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مة مقـدِّ

قيوام كّل أّمية برجالهيا، وال رجيال إاّل بالرتبيية؛ ألنهيا هيي التيي تعين 
ٍة، وإرهاف ذهنه يف سيداٍد، وتقويم  الطبيعية عيى إمناء بيدن الولد يف صحَّ
لُه ألن يكيون رجاًل  سيرته يف رشياٍد، وُتكِسيبُه مين صفيات الرجوليية ميا يؤهِّ

حّقًا، إذا شيّب.

الفالسيفة بقوليه: »إنيه  اليذي عنياه أحيد  بالرجيل، هنيا، ذاك  وامليراد 
أليير علييك أن تلقيى يف شيوارع أثينا إلهيًا من أن تلقى فيها رجياًل«.  والذي 
عنياُه فيلسيوف آخير، وقيد ُرؤَي يف رابعة النهيار وبيده مصبياح وهو يتطّوف 
َف َميْن يطلب شييئًا ال يكاد  يف شيوارع تليك املدينية الغاّصية بالنياس، تطيوُّ
ييرى، فُسيئل عياَّ يطليب، فقيال: أطليب رجياًل. هيذا هيو املعنيى امليراد 
بالرجيال هنيا، وقلييل ما هم. وأّميا الرجيال، باملعنى املتعيارف، فكثرون، 

ولليه دّر القائيل، وإن باليغ:
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واللـه يعلـم إنـي لـم أقـل َفَندامـا أكثـر الناس ال بل ما أقلَّهُم
على كثيٍر، ولكن ما أرى أحداإّنـي اُلغلـق عيني ثـم أفتحها

يح كتيب التأرييخ القدييم والتأريخ الحديث يجيد أنه قلَّا  وكّل مين يتصفَّ
يت أّمية عين منزلتهيا إاّل ألنهيا عدميت رجالهيا، وأنها ما عدميت رجالها  انحطَّ
إاّل ألنهيا مل ُتْعينَ حيقّ العنايية برتبيتهيم صغيارًا، فليم يكين لها منهيم كبارًا 

سيوى أشيخاص، ال يشء لهيم من الرجولية سيوى االسيم.

ليه سياحل وال قيرار؛  الرتبيية بحير زاخير الييكاد يكيون  فيّن  وأعليم أن 
فلذليك ال ينتظير مّنيا أن نسيتقيص البحيث فيه، تفصيياًل، يف مقالية موجزة 
مثيل هيذه، وإمنيا نجتيزئ بالغيوص عيى يشء مين درره، ونكتفيي باإلملياع 
ليية يف مصنَّفيات  ق مين قواعيده  الكلِّّيية وأركانيه األوَّ إجيااًل، إىل ميا تفيرَّ
عيى  أحكامهيا  مين  يطّبيق  أن  الفطين  املطاليع  وعيى  األفاضيل.  علائيه 
أحيوال عيره وميره وأحوال نفسيه ومين يلوذ به، ميا كان تطبيقيه ممكنًا 

أو سيهاًل.
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)املطلب األوَّل(

يف غاية الرتبية

قيد عيرَّف القدمياء واملحدثيون الرتبيية بأنهيا فيّن، غايتيه تأهييل الوليد 
ألن يكيون رجياًل باملعنيى اليذي عرفتيه، وذليك بيأن تبليغ ميا ُرِكيَز يف ِجِبلَّته 
مين خصيال الخر وصفيات اإلنسيان إىل أقىص غاياتهيا، بقدر االسيتطاعة، 
الطاقية،  بقيدر  البهيمية،  وخيالل  جراثييم  مين  فيهيا  ُرِكيز  ميا  وتسيتأصل 

ليه- يف الجملية- ألن يكيون خليقيًا بيأن ُيدعيى رجياًل، إذا شيّب. وتؤهِّ

وهيذا إمنيا يتيّم بتتّبيع ثالث طيرق متوازية، تفيي كّلها إىل تليك الغاية: 
ية.  والثانيية إرهياف ذهنيه حتيى  أوالهيا تربيية بدنيه بحسيب قوانين الصحَّ
ينفيذه نيور املعرفية، وتنيزاح عنيه ظلمية الغبياوة. والثالثية تقوييم سيرته 
وهدايية خطواتيه إىل السيبل املسيتقيمة والتنكييب بهيا عين سيبل العيّي 
امللتويية، ثيم تهذييب أخالقيه بحسيب النوامييس األزليية الفارقية يف كّل 
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عير ومير، بين الخير واليّر واإلحسيان واإلسياءة)1(. ولعيّل األحيرى 
أن يقيال إن غايية الرتبيية إعانية هيذه األشيياء عيى النميّو الصاليح، بقيدر 

االسيتطاعة.

وأعليم أن تربيية الصغيار، كسياسية الكبيار، قامئية عى ركنين مهّمن: 
باإلضافية  الطاعية  وثانيهيا   ، امليربِّ إىل  باإلضافية  السيلطان  أحدهيا 
إىل الوليد. إاّل أن السيلطان ينبغيي أن يكيون مقرتنيًا بالرفيق يف حيزٍم؛ أي 
منزَّهيًا عين العنيف يف غير موضعيه، وعين الرخصية والتسيامح يف غير 
موضعهيا، كيا أن الطاعية ينبغيي أن تكيون ناشيئة عين ثقة الوليد مبربِّيه، 
وعين االحيرتام والهيبية اللذيين تبعثيه عليهيا املحّبية ليه، ال الخيوف مين 
عقابيه. فيإن أُهِميل مين الرتبيية، واحيدٌة مين تليك الطيرق أو ُعيدم منها أحد 

هذيين الركنين، فسيدت وفاتيت الخّلية املقصيودة منهيا.

ونعنيي بالخصيال والخيالل املتقيّدم ذكرهيا، ميا كان منهيا كامنيًا يف 
بيدن الوليد كميون الشيجرة يف النيواة، ويف ذهنيه وأخالقيه كميون النيار يف 
الحجير كيا سيبقت إىل ذليك اإلشيارة. ونعني بالوليد كّل صغر، ذكيرًا كان 
أو أنثيى، يف نشيأته األوىل، لتكيون الرتبيية ليه مبنزلية نشيأة أخيرى ينتقيل 
بهيا مين الحيوانيية املحضة إىل اإلنسيانية، وليك أن تدعوها تكمياًل لنشيأته 
األوىل يتميَّيز بيه عين سيائر الحييوان. وقيد نياط الليه )سيبحانه( أميَر هيذا 
لهم من السيلطان  التكمييل باألبويين أصاليًة، ثم باملعلِّيم نيابًة عنها، وحوَّ

والكفياءة، ميا إذا أحسينوا اسيتعاله أقدرهيم عيى القييام مبيا نييط بهيم.

فالبيدّ للميرّب، إذًا، مين السيلطان، وللوليد مين الطاعية؛ أي االنقيياد 
واإلذعيان مليا يأميره بيه مربِّييه، واالمتثال للقوانين التي يفرضهيا عليه، ألن 
امليرّب والوليد، يف هيذا األمير، كالفيارس وفرسيه، فالفيارس- مهيا كان 
بارعيًا يف الفروسيية، خبيرًا بتمريين الخيل عيى الجري واقتحيام العقبات- 
بالسيبق يف  يفيوز  أن  ميع ذليك-  اللجيام، ومل يسيتطع-  يسيتغِن عين  مل 

))( - كل فعل ينشأ عنه أو يرتتب عليه، يف الحال أو االستقبال، نفع ما، فهو خري وإحسان؛ وكل فعل ينشأ 
عنه أو يرتتب عليه، يف الحال أو االستقبال، رضر ما، فهو رّش وإساءة.
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املييدان، ميا مل يكين الفيرس نفسيه مطيعًا لحركية يده؛ فإن حيرن أو جمح 
القيياد،  الوليد، إن مل يكين سيلس  الفيارس سيًدى. وكذليك  ذهيب سيعُي 
نيه بأنه يحّبيه، وبأنه ال  ممتّثياًل مليا يحمليه علييه مربِّيه امتثااًل ناشيئًا عن تيقُّ
يرييد مبيا يأميرُه بيه سيوى نجاحيه وفالحه ال مجيّرد التحكم، سيقط مين فّن 

الرتبيية أحيد ركنييه، وفسيدت.

ومّليا كان للرتبيية تعليٌق بالجسيم والذهين، معيًا، وجيب- أواًل- أن يكون 
سيرها تدرُّجًا كسير الطبيعة نفسيها؛ حتى تكون إحداها معاونة لألخرى 
عين غير تعانيٍد بينهيا، ووجيب- ثانييًا- أن تيالزم الوليد مين سياعة يولد إىل 
أن يبليغ أُشيّده، أي إىل أن يتكاميل منيّو يدييه وذهنيه. وهيذا البليوغ يختليف 
شييئًا باختيالف البيالد)1(، ونحين نفيرض- هنيا- أن الوليد مّنيا يبليغ أشيّده إذا 
ناهيز الثياين عيرة مين عميره؛ وليذا تقسيم ميّدة الرتبيية- بهيذا االعتبيار- 
أبوييه  تربييُة  أّولهيا  الفيّن:  أكير علياء هيذا  أدوار كيا قّسيمها  ثالثية  إىل 
إّيياه، وذليك مين سياعة يوليد إىل السينة السادسية أو السيابعة مين عميره. 
ومعظيم تربيتيه، يف هيذا اليدور، قائم باعتنياء أبويه، وال سييَّا األّم منها، 
برتبيية يدييه أي مبعاونية الطبيعية عيى إمناء قوى جسيمه بحسيب قوانن 
الصّحية، غير غافلين- ميع ذليك- طرفيَة عين عين إرهياف ذهنيه وتقوييم 
سيرته وتهذييب أخالقيه مبقيدار ما يطييق ذلك، وهيو يف تلك السيّن. ثانيها 
دور تعليميه ميا البيّد منه مين القيراءة والكتابة ومبيادئ املعارف البسييطة 
التيي تالئيم سيّنه، وتناسيب طبقية أهليه، والحرفية التيي عسياه أن يحرتفهيا 
إذا شيّب. وهيذه الرتبيية تيدوم، يف الغاليب، إىل نحيو السينة الثانيية عرة 
مين عميره، وأمرهيا منيوط باملعّليم سيواء أكان ذليك يف الكّتياب أم كان 
يالع عليها.  يف البييت، ويحسين- ميع ذليك- أن يكيون لألبويين ييٌد فيهيا، واطِّ
الثاليث دور تربيتيه إذا خيرج مين الكّتياب، وذليك إىل نحيو السينة الثامنية 

))( - يف البالد الحارّة الهواء يعترب الولد بالغًا بني األربع عرشة والخمس عرشة من سنِّه، وذلك رشعًا إاّل 
ه. وأّما يف البالد الباردة الهواء فإنه يعترب بالغًا، رشعًا وعرفًا، إذا تجاوز العرشين. ويروى أن  أن العرف غريَّ
بعض األّمهات من اإلفرنج قيل لها: إن تربية الولد ال تنقطع وال تهمل إاّل إذا بلغ العرشين من عمره، فقالت: 
يا ويلتنا! هذا عناء طويل وتعب جزيل، فقالت جارتها، وكانت ذات عقل راجح وخاطر رسيع: لقد وهمت، يا 

سيِّديت، وإمنا يبتدئ عناؤنا إذا بلغ ولدنا سّن العرشين، وكّنا قد أهملنا تربيته.
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عيرة مين عميره، وهيذه الرتبيية تكيون وهيو يف إحيدى امليدارس العالية، 
يشيتغل باملعيارف الكاليية؛ هيذا إن كان من أوالد الخاّصية الذين ميكنهم 
أن يسيتغنوا عين اشيتغاله مبيا يكسيب بيه معاشيه، وتتَّسيع ذات يدهيم، 
أيضيًا، للقييام بالنفقية التيي ترتتَّيب عيى إقامتيه بإحيدى تليك امليدارس. 
فيإن مل يكين مين تليك الطبقة، فيا سينذكره مين دور الرتبية الرابيع يبتدئ 
بالنظير إلييه بعيد اليدور الثياين. ولكن، يحسين- ميع ذلك- أن يلتفيت إىل ما 
فيوق القيراءة والكتابة من املعارف، إن كان يف سيجيَّته اسيتعداٌد للتعلُّم، 
حلقياُت  الحضيارة،  مين  حّظهيا  ير  توفَّ التيي  البيالد  يف   ، فَثيمَّ فييه،  ورغبية 
درٍس ُتقيام ليياًل ينتابهيا األسياتذة، ويلقيون فيهيا دروسيًا يف أكير املعيارف 
والعليوم، عيى األحيداث والفتييان الذيين تصّدهيم صناعاتهيم أو ِحَرفهيم 

عين التفيّرغ، نهيارًا، لغر كسيب معاشيهم.

وإن كان الوليد مين أهيل امليدارس العاليية التيي أرشنا إليهيا، فال ينبغي 
أن تتوّهيم أنيه إذا بليغ السينة الثامنية عيرة مين عميره، وأحكيم فيهيم آخر 
درس ألقياه علييه أسيتاذه، ونيال اإلجيازة أو الشيهادة مين الفاحصين، فقد 
يت- بذليك- تربيتيه. كاّل. أّواًل، ألن أكير ميا يتعلَّميه األوالد  َتيمَّ تعليميه، ومتَّ
يف املدرسية إمنيا هيو- يف األغليب- طريقية التعلُّيم بعيد خروجهيم منهيا، 
ال يشٌء آخير، كيا يعليم ذليك كّل مين عانياه. ثانييًا ألن الرتبيية- باملعنيى 
بلغتيه  إذا  حيدٌّ  الحقيقية،  يف  لهيا،  لييس  ههنيا-  منهيا  امليراد  املتَّسيع 
وقفيت عنيده، ومل تتجياوزه؛ ألنهيا مّليا كانيت غايتهيا تبلييغ اإلنسيان، بقيدر 
االسيتطاعة، إىل أقيىص ميدى غايتهيا حتيى يصير رجياًل بالحيّق، كان البيّد 
لهيا أن ترافقيه سيحابة عميره، مين الصبيوة إىل الكهولية؛ عيى أن يتسيّنى 
ليه بهيا أن يبليغ درجية ُتدنييه  شييئًا مين حيّد الكيال املتعيارف املمكين 
ر وجوَده يف  وجيوده يف الخيارج، ألن الكيال، بإطيالق اللفيظ، وكيا تتصيوَّ
الذهين، غاييٌة ال تيدرَك الييوم. وعى فيرض أن أحدًا من النياس أدركها، فإنه 
ال يسيعد بهيا، بيل يشيقى ألنيه يكيون بهيا وحييدًا يف نوعيه، فيعييش عيشيًا 

صيًا، ثيم مييوت كمدًا. منغَّ

وقلنيا إن َسيْر الرتبيية ينبغيي أن يرافيق َسيْر الطبيعية يف تدرُّجه؛ فكا 
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أن الطبيعية سيّنت أن يكيون الولد، حن والده، ضعييف البنية واإلدراك، ثم 
ينشيأ ويتقيّوى روييدًا رويدًا وعيى التدريج، فكذليك ينبغي أن تتيدرَّج تربيته 
بتيدرُّج نشيوئه، فيعيّود يدييه، شييئًا فشييئًا، عيى ميا يصليح ليه ويناسيبه 
مين مراعياة قوانين الصّحية، وميا يطيقيه ومييل إليه مين صنيوف الرياضة، 
وُيلقيى إىل فهميه مين ميواّد التعلييم والتهذييب ميا يالئيم طبعيه ويناسيب 
به، وخصوصًا  سيّنه، ويصليح لتجريحه وإرهياف ذهنه، ويقوى هو عيى ترُّ
الع  ميا يحّبيه مين ذليك جميعه، وميا يجيد يف تعّلمه ليّذًة، أو ميييل إىل االطِّ

عيى حياتيه ميياًل غريزييًا، من تلقياء نفسيه، ال مكرهيًا عليه.

تته  وقلنا إن الرتبية تبتدئ من سياعة يولد؛ ألن الطفل إذا اسيتهّل فسيكَّ
أّميه، أو طليب الرضياع فأرضعتيه، فذليك تربيية ليه. ثيم إذا هدهدتيه ليّكيف 
عين الصيياح أو البيكاء أو ناغتيه أو قبَّلتيه، وهيو يف مهيده أو يف حجرهيا، 
فذليك- أيضيًا- تربية ليه. وإذا العبته مرتعرعًا أو ألهتيه بالحكايات والقصص 
املمتعية التيي ترتياح إليها نفسيه، أو حّذرته سيوء عواقب الخطيأ والحرام، 
أو كبحتيه عنيه العتيّو  والبغيي اللذيين هيا غريزّييان يف األوالد، فقيد رّبته، 
كيا أن آخير درس يلقييه علييه أسيتاذه هيو تربيية ليه. ويف الجملية، كّل ميا 
ُيفعيل بيه أو ُيحَميل هيو عى فعليه أو تركه أو يقال له من أمير ونهي وتكليف 
وزجير وتفقييه وتهذييب، سيواء أكان ذليك يف بييت أبوييه أو كان يف الكتَّاب 
ليه إىل آخيره- تربية له وال ينيوى به، يف جاري  أو يف املدرسية، فهيو- مين أوَّ
العادة، سيوى صالحه وفالحه نفسيًا وجسيدًا، وال يقَصد به سيوى ترشييحه 
للدخيول يف اليدور الرابيع مين أدوار الرتبيية، ومعيه مين اآللية والسيالح ما 

ليه للمقاومية ويجعليه عى ثقية من الفيوز والنجاح. يؤهِّ

وهيذا اليدور الرابيع ندعيوه دور تربيية امليرء نفسيه بنفسيه، وليك أن 
تدعيوه، أيضيًا، تربيية مخالطية النياس أو تخريحيًا وتحنييكًا مبعيارشة أبنياء 
الجنيس، أو مبيا شيئت مين األلفياظ التيي تيدّل عيى أن الرتبيية فييه تكيون 
باملارسية لفيوات وقتهيا بالتلقين، وأن حقيقتهيا اسيتثار ميا سيبق زرعيه 
يف اإلنسيان مين بذور الرتبيية املتنّوعة يف األدوار السيابقة، وإخراجها من 
القيّوة إىل الفعيل. إذا علميت هذا علمت أن هذه الرتبية األخرة رضبة الزب 
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عيى كّل البير، ال ُيسيتغنى عنها، وال ُيعفى منها أحيدٌ منهم إاّل املتوّحش 
أو اليذي يعتيزل النياس بّتيًة، وينقطيع يف رأس جبيل. ولكن ال يسيتفيد منها 
حيّق االسيتفادة إاّل اليذي أُتِقنيت تربيتيه يف األدوار املتقّدمية عليهيا؛ ألن 
أعظيم النياس انتفاعيًا بهيا مين كان أحسينهم ترُشيحًا لهيا، وذلك إمنيا يكون 
مبيا اعتياده واكتسيبه واسيتعاده يف الرتبييات األخيرى حتيى أصبيح قيوّي 
البيدن والنفيس، مشيحوذ الذهين والحجيى، بقيدر االسيتطاعة، متهيَّئًا- يف 
الجملية- القتحيام هيذه اللّجية، فيقتحمهيا وهو يرجيو، إذا وّفاهيا رشوطها، 

ومل يحجيم عين أهوالهيا، أن يكيون خليقيًا، بعدهيا، بيأن يدعيى رجاًل.
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)املطلب الثاين(

يف املرّبني

فصٌل يف األبَويْن

كل َميْن طاَليَع ميا وصيل إلينيا مين كتيب التعلييم العربيية، جياز ليه 
أن يجيزم بيأن مصنِّفيهيا كانيوا ُعزَّابيًا، وأنهيم إمنيا صنَّفوهيا لتعلييم ُعيّزاب 
مثلهيم؛ ألنيه ال ييكاد ييرى فيهيا شييئًا مين أمير تعليم اآلبياء واألّمهيات فّن 
تربيية األوالد، ميع أن هيذا الفّن من أهيّم ما يجب عليهيم تعليمه وتعلُّمه. 
لنيا يف ميا قييل لنا عن سيعة معارف األقدمن مين مصّنفي  ونحين، إذا تأمَّ
العيرب، وأنهيم مل يرتكيوا عليًا وال فّنيًا معروفيًا يف أّيامهيم إاّل صّنفوا فيه 

مصّنفيات عدييدة، وجدنيا إغفالهيم هيذا الفيّن عجيبًا.

