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 ول الرتبيــةأصــــ
 

 

 

 

 د. عبد الغين حمند إمساعيل العنراىي

 بوية جبامعة العلوو والتكيولوجياأستاذ اإلدارة الرت

 

 الثاىيةالطبعة 

 و1034-هـ 3415

 

 الناشر

 صنعاء-دار الكتاب اجلامعي 
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 و1034(لسية 136)اجلنهورية الينيية-ءبصيعا رقه اإليداع بدار الكتب

 2014ًِـ املٕافل: 1435 الجاٌٗٛالطبعٛ 

 

 
 

أو النسخ الورقي أو اإللكرتوني بع الجيوس طباعة أي جشء من هذا الكتاب بأي طزيقة من طزق الط

 أو غريها إاّل بإذن خطي من املؤلف

 

 

 
 دار الكتاب اجلامعي

 000673473700جولة اجلامعة اجلديدة ت:  -صيعاء

Email:dalkitab@yemen.net.ye 

Darkitab2012@gmail.com 
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 قائنة احملتويات

 الصفحة رقه املوضـــــــــــوع

 10 ...................................................................................................................................وكدوٛ الطبعٛ الجاٌٗٛ: -

 11 ...................................................................................................................................................... املكدوٛ:-

 14 ................... .الٕحدٚ األٔىل وفًّٕ الرتبٗٛ ٔأِىٗتّا ٔأِدافّا ٔعالقتّا بالعمًٕ األخسٝ-

 14 .......................................................................................................................................... ودلٕه كمىٛ أصٕه:   

 16 .............................................................................................................................................................: وفًّٕ الرتبٗٛ  

ّٕز وفًّٕ الرتبٗٛ     20 .............................................................................................................................................: تط

 21 ..................................................................................................................................: خصاٟص وفًّٕ الرتبٗٛ   

 22 ............................................................................................................................................................:  أِىٗٛ الرتبٗٛ  

 23 ..................................................................................................................................................: ف الرتبٕٖٛ األِدا  

 36 .....................................................................................................................:  عالقٛ الرتبٗٛ بالعمًٕ األخسٝ  

 36 ............................................................................................................................................ الرتبٗٛ ٔعمي الٍفظ .1 

 37 ............................................................................................................................. ................. : الرتبٗٛ ٔالفمطفٛ .2 

 38 .............................................................................................. الرتبٗٛ ٔاالٌرتٔبٕلٕدٗا )عمي اإلٌطاُ(: .3 

 38 ......................................................................................................................................................الرتبٗٛ ٔالتازٖخ  .4 

 39 ................................................................................................................................. البٕٗلٕدٗاعمي الرتبٗٛ ٔ .5 

 39 ..................................................................................................................................... الرتبٗٛ ٔعمي االدتىاع .6 

 39 .................................................................................................................................. الرتبٗٛ ٔعمي االقتصاد .7 

 42 ..................................................................................... الٕحدٚ الجاٌٗٛ: األصـــــٕه التازخيٗــٛ  لمرتبٗـــــــٛ:-

 42 ........................................................................................................................................... أٔاًل: تسبٗٛ اإلٌطاُ األٔه 

 44 ......................................................................................................................  اٟٗٛثاٌٗا:الرتبٗٛ لدٝ األقٕاً البد 

 47 .......................................................................... ثالجا: الرتبٗٛ يف بعض احلضازات الػسقٗٛ الكدميٛ 
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 الصفحة رقه املوضـــــــــــوع

 47 ...................................   ٛيف احلضازٚ الصٍٗٗٛ الكدميالرتبٗٛ  .1  

 52 ..........................................................الرتبٗٛ يف احلضازٚ اهلٍدٖٛ الكدميٛ  .2  

 55 .......................................................................... الرتبٗٛ لدٝ قداوٜ املصسٖني .3  

 58 ............................................................ ...............................................  زابعًا: الرتبٗٛ الٌٕٗاٌٗٛ الكدميٛ  

 72 ...........................................................................................................خاوطا: الرتبٗٛ السٔواٌٗٛ الكدميٛ  

 80 ...................................................................... الٕحدٚ الجالجٛ: األصـــــٕه االدتىاعٗــــــٛ ٔالجكافٗٛ  لمرتبٗٛ

 82 ......................................................................................................................... أٔاًل: األصٕه االدتىاعٗٛ لمرتبٗٛ 

 98 ............................................................................................................................... ثاًٌٗا: األصٕه الجكافٗٛ لمرتبٗٛ 

 120 ....................................................................................................................... الٕحدٚ السابعٛ: األصٕه الفمطفٗٛ لمرتبٗـٛ

 122 ................................................................................................................................................................. لفمطفٛتعسٖف ا 

 123 ............................................................................................................................................................. الفمطفٛ ٔالرتبٗٛ  

 126 ....................................................................................................................... الطبٗعٛ اإلٌطاٌٗٛ الفمطفٛ ٔ 

 132 .................................................................................................... بعض الكضاٖا املستبطٛ بالرتبٗٛ :الٕحدٚ اخلاوطٛ

 134 ..................................................................................................................................... أٔاًل: الرتبٗٛ ٔطبٗعٛ املعسفٛ 

 140 ....................................................................................................................................................... ثاًٌٗا: الرتبٗٛ ٔالكٗي 

 145 ....................................................................................................................................................... ثالجا:الرتبٗٛ ٔاخلربٚ 

 150 .................................................................................................................. أصٕه الرتبٗٛ اإلضالوٗٛ: الٕحدٚ الطادضٛ

 152 ..........................................................................................................................................  وفًّٕ الرتبٗٛ اإلضالوٗٛ 

 154 ................................................................................................................................... خصاٟص الرتبٗٛ اإلضالوٗٛ 

 156 ...................................................................................................................................... أِداف الرتبٗٛ اإلضالوٗٛ 

 158 ........................................................................................................................................... أِىٗٛ الرتبٗٛ اإلضالوٗٛ 

 159 ......................................................................................................................................... ٔضاٟط الرتبٗٛ اإلضالوٗٛ 

 164 .................................................................................................................................................................أضالٗب الرتبٗٛ:  
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 الصفحة رقه املوضـــــــــــوع

 172 ........................................................................................  دٚ الطابعٛ: وَ أعالً الفكس الرتبٕٙ اإلضالو٘الٕح

 176 .................................................................................................................................................................................ابَ ضٍٗا  

 180 ...................................................................................................................................................................اإلواً الغصال٘  

 184 ...........................................................................................................................................................................ابَ خمدُٔ  

 191 ................................................................................................................الكاض٘ ذلىد بَ عم٘ الػٕكاٌ٘  

 198 ...............................................................................................................................الػٗخ ذلىد ضامل البٗحاٌ٘  

 204 ...................................................... .....................................:  يف العصس احلدٖح لغسبٗٛالٕحدٚ الجاوٍٛ: الرتبٗٛ ا

 207 ............................................................................. .............: الرتبٗٛ الغسبٗٛ يف الكسُ الطادع عػس - 

 207 ............................................. ........................................ ....................:  الرتبٗٛ اإلٌطاٌٗٛ-  

 209 ...........أغّس املسبني يف عصس الٍّضٛ)احلسكٛ اإلٌطاٌٗٛ( أزاشاوٕع -  

 211 ............................................. ............................................. ....:  يف الكسُ الطابع عػس الرتبٗٛ الغسبٗٛ- 

 122 ................................................................................. ......................................املرِب الٕاقع٘ -  
 121 ............................................ )دُٕ لٕك( أغّس املسبني يف الكسُ الطابع عػس-  
 123 ...........................الرتبٗٛ الغسبٗٛ يف الكسُ الجاوَ عػس املٗالدٙ ) احلسكٛ الطبٗعٗٛ( - 
 125 ............................ ٕ( أغّس املسبني يف الكسُ الجاوَ عػس )داُ داك زٔض-  
 112 ................................................................................ الرتبٗٛ الغسبٗٛ يف الكسُ التاضع عػس املٗالدٙ- 
 112 ..............................: أغّس املسبني يف الكسُ التاضع عػس )فسدزٖك فسٔبن(-  
 113 ...........................................................................................................................ِسبست ضبٍطس -  
 114 .................................................................... ......................................................... الرتبٗٛ يف الكسُ العػسَٖ - 
 116 ............................................ .....................................................أٔاًل: الفمطفٛ الربامجاتٗٛ -  
 122 ......................................................................................................................... .............. دُٕ دٖٕٙ-  
 123 .... ..........................................................................................................  ثاًٌٗا: ورِب الدٔاً-  
 124 ..... ..................................................................................................  ثالجًا: ورِب التكدوٗٛ-  
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 الصفحة رقه املوضـــــــــــوع

 125 ..................................................................................................... زابعًا ورِب األضاضٗات-  
 127 ......................................................................................................  بٍاٟ٘خاوطًا: املرِب ال-  
 132 ......................................................................  ضادضًا الفمطفٛ السأمسالٗٛ) الفسدٖٛ(-  
 132 ...............................................................  ٗٛ)االغرتاكٗٛ(ضابعًا: الفمطفٛ اجلىاع-  

 131 ............................................................................................................................................................................... : قاٟىٛ املسادع-
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 مقدمة الطبعة الثانية 
احلىد هلل زب العاملني، ٔالصالٚ ٔالطالً عمٜ إواً املتكني ذلىـد بـَ عبـد اهلل    

 ٔعمٜ آلْ الطاِسَٖ، ٔصحابتْ املٗاوني.

 ٔبعد،،،

ٛ  "تـتت٘ الطبعـٛ الجاٌٗـٛ وـَ كتـاب       وـَ طبعتــْ  الكىٗـٛ   ٌفـاد بعـد   "أصـٕه الرتبٗـ

إحــداخ تعــدٖالت قمٗمــٛ عمــٜ ب املؤلــف اًً، ٔقــد قــ2012عــاً الــص صــدزت  األٔىل

تـــدزٖظ ِـــرا املكـــسز يف داوعـــٛ العمـــًٕ  يف    ْْ خربتـــعمٗـــىتّـــا الطبعـــٛ األٔىل حّت

 مبسادعٛ الطبعٛ األٔىل ٔتصحٗحّا ٔتٍكٗحّا. اًكىا قٔالتكٍٕلٕدٗا، 

ككـٛ  أضته اهلل تعاىل أُ تظّس ِرٓ الطبعٛ يف ثٕبّـا اجلدٖـد وٍكحـٛ ٔوصٖـدٚ ذل    

 إلّٗا. ٖصبٕلألِداف الص 

أُ جيــد ِــرا الكتــاب طسٖكــْ إىل طمبــٛ كمٗــٛ الرتبٗــٛ، ٔإىل        املؤلــف ٖٔتوــن

العــاومني يف العىمٗـــٛ الرتبٕٖـــٛ لٗكــُٕ عٌٕـــا ٔوطـــاعدًا هلــي يف  كٗـــل بـــسادلّي    

 .التعمٗىٗٛ، ٔوسدعًا لمىسبني إلثساٞ وعازفّي ٔخرباتّي الرتبٕٖٛ

ــٕاح٘ ز إذا ظّــس يف ِــرٓ الطبعــٛ  دوــٛ إال االعتــرا يف ِــرٓ املك املؤلــف ٔالٖطــع ٌ

 قصٕز ٌٔكص، ٔالكىاه داٟىًا هلل. 

 ٔاهلل املٕفل.

 2014ًوَ ٌٖٕٕٗ 9ِـ، املٕافل 1435وَ غعباُ  11صٍعاٞ 

 عبد الغين ذلىد إمساعٗن العىساٌ٘
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 ٔعمٜ آلْ ٔصبحْ ٔوَ ٔاالٓ: ٔبعداهلل بطي اهلل ٔاحلىد هلل ٔالصالٚ ٔالطالً عمٜ زضٕه 

أِىٗــٛ الرتبٗــٛ ٔقٗىتّــا يف تطــٕٖس الػــعٕب ٔتٍىٗتّــا االدتىاعٗــٛ ٔاالقتصــادٖٛ ٔيف شٖــادٚ     لكــد بــسشت

قدزتّا الراتٗٛ عمٜ وٕادّٛ التحدٖات احلضازٖٛ الـص تٕادّّـا، كىـا أُ الرتبٗـٛ ضـسٔزٖٛ لبٍـاٞ الدٔلـٛ        

ــٛ.      ــٛ الصــحٗحٛ ٔالتىاضــك االدتىــاع٘ ٔالٕحــدٚ الٕطٍٗ ــك إضــافٛ إىل ذ العصسٖٛ،ٔإزضــاٞ الدميكساطٗ ل

الرتبٗـٛ تطـتٍد إىل عـدٚ أصـٕه يف وكـدوتّا األصـٕه       ٔ يف إحـداخ الـتغا االدتىـاع٘.   وّـي  عاوـن  فالرتبٗٛ 

 .التازخيٗٛ ثي األصٕه الجكافٗٛ ٔاالدتىاعٗٛ ٔالدٍٖٗٛ ٔالفمطفٗٛ

وــَ كــسز" ِــرا املدعمــ   وعظــي اجلاوعــات ٔلاصــٛ كمٗــات الرتبٗــٛ  ٔألِىٗــٛ وكــسز" أصــٕه الرتبٗــٛ" 

ٕ احلاه يف داوعٛ العمًٕ ٔالتكٍٕلٕدٗـا الـص دعمـ  ِـرا املكـسز وـَ وتطمبـات قطـي         وتطمباتّا، كىا ِ

  العمًٕ االدتىاعٗٛ يف بساور: زٖاض األطفاه، ٔعمي الٍفظ، ٔعمي االدتىاع.

إىل التعسٖف مبفًّٕ الرتبٗٛ ٔأِدافّا، ٔضسٔزتّا، ٔصمتّا بالعمًٕ األخـسٝ وـع    ِرا الكتابّٖدف  

جتاِـات الطـمٗىٛ    االدتىاع٘ ٔالتطٕز االقتصادٙ. كىـا ّٖـدف إىل تٍىٗـٛ اال   اغٗإبساش دٔز الرتبٗٛ يف الت

 ٔقد داٞ تكطٗي ِرا الكتاب إىل مثاٌ٘ ٔحدات، ِٔ٘:حنٕ وٍّٛ التدزٖظ. 

 الٕحدٚ األٔىل: وفًّٕ الرتبٗٛ ٔأِىٗتّا ٔأِدافّا ٔعالقتّا بالعمًٕ األخسٝ.

 .التازخيٗــٛ لمرتبٗـــــــٛالٕحدٚ الجاٌٗٛ: األصـــــٕه 

 .ٔالجكافٗٛ لمرتبٗـــــــٛالٕحدٚ الجالجٛ: األصـــــٕه االدتىاعٗــــــٛ 

 الٕحدٚ السابعٛ: األصٕه الفمطفٗٛ لمرتبٗـٛ.

 ، وجن: املعسفٛ، ٔالكٗي، ٔاخلربٚ.الٕحدٚ اخلاوطٛ: بعض الكضاٖا املستبطٛ بالرتبٗٛ

 الٕحدٚ الطادضٛ: أصٕه الرتبٗٛ اإلضالوٗٛ

٘  الٕحـدٚ الطــابعٛ:   ، ٔقــد ف فّٗــا تٍـأه بعــض الػ صــٗات  وــَ أعـــالً الفكــــس الرتبـــٕٙ اإلضــــالو

الرتبٕٖٛ عمٜ وطتٕٝ العامل اإلضالو٘ ٔالٗىين، وٍّي: ابَ ضٍٗا، ٔالغصال٘، ٔابَ خمـدُٔ، ٔالػـٕكاٌ٘   

 ٔالبٗحاٌ٘.

 .العصس احلــدٖح فـــ٘ الغسبٗٛالرتبٗــــــٛ : الٕحدٚ الجاوٍٛ

ضـٗذدُٔ فٗـْ خمفٗـٛ عـَ أصـٕه      إذ ِرا الكتـاب وفٗـدًا ألبٍـاٟ٘ الطـالب،      يف اخلتاً آون أُ ٖكُٕ

 ٔأُ ٖطّي يف زفد املكتبٛ الرتبٕٖٛ العسبٗٛ.الرتبٗٛ، تٍعكظ إجيابًا عمٜ حٗاتّي الرتبٕٖٛ ٔاملٍّٗٛ، 

 ٔاهلل وَ ٔزاٞ الكصد.

 عىساٌ٘د. عبد الغين ذلىد إمساعٗن ال                                                 

 همجّٕزٖٛ أزض الصٕوا/ودٍٖٛ ِسدٗطا                                                             

 8/10/2012ًوَ ذٙ الكعدٚ، املٕافل  23االثٍني:                                                        
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 الوحدة األوىل

وفووً الرتبية وأهىيتوا وأهدافوا 

 وعالقتوا بالعموً األخرى
 

 

 

 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


  

 

35 
 أصــــوه الرتبيـــة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


G خرىوفووً الرتبية وأهىيتوا وأهدافوا وعالقتوا بالعموً األ 

 

36
 

 أصــــوه الرتبيـــة 

 وفووً الرتبية وتطّورها وأهىيتوا وأهدافوا وعالقتوا بالعموً األخرى
بصوٛة٠ ٚاحو ١ ل يو ص     يًٛقٛف ع٢ً َفّٗٛ أصٍٛ ايذلب١ٝ، ايطايب ٟعزٜز

تربٝوو١ َوؤ  نًُوو١ عًٝٓووا إٔ ْكووى عًوو٢ َووةيٍٛ نًُوو١ أصووٍٛ  ووِ َ ٓوو٢     ،فٝٗووا

ٚاناْووب الصووطاخلٞ ا ووا     ،ٝوو١جوواْ ا اناْووب ايًاووٟٛ اي وواّ   ٓوو٢ ترب   

 . ٚأفهاةِٖ َٚٓاٖجِٗ  تاف َذاٖ ِٗنُا ٜراٙ عًُا٤ ايذلب١ٝ ع٢ً اخ

 ٍ؟ٛفُا ا كصٛد باألص

 :ودلوه نمىة أصوه

 األصن يف المغة:

ٍ  ط٤ٞ،نٌ  أسفٌيف ايًا١  األصٌ قٛاعوةٖا   اي ًوّٛ: ٚأصوٍٛ  . ٚمج ٘ أصوٛ

ٚ ٚأصٌ ايظ٤ٞ أساسو٘ ايوذٟ ٜكو   . اييت ت ٢ٓ عًٝ٘ األخلهاّ َادتو٘ ايويت   ّٛ عًٝو٘ 

ٺ  ٺ   ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  چ ٜتهووووٕٛ َٓٗووووا أصووووٌ ا ٛحووووٛ    

ظو٤ٞ َٓظوواٙ ايوذٟ ٜٓ وو    ٚأصوٌ اي  . (1)چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

فايظجر٠ أصًٗا خل ١ تتهٕٛ َٔ ةٜظو١ ٚجوذٜر، ايوذٟ ٖوٛ أصوٌ ٚأسواض       َٓ٘; 

ٚاألصوٌ أٜاواك نورّ ايٓشوب، قواٍ        .(2)انذٚة اييت ْشوُٝٗا بانوذٚة األصو١ًٝ   

 يظاعر : ا

ٌِ    ي ُرى َا ٜاين ايفت٢ طُٝب أِصً٘  (3)ٚقة خايى اآلبا٤ يف ايكٍٛ ٚايف 

 .(4)َأِصٌ فُٝا َُٜٓشذ : ايٓشد١ اأُلٚىل ا  تُة٠ٚ

 

                                                           
 .5احلظر: (  1

إلسوووهٓةة١ٜ: ا هتوووب انووواَ ٞ   )د.ط(، )ايط  ووو١ األٚىل(: ا، ايذلبٝووو١ أصوووٍٛ(، 1999ايط ٝوووب، أ،وووة ،)  (  2

 35 :احلةٜث، 

 .1167،  : 1، انز٤:َٔ دٜٛاْ٘ايظاعر ٖٛ صفٞ ايةٜٔ احلًٞ، (  3

، توووواةٜذ ايٓشووووذ:   http://www.almaany.comَٛقووووا " ا  وووواْٞ" اإليهذلْٚووووٞ، َتووووٛفر عًوووو٢ ايووووراب :    (  4

17/4/2014  .ّ 
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 املعٍى االصطالحي :

 .عة٠ َ إ الصطاخلٞ يألصٍٛ ةيًٍُٛي

 ٌٚأصو  ،: أصوٌ ٖوذٙ ا شو ي١ )ايهتوال ٚايشو١ٓ( أٟ ديًٝوٗا      ) ايةيٌٝ ( ٜكاٍ .1

 اإلمجا . ي١ ) اإلمجا  ( أٟ ديًٝٗا ٖذٙ ا ش

ايهتال أصٌ بايٓش ١ يًكٝاض فايراجح ٖوٛ   َثٌ:) ايراجح أٚ ايرج إ (   .2

 ايهتال.

 000أصووٍٛ ايٓ ووٛ ايفكوو٘،أصووٍٛ  َثووٌ: اي اَوو١،ٚنووذيو ن ٓوو٢ ايكٛاعووة  .3

 اخل.

ٜتوو ا  ووا سوو ل إٔ أصووٍٛ ايذلبٝوو١ نووٌ َووا تشووتٓة بيٝوو٘ ايذلبٝوو١ َوؤ َ وواد    

 ِ ٝب ْظرٜوو١ ٚتط ٝكٝوو١ اهووِ اي ُووٌ ايذلبووٟٛ ٚتٛجوو٘    ٚأسوواي  ٚأسووص َٚفوواٖٝ

ايكاعووة٠ يهووٌ اي ًووّٛ    :األصووٍٛ ايذلبٜٛوو١ ةُّ ت وو ،ٚبووذيو، ا ُاةسوواا ايذلبٜٛوو١ 

 .ايذلب١ٜٛ

بذا نإ يهٌ ط٤ٞ أصٌ ٜشتٓة بيٝ٘ ٜٚٓطًل َٓو٘، فايذلبٝو١ ل تشوتٓة بىل    ٚ

ا أٚ تٓطًل َٔ َفّٗٛ ٚاخلة، ٚبُّْا تت ةد َفاُٖٝٗا ٚتتٓوٛ  أصوٛشل   أصٌ ٚاخلة،

ٚبٓا٤ عًٝ٘ فإٕ ايذلب١ٝ  خلشب تارلاا ايٛق  ٚتطٛةاا ايزَٔ ٚ كاف١ اجملتُ اا.

تشووتٓة بىل عووة٠ أصووٍٛ يف َكووةَتٗا األصووٍٛ ايتاةشمٝوو١  ووِ األصووٍٛ ايثكافٝوو١       

ٚبذا نّٓو  عزٜوزٟ ايكواة  َفٗوّٛ األصوٍٛ       .(1)ٚالجتُاع١ٝ ٚاية١ٜٝٓ ٚايفًشوف١ٝ 

 فُا َفّٗٛ ايذلب١ٝ.

 

 

 

 

 

                                                           
 ْفش٘ ٚايصف ١ ْفشٗا. ا رجا ايشابل(  1
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 أصــــوه الرتبيـــة 
 :الرتبية وفووً 

 الرتبية لغة واصطالحا:وعٍى 

 الرتبية لغة: تعريف 

ٚ     بذا  جووةْا يهًُوو١ ايذلبٝوو١ أصووٛل ياٜٛوو١     ةج ٓووا بىل َ وواجِ ايًاوو١ اي ربٝوو١ 

 :(1) ا ١

ٚيف ٖووذا ا  ٓوو٢ ْووزٍ قٛيوو٘  ،ةبووا َاوواةع٘ ٜربووٛ ن ٓوو٢  اد ٚ ووا األصووٌ األٍٚ:

﮳   ﮴  ﮵   ﮶  ﮷چ : ت اىل ﮹     ﮺  ﮻  ﮼     ﮸ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  

 . 39 ايرّٚ: چ  ﮿  ﯀  ﯁      ﮽  ﮾

، ن ٢ٓ : ْظ  ٚترعر  اةع٘ ٜربٞ ع٢ً ٚ ٕ خفٞ شمفٞةبٞ َا األصٌ ايثاْٞ:

 : (2)األعرابٞابٔ . ٚعًٝ٘ قٍٛ 

                                                           

( 14،)انوز٤  اي رل يشإ،)د. ا(، ا صرٟ األفرٜكٞ َٓظٛة بٔ َهرّ بٔ حمُة( ابٔ َٓظٛة،  1

ٚايفوورلٚ  ابووادٟ، حمُووة بوؤ ٜ كووٛل، )د.ا(،   . 304،  :  صووادة داة: ،) ايط  وو١ األٚىل(، بوورلٚا

ٓ اٟٚ، ع وووة . ٚ ايووو1659، )انوووز٤ األٍٚ(، )د.ط(، بووورلٚا: داة صوووادة،  : احملوووٝ  ايكووواَٛض

)ايط  ١ ايثا١ْٝ(، برلٚا:  أصٍٛ ايذلب١ٝ اإلسا١َٝ يف اي ٝ  ٚا ةةس١ ٚاجملتُا،(، 1983اير،ٔ، )

َوووةخٌ بىل ايذلبٝووو١ يف حووو٤ٛ (، 1983. ٚاي ووواْٞ، ع وووة ايووور،ٔ، )12داة ايفهووور ا  اصووور،  : 

 .8، )ايط  ١ ايثا١ْٝ(، برلٚا: ا هتب اإلساَٞ،  : اإلساّ

ٞ بَوواّ ايًاوو١ أبووٛ ع ووة ا  حمُووة بوؤ  ٜوواد بوؤ األعرابووٞ اشلوواسلٞ َووٛلِٖ األخلووٍٛ   بوؤ األعرابوو(  ا 2

٘       ،ٚية بايهٛف١ س١ٓ مخشا ٦َٚو١ ، ايٓشاب١  ،ٚمل ٜهؤ يف ايهوٛفٝا أطو ٘ برٚاٜو١ اي صورٜا َٓو

قواٍ َور٠ يف يفظو١ ةٚاٖوا األصوُ ٞ زل تٗوا        ، ٚنإ ٜزعِ إٔ أبا ع ٝة٠ ٚاألصُ ٞ ل ٜ رفإ طو٦ٝا 

ٚنإ سمار جمًشو٘   ،خباف ٖذا قاٍ   ًب يزَ  ابٔ األعرابٞ تشا عظر٠ س١َٓٔ أيى أعرابٞ 

ْت٢ٗ بيٝ٘ عًِ ايًا١ ٚاحلفظ قاٍ األ ٖورٟ ابؤ األعرابوٞ    ا ٖا٤ ١٦َ بْشإ َٚا ةأٜ  بٝةٙ نتابا ق  

صاحل  اٖة ٚة  صةٚم خلفظ َا مل سمفظ٘ غرلٙ ٚزلا َٔ بين أسة ٚبين عكٌٝ فاستهثر ٚص ب 

ٚنإ صاخلب  ،بٛٙ ع ة سٓةٟ قً  ي٘ َصٓفاا نثرل٠ أدب١ٝ ٚتاةٜذ ايك ا٥ٌايهشا٥ٞ يف ايٓ ٛ ٚأ

س١ٓ ٚات ا  َاا بشاَرا يف س١ٓ بخلوة٣ ٚ ا وا ٦َٚوتا قٝوٌ نوإ ةبٝوب ا فاوٌ بؤ حمُوة اياو            

صاخلب ا فاًٝاا ف خذ عٓ٘ ٚنإ ٜكٍٛ جا٥ز يف ناّ اي رل إٔ ٜ اق ٛا با ايااد ٚايظا٤ ٜكاٍ 

 ا صةة : سرل أعاّ ايٓ ا٤. ،َاا يف  ايث عظر ط  إ
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 نه١ َٓزيٞ ٚ بٗا ةبُٝ        عين فإْٞ فُٔ ٜو سا٥اك        

       ّ ىئ  ی   ی  چ ٚيف ذيو ٜكٍٛ ت واىل عًو٢ يشوإ فرعوٕٛ  ٛسو٢ عًٝو٘ ايشوا

 .18ايظ را٤:  چجئ  حئ  مئ    ىئ  يئ  جب    ی  ی 

ميوّة ن ٓو٢ أصوً ٘ ، ٚتوٛىل      ع٢ً ٚ ٕ َوةّ   َااةع٘ ٜرّل  ةلَّّّ األصٌ ايثايث:

 عًٝ٘ ٚةعاٙ . َٚٔ ٖوذا ا  ٓو٢ قوٍٛ خلشوإ بؤ  ابو  نُوا         ، ٚساس٘ ٚقاّأَرٙ

 :ابٔ َٓظٛة يف يشإ اي رل  أٚةدٙ

 بشاخل١ ايكصر ّٜٛ ا رٚج                ٚ ألْ  أخلشٔ بذ بر ا يٓا

 ور ووووووووترّبب خلا٥ر ايو  و   ا                 ١وووؤَ دة٠ بٝاا٤ صووافووٝو

ُٓٛ ٚايٓظ ٠ ٚاإلصاح إٔ َفّٗٛ ايذلب١ٝ ايًاٟٛ اذمصر يف َ اْٞ اي ٚخاص١ ذيو

ٍٕ  .ٜادٟ بىل ا فّٗٛ ايظاٌَ يًذلب١ٝ ا  ;ٜهٌُ ب اٗا اآلخر . ٖٚٞ َ ا

 تعريف الرتبية اصطالحًا :

 :ٕ بايذلب١ٝٛا٤ ا ظتاًٖٛ َا اصطًح عًٝ٘ اي ًُ  

رٚح نوٌ  ب ْٗا بعطا٤ انشوِ ٚايو   أفاطٕٛ ف رفٗا ب ض عًُا٤ ايارل َثٌ 

 .ميهٔ َٔ انُاٍ ٚايهُاٍ َا

ةسطٛ إٔ ايذلب١ٝ: بعةاد اي كٌ يهشب اي ًوِ نُوا ت وة األةل يًٓ واا     أٜٚر٣ 

 ٚايزة .

 يٝ ٝا خلٝا٠ نا١ًَ. اإلْشإد ٜٚر٣ ا فهر ايدلٜطاْٞ س ٓشر إٔ ايذلب١ٝ بعةا

 إٔ ايذلب١ٝ ٖٞ احلٝا٠ ْفشٗا، ٚيٝش  جمرد بعةاد يً ٝا٠. ٟدٜٜٛٚر٣ جٕٛ 

عاد٠ أٟ ف ٌ ايظ٤ٞ ايٛاخلوة   ب ّْٗا:ٚعرفٗا ب ض عًُا٤ ا شًُا َثٌ ابٔ سٝٓا 

 َراةاك.

ٜٚر٣ ابٔ خًةٕٚ إٔ ايذلب١ٝ ع١ًُٝ تٓظ١٦ اجتُاع١ٝ يًفرد يت ٜٛةٙ ب ض اي اداا 

 يشا٥ة٠ يف اجملتُا ٚبنشاب٘ ا  ًَٛاا ٚا  اةف ا ٛجٛد٠ يف اجملتُا.ٚايكِٝ ا
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 أصــــوه الرتبيـــة 
 خلووا ٜوور٣  يف ٜٚوور٣ ايازايووٞ إٔ غاٜوو١ ايذلبٝوو١ ٖووٞ تزنٝوو١ ايووٓفص ٚطٗاةتٗووا.      

 اي ٝااٟٚ أْٗا ت ًٝغ ايظ٤ٞ بىل نُاي٘ ط٦ٝاك فظ٦ٝاك.

ٚبايٓظر يف ايت رٜفاا ايشابك١ دموة إٔ نواك َٓٗوا ٜٓظور بىل ايذلبٝو١ َؤ  اٜٚو١        

 ١ٓ خلشب ختصص٘.َ ٝ

أٜاوا اختًوى    ،يف ت رٜى ايذلب١ٝ ٕٛايشابكٜٕٛ ٕ ايذلبٛٚختًى ا فهراٚنُا 

 :َٓٗا ٖٚٞ أةب ١فهإ ٖٓاى اي ةٜة َٔ ايت اةٜى رمتاة  ٕ ا  اصرٕٚ،يذلبٜٛٛا

اي ١ًُٝ ا كصٛد٠ أٚ غرل ا كصوٛد٠ ايويت سموةدٖا اجملتُوا خلشوب       : ٖٞ ايذلب١ٝ .1

ٍِ ٚٚعووٞ بٛ ووا٥فِٗ يف   يتٓظوو١٦ األجٝوواٍ انةٜووة٠ نوو   كافتوو٘ ا زم ًووِٗ عًوو٢ عًوو

 اجملتُا.

 .اي ًُٝاا اييت ٜتفاعٌ َ ٗا اإلْشإ ا ت ًِ َٔ أجٌ ايٓٗٛل بكٛاٙ :ٖٞايذلب١ٝ  .2

اي ك١ًٝ ٚايفطر١ٜ ٚاإلدةان١ٝ ٚالْف اي١ٝ ٚالجتُاع١ٝ ٚاحلرن١ٝ ايذلب١ٝ ٖٞ:  .3

 ا  رف١ٝ  ٛاج١ٗ احلٝا٠ ٚايتهٝى َ ٗا.   ٚبنشاب٘ ا دل٠

ٖووٞ عًُٝوو١ تط ٝووا َووا انُاعوو١ ٚت وواٜع َووا ايثكافوو١ ٚبووذيو تهووٕٛ     : ايذلبٝوو١ .4

حمةد نا١ًَ ٚا   رٚف َ ١ٓٝ ٚيف  ٌ خلهِ َ ا ٚمتظٞ َا ْظاّ  خلٝا٠

 .ت١ فٗٞ ع١ًُٝ تظهٌٝ ٚصكٌ يإلْشإي كٝة٠  اب ٚخاٛعاك

َّا نووٌ َووا ٜتصووٌ بووايت ًِٝ ٚا ةةسوو١ ٖووٞ : دمووة إٔ ايذلبٝوو١ ن ٓاٖووا اياووٝلٚ ،أ

مجٝا اي ًُٝاا الجتُاع١ٝ ٚايفرد١ٜ اييت مير بٗوا اإلْشوإ    فٗٞ:  ن ٓاٖا ايٛاسا

 يف مجٝا َراخلٌ خلٝات٘ ، َٔ طفٛيت٘ ٚ ْاج٘ بىل ط اب٘ ٖٚرَ٘.

ٚايذلب١ٝ ايص ٝ ١ ٖٞ اييت ل تفرل ع٢ً ايفرد فرحا، بوٌ ٖوٞ ايويت تو تٞ     

 با ايتًُٝذ ٚا ربٞ ا اٖر. اْتٝج١ تفاعٌ عفٟٛ با ا  ًِ ٚا ت ًِ، أٚ باألخلر٣

ايوويت ترجووا بىل أصووًٗا     Peedagogyقووة ٜظوواة بىل ايذلبٝوو١ باي ٝووةاغٛجٝا    ٚ

 اإلغرٜكٞ ايذٟ ٜ وين تٛجٝو٘ األٚلد خلٝوث تتهوٕٛ ٖوذٙ ايهًُو١ َؤ َكط وا        

 ٚأصووً٘   Agogieا كطووا اآلخوور  ٚ طفووٌ، ٚت ووين  PEDأٚ   PAIDOS األٍٚ: 

Ogogé   ربوٞ، أٚ  ٛج ٜ وين عٓوة اإلغرٜول ا    غٚاي ٝوةا ، ايكٝواد٠ ٚايتٛجٝو٘   ٚت ين
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ٚاي ٝوووةاغٛجٝا ت وووين تٛجووو٘ األطفووواٍ ٚقٝوووادتِٗ    ا ظووورف عًووو٢ تربٝووو١ األٚلد، 

ايذلب١ٝ ت وين ايوتارلاا ا تتاب و١ ايويت      َّّٕأٚيف َ جِ اي ًّٛ ايشًٛن١ٝ  ٚتربٝتِٗ. 

اووةل يًفوورد، ٚايوويت تووا ر يف َ رفتوو٘ ٚاواٖاتوو٘ ٚسووًٛن٘، ٖٚووٞ ت ووين  ووٛ   

 ا عٔ ايٓاج.ايفرد ايٓاتج عٔ ا دل٠ أنثر َٔ نْٛ٘ ْاو

فايذلبٝوو١ عَُٛووا ت توودل عًُٝوو١ طووا١ًَ، تتٓوواٍٚ اإلْشووإ َوؤ مجٝووا جٛاْ وو٘         

ايٓفش١ٝ ٚاي ك١ًٝ ٚاي اطف١ٝ ٚايظدص١ٝ ٚايشًٛن١ٝ ٚطرٜك١ تفهورلٙ ٚأسوًٛب٘   

يف احلٝا٠، ٚت اًَ٘ َا اآلخورٜٔ، نوذيو تٓاٚيو٘ يف اي ٝو  ٚا ةةسو١ ٚيف نوٌ       

 ع١ٝ، َٚثاي١ٝ.َهإ ٜهٕٛ فٝ٘، ٚيًذلب١ٝ َفاِٖٝ فرد١ٜ، ٚاجتُا

  ايذلب١ٝ با  ٢ٓ ايفردٟ:

ٖووٞ بعووةاد ايفوورد حلٝاتوو٘ ا شووتك ١ًٝ، ٚبووذيو فٗووٞ ت ووّةٙ  ٛاجٗوو١ ايط ٝ وو١،   

نُا تهظوى بوذيو عؤ َٛاٖوب ايطفوٌ ٚاسوت ةادات٘ ايفطرٜو١، ٚت ُوٌ عًو٢          

 تُٓٝتٗا ٚتفت ٗا ٚتاذٜتٗا.

 أَا با  ٢ٓ الجتُاعٞ:

ُو٘ خودلاا جمتُ و٘ ايشوابك١،     فٗٞ ت ًِ ايفرد نٝى ٜت اٌَ َوا جمتُ و٘ ٚت ً   

ٚاحلفووا  عًوو٢ ترا وو٘ ألٕ ايووذلال ٖووٛ أسوواض بكووا٤ اجملتُ وواا، فوواجملتُا ايووذٟ ل   

سمر  ع٢ً بكا٤ ترا ٘ َصرلٙ ايزٚاٍ، ٚبذيو فايذلب١ٝ با  ٢ٓ الجتُاعٞ ار  

 ع٢ً متها اجملتُا َٔ ايتكةّ ٚتةف ٘ ذمٛ ايتطٛة ٚال دٖاة.

 ٚبا  ٢ٓ ا ثايٞ: 

ا  عًووو٢ ا ثوووٌ اي ًٝوووا يًُجتُوووا، األخاقٝووو١ ٚالقتصووواد١ٜ      فٗوووٞ ت وووين احلفووو  

ٚاإلْشا١ْٝ ايٓاب ١ َٔ تواةٜذ األَو١ َٚؤ خلاواةتٗا ٚ كافتٗوا َٚؤ خدلاتٗوا ا احو١ٝ         

َٚٔ دٜٓٗا، ٚعٔ طرٜل ت اًَٗا ٚعاقتٗا باألَِ األخور٣، ٚعاقواا األفوراد فٝٗوا     

 ٚغرلٖا.

ٌ َهووإ ٚيً ًُٝوو١  عَُٛووا فايذلبٝوو١ َووا ٖووٞ بل ٚسوو١ًٝ يًتكووةّ اي ظوورٟ يف نوو    

ايذلب١ٜٛ  ا ١ أطراف ٖٞ: ا ربٞ ٚا ذلبٞ ٚايٛس  ايذٟ تتِ فٝ٘ اي ١ًُٝ ايذلبٟٛ، 

ٖٚٞ ع١ًُٝ ٖادف١ ل عظٛا١ٝ٥، أٟ أْٗا ع١ًُٝ  ٛ اجتُاعٞ ٚبْشاْٞ ل تكّٛ ع٢ً 
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ايتًكا، ٚب وا ٖوٞ َ ٓٝو١ عًو٢ ايتفاعوٌ بوا طرا٥كٗوا ا اصو١ يًٛصوٍٛ بىل عكوٌ           

 تربٝت٘.ا ذلبٞ ٚيتٛجٝٗ٘ ٚ

أَووا ايذلبٝوو١ نفَٗٛٗووا احلووةٜث فتٓظوور بىل ايطفووٌ نٓكطوو١ اْطووام يف عًُٝوو١   

ايذلب١ٝ اييت ترت   باحلٝا٠ سٛا٤ يف بٓا٥ٗا ن ١ًُٝ تربٜٛو١ أٚ يف ْتا٥جٗوا ا  رفٝو١    

 ٚايشًٛن١ٝ، فايطفٌ ٖٛ َرنز اي ١ًُٝ ايذلب١ٜٛ ٚتُٓٝت٘ ٖٞ ٖةفٗا.

يذلبٝو١: "ب ْٗوا ت ًٝوغ ايظو٤ٞ بىل     ٚيكة أقر جمُا ايًا١ اي رب١ٝ يف َصور ت رٜوى ا  

نُاي٘، أٚ ٖٞ نُا ٜكٍٛ احملة ٕٛ ت١ُٝٓ ايٛ ا٥ى ايٓفش١ٝ بايتُرٜٔ خلتو٢ ت ًوغ   

 نُاشلا ط٦ٝا فظ٦ٝا".

ٖٚٞ نذيو ع١ًُٝ تٗذٜب يًشًٛى، ٚت١ُٝٓ يًكةةاا خلت٢ ٜص ح ايفرد صاحلا 

 يً ٝا٠، فٗٞ ع١ًُٝ تاذ١ٜ، ٚتٓظ١٦، ٚت١ُٝٓ جشة١ٜ ٚخًك١ٝ ٚعاطف١ٝ.

ّٛد ايطفوٌ عًو٢ ايوتفهرل           ٚعٓةَا  ْتهًِ عؤ ايذلبٝو١، فوٓ ين بٗوا تًوو ايويت ت و

ايص ٝح ٚاحلٝا٠ ايص ٝ ١ نا تزٚدٙ َٔ َ اةف، ٚواةل، تٓفا عكًو٘، ٚتاوذٟ   

ٚجةاْ٘، ٚتُٓٞ َٝٛي٘ َٚٛاٖ ٘ ٚت ٛدٙ اي اداا احلش١ٓ، ٚوٓ ٘ اي اداا ايش١٦ٝ، 

عًو٢   اكقوادة  فٝٓظ  قٟٛ انشوِ، خلشؤ ا ًول، سوًِٝ اي كوٌ، َتوزٕ ايظدصو١ٝ،       

 أدا٤ ةسايت٘ يف احلٝا٠.

 تطّور وفووً الرتبية:

يكووة تاوورل َفٗووّٛ ايذلبٝوو١ ت  وواك يووتارلاا ايووزَٔ ٚتطووٛة اجملتُووا ) الجتُاعٝوو١          

 وووا أد٣ بىل خلوووةٚل ; ايثكافٝووو١ ( ٚاتشوووا  ايٓظووور٠ بيوووو٢ َٝوووةإ ايذلبٝووو١ ٚتطٛةٖوووا

 َٓٗا:تطٛةاا بٗذا ا فّٗٛ 

ِ ٗوٛد ا   ثور٠ بىل انٗو   ناْتكاٍ َفّٗٛ ايذلب١ٝ َٚٝوةاْٗا َؤ ا   .1 ، فكوة  ة ا وٓظ

 . ترب١ٝ ايطفٌ َشاٚي١ٝ األسر٠  ِ أص    َشاٚي١ٝ عة٠ َاسشااناْ  

 .بذيؤَ َرخل١ً ت ًِٝ ايصف٠ٛ بىل قٝاّ ايةٚي١  اْتكاشلا .2

اْتكاشلووا َوؤ عًُٝوو١ ت ًُٝٝوو١ ط ٝ ٝوو١ ت ٓوو٢ ) بوواحلفظ ( بىل عًُٝوو١  كافٝوو١     .3

اَاك باألب وواد انشوو١ُٝ خلاوواة١ٜ طووا١ًَ ) خلٝووث أخلووةل ٖووذا ا فٗووّٛ تهوو

 .ٚايٓفش١ٝ ٚالْف اي١ٝ ٚالجتُاع١ٝ

ناْ  تٓتٗٞ نرخلًو١  فكة  َشتُر٠،اْتكاشلا َٔ ع١ًُٝ َرخل١ًٝ بىل ع١ًُٝ  .4

 ..٘ا ايٝوّٛ أص    َشتُر٠ ط١ًٝ خلٝاتأَ َ ١ٓٝ، ت ١ًُٝٝ
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 .ةةٜباْتكً  َٔ ع١ًُٝ َرخل١ًٝ بىل ع١ًُٝ اتاج بىل بعةاد ٚت .5

 ّاأَو  َٗٓو١ يو٘،   لث ناْو  َٗٓو١ َؤ    ، خلٝو نإ مياةسووٗا نوٌ طود     .6

 د ٚتةةٜب.ٜكّٛ بٗا سمتاج بىل بعةأَ ، بذ أص    ١َٓٗفكة ايّٝٛ 

ْتكً  َٔ ع١ًُٝ تكًٝة١ٜ ت تُة ع٢ً ا  ًِ يف تًكوا ا  ًَٛواا بىل عًُٝو١    ا .7

عًوووو٢ اي  ووووث عوووؤ ا  ًَٛوووواا   ايطايووووبتظووووجٝا : خلةٜثوووو١ ت تُووووة عًووووو٢

ايتفاعوٌ بوا   ، ١ٝٚ ايت ١ًُٝٝاستدةاّ ايدلجمٝاا احلاسوٛبٚ، ٚاسذلجاعٗا

 . ا  ًِ ٚايطايب ٚاي هص

ٚساعة  ،ْتكٌ ا فّٗٛ َٔ نْٛو٘ عادٜاك تكًٝةٜاك بيو٢ َفّٗٛ ايٓظِ ايذلب١ٜٛا .8

 عًووو٢ ذيوووو تطوووٛة اسوووتدةاّ تهٓٛيٛجٝوووا ا  ًَٛووواا ٚخاصوووو١ احلاسوووٛل 

 .ٚاإلْذلْ 

  :خصائص وفووً الرتبية

ا ايٓظووور، ٚخلشوووب ت ووةدا َفووواِٖٝ ايذلبٝوو١ ٚاختًفووو  خلشووب اخوووتاف ٚجٗووا    

تطووٛةاا ٖووذا ا فٗووّٛ، ٚايووتارل الجتُوواعٞ  ٚايثكووايف ايووذٟ صوواخل ٘ ٚأ وور فٝوو٘،       

ٚيهٓٓوا رمًوو  يف ايٓٗاٜوو١ بىل إٔ أقوورل ا فوواِٖٝ يًذلبٝوو١ ٖووٛ ا فٗووّٛ اإلسوواَٞ،  

فوواِٖٝ َايووذٟ ٜظووٌُ اإلْشووإ ةٚخلٝوواك َٚادٜوواك، ٚايووذٟ اعتوودل أسلووٌ َفٗووّٛ َوؤ          

ّٕ ٖذا ا فّٗٛ ل ا صا٥   بة إٔ تدل  ي٘ خصا٥  ٚصفاا َٓٗاايذلب١ٝ، يذيو فإ

 :(1)اآلت١ٝ

 :بٕ ايذلب١ٝ ع١ًُٝ تها١ًَٝ .1

تكتصر ع٢ً جاْوب ٚاخلوة َؤ جٛاْوب طدصو١ٝ ايفورد;        ٖٚذا ٜ ين إٔ ايذلب١ٝ ل

بٌ تتٓاٍٚ مجٝا جٛاْ ٘ انش١ُٝ ٚاي ك١ًٝ ٚايٓفش١ٝ ٚا ًك١ٝ، ٚأٜاواك فٗوٞ تربٝو١    

يودل، ٚاهوِٝ ٖوذا اياوُرل فُٝوا      ياُرلٙ، ٚتشدرل ي ٛاطفو٘ يف جمواٍ ا ورل ٚا   

 زمب عًُ٘ َٔ ا رل، ٚفُٝا زمب البت اد عٓ٘ َٔ أعُاٍ ايظر ٚالذمراف.

ّٕ ايذلب١ٝ  .2  ع١ًُٝ فرد١ٜ اجتُاع١ٝ.ب

َُٗتٗا ع٢ً ايفرد ف شب، بٌ تت ةاٙ بىل اجملتُا  يف تكتصر اي ١ًُٝ ايذلب١ٜٛ ل

ٍ عؤ طرٜول   نهٌ، فٗٞ َٔ جاْب ايفرد ااٍٚ إٔ تصوٌ بو٘ بىل دةجو١ ايهُوا    

ت١ُٝٓ ا اٍ ٚاألخام احلُٝة٠، ٖٚٞ أٜااك َؤ جاْوب اجملتُوا اواٍٚ إٔ تُٓوٞ      

                                                           
 .25ايط ٝب، َرجا سابل،  : (  1
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أفوورادٙ، ٚتٛجووة َووِٓٗ َووٛاطٓا صوواحلا ٜ ًُووٕٛ يصوواحل اجملتُووا ايووذٟ ٜ ٝظووٕٛ 

فٝوو٘، ٚبووذيو فٗووٞ عًُٝوو١ يتط ٝووا اجتُوواعٞ ٜهتشووب ايفوورد َوؤ خاشلووا صووفت٘      

 ٚايتط ٝا الجتُاعٞ. اإلْشا١ْٝ عٔ طرٜل ايتٓظ١٦ الجتُاع١ٝ ٚايتفاعٌ

 ختتًى باختاف ايزَإ ٚا هإ.أْٗا  .3

ايذلب١ٝ دا٥ُاك َتارل٠ َتطٛة٠، َٚاداّ ايذٟ ٜكّٛ بٗا ٖٛ اي ٓصور اي ظورٟ ايوذٟ    

ٜ ٞ دا٥ُواك ختتًوى َؤ عصور ي صور،       تصى بايتاٝرل خلشب ايظرٚف ٚا ٛاقى، فٗو

 هإ،  ُا ايٛاخلة َٔ َهإتتُا جملتُا، بٌ بْٗا ختتًى يف داخٌ اجملَٚٔ جم

ذيو فإٕ َٔ صفاتٗا صٓا ايتاوٝرل، نُوا   يَٚٔ َرخل١ً  ١َٝٓ بىل َرخل١ً أخر٣، ٚ

ّٕ َٔ صفاا ايتاٝرل صٓا ايذلب١ٝ.  أ

 ع١ًُٝ بْشا١ْٝ.أْٗا  .4

فٗوٞ ختووت  باإلْشوإ، ٚاإلْشووإ َٗٓتو٘ ايذلبٝوو١ فٗوٞ ختوو  اإلْشوإ ألْوو٘ ٖووٛ      

٘ ٚنرَ٘ ع٢ً ا ربٞ، ٖٚٞ تٓظر بيٝ٘ ع٢ً أْ٘ خًٝف١ ا  يف األةل، ٚايذٟ فاً

ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ    کچ ت وووووواىل:  قوووووواٍسووووووا٥ر خمًٛقاتوووووو٘، 

 70اإلسورا٤:   چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

ميووإ بووا  َٚا٥هتوو٘ ٚنت وو٘ ٚةسووً٘، ٚالَتثوواٍ ألٚاَوور  إل، ٖٚووٞ أٜاوواك ت٦ٝٗوو١ ي

، خايكوو٘ ٚاجتٓووال ْٛاٖٝوو٘، ٚإٔ ٜ ُووٌ دا٥ُوواك َووا أخٝوو٘ اإلْشووإ ن سووٓإ ا ظوو    

 بايتك٣ٛ! لفرم با أسٛد ٚأبٝض، ٚل فاٌ ألبٝض ع٢ً أسٛد بل

 ع١ًُٝ َشتُر٠.أّْٗا  .5

فٗووٞ ل تٓتٗووٞ بووزَٔ َ ووا َوؤ عُوور اإلْشووإ، بووٌ تشووتُر َووا اإلْشووإ طًٝوو١       

خلٝات٘، َٚا داّ اإلْشإ ع٢ً قٝة احلٝا٠، فٗوٛ َوا ايذلبٝو١، ٚايذلبٝو١ َ و٘، ٚنوٌ       

بوٌ ٜشوتفٝة َؤ واةبٗوا ٚدةٚسوٗا       ّٜٛ تاٝى ي٘ انةٜة َٔ ا ودلاا ٚا  واةف،  

 ٖٛ دا٥ُاك يف خلاج١ َاس١ بيٝٗا. يتتٓتٗٞ، ٚاي ل اييت

 :أهىية الرتبية

يكة بر ا أ١ُٖٝ ايذلب١ٝ ٚقُٝتٗا يف تطوٜٛر ٖوذٙ ايظو ٛل ٚتُٓٝتٗوا الجتُاعٝو١      

ٚالقتصوواد١ٜ ٚيف  ٜوواد٠ قووةةتٗا ايذاتٝوو١ عًوو٢ َٛاجٗوو١ ايت ووةٜاا احلاوواة١ٜ ايوويت    

أصوو    بسووذلاتٝج١ٝ قَٛٝوو١ نوودل٣ يهووٌ طوو ٛل اي ووامل، تٛاجٗٗووا، نُووا أْٗووا 

ِ ٚايذلب١ٝ ٖٞ عاٌَ  يف  َٗوِ  يف ايتُٓٝو١ القتصواد١ٜ يًُجتُ واا، ٖٚوٞ عاَوٌ       َٗو
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ايت١ُٝٓ الجتُاعٝو١، ٚحورٚة٠ يًتُاسوو الجتُواعٞ ٚايٛخلوة٠ ايكَٛٝو١ ٚايٛطٓٝو١،        

يف بخلةال احلراى الجتُاعٞ، ٜٚكصة باحلراى الجتُاعٞ يف  َِٗ ٖٚٞ عاٌَ 

اْ وو٘ اإلزمووابٞ، ترقووٞ األفووراد يف ايشووًِ الجتُوواعٞ. ٚيًذلبٝوو١ دٚة ٖوواّ يف ٖووذا   ج

ايتكةّ ٚايذلقٞ ألْٗا تزٜة َٔ ْٛع١ٝ ايفرد ٚترفا بكُٝت٘ َٚكةاة َوا سمصوٌ َٓٗوا.    

نُا إٔ ايذلبٝو١ حورٚة١ٜ ي ٓوا٤ ايةٚيو١ اي صر١ٜ،ٚبةسوا٤ ايةميكراطٝو١ ايصو ٝ ١        

يف بخلووةال ايووتارل َٗووِ أْٗووا عاَووٌ ٚايتُاسووو الجتُوواعٞ ٚايٛخلووة٠ ايٛطٓٝوو١.نُا 

 الجتُاعٞ.

 األهــداف الرتبويــــة:

 وفووً اهلدف:

ا  ٓو٢ ايًاوٟٛ    ًو٢ ق ٌ ايتطورم بىل األٖوةاف ايذلبٜٛو١ زموةة بٓوا إٔ ْت ورف ع      

 يًٗةف، فُا ا كصٛد باشلةف يف ايًا١؟

" :ّٕ اشَلَةُف نٌ ط٤ٞ َرتفا َٔ بٓا٤ أٚ نثٝب ةٌَ جا٤ يف خمتاة ايص اح أ

ُِٞ ايارل ٖةفا أٚ ج ٌ نوٌ  اشلوةف  ٚجا٤ يف ا  جوِ ايٛسوٝ : "    ، (1)"َٚٓ٘ ُس

ّ   ،ٚايارل تٛج٘ بيٝ٘ ايشٗاّ ٚذمٖٛا ،َرتفا ٚبصواب١  ،ٚا رَو٢ يف نور٠ ايكة

ّٕ اشلوةف يف ايًاو١ اي ربٝو١ ٖوٛ        (2)"ٚا ظرف َؤ األةل  ،ا ر٢َ . َؤ ٖٓوا ٜتو ا أ

 نٌ َرتفا، ٖٚٛ ايارل أٚ ايكصة ايذٟ ْش ٢ يت كٝك٘. 

، تش ٢ جاٖة٠ ١ُٝ بايا١ يف خلٝا٠ األَِ ٚايظ ٛلٖةاف بصٛة٠ عا١َ أٖٚيأل

بىل اكٝكٗوووا َشوووتدة١َ يف ذيوووو مجٝوووا اإلَهاْٝووواا ا تاخلووو١ شلوووا اقتصوووادٜا  

عشهرٜا أخلٝاْا . نُا إٔ يألٖةاف أُٖٝو١ ٚاحو ١ يف   بٌ  ٚاجتُاعٝا ٚ كافٝاك

ايَٝٛٝو١   خلٝا٠ األفراد ، اةد َشواةِٖ ، ٚتوٓظِ أعُواشلِ َٚوٛاقفِٗ يف احلٝوا٠      

 .يف س ٌٝ اكٝكٗاٚتظج ِٗ ع٢ً ايٓظاط ٚالجتٗاد 

                                                           
،)د.ط(، بووورلٚا: َهت ووو١ ي ٓوووإ   خمتووواة ايصووو اح (، 1995)حمُوووة بووؤ أبوووٞ بهووور بووؤ ع وووةايكادة     ايرا ٟ،( 1

 .705ْاطرٕٚ، :

 .977، )د.ط(، ايكاٖر٠: جمُا ايًا١ اي رب١ٝ،  :ا  جِ ايٛسٝ (، 1980جمُا ايًا١ اي رب١ٝ،)(  2
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ٚايذلب١ٝ يف ط ٝ تٗا ع١ًُٝ ٖادف١ َكصٛد٠، تكّٛ ع٢ً َٓظ١َٛ َتها١ًَ َٔ 

األٖووةاف ٚايااٜوواا ايذلبٜٛوو١، ايوويت توواطر اي ًُٝوو١ ايذلبٜٛوو١ ٚاووةد َٓطًكاتٗووا      

ٚأسشووٗا، ٚيف حووو٤ٛ األٖووةاف تت وووةد ط ٝ ووو١ ايذلبٝوو١ ٚٚ ٝفتٗوووا الجتُاعٝووو١    

 ٚالقتصاد١ٜ ،ٚدٚةٖا يف تهٜٛٔ األفراد ٚاكٝل طُٛخلاا اجملتُا ٚاَاي٘.

 فوائد  األهداف الرتبوية:

 ايفا٥ة٠ َٔ ٚحا األٖةاف ايذلب١ٜٛ؟ َاتش يين عزٜزٟ ايطايب، قة 

 ٚيإلجاب١ عٔ تشاؤيو.

 ّٕ ْكطوو١ الةتهووا  ٚا ٓطًوول األسوواض يف  ُٜ ووةُّ  األٖووةاف ايذلبٜٛوو١ اةٜووة فووإ

 ٜ تٞ:ٚتهُٔ أ١ُٖٝ األٖةاف ٚٚ ٝفتٗا فُٝا اي ٌُ ايذلبٟٛ، 

أْٗوووا توووادٟ بىل تٓشوووٝل انٗوووٛد بوووا َاسشووواا اجملتُوووا ايووويت تشوووِٗ يف بٓوووا٤   .1

 اإلْشإ.

أْٗا تظوهٌ األسواض ٚا ٓطًول يف اي ًُٝو١ ايذلبٜٛو١ نًوٗا; بذ ٖوٞ ت وين خلظوة           .2

 ايطاقاا ٚاإلَهاْاا يًٛصٍٛ شلذٙ األٖةاف.

ا ٓاس ١ شلوا ٚايٛسو١ًٝ ا  ٝٓو١ َٚوا ٜذلتوب      أْٗا متهٔ َٔ اختٝاة ا اد٠ ٚايطرٜك١  .3

 عًٝٗا َٔ أْظط١ ٚخدلاا ت ١ًُٝٝ.

أْٗووا تشووِٗ يف اختٝوواة ا ووربا ٚتووت هِ يف ذيووو; فووا ربٞ ايٓوواجح ٖووٛ ايووذٟ          .4

 بىل ٚاقا ًَُٛض.ٜشتطٝا اكٝل ٖذٙ األٖةاف ٚاًٜٛٗا 

ٙ ب وا تكواّ يت كٝول ٖوذ    أْٗا تشِٗ يف اةٜة ايدلاَج ٚايٛسوا٥ٌ ايذلبٜٛو١، فٗوٞ     .5

 .األٖةاف

 إٔ األٖةاف تزٚد ايتًُٝذ بتاذ١ٜ ةاج ١ يتكةَ٘ ايظدصٞ يف ع١ًُٝ ايت ًِ. .6

سًٛى َرغٛل  إٔ األٖةاف تشاعة ع٢ً تكِٝٝ َكةة٠ ايتًُٝذ ع٢ً أدا٤ عٌُ أٚ .7

الخت اةاا ا تٓٛع١ ت ة حمطاا ة٥ٝش١ عًو٢   ّٕبْتٝج١ ي ١ًُٝ ايت ًِ، خلٝث 
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ج ١ يهٌ َٔ ا  ًوِ ٚايتًُٝوذ   طرٜل ايت ًِ َٚٔ ا فرٚل إٔ ت طٞ تاذ١ٜ ةا

 خلٍٛ دماخلِٗ يف اكٝل األٖةاف ايذلب١ٜٛ يًُاد٠ ا  طا٠.

تووو٣ٛ َوووا ٜكوووةّ َووؤ َ ووواةف  أْٗوووا تشوووِٗ ٚتوووت هِ يف اةٜوووة َاوووُٕٛ ٚحم   .8

 َٚ ًَٛاا. 

أْٗووا تشووِٗ يف السووتثُاة األَثووٌ ألٚقووواا اي وواًَا ٚجٗووٛدِٖ; ف ووةّ ٚحوووٛح         .9

 األٖةاف ٜادٟ بىل حٝا  أٚقاا ٚجٗٛد نثرل٠. 

أْٗا متثٌ األساض ٚا ٓطًل يف تكِٜٛ اي ٌُ ايذلبٟٛ، فايتكِٜٛ ب ا ٜتِ بٓا٤   .10

 .ع٢ً َشت٣ٛ َا اكل َٔ األٖةاف

 وستويات األهداف:

يألٖوووةاف ايذلبٜٛووو١ َشوووتٜٛاا تت وووةد يف بطاةٖوووا دةجووو١ سلٛيٝتٗوووا َٚوووة٣    

، ٚأٖووووةاف (Aims)عَُٛٝتٗووووا، ٖٚووووٞ تتووووةةج يف َشووووتٜٛاا  ا وووو١: غاٜوووواا   

تٛحوووٝ ٗا ميهووؤ ٚ .(1) (Objectives)ت ًُٝٝووو١ خاصووو١  ٚأٖوووةاف(Goals)عاَووو١

 فُٝا ٜ تٞ:

 :Aimsاألٖةاف ايذلب١ٜٛ اي ا١َ "ايااٜاا"  .1

، ٚعاَو١  ٜة٠ اي ١َُٝٛ ٚايظُٛي١ٝ ٚايتجرٜة، ٚاس ١ ايٓطوام ٖٚٞ أٖةاف طة

، ٚترنووز عًوو٢ ا ووت ًِّ بىل تاوورلاا نوودل٣ يف سووًٛى األفووراد ايصووٝاغ١ ٚتظوورل 

   ِ طًٜٛو١ ا وة٣ متتوة نرخلًو١      فٗوٞ أٖوةاف   ; أنثر َٔ ترنٝزٖا عًو٢ َوا ٜوت ً

ْووب ايووت ًِ ا  رفٝوو١   اسووذلاتٝج١ٝ عاَوو١ ٚ طووا١ًَ نٛا   أٖووةافٖووٞ دةاسوو١ٝ، ٚ

ٜتٛيٞ ٚح ٗا ايذلبٜٕٛٛ ، ٖٚٞ  ٚترت   بفًشف١ ايةٚي١،ٚ، ٚا ٗاة١ٜ ٚايٛجةا١ْٝ

  .حمةد٠  ايفذل٠ ايز١َٝٓ ٜ دل عٓٗا جبٌُ غرلص  ١ ايكٝاض ٚ

  ا١َ:أَث١ً يألٖةاف ايذلب١ٜٛ اي

 بعةاد ا ٛاطٔ ايصاحل. .1

                                                           
،)ايط  و١ األٚىل(،  تةةٜص ايذلب١ٝ اإلسا١َٝ األسص ايٓظر١ٜ ٚاألسايٝب اي ١ًُٝ(، 2004د،َاجة  نٞ)انا( 1

ُّإ: داة ا شرل٠، :  .121ع
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 ةب  ايت ًِٝ نتطً اا ايت١ُٝٓ. .2

 ةب  ايت ًِٝ نطايب اجملتُا ٚتطٛةات٘. .3

 اكٝل ايُٓٛ ايهاٌَ ٚا تهاٌَ يًفرد. .4

  .َ ًَٛاا ع١ًُٝ ٚٚ ٝف١ٝ انتشال ٢َشاعة٠ ايتاَٝذ عً .5

 .َٗاةاا َٓاس ١ ٚ ٝف١ٝ انتشال ٢َشاعة٠ ايتاَٝذ عً .6

  .ل قةةاا ايتفهرل اي ًُٞانتشا ٢َشاعة٠ ايتاَٝذ عً .7

 أعةاد ايفرد ا ثكى عًُٝا .  .8

 خصائص األهداف الرتبوية العاوة:

 :(1)ي ٌ َٔ أِٖ خصا٥  األٖةاف ايذلب١ٜٛ اي ا١َ، َاٜ تٞ 

ا عاَوو١ ٚاسوو ١  ووا ٜٓووتج عوؤ ايووت ًِ، ٚتتشووِ با رْٚوو١ يف اأّْٗووا ت وو رل .1

 ّْٗووا لبصووٝاغتٗا ٚيف حمتٛاٖووا،ٚل اُووٌ َ ٓوو٢ سووًٛنٝاك، خلٝووث   

 تظرل بىل َا ٜٓ اٞ ع٢ً ا ت ًِ إٔ ٜكّٛ ب٘ يف ْٗا١ٜ ايتةةٜص.

ٜظووذلى يف ٚحوو ٗا ٚالتفووام عًٝٗووا  ثًووٕٛ يكطاعوواا خمتًفوو١ َوؤ     .2

 اجملتُا ٚا شجة، ٚأجٗز٠ اإلعاّ ٚا ةةس١ ٚاألْة١ٜ.

 ت ّ ر ٖذٙ األٖةاف عٔ مجٝا َراخلٌ ايت ًِٝ ٚأْٛاع٘ ا دتًف١. .3

 :(2)ف ايذلب١ٜٛ اي ا١َ زمب َراعا٠ َا ٜ تٞٚعٓة بٓا٤ ٖذٙ األٖةاف، أٟ األٖةا

ٖٚٛ إٔ تظٌُ األٖةاف ا راد بٓا٤ٖا ٚ ا٥ى ايذلب١ٝ ٚايت ًوِٝ   ايظٍُٛ: .أ 

 ا دتًف١، ٚإٔ تظتل َٔ َصادة خمتًف١.

ٚذيووو بوو ٕ تتشووِ األٖووةاف ايذلبٜٛوو١ بايٛاق ٝوو١،ٚإٔ تظووتٌُ     ايٛاق ٝوو١: .ل 

فًٝوو١ ٚتوورت   بووايٛاقا الجتُوواعٞ، ٚايٛاقووا ايذلبووٟٛ، خلتوو٢ تهووٕٛ ن

خبةَوو١ اجملتُووا يف طووت٢ جمالتوو٘، ٚإٔ ت ُووٌ عًوو٢ تُٓٝتوو٘ َوؤ مجٝووا   

 انٛاْب.

                                                           
 .202ايط ٝب، َرجا سابل، :( 1

 .204-205ا رجا ايشابل ْفش٘، :( 2

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


  

 

49 
 أصــــوه الرتبيـــة

ف بًا١ ٜتُهٔ َٔ فُٗٗا ا دططٕٛ اٚذيو ب ٕ تصاغ األٖة ايٛحٛح: .ج 

 شلا ٜٚٓفذٖٚا ع٢ً ايشٛا٤.

ٖٚووووٞ إٔ تصووواغ األٖووووةاف بصوووٛة٠  هٓوووو١ ايت كٝوووول    اإلَهاْٝووو١:  .د 

زمب إٔ تٛحا ٚالبت اد عٔ ايصٛة غرل ا ُهٔ اكٝكٗا، نُا أّْٗا 

ٚفووول بَهاْٝووواا اجملتُوووا اي ظووور١ٜ ٚالقتصووواد١ٜ، ٚايفٓٝووو١، فوووإذا مل 

ٟ     ٜشوتطا اجملتُوا إٔ ٜوٛف    ع واة٠   ر ٖوذٙ ايظورط، أصو ح اشلوةف ايذلبوٛ

 عٔ ستاة.

حرٚة٠ ايتهاٌَ با عٓاصر األٖةاف  ٜٚانة ٖذا ا  ٝاة ايتهاٌَ: .ٙ 

عًو٢  ١ ْشوكا سمتوٟٛ   اي ا١َ َٚرن اتٗا، ٚع٢ً اعت اة اي ١ًُٝ ايت ًُٝٝو 

ابوة َؤ بخلوةال ايتوٛا ٕ بوا ا رن واا َٚؤ  وِ         َرن اا جز١ٝ٥، ف

 ايتهاٌَ با أجزا٤ ايٓشل.

 :Goalsاألٖةاف ايت ١ًُٝٝ  .2

، ٚأنثوور ختصٝصووا َوؤ األٖووةاف ايشووابك١     ٖٚووذٙ األٖووةاف أقووٌ ورٜووةاك   

، األٖةاف ايت ١ًُٝٝ اي ا١َ ٚا اصو١ يًُوٛاد   ٜٚظٌُ ٖذا ا شت٣ٛ َٔ األٖةاف

 ،أٚ فصووٌ دةاسووٞ، أٚ ٚخلووة٠ َوؤ ايٛخلووةاا ايةةاسوو١ٝ      ايةةاسوو١ٝ خوواٍ سوو١ٓ  

، أٚ يف أٖوةاف ٚبوراَج ا رخلًو١ ايت ًُٝٝو١     ٚتٛجة ٖذٙ األٖةاف عاد٠ يف نتوب 

، ٚةنوا تٛجوة يف   تٓرل ب٘ يف تةةٜص َادت٘ ايةةاس١ٝنتال ديٌٝ ا  ًِ ايذٟ ٜش

َكةَاا ايهتب احلةٜث١ اييت تٛ   ع٢ً ايطال ٖٚٞ أٖةاف ميهٔ قٝاسٗا 

 .يف ٚح ٗا ا  ًِ ٜظذلى قةٚ

  Objectives: األٖةاف ايشًٛن١ٝ احملةد٠ .3

، أٚ غورل ا  اطور    ًكٝواض ا  اطور  قاب١ً ي ٖٚٞ أٖةاف حمةد٠ اةٜةا دقٝكا،

أٚ ا ٗاةٜووو١ ، أٚ ايووويت تصوووى سوووًٛنٝاا أٚ اسوووتجاباا ا وووت ًِ )ا  رفٝووو١ ،      

ِ يف ايٛجةاْٝوو١( ا تٛق وو١ ب ووة اْتٗووا٤ ايووةةض أٚ ايٛخلووة٠، ٜٚشذلطووة بٗووا ا  ًّوو      
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 اجملاٍ ا  ريف

 ا ٗاةٟاجملاٍ 

 يٛجةاْٞاجملاٍ ا

َوا ٜٓوٟٛ    ، ٚت ٝٓ٘ عًو٢ تكوِٜٛ طابو٘ تكٛميوا تهٜٛٓٝوا ٚاكٝول      تةةٜش٘ ايَٝٛٞ

 .عًُ٘ يف احلص١ ايةةاس١ٝ

  ّٕ ّٕ ٖذا ايتكشِٝ ٖٛ تكشِٝ َٓٗجٞ ٚخلشب، ذيوو أ ٜٚٓ اٞ ايتٜٓٛ٘ ٖٓا بىل أ

ٖذٙ انٛاْب َتةاخ١ً َٚذلابط١ بشوٛة٠ تاَو١ َتهاًَو١، ٜصو ب ايفصوٌ بٝٓٗوا       

 .َٓفص١ًأٚ ايت اٌَ َ ٗا نهٝاْاا 

ّٕ اشلةف ا  ريف لٜ وين اواٍ َؤ األخلوٛاٍ ووردٙ َؤ اجملوايا         َٚٔ ٖٓا  فإ

 ايٛجوووةاْٞ اشلوووةف ايٛجوووةاْٞ ٚايوووٓفص خلرنوووٞ، ٚنوووذيو احلووواٍ بايٓشووو ١   

، ٚايظووهٌ اآلتووٞ (1) ووا بوا ٖووذٙ األٖووةاف َوؤ توةاخٌ عُٝوول   ٞٚايوٓفص خلرنوو 

 ٜٛحح ذيو:

بٕ صووووٝاغ١ ٖووووذٙ األٖووووةاف َوووؤ ا ُٗوووواا     

ة١ٜ  يًُ ًّوووووِ ، ألٕ اكٝووووول ٖوووووذٙ األساسووووو١ٝ ٚاياووووورٚ

األٖةاف َٔ خاٍ احلص  ايةةاس١ٝ سٛف ٜوادٟ بىل  

يٝب ، طرٜط١ تٛفر ايدلاَج ٚاألسوا ةاف ايذلب١ٜٛ ايه رل٠ يف ايٓٗا١ٜاكٝل األٖ

 ٚايٛسا٥ٌ ايت ١ًُٝٝ ا ٓاس ١. 

و ايصوٝاغ١ ايويت ت ودل بةقو١ ٚٚحوٛح      تً"  ٚقة عّرف اشلةف ايشًٛنٞ ب ّْ٘:

  ".عٔ ايتاّٝر ا رجٛ بخلةا ٘ ية٣ ايتًُٝذ َٔ خاٍ َرٚةٙ خبدل٠ ت ًُٝٝو١ َ ٝٓو١  

ع اة٠ َصاغ١ بظهٌ دقٝل ٚٚاحح يتصى ايوتارل ا تٛقوا   "  :ب ْ٘نُا عّرف 

ت ًُٝٝوو١ جةٜووة٠ َووا بَهاْٝوو١    خلةٚ وو٘ يف سووًٛى ا ووت ًِ ب ووة َوورٚةٙ خبوودل٠     

 ٚقٝاس٘.  ٘ َاخلظت

 :األهداف السمونية تصٍيف

ٓٝفاا األٖةاف ٚ َا٥٘ أنثر تص (Bloom)ميهٔ ايكٍٛ ب ٕ تصٓٝى بًّٛ 

، ٚقووة صووٓف  األٖووةاف نٛجووب ٖووذا ايتصووٓٝى بىل  ا وو١  اسووتدةاَاك ٚطووٝٛعاك

 : د َٔ ا شتٜٛاا ٖٚذٙ اجملالا ٖٞجمالا ندل٣ ٚا  نٌ جماٍ عة

                                                           
 .134اناد، َرجا سابل،  :( 1
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(1) 

 احلفظ ايتذنر

 

 المعرفة

(2) 
 ايفِٗ ٚالستٝ ال

 

 المعرفة

(3) 
 ايتط ٝل

 

 المعرفة

(4) 
 ايت ًٌٝ

 

 المعرفة

(5) 
 ايذلنٝب

 

 المعرفة

(6) 
 ايتكِٜٛ

 

 المعرفة

 .انٜٞٚطًل عًٝ٘ اجملاٍ اي كًٞ أٚ اإلدة اجملاٍ ا  ريف: .1

  .ٜٚطًل عًٝ٘ اجملاٍ اي اطفٞ أٚ الْف ايٞاجملاٍ ايٛجةاْٞ:  .2

 .ٜٚطًل عًٝ٘ اجملاٍ ا ٗاةٟ أٚ احلرنٞاجملاٍ ايٓفص خلرنٞ :  .3

ٍ ٚفُٝوووا  ٖوووذٙ اجملوووالا ايثا ووو١ َٚشوووتٜٛاتٗا بظووو٤ٞ َووؤ    ٜووو تٞ سوووٝتِ تٓووواٚ

 :ايتفصٌٝ

 :أواًل : اجملاه املعريف

تطوووٜٛر ، أٚ بدةانٗوووا ،ٜٚظوووٌُ األٖوووةاف ايووويت تتٓووواٍٚ توووذنر ا  ًَٛووواا 

، ٖٚذا اجملاٍ ٖٛ األِٖ بايٓش ١ يهثرل َٔ عًُٝاا ايكةةاا ٚا ٗاةاا ايذ١ٖٝٓ

، ٖٚٛ اجملاٍ ايذٟ خلصٌ فٝ٘ أندل قوةة َؤ اي ُوٌ    ١ٓتطٜٛر الخت اةاا ايراٖ

ةاف عًوو٢ أْٗووا عًو٢ تطووٜٛر ا ٓٗوواج ،ٚايووذٟ تٛجووة فٝو٘ أٚحووح ايت رٜفوواا يألٖوو  

جملاٍ ا  ريف َٔ ست١ َشتٜٛاا تتةةج َٔ ا أٚصاف يشًٛى ايطايب، ٜٚتهٕٛ 

 ، ٜٚٛح ٗا ايظهٌ ا كابٌ.اي شٝ  بىل ا  كة

 عرل شلذٙ ا شتٜٛاا.  ٜ تٞٚفُٝا  

 :و ا  رف١ )احلفظ أٚ ايتذنر(1

َٚٛاقى الخت اةاا اييت  تظٌُ أْٛا  ايشًٛى

ا عوؤ طرٜوول ايت وورف عًوو٢ َّووبايتووذنر  تانووة

َّوووا ،أٚ ايظوووٛاٖراألفهووواة أٚ ا ووواد٠  عووؤ  ٚب

 .طرٜل استةعا٥ٗا

 :و ايفِٗ ٚالستٝ ال2

ٜظوووٌُ األٖوووةاف أٚ أْوووٛا  ايشوووًٛى أٚ 

السووتجاباا ايوويت متثووٌ فُٗوواك يًرسوواي١ احلرفٝوو١ ايووٛاةد٠ يف اتصوواٍ ٚختاطووب َووا،           

ٚيًٛصووٍٛ بىل فٗووِ َوؤ ٖووذا ايك ٝووٌ ميهوؤ يًطايووب إٔ ٜاوورل التصوواٍ أٚ ايتداطووب       

 صوٝا١ أخور٣ َٛا ٜو١ ٚأنثور َ ٓو٢      ايٛاةد بىل عكً٘، أٚ يف استجابات٘ ا هظٛف١ بىل

بايٓشوو ١ يوو٘، ٖٚٓوواى  ا وو١ أْووٛا  َوؤ ايشووًٛى السووتٝ ابٞ أٚشلووا ايذلمجوو١ ،ٚايثوواْٞ        

 ايت ٌٜٚ، ٚ ايثٗا ايتكةٜر الستكرا٥ٞ.
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(1) 

 الستك اٍ

 

 المعرفة

(2) 
 الستجاب١

 

 المعرفة

(4) 
 ايكُٝٞايتٓظِٝ 

 

 المعرفة

(5) 
 متثٌ ايك١ُٝ

 

 المعرفة

ت
ذا

 ال
ي

 ف
ج

دم
 ال

جة
در

 

 و ايتط ٝل: 3

٠( يف َٛاقى جةٜة٠ حموةد٠  ٜظرل بىل است ُاٍ ايتجرٜةاا )األفهاة اجملرد

 .ًَُٚٛس١

 و ايت ًٌٝ: 4

 اد٠ بىل اي ٓاصر ا ه١ّْٛ شلا،ٚتت ا اي اقاا باٜانة اًٌٝ ا 

 .األجزا٤،ٚايطرٜك١ اييت ْظُ  بٗا 

 :و ايذلنٝب5

ٖٚذٙ ع١ًُٝ تكّٛ عًو٢   ٚاخلةاك،ٚحا اي ٓاصر ٚاألجزا٤ َ اك اٝث تايى ناك 

ّٕٛ  طواك أٚ ُبٓٝو١ مل       صور ٚاألجوزا٤  ايت اٌَ َا اي ٓا ، ٚةبطٗوا بطرٜكو١ و ًوٗا تهو

  حٛح.بَٛٔ ق ٌ  تهٔ َٛجٛد٠

 :و ايتك6ِٜٛ

ُٜ رف ايتكِٜٛ ب ْ٘ بصةاة أخلهاّ يارل َا خلٍٛ ق١ُٝ األفهواة ٚاألعُواٍ   

 ٚاحلًٍٛ ٚاألسايٝب ٚغرلٖا. 

 :ثاٌيًا : اجملاه الوجداٌي

ٜظٌُ األٖةاف اييت تانة ع٢ً ْا١ُ ا ظاعر أٚ تارل ع٢ً ٚتر الْف والا، أٚ  

دةجوووو١ َوووؤ ايتك ووووٌ أٚ ايوووورفض، ٚتتفوووواٚا األٖووووةاف 

ٝوو١ بووا الٖتُوواّ اجملوورد اي شووٝ  بظووٛاٖر      اي اطف

خمتوواة٠ ٚبووا صووفاا يًدًوول ٚاياووُرل َ كووة٠     

  .يهٓٗا َتٓاسك١ داخًٝاك

ٖووذا   ٚقووة قشووِ نرا ووٍٛ ٚ َوواؤٙ   

اجملوواٍ بىل مخشوو١ َشووتٜٛاا تتووةةج  

،  َووووؤ اي شووووواط١ بىل ايت كٝوووووة  

ٜٛحووو ٗا ايظوووهٌ ا كابوووٌ ، 

 :ٜ تٞ تفصًٝٗا نُاميهٔ ٚ

 

(3) 

 بعطا٤ ق١ُٝ
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 و الستك اٍ )الْت اٙ(: 1

ظرل بىل بخلشواض ا وت ًِ بٛجوٛد  وٛاٖر َٚوثرلاا َ ٝٓو١، أٟ ٜصو ح ةاغ واك يف         ٜ

 تًكٝٗا ٚالْت اٙ شلا. 

 :و الستجاب١ ) اإلجاب١(2

تظرل بىل السوتجاباا ايويت تتجواٚ  جمورد الْت واٙ يًظواٖر٠ فًوة٣ ايطايوب َؤ          

جملوورد ج ًوو٘ ةاغ وواك يف الْت وواٙ ،بووٌ ٚي ووٌ َوؤ ايصوو ٝح  ايةاف ٝوو١ َووا ٜهفووٞ يووَٝص

 يكٍٛ أْ٘ َٓت ٘ بصٛة٠ ْظط١ ف اي١. ا

 و ايتثُا )ايتكِٝٝ(: 3

ألٟ ط٤ٞ أٚ أل١ٜ  اٖر٠ أٚ ألٟ سوًٛى،   اكٜظرل بىل إٔ ا ت ًِ ٜ طٞ ق١ُٝ أٚ مثٓ

 . بىل تثُا ايفرد ْفش٘، أٚ تكٛميٜ٘ٚ ٛد ٖذا ا فّٗٛ اجملرد يًك١ُٝ بىل خلة َا 

 : ايكُٝٞو ايتٓظِٝ 4

بصوٛة٠ َتتاب و١، ٚاةٜوة اي اقواا ا ت اديو١        ًِ يًكُٝو١ تٜظرل بىل متثٝوٌ ا و  

 .قِٝ َشٝطر٠ َتاًا١ًبٝٓٗا ٚبقا١َ أٚ بْظا٤ 

 :متثٌ ايك١ُٝو 5

 ٍِ ايكووِٝ  هاْٗووا يف ٖوورّ ايكووِٝ عٓووة ايفوورد، اٝووث تصوو ح        ٜظوورل بىل اخلووتا

َٓظُوو١ يف ْووٛ  َوؤ ايٓظوواّ ا ٓشوول داخًٝوواك ٚا شووٝطر عًوو٢ سووًٛى ايفوورد فووذل٠ َوؤ   

 ايطرٜك١.ن٘ بٗذٙ ايزَٔ تهفٞ يتهٝٝى سًٛ

   :)املواري(ثالجًا : اجملاه الٍفسحرني

ُٜ ٓووو٢ باألٖوووةاف ا رت طووو١ با  انووو١ ايٝةٜٚووو١ ٚا ٗووواةاا احلرنٝووو١، ٚايتووو  ة    

احلشوٞ و احلرنوٞ ، نايهتابو١ ٚايهواّ ٚايرسوِ ٚاألطوااٍ ايٝةٜٚو١ )قو  و              

 خل و و ةسِ و ..اخل(. 

، ٚقوة جوا٤   ٜٛااٖوذا اجملواٍ بىل سو  ١ َشوت    ( Simpson) ٚقة صٓى زل شٕٛ

تصووٓٝفٗا ٖرَٝوواك عانشوواك َووة٣ ت كووة األدا٤ ا ٗوواةٟ نًُووا اةتكٝٓووا يف دةجوواا        

ٝ  اشلرّ، ٚنُا ٜتاح َٔ ايظهٌ ا ٛحح أسوفٌ،   عورل ٖوذٙ ا شوتٜٛاا    تِ ٚسو

 ٜ تٞ:نُا 
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 أصــــوه الرتبيـــة 

(2) 
 التويؤ لألداء

(1) 
 اإلدراك

(3) 
 االستجابة املوجوة

(4) 
 آلية األداء

(5) 
 االستجابة 

 الظاهرية املعكدة

(6) 
 التهيف

(7) 
 اإلبداع

 واألصالة

 :َشت٣ٛ اإلدةاى احلشٞ .1

ٜظووووووووووووووووووووووورل بىل 

اسووووووت ُاٍ أعاووووووا٤ 

، يً صووووٍٛ  احلووووص

عًووووو٢ أدٚاا توووووادٟ 

بىل ايٓظووووووووووووووووووووووواط 

احلرنووٞ  ٜٚتفوواٚا 

ٔ ٖووووذا ا شووووت٣ٛ َوووو 

اإلطووواة٠ احلشووو١ٝ أٚ  

، بىل ايووٛعٞ بوواحلص

األدٚاة أٚ اختٝوووووووووواة 

ايٛاج ووووووواا ٚ ٝكووووووو١ 

،  يرب  ايةٚة ايص١ً

 باي ٌُ أٚ األدا٤ .

 :َشت٣ٛ ا ٌٝ أٚ الست ةاد .2

َٔ  اك، ٜٚظٌُ ذيو نت ًِ يًكٝاّ بٓٛ  َ ا َٔ اي ٌُٜظرل بىل است ةاد ا 

 ٚ ا ٝووٌ اي كًووٞ أٚ اسووت ةاد اي كووٌ  ا ٝووٌ انشووُٞ أٚ اسووت ةاد انشووِ يً ُووٌ ، 

يً ٌُ ، ٚا ٌٝ اي اطفٞ أٚ ايرغ ١ يف اي ٌُ ، ٜٚا ر نوٌ ْوٛ  َؤ أْوٛا  ا ٝوٍٛ      

 ايثا ١ ٖذٙ يف ايٓٛعا اآلخرٜٔ . 

 :َشت٣ٛ الستجاب١ ا ٛج١ٗ .3

ا راخلووٌ ايوويت تظووٌُ   ، تًووو ِٝ ا ٗوواةاا ايصوو  ١ ٜٗووتِ با راخلووٌ األٚىل يت ًوو  

 تًُٝذ  ٗاة٠ َ ١ٓٝ قاّ بٗا ا  ًِ . ، َثٌ بعاد٠ ايَرخل١ً ايتكًٝة

 أٚ ايت ٜٛة:  اي١ٝ األدا٤َشت٣ٛ  .4

 .ٜٗتِ بإجرا٤ اي ٌُ عٓةَا تص ح الستجاباا اييت مت ت ًُٗا اعتٝاد١ٜ
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 :َشت٣ٛ الستجاب١ ايظاٖر١ٜ ا  كة٠ .5

اييت تتأُ أ اطواك َؤ احلرنواا ا دتًفو١      ٜٗتِ باألدا٤ ا اٖر يً رناا

، ٚب قوٌ دةجو١   يشرع١ ٚايةق١ ٚا ٗواة٠ يف األدا٤ ٖٓا با ٚا  كة٠ ٚتكاض ايهفا٠٤

  ه١ٓ َٔ بذٍ انٗة أٚ ايطاق١.

 َشت٣ٛ ايتهٝى أٚ ايت ةٌٜ:  .6

اٝووث ٜشووتطٝا ايفوورد ت ووةٌٜ    ،ٗوواةاا ا طووٛة٠ بةةجوو١ عايٝوو١ جووةاك  ٜٗووتِ با 

اسووب ٚحووا  ، أٚ تٓا تطً وواا ا اصوو١ بٗووا  ٚطوو٢ اٞ تتُأ وواط احلرنوو١ يهوو  

 .َظه١ً َ ١ٓٝ َٔ ا ظهاا

 :َشت٣ٛ األصاي١ أٚ اإلبةا  .7

ٜرنز ع٢ً بزماد أ اط جةٜة٠ َٔ احلرناا تٓاسوب َظوه١ً خاصو١ أٚ    

ٚح ا َ ٝٓاك. ٚتانة ايٓتاجاا ايت ١ًُٝٝ ٖٓا عًو٢ اإلبوةا  ا و ين عًو٢ ا ٗواةاا      

 .ا تطٛة٠ بةةج١ عاي١ٝ جةاك

 وصادر اشتكام األهداف الرتبوية :

 َت ةد٠ ع٢ً ايٓ ٛ ايتايٞ : تظتل األٖةاف ايذلب١ٜٛ اي ا١َ َٔ َصادة 

 أٚل : ط ٝ ١ اجملتُا ٚفًشفت٘ ٚاَاي٘ َٚظهات٘ 

 ٜٚتُٝز جمتُ ٓا اي ربٞ با صا٥  ايتاي١ٝ :

 .اإلساّ دٜٓا ٚفًشف١ ٚأسًٛل خلٝا٠بْ٘ جمتُا بساَٞ ٜأَ ب .أ 

٘  .ل  ، ٚسموور  عًوو٢ ٚخلةتوو٘ ٚتاووآَ٘  بْوو٘ جمتُووا عربووٞ ٜ تووز ب رٚبتوو

 ١َ اي رب١ٝ .ٜٚأَ با رلال ايثكايف األصٌٝ يأل

بْ٘ جمتُا دميكراطٞ ٜ وذلف بكُٝو١ ايفورد ٚسموذلّ خلرٜتو٘ ٚفردٜتو٘        .ج 

ٚخلكٛقوو٘ ٚٚاج اتوو٘ ، ٜٚكووّٛ عًوو٢ أسوواض ايت ووإٚ ٚاإلميووإ بكُٝوو١       

 اي ٌُ ٚايتفهرل اي ًُٞ .

 بْوو٘ جمتُووا ٜت ووا سٝاسوو١ َشووتك١ً تكووّٛ عًوو٢ أسوواض عووةّ الذمٝووا    .د 

  ١ يًشاّ .، ٚايت إٚ َا مجٝا ايظ ٛل احملٚالْفتاح ع٢ً اي امل
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بْ٘ جمتُا ي٘  رٚف٘ ا اصو١ َؤ خلٝوث ط ٝ و١ ايتهوٜٛٔ ايشوهاْٞ        .ٙ 

 .اس١َٝٚشت٣ٛ ايةخٌ ٚأٚحاع٘ ايص ١ٝ ٚالقتصاد١ٜ ٚايشٝ

 : اْٝا : ط ٝ ١ اي صر ايذٟ ْ ٝع فٝ٘

 : ٜ تٞٚيف َكة١َ خصا٥  اي صر َا 

 بْ٘ عصر ايتفجر ايثكايف ٚايتطٛة ايشرٜا . .أ 

 بْ٘ عصر اي ًِ ٚايتهٓٛيٛجٝا. .ل 

عصر التصاٍ ايشرٜا َٚا ٜذلتوب عًٝو٘ َؤ ب ايو١ احلوٛاجز بوا        بْ٘ .ج 

اجملتُ وووواا ٚايتوووو  ر بايتٝوووواةاا ايثكافٝوووو١ ا  اصوووور٠ ، ٚبايتٝوووواةاا  

 ايفهر١ٜ ٚايشٝاس١ٝ اناة١ٜ .

 ، ٚايٓظر١ٜ ٚايتط ٝل .٘ عصر ا زاٚج١ با اي ًِ ٚاي ٌُبْ .د 

 بْ٘ عصر ايتارل الجتُاعٞ ايشرٜا . .ٙ 

ايكووِٝ ايرٚخلٝوو١ ٚالجتُاعٝوو١ ٚا  ٜٓٛوو١   بْو٘ عصوور طاٝووإ ا وواد٠ عًوو٢  .ٚ 

  ا ٜ رل اي ظر١ٜ يًةَاة .

 ، ٚايتٛجٝ٘ الجتُاعٞ يًُ رف١ .بْ٘ عصر البتهاة ٚايتجةٜة .  

  :ا ت ًُا ٚخصا٥صِٗ َٚشتٜٛاتِٗ : َطايب  ٛ ايثا

ٓة ا وووٓٗج بىل دةاسووواا عًُٝووو١ اوووةد َطايوووب  وووٛ ايةاةسوووا تلبوووة إٔ ٜشووو

ي ا ١ٝ اييت وورٟ عًو٢   َاخلظ١ إٔ ايةةاساا اٚخصا٥صِٗ َٚشتٜٛاتِٗ ، َا 

٘ َٔ دةاساا حم١ًٝ يف ٖذا اجملاٍ ، ل تاين عُا ٜٓ اٞ إٔ ٜكّٛ بط ٛل أخر٣

فًً ١٦ٝ ٚيً اداا ٚايتكايٝة أ رٖا يف تهٜٛٔ الواٖاا ٚايكِٝ ٚتٛجٝ٘ ايشًٛى 

 ٚبٓا٤ ايظدص١ٝ .

 ةاب ا : الواٖاا ايذلب١ٜٛ ا  اصر٠

 ايذلب١ٝ َؤ خلٝوث فًشوفتٗا َٚ اد٥ٗوا ، ٚل ميهؤ إٔ      يكة تارلا ايٓظر٠ بىل

 ْشرل يف َٓاٖجٓا َتدًفا عٔ الواٖاا ايذلب١ٜٛ ا  اصر٠ ٚيف َكةَتٗا :
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إٔ ايذلب١ٝ عٌُ ختصصٞ ي٘ دةاسات٘ ٚجمالت٘ ، َٚؤ  وِ فإْو٘ ٜٓ اوٞ      .أ 

 إٔ ْ ة ي٘ ا تدصصا ٚاي اخلثا ٚاي ًُا٤ ٚا  ًُّا .

طوٛة ايشورٜا يف جمواٍ ايثكافو١ ٜفورل      إٔ عصر ايتفجر ا  ريف ٚايت .ل 

 عًٝٓا ت ّٓٞ َ ةأ ايت ًِ ايذاتٞ ، َٚ ةأ ايت ًِ ا شتُر .

َِ .ج  اةت اط َا ٜت ًُ٘ ايفورد ااجاتو٘    اع٢ً َة٣ ايٓاجح ٜ تُُة إٔ ايت ًّ

َٚطايب  ٛٙ ، ٚدٚاف ٘ َٚظوهات٘ ، نُوا ٜ تُوة عًو٢ بزمابٝو١      

َوا تاًٖو٘ يو٘     ايفرد ٚدماخل٘ َٚراعا٠ فردٜت٘ ، ٚصٛل ب٘ بىل أقص٢

 َٛاٖ ٘ ٚاست ةادات٘ .

ٚبووذيو فووإٕ اي ُووٌ األساسووٞ يًُ ًّووِ ٖووٛ ت٦ٝٗوو١ اي ٦ٝوو١ ٚايظوورٚف          .د 

 ا ٓاس ١ أَاّ ا ت ًِّ يهٞ ٜكّٛ بايةٚة األساسٞ يف ت ًِٝ ذات٘ .

 :: ط ٝ ١ ا اد٠ ا ت ١ًُاَشاكخ

 َٔ خلٝث بٓا٥ٗا ا  ريف َٔ خلكا٥ل َٚفاِٖٝ َٚ اد  ٚقٛاْا ْٚظرٜاا .

 فشن يف حتكيل األهداف الرتبوية:أسباب ال

األٖةاف ايذلب١ٜٛ، َٓٗا َا ٖٛ ذاتٞ َٚٓٗا َا  اكٝل ٖٓاى عة٠ أس ال ت ٝل

ٖٛ َٛحٛعٞ. بٕ فظٌ ايطايب يف اصٌٝ َشت٣ٛ َ ا َٔ ا  واةف ب وة فوذل٠    

 : تٞت ١ًُٝٝ َ ١ٓٝ قة ٜ ٛد بىل جمُٛع١ َٔ األس ال ْذنر َٓٗا َا ٜ

 ذٙ تهٕٛ ع٢ً  ا ١ أطهاٍ:س ال تت ًل بايطايب ْفش٘، ٖٚأ .1

 حمةٚد١ٜ بَهاْٝات٘ ايذ١ٖٝٓ. -

 َظانٌ ص ١ٝ ْٚفش١ٝ. -

 ح ى اجملٗٛد ا  ذٍٚ. -

 أس ال تت ًل با  ًِ، ٖٚٞ أٜاا تهٕٛ ع٢ً  ا ١ أطهاٍ ٖٞ: .2

حمةٚدٜوو١ اإلَهاْٝوواا ايذٖٓٝوو١ ايوويت تشووُح نشوواعة٠ ايطايووب عًوو٢     -

 اكٝل األٖةاف ا شطر٠.
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 َظانٌ ص ١ٝ ْٚفش١ٝ. -

 ا  ذٍٚ يف بعةاد ٚتكةِٜ دةٚس٘. ح ى اجملٗٛد -

 :أس ال تت ًل بايتفاعٌ با ا  ًِ ٚايتًُٝذ .3

بٕ س٤ٛ ايتفاعٌ با خصوا٥  ا  ًوِ ٚتاَذتو٘ قوة ٜوادٟ بىل سو٤ٛ ايتٛافول         

 ايذٟ ٜٓ هص سً ا ع٢ً اصٌٝ ايتاَٝذ.

 أس ال تت ًل بايطرم ٚايٛسا٥ٌ ا شت ١ًُ يف اكٝل ٖذٙ األٖةاف. .4

 فٛم َشت٣ٛ ْفشٗا ن ٕ تهٕٛ ص  ١ جةاك أس ال تت ًل باألٖةاف .5

 أٚ غاَا١ أٚ غرل ٚاق ١ٝ. ايتاَٝذ

 أس ال تت ًل بتٓظِٝ ٚتشٝرل ا اسشاا ايت ١ًُٝٝ. .6

 عالقة الرتبية بالعموً األخرى:

ّٕ عاقو١   ًو٢ ايذلب١ٝ تت  ر ٚتا ر يف ْتا٥ج اي ًّٛ األخور٣، ٚسوٛف ْكتصور ع    ب

، نوذيو  ٚعًِ ْفص ايُٓٛ خاص١ايذلبٟٛ  ايذلب١ٝ ب ًِ ايٓفص عا١َ ٚب ًِ ْفص

عاق١ ايذلب١ٝ بايفًشف١ ٚعًِ اإلْشإ ٚايتاةٜذ ٚاي ٝٛيٛجٝا ٚعًِ الجتُا  ٚعًِ 

  القتصاد.  

 عمي الٍفس:والرتبية  (1)

 ْٚ ةأ طرح ايشااٍ ايتايٞ: َا دخٌ ايذلب١ٝ بايٓش ١ بىل عًِ ايٓفص؟

إ. نُوا إٔ  ميهٔ ايكٍٛ ب ٕ جمواٍ ايًكوا٤ بوا ايذلبٝو١ ٚعًوِ ايوٓفص ٖوٛ ا ٝوة        

ا دل٠ ايٓفش١ٝ، َٚا تطً ٘ َٔ دٚافا خمتًف١ يهوٞ تت ًوٛة    عًِ ايٓفص ٖٛ دةاس١ُ

 ٓزٚ ، ف اد٠، فظدص١ٝ.فبظهٌ سًٛى، 

بُٝٓووا دمووة ايذلبٝوو١ ٖووٞ األخوور٣ اوواٍٚ إٔ ت ٓوو٢ باإلْشووإ َوؤ خلٝووث ٖووٛ ذٚ         

بَهاْاا فطر١ٜ ْفش١ٝ جش١ُٝ ٚغرلٖا يُٝهٔ ي٘ ايتهٝى األفاٌ َا احملٝ  

ٞ ايط ٝ ووٞ،  اخل، ل ٜشووتطٝا ايتهٝووى بل عًوو٢ أسوواض ا شوواعة٠     …الجتُوواع

ا ٛحووٛع١ٝ اي ٦ٝٝوو١ ايوويت تكووةّ يوو٘ َوؤ طوورف اآلخوورٜٔ ايراطووةٜٔ يهووٞ زمٓ وو٘          

األخطا٤ ٜٚظج ٕٛ قةةات٘ اي ك١ًٝ ٚاحلرن١ٝ ٜٚشاعةْٚ٘ ع٢ً ا دل٠ اييت تت ًٛة 

ٌ مثوراا  فٝٗا طدصٝت٘، فايذلب١ٝ تٗتِ بٗذٙ األَوٛة، فٗوٞ ت وة اإلْشوإ ل يٝشوتا     
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األجةاد ٚاآلبا٤ ٚنٌ األجٝاٍ اإلْشا١ْٝ بٌ يٝشاِٖ ٖٛ اآلخر يف انٗة اإلْشاْٞ 

 يف اي ٓا٤ احلااةٟ ن ٓاٙ ايظاٌَ.

بل ن رفت٘. نُا دمة عًِ ايٓفص  ا٢ٞ ل ٜشتطٝا إٔ ٜ رف خلاجاا ا ربٚا رب

ًوِ  سماٍٚ إٔ ٜكةّ يٓا َ ًَٛاا ص ٝ ١، فُا ٖٛ َكةاة ا  ًَٛاا اييت ٜكوةَٗا ع 

ايٓفص؟ نُا إٔ ايذلب١ٝ اتاج بىل نٌ اي ًّٛ اإلْشا١ْٝ َا اختاف يف ايطرٜكو١.  

ٚايذلب١ٝ ت تُة ع٢ً ايةٜٔ اٝث تشتُة َفاُٖٝٗوا َٚفواِٖٝ اإلْشوإ َؤ ايوةٜٔ،      

 نُا أْٗا ت تُة ع٢ً ايفًشف١ ٚتشتُة َفاُٖٝٗا َٚفاِٖٝ اإلْشإ َٓٗا.

يذلبٜٛووو١ َثوووٌ ا ُاةسووواا ٕ با ظوووهاا اٛٚيكوووة اٖوووتِ عًُوووا٤ ايوووٓفص ايذلبٜٛووو 

ايت صوٌٝ ا ةةسوٞ ٚقٝاسو٘    ٚايتٛجٝ٘ ايذلبوٟٛ،  ٚايةاف ١ٝ، ٚايذلب١ٜٛ، نايت ًِ، 

 ٚتكٛمي٘.

نُا إٔ عًِ ايٓفص ايذلبٟٛ ٖٛ فر  َٔ عًِ ايوٓفص ٜٗوتِ بتط ٝول َ واد  عًوِ      

ايٓفص ْٚظرٜات٘ َٚٓاٖج اي  ث ا اص١ بو٘ يف جمواٍ ايذلبٝو١ ٚايتوةةٜص ٚايت ًوِٝ      

ظٗر فٝ٘ َٔ َظهاا ٚ وٛاٖر يف خلاجو١ بىل دةاسو١ أٚ عواج أٚ     ٚايتةةٜب َٚا ٜ

خلًووٍٛ. ٜٚٗووةف ٖووذا ايفوور  َوؤ نووٌ ٖووذا بىل ةفووا نفاٜوو١ اي ًُٝوو١ ايذلبٜٛوو١ أٚ          

 ٚأقٌ تهًف١ ٚأفاٌ دماخلا. ايت ١ًُٝٝ ٚج ًٗا أنثر عا٥ةاك

 :والفمسفةالرتبية  (2)

اعتُووةا ايذلبٝوو١ عًوو٢ ايفًشووف١ عوودل اي صووٛة، فايفًشووف١ ت  ووث عًووِ َشوو ي١       

ٛجٛد َٚش ي١ ايكِٝ، َٚش ي١ ا  رف١، ٖٚذٙ ا شا٥ٌ ايثال ا تص١ً َ اطر٠ َوا  اي

اإلْشإ ايذٟ تتٛج٘ بيٝ٘ ايذلبٝو١، ٚايذلبٝو١ ت تُوة عًو٢ ْتوا٥ج ايفًشوف١ يت ةٜوةٖا        

    ّٕ يًكووِٝ، ٚيف اةٜووةٖا حلكٝكوو١ ايٛجووٛد، ٚيف اةٜووةٖا يكُٝوو١ ا  رفوو١، نُووا أ

يف جمواٍ ايذلبٝو١، ٖٚوذا ٜانوة أُٖٝو١      فًشف١ ايذلب١ٝ َوا ٖوٞ بّل تط ٝول يًفًشوف١     

 .(1)اي اق١ با ايذلب١ٝ ٚايفًشف١

 

                                                           
، ايط  ١ األٚىل، صوٓ ا٤، َرنوز ع وادٟ يًط اعو١     ب١ٝا ةخٌ بىل أصٍٛ ايذل(، 2010ايظٗاةٟ، طرف أ،ة،)( 1

 .30ٚايٓظر، :
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G خرىوفووً الرتبية وأهىيتوا وأهدافوا وعالقتوا بالعموً األ 

 

5:
 

 أصــــوه الرتبيـــة 
 الرتبية واالٌرتوبولوجيا )عمي اإلٌسان(: (3)

ايذلبٝوو١ اووافظ عًوو٢ ٖووذا ا وورلال ٚتٓك وو٘   َّّٕببٕ اي اقوو١ بُٝٓٗووا ٚ ٝكوو١ َوؤ خلٝووث  

ٚت ز ٙ ٚت شط٘ ٚتٓكً٘ يألجٝاٍ اياخلك١، ٚت ًِ األجٝواٍ أٜاوا نٝفٝو١ ايتهٝوى َوا      

افوو١. باإلحوواف١ بىل إٔ األْثربٛيٛجٝووا تٗووةف بىل دةاسوو١ زلوواا احلٝووا٠ الجتُاعٝوو١ ايثك

َٚ رفوو١ ط ٝ تٗووا َٚهْٛاتٗووا إلعوواد٠ بٓووا٤ توواةٜذ اجملتُ وواا أٚ توواةٜذ احلاوواة٠، َووا   

اةٜووة َ ووامل ايذلنٝووب ايتوواةشمٞ ٚاحلاوواةٟ يثكافوو١ َووا َٚكاةْتٗووا َووا اجملتُ وواا    

 يذلب١ٜٛ ٚدٚةٖا يف جمٌُ ٖذٙ اي ًُٝاا.ٚايثكافاا األخر٣، ٖٚٓا تةخٌ اي اقاا ا

بٕ جمُووٌ اي ًوووّٛ األْثرٚبٛيٛجٝووو١ سوووٛا٤ ناْوو   كافٝووو١ أّ اجتُاعٝووو١ أّ فٝزٜكٝووو١   

    ٍٔ اجتُوواعٞ أٚ خلاوواةٟ، فتووةةض أطووهاٍ     ترنووز عًوو٢ دةاسوو١ اإلْشووإ نهووا٥

 ٍِ دةاسووو١ ٖوووذٙ اجملتُ ووواا األٚيٝووو١،   ايثكافووو١ ٚأبٓٝووو١ اجملتُ ووواا اي ظووور١ٜ، َووؤ خوووا

ب  اط ايثكاف١ اي ةا١ٝ٥ ٚايذلب١ٝ ٖٞ اي ٛاٌَ األساسو١ٝ ايويت زموب     َٚ ان١ َا ٜش٢َُّّ

 أخذٖا بالعت اة عٓة دةاس١ ايتطٛة ايثكايف ألٟ جمتُا َٔ اجملتُ اا اي ظر١ٜ.

ٚايذلبٝوو١ َووا ٖووٞ بل اي ًُٝوو١ ايوويت تووأَ يًفوورد ايكووةة٠ عًوو٢ ايووتاؤّ بووا دٚاف وو٘         

ٚاجتُاع١ٝ َ ٝٓو١ )ٖوذا َوا ٜةةسو٘      ايةاخ١ًٝ ٚ رٚف٘ ا اةج١ٝ ايٓاب ١ َٔ ب١٦ٝ  كاف١ٝ

عًووِ الجتُووا  ايذلبووٟٛ( ، ٖٚووذا َووا ترنووز األْثرٚبٛيٛجٝوو١ عًوو٢ دةاسوو١ اإلْشووإ َوؤ  

ُّ بشًٛى ٖذا اإلْشإ حؤُ بطواة اجتُواعٞ  كوايف      ايٓاخل١ٝ ايثكاف١ٝ ٚانش١ُٝ، ٚتٗت

 َذلانِ عدل ايصٛة.

