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متهيد

بمدينة وتويف ،١٨٢٠ سنة أبريل ٢٧ يف لندن قرب دربي بمدينة سبنرس هربرت ولد
بوفاته العالم فخرس عمره؛ من والثمانني الرابعة يف وهو ١٩٠٣ سنة ديسمرب ٨ يف بريطن
العلم أعالم له شهد الذي وهو ال، كيف النارض، حكمته وروض الزاهر، فلسفته كوكب
ستيورت جون الشهري االقتصادي فيه فقال لوائهم، وحامل إمامهم بأنه النقد وجهابذة
بقوله: الذكر البعيد داروين األستاذ إليه وأشار العلوم». ومحيط املعارف لدائرة «إنه مل:
العرص»، هذا يف الفالسفة «ملك األمريكيني: نوابغ وردبيترشأحد وسماه الكبري». «فيلسوفنا
رسدنا ولو العقول». لجبار عقله «إن فقال: عقله عظم يف األمريكي مكوش العالمة وحار

القارئ. مله حتى الحديث لطال الصدد هذا يف قيل ما
يف «نظاًما املسمى فلسفته نظام أهمها مؤلفات عدة املذكور الفيلسوف أنشأ وقد
مؤلف ثم األولية»، «املبادئ يدعى أولها أقسام؛ خمسة يتضمن وهو الرتكيبية»، الفلسفة
السوسيولوجيا يف ورابع النفس)، (علم البسيكولوجيا يف وآخر الحياة)، (علم البيبلوجيا يف
هو سبنرس فلسفة عليه تدور الذي والقطب األخالق، علم يف والخامس االجتماع)، (علم
ومن املحدد، إىل املحدد غري ومن املركب، إىل البسيط من االرتقاء سنة عىل جاٍر العالم أن

أحسن. إىل حسن من سائر العالم وأن املتنوع، إىل املتماثل
هو واالرتقاء الصالح إىل السبل أقوم أن يرى الفالسفة كبار من كغريه سبنرس وكان
رصاط عن الجور يف والبالء الرش أصل أن ويرى سنتها، واتباع الطبيعة برساج االهتداء
يف التعليم نظام من أنكر وقد املنري، مصباحها عن التعامي أو والعمى املستقيم الطبيعة
وهو الرتبية، فن يف الشهري كتابه فألَّف واعتساًفا، وخبًطا األسد املنهج عن ضالًال بالده
من سبنرس أنكره ما بني قريبًا شبًها وجدنا وملا ترجمته، كفه يف القارئ يحمل الذي
الخري من رأينا بالدنا، يف التعليم نظام من نحن ننكره ما وبني بالده يف التعليم نظام
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عموًما اإلنكليزية وقراء الربيطانية األمة جنت ما ثمراته من لنجني العربية؛ إىل ننقله أن
الوطيد األمل ولنا األوروبية، اللغات معظم وهي الكتاب هذا إليها تُرجم التي اللغات وأهل
األمم أعظم فائدة عن تقل لن الكبري الفيلسوف ذاك آراء من املرصية األمة فائدة أن يف

للصواب. املوفق وهللا به، واغتباًطا منه انتفاًعا
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أنفساملعارف

يكابدون املتوحشني بعض كان حتى امللبس، من البرش تاريخ يف عهًدا أسبق الزينة كانت
أنهم بالثياب احتفالهم قلة من يبلغ ثم الوشم، بتصاوير أبشارهم نقش يف األشد األلم
امللبس، إىل بااللتفات مخلًِّصا منهما يبتغون ال الشتاء وزمهرير القيظ نار عىل يصربون
يزخرف صبغة ليبتاع األسبوعني يكدح بدنه براحة يبايل ال الذي األوربنوكو هندي فكان
يعز ثم البدن، عارية كوخها ترتك أن عليها يهون البالد هذه هندية تجد ثم برشته، بها
من املتوحشني أولئك أمثال يبديه ما خالف ذلك الوجه. منقوشة غري للمأل تربز أن عليها
أولئك عن السياح خربنا وقد النافعة، األنسجة عىل وحيل خرز من السلع تافه تفضيل
أنهم وذلك املنفعة؛ أمر واضمحالل أذهانهم يف الزينة أمر استعالء عىل يدل ما املتوحشني
كل مضحك؛ غريب منظر ذات فعادت نكروها، والثياب األقمشة من شيئًا أحرزوا متى
من اإلفريقيني خدمة عن سبيك الكبتن به أخربنا ما هذا من وأعجب للزينة. طلبًا ذلك
طرحوا السماء هطلت فإذا صحو، والجو الجلدية ثيابهم يف يختالون يربحون ال أنهم
من نتج إنما امللبس أن عىل تدل هذه املتوحشني فأحوال يرتعدون، عرايا وراحوا ثيابهم
الدليل هذا مؤيدات من هي فإنما نحن أحوالنا فأما لألصل. الفرع بمثابة لها فهو الزينة
الثوب بدفء منه التفصيل وُحسن النسيج بجودة ألهج أغلبنا فإن الربهان، ذلك ومعززات

الفائدة. عىل للمنظر ُمْؤثِر أنه أعني أعضائه، لراحة وضمانته
املعارف أحق أن فرأوا ألبدانهم، آثروا ما مثل الحلية مواد من الناسلعقولهم آثر ولقد
به يكون قد ما تاركني به، يزَهى أن وأجدرها الزينة إىل أقربها باإلتقان وأوالها بالعناية
والشعر املوسيقى فن اليونان قدماء به يهتم ما جلُّ فكان عيشهم، وقوام نفعهم عماد
واعًظا سقراط جاء حتى مساس، الحياة بأعمال لها يكون يكد لم التي والفلسفة والبالغة
طبيعة وهي خسيًسا، حظٍّا إال لديهم تنَل فلم العيشة عىل امُلِعينة املعارف فأما ومعلًما،
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شحن وقد يغادرها ثم املدرسة، أحدنا يدخل فلقد دوننا، اليونان قدماء بها ينفرد لم
والرومان اليونان لغتا هذه فمن الستعمالها، محالٍّ الحياة سبيل يف يجد قلما بأشياء ذهنه
للصانع تكون حاجة وأي إليهما، حاجة أنفسنا من نجد وال العمر يميض فقد القديمتان،
الجمهور ألهواء واالنقياد بالعادات التمسك ولوال اللغتني؟ هاتني إىل الزارع أو التاجر أو
فنكون ثيابنا، نزخرف كما عقولنا نزخرف بذلك فنحن بنصيب، منا اللغتان هاتان فاز ملا
عىل وجريًا واللوم، الذم اتقاء وإنما يبتغيه، لنفع ال وجهه يصبغ الذي األوربنوكو كهندي

بالده. عادة
املدنية جاءت فلما والنساء، الرجال عند سواء األَول العصور يف الزينة حظ كان ولقد
وعنايتهم لألعضاء، مريًحا بمجيئه عنايتهم إىل اللباس بزخرف الرجال عناية خضعت
هذين يف التغري يبلغ فلم النساء لدى فأما املحيل. باملزين عنايتهم إىل املعارف من بالنافع
وترجيله الشعر وترطيل واألساور لبساألشنافوالخواتم فإن الرجال، عند مبلغه املذهبني
املرأة واحتمال للنواظر، سابيًا اللباس جعل يف التأنق وشدة الصبغ واستعمال وتضفريه
أعىل الناس إعجاب يف النساء رغبة أن يثبت ذلك كل األهواء؛ ملوافقة طلبًا األعضاء تعب
املعارف تغلب يف تجد تعليمهن أمر يف وكذلك والراحة. الدفء إحراز يف رغبتهن من
بالزخارف اإلعجاب جانب يف وصغرها الفائدة هوان عىل برهانًا الرضورية عىل الكمالية
«ِلَم سألت: فإذا والرسم، والرقص املوسيقى تعلمهن يف يُرصف الوقت من فكم وامللح.
تظن كنت ولعلك السيدة.» كماليات من «ألنهما لك: قيل اإليطالية؟» أو األملانية يتعلمن
يحفظن تراهن ثم الجليلة. املؤلفات من بهما ُكتب ما لقراءة اللغتني هاتني يتعلمن أنهن
من فراًرا فائدة؛ بأدنى يعود ال مما وفياتهم وأوقات أعراسهم وأيام امللوك موالد تواريخ

إلرضائه. وطلبًا الجمهور سخط
والجسم، بالعقل يتعلق فيما سواء املنافع عىل الزخارف تقدم سبب تدرك ولكي
للحاجات خاضعة العصور كافة يف تزل لم الفردية الحاجات أن تعلم أن عليك يجب
أينما يتوجه السائدة االجتماعية للحاجة منقاًدا يزل لم األفراد مجموع وأن االجتماعية،
مع أن اعلم بل النيابية، واملجالس امللوك حكومات إال حكومات ال أن تحسب وال رصفته.
فرد كل يلتمس حيث االجتماعية، الدوائر كافة يف تنشأ بها معرتف غري حكومات هذه
ويُبذل الذيول، له تُشمر ا عامٍّ علنيٍّا الرئاسة تنازع أصبح حتى حوله، من عىل السيادة
الرتف بتوخي أو املال بجمع إما السيادة لتلك طلبًا الناس يأُل ولم الحياة، قوى أهم فيه
النسيج ذلك يحوك مما الذكاء، وإظهار املعارف بإبراز أو امللبس يف بالتأنق أو والرفه،

االجتماعية. الهيئة لحركات الضابطة املتنوعة القيود من ن املكوَّ
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املعارف أنفس

يرتنح الذي املتوحش عىل قاًرصا الغري نفوس عىل والتسلط االستعالء حب يكن ولم
الحب ذلك كان وإال السالح، من نطاقه حىل بما مزهوٍّا الوشم، من برشته زان بما معجبًا
فضائله من ذلك وغري ظرفه وِرقة لباسه رونق من يجعل الذي النساء تبيع عىل قاًرصا
منها يربأ لم سجية التسلط حب كان بل األنس؛ ظباء من له يسنح ما به يصيد سالًحا
الغرض. هذا يف وملكاتهم معلوماتهم يستخدمون الذين الفيلسوف، وال املؤرخ وال األديب
قلق ذا أحدنا ينفك ال بل ووقار، صمت يف وقواه ملكاته بترصيف يقنع منا أحد وليس
له تنقاد أن إرادة الفضائل من به تحىل بما لريوعها نفسه إىل األنظار يلفت أو وتشوُّف
وإنما املعارف، بأنفس نهتم ال فعدنا التعلم إىل يدعونا الذي هو وهذا وتذعن. النفوس
أجلب كان وما إيانا، وترشيفه لنا وإجالله العالم الستحسان ضامنًا منها كان بما نهتم
يهمه ال اإلنسان أن وكما لها، واستخفاًفا النفوس يف روعة أشد كان وما واملنزلة، للنفوذ
ال كذلك نفوسهم، يف ومقداره فيه الناس رأي يهمه بل وقدرها، نفسه حقيقة حياته يف
التأثريات من املعارف لتلك ما يهمه كما للمعارف الجوهرية الِقيمة التعليم أمر يف يهمه

الغري. نفوس يف العَرضية
عىل يتناقشون قلما أنهم الناس، عند وانحطاطه التعليم شأن ضعف من بلغ ولقد
هذا يف املناقشة يف وهم املختلفة، للمعارف النسبية القيم بني املفاضلة يف اإلطالق وجه
يف يجدون ال كأنهم تقصريًا، أشد واضحة) نتائج إىل يؤدي منسوق نظام (عىل الصدد
عن يميل أحدهم رأيت فإذا املعارف، ملختلف النسبية القيم تحديد إىل حاجة أنفسهم
وفحص خربة عن ال فعله يفعل فإنما ذلك، إىل هذا من بابنه ويعدل ذاك إىل العلم هذا
ميًال أو للعادة، مجاراة إما أتاه ما أتى وإنما وأفضلها، املعارف أنفس اختيار إىل أدى
القيم تعيني هو اآلن كالمنا عليه يدور ما وأهم كاذب. بوهم عمًال أو نفسه، هوى مع
الفائدة، عديمة وتلك مفيدة املعرفة هذه بقولنا نكتفي أن لنا يصح وال للمعارف، النسبية
املشتغل يعدم فليس القيمة، بعض وله إال الناس، إليه يتوجه موضوع من ليس فإنه
يحفظ الذي يفقد وال القديمة، واألخالق العادات بعض عىل اطالًعا مثًال األنساب بعلم
يف التجوال له حم إذا أسفاره، بعض يف فائدة املسافات من الشهرية البالد بني ما مقدار
يحتاج قد الناس أنباء استطالع إال له عمل وال أصبح الذي الرجل حتى األنحاء. بعض
هذا أن إنسان ينكر ال أنه غري الوراثي، باالنتقال يتعلق فيما حقيقة لتقرير معلوماته إىل
بني نسبة ال إذ الضئيل، التافه إىل الجليل النافع عن وانرصاف حقه غري يف للوقت إضاعة
أحد وليس وفوائدها، ثمراتها وبني الدنيئة املعارف هذه مثل تحصيل يف املحتمل النصب
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يف النسبية القيمة إىل فطنوا قد الناس كان فإذا التافهة، املعارف هذه غري البنه ويؤثر إال
ولم حال؟ كل يف لحكمها ويذعنون إليها يفطنون ال فلماذا لحكمها، وأذعنوا الشأن هذا
املعارف، كافة يستغرق ما الفسحة من أعمارنا يف أن لو التشدد ذلك كل لنتشدد نكن
بأوقاتنا نضن أن علينا فوجب والهموم، األشغال كثرة قًرصا يزيدها قصرية الحياة ولكن
تحصيل يف الزمن من حينًا أحدنا يرصف أن فقبل جنيًا. وأكرمها فائدة األعمال أجلِّ عن إال
يتدبر أن عليه يجب الناس، أهواء ومجاراة العادة اقتفاء إال تحصيلها إىل يدعوه ال معرفة
الوقت يفيدها التي األخرى املعارف فوائد من غريها وبني بينها ويوازن املعرفة هذه فائدة

بعينه.
ما وتمييز املختلفة، للمعارف النسبية القيم تقدير التعليم أمر يف به نهتم ما فليكن

ا. بدٍّ منه واجدون نحن مما منه بد ال
تعيني يلزمنا ما أول كان املختلفة للمعارف النسبية القيم تقدير الغرض كان إذا
بأحد مساسها بإظهار والقيمة الفضل لها يثبتون معرفة كل أهل زال وما للقيم. مقياس
لعمله ما بيان الفيلسوف أو الطبيعي أو اللغوي أو الريايض سألت فإذا الحياة، أقسام
الناهضة، بالحجة إليك نزع والسعادة الخري داعية من له وما الحياة، أعمال يف األثر من
النقود بجمع كاملشتغل املعلومات خسيس يجمع الذي سألت فإذا القاطعة، بالبينة وصدع
ولم وأُفحم بُهت اإلنسان حياة يف وتأثريها فائدتها عن وصنف رضب كل من واألوسمة

نفعها. بعدم االعرتاف من مناًصا يجد
للعيشة، املادية الجهة نقصد وال نعيش كيف هو األكرب سؤالنا أن القارئ وليعلم
املسائل جميع أثنائها يف تستوعب التي الكربى املسألة فإنما ووجوهها؟ جهاتها عامة بل
ع متنوَّ ظالل تحت الحياة مناحي كافة يف الترصف ُحسن يكون كيف هي؛ الصغرى
واألشغال والبدن العقل عىل القيام حسن يكون كيف أعني الحوادث؟ ن ومتلوِّ األحوال
الطبيعة لنا رشعت بما االنتفاع وحسن والجمهور العرشاء مع السلوك وحسن والعائلة
أخرى: بعبارة أو حاصًال؟ وأجلها عائدة األشياء أكرب يف قوانا ورصف النعيم مناهل من
كذلك يكون أن وجب معرفته، إىل نحتاج ما أهم هذا كان وملا عيشة؟ أكمل نعيش كيف
للعيشة أنفسنا إعداد هو إنما وعمله التعليم واجب إن أي وأغراضه؛ التعليم مقاصد أهم
إال حكًما فيها نقطع أن ينبغي فال التعليم، خطط إحدى عىل نحكم أن أردنا فإذا الكاملة،
يكون أن يجب وهذا اإلعداد، هذا سبيل يف ومبلغها الكاملة للعيشة الطالب إعداد جهة من
وتثبت، بإتقان القيم تقدير يف املقياس هذا يستعمل أن ينبغي ثم املعارف، قيم مقياس
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العادة اتباع عن وترفعنا الكاملة العيشة أعيننا نصب جعلنا الطفل تربية يف رشعنا فإذا
املجردة، املادية املنفعة التعليم من غرضنا جعل عن كذلك وترفعنا الناس، أهواء ومجاراة
فحسبنا الغاية، هذه دون األسباب بنا تنقطع ربما بل األعمال، أشق من هذا كان وربما
التقدير عن تجل تكاد التي العمل هذا نتائج يف أن عىل قرب، عىل الغاية هذه من نقع أن

ونصبه. صعوبته من جزاء خري
أقدارها بحسب ُمرتبة الحياة منها تتألف التي الرئيسة األعمال بذكر اآلن ولنبدأ
صيانة يف املبذولة األعمال (٢) مبارشة. النفس صيانة يف املبذولة األعمال (١) وهي:
القائمة األعمال (٤) النسل. برتبية القائمة األعمال (٣) املعاش. إحراز بواسطة النفس
أوقات تشغل التي املختلفة األعمال (٥) واجتماعية. سياسية من الصالحة العالقات بحفظ

والشهوات. اللذات سبيل يف وترصف الفراغ،
يكون وأييشء دليل، إىل يحتاج ال ما فذلك مستقيًما؛ صحيًحا الرتتيب هذا كون فأما
أشبه رجًال أن ولو روحه، وحفظ نفسه لصيانة اإلنسان يتخذها التي األعمال من أهم
ألول هالك أنه يف شككنا ملا لشخصه، املكتنفة والحركات به املحيطة باألشياء جهًال الطفل
الجهل ولعل الحياة، أعمال من ذلك غري يف عمله بلغ مهما الطرقات، إحدى إىل خروجه
املعينة املعارف كانت لذلك العمل؛ بهذا الجهل من عاقبة أسلم األخرى األعمال هذه بأحد

وأولها. املعارف رأس املذكور العمل عىل
يستطيع ال إذ نفسه؛ صيانة بعد اإلنسان يهم ما أعظم للرزق العمل كان وملا
العمل ثاني نجعله أن علينا حق نفسه، كفاية بعد إال عياِله عياَلة إىل سبيًال اإلنسان
يكن ولم أفرادها، الحكومات قوام وكان الحكومات، العائالت سبقت وملا النفس، لصيانة
القائمة األعمال عىل النسل برتبية القائمة األعمال تقدم أن وجب حكوماتها األفراد قوام
عىل األمة فضل كان حيث أخرى بعبارة أو والسياسية االجتماعية اإلنسان عالقات بصالح
تربية هي إنما األخالق، هذه الستقامة الوسائل أضمن كان وحيث أفرادها، أخالق حسب
االعرتاف يجب ولذلك الجماعة؛ أمر عىل العائلة أمر بتقدم نعرتف أن علينا وجب األفراد،

ثانيهما. إىل السائقة األمرين أول إىل بنا الحادية املعرفة بفضل
البرش، والتفاف الخلق اجتماع نتيجة املالهي من املرء به يلهج ما كل كان وقديًما
أوقات اإلنسان فيه يرصف ما أرشف هي التي والتمثيل والتصوير واملوسيقى الشعر فإن
االجتماع عرى باستحكام إال ارتقاؤها يتيرس ال نفسه، لرتويح يشتهي ما وألذ فراغه
رقيها، استحالة عىل قاًرصا املالهي هذه يف األمر يكن ولم املعارشة، أوارص واستمساك
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إنما وموادها املالهي هذه مواضيع كانت بل أركانه، ووثاقة االجتماع عرص امتداد مع إال
املجتمع بواجبات القيام حسن كان لذلك االجتماعية؛ والعواطف األفكار من غالبها ن يتكوَّ
التعليمية الوجهة ومن فنونها. وإحراز املالهي هذه سبيل يف العمل عىل مقدًما اإلنساني

لآلخر. إعداده عىل مقدًما األمرين ألول الطالب إعداد كان
لصيانة املعدة الرتبية (١) اآلتي: النسق عىل الرتبية أقسام ترتب أن يجب لذلك
لرتبية املعدة (٢) املعاش. إحراز بواسطة النفس لصيانة املعدة (٤) مبارشة. النفس
وال املالهي. لفنون املعدة (٥) والسياسية. االجتماعية العالقات لحفظ املعدة (٣) النسل.
أنها ننكر أن وحاشانا ا، تامٍّ انفصاًال بعضه عن منفصل األقسام هذه بعض إن نقول:
مع نراها أنَّا عىل الباقي، بأطراف أللمَّ أحدها اإلنسان تعلَّم لو بحيث األجزاء، مشتبكة
أقسام من يوازيها ما كان إذ الذكر، السالف الرتتيب عىل نسقها يطرد الفواصل، بينة ذلك

املذكور. النسق عىل كذلك يجري الحياة
التي املعرفة أقسام يف الطالب إعداد تمام التعليم من الناس أمنية أن يف شك وال
عىل جهدنا من قسم لكل نبذل أن علينا وجب اإلنسان، طاقة يف ذلك يكن لم وملا ذكرناها،
واستنزاف عليه، أنفسنا وقرص إليه، باالنقطاع أحدها نؤثر فال واستحقاقه، قيمته حسب
جهدنا نقف أن كذلك ينبغي ال بل األرفع، باملكان األهمية من كان وإن معاناته، يف أيامنا
بالتفاتنا، جميًعا نشملها أن بنا يجدر ولكن أربعة، أو ثالثة أو العلوم هذه من اثنني عىل

قدًرا. لألرخص العناية وأصغر قيمة، لألنَفس االلتفات أعظم يكون ثم
يجب السابق، والتقدير السالف النسق عىل التعليم تنظيم من قدمنا ما مراعاة ومع

اآلتية: املسائل نذكر نزال ال أن علينا
قيمة ذا كان ما فأولها: أقسام؛ ثالثة إىل تنقسم أقدارها جهة من املعارف أن وذلك
رهنًا بقاؤها يكون قيمة ذا يكون ما وثانيها: الحوادث، وال الدهر منها ينقص ال ثابتة
فاألول االجتماعية. الهيئة اصطالح يف إال له قيمة ال كان ما والثالث: األشياء، من يشء ببقاء
(اإلنكليزية) لغتنا يف نزدادها التي الجديدة الفائدة مثل والثاني الطبيعية، العلوم كقواعد
وأما اإلنكليزية، اللغة تدوم ريثما إال تدوم ال الفائدة هذه فإن والالتينية، اليونانية بتعلم
املعاني العديمة والحوادث واأليام واألشهر السنني وأسماء املرسودة األسماء فمثل الثالث
مما األشياء هذه فإن وافرتاءً، كذبًا التاريخ علم املدارس أساتذة يسميها التي الثمرات مع
الذي الجمهور لوم اتقاء إال تعلمها إىل يدعو ما وليس البتة، اإلنسان بأعمال له مساس ال

وحماقة. منه ضلة جهًال معرفتها عدم يرى
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تخصقسًما التي تلك من أهم الدهر طول أجمع البرش تفيد التي الحقائق كانت وملا
العالم من قسًما تخص التي الحقائق من بكثري أهم كذلك وهي محدودة، ملدة الناس من
الحقائق قيمة سقطت الهوى ذلك انقىض ما إذا حتى الجمهور، أهواء من هوى بقاء مدة

اآلخرين. النوعني عىل الثابتة القيم ذات املعارف تقدم أن وجب املذكورة،
وقيمتها مستفادة، كحقيقة قيمتها قيمتني؛ تُكتسب معرفة لكل أن ذلك فوق واعلم

نماؤه. ويكمل صالحه به يقوم للذهن كغذاء
كما قيمها تتواىل األقدار متسلسلة أعمال إىل منقسمة الحياة أن تقدم ما فخالصة
عىل ثابت فضل ذات أقسام؛ ثالثة الفضل جهة من املعارف وأن العقد، فرائد تتابع
الناس، من بشطر خاص أنه بيد القرون عىل زائل فضل وذات األمم، كافة وبني العصور
ترجع قيمة قيمتني؛ مكتسبة معرفة لكل وأن له. حقيقة ال اصطالحي عريف فضل وذات

الذهن. يف أثرها إىل ترجع وأخرى منها، املستفادة املعلومات إىل
بهذا الطبيعة فاضطلعت أرواحنا، بصيانة القيام مئونة من عظيًما جزءًا كفينا وقد
يخفي مهده يف الطفل فإن وخرقه، تدبرينا سوء إىل يعهد أن أجلته الذي الجسيم العمل
بالفرار النفس حفظ غريزة من فيه ركب ما بذلك فيبدو غريبًا، شخًصا أبرص إذا وجهه
انزعاجه يف كان غريب كلب فقاربه ودرج نما فإذا ضارٍّا، كان ربما الذي املجهول من
الطفل وإن هذا املذكورة، الغريزة نمو عىل واضح دليل صيحاته تتسابق أمه نحو وعدوه
حفظ عىل تساعد التي املعلومات تلك من بنفسه يستفيد أخرى إىل ساعة من يربح ال
وكيف واملصادمات، العثرات يحاذر وكيف جسمه، ميزان يعدل كيف يتعلم فرتاه الروح،
والخوار ومعتمد، متكأ فيه الذي الراسخ واليشء مسه، يوجع الذي الصلب اليشء يتعرَّف
التي الفوائد من ذلك وغري لدغات، وللنار وخزات لإلبر أن يتعلم وكيف به، يهبط الذي
والتسلق العدو يف قواه فانرصفت واشتد ترعرع فإذا واملصائب. املهالك اجتناب عىل تساعد
الحركات هذه يف رأينا األيد، ذات واأللعاب الحذق ذات األلعاب من ذلك وغري والوثوب
ما بني التقلب لحسن الجسم إعداد للعقل املنبهة للحواس الشاحذة للعضالت النامية
تخلو تكاد ال التي األخطار جسيم ملالقاة كذلك وإعداده والحركات، األشياء من به يحدق
أكثر عنا رفع والحياطة، العناية هذه كل الطبيعة من لنا كان وإذ إنسان، حياة منها
تعليمنا يف الطبيعة سبل إطالق إال علينا يبَق فلم النفس، بصيانة الخاصة الرتبية مئونة
بناتهن منع من املربيات بعض يفعل كما وجهها، يف الوقوف وعدم الفوائد، من ذكرت ما
واملرح باللعب مستفيدات كنَّ ما بذلك فيحرمنَهنَّ طباعهن، تطلبها التي األلعاب مبارشة

الحياة. أخطار عىل املعينة القوة من
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فإنه مبارشة، النفس لصيانة املعدة الرتبية طي يف يندرج ما جميع ذكرنا ما وليس
حفظه كذلك يجب به، املحيطة والحركات املحدقة األشياء من الجسم وقاية عن فضًال
وظائف (علم الفيسيولوجيا بقانون اإلخالل عن تنشأ التي واملوت األمراض طوارئ من
املفاجئة، واملهالك العاجلة الحتوف نحاذر أن الكاملة العيشة إلحراز يكفي وال األعضاء)،
القوانني مخالفة تجلبها التي الرسيان البطيئة واملهالك العاهات اتقاء كذلك يجب بل
جعلت فقد والهداية، باإلرشاد األخري األمر هذا يف علينا تبخل لم الطبيعة أن عىل الصحية،
إن حتى وصحتها، أجسامنا صالح فيه ما عىل إدالء وحاجاتنا الجسمية مشاعرنا من

إحضاره. من ا بدٍّ نجد ال ما الخري من ألجسامنا لتستدعي والحر والربد الجوع
تجاوز أن قبل اإلحساسات من وغريها الثالثة هذه مطالب يجيبون الناس أن ولو
اسرتاحة الذهن أو البدن كد اإلنسان أعقب فإذا كثريًا. املضار لقلت حدها؛ الشدة من
اإلنسان يحمالن املكان، منافذ انسداد من الناشئني والجهد الحرارة كانت وإذا ودعة،
يرشب وال يجوع حتى يأكل ال أحدنا كان وإذا الهواء، لتجديد املنافذ هذه تفتيح عىل
الناس جهل من يبلغ قد ولكن فاسدًة، معدًة ترى أن قلَّ كله ذلك كان إذا يعطش؛ حتى
املشاعر هذه وأن الطبيعية، أدالؤهم هي مشاعرهم أن عليهم يخفى أن الحياة بقوانني
ارتاب وإذا إياها، مخالفتهم بكثرة يفسدوها لم ما األمينة، الناجحة أدالؤهم كذلك هي
العيشة أسباب من القوانني هذه أن ويف الفيسيولوجيا، قوانني عىل االطالع أهمية يف امرؤ
صاروا أو العمر نصفوا قد الناس من كثريًا يرى هل وينظر حوله يلتفت فدعه الكاملة،
جيد يزال ال هرًما شيًخا نجد فقلما والعلل؟ األمراض من ساملني فبقوا األخري، شطره يف
األوصال، واملضعضع القوى املنهوك الشيوخ بني نبرص ما وكثريًا النشاط، وجمَّ الصحة
قد التي الصغائر بإغفال الداء لنفسه جلب ممن األليم املرض وصاحب املزمنة العلة وذا

مئونة. كبري بال اإلنسان يعلمها
والفاسد للهواء، تعرُّض إثر أصابته ى حمَّ من املعتل القلب صاحب نجد نربح فال
من توجعه حني يف ساقه عىل إللحاحه بالعرج واملصاب القراءة، يف اإلفراط من البرص
بعد الذهن كد ملواصلته املرض فراش عىل يتقلب سنني أربع أمىض والذي لحقها، رضر
والضجر الوجع إىل الصحة فساد يجمع كيف فانظر القلب، يف رضبانًا ذلك أعقبه ما
الصحة فساد أن وكيف استحالتها، أو األعمال مزاولة تعذر واملال الوقت وضياع والكآبة
تصريِّ أنها وكيف األطفال، تدبري بحسن مزرية وتهيج غضب رسعة املرء طباع يف يُحدث
واملالهي اللذات تجعل كذلك أنها وكيف االجتماعية، الواجبات تأدية عن عاجًزا اإلنسان
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اآلباء علينا يجني قد التي الجسمية الجرائم أن يف شك ذلك بعد بقي فهل فادحات، أثقاًال
قد إنها حتى سواها؟ ما كل من الكاملة بالعيشة أرضاًرا أشد باقيها نحن ونجر بعضها
لصاحبها نعمة تكون أن الحياة يف األصل أن عىل وثقًال، وخساًرا خيبة املرء حياة تجعل

ومتاًعا.
وهو آخر: رضًرا لها فإن الصحية، القوانني مخالفة مضارِّ من ذكرنا عما وفضًال
إىل الشفاء مع يرجع املعتل الجسم أن البعضمن يتوهم قد ملا صحة ال فإنه العمر، نقص
ال كان وإن باقيًا، أثًرا به ترتك أن دون تزول ثم علة بالجسم تلُمَّ لن فإن األصلية، حالته
هذا أمثال الجسم يف كثرت فإذا أعمارنا، يف نقًصا األثر هذا مثل يعدم وال ابتداءً به يشعر
ألعمار املتوسط قصور شدة تذكرنا وإذا األجل، إىل وأرسع للصحة أتلف ذلك كان األثر،
الناس يفقد ما حسبنا ومتى الخسارة، عظم علمنا لألجل، املمكنة الغاية بلوغ عن الناس

ضياًعا. ذاهب اإلنسانية الحياة نصف أن لنا ظهر الصحة، قوانني بمخالفة
وأفضلها، املعارف رأس الحياة من الضائع هذا َفْقد تكفينا التي املعرفة كانت لذلك
هذه ألحدنا تحصل قد فإنه الرش، لهذا البتة قامع لدينا املعرفة هذه حصول بأن نجزم وال
كذلك ومعلوم الصحة، حدود ومجاوزة بها العمل عدم إىل الرضورة تدفعه ثم املعرفة،
عن الخروج إىل به فتحدو شهواته، عليه تتسلط ولكن الرضورة، هذه املرء يكفي قد أنه
من ذلك يف بما منه علم عىل وفرية نعمة بآجل خسيسة لذة عاجل فيشرتي الصحة، حدود
منزلتها حق النفوس من أُنزلت إذا الصحيحة املعرفة فإن حال كل وعىل والوكس. الغبن
بها، يُعمل أن أريد إذا الصحية القوانني نرش من بد ال ثم ا. جمٍّ ونفًعا شديًدا أثًرا تعدم لم
أكرب هي املرح وفرط النشاط وفرة من وآثارها التامة الصحة كانت ملا أنه القول: ونتيجة
إن نقول: لذلك سواها؛ ما كل من أفضل إلحرازها امُلعدة الرتبية كانت والهناء، النعيم مواد
الحقائق عىل يحتوي الفيسيولوجيا علم من وافيًا نظاًما يكون أن يجب التعليم أركان أهم

اليومية. حركاتنا عىل وتطبيقها الكربى
صبحه، إسفار بعد الحق هذا عن تعاميهم أو َعَماهم الكثريين من يدهشنا قد أنه عىل
بخرافات املتعلقة الخياالت أسماء من لفظة نطق يف زلل منه وقع إذا يخجل أحدهم فتجد
مثًال، الهضمي الجهاز بأعمال جاهًال يكون أن يستحي ال ثم الرومان، أو اليونان قدماء
تربيتنا يف الزخارف تقدم أفظع فما الرئتني، انتفاخ كيفية أو النبض، حركة مقياس أو

املنافع. عىل
إفادة بواسطة الروح حفظ عىل املساعدة املعارف فضل إبانة يف لالحتفال داعي وال
الوحيد الغرض الناس جلُّ عده ربما بل أجمع العاَلم به يسلم مما ذلك فإن املعاش،
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أجلب املعارف أي عن يبحثون ال املوضوع بخطارة اإلقرار هذا مع أنهم عىل للرتبية،
الصدد، هذا يف أقدارها والحساب والكتابة للقراءة يعرفون وقد له، وأضمن للمعاش
بأعمالهم له مساس ال مما الكثري يتقنون تراهم فبينما الحد، هذا عند علمهم يقف ثم

األعمال. بتلك شديد التصاق له مما ا جمٍّ شيئًا يطرحون هم إذا املعاشية،
أعمالهم تخرج ال — جدٍّا صغرية طبقات إال — الناس عامة أن القارئ يعلم وقد
الناس يبلغ وبماذا وتوزيعها، وتهيئتها األرض حاصالت استخراج وهي؛ الثالثة هذه عن
لخواص املالئمة الطرق باستعمال الكفاءة تلك يبلغون إنما الثالثة؟ األعمال هذه يف الكفاءة
والطبيعية الكيماوية خواصها عىل الواسع الصحيح باالطالع أعني األرض، حاصالت
املذكورة األعمال يف الكفاءة الناس يبلغ أخرى بعبارة أو الحالة، تستدعي كما والحيوية

العلوم. بواسطة
تعقًال اإلنسان به يستفيد والذي محض، عقيل هو الذي املنطق علم بذكر ولنبدأ
الرياضة؛ علوم العلم هذا ويتلو بالرَّوية، وتارة بالبديهة طوًرا العواقب يف وتبًرصا لألمور
هذه كانت سواء ألعنتها، واملرصف األعمال ألزمة املدبر فهو بالعدد املختص فرعها فأما
وال الحساب، تصفية أو والرشاء البيع مسائل أو املقادير بتقدير يختص مما األعمال

بالعدد. املختص الفرع هذا فضل عىل الدليل إقامة إىل بنا حاجة
فهذا الرياضة، علوم من األخص الفرع إىل تحتاج فإنها والرتكيب البناء مسائل فأما

املسافية. العالئق بقوانني أعمالهما عىل يستعينان الجسور ورافع النجار
بنائه، قبل املنزل صورة يبدع الذي واملهندس األرض، يزرع الذي املساح كذلك
وغريهم تقديرها، ويجيد الحجارة نحت ينعم الذي ات والنحَّ القواعد، يضع الذي والبنَّاء
الهندسية. بالقوانني يعملون كلهم آالته ويتمون املنزل، مرافق يكملون الذين العمال من
األعمال قوام أيًضا تكون التي الهندسة محور عىل تدور الحديدية السكك صناعة كذلك
الشواطئ تستغرق التي املباني أشغال من وخالفها السفن، ومستودعات باملواني الخاصة
ولقد األرض. بطون يف تنفسح التي (املناجم) املعادن وأشغال البالد وجوه عىل وتنتثر
أموره. بعض عىل بها يستعني أصبح الذي الزارع تناولت حتى الهندسة فوائد استفاضت
الحسية العلوم أعني مًعا، وعقلية حسية هي التي العلوم إىل اآلن القارئ ولينظر
علم وهو العلوم، هذه أبسط باستعمال رهني الحديثة الصناعات نجاح فإن العقلية،
بهذا إال تقوم ال تعلم كما واآلالت اآلالت، إىل حاصالتنا جميع يف نحتاج فإنما امليكانيكا،
شتى أعمال بني تقلب أنه علمت تاريخه استقريت إذا تأكله الذي البسكويت فهذا العلم.
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بمحاريث قمحه أنبتت التي األرض ُحرثت فإنما إصدارها، يف وافر حظ للميكانيكا كان
القمح حصد كان ثم امليكانيكا، صنع من قدمنا كما واآلالت اآلالت، بواسطة ُصنعت قد
تحتويك التي غرفتك وهذه كذلك. اآلالت بواسطة بسكويتًا وتحويله وطحنه ودراسه
ونعم أرضها خشب وقدر اآلالت، بواسطة حجارتها ُصنعت قد فربما جديدة كانت إذا
سواء ثيابك ثم اآلالت. نتائج هذه كل والستائر والبساط والكريس والنضد اآلالت، بواسطة
تُصنع ألم بيدك الذي والكتاب باآلالت؟ ِخيطت ربما بل بها تُنسج ألم ساذجة؟ أو موشية
يف والتوزيع والنقل التجارة بأعمال اآلالت مساس إىل انظر ثم باآلالت، ويُجلد أوراقه
امليكانيكا؟ قواعد تخدمها بأن رهن األعمال هذه نجاح أن ترى أال والبحر، الرب أنحاء
مليٍّا جرسه يجيء جًرسا منها يؤلف التي املواد قوى تقدير يخطئ الذي املهندس إن حتى
وال مزاحمة الرديئة اآللة لصاحب الجيدة اآللة صاحب يطيق ال ثم ما، حني يف بالكرس
وأمىضنفاذًا شأًوا أبعد الحديثة القواعد عىل املبنية السفينة صاحب يكون كذلك مطاولة،
األمة منزلة كانت وملا العتيق، الطراز عىل املشيدة السفينة صاحب من البحار أعماق يف
من مبلغها عىل وقف األمة حظ أن علمنا ونشاطهم، أفرادها بحذق تقاس إنما غريها بني

امليكانيكا. علم
أجرام بني الكائنة بالقوى الخاص الحيس) (العقيل العلم هذا شطر من انتقلنا فإذا
أخرى منافع عدة إىل أفضينا املادة؛ دقائق بني الكائنة بالقوى الخاص شطره إىل املادة
املادة دقائق بني الكائنة بالقوى الخاص القسم نتيجة البخارية اآللة وإنما العلم. لهذا
من املاليني عن وحدها تغني التي البخارية اآللة بفوائد وناهيك األول، القسم إىل مقرونًا
من ذلك أفادنا ما تنَس وال الحرارة، بقوانني الخاص الفرع األخري القسم ومن العمال،
الحار النفس استبدال النفخ؛ أمر يف أيًضا أفادنا وكيف صناعات، جملة يف الوقود اقتصاد
االنفجار غائلة كفانا وكيف (املناجم)، املعادن تهوية كيفية أفادنا وكيف البارد، بالنفس
تنظيم إىل الرتمومرت بواسطة هدانا أنه وكيف السالمة، مصباح اخرتاع إىل إيانا بإرشاده
(القصري األخفش أفاد قد فهذا بالنور، الخاص الفرع أيًضا املذكور القسم ومن أشغالنا،
املعظم املنظار بواسطة وأعاننا صحيحة، جديدة عيونًا البرص الكليل والهِرم النظر)،
من البحري املنار بواسطة ومكننا والتمويه، الزغل وكشف الداء غوامض استجالء عىل
إنقاذها، يف الحظ للبوصلة كان وأمالك أرواح وكم والغرق، الكرس وأمن الصخور محاذرة
اآللة أيًضا الكهرباء نتائج ومن والكهرباء، املغناطيس نتائج من تعلم كما والبوصلة
والتلغراف شتى، صناعات نفعت التي Electrotype إيلكرتوتيب تسمى التي الكهربائية
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فوائد ذلك عىل وزد السياسية، للحركات واملصدر التجارية لألعمال املنظم سيكون الذي
ونعيمنا. راحتنا أسباب أصبحت التي الجمة الطب

متقنة تجيء قلما ونقشها األقمشة صباغة فإن وأزيد، فأكثر الكيمياء فوائد فأما
يف سواء القوانني هذه تحرِّي يجب كذلك الكيماوية، القوانني فيها تتحرى حتى مجادة
وغيل الغاز وعمل السكر تصفية ويف والفضة، والحديد والزنك والصفيح النحاس سبك
اآلن تجد قلما أنه والحقيقة الصيني، والخزف والزجاج الرصاص وصناعة الصابون
الزارع فعاد العلم، هذا ظل لحقها قد الزراعة حتى مساس، بالكيمياء ولها إال صناعة
أمور يف الفنِّ هذا فوائد اآلن ذكرنا ما كل إىل أضفت فإذا كثريًا، خريًا الكيمياء بقواعد يفيد
واستخراج اختمار بال الخبز وعمل األوساخ مجاري وتطهري الكربيت، صناعة مثل شتى
وأن صناعتنا، كافة تمس الكيمياء فوائد أن علمت واآلذاء؛ القاذورات من والغالية الطيب

