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  دي جدي روسو در روانشناسك ژان ژايت منفية تربياربرد نظرك

 *روشنك دانايي
، تهران، دانشگاه تهران، يات خارجيده زبانها و ادبكدانش، ات فرانسهيناس ارشد زبان و ادبارشك

  ايران

  **ماندانا صدرزاده اردبيلي
 ايران، تهران، دانشگاه تهران، دانشكده زبانها و ادبيات خارجي، استاديار زبان و ادبيات فرانسه

  )16/03/95: بيخ تصويتار، 16/10/94: افتيخ دريتار(

  دهيكچ
مفهوم تعليم و تربيت كه امروزه با مفهوم روانشناسي گـره خـورده اسـت بـه عنـوان عامـل اصـلي          

هـاي   گيري بافت شخصيتي هـر فـرد در نخـستين سـال     با توجه به شكل. شود سعادت در نظر گرفته مي   
ژان ژاك  . توان گفت كه كودك در رأس تعليم وتربيت قرار گرفته و در مركـز توجـه اسـت                   مي،  زندگي
كسي است كه به حق به كشف كودك و اهميت تعلـيم و تربيـت               ،  فيلسوف بزرگ قرن هجدهم   ،  روسو

جهان تعليم و تربيت را دگرگون ساخته و        ،  اند   مطرح شده  اميلنظريات تربيتي وي كه در      . وي نائل آمد  
. انـد  ساندهبه ثبت ر، هاي تربيتي جديد مؤثر بوده است نام اين مربي و فيلسوف را كه نظرياتش بر نظريه        

روش تربيـت منفـي اسـت كـه         ،  روش اصلي كه روسو در در دستورالعمل آموزشي خود به كار گرفتـه            
 مقالة حاضر .دهند يل مكي تش»ستني را به صورت تام و تمام ز     كيودك«اساسِ آن را مفاهيم آزادي و       

 تا كند  مي امروز دنبالبه بررسي نظرية تربيتي منفي روسو پرداخته و رد پاي اين نظريه را در روانشناسي  
 در ايـن   .از اين طريق به ارزيابي تأثير نظريات وي بر نظريات مربيان و روانشناسان قرن بيستم بپـردازد 

، آموزش و پرورش تـدريجي ، مفاهيم روش تجربي ،  مقاله كه به حوزة روانشناسي و تربيتي مرتبط است        
  .روشن خواهند شدآموزش و پرورش همراه با حفظ استقالل و آزادي آموزشي 

ماريـا  ،  لـورانس پرنـو   ،  كـورين مـورل   ،  ژان ژاك روسـو   ،  يشناسـ   روان،  يت منفـ  يترب: يديلك يها  واژه
  .موريس دبس، مونتسوري
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  مقدمه
، آموزش و پرورش به عنوان يك عامل اصلي كه ضامن سعادت و ترقّي اجتماعي فرد است               

كـودك در رأس    ،  يم و تربيـت   در عرصـة تعلـ    . همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشته است        
گيرد و ايـن      ترين دوره زندگي مورد توجه قرار مي        امروزه دوره كودكي به عنوان مهم     . قرار دارد 

شناخت روانشناختي كـودك و     ،  امر باعث ايجاد مفاهيمي مانند معناي خصوصيت دوره كودكي        
  .درباره روشي منطبق بر اين روانشناسي شده است انديشيدن

شـده  » ي آموزشـي  روانشناس«وانشناسي و آموزش جديد باعث ايجاد عبارت        امروزه ادغام ر  
از حـوزه  «هـاي روانـشناختي    ژان پياژه معتقد است كه امروزه پژوهش ). 6،  1976،  پالماد(است  

علم مطلق فراتر رفته و وارد حوزه آزمون و تجربه تحصيلي شـده و شـيوه آمـوزش را تقويـت          
   .)8، 1976، نقل از پالماد (»تكرده اس

ها پيش بـاز    به قرن- البته نه به شكل امروزي آن-اما تأثير روانشناسي بر آموزش و پرورش    
 و ژان 3پـستالوزي ، 2مـونتني ، 1توان رد پاي آن را در آثار مربيان بزرگي مانند الك       گردد و مي    مي

 بـر اهميـت شـناخت كـودك در رونـد            4اميلدر اين ميان روسو در اثر خود        . ژاك روسو يافت  
موضوع آموزش و پرورش در بسياري از آثار روسو مطـرح           ،  در حقيقت . كند   مي وزشي اشاره آم

 7 الـوئيز جديـد    و 6قرارداد اجتماعي ،  5ها  گفتار درباره منشأ نابرابري در ميان انسان      شده است كه    
  است كه روسو به طور اخص يك نظام آموزشي جديد را پايه ريزي  اميلاند؛ اما در      از آن جمله  

 كه به شكلي دقيق به رفتار كودكان توجه كنيم تا به شـناخت بهتـري از              كند   مي  و توصيه  كند  مي
شروع كنيد به توجـه بيـشتر بـر     ]...[ كودكي نداريم     از دوران  يچ شناخت يما ه  «:آنان دست يابيم  

 مقالـه  .)2، 1964، روسـو  (».]...[د رفتار شاگردان خود؛ چرا كه قطعا هيچ شناختي از آنان نداري       
پـردازد و بـا    انـد مـي    مطرح شده  اميلر به بررسي عقايد روسو در باب تربيت منفي كه در            حاض

 كه اين عقايد تا چه انـدازه        كند   مي دنبال كردن بازتاب اين مفاهيم در روانشناسي جديد بررسي        
بـدين منظـور نظـرات روسـو در تقابـل بـا             . اند  بر ديدگاه مربيان و روانشناسان امروز مؤثر بوده       

  :اند چهار مربي و روانشناس قرن بيستم قرار گرفتهنظرات 
___________________________________________________________________________ 

1. Locke 
2. Montaigne 
3. Pestalozzi 
4. Émile 
5. Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes 
6. Du contrat social 
7. La Nouvelle Héloïse 
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فرزنـدي كـه   ، )1956( 2در انتظار فرزنـد كه خالق آثاري چون  ) 2000-1918(1لورانس پِرنو 
در اين مقاله   . باشد  مي) 1981 (4اكنون زمان مناسبي براي مادر شدن نيست      و  ) 1965 (3پرورم  مي

هـا و   خـاب شـده كـه حاصـل پـژوهش     جهـت بررسـي انت  ، پـرورم  فرزندي كه مي  ،  اثر دوم وي  
  .هاي روانشناختي نويسنده درباره تعليم و تربيت كودك از تولد تا پنج سالگي است بررسي

 و خالق آثـار تربيتـي متعـددي     مربي ايتاليايي شناخته شده) 1952-1870 (5ماريا مونتسوري 
 كه در ايـن مقالـه از         اشاره كرد   )1952 (6تعليم و تربيت علمي   توان به       است كه از آن ميان مي     
  .آن بهره خواهيم جست

نويسنده و روانشناس فرانسوي است كه اثـر وي بـا عنـوان             ) 1998-1903 (7موريس دبس 
در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته اسـت تـا رويكـرد وي        ) 1956( 8مراحل آموزش و پرورش   

  .در باب تعليم و تربيت در تقابل با رويكرد روسو قرار بگيرد
مربي و نويسنده معاصر فرانسوي است كه اثـر وي بـا            )  در ليون  1963زاده   (9ورلكورين م 

  .جهت بررسي در اين مقاله انتخاب شده است) 1999( 10الفباي روانشناسي كودكعنوان 
از طريق تقابل نظريـات روسـو و نظريـات ايـن     ، در اين مقاله قصد داريم در چندين بخش  

جايگـاه روش تجربـي در   ، نظريـة تربيـت منفـي روسـو     و بويژه با رجوع بـه       ،  چهار روانشناس 
مفهوم تعليم و تربيت تدريجي و مفهوم پيشروي كودك به سـمت اسـتقالل را تبيـين                 ،  يادگيري
بـا  ،  پـردازيم كـه بـراي كـودك         در بخش آخر نيز به مطالعة مفهوم تربيت در آزادي مـي           . نماييم

ل نظرية تربيت منفي روسو را نيـز        تجربه لذت بردن از دوران كودكي همراه است و در عين حا           
  .بخشد عينيت مي

___________________________________________________________________________ 
1. Laurence Pernoud 
2. J’attends un enfant 

3. J’élève mon enfant 

4. Il ne fait pas bon être mère par les temps qui courent 
5. Maria Montessori 

6. Pédagogie Scientifique 

7. Maurice Debesse 
8. Les étapes de l’éducation 

9. Corinne Morel 

10. ABC de la psychologie de l’enfant 



 1395 ، پاييز و زمستان2 هشمار، 21، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 224

 

 

 گامي به سوي روش تجربي: آزادي در يادگيري
 .ت فرد سـخن گفـت     يعالقه و فعال  ،  زهيتوان از انگ    ي م يريادگي يف خطوط اصل  ي توص يبرا

روند كه روسو در قـرن هجـدهم و    اين موارد از عناصر اصلي يادگيري به شمار مي ،  در حقيقت 
. انـد   مربيان و روانشناسان در قرن بيستم آنها را مورد مطالعه و بررسـي قـرار داده             نيز بسياري از  

سابقه بوده و از اين        وجود دارد حتي امروزه نيز بديع و بي        اميلنظرية مربوط به يادگيري كه در       
اين نظريه از دو قرن پيش راه را براي تحقيقات در حوزه يـادگيري و               «،  نظر قابل مالحظه است   

  .)451، 1990، 1مووگو(» ديگشا يمدر قرن بيستم آموزش 
 اسـت  مطـرح شـده و درخـور مالحظـه           اميلهاي يادگيري و آموزش كه در         يكي از روش  

 يكي از متفكرين 2روش تجربي در قرن هفدهم به وجود آمد و رنه دكارت         . روش تجربي است  
قـايع و تجربيـات نـسبت    اهميتِ توجه به و«بزرگ اين قرن بود كه اين روش را ارائه داده و بر         

