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فلسفة االرتقاء األخالقي في النظام البنيوي التربوي عند سبنسر
( منحى لفهم االرتقاء األخالقي لنظام تربوي عقلي )
ا0م0د 0هشام محمد خلف
جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم اإلنسانية  /ابن رشد
قسم العلوم التربوية والنفسية
الملخص:
البناء األخالقي هو بناء مجتمع بالكامل عن طريق النظام التربوي أذا كان في األسرة أو
ابتداء من الفرد إذ هو مسؤول عن نفسه وأسرته ،وبما أن األخالق
المدرسة والكل في ذلك مسؤول
ً
في جملتها هو اكتساب من األب أو أالم أو األسرة أو المجتمع أو من الجميع فإذا ( وكل نفس بما
كسبت رهينة) هو الذي يكفل لألفراد معرفة ما هو بنائهم األخالقي ،كي يكون هذا االكتساب سليم
البنيان والمبدأ األساسي هنا أن األخالق سلوك الفرد في ذاته ومجتمعه وهذان ال يمكن لهما
االنتقاص من أهمية كل منهما ،فمن سمات المدنية الحديثة الخلط والدمج وعدم التمييز بين البشر

كي يتماشى هذا مع الواقع األخالقي السليم ،وحتى يتم التطور واالرتقاء فال بد من األخذ بالحسبان
النظام التربوي فإذا أراد شخص ما معرفة ثقافة مجتمع ما ومستواه األخالقي ومدى وعي ذلك

المجتمع فليسأل عن واقعهم التربوي النظامي واألسري ،وكيف هذا الواقع غرس في أناسه القيم

ومبادئ األخالق؟ ،فاألخالق السليمة هي واقع نتيجة ذلك المجتمع الذي عرف كيف ينمي ويرقي
أفراده ؟ ،وكيف يعزز الممارسات األخالقية الجيدة؟ ،وكيف يتابع مجتمعه في تلك الممارسات على

نحو طبيعي ؟ ،فكل مظهر من مظاهر الحياة السليمة يحدث باستمرار وباختيار السلوك الطبيعي

الذي ثبتت صالحيته في خبرة المجتمع ،فحدث بعد ذلك اختيار االرتقاء والتطور ظل المقياس
األساسي في ذلك التطور الثقافي لإلنسان في مسالة في غاية الخطورة وفي غاية البساطة وهو

الميدان األخالقي .
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Moral philosophy of improving the educational system when
structural Spencer
Oriented to understand the moral upgrading of the
educational system, mental
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Humanitarian Sciences
.
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Abstract :
Moral construction is to build a whole society through the education
system if it is in the family, school and all the official beginning of the
individual as he is responsible for himself and his family, including that of
morality on the whole is the gain of the father or mother or family or
community, or from everyone. If ( all the same, including earned hostage)
that ensures for individuals to know what is the moral they construct, so
this acquisition is of sound architecture basic principle here that the
morality of the individual's behavior in itself and society, and the two could
not have detract from the importance of each of them, it is a modern
confused civil attributes and mergers and non-discrimination between
humans Kid is in line with the reality of moral sense, until the evolution
must be taking into account the educational system. If someone know a
culture and level of moral community and the awareness that he wanted the
community can ask for their reality educational regulars and family, and
how this reality instilling in his people the values and principles morality ?,
sound morality is a reality as a result of that community who knew how to
develop and elevating its members? and how it promotes good ethical
practices? How is following his community in such practices as normal?,
every manifestation of life sound constantly happening and choose the
natural behavior that proved its validity experience in the community, it
came to pass then choose to upgrade and develop the basic measure under
the cultural evolution of the human being in a very serious matter in a very
simple moral ground.
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المقدمة:
سعت الدراسة إلبراز الفلسفة األخالقية في البعد التربوي للفيلسوف االنكليزي هربرت سبنسر

(1903 -1820م ) ،م ننن خ ننالل طروحات ننه الفلس ننفية ف نني األخ ننالق والتربي ننة خدم ننة إليج نناد وكش ننف
الخطى الحثيثة في الواقع االجتماعي عن طريق عمليات تطبيقيه يرسم بها مسنتوى عنالي منن النمنو
األخالقنني داخننل اإلنسننان ليسننمو فنني ظننل نظننام أخالقنني وتربننوي سننليم ،وهننذا الجانننب لننم يننتم تسننليط

األضنواء عليننه مثلمننا أخننذت بنناقي األبعنناد الفلسننفية واالجتماعيننة لسبنسننر بننالبروز والشننهرة ،إذ أمسننى

هننذا الجانننب خننال ،وكتابننه (التربيننة) خصوص ناً بعينندا عننن أنظننار البنناحثين والدارس نين ،وسننعيا مننن
الباحث إلبراز هذا الجانب المهم لفيلسوف عد من األعمدة األساسية للفلسنفة واالجتمناف فني العصنر

الحديث والمعاصر وكذلك لعلم االجتماف التربوي وهو علم حديث النشأة .

إن مثل هذه المسائل المعقدة في حقل الفلسفة والتربية واالجتماف ال يمكنن اإلغفنال عنهنا فني

الدراسات اللسانية المتضمنة في مسالة واحدة هي األخالق ،وهنذا هنو صنميم مشنكلة بحثننا ،إذ بندت
في واقعها الفلسفي في غاية األهمية وما أحوجنا إليها أالن فني واقعننا التربنوي واالجتمناعي ،إذ ركنز

سبنسر على فكرة التطور فيها ،راسماً االرتقاء األخالقي( فلسفياً وتربوياً ) لها ،والنذي سنبقه فني ذلنك
الفيلسننوف االجتمنناعي الفرنسنني أوجسننت كونننت بهننا ،مؤكنندا إن كننل التعقينندات فنني الواقننع االجتمنناعي
يصاحبه ارتقاء معرفني لنذلك الواقنع المعقند ،فنالمجتمع عننده كنائن حني ومعقند ومتنوازن ،وعنن طرينق

العملية التطورية الطبيعية يتنوازن تطنوره فيهنا ،سنعيا مننه فني ذلنك إلثبنات نمنوه وتكيفنه النذاتي وينأتي
ذلك عن طريق رسم معالم األخالق التربوية ونظامها منع مباحنث العلنم الطبيعني اإلصنالحي ،وذلنك
بإتباف اإلرشادات الطبيعية والعقلية ،ولهذا ساهم سبنسر في وضع معالم لواقعه األخالقي في طرحه

كتاب خص التربينة وتحديندا التننوير العقلني واألخالقني والبندني فينه ،ليوضنم لمجتمعنه مندى الحاجنة
لنظام تربوي مبني على القواعد العقلية واألخالقينة لنذلك النظنام ،وسنعيا مننا إن نبنرز عملينة االرتقناء

األخالقنني فنني كتنناب التربيننة لسبنسننر وهننذا هننو أهميننة بحثنننا ،والننذي لننم يأخننذ حقننه فنني مجننال البحننث
والتمحننيص مننن قبننل البنناحثين والدارسننين فنني المجننال الفلسننفي والتربننوي ممننا جعننل هننذا األمننر بننادرة

مهمة للبحث والتنوير في المجال األخالقني والتربنوي ،مبنيناً علنى رؤيتنه الفلسنفية فني إن العنالم جنار
علننى فلسننفة االرتقنناء مننن البسننيط إلننى المركننب ( التبنناين ) ومننن االناننالق إلننى االنفتننا ( التكامننل )

فاالهتداء بسنة الطبيعنة هنو منهجنا يندعونا لإلصنال ومنن ثنم االرتقناء ومنن ثنم االبتعناد عنن كنل منا
هو شر للمجتمع ،وعليه فقد سلطنا الضوء على أهم مسألة ،واقعها النظري الفلسفة التطورية وواقعها

العملي األخالق والتربية ونظامها االرتقائي بعيدا عن التعسف والجور ،واما هدف البحنث فهنو ينأتي
علنى هيئنة تسناؤل :منا االرتقناء األخالقني النذي قدمننه سبنسنر فني كتابنه التربينة لميندان فلسنفة التربيننة
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األخالقي ننة ونف ننع ب ننه مجتمع ننه ،وال ننذي يخ نندم ب نندوره واقعن ننا األخالق نني والترب ننوي والفلس ننفي ف نني أط ننار

مجتمعنا.؟

قسم سبنسر فلسفته في االرتقاء حسب مدلوالتها التطورية لثالثة :

أوًلاً/فلسفةًالرتقاءًالطبيعيً)ً :)Philosophy of natural upgrade

برز هربرت سبنسر في دراسة أخالقيات المجتمع من خالل مجموعة قيمة من الكتب ،1أراد بهنا

نشننر سننلوك أخالقنني علمنني مبننني علننى مقتضننيات المجتمننع الحننديث ،وتحدينند السننلوك والفعننل الجينند

ودفعنه إلنى م ارحنل التطنور األخالقني ( (Stages of moral developmentفني نظنام ارتقنائي

اعتمند فينه أساسنا علنى قنوانين التطنور فني شنمولية علمينة مفادهنا (االسنتمرار ،) Continuation
وهذا القانون يعنى باستمرار القوى ثم عدم فناء المنادة وعندم التخلني عنهنا ومنن ثنم دمنج االثننان معنا

فني قنانون ثالنث هنو االسنتم اررية وحركنة المنادة (  ) Movement Articleأو( األشنياء ) ،2ولهنذه
القنوانين خصوصننية فنني فلسننفة سبنسننر التطوريننة فنني االرتقنناء ،وهنني :إن فنني قننانون االسننتم اررية قننوة

علية نهائية ،والقانون الثاني مناده غينر فانينة ،والثالنث اسنتمرار الحركنة ،3وهنذا يشنير إلنى إن الطاقنة

والقننوى فنني القننانون األول تتحننول مننن شننكل إلننى رخننر وتسننتمر فنني هننذه العمليننة ،وهننذا داللننة علننى
القانون الثاني الذي ال يفنى المادة عن طريق حركة القانون الثالث ومن هذه القوانين يتسم لنا قانون

اس ننمه التط ننور ،وه ننذا يتس ننامى للوج ننود كل ننه وبم ننا إن الحي نناة االجتماعي ننة مش ننابه للحي نناة البيولوجي ننة،4
وحسب ظن سبنسر فهناك قصدين لذلك وهما :

أوًلاً/التباين:

وه نني الحرك ننة م ننن المتج ننانس البس ننيط إل ننى المرك ننب غي ننر المتج ننانس ( التم ننايز) وه ننذا يف ننرز لن ننا

التخصص ،ثانيا التكامل :بما إن ظاهرة التباين تقرر لنا التخصص واالستقالل فهناك عوامل أخرى
تحرك ظاهرة التكامل مع التباين واالثنان يؤديان إلى تماسك األجزاء منع بعضنها النبعن منن خنالل