وأعجيب منيه أن نيرى النياس، يف أّيامنيا هيذه، ميع شيّدة انصبابهيم، 
وهيم شيّبان، عيى تعلُّيم لغيات اإلفرنيج، وتهافتهيم عيى قيراءة ميا فيهيا 
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مين القصيص امللّفقية، وتعرييب أكرهيا، اليطالعيون وال يعّربيون شييئًا 
يفيدهيم إذا صياروا آبياء، وهيذا ميع أن حيياة األوالد الذيين عسياهم أو 
يوليدوا لهيم، أو موتهيم ورشيادهم أو غّيهيم، كّل ذلك موقيوٌف عى كيفية 

تربيتهيم.

فليو أن أحيدًا مين النياس أقيدَم- مثياًل- عيى تعاطيي التجيارة، وهيو ال 
ييدري مين عليم الحسياب ومسيك الدفاتير شييئًا، السيتحمقناُه، وترّقبنيا 
أن تكيون عاقبية تجارتيه وبيااًل علييه. وليو رأينيا جارنيا الحّجيام قيد نّصيب 
نفسيه طبيبيًا أو جّراحيًا مين َقْبيل أن يتعّليم الطيّب أو الترييح، لتعّجبنيا 
مين جرأتيه، ورثينيا لحيال امليرىض الذيين ُيعِمل فيهيم مباضعيه. لكننا إن 
رأينيا أبيًا ينّصب نفسيه لرتبية أوالده، ويسيّن سيننًا، ويشيرتع رشائع تجري 
أحكامهيا عيى أبدانهيم وأذهانهيم وأخالقهيم، وهيو ال ييدري شييئًا من أمر 
ره،  قوانين الصّحية وتخرييج العقيل وتقوييم السيرة، مل تتعّجب مين تهوُّ
وال رثينيا لحيال أوالده املسياكن الذيين أقيدم عيى تربيتهيم، وهيو عيى 

الحال. هيذه 

ألسينا نيرى، كّل ييوم، أن عيددًا وافيرًا مين األوالد ميوتون بسيبب جهل 
والِديْهيم بأبسيط قوانين الصّحية، وأن الذيين ينجيون مين امليوت منهيم 
أييِر  البنيية، عاجزيين عين احتيال  فإمنيا يعيشيون مسياقيم ضعفياء 
كثير  إدراك  عين  قارصيين  الهنياء،  مبيلء  التمتُّيع  محرومين  املشياّق، 
مين األوطيار واألمياين التيي يدركهيا أترابهيم، وكانيوا جديريين بإدراكهيا، 

كغرهيم، ليوال ميا فاتهيم مين قّوتهيم وصّحية أبدانهيم.

وإن رأى األبيوان أن ولدهيا قصيٌع أو ممراٌض، قياال: هذا رزء أبُتلينا به، 
ونسيباه إىل سيوء بختهيا، وكان الوجيه أن ينسيباه إىل سيوء تدبرهيا؛ 
ألنيه ميا مين معليول طبيعيي إاّل وليه طبيعية، وعّلية سيقم ولدهيا، يف 
أغليب األمير، جهلهيا برتبيتيه. وليو قيال لهيا الطبييب إن وحيدهيا قيد 
تيه، فأّيية تعزيية لهيا يف أن األب  هليك لعيدم معرفتهيا مبيداراة صحَّ
منهيا قيد قيرأ- مثياًل- كتياب »األغاين« مين الدّفية إىل الدّفية، ويف أن األّم 

منهيا قيد تفرنسيت، عيى جهيل منهيا بالفرنسيوية الحقيقيية؟.
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نعم. إن بعض أمراض األوالد موروثة كبعض مناقبهم وشوائبهم، فال 
ب عن جهل  ميكن شيفاؤها مبجرَّد املداراة والتمريض، إاّل أن أكرها مسيبَّ
أبيَوّي الوليد برتبيية بدنيه؛ فهيا- لهيذه العّلية- مطالبيان بالتباعية ألنهيا، 
مّليا اقرتنيا بعقيد الزواج، تعاهيدا بالتضمين )حتى ال نقيول بالتريح( أن 
يحسينا القييام عيى تربيية مين عسياه أن يوليد لهيا مين األوالد، لكنهيا 
نها مين الوفاء  تقاعيدا أو كسيال أو عجيزا عين تعّليم ميا مين شيأنه أن ميكِّ
مبيا ضمنيا، فجهلها بأبسيط قوانين الرتبيية وأصولها، ذنيب ال ُيغتفر؛ إذ 
عنيه تنشيأ أكير أوامرهيا ونواهيها وسيننها ورشائعها السيخيفة التي 
تهيدم، يوميًا فيوميًا، وسياعة فسياعة، بنييَة أوالدهيا، بيل أوالد أوالدها، 

أيضًا.

هيذا مين قبييل تربيية البيدن، وأّميا تربيية الذهين، أي إعانية الطبيعية 
عيى شيحذه وإرهافيه فأنيت خبير بيأن ذلك ال يكيون كيفيا جيرى واتَّفق، 
بيل مبقتيى نوامييس طبيعيية، ال ينبغيي أن يجهيل األبيوان مبادئهيا عى 
، ألن كّل واليد يجهلهيا ال يصليح إلعانية الطبيعة عى إمتيام فعلها،  األقيلّ
بيل كثيرًا ما يعاندها. وسييجيء، بعد هذا، أن الولد يتَخيرَّج ذهنه، أوَّل ما 
يتَخيرَّج، مبيا يعييه، شييئًا فشييئًا، من تلقياء نفسيه، وتنّبه له فطنتيه عفوًا 
مين الخواطير البسييطة واملعياين املفيردة، حتيى إذا اجتميع ليه طائفية 
متجانسية منهيا، يف يشء بعينيه، تيذّرع بهيا إىل معرفية ذليك الييء 
مبقيدار ميا يسيتطيع. فمين واجبات أبوييه، إذًا، أن يسيّهال لذهنيه تحصيل 
تليك الخواطير واملعياين؛ وذليك بيأن ُيِعيّدا ليه، يوميًا فيوميًا، من األشيياء 
واألميور التيي تقيع تحيت حواّسيه ميا تتنبَّيه ليه فطنتيه، ويفهم بعيض أمره 
بسيهولة، حتيى إذا أدرك شييئًا مين كنهيه، بالخيربة واملعاينية واملالبسية 
بنفسيه، انتقيش معنياه يف ليوح ذهنه. فيإن كان األبوان أنفسيها يجهالن 
كييف تتوّليد املعياين املفيردة يف ذهين ولدهيا، وكييف تخطير الخواطير 
البسييطة يف جنانيه، أوَّل ميا تخطر، مل يصلحا إلعانية الطبيعة عى تنوير 

بصرته.

أّميا جهيل األبوين مييا يتعلَّق بتقويم سيرة الولد وتهذييب أخالقه، فال 
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ينقيص عين جهلهيا مبيا يتعلَّيق برتبيية بدنيه وإنيارة ذهنيه، حتيى ال نقول 
إنيه يزييد علييه. انظير إىل هذيين الوالدين حديَثي السيّن، فيإن األب منها 
كان، قبيل اقرتانيه بياألّم، يتعّليم مين قواعيد العليوم الفلسيفية ميا ال يكاد 
يفهميه أو ميا ال يجدييه نفعيًا كبيرًا أن فهميه، لكنيه مل يتعّليم شييئًا ميّا 
عسياه، إذا تيزّوج وُوِليد ليه وليد، أن يفقيه عيى ميا يجيب علييه فعليه يف 
تقوييم سيرته وتهذييب أخالقيه. ثم مّليا خرج من املدرسية، قيى املّدة 
د عيى املالعب،  التيي ميّرت بين خروجيه منهيا وزواجيه، يف اللهو واليرتدُّ
وأهَميل كّل يشء يقفيه عيى واجبيات األبيّوة. وكذليك األّم منهيا، فإنهيا 
كانيت، قبيل زواجهيا، تتعّليم التطرييز ولغيات األعاجيم، ثيم قضيت املّدة 
التيي مضيت، بين خروجهيا مين املدرسية وزواجهيا، يف زييارة أترابهيا أو 
العيزف عيى البيانيو أو تطرييز ميا ال حاجية بهيا إلييه أو قيراءة القصيص 
التيي  القصيص  سيوى  منهيا  تغيادر  ال  بحييث  اإلفرنيج،  بلغيات  قية  امللفَّ
موضوعهيا الرتبيية، لكنهيا مل تلتفيت أقيّل التفيات إىل واجبيات األمومية 
التيي هيي صائيرة إليهيا، ومل تهيِّئ لذلك نفسيها، ومل يهيِّئها ليه أحد، فلّا 
اقرتنيت ببعلهيا ورزقهيا الليه أوالدًا، وشيعرا مبيا أُِلقي عيى كاهليها من 

تربيتهم: عيبء 

ــا ــم كــمــ ــا بأمــرهــ عيَّـــت ببيضتهـــا النعاَمـــهَعّيــ

فحيارا يف ذليك، وطياش لّبهيا منيه لقّلية اسيتعدادها ليه، وأقبيال 
يتعّرضيان ألميور ال يلييق أن يتعيّرض لهيا سيوى املاهير الخبير، ويأميران 
وينهييان مبيا لييس مين فنِّهيا؛ حتيى يكسيبا الوليد بذليك، مين الُعيرام 
والشكاسية، ميا ال يلبيث- آخير األمير- أن يجعلهيا مثليه يف التربّم وسيوء 
الخليق، إىل حيدٍّ يذهيب مبيا كان لهيا يف قليب الوليد مين املحّبية، ثيم 
إنهيا كثيرًا ميا يجّرئانيه عيى أفعياٍل يزّينهيا لهيا الهيوى أو الجهيل حتيى 
يزعيا أنهيا حسينة مين غير أن يعنِّييا أنفسيها بالبحيث عين األسيباب 
التيي َحَدتهيا إىل هيذا الزعيم، وإمنا يكفيهيا أن يكون الفعيل مطابقًا يف 
الظاهير مليا يعتقيدان أنيه َحَسين، سيواء أكان، يف الواقيع، كذليك أم مل 
يكين. وهكيذا، يوّليدان يف قليب ولدهيا الريياء أو الخّسية أو األَثيرة ميكاَن 



21

يا أميراه بالصيدق يف أقواليه، ثيم  الخليوص واألنفية وظليف النفيس، ورمبَّ
يعدانيه وال ينجيزان، أو يعدانه وال يفعيالن فيجرِّئانه، بذلك، عى اإلخالف 
والنكيث والكيذب، ويصيران له فيهيا قيدوة، ويأمرانه بطول األنياة والِحْلم 
والتاليك ثيم يسيخطان عليه ألجل هّنياٍت وُترّهاٍت لعّلها مّا ال يسيتوجب 

السيخط، فيدرّبانيه- بذليك- عيى الغضيب ورشاسية األخيالق.

وليو ال أن يف ِجِبّلية األوالد ميا يرّدهيم، يف الغاليب، إىل النشيوء عيى 
ميا فيهم من السيجايا الحسينة املوروثة لكانيت تربية والديهيم إّياهم آفة 

عيى أخالقهيم، وأّي آفة!.
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فصل يف املعلِّم

مين  ير حّظهيا  توفَّ التيي  البيالد  أهيل  مين  واملحدثين،  القدمياء  إن 
ب  رون املعلِّيم أي امليرّب أو امليؤدِّ املدنّيية، كانيوا )وال يزاليون( يقيدِّ
حيّق قيدره، ويبّجلونيه، وينزلونيه فيوق منزلية الطبييب بيل فيوق منزلية 
الحاكيم؛ ألن الطبييب إن داوى أسيقام البيدن وشيفاها وهيهيات، فيال 
يقيدر أن ييداوي أسيقام النفيس ويشيفيها، بيل هيذا مين واليية املعلِّيم، 
وألن الحاكيم إمنيا يعاقيب الجياين إذا جنيى، ولكين لييس مين واليتيه أن 
ًا عزوفيًا مين اقيرتاف الجرائيم، بيل هيذا منيوط باملعّليم،  يجعليه خيرِّ
والحاكيم يقييم الحيّد عيى الّريير إذا أذنيب، وقيد يقصييه أو يعتقليه 
ليؤّدبيه ويرييح النياس مين رّشه، حينيًا ميا، فمثليه يف ذلك مثيل الجّراح 
اليذي يقطيع مين أعضياء الجسيم ميا كان مؤوّفيًا ليسيلم سيائرها، إاّل أن 
املعلِّيم يحياول اسيتئصال اليّر مين جرثومتيه، وكثيرًا ما ينجيح يف ما 
يد نفيس الوليد فضياًل  يحاوليه. ال َجيَرم أن َميْن كان يف واليتيه أن يتعهَّ
عين جسيمه، ويهتيّم بلعبه ودرسيه بيل فرحه وترحيه، لجدير بيأن يكون 
عيايل املنزلية؛ وليذا كان اليونيان يدعيون سيقراط وأفالطيون وأرسيطو 
طالييس وغرهيم من الفالسيفة، معّلمين وآباء، وال بيدع؛ ألن املعّلم- 
يف الحقيقية- أٌب ثياٍن للوليد، وإن شيئت دعوتيه أبياه الروحياين، كيا أن 
الواليد أبيوه الجسياين. ومّليا مل يكين أحيٌد يف الدنييا أَْوىل مين األبوين 
بيأن يبّجلهيا الوليد ويحرتمهيا، وكان املعّليم نائبيًا عنهيا يف تربيتيه، 
إذا غابيا، ورشييكًا لها فيها، إذا حرضا، كان- بحكم الرضورة- مسيتحّقًا 
لييء مين ذليك التبجييل عينه. وإمنيا اسيتنابه األبوان عنهيا يف تربية 
ولدهيا؛ ألنيه قيد يتَّفيق أن ال يكيون لهيا ِقَبيل بهيا أو كفياءة لهيا، إذا 
حيان دورهيا الثياين، أو ال يسسيتطيعانها وحدهيا ألن اهتامهيا بأمير 
عنيه  يصّدهيا  الشيؤون،  مين  ذليك  غير  أو  املنيزل  وتدبير  املعياش 
التفيّرغ لهيا. وأ نيت قيد عرفيت أنهيا أهيّم وأكير تنّوعيًا مين أن تكفيهيا 
ير أوقاته  سياعة أو سياعتان مين النهيار، بيل تقتيي مّمن يتواّلهيا أن يوفِّ
كّلهيا عليهيا، وأن ال يكيون ليه شيغل غرهيا، وهيذا ال يسيتطيعه األبيوان 
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دامئيًا؛ مليا تقّدم من شيواغلها. وَهْب أنها يسيتطيعانه، فقد يتَّفق أن 
يكونيا قلييَي الخيربة بتأدييب األوالد يف هيذا الدور، وإن كانا من أحسين 
هيذا  يف  الذهنيية،  الرتبيية  سييِّا  وال  الرتبيية،  فيّن  ألن  بيًا؛  تأدُّ النياس 
اليدور، أوسيع مين أن يحيط بجمييع تفاصيله سيائر الناس؛ ولذا مّسيت 
الحاجية إىل ميربٍّ  ذي كفياءة وخربة يتفّرغ له، ودعيت الرضورة، أيضًا، 
أن يسيتنيبه األبيوان عن أنفسيها، يف ذلك، ليعينهيا، ويعن الطبيعة 
نفسيها علييه. وهيذا سيبب قولنيا يف الفصيل املتقيّدم أنيه يحسيُن أن 
يالع عيى تربية ولدهيا، وهيو يف الكّتياب؛ أي إذا حان  يكيون لألبويين اطِّ
دورهيا الثياين، وذليك ألنهيا ال تكيون يف هيذا اليدور كاملية متقنية، بقدر 
االسيتطاعة، إاّل إذا عياون األبيوان املعّليم عليها ألنها أعليم الناس مبا 
يالئيم ولدهيا وأكرهيم معرفيًة بسيجاياه وأخالقيه وشيوائبه ومعايبيه، 
تهذيبهيا  مين  يمه  يتجشَّ مليا  تسيهياًل  عليهيا  املعلِّيم  بإطيالع  وأوالهيم 

وتثقييف منآدهيا بالرتبيية.

