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علي أسعد وطفة -بقلم   
  

 : مقدمة
   

هائال �� مختلف أوجه ا�حياة وفعاليا��ا �� حضار�ا ا استطاعت ��سانية أن تحقق تقدم

املذهلة �� مختلف ا�جاالت العلمية القرن املا�ىي، وارتفع مستوى ا�حياة بتأث�� �نتصارات 

وت�اثفت �� مختلف امليادين لتحقق ، ثم تواترت �كتشافات العلمية و ، والتكنولوجية�قتصادية 

، وتقاطرت الثورات املتعاقبة �� ��سا�يوالوجود �� مختلف أنماط ا�حياة مذهال تقدما كب��ا 

والنظر�ات العلمية ال�ي أحدثت �غ��ا وامليتاف��ياء مجال �تصال واملعلوماتية والفضاء والف��ياء 

وقد ش�لت هذه �كتشافات و�خ��اعات  مذهال �� بنية العالقات والتصورات ��سانية،

�� طبيعة العالقات ��سانية ، وثورة لتطور ��سا�يوالثورات طفرة نوعية هائلة �� طبيعة ا

 القائمة فيه. 

لقد اعتقد كث�� من الناس أن التقدم العل�ي والتكنولو�� و�قتصادي يمكنه أن يحقق الرفاه 

ومع أهمية التقدم الشامل وال�امل للبشر وأن يحقق السعادة ال�املة لإل�سانية جمعاء. لكن 

التواصل ��سا�ي ممكنا وسهال وسريعا فإن ذلك لم يحدث تقدما �� التكنولو�� الذي جعل 
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فا�جانب امل�ىيء للقرن العشر�ن يقابله جانب مظلم  فن التفاهم والتواصل �خال�� و��سا�ي.

يتمثل �� ا�حروب والصراعات الدمو�ة الك��ى والصغرى ال�ي أودت بحياة مالي�ن البشر. فا�حروب 

ي �انت أك�� دمو�ة من �ل ا�حروب ال�ي شهد��ا ��سانية ع�� التار�خ ال�ي شهدها القرن املا�ى

و�ان عدد ال�حايا أك�� بآالف املرات من عدد ال�حايا الذين سقطوا �� العصور القديمة 

والوسطى مجتمعة. واستطاعت ا�حرب الباردة ال�ي فرض��ا القوى الك��ى خالل النصف الثا�ي من 

 سانية نحو البؤس والشقاء والعدم. القرن العشر�ن أن تدفع ��

كيف تقفز إ�� الذهن أسئلة حيو�ة كث��ة أهمها:  ،و�� مواجهة هذا ا�جانب املظلم ل�حضارة 

وما  يمكن لنا أن �عّد مواطن�ن يمتلكون حّس املسؤولية �� عصر �عصف به التغ��ات املذهلة؟

كيف يمكن لنا اليوم بناء مجتمع  أفضل الطر�ق ال�ي يمكن أن �عتمد �� عملية بنا��م وتر�ي��م؟

أخال�� يخلو من العنف و�دمان وا�جر�مة ومختلف أش�ال �نحراف؟ كيف يمكننا مساعدة 

الشباب والناشئة ع�� تفج�� طاقا��م العقلية و��سانية �� مختلف املستو�ات �نفعالية 

وما املسؤولية ال�ي تقع و�جتماعية؟ كيف يمكن أن نن�ي ف��م �حساس بالقوة واملسؤولية؟ 

  ع�� عاتق املدرسة و�سرة من أجل بناء �سيج اجتما�� يتم�� بطهره ونقائه؟

ومن الوا�ح أن �جابة عن هذه �سئلة تتجاوز حدود التشريعات القانونية وتتخطى جميع 

�جال ال��امج العامة وا�ح�ومية إذ ال يمكن ألي ح�ومة مهما بلغت قدر��ا أن تفرض نفسها �� ا

 �خال�� الذي يقع �� قلوب الناس ووجدا��م و�تجسد �� �خصهم ��سا�ي. 

فالعصر �شهد تحوالت و�غ��ات عميقة، و�كتشافات العلمية والتكنولوجية تخطف التقاليد 

و��دم القيم وتصدم املعاي�� التقليدية للوجود، ال�ي أصبحت غ�� قادرة أبدا ع�� مواكبة التغ��ات 

الشاملة والعميقة. و�� دائرة هذه املواجهة ب�ن التقاليد وا�حداثة �شهد العصر تراجعا  �جتماعية

غ�� مسبوق �� املستوى �خال�� و�� املستوى �سري حيث بدأت العائلة تتفكك و�دأت معدالت 

ا�جر�مة والعنف و�دمان وا�خدرات ت��ايد، و�دأنا �شهد تدم��ا منظما ومخيفا للبيئة �� ال�� 

 وا�جو والبحر. 

و�انت �ش�ل جانبا من املشكالت ال�ي �عان��ا  ،�� املا�ىي القر�ب �انت هذه املشكالت محدودة

مشهدا �ونيا يضرب �� مختلف أنحاء املعمورة اليوم ا�جتمعات الصناعية الغر�ية، ولك��ا �ش�ل 

اليومية،  و�خطف مختلف الثقافات ��سانية، و�ضرب شعوب �رض �� مختلف ضروب حيا��م
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وال يمكن اليوم �جتمع ما مهما بلغت عزلته أن يكون �� مأمن من غوائل املشكالت والتحديات 

  الك��ى ال�ي تواجه ا�جتمع ��سا�ي برمته دون استثناء.

ومن الوا�ح اليوم أن جوهر هذه املشكالت �عزى إ�� �نحدار �خال�� وإ�� تنامي ظاهرة 

�� إشباعات فور�ة للميول والغرائز البشر�ة، وذلك �� أجواء أصبحت الفردانية وت�اثف الرغبة 

حيث تخرج من دائرة املنطق والعرفان. و�� دائرة هذا  فيه القيم �سبية ذاتية و�عسفية اعتباطية؛

�نحدار القي�ي بدأت ا�حياة �جتماعية تفقد مخزون دالال��ا ومعان��ا. وقد أثرت هذه الوضعية 

 تنمية نمط من السلوك التدم��ي الذي �شاهده �� عاملنا املعاصر.  �ش�ل الشعوري ��

وإنه ملن املؤكد اليوم أنه ومن غ�� �حساس بوجود قيم إ�سانية مش��كة تتم�� �غائي��ا 

و�نشطر �� وضعية �ستسلم ف��ا �فراد وا�جماعات إ��  وثبا��ا فإن ا�جتمع ��سا�ي يتشظى

 متطلبات املصا�ح والن�وات والرغبات �نانية املدمرة. 

ومن الوا�ح تماما بأنه يمكن لل��بية �خالقية أن تواجه إ�� حّد كب�� ثقافة العنف و�دمان 

ت تر�و�ة �� �سرة وا�جر�مة عند الشباب، و�مكن �شارة �� هذا السياق إ�� ثالثة مؤسسا

فن ال��بية  أن املدرسة لم تتقن ح�ى اليومواملدرسة واملؤسسة الدينية. وتفيد املالحظات ا�جار�ة 

�خالقية و�ث القيم ولم �ستطع أداء دورها التار��� �� هذا امليدان، و�سرة كما أو�حنا �عا�ي 

�عا�ي من مشكالت التعصب  من التفكك والتصدع و���يار، أما املؤسسات الدينية فإ��ا

والتطرف ال�ي نالحظها �� كث�� من أصقاع العالم. وهذه الوضعية تجعلنا إزاء أزمة مجتمعية 

أخالقية تر�و�ة خانقة بامتياز. فا�جتمعات ��سانية املعاصرة تواجه مأزقا تر�و�ا تار�خيا �� 

تمّر ��ا ا�جتمعات املعاصرة. ومن  جوهره وهذه �زمة ترتبط بالظروف �جتماعية والتار�خية ال�ي

املالحظ �� هذا السياق أن هذه �زمة �خالقية تؤدي إ�� توليد عدد كب�� من التحديات 

واملشكالت �جتماعية املعقدة جدا واملزمنة بحيث أن ا�ح�ومات تلهث وراءها دون جدوى من 

 حيث توالدها و�عظمها بصورة مستمرة ودائمة. 
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 ادي وانحدار القيم األخالقية: الرفاه االقتص
   

و�العودة إ�� دور �وضاع �قتصادية يمكن القول بأن تحسن �وضاع �قتصادية لم يجد 

نفعا �� خفض مستو�ات �زمة �خالقية �� ا�جتمع. لقد بينت �حصائيات والدراسات ا�جار�ة �� 

ذلك ع�� املقارنة ب�ن التحسن �� �وضاع الواليات املتحدة �مر�كية هذه ا�حقيقة بوضوح كب�� و 

�قتصادية وارتفاع مستوى ا�جر�مة والعنف. لقد بينت �حصائيات ا�جار�ة �� الواليات املتحدة 

أن الواليات املتحدة قد زادت من امل��انية �جتماعية  1990و 1960�مر�كية �� الف��ة ما ب�ن عامي 

تلك الز�ادة ترافقت بز�ادة مماثلة لها �� مستوى ا�جر�مة % خالل هذه الف��ة، ولكن 500بنسبة 

%. وهذا �ع�ي أن 500والعنف و�دمان وا�خدرات حيث بلغت �سبة الز�ادة �� هذه ا�جرائم 

التحسن �قتصادي لم يؤد إ�� تراجع مستو�ات ا�جر�مة والعنف، حيث تب�ن التفاصيل 

%، كما زادت �سبة 400الشرعية قد زادت  �حصائية �� نفس الف��ة أن �سبة الوالدات غ��

(% وذلك �له �� الف��ة املذ�ورة200%، وارتفعت �سبة �نتحار ب�ن الشباب إ�� 400الطالق 
0F

1( . 

فاملليارات ال�ي أنفقت �� ال��امج �جتماعية التنمو�ة لم تكن ذات تأث�� كب�� �� �خالق 

يع إيجاد ا�حلول ا�جذر�ة للمشكالت والقيم. فاملال يؤثر دون أد�ى شك ولكنه ال �ستط

 �خالقية. 

يرى عدد كب�� من املسؤول�ن أنه يجب العمل ع�� معا�جة جذر�ة لهذه  ،و�� دائرة هذه املواجهة

من أجل احتواء نتائجها. فنحن نواجه تحديات حيو�ة ذات طا�ع وتنبع �زمة من حيث تنبت 

واملسألة برم��ا ترتبط بقضايا وجدانية روحية أخالقية داخ�� سي�ولو�� وتر�وي بالدرجة �و��. 

تدور حول القيمة �خالقية، أي ما هو جيد وما هو ��يء؟ ما هو �حيح أو خاطئ؟ ما هو خّ�� أو 

 شر�ر؟ وتلك �� أسئلة أخالقية بالطبع وا�جوهر. 