تـر    امـا بـيش   ). 4،  2000،  انجمـن پيـشاهنگي كانـدا     (ورزيـد     تاكيد مـي   »ها و مكتوبات    به كتاب 
 كه صورت عينـي داشـتند    راييزهايآموزش چ«بزرگترين مربي قرن هفدهم بود كه      ،  3كومنيوس

  .)همان( »توصيه كرده و روند آموزش را بر پاية عالقة شاگردان قرار داد
. توان از روش عملـي و تجربـي سـخن گفـت      نمياميلپيش از ، ود در قرن هجدهم  با اين وج  

آموزش بر پاية نظريات انتزاعي و مجرد بود و انديشة فردي در ايـن              ،  در قرن هجدهم  ،  در مدارس 
كنيم كه روش تجربي بـه تـدريج جايگـاه            با گذشت زمان مشاهده مي    . ميان هيچ جايگاهي نداشت   

، مورنـه (» افتد  است كه اين اتفاق مياميلتنها پس از انتشار    «4 از نظر مورنه   ؛ اما كند   مي خود را پيدا  
در عمل آمـوزش پـيش از روسـو همچنـان پايبنـدِ فـن               «: نويسد  وي در اين باره مي    ). 130،  1950

  ).131، همان(» شد بالغت بود كه تنها شامل بالغت به زبان فرانسه و به زبان التين مي
 يكي از پيشگامان روش تجربي در قرن هجـدهم شـناخته شـده           در حقيقت روسو به عنوان    

آموزان دروسي ارائه شود كه به علوم مجـرد و انتزاعـي مربـوط                او با اين امر كه به دانش      . است
دروس عملـي را از طريـق       ،  آمـوزان    كه دانـش   كند   مي مخالفت ورزيد و توصية موكد    ،  شوند  مي

د در عمـل  يـ شتر بايـ دروس بي مـوارد   در همـه ه ك ديبه خاطر بسپار(...) «: تجربه دريافت كنند  
  ).92، 1964، روسو (»ارائه شوند تا در سخن

___________________________________________________________________________ 
1. Mvogo 
2. René Descartes 

3. Comenius 

4. Mornet 
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حتي براي آنكه كودك تصوري از مفهوم انتزاعي مالكيت داشته باشـد روسـو بـه تجربـه و                   
هاي لوبيا را در زميني كه قبال شـخم   دهد دانه او به اميل اجازه مي. شود دروس عملي متوسل مي  

، شـود   ها حاصـل مـي       رشد اين دانه    آنها را آبياري كند و لذتي را كه از مشاهده         ،  ردزده شده بكا  
 دهد كه آن متعلق به اوسـت و او را متوجـه             در اينجاست كه به اميل توضيح مي      . احساس نمايد 

 در نهايت وجـود خـود     و،  زحمت و مشقت خود   ،   خود يرويتالش و ن  ،  زمان خود  «: كه كند  مي
از نظـر   . )20،  همان (»ن وجود دارد  ين زم ي از او در ا    يزيه چ كنياست؛ و ا  ن نهاده   را در اين زمي   

سـخن بگـوييم بـي آنكـه        ،  روسو بيهوده است كه براي كودك از چيزهايي كـه در اختيـار دارد             
توانيم به كودك بگـوييم كـه او مالـك            نمي. چرا و چگونه مالك آنهاست    ،  كودك بداند در عمل   

: شـود  چرا كه در اينجا مسئلة مالكيت درونـي مطـرح مـي   ، ايم هآنهاست چون ما آنها را به او داد 
مالك بودن و داشتن الزمة دادن است؛ به اين ترتيب بايد با كـودك از مفهـوم عطـا و بخـشش                      

حال آنكه كودك هيچگونه دركي از مفهوم قـرارداد نـدارد           ،  صحبت كرد كه نوعي قرارداد است     
هـيچ  ،  ي انتزاعي ماننـد مالكيـت را درك كنـد         در حقيقت براي آنكه كودك مفهوم     ). 89،  همان(

  .راهي جز روش تجربي ميسر نيست
 كه ما به حد كافي هنـر چگونـه رفتـار            كند   مي شود و اعالم     نيز با روسو همگام مي     1رشبالو

او حتـي  . كنـيم  آموزيم و تنها ذهن آنان را از علـوم نظـري انباشـته مـي         كردن را به كودكان نمي    
 توجـه  يد به مشاهدات روسو به خـوب   يبا) ن دوره يد باالخص در ا   يو شا (امروزه  «نويسد كه     مي
  ).286، شبالور(» ردك

د آمـوزش و پـرورش   يـ  جدهاي روش،  روسو يجربروش آموزش و پرورشِ ت    ،  قتيدر حق 
 از كـودك تكنيـسيني بـسازند كـه متكـي بـر              در نظر دارند  « كه   كند   مي بادربه ذهن مت  فعاالنه را   

تنهـا از   ،  شوند كه شـناخت      بر اساس اين حقيقت تعريف مي      هك يياه  روش ؛»باشد  مهارت خود   
 ).8، 1994، سوئتار(آيد  راه تجربه و فعاليت خودِ تعليم گيرنده به دست مي

 او  .شـود   يده مـ  يـ  د »ي عمل يزندگ«ن  يل به تمر  يز تما ي ن يا مونتسور ي مار يدر روش آموزش  
ناسب براي كودكان ريخته شـود؛   كه طرح يك سازماندهي در سطح مدرسه و م       كند   مي شنهادييپ

روشـويي بـا ارتفـاع كـم كـه در       ،  ميزهـاي كوچـك   ،  هاي كوچك   در اينجا اشيايي مانند صندلي    
هايي كـه كودكـان    پارچه، هايشان را بشويند دسترس كودكان باشد تا آنان بتوانند خودشان دست     

... هـاي گردگيـري و     دسـتمال ،  هـا   بـرس ،  ها را تميز كننـد      دهد كه بتوانند كاشي     اين امكان را مي   

___________________________________________________________________________ 
1. Recheblave 
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ه دسـت   ك،  ي واقع يبا هدف ،  يقي حق يارك« خوانند كه   و همة آنها كودكان را فرا مي      ،  وجود دارند 
ي مونتسوري  ابيقت ارز يدر حق . )42،  1952،  يمونتسور (»افتن به آن آسان است را انجام دهند       ي

نـان   آ »شـود  كارهاي مربوط به خانه به كودكـان سـپرده مـي          ه  ك«اين است كه در چنين محيطي       
  ).همان( ف خود را انجام دهندي وظا»يستگياق و به شايبا اشت«آموزند كه  مي

 »ردنكـ ق عمـل    يـ آمـوختن از طر   « آن را    1ييويه د ك يامروزه روش آموزش و پرورش عمل     
 عنوان روشـي مطلـوب      به،  كند   مي ي معرف »اربرد روش فعاالنه  ك«س دبس به نام     ينامد و مور    يم

آمـوز    موريس دبـس معتقـد اسـت كـه دانـش          . ه پذيرفته شده است   براي كودكان در سن مدرس    
هاي فعاالنه دارد چرا كه به طور طبيعي نياز بـه فعاليـت دارد؛        تمايلي دروني به استفاده از روش     

شوند كه كودك هر چيـزي را بـدون درك    هاي عيني و ملموس مانع اين مي      عالوه بر اين روش   
 كـه   كند   مي پذير كودك او را قادر      كه ذهن انعطاف  همچنين دبس معتقد است     . حفظ كند ،  كردن

 يبـرا «: افزايد  گويد و مي    سخن مي »  حافظه از سوءاستفاده« از   يحتهر چيزي را حفظ كند؛ وي       
هـا    ن روش يـ ا جز توسـل بـه       يچ راه يم ه ينك حافظه محافظت    سوءاستفاده از  را از    كودكه  كآن
:  كـه  كنـد    مـي   موضـوع اشـاره     موريس دبس همچنين بـه ايـن       ).86-85،  1956،  دبس (»ستين
هـاي فـردي اسـت و         امروزه فراگيري دانش و مهارت در مدارس بر پايـة فعاليـت و پـژوهش              «

 كنـد    مي هاي بيان كودك كمك     آموز در اين فراگيري به بروز ابتكار عمل و شيوه           مشاركت دانش 
 »شـود  اي بـا نگـرش ثابـت و كمـابيش منفعـل تبـديل           شود كه كودك به شنونده        و مانع اين مي   

  ).همان(
د در نقش فرسـتنده    ينبا«ايم كه آموزگار      هاي سنتي را رد كرده و پذيرفته        اگرچه امروز روش  
 ين بـه معنـ  يـ امـا ا ،  »نـد ك ي را سازمانده  ينيط ملموس و ع   يد شرا يه با كاطالعات ظاهر شود بل   

 كه مـار  كـ ا همانگونـه    يـ و  ،  ستيـ  رشته از اعمال و مـشاهدات ن       يكردن آموزش به    كمحدود  
ـ  يريتفس« فعاالنه   يها  د از روش  يدهد نبا   ي نشان م  2رسيو   داشـت  »انـه يگرا   ش از حـد تجربـه     ي ب
تنها آن را در دست گرفتن و     ،  به عبارت ديگر براي درك كاركرد يك شيء       ). 11،  2004،  ويسر(

بلكـه بايـد   ، هايي را انجام دادن كـافي نيـست   بررسي كردن و يا با روش آزمون و خطا پژوهش      
نظرية خود را بررسي و تفسير كنيم و دانشي قطعي و مستحكم را توسـعه               ،  بدهيمبتوانيم نظريه   

  :دهيم

___________________________________________________________________________ 
1. Dewey 

2. Marc Weisser 
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ه آنچـه  كـ  آنيبـرا و ، ل شـود ي تبـد ي منطقـ ييها هرابراي آنكه مشاهده شونده به گز     «
ل ك را شـ ييهـا  آموزگار موظف است گفتمان،  مشاهده شود ،   است كمحسوس و قابل ادرا   

ه بتوان در علم و در    ك ييها  هي از فرض  يظارات و نظام   از انت  يان نظام يب( آغاز   يه دارا كدهد  
ب يتصو،  ها   شونده  ر مشاهده يتفس(ان باشد   ي پا يو دار ...) ش قرار داد و   يخوانش مورد آزما  