فصيّح، إذًا، أن املعليم أٌب ثياٍن للوليد؛ وليذا قيال اإلسيكندر يوميًا إنه، 
وإن كان ابين فيلبيس املكيدوين جسيًا فهيو ابين أرسيطوطاليس نفسيًا؛ 
ألنيه إن كان فيلبيس سيببًا لحياتيه فأرسيطوطاليس هيو اليذي عّلميه كيف 

يعييش مكرَّميًا، وميا أحسين ميا قال الشياعر:

وإن كان لي من والدي الفخر والشرْفأقّدم ُاستاذي على فضل والدي
وذاك مرّبي الجسم، والجسم من َصَدْففذاك مرّبي الروح، والروح جوهٌر

وال يكفيي أن يكيون املعّليم ذا كفياءة للرتبيية وخيربة بها، بيل ينبغي، 
أيضيًا، أن يكيون ذا محّبية للوليد تدفعيه إىل أن يعنيى بيه عنايية الواليد 
بابنيه؛ ألنيه إن مل يكين كذليك مل يسيتحّق أن ُيدعيى أبيًا ثانييًا ليه. وإمّنيا 
يسيتحّق هيذا اللقيب، مين املعلِّمين، َميْن يبيذل وسيعه يف اقتفياء آثيار 
أولئيك األفاضيل الذيين سيبقت إليهيم اإلشيارة، وينسيج عيى منوالهم ما 
اسيتطاع. نعيم، إن إدراك شيأوهم أميٌر عسير ال يسيتطيعه كّل أحيد، بيل 
ال ييكاد ييرام، ولكين »ال يكلِّيف الليه نفسيًا إاّل وسيعها«. فعيى اإلنسيان 
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اليذي ينّصيب  نفسيه للتعلييم أن يسيعى يف أن يحذو حذوهيم، عى قدر 
طاقتيه؛ ألن َميْن يفعيل كّل ميا يقيدر علييه فقيد َفَعيل كّل ميا يجيب علييه 
وإاّل فلييدع أمير التعلييم والرتبيية لغيره؛ ألنيه إن تصيّدى مليا ال ِقَبيل ليه 
بيه، وِليا لييس مين أهليه كان، هيو والذيين ينّصيب نفسيه لتعليمهيم، 

كقائيٍد ذي عًميى، يقتياد عميانيًا.
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)املطلب الثالث(

يف تربية البدن

ريين: لو ُعِنيي بعض الوالديين برتبية أوالدهيم عنايتهم  قيال أحيد املتأخِّ
لين وأصحياب  برتبيية أنعامهيم مل تجيد يف النياس مين الفِصمين واملرتهِّ
هو  العاهات إاّل عددًا قلياًل بالنسيبة إىل ما نراه فيهم، وإمنا َكُر فيهم مشيوَّ
الخليق لقّلية الِتفيات الوالديين إىل االعتناء برتبية أبيدان األوالد كا ينبغي، 
يف الوقيت اليذي ينبغيي. وميّا هيو جديير بالتأّميل فييه أنيك تيرى فيهم من 
يخيوض، بيال مبياالة، يف حدييث تربيية امليوايش أو تضمر خيل السيباق أو 
ترضيية كالب الصييد، حتيى لتخاليه، مين فصاحتيه وانطيالق لسيانه، قيّس 
بين سياعدة، فيإذا جيرى الحدييث يف أمير تربيية األوالد، ِخلتيه مين فهاهتيه 
وعّييه باقياًل. وتيرى غيره، وقيد أُنعيم علييه بيروة وافيرة مين صاميت وناطق 
د أسيطبله وعلف خيله  ومنتقيل وعقيار، فصيار من أحيرص الناس عيى تعهُّ
يد حجيرة أوالده، وعن  واسيتغالل ضيعتيه، لكنيه بقيي مين أغفلهيم عن تعهُّ
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يد غذائهيم وانتظيام أوقاتيه، وتيرى اآلخير، وقد احيرتف الزراعية أو تربية  تفقُّ
السيامئة، فصيار من أدرى الناس بالسياد األصلح إلمناء اليزرع، وأعلمهم 
بوجيوب إعفياء ثيوره مين الحيرث وكيرب األرض، عيى إثير تناوليه العليف، 
وأعرفهيم بتسيمن العجيول والحميالن، لكنيه بقيي مين أجهلهيم وجيوب 
إعفياء وليده من الدرس وسيائر األعيال العقلية، عيى إثر تناوليه الطعام، 

وأقّلهيم معرفية بالغيذاء األصليح له.

فيإن ُلميت أحيد هيؤالء الرجال عيى إهاله من أمير أوالده، ميا ال يهمله 
يد إسيطبل الخييل وميذود  مين أمير أنعاميه، مل يعجيز أن يقيول ليك إن تعهُّ
البقير وحظيرة الغنيم يغنييه؛ ألنيه إن أحسين القييام عيى الفيرس أحرز به 
قصبيات السيبق يف املييدان، وإن سيّمن العجيول والحميالن باعهيا بأعيى 
األمثيان. أّميا تربيية وليده فيال تعنييه، بيل هيي مين واليية األّم أو الخادمية. 
ولعيّل هيذه األّم ال تيدري مين أميور الدنييا سيوى التطرييز أو العيزف عيى 
البيانيو، أو التكلُّيم باإلفرنجيية. ولعيّل هيذه الخادمة ال تعرف مين أمر تربية 
تهيا مين أهيل طبقتهيا أو مين جيارة جاهلية  األوالد سيوى مزاعيم وأوهيام تلقَّ
أكير  إاّل أن هاَتيْن املرأَتيْن هيا، يف نظير األب،  أو أجهيل منهيا،  مثلهيا 

كفياءًة منيه، وأصليح لرتبيية وليده.

مل  فإنيا  الحييوان؛  برتبيية  اإلنسيان  تربيية  مقايسيتنا  مين  تعجيب  وال 
نفعيل ذليك عين مجازفية بيل اسيتنادًا إىل نوامييس الطبيعية العاّمية التيي 
تجيري أحكامهيا عيى أنيواع الحييوان كاّفية، سيواء فيهيا الفرس واإلنسيان؛ 
ألن اإلنسيان- يف الحقيقية- واحيدٌ مين تليك األنيواع، وال يشء ميّييزه عين 
سيائرها سيوى النطيق؛ ال النطيق الخيارج اللفظيي بيل الباطن العقيي الذي 
بيه ُيَعيّد األخيرس ناطقيًا، وإن كان ال يسيتطيع أن يفيوه بلفظية. فيإن كان 
البيدّ للوليد مين تربيية ذهنيه ليتقيّوى فييه هيذا النطيق، ويصير بيه إنسيانًا، 
فكذليك البيّد مين تربيية بدنه كا َسينَّت الطبيعية؛ ليكون، من هيذه الجهة، 
أيضيًا، رجياًل عيى الحقيقية. وذليك فيرض واجيب عيى األبويين وامليرّب، 
ال يسيعهم إغفاليه؛ إذ إن نجياح كّل أّمية وفالحهيا بيل اسيتقاللها، موقيوف 
عيى شيّدة بيأس رجالهيا وَجَلدهيم وضالعتهم؛ ألن مين كانه ضعييف البنية 



29

واهيي القيوى ال يسيتطيع أن يقيوم بأعبياء مهّاتيه، وال أن يقيدم عيى أمير ٍ 
ميّا ُيحتياج فييه إىل النشياط وصّحة البيدن كاسيتخراج املعادن واألسيفار 
وركيوب البحيار وحيرث األرض، وغير ذلك مين األعال الشياّقة التيي كثرًا 
إذا  أنيه  ذليك  عيى  وزد  الزراعية.  أو  التجيارة  أو  الصناعية  إليهيا  تدعيو  ميا 
اضطيّرت األّمية إىل الدفع عن نفسيها يف ميدان الحرب؛ صيانًة السيتقاللها 
أو ذودًا عين حوزتهيا أو حايية لذمارهيا، فيإن مل يكين رجالهيا ذوي بيأس 
ونجيدة خيارت قواهيم يف القتيال، وفشيلوا، وتغّليب عليهيم عدّوهيم، وإن 

كانيوا يفوقونيه َعيَددًا وُعيَددًا.

وقيد رسيخ يف أذهيان كثير من الناس أن ما يشيعر بيه األوالد بل الكبار، 
أيضيًا، مين ميّس الجيوع والعطيش واليربد والحيّر والتعيب وغير ذليك، ال 
ينبغيي االلتفيات إلييه وال االعتيداد بيه، وهيذا زعيم يرتتيب علييه أن رضوب 

يل. الحيّس إمنيا ُخلقيت، يف البير، لتضّلهيم ال لتهديهيم، فتأمَّ

إىل  ينظيرون  إمنيا  يزعمونيه  الذيين  أن  الزعيم،  هيذا  يف  األمير،  وحقيقية 
املعليوالت، ويذهليون مين عللهيا، وليو أنعيم أحدهم نظيره يف القضيية لوجد 
دة ألنهيم يطيعيون ميا  أن البير ال يعّرضيون أنفسيهم ألسيواء وأدواء متعيدِّ
يأمرهيم بيه حّسيهم، بيل ألنهيم  يعصيون أميره. فهيم ال ميرضيون ألنهيم إذا 
جاعيوا جاعيوا أكليوا، وإذا عطشيوا رشبيوا، بيل ألنهيم يسيتمّرون عيى األكل 
واليرب بعيد الشيبع واليرّي، وال يسيقمون ألنهيم يستنشيقون هيذا النسييم 
الفاسيد،  الهيواء  ذليك  يتنّفسيون  ألنهيم  بيل  األصّحياء،  كّل  يسيتطيبه  اليذي 
ميع شيعورهم بأنيه ميؤٍذ للصيدر، ميرّض بالرئتين. وال يعتليون ألنهيم يطيعيون 
ميا تأمرهيم بيه، وتدفعهيم إلييه الطبيعية مين رياضية الجسيم؛ ألنهيم يكيّدون 
أجسيامهم يف عميل ميا، بيل ألنهيم يثابيرون عيى كّدهيا يف األعيال الشياّقة 
ميّدة مدييدة، مين غير رضورة، ومين بعيد شيعورهم بأنهيم قيد نهكيوا وبيأن 
الطبيعية تأمرهيم بالراحية، حينيًا. وال يرّضهيم إعيال فكرهيم يف ميا يليدُّ لهيم 
البحيث عنيه، بل يرّضهيم مثابرتهم عى إعيال فكرهم وإجهياد قريحتهم بعد 
ميا يشيعرون به مين الصداع وحيرارة الوجه واألذنين، وغر ذلك مين اإلمارات 

التيي تدّلهيم أن الطبيعية تتقياىض منهيم أن ميسيكوا عين ذليك، إىل حين.
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نعيم، إن داللية الحيّس قيد تكون بالنظير إىل بعض الناس غير صادقة، 
مية؛  القاعيدة املتقدِّ بيه  تنقيض  اليذي ال  الشيذوذ  أن هيذا مين  إاّل  دامئيًا، 
النوافيذ، ال  اليذي يقيي سيحابة يوميه منقطعيًا يف حجيرة مغلقية  فيإن 
يخيرج منهيا، وال ييكاد ييربح مكانيه، واليذي يكير مين إعيال فكيره ويقيّل 
مين رياضية بدنيه، واليذي ييأكل مجياراًة لصديقيه إذا أليّح علييه، أو طاعيًة 
ن أو عقيرب السياعة، ال مليا تأمره به معدتيه.. كّل  مليا يأميره بيه أذان امليؤذِّ
هيؤالء جائيز أن تكيون رضوب حّسيهم قيد فسيدت، حتيى صيارت تضّلهيم 
رناهيا؛ ألنيه  يف كثير مين األحيوال. إاّل أ ن ذليك ال يخيلّ بالقاعيدة التيي قرَّ
بعصيانهيم  أنفسيهم  عيى  جنيوه  ميا  عاقبية  سيوى  الحقيقية-  يف  لييس- 
نوامييس الطبيعية، فليوال أنهيم جعليوا دأبهيم، منيذ صباهيم، أن يخالفيوا 
تيه، دلياًل  تليك النوامييس مليا فسيد  حّسيهم، بيل لبيث، وهو يف ميلء صحَّ

يب بهيم عيّا يرّضهيم. صادقيًا يقودهيم إىل ميا ينفعهيم، وينكِّ

فصل يف الغذاء

وثيييّم أربعييية أشيييياء، ينبغيييي أن ُيعَتَنيييى بهيييا يف تربيييية البيييدن اعتنييياًء 
خصوصييييًا، هيييي: الغيييذاء، والكسيييوة، والسيييكنى، والرياضييية.

يَّتيه وكيفيَّتيه قوانين الصّحية، وُيحّكم  فالغيذاء ينبغيي أن تراعيى يف كمِّ
دلييل الصيواب ال املزاعيم واألوهيام. فمين جملية هيذه املزاعيم واألوهيام 
ًا-  ميا جيرت بيه عادة أكرنيا من كيّف األوالد عن الطعيام كّلا قضينيا- تحكُّ
أنهيم قيد ناليوا منيه حاجتهيم، مع أنهم يسيتزيدون منيه. وإمنيا نكّفهم ألننا 
نزعيم أنهيم يشيّطون يف األكل، إىل َحيّد البَشيم إن أطلقنيا لهيم العنيان، 
ية هيذه، إذ لييس لنيا فيها من دلييل يدّلنا عى الفيرق بن َحّد  وبئسيت الحجَّ
الشيبع وحيّد البشيم سيوى وهمنيا، وأوىل بنيا أن نسيتدّل عيى شيبع األوالد 
بالدلييل الطبيعيي وهيو زوال شيهوتهم للطعيام كّليا قضوا منه وطيرًا، ألنه 
دلييٌل صيادٌق يف أمرهيم كيا هيو صيادق يف أمير الرضييع واملرييض، بيل 
الحييوان، أيضيًا. فالرضييع إذا شيبع كيّف عين الرضياع مين تلقياء نفسيه، 
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واملرييض إذا نيال حاجتيه مين الغذاء كّف عين األكل، وكذليك الحيوان إذا 
اكتفيى مين العليف. إاّل أن الذيين يكّفون الوليد عن الطعام، مع أنه يسيتزيد 
منيه، ال دلييل لهيم عى أنيه نال منه كفايته سيوى مجّرد زعمهيم أو وهمهم 
كيا قلنيا، فمين أيين يعرفون- يالييت شيعري- أنه نيال حاجته مين الغذاء، 
يعلمهيم  جاسيوس  جوفيه  يف  لهيم  فهيل  املزييد؟  يطليب  وهيو  وشيبع، 
ذليك؟. أميا كان أجيدر بهيم أن يعلميوا أنيه- عيى صغير جثَّته- أحيوج منهم 
إىل الغيذاء اليوايف؛ وذليك ال تعويضيًا مليا يفنيى، كّل ييوم بيل كّل سياعة، 
مين أعضائيه، فقيط، بيل إمنياًء لبدنيه أيضيًا. وإمنيا يفنيى يشء مين أعضائه 
وأعضائنيا، أيضيًا، لقيامهيا مبيا نييط بهيا مين األعيال مين ليدن اليوالدة إىل 

سياعة امليوت، فالغيذاء هيو اليذي ُيخليف عليهيا ميا يفنيى منها.

بيل هيذا  ننكير أن اإلكثيار مين األكل ميرّض،  ولييس مرادنيا، ههنيا، أن 
دة هي  مسيلَّم، ولكين مرادنيا أن نقيول إن لإلقيالل منيه، أيضيًا، آفيات متعيدِّ
أشيّد رضرًا مين اإلكثيار؛ ألن األميراض التي يسيّببها الجوع أعر شيفاًء من 

التيي يسيّببها البَشيم.

وبعيد، فيإن األوالد قّليا يتيادون يف األكل إىل حيدّ الِكّظية كيا يفعيل 
أهيل اليَره وأربياب البْطنية مين البالغين. وهنيا، مجيال متَّسيع لحكمية 
األبويين واملعّليم يف التميييز بين الشيبع الطبيعيي، أي نييل الحاجية مين 
الطعيام؛ دلييل ذهياب الشيهوة، وبين النهيم امليؤّدي إىل البَشيم امليرّض، 
روا الولد من سيوء عواقبيه، وكّفوه  فيإن تيقّنيوا، بحكمتهيم، أن َثمَّ نهيًا َحذَّ
عين التادي، باملالطفية والنصح واإلقناع ال بالفظاظية والعنف. وال ينبغي 
أن يغيرب عنهيم، يف هيذا املوطين، أن أكر ما يكيون النَهم مثيرة الحرمان، 
ونتيجية املنيع، وذليك مبقتى الناميوس الطبيعيي املعروف بيرّد الفعل، 
وهيذا عيى حيّد ميا جياء يف أمثيال العاّمية مين أن كيرة الشيّد ترخيي، وأن 
املمنيوع محبيوب ومتبيوع؛ وهيذا يفيّر ليك نهيم َميْن كان صامئيًا فأفطير، 

ين مل يكين صامئًا. فهيو أرشه عيى الطعيام ممَّ

ومين جملية تليك املزاعيم، أيضيًا، اعتقياد كثر مين الناس أنيه يجب كّف 
الوليد عين أن يتنياول مين األطعمية الحليوة شييئًا زائيدًا عيى املقيدار اليذي 
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م بعض النياس أن ميل  قضيت أّميه أو حاضنتيه بأنيه كاٍف له؛ وهذا سيببه توهُّ
األوالد إىل األشيياء الحليوة محيض نهيم ورشه، وقيد رّسيخ هيذا الوهيم يف 
األذهيان مين قدييم الزميان، والحقيقية خالفيه؛ وذليك أن طبيعية الصغيار- 
وهيي، يف هيذه القضيية، أيضيًا، صادقية الداللية عيى ميا يالمئهيم- تدفعهم 
إىل تطلُّيب الحيالوات ألن املواّد الحلوة أفضل األشيياء، بعد اللحم واملآكل 
الدسيمة، تولييدًا للحيرارة الغريزيية يف األبدان؛ وذلك ألنها تسيتحيل- بفعل 
الكبيد- إىل عنير موّليد للحيرارة يخليف عيى الجسيم ميا يتليف مين حرارتيه 
ع؛ فهيي- إذًا- رضوريية للصّحية مثيل اللحيم، إاّل أن األوالد- ألسيباب  بالتشيمُّ
يطيول رشحهيا- ال يحّبيون اللحم كثيرًا، فلم يبيَق لتوليد الحيرارة يف أبدانهم 
يشء أصليح مين األطعمية التي يدخل يف تركيبها السيّكر أو غيره من املواّد 
الحلوة كالعسيل والدبيس؛ لهذه العّلة صارت طبيعتهم تسيتدعيها، وصاروا 
هيم يحّبونهيا حّبيًا غريزييًا، فَمْنُعهيم عنهيا، متى أرادوهيا، ظليٌم فاحش، ألنه 

تهيم ومنّوهم. مبنزلية حرمانهيم ميا هيو رضوري لصحَّ

وميا قييل عين الحيالوات ُيقيال، أيضيًا، عين الفواكيه، فإنهيم يحّبونهيا؛ 
ال مليا فيهيا مين عنير الحيالوة، فقيط، بيل مليا فيهيا، أيضيًا، مين عنير 
الحموضية مختلطيًا بتليك الحيالوة واألطّبياء كّلهم يقولون ليك إن الحامض 
يقيّوي الجسيم؛ لذا تسيتدعيه الطبيعة، فيجيب- إذًا- أن نطعيم األوالد، مع 
الطعيام، شييئًا مين يانيع الثيار، وإاّل أكليوا كّل ميا تقيع علييه أيديهيم منها 

فّجيًا كان أو يانعيًا، ويف غير أوقيات الطعيام.