حضارة ع�� ا�حك �� كتابه  Arnold J. Toynbee (1889-1975) كتب املؤرخ ال��يطا�ي أونولد تو�ن�ي

La civilisation à l’épreuve  لما ازدادت قوتنا املادية تنامت حاجتنا إ�� الفهم الرو�� “يقول�

وذلك من أجل استخدام قوتنا �ف��اضية طلبا ل�خ�� ورفضا للشر والرز�لة... ونحن لم يكن 

                                                      

1 - Benneth (William J.), Is our Culture in Decline?, Education Week, avril 1991.  
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سار ال�حيح؛ ونحن لدينا أبدا هذا املستوى الرو�� املناسب �ي نوظف طاقتنا املادية �� امل

 . )1F2(" صور التار�خية السابقةعاليوم �عا�ي من انحطاط أخال�� أك�� من أي وقت م��ى ع�� ال

 التكو�نات الداخليةن جوهر املش�لة ��سانية يكمن �� إ: و�مكن القول بطر�قة مجاز�ة

 معا�جة  ،وهذا �مر يجب قوله و�عالن عنه ،ل�ائن ��سا�ي نفسهل
ً
و�تأ�ى أنه ال يمكن أبدا

. فا�جتمع املشكالت �جتماعية الناجمة عن �زمة �خالقية بحلول تكنولوجية أو حكومية

ا�جيد ال يمكن أن ي�ون كذلك إال من خالل ال��بية �خالقية ال�ي تؤدي إ�� تنمية ال�خصية 

ذي يطرح نفسه هنا: كيف يمكن وتأصيلها بالقيم ��سانية والروحية ا�خالقة. والسؤال ال

الوصول إ�� هذه الغاية؟ وما دور ال��بية �� عملية بناء ا�جتمع ومواجهة التحديات �خالقية 

 �جتماعية؟ وهذه املسألة ست�ون محور مقالتنا هذه. 

املرء تحدد لإل�سان ما  �ل ما نؤديه ونفعله �� ا�حياة �ستند إ�� الطباع وال�خصية. فطباع

يجب عليه أن يفعل وكيف يمكن أن يوظف قدراته وإم�انياته. وهذا �مر يؤكد �همية الك��ى 

لل��بية �خالقية ال�ي �ش�ل طباع املرء وعقليته، و�ان لل��بية قديما اعتبار كب�� بوصفها أداة 

ل ال��بية �ش�� إ�� تراجع البعد ولكن الدراسات ا�جار�ة حو فعالة �� تثقيف �فراد وإعدادهم. 

. و�مكن القول �� هذا السياق أنه �خال�� �� مختلف أوجه ا�حياة ال��بو�ة وفعاليا��ا ا�ختلفة

يمكن لل��بية �� مجتمع �عددي وديمقراطي أن تبث القيم ال�ونية العامة دون أن تقلل من أهمية 

ا�حديث عن تر�ية أيضا � هذا السياق �مكن و� ا�حقوق الفردية وا�خاصة لألفراد وا�جماعات فيه.

متوازنة تمكن من بث القيم واملهارات واملعارف بطر�قة مت�املة وأصيلة بحيث تتم ا�حافظة ع�� 

 البعد �خال�� وت�و�ن ا�خصائص ��سانية ال�ي �عطي ��سان معناه وداللته ��سانية. 

 : ضرورة التربية األخالقيةتفكك العائلة و
   

ل النصف الثا�ي من القرن املا�ىي مهاد والدة أزمة إ�سانية مخيفة وفتاكة تتمثل �� ش�

�حياة �سر�ة والعائلية. وتأخذ هذه �زمة صورة و�اء ينتشر و�زمجر �� �نفجار القي�ي و�خال�� ل

                                                      
2 - Toynbee (Arnold J.), La civilisation à l’épreuve, Gallimard, Paris, 1951. 
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��، وا�خيانات ب�ن �زواج، والعنف املوجه ضد ا�ل م�ان من بلدان املعمورة. فالعنف الزو 

طفال، والطالق، والتفكك العائ�� أصبحت ظواهر عامة وشائعة �� �ل م�ان. فاألطفال � 

 يبتعدون عن آبا��م، وال يوجد هناك اح��ام ب�ن �زواج، حيث ��تم �ل بنفسه دون �خر. 

و�الحظ �� هذا السياق أن التفكك العائ�� يأخذ مداه �� البلدان الغنية واملتطورة. وهنا يبدو 

عتماد ع�� �زدهار �قتصادي وا�حر�ات السياسية من أجل تحس�ن �حوال �سر�ة عبثا � 

و�خالقية �� البلدان النامية. وهذا �ع�ي أنه يجب علينا أن نبحث خلف �زمة العائلية عن سبب 

وجيه وجوهري آخر غ�� �سباب �قتصادية. وهذا �ع�ي أنه إذا �انت خاليا ا�جسد مر�ضة فبشر 

 سد باملرض وا�ح�ى. ا�ج

أدى إ�� ارتفاع  ،قياسية خالل العقود �خ��ة من الزمن االذي �جل أرقام ،فالتفكك العائ��

وزاد �� مشكال��م وصعو�ات حيا��م. فالشباب تحت تأث�� هذا ، كب�� �� مستوى املعاناة الشبابية

إ�� دائرة �زمات ا�حّقة، و�دفعهم هذا الوضع التفكك يفتقدون املعاي�� �ساسية ل�حياة �سر�ة 

لقد اندفع الشباب �� البدان املتقدمة العاتية. العائلية و�جتماعية ضعهم �� خضم املشكالت �و 

تحت تأث�� ا�حر�ات وال��اء إ�� �عاطي ا�خدرات وممارسة العنف و�سراف �� اللهو واملتعة 

ثقافة شبابية جديدة قائمة ع�� املتعة و�دمان وا�جنس. واستطاع الشباب الغر�ي أن يولد 

وأن يصدرها إ�� مختلف شرائح الشباب �� مختلف أنحاء العالم ع�� وسائل ، وا�جنس و�باحة

 والسيما الشبكة العنكبوتية والتلفزة وامليديا وغ�� ذلك من وسائل �تصال. ، �تصال املتاحة

ن تفكك البنية الداخلية للعائلة يؤدي إ�� توليد بألقد بينت الدراسات �جتماعية ا�جار�ة 

و�ينت هذه الدراسات باملقابل أن  مشكالت اجتماعية ك��ى تفوق قدرة ا�جتمع ع�� تجاوزها.

. املشكالت �جتماعية تكون أقل حّدة �لما �ان التماسك �سري أك�� صالبة وقوة واستقرارا

جتمع إ�سا�ي متماسك وأخال��، فالعائلة �ش�ل وهذا �ع�ي أن التماسك العائ�� �ش�ل ضمانة �

ومما ال ر�ب فيه أن العائلة  .املدرسة �و�� للمحبة والتعاون والتعاضد والتفاعل ��سا�ي املثمر

تمتلك القدرة ع�� تزو�د الناشئة بنسق من القيم �خالقية والفضائل ��سانية من أجل تحقيق 

حياة. وأن ال��بية العائلية ع�� القيم �ش�ل حصانة ك��ى أس�ى متطلبات وجودهم وغايا��م �� ا�

 يمكن اعتمادها ملنع �طفال من الوقع �� مستنقعات ا�جر�مة و�دمان و�نحراف. 
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هل يمكن للدول املتقدمة اليوم أن تتجنب : �� هذا املقام هووالسؤال الذي يمكن طرحه 

و�جابة عن هذا  ا�� وثرا��ا املادي؟املشكالت �جتماعية مع ا�حافظة ع�� تقدمها الصن

وتأصيل ال��بية �خالقية ولكن �شرط أن تقوم هذه الدول بتعز�ز  ،السؤال ممكنة باإليجاب

��ا من مواصلة مسارها التنموي املادي دون لتجعل 
ّ

من القيم �خالقية م��اسا إ�سانيا يمك

أن تجعل ا�جتمع مجتمعا مشكالت اجتماعية ك��ى. و�عبارة أخرى يجب ع�� هذه الدول 

. وهذا يتطلب العمل ع�� بناء تر�ية أخالقيا إذا رغبت �� تجاوز مختلف املشكالت �جتماعية

يكمن الدور �خال��  أخالقية �ع�ي بال�خصية والت�و�نات الوجدانية الداخلية لإل�سان. وهنا

لآلباء و�مهات، كما هو ا�حال بالنسبة للمر��ن واملوجه�ن والقادة والسياسي�ن حيث يتوجب ع�� 

ا�جميع تجاوز حدود العطاء املعر�� إ�� تأصيل أخال�� �شمل ا�جتمع برمته. و�اختصار ما يجب 

 والناشئة.  �حت�ام إليه هو تر�ية أخالقية تتأصل �� قلوب �طفال والشباب

فال��بية �خالقية ال�ي تتجه إ�� ��سان �� جوهره ��سا�ي �ش�ل مرتكزا فعليا للتأث�� �� 

 لنمو ال�خصية 
ً
الت�و�ن العق�� والذه�ي ع�� أسس معنو�ة، وهذا بدوره �ش�ل مصدرا ثّرا

الديمومة ��سانية وازدهارها كما �ش�ل مصدرا من مصادر السعادة والفرح الذي يتم�� بطا�ع 

 و�ستمرار. 

و�مكن القول �� هذا السياق بوجود ثالث شروط أساسية �� ا�حياة ��سانية قادرة ع�� 

و�تمثل الشرط �ول �� تحقيق درجة عالية من  التأث�� �� مختلف الشروط �خرى للوجود،

. أما الثا�ي �صالة �خالقية: وهذا �ع�ي القدرة ع�� ضبط النفس والقدرة ع�� محبة �خر�ن

فيتمثل �� تأسيس عائلة متماسكة وسعيدة وأن �ستمد ��سان من عائلته هذه رأسمال أخال�� 

: فهو تقديم الفائدة للمجتمع من أما الثالثمستمد من التجارب �خالقية والعاطفية للعائلة. 

ن القيمة �خالقية خالل املواهب و�م�انيات ال�ي نتمتع ��ا. و�مر �ك�� أهمية �� هذا �له أ

املتمثلة �� ا�حب ا�حقيقي �� ال�ي �ش�ل القوة ا�حقيقية ال�ي تدفعنا نحو تحقيق تلك الغايات 

 الثالثية. 

�ش�ل منطلق طاقتنا �خالقية و�وتقة �ش�لنا  ،بوصفه لباب طبيعتنا ��سانية، فالوجدان

من الرغبة ا�حقيقية �� مساعدة ��سا�ي. ومن هنا فإن الومضة �و�� لل��بية يجب أن تنطلق 
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الناشئة ع�� تطه�� قلو��م و�شكيل حّسهم �خال�� من أجل تحقيق ن�جهم ��سا�ي وصقل 

 طباعهم البشر�ة ع�� مبدأ القيم �خالقية. 

ومن ثّم تأ�ي الومضة ال��بو�ة الثانية ال�ي تتمثل �� تمك�ن �طفال والشباب من تمثل 

حقيقي مع الكون  تواصل وتفاعل إ�سا�يك من أجل بناء عالقة القوان�ن �خالقية للسلو 

ع�� آداب السلوك تفعل فعلها �� إيقاظ القدرة ع�� بناء ال�ي تحّض . وهذه ال��بية و�خر والذات

 ا�جتمع و��سان.كما ب�ن خر املمكن ب�ن �نا و� عالقات جوهر�ة وحيو�ة حول ا�حب ا�حقيقي 

فتأخذ مسارها �� امتالك ثقافة حقيقية ومعرفة أصيلة بال�ون،  ثالثةأما الومضة ال��بو�ة ال 

ومن ثّم العمل ع�� بناء معرفة فّعالة بالتقانات والوسائل و�م�انيات املتاحة من أجل امتالك 

 مهنة وعمل تمكنان الفرد من مواصلة ا�حياة �شرف وكرامة. 

