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األصول التربوية النفسية واألخالق: نموذج النظرية السلوكية 
 الترابطية

 

 : مذخل

تتٓاٍٚ ا٭قٍٛ ايرتب١ٜٛ  بطبٝع١ اجملا٫ت اييت تتهٕٛ َٓٗا: ا٭قٍٛ ايعكس١ٜ 

ا٭قٍٛ ا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايؿهط١ٜ، ٚتٓسضز يف إطاضٖا ايؿًػؿ١ٝ، نُا تؿٌُ 

هٔ ايطبط بني ا٭قٍٛ ايرتب١ٜٛ ايٓؿػ١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ، ٚغٛاٖا. ٚمي

سٝح إٕ ا٭قٍٛ ا٭خ٬ق١ٝ -يف ٖصا ايػٝام عهِ ايع٬ق١ تًو بني ا٭قٍٛ ايرتب١ٜٛ 

ٚبني َٛنٛع عًِ ايٓؿؼ ايصٟ ٜػتٗسف ايهؿـ عٔ ٚاقع  -ٚاسس٠ َٔ ضنا٥عٖا

 اإلْػاْٞ بهٌ أبعازٙ ٚدٛاْب٘، بٗسف تكٛمي٘ ٚتعسًٜ٘ .ايػًٛى 
َّٛات  ٚيف إطاض ؾًػؿ١ ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬ ٫ ميهٔ ععٍ ايػًٛى اـًكٞ عٔ َك

ّٟ ؾدك١ٝ –ايؿدك١ٝ  إش إْ٘ ملا نإ عًِ ايٓؿؼ ٜتُشٛض يف َٛنٛع٘ سٍٛ  – أ

 ايػًٛى اإلْػاْٞ، بٗسف ايٛقٛف عٓس َؿه٬ت٘، ٚايػعٞ مٛ تؿدٝكٗا ٚتكسِٜ

 سًٍٛ َٚعاؾات هلا; ؾإٕ اـًل ٜعّس أّؽ ا٭غؼ َٔ ظا١ٜٚ غ١ّٜٛ ايػًٛى َٔ امطاؾ٘. 
ِ ايٓؿؼ ٚمجٝع ايعًّٛ َٚٔ احملعٕ إٔ ٜػتٌٗ ايباسح زضاغت٘ بتكطٜط سكٝك١ إٔ "عً

ا٭خط٣ اييت تسضؽ يف داَعات ايب٬ز اإلغ١َٝ٬، ٖٞ عًّٛ غطب١ٝ، يف  اإلْػا١ْٝ

ٗا عًُا٤ غطبٕٝٛ غري َػًُني، ع٢ً أغاؽ ْتا٥ر عٛخ ؾًػؿتٗا ٚٚدٗتٗا، أغَّؼ ْظطٜات

ٚزضاغات أدطٜت يف فتُعات غري َػ١ًُ، هلا أغايٝبٗا اـاق١ يف اؿٝا٠ ٚايتؿهري، 

ٚهلا ؾًػؿتٗا اـاق١ يف طبٝع١ اؿٝا٠،  ٚيف طبٝع١ اإلْػإ، ٚضغايت٘ يف اؿٝا٠ ٚغاٜت٘ 

. َٚ٪غـ أنجط إٔ ٖصٙ (1)اإلْػإ" َٓٗا، ٚهلا َعاٜريٖا اـاق١ يف زٚض ايسِّٜٔ يف سٝا٠ 

ايعًّٛ مل ؽهع يًتشًٌٝ ايٓكسٟ، يًٛقٛف ع٢ً َس٣ اتؿام َؿَٗٛاتٗا ْٚظطٜاتٗا َع 

املباز٨ اإلغ١َٝ٬، ٚشيو بعس إٔ اغتعريت َكطضاتٗا َٔ اؾاَعات ايػطب١ٝ، زٕٚ أز٢ْ 

متشٝل، أٚ ؼًٌٝ، ملا تهُٓت٘ َٔ َػًُّات ٚؾطٚض َٚؿَٗٛات ٚقِٝ، ٚيعٌ شيو ُٜعع٣ 

إىل إٔ نجريّا َٔ أغاتص٠ ٖصٙ ايعًّٛ ممٔ زضؽ يف اؾاَعات ايػطب١ٝ،  -ًبيف ا٭غ-

                                                           
 .49الطبعت ألاولى(،م، 2001 -هـ1422مدّمذ عثمان هجاحي، مذخل إلى علم الىفغ ؤلاظالمي ) اللاهشة: داس الششوق، (1)



 
 

 
 
 

204 
 

  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 الدغشي محمد أحمد د. .أالترابطية  |   السلوكية النظرية نموذج: واألخالق النفسية التربوية األصول
 

ISSN : 2410-1818 

 م2017 يناير ( 15( المجلذ )13العذد )

تطاثِٗ اإلغ٬َٞ، أٚ ع٢ً ا٭قٌ  -غايبّا-أٚ تتًُص ع٢ً عًُا٤ غطبٝني، سٝح جيًٕٗٛ 

ع٢ً غري إملاّ دّٝس ب٘، َٚٔ ثِ ؾًٝػت يسِٜٗ َٗاض٠ ايٓكس أٚ ايتشًٌٝ ايٓكسٟ يٓظطٜات 

ع٢ً أغاؽ َباز٨ اإلغ٬ّ، ملعطؾ١ َس٣ اتؿاقٗا أٚ  ٖصٙ ايعًّٛ، َٚػًُاتٗا، ٚؾطٚنٗا،

اخت٬ؾٗا َعٗا. ٚست٢ يف ساٍ أزضى بعهِٗ كايؿ١ بعض  تًو ايٓظطٜات ملباز٨ 

اإلغ٬ّ، ؾإٕ يسِٜٗ عذعّا يف تكسِٜ ايبسٌٜ، بػبب دًٗ٘ مبباز٨ اإلغ٬ّ، ٚبايرتاخ 

متٮ شيو  ايعًُٞ اإلغ٬َٞ َٔ د١ٗ، ٚبػبب ؾطاؽ املهتب١ اإلغ١َٝ٬ َٔ زضاغات

 .(2)ايؿطاؽ َٔ د١ٗ أخط٣ 
ٚيف َكّسَتٗا  –ٚإشا نإ شيو ساقٌ ايٛنع ايعاّ يًعًّٛ اإلْػا١ْٝ ٚا٫دتُاع١ٝ 

يف فتُعاتٓا ايعطب١ٝ ٚاإلغ١َٝ٬; ؾهٝـ   -عًِ ايٓؿؼ ايعاّ ٚعًِ ايٓؿؼ ايرتبٟٛ

ا بٛاقع اؿاٍ َع ايٓظط١ٜ ايػًٛن١ٝ ايرتابط١ٝ اييت ٜعٌُ ٖصا ايبشح ع٢ً َٓاقؿتٗ

ـًُُكٞ شيو ا٫عتباض املؿرتض، بٛقؿ٘  -ٖٓا عكّّٝا  -يسٜٗا –سٝح ٫ تكِٝ يًذاْب ا

َع املٓٗر  -عٓسٖا -ع٢ً ايؿِٗ ٚايتٓب٪ ٚايتشهِ ٚايهبط، ٖٚصا َا ٜتعاضض

، ٚيصيو تًذأ إىل (4)، ع٠ٚ٬ ع٢ً تعاضن٘ َع َػ١ًُّ ا٫نططاز ٚاؿػ١ٝ(3)ايعًُٞ

ٝسّا عٔ ايُبعس ا٭خ٬قٞ ٚيٛاظَ٘، بٝس إٔ ايتذطٜب ع٢ً بعض اؿٝٛاْات ابتسا٤، بع

ميجٌِّ َؿه١ً ٖصا ايبشح ٚدٖٛطٙ، إش إٕ " َؿّٗٛ  -بايٓػب١ إىل ايباسح ٖٓا -ٖصا

ا٭خ٬م اإلغ١َٝ٬ ٖٛ عًِ اـري ٚايؿط، ٚاُؿػٔ ٚايكبح، ٖٚٛ أٚغع َؿَّٗٛا مما 

 إطاضٖا دا٤ت ب٘ ا٭زٜإ ٚايؿًػؿات ست٢ اٯٕ ،سٝح إٕ ا٭خ٬م اإلغ١َٝ٬ ٜسخٌ يف

مجٝع ايع٬قات اإلْػا١ْٝ، ست٢ ع٬ق١ اإلْػإ بػريٙ َٔ ايها٥ٓات ا٭خط٣ اؿ١ّٝ... 

نُا إٔ املباز٨ ا٭خ٬ق١ٝ اييت دا٤ بٗا اإلغ٬ّ، ٚاييت ٜٓظِ بٗا اؿٝا٠ ا٭خ٬ق١ٝ 

. َٚٔ ٖٓا غٝكـ  ايباسح َع (5)تؿٌُ ؾت٢ غًٛى اإلْػإ ؿٝات٘ اـاق١ ٚايعا١َ َعّا"

َٓاقؿّا ٚق٬ًّ ٚدٗتٗا تًو َٚس٣ قطبٗا أٚ بعسٖا َٔ ا٭قٍٛ ايرتب١ٜٛ  تًو املسضغ١ 

 ايٓؿػ١ٝ اإلغ١َٝ٬ يف َطتهعٖا ا٭خ٬قٞ.

                                                           
 .51-50هجاحي، مذخل، (2)

ت، (3)  .   189،26م، بذون طبعت(،1978مدّمذ عماد الّذًً إظماعُل، اإلاىهج العلمي وجفعير العلىن )اللاهشة: النهضت اإلاصٍش

 . 46،49إظماعُل، اإلاىهج العلمي، (4)

اض: داس عالم الىخب، ملذاد ًالجً، دوس التربُت ألاخالكُت ؤلاظالمُت في بىاء الفشد وامل(5) م، 1996-هـ1416جخمع والخضاسة ؤلاوعاهُت )الٍش

 .15الطبعت ألاولى(، 
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 :  مشكمة البحث وأسئمته وأهدافه

ملا نإ ٖٓاى اخت٬ف بني املساضؽ ايرتب١ٜٛ ايٓؿػ١ٝ شاتٗا سٍٛ إَهإ نبط 

ـًكٞ; ؾإٕ شيو ميّجٌ َٓطًل ايػًٛى اإلْػاْٞ يف داْب٘ املعٟٓٛ غٛا٤ّ ايعكًٞ أّ ا

 ايبشح اؿايٞ ٚسكٝك١ املؿه١ً    اييت ٜبشح ؾٝٗا.                                                                         
 ٚملا ناْت ايػًٛن١ٝ ايرتابط١ٝ تتُشٛض يف أعاثٗا سٍٛ قاٚي١ إثبات أٚد٘

عرب عٓكطٟ املجري ٚا٫غتذاب١، َٚا اْبجل بني غًٛى اإلْػإ ٚغًٛى اؿٝٛإ،  ايتكاضب

عُٓٗا َٔ عٓاقط ثا١ْٜٛ بعس شيو; ؾإٕ ٚد٘ اإلؾهاٍ ا٭خ٬قٞ ٜربظ بٛنٛح ٖٓا، 

إٔ  – َٚع٘ آخطٕٚ ٫ٚغُٝا يف إطاض اػاٙ عًِ ايٓؿؼ اإلْػاْٞ –سٝح ٜؿرتض ايباسح 

شيو اظزضا٤ أخ٬قٞ باإلْػإ ٚنطاَت٘، ٚسط َٔ َػتٛاٙ ٚقُٝت٘، ٚيصيو ٜػع٢ 

ايباسح يٝٓاقـ خًؿ١ٝ شيو ا٫عتكاز َٚطدعٝت٘ ايؿًػؿ١ٝ ٚاملعطؾ١ٝ، ٚايبعس ا٭خ٬قٞ يف 

ٖصٙ ايٛد١ٗ، َٚربضات ايػًٛنٝني ايكا٥ًني بٗا، ٚتٛنٝح أٜٔ تهُٔ َؿه١ً ٚدٗتِٗ 

 تًو.  ٚبصيو ميهٔ قٝاغ١ َؿه١ً ايبشح يف ايػ٪اٍ ايط٥ٝؼ ايتايٞ: 
 ٚ  ا٭خ٬م ممج٬ّ يف منٛشز املسضغ١ َا ايع٬ق١ بني ا٭قٍٛ ايرتب١ٜٛ ايٓؿػ١ٝ

 ؟  ايػًٛن١ٝ ايرتابط١ٝ
 يٝٓبجل عٔ شيو ايػ٪اٍ ا٭غ١ً٦ ايؿطع١ٝ ايتاي١ٝ:

ػؿ١ٝ اييت اْبجكت عٓٗا ايٓظط١ٜ ايػًٛن١ٝ ايرتابط١ٝ يف ًَا اـًؿ١ٝ املعطؾ١ٝ ٚايؿ (1

 َٛقؿٗا ايػًٛنٞ ا٭خ٬قٞ ؟
َا ايبعس ا٭خ٬قٞ املعاقط يٮظ١َ ايػًٛن١ٝ يف إطاض ع٬قتٗا باملسضغ١ ايػًٛن١ٝ  (2