ة التنّوق يف مآكلهم، والشيطط يف أبازيرها  وكذلك يجب أن نجتنَّب شيدّ
وتوابلهيا، ونحيرص عى أن يكيون طعامهم وايف الكّمّية، مييأل جوفهم دون 
حيّد الكّظية- وأن يكيون مرّكبيًا مين ميواّد جّييدة التغذيية وسيهلة االنهضيام 
كاللحيم الغرييض والسيمك والبيض واللين وبعض البقيول والقطاين؛ ألن 
ذليك أعيون ألبدانهيم عيى النميّو، وأن نخاليف لهم بين ألوانه كّل ييوم، بل 
يف كّل وجبية، منيه ليكيون أميرًا يف ذوقهيم، وأدعيى لهم إىل تناوله بشيهوة 

فيصير، لهيذه العّلة، أسيهل انهضامًا.

حسين  بذليك،  لُيحفيظ،  معّينية  طعامهيم  أوقيات  تكيون  أن  ويحسين 
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النظيام يف البييت والكّتياب واملدرسية، ولكين من غر تشيّدد يف هيذا األمر 
إىل حيدّ منعهيم عين تنياول يشء يسير من الطعيام إذا جاعيوا وطلبوه  يف 
غير تليك األوقات، كيا أنه ال ينبغي أن نكرههم عيى األكل إذا مل يكن بهم 
جيوع، وال عيى أكل ميا ال يحّبونيه مين األليوان. أّميا الوليد اليذي مل يتكاميل 
طليوع أسينانه ملضيغ اللحيم، ومل تقيَو معدتيه، بعيُد، عيى هضيم أجزائيه 
الصلبية فيجيب أن يكيون ما نغيذوه به منه قليياًل، ومطبوخًا طبخًا مسيتويف 

اليروط، حتيى يغتيذي بجوهيره أي بعصارتيه أو مرقيِه، دون الثفيل.

هيذا ميا كان مين أمير األطعمية. أّميا األرشبية فأْسيَوغها وخرهيا ليألوالد 
املياُء القيراح اليزالل، ُيْسيَقونه كّلا عطشيوا وطلبيوا الرب، اللهيم إاّل إذا 
كان عطشيهم عيى إثير اللغيوب أي التعيب املفيرط؛ ألنيه يكيون- حينئيٍذ- 

عطشيًا كاذبيًا، وإذا صيربوا علييه هنيهيًة، زال.

فصل يف الكسوة

أمير  يف  كخطئهيم  األوالد،  كسيوة  أمير  يف  الوالديين،  بعيض  وخطيأ 
غذائهيم؛ وذليك أنهيم يجعلونهيا، يف كثر من األحيوال، غر كافيية لوقاية 

أبدانهيم مين ميّس الحيّر واليربد.

الليون؛  النسيج، قاتيم  الثيياب لهيم ميا كان مين صيوٍف صفييق  وخير 
ألن الثيياب التيي هيذه صفتهيا أحفيظ لحيرارة البيدن الغريزيية، وأبقيى عى 
الدعيك والتعّفير، وأقيّل تعّرضيًا للتخّرق وغير ذلك من اآلفيات التي تعرض 
تكيون  أن ال  أيضيًا،  ورياضتهيم. ويجيب،  لعبهيم  أثير  األوالد، عيى  لثيياب 
ون بأذيالهيم، ويرتبكيون بأكامهيم، وال ضّيقية  واسيعة جيّدًا، بحييث يتعيرَّ
قهيم عين الحركية واللعيب كيا يَهيْوون. وال بيأس يف  كالقميط، بحييث تعوِّ
أن يكيون الشيعار حرييرًا، والدثار وحده مين الصيوف، ألن الحرير كالصوف 
يف حفيظ حيرارة البيدن، لكنيه أَْليَن منيه مّسيًا، وأنعيم، فهيو- لذليك- أكير 

مالءمية لجلودهيم البّضية.

ومين جملية العيادات السيمجة حيرص األّمهيات عيى أن تكيون ثيياب 
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أوالدهينّ رقيقية النسيج صافيية الليون، مفّصلية بحسيب اليزّي اليذي يتَّفيق 
أن يكيون عنيد تفصيلهيا هيو اليزّي اليدارج، وإن كان ردّييًا، وذليك لزعمهيّن 
أن الثيياب التيي هيذه صفتهيا تيروق النظير، وتزييد حسينًا، وإن كانيت مرّضة 
تيه. فمين أيير مضارّهيا أن الوليد، إذا دفعيت بيه طبيعتيه إىل امليرح  بصحَّ
واللعيب والقفيز بيل التميّرغ يف اليرتاب، أيضيًا، صاحيت بيه أّميه أو ظيره أو 
خادمتيه: أن كيّف؛ حتيى ال يّتسيخ جوربيه أو يتخيّرق قفطانيه، وهكيذا تصّده 
عين رياضية رضوريية لنميّوه، وتعّرضيه للقصيع وغيره مين اآلفات اسيتبقاًء 
عيى ثيابيه. وثيّم، يف بيالد اإلفرنيج، عيادٌة أخيرى سيمجة، وقيد َسَت إىل 
بالدنيا، واحتذاهيا نفير من الذيين يحّبون محياكاة اإلفرنيج يف كّل عاداتهم، 
وهيي تعريية سياَقي الوليد وذراعييه وعضدييه، أحيانيًا، بحّجية أن تعرييض 
هيذه األعضياء للهواء يقّويها، وهيذه حّجة واهية بإقرار علائهم أنفسيهم، 
ومين أيير مضارّهيا أن الوليد، إذا سيقط، يف أثنياء لعبيه أو رياضتيه، عيى 

موضيع خشين مين األرض، انسيجحت برتيه لتعّريهيا ميّا يقيهيا.

أّميا األحذيية، فأحسينها لألوالد ما كانيت نعالها من السيحتيان الثخن، 
ودروزهيا محكمية اإللصياق؛ حتيى ال تنفذهيا الرطوبية، ويجيب أن ال تكيون 
مين السيعة بحييث تغليق فيهيا أقدامهيم، وال مين الضييق بحييث تضغيط 
األقيدام وتعرهيا مين شيّدة الحيزق، ويف كال األمريين تعوييق لهيم عين 
الجيري واللعيب. ويجيب، يف الجملية، أن تراعيي قوانين الصّحية يف أمير 
كسيوتهم كيا نراعيها يف أمر كسيوتنا، ألنهيم مثلنا يف الشيعور بلفح الحّر 
وقيرس اليربد، وأن نحيرص عيى صّدهيم عين االنتقيال، فجيأًة، مين موضيع 
حيارٍّ إىل موضيع بيارٍد، وهم عيراة أو ييكادون، وعن املي حفياًة كا جرت 
بيه عادتهيم؛ ألن أكير أمراضهيم سيببها تعرييض مسياّمهم لليربد، وهيم 

عيراة، وأقدامهيم للرطوبية، وهيم حفياة.

فصل يف السكنى

قيال واحيٌد مين مشياهر األطبياء: »أوَّل رشوط العافيية الهيواء الجّييد 
النقيي«. وقيال آخير: »أعطنيي مياًء زالاًل وهيواًء جّييدًا نقّييًا، فإنهيا يغنياين 
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عين سيائر األدويية يف معالجية األسيقام.

نعيم. لييس بالهيواء وحيده يحييا اإلنسيان، لكين الهيواء الجّييد النقيّي 
ليه عيى الحيياة؛ ألنيه يوّليد فييه دميًا جّييدًا يسيّهل هضيم  أعظيم معين 
الطعيام، ويقيوت أعضياء الجسيم ويقّويهيا. فينبغيي أن يحيرص الواليدون 
يد الحجرة التيي ينام فيهيا األوالد، وُيَربَّيْون، وأن يفتحوا  واملرّبيون عيى تعهُّ
د هواؤها السياكن، وتنفذها أشيّعة  كواهيا ميّرة كّل ييوم، عى األَقيّل، ليتجدَّ
الشيمس، وأن يعنيوا، أيضيًا، بتنظيفها وتعديل درجة الحيرارة فيها، وتقدير 

اتِّسياعها عيى نسيبة األوالد املقيمين بهيا.

أّميا الكتاتييب وامليدارس، فيحسين أن تكيون يف ضواحيي امليدن ال يف 
وسيطها، وأحسين مين ذليك أن تكون يف األريياف واألمكنة النزيهية البعيدة 
عين عميق امليياه وأبخيرة املسيتنقعات، وميا يرتتَّيب عيى ذليك مين فسياد 
الهيواء، وأن يكيون لهيا سياحات وأقنيية رحبية، أو جنائين متَّسيعة؛ ليسيهل 

عيى األوالد أن يلعبيوا فيهيا َعيْدوًا وقفيزًا.. وهليمَّ جّرا.

فصل يف الرياضة

أّما رياضة الجسيم فهي من أشيّد األشيياء رضورًة لنمّو الولد، وال سييَّا 
إذا دخيل الكّتياب، وصيار يقيي فييه بضيع سياعات مين النهيار، ُمكّبيًا عى 
اليدرس إكبابيًا ال يتيأّت ليه معيه أن ييربح مكانيه، كّليا أراد؛ فلذليك ينبغيي 
بالرياضية  األوالد  يقضيهيا  متعيّددة،  فيرتات  اليدرس  سياعات  يتخّليل  أن 
واللعيب، كيا يجيب عيى املعّليم أن ُيعيّد لهيم أو يضيع بين أيديهيم ميا 
ومجانبية  الحركية  يقتيي  اليذي  اللعيب  فنيون  مين  أنظارهيم  يسيتلفت 
السيكون؛ حتيى يلعبيوا فتميرن- بذليك- أبدانهيم يف لين معاطيف، ويشيتّد 
عضلهيم وتصليب أعضاؤهيم مين غير ُجيأٍة. ولكين، يجيب علييه، أيضيًا، أن 
يتفيادى مين إكراههيم عيى صنيف من اللعيب ال يحّبونيه، ومين صّدهم عن 
صنيف يحّبونيه؛ ألن أنفيع اللعيب لهيم ميا ميتِّعهيم وميا يلعبونيه مين تلقاء 
أنفسيهم، ويجيدون فييه ليّذة وسورًا. وفائيدة الرياضية كّلها قامئية يف هذا 
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األمير، وهيو أن يلعيب األوالد اللعيب اليذي يغتبطونيه بيه، ويخرتعونيه أو 
يختارونيه هيم ألنفسيهم ال اللعب اليذي ُيقيرَتح عليهم؛ وهيذا بديهي ألنهم 
إن أُكرهيوا عيى صنيف مين اللعيب ال يحّبونيه، وال ميتِّعهيم مل يجيدوا فييه 
ليّذة وال لهيوًا، بيل كان لهيم مبنزلية مداومية لليدرس مين غير انقطياع وال 
فيرتة، فتفيوت- بذليك- النكتية امليرادة منيه؛ وهيي إعفاؤهيم مين اليدرس 
برهيًة، لراحية أذهانهيم وتروييح نفوسيهم ورشح صدورهيم. وزد عيى ذليك 
أن اللعيب مبنزلية جائيزة لهيم، ينالونهيا عيى ميا قاسيوه مين املضيض يف 
إكبابهيم عيى القيراءة والكتابية واليدرس، فكلَّيا كانيت تليك الجائيزة أحّب 

إليهيم كانيوا عيى اكتسيابها أحيرص.

ومين صنيوف الرياضية التي تحسين آثارها فيهيم، ال يف صباهم فقط بل 
يف شييبتهم، أيضيًا، الرقيص والسيباحة والتميّي إىل األريياف واملنازه يف 
األّييام املصحيية، وكذليك ركيوب الخييل والتيزاوف، وهيو يشء ميّا يفعله 

البلهوان.

الضجييج  عين  أو معّلمهيم  يزجرهيم عريفهيم  أن  البغيي  مين  إنيه  ثيم 
والضوضياء والطقطقية والقهقهية يف أثنياء اللعيب؛ بحّجية أنه يشيمئّز من 
ن  ذليك، فيإن هيذه أفعيال طبيعية لهيم، وترتّتب عيى لعبهم، فيال أظلم ممَّ

يردعهيم عنهيا فيرارًا مين احتيال مشيّقة يسيرة بسيببها.

فييه،  لهيم  ترغيبيًا  اللعيب؛  أن يركهيم عريفهيم يف  وكذليك يحسين 
وتجرئيًة لهيم علييه؛ ألنيه إن اعتيزل اللعب معهم شيعروا بأنيه رقيب عليهم 

ال غير، فمقتيوه ألن كّل رقييب ممقيوت بغييض.

ويحسين، أيضيًا، أن يكيون لعبهيم عيى رهين أو جائيزة زهييدة، من نحو 
كتياب أو غيره ينالهيا، يف ختيام السينة، َميْن كان أبرعهم يف فنيون اللعب؛ 
ألن ذليك يرّغبهيم يف هيذا اليرضب من الرياضية، ويحملهم عيى املغايرة، 
يطهم عى املباراة فتحسين آثار ذلك فيهم إذا شيّبوا، ألنهم يعتادون  وينشِّ
بيه املغالبية التيي البيّد منهيا، يف هيذه الدنييا، لدفيع املضياّر، واجتيالب 

املنافع.
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)املطلب الرابع(

يف الرتبية الذهنية

الفيرق بين التعلييم والرتبيية أن ذاك قائيٌم بتلقينيك الوليد شييئًا مين 
املعيارف، مبقيدار ميا يتَّسيع ليه ذهنيه، بالنظير إىل سيّنه ومزاجيه، وتليك 
قامئية بإرهافيك ذهنيه، شييئًا فشييئًا، ليتهّيأ ويّتسيع لقبيول ما سيتلقيه إليه 
مين تليك املعيارف. والتعلييم خاصٌّ ألنيه مقصور عيى إمداد قريحية الولد 
مبيا يالمئهيا من ميواّد املعيارف اإلنسيانية. أّما الرتبيية فمهّمَة ألنهيا تتناول 
ميا فييه إمنياء بدنيه وتقوييم سيرته وتهذييب أخالقيه، فضياًل عين إرهياف 
ذهنيه. وكّل َميْن رّبيتيه فقيد عّلمته شييئًا أو أخرجت، من القيّوة إىل الفعل، 
ميا كان كامنيًا يف فطرتيه مين القيوى العقليية، وأيقظيت ميا كان مين ذليك 
راقيدًا يف سيجّيته، ولكين لييس كّل مين علَّمتيه شييئًا فقيد ربّيتيه. فيإن قلنيا 
هيذا غيالم حسين الرتبيية، فقيد وصفنياه، أيضيًا، بيأن ليه إملاميًا بييء من 
املعيارف، ولكين إن قلنيا هيذا غيالٌم له إملام بييء من املعيارف، مل ينتج 
مين ذليك- بحكيم اليرضورة- أنيه حسين الرتبيية، أيضيًا فالتعلييم- إذًا- فرٌع 
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مين الرتبيية، وذريعية مين ذرائعهيا ال الرتبيية كلهيا كيا يذهيب إلييه بعض 
الناس.

والرتبيية، بإطيالق اللفيظ، أي الرتبيية العاّمية التاّمية، هيي عميٌل عظييم 
مهيّم متعّدد األسياليب متنّوع الكيفييات، متفاوت الّسير واألدوار، مختلف 
األغيراض إاّل أن جوهيره واحيد كيا أن غايتيه واحيدة، وهيي إعانية الطبيعية 
عيى إمنياء بيدن الوليد، وتنويير ذهنيه، وتقوييم سيرته، وتهذييب أخالقيه، 
وكّل ذليك بقيدر االسيتطاعة، وعيى الوجيه األصليح ليه فييا سييصر إليه، 
واألصليح للجمهيور أيضيًا. وهيذه الغايية يدركهيا امليرّب، سيواء أكان أبًا أم 
أّميًا أم معّليًا أم أسيتاذًا، بذرائيع متعيّددة قد ارتبيط بعضها ببعيض، إلبراز 
غنيى  وال  أصبحيت  حتيى  ببعيض  السياعة  دوالييب  بعيض  ارتبياط  فعلهيا، 

إلحداهيا عين األخرى.

