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 »العادة«أضواء على كتاب 
  لعضو امع العلمي العريب جرب ضومط

  

  )∗(حممود السيد د
  

من اآلثار القيمة اليت أجنزها الدكتور جرب ضومط العضو الراحل يف امع العلمي 
بع يف مطبعة وقد طُ» العادة«كتاب » حالياجممع اللغة العربية بدمشق «العريب بدمشق 

ف آثار علمائنا الراحلني م، ومثة فائدة كبرية يف تعر١٨٨٨ة سنة املقتطف يف القاهر
باملسؤولية جتاه أمتهم وإخالص وإحساس عالٍالذين خدموا لغتهم العربية بكل تفان .  

لقد تناول يف كتابه العالقة بني اجلسد والعقل، وبينه وبني النفس، وركَّز على 
اكتساب اإلنسان للعادة واكتساب أمهية التمرين يف اكتساب العادة، وقارن بني 

احليوان هلا، وأشار إىل دور اإلرادة يف تكوين العادات لدى اإلنسان، وحذّر من 
استبداد العادة باإلنسان، مبيدور األهل واملعلمني يف ضبط سلوك الصغار ان 

 أن اح وذيب طباعهم وتنمية عقوهلم من غري تضييق حلريام، وموض،وتربيتهم
ة الشخصية ال تعين االستجابة للشهوات، فتلك هي حرية احليوان الذي ال احلري

يستطيع أن يتحرر من عبودية شهواته، ولكن احلرية احلقيقية هي أن يسيطر 
اإلنسان على نفسه، وأن يتحكم يف شهواته، وأن خيضع ذلك كله للقيم واملبادئ 

                                                           
 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق )∗(
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 وأن أولئك الذين يتركون . مبا يؤدي إىل حتقيق أقصى منو للفرد واتمع،السامية
أطفاهلم وتالميذهم يفعلون ما يشاؤون دون توجيه وإرشاد باسم احلرية إمنا يسيئون 

 ال يسيطرون على أنفسهم، أو يتحكمون يف اإليهم إساءة كربى، وجيعلوم ضعافً
فالتربية السليمة ضبط وتوجيه وحتكم . دوافعهم، حبيث تنعدم فيهم كل معاين التربية

  .ت وإخضاع مطالبها للقيم واملبادئ السامية اليت ال يكون اإلنسان إال ايف الذا
 اه هو الترتيب والتوقيت، وأن للقدوة دورف أن أول ما ينبغي اعتيادويرى املؤلِّ

اكبريهما، ذلك ألن القدوة أفعل من التعليم، ولسان  يف تعويد اآلخرين اكتساب
 من تعويد ومن األمور اليت البد. نطقالعمل أمضى وأبلغ من لسان البالغة وال

ر يف  اآلخرين، ويرى أن املؤثرات اخلارجية كعادات اتمع تؤثِّها حبالصغار إيا
ااألبناء واألحفاد، وأن خلصائص أطوار منو الفرد تأثريا داخليمن  يف تكوينه، والبد 

  .التركيز على دور اإلرادة يف حياتنا
قل من اإلمجال إىل التفصيل يف بعض اجلوانب اليت ولعل من الفائدة أن ننت

  .ف يف كتابهتناوهلا املؤلِّ
ومن . بني اجلسد والعقل وبينه وبني النفس شديدين اوارتباطًيرى أن مثة عالقة 

أول ما نراه على تلك العالقة وشدة االرتباط ما تؤثره العادة يف كل منهما، فإن للعادة 
ا ال ينكره منكر، ومثل ذلك يف القوى العاقلة، ولكل من من األثر يف اجلسم اإلنساين م

  .األثرين عالقة بالقوة املغذية، وأحوال التغذية تتوقف على سنن معينة ومنهاج مطرد
ويبية أن تنشو وتنمو إىل شكل معني موروثن أن من خصائص األجسام احلي، 

 خارجية قد تغير ان أعراضوبنية خمصوصة ال تتعداها يف شبه األصل املتولدة عنه، إال أ
الغذاء واهلواء، وأكثر  وذلك إذا طرأ عليها شيء من اختالف ،يف هندامها بعض التغيري

يها ذلك يف أزمنة معينة من نشوئها ومنائها، فبعض النباتات ختتلف ظواهرها ما يفعل ف
 حىت ا بعيداتباين فإا تتباين ، إذا اختلفت التربة اليت تنمو فيهاا بينااخلارجية اختالفً
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ا أنواع متباعدة، ويظنها الناظر إليها أجناسخمتلفة، وما هي إال نوع واحد اتصبح كأ 
  .يف احلقيقة، اختلفت مظاهره الختالف املكان والغذاء أي التربة اليت تنمو فيها

 أثر العوامل اخلارجية يف أثناء عليهاويف األجناس العالية الرتبة من النبات يظهر 
ائها وارتقائها، وتؤثر العوامل اخلارجية يف منو احليوانات، إال أن ما يزيد من من

على األصل بفعل العوامل اخلارجية ما هو إال شيء يسري بالنسبة إىل ما االدقائق منو 
  .يندثر فيتجدد من الدقائق األصلية بوساطة الغذاء

انت عليه الدقائق  النمو تتمثل على شاكلة ما كمراحلوالدقائق املتجددة يف 
للتكيف باحلالة اليت كانت عليها حني اندثارها من ااملندثرة فتكون أكثر استعداد 

والدقائق املتجددة يف الدماغ تكون على شكل املندثرة وأميل يف . احلركة والعمل
 االستعداد للحالة اليت كانت عليها املندثرة من احلركة العقلية حال اندثارها، فتحلُّ

 وحالة، وما تؤثره األحوال الداخلية ا ووضعالً تلك وتستبدل ا شكهذه حملَّ
م فضاواخلارجية معالً ينتقل بالوراثة إىل البنني كثري من خصوصيات اآلباء ومميزا 

  .عن خصوصيات النوع املشتركة بني مجيع أفراده
م أن أكثر ما يكون فيه هندا» العادة«د امعي جرب ضومط يف كتابه ويؤكِّ

 فإن أعمال ، للتغريات وحفظها إمنا هو يف أوائل العمر إىل البلوغالًاموع العصيب قاب
 تكون إذ ذاك على أشدها وأكثرها، ومن ،اموع العصيب وحركاته والسيما الدماغ
ف جزء من هذا اموع ، فإذا ألَّا وتكرارامث تكون جارية االندثار والتجدد أكثر حدوثً

 يف هذا السن قوي فيه االستعداد لذلك العمل أو احلركة اخمصوص الًحركة أو عم
جتري بداهة عند االقتضاءاحىت تصبح أعماله وحركاته أخري .  