 ايرتابط١ٝ. 
سذر املسضغ١ ايػًٛن١ٝ ايرتابط١ٝ َٚرّبضاتٗا يف قٝاؽ ايػًٛى اإلْػاْٞ ع٢ً  َا (3

 ايػًٛى اؿٝٛاْٞ؟ 
َا ايهٝؿ١ٝ اييت ميهٔ بٗا َٛاد١ٗ املٛقـ غري ا٭خ٬قٞ يف ؾًػؿ١ املسضغ١  (4

 ايرتابط١ٝ؟ ايػًٛن١ٝ
 ٚمتجٌ اإلداب١ عٔ ٖصٙ ا٭غ١ً٦ أٖساؾّا يًبشح.
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 أهمية البحث:

تتُجٌ ا٭١ُٖٝ اؾٖٛط١ٜ يًبشح اؿايٞ يف نْٛ٘ ٜػع٢ يٝكّسّ ض١ٜ٩ تطب١ٜٛ ْؿػ١ٝ 

يًػًٛى اإلْػاْٞ ْابع١ َٔ ايؿًػؿ١ ايرتب١ٜٛ اإلغ١َٝ٬ يف بعسٖا ا٭خ٬قٞ، ٖٚٛ َا قس 

٤٬ بعض َٔ اإلؾهاٍ ا٭خ٬قٞ ايصٟ تتبٓاٙ املسضغ١ ٜتٛقع ي٘  ايباسح إٔ ٜػِٗ يف إد

ايػًٛن١ٝ ايرتابط١ٝ، بٛقؿٗا ؾًػؿ١ ْابع١ َٔ شات سهاض١ٜ َػاٜط٠ يًصات اؿهاض١ٜ 

املػ١ًُ، سٝح ؾهًّت إؾطاظّا َٛنٛعّٝا يب٦ٝتٗا، َٚا اعتٌُ ؾٝٗا َٔ قطاع أٜسٜٛيٛدٞ 

ع اجملتُع اإلغ٬َٞ ؾًػؿٞ يف سكب١ َع١ّٓٝ بٛد٘ خام، غري شٟ ق١ً بايهطٚض٠ بٛاق

 َٚؿه٬ت٘ ٚؼسٜات٘.
 : منهج البحث

غٝعتُس ايباسح املٓٗر ايٛقؿٞ ا٫ضتباطٞ، سٝح غٝبشح يف َس٣ ايع٬ق١ 

)ا٫ضتباط( بني ٚد١ٗ املسضغ١ ايػًٛن١ٝ يف ْظطتٗا إىل ا٭خ٬م ٚبني ا٭قٍٛ ايرتب١ٜٛ 

اإلغ٬ّ سػبُا ٜسضن٘ ايٓؿػ١ٝ احمله١َٛ بايُٓٛشز ايكٝاغٞ املطًل )ايربزاِٜ( ٖٚٛ 

 ايباسح، بٛقؿ٘ َتدّككّا يف ايؿهط ايرتبٟٛ اإلغ٬َٞ.
 : حمّددات البحث

غًٝتعّ ايباسح بايبشح يف إطاض ٚد١ٗ املسضغ١ ايػًٛن١ٝ ا٫ضتباط١ٝ مٛ اؾاْب 

ا٭خ٬قٞ زٕٚ بك١ٝ اؾٛاْب، نُا غٝكتكط ع٢ً ْظطتٗا ٚسسٖا زٕٚ بك١ٝ املساضؽ 

 سضغ١ املعطؾ١ٝ )اجملاي١ٝ(. ايٓؿػ١ٝ، ٚيف َكّسَتٗا امل
 : املصطمحات اإلجزائية

يػطض ٖصٙ ايسضاغ١ ؾإٕ ايباسح ٜككس باملكطًشات ايتاي١ٝ َا ٖٛ َٛنح قطٜٔ 

 نٌ َٓٗا: 
أٟ َٓظ١َٛ ا٭خ٬م بأٚغع َعاْٝٗا، شات ايك١ً مبٛقـ املسضغ١  ا٭خ٬م ايٓؿػ١ٝ:

اإلْػإ، ضٚسّٝا، أٚ ايػًٛن١ٝ ايرتابط١ٝ َٓٗا، ٚتؿٌُ نٌ داْب ؾٝ٘ إع٤٬ يك١ُٝ 

 َٔ ّٟ عكًّٝا، أٚ ٚدساّْٝا، أٚ غًٛنّٝا، يف َكابٌ َعاضن١ تكًٌٝ تًو املسضغ١ َٔ ؾإٔ أ

 تًو َٔ تًو اؾٛاْب، أٚ إْهاض قًتٗا بٗا. 

املسضغ١ ايػًٛن١ٝ ايرتابط١ٝ: ٜعتُس ايباسح ٖٓا تعطٜـ املسضغ١ ايػًٛن١ٝ ايرتابط١ٝ 

ايٛاضز يف نتابُٝٗا )ايعًِ يف َٓظٛضٙ  يًباسجني:)ضٚبطت ّ. ٚدٛضز ف. غتاْػٝٛ(
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اؾسٜس( ايكا٥ٌ بأْٗا " َسضغ١ يف عًِ ايٓؿؼ َ٪غػٗا دٕٛ ٚاتػٕٛ، تؿّػط ايػًٛى 

تعرتف  بأْ٘ فّطز اغتذاب١ ؾػٝٛيٛد١ٝ ملٓبٗات ب١ٝ٦ٝ ٚعًُٝات بٝٛيٛد١ٝ. ٚايػًٛن١ٝ ٫

 .(6)مبا ٜػ٢ُ ايعٛاٌَ ايٛضاث١ٝ، أٚ ايػُات ايص١ٖٝٓ أٚ اإلضاز٠"
ٗر ايتذطٜيب: تطبٝل شيو املٓٗر املتعاضف عًٝ٘ يف ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ ٚايتطبٝك١ٝ ع٢ً املٓ

شات ايك١ً َٓٗا  -ٚبا٭خل َٓٗا ايرتب١ٝ -فاٍ ايسضاغات ا٫دتُاع١ٝ ٚاإلْػا١ْٝ

 بايتذاضب املع١ًُٝ ع٢ً بعض اؿٝٛاْات، يكٝاؽ اغتذابتٗا ع٢ً ايػًٛى اإلْػاْٞ.
 : لمسموكيةاخلمفية املعزفية والفمسفية 

يف إطاض قاٚي١ ايبشح اؿايٞ يإلداب١ ع٢ً ايػ٪اٍ ا٭ٍٚ َٔ أغ١ً٦ ايبشح، شيو 

املتعًل باـًؿ١ٝ املعطؾ١ٝ ٚايؿًػؿ١ٝ اييت اْبجكت عٓٗا ايٓظط١ٜ ايػًٛن١ٝ ايرتابط١ٝ يف 

َٛقؿٗا ايػًٛنٞ ا٭خ٬قٞ; بٛغع ايباسح تؿكٌٝ ايكٍٛ املٓاغب يف شيو بتٓاٚي٘ ي٘ يف 

 احملاٚض، ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:مج١ً َٔ 
ساٍٚ ايبااسجٕٛ يف فااٍ ايسضاغاات ايٓؿػا١ٝ ايرتبٜٛا١ تؿػاري  ااٖط٠         ْظطٜتإ ض٥ٝػتإ:

سااسٚخ ايااتعًِ عٓااس اإلْػااإ ؾااأْتر شيااو اػاااٖني ض٥ٝػااني تبًااٛض أسااسُٖا  يف َااا عااطف    

باملسضغاا١ ايػااًٛن١ٝ )ايرتابطٝاا١(،  ٚؾااهًت ناا٬ّ َاأ ْظااطٜيت: باااؾًٛف ٚٚاطػاإٛ         

 با) ايٓظطٜات ا٫ؾرتاط١ٝ ايه٬غٝه١ٝ(،   ٚتػ٢ُ

٢ُّ با)ايٓظطٜات  نُا مشًت ْظطٜات ثٛضْساٜو ٚداثطٟ  ٚغهٓط ٌٖٚ، ٚتػ

ا٫ؾرتاط١ٝ ايٛغ١ًٝٝ(. َُٚٗا سسخ بني  تًو ايٓظطٜات َٔ اخت٬ف يف طبٝع١ 

نُا  (7)ا٫ضتباطات شاتٗا;  إ٫ أْٗا تظٌ يف اإلطاض ايػًٛنٞ ا٫ضتباطٞ يتؿػري ايػًٛى

 تؿكٌٝ قسض َٔ شيو ٫سكّا. غريز
أَا املسضغ١ ا٭خط٣ ؾتعطف باملسضغ١ املعطؾ١ٝ )اجملاي١ٝ(، اييت دا٤ت ضز ؾعٌ ع٢ً 

ايٓظطٜات ايػًٛن١ٝ )ايرتابط١ٝ( يًتعًِّ، سٝح ْازت بأ١ُٖٝ ايتؿهري ٚاإلزضاى ٚايؿِٗ 

                                                           
ذ: 134سوبشث م. أغشوط وحىسج ف. ظخاوعُى، العلم في مىظىسه الجذًذ، جشحمت هماٌ خالًلي، ظلعلت عالم اإلاعشفت ، سكم (6)  ) اليٍى

 .163ن  طبعت (، م،بذو 1989 -هـ1409املجلغ الىطني للثلافت والفىىن وآلاداب،

. وخىٌ هزه 163م، الطبعت ألاولى(،1995-هـ1415دمحم مدمىد الخىالذة وسفاكه، مذخل في التربُت )صىعاء: وصاسة التربُت والخعلُم،(7)

اث الخعلم، جشحمت علي خعين حّجا اث بخفاصُلها وحىاهبها املخخلفت اهظش: حىسج إم غاصدا وسٍمىهذ جي. وىسظُني وآخشون، هظٍش ج الىظٍش

ذ املجلغ الىطني للثلافت والعلىم وآلاداب، رو الدجت  70ومشاحعت عطُت مدمىد هىا، ظلعلت عالم اإلاعشفت، سكم  أهخىبش  -هـ1403)اليٍى

 ) ً أٌو . وهزا: الجضء الثاوي للمدّشسًٍ أهفعهم: سكم 1983)حشٍش دٌعمبر)واهىن  -هـ1407، ) سبُع ألاوٌ 108م، بذون طبعت( الجضء ألاٌو

 )  (.1986ألاٌو
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ْتٝذ١ إزضاى  – ٚؾل تؿػريٖا –إش حيسخ ايتعًِّ  ;ٚا٫غتبكاض ٚايتٓظِٝ يف ع١ًُٝ ايتعًِّ

ايها٥ٔ اؿٞ يًع٬قات املتعّسز٠ ايكا١ُ٥ بني َهّْٛات املٛقـ ايتعًُٞ، أٟ بني اإلْػإ 

َٚا ٜتؿاعٌ َع٘ َٔ خربات عٔ ططٜل ايتبكري ٚاإلزضاى ٚايؿِٗ ٚعًُٝات ايتؿهري 

ايعًٝا، ٚأبطظ ٖصٙ ايٓظطٜات اؾؿتايت ْٚظط١ٜ يٝؿني ٚبطْٚط ٚأٚظٚبٌ ٚبٝادٝ٘ 

باسح غٝتٓاٍٚ ٖٓا ا٭ٚىل )ايػًٛن١ٝ ايرتابط١ٝ( ايتعاَّا بأٖساف . ٚيهٔ اي(8)ٚغٛاِٖ

 زضاغت٘ َٚٓٗذٗا ٚقّسزاتٗا.
 تعزيف السموك والسموكية الرتابطية:

ُّس عُاز ايسٜٔ إمساعٌٝ  ايػًٛى   -ٖٚٛ أسس أبطظ ايػًٛنٝني ايعطب –ُٜعّطف ق

قت٘ بظطٚف ابتسا٤ بأْ٘ " شيو ايٓؿاط ايصٟ ٜكسض عٔ ايها٥ٔ اؿٞ، نٓتٝذ١ يع٬

ب١٦ٝ َع١ٓٝ، يف قا٫ٚت٘ املتهطض٠ يًتعسٌٜ ٚايتػٝري يف ٖصٙ ايظطٚف، ست٢ ٜتٓاغب َع 

. ٜٚعًّل إمساعٌٝ ع٢ً (9)َكتهٝات سٝات٘، ٚست٢ ٜتشكل ي٘ ايبكا٤ ٚؾٓػ٘ ا٫غتُطاض"

تعطٜؿ٘ ٖصا بكٛي٘:" ٚيصيو ؾ٬ فاٍ يًه٬ّ بكسز ايظٛاٖط ايػٝهٛيٛد١ٝ عٔ 

عٔ )أغٛاض ايٓؿؼ(، أٚ عٔ )أعُام اي٬ؾعٛض(، َامل ترتدِ ٖصٙ )ايؿعٛض ايباطين(، أٚ 

 – . ٖٚٛ بٗصا ٜكّطح(10)ا٭يؿا  مجٝعّا مبا جيعًٗا  اٖط٠ قاب١ً ي٬ًُسظ١ أٟ غًٛنّا"