الوظائف.5

يننرى سبنسننر أن المجتمننع منناهو أال جننزء مننن هننذا النظننام الطبيعنني ،والننذي يصنناحب فنني ذلننك

التمنايز التقنندمي (  ) Progressive differentiationوالنشننوء االرتقننائي المبننني فيننه علننى ذلننك
التمايز حدوث الوظائف ،الن جميع األعضاء يؤدي وظيفة معينة فيه ،وعن طريق ذلك المركب في
الكائن العضوي وهذه التنظيمات في األعضاء تؤدي إلى وظائف مختلفة في المجتمع ،6فلهنذا جعنل
سبنسر من فلسفته االجتماعية محاولة معرفية لكيفية نشوء المجتمنع وتفسنير خصائصنه وأسنبابه فني

التك ننوين م ننن ه ننذه التنظيم ننات وعناص ننرها وتراكيبه ننا ،لتش ننكل تل ننك الم ارح ننل للنم ننو واالرتق نناء ولجمي ننع
المظ نناهر الت نني أوج نندتها ه ننذه الهيئ ننات الطبيع ننة والنفس ننية واالجتماعي ننة والحيوي ننة والمعرفي ننة وجوده ننا
الفعلي ،وعليه فان تلك الهيئات وجدت نفسها في المجتمع اإلنساني أكثر من غيرها من المجتمعنات
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األخرى ،ولذلك دعت تلك المجتمعات إلى عملينات تطنور عضنوية اسنماها (التطنور فنوق العضنوي)

(  ) Organic evolution overوهذه من خصوصية المجتمع اإلنساني وجلها07
ثانيًاً/فلسفةًارتقاءًالمجتمع )ً :(Philosophy elevate society

طننر سبنسننر مشننروف تطبيقنني وهننو إن كننل معرفننة علميننة تسننهم وتهنندف فنني تطننوير واإلس نراف

والتقدم في المجتمنع اإلنسناني مبنيناً فني ذلنك علنى جاننب التاينر االجتمناعي ،وينأتي هنذا التاينر منن
خنالل التقندم العلمنني النذي يرفننع منن شننان المجتمنع وهنو إقنرار اقنره الكثيننر منن الفالسننفة النذين سننبقوه

وعاصروه ،8وبين إن هذا التطور الحتمي والتاير ال يتأتى من خالل البعد السياسي واالصنطالحات

الجذرية للدولة ،بل عن طريق التطبيق العملي لعلم األخالق في المجتمع والذي يستعمل به ،المنهج
العلمي الوضعي المبني على المالحظة والتجربة واإلثبات العملي والبرهان والمقارنة ،وذلك من اجل

فهننم النظننام االجتمنناعي والنندفع فيننه نحننو التطننور إلننى مجتمننع مثننالي 0وقنند رأى إن تكننوين الم ارحننل
التاريخية المعينة في المجتمع اإلنساني علنى منر السننين أدى إلنى تكنوين فكنرة جيندة مفادهنا التطنور

الحتمي ،9فمثال األسرة وحدة بيولوجية تسيطر عليهنا الارينزة الواعينة ،وهني خضنعت إلنى هنذه الفكنرة
أيضننا ،إذ كننان رب األس نرة هننو الحنناكم والقاضنني واالقتصننادي ،انتقلننت هننذه الوظننائف منننه إلننى كننل
عضننو فنني األس نرة وأصننبم كننل عض نوا لننه وظيفننة ،10الن التقنندم عننن طريننق هننذه الم ارحننل التاريخيننة
للمجتمع اإلنساني يقدم لنا معرفة يقينينة كاننت األسناس النذي بنني علينه هنذا القنانون فني التطنور ،إذ

أشننار إن األمننر أصننبم حتميننا بننل أمننر قطعنني ،الن التقنندم المعرفنني ال نهننائي كننان دائمننا يقتننرب مننن

المعرفننة الوضننعية (  ) Knowledge positivismوالتنني هنني حتميننة لنننا ولكننننا عجزنننا عننن إن
ن نندركها ،والس ننبب الن المجتمع ننات ف نني الموض ننوعات الجام نندة الت نني ال حي نناة فيه ننا ه نني م ننن جعلته ننا

موضننوعات حيننة لتلننك المعرفننة ،11وهننذا فنني حنند ذاتننه تايننر جعننل أسننلوب الفهننم العلمنني مبننني علننى

العقل ،ويذهب فني تفسنيره للظنواهر فني كونهنا قنانون حتمني طبيعني تنم اسنتدراجه علنى هيئنة ظنواهر
بنسننبها إلننى الق نوانين التنني تحملهننا ،12ومننا تلننك إال أسننباب مباش نرة أثننرت فينننا ،إذ أشننار بننان الحينناة
االجتماعيننة تحكمهننا ظ نواهر تجعننل مننن المجتمننع يتميننز بتكامننل الكننل واخننتالف األج نزاء وهننذا هننو

التطنور الحتمنني لجميننع التفاسننير التنني يننتم فهننم الظنواهر بهننا ،فكمننا نفسننر ظنناهرة النمننو إلننى العوامننل

الطبيعينة والبيولوجينة والسنيكولوجية فهني فنني ذلنك منا هنو أال حكننم القنوانين المؤلفنة لهنذه الظنواهر.13
وعنن طرينق هنذا االكتشناف الحتمني وضنع نظريتنه فني التطنور االجتمناعي(،) Social evolution

فقد مثل ذلك فني المجتمنع ال أرسنمالي النذي انتهنى المطناف بنه فني نهاينة األمنر إلنى التقندم ،وهنو فني

ذل ننك كس ننب أرق ننى ص ننور للتط ننور االجتم نناعي ،وف نني مس ننعى رخ ننر نج نند إن سبنس ننر رك ننز عل ننى ه ننذه
الظنواهر مننن خننالل التنشننئة االجتماعيننة للجميننع ،كننون اكتسنناب المعرفننة عننن طريننق النظننام التربننوي

يجعل من المجتمع في أوج عطاءه في التايير والتطوير014
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ثالثًاً/فلسفةًارتقاءًالتربيةً)ً :(Philosophy improve education

أشننار سبنسننر فنني مقدمننة كتابننه (التربيننة) إلننى موضننوف خننص فيننه القننيم النسننبية (

Relative

 ) valuesالتي يعمل بهنا المجتمنع فني التربينة ،محناوال إلنى فهنم تلنك القنيم وعنن كيفينة فهمننا نحنن
لهننا فنني إحكامنننا وأذهاننننا ،فحكمهننا ال يمكننن اقتننداء بننه فنني الواقننع التربننوي ،ألسننباب أهمهننا أن وقننت

التعلنيم قصننير وال يندعونا لتحصننيل المعرفنة منهننا ،الن هنذه القننيم تنندرج فنني أمنر التعلننيم ويعطنى لهننا
تقدير مختلف إذ وقع التقدير عليها فقط وهذا غير ممكن ،وليس العمل أو إدراجها في الواقع الفعلني
يصبم ممكننا ،فلهذا وجب علينا ونحن نعلم أوالدنا ان نعطي لهم ما مقدار القيمة العملية لهذه القنيم

النسبية ،15الن مقياس القيم فيها ال تعتمد فني واقنع تصنورنا علنى مالهنا منن فضنل وقيمنة لني أو فني
حينناتي كونهننا نسننبية ،وعليننه فننان س نؤالنا األكبننر فنني وصننف سبنسننر لهننذه القضننية لننيس لخصوصننية

الحينناة الماديننة بننل هنني عامننة مننن حيننث جهتهننا ووجودهننا ،أن حسننن قيننام العقننل والبنندن واإلشنناال
والعائلة هي ما شرعت به لنا الطبيعة ،16ومن ذلك نستدل على ما تحتاج معرفته وجب على التعلنيم

إن يبين مقاصده ،منن حينث الخطنط التني تعطني للطالنب العيشنة الكاملنة وليسنت العيشنة النسنبية،17
وهنني كيننف نعنني

فنني أكمننل عيشننه ؟ وهننذا يترتننب مننن إن عمننل التعلننيم هننو إعننداد أنفسنننا لعيشننة

الكامل ننة ،وليس ننت هن ننا معن ننى للق ننيم النس ننبية ف نني تعليمن ننا وتربيتن ننا ،وك ننذلك ف نني ص ننميم فلس ننفة التربي ننة

لسبنسر ،إذ أكد على اإلعداد الكامل للعيشة والقيم للطالنب ،إذ قنال (( إن واجنب التعلنيم وعملنه أنمنا
هو إعداد أنفسنا للعيشة الكاملة ،فإذا أردنا أن نحكم على إحدى خطنط التعلنيم ،فنال ينباني أن نقطنع

فيها حكما أال من جهة إعداد الطالب للعيشة الكاملة ومبلاها في سبيل هنذا اإلعنداد ،وهنذا يجنب أن

يكون مقياس قيم المعارف)) ،18وعليه استبعد القيم النسبية في التعليم المبكر0

وبما إن القيم مؤثرة في واقع التربية والتنشئة االجتماعينة وخصوصنا مرحلنة الطفولنة ،فواجبننا أن

نض ننع باالعتب ننار مقي نناس ق ننيم المع ننارف بأنه ننا قاع نندة أخالقي ننة ألنن ننا اس ننتبعدنا منه ننا النس ننبية ،19وكم ننا

اسنماها سبنسنر مقيناس تقندير القنيم ( )Scale estimate valuesولنيس تقنديرها فقنط ،وانمنا إتقنان
هننذه القننيم والثبننات عليهننا فنني تربيننة الطفننل ،وان نرتفننع عننن أتبنناف أه نواء الننناس فنني ذلننك وهننو اشننق

أعمننال التربيننة ،20فأكنند سبنسننر علننى أعمننال التربيننة الرئيسننة والتنني يحتاجهننا الفننرد فنني حياتننه وفنني
صنيانة نفسنه وبنان نحفنظ العالقنات الصنالحة فني المجتمنع بهنا ونحنافظ عليهنا وبنان نسنعى إليهنا فنني
تعليمنا وتربيتنا ،وذلك الن ما أجملته لننا الحيناة نحتناج إلينه فني حياتننا وألنفسننا وللمجتمنع كنذلك ،إذ

أشننار (( اإلعمننال الرئيسننة التنني تتننألف منهننا الحينناة بحسننب أقنندارها وهنني  :األعمننال المبذولننة فنني

صيانة النفس مباشرة واإلعمال المبذولة في صيانة النفس بواسطة إحراز المعنا
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بتربين ننة النسن ننل وبحفن ننظ العالقن ننات الصن ننالحة من ننن سياسن ننية واجتماعين ننة وتصن ننرف فن نني سن ننبيل اللن ننذات