هية، وإمنا تكتسب بالعادة لظاهرة ال تكون يف بادئ األمر بدوحركات اجلسم ا
ي والتمرين حكم البديهة، وهذه منها ما هي عامة ومنها ما هي خاصة، فالعامة وه

تتحصل لسائر أفراد اجلنس ما مل مينع مانع يف بعض األفراد من عجز اكاملشي منتصب 
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أما يف اإلنسان . ةلَّبِاجلسم الطبيعي، وهذه يف احليوانات دون اإلنسان غريزية يف اجل
وأما اخلاصة فيقتضى هلا مترين . فبعد شيء من الكسب تصبح يف حكم الغريزة

 النمو والتكامل، فإذا حصلت للمرء حبكم حلمراخاص وهو أفعل ما يكون يف 
وذلك كبعض الصناعات واألعمال اليت االعادة صارت يف حكم البديهة أيض ،

يف قوى احلس واحلركة كالغناء على بعض اآلالت املوسيقيةاتقتضي مترين .  
ف بني هذه احلركات لدى كل من اإلنسان واحليوان فريى أن ويقارن املؤلِّ
ه  يقدر على مترسها لساعة والدته، وسر،يوان غريزية، إذ إن احليوانأغلبها لدى احل
اأن هلا جمهز ا وإحكامها بداهة دون توسط اإلرادةامنوطً اعصبيوأما يف .  فيه إدار
 إال أن هذا اهز ،ا عصبيان هلا جهازهي مشاة ملا هي يف احليوان أي إاإلنسان ف

ولذلك ما كان من ا فشيئًا يتكامل بعد ذلك شيئً بلاال يكون ألول خلقته تام ،
 على هذا اهز يقتضي له يف بدء األمر توسط اإلرادة يف كل ااحلركات موقوفً

حركة من بدايتها إىل ايتها، فإذا تكامل انقلبت احلركات املنوطة به إىل البديهة 
على ما هي عليه يف احليوان، فالطفل إذا تن على املرك ومل ميرتأخر اشي منتصب 

ذلك فيه إىل زمن أطول، مث ما يزال بعد ذلك مدة تضطرب فيها حركاته ألقل 
 تكامله فإذا متَّ.  حىت يبلغ فيه هذا اهز مبلغه الالزم من التكامل،مانع أو سبب
 بالبداهة بعد توسط جتري بالفعل من اهز، وتصبح أفعاله منعكسة اصار جزًء
لدى املوسيقي املاهر من حركات اليد والرجل والعني والفم الحظ ذلك اإلرادة، وي

على أمت تناسب وأضبط توقيع، وكل ذلك على حني تكون أفكاره منشغلة بأمر 
ان األرقام على غري انتباه منه، الحظ لدى احملاسب املاهر فإن يديه ختطآخر، كما ي

حلال ملكة أي عادة كالقارئ املنشغل بأمر آخر، إذ إن مزاولة القراءة جعلت فيه ا
  .تصدر عنها أفعاهلا من غري روية

وأما القوى الظاهرة فتأثري العادة فيها ما هو من البيان والوضوح، إذ بعد 
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 أو إذا أدرك فبعد عناء من ،املزاولة يدرك ا بداهة ما كان ال يدرك يف أول األمر
  .توسط اإلرادة وتوجيه االنتباه أميا توجيه

ف دح املؤلِّويوضضناها ور التمرين يف تكوين العادة فيشري إىل أن الذاكرة إذا رو
 تكاملها على مترين خمصوص نشأت على خاصة تابعة لنوع التمرين وقويت مراحليف 

وإذا تكرر حفظ شيء فيها املرة بعد املرة يف مدة النمو رسخ يف اعلى أعماهلا أيض ،
 يف قوة الذهن من اك مشاهد أيضومثل ذل. الذهن وذكر فيما يلي ألقل داعٍ لذكره

حيث معرفة نسب األعداد بعضها إىل بعض وجمموعاا وفضالا وحماصيلها، وهذه 
القوة يتأخر ظهورها حىت إذا مل يدع إىل مترينها بقيت يف سباا مدة طويلة، مث إذا 
ظهرت ظهرت على حالة من الضعف يقتضي هلا يف إمتام عمل من أعماهلا إىل مداخلة 

وهي إذا مرن املرء عليها . ارادة لتوجيهها إىل تتميم عملها يف كل حركة منه تقريباإل
  . ومتت وتكيفت مبا يالئم نوع التمرينامنوه ظهرت سريعمراحل يف 

ئل بعد التمرن ما جمموع كذا وكذا وكذا قال على الفور كذا، وإذا فإذا س
ري من الباعة وأشباههم ممن قيل ما حاصل كذا يف كذا قال على البديهة كذا، وكث

ال يكتبون وتدعوهم حرفة معاشهم إىل مترين هذه القوة تبلغ فيهم ضمن دائرة 
م إىل حدابمترال يفوقهم فيه أبرع احلس .  
 تناط به أفعال ا عصبيا دماغياف هذه الظاهرة بأن هلذه القوة جمهزويعلل املؤلِّ

ة حتت مناظرة اإلرادة أزمان منائه وتكامله  فإذا هذبته العاد،هذه القوة وحركاا
 واستبدلت بدقائقه يف كل جتدد ومع ،تكيف ملا يوافق هذا التهذيب ونوع التمرين

 فتصري ، ملا تعودهاكل تكامل دقائق أخرى مطبوعة على العمل واحلركة وفقً
هولة  آخر جرت مع الس اإلرادة أو حاثٌّها حاثُّحركاته آخر األمر بديهة، فإذا حثَّ

 عمل من اعتادوا نوع ا، وذا يعلّل أيضاعلى منوال ما اعتادته ورسخ فيها سابقً
 كما هو يف ،امترين أو طريقة معلومة، فإذا خرجوا عنها وقفوا كأم ال يعلمون شيئً
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أمر الباعة الذين اعتادوا طريقة معينة مترنوا وفقها، فإذا خرجوا عنها إىل غريها إما 
  .به يف كل خطوة احلركة أو حيتاج إىل اإلرادة تدرأن يقف جمهزهم عن

هز بعد أن يعتاد كيفية العمل حتت مناظرة اإلرادة مراريصبح بعد ،اوهذا ا 
 يف العمل ال حيتاج إىل مداخلتها على حنو ما كان حيتاج إىل ذلك من الًذلك مستق

ستحكم أثر العادة يف قبلُ، وإذا استمر على املزاولة وجتددت دقائقه بعد كل اندثار ا
الدقائق وأصبح هذا األثر كأنه من طباع الدقيقة فتحفظه كما حتفظ غريه من 

 الً سهاستعمالهن وعلى طريقة معينة غدا فمن اعتاد القياس يف علم معي. الدقائق
ألنه مل يعتد غريه، وما اعتيد قبل البلوغ يصعب نسيانه بعد ذلك اواخلروج عنه صعب 
 قبل البلوغ ألنه بعد تبعدها اكتساب ما هو مغاير للحالة اليت اعتيدكما أنه يصعب 

البلوغ ترسخ اهزات البدنية والعقلية على احلالة اليت اعتادا قبله فيصري ذلك اهز 
، ويغدو امليل إىل البقاء على املألوف الً من جمموع اهليكل كامايف حالته هذه جزًء

اشديدهز العصيب جارية على البداهة ا ومقاومة ما خيالفه كبريوتصبح أعمال ا ،
فيكون نسياا واخلروج عنها إىل ما يغايرها، كل ذلك يصعب عليه، ويبعث على 

  .املقاومة والعناد أو البقاء على ما كان
عتاد يف أوقات معينة يعاود املعتاد يف الوقت نفسه بداهة، وليس وإن بعض ما ي