بعسّ قٝاّ ع٬ق١ ْؿػ١ٝ )غٝهٛيٛد١ٝ( بني ايػًٛى املككٛز  – نػريٙ َٔ ايػًٛنٝني

١ٝ ٚايعك١ًٝ ْاٖٝو عٔ ا٭خ٬ق١ٝ، سٝح بايبشح ٚايسضاغ١ ٚبني ا٭بعاز  اإلميا١ْٝ ٚايطٚس

ٜتعصض اْطبام شيو ايتٛقٝـ اؿّػٞ املازٟ عًٝٗا، َع أْ٘ ميهٔ ايكٍٛ َٔ اؾ١ٗ 

ا٭خط٣ بإٔ آثاض اإلميإ ايػًٛن١ٝ، أٚ ايٓتادات ايع١ًُٝ يع٬ق١ ايعبس بطّب٘، أٚ سػٔ 

ـًَِل، َٔ َٓطًل عكًٞ; ميهٔ زضاغت٘ ع٢ً مٛ  اٖط٠ َ ٔ خ٬ٍ تعاٌَ ايؿطز َع ا

تًو اٯثاض، يهٓٗا يف ٖصٙ اؿاي١ ئ تكبح غ٣ٛ  اٖط٠ فّطز٠ يس٣ ايػًٛنٝني، 

 بعٝس٠ عٔ زٚاؾعٗا اإلميا١ْٝ أٚ ايطٚس١ٝ أٚ ايعك١ًٝ أٚ ا٭خ٬ق١ٝ تًو.  
ٚضز يف تعطٜـ ايٓظط١ٜ ايػًٛن١ٝ يف أنجط َٔ َكسض  ٜٚ٪ّنس ٖصا ا٫غتٓتاز َا 

ؽ ايرتب١ٝ بأْٗا "إسس٣ ْظطٜات ايتعًِّ، ٚتكٍٛ إْ٘ َعترب. ٚع٢ً غبٌٝ املجاٍ ؾٝعّطؾٗا قاَٛ

                                                           
 .171-170الخىالذة وسفاكه، مذخل،(8)

 . 189إظماعُل، اإلاىهج العلمي، (9)

 . 190-189إظماعُل، اإلاىهج العلمي، (10)
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َٔ املُهٔ تؿػري غًٛى اإلْػإ نًّٝا، ع٢ً أّْ٘ تطابط بني امل٪ثط ٚا٫غتذاب١، زٕٚ 

اؿاد١ إىل َتػريات ٚغٝط١، نايعكٌ أٚ ايؿهط أٚ ايٛدسإ. ٚنإ )ثٛضاْسٜو ( َٔ 

أْٗا تعين "ايكٍٛ بإٔ . نُا عطف ايكاَٛؽ شات٘ ْظط١ٜ ايرتابط ب(11)أٚا٥ٌ ايطبطٝني"

 .(12)ايتعًِ ٜتِ عٔ ططٜل تطابط امل٪ثط با٫غتذاب١، ٖٚٞ تكابٌ ْظط١ٜ املعطؾ١" 
تعتُس ايػًٛن١ٝ ع٢ً عٓكطٟ املجري ٚا٫غتذاب١، َٚجاٍ شيو َا ٬ْسظ٘ ع٢ً مٛ 

َباؾط يف َٛاقـ ع١ًُٝ ؼسخ ؾٝٗا اغتذابات َع١ٓٝ تكسض بإظا٥ٗا، تبعّا يتهطاض 

ع٬ق١ ثابت١ ْػبّٝا  -عػب بعض ايػًٛنٝني-ٜعين اغتٓتادٓا طٚف َع١ٓٝ، مما 

بني ايظطٚف ايػبب١ٝ، ٚبني شيو ايتهطاض يف قسٚض ا٫غتذاب١، َٚجاٍ شيو إثاض٠ ساد١ 

، أٚ اؿاد١ إىل ايّٓٛ ؾٓتذ٘ مٛ ايػطٜط، أٚ -َج٬ّ–ايطعاّ، ؾٓتذ٘ مٛ َطعِ َعّٝٔ 

ٕ إٔ تًو ا٫غتذاب١ يصيو املجري يهٔ باسجني آخطٜٔ ٜطٚ (13) اؿاد١ إىل املؿٞ نصيو

)أٟ خ٬ٍ ايكطٕٚ  ٫ تعسٚ ْظط٠ ْؿػ١ٝ قسمي١ ضنع عًٝٗا عًِ ايٓؿؼ ايػًٛنٞ ايكسِٜ

امل٬ٝز١ٜ(، ثِ مت ػاٚظٖا يف عًِ ايٓؿؼ اؿسٜح، سٝح نإ ٜطنع شيو  17-19

ا٫ػاٙ ع٢ً زاؾع١ٝ ايك٣ٛ املاز١ٜ يف اإلْػإ، تًو اييت ناْت تتدص ؾهٌ غطا٥ع 

ميًو ظَاّ املبازض٠  ٕ ايعكٌ ٫إا٫ت، ؾتُجٌ َكسض مجٝع غًٛى ايؿطز، يف سني ٚاْؿع

يس٣ اإلْػإ، بٛقؿ٘ ْتادّا ثاّْٜٛا يًعاز٠. مما قاز عًُا٤ ايٓؿؼ يف ايٓظط٠ ايكسمي١ تًو 

إىل تكطٜط إٔ ايػطا٥ع ٚا٫ْؿعا٫ت  ٖٞ اييت تكٛز اإلْػإ، ٚإٕ اختًؿٛا بعس شيو يف 

ّ( إىل أْٗا اـٛف َٔ املٛت، 1679-1588ا٭غاغ١ٝ،  ؾٝصٖب )ٖٛبع: ؼسٜس ايػطٜع٠ 

ّ(  1939-1856ّ( غطٜع٠ اؾٛع، أَا )ؾطٜٚس:1834-: 1766ع٢ً سني ٜطاٖا َايجٛؽ

 .(14)ؾٝصٖب إىل أْٗا غطٜع٠ اؾٓؼ
 (15)إٕ تطنٝع ايػًٛن١ٝ ع٢ً عاٌَ املجري َٔ ططف ٚا٫غتذاب١ َٔ ايططف اٯخط

طنٝعٖا املؿاض إيٝ٘ ٜٓكب ع٢ً املجريات ٚا٫غتذابات ع٢ً مٛ َازٟ ساز، دعٌ ت

                                                           
 .85م، الطبعت الثاهُت(، 1985مدّمذ علي الخىلي، كامىط التربُت )بيروث: داس العلم للمالًين، (11)

 .85الخىلي، كامىط التربُت، (12)

 .230العلمي،إظماعُل، اإلاىهج (13) 

 .79أغشوط وسفُله، العلم، (14) 

ت الخذعُم، جشحمت مدّمذ عماد الذًً إظماعُل) اللاهشة :مىخبت النهضت (15)  م: هظٍش
ّ
ذ ط. هُلش، الخعل ت في: فٍش ساحع جفاصُل الىظٍش

خ، بذون طبعت(، ت، بذون جاٍس  100-5اإلاصٍش
ّ
م، جشحمت فؤاد أبى خطب ، و ظدُىاسث هـ. هىلغ وهىلش إحث وحُمغ دًض، ظُيىلىحُت الخعل

ىسن، داس ماهشو هُل لليشش،  ض اللىص ي )هٍُى  م، الطبعت العشبُت(.1983وآماٌ صادق، مشاحعت عبذ العٍض
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، سٝح ٫ ٜ٪َٔ (16)املاز١ٜ املباؾط٠، بعٝسّا عٔ املؿاعط اإلْػا١ْٝ أٚ ايساخ١ًٝ يٮؾطاز

ايػًٛنٕٝٛ إ٫ بايػًٛى ايظاٖط ايكابٌ يًكٝاؽ ٚامل٬سظ١، أَا َؿَٗٛات اي٬ؾعٛض 

 غًٛنّا ؾكط سني ٜتِ اعتباض . ٜٚكبح ايتؿهري(17)ٚايصات ٚا٭ْا ؾًٝؼ هلا َع٢ٓ عٓسِٖ

ٚقـ َا حيسخ  – ٚاؿاي١ ٖصٙ –ايػًٛى اغتذاب١ َا، أٚضز ؾعٌ يؿعٌ، ٚيصيو ميهٔ 

َٔ ساٍ نْٛ٘ )غًٛنّا  – َط٠ أخط٣ –بأْ٘ غًٛى تؿهري. ٚيهٔ ايػًٛى خيتًـ 

 اٖطّٜا( أٟ ايػًٛى ايصٟ ٜظٗط يس٣ ايؿطز، ٚميهٔ ٬َسظت٘، إىل نْٛ٘ )غًٛنّا 

 .(18)ًٛى ايصٟ ميهٔ إٔ ٜػتسٍ عًٝ٘ َٔ آثاضٙ زاخًّٝا( أٟ ايػ
ّ(، شيو نًّ٘ سني 1958-1878ًٜٚدل َ٪غؼ ايػًٛن١ٝ ) دٕٛ ٚاطػٔ: 

ٜكّطح أْ٘ يٝؼ َٔ َٗاّ عامل ايٓؿؼ اغتدساّ أيؿا  ايؿعٛض، ٚاؿا٫ت ايعك١ًٝ، 

ٚايصٖٔ، ٚاإلضاز٠، ٚايتكّٛض، ٚاإلسػاؽ، ٚاإلزضاى، ٚايصانط٠، ٚايتؿهري، ٚمٛ 

عًُٝات ايعك١ًٝ ٚايٓؿػ١ٝ غري ايكاب١ً ي٬ًُسظ١ ٚاإلخهاع يًبشح ايتذطٜيب، شيو َٔ اي

ٚضأ٣ إٔ ٜػتبسهلا بأيؿا  املجري ٚا٫غتذاب١، ٚتهٜٛٔ ايعاز٠ ٚتهاًَٗا، ٚمٛ شيو 

 .(19)َكتكطّا ع٢ً زضاغ١ ايػًٛى اجملّطز
ٜٚعس) غهٓط( أعظِ  ايؿدكٝات اييت أغُٗت يف تطٜٛط ايٓظط١ٜ ايػًٛن١ٝ ٚأثّط 

– َِّ إيٝ٘:   ازع ، ؾأسسخ ثٛض٠ ؾٝٗا. َٚٔ أِٖ َا(20)يف ايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ هلا –ٔ ث

ّ يف َكاي١ ي٘ بعٓٛإ )كاظٟ ايرتب١ٝ 1984. ٚنإ قس ؼّس٣ يف (21)املٓٗر ايتذطٜيب

أيكاٖا يف ضابط١  The Shame of American Education ا٭َطٜه١ٝ(

ِٔ خيربْٞ َٔ املعطؾٝني َا ايصٟ  ََ ايػٝهٛيٛدٝني ا٭َطٜهٝني يٝظٗط غ٪اي٘ اهلاّ: 

                                                           
عبذ الشخمً صالح عبذ هللا، مفهىم التربُت في ضىء ؤلاظالم ) ضمً هخاب دساظاث في الفىش التربىي ؤلاظالمي(، )بيروث: مؤظعت (16) 

 .2/167م، الطبعت ألاولى(، 1996-هـ1417بشير، الشظالت، وعّمان: داس ال

م، الطبعت 1993-هـ1413، أخمذ عبذ املجُذ الصمادي وسفاكه، مبادئ ؤلاسشاد الىفس ي والتربىي) صىعاء: وصاسة التربُت والخعلُم(17) 

 . 69ألاولى(،

 .166م، الطبعت ألاولى(، 1990-هـ14110ًىظف كطامي، جفىير ألاطفاٌ: جطىسه وطشق حعلُمه )عّمان: ألاهلُت لليشش والخىصَع، (18) 

)اهظش: مدّمذ عثمان هجاحي، مذخل إلى علم الىفغ ؤلاظالمي )اللاهشة: داس  104-103سوبشث ودوسث، مذاسط علم الىفغ اإلاعاصشة،  (19) 

 .71م، الطبعت ألاولى(، 2001 -هـ1422الششوق، ص 

ت (20)   ت، بذون اهظش في هزه آلاثاس: مدّمذ ظُف الذًً فهمي، الىظٍش ت والىفعُت )اللاهشة: مىخبت ألاهجلى اإلاصٍش ت وأصىلها التربٍى التربٍى

خ، بذون طبعت(، م، 1995-هـ1415، وحىدث ظعادة وعبذ هللا مدّمذ إبشاهُم، اإلاىهج اإلاذسس ي الفّعاٌ )عّمان: داس عّماس، 140-137جاٍس

 .231-218الطبعت الثاهُت(،

ت ، (21)  ت التربٍى  .133فهمي، الىظٍش
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حيسخ يف ايسَاؽ، عٓسَا ْٓتب٘، أٚ عٓسَا ْسضى، أٚ عٓسَا ْؿهط...؟ ٚنإ ايػ٪اٍ 