بعيدة. أو قريبة عالقة الصناعات بتلك له كانت من كل يلزم بها العلم
أفادته ما يخَفى وال املالحة، صناعة أنتج الذي الفلك علم املنظورة العلوم ومن
من بكثري وتمدنا أمتنا، من عظيًما جزءًا تقوَّت التي األجنبية التجارة من الصناعة هذه

واملالذ. الرتف مواد وبأغلب الرضوريات
يف عظيم فضل وله األرض)، (طبقات الجولوجيا علم أيًضا املنظورة العلوم ومن
الحديد بفوائد القارئ نذكِّر أن العلم هذا فضل إىل اإلشارة يف ويكفي الصناعات، فالح
لدراسة أنشئت التي الكلية بمنافع كذلك ونذكِّره معادنه، تنفد تكاد ال الذي والفحم الجمة،

الجولوجيا. بعلم الخاص واملجمع املعادن
نسميه بما مساسه خف وإن العلم وهذا الحياة، علم أيًضا املنظورة العلوم ومن
صناعة أعني رضورة وأشدها لنا الصناعات بألزم املساس شديد أنه إال الصناعات،
والحيوانية، النباتية الحياة خواص عىل أعمالها تنطبق أن بد ال الزراعة كانت وملا الطعام.
الزرَّاع قرر وقد الزراعة، أساس بالبداهة هو الخواص بهذه املتعلق العلم أن ذلك من نتج
خاص علم يوضع أن قبل التجارب بمجرد والحيوانية النباتية الحياة عن حقائق عدة
النبات، من ألصناف السباخ من أنواع مالئمة الحقائق هذه فمن والحيوان، النبات بحياة
وأن النبت، من آخر لنوع صالحيتها يذهب مخصوصة أرض يف النبت بعض زراعة وأن
يستفيدها الزارع يربح ال التي الحقائق هذه مثل ومن الغذاء، خفة مع العمل تجيد ال الخيل
وملا نجاحه. يكون مقدارها وعىل والحيوانية النباتية الحياة عن معلوماته تتألف يوم كل
ظنك فما للزارع، الزمة جد هي شأنها وصغر وغموضها قلتها عىل املعلومات هذه كانت
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بلغ قد والنبات الحيوان علم أن عىل جلية واضحة كثرية صارت إذا الحقائق هذه بأهمية
الجمة. الجزيلة بالنعم الزارع عىل عاد مبلًغا األيام هذه يف

فال البدن، من ينقص الحرارة نقص أن من حديثًا املذكور العلم أفاد ما ذلك ومثال
توفري الجسم عىل الحرارة توفري أن ذلك من فينتج الغذاء، بزيادة إال النقص ذلك يجرب
األنعام تسمني يف كبري حظ الحقيقة ولهذه الغذاء، يف زيادة إىل يحتاج فال ملادته، كذلك
للهضم. كذلك ومسهل للجسد ناٍم األطعمة تنويع أن وذلك آخر مثل وإليك العلف، وتوفري
هم العلم هذا وطالب االجتماعية، الهيئة علم هو الصناعات تمس التي العلوم وآخر
ويتناقشون الحارضة، األسعار عن ويتساءلون املالية، األسواق بأحوال يهتمون الذين
والحرير، والصوف والسكر والغالل كالقطن وغريها الزراعية الحاصالت مسائل يف

أعمالهم. يف يهديهم ما األمور غرائب من ليستجلوا الدالئل ويتفحصون
العالم، مواد باستخراج مشتغًال كان من لكل الزمة العلوم بعض معرفة كانت لذلك
املشتغل نجاح ومقدار وتوزيعها، والتجارة)، املقايضة (أعني ببعض بعضها واستبدال
أن وجب لذلك أكثر؛ أو العلوم هذه من واحد من مبلغه عىل مرتتب األعمال هذه بإحدى
وألن عمله؛ مزاولة عند يستفيد عساه ما عليه ليبني املوضوع العلم من أساًسا لنفسه يتخذ
من خري والسبب والحجة والتفهم بالتعقل املكتسبة املوضحة القواعد ذا املوضوع العلم
معدن حفر يف تساهموا كثريًا أناًسا أن أحيانًا نسمع فقد بالتجارب، املستفادة املعلومات
العالئم ببعض الستدلوا األرض بطبقات علم لهم كان ولو كبريًا، خساًرا فصادفوا فحم
من نجد وطاملا أموالهم، وصانوا عنها فعدلوا الفحم، من اختاروها التي البقعة خلو عىل
استحالتها. لتبينوا العلم عىل االطالع بعض لهم أن لو اخرتاعات، يحاولون من الناس

الحياة، بأعمال املعارف ألصق هي التي العلوم أغلب املدارس اطرحت كيف فانظر
التعلم، أكمل أنه باعتقاد املدارس تركه بعد عمله مزاولة من الرجل يستفيده ما فلوال
وترتاكم تزداد تزال ال التي املعلومات لوال لنا لتوجد كانت ما التي صناعتنا لتعطلت
املدارس، يف تلقوه ما غري يتعلموا لم الناس أن ولو رسمية، أسباب بغري السنني مر عىل
املدارس لتعليم وليس االلتزام، عصور أعني الوسطى القرون يف حالتها عىل إنكلرتا لبقيت
أصبح حتى واستخدامها، الطبيعة تذليل بواسطتها أمكننا التي العلوم تلك يف فضل أدنى
الحية املعارف أن القول: وقصارى قبل، امللوك أعاظم تنله لم بما يتمتع الحقري العامل
وأغفالها البالد زوايا يف ونمت نشأت معارف هي إنما والحياة القوة بمواد غذتنا التي

امليتة. والكلمات الخرافات تالوة يف الزمن تقيض املدارس أن بيد الخفية، الخاملة
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شدة عىل برهانًا وكفى النسل، تربية أعني اإلنسانية األعمال أقسام ثالث اآلن ونذكر
أحد نقب ثم أن الجديد، عهدنا عىل وعفى الدهر أبادنا إذا أنه القسم هذا الناس إهمال
من لفائف أو الدراسية، الكتب من مجموعة عىل إال يعثر فلم الكتابية، آثارنا عىل الذرية
مرَّ الغابرة األمة تلك أن عىل داللة أقل البقايا هذه بني يجد ال أن ألدهشه امتحاننا، أوراق
هذه إن ا «حقٍّ يقول: الباحث بذلك وكأني وولد، خلف ذات ما يوًما تكون أن بخاطرها
تدل آثاًرا أرى ولقد يتزوج)، لم الذي (املسن عانًسا البقاء عىل عزم من يالئم ملما املعارف
أعوزها كأنما (حتى املعارصة األمم وتآليف البائدة األمم بتصانيف األمة تلك شغف عىل
وال النسل، تربية سبيل يف كلمة أجد ال ثم القراءة)، يستاهل ما بالدها أبناء مؤلفات من
إىل الحماقة من تصل أو بالعناية، األمور أحق تهمل أن جهلها من يبلغ ما أمة أن أحسب
لرهبانها حاجة ال التي الكنائس بعض بقايا من اآلثار هذه كانت ربما جرم فال الحد، هذا

الذرية.» بأمر يتعلق ما أدنى إىل وراهباتها
أو أخالقه وصالح موته أو النسل حياة أن العلم حق نعلم أن العجيب من أليس
سيكونون أنهم نعلم الذين الطلبة نمد ال ثم سوئها؟ أو الرتبية بحسن رهنًا يكون فسادها
أليس الجلل. واملصاب العضال الداء هو ذلك إن الولد، تربية سبيل يف واحدة بكلمة آباء
والوهم الخبيثة والغرائز السيئة العادات ترصف إىل الجديد النشء أمر يسلم أن البالء من
إنسان حاول أإِذا الغبيات؟ واألمهات الجدات وآراء الجاهالت املرضعات واقرتاحات الكاذب
يشتغل أن أحد أراد أو الدفاتر، واستعمال الحساب من شيئًا يتعلم أن قبل التجارة مهنة
«مجنون وصحنا: مأخذه العجب منا أخذ الترشيح، علم دراسة قبل الجراحة بصناعة
من يفقهوا أن دون الولد تربية أعني ا شاقٍّ عًرسا أمًرا يتكلفون اآلباء نبرص ثم هللا». وايم
عىل رحمتنا يثري وال ذلك يدهشنا ال ثم ذرة، مثقال واألخالقية والعقلية الجسمية القواعد
قلت كما هذا أليس وغرورهم، اآلباء جهل ضحايا يذهبون الذين األبرياء األطفال أولئك

السوآء. والسوأة الدهياء الداهية
الحياة، بقوانني اآلباء جهل من النسل يصيب الذي البالء مقدار تعرف أن شئت وإذا
الذين األلوف مئات إليهم وأضف السبب، بذلك يهلكون الذين األلوف عرشات إىل فانظر
الصحة من أبدانهم تبلغ ولم الشبيبة يبلغون الذين واملاليني موهونني، ضعفاء يبقون
يخمش حتى الساقني عاري القصري الثوب يف ابنه يرسل أحدهم فرتى املطلوب، املبلغ
مؤثر هذا أن درى األب ذاك ليت فيا حمراء، غاللة يف الحمراره وكأنه فيعود جلده الربد
يرتتب مما القوى؛ بإضعاف أو النمو بتعويق أو باملرض إما طفله حياة مستقبل يف
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بألوان أوالده يقيد من اآلباء من ترى ثم عمره، مستأنف يف الطفل عيش تنغيص عليه
ذلك يفعل يكفيهم، ليس ما املأكل من يعطيهم أو يتعدونها، ال الطعام من مخصوصة
بالرضر فعله فيعود املدعني، الجهال آراء من ما أمر يخلو ولن املأفونة. لبعضاآلراء اتباًعا
يبعثون الذين واملرح اللعب أطفالهم منع من اآلباء يفعله ما خالف هذا أوالده، صحة عىل
اللعب يفيده ما يعلم وكلنا به، يريده لخري الطفل هللا أودعها غريزة وهي بطبائعهم، إليه
ينمو العضو أن وهي؛ الشائعة القاعدة بهذه سمعت ولعلك وتقويتها، األعضاء تنمية من
جهل عواقب باألوالد حافت فإذا التعطيل، مع ويضعف ويضؤل الحركة، مع ويقوى
هذه أن وظنوا — وتعاىل سبحانه هللا— إىل املصيبة وأسندوا وقدر، قضاء هذا قالوا: اآلباء،
أسبابًا املضار لهذه إن قالوا: أو العالم. يف شائع ظن وهو سبب، بال أوالدهم تصيب املضار
أن إال الحياة، بقوانني اإلخالل إال أسبابها وما وجهالة، غفلة وهذه علوية وعلًال سماوية
فيقرصون أبنائهم، تربية يتكفلون إذ اآلباء يجنيها جريمة فأي وراثية، علًال أحيانًا تكون
والضنى والضعف املرض أوالدهم ذرية وعىل أوالدهم عىل ويجنون تقصري، أألم عملهم يف

واملوت. والشقاء والحزن والضجر والوجع
البدنية، الرتبية أمر يف منهما بأقل األخالقية الرتبية شأن يف وعاقبته اآلباء وليسجهل
وتعسفها تخبطها يكون كيف الدراسة بزمن العهد الحديثة الصغرية الزوجة إىل فانظر
تشتغل لم الدهر من حينًا املدرسة يف قضت فقد ذلك يف عجب وال طفًال، هللا رزقها إذا
اإلهمال، أغلب فأهملت والتدبر بالتبرص الخاصة ملكاتها فأما الجداء، قليلة بسفاسف إال
وال ال، الولد. برتبية يتعلق فيما واحدة بفكرة يمدوها أن األساتذة بذهن يخطر لم حتى
حسن عىل يعينها ما للعقل املقوية للذهن النامية املعارف من الدراسة أثناء الفتاة صادفت
البنات؛ بتعليم القائمني وحسب الرتبية بعلوم جهلها حني عىل الطفل، أمر يف الترصف
وقراءة والتطريز الخياطة وصناعة املوسيقى تعلم يف دراستها زمن الفتاة ترصف أن
علوم فعىل األشياء، هذه الغادة أتقنت ومتى وصواحبها، أترابها مع والتنزه القصص
الناس أجهل وهي متفتحة، جديدة نفس أمام نفسها تجد الفتاة هذه العفاء، ذيل الرتبية
تتكلف التي الفتاة هذه الفالسفة، فحول عىل تصعب التي املعضلة تلك من أمامها بما
وأعمالها الحركات هذه النفسوطبائع تلك بحركات جاهلة جد هي اإلنسانية النفس عالج
ثم بالخري، وفاسدها بالسوء الحركات هذه صالح تتهم إنها حتى ومضارها، وفوائدها
حيث من فتيسء مداواتها، يف الرشاد وجه تخطئ تعالج التي النفس بتلك لجهلها تراها
فهي وأصلح، أوىل لكان وشأنه، الطفل ترتك خطئها حاالت يف أنها ولو تحسن. أنها تشعر
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بفائدة مزراة ذلك صنعها فيكون الصالح، النافع العمل عن الوليد تنهي األوقات أغلب يف
االثنني بني ذلك يحدث ملا بينهما؛ لذات ومفسدة وحلمه، بحلمها ومرضة ونعيمه الوليد
الطيبة، األخالق من ُخلق عىل طفلها حمل أرادت إذا أنها هذا وبيان والوحشة، الجفاء من
بالرشوة، املذكور الُخلق إىل الطفل تستدرج أن فإما ضارة، فاسدة وسائل لذلك اتخذت
والذكر للصيت شهوة نفسه يف تبعث بأن إليه تسوقه أو والوعيد، بالتهديد عليه تكرهه أو
خالل الوليد نفس يف تغرس أن عىل بذلك تزيد فال إياه، ومدحهم له الناس بتملق وغراًما
فأخلفت عقابًا الطفل أوعدت إذا هي ثم الذات، وحب والجبن النفاق وهي وخسة، لؤم
الكذب يف مثاًال لعينه تعرض أن عىل تزد لم بالصدق، غالمها تأمر ذلك مع وكانت وعيدها
هي إذا الغيظ، وكتم النفس بضبط ولدها تويص تربح ال هي وبينما العزيمة، ووهن
التدبري سوء من هذا ويف يستحق، ال ما العقوبة من به فتحل هفواته، ألقل غضبًا تحتدم

وأحكمه. العقاب خري هي الطبيعية العقوبات أن البتة عنها غاب قد ولعلها فيه، ما
الناشئة السيئة اآلثار عىل رشده وبلغ كرب متى الولد عقل تغلب من يكون ما ولوال
الصورة يف أخريًا تظهر حتى طبعها، من تتحول الولد نفس أن ولوال األم، تدبري سوء من

مفسد. كل النسل أخالق لفسدت وجنسه، جلدته أهل لنفوس األخالقية
القسمني يف نبرصه ما واإلساءة والجور العسف من العقلية الرتبية يف نرى وقد هذا
محدودة، قوانني وتنقالته الذهن لخواص بأن ويسلِّم إال أحد من ليس فإنه السالفني،
القوانني؟ هذه نعرف أن دون حق عىل الطفل تربية يف األخذ يمكن فكيف ذلك كان وإذا
النفس بعلم الجهل كل جاهلني املعلمني وأغلب النادر إال اآلباء كافة نرى وقد اآلن أما
والطريقة، املادة يف سواء فاسًدا الحارض الرتبية نظام يصبح أن جرم فال ،psychology
إليه، حاجتها لشدة عقولهم تطلبه ما املعارف من الطلبة يمنعون املعلمون أصبح حتى
حاجته لعدم الذهن منها ينفر ممقوتة مكروهة كل املعلومات من أذهانهم يف ويكرهون
أساءوا املعلومات، مستنكر عىل الطلبة استكرهوا إذا املعلمني أن ذلك من وأسوأ إليها،
للتعليم ليس أنه واملعلمون اآلباء يظن فقد وتنسيقها، املعلومات تلك وضع ذلك مع
الكتب فيلقون الكتب، صفحات من املعلومات اكتساب عىل الطلبة حمل من أكثر معنى
يرجع إنما وأنها الكتب، وظيفة جاهلني الوبيل الوخيم يف منها لريعوا أطفالهم أيدي يف
يتعلم كأن مصادرها، من املعارف تحصيل وهي التعلم، وسائل أقرب إعواز عند إليها
تعذر فإذا وتحليًال، وسبًكا مشاهدة أحدهما ببحث الفضة أو مثًال الذهب خواص اإلنسان
غاب قد املعلمني وكأن غرينا، بأبصار األشياء نشاهد حيث مرجعنا، الكتب فإىل ذلك
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بمرأى أنهم حني عىل املعارف، لتحصيل الكتب إىل وهلة أول يذهبون فهم ذلك، عنهم
بطبيعته الطفل ذهن أن عنهم غاب وكأنما الحقيقية، ومعادنها األصلية مصادرها من
فأولئك الغري، معونة عن مستغنيًا قوته، بفضل اكتسابها يف دائب املعلومات إىل متطلع
عن غاب وكأنما نحصيه نكاد ال ما املعارف من بأنفسهم يوم كل يستفيدون األطفال
وانهم الحركات، متوقدة قلقة يقظة أبًدا هي مالحظة، ملكة للطفل أن أيًضا املعلمني هؤالء
برصفهم حركاتها وإخماد امللكة هذه تطلع قدع يف يعملون يزالون ال وجهلهم لغفلتهم
واألوراق والكراسات الكتب إىل الكائنات ومعاينة املوجودات، مالحظة عن الطفل ذهن
ونفاذًا، حدًة املالحظة ملكة زيادة يف يعملوا أن بهم أوىل وكان الطفل، ذوق عنه ينبو مما
األصل اطرحوا حتى نفسها، املعارف دون املعارف برموز ولعوا قد الناس أن إال ذلك وما
ليتهم ويا ومرضة، مضلة لها فكان األجيال، توارثته قد باطل وهم وهو بالرمز وتشبثوا
كل الطفل يستويف حتى املعارف مصادر ضمن الكتب تجعل أن يصح ال أنه يعلمون
غري إىل ومزرعة وبستان وطريق منزل من يغشاها التي األمكنة بجميع املتعلقة املعلومات
اكتسابها من خري واسطة بال معادنها من املعارف اقتباس أن أولهما: لسببني؛ وهذا ذلك؛
للموجودات، خربته سابق بمقدار يكون الكتب أللفاظ الطالب فهم أن والثاني: بالواسطة،
مثل الدقيقة العقلية العلوم الصغار األطفال تلقني من الناشئ الرضر ذلك عىل زد ثم
وإركابه الكريهة، الشاقة الخطة عىل الذهن حمل من فيه ما ذلك ويف والبالغة، النحو قواعد
ويألف يلذ ما الطفل حرمان من املعلمون يأتيه ما خالف هذا جامحة، عوصاء كل ظهر
وال الطبيعية، الجغرافية من بدًال السياسية الجغرافية كتعليم ويمج يبغض ما وتجريعه
والتفاصيل، الجزيئات عىل التدريس يف والقواعد التعاريف تقديم من الناشئة املضار تنَس
فهم دون األلفاظ من كثري حفظ وهي شديدة، آفة ذكرنا التي األرضار جميع يتخلل ثم
ويأخذه الفساد يصيبه أن عجب فال اآلفات، هذه كل الذهن عىل تراكمت وإذا معانيها،

نكر. داء كل
أعظم ولعل فاسدة، مختلة والعقلية واألخالقية البدنية الرتبية أن قدمنا مما ينتج
الرتبية، صالح عليها يتوقف التي باملعارف املعلمني وأغلب اآلباء جهل هو فسادها أسباب
كان هل الرتبية، بأمر يتعلق فيما وشعور فكرة كل من وقلوبهم أذهانهم خلت قد وأناس
صناعة أحدهم أيطلب واألبدان؟ والعقول األخالق فساد من فيه هم ما غري لهم ينتظر
يربيهم أوالد ذا يكون أن يروم ثم بقواعدها، لإلحاطة سعيه فيسعى التجارة أو الخياطة
الجسيم املئونة الكبري العمل ذاك عىل يعينه عساه مما يشء أدنى يتعلم أن يرى فال
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الرتبية بقوانني الجهل به أفىض أبًا أن لو أرأيت بعينه؟ الجنون هو ذلك إن ا؛ حقٍّ الخطر؟
شقائهم إىل سببًا ذلك فكان منزله؛ وهجروا منه فنفروا أوالده عداوة كسب إىل األخالقية
عدم ذلك استدعى ولو نفسه من ناحية األخالق علم يعري أن به األجدر كان أما وخيبتهم،
ضحية ذهب غالم عىل تنوح ا أمٍّ رأيت وإذا إيسكالس؟ اليوناني الشاعر ديوان حفظه
سيدتي يا «هذه املوت: سكرة يف والغالم لها الطبيب قول ذكرت كلما تجنُّ وتكاد الحمى،
أحشاؤها تلتهب األم هذه رأيت أإِذا يطيق.» ال ما الدراسة أثقال من الغالم تحميل عاقبة
اللغة إتقانها يف وصربًا عزاءً ستجد أنها أتحسب وقسوتها، جهلها قتيل الذاهب غالمها عىل

اإليطالية؟ أو الالتينية
أعني الحياة؛ قوانني معرفة بدون يستقيم ال الحياة أعمال ثالث أن ينتج قدمنا ومما
النفس). (علم والبسيكولوجيا األعضاء) وظائف (علم الفيسيولوجيا يف األوَّلية القواعد
املذكورين العلمني يف توغًال اآلباء نكلف ال أنَّا عىل هذا، بقولنا يسخر من هناك ولعل
القواعد تعلم نوجب وإنما وسخافًة، منا حمًقا لكان ذلك فعلنا ولو بخفاياهما، وإحاطة
وأن معينة، بقوانني إال يقوم ال ونفًسا جسًما الطفل نموَّ أن والخالصة الرئيسة. األصلية
القوانني اتباع من يكثر لم إن وأنه املوت، إىل محالة ال سائق البتة القوانني هذه إهمال
الوصول يستطاع ال وأنه الخطرية، األرضار من والنفس الجسم يسلم فلن املذكورة،
يصح فهل القوانني، تلك اتباع بتمام إال والعافية الصحة حاالت أكمل إىل والجسم بالنفس

الرتبية؟ أمور يف التفريط كل يفرطوا أن هذا كل بعد لآلباء
للمجتمع، اإلنسان عىل يجب ما أعني اإلنسانية األعمال أقسام رابع إىل اآلن رصنا قد
قد مدارسنا أحسب وال الواجبات، تلك ألداء الرجل ترشح التي املعارف هي ما فلنتبني

التاريخ. بعلم تهتم أنها علمنا بعد املعارف تلك إهمال يف بالغت
حيث من الفائدة عديمة تكون تكاد التاريخ دروس منها تتألف التي املعارف ولكن
التاريخية الدروس تلك من تجد فقلما االجتماعية، الواجبات إىل الطالب إرشاد عىل القدرة
امللوك ِسرَي يف يكون أن ينتظر وكيف السياسية، لألعمال الصحيحة املبادئ يوضح ما
فيما يكون أن يرجى كيف أم االجتماعية؟ للعلوم إيضاح الطلبة) يتعلمه ما جل (وهذا
ظلمهم وأحاديث أعوانهم ومكايد بطاناتهم ودسائس امللوك أقاصيص من الطلبة يتلقاه

وترقيها؟ البالد لتدرج مفرس هذا يف يكون أن يرجى كيف ذلك؟ شاكل وما وغصبهم
هذه وأن عظيمة، معركة إىل أدى شقاق امللوك من ملكني بني كان أنه الطلبة يتعلم
النسق هذا عىل نظم األول الجيش وأن اآلخر، قوَّاد أسماء وتلك الجيشني أحد قوَّاد أسماء
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وذلك رماة، وكذا مشاة وكذا فرسان كذا من تألف هذا وأن النظام، ذاك عىل رتب والثاني
اآلخر عىل استعىل أحدهما وأن كذلك، وافرتقا هكذا التقيا وأنهما وكذا، وكذا كذا من تكوَّن
ووقعت الجيش، النرصلذلك تمَّ الحرب سجال بعد وأنه تلك، يف وتضعضع الساعة هذه يف
هذه فأي األخرى. يف عدده وذلك الفريقني، أحد يف القتىل عدد هذا وأن ذاك، يف الهزيمة
وربما واجباتها، وأداء االجتماعية املبادئ فهم عىل للطالب عونًا يكون أن يرجى التفاصيل
الذَّة.» وأقاصيص ممتعة وحوادث شائقة وقائع تلك هذا؟ يا تقول ما «أتدري قائل: قال
كان ربما بل الثمرة، قليلة الفائدة عديمة ولكنها الذة، ممتعة شائقة هي نعم فأقول:
األهواء أضلتهم أناس وكم خادعة، شهوة بها أغرمه الذي الغوي نفس يف كبرية قيمة لها
األحجار يشرتون الذين القديمة اآلثار طالب منهم تافهة حقرية كل فأعظموا الباطلة
أولئك أذواق نجعل أن القارئ يرى فهل الذهب، من بأوزانها البالية والخرق الخسيسة
ببعض الناس ُولوع بأن أيًضا سلمنا بذلك سلمنا وإذا كال، األشياء؟ لقيم موازين الضالني
نزن أن قيمتها لتقدير ينبغي وأنه املعارف، تلك فضل عىل حجة ليس التاريخية املعارف
لهذا أفيكون ولدت؛ جارك قطة إن فقال: جاءك أحًدا أن فهب نفعها. ونقيس فائدتها
يف لها تأثري ال حقيقة — الفائدة عديمة حقيقة أنها إال حقيقة كان وإن فهو فائدة؟ الخرب
فاجعل ذلك علمت إذا — الكاملة الحياة كنه إدراك عىل تعينك ال حقيقة — حياتك أعمال
النتيجة عني عىل تحصل املدارس، يف املعطاة التاريخية للمعارف مقياًسا املقياس هذا
كانت ولذلك النتائج؛ عديمة التاريخية املعارف فهذه القطة، أمر يف عليها حصلت التي
الحقائق. فوائد أهم هو للحياة القوانني ووضع للحياة، قوانني وضع يف تفيد ال حقائق

أعني تاريخنا، تدعى بأن أحق هي التي املواد تلك من خاٍل املؤرخون وضع ما وأغلب
فأخذوا حديثًا، ذلك املؤرخون أدرك وقد املدنية. سلم يف وتدرجها األمم ترقي إىل يرجع ما
الفرد هو السالفة العصور يف امللك كان ملا أنه ذلك يف والسبب إهداؤه، يحق ما إلينا يهدون
أحقر؛ أو املنثور كالهباء األمة سائر وكان بأرسه، العالم شخصه يف اجتمع قد كأنما الذي
األمة أحوال وكانت املحىل، وصدره وغرته القديم التاريخ زينة امللك شئون كانت لذلك
فأصبحت الزمن عىل الحال انعكست فلما وأركانه، التاريخ زوايا يف أنفق حيثما منبوذة
املجتمع، رقي إىل اهتمامهم املؤرخون وجه امللك، أمر واضمحل األعظم الشأن ذات األمة

أطوارها. وتقلب األمم نماء أسباب عن يبحثون وعادوا
وعقائدها ومبادئها وتكونها الحكومة موضوع املباحث هذه من إليه نحتاج فمما
وأفعالهم أزمتها دبروا الذين األشخاص تواريخ يف اإلفاضة إىل داعي وال وآفاتها،
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وشعبها، فروعها كافة شامًال بل الكربى الحكومة قارصعىل غري البحث وليكن الشخصية،
بالحكومة وعالقاتها وسلطتها وتكونها الدينية للحكومة مفصل رشح إىل كذلك نحتاج ثم
ا، رسٍّ وتجحد جهًرا بها يؤمن التي تلك ال الدينية واألفكار والعقائد والشعائر املدنية
معرفة أيًضا نحتاج ثم الرسيرة، أعماق يف أصولها وتمعن الضمري يعتقدها التي بل
والتحيات األلقاب يف السلطة تلك ومظاهر دونها، ما عىل السلطة من طبقة لكل ما
داخل العيشة حركات تدبر كانت التي العادات معرفة إىل كذلك نحتاج ثم والخطاب،
واألبناء، اآلباء وعالقة واإلناث الذكور بعالقة الخاصة العادات تلك وفيها وخارجه، املنزل
تفسري ذلك بعد يجيء ثم حقر، وما منها عظم ما الخرافات معرفة إىل نحتاج وكذلك
ووسائل واملستخَدم املستخِدم بني والعالقات الصناعة وتنظيم وانقسامها، األشغال نظام
ذلك ييل ثم وارتقائها، الصناعات تاريخ وإيضاح املواصالت، وسبل الحاصالت، توزيع
واالرتقاء ونعته التعليم مقدار حيث من املختلفة، أطوارها يف العقلية األمة حالة درس
والرسم والتصوير البناء مثل الفنون من األمة ومبلغ الشائعة التفكري وكيفية العلوم يف
مفصل وصف وضع يهمل وال املوضوعة، واألقاصيص والشعر واملوسيقى والخياطة
األخالق بوصف هذا كل يختم ثم ومالهيهم، ومساكنهم وطعامهم اليومية األمة لعيشة
وأفعالهم. وأمثالهم ومبادئهم عاداتهم يف تبدو كما األمة طبقات لجميع واالعتقادية العملية
فهم من اإلنسان ليتمكن واختصار إيجاز يف تفسريها يلزم التي األشياء هي هذه
يف الزمن عىل الوجوه هذه تغريت وكيف االجتماعية، الحياة وجوه بني الكائن االئتالف
التاريخية املعارف هي تلك الحايل. مبلغها بلغت حتى وتهذب نماء يف وتبدلت أطوار
االجتماع بعلم املعارف تلك تلقب أن ويصح معامالته، وتدبر وتفيده الطالب تنفع التي

الوصفي.
يحرز حتى الفائدة عظيم يكون ال النافعة التاريخية املعارف هذه تحصيل أن عىل
هذه تفسري وهاك النفس، وعلم الحياة علم إال مفتاحها وما املعارف، تلك مفتاح الطالب
األفراد؛ أعمال مجموع إال املجتمع عمل وما أفراد، من مؤلَّف املجتمع أن فاعلم الحقيقة،
األفراد، أعمال يف إالَّ األسباب تلك يجد ال االجتماعية املسائل أسباب عن الباحث كان لذلك
حتى األعمال تلك فهم لك يتأتى فال طباعهم، قوانني عىل تتوقف األفراد أعمال ولكن
الجسم قوانني نتائج أنها علمت إيضاحها، أنعم إذا القوانني هذه ثم القوانني، هاتيك تفهم
هما قبل قلنا كما أو االجتماع، علوم ترجمان والنفس الجسم علماء كان لذلك والنفس؛

العلوم. تلك مفتاح
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مالهي عىل املشتمل ذلك الحياة، أعمال من الخامس القسم عن ذلك بعد ونتكلم
التعاليم أي يف النظر من فرغنا إذ واآلن فراغه، أوقات بها يمأل التي ومالذه اإلنسان
املعامالت لتدبري ثم األبوية الواجبات ألداء ثم الرزق إلحراز ثم النفس لوقاية أحسن
املسائل هذه عن يخرج ملا أحسن التعاليم أي ننظر أن علينا بقي والسياسية، االجتماعية
الجميلة والفنون األدبية والكتابات الطبيعية باملناظر االستمتاع مثل الحياة، أغراض من
ألصق هو ما املمتعات هذه عىل نقِدم رآنا وقد الناس بعض وعىس أصنافها. اختالف عىل
بامليل يتهمنا الواقعية؛ قيمها الحياة أعمال ترتيب يف مراعني لها، وأمس البرشية باملصالح
من أكرب خطأ أرى وال الحياة، أعمال سائر من لزوًما أقل هي التي املمتعات هذه إغفال إىل
واعتقاًدا ومالذها، الجميلة الفنون بقيمة اعرتاًفا الناس أشد ونحن التهمة، بهذه تهمتنا
يف هذه تحرك وما والتصوير والرسم واملوسيقى الشعر محاسن من الحياة خلو بأن
الفنون هذه اعتداد من أبعدنا وما وفتنتها، الحياة لذة بنصف يذهب العواطف من النفس
أوفر قسم البرشية الحياة مستقبل يف لها سيكون بأنه اعتقادنا مع األهمية، قليلة واملناعم
له كملت ومتى صالحه، يف فاستخدمها لإلنسان الطبيعية القوى ذُلت ومتى أجزل، وحظ
اإلنجاز، ورسعة والخفة السهولة يف منتهاه العمل بلغ ومتى الحاصالت، استنتاج وسائل
فتزيد أقرص، وقت يف الرضورية للكفاءات اإلنسان ترشح بحيث الرتبية نظمت ومتى
الذهن من أكرب نصيبًا بحقها والفنية الطبيعية املحاسن تنال حينئذ الفراغ؛ أوقات له

البرشي.
اإلنسانية؛ السعادة وسائل من هو الجميلة الفنون يف التهذيب بأن القول ولكن
الفنون يف التهذيب أهمية بلغت ومهما السعادة، هذه رضوريات من بأنه الزعم خالف
اليومية. بالواجبات ألصق هي التي الرتبية وراء التهذيب ذاك ينزل أن بد فال الجميلة،
بها تقوم التي األسباب نتيجة إال ليست قدمنا كما الجميلة الفنون وسائر اللغات وآداب
وال زهرته، ابتغاء النبات يغرس الزهر غارس نرى ونحن واالجتماعية. الفردية الحياة
هي الزهرة ترى بينما ولكن الزهرة، طلوع إىل سبب أنها سوى قيمة والورق للجذور يرى
ال الغرس صاحب فإن قدًرا، وأجل سواه من قيمة أنفس هو الذي واليشء املنشودة الغاية
طلوع يرتتب عليها ألنه أهمية؛ وأكثر فائدة أعظم والورق الجذور أن يرى ذلك مع يزال
يكون حتى له؛ وتعهده غرسه عىل القيام يف الجهد أقىص يبذل الغرس فصاحب الزهرة،
إىل الزهرة طلوع عىل حرصه شدة تدفعه أن الحماقة من أنه ويعلم زاكيًا، صحيًحا غرسه

الغرس. إهمال
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أزهار نسميها أن يمكننا والشعر، واملوسيقى والرسم والتصوير التشييد فن كذلك
التي الحضارة تفضل بحيث النفاسة من هي الفنون هذه الفرضبأن مع ولكن الحضارة،
إال وتستقيم تنمو ال الفنون هذه أن ينكر فال يقرر)، يكاد ال ما (وهو ومنجمها أصلها هي
مستقيمة صحيحة حضارة إىل تؤدي التي الرتبية وأن واستقامتها، الحضارة صالح بعد

وأفضلها. الرتبية أهم هي
عىل حرًصا الغرس يهمل الذي تعليمنا نظام فساد جليٍّا لنا يظهر ذلك عىل بناءً
لحفظ الالزمة باملعارف يمدنا ال تراه فبينا الجوهر، عن الزخرف ويرصفه الزهرة،
الجزء واكًال اليسري بالنزر إال الرزق إلحراز الالزمة املعارف من يمدنا ال ثم األرواح،
الظروف تشاء كيفما يستفيده العمر مستقبل يف اإلنسان ملساعي املعارف تلك من األوفر
الواجبات أداء لحسن الالزمة املعارف بأقل يمدنا ال التعليم ذاك ترى وبينا والحوادث،
عن الخارجة املعارف من بكمية إال االجتماعية، الواجبات سبيل يف يمدنا ال ثم األبوية،
مبهمة لنا أداها اجتماعية بمعارف أمدنا فإذا باالجتماعيات، له مساس ال مما املوضوع
والزخرفة بالتزيني الخاصة املعارف عليك يغدق هذا كل مع املذكور التعليم ترى مغلقة؛
املستفادة الكمالية بالفوائد تسليمنا مع ونحن شابهها، وما والتذهيب والتهذيب والصقل
الفوائد تلك بأن نقر ال والسياحة، والحديث القراءة بوسائل الحديثة اللغات إتقان من
أحق هي معارف من بدلها الطالب يستفيده كان ما سبيلها يف ى يضحَّ أن جديرة الكمالية
ورشاقة التعبري يف صحة الطالب يفيد األدبية التآليف بنفائس االشتغال أن وهب وأوجب.
هب ثم األطفال، تربية تدبر التي باملعارف يوازن مما والرشاقة الصحة فليست اإلنشاء؛ يف
الخربة يعادل ال الذوق تهذب فإن الذوق، تهذب املنقرضة باللغات املكتوب الشعر قراءة أن
الحضارة؛ زهرة يكون ما وكل الجميلة والفنون العموم عىل والكماليات الصحة. بقوانني
هذه أن وبما نفسها، الحضارة عليه تقوم الذي والنظام التعليم منزلة عن يؤخر أن يلزم
التعليم من تشغل ال أن يجب كذلك الفراغ، أوقات إال حياتنا من تشغل ال الكماليات
بوجوب واالعرتاف درجتها وتمييز الجميلة الفنون مقدار معرفة وبعد فراغه، أوقات إال
أصلح أيها الصدد، هذا يف أفيد املعارف أي يف نبحث الطفل، تربية يف يُرشع منذ تعليمها
السابقة، املسائل عن مثله املسألة هذه عن والجواب الحياة؟ أعمال من الخامس للقسم
ولوال القواعد؛ عىل مؤسس أصنافها اختالف عىل الصناعات جميع يف الرقي منتهى فإن
وجد وال والجودة، اإلتقان يف غاية هو ما املصنوعات من للناس يخرج لم العلمية القواعد
— العلمية والقواعد القدر، حق ويقدرها اإلعجاب حق الكتابات بتلك يعجب من الناس يف
الجميلة، الصناعات أرباب من املشاهري يحرزها لم ربما — اآلن املتعارف معناها باعتبار
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االبتدائية العلم بأصول اإلحاطة يستلزم ما النظر دقة من لهم كان املشاهري هؤالء ولكن
عن بمسافات تخلفوا قد املشاهري هؤالء نرى ثم درجاته، وأحط العلم مبادئ هي التي
من هي العلمية القواعد وكون سدادها. وقلة العلمية أصولهم لقلة والكمال الحذق غاية
مظاهر تمثل الجميلة املصنوعات أن ذكرنا متى صحته تثبت الجميلة الصناعات أساس
قدر عىل املصنوعات هذه جودة تكون ولذلك الصانع؛ ضمري يف يجيش مما أو ظاهرة،
القوانني الصانع عرف إذا إال املطابقة هذه تتأتى وال املظاهر، تلك لقوانني مطابقتها

ذلك. عىل الربهان وإليك املذكورة،
والعضالت العظام مواقع يتعلموا أن التماثيل) (صناعة التصوير فن طالب عىل يجب
وقد العلمية، القواعد من جزء وهذا وحركاتها، ومواصلها اإلنسان جسم من البرشية
ومن العلمية، بالقواعد الجاهلون املصورون يأتيها التي األغالط تلك ملنع رضورته أدركت
القواعد تلك كانت وملا امليكانيكية، بالقواعد العلم من يشء أيًضا الصدد هذا يف الرضوري
ال تمثال كل ذلك مثال امليكانيكية؛ األغالط التصوير يف كثرت املصورون يعلمها قلما
الثقل مركز من النازل العمود مسقط كان إذا إال وضعه يف وبقاؤه مركزه يف ثباته يضمن
الرجل أن فرتى االعتماد، قاعدة عىل واقًعا — االتجاه الهندسة علماء يسميه كما أو —
— األخرى ويرخي رجليه إحدى يشد أن وهي الراحة»؛ «وقفة املسماة الوقفة يقف الذي
بقانون الجاهلني املصورين ولكن املشدودة، رجله قدم داخل االتجاه خط يقع أن بد ال
وإىل القدمني، بني االتجاه خط يقع حتى الوقفة، تلك تصوير يخطئون ما كثريًا التوازن
يتفانى الذي دنسكوبولس تمثال فهذا االندفاع، بقانون الجهل يسوقهم األغالط تلك أمثال
ُرفع متى وجهه عىل انكبابه من مناص ال بحيث موضوًعا تراه استحسانه، يف الناس