تبن��ا �� �شكيل الفرد ل�حياة �� مجتمع  هذه ��عاد الثالثة لل��بية �ش�ل بوتقة حقيقية يمكن

أ��كته ا�حداثة والثورات املتالحقة �� مختلف امليادين. فثقافة الروح والقلب �ش�ل �ساس 

 الفع�� لتجاوز التحديات الك��ى ال�ي يواجهها ا�جتمع.

 : التربية على احلب
   

ينبئنا الواقع بأن ا�جتمعات ��سانية تتب�ى بوجود تر�ية حداثية ��رم مقلوب يركز ع�� عملية  

إعداد م�ي متسارع محورها التكنولوجيا واملعلوماتية دون اهتمام كب�� با�جوانب الروحية 

ية قائمة ع�� و�خالقية لل��بية. ومع ذلك فإن النظرة ا�حكيمة املتوازنة لل��بية �عطي �فضلية ل��ب

ألن الثقافة �خالقية �ش�ل املرتكز ا�حقيقي للثقافة املادية ، وذلك ثقافة إ�سانية وأخالقية

 والعقلية

ففن �رتباط باآلخر �� موقع ا�حب ا�حقيقي �ش�ل حجر الزاو�ة �� عملية �شكيل �خصية 

�خصية. ومع هذا . وا�حب ا�حقيقي يرمز إ�� ا�حياة من أجل �خر دون غايات نفعية و الطفل

النوع من ا�حب �� عالقات الناس ب�ن الرجال والنساء تؤدي �� ��اية املطاف إ�� �خالص والوفاء 

قبل الزواج وأثناء ا�حياة الزوجية. وعندما ينطلق ا�حب من أساس أخال�� فإن ��سان �سلك 

  دائما من أجل غايات سامية تتعلق باآلخر�ن الذي يقعون �� دائرة ا�حبة.
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فال�ائن ��سا�ي يكتشف ا�حب ا�حقيقي ع�� �ر�ان �ر�عة للقلب: أوال، حب �باء �عب��ا 

عن الوفاء �ح��م الت�حوي الذي ال تحده حدود؛ ثانيا، حب �صدقاء و�خوة و�خوات 

والزمالء؛ ثالثا، ا�حب الزو�� ب�ن �زواج، وأخ��ا، حب �بناء غ�� املشروط وهو حب ت�حوي 

 يضاهيه حب. ال 

هذا ا�حب الر�ا�� �ش�ل منطلق بناء ال�خصية ��سانية والعائلة معنية �� هذا املسار 

فاآلباء يرغبون �� �عليم أبنا��م �عملية بناء هذا ا�حب الشامل و�عز�ز أر�انه �� �خصية الطفل. 

حب املعلم�ن وتوج��هم و�شكيلهم وفقا لقيم الواجب وا�حب �بوي، ومن هذا ا�حب �بوي ينبع 

والكبار. فحب �بناء يؤدي إ�� التفا�ي �� خدمة العائلة والت�حية �� سبيلها. وعندما �عّم هذا 

السلوك �� ا�جتمع فإن املرء يمكن أن يض�� ب�ل �ىيء من أجل وطنه ومجتمعه وهو وفقا لهذه 

� ��اية �مر الصورة يتحول إ�� مواطن حقيقي. وعندما يتمثل ��سان القيم ال�ونية فإنه �

 سي�ون مستعدا بأن يض�� بنفسه من أجل ��سانية. 

أن ي�ونوا آباء ومعلم�ن  و�باء يمك��م أن يحققوا ثالثة أهداف أساسية �� تر�ي��م العائلية:

وموجه�ن حقيقي�ن �� �ل دور من هذه �دوار. وهنا نجد بأن ا�حب ا�حقيقي هو أمر جوهري �� 

ن الفعالية ال��بو�ة لآلباء. وا�حب ا�حقيقي ي�ون هنا �� أن �عطي ��سان هذه املستو�ات الثالثة م

وأن ين�ىى عطاياه بال حدود، وأن �ستمر �� العطاء دون أن ينتظر ردا ع�� ذلك، مهما يكن ذلك 

الرد. ومثل هذا ا�حب نجده عند �باء الذين ي�حون ب�ل �ىيء من أجل أبنا��م دون رجاء أو 

 من ا�حب �ش�ل منطلق �بوة ا�حقيقي. مقابل. وهذا النمط 

وال ينقطع الدور �بوي الذي يمكن أن يجد صداه لدى املعلم�ن ا�حقيقي�ن الذين يمك��م أيضا 

أن �غدقوا ح��م �صيل الشامل ع�� تالمذ��م، ومن أجل تحقيق هذه الغاية يجب تأصيل أك�� 

املعلم نموذجا إ�سانيا أخالقيا يلهم  القيم �خالقية أصالة ونبال وشموخا وأن ي�ون �ب أو

 �خر�ن من �بناء واملتعلم�ن سمو القيمة �خالقية ل�حب و��سنة. 

عل��م أن  يتوجبوهذا الدور �بوي يمكنه أن يتج�� �� ا�ح�ام والقادة واملسؤول�ن الذين 

وأن ي�ونوا �� مستوى  ،ميقدموا أنفسهم رمزا للعطاء والتفا�ي وا�حبة �بو�ة الصادقة ألبناء شع��

 املسؤوليات الك��ى ال�ي تتعلق بحياة الشعب وأفراد ا�جتمع ع�� نحو ك��. 
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يجب أن ي�ون معلما حقيقيا قادرا ع�� توجيه  ،و�و�� من هذا النموذج �خال�� ،فاملعلم

بد للمعلم ��  كما يفعل �ب ا�حقيقي مع أبنائه. واليفيض بحب تالمذته وأن ، تالمذته إ�� الفضيلة

هذا السياق من أن ي�ون قادرا بناء الثقافة ا�خالقة �� عقول �طفال وأن ين�� قلو��م با�خ�� 

والعطاء و�يمان الشامل با� والقيم ��سانية. وهذا �مر يتطلب منه أن �شعر باملسؤولية وأن 

بوصفهم أمل املستقبل ونبض �سهم �� بناء الت�و�ن ا�جسدي و�خال�� والنف�ىي والرو�� لألطفال 

 ا�حياة ��سانية املستقبلية �� ا�جتمع. 

فا�جتمع املد�ي �ستطيع أن يحقق نوعا من الت�امل والتآلف ب�ن جهود املؤسسات ال��بو�ة، ما  

ب�ن �سرة واملدرسة واملؤسسات ال��بو�ة �خرى من أجل تحقيق النماء والت�امل ��سا�ي �خال�� 

طفال والشباب والناشئة. وتأسيسا ع�� هذه الرؤ�ة يمكن للمجتمع املد�ي أن يفجر �� �� نفوس � 

 ذاته ثقافة إ�سانية روحية متدفقة ب�ل املعا�ي والقيم �خالقية السامية. 

والدة ثقافة عاملية جديدة تنادي  ،مع بداية القرن ا�حادي والعشر�ن، �شهدفالعالم 

شهد طفرة علمية الذي القرن املا��ي ع�� غ�� ما شهدناه �� وذلك بالسالم والوحدة الكونية، 

فالعصر الذي �عيش فيه يتم�� با�حاجة وتكنولوجية واقتصادية هائلة ب�ل املقاييس واملعاي��. 

ة، ومثل هذه ا�حاجة و��ساني ةالروحياملتنامية إ�� العالقات ��سانية املفعمة بمعان��ا 

 لكون بامتداداته ا�جغرافية و��سانية. �� مختلف ر�وع هذا ا افرض نفسهت

ال يكفي بمفرده لبناء شروط  لقد علمنا القرن املا��ي بأن التقدم العل�ي والتكنولو��

السالم والتناغم ��سا�ي والسعادة ��سانية ا�حقيقية. وما نحتاجه اليوم من أجل عالم أك�� 

ا القيم �خالقية و��سانية. وهذه أ�سنة وعدال وسعادة يتمثل �� رؤ�ة جديدة �ونية محوره

عالم ، وخلق الرؤ�ة ��سانية ا�جديدة ضرور�ة جدا من أجل بناء كيانات إ�سانية جديدة خالقة

السالم والت�امل و�حساس ، فيش�ل املهاد ا�حقيقي ملشاعر يفيض باأل�س وا�جمال �خال��

ومثل هذا العمل  . تواصل والتسامح والسالم��سا�ي إ�� أرومة ا�حبة والبوحدة الوجود و�نتماء 

كما يتطلب منا استقصاء الت�امل  ،يتطلب منا البحث الدائم عن القيم �خالقية والروحية

ما ب�ن قيم ا�حاضر وقيم �خال�� �فضل املمكن ما ب�ن القيم ا�جديدة والقيم والتقليدية، 

دثة. ومن دائرة هذا الت�امل ب�ن هذه املستقبل ما ب�ن قيم الشرق القديم وقيم الغرب ا�ح

القيم الكونية يمكننا توليد قيم جديدة تتسم بالروعة وا�جمال و�ع�� عن روح العصر وحاجاته 

 الروحية و��سانية. 
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ومن أجل تحقيق هذه الطموحات و�منيات ��سانية ا�خالقة يجب علينا أن نوفر للشباب 

قادرة ع�� �شكيل  ، أجواءوا�حب ا�حقيقي ّياضة باملعا�يأجواًء أسر�ة مفعمة با�حب فوالناشئة 

فالطهارة �� القلب والقوة و�سديد خطاهم نحو ا�حق وا�خ�� وا�جمال.  ،و�� الشباب وضمائرهم

فالو�� ��سا�ي  �� الروح �شكالن �ساس ا�حيوي لبناء مستقبل آمن وأخال�� للمواطنة.

ولكن الو�� نفسه �� ا�حقيقي نّزاع إ�� فعل ا�خ�� واكتناه ا�جمال والبحث عن الداللة واملع�ى. 

فضاء أخال�� مدمر ال يمكنه أن ينطلق إ�� غايته الكونية العليا. وهنا يجب علينا جميعا آباًء 

ية الضم�� وتحر�ر ومعلم�ن ومر��ن وسياسي�ن تحمل املسؤولية من أجل تطه�� الو�� وتنق

الو�� واملعرفة ��سانية من أدرا��ا وأوجاعها؛ كما يجب علينا أن �ساعد أبناءنا ع�� تب�ي هذا 

�� أجواء ا�حبة ا�حقيقية و�ن�جون فالشباب يتطهرون  التوجه ��سا�ي وتمثل غاياته العليا.

وتلك �� سمة أساسية �� و���لون من مع�ن قو��م الروحية من الوسط �جتما�� الذي يكتنفهم. 

 ا�جتمعات املدنية املتحضرة ال�ي تتم�� بطا�عها الرو��. 

 أولوية التربية األخالقية: 
   

تت�ح أهمية بناء الت�و�ن الرو�� لإل�سان عندما نتفحص طبيعة ال�ائن ��سا�ي نفسه. 