م منهيا يف موضعه ميا يغنينا عين تكراره،  فذرائيع تربيية البيدن قيد تقيدَّ
هنيا. أّميا ذرائيع تنويير الذهن فمين أهّمها ميا نحن بصيدده مين التعليم. إاّل 
أن هيذا التعلييم ينبغيي أن ُيبَتيَدأ فييه باألشيياء، أي بتفهييم الوليد معياين 
األشيياء التي تقع تحت حواّسيه، وتفسيرها له بالصوت الحّي؛ أي بالتلقن 
الشيفاهي، ومبجاوبة األسيئلة التي ال يفرت عن طرحها باإلشيارة أو باللسان، 
ألن طليب التعلُّيم غرييزّي قد ُفطير عليه األوالد كاّفًة. انظير إىل هذا الطفل، 
وهيو َبْعيد يف مهيده، فيإن تحديقيه النظير يف كّل غرييب يدنو منيه، وتناوله 
كل ميا تقيع علييه ييده ليحمله إىل فميه، ويعّض علييه.. كّل ذلك اسيتفهام 
ر عقليه فييرع يف  غرييزي ورغبية طبيعيية يف االسيتطالع، بهيا يبتيدئ تنيوُّ
إدراك امليدركات، وتفّهمهيا باالختبيار واالمتحيان مين تلقياء نفسيه، وعيى 
قيدر اسيتطاعته، وهيذا أكير أنيواع التعلييم والتعّليم فائيدة. وانظير، أيضًا، 
إىل هيذا الصغير إذا ذهبيت بيه أّميه أو ظيره أو حاضنتيه إىل البسيتان أو 
أحيد املنيازه، فإنيه قّليا يقطيف زهيرة أو يصطياد فراشية أو يلتقيط حصياة 
إاّل جياء بهيا إىل َميْن يكيون معيه، ويف برييق عينييه وتهلُّيل وجهيه دلييل؛ ال 
عيى اغتباطيه مبيا وجد، فقيط، بل عى رغبتيه، أيضيًا، يف معرفة يشء من 
أميره يطليب ذليك- تارًة- باإلشيارة والتلميح، وتيارًة بالترييح بقوله: ملاذا؟ 
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ومياذا؟، وميا جيرى هيذا املجرى من األسيئلة التيي ال يكاد يفرت عين طرحها 
ن بأنيه ال يلييق مبن كان  علينيا، وال نيكاد نحين نفيرت عين زجيره عنهيا محتجِّ
يف سيّنه أن يكيون فضولييًا متطيااّلً، حتيى أننيا إذا جاوبنياه عليهيا، فكثيرًا 
ميا نجعيل جوابنيا قلييل الفائيدة أو مخالفيًا للحقيقية؛ وذليك إّميا جهياًل أو 
يل اإلنسيان،  كسياًل أو لعّلية أخيرى. وقيد ميّر بيك أن الرتبيية غايتهيا أن تؤهِّ
منيذ حداثية سيّنه، ألن يكيون رجياًل، بالحيّق، إذا شيّب؛ وهيذا يقتيي مين 
، كائنيًا مين كان، أن ُيعنيى بإعانية الطبيعية عيى إمنياء ذهين الوليد  امليربِّ
اليزارع  أن  فكيا  بالكرمية؛  الَكيّرام  وعنايية  باليزرع  اليزارع  عناييَة  وتقويتيه 
ينبيت، يف خالليه، مين شيوك يخنقيه، وزؤان  ميا  اليزرع، ويقتليع  يد  يتعهَّ
دهيا بالتقضيب  يفسيده، وكيا أن الَكيّرام ال ييرتك الكرمية لشيأنها، بيل يتعهَّ
والتعرييش والسيقي، فكذليك يجيب عيى امليرّب أن يحيرص عيى تقويية 
ذهين الوليد وإرهافيه، وتهيئتيه ملا سيُيلقى إلييه من املعيارف، وما َسيُيَلّقنه 
مين التهذييب، ألن الرتبيية إمناء وتقويية ال لبدنه، فقط، بل لذهنيه أيضًا إاّل 
أنهيا ينبغيي أن تكيون يف أمير الذهن كا هيي يف أمر البدن، أي روييدًا رويدًا 
وبحسيب ترتييب الطبيعية، وتبعيًا ملجراهيا ال ابتسيارًا ألن كّل ميا ابترتيه 
ه إلبيراز الثيار التيي تحيّب أن يربزها، فقيد أمنيته  أو أمنيتيه قيرًا أو مل تقيوّ
عبثيًا، وعرَّضتيه لوشييك الذبيول واليبيس ملخالفتيك فييه مجيرى الطبيعة، 
بييت مين  بيل يف  فييه كاليذي يسيتنبت شيجرة ال يف أرض طّيبية،  وكنيت 
الزجياج، ويغذوهيا سيادًا كياويًا، ويسيقيها مياء العقاقر ال مياًء طبيعيًا 
مين مطير الغيار أو ندى األسيحار، ويحملها عيى سعة النمّو بحيرارة النار 
أو البخيار ال بأشيعة الشيمس والهيواء الطّييب، ثيم يطميع يف أن تثمير مثرًا 
صالحيًا زكّييًا، لكنهيا قلَّا تثمير! وإن فعلت فثمرها يكيون، يف الغالب، تفهًا 
ال يسيتلّذه أحيد، ثيم إنهيا، وإن سيمقت أغصانهيا، تبقيى ضعيفية قلقة؛ ألن 
أصولهيا غير راسيخة يف أرض تالمئهيا، فيإذا ُزعزعت أير زعزعية انقلعت.

وهيذا اليرضب من اإلمناء االبتسياري القري ألذهيان األوالد هو عن ما 
نيراُه يف بالدنيا، بيل يف غرهيا مين البيالد، أيضًا، فيا أكر امليدارس عندنا، 
ولكين ميا أقيّل نفعهيا؛ وإمنيا قيلَّ نفعهيا ألن القّيمين عليهيا ال يلتفتيون إىل 
تربيية األوالد فيهيا بحسيب ميا سينَّت الطبيعية، وال يراعيون يف ذليك ميا 
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تقتضييه الحيال، بل بحسيب زعمهم أو وهمهم أو بحسيب ميا تحدوهم إليه 
مصلحتهيم أو ميا يحدوهيم إلييه زهوهيم وزهيو الوالديين، أيضيًا، فيحشيون 
رأس الوليد قواعيد عليوم ال تالئيم طبعيه، وال توافيق ميليه واسيتعداده، وال 
يحوه لها من  تناسيب سيّنُه وطبقة أهله، وال يفهمها هو نفسيه ألنهم مل يرشِّ
قبيل ذليك، فالوليد اليذي يرّبونيه هكيذا يصبيح- وهيو ابين أربع عرة سينة- 
أعجوبية زمانيه نابغية عيره، َحِفظًا ألنيواع البدييع وأبيات األلفية وأسياء 
بحيور الشيعر وأصنياف الزحياف واصطالحيات املناطقية، لكنيه يبقى- طول 
ياًل بلييدًا، إن اسيتكتبته بضعية أسيطٍر شيحنها تسيجيعًا،  عميره- مائقيًا مغفَّ
لكنيه لَحين فيهيا ميرارًا، باعتبار اللفيظ وأخطأ املرميى باعتبيار املعنى. وإن 
استنشيدته بيتيًا مل ُيقيم وزنيه، وإن غالطتيه بقياس سوفسيطايئ مل يدِر من 

أيين دخليت علييه املغالطة.

يم أن تربيتهم  وإمنيا كانيت هيذه حالة أكير األوالد يف بالدنيا؛ ألننا نتنوهَّ
قامئية مبجيّرد تدريسيهم بعيض قواعيد العليوم، فُنكرههيم عيى تعلُّمهيا، 
واألوىل أن تقيول )عيى تحفظهيا غيبيًا(، وهيم يف سيّن ال تصليح لهيا، وطبع 
ينفير منها، ومن قبل أن نهيِّئهيم إلدراك مغزاها بالذرائع العملية البديهية، 
اًل، وتقويتهيا، شييئًا فشييئًا، وذليك بالخطياب قبيل  أي بتنويير أذهانهيم، أوَّ
الكتياب حتيى يرتّشيحوا لقبيول اليدروس التيي سيُتلقى عليهيم بعيد ذليك، 
بونهيا، ويبقيون أحكامهيا الكلِّّيية عى ما يجيري كّل يوم،  فيتّهمونهيا، ويترَّ
عيى مسيمع منهيم ومرأى مين األحيوال والحيوادث الجزئيية، ويكونون إىل 
نيوا انطباقهيا عيى الجزئّييات  يق صّحية تليك األحيكام أسَع، ألنهيم تيقَّ تحقُّ
التيي البسيوها واختربوهيا بأنفسيهم، مين قبيل. أّميا القواعيد التيي نحملهم 
ظهيا غيبيًا، ومين غير فهيم عميي ملعانيهيا، فتكيون عندهيم مين  عيى تحفُّ
يحميل  الحيار  »كمثيل  فيهيا  مثلهيم  ويصير  واألحاجيي،  األلغياز  قبييل 

أسيفارًا«، وال تسيتقّر يف ذاكرتهيم إاّل حينيًا، ثيم ينسيونها بّتيًة.

حنيا إذا ختيم الوليد مّنيا دروسيه هيذه، ونيال الشيهادة أو  وميا أكير تبجُّ
حياز اإلجيازة مين الفاحصين! وميا أشيّد مباهاتنا مبا ييرده، يومئيذ، علينا 
وعيى أصدقائنيا، مين ُجميل مطنطنة ال ييدري معناها، ومين قواعد عويصة 



43

يت الحاجة!. مسياكٌن هم األوالد الذين  ال يقدر أن يبني عليها شييئًا إذا مسَّ
هيذه حالهيم؛ فهم ينشيؤون وينميون، ولكن تفوتهيم الرتبيية الحقيقية؛ أي 
الذهين املخيرِّج والفهيم املنبَّيه والعقيل املسيتنر، وغر ذلك مين صفات 
اليذكاء التيي، بهيا ال بسيواها، ميكنهيم أن يتعلَّميوا كّل ميا يصليح لهيم وميا 

يؤّهلهيم ألن يكونيوا رجااًل.
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)املطلب الخامس(

يف ابتداء تنوير الذهن

تدريسيه  مبجيّرد  قائيم  الوليد  ذهين  تنويير  أن  يعتقيدون  النياس  أكير 
أنهيم  ثياٍن، هيو  أّول يرتتَّيب علييه خطيأ  تقيّدم، وهيذا خطيأ  بالكتيب، كيا 
يرعيون بوضيع الوليد يف الكتَّياب، وهيو ابين أربيع سينن عيى الكثير)1(، 
ويحملونيه- بيادئ بيدء- عيى تعلُّيم التهّجي، حتيى إذا حفظ أسياء حروف 
الهجياء أخيذوا يف تعليميه القيراءة بالكتيب، وهيو بعيد يف سينٍّ ال تصليح 
لذليك. وليو كانيت الكتيب التيي يحملونيه عيى تعلُّيم القيراءة بهيا، قريبية 
املأخيذ سيهلة العبيارة تشيتمل عى قصص يسيتلّذها ويرتياح ملعرفتها، أو 
عيى فوائيد بسييطة تشيفي ما يف صيدره من غليل االسيتطالع واالسيتعالم، 
ليكان الخطيب أهيون، لكنهيم يحملونيه عى قراءة كتيب، الييكاد يفهم أكر 
معانيهيا، فيتيرّبم الوليد بتلك الكتيب وبقراءتها تربَُّم الزنجيي إذا حملته عى 
سد ألفياظ بلغية اليونيان أو بلغية أهل الصين، ويفي به ذليك إىل كراهة 

))( - كام يفعل أكرث الناس يف بالدنا، وذلك تخلُّصًا من عرام الولد يف أثناء بضع ساعات من النهار، وإلقاًء 
لهذا العبء عىل كاهل املعّلم.
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القراءة والكتب والعلوم بأسها.

أنيه ال  نية، يعليم  البيالد املتمدِّ وكّل مين عياىن أمير تعلييم األوالد يف 
ينبغيي وضيع الوليد يف الكتَّياب وهو صغر جيّدًا، وأنه إذا حيان وقت وضعه 
فييه، أي إذا بليغ السينة السادسية مين عميره، عيى األَقيل، فيال ينبغيي أن 
نحمليه- بيادئ بيدء- عيى التعلُّيم بالكتيب، بيل ينبغيي أن نيداوم عيى ميا 
كّنيا نفعليه بيه وهيو، بعيد، يف البييت؛ أي عيى تعليميه باألشيياء، وامليراد 
بذليك األشيياء التيي تقيع تحيت حواّسيه أو تخطير بباليه أو تسيتلفت نظيره، 
فيسيأل عنهيا، سيواء أكانيت يف البييت أم يف السيوق أم يف يف البسيتان أم 
يف الكّتياب، أم كانيت مين أعضياء جسيمه أو ثيابيه أو مين قياش البييت أو 
مين أنيواع الطير والحييوان أو مين أفعالهيا، وهلَّم جيّرا. وال نفتيح الكتب إاّل 
إذا نفيذت هيذه األشيياء ألن ميا يتعلَّمه هكذا يكون أحبَّ إليه وأشيّد رسيوخًا 
ياًل يف ذهنيه، إذ يكيون هيو الذي تنّبه له، وسيعى يف تحصيليه، وانتقل  وتأصُّ
إلييه فكيره، وصيار- لهيذه العّلية- صاحبه، فيكان أوىل أن يحتفظ بيه، ويغار 
نيه مين الكتيب أو أخيذه عنهيا حفظًا عين ظهر القليب، من  علييه ميّا ليو تلقَّ
ليه هكذا ال يلبث  غير فهيم ملعنياه، وال عناء بيه، وال رغبة فيه، ألن ما يحصِّ

أن ينسياه سيعًا.

ـــالدوَمـــن أخـــذ البالد بغير حرٍب ـــليم الب ـــه تس ـــون علي يه

وفضياًل عين هذا، فيإن التعلُّم باألشيياء إمنا يكون باملبارشة واملالبسية 
واالمتحيان واالختبيار بالنفيس، ال عين ييٍد؛ فهيو- لذليك- أفضل مين التعلُّم 
بالكتيب ألن ذاك تيّقين بالخيربة الشيخصية، وهيذا- يف أوَّل األمير- تسيليم 
مبيا يقوليه الغر، وشيّتان ما بينهيا. وأضف إىل ذلك أن العبيارات واأللفاظ 
التيي يف الكتيب، مهيا كانيت قريبية املأخيذ سيهلة  اإلشيارة مألوفية، ال 
توّليد يف ذهين الوليد شييئًا مين الخواطير إاّل عى قدر ميا متتّد إلييه معرفته 
باألشيياء واألفعيال واملعياين التي ُوِضعت تليك األلفاظ للداللية عليها. ثم 
إن تعليميه بالكتيب، ومبيا فيهيا مين القواعيد العاّمية العويصية التيي تتعب 
البالغين أنفسيهم، يجيري عيى خيالف مجيرى الطبيعية يف تنويير الذهين 
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ر؛ وبذليك يقيع التعاند بن فعيل املعلِّم وفعلهيا. ألن التعليم  أّول ميا يتنيوَّ
بالكتيب ُيبَتيدأ فييه بالُكّلّييات قبيل الجزئّييات التيي تؤّلفهيا، وسير الطبيعية 
يقتيي العكيس؛ أي االبتيداء بالجزئّييات ثيم االنتقيال منهيا، روييدًا رويدًا، 
م العليل  بيات تقيدُّ إىل الكّلّييات ألن مين حيّق البسيائط أن تتقيّدم عيى املركَّ
عيى معلوالتهيا، واملقّدمات عيى نتائجها. والعلاء الذيين وضعوا قواعد 
العلوم كّلها مل يتوّصلوا إىل وضعها إاّل بعد اسيتقرائهم املفردات الداخلة 
يف حكمهيا. فأرسيطوطاليس مل يتوّصيل إىل وضيع قواعيد املنطلق إاّل بعد 
اسيتقرائه طيرق النياس يف التعلييل والربهيان واالسيتدالل ورضب األقيسية 
)أو سييبويه( مل يضيع أحدهيا  اليدؤيل  وأبيو األسيود  النتائيج.  واسيتنتاج 
قواعيد النحيو إاّل اسيتنادًا إىل ميا اسيتقرأه مين أسياليب العيرب يف التعبير 
عيّا يف أنفسيها، وتغيرهيا أحيوال الكليم تبعيًا للمعنى الذي ترييده، ال عن 
عليم منهيا بالترييف والجياّر واملجيرور والفاعيل واملفعيول. والخليل مل 
يضيع قواعيد العيروض إاّل اسيتنادًا إىل ميا اسيتقرأه من األشيعار التي كانت 
يردة اليرؤى والقافيية، عيى غير معرفية منهيا  العيرب تنظمهيا موزونية مطَّ
باألسيباب واألوتياد والعليل والزحياف.. وهّليم جيّرا. فالقواعيد، إذًا، نتيجية 
اسيتقراء األحيوال املفيردة، وتلخييص لهيا؛ ليذا كان مين الغليط البينِّ أن 
نيرع يف تعلييم الوليد قواعيد العليوم كعليم النحيو، مثياًل، مين قبيل أن 
يب منهيا اليكالم يف اصطيالح  يعيرف شييئًا مين الجميل املتنّوعية التيي يرتكَّ
النحياة، بيل مين قبيل أن يعيرف معياين األلفياظ املفيردة التيي تتألَّيف منهيا 
تليك الجميل؛ إذا إنيه ال يعيرف، بعيد، سيوى لغية العاّمية التيي تخاطبيه بها 
أّميه أو ظيره أو خادمتيه، وهيي لغية تيكاد تكيون مالطيية؛ لكيرة ميا دخيل 
دة، عيى ميا  فيهيا مين اللغيات األخيرى، ولكيرة فسيادها مين وجيوه متعيدِّ
هيو معليوم. أّميا عبيارة الكتيب، فهيي- غالبيًا- بلغيٍة تيكاد تكيون، للبالغين 
أنفسيهم، مبنزلية اللغية الالتينيية أو اليونانيية القدمية لإلفرنيج املحدثن. 
ومهيا يكين مين هيذا، فيإن الوليد ال يفهيم عبارة كتيب العليوم؛ ألنهيا بلغة 
غير لغتيه العاّميية التيي ال يعيرف، بعيد، سيواها. وقيد أسيلفنا أن تعليميه 
القواعيد، بالكتيب، يبتيدئ عندنيا قبيل إّبانيه؛ أي حينيا يكون الولد يف سينٍّ 
ال يسيتطيع معهيا أن ييدرك األميور العاّمة التيي تحمله عيى تعلُّمها؛ لعدم 
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علميه باألميور الخاّصية التيي تتألَّيف تليك األميور منهيا، فكأننيا نحمليه عيى 
تعلُّيم الرميوز قبيل أن يعرف األشيياء املرموز إليها، والدالالت قبل األشيياء 
املدليول عليهيا، ويكيون مثليه يف ذلك كمثيل البّنياء الذي يحياول أن يعقد 
سيقف البييت مين قبيل أن يقييم الجيدران التيي ُتقّليه. وهيذه الطريقية مين 
التعلييم تجعيل ذاكرتيه كمعجيم ُتَقيَّد فيه ألفياظ بعض اللغيات املاتة أو 
كدفيرت ُتجميع فييه خواطير اآلخريين وميا حّصَليه غره مين الباحثين، وكان 

األحيرى أن يكيون هيو نفسيه الباحيث عين الخواطير واملحّصيل لها.