املسند.
أبني — العلمية تكن لم إن التجريبية — الفنية املعارف إىل الرسم صناعة يف والحاجة
عن الغفلة من ناشئًا تجده إتقانها وقلة الصينية الصور صناعة سوء إىل فانظر وأظهر،
ما رداءة يف تراه سبب أي ثم والهوائية. الطولية املناظر رسم يف واإلساءة املظاهر قوانني
بكيفيات الجهل من ناشئ عيب وهو لألصل، وخالفه الحقيقة من بُعده إال الصبي يرسمه
عىل وقف الرسم صناعة ارتقاء أن تدرك أن أردت وإذا األشياء. أحوال بتغري املناظر تغري
واملوضوعات الكتب إىل فانظر الطبيعية، واآلثار التأثريات حدوث بكيفية الخربة زيادة
التي الصور إىل انظر أو راسكني، الكاتب انتقادات إىل أو الفن هذا طالب يدرسها التي
بالعلم تؤيِد لم هي إذا املالحظات وأدق رفائيل، الرسامني أكرب ظهور قبل تُرسم كانت
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اختالف يالحظ قلما بأنه يسلِّم إال رسام من وليس الخطأ. من تعصمنا ال أن خليقة كانت
بالقواعد الجهل ساق قد الرسم فن يف وبصريته فطنته عىل لويز ج. املسرت وهذا املظاهر.
شباك ذات (نافذة شعرية يرسم كان أنه وذلك صوره، إحدى يف الغلطة هذه إىل العلمية
ولكنه املقابل الحائط عىل الصورة يف الشباك ظل فرسم شيش)، ذات العامية باللغة أو
وهيئاته الظل بقوانني عليم أنه ولو االستقامة، محكمة خطوًطا الظل هذا حدود جعل
روزتي املسرت الشهري الرسام العلمية بالقواعد الجهل ساقه وقد الغلطة. هذه يف وقع ملا
إحدى عىل السبعة) ألوانه (إىل الشميس الضوء انحالل لحظ أنه وهي اآلتية؛ الغلطة إىل
(بفتح عر بالشَّ املغطاة السطوح بعض عىل مخصوصة أضواء تمر إذ املخصوصة، هيئاته
مرسوماته يف — فأظهره االنحالل هذا تقليد أخطأ الضوء بقوانني جاهًال كان وملا الشني)،
إذا لالستغراب أدعى ولعله حقيقة. فيها يظهر أن يتأتى ال أوضاع ويف سطوح عىل —
متى يزول أن االستغراب ذلك يلبث ال ولكن العلمية، القواعد إىل يحتاج املوسيقي إن قلنا:
الصوت تنوعات فإن والعواطف، الشعور للغة خيايل راٍق تمثيل هي إنما املوسيقى أن بيَّنا
هذه يف أن يُنكر وال الفن، ذلك أصل هي والقوة النوع يف العواطف اختالف حسب عىل
لبعض خاضعة العموم عىل ولكنها القواعد؛ ومخالفة الصدفة من يشء الصوتية التنوعات
التنوعات هذه معاني ترتتب القوانني هذه حسب وعىل البرشية، للقوى العامة القوانني
هذه عىل انطبقت إذا إال مؤثرة املوسيقية واملراجيع النغمات تكون ال ولذلك الصوتية؛
هذه مثًال نرضب أن حسبنا ولكن القضية؛ هذه إيضاح ا جدٍّ الصعب ومن العامة، القوانني
األغاني هذه فإن العلم، قواعد تحرَّمه مما إنها فنقول: املجالس، آفة أمست التي األغاني
ليست أقواًال املوسيقى نغمات عىل توقع إنها حيث من وتعقها، العلمية بالقواعد تزري
األغاني هذه نعم املوسيقي، التعبري تستدعي بحيث العواطف، وتحريك التأثري قوة من
أدنى له ليس ما املوسيقية النغمات من تستعري إنها حيث من العلمية، بالقواعد مزرية
يزال ال فإنه مؤثرة أنغام يف يخرج األقوال هذه بعض أن وهب املنطوقة. األقوال إىل نسبة

العلمية. للقواعد مخالف أنه كاذب ومعنى كاذب، تأثري ألنه سيئًا؛
الطبيعية التعبريات هي الشعر منشأ فإن الشعر، أمر يف مطردة بعينها الحقيقة وهذه
إنما ومبالغاته واستعاراته فقوافيه العواطف، وتحرك التأثر شدة من تنبعث التي املختلفة
يكون ال لذلك فيها؛ مبالًغا ثائر) شعور عن املبعوث (الكالم املفعل الحديث صفات هي
املنفعل، الحديث عليها يجري التي العصبية الحركة قوانني طابق إذا إال جيًدا الشعر
تلك تجسيم مع املنفعل الحديث لصفات جمع هي إنما التي الصناعة هذه يف فيجب
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املزايا من نصيبه الكالم يعطى ال وأن التناسب، قواعد تراعى أن وتشديدها؛ الصفات
وكلما انفعاًال، أقل الكالم كان متى الشعرية األساليب من يقلل أن فيجب جزاًفا، الشعرية
غاية األساليب بلغت منتهاه االنفعال بلغ فإذا املذكورة، األساليب من زيد االنفعال زاد
تلك يف اإلساءة لكثرة وما والفساد، االضطراب إىل مفٍض القواعد بهذه واإلخالل الكثرة،

املذكورة. القواعد مراعاة قلة إالَّ سبب الصناعة
باملظاهر الخاصة القوانني فهم عىل قاًرصا الجميلة الصناعات إتقان يف األمر وليس
من ملصنوعاته سيكون ما يفهم أن كذلك الصانع ذلك عىل يجب بل الصانع، يصورها التي
تحدثها التي واآلثار النفس، علم مباحث من وهذا تُعرضعليهم؛ نفوسمن يف واألثر الوقع
املصنوعات، هذه عليها املعروضة األذهان طباع عىل ترتتب النفوس يف الصانع مصنوعات
املشرتكة الصفات هذه يقابل أن فيلزم األذهان، جميع بني مشرتكة صفات هناك أن وبما
للصانع يتأتى ال القواعد وهذه الجميلة، الصناعات يف اإلجادة عليها تتوقف عامة قواعد
وما الذهن. قوانني من القواعد تلك تنتج كيف أبرص إذا إال اتباعها وحسن فهمها إجادة
الصورة تلك تحدثه أن عىس عما كسؤالك إال الصور من صورة جودة مقدار عن سؤالك
التمثيلية الرواية جودة مقدار عن وسؤالك وعواطفهم، الناظرين أذهان يف التأثريات من
من وتربأ الحارضين إلفات تحسن بحيث مواقفها نُظمت هل كسؤالك؛ تأليفها وحسن
أو ما لقصيدة الرئيسة األقسام ترتيب يف كذلك الطاقة؟ فوق العواطف من ما طائفة كد
والبرصبحسن الحذق عىل متوقًفا التأثري حسن يكون جملة، أي تركيب ويف خيالية قصة
مدة أثناء يجمع صانع كل فرتى الذهنية، قواه تحريك وحسن القارئ مدارك ترصيف
أصول فتتبع عمله، بها ينظم التي واآلراء املالحظات من وافًرا ذخًرا بعدها وما التعلم
عىل منطبًقا الصانع عمل يكون وال النفس، علم قواعد من نبتت إنما تجدها اآلراء هذه

نتائجها. ويفهم يفهمها حتى القواعد تلك
القول من أو صانًعا، اإلنسان تجعل وحدها العلم قواعد بأن االعتقاد من براء ونحن
يولد اإلنسان وإنما الطبيعية، املدارك مقام تقوم والنفسية الخارجية املظاهر قوانني بأن
املنشود، الصانع يجعله ما الكون فليسيف كذلك يولد لم فإذا ما، صانًعا أو شاعًرا بفطرته
املعارف عن تستغني ال الفنون أي يف والسليقة الصناعات أي يف الطبيعة إن نقول: وإنما
وحتى يشء، كل تصنع ال ولكنها كثريًا، شيئًا تصنع السليقة العلم، قواعد أعني املنظمة

القصوى. الغاية تدرك ال بالعلم السليقة تقرتن
هي بل الصناعة، يف اإلجادة عىل قاًرصا لزومها ليس أسلفنا كما العلمية والقواعد
التفاوت سبب فما أرسارها، وإدراك الفنية املصنوعات مزايا اإلنسان لتبصري الزمة كذلك
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الحقائق بتلك الرجل معرفة يكون أن إال الصور، محاسن إدراك يف والرجل الطفل بني
الجلف الرجل املهذب الرجل يفُضل وملاذا الصور. هذه تمثلها التي والحيوية الطبيعية
يرى وأشيائها الحياة بأعمال علمه لفضل أصبح األول ألن إال الحسن؛ الشعر فهم يف بكثري
املصنوعات فهم أن ثبت وإذا الجاهل. الغبي مدارك عن غاب قد ا جمٍّ شيئًا الشعر ذلك يف
فهم يكمل ال أنه كذلك ثبت املصنوعات، هذه تمثله ما عىل االطالع سابق من بيشء ُرهن
التحفة تنرشها حقيقة ولكل تمثلها، التي األشياء فهم كمل إذا إال املذكورة املصنوعات
قدر وعىل الحقيقة. بتلك الجاهل تفوت لذة وهي الفاطن، نفس يف جديدة لذة الفنية
ينبه التي واملعاني الصانع ذلك يقرعها التي امللكات تكون الصانع يمثلها التي الحقائق
السامع أو الناظر يعلم حتى اللذة بتلك الشعور إىل سبيل ال ولكن يبعثها، التي واللذة إليها
بالقواعد العلم من هي الحقائق هذه ومعرفة الصانع، يمثلها التي الحقائق القارئ أو

العلمية.
قاًرصا ليس الطبيعية) العلوم (قواعد العلمية القواعد يف األمر أن أحد عىل يفوت ال ثم
هي الطبيعية العلوم إن بل والشعر، واملوسيقى والرسم التصوير لوازم من كونها عىل
هما الطبيعية والعلوم الشعر بأن يقيض الذي املستفيض الرأي وليس شعرية، ذاتها يف
األخرى، إحداهما تنفي االنفعال اليقنيوقوة قوة أن يف ريب وال وتمويه. خديعة إال نقيضان
فلذلك املفكرة؛ القوى تميت العواطف وحدة العواطف، تميت املفكرة القوى حدة إن حتى
ليست الطبيعية العلوم حقائق ولكن متنافرة، متضادة املختلفة الحركات هذه كانت
الخيال بتمرين مزٍر العلوم تلك تعلم أن وال الشعرية، املزايا من مجردة السبب لذلك
العلوم بل كال، الجميل) حب الغربيون: يقول كما (أو والصناعية، الطبيعية البدائع وحب
خاويًا، خالء إال العلوم بتلك الجاهل يبرص ال حيث الشعر، كنوز لنا تفتح الطبيعية
يف املودعة الشعرية للمزايا إدراًكا أعظم الطبيعية العلمية باملباحث املشتغلني رأينا وقد
لوير املسرت كتابات قرأ أو الجولوجيا، فن يف ميلر هاج مؤلفات يف غاص ومن مباحثهم،
أن من الشعر ملكة الذهن يف توِقد أن أجدر الطبيعية العلوم أن علم البحرية، السواحل عن
علم أملاني) وهو الحديثة، األعرص يف أوروبا شعراء (أكرب غايتي حياة تأمل ومن تخمدها،
أليس وتكافؤ، تعادل يف اإلنسان عند تجتمعان قد الطبيعي العلم وملكة الشعر ملكة أن
احرتامه قل الطبيعة درس اإلنسان أنعم كلما بأنه االعتقاد بالكفر شبيه بل الحماقة من
شيئًا تفقد ماء، قطرة كونها عىل الجاهل نظر يف تزيد ال التي املاء قطرة أن أتظن إياها؟
أنها لو بقوة مًعا مشدودة القطرة تلك أجزاء أن يعلم الذي الطبيعي عني يف جمالها من
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أكثر الجاهل فيها يرى ال التي الثلج وشظية الربق؟ من وميًضا ألحدثت بغتة أُطلقت
املجهر خالل من فيها املبرص ذهن يف وأجل أسمى خواطر تبعث أال ثلج، شظية أنها من
املستديرة والصخرة املختلفة؟ العجيبة البلورية األشكال معظم) منظار (ميكروسكوب،
الجيولوجي شاعرية من تهيج مثلما الجاهل شاعرية من تهيج أنها تظن الخدوشهل ذات
منذ جارف سيل عليها يمر كان الصخرة تلك أن يعلم الذي األرض)، بطبقات (العاِلم
الجمال أغلب عن عميان الطبيعية العلوم يبارشوا لم الذين أن والحقيقة عام؟ مليون
يدرك لم والحرشات النبات شبابه يف يجمع لم ومن بهم، تحدق التي والسحر والفتنة
يدرك يَكد لم املتحجرات يلتمس لم ومن والرياض، الحقول تلبسه الذي الجمال نصف
ساحل عىل أقام ومن املتحجرات، تلك عىل املشتملة باألماكن تحدق التي الشعرية األرسار
ولقد السواحل، مالذ أكرب يعرف أن ينقصه األسماك لحفظ وعاء وال مجهر بال البحر
بناء بفهم يعنون ال املظاهر، بأجل يعنون ال ثم بالتوافه يعنون الناس نرى أن يحزننا
اإلسكوت، ملكة ماري بدسائس تتعلق ممقوتة بمناقشة االهتمام ينعمون بل السماوات،
القصيدة تلك عىل يعرجون ال يمرون ثم يونانية، قصيدة انتقاد يف العناية أقىص ويبذلون

األرض. طبقات من هللا يد نظمتها التي الجليلة
من الخامس القسم لهذا املرشحات أصلح هي العلمية القواعد أن كذلك ثبت فقد
وأن العلمية، القواعد عىل بالرضورة مؤسسة الجميلة الفنون أن وثبت الحياة، أعمال
انتقاد حسن أن ثبت وكذلك القواعد، بهذه العلم عىل يتوقف الفنون هذه يف النجاح
الطبيعية، بالعلوم أعني األشياء بتكوين العلم عىل متوقف أرسارها وإدراك املصنوعات
أصنافها، اختالف عىل الجميلة الفنون وسائل من كونها عىل تقترص ال العلوم هذه وأن

شعرية. مزايا ذات — النظر أنعم ملن — ذاتها يف هي العلوم هذه بل
النسبية قيمها يف اآلن وننظر اإلرشاد، يف فوائدها حيث من املعارف قيم يف نظرنا قد
وال املوضوع، هذا بحث يف اإليجاز إىل مضطرون ونحن األذهان، يف تأثريها حيث من
الغرضني ألحد املعارف خري معرفة إىل فاهتداؤنا واإلسهاب، اإلطالة إىل هلل والحمد حاجة
املعارف تحصيل أن اعتقدنا إذا جرم وال لثانيهما، املعارف خري إىل الحال بطبيعة هدانا قد
الذهنية، امللكات لتقوية تمرين أنفع ذلك مع يتضمن الحياة أعمال لتنظيم أنفع هي التي
لكان الذهن، لتمرين آخر نوع إىل ثم املعارف إلفادة الرتبية من نوع إىل احتيج ولو
ولم والتوفري، االقتصاد حسن من اإللهية والحكمة الطبيعة به امتازت ملا منافيًا ذلك
املفروض الوظائف بتأدية ونماءً قوة تستفيد امللكات نجد الوجود أنحاء جميع يف نزل
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لرتشيح اإلنسان يخرتعها التي الطبيعية) (عكس املوضوعة األعمال بتأدية ال أداؤها، عليها
اللتني الحركة وخفة العدو رسعة يستفيد األحمر فالهندي املذكورة. الوظائف إىل الذرية
حركات بمزاولة فرتاه الوحش، والقنصبمطاردته الصيد يف ونجاحه براعته عليهما يرتتب
لتفيده تكن لم ما الجسمية القوى توازن من يكتسب املختلفة وأعمالها املتنوعة حياته
الدربة طول بعد استفاده الذي والعدو الوحش مطاردة يف حذقه فإن املوضوعة، األلعاب
يف وكذلك الصناعي، املوضوع التمرين يفيده ال ما اإلدراك دقة من يتضمن واملالبسة؛

األحوال. جميع
التي البعيدة األشياء نظر أفاده الذي أفريقيا جنوب يف الساكن املتوحش فمن
التلسكوب مثل عينه عادت حتى برص، حدة أشخاصها وتحقيق منها يفر أو يطاردها
ريثما الكثرية األعداد جمع من اليومي عمله مكنه الذي الحاسب إىل — املقرب) (املنظار
تنوطها التي الواجبات تلك بأداء تبلغ إنما ما مللكة القصوى الغاية أن نجد — له ترسد
الرتبية أمر يف كذلك صحيح القانون ذلك شك وال املعيشة. وأحوال الحياة ظروف بها
وإليك وأمىض، وأشحذ للذهن أنمى هي كذلك وأهدى أرشد هي التي الرتبية تكون حتى

الربهان:
أكرب من معلوم هو كما (واللغات اللغات حفظ يف االنهماك إىل تُنسب التي املزايا من
املزية تلك أن يدعي وقد للذاكرة، مقوٍّ االنهماك ذلك أن املعتادة) الرتبية برنامج أركان
فليس الذاكرة، لتمرين مجاًال أوسع الطبيعية العلوم أن والحقيقة األلفاظ، خاصيات من
ذلك من وأصعب الشميس، النظام عن يعلم ما كل الطالب يذكر أن السهلة األعمال من
املركبة املواد وعدد السماء، يف املعرتض البياض — املجرة تركيب عن يعلم ما كل ذكر
تذكر ثم األساتذة. كبار إال يعدده أن من أكرب — فيوًما يوًما الكيمياء علم يكثرها التي
اإلنسان يقف أن إال يتأتى ال املركبة، املواد بتلك املختصة الجوهرية والجاذبيات الرتكيبات
واملظاهر األرضية الطبقات تبديها التي املظاهر تعدد يف ثم الكيمياء. دراسة عىل عمره
ملعرفتها الطالب يلزم عظيمة مادة املتحجرات؛ من الطبقات تلك يف يكتن بما املخصوصة
والحرارة الصوت مثل الطبيعة لعلم الرئيسة األقسام من قسم كل ويف واجتهاد، كد أعوام
األقسام. هذه كل بدراسة نفسه حدَّث من لكثرته يرعب ما الحقائق من والكهرباء والضوء
البرشي الترشيح إن حتى الذاكرة، جهد إىل الحاجة زادت الجوهرية العلوم إىل انتقلنا فإذا
يف أخريًا يرسخ أن إىل مرات ست العلم هذا تفاصيل استظهار إىل الجديد الطبيب يضطر
جنس، ألف ٣٢٠ فوجدوه النبات، أجناس من ميزوه ما النبات علماء أحىص وقد ذاكرته.
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من بلغ وقد جنس، مليوني الحيوان علماء عند بلغت قد الحيوان أجناس عدد أن بيد
هذه مزاولة يستطيعون ال أصبحوا أنهم الطبيعي العلم رجال أمام الحقائق تراكم كثرة
فرًعا إال يتقن ال منهم الواحد صار أن إىل وعوًدا، بدأ بينهم يتقاسموها حتى الحقائق
الفروع هذه غري وعن ا، عامٍّ علًما إال بفرعه املتعلقة الفروع عن يعلم ال ثم به، يختص
يعطي معتدل بمقدار ولو الطبيعية العلوم درس أن يف إذن شك فال ابتدائية. معرفة إال
الذاكرة تقوية يف يقل ال العلوم هذه درس أن األمر يف ما وأقل الذاكرة، لتمرين كافيًا مجاًال

اللغات. عن
الذاكرة تمرين يف للغات معادًال األقل عىل يكون الطبيعي العلم بينما أنه الحظ ثم
العالئق تكون اللغات تعلم يف أن وذلك آخر؛ فضًال ذلك فوق له فإن أفضل، يكن لم إن
املصادفات، من الغالب يف هي لحقائق مقابلة الذهن يف تثبيتها املراد األفكار بني الكائنة
لحقائق مقابلة الذهن يف تثبيتها املراد األفكار عالقات فإن الطبيعي العلم تحصيل يف أما
وذلك طبيعية، واحدة وجهة من هي بمعانيها الكلمات عالقات أن ريب وال الزم، معظمها
االهتداء يندر كان وإن املايض، يف معني حد إىل تاريخها تتبع يمكن العالقات تلك أن
أعني العقلية، العلوم فروع أحد تكون التاريخ هذا قوانني وأن ومنابعها، أصولها إىل
هذه أن املعتادة الطريقة عىل اللغات تحصيل يف املدعى من ليس أنه وبما االشتقاق، علم
وتوضح مواطئها وترتسم أصولها عن يبحث ومعانيها األلفاظ بني الطبيعية العالقات
العلم يعطيها التي العالقات ولكن عرضية، عالقات بأنها التسليم إذن يجب قوانينها،
فبينما إياها. تعليمه أجيد متى كذلك الطالب وسيفهمها سببية، عالقات هي الطبيعي
تجد بينا املعقولة، يفهمنا الطبيعي العلم تجد املعقولة، غري العالقات تفهمنا اللغات ترى

والفاهمة. الذاكرة يمرن الطبيعي العلم تجد الذاكرة إال تمرن ال اللغات
العلم أن — الذهن تمرين يف اللغات عىل الطبيعي العلم مزايا من أن كذلك الحظ ثم
العقلية الرتبية عن له خطبة يف فاراداي األستاذ أحسن وقد الحكم، ملكة يقوِّي الطبيعي
يقترص «لم األستاذ: ذاك قال الحكم، ملكة ضعف هو العقلية العيوب أشيع إن يقول إذ
الجهل ذلك إىل أضاف حتى الحكم. ملكة تربية حيث من جهله عىل اإلنساني املجتمع
ما وهذا العلمية، الرتبية فقد إىل النقص هذا ينسب املذكور واألستاذ بذلك.» جاهل بأنه
يتسنى ال والنتائج؛ والحوادث بنا املحدقة األشياء عىل الصحيح الحكم فإن فيه، ريب ال
من مبلغنا كان ومهما بعض، عىل بعضها بنا املحيطة املظاهر ترتتب كيف بمعرفتنا إال
وال والنتائج، باألسباب يتعلق فيما االستنتاج بصحة لنا يكفل ال فإنه اللغات معرفة

37



الرتبية

تحقيق ثم املقدمات، من النتائج استنتاج عىل التعوُّد من إال الصحيح الحكم ملكة تستفاد
تعويدنا يستلزم أنه العظيمة الطبيعي العلم فوائد ومن والتجربة، باملالحظة النتائج هذه

االستنتاج. ذلك
املعارف أفضل هو بل الذهن، تمرين عند غريه عىل الطبيعي العلم فضل يقف ولم
احرتام تأييد هو فإنما تأثري اللغات لتعلم كان فإذا األخالقية، الرياضة حيث من كذلك
هذه «معاني للطالب: (القاموس) املعجم أو األستاذ يقول إذ لها. والخضوع السلف آراء
فيقبَل وكذا.» كذا هي املسألة هذه يف «القاعدة النحو: ويقول وكذا»، كذا هي األلفاظ
ونتيجة االستبدادي؛ للتعليم الخضوع ذهنه اعتاد وقد مسلمة، قضية األقوال هذه الطالب
تعلم من تنتج التي العقلية الصورة ذلك وعكس بحث. بال تقرر ما كل قبول إىل ميل ذلك
الطبيعي العلم حقائق فإن الذاتي، التفكري إىل الطالب يرجع يزال ال الذي الطبيعي، العلم
ولكنها وحدها، حجًجا) أقوالهم تؤخذ الذين (الرجال الحجج: أقوال عىل بناءً بها يسلَّم ال
ثم النتائج، إىل بنفسه يصل أن أحيانًا التلميذ ليسأل بل كال العامة. للتجربة مباحة
أن دون يشء بأي التسليم إليه يطلب وال الفحص، أجزاء من جزء كل نظره عىل يعرض
صحيًحا، استنتاجه كان متى للحقيقة نتائجه مطابقة بقواه ثقته يزيد ثم بصحته، يسلِّم
العلم فوائد تقف ولم الخلق، عنارص أنفس من هو الذي االستقالل ذاك ينشأ ثم ومن
عىل الواجب) هو (كما أجري متى املذكور العلم تعليم فإن هذا، عند األخالقية الطبيعي
البحث عن تندال األستاذ قال وقد واإلخالص. املثابرة عىل تمرينًا كان الحر الفحص منهج
اعتقاد، وصحة تواضع يف الطبيعة لنا تجلو ملا وقبوًال وصربًا جهًدا يحتاج إنه االستنتاجي
مهما — السالفة األفكار باطراح ورضاء إخالص يف القبول هو النجاح رشوط أول وإنما
يُسمع ال التي وهي الرشيفة الصفة تلك أن واثًقا وكن الحق، خالفت متى — مألوفة كانت

الطبيعي. العلم طلب يف املخلص يستشعرها ما كثريًا الدنيا يف عنها
عىل فضًال الطبيعي للعلم أن التقرير) هذا من القارئ (وسيعجب أخريًا نقرر ثم
وديني طبيعي لفظتي نستعمل وال الديني، التهذيب حيث من مدارسنا يف املعتادة املعارف
شك ال مناقض الطبيعي والعلم معانيهما. وأوسع بأسمى بل املعتاد؛ الضيق باملعنى هنا
هذه عليه تلتف الذي الدين جوهر يناقض ال ولكن الدين، اسم تغتصب التي للخرافات
الزندقة، روح الشائع الطبيعي العلم من كثري يشء يف يوجد وكذلك وتخفيه. الخرافات
من براء الحقيقة أعماق يف ورسب السطحية املعلومات فات الذي الصحيح العلم ولكن

الروح. هذه
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الصحيح والدين الصحيح الطبيعي «العلم له: خطب ختام يف هكسيل األستاذ قال
للدين العلم موافقة قدر وعىل االثنني، بحياة اآلخر من أحدهما انفصال يذهب توأمان
يف أصوله رسوخ قدر عىل وفالحه نموه يكون الدين وكذلك ونماؤه، العلم نجاح يكون
وجهت التي الدينية الروح ثمار تكون بأن أجدر الجليلة الفالسفة ومآثر العلم. بطون
الحقائق ولعل ذاتها، األذهان لتلك ثماًرا تكون أن من التفكري، مناهج أقوم إىل أذهانهم
أن عىل وآثرتهم نياتهم، وصحة وحبهم الفالسفة هؤالء صرب إىل بمقاليدها تلقي أن آثرت

واالستداللية. النظرية ملكاتهم إىل املقالد بهذه تلقي
االمتناع هو العلم، ذاك ترك هو للدين املنايف بل للدين، منافيًا الطبيعي العلم وليس
الناس تزال ال الُكتاب أحد كان إذا حقريًا؛ مثًال وإليك بنا، املحيطة املخلوقات دراسة من
والثناء الحمد هذا مواضيع كانت وإذا والتمجيد، الشكر عبارات بأبلغ عليه وتثني تمدحه
يكتفون املؤلفات تلك مادحو كان وإذا وجمالها، وجاللها الكاتب ذاك مؤلفات حكمة هي
الثناء لذاك تكون قيمة أي تحتويه ما ليفهموا قط يفتحوها لم فهم ظواهرها، إىل بالنظر
بل كال وصانعه، الكون هذا إزاء عموًما البرش حال — األمور قست إذا — بهذه واملدح،
والجمال، بالعجب يصفونها التي األشياء هذه عىل باملرور الناس تكتِف فلم أسوأ، األمر
الطبيعة، مشاهدة يف أوقاتهم بعض الصاريف يذمون ما كثريًا تراهم بل يتأملوها، أن دون
بغرائب والتذاذًا اهتماًما أظهر من يحتقرون بل التوافه، يف الوقت بتضييع إياهم متهمني
ترك يف بل الطبيعي، العلم دراسة يف ليست الدين مخالفة بأن القول نكرر لذلك هللا؛ صنع
التي األشياء بنفاسة صامت اعرتاف هي صامتة، عبادة الطبيعي للعلم فالتوجه دراسته.
تسبيح هو بل شفهيٍّا، تسبيًحا للعلم التوجه فليس خالقها، بقدرة ثم وتدرس، تعاين

والعمل. والتفكري الوقت تضحية أثبتته احرتام بل مدًعى، باحرتام هو ليس عميل،
من يتطابقان هما بل الوجه، ذاك عىل قارصة للدين الطبيعي العلم مطابقة وليست
التي املنتظمة الحركات بتلك املحض واإليمان الشديد االحرتام يستوجب العلم إن حيث
الثابتة بالعالقات التجارب كثرة بعد يؤمن الطبيعي العلم فطالب الكائنات، جميع تصحب
ويؤمن واملسبب، السبب بني الثابتة بالعالقة ويؤمن الكونية، املظاهر جميع تربط التي
إلينا بهما تديل اللذين والثواب بالعقاب االعتقاد فبدل السيئة، أو الحسنة النتائج بلزوم
وعصيانه، عقوقه من رغًما ويخىش يؤمل اإلنسان يربح ال واللذين والخرافات، التقاليد
نظام يف وثوابه عقابه أودع — وتعاىل سبحانه — هللا أن يرى الطبيعي العلم طالب تجد
العلم طالب تجد نعم، العاقبة. بسوء أبًدا مصحوبة النظام ذاك مخالفة وأن العالم، هذا
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نافعة، محتومة قوانني هي لها لنخضع ُخلقنا التي الطبيعية القوانني أن يعلم الطبيعي
لذلك والسعادة؛ الكمال معارج يف العالم بارتقاء أبًدا القواننيمصحوب تلك اتباع أن ويعلم
إلهمالها، غضبًا ويلتهب الطبيعية، بالقوانني يتشبث يربح ال الطبيعي العلم طالب تجد

تدينه. صحة عىل يدل طاعتها ولزوم األبدية الكون مبادئ بتأييد فهو
الوحيدة املعرفة هو العلم أن الدينية؛ والروح الطبيعي العلم بني املطابقة وجوه وآخر
يمكن ما جميع العلم يرينا فبينما الوجود، بأرسار وعالقاتنا أقدارنا حقيقة تعرفنا التي
يسلك وال وراؤها، ما يعلم وال مجاوزتها، يستطاع ال التي الحدود كذلك يرينا معرفته،
ينهج ولكنه «هللا»، األول السبب إدراك استحالة اإلنسان تفهيم يف االستبداد طريق العلم
ال التي الحدود تلك أنحاء جميع بإبالغنا االستحالة، هذه تفهيمنا يف األوضح الرصاط بنا
اإلنساني العقل صغر تبلغ) وال تعادل ال (بكيفية يرينا كذلك والعلم إجازتها. تستطاع
الرجال وآراء التقاليد أمام يقف العلم ترى فبينا اإلنساني، العقل يفوت الذي ذاك إزاء
امللك، مالك يسرت الذي املنيع الحجاب ذاك أمام ويعنو يرضع به إذا املتكرب، املرتفع وقفة
نعني املخلص(وال العلم طالب وليسغري صحيح! تواضع يف صحيح كرب من بذلك فأكرم
ذاك نعني بل األجناس، وجامع املركبات، وتحليل املسافات حساب إال يعرف ال الذي بذلك
غري ليس نقول العليا)؛ الحقيقة يبلغ حتى األعايل، إىل سلًما الحقائق أسافل يتخذ الذي
والفكر والحياة الطبيعة تتخذ (التي العامة القوة تباعد فرط يعلم املخلص العلم طالب

اإلنساني. اإلدراك من بل العلم، من مظاهرها)
ومن الذهنية، الرياضة جهة من املعارف أنفس هو الطبيعي العلم أن والخالصة
من خري الوجوه جميع من هو األشياء معاني وتحصيل العيش، أكمل إىل اإلرشاد جهة
واألخالقية الذهنية الرتبية حيث من هي املحيطة املظاهر ودراسة األلفاظ، معاني تحصيل

النحوية. القواعد دراسة من بكثري أنفع والدينية
ذلك: جواب يكون أنفس؟ املعارف أي وهو: به بدأنا الذي السؤال جواب فيكون
املعارف ألفضل الطبيعي العلم إن بىل الوجوه، جميع من األفضل فإنه الطبيعي. العلم
القيام حسن حيث من االرتزاق، حيث من والصحة، والحياة الروح عىل املحافظة حيث من
اإلنسان يستطيع ال مما وحارضها ماضيها القومية الحياة فهم حيث من الذرية، عىل
أصنافها اختالف عىل الجميلة املصنوعات صناعة يف اإلجادة حيث من بدونه، أعماله تدبري
بفضل تسهل فقد والدينية، واألخالقية الذهنية الرياضيات حيث ومن محاسنها، وإدراك
غاية األمر بادئ يف توهمناه الذي املشكل ذاك وانحل املبحث، ذلك الفحص من أعملناه ما
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يلزم ما وقيم املختلفة، اإلنسانية األعمال قيم لتقدير لزوم وال واالرتباك، االعتياض يف
معانيه) أعم (يف الطبيعي العلم دراسة أن نجد إذ األعمال؛ لتلك لرتشيحنا املعارف من
والقدر النفاسة من يُنسب ما بني للفصل لزوم وال األعمال، هذه لجميع مرشح أفضل
أقل كانت وإن التي املعارف إىل يُنسب وما االصطالحية، العظيمة القيمة ذات للمعارف
الفضل لها ثبت معرفة كل أن نجد إذ حقيقيٍّا، بل اصطالحيٍّا ليس قدرها أن إال قدًرا
بآراء رهنًا قدرها فليس حقيقة، املعارف أفضل تكون أن بد ال الوجوه جميع من األكرب
وخلودها حقائقه للزوم الطبيعي فالعلم بالكون، اإلنسان عالقة ثبات ثابت ولكنه الناس،
أو الغابر أو الحارض يف سواء الناس يزال وال األزمنة، عموم يف البرش كافة يهم تجده
والعقيل البدني الثالثة بفروعه املعيشة علم فهم إىل أعمالهم لتنظيم يحتاجون املستقبل

املعيشة. لعلم كمفاتيح العلوم سائر فهم إىل يحتاجون ثم واالجتماعي،
وفضًال؛ أهمية الدراسات سائر عىل تقدمها مع الطبيعية العلوم دراسة أن نرى ونحن
فبينا الرتبية، بارتقاء فيه يُفتخر الذي الوقت هذا يف الناس عند نصيبًا وأخسها حظٍّا أقلها
يف تنال تكاد ال العلوم هذه ترى الطبيعية العلوم لوال لرتقى تكن لم املدنية أن تجد
أسدى بما نعرتف تجدنا وبينا مرضيًا، مكانًا متمدنًا) يسمونه (الذي الحايل التعليم نظام
ترى الكفاية، تجد األلوف تكن لم حيث املاليني تقويت من الطبيعية العلوم ارتقاء إلينا
معاشهم. أسباب هي التي العلوم تلك بفضل يعرتف من املاليني هؤالء من القليل أن
العلوم (أعني وعالقاتها األشياء لخواص املبينة — النماء املستمرة — املعرفة ترى وبينا
أمدت حتى كثيفة، ضخمة أمًما الرحالة القبائل تصيري عىل يقترصفضلها لم الطبيعية)،
بال، عىل العراة ألسالفهم يخطر يكن لم بما واللذة الهناء أسباب من األمم تلك أفراد
إال العايل التعليم نظام يف لها يفسح ال ذلك مع العلوم هذه ترى أذهانهم؛ يف يدخل أو
ونتائج األشياء عالئق باطراد علمنا ازدياد لوال نكن ولم واالستثقال، والتربم التكره مع
لوال بل الفاحشة، الخرافات أغالل من رساحنا ليطلق الثابتة؛ القوانني ووضع املظاهر
بذبح الشيطانية املعابيد إىل نتقرب ولكنا األباطيل، نعبد نزال ال لكنا الطبيعية العلوم
املأفونة السخيفة األفكار من أبدلتنا التي الطبيعية العلوم أن تجد هذا كل ومع القرابني.
والطعن. واإلنكار باملعارضة الدين أهل من تقابل وروائعه، الكون عجائب يف بعيًدا نظًرا
الطبيعي العلم لكان الرشقية، الحكم بعض يف جاء بما املختلفة املعارف شبهنا وإذا
مجهولة، وفضائل مزايا عىل تنطوي النسيان زوايا يف خفائها مع تراها التي املرأة مثل
وعقلها حذقها بفضل إال واملناعم املرافق تنَل ولم املنزل، أعمال جميع إليها املوكول فهي
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وراء تنبذ تجدها حوائجهم؛ وقضاء العائلة سائر بكفاية قيامها مع فهي وإخالصها،
الحقرية بزخارفهن العالم أمام فيزهني املتكربات، ألخواتها الجو يخلو حتى الظهور
يف نبذن قد املتكربات األخوات هؤالء ترى فبينا تتغري، أن الحال تلبث لم ولكن التافهة،
يف العليا الرتبية من له بما امللك عرش عىل استوى الطبيعي بالعلم إذا اإلهمال، زوايا

والحسن. القيمة
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يعارصها ما وبني األزمان ممر عىل املتعاقبة الرتبية نظامات بني متينة عالقة هناك إن
البرص رجعت فإذا اإلنساني، العقل هو إنما الجميع منشأ إذ االجتماعية؛ النظامات من
الناس كانت أيام والقهر بالقرس فيها يؤخذ كان األطفال تربية أن رأيت األمم، تاريخ يف
الربوتستانتي املذهب وأساغ الحال انعكست فلما إرغاًما، والعقائد األديان عىل تُرغم
النظامان ليتطابق الرتبية خطة يف تغيريًا ذلك أحدث الدين، مسائل يف النظر للراشدين
فتستجيد لتنتقدها، الذهن عني عىل العلم وجوه تعرضبها أسبابًا الرتبية فعادت ويتوافقا،
إذ األمم، يف نافذًا والجربوت االستبداد حكم كان ملا وكذلك الزايف، وتستهجن الخالص
تشاكل والِغلظة القسوة من الرتبية حال كانت الذنوب؛ سفاسف عىل األعناق ترضب
والعيص بالسياط والرضب اللطم من أعم وال أسهل ذاك إذ يكن فلم الحكومات، طبائع
ألعمال املقيدة القوانني فألغيت السياسية الحرية فشت فلما وأهونها، الذنوب أحقر عىل
فُفكت الرتبية، خطة يف مشاكًال تعديًال ذلك استوجب العقوبات؛ قانون وخفف األفراد،
والقشف، الزهد أعرص يف وكذلك العقوبات. غري وسائل إىل تدبريه يف ورجع الطفل، قيود
الرتبية كانت واملالذ. املناعم نفسه يحرم ما بمقدار وتقواه املرء فضل الناس يقيس إذ
وأصبح العقائد، بتلك الدهر ذهب فلما واملنع، الحرمان دعائم عىل ُمقامة الوقت ذاك يف
وأطيلت الشغل، أوقات وقرصت املالذ من الطيب بالحالل التنعم يف بأًسا يرون ال الناس
تتعدَّ لم ما الطفل شهوات إرخاء وجوب واألساتذة اآلباء أدرك واالسرتاحة؛ الفراغ أزمان
بني املشابهة رأيت فقد واملرح، اللعب من طباعهم إليه تنزع ما وإباحتهم الصواب، حد

املختلفة. العصور يف والتعليمي االجتماعي النظام
التي األسباب بني الكائنة املشابهات وهي اآلن؛ سنوردها أخرى مشابهات وهناك
للرأي املتعددة الوجوه بني الكائنة املشابهات ثم التغيريات، من اآلن ذكرنا ما أحدثت
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سواء العقائد يف توحد قرون بضعة منذ كان ولقد إليه، التغيريات هذه الذيساقت املتشعب
وأرسطاليسيني، وملوكيني كاثوليك الناسكلهم فكان التعليمية، أو السياسية أو الدينية يف
السائدة التعليم طريقة يف تبديًال يحدث أن الحني ذاك يف إنسان بخاطر يخطر لم حتى
ثم األعرص، تلك يف متخرج كل عنها تخرَّج التي الرصفية النحوية الطريقة وهي ذاك، إذ
النهضة إىل أدى الذي الشخصية، الحرية بتحقيق الولوع وهو أال الفعال العامل ذلك كان
األحزاب أنشأ والذي الزيادة، مستمر الدينية املذاهب يف تعدًدا بعد أحدث ثم الربوتستانتية،
العلمية الثورة إىل ساق والذي عام، كل جديدة أحزاب عنها يتولد يزال ال التي السياسية
الفيلسوف باكون منِشئها إىل (نسبة الباكونية الثورة املسماة القديمة العلم مذاهب ضد
أدى قد الشخصية، الحرية بتحقيق الولوع هذا جديدة أفكاًرا أنتجت التي اإلنكليزي)،

التعليم. أساليب يف وتنوع الرتبية خطط يف تشعب إىل كذلك
ظاهرية نتائج هي إنما والتعليمية والفلسفية والسياسية الدينية التغريات كانت ملا
واحد. وقت يف تتوارد أن أوشكت الشخصية؛ الحرية الحرصعىل وهو بعينه داخيل لسبب
التعدد ذلك يف أن املتبرص يرى فقد التعليم، مذاهب تعدد الكثريون أنكر وإن وإنه
املذاهب تشعب الناعون نعى ومهما الرتبية، فن يف األوضح املنهج اكتشاف إىل سبيًال
البحث تسهيل من التعليمية املشارب تنوع يف يكون ما إنكار أحد يسع فال الدينية،
حمق عنها الخروج يف لكان يملك، مما للرتبية املثىل الطريقة كانت ولو العمل، بتقسيم
من بلوغها إىل أقرب سبب فليس املثىل، الطريقة تلك نلتمس أصبحنا وقد فأما ورضر،
لكي املتنوعة؛ واملفاسد املختلفة املذاهب أويل الفحاصني البحاثني جملة عىل العمل توزيع

املنشودة. الغاية إدراك يف األمل ويبعثه مذهبه، عىل الغرية تحثه عمده كلٌّ يعمد
فيُطرح يُكشف أن الباطل يلبث لم باطل، حقها فخالط خطته الباحث وضع فإذا
الغلطات، ونبذت املصادر املختلفة الحقائق اجتمعت فإذا زالًال، محًضا بالحق يؤخذ ثم
الُجهال، اتفاق ثالثة؛ وهي العام الرأي منازل يف نظر ومن الحق، من مشيد بناء لدينا قام
وجب ذلك صح وإذا للثالث، أصل ثانيهما أن علم العلماء؛ اتفاق ثم البُحاث، اختالف ثم
ذلك يف أن ونثق التعليمية، املذاهب اختالف من البعض يسوء قد بما نغتبط أن علينا

املآل. حسن إىل سببًا االختالف
املذاهب من ُهجر ما لنعلم الرتبية أمر إليه وصل ما نتصفح أن اآلن بنا يحسن وقد
إىل تنزع فرأيناها املختلفة، التغريات من حدث ما بني قابلنا إذا حتى ُجدد، وما واملناحي
إىل به نهتدي ما الذرائع من التجارب بفضل والتمسنا املنزع، ذلك يف أخذنا واحد، منزع
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التعليم مذاهب بني باملقابلة املوضوع خطائر يف البحث قبل اآلن ولنبدأ املطلوب، الغرض
والحديثة. القديمة