أوال، ثم ا�جانب  التشكيل الف��يائي للوجودبوصفه ا�جسد  فاإل�سان يت�ون من جانب�ن أساسي�ن:

فاإل�سان ينطوي ع�� جانب غ�� مادي نطلق عليه النفس أو الروح السي�ولو�� واملعر�� ثانيا. 

أحيانا أو الطبع أحيانا أخرى. وهذه الثنائية �� تكو�ن ��سان تتطلب نوع�ن مناسب�ن من 

ا�حاجات . فهناك القيم. فا�جسد عالم الرغبات وامليول والغرائز وا�حاجات البيولوجية

ال�حية مثل ا�حاجة إ�� الغذاء والراحة. وهذه ا�حاجات تدفع ��سان إ�� البحث عن أفضل 

 السبل لتلبي��ا وإشباعها وتأم�ن الراحة والطمأنينة. 

أما فيما يتعلق با�حاجات الروحية فإن إشباعها ره�ن القيم �خالقية والروحية مثل: ا�حقيقة 

ع�ي أن البحث عن هذه القيم وتمثلها يؤدي إ�� حالة من �شباع وا�جمال وا�خ�� وا�حب. وهذا �

 والرضا الداخ�� لدى ��سان. 

لها يحقق نوعا من الرضا الداخ��، ومع 
ّ
كث�� من الناس �عتقد أن البحث عن القيم املادية وتمث

ا�جانب ذلك ال يمكن لإل�سان أن ير�ىى �سعادة زمنية مؤقتة. وهذا �ع�ي أنه ال بد من �هتمام ب
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الرو�� الذي ال يمكن إهماله بأي حال من �حوال. وهنا يمكن دور ال��بية ال�ي يتوجب عل��ا أن 

تأخذ �ع�ن �عتبار تلبية �حتياجات الثنائية لإل�سان احتياجات الروح واحتياجات ا�جسد. 

بية أن تأخذ وتأسيسا ع�� هذه الرؤ�ة ال��بو�ة املتعلقة بضمان حاجات الروح وا�جسد يمكن لل�� 

مسارها ال�حيح �� تر�ية �بناء والناشئة تحقيقا لسعاد��م ا�حقيقية ال�ي تتم�� بطا�ع الديمومة 

 و�ستمرار. 

و�مكن القول �� هذا السياق: إن ال��بية �شتمل ع�� مسار�ن أساسي�ن: املسار �ول هو 

املسار �خال�� الذي يتق��ى القيم الروحية �خالقية مثل ا�حق وا�خ�� وا�جمال وا�حب 

ويعمل ع�� تمثلها بوصفها البوتقة �ساسية لبناء ال�خصية ��سانية ؛ أما املسار الثا�ي 

الن�عة املادية ال�ي �ع�ى بإشباع القيم املادية لدى ��سان (التعليم املدر��ي فيتمثل �� 

وا�جام�� والتأهيل التق�ي امل�ي وال��بية الف��يائية والر�اضية)، وهذا التعليم �س�� إ�� تحقيق 

 أهداف عملية مهنية من أجل ضمان إشباع ا�حاجات املادية لدى الفرد. 

تبدو ال��بية �خالقية أك�� أهمية وخطورة من ال��بية املادية والعملية و�� أي ال��بية  و�املقارنة

�خالقية �عمل �� جوهرها ع�� تحقيق التوازن ب�ن الروح وا�جسد. فالروح يجب أن توجه ا�جسد 

عنّية وتنظم امليول الطبيعية والغرائز�ة �� ��سان، وع�� هذا املنوال فإن ال��بية �خالقية م

بضبط وتوجيه املعارف وا�خ��ات العملية كما املواهب والقدرات �� املسارات �خالقية �مثل. وإذا 

لم يحدث هذا التوجيه فهذا �ع�ي أن ��سان �عيش حالة عدمية أنانية مفرغة من �ل املضام�ن 

بطر�قة مادية  �خالقية و��سانية. وهنا يجب أن �ع��ف بأن ا�جتمع يوظف تقاناته ومعارفه

 وأنانية وهنا تكمن إحدى أهم املعضالت �خالقية �� ا�جتمعات ا�حديثة. 

فال��بية �عمل �� جوهرها ع�� نقل املعرفة من جيل آلخر، وهدف ال��بية ا�جوهري يكمن �� 

وهنا يجب ع�� ال��بية أن تؤدي املهمة  ،تمك�ن ��سان من تحقيق طموحات إ�سانية وأخالقية

والعمل ع�� تحقيق القيم العليا ، ال�ي تتمثل �� تحو�ل املعارف ��سانية من جهة الصعبة 

. فال��بية �عمل ع�� تأصيل القيم �خالقية وتمك�ن الناشئة من �خالقية من جهة أخرى  للثقافة

�حساس باملسؤولية من أجل التحض�� ملستقبل املواطن واملواطنة حيث يتمكن �ل فرد من تمثل 

ه وواجباته ع�� نحو أمثل �� دائرة ا�جتمع وا�حياة �جتماعية. و�مكن اختصار هذه حقوق

املسؤولية ال��بو�ة بالقول: إن ال��بية معنية �� جوهر �مر بتحقيق النمو العق�� و�خال�� �� دائرة 

 من التوازن والت�امل ب�ن متطلبات الروح وا�جسد. 
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 :القية االجتاهات املعاصرة في التربية األخ
   

�عض التأمل والنظر من منطلق أن ا�حضارة  العالم املتحضر�ستحق ال��بية �خالقية �� 

الغر�ية �ش�ل منطلق ا�حضارات العاملية املعاصرة. والسؤال املطروح هنا: ما �س��اتيجيات 

�� ا�خططات ل��بية �خالقية؟ وما ا�حضارة ��سانية املعاصرة �� مجال اال��بو�ة ال�ي �عتمدها 

�� عملية البناء �خال�� للشباب والناشئة �� العقد �ول من  املتقدمة ال��بو�ة ال�ي تتبناها الدول 

القرن ا�حادي والعشر�ن؟ وهذه التساؤالت تتطلب دراسة لبعض التيارات ال��بو�ة ا�حادية �� 

 الغرب ال�ي تؤثر فعليا �� كث�� من �نظمة ال��بو�ة �� العالم. 

 : قوط القيم التقليديةس
   

شهدت القيم التقليدية �� الغرب تراجعها مع بداية السبعينات تحديدا حيث لعبت ال��بية 

هذه املرحلة من ال�ي عرفت  ا�جديدة دورا حيو�ا �� تدم�� ��ساق التقليدية للقيم الغر�ية. ففي

بمرحلة الثورة ا�جنسية وانتشار ا�خدرات عمل الشباب ع�� مناهضة �ل أش�ال السلطة ورفض 

�ل القيم ال�ي ترتبط ��ا. وضمن هذه املوجة الرافضة للقيم أسقط الشباب مفهوم القيم املطلقة 

ة هذا الرفض الشامل لألنظمة ورفضوها وأحلوا م�ا��ا مفهوم القيم النسبية �خالقية. و�� دائر 

�خالقية القديمة أصبحت الن�عة الفردية �� املعيار الذي ُيحتكم إليه �� املستو�ات �خالقية. 

و�� عمق هذا التوجه الفردي تقدمت ا�حقوق الفردية ع�� مبدأ املسؤولية الفردية وتقدم ا�حق 

م الت�حية والواجب والقداسة من الفردي ع�� الواجب ��سا�ي �� هذه ا�جتمعات. وخرجت قي

 قاموس القيم ا�جديد وتحولت الثقافة الشعبية إ�� نموذج ثقا�� للشباب �� تلك املرحلة. 

واستطاع هذا التحول العنيف �� منظومة القيم والتصورات أن يحدث اه��ازا كب�� 

وج الكب�� �� املعاي�� اتخذ للمعاي�� ال��بو�ة و�نظمة ال��بو�ة ال�ي �انت قائمة. و�� دائرة هذا التم

عدد كب�� من املر��ن موقفا محايدا من القيم من منطلق أنه ال يحق لهم فرض قيمهم ا�خاصة 

فل�ل ا�حق �� أن يتب�ى قيمه ا�خاصة وع�� ا�جميع واجب اح��ام �خر وما يؤمن به  ع�� تالمذ��م.

وعدم الثقة �� داخل الصفوف  من قيم فردية خاصة. وقد فرض هذا التوجه أجواء الر�بة والشك
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املدرسية حيث فقد املعلم دوره بوصفه نموذجا أخالقيا وموجها تر�و�ا واقتصر دوره ع�� صورة 

 موجه �سيط يؤدي دوره ا�حدد �� عملية التعلم. 

 laوقد أثرت هذه التوجهات ا�جديدة �� تب�ي منا�ج تر�و�ة جديدة مثل من�ج التعر�ف بالقيم (

clarification des valeurs ع�� أثر صدور كتاب لويس راس ( 1966ق �� عام انطل) الذيLouis Raths (

وقد تضمن هذا الكتاب دعوة تر�و�ة للمعلم�ن ). Values and teaching�عنوان التعليم والقيم (

إ�� رفض التدخل �� عملية فرض القيم �خالقية ع�� الطالب وح��م بدال من ذلك ع�� توضيح 

و�� دائرة هذا التوجه ا�جديد للقيم بدأت فكرة تقدير  قضية ما تتم�� با�خصوصية.موقفهم من 

قيم �خر مهما تكن ع�� أ��ا أمر يجب أن يحظى بالتقدير و�ح��ام. ومن هذا املنطلق بدأ ت���خ 

عملية رفض للتوجهات ال��بو�ة ال�ي �عطي للكبار ا�حق �� فرض قيمهم �خالقية ع�� �طفال 

ئة ويشمل هذا الرفض رفضا ل�ل محاولة تر�و�ة يحاول ف��ا املعلمون واملدرسون التأث�� �� والناش

النظام القي�ي و�خال�� لدى الطالب أيا �انت القيم واملبادئ �خالقية ال�ي توجه هذا التوجه. 

الت فا�خيارات �خالقية والقيمية يجب بحسب هذا التوجه ال��بوي ا�جديد أن تبقى مسألة تفضي

 فردية وقرارات �خصية تنبع من قناعات الفرد ورؤاه ا�خاصة به. 

و�مكن أن �سوق �عض �مثلة ال�ي تتعلق �عملية توضيح القيم: املعلم �سأل إحدى طالباته 

 ؟ قائال: إيزابيل ما رأيك با�حب قبل الزواج

هذه العالقة وعدم  إيزابيل: اعتقد بأن الزواج عالقة مقدسة و�جب ع�� الرجال والنساء اح��ام 

 إقامة أي عالقة جنسية قبل الزواج. 

 املعلم: جيد إيزابيل.

 املعلم: جون ما رأيك بذلك؟ 

جون: بالنسبة �� أنا أرى أنه يجب ع�� املرء أن ي�ون حرا �� إقامة عالقة قبل الزواج والسيما إذا 

 �انت العالقة القائمة ب�ن الطرف�ن عاطفية.