فيال بيدع، والحالية هيذه، أن كثيرًا مين األوالد إذا خرجيوا مين الكّتياب 
مل  وإن  تحّفظهيا،  يف  أتعبناهيم  التيي  القواعيد  كّل  ينسيون  املدرسية  أو 
بوها  ينسيوها كّلهيا فالتيي يذكرونهيا منهيا ال تفيدهيم شييئًا؛ ألنهيم مل يترَّ
تهيا بأنفسيهم، وال انطبقيت أحكامهيا عندهيم  كيا ينبغيي، والختيربوا صحَّ
عيى معلوميات بسييطة تعلَّموهيا صغيارًا، وسيبق رسيوخها يف أذهانهيم، 
بحييث إذا انضافيت إليهيا تليك القواعيد امتزجيت بهيا وارتبطيت، وليذا تبقى 
- ُيقّلهيا، ومنفيردة غريبية ألنيه  يف أذهانهيم متقلقلية ألنيه ال يشء- مين َثيمَّ
- مين جنسيها تألفيه وتنضيّم إليه، وهم أنفسيهم ال يقيدرون أن  ال يشء- َثيمَّ
يسيتعملوها يف مواضعها إذا مّسيت إىل ذلك الحاجة؛ ألنهم- يف الغالب- 
ليوا، بعيد العناء الطوييل وإجهياد القريحة،  مل يفهموهيا. وَهيْب أنهيم توصَّ
إىل إدراك معناهيا وهيم، بعيد، يف املدرسية، فكثيرًا ميا يتَّفيق أنهيم إذا 

خرجيوا تركيوا اسيتعالها؛ ملقتهيم إّياهيا، وتيرك العيادة ييورث البيالدة.
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)املطلب السادس(

يف الرتبية، باعتبار الصناعات والِحَرف

أن  ثانييًا،  املعّليم،  ثيم  اًل،  أوَّ األبويين،  عيى  أي  املرّبين  عيى  يجيب 
 ، يلتفتيوا يف تربيية الوليد إىل ميا ييراد بيه، وميا عسياه أن يصر إليه إذا شيبَّ
أي إىل الصناعية أو الحرفية التيي عسياه أن يعانيهيا أو يحرتفهيا، وذليك بيأن 
فاتيه حتيى يعرفيوا، بعيد طيول املراقبة، أّيية صناعة  يراقبيوه يف سيائر ترُّ
أو حرفية ميييل إليهيا، وتالئيم طبعيه، وتناسيب الطبقية التيي أو أبيواه مين 
يحونه لهيا منذ دخوليه يف الدور الثياين مين أدوار الرتبية، وهذا  أهلهيا فرشِّ
ميا ندعيوه تربيية الصناعيات والحيرف. إاّل أن الحصيول عيى يشء مين تليك 
فيإذا حّصلوهيا مل  نظير وطيول مراقبية،  إنعيام  يقتيي منهيم  املعرفية، 
يضيِّعيوا الزميان والتعيب بعدهيا، بتفقييه الوليد اليذي سييكون، يف غاليب 
يف  سييكون،  اليذي  سيوى  إليهيا  يحتياج  قّليا  فنيون،  يف  تاجيرًا  ظّنهيم، 
أنيه سييكون  اليذي يرتّجيح عندهيم  الغاليب، فاّلحيًا، وال بتدرييس الوليد، 
حائيكًا أو نّجيارًا، دروسيًا، قلَّيا يفتقير إليهيا سيوى اليذي يرتّشيح للهندسية.
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وقلنيا الصناعية أو الحرفية التيي ميييل إليهيا الوليد وتالئيم طبعيه؛ ألننيا 
نيرى مين الخطيأ أن ُيحَميل الوليد عيى معانياة صناعية أو احيرتاف حرفية 
ميقتهيا أو لييس يف سيجّيته اسيتعداد لهيا، أو عيى اّتبياع حرفية أبييه، وإن 
كان مزاجيه ال يصليح لهيا، فنجعليه نّجارًا أو حائيكًا وفقيهًا وطبيبيًا؛ ال لعّلة 
أخيرى إاّل ألن أبياه كان كذليك؛ فيإن هيذا اقتسيار للطبيع. وكّل مين ُيقتيَر 
طبعيه هكيذا، ال ميكنيه أن ميهير يف صناعية أو ييربع يف حرفية، كائنيًة ميا 
يذهبيون  ميا  كثيرًا  وغرهيم،  اليونيان  مين  األقدميون،  كان  وليذا  كانيت. 
بأوالدهيم إىل املتاحيف ودور الصناعيات، ويطلقيون لهيم العنيان ليتجّولوا 
فيهيا، وينظيروا إىل ميا تشيتمل عليه مين صنوف الفنيون املختلفية وأدوات 
دة، ويراقبونهيم عين بعيد حتيى إذا عرفيوا، بعيد طيول  الصناعيات املتعيدِّ
املراقبية، أّي يشء هيو أكير اسيتيقانًا للولد، واسيتلفاتًا لنظيره، اتَّخذوا من 
ذليك دليياًل يرّجيح عندهيم أن يف طبعيه ميياًل خصوصييًا إىل ذليك الييء، 
واسيتعدادًا غريزييًا ليه، فرّشيحوه لتعلُّيم ميا يّتصل بيه أو يكون منه بسيبب.

مين  الواليد  إىل  املرّبيون  يلتفيت  أن  الرتبيية  هيذه  يف  يجيب  وكذليك، 
حييث هيو ذكير أو أنثيى، وإىل األّمية التيي ينتميي إليهيا، وأن ال يذهليوا عين 
أمير بيالده وأمير النياس الذين عسياه أن يقيم بين ظهرانيهم؛ حتيى ال تكون 
تربيية الغيالم- مثياًل- كرتبيية الجاريية يف كّل كيفّياتهيا وأعراضهيا، وإن كان 
جوهرهيا واحيدًا، وال تربيية امليري كرتبيية اإلفرنيي، وال تربيية الهنيدي 

كرتبيية الصقيّي، وال تربيية ابين القريية كرتبيية ابين املدينية الكبيرة.

، تقسيم هيذه الرتبيية إىل عاّمية،  ولزييادة إيضياح مرادنيا مين كّل ميا مرَّ
ومتوّسيطة، وعاليية. فيإن كان الوليد مين طبقية العيواّم، وغليب عيى ظنِّنيا 
أن سييكون عامياًل بييده لكسيب معاشيه فيال ينبغي أن يغيرب عّنيا أن الرتبية 
العاّمّيية وهيي التيي موضوعهيا، بهذا االعتبيار، وصناعات الييد أكر مالءمًة 
يح عندنيا، بعيد طيول  التيي يرتجَّ الصناعية  إليهيا وننظير إىل  ليه، فنلتفيت 
يحه لها؛ وذلك بيأن نعلِّمه من أصولها  املراقبية، أنيه أهل ألن يعاينها، فرنشَّ
وميا يتعّليق بهيا ميا يقيدره عيى التفيّرغ، بعيد ذليك، لتعّلمهيا باملارسية، 
وتوفير زمانيه عيى التميّرن فيهيا عماًل، حتيى إذا حيان له أن يعانيها لكسيب 
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معاشيه كان يف وسيعه أن يوّفيهيا حّقهيا مين اإلتقيان واإلحيكام، ويصير- 
مثياًل- حيّدادًا أو نّجيارًا أو حائيكًا ماهيرًا يف صناعتيه. وال بيأس أن يصحيب 
التعلييم العقيي يشء مين التعلييم العميي أي املارسية االبتدائيية؛ ألن 

هيذا- باإلضافية إىل ذاك- كاليرح باإلضافية إىل املين.

وإن كانيه الوليد مين أهيل الطبقة املرتفعية عن هذه، وغليب وعى ظنِّنا 
أنيه سييكون مين أربياب الفنيون أو التجيارة أو ميا يشياكل ذليك، فيجيب أن 
نجعيل هيذا األمير نصيب أعيننيا، ونيرف شييئًا مين اهتامنيا إىل الرتبيية 
يطة، وننظير إىل تليك الحرفية التيي ترّجيح عندنيا أنه  التيي دعوناهيا باملتوسِّ
سييكون، يف الغاليب، مين أهلهيا، فنعّلميه، ميّا يّتصل بها، ما يقيدره، بعد 
ذليك، عيى تعّلمهيا باملارسية فيإن غليب عيى ظّننيا- مثياًل- أنيه سييكون 
الدفاتير، ميا  التجاريية، كالحسياب ومسيك  تاجيرًا، نعّلميه مين املعيارف 

ليه لتعاطيي التجيارة، وبييده يشء مين أدواتهيا. يؤهِّ

وإن كان مين أهيل الطبقية العاليية فرتبيته بحسيب ذلك، ونرّشيح ذهنه 
والعليوم  األعاجيم  لغيات  مين  امليدارس،  يف  درسيه،  عيى  سييقدم  مليا 
العاليية أو الكاليية التيي بهيا يصير أهاًل مليا عى أن يتيواّله، يوميًا ما، من 
السيفارة أو الرئاسية أو القضياء أو واليية األعيال أو قييادة الجنيد أو تسيير 
األسياطيل أو شيّق األنهار واليرتع، أو فتح الطرق أو تعاطيي الطّب أو البحث 
عين طبائيع األشيياء أو غر ذلك من األميور املهّمة. أّميا الصناعات والِحَرف 

التيي تالئيم اإلنياث، خاّصية، فهيي معروفية وال حاجة بنيا إىل ذكرهيا هنا.
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)املطلب السابع(

يف طريقة ابتداء التعليم

القيراءة  ليه أن يتعّليم  الكّتياب، أو آن  الوليد يف  إذا حيان وقيت وضيع 
الجدييدة  بالطريقية  الهجياء  بتعليميه حيروف  فابيدأ  البييت،  والكتابية يف 
آباؤنيا،  اعتادهيا  التيي  القدميية  بالطريقية  ال  اآلن،  عليهيا،  املصطليح 
وأوشيكت- والحمدلليه- أن تبطيل بتَّيًة. فيإذا أحكيم معرفية صيور الحيروف 
يب  التيي ترتكَّ الكليات املفيردة  بيه إىل  فانتقيل  رسيًا ومخارجهيا نطقيًا، 
مين حرفين أو ثالثية أحيرف َكاْسيم الهيّر والكليب والفيرس، وغير ذليك من 
األسياء التيي تقيع مسيّمياتها تحيت حواّسيه، ويعرفهيا، أو مين األفعيال 
املألوفية التيي يفعلهيا هيو، أو ييراك تفعلهيا كقوليك: أكل، رشب، نيام.. 
وهّليم جيرَّا. ثيم تيرقَّ بيه إىل الجميل القصيرة التيي ترتّكيب مين أمثيال هيذه 
األسياء واألفعيال أو ميا يجيري مجراها، كقوليك: قفز الصبيّي - نبح الكلب 
- عيدا الفيرس - اصطيادت الهيّرة فيأرة . ثيم تجياوز ذليك إىل قصيص قصرة 
بية مين األلفياظ املأنوسية وميّا يجيد يف قراءتيه لّذة،  سيهلة املأخيذ، مركَّ



56

فذليك أْعيَون عيى تعليميه؛ ال مجيرَّد القيراءة، فقط، بيل األلفياظ الكتابية، 
الحيّد،  يتعّليم، إىل هيذا  التيي مل  العاّميية  باللُّغية  ليه  إذا فّرتهيا  أيضيًا، 

غرهيا. وهكيذا، ترتّقيى بيه درجية فدرجية، حتيى ُتبِلغيه ذروة عاليية.

فيإن رميت أن تعّلميه شييئًا مين أركان عليم الحسياب، فيال تهجيم علييه 
دفعيًة، ومين أّول وهلة، بجيداول فيثاغورس، بل ترّبص قليياًل وانتهز فرصة 
فراغيه مين اللعيب بالجيوز، مثياًل، لتعّلميه الجمع والطيرح بيأن تجعله يعّد 
جوزاتيه، ويضييف إليهيا أو ُيسيقط منهيا شييئًا، ليعيرف عيدد ميا يجتميع ليه 
منهيا أو ميا يبقيى؛ فبذليك يتوّصيل- تدريجييًا- إىل تعّلم علم الحسياب كّله.

بهيا،  يلعيب  التيي  الكيرات  أو  الجيوزات  تليك  تجعيل  أن  يف  بيأس  وال 
ويرميي بإحداهيا إىل جانيب األخرى، ذريعية لتمرينه عى تقدير املسيافات 
واألبعياد ونسيبة قيايص األشيياء إىل دانيها، فهيذا أصل علم املسياحة وما 

ُيعيَرف، عنيد أربابيه، بيذراع املثلَّثيات، بيل هيذا أصيل عليم الفليك.

حييث  مين  األرض  رسيم  أي  الجغرافييا؛  مبيادئ  تعّلميُه  أن  رُميَت  وأن 
يمًة مين هذه الكرات  شيكلها ووضعهيا يف الفليك، فضع بن يديِه كرًة مجسَّ
التيي كيرت يف أّيامنيا، وَسيُهل اقتناؤهيا عيى كّل احيٍد فإنهيا متثِّيل، لنظيرِه 
وذهنيه، كيرة األرض دائيرًة عيى محورهيا املائيل، ومرسيومًا فيهيا درجيات 
الطيول والعيرض وخيّط االسيتوآء وخيّط املييل وغير ذلك مين اصطالحات 
والجبيال  واليربور  والجيُزر  البحيار  مواقيع  ثيم  والفلكيين،  الجغرافيين 
واألوديية وتخيوم املاليك ومواضيع البليدان، فذليك مين أسيهل األشيياء 

رسيوخًا يف مخّيلتيِه، وانتقاشيًا يف ليوح ذهِنيه.

وأن رُْميَت أن تعلِّميُه شييئًا مين األشيكال الهندسيية ونسيبة بعضهيا إىل 
بعيض فليكين ذليك بقطيع مين الخشيب وبأسيالك مين املعيدن ونحوهيا 
بًا،  متثِّيل لنظيِره ميا كان من األشيكال كروّيا أو أسيطوانيًا، أو مربَّعيًا، أو مكعَّ
أو إهليلجّييًا، ومين الخطيوط ميا كان مسيتقيًا أو محنّييًا أو غير ذليك؛ فيإن 
هيذه الطريقية مين التعلييم أقيرب إىل فهميِه مين قواعيد إقلييدس ورشوح 

قيًا بليغيًا.  الطيويس، بيل مين كّل وصيٍف مهيا كان مدقَّ
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وإمنيا كان هكيذا ابتيداء العليوم كّلهيا، وابتيداء التميّدن عنيد الكليدان 
واملريين واليونيان وغرهيم من األقدمن، بيل هكذا كان ابتيداء أمر هذا 
العاِليم العاّلمية الذي توّصيل، اليوم، إىل االّطالع عيى أسار الطبيعة حتى 
ل يف سيعة األفيالك، ويرصد ما  صيار يصعيد بتلسيكوبِه إىل السياء، فيتأمَّ
فيهيا مين شيموس وكواكيب ال تحيىص، ثيم يعيود إىل هيذه الكيرة الصغيرة 
التيي نحين عليهيا، فينحيدر بفكيرِه إىل أعاقهيا، ويسيرب غورهيا، ويكشيف 
يح ميا عيى سيطحها مين اآلثيار القدميية، ويسيتحرض  خفاياهيا، ثيم يتصفَّ
ين ميى مين أهلهيا، ثيم ييزورك يف  ميا غيرب مين أزمنتهيا، ويسيتخربها عمَّ
بيتيك، ويرسيل طرفيُه رائيدًا يف حجرتيك، إن أردت منيُه ذليك، فيرى -بآلتيِه 
الفوتوغرافيية- ميا حجبيُه خشيب الصنيدوق من كنيوزك، وما أودعتيُه بطون 
َتيْن مين كراريسيك، بيل ماغّطياُه  األوراق مين أسارك، وميا أحرزَتيُه بين دفَّ

الجليد والعضيل مين عظيام بدنك.
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)املطلب الثامن(

يف تقويم سرية الولد وتهذيب أخالقه

كيا يجيب عيى املرّبين أن يعَنيوا بإمناء بيدن الوليد، وتنويير ذهنِه، 
كذليك يجيب عليهيم أن ُيعنيوا بتقوييم سيرتِه وتهذيب أخالقيِه وإمناء ما 
فييه مين املناقيب، واسيتئصال ميا فيه مين الشيوائب واملعاييب؛ وذلك 
ينوا ليُه الفضائيل وحمييد الخصيال، ويحمليوُه عيى مالزمتهيا،  بيأن يحسِّ
نيوا ليُه الرذائيل وقبييح الخيالل، ويحيّذروه مين عواقبهيا، ويحّضوُه  ويهجِّ
عيى مجانبتهيا، ويحّرضيوُه -باملشيورة واإلرشياد واملثيال- عيى محّبية 
االسيتطاعة؛ ألن  بقيدر  اليّر واإلسياءة)1(،  الخير واإلحسيان وكراهية 
هيذا اليرضب مين التهذييب فيرٌع مهيمٌّ من الرتبيية العاّمية، ومرتبيط بها، 