 التاريخ:والرتبية  (4)

اٚلتو٘ تفشورل احلٝوا٠ اي ظور١ٜ     ايتاةٜذ ٜشجٌ انٗٛد ايفهرٜو١ يإلْشوإ يف حم  

ٚفٗووِ صووًتٗا بووايٛجٛد، ٖٚووٛ عًووِ حوورٚةٟ َٚٗووِ يً ًووّٛ اإلْشووا١ْٝ. ٚٚجووٛد اي  ووة   

٘ َوؤ ا احووٞ َٚووا أعةتوو٘   تووعًوو٢ فٗووِ َووا ٚة    ايتوواةشمٞ ٜشوواعة اي ًُٝوو١ ايذلبٜٛوو١  

يً احووور ٚنٝوووى ختطووو  ياْطوووام بىل ا شوووتك ٌ، ٚأٜاوووا ٜشووواعة عًووو٢ فٗوووِ  

يف َراخلوٌ تطٛةٖوا، ٚالبت واد عُوا ٖوٛ غورل        ا ظهاا اييت َرا عًو٢ اي ظور١ٜ  

صاحل يتجٓ ٘ ٚاي  وث عُوا ٖوٛ َفٝوة، ٚنوذيو اإلطوا  عًو٢ ا فواِٖٝ ايذلبٜٛو١          

ايوويت ات  ٗووا اإلْشووإ قووةميا ٚنٝووى تطووٛةا. بٕ ايذلبٝوو١ يف عاقتٗووا َووا ايتوواةٜذ     

ّٕٛ َوووا ٜشووو٢ُ بتووواةٜذ ايذلبٝووو١ ايوووذٟ ٜوووةةض خلرنووو١ اجملتُ ووواا اي ظووور١ٜ        تهووو

 ايذلب١ٝ. يفٖا ٚتفاعاتٗا ٚت  رل
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 أصــــوه الرتبيـــة

 البيولوجيا:عمي الرتبية و (5)

ت تدل اي ٝٛيٛجٝا ذيو اي ًِ ايذٟ ٜ  ث يف دةاس١ ايها٥ٓاا احل١ٝ َٔ ايٓاخل١ٝ 

اي ا١ٜٛ ٚتاؤَٗا َا ايٛس  ايذٟ ت ٝع فٝ٘، ٚايذلبٝو١ ت  وث يف َ رفو١ قوٛاْا     

احلٝا٠ اي ا١َ ٚايُٓٛ ٚايتهٝوى ٖٚوٞ ٚ ٝكو١ التصواٍ َوا َوا ٜةةسو٘ عًوِ األخلٝوا٤          

)اي ٝٛيٛجٝووووا(، ٖٚووووذا أد٣ بىل ٚجووووٛد اووووواٙ بٝٛيووووٛجٞ يف ايذلبٝوووو١، ٚخاصوووو١ يف  

ايذلنٝز عًو٢ َفٗوّٛ ايتهٝوى ا ورٕ ٚا و ين عًو٢ ٚجوٛد دافوا داخًوٞ ٜشو ٢ بىل           

تاؤّ ايها٥ٔ احلٞ َا َطايب اي ١٦ٝ احملٝط١ ب٘ َؤ خمتًوى أٚجٗٗوا ٚايويت ٖوٞ      

 جٖٛر احلٝا٠ ْفشٗا.

 الرتبية وعمي االجتىاع: (6)

ُّ    اي اق١ ب عًو٢ أُٖٝتٗوا ٚحورٚةتٗا ٚجوٛد َوا ٜشو٢ُ "عًوِ         ُٝٓٗوا ٚ ٝكو١، ٚ وا ٜوة

الجتُا  ايذلبٟٛ" ايذٟ ْظ  ٚتطٛة يف ايكرٕ اي ظرٜٔ، ٖٚٛ اي ًِ ايذٟ زمُا َا با 

عًووِ الجتُووا  ٚعًووِ ايذلبٝوو١، ٜٚ توودل أخلووة فوورٚ  عًووِ الجتُووا  اي اَوو١ ٚايهووثرل٠،        

ُاعٝووو١ ٚاي ًُٝووواا ايذلبٜٛووو١.  ٜٚٗوووةف يًهظوووى عووؤ اي اقووواا بوووا اي ًُٝووواا الجت   

ٜٚشووتدةّ عًووِ الجتُووا  باعت وواةٙ عًووِ اجملتُووا ٚعًووِ دةاسوو١ ايظووٛاٖر الجتُاعٝوو١       

ٚتفاعاتٗووا ا دتًفوو١  شوواعة٠ ايذلبٝوو١ يف ت دٜوو١ َٗاَٗووا ٚٚ ا٥فٗووا. ٚمجٝووا األسووص         

الجتُاعٝوو١ ٖووٞ أسووص َُٗوو١ يف اي ًُٝوو١ ايذلبٜٛوو١ ذيووو إٔ ايذلبٝوو١ ل تٛجووة يف فووراغ،   

جمتُووا يوو٘ أسشوو٘ ٚعاقاتوو٘ القتصوواد١ٜ ٚايثكافٝوو١ ٚايشٝاسوو١ٝ ٚايذلبٜٛوو١،      ٚب ووا يف 

نُا إٔ اجملتُا حمتاج بىل ايذلب١ٝ، ٚخاص١ إٔ ايذلب١ٝ تٗةف يف مج١ً َا تٗةف بيٝ٘ 

بىل تهٝى اإلْشإ َا جمتُ ٘ نوا فٝو٘ َؤ أ واط  كافٝو١ ٚعواداا خمتًفو١، ٚذيوو         

 لجتُا  ٚتش ٢ بىل تط ٝكٗا يف ا ٝةإ.باستفادتٗا َٔ ايٓتا٥ج اييت تٛصٌ بيٝٗا عًِ ا

 الرتبية وعمي االقتصاد: (7)

       ّٕ ّٕ ايو  ض قواٍ ب ياقتصاد عاق١ ن رل بايذلب١ٝ، ٚيكة أ ور فٝٗوا نوثرلاك، خلتو٢ أ

ايةةاساا القتصاد١ٜ ٖوٞ أّ ايذلبٝو١، فًكوة اَتوةا ايٓظور٠ القتصواد١ٜ بىل ايذلبٝو١،        

ثوور٠ٚ اي ظوور١ٜ، ٚشلووا عا٥ووة، َٚوؤ ٚأصوو ح ٜٓظوور بيٝٗووا عًوو٢ أْٗووا اسووتثُاة اقتصووادٟ يً

أصوو    ايذلبٝوو١ متًووو ةصووٝةاك ٖووا٥اك َوؤ َصووطً اا عًووِ القتصوواد، َوؤ اي ا٥ووة،   

 .(1)ٚايفاقة، ٚايتهًف١، ٚغرل ذيو نا ٜٛحح متاَاك ت  ر ايذلب١ٝ بالقتصاد

                                                           
 .31ا رجا ايشابل ْفش٘،، : ( 1
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G  14 األصول التارخيية للرتبية
 

 أصــــول الرتبيـــة 

 للرتبية التارخييةاألصول  .1

 :مـكـدمـة
ٔالتعىبببب  يف  ،يف تٕجٗببببْ التعمببببٗي  التارطلٗببببٛ  ٔرا وّىببببا   ا٧صببببٕه  تمعبببب  

تتبببٗن لٍبببا  راربببٛ جبببأر     ٧صبببٕهِبببآ ا ُّإذٗببب   ،ٔوشبببه٦تْ ،وفاِٗىبببْ

  ٘ وببٛ ٞٔوبب ٝ و٦ ،وشببه٦ا التعمببٗي ٔاتاِاتببْ ٔٔربباٟن وٕاجّتّببا يف ا ا بب

ْ   اليتراٟن لطبٗعٛ ا رذمٛ ِآ الٕ مبعٍبٜ صلب     ،تٕاجْ فّٗا التعمبٗي وئب٠ٕلٗات

رةبٛ الابٕٝ   حل٥ٔبب  وبَ فر بْ قاٗابا   ئبتابن  ف بن        ا ا ٘العٕ ٚ  إىل 

 .ٔا٥قت ا ٖٛ ٔوا بٍّٗىا وَ تٍاقض  ٔ التااٞ ا٥جتىاعٗٛ

 تربية اإلىساٌ األولأواًل: 

عرفببم وببٍّحرت لمذلبٗببٛ    ا ِبباا قبب  البشببرٖٛ وٍببا فحببر التببارٖن إىل ٖٕوٍبب    ُّإ

 ٌزلبْ ا  عمبٜ  ٌبٗاٟبْ ٔرربمْ لٗبٍٗبٕا       الاٙ اإلشل٘: ا ٍّخ  ذ ِىا ثال  شلىا٥

ا ببٍّخ ا٧ر بب٘ عمببٜ انببت٦،  ٌٕاعببْ،  فّببٕ  لثبباٌ٘  ّوببا ا،إلّٗيلمٍببام وببا ٌببزه 

 .ٔتع    غرا ْ

ُّ وععبي وبَ ةتببٕا يف تب رٖن الذلبٗبٛ ٖبب ُٞٔ تبارطلّي وبَ          إ٥ّ  ٌٍا ٦ٌذغ  

   .(1) الب اٟ٘، ٖٔتحاِمُٕ اإلٌئاُ ا٧ٔه، ِٕٔ آ ً عمْٗ الئ٦ً اإلٌئاُ

ڦ  چ لا  ب  ا وئرلٚ تعمبٗي اإلٌئباُ يف الئبىاٞ وٍبا آ ً عمٗبْ الئب٦ً         

 چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  

 .31البارٚ: 

ٔظمبببم الذلبٗبببٛ و٦نوبببٛ لعٌئببباُ ، وببب  ب اٖبببٛ رذمتبببْ يف ا٧ر  ; ٔل بببىاُ 

َ  -ن عببز ٔجبب -ىرارِا  ررببن ا  ارببت ، الررببن الهببراً وبشببرَٖ ٔوٍببارٖ

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ ٔةاٌببم  عببٕٚ إبببراِٗي عمٗببْ الئبب٦ً 

 .129البارٚ:  چڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ    ڇچ  چ  ڇ   ڇ

                                                           
 .36الشّارٙ، ورج  راب ، ص: (  1
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ   ُ بعبب  ذلىبب ا  الٍببام،ٔةبباُ وببَ ف ببن ا  عمببٜ  

 چڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

 .2:اجلىعٛ

ُّ شك،ٔوا وَ  فّب٘ البيت ترتاب٘     اإلٌئباُ، ّي بابٕٚ يف بٍباٞ   الذلبٗبٛ تئب   يف  

سلببٕ بٍبباٞ ا تىبب   وٕجّببٛ،فتحعمببْ   اٚ فعالببٛ ٔقببٕٚ  وٕاِبببْ;ٔتٍىبب٘ فٗببْ  بببْ،

 ٔا٧وٛ.

وببٍّخ اإلربب٦ً تٍطمبب  وببَ الٍعببرٚ ال ببرٗرٛ لعٌئبباُ، فّببٕ     ُ الذلبٗببٛ يفإ

ْ ٔف مْ عمٜ ةثرل وبَ  رلمٕق ةروْ ا   ک  ک        ک  گ  گ     کچ نماب

 چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

جعمْ نمٗفٛ يف ا٧ر  بع   ُ ِٗ ٓ ٧واٌٛ ا٥رتخ٦،، ٔربخر  ،  70اإلرراٞ: 

لْ مجٗ  وا يف ا٧ر  لٗتىهَ وَ   اٞ ا٧واٌبٛ يف عىبارٚ ا٧ر  ٌٔشبر اخلبرل     

 . رٖٛفّٗا، ٔالع ه برت  فرا  البش

: وعاجلٛ ٔوّىتّا، ً   اإلٌئاُ ا٧ٔه  آ ً عمْٗ الئ٦ٔالذلبٗٛ ٌش ا وٍا ٌش

 ٜتعٍببالهبباَٟ البشببرٙ  ىٗبب  جٕاٌبببْ، جئببىْ، ٔعامببْ، ٔرٔذببْ، فهىببا        

     َ  ،: ٖشببببتىن عمببببٜ شبببببارت  وٍّحّببببا ، بالعبببباِر فّبببب٘  شبببب  عٍاٖببببٛ بالبببببا 

ىّا الثاٌ٘: تعمٗٔ،ا٧ٔه: ت فٗٛ الٍفٕم وَ اله ٔراا ِٕٔ وا ٖئىٜ بالتخمٗٛ

ٔرببٗتي إٖببرا  وفّببًٕ    ،ٛاحلٗبباٚ العىمٗببٛ ِٔببٕ وببا ٖئببىٜ بالترمٗبب   وببا ٍٖفعّببا يف

ٔن اٟص ٔ ِ ا، الذلبٗٛ اإلر٦وٗٛ بش٘ٞ وَ التف ٗن  يف الٕذب ٚ اخلاصبٛ   

 ب صٕه الذلبٗٛ اإلر٦وٗٛ. 
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G  11 األصول التارخيية للرتبية
 

 أصــــول الرتبيـــة 
 لدى األقواو البدائية ةثاىيا: الرتبي

َٛ البيت  -يف ا تىعاا الب اٟٗٛ إُ الذلبٗ

ئٛ  ٔ رتٛ آ٥، رٍٛ، قببن  عاشم وٍا مخ

لمذلبٗبببٛ  انبببذلال الهتاببببٛ ٔقببببن  ُ ت ببببن  

متتان  -و اررّا ٔو٤رئاتّا اخلاصٛ بّا

ببئا تّا ٔب اٟٗبٛ ٔرباٟمّا، وثمبّا يف  لبك     

وثبببن احلٗببباٚ العاوبببٛ البببيت ةاٌبببم قٗاِبببا تمبببك ا تىعببباا الب اٟٗبببٛ يف فحبببر 

وبَ ا٧وبٕر فهٌّبا     ٔتمبك ا تىعباا ٔإُ تباٍٖبم يف ةبثرل    . (1)احل ارٚ اإلٌئباٌٗٛ 

تتشابْ يف ةثرل وَ ا ىٗزاا العاوٛ اليت وَ ش ٌّا  ُ تما٘  ٕٞا عمٜ  بٗعبٛ  

العىمٗٛ الذلبٕٖٛ ٔعمٜ  ِ افّا يف تمك ا تىعاا. ٔوَ برت تمك ا ىٗزاا العاوٛ 

ٌئبببٛ احلٗبباٚ إىل اجلىببا   ثٍبباٞ تفئببرلِي لمب٠ٗببٛ ااٗطببٛ بّببي، فهبباُ الرجببن   

قٕٚ وا ٖٛ قٕٚ  نرٝ غرل وا ٖٛ ِ٘ الابٕٚ الرٔذٗبٛ.    الب اٟ٘ ٖعتا   ُ ٔراٞ ةن

ّببا ٥ ٌّإٔوببَ ِببآ ا ىٗببزاا  ٖ ببا بئببا ٛ احلٗبباٚ الب اٟٗببٛ ٔقمببٛ وطالبّببا ذٗبب   

تع ٔ إشبال ذاجاا اجلئبي وبَ  عباً ٔشبراس ٔةئباٞ ٔوب ٔٝ، ٔا٧وبَ  ب          

عامل ا٧رٔاح.  ٔ ا ةاٌم عىمٗٛ الذلبٗٛ يف تمك ا تىعاا ٥ ختتمف عَ عىمٗٛ 

 . (2)اٚ ٌفئّا، فهُ  ِ افّا ِ٘ ا٧نرٝ ةاٌم ٌفس  ِ ا، احلٗاٚ العاوٛاحلٗ

 :البدائية أٍداف الرتبية

 :ا٧ِ ا، العاوٛ لمذلبٗٛ الب اٟٗٛ وَ  برن

 .(3)عمٜ اخلدلٚ اإلٌئاٌٗٛ ٔالتاالٗ  الئاٟ ٚ ااافعُٛ -

ا طالببب  البببيت ٖتٕقبببف عمّٗبببا اربببتىرار ذٗببباٚ الفبببر  ٔ وٍبببْ      قاٗبببُ   -

 .(4)الٍفئ٘

 .(1) اٞ الإٝ غرل ا ٍعٕرٚ العاومٛ يف الطبٗعٛارذل -

                                                           
 وَ ٔجّٛ الٍعر الغربٗٛ.(  1

 .73، ص:) .ط(، ) .ً(: ) .ُ(، و نن إىل عمًٕ الذلبٗٛ(، 2006،) عبب  المبْ قبمبب٘ ، ٔةىباه، عبب  المببْ(  2

 .74ا رج  الئاب  ٌفئْ،ص:(  3

 ا رج  الئاب  ٌفئْ ٔال فرٛ ٌفئّا.(  4
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 :البدائية ميَج الرتبية

 :(2)ِ٘ لا  ت ىٍم تربٗٛ اإلٌئاُ الب اٟ٘ ث٦ثٛ إجراٞاا

 الت رٖ  ال رٔرٙ لت ورت احلاجاا اجلئ ٖٛ. .1

 الت رٖ  عمٜ الطإم ٔا رارٗي ال ٍٖٗٛ إلر اٞ ا٧رٔاح. .2

ٔاحلروببباُ ال بببرٔرٙ التببب رٖ  عمبببٜ العبببا اا ٔالتاالٗببب  ٔااروببباا   .3

 لمعٗش باٌئحاً و   فرا  اجلىاعٛ.

 :البدائية الرتبية وسائُل

َّ ةاٌم تتي عبَ  رٖب  البتمارت، فالعاٟمبٛ ِب٘      الذلبٗٛ ل ٝ ا٧قٕاً الب اٟٗٛ،   إ

عبا اا دلتىعبْ ٔ بران    ٖام  الٍاش١ فاليت تماَ اإلٌئاُ الب اٟ٘ الذلبٗٛ العىمٗٛ، 

عٍ ِي ٖتب رس عمبٜ ا٧عىباه البيت متارربّا      ذٗاتْ تامٗ ا عبٕ ٖا ناصا، فالطفن 

الابٗمبببٛ ة عىببباه البٗبببم، ٔصبببٍاعٛ ا٧ ٔاا ال بببرٔرٖٛ، ٔذٗاةبببٛ ا٧قىشبببٛ،     

ٔال ٗ  ٔاحلبرس، ٔلبن الئب٦ح، ٔالرعب٘، ٔالزراعبٛ، فّب٘ بّباا تعتبدل تب رٖبا          

ٔعا اتّبا ٔ عىاشلبا، غبرل  ُ تربٗبٛ      ا٥جتىاعٗٛآلٗا ت رصلٗا عمٜ وعتا اا ا٧ررٚ 

لب ٝ ا٧قبٕاً الب اٟٗبٛ اذتمبم وهباُ ال ب ارٚ فّٗبا اخل باٟص         اجلٍس البشبرٙ  

 اٌ  ا٧ربرٚ  الث٦ث ا تىثمٛ يف اإللْ ٔالطإم ٔالمغٛ، ٔ ُ الاٙ ميارم الذلبٗٛ 

ب ببٕرٚ غببرل وباشببرٚ تتىثببن يف عىمٗبباا التىثٗببن ٔالببرقص      ، ا تىبب  ب رببرٓ ِببٕ 

ّ  لٔالتامٗببب  البببيت ٖابببًٕ بّبببا ال بببغار ذلاةببباٚ      ي مهببببار لغبببر  ٌابببن ذرةبببات

ٔت رفاتّي، إ٥  ُ ٍِاك  إرا تم٘ ال٥ٕ ٚ وباشرٚ، ِٔ٘ وعاِر ل وخ الٕلٗب   

  .بزورتْ اليت ٍٖتى٘ إلّٗا

 :البدائية طرائل الرتبية

 :(3)ع ٚ  راٟ  ِ٘الب اٟٗٛ ارتخ وم يف الذلبٗٛ 

الطبٗعببٛ، فابب  تعمببي اإلٌئبباُ الببب اٟ٘  رٖاببٛ الطبٗعببٛ ا٧ً، ذٗبب  ذبباةٜ   .1

قب بٛ  ر ٖٔعّبر  ربٍاٌْ، ٔتعمبي آنبر  ُ ٖطبب       اإلٌئاُ ا٧ٔه وبث٦  ُ ٖهشب  

ٖ ٖببْ، ٔآنببر  ُ ٖروبب٘ ذحببرا ، ٔآنببر  ُ ٖروبب٘ ا ابب٦ل، ٔا٩نببر  ُ ٖببتاَ         

                                                                                                                                   
ّٕر الفهر الذلبٕٙ(، 1980زّلار، فرٖ  جدلاٟٗن،) (  1 ٔا: ا رةز الذلبٕٙ )الطبعٛ ا٧ٔىل(،برل،ا م  ا٧ٔه، تط

 .30ص:لمبرٕث ٔاإلمناٞ، 

 .33زلار، ورج  راب ، ص:(  2

 .37-36ا رج  الئاب  ٌفئْ، ص ص:(  3
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ال راخ  ٔ الت شرل... اخل. ف صبرم ِبآ ا٧عىباه ور بٗٛ لمىبرٞ فثبتّبا ثبي       

ٌامببّا إىل  ٌئببالْ ٔ صبببرم وبب  الببزوَ وثبتببٛ يف اإلرث ا٥جتىبباع٘ لمئبب٦لٛ   

 البشرٖٛ.

الثاٌٗٛ فهاٌبم  رٖابٛ التامٗب  غبرل البٕاع٘،  ٙ غبرل ا ا بٕ           ّوا الطرٖاٛ .2

ذٗب   رببّي اإلٌئباُ ببعبب  ِببآ الطرٖابٛ ٔلهٍببْ فعببن  لبك ببب ُٔ ٔعٗببْ  ٔ     

 ق  ٓ، ٔب ُٔ التفهرل يف ٔ   ٌعرٖٛ ذٕه ِاا العىن.

ّٕرا ا٧وٕر فٍش ا  رٖابٛ التامٗب  البٕاع٘  ٔ  رٖابٛ      .3 فهباُ   ((ا ثبن  ))ثي تط

 شُٕ عمٜ غرارٓ.الاٙ مي ((ا ثن ))٥ٔ  ٖعتدلُٔ الهبار الاَٖ ٖام ِي ا٧

ٔةاٌببم الطرٖاببٛ ا٧نببرٝ ا تبعببٛ يف الذلبٗببٛ الب اٟٗببٛ ِبب٘  رٖاببٛ التحربببٛ        .4

ٔاخلطبب ، ِٔببآ الطرٖاببٛ ٥ميهببَ ارببتعىاشلا إ٥ يف احلببا٥ا الامٗمببٛ ذببرت    

 ٥تت ارس و  العا اا ٔالتاالٗ  الئاٟ ٚ يف الابٗمٛ ٔا راري ا تبعٛ فّٗا.

اٌببتعي  ٔه صببف، بعبب  ٌاببن عىمٗببٛ التعمببٗي إىل الهٍّببٛ،  صبببرم    ٔعٍبب وا .5

ٔاقت ر وععبي التعمبٗي عمبٜ     ((التمارت ))يف الذلبٗٛ ِ٘  رٖاٛ الطرٖاٛ ا تبعٛ 

 ))        ٔ  ((وبببا ا ٖعىبببن اإلٌئببباُ))ٌشبببا اا العببببا ٚ ٔاارربببتّا، ٔتٍألبببم: 

يف و ارربٍا  متارم  (( رٖاٛ التمارت ))، ٥ٔ تزاه ِآ الطرٖاٛ ((ةٗف ٖعىن

 الًٕٗ.

 مؤسسات التعليه:

الذلبٗٛ الب اٟٗٛ ٥ تتي عَ  رٖ  و٤رئاا تربٕٖٛ و ررٗٛ ناصٛ; ٔإمنا تبتي  

 .(1)عَ  رٖ  ا تى  الب اٟ٘ ب ررٓ

 

 

 

 

                                                           
،)الطبعببٛ الثالثببٛ(، وبب نن إىل الذلبٗببٛ(، 1987جبرا اا، عببزا، ِٔٗفبباٞ  بببٕ غزالببٛ، ٔنببرلٙ عببب  المطٗببف، ) (  1

 . 13عّىاُ:  ار الفهر لمٍشر ٔالتٕنٖ ، ص: -ا٧ر ُ
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 الرتبية يف بعض احلضارات الشرقية الكدميةثالجا: 

ٌشببب ا احل ببباراا ا٧ٔىل يف الٕ ٖببباُ اخل بببٗبٛ، ٔعمبببٜ  بببفا، ا٧ٌّبببار      

عمببببٜ  لببببك ةببببثرلٚ ةاحل ببببارٚ الفرعٌٕٗببببٛ، ٔاحل ببببارٚ البابمٗببببٛ ٔا٧وثمببببٛ 

ٔا٩شٕرٖٛ، ٔاحل ارٚ ال ٍٗٗٛ، ٔاحل ارٚ اشلٍ ٖٛ، ٔاا ِبٕ جب ٖر بالباةر    

 ُ وععببي احل بباراا الا ميببٛ ةاٌببم ذ بباراا شببرقٗٛ. ٔفٗىببا ٖبب ت٘ ٌٍبباقش   

 اتاِاا الذلبٗٛ يف بعض احل اراا الشرقٗٛ الا ميٛ.

 :الكدمية الرتبية يف احلضارة الصييية .1

رغي  ُ ال رت وَ  ق ً  وي العبامل،  

٥، رٍٛ نمم; فهٌّّا آإ  تعٕ  إىل  ربعٛ 

مل تتاببب ً إ٥ّ قمببب٦ٗ   بببٕاه تمبببك ا ببب ٚ.    

باٗم ذٗاٚ الشبع  دلىب ٚ يف  شبهاه    

 ثابتٛ ٔمل تتغرل وثمّي العمٗا ٔوعتا اتّي.

 خصائص الرتبية الصييية: .أ 

 ا ٔا بر  ا منٕ جب تع  الذلبٗٛ ال بٍٗٗٛ  

 ، ٔتت ف بع ٚ ن اٟص وٍّا:الشرقٗٛ لمذلبٗٛ

 تت ف برٔح ااافعٛ. -

 تٍش١ الفر  عمٜ عا اا فهرٖٛ ٔعىمٗٛ وا ٗٛ. -

٥ تاببٕٙ  ٖببٛ ومهببٛ، ٥ٔ تغببرل  ٖببٛ عببا ٚ ٔفبب  وات ببٗاا     -

 العرٔ، اجل ٖ ٚ.

 احلٗاٚ رتٗبٛ. -

الئهُٕ ا طم  ٔاجلىٕ  الفهرٙ، فهن ش٘ٞ ذلب     -

 بالتاالٗ  ا ٕرٔثٛ.

   ٔ ه ا تشبب  ٚ يف ااافعببٛ عمببٜ   تعبب ا ال ببرت وببَ البب 

غمبببب  وفبببباِٗىّي ،   الاببببٗي ٔالتاالٗبببب  لببببالك مل تببببتغرل
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فبالذلاث لب ّٖي واب م ٥ٔ ٖبتغرل ةىبا اُ الشبع  ال بٗ  اوتبان ت بٕعْ التباً           

لمتاالٗ  ٔجزٟٗاتّا ٔبتا ٖئْ شلا ب ٕرٚ ةمٗٛ ٔارتىر ِاا الشبع  ٔلفبذلٚ نوٍٗبٛ    

ابب  ن ببعم الذلبٗببٛ بٍعىّببا   ٕٖمببٛ عمببٜ اخل ببٕل لمىا بب٘ ٔمتثببن ذلتٕٖاتببْ ، ف  

ن ببٕعا ةمٗببا لمتاالٗبب  الا ميببٛ ٔات ببفم ٌتٗحببٛ     ٔ ِبب افّا ٔ رببالٗبّأوا تّببا 

جبببباٞ   ُ إىلةبببالك   ا٧وبببر لبببالك ببببرٔح ااافعبببٛ ٔواأوبببٛ التحبببب   ، ٔظبببن      

ٔج  وفّٕوا ج ٖ ا لمذلبٗبٛ البيت تّبتي ب راربٛ الف بٗمٛ ٔن وبٛ        ةٌٕفٕشٕٗم ٔ

ش٤ُٔ الفمئفٛ الرٔذٗٛ ٔةباُ  لبك ٖبتي     ةثرلٚ يف ٔ شٗاٞالمبام  ٔ  س ا٧قارس

 عَ  رٖ  ا  ارم اليت ةاٌم تّتي بٍعاً ا٥وتراٌاا اليت ٖ نمّا التمىٗا.

 أٍداف الرتبية الصييية: .ب 

عمٜ صبراط الٕاجب    تّ ، الذلبٗٛ عٍ  ال ٍٗٗرت الا واٞ إىل تعرٖف الفر  

 احلأٙ مجٗب   عىباه احلٗباٚ، ٔع٦قبٛ ِبآ ا٧عىباه بع بّا بببعض، ٔإنبراد         

 .(1) باٛ وَ احلّهاً

 ىوع الرتبية: .ج 

تبب رٖبا  عمببٜ العببا اا ٔالٕاجببباا  ةاٌببم الذلبٗببٛ ال ببٍٗٗٛ يف ال رجببٛ ا٧ٔىل  

ٔقٕاٌرت الئمٕك،  وا الذلبٗٛ ا ٍّٗٛ ٔت برل ا ٍزه ٔالذلبٗبٛ العئبهرٖٛ ٔالذلبٗبٛ    

الٕ ٍٗببٛ... اخل، فهاٌببم مجٗعّببا و٤وٍببٛ ٔلهٍّببا تبٍببٜ عمببٜ ا٧رببام العبباً       

ي ضلئببب  شلبببا ذئببباس، ٔلببباا مل ٖشبببتّر  مبببا الذلبٗبببٛ الب ٌٗبببٛ ف)ا٧نببب٦ق(،  وببب

    ٛ ٔ ةب   -ال ٍُٕٗٗ بّاا الباس، ةىا  ٌّبي مل ٖشبتّرٔا با ىاررباا ال برٗ

ال ٍُٕٗٗ  ٔوا  عمٜ الئمي  ةثر اا  ة ٔا عمٜ احلبرس، ٔةبإٌا ٖف بمُٕ    

 الفهر عمٜ الإٚ اجلئ ٖٛ.

 ميَج الرتبية: .د 

ُّ  رام الذلبٗٛ ال ٍٗٗٛ، ِٕ ةٍفٕشٕٗم  ٕٛٗرب ٔالهٌٕفٕشٗٔتعالٗىبْ.   (1)إ

ِبب٘ ٌعبباً فمئببف٘ صلىبب  بببرت  ٔإمنببا ; ٥ٔ ِبب٘ ٌعبباً عبببا ٚ  ٍٖٗببا  ّوببا الٗئببم ٌع

                                                           
(، 2008، صاحل  ٖاس، ِٔشاً عباور عمٗباُ،ٔ  لب  عبب  البرذٗي العىبٕرٙ، ٔوفٗب  زلٗب  ذٕاشبرت،)         ٍِ ٙ(  1

 .18عّىاُ:  ار الفهر ٌاشرُٔ ٔوٕنعُٕ، ص:-، )الطبعٛ الرابعٛ(، ا٧ر ُ رس الذلبٗٛ
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ٔاربببببببتى ا  اخلاصبببببببٛ. ا٧نببببببب٦قٔببببببببرت  ا٥جتىاعٗبببببببٛٔا٩ اس الئٗاربببببببٗٛ 

قٕتّا وَ ال ٖاٌترت البٕ ٖٛ ٔالتأٖبٛ يف تعالٗىّىبا ِبآ ذٗب       ٕٛٗرالهٌٕفٕشٗ

ٛ عمٜ الطفن تعمبي التعبالٗي     ٔجبم ٛ ٔالٕاجبباا   ا٧ن٦قٗب باعتبارِبا   ا٥جتىاعٗب

  .وَ ا با ٢ الرٟٗئٛ لمئمٕك  رارٗا جزٞا 

 وسائل الرتبية:ٍـ. 

ُّ ورةز الت رٖ   ععي الٕاجباا ٔالفمئفٛ اليت تإً عمّٗا  ةباُ وبَ   -إ

البٗم. فىععي الع٦قباا البيت هثّبا ةٌٕفٕشبٕٗم ةاٌبم تب ٔر       -الطبٗع٘ 

ل ٍُٕٗٗ ا  ررٛ ةٕرٗمٛ ٌعاوٗبٛ لمذلبٗبٛ باٗبم    ذٕه العاٟمٛ. ٔبع   ُ اعتى  ا

العاٟمٛ الٕرٗمٛ لذلبٗٛ الٕل  الذلبٗٛ العىمٗٛ ةىا ةاٌم عٍ  الشبعٕس الب اٟٗبٛ.   

 .(2)فحىٗ  ا٧شٗاٞ العىمٗٛ ٔا ٍزلٗٛ ةاُ الت رٖ  عمّٗا يف العاٟمٛ

 ىظاو املدارس يف الرتبية الصييية :  .و 

رببٗا ٚ المغببٛ   إىلّٖبب ، البباٙ  اتئببي ِبباا الٍعبباً بطابعببْ اخلبباص ٔا تىٗببز   

ا ابب م ٔببب  الابب رٚ عمببٜ ةتابببٛ ا اببا٥ا ٔقبب  اشببتىن عمببٜ   ٔا٧ سال ببٍٗٗٛ 

 شبهاه  ٥رتاةار  ا٧ٔىلوراذن ث٦ث ن  م ا رذمٛ 

الروٕن ا ختمفٛ ٔ لك هفغ بعض الٍ ٕص البيت انبترلا   

ال ٍٖٗببٛ ،  ّوببا ا رذمببٛ الثاٌٗببٛ فّبب٘ لمطمببٛ ٔذفببغ الهتبب   

تعمىّبا يف    ُ ٙ ذبن الروبٕن البيت ربب     رل  ٛ لمذلمجٛ  

، يف ذرت ن  بم ا رذمبٛ الثالثبٛ لهتاببٛ      ا٧ٔىلا رذمٛ 

ضل ببن الت٦وٗببا عمببٜ وّببارٚ ٔقبب رٚ       ُ إىل اإلٌئبباٌٗٛا اببا٥ا ٔا ٕ ببٕعاا  

 .ةافٗٛ يف ِاا الفَ متهٍّي ٔت٤ِمّي ل نٕه ا٥وتراٌاا ٔالٍحاح فّٗا

                                                                                                                                   
الفمئببفٛ  ِبب٘ دلىٕعببٛ وببَ ا عتابب اا ٔا بببا ٢ يف ، ٔ لهٌٕفشٕٗرببٗٛوببَ ةبببار وفهببرٙ العامل،ٔتٍئبب  إلٗببْ  ال ٖاٌببٛ ا (  1

ٔ تباعبْ، تتىربٕر يف دلىمبّا ذبٕه ا٧نب٦ق ٔا٩ اس،  رٖابٛ إ ارٚ احلهبي        ةٌٕٕٖشبٕٗم  ، ُ ٕرا عَ  رٖب  تعبالٗي   ال ٍٗٗٛ 

، ا٥جتىاعٗببٛ.  ثبرا الهٌٕفشٕٗرببٗٛ يف وبٍّخ ذٗبباٚ ال ببٍٗٗرت، ذب  ا شلببي  منباط احلٗبباٚ ُٔربمي الا ببٗي      ا٥جتىاعٗببٛٔالع٦قباا  

اٌط٦قبا وبَ ال برت، اٌتشبرا ِبآ      ال رت. اوم عمّٗا الٍعرٖاا ٔا ٤رئاا الئٗارٗٛ يف ةىا ٔفرا ا با ٢ ا٧رارٗٛ اليت ق

إىل  إ ناشلببا،  صبببرم رةٗببزٚ ثابتببٛ يف ثاافببٛ شببعٕس شببرق آرببٗا. عٍبب وا         الٗاببباُ ٔفٗتٍبباً  ، ثببي إىل ةٕرٖبباا  ررببٛ إىل 

 .ا تىعاا الغربٗٛ، جمبم الهٌٕفشٕٗرٗٛ اٌتبآ الع ٖ  وَ الف٦رفٛ الغربٗرت

 .46ا رج  الئاب  ٌفئْ، ص: (  2
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G  45 األصول التارخيية للرتبية
 

 أصــــول الرتبيـــة 
 يف الرتبية الصييية:  االمتخاىاتىظاو  .ز 

 ا ا٥وترباُ ٔالتعبالٗي الهٌٕفٕشبٗٛ البيت ٖعتٍاّبا ال بٍُٕٗٗ وبَ  ِبي الابٕٝ          ٖع

يف ا تىبب  ال ببٗ  ٌٔعببي ا٥وتراٌبباا ِبب٘ الٕرببٗمٛ الٕذٗبب ٚ    ثببرأالببٍعي الببيت 

ٛ الببيت بٕرببا تّا متببم الئببٗطرٚ عمببٜ الطبابب   ، ٛ ا تعمىببٛ ٔبالتببال٘ عمببٜ احلهٕوبب

 ِٔ٘ ةىا ٖ ت٘: ،ٕبتّاتت رد ذئ  صع  ٌٕالوَ ث٦ثٛ ٔتتهُٕ ِآ ا٥وتراٌاا 

 : ا٧ٔىلاوتراٌاا ال رجٛ  .  

 ٔتتىٗز مبا ٖ ت٘ : 

 يف عاصىٛ ا اا عٛ.  عٕاًن ث٦ثٛ ترٙ ورٚ ٔاذ ٚ ة -

 .ب ةىمّاالتشرٖع٘ عمٜ ا اا عٛ  ٔ الٍفٕ   ا٧ بٖ٘شر، عمّٗا العىٗ   -

  0( راعٛ  24 – 18و ٚ ا٥وتراُ وابرت )  -

ٕ ببٕعاا رلتببارٚ وببَ   يف و ٖطمبب  فّٗببا وببَ الطالبب  ةتابببٛ ثبب٦ث واببا٥ا     -

 ةتاس ةٌٕفٕشٕٗم.

مخبس وبراا     ٔ  ربب  ، ٖٔهبرر ا٥وترباُ   ٌئبٛ الٍحاح فّٗا ِ٘ مخئٛ با ٠ٛ -

  .٥ٌتااٞ الع   ا طمٕس

 الٍاجرُٕ  يف ِاا ا٥وتراُ ِي فاط وَ ضل  شلي ا اٞ اوتراُ ال رجٛ الثاٌٗٛ. -

 :الثاٌٗٛاوتراٌاا ال رجٛ  .س 

 : ٔتتىٗز مبا ٖ ت٘ 

قٗببام قبب رٚ الطالبب  عمببٜ الاببراٞٚ ٔوبب ٝ ةفاٖتببْ يف ةتابببٛ   الغببر  وٍّببا ِببٕ -

 .اإلٌشاٟٗٛا ٕ ٕعاا 

 يف عاصىٛ ا  ٖرٖٛ.  عٕاًترٙ ورٚ ٔاذ ٚ ةن ث٦ثٛ  -

 . ٖاًو ٚ ا٥وتراُ ث٦ثٛ  -

  ةثببر   ٌّببا  إ٥ٌّٔحّببا   رببمٕبّا وببَ ذٗبب    ا٧ٔىلشبببّٗٛ باوتراٌبباا ال رجببٛ    -

 صعٕبٛ ٔاسلن.

وبراا ٥ٌتاباٞ العب        ربب    ٔٔتهرر ث٦ث  ٌئبٛ الٍحاح فّٗا ِ٘ ٔاذ  با ٠ٛ -

 ا طمٕس.
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44 
 أصــــول الرتبيـــة

  :ٔتتىٗز مبا ٖ ت٘ : الثالثٛاوتراٌاا ال رجٛ  .د 

 تعا  يف العاصىٛ بهرت  -

 و ٚ ا٥وتراُ ث٦ثٛ عشر ٖٕوا. -

 تتهُٕ قاعٛ ا٥وتراُ وَ عشرٚ آ٥، غرفٛ ذٗ  خت ص لهن  ال  غرفٛ.  -

  .ٔالفمئفٛ قٔا٧ن٦ ٔا٧ س بالهتابٛ عَ ةٌٕفٕشٕٗم  ا٧ر٠مٛتتعم   -

  0ع ً اشذلاط  ٙ رَ ذل   لم نٕه يف ِآ ا٥وتراٌاا  -

ا ت٦وٗاا  ببا ا يف ذهٕوبٛ   الٍاجرُٕ يف ِآ ا٥وتراٌاا ٤ٖون اُ ٖهٌٕٕ -

   ال رت.

 ة:ملرأة يف احلضارة الصييية الكدميوضع ا .ح 

، دلبر   يف ا تىب  ال بٗ    ٗٛ قتبن ا ٍزلبٛ البُ ٌٗا   ال بٍٗ  ا ر ٚلا  ةاٌم 

ً لتمبك ا٧ربرٚ، ل رجبٛ جعمبم تمبك      ٤، ُٖع  مبثابٛ ٌاٖرُ شٔجٕ  بٍم يف ا٧ررٚ

احلاببٕه لٗا بب٘ عمببَّٗ    يفا٧ُرببر تببتخمص وببَ بٍاتّببا وببَ نبب٦ه تببرةَّ       

ٗٛ ةاٌم متثن عب٠با  ال ٍٗحلٕٗاٌاا ال الٛ  ٔ ا فذلرٛ، فالبٍم ال اٗ ،  ٔ ا

ثابب٦ٗ عمببٜ  بّٗببا، ٌعببرا  لهٌٕببْ ٖاببًٕ بذلبٗتّببا، ثببي ُٖررببمّا إىل بٗببم نٔجّببا،  

، فماب  ةاٌبم الٍعبرٚ إىل الفتباٚ  ٔ البٍبم      ْ٘ٞ  ُٔ  ُ ٍٖالبْ وٍّبا شب   فٗب لتعىن 

ُٕٗ ّٖىبُٕ  ال بٍٗ ٗٛ، ُٖشٕبّا الهثرل وَ الاه ٔا٥ذتاار، ل رجٛ جعمم ال ٍٗ

إشبارٚ   يفبتا ٖي قط  وَ الطرت ا فبف إىل ا٧س الباٙ ُتٕلب  لبْ بٍبم، ٔ لبك       

إىل  ُ الطببرت ا فببف ةالٍئبباٞ، ٥ ٖثُبببم عمببٜ وببر ا٧نوبباُ، ٔرببرعاُ وببا         

ْ ا ر ٚ ِبٕ  قعٜ بالثاٛ، ٔ ُ وا تإل ٔةاٌم ا ر ٚ ٥ . ُٖئتّ ، لعب  الرٖاح

 .(1)لزٔجتك ٥ٔ ت  قّا   ٌ م رس وَ اخلٗاه، ٔشلاا جاٞ يف ا ثن ال ٗ   

 

 

 

                                                           
 .51الطبٗ ، ورج  راب ، ص:(  1
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G  44 األصول التارخيية للرتبية
 

 أصــــول الرتبيـــة 
 الكدميةاحلضارة اهليديةالرتبية يف  .2

ْ دلتىببب   باببب٘ ٖتىٗبببز ا تىببب  اشلٍببب ٙ الاببب ٖي ب ٌّببب 

ٖئبتى   باٗتبْ وبَ ربمطٛ ٔتب ثرل الب َٖ عمببٜ       عٍ برٙ،  

  ٛ فاببب  ذببب   الببب َٖ   ،وعببباِر احلٗببباٚ يف اشلٍببب  الا ميببب

لإاع  ٔرري احل ٔ  ٌٔعي الع٦قباا لهبن  بابٛ مببا     ا

رببٕاِا وببَ الطبابباا، ذٗبب  ٍٖائببي ا تىبب  إىل مخببس 

 ٘:تتغرل ِ  بااا ثابتٛ ٥

 (. باٛ الدلاِىٛ  ٔ رجاه ال َٖ )ر م اإللْ .1

 (. باٛ اااربرت ) رال اإللْ .2

 ( باٛ التحار ٔال ٍال )فخا اإللْ .3

 .ْ( باٛ العبٗ  ٔالرقٗ  )ق ً اإلل .4

 ٍبببٕ َٖ )ٔتتهببُٕ وببَ الاباٟببن الببيت مل تعببذل، بئببىٕ الدلاِىببٛ          باببٛ ا .5

 . ررٝ احلرٔس ٔوَ ٖا  عمْٗ اجلزاٞٔ

إ  ٥  ;ٔراثببٛ اجلىببٕ  ا٥جتىبباع٘ ،ٔ وببَ  بببرن ٌتبباٟخ ِببآ الطباٗببٛ ال بباروٛ 

ميهببَ ا٥ٌتابباه وببَ  باببٛ إىل  نببرٝ، ٔاخل ببٕل التبباً  ببا تفر ببْ العببا اا      

ن  باٛ وَ ٔظاٟف اجتىاعٗٛ. ٖٔتفأا ٔالتاالٗ  ٔالعر، ٔال َٖ عمٜ  فرا  ة

عمبببٜ  ربببام ِببباا التائبببٗي  فبببرا  ا تىببب  يف ا رةبببز ا٥جتىببباع٘ ٔاحلرٖبببٛ 

 .الشخ ٗٛ ٔالئٗارٗٛ

ٛ ٧جن وئتابن ناِبر  ذئٍاعتٍم احل ارٚ اشلٍ ٖٛ بذلبٗٛ الطفن تربٗٛ ٔلا  

ٔةىبببا ٖابببٕه ا ثبببن اشلٍببب ٙ  عٍببب وا ٖهبببُٕ ا٥ٔ٧  صبببغارا ، نٔ ِبببي  بببأر    

 .عىٗاٛ، فه ا ةدلٔا اوٍرّي  جٍرٛ  مٗاٛ 
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 أصــــول الرتبيـــة

 :عيد اهليود الكدماء أٍداف الرتبية .أ 

اشلبب ، وببَ الذلبٗببٛ عٍبب  اشلٍببٕ  الابب واٞ ِببٕ: اإلعبب ا  لمرٗبباٚ ا ئببتابمٗٛ:  ٙ  

ٚ حلٗباٚ  نبرٝ ٥ٌّاٟٗبٛ. ٔةبالك ااافعبٛ عمبٜ       اإلع ا  لمفٍاٞ وَ  جبن العبٕ   

 .(1)ٌعاً الطبااا; فا تى  اشلٍ ٙ ٖتهُٕ وَ  بااا

 ىوع الرتبية: .ب 

هٗب     ن٦قٗٛ،إُ الذلبٗٛ اشلٍ ٖٛ ِ٘ يف ال رجٛ ا٧ٔىل  ٍٖٗٛ ةىا ةاٌم 

 تع ٓ ٥ذت٦ه وهاٌٛ يف احلٗاٚ. تماَ ا رٞ العا اا ٔتاالٗ  الئمٕك اليت

فا  ةاٌم ٔقفا  عمٜ  عمٜ الطبااا، ٔذلروبٛ عمبٜ    ،فهرٖٛ ّوا الذلبٗٛ ال

مبعرفٛ التاالٗ  الا ميٛ، ٍٖٔا ّا باق٘ الطبااا، ٔةاٌم ٌعرٖٛ ٔذل ٕرٚ 

لمحبٍس البشبرٙ،  وبا     ى٘التطبٗ  العىم٘ لترئرت  ذٕاه احلٗاٚ  ٔ التا ً العم

 ر ٚ الطباٛ الئفمٜ ٔ باٛ الٍئاٞ فمي ٖئىن شلىبا بالذلبٗبٛ الفهرٖبٛ البتبٛ . فبا     

 لٗئم رٕٝ خل وٛ الرجاه ٔإلزلاس ا٥ٔ٧ .

 ميَج الرتبية: .ج 

الببرٟٗس تعمببٗي الهتبباس ا ابب م ا هتببٕس  ((الدلِىٗببٛ))ةبباُ وببٍّخ الذلبٗببٛ 

 ٙ ةت  اشلٍٕ  ا ا ربٛ،   ((الفٗ ا))بالمغٛ الئٍئهرٖتٗٛ، ٔق   رم الدلاِىٛ 

التامٗ ٖٛ.   ٙ الهت  العمىٗٛ ٔالفمئفٗٛ، ٔةتاس ا٩ اس ٔالعا اا ((ا٥ٌها))ٔ

ٔت ىَ وٍّخ التب رٖس يف ةمٗباا الدلاِىبٛ  ٌبٕال ا عرفبٛ البيت ٌئبىّٗا الٗبًٕ         

 التارٖن ٔالٍرٕ ٔالشعر ٔالاإٌُ ٔالرٖا ٗاا ٔالط .

 :(2)املؤسسات الرتبوية .د 

ةاٌم تربٗٛ اشلٍٕ  تتي يف وععىّا بٕارطٛ العاٟمٛ ٔالبٗم. ةباُ لب ّٖي بعبض    

ج ا . فالٕل  ٖاِ  إىل ا  ررٛ يف ربَ   ا  ارم ا٥بت اٟٗٛ لهٍّا ةاٌم بئٗطٛ

الئابعٛ، ٔا عمىبُٕ ةبإٌا وبَ الدلاِىبٛ ٔةباُ بب ه نب واتّي ٖب ف  عبَ  رٖب            

                                                           
 .18اشلٍ ٙ ٔآنرُٔ، ورج  راب ، ص: (  1
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 أصــــول الرتبيـــة 
اشل اٖا ٧ٌْ ةاُ وَ العار  ُ ٖابن ا عمي  جرا ، ٔةاُ ا عمبي ذلذلوبا  جب ا  ٖفبٕق     

 يف الف اٞ قم الشحرٚ.اوْ  ذٗاٌا  اذذلاً ا٧ِن. ٔةاٌم ال اررٛ اذذل

 :(1)ل الرتبيةطرائٍـ. 

ةبباُ احلفببغ ٔالتامٗبب  الطببرٖاترت ا٧رارببٗترت يف التعمببٗي عٍبب  اشلٍببٕ ، ٔقبب     

ّي ال ٍٖٗببٛ ب رببمٕس غٍبباٟ٘ هٗبب  ٖئببّن ذفعّببا، ٔةبباُ ا٥ٔ٧      بةتبببم ةتبب 

ٖببر  ُٔ ِببآ ا٧ٌاشببٗ  ذتببٜ ضلفعِٕببا  ُٔ نطبب .  ّوببا الهتابببٛ فهاٌببم تعمببي       

 عمٜ صفاٟن الٍخٗن. بتامٗ  ا عمي  ٥ٔ بالهتابٛ عمٜ الرون ثي الهتابٛ

 وضع املرأة يف اجملتنع اهليدي الكديه: .و 

لم الٍئاٞ يف ِاا ا تى  وٍزلٛ اإلواٞ، ٔةاُ الرجن ق  طلئبر اور تبْ يف   ٌّز

الاىببار، ٔةبباُ يف بعببض ا٧ذٗبباُ لمىببر ٚ عبب ٚ  نٔاد، فببه ا وبباا نٔجّببا صببارا    

م نٔجّا عِاٌاا ٔالتحرٖن، ٔةاٌم  وٛ بٗا  لةا ٕٞٔ ٚ ٥ تتزٔد، ٔتهُٕ ِ ف

تفا ٖبا  وبَ عبااس     اإثر ٔفباٚ نٔجّب   عمٜٔنا ً ا٧لاٞ، ٔق  قرق ٌفئّا  يفا تٕ

 .(2)احلٗاٚ ٔشااٞ ال ٌٗا

ِٔهاا ةاُ يف شرٖعتّي إ ا واا الرجن  ذرق بالٍبار، ٔ ذرقبم وعبْ مجٗب      

نٔجاتببْ  ذٗبباٞ، ٔ نببرلا  ارببتهثرٔا ِبباا الف ببن عمببٜ ا ببر ٚ، ٔ ُ الٍببار الطبباِرٚ  

ئي ا ر ٚ الٍحس، لالك عى ٔا إىل ذبرق جثبٛ البزٔد، ٔ فبَ     ٥صل   ُ ت ٌس  

مجٗ  نٔجاتْ  ذٗاٞ، ٔشلاا جاٞ يف شراٟ  اشلٍ ٔم، لبٗس ال بدل  ا اب ر ٔا بٕا     

 .(3)ٔاجلرٗي ٔالئي ٔا٧فاعٜ ٔالٍار  رٕ  وَ ا ر ٚ
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 الرتبية لدى قدامى املصريني .3

ةبباُ ا  ببرُٖٕ الابب اوٜ ٤ٖوٍببُٕ بالبعبب  بعبب     

  الببرٔح، ٔالثببٕاس ٔالعابباس يف البب ار ا ببٕا، ٔتمببٕ

ا٩نرٚ، ٔةإٌا ٖعتا ُٔ  ُ ا٧رٔاح تعٕ  لتئهَ 

، الترٍببٗطإىل  جلبب ٔاا٧جئببا  وببَ ج ٖبب ، ٔشلبباا   

 ٔبٍٕ ا٧ِراً، لٗرفعٕا فّٗا جث  ومٕةّي.

 خصائص الرتبية لدى قدامى املصريني : .أ 

 و   لعابْ. -يف رَ الرابعٛ –ٖعٗش الطفن  -

فىٍا الئٍٛ ا٧ٔىل وَ عىبر  الذلبٗٛ مل تهَ لٍٗٛ ،  -

الطفبببن ميشببب٘ عبببارٙ الاببب ورت، ذمٗببب  البببر م،      

   عاوْ وَ نبز الارٚ.

 ش٠ٗا وَ ا با ٢ ال ٍٖٗٛ ٔاخلماٗٛ. ا٧ً لمطفنتا ً  -

ال رارببببٛ تشببببتىن عمببببٜ البببب َٖ ٔآ اس الئببببمٕك،      -

الاببراٞٚ ٔالهتابببٛ، احلئبباس، الئببباذٛ، الرٖا ببٛ 

 الب ٌٗٛ.

إىل ا  ررببٛ العمٗببا بعبب    ٖببتي ا٥ٌتابباه وببَ ا  ررببٛ ا٧ٔلٗببٛ      -

  اوتراُ ٤ٖ ْٖ الطال .

 ةاُ ٖغم   اب  ال رارٛ الفٍٗٛ ٔا ٍّٗٛ يف التعمٗي العال٘. -

فالٍعباً ا تبب     بالع با، ةاُ ا٧راتاٚ ٖئبتعىمُٕ ال برس    -

ةبباُ قارببٗا، ٔوببَ ذهىّببي الشبباٟعٛ  إُ لمطبب٦س صببمبا ِٔببي     

 ٖفّىُٕ ا٧وٕر فّىا  ف ن عٍ وا ٖ ربُٕ .  

 :أٍداف الرتبية .ب 

ةاٌببم  ِبب ا، الذلبٗببٛ عٍبب  ا  ببرٖرت الئببع٘ ٔراٞ ا عرفببٛ       

 ٔإلعبب ا ٧جببن ا٥رببتفا ٚ وٍّببا يف ارببتثىار  ر ببّي ٔارببتغ٦شلا    

ٔ تاٍبببٕا ا بببٕظفرت ٥ذبببت٦ه ٔظببباٟف ال ٔلبببٛ. ٔقببب   رربببٕا ا٧ س 

، ةىببا  تاٍببٕا ارببتعىاه المغببٛ ٧جببن ارتٍئبباخ التعببالٗي  الهتابببٛ

 .(1)ا٥جتىاعٗٛٔالٕصاٖا ا٧ بٗٛ ٔال رٗٛ ٔ
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 ىوع الرتبية: .ج 

 ّوبببا وبببَ ذٗببب  ٌبببٕل الذلبٗبببٛ، فاببب  ةاٌبببم الذلبٗبببٛ ا  بببرٖٛ عىمٗبببٛ يف مجٗببب   

ع ٕرِا. ِٔاا وا ةاٌم تفر ْ ا٧ِ ا، اليت ةإٌا ٖرٖب ُٔ قاٗاّبا. ةباُ    

ضلببتي عمببٜ ا  ببرٙ، بئببب  ظببرٔ، ذٗاتببْ ٔوٕاجّببٛ فٗ بباُ الٍٗببن ٔالعىببن عمببٜ   

التئبببمط عمٗبببْ ٔالتامٗببببن وبببَ  بببررٓ ٔقٕٖمببببْ إىل     

 ُ ٖتعمي  ا طرٍاف ،  ُ ٖهُٕ رج٦ عىمٗا . فا  و

ٍباٞ،  ش٠ٗا وَ اشلٍ ربٛ ٔاحلئباس ٔا ئباذٛ ٔفبَ الب    

ٍاه ِاا ا ا ار وَ ٖ ٔةاُ وَ الطبٗع٘ لْ، بع   ُ

ا عرفبببٛ ٖٔبببتىهَ بٕاربببطتّا وبببَ قاٗببب   ِ افبببْ   

ا باشرٚ اليت ٖئعٜ لزٖا ٚ وعرفتْ ٔتطٕرّٖا ٔبٍاّٟا 

س ا  رٙ يف هب  الفر بٗاا ٔالفمئبفٛ ٔوبا     عمٜ قٕاع  ٌعرٖٛ، لالك مل ٍٖغى

بعبب  الطبٗعببٛ، بببن تببرك  لببك لمٌٕٗبباُ البباَٖ تعمىببٕا يف ٔا ٙ الٍٗببن الهببثرل وببَ         

 .(1)الرٖا ٗاا ٔالط 

 :ت املصريني يف فً التعليهّماامً إسَ .د 

ارتخ وٕا  رقا ذئٗٛ يف تعمٗي الع ، ٔةإٌا ٖئتخ وُٕ ا٧شبهاه يف تعمبٗي     -

 اشلٍ رٛ.

ىل ا هتببببباا العاوببببٛ الغٍٗببببٛ بالهتبببب  الع ٖبببب ٚ يف شببببتٜ    ٔ أِببببي وببببَ  ٌشبببب   -

 ا ٕ ٕعاا.

فاحل ارٚ ا  رٖٛ  ٔلم عٍاٖٛ ةبرلٚ لمذلبٗٛ، ٔق  

ةاٌم ٔصٗٛ  ذ  ذهىاّٟي ٥بٍْ  اوبٍن قمببك لمعمبي    

ٔ ذبْ ةىا ق   وك، ف٦ ٖعمٕ عمٜ الثاافٛ شب٘ٞ ،  

ٖٔ ٗف    ةر ٖا ب   ُ  ٖٛ وٍّٛ وَ ا َّ ذلهٕوٛ 

الرجن ا ثاف، فهٌْ ضلهي ٌفئْ بٍفئْ . فا عرفٛ ذئ  ا  رٖرت بئٕاِا، إ٥ 

 الا اوٜ ٔرٗمٛ لبمٕغ الثرٔٚ ٔا  .

 الوسائل والتيظيه:ٍـ. 

لابب  ق ببٜ الٕلبب  ا  ببرٙ الئببٍٕاا ا٧رببب  وببَ ذٗاتببْ بببرت  لعابببْ، ٥ٔ ٖببزاه        

الهثرل وَ ِآ ا٧لعاس ذلفٕظبا  يف وتباذف العبامل الهببرلٚ،  وبا تعمبٗي الب َٖ        

ةاُ وذلٔةا  وَ الٍاذٗٛ الٍعرٖٛ إىل وئ٤ٔلٗٛ ا٧س ٔلهَ الٕاق   ُ الٕل   فا 

 .(2)ةاُ ٖررن إىل ا  ارم ا مراٛ بالب٦ط
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ةاٌم ا  ارم ورتبطٛ ب ٔاٟر احلهٕوبٛ، ٖٔابًٕ ببالتعمٗي فّٗبا ةببار ا بٕظفرت       

 ذٗ  ٖعرت لهن  رتا  ع   وَ الت٦وٗا ٖتتمىأُ عمٜ ٖ ْٖ. 

ك ٖٕجبب  يف بعببض ا عاببب  إىل جاٌبب  وبب ارم الهتبببٛ،    ٔةبباُ باإل ببافٛ إىل  لبب 

ٔةبباُ الطبب   ذبب  التعبالٗي الرٟٗئببٗٛ الببيت تتمااِببا   ((بٗببٕا احلٗباٚ ))وعاِب  تعببر، بببب  

وهتبببٛ ةاومببٛ،  وببا التبب رٖس فّٗببا  ((البٗببٕا))فّٗببا شلبببٛ وببَ الطبب٦س. ٔقببٕاً ِببآ 

لتعىبب  يف فٗتٍببأه احلئبباس ٔتبب َٖٔ ذٕلٗبباا اإللببْ  ٔ ا مببك ا ابب م، ةىببا ٖتٍببأه ا  

 .(1)العااٟ  ال ٍٖٗٛ

 :طرائل التعليه لدى املصريني الكداما .و 

ةاٌم  رٖاٛ التعمٗي ااببٛ ل ٝ ا  رٖرت، ِ٘  رٖاٛ الررباٟن ٔا رارب٦ا   

بببرت ا٧رببتا  ٔالت٦وٗببا، فهبباُ ا٧رببتا  ٖماببَ بٕارببطٛ ِببآ الرربباٟن احلهىببٛ   

٥ٔ تزاه بعض ِآ ٔا عرفٛ إىل ت٦وٗآ ةىا ٖعمىّي  رٖاٛ الهتابٛ ال رٗرٛ. 

الرراٟن ذلفٕظٛ ذتٜ ٖٕوٍا ِاا ٖٔعّر ِباا الت برٗن الباٙ  جبرآ ا٧ربتا  يف      

ه الببيت ةبباُ ٖاببًٕ بّببا  اذٕاشببّٗا، ةىببا تببب ٔ عمببٜ ظّرِببا إشبباراا  إىل ا٧عىبب 

٥٤ِٞ الت٦وٗبا يف  ثٍباٞ قٗباوّي ب رٔربّي. ِٔباا  لٗبن آنبر عمبٜ  ُ الذلبٗبٛ عٍب            

 .(2)ا  رٖرت ةاٌم عىمٗٛ

ٔ عبباً فابب  ةباُ شبب ٖ ا  ٔةببثرلا   وبا الٍ  إىل الفمبب  ٔةبباُ ا  ببرُٖٕ  اوببا جلب 

 ُ ٖعمىبببٕا احلٕٗاٌببباا فهٗبببف    ٖئبببتطٗعُٕٖعتاببب ُٔ  ٌّبببي بال بببرس ٔالائبببٕٚ    

 .(3) ((لمشاس ظّر فه ا وا  ربتْ عمْٗ اٌتبْ ٔتعمي))باإلٌئاُ؟ ٖٔإلُٕ: 

 وضع املرأة يف مصر الفرعوىية: .ز 

ن يف ذٗاتبببْ ال ٍٖٗبببٛ ٔ الئٗاربببٗٛ تشبببارك الرجببب و بببر الا ميبببٛةاٌبببم ا بببر ٚ يف 

  ُةىببا تشببارةْ يف ذٗاتببْ الٕٗوٗببٛ.  باببا لمى ببا ر ا تاذببٛ ميهٍٍببا   ا٥جتىاعٗببٛٔ

بهبثرل وبَ ٔ بعّا يف      ف بن ا  برٖٛ يف ِباا الع بر ةباُ      ا بر ٚ ٔ ب     ٌُئتٍتخ 

 ٛ رٔوبا فٗتعحب  ِبرلٔ ٔا ا ب٤رخ الٌٕٗباٌ٘ ا عبرٔ، يف واةراتبْ          ٔ ،الٌٕٗاُ الا ميب

ةاٌببم  ٖاٌببٛ  . رث نٔجّبباإبزٖببارٚ و ببر الا ميببٛ هاببٕق ا  ببرٖاا يف     الببيت تتعمبب  

شلبباا. فعببب  ا  ببرُٖٕ الابب واٞ ا٩شلبباا     ا٩ا  ببرٖرت الابب واٞ تئببأٙ بببرت ا٩شلببٛ ٔ     

 . ٖزٖس ٔذاقٕرٔ رامخمإةروٕن لماةاٞ ٔاإلن٦ص ٔ احل  وثن ا٩شلٛ 
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G  44 األصول التارخيية للرتبية
 

 أصــــول الرتبيـــة 

 الكدمية الرتبية اليوىاىية .4

ُ لا    ٖثبٛ يف وٗب اُ الفبَ ٔا٧ س ٔالفمئبفٛ     إىل احل بارٚ احل  ق وم الٌٕٗبا

 ٔالعمي ٔالئٗارٛ  ةثر وَ  ٙ  وٛ  نرٝ.

ُّ ا فباِٗي الذلبٕٖبٛ ٔا ثببن العمٗبا البيت  ٌشبب ِا ِباا الشببع        فىبَ ا   ئبمي بببْ  

الٍاشط ا ثاف ةاُ شلا الف بن الهببرل يف   

تطبببببٕٖر الفهبببببر الذلببببببٕٙ، ٧ٔٔه وبببببرٚ يف  

ِبا  التارٖن زلب  وفّٕوبا ج ٖب ا  لمذلبٗبٛ ٖعتدل    
(( ٛ ٖٔئبمي ب برٔرٚ    ((التهٗف التا و٘ لمذلبٗب

 .(1)تٍىٗٛ شخ ٗٛ اإلٌئاُ

العٕاون البيت رباع ا عمبٜ تاب ً       ِيوَ 

ا تى  الٌٕٗاٌ٘ ٔرقْٗ يف ا ا٥ا احلٗاتٗبٛ  

ةافٛ ٔا اه الذلبٕٙ بشهن ناص ِٕ وبا  

ُ اوتانا بْ ب٦  الٌٕٗباُ وبَ جبٕ لطٗبف قمٗبن البتغرل ٖبعب  الٍشباط يف           اإلٌئبا

ٗبم الٌٕٗباُ بٍعباً ترببٕٙ     عٔالت ٕر، فاب  ذ  ٔاإلب ال ٓ عمٜ التفهرل ٖٔئاع

 ببا رببارا عمٗببْ الذلبٗببٛ يف    راربباوتىٗببز اختبباا فٗببْ شببه٦ وٍعىببا ةبباُ   

رربتارا ٗٛ ذل بٕرٚ    ٔاوتانا ِبآ الذلبٗبٛ بهٌّٕبا تربٗبٛ      ،الع ٕر ال٦ذاٛ

ٛ اتئبىم  بف٠ٛ قمٗمٛ وَ ا تى  ، ٔيف  ٕٞ ِاا الع   ا تىٗز وَ الامبٛ ا ف بم  

الذلبٗببٛ بببرٔح التح ٖبب  ٔا٥بتهببار ٔفئببن ا بباه لٍىببٕ الشخ ببٗٛ الفر ٖببٛ يف      

اجلٕاٌ  الئٗارٗٛ ٔالعمىٗٛ ٔاخلماٗٛ ٔالفٍٗٛ ذٗ  ةاٌم غاٖٛ الذلبٗٛ عٍب ِي  

ُ  ِ٘ ٔصُٕه ٛ    إىل اإلٌئبا ٔ لبك عبَ  رٖب  ٔصبٕلْ      ، احلٗباٚ الئبعٗ ٚ ٔاجلىٗمب

ظّبر يف الٌٕٗباُ منٕ جباُ    ٔب ٕرٚ عاوبٛ   0الهىاه اجلئى٘ ٔالعام٘ وعا  إىل

 ِىا:تربٕٖاُ 
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 أصــــول الرتبيـــة

 أواًل: الرتبية االسربطية

صببببٕرِا   ٔ ببببنرببببدل ٗٛ الذلبٗببببٛ الٌٕٗاٌٗببببٛ الا ميببببٛ يف اإلمتثببببن الذلبٗببببٛ 

  ٔمل ٖطببر  عمببٜ ِببآ الذلبٗببٛ  ٙ تغببرل     إ ٔوعاِرِببا 

تع ٖن ا٥ يف ذا٥ا ارتثٍاٟٗٛ ٌا رٚ ذ ثم عٍب  اٌّٗبار   

  .ار ٛإرب ٔلٛ 

 اإلسربطية:اجتاٍات الرتبية 

 أٍداف الرتبية االسربطية: .1

اشلبب ، وببَ الذلبٗببٛ عٍبب  ا٥رببدل ٗرت ِببٕ إعبب ا  اجلٍبب ٙ ااببارس الاببٕٙ         

 .(1)الشحال ا طٗ 

 :(2)أىواع الرتبية وحمتواٍا .2

وات را  عمٜ عٍ  ا٥ردل ٗرت ٖها  ٖهُٕ ٌٕل الذلبٗٛ 

، ٔ ببا ةبباُ ِبباا الٍببٕل   الٍبباذٗترت اجلئبب ٖٛ ٔالعئببهرٖٛ  

اُ باإلوهبباُ عمببٜ ال ٔلببٛ ، ةبب ٜ الفببر ، ٖٔ ببىَ ااافعببٛ  ٖعببٕ  بالفاٟبب ٚ عمبب 

ةىبا ميهبَ تئبىٗتّا ٔ ٍٗبٛ وبَ       ٛ ِآ الذلبٗٛ اجتىاعٗٛ مبعٍاِا الشاون ٗتئى

ذٗ  ااافعبٛ عمبٜ البٕ َ. ٔقب  اتّبم ةبن الذلبٗبٛ يف إرببار ٛ نماٗبا  ٔفٍٗبا            

 سلٕ ا٥رتع ا  العئهرٙ.

 ال ٔلٛ، ٔالعاٟمٛ صل   ُ ت بر٘   ّوا الذلبٗٛ البٗتٗٛ فهاٌم ثإٌٖٛ بالٍئبٛ إىل

تبببذلك وععبببي   ممب ببباحلّا يف رببببٗن ا٥ربببتع ا  العئبببهرٙ، ِٔهببباا ةاٌببب   

 ٗرت تربٗبٛ وٍّٗبٛ   را٧شغاه ٔالٕاجباا البٗتٗٛ إىل اإلواٞ، ٔمل ٖهبَ لب ٝ ا٥رببا   

ةاُ عمّٗي  ُ ٖعب ٔا  ٌفئبّي    ٧ٞ٥٤ُ ا٧عىاه ا ٍّٗٛ ةاٌم تعّ  إىل العبٗ  ِٔ

 شلآ ا ّىٛ.

عٍاٖٛ بالذلبٗٛ الفهرٖٛ فهاٌم قمٗمبٛ ٔةاٌبم تات بر عمبٜ اربتعّار       ّوا ال

 شرٖعٛ لٗهٕرغٕم ٔبعض ا٧شعار ا ختارٚ وَ ِٕورلٖٕم.
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G  45 األصول التارخيية للرتبية
 

 أصــــول الرتبيـــة 
 :(1)املؤسسات والتيظينات التعلينية .3

مل تهَ ٍِاك  ِىٗٛ لمرٗاٚ ا٧ررٖٛ يف إربدل ٛ ٧ُ لٗهٕرغبٕم و٤ربس    

 ْ تٍىببب٘ ا  ببباحل  الٍعببباً اإلربببدل ٘ مل ٖثببب  فّٗبببا، فاحلٗببباٚ ا٧ربببرٖٛ يف ر ٖببب

اخلاصٛ، ٔت   الرٔابط ا شبذلةٛ ٔتعبر  رب٦وٛ ا تىب  لمخطبر، ٔلبالك       

آثر لٗهٕرغٕم احلٗاٚ العاوبٛ البيت ٖشبذلك فّٗبا مجٗب  الٍبام ٖٔهبُٕ ةبن         

إردل ٘ فّٗا  با  ٔ نا  ٔوعمىا  لهن  فن إردل ٘، ٔبالرغي وَ  بللٛ  ِىٗبٛ   

مبٍببباا تٍببباظر يف ا٧ربببرٚ باعتبارِبببا و٤رئبببٛ تعمٗىٗبببٛ فاببب  ةاٌبببم و رربببٛ ل 

  ِىٗتّا  ِىٗٛ الثهٍاا العئهرٖٛ ل٥ٔ٨ .

فف٘ رَ الئابعٛ ٖمتر  ا٥ٔ٧  مب ارم عاوبٛ ٖعٗشبُٕ فّٗبا وعبا  ٖٔب ةمُٕ      

وعا  ٖٔمعبُٕ وعا  تٍىٗٛ لاٗي ا ئأاٚ ٔإ ةاٞ لرٔح اجلىاعٛ يف ٌفٕم الشباس، 

ٔ   ٔيف ِآ ا  ارم العاوٛ اختباا مجٗب  ا٥ذت    الشبباس ٗا باا لتعٕٖب  ا٧ فباه 

ٛ   قّى . ٔيف الثاٌٗبٛ عشبرٚ ٖهمبف ا٧ فباه     ن ال عاس ٔإعب ا ِي حلٗباٚ اجلٍ ٖب

ّٕه يف الارٝ ا أرٚ ٔررقٛ وا ٖئتطٗعُٕ لمبْ وبَ ا ب ة٥ٕا تب رٖبا       بالتح

ه احلرس ٔال رس. فبه ا  ببط  ذب ِي وتمبئبا  بالئبرقٛ عٕقب        اشلي عمٜ  عى

اق الباٙ ترتب  عمٗبْ افت باح     عاابا  ش ٖ ا  ٥ ٧ٌْ ررق ٔإمنا ٥فتاارٓ إىل احل

 ورٓ. ٔلا   ّرس الشباس عمٜ اجلرٙ ٔالافز ٔا  ارعٛ ٔالعًٕ ٔرةٕس اخلٗبن  

ٔال ٗ  ٔالاٍص ٔقا، الرون ٔرو٘ الارص ٔغبرل  لبك تإٖبٛ ٧بب اُ الشبباس      

ٔتعٕٖ ِي عمٜ ال دل ٔالترىن. ٔذٍٗىا ٖ ن الشباس إىل رَ الرجٕلٛ ٖا ُٕ 

رس وَ الثاوٍٛ عشرٚ إىل العشرَٖ. ٔيف ربَ  عاورت يف الت رٖ  عمٜ  عىاه احل

العشرَٖ ُٖائي الشباس ميرت الب٥ٕٞ لم ٔلبٛ ٖٔرربمُٕ إىل وٕقب  اجلبٗش العاوبن       

ٖٔشّ ُٔ ا عارك احلاٗاٗٛ له٘ ٖتعٕ ٔا عمٜ ر٣ٖٛ ال واٞ ٔإراقتّبا، ٔيف ربَ   

الث٦ثرت صلدل الشباس عمبٜ البزٔاد ٔا٥شبذلاك يف اجلىعٗبٛ العىٕوٗبٛ، ٔوبَ ثبي        

 ا د ٖات ٙ بّا ا٧ فاه ٔالشباس.منوٕا ٍرت ةاوم٘ ا٧ِمٗٛ ٔ ٖ برُٕ
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 أصــــول الرتبيـــة

 طرم التعليه وأساليبُ: .4

يف تعمببٗي  بٍبباّٟي وثببن ااررببٛ  رٖاببٛ  ةثببر وببَ اعتىبب  اإلرببدل ُٕٗ عمببٜ 

الٍشبباط قببم إشببرا، اثمبب٘ ال ٔلببٛ ٔةبببار ا٧ فبباه، ٔ رٖاببٛ الابب ٔٚ الببيت  

، ٔ رٖاٛ قتاٝي منا د ٖا ً فّٗا ا ٕا ٍُٕ الهاومُٕ إىل ا٧ فاه باعتبارِ

التامٗ  ٔ رٖاٛ ا ٦ذعٛ. ةىا اربتخ وٕا  رٖابٛ البتمارت يف تعمبٗي الٕاجبباا      

ٔاخلماٗببٛ. ٔارببتخ وٕا  رٖاببٛ ا ٍاقشببٛ. ٔقبب  ةبباُ    ا٥جتىاعٗببٛٔا ئبب٤ٔلٗاا 

ىباا  مٖطمب  وبَ ا٧ فباه عٍب  اإلجاببٛ  ةبر ا٧ربباس ٔإقاوبٛ البدلاِرت يف ة         

ٜ إبّاوبْ عااببا لبْ. ٔوعٍبٜ     عمب ٖعبض  وٕجزٚ، ٔةن وَ ةاٌم إجابتبْ نا ٠بٛ   

ٖعٗببٍّي عمببٜ قاٗبب     لببك  ُ اإلرببدل ٗرت ارببتخ وٕا ةببن وببا وببَ شبب ٌْ  ُ      

الب ٌ٘ يف تعمٗي  بٍباّٟي   ٔمل ٖئتهفٕا وَ ارتخ اً العااس ،  غرا   ٔلتّي

ربٛ ٌبٕل وبَ ا  بارعٛ     رٖشحعُٕ ا٧ فاه ٔالشباس عمٜ الشحار ٔاا  ٕأةاٌ

 .(1)ٌٕال ا٧رمرٛتئتخ ً فّٗا مجٗ   اليت احلرٚ 

 :ثيييةألثاىيًا: الرتبية ا

بذلبٗبٛ   إلّٗبا ذٗب  ٖعّب     ا٧ربرٚ وبَ   ا٧ثٍٗٗٛتب   الذلبٗٛ 

 إىل إرربببالْالطفبببن ذتبببٜ ٖبمببب  الئبببابعٛ وبببَ عىبببرٓ فٗبببتي    

الئا رببٛ    ٔا  ررببٛ ٖٔباببٜ فّٗببا ذتببٜ اخلاوئببٛ عشببرٚ      

 إىلعشبببرٚ وبببَ عىبببرٓ ٔةببباُ ٖرافببب  التمىٗبببا يف  ِاببببْ      

ةبببرل ٖاببًٕ مبراقبببٛ رببمٕك ال بب     شببٗن ٔإٖابببْا  ررببٛ 

ٔعا اتببْ يف احلبب ٖ  ٔوعاومببٛ ا٩نببرَٖ ٔا شبب٘ يف الطرٖبب   

ٔوعاقبتببْ عٍبب     ن٦قببْوّىببٛ تاببٕٖي   إلٗببْ  ٔةمببمةىببا 

 اقٛ.بل اس المٗ إن٦لْ
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G  44 األصول التارخيية للرتبية
 

 أصــــول الرتبيـــة 
 :(1)العوامل املؤثرة يف ىظاو الرتبية األثييية

 الٍعاً الطبا٘:  .1

 تشهن ا تى  ا٧ثٗ  وَ ث٦ث  بااا ِ٘:

ا ببٕا ٍرت ا٧ذببرار، ِٔببي وببَ  صببن آثببٗ  ٖٔتىتعببُٕ بهافببٛ         باببٛ  .  

 احلإق الئٗارٗٛ ٔا  ٌٗٛ ٔميثمُٕ صفٕٚ ا تى .

  يف ا٥شببذلاك بٕظبباٟف ال ٔلببٛ شلببي احلببٖهببَ  باببٛ ا٧جاٌبب  ٔمل  .س 

  فرا ِا بالتحارٚ ٔةاُ وئىٕذا  شلي بالعىن يف اجلٗش. نىٖٔع

ٌٗبٛ ٔةبإٌا    باٛ العبٗ  ٔمل ٖهبَ ٧فبرا  ِبآ الطبابٛ ذابٕق و       .د 

 ٖإوُٕ با٧عىاه الٗ ٖٔٛ اليت ٍٖعر إلّٗا ٌعرٚ ٔ ٗعٛ.

 ا ٕق  اجلغرايف: .2

ٍٗبٗرت باحل باراا   ٜ رباذن البربر ربببا يف ات باه ا٧ث    ةاُ وٕق   ثٍٗبا عمب  

الشبببرقٗٛ ٔاجلٍٕبٗبببٛ حلبببٕ  البربببر ا٧ببببٗض ا تٕربببط ذٗببب  اذتهبببٕا بّبببآ  

 احل اراا ٔت ثرٔا بّا ٌٔامٕا عٍّا الش٘ٞ الهثرل.

   ا ٍان٘:ا ٕق .3

رت عمببٜ التىتبب  با عٗشببٛ يف اشلببٕاٞ الطمبب ، فابب  ٧ثٍٗببٗربباع  ا ٍبباخ ا عتبب ه ا

يف وئاٟن ا٧ س  اا العاوٛ ٔقم ا٧شحار ٖتحا لُٕ يف الئاذ ا٧ثٍُٕٗٗجمس 

ٔالفَ ٔاحلهي ٔالفمئفٛ ٔال َٖ. ٔةاٌم ِآ اجلمئاا ب اٖٛ التفهرل الباٙ  

منا ٔتطٕر ٔ نرد لمعامل وفهرَٖ ععاوا   وثباه رباراط ٔ ف٦ بُٕ ٔ رربطٕ     

 ٔغرلِي.

 ٌتٍأشلا يف ٖ ت٘: ا٧ثٍٗٗٛٔميهٍٍا  ُ منٗز برت ث٦ث وراذن لتطٕر الذلبٗٛ 
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 أصــــول الرتبيـــة

 :م.و( 479-م.و776)الرتبية األثييية املبكرة .1

 :(1) أٍداف الرتبية األثييية املبكرة .أ 

 ةبب ا  ثٍٗببا يف ِببآ ا رذمببٛ  ِىٗببٛ بمببٕغ الهىبباه الفببر ٙ قاٗاببا  لم بباحل    

عٌئباُ عاب٦  ٔبب ٌا  ٔنمابا .     العاً، ٔةاُ الهىاه الفر ٙ ٖع  الٍىٕ الهاوبن ل 

لئبمي  بال احل العاً ا شارةٛ يف مجٗ   وٕر ال ٔلبٛ يف  ٔقباا احلبرس ٔا    ٔق  

عمٜ ذ  رٕاٞ، عمٜ ن٦، ال احل العاً الاٙ ق   بْ يف إردل ٛ ن وٛ ال ٔلٛ 

ببببالإٚ عببب  ا٧ثٍٗٗبببُٕ بالرشببباقٛ  ا٧ربببدل ُٕٗيف  ٔقببباا احلبببرس، ٔبٍٗىبببا عببب  

 ٔاجلىاه ٔا٥عت اه .

 :(2)أىواع الرتبية وحمتوياتَا .ب 

ذلبٗببٛ عمببٜ الذلبٗببٛ ا٧ثٍٗٗببٛ ا بهببرٚ، ٔارببتخ وم ال ا٥جتىاعٗببٛغمبببم الذلبٗببٛ 

 مٗٛ. ٔ ة ا الذلبٗبٛ اخلماٗبٛ   الب ٌٗٛ وَ  جن تٍىٗٛ الرشاقٛ ٔالتلنر ٥ الإٚ الع

ف بباٟن ا٧بطبباه اشلببٕورٖرت ٔن وببٛ ال ٔلببٛ. ٔ رم ا٧ثٍٗٗببُٕ ا ٕرببٗاٜ ٔالببرقص     

ٔالشببعر باعتبارِببا ٔرببباٟن لمٍىببٕ العامبب٘ ٔاخلماببب٘ ٔالشخ بب٘، ٔنمببم الذلبٗبببٛ       

ُّ ا٧ثٍٗٗٛ ا بهرٚ وَ الت رٖ  ا ّ  ٔال العبٗب  ا بطمعٕا بب  اٞ    ت برل ا ٍزل٘ ، ٧

 تمك ا٧ٌشطٛ.

 :(3)املؤسسات والتيظينات التعلينية .ج 

انتمفم وهاٌٛ ا٧ربرٚ ٔٔظاٟفّبا يف  ثٍٗبا عٍّبا يف إربدل ٛ. ففب٘ إربدل ٛ مل        

ٛ       ل٨ربرٚ ٖئىن  ل٨ربرٚ ٔةباُ    بالاٗباً بٕظاٟفّبا، ٔيف  ثٍٗبا ترةبم  وبٕر الذلبٗب

ٖب ٔ الفبرق    Eby&Arrowood ه إٖباٙ ٔارٔٔ لم ٔلٛ اإلشرا، العاً فاط، ٖإ

وبَ وٕقفّٗىبا وبَ الطفبن ذب ٖ  الب٥ٕ ٚ. ففب٘         ٔا٧ثبٗ  برت الٍعاورت اإلربدل ٘  

إردل ٛ تارر جلٍٛ عاوٛ وا إ ا ةاُ الطفن ضلٗبا بٍٗىبا ٖابرر ا٧س ِباا ا٧وبر يف      

 ثٍٗببا. ٔيف  رببدل ٛ ةبباُ ا٧ فبباه ومهببا  لم ٔلببٛ تعمىّببي ٔتببربّٗي ٔفاببا   ببا تببرآ      

وٍارببا بٍٗىبا قاوبم ا٧ربرٚ يف  ثٍٗبا بب ٔرِا يف الذلبٗبٛ. ٔةاٌبم ا٧ربرٚ ا٧ثٍٗٗببٛ          

تعّ  بالطفن ذب ٖ  الئبَ إىل  ذب  العبٗب  ا ٕثبٕق فبّٗي لٗابًٕ عمبٜ  وبر تربٗتبْ           

ٔاإلشببرا، عمببٜ رببمٕةْ، ةىببا قاوببم ا  ررببٛ ببب ٔر ةبببرل يف تعمببٗي ا٧ فبباه    

                                                           
 .95ٌٖٕس ٔنوٗمْ ، ورج  راب ، ص: (  1

 .96الئاب  ٌفئْ، ص: ا رج (  2

 .97-96ٌٖٕس ٔنوٗمْ ، ورج  راب ، ص ص: (  3
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 أصــــول الرتبيـــة 
راٞٚ ٔالهتابببٛ ٔا ٕرببٗاٜ يف  ثببٗ  الابب ا٧ٔتببربٗتّي، فابب  تعمببي الطفببن   ا٧ثٍٗببٗرت 

راا تٍىٗببٛ لابب   (1)و ررببٛ ا ٕرببٗاٜ ٔتبب رس عمببٜ ا٧لعبباس يف و ررببٛ البالئببذلا     

ثٍٗٗبٛ قبتي ٔجبٕ  وشبر، عمبٜ التىبارَٖ الرٖا بٗٛ،        ٧ٔةاٌبم الابٕاٌرت ا   وعٍٗٛ،

ٔتٕجبب  متاثببن قبب راا ا٧ فبباه البباَٖ ٖتٍافئببُٕ يف لعبببٛ وعٍٗببٛ  ٔةاٌببم مجٗبب     

ا  ٔر ترببببٕٙ ةببببرل فالشبببباس ٖتعمىبببُٕ ةبببثرلا وبببَ   ٌشبببطٛ احلٗببباٚ يف  ثٍٗبببا  ا

اجتىاعبباا اجلىعٗببٛ العىٕوٗببٛ ذٗبب  ٖئببتىعُٕ إىل وببا ٖبب ٔر وببَ ا ٍاقشبباا ٔيف      

      ِ ُٔ  اابببباةي ٖببببرُٔ الاببببٕاٌرت تفئببببر ٔالعإببببباا تٕقبببب ، ٔيف ا ئببببرح ٖشببببا

الهٕوٗ ٖا ٔالذلاجٗ ٖا، ٔيف وٕاري ا٧لعاس ا٧ٔ بٗٛ ٖتعمىُٕ ةثرلا عبَ احلٗباٚ   

٧ُ تمك ا ٕاري ةاٌم وٍارباا لمىبارٖاا الرٖا ٗٛ ٔا٧ بٗبٛ ٔالعمىٗبٛ    ،يف  ثٍٗا

 وببا  ٔالفمئببفٗٛ ٥ ختتمببف عببَ رببٕق عهبباظ ٔ ٙ ا ببان ٔغرلِببا عٍبب  العببرس،      

تٍعٗىاا التعمٗىٗٛ فتتىثن يف ن ٕل ا٧ فاه إلشرا، ا٩بباٞ ٔا٧وّباا ٔالعبٗب     ال

ٖا بُٕ  ٔقباتّي يف   ذتٜ ٖبمغٕا رَ الئابعٛ، ٔوَ الئابعٛ ذتٜ الئا ربٛ عشبرٚ   

و ررترت ِىا و رربٛ ا ٕربٗاٜ ٔو رربٛ البالئبذلا فٗتعمىبُٕ الهتاببٛ ٔالابراٞٚ        

ٔاحلئبباس ٔالشببعر ٔا ٕرببٗاٜ يف ا  ررببٛ ا٧ٔىل، ٖٔتماببُٕ تبب رٖباا ب ٌٗببٛ عمببٜ    

وئتٕٝ رفٗ  يف ا  ررٛ الثاٌٗبٛ. ٔيف الئا ربٛ عشبرٚ ذتبٜ الثاوٍبٛ عشبرٚ ٖتربرر        

ٔا٧ بٗببٛ ٖٔئببتىرُٔ يف   اٞ التىرٍٖبباا الب ٌٗببٛ  الشببباس وببَ ال راربباا ا ٕرببٗاٗٛ

ٜ    ٔالفببذل يف اخل وببٛ العئببهرٖٛ ذٗبب     ٚ وببَ الثاوٍببٛ عشببرٚ إىل العشببرَٖ تا بب

طل بب  الشببباس لٍعبباً عئببهرٙ صببارً ٖٔهمببف هرارببٛ احلبب ٔ ، ٔيف رببَ        

 الث٦ثرت ٖهتىن تعمٗي الفر  ٔميارم ذإق ا ٕا ٍٛ ةاومٛ.

 :(2)ل التعليه وأساليبُائطر .د 

لمٍىببٕ ٔلٗئببم إذبب اثا  لببْ، ٔلببالك مل    قاٟبب ٍٚٗٗببُٕ الذلبٗببٛ باعتبارِببا  فّببي ا٧ث

ٖف مٕا ت نن ا رب٘ يف إذ اث الٍىٕ ٔق ٕر عىمْ عمبٜ التٕجٗبْ فابط. ٔةاٌبم     

ثٍٗٗبببٛ، فالطفبببن ٖبببتعمي ٔفابببا  لرغباتبببْ ٔق راتبببْ ٧وبببا ميٗبببز الذلبٗبببٛ ا  ِبببياحلرٖبببٛ 

                                                           
شٗ  اإلغرٖ   بٍٗبٛ تبزأه فّٗبا ا  بارعٛ فابط ٔزلٗبم البالئبذلا ، ٔةاٌبم جبزٞا تابعبا إىل اجلىٍزٖبًٕ ، ٔعٍب وا ظّبرا               ( 1

البب ٌ٘ ٔالعامب٘   مب  عمّٗبا     احلاجٛ إىل إصلا   واةَ ناصٛ لت رٖ  الفتٗاُ ٔالشباس الاَٖ ترعباِي ال ٔلبٛ ٔتعب ِي اإلعب ا      

 صٌفس اري  ٥واةَ اخلاصٛ با  ارعٛ البالئذلا، ٔعمْٗ  صبرم ةمىبٛ البالئبذلا تطمب  عمبٜ  وباةَ وتعب  ٚ وٍبْ وبا طلب         

 وبباةَ ا٧بطبباه،  ثببي البالئببذلا الببيت ٖتبب رس فٗببْ الفتٗبباُ ٔ نببرٝ ناصببٛ بالشببباس ٖتبب رس فّٗببا عمببٜ ا ٦ةىببٛ ٔا  ببارعٛ/       

 اجلىٍزًٖٕ.

 .]98ٔنوٗمْ ، ورج  راب ، ص:ٌٖٕس (  2
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اه ا٥جتىبباع٘  ببٔإوهاٌٗاتببْ ٥ٔ ٖببرغي عمببٜ تعمببي وببا٥ ٖرغبب  فٗببْ بارببتثٍاٞ ا      

ُّ ال ٔلٛ  ))ٔاخلما٘. ٖإه بٕه وٌٕرٔ  مل تتطم  وَ الفبر  ربٕٝ  ُ ٖئبرل     ا٧ثٍٗٗٛإ

عمببٜ عاتاببْ، ٖٔهببُٕ ذببرا  يف    ٚ ا ماببا ا٥جتىاعٗببٛباحلهىببٛ ٖٔبب٤ ٙ الٕاجببباا   

عبَ  رٖب     ةبثرلا   ا٧ثبٗ  ، ٔلبالك فاب  تعمبي الطفبن     ((ةٗفٗٛ ق اٞ ٔقم فراغْ

راٞٚ ٔالهتابٛ ٔا ٕرٗاٜ ٔالرٖا ٛ الب ٌٗٛ عَ  رٖ  ي الامعالا ٔٚ ٔالتامٗ ، إ  ت

تامٗ   راتاتْ ٔجاٞ وععي ت رٖبْ عَ  رٖ  إشراةْ يف ا٧ٌشبطٛ العاوبٛ لمرٗباٚ    

ٛ الإاعب  اخلماٗبٛ يف الع بٕر     ا٧ثٗ ا٧ثٍٗٗٛ . ٔتعمي الطفن  ا بهبرٚ عبَ    ا٧ثٍٗٗب

ِباا ذئبَ ٔ اك    رٖ  التمارت ٔاإلضلاٞ، فا رب٘ طلدل الطفن  ٔ ٖبٕذ٘ إلٗبْ بب ُ    

ر١ٗ، ِٔاا نرل ٔ اك شر، ِباا واببٕه ٔ اك غبرل واببٕه، ِٔباا واب م ٔ اك       

و ٌس. ٖٔعاق  الطفن عمٜ اٌتّاةْ لمإاع  اخلماٗٛ. ٔةاُ ا٧ فاه ٖزٔ ُٔ يف 

ا  ارم ا٥بت اٟٗبٛ بالهتب  الععٗىبٛ، ٔالا باٟ  ا ىتبانٚ  وب٦ يف إقتب اّٟي مببا         

 ماٗٛ ٔاجتىاعٗٛ.ت عٕ إلْٗ وَ قٗي ٌٔ اٟن ٔإرشا اا ن

 :م.و(338-م.و479)يف عصر االزدٍار األثيييةالرتبية  .2

يف الارُ اخلاوس قبن ا ٦ٗ ، ٔتفتام قراٟرّي عبَ   ا٧ثٍٗٗرتٌ حم وٕاِ  

رٔاٟ  العمًٕ ٔالفٍبُٕ. ٔةباُ لطبٗعبٛ احلٗباٚ ال ميارا ٗبٛ البيت عاشبّا ا٧ثٍٗٗبُٕ         

   ٛ لٍىبببٕ الببباةاٞ   نبببن يف تمبببك ا ٕاِببب  ذٗببب  ٔفبببرا  ثٍٗبببا الشبببرٔط ال بببرٔرٖ

اإلٌئاٌ٘. فما  ظّر ا فهرُٔ ا ب عُٕ يف ةن وهاُ يف ب٦  اإلغرٖ ، ٔظّر 

الف٦رفٛ ٔالعمىاٞ ٔاخلطباٞ يف صبامٗٛ، ٔظّبر ا ٤رنبُٕ ٔالب راوُٕٗ يف رلتمبف      

البب ٔه الٌٕٗاٌٗببٛ. ٔلهببَ  ثٍٗببا ٔذبب ِا ِبب٘ الببيت ٔفببرا ا ٍبباخ ا ٍاربب  ٔاحلرٖببٛ،   

ا ٕاِ .  ٖٔعر، الع ر الاٙ منم فْٗ العبارٖٛ ٔالتشحٗ  ال٦نً لمتعبرل عَ تمك 

ٖٛ ٔاجتىاعٗببٛ ِٔببٕ ع ببر ٔقعببم فٗببْ تغببرلاا اقت ببا  ((برةمٗببز ))الٌٕٗاٌٗببٛ بع ببر

 .(1)ٔرٗارٗٛ ٔعامٗٛ ةاُ شلا آثارِا البالغٛ عمٜ الذلبٗٛ ا٧ثٍٗٗٛ

 أٍداف الرتبية األثييية يف عصر االزدٍار: .أ 

ٕغ إىل الهىباه الفبر ٙ، ٥ وبَ    متثن ِب ، الذلبٗبٛ يف ع بر ا٥ن ِبار يف البمب     

لا  تغّٗر اشل ، الا ٖي الاٙ متثن يف ))   Wilds  جن ال احل العاً. ٖإه:   ٔاٖم ن

                                                           
 .99ٌٖٕس ٔنوٗمْ ، ورج  راب ، ص:(  1
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ٔا ٍفعببٛ العاوببٛ إىل فر ٖببٛ  ٌاٌٗببٛ وبتالببٛ. ٔاذتبباد الشببباس        ا٥جتىاعٗببٛاخل وببٛ 

ا٩ثٗ  إىل ت رٖ  ضلررِي وَ قٕٗ  الٍعاً الا ٖي ٔوعاٖرلٓ، ٍٖٔى٘ فّٗي وّاراا 

. ((ةثببر فاٟبب ٚ يف قاٗبب  التابب ً الشخ بب٘ ٔاحل ببٕه عمببٜ ا ٍاصبب  الئٗارببٗٛ 

ٔاربببببتطال الئفئبببببطاُٟٕٗ إشببببببال ِبببببآ ا٥تاِببببباا ٔإجاببببببٛ تمبببببك ا طالببببب ، 

ٔالئفئببببطاُٟٕٗ مجاعببببٛ وببببَ ا عمىببببرت ا تببببٍامرت البببباَٖ ٔفبببب ٔا إىل  ثٍٗببببا وببببَ   

الزاِبرٚ. ٔ نبا    ا ئتعىراا الٌٕٗاٌٗٛ هثا  عَ الثراٞ يف  ثٍٗا ٔا٥رتىتال بثاافتّبا 

الئفئببطاُٟٕٗ ٖعمىببُٕ الشببباس فٍببُٕ الهبب٦ً ٔاإلقٍببال ٌعببرل  جببر وعمببًٕ. ٔلابب     

ٔ   ٥٤ِٞ الئفئطاُٟٕٗ وعاٖرل ج ٖ ٚ لمئمٕك ذمم ذلبن الئبمطاا التامٗ ٖبٛ    

قٕاوّببا الٍئبببٗٛ. ٔوببَ ثببي ٥تٕجبب  وبببا ٢ عاوببٛ  ٔ قٕاعبب  رببمٕةٗٛ ٖتفبب  عمّٗببا   ٔ

ٗبف ٖهبُٕ ربمٕةْ تبآ ا٩نبرَٖ      اجلىٗ ، بن إُ عمٜ ةن إٌئاُ  ُ ضل   ة

ٔٔاجبْ سلٕ ال ٔلٛ، ٔ ة  الئفئطاُٟٕٗ  ُ الماٚ ِ٘ ِ ، مجٗ  الٍبام، ٔ ُ  

و مرٛ الفر   ِي وَ و مرٛ ال ٔلٛ، ٔ ُ الئمٕك التماباٟ٘  ف بن وبَ الئبمٕك     

 .(1)ا٧ن٦ق٘

 أىواع الرتبية وحمتواٍا: .ب 

لئفئبطاُٟٕٗ  ةاُ الت رٖ  اخلما٘ وَ  ٌٕال الذلبٗٛ يف ع بر برةمٗبز.  وبا ا   

فابب  ٌاقشببٕا ا شببهمٛ اخلماٗببٛ ٔذئببىِٕا بطببرٖاتّي، فهبباُ  رببام ا٧نبب٦ق    

عٍ ِي فر ٖا  ٔعامٗا . ٔوَ ثي عمىٕا الٍام  ُ الفر  ِٕ الاٙ ضل    ِ ا، ذٗاتْ 

 ٔ  بُٕ ٔ رربطٕ فاب  اٌبدلٔا     ن واتبْ لم ٔلبٛ. ٔ وبا رباراط ٔ ف٦    ٔوعاٖرل ربمٕةْ 

 ُ تعمبٗي ا٧نب٦ق، ٔوبَ ثبي قب ثٕا        اأوٛ  فهار الئفئطاٟٗرت ٔرمىٕا بهوهبا

وفّبًٕ الف بٗمٛ، فاب   افعبٕا عبَ       يفعَ الذلبٗٛ اخلماٗٛ. ٔبالرغي وبَ انبت٦فّي   

 .(2)احلٗاٚ الفا مٛ اليت ٍٖئحي فّٗا ال احل الفر ٙ ٔال احل ا٥جتىاع٘

 املؤسسات التعلينية: .ج 

البالئببذلا تإوببباُ ببب ٔرِىا عمببٜ وئببتٕٝ التعمبببٗي     ٔظمببم و ررببتا ا ٕرببٗاٜ    

بت اٟ٘ و  انت٦، يف ا عاٖرل عَ الع ٕر الئاباٛ.  وا و رربٛ ا ٕربٗاٜ فاب     ا٥

ارببتّ فم قاٗبب  اإلشببباعاا الشخ ببٗٛ ٔوٕافاببٛ ا٧ ٔاق الفر ٖببٛ ٔلببٗس إثببارٚ      

                                                           
 .101-100ا رج  الئاب  ٌفئْ، ص ص:(  1

 .102-101ا رج  الئاب  ٌفئْ، ص ص:(  2
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رم البالئبذلا فاب  اربتّ فم    ااحلىارٛ ٔرٔح الف اٞ ٔالعا فبٛ الإوٗبٛ. ٔ وبا وب     

مببٜ وئبببتٕٝ ا  رربببٛ  الرشبباقٛ ٔتٍارببب  ا٧ع بباٞ. ٔذببب ثم الببتغرلاا الهبببدلٝ ع   

الثإٌٖببببٛ. فا بببب ارم يف الع ببببٕر الئبببباباٛ ةاٌببببم وعٍٗببببٛ بالتبببب رٖباا الب ٌٗببببٛ   

ٔالعئببهرٖٛ. ٔيف ع ببر برةمٗببز اِتىببم بال راربباا العامٗببٛ ٔا٧ بٗببٛ، ٔتّافببم   

 .(1)الشباس لتما٘ تمك ال راراا عمٜ  ٖ ٙ الئفئطاٟٗرت

الشبباس عمبٜ    ٔلا   ٌش  الئفئطاُٟٕٗ وارراا ٔدلا٥ا وعرفٗٛ ج ٖ ٚ  قبن

 راربتّا وثببن وباذبب  المغببٛ ٔالب٦غببٛ ٔا ٍطبب . ٔمل ٖهببَ لمئفئببطاٟٗرت و ررببٛ  

ٖعر ببُٕ  هبباثّي ٔ راربباتّي يف  وبباةَ ناصببٛ،  ٔ يف ا ٦عبب      اةببإٌٔإمنببا 

ٔالشببٕارل ٔا٧رببٕاق. ٔةبباُ ِبب٥٤ٞ الئفئببطاُٟٕٗ وعمىببرت وٍّببٗرت بببا ع  الفبب   

ٜ ا٧جر الباٙ ٖتمابآ وبَ التعمبٗي; فهٌبْ      لمهمىٛ، ٌٔعرا  ٧ُ ا عمي ا ّ  ٖعٗش عم

ةاُ ضل    تعابْ ذئ  العرٔ،، فه ا ةثبر عب   الطمببٛ ٔنا ا ا ٍافئبٛ رفب       

ا عمي  جرٓ، ٔذٍٗىا تان ا ٍافئٛ طلفض  جرٓ لٗحاس الطمبٛ. ٔلا  عمي راراط 

جبرا   ت٦وٗآ بٍفس  رق الئفئطاٟٗرت و  انت٦، ٔاذ  ٖتىثن يف  ٌْ مل ٖ نا  

ٍببْ ةبباُ صلببٕس ا٧رببٕاق ٖعمببي الشببباس اجلبب ه    ل وعرفببٛ شبب٘ٞ، ٔله٧ٌببْ مل ٖبب

ٔالف ببٗمٛ ٔاحلهىببٛ عمببٜ قارعببٛ الطرٖبب  ٔيف  ٙ وهبباُ ميهببَ  ُ ٖمتابب٘ فٗببْ   

 بالشباس.

 ّوببا  ف٦ ببُٕ ٔ ررببطٕ ٔ ٖزٔقببراط فهببإٌا  ةثببر ارببتارارا  فبب ف٦ ُٕ عمببي  

 .(2)ت٦وٗآ يف ا٧ةا ميٗٛ، ٔعمي  ررطٕ ت٦وٗآ يف المٗئْٗ

 نات التعلينية وطرم التعليه:التيظي .د 

ميهَ ذ ر التٍعٗىاا التعمٗىٗٛ لمذلبٗٛ ا٩ثٍٗٗٛ يف ع بر ا٥ن ِبار يف  ربعبٛ    

 : (3)وئتٕٖاا ِ٘

 الذلبٗٛ ا ٍزلٗٛ ذتٜ الئابعٛ. .1

 التعمٗي ا٥بت اٟ٘ وَ الئابعٛ ذتٜ الثالثٛ عشرٚ. .2

 التعمٗي الثإٌٖٛ وَ الثالثٛ عشرٚ ذتٜ الئا رٛ عشرٚ. .3

 ٘، فٗىا بع  الئا رٛ عشرٚ.التعمٗي العال .4

                                                           
 .103ا رج  الئاب  ٌفئْ، ص: (  1

 .104ا رج  الئاب  ٌفئْ، ص: (  2

 .104ا رج  الئاب  ٌفئْ، ص: (  3
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 أصــــول الرتبيـــة 
ٔفٗىببا ٖتعمبب  بطببرق التعمببٗي ظمببم الطببرق ا تبعببٛ يف ا رذمببٛ ا٥بت اٟٗببٛ ةىببا       

ةاٌببم يف الع ببٕر ا ا ببٗٛ، ٔيف ا راذببن ا٧عمببٜ قبب ً الئفئببطاُٟٕٗ  ببرٖايت     

ااا ببببرٚ ٔا ٍاقشببببٛ، ٔت بببباٞلم  ِىٗببببٛ  ببببرق ا ٦ذعببببٛ ٔا ىاررببببٛ ٔالاٗبببباً   

ٔفبببٛ البببيت تئبببتّ ، ذفبببز الطمببببٛ عمبببٜ عربالٍشببباط، ٔقببب ً رببباراط  رٖاتبببْ ا 

ٌفئّي بمٕغا  إىل احلاٗاٛ. ٔلاب  اتبب  رباراط ِبآ الطرٖابٛ يف تعمبٗي       ب لتفهرل ا

ت٦وٗببآ ٔوببا تببزاه قعببٜ ببباذذلاً ا ببربرت اابب ثرت، ِٔبب٘ تعببر، ا٩ُ بالطرٖاببٛ  

 .(1)اجل لٗٛ

 :و(529-م.و338) الدولي( )الرتبية يف العَد األثيين األخري .3

ق.ً هببا ثترت ِىببا: 383اٌتابباه  ثٍٗببا إىل ورذمببٛ ال ٔلٗببٛ يف رببٍٛ  متٗببزا فببذلٚ 

ق.ً، ٔوعرةٛ ةارٌٔٗا، ٔمتهَ فٗمٗ  ا اب ٌٔ٘ وبَ   338وٕا اٖئٕقراط رٍٛ 

تٕذٗ  الٌٕٗباُ الا ميبٛ يف ا٥ودلا ٕرٖبٛ اشلٗمٍٗٗبٛ، ذٗب   صببرم ا٥ربهٍ رٖٛ        

 .(2)العاصىٛ الئٗارٗٛ ٔالثاافٗٛ يف و ر ٔلٗس  ثٍٗا

 يف العَد األثيين األخري: أٍداف الرتبية .أ 

لتاببب ً الشبببخص   اإلعببب ا  صببببن ِببب ، الذلبٗبببٛ يف العّببب  ا٧ثبببٗ  ا٧نبببرل،    

 ))ٔزلاذببْ، ٔ صبببن غببر  الشببباس ا٧ثببٗ  الئببع٘ ٔراٞ ا٥وتٗببان الشخ بب٘  ٙ    

 ٘ ، ٔالٍحبباح الشخ بب٘. فرببن ال بباحل الفببر ٙ ا٧ٌبباٌ٘ ذلببن       ((التابب ً الشخ بب

البببيت  الذلبٗبببٛلشبببباس ا٧ثبببٗ  إىل . ٔربببعٜ اا٥جتىاعٗبببٛال ببباحل العببباً ٔاخل وبببٛ 

قررِي وَ الاٗبٕ  البيت ٔ بعم عمبّٗي، ٔالبيت ةاٌبم متٍب  تاب وّي الشخ ب٘          

 . (3)ٔزلاذّي

 

 أىواع الرتبية وحمتواٍا:  .ب 

اِتي مجٗب  قبا ٚ الذلبٗبٛ نب٦ه ِبآ الفبذلٚ اِتىاوبا  بالغبا  مبشبهمٛ الذلبٗبٛ           

ا وبَ الٍاذٗبٛ   شلب ٔهمٕا٧ن٦قٗٛ، فالئفئطاُٟٕٗ مل ٖبرثٕا ا ئاٟن ا٧ن٦قٗٛ 

                                                           
 ٔال فرٛ ٌفئّا.ا رج  الئاب  ٌفئْ، (  1

ٔ  (، 2010العىبباٖرٚ، ذلىبب  ذئببَ، )  (  2 ٛ  ا٥جتىاعٗببٛ صببٕه الذلبٗببٛ التارطلٗببٛ  ،)الطبعببٛ ٔالٍفئببٗٛ ٔالفمئببفٗ

 .75الئا رٛ(، عّىاُ:  ار ا ئرلٚ لمٍشر ٔالتٕنٖ  ٔالطباعٛ، ص:

 .87زلار، ورج  راب ، ص:(  3
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ٛ   ا٥جتىاعٗٛال ٍٖٗٛ  ٔ  ٛ االدل )) ٔ ا  ٌٗٛ; بن وبَ الٍاذٗب الٍفعٗبٛ. ٔةباُ   (( مجاتٗب

 رام ا٧ن٦ق عٍ ِي فر ٖا  ٔعا٦ٌٗا  هٗ  ظّرٔا بٍعبر الٌٕٗباُ اابافعرت    

 .(1)ٔة ٌّي ُٖعمِّىُٕ فع٦  عمًٕ ا٧ن٦ق

ْ البشببرٖٛ ذتببٜ ةاٌببم الذلبٗببٛ الفهرٖببٛ يف ِبباا العّبب  وببَ  زلببٜ واعرفتبب

ا٩ُ، ٔعمٜ الرغي وَ  ُ تفهرل الئفئبطاٟٗرت ةباُ ربطرٗا ، إ٥ّ  ٌبْ متٗبز      

هبب ٚ  ٍِٗبببٛ وتزاٖببب ٚ يف التىٗبببز بببرت الهببب٦ً، ٔوّبببارٚ وتزاٖببب ٚ يف دلابّبببٛ   

 . (2)وشه٦ا احلٗاٚ العىمٗٛ

ةبباُ ِبباا العّبب  عّبب  ٌشبباط  ِبب  فبباٟ ، ةىببا   نمببم يف ِبباا العّبب       

إىل الذلبٗبٛ احلرفٗبٛ) الٗ ٖٔبٛ(، فالئفئبطاُٟٕٗ  رببٕا      الذلبٗٛ ا ٍّٗٛ باإل افٛ 

اخلطببباٞ يف ٔقببم ةاٌببم الابب رٚ عمببٜ الهبب٦ً هحببٛ ٔإقٍببال، الطرٖبب  إىل       

 . (3)ا راةز ا فٗ ٚ

ٔق  نف يف ِاا العّ  الت ةٗ  عمٜ الت رٖ  الب ٌ٘ ٔالعئبهرٙ ٔا ب ٌ٘   

مٜ البرغي وبَ  ُ   خل وٛ ال ٔلٛ، ٔارتىرٔا يف إِىاه الذلبٗٛ ا ٍزلٗٛ لمىر ٚ ، ع

ٗي لمىببر ٚ ٔالرجببن عمببٜ   مبب ف٦ ببُٕ  حل عمببٜ  ببرٔرٚ تبب ورت مجٗبب   ٌببٕال التع    

 .(4)الئٕاٞ مبا فْٗ الذلبٗٛ الفهرٖٛ ٔاإلع ا  لمحٗش

ٔقبب  تابب وم يف ِبباا العّبب  الذلبٗببٛ الفٍٗببٛ، ف ررببٕا ا٧ س، لببٗس وببَ  جببن 

 عٍْ.  الٍاذٗٛ الٍرٕٖٛ ٔال رفٗٛ ٔالفٕاٟ  العىمٗٛ، بن لمىتعٛ اليت ٌتحم

 املؤسسات التعلينية: .ج 

ظّببرا بعببض ا بب رم الفمئببفٗٛ يف ع ببر برةمٗببز وثببن  ةا وٗببٛ  ف٦ ببُٕ      

ٔلٗئبببٗٛ  رربببطٕ ٔا ببب ارم ا٧بٗإرٖبببٛ ٔغرلِبببا، ٔ صببببن شلبببا  وببباةَ وعمٕوبببٛ       

ٔوهتباا ف قبن عمّٗا الط٦س وَ ةبن وهباُ. ٔيف الع بر الرٔوباٌ٘ ت رئبم      

ٔةررٗا  لمٍربٕ  ةررٗا  لمب٦غٛ  جاوعٛ  ثٍٗا  ذٗ   ٌش  اإلودلا ٕر  ٌطٌٕٕٗٔم

عمّٗا وَ ا ٗزاٌٗٛ العاوٛ لم ٔلٛ. ٔ ٌش  اإلودلا ٕر وبارةٕم    فيف و ٍٖٛ  ثٍٗا ٍٖ

ةررٗا  لمب٦غٗبٛ ٔااٌٗبٛ ةرارب٘ لمفمئبفٛ بٕاقب  ةرربٗرت لهبن و رربٛ وبَ          

                                                           
 .88ا رج  الئاب  ٌفئْ، ص:(  1

 ٛ ٌفئّا.ا رج  الئاب  ٌفئْ، ٔال فر(  2

 .89ا رج  الئاب  ٌفئْ، ص:(  3

 ا رج  الئاب  ٌفئْ، ٔال فرٛ ٌفئّا.(  4
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ا٧رب  ا  ارم الفمئفٗٛ ا عرٔفٛ يف  لك الع ر. ٔتهٌٕم جاوعٛ  ثٍٗا يف الابرُ  

 الباَٖ  إاع  ٔاخلطابٛ ٔالثىاٌٗٛ ا عمىبرت ن ا ٦ٗ  وَ وعمى٘ الب٦غٛ ٔالالراب  قب

ٖعمىُٕ الفمئفٛ، ِاا ف ٦ عبَ ا ب ارم البيت  ٌشب ِا الئفئبطاُٟٕٗ. ٔيف عباً       

الرٔواٌٗٛ ف غمابم   لعودلا ٕرٖٛو٦ٗ ٖٛ  صبرم الٍ راٌٗٛ ال ٖاٌٛ الرزلٗٛ 423

ٛ  ))ا  ارم الفمئبفٗٛ   و٦ٗ ٖبٛ   529جئبتٍٗاُ يف عباً     بٕر اإلودلايف عّب   (( الٕثٍٗب

ِٔاجر الف٦رفٛ الٌٕٗإٌُٗ إىل فارم. ٔلا  عحمم ِآ ا٧ذ اث ا فحعٛ باِاس 

 .(1)الثاافٛ اإلغرٖاٗٛ بع  اٌتشارِا يف  جزاٞ العامل الا ٖي

 التيظينات التعلينية وطرائل التعليه: .د 

 :(2)ٌعي التعمٗي يف العّ  ا٧ثٗ  ا٧نرل يف  رب  وراذن ِ٘

ذمببٛ الذلبٗببٛ البٗتٗببٛ ٔمتتبب  وببَ البب٥ٕ ٚ ذتببٜ رببَ الئببابعٛ ٖٔاببًٕ بّببا      ور .1

 العبٗ .

