب لالختالف. 
ُ
إنها  بل آخر،  اصً صوفي شخ ت

 : إميل( الذي يقول عن 1979) Bloomمعروف. وأنا أتفق مع  من ترتيب   جزء  

هُ ليس من الدقيق أن نقول  ا  يجعل من نفسه أسيرً ألنه لن  ؛يحب آخر  إن 

،  . هذه املرأة سوفمما يجعله يكافح من أجل السيطرةغريب  شخص  إلرادة 

  تشارك في الفكرة التي يمتلكها عنها.  إذا أردنا استخدام اللغة األفالطونية،
 
إذ

 (.  p. 22) .يمتلكهإنه سيدرك فيها أعلى إلهام  

  ،هو –بها أن تكون عالقة أنا  وصوفي مقصود   إميلعالقة 
ً
متمحورة   أو أن تكون عالقة

أن  يهدد ذلك على األقل في حالة أن هذه العالقة قد تكون فيها القدرة على  ، لكن الحب  إميل حول 

 عن   ضد االغترابعالج روسو إن  . ا آخر غير املتوقع مسبًق  تتحول إلى ش يء  
ً
هو أن تكون مستقال
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. للهروب  إميل، كما أحاجج هنا، يؤدي الغتراب ، لكن عالجه اآلخرين وأن تحتفظ باالكتفاء الذاتي

لذات في اآلخر، يبعد روسو الذات عن اآلخر عن طريق تقليل عالقة الذات باآلخر  من فقدان ا

 . وهو –لكي تكون مجرد عالقة أنا  

 خاتمة:

على العيش في  إميلأن روسو بالرغم من أنه يهدف إلى مساعدة  أحاججفي هذا الجزء 

 علينا التمييز بين تؤدي لالغتراب تربية  يرى أنها حالة سعيدة، فإنه ينتهي بخلق  زلة  عُ 
ً
. لكن أوال

  Kochحسب بو باآلخرين في ضوء تحليلنا السابق.  إميلثم علينا بحث عالقات  ،واالغترابالعزلة 

(1994 
ً
.  ممتعةحالة غير  ،العزلةاالغتراب، على خالف  ،( فإن التمييز يمكن عمله في نقطتين. أوال

. على سبيل «من تجربتنا زلنا نشعر أنه جزء   ماتمزيق عالقة مع آخر » يتضمن  االغتراب، اثانيً 

شكل من أشكال الشعور بذلك الشخص،  »من زميلك في العمل هو  باالغتراباملثال، شعورك 

  ا نوعً العزلة ليست »أن ب يجادل Kochفإن  ،. من ناحية أخرى «وهو نمط من أنماط الوعي باآلخر

  ا. ربما أضيف أنا تمييزً (p. 43) «من الوعي باآلخر لكنها وعي بدون آخر
ً
وهو أن العزلة تبدو   ا؛ثالث

. يمكننا تكوين الفرق املذكور أعاله االغتراببينما  ا،اختيارً 
ً
ليس  االغتراب إن   بالقول   ،يبدو شرطا

 شخص ضروري.  مكسورة مع بعالقة   ممتع وغير اختياري فهو وعي غير  ،مثل العزلة

وال   ا،ذاتيً  الكي يكون مكتفيً  ا؛شخص آخر ضروريً  إميلال يكون لدى  مقصود أن  كان 

  ، باعتبارهآخر  يعتمد على أي شخص  
ً
كان  للسعادة. مع ذلك فإن جان جاك نفسه  اضروريً  اشرط

عندما يقود معلمه  ايبدو الشخص األكثر احتياًج  فإن  إميل. إلميل ،اجًد  اوربما ضروريً  ا،ضروريً 

رده إلى  شخصية جان جاك املعلم عن طريق  أراد سلب  قد روسو  رغم أن  بحياته حتى عند بلوغه. 