حيسخ يف ايسَاؽ؟ َٚجٌ ٖصا ايػ٪اٍ نإ قس  ٗط َٔ  ايط٥ٝؼ: ٌٖ ميهٔ ٚقـ َا

عٔ ايؿعٌ املٓعهؼ ايؿططٞ، نُا أغِٗ )ثٛضْساٜو(  قبٌ ع٢ً يػإ )باؾًٛف(

نصيو يف ايٓظط١ٜ ايرتابط١ٝ يتؿػري غًٛى اإلْػإ بأْ٘ فُٛع١ َٔ ايرتابطات اييت مت 

 .(22)ا٫ستؿا  بٗا بني َجريات ٚاغتذابات قّسز٠
ّ، ع٢ً ٜس دٕٛ ٚاطػٔ، 1912ٚػسض اإلؾاض٠ إىل إٔ ايػًٛن١ٝ ْؿأت عاّ 

أثريّا ٚإثاض٠ يًذسٍ َعّا، َٔ  بني مجٝع املساضؽ ٚقاضت املسضغ١ ا٭نجط ت

 )بًس املٓؿأ( . (23)ايػٝهٛيٛد١ٝ يف أَطٜها

َّا اْعهاغات ايػًٛن١ٝ املباؾط٠ ع٢ً ؾًػؿ١ ايرتب١ٝ ٚعًُٝات ايتعًِ ؾكس ػًت  أ

يف دٛاْب كتًؿ١ أبطظٖا يف ٖصا ايػٝام تأنٝس ايػًٛنٝني ع٢ً إٔ ايطبٝع١ اإلْػا١ْٝ 

يف ايٛقت –ميهٔ ٚقؿٗا  ميهٔ ٚقؿٗا با)اـري١ٜ(، نُا ٫ ٫)قاٜس٠(، أٟ أْ٘ 

يٝػا بأنجط َٔ اغتذابات  -عٓسٖا -با)ايؿطا١ْٝ(، إش اـري  ٚايؿط  -شات٘

 -ٜتعًُٗا اإلْػإ يف ب٦ٝت٘، ٚيصيو قاٍ )ٚاطػٕٛ( َ٪غؼ ايػًٛن١ٝ َكٛيت٘ ايؿٗري٠

أعطٝو ايطدٌ :" اعطين ايطؿٌ َٓص ٫ٚزت٘ ست٢ ايػٔ اـاَػ١، ٚأْا -ٚقس غبكت

ايصٟ تطٜسٙ عاملّا نإ، أٚ طبٝبّا، أٚ ضاٖبّا، أٚ فطَّا". ٚسسٜجّا قاٍ أسس أغاطني 

:" إٕ ايسٜٔ ٚا٭خ٬م َاٖٞ إ٫ اغتذابات ؾطط١ٝ  -ٚؾكّا ملايو بسضٟ–ايػًٛنٝني 

ٜتعًُٗا ايٓاؽ بٛغا٥ٌ ايجٛاب ٚايعكاب يف اجملتُع. ؾهأِْٗ بصيو ٜٓطًكٕٛ َٔ ؾهط 

َّا ٚد١ٗ ايٓظط اييت ٜعتكس َايو ايؿًٝػٛف يٛى، ق اسب ْظط١ٜ ايكؿش١ ايبٝها٤". أ

 أْٗا متجٌ ٚد١ٗ اإلغ٬ّ ايرتب١ٜٛ ؾٝعّس اإلْػإ خّٝطّا بؿططت٘، يٝؿٌُ شيو اؾٛاْب

                                                           
 .165ًىظف كطامي، جفىير ألاطفاٌ،(22) 

 (23)      , Marx Hillixاث معاصشة في علم الىفغ) صىعاء: مىخبت  165، اإلاعائل الثلافُت العامت، ص ) اهظش: كاظم خعين صالح، هظٍش

 .152م، الطبعت ألاولى(،  1998-هـ1419الجُل الجذًذ وداس اليشش للجامعاث،  
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خيطز عٔ ٚد١ٗ ايٓظط تًو، ٚقس  ، ٚايباسح اؿايٞ ٫(24)اإلميا١ْٝ ٚايطٚس١ٝ ٚاـًك١ٝ 

 . (25)َػتؿٝضاثبت شيو يف بعض زضاغات٘، بعس ْكاف 

٫ٚ  َٔ ّٟ َٓام َٔ اإلؾاض٠ ٖٓا إىل أْ٘ َامل تهٔ مث١ بط١ٖٓ ؾع١ًٝ ع٢ً غ١َ٬ أ

إ٫ بكسض ؾ٬ فاٍ يًتػًِٝ بٗا،  -ٚيف َكّسَتٗا ايػًٛن١ٝ -ْظطٜات ايتعًِّ

ت٪ّنسٙ َٛاقـ ايتعًِّ اؿكٝك١، سٝح متّجٌ املعٝاض ا٭غاؽ يف اؿهِ ع٢ً  قش١ َا

اق١ َع تصّنط إٔ بعض تًو ايٓظطٜات متت بؿهٌ َػاٜط تًو ايتذاضب أٚ بط٬ْٗا، خ

متاَّا يًظطٚف اييت ٜتِ ؾٝٗا ؽطٝط املٛاقـ ايتع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚتٓؿٝصٖا يف تؿاعًٗا َع 

 . (26)اإلْػإ، سٝح اعتُست ايتذاضب ع٢ً اؿٝٛإ أغاغّا يف أعاثٗا َٚٔ ثِ ْتا٥ذٗا
 : مسات السموكية

 :(27)يػًٛن١ٝ ايرتابط١ٝ يف اؾٛاْب ايتاي١ٝ ميهٔ إجياظ أبطظ مسات املسضغ١ ا
ايططؾ١ٝ )احملٝط١ٝ(، ٚتعين ايرتنٝع ع٢ً ا٭سساخ ايططؾ١ٝ َجٌ اإلسػاغات  (1

ا٭ٚي١ٝ، ٚا٫غتذابات أ٭ٚي١ٝ، أٚ ا٭ؾعاٍ املٓعهػ١، باعتباضٖا ا٫ْعهاغات 

 ا٭ٚي١ٝ يًتعًِّ.
ايرتابطات املتعاٜس٠ يف ا٫ختعاي١ٝ، أٟ إٔ غًٛى املتعًِّ ٜتهٕٛ َٔ خ٬ٍ غًػ١ً َٔ  (2

ايتعكٝس، ؾؿهط٠ َطنب١ َجٌ ؾذط٠، تتهٕٛ َٔ أؾهاض أقٌ تطنٝبّا ٖٞ ايؿطٚع 

ٚا٭ٚضام. ٖٚصٙ تتهٕٛ َٔ أؾهاض اـؿب ٚايًٝـ. ٖٚٞ تتهٕٛ بصٚضٖا َٔ  

أخؿاب ايًٕٛ ا٭خهط ٚ ايطَازٟ، ٚضا٥ش١ اـؿب ٚغريٖا. أٟ أْ٘ ميهٔ اختعاٍ 

ٚاإلسػاغات املتتابع١ يف زضد١ بػاطتٗا.  ؾهط٠ ايؿذط٠ إىل عسز َٔ ا٭ؾهاض

ٚبتعبري )تطابطٞ( ؾإٕ ايػًٛى َٔ أٟ ْٛع ميهٔ ؾُٗ٘، بتشًًٝ٘ إىل تؿاقٌٝ أزم 

ؾأزم،  ٚسسٚزٙ ٖٞ َا ٜهع٘ املط٤ َٔ اؾرتانات، سٍٛ ايٛسس٠ ا٭غاغ١ٝ، يًتشًٌٝ 

 يف ايع١ًُٝ ايرتابط١ٝ.
                                                           

ت، اإلاىعلذ في مالً بذسي، علم الىفغ الخذًث مً (24) مىظىس إظالمي )ضمً أعماٌ مؤجمش اإلاىهجُت ؤلاظالمُت والعلىم العلىهُت والتربٍى

ً العابذًً )هيرهذن1987-هـ1407الخشطىم في  ش: الطُب ٍص م، الطبعت 1992-هـ1412فيرحُيُا: اإلاعهذ العالمي للفىش ؤلاظالمي،  -م(، جدٍش

 .3/375ألاولى(،

ت: داس الىفاء لذهُا الطباعت واليشش، أخمذ مدّمذ الذغش ي، ألاظاط  (25) م، الطبعت 2006-هـ1427الفطشي في التربُت ؤلاظالمُت )ؤلاظىىذٍس

 .177-111ألاولى(، 

 .247-246حىدث ظعادة وسفُله، اإلاىهج اإلاذسس ي،  (26)

 .19-17هىلغ وسفاكه، ظُيىلىحُت الخعلم، (27) 
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١ عٔ ططٜل ايٛقٌ ايٛق١ًٝ ٚا٫قرتإ، املككٛز ايرتابط بططٜك١ َٝهاْٝهٝ (3

ا٫قرتاْٞ، أٚ اؾُع بني أظٚاز َٔ اإلسػاغات ٚا٭ؾهاض ٚغريٖا، َٔ َهْٛات 

ٟ سُٝٓا تٛدس ع٬ق١ ظَا١ْٝ ٚثٝك١ بني أايػًٛى، ٚحيسخ ا٫قرتإ يف ايعَإ )

ا٭ؾٝا٤ اييت ٜتِ تطابطٗا أٚ تساعٝٗا( نُا قس حيسخ يف املهإ )أٟ إٔ ا٭ؾٝا٤ 

 ٚض٠ باملع٢ٓ اؿطيف يًه١ًُ(.اييت ٜتِ تطابطٗا تهٔ َتذا
 ايتذطٜب١ٝ أٚ اإلَربٜك١ٝ أٟ أْ٘ ٜسضؽ ايظاٖط٠ ٚؾل ايتشًٌٝ املٛنٛعٞ ايتذطٜيب. (4

 : املزجعية الفمسفية لمسموكية

متجٌ ثكاؾ١ اجملتُع ٚقُٝ٘ ٚؾًػؿت٘ يف اؿٝا٠ ْٚظطت٘ إىل اإلْػإ ٚضغايت٘ يف اؿٝا٠ 

يف تٛدٝ٘ ايسضاغات ايٓؿػ١ٝ إىل اختٝاض ٚغاٜت٘ َٓٗا، ٚطبٝع١ ايهٕٛ ٚغاٜت٘ َ٪ثطّا يٝؼ 

َٛنٛعات ايبشح ؾشػب، بٌ يف تؿػريٙ يٓتا٥ذٗا نصيو. ٚيف ٖصا ايػٝام ٜكٍٛ 

ّ ٭عاث٘ ايطب١ٝ املٛقٛؾ١ 1912)أيهػٝؼ ناضٌٜ( اؿاقٌ ع٢ً دا٥ع٠ ْٛبٌ عاّ 

أٟ :" ٚنٌ آضا٥ٓا عٓ٘ )با)ايؿص٠(، ٚشيو يف نتاب٘ ايؿٗري )اإلْػإ شيو اجملٍٗٛ(

إ( َؿطب١ بايؿًػؿ١ ايعك١ًٝ، ٖٚصٙ اٯضا٤ مجٝعّا تٓٗض ع٢ً ؾٝض َٔ املعًَٛات اإلْػ

ٜطنٝٓا ٜٚػطْا ؾكط،  غري ايسقٝك١، عٝح ٜطاٚزْا إغطا٤ عظِٝ، يٓدتاض َٔ بٝٓٗا َا

 .(28)َٚٔ ثِ ؾإٕ ؾهطتٓا عٔ اإلْػإ ؽتًـ تبعّا إلسػاغاتٓا َٚعتكساتٓا"

ايٓؿؼ ايػًٛنٝني يًظٛاٖط ايٓؿػ١ٝ ٫ٚ خيطز عٔ ٖصا ايػٝام تؿػري عًُا٤ 

ٚايػًٛن١ٝ تؿػريّا َازّٜا خايكّا، ست٢ دعًٛا َٔ زضاغ١ ايػًٛى اؿٝٛاْٞ َسخ٬ّ يؿِٗ 

غًٛى اإلْػإ، َتذاًٖني َٝع٠ اإلْػإ ع٢ً اؿٝٛإ، َٔ ايٓاس١ٝ ايطٚس١ٝ امل٪ثط٠ 

تأثريّا نبريّا ع٢ً دٛاْب نجري٠ َٔ ؾدكٝت٘ ٚغًٛن٘، َٚٔ ثِ ٜكبح َٔ غري 

املٓطكٞ، تؿػري ايػًٛى اإلْػاْٞ ع٢ً أغاؽ املباز٨ املاز١ٜ اييت ٜؿّػط بٗا غًٛى 

. ٚمّث١ َٓعع إىل ايتػطٝح أقطب أسٝاّْا، ٚشيو سني ٜٓعيل بعض املعذبني (29)اؿٝٛإ

باػاٙ ٖصٙ املسضغ١ أٚ تًو، أٚ غري احملككني ملا ٚضا٤ ايظٛاٖط اإلْػا١ْٝ ٚا٫دتُاع١ٝ،  

بإٔ ايػًٛن١ٝ َسضغ١ سّط٠ َػتك١ً غري   -ع٢ً غبٌٝ املجاٍ – ؾٝػاضعٛا  إىل ايكٍٛ

َتأثط٠ باػاٙ ؾًػؿٞ أٚ َطدع١ٝ أٜسٜٛيٛد١ٝ أٚ أخ٬ق١ٝ َع١ّٓٝ، ٚإمنا قازتٗا ػاضبٗا إىل 

                                                           
ذ )بيروث: مىخبت اإلاعاسف،  ألىعِغ(28)  ب شفُم أظعذ فٍش ل، ؤلاوعان رلً املجهىٌ، حعٍش  .17م، الطبعت الشابعت(، 1985-هـ1405واٍس

 .50هجاحي، مذخل،(29) 
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َٓٗذٗا اـام يف ايرتنٝع ع٢ً عٓكطٟ املكري ٚا٫غتذاب١، َٚا اْبجل عُٓٗا، َٔ 

خاضدٞ، َع إٔ بعض ايؿٛاٖس تسٍ ع٢ً غري أٟ تأثري ؾًػؿٞ أٚ أٜسٜٛيٛدٞ أٚ أخ٬قٞ 

ؽطز عٔ نْٛٗا إؾطاظّا ؾب٘ َباؾط يؿًػؿات ْٚظطٜات ٚأؾهاض  إٔ ايػًٛن١ٝ ٫

 َاز١ٜ، ٚإٕ تسثطت بطزا٤ ايع١ًُٝ ٚايبشح ايتذطٜيب اجملّطز .