)1( قد عرفت أن كّل فعل نشأ عنه أو يرتتَّب عليه، يف الحال أو االستقبال، نفع ما، فهو خر وإحسان، وأن كّل 
فعل يرتتب عليه رضر ما فهو رّش وإساءة.
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ومعيدوٌد مين أَجيّل أغراضهيا، ومين أوىل األشيياء بعناية املرّبين الذين 
يتوّلونهيا، فيإن أهملنياُه منهيا فكأننيا أهملنيا أنفيع يشء فيهيا للوليد يف 
معاشيِه ومعيادِه، فضياًل عن كونِه حليًة لُه وزينيًة. ولكن يجب أن نحرص 
كّل الحيرص عيى أن يكيون تلييننيا لعريكية الوليد، وإزالية ميا يف أخالقيِه 
مين الراسية الغريزيية، وإصالح ما هيو مركوز يف جبلَّتيِه من املعايب، 
بالرفيق واملالطفية، كّليا كان ذليك مسيتطاعًا، وأن ال نلجيأ إىل القهير 
ين أن الرفيق ال ينجيع. وكيا أن الجوهيري يأخيذ  واإلجبيار إاّل بعيد أن نتيقَّ
القطعية مين األملياس الخيام فيجلوها ويصقلهيا، مين دون أن يكرها، 
ثيم يجعيل لها مين الخانات ما يشيتّد به بريقهيا وألالؤهيا، فتنقلب بذلك 
جوهيرة مثينية ُترّصيع بهيا تيجيان املليوك، بعيد أن كانيت قطعية بّليوٍر ال 
يف يف إزالية  ييكاد يحفيل بهيا أحيد، فكذليك يجيب عيى امليرّب أن يتلطَّ
خشيونة الوليد الغريزيية، وأن يدّميث أخالقيُه، ويعين الطبيعية نفسيها 
عيى إمنياء ميا ُرِكيز يف جبلَّتيِه مين الوداعية واالسيتقامة وغير ذليك من 
الخصيال الحمييدة، واسيتئصال ما ُرِكز فيها من جراثيم القسيوة والبغي 
والغيدر وغير ذليك مين الخيالل الذميمية، ويقيّوم -يف الجملية- سيرتُه 
ولكين بالرفيق واملالينية، ميا أمكين، ال بالعنيف واملحاشينة. وهيذا إمنيا 
يتيأّت ليُه، بسيهولة، إذا تصّدى ليُه والولد، وهو, بعُد، رخيص البنية غّض 
العيود قابيٌل ألن يعتياد، بطبيعة نفس، كّل ما يعّودُه إّيياُه مربِّيه، فيحّبه 
ويشيّب علييه حتيى يصير، مين هيذه الجهية، أيضيًا، خليقيًا بيأن يدعيى 
رجياًل، أي إنسيانًا متَّصفيًا مبيا عرفيَت مين صفيات اإلنسيانية يف مخالطية 
ب والصالح  غيره مين أبناء جنسيه، مها كانيت طبقتُه بينهم؛ ألن التهيذُّ
واالتِّصياف بسيائر تليك الصفيات فيرٌض واجٌب عيى الناس كاّفيًة، ال فرق 
ب  يف جوهير ذليك بين الخاّصية والعاّمية، فيإن رأييت َثيمَّ فرقيًا بين مهذَّ
إذ  جوهيرِه؛  يف  ال  فقيط،  وأعراضيِه،  التهيّذب  كيفّييات  يف  فهيو  وآخير 
ليسيت األمانية والحرورّيية والفتيّوة وسالسية األخيالق ورّقية الحيوايش، 
مثياًل، مين خصائص األكابر وحدهم، وال االحتشيام والتاليك والتواضع 
مين مواجيب السيوقة وحدهيم. ونعنيي بالتواضيع، هنيا، تليك الخصلية 
الحمييدة املنيدوب إليهيا، وهي معرفية املرء مقدار غره مين غر جهٍل 
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ملقيدار نفسيه، ال ميا يدعوُه النياس بالرضاعة والتصاغير، وإن كان يجب 
عيى ذوي املقاميات العاليية أن يكونيوا َوِرعين نزهياء النفيوس أمنياء 
مجاملين ذوي ميرؤٍة ونخيوٍة محّبين للخير ميا اسيتطاعوا، ونافرين عن 
اليّر ميا اسيتطاعوا، فيكّل ذلك واجيب، أيضًا، عيى غرهم مين الناس؛ 

أرشافهيم فييه كسيوقتهم، واإلسيكايف كاملهنيدس، والفيالح كالتاجر.

ب ال يصير يف اإلنسيان ملكيًة إاّل إذا تلَّقنيهُ  وهيذا اليرضب مين التهيذُّ
علييِه  وترسيخ  روييدًا،  روييدًا  بطبعيه  ميتيزج  حتيى  سيّنِه،  حداثية  منيذ 
أخالقيه، فيحّبُه ويشيّب علييِه، ويأتيه عفوًا ال تكلُّفيًا، والكرهًا، والتصنُّعًا. 
وهيذا ميا ميّييز الوليد النجييب، أي الحسين الرتبيية الكيِّيس املهيّذب، 
حّقيًا، عين الوليد الداعير السييِّئ الرتبيية.  نعيم، لييس كّل النياس، يف 
كيفّييات هيذا اليرضب مين التهيّذب، سيواء. والبليوغ إىل أرفيع درجاتيه 
أسيهل عيى أوالد األعييان منيُه عيى أوالد العاّمية إاّل أن جوهيرُه واجيٌب 
عيى النياس كاّفيًة، مهيا كانيت طبقتهيم؛ ألنيُه واحيُد، كا عرفيت، وإن 
واألشيخاص.  واألزمنية  األمكنية  باختيالف  وأسياليبُه  كيفّياتيُه  اختلفيت 
فيُربَّ فيالٍح سياذج بسييط يلقياك فيجّليك، ويتلّطيف بيك عيى طريقتيه 
يف والتجّلية؛ ألنيهُ قيد اعتياد ذليك حتيى صار فييه مَلكية يعرفها  يف التلطُّ
منيُه كّل معارفيه، إاّل أنيُه ُيضِحيك باألسيلوب اليذي يحتذييه يف الحفياوة 
بيك، حتيى تيكاد تخاليُه جاّفيًا آخيرق، ليوال أنيك تعليم أنيُه ال ييدري شييئًا 
مين األسياليب التيي قيد ألفتهيا أنيت وأهيل طبقتيك، وأنيُه قلييل املعرفة 
مبيا ُيدعيى عندكيم بفيّن التريفيات. يريد أن يسيلِّم علييك ويحتفي بك، 
لكنيُه ال ييدري كييف يسيلِّم، وال كييف يتكلَّم بأسيلوب يرضييك، وهو -مع 
ذليك- فًتيى حيّر مهيّذب مثيل ذاك الشياّب الكيِّيس الظرييف اليذي يلقاك 
يا- كان يف وجه ذاك  فيحتفيي بيك بأسيلوب رشييق ولفيٍظ رقييق، بيل -رمبَّ
الفياّلح، مين البشاشية والِبيْر والتهلُّيل بلقياك، واالبتهياج برؤيتيك، ميا 
يا كان يف عينيي  يشيهد إلخالِصيه وصفياء طويَّتيه، يف حفاوتيه بيك، ورمبَّ
ذليك الغرنيوق الطرييف ما يثبت عندك أنيُه ماذٌق قد تحّى غر شييمتِه 
ليسيرت ميا فييه مين الشيوائب، أو لراعيي ميا يلييق بالطبقية التيي ينتميي 
إليهيا، أو ليغيرّك أو ُيغرييك باعتقياد األمانية فييِه، حتى إذا اسيتنمَت إليه 
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غيدر بيك، أو ائتمنتيُه خانيك، أو ركنيت إلييه كان أدرى مبرّضتيك. ومهيا 
يكين مين إخالِصيه أو ماذقتيِه فالشييم الحمييدة التيي تراها فييه، إن مل 
تكين ميّا اعتيادُه منيذ صغيرِه، وميّا امتيزج بفطرتيِه، ومنيا يف سيجيَّتِه، 
بنميّو جسيمِه، فإنهيا ال تبيدو منيُه إاّل بشيّق النفيس، وتكُلفيًا؛ و»لييس 
خيرًا  السياذج  الفياّلح  ذليك  ويبقيى  كالّكحيل«.  العينين  يف  يل  التكحُّ
منيُه، وأوىل بتكرمينيا إّيياه؛ ألنيُه قد اكتسيب تلك الشيائل وهيو صغر، 
فصيارت فييه َمَلكة، وشيبَّ عليهيا حتى أصبحيت مفاعيلها تيأيت عفوًا من 
صمييم فيؤاده، وليسيت لجلجية لسيانِه يف التعبير عيّا يف جنانيِه ميّا 

بيِه. يقيدح يف فتوتيِه أو أمانتيِه أو تأدُّ

با بتـــه فـــي الّصِ كالعـــود ُيســـقى الماء في غرِســـِهوان مـــن أدَّ
بعد الذي عاينَت من يبِســـِهحتـــى تـــراُه ناضـــرًا مورقـــًا







65

)املطلب التاسع(

يف شوائب األوالد، وعيوبهم، وطريقة إصالحهم، 

وعقابهم عليها

لقيد أَشيطَّ َميْن زَعيَم أن الولد يوَلد إّما خيرًا أو رشييرًا، واأَلْوىل أن ُيقال 
إنيُه يوليد ويف فطرتيِه اسيتعداٌد لفعيل الخير أو اليّر، عين غير معرفيٍة 
 ، يدٍ ليُه، فيإن رأييت أكير األوالد يفعليون ميا هيو عندنيا رشٌّ بذليك، وال تعمُّ
شيًا؛  وأن قويَّهيم- مثياًل- يبغيي عيى ضعيفهيم، وأن فيهيم قسياوة وتوحُّ
فذليك ناشيٌئ عين تغلُّيب الغرييزة الحيوانيية عيى طباعهيم ال عين عليٍم 

باليّر وإرادة ليُه.

ثيم إن شيوائب البير وعيوبهم كّلها ترجع إىل أصَليْن كبَريْن؛ أحدها 
حيّي ينضياف إىل البدن، وهو حّب الشيهوات، واآلخر معنيوٌي ينضاف إىل 
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ع  الذهين، وهيو األثيرة أي حيّب النفيس. وكّل واحيٍد من هذين األصلين يتفرَّ
عنيُه فيروع متعيّددة، تضييق هيذه املقالية عين اسيتيفائها، ولييس ذلك من 
غرضنيا، ولكين نقيول -عيى سيبيل االجيال- إن حّب الشيهوات يتفيّرع عنه 
الكسيل والنهم والدعارة، وأن األثرة يتفّرع عنها الحسيد والحقد والفظاظة 
والكيذب والبخيل، ولكين ميا من خّلٍة مين هذه الخيالل الذميمية إاّل وبازائها 
لتها،  خصلٌة حميدٌة، إذا اُعتنىَي بإمنائها يف الصغر الشيت تلك الخّلة أو عدَّ
حتيى تجعلهيا مين املناقيب املمدوحة. كيا أن الخصال الحميدة نفسيها، 
ُه  إذا ُخيِرج بهيا عين حيّد االعتيدال انقلبيت معاييب؛ ألن كّل يشء جياوز حدَّ
ُه. وهيذا ميا حيدا ببعيض الفضيالء إىل أن يقيول إن الشيوائب  جانيس ضيدَّ
تدخيل يف تركييب املناقب دخول السيموم يف تركيب األدويية، وإن الحازم 
مين الصيادلية هيو اليذي يحسين مزجهيا وتعدييل مقاديرهيا، حتيى يصنيع 

منهيا عالجيًا نافعًا.

فالصييديّل الحيازم يف هيذا املوطين هيو امليرّب الحكييم؛ ألنيُه أقيدر 
النياس عيى تربيية جراثييم الصيالح واسيتئصال جراثييم الطيالح يف الوليد، 
من غر إساِفٍ وال شيطط، بل بالتي هي أحسين؛ وذلك أنُه كّلا اّطَلع عى 
نقيصيٍة فييه بيّن ليه رضرها، وحمليُه -بالرفيق واملالطفة- عى اإلقيالع عنها 
ومالزمية الخصلية التيي تضاّدهيا بقدر االسيتطاعة، ومل يجنيح إىل معاقبته 
عليهيا بالعقياب االصطناعيي اليذي سيتعرفُه إاّل بعيد نفياد ذرائيع التحذيير 
مين سيوء عواقبها، وبعد تيّقنيه أن العقاب الطبيعي الذي سيتعرفُه، أيضًا، 
ال يؤثِّير أو ال يكفيي. ولييس مرادنيا أن نقيول، هنيا، إنيُه يجب إطيراح العقاب 
االصطناعيي بّتيًة، وإمنيا نرييد أن نقيول إن هذا العقياب ال ينبغيي أن يوضع، 
دامئيًا، ويف كّل النيوازل، موضيَع العقياب الطبيعيي أي الحيّد اليذي تتيوىّل 
الطبيعية نفسيها إقامتيُه عيى الجاين؛ ألنُه ال يسيّد مسيّدُه يف كّل األحوال، 

كا سيتعلم.

وإذ قيد تقيّرر هيذا، فنقيول إنُه ما مين رّش أو خطأ إاّل وعقابيُه فيه، أْي يف 
عاقبتيه، كيا أنيُه ميا من خير إاّل وثوابه فيه »سيّنة الليه يف الذيين خلوا من 
قبيُل، ولين تجد لسيّنة الليه تبديياًل«. إاّل أن أنجع أنيواع العقياب، وأعدلها ما 
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ينشيأ، طبعيًا، عين الخطيأ اليذي ارُتكيَب؛ وميا ذليك إاّل ألن الطبيعية نفسيها 
هيي التيي تعّن جنسيُه ومقيدارَُه، وهيي التي تقيميُه عى املخطيئ لتعّلمُه، 
بالخيربة، أنيُه ميا تعيّدى نواميسيها أحيٌد إاّل وُعوقيب. فالشياّب اليذي يواعيد 
أصحابيُه إىل مجليس أنيس أو لهيو، ثيم ال يأتيهيم، يفوتيُه ميا كان ميّنيي بيه 
نفسيُه مين األنيس بلقائهيم واللهيو مبفاكهتهيم. وهيذا قصياٌص ليُه يعلِّمُه، 
بالخيربة، أن يكيون بعدهيا أوىف مبواعييده، فيإن مل يتعّليم، بيل تكيّرر منيُه 
أنيُه  أصحابيه  ين  تيقُّ إلييه  وأُضييف  القصياص،  علييه  تكيّرر  الوعيد،  إخيالف 
مخيالف، فيال يثقيون -بعيد ذليك- مبواعييدِه، وال يعتيّدون بقوليِه، البّتة، ثم 

ال يلبيث أن يسيقط مين أعينهيم بامليّرة. 

ورّب العييال اليذي ينيال، بعيد الجهيد الجاهيد، وظيفيًة أو عمياًل لكسيب 
معاشيِه، فإنيُه إن مل يقيم حيّق القييام مبا نيط بيه من العميل أو أن قرَّ فيِه 
أو تيواىن، فيال يلبيث أن ُيعيَزل وُيطيَرد مدحيورًا وُيحيَرم رزقيُه، عقابيًا ليُه عيى 
تقصيرِه أو توانييِه، فيقيايس مين الفاقة، واإلضاقة بالًء شيديدًا. والسمسيار 
اليذي يواعيد التاجر أن يأتييه ليتفاوضا يف بيع سيلعة أو رشائها، ثم ال يأتيه، 
فيإن السيلعة ُتبياع أو تشيرتى عيى ييد غيرِه، ويحيرم السيمرة؛ عقابيًا ليُه 
عيى اإلخيالف. والتاجير اليذي ُيغي َسيْوم بضائعيه؛ طمعًا يف زييادة الربح، 
فالنياس يجتنبونيُه حتى تكسيد علييِه بضائعُه ثم تتلف، وتكيون عاقبة طمعِه 
خيران األصيل والربيح. والعميل اليذي ال يبذل جهد الحرييص يف ما ُيعَهد 
إلييه مين بييع أو رشاء، فالنياس يراسيلون غيرُه، وُيحيَرم هيو العالية، فيإن 
تكيّرر ذليك منيُه مل يبيَق ليُه َمْن يعامليُه، واضطيرَّ أن يغلق حانوتيُه. والطبيب 
اليذي يغفيل عن زيارة مرضاُه؛ كسياًل أو قّلة مبياالة بأمرهم، فإنهم ينرفون 
عنيه، واحيدًا بعيد واحيٍد، حتی يصبيح وهو أفرغ مين حّجام سياباط. والفاّلح 
يد زرعيُه فإنيُه ال ييكاد يسيتغّل منيُه شييئًا يسياوي العنياء، وال  اليذي ال يتعهَّ
يلبيث أن يصير إىل فقير مدقيع. لقيد رأييت أن يف عاقبة كّل واحيدة من هذه 
النقائيص جيزاًء وفاقيًا ملن ال تردعيُه اليروادع الطبيعية، وقصاصًا لُه ناشيئًا- 
بالطبيع- عين الخطيأ اليذي ارتكبيُه، وأن الطبيعية نفسيها هيي التيي تتيوىلَّ 
إقامية الحيّد علييه، وهيي التيي تحاكميُه، من غر حييٍف وال محابياة، وتقي 
علييِه بشيهادة عيدٍل أْي بشيهادة نفسيِه، ومتيي قضاءهيا صامتيًة؛ ألنهيا 
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يل يف ذليك وال تعجيل وال تفيّرط وال تقبيل شيفاعة  فعاليٌة ال قّوالية، وال تتمهَّ
وال عيذرًا. فيإن كان هيذا فعلهيا يف حيّق مين يتعيّدى حدودها مين البالغن، 
فهيو كذليك يف حيّق األوالد الذيين يعصيون نواميسيها، جهياًل أو عميدًا، فيا 
أحرانيا -والحالية هيذه- بيأن ُنلقيي عليهيا عيبء معاقتبهيم إذا اخطيأوا، كلَّا 
وجدنيا إىل ذليك سيبياًل، وأن ال نتيواّلُه بأنفسينا أو نقيوم فيه مقامهيا، فإن مل 
نجيد إىل ذليك سيبياًل، ودعيت اليرضورة أن نتيواّلُه نحين، فيا أحرانيا، أيضًا، 
بيأن نقتيدي بهيا يف تعيين جنيس القصياص وتقدييرِه، مين غير حييٍف وال 

تسيامٍح، وإمضائيِه مين غير رييث وال عجل!.