 ت القيمة ال�ي تراها �� هذا �مر. املعلم: جيد جون لقد و�ح

وهذا املوقف �ع�ي أن اح��ام قيم ا�جميع وتقدير رأي ا�جميع �ع�ي أن املدرسة ال �علم قيما وال 

تر�د أن تر�خ أخرى بل تقوم بتوضيح آراء �خر�ن وأف�ارهم ومواقفهم ب�ل �ساطة. وهذا �مر 
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�ع�ي أن عددا كب��ا من ا�خر�ج�ن من املدارس وا�جامعات وجدوا صعو�ة كب��ة �� التمي�� ب�ن 

ا�خ�� والشر وذلك ألن �مر م��وك لهم ولتجار��م ا�خاصة وقناعا��م الفردية دون تأث��ات 

 خارجية تأ�ي من املعلم�ن واملنا�ج. 

ية �� ال��بية وإ�� تدم�� املعطيات التقليدية وقد أدت هذه املن�جية ال��بو�ة إ�� تأسيس الن�عة النسب

لل��بية �خالقية ال�ي �انت سائدة �� مراحل سابقة. وترافق ذلك التوجه إ�� رفض القيم التقليدية 

بوصفها غ�� واقعية أو عملية وخارج دائرة املوضة ا�جديدة للعصر ا�جديد. و�تضمن هذا �تجاه 

الذي يؤديه �باء �� عملية ال��بية �خالقية لألبناء. فاملدرسة  رفضا للسلطة �بو�ة وللدور الكب��

وفقا لهذه املن�جية بدأت تحّض التالمذة والطالب ع�� مناقشة آراء �خر�ن ونقدها مهما يكن 

 مصدرها والسلطة ال�ي تصدر ع��ا. 

أش�ال  وقد شهدت هذه املرحلة موجات جديدة من ال��بية �خالقية ال�ي تدعو إ�� رفض �ل

السلطة التقليدية وما ينجم ع��ا من تصورات ورؤى وأف�ار. وهذه املوجة ا�جديد �انت �ش�ل 

سعيا تر�و�ا شامال لتنمية الروح النقدية عند التالميذ و�طفال والناشئة. كما أ��ا �انت تدفع 

ر�ة �� الطالب إ�� تحدي مختلف التقاليد والقيم السائدة ال�ي تفرض نفسها �� الساحة الفك

السبعينات من القرن املا�ىي. والهدف من هذه الن�عة ا�جديدة العمل ع�� ��جيع التنوع والتعدد 

القي�ي والفكري �� ا�جتمع رفضا ل�ل أش�ال التسلط والشمولية والرأي الواحد القائم ع�� 

ا�حرة  التعصب و��غالق. وقد فرضت هذه �جواء ال��بو�ة ا�جديدة نمطا جديدا من املناقشات

حول مختلف القضايا واملشكالت والتحديات ال�ي �انت تواجه الشباب وا�جتمع �� تلك املرحلة أي 

 �� السبعينات من القرن املا�ىي. 

و�ان هذا النموذج ال��بوي مناسبا للعصر ا�حديث ومعارضا للتقليد القديم املمثل لزمن الهيمنة 

الديمقراطية املعاصرة امتلك الشباب الرغبة �� �بو�ة والسلطو�ة املباشرة. ففي ا�جتمعات 

مناقشة قضايا مجتمعهم وهذا ما �ان متوقع م��م. و�ان عل��م أيضا أن يأخذوا موقفا مناسبا من 

�سس ال��بو�ة القائمة وأن �عملوا ع�� تر�ية أنفسهم دون �كتفاء �عملية التشبع الصرف 

 باملعلومات واملعارف املدرسية ا�جامدة. 

كن ومن أجل تحقيق النجاح لهذه التوجهات ال��بو�ة ا�حديثة توجب ع�� روادها أن يمارسوها ول

�� أجواء أخالقية، و�انوا �� أمس ا�حاجة إ�� �طر �خالقية لهذه ال��بية ا�جديدة. وهنا يمكن 
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والقيم القول بأن هذه ال��بية ا�جديدة يمكن أن تتحول إ�� تر�ية �ارثية ما لم �عمد بالقوان�ن 

�خالقية الوا�حة، وهذا �ع�ي أن يجب التمي��، ع�� �قل، ب�ن القيم املعادية للمجتمع والقيم 

 البناءة، فوضع القيم البناءة والهدامة ع�� قدم املساواة أمر ينذر با�خطر وال�ارثة. 

فكر�ن �عد أر�عة عقود ع�� انطالق ال��بية القائمة ع�� ا�حر�ة القيمية اكتشف عدد من امل 

واملر��ن عدمية هذه ا�حر�ة �خالقية. لقد أو�ح هؤالء املفكرون أن ��جيع الشباب ع�� التفك�� 

النقدي والتعب�� بحر�ة عن القيم ال�ي يؤمنون ��ا لم يؤد �� ال��اية إ�� �شكيل الروح �خالقية 

يجب �ستناد إل��ا �� لد��م، ويعود ذلك إ�� فقدان املعاي�� �خالقية واملرجعيات القيمية ال�ي 

عملية البناء القي�ي و�خال�� للناشئة والشباب. فال��بية ا�حرة أدت �� ��اية �مر إ�� �بتذال 

�خال�� و�نحطاط �� القيم , فال��بية �خالقية ا�حرة تتعامل مع الناشئة بوصفهم راشدين 

ف الواقع ال��بوي لألطفال الذي ال يمك��م التعب�� عن رأ��م وقيمهم بحر�ة، وهذا �مر يخال

يمتل�ون �� جوهر �مر ن�جا أخالقيا أو ثقافيا يمك��م من تحديد قيمهم واتجاها��م �خالقية. 

وقد تجاهلت هذه ال��بية أن �طفال والصغار والناشئة �� حالة ضياع أخال�� وأ��م يحتاجون إ�� 

 ط ��م واختيار القيم ال�ي تناس��م. املساعدة من أجل فهم البيئة �خالقية ال�ي تحي

و�مكن القول �� هذا السياق أن ال��بية �خالقية التقليدية قد فقدت مصداقي��ا وتأث��ها �� 

 العالم بتأث�� مجموعة من العوامل و�سباب، أهمها:

 �ة.ا�حضور املظفر للنسبية �خالقية ال�ي فرضت قانونية ا�حياد �خال�� �� العملية ال��بو  -

 هيمنة التعددية �� ا�جتمع والثقافة ا�حديثة ال�ي أدت إ�� رفض القيم ال�ونية والشمولية. -

ا�حذر املتنامي من خطر �حادية �خالقية ال�ي فرض��ا العقيدة الدينية �� املدارس ال�ي تبث  -

 قيما أخالقية شمولية وحيدة �تجاه لتش�ل نموذجا أخالقيا ع�� نمط واحد. 

فاق عدد كب�� من املثقف�ن والناس ع�� قبول التعددية بوصفها ا�حّل �مثل لقبول التنوع ات -

الكب�� القائم �� ا�حياة �جتماعية والثقافية، ومن غ�� ذلك فإن ا�جتمع سيتجه إ�� التعصب 

 وا�جمود و��غالق الفكري واملذه�ي. 
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 التربية التهذيبية اجلديدة: 
   

و�� مواجهة  ،ب �خال�� والضياع الذي أفرزته ال��بية �خالقية ا�حرةإزاء وضعية �غ��ا

ان��ى عدد من املفكر�ن  ،التذمر الكب�� ومشاعر ال�خط املتعاظمة تجاه ال��بية �خالقية ا�حرة

ملهاجمة �وضاع ال��بو�ة القائمة وتوجيه النقد إ�� مذهب ال��بية �خالقية ا�حيادية السائد �� 

واتجه عدد كب�� من �فراد إ�� ترك املدارس ا�حكومية وال�جوء إ�� املدارس ا�ح�ومية العامة. 

��ذيبية جديدة، واستطاعت هذه  املدارس ا�خاصة ال�ي تكيفت مع ا�حاجة إ�� تر�ية أخالقية

الن�عة ا�جديدة �� ال��بية أن تفرض نفسها �� املدارس ا�حكومية �� التسعينات من القرن 

 املا��ي. 

و�مكن �� هذا السياق �عر�ف ال��بية �خالقية ال��ذيبية أما يطلق عل��ا ب��بية الطباع 

)L’éducation du caractère" :ظمة ال�ي ��دف إ�� بناء ال�خصية ع�� �سق من ا�جهود املن) بأ��ا

. وقد شهدت هذه )2F3(" أساس من القيم والفضائل �خالقية الضرور�ة من أجل الفرد وا�جتمع

ال��بية انطالق��ا الك��ى �� الواليات املتحدة �مر�كية ال�ي تبنت برامج تر�و�ة أخالقية منظمة 

ك تقديرات بأن ثل�ي املدارس �مر�كية قد بدأت قائمة ع�� مبدأ ال��بية ال��ذيبية ا�جديدة. وهنا

 . تتب�ى هذا املن�ج ا�جديد �� ال��بية �خالقية

 :القيم األخالقية الكونية
   

ن الفرد من 
ّ

تتب�ى ال��بية ال��ذيبية ا�جديدة القيم ال�ونية والشمولية، وهذه القيم العليا تمك

ّ��ة أو شر�رة، وتدفع أ�حا��ا إ�� فعل ا�خ��، القدرة ع�� تحديد املسالك �خالقية من حيث �� خ

وهذا �ع�ي أن هذه القيم �عرف بمسالك ا�خ�� وتدفع الفرد إ�� الس�� �� درو�ه، وهذا �ع�ي أ��ا 

تمتلك طاقة تنو�ر�ة من جهة وطاقة عملية أي: أ��ا تحض �فراد ع�� النشاط والعمل بمقت�ىى 

 �ونية العليا. التوجهات ا�خّ��ة لهذه القيم ��سانية ال

                                                      
3 - Vincent (Philip), conférence à l’école de Canandaigua (New York) 
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وال��بية ع�� القيم العليا تركز ع�� قيم الشرف وا�حق وا�خ�� والعدالة وا�حقيقة والشرف 

واملسؤولية، وهذه القيم تمتلك �� ذا��ا ع�� طاقة إلزامية. فالقيم توجهنا إ�� ما يجب علينا أن 

عن غ��ها بأ��ا تفرض ع��  نفعله سواء أ�انت لدينا الرغبة �� ذلك أو إذا لم تكن. وتتم�� هذه القيم

 أخالقيا بالضرورة. فاالستماع إ�� املوسيقى ع�� سبيل املثال �ش�ل قيمة جمالية ولك��ا 
ً
املرء سلو�ا

 غ�� ملزمة وال تتصف ي�و��ا خ��ة أو شر�رة. 

وهذا �ع�ي أن القيم �خالقية تصنف إ�� قيم �ونية عامة شمولية وإ�� قيم جزئية ال تتصف 

شمولي��ا. فالقيم الشمولية تتمثل تتمثل �� قيم: ا�حر�ة، واملساواة، وال�جاعة،  �عمومي��ا أو

والكرم، وا�حق، وا�خ��، والعدالة، والشرف، والكرامة، واح��ام حق ا�حياة وا�حافظة عل��ا؛ و�� 

قيم �ش��ك ف��ا جميع الناس دون استثناء، كما أن جميع الناس يقدرو��ا ويعلون من شأ��ا 

��ا �� مس��ة حيا��م ��سانية، وذلك أل��ا ببساطة �ع�� عن جوهر ��سان وعن أهليته و��تدون 

 ��سانية �شمل. 