  )انهم (»)ت شدهي تثبي دانشيشفاف ساز، ها هيف فرضيا تحري

 داد بلكـه    ورزد كه هرگز نبايد به كودك آمـوزش         در همين راستا روسو بر اين امر تأكيد مي        
بايد كودك را در چهارچوب محدودي قرار داد تا خود بتواند دروسي را         . بايد او را هدايت كرد    

بي آنكه ما اين دروس را در اختيار او قرار دهيم؛ به طـور خالصـه                ،  بيابد كه الزم است بياموزد    
 كـشف همـه   كنيم بايد اين امكان را به او بدهيم كه خود بـه             در عين اينكه كودك را هدايت مي      

او بـه هـيچ روي نبايـد        . تر از آن كه آموزش دهد بايد راهنمـا باشـد            معلم بيش «.: چيز نائل آيد  
. )26،  1964،  روسـو  (»بلكه بايد مسير را به سمت يافتن تعـاليم پـيش ببـرد            ،  تعاليم را بيان كند   

ي كـه   بـا مـدل آموزشـ     «روسو  ،  كند   مي همانگونه كه ويسر اشاره   ،  بديهي است كه به اين ترتيب     
  ).9، 2004، سريو (»ورزد يمصرفا بر پاية انتقال اطالعات استوار است مخالفت 

 1مي توسط برونـوو بتلهـا     يا   افسانه يها  ل قصه ين در تحل  يار مهمِ روسو همچن   ية بس ين نظر يا
در . ار نبـرده اسـت    كـ هـا بـه       ة خود را منحصرا درباره قصه     ياگرچه روسو نظر  ،  د شده است  ييتأ
ماننـد ارزش دادن بـه مفهـوم مقاومـت و           ،  از مزاياي قـصه   ،  ميبرونوو بتلها  ل خود از قصه   يتحل

هـا از طريـق فرجـام خـوش قهرمـان بـه همـراه                 اميدي كه اين قـصه    ،  ها  مبارزه در برابر سختي   
ها همـواره    كه قصهكند  مي گويد و در عين حال بر اين نكتة مهم تأكيد           سخن مي ،  ... آورند و   مي

كننـد و ايـن    اما هرگز چيزي را به كودك تحميل نمـي ،  دهند  ائه مي درس و پيامي ارزشمند را ار     
در نتيجـه برونـوو     . دهند كه خود پيام اخالقي موجـود در قـصه را بيابـد              امكان را به كودك مي    

خواهـد بـه     كه قصه را براي كودك تفسير نكنند و از آنـان مـي          كند   مي بتلهايم به والدين توصيه   
  : بيابدكند  مياالتي را كه مطرحكودك فرصت دهند كه خود پاسخ سو

رد يگ ي مكودكن فرصت را از يا،  باشديهر اندازه معقول و منطق، ر بزرگساالنيتفاس«
 يك ييخود به تنها، ردن آنك يدن داستان و حالجين بار شنيپس از چند، ندكه احساس   ك

  ).203، 1999، مورل(» رده استك هموارت دشوار را يوضع

___________________________________________________________________________ 
1. Bruno Bettelheim 
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ننـد و بـه   ك يت مـ يپرسد هدا يه خودش مك يق سواالتي را از طركودك،  نيقت والد يدر حق 
  .ندكشف كه خود پاسخ را كدهند  يان را مكن اميب به او اين ترتيا

مـؤثرترين  ،  كه براي آموزشِ خواندن به كـودك دهد ينگونه ادامه ميروسو ا ،  نهين زم يدر هم 
 )116،  1964،  روسو(ايجاد كنيم    را   »ميل به آموختن  «راه براي برانگيختنِ او اين است كه در او          

غافل شد  كودك »يعي و طبي درونيختگيخودانگ«خواهد بر اين امر تأكيد كند كه نبايد از       او مي 
و ايـن بـر    »ميشـو  ي آمـوختن زاده مـ    ييما با توانا  «ه  كاست  او معتقد   ). 185،  2009،  كوريمورا(

اي عمـل     بلكه معلم بايد به گونه     ،عهده معلم نيست كه به كودك آنچه را بايد بياموزد ارائه دهد           
  :آن را طلب كند، خود، كند كه كودك

ـ ه آنچـه را با كن به ندرت بر عهده شماست يه اكد يشيانديخوب ب، در درجة اول « د ي
بـر  ،  ديايآن را ب  ،  ديآن را بجو  ،  ندكه آن را طلب     كبر عهدة اوست    ،  دياموزد به او ارائه ده    يب

ـ نكجاد يل و عالقه را اين ميماهرانه ا، ديرار دهه آن را در دسترس او ق      كعهدة شماست    ، دي
  )203، 1964، روسو (»ش گردديه موجب خوشنودكد ي او فراهم آوري را براييها و راه

ورزد و معتقـد اسـت كـه آنـان      كنيم كه روسو بر نقش بزرگساالن نيز تأكيد مـي      مشاهده مي 
، ين ميل و عالقه در كـودك ظهـور كنـد   تنها منتظر بمانند تا ا، نبايد بدون انجام دادن هيچ كاري   

سـزاوار اسـت مثـال      . هايي باشند تا آن را در كـودك ايجـاد نماينـد             بلكه بايد در جستجوي راه    
تـوانيم بـه       كه مـا نمـي     كند   مي  نقل كنيم؛ وي اشاره    1معروفي را از مربي فرانسوي سلستين فِرِنه      
تـوانيم بـا      مـي ،  ظـار بـراي تـشنگي     اما به جـاي انت    ،  اسبي كه تشنه نيست به اجبار آب بنوشانيم       

  ).452، 1990، مووگو(خوراندن نمك به اسب باعث شويم كه دچار تشنگي شود 
در حقيقت به اين ترتيب است كه آموزش و يادگيري به جاي آنكه نوعي اجبـار باشـد كـه               

و امروزه اين امر به خـوبي پذيرفتـه   . با نوعي لذت همراه خواهد بود   ،  شود  به كودك تحميل مي   
د يـ ن باكه تا حد مم   كبل،  ند باشد ي ناخوشا يا  فهيف و وظ  يلكد ت يگر نبا يآموزش د « شده است كه  

  ).134، 1950، مورنه(» ردكل يآن را به لذت تبد
آمـوزشِ  ، در اين باره لورانس پرنو با روسو هم عقيده است و با ايـن موضـوع كـه والـدين      

براي آنكه كـودك بـه سـمت        . ورزد  يمخالفت م ،  خواندن به كودكانشان را خيلي زود آغاز كنند       
اگـر  ، ستيـ  ن»ش از موقعِ خوانـدن يآموزشِ پ « به   يازخواندن كتاب جذب شود به هيچ وجه ني       

___________________________________________________________________________ 
1. Célestine Freinet 
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ك ودكـ خواندن در ذوق ، گاه خود را داراست  يجا،  تابك،  ه در آن  كند  ك رشد   يطي در مح  كودك
در ). 133،  2005،  پرنو(ظهور خواهد كرد و سپس او خود ميل به خواندن كتاب خواهد داشت              

و همچنين پرنـو در جـاي       . كند   مي حقيقت اين محيط است كه ميل و عالقه را در كودك ايجاد           
 ي هنگام كودك«: گويد كامال بيهوده است كه كودك را براي آموزش به تعجيل واداريم             ديگر مي 

  ).216، همان(» آموزد يل به آموختن دارد بهتر ميه مك
چرا كه او معتقد است آمـوزشِ       ،   است ز همسو با آنان   ين نظر ماريا مونتسوري دربارة نوشتن    

نوشتن به كودكان بايد هنگامي آغاز شود كه ميل به نوشتن و شور و شوق زيادي براي آموختنِ               
  ).191، 1952، مونتسوري(آن دارند 

   تدريجي آموزش و پرورشِي به سويگام
ده است مربوط به مفـاهيم      اي كه روسو دربارة آموزش و يادگيري مطرح كر          ترين نظريه   مهم

بي آنكه به اين واقعيت توجه كنـيم كـه          ،  كنيم  انتزاعي است كه ذهن كودك را از آنها انباشته مي         
، دانـد   روسو نخستين ادراك انسان را ادراك حسي مي       . كودك آمادگي درك اين مفاهيم را ندارد      

،  از طريـق پاهـا     گيـرد؛   نخستين ادراك انسان به وسـيلة حـواس شـكل مـي           ،  چرا كه از نظر وي    
روسـو  . شـود نـه از طريـق تـأمالت نظـري      ها و چشمهاست كه ادراك در انسان آغاز مي          دست

ه كـ سد  يـ نو  يمـ باره   پايه و اساسِ ادراك عقلي است و در اين        ،  معتقد است كه اين ادراك حسي     
، يمآمـوز  به اين معنا نيست كه ما انديشيدن را مـي ،  جاي تمام آنهاها به   تابكن ساختن   يگزيجا«

آمـوزيم   به اين معناست كه مي   ،  آموزيم كه از انديشة ديگران استفاده كنيم        به اين معناست كه مي    
او معلمان بسياري را مثال     ). 128،  1964،  روسو(» بسيار باور داشته باشيم و هرگز چيزي ندانيم       

ست يـ بن حال   يدر ع  «استاي براي آموزش به كودكان مناسب         زند كه با تصور اينكه انديشه       مي
 به اثر سوئي كه در ذهـن        هك آن يب» ندآموز   ديگر را نيز كه هيچ ارزشي ندارند به آنان مي          شةياند

اين كودكان معـصوم را  ، آنان با سيل سخنان طوالني خود. گذارند توجه داشته باشند  كودكان مي 
 سـردرگم  كنند يا اينكـه  آزارند بي آنكه تصور كنند آيا كودكان مفهوم اين سخنان را درك مي  مي
 كننـد شه  ي پ »داري  خويشتناط و   ياحت،  يسادگ« كند   مي روسو خطاب به اين معلمان تمنا     . اند  شده

روسـو خواهـان آن اسـت كـه معلمـان در            ). 86،  همان(زده دست به اقدام نزنند        شتاب هرگزو  
 ن است آنان  كمم«ان  كدتعليمات خود حد تعادل نگه دارند چرا كه با آموزشِ بيش از حد به كو              