أن ترى ولذلك والعيب؛ النقص من ضده بفشوِّ العادة يف يُعقب العيوب أحد قمع إن
االهتمام فيه بعرصجعل أُعقب وتقويمه وحده الجسم بخدمة فيه يُعنى كان الذي الزمن
الكتب يضعون واألساتذة اآلباء طفق حتى الناس، لعامة الوحيدة البُغية وحده بالعقل
ما كل هو العلوم اكتساب أن الناس واعتقد الثالث، أعمارهم تتجاوز لم الذين األطفال بني
القصد مجاوز املذهبني كال أن الناس فيه يعلم زمن ذلك بعد يجيء ثم املرء، إليه يحتاج
واجب فريون األسدِّ، الرصاط إىل ويميلون الصواب، جادة إىل فيعدلون السواء، عن خارج
خطة الحارض الزمن يف الناس استنكر وقد لكليهما. فيعملون العقل واجب عدل الجسم
اللغات تعليم ويف العمل أثناء الرضب جدول تعليم يف فرشعوا الغيب، ظاهر عن الحفظ
لغته الطفل بها تعلم التي الطبيعية بالسنة يشء أشبه هي طرًقا بالتلميذ يسلك األجنبية؛
ذلك من ويعتاض القواعد، بواسطة التعليم كذلك ويضمحل مرشد، وال ُمعني بال األصلية
قانون منها فيُستنتج بعض، إىل بعضها مقرونة الجزئيات تُعرض إذ بالجزئيات، التعليم
إنها حيث من القواعد بذكر — البدء خطة أعني — األوىل الخطة تعاب وقد إليها، يرشد كيل
غوامضه، واستجالء دخائله الستبطان العلم أعماق إىل النفاذ عن التلميذ تعقل سطحية؛
قاعدة منها ينتزع ثم ويقابل، بينها فيقارن الجزئية املعلومات التلميذ يُعرضعىل أن فأما
الفائدة جمة تكون ال الحقائق فإن املثىل، والخطة الحق التعليم هو فذلك تشملها؛ كلية
التي الحقائق أما كنوزها، من ويستثريها ينابيعها من الذهن يمتاحها حتى املنفعة باقية
كما زواًال. وأقرب ضياًعا أوشك كالهما عفًوا، الحاصل فكاملال عناء وال التماس بال تجيء
لها تكون جزئيات عن تتفرع أن بدون قدًدا فيه املنبوذة بدًدا الذهن يف امللقاة القواعد أن
التي املواد أما تكن. لم كأنها فتعود النسيان بها يذهب أن جديرة قواعد هي فإنما أصوًال؛
التلميذ تجد فبينا أبًدا، تبيد ال أن جديرة مواد فتلك لقًما ويلتقمها قطًعا العقل يتناولها
طريقة عىل تعلَّم الذي الغالم تجد القاعدة، نسيان عند حرية يف القاعدة طريقة عىل املتعلم
تجد ولقد تشاكال، متى القديمة حل عىل قدرته الجديدة املسألة حل عىل قادًرا الجزئيات
بني تجد ما واملغايرة، املخالفة من بالجزئيات املمتلئ واآلخر بالقواعد املشحون الذهن بني
ال ثم متالحمة، متماسكة مرصوفة األنقاضمرصوصة تلك وبني املشوشة األنقاض كثيب
كربى؛ مزية ذلك إىل تجمع بل والتحامها، تماسكها عىل قاًرصا األجزاء هذه فضل يكون
الحر املطلق والتفكري والتدقيق الفحص يف يُستخدم فعاًال عامًال للذهن تصبح أنها وذلك

القواعد. ذو الذهن عنه يعجز مما واالستطالع واالستكشاف
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املعاني تعليم عن العدول من ذلك يلزم وما بالجزئيات، القواعد أفىضاستبدال ولقد
أفىض قد املعاني، هذه عنها املنتزَعة الصور تلك الذهن صحيفة يف ترتسم أن قبل املجردة
والرصف النحو كعلوم دراستهم مبدأ يف التالميذ عىل تُلقى كانت علوم تأجيل إىل ذلك
يف به يُبتدأ مما والبالغة والرصف النحو علوم «ليست مارسيل: املسيو قال وقد والبالغة.
هي وما التمرين، من تُجمع قواعد هي فإنما ومكمالت، متممات ولكنها األطفال، تعليم

الحقائق.» ومقابلة التأمل بطول تُجتنى التي االستنتاج ثمرة إال
الطبيعة سنة من يُك ولم وفلسفتها، اللغة أصول هي العلوم هذه أن القول: وقصارى
اللغة تُخلق وإنما والقوانني، القواعد بوضع لغتها تكوين يف بدأت األمم من أمة أن أبًدا
قبل مديدة، أعًرصا الُخطب وتُؤلف الشعر منها ويُنظم األلسن عىل فتتداول بدء بادئ
املنطق. أو البالغة أو الرصف أو للنحو قواعد وضع يف فكرة أدنى بالخواطر يسنح أن
وقصارى املنطق. علم أرسطاليس لهم يضع حتى املناظرة من اليونان قدماء تمتنع ولم
التالميذ يتلقاها أن وجب اللغة، ن تكوُّ بعد يحصل مما العلوم هذه كانت ملا أنه القول:

اللغة. تعلُّم بعد
فطن فلقد املشاهدة، ملكات ترسيخ خطة هي الرتبية خطط من حديثًا ابتُكر ما وأهم
االستطالع حب من األطفال تبديه ملا ومعنًى ا رسٍّ هناك أن إىل الغفلة طول بعد الناس
مطرح البرصكل وطرحه ته، تلفُّ وكثرة الطفل حركة تَوقد أن وعلموا الحواس، باستعمال
سبب هي وإنما القصد، عن مجردة حركات هي وال رضر، تعمد وال لعب من ليس
أدرك فقد معلوماته. ملستقبل ا أسٍّ تكون معلومات إدراك إىل الطفل به يتوصل طبيعي
الطبيعية، العلوم مصدر املوجودات «إن يقول: إذ باكون الفيلسوف حكمة معنى الناس
وإال وأعراضها، وصفاتها باألجسام علًما اإلنسان يحيط أن العلوم تلك يف النجاح أس فإن
يسلم لم الحواس شحذ أُهمل متى وإنه عملياته، وخابت نتائجه وكذبت أفهامه فسدت
أن لعلمنا األمر تدبرنا ولو عالجه.» يستحيل مما والشك والضعف النقص من التعليم
قارصة والنظر املشاهدة فائدة وليست الفوز، ودعامة النجاح قاعدة يزل لم النظر تسديد
واملهندس، شاكلها وما والفلك والطبيعة الكيمياء وعالم والحيواني والنباتي املصور عىل
الدهماء أبصار عن غاب ما يشاهد أن شأنه من الذي الفيلسوف إىل هؤالء تتعدى قد بل
الكائنات غوامض من بإبصاره غريه عن يمتاز الذي الشاعر إىل ثم األشياء، دقائق من
ألطف ألبابهم من فوقع الناس أدركه نظمه يف أورده إذا حتى الغري، أنظار عن خفي ما
بجعل الشديد الشغف ذلك هي التعليم طرق يف حدثت التي التغيريات أهم ومن موقع.
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أكرب بالدرس التلميذ التذاذ أن من شوهد ما عىل مبني الشغف وهذا سارٍّا، الذٍّا الدرس
احتياج عىل دليل املعلومات من يُعرضعليه ملا الغالم ارتياح وأن واكتسابه، لفهمه ضامن
أما وتنويره، إنمائه إىل ترجع ألمور وذلك املعروضة، املعلومات تلك إىل الحني ذاك يف ذهنه
سوء عىل أو لتلقيه، ذهنه استعداد عدم عىل فدليل عليه، يلقى ما إىل التلميذ ارتياح عدم
الطلبة أميال بني التوفيق يف جهده اآلن املعلم يبذل لذلك أسلوبه؛ ورداءة الدرس معرض
فيعرض للغالم، الذٍّا يظنه ما اختيار يف الوسع ويستفرغ الدروس، من يتلقون ما وبني
األصدق الشاهد عليه وإقباله بالدرس التلميذ فرح يكون ثم وأبدعه، أسلوب أعجب يف
امللل طوارئ اإلنسان يعدم (وال امللل عالئم التلميذ عىل بدت إذا حتى الدرس، نجاح عىل
كثر لذلك عنه؛ التالميذ الدرسويرصف يقطع أن األستاذ عىل وجب يبارش) ما له لذَّ مهما
بالخطب وأوىص املدن، ضواحي يف التنزه واستحب الفسح، من الدروس بني ما عدد اآلن
من اضمحال كما التعليم خطط من والزهد الحرمان اضمحل فقد واألغاني، املستميلة

الحياة.
تطابق زيادة هي الصفة هذه أليست التغيريات؟ هذه بني املشرتكة الصفة هي فما
ألن التعليم؛ طرق تقتضيه فيما أثره يظهر تطابًقا الطبيعية والسنن التعليم طرق بني
مما يشاءون كما أعمارهم أوائل يف يمرحون وإطالقهم األطفال عىل املطلق االستبداد قمع
التطابق من الطبيعية والنواميس التعليم قوانني بني ما أثر أيًضا ويظهر الطبيعة، تفرضه
واآلالت، واألشكال بالصور املوضحة بالدروسالشفهية غيبًا الدروساملحفوظة استبدال يف
ذهن يف يحصل حتى القواعد، بطرق الجزئيات طرق استعاضة يف كذلك أثره ويظهر
أيًضا املذكورة املطابقة أثر ويظهر القاعدة، عليه تبنى أن يصح ما الجزئيات من التلميذ
فيها ليكون اللذة؛ بأفانني وزخرفتها الدروس تزيني يف السعي من يُبذل يزال ال فيما
بما املرء التذاذ فإن للنفوس، ومبهج للبصائر وملَهى للقرائح ومنعم لألذهان مستمتع
الطفل يجدها التي اللذة أن ذلك بصدق يشهد لنجاحه. وسيلة أنجع هو عمل من يبارش
لذلك يفحص؛ ما كنه فهمه إىل األسباب أكرب هي األشياء؛ من نظره تحت يقع فحصما يف
الطبيعة ألحكام منا تنفيذًا إال إليه، وتحبيبه الطفل إىل الدروس تزيني يف سعينا يكن لم

وأعمالنا. قوانينها بني وتوفيًقا
طويل زمن منذ بستالوزي األستاذ بها ح رصَّ التي الحكم تلك نؤم اآلن أصبحنا لذلك
األطوار لتلك فإن بينها، يتنقل التي العقل ألطوار مطابقة الرتبية تجعل أن بد ال أن وهي؛
ندرك أن علينا فالواجب معلوًما، ا حدٍّ منها كلٍّ يف العقل يبلغ وقد مطرًدا، وتناسًقا ترتيبًا
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وقد ويالئمه. الطور ذلك يف يناسبه ما املعلومات من له فنقدم طور، أي يف العقل مبلغ
مارسيل: املسرت قال فيه. أقوالهم كثرة ذلك عىل يدل املذهب، هذا باتباع األساتذة لهج زاد
ترتك أن لك «أوَىل وايز: املسرت وقال مذهب.» أكمل هو الرتبية يف الطبيعي املذهب «إن
أصدق وهو ذهنه، بأوامر مؤتِمًرا ذلك يف يكون فإنه يشاء، ما املعلومات من يطلب الطفل
إليها يؤدون األطفال ألذهان خداًما األساتذة تكون أن النجاح ضوامن وأكرب الغري.» من

وتحتاج. تطلب ما
فقد منه، يُنتظر كان ما العواقب من يُنتج لم التعليم وسائل من ابتُكر ما أن عىل
الوسيلة نجاح فإن ذلك يف عجب وال الوسائل، تلك يبغضون من األوالد بني من نجد
وكذلك الخرقاء، اليد يف الغناء قليلة املحكمة اآللة إن قيل: وقد بها. اآلخذ ذكاء عىل يتوقف
إىل سببًا الوسيلة حسن كان ربما بل الضعيف املعلم عند الفائدة قليلة النافعة الوسيلة
من شيئًا املعلمني ضعاف مع الفضل القليلة املعتادة التعليم طرق تنتج قد أنه عىل التلف،
يقدر فلن مسلًكا، غرض لكل الجاعلة املناقب الجمة الفضل الكبرية الطرق فأما الفائدة.
دقيق النظر صادق االبتكار بديع الروية صحيح األساتذة من جهبذ كل إال ركوبها عىل
بها مستهانًا الشأن صغرية التدريس صناعة دامت ما النادر إال يجمعه ال مما الفحص،
منار من يرفع أن نرجو ملا أساس هي التي القواعد أهم ذاكرون اآلن ونحن البالد. هذه يف

الغايات: أرشف إىل بها لنهتدي الرتبية

املركب. إىل البسيط ومن األصعب، إىل األسهل من يُسار أن الرتبية يف يجب (١)
هيئة إىل بسيطة هيئة من نموه يف يتحول النامية األشياء كسائر العقل كان وملا
ثم بسيًطا، يبتدئ أن أي العقل؛ لحالة مجانًسا الرتبية أسلوب يكون أن وجب مركبة؛
علًما الطفل تعليم عند يراعى أن يجب القانون هذا أن وكما فشيئًا، شيئًا تركيبه يف يؤخذ
يبتدئ أن أي واحًدا؛ جسًما باعتبارها العلوم تعليمه يف يراعى أن يجب فكذلك حدته، عىل
عمر غرة يف تكون العقل ملكات أن ذلك وسبب إلخ؛ … ثالثًا ثم آخر ثم علًما بتعليمه
يبلغ حينئذ جميًعا، تربز حتى كذلك تزال وال واحدة، واحدة تهب ثم نائمة، كامنة الرضيع
ازدياد يزال ال ثم فالعلم، بالعلم التعليم يبدأ أن وجب كذلك األمر كان وملا أشده، اإلنسان

قدر. عىل امللكات خاتمة العلوم خاتمة توايف حتى امللكات الزدياد موافًقا العلوم
إىل وتبدد انتثار حالة من تحول هو إنما النمو، كسائر العقل نمو ترى وكذلك (٢)
بلوغ عند إال كماله حد يبلغ ال ثم وينضد، يرصف يزال ال فهو وتناسق، انتظام حالة

واإلصابة. السداد يف درجته تكون والدقة النظام من مبلغه حسب وعىل الرشد،
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واللسان، للبرص األولية الحركات مثل اإلصابة من بعيدة األولية حركاته كانت لذلك
عليها مرَّ فإذا والظلمة، الضوء بني إال تميز تكاد ال بالدنيا العهد الحديثة العني أن فكما
أنها حني بعد النظر حدة من بلغت حتى لألشياء، تمييزها قوي املناظر فاعتادت الزمن
بينا العقل كذلك بينها. التفريق يصعب التي واألشكال األلوان متشاكل بني تفرق أن تقدر
يَسهل أخريًا عاد قد هو إذا الخالف، البعيدة األشياء بني إال يميز يكاد ال أمره أول يف هو
التعليم خطة تكون أن يجب املذكورة القاعدة ولتلك الغامضة. الخفية الفروق إدراك عليه
ذلك يستِحل لم ولو الدقيقة، الفكرة الناشئ الذهن يف ندخل أن علينا يستحيل إذ مطابقة،
الطفل، ذهن يف ما لفكرة الضامنة األلفاظ إدخال من معلم أي يتمكن وقد حميًدا، كان ملا
املطلوبة، الفكرة عىل بذلك سيحصل الطفل أن املعلم أيظن والفكرة؟ لأللفاظ ما ولكن
أنه أو معنى، لها يفهم ال ألفاًظا استظهر قد أنه إما حالتني؛ بني وجده الطفل اخترب فإذا
التي القواعد ألفاظ معاني يفهم أن الطفل يستطيع ولن غامًضا، ى معمٍّ معنى إال يدرك لم
الفروق تتضح وحتى األلفاظ، هذه إليها ترجع التي باألشياء خربة يزداد حتى يتلقاها
لذلك املبارشة؛ وكثرة املشاهدة بطول امللتبسة الغامضة الخواص وتبني املتشابهة الخفية
ذلك مع يلزمنا ثم السهلة، البسيطة الفكر بتلقني التعليم مبدأ يف نكتفي أن علينا وجب
بها الخاصة األشياء خربة من الطفل نمكن بأن وبيانها، الفكر تلك إيضاح يف ندأب أن
املذكورة، الفكر عن الخطأ من الذهن يف يقع أن عىس ما بذلك يضمحل حتى الفكر؛ تلك

وتبني. لها املؤلفة الفكر تتضح حتى العامة القاعدة تُعطى ال ثم
هذه يؤيد األمم، لرتبية واألسلوب النظام يف مطابقة الطفل تربية تكون أن يجب (٣)
وُخلًقا، َخلًقا أسالفهم يشبهون الناس أن صح فإذا وراثي، سبب أولهما سببان؛ الحقيقة
ألرسة املتعاقبة الذريات يف يتناقل مثًال كالجنون العقلية املظاهر بعض أن صح وإذا
ال جوهري هو الجنسية من سلفه عن اإلنسان يرثه ما أن صح وإذا بعينها، سن يف بعينها
فرنسويٍّا رجًال ليشب الفرنسوي الرضيع إن حتى أنواعها، اختالف عىل العوامل فيه تؤثر
البرشي الطبع يشمل الحقائق هذه من ذكرناه ما كان وإذا أجانب، قوم بني نشأ ولو
سلكه الذي السبيل التعليم يف سيسلك اإلنسان أن ذلك من نتج العقل، وضمنه قاطبة
نهجه الذي القصد تعليمه أمر يف بالطفل ننهج أن علينا يجب لذلك قبل؛ اإلنساني النوع
بحذافريها، للمدنية دقيقة صورة تكون أن يجب الطفل تربية أن أعني قدًما، العام العقل
ذلك إىل دعت التي الرضورات وأن اضطراريٍّا، كان قد ورقيها املدنية نمو أن ثبت وقد
نموها يف املدنية مجرى الطفل تربية إجراء كان لذلك النوع؛ يف ثبوتها الطفل يف ثابتة
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باملسائل محاًطا نفسه وجد ملا اإلنساني العقل أن ذلك وتفصيل اضطراريٍّا، أمًرا ورقيها
دأب واملشكالت؛ املسائل هذه حل إىل مضطرٍّا أبرصنفسه ثم العويصة، واملشاكل الصعبة
بالتجربة، وآونة بالفرض وآنًا بالفحص وتارة باملقارنة طوًرا غرضه إىل الوصول يف دأبه
اإلنساني العقل اكتساب إىل طريق ال أنه يستنتج ذلك ومن بلغ، ما العلوم من بلغ حتى
عقل عالقة كانت وملا ذكرناها، التي والفرض والتجربة والبحث املقارنة طريقة إال العلوم
أن إذن نتج املسائل؛ بتلك العام العقل عالقة نفس هي ومشاكله الكون بمسائل الطفل
الصدد يف العام العقل سلكها التي بالطريقة إال املذكورة املسائل كنه يدرك لن الطفل عقل

املذكور.
بالسماع املكتسب اليشء من يدرج أن علم كل يف يجب أنه األخري البحث نتائج ومن (٤)
القواعد أن يرينا اإلنساني الرقي فإن واالستدالل، النظر من املستفاد اليشء إىل واالستعمال
عليها ُجبل التي الطبيعة فإن املذكور، العلم صناعة من أبًدا مأخوذة ما لعلم والقوانني
املتصور؛ املعقول إدراك عىل واملحسوس املسموع بمعرفة يستعان بأنه تقيض اإلنسان
القواعد فإنما وترتيبها، العلمية القواعد استنتاج والتجربة العمل يسبق أن يجب إنه أي
قبل وتنضيدها العلم مواد تنسيق يتأتى وال منسقة، منظمة العلم أجزاء هي العلمية
واالستنتاج التعقل يف يؤخذ وال العملية، بالتجربة علم كل يف يبدأ أنه إذن فيجب معرفتها،
تكوُّن كان ملا أنه ذلك ومثال املشاهدات. من وافرة ذخرية اإلنسان عند تجتمع أن بعد إال
يف الرشوع قبل يكون إنما البالغة، حاالت وأكمل الفصاحة غايات أبعد وبلوغها اللغات
يبدأ أن اللغات تعليم يف وجب إلخ، … وبيانية ورصفية نحوية من لها القوانني وضع
أن حينئذ السهل من كان وافر محصول عنده تم فإذا وتراكيبها، ألفاظها الطفل بتحفيظ

باللغة. الخاصة والقوانني القواعد يعلم
يهتم أن الرتبية يف يجب أنه وهي السابقة؛ القاعدة من تنتزع أخرى نتيجة وهذه (٥)
إجراء عىل الطلبة تشجيع يجب نفسه. الطالب تعليم وهو اآلتي املبدأ بتأييد االهتمام كل
إخبارهم من يقلل أن يجب بأنفسهم، واالستنتاج واالستدالل والفحص البحث عمليات
قد اإلنسانية فإن ألنفسهم، النتائج باستنتاج اإلمكان قدر عىل يفروا وأن اإلمكان، بقدر
النتائج أعظم أن عىل دليل وأسطع وحده، النفس تعليم بفضل مبلغها الرقي من بلغت
النوابغ أولئك نجاح فرط من نرى ما هو املجموع؛ ُسنة عىل الفرد يسري بأن تبلغ إنما
أنفسهم، برتبية قيامهم أعني الخصويص، تعلمهم بفضل السبق قصب يحرزون الذين
موقوف النجاح بأن يعتقدون يزالوا ولم املدارس، يف املتبعة الخطة عىل نشئوا الذين فأما
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تذكر لو أنه عىل ألستاذه، أستاذًا ما يوًما يصري أن أحدهم يرجو فال الخطة، هذه عىل
اإلنسان يتعلمها إنما بنا يحيط ما بكل الخاصة الكربى األهمية ذات األشياء أن هؤالء
تجارب تذكروا أو مساعد، بال قومه لغة كذلك يتعلم اإلنسان أن تذكروا أو مساعد، بال
الحظوا أو بنفسه، صبي كل يستفيدها التي املدرسة نطاق عن الخارجة والحكمة الحياة
كل يف األطفال هؤالء يبديها والتي املهملني، األطفال من الكثريين تميز التي الذكاء حدة
الفاسد تعليمنا نظام عقبات اقتحمت قد عقول كم تذكروا أو ويمارسون، يزاولون ما
العقبات، هذه كل تذليل بعد ناجحة أفضت ثم وأخشن، أَوعر هو ما إىل ظلماته وقطعت
الصالح؛ والنظام الصحيح النسق عىل أمامه التلميذ دروس رتبت إذا أنه جليٍّا لهم ثبت
أين القليلة، باملساعدة العقبات من يعرتضه ما اجتياز الكفاءة متوسط تلميذ كل أمكن
أصغى أو الدائبة، واالستنتاج والبحث املالحظة من الطفل بذهن يدور ما راقب الذي
القوى هذه أن يَر فلم مداركه، نطاق يف يدخل عما يبديها التي الدقيقة امللحوظات إىل
دون نطاقها عن يخرج لم ما كل املعارف من تتناول أن حقيقة الطفل يظهرها التي
ناشئة يشء كل عن التلميذ إخبار ملواالة نجدها التي الرضورة تلك وإنما البتة، مساعدة
والتي وتهمه تلذه التي الحقائق من التلميذ نجذب نربح ال فنحن بالدته. من ال بالدتنا من
تلذه، ال لذلك فهي مداركه؛ فوق معلومات هذه من نعيضه ثم طبعه، من يلتمسها ينفك ال
التلميذ حرماننا يعدم وال والعقاب، بالتهديد الذهن ذلك يف أكرهناها ذهنه عنها نبا فإذا
امللكات إفساد من عواقبه الطبع ذاك عنه ينبو ما عىل إياه واستكراهنا طبعه يطلبه ما
بالتلميذ، ألحقناها التي البالدة هذه أصبحت فإذا التلميذ، إىل عموًما املعارف وتبغيض
يشء أي يفهم ال التلميذ أن إىل سببًا الصالحة غري التعليم خطة استمرار كذلك وأصبح
أدتنا إذا فرتَانا هكذا، إال يكون أن يصح ال التعليم أن ذلك من استنتجنا بالتفسري؛ إال
املعلمني تجارب كانت لذلك الطريقة؛ هذه اتباع إىل سببًا العجز جعلنا العجز، إىل طريقتنا
ال أنه أيًضا أبرص ذلك أبرص ومن نؤيدها، التي الخطة ضد حجة تتخذ أن حقيقة ليست
الذهن منح يف األستاذ فليتلطف واألدوار؛ األحوال جميع يف الطبيعة نظام اتباع من بأس
امللكات إبالغ يمكننا ذلك بغري وليس الصغر، أو الكرب يف سواء نفسه لرتبية فرصة كل

والنشاط. القوة يف غاياتها
طرق من طريقة أيُّما قيمة به توزن ميزانًا يكون أن خليق اآلتي السؤال وهذا (٦)
إحدى أفضلية علينا أشكلت وإذا ورسوًرا؟ لذة الطالب طبع يف الطريقة تُهيج هل الرتبية؛
إذ لنا حق الذكر، السالفة للقواعد مطابقة أكثر أيهما علينا فالتبس غريها عىل الطرق
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ثبت لو بل الطريقة، لقيمة ميزانًا جعلناه الذي السؤال هذا عىل أمرنا يف نعوِّل أن ذاك
اللذة تهييج يف الفضل الثابتة الطريقة خابت ثم تلك من أفضل الطريقة هذه أن نظريٍّا
بالثقة وأحق أصدق الطفل غرائز ألن ظهريٍّا؛ تنبذ أن جديرة الطريقة تلك كانت والرسور؛
فمعلوم املعارف)؛ اكتساب (أعني املعرفة ملكات جهة من فأما وأدلتنا، احتجاجاتنا من
ذلك مع كان إالَّ له نافًعا الذهن لصحة مصلًحا عمًال ترى ال الذهنية الصحة حالة يف أنه
يبديه الذي النفور وليس اللذة، عديم ممالٍّ كذلك ألفيته فاسد متلف عمل وكل ممتًعا، الذٍّا
«علمتني فلنربج: قال املختل. نظامه نتيجة هو بل كال الطفل؛ غرائز من للدرس الطفل
الحركة، وكثرة النشاط من عليه ُجبلوا ملا املنافاة تمام مناٍف األطفال يف الكسل أن التجارب
محالة ال فهو التعليم، سوء نتيجة يكن لم إذا الكسل ذلك أن يف أشك ال أصبحُت حتى
اللذة تلك مبارشة إال الطفل من التدفق الرسيع النشاط ذاك وما جسمية.» علة من ناشئ
تبلغ لم مما العليا الذهنية القوى من بعًضا هناك أن عىل الصالح، التعليم يبعثها التي
الدرجات، أرقى البالغني عند إال عظيم بمقدار توجد ولم العموم، عىل األمة يف كبريًا مبلًغا
وقت يجيء وتركبها دقتها بفضل هذه ولكن املجهود، من منه يُراد ملا بعد يتهيأ لم ما
متى إال الشغل عىل تحمل ال العليا امللكات فهذه الصحيح، التعليم أدوار آخر يف تمرينها
ليتسنى السن؛ بتلك مخصوصة بواعث استخدام فيها يستطاع التي السن التلميذ بلغ
فيما فأما بالواسطة. املستدعاة باللذة مبارشة الدرس يحدثها التي الكراهية مقاومة بذلك
تعاطي يف الذهن أعمال من الناشئة اللذة تكون عنها، املنحطة امللكات من هذه سوى
إىل تحوج ال النظام إحكام مع هي بل الدرس، ذاك تناول عىل الصالح الحاث هي الدرس
عىل واضًحا دليًال هذا كان غريها، إىل عنها املعلم انرصف إذا إنه حتى خالفها، حوادث
تحدث طريقة يوم كل لنا تُخرج التجارب تزال وال املستقيم، الرصاط عن وتنكيبه خطئه
الصالحة هي الطريقة هذه أن لنا أثبتت قد األدلة سائر تجد ثم والجذل، االبتهاج بل اللذة

الصحيحة.

هذه عىل تُركت إذا الناس أغلب عند اإلقناع قليلة ستكون املرشدة القواعد هذه ولعل
املالحظات بعض إعطاء وألجل أوًال باألمثال تطبيقها كيفية بيان فألجل النظرية؛ الصورة

عملياتها. إىل الرتبية نظريات من ننتقل أن اآلن نريد ثانيًا، املتعددة الخصوصية
أن إىل واالرتقاء) التمكن أسباب يف آخذًا مذهبه يزل (ولم بستالوزي األستاذ ذهب
التي النظرة تلك راقب من وكل املهد، من تبتدئ أن يجب — ما شكل عىل — الرتبية
الوقت ذاك من يبتدئ شك ال التعليم أن أيقن مفتحة عني من حواليه الرضيع يرسلها
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يقع ما كل ومصه بأصابعه إياها وتقليبه األشياء تناوله وأن نُِرده، لم أو ذلك أردنا سواء
الذي السلم ذاك يف األوىل الدرجات هي هذه كل صوت؛ لكل فاه فاتًحا وإصغائه يده يف
العظيمة املرسومات وإخراج حاسبة آالت واخرتاع جديدة كواكب اكتشافات يف ينتهي
أصبح كذلك، ومحتوًما طبعه من فياًضا امللكات نشاط كان وملا الكبرية، القصائد وتأليف
لهذا وليس امللكات؟ هذه لحركة الالزمة املواد بمختلف الذهن نمد هل هو؛ اآلن سؤالنا
عىل املوافقة أسلفنا كما توِجب ال بستالوزي نظرية عىل واملوافقة إثبات، جواب إال السؤال

يأتي: ما املعلومات إفادة عن كالمه يف بستالوزي قال لذلك؛ مثًال نذكر وهنا عمله،

األصوات وهذه اللغة، أصوات جميع عىل مشتمًال الهجاء كتاب يكون أن يجب
الذي الطفل يقوم أن فيجب الطفولة، أوائل منذ عائلة كل يف تعليمها يجب ما
وإن التكرار، بكثرة مهده يف للرضيع األصوات هذه بتعليم الهجاء كتاب يقرأ
صحيفة عىل تنتقش حتى املذكورة باألصوات التفوه يستطع ملا الرضيع كان

التكرار. بكثرة ذهنه

الطفل؛ تربية عن أقواله بعض يف املذكور األستاذ ذكر ما إىل القول هذا أضفنا فإذا
والعالقات واملواضع األسماء تعليم الرضيع دروس أول تجعل أن األم عىل يجب أنه من
التعليم يف بستالوزي أفكار أن جليٍّا لنا وضح الظاهرة؛ األعضاء ووظائف والخواص
ولكي وأقومها؛ الطرق أصوب اكتشاف من تمكنه لم ناضجة غري أفكار هي األويل العقيل

املبحث. هذا يف النفس علم يقتضيه ما نتأمل دعنا املوضوع هذا فهم نجيد
الناشئة تتجزأ) ال (التي البسيطة اإلحساسات هي الرضيع ذهن يف ينطبع ما أول إن
تحصل ال املركبة اإلحساسات أن وهو طبيعي؛ أمر وهذا والصوت، واملقاومة الضوء من
صورها تحصل ال األشكال فهذه تؤلفها، التي البسيطة اإلحساسات حصول قبل الذهن يف
قواها يف وباملقاومة ودرجاته خواصه يف بالضوء العلم من شيئًا يكتسب حتى الذهن يف
املختلفة الضوء أنواع بواسطة تدَرك إنما املنظورة األشكال أن املعلوم من ألنه املختلفة؛
املخرج الصحيحة النطق البيِّنة األصوات وكذلك املقاومة، أنواع بواسطة امللموسة واألشكال
كل يف وكذلك تؤلفها، التي املخرج الصحيحة وال البيِّنة غري األصوات معرفة قبل تُعرف ال
الطفل نمد أن يجب املركب، إىل البسيط من التدرج وهي القاعدة هذه عىل وبناءً آخر. أمر
األشياء من وبوفرة املختلفة، ودرجاتها املقاومة أجناس عىل املشتملة األشياء من بوفرة
الشدة يف املتباينة األصوات من وبوفرة املختلفة، ومقاديره صفاته يف للضوء العاكسة
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شدة من تراه ما النتيجة؛ هذه صحة تثبت األطفال غرائز أن عىل دليل وأوضح واملادة؛
وكيف أبيه. شوارب ويجذب الالمعة أخيه أزرة ويلمس لعباته يعض عندما الطفل رسور
ألفاظ سماع عند رسوًرا وجهه يتألأل وكيف ذهنه، تستغرق األلوان البهيجة األشياء أن
ولحسن قبل. سمعه يكن لم صوت أي أو الضيف أصابع طقطقة أو مربيته من املداعبة
من عظيم بجزء تفي املعتادة األعمال من األطفال مع املربيات تتبعه ما أن ترى الحظ
مما أكثر االهتمام من تستوجب هامة أمور بعد تزال ال أنه عىل األولية، الرتبية حاجات
نشئها زمن يصحب الذي ذاته من املنبعث النشاط ذاك أثناء وامللكات بدء، بادئ يظن
األولية املواد هذه كانت وملا آخر. زمن أي يف منها باملؤثرات تأثًرا أشد تكون وارتقائها
يُشغل أن الزمن يف االقتصاد من أصبح زمنًا، يستدعي إتقانها أن وبما إتقانه، يلزم مما
الطور هذا وأن سيما ال األولية، العنارص هذه تحصيل إجادة يف الطفولة من األول الطور

ذلك. سوى فيه يستطاع ال
ولوال ومزاجه. لصحته فائدة الصور من ذهنه يطلبه ما الطفل إنالة يف أن يفوتنا وال
هذه يف يُتبع أن الطرق أصح إىل اإلرشادات بعض هنا نورد أن بنا لحسن املجال ضيق
اليشء من القايضبالتدرج واالرتقاء النشوء قانون مراعاة مع يكفي ولكنه األولية، الرتبية
الطفل بجعل يبدأ أن امللكات إلنماء ينبغي إنه نقول أن املحصور اليشء إىل املحصور غري
التباين الشديدة األلوان بعرض فيبدأ الساطعة؛ الواضحة الفروق ذات األضداد بني يميز
والنسيج، الصالبة يف البون البعيدة واملواد والطبقة القوة يف االختالف الشديدة واألصوات
وأدنى شبًها أقرب هي التي األشياء إىل هذه من التدرج يف التباطؤ ذلك بعد ينبغي ثم

نسبًا.
بنا جدر األولية، الرتبية لتلك تكملة هي التي األشياء دروس إىل ذلك بعد انتقلنا وإذا
التي الطبيعية للخطة مناقضة هي الدروس هذه تعليم يف املتبعة الخطة أن نالحظ أن

بعدها. وما الطفولة يف سواء اإلنساني الطبع يستدعيها
بعضها يأتلف ما يشء أجزاء أن كيف الطفل يعلم أن «يجب مارسل: املسرت قال
حياة إىل نظر من أن عىل القول؛ بمجرد لألطفال تدرَّس األشياء دروس ولكن ببعض،
يستفيده باألشياء الخاصة املعلومات من الطفل يستفيده ما كل أن عِلم اليومية، الطفل
بعض واختصاص املظاهر، ببعض الخاصة والثقل الصالبة صفات وأن نفسه، ذات من
أشكال ذات حيوانات من بعينها أصوات وحدوث مخصوصة، وألوان بأشكال األشخاص
ترى املعلمني تَفقد حينما عرصالرجولة يف وكذلك بنفسه. يستفيدها أشياء هذه كل معينة؛
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كله واالسرتشاد لالهتداء حني كل يف واالستدالالت املشاهدات من اإلنسان يستفيده ما أن
االستدالالت هاتيك وصحة املشاهدات هذه دقة قدر وعىل مساعد. وال معني بال يُكتسب
عىل جليٍّا تدل والرجل الطفل حياة كانت وإذا الحياة. مضمار يف اإلنسان سبق يكون
أن ذلك بعد يصح فهل التعلم، أُس هي املشاهدة أن وهو الطبيعي، القانون هذا صحة
طريقة عن فنعدل والرجولة، الطفولة بني ما أعني املراهقة دور يف ذلك عكس عىل نسري
يف نسري أن الطبيعي من أليس والحفظ؟ باإلمالء التعليم طريقة إىل باملشاهدة التعليم
املثىل بطريقتها تذكرنا تزال ال الطبيعة أن ترى أال واحدة؟ طريقة عىل العمر أدوار جميع
الطفل شغف من أجىل يشء أي تميض؟ وعزائم تبرص عيونًا لنا أن لو وبرهة آن كل يف
بلعبته يقذف كيف ركبتك عىل تُجلسه الذي الصغري الطفل إىل فانظر النفيس؟ باالنعطاف
التفت رصير لذلك فحدث املبلول بأصبعه املنضدة حك إذا وكيف لتنظرها، وجهك يف
األطفال كبار إىل انظر ثم الجديد.» الصوت هذا «اسمع لك: يقول كأنما نظره، إليك وحدد
«يا اليشء!» ذلك أعجب ما أماه، يا «انظري أحدهم: فيصيح أمهاتهم، عىل يدخلون إذ
الالئي األمهات حماقة لوال فيها يسرتسلون األطفال كان خصلة وهي ذلك!» أبرصي أماه

تشغلنا.» ال «اسكت للطفل: بقولهن الحميدة الطبيعة تلك يعرتضن
يحمل آخر إىل حني من إليها انقلب مربيته مع للنزهة الطفل خرج إذا كيف انظر ثم
ثم والرونق. النضارة بتلك معه تعرتف أن إىل بها ويحدو نضارتها، عىل ليطلعها األزهار
الشوق حدة من واأللفاظ يِصَفه، انربى جديد منظر بهره إذا أنه كيف الطفل إىل انظر
بيِّنة نقول ما نتيجة أليست مصغية؟! أذنًا أعاره من هناك أن لو لسانه، من تتدفق والقلق
تنسيق إال علينا ليس وأنه العقلية؟ الغرائز هذه اتباعنا وجوب لنا يتضح ألم واضحة؟
أن الطفل يريد ما كل إىل نصغي أن لنا ينبغي وأنه وتنظيمها، الطبيعية الطريقة هذه
هذه بخصوص الفكر عليه يميل ما جميع يقول أن إىل نسوقه ثم ما، يشء عن يذكره
حتى النظر دقة عىل تعويده بقصد قبل رآه يكن لم ما إىل أحيانًا برصه ونلفت األشياء،
هذه طفلها عىل تلقي كيف اللبيبة األم إىل انظر ثم إليها. إرشاد بال األشياء يُبرص يعود
واللني الصالبة مثل البسيطة الخواص أسماء التدريج مع تعلمه تجدها األولية، الدروس
بأن الدرس، هذا نجاح عىل إعانتها يف الجهد يبذل الطفل تَر والحجم، والطعم واللون
قائًال اليشء بهذا عليها فيغدو عليها، املشتملة األجسام عىل الصفات هذه أسماء يطبق
يشء يف جديدة صفة إىل نظره لفتت وكلما أحمر، ذاك قائًال: بذلك ويروح صلب، هذا لها:
قد التقليد قوة بفضل الطفل يُعود حتى قبل، تعلمها الخواصالتي بمناسبة ذكرتها جديد
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خواصه ليرسد اليشء عليه عرضت وإذا نظام. يف كأنها متتابعة الصفات هذه رسد تَعوَّد
لم صفات هناك بقي هل فتسأله: السؤال، عملية إلدخال فرصة كانت بعضها فأغفل
فإذا عليه، أعيي بما تخربه ثم حرية يف برهة فترتكه ذلك، عن عجز وربما بعد؟ يذكرها
األم: له فقالت بعد إليه عاد إذا حتى ذلك، مثل يف يعمل ماذا الطفل علم التمرين هذا تكرر
وأنعم والنخوة، األنفة نفسه يف تحركت ذكرت»؛ ما فوق اليشء هذا خواص من أعلم «إني
منه، أريد ما ويعرف املسألة له فتَنَْحل الفكرة، وأرهف األمر يف وروأ اليشء، ذلك يف النظر

فرحه. يف األم وتشاركه بنجاحه فرًحا يمتلئ ثم
وامللكات، القوى من عليه ينطوون ما لهم يظهر عندما كافة األطفال تفرح وكذلك
وكلما ألمه. خواصها ليذكر األشياء طلب يف ويذهب الظفر، من االزدياد يف أحدهم فريغب
الصالبة من متدرجة جديدة الخواصصفات من عرفه ما إىل األم أضافت ملكاته تفتحت
املركبة، إىل البسيطة األجسام ومن الصقال، إىل اللون ومن والنعومة، الخشونة إىل والطراوة
التفاته ملكة إجهاد زيادة يف فتدأب الطفل، قوة زادت كلما األمر تعقيد يف األم تزيد وكذلك
املناظر عليه تعرض تزال ال بأن ونشاطه، لذته بقاء عىل املحافظة يفوتها وال وذاكرته،
الصغرية الصعائب عىل بالفوز ترسه تزال ال وأن ذهنه، يستطيعه مما الجديدة واملؤثرات
الحركة تلك النفس، حركة اتباع عىل تزد لم ذلك عملها يف وهي طاقته، عن تخرج ال التي
لم األم أن أعني الدنيا، بالحياة الطفل عهد منذ تجري تزل لم التي واسطة، بال املنبعثة
الطفل سلوك يقتضيها التي الصورة عىل تأييدها واالرتقاء، النشوء عملية تأييد عىل تزد

الغريزي.
الواسع والنظر املالحظة عادة بتمكني الطرق أجدر هي الطريقة هذه أن ومحقق
ذلك، وتريه اليشء هذا للطفل تقول أن فإما الدروس، هذه من املقصود الغرض هو الذي
خطة وتلك الغري، ملالحظات وعاء جعله هو وإنما واملالحظة، النظر سعة بتعليمه هو فما
هذه بتقوية ال نفسه) اإلنسان (تعليم الذاتية بالرتبية الخاصة القوى بإضعاف مليئة
والعمل الظافر النشاط من الناشئ الرسور ذلك الطفل تحرم أن لذلك ومليئة القوى،
إمالئية معلومات صورة يف الخالبة اللذيذة املعارف للطفل تقدم خطة كذلك وهي الفائز،
الصبية تبديها طاملا التي والبغض والسآمة امللل ذلك الطفل نفس يف فتحدث اعتيادية،
الذهن قيادة إال هو فما تفصيلها، أسلفنا التي الخطة اتباع فأما األشياء. دروس تلقاء
الحب وهما لها، املجانسني الشيئني وبني الذهن شهوات بني والجمع املالئم، غذائه إىل
الطفل يحرز حتى الدرس)؛ يف والتلميذ املعلم (تعاطف التعاطف يف والرغبة الصحيح
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الكمال أقىص فتبلغ املدارك يشحذ مما الشدة، يف املتناهي االلتفات الثالث هذه باجتماع
يف بها األخذ من له بد ال التي الذات مساعدة عىل أمره مبدأ من الذهن ويعتاد والحدة،