والشهوات))021

ولمنا كننان عمننل التربيننة هننو أسنناس إدمنناج الفنرد فنني المجتمننع فالبنند أن نسننعى لهننذه األعمننال وان

نرتبها ترتيبا سليماً ،وذلك غايته هو صيانة الننفس وحفنظ رو المجتمنع ،22وهنذا منن األشنياء الهامنة
الن واقع هذه القضايا تشكل أبعاد فني طلنب العمنل وطلنب النرزق فهني منن ضنروريات حياتنه ولنيس
للتربية فقط ،وكذلك عكست هذه على األعمال القائمة في تربية النسل كمنا وضنحها سبنسنر ،وبنذلك

يكون لنا صال في العالقات اإلنسانية واالجتماعية ال بل حتى السياسية ،23ألنها أخذ عليها طنابع
في استقامة األخالق وهذه االستقامة هي من صقلت اإلنسان في المجتمع024

إن هذه األعمال الرئيسة مبنية على حسنن قينام بواجبنات المجتمنع اإلنسناني توجنب عليهنا إعنداد

الطالننب علننى أمننور تتعلننق ب ناألداء التربننوي والتنني انقسننمت فيهننا إعمننال التربيننة إلننى هيئننة أقسننام عننند
سبنسر وهي على هذا النسق األتي:

 -1التربية المعدة لصيانة النفس مباشرة 0
 -2التربية المعدة لصيانة النفس بواسطة إحراز المعا
 -3التربية المعدة للنسل 0

0

 -4التربية المعدة لحفظ العالقات االجتماعية والسياسية 0
 -5التربية المعدة لفنون المالهي025

إن السننعي فنني االرتقنناء التعلننيم هننو سننعي لقيننام فنني إعننداد الطالننب ألقسننام المعرفننة عننن طريننق

اإلعداد الصحيم للتربية ،وعليه وجب النظر فني أبعناد تربينة المجتمنع والتني أساسنها األخنالق ،فعنند
توظيف هذه الجهود في النظام التربنوي فمنا هني إال التفاتنات تشنمل بهنا أنفسننا والمجتمنع علنى سنمو

قيمننة هننذه النفننوس مننن الجانننب األخالقنني كونهننا تعطنني أهميننة حننول القننيم العظمننى متحاشننين القننيم

األرخننص وهنني النسننبية ،26ولمننا كانننت المعننارف تبننرز فينننا القننيم الثابتننة والكاملننة فإنهننا جهننة أقنندارها
تنقسم إلى ثالث أقسام ،إذ أشنار سبنسنر فني تلنك األقسنام (( فأولهنا منا كنان ذا قيمنة ثابتنة ال يننقص
منها الدهر وال الحوادث وثانيها ما يكون ذا قيمة يكون بقاؤها رهنا ببقاء شي من األشياء والثالث ما

كننان ال قيمننة لننه إال فنني أصننال الهيئننة االجتماعيننة )) ،27وقنند رمننز سبنسننر لألولننى بقواعنند العلننوم
الطبيعية ،والثانية لها فائدة جديدة باقية معنا أذا ما ثبتت فينا هنذه الفائندة والتني أبرزتهنا التربينة فيننا،
أمننا عننن الثالثننة فننأفتى بعدميننة المعنناني فيهننا وهنني مننا اسننماه أسنناتذة التنناري كننذبا وافت نراء والواجننب

تحسينها عنن طرينق التربينة ،بنل تتنداعى عليننا الحيناة بأعمنال متسلسنلة األقندار ،ننرى فني أصنالحها

ه ننو ارتق نناء للواقنننع األخالق نني وان كشن ننفها ف نني واقعنن ننا الترب ننوي له ننو أب ن نراز الق ننيم الثابت ننة ف نني أخنننالق

المجتمننع ،28والتنني أثبتتهننا وركزتهننا فنني داخلنننا العصننور واألزمننان ،وعننن طريننق البعنند الطبيعنني التنني
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حفظته الطبيعة في سلوكنا وغريزتنا سوف نحفظ النفس وسالمة البدن بالفرار من ما هو غينر ثابنت

ومجهول ،29ومن ذلنك فلنم يبنق عليننا إال أطنالق سنبل الطبيعنة فني تعليمننا وهنذا منا شخصنه سبنسنر

في مثال (الطفل والاريب)030

ربننط سبنسننر واقننع جهننل اإلبنناء بق نوانين الحينناة باإلبعنناد التربويننة ،إذ سننعى لكشننف عننن حقننوق

الناشئ لدى الوالدين على وفق قوانين الحياة باألقسام التي قسمها في واقع التربية وجعل هنذا الجهنل
هننو بمثابننة مننرن أو داء يصننيب العضننال فنني الجسننم التربننوي ،الن ذلننك يبننرز للناشننئ سننلوك سننيئ
وهننذا جننزء خطيننر يصننيب األخننالق والحينناة والنسننل ،ومننن أهننم قنوانين الحينناة هننو عنندم اهتمننام اإلبنناء

بتاذيننة األطفننال وكفننايتهم مننن الطعننام ،وكننذلك ال يجننوز إبعننادهم عننن اللعننب والمننر وهننذا مننا ينننافي
الاريزة التي أودعها اهلل فيهم الن الحركة فيها نمو لجسمهم فينؤدي جهلهنم بعندم السنما لهنم باللعنب

إلى تعطيل فني بعنن أجنزاء الجسنم ،31وينرد جهنل هنؤالء اإلبناء فني دفنع أخطنائهم بتبرينر ذلنك علنى
أنهننا مصننيبة مننن اهلل وحجننتهم فيهننا هننو القضنناء والقنندر وهننذا غيننر صننحيم ،وال ينندركون بننان جهلهننم
بقنوانين الحينناة هننو السننبب المباشننر ،ولننذلك سننعى سبنسننر إلننى معرفننة اإلبنناء بننأداء واجبنناتهم التربويننة
وفي مساعي الحياة وقوانينها نحو أبنائهم والواجب األخالقي بالحياة والنسل واإلصنال فني المجتمنع

حتى ال يكون الوهن من سلوك تربيتهم032

إن مراعاة ربط الحقوق بالمعرفة السليمة بأنه واجب علنى اإلبناء ،وادراكهنم بأننه واجنب اإللهني

وانننه مننن مسنناعي ت نربيتهم فنني ذلننك أيضننا ،33معتقنندا سبنسننر فنني ذلننك أن فنني أدراك التعلننيم والمعرفننة
لإلباء هو دواعي لالرتقاء األخالقي داخل المجتمع ،ومن ذلنك البند منن التركينز علنى إبعناد المعرفنة

في الجوانب التربوية حتى يتم االرتقناء األخالقني بنالتركيز علنى تربينة اإلبناء عنن طرينق النوعي دون
الجهل بالمعرفة السليمة ،الن توليد المعارف من قبل اإلباء هو من ضمن المسلمات التي يرتقي بها

المجتمنع وابنراز ثمنرة جديندة انتمننت للتطنور األخالقني واالرتقناء بنه ،34كننذلك ركنز سبنسنر فني دعوتننه
على اإلبناء فني المعرفنة القواعند السنليمة للتربينة خصوصنا عنندما تكنون الزوجنة الصنايرة ،منن حينث

ع نندم المعرف ننة وع نندم ال ننوعي ب نناألمور التربوي ننة بس ننبب ص ننارها إل ننى خل ننق عاقب ننة أخ ننرى ف نني التربي ننة
األخالقينة ومنن ثنم االرتقناء األخالقني ،ال وبنل فني التربينة البدنينة (  ) Physical educationفني
ذلك لعدم الخبرة وعدم االستبصار بتعليمات األجنداد وأسناتذة التربينة عنند تعليمهنا فني ذلنك ملوحنا ((
ليس الجهل اآلباء وعاقبته في شان التربية األخالقية بأقل منهما فني أمنر التربينة البدنينة فنانظر إلنى

الزوجننة الصننايرة الحديثننة العهنند بننزمن الد ارسننة كيننف يكننون خبطهننا وتعسننفها أذا رزقهننا اهلل طفننال وال
عجننب فنني ذلننك فقنند قضننت فنني المدرسننة حينننا مننن النندهر لننم تشننتال إال بسفاسننف قليلننة الجننداء ،فأمننا
ملكاتها الخاصة بالتبصر والتدبر فأهملت اغلب اإلهمنال حتنى لنم يخطنر بنذهن األسناتذة أن يمندوها

بفكرة واحدة فيما يتعلق بتربية الولد )) 035وكذلك ربط إهمال األسنتاذ أو المعلنم بقضنايا التعلنيم التني
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تخص علم النفس والتربية وخصوصا التربية العقلية منها جو ار واجحافا على الناشئ ،عنن طرينق منا
تطلبه عقول الطلبة من معارف لشدة حاجاتها لهم هو استهتار باالرتقاء األخالقي واإلنساني في رن

واحد ،الن غياب المعلومات الضرورية على ذهن الطفل كوننه فني طبيعتنه متطلنع لهنا واكتسنابها منا
هننو أال مصننيبة وفسنناد علننى واقعنننا التربننوي والتعليمنني ومننن ثننم األخالقنني واالجتمنناعي ،36وعليننه فقنند
يتوقف واقع التربية البدنية واألخالقية والعقلية إلى أسباب أهمها جهل اإلبناء وقلنه الخبنرة لنالم كونهنا

غير الملمنة بنأمور التربينة واهمنال المعلنم للواقنع النفسني منن خنالل إهمالنه بعندم أهمينة تعليمنه الجيند

للطالب ،وما ذلك إال دليل للفساد في األخالق مع واقع العقول واألبدان037

إن استنتاجاتنا لجملة األمنور هنذه فني أن سبنسنر ركنز علنى معرفنة قنوانين الحيناة والتني حنددها

هو بالقواعد األولية لكي تعطي معالم ارتقائية لواقعنا األخالقي ،عن طريق تركيزننا فني التربينة علنى
هننذه القواعنند فقننط ،بننل مننع ربننط ذلننك بمسننلمة لننم تايننب عننن بالننه وهنني مننن القواعنند الهامننة مننن حيننث
األهمية التربوية وهي فسيولوجيا (علم وظنائف األعضناء) والسنيكولوجي(علم الننفس) معلنال ذلنك فني

القول (( إن نمو الطفل جسميا ونفسيا ال يقوم إال بقوانين معينة ،وان إهمال هذه القوانين البتة سائق
ال محالننة إلننى المننوت ،وانننه أن لننم يكثننر مننن أتبنناف الق نوانين المننذكورة ،فلننن يسننلم الجسننم والنننفس مننن