ٚيعً٘ غاب عٔ أَجاٍ ٖ٪٤٫ املكِّسٜٔ إٔ ْتا٥ر تًو ايتذاضب املع١ًُٝ َّجًت ب٪ض دسٍ 

ايؿٝٛعٞ )غابكّا( عٝح تتٓاقض متاَّا َع تًو اييت خطز بٗا ٚتبأٜ يف ايؿطم 

ْظطا٩ِٖ َٔ عًُا٤ ايػطب ايطأمسايٞ، بٌ ست٢ يف إطاض عًِ ايٓؿؼ ايػطبٞ ػس ايٓعاع 

ا٭نازميٞ، ٚاؿطب املػتعط٠ بني أقشاب ا٫ػاٖات ايٓؿػ١ٝ املدتًؿ١، سٝح ٜؿّػط 

هطٙ ايٓظطٟ، َٚٔ أَج١ً شيو نٌ َِٓٗ ْتا٥ر ايسضاغات ايتذطٜب١ٝ بٓا٤ ع٢ً أغاؽ ؾ

اـ٬ف اؿاز بني ايتشًًٝٝني ٚبني ايػًٛنٝني إظا٤ ْتا٥ر ايع٬ز ايٓؿػٞ ايتذطٜب١ٝ 

 .(30)ٚنعت ؾٝٗا نتب ٚزضاغات نجري٠، نُا أقُٝت سٛهلا ْسٚات َٚ٪متطات عّس٠

إٕ زع٣ٛ أْ٘ ٫بس َٔ نبط ايػًٛى اإلْػاْٞ ٚايتشهِ ؾٝ٘ ٚنبط٘ ٚتؿػريٙ 

  ّٟ اٖط٠ عاز١ٜ بػٝط١  زؾع بايػًٛن١ٝ إىل إيػا٤ نٌ ايك٣ٛ ايطٚس١ٝ ٚايتٓب٪ ب٘ نأ

ٚا٭خ٬ق١ٝ ٚايػٝب١ٝ احملطن١ يػًٛن٘ َجٌ  ايهُري، ٚا٭ْا ا٭ع٢ً، ٚايٓؿؼ، ٚسط١ٜ 

اإلضاز٠، ٚزٚض ايتؿهري يف سٌ املؿه٬ت،  ٚايٛدسإ، سٝح غسا ايتعًِ َػأي١ 

ٚميهٔ ضبطٗا بٓٛع املهاؾأ٠ َٝهاْٝه١ٝ نٝك١، قٛاَٗا ايع٬ق١ بني َجري ٚاغتذاب١، 

أٚ ايتععٜع، ٚبصيو ؼٛيت  ايػًٛن١ٝ إىل ؾًػؿ١ َاز١ٜ بعس إٔ أؾطغت اإلْػإ َٔ 

ايك٣ٛ ايباط١ٝٓ املٛدٛز٠ يف ْؿػ٘، ٚأخهعت٘ إىل ق٣ٛ خاضد١ٝ سػ١ٝ َٚاز١ٜ، بٝس إٔ 

شيو مل ٜػتطع إٔ ٜػري َٔ سكٝك١ إٔ اإلْػإ نا٥ٔ آخط غري اؿٝٛاْات املاز١ٜ 

خيهع يًك٣ٛ املاز١ٜ اـاضد١ٝ، بٌ  مبٝهاْع١َٝ غطٜع١ٜ، ٚإٔ غًٛن٘ ٫ احمله١َٛ

ٜتأثط باؿاي١ ايساخ١ًٝ يإلْػإ، َٚا ؾٝٗا َٔ إَهاْات ْؿػ١ٝ ٚعك١ًٝ ٚق١ُٝٝ. ٫ٚ ؾو 

إٔ ا٫عتكاز ايؿاٌَ يف تؿػري ايػًٛى اإلْػاْٞ غٝكسّ بايط١ٜ٩ ايعكس١ٜ ٚا٭خ٬ق١ٝ 

َباز٨ ايٓظطٜات ايػًٛن١ٝ اغتدساّ ايتععٜع  هلصٙ ايط١ٜ٩، خاق١ سني ْتصنط إٔ أِٖ

يتسعِٝ ايػًٛى ٚتٜٓٛع تًو املعّعظات، غ٢ً داْب أغايٝب ايتػص١ٜ ايطادع١، ٚا٫ْطؿا٤، 

                                                           
 .3/376بذسي، علم الىفغ الخذًث، (30)     
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.َٚٔ ايبّٝٔ إٔ مجٝع تًو املباز٨ يس٣ ايػًٛن١ٝ َاز١ٜ (31)ٚايتعًِٝ املربَر، ٚمٛ شيو

ايطٚس١ٝ أٚ ا٭خ٬ق١ٝ أٚ ق١ً ٭ٟ َٔ أغايٝب ايتععٜع اإلميا١ْٝ أٚ  باَتٝاظ، سٝح ٫

أسس خربا٤ ايرتب١ٝ ا٭َطٜهإ ٖٚٛ )آضثط نَٛع(  ازع مٖٛا بٗا. ٚيعٌ شيو ٖٛ َا

بأْ٘ ٚاسس َٔ  -ع٢ً غبٌٝ املجاٍ -يٝكـ َبسأ ايتععٜع املتُجٌ يف ايسضدات املسضغ١ٝ

خطاؾات ايرتب١ٝ ا٭َطٜه١ٝ، غٛا٤ ع٢ً َػت٣ٛ املساضؽ أّ اؾاَعات، َػتؿٗسّا بإٔ 

ايصٜٔ ؼؿعِٖ ايسضدات املسضغ١ٝ، أٚ ايتكسٜطات اؾاَع١ٝ ِٖ أٚي٦و ايصٜٔ  ايطًب١

َّا عُّٛ ايطًب١ ؾ٬ ٜعب ٕٚ نجريّا بصيو، ٪ٜػتطٝعٕٛ اؿكٍٛ ع٢ً زضدات عاي١ٝ، أ

)ايساؾع١ٝ ايكٓاع١ٝ(  ٖٚٛ َا دعً٘ ٜػتٓتر إٔ شيو يٝؼ بأنجط َٔ قٛض٠ َٔ قٛض

 .(32) ٚيٝؼ ايطبٝع١ٝ

ّٚاز َسضغ١ أغ١ًُ عًِ ايٓؿؼ أّْ٘ إٕ مت ايتػًِٝ   ٜٚ٪ّنس )َايو بسضٟ( أسس أبطظ ض

بٓعا١ٖ بعض ايتذاضب اييت ٜتِ إدطا٩ٖا عرب َا ُٜعطف مبسضغ١ ايتشًٌٝ ايٓؿػٞ ٚبعض 

ع٢ً غبٌٝ  –ع٢ً بعض اؿٝٛاْات   -َٚٓٗا ايػًٛن١ٝ -ْظطٜات ايؿدك١ٝ 

تكّٛ  ٛدس َساضؽ ٚؾطٚع ٚاػاٖات ٫إش ت ;ؾًٝؼ بايهطٚض٠ إٔ تهٕٛ قشٝش١ -املجاٍ

٢ُّ با٭ؾهاض ٚايٓظطٜات ا٭َطٜه١ٝ، ؾٗٞ يف مجًتٗا أقطب إىل  إ٫ ع٢ً َا ٜػ

ايؿًػؿ١، َٓٗا إىل ايعًِ ايتذطٜيب، بٌ إٕ نجريّا َٔ ؾطنٝاتٗا تػتعكٞ ع٢ً ايتشكل 

َٔ قشتٗا، بٛغاط١ ايططٜك١ ايع١ًُٝ، ٭ْٗا ٫ ؽهع يًُؿاٖس٠ عٔ ططٜل اؿٛاؽ، 

ا خيطدٗا عٔ اإلطاض ايعًُٞ، ع٢ً سني ٜٓازٟ بعض أغاتص٠ عًِ ايٓؿؼ ايعطب ٖٚص

بتبين َجٌ ٖصٙ ايٓظطٜات بك٠ٛ، ٜٚٓازٕٚ يف ايٛقت شات٘ بهطٚض٠ ايؿكٌ بني اإلغ٬ّ 

 .(33)خيهع يًُٓٗر ايتذطٜيب ٚعًِ ايٓؿؼ، عذ١ إٔ اإلغ٬ّ ٫
متتاظ بتشٝعات قاضخ١  ٚايٛاقع إٔ ايصات١ٝ يف ا٭عُاٍ املاز١ٜ ايػطب١ٝ بكٛض٠ عا١َ

)ْػب١ إىل تؿايطظ زاضٜٚٔ قاسب نتاب أقٌ  ؾّذ١ عٓٛاْٗا ايػايب ايٓظط١ٜ ايساض١ٜٝٓٚ

ٚايٓٝتؿ١ٜٛ )ْػب١ إىل ا٭زٜب ٚايؿًٝػٛف ا٭ملاْٞ ْٝتؿ٘  ّ(1882-1809ا٭ْٛاع 

ّ(.  ٚ"ٜؿكح ايتكسّ  عٔ ٚدٗ٘ املازٟ َٔ خ٬ٍ فُٛع١ َٔ ايكِٝ 1844-1900

                                                           
 .168-166الخىالذة وسفاكه، مذخل، (31)

م، الطبعت 1990-هـ1410، مشاحعت ظعُذ إظماعُل علي)اللاهشة: عالم الىخب،آسثش وىمض، خشافاث في التربُت، جشحمت عبذ املجُذ شُدت(32)

 .113- 112ألاولى(،

 .3/349بذسي، علم الىفغ الخذًث، (33)
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يٓٗا١ٝ٥ ؿٝا٠ اإلْػإ ايعًُاْٞ، َجٌ )ايكطاع َٔ أدٌ ايبكا٤(، اؿان١ُ ايهرب٣ ٚا

ٚ)ايبكا٤ يٮقًح ٚيٮق٣ٛ(، ٚ)اإلْػإ ش٥ب ٭خٝ٘ اإلْػإ(، ٚاهلذّٛ ع٢ً أخ٬م 

، نُا إٔ ا٭عُاٍ املاز١ٜ ايػطب١ٝ (34)ايهعؿا٤، ٚمتذٝس اإلْػإ ا٭ق٣ٛ )ايػٛبطَإ(" 

تؿ٘، تًو اييت تعين "إٔ عامل اإلْػإ ٖٛ مل تبًؼ قُتٗا إ٫ َٔ خ٬ٍ أعُاٍ زاضٜٚٔ ْٚٝ

شات٘ عامل ايطبٝع١/ املاز٠، ٚإٔ ايكِٝ املاز١ٜ ايبٝٛيٛد١ٝ ايكطاع١ٝ ؼهِ ن٬ّ َٔ 

عامل ايطبٝع١، ٚايػاب١، ٚعامل اإلْػإ، ٚاؿهاض٠، ٚإٔ آي١ٝ ايتطٛض ايٛسٝس٠ ٖٞ 

ٝع١ ٚاإلْػإ ايكطاع ايسا٥ِ ٚايؿطؽ ست٢ املٛت، ٚإٔ املطدع١ٝ ايٛسٝس٠ يهٌ َٔ ايطب

 .(35) ٖٞ ايك٠ٛ، ؾٗٞ تؿهٌ اإلطاض املعطيف ٚا٭خ٬قٞ"
 -ٚؾكّا ملايو بسضٟ –ٜٚعرتف )ٖاْع اٜعْو( ايصٟ ٜعّس  أؾٗط ْؿػاْٞ يف بطٜطاْٝا 

بإٔ ا٭قٍٛ ايتاضخي١ٝ يًػًٛن١ٝ ايتذطٜب١ٝ َطتبط بؿ٬غؿ١ ايكطٕ ايجأَ عؿط املازٜني 

ايصٜٔ ٚنعٛا ي٘ تكٛضّا َٝهاْٝهّٝا ٜعتُس  ايطاؾهني َؿّٗٛ ايطٚح يف اإلْػإ، أٚي٦و

ع٢ً ايٓاس١ٝ اؾػ١ُٝ ؾكط. ثِ اغتٓتر )إٜعْو( بعس شيو أْ٘ نإ مث١ َٝتاؾٝعٜكا 

 .(36)إش يٝػت بأنجط َٔ قٓاع ملعتكس ؾًػؿٞ قسِٜ ٖٛ املاز١ٜ ايبشت١ ;يًػًٛن١ٝ اؿسٜج١
خ َساضؽ ٚميهٔ إجياظ ايبعس ايؿًػؿٞ يًػًٛن١ٝ َٔ خ٬ٍ ايٛقٛف ع٢ً أبطظ ث٬