ورذمببٛ الذلبٗببٛ ا٥بت اٟٗببٛ ٔتببتي يف ا بب ارم اخلاصببٛ ٔمتتبب  وببَ الئببَ          .2

 الئابعٛ ذتٜ الثالثٛ عشرٚ.

ورذٛ الذلبٗٛ الثإٌٖٛ ٔتتي يف ا ب ارم اخلاصبٛ  ٖ با ، ٔمتتب  وبَ الئبَ        .3

 الثالثٛ عشرٚ ذتٜ الئا رٛ عشرٚ.

رذمٛ التعمٗي العال٘ ٔتبتي يف وب ارم الب٦غبٛ ٔالفمئبفٛ ٔتبب   يف الئبَ       و .4

 الئا رٛ عشرٚ. 

باٗم  رٖاٛ التعمٗي يف ا  ارم ا٥بت اٟٗٛ إىل ذ  ةبرل وثمىبا ةاٌبم عٗبْ    

)) .  وا التعمٗي العال٘ فا    نبن الئفئبطاُٟٕٗ  رٖابٛ ج ٖب ٚ     يف العّ  الئاب

ٔ   وبا ٢ الطرٖاٛ، ِٕ وبا قباً ببْ    ، ٔ ِي وا   يف ربٗن (( رٖاٛ ااا رٚ

ربباراط، البباٙ ٖعبب  وببَ  ف ببن ا عمىببرت يف ةببن الع ببٕر، ٔمتتببان  رٖاببٛ         

ةباُ وعمىبا ٌاقبب ا ، وشبهها ، صببٕرا ، عطٕفبا  ٔ ا  بٗعببٛ      :  رباراط ب ٌبْ   

ٍفئْ ٖٔرٝ ا٧شٗاٞ ةىا  رٖاتْ قأه جعن التمىٗا ٖفهر ب جٗ ٚ، ٔةاٌم

ي ِ٘ اليت صل   ُ ضلأه ا عمبي تٍىٗتّبا.   ِ٘ عمٜ ذاٗاتّا. ٔآوَ  ُ رٔح ا تعم

ٔٔظٗفٛ ا عمي ِ٘ قرٖك الٍشباط الباِ  يف ا بتعمي ٔ لبك بتٕجّٗبْ ٔإعطاٟبْ       

                                                           
 107ٌٖٕس ٔنوٗمْ، ورج  راب ، ص:(  1

 .91زلار ، ورج  راب ، ص:(  2
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 ُ ميهَ التمىٗا وَ  (( رٖاٛ راراط ))ا٥قذلاذاا ال رٔرٖٛ، ٔةاُ ِ ، 

  ُ ٖرٝ جّمْ بٍفئْ ٖٔتخا وٕقف ا تعمي احل . 

 رٖابٛ  ))، ةىبا زلٗبم   -نتببار  ٙ  رٖابٛ ا ٍاقشبٛ  ٔ ا٥   –ٔ رٖاتْ ِآ 

 :(1)، ِٔىاِ٘ عمٜ ورذمترت ةىا ارتعىمّا راراط ((احلٕار

ا رذمببببٛ اشل اوببببٛ  ٔ التّهىٗببببٛ، ٔن٦شلببببا ٍٖتاببببن التمىٗببببا بٕارببببطٛ  .1

 ا٥رتحٕاس ٔا٧ر٠مٛ، وَ اجلّن غرل الٕاع٘ إىل اجلّن الٕاع٘.

2.       ٕ اس ا رذمٛ البٍاٞٚ، ٍٖٔتابن التمىٗبا ن٦شلبا بٕاربطٛ ا٧رب٠مٛ ٔا٥ربتح

  ٖ ا  وَ اجلّن الٕاع٘ إىل احلاٗاٛ الٕا رٛ العا٦ٌٗٛ.

 .((الاةاٞ))الفهر ٔوٕل   ((ذلرك ))ٔق  زلٜ راراط ا عمي 

 :يف اجملتنع اليوىاىيوضع املرأة 

تغبا ر  ةاٌم ا ر ٚ يف ا تى  الٌٕٗاٌ٘  ٔ عّ ٓ باحل ارٚ ذل بٍٛ ٔعفٗفبٛ ٥   

ٛ، ٔةاٌم ذلرٔوٛ وَ الثاافبٛ ٥  البٗم، ٔتإً فْٗ بهن وا ضلتاد إلْٗ وَ رعاٖ

تئّي يف احلٗاٚ العاوٛ بامٗن ٥ٔ ةثرل، ٔةاٌم ذلتارٚ ذتٜ زلِٕا رجئا  وبَ  

عىببن الشببٗطاُ، ٔةبباُ احلحبباس شبباٟعا  يف البٕٗتبباا العالٗببٛ،  وببا وببَ الٕجّببٛ       

الاإٌٌٗٛ فا  ةاٌم ا ر ٚ عٍ ِي ةئاط ا تال تبال ٔتشبذلٝ يف ا٧ربٕاق ِٔب٘    

هاٌٛ يف ةن وا ٖرج  إىل ذإقّا ا  ٌٗٛ، ٔمل ٖعطِٕا ذاّا وئمٕبٛ احلرٖٛ ٔا 

يف ا رلاث، ٔ بإِا  ٗمبٛ ذٗاتّبا نا بعٛ لئبمطٛ رجبن ٔةمبٕا إلٗبْ  وبر نٔاجّبا          

 .(2)فّٕ ٖئتطٗ   ُ ٖفر  عمّٗا نٔجا 

 

 

 

 

                                                           
 .93ا رج  الئاب  ٌفئْ، ص:(  1

 .17،برلٔا:  ار ابَ ذزً،  ص:ا ر ٚ برت الفاْ ٔالاإٌُ(، 2010الئباع٘، و طف٘،)(  2
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 أصــــول الرتبيـــة 

 الكدميةالرتبية الروماىية  .5

ٛ  إىل وب ٍٖتّي رٔوبا     نا الرٔوباُ ِب   ، ٔقب  ةباُ احلهبي يف    اا ا٥ربي ٌئبب

، ق.ً 509يف عباً  ، الٕقم ومهٗبا  ٔعٍب وا نمب  الرٔوباُ آنبر ومبٕةّي         لك

قببررٔا إرربباٞ اجلىّٕرٖببٛ ببب ٥  وببَ ا مهٗببٛ ٔٔجبب ٔا  ٌببْ وببَ ال ببرٔرٙ إعببا ٚ    

 .تٍعٗي احلٗاٚ يف ال ٔلٛ ذتٜ ٥ تباٜ الئمطٛ يف ٖ  رجن ٔاذ 

وٍتخببرت ، ٔبعب      (1)ٍ مرت  ثٍاٞ احلهي اجلىّٕرٙ ةاُ ضلهي رٔوا قيف

هٍم رٔوا وَ تٕذٗ  إٖطالٗا ةمّا قبم ذهىّبا تٕجّبم إىل اخلبارد      ُ مت

ٔبالك ب  ا رٔوا تب نن عّب ِا اإلودلا بٕرٙ الباٙ اربتٕلم فٗبْ عمبٜ ةبثرل         

 .وَ  سلاٞ العامل الا ٖي

ٔوٍببا الاببرُ الثالبب  ا بب٦ٗ ٙ ببب   ال ببعف ٖبب س يف اإلودلا ٕرٖببٛ الرٔواٌٗببٛ  

ىل قئبببىرت : قئبببي غربببب٘  ا٧وبببر باٌائببباوّا يف الابببرُ الرابببب  إ   ّببب٘ذتبببٜ اٌت

 .ٔعاصىتْ رٔوا ٔقئي شرق٘ ٔعاصىتْ الائطٍطٍٗٗٛ

 : عصور الرتبية الروماىية

: الذلبٗببٛ الرٔواٌٗببٛ ِىببا رلَٖائببي تببارٖن الذلبٗببٛ الرٔواٌٗببٛ إىل قئببىرت ةبببُٖ

 .الا ميٛ ٔالذلبٗٛ الرٔواٌٗٛ اجل ٖ ٚ

ليت ربام ٖٔا   بالذلبٗٛ الا ميٛ ا٧رالٗ  ٔالطرق التّاٖبٗٛ يف ا٧جٗاه ا

        ٛ   .  نبٕه ا  ٌٗبٛ الٌٕٗاٌٗبٛ ٔاٌتشبارِا ب بٕرٚ عاوبٛ يف اإلودلا ٕرٖبٛ الرٔواٌٗب

ٔ وببا الذلبٗببٛ يف الع ببر العببا ٘ فتبربب  يف الذلبٗببٛ الرٔواٌٗببٛ الببيت ٌشبب ا بعبب    

 .اٌتشار ا  ٍٖٛ اإلغرٖاٗٛ يف رٔوا

  (:م و  55-753الرتبية الروماىية الكدمية )

 (ق ً 250-753)وَالاٙ ميت   ر الا ٖئتائي إىل ع رَٖ فرعٗرت الع 

 .(ق ً 50 -250ميت  وَ )ٔع ر ا٥ٌتااه  الاٙ  ،

                                                           
 الئمطٛ التٍفٗاٖبٛ   ٔميثن رٟٗس ذهٕوٛ  ٔ اجلىّٕرٖٛ الرٔواٌٗٛ   عمٜ ا ٍاص  يفRoman Consul اٍ ن باإلزلمٗزٖٛ ال ( 1

 ذ  الٍاض. لم ٔلٛ. ٖٕٔج  اثٍرت وَ الاٍاصن ةن رٍٛ حلهي اجلىّٕرٖٛ، لهن ٔاذ  وٍّىا

دلمببس الشببٕٗخ  اٌ٘ ٔوبارةببٛ ٔت بب ٖ عببدل ا٥ٌتخبباس ا باشببر وببَ الشببع  الرٔوبب   الاٍ ببن الرٔوبباٌ٘  عتببدل الٕصببٕه  ٍ بب  ٖٔ

ذبب  الببٍاض  رببٍٛ وببَ الطباببٛ ا٥رببتارا ٗٛ.ٍِٔاك قٍ ببمرت ٖببتي اٌتخببابّي رببٍٕٖا ٔشلىببا   40ٔاُ ٖهببُٕ عىببرٓ فببٕق اهالرٔوبباٌ٘ 

 .ٔٔاجباا  ٍٖٗٛ. ٖٔعى٦ُ إىل جٍ .قم وراقبٛ دلمس الشٕٗخاحلرس ٔالئمي، ٔشلىا ص٦ذٗاا ٔارعٛ ٔقم  .الفٗتٕ
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 م و (  255 -753): عصر الرتبية الروماىية األوىل العصر األول

٥ ٖٕج  يف  ٔاٟن ِاا الع ر وب ارم ٖ نمبّا ا٧ فباه ٔإمنبا ةباُ البٗبم ِبٕ        

الطفن وٍا صغرٓ ٔتشر،  ا  ررٛ ٔا عّ  التّاٖ  الٕذٗ  ، فهاٌم ا٧ً تتعّ 

، ٔةباُ الطفبن ٖرافب   ببآ لمبتعمي ِٔباا ٖببرت  ٔر ا٧ربرٚ يف ا راذبن          عمٜ تربٗتْ

فا٧ررٚ ِ٘ اليت ، ذٗ  ةاٌم الذلبٗٛ تت ف بالب اٟٗٛوَ ذٗاٚ الطفن  ٚا بهر

ةاٌم تشر، عمٜ تربٗٛ ا٥ٔ٧  ٔتعىن عمٜ إع ا ِي حلٗاٚ الابٗمٛ بهن عا اتّا 

 ظفببارِي عمببٜ  ٛىببا تعىببن عمببٜ تبب رٖ  ا٧ فبباه وٍببا ٌعٕوبب  ٔتاالٗبب ِا ٔقٗىّببا ة

اذبببذلاً ا٩شلبببٛ ٔالٕالببب َٖ ٔالابببٕاٌرت .ٔظّبببرا يف  ٔانبببر ِبببآ الفبببذلٚ ا ببب ارم       

اٞٚ ٔةاٌببم ب عبب ا  قمٗمببٛ ٔغاٖتّببا تعمببٗي الاببر    (  Ludi ا٧ٔلٗٛ)وبب ارم المعبب  

ثبي اِتىببم بتعمبٗي الاببراٞٚ ٔالهتابببٛ    ، عشببر ٜ ٥ ثٍب لمبتىهَ وببَ ذفبغ ا٧لببٕاح   

 .حلئاس إىل جاٌ  ذفغ ا٧لٕاحٔا

 م.و(55-255: )عصر االىتكال

ٔا٧فهببار ٔالعببا اا الٌٕٗاٌٗببٛ إىل رٔوببا تبب رصلٗا  وببَ  ٔارببط      ا بببا ٢ نمببم 

ٔةثبرا يف ب اٖبٛ   . الارُ الثال  قبن ا ٦ٗ  إىل وٍت ف الارُ ا٧ٔه قبن ا ب٦ٗ  

إىل ال٦تٍٗٗٛ  (1)ِاا الع ر ا  ارم ا٧ٔلٗٛ )و ارم ا٧ س( ةىا   ٌان ا٧ٔ ٖئٛ

ثي  نمم وب ارم الٍربٕ ٔوب ارم اخلطاببٛ     . ٔ صبرم ت رم يف و اررّا ا٧ٔلٗٛ

ٔ نببرلا قٕلببم ِبببآ   . الٌٕٗاٌٗببٛ إىل رٔوببا ٔلهٍّببا مل تٍتشببر ا٥ٌتشبببار الهببايف     

إ٥  ُ دلمبببس الشبببٕٗخ عاةئبببّا ٔ وبببر ببببهغ٦ق  ، ا ببب ارم إىل وببب ارم ٥تٍٗٗبببٛ

 .ا  ارم ٔ ر  ا عمىرت

  (اىية اجلديدة )عصر اإلمرباطورية ومً ثه عصر االحنطاطالرتبية الروم

ٔتائي إىل ع رَٖ : الع ر اإلودلا بٕرٙ  ٔ الزِبٕ ٔا عاِب  ، ٔالثباٌ٘ ع بر      

 .ا٥سل٦ه ٔا٥ ىر٦ه

 

 

                                                           
جزٟا. تب    24ٔتتهُٕ وَ  قبن ا ٦ٗ   8يف الارُ ِٕورٖٕم ٔ عّا  ومرىٛ شعرٖٛ  ِ٘(ούνταξις) ٌاٌٗٛبالٕٗ ا٧ٔ ٖئٛ ( 1

 .وَ وٍت ف الا ٛ، ثي ترٔٙ وا ذ ث بالب اٖٛ ٔتٍتّ٘ بٕصٕه البطن إىل اجلزٖرٚ ا مرىٛ
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 :و ( 255-م و 55العصر اإلمرباطوري )

ذٗبب   صبببن ٌعبباً ا عاِبب  ٔ ٗبب  ا٧رةبباُ ٔان ا  اإلقببباه عمببٜ الثاافببٛ         

ٔباٗبم العمبًٕ    ، َ ا  ارم ا٧ٔلٗبٛ باٗبم عمبٜ ذاشلبا ٔمل ترتب      الٌٕٗاٌٗٛ . ٔله

غبٛ ال٦تٍٗٗبٛ عٕ با عبَ ا٧لبٕاح      ت رم بّبا ببااا الشبهن البئبٗط . ٔذمبم الم     

إوبا    ّبا بثٍا عشر لمت رٖس ، ٔ صبرم و ارم الٍرٕ و ارم رزلٗٛ ٖ رم ٥ا

ٖن الٍرببٕ الٌٕٗبباٌ٘  ٔ الٍرببٕ ال٦تببٗ  )ٖٔشببىن الٍرببٕ  رارببٛ ا٧ بٗبباا ٔالتببار       

 .ٔالعمًٕ ( ٔغاٖٛ ا  ارم إتااُ الاراٞٚ البمٗغٛ ٔاإلٌشاٞ احلئَ ا ترت

 وببا وبب ارم اخلطابببٛ فهاٌببم متاثببن وببا عببر، عٍبب  الٌٕٗبباٌٗرت مببب ارم        

الئفئببطاٟٗرت، ٔغاٖتّببا اخلطابببٛ ٔاإللابباٞ  ببَ ٌببٕٝ ا٥شببتغاه بالئٗارببٛ ِٔبب٘  

ةبباُ خلطابببٛ فابب   إىل وّببَ ذلتهببرٚ وببَ قبببن  باببٛ ا٧عٗبباُ، ٔباإل ببافٛ    

 .الشباُ ٖ ررُٕ الفمك ٔاشلٍ رٛ ٔالفمئفٛ ٔا ٕرٗاٜ

ٔوببَ  ِببي الذلبببٕٖرت يف رٔوببا ةبباُ ةببُٕ تمٗبباُ، ِٔببٕ ٖببرٝ )ببب ُ تشببر،        

ور عاا فا ٦ا ذهٗىاا عمٜ تربٗبٛ ا٧ فباه ٤ٖٔةب   ُ ٖهبُٕ ٌطاّبي      

رببمٗىا ٔة٦وّببي وٕنٌٔببا ٔصببرٗرا ٧ُ ِبباا ا٧وببر ٖبب٤ثر تبب ثرلا ةبببرلا عمببٜ     

 (ا٧بٗض إ ا وا صب  ف ٌْ لَ ٖئتعٗ  بٗا ْ ا٧ٔهفالطفن ةال ٕ،  ،الطفن

 .ب ٌّي صل   ُ ٖهٌٕٕا ،ةىا ةاُ لْ ر ٙ يف اخلطباٞ

 .عارفرت لمعمًٕ .1

 .وتاٍرت لمغٛ .2

 .نتٗار ا٧لفاظ٥ ئٍرتذل .3

 . ارررت لمعٕا ف البشرٖٛ ،ٔعارفرت لطرق إثارتّا .4

ٔا٥ِببي  ُ ٖهبببُٕ اخلطٗببب  فا ببب٦  شببّىا  ذتبببٜ ٖهبببُٕ نطٗببببا     .5

 .دلٗ ا 
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 :ياٍج املدارس الروماىية ودرجاتَام

 :12-7الئَ 

ٛ  التعمبٗي ا٧ٔلب٘ ٔتهبُٕ ال راربٛ يف    ِ٘  رجٛ التعمٗي  ،  وبا   ا ب ارم ا٧ٔلٗب

 ٔاحلئاس.العمًٕ اليت ٖتمااِا الطمبٛ فّ٘ الاراٞٚ ٔالهتابٛ 

 :16-12الئَ وَ 

 ٙ ٔاربي ا  رربٛ ِب٘ و رربٛ الٍربٕ ٔ العمبًٕ البيت         ، رجٛ التعمٗي ِ٘ الثبإٌ

 .اِا الطمبٛ ِ٘ ال ر، ٔالٍرٕ ٔا٧ بٗااٖتما

  :18-16الئَ وَ 

ٔوببب ارم ِبببآ ال رجبببٛ ِببب٘ وببب ارم  ،العبببال٘التعمبببٗي ِببب٘ تهبببُٕ  رجبببٛ 

 .اخلطابٛ ٔت رم عمًٕ الٍرٕ ٔاخلطابٛ ٔاجل ه ٔاحلإق

 :25-20الئَ وَ 

 رجببٛ التعمببٗي العببال٘ ٔتبب رم يف اجلاوعبباا ٔعمٕوّببا احلاببٕق ٔالطبب  ٔفببَ  

 .ٔاخلطابٛ ٔالٍرٕ البٍاٞ ٔالرٖا ٗاا

ٔعٍ وا ظّرا ال ٖاٌٛ ا ئٗرٗٛ ٔ صببرم الب َٖ الرزلب٘ لم ٔلبٛ يف  ٔانبر      

ظّرا ا  ارم ا ئٗرٗٛ )ٖمتر  بّا الطب٦س وبَ ربَ     ، الارُ الراب  ا ٦ٗ ٙ

ٔفّٗا ٖتعمىُٕ تعمٗىبا عالٗبا يف ا عتاب اا ٔال٦ِبٕا ا ئبٗر٘،      (،  18-20) 

بْ با بب ارم الرٖا ببٗٛ ل رارببٛ   ٔةبباُ ِبباا الئببَ يف ا ا بب٘ ٖمتربب   صببرا     

 .الت رٖباا ا تا وٛ

 :ِٔهاا فهُ  ِي آراٞ ٔ فهار الرٔواُ ِ٘

 .خترٖخ  جٗاه و ربٛ عمٜ فٍُٕ الاتاه ٔاحلرس .1

 .الب٦غٛ يف اخلطابٛ ٔالف اذٛ يف البٗاُ ٔاإلقٍال .2

 .إع ا  الٍشٞ  عرفٛ ٔاجباا ذٗاتّي العىمٗٛ ٔفّىّا  .3

 .ع ا  ا ّ  ٔا٥رتع ا  لمررسا٥ِتىاً بالٍٕاذ٘ ا ٍّٗٛ ٔاإل  .4

 .تهَٕٖ ا ٕا َ ال احل ثي اجلٍ ٙ ال احل .5

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


G  44 األصول التارخيية للرتبية
 

 أصــــول الرتبيـــة 
ٔوَ  ِي الف اٟن اليت رعم الذلبٛ الرٔواٌٗٛ إىل غرربّا لب ٝ الٍاشب٠ٛ ِب٘     

يف ختمٗب  اارربٛ العاباس     وّىبا  التإٝ ٔالطاعٛ، ٔلعن لمذلبٗٛ الرٔواٌٗبٛ  ٔرا  

 شب   ٌبٕال العاباس البب ٌ٘     ٧ُ ا عمىرت ةإٌا قئاٚ غ٦ظا مياررُٕ  ،الب ٌ٘

 . الاَٖ اعتى ٔا عمٜ جاس ا تعمىرت ٔترغٗبّيرتعمٜ عهس ا٧ثٍٗٗ

 و ( :  529 –و  255عصر االحنطاط والتدٍور )

ٔمجعم الئمطٛ بٗ  احلهٕوٛ ا مهٗٛ  ،اتئي ِاا الع ر بالفئا  ٔا٥سل٦ه

   ٕ ، ُٚ ٔاٌتشبرا الرشبٕٚ ذتبٜ ببرت الا با     فارتٍزفم ثرٔاا الشبع  ٔفئب  ا ٕظفب

تّٗبزٓ اخلبزاَٟ ٔقبٕا      ٔفر م ال راٟ  لتئمٗن اجلٗش الهبرل الاٙ اربتٍف 

ٔقن ، الٕرطٜ ٔنا ا الطباٛ ا٧ررتارا ٗٛ الفار ٚ، ٔتام م الطباٛ ، الشع 

عب   ا ببزارعرت ٔترةببم ا٧ر  ببب٦ ارببتغ٦ه ِٔباا ةمببْ اٌعهببس عمببٜ الذلبٗببٛ   

لب٦غبببٛ  ِببب افا  ٥ لبٗببباُ ٔاإ   صببببن ا ; ٔالتعمبببٗي ، فتغمببببم الٍبببٕاذ٘ الشبببهمٗٛ 

، ٔ غٜ ا عّر عمٜ ا  ىُٕ ، فهاُ الت٦وٗا ٖرصُٕ الهمىاا ا ٍىاٛ ٔراٟن

، ٔاقت ببر تعمببي ا٧نبب٦ق عمببٜ غرٖبب  الشببا  وٍّببا عمببٜ ذئبباس ا عٍببٜٖٔببتخرلُٔ ال

 .ذفغ ذهي ٔوٕاعغ ٔةتابٛ وٕ ٕعاا إٌشاٟٗٛ عَ ا٧ن٦ق

َ ٖٔبببب ٔ  ُ ا ببب ارم ا٧ٔلٗبببٛ قببب  انتفبببم يف ِبببآ ا     تبببارٖن الذلبٗبببٛ   رذمبببٛ وببب

لشبع   ، ِٔاا راج  إىل ذالٛ الب٤م ٔالاه الاَٖ ٔصبمم إلّٗىبا  بابٛ ا   الرٔواٌٗٛ

،  وببا وبب ارم الٍرببٕ ٔاخلطابببٛ فابب  ارببتىرا  الببيت ةاٌببم تبب نن ِببآ ا بب ارم 

 ٔيف عّبب  الاٗاصببرٚ رببٗطرا   .ٖببتعمي فّٗببا  بٍبباٞ الطباببٛ العمٗببا    ب ببٕرٚ شببهمٗٛ 

  ٛ ِبببآ الئبببٗطرٚ وببب اِا يف عّببب    ، ٔبمغبببم ال ٔلبببٛ ربببٗطرٚ ةاومبببٛ عمبببٜ الذلبٗببب

ً عٍ وا  ص ر  ورا  بهغ٦ق جاوعبٛ  ثٍٗبا    529اإلودلا ٕر جئتٍٗاُ ا ئٗر٘ عاً 

 .الٕثٍٗٛ

 . شٗشرُٔ ٔرٍٗهأٔق  برن ع   وَ ا ربرت الرٔواُ ٔوَ  شّرِي ةٌٕتمٗاُ 

، ثبي  ربباٌٗا  الاٙ ٔل  يف  (، ً 95-35ٔ برن ٥٤ِٞ ا رب٘ الرٔواٌ٘ ةٌٕتمٗاُ )

، ٔ رس بٛ ٔتعا ٜ اااواٚ و ٚ ثي ترةّافٍب  يف اخلطا، ٔ رم فّٗا ق ً رٔوا

ٔوٍربْ اإلودلا بٕر فئببانٖاُ     ،ٕىل إ ارتّا بٍحاح و ٚ عشرَٖ ربٍٛ و ررٛ فّٗا ت

ابٗبٛ (  لا   رتا  اخلطابٛ ٔةتابْ الٕذٗب  ) ربس اخلطاببٛ (  ٔ) ا ٤رئبٛ اخلط    

، ٔ ُ ٗ ُ ال رس لمعب: ع ً  رس ا٧ فاه ٧ضلتٕٙ عمٜ آراْٟ الذلبٕٖٛ، ٔ ِىّا

ا بب رم وببَ  ٔٙ  ٔ ُ ٖهببُٕ ، تهببُٕ ا ر ببعاا وببَ نٗببار الٍئبباٞ   بببا  ٔ ّببارٚ 
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ٛ    ، ٔ ُ ٖتعمي الطفن ا٥قت ار يف فرعْ ، ٔ ُ ٖبتعمي ةبالك   وٍبا ال بغر لغبٛ  جٍبٗب

ْ صٕر احلرٔ،  . ٔإررباه ا٧ فباه إىل ا ب ارم    اشلحاٟٗٛ ٔ زلاِٞا يف الٕقم ٌفئب

ُ  ٔ ،٩نببرَٖالعاوببٛ ل٦ذتهبباك با٧ فبباه ا  ، اعتبببار فببَ اخلطابببٛ  زلببٜ الفٍببٕ

ٔ الببب  ببببالتبهرل يف تعمبببٗي   ، ٕجبببٕ  الفبببرٔق الفر ٖبببٛ ببببرت ا٧ فببباه    ٔاعبببذل، ب

ٔبعهبس وبا ةاٌبم    . ، ٔا٥ِتىاً بطرٖابٛ احلفبغ ٔالتامٗب  يف التب رٖس    ا٧ فاه

 ٛ ٔ  .الشببرقٗٛ تبب٤وَ بببْ الذلبٗببٛ الا ميبب الرٔوبباُ تبب٤وَ ةاٌببم الذلبٗببٛ عٍبب  الٌٕٗبباُ 

 .، ٔمنٕ الفر ٖٛ اإلٌئاٌٗٛبتهاربالتح ٖ  ٔا٥

ُ   ف   وا الفرق برت الذلبٗترت  وببا ، الرٔوباُ ٖإلببُٕ  ُ الٌٕٗباُ ِٔىٗببُٕ ٔنٗبالٕٗ

 .الٌٕٗاُ فٗإلُٕ  ُ الرٔواُ وا ُٖٕ ٌفعُٕٗ

 :يف الرتبية ةالعوامل املؤثر

 :ال ٖ العاون  .1

ٕه الب اٟٗبٛ البيت تب ٔر ذب     ٚاعتى ا ال ٖاٌٛ الرٔواٌٗٛ يف  راربّا عمبٜ الفهبر   

ر باٞ ِبآ الابٕٝ تٍببا  لشبرِا      إاا ٖذلت  عمْٗ  ،ٔجٕ  بعض الإٝ غرل ا رٟٗٛ

قاوببٛ الطاببٕم ال ٍٖٗببٛ، ٔوببَ  شببّر ا٩شلببٛ عٍبب  الرٔوبباُ يف اجلببزٞ      إعببَ  رٖبب   

ٔةباُ روبزا  ٖطمب      ،  جٕبٗذل  إلْ الئىاٞ ال افٗٛ إللْودلا ٕرٖتّي اإالغرب٘ وَ 

.لمىر ٚ الرٔواٌٗٛ ا ُ  نٔجتْ فهاٌم روزالرٔواٌٗٛ،  وا ا٩شلٛ  جٌٕٕ ٛعمٜ الرجٕل

         

ٔالشباً فاب    ،ٔآرٗا ال غرٝ  ،ةالٌٕٗاُ اإلودلا ٕرٖٛ وا اجلزٞ الشرق٘ وَ 

 .  اٌتشرا فّٗا ا ااِ  الفمئفٗٛ ةىاِ   الرٔاقٗرت  ٔواِ   ا٧بٗإرٖرت

 :عشر ا٥ثٍٜقٕاٌرت ا٧لٕاح  .2

ٗباٚ يف ال ٔلبٛ عمبٜ  ربس     قررٔا تٍعٗي احل ،الرٔواُ آنر ومٕةّي ف٘عٍ وا ٌ

ج ٖببب ٚ تتىثبببن يف إعطببباٞ الطباببباا الفابببرلٚ ذإقبببا  وئبببأٖٛ حلابببٕق الطباببباا     

ق وببْ الرٔوبباُ  ِببآ الاببٕاٌرت  ععببي وببا   افٕ ببعٕا ِببآ الاببٕاٌرت. ٔتعبب  ،ا٧نببرٝ

 .حل ارٚ العامل

 :اذت٦ه الرٔواُ لمٌٕٗاُ .3

لٌٕٗبباٌٗرت  رت اعٍ  غزٔ الرٔواُ لمٌٕٗاُ اذ رٔا وعّي إىل رٔوا ع  ا  وَ ا عمى

الماَٖ عىمٕا يف الت رٖس، ٔلالك ٖااه  ٌْ يف الٕقم الباٙ غبزا فٗبْ رٔوبا  ثٍٗبا      

 .عئهرٖا  فهُ  ثٍٗا ق  غزا رٔوا ثاافٗا 
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 أصــــول الرتبيـــة 
 :اليتاج العلني

 ِي تراث نمفْ لٍا الرٔواُ ِٕ الاإٌُ الرٔواٌ٘ الاٙ ٥ ٖزاه ٖب رم يف   .1

 .ةمٗاا احلإق

 .بٍاٞ شبهٛ وَ الطرق .2

 .ال ٍاعٛ .3

 .ّرٔا بالط اشت .4

 .ا  رد الرٔواٌ٘ يف عّىاُ ٔ شّرِا:بٍاٞ ا ئارح  .5

  :يف احلضارة الروماىية املرأة وضع 

 وببا وهاٌببٛ ا ببر ٚ   .ةبباُ التعمببٗي ا  رربب٘ وا ببٕرا  عمببٜ ا٥ٔ٧   ُٔ البٍبباا   

الرٔواٌٗببٛ فابب  ٌببص الاببإٌُ الرٔوبباٌ٘ عمببٜ  ُ الٍئبباٞ ٍٖبغبب٘  ُ طل ببعَ  اٟىببا      

 . ٔ ا٧نٔاد لئمطٛ ا٩باٞ  ٔ ا٧نٕٚ

 وا ا٧ِمٗٛ ا الٗٛ فمي ٖهَ لمبٍم ذ  التىمك، ٔإ ا اةتئبم وا٥    ٗف إىل 

 وببٕاه رس ا٧رببرٚ ٥ٔ ٖبب٤ثر يف  لببك بمٕغّببا ٥ٔ نٔاجّببا ٔيف الع ببٕر ا تبب نرٚ يف    

ع ر قئطٍطرت تارر  ُ ا٧وٕاه اليت قٕنِا البٍم عَ  رٖ  ورلاث  وّا تتىٗز 

  يف اربتعىاشلا ٔاربتغ٦شلا، ٔعٍب  قرٖبر البٍبم      عَ  وٕاه  بّٗا، ٔلهَ لبْ احلب  

 ثرت.م   وٕاشلا ةىمك لْ ٖٔعطّٗا الثموَ رمطٛ رس ا٧ررٚ ضلتفغ ا٧س بث

ٔإ ا وبباا رس ا٧رببرٚ ٖترببرر ا٥بببَ إ ا ةبباُ بالغببا ،  وببا الفتبباٚ فتٍتاببن ال٥ٕٖببٛ  

عمّٗا إىل الٕص٘ وا اوم عمٜ قٗ  احلٗباٚ، ثبي عب ه  لبك  نبرلا  هٗمبٛ لمبتخمص        

٥ٖٔٛ الٕص٘ الشرع٘ ب ُ تبٗ  ا ر ٚ ٌفئّا لٕل٘ ختتارٓ، ٖٔهُٕ وتفاا  فٗىا  وَ

اشببذلاِا   بٍّٗىا  ُ ِاا البٗ  لترررِا وَ قٕٗ  ال٥ٕٖٛ ف٦ ٖعار ّا الٕل٘ الاٙ

 .(1)يف  ٙ ت ر، تإً بْ

 

 

                                                           
      .20-19ا رج  الئاب  ٌفئْ،  ص ص:(  1
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G  82 األصول االجتناعية والجكافية لمرتبية

 لمرتبيةوالجكافية  األصول االجتناعية

 مـكـدمـة:

خط ًشلك حػب طبَعْ اجملتمع ٠إن الذلبَْ عملَْ اجتماعَْ ختتلف من زتتمع 

ْ  إىلباإلضوواةْ  ،ًالقوؤٌ الاقاةَووْ اةووٛهطّ ةَووى    كمووا هاوووا  عوو     ،القووَا الطًحَوو

حقواٖ  يف زتتموع    ًٓشلصا جتس هن الذلبَْ ٜ متاضؽ يف ةطاغ بل  طبو  علو   ;التنمَْ

ًمون هوا ةوأن هِ  طبَوْ      ،اػان يف هصا اجملتمعحَث  بسه مع بساٍْ حَاّ اإل ،معني

 ،ٞاوا  ع  اختَاض همناط معَنْ يف اٞاظمْ اٜجتماعَْ ;اجتماعَْ ْ عدل عن ًجو

ًمعنٓ هصا هن ستٌض السضاغْ يف الذلبَْ هٌ اجملتمع ةمنى اؿت  ، ًارتل  ًارتدلّ 

هووٌ ًشلووصا صتووس هن اجملتمووع  ،ًحووٌظ وووطًي اذتَوواّ ةَووى  ووسًض مناه وووا  ،ههساةووى

 الصِ عتتٌِ الذلبَْ يف زاخلى .

هصوٌظ مػوتمسّ مون العلوٌيت الود   َوس يف        الذلبَْ  ػتنس إىل ّنإًميكن القٌظ  

علوا الون ؼ ًعلوا اٜجتموال ًالتواضٍذ ًعلوا الػَاغوْ          :ماول  ،ةوا جٌاابوا اةدتل ْ

ًعلا اٜقتصاز ًال لػ ْ ًعلا اذتَواّ ةالذلبَوْ شلوا هصوٌشلا اٜجتماعَوْ ًالاقاةَوْ       

حٌلو  الذلبَوْ    اةػتمسّ من علا اٜجتمال ًعلا اٜااطًبٌلٌجَا ًهُ اٞصوٌظ الود  

ٍْ ٍْ موون عملَوو ةوووا الذلبَووْ  إىلشلووك هن اةووسخل  ،عملَووْ اجتماعَووْ هقاةَووْ إىل ةطزٍوو

السضاغْ العضٌٍْ بني ال طز ًبَٗتى الد  ع  غرلي من اٞةوطاز   ٍٓنبغُ هن ٍقٌيت عل

ةالذلبَوْ ٜ ميكون    ، ًما ٍعَؿٌن ةَى من هاظمْ ًعٝقات ًقَا ً قالَس ًم اهَا

كمووا هاوووا  ، صووٌضها يف ةووطاغ إش  ػووتمس مقٌما وووا موون اجملتمووع الووصِ  عموول ةَووى 

موٌاطن   ، إىلمٌاطن بالقٌّ حبكا مٌلوسي يف اجملتموع   حتٌٍل ال طز من  وسي إىل

ًهوُ   ،بال عل ٍ وا زًضي اٜجتماعُ ًمػٌٗلَا ى ًغط ادتماعْ الد ٍنتموُ إلَووا  

موون  يف اةسضغووْ ًيف اةنووعظ  ًيف غرلهمووا  ةوووُ حتووسب   ،حتووسب بططٍقووْ مباؾووطّ  

ابع اةنظمات ًاةٛغػات ًهصي) الذلبَْ (  ًغَلْ ٜغتمطاض الاقاةْ موما كان الط

الاقاةْ ٜ  ٌلوس موع اٞةوطاز ًٜ  نتقول      ّنإحَث  ،العايت شلصي الاقاةْ ًزضجْ  طٌضها

كما هٌ اذتاظ بالنػبْ للٌن الؿعط هً البؿطّ ًإمنا ٍكتػبٌاوا  ،إلَوا بٌَلٌجَا

منوص  ةَووا  عَؿوٌن  بالتعلا ًالتسضٍب ًاةماضغوْ يف زًاٖوط اذتَواّ اٜجتماعَوْ الود ٍ     

 . مٌلسها
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بَووْ  عوو  جوووصًض النظطٍووات الذلبٌٍووْ الووود  صووسض عنووووا      مووا زاموو  هصوووٌظ الذل  

ًمنابعوا الد  نبا  منوا ًموا زامو  هوصي ادتوصًض متعوسزّ ًمتنٌعوْ بتعوسز صوٝت         

لٌيت الد  عتمس علَووا كوان ًٜبوس    الذلبَْ لكارل من النظا اٜجتماعَْ ًبتعسز الع

ًض ميكون  نوابع هً ادتوص  شلوك ٞن هوصي اة   ،هن  تعسز هصي اٞصوٌظ ً تنوٌل ًختتلوف   

ْ     إضجاعووا إىل  ًمون هوا ميكون اذتوسٍث عوون      ،هًضوال اجتماعَوْ هً  غورلات هقاةَو

هاووا ختتلووف يف ستتٌاهووا ًمضوومٌاوا بوواختٝي  كمووا ، جتماعَووْ ًهقاةَووْاهصوٌظ  

ّ ًمتطٌضّ بتغرل العموان  اجملتمعات ًباختٝي اذتقب ًالعصٌض العمنَْ ةوُ متغرل

 . ًاةكان

 األصول االجتناعية لمرتبية: أوال

هُ  لك اٞصٌظ الد جتعل الذلبَْ  وتا باجملتمع الصِ  عَـ ةَوى، ةالذلبَوْ ٜ   

 عَـ يف ةطاغ بل  عَـ يف ول زتتمع لى قضاٍاي ًمطالبى، ةونوا  عٝقوْ ًهَقوْ    

ةواجملتمع ٍقوسيت العناٍوْ ًالطعاٍوْ الٝظموتني للتعلوَا، كموا         ،بني الذلبَْ ًاجملتموع 

ٝظ إغوووايت التعلووَا يف النوووٌ  بوووى    ٍقووٌيت التعلووَا بووسًضي جملسمووْ اجملتمووع موون خوو       

 .ً طٌٍطي

ن الذلبَْ  ػتمس الكارل مون ههوساةوا ًمناه ووا ًاظمووا ًهغوالَبوا ًهصوٌشلا       إ

هوصا اٞغوواؽ   ٓمون اجملتموع ًموون هقاةوْ اجملتموع ًموون قضواٍاي ًمؿوكٝ ى، ًعلوو      

اعتبوواض هن اةسضغووْ جووعٕ موون    ٓةٝبووس هن  ت اعوول اةنوواها ًالوودلاما السضاغووَْ علوو   

 .ذلبٌٍْالالعملَْ 

ن هصا السًض اٜجتماعُ الصِ  قوٌيت بوى الذلبَوْ قوس عمو  مون ًوَ تووا ً غورلت         إ

  ْ ةأصوب  شلوا موسلٌظ اجتمواعُ، ًًوَ وْ       ،النظطّ إىل اةعطةْ الد  وتا بووا الذلبَو

اجتماعَْ، ةوعاز هوصا مون ههمَوْ الذلبَوْ ًحتٌلو  النظوطّ إىل الذلبَوْ مون كٌاووا           

عملَْ ةطزٍْ إىل عملَْ اجتماعَوْ ًهقاةَوْ،  ؿوت  مقٌما ووا ًماز ووا مون اجملتموع        

 . ًهقاةتى

ًميكووون ةووووا اٞصوووٌظ اٜجتماعَوووْ للذلبَوووْ مووون خوووٝظ اًٞضوووال اٜجتماعَوووْ  

ٜا الػوواٖسّ يف الذلب ْاط الػووَكٌلٌجًَاٞمنوو  َووْ اجملتمعَووْ غوورل هن هنووا   ووْ جووس
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غب  اإلؾاضّ إلَى ًهصا ادتسظ قاٖا بني علمإ الذلبَْ بؿوأن الٌوَ وْ اٜجتماعَوْ    

 هصا ادتسظ اجتاهان:  ًٔمٛز ،للذلبَْ

الذلبَووْ علَوووا هن  ػوواٍط اًٞضووال  ّنأًهووصا اٜجتوواي ٍقووطض بوو :اًٞظ اٜجتوواي .1

 ُ اًٞضووال  ٓهِ هن ًوَ توووا  نخصووط يف اةاةظووْ علوو   ،اجملتمعَووْ كمووا هوو

 .اةعنٓ ٍطل  علَوا  طبَْ ستاةظْ القاٖمْ ًالذلبَْ بوصا

ستاًلوْ هخوطٔ    ٜجتواي ٍتعوسٔ يف هوصي اةاًلوْ إىل    ًهصا ا  :الاااُ اٜجتاي .2

ل اجتماعَووْ جسٍووسّ   ضوول   ن الذلبَووْ هووُ هزاّ هغاغووَْ رتلوو  هًضووا   أ ووطٔ بوو 

اووووا الٌغوووَلْ الكووودلٔ إلحوووساب  غووورلات هاًٞضوووال القاٖموووْ ً تمَوووع علَووووا ً

هةضوول الوونظا ًاًٞضووال  بنَووْ اٜجتماعَووْ بوووسي الٌصووٌظ إىل هغاغووَْ يف اٞ

 .لل طز ًادتماعْ اا ةضلٓحتق  ههساة اٜجتماعَْ الد

تماعَوووْ ًالذلبَووْ حبػووب هووصا الووطهِ اٞخوورل هووُ الوود  قووطض الصووَغْ اٜج         

ْ إًمن ها ةوُ خٝقوْ   ;اٞكاط صٝحَْ للم تمع قوف  ًلَػو  غولبَْ     ،ظتابَو

 ما هٌ مٌجٌز ةقط.  ههمَتوا عنس زتطز اةاةظْ علٓ

هاووى قووس ووووط اجتوواي هالووث حوواًظ التٌةَوو  بووني اٜجتوواهني اةتعاضضووني       علووٓ

 .الذلبَْ اظطّ سلٌلَْإىل الػابقني ًهصا اٜجتاي ٍنظط 

 :االجتناعيةالرتبية والتهشئة 

 مكــدمــه: 

زتتمع متكٌن بال عل ًٍنؿ٘ عٝقات إاػااَْ  يفٍتسضج كل ط ل إاػااُ 

مع هةطاز من هوصا  اجملتموع شلوا عوازا وا ً قالَوسها ًهمنواط غولٌكوا ًطوط          

قَاموا باٞعماظ اةدتل ْ ًاظط وا إىل اٞمٌض ًمؿاعطها ًهحاغَػوا ًقَموا 

ًعازا وا  ، ًعلٓ مسٔ غنٌات قلَلْ ٍكوٌن قوس اكتػوب معظوا هوصي الطوط        

ًشلوك عون ططٍو  الت اعول      ،اةبوازٙ كمكٌاوات لؿدصوَتى   ًالعازات ًالقَا ً

  .اٜجتماعَْبني هصا الط ل ًبَٗتى  جتماعُٜا

ً كمن  ،حَاّ اإلاػان يفمن العملَات اٞغاغَْ  اٜجتماعَْ عتدل التنؿْٗ 

هاوووا  قووٌيت بتخٌٍوول ال ووطز موون شتلووٌ  ضووعَف عوواجع إىل ؾدصووَْ    يفههمَتوووا 
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ُ ٜااةوَط   يفقازضّ علٓ الت اعول   ِ  جتمواع عتتٌٍوى  كموا  ػواعس ال وطز      الوص

ًالتمطكوع حوٌظ    ا٠خوطٍن  كالَْ اةطلقوْ ًاٜعتمواز علوٓ    ٜعلٓ اٜاتقاظ من ا

عودل  اةطاحل اًٞىل من عمطي إىل اٜغتقٝلَْ ًاٜعتمواز علوٓ الون ؼ     يفالصات 

 .اةطاحل اٜض قاَْٖ من عمطي

ٓ زضجْ كبرلّ مون  مطحلْ الط ٌلْ ًالؿباب عل يف اٜجتماعًَْ عس التنؿْٗ 

ٌٕ بالنػبْ لل طز ا ػى هً بالنػبْ للم تموع ة َووا ٍوتا ضغوا مٝمو        اٞهمَْ غٌا

 ىًاغوتعسازا  ؾدصَْ ال طز ، ً تؿكل عازا ى ًاجتاها ى ًقَمى ً نمٌ مٌَلوى  

ً ت ت  قسض ى ً تكوٌن مواضا وى ً كتػوب همناطوى الػولٌكَْ ًخٝشلوا هٍضواا        

ًةقا ةوا  ػواها بوى     ًالٌجسااُ ُجتماعًٜالن ػُ ًا العقلٍُتخسز مػاض منٌي 

ْ ً ،ًاٞغووطّ ،اٜجتماعَووْمٛغػووات التنؿووْٗ    ،زًض العبووازًّ ،الوونظا التعلَمَوو

 ًغاٖل اإلعٝيت . ً ،اٞاسًٍْ

ًمن ها ةلكل منوا ههمَتوا ارتاصْ بوا بَس هن الونظا التعلَمَوْ  لعوب ههوا     

حَواّ اٞةوطاز لوصا عتوطق القواٖمٌن علَووا ًالعواملٌن         يفاٞزًاض ًهقٌاها  وأهرلاا  

لل ووطز موون أَووع هةووطاز النظووايت    جتموواعُٜا ٌغووَع زاٖووطّ الت اعوول  علووٓ ةَوووا 

ٝا عن  الػلٌكُ، ًالنمٌشج ْ اةعلمني باعتباضها القسًّ لىالتعلَمُ ًخاص ةض

ْ اٜهاى ٍتأهط باةنوا السضاغُ ةَعزاز  علماا ًهقاةوْ ، باةعواٍرل ًاٞزًاض     جتماعَو

ٍصووب  ةووطزاا   الغوورل ًموون هووا   ًحاجووات لوون ؼ ًالتٌةَوو  بووني حاجا ووى   ًضووبط ا

 يفمتكنووى موون هن ٍػووتمتع حبَا ووى  الوودمكتموول النمووٌ لووى ؾدصووَتى  اةمَووعّ 

 . اٜجتماعَْ تخق  ههساي التنؿْٗ   ٌاة  مع ا ػى ًزتتمعى ًمن ها

ا مون  جتماعَْ مع هغط ى ًغرلهو ٍٜكتػب الط ل من خٝظ عملَْ التنؿْٗ ا

اجملتمووع ، اللغووْ ًالعووازات  يفجتماعَووْ ٜاةٛغػوات اةنوواط بوووا مومووْ التنؿوْٗ ا  

كما ٍنؿوأ   ،ًاةٌاقف ًاٞغالَب اةط بطْ بأؾبال اذتاجات ًالطغبات ًاةعااُ

ا٠خوطٍن جتواي بعو     ع ضزًز ةعول  هوصي العملَوْ القوسضّ علوٓ  ٌقو      يفلسٔ الط ول  

 .مطالبى ًغلٌكى
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 :االجتناعيةمفهوم التهشئة  

الذلبَْ ًاٜجتمال اهتمايت الكارل من علمإ الن ؼ ً اٜجتماعَْؾغل  التنؿْٗ 

ةأاووى ميكوون ممووا هزٔ إىل  نووٌل  عطٍ ا وووا ًبووالطغا موون  عووسزها   ًاٞااطًبٌَدتَووا;

جتماعَوْ ًاحوسا مون اةٌضوٌعات     ٜ: ميال مٌضٌل التنؿوْٗ ا  صنَ وا ًةقاا ةا ٍأ ُ

ختٝي ختصصا وا ًقس موا الٌاض  علٓ اهًٜها علمإ الذلبَْ اهتما الد ومْاة

 . ٞكازميَْ هصا اٜهتمايت ًمدلضا ىًاٜعتباضات ا  طلب  السًاعُ

ٍتعلا بٌاغطتوا هً من خٝشلا  الدجتماعَْ إىل العملَْ ٍٜؿرل م وٌيت التنؿْٗ ا

اجملتمع ًٍتا شلك  يفاٞةطاز قَا ًلغْ اجملتمع ًالػلٌ  اةتٌقع منوا كأعضإ 

 . طّ هً اةسضغْ ًحتٓ ظمٕٝ الطةا من خٝظ اٞغ

ً عّطي التنؿْٗ اٜجتماعَْ بأّاوا عملَْ إزماج الط ل يف اإلطاض الاقايف العايت، 

عن ططٍ  إزخاظ الذلاب الاقايف يف  كٌٍنى، ً ٌضٍاى إٍاي  ٌضٍااا متعمساا من خٝظ 

طط   علَمى مناشج الػلٌ  اةدتل ْ يف اجملتمع الصِ ٍنتػب إلَى، ً سضٍبى علٓ 

الت كرل الػاٖسّ ةَى، ًغطؽ معتقسا ى يف ا ػوى منوص ط ٌلتوى، حبَوث  صوب       

 .(1)إحسٔ مكٌاات ؾدصَتى

ْ التنؿْٗ  كما  عّطي  ُ التطبَوع   :أاووا ب اٜجتماعَو ُ لإلاػوان هً   اٜجتمواع  هو

ن كاٖن مممبقتضاها ٍتخٌظ ال طز  الد ػاعس علٓ بنإ الؿدصَْ  الدالعملَْ 

ن غبقٌي ممٍكتػب خدلا ى ًجتاضبى  اجتماعُعنس مٌلسي إىل كاٖن  بٌَلٌجُ

   .ٍعَـ ةَى اجملتمع الصِبهط ًٍتأهط إىل اذتَاّ ًٍٛ

ٍتمكن ال طز من خٝشلا  الدهٍضاا بأاوا العملَْ  اٜجتماعًَْ عطي التنؿْٗ 

ً ػواعسي علوٓ   ًقو    ِه يفارتاصْ مب تمعوى   اٜجتماعَْمن اكتػاب اةعاٍرل 

 بالنٌاحُعلٓ اٞزإ ًخاصْ ةَما ٍط بط  سضجْ كاةَْ ً ػاعسيب نمَْ قسضا ى 

 . ادتػمَْ ًاٜقتصازٍْ ًالعاط َْ

ن التنؿووْٗ اٜجتماعَووْ عملَووْ   إًهكووصا ًموون خووٝظ مووا غووب  ميكوون القووٌظ      

اجتماعَْ هِ حتسب زاخل ادتماعات  ،إاػااَْ هِ ختص اٞةطاز اإلاػااَني ةقط

                                                           
 .52هنسِ ًآخطًن، مطجع غاب ، ق: (  1
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 تضوومن  علَمووا مٌجوووا موون   ،الت اعوول بووني طووطةني قاٖمووْ علووٓ ،بالبؿووطٍْ ًحػوو

 ،أالطووطي اًٞظ ًهووٌ اةنؿوو٘ ً علمووا ًاكتػووابا موون الطووطي ا٠خووط ًهووٌ اةنؿوو       

مٌضووٌعا وا ًماز وووا هقاةووْ اجملتمووع بكوول مووا ةَوووا موون قووَا ًعووازات ً قالَووس        ً

 ن ٍوتعلا ال وطز مون خٝشلوا طوط      ه  ووسي إىل  ،ًمعاٍرل ًمعتقسات ًغرلهاًمعاضي 

ًهغووالَب معَؿووْ أاعتووى الوود ٍنتمووُ إلَوووا ًزتتمعووى الووصِ هووٌ عضووٌ ةَووى ممووا    

ميكنى من ؾغل مكااتى هً مكااا ى زاخل أاعا ى هً زتتمعى ًما ٍتعل  بووصي  

اةكااووات موون هزًاض ًةوووا هزًاض ا٠خووطٍن الووصٍن ٍؿووغلٌن معووى مكااووات منوواوطّ   

 ْ العملَووْ الوود ٍووتا    : هووُتنؿووْٗ اٜجتماعَووْ  ًشلووك معنوواي هن ال  ،بوون ؼ ادتماعوو

 .اٍرل ادتماعْ يف م وٌيت شات ال طزبٌاغطتوا اغتسخاظ قَا ًمع

   تهشئة االجتناعية:أهداف ال

  وسي التنؿْٗ اٜجتماعَْ إىل حتقَ  ا٠ ُ:

 كٌٍن أاعوات شات ههوساي مطغوٌمْ  وٛمن بقوَا معَنوْ ًهوصا لوى ههوطي           .1

 . قسيت للم تمع بعس شلك من هازضجْ التنظَا اٜجتماعُ ًيف اةباؾط 

إكػوواب الط وول مبووازٙ ًاجتاهووات اجملتمووع الووصِ ٍعووَـ ةَووى حتووٓ ٍػووول       .2

 ااسماجى ًٍٛزِ ًاجبا ى زًن هِ عاٖ  .

 وصٍب الغطاٖع الطبَعَْ لسٍى ً عٌٍسي العازات الصواذتْ يف اةأكول ًاةلوبؼ     .3

 ٌمات عن اذتَاّ ًعن زتتمعى .لًاةؿطب ًطط  اةعاملْ ًإعطاٖى مع

قل الصكإ ال ططِ لسٔ الط ل ًشلك با بوال اٞغولٌب العلموُ يف     عسٍل ًص .4

 معاملْ الط ل ً نؿٗتى منص بسٕ حَا ى .

5.  ٓ ٍلقووٓ اةكاةووأّ ًالتقووسٍط    حَووثالػوولٌ  اةعقووٌظ ًاةوووصب    الذلكَووع علوو

التكامل يف ؾدصَْ الط ل منوص   ال اةازِ ًالعاط ُ ًهصا ٍٛزِ إىلًاإلؾب

 صغطي .

التعاًن ًاذتطٍوْ ًاٜغوتقٝظ    مال:اإلظتابَْ   ؿطب الط ل للقَا اٜجتماعَْ .6

 اخل. ..ٜاتمإ لل ماعْ ًاحذلايت الكبرلًاٜعتعاظ بالن ؼ ًا
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اإلعساز العلمُ للط ول لكوُ ٍكوٌن مط  وع الك وإّ العلمَوْ ًالعملَوْ مون          .7

  .خٝظ مطاحل متتالَْ

 اجملتمع.الػاٖسّ يف  ًالقَا ًاةالاةعاٍرل  اكتػاب .8

الػلٌ  ًهغالَب إؾوبال اذتاجوات ًةقوا ةوا ٍ طضوى ًعتوسزي اجملتموع         ضبط .9

ن اٞغوووطّ ًالعوووازات ًالتقالَوووس ًإؾوووبال الطغبوووات  مووواكتػووواب اللغوووْ  ماووول:

 ًاذتاجات ال ططٍْ ًاٜجتماعَْ ًالن ػَْ 

 علا اٞزًاض اٜجتماعَْ اةتٌقعوْ مون ال وطز حبػوب جنػوى ًمونتوى ًمطكوعي         .10

 لد ٍنتمُ إلَوا اٜجتماعُ ًطبقتى اٜجتماعَْ ا

اكتػاب اةعطةْ ًالقَا ًاٜجتاهوات ًكاةوْ همنواط الػولٌ  ماول هغوالَب        .11

التعامووول ًالوووت كرل ارتاصوووْ نماعوووْ معَنوووْ هً زتتموووع معوووني ٍعوووَـ ةَوووى   

 اإلاػان.

اكتػووواب العناصوووط الاقاةَوووْ لل ماعوووْ الووود  صوووب  جوووعٕا مووون  كٌٍنوووى        .12

 الؿدصُ.

ال وطز   عُ مبعنوٓ حتوٌظ  كواٖن اجتموا   ٌلٌجُ إىلحتٌٍل الط ل من كاٖن بَ .13

 ا ػى ٍسض  معنٓ اةػٌٗلَْ . ط ل ٍعتمس علٓ غرلي إىل من ط ل ٍعتمس علٓ

ٓ ٍتضوو  ممووا غووب  هن غاٍووْ التنؿووْٗ اٜجتماعَووْ  تماوول يف اإل      هقاةووْ  بقووإ علوو

ٓ     اجملتمع ً طاهى اٜجتماعُ باعت قوَا اجملتموع    باضها ًغوَلْ مون ًغواٖل اإلبقوإ علو

احل اةت اعوول مووع ادتماعووْ ًاةووتخكا يف     كووٌٍن ال ووطز الصوو   إىل كمووا  وووسي 

 .غلٌكى حبَث ٍتٌاة  مع زتتمعى ًٍكٌن عضٌا مقبٌٜ ةَى

 :التهشئة االجتناعية أهنيُة

 ظوووط ههمَووْ التنؿووْٗ اٜجتماعَووْ يف كٌاوووا  لعووب زًضا هغاغووَا يف  ؿووكَل   

ؾدصَْ ال طز يف اةػتقبل ًيف  كوٌٍن اٜجتاهوات اٜجتماعَوْ لسٍوى ًيف إضغوإ      

ٓ ؾدصَتى ةالؿدصَْ هوُ اتواج هوصي اٞغوالَب    زعاٖا  شلوك ةوأن الوسعاٖا     ;  ًعلو

تماعَوْ  اًٞىل للؿدصَْ  ٌضوع يف مطحلوْ الط ٌلوْ ًطبقوا ٞغوالَب التنؿوْٗ اٜج      

 الط ل يف هصي اةٌاقف. الد مياضغوا الٌالسان علٓ
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  :ً بسً ههمَْ التنؿْٗ اٜجتماعَْ للط ل من خٝظ ستٌضٍن

لتنؿْٗ اٜجتماعَوْ  عتودل ًغوَلْ هغاغوَْ لتطوٌٍط ؾدصوَْ       هن عملَْ ا :اةٌض اًٞظ

 بى.ال طز ًإعسازي ةٌاجوْ التغرل اٜجتماعُ الصِ ميط بى اجملتمع اإلاػااُ اةَط 

 هن عملَْ التنؿْٗ اٜجتماعَوْ عملَوْ  علوا ً علوَا هِ  طبَوْ  قوٌيت       : ُاةٌض الااا

ُ  علووٓ ًمعوواٍرل هً  كػوواب الط وول  غوولٌكا  إ ً وووسي إىل ،الت اعوول اٜجتموواع

ً كػوبى الطوابع    ،اجتاهات مناغبْ متكنى من مػاٍطّ أاعتى ًالتٌاة  معوا

شلك  كٌن التنؿوْٗ   ; ًعلٓاٜجتماعُ ً َػط لى اٜاسماج يف اذتَاّ اٜجتماعَْ

اجتمواعُ ًٍوتا    كواٖن  إىلاٜجتماعَْ عملَوْ حتٌٍول الكواٖن اذتوُ البٌَلوٌجُ      

 شلك بأخص هغلٌبني:

ساز ًالتٌجَى ًالتوسضٍب ًٍتوسضج شلوك موع مطاحول النموٌ  بعوا        اإلع:  اٞغلٌب اًٞظ

 ٜغتعسازات الط ل ادتػمَْ ًالعقلَْ ًالن ػَْ .

 بعا للظطًي اةَطْ بالط ل ًكلما كاا   ًاةاكاّالتقلَس  :اٞغلٌب الاااُ

  .كاا  النؿأّ غلَمْ ،ًهمناط غلٌكَْالقسًّ حػنْ من  صطةات 

النمٌ  ٓالنواُٖ لعملَْ التنؿْٗ اٜجتماعَْ هٌ مػاعسّ الط ل عل ًالؿكل

حتٓ ٍصوب  ةوطزا موعًزا باغوتعسازات ؾدصوَْ ٍػوتطَع عون ططٍقووا معاٍؿوْ          

ن مبواضات حطكَْ ًل ظَْ ًاجتماعَوْ ًمعطةَوْ ٍكتػوبوا مو     اازتتمعى ًمعًز

 البَْٗ اٜجتماعَْ اةَطْ بى.

 خصائص التهشئة االجتناعية:

 لتنؿووووْٗاصوووواٖص ضووووٌٕ التعطٍ ووووات الػووووابقْ ميكوووون هن اػووووتدلص خ     يف

 :ةَما ٍلُ ْاٜجتماعَ

هاوا عملَوْ  علوا اجتمواعُ ٍوتعلا ةَووا ال وطز هزًاضي اٜجتماعَوْ ًاةعواٍرل الود           .1

حتسز هوصي اٞزًاض ًٍكتػوب اٜجتاهوات الن ػوَْ ًاٞمنواط الػولٌكَْ الود        

 اجملتمع. ٌاة  علَوا ادتماعْ ًٍط ضَوا 

ةوطز ااضوا    إىلغورلي   ٓمن خٝشلا ال طز من ط ول ٍعتموس علو    منٌ ٍتخٌُظعملَْ  .2

    ً معنوٓ القسضٍوْ ًاٜغوتقٝظ قوازض     ٍسض  معنوٓ اةػوٌٗلَْ اٜجتماعَوْ ًحتملووا 
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اةعوووواٍرل ًضووووبط اا عاٜ ووووى ًالووووتخكا يف إؾووووبال حاجا ووووى مبووووا ٍت وووو    علووووٓ

 اٜجتماعَْ .

كٌاوووا عملَووْ اجتماعَووْ يف   َووْ ةطزٍووْ ًغووَكٌلٌجَْ باإلضوواةْ إىل هاوووا عمل .3

 الٌق .ا ؼ 

ٓ    ها .4  ػووتمط خووٝظ  الط ٌلووْ ًلكنوووا   وووا عملَووْ مػووتمطّ ٜ  قتصووط ةقووط علوو

 .مطاحل العمط اةدتل ْ

هاوووا عملَووْ  زٍنامَووْ   تضوومن الت اعوول ًالووتغرل ةووال طز يف   اعلووى مووع هةووطاز         .5

ت ض اٜجتماعَوْ ًاٜجتاهوا  ادتماعْ ٍأخص ًٍعطُ ةَما غتتص باةعواٍرل ًاٞزًا 

 .الن ػَْ

هاوا عملَْ معقسّ متؿبعْ  ػوتوسي مووايت كوبرلّ ً ػوتدسيت هغوالَب ًًغواٖل        .6

 .ىمتعسزّ لتخقَ  ما  وسي إلَ

   :خطوات عنمية التهشئة االجتناعية

التنؿْٗ مون ًجووْ اظوط الؿودص الوصِ غتضوع لعملَوْ التنؿوْٗ          إشا اظطاا إىل

 قلَوس  النمصجوْ هِ  ةأانا اػتطَع هن منَع بني عسز من ارتطوٌات  تعلو  بوالتعلا ب   

 منٌشج ما ًهصي ارتطٌات هُ:

 ،النمٌشج اةوطاز  قلَوسي ًالتٌحوس معوى     هِ التعطي علٓ :اةٝحظْ ًاٜاتباي .1

َ  ااًٍعتدل اٜاتباي ًاةٝحظْ ؾطط ْ    ااهغاغو ً ؿورل   ،لعملَوْ الوتعلا بالنمصجو

ْ      السضاغات إىل  ;هانا انتبى ًاٝحو  النمواشج الطةَعوْ شات الك اٍوْ العالَو

 ووط بط كووارلا جملصوواٖص النمووٌشج ًجملصوواٖص اةووتعلا ًبسضجووْ     هاووواهِ 

 .اذتٌاةع ًاةسعمات اةط بطْ بى

النموٌشج الوصِ ٜحظوى يف     هزإهِ قَوايت اةوتعلا بتماَول ًختوعٍن     : اٜحت او .2

كوان احت اووى   النموٌشج،   هزإًكلما اغتطال اةٝح   طمَع  ،شاكط ى

ًهصا  ،لمى بصٌضّ هحػنهن ٍتع ح  هحػن  ًٍٛزِ شلك إىلبالػلٌ  اةٝ
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   ٔ ، هوصا  ٍتطلب هن ٍطكع اةٝح  يف هزإ النمٌشج هٜ ٍنؿوغل بوأمٌض هخوط

 التععٍع اةٌجب الصِ ٍنالى غلٌ  النمٌشج . ًٍعتمس ختعٍن الػلٌ  علٓ

حَث ٍقٌيت اةعلا بت طبْ هزإ السًض ًمتاَلى يف ضٌٕ : مطحلْ إعازّ اإلاتاج .3

ً عتدل التغصٍْ  ختعٍنى.ٍتا اغتسعاٚي بعس  هاالذلمَع الصِ مت يف الصاكطّ 

ً صوب    الػوَ٘ للموتعلا  الطاجعْ مومْ بسضجوْ كوبرلّ قبول هن ٍابو  اٞزإ     

يف  ؿووكَل الػوولٌ  موون   ْاٞخطووإ ًالتووسضٍب العقلووُ ًالػوولٌكُ موموو   

ًهوصا ٍتطلوب مطاقبوْ زقَقوْ      ،خٝظ اةاًٜت اًٞىل ًاةبسَْٖ ٜكتػابى

 النمٌشج.من قبل اةعلا هً 

هِ  غَرل الػلٌ  اتَ ْ التقٌٍا ً لقوٓ التغصٍوْ الطاجعوْ اةناغوبْ     : تعسٍلال .4

 ً طٌٍطي.الد  عتدل عامٝ حازلا يف  عسٍل اٞزإ 

هِ زما النمٌشج ًاغتسخالى يف شات اةتعلا ًٍصب  جعٕا مون   :اٜغتسخاظ .5

 .التسعَا الصِ ٍلقاي غلٌكى ًٍتٌقف شلك بسضجْ كبرلّ علٓ

 التهشئة االجتناعية: أشكال

 :هما للتنؿْٗ اٜجتماعَْ ؾكٝن ضَٖػَان

 :ٍأ ُ: ً تا من خٝظ ما التنؿْٗ اٜجتماعَْ اةقصٌزّ-الؿكل اًٞظ

ها اللغْ ًالػلٌ  ًة  اظامووا الاقوايف ًمعاٍرلهوا     ةوُ  علا هبنإ  :اٞغطّ .ه 

 ًحتسز شلا الطط  ًاٞغالَب ًاٞزًات الد  تصل بتؿطب هصي الاقاةْ .

ةالتعلا اةسضغُ مبدتلف مطاحلى ٍكٌن  علَما مقصوٌزا لوى    :اةسضغْ .ب 

بَووْ اٞةووطاز  ههساةووى ًططقووى ًهغووالَبى ًاظمووى ًمناه ووى الوود  تصوول بذل     

 .ً نؿٗتوا بطط  معَنْ

 :التنؿْٗ اٜجتماعَْ غرل اةقصٌزّالؿكل الاااُ : 

ًغوواٖل  ماوول:موون خووٝظ ًغوواٖل الذلبَووْ ًالاقاةووْ العامووْ    ًٍووتا هووصا الوونمط  

اةدتل ْ ًاةػ س ًغرلها من اةٛغػات الد  ػوا يف عملَْ التنؿوْٗ   اإلعٝيت

 اٜجتماعَْ.
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   :عهاصر التهشئة االجتناعية

ٓ      إن عملَْ التنؿْٗ اٜجتماعَْ هُ الد   ٍتوسضب الط ول الناؾو٘ مون خٝشلوا علو

  ْ إؾووباعوا يف اإلطوواض  موون هووا ً ،هغووالَب التعووبرل اٜجتموواعُ عوون زًاةعووى اةدتل وو

القااٌاُ الصِ  عذلي بى ادتماعْ ًالصِ ٍتمال يف  اعذلاي ادتماعْ مبوا ٍقوٌيت بوى    

ًبووصا  تضومن عملَوْ التنؿوْٗ       ،الناؾ٘  من هغالَب ٍعدل بوا عون زًاةعوى ًمٌَلوى   

 اٜجتماعَْ عنصطٍن هغاغَني هما :

جتماعَوووْ عملَوووْ   اعووول الناؾووو٘ موووع البَٗوووْ اٜ البنووواُٖ : ًٍؿووورل إىل العنصوووُط .1

ٜااةٌكل إلَوا بوصي الع  .يف اٞغطّ ملَْ ًالد  تمال هً

ًٍتض  يف هن التنؿْٗ متال هبطظ جٌااب الذلاب الاقايف يف هِ  :العنصط الاقايف .2

زتتمع إاػااُ من حَث كٌاوا ًحسّ هقاةَْ  تضمن اٞةكاض التقلَسٍْ الد 

تموع طبقوا لقوَا    ٍاب  صٝحَتوا عدل اٞجَاظ لتؿكَل اٞةطاز ادتوسز يف اجمل 

 لَس ًقٌاعس ًستطمات هصا اجملتمع.ًعازات ً قا

خوط عون   آجَول   التقلَسٍْ الد  نتقول مون جَول إىل    بَس هن هصي العناصط الاقاةَْ

ططٍ  التنؿْٗ اٜجتماعَْ ختتلف باختٝي اجملتمعات من حَث كٌاوا بساَْٖ هً 

 نتقوول عوودل الووعمن يف متخضووطّ ةبَنمووا ٍووعزاز ح ووا  لووك العناصووط التقلَسٍووْ الوود  

  ْ ٓ  اجملتمعوات البساَٖو ا العكووؼ يف اجملتمعوات اةتخضوطّ إش  قول طبقوو    ، ةأاووا علو

 .لػطعْ التغرل يف  لك اجملتمعات

 :عالقة الرتبية بالتهشئة االجتناعية

ٜ ضٍووب هن عملَووْ التنؿوووْٗ اٜجتماعَووْ لٟبنووإ  عوووس عملَووْ  طبٌٍووْ اجتماعَوووْ       

خٝشلووا اغووتمطاض اجملتمووع ً طووٌضي ًقووس     بٌصوو وا إحووسٔ العملَووات الوود ٍووتا موون    

هغوم  العلٌيت اٜجتماعَْ ًاٜااطًبلٌجَوْ ًعلوٌيت الذلبَوْ يف اؿوأّ م ووٌيت التنؿوْٗ       

اٜجتماعَْ ً ب  كل منووا منظوٌضا غتتلوف عون ا٠خوط إٜ هاووا يف النواٍوْ حتوسز         

 .ماهَْ التنؿْٗ اٜجتماعَْ

ٞاووا  عوسٍل هً  غوَرل     ; علا ً عتدل عملَْ التنؿْٗ اٜجتماعَْ يف حقَقتوا عملَْ

 معَنْ.يف الػلٌ  اتَ ْ التعط  رتدلات ًمماضغات 
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اقوول الووذلاب الاقووايف للم تمووع ًاجتاها ووى ًمعوواٍرلي ً قالَووسي    وووسي الذلبَووْ إىل

ةاٞجَاظ ادتسٍسّ   ;لصغاضجَل ا اظمى ًمعتقسا ى من جَل الكباض إىلًهعطاةى ً

 ٓ يف ضووٌٖى اللغووْ ً تلقووٓ ً كتػووب     الووذلاب الاقووايف للم تمووع ً ووتعلا     نؿووأ علوو

اقل الوذلاب الاقوايف بول  توٌىل  نقَتوى       ًٜ ٍقتصط زًض الذلبَْ علٓ ،ًالقَااةواضات 

 ًجتٌٍسي .

ةالذلبَْ عملَْ اجتماعَْ هقاةَْ  كػب جَول الصوغاض الصو ْ اٜجتماعَوْ مون      

خووٝظ عملَووْ التؿووكَل الاقووايف الوود  تصووف بوواإللعايت ًموون هووا  تضوومن التنؿووْٗ     

ةالتنؿوووْٗ اٜجتماعَوووْ يف هِ زتتموووع ٜ  نؿوووأ مووون ةوووطاغ بووول هوووُ        اٜجتماعَوووْ.

ااعكاؽ لاقاةْ اجملتمع الد هُ جعٕ منى شلوك هن هنوا  عٝقوْ ًهَقوْ ًمتبازلوْ      

ًموون هوا هنووا    ،بوني هغوالَب التنؿووْٗ اٜجتماعَوْ ًالاقاةَوْ الػوواٖسّ يف اجملتموع     

ْ هٍضا عٝقْ  بازلَْ بني الذلبَْ ًالتنؿوْٗ اٜجتما  موا ميكون هن   ًكول منو  ،عَو

ةالتنؿْٗ اٜجتماعَْ هُ الٌعوإ   ،منٌ ا٠خط ً طٌضي ٍكٌن مٛؾطا ًزلَٝ علٓ

اًٞظ الوووصِ ٍػوووتطَع اجملتموووع مووون خٝلوووى ح ووو  هقاةتوووى مووون خوووٝظ اةٌاقوووف    

كما هن الذلبَْ يف ا ؼ الٌق  حتسز هغالَب . اٜجتماعَْ الد ٍتعط  شلا ال طز

ٍكتػووب ال ووطز ؾدصووَْ ًهقاةووْ زتتمعووى خوووٝظ       التنؿووْٗ اةتبعووْ يف اجملتمووع .   

  ُ ْ اٜجتماعَوْ عملَوْ  طبٌٍوْ لكول     ًالتنؿوٗ  ،العملَْ الذلبٌٍْ ًالت اعول اٜجتمواع

لَوْ  اوا  تضومن عم إعٝقْ بالط ل من ا٠بإ ًاٞموات ًاةعلمني ًغرلها حَث  شِ

منٌشج خواق ميكنوى مون النموٌ ًاٜ وعان موع         ؿكَل ال طز ًبنإ ؾدصَتى علٓ

كَف مع اجملتمع ًهقاةتى ًالعمل علوٓ اغوتقطاضي ًاغوتمطاضي. إن العملَوْ     ًالتشا ى 

   وا الؿدصَْ ً وَْٗ الػبل لنمٌها اةتكامل ًاةنػ ا الذلبٌٍْ هُ العمل علٓ

 .مع الٌاقع اٜجتماعُ يف سلٌلَتى

ًالذلبَووْ هووُ العملَووْ الوود  ؿووكل ال ووطز ً كَ ووى مووع الٌاقووع موون خووٝظ بنووإ    

ُ   ًؾدصَتى مبا ٍت    هوصي   ;متطلبات هقاةتى اٜجتماعَوْ ًحتسٍوس زًضي اٜجتمواع

ْ الذلبَْ بووصا اةعنوٓ موا هوُ إٜ عملَوْ التنؿوْٗ        مل هوصي العملَوْ   تً ؿو  ،اٜجتماعَو

ًبػواطتوا مون    اختتلوف يف طبَعتوو  مووا  ةعالَات ًعملَات شات هسي  طبوٌِ   علٓ

 مع ًبػاطتى.حَث  عقَس اجملت
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الووبع  هن مٌضووٌل الذلبَووْ هووٌ اإلاػووان بعقلووى ًًجسااووى ًجػوومى ًقَمووى    ًٍووطٔ

اٜجتماعَووْ ًهووُ ًوَ ووْ اةٛغػووات  ،ًاجتاها ووى ًمووا لسٍووى موون مووواضات ًهةكوواض

ٓ    ً وووسي هووصي الٌوَ ووْ إىل   هغوواؽ احووذلايت   منووٌ طاقووات ال ووطز ًإمكااَا ووى علوو

   الطاقات.ال طق اةناغبْ لتنمَْ هصي  ًإةػاحؾدصَتى 

ْ     ًالذلبَْ هُ  اجتماعَوْ   عملَْ منٌ ؾامل للط ل جػومَا ًعقلَوا ًغوط أاعو

التنؿوووْٗ ًهقصوووٓ موووا  ٛهلوووى لوووى قسضا وووى الطبَعَوووْ    الٌصوووٌظ بوووى إىل   عمووول علوووٓ

 هُ جعٕ من عملَْ الذلبَْ.اٜجتماعَْ إمنا 

 الرتبية واحلراك االجتناعي:

 ُ:عطٍف اذتطا  اٜجتماع 

 هعلوٓ يف البنوإ الطبقوُ للم تموع، مبوا      اذتطا  اٜجتماعُ هٌ "ااتقواظ ال وطز إىل   

ُ لقسضا ووى ًاغووتعسازا ى ٍتوواح لووى موون  نمَووْ    ، للخصووٌظ علووٓ مكااووْ  ، ًجوووسي الووصا 

، ًمن ها ٍصب  اجملتمع اة توٌح زتواٜ خصوبا    تمعًوَ َْ ًاجتماعَْ ضاقَْ زاخل اجمل

 " ذتطكْ هعضاٖى

ًهوصا هووٌ  ٓ هغواؽ القوسضات ًاةٌاهوب الصا َوْ،     ً اذتوطا  اٜجتمواعُ ٍكوٌن علو    

سضّ اةالَوْ  بَوس هن هنوا  حوطا  اجتمواعُ علوٓ هغواؽ القو        ،الٌضع الطبَعُ ًالعوازظ 

 .كلىن كان لَؼ غلبا إطبَعُ ًال، ًهٌ اذتطا  غرل ًاةكااْ اٜجتماعَْ

 :عٌامل حتقَ  اذتطا  اٜجتماعُ

 :ن يف إحساب اذتطا  اٜجتماعُ ًهمااًمٛهط انموم ٝنهنا  عام

طاضهووا النظووايت  ًهووُ ال كووطّ الاقاةَووْ الوود ٍووسًض يف إ    :الػَاغووَْ ْاٍٞسًلٌجَوو .1

، ةامووْ ةووط  بووني الوونظا الػَاغووَْ القاٖمووْ علووٓ العسالووْ        الػَاغووُ يف اجملتمووع 

ًبووووني الوووونظا اةطكعٍووووْ هً  ، هً الووووسميقطاطُ الؿووووٌضِاذتكووووا اٜجتماعَووووْ ً

ْ ًاةػواًاّ يف  ، ًكصلك مسٔ موا ٍػوٌز اجملتموع مون  طبَو  ةبوسه العسالو       اةػتبسّ

، ًموا ٍتبوع شلوك مون إ احوْ ال وطق هموايت ادتمَوع يف اذتصوٌظ          ًالٌاجبات اذتقٌ 

علوووٓ الٌضوووع الوووصِ ٍناغوووب خووودل وا ًاغوووتعسازا وا، زًن حتَوووع ل ٗوووْ هً طبقوووْ    

ةاذتطا  ٍكٌن غوٝ ًمطاا يف اجملتمع الصِ  ػوٌزي العسالوْ ًاحوذلايت    . اجتماعَْ

، هموا  ايت ادتمَوع  احوْ ال وطق بالتػواًِ همو    ، ًإلعلا ًالعلمإ ً قسٍط شًِ ارتودلّ ا
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، ً قسٍا اةكااْ اةالَْ هً اٜجتماعَْ ز اٜغتبساز ًاةػٌبَْ ًالطبقَْحني ٍػٌ

ْ  علٓ اةكااْ العلمَْ ًما عتملى ال وطز مون موٛهٝت ًخودلات      ، ةوأن   قنَوْ ًعلمَو

طبقْ زًن هخطٔ ، ًمن ها ٍػٌز الظلوا   هًاذتطا  ٍصب  حَنٗص ستصٌضا يف ةْٗ 

تبوع شلوك مون خلول يف اغوتقطاض ًهمون       خول اجملتموع ًموا ٍ   طّ اةوطًمني زا ً تػع زاٖ

 .اجملتمع

ًهصا عامل إظتابُ إلحساب اذتطا  اٜجتماعُ من خوٝظ   :التقسيت التكنٌلٌجُ .2

حتتوواج إىل مػووتٌٔ ، ، موون ًووواٖف ًمػوتٌٍات ًةووطق عموول  اجملتمووعموا ٍتووٌةط يف 

همووايت ال ووطز الووصِ ميتلووك ارتوودلّ ًالتقنَووْ هن   ةووأّن ، ًموون هووا معووطيف ً قوو  معووني

ٍتخوط  ًٍتطوٌض مػوتٌٔ     ، ًمون هوا  الٌواٖف هً هن ٍٛهل ا ػوى لؿوغلوا   ٍؿغل  لك

ًحبػب اموتٝ  اٞةوطاز    ّال طز حبػب ما  ٌةطي التكنٌلٌجَا من ًواٖف جسٍس

 . للددلّ التقنَْ اةناغبْ لتلك التقنَات

 :التعلَا ًحتقَ  اذتطا  اٜجتماعُ

، ًاذتصووٌظ علووٓ مكااووْ   هعلووٓ يف البنووإ الطبقووُ للم تمووع ااتقوواظ ال ووطز إىلإن 

    ٌ حوى  ًوَ َْ ًاجتماعَْ ضاقَْ ةَى، مطلب موا لل وطز ًللم تموع ، ةوال طز عتقو  طم

الوتغرل   هوصي اذتطكوْ إلحوساب    إىل، ًاجملتموع عتتواج   اتَ ْ لقسضا وى ً طوٌٍط مواضا وى   

 َا يف صنع هصي العملَْ؟ما زًض التعل ًمن ها، اةطلٌب للتنمَْ ًالتقسيت

ّ إن من ؾطًط حتػني الٌضوع اٜجتمواعُ لل وطز هوٌ حصوٌلى علوٓ خودلات جسٍوس        

، ًاةسضغووْ هووُ البَٗووْ اٞةضوول إلعطووإ  لووك     ٛهلووى للمناةػووْ علووٓ مكااووْ هةضوول   

اٜ صواٜت ًالتعامول موع     اةواضات ًاةتمالْ الٌَيت يف الاٌضّ التكنٌلٌجَْ العاضمْ ًهٌضّ

، لووسٔ اةووتعلا جتوواي متطلبووات الػووٌ     مووواضّ التكَووف الػووطٍع  هً، ًغووطعْ اةعلٌمووْ

ن  وَو٘ الطالوب   جل هن حتوسب الوتغرل اةطغوٌب ةَوى يف اجملتموع علَووا ه      هةاةسضغْ من 

    ْ ، ًمون جووْ هخوطٔ  عوس اجملتموع لقبوٌظ قوَا ًؾوطًط         باةواضّ اةناغوبْ، هوصا مون جوو

حوذلايت مبوسه  كواةٛ    تماعَوْ ًا اذتطا  اٜجتمواعُ ًيف مقوسمتوا حتقَو  العسالوْ اٜج    

ٍكوٌن   هنؾووازّ علَوا    هً، حبَث ٍصب  من ح  كل من عتصل علوٓ خودلّ   ال طق

 .يف اةكان الصِ ٍتناغب مع خدل ى ًقسض ى
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 هن، ٍعو   ًإميان ادتمَع بقَمى ًؾوطًطى  إن حتَ  اذتطا  اٜجتماعُ يف اجملتمع

، ةأن قىن كل زتتوس لن ٍبدؼ حٞعلمَْ كبرلّ  بصظ من ادتمَع، ً هنا  جوٌزاا

ٍػوومٓ ، ًهووصا بالضووبط مووا  ج ال كووطِ ًالعلمووُ غووتكٌن يف هًجوووا  حطكووْ اإلاتووا 

 .، الصِ هٌ هغاؽ التغرل يف اجملتمع اةعاصطبالتقسيت العلمُ ًالتكنٌلٌجُ

 ًلكن هل كل  علَا قازض علٓ القَايت مبومْ حتقَ  اذتطا  اٜجتماعُ ؟

اذتا إلحوساب اذتوطا  يف اجملتموع    ٍكٌن ص هنلَؼ كل  علَا ميكن  اقٌظ ٜ، 

لَمووُ لَصووب  قووازضا علووٓ هووصي  تخقوو  يف النظووايت التع هنهنووا  مقووسمات ٜبووس  ًإمنووا،

 :ٍأ ُ. ًمن  لك اةقسمات ما اةومْ

هن ٍن ت  التعلَا علٓ بقَْ اةٛغػات اٞخوطٔ يف اجملتموع. ةوٝ خورل يف اظوايت ٍعوَـ        .1

 .يف مععظ عن الٌغط اإلاتاجُ للم تمع

ٍعكووؼ التعلووَا ضًح العصووط حبَووث ٍووطٔ كوول جسٍووس موون حٌلووى ضٍٚووْ عصووطٍْ       هن .2

 . ػاعس علٓ التطٌض ًعسيت ادتمٌز

ًمون هوا    اةوتعلا، هن ٍطكع اةونوا التعلَموُ علوٓ اٞةكواض اذتَا َوْ الود عتتاجووا         .3

 .ٍصب  اٞمط بالنػبْ لى هغلٌب معَؿْ ًمنوا حَاّ

ن  قووسض ًاغووع موون اذتطٍووْ    ميووٜ مطكعٍووْ القووطاض، ًان   هًتمتووع باٜغووتقٝلَْ  ٍهن  .4

 .ًان ٍكٌن لسٍوا آلَْ علمَْ منظمْ للمتابعْ ًالتقٌٍا ًالتطٌٍط ،للمسضؽ ًاةتعلا

هن  نطلوو  العملَووْ التعلَمَووْ ٜ موون كٌاوووا زتووطز خسمووْ اغووتوٝكَْ، بوول باعتبوواض   .5

مَْ مبدتلوف جٌاابووا،   يف عملَْ التنالتعلَا اغتاماض لى آهاضي اةباؾطّ ًغرل اةباؾطّ 

 .، ًالاقاةَْاٜقتصازٍْ ًاٜجتماعَْ

 وظائف املدرسة االجتناعية:

حسًز اقول اةعواضي اةٌجوٌزّ يف بطوٌن      س قف عن ٍطٔ ضًغ  هن ًوَ ْ اةسضغْ ٜ

 . بوا اةعنَنيبعملَْ زما هصي اةعاضي  هًُ إمنا  ،الكتب ةخػب

اجتماعَوْ  عمول علوٓ  بػوَط اذتَواّ      ٌِ ٍنظوط إىل اةسضغوْ بأاووا مٛغػوْ     جٌن زٍ

 .  ً اختعاشلا يف صٌضّ هًلَْ بػَطْ اٜجتماعَْ

ً كموون ًوَ ووْ اةسضغووْ كمووا ٍووطٔ كلووٌؽ يف هاوووا حتٌٍوول زتمٌعووْ موون القووَا    

 ادتاهعّ ً اةت   علَوا اجتماعَا.
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هن اةسضغْ الد هًجسها اجملتمع كاا  للقَايت  السكتٌض غعَس إزلاعَل ًٍطٔ

  ً هُ: بٌاجبات معَنْ هٜ

حَث  قٌيت اةسضغْ بنقل الذلاب الاقايف مون اٞجَواظ الػوابقْ     :النقل الاقايف .1

إىل اٞجَوواظ الٝحقووْ بأغووالَب ًًغوواٖل جَووسّ  قتضووَوا طبَعووْ العصووط مووع     

ً نقَخووووى موووون الؿووووٌاٖب  يعملَووووْ النقوووول هووووصي  ػووووتلعيت  طووووورل  مطاعوووواّ هنَّ

 . تعلا بؿكل مَػطباإلضاةْ إىل ستاًلْ  بػَطى لَتلقاي اة ،ًارتطاةات

إش ٍنتػووب  :التكاموول اٜجتموواعُ بووني ادتماعووات الوود  نتػووب للم تمووع     .2

حَووث ٍكووٌن للمسضغووْ زًض كووبرل يف القضووإ  ،للم تمووع أاعووات متعووسزّ

هصي ادتماعات ً حتقَو  التكامول ةَموا    علٓ التناقضات الد قس  نؿأ بني 

 بَنوا. 

ً زاخول بَٗوْ اجملتموع    ضغوْ ه غٌإ كان زاخول اةس  :للتلمَص  النمٌ الؿدصُ .3

 . الكبرل

بَووْ ًغووَلْ  كووٌٍن هاووٌال الػوولٌ      ةالذل : نمَووْ همنوواط اجتماعَووْ جسٍووسّ    .4

لووصا كووان لعامووا علووٓ  ، غَرلهووا ً  نمَتوووا علووٓ هغوواؽ موون العلووا ً اةعطةووًْ

اةسضغْ هن  قوٌيت بٌاجبووا يف  نمَوْ همنواط اجتماعَوْ جسٍوسّ حصول  اتَ وْ         

اظ العاةُ كلى لت عل مونوا موٌاطنني   التطٌضات ادتسٍسّ ً اذتاصلْ يف اجمل

 صاذتني قازضٍن علٓ التكَف مع أاعا وا الد ٍعَؿٌن ةَوا. 

اةٛغػات الد  ػتنس إىل اةعطةْ العلمَوْ حباجوْ     نمَْ القسضات اإلبساعَْ: .5

ًاةسضغْ يف غعَوا إىل  نمَْ اإلبسال ٜ بس هن  نمُ لسٔ  إبساعَْإىل هةكاض 

 الطالب ال ضٌظ اةعطيف ً اغتكؿاي اجملوٌظ . 

  ٌةرل منار ٍؿ ع علٓ مماضغْ القَا السميقطاطَْ ًالعٝقات اإلاػااَْ .6

كان للمسضغْ الوسًض الكوبرل يف  نؿوْٗ اةوتعلمني التنؿوْٗ الػَاغوَْ ًةو          ًعلَى.

 هاظمْ ًقٌااني البلس اةبنَْ علٓ الػَاغْ العايت لصلك البلس.
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 األصــول الجكافيـــة لمرتبيـــة: ثانيًا

 مفهوم الجكافة:

ًالاقاةوْ مون اةصوطلخات     ،ظتعول مون الصوعب  عطٍ وى    الاقاةوْ  لعل ؾٌَل مصطل  

      ٓ ًمصوووطل  الاقاةوووْ مووون هكاوووط     ،الؿووواٖعْ ةكووول مووون ٍطلقووووا ٍقصوووس بووووا معنووو

   ً ةووووٌ مووون هكاوووط   مووون هوووا اةصوووطلخات اغوووتدساما يف اذتَووواّ العطبَوووْ اةعاصوووطّ، 

اةصوطلخات صوعٌبْ علوٓ التعطٍوف ة وُ حوني ٍؿورل اةصوسض اللغوٌِ ًاة ووٌيت اةتبوازض            

ال وطز العلمَوْ الطةَعوْ اةػوتٌٔ، ةوأن اغوتدسايت       للصهن ًاةنتؿط بوني النواؽ إىل حالوْ    

( يف اللغوات اًٞضًبَوْ جتعلوى ٍقابول حالوْ      Cultureهصا اةصوطل  كمقابول ةصوطل  )   

 كووٌن اجتماعَووْ ؾووعبَْ هكاووط منوووا حالووْ ةطزٍووْ، ةٌةوو  اةعنووٓ الغطبووُ للاقاةووْ:       

  ً  زتتمووع الاقاةووْ زتمٌعووْ العووازات ًالقووَا ًالتقالَووس الوود  عووَـ ًةقوووا أاعووْ ه

 بؿطِ، بغ  النظط عن مسٔ  طٌض العلٌيت لسٍى هً مػتٌٔ حضاض ى ًعمطااى.

ً ْ ُ   اللغوْ العطبَوْ    الاقاةوْ يف  هصل كلمو ن ،ًاةااق وْ  اذتوص  ًالوتمك   :هغاغوا هو

، ًهقووف الووطم  هِ قٌّمووى ًغووٌاي، ًٍػووتعاض بوووا للبؿووط ةَكووٌن   هِ اةٝعبووْ بالػووَف

العلوٌيت  الؿدص موصباا ًمتعلماا ًمتمكنَا مون العلوٌيت ًال نوٌن ًا٠زاب، ةالاقاةوْ هوُ      

 .(1)ًاةعاضي ًال نٌن الد ٍطلب العلا بوا، ًاذتص  ةَوا

 الجكافة اصطالحًا:

ْ    معنٓ الاقاةْ اصطٝحاا هًغع  ٜ  مون معناهوا اللغوٌِ، ّٞن كلمو  ػوتطَع   الاقاةوْ 

ًقوووسمياا اغوووتعمل  كلمووْ الاقاةوووْ يف العووووس  هن  ػووتٌعب ماشلوووا مووون زٜٜت ًمعووان.   

الطًموااُ للسٜلوْ علوٓ العلوٌيت اإلاػوااَْ الود ختوص هموْ مون اٞموا، كعلوٌيت الوسٍن،             

ًاللغْ ًاٞزب، كما اغتعمل  للسٜلْ علٓ ال نوٌن غورل العملَوْ ًغورل الطبَعَوْ، ًيف      

 .(2)ضبَْ هصبخ  ل ظْ الاقاةْ  سظ علٓ ا٠زاب ًال نٌنعصط النوضْ اًٞ

الصعب هن صتس  عطٍ اا جامعواا مت قواا علَوى للاقاةوْ اتَ وْ ٜخوتٝي ختصوص         ًمن

ًاهتمووايت موون ٍعطةووٌن الاقاةووْ، ًكووصلك اخووتٝي اةووساضؽ ال كطٍووْ ًاٜجتاهووات        

 .(3)الاقاةَْ العاةَْ حٌظ  عطٍف الاقاةْ اظطاا ٜختٝي ًجوات اظط كل ًاحسّ منوا

                                                           
 .85غاب ، ق: العطبَْ مطجعزتمع اللغْ (  1
 .70هنسِ ًآخطًن، مطجع غاب ، ق: (  2
 اةطجع الػاب  ا ػى ًالص خْ ا ػوا.(  3
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 عطٍف الاقاةْ، ةمنوا مون ٍطلو  الاقاةوْ علوٓ      ًاتَ ْ لصلك اختلف اة كطًن يف

ادتااب ال كطِ من اذتَاّ، ًبعضوا ا٠خط ٍطلقوا علٓ ادتااوب اةوازِ. هّموا علموإ     

اٜجتمال ةرلًن هّن الاقاةْ شات م وٌيت ؾامل، ًٍقصسًن بوا أَع هغوالَب ًمظواهط   

 اذتَاّ اٜجتماعَْ يف اجملتمع غٌإ ادتااب ال كطِ هً ادتااب اةازِ.

ًعلَى ةالاقاةْ هً الذلاب الاقايف هوُ ططٍقوْ اذتَواّ الكلَوْ للم تموع نٌاابووا       

ال كطٍْ ًاةازٍْ. ًهُ  ؿمل زتمٌعْ اٞةكاض، ًالقوَا، ًاةعتقوسات ًالتقالَوس،    

ًالعووازات، ًاٞخووٝ ، ًالوونظا، ًاةووواضات، ًطووط  الووت كرل، ًهغوولٌب اذتَوواّ،      

ؿوووعو، ًاٞزب، ًالطًاٍوووْ، ًالعوووطي ًال ووون، ًالنخووو ، ًالتصوووٌٍط، ًالوووطقص ال  

ًاٞغاطرل ًًغاٖل اٜ صاظ ًاٜاتقاظ، ًكل ما  ٌاضهى اإلاػان ًهضواةى إىل  طاهوى   

 .(1)اتَ ْ عَؿى يف زتتمع معَّن

هووصا التعطٍووف ادتووامع للاقاةووْ، صتووس هّن الاقاةووْ ختتلووف موون زتتمووع ٠خووط،  ًموون 

ًعن ططٍقوا عتاًظ كل زتتمع هن عتاة  علٓ كَااى، ًٍضومن لن ػوى اٜغوتقطاض    

 ًالتقسيت ًالطقُ.

 بني احلضارة والجكافة:

    ٜ ٜأ هّن هوصي العٝقوْ،   عو    هنا  عٝقْ قٌٍْ  طبط بني اذتضواضّ ًالاقاةوْ، إ

قٌمَْ(،ًلوصلك ةلكول زتتموع    ) للؿدصوَْ ال  ااةان.  عس الاقاةْ مطازةهاوما مذلاز

الد متَوعي  معات، مالما هّن لكل ةطز هقاةتى الد متَعي عن غرلي من اجملتهقاةتى 

 عن غرلي من اٞةطاز.

      ْ كموطازي )للؿدصوَْ    -ًمن هنوا ةالاقاةوْ ختتلوف عون اذتضواضّ، ةالاقاةو

، هً باذتالْ الود هوٌ علَووا، متقوّسما      تصل مبا هٌ كاٖن يف اجملتمع –القٌمَْ( 

كان هً متدل واا، بَنموا اذتضواضّ هً اةساَوْ،  تصول باةػوتٌٔ الوصِ ًصول  إلَوى          

غَططّ اجملتمع علٓ الطبَعْ، ًاةػوتٌٔ العلموُ الوصِ ًصول إلَوى هبنواٚي، ًزضجوْ        

 .(2)التقسيت اةازِ، الصِ حققى هٜٕٛ اٞبنإ

ًاتَ ْ لصلك ةونا  عٝقْ عضٌٍْ بني الاقاةْ ًاذتضاضّ، إش هّن التقسيت الوصِ  

ٍتخق  من خٝظ اذتضاضّ، ٍضَف إىل هقاةْ اجملتموع، ًظتعلووا هكاوط  عقَوساا،     

                                                           
 .71اةطجع الػاب  ا ػى، ق: (  1
 .42، )الطبعْ اًٞىل(، القاهطّ: زاض ال كط العطبُ، ق:الذلبَْ ًمؿكٝت اجملتمع(، 1980عبٌز، عبس الغ  ،)(  2
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ٍٛزِ إىل إمكااَْ ًصٌظ هبناٖى إىل  -يف الٌق  شا ى -ًهّن  عقأس هقاةْ اجملتمع

 من عات حضاضٍْ جسٍسّ، ًهكصا.

عٝقْ هخص ًعطإ، هً  وأهرل ً وأهط، ًلَػو      -بطغا شلك -اةالعٝقْ بَنوم

 عٝقْ اا صايت، كما ٍبسً للٌهلْ اًٞىل. 

 : طبيعة الجكافة

إّن الاقاةوْ موموْ لل ووطز، كموا هاووا مومووْ للم تموع ةووُ متووس ال وطز بأغووالَب        

مألٌةْ ةٌاجوْ مٌاقف اذتَاّ، ً قسيت لى   ػرلات للعسٍوس مون اةؿوكٝت عتوسز     

 ٌ كى ًاجتاها ووووى ضتووووٌ هووووصي اةؿووووكٝت، هً اةٌاقووووف ًاٞؾووووَإ      بازشلووووا غوووول

ًاٞؾووداق اةووط بطني بوووا، ًيف ا ووؼ الٌقوو  ميكننووا التنبووٛ بػوولٌ  اٞةووطاز يف 

ْ إىل حس كبرل، النمط الػاٖس بني هةطاز ادتماعْ  ًشلك بنإ علٓ اةٌاقف اةدتل 

طز يف الصِ حتوسزي طبَعوْ هقواةتوا; لكننوا ٜ ميكون هن اتٌقوع هن عتمول كول ةو         

 مط العصٌض هً ٍنقلوا إىل اجملتمع كل عناصط الاقاةْ اجملتمعْ لسٔ زتتمعى علٓ

غرلي، ًٜ اػتطَع هن صتعيت هاى ٍؿذل  يف أَع عناصط الاقاةوْ اةمَوعّ جملتمعوى    

الصِ ٍعوَـ ةَوى، ةووٌ ةقوط ٍؿوذل  يف بعو  خصواٖص الاقاةوْ علوٓ هغواؽ موا            

 ْ هزًاض اجتماعَوووْ  وووط بط بووووصي  ًموووا ٍٛزٍوووى مووون   ،ٍؿوووغلى مووون مكااوووْ اجتماعَووو

اةكااووْ، ًظتووب هن اؿوورل علووٓ هن م وووٌيت اةكااووْ هنووا ٜ ٍعوو  اةطكووع اةطمووٌ   

ٍ طضوا علَى ااتمواٚي   اتَ ْ ادتوس ًالن اح; بل قس  كٌن هصي اةكااْ م طًضْ

إىل اٌل معني، شكط هيت هاآ، هً   طضوا علَى مطاحل منٌي )ط ل ، ؾاب ، ضجل 

مَٝزي يف اٞغطّ ) هكدل اٞغطّ ، هًغطوا ، هصوغطها (،  ( ، هً ٍ طضوا علَى 

ةكوول هووصي اةكااووات  ػووتلعيت مػووٌٗلَات معَنووْ ً تخووسز  ٌقعا نووا الػوولٌكَْ         

بني هصي اةكااات  (Linton)ٞصخابوا  بعا لتصنَ وا علٓ هغاغوا ًميَع لنتٌن 

، ْاة طًضْ ًاٌل آخط من اةكااْ ٍضعى ال طز لن ػى ًٍػمَى اةكااْ اةكتػوب 

 ْ ماٝ.كاةون

ْ العناصط   ؿتمل طبَعْ الاقاةْ علٓ  ًالونمط الاقوايف،   ، ا٠ َْ: الػمْ الاقاةَو

 .النمط الاقايف العايتً الاقايف القٌمُ،النمط ً
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 غرل، ًهنا  زلات مازٍْ ًهخطٔ ًهٓ هبػط عناصط الاقاةْ :الػمْ الاقاةَْ .ه 

 .اٞةكاض ًاةعتقسات ًالعازات :مازٍْ مال

ً تصول عوازّ حوٌظ مَوٌظ      ، تصل الػمات بعضوا مع بعو  :  الاقايفالنمط  .ب 

ًهصا اةَل هً اٜهتمايت اةٌضِ هٌ القٌّ  ،ضَٖػْ  صب  اقطاا ستٌضٍْ للنؿاط

ًٍطلوو  علووٓ هووصي اجملمٌعووْ موون الػوومات   ، ووارل اؿوواط اإلاػووان الوودالساةعووْ 

ًميكوون هن ٍعووطي  ،الاقووايف عموول بططٍقووْ ًوَ َووْ اغوا الوونمط   الووداةتصولْ  

أعو  حوٌظ مصوسض مون      الود بأاى عسز من الػمات الاقاةَوْ   : الاقايفالنمط 

 .مصازض اٜهتمايت الطَٖػْ

الػوولٌ  ٜ ميكوون هن عتووسب إشا كووان    يفااتظاموواا  الاقووايفالوونمط  ًٍتضوومُن

 .غلٌب ةطزِؾدص ٍعمل بططٍقْ عؿٌاَْٖ ًبأ

ماعوْ ًبوصلك     طضوا علوٓ ال وطز ًادت   الدًلكل هقاةْ زتمٌعْ من اٞمناط 

 الػلٌ .ْ من هن هنا  حساا لٌحسّ حسًز معقٌل يف تأكس 

عقووٌظ اٞةووطاز الووصٍن   يفًاٞمنوواط الاقاةَووْ همووٌض غوورل ستػٌغووْ  قووٌيت ةقووط     

ٝا    ًٜ ميكن ضٍْٚ هصي اٞمناط إٜ إشا  ،ٍكٌاٌن أاعْ ما  يفاختوصت شلوا ؾوك

 .يت   أهرل مٛهط عااؿاط منتظا حت يفٌن ل، حَاما ٍعمغلٌ  اٞةطاز

 يفزضجووْ اٜقتبوواؽ ً يفًختتلووف اٞمنوواط الاقاةَووْ بعضوووا عوون الووبع  اٞخووط   

 اٜقتباؽ.الٌغط اٜجتماعُ الصِ عتسب شلك 

ٍتكٌن من كل اٞمنواط   الصِ الاقايفًهٌ النمط   :القٌمُ الاقايفالنمط  .ج 

اٞمنوواط  يفًختتلووف الاقاةووات بػووبب ًجووٌز اٜخووتٝي   ،ال طزٍووْ موون همووْ مووا

. ًهنووا  ًحووسّ  اخووتٝي العٝقووات بووني هووصي اٞمنوواط   ًبػووبب  ،اةكٌاووْ شلووا 

متاغووك بووني اٞمنوواط ال طزٍووْ اةكٌاووْ للوونمط القووٌمُ ًٍضوومن اٜغووتمطاض         

 .لنمط معني زضجْ معَنْ من الٌحسّ التاضغتُ

كل اٞمناط الاقاةَْ العامْ  يفٍؿمل عناصط مٌجٌزّ  :العايت الاقايفالنمط  .ز 

ٝت اذتَاّ اٞغاغَْ اػان ًحسّ مؿكًهٌ ؾاهس علٓ الٌحسّ اٞغاغَْ لإل

 .ٍعَـ ةَوا الدعن العصط ًالبَْٗ ، بصطي النظط  ٌاجوى الد
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  خصائص الجكافة: 

موووون معنووووٓ الاقاةووووْ   -يف الٌاقووووع –للاقاةووووْ خصاٖصوووووا العامووووْ، اةؿووووتقْ  

ًطبَعتوا، ًصلتوا باجملتمع، الصِ  عّبط عنوى، ًووطًي اذتَواّ يف هوصا اجملتموع،      

 :(1)علٓ ًجى العمٌيت. ًميكن  لدَص هصي ارتصاٖص ةَما ٍأ ُ

 هّاوا إاػااَْ: .1

ًمعنٓ إاػااَتوا، هّاوا من صنع اإلاػان، ًهّاى  ٌصل إىل عناصوطها اةدتل وْ،   

َّن، ًاغوت ابتى     الد ٍتؿكل منوا اػَ وا العايت، من خٝظ حَا ى يف زتتموع معو

 لضغٌط اذتَاّ علَى يف هصا اجملتمع.

 -هٍضوواا-قاةووْ موون زتتمووع إىل زتتمووع، ًموون هوواًموون هووا كووان اخووتٝي الا

 تكوطض،   ٜكالبصمْ بالنػبْ لإلاػان ال وطز   ع،مكاا  الاقاةْ بالنػبْ للم ت

 ًٜ  ّسظ علٓ غرل صاحبوا.