األضرار الخطيرة ،واننه ال يسنتطاف الوصنول بنالنفس والجسنم إلنى أكمنل حناالت الصنحة والعافينة أال
بتمننام أتبنناف تلننك الق نوانين ،فهننل يصننم لإلبنناء بعنند كننل هننذا أن يفرط نوا كننل التف نريط فنني أمننور التربيننة

))038

يننرى سبنسننر أن فضننل العلننم الطبيعنني علننى جميننع المعننارف وخصوصننا فنني التربيننة األخالقيننة

يعود لسبب أن هذا العلنم يسناعد الطالنب علنى التفكينر النذاتي وهنذا ينشنا اسنتقالل فني نفنس عناصنر

الخل ننق ،39ويل ننو ك ننذلك عل ننى أن ه ننذا العل ننم( العل ننم الطبيع نني ) يرم نني بفوائ نند عل ننى الواق ننع األخالق نني
واالرتق نناء في ننه ،ألن ننه دائم ننا يتح ننرى عل ننى م نناهو واج ننب وعل ننى م نننهج ح ننر ي ننأتي م ننن خ ننالل المث ننابرة

واإلخالص 040يضيف في ذلك سبنسر أن للعلم الطبيعي فضال على تهذيب النديني ،وبعبنارة أخنرى

أن م ننا يحمل ننه ال نندين م ننن س ننمو أخالق نني وق ننوى س نناعية للخي ننر م ننا ه ننو أال دلي ننل عل ننى ج ننوهر ال نندين
األخالقنني ( ،) Moral religionالننذي هننو منبثننق مننن حقيقننة الننرو السنناعية إلننى الخيننر فنني العلننم
الطبيعنني ،الن ال يوجنند شننيء منافيننا مننابين العلننم الطبيعنني والنندين الن مصنندرهما هننو اهلل سننبحانه

وتعننالى ،41الن مننن سننبايا العلننم الطبيعنني االحت نرام الشننديد واإليمننان المحننن هلل وهننذا فنني حنند ذاتننه

ارتقنناء أخالقنني مسننتقر فنني جميننع الكائنننات ،42ولهننذا نننرى أن الطالننب عننندما يعننرف العلننم الطبيعنني
يننؤمن بعنند كث نرة التجننارب بالعالقننات الكونيننة الثابتننة ،وهنني تابعننة مننن حيننث العالقننة مننا بننين السننبب

والمسبب ولهذا فهو يؤمن بالنتائج الحسنة التي هي تشكل محور أخالقنا وارتقائها ،43فلهنذا أن علنى
طال ننب العل ننم الطبيع نني أن ي ننؤمن ب ننان ه ننذه القن نوانين له ننا خ ننالق نخض ننع ل ننه جميعن ننا ولجمي ننع قوانين ننه
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المحتومة النافعة ،وكذلك هو يعلم أن أتباف تلك القنوانين مصنحوب بارتقناء العنالم منن حينث السنعادة

والكمننال األخالقنني ،44فلهننذا البنند أن نجعننل مننن تلننك الق نوانين الطبيعيننة مصنند ار أساسننيا لواقننع تربيتنننا
فمصدرها إلهامنا باإليمان المحن وهو االرتقناء األخالقني ولنزوم الطاعنة فني ذلنك واجبنة وهنذه هني

الرو الدينية045

أوضننم سبنسننر أن حقيقننة إدراكنننا وعالقتنننا بأس نرار الوجننود هنني واجبننة االحت نرام ألننننا ال ننندرك

أدراك المسبب األول ( اهلل ) وهذا هنو فني حند ذاتنه واجبننا األخالقني النذي يجنب أن نعنول علينه فني

تربيتن ننا فالواج ننب األخالق نني أن ن نندرك إن العق ننل اإلنس نناني والعل ننم يق ننف ع نناجز ف نني اغل ننب الحق ننائق

الكونينة ،46إذ قننال (( فبينمنا تننرى العلنم يقننف أمنام التقالينند وأ ارء الرجنال وقفننة المترفنع المتكبننر ،أذا بننه
يضرف ويعنو أمام ذاك الحجاب المنيع الذي يستر مالك الملك ))

47

أشار سبنسر إلى أن العلم الطبيعي هو األفضل من باقي العلوم منن حينث الرياضنيات الذهنينة

واألخالقينة والدينينة وهنو محنل فخنر االرتقناء التربينة واألخنالق ،والسنبب يعنود لنذلك الرتقناء المسنتوى

االجتمناعي النذي جناء عنن طرينق البيئنة ألمعاشنية (  ،) Pension environmentحينث المعرفنة
المستمرة مبنية على خواص األشياء وعالقته ،48وكذلك ليطلق سراحنا من أغالل الخ ارفنات الفاحشنة
فتلك العلوم الطبيعية هي مسارات قانونية لواقع تربيتنا وألخالقنا ،49وهي التي من واجبنا الحتمي أن

نسننتدل أن اهلل إسننتوى علننى عننر الملننك بمننا لننه مننن التربيننة العليننا فنني قيمننه والحننس .50أن سننالمة
عقولنننا فنني تهننذيب سننلوكنا األخالقنني التنني ارتكننزت عليهننا تلننك العلننوم عننن طريننق علومهننا فنني أسنرار

الطبيعة والتي تعكس هذه القوانين إحكامها األخالقينة عنن طرينق سنلوكنا وارتقناء أخالقني فني ثمنرات
إبعادنا في النظام التربوي التي نستند عليه0 51

فلسفهًالتربيةًفيًالرتقاءًاألخالقيًلدىًسبنسرًً :
يننرى سبنسننر أن المجتمننع مننا هننو إال جننزء مننن النظننام الطبيعنني لهننذا الكننون الكبيننر ونحننن فيننه
مظاهر تخلقها العوامل الطبيعية والنفسية كما أن نظام التربوي التي استند علينه المجتمنع منا هنو أال
محاوالت معرفة تراكيب وعناصر لهذا المجتمع وأدراك مراحل النمو والتطور ،52ولما كانت األخنالق

عننامال أساسننيا فنني المجتمننع وتطننوره علننى وفننق عمليننات تطوريننة اسننماها (التطننور فننوق العضننوي)،
فالتربية هي أبدى لرفع ذلك التطور في األخنالق االجتماعينة ،وهنذا يوضنم لننا أن كنل تقندم أخالقني
وسموه وارتقاء أنما هو تطور ايجابي لعمليات التربينة عنن طرينق صنيرورة التقندم فني النظنام التربنوي

للمجتمننع علننى هيئننة الكائنننات العضننوية أي ( اإلنسننان ) أو المجتمننع ،53وهننذا يننؤدي إلننى حقيقننة أن

االرتقنناء مننا هننو إال ارتقنناء األج نزاء أو الوظننائف المتشننابهة فنني النظننام التربننوي ،يولنند لنندينا تقنندم فنني
األجزاء والوظائف األخالقية من داخل المجتمع ،مما يسهم في ارتقاء األخالق في المجتمع في ظل

النظام التربوي ،54ولهذا قسم سبنسر النظام التربوي على ثالث أقسام وهي كاآلتي :
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 -1التربية العقلية Mental education

 -2التربية األخالقية Moral education

ًً-3التربيةًالبدنيةًًً:Physical education
وهي مرتبطة في عوامل ارتقائية اجتماعية أخالقية ،وعليه فقد سعى الباحث لربط كل قسم منن

أقسام التربية لدى سبنسر بمراحل التطور االجتماعي والتربوي باألخالقي وهي كاآلتي:

 -1مرحلن ننة االرتقن نناء األخالقن نني فن نني التربين ننة العقلين ننة -2 0مرحلن ننة االرتقن نناء األخالقن نني فن نني التربين ننة

األخالقية 0وهذه المرحلتان دون الثالثة سعى إليها الباحث لربط ارتقاء األخالقي بالنظام التربوي 0
ً-1مرحلةًالرتقاءًاألخالقيًفيًالتربيةًالعقليةً :

ركز سبنسر في فلسفته التربوية على الجانب العقلي أكثر من أي جانب أخر في التربينة معتقندا

أن وجوب أتباف التربية العقلية كونها طبيعية وطريقتها وتنظيمها يملى من الفكنر الدقنة والوضنو ،55

وعلننى ذلننك أن بننناء العالقننات االجتماعيننة ونظمهننا التنناريخي اسننند لنننا أن عيننوب التربيننة دعننت إلننى
االهتمننام بالعقننل للوص نول إلننى جننادة الص نواب ،ولننيس كمننا كننان فنني السننابق االهتمننام بخدمننة الجسننم
لتكوين العقل السليم وعليه ،56فقد شرف في هذا النطاق إلى أن يسنلك التلمينذ طرقنا هني أشنبه بالسننة

الطبيعيننة وذلننك علننى هيئننة قواعنند إذ قننال (( تعقننل التلميننذ عننن النفنناذ إلننى أعمنناق العلننم السننتبطان
دخائله واسنتجالء غوامضنه فإمنا أن يعنرن علنى التلمينذ المعلومنات الجزئينة فيقنارن بينهنا ويقابنل ثنم
ينتننزف منهننا قاعنندة كليننة تشننملها فننذلك هننو تعلننيم الحننق والخطننة المثلننى ،فننان الحقننائق ال تكننون جمننة
الفائدة باقية المنفعة حتى يمتاحها الذهن من ينابيعها ويستثيرها من كنوزها))057

تداعت االبتكارات الحديثة في ضوء الخطط التربوية إلنى تمسنك بملكنة المشناهدة ( Queen

 ) of viewingبمنا يملينه حنب االسنتطالف باسنتعمال الحنواس ،فني حنين تناقلنت هنذه الخطنط إلنى

سننياقات أخننرى تنندعم فيهننا أدراكاتنننا فنني غنوامن االستبصننار الننذهني ،58فننأن مننا خفنني عننن األنظننار
واألسنماف ،هننو أن ندركننه مننع تلنذذ بالنندرس مننن حيننث فهننم واسنتيعاب هننذه المعلومننات بتضننامن معهننا
الفهم لكسب هذه المعلومة مع احتياج ذهن الطالنب لكنون أن هنذه األمنور ترجنع إلنى أنمائنه وتننويره،

وعلى عكس ذلك فأنه دليل على عدم استعداد ذهنه لتلقينه وعندم تننويره ،59ولمنا كاننت هنذه الصنفات

المش ننتركة دلي ننل عل ننى تقبل ننه ه ننذه المعلوم ننات أمس ننت ص ننفة زي ننادة تط ننابق ب ننين ط ننرق التعل ننيم والس نننن
الطبيعية تطابقا يظهر أثره فيما تقتضيه طرق التعليم 0