ناْت تكـ خًـ  ٗٛض املسضغ١ ايػًٛن١ٝ، ٖٚٞ ايساض١ٜٝٓٚ، ٚايػطا٥ع١ٜ، ٚايؿطٜٚس١ٜ، 

 ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: 
 أ٫ّٚ: ايساض١ٜٝٓٚ: 

ٜكط بعض أْكاض ايػًٛن١ٝ أَجاٍ )ٖٛيؼ( ٚ)إدح( ٚ)زٜع( إٔ َؿّٗٛ املعطؾ١ املكاض١ْ 

بسأ َع )تؿاضيع زاضٜٚٔ(  )ٜككسٕٚ املكاض١ْ بني غًٛى اإلْػإ ٚاؿٝٛإ بٛد٘ خام(

َٚعاقطٜ٘، ٫غُٝا َع َا اؾتٗط عٔ )زاضٕٚ( يف نتاب٘ )أقٌ ا٭ْٛاع( َٚع إقطاضِٖ إٔ 

ٜعاٍ َػتُطّا; إ٫ إٔ تؿهري )زاضٕٚ( سٍٛ ايُٓٛ  دٝٛب اـ٬ف سٍٛ ٖصٙ ا٭ؾهاض ٫

 ٜٚتابع بعض .(37))املٛضؾٛيٛدٞ( يف اؿٝٛاْات قس تػًػٌ يف نٌ دٛاْب ايجكاؾ١ ايػطب١ٝ

                                                           
ش: عبذ الىهاب اإلاعيري) هيرهذن(34) فشحُيُا: اإلاعهذ  -عبذ الىهاب اإلاعيري، إشيالُت الخدّيز: سؤٍت معشفُت ودعىة لالحتهاد )اإلالّذمت(، جدٍش

 .81-1/80م،  الطبعت الثالثت(، 1998-هـ1418للفىش ؤلاظالمي،  العالمي

 .81-1/80عبذ الىهاب اإلاعيري، إشيالُت الخدّيز، (35)

 .3/373بذسي، علم الىفغ الخذًث،   (36)

م، (37)
ّ
 .333هىلغ وسفاكه، ظُيىلىحُت الخعل
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نباض عًُا٤ أغاتص٠ عًِ ايٓؿؼ ايعطب أَجاٍ قُس عجُإ لاتٞ أْ٘ نإ يٓظط١ٜ 

تؿايطظ زاضٕٚ يف أقٌ ا٭ْٛاع  تأثري نبري ع٢ً عًِ ايٓؿؼ َٔ ظا١ٜٚ إٔ اإلْػإ سٝٛإ 

ّٛض، مما زؾع بعض عًُا٤ ايٓؿؼ يسضاغ١ غٝهٛيٛد١ٝ اؿٝٛإ اعتكازّا َِٓٗ بإٔ  ;َتط

٢ً ؾِٗ غٝهٛيٛد١ٝ اإلْػإ، سٝح خيهع يهجري َجٌ ٖصٙ ايسضاغات غتػاعسِٖ ع

. نُا ٜ٪ّنس بعض ايباسجني ايٓؿػٝني إٔ عًُا٤ (38)َٔ ايتػريات اييت تعّكس غًٛن٘ "

ّٛض، سٝح  ايػًٛن١ٝ ٫ بس إٔ ٜهْٛٛا قس تأثطٚا يف سكب١ َا بايٓظط١ٜ ايساض١ٜٝٓٚ يف ايتط

صٖبٛا إىل املباز٨ اؾرتنٛا إٔ اإلْػإ يٝؼ بأنجط َٔ قٝػ١ َتطٛض٠ َٔ اؿٝٛإ، ؾ

 . (39)شاتٗا اييت ٜػتدسَْٛٗا يف تؿػري غًٛى اؿٝٛإ"
يكس ساٍٚ زاضٕٚ بهٌ َا أٚتٞ َٔ إَهاْات إٔ ٜسسض َػ١ًُّ ايؿكٌ ايتاّ بني 

اإلْػإ ٚاؿٝٛإ، ٚهلصا ؾكس غع٢ ؾعٌ اإلْػإ َطتبطّا باؿٝٛإ، يف غًِّ تطٛضٟ 

 .(40)َتكٌ، ٚنع اإلْػإ ع٢ً قُت٘"
ايػًٛن١ٝ َؿّٗٛ ايتهّٝـ ٖٚٛ يٝؼ بأنجط َٔ ايتأثط املباؾط بٓظط١ٜ  يكس أْتذت 

زاضٕٚ. ٚقس عّطف ٚاسس َٔ أبطظ ضٚاز املسضغ١ ايػًٛن١ٝ  ٖٚٛ )ٌٖ( ايػًٛى بأْ٘ ع١ًُٝ 

تهّٝـ بني ايها٥ٔ اؿٞ ٚايب١٦ٝ احملٝط١، ٚشيو يف ْظط١ٜ ايتععٜع عٓسٙ، سٝح  تط٣ 

يف انتػاب عازات آي١ٝ تػاعس ايؿطز ع٢ً إٔ  ايتعًِ عٓس اإلْػإ ٚاؿٝٛإ ٜتُجٌ 

ايتهٝـ َع ايب١٦ٝ، ؾتتهٕٛ تًو ايعازات َٔ ا٫ضتباط غايبّا بني ايتهطاض بني ا٫ضتباط 

ايؿططٞ ٚبني املجريات ٚا٫غتذابات ايعسٜس٠ املكرت١ْ بايتععٜع، سٝح ٜكبح ايتععٜع 

ّٛ عطؾٝت٘ أسٝاْا يس٣ . ٚقس أّز٣ شيو إىل ؾؿٛ ٖصا املؿٗ(41)ؾططّا َُّٗا ؿسٚخ ايتعًِّ"

نجري َٔ ايرتبٜٛني، ٚيف َكّسَتِٗ ايرتبٜٕٛٛ ايعطب، ست٢ غسا َٔ أؾٗط تعطٜؿات 

ايرتب١ٝ، ٚايػطٜب إٔ ٜعّسٙ أٚ ٜؿاٜع ايكٍٛ بإٔ تعطٜـ ايرتب١ٝ مبع٢ٓ ايتهّٝـ أسسخ 

                                                           
 .70هجاحي، مذخل،(38)

ت، اإلاىعلذ  مدّمذ سفلي عِس ى، الذافعُت: دساظت هلذًت وهمىرج ملترح(39) )ضمً أعماٌ مؤجمش اإلاىهجُت ؤلاظالمُت والعلىم العلىهُت والتربٍى

ً العابذًً)هيرهذن1987-هـ1407في الخشطىم في  ش: الطُب ٍص م، 1992-هـ1412فيرحُيُا: اإلاعهذ العالمي للفىش ؤلاظالمي،  -م(، جدٍش

 .3/288الطبعت ألاولى(، 

ت، (40)  ت التربٍى  .125فهمي، الىظٍش

 .226وسفُله، اإلاىهج اإلاذسس ي، ظعادة (41)
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تعطٜـ يًرتب١ٝ باسح تطبٟٛ مبػت٣ٛ ايسنتٛض إبطاِٖٝ ْاقط أغتاش أقٍٛ ايرتب١ٝ يف 

 .(42)ا٭ضز١ْٝ اؾاَع١ 
 ثاّْٝا: ايػطا٥ع١ٜ

ٚنُا تأثطت ايػًٛن١ٝ بٓظط١ٜ زاضٕٚ ؾكس تأثطت بٓظط١ٜ ايػطا٥ع يٛيِٝ 

ّ( أٚ َا ٜطًل عًٝٗا بعض ايباسجني ايرتبٜٛني با)اؿت١ُٝ 1928 -1871) َانسٚداٍ

ايبٝٛيٛد١ٝ(، ٚشيو يف نتاب٘ )َكّس١َ يف عًِ ايٓؿؼ ا٫دتُاعٞ(، سٝح نتب٘ يف 

ّ، َٚٔ ثِ ؾٗٛ ٜعّس َٔ أَٗات ايهتب يف عًِ  ايٓؿؼ، مبا َجٌ بسا١ٜ يظٗٛض عًِ 1907

، يهٔ َانسٚداٍ  تأثط ٖٛ اٯخط (43)ايٓؿؼ ا٫دتُاعٞ، نؿطع َٔ ؾطٚع عًِ ايٓؿؼ

بٓظط١ٜ زاضٕٚ، ٚظاز عًٝٗا َا أطًل عًٝ٘ )ْظط١ٜ ايػطا٥ع(، اييت تكّٛ ع٢ً أغاؽ ايك٣ٛ 

ايؿطط١ٜ غري املهتػب١ )ايػطا٥ع(، تًو اييت تتشهِ يف اإلْػإ ٚتسؾع٘ مٛ غًٛى 

اؿٝٛإ، َعّٝٔ. نُا ٜط٣ ؾٝٗا إٔ اإلْػإ َعٚز بعسز َٔ ايػطا٥ع اييت ٜؿرتى ؾٝٗا َع 

َجٌ احملاؾظ١ ع٢ً ايٓؿؼ، ٚايطغب١ يف اؾٓؼ، ٚاؿب يًصض١ٜ، ٚايطغب١ املؿرتن١ بني 

 .(44)قػاض اؿٝٛإ ٚاإلْػإ، نُل ايًدي َٔ ثسٟ ا٭ّ ٚغريٖا"
ّّٝا َٔ خ٬ٍ تطنٝع ا٭ٚىل ع٢ً َا تكؿ٘  ٜٚبسٚ تأثط ايػًٛن١ٝ بٓظط١ٜ ايػطا٥ع دً

ٍٚ يًػًٛى، سٝح ايػطٜع٠ يسٜ٘ عباض٠ عٔ باملجري ايصٟ ٜعسٙ )َانسٚداٍ( احملطى ا٭

اغتعساز ؾططٟ ْؿػٞ حيٌُ ايها٥ٔ اؿٞ ع٢ً ا٫ْتباٙ إىل َجري َعّٝٔ، ٜسضن٘ 

إزضانّا سّػّٝا، ٜٚؿعط باْؿعاٍ خام عٓس إزضان٘، َٚٔ ثِ ٜػًو غًٛنّا َعّٝٓا 

 قٌٝ عٔ قسّ ٖصٙ ايٓظط١ٜ )ايػطا٥ع(، ٚاغتبعازٖا َٔ ْظطٜات . ٚضغِ نٌ َا(45)ػاٖ٘"

تعاٍ سانط٠ ع٢ً مٛ َا، ست٢ إْٓا يٓذس باسجّا  عًِ ايٓؿؼ اؿسٜج١ ايّٝٛ إ٫ أْٗا ٫

. أَا عبس ايععٜع (46)َجٌ )ايبٛضت( مل ًٜؼ أقٌ ايسٚاؾع ايها٥ٔ يف َؿّٗٛ ايػطٜع٠ "

ايكٛقٞ ؾري٣ إٔ قاٚي١ ايعًُا٤ اغتبساٍ ن١ًُ )زٚاؾع ؾطط١ٜ( َهإ ن١ًُ 

                                                           
. واهظش هزلً: إبشاهُم هاصش، ملّذمت في التربُت 17م، الطبعت الثالثت(، 1994-هـ1414إبشاهُم هاصش، أظغ التربُت )عّمان: داس عّماس، (42)

 .9م، الطبعت الثامىت(،1996-هـ1417)

ت،  (43) ت التربٍى  .109فهمي، الىظٍش

 .110 -109هفعه  (44)

 .3/285عُت، عِس ى، الذاف(45)

 .3/285هفعه  (46)



 
 

 
 
 

219 
 

  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 الدغشي محمد أحمد د. .أالترابطية  |   السلوكية النظرية نموذج: واألخالق النفسية التربوية األصول
 

ISSN : 2410-1818 

 م2017 يناير ( 15( المجلذ )13العذد )

ؾّا َع )َانسٚداٍ( يف ؼسٜس َظاٖط ٖصٙ ايػطا٥ع، ٜعسٚ إٔ ٜهٕٛ اخت٬ )ايػطا٥ع( ٫

ٚايع٬ق١ ايعه١ٜٛ بٗا، ٚيصيو ؾإِْٗ قس ٚقعٛا يف خطأ إقطاض إٔ عًِ اؿٝا٠، َبين ع٢ً 

اؿٝا٠ ايبس١ْٝ ٚسسٖا، ٚإغؿاٍ اؾٛاْب ايٓؿػ١ٝ، ٚبصيو ؾإِْٗ ٜهّطضٕٚ أخطا٤ 

 .(47)هلصا ا٭َط" ميتًو تربٜطّا َكٓعّا ايػًٛنٝني، مبا ٜعين إٔ بعض ايعًُا٤ ٫
يكس بًؼ ايتذاٌٖ ا٭خ٬قٞ يًؿطٚم بني اإلْػإ ٚاؿٝٛإ  ببعض عًُا٤ ايػًٛن١ٝ 