العمر. مستقبل
بل تعليمها، يف املتبعة الطريقة تغيري عىل يقترص ال أن األشياء دروس يف والواجب
عىل األشياء تقرص ال أن فيجب تعليمها، شأو يف ويمد األشياء، نطاق كذلك يوسع أن
والسواحل، واملحاجر واملزارع الحقول محتويات ذلك مع تشمل أن بل املنزل، محتويات
املراهقة مع تستمر أن بل األول، الطفولة طور مع الدروس هذه تنقطع ال أن يجب ثم
اتباع إال ذلك يف علينا وليس الطبيعي، العلم مباحث مع — خفاء يف — تندمج حتى

الطبيعية. اإلرشادات
الحرشات ومراقبته الجديدة، األزهار جمعه لدى الطفل يجده مما أعظم رسور أي
يعتقد ال الناس وأي واألصداف؟ الحىص َخْزنِه لدى أو قبل، من نظرها يكن لم التي
إىل الصغري بذلك يمعن أن وعمله رسوره يف الطفل مشاركته بفضل يقدر املعلم أن
عالم وكل وصفاتها؟ األشياء هذه تراكيب عن والتنقيب الفحص درجات من يشاء حيث
شاهد قد يكون أن بد ال وروحاته، الغابات بني غدواته يف األطفال استصحب نباتي
يلتمسه عما البحث يف يجدون أنهم وكيف أبحاثه، يف بمشاركته الصبية اهتمام فرط
يبهرونه وكيف النباتات، هذه يفحص حينما إليه االلتفات يف يبالغون وكيف النبات، من
أعني اإلنكليز)، فالسفة رأس باكون إىل (نسبة الباكوني للمذهب تابع وكل األسئلة بكثرة
الذكر، السالفة الخطة اتباع بوجوب يقول ألرسارها ومفرس صادق للطبيعة خادم كل
األشياء خربة إىل يُساق أن حينئذ وجب لألجسام، البسيطة الخواص الطفل عرف ومتى
هذه يف يبدو ما ألن الغامضة؛ الدقيقة خواصها عىل ليقف ورواحه؛ غدوه يف يصادفها التي
وعددها الزهر أطباق ألوان مثل الظاهرة البسيطة الخواص هي إنما وهلة، ألول األشياء
واألرجل األجنحة فمثل الحرشات يف أما النبات، يف هذا والورق العيدان وأشكال وأشكالها
النبات دقائق أعني الحقائق، من وراءها ما للطفل قدم هذه عرفت فإذا وألوانها، والقرون
بأن الطفل إغراء هو الخطة هذه مرمى ويكون خواصها، وغامض ودخائلها والحرشات

لقائل. مقاًال فيه يرتك ال حتى وصفه يحاول ما وصف استغراق إىل أبًدا يطمح
والجهد، للوقت مضيعة هذا «إن قولهم: كثريين أناس من نسمع أن ننتظر ونحن
أنفسهم بذلك يرشحوا حتى وحفظها؛ املكتوبات بنقل تشتغل أن لألطفال أوىل وإنه
عن سكوتنا ومع السقيمة. واآلراء الفجة األفكار هذه لشيوع نأسف ثم الحياة.» ألعمال
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الذكر السالفة التمرينات قيمة وعظم منظم نسق عىل املدارك تربية إىل الحاجة شدة تبيني
املعلومات وجهة من فضلها نثبت أن مستعدون فإنَّا الحاجة، هذه لقضاء أسباب بصفتها
بالنظر الساعات يقضون جماعة إال الناس تكون ال أن الغرض كان فإذا منها. املستفادة
بهم يراد ال وكان والصناعات، املهن من به يحرتفون ما أفكارهم تتجاوز ال الدفاتر يف
ويرشب يدخن الحدائق إحدى يف الجلوس مالذه تتعدى ال الذي الرجل مثل يكونوا أن إال
والقنص، للصيد أماكن أنها إال الغابات عن يعرف ال الذي املزارع صاحب مثل أو النبيذ،
فال ذلك كان إذا — وهوام ومواٍش صيد إىل الحيوان تقسيم يعرف أنه مزاياه أكرب والذي
غرض هناك كان إذا أما املخازن، وامتالء الغرس زكاء عىل يعني ال يشء تعلم إىل حاجة
جلب يف فضلها خالف فوائد بنا املحيطة لألشياء كان إذا عمالة، آالت جعلنا من أرشف
املالذ كانت وإذا واالكتسابية، الحسية امللكات من أرقى ملكات لإلنسان كان وإذا املال،
ذلك كل كان إذا قيمة، أقل لها والفلسفة والعلوم الجميلة والفنون الشعر من الناتجة
الطبيعة محاسن اجتالء عىل له الباعثة الغريزية الرغبة تلك الطفل يف تنشط أن وجب
ثم الدنيا هذه إىل أحدهم يخرج أن يكفيهم الذين املاديني هؤالء ولكن مظاهرها، وفحص
الناس وسيعلم يشء، عىل الحق من ليسوا محتوياتها؛ أو ماهيتها يعرف أن دون يرتكها
الحركات أُس هي الحياة قوانني وأن غريه، علم كل عىل مفضل الحياة بقوانني العلم أن
وأن واألخالقية، والسياسية والتجارية املنزلية األعمال جميع أُس بل والعقلية، الجسمية
جوهر أن الناس وسريى واالجتماعي. الشخيص السلوك لتنظيم رضورية القوانني هذه
املختلطة مظاهرها يف معرفتها يمكن ال وأنه الحيوي، العالم جميع يف واحد القوانني هذه
الطفل إعانة من نبذله ما أن أيًضا ثبت ذلك ثبت ومتى البسيطة، مظاهرها تدرسيف حتى
كذلك نبذله وما الطفل، به يولع مما منزله عن يخرج بما الخاصة املعلومات تحصيل عىل
يخزن بأن له إغراء هو إنما الشبيبة؛ أثناء عينها املعلومات هذه اقتناء عىل تشجيعه من
التي العلمية االستنتاجات يف به ينتفع ذخر خري املستقبل يف له تكون التي املواد ذهنه يف

أعماله. جميع يف بها يسرتشد
الشواهد أحد هو إنما الرتبية، يف الرسم فن بفائدة الناس اعرتاف من اآلن ينترش وما
عاملني إال ذلك يف املعلمون وليس العقلية، بالرتبية يتعلق فيما اآلراء تحسن عىل الدالة
من تأتيه األطفال تربح ال ما يعرف وكلنا عليه، وتحث الطبيعة به تأمر تزل لم بما
تصفحهم ومن بهم، يحيط مما والحيوانات واألشجار واملنازل الرجال صور رسمهم
الطمع عىل التقليد غريزة تحملهم ثم لذاتهم، أكرب من هو الذي بالصور اململوءة الكتب

58



العقلية الرتبية

هو إنما العجيبة، األشياء من يرونه ما تمييز يف جهدهم ثم الصور، هذه مثل إحداث يف
أعىل. درجة والقوَّة الدقة يف إبالغها إىل وواسطة للمدارك غريزي تمرين

فن لتعليم الطرق أحسن اختيار يف الطبيعة إلرشادات ينقادون املدرسني أن ولو
الجسيمة األشياء هي بتمثيلها؟ الطفل يبدأ األشياء أي صنًعا، أحسن لكانوا الرسم؛
الذين اآلدميني مثل وشئونه لذائذه بها تتعلق التي األشياء هي لونها؛ بجمال والخالبة
مظاهرها منها تلذه التي والكالب البقر ومثل وعواطف، إحساسات جملة منهم استفاد

أجزائها. وتباين بحجمها تدهشه والتي يراها يربح ال التي املنازل ومثل املختلفة،
بالقلم الطفل يقنع وقد التلوين. يف التذاذه؟ أعظم يكون الرسم عمليات أي يف ثم
فذلك الصبغ؛ وفرشة الصبغات صندوق هللا رزقه إذا فأما األلوان، أعوزته إذا الرصاص
ال فهو ثانويٍّا، أمًرا إال الطفل نظر يف الشكل رسم وليس األثمن. والذخر األنفس الكنز
تكليفه من أعظم نعمة الطفل يرى وال التلوين، أعني األهم األمر إىل سلًما ليكون إالَّ يفعله
مهما بالتلوين) الطفل مع االبتداء (أعني الطريقة هذه أن عىل الحروف، من جملة تلوين
الطريقة هي الطريقة هذه أقول: الخطوط، برتسيم يبدءون الذين الرسم مدرسو خطأها
يجعل أن الواجب وكان النفس). علم (قوانني البسيكولوجية القوانني عىل النطباقها املثىل
أعمارهم طول منهم الكثري يصحب يزال وال األطفال، يف يبدو الذي باأللوان الشغف ذاك
فتكون نقلها، يجيدوا حتى املألوفة وغري الصعبة األشكال رسم عىل التالميذ لحث واسطة
أن يصح وال التخطيط، عناء من التلميذ يتجشم ما عىل املستقبلة املكافأة التلوين لذة
املواهب من عليه ُجبل ما إنكارنا إىل سببًا دقتها وقلة األشكال رسم يف الطفل إساءة تكون
ملكاته، فيه تنمو هل هو األمر ولكن الرسم، الطفل يجيد هل هو األمر وليس اإللهية،
التشابه. معرفة من وشيئًا أصابعه عىل االقتدار بعض الطفل يكتسب أن هو األشياء وأول
عفًوا الطفل يأتيه مما أنه بما ذلك، بلوغ إىل السبل أقوم هو آنًفا ذكرناه الذي والتمرين

كبرية. لذة فيه واجًدا
فهل رسمية، دروس للرسم هناك تكون أن يمكن ال الطفولة أوائل يف أنه ومعلوم
عن نسكت أو نفسه، لتعليم الجهد من يبذل ما الطفل يف نقمع أن إىل سببًا ذلك يكون
قطًعا األطفال أعطينا أننا ولو ذلك. عكس يلزمنا بل ، كالَّ وتعضيده؟ الجهد ذلك تأييد
التمرين هذا يكن لم حدودها، ليلونوا بسيطة وخرًطا ليصبغوها، الخشب من صغرية
األشياء بأشكال العلم بعض األطفال إفادة إىل تعدى بل التلوين، ملكة إنماء عىل قاًرصا
الخالبة األشكال بواسطة استعنا ولو الفرشة، تحريك إجادة عىل القدرة وبعض والبالد،
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أنهم ذلك عن لنتج األشكال؛ هذه نقل يف أساءوا مهما األطفال، يف الرسم غريزة تقوية عىل
ذلك، لوال لتوجد تكن لم ملكة لهم وجدت الرسم دروس فيه تُلقى التي السن بلغوا متى

والتلميذ. املعلم عاتق عن املئونة من كثريًا ورفع الوقت، يف اقتصاًدا ذلك وألفاد
أشد وأننا النسخ، من النقل بواسطة كان إذا الرسم عملية ننكر أننا قلنا مما ويُفهم
املدرسني بعض يجعلها التي واملزدوجة واملنحنية املستقيمة الخطوط رسم لطريقة إنكاًرا
عىل باستحسانها جادت أنها الفنون» «جمعية من ساءنا وقد الفن. هذا لتعليم مبادئ
بسيطة، تعليم طريقة للتلميذ يقدم إنه يقول: الكتاب وهذا رأينا، ما أسخف من رسم كتاب
يأتي: كما تعاريف بعدة القصد لهذا املذكور الكتاب ابتدأ وقد منطقية، ذلك مع لكنها

نقطتني. بني تمد عالمة هو الرسم يف البسيط الخط •
قسمني: إىل تنقسم الرسم يف لنوعها بالنسبة الخطوط •

ب. أ مثل نقطتني بني األبعاد أقرب وهي مستقيمة (١)
النقطتني. بني األبعاد بأقرب ليست عالمات وهي ومنحنية (٢)

األصناف املختلفة والزوايا واملائلة والعمودية األفقية الخطوط ذكر هذا يتلو ثم
املذكور الكتاب أن القول: وقصارى والزوايا. الخطوط من تؤلف التي املتنوعة واألشكال
بتحليل االبتداء طريقة تكون وبذلك التمرينات». مع أشكال «أجرومية كونه عن يخرج ال
اتبعنا قد فنكون الرسم، تعليم يف إليها رجع قد اللغات تعليم يف نبذناها التي العنارص
تقديم خطة عىل وعوَّلنا املعني، بغري البدء طريقة اتباعنا بدل باملعني االبتداء طريقة
ما هو الصحيح للرتتيب عكس هذا وكون التجارب، عىل واألفكار املحسوس عىل املعقول
بتدريس ما لغة تعليم قبل البدء وهي املتبَعة العادة بمناسبة قيل وقد تكرار. إىل يحتاج ال
دروس سلسلة الطفل بإعطاء امليش تعليم قبل البدء مثل أنها ووظائفها: الكالم أجزاء
بتعاريف الرسم صناعة افتتاح مثل كذلك وهذا وعظامها، وعضالتها الساق أعصاب عن
االصطالحات وهذه رسمها، املراد األشكال تحليل بعد إال إليه يوصل ال مما الخطوط،
أن العجب ومن االشتغال. مبدأ من التلميذ إىل الفن ض تبغِّ وهي الزمة، غري بغيضة
مع يستفيده سوف ما التلميذ تعليم بقصد املنكرة الطريقة هذه يسلكون املدرسني
حوله يدور مما عفًوا األلفاظ معاني يستفيد الطفل أن وكما يشعر، ال حيث من املزاولة
من يسمع مما وهينة لذة يف يستفيد كذلك باملعاجم، يستعني أن دون املحادثات من
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العلمية االصطالحات تلك نفسه. مرسوماته وعن والصور األشياء عن املبداة امللحوظات
مضجًرا. عويًصا لغًزا منها كابد بدء بادئ له أعطيت لو التي

وجب تعويل؛ أقل عليه ل يعوَّ مما وضعت التي العامة التعليم قواعد كانت وإذا
األشكال، نقل يف الصغري الطفل يبذلها التي املجاهيد لتلك شفًعا الرسم تعليم نجعل أن
إفادة يف االختياري التمرين ذلك أفلح ومتى والتشجيع، بالتأييد جديرة أنها ذكرنا والتي
— اإلبهام وجه عىل ولو — ذهنه يف قام التناسب، ومعرفة الكف مهارة من شيئًا الطفل
بعد الطفل أمكن ومتى الثالثة، بأبعادها املنظور يف تبدو كما األجسام صور عن فكرة
الذين الصني أطفال ذلك يف يُفق لم وإن القرطاس، عىل الصور ينقل أن العديدة املحاوالت
حينئذ الطفل نلقن أن بنا حسن ذلك؛ كان متى أقول الصنعة، سوء يف املثل بهم يُرضب
بعض هذا قويل أزعج وربما لذلك. املعدة األدوات بواسطة املنظور رسم يف ابتدائيٍّا درًسا
يقام أن وذلك الذهن، العادي الطفل طاقة عن يخرج ال مما الدرس ذلك ولكن الناس،
يُسأل ثم ما، يشء اللوح هذا وراء من يُجعل ثم الزجاج، من لوح املنضدة عىل الطفل أمام
تقابل نقًطا املذكور اللوح عىل بالحرب يُنقط ثم الزجاج، وراء فيما برصه يثبِّت أن التلميذ
بالخطوط، النقط هذه بني يصل أن ذلك عقب ويُسأل املنظور، اليشء أركان تخفي أو
عىل ُجعل فإذا املذكور، اليشء حدود عىل تنطبق أو ستُخفي املمدودة الخطوط أن لريى
الذي اليشء تمثل مدها التي الخطوط أن للطفل اتضح الورق، من قرطاس اللوح ظهر
اليشء، حدود تشابه كونها عىل قاًرصا الخطوط هذه أمر وليس الزجاج، وراء من أبرصه
إنه بل املذكورة، الحدود عىل بيده الخطوط طبق ألنه التماثل؛ بذلك ليوقن الطفل إن بل
لذلك يكون ثم والحدود؛ الخطوط فاتحدت القرطاس رفع إذا ذلك صحة لنفسه ليؤكد
الخطوط أن وهي اآلتية؛ الفائدة هذه استفادته خالف هذا مدهش، جديد موقع نفسه يف
يف كائنة أخرى خطوًطا تمثل قد مخصوصة، واتجاهات بأطوال ما سطح عىل املرسومة
إىل الطفل نبه بالتدريج، مكانه عن اليشء نُقل فإذا أخرى، واتجاهات أطوال ذات الفراغ
للعيان يظهر وبعضها العيان، عن تخفى حتى تقرص الخطوط بعض أن كيف يرى أن

ويتطاول.
حني من الطفل لتنبيه فرصة التمرين هذا أمثال يف إن بل األمر، يف ما كل ذلك وليس
كان فإذا املنظور، فن يف الرئيسة الحقائق سائر وإىل املتوازية، الخطوط تقارب إىل آلخر
بالزجاج، االستعانة دون اليشء يرسم أن عليه اقُرتح ثم النفس، عىل االعتماد ُعوِّدوا ممن
األغراض من يجعل وهكذا وحده. بالنظر اليشء رسم يف ونشط له وأرشق باالقرتاح، فِرح
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الزجاج، عىل أحدث ما تماثل لليشء صورة البتة مساعدة دون الطفل يحدث أن الهامة
السهلة الطريقة بهذه املرئيات رسم ويعتاد املشاهدة، ملكة بالتدريج له تجتمع وهكذا
طريقة أعني بالفهم، املزرية الطريقة رش تكفيه التي العقل عىل املنطبقة الحسية الجذابة
حيث من الطريقة بهذه يتعلم الطفل أن الفوائد هذه عىل وزد املرسومات. عن نقًال الرسم
عىل ظهورها حالة تبدو كما لألشياء رسوم أنها (وهي وماهيتها، الصور حقيقة يشعر ال
فن يف للبدء أهًال فيها يكون التي السن الطفل بلغ فإذا العني)، وبني بينها يمتد مستًو

الحقائق. من الفن هذا بقواعد علًما أحاط قد كان العلمي، املنظور
نجد ال الهندسة، مبادئ تعليم يف الصالحة الطرق عن الكالم إىل اآلن انتقلنا قد وإذ

الشأن: ذلك يف وايز للمسرت اآلتية الكلمات رسد من أوفق

الحساب، تعليم عند املكعبات باستعمال األطفال تربية يف العادة جرت
ملموسة، صلبة املكعبات هذه ألن الهندسة؛ مبادئ تلقيه يف كذلك فلتستعمل
والخطوط بالنقط املتعلقة واإليضاحات السخيفة التعريفات مئونة تكفينا فهي
الطفل. ذهن عنها يعجز مجردة معاٍن كونها عن تخرج لم التي والسطوح
النقط مثل وفريًا عدًدا الهندسة مبادئ من يمثل كونه عن فضًال واملكعب
أجزاء إىل للتجزؤ قابل فإنه إلخ، إلخ … والزوايا واملتوازية املستقيمة والخطوط
أن اآلن عليه اآلن فيسهل األعداد، يف األجزاء هذه الطفل عرف وقد مختلفة،
ثم ومن األقسام، تلك بني الكائنة العالقات وبني املتعددة أقسامها بني يقارن
إلخ … عموًما واملنحنيات الدائرة معرفة منها يستمد التي الكرات إىل ينتقل

إلخ.
إىل ينتقل أن جاز األجسام، معرفة من التضلع بعض للطفل أصبح ومتى
املكعب يجزأ أن وذلك ا، جدٍّ سهًال االنتقال هذا يجعل أن يمكن وقد السطوح،
السطحية املستطيالت من الطفل فريى قرطاس، عىل توضع رقيقة طبقات إىل
يمكن وبذلك الُكرات، عىل الطريقة هذه تطبَّق ثم األجزاء، من هنالك ما عدد
جسم. أيما يف تصورها عليه فيسهل السطوح، ن تتكوَّ كيف يبرص أن الطفل

إىل حينذاك فينتقل وقراءتها، الهندسة هجاء اكتسب قد الطفل يكون بذلك
كتابتها.

عىل املسطحات هذه توضع أن هو — لذلك وأحكمها — الطرق وأسهل
فلتوضع ذلك تُكرر فإذا حواليها، بالقلم يطوف أن التلميذ يُسأل ثم الورق،
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الورق. عىل بالنظر يرسمها أن يُسأل ثم الطفل، من مقربة عىل املسطحات
وايز. املسرت كالم انتهى

من وافر ذخر — وايز املسرت طريقة يماثل ما بفضل — الطفل عند توفر ومتى
املرسومة األشكال قياس عىل بتمرينه خطوة بالطفل نتقدم أن أمكننا الهندسية، األفكار
رسم يف الدقة مراعاة عىل الشديد الحرص الطفل يف نبعث وبذلك لصحتها، اختباًرا بالعني

وأوعرها. األشياء أصعب من الدقة هذه أن إىل تنبيهه مع األشكال، تلك
الطرق إىل أصله يرجع مما اللفظة) منطوق من يفهم (كما الهندسة أن شك وال
شاكلها، وما األماكن ومساحات املباني قواعد لقياس وغريهم الصناع يوجدها كان التي
يجعل أن وجب لذلك املادية؛ فوائدها إال العلم هذا حقائق كنز عىل باعث هناك يكن فلم
داعية كانت التي تلك تشابه ظروف عىل بناءً الهندسية الحقائق بهذه الطفل اشتغال
الورق إىل وحده األحيان يف الطفل يُرتك أن أعني الفن، ذلك مزاولة إىل البرشي الجنس
وإىل الزخارف، لرسم هيأها التي الصبغ وإىل الورقية، املنازل لبناء أعده الذي املقوى
كل إىل وحده الطفل يُرتك أقول املتفنن، األستاذ إليها يسوقها التي النافعة األشغال شتى
يكابد ما مقدار يعرف حتى املجتهد البنَّاء يفعل كما كدحه، ويكدح سعيه ليسعى هذا
بلغ متى ثم املجردة، حواسه عىل اعتماده قاًرصا األعمال، إنجاز يف املشقة من اإلنسان
يزل لم (الربجل) الربكار آلة فيها يستعمل بأن الجديرة السن حواسه رياضة بعد الطفل
بعدم الدقة منتهى بلوغه عن معوًقا البرصية الجتهاداته املحققة اآللة بهذه رسوره مع
أحدهما: لسببني؛ معينة مدة الحالة هذه عىل يُرتك أن له وخري الهندسية، اآلالت سائر توفر
يشعر أنه املستحسن من أنه ثانيهما: ناله. مما أرقى هو بما الجديرة السن يبلغ ملا أنه
مصحوبًا املعارف اكتساب يزال ال أن أريد وإذا النظامية، الوسائل إىل حاجته بازدياد
هي الطفيل الرقي أوائل يف كما البرشي الرقي أوائل يف العلم مزايا أكرب كانت وإذا باللذة،
من بيناه ما عىل التمرن طول هي للهندسة املقدمات خري أن جليٍّا ظهر للصناعة؛ خدمته
الطبيعة أن الحظ ثم بعد. فيما الهندسة بفضل ا جدٍّ ستسهل التي النافعة، العمليات تلك
بتقطيع األطفال ولع شدة ذلك عىل دليًال وحسبك القويم، املنهج إىل كذلك هنا ترشدنا
املقصد إىل وتوجيهه الطفل يف بتقويته عني لو ولع وهو والتصوير، البناء قصد األوراق
من كذلك التلميذ يفيد حتى العلمية، األفكار إىل السبيل تمهيده عىل يقترص لم الصحيح؛

الناس. أغلب عند مفقود هو ما اليد خفة
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الهندسة إىل التلميذ انتقل املقصود، الحد واالخرتاع املالحظة ملكات بلغت فإذا
االنتقال هذا يكون أن يجب ثم براهني، بغري دروسها فيتلقى النظامية، بالحلول املتعلقة
املذكورة الهندسة عالقة عىل املحافظة مع املناسبة عىل مبنيٍّا التعليمية االنتقاالت كسائر
وأمثلًة بيوتًا وخالفه الورق من يبنون إذ األطفال، بها يشتغل ما (أعني البنائية بالصناعة
املقوى الورق من له تصنعه املثلثات ذا الشكل الطفل إعطائك يف فرتى مختلفة)، ألشياء
فاتحة أنها والثانية: الذَّة، عملية هذه أن األوىل: مزيتني؛ مثاله ر يصوِّ أن إياه وتكليفك
متساويات مثلثات أربعة يرسم أن يلزمه أنه ذلك يحاول حني الطفل فيجد صالحة.
هذه إنجاز عن يعجز املحكمة الطريقة إلعواز كان وملا معينة، مواضع يف مرتبة األضالع
يالئم أن يقدر ال أنه املخصوصة، مواضعها يف املثلثات بوضع له ظهر بالدقة، العملية
يستطاع أنه كيف له يبني حينذاك واحد، رأس يف تجتمع ال زواياها وأن أضالعها، بني
صادف ما بعد الطفل أخلق ما ثم تخمني، بال املثلثات هذه رسم يُحكم أن دائرتني برسم
بقصد مسألة أول حل عىل إعانته وبعد الجديدة. الفائدة هذه قيمة يعرف أن الخيبة من
وحلها املسائل من عليه يُعرض ما ملمارسة وشأنه يُرتك الهندسية، الطرق ماهية تفهيمه
اآلتية: املسائل عىل يقدر حتى واألناة الصرب من قليل إال الطفل عىل فليس استطاعته، جهد
شاكلها. وما األضالع العديدة واألشكال املتوازيات ورسم والزوايا الخطوط تنصيف وهي
الحذق بعض املعلم من كان ولو وأشكل. أصعب هو ما إىل هذه من تدريجيٍّا به يسار ثم
وعىس املسائل، مغامضهذه يف وحده يهتدي أن األخري الستطاع وتدبريه، الطفل إرشاد يف
أن عىل والشك، بالريبة هذا كالمنا يتلقون القديم النظام عىل تخرَّجوا الذين من كثريًا أن

بالخاصة. وال بالقليلة ليست حقائق عىل مبنية أقوالنا
درس ينتظر جعله ما اللذة من املسائل تلك حل يف وجد من الصبية من رأينا وقد
مدارس إحدى املايضعن الشهر أثناء سمعنا وقد األسبوع. حوادث أشهر كأنه الهندسة،
عن وجاءنا الهندسية. املسائل لحل فراغهنَّ وقت من بجزء يتربعن بعضفتياتها أن البنات
املسائل من الناسشيئًا تنشد إحداهنَّ أصبحت قد ذلك عن فضًال بناتها أن أخرى مدرسة
هذين مدريس مسئولية عىل الخربين هذين نذكر الفسحة. أيام حله يف لتقيض الهندسية؛
أحد يصبح وهكذا فوائدها. وعظم الذاتية الرتبية إمكان عىل دامغ برهان وهما املدرستني،
الطريقة باتباع يصبح كريًها؛ بل يابًسا االعتيادي التعليم مع نجده الذي املعارف فروع
اكتساب عىل قارصة ليست النتائج ألن الفائدة؛ عظيم نقول الفائدة. عظيم الذٍّا الطبيعية
أن مراًرا حدث وقد العقل، يف كبريًا تغريًا تُحدث الغالب يف هي بل الهندسية، الحقائق
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العسرية وواجباتها الفكرية بقواعدها املعتادة املدرسية التمريناُت ذهنَه بلَّد قد كان من
وعاء يكون أنه من الحظ أنقذه ثم ذهنه بلَّد قد كان من أقول املحفوظات، واستظهاره
ذلك يف كان واالكتشاف؛ التنقيب السيئة الحالة هذه واعتاضمن فيه، يفرغ ما كل يتلقى
تلك تخفيف يف واملعلم) التلميذ (بني واأللفة الصلة أفلحت فمتى وتهييج. لذهنه إيقاظ
يكفي ما املثابرة من التلميذ عند وقام التعليم، سوء من يحدثان اللذين والثبوط الهيبة
يعود حتى طبعه، جميع يف يؤثر ما الشعور تحول من الصبي يف نشأ واحدة؛ مسألة لحل
مناجحه تتابعت وكلما عمًال. يعمل أن كغريه يمكنه أنه وعلم بنفسه، وثق قد التلميذ
للنجاح. ضامن شديد ببأس الدروس سائر مصاعب يلقى حتى اليأس، كابوس اضمحل
الطبيعة علم أهمية عن تندال األستاذ خطب الكلمات، من أسلفنا ما طبع وقبل
األستاذ ذلك بشهادة وأنعم أوردناه، ملا مصداًقا قوله فجاء الرتبية، فروع أحد بصفته
هي: وها هنا إيرادها إال يسعنا ال بحيث القيمة عظم من فهي الذاتية! املعاينة عىل لقيامها

إقليدس مؤلفات تلقني يف أن فوجدت الرياضية، العلوم تعليم سالًفا بي نيط
نفوسهم. يف ويحلو الطلبة، أذهان يجذب ما العموم عىل القديمة والهندسة
ملكاتهم إىل وأعمد الكتاب، محتويات عن الصبية ألفت كنت ما كثريًا ولكني
املرضوب الطريق عن التنكيب هذا وكان صفحاته، يتضمنه لم ما مزاولة يف
الطفل دهشة أحدهم عىل تبدو حتى التالميذ، عند نفوًرا األمر أول يف يُحدث
التلميذ من الثبوط بلغ فإذا يزول، أن يلبث ال نفور أنه عىل األجانب، القوم وسط
بينه فرق ال إنه يقول: إذ نيوتون، الكبري العالم عن يُنقل بما شجعته منتهاه
وقد خادمه يأمر إذ مريابو عن يُنقل ما أو واألناة، الصرب الناسإال من غريه وبني
فإذا السخيفة، الكلمة ذكر إىل البتة يعود ال أنه األشياء؛ أحد إىل االستحالة نسب
عمله إىل عاد والعزم، الثقة جنانه ويف واألنس الروح فؤاده يف الكالم هذا بعث
الشك، شائبة من تخلو ال كانت وإن طالقة وهي الجبني، متهلل الثغر باسم
كنت حينئذ العمل. مزاولة عىل النية وصحة العزيمة ثبات عىل داللة أنها إال
ما واالبتهاج الحربة من وبه إيلَّ وانقلب فرًحا، عيناه توقدت قد الصبي أبرص
الحقائق، اكتشافه لدى أرشميدس العاِلم تأخذ كانت التي األريحية تلك يقارب
كان ما بقيمة فأعظم املسألة»، حللت لقد «سيدي قائًال: بي الغالم يصيح ثم
مجموع يف انبعثت متى التي بالنفس! الثقة من الغالم نفس يف حينذاك يهبُّ
مدهشة، شاسعة خطوة الدراسة سبيل يف خطوا نفوسهم، يف ودبت التالميذ
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ما معالجة وبني الكتاب قضايا مزاولة بني التالميذ أخرب أن عادتي من وكان
أبرح ال وكنت الكتاب. قضايا فضلوا أنهم مطلًقا منهم يكن فلم عنه، خارج هو
ذاق وقد كيف املمدودة. اليد تلك يردون يربحوا لم ولكنهم املساعدة، يد لهم أمد
وطاملا الزيادة. ذلك من يبغون ينفكون ال فهم الذهني؟! الظفر حالوات الصبية
شدة عىل يدل مما ذلك غري إىل والعمدان برسومهم، منقوشة الحيطان نظرت
(علم البيداجوجيا قواعد يسمونه ما حيث من وأنا هذا كل الفن، بذلك شغفهم
الطبيعية، بالقوانني أخذت ولكني مطلًقا، شيئًا أعلم ال الوعاء فارغ الرتبية)
هللا ج توَّ وقد فروعها، من ال الرتبية وسائل من الهندسة أجعل أن واجتهدت
أقضيها كنت التي الساعات تلك أوقاتي أسعد من وكان بالفالح، هذا عميل
األستاذ كالم انتهى ونماءها. الصبية أذهان تفتح فيها أرقب الدروس هذه يف

تندال.

أهم الكبريين؛ املبدأين هذين بخصوص كلمات بعض نضيف أن بنا اآلن ويحسن
أن يجب التعليم كون مبدأ أعني وااللتفات، العناية من نصيبًا وأقلها الرتبية مبادئ
يكون وال نفسه، أستاذ يكون التلميذ إن أي ذاتيٍّا؛ تعليًما العمر أدوار جميع يف يكون
قواعد كانت وإذا دائًما، الذة التعليم أثناء الذهن حركة تكون أن ومبدأ دليًال. إال املعلم
غري ومن املختلط، إىل البسيط من املعلم ج يتدرَّ بأن تقيض النفس) (علم البسيكولوجية
التعليم كون هما؛ اللذان املبدآن أصبح املعنوي، إىل الذاتي ومن املحصور، إىل املحصور
األحكام هذه أم البسيكولوجيا بأحكام أيعمل بهما يُعرف معيارين الذٍّا كذلك وكونه ذاتيٍّا
الذاتي ومن املختلط، إىل البسيط من التدرُّج أعني القواعد هذه كانت إذا ا وحقٍّ تُتبع. ال
«النماء علم أحكام أهم هي هذه كانت إذا املحصور، إىل املحصور غري ومن املعنوي، إىل
أحكام أهم هما الذٍّا؛ وكونه ذاتيٍّا التعليم كون أعني الذكر؛ السالفي املبدأين فإن العقيل»،
تحوج ال بحيث مدرَّجة الدراسة طبقات كانت إذا ألنه العقيل»؛ النماء إحداث «صناعة
الطبقات هذه تكون أن بد فال الغري، مساعدة إىل صعودها يف التلميذ تحوج تكاد ال أو
الطبقات هذه يف التلميذ ج تدرُّ كان إذا وكذلك الذهني، النماء لطبقات مطابقة الدراسية
املوافق. الصالح املقدار إال العمل من ذهنه يكلف ال التدرُّج هذا أن نتج باللذة، مصحوبًا
الدروس؛ ترتيب خالفصحة أخرى فوائد ذاتي نماء عملية الرتبية جعل يف وإن هذا
لها يضمن ما والوضوح التمكن من الذهن يف التعليم آلثار تجعل الطريقة هذه أن أولها:
مسألة وكل بنفسه، التلميذ يستفيدها فائدة فكل االعتيادية. الطرق تفيده ال ما وهذا البقاء،
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النشاط من يكون ثم آخر، بطريق أتته كانت لو مما ملكية أكثر لها يصبح بذاته، يحلها
الذهن استجماع ومن املسائل، وحل املعارف استفادة يف النجاح يستلزمه الذي الذهني
من يكون املذكور، النجاح عن الناشئ الطرب ومن النجاح، ذلك رشوط من كذلك هو الذي
املعلومات سماع مجرد يستطيعها ال بكيفية التلميذ ذاكرة يف الحقائق يسجل ما هذه كل
يف التلميذ خاب لو بل الكراسات، وأجواف الكتب بطون من أخذها أو املعلمني أفواه من
الجواب يثبت ما واليقظة الحدة فرط من والجهد بالكد امللكات إليه وصلت فيما لكان عمله
ثم امللكات. إجهاد عدم مع التكرار كثرة به يفي ال تثبيتًا الذاكرة يف — إعطائه عند —
والنتائج الحقائق وأن املكتسبة، املعارف تنظيم استمرار تستوجب الطريقة هذه أن اذكر
وسائل أعني مستأنفة، لنتائج مقدمات طبعها من تكون الصورة هذه عىل املستفادة
وبذلك اليوم. مسألة تحصيل يف عامًال األمس مسألة حل يكون حتى جديدة، مسائل لحل
فتكون وإنمائها، امللكات تكوين يف يذهب غذاء إىل الذهن يف دخولها ألول املعلومات تتحول
صحيفة عىل مخطوطة سطور مجرد وليست للتفكري، عوامل الحقيقة يف املعلومات هذه
تستدعي ما أيًضا اذكر ثم غيبًا). (الحفظ االستظهار طريقة يف الحالة هي كما الذاكرة،
الذهن تحمل التي الخطة هذه األخالقية، الرتبية من الذاتي التعليم طريقة الطريقة؛ هذه
يف الذهن واستجماع العقبات، اقتحام عىل الجرأة التلميذ عند تَولد غذائه طلب يف الكد عىل
حياة مستقبل إليها يحتاج صفات وهذه واإلخفاق، الخيبة من رغًما واملثابرة وأناة، صرب

التلميذ.
التلميذ يف تبعث أن يجب التعليم طريقة كون أعني الثاني، املبدأ عن كذلك كلمة ولنا
واتباعنا ذاته، يف صحيًحا صالًحا نشاًطا لكونه بل نتائجه؛ لحسن لذته ليست الذٍّا، نشاًطا
فوائد كذلك له ترى للذهن، الطبيعي بالرقي اإلخالل من إيانا منعه عن فضًال املبدأ هذا
هذه — والزهد بالحرمان التلميذ عىل القاضية اآلداب إىل نعود ال دمنا ما فإنه كبرية.
اللذة مواالة كانت ذلك إىل نعود ال دمنا ما — آداب ِقلة تسمى أن أجدر هي التي اآلداب
لحركة ألحث الالذ الشعور إن ا وحقٍّ األغراض. وأرشف املقاصد أكرم من ذاتها يف للتلميذ
لذ ما كل أن ويعلم إال أحد وليس الكراهية، أو الفتور شعور من لنشاطه وأنهض الذهن
سماعه أو رؤيته عىل يكره مما بالذاكرة أعلق كان رؤيته أو سماعه أو قراءته لإلنسان
حالة يف أما له، وتخف عليها يُعرض ما إىل تنشط اللذة حالة يف امللكات فإن قراءته، أو
الخالبة للهواجس نهبًا يكون الذهن أن بيد وفتور. كسل الدرسيف تبارش فإنها االستكراه
من التلميذ عند الكريه الدرس يوجده ما ذلك إىل أضف ثم الجاذبة. للخواطر وغنيمة
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من ذهنه فيطري فهمه، وإجادة إتقانه عن لعجزه واألذى الرش من يحدث عساه ما خوفه
من ينتج املدارك؛ عىل بعًدا ويزداد الدرس وعورة بذلك وتتضاعف شعاًعا، الخوف ذلك
التعليمية املبادئ سائر تتبع أن برشط التعليم، فالح يكون الدرس لذة قدر عىل أنه هذا

الصحيحة.
والذي خطرية، أخالقية نتائج لكراهته أو الدرس ِللذاذة أن كذلك الناس وليذكر
الدرسالبغيض واملتأففمن الشائق بالدرسالرائق املتلذذ — التلميذين بنيوجهي يقارن
وحاليهما، هذين وجهي بني قارن من أقول — والعقاب والوعيد العجز أمله يزيد املمقوت
للنجاح ما الحظ من وكل وتفسد. تشقي الثاني وطباع وتصلح تنعم األول طباع بأن حكم
اللذة حالة يف أبرصأن السلطان؛ من البدن عىل للذهن وما الذهن، يف التأثري من للخيبة أو
والجبن الدائمة الكآبة من خطًرا ذلك عكس ويف والصحة، للمزاج وفائدة خريًا والنجاح
الدرس لكراهة أخرى نتيجة وثم الزم. ووهن مزمن البدن يف ضعف من خطًرا بل املستمر،
تكون — األخرى التعليم أسباب توفر بعد — باملعلم التلميذ عالقة أن وهي األذى عظيمة
يتأثر بطبيعته واإلنسان بشاعته، أو الدرس لذة حسب عىل ضارة عدائية أو نافعة ودية
اإلنسان الفالسفة: يقول كما أو املصطحبة، املتسلسلة األفكار من الذكرى عليه تورده بما
ال الصبية عذاب يتوىل الذي فاملؤدب الخواطر، وتسلسل األفكار اصطحاب لقانون خاضع
سبلهم وتمهيد حاجاتهم وقضاء إعانتهم يتوىل والذي البغضاء، لهيب قلوبهم يف له يخمد
لأللفة ما يخفى وال والحب، باأللفة منهم خليق ذلك بفالحهم والفرح عقباتهم وتذليل
تعليم أجري «إذا بيالنز: األستاذ قال وقد ونظامه. التعليم سياسة يف التأثري حسن من
أشد كانوا ربما بل باللعب، اغتباطهم مثل بالدرس اغتباطهم كان الواجب، طبق األحداث

العضالت.» برياضة منهم الذهنية القوى بتمرين اغتباًطا
ال الذاتي التعليم أن هو الذٍّا، وبالتبعة ذاتيٍّا، التعليم جعل مزايا من نذكر ما وآخر
ُرفع متى يُهجر أنه خليًقا كان إجباريٍّا دام ما والتعليم املدرسية، الدراسة بانقطاع ينقطع
الخواطر، تسلسل قوانني صحت وإذا بالعكس، والعكس واملؤدب الوالد قهر التلميذ عن
أن كذلك صح األحوال؛ وسيئ الحوادث مؤلم ذكَّرهم ما كل يبغضون الناس أن وصح
العلم. إليه تحبب الحبيبة الدروس أن كما الطالب، إىل العلم ض تبغِّ البغيضة الدروس
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من َحسن ما وتعويدهم أطفالهم، تأديب يف الفكرة إنعام إهمالهم شيئًا األمور والة يهمل لم
قادرون أنهم فحسبوا سهًال، والخطب هينًا األمر ظنوا ولعلهم الخالل، من وطاب الخصال
علم أن يعلموا ولم املناقب، من شاءوا ما صبيانهم طبائع يودعوا أن بحث وال فحص بال
غالمه، تأديب يف يخيب أن ملغفله وحق امللتمس، وعر املأخذ صعب علم النفوس تهذيب
لقي رساج، بال الخشن املسلك عسف ومن يضل، أن حريٍّا كان السبيل سواء عن نكب ومن
يجريان وتدبر تمعن نتيجة الوصية تكن لم بيشء األبناء أوصني إذا األمهات فرتى الويل.
سواء األعىل، والشعور وقتئذ األقوى الوجدان نتيجة كانت بل والصواب، الحق منهاج عىل
هذه باختالف ووصاياها األم أوامر تختلف ثم غضب. وجدان أو ارتياح شعور ذلك كان
أو األجيال توارثته ما هي فإنما سنن، أو قواعد الوصايا هذه صحب فإذا الوجدانات.
ال الجهل سنها قوانني وكلها واملربيات، الخدم عن األم تذكرته أو الطفولة ذكرى ألهمته