  ).179، 2009، 1كوريمورا(» م به سوي شرارت سوق دهيار
___________________________________________________________________________ 

1. kurimura 
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از نويسندگان قرن بيستم است كه تحقيقاتي را در آثـار روسـو از جملـه                ،  1فرانسواز الووكا 
در «م ينـ ك نويسد كه آنچه به اجبار به كـودك القـا مـي      وي در اين باره مي    .  انجام داده است   اميل
اه خواهـد بـود؛ و در بـدترين حالـت منجـر بـه              درك نامناسب همر    و ين حالت با بدفهم   يبهتر

  .)52، 1991، اوكوال(»  خواهند شدوآنان دچار پرگويي و تكبر، انحراف كودكان شده
شود معلمـان بخواهنـد كودكـان را در سـنين پـايين       گويد آنچه باعث مي    روسو در ادامه مي   

بـه ايـن نكتـه توجـه        آموزنـد؛ امـا       تعليم دهند اين است كه كودكان در اين سن به سادگي مـي            
دهنـدة آن اسـت كـه آنـان چيـزي       در عـين حـال نـشان   » سهولت در آموختن«ن  ياكنند كه     نمي
موريس دِبـس نيـز از ايـن    ، همان طور كه پيشتر اشاره كرديم  ). 103،  1964،  روسو(آموزند    نمي

در حقيقـت   ). 86،  1956،  دبـس (سخن گفته است     »سوء استفاده از حافظه   «عنوان  مطلب تحت   
 كنـد   مـي به كاركرد آينه تـشبيه   است» داده شدهقليصاف و ص  «ه  و كاركرد مغز كودك را ك     روس

بي آنكه آن چيزهـا حقيقتـا در آينـه نفـوذ            ،  تاباند  گيريم بازمي   كه چيزهايي را كه در برابر آن مي       
دارد  ها را در حافظـه نگـه مـي    به عبارت ديگر روسو قصد دارد بگويد كه كودك تنها واژه    . كنند
هـا را بـه خـاطر          واژه كودكـ  «:نـد ك ينمـ ها چيـزي درك       از مفاهيم پنهان در وراي اين واژه      اما  
ايـن مفـاهيم را     ،  دهنـد   آنان كـه بـه كـودك گـوش فـرا مـي            ،  يابند  مفاهيم بازتاب مي  ،  سپارد  يم

،  در حقيقت از نظـر روسـو       ).103،  1964،  روسو (»ندك ي نم كدرتنها كودك آنها را     ،  يابند  درمي
 خِرَدورزي نوعي وابـستگي متقابـل وجـود دارد و چـون كودكـان از قـوة تمييـز                ميان حافظه و  

اشـكال و   ،   اصـوات  آنـان «: باشـند توانند از حافظة واقعي نيز برخـوردار          نمي،  برخوردار نيستند 
 »متـر و ارتباط ميان اين مفاهيم را از آن هم ك، مفاهيم را كمتر  ،  سپارند  احساسات را به خاطر مي    

واژگـاني را كـه هـيچ مفهـومي بـراي او ندارنـد              ،   هنگامي كه در ذهن كـودك      بنابراين. )همان(
سازيم كه از     او را آماده مي   ،  كنيم  گنجانيم و آنها را به عنوان نوعي دانش به كودك تحميل مي             مي

بي آنكه خود از فايدة آن آگاه باشد و به ايـن ترتيـب كـودك را از قـوة                   ،  سخن ديگران بياموزد  
نفـرت عميـق    ،  به همين دليل است كه روسـو      ). 109،  همان(سازيم    روم مي تمييز و استدالل مح   

چ يل هـ  ميـ ا«ه  كـ ورزد    يمـ  و بر اين امر تأكيد       كند   مي وار ابراز   خود را نسبت به فراگيري طوطي     
  .)116، همان (»آموخت را از حفظ نخواهد يزيچ

ا نيست كه روسـو     به اين ترتيب به تأخير انداختنِ آموزش خواندن به اميل هرگز به اين معن             
 متـوني   هكـ  يهنگام«؛ بلكه او تنها قصد دارد به اين مطلب اشاره كند كه كند  ميها را نفي كتاب

___________________________________________________________________________ 
1. François Lavocat 
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انـد و مفـاهيم       هايي را كه قبالً شكل گرفته       استدالل،  را كه از پيش در مورد آنها تفكر شده است         
او را در   ،  دهـيم   ائه مـي  پيش از موقع به كودك ار     ،  انتزاعي را كه هيچ معنايي براي كودك ندارند       

» ي ديگران خواهـد انديـشيد   كنيم كه در آن همواره به واسطه دنيايي از پيش ساخته محبوس مي   
  ).5، 1994، 1سوئتار(

گيريم كه    كنيم و اين حقيقت را ناديده مي        هنگامي كه دانش بسياري را بر كودك تحميل مي        
. آوريـم   هاي زيادي را بـه او وارد مـي         آسيب،  كودك هنوز از توانايي درك آنها برخوردار نيست       

 كه براي آموزشِ دانش به كودك بسيار اهميت دارد كـه خـود را در سـطح                  كند   مي روسو اشاره 
هنوز از خِرَد كـافي بـراي درك و دريافـت تمـامي             ،  چرا كه كودك  ،  توانايي ذهني او قرار دهيم    

 توجه به بدون  «،  انكودها به ك    انشبه عبارت بهتر بايد از اِلقاي انبوه د       . ها برخوردار نيست    دانش
  :به شدت پرهيز كرد»  آنانيرشد درون

هاي خود را به دست       كودكان را به حال خود واگذاشت تا تمام توانايي         روح هكد  يبا«
و ، مشاهده كند، گيريد مشعلي كه در مقابل آن مي، آورد؛ زيرا ناممكن است كه روحي نابينا

، ري پيش رود كه خرد با ظرافت براي بهترين ديـدگان     ها در مسي    يا در دشت وسيع انديشه    
  ).83-82، 1964، روسو (»كند  ميترسيم

قـاد دارد چـرا    اعت»يجيآموزش و پرورش تـدر «ه روسو به  كجه گرفت   يتوان نت   ينجا م يدر ا 
وة مرسـوم  ينند؛ و با آموزش به شـ     ك ي رشد م  يج و به آهستگ   ي تنها به تدر   كودك يها  ييه توانا ك

 »تواند از آن برخودار باشـد  ي نمكودكه ك كشه و ادراي انديها  تياز قابل «ه  كا  مخالف است چر  
  ).129، 1950، مورنه(د يجو ياستمداد م
س ك امـا بـرع    ،  ندك ي نم ك در ي از امور انتزاع   يزي چ كودكه  كدهد    ين موارد نشان م   يهمة ا 

 ي و درسـت  بـر صـحت  يلـ يز خـود دل يـ ن ن يـ دهـد؛ و ا     ي توجه نشان م   ينياء ع يات و اش  يبه واقع 
  .ميشتر از آن سخن گفتيه پك است »يآموزش تجرب«

شـوند   مشمول نظرية تربيت منفي مـي   ،  همة اصولي كه روسو مطرح كرده است      ،  در حقيقت 
 هـايش    با توجه به رشـد توانـايي       هكم  يرا بده  نياي   آمادگ كودكبه  «ه  كت  كه عبارت از اين اس    

بـه  ،  ن روش كه اساسا بر پاية آزادي اسـت        اي). 5،  2005،  2رگوئنا(»  شروع به آموختن كند    خود
بيـان  ،  بلكه تنها قصد آن   ،  هيچ وجه در پي آن نيست كه آموزش و پرورش را بيهوده نشان دهد             

___________________________________________________________________________ 
1. Soëtar 

2. Guenard 
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در . اين موضوع است كه آموزش كودك بايد با هر يك از مراحل رشد طبيعي او سازگار باشـد                 
به تعويق انداخت اما در عـين       ي را   عقلكنندة اين است كه بايد آموزش         بيان،  اين روش ،  حقيقت

هـر  «: سديـ نو  يمـ  در ايـن بـاره       1ژان شاتو . حال بايد كودك را براي اين نوع آموزش آماده كرد         
، شـاتو  (» آماده شـد  خود را دارد و پيش از رسيدن آنها بايد براي آن دورةآموزشي زمان خود و   

ظـر او   عـين تأييـد ن    ژان شـاتو كـامالً بـا روسـو موافـق اسـت و در                ،  در حقيقت . )178،  1962
 يـك . ردكـ ت يـ  را رعايعـ يد مراحل طبيه با ككند  ميبر اين امر تأكيدوسته  يروسو پ «: سدينو  يم

گـر  ي ديا و دوره ،  ي آمـوزش مـذهب    يگر بـرا  ي د يا  دوره،   آموزش علوم مناسب است    يدوره برا 
  .)همان (»ي آموزش اخالقيبرا

تـوان بـه      مـي ،  گيرند  ن روسو قرار مي   از روانشناسان امروز كه در اين زمينه در رديف موافقا         
، او مخالف اين است كه براي آموزش به كودكان در سنين مختلـف        .  اشاره كرد  2گاستون مياالره 

او نيز  . روش مشابهي به كار گرفته شود و به رشد روانشناختي در سنين گوناگون توجهي نشود              
انند يك انسان بالغ در نظر گرفت توان كودك را م ورزد كه نمي مانند روسو بر اين امر اصرار مي      

، 1994،  ميـاالره  (كنـد    مـي  دتأكيـ » هاي روانشناختي افراد    توانايي با   ي اعمال آموزش  انطباق«و بر   
اي منفعـل ظـاهر       معتقد است مربي نبايد در نقش مـشاهده كننـده         ،  مياالره نيز مانندِ روسو   ). 16

بـا در نظـر گـرفتن حقيقـت     «ايـد  بلكـه ب ،  خود بمانـد شود و منتظر رشد روانشناختي شاگردان    
  ).18، همان( »ه فراتر روندكند ك كمك افراد به آنان روانشناختي

هايي   دهد كه ذهنشان از دانش      انگيزي از كودكاني را ارائه مي       ماريا مونتسوري نيز تصوير غم    
را  كه دروسـي سـاده   كند  مياو به معلمان توصيه. انباشته شده است، اند كه معلمان در آن ريخته   