فه بالوقت، إذ يحكى عن كلب كان يطعم يف زمان معني ومكان معني مث ما يعر
ال خيطئه كأن معه أدق الساعات افكان يأيت املكان املعني يف الزمان املعني متام 

حكى عن سنونو كان يأيت إىل كوخ كل يوم يف ساعة معينة بعد وي. وأضبطها
حكى عن كلب الظهر، ويضرب مبنقاره باب الكوخ يطلب رزقه املعتاد، كما ي
مرة، فصار إذا اكان يكره الغسل وكان أصحابه يغسلونه يف كل مخسة عشر يوم 

وقد يكون . جاء اليوم املعني يهرب من البيت فال يعود إليه حىت مير وقت الغسل
ه ون املنبلمعمن األشخاص من تدعوهم أشغاهلم للقيام يف ساعة معينة من الليل فيست
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 عن املنبه ا تلك الساعة على أيام استغنوا أخري فإذا اعتادوا القيام يف،يف بدء األمر
ني، إال أنه ال تكل االستغناء فيستفيقون من نومهم العميق يف الساعة والدقيقة املعتاد

ينكر أن أفراد احليوان واإلنسان على تفاوت، فمنهم من يسهل عليه كل السهولة 
صل معه هذا التكيف التكيف ملا يالئم املعتاد، ومنهم من يصعب عليه ذلك، فال حي

اإال بعد أشد التمرين مدة طويلة جد.  
ف أن القوى العاقلة ال تظهر مجيعها دفعة واحدة، فيتقدم بعضها ويبني املؤلِّ

كالذاكرة، ويتأخر بعضها اآلخر كقوة النظر واالستدالل وما هو شبيه ا أو 
  .مترتب عليها من إصابة الرأي وسداد التدبري

ها ما هو متعلق بأيام الصبا فالشباب فالكهولة وهكذا مناوالذاكرة أيض .
يف النفس، يف الوقت اومعلوم أن املتعلق فيها بأيام الصبوة والشباب ما يزال آخر 

وأما . الذي نرى فيه أن ما هو متعلق بالشيخوخة يكون أول ما ميحي من النفس
لقوة والشدة دفعة بقية القوى العقلية اليت يتأخر ظهورها فال تبلغ مبلغها من ا

 وال تزال كذلك إىل أن ،ها إىل أن تقف عند آخر حدا فشيئًا بل تنمو شيئً،واحدة
مبعىن أن ما ،حي هذه القوات على عكس ما نشأت وتكاملتيبدأ االحنطاط فتم 

وبالعكسالً ميحي أواتكامل آخر .  
ويفرد املؤلف حيازإن ،عض الفالسفة إىل قول با يف كتابه ألمهية العادة مشري 

أخالق اإلنسان إمنا هي جمموع عادات، وأن املشهور على لسان العامة واخلاصة أن 
العادة خامس طبيعة، وال خيفى أنه إذا كانت العادات مستحسنة كان هلا من النفع 

له عليهم العادة من إمتام ما حياولونه وال خيفى على الطلبة ما تسه. ما ال يكاد يقدر
 فإن ني ما اعتادوه وبني ما مل يعتادوه الفرق بال العقلية، ويعلمون أيضمن األعما
ن عليهم وسهلاألول هي،وعسر خبالف الثاين فإنه شاق .  

وأعلم عن كثريين اعتادوا مكاتبة أصحام يف «: ف يف هذا الصددويقول املؤلِّ
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ن من األسبوع، فإذا جاء هذا اليوم أسرعوا إىل الكتابة يوم معيال يرون فيها اعفو 
 من الصعوبة، وآخرين وهم أقدر على الكتابة من األولني ال يكتبون الكتاب اشيئً

  .»ولو عاتبهم أصحام على الكتابة أشد العتاب وطالبوهم ا املرار الكثرية
 لالحتراس من أن العلى أن يف العادة حم: الًر املؤلف من استبداد العادة قائوحيذِّ

لنفس وتقوى على تصرفها وتدبريها فيصبح املعتاد عبد العادة ال تتغلب على ا
هم العادة خيالفها وال يعدل إىل غريها مما يدعو إليه احلال، فإن هنالك الكثريين تسترقُّ

 هلم، وإذا كانت العادة عادة سوء  عليهم ال خادمةًوتتحكم فيهم فتصبح متسلطةً
أو كان فيه من امليل السوء ما  ،فتأصلت مع املعتاد ورسخت صورا يف نفسه

 صار أمر ذلك الرجل إىل أنه ال يعود يقوى على خمالفة هذا امليل ،يتغافل عن اقتالعه
وتلك العادة إال بعد العناء واجلهد يف توطني اإلرادة وقوة القصد، وقد ال يقوى على 
 يف ذلك إذا كان يرافق امليل شيء من االنفعال النفساين، فإنه يف كل مرة يغلب

اأعماله داعي الشهوة تزداد الشهوة فيه تشهيا، وتزداد اإلرادة ضعفًا وامليل استحكام 
  .إىل أن ختضع آخر األمر أمت اخلضوع لسلطان الشهوة وتعجز عن املقاومة

 أزمان منوه وتكامله اد أن اهز للقوى العاقلة واألدبية إذا اعتاد شيئًويؤكِّ
ا كان هذا هية أو يف حكم البديهة، وملَّم بده من ثَحت أعمال وأصبارسخ عليه أخري
 على اإلرادة يف أول أمره كان تعويده ومترينه يف البداية على قوة ااهز موقوفً

  .اإلرادة ومن مث تكون أفعاله على غاية احلسن يف النهاية وإال فال
اويف ضوء ذلك كان دور األهل واملعلمني كبريا ومهمرادة  يف تقوية إا جد

 من  إنْ،ومن هنا حيذر املؤلف من إمهال هذا الدور. الصغار وتدريبهم على ذلك
 طالبته العناية األزلية بتبعية ا صغاربنِيه أن من أمهل ذيب ان مبي،األهل أو من املعلمني
اما يصريون إليه كبارالعقاب ألنه مل يقم بواجب ما اؤمتن ، وعاقبته على ذلك أشد 

  . بالعمرانية والدولة أشد ضررأو جىن على اإلنسانية أعظم جناية، وأضر ،عليه
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وما أعظمها من فائدة تلك اليت يدعو إليها الوالدين يف أن يكونوا قدوة أمام 
هم ر يف جمهزات بني فإن كل كلمة منهم تؤثِّ،فليتحرس الوالدون«: أبنائهم إذ يقول

اأثرم يطبع مثلها يف أنفس بنيهم، حي على األيام، وكل حركة م ال مين حركا
وهيهات أن تزول بعد ذلك، فمن شتم على مسمع من بنيه فقد كيف نفوسهم أو 
جمهزام على الشتم، ومن افتخر بقبائحه على مسامعهم فقد ركّب يف فطرم 

  .»جرثومة القحة والقباحة، تنمو مع منوهم، وترسخ يف بنيتهم مىت بلغوا
ه جلرب ضومط ما نب» العادة«تربوية اهلامة اليت تضمنها كتاب ومن املبادئ ال

ومن محلته «: عليه الوالدين يف ضرورة تقوية اإلرادة يف تربية الصغار عندما يقول
 الطرف عما  ويغض،رقة قلبه على ما يدعي أنه يسامح أبناءه الصغار مبا يقترفون

بون مما توسوس إليهم به  وجييب ملتمسهم إىل كل ما يطل،يفعلون أو يقولون
 فقد جىن عليهم أكرب جناية وأساء إليهم ما ال كفارة عنه يف ،شهوام وأهواؤهم
ضعف فيهم اإلرادة، وميكّن من سلطة األهواء حىت إذا كربوا يوم الدين، فهو ي

اء اهلوى، فكم أصبحوا عبيد الشهوة وأرقَّواستحكمت أهواؤهم وضعفت إرادم 
وابنة سعت يف خزيها أمها ومها ال يعلمان، قتله أبوهمن ولد !«.  