إاػوااَْ هووصي الاقاةوْ هٍضواا، مػوواٍط وا ذتالوْ اإلاػوان، موون حَوث الابووات       ًمعنوٓ  

ًالت سٍووس، ةوووٌ ٍابوو  علَوووا، ًٍقووسؽ عناصووطها، حووني ظتووس يف هووصي العناصووط مووا    

ٍؿبعى، ًٍػت َب ةدتلف حاجا ى يف بَٗتى الد ٍعَـ ةَوا، كموا هاوى ٍاوٌض علَووا،     

هاى ٜبس مون  غَرلهوا لتػوت َب     ًٍغرل ةَوا بقسض  غرل اذتَاّ من حٌلى،  غرلاا عتؼ بى

 ذتاجا ى اةدتل ْ ًغط التغرلات الد   ط  ا ػوا علٓ هصي اذتَاّ.

، ًهوٌ ٍػوتغلوا   ن ميلك الاقاةْ، ًلكّنووا ٜ متلكوى  ةوُ إاػااَْ مبعنٓ هن اإلاػا

  ػتغلى. ًلكنوا ٜ

 هّاوا مكتػبْ: .2

ً أكَوسا   ،ٌضًهْهٌ التعلا متََعا شلا عن الص ات اة اإلاػانة ٌهط الاقاةْ عنس 

طٍعٍْ هً ةططٍْ، كموا هوُ اذتواظ بالنػوبْ     اإلاػان علٓ التعلا، ةوُ لَػ  غلقسضّ 

للخَووٌان، الووصِ ٍتصووطي ةووطزاا ًأاعووْ بصووٌضّ غطٍعٍووْ، هًزعوووا ا  غووبخااى يف        

هعماقى ٌٍيت خلقوى. هّموا اإلاػوان ةووٌ مٌلوٌز موعًز بالعقول الوصِ ٍػوتطَع بوى هن غتتواض            

موع البَٗوْ اةَطوْ بوى، ًموا هًزعوى ا  ةَووا مون خورلات،           همناط حَا ى، ًهن ٍتعامل

مووع اٞةووطاز ا٠خووطٍن، الووصٍن ٍؿوواضكٌاى اذتَوواّ يف زتتمعووى    -هٍضووَا–ًهن ٍتعاموول 

 هصا.

                                                           
 .75-69ق ق:  عبٌز، مطجع غاب ،(  1
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 هاوا ًوَ َْ: .3

مبعنٓ هّن عناصط الاقاةْ الد  ٌصل إلَوا اإلاػان ًاجملتمع،  ٌصل إلَوا كل 

ن ًاجملتمع، ةوُ  وٌةط لل وطز صوٌضّ    منوما، ّٞن شلا ًوَ ْ ستسزّ يف حَاّ اإلاػا

الػوولٌ  ًالووت كرل، ًاةؿوواعط الوود ٍنبغووُ هن ٍكووٌن علَوووا، كمووا  ووٌةط لل ووطز  

َعوْ الكوٌن، ًهصول    لٟةوطاز   ػورلات جواهعّ لطب    ًغاٖل إؾبال حاجا ى، ً ٌةط

اإلاػووان، ًزًض اإلاػووان يف هووصا الكووٌن، ً ووٌةط لٟةووطاز اةعووااُ ًاةعوواٍرل الوود    

بني اٞؾَإ ًاٞحساب، ً نمُ الضمرل عنس اٞةطاز، ً نمُ يف ميَعًن يف ضٌٖوا 

ال ووطز ؾووعٌضاا باٜاتمووإ ًالووٌٜٕ، ةذلبطووى بوواٞةطاز ا٠خووطٍن، يف ؾووعٌض ًاحووس،         

 ًمتَعها أَعاا عن ادتماعات اٞخطٔ.

 -ًعن ططٍ  الاقاةْ ٍكتػب ال طز اجتاهات غولٌكى العوايت، ًعون ططٍقووا    

ْ   -هٍضوواا ٝا      ٍعووطي ال ووطز ًاجملتمووع كَ َوو التعاموول مووع النوواؽ ًاٞؾووَإ،  عووام

 هقاةَاا، ٜعتتاج ةَى إٜ اازضاا إىل إعماظ ةكط، هً كّس شهن.

ختسيت ال طز ًاجملتمع من خٝظ  قسٍا حلٌظ جواهعّ ةوا    -علٓ شلك–ةالاقاةْ 

 ٍقابلى يف حَا ى من هحساب، ًةا ٍتعط  لى من ضغٌط..

ً  ًمن ها كان اختٝي الاقاةْ من ةطز بول  مون زتتموع إىل زتتموع،    إىل ةوطز، 

ًمن أاعْ طاٖ َْ هً مونَْ، إىل أاعوْ هخوطٔ زاخول اجملتموع الٌاحوس، ًكوان       

 .هٍضاا شلك التغرل الصِ ٍ ط  ا ػى علٓ الاقاةْ

 ٓ هاووا حتوطضي مون العوٌظ ًاذتاجوْ،       اإاوا ًغَلْ من غاٖل حتطٍط اإلاػان، مبعنو

 ضومن لوى الطعوايت     ًمن ها مون ارتوٌي، ًمون القلو ، مبوا  وعًزي مون إمكااَوات،        

ًالؿووطاب ًاةػووكن، ًحاجا ووى اٞغاغووَْ يف ٌٍمووى ًيف غووسي، كمووا  ضوومن لووى      

البؿوط، ًهعوساٚي   بو   من هعساٖى، غٌإ يف شلك هعوساٚي مون    اةاةظْ علٓ ا ػى

ا٠خطًن، الصٍن   َ  بوا الطبَعْ من حٌلى، ًهُ بصلك ًوَ وْ يف حَواّ ال وطز    

 .ًاجملتمع، ًلَػ  من كمالَات هصي اذتَاّ

 هّاوا متكاملْ: .4

مبعنووٓ هّاوووا مازٍووْ ًمعنٌٍووْ، ةطزٍووْ ًاجتماعَووْ، مَتاةَعٍقَووْ ًةَعٍقَووْ، ّٞن      

اإلاػان غتتلف عن اذتٌَان، يف هّاى لَؼ جػساا ةقط; ًإمنا هصا ادتػوس زتوطز   
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 ِ هبعووازاا كووارلّ، ًعووٌاد متعووسزّ. ًاتَ ووْ لووصلك،       -زاخلووى  يف -ًعووإ عتووٌ

غوورل اإلاػووااَْ، يف بػوواطْ حَوواّ  لووك   غتتلووف اجملتمووع اإلاػووااُ عوون ادتماعووات 

ادتماعات غورل اإلاػوااَْ، ًاطوطاز هوصي اذتَواّ، بؿوكل ٜ ٍبوسً ةَوى اخوتٝي،          

بني أاعْ منوا الٌَيت، ًأاعْ كاا   عَـ منص آٜي الػونني، هً بوني أاعوْ    

منوووا  عووَـ يف مكووان، ًأاعووْ هخووطٔ  عووَـ يف مكووان آخووط، مومووا اختل وو      

 ا ..وطًي اذتَاّ هنا، عنوا هن

ًإشا كاا  الاقاةْ جتتمع يف عناصطها ًمكٌاا وا، بني مػاٖل  تصل بالطًح 

ًال كط ًالٌجسان، كالعقَسّ السٍنَوْ، هً النظطٍوْ الػَاغوَْ هً اٜجتماعَوْ هً     

اٜقتصازٍْ، ًكا٠ماظ ًالتطلعات، ًكالت اٚظ هً التؿاٚيت، ًبني مػاٖل  تصول  

عمل ًغرلهوا، مموا ٍلوعيت    حباجات ادتػس، من طعايت ًؾطاب ًكػإ ًمػكن ً

اإلاػان، من حَث هوٌ إاػوان، لوى مطالوب ًحاجوات متعوسزّ، بٌَلٌجَوْ ًا ػوَْ         

ًاجتماعَْ ًاقتصازٍْ، ًمن حَث هٌ عضٌ يف أاعْ ٍط بط مصرلي مبصرلها، 

اةَوْ متكاملوْ، ٍوٛهط    ٍػعس بػعاز وا، ًٍؿوقٓ بؿوقاٖوا; ةوأّن هوصي العناصوط الاق     

أَعواا، ةَموا بَنووا، لتكوٌن يف النواٍوْ       ، ً ت اعل هصي العناصطبعضوا يف بع 

 قاةْ اجملتمع.ه

 عهاصر الجكافة: 
هٝهوووْ هقػوووايت  زتتموووع مت وووااؼ ٍكووواز ٍنقػوووا إىلإن ستتووؤٌ الاقاةوووْ يف هِ 

 :((لنتٌنضالف ))ضَٖػَْ حػب ضهِ 

 العمٌمَات: .1

ًهُ  لك العناصط الود ٍؿوذل  ةَووا هةوطاز اجملتموع أَعوا ًهوُ هغواؽ الاقاةوْ           

ًمتاوول اةٝموو  العامووْ الوود  تمَووع بوووا الؿدصووَْ القٌمَووْ لكوول زتتمووع ماوول اللغووْ       

ًاةلوووبؼ ًالعوووازات ًالتقالَوووس ًالوووسٍن ًالقوووَا . ًهوووُ اٞةكووواض ًالعوووازات ًالتقالَوووس  

ٌ  ًطوط  الوت كرل الود ٍؿوذل  ةَووا      ًاٜغت ابات العاط َْ اةدتل ْ ًهمنواط الػول  

أَع هةطاز اجملتمع الٌاحس ًمتََوعها كم تموع ًهقاةوْ عون غرلهوا مون اجملتمعوات        

لعمٌمَووات هووُ مطكووع  بؼ ًططٍقووْ الووعًاج(، ًاًماوواظ شلووك ) الػووكن ًططٍقووْ اةلوو 
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ً تماول  . اهتمايت الذلبَْ ًالَوا  ت ى ادتوٌز لنقلوا ً بػَطوا ًجتسٍوسها إن لوعيت اٞموط   

  :ةاٖس وا يف

   . ٌحس النمط الاقايف يف اجملتمع .ه 

   . قاضب طط    كرل هةطاز اجملتمع ًاجتاها وا يف اذتَاّ .ب 

  . كٌن اهتمامات مؿذلكْ ًضًابط بَنوا .ج 

   .التماغك اٜجتماعُ إىل كػبوا ضًح ادتماعْ ةتٛزِ  .ز 

 :ارتصٌصَات .2

اجملتمع مبعنٓ  ًهُ عناصط الاقاةْ الد ٍؿذل  ةَوا زتمٌعْ معَنْ من هةطاز

ةوووُ  ،هاوووا العناصووط الوود حتكووا غوولٌ  هةووطاز معَوونني زًن غرلهووا يف اجملتمووع  

حوسزها اجملتموع    ْالعازات ًالتقالَس ًاٞزًاض اةدتل ْ اةدتصوْ مبناؾوط اجتماعَو   

ًقوس  كوٌن هوصي اجملمٌعوْ مونَوْ متدصصوْ هً        ،يف  قػَمى للعمول بوني اٞةوطاز   

طبَْ ماواظ ارتصٌصوَات الاقاةَوْ ارتاصوْ بواةعلمني هً اةونسغوني هً اٞطبوإ هً        

    ْ ًقووس  ؿوومل هووصي   ،غرلهووا ًهووا ٍتصووطةٌن ةَمووا بَوونوا بأمنوواط غوولٌكَْ معَنوو

ارتصٌصَات عناصط  تعل  باةواضات اٞغاغوَْ للمونوْ ًاةعطةوْ الٝظموْ إل قااووا      

ٌاحوسّ  ل هٍضا طط  هزإ اةونْ ًاٌل العٝقات الد  وطبط هبنوإ اةونوْ ال   كما  ؿم

 ًمتَعها عن غرلها من الناؽ.

ًقس  كٌن ارتصٌصَات مط بطْ بالطبقْ اٜجتماعَْ ةالطبقْ اٞضغوتقطاطَْ  

كوصا ًكوصا مون     شلا غلٌكَات ًعازا ووا الود متَعهوا عون الطبقوْ اةتٌغوطْ هن      

ٞ  الػلٌ  ٜ ٍنتمُ إىل ضغوتقطاطَْ ًظتوب هٜ انػوٓ هن ارتصٌصوَات ٜ     عوازات ا

اؾذلا  هةطاز الطبقْ هً اةونْ عون كول هةوطاز اجملتموع يف العمٌمَوات الود         ُ ن

 .ااقؿناها من قبل

 البساٖل ًاةتغرلات: .3

ْ بوني  ةوٝ  كوٌن مؿوذلك    ،العمٌمَات العناصط الاقاةَْ الد  نتمُ إىل ًهُ من

ةوٝ  كوٌن مؿوذلكْ  بوني هةوطاز  مونوْ        ،تارتصٌصَا أَع اٞةطاز ًٜ  نتمُ إىل

ًاحسّ هً طبقْ اجتماعَْ ًاحسّ ًلكنوا عناصوط  ظووط حسٍاوْ ًجتوطب ًٞظ موطّ يف      

هقاةْ اجملتمع ًبصلك ميكن اٜختَاض من بَنوا ً ؿومل اٞةكواض ًالعوازات ًهغوالَب      
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ماواظ  العمل ًطط  الت كرل ًهاٌال اٜغت ابات غرل اةألٌةْ بالنػبْ ةٌاقوف متؿوابوْ   

شلك ووٌض مٌضْ جسٍسّ يف اةلبؼ د  كن معطًةْ من قبل هً ووٌض ططٍقْ إلعوساز  

النوواؽ موون قبوول   ًهووصي اةووتغرلات قلَلووْ  يف اجملتمعووات البساَٖووْ     االطعووايت ًد ٍعطةووو

غووولٌكَْ قلقوووْ   ااات همناطوووًكوووارلّ يف اجملتمعوووات اةتقسموووْ ً كوووٌن هوووصي اةوووتغرل   

ي البووووساٖل بووووالقل   َات  تػووووا هووووص هن  تٝؾووووٓ هً  صووووب  خصٌصوووو   مضووووططبْ إىل

ٓ   ًاٜضططاب إىل ارتصٌصوَات هً العمٌمَوات    ًضوع ً تخوٌظ ةَوى إىل    هن  ػوتقط علو

 الاقاةَْ ةوُ متال العنصط النامُ من الاقاةْ.

 قػمني ضَٖػَني: الاقاةْ  نقػا إىلهصا ًٍطٔ بع  العلمإ هن عناصط 

 :عناصط مازٍْ .1

ً تضوومن كوول مووا ٍنت ووى اإلاػووان ًميكوون اختبوواضي بٌاغووطْ اذتووٌاؽ ماوول          

 اةػاكن ًا٠ٜت ًاةٝبؼ ًًغاٖل اةٌاصٝت .

 :(معنٌٍْ)عناصط غرل مازٍْ .2

 تضوومن العووطي ًقٌاعووس الػوولٌ  ًاٞخووٝ  ًالقووَا ًالتقالَووس ًاللغووْ ًال نووٌن      

      ْ ًلكون  قػوَا    ًكل العناصط الػوَكٌلٌجَْ الود  نوتا عون اذتَواّ اٜجتماعَو

الٌاقوووع مووون هوووصا التقػوووَا الانووواُٖ ٜن الاقاةوووْ جتموووع   لنتوووٌن هاػوووب ًهقوووطب إىل

ًحتوٓ لغوط  السضاغوْ يف    العنصطٍن معوا ًٜ ميكون ةصول هِ منوموا عون اٞخوط       

 .هصا اجملاظ

 الجكافة والرتبية:

 لعب الاقاةْ زًضها ال عاظ يف حَاّ اجملتمع، ةووُ اةوط  ضتوٌ التقوسيت، ًهوُ      

ٍقوواؽ اجملتمووع باقاةووْ هةووطازي، ّٞن التقووسيت ًاذتضوواضّ     ، ًعووازّ مووا اةٌجووى هٍضووا 

ًالذلبَووْ  عتمووس كلأوووا علووٓ الاقاةووْ، ةالذلبَووْ هغاغوووا الاقاةووْ، ًكلمووا كووان       

اٞبووٌان موواق ني، كااوو  الذلبَووْ عنووسهما هةضوول، شلووك هّن الاقاةووْ  ٌغووع زاٖووطّ     

 َوسي يف  ى جملودلات   طو معاضي اإلاػان، ً كػوبى معلٌموات جسٍوسّ ًًاغوعْ ًحتَ    

حَا وى، ًبووا عتػوون  صوطةى، ًٍعووطي مٌضوع ارتطوأ ًالصووٌاب، ًمواشا ظتووب هن       

ٍكٌن ًكَف ًمتٓ ًهٍن؟ ةوُ اةٌجى من كاةْ الٌجٌي، ًهُ هغاؽ التصوطي  

ٝا من هصٌظ الذلبَْ الود   اشلازي البنإ، لصا كاا  الاقاةْ ًما ظال  ًغتظل هص
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كلمووا  قووسيت خطووٌّ ةتمووع اووى ٍػوورل مووع اجملإغنووٓ لل ووطز ًٜ للم تمووع عنووى، بوول  ٜ

 . (1)ا ػع  الذلبَْ ًالاقاةْ، ًشلصا ةأّن الاقاةْ ًالذلبَْ ٍتناغبان ططزٍاا

ًمبا هّن الاقاةات ختتلف باختٝي اجملتمعات ًباختٝي العصوٌض كوان لكول    

زتتمع اٌل معني من الذلبَْ ختتلف بسًضها بواختٝي هوصي اجملتمعوات ًبواختٝي     

ٍعكووف علووٓ زضاغووتوا علمووإ زضاغووْ الاقاةووْ اللووصٍن   ووك العصووٌض. ًهووصي الاقاةووْ 

ٍتتبعٌاوا عنس اجملتمعات اةدتل وْ ًخاصوْ اجملتمعوات البساَٖوْ، ًهوا موا ٍعطةوٌن        

باغوووا "اٜااطًبٌلوووٌجَني" هِ الوووصٍن ٍسضغوووٌن هقاةوووْ اإلاػوووان ً طٌضا ووووا، كموووا 

ٍعكف علٓ زضاغتوا علمإ اٜجتمال ةَسضغوٌن الونظا ًجتػوَسات الاقاةوْ ةَووا      

همست هصي السضاغات الذلبٌٍني مب مٌعْ من اذتقاٖ  ًاة واهَا اٜجتماعَوْ    ًقس

عملَووْ اجتماعَووْ   إىل ًالاقاةَووْ ةتخٌلوو  النظووطّ إىل الذلبَووْ موون عملَووْ ةطزٍووْ،     

وا  ػتمس مقٌما وا مون اجملتموع ًماز ووا مون هقاةتوى لكوُ  وَو٘        ّاإهقاةَْ، حَث 

هماموا ً تض  خصاٖص  آحتٓ  ت لأ ،للناؾٗني ةطق النمٌ من خٝظ عناصطها

 .(2)اٞزًاض اٜجتماعَْ الد غَقٌمٌن بوا يف اجملتمع

 الجكافة ودورها يف اجملتنع:

 ٛزِ الاقاةْ زًضاا كبرلاا يف حَواّ اإلاػوان، ةووُ متن ػوى الٌحَوس يف كول ًقو         

ًحوووني، خاصوووْ يف هًقوووات اٞظموووات ًالؿوووساٖس، ةوووالكارل مووون اٞعمووواظ اٞزبَوووْ         

ًال كطٍْ إمنا هُ اتواج ووطًي ًهظموات موط بووا هصوخابوا، ًمون هوا هصوبخ  ةَموا           

ٜا خالسّ.   بعس هعما

جعلتوى ٍعوَـ ةطاغواا هقاةَواا ًاضوخاا       تطا عوا ٍعااُ عاةنا الَوٌيت مون  ناقضوات ًصو    

اخووذل  ً ػووطب إىل أَووع منوواحُ اذتَوواّ ممووا هزٔ إىل ااوَوواض زًض الاقاةووْ اةلَووْ         

الٌطنَووْ همووايت هقاةووْ العٌةووْ، هِ هقاةووْ التػوولَْ ًاةووطح، ًهووُ هقاةووْ اغووتوٝكَْ يف   

عمٌمووووا، ستاًلوووْ بطوووط  ًهغوووالَب ؾوووتٓ الضوووغط ًستاصوووطّ الاقاةوووات الٌطنَوووْ     

 َـ زًضها من خٝظ إؾاعْ هقاةْ  غََب الٌعُ للػاحْ ال كطٍْ. ً وم

                                                           
 .107،ق: ، مطجع غاب ( الطبَب 1
 . 32،)ز.يت(،)ز.ن(،ق: هصٌظ الذلبَْ اٜجتماعَْ ًالاقاةَْ ًاٜقتصازٍْ(، 2008ي،)ًالطٚ( عامط، طاض  عبس  2
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ٜ ميكن لنا هن اتخوسب عون الاقاةوْ ًههمَتووا لوسٔ الؿوعٌب بؿوكل عوايت         

ٝا منوموا    ًالؿباب بؿكل خاق، زًن ضبطوا بالذلبَْ اض باطاا ًهَقاا ظتعل كو

ٝا يف آن ًاحووس، ةالاقاةووْ ًعووإ التعلووَا بووسٕاا موون اٞهووساي هوو        ا  ابعوواا ًمػووتق

ٜا إىل عملَووْ التقووٌٍا لنتوواج العملَووْ       اةنوواها ًًغوواٖل ًهغووالَب التعلووَا، ًصووٌ

التعلَمَووْ، ًالاقاةووْ ًالتعلووَا ًجوووان لعملووْ ًاحووسّ، ةعملَووْ التعلووَا كٌغووَلْ   

 ػوواعس ال ووطز علووٓ اغووتقباظ هقاةتووى ًةوموووا ًاغووتَعاب مضووامَنوا ال كطٍووْ    

ٝا مون التو،لف،    ًاٜجتماعَْ ًاٜقتصازٍْ ًالػَاغَْ ًاةعطةَوْ، متدوص   ّ ؾوك

ًاٜاػوو ايت علووٓ مػووتٌٔ ال ووطز ًاجملتمووع، كمووا هن الاقاةووْ هعووا ًهسلوول موون   

ٌّن يف       التعلووَا هً حتووٓ اةعطةووْ ًاٞةكوواض، ًهًهوو  صوولْ باإلاػووان، ةوووُ  كوو

زتمٌعوا أَع الص ات ارتلقَْ ًالقَا اٜجتماعَوْ الود  وٛهط يف ال وطز منوص      

صب   أهرلهوا يف عٝقوْ ال وطز موع     ًٜز ى ًحتٓ غنني متأخطّ من حَا ى حتٓ ٍ

 الٌغط اٜجتماعُ الصِ ًلس ةَى. 

 أسباب الضعف الجكايف يف العامل العربي:

هنا  هغباب كارلّ هغوم  يف الضعف الاقايف يف العواد العطبوُ لعول مون     

 ههموا: 

 ه طّ الؿباب العطبُ:  .ه 

السميٌغطايف  طجع واهطّ ه طّ الؿباب العطبُ إىل عٌامل عسٍسّ منوا: النمٌ 

الػووطٍع الووصِ ٍؿوووسي العوواد العطبووُ موون جااووب ًالطكووٌز اٜقتصووازِ، ًغووٌٕ        

، تاًٞضال اٜجتماعَْ ًالػَاغَْ من جااب آخط، إضاةْ إىل اقوص اإلمكااَوا  

ًختلووف النظووايت التعلَمووُ ًعووسيت مٌاكبتووى ةتطلبووات غووٌ  العموول حتووٓ هصووبخ     

 لعاطلني عن العمل. اٞعساز اشلاٖلْ من خطظتُ ادتامعات يف عساز ص ٌي ا

 ًغاٖل اإلعٝيت:  .ب 

التخسِ اإلعٝموُ ٍعوس مون هكاوط التخوسٍات خطوٌضّ علوٓ الؿوباب، حَوث          

      ْ ًهوا   ، كمن خطٌضّ هصا التخسِ يف موا ٍتعوط  لوى اةتلقوُ للودلاما اةدتل و

ةْٗ الؿوباب الوصٍن د  كتمول لوسٍوا بعوس اةقٌموات اةواضٍوْ ًاةعطةَوْ لتخلَول          
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  ً اةوووٌاضز اإلخباضٍوووْ الووود  باووووا ًغووواٖل اٜ صووواظ     ًااتقوووإ ال كوووط ًالاقاةوووْ 

ادتموواهرلِ اةطٖووُ ًاةػوومٌل ًمووا عتموول اةضوومٌن الاقووايف موون ضمووٌظ  ووٛهط يف    

 العملَْ الاقاةَْ ًالتعلَمَْ. 

 ظًغاٖل إعٝمنا العطبَْ، ًخاصوْ القنوٌات ال ضواَْٖ، ٜ  وعا     ًلٟغف ةأّن

 غوووعً البَوووٌت بووودلاما غوووَْٗ  عتموووس علوووٓ هوووع اٞضزاي ًاٞكتووواي، ًإغوووطا    

اةؿوواهس باإلعٝاووات، هً بووالدلاما ًاٞةووٝيت اةػووتٌضزّ هً اةقلووسّ، ةضووٝ عوون   

بطاما التػلَْ ًاةػابقات ًاغتوٝ  الٌقو ، ًالود ٜ هوا شلوا غؤٌ اغوتسضاج       

 ً  ػووطَ  مػووتٌاي  اةؿوواهس للمعٍووس موون اٜغووتوٝ  عوودل اإلعٝاووات الت اضٍووْ ه

 اٞخٝقُ ًال كطِ، لتكٌن بصلك ؾطٍكْ يف هصا الغعً بؿكل هً ب،خط. 

 غَاب السميقطاطَْ اذتقَقَْ يف اجملتمعات العطبَْ:  .ج 

ًمن العٌامل اةومْ الد هحوسه  هوصي التخوٌٜت يف صو ٌي الؿوباب هوٌ موا        

عتوووسب مووون  غووورلات غَاغوووَْ، ًزميقطاطَوووْ مووون جااوووب، ًهَمنوووْ اٞاظموووْ      

زٍْ اذتاكمْ ًما هحسهتى من ةقسان الاقوْ ًالتموع  مون جااوب آخوط،      اٜغتبسا

ةقووس لعبوو  زًضا بوواضظا يف  ؿووتَ  عقلَووْ الؿووباب العطبووُ ًالقضووإ علووٓ هٌٍتووى 

الاقاةَْ اإلغٝمَْ بعسيت قسض وا علٓ مػواعسّ الؿوباب يف اكتؿواي قوسضا وا     

قوُ،  ًاهتماما وا إضاةْ إىل هاووا عملو  الٌغوع لتوٌةرل ةضوإات الت ػوذ ارتل      

 غ ًاػَان همٌيت السضاغْ ًالعمل.لتكٌن اةٝش لقضإ هًقات ال طا

 :واحلضارية هويتها الجكافية

التطٌضات ً حتاًظ جاهسّ لتطٌٍطها مبا ٍتناغبً ،ا عتع بو ْلكل همْ هقاة

ًاٞمْ العطبَْ كباقُ اٞما شلا  . الاقاةات اةتػاضعْ يف عاةنا اةؿبع مبدتلف

  .  كٌٍنوا هقاةتوا العطٍقْ باإلضاةْ إىل عناصط

لعطبَووْ  عنووٓ باةػووتقبل ً ػووعٓ جاهووسّ لٌضووع خطووط  ػووت لُ      ا اقاةتنووًه

   ًمنٌها زاخل الٌطن العطبُ ًخاضجى . ههساي الاقاةْ ًطط  اؿطها
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ال كوط ًالاقاةوْ   اا من خوٝظ  مومزًضاا ًاللقإات ًالنسًات  ً لعب اةٛمتطات

، لسعا التعاًن الاقايف بني هقطواض اٞموْ   ًاٞزبإ ًالكتاب ًاٜحتازات العطبَْ

لعوٌزّ الٌحوسّ الاقاةَوْ العطبَوْ يف إطواض عمول عطبوُ         الٌاحسّ ً وٌةرل الؿوطًط  

   :(1) عتمس علٓ مؿذل  باجتاها ى الطَٖػَْ الد

   .العطبَْ ًكتابتوا زاخل الٌطن العطبُ ًخاضجى  اؿط اللغْ .ه 

ُٕ .ب  الوذلاب العطبوُ ال كوطِ ًال و  ًاةاةظوْ علَوى ًالتعطٍوف         إحَا

 .اإلغٝمَْبالاقاةْ العطبَْ 

ال نٌن ً نػَ  جوٌز العاملني ةَوا ً بوازظ خودلا وا ً ػودرل     ضعاٍْ .ج 

   .اةدتل ْ لنؿطها أَع ًغاٖل اإلعٝيت

ٓ   .ز  ضوطًضّ إغووايت الاقاةوْ العطبَوْ يف بنوإ اظوايت هقوايف         التأكَوس علو

للتخووطض الؿووامل ًالتغووَرل    جسٍووس لتكووٌن الاقاةووْ غووٝحاا   عوواةُ 

   العطبُ.اٜجتماعُ يف الٌطن 

ٓ الاقاةوات  من تخوْ علو   اظزهاضهاالعطبَْ كاا  زاٖماا يف عصٌض  إن الاقاةْ

ف مطاحووول اوضوووتوا  ن وووت  علوووٓ شتتلووو ًهوووُ ا٠ن يف . ااالعاةَوووْ هخوووصاا ًعطوووإ

اةتاحووْ لتقووسٍا الٌجووى  قمػووتغلْ ال ووط ،اذتضوواضات اٞخووطٔ لت َووس ً ػووت َس 

 ْ الت اعول   اذتضاضِ اإلاػااُ إىل العاد يف صٌضّ صخَخْ ًاقعَْ صازقْ بغَو

   .(2)اإلظتابُ مع شتتلف الاقاةات اٞخطٔ

العطبَْ هزاّ حتطض ًط  ًااعتا  مون التبعَوْ ًهزاّ  قوسٍا اجتمواعُ      ًهقاةتنا

قضوإ علوٓ أَوع    هقاةات العاد ، ً صومَا اٞموْ العطبَوْ يف ال    يف  عاملوا مع

   .ًالغعً ال كطِ الظاهط ًاةػتذل آهاض اٜغتٝب الاقايف

اٜغتٝب الاقايف يف ةط  مظاهط اٜغذلاب اللغٌِ ًال كوطِ   ًٍتمال هصا

اجملتمووع العطبووُ مبووٌاز مناهضووْ للقووَا الاقاةَووْ     ًستاًلووْ إغووطا   ًالاقووايف،

                                                           
 .  32ق:  ،اةطجع الػاب  ا ػى ( 1

مٌقع صخَ ْ الٌحسّ الػٌضٍْ، متٌةط علٓ  (،هٌٍتنا الاقاةَْ ًاذتضاضٍْ،2006ؾٌمان، عبس اةنعا،)(  2

 يت.13/8/2012،  أضٍذ النػذ:   http://wehda.alwehda.gov.syالطابط:
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 البنووإ  العطبووُ ًاإلغووٝمُ ً غووَرل    الصووخَخْ ًالعموول علووٓ  عٍَووف التوواضٍذ    

 .سغات السٍنَْاٜجتماعُ ًالعبث باةمتلكات الاقاةَْ ًااتوا  اةق

إىل ًضووع غَاغووْ هقاةَووْ ههووا زعامووْ للٌحووسّ ، ًالٌعووإ   ًهووصا مووا ٍووسةعنا

 ْ ًؾووو ب موووا  قوووٌيت بوووى غووولطات اٜحوووتٝظ   ، الصوووخَ  لاقاةوووْ همتنوووا اٞصوووَل

     ْ ًاذتوطق  ًالتأكَوس   الصوٌَاُ يف ةلػطني موع العوسًان علوٓ الاقاةوْ العطبَو

لتأزٍْ ضغالتوا  علٓ الاقاةْ العطبَْ يف اةناط  العطبَْ اةتلْ مبدتلف الٌغاٖل

إىل  القٌمَووْ ًاإلاػووااَْ مػووتنسّ إىل جووصًض اٞمووْ العطبَووْ ً طاهوووا باإلضوواةْ    

اغتَعاب  َاضات العصط مسضكْ آةاقى من تخْ علٓ بقَْ اذتضاضات من خٝظ 

بووُ ً وَٗتووى للووٌعُ بذلاهووى ًااتماٖووى  الؿدصووَْ اةتكاملووْ لإلاػووان العط إبووطاظ

اٞصَلْ ، ًصقل ةكطي ًًجسااوى لَكوٌن قوٌّ ةعالوْ يف التقوسيت       ٞمتى ًقَموا

   اذتضاضِ لٌطنى .

اشلٌٍووْ اذتضوواضٍْ العطبَووْ ًاإلغووٝمَْ ًاةاةظووْ علَوووا    إضوواةْ إىل إبووطاظ

ًضة  التبعَوْ ًاٜغوتٝب ًالتؿوٌٍى ًإغنوإ     ، بٌصف الاقاةْ مػتٌزل اٞصالْ

ًكطامتووى ًقسض ووى علووٓ    َْ اةووٌاطن العطبووُ ً أكَووس ًعَووى حبطٍتووى    ؾدصوو

   .اإلاػااُ اةعاصط ًاةؿاضكْ ةَى مٌاكبْ التطٌض

 :(1)العالقة بني اهلوية والجكافة

موا  إش هن  ،لاقاةْ، حبَث ٍتعصض ال صل بَنوما ْ عٝقْ ًهَقْ بني اشلٌٍْ ًا

 ْ ، ًٜ  ػووتنس إىل هقووايفبووسًن منظووٌض هٌٍووْ ، ةووٝ موون هٌٍووْ إٜ ًختتووعظ هقاةوو

 .، هٌٍْ قاٖمْ الصاتخل َْ هقاةَْ، ًالاقاةْ يف عمقوا، ًجٌهطها

اشلٌٍووات يف   تنووٌل، كمووا هاووى قووس  عووّسز الاقاةووات يف اشلٌٍووْ الٌاحووسّ ًقووس  ت

ٌّل يف إطاض الٌحسّ، ًشلك ما ٍعالاقاةْ الٌاحسّ ، ةقس  نتمُ هٌٍوْ  ّبط عنى بالتن

ٌّ ، متتعج ؾعب من الؿعٌب إىل هقاةات متعسزّ اا ووا  عناصطها، ً وتٝق  مك

                                                           
ْ    اذت واو علوٓ اشلٌٍوْ ًالاقاةوْ اإلغوٝمَْ     الععٍوع بون عاموان،)ز.ت(،     التٌظتطِ عبس(  1 ، موٛمتط  يف إطواض الطٍٚوْ اةتكاملو

 وأضٍذ    / http://www.islamtoday.netمتوٌةط علوٓ الوطابط:    مٌقع اإلغوٝيت الَوٌيت،   اإلغٝيت ًالغطب يف عاد متغرل، 

 يت.13/8/2012النػذ: 
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ةتتبلٌض يف هٌٍْ ًاحسّ . ًعلٓ غبَل اةااظ ، ةوأن اشلٌٍوْ اإلغوٝمَْ  تؿوكأل     ،

علوٓ   من هقاةات الؿعٌب ًاٞموا الود زخلووا اإلغوٝيت غوٌإ اعتنقتوى هً بقَو        

ةوصي الاقاةات الد امتعج  بالاقاةْ العطبَوْ   عقاٖسها الد كاا   ٛمن بوا،

، ةووُ أوال هٌٍوات اٞموا ًالؿوعٌب الود ااضوٌت          معووا خً ٝقاإلغٝمَْ 

تخوْ ،  ن ، مإلغٝمَْ، ًهوُ بوصلك هٌٍوْ إاػوااَْ    حت  لٌإ اذتضاضّ العطبَْ ا

  . ًغرل منغلقْ

 :(1)شروط احلفاظ عمى اهلوية والجكافة اإلسالميتني 

نوا مون ظاًٍوْ    ةٍنبغُ هن انظط إىل الٌاقع الاقايف ًال كطِ ًاإلعٝمُ يف عا

ٓ  ،غوعْ ًا ْ    حتو ، ً توبني حقوواٖ  اٞموٌض هموايت هعَننووا،     تضو  لنووا الصوٌضّ العامو

ٜأ جواضي منوسةع  ةنخن اقف الٌَيت هموايت  َواض كاغو      التعامول   ، ٜ منلوك إظإي إ

ةط ا، ًلكننووا اتووٌمنتلووك ؾووطًط اةٌاجوووْ معووى ٞانووا ٜ ;معووى حبكمووْ ًٍقظووْ 

  ٌ  اًلإلغوووايت موون مٌقعنوو   ، ًاٜاووسماج ةَووى،  عَْ ةٌاكبتووىعلووٓ ؾووطًط مٌضوو

الاقووايف ًاذتضوواضِ  يف بنووإ عوواد جسٍووس قٌامووى العووسظ ًالػووٝيت ، ًالتعوواٍـ   

ُ    ًالتػوام  ، ًالتعواًن    ، ًحتو  مظلوْ اٞموا    اإلاػوااُ يف إطواض القوااٌن الوسًل

، ًللتغلوووب علوووٓ غووولٌب العملوووُ لتوووٌقُ شتووواطط العٌةوووْاةتخوووسّ. ةووووصا هوووٌ اٞ

لخ ووواو علووٓ خصٌصوووَا نا الاقاةَوووْ  الصووعاب ًالتخوووّسٍات الناجتووْ عنووووا ، ًل  

 .(2)ًاذتضاضٍْ

إن اةووونوا الوووصِ اوووسعٌ إىل اعتموووازي يف معادتوووْ اةؿوووكٝت الناجتوووْ عووون    

ْ    اكتػاح اظايت العٌةوْ للوٌٍوْ ًالاقاةوْ اإل    ، غوٝمَتني يف هوصي اةطحلوْ السقَقو

موووات اذتضووواضٍْ  ٍقوووٌيت علوووٓ قاعوووسّ التكامووول يف البخوووث عووون اذتلوووٌظ لٟظ    

، حبَوث  ةعَـًٍنطل  من الطٍْٚ الؿمٌلَْ إىل الٌاقع ا، ًاةؿكٝت الاقاةَْ

، الػَاغْ ًاٜقتصازٍْ ًاٜجتماعَْ، ال صل بني اًٞضال ميكن بأِ حاظ ٜ

                                                           
 . اةطجع الػاب  ا ػى(  1
 علٓ الطابط: الطٍا  متٌةط(،الاقاةْ ًهٌضات الطبَع العطبُ، مٌقع جطٍسّ 2012غطحان،) القطؾُ،  علُ(  2

http://www.alriyadh.com :يت.13/8/2012،  اضٍذ النػذ 
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ْ  ًبني اًٞض ٜ ال الاقاةَْ ًال كطٍوْ ًاإلعٝمَو غوبَل إىل  قٌٍوْ الوصات     ، ٞاوى 

، يف ول هًضال غرل منػ مْ ًالاقاةْ العطبَْ ًاذت او علَومابتخصني اشلٌٍْ 

 .نٌاحُ كاةْالمع طمٌح اٞمْ، ًيف وطًي لَػ  مٌا َْ من 

العاد اإلغٝمُ ستكٌيت بظطًي صعبْ علٓ اٞصعسّ أَعواا، ًٍنبغوُ    ّنإ

الػبع ًارتمػني اٞعضوإ يف   ، اػلا بأن السًظطحإ مع ها ػناهن اكٌن ص

ْ   منظمْ اةٛمتط اإلغٝمُ ، ًبعضووا،  صوعبْ  ،  عااُ مون مؿوكٝت اقتصوازٍ

بوول هغلبوووا، عتتووّل اةط بووْ الووساَا يف الػوو ل الووصِ  نؿووطي اٞمووا اةتخووسّ يف          

ف غالبَوْ هوصي الوسًظ    نصو ن التنمَوْ البؿوطٍْ يف العواد، ً     قطٍطها الػنٌِ عو 

، إىل جااوب اةؿوكٝت الػَاغوَْ    من السًظ الود  عوَـ حتو  خوط ال قوط     ض

ن اٜظموووات ًالصوووطاعات الووود  نوووتا عووو  اإلغوووٝمَْ البلوووسانالووود  عوووا معظوووا  

ًاذتووطًب، ممووا ٍتػووبب يف عووسيت اٜغووتقطاض، ًيف ضووَال ةووطق التنمَووْ، ًيف    

 .. هسض الطاقات ًالقسضات

ًٜ زتاظ للخسٍث عن اذت او علٓ اشلٌٍْ ًالاقاةْ اإلغٝمَتني يف وّل هصي 

تدل وووْ عووون ضكوووب التقوووسيت اٜقتصوووازِ  ًٞضوووال ، ةاجملتمعوووات الضوووعَ ْ اةا

ًالتكنٌلوووٌجُ، ٜ  قووؤٌ علوووٓ الوووسةال عووون خصٌصوووَا وا الاقاةَوووْ  ًالعلموووُ 

ًمٌضًهوووا اذتضوواضِ، ًٜ متلووك هن  صووّس الغوواضات الاقاةَووْ ًاإلعٝمَووْ الوود      

 ٌاجووووا موون كوول حووسب ًصووٌب، ًلوون  ػووطَع هن  قووف صووامسّا يف معووذل        

 .الػَاغْ السًلَْ بأمٌاجوا اةتٝطمْ، ح اواا علٓ مصاذتوا اذتٌٍَْ

الػبل الد ٍتعَّن علٓ العاد اإلغٝمُ هن ٍػلكوا للخ او ًلصلك اطٔ هن 

 ٍأ ُ:هُ ما  علٓ هٌٍتى ًهقاةتى اإلغٝمَتني،

ٜا ٝا، يف إطووواض اةووونوا     :هً إصوووٝح اًٞضوووال العاموووْ إصوووٝحاا ضؾوووَساا ؾوووام

، ًباٞغلٌب اذتكَا، ًمن خٝظ الطٍْٚ الؿاملْ إىل الٌاقع اإلغٝمُ القٌٍا

ن هجل اكتػاب اةناعوْ ضوس الضوعف العوايت الوصِ عتوّس       يف جٌاابى اةتعّسزّ، م

 .من حٌٍَْ اٞمْ ًٍؿّل حطكتوا ال اعلْ ًاةٛهطّ
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ه وى  ، ًالنوٌ  بى، ًحتوسٍث منا هتمايت بتطٌٍط التعلَاإٍٕٝ هقصٓ ا :هااَاا

ِ علوَا النواةع الوصِ ٍ َوس ال وطز ًاجملتموع       ًبطازتى، موع الذلكَوع علوٓ الت     الوص

 .. ٍطبُ اٞجَاظ علٓ هقاةْ العصط ًٍ ت  هماموا آةا  اةعطةْ

التعوووواًن بووووني زًظ العوووواد اإلغووووٝمُ، ً عمَوووو  التضووووامن     قٌٍووووْ  :هالاوووواا

، ًحتقَ  التكامل ةَما بَنوا، ً ععٍع العمول اإلغوٝمُ اةؿوذل ،    اإلغٝمُ

ً   اٜغذلا َ َات الد ًضعتوا اةن يف إطاض  ن َص العلوٌيت  ظموْ اإلغوٝمَْ للذلبَوْ 

 .ًالاقاةْ، ًصاز  علَوا مٛمتط القمْ اإلغٝمُ يف زًضا ى اةتعاقبْ

، ًاٜحتكوايت إىل مبوازٙ    اإلغٝمُ ػٌٍْ ارتٝةات بني زًظ العاد  :ضابعاا

اإلغووٝيت ارتالووسّ ل ووّ  النعاعووات، ًإلقامووْ عٝقووات هخٌٍووْ متَنووْ، حتقَقوواا      

لٟخطووواض الووود  ّووووسز اٞموووا     ٕااةؿوووذلكْ، ًجلبووواا للمنووواةع، ًزض  للمصووواحل ا

 .بْطاإلغٝمَْ قا

 تقوؤٌ الصا َووْ الاقاةَووْ، ً صووان اشلٌٍووْ     اةػووتقَمْ،ةبااتووواج هووصي الػووبل  

حضووٌض اٞمووْ اإلغووٝمَْ يف الػوواحْ     ظاذتضوواضٍْ، ًحت وو  اذتقووٌ ، ًٍتعووعَّ   

 .السًلَْ ةاعلْ ًمٛهطّا ًمػاهمْ يف اذتضاضّ اإلاػااَْ ادتسٍسّ

 :العربيالجكافة وثورات الربيع 

ْ      إّن  ِّ ًغوٌٕ اٞحوٌاظ اَةعَؿوَ يف معظوا   ااتؿاض ال ػواز ًالطكوٌز اٜقتصواز

ُّ ًاٞموو  ًعووسيت    الووسًظ العطبَووْ ًمنوووا الووَمن   ، إضوواةْ إىل التضووََ  الػَاغوو

اٞغباب اٞغاغَْ ٜاسٜل هوٌضات  كان من ،  لك البلساناعاهْ اٜاتدابات يف 

الوود ٌضّ الَووازلني" التٌاػووَْ  " هوو الطبَووع العطبووُ الوود كااوو  ؾووطاض وا اًٞىل  

بقَوْ زًظ  إىل  هطاح  بالطَٖؼ ظٍن العابسٍن بن علُ، ها ااتقل   لك الؿوطاضّ  

 كمصط ًلَبَا ًغٌضٍا. العطبُالٌطن 

 الووود قازهوووا التغوووَرل الػووولمَْ الؿوووعبَْ  هوووٌضّ ًيف الوووَمن ااطلقووو  ؾوووطاضّ   

 يت،2011من ؾوط ةدلاٍوط عوايت   11 ؾتعل  ٌٍيت ادتمعْاً ،ةدلاٍط 3يف ، الؿباب

 .الصِ هطل  علَى اغا "أعْ الغضب"

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


  

 

115 
 أصــــول الرتبيـــة

ني ًاضتػواض زًض  ططحو  عٝموات اغوت وايت كوبرلّ حوٌظ غَواب اةواق        ًلقس 

ْ      صتخو  اٞاظموْ العطبَوْ    شلوك هنّ ّ، الاقاةْ يف الاٌض  ،يف دتوا الندبوْ اةاق و

يف ، هً  غََبوووووا إمووووا بأزخاشلووووا يف زًالَووووب الػوووولطْ هً بتومَؿوووووا الكاموووول   

 .الػ ٌن، مما جعل كارلاا من اةاق ني العطب ٍواجطًن خاضج بلسااوا

الصِ كان مياضغى اذتكايت العطب حَوث  اٜغتبساز الػَاغُ ًبالطغا من 

كوووان الػووو ن ًالتنكَووول مصووورل ضاٖوووسِ اٞقوووٝيت اذتوووطّ ًالضوووماٖط اذتَوووْ..  

ٌ ًك  حبَووواّ اٞحوووطاض ًالؿوووطةإ ِزااووو  الطقابوووْ علوووٓ الصوووخف ًالكتوووب  ووو

قوايت هلوْ مون الؿوباب اةاقوف يف بعو  زًظ        بالطغا من شلك .ً قصف بأقٝموا

إهووط  هووٌضّ  ووٌاؼ بووالنعًظ إىل اةَووازٍن العامووْ للمطالبووْ بووالتغَرل العطبووُ الووٌطن 

 ْ ًاغوووت اب  شلوووا ادتمووواهرل يف النوووعًظ إىل  ، ًبأغوووقاط اٞاظموووْ اٜغوووتبسازٍ

موون  ػووتمس ساغوووا  ًهصووبخ   لووك ادتموواهرل ٜ، اةَووازٍن ًاةطالبووْ بووالتغَرل

  ً مون  لووك اٞلوٌان الاقاةَووْ الندبٌٍوْ، بوول مون  لووك      ٜ لوك الطمووٌظ الود ااموو ، 

    ْ اوووسإ اذتطٍوووْ  ،الن ووٌؽ الووود اغووت اب  للنوووسإ اإلاػووااُ ارتالوووس يف الاقاةوو

 .ًالكطامْ ًالتضخَْ يف غبَل شلك

حني اسض  هصا اتبني هن زتاةاّ الاقاةوْ للاوٌضّ يف  ؿوكلوا الندبوٌِ، ًيف     

ًالؿوووعاضات  بوا الؿوووعو حكوووا متػوووطل، ةووووصي ادتمووواهرل اةنطلقوووْ،      ؿوووط

ج ختطووَط هقووايف ، ًهووصي اٜغووت ابْ ادتماهرلٍووْ    اتوواةطكووْ ٜ ؾووك هاوووا ا  

ااباق  من ًعُ هقايف، ؾطٍطْ هن اععظ الاقاةْ عن م وٌيت طتبوٌِ ، ًصتعلووا   

اذتطكووْ اةػووت َبْ للووتغرلات ًللنووسإ اإلاػووااُ، ًموون هووا كااوو  اٞغووطل يف   

  ى.غَرل ك ْ اإلعٝيت ًخطابغت ابْ مع التقنَْ، ً اٜ

لٌ د  كن اذتطٍْ ًالكطامْ مون التعبٗوْ الاقاةَوْ ةوا ًجوست اغوت ابْ شلوا        

لووسٔ ادتموواهرل الغ وورلّ ، الوود حتطكوو  اغووت ابْ للنووسإ باجتوواي اذتلووا الووصِ  

 . ؿطبتى ً وَأ شلا ب عل الاقاةْ
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لوووٌ د ٍكووون هنوووا  ًعوووُ بكَ َوووْ خطووواب ادتمووواهرل ًصوووَاغْ ههوووساةوا  

  . ًمػاضا وا، ةا صتخ  الاٌضّ

اٌضات ل  ،هن الاقاةْ كاا  ًقٌزا حٌٍَا إىل كل هصا ٍعطُ مٛؾطات قٌٍْ

تخقَوو  العسالووْ اٜجتماعَووْ، ًستاضبووْ ال ػوواز   ب  الوود اووازتالطبَووع العطبووُ 

ًاجملتمع اةساُ، ً ضة  التبعَْ، ًالبطالْ ًال قط، ً كطٍؼ م وٌيت اةٌاطنْ 

ًاغتعازّ زًض الؿعٌب العطبَْ، ًساٍْ هطًا وا القٌمَْ، ًالتصسِ للتسخٝت 

ًاإلمٕٝات ارتاضجَْ، ًزتابوْ التخسٍات الد ٍؿكلوا اٜحتٝظ اإلغطاَٖلُ 

  .يف اةنطقْ

 الجكافة والشخصية:

ةؿدصووَْ ال ووطز   قووذلن الاقاةووْ بالؿدصووَْ، ً تخووسز الؿدصووَْ بالاقاةووْ،     

     ْ كااووو  ضاةوووساا مووون ضًاةوووس     ،مقذلاوووْ باقاةتوووى، ًكلموووا ا ػوووع  هوووصي الاقاةووو

عمل  علٓ خل  ؾدصَْ ضعَ ْ، ًقس  ،الؿدصَْ، ًكلما ضاق  هقاةْ ال طز

ٍكٌن اإلاػان ممن ميلك قٌّ مٌقف هً جػا، ًلكن الؿدصَْ ٜ  تخسز بقٌّ 

العلووا هً اةعطةووْ.  ادتػووا هً صووٝبْ اةٌقووف قووسض مووا  تخووسز بػووعْ الاقاةووْ ًغووعْ  

ًالؿدصووَْ هووُ قووٌّ ةططٍووْ ٍضووعوا ا  يف عبووازي ٜ ختضووع لقووٌّ ادتػووا ًٜ         

دتوامووْ الٌجووى  قووسض مووا ختضووع ٞغوولٌب الؿوودص ًمعطةتووى ًهقاةتووى; شلووصا ٍقووٌظ  

 .(1)كُ هضا  اهةٝطٌن  كل

ْ ًالاقاةْ  طةع قَمْ الؿد ، ًهوُ  ص، ً وصب ؾدصَتى، ًجتعل لى مكااو

غتوووص جااوووب الذلبَوووْ ًعٝقتووووا    ؾدصوووَتى. ًهموووا موووا بووووصا  كوووٌن هغووواؽ  

بالؿدصووَْ ًالاقاةووْ، ةأاووى لكووُ ا وووا الووتغرل الاقووايف ٜبووس هن اووسض  إىل هِ  

مسٔ  ٛهط الؿدصَْ يف الاقاةْ ً طٌضها، ًشلك هّن الؿدص الصِ ٍلتوعيت منوص   

صووغطي باقاةووْ معَنووْ ًبووتغرلات هقاةَووْ، ةأاووى ٍقوواًيت الووتغرلات ًةوو  مووا ٍٖٝووا       

 .(2)هقاةتى

                                                           
 .124( الطبَب، مطجع غاب ،ق: 1
 .125( اةطجع الػاب  ا ػى، ق: 2
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َوات  لمعد ختضوع للتغوَرل الاقوايف بأاووا     َات الو لمًٍعطي علمإ اإلاػان الع

، ةالتأهَوول ٍعوو  اكتؿوواي هً اخووذلال    ًإعووازّ الت ػوورل  ًاٜاتؿوواض التأهَوول 

عناصط هصَلْ كالاقاةوْ، ًاٜاتؿواض ٍ ووا علوٓ هاوى عملَوْ ٍوتا ةَووا اغوتعاضّ          

هً  غورل  ٌٍط حني  ع  إعازّ الت ػورل حتو   عناصط جسٍسّ من هقاةات هخطٔ، يف

عنصط ٍظل قاٖما ةٌاجوْ الظوطًي ادتسٍوسّ مبوا حتٌٍوى مون  غوَرل، ماول شلوك         

 .(1) كََف اةناها السضاغَْ للتطٌضات العلمَْ ادتسٍسّ

ًالذلبَْ  عس حالْ ضطًضٍْ لٝغتمطاض الاقايف، ًهُ ًغَلْ  غورل شات ههمَوْ   

      ٓ هغاغوواا علووٓ   كووبرل يف عملَووْ الووتغرل الاقووايف، شلووك هن الووتغرل الاقووايف ٍبنوو

ط يف الذلبَووْ ًةقوووا جنبوواا إىل جنووب، ًهّن هِ  غَّوو   الذلبَووْ، ًٍووط بط بوووا ًٍػوورل  

ٝا يف الػلٌ  ًإضاةْ جسٍوسّ  هقاةَاا عتسب  غرلاا ، ًهِ  غرل هقايف عتسب  عسٍ

للذلبَْ، ًمن اٞؾَإ الود ٍقوٌيت بووا اجملتموع ةقاًموْ الوتغرل الاقوايف هوُ  علوَا          

إزخالى يف اةناها السضاغَْ، ًهنا ٍوأ ُ زًض اةعلموني   اٞجَاظ  طاهوا الاقايف، ً

يف   ػوورل القووسٍا، ًيف مٌاجوووْ اةٌاقووف ادتسٍووسّ، هً  نمَووْ الاقاةووْ للتموَووس   

للمػوتقبل بغوطؽ بعو  اةعلٌموات يف الؿوباب، ًكوصلك العمول علوٓ  كوٌٍن          

 .(2)اٜجتاهات ًاةواضات ةٌاجوْ مٌاقف معَنْ

 الرتبية والتغري الجكايف:

اٖص الاقاةْ هاوا هابتْ ًمتغرلّ يف ا ؼ الٌق ، ةوُ متتاظ بالابوات  من خص

       ٌ ، ًهوصي  نًلَػ  بسضجْ كلَوْ، ًإمنوا يف بعو  مكٌاا ووا ماول اللغوْ ًالقواا

ٜأ هاوا ٍنتابوا التغرل، ًلكن بصوٌضّ بطَٗوْ، ًهوُ هٍضواا      العناصط ضغا هبا وا إ

سب الووتغرل موتغرلّ ةوا ٍوسخل عٌاملووا مون  غورل ًحتوٌظ مػوتمط ً وسضظتُ، ًعتو          

الاقايف هٍضاا اتَ ْ موا ٍػومٓ باٜمتصواق الاقوايف الوصِ مون معااَوى الوتٝحا         

بوووني الاقاةوووات اةعاصوووطّ ً أهرلهوووا ً أهطهوووا بعضووووا بوووبع ، غووورل هّن هوووصا        

                                                           
 .126( اةطجع الػاب  ا ػى، ق: 1
 ( اةطجع الػاب  ا ػى، ًالص خْ ا ػوا. 2
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عتسب إٜ إشا كوان حسًهوى ٍػوس حاجوْ للم تموع الوصِ        اٜمتصاق الاقايف ٜ

 .(1)اٜجتماعَْ ٍػتقبلى ًهن ٍناغب وطًي اجملتمع  ًٍتكَف مع هًضاعى

ًٍط بط هصا التغرل الاقايف بالذلبَْ يف هاى موما  عسزت اٞغباب اةٛزٍْ شلوصا  

    ً ٜأ هّن الذلبَْ  ظل هُ اةػًٛلْ عون إحوساب هوصا الوتغرل،  ةوأن   مون هوا  التغرل، إ

ًاجبوا ٍكمن يف قَازّ ً ٌجَى هصا التغرل، إضاةْ إىل غطبلْ الاقاةْ، ً نمَوْ  

حووساب اذتووطا  اٜجتموواعُ، الووصِ ٍووٛزِ إىل ضةووع      اٜجتاهووات ادتسٍووسّ، ًإ 

هووصا حطكووْ التنمَووْ اٜقتصووازٍْ ًاٜجتماعَووْ، كمووا هن الذلبَووْ إضوواةْ إىل    

 قووٌيت بتووسضٍب القَووازات علووٓ أَووع مَووازٍن اذتَوواّ حتووٓ ٍصووبخٌا علووٓ علووا      

 .(2)بالقٌٔ الد  ؿكل  قسيت اجملتمع ً ػعٓ إىل ضةاهَتى

 :(3)دراسة الجكافة أهنية

اعتباضات  ٌض  ههمَْ زضاغوْ الاقاةوْ لعاموْ النواؽ، ًللذلبوٌٍني      هنا  عسّ 

خاصووْ، شلووك هن الذلبَووْ يف حووس شا وووا إمنووا هووُ عملَووْ هقاةَووْ عوون ططٍقوووا         

ٍػووتطَع الذلبٌٍووٌن موون ختطووَط العملَووْ الذلبٌٍووْ ً ٌضووَخوا ً نػووَ  هعماشلووا  

ًضقابتوووا علوووٓ هغوواؽ غوولَا مووون ال وووا الٌاضووو       ًإحكووايت اإلؾووطاي علَووووا  

ا الاقاةَوووْ، ٍضووواي إىل شلوووك هّن اةعلوووا هوووٌ ااقووول الاقاةوووْ ًم ػوووطها  ٞبعازهووو

ًؾاضحوا لتٝمَصي، ًهٌ ٜ ٍػتطَع هن ٍ عل شلك هً ٍقٌيت بى إٜ إشا كان علٓ 

علا  ايت باٞبعاز الاقاةَْ الد جتعول لوى مكااوْ، ًلوسًضي معنوٓ ًمغوعٔ، ًهوُ        

  ْ قَوايت بوسًضي   كموا هاووا متكنوى مون ال     ،بوصا  ػاعسي علٓ  عمَ  قَموْ الاقاةو

الاقوووايف بصوووٌضّ علمَوووْ مٌضوووٌعَْ يف ضوووٌٕ مووون ال ووووا رتصووواٖص الاقاةوووْ      

 ًاظطٍا وا.

اقاةْ  ػاعس اةعلا ًجتعلوى قوازضاا علوٓ ةووا أَوع جٌاابووا ًمعودلا عنووا         ًال

بسٜ من هن ٍكٌن معدلا عون جااوب ًاحوس مون جٌاابووا، ًشلوك اظوطاا ٜٖتمااوى         

                                                           
 .128( اةطجع الػاب  ق:  1
 .129( اةطجع الػاب  ،ق:  2
 .131-129 اةطجع الػاب  ،ق ق: ( 3
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ٛمن حبقَقوْ الوتغرل، ًهن اٞؾوَإ    ٞصٌظ اجتماعَْ معَنْ، ًهُ هٍضاا جتعلى ٍ

إن موموْ اةوسضؽ هن ٍطغوذ هوصا اة ووٌيت، م ووٌيت        بول  ;ًاحوس ٜ  اب  علٓ حواظ  

 التغرل يف هشهان التٝمَص.

ًالاقاةووْ هٍضوواا  ػوواعس اةووسضؽ علووٓ هٜ ٍكووٌن متعصووبا لطهٍووى متخمػوواا        

لاقاةتووى ضووس الاقاةووات اٞخووطٔ، بوول جتعلووى يف حالووْ هخووص ًعطووإ ًمناقؿووْ        

، ًهووُ هٍضوواا   ووط  علَووى ضتووٌ  ٝمَووصي هن غتلوو  عنووسها عووسيت  قبوول ًمساًلووْ

اٞةكواض  قوبٝ هعموٓ، إمنوا ٍوتا شلوك بعوس ال ووا ًاةناقؿوْ ًالتمخووَص، ًهن          

ٜأ ٍلعموا بطهِ معَّن، ًهن ٍنمُ ةوَوا ضًح   ٍكٌن اقاؾى معوا مبٌضٌعَْ، ًه

إىل  مووإاٜاتالوٌٜٕ لاقواةتوا القٌمَووْ بوسًن  عصوب للاقاةووات اٞخوطٔ، ًهٍضواا       

 اإلغٝيت كسٍن ًمنوا حَاّ.
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 أصــــول الرتبيـــة 

 األصـول الفلسـفية للرتبيـة

 ؟أؾ٘هلا؟ ًٗا  باهفوطفًٞاذا ٙقؿد ، اهطاهتعصٙصٜ 

 تعريف الفلسفة:

 ّْ سكةةةةٞ ًةةةّ ًقط ةةة  ٌٓةةةا ُٙ٘اُٚةةةٞ ا،ؾةةةى، ًٗ Philosophy كوٌةةةٞ اهفوطةةةفٞإ

ًبعةةت ٗ"ؾةة٘فٚا" أٜ اذتلٌةةٞ فٚلةةْ٘ ً ِآةةا ستةةةٞ اذتلٌةةٞ أٗ ظةةت  ،"فٚوٚةةا" أٜ 

 بأُّٔا" عوٍ ا،غٚا١ مبةاد٢ٔا ٗعوؤا ا،ٗىل". (1)ٗعسفٔا ؾاظت املِصد امل سفٞ.

أٗي ًةةّ أقوةةه ٓةةرٖ اهلوٌةةٞ عوةةٟ اذتلٌةةٞ ٓةة٘ فٚرةةاي٘زع اهفٚوطةة٘  اهُٚ٘ةةاُٛ   ٗ

عاؽ يف اهقسْ اهطادع قةةى املةٚ.د. قةاي فٚرةاي٘ع:     ٗاه امل اهسٙاقٛ املػٔ٘ز اهرٜ 

ٗهةةٚظ هسُطةةاْ أْ ٙةةصعٍ بأُةةٕ  وةةم    ، إْ اذتلةةٍٚ اذتةةه ٓةة٘ اهواةةٕ ضةةةعإُ ٗج ةةاىل  

 اذتلٌٞ ٗكى ًا ٙطٌح هٕ بٕ ٓ٘ أْ حيةٔا ٗأْ ٙطوةٔا.

يف جفطة  كوٌةٞ فوطةفٞ أُٔةا "دزاضةٞ املةةاد  ا،ٗىل ٗجفطة          شٚصٙ٘زد امل صٍ اه٘ٗ

قوٚةا ٗكاُةخ جػةٌى اه وةَ٘  ٚ ةا ٗاقحؿةسد يف ٓةرا اه ؿةس عوةٟ          امل سفٞ جفطة ا ع 

 ".(2)املِطه ٗا،خ.ق ٗعوٍ ادتٌاي ًٗا ٗزا١ اهطةٚ ٞ

ٗٙةة٘زد ً صةةٍ اه بٚةةٞ ج سٙفةةا هوفوطةةفٞ ًػةةابٔا هوح سٙةة  اهطةةابه فٚقةة٘ي يف ج سٙةة     

"اه وٍ اهرٜ ٙسًٛ إىل جِعٍٚ ٗجسجٚت كى زتاالد امل سفٞ باعحةازٓا اهفوطفٞ بأُٔا: 

ى هفٍٔ ٗجفط  اذتقٚقٞ يف ؾة٘زجٔا اهلوٚةٞ. ٗٓةرا اه وةٍ ٙػةٌى عةادٝ املِطةه        ٗضا٢

 ٗا،خ.ق ٗعوٍ ادتٌاي ًٗا ٗزا١ اهطةٚ ٞ )املٚحافٚصٙقا( ُٗعسٙٞ امل سفٞ".

 الفلسفة يف العصور القدمية:

 .(3)عّسفٔا أف.قْ٘ بأُّٔا "ستةٞ كى أُ٘اع اذتلٌٞ"

 الفلسفة يف العصر اإلسالمي:

املطوٌْ٘ اهفوطفٞ بأُّٔا: " اهفلس االضحدالهٛ املِعٍ اهةرٜ ٙحِةاٗي باهةعةز:    عس  

اهلل، ٗاهلةةْ٘، ٗاذتٚةةاٝ، ٗانُطةةاْ، ٗاهقةةٍٚ ٗامل سفةةٞ، ًحقٚةةدال باهلحةةاث ٗاهطةةِٞ،   

ٓادفال إىل حتدٙد ع.قٞ اهلل باهلْ٘ ٗعواٞ خوقٕ، ٗع.قٞ انُطةاْ بةاهلل ٗبةاهلْ٘،    

                                                           
 .593،)اهطة ٞ اهطاب ٞ عػسٝ(، ب ٗد: داز املػسق،ف:املِصد يف اهوغٞ ٗا،ع.َ(، 1984( ً و٘ ، ه٘ٙظ،) 1
 .484( زتٌع اهوغٞ اه سبٚٞ،ًسشع ضابه، ف:  2
ٞ  (، 2444( اهٌٚاُٛ، عةد اهلسٍٙ عوٛ ضة ٚد، )  3 ْ فوطةفٞ اه بٚة ٌّةاْ: داز اهػةسٗق هوِػةس ٗاهح٘شٙة    -، )اهطة ةٞ: ا،ٗىل(، ا،زد ع، ع

 .34ف: 
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ِّ اهلةةْ٘ اهةةرٜ ٙ ةةٚؼ فٚةةٕ، ٗاهقةةٍٚ اهةة   ٗزضةةاهحٕ يف اذتٚةةاج ، ٗفٔةةٍ ُفطةةٕ، ٗضةة

 . (1)"ج٘شٕ ظٚاجٕ، ٗامل سفٞ اهؿعٚعٞ اه  جِف ٕ يف دِٕٙ ٗدُٚاٖ

ًِٗر اهقسْ اهحاضع عػس أؾةعخ اه وةَ٘ جطةحقى غة٣ٚال فػة٣ٚال ٗأؾةةعخ اهفوطةفٞ        

 .(2)اهَٚ٘ جقحؿس عوٟ املِطه ٗا،خ.ق ٗعوٍ ادتٌاي ًٗا ب د اهطةٚ ٞ ٗجازٙذ اهفوطفٞ

ِا ج سٙفاد اهف.ضفٞ اهطابق  ملفَٔ٘ اهفوطفٞ، فوّ جنةد إ اعةال عوةٟ    ًٌٗٔا جحة 

ج سٙ  ٗاظد، ًرى أٜ عوةٍ ًةّ اه وةَ٘، ِٗٓةان ضةحٞ ج سٙفةاد هوفوطةفٞ، جػةلى يف         

 :(3)زتٌ٘عٔا ًفًٔ٘ال عاًال ٗجِـ ٓرٖ اهح سٙفاد إْ اهفوطفٞ ٓٛ

 اهةعز عّ اذتقٚقٞ ٗاذته. -

 ً سفٞ امل٘ش٘داد يف ٗاق ٔا. -

 واه بانُطاْ يف اهلْ٘ ٗاذتٚاٝ.ً سفٞ ًا ٙح  -

اه وٍ اهرٜ ٙةعةز يف ظقةا٢ه اهلةْ٘ ٗاذتٚةاٝ ٗخةاهه اهلةْ٘ ٗاذتٚةاٝ، ٗاهقةٍٚ          -

 انُطاُٚٞ.

اه وٍ اهرٜ ٙقَ٘ عوٟ ًةاظز ذ.ذٞ ٓةٛ: ًػةلوٞ اه٘شة٘د، ًٗػةلوٞ امل سفةٞ،       -

 ًٗػلوٞ اهقٍٚ.

زتٌ٘عةٞ ًةةةاد  ٗأضةةاهٚت ظٚةةاٝ، ٙةةدّٙ بٔةا اهفةةسد يف ظٚاجةةٕ، ٗٙط غةةد بٔةةا يف    -

 جؿسفاجٕ ٗاخحٚازاجٕ.

 الفلسفة والرتبية:

ٞ  جةعةةز  ٗ    يف ا،ؾةة٘ي اهفوطةةفٚٞ هو بٚةة  يفاه .قةةٞ اهةة  جةةسبس اهفوطةةفٞ باه بٚةةٞ، 

اجملحٌةةع اهةة  ج٘شةةٕ اه ٌةةى اه بةةٜ٘ ٗحتةةدد أٓدافةةٕ ٗستحةة٠٘        يفاهفوطةةفٞ اهطةةا٢دٝ  

ًِآصةةٕ ٗاهطةةسق ٗا،ضةةاهٚت ٗانشةةسا١اد اهةة  حتقةةه ٓةةرٖ ا،ٓةةدا  ًةةّ خةة.ي جوةةم  

ٗاملطوٌاد ٗاهِعسٙاد اه  ٙ حٌد عوٚٔا اهف.ضةفٞ   قٚاداهفس يفض، إُٔا جةعز املِآ

 االشحٌاعٚٞ ٗاهفوطفٚٞ اه ٙاد جفط  اهلْ٘ ٗظ٘آسٖ ٗانُطاْ ٗقةٚ حٕ ٗاهِعس يف

ى ًا ٓ٘ كا٢ّ باهِطةٞ هوفسد ٗاجملحٌع ٗزضٍ ؾ٘زٝ ملةا ِٙةغةٛ   ٚجط ٟ إىل جفط  ٗحتو

 أْ ٙلْ٘. 

                                                           
ٌّاْ: داز اهفسقاْ: ف:فوطفٞ اه بٚٞ انض.ًٚٞ .. اُحٌا١ ٗازجقا١(، 1997( ا،مسس، أمحد زشت،) 1  .35، ) اهطة ٞ ا،ٗىل(، ع
 .138)د.ط(، اهقآسٝ: اهل٣ٚٞ اه اًٞ هػؤْٗ املطابع ا،ً ٙٞ، ف: امل صٍ اهفوطفٛ، (، 1983زتٌع اهوغٞ اه سبٚٞ،)(  2
 .32، ف:ا،مسس، ًسشع ضابه(  3
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 بٚةٞ إىل دزاضةٞ ب ةل اهِعسٙةاد ٗا،فلةاز ٗاملةةاد        جٔد  ا،ضةظ اهفوطةفٚٞ هو  ٗ

إْ ٗ اهحطةٚقةةٛ ٗاهفوطةةفٚٞ اهةة  هلةةا  ةةٞ ؾةةوٞ با،بِٚةةٞ اه ب٘ٙةةٞ ضةة٘ا١ اهِعةةسٜ ًِٔةةا أ    

كاُخ ج ِٟ بؿفٞ خاؾٞ با،شصا١ اهِعسٙٞ بغٚٞ اه٘ؾة٘ي إىل أفكةى ؾةٚغٞ ةلِةٞ     

 .(1)اهةِا١ اه بٜ٘ يفهحعقٚه ا،ٓدا  ٗاملرى اجملحٌ ٚٞ 

ٞ ؾةةوٞ ٗاقةةعٞ بحةةازٙذ اهفوطةةفٞ فةةاْ ٓةةرا اهحةةازٙذ ٙطةةصى    ٗهو بٚةةٞ   ادتٔةة٘د اه قوٚةة

 ستاٗالجٕ هحفط  اذتٚاٝ انُطاُٚٞ ٗفٍٔ ؾوحٔا باه٘ش٘د. يفهسُطاْ 

جأذ  اهفلس انُطاُٛ اهرٜ متروٕ اهفوطةفٞ عوةٟ اه بٚةٞ ًةّ خة.ي ً سفةٞ        حٗٙحك

اهحقوٚدٙةٞ   ٞ بٚة كى زتحٌةع ٗعؿةس، ًٗةّ املقازُةٞ بة  اه      يفمنس اه بٚٞ اه  ضادد 

، فلى منس ًةّ ٓةرٖ ا،منةاط اه ب٘ٙةٞ كةاْ خوفةٕ فوطةفٞ خاؾةٞ         اذتدٙرٞ ٞٚٗاه ب

 .اضحٌد ًِٔا أضطٕ ٗق٘اعدٖ ًٗةاد٢ٕ

 ّْ  ؟ًةةّ أٓةةٍ ا،ضةة٣وٞ اهفوطةةفٚٞ اهةة  جعٔةةس يف كحةةت اهف.ضةةفٞ: ًةةّ أٙةةّ ش٣ِةةا         إ

سٙٞ؟ ٗملاذا اخ ُا ٓرا املرٓت ًّ اهحفل ؟ ًا قةٚ ٞ اهِفظ اهةػ ؟ ٗكٚ  ضِ ٚؼ

َ( ٗأْ اهةِفظ ؾةفعٞ بٚكةا١     1778 – 1712ٓى ٓٛ قةٚ ٞ خِّسٝ كٌةا قةاي زٗضة٘ )   

َ(؟ كٚةة  جةةحٍ عٌوٚةةٞ اهةةح وٍ ُٗقةةى اهرقافةةٞ      1744 – 1632كٌةةا ٙةةس٠ شةةْ٘ هةة٘ن )  

ٗؾٚايٞ أٓدا  اه بٚٞ؟ ًةا قة٘ابس اهِقةاؽ يف املطةا٢ى اه ب٘ٙةٞ هح٘قةٚح ٗجلٚٚة         

ٞ اه وٍ ٗاذتٚاٝ؟ كٚ  ُؿى إىل ا،فلاز؟ ًا ٓٛ اهط ادٝ ٗكٚ  حنققٔا؟ ًا ظقٚق

 قٍٚ اهرابحٞ؟ ًا املساد باذتسٙٞ؟اذتقا٢ه؟ ٗكٚ  ُح اًى ًع االخح.فاد؟ ًا اه

ُقؿد با،ؾ٘ي اه ب٘ٙةٞ اهفوطةفٚٞ ظؿةٚوٞ ا،فلةاز اهقد ةٞ ٗادتدٙةدٝ اهة         إُِا 

حتةةةاٗي بؿةةة٘زٝ ًِٔصٚةةةٞ أْ جفٔةةةٍ ا،ضةةةظ املةةةؤذسٝ يف اه بٚةةةٞ ًٗؿةةةادزٓا ٗأٓةةةدافٔا   

جطةاعدُا اهفوطةفٞ يف انشابةٞ عةّ ا،ضة٣وٞ اهلةرب٠ ًرةى:        هةرهم  رب٠. ٗقكاٙآا اهل

 ح وٍ؟ ٗأّٙ ُح وٍ؟ ٗكٚ  ُح وٍ؟ ملاذا ُح وٍ؟ ًٗاذا ُح وٍ؟ ًٗحٟ ُ

حتحةةٜ٘ اهفوطةةفٞ عوةةٟ جؿةة٘زاد اشحٔادٙةةٞ كوٚةةٞ هقكةةاٙا ًؿةة ٙٞ متةةظ كُِٚ٘ةةٞ    

هةةِفظ إذ أْ اهفوطةةفٞ جحطةةسق إىل قةٚ ةةٞ ا ; انُطةةاْ يف املاقةةٛ ٗاذتاقةةس ٗاملطةةحقةى 

 ٘ٓسٙٞ يف ظٚاٝ اهِاع.اهةػسٙٞ ٗجدزع اهغاٙٞ ًّ ٓرٖ اذتٚاٝ إىل آخس اهقكاٙا ادت

امل طٚاد اهفوطةفٚٞ هلةا اُ لاضةاد ٗاقةعٞ عوةٟ ؾةٚايٞ ا،ٓةدا  ٗعوةٟ خطةس          

 اهح وٍٚ ٗاهطٚاضاد اهكابطٞ هو ٌى اه بٜ٘. 

                                                           
 .36عاًس، ًسشع ضابه، ف:(  1
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يف  ٙؤكد اهلاجةْ٘ يف ًٚداْ أؾ٘ي اه بٚٞ أْ اهفوطفٞ اه ب٘ٙٞ قسٙقةٞ ال جِعةس  ٗ

ا،فلاز اجملسدٝ فعطةت ٗهلِٔةا أٙكةال قسٙقةٞ ج وٌٚٚةٞ جِعةس يف كٚفٚةٞ اضةحدداَ         

ا،فلاز بطسق أفكى. جق٘دُا اهفوطفٞ اه ب٘ٙةٞ إىل ً سفةٞ ا،ضةظ اهة  حنحاشٔةا يف      

  ٞ فٔةٛ زتٌ٘عةٞ ًةّ امل حقةداد اهة  جسغةدُا إىل ًةا ِٙةغةٛ          ; عٌوِا يف اهح وةٍٚ ٗاه بٚة

 وٍ ٌِٗٙ٘ انُطاْ باهػلى اهؿعٚح. ٙعّ ب ةل  عٌوٕ يف ةازضٞ اهح وٍٚ ٗكٚ  ٙح

ٗاذتقٚقةةٞ أْ ٓةةرا  املٌٔةةٞ،اهِةةاع أْ اهفوطةةفٞ اه ب٘ٙةةٞ ًةةّ امل٘قةة٘عاد اهِعسٙةةٞ يةة   

 ; اهحؿةة٘ز يف ظقٚقحةةٕ فوطةةفٞ جسب٘ٙةةٞ ٗال  لةةّ أْ ُ ةةصي فوطةةفٞ اه بٚةةٞ عةةّ ظٚاجِةةا     

ٍ اختةةاذ فا،ضةةسٝ اهةة  ختحةةاز ًدزضةةٞ خاؾةةٞ أٗ عاًةةٞ أٗ دِٙٚةةٞ أٗ ًِٔٚةةٞ ،قفاهلةةا ٙةةح  

اهقساز عوٟ ق١٘ فوطفٞ جحةِآا ا،ضسٝ. ٗعوٕٚ فلى ً وٍ عِدٖ فوطفٞ جسب٘ٙٞ جت وةٕ  

 . ٙقسز ٗضا٢وٕ اهح وٌٚٚٞ ٗجؿسفاجٕ اه ب٘ٙٞ ٗج اًوٕ ًع اهط.ث

ّْ اهفوطفٞ ٗاه بٚٞ ٙط اْ شِةال إىل شِت، فاهفوطفٞ حتدد اه بٚٞ بى ٓٛ  هرهم فا

ّْ هو بٚٞ فوطةفحٔا ارتاؾةٞ اهة  جِطوةه ًةّ      ا،ضاع اهرٜ جِطوه ًِٕ اه بٚٞ، كٌا  أ

 .(1)ا،ؾ٘ي االشحٌاعٚٞ ٗاهرقافٚٞ ٗاهفوطفٚٞ

ّْٗ اهفوطفٞ ضوطوٞ ًّ ارتط٘اد جقة٘د اهفلةس حنة٘ جلةّ٘ٙ جؿة٘زاد       ارت.ؾٞ أ

ًةد٢ٚٞ هفٍٔ قكاٙا إُطاُٚٞ غا٢لٞ متظ آحٌاًاد اهفسد ٗاجملحٌع. ٗجط ٟ اهفوطفٞ 

 عدٝ أٓدا  ًِٔا:إىل حتقٚه 

 ٗادتدي املِطقٛ، ٗاهػم املِٔصٛ.اهِقد انجيابٛ، جػصٚع  .1

 حتوٚى ا،فلاز ٗاهِعٍ ٗاهقٍٚ. .2

 يف اهسأٜ ٗفحح اذت٘از امل٘ق٘عٛ.دزاضٞ اهطس  املداه  هِا  .3

 دا٢ٌٞ هو٘ؾ٘ي إىل ظقا٢ه ا،ً٘ز.ستاٗهٞ فلسٙٞ  .4

 ، ٗفٍٔ اهحغ اد.ج٘ف  اعحقاداد مل٘اشٔٞ أظداس اذتٚاٝ، ٗاهحدطٚس هوٌطحقةى .5

 ٟ أفلاز اهف.ضفٞ.ق.ع عواال .6

 جِػٚس اه قى ٗجػصٚع قسح ا،ض٣وٞ ٗفحح أب٘اث اذت٘از. .7
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 أصــــول الرتبيـــة 
 الطبيعة اإلنسانية:الفلسفة و

ّْ كى فوطفٞ اشح (1)ٙس٠ اهِصٚعٛ اعٚٞ ٗكى فوطفٞ ضٚاضٚٞ جط٘د عؿةسال ًةّ   ٌبأ

اه ؿ٘ز ٗزتحٌ ال ًّ اجملحٌ اد جعٔس هِةا أُٔةا جحكةٌّ ٗشٔةٞ ُعةس خاؾةٞ ً ِٚةٞ إىل        

ًّ ظٚز ُة٘ع ٓةرٖ اهطةٚ ةٞ اهةػةسٙٞ ًٗةّ ظٚةز ع.قاجٔةا باهطةٚ ةٞ          اهطةٚ ٞ اهةػسٙٞ

 املادٙٞ كرهم.

جحفاٗد ُعسٝ اهف.ضةفٞ ٗاملفلةسّٙ ٗاملةسب  هوطةٚ ةٞ انُطةاُٚٞ، ٗاُطةعت        هرهم 

ٓةةةرا اهحفةةةاٗد يف ٗشٔةةةاد ُعةةةسٍٓ عوةةةٟ قسٙةةةه حتؿةةةٚى امل سفةةةٞ ٗأدٗاجٔةةةا ٗأٓةةةدا  

املطسٗظةةٞ ضةةحلْ٘ ا،ًروةةٞ ، ٗػةةلى عةةاَ عوةةٟ اهفلةةس اه بةةٜ٘ اهطةةا٢داهح وةةٍٚ، ٗب

ّّٚ، فقةد ظٔةسد          ّْ اذتةدٙز ال خيةحـ بح٘شةٕ فوطةفٛ ً ة )ٗشٔاد اهِعس( ًحفسقةٞ; ،

ٗشٔةةاد ُعةةس ًح ةةددٝ ظةة٘ي اهطةٚ ةةٞ انُطةةاُٚٞ، فةةة ل اهف.ضةةفٞ ُعةةس إهٚٔةةا ُعةةسٝ      

ذِا٢ٚةةٞ، ٗب كةةٍٔ ُعةةس إهٚٔةةا عوةةٟ أُّٔةةا غةة١ٛ ٗاظةةد ًحلاًةةى ال اُفؿةةاي بةة  اهةةسٗح     

هوطةٚ ٞ انُطاُٚٞ خيحو  فٌِٔا ،ٓدا  اه بٚةٞ، فِٔةان   ٗادتطد، ٗباخح.  فٌِٔا 

ًّ قاي بأْ أٓدا  اه بٚةٞ جيةت أْ جلةْ٘ ٗاظةدٝ يف كةى ا،شًِةٞ ٗا،ًلِةٞ عوةٟ         

ّْ اهطةٚ ةةٞ انُطةةاُٚٞ ٗاظةةدٝ يف  ٚةةع ا،شًِةةٞ ٗاه ؿةة٘ز، ٗأْ         ظةةد ضةة٘ا١، ٗذهةةم ،

ّْ أٓةةدا  أانُطةةاْ ٓةة٘ انُطةةاْ ظٚرٌةةا ٗشةةد، ِٗٓةةان أٙكةةال أٗه٣ةةم اهةةرّٙ ٙق٘هةةْ٘      

اه بٚةةٞ جيةةت أْ ختحوةة  بةةاخح.  ا،فةةساد أُفطةةٍٔ بةةاخح.  اضةةح داداجٍٔ اهراجٚةةٞ،  

ّْ اهطةٚ ةةٞ انُطةةاُٚٞ ختحوةة  بةةاخح.  ا،شًِةةٞ        ٗقةةدزاجٍٔ، ٗٓةةٍ يف ٓةةرا ٙؤًِةةْ٘ بةةأ

ًٗٚ٘هلٍ، ِٗٓةان أٗه٣ةم   ٗا،ًلِٞ، بى إُٔا ختحو  باخح.  ا،فساد ظطت قدزاجٍٔ 

ُطاُٚٞ ال جحعسن دْٗ ظافص ٗال ج ٌى دْٗ دافةع، هةرهم   اهرّٙ ٙ حقدْٗ أْ اهطةٚ ٞ ان

كةةاْ عوِٚةةا أْ ُر ٓةةا دا٢ٌةةال عوةةٟ اه ٌةةى، ٗأْ ُ٘شةةٕ اهكةةغس ارتةةازشٛ ًةةّ شاُةةت     

 اهلةاز عوٟ ا،قفاي ظحٟ ٙح وٌ٘ا أٗ ظحٟ ٙقً٘٘ا بطو٘ن ً ّّٚ ًّ ٗقع اهلةاز.

  ٗ ّْ انُطةةاْ ٓةة٘ ستةة٘ز اه ٌوٚةةٞ اه ب٘ٙةةٞ،  جسبٚحةةٕ  ٓةةرٖ اه ٌوٚةةٞ جطةةحٔد   ّْأٗمبةةا أ

ٗإعدادٖ انعداد ا،فكى يف ٓرٖ اذتٚاٝ، ف.  لّ هو بٚةٞ أْ جقةَ٘ بٔةرا اهةدٗز إالا     

إذا اجكعخ هلا قةٚ ٞ انُطاْ ٗجلِٕ٘ٙ، ٗظحٟ جحكةح اهؿة٘زٝ ضةٚحٍ جِةاٗي ٗحتوٚةى      

                                                           
 .22،)اهطة ٞ اهراُٚٞ(،اهقآسٝ: ًلحةٞ ا،جنو٘ املؿسٙٞ، ف:فوطفٞ اه بٚٞ(، 1967اهِصٚعٛ ، ستٌد هةٚت ،)(  1
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: اهفوطفٞ املراهٚٞ، ٗاهفوطفٞ اه٘اق ٚةٞ، ٗاهفوطةفٞ اهربا اجٚةٞ )    (1)ٗشٔٞ ُعس كى ًّ

 ٞ انض.ًٚٞ، ًع اهحطسق إىل آزا١ ب ل اهف.ضفٞ ٗاهفسق اهدِٙٚٞ.اه٘ظٚفٚٞ(، ٗاهفوطف

 اهفوطفٞ املراهٚٞ: .1

ٗجةةسجةس شةةرٗزٓا جؤكةةد ٓةةرٖ اهفوطةةفٞ ادتاُةةت اهفلةةسٜ ٗاه قوةةٛ يف انُطةةاْ،   

ق.َ( اهرٜ قاي برِا٢ٚٞ اهطةٚ ٞ انُطاُٚٞ، ٗأُّٔا جحلْ٘ ًةّ  348بفلس أف.قْ٘ )د 

ُعسٙحةةةةٕ يف ا،خةةةة.ق ٗاهطٚاضةةةةٞ    زٗح ٗشطةةةةد أٗ عقةةةةى ًٗةةةةادٝ،ٗاُ لظ ذهةةةةم يف   

        ٛ   ،ٗاالشحٌةةاع ٗاه بٚةةٞ ٗاهح وةةٍٚ ٗظٔةةس ذهةةم يف جِعٌٚةةٕ املرةةاهٛ يف  ٔ٘زٙحةةٕ املرةةاه

عِدًا قّطةٍ اه ةامل جقطةٌٚال ذِا٢ٚةال: عةامل املرةى ٗعةامل اه٘اقةع أٗ عةامل ا ط٘ضةاد،           

           ّ  ٗعةامل املرةى أزقةٟ ًةّ عةامل اه٘اقةع، ٗعةةامل اه٘اقةع ٗاهِػةاط اه ٌوةٛ أقةى ًسجةةٞ ًةة

اهحفل  اهِعسٜ ٗاهحأًى اهرٜ الٙطحطٚع انُطاْ أْ ٙؿى عّ قسٙقٕ إىل عامل املرى 

ّْ اهةةسٗح جح ةةد٠ ظةةدٗد ٓةةرا   ٗبةةٕ حيةةاٗي باضةةحٌساز أْ ٙقكةةٛ عوةةٟ زيةةةاد ادتطةةٍ; ،

 اه امل، ٗٓٛ اه  ٙطحطٚع بٔا أْ ٙؿى إىل امل ِٟ اذتقٚقٛ هود  ٗارتوه ٗادتٌاي.

ّْ اهةسٗح ًِة رةٞ ًةّ      عةامل املرةى، ٗأُّٔةا ًطةصُ٘ٞ بؿةفٞ ًؤقحةٞ يف       ٗٙس٠ أف.قةْ٘ أ

 ادتطٍ حبٚز أُٔا ج ٘د ًسٝ أخس٠ ب د امل٘د إىل ً٘قِٔا اهطابه.

ٗقد جسجت عوٟ ٓرٖ اهِعسٙٞ جطةٚقاد جسب٘ٙٞ عدٙدٝ، فِعسٙٞ امل سفٞ اهقا٢ٌٞ عوةٟ  

جقدٙظ اه وَ٘ اهِعسٙٞ، ٗاه ِاٙةٞ باه قةى ٗجٔرٙةةٕ بامل سفةٞ اهِعسٙةٞ اجملةسدٝ، ٗاه فةع        

ٙةةٕ ٓة٘ اه٘ؾة٘ي إىل    زٗجداه قةى   جٌِٚٞاهِ٘اظٛ ادتطٌٚٞ ٗاملادٙٞ، ٗأْ اهلد  ًّ عّ 

ا،فلاز اهقد ٞ اه  كةاْ ٙ سفٔةا ًةّ قةةى، ٗأْ جٌِٚحةٕ ٗجدزٙةةٕ جحةٚح هةٕ أْ ٙصٙةى          

 خةس، ٗٙعٔةس جأكٚةد ٓةرٖ اهفوطةفٞ     اذتصت ٗٙلػ  ا،ضحاز ظحٟ ٙحؿى باه امل اآل

 سفةةٞ ًةةّ يةة  اه قةةى، مب ِةةٟ أْ  أٌٓٚةةٞ اه قةةى، ٗجةةسفل إًلاُٚةةٞ اذتؿةة٘ي عوةةٟ امل 

 اذتقٚقٞ ال ٗش٘د هلا إالا يف اه قى.

ٗقد اضحددًخ ٓرٖ اهفوطفٞ ا،ضو٘ث اهطةقساقٛ )ج٘هٚةد ا،فلةاز( ًةع اهح.ًٚةر      

اهرٜ ٙحودـ بأْ ٙكع امل وةٍ ج.ًٚةرٖ يف ً٘قةع اذتة ٝ ٗاهػةم       هو٘ؾ٘ي إىل امل سفٞ

اذتقةٞ اهلاًِةٞ يف اه قةى;    عّ قسٙه ستاٗزجٍٔ بطؤاي ًّ أشى اه٘ؾة٘ي إىل امل سفةٞ   

                                                           
 .264-258اه ٌاٙسٝ، ًسشع ضابه، ف ف: (  1
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هرهم كاْ آحٌةأًٍ ٗاقةعال باه بٚةٞ اه قوٚةٞ، كاهفوطةفٞ ٗاهسٙاقةٚاد هلٌُ٘ٔةا        

داد، ٗكةةرهم اهحةةازٙذ ٗا،دث ،ٌُٔةةا ًؿةةدز  لِةةا املةةح وٍ ًةةّ اهح اًةةى ًةةع اجملةةس  مت

اهرقافٞ ٗا،خ.ق، أًا عوَ٘ اهطةٚ ٞ ٗاذتٚ٘اْ ٗجوم اه  جح اًى ًع اهطةةت ٗاهِحٚصةٞ   

 ًلاُٞ أقى.  فأُّا مترى

ٗاملِٔض عِد أؾعاث ٓةرٖ اهفوطةفٞ ذابةخ، ية  قابةى هوحطة٘ز، ٗٙةحٍ ُقوةٕ ًةّ شٚةى           

 آلخس. ًّٗ أُؿاز ٓرٖ اهفوطفٞ فدخ، ٗٓٚصى، ٗفسٗبى، ٗٗهٍٚ ٓازع، ٗي ٍٓ.

 اهفوطفٞ اه٘اق ٚٞ: .2

ّْ اهةسٗح     جحودـ ُعسٝ ٓرٖ اهفوطفٞ هسُطاْ، عوٟ إُّٔ ًصٙض ًّ املةادٝ ٗاهةسٗح، ٗأ

ْ قةٚ ةٞ ٗاظةدٝ، ٗاه ةامل املٚحةافٚصٙقٛ  رةى اه٘اقةع، ٗأْ اذتقٚقةٞ        ٗادتطد جػةل. 

ً٘ش٘دٝ فٕٚ، أٜ أْ اذتقا٢ه ًؿدزٓا اه٘اقع، ٗأْ اه٘اقع ٓ٘ اهرٜ  رى أٗاًسٖ عوٟ 

اه قةى ٗهةةٚظ اه لةظ، ٗجةةؤًّ ٓةةرٖ اهفوطةفٞ باذتقةةا٢ه ارتاهةةدٝ اهرابحةٞ اهةة  الجقةةةى     

نُطةةةاْ اكحػةةةا  اذتقٚقةةةٞ اهةةةةدٙى أٗ اهةةةحغ  ًٌٔةةةا اخحوفةةةخ اهعةةةسٗ . ٗٙطةةةحطٚع ا

باضحدداَ اهحصسبٞ ٗا،ضةاهٚت اه وٌٚةٞ، ٗاذتقٚقةٞ عِةدٍٓ ً٘شة٘دٝ، ٗاه٘اقةع ً٘شة٘د        

ضةة٘ا١ أدزكةةٕ اه قةةى انُطةةاُٛ أَ مل ٙدكةةٕ، ٗانُطةةاْ يف ستاٗهحةةٕ ً سفةةٞ اه٘اقةةع      

ٗإدزاكةةٕ قةةد ٙؿةةى إىل قةٚ ةةٞ ا،غةةٚا١ ًةةر.: جسكٚةةت اجملحٌةةع ًٗلُ٘ةةاد اه ةةامل... 

إ ةةأٍُ بةةاه وٍ املةةادٜ ٗبقةةدزٝ انُطةةاْ عوةةٟ ً سفةةٞ ا،غةةٚا١       اخل، ٗٓةةرا ٙسشةةع إىل  

ٗإدزاكٔا ًّ خة.ي ظ٘اضةٕ أٗ ًةّ خة.ي عقوةٕ، ًٗؿةدز اهقةٍٚ عِةد اهة٘اق ٚ  ٓة٘           

ّْ انُطاْ ٙطحطٚع أْ ٙلػ  اهقٍٚ باضحدداَ ا،ضو٘ث اه وٌٛ.  اه قى مب ِٟ أ

أْ ٙةِعٍ   ٗقد اُ لطخ ُعسجٍٔ اهفوطفٚٞ عوٟ املِٔض، فٍٔ ٙسْٗ أْ املِٔض، جيت

يف ؾ٘زٝ ً٘ق٘عاد أٗ ً٘اد ًِفؿوٞ ًّ ًِطوه أْ ذهم ٙطاعد يف جِعٍٚ اه قةى ٗيف  

ٍ  -وٌ سفةةةٞهعٌوٚةةةاد جؿةةةِٚ  ًحطةةة٘زٝ    حِعةةةٍٚ اهحةةةازٙذ  ف -ظطةةةت ٗشٔةةةٞ ُعةةةسٓ

، أٗ ادتةرب ًةر.ل ٙحكةٌّ زتٌ٘عةٞ ًةّ املفةآٍٚ امل ابطةٞ،        ١أٗادتغسافٚا أٗ اهلٌٚٚةا 

 لّ غةسظٔا هحفطة  ارتةربٝ     كٌا ٙحكٌّ زتٌ٘عٞ ًّ امل٘ق٘عاد، ٗٓرٖ كؤا

يف إقةةاز انُطةةاُٚٞ، ٗكةةى زتةةاي ًةةّ ٓةةرٖ اجملةةاالد ٙػةةلى ُعاًةةال ًةةّ املفةةآٍٚ         

ٗجسكٚت ًّ امل اُٛ امل ابطٞ أٙكال فٌر. جِعٍٚ اذتلً٘اد  لّ أْ ٙدزع إقاز  
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اه وَ٘ اهطٚاضٚٞ ٗزتاالجٔةا، أًةا ارتةرباد اهطةابقٞ هسُطةاْ فةٌٚلّ أْ جةدزع ًةّ         

 .خ.ي عوٍ اهحازٙذ

ٗجحصٕ ٓرٖ اهفوطفٞ حن٘ ًطؤٗهٚٞ املدزضٞ يف حتؿٚى اذتاشاد امل اؾةسٝ، ٗذهةم   

بحدزٙظ املٔازاد اهكسٗزٙٞ، ٗجس٠ إُٔ جيت اه كٚص عوٟ ًٔازاد اهقسا١ٝ ٗاهلحابةٞ  

بحدا٢ٚٞ، أًا اذتطاث ٗاه وَ٘ ٗاهحازٙذ ٗاهوغٞ اهقً٘ٚةٞ ٗاهوغةٞ   الزع ااٗاذتطاث يف املد

يف املدزضٞ اهراُ٘ٙٞ ٗادتاً ٞ. ٗٓرٖ ٓٛ أب٘اث اه بٚٞ ا،شِةٚٞ فٚصت اه كٚص عوٚٔا 

 : أزضط٘ ٗا،ك٘ٙين ٗبطحاه٘شٜ.امل اؾسٝ ظطت زأٍٙٔ. ًّٗ ف.ضفٞ ٓرٖ املدزضٞ

 اهفوطفٞ اهربا اجٚٞ: .3

جِعس ٓرٖ اهفوطفٞ هوطةٚ ٞ انُطاُٚٞ عوٟ أُّٔا ًسُٞ ٗقّٚ ٞ، ٗجِعس هوفسد عوٟ أُةٕ  

أشةصا١ ًِفؿةوٞ بةى ٓةٛ خؿةا٢ـ ه ِؿةس       ، ف قوٕ ٗشطٌٕ ًٗػاعسٖ هٚطخ ًحلاًٌى

ًحلاًى، ٗاهلد  ا،ضاع هو بٚٞ عِدٍٓ ٓ٘ جٌِٚٞ اهركا١ ،ُّٕ أداٝ اذتٚاٝ ٗاهحقدَ 

 فٚٔا، ٗاه قى عِدٍٓ أداٝ جطاعدُا يف فٍٔ اه امل ارتازشٛ ٗاهطط ٝ عوٕٚ.

ٗاه قى أٗ اه وٞ ٓٛ ٗظٚفٞ اهلا٢ّ كوٕ ٗهٚطخ ٗظٚفةٞ عكة٘ ٗاظةد يف ادتطةٍ،     

ُعةةسٍٓ عةةامل ُطةةا يةة  ذابةةخ، ٗٓةة٘ يف ظاهةةٞ جغةة  ٗخوةةه ًطةةحٌس ٗٓةة٘      ٗاه ةةامل يف 

خاقع هوحصسبٞ ٗاهةعز اه وٌةٛ، ًٗطةحعٚى عوةٟ انُطةاْ أْ ٙؿةى إىل ظقٚقةٞ ذابحةٞ        

ّْ اذتقٚقةةٞ ُطةةٚٞ ٗقابوةٞ هوةةحغ ،          الجةحغ  يف ظةدٗد اه ةامل اهةةرٜ ج ةٚؼ فٚةٕ، ٗقةاه٘ا أ

 ٗامل سفٞ عٌوٚٞ جفاعى ب  انُطاْ ٗب٣ٚحٕ.

ٖ اهفوطةةةفٞ با،ضةةةو٘ث اه وٌةةةٛ ٗجطةٚقةةةٕ، ٗاه قةةةى ٙطةةةحطٚع ظةةةةى       ٗجةةةؤًّ ٓةةةر  

املػةةل.د ًةةّ خةة.ي اضةةحدداَ اهحصسٙةةت ٗاهطةةسق اه ٌوٚةةٞ اهطةةوٌٚٞ، ٗجةةس٠ ٓةةرٖ  

ّْ ًػةةةةل.د اه ةةةةامل ٗانُطةةةةاْ جيةةةةت أْ جلةةةةْ٘ ً٘قةةةةع اهدزاضةةةةٞ    اهفوطةةةةفٞ أ

ّْ انؾةة.ح االشحٌةةاعٛ أًةةس ةلةةّ، ٗقةةاه٘ا    ارتةةربٝ انُطةةاُٚٞ   ّْإٗاالٓحٌةةاَ، ٗأ

ٗخازشٚٞ، ٗ لّ ج دٙى اهةداخى عةّ قسٙةه ارتةازط، أٜ أُٔةٍ ٙؤكةدْٗ        داخوٚٞ

ادتاُةةت االشحٌةةةاعٛ هوطةٚ ةةٞ اهةػةةةسٙٞ، ٗإًلاُٚةةٞ جػةةةلٚى انُطةةاْ باهحفاعةةةى     

 اه٘اعٛ ًع اآلخسّٙ.
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ٗقد اُ لطخ أفلاز ٓةرٖ اهفوطةفٞ عوةٟ ُعةسٙحٍٔ اه ب٘ٙةٞ، ظٚةز ٙؤكةدْٗ        

ّْ انُطاْ ٙطحطٚع أْ ٙةحعلٍ   يف املطةحقةى أٗ عوةٟ ا،قةى    عوٟ اهحغ  ٗاهحط٘ز، ٗأ

املطةةاعدٝ يف جػةةلٚوٕ عةةّ قسٙةةه اضةةحدداَ ارتةةربٝ انُطةةاُٚٞ يف اهطةةٚطسٝ عوةةٟ     

ّْ اه بٚٞ جيت أْ جطةاعد اهِةاع يف اهح ةس  عوةٟ خةرباجٍٔ ٗبِا٢ٔةا        اهة٣ٚٞ، ٗٙسْٗ أ

ٗاضحددأًا ه قٚٞ ظسٗ  اذتٚاٝ ًّ ظ٘هلٍ، ٗأْ ج د اهؿغاز هوعاقةس ٗاملطةحقى   

 ٚؼ يف عامل ًحغ  ٗهو ٌى عوٟ زفع ًطح٠٘ اهِ٘ع انُطاُٛ.هٚلُ٘٘ا ًؤٓو  هو 

ٗكرهم اُ لطخ ُعسجٍٔ اهفوطفٚٞ عوةٟ املةِٔض اهدزاضةٛ، ظٚةز شةا١ املةِٔض       

اهربا ةةاجٛ ًسُةةا ٗقةةاب. هوةةحغ  ٗاهٌِةة٘، ٗشةةا١د املةةادٝ اهدزاضةةٚٞ عِةةدٍٓ ًسجةطةةٞ   

 ةدَ ذةةاد   ب امل ًحغ  ٗهٚظ فٚٔا ذابخ مب ِٟ قسٗزٝ أْ ٙ ةاد اهِعةس فٚٔةا ُعةسال ه    

اه ةةامل، ٗاه بٚةةٞ أضةةو٘ث عٌةةى ذتةةى املػةةل.د اهةة  جعٔةةس هوِةةاع يف ج اًوةةٍٔ        

ا ذتةى املػةل.د   ٔة ٚ اجٍٔ، ٗامل وً٘اد اهة  حيحةاط إه  حٌٗجفاعؤٍ ًع ب٣ٚاجٍٔ ٗزت

اه  ج٘اشةٕ اهِةاع ال جةأجٛ ًةّ ًؿةدز ٗاظةد ٗهلِٔةا جةأجٛ ًةّ ًؿةادز ًح ةددٝ،            

دزاضةةٚٞ ٗاظةةدٝ، أٗ جِعةةٍٚ دزاضةةٛ ٗامل سفةةٞ يف ظةةد ذاجٔةةا هٚطةةخ كافٚةةٞ يف ًةةادٝ  

 ٗاظد، فسٗافدٓا ًح ددٝ.

ٚٞ باهفؿةى املدزضةٛ مب ِةاٖ اهطةا٢د، ٗاملةِٔض عِةدٍٓ       جالجؤًّ اهفوطفٞ اهربا ا

خرباد ُػطٞ، ٗهٚظ زتٌ٘عٞ ً٘اد دزاضٚٞ، ًّٗ ذةٍ ٗقة ٘ا ًةا ٙطةٌٟ )بطسٙقةٞ      

فةةٞ اهةة  املػةةسٗع( اهةة  أهغٚةةخ فٚٔةةا اهف٘اؾةةى بةة  املةة٘اد ٗاًةةح د با،ُػةةطٞ املدحو

اهةة   ةةازع فٚٔةةا ُػةةاقال ًةةا ٙلطةةةٕ ًٔةةازٝ أٗ     ٞجكةةع امل وةةٍ يف امل٘اقةة  اه ٌوٚةة 

 ًٔازاد، ٗقٌٚٞ أٗقٌٚال.

 ًّٗ أبسش ف.ضفحٔا: ٗهٍٚ شٌٚظ، ٗشْ٘ دٜٙ٘ ٗي ٍٓ.

 اهفوطفٞ انض.ًٚٞ: .4

كاُةةخ ُعةةسٝ اهفوطةةفٞ انضةة.ًٚٞ هسُطةةاْ ُعةةسٝ ًحلاًوةةٞ مب ِةةٟ أُةةٕ هةةٚظ      

بةةى ٓةة٘ ًةةصٙض ًةةّ شطةةد ٗزٗح ٗعقةةى، ٗٓةة٘ ٗظةةدٝ      شطةةٌال فقةةس أٗ زٗظةةال فقةةس;   

ٓةةة(  545ًحلاًوةةٞ قا٢ٌةةٞ عوةةٟ اًحةةصاط بةة  املةةادٝ ٗاهةةسٗح. ٗانًةةاَ اهغصاهةةٛ )د.         
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الٙفؿى ب  ًآ٘ ُفطٛ ًٗا ٓ٘ شطٌٛ، ٗأْ اه .قٞ ب  اهةِفظ ٗادتطةٍ ع.قةٞ    

 جةادهٚٞ ٗجفاعوٚٞ جحٌٚص باه٘ظداُٚٞ ٗاهحلاًى.

ٞ عوٟ أٓدا  اهح وةٍٚ عِةدٍٓ، حبٚةز    ٗقد اُ لطخ ُعسجٍٔ هوطةٚ ٞ انُطاُٚ

مل ٙقحؿس ٓد  اهح وٍٚ عوٟ جٌِٚٞ اه قى ٗجدزٙةٕ، ٗإٌٓاي ادتطٍ باعحةازٖ ً ٘قال 

ه ٌةى اه قةى; بةى آحٌةخ اه بٚةٞ عِةدٍٓ بادتطةٍ يف إقةاز جسبٚةٞ انُطةاْ الزجةةاط            

ادتطٍ باه قى ٗاهِفظ، ٗكاْ قابع اهح وةٍٚ عِةدٍٓ دِٙٚةال دُ٘ٙةال نعةداد انُطةاْ       

ٌوٛ يف اهدُٚا ٗاآلخسٝ، ٗكاُ٘ا ِٙطوقْ٘ يف ج٘شٍٔٔ ًةّ فلةس إضة.ًٛ، ٗيف    اه 

ى  ى     ائ  ائ  ەئ     چ : اهقةةسآْ اهلةةسٍٙ ًةةا ٙةةدي عوةةٟ ذهةةم، قةةاي ج ةةاىل   

هةةةةةةٚظ ٗشةةةةةةا١ يف ا،ذةةةةةةس "  . 77اهقؿةةةةةةـ: چ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  وئەئ

ٗهلةّ خٚةازكٍ ًةّ     هوةدُٚا، ٗال ًّ جسن اآلخةسٝ   هآلخسٝ،خٚازكٍ ًّ جسن اهدُٚا 

 .(1)"ر ًّ كىأخ

ٗجةس٠  ٗقد اُ لطخ ٓرٖ اهِعسٝ عوةٟ ًة٘قفٍٔ ًةّ امل سفةٞ ٗأدٗاد حتؿةٚؤا،      

ّْ اه قةةةى ٗاذتةةة٘اع ً ةةةال ٗضةةةٚوحاْ يف اهلػةةة  عةةةّ قةٚ ةةةٞ امل سفةةةٞ انُطةةةاُٚٞ      أ

ّْ امل سفةةٞ جحةةأه  ًةةّ ُػةةاق  ز٢ٚطةة  أظةةدٌٓا ٙحٌرةةى يف اآلذةةاز      ًٗلُ٘اجٔةةا، ٗأ

يف فاعوٚٞ اه قى ٗدٗزٖ يف حت٘ٙى ٓةرٖ  اه٘افدٝ ًّ اه امل ارتازشٛ،ٗذاٌُٚٔا ٙحٌرى 

اآلذةاز اذتطةٚٞ إىل ً ةاْ ًٗفةآٍٚ ٗقة٘اُ  عقوٚةٞ عاًةٞ، ٗقةاه٘ا بحلاًةى امل سفةٞ           

اهلوٚٞ ٗادتص٢ٚٞ ٗأْ امل سفةٞ ادتص٢ٚةٞ قسٙةه هوٌ سفةٞ اهلوٚةٞ، ٗامل سفةٞ اذتطةٚٞ        

ّْ ٗظٚفةٞاه قى ٓةٛ   ٓةة(،  728قسٙه هوٌ سفةٞ اه قوٚةٞ، ٗقةد قةاي ابةّ جٌٚٚةٞ )د         " أ

فةةٞ اهلوٚةةاد ب٘اضةةطٞ ادتص٢ٚةةاد، ٗأال ُلةةْ٘ قةةد أهغِٚةةا اه قةةى، ٗإال كٚةة  ً س

ٙأجٛ اه وٍ اهلوٛ، كٌا اهطةٚ ٞ ُفطةٔا هٚطةخ إال االُحقةاي ًةّ امل سفةٞ اذتطةٚٞ       

إىل امل سفٞ اه قوٚٞ ٗهٚظ اه لظ، بدهٚى أْ امل سفٞ اذتطٚٞ ادتص٢ٚٞ عِةد اهطفةى   

 ًقدًٞ عوٟ امل سفٞ اه قوٚٞ مل سفٞ اهلوٚاد".