العلم.
«لو فقال: األبناء، إىل وصاياهم يف اآلباء آراء تضارب عن كلمة ريتشارد ذكر ولقد
األسلوب عىل الكتاب لجرى األبناء، لتهذيب كتاب منها وُجعل اآلباء أكثر وصايا ُجمعت

اآلتي:

وكذا. كذا يفعل أباك أن الطفل أيها ترى أال (١)
الكبار. عمل وهذا صغري أنت الطفل أيها (٢)

الحكومة. درجات يف وترتقي الحياة مضمار يف تسبق أن األمور أهم (٣)
من حظه قيمته وإنما الدنيا، الحياة مفاخر من نصيبه مقدار املرء قيمة ليس (٤)

اآلخرة.
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بالعفو. واألخذ الظلم احتمال األفضل كان لذلك (٥)
عليه. فاعتِد عليك اعتدى من (٦)
الغالم. أيها ضوضاء تُحدث ال (٧)

بالسكوت. األطفال يتمسك أن يجب ال (٨)
والديك. تطيع أن يجب (٩)

نفسك. وتعلم (١٠)

كل تحت حامًال امللعب عىل يظهر الذي املازح املمثل َمثَل ذلك يف الوالد َمثَل فيكون
األيمن اإلبط تحت أحمل أجاب: تتأبط؟ ماذا املتفرجون: سأله فإذا الورق، من حزمة إبط

األوامر. هذه إلغاء األيرس وتحت أوامر،
كالنظامات فهي أجيال بعد إال تغريها، يؤمل وال تبدلها، رسعة يرجى ال حال وتلك
األوقات يف يحس ال ثم الشجرة، تنمو كما نفسها ذات من تنمو بل تُصنع ال السياسية
البحث.» الوسائط هذه ومن وسائط، إىل بعد يحتاج النمو ذاك أن عىل نموها، القصرية
كانت ربما بل بالطبع، أخيار األطفال أن باملرستون اللورد رأي يعتقد ممن لست أقول:
يبلغون قد األطفال أن الزاعمني يطابق ممن كنت وال وأميل، أجنح ذلك عكس إىل عقيدتي
والنقائص، املساوي بقاء يرىض ممن كنت بل كال الصالح، منتهى أعىل السياسة بحسن
الكمال يبلغ قد أنه إىل ذهب من أما شطرها. وبرت بعضها حذف يف التدبري لطف نجح إذا
نقم الذي شييل الكبري الشاعر سنن عىل جاريًا كان األسباب، وإحصاف الذرائع بأحكام
منكر واهدموا عقائدكم، سيئ اطرحوا أن بالناس وهتف ونظاماته، عوائده العالم من
املذهبني وكال فسًحا. ضيقكم ومن أمنًا، خوفكم ومن نعَمى، بؤسكم من تبدلوا حكوماتكم،
أنه عىل العواطف، مستثار وال النفس منفعل غري البرش أحوال تأمل من عند جائز غري
عطفه وشدة آدم بني حبه لفرط أصبح من وضمائرنا بنياتنا نسعد أن علينا حرج ال
ذلك، سوى يشء كل عن باآلمال التشبث فرط ورصفه والسعادة، الكمال لهم يرجو عليهم
ال فإنه املطلب، لنجاح منه بد ال أمر األعمى التعصب حد البالغ باليشء الولوع وفرط
مطلبه إمكان اإلنسان اعتقاد ولوال والشغف، الولع من للهمة أحث وال للعزم أبعث يشء
أخذ ملا األفئدة، تمأل التي العمياء الثقة تلك ولوال سبيله، يف خطوة خطا ملا به، أُغرم الذي
اعتقادهم يف جهلهم أن عىل أبرموا. ما وإبرام نقضوا نقضما يف وحديثًا قديًما املصلحون
ولوال الجزء، يُفتهم لم الكل نيل أعياهم وإن فإنهم بضارهم، ليس الكمال بلوغ إمكان

جزءًا. وال كالٍّ ينالوا لم العشواء، الثقة وتلك املفرط الولوع ذاك
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اآلباء أحاط ثم الكمال، ذروة أعىل ُمحكمة بذرائع تبلغ قد األطفال أن صح ولو
التمسك لآلباء يتأتى ال ألنه بغيتنا؛ نيل عىل قادرين غري ذلك مع لكنا الذرائع؛ بتلك علًما
أهمها؛ وخصال، رشوط فيهم توفرت إذا إال املراد، غاية إىل بها والتوصل الذرائع بهذه
مما الحاجة عند عليها والقدرة النفس وضبط والذكاء والفطنة الخلق وُحسن الصالح
ويخلون لألطفال، والعيوب الهفوات ينسبون الناس نرى ولقد أبًدا، آدمي يف يجتمع لم
بكل الرعية ويِسمون عيب، كل من الوالة يربئون إذ الحكومة مع شأنهم منها، اآلباء
ال ثابتة باألخالق وعهدنا األبناء، معاملتهم عند اآلباء أخالق تتغري كيف عجبًا فيا شني،
لنا تبدو تنفك ال ونقائص عيوب ذوو أنهم ونعلم ونعاملهم، الناس لنعارش إنا تتغري،
إليهم نظرنا فإذا وذلهم، ومهانتهم وقسوتهم وحمقهم وخيانتهم ووقاحتهم بذاءتهم يف
األبناء عىل الذنوب وألقينا وعورة، سوأة كل عنهم نزعنا األطفال، معاملتهم وجهة من
األطفال عناد إىل يُنسب ما أكثر أصل اآلباء معاملة سوء أن والحقيقة وُغشًما، منَّا ظلًما

وشكاستهم.
وكيف الرضاع، عن المتناعه وترجه رضيعها تهز أم من تستفاد حميدة خلة فأي
كيف بل وقعة؟ أو صدمة ألم من يتأوه سمعه إذا رضبًا ابنه يوجع أب من العدل يتعلم
بالسوط فعالجه املفاصل أحد مخلوع أبيه إىل حمل غالم من والرحمة العطف يُرجى
شائعة، عامة ذلك مع نجدها اإلنسان، يأتيه ما أقىس كانت وإن الفعال فهذه والعصا؟
الوحش، فوارس فيها اإلنسان يرشك التي الجبلة تلك تبني وهي آن. كل رؤيتها نُحرم ال
أو املربيات إحدى يَر لم الذي وأين بالضعيف، البطش إىل النوعني من القوي تدفع والتي
إحدى أبرص الذي أين صحته؟ يف الختالل عناد أو قلق منه بدا إذا طفلها تلطم األمهات
خلق يف يتبني لم ثم لك». «تبٍّا به: وصاحت عنًفا بذراعه فجذبت ولدها عثر وقد األمهات
وتنذر وغالمها، الوالدة بني تنافر بمستأنف تؤذن حنق ورسعة مزاج وحدَّة رشاسة األم
األلفة وعدم الحنو فقد أليس لها، نهاية ال ومنازعات مشاحنات إىل يفيض خالف بمقتبل
إليه تتوق الذي اللعب من كمنعه مباح، كل ابنه الوالد حرمان يف واضحة الوفاق وقلة
من عينه يقر بما برصه يمتع أن وَكنَْهيه األعصاب، يف أمًلا فقده ويحدث الطفل، طبيعة
نارضالرياضومونق عىل القطار نافذة من أرشفت إذا ناظرك يبهج ما مثل املناظر، أنيق
اإلنسان آداب كمال نظامها يضمن خطة تعاطي استحالة ذلك من ثبت فقد البساتني،

اآلباء. كفاءة لعدم
نظام أفادنا ملا بها، لألخذ الكفاءة اآلباء يف وكملت باملراد، الكافلة الخطة وجدت ولو
التدبري لطف به يَزل لم طفًال أن فهب األشياء، من عداه ما اختالل مع العائيل اإلصالح

71



الرتبية

الحياة مزدحم إىل فربز طباعه، وصقال آدابه فا وثقَّ أخالقه قوَّما حتى السياسة، ورفق
تحسب أتراك طبيعة. ينتظر ما وأصفى رضيبة، يرجى ما وأعدل خليفة، يكون ما أقوم
القساة الفظاظ الغالظ من وغالبه الجمهور، وسط فالًحا يلقي أو نجاًحا، يصادف أنه
شمائله حالوة تكون أم الرذائل؟ واستوعبوا الخبائث استغرقوا ممن السالئق الجفاة اللئام
تطيل وآفات بالءه، تضاعف ونقمات شقاءه، تزيد نكبات رسائره وطهارة خالله ورقة

عناءه؟
مالئًما العامة والحكومة املنزلية الحكومة نظام يكون أن األمور طبائع قضت لذلك
تحسني يف احتيل فإذا ساء، خبثت وإن النظام، حسن األخالق طابت إن الجمهور ألخالق
لذلك ضارٍّا؛ التحسني يكون أن أوشك والفساد اللؤم من حالها عىل باقية واألخالق النظام
وتعويد لهم تمرين هو إنما والخرق، القسوة من واملؤدِّبني اآلباء من الصبية يلقاه ما كان

الفساد. حومة غامسوا إذا وعداءه، الجمهور جهل من يكابدون سوف ما عىل
شأن يرتك أن األصوب ليكوننَّ ذكرت، كما األمر كان لنئ غوثاه! وا قائل: قال فإذا
من أوىل نحن هذا كل وال له: قلنا إصالحه، سبيل يف عني طرفة يفكر فال سدى، الرتبية
أنا غري إصالحه، رجا من وأجدر األدبية، الرتبية نظام تحسني يف العناية بذل عىل حث
إال يحصل ال وإنه التعديالت، من سواه يسبق أن يمكن ال النظام هذا تعديل إن نقول:
يترصف أن يجب النظام لهذا الالزمة التحسينات من واملروءة الحق يمليه ما وإن تدريًجا،
يسهل ال التعديالت هذه وإن وعاداته، الجمهور أخالق دواعي تقتضيه ما بحسب فيه

البالد. طباع تحسنت إذا إال إجراؤها
صالح نظام وضع يف فائدة فال ذكرت كما األمر كان إذا فقال: القائل عاد فإذا
ذاك بأوامر األخذ يستطيع أن من طباًعا أحط الحارض الجيل كان إذا األخالقية، للرتبية
بمرأى القيم النظام ذلك يكون أن أنفع فما ذلك، كل وال قلنا: بوصاياه. والعمل النظام
جورهم يف لجوا وإال يقصدونها، ونهاية يؤمونها غاية يجعلوه حتى الضالني القوم من

ضاللهم. يف وسدروا
الرتبية أغراض ذكر من سنورده ما تأمل إىل القارئ ندعو القول من قدمناه ما وبعد
وقلة الصرب سعة أثناءها القارئ نسأل عامة قواعد بإيراد وسنبدأ ووسائلها، األخالقية

الوسائل. تلك بإيضاح نثني ثم امللل،
الحادث تكرار يحذر أن له زاجًرا ذلك كان أمًلا، فأحس اصطدم أو الطفل عثر إذا
ماءً جلده عىل صب أو الشمعة، رضام يف يده ألقى أو الجمر، عىل قبض إذا وكذلك املؤلم.
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عىل بعد يبعثه ال أن تأمله شدة من يبلغ ثم يُنىس، ال درس الناتج األلم من كان سخنًا،
يف تتبع ُسنة خري األمثلة من اآلن ذكرنا فيما الطبيعة لنا بينت فقد باعث، املنكر الفعل
أقمع له يكون حتى جنايته، جنس من املذنب جزاء يكون أن إال هي وما الطفل، تأديب
جرائمهم. جنس من هو بأبنائهم اآلباء يوقعه عقاب كل وكذلك قائل: يقول وقد وأقدع،
األمور رمى من وأما اللب، الكهام الذهن الكليل البسيط الرجل ذلك يرى إنما كال، فأقول:
وجزاء اآلباء عقاب بني بعيًدا أبرصبونًا حقائقها؛ عن املشكالت له فانشقت حديد، بطرف

بيانه: هذا الطبيعة
فهو عقابًا، ال ثوابًا يدعى بأن أجدر أنه تعلم الطبيعي، العقاب جنس إىل أوًال انظر
الطبيعة به تزجرنا وكف منع ولكنه مصنوًعا، متكلًفا آدم بنو يسنه الذي كالعقاب ليس
هذه أن اعلم ثم واملحن، اآلفات أليدي نهبًا املرء حياة عادت ولواله رضرنا، فيه عما
فإذا العقاب، اشتد اإلثم ثقل وإن الجزاء ألن الجرم؛ خف إن الذنوب قدر عىل العقوبات
يستحق مما بأكثر األلم من الطبيعة تنَله لم صادم؛ فصدمه وعجلة خرق من الطفل عثر
العقوبات تلك أن أيًضا الحظ ثم وعدل. إنصاف الطبيعة من وهذا وأكف، له أنهى ليكون
منها تقي فال وتصيب تلعثم، يعروها ال فتمر تنصلت مصممة، ماضية متواصلة متواترة
فإذا تهديد، وال بوعيد تنذر ال خرساء، صامتة ذلك مع وهي عائق، يعوقها وال واقية،
الطفل رأى إذا وهكذا األلم، عاد بالشك عاد فإذا األلم، وقع بشوكة، إصبعه الطفل شك
وال استعطاف، إىل يصغي وال اسرتحام، إىل ينصت ال الذي التصميم ذلك الطبيعة من
هذه فضل يف ويزيد ونجا. فأمن الطبيعة حدود عند وقف منه؛ يستعاذ وال عليه، يعَدى
عن الكبار ترصف وموانع زواجر ولكنها الكبار، دون األطفال تخص ال أنها العقوبات
فرتى يرشده، بًا مؤدِّ وال يزعه والًدا اإلنسان يجد ال حني الهدى سبل إىل العماية طرق
ليتجرع ويرتك العمل، عنه ينزع قضائه، يف وفرَّط أدائه يف فتوانى عمل عىل املأجور الفتى
فرص من طوًرا يفقد وعده املخلف والرجل يده. مألتها التي والكأس والفاقة الرض من
املبتاعني عىل يغيل الذي والتاجر فوته، ويحزنه فقده يسوءه ما فرصالجد من وتارة اللهو
يحسن الذي اليقنة1 والبائع حده، عند الطمع فيوقفه غالبهم، يفقد أن يوشك بضائعه،
آماله، يف املفرط املخاطر واملساهم حقوقه، فيلوون نسيئة سلعة فيبيعهم باملشرتين الظن
الجائر يسدر كذلك الوخيم، الوبيل يف منقلبه سوء أسأمه إذا والرتوي الحذر يتعلم كالهما

أيًضا. وميقان يقن ويقال: أيقنه إال شيئًا يسمع ال الذي هو اليقنة الرجل 1
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لوعظ، يرتدع وال لنصح يرعوي فال عمايته يف التائه الحائن ويمعن عماهته، يف املضلل
السنان طرف وصادف أرهف، الذي السيف حد فلقي الرض، يف الرشوهوى يف تورط فإذا
املنهج يف أخذ الخالص، ورطته من له أتيح فإذا الحلم، وراجعه الرشد عاوده ذرب؛ الذي
فحسب خدعة، تستدرجه ولم فتنة، بعد تستغوه فلم الهدى، بأسباب وتشبث القويم،

الحسنات. من بيناه وما الفضائل، من ذكرناه ما الطبيعية العقوبات
يزيدون ال جرمه، وعاقبة ذنبه نتيجة امليسء الطفل عقاب يجعلوا أن اآلباء أجدر فما

مصنوعة. وعواقب متكلفة بنتائج يبدلونها وال ينقصون، وال فيها
نتائج إال هي وما طبيعية إال ألطفالهم اآلباء عقوبات «ما يقول: من ينترصلآلباء وقد
ملا الطبيعية العواقب إال إياه ورضبه الطفل وشتمه الوالد غضب يكون وماذا سيئاتهم،

واقرتفه؟» جناه
وال الحق، من بيشء مشوب باطل هو وإنما رصيح، بحق هذا قولك ليس فأقول:
ذلك يحدث ما وأن الطفل، إلساءة طبيعية عاقبة األم أو الوالد غضب أن يف أعارضك
أقول ثم للطفل، قوي وازع هو الندم ولوادغ املضض لواذع من الطفل نفس يف الغضب
مستنكر غري كان ربما إياهم ورضبهم لهم وشتمهم لألطفال اآلباء وعيد إن ذلك: بعد
العقوق ذوي األرشاس األبناء مع التدبري السيئي اآلباء حالة بها أعني واحدة، حالة يف
املحكومني، طباع يالئم كالهما الحكومة كنظام الرتبية نظام أن قدمنا وقد والعصيان،
الفظة، بالوسائل إال ينقادون ال املعاملة الفظاظ اآلباء أبناء األخالق الفظاظ فاألطفال
ال التي الفظة الحياة معرتك يف للجهاد لهم مرشح أعظم الفظة األحكام لتلك وخضوعهم

أهوالها. مكافحة من لهم بد
كل إال والدماثة، اللني ذوي بأبنائهم يسلكون تجدهم فلن املهذبة الطبقة أهل أما

وتأديبه. الطفل بتهذيب كفيلة دمثة خطة
أن يجب اآلباء عقوبات إن بقولنا: نريد ماذا باألمثلة للقارئ نفرس أن آن ولقد
بالعقوبات الطبيعية غري العقوبات تسمية عىل وسنصطلح طبيعية، غري ال طبيعية تكون

«األجنبية».
أنحائه، يف لعباتهم بتفريق املنزل رونق تشويههم وأعمها األطفال سيئات أشيع من
يشبهها ما أو األزهار من باقات أُهدي أو الغلمان، به يولع مما لعبة ُمنح إذا الطفل فرتى
وشوَّه غرفه نظام فشوَّش البيت، بها يمأل حتى وينثرها يبددها فرشع الطرف، من
تعاني ثم نفًعا، يجدي ال مما واللوم التوبيخ من بأكثر ذلك عىل املجرم يعاقب لم وجوهها،
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ما وضم األشياء، هذه من تشعث ما لمَّ من تعاني ما الخادمة أو بناتها إحدى أو األم
فيُجرب أفسد، ما إصالح الطفل يلزم أن الطبيعي بل بطبيعي، ليس العقاب فهذا تفرق،
عناء يكابد حتى لهوه، آالت من فرق ما تأليف أو الريحان، أضغاث من نثر ما جمع عىل
حقيقة تلك املنتظم تبديد يعقب أن يجب ما هو املتبدد تنظيم أن عىل إساءته، جلبته ما
مبدأ من عليه يتمرن أن الطفل أحق فما نجربه، نزال ال وأمر حيينا، ما نشاهدها ننفك ال
الطفل؛ جناية من بريء عىل الكلفة فوقعت أفسد ما يصلح أن الطفل أبى إذا ثم نشأته!
فإذا بها، واالستمتاع األشياء تلك تناول من بعد الغالم يُحرم أن الطبيعي العقاب كان
فاتك. شديد بألم ذلك عند شعر واملنع؛ بالرد فقوبل فطلبه منها يشء إىل نفسه تاقت
عن صاديتها وحجزت مبتغاها، شهوته حرمت إذا العذاب من اإلنسان يجد بما وحسبك
الطفل يتعلم ثم كال. للميسء؟ تأديب ذلك بعد فهل تكون، ما أظمأ وهي العذب، املنهل

آخر: مثًال وهاك والكدح. بالعمل املالذ تكسب إنما أنه ذلك من
لها أتراب موافاة عن لتوانيها لها ابنًة توبخ وهي األمهات بعض سمعنا طاملا
السهو يغلب وهكذا األطراف، بعض يف للنزهة جميًعا يذهبن حتى البيت، بفناء ينتظرنها
للمسري؛ ويجتمعن ذلك من أترابها ينتهي حتى ثيابها لبس تذكر فال الفتاة، هذه مثل عىل
خطر ربما (بل ببالها يخطر وال مبلغه، الغضب منها ويبلغ ابنتها، األم تلعن ذلك عند
التباطؤ أن نعلم ونحن يدها، اكتسبته ما رش تعاني الفتاة ترتك أن فرفضته) الفكر
األسواق يف يباع ما صفوة املتأخر يفقد فتارة عدمه، يحرزها كان فائدة فقد يستوجب
يف اإلبطاء املرء يحذر فإنما أليمة، غصة بذلك ع فيتجرَّ القطار يفقد وتارة األمتعة، من
شئونه يف املرتاخي الطفل يؤدب ال فِلم فرصة، أو فائدة بسببه يفقد أن خشية حاجاته،
أمره، من يتعاطى كلما إنجاز عىل مستقبله فيحرصيف التواني، مرارة فيذوق بالحرمان؟
يلهون حيث إىل أترابها مصاحبة بحرمانها ابنتها تباطؤ أحفظها وقد األم تقيض ال ولِم
الشعور يكسبان اللذين واللعن الشتم يف تراها لن ومرتدع مزدجر ذلك ويف وينعمن؟

برشد. وهاتف بخري ناطق كل عن وصمًما وصالبة جموًدا
العقاب كان به، اهتمام لقلة له متاًعا الطفل أضاع أو أتلف إذا ثالثًا: مثاًال وإليك
جرَّت من والنساء الرجال من الطبيعة تجزي كذلك الفقد، حرسة يذوق أن له الطبيعي
إذ األطفال، صغار أحوال إىل ذكرناه الذي باملثال نقصد وال حاجته، من يشء ضياع غفلته
لم شيئًا نظر إذا اإلنسان يف غريزة وهي وأجزاءها، اللعبة كنه يعلموا لكي لعباتهم يتلفون
قراره يقر وال لذلك، فيحتال حقيقته، فهم إىل شديدة رغبة فيه تولدت قبل؛ من رآه يكن
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يعلمون الذين األطفال كبار حاالت إىل نقصد وإنما إليه. يسرتيح ما إىل علمه يصل حتى
فقد أو متاع، تلف إىل داعيًا األطفال هؤالء أمثال إهمال كان فإذا وفوائدها، أشيائهم كنه
ما بدل غالمه إعاضة عىل ورحمته حنوه الوالد يبعث أن والصواب الحكمة من فليس آلة؛
يعاض ال أن والقصد العدل وإنما والخرق، الخطأ عني هذا فإن والشتم، التوبيخ بعد فقد
أضن أيامه مستقبل يف فيكون والحرمان، الَفقد لوعة يألم حتى بدًال، مفقوده من املذنب

عليها. محافظة وأشد بأمتعته
العقوبات بني الفرق للقارئ لنبني البساطة؛ فيها وتوخينا ذكرناها أمثلة فهذه
لهذه ما نظهر أن نرى األمثلة، من الصعب العويص نعرض أن وقبل واألجنبية. الطبيعية

الفضائل. من غريها عىل الطبيعية العقوبات
عاد لزمها فإذا والنتائج، األسباب إدراك إىل الغالم تُفطن أنها الخطة هذه فضل فمن
يحذرها يزال ال أن من خربة عن العواقب يفهم أن للمرء وخري كامًال. قويٍّا اإلدراك ذلك
حنكة، التفريط عاقبة سوء من يجنيه ما مع يستفيد أمره يف املفرط والطفل به، مؤدِّ من
ما الجزاء من يؤَت لم جناية جنى إن الذي كالطفل ال التجربة، من الكبري يكتسبها كالتي
اعتاد فإذا الحيلة، واهن مغفًال غرٍّا الزمن رصوف به لقيت كرب فإذا العاقبة، سوء يريه
إال الذنوب عىل عقوبة ال أنه يعتقد كاد جنايته، عقاب املؤدب سخط من ينتظر أن الغالم
زوال ارتفاعه يف ظنَّ السخط؛ ذلك عنه فرفع املؤدِّب مراقبة عنه زالت فإذا املؤدِّب، سخط
وكربة. ضيق كل يف فوقع العاقبة، وخامة اآلمن إقدام الذنوب عىل فأقدم اآلثام، مغبات

يبرصوهم فلم غلمانًا تأديبهم املربون أساء شبابًا «رأينا الخطة: هذه برضر خبري قال
أهمل قواعد، عملهم تدعم وال حدود، جورهم تكف ال حمقى أغراًرا فنشئوا العواقب،
من ومنهم وانقاد، أذعن من فمنهم كباًرا، الخطوب فراضتهم صغاًرا، املؤدِّبون رياضتهم

البرش.» وآفة والسالم األمن حرب فأصبح جمح
بما اعرتافه إال املذنب الغالم يسع ال رصاح، عدل خطة أنها أيًضا الخطة فضل ومن
كان إساءته، نتيجة الجزاء من لقي ومن الحمق، ومنهاج القصد سنن من عليه تجري
الذي الوليد إىل فانظر األجنبي، العقاب عليه يقع الذي من مظلوًما نفسه يعد ال أن أحرى
عىل الوالد كافأه إذا أتراه وتمزيًقا، لها تلويثًا يألو ال فهو مكرتث، غري ثيابه يتلف يربح ال
شجوه يبكي يبيت أن إىل هو ثم مهضوًما، مضيًما نفسه يعد ال الحبس أو بالرضب ذلك
املجرم أمر لو ولكن اإلنابة، عىل النية وعقد التوبة يف التفكري إىل منه أقرب مصابه ويندب
الجزاء، بعدل يشعر فإنه مزق، ما ويرمم لوَّث ما فينظف إمكانه، بقدر أفسد ما يصلح أن
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قيد يغادرها ال نة، السُّ تلك غالمه مع املؤدِّب لزم إذا ثم بالسبب، النتيجة ارتباط ويرى
العواقب، يف تبًرصا وأكثر للذنوب، اتقاءً أشد يصبح تراه أال عمله، رشَّ املذنب فنال إصبع،

مظلوًما. نفسه يحسب ال أن وأخلق
الغضب، أيهما يملك أن من بها واملأخوذ اآلخذ تحمي أنها أيًضا الخطة فضل ومن
ال مؤدب من بها اآلخذ ألن الحنق؛ وفوارط الجهل بوادر من الساحل بريئة خطة فهي
وأن الغالم، جنى مما عليه بأس ال أنه غضبه من يسكن حتى الغالم لجناية يغضب يكاد
الفاسد بإصالح والعذاب األلم من ينال ال الطفل وكذلك أفسد، ما يصلح أن ملزم املذنب
الغالم يأتيه جرم كل يعد الذي املؤدِّب من أحمق ترى ولن والحبس، الرضب يحدثه ما
ما إصالح من بنفسه يتواله ما يزيده دائم، عناء يف بذلك نفسه فيوقع لشخصه، إساءة

الطفل. أفسد
رأى بل مبارشة، منه يحدث لم العقاب أن علم إذا والده عىل الطفل يحنق ال وكذلك
إذا ويمقته والده عىل يحنق ولكنه الطبيعة، لعقاب منفذًا كان أن عىل زاد ما الوالد أن
ملا بالنجاح؛ أكفل الخطة أن القارئ وليعلم الحبس. أو بالرضب مبارشة العقاب منه وقع
والفشل باملالطفة، موكل الفالح أن السائرة األمثال يف يزال وال واملالينة، املحاسنة من فيها
عىل تمامه، من ذلك يُعق فلم والغلظة، بالعنف فيه أخذ أمر يَر ولم باملخاشنة، مقرون
ما إضعاف من ذلك يف ملا وولده؛ الوالد بني وقعا إذا والغلظة العنف يكون ما أفسد أن
يدعى قانونًا للطبيعة أن علم ومن به. إال النفوذ يتم ال الذي الحنان صلة من بينهما
يف البغض أن أيقن اإلنسان؛ ذهن يف املتناسبة األمور اقرتان ومعناه األفكار، اصطحاب
األلفة، اضمحالل يكون األلم قدر وعىل وأمًلا، أذًى يحدث يشء بكل أبًدا مقرون املرء نفس
من املودة أثر محا الوالد، عذاب الولد عىل دام فإذا والنفرة، البغضة وتخلفها تذهب حتى
السخط كثرة غالمه من الوالد رأى إذا وكذلك للضغينة. بيتًا طللها عىل وأقام االبن، صدر
حتى والعطف الحنان قلبه من نزع والتقطيب؛ العبوس طول وجهه يف وتبني واإلنكار،

الطرفني. بني والكره الجفاء يستحكم
الطفل يستفيد ما أولها: أفضال؛ غريها عىل الطبيعي الجزاء لخطة أن القول وخالصة
ثانيها: والضار. النافع بني بذلك فيميز العواقب، التبرصيف عليه لفرضها الحنكة؛ من بها
الجزاء. عدل يبرص أن جديًرا كان يده، كسب إال العقاب من ينَل لم أنه رأى إذا الغالم أن
عليه، هانت إنسان، عمل من ال الطبيعة، فعل من وأنها العقوبة، بعدل أقر إذا أنه ثالثها:
تجري الطبيعة ترك إذا الوالد وكذلك برش. صنع من كانت لو غضبه لها يغضب فلم
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أنه رابعها: غيظه. ويهيج صدره يوغر ال أن أحرى ذلك كان مجراها، الغالم عقاب يف
واطمأنت البغضاء، نريان الجوانح يف خمدت الطرفني، بني الغضب عواصف سكنت إذا

وائتلفت. القلوب
أقدم فإذا الصغرية، الذنوب يف الخطة هذه صواب ننكر ال فقال: سائل سأل فإذا
هذا عن اإلجابة قبل قلت: نصنع؟ فماذا والظلم، والغش كالرسقة الكبائر عىل الغالم

أمثلة: بعض للسائل أذكر السؤال
ال وكان وابنة، لها ابن برتبية تعهد وقد له، أخت بيت يف يعيش صاحب لنا كان
رفيقيه املنزل، داخل تلميذيه الطفالن فأصبح الرحم، وصلة الحنان إال ذلك عىل يحمله
عىل ويتلومون املعاهد، عىل جميًعا فيتلبثون وروحاته، غدواته يف يصحبانه فكانا خارجه،
النبات جذور عن الثرى يفحصون األرض أديم عىل يقبلون ثم والزهور، الخرض منابت
من صنف خواصكل عن أسئلة فيوسعانه خالهما عىل الطفالن يقبل ثم فيستخرجونها،
يألو فال يبرصان، مما عجبهما وفضل يبارشان، بما ابتهاجهما فرط عىل يدل مما النبات،
الرسور من ذلك يف بما وناهيك حريتهما، لسغب وإشباًعا استغرابهما، لغلة ريٍّا الخال

والفائدة.
منفعة ومستقى ينفد، ال لذة مستماح خالهما يف يجدان الطفالن أصبح إذا جرم فال
وال أب ينلها لم منزلة إىل الطفلني نفيس من أفىض الخال أن القول: وقصارى ينزح، ال
مكتٍف أنا بأمور ذلك أدركت إنما قال: املبلغ؟ ذاك الوليدين من بلغ كيف سألناه فلما أم.
وقد ليلة، ذات بالدار سامرون نحن بينما — هللا رعاكم — فاعلموا اآلن، أحدها بتفصيل
ليحرضه، يذهب أن أختي ابن إىل فطلبت املنزل، زوايا بإحدى كائن يل يشء إىل احتجت
أهمل أنه أرسته، معارف من عجوز عليه تلقيها قصة إىل إصغائه فرط من بلغ قد به إذا
بي يحدث لم بل أغضب، ولم الطلب، عليه أكرر فلم العجوز، عىل إقباله وأنعم شأني
العجوز فرغت فلما بها، وعدت حاجتي، يف فمضيت مني، هينة عىل قمت ثم تغري، أدنى
فأعرضت والحديث، الفاكهة من عندي ما يطلب الطفل إيلَّ انقلب وقامت، قصتها من
نومه ملكان وذهب وكرب، لوعة له ولحقته ذلك، عليه فشق بانقباضوجفوة، والقيته عنه
ففتحت الباب، طرق ثم حجرتي، خارج أقدام وقع سمعت أصبحت فلما نادًما، حزينًا
بقي ماذا لريى يتلفت أخذ ثم يدي، بني فوضعه سخن ماء فيه طستًا يحمل بالغالم وإذا
ثم املنزل.» ساحة يف أظنه خايل؟ يا حذاؤك «أين لحظة: بعد وقال ألجيل، يصنع أن عليه

عجل. عىل به فعاد مرسًعا خرج
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وأنفذ مربٍّ أبلغ الضمري ولذع الندم من له أجعل أن أمكنني الفعل هذا وبأمثال
لشهواته. اًعا قمَّ أهوائه عىل بًا غالَّ وعاد الغالم، إرادة قويت حتى مؤدِّب،

هللا خلق أسعد إنهم قلت إذا الحقيقة تعدو ال لذرية أبًا اليوم الخال هذا أصبح وقد
العاشق وجدان الشوق برحاء من له يجدون فهم لهم، سياسته وحسن بهم أبيهم لرفق
تركهم وقد ضحوة رأيتهم فإذا الرسول، رجع املحب انتظار عودته وينتظرون بالحبيب،
أوبة دنت وقد عًرصا أبرصتهم وإذا البكرة، إىل التلفت يكثرون لهف ذوي رأيت لعمله
من يومئذ أبيهم لخلو األحد يشتاقون هم ثم األصيل. إىل يتطلعون ولع ذوي أبرصت أبيهم
بالقولة ويكبحهم اللينة باللفظة فيستحثهم بالكلمة البنني أولئك يقود الوالد فرتى العمل،
ويعرضعنه، يتجهمه أن يعد لم له، أًخا أساء قد أحدهم أن عودته عند بلغه فإذا الخشنة،
تأثري من ويكون طويًال. فيبكي الرضب، يحدثه يكن لم ما األلم من ذلك يف الطفل فيجد
يسخطه، ما فيتجنب سخطه، يخىش يزال ال أبوه عنه غاب إذا الطفل أن السياسة هذه
هل أمه يسأل ينفك ال أنه غيابه، يف الوالد طاعة عىل الحرص بعضهم من يبلغ لقد حتى
املرح فرط دفعه البنني هؤالء أحد أن أيام منذ حدث ولقد أبيه، قلب يغري ذنب منه وقع
بذلك أبوه سمع فلما بمويس، ذراعه وجرح أخيه، شعر من خصلة قص إىل أمه غياب يف
وقد والدته. إىل ترضع أنه الجفاء لذلك الغالم تأثر من فبلغ وصبيحتها، ليلته عنه تجاىف
يسخط ما إتيان عىل غيابها يجرئه أن مخافة البقاء إليها فطلب بالخروج، يوم ذات همت

والده.
ملا والولد؛ الوالد بني العالقة تكون أن ينبغي كيف للقارئ لنبني املثال ذلك ذكرنا
بنا يجدر أنه عىل الخبائث، منكر من الوليد يف يبدو عساه ما عالج يف الشأن عظم من لها
يفضيان قد وميارسته الصبي مساملة أن كيف للقارئ نظهر أن املبحث هذا تناول قبل

أبيه. وبني بينه والصداقة الصحبة توليد إىل
والصبية والصداقة؛ العداوة بني لهم جمعوا أناًسا إال واآلباء األمهات يف الصبية يرى ال
بني أبًدا وكيفوهم اعتقادهم، عن يتحولون ال ثم األحوال، دالئل به تشهد ملا ذلك يعتقدون
فيصبح ومكابرة، ومساعفة وعنف، ولني وتبكيت، وتدليل ومغالظة، الوالدين من مالطفة
إنها البنها قالت إذا األم فرتى العقائد، ملتضارب ومثوى اآلراء ملتباين مهبًطا لذلك الصبية
باعتقادها وباءت إياها، تصديقه الصبي عىل وفرضت بالقول، اكتفت أصدقائه؛ أخص
وقولها: بصالحك.» منك أعلم «إني قولها: أمثال من الوليد ويفهم الطفل. يف التصديق ذلك
يفهم ملنفعتك.» ذلك «كل وقولها: غًدا.» ستشكرني ولعلك اليوم إدراكها عن قارص «أنت
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ما فعلها من يجد ثم نجاحه، عىل الناس أحرص أمه أن األلفاظ هذه أمثال من الوليد
حسن من يكون عساه، ما إدراك عن ذهنه يقرص الوليد كان وملا األقوال، تلك يكذب
فيما الشك يداخله أن جديًرا كان القسوة، تلك آالم بحسه يدرك ولكنه األم، قسوة عواقب
األمهات عىل الواجب وكان سعادته، سبيل يف والسعي بمصالحه، االهتمام من األم تدعيه
أصبحت ولو وكيف ذكرنا، ما غري اعتقاًدا الطفل من ينتظرن وال ذلك، عن يغفلن أال
ملا ودفًعا، ولطًما وعذًال نهًرا األتراب أولئك من فلقيت طفلها، بحالة أترابها وسط إحداهن

العاقبة. وهناء املآل حسن من املؤدِّبات يعدها بما حالها وتلك عبأت
وتلك العاقبة، حسن من تنتجه وما بها، نويص التي الخطة صواب اآلن ولننظر
خليًال نفسها جعل أن تتوخى بل للطفل، عذاب آلة نفسها جعل األم تحذر أن هي الخطة
فرط حمله طفًال أن مثًال: لذلك ولنرضب الرضر، يف الوقوع تحذره تزال ال بأن له، حميًما
ليقف الشمعة رضام يف ويحرقها ورق قطعة يأخذ أن األشياء رسائر باكتشاف الولوع
النساء، معظم شأن هو كما األمور فحص تتعود لم التي األم فرتى العمل، هذا كنه عىل
كان إذا أما الفعل. هذا مثل إىل العودة عن وتنهاه الغالم من الورقة باختطاف ترسع
وتعلم الحقائق، باستطالع شغًفا الغالم فعل يف تبرص العقل راجحة بأم عليه منَّ قد هللا
الغالم منعي يف إن نفسها: يف فتقول الرضر، من وطره قضاء الغالم منعها يف يكون ما
ماذا ولكن النار، من الطفل إنقاذ يمكنني وقد تجربة، من يفيده كان ما دون حيلولة
ال حيث نفسه، فيحرق ثانية مرة الفعل هذا مثل إىل يعود ال أنه يؤمننا وماذا هذا يفيد
من الغالم منع يف ما يخفى ال ثم فيخافها، النار ألم يذوق حتى عليه آمن فال له منقذ
دمت ما عليه خوف ال أنه عىل واالستطالع، التأمل روح من فيه يكونه أن عىس ما قتل
أنقذته الذي باأللم يشعر ال ألنه منعته؛ إذا بغيض من قلبه يداخل ما ناسية ولست معه،
يحرج أن جرم فال رغبته، وردع أمله عكس وهو به، أحدثه الذي باأللم يشعر ولكنه منه،
استنتاجها تعقب ثم األذى، جسيم من إنقاذه ثم وتركه، تحذيره إال عيلَّ وما عيلَّ، صدره
هذا عاقبة كانت مرجح هو كما أبى فإذا فيه، أنت عما ارجع أن بطفلها تنادي بأن هذا
بسالمته، األشياء أكفل تكون تجربة الطفل تفيد أنها فوائدها؛ فأول املنافع، جمة اإلباء
عىل وحرصها عليه إشفاقها لفرط إال يكن لم إياه أمه تحذير أن الطفل تُفهم أنها وثانيها

إياها. وحبه بها ثقته فتزيد مصلحته،
من عضو كإتالف كبري، خطر يحاوله فيما كان إذا قطعيٍّا الطفل منع يجب أنه عىل
خطة ال والنصح، التحذير خطة تتبع أن فيجب ذلك عدا فيما أما ذلك، نحو أو أعضائه،
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وأشد أقوى والولد الوالد بني محبة إحداث من الخطة هذه تخلو وال واالحتياط، املحافظة
وأبنائهم. اآلباء معظم بني اآلن كائن هو مما

والولد، الوالد بني األلفة حسن من الطبيعي العقاب خطة تولده ما اآلن بينا قد وإذ
فاعلم الكبرية؟ الذنوب يف الخطة هذه تسلك كيف وهو: السابق السؤال إىل اآلن فلنعد
بصددها نحن التي الخطة مع خطًرا وأصغر وقوًعا أنزر الكبرية الذنوب هذه أن بدء بادئ
هو إنما الجرائم، أصل هو الذي الطفل يف الخلق سوء فإن األجنبي، العقاب خطة مع منها
الطفل يعتدها التي الطبيعية غري بالعقوبات بغضه وإثارة الطفل غضب تهييج نتيجة
الطفل، عىل األجنبي العقاب تواتر يجلبهما اللتني والوحشة النفور فإن وعدوانًا، ظلًما
الرأفة زوال يف كان للسيئات، عقاًال الرأفة كانت وملا كبده، ويغلظان رأفته يضعفان
الوليد ترى أن عجب وال الطفل. عليه قدر من كل عىل واألذى بالرش السيئات هذه انطالق
منها اضطرارية، أمور ذلك عىل يحمله فإنما وأقاربه، إخوته إيذاء يكثر حاله تلك الذي
لالنتقام يتلهف الصدر وغر محنق مغيظ أنه ومنها النفس، غرائز من هو الذي التقليد
انتقامه يوقع أن إال يسرتيح ال أصبح ظامله، من باالنتقام نفسه يحدِّث ال كان وملا لنفسه،
باطل، أو بحق علة بأحدهم يلصق حتى لعرشائه، العلل يطلب يزال ال فهو آخر، بشخص
األفعوان نفحة فينفحه والجور، الظلم سم من صدره أوغر ما املتهم ذلك عىل ينفث ثم