ويعجب ،اويعجب املؤلف أشد العجب ممن يعلّم ابنه اخليانة واخلتل صغري 
أو ميأل مسامعه حبديث اجلن والغيالن ااألب من خيانة ابنه له وختله إياه كبري ،

الً جاهاويعجب إذا رآه من بعد هذا جبان«.  
على األدوار الكبرية اليت يؤديها املعلمون يف » العادة«ووقف املؤلف يف كتابه 

م من أمسى الواجباتتربية اجليل، إذ إن مهمتهم من أكرب املهامم ، وواجباأل 
مهذبو العقول والقلوب ومحاة اإلنسانية ومشيدو دعائم العمران البشري على 

ها ومنوها  ألم هم الذين يثقفون القوى العاقلة واألدبية يف نشوئ،أحسن تشييد
  .إياه ما دربوها وعودوها قفْ فترسخ جمهزات تالمذم و،وتكاملها
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ف السمات اليت ينبغي للمعلمني أن يتحلوا ا يف مهنتهم، ومن هذه ويعدد املؤلِّ
السمات أن يكونوا خبريين بأحوال الفطر وشرائع العقل البشري، وأن يكون هلم 

السيما العواطف واالنفعاالت، وتدريب عقل إملام بأحسن الطرق لتهذيبه وترويضه و
التلميذ وإرادته لتكون األوىل يف أرقى أحواهلا، وتصل إىل أمت ما ميكن الستعدادها 
الوصول إليه من املدركات والثانية على أحسن أحواهلا وأشدها، حتسن التصرف 

عث ا والتدبري يف أحوال القوى، وهلا من العواطف األدبية والصفات أعظم باعث يب
  .على العمل وبلوغ مبغاها من ترقية اإلنسانية والعمران

 فريى أن املعلم اجلاهل ،ويشري املؤلف إىل اآلثار السلبية لغياب هذه الصفات
د جمهزاته إما اخلمولَ، أقله أنه يعديه من مخولهااخلامل يضر بالتلميذ ضررويعو  

 فهي قد ال تصل إليها أو ،املطالب إىل الً يف حركاا توص وإما اخلطأَ،وعدم احلركة
تصل إليها بعد العناء واملشقة حال كون التلميذ قوي البديهة سامي املدارك، وإذا 
مل يتهيأ التلميذ أن يتخرج على غري هؤالء املعلمني نشأ على مخوهلم وجهلهم، وإذا 

زاته  ما عليه أن تنسى جمه فأصعب،يأ له يف سنٍ موافق التخلص من حتت مناظرم
  .ما ألفته عند أمثال هؤالء اجلهالء

أعرف الكثريين من التالمذة درسوا على أمثال هؤالء «: ويقول يف هذا الصدد
 حىت إن قواهم العاقلة أصبحت كأمنا هي ،املعلمني فأعداهم هؤالء من مخوهلم

 إال إىل جهة امغلولة بسالسل، وكنت أرى أن أمثال هؤالء ال يستطيعون حراكً
سبما ألفوه من أساتذم، وأم ال يستطيعون أن خيطوا خطوة يف جهة معلومة ح

العلم الصحيح إال بعد معاناة التعب الشديد يف أن تنسى عقوهلم الطريقة اليت 
عفإنك كلما وجهتهم إىل ما تريده منهم رأيتهم بعد قليل رجعوا وكأمنا هادوو ،

م املعتادة سابقًاقسرا إىل جماري تصورا.  
 عندما يكلون أمر تعليم بنيهم إىل قوم ،ح اخلطأ الذي يرتكبه الوالدونويوض

 ا بدعوى أن بنيهم ما يزالون صغار،خاملني وعلى جانب من اجلهل وضعف املدارك
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 ، املؤثراتكأمنا هم ال يعلمون أن بنيهم يف هذا السن تتأثر قواهم العاقلة من أقلِّ
 حىت إذا طالت ،كيفها به أولئك الناسوتنشأ جمهزام وتتكامل على الكيف الذي ي

ألفتهم هلؤالء املعلمني رسخ يف عقوهلم أوكاد آثار مخوهلم وجهلهم، واعتادت 
  . وال خترج عن ذلك إال بعد العناء الشديدإياهجمهزام ما عودوهم 

ف أمهية الدور الذي ينبغي ملعلم املرحلة ه عليها املؤلِّومن األمور اهلامة اليت ينب
 الناس يصلح أن يكون تدائية أن يؤديه، وهلذا يفند الزعم الذي يرى أن أياالب
على حني أن معلمي هذه املدارس ينبغي أن يكونوا من ، يف املرحلة االبتدائيةامعلم 

 ، عارفني بطبائع من يدرسون وميوهلم وقوى عقوهلم،أحكم الناس وأفضلهم
 الفاسد منها، وأكثر من ذلك أن ليحكموا ذيبها ويقوموا اعوجاجها ويصلحوا

 ، لتدبري قواهم العاقلةالًبوا فيهم اإلرادة ويثقفوها لتكون يف أيامهم األخرية أهيهذِّ
  .وصرفها إىل أحسن سبيل يعود عليهم وعلى اإلنسانية بالنفع الصحيح واخلري العام

ء املعلمون يف  أين أريد أن يكون هؤاليظُنن ظانٌّوال «: الًويستدرك رؤيته تلك قائ
مصاف أكرب فالسفة الدنيا من جهة اتساع معارفهم ومسو مداركهم وخصوصية 

 من كل ذلك يستغين عنه معلمو املدارس االبتدائية، إمنا أقل ما هنالك ابدائههم، فإن شيئً
أن يكون هلم إملام وبراعة يف املبادئ اليت يتوجه إليها عقل التلميذ، وأن يكونوا من قوة 

 وحسن التدبري والتصرف ما يقتدرون معه على تربية عواطف من يهذبون، وأهم اإلرادة
  .»من كل هذا أن يكونوا عارفني بأخالق الطلبة وطباعهم ومستويات عقوهلم

ف أن العادة إذا استحكمت يصعب نسياا بعد ذلك، وإذا د املؤلِّمث يؤكِّ
 اتحكمت فيهم أيضاستحكمت ورسخت فقد تنتقل إىل األبناء ومن هؤالء إذا اس

إىل أبنائهم وهكذا، إال أا يف كل جيل قد تكون أرسخ مما قبله إىل أن تصبح تلك 
  .العادات آخر األمر مبنـزلة الغريزة