                                                           
)اهطة ٞ ،ستٌةةةد شٓةةة  اهػةةةاٗٙؼ -ٚت ا،زُةةةا ٗط : غةةة  ، حتقٚةةةهغةةةسح اهطةةةِٞ، اذتطةةة  بةةةّ ًطةةة ٘داهةغةةةٜ٘، (  1

 دًػه:  امللحت انض.ًٛ.   ،16اهراُٚٞ(،ادتص١: 
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 بعض القضايا املرتبطة بالرتبية

ترربت الرتبذلةَررْلرتطت  ورر الًبَثرر الةلررارلل رريتلرتبثؽرر ٍ لرتبررملت رر ل بتلرر رتال و رر للللللللل

بلذلةَْ،لف يتلهرهيلرتبثؽر ٍ لبو َ رْلرتف بفرْب،لرتبرملتم ر زل بتلر رتال ل لرَ البل  لَرْلللللللللل

صتغلٌنلة بذلةَْلة لٍستيَ لةر ًاو للرتبذلةٌٍْلًاللميليتل نلٍستغينلعنو لرتفبةٌنلًرتف

ع لوملًرتبثَ ملة ًطهم.لً ريتلهرهيلرتبثؽر ٍ لبلرتبثرَمبلرتبرملرر لريًطلعر رلل لع لَرْللللللللل

َللللل ْل لع لَر  لرتبتنصرْٗلرتالمت  عَرْللللرتبذلةَْ،لإذل ّنلرتبثرَملت ر زلاا ةرْلطعَر ّل ل لر

 ريتللًلرتبمل يتلخالر لٍتط علرتألفبرتريلالٌا  لرتبنع ملرتبثَ رُلرتبسر ٖ ل لرتمت رع.للل

لرت تت ا ل لاث لرتشبدلرتبذلةَْلل نَّل و ْرتبثؽ ٍ لرتفبت طْلة بذلةَْل ٍؽ البلرتشبدلّبلإذل

لحتٓلٍ  ًرتلبليَ ّلًتتيثقل ه رتفلرتبذلةَْلرتفنصٌريّ.بألوف لل

ًلرَتملتنرر ًللهررهيلرتبثؽرر ٍ لًعاللتورر لة بذلةَررْلةصررُٕل رريتلرتبتفعررَ لعلررٓلرتبنيررٌلل

لرتآلتُ:

 الرتبية وطبيعة املعرفةأواًل: 

صب ٌعررْل رريتلرتف رر اُلًرتف تثرر رت لًرتألحلرر ملًرتففرر هَملللل:ةأّاورر  بفررْلت ررّبفلرتف

ًرتبتعٌطرت لرتبفلبٍْلرتبملتتلٌنلب ٔلرتإلاس نلاتَجْلضب ًالتىلرتفتلبطّلبفورملل

ل.(1)رتبعٌرتهبلًرتألشَ ٕلرتحملَطْلةى

ًرتف بفْلل لتلٌنل  بفْل   شبّلًهُلرتبملتلتسبلعيتلعلملًريطرتٍرْ،ل ًلريررلللل

لررطْلًلرر ٖ ل ًلوررببلريرررلل   شرربّلع بلترربللل   شرربّلًهررُلرتبررملتلتسرربلةٌرتل

ًرتمال .لًل لتلٌنل  بفْلذرتتَْلًهُلتلكلرتبملت لسل ًلتت لقلةهرتتَْلرتإلاس نل

 ًل ٌؼررٌعَْل ِلت لررسلو َ ررْل ٌؼررٌ لرتف بفررْللللل،رتب رر طفلًافسررَتىلًرتاف  التررىلل

لذرتتَْلً ٌؼٌعَْل لآنلًرتح .للل للةأّاو ًصب ر ،لً يتلرتب ل  ٕل يتل

ْل تتؽر ل ريتلخراللل ر لت لسرىلرتبفلسرف  لرتفا بَرْلًرتبٌرتل َرْللللللللللًب ّ لو َ ْلرتف بفر

لمج تَْلًرتإللال َْلعيتل فوٌملرتف بفْل لع ل نو :رتًرتبدل

                                                           
 .565ًز َلى،لػ:لل ةٌلمالبْ(لل1
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ترربٔل نلرتف بفررْلرتسبثَثَررْلهررُلاترر دلرتب ثرر لًحرر يلًرتسبثَثررْلللللرتبفلسررفْلرتفا بَررْ: .1

رتبعيَيْلتل يتل لع مللرتفا ،لًبرَسل لعر مللرتبٌرتلرع.لًرتف بفرْلاللتت ار ل لللللل

ٕل ًل ع هبه لرتشب طمَْلة ل لمٌهبه .ظٌرتهبلرتألشَ 

تربٔل نلرتف بفرْلتل ريتل لًرتلرعلرتألشرَ ٕلًهرُل سرتثلْلعريتللللللللللرتبفلسفْلرتبٌرتل َْ: .5

رتإلريطرتكلًرتب ث ،لف  لابرتيل ًلاس  ىلهٌلحثَثْلرتألشَ ٕلًمٌهبه ،لف بٌرتلعلهٌل

رتبهِلميلُلعلٓلرتب ث لتلٌٍيتلرتسبث ٖقلًرتألفل طلًبَسلرتب لس.

بل ث لريًطرتالع رلرتال لرتف بفْل،لًرتإلاسر نلة ثلرىلاللللت طُلمج تَْ:لرترتبفلسفْلرتبدل .3

ٍثتعبلعلٓلرتلتث  للرتف بفْ;لة لٍعن و ،لفوُلتف عر لةَنرىلًةريلةَٗترىلًةرهبكلللللل

فوُلاس َْلًل ةلْلبلتغَرللةتغرللرتبعبًفلًرتب َٗ  لرتحملَطْ.

ات دلرتب ث لًرتسبٌرتسل   الً نلرتف بفرْلرتب ثلَرْلًرتف بفرْلللللهُلرتف بفْل لرتإللالم: .4

ضبرر ريّل لإورر طلللَْٔلتل ررالنلة ؽررو لة ؽرر ا.لًرتف بفررْل رريتلموررْل خرربللللرتسبسرر

حٌرتسلرتإلاس ن،لًهُل طلثْل لإو طلتأ  لرتإلاس نل لرتبلٌنلً لافسى.

ٍبٔلرتإللالمل نلرتف بفرْل ريتلخلرقلرتزلعر لًمر لٍتفؽر لةور لعلرٓل ريتلٍصر ٕل ريتلللللللللللل

ۇئ    ۇئى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئ  ىې  ې  ې  ېچ :لع رر رييللرر للت رر  لل

رتف بفْلرتسبثَثَْل لرتبتعٌطلرتإللال ُلً،ل569رتب ثبّ:ل چۈئ  ۈئ  ېئ      ۆئ  ۆئ   

 چڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ للهررُلرتف بفررْلرتبث ٖ ررْلعلررٓل لرر سل رريتلتثررٌٔلرتزللللل

ًلف ل،59رتألافرر ل:لل لةإ ل ا تررىلًظرررف ٕلذهنرررىلإلاسررر نلب ٍرررىلارر ً لفطررربِلبل  بفرررْل

.ًةتٌفَقل يتلرتزلٍع لإ لرتف بفْ

 لرتبفلبلرتبذلةٌِلرتإللال ُلًهرُلالتثرعلعنر لللللل و ْلًْذبعٓلرتف بفْلال ا

رتزبٌرتابلرتف ريٍْلًرتف نٌٍرْلفثرالفج َرعلرتف ر طفلًلرتسبثر ٖقلرر للَ تور ل  ريرت ر ل للللللللل

   ريئلرتبر ٍيتلرتإللرال ُلف إللرالملٍتؽر يتلللللًْلرتبفبريلًرتزب  عْلًلاللتت  طضل علي

ل.رتف  طفلرتمبريّلرتف نٌٍْلًلرتبغَ َْلع  لٍؤع لعلٓلرتبتجبةْ
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لًْلرتف بفرْلرتبا ةترللل،لهٌل رتغرلللًل نو ل  ل،لهٌلب ة لرتإللالمل نو ل  ل لًْلرتف بف

 ًلعلرٓللل،نآتذلع ل لرتف  ريئلًلرتبثَملرتفٌحٓلةو ل يتلعن لرتزللٌرتٕلًطري ل لرتبثب

بتغَرلللنْل ريتللرنيتلرتزل لللً  لع رته ل يتلرتف  طفل تغرللًلرتللبس نلطلٌللرتزل

ل.لرتبلٌن

لًرتاثسرمل:لرتب ثر لًلرتسبرٌرتسلًرتبتجبٍربلللل ار ل ل   لًل ٖ لرتف بفْل لرتإللالملفتت

ل:عل  ٕلرتإللالملإ لفبٍثي

ٌل :ل ِل اورر لتٌلَررعل رريتلرتزلت رر  لعلررٓلللَفَررْ حرر ه  لٍرربٔل نلرتف بفررْلفطبٍررْلت

ع رر يلا نررٓل نلرتسبثرر ٖقلًلرتف لٌ رر  ل ٌمررٌريّلعلررو لبرر ٔلرتإلاسرر نلحرريلٌٍبرر للللللللل

بلررُلليبرر طإبّلفَورر لفثررالذبترر دلإ لذببٍرركلًلل لافسررىل ؽرر لًْبلنورر لع  نرر

ل.رببدلإ لحَ لرتبٌمٌري

ْلللل   لرتبفبٍقلرتألخربلفررللل :لًلٍسرت بٌنلعلرٓلللٔل نلرتف بفرْل لتسر ْلًبَسر لفطبٍر

ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  چ :لذبرركلةثررٌللرتزلت رر  

 ل بَبللًْلحي ريلرتةيتللَن لبالب،78رتبني :ل چۆئ  ۆئ   ۈئ    ۇئوئ  ۇئ

،ل  ر لل بفلبّلًل  بفرْلة سبر سللة:ل  بفْلة بفطبّلً  بفْلرتف بفْلهُلالعتس ب

ًاٌعرر لل،لرتبغ رتبررُلفرررلٔلرتف بفررْلاررٌعيل:لاٌعرر لضبسٌلرر لٍررتملعرريتلوبٍررقلرتسبررٌرتسلل

ل  ثٌاللٍتملعيتلوبٍقلرتب ث ل.ل

لْع  لشرغ لعل ر ٕلرتإللرالملة سبر ٍ لعريتل ارٌرت لرتف بفرْلًلر لظرنفٌه لإ ل سرلللللللللل

ل: اٌرت 

نلًلٍلوملةو لًهُلرتف بفْلرتبملٍلصفو لرتزلت   لبإلاس ل:رتف بفْلرتبل اَْ .أ

ملةت  بَ ررىلبَي لٌهرر لإ لرتبنرر سلللة ررالرتفدترر طٍيتل رريتلع رر رييلًلٍررٌحُلرررلللل

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    چ تنصبلةيلمجَرعلرتزبرنسلرتب صربِللر للت ر  للللللً

.555رتب ثبّ:ل چ وئ    ۇئ

ع رر طلرتب ل رر ٕلًلرتفتدععرريلً رريتلةَنورر :لللل رريتل طًتعررل:رتبررٌبثٓرتف بفررْل .ب

ورر  لرتبلترربلًلرتببلرر ٖ لرتب ل َررْلل  رتف بفررْلرتفٌمررٌريّل لريًرتٖرربلرتف رر طفلًلل
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رتفط ٌع  لرتفتدععْلفوهيلمجَ  ل ع ريطل ٌبرٌبلةور لًا ت ر لعلَور ل لللللً

.عارلل يتل  بفتن 

ٍ رر لرتبنثرر لعرريتلرتبسررلعل عرر طرتل رريتل عرر ريطلرتف بفررْل لللل:رتف بفررْلرتفنثٌبررْ .ج

رتإللرررالملإذلإاوررر لصاررر لخالظرررْلدبررر طةوملًلععررر طّل فلررر طهملً ررربّللللل

ألمَر للرتبالحثرْلار لتث  رىلررمل ريتلتربرت للللللللبهبكلفوُلتفَ لرتلل;رتمتو ريرتتوم

بثرر  لًلفلرربِل ظررَ لميلرريتل نلميرر هملةألرر سلعل ررُلًل  ررب للررٌِل

. يتل  ٌطلحَ تىل لطبتلعلرتم ال ٍ نٌنلعلَىلرتمتو ريرتتوملفَ  لٍستج ل

ًهُلرتفلتس ْلعيتلوبٍقلرتب ثر لًلرتبتأ ر لرتبفلربِلً ر لللللل:رتف بفْلرتب ثلَْ .د

رتف بفرْلرتب ثلَرْلللًل،الًرتلرتنت دلَ لًتبعَربلًلَر سلًطةرلللٍبت الةىل يتلذبل

. لًرتف  اُلًهُل  بفْلر لح ًريه تتن ًللع مللرتب الل لّ  بفْلصببري

:لًهُلرتف بفْلرتبملتأتُلعيتلوبٍرقلرتسبرٌرتسلًهرُلتسر ع لللللرتف بفْلرتسبسَْ .ه

للو َ َْ.رتبفبريل لإريطرتكل  لحيَالةىل يتلظٌرتهبل

 :(1)وسائل اكتساب املعرفة

رتفههبللتس بل ًلذبعَ لرتف بفْ،لفأظي برتب ل  ٕلة بنس ْلفٌؼٌ لرتعرتاثسمل

 ر للإرتب ثلُلًرتفههبلرتبتجبٍيبلل بٌرتلةأّنلب ٔلرتإلاسر نلرتبثر طّلعلرٓل  بفرْلرتألشرَ ٕلللللل

ةٌرتلطْلرتبتفلرللًرتب ث ل ًلةٌرتلطْلرتإلريطرتكلرتسبسُلًهُللٌرتٕلع ار لعثلَرْل مللل

لحسَّْل ملدببٍ َْلظ ريلْلً ٌبٌبلةو .

ًلًمٌريلرتف بفْل ظالا،لً يتلبرمللً ّ  ل ظي بل ههبلرتبصكلفوملٍنلبًنللَ مل 

لإ ل اَْلذبعَلو لًرتبفبريلهٌل ثَ سلرتف بفْلةنعبهم.

ل:(5) ّ  لوببلذبعَ لرتف بفْلفث لرتاثسملرتبفاللفْلًرتب ل  ٕلإزرتٕلذبكلإ للس ي

                                                           
ل.371رتفبمعلرتبس ةقلافسى،لػ:ل(لل1
ل.575رتفبمعلرتبس ةقلافسى،ػ:(لل5
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ل بٌرتلةأّنلرتف بفْلميليتل نلذبعر ل ًلتلتسربلعريتلوبٍرقلرتب ثر لللللللرتب ثلٌَن: .1

 بفررْلرتبررملميلرريتل نلااررقلةورر ،لًبررَسلرتسبررٌرتس،لً ّنلرتف بفررْلرتب ثلَررْلهررُلرتف

ميلرريتلرتالو ٗنرر نلإبَورر لألّنلللةَن رر لرتف بفررْلرتفتيعررلْلعرريتلوبٍررقلرتسبررٌرتسلاللل

رتسبٌرتسل ؽللْلًخ رتعْل لعارلل يتلرتألحَ ن.

ل بٌرتلةأّنلرتف بفْلرتبملتلتسبل ًلتست  لعيتلوبٍرقلللرتسبسٌَّنلًرتبتجبٍ ٌَن: .5

ٓلذبركلةرأنلرتب ثر للللرتسبٌرتسلًرتإلريطرتكلًرتبتجبةْلهُلرتف بفْلرتبع ريلْلًزرتريًرتلعل

افسىلٍ   ل لإو طل  لص يلةىلرتسبٌرتس.

فث بٌرتلةأنلرتب ثر لًرتسبرٌرتسل  ر الًلرَلت نل ت  ًاتر نلللللل ّ  لرتبفاللفْلرتفسل ٌن:ل .3

بتيعررَ لرتف بفررْلرتإلاسرر اَْلًرتبلصررعلعرريتل لٌا تورر لً نلرتف بفررْلافسررو للللللل

تتأبعل يتلاص ويلطَٖسي:

َْ(.لٍت ا لة آلب طلًرتف طع  لرتشب طمَْ)لرتسبسرتألًل:ل 

ٍت ا ل لريًطلرتب ثر لًف علَترىل لذبٌٍر لتلركلرتآلبر طلًرتفر طع  للللللللًرتبا اُ: 

إ ل ف هَملًلٌرتايلً   ٍن،لف سبٌرتسلهُلل َ ل  لٍع لإ لرتبفلبل ريتلل

 ٍر لهرهيلرتف ر اُلللل   نلً ف هَملًرتلتنت م  لًرتبفلربلٍثرٌملةر ًطيل لذبللل

لًةلٌطتو لة لْ.

 :(1)التطبيق الرتبوي لفلسفة املعرفة

عر ل ّنلرتف بفرْلافسرو لتم ر زلذرت للَ رْلعر رلّل لحَر ّلرتإلاسر نللرٌرتٕل رريتلللللللللل ريتلرتفؤل

رتبن حَررْلرتإلاسرر اَْل ًل رريتلرتبن حَررْلرتبذلةٌٍررْ.لف رريتلرتبن حَررْلرتإلاسرر اَْلفررإنلرتف بفررْلهررُللللل

ًلررَلْلبلتأعَرر لعلررٓلإاسرر اَْلرتإلاسرر نلةتيعررَلىلًرتعتسرر ةىلرتف بفررْ،لذبرركلألّنل رريتللل

اسر ن،لًتثتعربلعلَرىلبٌحر يللللل ِلتت لقلة إلخع ٖغلههيلرتف بفْل او لإاس اَْلرتبط ةعل

ريًنللرر ٖبلرتفدلٌلرر  لرتألخرربٔ،لفوررُلا  ررْلععَ ررْل ا  ورر لرتزلعلررٓلرتإلاسرر نلً نيررىلل

إٍ ه ل نهلسبع  لرتشبلقلرتألًللبل صبلحريلعلمرمللرَ ا لآريملبلرتألزلر ٕلعلرو بلًاتَجرْللللللل

ريلهبكلرتسبٌرتطلرتب  ط لربّبلرتفالٖلْلل م ّلع رتلإةلَسلرتبرهِلرتلرتلدللً ةرٓلرتبسرجٌللللب

ل.5ل–ل1رتب لق:ل چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ لً ل طلعللٌطّلرتب لق
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ً يتلرتبن حَْلرتبذلةٌٍْلفإنلرتف بفرْل بتلر ل ل لرُلبل  لَرْلرتبذلةٌٍرْلًاللميلريتل نللللللل

ٍستغينلعنو لرتفبةٌنلًرتفصتغلٌنلة بذلةَْلة لٍسرتيَ لةر ًاو لع لروملًرتبثَر ملةر ًطهم.لللللل

لتأبرلرتالع رلرتالميليتل نلٍتٌؼ ل لرتبنث طلرتآلتَْ:لًفلسفْلرتبذلةَْلتؤببل لرتبذلةَْ

تس ع لفلسفْلرتف بفْل لذب ٍ لرتحملتٌٔلرتف ب لًرتبت لَ ُلرتبهِلٍثر ملبل رت ل يللل .1

رتبت لَ َرْلًذبركل لؼرٌٕلرتالعت ر طرت للللل يتلخالللرتفن هجلرتب طرتلرَْلفدتلرعلرتفبرتحر لللل

لرتآلتَْ:

ب لرتبت لَ رررُل لرتبذلةَرررْل ًالا:لرتالعت ررر طلرتبررر ٍينلًرتشبلثرررُ:ل ِللَ رررْلرتحملترررٌٔلرتف رررل

رتزبس َْلًرتب ثلَْلًرتبنفسَْلًرتشبلثَْ،لاتَجْلرتإلمير نلةر زلًةلرٌللرتبل ر للرتإلاسر اُلللللل

ل لرتبسلٌكلرتبفبريِلًرتزب  عُ.

ب اَ ا:لرتالعت  طلرتباث  :لإِللَ ْلرتحملتٌٔلرتف رب ل لتاثَرعلرتب ثر لًت ًٍر لرتإلاسر نلللللل

رتمت ررعلًتلررٌٍيتلرتالدب هرر  للة ف بفررْلرتبؽرربًطٍْلرتبررملصلنررىل رريتلرتبثَرر ملةرر ًطيل ل

لرتإلجي ةَْلب ٍىل لرتبتفلرللًرتبت ث لًحبلرتب لملًرتف بفْ.

ب بارر ا:لرتالعت ررر طلرتبرررٌظَفُ:ل ِللَ ررْلرتحملترررٌٔلرتف رررب ل لت ًٍرر لرتفرررت لملة فوررر طرت لللل

رتف بفَْلًرتب  لَْلرتبؽربًطٍْلبلسربلعَصرىلًرتالعت ر ريلعلرٓلافسرىلًذبثَرقل سرتث لىللللللللل

ل ٌرتويتلظ حللً نتج.ًرتبثَ ملةٌظَفتىل لرتمت علع

 سرر ع ّلرتبذلةررٌٍيل لرتبتأعَرر لعلررٓل فرر طلرتف بفررْلرتفدتلفررْ،لرتب ٍنَررْلًرتب ثلَررْلللل .5

ًرتسب لَْلًرتبتجبٍ َرْلًرتبنثلَرْلةصرل لٍؤعر لًحر ّلرتف بفرْلًتل  لرو ،لًذبركللللللللل

 يتلخالللرتالهت  ملجب َعلمٌرتابلشدعَْلرتبطف لً لٌا تو لرتزبسر َْلًرتب ثلَرْللل

َررْلًرتالمت  عَررْلحسرربلرتفررٌرتريلرتبررملٍثٌ ررٌنللللللًرتبٌم رتاَررْلًعررهبكلرتب َٗررْلرتبط َ لل

اٌ ل ًلفال يتل ف طلرتف بفْلربعغل ًل ثبطلٍن ل ىل عابلةت طٍسو ،لفلل ل

 رريتلريرررلي،لف ف بفررْلرتب ٍنَررْلتلررٌنل عارربلرتلررتد رت  ال لرتفررٌرتريلرتب ٍنَررْلًرتف بفررْللل

لرتب ثلَْلتلٌنل عابل يتلرتفٌرتريلرتب ل َْلًرتببٍ ؼَْلًهلهرت.

يلة بذلةَررْلةؽرربًطّل برتعرر ّلو َ ررْلرتف بفررْلً سررتٌرته للللت عرررللرتبذلةررٌٍيلًرتفصررتغلل .3

بل بحلْلرتبت لَ َْلرتبملميبلةو لرتفت ل ٌنلحبَ لخيت طل يتلرتف  طفل  لٍن لبلع ل

ل ستٌٔلت لَ ُل عل فؽ لرتبطببلً لولو لً اس و ل لتث ميو لًتٌظَلو لرم.
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 الرتبية والقيمثانيًا: 

علرٓلضب ع رْلرتأل رٌطلٍت ترعلةألعرٓللللللإّنلرتإلاس نلا لًه ىلرتزل يتلعث لًلر طّلل

 بًاْل لتثََملرتألشَ ٕلًرتألفل طلًرتبثؽ ٍ لرتبملٍت   ر ل  ور ل لحَ ترىلرتبٌَ َرْ،للللل

تتأببلع لَرْلرتبتثَرَملهرهيلار لٍت ربضلبرىلرتبفربريلًٍ  ٍصرىل لةَٗترىلًخبدلرتترىللللللللللللحَ 

رتبرملميرربلةور لًرتالاط  عرر  لًرتف تثر رت لًرتبتعررٌطرت لرتبرملحي لررو ل لذهنرىلحبَرر لللللل

لرتبنو ٍررْلاع  رر ال  ثرر رتالبتثَررَملرتأل ررٌطلٍَسرربلبررىلحَ تررىلًٍسرر ع يل لرتربرر ذللٍطررٌطل 

لبرتطرتتىلًتنعَمل فل طي،لًههرتلرتبنعر ملهرٌل ر لاسر َىلصب ٌعرْل ًل نعٌ رْلرتبثرَملللللللل

لرتبملميتللو لرتبفبري.

ًرتبثَملصار للن عر  ل ل لرَْلًذبترٌِلعلرٓل ؽر  يلخلثَرْلت ردللعريتل فلر طللللللللللل

بلهرهيلرتبثرَملريًطرتالعر رلرتال لللل رللكلحَر لتلهٌلريررللذبرللرتبفبريلحٌلل  هٌلظٌرتبلً  ل

لللٌعىلًتعبف تى.

ًتوتملرتبفلسرفْلاٌؼرٌ لرتبثرَملًو َ تور لً عر ريطه ،لًٍطلرقلعلرٓلرتب لرملرتبرهِلللللللللل

.Oxiology" لٍ ي ل ل ٌؼٌ لرتبثَملرتلملبلرتألعسٌَبٌمَ ل

ًرتبثَملهُلصب ٌعْل يتلرتبثٌرتايلًرتفث ٍَسلتن اقل يتلمج عْل ر لًتتدرهه ل  ر ٍرللبليلرمللللل

رتزب  عرْلحبَر لٍعر  لرر لظرفْللللللل ف  للًرتبتعبف  لًتلٌنلرر ل ريتلرتبثرٌّلًرتبترأبرللللللعلٓلرتأل

رتإلبرر رتملًرتب  ٌ َررْلً ِلخرربًدلعلَورر ل ًلرتارربرتفلعرريتلرتدب هورر لٍ رر لخبًمرر العرريتل  رر ريئلهررهيللل

ًة   طّل خبٔلٍثع لة بثَملةأاو لرتف  ٍرللرتبملذبلملعلٓلللٌكلرتبفبريللرتزب  عْلً الو لرتب لَ .

لل.(1)علرتفدتلفًْرتلتج ة تىلبل ٌرتل

)لظررف  لإاسرر اَْلإجي ةَررْلطرتلَررْللل:للةأاورر رتبذلةَررْلرتإللررال َْللًت ررّبفلرتبثررَمل لل

 ؽ ٌوْلةؽٌرتةالرتبصبٍ ْلرتإللال َْلتؤريِلة فت لملإ لرتبسلٌعَ  لرتإلجي ةَْل ل

 لؼٌٕل  َر طللل،ً لبتىل،ًصبت  ىل،رتفٌرتلعلرتفدتلفْلرتبملٍتف ع لفَو ل علريٍنى

ةن ٖو لًهٌلرتبر ٍيتلًرتب ربفلً هر رتفلرتمت رع،لًتعر  للللللتبتؽَىلرتزب  عْلبتنصْٗل 

ههيلرتبثَملتبةٌٍْلعل  ل ري لإ لرتبن ٌلرتبسٌِلبسلٌكلرتفت لم،لًعل  لرتعتسربلل
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ةفؽ لريبلو ل لذرتتىل  ٍ رتال يتلرتبث طّلعلٓلرتبت ََ لةيلرتبعٌرتبلًرتشبطأل،لًةيل

ل.(1)لرتشبرللًرتبصبل،لًةيلرتبث َ لًلرتزب َ ل...لرتخلل(

ل:(5)ػلة الخع ٖغلرتبثَملًرتبمل نو ًةهبكلميليتلرتلتدالل

لًلَلْلؼ الرتبنفسلًتٌمَىلرتبص ٌطلرتب رتخلُ. .1

لًلَلْلبليلملعلٓلللٌكلرتبفبري. .5

لًلَلْلبت ًٍ لرتبفبريلة بٌعُلحمل ع ْلرتأل ٌطلًرتبت ََ لةَنو . .3

علرٓلحبع تور لللتصل لإور طرتالع  ر البلج  عرْلً لرلٌبلطل ةرْلريرتخلَرْلرر لللللللل .4

ًتعبف تو .

بثررَملإالل لرتب ثررٌريلرتألخرررلّل رريتلرتبثرربنلرتب صرربٍيتلًٍبمررعلًمللٍعورربلرتالهت رر ملة رتطلررْلرت

لذبكلإ لل  يلطَٖسَي:

رتألًل:لرتبتثرر ملرتب ل ررُلًرتبتلنٌبررٌمُلً رر لت ررعلذبرركل رريتلتغَّرربللبثرر  ل لعررارلل رريتللللللللل

 خه لعارلل يتلرتبثَملرتفٌطًبْلًرتفلتسر ْلتتجرىلارٌلللللرتفف هَملًرتبثؽ ٍ لرتسبَ تَْلحبَ م

الرتألفربرتريلًخ ظرْلرتبصر  بلإ لرتبارٌطّلًرتبت ربريلعلرٓلللللللرتبتهةهبلًع ملرتاللتثبرتطلًزبٌٕلة 

لعارلل يتلتلكلرتبثَم.

رتبارر اُ:لع لَرر  لرتبتن َررْلرتاللتعرر ريٍْلًرتالمت  عَررْلرتبررمل خرره لتلجررألإبَورر لرتمت  رر  لل

رتب بةَررْلرتبررهِل رئلإ لهجرربلة ررالرتبثررَملرتبسرر ٖ ّل لرتمت ررعلاتَجررْلريخررٌلللررَملم ٍرر ّللل

لع لَ  لرتبتن َْلرتفدتلفْ.ًللتنسجم

 اررٌرت لعررارلّل نورر لرتبثررَملرتف ريٍررْلًرتبثررَملرتالمت  عَررْلًرتبثررَملرتب ثالاَررْلًرتبثررَملللللًرتبثررَم

رتألخاللَْلًرتبثَملرتزب  بَْلًرتبثَملرتب ٍنَْلًرتبثَملرتاللتع ريٍْلًرتبثَملرتبسَ لَْ.

 مصادر القيم:

لرتدب ه  لحٌلل ع ريطلرتبثَم:لبالبْهن كل

رتألًل:لٍبٔل نل ع طلرتبثَملهرٌلرتإلاسر نلفورٌل ثَر سلعر لشرُٕ،لًهرٌلللللللللرتالدب ي

ًألارىلهرٌلرتبرهِلجي ر لألِلللللل،لرتبهِلحي ريلرتشبطأل يتلرتبعٌرتبلًرتبث رَ ل ريتلرتزب َر للل

للَ ْل يتلرتبثَمل  نٓلةث ٌر لًرتالبت رتملةو .
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لتتطلرربل نلرتبارر اُ:لٍرربٔل نل عرر طلرتبثررَملهررٌلرتبط َ ررْلًلٌرتاَنورر لرتبررمللللللرتالدبرر ي

رتب ثرر لًو َ ررْلرتألشررَ ٕ،لفرر سبقلحررقلًرتب رر للعرر ل;لألّنلقلًتلررٌنلهنرر كللررَملتتفرر

لةو  .لرتسبَ ّلاللتستثَملإالم

 عر طلرتبثرَملهرٌلرتبر ٍيتلرتبرهِلهرٌللللللللّنرتبرهِلٍرههبلإ ل للرتإللالملرتالدب يلرتبا ب :ل

عرر لرتبثررَم;لألّاررىلريلررتٌطلرتفسررل يلرتزبرر  علًرتبصرر   لبلرر لرتبثؽرر ٍ لرتبررمللل عرر طل

لتت لقلحبَ ّلرتإلاس ن.

 نظرية القيم:

لللاعبٍْلرتبثَملريطرتلْلرتبثَمل يتلحَ لرتفٌؼٌع  لرتببَٖسْلرتآلتَْ:تتن ً

رتبثَملذرتتَْل مل ٌؼٌعَْ: .1

ف بثَملرتبهرتتَرْلهرُلرتبثرَملرتبرملتتير ريل لؼرٌٕلرتببري رْلرتبصدعرَْلرتبرملتؽرفُللللللللللل

لَ ْلعلٓلرتبصُٕل ٌؼٌ لرتالعت  طلًرتبتث ٍب،لًرتبثَملرتبهرتتَْلهُل يتلظرنعلرتإلاسر نللل

   لرتبثَملرتفٌؼٌعَْلفوُلللَملع  ْلزب َعللًربتلعلت   البصدعَْلرتبفبريلًظبًفى.

رتبن سلًهُلتست عُلرتبتث ٍبلةغالرتبنعبلعيتلطري  تن لرتبصدعرَْلًلر لٍنعربلإبَور للللل

لعيث ٖقل ست  ّل يتلو َ ْلرتبلٌنلًرتسبَ ّ.

ًرتبثَمل لرتبصبٍ ْلرتإللال َْللَمل ٌؼٌعَْلًبَس لذرتتَْلًهُلبهبكلاللربؽرعلل

ًفلًرتألحرٌرتللًاللتلرٌنلخ ؼر ْلفر طبلللللبتأًٍ لرتبفبريلًطري  تىلًهُلاللتتأببلةر بعبل

لًذبثَقلرتفن فعلرتبصدعَْ.

لرتبثَملب ةتْل مل تغرلّ: .5

  ل ت  ٍنرْلً رتغرلّ.لفر بثَملرتفطلثرْللرَملب ةترْلاللللللللإت  زلرتبثَملإ  ل طلثْلً زبَْ،لً

تتغرلل يتلصبت علإ لصبت رعل ًل ريتلمَر لإ لمَر لطار لألاور ل سرت  ّل ريتلو َ رْلللللللللل

لررٌن.ل  رر لرتبثررَملرتفررتغرلّلفوررُللررَمل بت طررْلللللرتبلررٌنلًهررُلرتا لرر سلسبثرر ٖقلرتبلل

حب م  لرتإلاس نلفوُلذرت لظفْلاس َْل)ربتلعل يتلشدغلإ لآخبلعّ  الًاٌع ا(ل

ًشدعَْ،لًٍتٌظ لإبَو لةطبٍثْلدببٍ َْلحبَ لتتصرل لًفرقل  ر ٍرللرتبفربريل ريتلللللل

لخالللتف علىلرتالمت  عُل علرتآلخبٍيتلً علةَٗتى.
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ل لًتغَّبه لتعّنعلإ لاٌعيله  :   ملرتبثَملرتإللال َْلفوُل يتلحَ لب ٌتو

ًهررُلرتبثررَملرتفبت طررْلةأظررٌللرتبرر ٍيتلًرتبصرربٍ ْلرتإللررال َْلحَرر لللررَملفٌلَررْ:ل .أ

ةَّنو لرتزلل ي اىلًت   ل يتلحَ لرتشبرللًرتبصربلًرتسبرقلًرتب  ور ،لًرتبعرٌرتبللللل

ًرتشبطرررأ،لًهرررُلةرررهبكللرررَمل طلثرررْلًب ةترررْلخ بررر ّلاللتتغَّررربلةتغَّررربلرتألز ررر نلللل

ًرتبتأًٍ لة لجيبلتث لرو لًرتإلمير نلةور لًرتبتسرلَمللللللًرتألحٌرتللًاللصب للبالمتو ري

ةو لًرتب   لاثتؽ ه لألاو لصا لرتسبثَثْلًرتف بفْلرتببة اَْ.

ًهُلرتبثَملرتبملتبت الةأ ٌطلمللٍبريلفَو لاّغل ًلتصبٍعللَملرتظطالحَْ:ل .ب

ظبٍ ،لًهُللَملاس َْل تغرلّلةتغرللرتبعبًفلًرتألز  ن،لًل لرتظطل لرتبنر سلل

ٌل رترملًشررؤًاومل لحَرر توملرتبرر اَ ،لًصبرر للرتالختَرر طلللعلَورر لبتتن لرربل ررعل حرر

   ة بنس ْلبإلاس نل فتٌحلة ب   ل ًلع  ىل لظ لههيلرتبثَملرتالظطالحَْ.

اللٓل ٌؼٌ لتر ّطدلرتبثرَملرتختالفر العر رلرتالةريلرتبفاللرفْللللللله لرتبثَمل ت طمْ:ل .ج

ًرتففلبٍيت،لفل لٍنعبلإ لههرتلرتفٌؼٌ ل يتلزرتًٍْلرتبفلسرفْلرتبرملٍرؤ يتلةور للللل

   ريٖورر لً فل طهرر .لفرر  الرتبفاللررفْلٍلت  ررٌنلة نرر ٕلشرر ىلب ةرر لللللللل لؼررٌٕل

بلثَم،لًرتب  الرتآلخبلٍبفالإل  ْلت طدل ًلتسلس لبلثَم،لف بفلسفْلرتفا بَرْلل

تؤ يتلةٌمٌريلللملب ة لبلثَملذبت لرتبثَملرتببًحَْلفَىل ل ا ال علٓل يتلرتبثرَملل

رتبنعرر ملرتف ريٍررْلألّاورر لتسرر ع لعلررٓلذبثَررقلرتررر فلرتألزلررٓلبليَرر ّلًهررُلصّارر للل

رتببًحررُ)لرتفارر بُ(لًرتالذبرر ريل  ررى،لذبرركلألنلرتإلاسرر نلعنرر ه لعرر ٖيتلطًحررُلللللللل

ًرتبفلسررفْلرتبٌرتل َررْلترربٔل ٍؽرر اللميرر طسلحبٍررْلرتإلطرتريّلً سررؤًللعرريتلتعرربف تى.

ةٌمٌريلللملب ة لبلثرَملذبتر لرتبثرَملرتب ثلَرْلًرتبتجبٍ َرْلرتسبسرَْل علرٓل بت رْللللللللل

ًرتفنطق.ألّاو لتس ع لعلٓلرتبتٌرتفقل علرتبٌرتلعلًلٌرتايلرتبط َ ْل

مج تَْلفتد بعلرتفا بَْلًرتبٌرتل َْلةإمي او ل نلرتبثَملبرَسلرر للرلمللللرت ّ  لرتبفلسفْلرتبدل

 ت طدلب ة ،لف بثَملاس َْلًهُلتث سلانف تو لًطا لٍ ٌريلعلٓلرتبفبريلًرتمت عل نو ل

مجرر تَيلذرتتَررْلًبَسرر ل ٌؼررٌعَْ،لً ّنلمجَررعللللرت رريتلخرررللًف ٖرر ّ،لفرر بثَملعنرر لرتبدلللل

ٌّطلرتباث  لًرتالمت  عُ.رتبثٌرتع لرتشبلثَْلًرت لزب  بَْلعبؼْلبلتغرللعدللرتبتط
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ً لرتبفلسفْلرتإللرال َْ،لبلثرَمللرلملب ةر ل ترٌرتزنلجي رعلةريلرتبثرَملرتببًحَرْلرتبرمللللللللللل

ٍأتُلرتإلمي نل ل ث  تو لًةيلرتبثَملرتف ريٍْلرتفت ر ريّلًرتبرملهرُلتط َرقلبلثرَملرتببًحَرْللللللل

ةثَْل فبرتريلصبت  ى. لإو طلتنتعملفَىلعاللْلرتبفبريل علطةىلً علافسىلً عل

 فلسفة القيم وتطبيقاتها الرتبوية:

لبفلسفْلرتبثَملريًطلع رللميليتل نلتل  ىلرتبذلةَْلعلٓلرتبنيٌلرتآلتُ:

ْلرتفرربرتريلذبثَثورر لة عت  طهرر للَ رر الًرتدب هرر  لللٌٍررذب ٍرر لرتألهرر رتفلرتبذلة .1

لملع ٌمو  لً   ٍرللبلتث ملًرتببلُ. بريٌةْلًتستد 

رتبمل ريتللرتبتنصْٗلرتالمت  عَْللْل لع لَ  تلٌنلاا ةْلطعَ ّل ل لَ .5

خالر لٍتط علرتألفبرتريلالٌا  لرتبنع ملرتبثَ ُلرتبس ٖ ل لرتمت ع.

ذبررر ريلرتفررر رتخ لًرتبف  بَررر  لرتبذلةٌٍرررْلبتلرررٌٍيتللرررَملإجي ةَرررْل بريٌةرررْللل .3

تس ع لعلٓلرتفص طعْلرتبف  بْل لرتسببعْلًرتبتن َْلًرتبتطٌٍبل ا للرَملل

ًرتالات ررر ٕلًرتسبرررّسلللرتبت ررر ًنلًرتبترررٌفرللًرتبذلشرررَ لًرتفصررر طعْلًرتإلٍاررر طلل

رتبٌوينلًرتالمت  عُ،لًذبكل يتلخالللتؽ َنو ل لرتحملترٌٔلًرتأللر بَبللل

ًرتبطببلرتبملتص لو لعل َْلرتبذلةَْلًرتبت لَم.

رتبلصعلعيتلرتبثَملرتالمت  عَْلًرتبفبريٍْلرتبسل َْلرتبملتنر هالحبعرْللل .4

رتبتن َررْلًرتبتطررٌٍبلرتحمللَررْلًرتبثٌ َررْلًتل رر لو لرر  لرتألفرربرتريل ارر للررَملللل

بريٍْلًرتبلسبلريررللرتفصربً لًرتإللربرتفلًرتبت رهٍبلًرتبفسر ريللللللرتألا اَْلًرتبف

ًرتالاتو زٍْلًريرله .

ًهلهرتلفإّنلفلسفْلرتبثَملتر خ ل لعر لاصر طلت لَ رُلٍرؤببلفَرى،لً نللللللل

ضبتٌٍرر  ل ِلةبارر  جلت لَ ررُل ل ِلصبت ررعلٍن غررُل نلتؤخررهل رريتلرتفنعٌ ررْللل

خاللَْلرتبثَ َْلرهرتلرتمت علً يتلصب ٌعْلرتألفل طلًرتف تث رت لًرتف  ريئلرتأل

لرتبملٍؤ يتلةو .
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 واخلربة ةثالثا: الرتبي

حيت دلرتإلاس نل لحَ تىلإ لرتعتس بلرتفور طرت لًرتب ر ريرت لًرتالدب هر  ،لً لر بَبللللل

رتبتفلرللفٌرتموْل صلال لرتسبَ ّ،لً ٌرتموْل ٌرتلفو .لًل لع نلرتألاس نلٍلتسبل

ْلرتب  لَرْ،للههيلرتألشَ ٕلةطبٍثترىلرتب  رتَٖرْلرتب سرَطْلرتبرملتثرٌملعلرٓلرتبتثلَر لًرتف  طلرلللللللل

ً ص طعْلريررلي،لًةرهبكلعر نلرتإلاسر نلٍرت لملرتسبَر ّلعريتلوبٍرقل ر لٍسر ٓلةر شبدلّلللللللللللل

ل.(1)رتف  شبّ

ًعن   لتغرل لرتأل رٌط،لًتطرٌط لرتسبَر ّ،لًرتتسر  لرتشبردلّلمللٍسرتطعلرتإلاسر نل نلللللللل

رتسبَ ّلةنفسلرتألللٌبلرتبس ةق،لً ظ  ل يتلرتبؽربًطِل    رىل نلٍسر ٍبلطعربلللللٌٍرتمىل

  حيتر مٌنلللفر للعلرٓلرتاللرتف ريّل نور ل لعسربللللللس ع لرتألورتسبَ ّلًتغرلرتتو ،لً نلٍ

إبَىل يتل و طرت لً  لٌ   لًرتدب ه  لًع ريرت ;لبهبكل اصٗ لرتف رتطسلبتث ملبإلوف لل

رتف لٌ   ،لًتَسبلرملل  لرتاللتف ريّل يتلخدلرت لرتبس ةثي،لًت  هملبليَر ّل لعر ملللل

ٌّط ل.(5)لبٍعل تط

ًللللل  ر لذبتٌٍرىل ريتل  لٌ ر  لصبربريّللللللًل لرتعت ر  لرتفر رتطسلعلرٓلرتبلتربلًرتفنر هج،ل

ًاعبٍ  ،ل عابل يتلرتعت  ريه لعلٓلرتشبدلّلرتف  شبّلرتبملٍلتس و لرتبفبريل يتلتف علىل

 نلة ع  لرتف طلْلةيلرتبتل َهللٍ َضلفَو ،لرهرتلع نل يتلاتَجْلذبك علرتب ََْٗلرتبمل

لًةَٗتى،لً يتلبملةَنىلًةيلصبت  ى.

لبلةَنو لًةيلرتف بفْ؟ة شبدلّل؟لً  لرتبفب  ذرتلٍثع لف،لرتبط ببع ٍ ِل

رتشبدلّلهُلرتبتجبةْلرتسبَّْلرتبملٍ َصو لرتإلاس نل ل ٌرتلعلريعينل مَ كلفألٌل:لإّنل

حَ تىلرتفت  ريّ.ل ّ  لرتف بفرْلفورُلصبربريلرتإلح ورْلة ف لٌ ر  لرتبرملٍلتسر و لرتإلاسر نللللللللل

عريتل  رٌطلحَ ترىلً لٌا تورر .لًرتف بفرْلتمسرتثٓل ريتل عرر ريطل ت ر ريّ،لفثر لٍلتسرر و للللللللل

دببةْلميبلفَو ،لع  لٍلتس و لزل  ال ًللربرتّٕ.لًرتف بفرْلتتنر ًللرتب ثر للللللرتإلاس نل يت

ل.(3)لًرتبهرتعبّ،ل   لرتشبدلّلفَ َصو لرتإلاس نلجبس ىلًحٌرتلىلًعثلىلًافسى

                                                           
 .185رتبط َب،ل بمعلل ةق،ػ:ل(لل1
 رتفبمعلرتبس ةقلافسى،لًرتبعفيْلافسو .(لل5
ل،ل)رتبط  ْلرتببرتة ْ(،لرتبلٌٍ :ل لت ْلرتبفالح،ػرتفن هجلرتف  ظبّ(،ل1983لبح نل)ل(لرتب  بريرتط،لع  لرتمَ ل3

 .35-31:لػ
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 معايري اخلربة:

ل يتل ه و :ل(1) ًطريه لرتبط َببلددلّلهن كلع ّل   ٍرللطَٖسْل

لرتاللت برتط:ل .1

حَر ّلرتإلاسر ن،لًعر لخردلّلتربت اللللللف شبدلّلحلثْل يتلللسلْل تعلْلرتسبلثر  ل ريتللل

إبَو ،لًري ب  ال  لتؽرَعلإبَور ل  لٌ ر  لًخردلرت لم ٍر ّ،للللللة شبدلّلرتبس ةثْلر لًتنعمل

ًهررهيلرتشبرردلّلتلررٌنل ل لرر الشبرردلرت لم ٍرر ّل سررتث لَْ،لًرررهرتلٍرربت الفررٌلرتإلاسرر نل

ة شبدلّ;لف  ٍ ريّلرتبن ٌلت ريرتريلرتشبدلّ،لًرتف لملجيبل نلٍؽعلههرتلرتألل سل لرتعت ر طي،لل

ةأنلٍبةالةيلرتفٌلعلرتبت لَ ُلرتزب ٍ لً  للر قلبلتل َرهل نلت ل رى،لً نلٍتأعر ل ريتلللللل

ل نلتال َهيلعلٓلًعُلًظلْلا لل  ىلرمل عل  ل قل نلل  ىلرمل يتلريطًس.ل

 رتبتف ع :ل .5

ًرتبتف ع لةيلرتبفبريلًرتب َْٗلهرٌل لر سلرتشبردلّلةر لإنلرتشبردلّل ل فوٌ ور ل ر هُلإاللللللللل

 رريتلخرالللرتفٌلررعلرتبرهِلميرربلةرى،لًهررهرتلرتبتف عر لهررٌللللللع لَرْلتف عرر لةريلرتبفرربريلًةَٗترىللل

 ل سلرتشبدلّ،لإذلة ًاىلالتتملرتشبردلّ،لًاللحير  لت ر ٍ ل للرلٌكلرتبفربري،لع ر ل ّنللللللل

ههرتلرتبتف ع لضبر ًريلة ن ظربلرتب  ر نلًرتفلر نلًإ ل اَر  لرتبفربريلًو ل ترىلرتفدتلفرْللللللللل

لر سلل يتلاؽجلمس ُلًعثلُلًرتاف  بُ،لبرهبكلفرإّنلرتشبردلرت لجيربل نلربتر طلعلرٓل لللللل

لحيثقلرتبتف ع لرتبسلَملبل ت لم.

لرتبتل   : .3

رتبن ٌلرتإلاس اُلحيتر دلإ لخردلرت لبتيثرقلهرهرتلرتبن رٌ،لًهرهيلرتشبردلرت لجيربل نللللللللل

تتل   لفَ  لةَنو لحتٓلذبثرقلرتبن رٌلرتفتل  ر ،لألنلتل  ر لرتشبردلّلهرٌل لر سلللللللل

تل  رر لرتبن ررٌ،لًرتشبرردلّلريرتٖ رر التتطلرربلرتلررتج ةْلع  لررْل رريتلرتبن ررٌلرتفررت لم،لهررهيلللل

ْلاللتتملإاللإذرتلرتلتد ملرتفت لملمجَرعلمٌرتاربلشدعرَتى،لذبركل نلبلدردلّللللللرتاللتج ة

مٌرتا ورر لرتسبسررَْلًرتزبسرر َْلًرتب ثلَررْلًرتبنفسررَْ،لًهررهرتلٍ ررينلةرر لٌٍمرربلؼرربًطّلللللل

لتل   لههيلرتزبٌرتابلبتيثقلرتشبدلّلرتبن ٌلرتفتل   .

ل

                                                           
 .187رتبط َب،ل بمعلل ةق،ػ:ل(لل1
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 اكتساب اخلربة:

بر رتٖملةَنرىلللاتَجْلبلتف ع لرتلٍلتسبلرتإلاس نلرتشبدلّل ل ٌرتلعلحَ تىلرتفست بّ;

ًةيلةَٗتى.لًاثعر لة ب َٗرْلهنر لمجَرعل لٌا تور للرٌرتٕل نور لرتفلٌار  لرتف ريٍرْل ًلللللللللل

لرتالمت  عَْل ًلرتب ثلَْل ًلرتبنفسَْلرتبملذبَالة إلاس نلًتؤببلفَىلًٍتأببلةو .

ًرتإلاس نل لتف ع ل ست بل علةَٗتى.لفوٌلمر ٕل نور .لًعلَور لتتٌلرعلحَ ترىلفورٌللللللل

ًرتبتف عرر لةرريلرتإلاسرر نلًةَٗتررىل سررت بلاللٍنتوررُلإالمللٍسررت  ل نورر لمجَررعل ثٌ  تورر .لل

ةنو ٍْلحَ تى،ة لإاىلٍست بل يتلرتبن حَْلرتف ريٍرْلة ر لاو ٍرْلحَ ترى،لًبلنرىلالجيدر للللللل

ل.(1)خدلتى لإو طل

رتب َٗرْلللرتبعربًفلرتشب طمَرْل للًع لَْلرتبتف عر لةريلرتبفربريلللللرتشبدلّلت ينلّنإًحَ ل

مورٌريلللرتفتؽر نْل ل لرتبنصر طللفوٓلتص  لع ل ارٌرتلل،ستجَبلر ٍٍستطَعل نللرتبم

ل ٍ .رتزبرتفٌلعلل علرتبصدغلبَتلَعلةنج ح

لف شبدلّلةوهرتلرتف نٓلتصت  لعلٓلاٌعي:

 أنواع اخلربة:

لرتشبدلّلرتف  شبّ: .1

هرٓلتف عر لةرريلرتبفربريلًرتب َٗررْلعريتلوبٍررقلرتبنصر طلًرتالحتلرر كلرتف  شربلة ب َٗررْللللللل

لل ْلَرررْلطَٖسررربّلةورررهرتلرتف نرررٓلتلتسرررٓل ه لًرتشبررردلّلرتف  شرررل،ًرتف  طلرررْلرتبف لَرررْ

ةررأنلميرربلرتبتال َررهللرتابررهبكلتوررتملرتفنرر هجلرتبذلةٌٍررْلرتسب ٍاررْلرتهت   رر العرر رللل;رتبت لررَم

ل ل  لٍستطَ ٌنلرتفبًطلفَرىل ريتلخردلرت ل   شربّلتن لر وملعألر سلبترٌمَوومللللللللة

تثرررٌملعلرررٓلرتإلريطرتكلرتسبسرررٓللل،ًرتشبررردلّلرتف  شررربّللًت لرررَ وملًفرررٌهملرتفتل  ررر .ل

تلرٌنلرتشبردلّللللًُبلرلل،ًرتبرهًبلًرتبصرملللة لتد رتملحٌرتسلرتب عبلًرتبس علًرتبل س

ل:ُفبلفَو لرتآلترترتف  شبّله ريفْلجيبل نلتتٌ

ل ة ْل يتلرتفت لملًٍس ٓلبتيثَثو .ا نلتلٌنلذرت ل ه رتفل .1

  نلٍنصالرتفت لملًٍثٌملة ًطلإجي ةٓلفٓلذبثَثو . .5

  ٌرتلعلرتسبَ ّ.لنلرتشبدلّلًرتل َْلحثَثَْلع  لهٓل  نلتلٌ .3

 رتبتٓلتذلتبلعلٓلع لى. نلٍتي  لرتفت لمل سٌٗبَْلرتبنت ٖجل .4

                                                           
 رتفبمعلرتبس ةقلافسىلًرتبعفيْلافسو .(لل1
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ًعلررٓلرتبرربريمل رريتل ه َررْلرتشبرردلّلرتف  شرربّلإالل اررىلفررٓلحرر ال لعررارلّلٍعرر بللللللللل

لفبه لاعبرتالب  ّل ل  بلل لٍلٌنل يتل ه و :رتتٌ

 .ع طرتلْلحَ ّلإاس نل لصبت عل يتلرتمت    لرتب   اُ:رتب   ل .1

 .ع طرتلْل صلال لرتب اٌدل ل  بٍل لرتفل اُ:رتب   ل .5

 .نًٌٍْرتبتج طبل ا لرتبلرتلع:رتبٌخطٌطّلرتبتٌرتم لعلٓلرتطضل .3

 عابّلرتبنفث  . .4

 .ظ هبّلرتبدلب ا ل:لرتفطلٌبلريطرتلتو  لرتبع هبّلٌلبعْلًل .5

ل.ظغبلًعدللحجملرتبٌرتلعلعيتلرتسب لرتف ثٌلل:لع طرتلْلحَ ّلرتبن لْ .6

رتاللتع طلعلٓلرتشبدلّلرتف  شبّلفٓلرتفنوجلرتبت لَ ٓلةأٍْل بحلْل يتل برتحر للل ّنلإالم

ًريّلًلر لجي لرو للر ذمْلًالللللًضب ل،ن لرتفت لملؼَثْرتبت لَملجي  لرتسبَ ّلرتب ثلَْلع

 رْلرتبسرلَ ْل رعلرتبٌرتلرعلرتالمت ر عٓللللللٕ ٍ للرلٌعىلت ر ٍالالٍترَ لبرىلرتفٌرتللللإ لت لٍِؤري

لرتبهٔلٍ َضلفَى.

رتبررت لمللًؼرربًطٍْل ل و ررًْإنلع ارر لًلررَلْلل، نلرتشبرردلّلرتف  شرربّلًهررهرتلٍ ررين

ًؼبًطٍْلهٓلرتألخبٔللْ و   شبّلرتفف شبدلّلريرللل.ًح ه لُاللتلفل;او إرتبسلَملف

ل.ة شبدلرت لريرللرتف  شبّلع نلرتالهت  ماتَجْلبهبكلًلعهبك.

   شبّ:رتفرتشبدلّلريرلل .5

 ر للًلإّال،بَس لرتسبثَثرْلذرتتور لللوُرت لريرللًرتل َْل ًل ط ةثْلبليثَثْ،لفهُلخدل

ٍلتسرر و لرتبفرربريلعرريتلوبٍررقلرتاللررت   ل ًلرتبثرربرتّٕللللل،لفثرر لهررُلظررٌطّل نثيررْلررر لل

ل،هررٓلرتبتررٓلٍتلث هرر لرتفررت لملعرريتلوبٍررقلرتبررتلثيللللللل ًل،شبرردلرت لٍتؽرر نو لرتبلترر بلل

ل.ًرتف طلْلتٌفبلعاللرتبنٌعيلبلتال َه

ع ر لللي،  شبّلتس ع لرتفت لملفٓلرتاللتف ريّل يتلخدلرت لريررللرتفًإنلرتشبدلرت لريرلل

انر لالللإلحَر لل،رتب اللر  لًإريطرتكلل،ًرتبتدَر لل،علٓلت طٍبلل طرت لرتبتهعبليتس ع 

ل ل سلرتشبدلرت لرتف  شبّ.ل  شبّلإاللعلٓرتفاستفَ ل يتلرتشبدلرت لريرلل

هطلتوَٗررْلرتمرر لل  رر ملرتبتال َررهلل ررًٍسررت يلرتف لررملة بٌلرر ٖ لرتبت لَ َررْلحَن رر لٍتلل

ٓللللللل ٓلل،بلت لملعريتلوبٍرقلرتشبردلّلرتف  شربّلةسر بلرتب  ر لرتفلر ا ً ريتل هرملللل، ًلرتب  ر ا

رتشبررربرتٖالل،رتبٌلررر ٖ لرتبت لَ َرررْلرتبترررٓلتثرررببلإ لرتألذهررر نلرتشبررردلرت لريررررللرتف  شررربّ

لًريرله .لًرتألفالملًرتب َ اَْلًرتبتسجَال ًرتببلٌملرتبتٌؼَيَْل
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 أصــــول الرتبيـــة 

 أصول الرتبية اإلسالمية

 الرتبية اإلسالمية :مفهوم 

نُؿطًٍح عًُٞ سٝح  " ٖٓاى اخت٬ف يف ؼدٜد تعسٜـ " ايذلب١ٝ اٱض١َٝ٬

إٕ َععِ َٔ نتب يف ٖرا املٝدإ َٔ ضًؿٓا ايؿاحل مل حيسؾٛا ع٢ً إٜساد 

ـٍ قدٍد هلرا املؿطًح بكدز اٖتُاَِٗ ٚسسؾ  ِٗ ع٢ً َعاؾ١ املٛقٛعاتتعسٜ

ٚيريو ؾإٕ تعسٜؿات ايباسجني املعاؾسٜٔ ايرٜٔ اٖتُٛا . ٚايككاٜا ايذلب١ٜٛ املدتًؿ١

زغِ اتؿاقِٗ يف بايهتاب١ ٚايبشح يف َٝدإ ايذلب١ٝ اٱض١َٝ٬ دا٤ت كتًؿ١ّ 

ـٍ ; إ٫ أّْاٱطاز ايعاّ هلا ِٗ مل ٜؿًٛا إىل ؾٝػ١ٍ ٚاسد٠ٍ ٜتؿكٕٛ عًٝٗا مجٝعّا يتعسٜ

عٌ ذيو زادٌع إىل اخت٬ف َػازبِٗ، ٚتبأٜ ، ٚيا املؿطًحدٍد ٚٚاقٍح هلرق

 ":بأْٗاَكداد ٜاؾٔ ؾكد عسَّؾٗا . ، ٚتعدد ٚدٗات ْعسِٖ ايتؿؿ١ًٝٝؽؿؿاتِٗ

إعداد ايؿسد املطًِ إعدادا نا٬َ َٔ مجٝع ايٓٛاسٞ يف مجٝع َساسٌ منٛٙ 

٤ أضايٝب ٚطسم ايذلب١ٝ يًشٝا٠ ايدْٝا ٚاٯخس٠ يف ق٤ٛ املباد٨ ٚايكِٝ ٚيف قٛ

 .(1) اييت دا٤ بٗا اٱض٬ّ"

ايٓعاّ ايذلبٟٛ ايكا٥ِ ع٢ً اٱض٬ّ مبعٓاٙ ": بأْٗاشغًٍٛ زاغب ايٓذاز  ٚعسَّؾٗا

 .(2)" ايػاٌَ

َّ " ذيو ايٓعاّ اٱض١َٝ٬ :  ؾرل٣ إٔ املكؿٛد بايذلب١ٝ، عبد ايسمحٔ ايٓكٝب اأ

أخ٬قّا ٚضًٛنّا  ٚايطٴ١ٓ يكسإٓا ايذلبٟٛ ٚايتعًُٝٞ ايرٟ ٜطتٗدف إجياد إْطإ

 .(3)َُٗا ناْت سسؾت٘ أٚ َٗٓت٘

ّٕ ايذلب١ٝ اٱض١َٝ٬ ٖٞ: " يف سني ٜس٣ تًو املؿاِٖٝ ضعٝد إزلاعٌٝ عًٞ، أ

اييت ٜستبط بعكٗا ببعض يف إطاز ؾهسٟ ٚاسد ٜطتٓد إىل املباد٨ ٚايكِٝ اييت 

١ًٝ ٜ٪دٟ تٓؿٝرٖا أت٢ بٗا اٱض٬ّ ٚاييت تسضِ عددا َٔ اٱدسا٤ات ٚايطسا٥ل ايعُ

 .(4)إىل إٔ ٜطًو ضايهٗا ضًٛنا ٜتؿل ٚعكٝد٠ اٱض٬ّ

                                                           
 .24ف:  ايسٜاض : داز اهلد٣ يًٓػس ٚايتٛشٜع( ،  )ايطبع١ ايجا١ْٝ،  ١ ٚغاٜاتٗاأٖداف ايذلب١ٝ اٱض٬َٖٝـ ( ، 1449ٜاؾٔ ، َكداد ) (  1

(، ايسٜاض : ايـداز ايعاملٝـ١ يًهتـا      )ايطبع١ ايجا١ْٖٝـ ( ، أش١َ ايتعًِٝ املعاؾس ٚسًٛهلا اٱض١َٝ٬ 1416شغًٍٛ زاغب، ) ( ايٓذاز،  2

 .85ف:  ،اٱض٬َٞ
، ايكـاٖس٠ : داز ايؿهـس    يذلب١ٝ اٱض١َٝ٬ املعاؾـس٠ يف َٛادٗـ١ ايٓعـاّ ايعـاملٞ اؾدٜـد     اٖـ ( ، 1417عبد ايسمحٔ ، ) ( ايٓكٝب،  3

 .17ف:  ،. ايعسبٞ
 .6،)د.ط(، ايكاٖس٠: داز ايجكاؾ١ يًطباع١ ٚايٓػس،ف:أؾٍٛ ايذلب١ٝ اٱض١َٝ٬(، 1978( عًٞ، ضعٝد إزلاعٌٝ،) 4
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َّا ايتٓعِٝ ايٓؿطٞ "بأّْٗا: ايذلب١ٝ اٱض١َٝ٬ ؾٝعّسف  عبد ايسمحٔ ايٓش٬ٟٚ أ

ٚا٫دتُاعٞ ايرٟ ٜ٪دٟ إىل اعتٓام اٱض٬ّ ٚتطبٝك٘ ُنًّٝا يف سٝا٠ ايؿسد 

 .( 1)١ٚاؾُاع

ت١ُٝٓ مجٝع دٛاْب ايػدؿ١ٝ  :اٜعسؾٗا سًُٞ ط٘ زغٝد إبساِٖٝ بأْٗٚ

اٱض١َٝ٬ ايؿهس١ٜ ٚايعاطؿ١ٝ ٚاؾطد١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚتٓعِٝ ضًٛنٗا ع٢ً 

أضاع َٔ َباد٨ اٱض٬ّ ٚتعايُٝ٘ بػسض ؼكٝل أٖداف اٱض٬ّ يف غت٢ 

 .(2)فا٫ت اؿٝا٠

ٚامل٬سغ ع٢ً تًو ايتعسٜؿات مجٝعٗا أْٗا ت٪ند إٔ ايذلب١ٝ اٱض١َٝ٬ ٫بد 

ؾٗٞ  َٔ ثِٛدٝٗاتٗا ٚؾًطؿتٗا ٚغاٜاتٗا َٔ ايػسٜع١ اٱض١َٝ٬، ٚإٔ تطتُد ت

تسؾض إٔ تهٕٛ ايذلب١ٝ اٱض١َٝ٬ مبعصٍ عٔ تٛدٝٗات اٱض٬ّ ٚتعايُٝ٘ ضٛا٤ 

يف إطازٖا ايٓعسٟ أٚ تطبٝكاتٗا ايع١ًُٝ. ٚايذلب١ٝ اٱض١َٝ٬ بٗرا املع٢ٓ ٖٞ تسب١ٝ 

ِ ٚا٭١َ املط١ًُ املطتدًؿ١ ٖادؾ١ َكؿٛد٠ يتهٜٛٔ ايؿسد املطًِ ٚاجملتُع املطً

ع٢ً محٌ زضاي١ اهلل يف ا٭زض، ضٛا٤ متت تًو ايذلب١ٝ يف َ٪ضطات ْعا١َٝ 

 ناملدزض١ ٚاؾاَع١، أٚ غرل ْعا١َٝ ناملٓصٍ ٚٚضا٥ٌ اٱع٬ّ.

ٚايذلب١ٝ اٱض١َٝ٬ ٚؾل ايتؿٛز ايػاٌَ غأْٗا يف ذيو غإٔ نٌ تسب١ٝ أخس٣ 

ِ، ٚفاهلا ٖٛ مجٝع فا٫ت ايبشح يف ايعامل َٛقٛعٗا تسب١ٝ اٱْطإ املطً

ايذلبٟٛ َٔ ؾًطؿ١ ٚتازٜذ َٚٓاٖر ٚطسم تدزٜظ ٚإعداد َعًِ ٚإداز٠ 

ٚمتٌٜٛ..اخل، َٓعٛزا إىل ذيو نً٘ َٔ املٓعٛز اٱض٬َٞ ايرٟ ٜ٪دٟ تٓؿٝرٙ إىل 

 إجياد ايؿسد ايرٟ ٜطًو ضًٛنا ٜتؿل ٚعكٝد٠ اٱض٬ّ.

 

 

 

 

 

                                                           
 .21،ف:َسدع ضابل( ايٓش٬ٟٚ،  1
 .88،ف:ل( عبد اهلل ٚشًَٝ٘،َسدع ضاب 2
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 أصــــول الرتبيـــة 
 خصائص الرتبية اإلسالمية:

 تتُجٌ يف اٯتٞ:٥ـ ايذلب١ٝ اٱض١َٝ٬ أِٖ خؿايعٌ 

 :تسب١ٝ إميا١ْٝأّْٗا  .1

أٚىل خؿا٥ـ ايذلب١ٝ اٱض١َٝ٬ ٖٞ أْٗا تسب١ٝ إميا١ْٝ تٗدف إىل تهٜٛٔ اٱْطإ 

د اهلل تعاىل، ٜٚساقب٘ يف ضسٙ ٚع٬ْٝت٘، ٜٚطازع يف اـرلات، يريو امل٪َٔ ايرٟ ّٜٛس

غت٢ ع٢ً تسضٝدٗا ٚتجبٝت  تبدأ بػسع ن١ًُ اٱميإ يف ايٓؿظ، ٚتعٌُ بٛضا٥ٌ

درٚزٖا يف ايكًب، ٭ٕ اٱميإ إذا تػًػٌ يف ايكًب نإ ق٠ٛ ذات١ٝ تدؾع اٱْطإ إىل 

 ايطًٛى ايكِٜٛ، ٚايتشًٞ با٭خ٬م اؿُٝد٠، ٚا٫ضتكا١َ ع٢ً طسٜل ايؿ٬ح. 

 :تسب١ٝ َتٛاش١ْأّْٗا  .2

٤ غدؿ١ٝ ٗا تسب١ٝ تٗتِ ببٓأَ أِٖ خؿا٥ـ ايذلب١ٝ يف املٓٗر اٱض٬َٞ أّْ 

اٱْطإ َٔ مجٝع دٛاْبٗا، تكدّ ي٘ سادت٘ َٔ ايذلب١ٝ ايسٚس١ٝ ٚايعك١ًٝ ٚاؾطد١ٜ، 

 ٚتطع٢ يت١ُٝٓ طاقات٘ املتٓٛع١ ٚؾكٌ َٛاٖب٘. 

غــرل إٔ ايذلبٝــ١ ايسٚسٝــ١ ؼعــ٢ يف املــٓٗر اٱضــ٬َٞ بعٓاٜــ١ خاؾــ١، ٭ٕ ايــسٚح يف  

ٚ٭ٕ ايذلبٝــ١  ْعــس اٱضــ٬ّ ٖــٛ َسنــص ايهٝــإ ايبػــسٟ، ٚدــٖٛس سكٝكــ١ اٱْطــإ، 

 ايسٚس١ٝ ٖٞ ا٭ضاع يط١َ٬ ايعكٌ ٚايٓؿظ َعّا. 

 تسب١ٝ َطتُس٠:  .3

َٚع٢ٓ َطتُس٠ أْٗا يٝطت قؿٛز٠ يف َسس١ً َع١ٓٝ َـٔ ايعُـس، بـٌ تطـتُس َـد٣      

 ٕ أٚ َــٔ ٜطــتعٝٓإ بــ٘ َــٔ املــ٪دبني، ٚيف  ،اؿٝـا٠، يف َسسًــ١ ايؿــػس ٜكــّٛ بٗــا ا٭بــٛا

ٚنـٌ ؾـسد َطـ٪ٍٚ عـٔ تصنٝـ١ ْؿطـ٘،        َسس١ً ايسغد ٜٛاؾٌ اٱْطإ ْؿط٘ تسبٝتـ٘. 

ٚتٗــرٜب أخ٬قــ٘ ٚضــًٛن٘، ٚتُٓٝــ١ َٛاٖبــ٘، ٚؼطــني َطــتٛاٙ ايؿهــسٟ ٚايعًُــٞ،  

َٚٛاؾ١ً طًب ايعًِ ستـ٢ ايًشـد. نُـا أْـ٘ َطـ٪ٍٚ عـٔ فاٖـد٠ ْؿطـ٘ ٚقاضـبتٗا          

ــع إخٛاْــ٘          ــا ْٚصعاتٗــا ايطــ١٦ٝ، َٚطــ٪ٍٚ عــٔ اٱضــٗاّ َ ــا َٚكاَٚــ١ أٖٛا٥ٗ َٚساقبتٗ

 جملتُع ْٚػس ايؿكا٥ٌ َٚكا١َٚ ايسذا٥ٌ. املَٛٓني، يف إؾ٬ح ا

ٚايٓٗٛض بٗـرٙ املطـ٪ٚي١ٝ ٜكتكـٞ ايتـدزٜب ايذلبـٟٛ ايـرٟ جيعـٌ ايـٓؿظ اٱْطـا١ْٝ          

َطتعد٠ ٫ستكإ ايؿكا٥ٌ ٚػٓب ايسذا٥ٌ ٚسـب اــرل، ْٚعـاّ ايعبـاد٠ حيكـل ٖـرا       

 ايتدزٜب. 
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  تسب١ٝ مجاع١ٝ:أّْٗا  .4

طـذد أٚ ايُهتٳّٳـا  أٚ املدزضـ١،    ايذلب١ٝ يف املـٓٗر اٱضـ٬َٞ يٝطـت قؿـٛز٠ يف امل    

٫ٚ يف ايبٝــت ٚا٭ضــس٠، إْٗــا عُــٌ مجــاعٞ تتعــإٚ عًٝــ٘ اؾُاعــ١ بهــٌ َ٪ضطــاتٗا    

ــا ، ٚاملطــذد ٚاؾُاعــ١        ــٛإ ٚاملدزضــ١ ٚايهت ــ٘ ا٭ضــس٠ ٚا٭ب ٚٚضــا٥ًٗا. تػــازى ؾٝ

 ٚٚضا٥ٌ اٱع٬ّ املس١ٝ٥ ٚاملطُٛع١ ٚغرل ذيو. 

 :اإلسالميةصادر الرتبية م

   َ ١ٝ ٖــٞ ايتٓعــِٝ ايٓؿطـــٞ ٚ ا٫دتُــاعٞ ايــرٟ ٜــ٪دٟ اىل اعتٓـــام      ايذلبٝــ١ ا٫ضــ٬

 . ا٫ض٬ّ ٚتطبٝك٘ نًٝا يف سٝا٠ ايؿسد ٚ اؾُاع١

ٕ ٜتشكل ٖٚٞ أزادٙ اهلل أنُا  اٱض٬ّؾايذلب١ٝ ا٫ض١َٝ٬ قسٚز٠ ست١ُٝ يتشكٝل 

ٕ أَاْــ١ ٚ ٖــرا ٜعــر بايكــسٚز٠   ٭يتشُــٌ ٖــرٙ ا  اٱْطــا١ْٝبٗــرا املعٓــ٢ ت٦ٝٗــ١ ايــٓؿظ   

 :ُٖٗاأٚ اٱض١َٝ٬ٖٞ ْؿطٗا َؿادز ايذلب١ٝ  اٱض٬ّؿادز تهٕٛ َ

، َُٚٓٗــا تتــصٚد ايٓعسٜــ١ ايذلبٜٛــ١    ٜــ١ ايػــسٜؿ١ ٛايٓب ايهــسِٜ ٚايطــ١ٓ  ايكــسإٓ .1

مبذُٛعـــ١ َـــٔ املبـــاد٨ املٛدٗـــ١، ٖٚـــرٙ يٝطـــت ؾسقـــٝات تجبـــت عـــٔ طسٜـــل    

 ؾٗٞ يٝطت قاب١ً يًسؾض.َٔ ثِ ايتذسب١، ٚ

 ٯزا٤ ايعًُا٤ املطًُني.ايدزاضات ايتازخي١ٝ ٚايدزاضات ايذلب١ٜٛ  .2

دزاضـــ١ ايػدؿـــٝات اٱضـــ١َٝ٬ اي٬َعـــ١ يف فـــاٍ ايذلبٝـــ١ نـــابٔ خًـــدٕٚ،   .3

 ٚايػصايٞ، ٚابٔ ت١ُٝٝ، ٚابٔ ايكِٝ، ٚغرلِٖ.

َعطٝات ايبشٛخ ايع١ًُٝ ايؿشٝش١ اييت تًكٞ ايك٤ٛ ع٢ً طبٝعـ١ اٱْطـإ، ٚطسٜكـ١     .4

 ١َٝ٬.ايعكٝد٠ اٱضٚتعًُ٘، ٚنريو نٌ خدلات ايبػس اييت ٫ تتعازض 
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 أهداف الرتبية اإلسالمية:

 ّٕ ايؿسم بني ايذلب١ٝ اٱض١َٝ٬ ٚبني أْٛاع ايذلب١ٝ ا٭خس٣، ضٛا٤ َٓٗا ايتكًٝد١ٜ أٚ إ

اؿدٜج١، ٖٛ أّْٗا تسب١ٝ زبا١ْٝ، ٚاهلل دٌ ٚع٬ ٖٛ )ز  ايعاملني( ٖٚٛ ضبشاْ٘ )ز  

ا٭ٖداف،  حذلب١ٝ َٔ سٝايٓاع( ٖٚرا جيعًٗا تتُٝص نٌ ايتُٝص عٔ غرلٖا َٔ أْٛاع اي

 .(1)ٚايطبٝع١، ٚاحملت٣ٛ ٚايطُات، ٚا٭ثس ايعًُٞ

ٚنْٛٗا تسب١ٝ زبا١ْٝ جيعًٗا تطرل يف ْؿظ ايطسٜل ايرٟ ٜسزل٘ ايدٜٔ مبعٓاٙ 

ايٛاضع، ندٜٔ يًشٝا٠ ايدْٝا ٚاٯخس٠، دٜٔ غاٌَ يهٌ َطا٥ٌ اؿٝا٠، ٜتٓاٍٚ 

ٜٔ اٱض٬َٞ إضعاد ايؿسد يف سادات ايؿسد ٚاجملتُع ٚاٱْطا١ْٝ مجعا٤. ؾػا١ٜ ايد

 ،31م:  چحئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  چ  ايدازٜٔ عٔ خػ١ٝ اهلل ٚتكٛاٙ ٚسطٔ عبادت٘

 .(2)56ايرازٜات:  چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ 

 اهلدف العام للرتبية اإلسالمية:

 :إىل ظٌ اهلدف ايهبرل يًدٜٔ اٱض٬َٞيف تٗدف ايذلب١ٝ اٱض١َٝ٬ 

ٟ خيػ٢ اهلل ٜٚتكٝ٘ ٚحيطٔ عبادت٘ يٝؿٛش يف اٯخس٠ إجياد ايؿسد امل٪َٔ اير

 .ٜٚطعد يف ايدْٝا

زض٬ّ َعًُني َٚسبني ٚأْصٍ نتبّا زلا١ٜٚ يتشكٝل ٖرا اهلدف  إيٝ٘أزضٌ  ٚيكد 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ  ايهبرل

 .2 اؾُع١: چڤ  ڤ                 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

. ٚايعًُا٤ بعد 2 – 1ايبكس٠:  چڀ   ڀ  ڀ    پپ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پچ  ٚقاٍ تعاىل:

)ايعًُا٤ ٚزث١ ا٭ْبٝا٤(،  :  ا٭ْبٝا٤ ِٖ ٚزثتِٗ يف ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ، قاٍ زضٍٛ اهلل

ّٕ ا٭ْبٝا٤ مل ٜٛزثٛا دزُّٖا ٫ٚ دٜٓازّا، ٚإُّْا  أخر  ٙٚزثٛا ايعًِ، ؾُٔ أخرٚقاٍ: إ

ذّا يف ٖرا اٱطاز ٖٞ فُٛع١ ايطسا٥ل ٚايٛضا٥ٌ ايٓك١ًٝ ٚايذلب١ٝ إ، (3) عغ ٚاؾس(

                                                           
ــني ا٭ؾــاي١ ٚاملعاؾــس٠   (، 1994( ؾسســإ، إضــشل أمحــد،)  1 ــ١ اٱضــ١َٝ٬ ب ــْٛظ: داز املعــ  ايذلبٝ ــ١ ا٭ٚىل(، ت ف يًطباعــ١ از،)ايطبع

 .29ٚايٓػس،ف:
 املسدع ايطابل ْؿط٘ ٚايؿؿش١ ْؿطٗا.(  2
،برلٚت: داز٠ 3اؾص٤:  قكل ٚبتعًٝل ا٭يباْٞ، ضٓٔ أبٞ داٚدط(،  ، )د.ضًُٝإ بٔ ا٭غعح ايطذطتاْٞ( أبٛ داٚد،  3

 .يف ؾشٝح اؾاَع 6297قاٍ ايػٝذ ا٭يباْٞ : ) ؾشٝح ( اْعس سدٜح زقِ :  .354ايهتا  ايعسبٞ،  ف: 
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ٚايعك١ًٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚايع١ًُٝ ايتذسٜب١ٝ اييت ٜطتددَٗا ايعًُا٤ ٚاملسبٕٛ يًتأدٜب 

ٚايتٗرٜب ٚايت١ُٝٓ يًؿسد ٚاجملتُع ٚايبػس١ٜ بكؿد ؼكٝل ٖدف تك٣ٛ اهلل يف ايكًٛ  

 ٚاـػ١ٝ َٓ٘ يف ايٓؿٛع.

ڭ  ڭ  ڭ  چ  ك١ بني ايعًِ ٚاٱميإ، قاٍ تعاىل:َٚٔ ٖٓا لد ايع٬ق١ ايٛثٝ

ٚقاٍ ، 6ضبأ:  چۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ      ۉ   ې  

ٚلد ايع٬ق١ ، 11اجملادي١:  چ مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتچ تعاىل: 

ٚبني ايٛثٝك١ بني ايتبشس يف ايعًِ ظُٝع أْٛاع٘ ايه١ْٝٛ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايػسع١ٝ 

 چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ : َعسؾ١ اهلل عص ٚدٌ ٚاـػ١ٝ َٓ٘. قاٍ تعاىل
ايعٓهبٛت:  چہ  ہ  ھ  ھ   ھ    ہڻ   ۀ  ۀ  ہچ . 28ؾاطس: 

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک   ک  ک  گ  گ    گ  چ  ،43

ہ  ہ  ھ    ہڻ   ۀ  ۀ  ہچ        .84ايكؿـ:  چگ    ڳ  

 .43ايعٓهبٛت:  چھ   ھ  

 هداف الفرعية للرتبية اإلسالمية:األ

اٱض١َٝ٬. أٖداف قدد٠ تدٚز يف  ايعاّ يًذلب١ٝاهلدف ٓبجل َٔ تايطايب،  ٟعصٜص

 :(1)ح ٖٚٞيؿ٬إطاز ايتك٣ٛ ٚا

، ع أبعاد ايُٓٛ: ايسٚس١ٝٝعتباز مجيف ذات٘ آخر٠ بعني ا٫ تسب١ٝ ايؿسد ايؿاحلأ٫ّٚ: 

 .، ٚا٫قتؿاد١ٜ ٚايطٝاض١ٝٚاؾط١ُٝٚا٫ْؿعاي١ٝ،ٚا٫دتُاع١ٝ،ٚايعك١ًٝ،ٚاـًك١ٝ،

 يف ا٭ضس٠ املط١ًُ ٚاجملتُع املطًِ. تسب١ٝ املٛاطٔ ايؿاحلٚثاْٝا: 

 .ًُذتُع اٱْطاْٞ ايهبرلي تسب١ٝ اٱْطإ ايؿاحلٚثايجّا: 

ًّٜٚدـ عُس أمحد عُس ٖدف ايذلب١ٝ اٱض١َٝ٬ بأّْ٘: ) ٖٛ إعداد اٱْطإ ايؿاحل، 

ُّس ا٭زض ٜٚؿٞ بػسٚط ٖٚٛ اٱْطإ ايتكٞ ايرٟ ٜعبد  اهلل ٜٚٗتدٟ بٗدٜ٘. ٖٚٛ ايرٟ ٜع

 .(2) اـ٬ؾ١ ؾٝٗا، ٖٚٛ ايرٟ حيٝا سٝا٠ ؾاق١ً، ضعٝد٠، ٭ْ٘ اضتذا  هلل(

 
 

                                                           
،) ايطبعــ١ ا٭ٚىل(، ايــُٝٔ: (، أؾــٍٛ ايذلبٝــ١ اٱضــ2449١َٝ٬. ٚ ايعذُــٞ، قُــد عبــد ايطــ٬ّ،)31( املسدــع ايطــابل ْؿطــ٘،ف: 1

 .34-23داَع١ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا، ف ف:
 .24،ف:ا٭ٚىل(، دَػل: داز املعسؾ١ ، )ايطبع١ٚايط١ٓ ايكسإَٓٓٗر ايذلب١ٝ يف (، 1996( عُس، أمحد عُس، ) 2
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 أصــــول الرتبيـــة 
 :أهنية الرتبية اإلسالمية

ٜعٝؼ املطًِ يف ظٌ ايذلب١ٝ اٱض١َٝ٬ سٝا٠ ًَ٪ٖا ايطعاد٠ ٚا٫ط٦ُٓإ، ؾٗٛ ٜػعس 

١ّٕبايساس١ ايٓؿط١ٝ ٚا٫دتُاعٝ طأٙ مل َا أؾاب٘ مل ٜهٔ يٝدط٦٘ ٚإٔ َا أخ ، ٚأ

 . ، ٚإٔ نٌ غ٤ٞ يف ٖرا ايهٕٛ حيؿٌ بكدز اهلل عص ٚدٌٜهٔ يٝؿٝب٘

ٚايكًل  ٚأَا اٱْطإ ايرٟ ٜعٝؼ يف اجملتُعات غرل اٱض١َٝ٬ ؾٗٛ ٜػعس باٱسباط

ٚايتٛتس ٚا٫قطسا  ايٓؿطٞ ٚايؿساؽ ايسٚسٞ ٚا٫نت٦ا  ؾتهجس سا٫ت ا٫ْتشاز 

 .يؿطاد اـًكٞ ٚا٫دتُاعٞٚاهلسٚ  ٚا

 :ٚقُٝتٗا ٜٚعٗس ذيو َٔ خ٬ٍ َٔ ٖٓا تتذ٢ً أ١ُٖٝ ايذلب١ٝ اٱض١َٝ٬ 

إْٗا تٓعِ سٝا٠ اٱْطإ َع زب٘ ضبشاْ٘ ٚتعاىل، ؾاهلل عص ٚدٌ ٖٛ اـايل  .1

ايساشم املطتشل يًعباد٠، ٚاٱْطإ كًٛم ٚظٝؿت٘ عباد٠ زب٘ ٚايتٛد٘ إيٝ٘ دا٥ُا، 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ  چ  چ  چ : قاٍ تعاىل

 .5- 1ايعًل:  چڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  

ْٗا ؼكل ايطعاد٠ يٲْطإ يف اؿٝا٠ ايدْٝا ٚاٯخس٠، ؾاملطًِ ٜعسف ق١ُٝ ايدْٝا، أ .2

ؾعامل٘ أٚضع َٔ عامل اؿٝا٠ املاد١ٜ ا٭زق١ٝ ٚسدٖا، ؾايذلب١ٝ اٱض١َٝ٬ تكّٛ ع٢ً 

، (1)ملادٟ ٚايسٚسٞ يٲْطإ دٕٚ ا٫قتؿاز ع٢ً داْب ٚاسد َٓٗا ؾكطأضاع ايٛاقع ا

ٚاملطًِ ٜعًِ إٔ ايدْٝا َصزع١ اٯخس٠ ٚإٔ َا عًُ٘ يف ايدْٝا ضٛف جيدٙ ٚحياضب عًٝ٘ 

وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ    وئى  ى     ائ  ائ  ەئ     ەئچ  :يف اٯخس٠ قاٍ تعاىل

 .77ايكؿـ:  چ ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ۈئۆئ

عِ سٝا٠ املطًِ َع فتُع٘ ايرٟ ٜعٝؼ ؾٝ٘، ٚتعٌُ ع٢ً تٓ ايذلب١ٝ اٱض١َٝ٬  .3

ۈ  چ  :تك١ٜٛ ايسٚابط بني املطًُني ٚدعِ قكاٜاِٖ ٚايتكأَ َعِٗ قاٍ تعاىل

ٌٴ $ : ٚقاٍ زضٍٛ اهلل 14اؿذسات:  چٴۇ  ۋ        ِٓنيٳ َٳجٳ َِ ُٴ٪ٵ ِٵ ِٞؾ اِي ِٖ ٛٳادِّ  تٳ

                                                           
 .54، ف:  ، ايكاٖس٠ : عامل ايهتب ايذلب١ٝ اٱض١َٝ٬ أؾٛهلا ٚتطٛزٖا يف ايب٬د ايعسب١ٝ( ، 1981) ،َسضٞ ، قُد َٓرل (  1
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ِٵ ِٗ ُِ ِٵ ٚٳتٳسٳاسٴ ِٗ ٌٴ ٚٳتٳعٳاُطِؿ ٘ٴ اغٵتٳَه٢ اِإذٳ اِيذٳطٳِد َٳجٳ ٓٵ َِ ٌٛ ٘ٴ تٳدٳاعٳ٢ عٴكٵ  اِيذٳطٳِد ضٳا٥ِسٴ َي

ٗٳِس ٢َّ ِبايطَّ  .(1)# ٚٳاِيشٴ
تٗتِ بهٌ َكَٛات اٱْطإ اؾط١ُٝ ٚايعك١ًٝ ٚايٓؿط١ٝ  ايذلب١ٝ اٱض١َٝ٬  .4

ؾاٱض٬ّ ٜسؾض  .ٚايٛددا١ْٝ ٚتطع٢ إىل ؼكٝل ايتٛاشٕ ايتاّ بني نٌ ٖرٙ املكَٛات

د٠، نُا أْ٘ ٜسؾض ؼٍٛ ايبػس إىل عذٍٛ آد١َٝ َؿتٛي١ ايسٖب١ٓ ٚا٫ْكطاع يًعبا

ٚأَس ايؿشاب١ ايرٜٔ ساٚيٛا كايؿ١ ايؿطس٠ إٔ   ايعك٬ت خا١ٜٚ ايعكٌ ٚايسٚح ،

أَا أْا ؾأؾًٞ ٚأزقد ، ٚأؾّٛ ٚأؾطس، ٚأتصٚز : ) ٜعٛدٚا إىل ؾٛابِٗ ؾكاٍ

 .(2) (ايٓطا٤، ؾُٔ زغب عٔ ضٓيت ؾًٝظ َر

 وسائط الرتبية اإلسالمية:

يتشكٝل أٖداف ايذلب١ٝ اٱض١َٝ٬ ع٢ً مجٝع َطتٜٛاتٗا املدتًؿ١ ٚست٢ تتشٍٛ 

َؿاُٖٝٗا َٚباد٥ٗا ٚقُٝٗا إىل ٚاقع عًُٞ ًَُٛع يف سٝا٠ ايؿسد ٚا٭ضس٠ ٚاجملتُع، 

نإ ٫ بد َٔ تٛاؾس مج١ً َٔ ايٛضا٥ط تعٌُ َتعاؾس٠ يتكّٛ بدٚز ؾاعٌ يف بٓا٤ 

 :ايؿسد املطًِ ٚتتُجٌ يف ايٛضا٥ط اٯت١ٝ

 أ٫ٚ : ا٭ضس٠

 ،يٮضس٠ َهاْتٗا املتُٝص٠ يف تسب١ٝ ا٭ؾساد، نُا إٔ هلا دٚزا زٜادٜا يف بٓا٤ ا٭١َ

َٚٔ غرل املُهٔ إعداد ا٭١َ ايك١ٜٛ املتُاضه١ بدٕٚ تٛادد ا٭ضس٠ املتُٝص٠، ٚتعد 

ا٭ضس٠ امله١ْٛ َٔ ا٭بٜٛٔ، أقدّ َ٪ضط١ ادتُاع١ٝ يًذلب١ٝ عسؾٗا اٱْطإ ٫ٚ تصاٍ 

بدٚزٖا يف تعًِٝ ٚتٗرٜب ايٓػ٧ ٚتصٜٚدِٖ غدلات اؿٝا٠ َٚٗازاتٗا احملدٚد٠ تكّٛ 

 دٚقد أد٣ تطٛز اؿٝا٠ ايبػس١ٜ ٚشٜاد٠ اـدلات اٱْطا١ْٝ ٚتعد ،َٚعازؾٗا ايبطٝط١

يف ٚادب ايسعا١ٜ ٚايتٛدٝ٘  ،بػس١ٜ ،إىل إٔ تػازى َ٪ضطات أخس٣أْٛاع املعسؾ١ اي

١ ا٭ٚىل يف ٘،إ٫ أْٗا ظًت امل٪ضط١ ايذلبٜٛٚؽًت ا٭ضس٠ عٔ بعض َا ناْت تكّٛ ب

غرل  َ٪ضط١ أخس٣إٔ أٟ  ٚقد أثبتت ايتذاز  ايع١ًُٝ، ،سٝا٠ اجملتُع اؿدٜح

ًٛ َٔ أقساز َؿطد٠ ؽ نْٛٗا ٫كّٛ َكاَٗا ؾك٬ عٔ تعٛض عٓٗا ٫ٚ تا٭ضس٫،٠ 

                                                           
 .24: فعاطؿِٗ، اؾص٤ ايجأَ، ( ؾشٝح َطًِ، با  تساسِ امل٪َٓني ٚت 1
 .1949: فؾشٝح ايبدازٟ، با  ايذلغٝب يف ايٓهاح،اؾص٤ اـاَظ، (  2
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اييت أزادت بعض  ٚغاؾ١ ْعاّ احملاقٔ اؾُاع١ٝ، ،يتهٜٛٔ ايطؿٌ ٚتسبٝت٘

 ٖب املتعطؿ١ إٔ تطتعٝض بٗا عٔ ْعاّ ا٭ضس٠.املرا

 ثاْٝا: املدزض١

ٚعاٌَ َ٪ثس يف ايتٓػ١٦ َِٗ بٌ ٖٞ عٓؿس سٟٝٛ ٚ ،املدزض١ دص٤ َٔ اجملتُع

 .ا٭طؿاٍيف تسب١ٝ  يف املساسٌ ا٭ٚىل –خؿٛؾا  -ا٫دتُاع١ٝ 

ٚملا دا٤ ْعاّ  ،٬ّ َٓر ايكسٕ ايسابع عػس يًٗذس٠ٚقد عسؾت املدازع يف اٱض

اَٝات ادتٗد يف إْػا٤ املدازع ايهبرل٠ اييت عسؾت بايٓع )ايعصٜص ايطًذٛقٞ (و املً

، ؾهاْت ق١ًًٝ ايعدد يف بدا١ٜ ، ْػ٤ٛا طبٝعٝا تدزجيٝاثِ ْػأت املدزض١ اٱض١َٝ٬

اض١ٝ نجرل٠ َٚٓتػس يف ؾٛز٠ ا٭َس َٚا شايت تُٓٛ ست٢ أؾبشت يف ؾدز ايدٚي١ ايعب

 . نبرل٠

  :ض١َٝ٬ نٛضٝط تسبٟٛ ضببإٚقد نإ يدلٚش املدزض١ اٱ

مما أد٣ اْبعاخ  ،ٓر ظٗٛز اٱض٬ّ عًكات ايدازضنيأٚهلُا اشدساّ املطادد َ

ايجاْٞ ؾٗٛ تطٛز ، ٚأَا ايطبب داخٌ املطذد أؾٛات نجرل٠ أعاقت ايعٌُ ايذلبٟٛ

مما اضتدع٢ نجرل َٔ اؿٛاز ٚايٓكاؽ ٚتٛاؾست ٚضا٥ٌ ٚأدٚات  ،ايعًّٛ ٚاملعازف

 .١ يف املطذدذِ َع طبٝع١ ايب١٦ٝ ايتعًُٖٝٝٚرا َا ٫ ٜٓط

 :املطذد ثايجا:

 ،ٜعد املطذد َٔ أٍٚ امل٪ضطات اييت اْطًل َٓٗا غعاع ايعًِ ٚايتعًِٝ يف اٱض٬ّ

ؾهإ مجٗٛز املتعًُني يف املطذد ِٖ ايسداٍ ايرٜٔ تًكٛا نٌ َا نإ ٜؿدز عٔ 

اٱض٬ّ ازتباطا ٚثٝكا  ٚيكد ازتبط تازٜذ ايذلب١ٝ يف ،ايؿ٠٬ ٚايط٬ّايسضٍٛ عًٝ٘ 

 باملطذد. 

إٔ جيعٌ سٛازٙ ايذلبٟٛ َع  نإ سسٜؿا ع٢ً ايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ٚ ايٓيب عًٝ٘

ك٬ ، ؾداخٌ املطذد، ٚذيو يتأنٝدٙ ع٢ً دٚزٙ ايذلبٟٛأؾشاب٘ ٚضا٥س ايٓاع يف 

  . عٔ نْٛ٘ َهاْا ٭دا٤ ايؿًٛات

نُا ؿ١ٜٛٝ ا٭١َ  ّا، زَصايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ٚيكد نإ املطذد يف عٗد ايسضٍٛ عًٝ٘

ٚقد ناْت قًٛ  امل٪َٓني َعًك١  ،َٔ ع٬َات اٱميإ نإ ازتٝادٙ ٚاملدا١َٚ عًٝ٘
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ٕٴ .باملطادد  اٖتُٛا باملطذد ٚدعًٛٙ امل٪ضط١ ايذلب١ٜٛ ا٭ٚىل ِاهلل عًٝٗ ٚايؿشاب١ زقٛا

سُٝٓا يف ؾؿشات٘ إٔ ايؿشاب١ ايهساّ ايتازٜذ ذنس ٚ .،اقتدا٤ بسضٍٛ اهلليف سٝاتِٗ

دد َكسا هلِ ٜسبٕٛ ايٓاع ؾٝٗا ع٢ً َا زباِٖ سقٛا يف ايبًدإ املدتًؿ١ دعًٛا املطاتؿ

،ٜتكح إٔ ٖٓايو مناذز قٝٓا ايتًٝدٚبايعٛد٠ إيٞ تازخيٓا اٱض٬َٞ َٚا .زضٍٛ اهلل

ٚتصٚدٚا بصاد  َتُٝص٠ َٔ أدٝاٍ املطادد ايرٜٔ ْػاٚا يف أسكاْٗا ٚاغذلؾٛا َٔ عًَٛٗا

 . ٣ٛا ؾٝٗا ؾهاْٛا َٓازات يًٗد،ؾتدسدايتك٣ٛ َٔ أْػطتٗا

  :اٱع٬ّ اٱض٬َٞ زابعا:

ز٠ ػهٌ عاّ بإَهاْٝات٘ ايتهٓٛيٛد١ٝ اؿدٜج١ ٚاملتطٛباٱع٬ّ  يكد أقش٢ 

تػهٌٝ ميتًو ايكدز٠ ع٢ً  ، عٝح أؾبحاجملتُعٜ٪ثس بؿاع١ًٝ نبرل٠ يف سٝا٠ 

ٜكدّ  ،تٛدٝ٘ سٝا٠ ا٭ؾساد بطسٜك١ َر١ًٖ، ٭ْ٘ أؾبح َدزض١ ثا١ْٝٚتػٝرل ٚ

َٚا َٔ غو يف إٔ اٱْطإ يف  .ُا َٚعاٜرل ٚأمناط ضًٛى ٚاػاٖاتأؾهازا ٚقٝ

ٜعٝؼ ٜٚتؿاعٌ َٓر بدا١ٜ إدزان٘  –٫ضُٝا يف َسس١ً ايطؿٛي١  –عؿسْا اؿايٞ 

، مما جيعًٗا  تكدَٗا ٚضا٥ٌ اٱع٬ّ املدتًؿ١َع اـدلات ا٫جياب١ٝ ٚايطًب١ٝ اييت

ايعك١ًٝ ٚا٫ْؿعاي١ٝ ت٘ بهٌ أبعادٖا عا٬َ َ٪ثسا يف تهٜٛٔ ٚتػهٌٝ غدؿٝ

َٚٔ ايٛاقح إٔ "ٖٓاى ع٬ق١ ممٝص٠ قا١ُ٥ بني ايذلب١ٝ ٚاٱع٬ّ  .ٚا٫دتُاع١ٝ

ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ ٖٞ يف بعض دٛاْبٗا ع١ًُٝ  ّٕإ، عٗا ايكٍٛيدزد١ ميهٔ َ

َٚٔ املعسٚف ايّٝٛ  . ايع١ًُٝ اٱع١َٝ٬ يف بعض دٛاْبٗا ع١ًُٝ تسب١ٜٛ ّٕأإع١َٝ٬ ٚ

ايسغِ  ، ٚع٢ًٚضا٥ٌ اٱع٬ّ أؾبشت تكّٛ بايدٚز ايذلبٟٛ َٔ تعًِٝ ٚتٗرٜب إٔ

َٔ اخت٬ف ٚضا٥ٌ اٱع٬ّ عٔ ٚضا٥ٌ ايذلب١ٝ إ٫ أْٗا تتكاز  يف َععِ ايٛدٛٙ 

١ املطتُس٠ ، ٜطتذٝب ملطايب ايذلبّٜٝاَٛاش ّاتسبٜٛ ّااٱع٬ّ ْعاَٜٴعدّٴ ٚبريو 

ؼٌُ ناؾ١  -َٓؿسدّا -٫ ميهٓ٘ ايتعًِٝ ايسزلٞ ّٕإ باضتُساز اؿٝا٠، سٝح

ا٭عبا٤ ايذلب١ٜٛ يف اجملتُع َُٗا ناْت َدت٘، نُا أْ٘ مل ٜعد قادزّا ع٢ً 

 .َٛاد١ٗ ٚاضتٝعا  ايُٓٛ ايطسٜع يف املعسؾ١ اٱْطا١ْٝ يف فا٫تٗا املدتًؿ١

إٕ ايذلب١ٝ ٚاٱع٬ّ عٓؿسإ ثكاؾٝإ َت٬شَإ َٚتؿاع٬ٕ ًٜتكٝإ ع٢ً أزق١ٝ  

د١ ميهٔ َعٗا ايكٍٛ بإٔ ايع١ًُٝ اٱع١َٝ٬ يف بعض دٛاْبٗا ٖٞ َػذلن١، يدز

ع١ًُٝ تسب١ٜٛ، نُا إٔ ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ يف بعض دٛاْبٗا ٖٞ ع١ًُٝ إع١َٝ٬، 
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يت ٜتِ عٔ طسٜكٗا تٛدٝ٘ ؾايذلب١ٝ مبعٓاٖا املكؿٛد ٖٞ تًو ايع١ًُٝ ايكؿد١ٜ اي

ا تػتٌُ عًٝ٘ َٔ يتشكٝل منِٖٛ، ٖٚٞ مبعٓاٖا ايٛاقح اؿٝا٠ بهٌ َ ا٭ؾساد

خدلات ٚع٬قات، ٚاٱع٬ّ يف أضاض٘ ع١ًُٝ تٛدٝ٘ ا٭ؾساد َٔ خ٬ٍ تصٜٚدِٖ 

با٭خباز ايؿشٝش١، ٚاملعًَٛات ايط١ًُٝ، ٚاؿكا٥ل امل٪ند٠ اييت تطاعدِٖ يف 

 .٬تع١ َٔ ايٛقا٥ع، أٚ َػه١ً َٔ املػهتهٜٛٔ زأٟ ؾا٥ب يف ٚاق

 :أؾساد اجملتُع اٱض٬َٞ خاَطا:

مبع٢ٓ أْٗا تعد ؾٛز٠ ؿٝا٠ اجملتُع  ،ض١َٝ٬ يف طبٝعتٗا ع١ًُٝ ادتُاع١ٝايذلب١ٝ اٱ

 تٓبت يريو ؾٗٞ ٫ ;ٚايسٚسٞ ،ايرٟ تعٝؼ يف إطازٙ ٚتعهظ بؿدم ؾهسٙ ايعكا٥دٟ

، ٜعٝؼ يف إطاز ادتُاعٞ َعني ٜ٪ثس ؾٝ٘ ٜٚتأثس ب٘ ٚتستبط ٫ٕ ايؿسد املطًِ ; َٔ ؾساؽ

 . ايٓعاّ َطايب٘ ٚسادات٘ بدٜٓاَٝات ٖرا

بٓا٤ ايػدؿ١ٝ املط١ًُ ٫ ٜتِ إ٫ يف إطاز ادتُاعٞ ْعٝـ تتكاؾس ؾٝ٘ دٗٛد  ّٕإ

 .ع٢ً دٜٓ٘ َٚا َٔ غو إٔ ضًٛى ايؿسد ٜتأثس بطًٛى اجملتُع ٜٚ٪ثس ؾٝ٘ ٔأؾسادٙ ايػٝٛزٜ

 :(مجاع١ ايسؾامايؿشب١ ايؿاؿ١): ضّاضاد

نٌ  ر ب٘تايسغِ َٔ أ١ُٖٝ ا٭ضس٠ نشاقٔ ٜطتكبٌ ايطؿٌ َٓر َٛيدٙ ٜٚع ٢عً

َٔ سٝات٘ ٜٓطًل يٝطتهػـ ايعامل اـازدٞ َٔ سٛي٘  ١ؾإْ٘ يف َسس١ً َتكدَ ;ايعٓا١ٜ

ٜٚصداد اٖتُاَ٘ تباعا باؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ خازز فاٍ ا٭ضس٠ سٝح ًٜتكٞ ظُاعات 

ايًعب اييت تعتدل أٚىل اؾُاعات اييت ٜستبط بٗا ايطؿٌ يف سٝات٘ املبهس٠ َػازنا 

ًعب َع ا٫يتصاّ بؿؿ١ خاؾ١ مبذُٛع١ ايكٛاعد ايعا١َ ش٤٬َٙ يف اـدل٠ ايعا١َ ي

 .ايؿسد ٢عًٚاـكٛع يًكٝٛد اييت ٜؿسقٗا ْػاط ٖرٙ اؾُاع١ 

ٚمجاع١  ،ٖرٙ اؾُاع١ إط٬قات َتعدد٠ َٓٗا مجاع١ ا٭قسإ ٢عً ٚتطًلٴ

غرل ... اخل. ٚمجاع١ ا٭ؾدقا٤ ٚايػ١ً  ،ٚمجاع١ ا٭قسا  ،ٚمجاع١ ايسؾام ،يًعبا

غ٤ٞ ٚاسد ٖٛ تًو اؾُاع١ اييت  قات املتعدد٠ تهاد تػرل إىلاٱط٬إٔ ٖرٙ 

 . ًٜذأ إيٝٗا ايؿسد خازز إطاز أضست٘

يف ١ اييت ت٪ثس ٚضاط ا٫دتُاع١ٝ ايذلب١ٜٛ ايس٥ٝطٚتػهٌ ٖرٙ اؾُاع١ أسد ا٭

كتًـ املطتٜٛات ايػدؿ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايعك١ًٝ ٚا٭نادمي١ٝ ٚمتجٌ  ٢ايؿسد عً
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اّ عامل ايٓؿظ ٚاملسبٞ ٚعامل ا٫دتُاع سٝح تًتكٞ ٫ٖتُ  ّادزاضتٗا قٛز

أٖداؾِٗ سٍٛ ؾِٗ ايهٝؿ١ٝ اييت تعٌُ بٗا مجاع١ ايسؾام نٛضٝط َٔ ٚضا٥ط 

ايذلب١ٝ ٚايتٓػ١٦ ا٫دتُاع١ٝ أٚ نعاٌَ َٔ عٛاٌَ ايتأثرل يف غدؿ١ٝ ايٓاغ٤ٞ َٔ 

 . د١ٗ ٚنٓاقٌ يجكاؾ١ اجملتُع ٚعاٌَ َٔ عٛاٌَ ايتػٝرل ؾٝٗا َٔ د١ٗ أخس٣

َٔ ا٭مناط  ّايف تسب١ٝ ايٓؼ٤ ٚيف إنطاب٘ نجرل َُّٗاٖٚٞ تًعب دٚزا 

ملٗازات ٚايكِٝ ٚايتكايٝد ٚايعادات ٚعاد٠ َا اايطًٛن١ٝ ٚاملعازف ٚا٫ػاٖات ٚ

 . ٜهٕٛ تأثرل ٖرٙ اؾُاع١ غرل َكؿٛد أٚ غرل َباغس يًؿسد

١ ايتٓػ١٦ يف عًُٝ َِٗتكّٛ مجاع١ ايسؾام أٚ ا٭قسإ أٚ ايؿشب١ أٚ ايػ١ً بدٚز 

ؾٗٞ ت٪ثس يف َعاٜرلٙ ا٫دتُاع١ٝ  ،ا٫دتُاع١ٝ ٚيف ايُٓٛ ا٫دتُاعٞ يًؿسد

ٚمتهٓ٘ َٔ ايكٝاّ بأدٚاز ادتُاع١ٝ َتعدد٠ ٫ تتٝطس هلا خازدٗا ٖٚٓاى زؾام 

ٚأقسإ ٜػذلنٕٛ َعا يف َسس١ً منٛ ٚاسد٠ مبطايبٗا ٚساداتٗا َٚعاٖسٖا ٚقد 

٣ تأثس ايؿسد ظُاع١ ايسؾام عًٞ دزد١ ٜ٪دٟ ذيو إيٞ املطاٚا٠ بِٝٓٗ ٜٚتٛقـ َد

متاضو أؾساد ٖرٙ  ٢ملعاٜرلٖا ٚقُٝٗا ٚاػاٖاتٗا ٚع٥٫ًٚ٘ هلا َٚد٣ تكبً٘ 

 . اؾُاع١ ْٚٛع ايتؿاعٌ ايكا٥ِ بني أؾسادٖا

ؾايسؾك١ ايؿاؿ١ ِٖ َٔ ٚضا٥ٌ ٚيكد سح اٱض٬ّ ع٢ً ايسؾك١ ايؿاؿ١، 

ٚٚادب اٯبا٤ إٔ ٜٓتكٛا ٭بٓا٥ِٗ ٖرٙ ايذلب١ٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٚايٓؿط١ٝ ٚايعك١ًٝ يًٓاغ١٦ 

٭ٕ ؾداق١ اٯبا٤ تكتكٞ  ;ايسؾك١ بطسٜك١ غرل َباغس٠ َٔ أؾدقا٥ِٗ ايؿاؿني

ايصٜاز٠ ٚاـسٚز يف زس٬ت تعُل ايؿ٬ت بني ا٭بٓا٤ ٚعٔ ذيو ٜكٍٛ ابٔ ضٝٓا: 

"إٔ ٜهٕٛ ايؿيب يف َهتب٘ َع ؾب١ٝ سط١ٓ آدابِٗ، َسق١ٝ عادتِٗ ٭ٕ ايؿيب 

 ".(1) ب٘ آْظٚ ،يكٔ ٖٚٛ عٓ٘ آخرعٔ ايؿيب ا

ٌٴ $ ٜكٍٛ:  ٚايسضٍٛ  ِٔ عٳ٢ًَ ايسَّدٴ ِ٘ ِدٜ ٓٵُعسٵ خٳًًِِٝ ٝٳ ًِ ِٵ َؾ ٔٵ َأسٳدٴُن ٌٴ َٳ ،  (2)# ٜٴدٳاِي

اؾًٝظ  بني ٜكازٕ ؾٝ٘ ايرٟ زضٍٛ اهلل ٚعٔ تأثرل ايؿشب١ يف اٱْطإ سدٜح 

                                                           
 .225، ف:  َطبع١ عٝط٢ ايبابٞ اؿًيب:  َؿس، ٚؾ٬ضؿتٗاايذلب١ٝ اٱض١َٝ٬ ( ، 1986) ، عط١ٝ، قُد  ( اٱبساغٞ 1
 .447: ف( ؾشٝح َطًِ، با  َٔ ٜ٪َس إٔ جيايظ، اؾص٤ ايسابع،  2
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ايهسِٜ ْتٝذ١  كسإٓايٚقد بني اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل يف ، (1)ٚاؾًٝظ ايط٤ٛايؿاحل 

َؿاسب١ ا٭غساز ٚؽًٞ بعكِٗ عٔ بعض ٚاتٗاّ نٌ يٰخس بأْ٘ ضبب ق٬ي٘ 

،   27م: چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ          ۅ  ۉ  ۉ  ې    ۆچ:ٚنؿسٙ ؾايػٝطإ ٜكٍٛ

ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ     چ : ٜٚكٍٛ

 چ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶     ۓے  ے    ۓ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ     

ٚحيرز اهلل ضبشاْ٘ َٔ غٝاطني اؾٔ ٚغٝاطني اٱْظ َٔ  ، 29 – 27ايؿسقإ: 

 .٭ِْٗ ٜٛسٕٛ إىل بعكِٗ شخسف ايكٍٛ غسٚزّا ،ايسؾام ٚأؾشا  ايط٤ٛ

إٕ ع٢ً اٯبا٤ إٔ ٜساقبٛا أبٓا٤ِٖ ٚإٔ ٜٛدِٖٗٛ َٔ غرل إغعازِٖ بريو ٭ٕ ا٭ٚاَس 

طؿاٍ َٔ َؿاسب١ َٔ يف ضِٓٗ ٜ٪دٟ إىل ْتا٥ر غرل نسمي١ ٚعًٝٓا ٚايٓٛاٖٞ َٚٓع ا٭

ٚإٔ  ،أٚ دزاضت٘ ،إٔ ْػذعِٗ ع٢ً ؾشب١ َٔ ْعذب بطًٛنِٗ َٔ أؾدقا٤ سٝ٘

ْٓب٘ إىل عدّ َؿاسب١ َٔ ْس٣ اعٛداداّٳ يف ضًٛن٘ َع إقٓاع٘ بريو عٔ طسٜل 

َٚٔ ايًعٔ ايٛاقع ٚاملٓطل ٜٚكٍٛ ايػصايٞ: "ٚميٓع ايطؿٌ َٔ يػٛ ايه٬ّ ٚؾشػ٘ 

ٚايػتِ ٚعٔ كايط١ َٔ جيسٟ ع٢ً يطاْ٘ غ٤ٞ َٔ ذيو ؾإٕ ذيو ٜطسٟ ٫ قاي١ 

 .(2)"َٔ قسْا٤ ايط٤ٛ ٚأؾٌ تأدٜب ايؿبٝإ اؿؿغ َٔ قسْا٤ ايط٤ٛ

 أساليب الرتبية اإلسالمية:

ايهسِٜ ٚايط١ٓ  ايكسإٓاتطُت ايذلب١ٝ اٱض١َٝ٬ بجسا٤ يف ا٭ضايٝب املػتك١ َٔ 

ٌّ أِٖ ٖرٙ ا٭ضايٝب، َا ٜأتٞ:ايٓب١ٜٛ ٚممازضات   ايعًُا٤ ٚاملسبني، ٚيع

 أضًٛ  ايكد٠ٚ اؿط١ٓ: .1

ٖٚٞ َٔ أِٖ ا٭ضايٝب يف ايذلب١ٝ َٚٔ ألح ايٛضا٥ٌ امل٪ثس٠ يف إعداد ايٓاغ١٦   

خًكٝا ْٚؿطٝا ٚؾشٝا ٚعكًٝا ٚعاطؿٝا، ٚهلا أ١ُٖٝ ندل٣ يف تسب١ٝ ايؿسد ٚتٓػ٦ت٘ 

ايٓاع يدِٜٗ ساد١ ْؿط١ٝ إىل إٔ ))ٕيف ناؾ١ َساسٌ منٛٙ، ٭ ِع٢ً أضاع ضًٝ

ا٭َس َٔ  زِْٚٗ، ٚإٔ ٖرٙ اؿاد١ تٓػأ باد٨ٜػبٗٛا ا٭غداف ايرٜٔ حيبِْٛٗ ٜٚكد

 .((خ٬ٍ ا٭طؿاٍ يٛايدِٜٗ ٚتكُؿِٗ هلِ

                                                           
ٌ  ايط٤ٛ ٚاؾًٝظ ايؿاحل اؾًٝظ َجٌ) (  1 ٔ  ٜعـدَو  ٫ اؿـداد  ٚنـرل  املطـو  ؾـاسب  نُجـ ٘  إَـا  املطـو  ؾـاسب  َـ  ػـد  أٚ تػـذلٜ

زٚاٙ ايبدـازٟ يف ؾـشٝش٘، بـا  ايطـٗٛي١ ٚايطـُاس١ يف ايػـسا٤،        ( خبٝجـ١  زحيا َٓ٘ ػد أٚ ثٛبو أٚ بدْو حيسم اؿداد ٚنرل زحي٘

 .741اؾص٤ ايجاْٞ، زقِ اؿدٜح:
 .73، ف:  اؾص٤ ايجايح، إسٝا٤ عًّٛ ايدٜٔ( ، 1986) ،،  ايػصايٞ(  2
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أ١ُٖٝ ايكد٠ٚ يف تكسٜس  :ايكسإٓٚ٭١ُٖٝ ايكد٠ٚ يف بٓا٤ ايؿسد ٚإعدادٙ ؾكد أندٳ 

ملطًُني إىل إٔ ٜدزضٛا ضرل٠ ايسضٍٛ عًٝ٘ َؿرل اٱْطإ تأنٝدا قٜٛا ٖٚٛ ٜدعٛ ا

 .ؾٝتدرْٚٗا قد٠ٚ هلِ ّايؿ٠٬ ٚايط٬

، ؾايٛيد ايرٟ يف ؾ٬ح ا٭دٝاٍ أٚ ؾطادِٖ نبرلّا َٚٔ ٖٓا ناْت ايكد٠ٚ عا٬َّ

ٜس٣ ٚايدٙ ٜذلى ايؿ٠٬ ٜؿعب عًٝ٘ اعتٝادٖا، ٚايرٟ ٜس٣ ٚايدٙ ٜهر  ٜؿعب عًٝ٘ 

ٜؿبح  عًٝ٘ تعًِ ا٭َا١ْ،ؾا٭  ايرٟ ٚايرٟ ٜس٣ ٚايدٙ ٜػؼ ٜؿعب ،تعًِ ايؿدم

نرابّا ٚخيدع غرلٙ بهرب٘ ٚخداع٘ ؾإٕ أبٓا٤ٙ ٚت٬َرت٘ َٚعاغسٜ٘ ٜكًدْٚ٘، ٜٚتعًُٕٛ 

بهر ، ٚخداعا  يو ٜٚباديْٛ٘ نربّار  ٚٚضا٥ٌ اـداع، ٚحيانْٛ٘ يف ذَٓ٘ ايه

 أٟ إٔ َا ٜهتطب٘ ايؿسد َٔ عادات َسغٛ  ؾٝٗا، أٚ غرل َسغٛ  ؾٝٗا ٜتٛقـ غداع;

 عً٘ َع أضست٘ ٚ فتُع٘.اع٢ً ْٛع ايكد٠ٚ اييت تعسض ي٘ أثٓا٤ اْدَاد٘ ٚتؿ

 أضًٛ  ايتٛدٝ٘ ٚاملٛعع١ اؿط١ٓ: .2

َٔ أضايٝب ايسضٌ ٚا٭ْبٝا٤ يف -أضًٛ  املٛعع١ اؿط١ٓ-نإ ٖرا ا٭ضًٛ 

ې   ى  ى    ېۉ  ۉ  ې  ې  ۅچ  تبًٝؼ دعٛتِٗ إىل اهلل،نُا يف قٛي٘ تعاىل:

ۈئ     ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ۆئۇئ  ۆئوئ  ۇئ     وئائ  ائ  ەئ  ەئ

ايهسِٜ أ١ُٖٝ املٛعع١ يف أنجس  ايكسإٓ. ٚهلرا ؾكد أند 46ضبأ:  چی  ی   

ّا ؾاؾ١ٝ، ٚقًبّا يف ايؿسد إذا ٚددت هلا ْؿطملا هلا َٔ تأثرل نبرل  ،َٔ َٛطٔ

  55ايرازٜات:  چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ : ٚاعّٝا، قاٍ تعاىل

 :١ اؿط١ٓغسٚط تطبٝل أضًٛ  املٛعع

 .٭ضًٛ  ايسقٝل ايرٟ ٜطتٌُٝ قًٛ  ايٓاغ٦ني أثٓا٤ ايٓؿٝش١ا .1

 .إٔ تكذلٕ املٛعع١ بايػعٛز باحملب١ ٚايعطـ عًِٝٗ .2

 .خيتاز هلا ايٛقت املٓاضب ايرٟ تهٕٛ ايٓؿٛع ؾٝ٘ ٖاد١٥ .3

 .عدّ ايتطٌٜٛ املٌُ يف املٛعع١ أٚ ايتهساز ايصا٥د .4

 .ًٛى ا٭٫ٚداملبادز٠ باملٛعع١ عٓدَا ًٜشعٕٛ امساؾا يف ض .5

عًِٝٗ إٔ ٜبد٩ٚا بايٛعغ َساعني ا٭ِٖ ؾاملِٗ ؾإذا نإ ٖٓاى ٚادبإ  .6

 -َج٬ّ ؾؿٞ ٖرٙ اؿاي١-سدُٖا ؾسض عني ٚا٭خس ؾسض نؿا١ٜأ

 ٜٛعغ ا٭٫ٚد بايٛادب ا٭ٍٚ ثِ ايجاْٞ.
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 أضًٛ  ايذلغٝب ٚايذلٖٝب: .3

إذا اضتجرل  ٖٛا أضًٛ  ٜتؿل ٚطبٝع١ اٱْطإ سٝجُا نإ ٚيف أٟ فتُع، ٭ٕ ايؿسد

غٛق٘ إىل غ٤ٞ َا، شاد اٖتُاَ٘ ب٘، ؾطسعإ َا ٜتشٍٛ ٖرا ايػٛم إىل ْػاط ميٮ 

مبا تػٛم إيٝ٘، ٚزغب١ يف اؿؿٍٛ عًٝ٘ ، ٚيف املكابٌ ؾإٕ  ٚتعًكّا ٚع٬ُّ ١سٝات٘ أُٖٝ

 اـٛف َٔ غ٤ٞ، ٚايتٓؿرل َٓ٘، جيعٌ ايؿسد ٜٗاب٘، ٜٚبتعد عٓ٘.