يكي از اين معلمان كه از او خواسته شده بود تفاوت مربـع و مثلـث را بـه              . به كودكان بياموزند  
گيرد؛ چرا كه او براي ايـن آمـوزش از مفـاهيم              كودكان آموزش دهد مورد شماتت وي قرار مي       

اسـتفاده كـرده و از كودكـان خواسـته بـود تعـداد خطـوط و نقـاط را                    ... اعداد و ،  زوايا،  اضالع
 ماريـا مونتـسوري از ايـن مـسئله دفـاع     . ند تا به آنان توضيح دهد كه اين يك مربع است         بشمار
تنها از ادراك حسي برخوردار است و شكل اشـياء را بـه سـادگي بـه خـاطر      ،  كه كودككند  مي
زوايا و اعـداد بـه حـوزة رياضـيات تعلـق دارنـد و       ، حال آنكه مفاهيمي مانند اضالع ،  سپارد  مي

در حقيقت آنچه براي كودك بـه       . باشند  ستند كه داراي موجوديت عيني نمي     مفاهيمي انتزاعي ه  
بـه  ،  توانست  معلم مي . قطعه چوبي است كه داراي شكل مشخصي است       ،  طور عيني وجود دارد   

___________________________________________________________________________ 
1. Jean Chateau 

2. Gaston Mialaret 
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 مربـع  يـك ن يـ ا«د يـ ان بگوكـ دبه سادگي بـه كو   ،  هاي هندسي و رياضي     جاي استفاده از تحليل   
نـا  ي آن را ع   يها  نارهوبي را لمس كنند تا خطوط و ك        از آنان بخواهد اين قطعة چ       و سپس  »است

ن مـسئله را در نظـر       يـ  بـوده و ا    ي بـا روسـو هـم رأ       يا مونتسور يقت مار يدر حق . تجربه نمايند 
توانـد بـدون نيـاز بـه       امـا مـي  ندك ي نمك را در»ياضيمفهوم ر«، س ماكبرع،  كودكه  كرد  يگ  يم

را ... ميز كوچـك مربـع شـكل و   ،  جرهاشكال موجود در اطراف خود از قبيل پن       ،  تالش مضاعف 
ن يا: مينك مشخص و ثابت معطوف      يلك را به ش   كودك است توجه    يافكن  يرابناب«ند؛  مشاهده ك 
  ).93-17، 1952، يمونتسور(»  استكودكت آن در ذهن يو تثب روشن ساختن مفهوم يبه معنا

نـوان بزرگتـرين     بـه ع   » زياد حافظة«وندد و از    يپ  يز به روسو م   يس دبس ن  ين مورد مور  يدر ا 
شود مربيان دچار  او نيز مانند روسو معتقد است آنچه باعث مي. كند   مي خطر در سنِّ مدرسه ياد    

و مربياني را كه در طول هفت يا هـشت سـال        ،   است »آموزان   حافظة دانش   ييتوانا«شوند  اشتباه  
. دهد انتقاد قرار مي  مورد  ،  آموزند  دانند به كودكان مي     آموزشِ الزامي در مدرسه هر آنچه الزم مي       

به جز علوم سـاده  ، تر شوند و مربيان هاي درسي بايد ساده  كه برنامهكند  مي او بر اين نكته تأكيد    
  :پرهيز كنند، بايد از آموزشِ آنچه براي كودكان در سنين پايين مناسب نيست، و الزم

و  يكي از مراحل آموزش و پـرورش اسـت           ه سن مدرسه تنها   كم  ينك يما فراموش م  «
اند و با القاي پيش از وقت معلومات          اينكه بسياري از چيزها با ذهن و روح كودكان بيگانه         

. دهـيم   زده در حافظة آنـان قـرار مـي          تنها اظهارات را به شكلي بيهوده و شتاب       ،  به كودكان 
بـدون رد  ، خواهيم كودكـان بداننـد بايـد گـزينش شـوند و ايـن گـزينش        چيزهايي كه مي 

 ).89، 1956، دبس(» (...)پذير نيست  سنّ آنان نامناسبند امكانچيزهايي كه براي 

  گامي به سوي آموزش و پرورش همراه با حفظِ استقالل
ن حـال   يانـسان در عـ    «ه  ميلي دروني است؛ او معتقد اسـت كـ        ،  از نظر روسو ميل به آزادي     

 ي وجودي جسماني و معنوي است و ميل به بزرگ شدن و خود بـه خـود رشـد كـردن از                     دارا
 به همين دليل اسـت كـه      ).183،  2009،  مورايورك (»داردهمان ابتدا به طور طبيعي در او وجود         

ها و پاهاي خود را دراز كند؛ يـا           خواهد خود به خود حركت كند و دست         نوزاد از بدو تولد مي    
، اش هست  خود را حركت دهد ميل دارد هر چيزي را كه در نزديكي         آموزد اندام   هنگامي كه مي  

از ). 44،  1964،  روسـو (» ز دست بزنـد   يبه همه چ  ،  ندكز را لمس    يخواهد همه چ    يم «دكنلمس  
هاي جـسمي و   نظر روسو اين ميل به آزادي تنها مربوط به جسم نيست بلكه شامل تمام توانايي 
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بي آنكـه مقيـد   ، »كند  ميدر بيرون ظهوررشد آنها آزادانه از درون آغاز شده و «ه كاست روحي  
ه كـ د يـ گو يگـر مـ   يدو حتي روسـو در جـاي        ). 184،  2009،  كوريمورا(وني باشد   به عاملي بير  

  ).69، 1964، روسو (» هر فرد استيين داراينخست« يآزاد
آموزند كه خـود آنچـه را       آنان مي ،  سازد كه با اعطاي آزادي به كودكان        روسو خاطرنشان مي  

در حقيقت هر چه كودكان از . بي آنكه از ديگران كمك بخواهند،  در توانشان هست انجام دهند    
كمتر نياز خواهند داشـتند     ،  تري برخوردار بوده و هر چه بيشتر متكي به خود باشند            قدرت بيش 

 يباعث رشد شناخت و آگاه    كه  ان وجود دارد    كودك در   ييروين«: نندك ياركه از ديگران طلب ي    
-50،  همـان (» نـد نكت  يري خود را مـد    يرويه ن ك كند   مي كمكشناخت به آنان    ن  يآنان شده و ا   

اي رسـيده كـه از        به مرحله ،  كودكي كه توان مديريت نيروي خود را دارد       ،  به عبارت ديگر  ). 61
تـوان او را      بـه ايـن ترتيـب مـي       . يابـد   آگاه است و هويت وجودي خـود را درمـي         ،  وجود خود 

در مـورد چنـين     .  نظر گرفت كه در سعادت و شقاوت خـود نقـش دارد            در» ي معنو يموجود«
روسـو بيـشتر بـر      ،  يابـد   آگاهي مي ،  دارد و از هويت خود      ه به سوي استقالل گام برمي     كودكي ك 

هايي كه براي آموزش به كـودك         روش،  ؛ در حقيقت از نظر او     كند   مي دكي آموزش تأ  »يچگونگ«
تنهـا  ، مقصود«: برخوردارندتري  ها از اهميت بيش  روند نسبت به محتواي اين آموزش       به كار مي  
د يـ م چگونـه با ي نشان دهكودكه به كن است يه مقصود ا كبل،  ستي ن كودك قت به ي حق آموختنِ
 و ترجيح   »چگونگي«اين تأكيد بر    ). 62،  همان(» قت نائل آمد  يشف حق كهمواره به   بتوان   تا   بود

خود گواهي است بر اهميتي كه روسو بـراي مفهـوم آزادي            ،  دادنِ روش آموزش بر محتواي آن     
خـود را از  ، خواهد شـاگرد  او مي: اس روش تربيت منفي استمفهومي كه پايه و اس ،  قائل است 

شند وعمل  ياندي او ب  يگران به جا  يه د كخواهد اجازه دهد      يو نم ،   آزاد سازد  وابستگي به ديگران  
ن بـاره  يوگو در امو. تواند به استقالل دست يابد      ؛ چرا كه تنها به اين ترتيب است كه او مي          نندك
نـد و   كگـران مراجعـه     يه بـه د   كـ ن عادت شود    يرد او دچار ا   خواهد شاگ   يروسو نم «: سدينو  يم
  ).457، 1990، مووگو( »(...) طلبد ياريوسته از آنان يپ

گيـرد    لورانس پرنو نيز به مسئلة آگاهي از وجود كه همراه با رشد نيرو در كودك شكل مـي                 
 نخـست ، كنـد   مـي او معتقد است كودك هنگامي كه شروع به صحبت كـردن         . اشاره كرده است  

رسد  اي مي برد و در پايان به مرحله ضمير سوم شخص و سپس ضمير دوم شخص را به كار مي         
 كه نخست به صورت مفرد و سپس به صـورت جمـع             كند   مي كه از ضمير اول شخص استفاده     

دهندة مراحـل طـي شـده توسـط      باشد؛ بيانات وي از اين نظر داراي اهميت هستند كه نشان          مي
  :خود استكودك براي كشف ديگران و 
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ـ    ك صحبت   ير سوم شخص را برا    ياو ضم ،  در مرحلة اول  «  يردن دربارة مادرش و حت
در مرحلـة  . سان اسـت يكن سوم شخص شامل همة افراد به طور       يا. برد  يار م كخودش به   

 يبـه معنـا   ) كند   مي ر استفاده ين ضم ي به ندرت از ا    يش از سه سالگ   ي تا پ  كودك(» تو«دوم  
؛ مرحلة سـوم مرحلـة   (...)باشد  ي مكودك به جز خود  يزي چ  هر يلكو به طور    ،  پدر،  مادر

  اسـتفاده »مـا «ر ي بـا غـرور از ضـم   كودكـ  است؛ و در مرحلة آخـر  »من«ر  ياستفاده از ضم  
حـاال شـما و مـن از        «: ديگو  ي م كودك ييگو. شرفت است ي ارتقا و پ   ين به معنا  يا. كند  مي
  )240، 2005، پرنو(» ميا ه هستند جلو زدهكدانند  يه نمك كيوچك يها ن بچهيهمة ا