الصل.
يف والطمأنينة االرتياح لقام الطبيعي، والعقاب واللني بالرفق الطفل عومل ولو
وأكرب أخطر هي التي الذنوب وكذلك بعرشائه، أرفق فكان والغيظ، القلق مقام صدره
هو العائيل النفور أن نرى وقد الطبيعي، العقاب خطة مع تروج ال والكذب، الرسقة مثل
املالذ يُحرم الذي الشخص أن اإلنسانية القوانني أوضح فمن الجرائم، لهذه عظيم مصدر
كان ولذلك الذاتية؛ املالذ طلب الودادية املالذ فَقد فمن الخبيثة، املالذ عىل يحرص الطيبة
والدنايا. الغش مناديح يف اللذات التماس عن يرصفهم األبوية املودة بمناعم األطفال تمنع
كما والكذب كالرسقة الكبائر اقرتاف عن زاجر اآلباء معاملة حسن يف يكن لم فإذا
تقيض بماذا فانظر وقادع، رادع خري هي الطبيعي العقاب خطة كانت أحيانًا؛ مشاهد هو
لديه، يزال ال كان إذا املرسوق بردِّ عليه تقيض مثًال، السارق عىل الطبيعية العقوبة
أو رسقه، ما يرد أن لزمه الطفل هو السارق كان فإذا عنده. يوجد لم إذا عوضه وبتقديم

املرسوق. ثمن راتبه من ينقص
برضب غضبه الوالد يُظهر أن فأما عليه، الوالد غضب يزيده له تنغيص ذلك ويف
الغب وبيل أسلفنا كما فذلك الجريمة؛ هذه من أصغر يف املعتاد هو كما وشتمه الغالم
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آبائهم، يف يزهدوا حتى األبناء، أفئدة من املودة لجذور اقتالًعا فيه فإن العاقبة، وخيم
فإذا األذى، من الغضب ذاك يصحب ملا إال بغضبه، يعبأ ال أصبح أبيه، يف االبن زهد ومتى

سخط. أم أبوه ريض الطفل يحفل لم األذى ذلك وقع
روًحا أبيه غضب يف وجد ربما بل أبيه، غضب عليه هان الحال، هذه الطفل بلغ ومتى
الجريمة، ارتكاب عىل له الباعث هو الغضب هذا تمنيه فكان حشاه، يف وبرًدا كبده عىل
قلب صفا إذا أما لنا، رسور نكرهه من وغضب أباه، يكره الغالم ألن بغريب؛ ذاك وما
عىل يقدم فال وندمه، كمده لها يطول بلوى غضبه عد مودته، له وصحت ألبيه الغالم
امتنع مرة أقدم فإذا الحنق، لواسع من له وصونًا الغيظ، لوافح من أبيه عىل إشفاًقا الجرم

العودة. من
يف والده رىض من فقد ما عىل الطفل ندم أن تجد الخطتني، بني الفرق فانظر
الخطتني أسوأ يف يكون وبينما أردئهما، يف البدنية العقوبة مقام يقوم الخطتني أفضل
جنى، ما عىل وحرسته الغالم، أسف تبعث أحسنهما أن ترى وبغضه، الطفل خوف إثارة
صالحة الطبيعي العقاب خطة تكون وهكذا أبيه، وبني بينه ما إصالح يف رغبته وتحرك
الطفل. نفس من جذورها باقتالع بل ال الجرائم، بكف ومليئة والكبائر، الصغائر يف سواء
بالقسوة عومل ومن الرقة، مدعاة والرقة الغلظة، مجلبة الغلظة إن يقال: والحق
العنيف واالستبداد رحيًما، يصبح أن يعدو فال بالرحمة عومل ومن قاسيًا، يكون أن أوشك
بينما الجرائم، ارتكاب إىل يدعو أن جدير البالد، حكومة أو املنزل حكومة يف كان سواء
اآلثام. عىل اإلقدام يؤمن حتى القلوب وإرضاء الخالف حسم واملالينة املالطفة يف يكون
يف اقنع فنقول: أوامر هيئة عىل لإليجاز نصوغها مواعظ عدة برسد املقال ونختم
واملذهب العنيف بالجهد تولع وال الوسطى، والخطة الرفيقة بالسياسة الطفل أخالق تربية
إذا فإنك والرفق، باألناة إال تبلغ ال األخالق معارج يف العالية املرتبة أن واعلم األسمى،
قمينًا وكنت الوليد، عيوب من لك يبدو يزال ال ما صدرك يحرج ال أن مليٍّا كنت ذلك علمت
لك، ضغينته ويغذو عليك، صدره يوغر مما عليه، قسوتك من وتلني وعيدك، من تقل أن
تعدل أن الطفل تهذيب يف الوسائل أنجع من أن واعلم استطعت، ما واجتنبه ذلك فاحفظ
شغب األبية ويف الذلة، خشوع الطيعة النفوس يف يُحدث الذي االستبداد طرق عن به

املؤدِّب. غضب تسكني من الطبيعي العقاب إيقاع يقتضيه ما تنَس ال ثم املغالظة،
عىل غضبهم إلقاء هو إنما الغالم، تأديب من اآلباء معظم يأتيه ما أن يسوءنا ولقد
املؤدِّب يفيضه الذي والشتم والدفع فاللطم الغضب، ذلك فيها يخرج صورة بأي األطفال
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إصالح يف رغبة من ال االغتياظ، وحي من تكون بأن وأحق غيظه، دالئل هي إنما غالمه عىل
ووزنه، الطبيعي العقاب أثناءها ر قدَّ برهة الذنب وقوع بعد املؤدِّب تأنى فإذا الطفل،
جهله، ريح فسكنت زمامها، وملك نفسه، فضبط لغضبه، مسكِّن الربهة تلك من له كان

رشه. طائر ووقع
كاآللة معه تكون مبلًغا الوليد ألفعال التأثر وقلة الوقار بك يبلغ أن احرتس ثم
له حاثٍّا وإساءته الغالم إحسان حالتي يف عليك والغم الفرح ظهور يف أن واعلم الصماء،
يأتيه ملا والحزن الرسور دالئل وضوح املؤدِّب لنحذر كنا وما الرش. عن وقادًعا الخري عىل
ال املفسد، العقاب من تستدعيان وما الغيظ، وثورة الغضب سورة نحذره وإنما غالمه،
التمدن، من بلغوا مهما الناس فإن الطباع، وكرم الرب من وافًرا حظٍّا الطفل لدى ترج
املتوحشني، أسالفه سنه أصغر يف آدم ابن يشبه أن بد ال ثم متوحشة، أمم نسل فإنهم
مفرطح فيكون السلف، أولئك خلق وجهه صورة تشبه كما أخالقهم، عن طباعه فتنم
من لألطفال نبرص ما سبب وهذا ذلك، غري إىل العينني بني ما بعيد الشفتني كبري األنف
املؤدِّبني من فقدت إذا الخبائث هذه أن العجب ومن والكذب. والرسقة الظلم إىل امليل شدة
من األطفال إىل يُنسب ما وأن الوجه، صورة بتغري تتأثر أن تلبث ال فإنها يقمعها، من
إىل قصدت إذا خطأ لكنه الرش، بفنون العلم من براءتهم إىل قصدت إذا صحيح أمر الرباءة
املدارس إحدى يف تُركوا إذا األطفال أن ذلك عىل شاهد وأصدق السوء، غرائز من براءتهم

قسوتهم. زادت سنهم صغرت وكلما الكبار، من بعضهم عىل أقىس كانوا مراقب، بال
من ليس بل كال، األخالق، درجات أرقى إىل بالطفل يطمح أن الصواب من وليس
أحد من ليس فإنه الفضائل، عىل الوليد حث يف املغاالة كل املؤدِّبون يغايل أن الصواب
نبوغ أن أيًضا الناس فليعلم النقص، من األطفال يف العقيل النبوغ يعقب ما ويعلم إال
اإلنسان يف العالية األخالقية القوى فإن وضعف، بنقص أيًضا معقب الفضيلة يف الوليد
إكمال يف املؤدِّبني إرساع أصبح السبب لهذا التكون، بطيئة كانت ولذلك الرتكيب؛ دقيقة
الفتيان ترى ولذلك القدر؛ يف حقها تبلغ فال لنمائها، التعويق بعض يستدعي القوى هذه
من يشء السن تقدم عىل ألخالقهم عرض قد والكرم الرب أمثلة طفولتهم يف كانوا الذين
أمثلة تراهم الذين الرجال أن كما تريض، ال منزلة األخالق من أنزلهم حتى والرش، السوء

املكارم. من بمكان طفولتهم يف يكونوا لم الفضل
فعصيت أمرت إن فإنك عليه، تُجرب حتى األمر إىل تلجأ فال للغالم، أوامرك من أقلل
يكون أن من املعصية، إساءة من به نالك ملا انتقاًما؛ يدعى بأن أجدر للطفل عقابك كان
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لعصيان وليده عىل غضبه طغا وقد اآلباء أحد سمع الذي ذا ومن تهذيبه، إىل وسيلة
وأغلب أشد منا من اآلن ستعلم معصيتي؟ عىل جرست «كيف بالطفل: يصيح وهو أوامره
لولده، والد من األلفاظ هذه أمثال سمع الذي ذا من أقول: املحكوم.» من الحاكم فيمتاز
عليه تمرد ملن الجبار املستبد السلطان من يكون الذي والطغيان العتو ذلك فيها يَر فلم
املصِلح بالقايض أشبه بالغالم رفقه يف يكون أن الصالح باملؤدِّب أوىل وكان رعيته، من
فأمرت األمر إىل رضورة دعتك فإذا به، األخذ عىل القهر اجتناب فيؤثر املفسد، بامللك منه
يستنزلنك وال غالب، عليه يغلبنك وال ذلك، يف وتشدد إجابته غالمك إىل فاطلب بيشء،
فتزنه الغالم، أمرك من عليه تقدم ما تتدبر أن لزمك هذا، عليك وجب وإذ مستنِزل، عنه
إىل فانبذ كله، ذلك فعلت فإذا عزمك، عىل الثبات تستطيع هل وتنظر عواقبه، يف وتتبرص
حالة يف الغالم يصيب ما وليكن الرضر، من ذلك كلفك مهما بتنفيذه وألزمه األمر، وليدك
الطفل فليعلم لنازله. راد وال منه، مناص ال الطبيعي الجزاء مثل عقابك من العصيان
يثق أنه فكما ملسه، إذا الجمر حر من يجد بما أشبه لزومه يف أنه جزائك محتوم عن
يحرتم كما قوانينك فيحرتم خالفك، إذا بعقوبتك كذلك يثق مسه؛ إذا باأللم الجمر من
ذلك يسبب ملا رأي؛ عىل الثبات عدم الرتبية سقطات أخطر من أن واعلم الطبيعة. أحكام
محدد قانون فيها يُنهج ال التي البالد يف تشاَهد تزال ال حال وهي الجرائم، زيادة من
يعزم أو ينبذه، حتى الرأي يرى يكاد ال من وأرضهم املؤدِّبني أفسد كان ولذلك مرضوب؛
بالعنف طوًرا بعينه؛ الذنب عىل ويعاقب يفعل، وال يتهدد أبًدا فرتاه يرتكه، حتى العزم
أن والتقلب االضطراب ذلك أخلق فما الخفاقة، القلقة األهواء إليه توحي كما باللني، وتارة
من ذلك عند فيه يطمع ملا اإلثم؛ عىل باإلقدام الغالم ويغريا وليده، عني يف املؤدِّب يُسقطا
طول إصالحه يف ينجع أن هيهات الخلق، يف فساًدا محدث ذلك كل عدمها، أو العقوبة خفة
شعرة؛ عنها يحيد فال املؤدِّب يلزمها الرتبية يف استبداد خطة وإن بالتجارب، املعالجة
العنف يجتنب أن املؤدِّب عىل يجب أنه القول: وقصارى تلزم. ال رفق خطة من لخري

فليستبد. واالستبداد العنف من بد ال أن وجد فإذا جهده،
فيها يتحكم آلة ال نفسه يحكم فتى غالمك من تجعل أن الرتبية من القصد أن واعلم
فتبدله الجزء، بعد الجزء عليه سلطتك من تحذف تزال ال أن عليك وجب لذلك الغري؛
استعمال يجب أنه غري نفسه، بهما يدبر ذهنه يف وحزًما رأيًا املحذوفة األجزاء تلك من
شبَّ فإذا والضار، النافع بني يميز ال بحيث الصغر من كان إذا الطفل مع املطلقة السلطة
تدريًجا، إياه تدبريك من التخيل يف اعمل ثم العواقب، تبصريه يف جهدك فابذل وترعرع؛
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فأخلق رشده؛ فبلغ املذهب هذا بوليدك سلكت فإذا الطبيعة، إىل أمره من ترتكه ما واكًال
العمياء الطاعة غالمك عوَّدت إذا أما أشطره، وحلب ُعوده الدهر عجم قد فتًى تراه أن به
ال القناة، خوار اللبِّ طائش غرٍّا إال سلطتك عنه ورفعت كرب إذا به ترُج فال إلرادتك،

البعري. يُقاد كما تقوده أن إال يستقيم
األعرص منَحته ما نتيجة فإنه بالرأي، االستبداد من للطفل تراه قد ما يحزنك ال ثم
السالفة، القرون يف النفوس له تذل كانت الذي القهر ذلك إزاء الحرية من للطفل الحديثة
كان ما األول ولوال الحر، اإلنكليزي الرجل أبا سيكون الحرَّ اإلنكليزي الطفل أن واعلم
تدبري من علينا ألسهل األملان صبية من عرشة سياسة إن األملان: أساتذة قالت وقد الثاني.
أن اإلنكليز أفريىض العنان. وطماح الشكيمة شدة من األخري لذاك ملا إنكليزي؛ صبي
ورضعهم األملان خشوع لهم رأيت كربوا فإذا شكيمة، وألنَي عنانًا أسلس أطفالهم تصبح
حميَّ الضيم أبيَّ رجًال فيعود حرية طفلهم يزيدوا أن اإلنكليز يود أم السيايس، ورقهم

األنف؟
األمور أوعر كان ربما بل املطلب، عويص شاق عمل الصحيحة الرتبية أن اعلم ثم
والسبِّ بالرضب فيحاولونها وأجهلهم، العالم أدنى بالرتبية يقوم قد أنه عىل مسلًكا،
يف فالتمسها الصحيحة الرتبية أردت إذا أما ، صغارهنَّ زجر يف الكالب تأتيهما ربما اللذين
يف الرفق وتوخي غالمك، تدبري يف الحذق وأعمال الرتبية كتب عىل كاالطالع وسائل جملة
الفكر تُعمل أن عليك فيجب معاملته. يف واللني الحلم، وتحدي الصرب، وتحري سياسته،

بطبيعته. فعله عىل مدفوع هو وما لؤم عن الطفل يأتيه ما تمييز يف
آنست متى معاملتك يف تغري ثم طبعه، بحسب طفل كل تعامل أن عليك ينبغي ثم
نفسك، إىل تلتفت أن ذلك مع عليك يجب ثم جديد، طور إىل وانتقاًال تغريًا الغالم طبع يف
غالمك تأديب إىل تقرن أن لك ينبغي إنه بىل، السلطة. وحب واالستبداد العناد عن فتنزهها

ولغالمك. لك بالنفع مساعيك عادت ذلك فعلت فإذا نفسك، تأديب
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وكالب، وطري ماشية من حيواناتهم بشأن (إنكلرتا) البالد هذه يف الريف أبناء يهتم ما لشدِّ
وإكثار الحيوانات هذه تربية أمر يف ويتفاوضون إال البعض يقابل بعضهم يكاد ال حتى
يكاد فال املدن، سكان االهتمام ذلك يف الفالحني يشارك بل لذلك، الكافلة والوسائط عددها

الشأن. هذا يف املحاورة من يخلو لهم مجتمع
ملراعاة إهماًال يكونون ما أشد فإنهم حيواناتهم، بمصالح البالد هذه أهل عناية وعىل
ثنى ماشيته، وحظرية إصطبله تفقد وقد أحدهم وجدنا فمتى الصحية؛ أبنائهم شئون
من الغرف يدخل ما ومقدار ومشاربهم مآكلهم واخترب فتفقدها أوالده غرف بزيارة

األكل. مواعيد عن وسأل الهواء،
برتبية خاص هو ما الكتب من النضد عىل فيبرص املزارع مكتبة ليدخل أحدنا إن
فما بمحتوياتها، عامًلا فيكون املزارع، يقرأ مما القنص، وقواعد الغرس وإنماء الحيوانات
التبن فوائد بني والنسبة الحيوان تسمني يف ذاك أو العلف هذا خواص يعلم إال منهم
ما يقرأ املزارعني هؤالء أي ولكن الكأل. رعي يف االسرتسال عن الناشئ والخطر والعشب
وأكفل له أفيد هي التي األغذية من إليه الطفل يحتاج ما يدري أيهم األبناء؟ يختصبرتبية
تفرض أشغالهم «إن قال: َمن الفالحني لهؤالء احتج ربما صحته؟ وحفظ جسمه بصالح
البدنية.» أبنائهم أمور إىل االلتفات معه يصعب حد إىل حيواناتهم بأمر العناية عليهم
الفالحني ترجيح يف السبب هي الزراعة أشغال كانت ولو تزعم، كما األمر ليس فأقول:
براء األشغال هذه من الفارغون املدن سكان لكان أبنائهم، مصالح عىل حيواناتهم مصالح
ويعلم إال املدن سكان من أحًدا نجد ال فقد به؛ موسومون بعد أنهم عىل العيب، ذلك من
ولده دفع يف حرًجا يرى ال ذلك مع وهو بالفرس، مرض الغذاء عقب الفرس تسخري أن
عن الرجال يرتفع أمور «هذه قال: ذلك عىل الرجل ليم فإذا الغذاء. تناول عقب العمل إىل
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بأجسام العناية النساء عىل ُفرض وإنما األطفال، أبدان وشئون للرجال وما مبارشتها،
تربية يرى ثم الحيوان، برتبية املتعلم املهذب الرجل يهتم كيف للعجب! فيا «. أطفالهنَّ
غري يتعلمن لم الالئي لألمهات األطفال تربية أمر يرتك وكيف وسوأة؟! عاًرا اإلنسان
األذهان املشحونات الجاهالت للمربيات ثم الكمالية، الفنون من وشيئًا واملوسيقى اللغات
املدهشة املباينة من فيه بما العاقل يُضحك خطري ألمر إنه القديمة؟! الفاسدة بالعقائد

أحزن. ما وأبكى أوخم من عواقبه أن عىل
اإلنسان، حيوانية تقوي هو الحياة يف النجاح أسباب أول إن حكيم: كاتب قال وقد
يساعد مما وشدتها العسكر أبدان صحة أن ذلك وبيان األمم، ارتقاء أسباب أول أيًضا هذا
هذه إىل السلم يف أحوج األمة نجد بل ذلك، عىل قاًرصا األمر وليس والفوز، الغلبة عىل
عىل املزاحمة واشتدت الحياة، معرتك فيها ضاق التي العصور هذه يف سيما وال الصفة،
ال الذي الوهن الضعيف عىل العيشة وعرست الكدح، قدر عىل الغنم فأصبح األرزاق، موارد
واحتماله ونصبه كدِّه بمقدار التاجر فربح التجارة، أمر يف مشاهد وهذا سعي، وال له كدح
تنهدُّ األلوف نرى ولقد القوارس. وعصفات الهواجر وتلويح السري ومشاق األسفار أذى
وأشدها؛ الرجال بأقوى ألودى االزدياد عىل الضيق هذا دام ولو فتموت، الفوادح هذه تحت
أعباء حمل يطيقوا حتى األطفال؛ أجسام بتقوية يعتنَى أن الرضوريات من أصبح لذلك

بها. فيستقلوا الحياة
ما معتمًدا األطفال، أبدان تربية يف يتبع أن يجب عما كلمات أذكر أن رأيت فقد

العلم. هذا قواعد من البحث وضعه
والخروج الثورات فزمن الفعل، رد من األمور يف الغلو يعقب ما القارئ يجهل ال
وزمن والنهي واألمر والعقد بالحل الحكومة فيه تستبد استبداد عرص الغالب يف يتبعه
واملرشب املأكل يف االنهماك زمن بعد يجيء وكذلك وتقى، زهد وقت يتلوه والفحشاء الفسق
ميادين يف الشهوات عرصإطالق من مىضلهم ما الناسفيه يلعن إذ وحرمان، صيام وقت
مصلح، الطعام من االزدياد عىل الطفل حض أن تعتقد أسالفنا كانت والرفاهة. الرتف
تلك أهل أذهان يف مخيمة القديمة اآلراء تربح ال حيث األرياف، سكان سنة هذه تزال وال
نزوًعا الخطة هذه عن النزوع طلب يف يلجون املدن أبناء من املتعلمني ولكن الجهات،
من نفورهم أن عىل يمنعوه، أن يصح ال مما وحرمانهم أبنائهم غذاء إساءة إىل يفيضبهم
تجد فإنك ألنفسهم، معامالتهم يف منه ألبنائهم معامالتهم يف وأظهر أبنَي أسالفهم عيوب
ولده. يحميه ما لنفسه فيسيغ شهوته، عليه تغلب طفله حرمان يف تشدده عىل أحدهم
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أرض، أولهما أن عىل بديهي فذلك مرضين؛ وإكثاره الطفل غذاء تقليل كون أما
اإلكثار، يقع لم اإللحاح عنه رفع فإذا الطفل، عىل اإللحاح مع إال يكون ال وثانيهما

األبناء. ال اآلباء هفوة يعد فاإلكثار
أوهن عىل أُسس طائش رأي محدود الطعام من قدر عىل أبنائهم قرص يف اآلباء ورأي
وقائد غذائه تعاطي يف الحيوان قائد هي التي الشهوة تكون ال فِلم حجة، وأوهى قاعدة
تناول يف الطفل قائد لنعم الشهوة إن بىل، للطفل؟ أيًضا قائًدا املريض وقائد الرضيع

الطفل! أمر يف يشذ ثم وجوهه سائر يف القياس ذلك يطرد أن أعجب فما وإال مأكله،
شهوته الطفل قائد يكون بأن «أتويص يل: فيقول هذا لقويل يغضب قارئًا ولعل
وقد ذلك أتنكر الطفل. شهوة إرسال سببه كان أذى وكم قائًدا؟ الشهوة ساءت وطاملا
التي الحاالت تلك أن تدري أما امُلناظر؛ أيها مهًال فأقول: الخفاء؟» وبرح الضياء وضح
طبيعية سنة وتلك وحرمانه؟ منعه عواقب هي إنما شهوته قبل من الطفل فيها يؤذى
حرمان طول عقب املالهي يف يسرتسلون إذ الشبان، حالة يف ترى التي نظريتها تشبه
وركضهنَّ الغواية، سبل الراهبات ركوب من الكنائس يف يشاهد ما أيًضا وتماثل منها،
محبوس كل حال وكذلك والتعفف، ن التصوُّ حجب يف الثواء طول بعد الباطل ميادين يف

تهالك. أشد غاياتها عىل تهالكت خالًصا لها هللا أتاح متى املآرب
أمورهم، أولياء من به يعاملون وما األطفال، شهوات تطلبه فيما نظرة اآلن ولننظر
قتله األطفال يطلب باطلة شهوة غليل إال ذلك يف اآلباء يرى وال بالحلوى، األطفال تلهج
إال اآلباء رأي ذلك تُقمع، أن يجب الحسية الشهوات كسائر ممقوتة وشهوة األلوان، بتلك
أهم من السكر أن والحقيقة جائر. مأفون رأي وهو الصواب، إىل قوا ُوفِّ ممن القليلة الفئة
فيمتزج الجوف يف تتحلل والشحمية السكرية املواد فإن اإلنسان، جسم إليه يحتاج ما
الجسم، لصالح الزمة ا جدٍّ هي حرارة االمتزاج ويُحدث باألوكسيجني، أجزائها بعض
يف تتحوَّل السكر يدخلها ال التي املواد من كثريًا أن للسكر الجسم حاجة شدة عىل ويدلك

املطلوبة. الفائدة منها تحصل حتى سكرية مواد إىل الجوف
وهو آخر، سبب هناك بل بالحلوى، األطفال شغف يف الوحيد السبب هو ذلك وليس
إحداث يف السكر مثل الشحم إن قلنا: وقد الشحم، تأبى أجوافهم وطباع األطفال شهوة أن
من إكثارهم يستوجب الشحم من إقاللهم أن ذلك من فينتج لألبدان، الالزمة الحرارة

الشحم. هضم عن لضعفها السكر من الكثري تطلب أجوافهم وأن السكر،
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صنف، كل من بالفواكه االبتهاج شديدو باألحماضالنباتية، مغرمون أيًضا واألطفال
غلة شفاء ملجرد ذلك وليس الناضج، أعوزهم إذا الخرض الثمار يبتلعون لتجدهم حتى

املعدة. يصلح ما خري من الناضجة الفواكه ألن ولكن اآلباء، يظن كما الشهوة
وبني الغريزية األطفال احتياجات بني وتنافر خالف أي القارئ أيها فانظر
وتطلبه، تركيبهم طبائع تحتاجه ما ويحمونهم يحرمونهم وكيف إياهم، اآلباء معاملة
شهواتهم تأباه مما املساء يف والزبدة والخبز والشاي الصباح، يف واللبن الخبز ويعوضونهم
لهو يوم أو عيد كان فمتى الرش، من عاقبته الجور هذا يعدم وال أذواقهم، عنه وتنبو
مما يشتهون ما لهم يقرب ما الدراهم من ومنحوا والفواكه، الحلوى موائد لألطفال فأُبيح
زمن من أنفسها الشهوات تديل هنالك الحدائق، إحدى يف الرتع خولوا أو األسواق، يف يباع
سنن يف وجمحها قبل، انحباسها بقدر لها أبيح فيما انطالقها فيكون والحرمان، الصيام
املنع من حالها إىل قريبًا ستعود أنها تعلم وهي سيما ومنعها، حجزها حسب عىل هواها
اآلباء: قال التخمة، مضار ظهرت فإذا الفرصة، هذه تضيع ال أن حقيقة فهي والحرمان،
إىل داعيًا الحرمان عاقبة سوء يكون بأن فاعجب شهواتهم.» قيادة إىل األطفال نرتك «لن
عند الحد جاوزوا ملا يشتهون مما مآربهم قضاء لألطفال أبيح ولو الحرمان! يف التمادي
أبنائهم ابتالع اآلباء ألمن املعتاد، غذائهم من جزءًا الفواكه جعلت ولو الفرص، سنوح

الناضجة. غري الفواكه
لسان وهي بالشهوة نعدل وكيف األطفال، تغذية يف الشهوة بغري ثقة ال أنه رأينا فقد
من زيادة ابنه طلب يجيب الذي األب سل الطفل. بجوف له عالقة وال اآلباء ظن املعدة
فمىض؟ حكم علم أي وعن قىض؟ رشع وبأي جرى؟ ُسنة أي عىل والنهر؛ باملنع الطعام
املعدة طلب أن يعلم أال جوفه؟ من هاتف به هتف أم طفله؟ معدة من مناٍج أناجاه
األفهام، عىل املتناول بعيدة املبحث عويصة بواعث عدة له طلب هو الطعام من زيادة
الذي البدني التمرين ومقدار وكهربائيته، الهواء ورطوبة الجو حرارة درجة اختالف مثل
رسعة مقدار وكذلك وصنفه، السابق الطعام ومقدار ونوعه، الغذاء قبل الطفل تعاطاه
نفر سأل ولقد املشتجرة، املتعقدة األسباب هذه نتائج يحسب أن لألب فكيف هضمه،
وأرفع صحة وأكمل أقرانه من جسًما أصح طفله أبرصوا وقد اآلباء، أحد الناس من
النماء من املبلغ هذا بطفلك بلغت كيف لونًا؛ وأزهى حركة وأرسع بضيًعا1 وأحظى قامة

بدنًا. أسمن 1
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علمت بعدما شاءت، كما ترعى وأرسلتها رسنها شهوته أجررت «إنما فقال: والصحة؟
للحق الرجل هذا تواضع أين القارئ أيها فانظر حكًما.» وأقصد ظنٍّا مني أصدق هذه أن
الشهوة من األطفال معدات بتدبري أوىل أنهم يعتقدون الذين اآلباء، من غريه كربياء من

املعدة. ميزان هللا جعلها التي
بالتواضع مشفوًعا والعلم ينفك ال ثم والكرب، بالغرور مقرونًا الجهل يربح ال وكذلك
ضالله، عىل بفكره مزهوٍّا سخافته، عىل برأيه معجبًا املغرت الجاهل يزال وال والرشد،
من املجتهد ازدياد قدر وعىل والفطر، الغرائز رشائع محتقًرا الطبيعة، بأحكام مزدريًا

الطبيعة. شواهد تبديه ما واعتماده ورأيه بصريته اتهامه يكون الحياة، علم
اآلباء ميل نرى أيًضا وهنا مادته، يف البحث إىل الغذاء كمية عىل الكالم من ننتقل ثم
معظم لدى املألوف املعتَقد فالرأي فائدة، وأنزر ثمرة أقل هي التي األطعمة إىل بأطفالهم
أماله رأي وذلك الحيوانية، األغذية من القليل إال تُعطى أن يجب ال األطفال أن هو األهايل
هو وإنما فلسفي، فحص وال علمي بحث نتيجة هو فليس ثروتهم، قلت من عىل االقتصاد
من اللحم «إنما ألوالده: قال اللحم رشاء عليه عرس فمن الرغبات، وحكم الغايات قضاء

متبًعا. قانونًا عاد حتى العذر ذلك وكثر أمثالكم.» األطفال يطعم ما رش
ثالثة الفقراء سنة إىل بهم جنح فقد املآكل، بأثمان يعبئون ال الذين األغنياء أما
البالد أهل سائر مع إنكارهم ثم الفقراء، من وُهن املربيات تأثري ثم التقليد، أولها بواعث؛

واملرشب. باملأكل الولع من األسالف عادة
الطفل معدة بأن البعض يحتج وقد صحيح، أساس ذُكر كما الرأي لهذا وليس
معدة عىل يعرس قد فأقول: الحيوانية، املواد هضم تستطيع بحيث القوَّة من ليست
عىل بعد قادرة املعدة هذه أن عىل اللحم، تهضم أن عضلية قوَّة تُمنح لم التي الرضيع
لم الذين واألطفال الرضيع حال هذه واألنسجة، األلياف من الخالية الحيوانية املواد هضم
يف معدته الكتساب اللحم هضم عىل فقادر الرابعة جاوز من فأما بالرضاع، عهدهم يبعد
اللحم إىل محتاج ا جدٍّ جسمه باحتياجات فإنه ذلك عن وفضًال العضلية، القوَّة الحني هذا
وعىل األطباء، كبار من اثنني عىل املوضوع هذا عرضنا وقد الحيوانية، املواد من وغريه
شبًعا أقل تكون أن يجب ال األطفال أغذية أن عىل فأطبقوا الفسيولوجيني، نوابغ من كثري

وثمرة. فائدة أوفر تكون أن ينبغي بل كالَّ الكبار، أغذية من
الطفل يف الحيوية األعضاء حركات بني قارنت إذا لك يتجىل واضح ذلك وبرهان
ألي إليه. الرجل احتياج من أشد القوت إىل الطفل احتياج أن لرتى الرجل؛ يف وبينها
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الجسم يفقده ما اآلتية: لألسباب الغذاء الرجل يطلب إنما الغذاء؟ الرجل يطلب غاية
حركتها، بدوام األمعاء ورقة الفكر، إِعمال عند األعصاب وكد العضالت بجهد يوم كل
الجلد يمجه ما ذلك إىل وأضف البدن، من ذهب ما تعويض إىل تدعو أسباب هذه كل
الحيوية الحركات استمرار أن وبما حرارة، ذي جسم كل شأن وهو الجوف، حرارة من
باحرتاق أعيض الحرارة من شيئًا الجسم مج كلما كان الجوف، حرارة حفظ يستدعي
ضاع ما به يعوض ما إىل محتاًجا لذلك الرجل فأصبح الجسم، من مخصوصة أجزاء
السببني لهذين اليوم، نفس يف للجوف الالزمة الحرارة إلحداث َوقود وإىل يومه، بدنه من
من ينكر وال وأجَىل، أبنَي وثالث السببني بهذين الغذاء إىل فمدعو الطفل أما الرجل. يُطعم
مراعاة مع العضالت بإعمال يفقد أنه املرح، وكثرة الحركة تواصل من للطفل ما الحظ
كما جوفه حرارة من يبذل أيًضا والطفل الرجل، يفقد مثلما الرجل حجم إىل حجمه نسبة
يف النسبة هذه عني من أكرب حجمه إىل الطفل جسم سطح نسبة ألن أكثر؛ بل الرجل، يبذل
الجسم اعتاض فإذا النماء، إىل ذلك مع يحتاج الطفل أن وأظهرها األسباب وثالث الرجل،
فإذا نماؤه، يكون الزيادة هذه وبفضل الطفل، بناء يف الغذاء من فضل ما ذهب فقد، ما
استيفاء لعدم الجسم يف َضعف النماء هذا صحب الزيادة، هذه إعواز مع النماء حصل
ويكفيك ينبغي، كما الحالة هذه يف النماء يكون ال ثم العوض، من أنصباءها األعضاء
مهما الرجل شهوة أن إليه، الرجل احتياج من أشد للغذاء الطفل احتياج أن عىل شاهًدا
الطفل يف عودة أرسع بعد وهي مضائها، عنفوان يف الطفل شهوة من أبلد فإنها مضت
آجاًال أقرب الجدب حني يف األطفال أن فحسبك دليًال، هذا يكِفك لم وإذا الرجل، يف منها

الرجال. من
إذا فيما ننظر أن علينا بقي املغذي، الطعام إىل الطفل احتياج بشدة سلمنا وإذا
أقل مواد من (املكون الرقيق الطعام من وافًرا مقداًرا الطفل غذاء يجعل أن األنفع كان

تغذية). أكثر مواد من (املكون املادة الغزير الطعام من أنقص مقداًرا أو تغذية)،
الجهاز عمل خف كلما أنه يف أحد يشك ال بيِّنًا، واضًحا إال ذلك عن الجواب أخال ال
والحركة النماء عىل يعينان لنشاطها ووفر الجوف لقوى استجمام2 ذلك يف كان الهضمي
واستدعى الجهاز ذلك أجهد الطعام رديء من عظيم مقداٌر الهضمي الجهاَز ل شغَّ فإذا

توفري. 2
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من الشديدة األكلة يعقب ما ذلك عىل شاهًدا وحسبك األعصاب، وكد الدم من وافًرا مقداًرا
َضعف إال هي وما أوخم، األطفال يف ذلك عاقبة أن عىل األعضاء، وارتخاء األوصال فتور
االنهضام. سهل املادة غزير الطفل غذاء يكون أن فيجب كالهما، أو النماء وقلة القوى

ويُرى غريها، دون النباتية باألطعمة اإلنسان حياة تقوم قد أنه بعد أنكر ال أني عىل
جديد النعمة بادي ذلك مع وهو اللحم، يأكل يكاد ال من األطفال من الراقية الطبقات بني
وهو القامة، معجب ناشئ كل الصانعة الطبقات أطفال بني تجد وكذلك الصحة، رسبال
اآلن. قائل أنا ما تأملت إذا داحضة الحجج هذه ولكن الحيوانية، املواد يذوق يكاد ال
النماء منتهى سيبلغ صاحبها أن عىل تدل ال العمر بكرة يف النعمة وفرة أن أوًال فاعلم
الصانعة، الطبقات فتيان بني التفاوت من نراه ما بذلك يشهد شبيبته، عنفوان يف والقوة
السفىل الطبقة وشباب الوسطى الطبقة شباب وبني بالدنا، يف ياع الضِّ أرباب من وأمثالهم
مع يلتفت أن يجب بل الجسم، حجم عىل قاًرصا ليس األمر أن ثانيًا واعرف فرنسا. يف
البدن رواء من يروقك ما مثل املسرتخي الجسم رونق من يعجبك فقد نسيجه، إىل هذا
غري األعني يف يستوي وقد منهما، جسد كل قوة خربت إذا ساطع الفرق أن عىل املعصوب،
املراس فيفصل يتصارعا، حتى املضطرب الرهل واآلخر املجدول املكتنز الطفل الفاحصة
للطفل ما املتأمل عىل يخفى وال والحركة، النشاط يف فرًقا هناك أن ثالثًا وتعلم بينهما.
وذكاء األعضاء وخفة النشاط فضل من البقول يتعاطى الذي ذلك عىل باللحم املتغذي

الذهن. وتوقد القلب
بني أو البرش، من شتى بنيرضوب أو الحيوان، من مختلفة أنواع بني قارنا لو أنا عىل
لوضح أطعمتهم؛ اختالف عند الناس من واحد صنف أو الحيوان، من واحد نوع أفراد
التي فالبقرة وغزارتها، مادته مرارة عىل مرتتب والحركة النشاط مقدار أن عىل الربهان
هللا أمدها قد املادة، غزارة من العشب نصيب لقلة عظيم بمقدار إال العشب من تجزأ3 ال
معظم فينفد ثقله، تحت وتدب4 أطرافها، أمامه تتضاءل الحجم، عظيم هضمي بجهاز
ما لقلة وتصبح الثقيل، الكرش ذلك وحمل طعامها من العظيم القدر هضم بني قوتها
من وأجدى أغذى طعامه كان فلما الفرس أما والكسل. البالدة يف غاية القوة من لها بقي
بفضل فأصبح ناهدة، مديدة الكرش ذلك أمام وأطرافه أصغر، كرشه كان البقرة، طعام

تكتفي. 3
والثقل. البطء من النمل ميش تميش 4
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آكلة الضأن بني كذلك قارنا وإذا املرح. بأعطافه يعبث بالنشاط، ممتلئًا الرتكيب ذلك
اآلخر، وحدَّة األوىل كسل بني فرق أي لرأينا الدقيقية، واملواد اللحم آكل والكلب العشب
ة، والحدَّ امليعة من اللحوم آكلة يمأل ما فأبرص الحيوانات حدائق يف جولة جال الذي وأين
أقفاصها، يف الجوالن دائبة فهي قرارها، يقر يكاد ال حتى والحركة، القلق من ويشملها

السيئ. عىل املادة الغزير الطعام بفضل يعرتف لم ثم
تها وحدَّ الحيوانات نشاط يف املشاَهد الفرق ذلك «إنما فيقول: يعرتضمعرتض وقد
يظهر قد الفرق ذلك أن القول هذا يبطل فأقول: وخلقتها.» األجسام بناء اختالف من ينشأ
انظر الغذاء، املختلفة الجياد أحوال من نشاهد ما مثًال ولنرضب واحد، جنس أفراد بني
الطامح الكشح الضامر الحلبة وجواد البليد البطن العظيم العجالت فرس بني فرق أي
إىل فانظر البرش، إىل الخيل اترك ثم اآلخر. غذاء عىل الواحد طعام فضل واذكر العنان،
عىل العائشني املتوحشني أدنى من وآخرين أفريقيا جنوب وأهل األصليني أسرتاليا أهل
ذوي ِضئاًال ِقصاًرا تجدهم الغثة، األطعمة من ذلك وغري الحرشات وأنواع والثمار الجذور
فهم اللحم؛ آكيل من سواهم عضالت جدل تجدل لم طرية ناعمة وعضالت عظيمة بطون
تعاطوا إذا لهم غناء وال قناعها، الحرب حرست إذا كفاء وال باألوروبيني، لهم طاقة ال لذلك
األجسام التامة املتوحشة األمم إىل ذلك بعد وانظر األعمال، من أوروبا أهل يتناول ما
مكثرين تجدهم أمريكا، شمال وكسكان أفريقيا، جنوب سكان من آخر كفريق الحديدة؛

اللحوم. أكل من
فيكون وصلح، منه طاب ما الطاعم لإلنكليزي الغذاء السيئ الهندي يذل وكذلك
غالبة. مظفرة الدهر يدا الغذاء الصالحة األمم برحت وما أعضاء، وشدة جنان حدة دونه
حالتي يف الحيوان نفس قوَّة يف تفاوتًا هناك أن لك ثبت إذا الحجة تكون ما وأوضح
كثر إذا الفرس لحم يكثر فقد الخيل، أمر يف ذلك ذكر سبق وقد ورقته، غذائه امتالء
وقد ا. شاقٍّ عمًال جشم إذا ذلك يظهر كما قوَّته، من جزءًا ذلك مع يفقد ولكنه الكأل، من
لجواد الكأل «ليس آخر: وقال عضالتها.» يحلل ترعى الخيل إرسال «إن العلماء: أحد قال
الربيع رعيها عقب الصيد جياد يف الحظنا وطاملا للبيع.» يسمن الذي للثور ولكنه الصيد،
هذه إىل وأضف إدراكها. عىل ذاك إذ فتقوى زمنًا الفول تُعَلف حتى الكالب عن تخلُّفها
واأليد القوة أن يثبت مما الفول؛ علفته عمله فرسك عىل تضاعف أن شئت إذا أنك األدلة

وصالحه. الغذاء طيب يف
املشتغلني اإلنكليز املقاولني إىل فانظر البرش، يف الحجة هذه تبرص أن شئت فإذا
استصحابهم من ا بدٍّ يروا لم بالدهم خارج العمل إىل ُدعوا إذا الحديدية السكك بعمل
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وأغنى األعمال يف أنفذ اللحم أكل العتيادهم العمال هؤالء ألن إال ذاك وما إنكليز؛ عماًال
العمال فكان الدقيقية، املواد يتغذون الذين األخرى املمالك أهل من أمثالهم من األمور يف
وأكفاء. لهم أقرانًا بذلك فيعودون اللحم، أكل يف فيبارونهم اإلنكليز من يغارون األجانب
الخرض عىل وعكفت أشهر ستة اللحم نبذت إذ نفيس يف األمر هذا تجريبي ذلك إىل وأضف