ايذلغٝب ٚايذلٖٝب; ٚإىل نٝؿ١ٝ اضتدداَ٘ مبا  ايهسِٜ إىل أضًٛ  ايكسإٓٚقد أغاز 

ايػسض َٓ٘، ًُْٚح يف ٖرٙ اٯ١ٜ ايهسمي١ ايذلغٝب ايرٟ ٜجرل ايسدا٤ يف ايٓؿظ،  حيكلٴ

ی  ی   چ : ٜٚجرل ايتطًع إىل ا٭ؾكٌ، قاٍ تعاىل ا٭ٌَ،ٜٚدؾع ايٝأع، ٚجيدد 

ڀ  ڀ  ڀ             ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ی  ی       جئ           حئ  مئ   

ايتػذٝع ٜٓكطِ إىل قطُني; َادٟ َٚعٟٓٛ ; ؾايتػذٝع .  12 – 14ْٛح:  چٺ  ٺ  

املادٟ ناؾٛا٥ص ٚاهلداٜا ٚ ايٓكٛد. ٚايتػذٝع املعٟٓٛ نايجٓا٤ ٚاملدح ٚاٱطسا٤ 

ٚايػهس ، ٚايٓعس بعني ايسقا ٚ ا٫ضتشطإ ٚ ايتػذٝع املعٟٓٛ أؾكٌ اضتدداَا  َٔ 

; ٭ٕ ا٭ٍٚ ٜٛيد ايسغب١ ٚ املٌٝ إىل ا٭عُاٍ اييت ٜػذع عًٝٗا ايؿسد  ايتػذٝع املادٟ

أنجس َٔ ايجاْٞ ، نُا إٔ ا٭ٍٚ ٜتطٛز َع َساسٌ ايُٓٛ ايعكًٞ ست٢ ٜؿٌ إىل أع٢ً 

دزدات٘ ٖٚٞ اٱقداّ ع٢ً أعُاٍ ايؿك١ًٝ، أَا ايتػذٝع املادٟ ؾإٕ ا٫ضتُساز عًٝ٘ قد 

غسطا يًكٝاّ بايعٌُ املطًٛ ، أٚ ايهـ عٔ ٜهٕٛ ي٘ بعض ا٭قساز ; ٭ْ٘ قد ٜؿبح 

يو إٔ ايتػذٝع املادٟ ممٓٛع يف مجٝع ايعسٚف بٌ  ٌُ غرل املسغٛ  ؾٝ٘.  ٫ٚ ٜعر ذايع

إْ٘ أسٝاْا ٜهٕٛ فدٜا َجٌ تػذٝع ايٛيد ظا٥ص٠ َا عٓد سؿٛي٘ ع٢ً تكدٜس َستؿع ، 

 أٚ قٝاَ٘ بعٌُ تطٛعٞ.

  :غسٚط تطبٝل أضًٛ  ايذلغٝب ٚايذلٖٝب

 ايت٬َٝر يف ايكٝاّ بعٌُ ٜؿٌ إىل دزد١ املبايػ١ ٚ ايتطسف. بّغ٫ٜس .1

  ، ٖٚرٙ َٔ ايسذا٥ٌ اييت٫حيُد ايٓؼ٤  ع٢ً عٌُ مل ٜعًُ٘ ٜٓبػٞ  إٔ .2

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  چ:، قاٍ تعاىلايكسإٓأغاز  إيٝٗا 

 چچ  چ  چ  چ    ڃڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ

 .188 آٍ عُسإ:
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 جاٍ ٚ ا٭غباٙ:أضًٛ  قس  ا٭َ .4

عٛاطـ اٱْطإ ٚضًٛن٘، ٜٚعد َٔ أنجس  يفٖرا ا٭ضًٛ  ي٘ أثسٙ ايؿعاٍ 

بًؼ يف ايٛعغ أأٚقع يف ْؿٛع ٚ))سد ايباسجني إٕ ا٭َجاٍأا٭ضايٝب غٝٛعّا، ٚقد قاٍ 

ا٭ضًٛ  يف  ذيوزد ٚهلرا لد اؿل ضبشاْ٘ أٚ; ((ٚأق٣ٛ يف ايصدس ٚأقّٛ يف اٱقٓاع

ۇ  ۇ  چ   :     يف قٛي٘ تعاىل ذيوأَٛز، َ٪ندّا  ، ٚيف عد٠أنجس َٔ َٛطٔ

 .27ايصَس:  چۆ   ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ         ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

 :ؾٛا٥د أضًٛ  قس  ا٭َجاٍ

٭َجٌ ، ٜٚدزن٘ ٜٚؿُٗ٘; ؾباكبً٘ ايعكٌتكسٜب املعكٍٛ إىل احملطٛع ؾٝت .1

 ٜطتطٝع املسبٞ إٔ ٜكس  املعر إىل اٱؾٗاّ.

 تٛقٝح ايؿكا٥ٌ يٮ٫ٚد. .2

3. ّٕ  ريوَعازف ٚعًَّٛا نايسٜاقٝات َجٌ اهلٓدض١ ٚاؿطا  ٚاؾدل ٚن إ

 ايهُٝٝا٤ تطتٓد يف ؾُٗٗا ٚتٛقٝشٗا ٚبٝاْٗا ع٢ً ايتُجٌٝ ٚايتػبٝ٘.

 نػـ اؿكا٥ل ٚإٜكاح املع٢ٓ يف عباز٠ َٛدص٠ بًٝػ١. .4

لح ايٛضا٥ٌ يف تسغٝب ا٭٫ٚد يف ا٭غٝا٤ اييت ٜسٜد أقس  ا٭َجاٍ َٔ  .5

 ;املسبٞ تسغٝبِٗ ؾٝٗا

ٚض١ًٝ ْاؾع١ يف ايذلغٝب، ؾإْ٘ أٜكا ٚض١ًٝ ْاؾع١ يًتٓؿرل َٔ ا٭غٝا٤ اييت  .6

 ٫ ٜسغب املسبٞ يف تٓػ١٦ ا٭٫ٚد عًٝٗا.

 :أضًٛ  قس  ا٭َجاٍغسٚط اضتدداّ 

 عه١ُ.ٜطتعًُٗا إٔ  .1

 عكٛهلِ. ايتًُٝر ٚقدزتهٕٛ َعاْٝٗا ع٢ً َطت٣ٛ ؾِٗ إٔ  .2

 أضًٛ  ايكؿ١: .5

ْعسا ملا دبًت  ٤،ٔ أضايٝب ايتًكني ٚا ٱيكاايكؿ١ أدد٣ ْؿعّا ٚأنجس ؾا٥د٠ َ

عًٝ٘ ْؿٛع ا٭طؿاٍ ٚايبايػني ٚايساغدٜٔ َٔ ٌَٝ إىل زلاع اؿها١ٜ ٚاٱؾػا٤ إىل 

ٚيطٓا َبايػني إذا قًٓا  إٕ  ))سد ايباسجني بػإٔ ايكؿ١:أزٚا١ٜ ايكؿـ، ٜكٍٛ 

و إسداخ ايكؿ١ ٚخٝا٫تٗا ٚتؿٛزاتٗا ناْت أق٣ٛ ق٠ٛ دؾعت اٱْطإ إىل ؼسٜ

 .((يطاْ٘ ٚإىل إٜكاظ ًَهت٘ ٚإط٬م مجٝع ايك٣ٛ ايها١َٓ ؾٝ٘
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 غسٚط ايكؿ١:

َٔ ايكؿـ  ّانجرل ، ٭ٕ ٖٓاىيتٛؾٝل يف اختٝاز ايكؿ١ املٓاضب١َد٣ ا .1

إيٝٗا اؾسمي١ ٚايؿاسػ١ ٚخاؾ١ دسا٥ِ  ب، ٚؼبتؿطد َػاعس ايؿسد

 اؾٓظ

 ايهسِٜ ٚايتعسف عًٝٗا َجٌ قؿـ ايكسإٓقؿـ تٛدٝ٘ أ٫ٚدِٖ إىل  .2

 ا٭ْبٝا٤ عًِٝٗ ايط٬ّ.

ٜٓبػٞ يًُسبٞ إٔ ٜطتػٌ بعض ا٭ؾ٬ّ اهلادؾ١ اييت تعسقٗا ٚضا٥ٌ  .3

 اٱع٬ّ ٚإٔ جير  ا٭٫ٚد إيٝٗا.

ٜٓبػٞ ع٢ً اٯبا٤ ٚا٭َٗات ٚاملسبني إٔ ٜكؿٛا ع٢ً ا٭٫ٚد بعكا َٔ  .4

 ػاز  سٝاتِٗ.

 :أضًٛ  املُازض١ أٚ ايتدزٜب)ايعاد٠( .6

هساز ٜٚطٌٗ ع٢ً ايؿسد عُاٍ عد٠ َسات، ٚبايتٜتُجٌ يف ايكٝاّ بعٌُ َٔ ا٭

أضًٛ  ايذلب١ٝ  –، ٜٚصٜد ًَٝ٘ ست٢ ٜؿبح ٖرا املٌٝ عاد٠ ٖٚرا ا٭ضًٛ  ايعٌُ ذيو

يف سٝا٠ َٔ ا٭ضايٝب ايذلب١ٜٛ ايؿعاي١ ؾٗٞ ))ت٪دٟ ١َُٗ  -بايعاد٠ أٚ  بايتعٜٛد

١ً بتشًٜٛ٘ إىل عاد٠ ضٗ -س قططا نبرلا َٔ اؾٗد ايبػسٟايبػس١ٜ، ؾٗٞ تٛؾ

ٚي٫ٛ  ،اٱبداعٚيٝٓطًل ٖرا اؾٗد يف َٝادٜٔ ددٜد٠ َٔ ايعٌُ ٚاٱْتاز -َٚٝطس٠

ككٛا سٝاتِٗ ٜتعًُٕٛ املػٞ أٚ ددٖا اهلل يف ؾطس٠ ايبػس، يٖرٙ املٖٛب١ اييت أٚ

 ايه٬ّ أٚ اؿطا .

ٚاٱض٬ّ ٜطتددّ املُازض١ ٚض١ًٝ َٔ ٚضا٥ٌ تٓػ١٦ ايؿسد املطًِ ع٢ً تًو 

ايكِٝ ٚاٯدا  اٱض١َٝ٬، ٚع٢ً املسبٞ إٔ ٜطتددّ أضًٛ  ايتهايٝـ اٱض١َٝ٬ ٚ

، أٟ إٔ ايذلب١ٝ باملُازض١ ٫ تكتؿس ع٢ً ُازض١ يف ناؾ١ دٛاْب تسب١ٝ ايؿسدامل

، ٚنٌ اٯدا  ٚ ٠ايػعا٥س ايتعبد١ٜ ٚسدٖا ٚيهٓٗا تػٌُ نٌ أمناط ضًٛى اؿٝا

آدا  قكا٤ ا٭خ٬م، َجٌ آدا  ايتش١ٝ، آدا  املػٞ، ٚآدا  ا٭نٌ ٚايػس  ، ٚ

 ، ٚآدا  شٜاز٠ املسٜض...اخل، ٚآدا  ايطؿساؿاد١

 أضًٛ  اضتدداّ ا٭سداخ ٚايعسٚف ٚاملٛاقـ: .7

اضتػ٬ٍ سدخ َعني ٱعطا٤ تٛدٝ٘  )): ٜعسف أضًٛ  ا٭سداخ أٚ املٛاقـ بأْ٘

ٚمما ٖٛ َعًّٛ إٔ نٌ سدخ ٜتعسض ي٘ ايؿسد حيدخ ي٘ تأثرلّا يف ْؿط٘، ،  ((َعني

سض هلا املسبٞ، َٚا ٜؿاسبٗا َٔ تأثرل، تعد ؾسؾ١ دٝد٠ ٚا٭سداخ عٓدَا ٜتع
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يف اضتػ٬هلا ٚتٛدٝ٘ ْؿٛع ايٓاغ١٦ ٚؾكًٗا ٚتٗرٜبٗا، ٖٚرا ا٭ضًٛ  يًُسبني عَُٛا 

جي٤ٞ يف أعكا  سدخ ٜٗص  ٭ْ٘ ;ايذلبٟٛ ٜتُٝص عٔ بك١ٝ ا٭ضايٝب ملا ي٘ َٔ أثس ؾعاٍ

تٛدٝ٘ أؾعٌ ٚأعُل ، ٜٚهٕٛ ايؾتهٕٛ أنجس قاب١ًٝ يًتأثس ايٓؿظ نًٗا ٖصا،

جرل ساي١ يف ؾا٭سداخ يف ايػايب ت . ٚأطٍٛ أَدّا يف ايتأثرل َٔ ايتٛدٝٗات ايعابس٠

 ذيول ايتٗٝ٪ ايرٖر يتكبٌ املعًَٛات ٚايتٛدٝٗات. ٜٚتكح ايٓؿظ َٔ ايداخٌ ؼك

ؾٗٛ ٜطتددّ املٛاقـ ٚا٭سداخ ٜٚعطٞ  ايهسِٜ، ايكسإٓدًّٝا يف بعض َٛاطٔ 

َٓذُّا سطب ايعسٚف  ايكسإٓٚنإ ْصٍٚ  َٛقـ،هٌ ايتٛدٝٗات امل١ُ٥٬ ي

ٖصمي١ عدل٠، َٚع نٌ ْؿس دزضا، ٚيهٌ َٛقـ  َع نٌٚنإ ٜطٛم  ٚاؿٛادخ،

ايهسِٜ سادث١ اٱؾو،  اييت اؾذلاٖا  ايكسإٓؼ٬ًٝ. َٚٔ بني ايػٛاٖد اييت تٓاٚهلا 

ايطٝد٠ عا٥ػ١  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-بٔ أبٞ ع٢ً شٚز  زضٍٛ اهلل عبد اهلل

، ٚيػسض إغاع١ ايؿاسػ١ يف ؾؿٛف امل٪َٓنيقٞ اهلل عٓٗا أّ امل٪َٓني ، يػسض ز

 إىلٚأسب أؾشاب٘ إيٝ٘،  يف، ٚاهلل، ٚيف أسب ْطا٥٘ إىل قًب٘ زضٍٛ يفايتأثرل  

أؾشا  زضٍٛ اهلل ناؾ١; ست٢ إٕ املد١ٜٓ املٓٛز٠ عاغت غٗسا قًك١ غرل َط١ٓ٦ُ َٔ 

د ناْت نًٗا تسب١ٝ ، ٚنًٗا ٚق ،تًو اؿادث١، ٚبعدٖا ْصيت ضٛز٠ ايٓٛز

رلّا يًُذتُع َٔ ايؿاسػ١ ، ٚتطٗػاعس ، ٚازتؿاعّا مبكاٜٝظ اؿٝا٠اضتذاغ١ يًُ

ندل ٖرا اؿدٜح  ، ٚبسا٠٤ ٭ّ امل٪َٓني ايطاٖس٠ ايٓك١ٝ، ٚٚعٝدّا ملٔ تٛىلٚايؿطاد

 بايعرا  ا٭يِٝ.

 ايذلب١ٝ بامل٬سع١: .8

، ٚأؾعاهلِ ٚتؿسؾاتِٗ يف اغ٦نيَساقب١ أسٛاٍ ايٓ ٖٛ املكؿٛد بايذلب١ٝ بامل٬سع١

بٞ غت٢ دٛاْب سٝاتِٗ، ٖٚٞ َٔ ا٭ضايٝب ايؿعاي١; ؾعٔ طسٜل امل٬سع١ ٜطتطٝع املس

إٔ ، ٚبايتايٞ ٜأتٞ ايتٛدٝ٘ ٚايذلب١ٝ َبهسٜٔ قبٌ َبهسا ٢انتػاف َا حيٌ باملذلب

، ٖٚرا ا٭ضًٛ  َٔ ا٭ضايٝب اييت نإ زضٍٛ ٜٓشسف ايٓاغ٧ عٔ َطازٙ ايؿشٝح

سدٜح  ذيوٜطبكٗا َع أؾشاب٘ ، َٚٔ أَج١ً  -٢ اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ؾً-اهلل 

، ، ٖٚٛ ٜؿًٞ أَاّ ايسضٍٛ ايؿ٠٬، ايرٟ أخطأ عد٠ َسات يفاملط٤ٞ ؾ٬ت٘

 ، ؾأزغدٙ عًٝ٘ ايط٬ّ ؾاضتؿاد ايؿشابٞ َٔ خط٦٘.ٚبعدٖا اغتام إىل ايتعًِ

ؾ٬ح يف ٚامل٬سع١ املطًٛب١ َٔ املسبني ٖٞ امل٬سع١ ايػا١ًَ يهاؾ١ دٛاْب اٱ

َٔ با  ايتطًط ٚايطٝطس٠ ع٢ً ا٭٫ٚد إ٫ إذا سادت ٫ تٴعدُّ ايؿسد، ٚايذلب١ٝ بامل٬سع١

عٔ ٖدؾٗا ايذلبٟٛ، أٚ نإ اضتدداَٗا بػهٌ َتطسف َٚبايؼ َٔ قبٌ املسبني، 

 ٚٚؾًت إىل تكٝٝد سسٜتِٗ.
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 أضًٛ  ايتذسب١)اـدل٠(: .9

 ٜكسزٖا،كا ٱثبات سكٝك١ٝ ايهسِٜ ٜدعٛ إىل اؽاذ ايتذاز  ايع١ًُٝ طسٜ ايكسإٓ

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  چ  :تعاىل قح يف  ض٪اٍ إبساِٖٝ ، قاٍنُا ٖٛ ٚا

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀڀ  ڀ    ڀ  پپ  پ

 چڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  ڃڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

ا مل ٜؿاسبٗا تٛدٝ٘ ٚيهٔ ايتذاز  ٚسدٖا يٝطت َك١ُْٛ إذ . 264ايبكس٠: 

، ٭ْ٘ يٝطت نٌ ايتذاز  ْاؾع١ َٚؿٝد٠، د ٬َٚسع١ َطتُس٠ َٔ قبٌ املسبنيٚإزغا

، ، ٚيٝطت نٌ ايككاٜا ؽكع يًتذاز طت نٌ ايتذاز  َأ١َْٛ َٔ ا٭خطازٚيٝ

 .اأٟ ٜٓبػٞ يًُسبٞ إٔ ٜٛد٘ ايط٬  إىل ػاز  اؿٝا٠ اهلادؾ١ مبدتًـ َٓا غطٗ

 أضًٛ  اؿٛاز: .14

إٔ ٜتٓاٍٚ اؿدٜح طسؾإ أٚ أنجس عٔ طسٜل ايط٪اٍ ٚاؾٛا ،  ))زَع٢ٓ اؿٛا

بػسط ٚسد٠ املٛقٛع أٚ اهلدف، ؾٝتباد٫ٕ ايٓكاؽ سٍٛ أَس َعني ٚقد ٜؿ٬ٕ إىل 

ْتٝذ١، ٚقد ٫ ٜكٓع أسدُٖا ا٭خس، ٚيهٔ ايطاَع ٜأخر ايعدل٠ ٜٚهٕٛ يٓؿط٘ 

سدٖا إذا قاّ اؿٛاز ع٢ً ؾأ. ٜٚعد ٖرا ا٭ضًٛ  َٔ ألاح ا٭ضايٝب ايذلب١ٜٛ ٚ((َٛقؿا

خطٛات َٓطك١ٝ ؾشٝش١ ٜكابًٗا ايعكٌ، نُا إٔ ٖرا ا٭ضًٛ  َٔ ا٭ضايٝب 

١َ، ْعسا ملا ٜٛقع٘ َٔ آايطُٚا ٜؿاسبٗا املًٌ املػٛق١ يًُذلبٞ ٚيًطاَع، ٚقَّ

 ايعٛاطـ ٚا٫ْؿعا٫ت يف ْؿظ املذلبٞ.

ٓدَا نإ ٜسٜـد  ا٭ضًٛ  يف إثاز٠ اْتباٙ أؾشاب٘ ع ذيونُا اضتددّ زضٍٛ اهلل 

إٜكــاح َٛقــٛع َٗــِ يف بعــض املــٛاطٔ، ٖٚــرا َــا ًُْشــ٘ عٓــدَا تٓــاٍٚ عًٝــ٘ ايطــ٬ّ  

ٕٳ $َٛقٛع ايػٝب١، ؾكاٍ:  ٘ٴ َقاُيٛا. # ؟اِيِػٝبٳ١ُ َٳا َأتٳدٵزٴٚ ٘ٴ  ايَّ ِٴ  ٚٳزٳضٴـُٛي ٍٳ . َأعٵًَـ  ِذِنـسٴىَ  $ َقـا

ُٳا َأخٳاَى ٙٴ ِب ٌٳ. # ٜٳِهسٳ ٜٵتٳ ِقٝ ٕٵ َأَؾسٳَأ ٕٳ ِإ ٍٴ  َٳـا  َٞأخِـ  ِٞؾ َنا ٍٳ  ؟َأُقـٛ ٕٵ $ َقـا ٕٳ  ِإ ِ٘  َنـا  َٳـا  ِؾٝـ

ٍٴ ٘ٴ َؾَكِد تٳُكٛ ٕٵ اِغتٳبٵتٳ ِٵ ٚٳِإ ٔٵ َي ِ٘ ٜٳُه ٘ٴ َؾَكدٵ ِؾٝ ٗٳتَّ  .(1)# بٳ

                                                           
 .21ؾشٝح َطًِ، با  ؼسِٜ ايػٝب١، اؾص٤ ايجأَ، ف:(  1
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أخاى  ىذنس))يف تٛقٝح ايػٝب١ ؾكاٍ  ذيو. ثِ غسع بعد ((؟ ١يػٝباأتدزٕٚ َا  )) 

َا تكٍٛ ٜت إٕ نإ يف أخٞ َا أقٍٛ ، قاٍ : إٕ نإ ؾٝ٘ أؾسأ :مبا ٜهسٙ، قٌٝ

 .((ؾكد بٗت٘

 أضًٛ  ٤ٌَ ايؿساؽ: .11

اد، ٚايتعًِ ٚايتؿهرل يف ٗاٱض٬ّ ٜدعٛ إىل تٛشٜع ايٛقت بني ايعباد٠ ٚايعٌُ ٚاؾ

ايهٕٛ ٚاجملتُع ٚاٱْطإ إىل داْب ممازض١ ايسٜاق١ اهلادؾ١ ٚايذلٜٚح ايدل٤ٟ، ٚقد 

ّٕأأغاز  دص١ْٚ ب٬ قسٚز٠، ايؿساؽ َؿطد يًٓؿظ إؾطاد ايطاق١ امل )): سد ايباسجني إىل أ

٤ٌَ ايؿساؽ! ثِ ايتعٛد ع٢ً ايعادات  يفايؿساؽ ٖٛ تبدٜد ايطاق١ اؿ١ٜٛٝ ٚأٍٚ َؿاضد 

–زغد َسبٞ اٱْطا١ْٝ قُد أ، ٚقد  ((ايكاز٠ اييت ٜكّٛ بٗا اٱْطإ مل٤ٌ ٖرا ايؿازؽ

ْعُتإ ))إىل اضتػ٬ٍ ايٛقت ٚا٫ضتؿاد٠ َٓ٘، نُا يف قٛي٘:  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ

 .(1) ((ؾُٝٗا نجرل َٔ ايٓاع ايؿش١ ٚايؿساؽ َػبٕٛ

ٕ ٜدزى إٔ أ١ُٖٝ ٤ٌَ ايؿساؽ ٫ تكٌ عٔ أ١ُٖٝ تٛد٘ طاقات ا٭٫ٚد أٚع٢ً املسبٞ 

ايؿطاد ٚ غػٌ بايػس ايٓاؾع١،ٕ مل ٜػػٌ ايؿساؽ عٓدِٖ با٭عُاٍ إٚتؿسٜػٗا; ٭ْ٘ 

 .ٚايتؿا١ٖ

 ايسس١ً: .12

يو دٜد٠، ٚقد عٌُ برٖٚٞ َٔ ا٭ضايٝب اييت تهطب ايؿسد َعازف ٚخدلات ع

ا٭ضًٛ  َٓر شَٔ بعٝد ، ؾهإ طايب ايعًِ ٜسسٌ إيٞ املعًِ، ٜٚؿبش٘ ٜٚأخر 

اهلل ا٭ْؿازٟ، ثِ  املعًِ عٓ٘ َػاؾ١ٗ، ٚقد أٚزد ابٔ سذس زس١ً دابس بٔ عبد

ست إيٝ٘ غٗسا ست٢ قدَت ايػاّ ، ؾإذا عبد اهلل بٔ أْٝظ، ؾكًت غددت زسًٞ ؾط

ا ، ؾكاٍ : ابٔ عبد اهلل؟ قًت : ْعِ .ؾدسز ؾاعتٓكر يًبٛا : قاٍ ي٘ دابس ع٢ً ايب

أَٛت قبٌ إٔ  ٕأؾدػٝت  ؾكًت: سدٜح بًػر عٓو اْو زلعت٘ َٔ زضٍٛ اهلل

 .(2) ((حيػس اهلل ايٓاع ّٜٛ ايكٝا١َ عسا٠)):   ازلع٘. ؾكاٍ : زلعت زضٍٛ اهلل ٜكٍٛ

                                                           
 .2357دا٤ يف ايؿش١ ٚايؿساؽ...،اؾص٤ اـاَظ،  ف: ؾشٝح ايبدازٟ، با  َا(  1
 .٤229 ا٭ٍٚ،ف: ( َطٓد اٱَاّ أمحد بٔ سٓبٌ، َطٓد عبد اهلل بٔ عباع بٔ عبد املطًب،اؾص 2
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 مً أعالو الفكر الرتبوي اإلسالمي

ٚاإلسلالّ     َٔل ؾًشلؿ١ دلمس َشل. ٖ.     -نهٌل تببٝل١  -ًل ايرتب١ٝ اإلسال١َٝتٓط

ٖللٛ اجٛدل٘ل الٍٚ يًرتبٝلل١ اإلسللال١َٝع ايللق تشللد٢ ي شكٝللل  ٖماؾل٘ل ايك.٥ُلل١  ًلل٢  دنلل.س    

٘ َٛاطٓلل.يف ه ٖلل ا اإلْشلل.ٕ ايحللل.نع َلٔل سٝللح ٖللٛ  ْشلل.ٕع بحلللبف ايٓ للب  لٔل نْٛلل   

   اجه.ٕع  ٚ ه ذيو ايزَ.ٕ 

  ن.ْت ايرتب١ٝ اإلسال١َٝ ٖٞ ايش.٥م٠ ه َد.ٖم اي دًِٝ ه ايدحلٛ  اإلسال١َٝ

       ٕ اجٛيللٛس ه َمٜٓلل١   ٚبللبم َلٔل اجشللًُ    للالّ ه اوكلٌل ايرتبللٟٛ َجلٌل ابلٔل سللشٓٛ

ٖل 310س١ٓ  اجٛيٛسٚ بٛ سٝ.ٕ اي ٛسٝمٟ ع ع ٖل256ٖل ٚاج ٛؾ٢ س١ٓ 202ايكريٚإ س١ٓ 

١   ٚايك.بشلٞل اجٛيللٛسع  ٖللل414سلل١ٓ  اج لٛؾ٢ ٚ ١  ع ٚاج للٛؾ٢ ٖللل 324بل.يكريٚإ سلٓل بٗلل. سلٓل

ٟ ٚ ب ٖل ع421اج ٛؾ٢ س١ٓ  (1)ٚابٔ َشهٜٛ٘ عٖل 403 اجٛيلٛس ب.يصحللب٠    ٛ اوشٔ اجل.ٚ س

 اجٛيللٛس صللم ايللن ايُٓللبٟ ايكللبط   ٚابلٔل عٖللل450ٚاج للٛؾ٢ ه بػللماس  لل.ّ  ٖللل 364 لل.ّ 

ٓ.   ع ٚا ٖل463 ٚاج ٛؾ٢ٖل 368بكبطص١ س١ٓ   ٚاج لٛؾ٢ ٖلل  370بصخل. ٣  ل.ّ    اجٛيلٛس بٔ سٝل

١  اجٛيللٛس بلٔل سللزّ الْميشلٞل ع ٚا ٖللل428 ١  ٚاج للٛؾ٢ٖللل 384سلٓل خلطٝلل  لع ٚاٖلل456سلٓل

  ٖل 463س١ٓ  ٚاج ٛؾ٢ٖل 392س١ٓ اجٛيٛس  ايصػماسٟ

١  اجٛيلٛس دمٜٓلل١ طلٛض  ايػزايلٞل نل يو  ٚ  ١   ٚاج للٛؾ٢ٖلل  450سلٓل صللم ع ٚ  ٖللل505سٓل

١  اجٛيللٛس ايكلل.س  االٝالْلٞل ١  ٚاج للٛؾ٢ٖللل 470سلٓل عع ٚابلٔل ايطؿٝلٌل ايكٝشلٞل   ٖللل561سلٓل

ع  ٖللل دمٜٓلل١ َللبانع 581 لل.ّ  ٚاج للٛؾ٢ ٖللل  505-495بلل   لل.ّ  اجٛيللٛس ب.لْللميص 

اجٛيلٛس ه  ٚابٔل االلٛمٟ    عٖلل  562دبٚ ٖل ٚاج ٛؾ٢  506س١ٓ ٚايشُد.ْٞ اجٛيٛس دبٚم 

ٖلل ب.لْلميص   520سل١ٓ   اجٛيلٛس  ٚابٔل  طلم    عٖل597س١ٓ  ٚاج ٛؾ٢ ٖل 514س١ٓ بػماس 

ٞ  عٖل597 ٚاج ٛؾ٢ س١ٓ س بكبٜل١ م ْلر َٔل بلالس ؾل. ض        (2)ٚببٖ.ٕ ايمٜٔ ايز ْلٛد اجٛيٛل

ب.يكل.ٖب٠  ٖل ٚاج ٛؾ٢ 639ٚابٔ مج. ١ اجٛيٛس دم١ٜٓ مح.٠  .ّ ٖلع 620ٚاج ٛؾ٢  .ّ 

ٛ  عع ٚابٔ خًمٕٚ اوضبَٞ ايُٝين عٖل 733 .ّ   ٚاج لٛؾ٢ ٖلل  723سل١ٓ  ْص اجٛيٛس ب ل

                                                           
 .محلللللم بلللللٔ وُلللللم بلللللٔ ٜدكلللللٛا َشلللللهٜٛ٘ع  بلللللٛ  ًلللللٞ: َللللل     للللل.خع   لللللً٘ َلللللٔ ايلللللبٟ ٚسلللللهٔ   لللللؿٗ.ٕ ٚتلللللٛه بٗللللل.          ( 1

ٚنل.ٕ قُٝل.  ًل٢ خزاْل١ ن ل  ابلٔ ايدُٝلمع ثلِ ن ل   ضلم             ِ  ٚيع ب.ي . ٜخ ٚالسا ٚاإلْظل.٤ اط ػٌ ب.يؿًشؿ١ ٚايهُٝٝ.٤ ٚاجٓطل َم٠ع ث

  .ع ٚمل ت نب ن   اي . ٜخ ٚايرتادِ ت. ٜخ َٛيمٙايمٚي١ ابٔ بٜٛ٘ع ؾًك  ب.خل.مٕع ثِ اخ ص بصٗ.٤ ايمٚي١ ايصٜٛٗٞ ٚ  ِ طأْ٘  ٓمٙ

 ٛيمٙ مل ت نب ن   اي . ٜخ ٚايرتادِ ٚمل تبس  ٚاٜ.ت ب . ٜخ َ ( 2
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سل١ٓ   ع ٚابٔ سذلب ايٝجُلٞ اجٛيلٛس      ٖلع896اج ٛؾ٢  .ّ (1) ٚابٔ الم مع  ٖل808س١ٓ 

ٖذلب٠ طلٛن.ٕ َلٔ    ه ٚايظلٛن.ْٞ اجٛيلٛس     عٖل973ده١ س١ٓ  ٚاج ٛؾ٢ ٖل 909

ه  ٚايصٝشل.ْٞ اجٛيلٛس   ع ٖل1250 ع ٚاج ٛؾ٢  .ّٖل1173 .ّ بالس خٛالٕ ه ايُٝٔع 

ٚغريٖللِ  عٖللل1391ٚاج للٛؾ٢  لل.ّ  لع ٖلل1326 ا  . لل١ُ بٝشلل.ٕ  لل.ّ َمٜٓلل١ ايكحللل.

مخشلل١ َللٔ  ٖللِ   للالّ ايؿهللب ايرتبللٟٛ   نللجري الللل.ٍ وحلللبِٖع ٚسللٝ ِ تٓلل.ٍٚ  

اإلسللالَٞ بظللهٌ ، حلللبع ٚه  مَلل.ٕ ، ًؿلل١ع  ٚيللِ َللٔ تلل. ٣ )االُٗٛ ٜلل.ت 

ٛض ه اإلسال١َٝ ايق ن.ْت ت صع االد.س ايشٛؾٝق س.بك.يف(ع  ٚث.ِْٝٗ َٔ َم١ٜٓ ط

ٖٚلِ:   بالس ؾ. ضع  ٜبإ س.يٝ.يفع ٚث.يجِٗ َٔ تلْٛصع ٚايبابلع ٚاخلل.َص َلٔ ايلُٝٔ       

  ٚايظٛن.ْٞ ٚايصٝش.ْٞ ابٔ سٝٓ. ٚايػزايٞ ٚابٔ خًمٕٚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
وُم بٔ  ًٞ بٔ وُم ال صشٞ الْميشٞع  بٛ  صم اهللع مشص ايمٜٔ ايػبْل.طٞع اجظلٗٛ  بل.بٔ الم م نل.ٕ  ل.مل اد ُل. ٞ سلًو         ( 1

 ابٔ خًمٕٚع ٖٚٛ َٔ   ٍٛ مي١ٝٓع ٚمل ت نب ن   اي . ٜخ ٚايرتادِ ت. ٜخ َٛيمٙ  طبٜك١
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 ياــيــً ســـاب

ابللٔ سللٝٓ. ٖللٛ  بللٛ  ًللٞ اوشلل  بللٔ  صللم اهلل     

ع  ّ 980 -ٖل 370اجًك  ب.يظٝخ ايب٥ٝص ٚيم س١ٓ 

ٕ  ه قبٜل١  ؾظلٓ٘ قلب     ٚ َلل.  عا تل. ٣ ه تبنشل .

ٚه بٝللت يلل٘  عمبهشلل .ٕٜٚدللبف س.يٝلل.يف رُٗٛ ٜلل١  

    اط ػ.ٍ تم١َ ايمٚي١

 الفكر الرتبوي عيد ابً سييا:

ايرتبٝللل١ قضللل١ٝ  ْشللل.١ْٝ ٚيلللبٚ ٠ َحللللري١ٜع     

ؾ ًِ اإلْش.ٕ يإلْش.ٕ ٚس٤ٛ تببٝ ٘ ٚاالحنباف  ٔ اب ػ.٤ نُ.ي٘ع ٚ ٔ ؾطبتل٘  

يش٤ٛ تبب١ٝ اإلْشل.ٕ ٚاالحنلباف  لٔ  ٖلماف      ٚطصٝد ٘ اإلْش.١ْٝ نٌ ذيو ْ ٝذ١

ايرتب١ٝع ٚسٛف ًْكٞ ايض٤ٛ  ٢ً ايؿهب ايرتبٟٛ ه ايكبٕ ايبابع ايذبٟ ممجاليف 

 ه آ ا٤ ابٔ سٝٓ. ايرتب١ٜٛ 

 :(1):  ٖماف ايرتب١ٝ  ٓم ابٔ سٝٓ. ٚاليف

ٖمف ايرتب١ٝ  ٓم ابٔ سٝٓ. ٖٛ: منٛ ايؿبس منٛايف نل.َاليف َلٔ مجٝلع االٛاْل ع     

ُٞع ٚايُٓللٛ ايدكًللٞع ٚايُٓللٛ اخلًكللٞع ثللِ   للماس ٖلل ا ايؿللبس يهللٞ  ايُٓللٛ االشلل

اسل دماسٙ َٚٛاٖصل٘    ٜدٝع ه اجمل ُع ٜٚظ. ى ؾٝل٘ بدُلٌ  ٚ سبؾل١ رن . ٖل. ٚؾلل     

مل تػؿٌ اومٜح  ٔ ايُٓٛ االشُٞ ٚنٌ َ. ٜ حلٌ  ٖٛع ؾ.يرتب١ٝ  ٓم ابٔ سٝٓ.

ٛ ع ْٚ .ؾل١ع ٚمل تشل ٗمف ؾكل  ا   َٔ  ٜ.ي١ بم١ْٝع ٚطد.ّ ٚطباا ٚثلٛا ب٘   يُٓل

ايدكًٞ ٚمجع اجدًَٛ.تع بٌ تٓ.ٚيت مجٝع االٛاْ  ايق ت دًل ب.إلْش.ٕ ه مجٝع 

َهْٛ.تللل٘ االشللل١ُٝ ٚايدكًٝللل١ ٚاخلًكٝللل١ع ٚال ٜك حللللب  ُلللٌ ايرتبٝللل١  ًللل٢ خًلللل  

ع بلٌ البلم  ٕ تدلمٙ جٗٓل١  ٚ  ُلٌ  ٚ           اجٛاطٔ ايه.ٌَ دشلُ.يف ٚ كلاليف ٚخًكل.يف ؾكل

ٞ(ع لٕ اجمل ُلع ه ْ لب ابلٔ سلٝٓ.     سبؾ١ ٜظ. ى بٗ. ه  ١ًُٝ )ايصٓل.٤ االد ُل.   
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 من. ٜكّٛ  ٢ً اي د.ٕٚ ٚ ٢ً ختحلص نٌ ؾلبس ه  ُلٌ  ٚ َٗٓل١ ٚتصل.سٍ اجٓل.ؾع      

 ٚاخلمَ.ت ب   ؾباسٙ 

 (1)ث.ْٝ.يف: اي خحلص اجٗين ايرتبٟٛ  ٓم ابٔ سٝٓ.

ايٛاقع  ٕ ابٔ سلٝٓ. س ا  ًل٢  اٗل.  اال ل.ٙ حنلٛ اي خحللص ايرتبلٟٛ ٚاجٗلين         

ُ. ٞ ٚاالق حل.سٟ يًُذ ُد.ت ه ذيو ايدحللب  ؾكلم س ل.    يطصٝد١ اي هٜٛٔ االد 

 ىل اي خحلص بدًِ َٔ ايدًّٛع ٚ ٢ً  س.ض ٖ ا اي خحلص ٚتًو ايظلٗب٠ نل.ٕ   

ٜٓل.ٍ ايدًُل.٤ اي كلمٜب ايهللصري بل  الَلبا٤ع  ذ خحللص يهللٌ ط.٥ؿل١ َلٔ ٖلل ال٤         

ايدًُلل.٤  مم وللمٚسع ٚقللم ٜأخلل  ايللصدرب  مقلل.يف  نللن َللٔ ط.٥ؿلل١ ٚاسللم٠  َجلل.ٍ    

ٚ مم ه ايؿكٗ.٤ع ٚ مم ٖل ؾكم ن.ٕ ي٘  مم ه ايٓمَ.٤ 310ٛؾ٢  .ّ ايزد.ز اج 

 ه ايدط.٤ 

ب ا ميهٓٓ. ايكٍٛ:  ٕ ٖمف ايرتب١ٝ  ٓم ابٔ سٝٓ. ٖٛ خًلل َلٛاطٔ  ل.نع    

دشُ.يف ٚ كاليف ٚخًك.يفع ٚ  ماس ٖل ا اجلٛاطٔ يدُلٌ  ٚ سبؾل١ سلٛا٤  نل.ٕ  ُلاليف        

 ْ بٜ.يف  ّ  ُاليف ٜمٜٚ.يف 

   َ ّ ايدكًٝل١ ايلق دنًصٗل.        ٚسٛا٤  نل.ٕ ايدٌُل ايٓ لبٟ   حللاليف بل.يدًّٛ ايٓكًٝل١  ّ ايدًٛل

. ١( ٚ)اوللبف(      ٓ. ٜدللم )ايحللٓل ٓ. ٜٚللب٣ يللبٚ تٗ. ه سٝلل.٠ اجمل ُللعع ٚابلٔل سلٝل ابلٔل سلٝل

     :ٍ ِ ذن لل.ز  ىل اإل للماس اجٗللين ٚاي للم ٜ  ٚاي خحلللص ؾٝكلٛل ِ »يللبب.يف َلٔل اي دًلٝل اي دًلٝل

.غ١ ٚ منل. ذنحلٌل ب.    ١ٚاي دًِ َٓ٘  ٓ.  جٛااصل١  ًل٢ اسل دُ.ٍ    َجٌ تدًِ ايٓذ. ٠ ٚايحلٝل

 « تًو ايحلٓ. ١

ايٛاقللع  ٕ ابللٔ سللٝٓ. ٜللب٣  ٕ ايرتبٝلل١ ايحلللشٝش١ تضللع نللٌ طلل٤ٞ ه َٛيللد٘    

ايطصٝدٞع ٚا  ن  ٕ ايُٓلٛ رُٝلع دٛاْصل٘ ٚسل١ًٝ ي شكٝلل اججلٌ ايدًٝل. يًرتبٝل١ ه         

نٌ االٛاْ  االش١ُٝع ٚايدك١ًٝ ٚاخلًك١ٝع ٚاالد ُ. ١ٝع ٚاي ٚق١ٝ ٚايبٚسٝل١ع  

 تٛدٝ٘ ٖ ا ايُٓٛ حنٛ دكٝل ٖمؾٗ. المس٢ ما١ْٝ َع دٚايٛ
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  ش٢ً بٗ. اجم ض ه ْ ب ابٔ سٝٓ.ايحلؿ.ت ايق دن   ٕ ٜث.يج.يف: 

ٜظرتط ابٔ سٝٓ.  م٠  لؿ.ت دنل   ٕ ت شكلل ه اجلم ض نلٞ ٜهلٕٛ  ٖلاليف        

يرتب١ٝ الطؿ.ٍع ن.يدكلٌ ٚايلمٜٔع يمٜل٘ خلن٠ برتبٝل١ الطؿل.ٍع نُل. ٜٓصػلٞ  ٕ         

غللري  لل.بص ٚال د.َللمع َٗ ُلل. ب.يٓ .ؾلل١ ٚايٓ لل.ّع    .يف ٜهللٕٛ س.ذقلل.يف ٚقللٛ ايف  مٜٓلل  

 ط. بايف ب.يٛاد   ًٝ٘ حنٛ تالَٝ ٙ ٚحنٛ ل ُد٘ 

ٜٓصػٞ  ٕ ٜهٕٛ َ سا ايحل   .قاليفع ذا سٜٔع بحلريايف ببٜ.ي١  ))ق.ٍ ابٔ سٝٓ.

الخللالمع س.ذقلل.يف ب خللبٜر ايحلللصٝ.ٕع ٚقللٛ ايف  مٜٓلل.يفع غللري نللز  ٚال د.َللمع سًللٛايف    

  (1) ((ْٚزا١ٖيصٝص.يفع ذا َب٠٤ٚ ْٚ .ؾ١ 

  ٓ.١ٜ ابٔ سٝٓ.٤ ب.يرتب١ٝ اخلًك١ٝ: ابد.يف: 

اٖلل ِ ابللٔ سللٝٓ. ب.يرتبٝلل١ اخلًكٝلل١; ؾٗللٛ سللبٜص نللٌ اوللبص  ًلل٢  ٕ ٜٓظللأ     

ٕ  ايرتب١ٝ ايم١ٜٝٓ نؿ١ًٝ ب شكٝل ٖ ٙ ايػ.ٜل١ع   ايطؿٌ ْظأ٠ س١ٜٝٓ  شٝش١  ٜٚب٣  

كلل ؾٝل٘   ذناّل ٜدًِ ايطؿٌ َٔ ايظدب  ال َل.  ثِ ٜضٝـ  ىل ذيو ط٦ٝ.يف آخبع ٖٚٛ:  

 ؾ.بٔ سٝٓ.  ٢ً سل ه سب ٘  ٢ً (2)د.ْ  اخلريع ٚاوح  ٢ً َه. ّ الخالم

اجٓلل.سا٠ ب.يرتبٝلل١ اخلًكٝلل١ع ؾلل.لخالم ٖللٞ نللٌ طلل٤ٞع ٚاوٝلل.٠ ٖللٞ الخللالمع       

ؾ.يرتب١ٝ اومٜج١ ايّٝٛ تٛد   ًل٢ اجلم ض  ٕ ٜل نب سا٥ُل.يف  ْٓل. يشلٓ. ه س.دل١        

َللٔ الخللالم ايؿ.يلل١ًع نُلل.  ىل ايدًللِ ؾششلل ع ٚيهٓٓلل. ه س.دلل١  ىل نللجري  

ٜلل نب  ٕ تهللٜٛٔ ايدلل.سات اوشلل١ٓ ه اي الَٝلل ع َللٔ اال  ُلل.س  ًلل٢ ايللٓؿصع    

ٚاجج.بب٠  ٢ً ايدٌُع َٚبا .٠ ايدماي١ ه نٌ  َبع ٚاي ُبٕ  ٢ً ايلن ٚاي كل٣ٛع   

ٚايحللللمم ه ايكلللٍٛع ٚايٛؾللل.٤ ب.يٛ لللمع ٚاإلخلللالص ه ايدُلللٌع ٚ سا٤ ايٛادللل ع 

٢ً ايٛقت  نجب ؾ.٥م٠ يًطؿلٌ َلٔ سظلٛ ذٖٓل٘     َٚش. م٠ ايضدٝـع ٚاحمل.ؾ ١  

  (3)ددًَٛ.ت ْ ب١ٜع  د. الذن .ز  يٝٗ. ه سٝ.ت٘ ايد١ًُٝ
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 اخ ٝ.  ايحلص١ٝ اجبي١ٝ  خالقِٗ:خ.َش.يف: 

 ٕ ٜهللٕٛ ايحللل  ه َه صلل٘ َللع  للص١ٝ سشلل١ٓ آسابٗللِع       ))ٜللب٣ ابللٔ سللٝٓ.:   

  (1) ((َبي١ٝ  .ساتِٗ; لٕ ايحل   ٔ ايحل   يكٔع ٖٚٛ  ٓ٘ آخ ع ٚب٘ آْص

٠ٚ اوش١ٓع ٚايص١٦ٝ ايطٝص١ع ٚايدل.سات اجبيل١ٝع ٚ ثلب    سٝٓ. ٜب٣  ثب ايكمؾ.بٔ 

ٕ  ايطؿلٌ ذنل.نٞ غلريٙ َلٔ الطؿل.ٍ ه         اي كًٝم ه تبب١ٝ ايطؿٌ تببٝل١ خًكٝل١; ل

ٕ  ْز ل١ احمل.نل.٠ ْز ل١ ؾطبٜل١ ه ايطؿلٌع ؾٗلٛ          قٛايِ ٚ ؾد.يِ ٚسلًٛنِٗ; ل

َٚل. ٜب٣عَٚل. ٜكلع دلت سشل٘ع ٚيلل ا      ٜكًلم غلريٙ َلٔ تًكل.٤ ْؿشل٘ع ؾُٝل. ٜشلُع        

 خري ايص١٦ٝ ايق ت ً  بٗ. ايطؿٌع ْٚشأٍ  ٔ   مق.٥٘ ايل ٜٔ ٜ حللٌ   دن   ٕ ُت

 بِٗع ٚحنج٘  ٢ً سشٔ اخ ٝ. ِٖع ٚ مّ االخ الط ب.يش٦ٝ ع ؾص.يكم٠ٚ اوش١ٓ

ميهٓٓ.  ٕ ْصح ه البٓ.٤ ٚايصٓ.ت  سشلٔ ايدل.ساتع ٚ نلبّ الخلالمع ْٚػلبض      

  (2)ه ْؿٛسِٗ ايؿض١ًٝ

 ايدك.ا ه ْ ب ابٔ سٝٓ.: س.سس.يف:

الٜٓش٢ ابٔ سٝٓ. ٖٚٛ ٜكلب  َصل.س٨ ايرتبٝل١ اخلًكٝل١  ٕ ٜلص    ٜل٘ ه ايدكل.اع        

 ْ٘ َٔ ايضبٚ ٟ ايصم٤ ب ٗ ٜ  ايطؿٌع ٚتدٜٛمٙ مملمٚ  اخلحلل.ٍ َٓل      ))ؾٝكٍٛ: 

ايؿط.ّع قصٌ  ٕ تبسخ ؾٝ٘ ايد.سات اج ١ََٛع ايق ٜحلد   ماي ٗ.ع  ذا متهٓلت  

َ لل.  ذا اق ضللت ايضللبٚ ٠ اإلي ذلل.٤  ىل ايدكلل.ا ؾ ْلل٘ ٜٓصػللٞ        ه ْؿللص  ايطؿللٌع  

َبا .٠ َٓ ٢ٗ اوٝط١ ٚاو  ع ؾال ٜ خ  ايٛيٝم  ٚاليف ب.يدٓـع ٚ منل. بل.ي ًطـع   

ثِ متزز ايبغص١ ب.يبٖص١ع ٚت. ٠ ٜش خمّ ايدصٛضع  ٚ َ. ٜش م ٝ٘ اي أْٝ ع ٚت. ٠ 

ٌ س.يلل١ خ. لل١ع ٜهللٕٛ اجللمٜل ٚاي ظللذٝع  دللم٣ َللٔ اي أْٝلل ع ٚذيللو ٚؾللل نلل   

ٚيهٔ  ذا   صل َلٔ ايضلبٚ ٟ اإلي ذل.٤  ىل ايضلباع ؾٝٓصػلٞ  ال ٜلرتسس اجببلٞ        

 ٢ً  ٕ تهٕٛ ايضبب.ت الٚىل َٛدد١ع ؾ ٕ ايحل  ٜدم ايضبب.ت نًٗ. ١ٖٓٝع 

ٜٚٓ ب  ىل ايدكل.ا ْ لب٠ اسل خؿ.فع ٚيهلٔ اإلي ذل.٤  ىل ايضلبا الٜهلٕٛ  ال        

  (3) ((خ الثب اجطًٛا ه ْؿص ايطؿٌإلسمابدم اي ٗمٜم ٚايٛ ٝمع ٚتٛس  ايظؿد.٤ع 
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  زليــاو الغــاإلم

ٖلللللٛ وُلللللم بلللللٔ  

وُلللللم بلللللٔ  محلللللم  

ايطبسٛسللٞ ايػزايللٞ  

اجدللبٚف بللأبٞ س.َللم  

ْشلللص١  ىل ابٓللل٘ ايللل ٟ 

ع  لللللػريا تٛؾللللل.ٙ اهلل

ٚ ذ١ اإلسالّ ي ٚسٙ 

 لللٔ سٝللل.ي ايدكٝلللم٠ 

اإلسلللللال١َٝ بؿهلللللبٙ 

م١ٜٓ ٚيم د  ٚسهُ ٘

ٖل( 450)س١ٓ  (1)طٛض

زٍ ٚنللل.ٕ ٚايلللمٙ ٜػللل  

ايحللللللٛف ٜٚصٝدللللل٘ ه 

  (2)سن.ْلللللل٘ بطللللللٛض

  ىلؾٓشلللل  ايػزايللللٞ  

نل.ٕ  ١َٓٗ  بٝل٘ ايلق   

 . مي ٗٓٗ

 

                                                           
ٍ  ١ س ل ميل ايكمخباسل.ٕ  َلمٕ   یننل .ْت َلٔ  ني.  ايبدظٗم  طٛض َم١ٜٓ ب ٜبإ تش٢ُ ايّٝٛ  ( 1 ٖٚلمَِٗ   ٢ ٖذلّٛ اجػلٛ

 سٓ.ب.س  ١ٜقب مايف  ىلٜمايف  ٜٚ.ْت  ًٝ٘ َٔ قصٌ  بمايف; ؾكم ٖ.دب َٔ بكٞ َٔ  ًٖٗ.  ٚنَ.  مل تبدع  ىل ايكبٕ ايش.بع ي.ع ٚبدم

  بٛ ايك.سِ ايؿبسٚسٞ . بِٖ ايظريع َٚٔ َظ.ٖ ايدًّٛ ٢ص.   ًُ.٤ ايؿبض ه ط نن.ْت طٛض َشك  ايب ض ايدمٜم َٔ 

ايكلبٕ   .ا "يػِت ؾبض" ٖٚٛ  ٍٚ َدذلِ ؾ. سلٞ ه   ن .س    سمٟ ايطٛسٞ ع َٚد. بٙ ط.ٖٓ.َ٘  .انايطٛسٞ  .س  

ٞ    د١ٝع َٚٔ  ًُ.٤ ايظ بٛ س.َم ايػزايٞ َٚٔ ايدًُ. ايش١ٓ اجظٗٛ ٜٔ  .اخل.َص َ سلص اولٛم٠    طٝخ ايط.٥ؿل١ وُلم ايطٛسل

 .ايكبٕ ايش.بع ه ٚخٛاد١ ْحلري ايمٜٔ ايطٛسٞ .َصايٓذـ ه ايكبٕ اخل ١ هٝايدًُ

ه َٛقدٗلل. ال للًٞ سلل٣ٛ الطللالٍ ٚايصك.ٜلل.    ٓلل١ طللٛض ايكمميلل١ع ؾًللِ ٜ صللل  ٜ.ٕ ال للًٞ جمهللشللت ه اجّٝٛ ؾ.جمٜٓلل١ يٝلل َلل. اي

 ٠ ُ ُلبت َكلن٠  رينلِ  ٚه ايشلٓٛات الخل    24او.ي١ٝ سٝح تؿحللًُٗ. َشل.ؾ١   َظٗم  ١ٓ ٜ  َٔ َمٜ.ٕ قبهٚاخلبااع ٖٚٛ َ

 .) اجحلم : ٜٚهصٝمٜ. اجٛسٛ ١ اوب٠سٝ.سٝ.يف  ثبٜ.يف .ايؿبسٚسٞ ايطٛسٞ ه  طالٍ طٛض ٚ . ت َٛقد

دكٝلل :  ع)االلز٤ ايشل.سض(ع   طصكل.ت ايظل.ؾد١ٝ ايهلن٣   (ع ٖلل 1413ع)ت.ز ايمٜٔ بلٔ  ًلٞ بلٔ  صلم ايهل.ه     ايشصهٞع  ( 2

  191عص: ٖذب يًطص. ١ ٚايٓظب ٚاي ٛمٜع(: ع )ايطصد١ايج.١ْٝ(ع )س ّ  صم ايؿ .  وُم اوًٛع ٚوُٛس وُم ايطٓ.سٞ
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 مالمح مً الفكر الرتبوي عيد الغزالي: 

 ايػبي َٔ ايرتب١ٝ ه ْ ب ايػزايٞ:  1

ٚاجص.ٖ.٠   ٕ ايػبي بطً  ايدًّٛ ايكبا  ىل اهلل تد.ىل سٕٚ ايبٜ.س١ ٜب٣ ايػزايٞ: " 

   " (1)ٚاجٓ.ؾش١

 ت اهلل: ايدًِ ي ا  2

 ذا ْ بت  ىل ايدًِ   ٜ ٘ ي ٜ ا ه ْؿش٘ ؾٝهٕٛ َطًٛب. : "ٜكٍٛ اإلَ.ّ ايػزايٞ

ي ات٘ ٚٚدمت٘ ٚس١ًٝ  ىل سا  اآلخب٠ ٚسد.ستٗ. ٚذ ٜد١  ىل ايكبا َٔ اهلل تد.ىل ٚال 

ٜ ٛ ٌ  يٝ٘  ال ب٘ ٚ   ِ الطٝ.٤  تص١ ه سل اآلسَٞ ايشد.س٠ البم١ٜ ٚ ؾضٌ الطٝ.٤ 

ٗ. ٚئ ٜ ٛ ٌ  يٝٗ.  ال ب.يدًِ ٚايدٌُ ٚال ٜ ٛ ٌ  ىل ايدٌُ  ال ب.يدًِ َ. ٖٛ ٚس١ًٝ  يٝ

 "(2)بهٝؿ١ٝ ايدٌُ ؾأ ٌ ايشد.س٠ ه ايمْٝ. ٚاآلخب٠ ٖٛ ايدًِ ؾٗٛ  ذٕ  ؾضٌ ال ُ.ٍ

 ايرتب١ٝ اإلسال١َٝ  ُع ب  ايمٜٔ ٚايمْٝ.:  3

بأؾل  ٚقم  بؾت  ٕ مثب٠ ايدًِ ايكبا َٔ  ا ايد.ج  ٚاالي ش.مق.ٍ ايػزايٞ: " 

ٚايٛق.  ْٚؿٛذ  ٚ َ. ه ايمْٝ. ؾ.يدزُّ عاجال٥ه١ َٚك. ١ْ اجأل ال ٢ً ٖ ا ه اآلخب٠

ٚايػبي َٔ ايرتب١ٝ ٜ ذ٢ً ه   "(3)     اوهِ  ٢ً اجًٛى ٚيزّٚ االسرتاّ ه ايطص.ع

"ع ٚايرتب١ٝ ه (4)ايدًِ  ص.س٠ ايكً  ٚ ال٠ ايشب ٚقبب١ ايص.طٔ  ىل اهلل تد.ىل" قٛي٘: 

  (5)" : "  خباز الخالم ايش١٦ٝع ٚغبض الخالم اوش١ٓ  ٜ٘ ٖٞ

 َبا .٠ االس دماس ه تدًِٝ ايدًّٛ:  4

س دماس ؾ٢ تدًِٝ ايدًّٛع ؾ.يٛاد   ٕ ٜبا ٢ الَبا .٠ ااإلَ.ّ ايػزايٞ ط.ي  

اجدًِ َش ٣ٛ ايؿِٗ  ٓم ايط.ي  ؾال ٜبقٝ٘ "  ىل ايمقٝل اال٢ًع ٚ ىل اخلؿ٢ َٔ 

ٚ ٍ  ت   " ص١اي .ٖب ٖذَٛ.يف ٚؾ٢  

 

 

                                                           
ختبٜر مٜٔ ايمٜٔ ايدباقٞع االز٤ الٍٚع بلريٚت:    سٝ.٤  ًّٛ ايمٜٔ( 1983ايػزايٞع  بٛ س.َم وُم بٔ وُم ايػزايٞ) ( 1

  56سا  اجدبؾ١ع ص:

  12اجبدع ايش.بل ْؿش٘ع ص:  ( 2

 اجبدع ايش.بل ْؿش٘ع ٚايحلؿش١ ْؿشٗ.  ( 3

  48ْؿش٘ع ص:  اجبدع ايش.بل ( 4

  240البباطٞع َبدع س.بلع ص:  ( 5
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 َبا .٠ ايؿبٚم ايؿبس١ٜ ب  اج دًُ :  5

ايػزاىل  ىل َؿّٗٛ ايؿبٚم ايؿبس١ٜ ب  اج دًُ  ٚ الق ٗ. اإلَ.ّ  ط.  

ہ  ہ   چ س.يٝ  اجش د١ًُ ؾ٢ اي دًِٝ  س ٓ.سايف ج. ٚ س ؾ٢ اآل١ٜ ايهبمي١ لب.

ايٓشٌ: چ  ے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ہ  ھ   ھ  ھ

 .  ١ َع قّٛ ٚاجمل.سي١ َع قّٛؾ.وه١ُ تش دٌُ َع قّٛ ٚاجٛ ،125

 :ِاجُ. س١ سصٌٝ اي دًّ  6

٢ٖٚ ْ ب١ٜ تبب١ٜٛ سمٜج١ ن.ٕ ايػزاىل َٔ  ٚا٥ٌ اي ٜٔ  ط. ٚا  يٝٗ. س  ن   

قم  بؾت بٗ ا قطد.  ٕ ٖ ٙ الخالم اال١ًُٝ ميهٔ ان ش.بٗ. ب.يبٜ.ي١ " : ٜكٍٛ

َٔ  ذٝ   ٖٚ ا عي حلري طصد. اْ ٗ.٤ عٖٚٞ تهًـ الؾد.ٍ ايحل.س ٠  ٓٗ. اب ما٤

  ين ايٓؿص ٚايصمٕ ؾ ٕ نٌ  ؿ١ ت ٗب ه ايكً   عايدالق١ ب  ايكً  ٚاالٛا  

ٚنٌ ؾدٌ  عٜؿٝرب  ثبٖ.  ٢ً االٛا   س ٢ ال ت شبى  ال  ٢ً ٚؾكٗ. ال و.ي١

ٚالَب ؾٝ٘ سٚ  ٜٚدبف ذيو  عدنبٟ  ٢ً االٛا   ؾ ْ٘ قم ٜبتؿع َٓ٘  ثب  ىل ايكً 

 م ه ايه .ب١ ي٘  ؿ١ ْؿش١ٝ س ٢ ٜحلري ٖٚٛ  ٕ َٔ   اس  ٕ ٜحلري او : دج.ٍ

ن.تص. ب.يطصع ؾال طبٜل ي٘  ال  ٕ ٜ د.ط٢ ر. س١ ايٝم َ. ٜ د.ط.ٙ ايه.ت  او.ذم 

ؾ ٕ ؾدٌ ايه.ت  ٖٛ اخل   عٜٚٛاا   ًٝ٘ َم٠ ط١ًٜٛ ذن.نٞ اخل  اوشٔ

ثِ ال ٜزاٍ ٜٛاا   ًٝ٘ س ٢ ٜحلري  ؿ١  عؾٝ ظص٘ ب.يه.ت  تهًؿ. عاوشٔ

نُ. ن.ٕ ٜحلم  َٓ٘  عحلم  َٓ٘ ه اآلخب اخل  اوشٔ طصد. اسخ١ ه ْؿش٘ ؾٝ

ؾه.ٕ اخل  اوشٔ ٖٛ اي ٟ ددٌ خط٘ سشٓ. ٚيهٔ الٍٚ  عه االب ما٤ تهًؿ.

ب هًـ  ال  ْ٘ ا تؿع َٓ٘  ثب  ىل ايكً  ثِ اخنؿرب َٔ ايكً   ىل اال. س١ ؾحل.  

   ٜه   اخل  اوشٔ ب.يطصع

 ْ بٜ ٘ ه تبب١ٝ الٚالس:

ؾ٢ تبب١ٝ ايحلصٝ.ٕ -قٝ.س.يف  ىل مَ.ْٗ.-تبب١ٜٛ ممٝز٠ ٚ ا٥م٠ْ ب١ٜ  ٞػزايٚيً

 ع ٚت ًخص ه: سٝ.٤  ًّٛ ايمٜٔ ن .ب٘ "  ْظبٖ. ه

 طػ.ٍ ٚقت ايؿباؽ  ٓم الٚالس س ٢ ْصدمِٖ  ٔ ايدصح ٚاجملٕٛ ٚخري :  ٚاليف

طبا٥ل طػٌ ٖ ٙ الٚق.ت تدٜٛم ايٛيم ايكبا٠٤ ٚخ. ١ قبا٠٤ ايكبإٓ ٚ س.سٜح 

  (1)الببا الخص.  ٚسه.ٜ.ت 
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ع ٚايزاَ٘ ايكٝ.ّ ب.يدص.سات الٚالس َٔ خالٍ اي دًِٝ ايم٢ٜٓ تٗ ٜ  ث.ْٝ.يف:

ٚتدبٜؿِٗ  ًّٛ ايظبع ٚختٜٛؿِٗ َٔ ايشبق١ ٚ نٌ اوباّ َٚٔ ايه ا 

  (1)ٚاخلٝ.١ْ ٚايؿشع

 . ١ًُٝ اي ٗ ٜ  ه  ماٍ الث.يج.يف: اي ٛس  ٚا

يؿِٗ اجد. ب ؾحلٌ ايظٛاذ ع ٖٚٛ ٜد٢ٓ ب. بد.س الٚالس  ٔ قبْ.٤ ايش٤ٛ : ابد.يف

  . ٚ اجٓشبؾ  ؾ٢ َبانز خ. ١ ذات   .١ٜ خ. ١

 مّ تدٜٛمِٖ ايرتاخ٢ ٚايهشٌ ع ٖٚ ا ٜد٢ٓ سجِٗ  ٢ً ايدٌُ : خ.َش.يف

  ٚاي شضري ٚايم اس١

 مّ اي ش.ٌٖ َدِٗ ع ٖٚ ا ٜد٢ٓ اوبص  ٢ً ايجٛاا ٚايدك.ا س ٢  :س.سس.يف

ٕ  ٖٓ.ى ْ .َ.يف  .َ.يف ذنهِ ا جملُٛ ١ ; ٚ ْ٘ ال ؾبم بِٝٓٗ ؾ٢ ٜم ى اي ًُٝ   

  .تطصٝك٘ ٖٚ ا ٜبتص  بضبٚ ٠  بد.سِٖ  ٔ اي ميٌٝ

 :ْ بٜ ٘ ؾ٢ ايًد   7

 ٚ  ع بدم اإلْحلباف َٔ اجم س١  ٚ ايه .ا ىل  ١ُٖٝ ايًد  ٞٚقم تٓص٘ ايػزاي

 ٖٞ:ع ٖٚٛ ٜب٣  ٕ يًّد  ثالخ ٚا.٥ـ  س.س١ٝ اجه.ٕ اي ٣ ٜ ًك٢ ؾٝ٘ ايدًِ

  ايحلػري ٚت١ُٝٓ  ضالت٘ ٚتكٜٛ ٗ.اجش. م٠  ٢ً تبٜٚرب دشِ   1

ٕ  ايًد  ٜهبض ايدٌُ  ٢ً  سخ.ٍ ايشبٚ  ؾ٢ قًٛا ايحلػ. اجش. م٠   2 ع ل

  االُ. ٢

  .ٚايباس١ بدم ايم ض سرتخ.٤ اي ٖيناالاجش. م٠  ٢ً   3

ٕ  ايػزاىل  س.ط ؾ٢ ْ بٜ ٘ ايرتب١ٜٛ ب.حمل.ٚ  الس.س١ٝ اي ٢  مّم. سصل ًْشظ  

ع ؾكم سم س يٓ. اجٓٗر اي٢َٛٝ يًم ض ج١ ٚاجد. ب٠اآلٕ ايرتب١ٝ اومٜ تكّٛ  ًٝٗ.

ٚاي شًشٌ اجٓطك٢ يد١ًُٝ اي دًِٝ َٔ ايصشٝ   ىل ايحلد  ٚ ا ٢ ايؿبٚم ايؿبس١ٜ 

ب.يًد  َؿحلاليف  ب  اج دًُ  ٚٚيع َٛا ؿ.ت ايرتب١ٝ ٚاي ٗ ٜ  ٚتٛقـ  ٓم اي دًِٝ

   ُٖٝ ٘ ؾ٢ ايرتب١ٝ
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 دوٌــابً خد

بمحٔ بلٔ وُلم بلٔ    ٛ ٚيٞ ايمٜٔ  بٛ مٜم  صلم ايل  ٖ

وُم بٔ اوشٔ بٔ د.بب بلٔ وُلم بلٔ  بلباِٖٝ بلٔ      

اجدلبٚف   ع صم ايبمحٔ بٔ خ.يم )خًمٕٚ( اوضبَٞ

َللٔ طللٗب 1ٚيللم ه ٜللّٛ ال بدلل.٤  خًللمٕٚ( ابللٔ )ب.سللِ 

 ٕ ّٜٛ  ٚتٛه ه ّع 1332َ.ٜٛ 27 ٖل اجٛاؾل 732 َض.

 ّ 1406َ. ض  19 ٖل اجٛاؾل 808 َض.ٕ  28 االُد١

 

 الرتبوية: لدوٌ ء ابً خأرا

 يبٚ ٠  ج.ّ اجببٞ بؿٔ اي م ٜص ٚاي دًِٝ:  1

الٜهؿلللٞ  ٕ ٜهلللٕٛ ايدًلللِ ٚسلللمٙ سلللال  اجدًلللِع بلللٌ البلللم َلللٔ س اسللل١ ْؿشللل١ٝ    

يألطؿ.ٍع َٚدبؾ١ س د١ اس دماساتِٗ َٚٛاٖصِٗ ايدكًٝل١ع س ل٢ ٜٓلزٍ  ىل َشل ٛاِٖ     

  ايؿهبٟع ٚب يو ٜ ِ االتحل.ٍ بٝٓ٘ ٚب  ايٓ.ط٦ 

ٕ   يص.ا ايشل.سض اٜكٍٛ ه َكمَ ٘ ه  ه  ٕ اي دًلِٝ يًدًلِ    :ع ايؿحللٌ ايجل.ْٞ بدٓلٛا

  َٔ مج١ً ايحلٓ.٥ع

 منلل. ٖللٛ  حلللٍٛ   عاالسلل ٝال٤  ًٝلل٘ٚاي ؿللٓٔ ؾٝلل٘  ٚٚ ذيللو  ٕ اولل م ه ايدًللِ  ))

ايٛقٛف  ًل٢ َشل.٥ً٘ ٚ اسل ٓص.ط ؾبٚ ل٘ َلٔ      ًَٚه١ ه اإلس.ط١ دص.س٥٘ ٚ قٛا مٙ 

ه ذيو ايؿٔ اج ٓ.ٍٚ س. لاليف   او م    ٛي٘  ٚ َ. مل دحلٌ ٖ ٙ اجًه١ مل ٜهٔ

    ٞ ٜلمٍ  ٜضل.يف  ًل٢  ٕ     ٚممل. ع  ىل  ٕ ٜكلٍٛ:  ٚ ٖ ٙ اجًه١ ٖلٞ ه غلري ايؿٗلِ ٚ ايلٛ 

ؾًهلٌ  َل.ّ َلٔ ال٥ُل١ اجظل.ٖري       تدًلِٝ ايدًلِ  لٓ. ١ اخل الف اال لطالس.ت ؾٝل٘       

 ٕ ذيلو اال لطال     ا طال  ه اي دًِٝ رن ص ب٘ طلإٔ ايحللٓ.٥ع نًلٗ. ؾلمٍ  ًل٢     

  (1) ((ذ يٛ ن.ٕ َٔ ايدًِ يه.ٕ ٚاسمايف  ٓم مجٝدِٗيٝص َٔ ايدًِع ٚ  

                                                           
ايطصد١ الٚىل(ع بريٚت: سا  ايه ل.ا  ع )َكم١َ ابٔ خًمٕٚ(ع 1996ع)ابٔ خًمٕٚع  صم ايبمحٔ ابٔ وُم  ( 1
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اجًهل١ ؾ لل ايًشل.ٕ ب.حملل.ٚ ٠ ٚ اجٓل.اب٠ ه اجشل.٥ٌ ايدًُٝل١         ٚ  ٜشب طبم ٖ ٙ))

  (1) ((ذنحلٌ َباَٗ. ؾٗٛ اي ٟ ٜكبا طأْٗ. ٚ

ٜٚ لص  َلٔ نلالّ ابلٔ خًلمٕٚ  ٕ س اسلل١ ؾلٔ ايرتبٝل١ ٚطبا٥لل اي لم ٜص َلٔ  ٖللِ           

  ٛ ّ اجم سلل  ايلل ٜٔ الٜدٓللٕٛ  ال برتبٝلل١ او.ؾ لل١ع ٚسظللٛ   َلل.ٜد٢ٓ بلل٘ اجببللٕٛ  ثللِ ًٜلل

  ذٖ.ٕ اي الَٝ  ددًَٛ.ت الترتى  ثبا ه  كٛيِ 

اجدٝٓلل١ يشلله٢ٓ طًصلل١ ايدًللِ ب.جللما ض  ٚ مملل. ٜظللٗم بلل يو ه اجػللبا  ٕ اجللم٠))

اجللم٠ ب.جللما ض  ًلل٢   ٓللمِٖ سللت  ظللب٠ سلل١ٓ ٚ ٖللٞ ب للْٛص مخللص سللٓ   ٚ ٖلل ٙ 

ٔ     اج د. ف ٖٞ  قٌ َ. ٜ أت٢ اجًهل١ ايدًُٝل١  ٚ    ؾٝٗ. يط.ي  ايدًلِ سحللٍٛ َص ػل.ٙ َل

ق١ً االٛس٠  ايٝأض َٔ دحلًٝٗ. ؾط.ٍ  َمٖ. ه اجػبا ي ٙ اجم٠ لدٌ  شبٖ. َٔ

  ((ه اي دًِٝ خ. ١ ال مم. س٣ٛ ذيو

ٜٓصػٞ  ٕ ٜبا ٢ ه اي م ٜص اي م ز ٚاي هلبا ع  ٚ اإلمجل.ٍ ه ايصلم٤ ثلِ       2

ط٦  ق.٥ُ.يف  ٢ً  س.ض  مجل.ٍ اجدًَٛل.ت   دن   ٕ ٜهٕٛ تدًِٝ ايٓ. اي ؿحلٌٝ;

ٜهٕٛ اي ؿحللٌٝ بدلم ذيلو اي لم ٜرع ؾ ًكل٢  ًل٢ ايٓ.طل٧         ٕ ه ايصما١ٜع  ٢ً 

 ٚاليف َشلل.٥ٌ َللٔ نللٌ بلل.ا َللٔ ايؿللٔ ثللِ ٜكببٗلل. اجللم ض َللٔ  ذٖلل.ٕ اي الَٝلل      

ب.يظللب  ايٛايلللع َبا ٝلل.يف ه ذيللو س دلل١ منللِٖٛ ايدكًللٞع ٚقللم ٠ اسلل دماسِٖ  

 ٢ ٜٓ ٗٞ  ىل آخب ايؿٔ  ٢ً ٖ ا ايٓشٛ يكصٍٛ َ. ًٜك٢  ًِٝٗع س 

ايرتبٝلل١ اومٜجلل١ ه يللبٚ ٠ َبا لل١ االسلل دماسات ٚاجٛاٖلل    ٚٚابللٔ خًللمٕٚ ٜ ؿللل  

ايؿطب١ٜ ه اي لم ٜصع ثلِ ٜدلٛس اجلم ض َلب٠ ث.ْٝل١  ىل ٖل ا ايؿلٔ ؾريؾلع ايٓ.طل٧ ه           

ايلل ًك  َبتصلل١   ًلل٢ َللٔ الٚىل ب.سلل ٝؿ.٤ ايظللب  ٚايصٝلل.ٕع ٚاخلللبٚز َللٔ اإلمجلل.ٍ      

ؾلال   حلٌٝع س ٢ ٜٓ ٗٞ  ىل آخب ايؿٔع ثِ ٜدٛس َب٠ ث.يج١  ىل ٖل ا ايؿلٔ  ٜضل.يفع   ٚاي ؿ

ٜللرتى َشللأي١  ٜٛحللل١ َٓلل٘ع ٚال َظلله١ً َللٔ َظللهالت٘ع ٚال َصُٗلل.  ٚ َػًكلل.يف َللٔ    

  (2) بٛاب٘  ال ٚيش٘ ٚماسٙ بٝ.ْ.ع ٚؾ ل َػًك٘
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 :(1)االْ ؿ.ع بٛس.٥ٌ اإلٜض.  ٚايبسالت ه تصشٝ  ايم ٚض  3

  ُل.س  ًل٢ الَجًل١ اوشل١ٝ ه تؿٗلِٝ اي ًُٝل ; لْ ل٘ ه        ذنح ابٔ خًمٕٚ  ٢ً اال

ايصما١ٜ يدٝـ ايؿِٗع قًٌٝ اإلس اى  ٚالَج١ً اوش١ٝ تهٕٛ  ْٛ.يف  .سق.يف  ٢ً ؾِٗ 

َ. ًٜك٢  ًٝ٘ع نُ. ذنح  ٢ً ايبس١ً  ىل الق.يِٝ ايٓ.١ٝ٥ ٚطً  ايدًلِ ٚاسل ؿ.ست٘;   

قؿِٗ  ًل٢ َظل.ٖم يل.  ثلب ه     نجريايف َٔ  بٛاا ايدًِع ٚتٛلْٗ. تؿ ل  َ.ّ ايٓ.ط٦  

تٛيٝل اجدًَٛ.ت ٚؾُٗٗ.ع ٚتزٜم ه  ل. بِٗع ٚتهشلصِٗ  ًَٛل.يف ٚ ؾهل. ايف الت ل.       

 يِ ٚيٛ .طٛا طٍٛ سٝ.تِٗ ه بًمِٖ 

ٚايرتبٝل١ اومٜجلل١ تٛاؾللل ابلٔ خًللمٕٚ  ًلل٢ اسل خماّ ايللبسالت ٚسلل١ًٝ   ُٝلل١ ه    

       ٔ ايبسًل١ طل٦ٝ.يف    دحلٌٝ اجدًَٛ.ت بطبٜكل١  ًُٝل١ع ٚ ٕ نل.ٕ ابلٔ خًلمٕٚ ٜكحللم َل

 ٕ ايبسًلل١ ه طًلل  آخللبع ٖٚللٛ يكلل.٤ نصلل.  ايدًُلل.٤ ٚالسبلل.٤ ٚايؿكٗلل.٤ سٝللح ٜكللٍٛ:  

ٚ ايشص  ه ذيو  ٕ ايصظب ٜأخل ٕٚ  ع  اي دًِ ايدًّٛ ٚ يك.٤ اجظٝخ١ َزٜم نُ.ٍ ه

اج اٖ  ٚ ايؿضل.٥ٌ: تل. ٠  ًُل. ٚ تدًُٝل. ٚ      َد. ؾِٗ ٚ  خالقِٗ ٚ َ. ٜٓ شًٕٛ ب٘ َٔ

 ال  ٕ سحللٍٛ اجًهل.ت  لٔ اجص.طلب٠ ٚ      ..٠ ٚ تًكٝٓل. ب.جص.طلب٠  ٚ تل. ٠ و.نل   ع يكل.٤ 

نجلب٠ ايظلٝٛ  ٜهلٕٛ سحللٍٛ      اي ًك   طم اس شه.َ. ٚ  ق٣ٛ  سٛخ.  ؾد٢ً قم 

 اجًه.ت ٚ  سٛخٗ. 

يكم ْ.س٣ ابٔ خًمٕٚ ب.يبس١ً ٚايشؿب َٔ  دٌ طً  ايدًِع ٚال  ذ ; ؾكم ن.ٕ 

 خلب٣ع ي شكٝلل نًُل١  ٚ مجًل١     اجشًُٕٛ ٜبسًٕٛ َٔ بًم  ىل بًمع َٚٔ َمٜٓل١  ىل  

 ٚ َشأي١ َٔ اجش.٥ٌع  ٢ً ٜم  ًُ.٤  بؾٛا بل.ي صشب ه ايدًلّٛ  ٚمل ٜصل.يٛا د . ل      

 ايشؿب َٚظ.ق٘ 

 :(2) اّل ٜ ت٢ ب.يػ.ٜ.ت ه ايصماٜ.ت  4

َٚد٢ٓ ذيلو  ال تكلمّ  ىل ايٓ.طل٧ اي دبٜؿل.ت ٚايكلٛاْ  ايهًٝل١ ه  ٍٚ  ٗلمٙ        

ايه.ؾٝلل١ ايللق تشلل. م ه ؾٗللِ ايكٛا للم  ب.يللم ضع بللٌ ايٛادلل  االب للما٤ ب.لَجًلل١

ٕ  َٛاد١ٗ ايٓ.ط٧ بٗ ٙ ايكٛا م ايه١ًٝ ٚ يك.٤ َشل.٥ٌ ايؿلٔ  ًٝل٘     ٚاي دبٜؿ.ت; ل
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سؾدلل١ ٚاسللم٠ع ٖٚللٛ غللري َشلل دم يؿٗللِ َلل. ًٜكلل٢  ًٝلل٘ ه ٖلل ٙ ايؿللرت٠ َللٔ  ُللبٙ     

ٜحلٝ   كًل٘ بل.يهالٍ ٚايهشلٌع ٜٚك لٌ ْظل.ط٘ ايؿهلبٟع ٚدندًل٘        -ايدكًٞ

ع ٚيٝص يًدًِ ذْل  ه ذيلوع ٚ منل. ايدٝل  ٜبدلع  ىل      ٜٓحلبف  ٔ ايدًِ ٜٚهبٖ٘

 تبا ٞ ٍَٝٛ ايٓ.ط٦  ٚاس دماساتِٗ  ايطبٜك١ ايش١٦ٝ ايق ال

 :(1) مّ اخلً  ب   ًُ  ه ٚقت ٚاسم  5

 ًُل  َدل.يف ه ٚقلت ٚاسلم; لْ ل٘ قلٌ  ٕ       ٜٓ.سٟ ابٔ خًمٕٚ بأْ٘ الدنٛم  ٕ ٜدَِّ 

٘  لٔ نلٌ ٚاسلم َُٓٗل.  ىل     ٜ ؿب بٛاسم َُٓٗ.ع بشص  تكشِٝ ايص.ٍع ٚاْحللباؾ 

تؿِٗ َش.٥ٌ ايدًِ اآلخبع ؾٝش ػًك.ٕ َد.يفع ٚب يو ٜص٤ٛ ب.خلٝص١ ٚاإلخؿ.م ؾُٝٗل.   

ٚيهٓ٘  ذا تؿبؽ يدًلِ ٚاسلم نل.ٕ قُٝٓل.يف ب شحللًٝ٘  َٚدبؾل١ َشل.٥ً٘ع َٚلٔ غلري          

طو  ٕ   ٜ٘ ٖ ا ٜٓ.ه طبم ايرتب١ٝ اومٜج١ع ايق تم ٛ  ىل تٜٓٛع َٛاس ايم اسل١  

ٕ  ذيو مم. دنمس ْظل.ط اجل دًُ ع ٜٚزٜلم َلٔ  قصل.يِ  ًل٢       ه َبس١ً ايجك.ؾ ١; ل

تًكٞ ايمٚ ضع  َ. االس ُبا  ه س اس١  ًِ ٚاسم ؾ ْ٘ ٜلم ٛ  ىل ايشلة١َ ٚاجًلٌ    

 ٚاي د  ايدكًٞ 

 اّل ٜصللم  ب للم ٜص ايكللبإٓ  اّل  ٓللمَ. ٜحلللٌ ايطؿللٌ  ىل س دلل١ َدٝٓلل١ َللٔ          6

 : (2)اي ؿهري

ًلل٢ تًللو ايدلل.س٠ ايظلل.٥د١ع ايللق يللٝص يلل.  خًللمٕٚ اجللبب  ه مَ.ْلل٘   ابللٔ ًٜللّٛ 

َن ع ٚايق تكضلٞ ب شؿلٝظ ايكلبإٓ يًٓ.طل٧ ه بماٜل١ تدًُٝل٘ع ٚ ْل٘ ذنُٝل٘ َلٔ          

ع ٚيٝص يٓ.  ٕ ْكًلمٙع ٚيلٝص يل٘    طب ايبذا٥ٌ  ٜٚكٍٛ:  ٕ ايكبإٓ نالّ اهلل اجٓزٍ

تأثري ه ايًػ١ قصٌ  ٕ ٜؿِٗ ايٛيٝلم َد.ْٝل٘ع ٜٚ ل ٚم  سل.يٝص٘  ٚيلٔ ٜهلٕٛ يًكلبإٓ        

ريٙ ايًػللٟٛ ٚاجدٓللٟٛ  ال بدللم  ٕ ٜحلللٌ ايطؿللٌ  ىل س دلل١ َدٝٓلل١ َللٔ ايلل ؿهريع تلأث 

 متهٓ٘ َٔ ؾِٗ َد.١ْٝ 

 :(3) ٓ  اجخ حلبات ه اي دًِٝ  7
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ٜللب٣ ابللٔ خًللمٕٚ  ٕ َللٔ ايدٛاَللٌ ايللق تكللـ  كصلل١ ه سللصٌٝ اي دًللِٝ اخ حللل.    

ايه لل ع ٜٚللص   ٕ اج للأخبٜٔ قللم  ٚيدللٛا بٗلل ٙ ايطبٜكلل١ع ٜٚلل نب َللِٓٗ ابللٔ          

َٚلٔ َ يؿ.تل٘: ايه.ؾٝل١ ه ايٓشلٛع ثلِ ايظل.ؾ١ٝع        -ايؿكٝل٘ اجل.يهٞع   او.د 

 ٚابٔ َ.يو  .س  اليؿ١ٝ ه ايٓشٛ -ٖٚٞ ه ، حلب ايٓشٛ

ٚال طو  ٕ ه ٖل ٙ ايطبٜكل١  ؾشل.سايف يً دًلِٝع ٚ خلالال ب.ي شحللٌٝع ٚتضلٝٝد.يف        

يٛقت اج دًِ ه ت صع  يؿ.ا االخ حل.  ايدٜٛحل١ ه ايؿِٗع ٚاس خباز اجش.٥ٌ َلٔ  

ٝٓٗ.ع ٚقم محلٌ ٖل ا اج لأخبٜٔ  ًل٢  ٕ ٜكحللمٚا ب.جخ حللبات تشلٌٗٝ اوؿلظ         ب

  ٢ً اج دًُ ع ؾأ نصِٖٛ َبنص.يف  دص.يفع ذنٍٛ بِٝٓٗ ٚب  االْ ؿ.ع ب.يم اس١  

  مّ َط.يص١ اي الَٝ  ب.س ٝد.ا َ.ن   ه نٌ  ًِ:  8

     ٌ  ًلِع ؾل ٕ    ٜٚب٣ ابٔ خًمٕٚ  ال ٜط.يل  اي الَٝل  ب.سلٝ د.ا َ.ن ل  ه نل

ِ  لٔ اي شحللٌٝ  ؾكلم قل.ٍ: "     كل١  ذيلو  .٥   ْل٘ ممل.  يلب ب.يٓل.ض ه دحللٌٝ       ا ًل

اال لطالس.ت ه اي دل.يِٝ    ايدًِ ٚ ايٛقٛف  ٢ً غ.ٜ.ت٘ نجب٠ اي ةيٝـ ٚ اخ الف

ٚ   ع طبقٗ. سٚ تدم س٦ٓٝل  ٜشلًِ يل٘     ثِ َط.يص١ اج دًِ ٚ اي ًُٝ  ب.س شضل.  ذيلو  

طبقٗ.   ٚ َبا .٠َٓحل  اي شحلٌٝ ؾٝش .ز اج دًِ  ىل سؿ ٗ. نًٗ.  ٚ  نجبٖ. 

ؾٝكلع ايكحللٛ  ٚ البلم     ع ٚ ال ٜؿٞ  ُبٙ د. ن   ه  ٓ. ١ ٚاسم٠  ذا  بس ي.

  (1)" تص١ اي شحلٌٝ سٕٚ

 اس دُ.ٍ ايظؿك١ ه َد.١ًَ الطؿ.ٍ ٚتٗ ٜصِٗ:  9

ٜم ٛ ابٔ خًمٕٚ  ىل ايبمح١ ب.لطؿ.ٍع ٚتٗ ٜصِٗ ب.يً  ٚاي ؿ.ِٖع ال ب.يظلم٠  

ٕ  ل.ٚم٠ اوم َضب٠ ب .ج دًِع َٚؿشم٠ لخالقل٘  ؾل ذا  خل  اي ًُٝل      ٚايػً ١; ل

ب.يكش٠ٛ ٚايػًض١ ي. ت ْؿش٘ع ٚذٖ  ْظ.ط٘ع ٚن.ٕ  ىل ايهل ا ٚايهشلٌ   

ٚاخلصح  َٝلٌع ٚ ٓم٥ل  ٜ  ل.ٖب دل. يلٝص ؾٝل٘ع ؾٝؿشلم َٓل  ايحللػب  ٚه ذيلو           

ايٛيم لْ٘  ٚ ذيو  ٕ   ٖ.ف اوم ب.ي دًِٝ َضب ب.ج دًِ سُٝ. ه   .غب ٜكٍٛ: "

ٚ   َٔ س٤ٛ اجًه١ اجُ.يٝلو  ٚ     ٚ َٔ ن.ٕ َبب.ٙ ب.يدشـ ٚ ايكٗلب َلٔ اجل دًُ   

                                                           
ٌ       ايؿحلٌ ايبابع ٚ ابٔ خًمٕٚع َبدع س.بلع ( 1  ايجالثٕٛ: ه  ٕ نجلب٠ اي لةيٝـ ه ايدًلّٛ  .٥كل١  لٔ اي شحللٝ
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 اخلمّ سط. ب٘ ايكٗب ٚ يٝل  ٔ ايٓؿص ه اْصشل.طٗ. ٚ ذٖل  بٓظل.طٗ. ٚ س ل.ٙ    

 ىل ايهشٌ ٚ محلٌ  ًل٢ ايهل ا ٚ اخلصلح ٚ ٖلٛ اي  ل.ٖب بػلري َل. ه يلُريٙ          

. ت الٜمٟ ب.يكٗب  ًٝ٘ ٚ  ًُ٘ اجهلب ٚ اخلمٜدل١ يل يو ٚ  ل     خٛؾ. َٔ اْصش.ط

َدل.ْٞ اإلْشل.١ْٝ ايلق يل٘ َلٔ سٝلح االد ُل.ع  ٚ         يل٘ ٖل ٙ  ل.س٠ ٚ خًكل. ٚ ؾشلمت     

 ٢ً غريٙ ه ذيو   .ي١ْؿش٘ ٚ َٓزي٘  ٚ  .   اي ُبٕ ٚ ٖٞ او١ُٝ ٚ اجماؾد١  ٔ

      ٚ اخلًلل االُٝلٌ ؾ.ْكصضلت  لٔ      بلٌ ٚ نشلًت ايلٓؿص  لٔ ان شل.ا ايؿضل.٥ٌ 

 ً   غ.ٜ ٗ. ٚ َم٣  ْش.ْٝ ٗ. ؾ. تهص ٚ  .س ه  سؿٌ ايش.ؾ

ٕ  اس دُ.ٍ ايظم٠ َع اي الَٝل  َضلب٠ بٗلِ دشلُٝ.يفع ٚخًكٝل.يفع      ٜٚب٣  ابٔ خًمٕٚ  

 ٚاد ُ. ٝ.يفع ٚٚدماْٝ.يف  ٚقم تأثب ه   ٜ٘ بة ا٤ َٔ سصك٘ َٔ ؾالسؿ١ اإلسالّ 

 ايكم٠ٚ اوش١ٓ:  10

مل تحلللٌ ايرتبٝلل١ اومٜجلل١  ىل  بللمع َللٔ اختلل.ذ ايكللم٠ٚ اوشلل١ٓ ٚسلل١ًٝ  ىل تدًللِٝ    

يؿض.٥ٌ ه ايٓؿٛض; ؾ.لطؿ.ٍ ه   ٟ ابٔ خًمٕٚ ٜ أثبٕٚ الخالمع ٚغبض   ٍٛ ا

.س  ب.ي كًٝم ٚاحمل.ن.٠ ٚاججٌ ايدًٝ. ايق ٜبْٚٗ.  نجب ممل. ٜ لأثبٕٚ ب.يٓحللل ٚاإل طل    

يلٝهنٔ  )) سم اجدًُ  يٛيمٙع سٝلح قل.ٍ:     ص١بٔ   ٚقم اق صص   ٜ٘ مم. ن ص٘  ُب

َ د كلل   ٕ  ُ ٝللِْٛٗ  ٍ    للالسو يٛيللمٟ   للالُسو يٓؿشللوع ؾلل   ٚ ٝ ٓللوع ؾ.ونشللٔ   ٛس٠ بد 

ُ ٗلِ ن ل.ا  اهلّل ٚال ُته لبِٖٗ           ٓمِٖ َ.   لٓدت ع ٚايكصلٝل  ٓلمِٖ َل. ت بنلت   ً

ٚمٖلِ َلٔ اولمٜح  طلبؾن٘ع َٚلٔ ايظلدب           ًٝ٘ ؾٝ ًُّٛٙع ٚال ت رتنِٗ َٓل٘ ؾٝٗذلبٚٙ;   

ٕ  امسسل.ّ ايهلالّ ه ايكنً ل       ٓ كنًِٗ َٔ ِ ًِ  ىل  ًِ س ٢ ُٜش ِهُٛٙع ؾل    ّؿ٘ع ٚال ت 

ٓ ٔ اوهُل.٤ع ٚد ٓملصِٗ و.سثل١ ايٓمشل.٤ع ٚال ت   هنلٌ  ًل٢        َ ظػ ١ً يًؿِٗع ٚ  ًُِِّٗ ُسل

  (1) ((ُ     َٓ ٞ يوع ؾكم اتهًُت  ٢ً ِنؿ.١ٜ َٓو

 :(2)تك١ٜٛ ايحل١ً ب  الس.ت ٠ ٚاي الَٝ   11

ج. ن.ٕ ايدًِ ٚاي دًِٝ َٔ ال ُ.ٍ االد ُ. ١ٝ اخل. ١ ب.يصظبع ن.ٕ ٚدٛسُٖ. 

ٕ  نلللاليف   ه اوٝلل.٠ اجمْٝللل١ ا  وضلللب١ٜ  نجللب َلللٔ ٚدٛسُٖللل. ه اوٝلل.٠ ايصمٜٚللل١; ل

                                                           
  ع اجه ص١ اإليهرت١ْٝٚ ايظ.١ًَع اإل ما  ايج.يحايدكم ايؿبٜمعابٔ  صم  ب٘ الْميشٞ(  1
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َُٓٗ.تظلل م  يٝلل٘ او.دلل١ نًُلل. اسلل صشب ايدُللبإ ٚ  للِع مملل. ٜؿٝللم ه اإلس.طلل١    

ب.يدًِ  ٕ ٜهٕٛ ذيو  ٔ طبٜل احمل.ن.٠ ٚاي كًٝمع ٚاالتحل.ٍ ايظخحلٞ ب.يدًُ.٤ع 

  ؾ يو َٔ  ْؿع ايطبم ه تًكٞ ايدًّٛ

  ٕ ا٤ ذيللو غ.ٜلل١ بدٝللم٠ع تللم ٛ  يٝٗلل. ايرتبٝلل١      ابللٔ خًللمٕٚ ٜشلل ٗمف ٚ    يلل يو ؾلل 

اومٜجلل١ع ٖٚللٞ ايدُللٌ  ًلل٢ تكٜٛلل١ ايحللل١ً بلل  السلل.ت ٠ ٚاي الَٝلل  خلل. ز ؾحلللٍٛ         

ايم اسلل١ع س لل٢ ت ٗٝللأ ايؿللبص ايٛاسللد١ يً الَٝلل ; نللٞ ذن هللٛا بأسلل.ت تِٗ  للٔ     

قباع ٜٚ حلًٛا بِٗع ٜٚٓ ؿدٛا بأخالقِٗع ٜٚٓكًٛا  ِٓٗ  ًلَِٛٗ ٚآ ا٤ٖلِ ٚ ل. بِٗ    

 ه اوٝ.٠ 

 تم ٜص ايدًّٛ ب.يًػ١ ال ١ًٝ:  12

ٖٚللٞ  ٕ - محلل٘ اهلل-ٖلل ٙ ؾهللب٠ دًًٝلل١ ٜكب ٖلل. اإلَلل.ّ ايدالَلل١ ابللٔ خًللمٕٚ

ٕ   ايم ض بًػل١  دٓصٝل١ ٜدلم ْحللـ      تم ٜص ايدًّٛ ٜٓصػٞ  ٕ ٜهٕٛ ب.يًػ١ ال ١ًٝ; ل

س ض  ٚ ٕ َ. ن.ٕ ٜم ٛ  يٝ٘ ابٔ خًمٕٚ َٓ  قبٕٚ ْم ٛ  يٝ٘ ايٝلّٛ بكل٠ٛع ْٚ ُٓل٢    

ايل ٟ تلم ض ؾٝل٘ ايدًلّٛ نًلٗ. ه د.َد.تٓل. ٚنًٝ ٓل.  ًل٢ اخ الؾٗل.            ٕ ٜأتٞ ايّٝٛ

 ب.يًػ١ ايك١َٝٛع ٖٚٞ ايًػ١ ايدبب١ٝع يػ١ ايكبإٓ ٚايمٜٔ 

  ٕ يم٣ الطؿ.ٍ ق.ب١ًٝ ق١ٜٛ ي دًِ ايًػ.ت ٚاس ٝد.بٗ. ه سلٔ َصهلب٠ دلما  ٖٚلٞ      

مٜلما ه  ق.ب١ًٝ ال بم َٔ اس ػالي. ٚخ. ١ ه  ثبا٤ اجدبؾ١ ايًػٜٛل١ يلم٣ ايطؿلٌ ٚد   

يػ لل٘ الّ  ؾٝلل د   ًلل٢ اجببللٞ  ٕ ذنللبص  ًلل٢ تطللٜٛب َٗلل. ات ايًػلل١ ايدببٝلل١  ٓللم     

ايطؿٌع مم. ٜش. م  ٢ً تطٜٛب سص االْ ُ.٤ ايجك.ه ٚايٛطين  نُ. ٜٓصػٞ تظذٝع 

  ايطؿٌ  ٢ً اس خماّ يػ ٘ الّ اس خماَ.  شٝش.

ام ب.يًػللل١ ٚه س.يللل١ ايًػللل١ ايدببٝللل١ع  ًللل٢ اجببلللٞ  ٕ ذنلللبص  ًللل٢ تُٓٝللل١ اال  لللز 

ايؿحلٝش١ع ٚاس خماَٗ. ٚاي ُهٔ َٓٗ.ع س ٢ ال تطػ٢ ايًٗذ.ت ايد.َٝل١  ٚ ايًػل.ت   

الدٓص١ٝ  ٢ً ايؿحلٝش١ع ٚخ. ١  ٕ يٛسل.٥ٌ اإل لالّ اي لأثري النلن ه ان شل.ا      

ببللٞ  ٕ ايًػلل.ت الخللب٣ ْ ٝذلل١ االتحللل.ٍ ايلل كين ٚايجكلل.ه   يلل.ؾ١  ىل ذيللوع  ًلل٢ اج

ٜظذع ايطؿٌ  ًل٢ ْظلب يػ ل٘ع ٚتدبٜلـ اآلخلبٜٔ بٗل.ع سٚمنل. او.دل١  ىل تدًلِ يػل١           

ٚثك.ؾ ٘   ال  ٕ ذيو ال ًٜػلٞ تدًلِٝ الطؿل.ٍ    سض. ت٘ يًػ ٘ الّع يٓكٌ « بم١ًٜ» خب٣ 

  يػ.ت  خب٣    يهٔ ال بم  ٕ ٜ ِ ذيو بدم  ٕ ٜ كٔ يػ ٘ الّ
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 اإلماو حمند بً علي الشوكاىي

ًلللٞ بلللٔ وُلللم بلللٔ  صلللماهلل    ٖلللٛ وُلللم بلللٔ  

ايحلللٓد.ْٞ   َؿشللب ع   ثللِ اخلللٛالْٞ  ايظللٛن.ْٞع

ٚ سٜلل  ع  ع  للٛيٞع َٚلل    ٚٚوللمخ ع ٚؾكٝلل٘ ع  

ع ٚسهِٝ ع َٔ نص.  ٚحنٟٛع َٚٓطكٞع َٚ هًِ

   ًُ.٤ ايُٝٔ

 

 مً آراء الشوكاىي الرتبوية:

ايرتب١ٝ  سا٠ ؾد.ي١ ه تدمٌٜ ا .ٖ.ت اج دًِع ٜكٍٛ ه ن .ب٘  ٜٞد ن ايظٛن.ْ  1

)) سا ايطً : 
 ٕ ٖل ا ايدل.مل ٜٛيلل جلٔ ٜأخل   ٓل٘ ايدًلِ ه نلٌ  لح َل.           ثم 

ٜك ضٝ٘ ايميٌٝ ٜٚٛدص٘ اإلْحل.ف ٖٚٛ ٚ ٕ  ب٢ ذيو ه االب ما٤ ؾال بلم  ٕ ٜل ثب   

  ٖٚلل ا ٖللٛ َضللُٕٛ اجؿٗللّٛ   ((ذيللو ايصٝلل.ٕ ه طصدلل٘ قصللٛال ٚه ؾطبتلل٘ اْكٝلل.سا   

  (1)ًٛىايرتبٟٛ اجد. ب: اس خماّ ايرتب١ٝ نأسا٠ ي ػٝري ايش

  ٖماف ٚل.الت ايرتب١ٝ:  2

 ايمف ايػ.٥ٞ:    

٘ع ٖٛ اإلْش.ٕ ايد.بمع احملل  هلل ٚيل  ٕ  ايمف ايػ.٥ٞ يًرتب١ٝ  ٓم ايظٛن.ْٞ  

اج شب  َٔ اي كًٝم ٚايدحلص١ٝع ؾكم دمخ  ٔ ايدصم احمل  هلل سصش.ْ٘ ؾكل.ٍ ه  

 ؾل ٕ نلٕٛ ايدصلم اوكلري وصل.يف      ))ن .ب٘ ايكلٍٛ اوشلٔ ه ؾضل.٥ٌ  ٖلٌ ايلُٝٔ:      

ٌ  ٖللٛ ايػ.ٜلل١ ايكحللل٣ٛ ه اإلميلل.ٕع ايلل ٟ ٖللٛ سللص  ايؿللٛم بلل.يٓدِٝ       يببلل٘  للز  ٚدلل

  (2) ((ايما٥ِع ٚسص  ايٓذ.٠ َٔ ايد اا اليِٝ

 

 

                                                           
ع )ايطصدلل١ الٚىل(ع بللريٚت: َ سشلل١ ٝ.تلل٘ ٚؾهللبٙاإلَلل.ّ ايظللٛن.ْٞ س(ع 1988( ايظللبد ع  صللم ايػللين ق.سللِ غ.يلل ع) 1

  426ايبس.ي١ع ص: 
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 ايبٚس١ٝ:- ٖماف ٚل.ٍ ايرتب١ٝ اإلمي.١ْٝ  ا 

: ايظدص١ الٚىل: (1)ه ثالخ طد  ب١ٝ ايبٚس١ٝ يإلْش.ٕ اجشًِ َد.مل ايرت ت ًخص

   ٔ ع ٚتظللٌُ اإلميلل.ٕ بلل.هللع   طبٜللل سللٝمْ. وُللم    اإلميلل.ٕ بلل.هلل نُلل. د.٤ْلل.  لل

ٚن ص٘ع ٚ سلً٘ع ٚايٝلّٛ اآلخلبع ٚايكلم  خلريٙ ٚطلبٙ َلٔ اهلل تدل.ىلع ثلِ ايشلري ه           

طبٜللل ايبقللٞ ايبٚسللٞ حنللٛ َكلل.ّ اإلسشلل.ٕع َٚللٔ ،بدلل.ت ٖلل ا اجكلل.ّ اخلظللٛعع   

ٚاخلظ١ٝ َٔ اهلل  ز ٚدٌع ٚايزٖلم ه ايلمْٝ.ع ٚايبؾللع ٚالْل.٠ع ٚاوًلِع ٚسشلٔ       

 عٚطالق١ ايٛد٘ع ٚ ؾظ.٤ ايشالّع ٚاجما١َٚ  ٢ً ايدٌُ ايحل.ن اخلًل

ايظللدص١ ايج.ْٝلل١:  سا٤ ايؿللبا٥ربع ٚتظللٌُ ايؿللبا٥رب اي لل.ٖب٠ ايللق تٓللم ز ؾٝٗلل.        