شـود كـودك از آزادي و اسـتقالل بيـشتري              آگاهي از وجود خود باعث مـي       شف خود و  ك
خواهيم سرباز زند و نـه        آموزد از انجام دادن كارهايي كه از او مي          او كم كم مي   . برخوردار شود 

تـصميم  خواهد خـود دربـارة انجـام دادن كارهـايش             بگويد؛ و علت اين تغيير اين است كه مي        
او در پي اثبات وجود خويش است       . گرفته و آنها را به تنهايي و بدون كمك ديگران انجام دهد           

انـد خـود بـه تنهـايي تـصميم      تو يمـ خواهد نشان دهد كه ساليق و افكار خود دارد و نيز       و مي 
ل اسـتقالل و  يـ باعث به وجود آمـدن م     ،  شفكن  يا. ه وجود دارد  كرده است   كشف  كاو  «: بگيرد

). 241،  همان(» ازمند است يگران ن يار به د  يه هنوز بس  كحال آن ،  شود  ي م كودك در   يبستگعدم وا 
شوند كارهايي را به      در حقيقت كودكاني كه از نيرو و وجود خود آگاه هستند از اينكه موفق مي              

پرنو نيز مانند روسو معتقـد اسـت كـه          . كنند  تنهايي انجام دهند احساس غرور و خوشبختي مي       
 انجـام دادن آنهـا را بـه         چگـونگي ه جاي انجام دادنِ تمام كارها براي كودكان بايد          بزرگساالن ب 

زده عمل نكننـد و از انجـام دادن كارهـا بـه جـاي                 خواهد شتاب   او از والدين مي   . آنان بياموزند 
چرا كه اين كار منجر به محدود شدن آزادي كودكان و ايجاد ميل             ،  كودكانِ خود خودداري كنند   

ش انجام  يارها رابرا كتمام  ،  داند  يه او نم  كن بهانه   ياگر به ا  «: خواهد شد ي در آنان    وابستگي دائم 
» زار شـود يـ وشـش ب كد شـد از تـالش و   يـ و شما باعث خواه، او هرگز نخواهد آموخت،  ديده
  ).242، همان(

شود در حالي كه حتي       گويد كه كودك در وابستگي زاده مي        در اين باره ماريا مونتسوري مي     
كـه بـر پايـة آزادي شـكل      ي آموزشاي شيوه«ه  كدهد    ي ادامه م  يست؛ و يردن ن حركت ك قادر به   

از نظـر  . ندكت  ي هدا ي استقالل و عدم وابستگ    ي را به سو   كودكاز است تا    يمورد ن » گرفته باشد 
كـودك وابـسته بـه    ، دست كم در طي دو سال نخست،  هاي زندگي   مونتسوري در نخستين سال   

شستـشوي  ، لبـاس پوشـيدن  ، چرا كه قادر به راه رفتن،  است »همگانبردة  «ديگران و به عبارتي     
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وظيفة والدين يا هر آنكس كه مسئوليت آمـوزش      . خود و حتي بيان روشن نيازهاي خود نيست       
ر اسـتقالل و عـدم      يدر مـس  «ننـد تـا     ك كمكه به او    كاست  وپررش كودك را بر عهده دارد اين        

بي آنكـه بـه كمـك    ، خت كه متكي به خود باشد در حقيقت بايد به او آمو     . »ش رود ي پ يوابستگ
آمـوزش و پـرورش در عـين حفـظ اسـتقالل و عـدم               . رو آنان باشد    ديگران نياز داشته و دنباله    

، دويـدن ، بـه او راه رفـتن   ،  عبارت از اين است كه به جاي خدمتِ مداوم بـه كـودك            ،  وابستگي
. هـايش را بيـاموزيم    شستشو كردن وصحبت كردن بـراي بيـان روشـنِ خواسـته           ،  لباس پوشيدن 
هـايي را بـه كـار         گويد اين اشتباه بزرگي است كه در مورد كودكان همـان روش             مونتسوري مي 

غـذا در  ، ميشستـشو دهـ  يعنـي آنـان را      : برنـد   هايشان به كار مي     بريم كه آنان در مورد عروسك     
رده و او ك  رفتار»يباز مه شبي خكعروس«ن صورت با او مانند      يه در ا  ك،  ...م و يدهانشان بگذار 

 باعـث   يرضروريهوده و غ  ي ب يها  كمك تمام   يبه گفتة و  . ميا  عادت داده » ياهلك و   يسست«را به   
م كـ م  ك« زندگي وابسته به ديگران است    ه همواره در    ك كيودكشوند و     ي م ي و تنبل  يجاد سست يا

نجـام  او نيز مانند روسو معتقد است كه به جـاي ا . »شود ي ميبر اثر بطالت دچار ضعف و ناتوان   
ـ كـ  يهنگام«: مياموزي به او بدادن كارها براي كودك بايد چگونه انجام دادن آنها را  ه كودكـان  ه ب

، شويم و تبعات شـوم ايـن رفتـار          نسبت به آنان مرتكب رفتاري نوكرمĤبانه مي      ،  كنيم  خدمت مي 
 »نمـاييم وب كان را سركودكد يو مفتر از آن نيست كه بخواهيم يكي از حركات خودانگيخته   كم

  .)44-42، 1952، يمونتسور(
اسـت و   ي رفتار كند كه خواست و ارادة او جايگزين خو         ا  به گونه «بنابراين مربي بايد بتواند     

ه بـر  كـ ه هر نوع آموزش و پـرورش      كشود    يجه حاصل م  ين نت ينجا ا ي و در ا   » نشود كودكارادة  
 خواسـت   نوط به  را م  كودكخواست و ارادة    شكل گرفته باشد كه         قدرت و سلطه  «اساس اصل   
 ).4-3، 1994، سوئتار(مطرود است » دينماو ارادة معلم 

  ي آموزشي آزادي به سويگام: كيودكلذت بردن از دوران 
او بـر   ،  در حقيقت . هاي آزادي است    احترام به انسانيت وكودكي يكي از جنبه      ،  از نظر روسو  

هـا از آنـان    نـسان نخستين وظيفـة هـر انـسان اسـت و خطـاب بـه ا      ،  اين نظر است كه انسانيت    
كودكان را از لذت كودكي محروم نسازند و اين نخستين     ،  خواهد كه به كودكي عشق بورزند       مي
 نظر شما چه حكمتي در دوري از        از«: هاي ارزشمند زندگي را از تلخي و درد آكنده نكنند           سال

ودكي هـا و فطـرت مهربـان كـ          لـذت ،  ها  از بازي ،  انسانيت نهفته است؟ به كودكي عشق بورزيد      
  ).62، 1964، روسو(» دينك حمايت
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از آن ، خواهد كه به كودكان اجازه دهيم هنگامي كه لذت زندگي و بودن را درك كردنـد           او مي 
اي از انـواع   او معتقد است اين اشتباه بزرگي است كه درون كودك را بـا زنجيـره              . برخوردار شوند 

يني را كـه احتمـاالً هرگـز از آن برخـوردار            سعادت دروغ «مفاهيم انباشته كنيم تا در آينده براي او         
بايـد  ،  بايد كودك را رها كرد تا از كودكي خود لـذت ببـرد            ) 61،  همان(تأمين نماييم   » نخواهد شد 

بدترين چيـز ايـن اسـت كـه     . اين امكان را به او داد كه زندگي يك كودك را زندگي و تجربه كند          
مربيـاني كـه برنامـة    ، بـه همـين دليـل   . اشـد سعادت و نيكبختي او ب ،  بهاي كمال و فرزانگي كودك    

موهوم و خيالي آنان اين است كه اميال ناپسند انسان را در سن كـودكي تـصحيح نماينـد تـا مـانع                
هايي كـه بـه تـصور         دستورالعمل. گيرند  مورد شماتت روسو قرار مي    ،  بروز آنها در سن بلوغ شوند     

ممكـن اسـت   ، آورنـد   را از پاي در مـي    اند و به وسيلة آنها روح نحيف كودك         آنان خوب ومناسب  
كودكان پيش از آنكه تبـديل بـه        . روزي بيشتر از آنكه سودمند واقع شوند كودك از آنها زيان ببيند           

در سـني كـه كـودك    . بايد دوران كودكي را بـه روال طبيعـي آن بگذراننـد       ،  هاي بالغي شوند    انسان
اي داشته باشد؛ و تنها به محروميـت   و فايدهتواند براي ا كند عقل و منطق نمي     استدالل را درك نمي   

بـا كـودك نـه ماننـد     . منجر خواهد شد، او از آزادي و از لذتي كه حق دارد در اين سن تجربه كند 
، هيچ كـس «: بلكه با او تنها بايد مانند يك كودك رفتار كرد      ،  حيوان بايد رفتار كرد و نه مانند انسان       

  ).70، همان(»  كودك سودمند نيست به او تحميل كندحق ندارد آنچه را براي، حتي پدر كودك
 زندگي كودك   را بر » پرتو نور «ماريا مونتسوري نيز معتقد است اين بر عهدة مربي است كه            

 معنا كه به او كمك كند از لـذت و سـرور زنـدگي خـود آگـاه شـود و آن را در                          بتاباند؛ به اين  
 او ينور را به زنـدگ  ه پرتوكن است ي اكدوكفة ما در قبال يوظ«: ندك خود احساس  اعماق روح 

از نظر او هيچ چيـز جـز منـافع عمـومي نبايـد              ). 93،  1952،  مونتسوري(» ميم و فراتر رو   يبتابان
اما هـر   ،  شود منع كرد    بايد او را از هر آنچه باعث آزار ديگران مي         . آزادي كودك را محدود كند    

در صـورت سـركوبِ     . و امكان پذير باشد   آنچه ظهور آن هدفي سودمند در پي دارد بايد براي ا          
، رده اسـت  كـ  را آغـاز     ياركـ  انجـام دادن     يه به تـازگ   ك خردسال   كودك يكختة  يانگعمل خود 