إن انعكاسننات هننذا الواقننع فنني التربيننة وط ارئننق التعلننيم مهنندت لنننا واقننع أخالقنني تجلننى فنني دفننع

القضايا التي تخدم وتمس المجتمع إلى صنياغة مبنادئ أخالقينة بندت فيهنا مسنألة االرتقناء األخالقني

واضننحة ،60وهننذا مننا أكننده فنني كتابننه مبننادئ األخننالق ،وكننذلك فنني بعننن مؤلفاتننه ،أن اإلطننار العننام
التنني تشننكلت عليهننا فلسننفته صنننع لهننا سبنسننر أطننار أخالقيننا .61جنناعال إمكانيننة النظننر فيهننا إلننى فننن
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التربية وعلم االجتماف واألخالق ككل مترابط ،وقد بدت هذه القضايا تشال باله حرصناً كنل الحنرص

علننى أن يضننع تصننو ار تطويريننا ممنطننق ،62علننى وفننق االرتقنناء األخالقنني غيننر متشننكك فنني العقننل
البشننري الننذي يسننعى إلننى ربننط الواقننع التربننوي الننذي ينجنني الننناس عننن طريننق التربيننة العقليننة ،والتنني
ربطت بين واقع األخالق التي نحن نزرعها في داخل نظامنا التربوي في كونها جميعا مبادئ اشتال
عليهننا بعمننق ،عننندما اطلننع علننى فلسننفة دارويننن فنني االرتقنناء والتطننور البشننري حننول أصننل الجنننس

البشننري وأنواعننه ،ممننا جعلننه يشننتال علننى هننذه النظننام فنني ارتقنناء األخالقنني للبشننر ،63كمننا سننعى أن
يعطي حلوال أكثر فائدة للبشر والمجتمع ورسمه لنا في واقع التربية ،ورأى أن التربية العقلية هي أول

األسنس التنني اسنتندت عليهننا التربينة لتشننكيل النظنام األخالقنني لندى البشننر ولنيس هننذا فقنط ،بننل أعننده

النظننام النرابط لتربيننات أخننرى مننن حيننث االرتقنناء فنني األخننالق ،وفنني ذلننك سننعى دائمننا إلننى مجموعننه
كبيرة من مؤلفات االجتماعية والتي تسمى بالعارف االجتماعي (  ) Social knowerإلى مرحلة

التكننوين واالرتقنناء المجتمننع ،64فلهننذا فقنند ربننط بننين المعننارف والعلننوم التنني تشننكلت فنني ثنايننا المجتمننع
أمثننال السياسننة والنندين والفلسننفة وعلننم اإلحينناء والتحليننل النفسنني ،ووصننل إلننى قضننية اسننتند فيهننا إلننى
نهاية األمر ،أن تكون األساس العلمي لتثبيت األخالق االجتماعية عن طرينق فلسنفته التربوينة التني

سعى إلى تعزيز الواقع األخالقي واالرتقاء على خطوات عقلية فيها ،65وهي أن التربية العقلية يجنب
أن ترفننع فينننا األخننالق مننن األسننهل عمننال إلننى األصننعب منرادا ،بمعنننى مننن البسننيط المعمننول بننه إلننى

المركننب الننذي نسننعى لتحقيقننه ،66وه نذا يجننب ان ي ارعنني عننند تعلننيم الطفننل علمننا وأخالقننا فنني أسننلوب
مجانسننا لحالننة العقننل ،كمننا أن العقننل ينمننو كسننائر األعضنناء الجسننم وأي نمننو هننو تحننول مننن حننال
ألخرى ،فهي محاولة تطور من انتثار والتبدد إلى حالة االنتظام وتناسق الفكري والخلقي عند بلوغنه

ودرجة اإلصابة والسداد وهذه تكون حسب ما بلاه من التربية ونظامها منن دقنة تسنترعي فينه السنداد

باإلصننابة فنني األخننالق ،67مؤكنندا أن تربيننة الطفننل ال بنند ان تخلننق نظامننا تربويننا مطابقننا باألسننلوب
لتربية األمم من حيث األخالق ،فقد أكد سبنسر في ذلك على الرغم منن وجنود عوامنل أهمهنا الو ارثنة

التي تؤثر فيه ،وكذلك ما يرث من سلفه الجنسية ،68وهذه عوامل جوهرية ولكننا نستطيع أن نتجاوز
ذلك من خالل تربيتنا في سلوكها في التعليم فالسبيل الذي يبرز فينا النوف اإلنساني من خالل النهج

المقصود الذي اسماه بننالعقل العنام (  69) General Mindالنذي ينمني فيننا الصنورة الدقيقنة للمدنينة
بحذافيرها وهذه من ضروريات االرتقاء األخالقي داخل المجتمعات ،70وجب ثباتها داخنل الطفنل فني
التعليم وهذا التعليم ال يكون في محتوى األسرة بل فني محتنوى المدرسنة وعلنى وفنق أسناليب وط ارئنق

وجنندت داخننل التعلننيم النظننامي أهمهننا المقارنننة والبحننث والتجربننة والفرضننية إذ أشننار (( ال طريننق إلننى
اكتسنناب العقننل اإلنسنناني العلننوم إال بطريقننة المقارنننة والبحننث والتجربننة والفننرن التنني ذكرناهننا ،ولمننا
كاننت عالقنة عقنل الطفنل بمسننائل الكنون ومشناكله هني نفنس عالقننة العقنل العنام بتلنك المسنائل ،نننتج
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إذن إن عقننل الطفننل لننن ينندرك كنننه المسننائل المننذكورة بالطريقننة التنني يسننلكها العقننل العننام فنني الصنندد

المذكور ))071

إن جملننة القواعنند المرشنندة السننتة التنني طرحهننا سبنسننر والتنني ذكرنننا منهننا الننبعن لمننا يقتضننيه

بحتننا هننذا مننن تنداخل جعلهننا فنني إطنار ملكننة التطبيننق الحرفني للتربيننة ،لننذلك سنعى إلننى إمننداد الننذهن
ب ننالمواد الالزم ننة عل ننى هيئ ننة حرك ننات بمعن ننى ان ننه ل ننم يكتف نني بالس ننلوك التعليم نني فق ننط ب ننل إن انبع نناث

الملكننات التعليميننة فنني التربيننة التنني هنني مصنندرها العقننل ارعننت النشنناط الننذي صنناحب زمننن نشننأتها
وارتقائهننا كانننت أكثننر شنندة وتننأثي ار علننى مننا يطلبننه ذهنننه مننن الصننور فائنندة لصننحته وم ازجننه ،72وهننذا
يكفنني بننان ينندفع بننه لم ارعنناة قننانون النشننوء واالرتقنناء القاضنني بالتنندرج علننى إنمنناء ملكننات يميننز بننين

األضننداد فيمننا بينهننا فيبنندأ عنننده االرتقنناء األخالقنني فنني تربيتننه العقليننة شننيئا فشننيئا ،73وهننذا مننا عملننت
علينه قواعنند المجتمنع عننندما رأت أن أس الحركنات الجسننمية والعقلينة هنني قنوانين الحينناة العامنة وهنني

ض ننرورية لتنظ ننيم الس ننلوك الشخص نني واالجتم نناعي وه ننذا يعطين ننا ت نندرج أخالق نني ه ننو ج ننوهر التربي ننة

العقلية074

ً-2مرحلهًالرتقاءًاألخالقيًفيًالتربيةًاألخالقيةً :
أكد سبنسر أن تربية الطفل ال بند أن تجند فينه نظامنا تربوينا مطابقنا باألسنلوب لتربينة األمنم منن

حيث األخالق فقد قال ((إذ صم أن الناس يشبهون إسالفهم خلقا وخلقا )) 75ولما أكدت الحياة هنذه
الحقائق فقد أدرك أن العقل البشنري هنو سناعي إلنى االرتقناء فني األخنالق عنن طرينق التعلنيم ،ولهنذا

فقد ربط فني ذلنك الشنأن إذ قنال (( واذ كنان منا ذكرنناه فني هنذه الحقنائق يشنمل الطبنع البشنري قاطبنة
وضمنه العقل ،نتج من الك أن اإلنسان سيسلك في التعليم السبيل الذي سلكه النوف اإلنساني )).76

يننرى سبنسننر أن العقننل هننو لننيس مثننل السننماف والنظننر فهاتننان الحاسننتان هنني تنندرج السننتعمال

شنيء يسننتفاد منننه لتشنكيل رؤيننة عقليننة عننن طرينق االسننتدالل ،فننأن الرقني اإلنسنناني يرينننا أن القواعنند
والقوانين لعلم ما هو حالة ألدراك وادراج المقول المتصور ،وهذا هنو المبندأ لتعلنيم الطالنب وتشنجيعه
علننى إج نراءات عمليننة فنني البحننث والفحننص العقلنني لبلننور اإلنسننانية مننن الرقنني فنني األخننالق بفضننل
تعلننيم النننفس وترويضننها علننى وفننق التربيننة العقليننة ،وان يقننروا علننى قنندر اإلمكننان باسننتنتاج النتننائج

ألنفسننهم .77فقنند سننعى سبنسننر إلننى أيجنناد عالقننة قويننة مننا بننين اللننذاذ العقليننة للنندرس ومننا بننين النتننائج
األخالقية ،الن طباف اللذة تعطي إصال وفال في مزاج المتعلم وتعطيه أفكار صحيحة ومتسلسلة
أيضننا ،فيكننون خاضننع للقننانون صننالم ومؤهننل أخالقيننا ،والن هننذا التسلسننل فنني الخ نواطر يبعنند عنننه

البان فتحقق فيه أبعاد أخالقية .78ومن هذا فقد ربط في مجمل كالمه وخصوصا في القسم الثاني
مننن كتابننه (التربيننة) والننذي خننص فيننه التربيننة األخالقيننة علننى أن القننانون األخالقنني يقضنني أن نوحنند

النظم األخالقية داخل المجتمع من حيث التربية على وفق النظام الحكومي أو النظام المنزلي وذلنك
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لك نني يالئ ننم رغب ننة المجتم ننع واإلفن نراد وان ه ننذا التوحي نند ف نني النظ ننام األخالق نني داخ ننل المجتم ننع م ننابين
النظامي الذي يعني به الحكومي واألسري ،جناء بنناء علنى قاعندة أخالقينة مفادهنا هنو عنندما طابنت

األخننالق حسننن النظننام االجتمنناعي ،79حتننى لننو تننم تحسننين النظننام االجتمنناعي مننن خننالل القننانون