ؾللبا٥رب نللجري٠ ٜحلللد  سحلللبٖ. نأ نلل.ٕ اإلسللالّع ٚاالٗلل.س ٚتللبى اجد. للٞ       

 ع ن خالص ايٓٝل١ع ٚاالْ حلل.   ًل٢ اجد. لٞ ايص.طٓل١ َجلٌ سل٤ٛ       ٚايؿبا٥رب ايص.ط١ٓ

اي ٔع ٚاوشم ٚاي ص.غرب ٚاي ماببع ٚايصدم  ٔ ايهٝم ٚايدذ ع ٚايحلمم ٚايصدم 

 ٔ ايٓؿل.مع ٚالَ.ْل١ ٚايصدلم  لٔ اخلٝ.ْل١ع ٚاول  ٚايلصػرب ه اهلل ٚ لمّ ايطلري٠ع          

 ٚاي ٛب١ع ٚاخلٛف َٔ اهلل ٚسشٔ اي ٔ ب.هلل ٚب.يدصم 

١   لٓ.ف  ايظدص١ ايج.يج١: ٖٞ اي كلبا  ىل اهلل ب.يٓٛاؾلٌع ٖٚل ٙ تٓكشلِ  ىل مخشل     

ٖللٞ: ْٛاؾللٌ ايحلللال٠ع ْٚٛاؾللٌ ايحلللٝ.ّع ْٚٛاؾللٌ اوللرع ْٚٛاؾللٌ ايحلللمق١ع ْٚٛاؾللٌ       

 الذن.  

  ٖماف ٚل.ٍ ايرتب١ٝ اخلًك١ٝ:  ز 

تللمٚ  الٖللماف اخلًكٝلل١ سللٍٛ ايحلللؿ.ت ايللق متجللٌ اْده.سلل.يف وٝلل.٠ اجشللًِ       

اإلمي.١ْٝ ٚايبٚس١ٝع ٖٚلٞ ايحللؿ.ت ايلق ٜه شلصٗ. اجل دًِ َلٔ ٚسل.٥ اي طصٝلع         

ٚقم تهٕٛ ذات١ٝ ٚيهٓٗ. ت ثب ه  الق١ ايؿبس بػريٙع ٖٚلٞ ْؿشل١ٝع    ٚاي جكٝـع

َٚ ٗبٜلل١ع ٚؾبسٜلل١ع ٚاد ُ. ٝلل١ع ٖٚللٞ نلل يو سللًص١ٝ ن.الب دلل.س  للٔ ايػٝصلل١ع   

  (2)ٚ دن.ب١ٝ ن سش.ٕ اي ٔ ب.آلخبٜٔ

                                                           
  438-433( اجبدع ايش.بل ْؿش٘ع ص ص:  1

  439اجبدع ايش.بل ْؿش٘ع ص:  ( 2
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 :(1) ٖماف ٚل.ٍ ايرتب١ٝ ايدك١ًٝ  س 

ِ ع          ٜ نللم ايظللٛن.ٕ  ًلل٢ اجٗلل. ات الس.سلل١ٝ ه ايرتبٝلل١ ايدكًٝلل١ع َللٔ ؾٗلل

ِ ع ٚ ْ ٘ قلم ٚالـ االٖ ُل.ّ ايدًُلٞ خلمَل١ اجمل ُلعع ؾٗلٛ        ٚ ٌ ع ْٚكٍمع ٚتكٝٝ دًٝ

 قم مجع ب  ايدًِ يًدًِع ٚب  ايدًِ يًُذ ُع 

ٜٚب٣ ايظٛن.ٕ  ٕ ْؿ ل ايدكٌ اجشًِ  ٢ً ، ًلـ ؾٓلٕٛ ايدًلِع ؾل ٕ ٜشل طع      

١ طأْ.يف نصريايف  ؾٗلٛ قلم   ٔ بًػٛا ه اجدبؾذيوع ؾد٢ً  .سص٘  ٕ ٜ ٛايع يػريٙ مم

ايلل دًِ ٞ ٚاال.ْلل  اجدللبهع ٖٚللٛ مسلل١ متٝللز  اال تصلل.ط بلل  اال.ْلل  اخلًكلل  نللم 

 اإلسالَٞ  ٔ اي دًِ اجد. ب ايػببٞ 

ٕ  االس دماسات ٚايكم ات خت ًـ َٔ طخص   ىل آخب   نُ. ٜب٣ ايظٛن.ْٞ  

اإلد.بلل١  ًلل٢ سهلل.ّ ايظللبٜد١:           ٜكللٍٛ ه ن .بلل٘: ال لل.خ ايصمٜدلل١ ه ٚدللٛا     
ؿ١ع ٚالؾٗ.ّ َ ؿ.ٚت١ع ٚاإلس ان.ت َ ص.١ٜٓع ؾكم ٜهلٕٛ بدلرب   ؾ.يكبا٥ل ، ً ))

اجمل ٗمٜٔ اجش ٜٛٔ ه اجكلب٤ٚات ٚاحملؿٛال.ت  قلم   ًل٢ االسل ٓص.ط َلٔ اآلخلب        

بؿ.يٌ ذٖٓ٘ع ٚ .ه قبذن ٘ع ٚ شٝل  س ان٘ع ؾهٝلـ ٜكل.ٍ  ٕ االسل ٓص.ط    

ال رن ص ب٘ بدرب ايدًُ.٤ سٕٚ بدربع ؾ ٕ ن.ٕ نٌ  .مل قم ط.ٖم االخ الف 

 ٖللٌ  حلللبٙع ٚطلل.يع َ يؿلل.ت اجمل ٗللمٜٔ ؾٛدللمٖ. َ ؿ.ٚتلل١ تؿ.ٚتلل.يف ٜزٜللم َللٔ      ه

اي ؿ.ٚت ايه.٥ٔ ب  ايشُ.٤ ٚال يع ٚاجظبم ٚاجػلباع َٚلٔ  ْهلب ٖل ا ؾٗلٛ      

  ((َه.بب بال طو ٚال طص١ٗ

اي ؿبس١ٜ ه اي دًِٝ;  ذ ٜ نب   ٕ اجل دًُ  ٜٓ ؿدلٕٛ َلٔ     ٞٚقم   ٣ ايظٛن.ْ

بلل٘ نللٌ ٚاسللٍم َللِٓٗ َللٔ اسلل دماسات ٚقللم ات     ًُٝلل١ ايلل دًِ  شلل  َلل. ٜ ؿللبس   

ٍَٚٝٛع ٖٚ ا ٜ طً  َلٔ اجدًلِ َبا ل.٠ نلٌ َل دًِ  ًل٢ سلم٠ع  ٝلح ٜصًلؼ  بل٘           

  قحل٢ َ. ميهٔ  ٕ تٛ ً٘  يٝ٘ قم ات٘ ٚاس دماسات٘ َٔ َش ٜٛ.ت اي دًِ 

 ُٖٝل١ ايرتبٝل١ َلٔ خلالٍ اخللن٠ع  ذ ٜل نب َلٔ خلالٍ          ٞٚمل ٜػؿٌ ايظلٛن.ْ 

يطالب٘ نٞ ٜشًهٛا سلصٌٝ االد ٗل.س ٜٚٗذلبٚا اي كًٝلم      َٓ.قظ.ت٘ آل ا٥٘ اجكم١َ
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ٕ  اجُ. س١ ٚاي ُبٕ  ٜش. مإ اج دًِ  ٢ً ؾِٗ  ًّٛ االد ٗ.سع ٜكٍٛ ايظٛن.ْٞ  

ؾلل ٕ قًللت نٝللـ ٜك للم   ًلل٢ تحلللٛ  َلل.  ))ل ا ه ن .بلل٘  سا ايطًلل  َٚٓ ٗلل٢ ا

  طللمتو  ىل تحلللٛ ٙ ٜٚلل ُهٔ َللٔ تللٛط  ْؿشلل٘  ًلل٢ َلل. سيًللت  ًٝلل٘ع َللٔ   اس  

ع ه ايدًللِ بلل.س٨ ذٟ بللم٤ع ٖٚللٛ  ذ ذاى َلل. ٜللم ٟ َلل. ايظللبعع ٚال ٜ دكللٌ     ايظللبٚ

اوذلل١ع ٚال ٜدللبف اإلْحللل.ف ٚال ٜٗ للمٟ  ىل َلل. ٖللمٜت  يٝلل٘ع  ال بدللم  ٕ ٜ ُللبٕ  

٘   ي٘ ٜٚهٕٛ ٜٚ ُبض    ٖٚٓل. دلم تضل.ؾب ايدًلِ     ((َٔ ايدًِ َ. ٜؿِٗ بل٘ َ.تبٜلم َٓل

ي كًٝلم  ىل ايشلًٛى   ٚاخلن٠ نأسا٠ تٛاـ ه تػٝري سًٛى اإلْشل.ٕ ايكل.٥ِ  ًل٢ ا   

 اجبتهز  ٢ً االد ٗ.س 

 االٗ.س١ٜ:- ٖماف ٚل.ٍ ايرتب١ٝ االش١ُٖٝل      

ب  تبب١ٝ الدش.ّ ٚ  ماسٖ. يًذٗ.س ه سصٌٝ   لال٤ نًُل١    ٞميزز ايظٛن.ْ

اهللع ؾ.يرتبٝلل١ االشلل١ُٝ يٝشللت غ.ٜلل١يف ه سللم ذاتٗلل.ع ٚ منلل. ٖللٞ ٚسلل١ًٝ يحلللٝ.١ْ      

ٚقم اٖ ِ رٛاْل  ، ًؿل١ َلٔ تًلو ايرتبٝل١      اإلٜمٜٛيٛد١ٝ ْٚظبٖ. ٚايمؾ.ع  ٓٗ.ع 

ن.ال  ٓ.٤ ب.ج ٗبع ٚاي م ا  ٢ً اجشل.بك١ ٚاجحلل.  ١ع ٚاي لم ا  ًل٢ ايبَلٞع      

ٚ ًلل٢ السللًش١ اي اتٝلل١ ايحلللٓعع ٚايًدلل ع ٚايرتبٝلل١ االٓشلل١ٝ َٚلل. ت ضللُٓ٘ َللٔ        

  (1) ْظط١ تش ٗمف   ال٤ ط.ق ٗ.

 :(2)ايرتب١ٝ االد ُ. ١ٝ ٚل.ٍ   ٖمافٚ  

ٞ برتبٝلل١ اجمل ُللع اج شللب  َللٔ اي دحللل  اجلل ٖ ع ٚاالُللٛسع   ْلل.س٣ ايظللٛن.ْ

ٚتكللمٜص  لل.وٞ اجللٛت٢ ٚغريٖللِع َٚللٔ ايدزيلل١  للٔ ايللمْٝ.ع ٚتُٓٝلل١ ا .ٖلل.ت      

ٕ  سٝل.٠ اجشلًِ ٜٓصػلٞ  ٕ تٓؿلل       االٖ ُ.ّ  .د.ت اجمل ُع َٚ طًص.ت٘ َٚكَٛ.تل٘; إل

 ه تدُري اوٝ.٠ ٚمن.٥ٗ. 

ت دللمس  كًٝ.تلل٘ َظللريايف  ىل  سٚا  ٚس لل.  ىل تهللٜٛٔ اجمل ُللع اج ُ.سللو ايلل ٟ ال

  ٚاس ايؿهب ٚايدًِ ه  سماخ ذيو اي ُ.سو 
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ٚس .  ىل تببٝل١ اجمل ُلع  ًل٢ الخل٠ٛ اإلمي.ْٝل١ ايلق تؿلٛم  خل٠ٛ ايٓشل  ٚ ًل٢           

اي ه.ؾٌ االد ُ. ٞع ٚ ًل٢  ٓ. لب اجشل ٚي١ٝ االد ُ. ٝل١ ن.ليؿل١ ٚايماٜل١ع       

 ٚاإل ط.سع ٚاإلدن.ب١ٝ 

ٛ ١ َٔ اجص.س٨ ايلق تشل ٗمف تكلمّ اجمل ُلع ٖٚلٞ      نُ.  ْ ٘ قم س .  ىل لُ

َصللل.س٨ تٓلللل.سٟ بٗلللل. ايرتبٝللل١ اجد. للللب٠ ٚتظللللٌُ َصلللم  تدُللللِٝ اي دًللللِٝع َٚصللللم     

 سميكباطٝ ٘ع َٚصم  اإليزاّع َٚصم  ايرتب١ٝ اجش ُب٠ 

ٜبب٢ الؾباس  ٢ً ٖذب االماٍ ٚاجبا٤ع ٚ ىل تببٝ ِٗ  ٢ً  خالم  ٚس .  ىل  ٕ

 ٤ ٚبدًٛ اجه.١ْ ب  ايٓ.ض ايدز٠ع ٚايظدٛ  ب.الس دال

 :(1) ٖماف ٚل.ٍ ايرتب١ٝ ايٓؿش١ٝ   

بٝ ٔ الٖلماف ايٓؿشل١ٝ ايلق تلمٚ  سلٍٛ اي صحللري بلصدرب خحلل.٥ص َٚط.يل  منلٛ           

ايهلل.٥ٔ اإلْشلل.ْٞع ٚقللم  طلل.   ىل َباسللٌ ايُٓللٛ اجخ ًؿلل١ع اسلل ُمٖ. َللٔ ايكللبإٓ    

 َ ط.يصٗلل.ع ايهللبِٜ ٚايشلل١ٓ ايٓصٜٛلل١ اجطٗب٠عٚ ٚيللل  ٕ يهللٌ َبسًلل١ خحل.٥حلللٗ. ٚ

ٚقللم ٜٚللب٣ ايظللٛن.ْٞ ٚدللٛا اي شلل١ٜٛ بلل  الٚالس ه اي ًُٝللو  ٚ ايٓلل    ٚ ايصلل١ع    

دمخ  ٔ  ثب اي كًٝم ه اًِ ايصٓ.ت َٔ قصٌ اآلب.٤ ه قض١ٝ اجرياخع ٚقم قل.ّ َلٔ   

 خالٍ َبنزٙ ه ايكض.٤ ب بط.ٍ نٌ السه.ّ اال.٥ب٠ ايق ؾ.يًت ب  الٚالس 

ص.ع ايماؾع االٓشٞ  ٔ طبٜل ايزٚازع ؾ ٕ ٚدمخ ايظٛن.ْٞ  ٔ َظبٚ ١ٝ  ط

تدلل   ٖلل ا  ًلل٢ ايظلل.اع ؾ ْلل٘ ٜللب٣  ٕ ٜكللّٛ دٓ.طلل  َدٝٓلل١ َللٔ طللأْٗ.  ٕ تحلللبف  

ايط.قلل١ االٓشلل١ٝ ه للل.الت ْ ٝؿلل١ع ت للٝل يلل٘ تأدٝللٌ ايللزٚاز  ىل سلل  مٚاٍ َٛاْللع   

تهٜٛٔ السب٠ع بدٝمايف  ٔ سًٛى ايهصت يًُظ. ب اجظبٚ ١ع ٚ ٔ اي لٛتب ايٓل.دِ   

َل. ٜل سٟ  يٝل٘ع َٚل. ٖلٛ       ))ٟ قلم ٜٓ ٗلٞ ب.يزْل. احمللبّ ٚبدٝلمايف نل يو  لٔ         ٓ٘ ٚايل  

َكم١َ ي٘ع ؾُٔ خظٞ  ٢ً ْؿش٘ ايٛقٛع ه ٖ اع ٚد   ًٝ٘ سؾد٘  ٔ ْؿش٘ع ؾل ٕ  

نلل.ٕ ال ٜٓللمؾع  ال ب.يٓهلل.  ٚدلل   ًٝلل٘ ذيللوع ٚ ٕ نلل.ٕ ٜٓللمؾع دجللٌ ايحلللّٛع  ٚ  
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سسل١َٛ َلٔ الطدُل١ع    نٌ غري َ.ؾٝل٘   ايشؿبع  ٚ اي كًٌٝ َٔ طد.َ٘  ٚ طباب٘ع  ٚ 

  ((   ًٝ٘ ايٓه.  إلَه.ٕ سؾع اجدحل١ٝ بمْٚ٘مل دن

ؾ.يظٛن.ْٞ ٜم ٛ  ىل  ٜك.ف َ. ٜد ن َكم١َ يالحنلباف االٓشلٞع ٚ ىل  ٜكل.ف    

َ. ٜ سٟ  يٝ٘ ب.  ص. ٙ ٜ سٟ  ىل سباّ ؾٗٛ سباّع ٖٚ ا ٜش ًزّ تٛ ١ٝ اجباٖل ب يو 

تٛدٝل٘ اجباٖلل  ىل    ))بٜٔ  ٜضل.يف  َٔ ْ.س١ٝع ٖٚ ا َ. ٜم ٛ  يٝ٘  ًُ.٤ ايٓؿص اجد. ل 

 ٓ  اجٛاقـ ايق ت سٟ  ىل االس ج. ٠ االٓش١ٝع ٚؾبي  ق.ب١ َظمس٠  ٢ً الؾالّ 

  ((االٓش١ٝ ٚايه .ب.ت االٓش١ٝ غري اجش ٚي١

ٚ ط.   ىل نبا١ٖٝ اجػ.ال٠ ه اجٗٛ ع ٚيلبٚ ٠ تٝشلري ايلزٚاز ٚيلٛ ب دًلِٝ ايكلبإٓ       

كلل االسل كبا  ه اوٝل.٠ السلب١ٜ ٖٚلٞ: سشلٔ       يًزٚد١ع ٚتٓ.ٍٚ اال  ص. ات ايلق د 

ايدظب٠ع ٚط. ل١ ايزٚدل١ يزٚدٗل.ع ٚ لمٍ ايلزٚز بل  مٚد.تل٘ ه ايكشل١ُ َٚل. تلم ٛ           

  يٝ٘ او.د١ 

ٚتٓ.ٍٚ ايظٛن.ْٞ او.د.ت اج.س١ٜ يإلْش.ٕ ٚ طًل  ًٝٗ. َحلطًل ايضبٚ ات 
ٜٚزٌٜ ؾ ٕ اوٝ.٠ َ.ساَت يحل.سصٗ. َٔ تٓ.ٍٚ َ. ٜشم  َك٘ع ٜٚمؾع ب٘ دٛ ٘ع  ))

  (( ٓ٘ يبٚ ت٘ع ٖٚ ا  َب س ت  يٝ٘ ايضبٚ ٠ع ال  ْ٘ وصٛا سص. دًٝ.  

 سا  ))قشِ ايظٛن.ٕ طالب٘ ه ن .ب١ٝ٘ ٚاجباسٌع اسٚه ل.ٍ ايناَر ايم   3

ع خت ًـ نٌ ؾ١٦  ٔ الخب٣ بٓ.٤  ٢ً الٖماف ايق (1) ىل   بع ؾ٦.ت ((ايطً 

صريٙ( يهلٌ طصكل١  ٖلماؾٗ.ع    ٜص ػٝٗ. ايط.يل  ه س اسل ٘ع ه   بلع طصكل.ت )ب دل     

   س اس١ٝ َد١ٓٝ اقرتسٗ. ي.: َٚٔ ثِ يهٌ طصك١  ًّٛ ٚن

 ايؿ١٦ الٚىل: ٖٚٞ ايق تصػٞ ايدًِ يًدًِ ٖٚٞ ق١ُ ايطٛا٥ـ ال بع 

ايؿ١٦ ايج.١ْ: ٖٚٞ ايق تطً  ايدًِ ي ش ػين ب٘  ٔ س اٍ ايدًُل.٤ع ٚيهٓٗل. ال   

 تحلٌ  ىل س د١  ؾ .٤ ايػري 

ايق تطً  ايدًِ  ىل َش ٣ٛ َد  ال ميهٓٗ. َٔ االس ػٓ.٤  ايؿ١٦ ايج.يج١: ٖٚٞ

ُّ  متهٓ. ه ايؿ١٦ ايج.١ْٝ   ٔ س اٍ ايدًُ.٤ ه ايدًّٛ ايق سحلً ٗ.ع ؾٗٞ  ق
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ايؿ١٦ ايبابد١: ٖٚٞ ايلق تشل ٗمف  تكل.ٕ  ًلِ َل. َلٔ ايدًلّٛ  ٚ  ًُل  يػلبي          

ذنلب  َجًل١    سٜين  ٚ سْٟٝٛع تٓظم  َٔ ٚ ا٤ ذيو االط ػ.ٍ ه سبؾ١ َد١ٓٝع ٚقم

  ي يو َجٌ: ١َٓٗ احمل.سص١ع ١َٓٗٚ ايط ع َٚٓٗ. اإلْظ.٤

ٜٚ نللللم ايظللللٛن.ْٞ  ٕ اجللللٛاس تللللبتص  ب.لٖللللماف ٚاجٝللللٍٛ ٚاالسلللل دماسات  

ٚايكم اتع ٚ ٕ ايم اس١ تلبتص ب.يدصل.س٠ع نل يو ٜلبب ايظلٛن.ْٞ بل  ايدًلِ        

 ع ٜٚبب  ايٓ ب١ٜ ب.ي طصٝل  ٚايدٌُ

ٍٚ ايظلٛن.ْٞ لُٛ ل١ نلصري٠ َٓٗل.     ٚ َ. تحللٛص ٚسل.٥  ايرتبٝل١ ؾكلم تٓل.       4

مشًللللت السللللب٠ع ٚاجشللللذم ٚاجم سلللل١ع ٚاجمل ُللللعع ٚطلللل١ً ايبؾلللل.م ٚايمٚيلللل١    

بأدٗزتٗ.ع ٚالَب ب.جدبٚف ٚايٓٗلٞ  لٔ اجٓهلبع ٚاالُ. ل١ع ٚايشلذٕٛع ٚمل      

ٜ ٓلل.ٍٚ نللٌ ايٛسلل.٥  َٚٓٗلل. ايظلل. ع َللجالع  دلل. خلًللٛ ايظلل. ع ه  حلللبٙ َللٔ  

  (1).َٓ.َ ثبات٘ ايدمٜم٠ ايق دمٖ. ه   ٜ

ٚ َل.  سلل.يٝ  ايلل دًِ ٚطللبم اي للم ٜص  ؾكلم تٓلل.ٍٚ ط.٥ؿلل١ نللصري٠ َٓٗلل. مشًللت:     5

اجص.سجلل١ع ٚاجٓلل.اب٠ع ٚاي دكٝلل ع ٚاال للرتايع ٚاجٓ.قظلل١ع ٚاالْ كلل.سع ٚ سًلل١     

ايلللل دًِ ٚايٛدلللل.س٠) ايلللل دًِ ايلللل اتٞ( ٚاجباسلللل١ًع ٚ سللللًٛا اخلللللن٠ع ٚايشلللل اٍ 

  ٚ  لًللللص ايدًللللِع  قصللللٌ اجمللللل٤ٞ  ىل  ض اجكللللب ٠ ٚاالللللٛااع ٚدضللللري ايللللم 

ٚاج انب٠ع ٚاي شبٜباتع ٚاجه.تص.تع ٚاجظ. باتع ٚاجبادد.تع ٚايكلبا٠٤ع  

ٚايشللُ.عع ٚاإلدلل.م٠ع ٚايكللم٠ٚع ٚايلل ًك ع ٚايرتغٝلل ع ٚاي ٓظللٝ ع ٚاي ٜٓٛللعع    

ٚ ب  ايدًِ ب.يدٌُع ٚيبا الَج١ًع ٚ سًٛا ت١ُٝٓ اي ؿهري ايدًُلٞع ٚالخل    

ع ٚاس خماّ ايكحللصع ٚاإلَلال٤ ) ه  ًلِ    ب.جٓٗر ايدًُٞ ه  خ  اج.س٠ ايد١ًُٝ

اومٜح(ع ٚايرتبٝل١ ب.لسلماخ ٚاجٛاقلـع ٚ سلًٛا اوؿلظع ٚايرتبٝل١ ب.يدكٛبل١        

  (2)اإلي١ٝ ٚ سًٛا االس ظٗ.سع ٚ سًٛا ايرتب١ٝ ب.يد.س٠
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 حمند بً سامل البيحاىي

وُم بٔ س.مل بٔ سش  بٔ مخٝص   ٖٛ ايظٝخ

ٛس اجٛي ع(1)ايصٝش.ْٞ  ٚيكص٘ ايهماسٟ ايصٝش.ْٞ

ه َم١ٜٓ ّع 1908ٖل اجٛاؾل يش١ٓ 1326س١ٓ 

   (2)ايكحل.ا  . ١ُ بٝش.ٕ

 بعض املبادئ الرتبوية عيد البحاىي:

ٜكحلم دص.س٨ ايرتب١ٝ: ايكٛا م  ٚ ايكٛاْ   ٚ 

السص ايق َٔ خالي. ٜ ِ اي ٛ ٌ  ىل ْ .ّ 

تببٟٛ ط.ٌَ  ٚايصٝش.ْٞ قم ٚيع َص.س٨ يًرتب١ٝ 

ٜك م٣ ب٘ ه ٖ ا اجمل.ٍ  ٚسٝ ِ اس دباي بدرب اجص.س٨  تحلًل لٕ تهٕٛ َٓ. ايف

 :(3)ايرتب١ٜٛ  ٓم ايصٝش.ْٞ  ٢ً ايٓشٛ اآلتٞ

 َصم   يزا١َٝ اي ًدِٝ:  1

قب  ايصٝش.ْٞ  يزا١َٝ اي دًِٝ َٓطًك.يف ه ذيو َٔ َصم  اإلسالّع َٚش ماليف 

٢ طً  ايدًِ ؾبٜض١ ن صٗ. اهلل  ً ))ٕ   بأسي١ َٔ  ايه .ا ٚايش١ٓع ؾٗٛ ٜكٍٛ 

ع نُ.  ٚيل ايصٝش.ْٞ بإٔ  يزا١َٝ ((اجشًُ  ٚاجشًُ.ت ٚ َب ب.يدًِ قصٌ ايدٌُ

ؾ.يمٜٔ ايحلشٝل  )) اي دًِٝ ٖٛ َٔ َٛدص.ت ايمٜٔ لْ٘ طبط يًدص.س٠ ْٚ .ّ اوٝ.٠

  ((ٜأَب  ًٖ٘ ب.يدًِ ٚذنجِٗ  ًٝ٘ع ٚدندً٘ طبط ايدص.س٠ ٚقٛاّ اجًو ٚايدُبإ

 َصم  ل.١ْٝ اي دًِٝ:  2

ؾ.جش.دم  ))ٞ  ٢ً اوهَٛ.ت ت١٦ٝٗ نٌ ٚس.٥ٌ اي دًِٝ ل.ْ.يفٜٛد  ايصٝش.ْ

سشٔ بٓ.٥ٗ.ع  - ٟ  ٢ً اوهَٛ.ت-ٚاجما ض ٚاجد.ٖم ايد١ًُٝ دن 

ٚتٓشٝل  ث.ثٗ. ٚتٛسٝدٗ. بكم  س.د١ الٖ.يٞع ٚدً  الس.ت ٠ النؿ.٤  يٝٗ.ع 

٠ ٚاجدًُ  ايحل.و  ايك.س ٜٔ  ٢ً ايكٝ.ّ بٛادصِٗع تبب١ٝ ٚتدًُٝ.يفع َٚش. م

                                                           
 ايهماسٟ ْشص١  ىل  سبت٘ ِٖٚ آٍ ايهماسٟع ٚايصٝش.ْٞ ْشص١  ىل بالسٙ بٝش.ٕ  ( 1

ٞ (ع 2010ايظللٗ. ٟع طللبف  محللمع)  ( 2 ع)ايطصدلل١ الٚىل(ع  للٓد.٤: سا  ايٓظللب  ايؿهللب ايرتبللٟٛ  ٓللم ايصٝشلل.ْ

  31يًذ.َد.تع ص:

  152-235اجبدع ايش.بل ْؿش٘عص ص:  ( 3
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اي الَٝ  ٚالخ  بأٜمِٜٗ ٚتظذٝدِٗ  ٢ً اي كٝم ٚاجضٞ ه س ٚسِٗع ٚ سض.  

ايه   ٚايمؾ.تب ٚالقالّ ٚاحمل.بب يِ ع ٚ  س.يِ بدم ذيو  ىل اخل. ز  ٕ 

   ((قضت او.د١

 َصم  ته.ؾ  ايؿبص:  3

 ىل  ت.س١ ؾب ١ قب  ايصٝش.ْٞ َصم  ته.ؾ  ايؿبص ه اي دًِٝع ؾكم س . 

الُٝع اجٛاطٓ  بػرب ايٓ ب  ٔ االٓص  ٚ ايًٕٛ  ٚ ايطصك١  ٚ  اي دًِٝ اج ه.ؾ١٦

ؾ ص٢ٓ اجما ض ٜٚ ت٢ ي. ب.لس.ت ٠ ٚاخلنا٤  )) ٟ ا  ص.  آخبع سٝح ق.ٍ: 

  ((ٜٚش.م  يٝٗ. اي الَٝ  َٔ طصك.ت ال١َ ن.ؾ١

 َصم  ْظب ايدًِ:  4

دًِ اٖ ِ ايصٝش.ْٞ دصم  ْظب ايدًِ ٚس ٢ ايدبا مجٝد.يف  ىل االٖ ُ.ّ بٓظب اي

 ه اجمٕ ٚايكب٣ ٚايصٛاسٟ د.٤ ذيو ه قحلٝم٠ ط١ًٜٛ َٚٓٗ.:

 اي دًِٝ س ٢ ه ايصٛاسٟ ٚايكب٣ ٚابٓٛا اجد.ٖم ٚاجما ض ٚاْظبٚا    

 َصم  اإلخالص:  5

ٜ نم ايصٝش.ْٞ َصم  اإلخالصع ٜٚب٣  ٕ  ٟ  ٌُ ال ٜ ِ د.س٘  اّل 

 ال ب.إلخالص;  ب.إلخالص  ٚال ٜ ِ بًٛؽ الٖماف اجبٚد٠ٛ  ٢ً ٚدٗٗ. ايحلشٝل

ٚنٌ  ٌُ ال ٜكصً٘ اهلل ٚال ٜٓ ؿع ب٘  .سص٘ع ٚال ٜ سٟ ب٘  ))لْٗ. سب ايٓذ. ع 

تبٜم ب٘ اهلل ٚسمٙ  ٚسب ايٓذ.  ٚبًٛؽ ايػ.١ٜ اجأَٛ  ب٘  ال َع اإلخالصع ٚ ٕ 

ايق ٜشد٢  يٝٗ. ايٓ  ٚايد.مل ٚاجًو ٚايز ِٝ ٚغريِٖ: ٖٛ اإلخالصع َٚ. ن.ٕ 

  ((ريٙ ؾد.قص ٘ اخلشبإ ٚايؿظٌهلل ؾٝ ِع َٚ. ن.ٕ يػ

 َصم   ب  ايدًِ ب.يدٌُ:  6

 ))ٜبب  ايصٝش.ْٞ ب  ايدًِ ٚايدٌُ  بط.يف الٜٓؿو  سمُٖ.  ٔ اآلخب ؾٝكٍٛ: 

ع ((نٌ  ٌُ ١ْٝٚ بػري  ًِ ؾٗٛ  س  ٢ً  .سص٘ ٚيٛ ن.ٕ َٔ  ؾضٌ ايكبب.ت

 ؾال ٚ ٟ  ًِ سٛا٤ ن.ٕ سٜٓٝ.يف  ٚ سْٜٝٛ.يف البم  ٕ ٜحل.سص٘ اي طصٝل ايدًُٞ ٚ ال

ٚيٝص ايدًِ  ال َ. .سص٘ ايدٌُع ٚيٝص ايؿك٘  ال َ. بف ب٘ اوالٍ  ))ؾ.٥م٠ َٓ٘ 

  ((ٚاوباّ ٚمحٌ  .سص٘  ٢ً اي زاّ السه.ّ
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  ب  ايدًِ ب.يمٜٔ:  7

َٔ  ِٖ اجص.س٨ ايرتب١ٜٛ  ٓم ايصٝش.ْٞ ٖٛ  ب  ايدًِ ب.يمٜٔع ٚال ٜٓؿو 

 .س ايف  ٔ  ٌُ  سمُٖ.  ٔ اآلخبع ؾال بم  ٕ ٜهٕٛ ايمٜٔ ٚايدٌُ ب٘ 

َٚدبؾ١ع نُ.  ٕ ايمٜٔ ْؿش٘ ذنح  ٢ً ايدًِ ٜٚأَب ب٘)) َٚٔ ال ًِ  ٓمٙ ؾال 

سٜٔ ي٘ ٚال  كٌ ي٘ع ٚ من. ٖٛ َٔ مج١ً اوٝٛاْ.تع ٖٚٛ غري َدمٚس َٔ ايٓ.ض 

 ذا  .طبع ٚغري َؿكٛس ؾِٝٗ  ذا َ.ت((ع ٚه تأنٝم ايصٝش.ْٞ  ٢ً  ٕ ايمٜٔ 

 ه ن .ب٘  طٝ  ايهالّ اول ٖٛ سٜٔ ايدًِ ٚاجم١ْٝع ٜكٍٛ 

 ٚان ش.ا ايد٢ً ه ١ُٖ ٚ ١ٜٚ  سٜٓٓ. اول سٜٔ ايدًِ ٚاجم١ْٝ

 َصم  ايؿحلٌ ب  االٓش :  8

يكم س . ايصٝش.ْٞ  ىل ايؿحلٌ ب  ايطالا ٚايط.يص.ت ه َك. م ايم اس١ع َٔ 

بدللم سللٔ ايد.طللب٠ع ٚال سللُٝ. ه اجبسًلل١ اإل ماسٜلل١ ٚايج.ْٜٛلل١ع ٚال سللُٝ.  ٓللمَ.  

اجباٖكللل١ جلل. ه االخللل الط ه ٖلل ٙ اجبسًلل١ َلللٔ الخطلل.  ايمٜٓٝللل١     تصللم  َبسًلل١   

 ٚاالد ُ. ١ٝ  ٜكٍٛ:

 ؾال اخ لللللللللالط بللللٌ ٚال َال كلللل١  ٚسُٝٓ. ٜهٕٛ ه اجباٖكللللللللللللل١

 ه س.يللللللللللللل١ الْص ٚاالْصشللللللللل.ط  الط٤ٞ ه ايظب ن.الخ للللللالط

   للللصشٔ ال ٜدصللللللللإٔ ب.لبلللللللللللللللل.٤  لللللل.ت ايال٥لللللللٞبٝلٔ ايصٓلل  ٚايصٓ

٘   سٝ.ٕ ه ايطللبٜل  ٚ ه اجم س١  َٓ لللذ لللللللٌص ت صلللللللللللد٘ َٓذ شلللللللللللللل

 ؾضٝلللش١ ايمْٝللل. ٚخللللزٟ اآلخلللللب٠  السلللُٝ. اجمل .م سللٔ ايد.طلللللب٠

  ٚال ؾؿللللٞ ايصٝللللللللللٛت د.ٖلللللللللالت  بٓلل.٤  ٔ ايصٓلللللللللللللل.تؾًٝصللدم ال

ٚايصٝش.ْٞ ٚ ٕ ن.ٕ ذن   َلٔ االخل الط ه اجلما ض ٚاال.َدل.ت ؾٗلٛ ذنل         

 ٜضلل.يف َللٔ االخلل الط بظللهٌ  لل.ّ ٜٚبطللم طالبلل٘ ٚط.يص.تلل٘  ىل بدللرب احمللل.ذٜب     

 ٍ:ايم١ٜٝٓ ٚاالد ُ. ١ٝ ايق دن  االب د.س  ٓٗ. ؾٝكٛ

ِٕ  .ٕ للللللللل. ز اجهلت خلللـ نٓلللٚنٝ  ؾ.س ؿ ٞ ب.يظبف اجحلللللللللللل.

 س ٢ ٚيٛ ن.ٕ طصٝٗ.يف ب.يبسللللٌ  التضدٞ نؿلللو ه نلللـ ايبدللٌ

 ؾص   تبابلللو ٜ.بٓللللت ادًشلللللٞ  ٚ ٕ سضبت اوؿٌ سؿٌ اينُللللدبض 
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 َصم  تكمٜب اي خحلص:  9

  ٔ ألَل١  ٕ تٗل ِ   يايدًلّٛ ايٛادصل١ع ؾ ْل٘ ٜٓصػلٞ      بدم  ٕ ٜأخ  اإلْش.ٕ قشلط٘ َل

دصم  اي خحلصع نٌ ٜ خحلص ه  ًِ َٔ ايدًلّٛ  ٚ ه لل.ٍ َلٔ اجملل.التع     

 ٚنٌ سش  قم ت٘ ٚاس دماسات٘ 

ٚيلٝص   ))ٚالس .ذ ايصٝشل.ْٞ قلم س ل.  ىل تكلمٜب َصلم  اي خحللص سٝلح ٜكلٍٛ:         

ٚاجلل ذٕ  ايحلللصٝ.ٕغبيللٓ. َللٔ اي دًللِٝ  ٕ ٜ خللبز َللٔ َما سللٓ. َٚشلل.دمْ. َدًللِ   

ٜهٕٛ ه  ًُ.٥ٓ. ايحل.ْع ٚايطصٝ  ٚاي .دب ٚاالٓلمٟع   البم  ٕ  ٚيهٔ ٚاإلَ.ّ 

ٚايك.يٞ ٚاخلطٝ ع ٚايظ. باجملٝمع ٚايٓ.طب السٜ ع ٚايحل.ن يمٜٓ٘ ٚسْٝل.ٙع  

ٚايدضٛ ايد.ٌَ ه دشِ  َ ٘ ايق تد ز به .بٗ. ايكبإٓ ٚتؿخب بٝمْٗ. اإلسالّع 

ايه .ا ٚايشل١ٓ َلٔ ايكلٛاْ  ٚالسهل.ّع     ٚذيو الٜهٕٛ  ال ددبؾ١ َ. د.٤ ب٘ 

  ((ٚ، ًـ ايدًّٛ ايق بٗ. تش كِٝ اجم١ْٝع ٜٚشٛس ايٓ .ّ

 َصم  ايدٓ.١ٜ ب دًِٝ اجد.ق :  10

ايصٝشلل.ْٞ مل ٜللٓص ايللم ٠ٛ  ىل االٖ ُلل.ّ ب دًللِٝ اجدلل.ق  َٚشلل. متِٗ ه  َللٛ  

ٌٝ سٝ.تِٗع ٚ ّنز  ًل٢ سكلٛقِٗ ٚال سلُٝ. سكٗلِ ه ايدًلِ ٚاي دًلِٝع ٚ ًل٢ سلص        

ٚ ًل٢ ايٓل.ض َشل. م٠ ال ُل٢ َٚد.ْٚ ل٘ ٚالخل  بٝلمٙع        )) اجج.ٍ ٜكٍٛ  ٔ ال ٢ُ

ٜٚم ى بدرب سك٘ َجٌ  (ٚال ط٤ٞ دنن نشبٙتدًُٝ٘ َ. ٜٓؿد٘ ه سٜٓ٘ ٚسْٝ.ٙ ) ٚ

ايدًللِع ايلل ٟ ٜحللللريٙ ه َحللل.ف  بللٞ ايدلللالع ٚ بللٞ ايدٝٓلل.٤ع ٚبظللل.  بللٔ بلللبسع        

  ((ٚايدهنٟع ٚاوحلبٟع ٚ َج.يِ

 بس١ٜ:َصم  ايؿبٚم ايؿ  11

ٚاي دًِٝ ًٜك٢  ))اٖ ِ ايصٝش.ْٞ ب.يؿبٚم ايؿبس١ٜع ؾكم قب  ٖ ا اجصم  ه قٛي٘: 

 ٢ً الؾباس ٚاالُ. .ت بأسل.يٝ  اوهُل١ ٚ ًل٢ نلٌ ٚاسلم دل. ٜ ٓ.سل  َلع         

 ع ٚ ٢ً قم  َٓ.مٍ ايٓ.ض ٚنؿ.آتِٗ تهٕٛ َُٗ.تِٗ (( كً٘ ٚاس دماسات٘

 َصم  ايٛسط١ٝ:  12

. ايصٝش.ْٞ ٚ نز  ًٝٗل. ٖلٛ َصلم  ايٛسلط١ٝع     َٔ اجص.س٨ ايرتب١ٜٛ ايق اٖ ِ بٗ

ؾ.ال  للماٍ ٜدللم َللٔ الَللٛ  ايللق بٓلل٢  ًٝٗلل. ايصٝشلل.ْٞ ؾهللب٠ ٚسٝ.تلل٘ع ؾللال غًللٛ  
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ٚال ع َ طبفع  ٚ تشل.ٌٖ َٓشلبفع ٚال تظلمس ه  َلٛ  ايلمٜٔ ٚايدصل.س٠ ٚاوٝل.٠        

تش.ٌٖ ه ذيو ٚيهٔ خري الَٛ   ٚسطٗ.   َٚلٔ الَجًل١ ايلق تلمٍ  ًل٢ تطصٝلل       

 ا اجصم  ايٛسطٞ اي ٟ ٜٓصػٞ  ٕ ٜػبض ه ْؿٛض ايٓ.طل١٦ ٜٚٓصػلٞ  ٕ   ايصٝش.ْٞ ي

ايٛسللط١ٝ ه ايطللبا ٚايػٓلل.٤    -2   يٛسللط١ٝ ه ايٓؿكلل.ت ا-1 ٜ صدلل٘ اجدًُللٕٛ: 

 ايٛسط١ٝ ه ايد.سات ٚاي ك.يٝم  -3

 حاىي:ياألٍداف الرتبوية عيد الب

      َ بيل.٠ اهلل  ايمف ايػ.٥ٞ  ٚ ايٓٗ.٥ٞ يًرتبٝل١  ٓلم ايصٝشل.ْٞ ٖلٛ بًلٛؽ اإلْشل.ٕ 

  (1)ٚايؿٛم رٓ.ت٘  ٖٚ ا َ. ن.ٕ ٜشد٢ ي شكٝك٘ يٓؿش٘ ٚيػريٙ

َ لل. الٖللماف ايدًٝلل.  ٓللم ايصٝشلل.ْٞ ايللق نلل.ٕ ٜللم ٛ  ىل دكٝكٗلل. ه ايؿللبس      

ٚاجمل ُع ؾ  ًخص ه  دن.س اج َٔ ايد.بم احمل  هلل ٚيبسٛي٘ع ايحل.ن اجحلًلع 

.ٙع اجطصللل يظللبع اهلل ه  ايشللدٝم ه ايللمْٝ. ٚاآلخللب٠ع ايدلل.مل بللأَٛ  سٜٓلل٘ ٚسْٝلل     

  (2)ط ٕٚ سٝ.ت٘

 جماالت الرتبية عيد البيحاىي:

اٖ ِ ايصٝش.ْٞ بهلجري َلٔ لل.الت ايرتبٝل١ع َجلٌ اجملل.ٍ ايبٚسلٞع ٚايدكًلٞع         

ٚالخالقللٞ ٚاالشللُٞ ٚاالق حللل.سٟ ٚاالد ُلل. ٞ ٚايشٝ.سللٞ ٚايدشللهبٟ  ٚ ٕ    

١ ايهُل.ٍ  ٖ ٙ اجمل.الت دنل   ٕ تُٓل٢ ه ايظخحلل١ٝ اإلْشل.١ْٝ ي حللٌ  ىل س دل      

ٕ  اإلْش.ٕ َهٕٛ َٔ  ٚ  ٚ كٌ ٚدشِع ؾٝذ  االٖ ُ.ّ برتبٝ ٘  ٢ً  اجٓظٛس  ٚ 

  (3)ٖ ٙ السص ٚال ٜٗ ِ ر.ْ  سٚ  آخب َٓٗ.

 مياٍج الرتبية عيد البيحاىي:

َٓلل.ٖر ايرتبٝلل١  ٓللم ايصٝشلل.ْٞ َ ٓٛ لل١ ٚطلل.١ًَع ؾكللم سللمس بدللرب اجللٛاس ايللق    

  ًّٛ َؿٝم٠ ٚ ًّٛ ي. ٠ع ثِ قشِ ٜٓصػٞ االٖ ُ.ّ بٗ. ٚتم ٜشٗ. ٚقم قشُٗ.  ىل

ايدًللّٛ اجؿٝلللم٠  ىل  ًلللّٛ  سلللال١َٝع ٚ ًلللّٛ  حللللب١ٜع ٚنًلللٗ. ٜٓصػلللٞ تم ٜشلللٗ.  

                                                           
  156( اجبدع ايش.بل ْؿش٘عص:  1

  157( اجبدع ايش.بل ْؿش٘عص:  2

  323( اجبدع ايش.بل ْؿش٘عص:  3
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ٚاالٖ ُ.ّ بٗ.ع بظبط  ال ت د. ي َلع َصل.س٨ اإلسلالّ; بلٌ تهلٕٛ َٛدٗل١  يٝل٘         

ٚ نز نجريايف  ٢ً ايدًّٛ اإلسال١َٝع ٚ ط.   ىل بدرب َحل.س ٖ. َٚباددٗ. ايق 

  ماس خط  َٚٓ.ٖر ايرتب١ٝ يػبي اي أ ٌٝع ثِ بدم ذيلو  ٜٓصػٞ ا  ُ.سٖ.  ٓم 

  (1)ايدًّٛ ايدحلب١ٜ ايق ُتدمُّ َه١ًُ يًدًّٛ اإلسال١َٝ

 وسائط وأساليب الرتبية عيد البيحاىي:

َ ٓٛ لل١ع ٖٚلللٞ الختللبز  للٔ تًلللو    ٚسلل.٥  ٚ سلل.يٝ  ايرتبٝلل١  ٓلللم ايصٝشلل.ْٞ     

ع ؾكلم  نلز ه   .يفايٛس.٥  ٚالس.يٝ  ايق ذنبٖ.  ًُل.٤ ايرتبٝل١ قلممي.يف ٚسلمٜج    

ل.ٍ ايٛس.٥   ٢ً سٚ  الّ ه تبب١ٝ الدٝ.ٍ ٚ  ماسِٖ   ماسايف سًُٝ.يفع ثلِ سٚ   

اجم س١ ٚنٝـ دن   ٕ تٓظ٧ ايطالا سٜٓ.يف ٚخًك.يف ٚ ًُ.يفع ٚه ل.ٍ السل.يٝ   

  (2)متٝز برتنٝزٙ  ٢ً د.ْ  اجُ. س١ ايد١ًُٝ ه اجم س١ ٚخ. دٗ.

 آداب وصفات املعله واملتعله:

يصٝشلل.ْٞ  ًلل٢ آساا ٚ للؿ.ت اجدًللِ َٚلل. دنلل   ٕ ٜ شًلل٢ بلل٘ َللٔ  ًللِ      نللز ا

ٚ خللالص ٚتطصٝللل جلل. ٜكٛيلل٘ ٜٚدًُلل٘ ٚ نللم  ًلل٢  القلل١ اجدًللِ ب.يط.يلل  ساخللٌ      

ايحلللـ ٚخ. دلل٘ َللٔ  للمٍ ٚسلل  ٚاسللرتاّع َٚللٔ   .ٜلل١ َٚ .بدلل١ َٚبا لل.٠ جٝللٍٛ     

  (3)ايط.ي ع ٚ  ط.٥٘ اوب١ٜ ؾُٝ. ٜ دًِ

ايللق دنلل   ٕ ٜ شًلل٢ بٗلل. ط.يلل   نلل يو  نللز  ًلل٢ بدللرب اآلساا ٚايحلللؿ.ت

ايدًلِع ٚ خال ل٘ هلل ه طًصل٘ يًدًلِع ٚ نلز  ًل٢ يلبٚ ٠  ُلٌ ايط.يل  بلل.يدًِ          

ايلل ٟ تدًُلل٘ ٚتطصٝكللل٘ ه سٝ.تلل٘ ايدًُٝللل١ع س لل٢ ٜهللٕٛ سلللًٛن٘ َ ُٝللزايف  لللٔ       

اال.ٌٖع ٚ نم ن يو  الق ٘ ب.جدًِ َٚ. دن   ٕ ٜهٕٛ  ًٝ٘ حنٛ َدًُ٘ َٔ 

ع ٚن يو  الق١ ايط.يل  بزًَٝل٘ اجصٓٝل١  ًل٢      سا ٚاسرتاّ ٚٚق.  ٚط. ١ ٚ ي زاّ

او  ٚاالسرتاّ اج ص.سٍع ن يو  نم  ٜض.يف  ٢ً اال  ٓل.٤ بظخحللٝ ٘ َٚ ٗلبٙ    

   (4)ٚسًٛن٘

                                                           
  322( اجبدع ايش.بل ْؿش٘عص:  1

  323بل ْؿش٘عص: ( اجبدع ايش. 2

 ( اجبدع ايش.بل ْؿش٘عٚايحلؿش١ ْؿشٗ.  3

 ( اجبدع ايش.بل ْؿش٘عٚايحلؿش١ ْؿشٗ.  4
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G ّٕ206  يف العصز احلدِح األَربّٕ  الرتب
 

 أصــــُل الرتبّـــٕ 

 احلدِحعصز اليف   الغزبّٕ الرتبّٕ

 مكدمٕ:

يتحققزغلبعققؤغخنيقق٘ى أغّعققِغلٓكغّؼققإلغخظفمـققُغخبيايظًققُغوقق  غ  خيققُغخظ ؼققإلغغ

خؿ يح.غجحٌغخظرإلكغخظإلخ عغّظإلغس ثتغتةريختغّؽًرُغيفغكتعخغدىخـؤغخؿًيَغ

ٛغغ   ًقققُغوخظة ىيقققُغيفغغخٙدتؽيًّقققُغوخٙذتؼقققي يُغوخظ يفًقققُغوخظ عؽًقققُغوخظحعشقققحًُغوخ

غإيايظًيغوخـترعتغلذهغخظتةريختغإىلغكتعخغلدزخْغلوى ي.

 أغخظرقإلكغخظإلخ قعغغغياعزغّؼإلغخظفمـُغّعِغخظحةَغخظتيىىًُغخظيتغمتت غزؼفًًيغو

وت قققملغخنيىظققق غغ،غ(Renaissance)،غوخسقققتت ؼتغشعؽقققُغغّظقققإلغوخظشقققي ضغّظقققإلغ

ِغ لسقصغخظحعشقحُغغغغخؾ ي ،غلٍغ  حغخظإلوحغخظر ميُغخظصٚسًصًُغإىلغخؿًيَغّعق

ؿغ1492خببإليرًقُ،غوتظقريغؼإلخدقعغل قإلّغإىلغلٓكغّؼققإلغخظفمـقُغميتق غؼفقذغخظ ققيؿغغغغغغغغ

 يشتظيدغلؼإليصي،غويفتمقٌغ رًقيؿغخظجقىىَغخظؼقفيًُّغيفغؼفتؼقخغخظرقإلكغخظجقيؼقغغغغغغغغ

غ.(1)ّظإل

وتتش  غللؾغؼٚؼحغّؼإلغخظفمـُغيفغخٙػيهغخؾ ي غمىغخسةخؿغخظب كغ ق ٙغغ

ظجقإلوَغوخٙػقيىغؼقعغخظظقإلسغوخظظقؽيػ،غوخظشقحإلغغغغغغغؼقغخّتبيىهغسذفًيغظعإلوح،غوزيقي َغخغ

وخنيةققيؼإلَغوخٙشتظققيجيتغخؾةإلخجًققُغوغققىغخظعةققيتغخظرىؼًققُغوخظحإل يققُغوخظحفققىك،غغغغغغغ

وخ ققةخاغخظابيّققُغو مققىىغخٙػيلققيتغخظ عؽًققُغشؽققيغتتشقق  غليـققًيغيفغتحصققضغغغغغغغغغ

وغىغخظشعايتغخظشًيسًُغوخظرىؼًُغومتإل غخظحٚسقأغوخظ بًق غغغغغخظفظيؿغخبذايٌّ،

ؾ،غوثقىىَغخنيعقىطغؿق غخظشقعاُغخظبي ىيقُ،غوخٙػقيهغخظ عؽقٌغيفغتحشقريغغغغغغغغغّعِغلسًي ل

خظظىخلإلغخظابً ًُ.غوظر غػيسؤغلذهغخظقتةريختغؼحقيلًؾغلوغخػيلقيتغلوغـظإليقيتغغغغغ

غ.(2)تإل ىيُغ مإلتغيفغّؼإلغخظفمـُ،غوغتغوتاىىتغ ٚػغخظ ؼإلغخؿ يح

غ

                                                           
ٍغغغ(،غ2008لمح غػيحلغّعىٍ،)خظىطشٌ،غغ(غ1 ،غ)خظاب قُغخٛوىل(،غّق ك:غ خىغديؼ قُغّق كغظعابيّقُغغغغغغؼقغتقيىي غخظحصقإلغخظة قى

غ.126وخظفظإل،غؾ:غ

غ.247،ؾ:غؼإلدعغسي زيىـص،غ(غ2
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 :الرتبّٕ الغزبّٕ يف الكزى السادس عصز

 ًُغخؿ يجُغؼقغخظرإلكغخظشي ضغّظقإلغخنيقًٚ ٍغٙكغغغـشتاًعغلكغـ تربغ  خيُغخظة 

خنيبي ٖغخٛسيسًُغظعة ًُغود تغيفغلذخغخظرإلكغوذق غخطقتؽعتغّعقِغلعقيخغـظإليقُغغغغغغ

وذق غتقرثإلتغغغغ،وتإل ًُغّؽعًُغإٙغلكغخظاقي عغخظة قىٍغ قغغطي  قيغجصإليقيغيفغخظةيظقؤغغغغغغ

خظة ًققُغيفغلققذخغخظ ؼققإلغ ققي ةخاغخظابيّققُغخظققذٍغشققيكغذقق غ غيفغخظرققإلكغخـققيؼصغ

وذق غغغإلغخنيقًٚ ٍغسًقحغل تغ ق وىليغإىلغتفظقًكغسقإلشيتغخظةلقُغوخظتقرظًخغغغغغغغّظ

غ:يرتٌمتًزتغلذهغخظحةَغخظيتغمسًتغ  ؼإلغخظفمـُغخٛوى ًُغمبيغ

 ظعحـقققًُغخؾ ظًقققُغ يٛعقققيخغخظىخذ ًقققُغخظ ؽعًقققُغيفغغغخخسقققتب ظتغخٛعقققيخغ

غ.كتعخغؼفيسٌغخظفظيطغخظبظإلٍ

 ـظققققيطغخلتؽققققتغ يبـشققققيكغخظصيؼققققغغدشقققق ييغوـحشققققًيغظعؽشققققيلؽُغيفغغغ

 .خني٘سشيتغخٙدتؽيًُّغخظشيٓ َ

 خلتؽققتغ يظ فؼققإلغخؾشقق ٍغوؼققيغىخجرققنغؼقققغخلتؽققيؿغ يظشققعىطغوخٛ ققٚسغغغ

 .و ذظضغلػبشتغخظة ًُغؼزهيغؼقغخظة ًُغخؾشؽًُغوخٛ ٚذًُ

يفغلقققذخغخظ ؼقققإلغطقققم تنغلوىو قققيغخظةإل ًقققُغيتؽجقققغغيفغؼمقققؾغسًقققحغسققق خغؼقققىػغ

شقعاُغخظبي قيغوخظصفًشقُغيفغغغغومتجغغيفغ مىىغتًقيىغذقىٍغؼفقيوٖغظغغغغ،خٙـرشيؿغخظ يمل

سًقققحغلثقققإلتغلقققذهغخؿإلشقققُغيفغخظحصقققإلغوخظبفقققيْغخٙدتؽقققيٌّغوخظابرقققٌغغغغ،ىوؼقققي

ُغبرُغخظىساِغخستتعؼقتغظفحشقميغؼصيـقغغغ غغإكغخظاغ;وتىزّتغخظرىَغ أغخظابريت

 غ"غخظة ًُغخبـشيـًُ".ويفغتعضغخظحةَغسي تغيفغلوى ي ،خٛدًيػغل ذتغتتزخي غّرب

 :(1)الرتبّٕ اإلنسانّٕ 

تغؼىخ غخظة ًُغخبـشيـًُغخظيتغسقي تغ قٚػغّؼقإلغخظفمـقُغ ؼقحُغؼب ًٓقُغغغغغغغخذتؼإل

خظقيتغمسًقتغ قينيىخ غخبـشققيـًُ،غغغغغّعقِغخظعةقيتغوخٝ خاغخظر ميقُ)غخظًىـيـًقُغوخظٚتًفًققُ(غغغغ

وسإلّيكغؼيغلػبشتغ ىخسُغخٝ خاغخظر ميقُغيفغخظرقإلكغخظشقي ضغّظقإلغبييقُغيفغسق غغغغغغغ

بحغخظقتحصريغيفغخدق دغغغذختمي،غ   غلكغشيـتغفقإل غوسقًعُغؼققغذبقغ،غولصقذخغلػقغغغغغغ

ًٙغؼقغ ىخسُغخؿًيَ. غؼقغخظة ًُغؼفؼبًيغّعِغ ىخسُغخٝ خاغوخظعةيتغ  

                                                           
غ.179،غؾ:غ،غؼإلدعغسي زخظ ؽييإلَغ(غ1
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 أصــــُل الرتبّـــٕ 
وذ غد عتغخظر ىَغّعِغخظرإلخَْغوخظصتي ُغخظٚتًفًُغخدق دغخظىسًق غظعة ًقُ،غوـقترغغغغغ

تق ىيبًيغطىيقغغخٛؼق غغغغغ ًُ،غوخنيىخ غخظيتغت ىضغ يني خىضؼقغذظضغلكغلػبحغقتىّغخظة

ٚغ تًفًققُغو ىخسققُغؼحؼققعُغمىيققُغو ٚبًققُغظفؼققىؾغٙتًفًققُغؼقققغغغغّعققِغذىخّقق غخظعةققُغخظ

غ.((جريدًغ))وغ((طًظإلوكغ))ؼ٘ظحيت

وشيكغيـيدغإىلغذظضغ  ضغؼبي ٖغخؿشياغؼعغخٙلتؽيؿغإىلغس غؼيغ يظًىـيـًُ،غ

رؼ غ نغؼ إلجُغلسعىاغاي ُغي تربغآ إلغؼإلخسغغخظتجرًخ،غويوشيكغخظت ىيؤغّعِغخـ

غوـٌغخظصٚسًصٌ. اي ٌغىوتًملغيرإلاغؼقغخٛسعىاغخظظًظإل

وشيكغيتؾغت عًؾغخٛطحقيػغ اإليرقُغطقصعًُغ وكغؼإلخّقيَغظابً قُغخظاحقغغوؼًىظقن،غغغغغغغغ

جيظاحغغيفغـظإللؾغىدغغؼؼةإلغٙغىتعخغّقغخظبيظتغيفغخنيًىػغوخظرىّغخظ رعًُ;غظذظضغ

شققيكغخظاحققغغيصعققخغّفقق غذ وؼققنغظعؽ ىسققُغمب إلجققُغظةققُغلدفبًققُ،غوشققيكغذظققضغيفغغغ

خٛػعًُغوشتي تمي،غوشيكغي٘ ٍغذظضغخظىخدؤغذبغغلكغيتؽصقغؼقغذإلخَْغظةتنغخظ ي َغ

  ىخسققُغطققصعًُغظرىخّقق غخظعةققُغوخظبًققيك،غشؽققيغشققيكغّعًققنغلكغوؼققغغّعققِغلققذهغغغغغغ

خني عىؼيتغؼقغشتؤغخظعةُغخٛدفبًُغـحشمي،غوذ غـظرغّققغذظقضغخلتؽقيؿغشقبريغ رقىّغغغغغغ

غيػُغ يظتذشإل.خـخظ رغغ

ًُ،غوشيكغوذ غ عةتغىوحغخظفظيؿغوخظت ىيؤغيفغلذهغخظة ًُغلذؼِغ ىديتغخظظصع

غخظ رياغخظب ـٌغيفغـظإلغخبـشيـًأغخظ خجعغإىلغخظ ىخسُ.

ولذهغخظة ًُغمبقيغسقي ليغؼققغطقصعًُغيفغىوسمقيغويفغؼي تمقيغػقيسبتغخظ قى َغإىلغغغغغغغغغ

خٙلتؽققيؿغ يظفيسًققُغخظظققصعًُغيفغخؿًققيَ،غتعققضغخظظققصعًُغخظققيتغمتًققزتغ مققيغخؿًققيَغغغغغغ

غيؼقغّظإل.خظ رعًُغوخظشًيسًُغوخظ يفًُغوخـعرًُغظعرإلـأغخظشي عغوخظج

 :(1)االجتايات اإلنسانّٕ الرتبُِٕ يف عصز الهًضٕ

ؼقغ ٚػغؼيغتر ؿغميصقغلكغـعتؽغللؾغخٙػيليتغخبـشيـًُغيفغّؼإلغخظفمـقُغغ

غجًؽيغيرتٌ:

متًققزتغخظة ًققُغ يٙػققيهغؼقققغخظ ينيًققُغإىلغخ عًققُغـتًذققُغغققىغخظرىؼًققيتغوخٙػققيهغغغغ .1

إلَغّعقِغخظحصقإلغخنيشقًشٌغغغغخظ عؽيـٌغوخبـشيـٌغظعة ًُ،غوشيـتغخظحصإلَغخنيشقًاغ

يفغخظ ؼإلغخظىسًكغجصإلَغخٙؼربخطىىيُغخظ ينيًُغوخظجريجُغووس َغخؾفصغخظبظإلٍغ

 ووس َغخظصفًشُ.

                                                           
غ.180خنيإلدعغخظشي زغـحشن،غؾ:غغ(غ1
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تإلشققزتغخٛلقق خدغخظة ىيققُغسققىػغتإل ًققُغخبـشققيكغؼقققغلدققغغسقق ي تنغوؼقققغلدققغغغغغغغغغ .2

خنيىخطفُغو  ؼُغخظ وظُ،غولٌغ  خيُغجصقإلَغّعؽيـًقُغخظة ًقُغوذق غ مقإلتغ ؼقىىَغغغغغغغ

 فىيإل.ىًٓشُغيفغّؼىىغخظت

 مققإلغخٙلتؽققيؿغ ققيٝ خاغخظصٚسققًصًُغخظر ميققُغوخظ عققىؿغخبـشققيـًُغٙغسققًؽيغيفغغغ .3

ولققٌغخظحصققإلَغغغ-خظت عققًؾغخظجققيـىٍغ يّتبيىلققيغخظ عققىؿغخظققيتغتإل ققٌغخبـشققيكغخؿققإلغغغ

 خظًىـيـًُغوخظإلوؼيـًُغخظر ميُغظعحفىكغخؿإلَ.

 تإلشًزغخٙلتؽيؿغسىػغخبـشيكغوخؿًيَغخظ ـًيغوخٙستؽتياغ مي. .4

 يؿغ يٛ ٚسغلشجإلغؼقغخظةشًزغّعِغخظ يقغيفغس غذختن.تإلشًزغخٙلتؽ .5

خٙلتؽيؿغ يظة ًُغخظحفًُغوخؾؽيظًُغوخظإلييؿًُغشذزْغؼقغخظة ًقُغخؿقإلَغولقىغؼقيغغغغغ .6

 سًيْغظعحصإلَغخظًىـيـًُغخظر ميُ.إغي تربغ

 غغظعصفًشُغـحىذلقيغخظرقىٍغّعقِغخظقإلبؾغؼققغخدذقىؿغخظقذٍغودقنغإظًمقي،غوطقم غغغغغغغغغغغ .7

 وخظصفًشُغظعشًاإلَغّعِغخظت عًؾ.غّؼإلغخظفمـُغخظؼإلخاغ أغخظ وظُ

ـُغ مىىغخنيق خىضغخظ يؼقُغظت عقًؾغخظ يؼقُغ يظعةقُغخ عًقُغوشيـقتغغغغغغغغطم غّؼإلغخظفم .8

لذغغؼقغخني خىضغخٛ إلّ،غشؽيغطم غليـيغ  خيقُغإـظقيْغؼق خىضغظت عقًؾغخظبفقيتغغغغغغ

 ؼبي ٖغخظة ًُغيفغ  ضغخني كغوٙغسًؽيغيفغلنييـًيغولىظف خغوجإلـشي.

خطًُغوتإل ًقُغظعتيػقُغغغىسقترإلغلـُغ ؼحُغّيؼُغتإل ًقُغغشيـتغخظة ًُغيفغّؼإلغخظفم .9

جغغخبـشيـًُغوخظصٚسقًصًُغوتفؽًقُغغغيتغخظةفًُغوتإلشزتغشذظضغسىػغُؼوخظابر

خظإلدغغخنيمذا،غلؼيغخظصفًشُغجةشزغخلتؽيؼميغلسيسًيغّعِغتإل ًقُغىدقيػغخظق يقغغغغ

 وإّ خ غخظرًي ختغخظصفشًُ.

 أشًز املزبني يف عصز الهًضٕ: )احلزكٕ اإلنسانّٕ(:

غ(:1536-1466زخؼىضغ)لىخ

غقي  ُّغلىخزؼىضغخدىظف ٍغؼقغلشجإلغخنيإل أغخبـشقيـًأغخظقذيغغ

ّعؽققٌغشققبري،غجرقق غشققيكغظ ىخسققيتنغوعىثققنغغغسظققىخغ ققيسةخؿغ

ّعققِغخنيتاىطققيتغخظر ميققُغوخظ يفًققُغترقق يإلغشققبريغؼقققغديـققؤغغغغغ

خنيظتةعأغمبجغغلذهغخظ ىخسيت،غشؽيغشيـتغشتبنغخظ ىخسًُغ

ٙغؼؼِغؼققغخظاقٚاغغغغيغلّ خ ؾغخظعةُغخظٚتًفًُغيشتت ؼمظت عً

غيفغلوى ي.
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غللؾغلىخْغخىخزؼىضغخظة ىيُ:

ىخزؼىضغلل خدغخظة ًُغ رـميغتتؽجغغيفغخظحعشحُغخظ يفًقُ،غجمقٌغلوػغوخدقؤغغغغلس  غ .1

غظعة ًُغيفغـظإله.

ٙ رؽ مققيغوؼاًؽمققيغ يظفظققيؿغغغغ،لشقق غخسققتجيىَغخلتؽققيؿغخٛوٙ غ ققيظت عًؾغخ حققزغغغغ .2

وخظتظقققذًعغغبققق ـٌغ عاقققخغخني يؼعقققُخظؼقققيىؿ،غشؽقققيغطيظقققؤغ يسقققتب خػغخظ رقققياغخظغ

 وّيىضغ ظ َغخستت خؿغخظاإلسغخؾ ظًُغظعحعشحُغخني ىسًُغوخني ىسُغخظ يفًُ.

خّتققربغخىخزؼققىضغلكغخبـشققيكغ ققريغ ابً تققن،غولكغخظابً ققُغ ققريَغشإلميققُ،غولكغغغغغغغغ .3

 ديغخظفؽىغيفغخٙػيهغخنيإلبىا.غً ُغخبـشيكغذي عُغظعصؽيػغإذخغلًرغطب

ُغذشقيْغوجافقُغولكغخبـشقيكغيشقتاًعغلكغيؼقغغغغغغغىخزؼقىضغلٓكغخظق يقغؼشقرظغغغلي تر غ .4

إىلغخٛجصيىغخظ يفًُغخظؼشًشُغإذخغلًٔتغظقنغخظصتقؤغخظ ىخسقًُغخني٘ظحقُغ اإليرقُغغغغغغ

 قصؽُ.

طيظؤغ إتيسُغخظحإلػُغظعاحغغظصٌغتتصىكغسىخسنغتصىيفًيغسعًؽًيغوتظبعغىوسنغ .5

  ف ؾغخؿًيَغخنيت   َ.

ٛوىل،غولـققنغيفبةققٌغلٙغغغخّتققربغلكغخٛؿغلققٌغخنيإل ًققُغخظابً ًققُغظعاحققغغيفغسققفىختنغخغغغغغ .6

ـؼققًبنغؼقققغغظًفققيػغدشققؽنياعققؤغؼقققغخظاحققغغإٙغخظع ققؤغستققِغسقققغخظشققي  ُغوذظققضغغ

 خظفؽى.

طيظققؤغؼقققغخني عققؾغلكغه ققغغؼقققغخنيىذققخغخظت عًؽققٌغطبً ًققًيغ رقق ىغخبؼصققيكغولكغغغغغغغغ .7

يصققىكغؼ  عققنغإىلغخنيظققصعُغتقق ىهًًيغوؼبفًققًيغّعققِغخٙلتؽققيؿ،غولكغ ققريغوسققًعُغغغغغ

 إلتًبميغثؾغتصإلخىغلذهغخظ ؽعًُ.ظعت عؾغلٌغجمؾغخني عىؼيتغثؾغت
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 :الرتبّٕ الغزبّٕ يف الكزى السابع عصز املّالدٓ

ؼقغللؾغخظ ىخؼقغغخظقيتغلثقإلتغّعقِغخظة ًقُغيفغلقذخغخظرقإلكغلقىغخؾؽيّقيتغخظ يفًقُغغغغغغغغغغغ 

ُغخظيتغ  لتغيفغخظ عؽًخظيتغذيؼتغيفغلوىو يغ يبؿيجُغإىلغّيؼغغؼمؾغآ إلغلىغخظفمـُغ

مققىىغّقق  غؼقققغخظ عؽققيْغيفغطققتِغخني ققيىدغوخظ عققىؿغغغخظرققإلكغخظشققي ضغّظققإلغؼققًٚ ٍغو غ

ثقإلغيفغتاقىىغغغل يبؿيجُغإىلغ  ضغخنيإل أغخظذيقغشيكغظصتي يتمؾغغ،خظابً ًُغوخبـشيـًُ

غ.خظفظإليُغخظة ىيُغويفغذبىػغخظاإليرُغخظ عؽًُغخظتذإليبًُغشرسعىاغيفغخظبشحغوخظتحصري

صقإليقغولـظقيىلؾغغغونييغ مإلغؼيغيشؽِغ يٙػيهغخظىخذ ٌغظعة ًُغؼىظتغلعقيخغخنيحغ

إىلغخظبشحغّقغخؿرًرُغخظ عؽًُغوّقغؼظيلإلغخؿًقيَغخظابً ًقُغخظىخذ ًقُغخنيبفًقُغّعقِغغغغغغ

وذق غل ّغذظقضغإىلغخّٙترقي غ قيكغخظة ًقُغـحشقميغغغغغغغغ،خني إلجُغّقغطإليزغخب ىخطغخؿشٌ

ّؽعًققُغطبً ًققُغٙغػققفيًُّغمب فققِغلكغخظرققىخـأغوخنيبققي ٖغخظققيتغهققؤغلكغتبفققِغّعًمققيغغغغغغ

ولققذخغل ّغإىلغخٙلتؽققيؿغ ىؿققعغّعققؾغلوغجعشققحُغظعة ًققُغغ،ظابً ققُخظة ًقُغؼىدققى َغيفغخغ

ؼبفًُغّعِغخظبشحغخظ عؽٌغوخستب خػغخنيفيلرغخظ ىخسًُغمبفيلرغ ىخسًُغؼقىٍغخظ عقىؿغغغ

غ.خظابً ًُ

 املذيب الُاقعْ:

غوذ غخػمتغخظة ًُغيفغلذخغخظرإلكغودمُغوخذ ًُغمتجعتغيف:

إىلغششقؤغخني إلجقُ،غ قغغغغغغذلؤغخبـشيـٌغخظذٍغيإلّغلكغخظة ًُغٙتمق دغجرقكغغخني .1

،غوؼقغل إلزغ تم دغليـًيغإىلغؼرًزغخظفؽىغخؾشؽٌغوخـعرٌغوخٙدتؽيٌّغظعحإل

لقذخغخنيقذلؤغخٛ يقؤغخبلعًقزٍغدقىكغؼعتقىكغخظقذٍغـظقإلغإىلغخظة ًقُغّعقِغغغغغغغغغغغ ّيَغ

 ل ٚذًُغّؽعًُ.غلـميغّؽعًُغإّ خ غؿًيَغ يفًُ

بّ خ غخظحإل غظعشًيَغخنيذلؤغخٙدتؽيٌّغخظذٍغيفظإلغإىلغخظة ًُغّعِغلـميغوسًعُغ .2

خٙدتؽيًُّغخظفيدشُغخظش ً َغخنيؽعىَْغ ينيشإلخت.غوؼقغل إلزغلـؼيىغلقذخغخنيقذلؤغغغ

خنيإل ٌغخظفحشٌغجإلـشًصغ خ عًنغخظذٍغي ترق غلكغخظابً قُغخظبظقإليُغ قريَ،غودقذخغغغغغغ

 هؤغلكغت اِغخظحإلػُغخظصيؼعُغظصٌغتفؽىغ صغغطيذيتمي.

خب ىخطغخؿشقٌغيفغغخنيذلؤغخؿشٌغخظقذٍغي عقٌغؼققغطقركغخؿقىخضغوؼققغطقركغغغغغغغغ .3

خشتشياغخني إلجُغويىدؤغخستت خؿغطإليرُغخٙسترإلخْغيفغ ىخسُغخنيىخ غخنيتتعحقُغغ
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خؿ يجُغيفغخظبشقح،غوؼققغغغغعؽًُووةؿغخظابً ُغويىػٌغ يستت خؿغخظاإليرُغخظ 

 لـؼيىغلذخغخنيذلؤغجإلـشًصغ ًصىك.

 خنيذلؤغخظتمذييبغخظذٍغيرىؿغّعِغؼب ليقغىًٓشًأغلؽي: .4

غعِغلـميغّؽعًُغتمذيؤغنيعصيتغخظظتؽغخظ يؼُ.خظفظإلَغإىلغخظة ًُغّ .لغ

خّتبققيىغطققصغغخظ ؽعًققُغخظت عًؽًققُغللققؾغؼقققغخنيققي َغخنيت عؽققُغـحشققميغوؼقققغغ .اغ

 لـؼيىغلذخغخنيذلؤغدىكغظىط.

 أشًز املزبني يف الكزى السابع عصز:

غ(:1704-1632دىكغظىط)

وظقق غيفغؿققىخسٌغؼ يفققُغ إليشققتىػغ ققيلعةَ،غوّفقق ؼيغ عققتغغغغغ

وستؽفشةغوخستؽإلغ ميغستِغ  غغؼ ىسُغغ خظإلخ  ُغّظإلَغ  غ

ملغهقق غيفغخظقق ىضغؼت ققُ،غوذقق غغن،غظصفقق ديؼ ققُغلوششققحىى

خؾيؼ ًُغ   غسفىختغملغلشقغلسقصغ ريشقإلغغغذيػغّقغ ىخستنغ

ًٓقغؼ ىسقققًيغظعةقققُغخظًىـيـًقققُغغ ذققق ىغؼققققغخظفقققىىغيققق ظخغإىلغجمؽقققٌ،غو  ققق غؽإلدقققنغّققق

ُ،غثقؾغغوخـاي ُغوخظحعشقحُغيفغخؾيؼ قُغذختمقي،غويفغلوخ قإلغلييؼقنغخطقتةغغ يظشًيسقغغغغغغغ

غ.((آىخْغيفغخظة ًُ))لذبغغّعِغخظترظًخ،غوؼقغلطمإلغؼ٘ظحيتنغشتياغ

غلىخٗهغخظة ىيُ:

شققيكغلقق دغخظة ًققُغيفغـظققإلغظققىطغلكغخظة ًققُغخظابً ًققُغظعحققإل غتإل ًققُغؼتصيؼعققُغغ .1

تظؽغغتإل ًُغخؾشؾغوخظ رغغوخـعز،غولىغيظريغإىلغلكغخظ رغغخظشعًؾغيفغخؾشؾغ

 ًُغخـعرًُغوت عًؾغخظحـًعُغوخؿصؽُغخظشعًؾ،غإٙغلـنغىشزغخلتؽيؼنغّعِغخظة

 وخظشعىطغخظشعًؾغوخظ ي ختغخظاًبُ.

خلققتؾغ ققيظت عًؾغخني ققإليفغوـققي ّغ ققركغيصققىكغلسققعىاغخظت عققًؾغ قق وكغ ققىدغوإغققيغغغغغغ .2

 يؿؤغوخظ اقخ،غولقىغٙغوبقذغخظ رقياغخظظق ي ،غويحـقغغّعًقنغخظجفقيْغوخنيق حغغغغغغغغغغ

 وخظتظذًع.

غخؿقصغلسقيضغخني إلجقُ،غغغغي٘ؼقغظىطغ رلؽًُغخـربَغخؿشًُغيفغخني إلجقُ،غوخّتقربغغ .3

 جيظ رغغّف هغػحشُغ ًـيْغيشتؽ غ ربتنغؼقغؼؼي ىغخظبًُٔغخـيىدًُ.
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لش غظقىطغّعقِغخظتق ىيؤغخظ رعقٌغظتق ىيؤغخنيعصقيت،غوخّتقربغخظإلييؿقًيتغ قريغغغغغغغغغغ .4

 وسًعُغظذظضغّقغطإليزغخؿىخض.

،غجذ غغخظة ًُغؼقغ(1)د غغظىطغخظة ًُغؼرؼىىَغّعِغلػشياغخظًيذيتغخظبًـيْ .5

 لوغخظإلدغغخنيمذا،غولٌغتإل ًُغوٙغطضغترتؼإلغّعِغجُٔغؼ ًفُ.غلدغغخؾفتعؽيك،

ـي ّغ ركغيتشىػغخظ ؽغغيفغخني خىض)غؼ خىضغخٛطحيػ(غإىلغخظع ؤغستِغيتفيسقؤغغ .6

 ؼعغىوحغخظاحغ،غولذخغؼيغتفي ٍغ نغخظة ًُغخؿ يجُ.

شيـققتغلجصققيىهغخظة ىيققُغت تققربغمبجي ققُغإّقق خ غخظحققإل غنيىخدمققُغخؿًققيَ،غعًققحغغغغ .7

طققيؼٚغظعظتؼققًُغخبـشققيـًُغيفغشيجققُغدىخـبمققي،غّرعًققُغغيصقىكغلققذخغخبّقق خ غ

ودشؽًُ،غوخظب  غّقغسظىغذلقغخظتٚؼًذغ يؿريٓزغخؾيجُ،غوطيظقؤغ يٙ ت قي غغغ

 ّقغلٍغّعؾغؼقغخظ عىؿغخظذٍغظقغيصىكغظنغجيٓ َغ يظفشبُغظإلـشيك.

خٛؼجعُغلشجإلغؼققغخظرىخّق غوخٛسصقيؿ،غولكغغغغغالكغيصىكغلسعىاغخظت عًؾغ ـإل .8

  عًؾغؼعغذ ىختغخظايظؤغخظذلفًُغوخؾش يُغوخظ يطحًُ.يتْٚؿغلسعىاغخظت

 

 

 

                                                           

ت يىدغّعًنغيفغخظريـىكغخؾفقيٌٓغؼفقذغّقيؿغغغغؼؼاعحغؼ White-Collar Criminal "لػشياغخظًيذيتغخظبًـيْ"غ(غ1

ُغغغغغ Willian C. Durant شقيكغويعًقيؿغ وىخـقتغغغ .1948  General ؼ٘سقصغطقإلشُغدفقإلخػغؼىتقىىزغخٛؼإليصًق

Motors ْغغغغغغ"لىغلوػغؼقغخستت ؿغلذخغخنيؼاعحغيفغشتي نغ  فىخكغ ،غثقؾغغ"غسقريَغّيؼقغغؼققغلػقشياغخظًيذقيتغخظبًـقي

ّعِغخٛطقتيؾغخظقذيقغيتؽت قىكغمبإلخشقزغىجً قُغّعقِغخنيشقتىييتغغغغغغغغغدإلتغخظ ي َ،غجًؽيغ   ،غلكغياعزغلذخغخنيؼاعح

خٙدتؽيًُّغلوغخٙذتؼي يُغلوغخظشًيسًُ،غولؾغلوظٔضغخظذيقغيإلت وك،غيفغخظ ي َ،غؼٚ قصغييذيتمقيغ ًـقيْغذختغلـيذقُغغغغغ

ّْغظصغغؼقغيإلخلؾغلوغيت يؼقغغؼ مقؾغ امقيىَغخظًق غوـريٓمقي.غبقريغلكغلقذخغخنيؼقاعحغغغغغغغغ غوـظيجُغو إليزغؼتؽًز،غوذظضغإوي

 ح غغإدإلخؼٌ،غوؼجيػغذظقضغلكغيإلتصقؤغلػقشياغخنيإلخشقزغخظإلخذًقُغيفغغغغغغغ-وّعِغمىغلسيسٌغ-يإلتبكغيفغخنيحمىؿ

ًٙغبريغؼظإلوُّ،غ ةًُغخؿؼىػغّعِغؼعصًُغلوغؼيػغلوغـحعغطتؼٌغو يٙ تٚضغلوغخظإلطقىَغلوغإسقيَْغغغ خجملتؽعغلج ي

)خنيإلدع:غليقىاغّجؽقيك،غديؼ قُغخٛزلقإل،غغغغغ خستت خؿغخظفحىذغلوغخنييػغخظ يؿ،غلوغخظشعاُ،غوبريغذظضغؼقغدإلخٓؾغخظحشقيغ

،غتققيىي غhttp://www.sudaneseonline.com،غؼتققىجإلغّعققِغخظققإلخ ك:غوتغشققؾ سققى خـًزخوـٚيقغبققزَ،غؼىذققعغ:غغ

مؾغلوظٔقضغخظفقيضغخظقذيقغغغغ قرـٓغوتم تعريف  لياقافقا ليضاءفقي مفق  وافي ويياضافميق لي ولفوة، لي فر    ؿ.5/6/2014خظفش :غ

ْغغغغغغؼصقتيب،غولقغغ«غذلمل»يرىؼىكغ  ؽغغ  (Blue-collar Workers) ؾغ قذظضغيتؽًقزوكغّققغلػقشياغخظًيذقيتغخظزىذقي

غ.شيظ ؽيػغخظذيقغيرىؼىكغ  ؽغغي وٍغؼً خـٌ
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G ّٕ214  يف العصز احلدِح األَربّٕ  الرتب
 

 أصــــُل الرتبّـــٕ 
 :الرتبّٕ الغزبّٕ يف الكزى الجامو عصز املّالدٓ

متًققزغلققذخغخظرققإلكغ ققب ضغخظتاققىىختغخظحصإليققُغوخظة ىيققُغو مققىىغخؿإلشققُغلوغغغ 

خظفزُّغخظابً ًُغيفغخظة ًُغ زّيؼُغدقيكغدقيطغىوسقىغيفغخظفؼقخغخظجقيـٌغؼققغلقذخغغغغغغغغ

ؽيـًُغّعقِغىوحغخظصفًشقُغجرػقبحغخنيصقيكغخٛوػغيفغغغغغخظرإلكغشؽيغطةتغخظإلوحغخظ ع

ؼًقق خكغخظفظققإلغوخظ ؽققغغظةققريغىدققيػغخظقق يقغسًققحغترقق ؿغّعققًمؾغخظحٚسققحُغوخظ عؽققيْغغغغ

وخؿصؽققيْغوىدققيػغخظحصققإلغوخؼتققيزتغخظة ًققُغيفغلققذخغخظ ؼققإلغ فزّتمققيغخظفر يققُغغغغغغ

أغوخظىػقىػغإىلغؼجقغغّعًقيغد يق َغغغغغًخبػٚسًُغخظ خًُّغإىلغإهقي غؼقىخطفأغؼجقيظغغغ

و حغىوحغد ي َغيفغخجملتؽعغشؽقيغ مقإلغيفغلقذخغخظرقإلكغخظرقىػغ قركغبييقُغغغغغغغغغ،ظعشًيَ

ُغغغغغغ وخكغققىىغخظ ؽعًقُغغغغ،شغغؼإلسعُغؼقغؼإلخسقغغخظة ًقُغلقىغخظفؽقىغخظؼقشًحغظعاحىظق

غ.خظة ىيُغلىغخظاحغغوظذظضغودؤغخٙلتؽيؿغ نغومبىخلبنغوؼًىظنغوىببيتن

 احلزكٕ الطبّعّٕ:

،غوذق غلق جتغغغ((ؼقإلغخظتفقىيإلغغّغخٙسقتفيىَغلوغ))غي إلدغخظرإلكغخظجيؼقغّظقإلغ  ؼقإلغغغ

إىلغخظإلجعغؼقغطركغخظ رغغوؼصًؽنغيفغشغغخٛؼقىىغمبقيغيفغذظقضغغغغسإلشُغخظتفىيإلغ

خٛؼققىىغخظ يفًققُ.غويققإلجضغشققغغسققعاُغٙغتشققتاًعغلكغػقق غدققيغؼييربىلققيغيفغّرققغغغغ

خظحإل ،غوآؼفتغلذهغخؿإلشُغ ركغخظ رقغغخظبظقإلٍغوسق هغلقىغخظىسقًعُغإىلغخظشقًي َغغغغغغغ

ؾغظؽًقققعغلطقققصيظن،غشقققذظضغسيى قققتغلقققذهغغغغخبـشقققيـًُغوإىلغخظجقققىىَغؿققق غخظظعقققغغ

ٙ غغ خؿإلشُغلّؽيػغخؾؽيّيتغخظ يفًُغيفغذظضغخؿأ،غوديلإلتغ رٓكغخظ يقغظقًصغإ

وشيـققتغجإلـشققيغؼإلشققزغسإلشققُغخظتفققىيإل،غوي٘ ققذغّعققِغغغغغغغ،غ(1)لوليؼققًيغو إلخجققيتغ

                                                           
ذظققضغ شققبؤغّبققحغخظصفًشققُغ قق يقغخوغخنيفققزتػ،غوؼإليحققنغوتظققىيمن،غغغغغوشققيكغغيفغلوىو ققي،غخظ عؽيـًققُغـظققرَغشيـققتغ  خيققُغغ(غ1

إلدققعغيإلد ققىكغإظًققنغظتؼققشًحغلققذخغخظ بققحغوإىديّققنغإىلغلػققىظنغغغغوتر ميققنغظعفققيضغ ؼققىىَغؼفحققإلَغ وكغلكغيصققىكغّفقق غخظفققيضغؼغغ

إٓكغؼيغـبذتنغ.غ خظؼشًشُغخنيفزظُغشؽيغلىغخؿيػغؼعغخظرإلآكغخ حى غ ر ىغخوغوؼظًٔتنغؼقغشغغّبحغلوغؼإليٍخغ ٚػغخظرإلوك

ييقيغخظق يقغخنيتفقيثإلَغغغغلوىو يغسأغلذيؼتغّعؽيـًتميغملغيصقغلىغسرًرُغخظ يقغقغجمذهغشيـتغؼفبىذَغؼقغلوػغؿظُغقغإغقيغشقيكغ رغغغغ

ًٚغغغغغغغغغغ ّْغشقيؼ يفغ  ضغفيٙتغخؿًيَغخٛوىو ًُغلوغيفغلجصيىغخظفقيضغوودق خـيتمؾ،غجذقيْتغخظ عؽيـًقُغجرذؼقتغلقذهغخظبرييقيغإذؼقي

ؼقغخؿًيَ،غوملغتقةطغؼفمقيغإٙغسإليقُغؼققغلىخ غلكغي ترق غ ىدقى غإظقنغيق٘ ٍغظقنغطق يٓإلغخظت ٓبق غيفغلكغيؼقفعغذظقضغّعقِغؼشقٔىظًتنغغغغغغغغغغغغغغغغ

وميصففقيغتعتقًؽغتشقبؤغغغغ .عميغسإليُغؼقغلىخ غخبؿي غوخظ ّىَغإظًقنغلكغيؼقفعغذظقضغ شقف غخظ وظقُغوؿقؽيـيتميغغغغغغخـيػُ،غويفغؼري 

غ :خظصفًشُغيفغـظرَغخظ عؽيـًُغيفغخٝتٌ

 ّرً َغؼفشإلجُ:غلكغخوغثيظحغثٚثُ،غولـنغلىغخنيشًحغخ قغؼإليؾ. 

 سؼإلغخظ يقغيفغخظ بي َغمب فيليغخظـًزغجرك،غويفغخظ ٚذُغخظإلوسًُغ يـيظز. . 
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 أصــــُل الرتبّـــٕ

ىسققترإلخطًُغلغخؿإلشققُغخظابً ًققُغلـمققيغسإلشققُغلىسققترإلخطًُغتمقق دغإىلغإـظققيْغغغغغغ

ـمقققيغٙتمقققتؾغ يظابرقققُغلسقققإلَغوخظصفًشقققُ،غوخظ رقققغغّعقققِغلـرقققيضغخىسقققترإلخطًُغخٛ

خنيشتفريَغؼقغخظظ ؤ،غستِغلكغجىظتريغوػخغفؽىاغخظظق ؤغ قرـمؾغلببًقيْغولـمقؾغغغغغ

ثريخك،غشذظضغي٘ ذغّعًمقيغلـمقيغٙغتمقتؾغ قيظ ىخطخغوخنيظقيّإلغخبـشقيـًُ،غشؽقيغغغغغغغغ

لـٓميغملغتحإلسغ أغخظ يقغيفغمسىهغو أغمميىسيتغىديٙتغخظصفًشُ،غوؼقغـيسًقُغغ

رقق ؿغترقق ؼًيغشققبريًخغيفغخظرققإلكغخظجققيؼقغّظققإلغٛكغخظ رعًققُغغيتت عققًؾغملغل ققإلّغجققإكغخظ

خظصربّغشيـتغـرؽغخني عؽأغخني٘لعأغوخنيجرحأغثريجُغّعؽًُغوؼشقعصًُ،غّعقِغغغ

لدربغغ1786لكغؿتيؼُغخؾؽمىىغوـىًّتنغشيـتغؽتعخغؼقغ ع غٝ إل،غجحٌغّيؿغ

ًمقي،غغظىيصغخظإلخ عغّظقإلغيفغجإلـشقيغشقغغذإليقُغّعقِغجقتحغؼ ىسقُغوؼصيجقرَغؼ عؽغغغغغغغغ

 حققتحغغ1714ويفغىوسققًيغذققيؿغ اققإلضغخٛوػغ تاققىيإلغخظت عققًؾغولػقق ىغلؼققإلًخغيفغّققيؿغغغ

ؼ خىضغخٛىذيؿغيفغشغغخظبٚ غظت عقًؾغخؿشقياغوخدف سقُغوخنيفارتقيكغخظىسًق تيكغغغغغغ

يفغؼتفيوػغخؾؽًعغلؽيغىوسًيغوخسقصتعف خ،غغغخظعتيكغشيكغخظت عًؾغخٙ ت خٌٓغجًمؽي

خغؼقق خىضغخظفشققىغوخنيقق خىضغخظ يؼققُغغغويفغفققيػغخظت عققًؾغخظجققيـىٍغسققي تغيفغخلعققةغغغ

خنيتؼؼققُغظتصققىيقغخنيٚسققأغوخنيمف سققأغوخٛطبققيْ،غويفغجإلـشققيغسققي تغل ًققُغغ

غخظًشىًّأغخظيتغخذتؼإلتغ إلخفميغّعِغ  ؽغخنيىخ غخظترعً يُ.

غ

                                                                                                                                      
 ـحىذغىديػغخظ يقغّعِغخنيعىطغوّعقِغّيؼقُغخظفقيض،غعًقحغٙغيرقعغتؼقإلدغؼقفمؾغجًصقىكغػقشًشًيغإٙغّققغطإليقزغغغغغغغغغغغغ

ىديػغخظ يق;غوظىغشيكغذظضغوجزغتىدًقنغى قيـٌغػقشًحغونيؼقعشُغخظبظقإلغملغيصققغجًقنغإطقصيػ;غظصققغنيؼقعشُغغغغغغغغغغغ

 . .ىديػغخظ يق

 ًٚغوؼإلميقًي،غسشقؤغغغغغ للقىخٓمؾغوؼؼقيؿمؾغؼجقغ:غؼعًقغغخـؽقإلغغغغغغغذًيؿغىديػغخظ يقغ يظتظإليعغؼقغّفق غلـحشقمؾغؼعقً

 . .وخـفزيإل،غوإ ايػغخـتيك

 ْقيى ُغخظصفًشُغظع عؾغوذتعميغظع عؽي. . 

 خسققتةٚػغىدققيػغخظقق يقغنيصققيـتمؾغيفغجققإلضغّظققىىغيفغلؼققىخػغخظفققيض،غوتشققتريلؾغظعت ؼققُغيفغلىضغخظصفًشققُ،غغغغ

 . .وجإلضغؼيغي إلدغ ؼصىطغخظةحإلخك

 ـُُعرٌغ صغغلـىخّنغشيكغمييىسن  . .ىديػغخظ يقغخظحشي غخ

 ؼفيػإلَغخظصفًشُغظعؽظيملغخظشًيسًُغوخٙذتؼي يُغوخٙدتؽيًُّغخظىخذ ُغّعِغخظفيض.. 

شغغتعضغخٛسبياغوبريليغل تغإىلغـبذغلوىو يغظع يقغوإذبيديغّعِغخظ عؽيـًقُغ يّتبيىلقيغكعؼقًيغدقيغممقيغّيـتقنغؼققغسقاىَغغغغغغغغغ

ًٚغظٚـاقٚسغوخظترق ؿغخظقذٍغشقيكغخظق يقغقغ قذغغغغغغغغ .)خنيؼق ى:غغ.ظضغخظتؼقىىغوتعقضغخنيؽيىسقيتغقغسذقإلغّقةٍَغلؼيؼقنغغغغغغغىديػغخظ يق،غوسقبً

غhttp://www.saaid.netإمسيًّغغقؽ غسفحٌ،غـبذَغّقغخظ عؽيـًُ،ؼىذعغػً غخظحىخٓ ،غؼتىجإلغّعِغخظإلخ ك:غ
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G ّٕ216  يف العصز احلدِح األَربّٕ  الرتب
 

 أصــــُل الرتبّـــٕ 
 :املّالدٓ أشًز املزبني يف الكزى الجامو عصز

غ(:1778يىظًىغ2-1712يىـًىغغ28)غديكغديطغىوسى

يكغللقؾغشيتقؤغيفغّؼقإلغغغغجًعشىدغسىيشإلٍ،غش

خظ رغ.غولقىغجقةَغؼققغخظتقيىي غخٛوىو قٌ،غخؼتق تغؼققغغغغغغغغ

لوخ إلغخظرإلكغخظشقي عغّظقإلغإىلغلوخ قإلغخظرقإلكغخظجقيؼقغغغغغغ

سيّ تغجعشقحُغىوسقىغيفغتظقصًغغغغغ .خنيًٚ يأّظإلغ

خٛسقققق خخغخظشًيسققققًُ،غخظققققيتغل تغإىلغذًققققيؿغخظجققققىىَغغ

خظحإلـشقققًُ.غسًقققحغلثقققإلتغلّؽيظقققنغيفغخظت عقققًؾغوخٛ اغغ

غ.(1)وخظشًيسُ

ّعققِغلًٔققُغذؼققُغطحققغ.غغغ"إؼًققغ"ىوسققىغشتي ققيغىًٓشققًيغيفغخظة ًققُغخمسققنغغغشتققؤ

إل ققِغسققفُ.غي 25وتبقق لغخظرؼققُغ فظققرَغخظاحققغغإؼًققغغوتفتمققٌغ زوخدققنغولققىغيفغسقققغغغ

خظ عققىؿغوخظجريجققيت،غ ققذظضغيققت عؾغغغظّعققِغسحققغهخظفظققٕغّعققِغطبً تققنغ قق وكغإدبققيىغغ

 .(2)خظفظٕغؼقغطبً ُغؼًىظنغو يظتذإل ُغخظظتؼًُ

ٌغلققؾغؼققيغيؼققبىخغإظًققنغىوغلو وشؽققيغ.غسققىغلكغيفظققرغيفغخظاحققغغخظظقق ىىغخٙدتؽققيّ

ي٘ش غىوسىغّعِغخسترٚظًُغخظفظٕ،غجًذؤغلكغيصىكغلذخغؼرةـيغ تىدًنغ حقٌغغ

ُغغغ"عًحغتتحزغؼًىػغخظفظٕغؼعغؼيغيإلي هغخني عقؾ.غجحقٌغشتقياغ"إؼًقغغغغغ  لوغّققغخظة ًق

يرىػغىوسى:"غختب ىخغؼعغخظفظقٕغخظاإليرقُغخظ صشقًُ،غولقٌغلكغيظق إلغخظفظقٕغ رـقنغغغغغغغغ

غخٙ تًقيى.غجقٚغتىدق غخسقتذي ُغوتصقإليصغإٙغ يظظق ىىغ قركغخنيقإلْغسقإلْغغغغغغغغغلىغػقيسؤغغ

وغيإلّغىوسىغلكغخظفظٕغخظذٍغيفظقرغغغ.(3)غ"غجًؽيغيت عؽن.غلذخغلىغخظتصإليصغخؿرًرٌ

 .(4)ّعِغتعضغخظاإليرُغخؿإلَغلىغخٛػعحغجملتؽ ن

خـتظققإلتغطإليرققُغىوسققىغيفغتإل ًققُغخظفظققٕغسققإلي يغيفغكتعققخغخظقق وػغخٛوىو ًققُ،غغغ

غ.يىؼفيغلذخغخظاإليرُغخٛسيسًُغظاإلسغخظت عًؾغخؿ يجُولٌغت تربغستِغ

                                                           
غhttp://ar.wikipedia.org/wikiخنيىسىُّغخؿإلَ،غؼتىجإلغّعِغخظإلخ ك:غؼىذعغويصًبً ييغغغ(غ1
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غ:(1)لجصيىغىوسىغخظة ىيُ

خظيتغلٌغغىخْغخظحعشحُغيفغخظابً ُغخظبظإليُغت بريخغّقغلغسىغخظة ىيُغوخْغىشيـتغآى

غغ.  وىليغى غج غغؼتاإلجُغظحشي غخجملتؽعغيفغتعضغخؿربُ

إلغ"شقغغؼقيغغغي تر غىوسىغلكغخظابً قُغ قريَ،غولكغخظظقإلغوخظحشقي غؼققغػقفعغخظبظقغغغغغغغ .1

 ."ىإلزغؼقغي ٍغخوغيصىكغ ريخغوي غخبـشيكغتحش ه

ؼ خغّقغتإل ًُغخظاحغغؼقغخنيًٚ غإىلغمخصغغ(غظحؼغغخٛوػغظصتياغإؼًغيفغ)خ .2

 ظق َغوّفقخغغغغ"إؼًقغغ"ىوسقىغخظة ًقُغخظترعً يقُغيفغشتي قنغغغغغغجًقنغغغخـترق غت،غوسفىخ

يفغغوىجضغّي َغخظعحيجُغوت ذؤغشًخغـرً غخظاحغغؼفذغوٙ تنغ عحيجُ،غوـرًق هغ

سًيتنغ يظ ي ختغوخظتريظً ،غثؾغـرً هغ   غمميتنغ صحقغجًىظق غخبـشقيكغوي قًعغغغغ

 ّ..وميىتغؼرً خ

 .خظة ًُغخظابً ًُغلٌغتإلطغخظاحغغي ًعغعإليُ .3

 .يإلشزغىوسىغّعِغ فيْغدشؾغخظاحغغ فيْغسعًؽيغ يظةذخْغوخٛظ ياغخظإلييؿًُ .4

مؽمقي،غإذغغيإلجضغتعرقأغخظاحقغغؼحقإل ختغظةىيقُغشقجريَ،غولكغيقإل  غلظحي قيغٙغيحغغغغغغغ .5

 .يإلّغلـنغؼقغخـارغلكغـ عؽنغـازغخظصعؽيتغلشجإلغؼقغذ ىتنغّعِغخظتحصري

ؼإلخسغغخظفؽىغلقٌغخظقيتغؼق  غؼقيغهقؤغّعقِغخظتعؽًقذغلكغيتع ؽقن،غوظقذظضغذشقؾغغغغغغغغغغغ .6

إىلغؼإلخسققغغزؼفًققُغيفغخظاحىظققُ،غوخظاحىظققُغخنيبصققإلَ،غوخظاحىظققُغغغغ((ؼًققغإ))تإل ًققُغ

 خنيتر إلَ،غوخنيإلخلرُ.

غيتخنيإلسعقُغؼققغسقتغسقفىختغإىلغخثقفغغغغغغىوسقىغغي تقربغؼقغشتي ن،غخظحؼغغخظجيـٌغيفغ .7

ؼقغللؾغخنيإلخسغغخظيتغميإلغ ميغخبـشيكغيفغسًيتن،غظقذخغيقةطغخظاحقغغغغغغّظإلَغسفُ

ي ققًعغيفغخظابً ققُ،غيشققتؽ غؼ عىؼيتققنغّقققغطإليققزغخؿققىخضغوؼقققغؼٚسظيتققن،غغغغغغ

تمقيغو وىغخبـشقيكغلقىغؼشقيّ َغخظاحقغغغغغغغخجينيإل ٌغخؿرًرٌغلقىغخظابً قُغوؼىدى غغ

 ّيؼقققُغخظة ًقققُغيفغلقققذهغخنيإلسعقققُغلقققٌغخؿقققىخضغغغوً قققُ،غّعقققِغجمقققؾغ ىوضغخظاب

وخ شىسيت،غجًرىػ:غ"خد غغخنيشيٓغغيفغؼتفيوظنغو اغسعقميغظقنغوٙغػ عقنغي عقؾغغغغغ

طققًٔيغّقققغطإليرققضغوخد عققنغيحمققؾغشققغغطققٌْغ فحشققن.غويرققىػغليـققي:غ"ٙغترقق ؿغغغغغغغ

                                                           
غ.2008ـىجؽربغغ12،غؼىؿىا:غخظة ًُغّف غإميًغغديكغديطغىوسىغhttp://salimprof.hooxs.comغغ(غ1

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://salimprof.hooxs.com/
http://www.foxitsoftware.com/shopping


G ّٕ218  يف العصز احلدِح األَربّٕ  الرتب
 

 أصــــُل الرتبّـــٕ 
ظتعؽًذطغلٍغـىاغؼقغخظ ىوضغخظصٚؼًُ،غج عًنغلٙغيتعرِغؼجغغلذهغخظ ىوضغإٙغ

 .ُؼقغخظتذإل 

ّظإلَغسفُغستِغغيتغخثفؼي أغغعؽإلسعُكؼؽغغظؼقغشتي نغغظحؼغغخظجيظحخغيف .8

ؼيغلىغّؽعٌغوؼحًق غظقن،غظقذخغٙ ق غؼققغغغغغغجًميغيت عؾغإؼًغغوغ،خـيؼشُغّظإلَغسفُ

خ تًيىغخنيىخ غ  ذُغوسذى،غويىػقٌغىوسقىغ قت عؾغخظ عقىؿغخظابً ًقُغوّعقِغىلسقميغغغغغغغغ

خٓكغ قغغؼققغؼٚسظقُغغغغخظحعضغثؾغخؾةإلخجًيغوٙغيت عؽميغخظحتِغؼقغخظصتؤغوخـقإلغ

خظابً ُغوّقغطإليقزغخٛسقحيى،غوىبقؾغلقذخغيفؼقحغ صتقياغىو إلسقىكغشقإلوزٍغغغغغغغغغ

(Robinson Crusee) متجقغغغويٙ ت قي غّققغخـاقؤغخظإلـيـقُ...غغغغغ جمىغيفؼقحغغغغ

لذهغخنيإلسعُغخظفظرَغخظ رعًُغّف غخبـشيكغيفغخٙستاٚاغوخظرق ىَغّعقِغخنيفيذظقُغغغغ

ىت عؾغسإلجُغي ويُغلوغؼمفقُغغلسعُ،غؼقغللؾغؼيغميًزغلذهغخنيإلوغ،وخظحمؾغوخظتشعًغ

 .ؼفشذؽُغؼعغلذهغخنيإلسعُ

خظحؼغغخظإلخ عغ)تفيوػغجًنغخؿق يحغّققغتإل ًقُغخظظقبياغؼققغخـيؼشقُغّظقإلَغغغغغغغغيفغ .9

ولىغؼيغلمسيهغ يظة ًُغخظىد خـًُغوخٛ ٚذًقُ،غيفؼقؤغغغ،)سفُغإىلغخظ ظإليقغسفُ

خٙلتؽققيؿغّعققِغتفؽًققُغخظ ىخطققخغوخٛسيسققًصغوخنيظققيّإلغوإيرققي غخظـققؽري،غوغلكغغ

خٛ ٚسغؼصتى ُغيفغلّؽيسغشغغإـشيكغ ظقصغغطبً قٌ;غوي اقٌغىوسقىغذًؽقُغغغغغغ

 .ب لغخٛسيضغظع  خظُخنيشبريَغظعـؽريغويإلخهغ

يتشق خغجًقنغّققغغغغغ(خظحؼغغخـيؼصغ)ؼقغّظإليقغسفُغإىلغمخشُغوّظإليقغسفُ .10

"ػققىيف"غخظققيتغتإل ققتغشؽققيغتإل ققِغغقتإل ًققُغخظحتققِغوخظحتققيَ،غيفغلققذهغيعترققٌغإؼًققغغ قق

 إلسعُغغيظصفمؽيغٙغيتزوديغإٙغ   غلكغيرىؼغ،وخزغؼفنللٚغظعزإؼًغ،غمميغد عميغ

ٚغ ّعققِغلـظؽتمققيغخٙدتؽيًّققُغغغك ٚدققيغيفغخظقق وػغويت إلجققيغغكنيقق َغسققفتأ،غيفققتر

 .وّعِغط ى ميغوّي ختمؾغوتريظً لؾ

غ:(1)مبادئ الرتبّٕ الطبّعّٕ عهد رَسُ

خبمييكغ ربخَْغخظاحغ،غولىغترشً غّٙتري هغغرييُغخظابً ُغخظبظإليُ،غ .1

 غ.شإلغلكغخبـشيكغخ قغخـأًُإـنغيذ
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خبّققْٚغؼقققغطققركغخظابً ققُ:غجيظابً ققُغيققت عؾغؼفمققيغخبـشققيكغؼققيغوتققيز،غ .2

غوخظة ًُغخظؼشًشُغلٌغخظشريغوجزغذىخـًفمي

تققإلطغخظاحققغغيتقق  إلغلؼققإلهغ فحشققنغوؽعققنغّعققِغخظققتحصريغغغغخؿإليققُ:ؼبقق لغ .3

وخشتظيدغخنيحيلًؾغوخؿريٓز،غّعِغخنيإل ٌغلكغىعقزغؼرزذقيغظعاحقغغثقؾغغغغغ

خؿإليُغظعتقإلوزغؼققغخنيقرزس،غو مقذخغتقتؾغّؽعًقُغخظقت عؾغخظتعرقيٌٓغغغغغغغغغيةطغظنغ

غ.خظإلخس 

طغةؼب لغخظة ًُغخظشعبًُ:غلٍغلٙغـ عؾغخظاحغغطقًٔيغٙغياعقؤغت عؽقن،غجقتغغغغ .4

ظقققنغخؿإليقققُغيفغخؿإلشقققُغوخٙستصقققيطغوخشتظقققيدغخـقققربَغخظ ؽعًقققُغغغغغ

وخٙ ت ي غّقغخظ ىوضغخظعحظًُغجًرىػ:غ"ٙغيفبةٌغلكغـعرقغخظاحغغ ىوسقيغغ

غ.جيظتذإل ُغوس ليغلٌغخظيتغهؤغلكغتتىىلغت عًؽنغوتر يبنظحظًُ،غ

ؼب لغخظاحغغلىغقىىغخظة ًُ:غلٍغؼ يؼعُغخظاحغغشاحغغٙغشإلخطق ،غغ .5

ولكغؼًىظنغو ؼيٓؼنغوسيديتقنغخؿيؿقإلَغوؼؼقيؿنغهقؤغلكغتصقىكغغغغغغ

غ.ؼإلشزغخظ ؽعًُغخظة ىيُغٙغىببيتغوطؽىسيتغخظصبيى

ضغخظة ًُغّف لؾغٙغيتؽجغغإكغلػشياغلذخغخنيذلؤغيمتؽىكغ ابً ُغخظاحغغولسي

يفغخبّقق خ غظعؽشققتربغغسًققحغيرققىػغىوسققى:"غإكغخظابً ققُغتتاعققؤغؼققفمؾغلكغيصىـققىخغغغ

 ن،غغظنغلطحيٙغذبغغلكغيؼبشىخغىديٙغوّعِغخنيإل أغلكغٙغوؽعىخغخظاحغغؼيغٙغطيذُ

غ.وإٙغّيغغت ًشي

وؼقغلفيغيفشؼإلغ وىغخنيإل ٌغّف لؾغيفغؼٚسظُغغىغخظاحغغغىخغطبً ًيغوتمًٔقُغغ

غ.خظحإلؾغوخظظإلودغخنيٚٓؽُغدذخغخظفؽىغوخظتظ ي غّعِغ ربَغخظاحغغوؼًىظن

لٍغإطإلخطغخظاحغغيفغخظ ؽغغوخظتذإليقؤغيفغخني يؼقغ..غوتمًٔقُغخظظقىخلإلغب ىخشمقيغغغغغغ

غ.وإظةيْغخظفظيؿغخظت عًؽٌغخظريٓؾغّعِغخظشعاُغخظ عًي
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 :الرتبّٕ الغزبّٕ يف الكزى التاسع عصز املّالدٓ

خظصققبريغيفغتابًققزغخظاققإلسغخظ ؽعًققُغستققِغ ققغغفققيػغغغغغمتًققزغلققذخغخظرققإلكغ يظتىسققعغ 

خظ ىخسيتغخظفحشًُغوخظة ىيُغوخظ عىؿغخظابً ًُغشيظؼقفيُّغوخظزىخّقُغوخظاقؤغوخظتىسقعغغغغغ

وإـظقيْغخنيق خىضغخنيمفًقُغوخظؼقفيًُّغخـيػقُغإؿقيجُغإىلغغغغغغغغ يفغخظت عًؾغخنيمملغوخظؼفيٌّ

وّيؼقغغؼمقؾغيفغغغغخظفظإلغإىلغخظة ًقُغشىخسق َغؼققغللقؾغوسقيٓغغإّق خ غخنيقىخطقغخظؼقيحلغغغغغغغغ

ؼرًققزغخظترقق ؿغخٙذتؼققي ٍغوخٙدتؽققيٌّغوملغت قق غخظة ًققُغفققإلغشعؽققيتغوؼىؿققىّيتغ

ظتققرؼٚتغخظحٚسققحُغوإغققيغسققيىتغغاققِغسجًجققُغيفغطإليققزغخظتصققىيقغخظ عؽققٌغو قق لتغغغغغغ

تظمإلغيفغخظ يملغشتؤغتبشحغيفغّعؾغخظة ًُغظصجريغؼقغخظصتياغيفغشغغؼقغخلعقةخغغ

شيكغ يؾغ يٛطحيػغوؼزو غ يظؼقىىغخظتىؿقًشًُغغغغولنييـًيغوخظ غإلطغوبريليغوؼفميغؼي

غ.وؼقغىديػغخظة ًُغيفغلذخغخظرإلكغدىكغ يىٍغوشًيىخجيػ

سي تغلذخغخظرإلكغخنيبي ٖغخظة ىيُغخنيبفًُغّعِغ ىخسُغترشؽيتغخظاقٚا،غوطقإللغترق ؿغغغغ

شبريغّعِغخظ عىؿغخظابً ًُ،غو مىىغذؼىىغوخؿحغيفغخظ عىؿغخبـشيـًُغخظترعً يقُ،غشؽقيغغغ

ظابً قققتمؾغغغقتقققىّغخنيقققي َغخظقققيتغي ىسقققميغخظاقققٚاغوؼققق ّغؼْٚؼتمقققيغغغخػقققنغخظفظقققإلغإىلغ

ّغغغ خنيٚسظققُغوخظتذإليققؤغغغعققِوسيدققيتمؾغخظفحشققًُغوؼقق َغذإل مققيغإىلغىوحغخني عققؾغوخّتؽي لققيغ

غوّعِغخظفظيطغخظتعريٌٓغوّعِغخظع ؤ.