 ؟: والسؤال هنا ما املعاي�� ال�ي يمكن أن �عتمد للتعّرف ع�� القيم الشمولية

القيمة الشمولية قيمة تبادلية بمع�ى أ��ا تر�د لل�خص أن �عامل �خر�ن كما يحب أن  -1

اجعل نفسك م��انا ل�حق بينك و��ن الناس “عاملوه. وهذا يتمثل �� قول �مام ع�� كرم هللا وجهه: �

فأحب لهم ما تحبه لنفسك واكره لهم ما تكرهه لها ". ومثال ذلك اح��ام حق امللكية ألن ��سان ال 

 ير�د ألحد أن ين��ك ملكيته باملقابل. 

 فعل الناس ا�خ�� ألنه خ��. قاعدة التعميم وال�ي تتمثل �� أن ي -2

قاعدة البداهة �خالقية: فالقيم ال�ونية تنبع من صميم الو�� ��سا�ي وتصدر صدورا عفو�ا.  -3

ح�ى �طفال يدر�ون بالبداهة والفطرة القيم �خالقية ال�ونية العليا ال�ي ترمز إ�� ا�حق والعدالة 

سرعان ما ي��ر فعلته بالقول إن الطفل أآلخر  وا�خ��، فالطفل الذي يضرب آخر �� ساحة املدرسة

 هو الذي بدأ الضرب أوال، وهو يدرك عفو�ا بأن البادي أظلم وإنه �ستحق العقاب أك��. 

تتم�� القيم ال�ونية �سم��ا الزمنية ع�� املدى الطو�ل، و�� تؤكد ع�� مزايا أفضل، فالقول  -4

قص��، وهذا املبدأ �علمنا أيضا أن الصدق ع�� املأثور بأن الصدق هو �فضل دائما وحبل الكذب 

 املدال البعيد ت�ون له آثار جيدة أما الكذب فقد ت�ون نتائجه مدمرة ووخيمة.
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القيم ال�ونية العليا موجودة �� مختلف أرجاء املعمورة كما �� �ل �زمنة و�� مختلف الثقافات  -5

 �جاعة والواجب. وم��ا كما اشرنا فضائل: الصدق وا�حبة و�مانة وال

من شأن القيم ال�ونية أن �عزز �� الفرد ال�جايا والسمات �خالقية وأن تجعلها �� ��سان  -6

 طبعا و�جية عفو�ة. 

فا�جتمعات ��سانية مهما اختلفت وتباينت تجتمع ع�� عدد من القيم العليا ألن هذه القيم 

ة ا�خاطرة بالنفس من أجل إنقاذ طفل تتأصل �� الطبيعة ��سانية نفسها. فالت�حية كقيم

�غرق �� قيمة �ونية يجري تبجيلها �� الغرب والشرق و�� مختلف الثقافات ��سانية �� 

ا�جتمعات القديمة وا�حديثة �� ا�جتمعات الصناعية والزراعية �� ا�جتمعات البدائية 

أعمق ما �� طبيعته من جمال واملتحضرة. و�أن هذه القيمة أصيلة �� الطبع ��سا�ي و�ع�� عن 

 وسمو أخال��. 

و�ش�ل هذه القيم �خالقية ال�ونية منطلق ال��بية �خالقية التطبيعية ا�جديدة. ومن منطلق 

هذه القيم ال�ونية استطاعت ال��بية �خالقية ا�جديدة أن تواجه �نتقادات ال�ي تدفقت من 

ونية �ش�ل �ساس ا�حيوي لل��بية �خالقية �� أنصار ال��بية �خالقية النسبية، فالقيم ال�

 املؤسسات التعليمية الدينية. 

 أهداف التربية األخالقية: 
   

كيف يمكننا تحقيق التوازن ا�خالق ب�ن جنا�� ال��بية �خالقية الروحية وا�جسدية من أجل 

أو�حنا أن القيم �خالقية يمك��ا أن  بناء ال�خصية ��سانية وتحض��ها ل�حياة املهنية. لقد

 توجه ال��بية �خالقية نحو الت�امل والتوازن ب�ن الرو�� وا�جسدي أو ب�ن العاطفة والعقل. 

إنه ملن البداهة بم�ان أن نقول بأن ال��بية �خالقية تبدأ منذ الوالدة وال تتوقف ح�ى ��اية 

لش�لية املؤسساتية أن تحقق تواز��ا مع مختلف ��سان. و�� هذا املسار يتوجب ع�� ال��بية ا

أنواع التأهيل والتدر�ب �� الوسط العائ�� وخارجه أيضا. وهذا التصور ��جع املر��ن و�باء 

 Thomasواملعلم�ن ع�� أداء دورهم �خال��. فال��بية �خالقية ال��ذيبية كما يقول توماس لي�ونا 

Lickona, “سي�ن: مساعدة الشباب ع�� أن ي�ونوا أذكياء وعقالء، وأن تتجه إ�� تحقيق هدف�ن أسا
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(يص��وا خ��ين "
3F

. ومما ال شك فيه أن ال��بية �خالقية ال��ذيبية �س�� إ�� إعداد أناس مؤهل�ن )4

 . وقادر�ن ع�� تقديم أشياء كث��ة لآلخر�ن

 ات أساسية: و�مكننا �� هذا السياق تصنيف ال��بية �خالقية ال��ذيبية إ�� ثالثة مستو�

 أهداف فردية وتتمثل �� إيصال الفرد إ�� ن�جه �خال�� وكماله ��سا�ي. ≠

أهداف اجتماعية وتتمثل �� تمك�ن الفرد من بناء عالقات أخالقية وعاطفية مع �خر�ن  ≠

 بدءا من �سرة ال�ي ينت�ي إل��ا. 

 منتجا ومثقفا وفاعال �� ا�حياة  أهداف ≠
ً
مهنية وتتمثل �� تمك�ن الفرد من أن يص�� مواطنا

 �جتماعية للمجتمع الذي ينت�ي إليه. 

 ازدهار الشخصية وكمالها:  -1
   

��يئة القوى الداخلية للفرد  ، من حيث املبدأ ،�ع�ي ،تحقيق �زدهار والت�امل �� ال�خصية

مختلف القوى و�تجاهات والعادات ال�ي �عمل ع�� تحقيق  نحو السلوك ال�حيح. وهذا يمثل

املرونة والبساطة �� الفعل �خال�� واملمارسة ��سانية القائمة ع�� �سق القيم العليا. و�� هذا 

املسار فإن �ل فعل أخال�� و�ل نجاح قي�ي يحمل الطا�ع �خال�� للفرد. و�مكن �ستدالل ع�� 

ن �ثار الناجمة عنه، فالطبع ا�جيد يتمثل �� حب �خر�ن وحب �نتاج الطا�ع �خال�� للفرد م

 و�نجاز �� ا�جتمع، وهذا �ع�ي أن الطبع �خال�� هو عماد العملية �خالقية للفرد برم��ا. 

إن طبعه جيد" فهذا �ع�ي أنه يمتلك قلبا طيبا. فالقلب إذن “عندما نصف فردا ما بالقول له 

صية ��سانية و�مثل مركز القيمة �خالقية ف��ا. و�نب�ي ع�� هذا أن القلب يقع �� عمق ال�خ

�ش�ل منبعا ل�ل الفضائل �خالقية �� ��سان والسيما العالقات ��سانية مع �خر�ن. فالقلب 

يمنحنا القدرة ع�� ا�حب والتعاون والت�حية والفرح كما يمنحنا مختلف املشاعر ��سانية 

                                                      
4 - . Lickona, (Thomas), Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Respon-
sibility, Bantam, New York, 1991.  
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خالقة. فا�حب والعالقات ب�ن الناس �شكالن حاجات إ�سانية ال تقل أهمي��ا عن السامية وا�

 ا�حاجة إ�� الطعام والسكن.

فا�حب ينتسب إ�� أرومته �خالقية ألنه �ش�ل مصدر العالقة ��سانية مع �خر، فاإل�سان 

القتنا يض�� ويعطي و�موت من أجل ا�حب. ونحن ال �ستطيع أن نحقق ذواتنا إال من خالل ع

باآلخر�ن وهذا الفعل أخال�� �� جوهره وطبيعته. و�� بحثنا عن ا�حب فإن قلو�نا ست�ون مفعمة 

بالسعادة إذا �ان هذا ا�حب يقع �� منارة �خالق والقيم. والقلب يمتلك قانونية نمائه ا�خاصة 

حال ا�جسد،  ال�ي تبدأ منذ مرحلة الطفولة، ومن خصائص نموه أنه ال ينمو بطر�قة آلية كما هو

بل �ش�ل حقال إ�سانيا خاصا يحتاج إ�� أن يصقل و�ن�ى و�تش�ل با�حب ومع ا�حب ومن أجل 

ا�حب ال�و�ي. والقلب يحتاج �� عملية نمائه إ�� التجارب ��سانية ا�خالقة فال يمكن للقلب أن 

ندما يثقف ينمو من غ�� تجر�ة ا�حب ال�ي تن�ج له عالقته مع ال�ون ا�خار�� أي مع �خر. وع

 القلب و�صقل يأخذ هيئة أخالقية و�تحول إ�� طبع أخال�� خّ�� ع�� �غلب. 

ومن أجل تنمية القلب با�حب وصقله بالقيمة �خالقية فإن العائلة تمثل البوتقة الساسية 

لعملية نمائه وازدهاره، و�مكن للمدرسة أن تلعب دورها �� عملية بنائه وصقله ع�� ا�حب وا�خ�� 

اء. وهنا يمكن أن نتحدث عن تأث�� املعلم �� عملية نمو املشاعر ��سانية والعاطفية عند والعط

�فراد. وهذا التأث�� ا�خالق يتّم جوهر�ا عندما �غدق املعلم حّبه ا�حقيقي ع�� تالمذته وطالبه 

 دون حدود أو قيود. 

 عندما �ستطيع الفرد ت�و�ن عال
ً
قة محبة صادقة مع فالن�ج �خال�� �مثل ي�ون فعليا

ن ��سان من 
ّ

�خر�ن وأن �عيش من أجلهم. ومثل هذا الن�ج الذي يوحد ب�ن الكالم والفعل يمك

مقاومة الغرائز �نانية �ولية وأن يض�� ��ا من أجل �خر وا�حق وا�خ�� والسالم. فكث�� من 

ل والقول ب�ن املعرفة الناس �عرف ما حق وخّ�� و�تحدثون عنه ولك��م ال يطابقون ب�ن الفع

والعمل، وهذا ما يمكن أن نطلق عليه النفاق واملنافقة والز�ف ��سا�ي. ومن صلب الن�ج 

�خال�� أن �عيش ��سان �� وفقا �امل مع القيم السامية ا�خالقة ال�ي ارتضاها لنفسه من أجل 

�� املعلم�ن و�باء بناء نفسه و�خصه ع�� مقياس السمو ��سا�ي و�خال��. وهنا يتوجب ع

واملر��ن أن يؤدوا دورهم ال��بوي بوصفهم نماذج أخالقية ُيحتذى ��ا وأن �ش�لوا من ذوا��م 

 وسلوكهم مرجعية أخالقية ��تدي ��ا �بناء و�طفال والناشئة. 
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فاملهمة �و�� لل��بية �خالقية ت�ون بالعمل ع�� تنمية القلب ��سا�ي من أجل بناء �خصية 

فرد ع�� مبدأ الفضيلة �� مختلف التجليات ��سانية للفعل �خال�� �� املستقبل. فثقافة ال

القلب تتمثل �� بناء الطبع �خال�� النا�ج وا�خّ��. وهذه ا�خطوة �و�� من ال��بية ال�ي �ع�ى 

 بالقلب واملشاعر �ش�ل منطلقا إ�� ا�خطوات ال��بو�ة �خالقية الالحقة. 