التش نريعي أذا كننان الهنني أو وضننعي ولننم يننتم تحسننين البننناء األخالقنني وتوحيننده مننع النظننام البنيننوي
للمجتمع من ذلك يعد فسادا  ،وكل تحسنين فينه ضنا ار للمجتمنع ،إذ أكند سبنسنر علنى ذلنك (( قضنت

مالئما ألخالق الجمهور ان طابت
طبائع األمور ٔان يكون نظام الحكومة المنزلية والحكومة العامة ً

األخالق حسن النظنام ،وان خبثنت سناء ،فنإذا أحتينل فني تحسنين النظنام واألخنالق باقينة علنى حالهنا
من اللؤم والفسناد ٔاوشنك ٔان يكنون التحسنين ضنا ار )) ،80وعلنى ذلنك ترجنى سبنسنر أن يكنون النظنام
األخالقنني مبننني علننى دوافننع داخليننة تحسننن الظننن فنني أن البننناء األخالقنني هننو ثمنرة جيننده تحننيط فنني
المجتمع ،ألننا أذا وضنعنا نظامنا صنالحا فني تربيتننا األخالقينة لكنان جيندا ،81ولكنن أذا لنم تكنن هنذه

الدوافع سليمة لهذا البناء فال جدوى في هذا النظام األخالقي حتى يؤمن بنه القنوم ويجعلنوه غاينة فني

سد ضاللهم.82

وعلى ذلك فقد سلم سبنسر على أن النظام األخالقي البد له من أغران وغاية وقواعد نصل

إليها من خالل وسائل وهذه الوسائل البد لها من إفصا إليضاحها بدقة ،الن هذه الوسائل هي في
حد ذاتها ارتقاء أخالقي كيف ذلك  ،يصور لنا سبنسر على أن المسلمات التي نؤمن بها نحن ما
هي أال سلوكيات في واقعنا التربوي ،فتم العمل بها على وفق تربيتنا فعكست ذلك في سلوكنا

االجتماع ي

83

 ،والتي هي رحابها األخالق ومن هذا المنطلق تنمو وترتقي أخالقنا وما علينا أال أن

نعزز ذلك بالسلوك التربوي لآلسرة ثم المجتمع ،وعليه سوف ندرج هذا النمو وهذا االرتقاء على

هيئة وسائل تربوية ،نبدأ بها باألسرة وتحديدا مع الطفل في السن المبكر من عمره والى أن يكتمل
سلوكه األخالقي ،وهذا في حد ذاته نموا وارتقاء األخالقي ،وان يتماشى معه على هيئة مسلمات

نؤمن بها قطعا وعليه ،فنرى أن هذا االرتقاء البد أن يحمل معه صياة العمل التربوي بمعنى الواقع

العملي وليس النظري في

ه

84

 ،وأول هذه الوسائل لن(النمو والنشوء واالرتقاء األخالقي) هي-:

الوسيلةًاألولىً/جنسًالعقابًالطبيعيً(ً:)ًSex natural punishment
هذه الوسيلة األخالقية التي أوصى بها سبنسر والتي قسمها إلنى قسنمين أطلنق علنى األولنى
اسننم العقوبننات الطبيعيننة (  ) Natural sanctionsواألخننرى العقوبننات األجنبيننة (

Foreign

 ، ) sanctionsكانن ننت فن نني مجملهن ننا مشن ننابه لمن ننا أقرتن ننه المدرسن ننة الطبيعين ننة فن نني العقن نناب التربن ننوي

الطبيعي ،85وهي بمعنى أن الطفل أو الناشنئ عنندما يسنئ فلنيس منن الصنواب أو الحكمنة منن األب
أو أالم أو المربي توبيخنه وشنتمه علنى ذلنك ،86فهنذا فني أرينه اكبنر األخطناء أو عنين الخطنأ والبنديل
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علننى ذلننك هننو اسننتبدال سننلوك العقوبننة مننن قبننل المربنني بمنحننى أخننر يقتضنني العنندل فنني العقوبننة بننان
يترك للطبيعة وهي التي تجازيه على ذلك ،87الن فقده لشيء أحبه نتيجة هذه اإلسناءة وحرماننه مننه

ه ننو األل ننم الت نني تقدم ننه الطبيع ننة فمس ننتقبل أيام ننه ب ننان يمع ننن النظ ننر ف نني التص ننرف الس ننيئ والح ننرص

والمحافظنة علنى أشنياء التني يملكهنا أو التني أسناء فيهنا ،فهنذا الندرس منن فقنده ال يكنرره بعند ذلننك،88
وهننذا مننا سننماه بالعقوبننة الطبيعيننة ،أمننا العقوبننة األجنبيننة فهنني عقوبننة اإلبنناء أو األمهننات بالشننتم أو

الضننرب والاضننب علننى طفلهننم وهننذا يجعننل مننن الطفننل أو الناشننئ حسننب مننا سننماه سبنس نر الفظنناظ

األخننالق ،89إي (أبننناء اإلبنناء الفظنناظ المعاملننة ) أي ال ينقننادون أال بالوسننائل الفظننة وخضننوعهم فنني
مثننل تلننك األحكننام الفظننة أعظننم مرشننم لجعلننه أن يكننون مكافحننا فنني حينناة معتركهننا فننظ فنني سننبيل

مكافحة أهوال هذه الحياة ،90ومن ذلك سنعى سبنسنر إن تكنون عقوبنات اإلبناء طبيعينة وليسنت غينر
الطبيعية إي (العقوبات األجنبينة) ،91الن العقوبنات الطبيعينة هني بحكنم األفضنل أخالقينا ،أن الااينة
في ذلك المراد هو أن يدرك الطفل أو الناشئ األسباب والنتنائج األخالقينة التني تفسنر لننا أهمينة فهنم

العواقننب مننن خننالل خب نرة اكتسننبها مننن حياتننه العمليننة ،وعلننى وفننق هننذه التجننارب تنمننو لديننه قواعنند
أخالقية سوف يزاولها على نفسه وعلى أوالده في المستقبل ،92وعلى ذلك ينمي في داخلنه عقند النينة
والتفكيننر فنني التوبننة علننى اإلنابننة ،الن هننذا األمننر التربننوي البسننيط يجعلنننا أن نحقننق قننانون وضننعي
نجعله من ضمن القوانين التني جناءت منن الطبيعنة وهنو بنان ننأمر المجنرم إن يصنلم منا افسند بقندر

إمكانننه ،93فيتولنند لديننه شننعور بعنندل الجنزاء وذلننك الجنزاء ارتننبط ارتباطننا قويننا بالنتيجننة ،وعليننه يصننبم
المذنب أشدا نقاء للذنوب وأكثر تبص ار في العواقب واخلق أن ال يحسب نفسه مظلوما.94

إن تنمية األخالق تتحقق في الكشف عن نظام بنيوي مصندره الشنعور المتولند داخنل الطفنل منن

حينث أن هنذا العقنناب لنيس مصنندره والدينه فني حالننة أسناءته بننل منن الطبيعنة ووالديننه منا زاد علننى ان

كانننا منفننذا لعقنناب مصنندره الطبيعننة ،95كننذلك هننو نفننس الشننعور عننندما يننتم الكشننف عليننه للمننذنب فنني
المجتمع بان البد للطبيعة ان تحقق العدالة وهذا هو أدراج التطور السيكولوجي في صياة ال تتبندى

فيها سوى أفعال رلية ،96وهذا ثمرة الجزاء الطبيعني ،فقند فصنل سبنسنر فني ذلنك إذ قنال (( ٔاولهنا :منا
يستفيد الطفل بها من الحنكة؛ لفرضها علينه التبصنر فني العواقنب ،فيمينز بنذلك بنين الننافع والضنار.

ندي ار ٔان يبصنر عندل الجنزاء.
ثانيهأ :ان الاالم اذا ٔارى ٔانه لم َيننل منن العقناب اال كسنب ينده ،كنان ج ً
ٔ
ثالثها:اننه اذا ٔاقنر بعندل العقوبنةٔ ،وانهنا منن فعنل الطبيعنة ،ال منن عمنل انسنان ،هاننت علينه ،فلنم
ياضب لها غضبه لو كانت من صنع بشر .وكذلك الوالد اذا ترك الطبيعنة تجنري فني عقناب الانالم

مجراها ،كان ذلك ٔاحرى ٔان ال يوغر صدره ويهيج غيظه .رابعهنأ :اننه اذا سنكنت عواصنف الاضنب
بننين الطننرف ،خمنندت فنني الج نوانم ني نران الباضنناء ،واطمأنننت القلننوب وائتلفننت))،97مننن هننذه المبننادرة
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سننوف نجننزم أمننر الطفننل فنني مسننائل تكنناد تكننون كبينرة بالنسننبة لننه مننن حيننث أن هننذا كننان مننن جانننب

التحص ننين الترب ننوي ف نني مس ننائل ص ننايرة مث ننل السن نرقة والكن نذب وه ننذا مقص نند النم ننو والنش ننوء واالرتق نناء
األخالقنني ،الن قنوانين التننداعي التنني تنربط بننين هننذه التركيبننات هنني المظهننر الننذي يتلبسننه فنني وقننائع

الوعي هو قانون التطور الكلي.98

الوسيلةًالثانيةً:عالقةًالوالدًبالولدً(ًً ًًًًًًًً:)They are related to a parent with a child

ًًًًإنً مث ننل ه ننذه المس ننائل عن نندما تتع ننزز داخ ننل الناش ننئ ع ننن طري ننق المكاش ننفة م ننن حي ننث الم ننودة
واإلحسان يقود ذلك إلى أن يتطبع الناشئ سلوك والده في التربية واألخالق فيحثه عن طرينق الكنالم
اللنين والبسنيط بننان يكنبم فنيهم الخشننونة فني السنلوك ،وكننذلك م ارعناة البيئنة التنني يعني

فيهنا واختينناره

لإلعمننال اليوميننة التنني تفننرن عليننه ،99تنندفع بننه نحننو االرتقنناء فنني الحكمننة أكثننر مننن أي تننأثير أخننر
سيئة وهذه السياسة تجعنل منن الناشنئ حريصنا علنى واقنع الطاعنة عنند غيناب الوالند ،100ولنذلك ننرى

أن سبنسننر يننوحي لنننا لتولينند الصننحبة والصننداقة بننين االبننن وأبيننه إذ قننال (( ينبانني ٔان تكننون العالقننة

بين الوالند والولند؛ لمنا لهنا منن عظنم الشنأن فني عنالج منا عسناه يبندو فني الوليند منن منكنر الخبائنث،

على ٔانه يجندر بننا قبنل تنناول هنذا المبحنث ٔان نظهنر للقنارئ كينف ٔان مسنالمة الصنبي ومياسنرته قند