زضد١ إٔ دعًٛا املؿّٗٛ ايط٥ٝؼ يتؿػري ايػًٛى اؿٝٛاْٞ ٜهُٔ يف اعتباضات ايك٣ٛ 

ايساخ١ًٝ املتُج١ً يف ايػطا٥ع، يكٓاعتِٗ بإٔ ٖصٙ ايك٣ٛ ايساخ١ًٝ ميهٔ ا٫عتُاز عًٝٗا 

، نُا (48)تػتٗسف أغاغّا بكا٤ ايؿطز ٚايٓٛعايػًٛى اإلْػاْٞ، إش ٖٞ  يف تؿػري

ساٚيت ايػًٛن١ٝ إظاي١ ايعٛاٌَ اييت تكؿٗا با)غري ايع١ًُٝ( بني غًٛى اؿٝٛإ، 

باعتباضٙ قازضّا عٔ غطٜع٠، ٚغًٛى اإلْػإ، عػباْ٘ قازضّا عٔ عكٌ، مما دعٌ 

. (49)سضد١ أنجط مما ٖٞ يف ايٓٛعايؿطٚم بني ايػًٛى اؿٝٛاْٞ ٚغًٛى اإلْػإ يف اي

ٚإشا تصّنطْا َا غبل إٔ أٚضزٙ ايباسح اؿايٞ يف تعطٜـ ايٓظط١ٜ عٔ قاَٛؽ ايرتب١ٝ َٔ 

تكِٝ يًُعطؾ١  نْٛٗا تكابٌ ْظط١ٜ املعطؾ١; ؾإٕ شيو ٜؿٞ بإٔ ايػًٛن١ٝ ايرتابط١ٝ ٫

ملباسح ٚتًو ٖٞ ا -اعتباضّا َٔ سٝح طبٝعتٗا أٚ َكسضٜتٗا أٚ إَهإ اؿكٍٛ عًٝٗا

 أٟ أْٗا تعرتف نُّٓا بأْٗا بايػطا٥ع١ٜ أيكل. -اؾٖٛط١ٜ يٓظط١ٜ املعطؾ١
 ثايجّا: ايؿطٜٚس١ٜ:

تتػا٤ٍ ايػًٛن١ٝ ملاشا ٜٓبػٞ يًعًِ إٔ ٜعرتف بايعكٌ أق٬ّ، إشا مل ٜهٔ قط 

َكسضّا ٭ٟ تؿػري عًُٞ؟ ٚبٓا٤ ع٢ً شيو تكّط ايػًٛن١ٝ إٔ دػِ اإلْػإ ٖٛ اؿكٝك١ 

سسا  ايٛسٝس٠، ٚإٔ َٔ ايٛادب إٔ ٜػتبعس ايعكٌ َٔ فاٍ ايعًّٛ، ٖٚصا َااإلْػا١ْٝ 

ببعض ايباسجني ايػطبٝني يٝػتٓتر إٔ ايػًٛن١ٝ بٗصا املع٢ٓ أنجط إٜػا٫ّ يف املاز١ٜ َٔ 

ٍّٛ َٔ َصٖب )ؾطٜٚس: ّ( إىل املصٖب 1939-1856عًِ ايٓؿؼ ايؿطٜٚسٟ، شيو إٔ ايتش

.  ٚإشا َا عًُٓا بإٔ  )غٝذُْٛس ؾطٜٚس( (50)عكٌعّس تكسَّا يف أؾٍٛ لِ ايايػًٛنٞ ٜ

أسس أنرب امل٪ٜسٜٔ يٓظط١ٜ ايتطٛض ايساض١ٜٝٓٚ; ؾػٝتذ٢ً ايتكا٤ ايؿطٜٚس١ٜ َع 

                                                           
 3/288هفعه (47)

 .3/288هفعه (48)

ت، (49) ت التربٍى  .125فهمي، الىظٍش

 .63أغشوط وسفُله، العلم، (50)
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ايػًٛن١ٝ،  يف اعتكاز نًُٝٗا عه١ٜٛ ايع٬ق١ بني اإلْػإ ٚاؿٝٛإ، سٝح شٖبت 

غًٛن٘ ْظط١ٜ ايتشًٌٝ ايٓؿػٞ يؿطٜٚس إىل إٔ اإلْػإ يٝؼ بأنجط َٔ سٝٛإ، ٚإٔ 

َسؾٛع بػطٜعتني أغاغٝتني ُٖا: اؾٓؼ ٚايعسٚإ، ٚإٔ اٯزاب ٚايؿٕٓٛ ْٛع َٔ 

ايتشٌٜٛ، أٚ اإلع٤٬ هلصٙ ايػطا٥ع اؿٝٛا١ْٝ، ؼت نػط اجملتُع ٚامل٪ثطات ايرتب١ٜٛ 

ٚتًو ٖٞ ايػًٛن١ٝ بعٝٓٗا.  ٚ)ؾطٜٚس( بصيو ٫ خيتًـ نصيو عٔ اػاٙ  (51)ٚايتع١ًُٝٝ

اييت ت٪َٔ ّ(، تًو 1679-1588ف اإللًٝعٟ تَٛاؽ ٖٛبع )ضا٥س ؾًػؿ١ ايؿط ايؿًٝػٛ

بٓظط١ٜ ايؿط املتأقٌ يف ؾطط٠ اإلْػإ، إش ٖٛ عٓسٖا يٝؼ بأنجط َٔ ش٥ب يف قٛض٠ 

آزَٞ، َٚا ايكإْٛ، ٚا٭خ٬م، ٚاٯزاب ، ٚايؿٕٓٛ غ٣ٛ قا٫ٚت ٜا٥ػ١، تػع٢ يًشس 

 Bllumاؾُٝع ) َٔ تٛسـ اإلْػإ ٚبط بطٜت٘; يصا ؾٗٞ تٓازٟ عطب اؾُٝع نس
omnium contra omes) (52)  . 

 :  البعد األخالقي لألسمة السموكية

يإلداب١ ع٢ً ايػ٪اٍ ايجاْٞ املتعًّل بايبعس ا٭خ٬قٞ يٮظ١َ ايػًٛن١ٝ املعاقط٠،   

ٚع٬قت٘ باملسضغ١ ايػًٛن١ٝ ايرتابط١ٝ ؾًٝؼ َٔ اجملاظؾ١ اؿهِ ع٢ً ايتعًِٝ املعاقط 

يف إطاض غٝاز٠ ايػطب املعطؾ١ٝ بأْ٘ ٜعٝـ أظ١َ قِٝ ساز٠، ضغِ َا يف شيو َٔ تعاضض 

ايؿاٖس٠ بأْ٘ )كًٛم أخ٬قٞ(، يهٔ يًباسح إٔ ٜصٖب ٚانح َع ؾطط٠ اإلْػإ 

"ن١ًُ  غٝاي٘ سٝح ٜؿا٤ سني ٜأتٞ أسس أبطظ ضٚاز ايػًٛن١ٝ نا)غهٓط( يٝكّطح إٔ

٭ٕ )اإلْػإ( قس أنؿٞ عًٝ٘ تؿطٜـ  ;)سٝٛإ( اقط٬ح اظزضا٥ٞ( ٚيهٓٗا نصيو

كًٝس١ٜ تسعِ "إْ٘ يف سني إٔ ٚد١ٗ ايٓظط ايت ٫زاعٞ ي٘. َػتؿٗسّا مبكٛي١ )نطاتـ(:

قٝش١ اإلعذاب عٓس )ٖاًَت( "َا أؾب٘ اإلْػإ باهلل"; ؾإٕ باؾًٛف ايعامل ايػًٛنٞ 

. إٕ خط٠ٛ إىل ا٭َاّ "، ٚيهٔ شيو نإٜ٪ّنس إٔ اإلْػإ "نبري ايؿب٘ بايهًب

اإلي٘ عباض٠ عٔ منٛشز أقًٞ يًدٝاٍ قكس ب٘ ايتؿػري ٚيًعكٌ ايصٟ ٜٓػر ب٘ املعذعات، 

                                                           
 .74هجاحي، مذخل، (51)

خ، بذون طبعت(،  (52) خ الفلعفت الخذًثت ) بيروث: داس العلم، بذون جاٍس  .55ًىظف هشم، جاٍس
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ٖٛ ٚضا٤ ايػٝب(. ٚضغِ إٔ اإلْػإ أنجط بهجري َٔ  عٜكٞ )َاٚنصيو ملا ٖٛ َٝتاؾٝ

 .(53)ايهًب، ٚيهٓ٘ َجٌ ايهًب ٜكع يف فاٍ ايتشًٌٝ ايعًُٞ"

اٙ يف ايػعٞ كإشا عجٓا عٔ غّط شيو اإلغؿاف يف استكاض اإلْػإ ٚؼكريٙ; ؾػًٓ 

َٔ  مٛ ؾطض غٝاز٠ املٓٗر ايتذطٜيب ٚطػٝاْ٘ ع٢ً املعاضف اإلْػا١ْٝ، َٚا تبع شيو

تػُح با٭سهاّ ا٭خ٬ق١ٝ  زع٣ٛ تععِ إٔ ا٫ؾتػاٍ باملٓٗر ايعًُٞ ٜتطًب َٛنٛع١ٝ ٫

إىل نذ١ ايّٝٛ َٔ أدٌ  ازع يف فاٍ ايٛادب ايؿدكٞ ٚا٭ٖساف ايعا١َ، ٚشيو َا

 .(54)ميهٔ إٔ ٜهٕٛ نا٬َّ َٔ غري أخ٬م إش إٕ ايتعًِٝ ٫ ;تعًِٝ أخ٬قٞ
ٜسعٛإ إىل تطبٝل َٓاٖر ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ ع٢ً إٕ  ٗٛض اػاٙ تطبٟٛ ْٚؿػٞ قٜٛني 

سككت٘ ا٭ٚىل، ٚشيو َٓطًل إٔ اإللاظات  ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿػ١ٝ نٞ ؼكل َا

سٝح املٓٗر ايتذطٜيب  ايع١ًُٝ اييت سككتٗا ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ َؿٝس٠ يإلْػا١ْٝ مجعا٤.

َّا ايكِٝ اإلميا١ْٝ باهلل ٚغا٥ط أضن إ اإلميإ ؾ٬ ؾإٔ هلا نإ غبٌٝ املعطؾ١ اؿك١، أ

بايرتب١ٝ ٫ٚ ايبشح ايرتبٟٛ، سٝح غتتعاضض زضاغتٗا َع املٛنٛع١ٝ، أٟ ٬َسظ١ 

ؽهع  ايظاٖط٠ نُا ٖٞ زٕٚ ع٬ق١ هلا، بايكِٝ ايعًٝا، أٚ املجٌ ٚايػٝبٝات اييت ٫

يًتذطٜب. َٚٔ ٖٓا ؾإٕ ايػًٛنٝني ٜطٕٚ إٔ عًِ ايٓؿؼ مبجاب١ ؾعب١ ػطٜب١ٝ خايك١ 

٫ فاٍ ؾٝ٘ يًدهٛع  ايطبٝعٞ، ؾاغتبعسٚا َٓٗر ا٫غتبطإ سٝح إٕ نٌ َأَ ايعًِ 

ؽهع  -َج٬ّ -ي٬ًُسظ١ خاضز زا٥ط٠ ايبشح ٚايسضاغ١. أٟ إٔ ايطبٝع١ اإلْػا١ْٝ  

نا٥ٔ  -يف ٖصٙ اؿاي١ –يكٛاْني ػطٜب١ٝ ميهٔ انتؿاؾٗا، ٚنإٔ اإلْػإ 

ٝط١ ب٘ ع٢ً مٛ قاضّ. ٖٚصٙ ٖٞ َػًٛب اإلضاز٠، ٚخانع يتأثري ايعٛاٌَ اـاضد١ٝ احمل

. َٚٔ ٖٓا ؾإْ٘ ضغِ (55)ميهٔ ا٫غتػ٬ّ هلا، أٚ ايتػًِٝ عٝجٝاتٗا املػ١ًُّ اييت  ٫

اـ٬ؾات ايب١ٝٓٝ يس٣ ايػًٛنٝني غري إٔ املأخص اؾٖٛطٟ عًٝٗا مجٝعّا يف َعاؾ١ 

جري قهاٜا ايتعًِٝ شيو اإلقطاض يف اؿت١ُٝ املٝهاْٝه١ٝ، ايكا١ُ٥ ع٢ً قاعستٞ امل

                                                           
ذ: املجلغ 32ؤلاوعاوي، جشحمت عبذ اللادس ًىظف )ظلعلت عالم اإلاعشفت، سكم العلعلت:ب.ف.ظىنر، جىىىلىحُا العلىن (53) ( )اليٍى

 .199م، الطبعت ألاولى(،1980الىطني للثلافت والعلىم وآلاداب، 

اض: الذاس العاإلاُت للىخاب ؤلاظالمي،  (54) م، الطبعت 1995 -هـ 1416صغلىٌ ساغب الىّجاس، أصمت الخعلُم اإلاعاصش وخلىلها ؤلاظالمُت )الٍش