هو اعتياده ف أن أول ما ينبغي يرى املؤلِّ» هما ينبغي اعتياد«وحتت عنوان 
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ما يف أوائل العمر بل يف املهدالترتيب والتوقيت فإذا ب كان هلما من حسن ،دئ 
 فإن إرضاع ،ما يأيت من حياته الشيء الكثرياألثر يف أخالق الطفل األدبية في

 من صراخه وعويله إذا وضع يف السرير االطفل كلما بكى وإبقاءه يف احلضن خوفً
ملما يريب فيه االنقياد لداعي الشهوة وامليل إىل امللذات واالنغماس فيها إطاعة 

  .م شبابه وكهولتهلباعث اهلوى يف أيا
 ملا يعرض ا التكيف جد سريع،فوجتدر اإلشارة إىل أن الطفلَ كما يرى املؤلِّ

عليه من ترتيب عيشه وتوقيت غذائه ونومه، واألمهات تعرف ذلك حق املعرفة فإن 
من عوها أن ترضعه يف أوقات معينة ال يبكي طلبللرضاع إال إذا جاء ذلك ادت ابن 

 ا خمصوصا أو وضع، يف أوقات معينة من اليوموكذا من عودته النومالوقت املوقوت، 
 فإنه ينام إذا جاء احلني املوقوت، وعلى الوضع املخصوص فمن اعتادت أن وم ،منه

  . وهكذاا قبل منامه ال ينام ما مل يهوم له وإال بكى شديدالًالبنها مث
 وإمتام الصغار الطاعةَومثة وقفة على أمهية األلعاب الرياضية يف تعويد 

 األوامر، إال أن  وامتثالَ يف تعويد اجلند الطاعةَ العسكرية والتمرينات،الواجبات
ر من أمر جيب جمانبته وهو أن األوالد إذا استمروا املؤلف بعد هذه الوقفة حيذِّ

 وال يبدون الًمقيدين على أوامر والديهم أو معلميهم ال يتجاوزوا إىل غريها أص
 فال حيسنون بعدها تدبري أنفسهم، ، صار أمرهم إىل العبوديةالًتلقاء أنفسهم فعمن 
ترك هلم جمال لالستقالل بتدبري شؤوم على القدر الذي يستطيعونه ىل أن يوواَأل

 هلم يف دائرة استقالهلم عوسمعه مضرة، وكلما تقدموا يف السنُ وال حيصل هلم 
  . متام استقالهلم مع متام بلوغهموتدريب أنفسهم بأنفسهم حىت يكون

ف على دور القدوة يف مالحظة الولد األقربني إليه يقومون ويركز املؤلِّ
 ألن القدوة أفعل من التعليم ولسان ، من املنبغي عليهمابواجبام وال يهملون شيئً

التدبري وإذا أحسن الوالدون واملعلمون .  والنطقالكالمالعمل أمضى وأبلغ من لسان 
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 ينشأ عن التمرن يف الواجب خاطر احلق والعدالة فإن الولد يف مترنه على ،لقدوةوا
خوة إ، فإذا كان له ا ويرى هو له عليهم بعضها أيضاالواجب يرى عليه لوالديه حقوقً
استحكم يف نفس الولد خاطر احلق والعدالة ،ا وتصرفًاوأحسن الوالدون التعليم كالم 

خوته يطلب منه الواجب تأديتها هلم، فاحلقوق تؤدى إل اقوقً، وإذا كان يرى عليه حاأيض
خوة أفعلُ يف متكني خاطر احلق إلواملثال والقدوة من ا. ألصحاا وهذه هي العدالة

والعدالة يف النفوس من اآلباء، وعليه فاالنتباه إىل ذيب البكر يف العائلة له من األمهية 
ه فإن قدوته ومثاله أفعل فيهم يف تعليم الطاعة خوتإلأعظمها ألنه يصبح مبنـزلة املهذب 

  .والواجب واحلق والعدالة من أبلغ عظات الواعظني وتعليم املعلمني والوالدين
أما املعلمون فإن عليهم بذل اجلهد يف ذيب املتقدمني بني التالمذة على 

 فإذا تسىن هلم ذلك فعل هذا فعل ،التوقيت والترتيب ومراعاة الواجب واحلق
 فال ،لسحر يف عقول بقية التالميذ وأصبح من شعائرهم تقدمي الواجب على اللذةا

يعود خيطر هلم خاطر اللعب إال إذا قاموا بواجب دروسهم وأمتوا ما ينبغي هلم 
ب يف اجلوائزف من القصاص وال إىل مرغِّإمتامه، وال حيتاجون بعدها إىل خمو.  

 وإذا أحس منه بالفضل ،يه باحلبوإذا أنس التلميذ من أستاذه احلب مال إل
  .د له يف نفسه اهليبة واإلجاللواالجتهاد وحسن املناقب تولَّ

 حب اآلخرين، إياهاويشري املؤلف إىل أن من األمور اليت البد من تعويد الولد 
هو اعتناء الوالدين ،م حب الغري ومن ثَ،وأعظم ما ميكّن عاطفة احلب الوالدي 

م على حتسني حيام العقلية واألدبية وإرشادهم إىل كل ما بتهذيب أبنائهم وإقباهل
يؤدي إىل صالح أمرهم وتقوية مداركهم، وال عجب إذا عق الولد والديه إذا مها 

  .أغفال ذيبه العقلي واألديب وأساءا تربيته بعد إذ يبلغ طور الصبا
بون بنيهم فيا أيها اآلباء الذين حي«: الًويتوجه املؤلف إىل نداء اآلباء قائ

 عليكم بتغذية ،ويرغبون يف حتكيم عرى االرتباط واحملبة حبيث ال تزول من قلوم
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 وتزيني النفوس حبلى ،العقول بلنب العلم بعد إذ ال حتتاج األجساد إىل لنب األمهات
اآلداب كما تزينون األجساد حبلى األثواب، بل إذا غفلتم عن هذه فال تغفلوا عن 

زمان فلم متلك أيديكم أن توسعوا عليهم يف األموال تلك، وإذا أعجزكم ال
فاحرصوا أن توسعوا عليهم يف العلم، فإن ذلك خري ضمانة لكم على إقباهلم على 
إجاللكم وإعزازكم وتعلق حمبتهم وعواطفهم بكم إىل أن تبلى األجساد وتتصل 

  .»النفوس بعامل املأل واخللود
 يف او التهذيب، أفرد هلا املؤلف حيزومثة مؤثرات يف العقل ال ختضع للتعليم أ

، وهي من األحوال اخلارجية، ومنها »مؤثرات فينا غري ما ذكر«كتابه حتت عنوان 
العرف العام أو عوائد االجتماع العمراين، إذ إن كل فرد من أفراد اتمع اإلنساين 

صيب ملا يالئمها  لفعلها مبا يكيف جمهزه العار فيه وفقًيولد يف جو هذه العوائد فتؤثِّ
فيستقبح ما يستقبحه القوم ويستحسن ما يستحسنونه، ينام إذا ناموا ويقوم مىت 
قاموا، ويشتغل إذا اشتغلوا، ويرتاح مىت ارتاحوا، بل يعتقد مبا يعتقدون ويكفر مبا 
يكفرون، ال جيسر أن يشنع عليها وإن كانت شنيعة على ما يرى، وهو يف كل 

  .سب الظاهرذلك مضطر ال اختيار له ح
 استوجب من غضب أفراد اتمع ،ويف مجيع أحواله إذا خرج عن السنن املألوفة

 يظهر تارة ،اإلنساين ومزيد حنقهم عليه وغضبهم على من خالف عوائدهم املألوفة
 وآونة بالنفي أو السجن وأخرى باالحتقار ،بالقتل وأخرى بالضرب والتعذيب

ئد يتلقاها االبن عن أبيه كما تلقاها هذا عن أبيه وهذه العوا. والسخرية ومزيد النفور
اأيضا، ومع األيام يألفها وجيري على ما تقتضيه بداهة يف أعماله وتصرفاته وأفكاره أيض.  