يفضيان الى توليد الصحبة والصنداقة بيننه وبنين ٔابينه )) ،101أن االسنتمرار فني واقنع الصنداقة منابين
اإلباء واألوالد هو باالبتعاد من قبل الوالدين من كونهم رلة للضرر إلى صياة تكون ملمنة بالصنداقة

بننان يكننون الوالنندين إخننالء بمعنننى أصنندقاء حميمننين ،وان يجعل نوا مننن أنفسننهم مننع كننل ناشننئ خلننيال

حميمن ننا لن ننه  ،ولن ننذلك يترتن ننب علن ننى الوالن نندين أن يتمتع ن نوا برجاحن ننة العقن ننل والتبصن ننر ،102الن المنحن ننى
األخالقنني الننذي يعبنران فيننه مننا هننو إال دليننل لنمننو األخننالق داخننل الناشننئ ،وهننذا يعطنني انعكنناس فنني
ارتقاء األخالقي منن قنبلهم فعلنى الوالندين الندفع نحنو التكامنل فني األخنالق وعلنى أتنم وجنه فني تربينة

أوالدهنم وذلنك منن خنالل التطبينق العملني ،103وقند أعطنى سبنسنر مثناال فني ذلنك تجربنة حنرق قطعنة

الننورق ،104أن التمثننل فنني الواقننع التربننوي فنني رو التأمننل واالسننتطالف مننن حيننث التعامننل مننع هننذه
الواقعننة هنني حكمننة وتبصننر مننن حيننث تنندف الخننوف مننن الحننرق ومننن ثننم نعطنني فرصننة للناشننئ أن
يجربها ونحن على علم أفضل من أن ندعه يعملها من دون علمننا ،ومنن ذلنك نخنرج بتجربنة داخلينة

استنتاجها مفيد ورابط ما بين العالقة ما بنين األوالد واإلبناء ،وهنذا النمناء النداخلي يرسنمه لننا التطنور
وليس ثمة من دليل على أن التقدم في التااير هو التبدل الذي يكفل أحسن مواءمة للموجود مع هذه

العالقة ،105إذ أشار سبنسر (( فأول فوائدها؛ ٔانها تفيد الطفل تجربنة تكنون اكفنل األشنياء بسنالمته،
وثانيها ابنها تفهم الطفل ٔان تحذير ٔامه أياه لم يكن اال لفرط انشقاقها عليه وحرصها على مصلحته،
فتزيد ثقته بهنا وحبنه إياهنا)) ،106ولمنا كنان عليننا إل ازمنا فني دفنع الطفنل والناشنئ إلنى النتعلم واالرتقناء
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فنني سننلوكه األخالقنني وجبننت علينننا إدخالننه فنني تجربننة وهنني أيضننا تحمننل مسنناعي تربويننة إذ تنمنني
داخله منعطف تربوي مانزاه أخالقني تسنمو فينه األخنالق منن خنالل عطناء الواجبنات التربوينة ،مفناده
أن نبتعن نند عن ننن النصن ننم والتحن ننذير قلن ننيال ونرفن ننع من ننن الصن نندق والصن ننداقة كثي ن ن ار فن نني هن ننذا المنعطن ننف

األخالقي ،107الن أوضم القوانين اإلنسانية حسب منا ذكرهنا سبنسنر فني ذلنك هنو أن الشنخص البند

من أن يستعين بالمالذ الطيب عن المالذ الخبيث ألنه يولد في ذواتنا مالذ اسماه منالذ الودادينة،108

والذي بدوره يبعدنا عن طلب مالذ الذات وهذا هو المبتاى األخالقي والسنمو فينه يكنون مسنعى لرفنع

هذا االرتقاء في واقع أخالقنا من الجانب التربوي ،إذ أشار سبنسر في هيئة أوامنر وهني (( اقننع فني

تربية ٔاخالق الطفنل بالسياسنة الرفيقنة والخطنة الوسنطى ،وال تولنع بالجهند العنينف والمنذهب األسنمى،
واعلننم ٔان المرتبننة العاليننة فنني معننارج األخننالق ال تبلننا اال باألننناة والرفننق ،فإنننك اذا علمننت ذلننك كنننت

قمينننا ٔان تقننل مننن وعينندك،
مليناً ٔان ال يحننرج صنندرك مننا ال ينزال يبنندو لننك مننن عيننوب الولينند ،وكنننت ً
وتلننين مننن قسننوتك عليننه ،ممننا يننوغر صنندره علي ننك ،وياننذو ضنناينته لننك ،فننأحفظ ذلننك واجتنبننه م ننا
اسننتطعت ،واعلننم ٔان مننن ٔانجننع الوسننائل فنني تهننذيب الطفننل ٔان تعنندل بننه عننن طننرق االسننتبداد الننذي
يحدث في النفوس الطيعة خشوف الذلة ))

109

.

الوسيلةًالثالثة؛ًالبراءةًالصحيحةً(ً :)ًThe right of innocence
يقصد بها براءة األطفال من العلم بفنون الشر ،إذ ترجى سبنسر من المؤدب أو الوالدين بان

يبرز في داخل الطفل صفة جميلة وهي بأنه صاحب حظا واف ار من البر وكرم الطباف ،ألن سبنسر

يعتقد مهما بلا التمدن في الناس فأنهم نسل أمم متوحشة ،مؤكدا على أن لألطفال براءة هو أمر
صحيم ولكن لارائز السوء مكان واثر في ذواتنا وذواته ،110فيجب علينا أن نزرف األخالق داخل

الناشئ بعملية بطيئة وتدريجيا وان ال نتسرف وذلك لضمان الدقة العالية والن هذه األمور ال

يستوجب بها العجلة الن الحرص على الدقة واجبة ومطلوبة وأي تهور بالسرعة في مثل هذه

األشياء يستدعي بعن التعويق إلنمائها ،111فقد أشار سبنسر (( وليس من الصواب ٔان يطمم

ِّدبون كل المااالة في
بالطفل الى ٔارقى درجات األخالق ،كال ،بل ليس من الصواب ٔان ياالي المؤً
حث الوليد على الفضائل ،فإنه ليس من ٔاحد اال ويعلم ما يعقب النبور العقلي في األطفال من

النقص ،فليعلم الناس ٔاًيضا ٔان نبور الوليد في الفضيلة معقب ٔاًيضا بنقص وضعف ،فإن القوى
األخالقية العالية في اإلنسان دقيقة التركيب؛ ولذلك كانت بطيئة التكون ،لهذا السبب ٔاصبم اسراف
المؤِّدبين في اكمال هذه القوى يستدعي بعن التعويق لنمائها ،فال تبلا حقها في القدر؛ ولذلك ترى

الفتيان الذين كانوا في طفولتهم ٔامثلة البر والكرم قد عرن ألخالقهم على تقدم السن شيء من
السوء والشر ،حتى ٔانزلهم من األخالق منزلة ال ترضي ،كما ٔان الرجال الذين تراهم ٔامثله الفضل لم
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يكونوا في طفولتهم بمكان من المكارم )) ،112ومن هذا فان الحذر كل الحذر من االرتقاء باألخالق
على وجه السرعة بل يتطلب لذلك الدقة قبل السرعة الن ال يمكن أن نحمل هذه العملية عواقب

وخيمة ال يحمد عقباها.
الوسيلةًالرابعةً:المؤدبًالصالحًأشبهًبالقاضيًالمصلحًمنهًبالملكًالمفسدPolite good (ً.
ً :)ًjudge like him reformer King spoiler

سعى سبنسر في ذلك األمر على عدم األقدام إلى أي أمر تربوي إال إذا كنت متيقن كل اليقين
بأنه أمر صالم ،فهو يشبه ذلك بالقاضي الذي الم في جميع قوانين البالد وعند إصدار الحكم يكون

واعي وغير متردد ألنه عرف أن يحزم ويجزم أمره القضائي ،وهذا الشيء نفسه يشبه سبنسر في
األمور التربوية التي ساعدت في نشوء وارتقاء األخالق الجيدة داخل الناشئ أذا أحسن عمل ذلك

القاضي الجيد ،وخالف ذلك فقد أعطيت مبررات كثيرة لعدم االرتقاء باألخالق ،113فلهذا سعى

سبنسر على التركيز في ثبات األمر بان ال وجود للتردد ألنه يفسد األخالق وال يرفع من شانها،

وهذا الواجب التربوي مهما يرمي ثقله على التربية ،114إذ أشار سبنسر لذلك (( واعلم ٔان من ٔاخطر

سقطات التربية عدم الثبات على ٔاري؛ لما يسبب ذلك من زيادة الجرائم ،وهي حال ال تزال تشاَهد
المؤدبين ٔواضرهم من ال يكاد
في البالد التي ال ينهج فيها قانون محدد مضروب؛ ولذلك كان ٔافسد ّ
يرى ال ٔاري حتى ينبذهٔ ،او يعزم العزم حتى يتركه ،فتراه ٔاًبدا يتهدد وال يفعل ،ويعاقب على الذنب
طو ار بالعنف وتارة باللين ،كما توحي اليه األهواء القلقة الخفاقة ،فما ٔاخلق ذلك االضطراب
بعينه؛ ً
والتقلب ٔان يسقطا المؤِّدب في عين وليده ،وياريا الاالم باإلقدام على اإلثم؛ لما يطمع فيه عند ذلك

من خفة العقوبة ٔاو عدمها ،كل ذلك محدث فساًدا في الخلق ،هيهات ٔان ينجع في اصالحه طول

المعالجة بالتجارب ،وان خطة استبداد في التربية يلزمها المؤِّدب فال يحيد عنها شعرة؛ لخير من

خطة رفق ال تلزم .وقصارى القول :إنه يجب على المؤِّدب أن يجتنب العنف جهده ،فإذا وجد أن ال

بد من العنف واالستبداد فليستبد )) ،115أن معطيات التربية أن تجعل من ولدك فتى يحكم نفسه
على وفق االلتزام األخالقي الذي ثبته أنت أو المؤدب فيه وليس من يتحكم فيه وبأخالقه الاير،
ومن هذا وجب عليك أبرام السلطة المطلقة مع الناشئ لضرورة التمسك واالنصياف إلى المعنى

األخالقي وكذلك لتقوية شخصيته االجتماعية ،116وعلى هذا النمط وكما وجب عليك ان تبذل

جهدك في تدعيم هذا السلوك األخالقي من خالل واجبك التربوي له تدريجيا وان تجعله صارما في

عدم التخلي عن األدوار األخالقية التي ترفع من شان أعماله الصالحة.117
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لهننذا فننان التربيننة الصننحيحة حسننب ظننن سبنسننر وجننب فيهننا بعننن االسننتبداد بننالرأي ولننيس ذلننك