د و آخر ضروري.  يكون مجرد قوة طبيعية، فإن املعلم شخص   أن   عالقة سلب شخصية املعلم عق 

 إجباكانت ، هذه العالقة ابجان جاك. ثانيً  إميل
ً
 . إميلعلى  رية

في معظم الفرص التي امتلكها للتفاعل مع  إميلباآلخرين. هذا معناه أن ا وعيً  إميلأظهر 

 ، على أن يتأثر بروبرت البستاني  إنه منفتح  إذ بالتفاعل معهم. ا كبيرً  اأظهر اهتمامً قد اآلخرين 

على التعلم من جان جاك نفسه. رغم  ا كبيرً  ا وصوفي. زيادة على ذلك فإنه أظهر انفتاًح  ،والساحر

 تلك  شعر بالتهديد منال يبدو أنه  إميل، فإن إميللتعليم  اأن روسو يرى االنفتاح تهديًد 
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ما عدا في عالقته   إميل مباشرة كافية ملشاعر  روسو لم يعط إمكانية وصول  كما أن  . اللقاءات

  »ألنه منعزل و ا؛ينبغي أن يكون سعيًد  إميلبالنسبة لروسو فإن و . بصوفي
ً
الشخص السعيد حقا

  ا؛ سعيًد  إميلكان إذ . حالة صوفي تتحدى هذا األمر الخاص بالسعادة. (p. 221) «منعزل  كائن  

تألم عندما   إميل قدنعرف أن لكن جان جاك رأى أن هذه سعادة خاطئة.   ،ألنه معتمد على صوفي

روسو ضد إبعاد البشر عن   وأنه اختار أن يرجع لها. إنني أستنتج أنه بالرغم من أن   ،ترك صوفي

 عن رفيقته البشرية.  االغترابإلى  إميلطبيعتهم، فإنه قاد 

فكرة روسو عن التعليم الطبيعي هي أساس الفكرة الحديثة عن التدريس كتيسير 

، يتم 
ً
  ؛ العالقة بين املعلم والطالب  رد  والسماح بالتعلم الطبيعي. يتبع ذلك نتيجتان هامتان: أوال

يتم  ، امن الطالب واملعلم. ثانيً  كل إلى اغتراب وهو ما يؤدي  ، بذاتهلتحقيق فكرة الطالب املكتفي 

 بدون نقد  التربوي دور النظام ول قب
 
االفتراضات   وهذا يعني أن . طبيعية بسبب دعواه بأنه تربية

 تمر بدون مالحظة.  التربيةالفلسفية والفكرية والسياسية وراء 

 
ً
  في التعليم  انموذج السوق املوجود حاليً  مع مشتركةعلى ذلك، نجد نتائج  إضافة

(Ravitich, 2010; Strhan, 2012)تقود  التي بادئ املة والقابلية للقياس والحوكمة هي . الكفاء

يتم استخدام املعايير العامة كأدوات لقياس   هنا التعليم في هذا النوع من النماذج التعليمية.

في هذا ، املعايير العامة ليس املقصود منها قياس خصائص الطالب و نجاح وفشل املدارس. 

هذا يتفق مع مبدأ  و ال يتم االعتراف به في مدارسهم. املوقف فإن ما يميز الطالب ويبين شخصيتهم 

هذا النموذج من   وبسبب أنروسو عن وجود طبيعة واحدة لكل األطفال. زيادة على ذلك فإنه 

االستغراق في الذات بين بتنمية مهارات معرفية فردية معينة، فإنه يعزز معنى  التعليم مهتم  

ح الطالب أو فشله في املدرسة وهذا يقلل من الطالب. الدرجات الفردية هي التي تحدد نجا 

غير  من نموذج روسو ونموذج السوق ينتهون ببيئة تعليمية   إسهامات الطالب االجتماعية. كل  

ألن كل  ؛هذه البيئة ليس من املحتمل أن تعزز العالقة الجيدة بين الطالب ومدارسهمو اجتماعية. 

تقول لطالبها:  فاملدرسة أما العالقات املدرسية مخصصة للحصول على درجات تحقق املعايير. 

كونوا ألنفسكم، الجديد واملفاجئ والغريب ال يمكن قياسه باختباراتنا القياسية ولذلك فهو غير 

ب به.   ُمرح 
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