ر يف األبناء واألحفاد، وأن هلذه ويوضح املؤلف أن عادات اتمع تؤثِّ
 ا فيمن يتربون صغار يف تأثريها، ودليله على ذلك ما نشاهدهالًاخلصوصيات استقال

على ذيب خيالف ذيب أسالفهم، وعلى عوائد عامة ختالف كل املخالفة عوائد 
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شعبهم وآبائهم، فإن هؤالء إذا نقلوا من مواطنهم وهم صغار وجمهزام ما تزال 
غضة تتأثر ألقل الفواعل اخلارجية، وتتكيف ملا يالئمها، فيظهر منهم أول األمر أن 

 نقلوا إليها هي الفاعلة فيهم دون ما سواها، فيشبهون ألول األمر تلك الفواعل اليت
أبناء البالد اليت نقلوا إليها، وجياروم يف أطوارهم وأفعاهلم وعوائدهم، وما يزالون 
كذلك حىت إذا أدركوا سن املراهقة أو بداية سن البلوغ وقفوا عن ااراة وأخذت 

حوال اخلارجية اليت هم فيها، فإا بعد  فعل األمعخصوصيام تظهر آثارها فيهم 
  .هذا السن يظهر كأا ال تفعل فيهم كما تفعل يف اآلخرين من أهل البالد

ى رأيه ما يالحظ على األطفال ومن األمثلة اليت يستشهد ا املؤلف للتدليل عل
رام ون أقفصلون عن والديهم ويدرسون يف بريطانيا، إذ إم يبزستراليني الذين ياأل

 حىت إذا كربوا توقفوا عن التكامل يف اجلهة اليت يتكامل فيها ،اإلجنليز يف السنوات األوىل
 فتأخذ خصوصيات شعبهم األسترايل تظهر فيهم، ويشتد م امليل إىل معيشة ،أقرام

 آخر الًآبائهم، ولكل امرئ من دهره ما تعود أسالفه كما يرى املؤلف، كما يقدم مثا
 ما يالحظ على البدو الذين يتركون موطنهم ويعيشون يف احلضر، فإذا ، رأيهللتدليل على

  .بلغ أطفاهلم سن البلوغ تبدو عليهم خصوصيات البدو وال يطيقون بعدها احلضر
 فإنه يؤكد يف الوقت ،ف يؤكد الدور الفعال للمؤثرات اخلارجيةوإذا كان املؤلِّ

 فإن لكل طور ما هو ،وار احلياة وهي خصوصيات أط،نفسه دور املؤثرات الداخلية
 كموجبات اللذة واألمل ،خاص به من امليول واألفكار مبعزل عن الفواعل اخلارجية

 حىت قد يكون موجبها يف الصبا ،فإا ختتلف يف كل طور عما سواه من األطوار
 كل االختالف عنه بعد البلوغ أو يف الكهولة، فما يلذ الصبوة قد ال يلذ ا خمتلفًالًمث

 على حني بقاء املؤثرات اخلارجية على حاهلا ، وما يسوؤها قد ال يسوؤه،الشباب
  .وما متيل إليه الصبوة قد تنفر منه الكهولة كل النفور

وقد يعلل ذلك مبا يطرأ على اهز العصيب «: ويعلل املؤلف هذه الظاهرة بقوله
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 خبالف أزمان  الشباب من سرعة التجدد واالندثار مع النمو والتكاملمرحلةيف 
 عن أن بعض الً فض،الشيخوخة، فإن جارية التجدد واالندثار هذه تكون فيها بطيئة

دقائقه املندثرة قد ال يعوض عنها، وهكذا يكون لكل طور من أطوار احلياة 
ب متييزها وفصلها وحدها عما سواها، ولكنها تدرك خصوصيات معينة وإن صع

  .»ر كل منامبا هلا من األثر احملسوس يف اختبا
اإلرادة، إذ إن تأثريها فينا ال اومن الفواعل الداخلية اليت يشري إليها املؤلف أيض 

يقل عن تأثري كل ما مر مجلة، بل هي تعدل فعل تلك املؤثرات املار ذكرها تارة 
وتسد مسدها أخرى، ولوالها لكان اإلنسان عبد الشهوات وآلة بيد املؤثرات 

  .اجتهت وتفعل به ما تريداخلارجة تديره كيفما 
ويبني املؤلف أمهية اإلرادة يف حياتنا، فعليها يتوقف غلبة النظر يف أفعالنا على 

 وأعواا النظر يف العواقب ،داعي الشهوة، فإذا قامت هذه فينا قامت اإلرادة عليها
 فتصرف جمهزنا عن متابعة الشهوات واألهواء، وحتمله على ،ومراعاة األنسب

 النظر وخمالفة  عودته مطاوعةَاتضى النظر، فإذا تكرر فعلها هذا مرارالعمل مبق
هز خبريبالطريقة اليت جيري ا مبعرفة ما يقتضيه النظر، عاملًاالشهوات، ويغدو ا 

 لداعي اإلرادة، وعلى عكس ذلك فيما تقتضيه الشهوة، وإذا تعارضت عليها إطاعةًَ
 يدعو اهز إىل تلبيتها دون تلك، وقلَّما بعد الشهوة واإلرادة فأقل إيعاز من اإلرادة

 أن يعدل إىل مطاوعة الشهوة إال ، اإلرادة ويرسخ فيه ذلكأن يتعود اهز مطاوعةَ
إذا كانت هذه على أشدها وتلك على أضعفها، ومطاوعته إذ ذاك ال تكون 

وة إذا ، والعكس بالعكس، أي إن الشها إمنا إلرغام الشهوة إياه قسر،الختيار منه
ف ، والسيما أيام الصبوة والشباباأطيعت دون اإلرادة وتكرر ذلك أزمانتكي 

 كأمنا جتري بداهة ،اهز ملا يالئم أعمال الشهوة، وأصبحت حركاته مطاوعة هلا
عند أقل داع منها، فإذا رسخ ذلك أصبح اهز عبد الشهوة ال يطاوع اإلرادة إال 
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بعد ذلك على الغلبة إال إذا كانت من الشدة ، وهيهات أن تقوى اإلرادةاقسر 
ال تغفل طرفة عني عن مغالبة الشهوة وقهرهااوالعزمية على غاية، ووقفت رقيب .  