وال نعنيي بالوليد، هنا، الطفل اليذي ال يدرك وال تكليف عليه يف ما يفعلُه 
مين اليّر، جاهياًل، بل نعني الولد اليذي جاوز حّد الطفوليية حتى صار يدرك 
معنيى اليّر واألمير والنهيي، ويفهيم ميا ُييراد بعاقبية خطيئتيِه، وبالعقياب 
اليذي يرتتَّيب عيى عيدم إصغائيِه إىل التحذيير منهيا. فالطفيل اليذي يكير 
داحتيُه أو لعبتيُه، مثياًل، ال يكيون فعليُه خطيئيًة ألنيُه ال يعيرف ميا الخطيئية، 
ومل يكير لعبتيهُ -يف الغاليب- إاّل ألن الطبيعية دفعتيهُ إىل ذليك؛ رغبيًة منُه 
يف االّطيالع عيى ميا يف جّوفهيا، وطلبًا للتعلُّم، كيا عرفت. لكين الولد الذي 
ى منها،  جياوز حيدَّ الطفوليية، إن كير لعبة أختيِه عميدًا، ليؤذيها، أو ليتشيفَّ
أو ملحيض التلّهيي، أو عين مجرَّد الُعرام، فيإن فعلُه ُيعترَب خطيئية ألنُه أقدم 
؛ فلذليك يجب أن ُيعاقَب علييِه، إاّل أن عقابُه ينبغي  علييه ميع معرفتيِه أنُه رشٌّ
أن يكيون مجانسيًا لخطيئتيه، وناشيئًا عنهيا نشيوءًا طبيعييًا أي مقلِّيدًا به فعل 
الطبيعية يف أمثاليِه، ال اصطناعييًا أو غير مجانيس للخطيئية أو عاّميًا لسيائر 
الخطاييا، كائنيًة ميا كانيت. والطريقية، يف ذليك، أن تؤخيذ منيُه داحتيُه أو أّي 
يشء آخير ليُه يسياويها عنيدُه معيزًَّة، ويعطيى ألختيه حتيى يعيوَّض عليهيا ما 
أتلفيُه لهيا، وييذوق هيو، أيضيًا، يف نوبتيه، ميرارة الفقيدان، ويذكير أن عقوبتُه 
مسيبَّبة عين ذنبه، وناشيئة عنيُه، بالطبع، ومجانسية لُه، وخاّصة بيه ال َكحاِل 
التعزييز أو اليرضب اللذيين نسيتعملها سيواًء، يف معاقبتيِه عيى كّل ذنيب 
يصيدر منيُه، كائنيًا ميا كان، بحييث ال يسيتطيع هيذا املسيكن أن ييدرك، يف 
أكير األحيوال، نسيبة العقوبية إىل الخطيئية، وليو قلَّدنيا يف معاقبتيه فعيل 
ر مين حلولهيا بِه  الطبيعية ألدرك تليك النسيبة، وأقيرَّ بعيدل العقوبية، وتحيذَّ
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ثانييًة. وهياك أمثلية من معاقبة الطبيعية إّياه عى تعْديه ناموسيها: إن َحَمله 
الُعيرام حتيى قبيض عيى ملقيط النار املحميّي أو املكيواة املحيّاة، فأصاب 
ييدُه أمل الحيَرق، أو َلِعيب مبغيالة املياء حتيى انكفيأت وأُرييق ميا فيهيا مين 
املياء السيخن عيى عضو من أعضائيه، فالتَذع أو عدا كاملجنون حتى سيقط 
عيى موضيٍع محجيٍر مين األرض، فانسيحج جليده أو صدميت رجليُه حجيرًا، 
، فيكّل ميا يصيبيُه مين ذليك هيو  فأمليت، أو قيَرع رأسيُه جسيًا صلبيًا فانشيجَّ
عقياب ليُه عيى عراميِه، وَحيدٌّ تقيميه الطبيعة نفسيها عليه ملخالفتيه رشعها 
وعيدم إصغائيه إىل التحذيير مين سيوء العواقب، يتعلَّيم منُه- بالخيربة املرَّة 
امليذاق- أن يجتنَّيب، يف املسيتقبل، تليك األفعيال التيي جلبيت علييه هيذه 
العقوبيات، حتيى ليو رّغبتيه غايية الرتغييب يف معاودتهيا، مل يفعيل. فيا 
أحرانيا بيأن نقتيدي بالطبيعية كلَّيا أمكين ذليك، ونجعيل عقوبية الوليد- إذا 
تعيّدى نواميسينا- مجانسيًة لخطيئتيه وناشيئة، بالطبيع، عنهيا كيا فعلنا يف 
أمير اللعبية!. ولزييادة إيضاح ذلك نقيول لألب: إن أعطيت ابنك سيّكينًا ليربي 
بيه قلميُه، فليم يحتفيظ بيه أو أسياء اسيتعالُه يف نجير الخشيب، أو نحيت 
الحجير حتيى تثلَّيم حيّدُه، فال تيرع بأن تعّوضيُه غرُه، بيل دعُه ييذوق مرارة 
فقيده ميّدًة؛ ليشيعر بأن ذليك قصاص لُه عى قّلية اعتنائه، وناشيئ، بالطبع، 
ينُه، بعيد ذلك، كان  عين خطيئتيه ومجانيس لهيا، حتيى إذا عوَّضيت عليه سيكِّ
يخ  أكير احتفاظيًا بيه وحرصيًا علييه. وكذليك إن متيادى يف الُعيرام حتيى لطَّ
ه سيوء فعلِه،  ْ ثيابيُه بالوحيل أو القيذر، أو مزَّقهيا لقّلية احرتاسيِه عليهيا فبرِّ
، إن كان ذلك ممكنًا، وإاّل فدْعه يلبسيها  فها أو يرفأها بنفسيهِ ثم كلِّفُه أن ينظِّ
مّتسيخًة أو ممزَّقية ليهزأ بيه أترابُه، وييزدروُه ألجلها، ويتعرَّ هو نفسيُه منها، 
فذليك، أيضيًا، قصياص ليه ُمشياِكل لخطيئتيه، وناشيئ- بالطبع- عنهيا. ولكن 
إن رضبتيه مين أجلهيا فأوجعتيه، ثيم أسعيت بيراء ثياب جيدد ليُه، مل يكن 
القصياص مين جنيس الخطيئية، وال ناشيئًا، بالطبيع، عنهيا؛ فلذليك ال يفهيم 
معنياُه، وال ييكاد ييدرك ميا بينيُه وبينهيا مين العالقية. وَهيْب أنه ركين أو أدرك 
شييئًا مين ذليك فإنيه ينسياُه وشييكًا، ثيم يعياود الذنيب، بخيالف ميا ليو كان 
القصياص طبيعييًا ناشيئًا عين الذنيب، وبابيُه مين ييد الطبيعية العميياء فإنيه 
َيذكيرُه كلَّيا َهيّم مبقارفية الذنيب، فرتيدع عنيُه حتيى إذا اشيرتيت ليُه، بعيد 
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خهيا أو مزَّقهيا  ذليك، ثيابيًا جيددًا وجدتيُه أكير احرتاسيًا عليهيا. وَهيْب أنيُه لطَّ
د علييِه ذليك القصياص عينُه مين الطبيعية، كا قلنيا، وكنت أنت  ثانييًة، تجيدَّ
مبعيزل عين أن ينسيبك إىل القسياوة أو يحقد عليك أو يحنيق، بل بقيت عندُه 
يًا  أبيًا شيفيقًا وصديقيًا نصيحيًا يحيّذرُه سيوء العواقيب ال عيدوًا بغيضيًا متحكِّ

يرضبيه ويوجعيُه، بعيد أن كان يدّلليُه ويقّبلُه.

هيذا يف أمير الُعيرام وميا يصيدر عنيُه مين الخطاييا اليسيرة والهنيات 
ارتكيب  أو  الغلظية  حيّد  إىل  ذليك  الوليد  تجياوز  فيإن  الزهييدة،  والرتّهيات 
خطيئية ال ُيسيتطاع أن ُيقيام علييِه، مين أجلهيا، حيّد طبيعيي مين جنسيها، 
فَثيمَّ ذرائيع أخيرى إلقامية الحيّد علييه يحياىك فيهيا فعيل الطبيعية، عيى 
وأن  قصاَصيُه،  أوجبيت  التيي  هيي  غلطتيُه  أن  منهيا  ويزكين  اإلميكان،  قيدر 
عيى  ييدُه  رفيع  أو  لسيانُه  أطيال  إن  الغلطية.  تليك  عاقبية  القصياص  هيذا 
أحيٍد فأْلِجئيُه، وليو بالقهير، أن يعتيذر إىل مين أخطيأ يف حّقيِه ويسيتغفرُه، 
ثيمَّ باعيدُه ميّدًة ليزكين أن فعلتيُه تليك هيي التيي جنيت علييه ميا ييراُه مين 
نيه، يف غير  امتعاضيك وسيخطك، فانيُه إن كان يحّبيك كيا ينبغيي، لتيقُّ
ذليك مين األحيوال، أنيك تحّبُه وتنصيح له، وتحّذره سيوء العواقيب، وتدفع 
عنيُه املوبقيات، كانيت مباعدتيك إّيياُه وموجدتيك علييِه، يف هيذه الحيال، 

أشيدَّ مضضيًا علييِه، وأنجيع فييه مين تأديبيك اّيياه باليرضب.

فيإن ارتكيب خطاييا أعظيم مين هيذه، وترّقيى، مثياًل، إىل اقيرتاف ذنيب 
أو  رّد الرقية  ألجئيُه إىل  أي  الطبيعيي؛  بالعقياب  اًل،  أوَّ الرقية فعاقْبيُه، 
تعويضهيا مين ماليه، إن كان ليُه ميال، أو كنيت تعطييه فلوسيًا، مين وقيت 
إىل وقيت، ليّدخرهيا، كيا جيرت عيادة بعيض اآلبياء، ثيم أقيم علييه، ثانييًا، 
ره وأنِّبيُه، وباعيدُه أو احبسيه يف حجرته ميّدًة ما،  الحيّد االصطناعيي، أي عيزِّ
فيإن عياود الجرميية فيزدُه التأدييب باليرضب، أيضيًا، ولكين ال ترضبيُه رضبًا 
مربِّحيًا مين غير رضورة، بيل اجعيل القصياص عيى مقيدار ذنبيه، ال عيى 
مقيدار سيخطك. فيإن ارتكب خطاييا ُيخىش أن تفي عواقبهيا إىل هلكتِه أو 
اإلرضار بجسيمِه، أي أن َلِعيب بالسيالح، أو حياول القفيز من شياهٍق، أو همَّ 
ى لغير ذليك مين األفعيال التيي عاقبتهيا )أعنيي  بتنياول يشء سيامٍّ أو تصيدَّ
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عقوبية الطبيعية عليهيا( ذات خطٍر عيى حياته، فحّذره سيوء العقبى منها، 
َ عليك، حينئيذ، أن تكّفُه  وُميرُْه بالكيّف عنهيا، فإن مل َيْرَعيِو، ومل ينتِه، تعينَّ

عنهيا بالقيّوة املجربة.

أّميا الشيوائب والعييوب الطبيعية، فقيد ذكرنا، يف أوَّل هيذا الفصل، أن 
طريقية إصالحهيا حميل الولد، بالرفيق واملالينة، عى اإلقيالع عنها مبالزمة 

املناقيب التيي تضاّدها، فال حاجية إىل اإلعادة.

وكّل االمثلية املتقّدمية تدّلك عى الطريقة التي يجب عليك أن تحتذيها 
الخطيأ،  عيى  ومعاقبتهيم  أخالقهيم،  وتدمييث  األوالد،  سيرة  تقوييم  يف 
وحملهيم عيى اإلقيالع عن العيادات الذميمة، فِقيْس عليهيا نظائرها، ولكن 
األحيوال.  مين  يكيذب يف حيال  فّعيااًل، ال  ذليك عالجيًا  أن يف  تسيتنتج  ال 
فلعميري، إن بعيض الخيالل املسيتهجنة قيد تكيون موروثية مين اآلبياء بيل 
ر إصالحهيا حتى ال نقيول )يسيتحيل(، وبعضها- وإن مل  مين الجيدود فيتعيذَّ
تكين موروثية- قيد يحيول، دون إصالحهيا، حائيل طبيعيي مين بنيية الوليد أو 
مين مزاجيه. وكثيرًا ميا نشياهد أوالدًا، تتسياوى رشوط تربيتهيم، وتتفاوت- 
ميع ذليك- أخالقهيم؛ لتليك العّلة. وقصياَرى ما يسيتطيعُه امليرّب، يف هذا 
املوطين، هيو أن يقيّوي ميا ُرِكيز يف جبّلية الوليد مين جراثيم الصيالح، بقدر 

الطاقية، لعلَّهيا تتغلَّيب عيى ميا فييه مين جراثييم الطالح.

يب أن يكيون الوليد اليافيع أو ابين العريين  ثيم إنيُه مين املحيال أن نرتقَّ
كامياًل يف َخلقيهِ وُخلقيِه، كالكهيل أو ابين السيّتن. وَهيْب أن ذليك ممكن فال 
؛ ألن الولد اليذي يبلغ من درجة الكيال ما يبلغه  ، بيل اقنيع مبا تييرَّ تتمنَّيهُ
الكهيل املحّنيك هيو مبنزلة الولد الذي تشيبَّ قامتيُه قبل الوقيت، فإنه كثرًا 
ميا مييوت محتيرَضًا، وإن عياش عياش سيقيًا. وكذليك الوليد اليذي ييرع 

نضيج ذهنيِه، قبيل إبانيِه، فإنيُه ُيفيِرغ ميا يف وطابِه وهيو َحَدٌث، ثيم يقف.

مين  أحيٌد  املطَليق  الكيال  حيدَّ  يبليغ  أن  تيرُج  فيال  وذاك،  هيذا  وبعيد 
هيذه. أّيامنيا  يف  ممكين  غير  ذليك  ألن  النياس، 

ـــك إن أرد ـــم بـأّنـ بـًا، رمـَت الشَطْطواعـــلـ َت مهذَّ
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خامتة

قيال أحيد الفالسيفة: إن فطيرة الوليد مرّكبية مين متضياّدات، ال تفيرت عن 
إثيارة معيرتٍك بين نفسيِه وجسيدِه، وان شيئت قليت بين ميا فيه مين صفات 
الطبائيع السياوية والطبائيع األرضيية، وإن  أو  الحييوان،  املليك وصفيات 
احيدى جهتييِه هاتين ال تيزال راجحية، تيارًة، ومرجوحية أخيرى، حتيى إذا 
تغلَّبيت إحداهيا عيى األخيرى تغلُّبًا بيِّنًا رسيخ هيو؛ إّما يف الصيالح وإّما يف 
الطيالح، رسيوخًا نهائييًا، وانبنيت سيائر أفعالِه، بعيد ذلك، عيى الركن الذي 
رسيخ علييِه. وان غايية الرتبية أن تظاهير جهة الصالح حتى يكيون لها الغلب 

عيى جهية الطالح.

وقيال آخير: إن غرائيز الوليد الحيوانيية هيي التيي تسيتويل علييه، يف أوَّل 
األمير، وتصيّدُه عين أن يشيعر بييء غير ميا يقيع تحيت حواّسيه، بحييث 
ال ييدرك سيوى املحسوسيات املاّدّيية، وفيهيا تجيول خواطيرُه اآلخيدة يف 
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النشيوء بحثيًا واسيتقصاء، حتيى ال يرى يف غرها عّلة وال معليواًل، وتكون لُه 
هيي غايية املنيى ومنتهى السيؤل. ولكين، إذا أعانتيه الرتبية فانبليج له صبح 
العقيل، ومتزَّقيت عنيُه غياهب الجهل، واسيتنارت قوى نفسيِه بعيد أن كانت 
يف ظلمية مدلهّميٍة، انعكيس األمير فنشيط هيو مين عقيال املياّدة، وتيأّت لُه 
أن ييدرك املعقيوالت، وأصبيح يفهيم معنيى وجيودِه يف عيامل اإلنسيانية، 
بيل إن ميا كان يخيَّيل ليُه، قبييل ذليك، أن بيِه، ال بسيواه، قيوام هيذا الوجود، 
ين أنيُه مل يكين، باإلضافية إىل  ميُه، وتيقَّ رآه، بنظير العقيل، غير ميا كان يتوهَّ
، وأنيُه هيو نفسيه كان منخدعيًا  الحقيقية، إاّل كالقير ، باإلضافية إىل الليبّ

بحليم باطيل أو خييال زائيل .

وقيال ثاليث: إن اإلنسيان الذي تتغلَّب أخالقُه الخسيسية عيى الريفة، 
يكيون منحّطيًا يف درجية اإلنسيانية، وإن اليذي يسيتويل عليه الهيوى ال يبقى 
ليُه ُهيًدى، وإن اليذي تسيرتقُه الشيهوات ُيحجيب عن نفسيه نيور العقل حتى 
تنغميس يف الظيالم، فإذا زحزحيت الربية ذاك الحجياب الكثيف بزَغ العقل 
عيى نفسيِه كا تبزغ الشيمس عيى الدنيا مين وراء الغام، وتنر سياكنيها 
ين يحيّول عنيُه وجهيُه، وتيالىش الهيوى كيا  بنيور ال يخبيو، وال ينقطيع إاّل عمَّ
يتيالىش الشيهاب اليذي يسيطع يف اللييل طرفيَة عين، ثيم يغييب فيال ُيعَرُف 
مين أيين أت، وال إىل أيين ميى، وال ُييدَرى ليُه حركية مّطيردة، وال لسيرِه 

اتِّجياه معلوم.

وقاليوا جميعيًا: إن اليذي تقييه الرتبييُة مين تغلُّب هيواُه عى عقليِه، ومن 
يقميع  أن  ليُه  يتسينَّى  اإلنسيانية،  صفاتيه  عيى  الحيوانيية  صفاتيِه  رجحيان 
شيهواتِه كاّفية، أو يعّدلهيا بحييث ال يبقيى معهيا عبيدًا للخيوف اليكاذب، وال 
زبونيًا لألميل الخائيب، وال ميّضيه حسيد الحّسياد، وال يفجعيه الحيزن، وال 
يسيتطرُه الفيرح، بيل يسير -بسيكينة- يف سيبيل العمير، وهيو غير مبياٍل 
بالوجيدان، وال مكيرتث بالحرميان، كيا تسير الشيمس يف مدارهيا، ال تبايل 

بالرييح عصفيت أم ركيدت، وال تعبيأ بالغييوم تراكميت أم انقشيعت.
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