تبري ن ار أو منعطف ننا لتمس ننك ب ننالرأي بننل ينف ننع م ننن حي ننث البع نند األخالقنني وع ننن طري ننق حري ننة الن نرأي أو
باألصم الحرية بمعناها القويم الن أوفر األمور مسلكا في التربية إخضاف االلتزام األخالقني للناشنئ

من خالل إعطاء حريته والتعبير عنها ،وكذلك أن يعمل الفكر في تمييز دون ممارسة سلطتك علينه
في التربية ،118فلهذا البد من الجزم والحرية واالستبداد لخلق ناشئ ينمو فني داخلنه بواعنث األخنالق
ولننيس األخننالق وعنناء نسننكبه فنني داخننل الناشننئ ،119بننل هننو زاد يحقننق لنننا االرتقنناء االجتمنناعي مننن
خالل السلوك القويم وان ال ننسى الطباف البشر فهي مختلفة وهذا االختالف كي ال يسبب لننا تندني

ب ننل رفع ننه وارتق نناء ف نني األخ ننالق وج ننب أن نلتف ننت إل ننى أنفس نننا ،120فنرف ننع عنه ننا حن نب األن ننا والس ننلطة
واالسنتبداد والعننناد مننن مسننائل غينر قابلننة للحنوار وتعطننل فينننا االرتقناء األخالقنني ونحولهننا مننن خننالل
الحوار والتبصر والتبصير في األفكار االيجابية هنو مجمنل منا يرفنع ويرقني أخالقننا ،121ومنن خنالل

رسننم سبنسننر لهننذه الوسننائل والتنني أراد أن يجعلهننا قواعنند وشننروط فنني واقننع تربيتنننا أن ترفننع مننن شننان
األخالق وتسمو في واقع التربية االجتماعية للمجتمع  ،فلهذا كان نظامه التربوي خير دليل على أن

يثبننت فنني داخننل الناشننئ األخننالق الحمينندة  ،فالنظننام التربننوي الننذي اسننتند عليننه مننن خننالل االلت نزام

األخالق نني ه ننو المس ننالة الت نني تعط نني ثم ننار العالق ننات االجتماعي ننة م ننن حي ننث العط نناء المثم ننر داخ ننل
المجتمننع وفنني نفوسنننا وذواتنننا  ،فننال جنندوى مننن األخننالق أذا لننم تسننتثمر واقعنننا التربننوي منننذ الصننار
والى الكبر وهذا هو النشوء واالرتقاء بالمعنى األخالقي واالجتماعي عند سبنسر0122

الخاتمةً :
إن التحدي الكبير في واقعنا األخالقني يكمنن فني مسنالة تعليمننا وواقنع تربيتننا ،فنإذا وجندنا فني

نظامنننا التربننوي والتعليمنني بعننن الثانرات ،يتوجننب علننى الجميننع ممننن هننم فنني هننذه المسننؤولية القيننام
بإص ننال رغب ننة م نننهم برف ننع ش ننان الواق ننع األخالق نني فه ننذا ج ننل الس ننلوك الترب ننوي ،وال ب ننأس أن نس ننتمد

المعرفة واإلصال التربنوي منن بناقي الثقافنات ،وال ننسنى فني ذلنك أن المعرفنة والتربينة وبناقي العلنوم

مننا هننو أال تبننادل انجننازات الحضننارات المختلفننة فيمننا بينهننا ،أن المبننادئ األخالقيننة تننندرج فنني النظننام
التربننوي ويعلوهننا جميعن ناً مبنندأ المحافظ ننة علننى حي نناة الفننرد والمجتم ننع ورقيهمننا فه ننو المبنندأ األخالق نني
األساسي ،ويلي ذلنك مبندأ االرتقناء ،فنالقوانين االجتماعينة هني التني تحندد تفنوق مبندأ علنى غينره منن
المبننادئ األخالقيننة ،إذن فطبيعننة الموقننف االجتمنناعي هنني التنني تحنندد المبنندأ األسننمى فنني األخننالق،
فالمسلمات األخالقية التي تحققت وخرجت على هيئة نتائج فمن الممكن توظيفها في واقعننا التربنوي

في ظل االرتقاء األخالقي لدى سبنسر وهي كاألتي :
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 -القننيم النسننبية :إن األخننالق الطبيعيننة االجتماعيننة هنني األخننالق التنني تحمننل القننيم الصننادقة المطلقننة

التي تتبع دائماً معايير المعقولية ،وتعمل على إيجاد انسجام وتفاهم منا بنين الفنرد والمجتمنع أيضناً.
وعلى العكس من ذلك فإن القيم النسبية التي استبعدها سبنسر في التعليم ما هي أال فريسة للناشنئ

أو االسننتاراق فنني الننذات دون المجتمننع ألنهننا تحمننل فنني طياتهننا الزيننف ،وهننذا مننا حنندث فنني فلسننفة
سبنسر االرتقائية لألخنالق منن تحقينق النذات فني األخنالق الطبيعينة باسنتبعاد القنيم النسنبية بالنظنام

التربننوي ،ألنهننا أخفقننت مننن تحقيننق ذاتهننا ،فالحكمننة تصنناحب النزعننة الطبيعيننة وقيمهننا المطلقننة فنني
التوفيننق والتننأليف بننين الحننق والعنندل والخيننر ،فنهضننت القننيم المطلقننة فنني األخننالق التطوريننة بهننذه

العالقة.

 -العلم الطبيعني هنو األفضنل منن بناقي العلنوم فني األخنالق وتطورهنا الن الطالنب عنندما يعرفنه أنمنا

يعرف األخالق الطبيعية ،والعلم الذي يؤمن به بعد كثرة التجارب بالعالقات الكونية الثابتة ،هو تابع
مننن حيننث العالقننة مننا بننين السننبب والمسننبب ،ولهننذا فهننو يننؤمن بالنتننائج الحسنننه التنني تشننكل محننور

أخالقنننا لمراعاتهننا معننايير المعقوليننة فنني إيجنناد عالقننة صننحيحة بننين مننا هننو حننق وباطننل ،فنناألخالق
الطبيعيننة لهننا وجننود بننين مفهننوم الحينناة الخي نرة وتصننور السننلوك األخالقنني الننذي يعنند حق ناً اجتماعيننا،
وذلك عن طريق أن العلم الطبيعي ال يعوزه التوافق مع نفسه وأننه قند حقنق ذلنك بمكسنب شنديد حنين

اشتقت القيم منه فأثرت في الوقائع.

 -القيم الثابتة ال تتعارن مع أخالقيات الواجب الدينينة ،ال بنل تؤكند علنى فعنل منا هنو حنق بصنورة

قاطعننة علننى انننه حننق ،بننل أن القواعنند واألفعننال تكننون حقننة طبق ناً لمننا تنطننوي عليننه مننن خصننائص
األخالق الطبيعية لهذه القيم ،ولهذا السبب وجب أن نقبلها بوصفها التزامات وااللتزام بهنا هنو أسنمى

رقي .

 -تسعى التربية العقلية لتطبيق الواجب األخالقي ،وتسعى إلى إصال الذات أيضا ،وهذا جل واجبنا

من ننن إتبن نناف أنمن نناط معيننننة من ننن السن ننلوك الفعلن نني والعقلن نني ألننن ننا نن نندرك أنهنننا توصن ننف بأتباعهن ننا للحن ننق
والموضوعية فيه غير قابلة للشك ،وفي التربينة العقلينة إنننا مطنالبون بنأداء األفعنال التني تتخنذ طنابع

اإلرادة السليمة .

 -إن أثبننات األمميننة فنني التربيننة وجعلهننا نسننق ثابننت فنني المجتمعننات مننا هنني أال سننمة مشننتركة فنني

أخننالق السننعادة وأخالقيننات التربيننة ،فبنندالً مننن البحننث عننن المبنندأ األخالقنني الصننحيم اشننتقت هننذه
األخالقي ننات الق ننيم م ننن وق ننائع المجتمع ننات المختلف ننة اي نندولوجيا ،فم ننن ناحي ننة حرك ننة وموافق ننة الطبيع ننة

صننورت أن كننل مننا تجننود بننه الطبيعننة خيننر وأن الطبيعننة اإلنسننانية خي نرة وغيننر محنندودة ومننن ناحيننة
أخن ننرى  :إن كن ننل النظرين ننات الطبيعين ننة االجتماعين ننة تتحن نندث عن ننن األخن ننالق السن ننليمة الموحن نندة داخن ننل

المجتمعات ،إذ أنها أكدت على أن السلوك الذي يطابق واقعة طبيعية معين ننة يكون حقاً س نواء أعلنن
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أن ه ننذه الحقيقننة ذات طاب ننع حتمنني مسننبق لألحن ننداث داخننل مجتمننع يختلننف عننن األخننر أو اخننتالف
العمليات التطورية للمجتمعات وغير ذلك .

 إن تقسننيم العقوبننات منهننا الطبيعيننة واألجنبيننة ورفننع شننان األولننى دون الثانيننة ،مننا هنني أال لتطبيننقالعدالة داخل المجتمع وداخل الفرد ،إذ أن أحساس المذنب يوحي له أن هنذا تطبينق لنيس منن صننع

اإلنسان ألخيه اإلنسان من حيث ردف العقوبنات فني القنوانين بنل هنو تحقينق للعدالنة الطبيعينة ،وانمنا
هو تطبيق يصلم ما أفسده المذنب بقدر إمكاننه ذاتينا ،فيتولند لدينه شنعور بعندل الجنزاء وذلنك الجنزاء
ارتبط ارتباطا قويا بالنتيجة ،وعليه يصبم المذنب أشدا نقاء للذنوب وأكثر تبص ار في العواقب واخلق

أن ال يحسب نفسه مظلوم.

 -إن جملننة القواعنند المرشنندة السننتة التنني طرحهننا سبنسننر والتنني ذكرنننا منهننا الننبعن جعلهننا فنني إطننار

ملكة التطبيق الحرفي للتربية ورقيها االخالقي0

 -إن هيئننة الوسننائل التربويننة والتنني حننددها بننأربع وسننائل ،تبنندأ باألسنرة وتحدينندا مننع الطفننل فني السننن

المبكننر مننن عم نره والننى أن يكتمننل سننلوكه األخالقنني ،مننا هننو أال دليننل فنني حنند ذاتننه لنمننو واالرتقنناء
األخالقي ،وان يتماشى معه على هيئة مسلمات نؤمن بها قطعا فيدرك حجم األخالق ورقيها بها.

 ربط عن طريق األخالق تقدم المجتمعات وسعيا منه اوجد وسائل ربنط للتواصنل األخالقني منا بنينالفئات العمرية من حيث عالقة األب باالبن والناشئ بالحاكم .
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