ف هذا اإلرادة من السهر والتعب وطول الزمان، ومن وال خيفى ما يكلِّ
يم صغاريرون من أنفسهم ، أزمان تكون اإلرادة ضعيفة فيهماتركون لشهوا 

م مستولية على أعماهلم كل االستيالء، فإذا عمدوا إىل التحرر من اكبارأن شهوا 
تلك العبودية عانوا لذلك أشد السهر، ورمبا بقوا السنني يرون يف أنفسهم عند أقل 

  .غفلة من إرادم أن شهوام هي احلاكمة عليهم
ص املؤلف املوقف من الشهوة واإلرادة يف أن كويلخاإلرادة  من الشهوة وال

تنازع األخرى يف األعمال، فإذا تعني الغلبة لألوىل يف أثناء الصبا وأيام الشباب 
ترجح هلا الغلبة يف سائر العمر إال يف النادر، وإذا امتد زمان غلبها إىل ما بعد ذلك 

اتعني هلا الغلب دائم،على شيء شاب عليه، وسبب ذلك يف رأي  ألن من شب 
اغي ينتقش فيه مع التكرار احلالة اليت تعودها، فإذا امتدت املؤلف أن اهز الدم

 أو ملكة فيه وال طاقة لإلرادة الًالعادة رسخ انتقاش ما تعودها اهز وأصبحت مي
  :بعد ذلك على كبحه أو منعه إال بإحدى ثالث طرائق

  .أن ميحي االنتقاش يف اهز وذلك مستحيل: األوىل
 حىت إذا نشأ باعث يبعده فال يصل تأثريه إىل اأبدأن تكون على انتباه : الثانية

اهز، فيمتنع بذلك تنبيهه ال عمله، وهذا قلّما يتهيأ هلا، فإا ال تقوى على صرف 
كل البواعث وال على صرف بعضها وإبعادها، فال بد إذ ذاك من وصول تأثريها، 

  .فانتباه اهز فعمله وفق املعتاد يف أغلب األحيان
أن تعمد إىل اهز فتدربه ومترنه على مطاوعة بواعث أخرى تعاكس  :الثالثة

 حىت إذا درب على ذلك فأصبحت أفعاله جتري بداهة ،بواعث الشهوة يف تأثريها
ه كان منها بعد هذا أنه إذا انبعث باعث الشهوة تبعث الباعث اآلخر إذا تنب
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ه له اهز، فإذا تنبه فعل املعاكس له وتتحكم يف األمر حىت تقدم باعثها عليه وتنب
  . ملا كان قد تعود فعله فتفوز اإلرادة إذ ذاك وتفشل الشهوةابداهة وفقً

ومن املالحظ أن من تعرض له الشهوة وال حيلة إلرادته يف صرفها أو يف 
 وال غلبة السيد على ، ال يستطيع مغالبتها فتغلب عليه،إحضار باعث آخر يعاكسها

 إذا مر حبانة اخلمار فشم رائحتها فإنك تراه يقف ا كأمنا الً كالسكري مث،املسود
شددته حببال فال يستطيع جماوزا حىت يشرب فال قدرة له على املقاومة بسبب 

  .سيطرة شهوته على إرادته
حال اإلرادة مع االنفعاالت النفسية كالغضب واحلزن اوعلى مثل هذا أيض 

ا دخل يف أفعالنا وتوجهات أفكارنا، فإن الغضب وغريمها من االنفعاالت اليت هل
 حتصل به تلك املطاوعة بداهة الً أصبح ذلك فيه مي،ه إذا اعتاد اهز مطاوعتالًمث

حترك اهز على ما اعتاده من الفعل ) أي للغضب(حىت إذا دعا أقل داع له 
من قبيل واحلركة، وال قدرة لإلرادة على صرفه ألن فعله وحركاته أصبحت فيه 

 لغضبه تقوى فيه الغضب على اإلرادة، وأصبحت ومن اعتاد اإلذعانَ. البداهة
هية تعجز اإلرادة عن منعها بعد حتركها، وبالعكس من  واحلركات بدالًالعادة مي

  .اعتاد عدم اإلذعان لغضبه تقوت فيه اإلرادة وضعف الغضب عنده
 حتت جيريلة وأفعاهلا إمنا ويرى املؤلف أن فعل العادة يف تقوية قوانا العاق

 ومزاولة االشتغال ا ، مبا يكون من الدأب على املباحث العقليةالًإرشاد اإلرادة أو
 وتصبح حركاته جتري على ،إىل أن ميرن جمهز كل قوة على ما تريده منه اإلرادة

ومثل جمهز القوى العاقلة يف ذلك مثل جمهز األعضاء البدنية فإا . مقتضى البداهة
  .بعد التمرين حتت عناية اإلرادة تصبح يف حكم البديهة

 باملباحث العقلية فإن ذلك وإذا كان مثة شيء من سهولة تعويد العقل االشتغالَ
موقوف على ذيب العواطف وحسن املبادئ ونبل املقاصد ومسو الغايات فإن هذه 
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ى العاقلة أفعل ما يكون يف صرف النفس واإلرادة إىل اإلقبال على ذيب القو
  .وتدريبها يف املباحث السامية على أنواعها

وال خيفى أن املؤثرات اخلارجية سواء أكانت من قبيل املؤثرات الطبيعية كاليت 
ترد عن طريق احلواس، أم من األدبية كاملدركة بالوهم وغريه من القوى الباطنة 

بد من تأثرنا ا كما  اليت ال،فيما نشاهده حولنا من العوائد واملعتقدات االجتماعية
البد من تأثرنا باملدركات اخلارجية احلسية، وهي من هذا القبيل ال دخل لإلرادة 
فيها، مث إذا هي بقيت على ترتيبها هذا كان هلا تأثري خمصوص وحصل عند النفس 

  .من االعتقاد والتأثر ما هو موافق هلذا الترتيب
لتأثرات بعد إذ تقع وإحضارها وال خيفى أن اإلرادة هلا دخل يف ترتيب هذه ا

لدى النفس لتقابل بينها وتتأمل يف عالئقها ونسبة بعضها من بعضها اآلخر فيكون 
. هلا من هذا القبيل دخل وتأثري من جهة املعتقدات اليت حيسبها بعضهم اضطرارية

وبناء على ما لإلرادة من الداخل يف هذا الترتيب ونظم تلك املؤثرات يف سالسل 
 وفق عالقاا احلقيقية ونسبها الصحيحة ا صحيحاعضها ببعض ارتباطًيرتبط ب

  .أن اإلنسان عبد املؤثرات واألحوال احمليطة بهب ينتفي القول ،بعضها من بعض
وإن انتباه اإلرادة هلذا الترتيب يف املؤثرات اخلارجية ونظمها يف سالسل تتعلق 

 فإذا زاولت اإلرادة فعلها ، العادة إىل موكولٌ، للحقيقةايف املسببات باألسباب وفقً
  .مدة يأ اهز املخصص هلذا الترتيب حىت يصري فيه ذلك من قبيل البداهة

 اوال خيفى أن بني العادات الفكرية وخصوصيات اهليكل اإلنساين تعلقً
 سواء كانت تلك اخلصوصيات فطرية أو مكتسبة حبكم العادة، ،ني تاماوارتباطً