غغغ:(1)وذ غ إلزتغيفغلذخغخظرإلكغـزّتيكغتإل ىيتيكغىًٓشتيكغلؽي

غخظفزُّغخظفحشًُغيفغخظة ًُ:

ىغلذهغخظفزُّغلكغّؽعًُغخظة ًُغلٌغّؽعًُغإ ميىغظري عًيتغخظحقإل غخنيةإلوسقُغغغويإلّغلـؼي

يفغخظابً ققققُغخظبظققققإليُ،غوذقققق غمسًققققتغلققققذهغخظفزّققققُغ مققققذخغخٙسققققؾغظةشًزلققققيغّعققققِغغغغغغ

خظفىخسٌ)خظ ىخؼغ(غخظفحشًُغيفغخظة ًُغوقيوظُغػبتغخظ ؽعًُغخظت عًؽًُغ يظؼقحُغخظفحشقًُ،غغغ

ظفظيطغخظذختٌغخظتعرقيٌٓغظعايظقؤ،غوّققغغغغوذ غـترغّقغلذهغخظفزُّغلكغسي تغؼحيلًؾغّقغخ

للؽًقققُغخظع قققؤ،غوللؽًقققُغخنيًقققىػغوخٙلتؽيؼقققيتغوللؽًقققُغخنيٚسظقققُغوخظتذإل قققُغيفغّعؽًقققُغغغغغ

خظت عققًؾ،غشؽققيغـققترغّفمققيغّاققخغّعققِغخظاحىظققُغوؼ إلجققُغظابً ققُغخظاحققغغوذي عًتققن،غوؼقققغغ

غلطمإلغلـؼيىغلذهغخظفزُّغ)جإل ىيضغجإلو غ(.

غخظفزُّغخظ عؽًُغيفغخظة ًُ:

خظ عؽًقُغؼققغللؽًقُغخظ عقىؿغخؿ يجقُغيفغؼرًقزغخؿًقيَغخظصيؼعقُغظعحقإل ،غغغغغغغغغغلّعتغخظفزُّغ

وخـتر تغخظ عىؿغخبـشيـًُغخظترعً يُغخظيتغٙؽ ؿغسًيَغخبـشيكغخني يػقإل،غشقذظضغلّعقتغغغغ

لقققذهغخظفزّقققُغؼققققغطقققركغطإليرقققُغخظتذإل قققُغوخنيٚسظقققُغخظ ؽعًقققُغوؼققققغطقققركغخظاإليرققققُغغغغغغغغغغغ

صغغلوغخظاإليرقُ،غوؼققغل قإلزغ ّقيَغغغغغخٙسترإلخًُٓ،غوىلتغلٓكغخنيقي َغوخ تقىّغللقؾغؼققغخظظقغغغغغ

غلذهغخظفزُّغ)لإل إلتغسبفشإل(.

                                                           
غ.186خظ ؽييإلَ،غؼإلدعغسي ز،غؾ:غغغ(غ1
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 أشًز املزبني يف الكزى التاسع عصز:

 [خظفزُّغخظفحشًُ( ] 2773-2873فزدرِك فزَبل )

غ-(غيفغلو قإلجًصغغغ1782)غّقيؿغغغيف جإلو غوظ غ

ظصفققنغغغ((غJenaغدًفققي))ؼ ققُغلنييـًققيغ،غ ىضغيفغدي

و  ققق غذظقققضغملغيصؽقققغغ ىخسقققتنغٛسقققبياغؼيظًقققُ،غ

خـترقققغغإىلغسىيشقققإلخغظزيقققيىَغؼ ىسقققُغ ًشقققتيظىتزٍغغ

غشقبريغغلثإلذهغخظزييىَغشيكغدوغسفتأ،و رٌغجًميغ

لجصققيىهغولسققعى نغوّققي غإىلغلنييـًققيغظً٘سققصغغغّعققِغ

خٛطحقيػغغغىيقيضغغ))ؼ ىستنغخـيػُغخظقيتغلمسيلقيغغغ
لوػغغىوؿُغلطحقيػغغًصغوخظًنغيإلدعغخظحـغغ ترسغ((

،غوظر غخستم دغجإلو غغؼقغلذهغخظتشؽًُغلكغتصىكغىوؿُغتتحتحغجًميغذي عًيتغخظ يمليفغ

غ))شتي قنغخنيظقمىىغغغ خظت عؾغخظابً ًُغشؽيغتتحتحغخظفبيتقيتغوخٛزلقيى،غوؼققغلطقمإلغؼ٘ظحيتقنغغغغغ

يفغغيخظذٍغخّتؽ غيفغدقىلإلهغّعقِغؼٚسظقُغسقعىطغخٛطحققيػغوىػق لغغغغغغغ،غغ((تإل ًُغخبـشيك

غ.(1)غ((لبيـٌغخٛؿغوخنيإل ًُغ))،غوشتي ُغخظبًتغوخني ىسُغؼ ًي

خّتؽ غجإلو غغيفغ ًىتنغخظيتغلـظقرليغظٜطحقيػغشقغغؼقيغؼققغطقرـنغإثقيىَغخظقتحصريغغغغغغغغغ

خظاحغغغوخظتاععغإىلغخظبًُٔغخ عًُغخ ًاُغ مؾ،غوخظفظإلغيفغؼصىـيتمي.غولوىلغتحصري

خلتؽيؼًيغ يػًي،غستِغإـنغذ ضغّرغغخظاحغ،غوخّةدغ نغؼحصقإلًخغىتعقخغتحصقريهغغغغ

غ.غ(2)ّقغتحصريغخظإلخط 

ٍغغغغغ غتققققرثإلغجإلو ققققغغ ققققيٝىخْغخظة ىيققققُغخبػققققٚسًُغظعؽإل ققققٌغخظشىيشققققإلٍغ شققققتيظىتز

Pestalozziخظققققذٍغي قققق غلوػغؼؼقققق ىغيفغ ىخسققققُغغغ((يىؼًققققيتغلا))ػققققيسؤغشتققققياغغ

غ.غ(3)سًصىظىدًُغخظاحغ

ّؽغغؼعغؼمف ضغ فيْ،غظصفنغخشتظقخغلكغل جقنغ فقيْغخظإلدقيػغوظقًصغغغغغغغ1804يفغّيؿغ

خظتشقزغغغ1811 فيْغخظبًىت،غولكغخظت عًؾغبييتنغخنيفظى َغو نغميصفنغؼرًزغذختن.غويفغّيؿغ

جإلو ققغغؼققإلَغل ققإلّغ يؾيؼ ققُغو ىضغخظعةققيتغخظظققإلذًُغؼجققغغخظ إل ًققُغوخظ ربيققُغوخظحيىسققًُ،غ

                                                           
غـحشنغوخظؼحشُغـحشمي.غخنيإلدعغخظشي زغغ(غ1

غ.غغhttp://www.arab-ency.com :ؼتىجإلغّعِغخظإلخ ك،غ480ؾ:غ،14ةوـًُ،غخجملع صسصًصإل،غجًض،) .ت(غؼىذعغخنيىسىُّغخظ إل ًُغخبظغغ(غ2

غ.غخنيإلسعغخظشي زغـحشنغغ(غ3
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 أصــــُل الرتبّـــٕ 
تؼقإلتغ ىخسقتنغّعقِغخظعةقُغخظًىـيـًقُ.غغغغغغ  خجعغؼقغإمييـنغ ركغخظبظإليُغوس َغّظؽِ،غثقؾغخذغ

لظقخغشتي قنغغغغ1826ىسغغجإلو غغإىلغ إلظأغوّؽغغيفغخظتق ىيص،غويفغّقيؿغغغغ1812ويفغّيؿغ

غ.(1)«تإل ًُغخبـشيك»

 :آراء فزَبل الهفسّٕ َالرتبُِٕ

ؼقغؼإلخد ُغشتي يتغجإلو غغخنيتتعحُغميصقغخظتىػغغإىلغآىخٓنغخظفحشًُغوخظة ىيقُغغ

غغ:(2)خٝتًُ

 خظابً ُغوذىخـًفمي.وحغغظًتْٚؿغً ًُغيتؾغجًميغتصًخغخظاخظة ًُغّؽعًُغطب .1

ظعاحققغغشًققيكغ ًىظققىدٌغشعققٌغؼتصيؼققغ،غيفؽققىغ يٛـظققاُغخظذختًققُغخظققيتغميققإلغ مققيغغغغغغغ .2

 خظاحغغولىغقصىؿغ رىخـأغخظابً ُغخظ ـىيُغخظتعريًُٓ.

 تتصىكغخؾؽيُّغؼقغفؽىُّغلجإلخ غتإل امؾغّٚذُغّـىيُ. .3

 ؼتنغشغغخظصًيـيتغخؾزًُٓغخظؼةريَ.غميجغغخظصىكغشًيـًيغشعًًيغّـىيًيغتفاىٍ .4

 ظإلـشيكغػعُغلسيسًُغ يٛطًيْغشعمي،غولٌغػعُغت ربغّفميغلّؽيظنغلً مي. .5

غ:(3)فزَبل َرِاض األطفال

لـظرغجإلو غ،غ   غذًيؼنغظىٙتغشجريَ،غؼ م هغخؾ ي غيفغؼ يفُغغ1836يفغّيؿغ

ِغبإلخٓققزغخني ىسققُغخظريٓؽققُغّعققغغ»،غولطعققزغّعًققنغخسققؾغغغBlankenburgغغ ٚـصًفبققىىث

ُغ ُغغغ»ثققؾغبققريغخظتشققؽًُغخظشققي رُغإىلغخسققؾغغغغغ«غخٛطحققيػغخظح يظقق «غؼ ىسققُغخظة ًققُغخظفحشققً

Psychological Educational Schoolغوذقققيػغإكغخظ عقققىؿغخظفحشقققًُغلقققٌغلسقققيضغ،

وذحققزغإىلغغلطعققزغجإلو ققغغخنيؼققاعحغخظققذٍغ مققإلهغغغغغ1840خٛـظققاُغخظت عًؽًققُ.غويفغّققيؿغغغ

،غوشيـقققتغkindergarten«غحقققيػىوؿقققُغلط»كًعتقققنغيفغلثفقققيْغ إلودقققنغ فزلقققُغولقققىغغ

ؼ ىستنغخظيتغمسًتغجًؽيغ   غ يظإلوؿُغؼصيـًيغيتيحغجًنغخظفؽىغخظابً ٌغظعاحغغّعقِغغ

غلي ٍغ ربخْغيفغخظة ًُ.غ

لقٌغلوىلغلقذهغخظقإلوخ كغخظقيتغغغغغغخظقذخشإلَغويإلّغجإلو غغلكغظإلـشيكغىوخ قكغ خٓؽقُ،غولكغغغ

تإل كغخظاحغغ يظبًُٔغخ عًُغخ ًاُغ ن،غوظصقغلذهغخظإلخ اُغتفؽىغوجقزغؼإلخسقغغؼتتيظًقُغغغغ

يفغلثفققيْغتحيّققغغخظاحققغغؼققعغ ًٔتققن،غوي ققإلدغخظاحققغغؼققيغوققًكغ ققنغويت عؽققنغؿققؽقغـظققيؿغغغغغغ

يفقق ؼرغجًمققيغغّٚذققيت،غظققذظضغجققإكغخٛـظققاُغخظتعريًٓققُغلققٌغخظىسققيٓغغخظققيتغػ ققغغخظاحققغغ

يفغػىىهغخنيت   َغولىغػقىىَغغغ«خظع ؤ»ظًيتن،غوللؾغلذهغخٛـظاُغويزخوػغإؼصيـيتنغوج ي

                                                           
غخنيإلسعغخظشي زغـحشنغ.غغ(غ1

غخنيإلسعغخظشي زغـحشنغ.غغ(غ2

غخنيإلسعغخظشي زغـحشنغ.غغ(غ3
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ؼقققغػققىىغخظققإلوخ كغؼققعغخظبًٔققُغخ عًققُغخ ًاققُغخظققيتغيشققتاًعغ مققيغت ققإلدغخظبًٔققُغخنيي يققُغغغغغغ

 خ ًاُ.

ويإلّغجإلو غغؿإلوىَغتىدًقنغخظصبقيىغخظإلخطق يقغظٜطحقيػغيفغـقىخسٌغغقىلؾ،غوتمًٔقُغغغغغغغغ

ُغخظىسققيٓغغخظقق ود عققنغغخظع ققؤغيتغتشققمؾغيفغذظققضغوتشققيّ غّعًققن.غظققذظضغل مققإلغجإلو ققغغللؽًقق

ّفقق هغلققىغخظت ققبريغخٛوػغّقققغج يظًققُغخظاحققغغولسققيضغخظة ًققُ.غغغغغغغخظع ققؤغوسققًعُغوىخ اققُ،غوغ

وخّترققق غجإلو قققغغليـقققًيغ تحقققىسغخظع قققؤغوخنيىسقققًرِغيفغتإل ًقققُغخٛطحقققيػغّعقققِغخبػقققةيْغلوغغغ

فقيْغؼزخوظقُغخٛـظقاُ،غودقذخغي ق ُّغغغغغغخظرإلخَْ،غشغغذظضغؼفىطغ تىخجإلغخظتىدًنغخؿشقغيفغلث

غخظت عؾغ يظت عؾ.جإلو غغػيسؤغؼب لغ

ًٙغثٚثققُغغغ وجًؽقيغيتؼققغغ يظىسققيٓغغخنيي يققُغظع ققؤغخٛطحقيػغجرقق غخ تققيىغجإلو ققغغلطققصي

غلطعزغّعًميغؼصيجآتغلوغل خييغجإلو غغلٌ:غخظصإلَ،غوخنيص ؤ،غوخٛساىخـُ.غ

متجقغغػقىىَغغغغخظصإلَغلجـغغخٛطصيػغظ ّغخظاحغ،غجمىغه غلكغخظ خٓإلَغخظصإلَ:

ظصقققغغطقققٌْغسىظقققنغوتتـقققؽقغخني قققيـٌغخٝتًقققُ:غخظشقققصىكغوخؿإلشقققُ،غوخـؼقققىؾغغ

وخظ ؽىؿ،غوخظشاحغخظىخس غوخظشاحغشجريغخؾىخـؤ،غوخظظمىىغوخـحيْ.غويإلّغجإلو غغ

 ققيظصإلَغػققإلدغظايذققيتغخظاحققغ،غويققإلّغليـققًيغلكغخظصققإلَغظ بققُغخظاحققغغغغغغغغغخظع ققؤغلكغ

ٛطحقققيػغولقققٌغخظحيٓققق َغغخٛوىل،غوتظقققتؽغغّعقققِغػقققحيتغيفبةقققٌغلكغتتقققىخجإلغيفغظ قققؤغخغغ

غوخؾؽيػغوخظؼ س.

وخظشإلوىغسأغه غظ بُغتظبنغظ بتنغغ يظعذَغود غجإلو غغلكغخظاحغغيظ إلغخنيص ؤ:

خظشي رُغيفغلطًيْ،غوؽتعخغّفميغيفغلطًيْغل إلّ.غوخنيص ؤغيظبنغخظصإلَغوىيظحميغ

غخنيص ؤغ غويتًح غوخنيص ؤ. غخظصإلَ غ أ غخظحؼغ غهىز غجٚ غوّعًن غـحشن، غخظىذت يف

غ غلك غؼ إلجُغظعاحغ غوخظ    غوخنيشيسُ غوخؿذؾ غخظظصغ غّق غخٛوظًُ غخؿريٓز ي إلد

غؼبيطإلَغوقشىسُ.

غخظصإلَغغخٛساىخـُ: غ أ غػؽع غوساِ غسعرُ غتىخجإل غخٛساىخـُ غيف يتشرز

غإىل غخٛطحيػ غؼًغ غجإلو غ غٙسظ غوذ  غتظبنغغخظع ؤغوخنيص ؤ. غخظيت غخـظؤ  راع

غوخظع ؤجغغذؽغخظىىسغخٛساىخـُ.غإؿيجُغإىلغذظض،غملغيمؽغغجإلو غغظ ؤغخٛطحيػغؼ

«غؼيىيفجيػ»لؼـِغجإلو غغ رًُغسًيتنغيفغؼ يفُغغ يظ ؼٌغوخظإلسؾغوخظتؽجًغغوخؾإلٍ.

Marienthalغستِغوجيتن.غ1850ؼقغّيؿغغ
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 أصــــُل الرتبّـــٕ 
 [خظفزُّغخظ عؽًُغيفغخظة ًُ( ] 2014-2731يزبزت سبهسز )

غلقىغجًعشقىدغغ (Herbert Spencer) غلإل قإلتغسبفشقإلغغ

ؼ٘ظقققخغ،غ1903 يشقققؽربغ8-1820إ إليقققغغغ27 إلياققيـٌغغ

شتقققياغ"غخظإلدقققغغؿققق غخظ وظقققُ"غخظقققذٍغذققق ؿغجًقققنغىٗيقققُغغغغ

جعشحًُغؼتاإلجُغيفغظًربخظًتمي.غي تربغسبفشإلغلس غلشقربغغ

خنيحصقإليقغخبلعًقزغتقرثريخغيفغـمييقُغخظرقإلكغخظتيسقعغولققىغغغغغغغ

غظ عققققؾغخٙدتؽققققياغ  قققق غلودشققققتغشىـققققتغغغغغخٛاغخظجققققيـٌ

غ.(1)خظحإلـشٌ

 ؤٍ الرتبُِٕ:آرا

شقُغخدتؽيًّقُغٙغبفقِغظعحقإل غوخجملتؽقعغغغغغغيفظإلغسبفشقإلغإىلغخني ىسقُغّعقِغلـمقيغؼ٘سغغغغ

ّفمي،غوترتٌغسيدُغخظحقإل غإىلغخظة ًقُغؼققغطقىػغجقةَغخّتؽقي هغّعقِغخظةقريغذًيسقًيغإىلغغغغغغغغغغ

 رًقُغخظصيٓفقيتغخؿًقُغخٛ قإلّ،غوبييقُغخظة ًقُغيفغـظقإلغسبفشقإلغلقىغإّق خ غخظفيطقٕغغغغغغغغغغغغ

ظعشًققيَغخظ يؼعققُ،غوخؿًققيَغخظ يؼعققُغؼتققىٍغّعققِغّقق َغـظققيطيتغيرشققؽميغسفبفشققإلغإىلغغ

غغغ:(2)تٌؼيير

ـظققققيطيتغتقققق٘ ٍغإىلغسحققققظغخظققققذختغؼجققققغغخظحًشققققًىظىدًيغوخظؼققققشُغوخظابً ققققُغغغغ .1

 وخظصًؽًيْ.

ـظققيطيتغؼرققزغخنيايظققؤغخظـققإلوىيُغظإلـشققيك،غولققذهغ قق وىليغتقق٘ ٍغإىلغسحققظغغغغغ .2

 خظذختغؼجغغت عؾغخظ عىؿغخظيتغتشيّ غّعِغششؤغخظرىت.

 ـظيطيتغت٘ ٍغإىلغسشقغتإل ًُغخٛطحيػغش عؾغخظؼشُغوّعؾغخظفحص. .3

 غغّعِغإهي غوإ ريْغخظ ٚذيتغخٙدتؽيًُّغوخظشًيسًُ.ـظيطيتغت ؽ .4

 ـظيطيتغػيؿُغظرـيْغلوذيتغخظحإلخثغؼجغغت عؾغخٝ خاغوخظحقغوّعؾغخؾؽيػ. .5

خٛطىخىغخظابً ًُغوغويفي ٍغسبفشإلغ ـإلوىَغإذيؼُغـظيؿغخظة ًُغّعِغلسصغتتْٚؿغ .6

ظفؽىغخظ رغ،غسًقحغتجؽقإلغخظة ًقُغلشقربغممقإلَغممصفقُغيفغتق ىيؤغّرقغغخظفيطقٕ،غغغغغغغغغغ

غتحصريهغوسعىشن.غيفذظضغٛٓكغسظىغّرغغخظفيطٕغ يني عىؼيتغي٘ثإلغسعبًيغ

                                                           
غيغخنيىسىُّغخؿإلَ،غؼإلدعغسي زغ.ويصبً يغغ(غ1

غ.غ188خظ ؽييإلَ،غؼإلدعغسي ز،غؾ:غغ(غ2
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 أصــــُل الرتبّـــٕ

 :الرتبّٕ الغزبّٕ يف الكزى العصزِو املّالدٓ

ُغؼقققغليقق ٍغخنيققإل أغخٛنيققيكغغغغًققخظة يفغمتًققزغلققذخغخظرققإلكغ يـترققيػغذًققي َغخظققتحصريغغغغغ

وخبلعًققزغإىلغليقق ٍغخنيققإل أغخٛؼإليصققيكغ قق ظًغغإكغؼ ظققؾغخظحعشققحيتغوخؿإلشققيتغغغغغغ

خظيتغ مإلتغيفغلقذخغخظرقإلكغ مقإلتغّعقِغخىضغلؼإليصًقُغوذق غ ّقتغخظة ًقُغغغغغغغغغغخظة ىيُ

خؿ يجُغإىلغتةًريغإطيىغخني ىسُغخظترعً ٍغخنيصىكغؼقغخظاحغغوخني عؾغوخظايظؤغو ّتغ

غ.خؿ يجُغوخظتصفعىدًيإىلغخٙست يـُغ يظىسيٓغغ

 وغقيغجقإلسغلوغتحإليقزغغغغغؾًُغتر ؿغإىلغلجإلخ غخجملتؽعغلقً مغشؽيغلـميغ ّتغإىلغتإل 

جققتغّعققِغخظتفققىاغتب ققيغظعشيدققيتغوخظإلببققيتغوخنيتاعبققيتغيفغسققبًغغؼرًققزغطقق يىغغغغغغغغغوس

خجملتؽعغخنيت عؾغوسرًرُغخٛؼقإلغإكغؼقيغـشقؽًنغ يظة ًقُغخؿ يجقُغملغي ق غسق يجيغ يػقُغغغغغغغغغ

غ.وخكغّعؾغخظة ًُغيفغتاىىغؼشتؽإلغػ  غ خٓؾ

 مظايز الرتبّٕ يف الكزى العصزِو:

غ:(1)ييرتٌؼقغل إلزغؼظيلإلغخظة ًُغيفغخظرإلكغخظ ظإليق،غؼ

غإّايْغخظة ًُغخٛوظىيُغيفغخظت عًؾ. .1

غخظتعؽًذغلىغخ ىىغخظذٍغت وىغسىظنغخظ ؽعًُغخظة ىيُ. .2

خظفظإلغإىلغطبً ُغخبـشيكغّعِغلـميغوس َغؼتصيؼعُغٙغتفحؼغغدىخـبمقيغخظ رعًقُغغغ .3

 وخظإلوسًُغوخؾشؽًُ.

خظة ًققُغّؽعًققُغخسققتجؽيىيُغوّيٓقق غلققذخغخٙسققتجؽيىغلؿقق يدغلٍغخسققتجؽيىغيفغلٍغغغغغ .4

 غغؼقغّىخؼغغخبـتيزغخٛ إلّ.ّيؼ

 تىجريغؼفيخغت عًؽٌغؼاي زغظعظإلودغخظبًًُٔغ يىزغد ىخكغخني ىسُ. .5

 ؼإلخّيَغخظحإلوسغخظحإل يُ. .6

 إىلغجإل غج يػغـظًك.غإلغخظايظؤغؼقغ وىهغخظترعً ٍغشؽتعٍزؼإلي .7

 وىغخني عؾغٙغيرىؿغّعِغخظت عًؾغوخظتعرأغخنيبيطإل،غوإغيغ وىهغلقىغتفظقًؾغخظ ؽعًقُغغغغ .8

 ؼًذ.خظت عًؽًُغظعتٚ

 إششياغىوحغخظتحيٗػغوخنيإلحغوخظتظىيز. .9

                                                           
غ.غ190-189ؾ:غؾ،خنيإلدعغخظشي زغـحشنغغ(غ1
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 أصــــُل الرتبّـــٕ 
 ققإلوزغؼحققيلًؾغخسققتؽإلخىيُغخظت عققًؾ،غوإظزخؼًققُغخظت عققًؾ،غوقققىغخٛؼًققُ،غوت عققًؾغغغ .10

خظصبقققيى،غوخظت عقققًؾغوخظقققت عؾغخب ققق خًّيك،غوخظقققت عؾغّققققغطإليقققزغخظ ؽقققغغخنيبيطقققإلغ

 خ شىض،غوخظت عًؾغخنيربؼر.

 ّعؾغخظفحصغخؿ يح.إىلغخستفي غخظة ًُغ .11

 خىتبيطغخظت عؾغ يؿًيَغخظ ؽعًُغوتٚطٌغؼحمىؿغخظ عؾغظع عؾ. .12

 لػبشتغخظة ًُغؼتغإطإلخدغخظ وظُ. .13

 مىىغؼحمىؿغخظة ًُغخظ وظًُغلوغخظة ًُغؼقغلدغغخظتحيلؾغوخظشٚؿغخظ قينيٌغولقىغغغ .14

ؼحمىؿغتتذقيوزغغ قنغخظة ًقُغخنيحقيلًؾغخظرىؼًقُغخظـقًرُغظتفظقٕغخٛدًقيػغخؾ يق َغغغغغغغغغغ

 عغخظ ينيٌ.ؿؽقغفتؽعغلوسعغلىغخجملتؽ

خسققتش خخغ  ققضغخظققفظؾغخظت عًؽًققُغخظققيتغتتشعققغغؼقققغـظققيؿغخظحؼققىػغخظترعًقق ٍغغغ .15

شفظققيؿغخظت عققًؾغ ينيإلخسققعُغوخظت عققًؾغ ققيظإلخ يىغلوغخظتعحزيققىك،غوخظققت عؾغّقققغ  قق ،غغ

 وخظت عًؾغخنيحتىح،غوخظت عؾغخبظصةوـٌ.

 مققىىغؼحمققىؿغخٙلتؽققيؿغعًققيَغخظاحققغغخؿيؿققإلَغ قق ٙغؼقققغخٙلتؽققيؿغ إّقق خ هغغغغ .16

خنيشتربعًُ،غج عِغخظاحغغلكغي ًعغطحىظتنغثؾغي ًعغجقةَغخظإلدىظقُغسقأغغغغظعشًيَغ

 يؼغغإظًمي.

لػبحغخظت عًؾغخلتؽيؼًيغذىؼًقًيغوظقًصغؼشق٘وظًُغسصىؼًقُغجرقك،غولػقبحغؼققغغغغغغغغ .17

 خنيرظىدغلكغيظيىطغخظراياغخـيؾغؼظيىشُغج يظُغيفغخـ ؼيتغخظت عًؽًُ.

 ىيُغخني يػقإلَغغظر غ مإلتغيفغلذخغخظرإلكغفؽىُّغؼقغخظحعشحيتغوخظفظإلييتغخظة

خظيتغشيـتغى غج غغّعِغجصإلغخظفظإلييتغيفغخظرقإلوكغخظشقي رُ،غؼقعغلكغ  قضغلقذهغغغغغغ

ٙ غلٓكغـظإلتميغديْتغكخظفظإلييتغوؽغغلمسيْغـظإلي تعحُغيفغشقجريغؼققغغغيتغسي رُغإ

غخظرـيييغخظيتغتت عزغ يظة ًُ،غوؼقغلذهغخظفظإلييتغوخظحعشحيتغخظة ىيُ:
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 مجاتّٕ:االفلسفٕ الربأَاًل: 

حعشحُغخظ ؽعًُغخٛؼإليصًُغخظيتغ مإلتغّعقِغيق غثٚثقُغؼققغلّقٚؿغخظحصقإلغغغغغغغلٌغخظ

-1842(،غووظقققًؾغدقققًؽصغ)1914-1830خٛؼريشقققٌ،غلقققؾ:غتظقققيىظزغ ريسقققٌغ)غ

(.غوذ غمحقغغظقىخْغلقذهغخظحعشقحُغؼققغ  ق لؾغغغغغغغ1952-1859 يىٍغ)غكدى(،غو1910

شغغؼقغوظًيؿغشعبيتإليض،غودىكغتظقييع ز،غودقىىزغشقيـتص.غوذق غشقيكغ ريسقٌغغغغغغغ

شًقخغغغ))يفغؼريظُغشتبميغ  فىخك:غغ1778تًُ(غسفُغيل إلخست ؽغغشعؽُغ)لوػغَؼِقغخ

لققي(غوؼ فيلقققيغغخ،غوخٙسققؾغؼظققتزغؼقققغخظصعؽققُغخببإليرًققُغ) إلغغغغغ((ـىؿققحغلجصيىـققيغغ

)خظ ؽقغ(.غوذقق غلطعققزغّعققِغلقذهغخظحعشققحُغلظرققياغّقق َ،غؼجقغ:غخظفح ًققُغٛـمققيغتققإلّغلكغغغغ

ؽذتؽققع،غوشققيكغخّٛؽققيػغخظققيتغيرققىؿغ مققيغخظحققإل غتشققتؽ غذًؽتمققيغؼقققغـح ًتمققيغظققنغوظع

 ريسققٌغسإليؼققًيغّعققِغتابًققزغؼفققيلرغخظبشققحغخظ عؽققٌغّعققِغخظققتحصريغخظحعشققحٌ،غغغغغغغغ

جققيظحصإلَغت قق غػققىخ ًيغؼتققِغشيـققتغخظفتققيٓرغخنيةتبققُغّعًمققيغـيج ققُغؼحًقق َغيفغسًققيَغغغغغ

خبـشيك،غوإٙغودقؤغخّتبيىلقيغ يطعقُ،غلوغبقريغذختغؼ فقِغي قىػغّعًقن،غوّعقِغذظقضغغغغغغغغغغ

،غومبر خىغخظفحعغخظذٍغػعبنغظعحإل غميؼصؾغ رًؽُغخظةيييتغخظيتغؼررغجإكغخٛطًيْ

وظعؽذتؽعغوخّٛؽيػغخظيتغترىؿغ ميغٙتصقىكغدقيغللؽًقُغإٙغ رق ىغؼقيغيفقترغّفمقيغؼققغغغغغغغغغ

ظذَغولمل.غوشغغجصقإلَغٙغتتشقىػغّفق غػقيسبميغإىلغسقعىطغّؽعقٌغيفغ ـًقيغخظىخذقعغغغغغغغغغ

غ.(1)جمٌغ يطعُ،غوؼجغغلذخغيريػغيفغخني تر خت

 مبادئ الفلسفٕ الربامجاتّٕ:

يتًُغلكغخبـشيكغشيٓقغطبً ٌغي ًعغيفغ ًُٔغخدتؽيًُّغو ًىظىدًُغلختإلّغخظرب –

غولٌ غوخٙدتؽيًُّ غخظبًىظىدًُ غخنيجريخت غإىل غخبـشيكغغويشتذًؤ غشىك تإلجض

غشيٓفًيغىوسًًي.

غظ ينغ – غوإغي غ حاإلتن غطإل غوٙ غ ري غٙ غجمى غقيي َ غطبً ُ غظإلـشيك غ رك ت٘ؼق

 ًُغخظيتغتتيحغظنغودذخغخٙست  خ غلكغيصىكغلذخغوذخطغويتىذخغذظضغّعِغـىاغخظة

غخنيفمرغوتفحًذه،غغخظربخليتًُتإلشزغ ّعِغخنيت عؾغوت  هغخ ىىغخٛسيسٌغيفغ فيْ

تإلجضغخظتش ي غخظشي زغظعؽي َغغيظربخليتًُوٛكغخنيت عؾغقىىغخظ ؽعًُغخظت عًؽًُغج

                                                           
غ.غغ193-192خظ ؽييإلَ،غؼإلدعغسي ز،غؾغؾ:غغغ(غ1
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 أصــــُل الرتبّـــٕ 
غت  غتفظًؾغ خظ عؽًُ،غوتإلجضغخظتتاًكغظع ؽعًُغخظت عًؽًُغوؼإلخسعميغمميغه عمي

ًٙ ىيُغؼىخ خظ ؽعًُغخظة ويؼغغخنيت عؾغإىلغقتىّغخنيي َغخظت عًؽًُ،غغًيو ىوسغًخغوجؼى

غ ٚػغ غؼق غوشذظض غخظشي رُ غ ربختن غّعِ غخظريٓؽُ غخؾ ي َ غ ربختن غ ٚػ وؼق

 فؽىُّغؼقغخظتحيّٚتغؼعغخظبًُٔ.

غفإل غ – غّعِ غيرتؼإل غٙ غجيبـشيك غو ًٔتن، غخبـشيك غ أ غتحيّغ غّؽعًُ خني إلجُ

يؼف ميغوخؿرًرُغجًؽيغىؽغخبـشيكغظًشتغؼشترعُغخستربيػغخني إلجُ،غ غغإـنغ

ّقغخٛجصيىغخظيتغيرةسميغ رؼ غتحشريليغوخؿرًرُغـشبًُغوذي عُغظعتةًريغوتإلّغ

 سعؾغولجـغغطإليرُغٙ تًيىغخٛجصيى.لكغخظاإليرُغخظشعًؽُغلٌغل

وشذظضغخظت يؼغغؼ نغغ،غع يملغخـيىدٌوت٘ش غخـربَغخظذختًُغظعحإل غشىسًعُغظ –

خظؼ سغياي زغؼحمىؿغخظفذيحغوخظحيّعًُغتاي زغخنيفح ُغجصغغؼيغوتإلّغلكغؼحمىؿغ

ورزغجيٓ َغّؽعًُغويرى غإىلغؼرًزغلل خدغخظحإل غي  غػي ذًيغوػشًشًيغوشغغ

ؼيغو خغظنغ   غذظضغّؽعًُغت عؾغوخشتشياغؼقغ ٚػغتيىىنغخؿـيىٍغوتإلخثنغ

غخني غ خ غ غـظيؼًًي غتتؾ غخظيت غخنيرؼى َ غخظت عًؾ غّؽعًُ غ ٚػ غؼق غلوغوثريجتن  ىسُ

غوخني يىضغ غوخنيتيسخ غخنيتفىُّ غخبّٚؿ غٛدمزَ غشيظت إلض غـظيؼًُ غبري  اإلس

غجيظت عؾغ غ ًىظىدًُ غعتؽًُ غقصىؼًي غّ ه غميصق غٙ غخبـشيك غإذك وخٛسحيى

غوخظتحصري غوخظذشيْ غؼ٘ثإلختغغ، غؼق غتؼفع غخني إلجًُ غ يظ ؽعًيت غيشؽِ غؼي وشغ

ؼتؽًزيقغ يظـإلوىَغغًخ ؼ ىوسُغوؼرؼى َغ يىزغخظحإل غوخظبًُٔغوخظة ًُغتحإلزغلجإلخ

 ولكغخجتريىغخظبًُٔغإىلغلذهغخنيؽًزختغت٘ ٍغ يظـإلوىَغإىلغخظتتعخ.

خظة ًُغلٌغخؿًيَغوظًشتغإّ خ غظعشًيَغجيظة ًُغخظشعًؽُغلٌغتعضغخظيتغؼرزغغ –

غوترىؿ غظإلـشيك غخنيتصيؼغ غغخظفؽى غوت٘ش  غخـربخت غؼق غسعشعُ خٛلؽًُغّعِ

غخني غتصىك غولك غوخنيؽيىسُ، غظع ؽغ غشيجملتؽعغخظة ىيُ غػةريًخ غفتؽ ًي  ىسُ

غ غخظصبري غ، غلذخ غـشتُغجوؼق غلـمي غّعِ غخني ىسُ غإىل غخظفظإل غد ًخ غخظ شري غؼق إك

غ ينيتيطإلغ غقحىجُ غؼؼاف ُ غت عًؽًُ غؼ٘سشُ غٛـمي غخؿًيَ غؼق غخٛػغ طبز

 وخظرًى غوكتعحُغّؽيغتؼي جنغيفغخؿًيَغ ؼحُغّيؼُ.
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غ – غوخّغخظربخليتًُخستب  ت غخظت ىيص غيف غخظظصعًُ غؼًىػغخظاإلس غّعِ تؽ ت

غؼعغخظترشً غّعِغ غو ربختغلشجإلغتفىًّي غؼًىػغد ي َ خٛطحيػغو ربختمؾغوإثيىَ

 خظحإل يُغ أغخٛطحيػغوخّتؽ تغطإليرُغخظفظيط.

خٙلتؽيؿغ يظايظؤغؼقغخظفىخسٌغخؾشؽًُغوخظ رعًُغوخـعرًُغوخٙدتؽيًُّغوخظ ؽغغ –

غؼ غومتصفن غخظايظؤ غسيديت غتظبع غخظيت غخنيؽصفُ غخظحإلؾ غشغ غتىجري قغّعِ

خظت بريغّقغذختنغوترشً غسإليُغخنيت عؾغيفغخؽيذغخظرإلخىختغ ظركغؼيغيت عؽنغوخظذٍغ

ًٚ  .لىغؿإلوىٍغظفؽىغخظذشيْغغىًخغسإلًخغشيؼ

غ – غخني عؾ غ وى غخـربَغغٌليتخظربخيتؽجغ غ إلود غوتفظًؾ غوخٙستظيىَ غخظفؼح يف

غخظحإل  غت عؾ غّعِ غتشيّ  غخظيت غوخبؼصيـيت غؼقغغ، غخظصجري غإلؽيػ غي مل ولذخ

غخ غيصشؤغطيذيت غممي غخظت عًؽًُ غخظ ؽعًُ غيف غجيّغ غّفؼإل غٛـن غوإؼصيـيتن ني عؾ

غخظ ؽعًُغخظة ىيُغذ ىَغّعِغ فيْغخنيت عؾغوت عًؽن.

 تْ: امجربافزَض االجتاٍ ال

غ:(1)ّعِغّ َغجإلوضغلسيسًُغلٌغٌتليخظربخيرىؿغخٙػيهغ

ٙيىدقق غيفغلققذخغخظ ققيملغسرًرققُغثي تققُغٙتققتةري،غوشققغغطققٌْغيفغسيظققُغتةققريغغغغغغغغ .1

غؼشتؽإلَ.

خٛجصققيىغتصتشققؤغؼ فيلققيغؼقققغ ققٚػغخٛطققًيْغخظققيتغتإلؼققزغدققيغيفغخظىخذققع،غغغغ .2

غُ. تربغلٍغجصإلَغجإكغّعًفيغلكغــ ميغيفغ ىترُغػإلنوظصٌغ

غخظاإليرُغخظ ؽعًُغلٌغلسعؾغولجـغغطإليرُغٙ تبيىغخٛجصيى. .3

غخؾيـؤغخٙدتؽيٌّغؼقغخؿًيَغديـؤغؼمؾغ يظفشبُغظعحإل . .4

غً .خظ عؾغوخنيفح ُغلؽيغؼرًيضغخؿصؾغخظىس .5

إكغخؿزغ نغودى غذختٌغ غغلىغػحُغتعشزغ قيؿصؾ،غجقيؿصؾغذق غيتؼقخغغغغغ .6

ًٚ.يصقغ   غخظتذإل ُغ رـنغسزغوظصفنغذبغغذظضغملغ غسرًيغلوغ يط

بـشققيكغو رًؽققُغخظققذشيْغغغ َغخظظتؼققًُغخبـشققيـًُغو ققيسةخؿغخغغخبميققيكغ ىسققغ .7

غخظبظإلٍغيفغإػٚحغخجملتؽعغوتر ؼن.

 ة ًُغّؽعًُغخدتؽيًُّ.خظت يوكغ أغخظبًتغوخني ىسُ،غ يّتبيىغلكغخظ .8

                                                           
غ.194خنيإلدعغخظشي زغـحشن،ؾ:غغغ(غ1
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   :فلسفٌ الرتبّٕ الربامجاتّٕ أيداف

 :(1)تتش  غلل خدغجعشحُغخظة ًُغخظربخليتًُغيفغخٝتٌ

خظ ؽغغّعِغتفىيعغخظت عًؾغوخظ ّىَغإىلغتىجريغ ًيىختغوخس ُغإؼيؿغخنيقت عؽأغؼققغ قٚػغغغغ –

 .تىجريغلـشيسغؼتفىُّغؼقغخظت عًؾ

هغخظتشققًرغخظققذلملغوخظتؼققعؤغيفغخظققإللٍغؼإليققإلغّرققىػغخنيققت عؽأغوخني عؽققأغؼقققغ ققيلإل  –

 ..وػيوزغخٛجصيىغخظترعً يُغوخنيتتعحُغوبريغخظفيج ُ

خنيشيّ َغّعِغتىدًنغذإلخىختغخظ يؼعأغيفغخني٘سشُغخظة ىيقُغؼققغ قٚػغسحقزلؾغّعقِغغغغغغ –

 .خظإل كغ أغخؾيـؤغخظحصإلٍغوخظ ؽعٌ

تظقققذًعغخظ قققيؼعأغيفغخؿرقققغغخظة قققىٍغّعقققِغخبسقققميؿغخؾقققي غيفغعقققحغخنيظقققصٚتغغ –

 .ٙدتؽيًُّغوتحشريليغؼقغؼفظىىغتإل ىٍخ

لؽًُغخظتحيّغغوخظةخ كغ أغخـربختغٙكغخـربَغخظحيّعُغت تؽ غّعِغسي رتميغوتتقرثإلغغل –

 . ميغوت٘ثإلغيفغخـربختغخظٚسرُ

خظترشًقق غّعققِغل ٚذًققُغؼمفققنغخظت عققًؾغوتتىذققعغؼقققغخني عققؾغإكغٙغوذققؤغ ربتققنغّقققغغغغغ  –

كغٙغميفعغطعبتنغؼققغخظت قبريغّققغ قربختمؾغغغغغ.غوخَعؽأ.غوخكغٙغير ؼميغ اإليرنغوخس خنيت 

 ققغغيتىدققؤغّعًققنغإكغيظققذمؾغّعققِغخظت ققبريغّؽققيغهققىػغغققىخطإللؾغوخكغيققىغجققإلغدققؾغغغغغغغغ

 .خظظإلدغخنيفيسؤغظتر يُغلذهغخنيمؽُ

تفؽًُغخظىٌّغخٙدتؽيٌّغوخكغتحيّغغخظحإل غؼعغلذخغخظىٌّغخظاإليقزغخظىسًق غظعتذ يق غغغغ  –

 ٌ.وخظتاىيإلغخٙدتؽيّ

 : الربامجاتّٕالفلسفٕ  االنتكادات اليت َجًت إىل

ٙتشققعؾغلٍغـظإليققُغؼقققغخٙـترققي خت،غوؼقققغللققؾغخٙـترققي ختغخظققيتغودمققتغإىلغغغغغغ

غ:غغ(2)خظربخليتًُخظحعشحُغ

ّعقِغخنيقت عؾغوت ق هغخ قىىغخٛسقيضغيفغ فقيْغخنيقفمرغوتفحًقذهغغغغغغغغغغخظربخليتًُتإلشزغ .1

يغىىًخغدقغوتإلجضغخٙػيليتغخظة ىيُغخظترعً يُغخظيتغخؽقذتغخنيقي َغخظ ىخسقًُغققغغغغ

                                                           
ؼىذققققققققققققققعغطققققققققققققققبصُغديؼ ققققققققققققققُغ ي ققققققققققققققغ،غشعًققققققققققققققُغخظة ًققققققققققققققُغخٛسيسققققققققققققققًُ،ؼتىجإلغّعققققققققققققققِغخظققققققققققققققإلخ ك:غغغغغغغغ(غ1

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/action_lect.aspx?fid=11&depid=6&lcid=12006.غ

غخنيإلدعغخسي زغـحشن.غغ(غ2
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،غوٛكغخنيققققت عؾغقققققىىغخظ ؽعًققققُغخظت عًؽًققققُغوتققققإلجضغغغغيفغ فققققيْغخنيققققفمرغوتفحًققققذهغ

تاقققًكغظع ؽعًقققُغغخظتش يققق غخظشقققي زغظعؽقققي َغخظ عؽًقققُغوتقققإلجضغخظتغغغغغخظربخليتًقققُ

ىيققُغؼققىخ غغغيغتبت قق غّقققغتفظققًؾغخظ ؽعًققُغخظة غغغخظت عًؽًققُغوؼإلخسعققمي،غممققيغه عققمغغغ

.ًٙ  وجؼى

ظ يملغخـيىدٌغوخظت يؼغغت٘ش غخـربَغخظذختًُغظعحإل غ ىػحميغوسًعُغني إلجُغخ .2

ؼ ن،غوتإلّغلكغؼحمىؿغخظؼ سغياي زغؼحمىؿغخظفذيحغوخظحيّعًُغتاقي زغخنيفح قُغغغ

جصققغغؼققيغورققزغجيٓقق َغّؽعًققُغويرققى غإىلغؼرًققزغللقق خدغخظحققإل غػققي ذًيغغغغغغغغغغ

 وػشًشًي.

لـمقققيغت٘شققق غخظفؽقققىغخظتعرقققيٌٓغظعحقققإل غعصقققؾغخظ ىخؼقققغغخظىىخثًقققُغخؿتؽًقققُغغغغغغغ .3

خظصؽقققٌغظعتقققربختغخظحإل يقققُغيفغغغغوخظبًىظىدًقققُغوتفظقققإلغإىلغللؽًقققُغخظةخشقققؾغغ

تصقققىيقغخظظتؼقققًُ.غوّعقققِغلقققذخغخٛسقققيضغتت يؼقققغغؼقققعغخظة ًقققُغ يٙـترقققيْغغغغغغ

خٙدتؽققيٌّغوخظتىزيققعغوجرققًيغظرقق ىختغخٛجققإلخ غخظابً ًققُ،غوٙغسققًؽيغخظققذشيْ.غغغ

وّعًققققنغٙغميصقققققغ فققققيْغخظظتؼققققًُغخنيتصيؼعققققُغعصققققؾغإبحيدققققيغظعققققةخخغغ

ٍغلثقققإلًخغيفغ فقققيْغغخؿـقققيىٍغوخظ ىخؼقققغغخٙدتؽيًّقققُغوخظ ىخؼقققغغخٛ قققإلّغتققق٘ غغغ

طتؼققًُغخبـشققيكغولققذخغيفققيذضغؼفاققزغخظ عققؾغ،غويقق٘ ٍغ ققينيت عؾغإىلغتظققتتغغغ

 خػيليتن.

تًُغمب ييريغىوسًُغجعًصغيفغىليميغودى غسي زغظعرًؾغيلربخٙغتترً غخظة ًُغخظ .4

وخني ققييريغخظإلوسًققُغ،غوظصفمققيغتفظققرغيفغلثفققيْغخظرًققيؿغ يظتذققيىاغخظفيدشققُغ،غغغغغغغ

خنيتفىُّ.غوتإلّغليـًيغلكغخـربَغخظذختًُغظعحإل غوتتىظ غيفغلثفيْغسغغخنيظصٚتغ

وخظفذققيحغخظحققإل ٍغلؽققيغخٛسققيضغظٜ ققٚسغ،غوظققًصغتققإلخشؾغخظققةخخغخظجرققييفغغغغ

،غ٘شقق غخظتفققيجصغ،غجمققٌغ ققذظضغتغـًُغ،غلوغنيؼققعشُغخجملتؽققعغوذًؽتققنغغظإلـشققي

 وتفؽٌغخظحإل يُغوخظفذيحغخظحإل ٍغوخنيفح ُغوخظبريْغظٜذىّ.

خؾيـققؤغخظ ؽعققٌغظ ؽعًققُغخظت عققًؾغجققإكغتًققُغتإلشققزغّعققِغيلربخوٛكغخظفظإليققُغخظ .5

ـظققيطغخنيققت عؾغوجيّعًتققنغيفغخظفظققيطغوخنيظققإلوّيتغوخظىسقق ختغخظققيتغ اامققيغغ

ًٙغؼقققغلكغترقق ؿغخني إلجققُغظققن.غغغ خنيققت عؾغويفحققذليغجمققٌغ ققذظضغتر ؼققنغظعؽ إلجققُغ قق 
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ًٚغّققغلـمقيغغغغ ولذخغسً٘ ٍغإىلغؼاًؾغخظتفظًؾغخنيفارٌغظعؽي َغخظ عؽًُغ،غجـق

 عىؼيتغخؾزًُٓغوخظشقاشًُغذختغخدق دغخظفح قٌغممقيغغغغغٙغتر ؿغظعتٚؼًذغإٙغخني

 ي٘ ٍغإىلغؿ خغخنيشتىّغخظ عؽٌغظعتٚؼًذ.

يفغخظفؼقحغوخٙستظقيىَغوتفظقًؾغ قإلودغخـقربَغغغغغغغخظربخليتٌيتؽجغغ وىغخني عؾغ .6

وخبؼصيـيتغخظيتغتشيّ غّعِغت عقؾغخظحقإل .غولقذخغي قملغإلؽقيػغخظصقجريغؼققغغغغغغغغ

جيّقغغيفغخظ ؽعًقُغخظت عًؽًقُغغغغغطيذيتغخني عؾغوإؼصيـيتنغوإ  خّيتنغٛـقنغّفؼقإلغغ

 مميغيصشؤغخظ ؽعًُغخظة ىيُغذ ىَغّعِغ فيْغخنيت عؾغوت عًؽن.

إكغلققذهغخظفظإليققُغؼققيغلققٌغإٙغت ققبريغّقققغوخذققعغخجملتؽققعغخٛؼإليصققٌغوتاققىىهغغغغ  .7

ٌغغغغغخٙذتؼي ٍغوخٙدتؽيٌّ ،غولقٌغققىىغغغيفغتاقىىهغخظ عؽقٌغوتر ؼقنغخظؼقفيّ

ظفذققيحغ،غوغققىغخظققإلوحغغخظرققًؾغخؿـققيىيُغوخٙدتؽيًّققُغخظققيتغت٘شقق غخظققإل حغوخغغ

خظحإل يققُغوخظفزّققُغخظ عؽًققُغوخظىخذ ًققُغوخظفح ًققُغؼ ققربَغّقققغخز لققيىغخظإللمسيظًققُغغ

 وذىَغخظربدىخزيُ.
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 (: 2083-2780جُى دُِٓ )

دققققىكغ يققققىٍغؼقققققغل ققققإلزغممجعققققٌغغغغُي قققق ُّ

وؼ٘سشقققققققققٌغخؿإلشقققققققققُغلوغخظحعشقققققققققحُغغغ

غغ.ٌخظربخليت

ـققيػغ" يققىٍغ"طققمإلَغجيٓرققُغشحًعشققىدغغغغ

إل قققىٍغشقققبريغٙغيفغغؼحصقققإلغوشؽؼقققعحغت

خظىٙيققققيتغخنيتشقققق َغوسقققق لي،غوظصقققققغيفغغ

لًقققعغلمقققيْغخظ قققيمل.غوذققق غ ج قققتغلقققذهغغغغ

خظظققققمإلَغشققققجريخغؼقققققغخظبعقققق خكغخنيتر ؼققققُغغ

ظ ّىتنغظًشيؿإلغيفغديؼ يتميغوظًشيّ ليغ

يفغتفظًؾغت عًؽمي.غج ّتنغؼقجٚغخظًي قيكغيفغغغ

ظًشيؿقققإلغيفغخظحعشقققحُغيفغ"ديؼ قققُغطىشًقققىغخنيعصًقققُ"غو ّتقققنغخظؼقققأغغغغغغ1919ّقققيؿغ

يؿإلغيفغديؼ ُغ صأغني َغسفتأ،غشؽيغ ّتنغخؿصىؼقُغخظةشًقُغظًشقيّ ليغغغغظًش

غ.(1)1952وذ غ غغ يىٍغيفغـظيطغّعؽٌغ خٓؤغستِغتىيفغّيؿغ.غّعِغتفظًؾغت عًؽمي

وؼققققغل قققإلزغلّؽيظقققنغيفغخنيًققق خكغخظة قققىٍغإـظقققيٗهغني ىسقققتنغخظفؽىذدًقققُغيفغؼ يفقققُغغغغغ

خًُٓغخظفؽىذدًُغسرٚغ،غوذ غخؽذغ يىٍغؼقغلذهغخني ىسُغخٙ ت 1896طًصيبىغسفُغ

ؿققؽتغلققذهغخني ىسققُغغغ1902ظتذإل ققُغـظإلييتققنغوآىخٓققنغخظتر ؼًققُغيفغخظة ًققُ.غويفغسققفُغغغ

غ.تصىكغؼ ىسُغتابًرًُغػإليبًُغديظصعًُغخظة ًُغظيؼ ُغطًصيبىغظ

وذقق غسققيوػغ يققىٍغلكغيرققًؾغ ققإلخؼرغلققذهغخني ىسققُغوإ خىتمققيغّعققِغؼبققي ٖغخظحعشققحُغغغغغغ

ؼقيػغوخظت قيوكغ قأغخني ىسقُغوخظبًقت،غوودقىاغغغغغغغخظيتغؼقغ ًفميغودقىاغخٙتغغخظربخليتًُ

ُغختؼيػغ ربختغخظتٚؼًذغيفغخني ىسُغوإ خىتميغّعقِغؼبقي ٖغخظحعشقحُغغغغ خظقيتغغغخظربخليتًق

ُغغغؼقققغ ًفمققيغودققىاغختؼققيػغ ققربختغخظتٚؼًققذغيفغغغغغ ،غغخني ىسققُغغققربتمؾغ ققيىزغخني ىسقق

ٌغغغغغغ وودققىاغغ،غوودققىاغد ققغغخٛطحققيػغيت عؽققىكغّقققغطإليققزغ ققربتمؾغوـظققيطمؾغخظققذخت

ىػغخظتٚؼًذغوسيديتمؾغوسإليتمؾغيفغخظت بريغّقغلـحشقمؾ،غوودقىاغؼإلخّقيَغغغغخسةخؿغؼً

خظحققإلوسغخظحإل يققُغ ققأغخظتٚؼًققذ،غوخّتبققيىغخظة ًققُغّؽعًققُغخدتؽيًّققُ،غوخظةشًققزغّعققِغغ

                                                           
غخنيإلدعغخظشي زغـحشن.غ(غ1
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خظت يوكغ ق ٙغؼققغخظتفقيجص،غإىلغبقريغذظقضغؼققغخنيبقي ٖغخظقيتغشيـقتغؼابرقُغيفغلقذهغغغغغغغغغغغغ

غ.(1)ُخني ىسُغخظتذإليبً

 يظتغيفغخظتؽمً غظعة ًُغخظتر ؼًُغخظيتغسي تغلؼإليصيغوذ غشيكغدذهغخني ىسُغلثإلغ

يفغخظفؼخغخٛوػغؼقغخظرإلكغخظ ظإليق،غشؽيغشقيكغدقيغجـقغغشقبريغيفغإذفقياغخٝ قيْغغغغغغغ

 رلؽًُغخنيبي ٖغخظة ىيُغخظتر ؼًُغوإؼصيـًُغتابًرميغوذ غطذعغ يىٍغمب ىستنغلذهغ

ىٙيققيتغغإـظققيْغخظ  يقق غؼقققغخنيقق خىضغخظتر ؼًققُغخـيػققُغيفغلؼصفققُغؼت قق  َغؼقققغخظغغغغغغغغغ

غ.(2)خنيتش َ

 َام:مذيب الدثانًّا: 

ـي ّغلػشياغلقذخغخنيبق لغ قيظىْٙغظعؽبقي ٖغخنياعرقُ،غؿق غإؿقيحغخظترق ؼًأغّعقِغغغغغغغغغغ

عبقيتغخٙدتؽيًّقُغغغظق وخؿغّعقِغخظقإلبؾغؼققغخظترغغغغخظتةريغوخؾ َ،غوذيػغلػشياغؼقذلؤغخغ

خؾشقؽًُ،غجقإكغخظقق وخؿغلشجقإلغوخذ ًققُغؼققغخظتةقًري،غولققىغليـقًيغؼإلبققىاغجًقنغلشجققإلغغغغغغغغ

يصقىكغلدق ّغؼققغثبقيتغغغغغخظرعقزغوخظإليقؤغميصققغلكغغغغغٚغطقٌْغيفغّقيملغؼتزخيق غغغؼفن،غج

غ،غوخٙسترإلخىغيفغخظشعىطغخظة ىٍ.خظةإلضغخظة ىٍ

غ:(3)وؼقغللؾغآىخْغؼذلؤغخظ وخؿغخظة ىيُ

تظقغغشؽقيغلقٌغغغغ-ّعِغخظإلبؾغؼقغخ قتٚدغخظبًٔقيتغغ-لكغخظابً ُغخظبظإليُ .1

بُغظصقغغغيفغشغغؼصيك،غوظذخغيفبةقٌغلكغتصقىكغخظة ًقُغلقٌغ  ًفمقيغ يظفشقغغغغغغ

لٍغإـشيك،غوذيظىخغ ركغل دغلٍغـظيؿغتإل ىٍغلقىغ  ًفقنغيفغشقغغّؼقإلغويفغغغغغ

لقىغخٙىترقيْغ يبـشقيكغؼققغغغغغوغفتؽعغميصقغلكغيرىؿغؼجقغغلقذخغخظفظقيؿ،غلٙغغغغ

 سًحغلىغإـشيك.

كغخظ رغغلمسِغؼقغ ؼيٓؽغخبـشقيك،غوذقيظىخغهقؤغّعقِغخظبظقإلغلكغغغغغغإذيظىخغ .2

،غّفق ؼيغيحظقغغغغّرقىدؾغويشقًاإلوكغّعقِغخظظقمىختغغغغيت عؽىخغشًخغيجرحقىكغغ

خظاحققغغيفغخظققت ع ؾ،غيفبةققٌغلٙغيشققيىاغخني عؽققىكغ إظرققيْغخظعققىؿغّعققِغ ًٔققُغبققريغغغغغغ

ؼىختًُغلوّعِغسًيسغلس خخغسًصىظىدًُغبريغؼٚٓؽُ;غ غغؼقغوخدقؤغخني عقؾغغغ

لكغيتةعؤغّعِغلذهغخني ىذيتغّقغطإليقزغتفقيوػغّرعقٌغلسيسقًيغظعت عقًؾ،غٙ ق غغغغغغغ

ّعِغخني عؽقأغشقذظضغغغغلكغيصىكغلىغ  ًفنغ يظفشبُغؾؽًعغتٚؼًذه،غوهؤ

                                                           
غخنيإلدعغخظشي زغـحشن.غ(غ1
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لٙغيتشيلعىخغّعِغلسيضغلكغخظاحغغظقغيتتعؽغؼققغتىتإلختقنغوي قربغّققغذختقنغغغغغغ

لكغيشقؽحغظعاحقغغلكغي قأغ ربتقنغغغغغخؿرًرًُغإٙغّعِغلذخغخظفشى،غجقٚغهقىزغغغ

  ىيُ،غجؽيغذ غيإلي هغلذخغخظاحغغذ غٙغيصىكغؼيغيفبةٌغلكغيفيظن.خظة

يظة ًقُغتتـقؽقغخظت عقًؾ،غغغغإٓكغؼمؽُغخظة ًُغلٌغلكغتىػغغؼ إلجقُغخؿرًرقُ،غجغغ .3

شقغغغغيفوخظت عًؾغيتـقؽقغخني إلجقُ،غوخني إلجقُغلقٌغخؿرًرقُ،غوخؿرًرقُغلقٌغغغغغغغغ

ؼصققيك،غوؼقققغثققؾغيفبةققٌغلكغتصققىكغخظة ًققُغلققٌغيفغشققغغؼصققيكغ،غوّعققِغغغغ

غشؽقققيغلقققى،غ قققغغ يؿرًرقققُ،غغغغملخظة ًقققُغلكغتشققق ِغظتصًقققخغخظحقققإل غ يظ قققيغغغ

 وخظتصًخغ يؿرًرُغلىغبييُغخظت عؾ.

 ظعشًيَ،غ غغإّ خ ًخغدي.إكغخظة ًُغظًشتغترعً ًخغ .4

يفبةٌغلكغي عؾغخظايظؤغؼىؿقىّيتغلسيسقًُغؼ ًفقُغت إلجقنغ ر ق ييتغخظ قيمل،غغغغغغغ .5

وٙغيفبةققٌغلكغيققززغ ققنغيفغ ىخسققيتغتبقق وغؼمؽققُغيفغسًفمققي،غوٙغلكغيشققؽحغظققنغغغ

  ت عؾغؼيغهتذ نغيفغسقغؼ ًفُ.

يفبةققٌغلكغيقق ىضغخظاققٚاغخّٛؽققيػغخظصققربّغيفغخٛ اغوخظحعشققحُغوخظتققيىي غغغ .6

خظيتغشظخغ ميغخظبظإلغ ٚػغخظ ؼقىىغّققغلّظقؾغؼاقيقمؾغغغغغغوخظ عؾ،غولٌ

 وإليزختمؾ.

 ثالجًا: مذيب التكدمّٕ

تفاعققزغلققذهغخظحعشققحُغؼقققغلكغخظققتةريغٙخظجبققيتغلققىغدققىلإلغخظىخذققع،غو ققذظضغيققإلّغغغغغغغغغغ

،غُغخؿإلشُ،غولكغخظتةريغؼشتؽإلغوطيؼغَغ خٓؽ خظصىكغؼيغٓكللػشياغلذهغخظفظإليُغ

ـشقققبًُغ يظفشقققبُغظعزؼقققيكغوخنيصقققيكغغؾغظضغجقققإكغخؿرًرقققُغّفققق لؾغتقققتةريغوخظرقققًغوشقققذ

 خٓؽيغؼيؿًُغمىغخظفؽقى،غوؼقيغّعقِغخنيقإل أغإٙغلكغغغغغغولكغخظة ًُغيفغـظإللؾغغ.وخظظإلود

يصىـىخغؼشت  يقغظت  يغغطإلذمؾغوسًيسقيتمؾغيفغؿقىْغخني إلجقُغخؾ يق َغوخظقتةريختغغغغغغ

خظبًًُٔغخؿتؽًُ،غو ذظضغجإكغخظة ًُغّف لؾغبييُغووسًعُغؼ ًي،غجمقٌغبييقُغؼققغسًقحغغغغغ

ـمقيغلسقعىاغظع ؽقغغّعقِغذظقضغغغغغغإتإلؼٌغإىلغخىتريْغخبـشيك.غولقٌغوسقًعُغؼققغسًقحغغغغغغـميإ

ٙلتؽيؼققيتغيفبةقٌغلٙغيصققىكغخٙــقبيطغؼـقي ًخغغغغخٙىترقيْ،غويفغ خ قغغـاققيسغخظة ًقُغغغغ

غ.(1)لوغيةتؤغّعًميغيخظتعؽًذغخنيعؽىسُ،غ غغيفبةٌغلكغيفؽىغؼفم
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Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


G ّٕ236  يف العصز احلدِح األَربّٕ  الرتب
 

 أصــــُل الرتبّـــٕ 
خىوكغيفغخظتاىى،غوخظتر ؼًُغشفظإليُغلوغخػيهغإغيغتشتؽ غتؼىىختميغؼقغـظإليُغ 

سًحغتإلّغلكغسًيَغخبـشيكغؼ فيليغودى غسقعىطغوجيّعًقُ،غوظصقٌغتشقتؽإلغخؿًقيَ،غغغغغغ

وخظحيّعًققُغوققؤغلكغتتىخجققزغؼققعغخظبًٔققُ،غ ؼىػققًيغلكغلققذخغخظتىخجققزغيتاعققؤغتةققريخغيفغغغغ

ًٚغخظصيٓقغخؿٌغوخظبًُٔغؼ ًي;غ  ًفمؽقي،غوذق ىَغخبـشقيكغّعقِغغغغغغًخؼشتؽإلٛٓكغلفيطغتحيّ

ذٍغي ققًعغجًققنغؼإلتباققُغمبشققتىّغخظإلذققٌغخظققذٍغوػققغغإظًققن.غغغغتةققًريغ ًٔتققنغوخظىسققكغخظققغ

وخـربَغلٌغخظيتغديغ وىليغخظح قيػغيفغؼ يق غخظىخذقع،غذظقضغلكغخظحقإل غٙيشقتاًعغلكغغغغغغغ

ي إلدغطًًٔيغؼقغ يىزغـايسغ ربتن;غمميغي٘ش غلكغخٛؼىىغخنيت عرقُغ يظابً قُغخظفميًٓقُغغغغ

ـميغتشقؽىغجقىسغ قربَغغغغٛغ;لوغخنياعرُغظإلـشيكغوخظصىكغٙميصقغسعميغلوغخبدي ُغّفمي

غخظحإل .غ

وؼقغزّؽيْغخؿإلشُغخظتر ؼًُغدىكغ يىٍ،غوشعبيتإلط،غووظًؾغستيـعٌ،غوخىتشتغ

 ييعز،غودذهغخؿإلشُغلثإلليغيفغشغغؼقغلؼإليصيغوبريليغؼقغ رياغخظ يملغ ؼىػقًيغغ

غ.(1)1950-1910يفغخظحةَغؼقغ

 :رابعًا: مذيب األساسّات

ٍغغغغ إلخخغتققتريظًقق غجعشققحًُغلوغغغٙيققإلتبكغؼققذلؤغخٛسيسققًيتغخىتبيطققيغػققىىيًيغ ققر

يتحزغوـظإلييتغجعشحًُغطتِ،غوذ غترسشتغخؿإلشُغخٛسيسًُغجعشحٌ،غوظصفنغ

يفغلوخٓغغخظتٚثًفًيت،غوؿؽتغؼإل أغؼقغلؼجيػغوظًؾغ قيدعٌ،غوتىسقيؼصغ إلهقز،غغغغ

غ.(2)شف خػغ.ػ.وجإل ىيضغ إلي ،غوإيزخط

وؼذلؤغخٛسيسًيتغي٘ي غإّي َغوؿعغؼقي َغخظ ىخسقُغيفغؼإلشقزغ خٓقإلَغخظ ؽعًقُغغغغغغ

خظة ىيُ،غويتذقنغ  قضغخٛسيسقًأغإىلغخظشقًصىظىدًيغخظة ىيقُغخظتؽيسقًيغظعؽ إلجقُغغغغغغغغ

خنيت عرُغ  ؽعًُغخظت عؾغو ابً ُغخنيت عؾ،غو  ـمؾغخٝ قإلغلذقغغؼققغلقْ٘ٙغثرقُغ قذظضغغغغغغغ

خظ عؾ،غجؽعغلـمؾغٙغيفصإلوكغػعُغؼصتظحيتغخظ عىؿغخظشعىشًُ،غإٙغلكغـظإلتمؾغ

لكغىاقققققىغعقققققذىغيفغفقققققيػغغٌغلشجقققققإلغخـترقققققي ًخ،غويرىظقققققىك:غإكغخنيإل قققققٌغيفبةقققققغغ

ؼيغيريػغطقٌْغؼققغبقريغلكغيجقيىغسىظقنغـقزخا،غوـظإليقُغغغغغغغغغًي،غسًحغشغخظشًصىظىد
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خجمليػغتتؼيىاغؼعغخظشقعىشًُ،غوخظى ًحقُغتتؼقيىاغؼقعغخظتشعًقغغخظفحشقٌ،غعًقحغغغغغغغغ

غ.(1)لـنغؼقغخنيشتشًغغخؾزؿغ رٍغؼفمؽيغميصقغخّٙتؽي غّعًنغشؽؼ ىغظعؽ إلجُ

ؾغمققي٘ؼفققىكغ حعشققحيتغكتعحققُ،غجوظققًصغظٜسيسققًأغدبمققُغوخسقق َ،غوظصققفمؾغغ

كتعحىكغسىػغخظابً ُغخظرؼىّغظعة ًُ،غوظصقغلفيطغختحيذًيغسقىػغلى  قُغؼبقي ٖغغغغ

غ:(2)لسيسًُغلٌ

خظ ؽغغخظظيس،غوشجريًخغؼيغوتيزغإىلغخدتمقي غغغ- ابً ُغذختن-يتـؽقغخظت عؾ .1

ؼـي غظعإلببُ،غويإلشزغخٛسيسٌغّعِغللؽًُغخٙــبيط،غو  ٙغؼقغخظةشًقزغغ

ظاحقغغخنيبيطقإلَ،غلق هغوقحغّعقِغخٙػقيهغإىلغللق خدغل  ق غغغغغغغغغّعِغخلتؽيؼيتغخ

ٓكغخٙلتؽيؼقققيتغخٛىذقققِغإؼققققغخلتؽيؼقققن،غويرقققىػغلـؼقققيىغخنيقققذلؤغخٛسيسقققٌ،غغغ

وخٛ رِغٙيظ إلغ ميغخظاحغغيفغخظب خيُ،غ غغتظمقإلغؼققغ قٚػغخظ ؽقغغخظظقيسغؼققغغغغغغغ

ُغغغيكرإكغخت  خييتغٙغتشتمىٍغخنيت عؾغيفغس غذختمي،غويرىظىكغ غخنيت عؾغظعةقُغلدفبًق

يحتحغلؼيؼنغّىخملغد ي َ،غوإكغشيكغّعِغخنيبتق ٖغلكغيرمقإلغجتقىىهغ قغغوـحقىىهغغغغغغ

غّف غخٙ ت خْغيفغت عؽمي،غجيظظمًُغترتٌغيفغلثفيْغّؽعًُغتفيوػغخظا يؿ.

ؤغلكغتصققىكغخنيبققي لَغيفغخظة ًققُغ ًقق غخني عققؾغلشجققإلغممققيغلققٌغ ًقق غخظتعؽًققذ،غغهقق .2

ني عققؾغذقق غل غغجقق وىغخني عققؾغلكغيتىسققكغ ققأغّققيملغخظبققيظةأغوّققيملغخظاحققغ،غوخغغغغغ

ؼققغتٚؼًقذهغبىطقي لؾغغغغغلشجقإلغإّ خ هغ ؼًؼًيغدذهغخنيمؽُ،غوظذخغجمىغؼ٘لقغغغ

غيفغغىلؾغوذًي تمؾ.

خظةشًقققزغّعقققِغلـقققؾغخنيقققي َغخظ ىخسقققًُ،غخني ًفقققُغسقققعحًي،غولكغ ًٔقققُغخنيقققت عؾغغغغغغغغغ .3

خٙدتؽيًُّغوخنيي يُغلٌغخظقيتغمتعقٌغّعقِغخنيقت عؾغشًقخغسقً ًع،غولكغخظة ًقُغغغغغغغغ

ؼصيـيتقنغخظصيؼفقُغجًقن،غوظصققغلقذخغخظتشرًقزغغغغغغغإغيفبةٌغلكغتتًحغظعحإل غؼرًز

طيّقُغذىخـًفقن،غغغغهؤغلكغيتؾغيفغّيملغؼشترغغّقغخظحإل غويفغّيملغٙ  غظنغؼققغ

ولكغخظةإلضغؼققغسـقىىغخظاحقغغإىلغخني ىسقُغلكغيؼقغغإىلغؼ إلجقُغلقذخغخظ قيملغغغغغغغغغ

ًٚ،غوٙغيحشإلهغيفغؿىْغىببيتنغخظحإل يُغخـيػُ،غويإلشزغخٛسيسًىكغّعقِغغ ج 
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خٙدتؽيٌّ،غويـق ىكغلقذهغخـقربَغجقىسغخـقربَغخظحإل يقُ،غغغغغغغغللؽًُغ ربَغخظةخخ

جمقققذخغخظقققةخخغيعتقققؽغ قققربختغخنيٚيقققأغيفغققققيوٙتمؾغخظتىخجقققزغؼقققعغ ًٔقققتمؾ،غغغ

وسصؽقققُغلشجإليقققُغخظبظقققإلغ،غخظقققيتغخ تربلقققيغلوغجشؼقققميغخظتقققيىي ،غلسققققإلّغغغغغغغغ

غ يّٙتؽي غّعًميغؼقغ ربَغخظاحغغخظيتغملغتحشؽغلوغمتشؽ.

 .ــبيطغخظ رعٌغخظترعً يُهؤغلكغؼيجظغخني ىسُغّعِغطإليزغخٙ .4

غ(1)غخامسًا: املذيب البهائْ) إعادٔ البهاء(

تظصغغخظبفًىيُغسعرُغيفغخظشعشعُغخظاىيعقُغؼققغتعقضغخجملمقى ختغوخ قيوٙتغخظقيتغغغغغغغ

تشتم دغد غغ ىخسُغخبـشيكغّعؽقًيغ ذًرقًي،غوظرق غ عةقتغخظبفًىيقُغ يّتبيىلقيغخػيلقًيغغغغغغغغ

غيتغؼقغخظرإلكغخظ ظإليق:ًشتًفجصإليًيغوجعشحًًي،غشيكغلوزغّظؽتميغيفغلوخ إلغخظ

ذقق غوػققغغإىلغفققيٙتغوؼًققي يقغغ-جققةَغخظققذىوَغلققذه-وخظىخذققعغلكغخنيقق غخظبفققيٌٓ

ٌغديشىيشقغغ))ؼتفىّقُغشقجريَ،غجحققٌغفقيػغخظعةىيقيتغشققيكغغغغ يرققى خكغغ((ىكغوطىؼشقص

سإلشُغـظاُغخؽذغؼفميغخظصجريوكغلغىذدًيغوتذّغيفغؼًي يقغل إلّ،غويفغؼًي يقغ

هذاغخـتبيهغؼ يػإلينغ فظإلتنغخؾ يق َغإىلغلقذخغغغ((غٙشيكغغ))خظتشعًغغخظفحشٌغشيكغ

خظ يملغخظذٍغشيكغيب و،غذبغغـظإلغعىثن،غيفغسيظُغىشى غـشيب.غويفغخظفر غخٛ  قٌغغ

يحتققتحغّمقق ًخغد يقق ًخغيفغتحشققريغخظفؼققىؾغّعققِغلسققيضغ فققيٌٓ،غويفغغغغغغ(( ققيىت))شققيكغ

خنيًقق خكغخظحعشققحٌغشققيكغؼحصققإلغؼًققيػغإىلغخ يجظققُغؼجققغغجىشققى،غيبمققإلغلققيلريغغغغغغغغ

غ.((خظصعؽيتغوخٛطًيْغ))رحأغ إلٗيتنغخؾ ي َغيفغشتي نغخنيظمىىغخنيج

ًٚ،غؼيغيرإلاغؼقغ ّعِغلكغلذخغخٙـتظيىغخظذٍغد غغؼقغخظبفيًُٓغؼذلبًيغجعشحًًيغطيؼ

ّظققإلغسققفىخت،غٙغيفبةققٌغلكغىحققٌغّقققغسرًرققُغؼمؽققُ،غولققٌغلكغخظبفيًٓققُغملغتؼققبحغغغغغ

يظذختغإىلغخبؼصيـيتغخنيتتؼؼأغذ غتظبجىخغيفغذظضغخظىذتغ ؼذلبيغجعشحًيغإٙغلكغ

لؼيغخظحصإلَغذختمي،غولؼيغؼب لغخظتحصريغؼقغغ((خظبفيْغ))قغيفغجصإلغؽخـؼبُغخظيتغتص

غجصيكغؼ إلوجًيغذبغغذظضغ ىذتغطىيغ.غ(( فيْخت)) ٚػغ

يفغغ((ؼقفمرغغ))كغخظبفيًُٓغلٌغذبغغشقغغطقٌْغغغإوّعِغلذخغخٛسيضغـشتاًعغلكغـرىػغ

 ًققق ،غوظصفمقققيغملغتؼقققبحغخظقققتحصري،غو مقققذخغخني فقققِغشيـقققتغؼىدقققى َغؼفقققذغّمققق غ غ
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جعشحًيغإٙغ  ق غلكغتفبقنغ  قضغخنيحصقإليق،غ اإليرقُغوخًّقُغإىلغللؽًقُغلقذخغغغغغغغغغغ((ؼذلبي))

خنيفمرغوس  وخغؼ ينينغ ىؿىحغ   غلكغشيكغيابزغ اإليرُغؿقؽفًُغ وكغوّقٌغ صيجقُغغغغ

غل  ي ه.

لققىغخظققذٍغوؿققعغلسققصغؼققذلؤغإّققي َغخظبفققيْغلوغخنيققذلؤغغغغغ((ثًققى وىغ إلخؼعقق غ))وُي قق ُّغ

ُغغغغغ))ظتذ ي غخٙدتؽيٌّ،غّف ؼيغـظإلغخظبفيٌٓ،غلوغخ سقفُغغغ((لغقيطغؼققغخظحعشقحُغخظة ىيق

ُغغ))،غولّربققنغ صتققيا:غ1950 غ))،غوشتققيا:غ1956سققفُغغ((مققىغجعشققحُغفقق  َغظعة ًقق

غ.1965سفُغغ((خظة ًُغشرىَ

غ:(( إلخؼع ))وؼقغخٝىخْغخظة ىيُغخظيتغلثيىليغ

سيسققًُغخٛغهققؤغلكغت فققِغخظة ًققُغ إهققي غـظققيؿغخدتؽققيٌّغد يقق غورققزغخظرققًؾغغغغغغغ .1

لكغيتىخجققزغلقذخغخظفظققيؿغؼقعغخظرققىّغخٙدتؽيًّققُغغغؤغتغـحشقنغهققغذققىظعجريجقُ،غويفغخظغ

 وخٙذتؼي يُ.

بفيْغثريجُغد يق َ،غؼققغغغ ذبغغشغغطٌْغغذلؤغإّي َغخظبفيْغلوغخظتذ ي غي فِإكغؼ .2

 .((ّؼإلغؼترزؿغ))ؼفاعزغلكغجعشحُغإّي َغخظبفيْغلٌغجعشحُغ

 رـحشققمؾغغوكغسرًرًقُ،غيشقًاإلغغإكغخجملتؽقعغخؾ يق غهقؤغلكغتشققى هغ ميرإلخطًقُغغغغغ .3

 ّعِغؼ٘سشيتميغوؼىخى لي.

إذيؼققُغ إلـققيؼرغخدتؽققيٌّغوتإل ققىٍغيشققيّ غّعققِغسققغغؼاققيؼحغخؾؽيّققيت،غوترعًققغغغ .4

خمإلخجميغخٛ ٚذٌ،غوإطٚسغطيذيتميغخبـشيـًُغخظصيؼفُ،غو قذظضغتةق وغخظة ًقُغغغغ
قغ،غوؼقغطإليرميغٙيىسعغخظحإل غخؾيـؤغخٙدتؽيٌّغؼقغ((ؼرًرًيغخدتؽيًًّيغظعذختغ))

 طبً تنغجششؤ،غ غغيت عؾغليـًيغشًخغيظيىطغيفغخظتتاًكغخٙدتؽيٌّ.

هؤغلكغيرفعغخني عؾغتٚؼًذهغ ؼىخاغلوغطإلًُّغخؿغغخظتذ ي ٍ)غإّقي َغخظبفقيْ(،غغغ .5

وظصفنغيفبةٌغلكغيإلخٌّغخني عؾغلؼيـُغخبدإلخْختغخظ ميرإلخطًُغّف غذًيؼنغ ت ىيؤغ

ظتٚؼًقذهغلكغيق خج ىخغغغخظاٚاغّعِغخؿغغخظتذ ي ٍ،غومب فقِغآ قإلغيشقؽحغخني عقؾغغغغغ

ًٙغ  يعُ.  ّقغلجصيىلؾغخـيػُ،غولكغير ؿغخني عؾغ فزخلُغسعى

إّققي َغػققًيبُغشيؼعققُغظىسققيٓغغخظة ًققُغوبيييتمققي،غشققٌغتىخدققنغؼايظققؤغخٛزؼققُغغغغغغغ .6

ـتقيٓرغخظ عقىؿغخظشقعىشًُ،غوذقيػغ)) إلخؼعق ((غهقؤغلكغغغغغغغوغخظجريجًُغخظإلخلفُ،غوتتحقزغغ
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ذفقي،غوخنيقىخ غلوغخنيىؿقىّيتغغغغـفظإلغؼققغد يق غإىلغخظاإليرقُغخظقيتغتىؿقعغ مقيغؼفيلغغغغغغ

ُغخب خىَ،غوطققإلسغتقق ىيؤغخني عؽققأ،غغًققفغتتـققؽفمي،غوخظاققإلسغخنيشققتت ؼُ،غو غخظققيت

ّي َغ فيٓنغطبرًيغظفظإليُغؼىس َغيفغخظابً ُغخبـشيـًُ،غؼشتؽ َغؼقغبوشغغلذخغ

غلػىػغّرعًُغوّعؽًُ.

 :(1)غلّٕ(الفلسفٕ الفزدِٕ )الزأمساسادسًا: 

عققنغقىىلققيغخٛسيسققٌ،غوذقق غـبتققتغلققذهغغغغغغخظحعشققحُغخظققيتغمتذقق غخظحققإل ،غوػ غغغ

خظحصققإلَغيفغبققإلاغلوى ققي،غشققإل غج ققغغظعـققةكغوخظصبققتغخظققذٍغشيـققتغمتيىسققنغغغ

خظشعايتغخؿيشؽُغوخنيتشصؽُغؿ غغخظحإل ،غوذيؼتغلقذهغخظحعشقحُغّعقِغلسقيضغغغغغ

خبمييكغ قيظحإل ،غوخّتبقيىهغسذقإلغخظزخويقُغيفغخجملتؽقع،غوؼققغثقؾغجٚ ق غؼققغإطقٚسغغغغغغغغغغغ

 و ،غوإزخظُغخظ ربيتغخظيتغت قةضغطإليرقن،غغغذ ىختغوطيذيتغخظحإل غإىلغلذؼِغخؿ

وتظذعغلذهغخظحعشحُغإذشيْغىوحغخنيفيجشُغ أغخٛجإلخ ،غوذ غتاىىتغخظحعشحُغؼقغ

غّ َغجعشحيتغذ ميُ،غشيـتغلٌغخٛ إلّغمتذ غخظحإل ،غؼفمي:

خظحعشققحُغخنيجيظًقققُغوخظىخذ ًققُ،غوخظابً ًقققُ،غوخظربخليتًققُ،غوتتبفقققِغلققذهغخظحعشقققحُغغغغغ

تغخظإللمسيظًقُغيفغخظ قيملغخظةإل قٌ،غوظصققغلقذهغخظحعشقحُغغغغغغغخظحإل يقُغخظقفظؾغوخني شقصإلخغغغ

خظإللمسيظًُغؽتعخغؼقغفتؽعغىلمسيظٌغإىلغآ إل،غجإللمسيظًُغلؼإليصيغبريغىلمسيظًُغ

غخلعةخغلوجإلـشي،ولفيطغمسيتغتإل ىيُغّيؼُغدذهغخظحعشحُغخظإللمسيظًُغؼفمي:

 خنيإلوـُغيفغخبطإلخدغّعِغخظ ؽعًيتغخظة ىيُغوخظت عًؽًُ. .1

بًقزغخنيفقيلر،غوذظقضغ إّاقيْغخني عقؾغوخنيقت عؾغخؿإليقُغيفغخظتؼقإلد،غغغغغغغغغخنيإلوـُغيفغتا .2

 مبيغيتحزغوخظبًُٔغخ عًُ.

خسققترٚػغخني٘سشققيتغخظت عًؽًققُ،غوخظشققؽيحغظعؽ٘سشققيتغخظ يفًققُغخنيتتعحققُغ إـظققيْغ .3

 ؼيتإلي غؼقغؼ خىض.

 خـحتيحغخظفظيؿغخظت عًؽٌ،غوىسؾغخـاكغخنيشتربعًُغظعرىّغخظبظإليُ. .4

 يٓحًُغيفغوؿعغؼفيلذميغوطإلخٓزغت ىيشمي.سإليُغخني خىضغخـيػُغوخظا .5

 خٙلتؽيؿغ يظىسيٓغغخظة ىيُغوخظتصفىظىدًُغخؿ يجُغيفغخظة ًُ. .6
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 :(1)غسابعًا: الفلسفٕ اجلناعّٕ)االشرتاكّٕ(

ت  ُّغلذهغخظحعشحُغى غج غغظعحعشحُغخظحإل يقُغغخظإللمسيظًقُغ،غجحقٌغسقأغلكغخظحعشقحُغغغغغغ

ٙغغ طققةخشًُغقىىلققيغخؾؽيّققُ.غغخظإللمسيظًققُغشققيكغقىىلققيغخظحققإل ،غجققإكغخظحعشققحُغخ

وتقق وىغسققىػغخؾؽيّققُغوجفققيْغخظحققإل غيفغؼؼققعشُغخجملؽىّققُ،غوت ققى غـظققرَغخظحعشققحُغغغغغغغغغ

خٙطةخشًُغلذهغإىلغجةَغخظرعزغخٙدتؽيٌّغخظذٍغػقشؤغثقىىَغخبػقٚحغخظق يملغيفغغغغغ

ِغوخظرعقزغغوذ غ ّقؾغلقذهغخظحعشقحُغشجقإلَغخٙؿقاإلخ يتغوخظحىؿقغغغغغغغ،ؿ1515لوى يغسفُغ

خظققيتغخؼتقق تغإىلغخظرققإلكغخظتيسققعغّظققإل،غوؼقققغخظحعشققحُغخظققذٍغػققشؤغثققىىَغخبػققٚحغغ

خٙطققةخشًُغ مققإلتغخظحعشققحُغخظظققًىًُّغشحعشققحُغخطققةخشًُغؼتاإلجققُغوّعققِغيقق غغغغغ

شصغوجإل ىيققضغؿ،غوظصفمققيغخـتظققإلتغّعققِغيقق غشققيىػغؼققيىغ1516تىؼققيضغؼققىىغسققفُغ

ي ٓمقي،غثقؾغدقيْغظًقفأغجفرعقميغإىلغخظىخذقعغخظ ؽعقٌغيفغخٙؼقي غغغغغغغغغإلعز،غخظعذيقغوؿ يغؼب

وخلتؽتغخظحعشحُغخٙطةخشًُغّيؼُغوخظحعشحُغخظظًىًُّغ يػقُغ ظق٘وكغغغغغ.خظشىجًيت

خظة ًققُغوخظت عققًؾغخلتؽيؼمققيغ يظفظققيؿغخٙذتؼققي ٍغوخظ شققصإلٍ،غوخظفظققإلَغخظظققًىًُّغغغغغغ

ظعة ًُغٙترخغّف غخني ىسُغوإغقيغتت ق ّغإىلغشقغغؼقيغؼققغطقرـنغخظتقرثريغّعقِغّرعًقُغغغغغغغغغغ

غ.خظاحغغيفغخني ىسُغو يىدمي)شردمزَغخبّٚؿغخنيتتعحُ(

غلٓؼيغللؾغخظشؽيتغخظ يؼُغظعة ًُغخٙطةخشًُغجؽفمي:

غسًاإلَغخظ وظُغوخؿزاغّعِغـظيؿغخظت عًؾ. .1

يغمققخٙلتؽققيؿغ يظفظققيؿغخظة ققىٍغمبققيغيفيسققؤغخظىخدبققيتغوخؿرققىسغخظققيتغيإلؿققِغّفغ .2

غخجملتؽعغوخؿزا.

غوؼإليؾغوؼفعغخني خىضغخـيػُ.غُغخظ فييُغ يني خىضغخؿصىؼًُغخظ يؼ .3

خشًُغوتظصًغغلي وظىدًُغؼ ًفقُغـي  قُغؼققغخني ترق ختغغغغغتإل ًُغخؾًغغتإل ًُغخطة .4

غخؿز ًُ.

خٙلتؽيؿغ صغغؼيغى ؿغخنيؼعشُغخظىطفًُغخظ يؼُ،غوخٙلتؽيؿغغ ؼقُغخؾؽيّقُغغغ .5

غوـصإلخكغخظحإل يُ.

خٙلتؽققيؿغ يظة ًققُغخنيي يققُغوذظققضغ يٙلتؽققيؿغ ققيظ عؾغوخظتصفىظىدًققيغخظققذٍغىقق ؿغغغغ .6

غخظظ ؤغّيؼُغوؼؼعشُغخظىطق.
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 قائمة املراجع

ْ ، ستمد    اإلبراشُ .1 ةطبعدْ عَىدٓ   :  ةصدر ، ًفيالدتهو  الرتبَدْ اإلالديةَْ   ( ، 1986) ، عطَد

 اذتليب.الب بُ 

ُ  عبد ال  أبٌ حنبل بن أمح  ابن حنبل، .2 ةىدن  اإلةد أ أمحد     ،)ادتزٕ األًل(، )د.ط(، الشدَب ي

 ،الك هرّ: ةؤالىْ قرطبْ.بن حنبل

، )الطبعدْ األً((، بدتً :   ةك ةْ ابن خل ًن(، 1996ابن خل ًن، عب  الرمحن ابن ستم  ،) .3

 دار الهه ب العربُ.

 ، اإلص ار الث لث.املههبْ اإللهرتًيَْ الش ةلْ، العك  الترٍ ،ابن عب  ربى األي لىُ .4

( 14،)ادتدزٕ  العدرب  لىد ن ،)د.  (، املصرِ األفرٍكُ ةنعٌر بن ةهرأ بن ستم ابن ةنعٌر،  .5

 . ص در دار: ،) الطبعْ األً((، بتً 

أصدٌل الرتبَدْ بدأل األصد لْ     (، 2001أبٌ جيلْ ، صبحُ مح ان، ًستمد  محَد ان العبد دِ،)     .6

 عْ األً((، الهٌٍت: ةههبْ التيح.، )الطبًاملع صرّ

ُ أبدددٌ داًد،  .7 ستكدددل ًبهعلَدددل   داًدالدددنن أبدددُ ، )د. ط(، الدددلَم ن بدددن األشدددعث الى ىددده ي

 .،بتً : دارّ الهه ب العرب3ُاأللب يُ، ادتزٕ: 

، )الطبعدددْ األً((، عم:ددد ن: دار فلىدددتْ الرتبَدددْ م اإلالددديأ (، 1997األمسدددر، أمحددد  رجددد ،)  .8

 .32الترق ن، ص:

ُ ب عشدددددددن،  .9  ةعددددددد   التهدددددددر الرتبدددددددٌِ ًالتلىدددددددتُ   ، )د. (، علدددددددُ عبددددددد العزٍز علددددددد

، ةٌقدددددددو املنشددددددد ًِ لل راالددددددد   ًالبحدددددددٌ  ةهدددددددٌفر علدددددددٓ  عنددددددد  اإلةددددددد أ الشدددددددٌن يُ

 أ.22/8/2012، ت رٍذ النىذ: http://www.minshawi.comابط:الر

، )الطبعْ الث يَْ(، بدتً :  ة خل إ( الرتبَْ م ضٌٕ اإلاليأ(، 1983الب يُ، عب  الرمحن، ) .10

 املهه  اإلاليةُ.

،)ادتددزٕ املدهصددر الصددحَ  ادتدد ةو (،1987،)عبدد ال أبددٌ إمس عَددل بددن ستمدد  البددد رِ، .11

 ،الَم ةْ.نثت ابن دار(، بتً : الث لثْ الطبعْ، )البغ  دٍ  ةصطتٓ:  حتكَلارت ةس(، 

يعرٍددددْ الرتبَددددْ ارتلكَددددْ عددددن اإلةدددد أ   الربٍددددزا ، عبدددد  اذتتددددَغ أمحدددد  عدددديًِ،)د. (،    .12

 ،)الطبعْ األً((، عم: ن: دار الترق نالغزالُ

ستمددد   هدددت  -: شدددعَ  األريددد  ًط  ، حتكَدددلشدددرح الىدددنْ، اذتىدددأل بدددن ةىدددعٌدالبغدددٌِ،  .13

 ، دةشل:  املهه  اإلاليةُ. 16،)الطبعْ الث يَْ(،ادتزٕ: الش ًٍش
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م إط ر الر ٍدْ   ٓ اهلٌٍْ ًالثك فْ اإلاليةَْاذتت ظ علالهٌجيرِ،عب  العزٍز بن عثم ن،)د. (،  .14

 ةٌقو اإلاليأ الَدٌأ، ةهدٌفر علدٓ الدرابط:     ، ةؤمتر اإلاليأ ًالغرب م ع   ةهغت، املهه ةلْ

http://www.islamtoday.net/   :أ.13/8/2012تأرٍذ النىذ 

،)الطبعدْ  ة خل إ( الرتبَْ(، 1987جرادا ، عز ، ًهَت ٕ أبٌ غزالْ، ًختِ عب  اللطَف، ) .15

  .م: ن: دار التهر للنشر ًالهٌ ِع-الث لثْ(، األردن

بَددددْ اإلالدددديةَْ األالددددس النعرٍددددْ ًاألالدددد لَ   تدددد رٍس الرت(، 2004ادتيد،ة جدددد   نددددُ) .16

 ،)الطبعْ األً((، عم: ن: دار املىتّ.العملَْ

حنتُ،إمس عَدددل ستمددد ، يبدددلّ عدددن العلم يَدددْ،ةٌقو صدددَ  التٌاٖددد ، ةهدددٌفر علدددٓ الدددرابط:        .17

http://www.saaid.net. 

 ، )الطبعددْ الرابعددْ(، الهٌٍددت: املندد ها املع صددرّ(، 1983الدد ةردا ، عبدد  اسَدد  الددرح ن )  .18

 ةههبْ التيح.

،)د.ط(، بدتً : ةههبدْ   شتهد ر الصدح ح  (، 1995)ستم  بدن أبدُ بهدر بدن عبد الك در     الرا ِ، .19

 لبن ن ي شرًن..

َل الٌطر ةن تراجم رج ل الَمن م الكرن الث لث عشر ةن ي ب رّ، ستم  بن ستم  بن حيَٓ،  .20

 (، ادتزٕ الث يُ،بتً : دار الهه  العلمَْ.1998،)ه رّ الَ  البشر

 ،بتً : دار ابن حزأ.املرأّ بأل التكى ًالك يٌن(، 2010ُ، ةصطتٓ،)الىب ع .21

، ةهدٌفر  480،ص: 14رتًيَدْ، اسلد   هالهَهر، فدَ،،)د. ( ةٌقدو املٌالدٌعْ العربَدْ اإلل     .22

 .http://www.arab-ency.com علٓ الرابط:

ةٌقو إلهرتًيددددُ علددددٓ شددددبهْ  شددددبهْ ج ةعددددْ ب بددددل، نلَددددْ الرتبَددددْ األال الددددَْ،     .23

ابط: ةهٌفر علدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٓ الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر األيرتيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت، 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/action_lect.aspx?fid=1

1&depid=6&lcid=12006. 

، )الطبعددْ اإلةدد أ الشددٌن يُ حَ تددى ًفهددري (، 1988الشددرجيب، عبدد  الغدد  ق الددم غ لدد ،)  .24

 (، بتً : ةؤالىْ الرال لْ.األً(

25.   ْ خص ٖصدو ، ةٌقدو   –ةصد دره    -ةتوٌةود    -شرٍتُ، عص أ،) د. (، الكدَم اإلالديةَ

 .love.com-www.islamح  اإلاليأ، ةهٌفر علٓ الرابط: 

صنع ٕ: دار  ،)الطبعْ األً((،التهر الرتبٌِ عن  البَح يُ(، 2010الشو رِ، شرف أمح ،) .26

 النشر لل  ةع  ،
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ْ   (، 2010الشو رِ، شرف أمح ،) .27 ، الطبعدْ األً(، صدنع ٕ، ةرندز    املد خل إ( أصدٌل الرتبَد

 عب دِ للطب عْ ًالنشر.

،اسلد   الب ر الطد لو حح الدن ةدن بعد  الكدرن الىد بو      (، 1998الشٌن يُ، ستم  بن علُ،) .28

 الث يُ،بتً : دار الهه  العلمَْ.

(،هٌٍهن  الثك فَْ ًاذتط رٍْ،ةٌقو صحَتْ الٌح ّ الىٌرٍْ، ةهٌفر 2006)شٌة ن، عب  املنعم، .29

 أ.13/8/2012، تأرٍذ النىذ:  http://wehda.alwehda.gov.sy علٓ الرابط:

 صحَ  البد رِ، ب ب ة  ج ٕ م الصحْ ًالتراغ...،ادتزٕ ارت ةس. .30

)د.ط(، )الطبعددْ األً((: اإلالددهن رٍْ: املههدد  ، أصددٌل الرتبَددْ(، 1999الطبَدد ، أمحدد  ،)  .31

 ادت ةعُ اذت ٍث.

أصدددددددٌل الرتبَدددددددْ ااجهم عَدددددددْ ًالثك فَدددددددْ   (، 2008عددددددد ةر، طددددددد رم عبددددددد  الدددددددر ًف،)   .32

 ،)د.أ(،)د.ن(،ًااقهص دٍْ

 ، )د.ط(، )د.أ(: )د.ن(.ة خل إ( علٌأ الرتبَْ(، 2006عبد  اللددى، نمد ل، ً عبد  اللدى قدلددُ،)  .33

، )الطبعددْ األً((، الكدد هرّ: دار  الرتبَددْ ًةشددهي  اسهمددو  (، 1980،) عبددٌد، عبدد  الغدد    .34

 .42التهر العربُ، ص:

،) الطبعددْ األً((، الددَمن: (، أصددٌل الرتبَددْ اإلالددية2009َْالع مددُ، ستمدد  عبدد  الىدديأ،)  .35

 ج ةعْ العلٌأ ًالههنٌلٌجَ .

دار الثك فْ للطب عْ  ،)د.ط(، الك هرّ:أصٌل الرتبَْ اإلاليةَْ(، 1978علُ، العَ  إمس عَل،) .36

 .6ًالنشر،ص:

أصدددددٌل الرتبَدددددْ اله رخيَدددددْ ًااجهم عَدددددْ ًالنتىدددددَْ (، 2010العمدددد ٍرّ، ستمددددد  حىدددددن، )  .37

 ،)الطبعْ الى دالْ(، عم: ن: دار املىتّ للنشر ًالهٌ ٍو ًالطب عْ.ًالتلىتَْ

ر ، )الطبعددْ األً((، دةشددل: داةددنوا الرتبَددْ م الكددرسن ًالىددنْ(، 1996عمددر، أمحدد  عمددر، ) .38

 املعرفْ.

، ختدرٍا  ٍدن الد ٍن    إحَد ٕ علدٌأ الد ٍن   ( 1983الغزالُ، أبدٌ ح ةد  ستمد  بدن ستمد  الغزالدُ)       .39

 .56العراقُ، ادتزٕ األًل، بتً : دار املعرفْ، ص:

،)الطبعدْ األً((،  الرتبَدْ اإلالديةَْ بدأل األصد لْ ًاملع صدرّ     (، 1990فرح ن، إالحل أمحد ،)  .40

 تٌيس: دار املع رف للطب عْ ًالنشر.
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، )ادتدزٕ األًل(، )د.ط(، بدتً :   احملدَط  الكد ةٌ  تتً  سب دِ، ستم  بدن ٍعكدٌب، )د. (،   ال .41

 دار ص در.

(،الثك فددْ ًرددٌرا  الربَددو العربددُ، ةٌقددو جرٍدد ّ الرٍدد  ،ةهٌفر  2012الكرشددُ،علُ الددرح ن،) .42

 أ.13/8/2012، ت رٍذ النىذ: http://www.alriyadh.com علٓ الرابط:

 ، )د.ط(، الك هرّ: زتمو اللغْ العربَْ.املع م الٌالَط (،1980زتمو اللغْ العربَْ،) .43

الهح ٍ   اليت تٌاجدى الثك فدْ العربَدْ عد ٖل م ًجدى اإل د ٕ       ستم ، علُ أمح  فؤاد،)د. (،  .44

 ، ةصر: ج ةعْ األ هر، حبث غت ةنشٌر.الثك فْ العربَْ الهطٌر ًاملىهكبل-العربُ 

ْ  الرتبَددْ اإلالدديةَْ( ، 1981) ،ةرالددُ ، ستمدد  ةددنت  .45 ،  أصددٌهل  ًتطٌرهدد  م الددبيد العربَدد

 .الك هرّ : ع   الهه 

، )الطبعدْ األً((، الكد هرّ: الصدحٌّ،    األصٌل ااجهم عَْ للرتبَْ(، 2010املرصتُ، ستم ،) .46

 .58-57ص ص:

،)ادتددزٕ الثدد ةن(،) د.ط(، بددتً : دار صددحَ  ةىددلم،اذت دد   بددن ةىددلم اذتىددأل أبددٌةىددلم،  .47

 ادتَل ًدار اآلف م.

،)ادتددزٕ الرابددو(،) د.ط(، بددتً : دار صددحَ  ةىددلم،اذت دد   بددن ةىددلم اذتىددأل أبددٌةىددلم،  .48

 ادتَل ًدار اآلف م.

 ةىن  اإلة أ أمح  بن حنبل، ةىن  عب  ال بن عب   بن عب  املطل ،ادتزٕ األًل، .49

، تددد رٍذ  http://www.almaany.com، ةهدددٌفر علدددٓ الدددرابط:  ةٌقدددو الهرتًيدددُاملعددد يُ   .50

 أ. 17/4/2014النىذ: 

،)الطبعددْ الىدد بعْ عشددرّ(، بددتً : دار    املن دد  م اللغددْ ًاألعدديأ  (، 1984ةعلددٌف، لددٌٍس،)  .51

 .593املشرم،ص:

ْ هد ( ، 1416 غلٌل راغ ، ) الن  ر،  .52 ْ  )الطب أ ةْ الهعلَم املع صر ًحلٌهل  اإلالديةَ  عدْ الث يَد

 .(، الرٍ   : ال ار الع ملَْ للهه ب اإلاليةُ

ِ (، 1980صّت ر، فرٍ  جرباَٖل،)  .53 ٌ:ر التهر الرتبدٌ ،اسلد  األًل، )الطبعدْ األً((،بدتً :    تط

 املرنز الرتبٌِ للبحٌ  ًاإل  ٕ.

ْ  (، 1967الن َحُ ، ستم  لبَد  ،)  .54 ،)الطبعدْ الث يَدْ(،الك هرّ: ةههبدْ األصتلدٌ     فلىدتْ الرتبَد

 املصرٍْ.

 أصدٌل الرتبَدْ اإلالديةَْ م البَدت ًامل رالدْ ًاسهمدو،      (، 1983النحيًِ، عبد  الدرمحن، )    .55

 )الطبعْ الث يَْ(، بتً : دار التهر املع صر.
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 أصــــول الرتبيـــة 
، )الطبعْ الث ةنْ(، بتً : ة ذا خىر الع   ب ضتط ط املىلمأل(، 1984الن ًِ، أبٌ اذتىن،) .56

 دار الهه ب العربُ.

الرتبَْ اإلاليةَْ املع صدرّ م ةٌاجودْ النعد أ العد ملُ     هد ( ، 1417ن ، ) عب  الرمحالنكَ ،  .57

 .، الك هرّ : دار التهر العربُ ادت ٍ 

هندد ِ، صدد ا ذٍدد ب، ًهشدد أ عدد ةر علَدد ن،ً أمحدد  عبدد  الددرحَم العمددٌرِ، ًةتَدد  صتَدد             .58

ْ (، 2008حٌاشددأل،) عم:دد ن: دار التهددر ي شددرًن   -رابعددْ(، األردن، )الطبعددْ الأالددس الرتبَدد

 ًةٌ عٌن

، )الطبعْ األً((، ع ن: دار ةن ت رٍذ التهر الرتبٌِ(، 2008الٌطحُ، أمح  ص ا علٌِ،) .59

 ج ةعْ ع ن للطب عْ ًالنشر.

( ، الرٍ    )الطبعْ الث يَْ،  اليةَْ ًغ ٍ تو أه اف الرتبَْ اإلهد ( ، 1409ٍ دتن ، ةك اد )  .60

 .: دار اهل ٔ للنشر ًالهٌ ٍو

عم:دد ن: دار -، )الطبعددْ: األً((، األردنفلىددتْ الرتبَددْ(، 2004الَمدد يُ، عبدد  الهددرٍم علددُ الددعَ ، ) .61

  الشرًم للنشر ًالهٌ ٍو

ٌ:ر التهددر الرتبددٌِ عددرب  (، 2006ٍددٌيس، زتدد ِ ستمدد ، ًعبدد  اسَدد  شددَحْ،)  .62 اجت هدد   تطدد

 ، )د.ط(، الرٍ  : ةههبْ الرش  ي شرًن.املىتّ اإليى يَْ
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