 قات املتوازنة: بناء العال -2
   

تتجسد املهمة الثانية لل��بية �� هدفها الثا�ي الذي يتمثل �� تأصيل العالقة ب�ن �خالقية ب�ن 

أفراد ا�جتمع. فا�حب ال يمكنه أن ينفصل جوهر�ا عن �خالق والسيما أخالق العالقة مع �خر. 

متوازنة وخالقة. فالعائلة املتحابة فا�حب �عطي ��سان إم�انية واسعة �� بناء عالقات إ�سانية 

 واملتوازنة �ش�ل هدفا أخالقيا �س�� إ�� تحقيقه ال��بية �خالقية. 

ومن هنا يمكن القول إن �عليم مبادئ السلوك ومعاي�� التصرف �ش�ل نواة الفعل ال��بوي 

آداب السلوك �خال��. والطبع �خال�� يتش�ل من خالل املمارسة �خالقية واح��ام املعاي�� و 

�خال�� بصورة مستمرة دون قطيعة أو انقطاع. وال��بية �خالقية تقدم لنا �سس املرجعية 

لتوجيه السلوك و�ناء العالقات مع �خر ع�� نحو أخال��. و�� هذا املستوى من ال��بية �خالقية 

عمل والتفك��. والقاعدة يتوجب ع�� الفرد أن يتمثل القوان�ن واملعاي�� �خالقية �� السلوك وال

الذهبية �� هذا ا�جال تكمن �� املبدأ الذي يقول: "تصرف مع �خر�ن كما تر�دهم أن يتصرفوا 

 معك "، وهو املبدأ الذي �ش�ل مضمون وجوهر املرحلة الثانية من ال��بية �خالقية. 

د �� العائلة ففي العائلة يتوجب ع�� الفرد أن يتصرف أخالقيا بطر�قة يحددها وضع الفر 

وموقعه �� �سق عالقا��ا و�نيا��ا: �خ �ك��، �صغر، �م، �ب، ا�جدة. وهذا التصرف يجب أن 

ينحو ع�� منوال العالقة الت�حو�ة وع�� مبدأ املسؤولية �� دائرة الت�امل مع مختلف �دوار 

ح��ام لتحقيق الت�امل العائلية، وهذا �ع�ي ا�حافظة ع�� قيم �خالص والوفاء وا�حبة و� 

 �خال�� و��سا�ي ب�ن أفراد ا�جموعة العائلية.

 من املسؤوليات و�شتمل ع�� شبكة واسعة من 
ً
 كب��ا

ً
فاملدارس املعاصرة تتحمل عددا

العالقات ال��بو�ة و��سانية. والقاعدة ال�ي يجب ع�� املدرسة أن تنطلق م��ا ت�ون بتحقيق درجة 



 

      2015 شتاء (د�سم��/يناير/ف��اير) العدد الثالث -نقد وتنو�ر 
 

 

 
 

) 276 ( 

عالية من التوازن ال��بوي مع �سرة. فال��بية ع�� املبادئ �خالقية تتم ع�� �سق من الفعاليات 

 ال��بو�ة املستمرة ال�ي توجه السلوك وتب�ي �تجاهات وتؤسس لآلداب العامة. 

و�شتمل هذه ال��بية ع�� فن بناء التوازن �خال�� �� �سق العالقات القائمة �� دائرة ا�حياة 

ومية. وهذا �ع�ي أن الفرد يتعلم ع�� هذه ال��بية م�ى وكيف يتصرف إزاء �خر �� مختلف الي

املواقف ا�حياتية؟ وال�خص املثقف أخالقيا �ستطيع و�سهولة كب��ة أن يتفاهم ويسلك مع 

 �خر�ن ح�ى وإن �انوا مختلف�ن وإياه �� أشياء كث��ة. 

وسيلة ��دف إ�� بناء عالقات إ�سانية خالقة  فاملبادئ �خالقية ليست غاية بذا��ا بل ��

وتحقيق التوازن �� بنية ا�جتمع. فقطع مسافة ما من م�ان إ�� آخر ع�� سيارة سريعة وحديثة 

 إال باح��ام إشارات املرور �� الطر�ق. فالعالقات العائلية تؤدي دورها �� 
ً
ليس مؤكدا أو مضمونا

��ام القواعد �خالقية وفهمها والسلوك بموج��ا. ففي تحقيق التوازن عندما يتم ذلك �� إطار اح

�سرة ال�ي تتسم بالطا�ع �خال�� ينمو ا�حب وال��احم والتناغم ب�ن أفراد �سرة ويش�ل هذا املّد 

 �خال�� منطلقا للتفاعل �خال�� مع ا�جتمع. 

عندما يتفاعل ��سان مع فال��بية �خالقية تحقق التوازن ب�ن ا�حبة واملبادئ �خالقية. ف

ا�حياة ع�� مبدأ ا�حبة و�را�� املبادئ والقيم يحقق أع�� درجة من التوازن �خال�� ا�خالق. 

فا�حب �ع�ي �� ال��اية ��شغال باآلخر والتفاعل الوجدا�ي معه ع�� مبدأ التفاهم والتواد 

لعدالة وا�حق والشرف والكرامة. وال��احم. أما القواعد �خالقية فتبدو إ�� حد ما صارمة مثل ا

وتحقيق هذا التوازن يبدو صعبا ب�ن مطالب القلب ومطالب العدالة ولكن ال��بية �خالقية 

�صيلة �ستطيع تجاوز التناقض وتحقيق السالم ب�ن املبادئ �خالقية الصارمة والقيمة 

 العاطفية ل�حب والعاطفة ��سانية ا�جياشة. 

�غذي ا�حب قلب الطفل فإنه يمكنه من تذوق نبل املشاعر و�جعله أك�� أصالة وخ��ا.  فعندما

أما القواعد �خالقية فإ��ا تؤصل لسلوك خّ�� ونبيل وتجعل من ��سان خ��ا وفاضال. وا�حب 

الذي يوقظ فينا �هتمام باآلخر�ن يدفعنا إ�� اح��ام القواعد �خالقية ومجاراة السلوك ا�حسن. 

ن من بناء وم
ّ

ن ثّم فإن مراعاة القوان�ن والقواعد �خالقية يؤدي إ�� توليد الثقة باآلخر�ن و�مك

 عالقات ثقة ومحبة وعدالة معهم. 
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وهنا �� هذا املقام يجب تحقيق التوازن والت�امل ب�ن ال��بية ع�� املبادئ �خالقية والثقافة 

�� املبادئ والقواعد �خالقية دون شغف ودفء ال�ي تصقل القلب وت��ض به. فال��بية ال�ي تقوم ع

ومحبة تتحول إ�� تر�ية ش�لية مفرغة من مضمو��ا ��سا�ي. و�مكن لإل�سان الذي �عا�ش هذه 

 ولكنه سيفتقر إ�� الشفقة وا�حبة وا�حساسية 
ً
 ومهذبا

ً
ال��بية �خالقية الصارمة أن ي�ون أخالقيا

 مع �خر�ن حيث ال يمكنه أن �ع�� وأن ��سانية. و��سان سي�ون �� هذه ا�ح
ً
 وعنيفا

ً
الة جارحا

 �ستقبل حب �خر�ن ورعاي��م. 

وع�� خالف ذلك فإن ال��بية املشبعة با�حب مع قليل من القواعد �خالقية يمك��ا أن تؤدي 

ع إ�� بناء أ�خاص يفتقرون إ�� القيمة �خالقية و�حساس باملسؤولية. وقد ي�ون املرء عاطفيا م

�خر�ن ولك��م ال �ستطيعون إقامة عالقات اجتماعية فعالة و�شطة معهم حيث ال يمتل�ون 

تصورات حقيقة عن الت�حية والوالء واملثابرة و�� قيم ضرور�ة من أجل بناء عالقة أخالقية 

 متماسكة. 

عقل وما تقدم يومئ بأهمية بناء الكيان �خال�� ع�� مبدأ التوازن ب�ن قيم القلب وقيم ال

والوجدان من أجل الدخول �� عالقات إ�سانية متوازنة ومت�املة ع�� أساس من القيم �خالقية 

الشاملة وال�ونية. وهؤالء الذين ترّ�وا ع�� هذا �ساس �ستطيعون إدراك البعد �خال�� للوجود 

ضمان كما �ستطيعون بناء عالقات أخالقية �سهولة، ومن ثم �ستطيعون تأسيس بيت الزوجية و 

استقراره، و�صبحون �� املستقبل آباًء جيدين، وهم �� �ل �حوال �ستطيعون العيش �سالم 

 ووئام تحقيقا للغايات العليا �خالقية. 

و�مكننا �� هذا املقام أن �علن بأن ال��بية �خالقية ا�حّقة تقوم ع�� الت�امل الفع�� ب�ن ثقافة 

قافة العقل وأن هذه ال��بية مؤهلة بجدارة لبناء الروح القلب وثقافة املعاي�� �خالقية أي ث

ا�حقيقية لإل�سان ا�خالق املصقول أخالقيا واملؤهل إ�سانيا. ومثل هذه ال��بية �ش�ل منطلق 

 وعماد �ل تر�ية حقيقة تر�د أن ت��ض بالفرد و��سان و��سانية. 

 : اإلحساس باملسؤولية وخدمة اتمع -3
   

حساس باملسؤولية تمك�ن الفرد من وضع إم�انياته �بداعية �املة �� خدمة �ع�ي ب��بية � 

ا�جماعة وا�جتمع. وهذا �مر يتعلق بالقدرات وا�خ��ات و�م�انيات ال�ي يمتلكها الفرد، ومثل هذا 
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�مر يتعلق باملهارات ��اديمية للفرد �� دائرة عالقته با�جتمع. فالفرد يمكنه أن يحظى بنصيب 

ب�� من املعرفة العلمية ��اديمية �� مجال العلوم ��سانية والتطبيقية مثل العلوم الطبيعة ك

 و�جتماعية أو الر�اضيات والهندسات والطب وا�حقوق... إ�خ. 