» مينـ ك يوب مـ  ك را سـر   ي زنـدگ  خـودِ «ار  كـ ن  يه با ا  كم چرا   ي باش يددر انتظار عواقب ناگوار   يبا
  كه در سن كودكي بروز     مونتسوري نيز مانند روسو بر اين عقيده است كه انسانيتي         ). 38،  همان(
دارد كه اعمال آموزشي بايد در خـدمتِ توسـعه    و اعالم مي،  بايد مورد احترام واقع شود    كند  مي

 يل اعمـال يـ  تحم جلوگيري از حركات خودانگيخته و    د از ين منظور با  بدي«وكمال زندگي باشند    
كـه صـحبت از     مگر آن ،  خودداري كرد به شدت   ،  رنديگ  يگران نشأت م  يه از خواست و ارادة د     ك

  .)همان (»]...[ان باشد يمبار در  اعمالي بيهوده يا زيان
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حجـم دانـش و     افـزايشِ   « دارد كـه    ماريا مونتسوري باز هم در راستاي نظر روسو اعالم مي         
 اشـتباه   يـك  »زيـ شه دربـارة همـه چ     ياند«ز و   يبه مشاهدة همه چ     او شتنوادا  و »كودكشناخت  

 »انـه كودك يهـا  ي انـرژ  ينـابود «ار منجـر بـه      كـ ن  يا كه   كند   مي ؛ وي در ادامه اشاره    بزرگ است 
هـاي   بايد كودك را آزاد گذاشت تا به طور خودانگيخته بـه كـشف زيبـايي    ). همان (خواهد شد 

دخالت فرد بزرگسال و دستورالعملي كـه بـه         . ديل آ ينا،  رده است دنياي بيرون كه او را احاطه ك      
ودي كـه ايـن اكتـشاف و ايـن آزادي     او را از احـساس شـادي و خـشن     ،  كنـد    مي كودك تحميل 

 بـه  شـود ايـن احـساسات    محروم ساخته و باعث مـي ، توانست براي او به همراه داشته باشد   مي
 تـرين مـانع را بـراي رشـد كـودك ايجـاد       كه اين خود جدي  ،  تنزل يابند » ي و انفعال ذهن   اندوه«
ـ               ). همان (كند  مي ه آزادي و شـادي و      بنابراين بايد بياموزيم كـه بـه كـودكي عـشق بـورزيم و ب

  .احترام بگذاريم، سروري كه مختص اين سن است
او فرصت خواهد   ،  ميگذار  ي را آزاد م   كودكه  ك يد هنگام يگو  يادامه م روسو در   ،  باره در اين 

ت او را بهتـر     يخـص تمام ش «ه  كم داشت   يت خود را بروز دهد و ما فرصت خواه        يداشت شخص 
شناسد و    رتيب مربي كه شاگرد خود را به خوبي مي        به اين ت  ). 84،  1964،  روسو(» مينكمشاهده  
نسنجيده دست به عمل نخواهد زد و از هـدف        ،  دچار اشتباه نخواهد شد   ،  داند چه بايد بكند     مي

 مناسب» يبرنامة معنو «دهد كه     در حقيقت اين امر به او فرصت مي       . خود فاصله نخواهد گرفت   
تـوان بـه      روح و ذهن همة افراد را نمـي        ،ه از نظر روسو   كچرا  ،  ندكشف  كخود را   براي شاگرد   

  :يك شكل هدايت كرد

ـ كـ بل،  سدينو  ي نسخه نم  ي سرگشتگ ي خردمند در نگاه اول و از رو       كپزش« ش از يه پ
امـا او  ، كند  مير آغازيمار را دي؛ معالجة بكند   مي يمار را بررس  يابتدا رفتار ب  ،  زيز هر چ  يتجو

  ).همان (»شود ي مرگ او م شتابزده موجب؛ حال آنكه پزشككند  ميرا درمان

امـا  ،  هايي وجود دارند كه الزمة آموزش و پرورش هستند          پذيرد كه همواره درس     روسو مي 
بايد از ارائة زودهنگام اين دروس خودداري نماييم؛ و همچنين او خواهان آن اسـت كـه ارائـة                   

دهـيم    ان را مـي   به اين ترتيب به كودك اين امك      . اين دروس را تا حد امكان به بعد موكول كنيم         
چيزهـاي زيـادي را بـه دسـت        ،  و خود نيـز بـا از دسـت دادن زمـان           ،  كه در كودكي پخته شود    

، دهيم هايي كه به خود مي    مهلتتمام  « به   كند   مي هيتوصبه همين دليل است كه روسو        .آوريم  مي
 در حقيقت منظور او از تمام اين سـخنان ايـن اسـت كـه              ). 83،  همان (مي بنگر »تيبه عنوان مز  

كودك انسان بالغِ كوچك شده نيست و اين خود توجيهي بر رفتـار او در آن هنگـام اسـت كـه               
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، نمايـد   محكـوم مـي    -كنند  انساني بالغ را جستجو مي    ،  كه در كودك  -برخي مربيان و والدين را      
انديشند كـه كـودك پـيش از          گيرند و به اين نمي       دورة كودكي را ناديده مي      چرا كه آنان ويژگي   

 ).52، 1991، الووكا(چيست ، ان باشدآنكه انس
هـاي    كـه كـودك شـيوه   كنـد   مـي  فرانسواز الووكا نيز به نوبة خود بـر ايـن حقيقـت تأكيـد             

،  احتـرام بـه آنهـا      يبرا«ردن دارد؛   ك انديشيدن و احساس  ،  مخصوص به خود را براي نگريستن     
 اين است كه به مشاهدة      توانيم بكنيم   تنها كاري كه مي   ،  بايد آنها را شناخت و براي شناختن آنها       

 بتواند هستي و وجـود خـود      آزاد باشد تا   كودكه  كآن است   ،  ن امر ي؛ و الزمة ا   »ميبپردازكودك  
  ).53، همان(را بروز دهد 
به حداقل رساندن تدابيري است كه معلمان بـه        « كند   مي  روسو دنبال  يتيه روش ترب  ك يهدف
ة يبر پا، دارد  طرح آموزشي را بر عهده نقش اصلي در كودكه در آن كن روش   يا. »برند  كار مي 

توان   به اين ترتيب مي   .  بنا نهاده شده است    از طريق فعاليت آزادانه و طبيعي كودك      » يخودساز«
نـوعي  ،  گفت كه ميان آزادي و فعاليـت طبيعـي و خودانگيختـة كـودك و روش تربيـت منفـي                   

كه از تربيت منفي كـه      ميد داشت توان ا   ه اين ترتيب مي   ب«: وجود دارد بستگي و رابطة متقابل       هم
مـشروط  ،  اي مثبت حاصل شود     انجام دادن همه چيز از طريق انجام ندادن هيچ چيز است نتيجه           

  ).183، 2009، مورايورك (» برخوردار باشد نامحدود ويعي طبيتيلبر آنكه كودك از فعا
، رت بـراي معلـم    ترين هنر و مها    دارد كه ضروري    در اين باره ماريا مونتسوري نيز اعالم مي       

 خود  اي كند مداخله   »تيا مورد و ضرور   بر حسب « است؛ اين كه معلم بايد بداند        »مشاهده«هنر  
اومعتقد است كه معلم نبايد از طريق كلمـه و          . كندشه  يوت پ كا س ي بگويدسخن  ،  كنار بكشد  را

ر بلكه براي آنكه كودك از سالمت درون برخوردا       ،  شخصيت كودكان را استحكام بخشد    ،  سخن
تنهـا از طريـق رفتـار معلـم كـه از هنـر              »  روح يآزادساز«ن  يرد و ا  كآزاد  بايد روح او را     ،  شود

  ).120، 1952، مونتسوري(شود  پذير مي امكان، آرامش و بردباري برخوردار است، مشاهده
، پـرورم  فرزنـدي كـه مـي   ، اما تأييد نظرية تربيت منفي روسو را به ويژه در اثر لورانس پرنو        

، دهـد   زده را مورد موأخـذه قـرار مـي          والدين شتاب ،  پرنو نيز مانند روسو   . مشاهده كرد توان    مي
تـر راه     سـريع : ها پيشرفت كنند    خواهند فرزندانشان هر چه سريعتر در تمام زمينه         والديني كه مي  

بسيار نگران از دست دادن زمان هستند و همواره         ،  اين والدين ... تر صحبت كنند و     سريع،  بروند
خواهد كه    پرنو خطاب به اين والدين از آنان مي       . كنند   خود را با كودكان ديگر قياس مي       كودكان

  :به روند پيشرفت كودكان خود احترام گذارند
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، آورد  ي دنـدان در مـ     ي در شش مـاهگ    يكي:  متفاوت است  كودكشرفت هر   ي پ روند«
؛ بلـوغ  ]...[ ي در پانزده مـاهگ يگريد، رود ي راه مي در نه ماهگيكي؛ ي در نه ماهگ  يگريد

ان هنگـام   كـ ودك يبرخ! ي در پانزده سالگ   يگريشود و در د     ي آغاز م  ي در ده سالگ   يكيدر  
تواننـد    يگـر مـ   ي د يبرخـ ،  شندكـ ار ب كقه دست از    ياز دارند هر ده دق    يشان ن يها  مرور درس 

ـ ه به ا  كت دارد   يار اهم يبس. نندكز  كقه تمر يست دق يب ـ ن آهنـگ و رونـد پ      ي شرفت احتـرام   ي
  ). 303، 2005، پرنو( »اشته شودگذ

 كه اگر كودكان را به تعجيـل واداريـم          كند   مي بسيار تأكيد ،  پرنو نيز مانند روسو بر اين نكته      
خيلـي  ،  و از مراحلي كه كودك بايد به طور طبيعي و به آهستگي طي كند به سرعت عبور كنيم                 

اش محـروم     يخارج ساخته و به ايـن ترتيـب او را از كـودك            » دنياي كوچك خود  «زود او را از     
خواهـد    كه اگر كودك دو ساله مـي كند  ميوي باز هم توجه ما را به اين حقيقت جلب     . كنيم  مي

 كـشف ،  از اين طريق آنچه را در اطرافش هـست        «به همه چيز دست بزند به اين دليل است كه           
عـضالت او در  « به ايـن دليـل اسـت كـه           كند   مي ؛ يا اگر كودك سه ساله بسيار شيطنت       »كند  مي
زمـاني  «كنـد چـرا كـه       ؛ در چهار سالگي نظم و ترتيب را رعايت نمـي          » شكل گرفتن است   حال

