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رويكردهاي تربيتي
دکتر علی حسيني خواه

رويکرد  ُرمانتيک 
به تربیت

نوع نگاه به موضوع آموزش و تربيت از گذشته ي دور 
تاكنون تحوالت و دگرگوني هاي زيادي را تجربه  کرده 

است. در هر دوره از تاريخ، رويكردهاي گوناگوني ظهور 
كرده و مدتي مورد توجه بوده اند. با ظهور رويكردهاي 
جديد، رويكردهاي قديمي تر به كنار گذاشته شده يا 

کامل تر شده اند و گاهي هم شاهد نوعی درهم آميختگي 
رويكردها هستيم.  در اين صفحه، با رويكردهاي 
مهم 250 سال اخير در موضوع آموزش و پرورش 

كودكان آشنا مي شويم. اين آشنايي مختصر مي تواند 
ما را متوجه جايگاه نگرشي خودمان به موضوع 

آموزش وپرورش كودكان كند. اين مطالب را كه كوتاه هم 
هستند، از دست ندهيد. 

ساحت تعليم وتربيت در 250 سال اخير رويکردهاي آموزشي 
متعدد و متنوعی را تجربه کرده است. نخستين بارقه ي آموزش 
مدرن، با انتشار کتاب تربيتي ژان ژاک روسو با نام »اميل، 1762« 
و با حمايت حاميان پرشور او در عصر انقالب فرانسه شکل گرفته 
است. نگاه تربيتی روسو و گسترش آن در قرن نوزدهم، مبنای 
پيدايش رويکردهای آموزش فرض شده است. ژان ژاک روسو 
به عنوان شاعری رمانتيک و طبيعت گرا به دنبال آن بود که همان 
تنهايي  و  آرام بخش  سکوت  طبيعي،  احساسات  و  ظرافت ها 
بالنده ي دنياي شعر و هنر را به دنياي تربيت منتقل کند. او سعي 
کرد، اِميل )پسر خيالی در کتاب اميل( در طبيعت و در تعامل 
با طبيعت و به دور از جامعه و جمعيت بزرگ شود. هدف او 
تربيت يک انسان بود نه يک شهروند؛ تربيت کودک به خاطر 
خودش و براي خودش، نه به خاطر جامعه و در خدمت جامعه. 
در واقع، رويکرد تربيتی روسو نوعی آموزش فردی است که در 
محيط های خلوت و طبيعی همانند روستا و حاشيه ی شهر و 
به دور از جامعه و اجتماعات بزرگ اتفاق می افتد و او پس از 
اطمينان از شناخت خويشتن و شکل گيری شخصيت و آموختن 
مهارت های اساسی، می تواند وارد جامعه و اجتماع بزرگ تر شود. 
در نگاه تربيتی روسو، انتقال اطالعات و مفاهيم به کودک اهميت 

ندارد، بلکه پرورش فهم، منش و تعقل اخالقی مهم است. به باور 
روسو، در صورت تحقق اين آرمان تربيتی، صفاتی عالی همانند 
تسلط بر خويشتن و خودآموزی در کودک رشد می کنند. حتی اگر 
بعداً در جامعه ای غيرطبيعی و ناسالم زندگی کند. شيوه ی آموزش 
او بدين صورت بوده که يک مربی باتجربه، به عنوان راهنما، کودک 
را در محيطی آرام و طبيعی، همراهی کند و تجربه های واقعی 
يادگيری را در موقعيت های مرتبط و مناسب برای او فراهم سازد. 
شايان توجه است، تبديل انسان به شهروند مطلق، مستلزم گرفتن 
هستي و موجوديت از فرد و تبديل او به يک وجود گروهي و بيگانه 
از خويش است. به باور روسو، در صورت ايمان مربی به شيوه ي 
رمانتيک و ذات گرايانه ی تربيت، جوهر ذاتي سادگي و صداقت، 
استعداد و قابليت در کودک محفوظ مي ماند. از نگاه او، مدرسه های 
سنتی و بسيار ساختارمند همانند نهادهايی اجتماعي هستند که 
با قوانين گروهی اداره مي شوند و مزاحم يادگيري فردي و طبيعي 
هستند. تأکيد ديگر روسو، بر رعايت روند طبيعي رشد از کودکي 
به بزرگ سالي است. طبيعت مي خواهد کودکان قبل از بزرگ شدن 
کودک باشند. روسو نيز دوست دارد کودکان در کودکي پير شوند. 
به باور روسو، اگر در اين نظم طبيعي اختالل ايجاد شود، ميوه ی 
زودرسی به بار مي آيد که خوب رشد نکرده، بي طعم و بي بوست و 

در برابر پوسيدن دوام چنداني ندارد. 

ژان ژاک روسو  
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فرایند رشد طبیعی کودک از نگاه روسو

عضو هيئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران
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