فهذه العلوم ليست غاية بذا��ا بل �� إم�انيات توضع و�جب أن توضع �� خدمة ا�جتمع 

رد املؤهل علميا قادر ع�� تزو�د مجتمعه �علمه ومعرفته، والعلماء و��سانية �� ��اية �مر. فالف

�ش�لون مصادر حيو�ة ك��ى ل��اء ا�جتمع وتقدمه ��سا�ي. ولكن قدرة هؤالء ع�� خدمة 

مجتمعهم �علمهم ومعارفهم تظل �� حقيقة �مر رهن ال��بية �خالقية ال�ي �ش�لوا �� كنفها، إذ 

�عّم الفائدة أن ي�ونوا قادر�ن ع�� ت�و�ن صالت اجتماعية مم��ة يجب ع�� هؤالء من أجل أن 

بزمال��م ووسطهم �جتما�� وأسرهم ومن يمّت إل��م بصلة �� مستوى املهنة كما �� مستوى 

ا�حياة اليومية و�جتماعية. فالعمل �بدا�� للمفكر�ن والباحث�ن والعلماء والقادر�ن ع�� العطاء 

 ل قيمة ك��ى للمجتمع. �� مختلف امليادين يمث

فثمة ارتباط كب�� ب�ن املعرفة العلمية و�خالق فاملعرفة أيا �ان نوعها ومستواها يجب أن 

توضع �� خدمة ا�جتمع ومن أجل تحقيق تقدمه وازدهاره وال يمكن للمعرفة هذه أن توظف 

�بية �خالقية ال�ي تلقاها إ�سانيا ما لم توجه أخالقيا وهذا التوجه �خال�� غالبا ما ي�ون ره�ن ال�

أهل العلم واملعرفة. فالطبيب يجب أن ي�ون أخالقيا بالدرجة �و�� وكذلك هو حال املهندس 

والقا�ىي واملي�اني�ي ومن غ�� البعد �خال�� لهذه املهن فإن املعرفة وا�خ��ات تتحول إ�� طاقة 

�غش مبناه فيعرض الناس للموت مدمرة �� ا�جتمع �الطبيب الذي يخدع مرضاه واملهندس الذي 

وا�خطر وهو حال الضابط الذي يخدم �� ا�جيش حيث ي�ون شرف الوطن هو أس�ى ما يمكن أن 

 يؤديه دفاعا عن شعبه وأمته. 

وهنا ت��ز القيمة �خالقية لهذه املهارات واملهن حيث تقت�ىي الضرورة أن يمتلك أ�حاب 

صقولة بالقيم من أجل �داء �خال�� �� مجال عملهم ا�خ��ات قلو�ا بيضاء عامرة با�حب وعقوال م

 وإبداعهم.

ومن هنا يجب علينا  ،به باألم ا�حنون ال�ي �عطينا �سغ ا�حياةشفاألرض ال�ي �عيش عل��ا �� أ

بالضرورة �خالقية أن �عامل الطبيعة كما �عامل أمهاتنا بمحبة واح��ام وإجالل وإكبار وتقدير. 
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ألن وجودنا مستمد  ،أن �عامل �امتداد طبي�� ألجسادنا ووجودنا الف��يائي والعالم الطبي�� يمكن

 �� جوهره من الطبيعة ا�خالقة ال�ي أنجبتنا ودفعت ا�حياة �� قلو�نا ونفوسنا. 

و�� هذا املقام يمكن القول: إن ��سان الذي يمتلك روحا أخالقية أصيلة متماسكة �شعر 

نه قادر ع�� تثقيف نفسه، وصقل مل�اته، ليقدم �جتمعه بالقدرة ع�� حب �خر�ن، ويشعر بأ

�ل ما �ستطيعه من عطاء وعمل وإبداع، سواء أ�ان ذلك �� مجال التكنولوجيا أم �� مجال 

العلوم ��سانية، أو �� أي مجال عل�ي آخر. وهذا �ع�ي �� ��اية �مر أن بناء أناس من هذا 

 من ال��اء ��سا�ي �� ا�حياة النوع املبدع �خال�� املؤمن برسالته �
ً
�سانية �ش�ل نوعا

 وا�جتمع. 

وهذه �وجه الثالثة لل��بية �خالقية (تر�ية القلب، وتر�ية القيم، وتر�ية املهارات) �ش�ل 

 لعملية بناء املواطن ��سان الذي يمكنه أن ي��ض بنفسه و�مجتمعه إ�� أفضل مراتب 
ً
منطلقا

 معات ��سانية. ر�� ��سان و��وض ا�جت

 :التربية املتوازنة  خالصة:
   

املالحظات ا�جار�ة أن �نظمة ال��بو�ة القائمة ما زالت قصّية عن تحقيق التوازن  تب�ن

�خال�� املنتظر. فال��بية السائدة �� بلداننا تركز ع�� ا�جانب الثالث من ا�جوانب �خالقية 

والذي يتمثل �� بناء ��سان املثقف املؤهل علميا وأ�اديميا ع�� حساب ا�جانب�ن �خر��ن 

. وهذا النوع من ال��بية يزود ا�جتمع با�خ��ات واملؤهالت العلمية ساسي�ن �� ال��بية �خالقية� 

دون أن يركز ع�� ا�جوهر �خال��. ومن أجل تقديم تصور أعمق حول هذا التفكك �� ال��بية 

مل��مج�ن �خالقية علينا أن نتساءل ع�� سبيل املثال وليس ا�حصر، من أين يأ�ي هؤالء ا�خ��اء وا

�� مجال ا�حاسوب الذي يوظفون قدرا��م �بداعية �� اخ��اع "فايروسات" �عمل ع�� تدم�� 

ومن النشاطات ��سانية واملؤسسات العامة و�عطيل بنوك املعلومات �� مختلف أنحاء العالم؟ 

نقول  و��ل �ساطةأين يأ�ي هؤالء الفنانون املبدعون الذين يروجون للعهر والعنف وا�خدرات؟ 

إن السبب �� ذلك هو غياب ثقافة القلب والضم��، وألن عاملنا املعاصر �عا�ي من آثار �نانية 

وتفكك �سرة، وهذا �له يؤدي إ�� تراجع القيم �خالقية �� هذا العالم املر�ض با�جشع و�نانية 

 والوحشية. 
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ا�جتمع واجب تر�وي وهو بأن ت�حيح ا�خلل وإحياء القيم ��  : وهنا يتوجب علينا أن �علن

�ش�ل أحد أهم وأخطر التحديات ال�ي يواجهها القرن ا�حادي والعشر�ن. فال��بية ا�حقيقية 

ال�ي تتناغم مع متطلبات هذا العصر واحتياجاته تتمثل �� بناء الروح و�شكيل الضم�� وصقل 

القلوب بماء ا�حبة ��سان بالقيمة �خالقية صقال يطرد صدأ �نانية وأدران ا�جشع ويغسل 

و�طهر العقل بنور املعرفة ��سانية أي هذه املعرفة ال�ي توضع �� خدمة ��سان ال �� مواجهة 

 طموحاته وأحالمه. 

فازدهار ا�جتمع وتقدمه يقوم ع�� أساس املواطنة ا�حقيقية أل�خاص صقلوا أنفسهم 

ة بناء مجتمعهم، وأدركوا القيمة بالقيم �خالقية، وآمنوا بدورهم ��سا�ي ا�خالق �� عملي

العليا ملسألة الواجب والضم�� واملبادئ �خالقية فاهتدوا ��ا �� مسار حيا��م لتأدية رسال��م 

��سانية ا�خالقة. وهؤالء الرجال الذين �شبعوا بالقيمة �خالقية لن �سمحوا يوما ألنفسهم 

 أم��م. بتقديم مصا�حهم �نانية ع�� مصا�ح شع��م ووط��م و 

إن املعرفة واملواهب بمختلف أنواعها تفقد تألقها وقيم��ا ��سانية ما لم تؤصل ب��بية 

أخالقية ��ذب الضم�� وتحيي القلوب وتن�� العقول. فالضم�� ��سا�ي �ش�ل �� جوهر �مر نور 

فإن هذه  الهداية الذي يوجه املعارف والعلوم وا�خ��ات والكفاءات، ومن غ�� القيمة �خالقية

املعارف قد �ش�ل خطرا ع�� ا�جتمع يفتك بمقدراته ��سانية. فال قيمة ملعرفة من غ�� ضم�� وال 

مع�ى ملوهبة من غ�� قيمة أخالقية وال أمل يرت�� من هذا وذاك إال �� دورة إيمان بالقيم �خالقية 

 ل�حياة ��سانية. 

أن السلوك �جرامي يبدأ من مشكالت  تب�ن بوضوح كب��  ، وما أعمق دالال��ا ،فالتجارب

صميمية لعائالت مفككة، وأن �بداع والسالم ينطلق من بوتقة أسرة سعيدة متوازنة 

بمكونا��ا ووظائفها �خالقية. و�النتيجة يمكن القول: إن ا�جتمع املزدهر يتش�ل من مواطن�ن 

�يمان با� والقيم ��سانية حققوا ن�جهم �خال�� وصقلوا قلو��م وضمائرهم بنور ا�حبة و 

ا�خالقة. وهؤالء هم الذين وجدوا �� أحضان أسرهم ا�حبة والقيم وتذوقوا طعم السعادة �� 

 كنف محب��م. 

فال��بية �خالقية ا�حّقة يجب أن تأخذ ب�ن حناياها �عدي ا�جسد والروح �ي �ستطيع أن 

��بية �خالقية ت��ض بجناح��ا هذين روحيا تطلق الشباب إ�� مناهل ا�حر�ة والعمل والبناء. فال
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وجسديا من أجل ت�و�ن أجيال تتمتع بالقدرة ع�� مواجهة التحديات وتقر�ر املص��. فا�جذور 

ا�حقيقية للسعادة ��سانية تضرب �� منبت ال�خصية وتتش�ل �� �وساط العائلية ال�ي تتم�� 

تصدر من ال��اء املادي ومن ال��اء العل�ي ال يمك��ا بدف��ا وثرا��ا العاطفي. والسعادة ال�ي يمكن أن 

أن تتحقق إال من خالل البعد �خال�� الذي يومض با�جمال وا�حق وا�خ�� �� أحضان �سرة 

 ا�حصنة بالقيم �خالقية والتدفق ��سا�ي العاطفي. 

 
ّ
 واحدا

ً
��حر ا�خلق فكوكبنا يأخذ مشهده املؤثر من الفضاء ا�خار�� بوصفه كيانا" خالقا

ا�جميل تجعلنا أك�� قدرة اليوم  لكوكبنابجماله ووحدته وت�امله و�حره. وهذه الوحدة الكونية 

كما �عطينا القدرة ع�� تجاوز �ح�ام والرؤى القاصرة حول  ع�� فهم املعضالت ال�ي نواجهها

 العرق والعقائد والطبقات و�نواع و�� �مور ال�ي تفصلنا و�شطرنا وتدمر وحدتنا. 

والسؤال هنا ما الذي �ش��ك فيه وما �� القواسم املش��كة الواحدة ال�ي تجمع بيننا نحن بنو  

م والتشظي و��شطار ال�ي تحيط بنا فإن ��سانية البشر؟ فع�� الرغم من مظاهر �نقسا

. فالناس جميعا �� �ل أنحاء العالم يح��مون 
ً
جمعاء تمتلك روحا أخالقية واحدة متجا�سة أبدا

القيم و�مجدون العدالة و�رفعون من شأن املدنية وا�حضارة و�قدسون ا�حقيقية. وفوق ذلك 

لناس جميعهم �ستوحون هذه القيم ال�ونية يمجدون العقالنية والوطن واللغة والدين. وا

 و�رفعون من شأ��ا. 
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