در تمام اين مراحل بـه نظـر        . »مفهوم نظم را كشف خواهد كرد كه مفهوم حساب را كشف كند           
دهد؛ و همين مسئله است كه اغلـب   رسد كودك در حال پرسه زدن است و كاري انجام نمي      مي

 كه واقعيت با آنچـه  كند  مياما لورانس پرنو بيان. شود  زده مي   ين شتاب تابي والد   باعث آزار و بي   
 بـه   ).همان(» كند  ميآنچه را در اطرافش است مشاهده، زند او پرسه نمي«بينيم فرق دارد  ما مي

، بـه تنهـايي  ، دهيم كه خـود  به او اين امكان را مي ،  اين ترتيب با بردباري و آزاد گذاشتن كودك       
ئل آيد و نيز فرصت خودسازي را كه لذت واعتماد بـه نفـس را بـراي او بـه              به كشف چيزها نا   

، پرنـو مثـالي از ژان روسـتان   ، در ايـن مـورد  . دهـيم  همراه خواهد داشت در اختيارش قرار مـي    
هـاي    زادة سـاعت  ،  آورد كه عالقة وافـرش بـه علـوم طبيعـي            زيست شناس بزرگ فرانسوي مي    

يـك بـاور    ،  در حقيقت . كرد  حشرات را تماشا مي   ،  حركت  بي،   است كه او در باغِ كومبو       متمادي
غلط كه به اشنباه پذيرفته شده اين است كه در آموزش و پرورش هر گونـه پيـشرفتي بايـد بـا                      

زمـان  «به همين دليل است كه به جاي اعتماد بـه  . تالش از سوي كودكان يا والدين همراه باشد       
در هـر  «كنـيم؛ حـال آنكـه     د تحميـل مـي    فرسايي را بـه خـو       هاي طاقت   اغلب تالش » و طبيعت 
، بلـوغ جـسمي   : شـود   اثر بلوغ ظـاهر مـي     ،  به آهستگي و به طور طبيعي     ،  ها  در طي سال  ،  كودك

  ).همان(» فكري و عاطفي
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گلن ،  كه توسط پزشك آمريكايي   مؤسسة كودكان برتر      از حات خود ين در توض  يپرنو همچن 
سـخن  ،  كودكـان بنـا نهـاده شـده بـود         هـاي     و با هدف تسريع دانش و توسعة مهـارت        ،  1دومان
آنـان آموختنـد كـه در دو سـالگي       ،  در اين مؤسسه با برانگيختن بيش از حدِ كودكـان         . گويد  مي

اما در پنج سالگي نـاگزير شـدند بـا افـسردگي            . كتاب بخوانند و در سه سالگي ويولون بنوازند       
نـد و   كند   مـي  هاي خـود را   مقابله كنند؛ آنان همه تبديل به كودكان خشمگيني شده بودند كه مو           

، بيني كرده بود    كه روسو سيصد سال قبل آن را پيش       ،  اي  چنين نتيجه . توانستند بخوابند   ديگر نمي 
ـ              ل يـ ر آنـان تحم حاصل عدم آزادي كودكان و برانگيزندگي بيش از حدي است كه بزرگساالن ب

  :نندك يم

حق ،  فة خود برانگيزندگي الزم جهت توسعة هوش و عاط      افت  يبه شرط در  ،  كودكان«
برخي . خواهند زندگي كنند    زندگي خود را همانطور كه مي     ،  دارند بدون فشار بيش از حد     

اما در محيطي مطلوب هـر يـك از كودكـان           ،  تر    از آنان كندتر هستند و برخي ديگر سريع       
  .)همان (»وفا خواهند شدكشروند طبيعي خود را طي كرده و 

كنند   مي ت است كه برخي والدين ابراز نگراني      گويد باعث حير    روسو در ادامة سخنانش مي    
، گذراننـد   هاي زندگيشان را بـدون اينكـه كـاري انجـام دهنـد مـي                كه كودكانشان نخستين سال   

دويدن و بازي كردن در تمام طـول روز  ، زمان خود را به جست و خيز كردن، سعادتمند هستند 
حـال آنكـه    . برند  ن است لذت مي   بختي مطلق كه الزمة سن آنا       و از سعادت و نيك    ،  گذرانند  مي

چرا كه هيچ چيز بدتر از آن نيست به بهانة از دست ندادن زمان        ،  بايد به كودكي احترام گذاشت    
و نه با ،  كه با استفاده نادرست از زمان   دينيب  ينمشما  «: مينبراي آموزش دادن به كودكان شتاب ك      

بينيـد كـودكي كـه از آمـوزش           نمـي و  ،  دهيـد   تر از دسـت مـي       آن را بيش  ،  استفاده نكردن از آن   
 يمتـر ك از خـرد و حكمـت  ، نسبت به كودكي كه هيچ آموزشي نديده،  نامناسب برخوردار شده  

دورة كودكي را   تر سازد   او براي آنكه نظر خود را مفهوم      . )102،  1964،  روسو (»برخوردار است 
ز ايـن نيـست كـه    تر ا نويسد كه هيچ چيز مضحك گيرد و مي  مانند دورة خواب عقل در نظر مي      

چرا كه بـه ايـن ترتيـب بـه          ،  تر بهره ببرد    اش بيش     انسان از خوابيدن خودداري كند تا از زندگي       
هنگامي كه كـودك را از  . رود تر به سوي مرگ پيش مي هر چه سريع، جاي بهره بردن از زندگي  
  :درست همينطور است، تر بهره ببرد كنيم تا از زمان بيش شاد بودن محروم مي

___________________________________________________________________________ 
1. Glenn Doman 
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  ست؟ياش بهره ببرد چ     يخوابد تا از تمام زندگ      يه هرگز نم  ك ي شما دربارة انسان   نظر«
 خـود را از آن دور     ،  شـود   يمند نمـ    وانه است؛ او از زمان بهره     ين فرد د  يا: دييگو  ياحتماال م 

ز ينجا نيه در اكد يشياندين بينون به اكا. دود ي مرگ ميز از خواب به سو ي گر ي؛ برا كند  مي
  ).103، همان (» دورة خواب عقل استكيودكو دورة ، ستنطور ايدرست هم

، بر اهميت بازي و اين امر كه بازي       ،  الفباي روانشناسي كودك  ،  كورين مورل نيز در اثر خود     
او در عين پذيرشِ نظـر  . ورزد  تأكيد مي ،  كند   مي امكان پيشرفت كودك در تمام سطوح را فراهم       

كـه فرزندانـشان همـواره در انديـشة بـازي كـردن             دهد كه والدين نبايد از اين       روسو توضيح مي  
 كـه كودكـشان از بـازي        داشته باشـند   اطمينان   ديبا«آنان  ،  سكبرع،   باشند  هستند شكايتي داشته  

، 1999،  مـورل (» آمـوزد   يم،  هاي اجباري   هاي زيبا يا از تمام فعاليت       تر از تمام خطابه     بسيار بيش 
212.(  

  نتيجه
توانـد وجـود داشـته     ينمـ ، زهيانگميل و  يمفهوم اساس بدون در نظر گرفتن      يقيآموزش حق 

گـران  يشة ديـ  بـه اند ي از وابستگ خود را ه شاگرد   كن است   ية روسو ا  ين اصل نظر  يتر  مهم. باشد
د كه ديگران به جاي او بيانديشند؛ و اين خود گواه اهميتي اسـت كـه او    و اجازه نده سازدآزاد  

هيچ چيـز   . ز آزادي مختص سن خود بهره ببرد      كودك حق دارد ا   . براي مفهوم آزادي قائل است    
به آن احترام بگذاريم و به كودك ايـن         ،  تر از اين نيست كه به دورة كودكي عشق بورزيم           طبيعي

هـا هـستند كـه     امكان را بدهيم كه از كودكي خود لذت ببرد؛ در حقيقت اين آزادي و اين بازي        
شـود و   زادي كه كه بـه كـودك اعطـا مـي    اين آ. سازند  اش آماده مي    كودك را براي زندگي آينده    

رده كـ ه روسـو مطـرح      كـ  »زيـ چ چ يادن ه  دادن همه چيز از طريق انجام ند       انجام«اصل  همچنين  
هـاي   صـحت و اعتبـار فعاليـت     ،  اصل تربيت منفـي   . شوند  مشمول نظرية تربيت منفي مي    ،  است

كودك به آهستگي   ن آن است كه     خواهابرد و     تربيتي يك جانبه از سوي مربيان را زير سوال مي         
اصل تربيـت  ، در حقيقت. آموزش ببيند و آموزش و پرورش منطبق بر رشد طبيعي كودك باشد           

هاي عقلي و به عبارت بهتر بر پاية آزادي كه لذت و شادي را                منفي بر پاية تعويق ظهور توانايي     
شف بنا نهاده شده است تا به كـودك امكـان دهـد كـه خـود بـه كـ                ،  براي كودك به همراه دارد    

او را بـه  ، شود كه اصل غالب در شيوة تربيتي روسو محسوب مي،  اين اصل . ضروريات نائل آيد  
كـورين مـورل و لـورانس    ، موريس دِبـس ، مربيان و رواشناسان امروز همچون ماريا مونتسوري      



 243جديد  روانشناسي در روسو ژاك ژان منفي تربيت نظرية كاربرد

 

 

توان گفت كه روسو از طريق توجهي كه بـه رشـد طبيعـي و      ترديد مي    و بي  كند   مي پِرنو نزديك 
همـين دليـل    . كند   مي راه را براي تعليم و تربيت جديد هموار       ،  دارد  ك معطوف مي  تدريجي كود 

شناسند كه حقيقتاً به كـشف كـودك نائـل            است كه امروزه او را به درستي يك مربي تربيتي مي          
هاي علمي در روانـشناسي تربيتـي كـودك را اسـتوار و راه را بـراي                   هاي بررسي   آمده و شالوده  

 . هموار ساخته استروانشناسان پس از خود
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