لك اخلصوصيات قد تنتقل بالوراثة فينتقل معها إذن ما بينها ومن املالحظ أن ت
وبينه من التعلقات الفكرية عالقة وارتباط يف األرجح، ويعزز ما نذهب إليه من 

احيث إن كثرييف األبناء يف أحوال ا من اخلصوصيات العقلية واألدبية تظهر أحيان 
  . بعد الوالدةمعينة ال ميكننا معها نسبة ظهورها إىل مؤثر آخر يطرأ
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ومن تأمل يف الناموس الطبيعي العام من حيث إن املولود جييء على شاكلة 
والديه ال يستغرب هذا الرأي، وله من املشاهدات عليه أي على هذا الناموس ما 
هو من الوضوح مبكان، فإن األجناس واألنواع جتيء أفرادها على مثال جنسها أو 

 مادامت املؤثرات اخلارجية املكيفة هلا باقية ، هلانوعها يف سائر خصوصياا املقومة
على ما كانت عليه، وكذلك ما كان من األنواع اليت ميكن تتبع ما نشأ فيها من 

ااخلصوصيات تتبعا إىل الفرد الذي ظهرت فيه تلك اخلصوصيات ا تارخيي يصل 
اد خيتلف يف وثبوت انتقاهلا ال يك. فإن خواصها هذه تنتقل باإلرث إىل مواليدها

  .شيء أو ينقص يف شيء عما يكون يف خصوصيات األجناس واألنواع األصلية
ويناقش املؤلف يف كتابه خصوصيات كل من الوالدين يف انتقاهلا إىل األبناء 
فريى أن الصفات العامة اليت يشترك فيها األبوان تنتقل يف األعقاب على التساوي 

يل إىل فريق من األبناء دون اآلخر، ويف يف الغالب، وأما اخلاصة بأحدمها فتم
خصوصيات األم يف جانب البنات، وما كان من خصوصيات األب تظهر الغالب 

اففي جانب البنني وقد يعكس األمر نادر.  
ويشري إىل أن الباحثني اختلفوا يف خصوصيات أي الوالدين تتغلّب يف األبناء على 

نتيجة قاطعة من هذا القبيل، واملرجح أن خصوصيات اآلخر، على أم مل يتوصلوا إىل 
 العتقاد فضل أحدمها على اآلخر، فإذا اعتقد األب فضل خصوصية يف الًيف ذلك دخ

األم على خصوصية فيه جاءت األبناء أميل إىل جانب األم يف تلك اخلصوصية، 
والعكس بالعكس، وعلى ذلك يتشارك األبناء فيما تشارك فيه اآلباء، وينـزعون يف 

صوصيات إىل جانب دون الثاين، وهو اجلانب املعتقد فضله، إال إذا نظر األبوان اخل
أحدمها إىل اآلخر نظرة املساوي فعندها ينـزع فريق منهم إىل جانب األب، وآخر 

  .إىل جانب األم، ويف الغالب البنون لألب والبنات لألم
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مست صفات ويدلل على صحة ما يذهب إليه من املشاهدات يف احلياة، فكلما 
األب العاقلة واألدبية على صفات األم حبيث ال يكون من األم إال أن تلحظ من 

 نزع األبناء يف خصوصيام إىل جانب األب حىت يشاهد ،زوجها هذا السمو عليها
ذلك يف املالمح الظاهرة، وبعكس األمر أي إذا حلظ األب مثل هذا السمو والفضل 

 منهما أعجب الجانب األم، وإذا حدث أن كيف زوجته عليه نزع األبناء إىل 
 نزع األوالد إىل تلك اخلصوصيات املعجب ا واشترك البنون ،خبصوصية يف اآلخر

  .والبنات فيها على التساوي
 متعاقبة الًأما تأثري العادة وانتقاهلا بالوراثة فريى أن عوائد قوم إذا رسخت أجيا

 يف ا راسخالًصبحت العادة يف اآلخر ميملا تقتضيه رسوخ بيئتهم وأحوال معاشهم أ
البنية، وانتقلت بالوراثة إىل األعقاب كما يشاهد يف أبناء البدو الرحل الذين ربوا 

م مىت كربوا ظهر فيهم ا بني احلضر ومل يعرفوا من أحوال آبائهم شيئًاصغارفإ 
بناء احلضر حب التنقل واستصعبوا من األحوال احلضرية ما ال يستصعبه أترام من أ

وا بينهم، وكل ذلك مل يتعلموه وال حصل هلم باالكتساب بتربيتهم بني الذين شب
أهل األمصار، وال يعلل ذلك إال يف أن عادات آبائهم هذه رسخت فيهم على 

 أو غريزة تتوارث يف أبنائهم ينـزعون إليها، ويرون من الًطول األيام فصارت مي
أنفسهم حها لغري سبب مىت وصبة معلومالوا سن.  

اب قد جتيء خطوطهم أشبه يف حروفها وينبه املؤلف على أن أبناء الكت
ا خبطوط آبائهم وإن تعلموا اخلط على معلمني آخرين، مشريإىل أنه يعرف اوهيئا 

وأن أكثرهم بعد أن يتقنوا اخلط على ،ايف بعض العيال أن خطوطهم متقاربة جد 
 حىت تشبه قواعد آبائهم، وهم ال ا فشيئًام شيئً متيل قاعد،معلمني آخرين

 وهو أن أبناء ،يقصدون، وقد ذكر أحد اجلرمانيني عن ثبت ما يقرب من هذا
جنليزي املخصوص إلجنليز ولو تعلموا اخلط يف فرنسا متيل قواعدهم إىل اخلط اإلا
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  أن من يتروضون على ركوب اخليل حىت يرسخوا يفاومن املالحظ أيض .بآبائهم
  .الفروسية جتيء أوالدهم كأا معتادة على ركوب اخليل خلقة

 ال يبلغ العاشرة من العمر يركب اخليل اجلياد اأعرف ولد«: ويقول املؤلف
خطر يف البال مقال أيب الطيب املتنيبوجيريها يف امليدان مبا ي:  

  تجت قيامحتتـهم  اوتظنها ن  
  

 وتظنهم ولدوا على صهواا     
  

 والتصوير وم أن أبناء املاهرين يف املوسيقاومن املعل«: الً قائويتابع املؤلف
الذي أخذت عنه معظم ما جاء يف » كربنتر«جييئون كذلك، فقد ذكر الدكتور 

 والتصوير، فكان أبناؤمها عن نه يعرف أبوين ماهرين يف املوسيقاالعادة ونتائجها أ
ا مل يشذ واحد منهم إىل درس أحد هذين الفنني أو كليهماآخرهم ميالني طبع«.  

 من الكتب القيمة فه امعي جرب ضومط يعدملؤلِّ» العادة«والواقع أن كتاب 
 مرور ما يزيد على القرن على صدوره، وذلك ملا يشتمل عليه معواجلديرة باالقتناء 

الً ومتكامامن فوائد حيتاج إليها الوالدون واملربون يف بناء اجليل بناًء متوازن 
الً من مجيع الوجوه عقاومتطوروأداًءا ونزوع .  