والعقل. الجسم يف بعضضعف فأحسست والبقول،
هذه أليست باألطفال؟ يختص عما لربهاننا مؤيد الشواهد من ذكرنا فيما أليس
يف النظر إنعام إىل النعمة ظاهر من الجسم يكتيس قد بما االغرتار عن باملتأمل تعدل األدلة
نريد ما األقوال هذه تؤيد أما والعافية؟ الصحة مقدار عىل به يستدل الذي الجسد جوهر
للطفل الغذاء إصالح وجوب تثبت أما الغذاء؟ حسن عىل والنماء القوَّة مدار أن من إثباته
وأن والكدح، الكد يفقده ما تعويض النماء مع يضمن حتى وجسمه فكره بأعمال امللزم
الدقيقية، املواد تكفيه الذي األطفال من الوادع املسرتيح بحالة الطفل هذا أمر يف يغرت ال
باملجهود فيحذو فقده؛ ما تعويض إىل الجسم احتياج لقلة النعمة من أثرها عليه ويبدو
عذر فال عينني، لذي الصبح وضح وقد أما األمور؟ والة من وعمى غفلة املسرتيح حذو

جهالته. يف وسدر عمايته يف لج ملن
اهتمام لقلة األطعمة تنويع وجوب عن كلمة أقول أن ألتمس املبحث هذا ترك وقبل
عساكرنا عىل به ُحكم بما عليهم يُقَض لم هلل والحمد أطفالنا أن عىل الشأن، بهذا املربني
األلوان بعض عىل باملداومة بعد مصابون ولكنهم سنة، عرشين املسلوق اللحم أكل من
ينفك ال إذ والعشاء، الفطور عيب ولكن الغداء، عيب ذلك وليس الصحة، أوامر يخالف مما
املأكل، هذا من ثانية بنسخة اليوم ويُختم العصيدة، أو والخبز اللبن من األطفال فطور
فالسآمة الفيسيولوجية، لقوانني مناٍف هذا أن عىل والشاي، والزبدة بالخبز أُبدلت وربما
كما ليسا غيبته؛ طالت آخر من تنشأ التي واللذة تكراره، طال لون من اآلكل تعرتي التي
واحد طعام هناك ليس أنه تجارب جملة من ثبت فلقد سبب، وال أصل بال الناس يزعم
والصور الواجبة النسب عىل العنارصاملختلفة من بحاجاتها الحيوية األعضاء بإمداد يقوم
ذلك إىل واقرن األطعمة، باختالف إال يتم ال ذلك بل حركاتها، بذلك تصلح حتى الصحيحة
فيُحدث القلب، بان َرضَ فيشتد األعصاب تنبه املشتهى الطعام تناول من الحادثة اللذة أن

الهضم. عىل ُمعني وهذا الدم، دورة ذلك
من أكلة كل تتألف أن ينبغي كذلك آخر، إىل حني من الطعام يغري أن يجب وكما
يف السهولة من الهضمي الجهاز يجد هل فانظر ذلك، عىل الدليل طلب فإذا شتى، ألوان
شتى؟ رضوب من تألف إذا املقدار نفس هضم يف يجده ما واحد لون من مقدار هضم
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اعتياد فإن ضده، إىل السيئ املأكل من فجأة ينتقل ال أن ذكرت ما اتباع أراد من وعىل
هضمه، عليه عرس املثري، بالطعام فوجئ فإذا الهضمي، الجهاز يضعف السيئة املآكل
زيادة كل فتكون تدريجيٍّا، األخرى إىل الحالتني إحدى من االنتقال يكون أن حينئذ فوجب
يجب األطفال غذاء إن القول: وخالصة الغذاء. يف زيادة إىل داعيًا الهضمي الجهاز قوة يف

وامَلرْآة. والتنوع الوفرة بني يجمع أن
يفعلون إليه، بالحاجة واٍف غري فيعود تخفيفه، يف املبالغة اآلباء يؤثر فقد امللبس أما
تخلق لم أنها زاعمني الحواس، تطلبه ما مخالفة بوجوب ويعتقدون وتقشًفا، زهًدا ذلك
أجسامنا من ليجعل تعاىل هللا كان وما وخطًال، منهم جهًال إلضالله؛ بل اإلنسان لهداية
إطاعتها، من ال الحواس، هذه عصيان من الرضر ينشأ وإنما علينا، وأعوانًا لنا أعداءً
من الشارب عىل بأس وال جائع، غري آلكل الرضر بل رضر، فأكل جاع من عىل فليس
صايف مناشقه أباح ملن أذى وال غلته، شفاء بعد الرشب عاود من عىل البأس بل ظمأ،
ينال وال الهواء، من خبث ما تنشق عىل مشامه أكره ملن األذى بل للشم، يطيب الذي الهواء
بل األطفال، يف مشاهد هو كما الجسد يطلبها التي الجسمانية األلعاب بارش من الرضر
بدا وقد مراتعه يف الذهن إرسال من الرش وليس جسده، طبع يعيص الذي الرضر يرهق
وال واإلعياء، الجهد فيه تبني وقد وكده، العمل عىل إكراهه يف الرش بل وميعة، نشاط منه
واللغب، النصب تبني بعد فيها التمادي املرضة يجلب بل مرضة، البدنية الرياضة تجلب
ناكبًا الصحة أساليب غري عىل طويًال حينًا عاش من تضل الحواس بأن أعرتف أني عىل
الفساد، إليها تطرق تطلب، ما بغري وأجيبت زمنًا خولفت إذا الحواس فإن منهاجها، عن
حيطان بني حقبًا قىض من لفسادها الحواس تضل قد وكذلك عليها، يُعتمد ال فعادت
بأمر مؤتمًرا معدته، داعي الطعام تناول ويعايصيف بدنه، يروض وال ذهنه يجهد منزله
نشأتهم، منذ أطاعوها ولو طباعهم، دواعي عصيانهم لوال الفساد ذلك كان وما ساعته،
دواعي فيها تصدق التي الحاالت فمن مصادقتهم، عن نكبت أو مناصحتهم عن عدلت ملا
يعتذر وقد أوامرها. الحالتني هاتني يف تعيص أن ومنكر والربد، بالحر الشعور الحواس
أطفالهم تعويد بذلك يبغون بأنهم الثياب من يكفيهم ما األطفال حرمانهم عن الصبية والة
بها اآلخذون يصاب أن يلبث ال خطة، تلك وبئست اعتذاًرا، ذلك وساء والقشف، الخشونة
تلك أساس أن عىل ثالث، نماء تعويق أو آخر، صحة إفساد أو أطفالهم، أحد بفقد إما
تمرح الفالحني أطفال أبرصوا إذا اآلباء أغنياء أن وذلك العناكب، نسيج من أوهى الخطة
الصحة أن استنتجوا اآلباء، أصحاء األبدان أصحاء ذلك مع وهم األنصاف، عراة الفضاء يف
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أبناء أن يذكروا لم ولكنهم أطفالهم، مالبس تخفيف عىل وعزموا للهواء التعرض رهينة
خالص تنشق دوام من أبناؤهم؛ يجدها ال بمزايا محفوفون عيشهم بدواعي الفالحني
بفضل ليس محفوظة صحاتهم وإن الذهن، أعمال وقلة واملرح، اللعب ومواصلة الهواء،
حسنًا تزداد ال صحاتهم أن يدريك وما التعرض. ذلك من بالرغم ولكن للجو، التعرض
أن من األعضاء) (وظائف الفيسيولوجيا قوانني من نعلمه ما ذلك يؤيد ثيابهم، يف زيد إذا

حجمه. من ينقص الجسم حرارة انتقاص
وهذا نماءه، ينقص ولكنه التعرض، من شدة الشديد الصحيح الجسم يكتسب وقد
قوارس من تكابد التي شيتالند جزائر خيل نجد فقد الحيوان، يف أم اإلنسان يف سواء بني
يف ظاهر الفرق وهذا األخرية، من أجساًما أصغر الجنوبية البالد خيل تكابد ال ما الربد
يكاد ال حتى البرش، سائر من وأضأل أدق القطبية الجهات سكان نرى ثم األظالف، ذوات

آدم. ببني يلحقهم إليهم الناظر
أن وألجل حرارته؛ من شيئًا يبذل يزال ال الجسم أن وهو ذلك، العلوم أثبتت وقد
لها فائدة ال املواد من أنواًعا الطعام من تستخرج أن املعدة تتكلف الحرارة تلك تعوض
تصنع العمل هذا مع واملعدة الجسم، يفقدها التي بدل حرارة فتحدث تحرتق، أنها سوى
أكثرت فكلما محصورة، املعدة قوة ولكن الجسم، يف تذهب مواد الطعام من بقي مما
أن ذلك من فنتج للجسم، املكونة املواد صناعة من أقلت للحرارة املحدثة املواد عمل من
املحدثة املواد عمل من املعدة فتكثر الجسم، حرارة إضاعة من تكثر للجو التعرض شدة
الحجم. من يبلغه أن ينبغي ما بلوغ عن الجسم فيقرص النماء، مواد من وتقل للحرارة،
سنٍّا، أصغر كان كلما يزداد الحرارة من يفقد ما عوض إىل الطفل احتياج كان وملا
ضحية مات مولود وكم بالرضاع، العهد والحديث الرضيع يف وأبلغ أبرح الربد رضر كان
يناير شهر يف املواليد موتى إن األطباء: أحد قال وقد املواليد. أسماء تسجيل مكان إىل حمله
أوروبا، ممالك من غريها يف منهم أكثر الروسيا يف وموتاهم يوليو، شهر يف موتاهم ضعف
الذي األب جواب يكون ماذا األطفال، مالبس تخفيف يف هنالك وخرق حمق أي فتأمل
هللا أصلحك «خربني فقال: سائل، سأله إذا تعريضه عىل يوافق أو الربد ألذى ابنه يعرِّض
والرتائب؟ والعنق والساقني الذراعني عاري الطرق فتميشيف بعضثيابك تُسلب أن ك أيرسُّ
تجزع أراك بما طفلك تبتيل بالك فما الَعَرى ذكر مجرد من ترتاع اآلن أخالك فلقد كال،
فيِملن األمهات، من كثريًا التقليد حب يقود وقد وعدوان.» منك لظلم ذلك إن ذكره؟ من
األجد السنن عىل جريًا االخرتاع حديث يكون مما القصرية الخفيفة الثياب إىل بأطفالهن
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املرتفني أهواء ملوافقة ذلك كل الرضر، من ذلك يعقب بما مباليات غري األحدث، واملذهب
حب سوى يشء من امللبس أذى ينشأ وقد شاكلها، وما امللبس زينة سوى لهم همَّ ال ممن
فيلبسنها والنسيج اللون املونقة باألكسية يشغفن قد األمهات بعض أن وذلك التقليد،
األطفال عىل أنفسهن من فيجعلن شائبة، أو قذر أدنى ينالها أن يشفقن ثم ، أطفالهنَّ
فتعود واملراح، اللعب من األطفال يوده ما كل من ويمنعنهم يالحظنهم، يأتلني ال مراقبات
والحمق الرصيح الغشم ذلك من باهلل فنعوذ وثاق، وأشد سجن أضيق يف ذلك من األطفال
وهي؛ العبارات هذه يف ملخصوه نحن وما قلناه، بما األخذ إىل يوفقهم أن ونسأله املحض،
يجهد بحيث الثقل من تكون ال أن أوًال: اآلتية: الخواص تجمع أن يجب األطفال ثياب أن
مثل بالحرارة يضن نسيج من تُصنع أن ثالثًا: الطفل. بدفء تقوم أن ثانيًا: حرها. الطفل
ومراحه. الطفل لعب عىل طويًال تبقى بحيث املتانة من تكون أن رابًعا: الخشن. الصوف

للجو. تعريضها كثرة عىل النصول بطيئة ألوان ذات تكون أن خامًسا:
شاهًدا وكفاك البنات، أمر يف مهملة البنني شأن يف بها فمعتنًى البدنية الرياضة أما
فيحاء خالء ساحة لألوىل تجد فبينا لإلناث، وأخرى للذكور مدرسة بني تقارن أن بذلك
الساحة هذه من سمعك يطرق يزال ال وبينا الجسدية، التمرينات آالت من كثري عىل تشتمل
بهم ويقذف باملهزام، الوليد رمي امليعة بهم ترمي يكونون، ما أفرح وهم البنني أصوات
إذا هذا الوحشة، من كفن يف مدرًجا البنات محل تبرص إذ باألكر، الصوالج قذف املراح
بجوار أن داريًا كنت ما ألني ذلك أقول للبنات؛ محالٍّ هناك بأن فشعرت الحظ ساعفك
بها رأيت أبرصتها فلما األصدقاء، بعض من بذكرها سمعت أن لوال َلُهن، مدرسة منزيل
لنا مىض وقد مرح، وال بلعب للبنات تسمح ال أثيثة ملتفة حديقة اللعب ساحة مكان
املحل بحديقة نرى وكنا رزٍّا،5 وال نبأة باملكان نسمع نكد فلم بها، علمنا منذ أشهر خمسة
ذلك مع وهن املعاهد، بعض عىل ويتلومن يتقتلن،6 الهوينا ماشيات البنات بعض أحيانًا
لها، صاحبة أثر يف تجري إحداهن فرأيت مرة، نظرت أني أنكر وال لهن، كتبًا حامالت

واألطالل. الرسوم كبعض صامت ساكن هللا بحمد فاملكان الحركة، هذه خال وما
الذكر ِخلقة بني بونًا هناك أن اإلناث برتبية القائمات أتظن العظيم؟ الفرق ذاك فِلم
واللهو؟ اللعب إىل النفس نوازع من لألوالد ما للبنات ليس أن يحسبن أم األنثى؟ وِخلقة

صوتًا. 5

وتكرست. وتثنت تقلبت مشيها يف الغادة تقتلت 6
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عىل محرضات األوالد يف النوازع تلك من جعل بينا — وتعاىل سبحانه — هللا أن يرين أم
للمربيات أن أحسب بل كال، غرض؟ وال معنى بال البنات يف خلقها اللعب يف االنهماك
اللتني والصالبة الخشونة لهن يكون أن بالبنات يربأن أنهن وذلك ذكرت، ما سوى رأيًا
أن املربيات تود وإنما والسفلة، السوقة بصفات أشبه ذلك ويرين البدن، رياضة تجلبهما
والظرف الجمال تمام من أنه أيًضا يرين ثم األرشاف، والعلية امللوك أوالد بناتهن تشبه
ركنها، ويضعف جبنها ويشتد شهوتها للطعام وتبلد قوتها وتنقص الغادة رقة تزيد أن
وإن الرجال، يعجب ال شكله عىل بناتهن يصغن أن املربيات يرغب الذي املثال ذلك أن عىل
االلتئام شدة وأن النساء، من املذكََّرات يبغض الرجال أن ننكر ال ونحن يروقهن، كان
ومانع الذكر، بأس من عاصم إىل ورقتها لضعفها األنثى باحتياج تقع إنما النوعني بني
وسيلة إىل يحتاج ال الحال بطبيعة كائن واملرأة الرجل بني الفرق هذا ولكن شوكته، من
املربيات تكلفت فإذا صالح، حسن عليها هللا جبله التي الفطرة عىل دام ما وهو توجده،

لأللفة. جالبًا ال النفور، إىل داعيًا عاد تجسيمه، يف وغاَلنْي تزكيته
وتخالف تناقضالرقة عادة كل تعتاد الغادات «أترتك يقول: للمربيات حجة ذا ولعل
يرتكون ثم الدراسة، زمن ألعابهم يف يدأبون الصبية فأولئك حجته).» (زلت الخفر
ترى بل املجالسة، غرف يف «البيل» وال الطريق يف «النطة» يلعبون تراهم فال املدارس،
الغلمان، بحالة وهو يُرى أن واحتشم الطفولة، ألعاب احتقر عرصالشبيبة بلغ متى أحدهم
الطفولة، ألعاب تعاطي عن النخوة ترفعهم للظواهر مراعاة أقل وهم الذكور كانت فإذا
وما بتورعهن؟ يرض عما صدفة وأمعن كمالهن يشني مما نفوًرا ألج النساء تكون ال فِلم
من نرى وقد وتضييقها! بتشديدها إال تقوَّم ال األنثى طباع أن تظن التي املربية أحمق
وهي التصنع، يف أمكن خطة إىل منه فيُلتجأ ذكرناه، الذي التصنع ذلك برضر يشعر
آالت عىل تعمل التي املعهودة األلعاب أعني (الجمناستيك)، الجسدية التمرينات خطة
أمر فهو يشء ال من أفضل الخطة هذه كون أما موضوعة. أصول عىل وتجري مخصوصة،
أولهما: عظيمني؛ لسببني فباطل واملرح اللعب من محموًدا خلًفا كونها وأما فيه، ريب ال
أن ملية كانت ألعابهن من البنات تأتيه مما تنوًعا أقل كانت ملا الجسدية التمرينات أن
جهًدا األعضاء بعض فتوسع عليها، الحركات قسمة يف البدن أوصال كافة بني تسوي ال
نسبة األوصال بني وتسوء املهمل، يف ويبطأ املجهود، يف النماء فيرسع البعض، وتهمل
وتشبه مرسومة، قواعد عىل تجري كانت ملا الجسدية التمرينات أن وثانيهما: مقاديرها،
املألوفة األلعاب يف الكائنة اللذة من خالية كانت األعمال، من البنات به تكلف ما سائر
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بني التفاوت إىل املربيات تفطن ال وقد والسآمة. امللل تحدث أن وحقيقة الغادات، عند
ال زلة وتلك تفاوتًا، هناك أن يعلمن أحسبهن وال األجسام، يف االرتياح وتأثري امللل تأثري
لألعضاء وتحريك شديد تنبيه فيهما واالبتهاج الحربة أن فصاعًدا اآلن من فليعلمن تغفر،
لورود التحسن من املريض حالة يف تشاهد ما ذلك صحة عىل دليًال وكفاك الحيوية،
من بلفيف املضني العليل إحاطة من األطباء يويصبه وما حميم، صديق لزيارة أو برشى
تغيري يجلب فيما للصحة فائدة أي أذكر ثم املؤانسة، جياش الفكاهة مشبوب ِمفراح كل
ورود أن وذلك دواء، أنجع الصفاء أن والحقيقة والجذل، الحبور من النفس عىل املناظر
صحة يف فيزيد عمله، حي عضو كل عىل فيسهل الدم، حركة يحتث النفس عىل الفرح
التمرينات وتقصري املألوفة األلعاب فضل يثبت وكذلك لفاقدها، العافية ويهدي الصحيح،
وحدها تقوم ال وأنها يشء، ال من خري الجسدية التمرينات أن القول: وقصارى املوضوعة،
إليها تنزع التي املألوفة األلعاب إىل تُقرن أن يحسن وأنه النماء، وكمال العافية بضمان
وأن والبنات، البنني صحة لصالح رضورية املألوفة األلعاب هذه وأن األطفال، طبيعة
الطبيعة أمدت التي اإللهية الحكمة فضل جاحد الطبيعية األلعاب هذه فائدة ينكر من

حاجاتها. قضاء يضمن ما بكل البرشية
أن الكثريون يزعم سبق: مما والتصفح التدبر إىل أحوج أحسبه بحث علينا بقي
ولقد وكهولها، رجالها من قوَّة وأضعف أجساًما أضأل وشبابهم املرتبية الطبقة غلمان
الجمهور يختلقها التي األباطيل ضمن من أنها الكلمة هذه سماعنا أول عند ببالنا خطر
ونبذناها فرفضناها عباده، يف هللا سنة الحايل، للعرص وبخًسا السالفة للعصور تمجيًدا
من خلًقا أعظم كانوا السوالف العصور فرسان «إن قولهم: مثل األكاذيب من أمثالها مع
من أصغر فوجدناها القديمة الدروع قسنا ما عند الزعم هذا كذب فظهر اآلن.» نظرائهم
القديمة، السجالت ذلك فكذب منا.» أعماًرا أطول كانوا القدماء «إن قولهم: ومثل الحديثة،
فقد والفحص، البحث أزاحه أن يلبث لم بصدده اآلن نحن الذي الزعم كذب اعتقادنا ولكن
يبلغون ال األحداث من الكثري أن فرأينا الصانعة، الطبقة غري الطبقات يف النظر أنعمنا
العاجل الصلع ورأينا السن، فرق من الفريقني بني ما حاسبني ضخامة، وال طوًال آباءهم
والحدة أوهن، والقوَّة أكثر، كذلك األسنان وسقوط الغابر، يف منه أعم الحارض العرص يف
وأنهض بالخطوب، أضلع معيشتهم نظام فساد عىل الغابرة األجيال أن وأدهشنا أبلد،

نظامه. والتئام اآلن املعيشة أمر استواء الحارضعىل الجيل من باألثقال
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اكرتاثهم وعدم والنوم األكل بمواعيد وإخاللهم الرشب إدمانهم عىل آباؤنا كان فلقد
أبدانًا وأصح األعمال عىل منَّا أقوى بالنظافة؛ اهتمامهم وقلة الهواء خالص الستنشاق
والقصد باملأكل كالعناية الصحة قواعد بمراعاة اهتمامنا كثرة مع ترانا ثم آجاًال، وأطول
واإلكثار واألثاث واملنزل البدن نظافة إىل وااللتفات ووفرته، الهواء جودة ومراعاة املرشب يف
والحسري والرازح ثقله، تحت واملبهور عبئه، تحت الظالع منا يزال ال األرياف، يف التنزه من
مرىضضعاف، ذلك مع وهم صحاتهم إصالح إىل بملتفتني فأعجب والرصيع، والطريح
جهد هو أسبابه أكرب أن ريب ال ذلك؟ كان فكيف وأقوى! أصح وهم صحاتهم ومهملني
يف املباراة العرصتفيضبهم هذا يف اآلباء نرى فلقد اإلعياء، أقىصغاية به يبلغ حتى الذهن
الشمس رشوق لدن من العمل مواصلة إىل الرتف بملذات التنعم يف واملفاخرة املال كسب
برياضة، والعمل العمل بني يفرقون ال للكدح، مواالة ليلهم سهروا وربما غروبها، إىل
التي املنهوكة واألجسام املكدودة األذهان تلك فيها تسرتيح فسحة ألنفسهم يجعلون وال
أوالدهم تكليف إىل الكد عناء من يكابدون ما يضطرهم ثم أعمالهم، يف أبناءهم يورثونها
لهم فيكونوا أوانهم، الدرجات نيل إىل يسبقوا أن رجاء الدراسة؛ مواد من يطاق ال ما
إما فهم الكالل، منهم ونال النصب أعياهم التعليم سبل يف بالصبية عنف فإذا أعوانًا
مهزوًال، نضًوا غايته بالغ وإما وضعًفا، وهنًا مداه بلوغ عن عاجز وإما سبيله، يف هالك
نظام عىل اطلع لو القارئ أن عىل عودة، لشوكته وال رجعة لقوَّته الدهر مدى يؤمل ال
يجعل وما الدروس، مذاكرة يف يرصف ما مقدار فرأى املدارس، بعض يف الطلبة أوقات
أن عجب بل واألذى، الرضر النظام ذلك من الطلبة يصيب أن عجب ملا لالسرتاحة؛
مدارس إلحدى األوقات نظام صورة وهاك الجور، الفاحشة الخطة تلك مع أحياء يبقوا

البنات:

  ساعة

للنوم. ٩
تمضيها البيت، يف أو املدرسة فيه تقىض
العمل. يف والكبريات اللعب يف الصغريات

٣ ١
٢

األكل. يف ١ ١
٢

الدروس. وتلقي لألشغال املدرسة يف ٩
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  ساعة

وال امليش، تتعدى ال الفضاء يف رياضة
البنات تعاطى وقلما الصحو، يف إال تكون

يف الدراسة وُكتب إال الرياضة هذه
. أيديهنَّ

١

  ٢٤

اللون واصفرار الضعف شك ال عاقبته كانت املدهش؟ النظام هذا نتيجة كانت وماذا
تعلمن الالتي هؤالء من فتاة نجد لم أنَّا ذلك عىل وزد الصحة، وقلة البال وكسوف والكآبة

الخلق. وصغر الجسم بنحافة بُليت وقد إال املدرسة، بتلك
املعلمني: مدارس إحدى يف األوقات نظام صورة وإليك

النوم. من الطلبة يهب صباًحا السادسة الساعة •
ومذاكرة. الطلبة اجتماع صباًحا ٨ إىل ٧ من •

وفطور. وصالة اإلنجيل تالوة صباًحا ٩ إىل ٨ من •
مذاكرة. صباًحا ١٢ إىل ٩ من •

املذاكرة. يف يُرصف وقت الحقيقة ويف (تسمية)، فسحة مساءً ١ ١
٤ إىل ١٢ من •

دقيقة. ٢٠ األكل من يتجاوز ال غداء مساءً ٢ إىل ١ ١
٤ من •

مذاكرة. مساءً ٥ إىل ٢ من •
واسرتاحة. شاي رشب مساءً ٦ إىل ٥ من •

مذاكرة. ٨ ١
٢ إىل ٦ من •

النوم. غرف إىل يذهبون مساءً العارشة الساعة •

الرياضة، يف ١ ١
و٤ ساعة ١٠ ١

٢ املذاكرة يف يمضون الطلبة أن ترى التقسيم ذلك ومن
ينتبه فلم ذلك، عىل يقترصون ليتهم ويا املذاكرة، مواالة يف إال الرياضة مدة يرصفون وقلما
األساتذة يشجعهم ذلك كل وعىل كتبهم، إىل فيبكرون صباًحا، الرابعة الساعة يف غالبهم
قضاء إىل الطلبة فيضطر العلم، من تالميذهم بمبالغ رهنًا وذكرهم صيتهم يرون الذي

أذهانهم. أعمال يف اليوم من ساعة ١٣ أو ١٢
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أحد بني وقد القارئ، يقدر فكما والخسارة، الوبال من املنكر النظام ذلك عاقبة أما
يلبث «ال فقال: الطلبة؛ أحوال يف الخطة تلك مضار من شاهد ما املدرسة هذه أفراد
شهوته وبمضاء مرًضا، وبصحته شحوبًا، ديباجته بإرشاق يتبدل أن الجديد الطالب

امللعونة.» الخطة فريسة يذهب من الطلبة ومن كالًال، للطعام
األلباب أولو يقبله وأن هذا، وقتنا يف النظام ذلك مثل يوجد أن من أعجب يشء فأي
عىل بالتعليم القائمون يفرض أن يف وجهل عمى وأي بل وجور ظلم وأي العلماء؟ من
الزمن أضعاف يف درسه يستطيعون ال ما قصري زمن يف العلوم مواد من الضعاف الطلبة
الزمن يف البعيد األمد طلبتهم بأذهان يبلغوا أن بذلك األساتذة تبغي وإنما له؟ املحدد
ضعف إىل ذلك أدى فوقها ما جشم إذا محدودة طاقة للذهن أن يعلموا ولم القريب،
فمتى خادع، فيه يخدعها ال دقيق حساب البرشية للطبيعة فإن الجسم، قوى سائر يف
وأنصفت منك، ظلًما اعتدته الجهد؛ من له قدرت ما فوق أعمالها أحد يف تبذل أن أجربتها
أوتيت ما بحسب والجسم العقل تبني وشأنها تركتها فإذا آخر، عمل يف بتقصريها نفسها
الذي يرجو وكيف األوضح، واملنهج األقوم السنن عىل أمرها يجري بأن فأحج التدبري، من
العلم مع أعمالها، سائر تتقن أن مجهودها فوق األعمال أحد يف البرشية الطبيعة يكلف
القوة هذه فبعض متعددة، إليها الجسم وحاجات محصورة، اإلنسان يف الحياة قوة بأن
إعاضة يف والبعضينفق األوصال، حركة تفقده تعويضما يف وبعضها الهضم، يف مبذول
رضورة من ذكرنا ما أن عىل البدن، إنماء يف مرصوف هذه وغري الذهن، اشتغال يضيعه ما
أمر هو واجب، يف وسعها من أكثر بذلت إذا الواجبات سائر يف البرشية الطبيعة تقصري
النوم، يجلب ال قلما الذهن يف فتوًرا يوجب الشديد الهضم أن يعلم فكلنا الحس، يثبته
ليس أجسامهم يجهدون الذين الفالحني وأن الفكر، يف اسرتخاءً يستدعي األوصال كد وأن
سائل سأل وربما الهضم، يوقف الغذاء عقب البدن نْهك وأن ذكاء، اتقاد وال لوذعية لهم
أدنى تحدثها التي املضار هي فما الذهن، كد يف اإلغراق مضار هي هذه كانت «إذا فقال:
خفيف نقص املضار هذه من فنقول: الحركة؟» من للذهن الطبيعة حددت فيما زيادة
تنال، أن ينبغي كان التي الغاية عن القامة كانحطاط الحجم، من البدن يبلغ أن يجب عما
بجوهر تنكب النسيج يف رداءة أو إليها، يصل أن الواجب كان التي الجسامة نقصعن أو
املضار هذه أحد بالبدن يحل ال وكيف الجودة، من له يكون أن يجب ما بلوغ عن الجسم
وكدحه، كده يف لينفقه الذهن اغتاله ما الدم من نصيبه من فقد وقد كلها أو بعضها أو
نبحث أن علينا بقي ذلك ثبت وإذا البدن، بناء يف يذهب كان ما الذهن سبيل يف فذهب

الجسم. فقده بما يفي الذهن اكتسبه ما كان إذا فيما
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بالدماغ، رضرها تبيان وإليك والدماغ، بالبدن سواء فمرضة الذهن جهد شدة أما
التكوين يف وأخرى الحجم يف واحدة زيادتني؛ الزمن مرِّ عىل يزيد الطفل دماغ أن فاعلم
يكون ال وصالحه الدماغ واستواء األخرى، من ينقص الزيادتني إحدى وإرباء7 والتصوير
منه هينة عىل عمله يف يترصف الدماغ برتك يكون إنما التوازن وهذا الزيادتني، بتوازن إال
يكون، ما أودع8 وهو تناوله يطيق ما إال العلم مواد من يعطى فال اعتناف، وال قرس بال
أرسع وعورها؛ يف به وعنف اقتحامها عىل يقَو لم بعد وهو العلم من املصاعب أقحم فإذا
ولكنه الكبري، دماغ والهيئة الشكل يف يبلغ يكاد حتى وتصويره، الدماغ تكوين يف ذلك
يف وأدرك استواء، يف نضج تدبريه وصلح به رفق ولو وقوَّته، نمائه ازدياد من يعوق
حال يف بينة قاعدة وتلك الرتكيب، وكمال والنمو القوة بني املحدد األوان يف وجمع تعادل،
ويبهرونهم فطنة ويغلبونهم الغلمان، شأو الصغرية السن يف يفوتون الذين األطفال نوابغ
أذهان فإن النساء حال أيًضا وهذا آمالهم، وخيبوا املتوسمني ظنون كذَّبوا كربوا فإذا ذكاءً،
كما وهذا الذكور، أذهان من الرتكيب وكمال التكون إىل أرسع بطبيعتها منهنَّ الصغريات
رأيت سنٍّا، املتحدين والفتاة الغالم بني قارنت فإذا القوة، وازدياد بالنمو مجحف قدمنا
النماء يف الغالم ذهن ويتمادى حد، عند ذهنها يقف ثم لبٍّا، وأذكى عقًال أكمل األنثى
والعظم. بالقوة وينفرد التكوين، استيفاء يف الفتاة يرشك حتى زمن يمر فال والتكوين،
القوى وكالل األعضاء كضعف وأفتك فأبرح الرضر، من الجسم يصيب ما أما
الهضم عىل الذهن كد يجلب ما الفسيولوجية التجارب من ثبت وقد الشعور، ومرض
إال أحد فليس الفحص، دون الحس يثبته مما ذلك أن عىل املضار، من الدموية والدورة
حوافز حفزته أو األمل، عوابث بالذهن عبثت إذا الخفقان، من القلب يعرو ما أحس وقد
أن يجهل من هناك وليس الفرح، هوائج هاجته أو الغضب، زالزل به زلزلت أو الروع،
هضمه يف تجد أو فيها، ما تقذف حتى املعدة، باضطراب أيًضا مقرون الذهن اهتياج
اهتياج من يحدث ما هذا الطعام، يف زهدت خالية واملعدة الذهن اهتاج فإذا الجهيد، الجهد
تلك تهيجه كما الذهن يهيج ال كان وإن الدرس، أو بالتفكري الذهن كدَّ أن عىل الذهن،
تجد فبينا مقداره، حسب عىل نتائجها من محدث حال أي عىل فهو ذكرناها، التي العوامل
أهون، املتواصل الكد يف تراها الزوال، ورسعة الشدة بني تجمع العوامل هذه عند النتائج

زيادة. 7

اسرتاحة. يكون ما أكثر 8
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يف ضعف أو القلب، يف خفقان دوام إما تكون األخرية الحالة يف وهي وأمكن، أثبت ولكنها
حتى اإلمساك فيصيبها املعدة يف الرضر يحدث وقد الرضبات، عدد يف نقص أو النبض،
غراًرا، الغالب يف املصاب نوم ويكون واملعدة، القلب يف املرض يحل وربما الحياة، تسأم
لهم طاقة ال ما الدرس من الغلمان يكلف من فاسأل الذهن، يف فتور من العليل يخلو وال
وال دورته؟» وبطأت معدته واختلت شهوته كلَّت ملن والعافية الصحة ترجى «كيف به:
فال وإال الجيد، الدم من وفرة ولها إال واجباتها أداء تحسن أن الحيوية األعضاء من ينتظر
اإلفراز، الغدد تحسن ال وكذلك آخر، عضو أي وال حجاب، وال عضل وال كماله، يبلغ عصب
اآلخذ الطفل لجسم املعدة تبذل أن يف هناك رضر أي فانظر حيوي، عضو عمله يجيد وال
دفعه. يف وتباطئه نفثه يف القلب تبليد رداءة يزيده رديء دم من ناقًصا مقداًرا النمو يف
جائرة فهي تدبرتها، الوجوه أي ومن تأملتها، كيفما الهدى عن ناكبة الخطة وهذه
فإذا املعارف، اكتساب يف معني حد له الجسم مثل العقل ألن املعلومات؛ استفادة حيث من
الحقائق، هذه الذهن رفض تناوله يستطيع مما أكثر الحقائق من عليه وراكمت أرهقته
بعد تلبث ال الحقائق هذه فإن العقل، ملكات به تعظم ذهنيٍّا نسيًجا منها يحوك أن وبدل
الدراسة تجعل أن حيث من كذلك جائرة والخطة الذاكرة، من تسقط أن االمتحان أداء
املضاضة10 األليمة الذِّكر9 من املتواصل الذهن كد يحدثه ما إما ذلك يف والسبب كريهة،
اإلنسان إىل ض يبغِّ ذلك كل امللكات، مرض من الذهن نهك عن ينشأ ما وإما بعد، فيما
واالطالع، املذاكرة يِدم لم العليا املدرسة من تخرج إذا فرتاه بها، يتعلق ما وكل الدراسة،
درك إىل يسفل حتى االنحطاط، يف ويأخذ الدراسة، يهجر بل العلم، معارج يف فريتقي
غاية للدراسة ترى ال إنها حيث من كذلك، الصواب عن حائدة والخطة مريض، غري
الذهن، يف املعلومات تنظيم هو وأعظم ذلك من أهم أن ناسية املعلومات، تحصيل سوى
املختلطة كاألنقاض ال والترشيف11 التعلية يقبل املرصوف املنضود كالبنيان تصري حتى
تلك يف الفائدة بل ذهني، كشحم الذهن يف تخزن التي املعلومات يف فائدة وال املشوشة،
متلفة أنها وذلك ذكرنا، مما أعظم الخطة ضالل أن عىل ذهنية، عضالت إىل ل تتحوَّ التي
برتبية املشغوفون أولئك علم فهال الحياة، معرتك يف وسالحه الذهن قوام هي التي للصحة

ذكرى. جمع 9

األليمة. 10
التعلية. وكذلك أعاله يف زاد يعني البناء رشف 11
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نشاط عىل توقًفا أكثر الحياة مقتتل يف الفوز أن وشأنها األبدان تاركني أبنائهم عقول
اإلرادة قوَّة يف أن األبناء سعادة عىل القاضون هؤالء ذكر هالَّ املعارف؟ وفرة عىل منه البدن
الرتبية؟ وضعف املعلومات نقص عن عوض الصحة وفرة عن الناشئني الجم والنشاط
سبيلها يف تضحي أن دون عليها يحصل قد التي الالئقة الرتبية هذين إىل جمع إذا وأنه
الدرس يف اإلفراط أوهن الذين الضعاف عىل الفوز ألبنائهم اآلباء ضمن البدن، صحة
الكامل الكبري الذهن غناء وما واألدب؟ العلم يف آيات الضعاف هؤالء كان ولو قواهم،
الصنعة الدقيقة الضخمة البخارية اآللة غناء وما عليًال؟ واهنًا الجسم كان إذا الرتكيب
قد الخطة بتلك اآلخذ أن وهب تياره؟ ضعف قد والبخار ناره، فرتت قد الوطيس كان إذا
واعتوره األمراض اإلنسان اكتنف إذا والثروة الجاه يف فائدة فأي مآربه، الحياة من بلغ
من كانت مهما والشقاء بالنصب لجديرة واألدواء العلل تصيبها عيشة وإن األوصاب؟

والجاه. والخصب السعة
يتعاطاه ما مبارشتهنَّ لقلة الرجال يف منه النساء يف أشنع الخطة رضر أن عىل
األعمال فتك وعالئم غلوائه، من ويرد الذهني العمل حد من يفل الذي اللعب من الذكور
والعجب . أبدانهنَّ ونحول صدورهنَّ وانخفاض ألوانهنَّ اصفرار يف بينة باإلناث الذهنية
أذهانهنَّ ملء سبيل يف بناتهنَّ أبدان إيذاء من واملربيات األمهات قصد يكون أن األعجب
قصًدا ذلك وخاب الرجال، فيهنَّ يرغب حتى وتحليتهنَّ تزيينهنَّ هو إنما العلمية؛ باملواد
ُحسن الذكر فؤاد يشغف وإنما ويزدهيه، الرجل يسبي مما املرأة يف العلم كثرة ليست إذ
علمها بسعة الفتيات إحدى أرسته الذي وأين مرحها، وكثرة عقلها وصحة األنثى صورة
عىل باطالعها ثالثة حبلته12 أو إيطاليا، لغة بمعرفتها أخرى خلبته أو التاريخ، فن يف
عطفت وكم املرضجة، الخدود وأسقمت الضاحكة، العيون أبكت كم ولكن األملان، لسان
؟ مزاحهنَّ وحالوة ومراحهنَّ النساء أنس القلوب شغف وكم الصوادف، الرويات القدود
العافية، وكمال الصحة وفرة نتيجة والكلف الحب دواعي من النساء يف ذكرنا ما وكل
ما ذاك إذ فتكسف الشغف، غايات أبعد إىل بالفؤاد ح تطوِّ قد وحدها املالحة أن عىل
دون امرأة معلومات كثرة فؤاده علقت رجًال أن قط علمنا ما ولكنا املحاسن، من عداها
يليه ثم الخلق، جمال هو الحب بواعث أعظم أن ذلك وسبب والجسمية، النفسية صفاتها
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تفيدها األخرية املزايا هذه أن عىل وزخارفه، الذهن حيل ودونهما الروح، وخفة الظُّرف
النظر وصحة الذكاء ة وحدَّ الخاطر فرسعة واملعارف، العلوم تكسبها مما أكثر الفطرة
سلطان جعل يف — وتعاىل سبحانه — هلل أن عىل العلوم، تفيدها مما أكثر الطبيعة تهبها
خلق بجمال الذكر ولوع أن وذلك بالغة، حكمة أنفذ النفوس ويف أقدر القلوب عىل املالحة
تستميل بحيث والصحة النعمة من تصبح حتى النساء، بأبدان العناية كثرة يوجب األنثى
بحملهنَّ الفتيات أبدان إيذاء فأما النسل، لدوام رضوري وذلك األرواح، وتطبي القلوب
الوهن، من الضعيفات النساء ذرية تكون ثم للنسل، فمضعف العلوم من الصعب عىل
ألم من البائسات هؤالء عيش ينغص ما خالف ذلك ثالثة، أو جيلني بعد تنقرض بحيث

أهلها. وتبَّ الخطة هذه فتَبَّت الحياة، يسأمن حتى الهم املرضوضيق
وجهًال، حمًقا صحاتهم مراعاة بإهمالهم أبناءهم بها اآلباء يبتيل التي اآلفات هي هذه
وجنوًحا األبناء، حوائج قضاء عن وتوانيًا اليقني، لهم وضح ما بعد الرش يف تماديًا أو
عليهم فرضت ما أداء عىل يحرصون ذلك مع تراهم ثم الدعة، إىل وميًال الراحة، إىل
أهمها من وهي الواجبات، سائر عداد من الصحة مراعاة أخرجوا فكيف البالد، رشائع
حتى الصحة أمر يستقيم ال إنه صوتي: بأرفع ومناٍد فمي بملء قائل أني عىل وأخطرها؟
ما حسب جسمه يف يترصف أن ما ألحد يطلق13 فال الواجبات، أعظم من مراعاتها تعترب
برضره»، سواي مؤذيًا لست جسمي «هذا الرجل: فيقول عبده، يف املوىل يترصف كما شاء
أداء يحسن ال كان إذ غريه، عىل بالرضر عائد جسمه مرض ألن وافرتاء؛ كذب ذلك فإن
إال أعماله وما أعماله، أداء يف قرصَّ مرض فإذا الصحة، من حال بخري وهو إال أعماله
فجنى بنيه، أورثضعفه عليًال ضعيًفا الرجل كان إذا وكذلك البرشي، للنوع عليه واجبات

جناية. رشَّ البرش سائر وعىل عليهم
وليعده مقرص، كل به وليتمسك متغافل، كل إليه وليلتفت غافل، كل ذلك إىل فلينظر

الثواب. ملؤديه ويثبت العقاب تاركه عىل يجب فرًضا الناس
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