 .69-63ألاولى اإلاعادة(،

ت، اإلاىعلذ (55) ت )ضمً أعماٌ مؤجمش اإلاىهجُت ؤلاظالمُت والعلىم العلىهُت والتربٍى  عبذالشخمً صالح عبذ هللا، اإلاىضىعُت في العلىم التربٍى

ً العابذًً )هيرهذن1987-هـ1407في الخشطىم في  ش: الطُب ٍص م، 1992-هـ1412للفىش ؤلاظالمي،  فيرحُيُا: اإلاعهذ العالمي -م(، جدٍش

 .49-3/48الطبعت ألاولى(،
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ٚا٫غتذاب١، يا)ثٛضْساٜو( أٚ )ٚاطػٕٛ( أٚ )ٌٖ(، أٚ تًو اييت متجًٗا ا٫غتذاب١ 

٠ّٛ بني ايٓتٝذ١ ايٓٗا١ٝ٥  )ايتععٜع( عٔ )غهٓط(، سني ؼاٍٚ مجٝعّا ايطبط بهٌ ق

يًػًٛى أٚ ا٫غتذاب١  بك٣ٛ خاضز ايها٥ٔ اؿٞ ايصٟ ٚقع عًٝ٘ ايتأثري يف قٛض٠ َ٪ثط 

نٌ اإلُٖاٍ ايك٣ٛ  -َٔ ثِ -خاضدٞ نصيو، ٚأٌُٖ سّػٞ خاضدٞ أٚ تععٜع َازٟ

ايباط١ٝٓ املٛدٛز٠ يف ايها٥ٔ ْؿػ٘. ٚبصيو عذعت ٖصٙ ايٓظط١ٜ بٌ ايٓظطٜات 

ايػًٛن١ٝ،  عٔ تكسِٜ تؿػري ؾاٌَ يًشٝا٠ ايعه١ٜٛ أٚ ايٓؿػ١ٝ يًها٥ٔ اؿٞ، سٝح 

ُجري َٔ ايٛانح اخت٬ف ا٫غتذابات بني ايها٥ٓات اؿ١ٝ شات ايكؿات املدتًؿ١ يً

ايٛاسس، أٟ أْٗا ٫ ؽهع يًك٣ٛ اـاضد١ٝ اؿػ١ٝ امل٪ثط٠ ٚسسٖا بٌ تتأثط نصيو 

ٚغريز ْكاف أنجط تؿك٬ّٝ يف  (56)باؿٝا٠ ايساخ١ًٝ يًها٥ٔ اؿٞ ايصٟ ٜكع عًٝ٘ ايؿعٌ

 .-بإشٕ اهلل تعاىل -َٛطٓ٘ َٔ ايبشح اؿايٞ
عًُٞ بسع٣ٛ املٓطل إٕ املبايػ١ يف اؿطم ع٢ً ػٓب ايُبعس ا٭خ٬قٞ يف ايبشح اي

ايعًُٞ ٚسسٙ، ٚإٔ اي٤٫ٛ يًُؿتػٌ بايعًّٛ جيب إٔ ٜهٕٛ بايسضد١ ا٭ٚىل إىل فتُع 

عًُٞ ؾٛم ايكَٛٝات; أّز٣ أٚ ٜهاز إىل إٔ ٜعبس اإلْػإ املازٟ املعاقط ايعًِ ايتذطٜيب 

َتذا٬ّٖ ْػبٝت٘، ٚعذعٙ عٔ إٔ ٜؿيت اإلْػإ يف نٌ دٛاْب سٝات٘، أٚ إٔ ٜكٛزٙ إىل 

٭ٕ ٚغا٥ٌ ايعًِ ايتذطٜيب ٖٞ سٛاؽ اإلْػإ ٚعكً٘، ٚقس ثبت أْٗا مجٝعّا  ;ؾ٤ٞ نٌ

قسٚز٠، ٚإٔ اإلْػإ يف ؼًًٝ٘ ايعًُٞ قسٚز بٓػب١ٝ َهاْ٘ )ع٢ً نٛنب 

)عُطٙ(، ٚيصيو ؾايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ تسٚض يف عامل ايؿٗاز٠، أٟ يف عامل  ا٭ضض(، ٚظَاْ٘

ِ بأْ٘ ٫ غكـ ؿسٚز أخ٬ق١ٝ تكـ يف غبٌٝ نُا إٔ ايعع .(57)اؿؼ ٚايعَإ ٚاملهإ

ايبشح ايعًُٞ تػبب يف إؾػاز ضغاي١ ايعًِ ايٓب١ًٝ، ٚأز٣ إىل قسض نبري َٔ ؾكا٤ 

اإلْػإ َٚعاْات٘، سٝح ظعُت بعض ا٫ػاٖات ايع١ًُٝ إٔ ايٛقٛف يف ٚد٘ ايظًِ 

 ا٫دتُاعٞ، ٚا٫غتبساز املتػًّط ع٢ً اإلْػإ، يف كتًـ أقكاع ا٭ضض; ٜعين

ميهٔ يًُٓٗر  ا٫ْتكاض يًشل، ٚنبح مجاح ايك٣ٛ ايػٝاغ١ٝ، ٚتًو دٛاْب أخ٬ق١ٝ ٫

ايعًُٞ ايتذطٜيب نبطٗا، مما دعٌ ايهٓٝػ١ تًذأ أسٝاّْا إىل ؼٌٜٛ بعض ايهطٚضات 

ا٭خ٬ق١ٝ إىل نطٚضات ثكاؾ١ٝ، ؾاختًط ايتعكب ايسٜين َع ايتعكب ٭ٚناع ادتُاع١ٝ 

                                                           
ت،(56)  ت التربٍى  .140-139فهمي، الىظٍش

 .67-66الىّجاس، أصمت الخعلُم، (57) 
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١ٝ نعكبات أَاّ ع١ًُٝ ايتػٝري ا٫دتُاعٞ، ؾٓؿب َع١ٓٝ، ٚ ٗطت ايكٛاْني ا٭خ٬ق

 .(58)ايكطاع بني اجملتُع ٚقُٝ٘
إٕ ايػًٛن١ٝ تعاْٞ َٔ أظ١َ قِٝ ساز٠ ٚانططاب ؾسٜس يف ؾًػؿتٗا ايٛدٛز١ٜ، 

يصيو ْط٣ عاملّا غًٛنّٝا نا)غهٓط( ٜهع غ٪ا٫ّ دٖٛطّٜا عٔ َعٝاض١ٜ ايكِٝ ؾٝتشسخ 

ٜٚطّدح تأثري ايب١٦ٝ، ٭ْ٘ نًُا تعًُٓا أنجط َٔ عٔ تأثري نٌ َٔ ايٛضاث١ ٚايب١٦ٝ، 

تأثريات ايب١٦ٝ ٜكبح يسٜٓا َرّبض أقٌ يٓععٚ أٟ دع٤ َٔ ايػًٛى اإلْػاْٞ إىل ؾاعٌ 

 ّٟ َػٝطط َػتكٌ. ٚيهٔ ٜبك٢ ايػ٪اٍ ا٭نرب: أٟ ايططٜكتني أؾهٌ؟ ٚيهٔ ع٢ً أ

ط إْ٘ أؾهٌ؟  أغاؽ؟ َا ٖٛ اؾّٝس ايصٟ ع٢ً أغاغ٘، ٚبايكٝاؽ إيٝ٘ ٜكاٍ عٔ ؾ٤ٞ آخ

ٌٖ باغتطاعتٓا تعطٜـ اؿٝا٠ ايطٝب١؟ أٚ ايتكّسّ؟ بٌ َا ٖٛ ايتكّسّ؟ َا ٖٛ باختكاض 

َع٢ٓ اؿٝا٠ بايٓػب١ يًؿطز أٚ ايٓٛع؟ أغ١ً٦ َٔ ٖصا ايكبٌٝ ٜبسٚ أْٗا تتعًل بأقٍٛ 

إْٗا تٓطٟٛ ع٢ً أسهاّ  -بطبٝع١ اؿاٍ–اإلْػإ ٚيهٔ مبكريٙ، ٜٚكاٍ عٓٗا 

ّ )غهٓط( غ٪ا٫ّ أنرب سني ٜٓتكٌ مما غبل يٝكٍٛ:" ٚيصيو ؾُٔ نُا ٜكّس .(59)ق١ُٝٝ

املُهٔ قٝاغ١ ايػ٪اٍ ع٢ً مٛ أنجط دس٣ٚ، ٚعٝح ٜكبح: إشا نإ ايتشًٌٝ 

ايعًُٞ ٜعًُٓا نٝـ ْػّٝط ايػًٛى، ؾٌٗ ميهٓ٘ إٔ ٜكٍٛ يٓا أٟ ايتػٝريات ٜٓبػٞ عًُٗا؟ 

  .(60)ٜٚكَٕٛٛ بٗا ؾع٬ّ"ٖصا غ٪اٍ ٜتعًل بػًٛى أٚي٦و ايصٜٔ ٜكرتسٕٛ ايتػٝريات، 

ىل املعٝاض١ٜ ا٭خ٬ق١ٝ اييت ٜٓبػٞ ا٫ستهاّ إيٝٗا، ا)غهٓط( ٖٓا ٜؿري بٛنٛح ٚ

ٚدعًٗا َطدعّا عٓس ايتعاع، ٚشيو تػا٩ٍ َؿطٚع، يف  ٌ غٝاب َطدع١ٝ ن١ًٝ َتؿل 

عًٝٗا، أٚ منٛشز قٝاغٞ سانِ )بطازاِٜ(، خاق١ سني ْتصنط إٔ أٖساف ايرتب١ٝ 

تهاز ؽطز عٔ ا٭ٖساف ايربامجات١ٝ املكًش١ٝ ٚايٓؿع١ٝ اـاق١، َجٌ  ايػطب١ٝ ايّٝٛ ٫

ؼكٝل ايصات، أٚ تكسٜط ايصات، أٚ ؼكٝل املٛاط١ٓ ايكاؿ١، أٚ ايُٓٛ ايؿاٌَ يًؿطز، 

ٚيهٔ غٝظٌ ايػ٪اٍ ايط٥ٝؼ قا٥ُّا: ٚؾل أٟ منٛشز، ٚبأٟ َعٝاض، ٜتِ ؼكٝل ٖصٙ 

َٞ ؾإٕ قهاٜا ا٭خ٬م تٓكػِ إىل عساٖا؟ ٚيف  ٌ ايتكّٛض اإلغ٬ ا٭ٖساف أٚ َا

ٜتٓاظع سٛهلا  قػُني نًٝني: أسسُٖا: أٖساف إْػا١ْٝ، ْازت بٗا ايؿطط٠، عٝح ٫

                                                           
 .67الىّجاس، أصمت الخعلُم، (58) 

 .103-102ظىنر، جىىىلىحُا العلىن ؤلاوعاوي،(59) 

 .104-103ظىنر، جىىىلىحُا العلىن ؤلاوعاوي، (60) 
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نٌ شٟ ؾطط٠ غ١ٜٛ، أٚ طبع قِٜٛ َٔ بين اإلْػإ، مبععٍ عٔ زٜٓ٘، أٚ اػاٖ٘ 

ـًَِل يف تًو  ايؿًػؿٞ، ٚشيو نايهطا١َ اإلْػا١ْٝ ٚاؿط١ٜ ٚايعساي١ ٚاملػاٚا٠ بني ا

٠ ٚايهطّ، ٚايٛؾا٤ ٚمٛ شيو، ٚأخ٬م ز١ٜٝٓ ٤ٚملكاقس، إىل داْب ايكسم ٚاملطا

خاق١، تع٢ٓ بأَٗات ايؿها٥ٌ َٚا ٜٓبجل عٓٗا، ٚتسعٛ إيٝٗا، ٚتٓؿط َٔ أَٗات ايطشا٥ٌ 

إٕ اهلل ٜأَط بايعسٍ ٚاإلسػإ }َٚا ٜٓسضز ؼتٗا، ٚؼصض َٓٗا، ٚيعٌ اٯ١ٜ ايهطمي١ 

ِٞٚإٜتا٤ شٟ ايكطب٢، ٢ٜٗٓٚ عٔ اي ( تؿري إىل ٖصا 90)ايٓشٌ: {ؿشؿا٤ ٚاملٓهط ٚايبػ

 املع٢ٓ خري إؾاض٠، سٝح تتٛىل ايتؿطٜعات اإلغ١َٝ٬ تبٝٝٓٗا ٚتٓعًٜٗا.
ّٕ "َ٪ّز٣ شيو إٔ سٝا٠ اإلْػإ ايؿهط١ٜ، ٚسٝات٘ ا٭خ٬ق١ٝ، ٚسٝات٘ ايطٚس١ٝ ٖٞ  إ

٘ َػتك١ً عٔ سكا٥ل متاَّا  َجٌ سكٝك١ سٝات٘ ايبٝٛيٛد١ٝ. ٚيٛ نإ يًعكٌ سٝا٠ خاق١ ب

املاز٠ يهاْت قاٚي١ إضداع ايؿٔ ٚايّسٜٔ ٚايتاضٜذ ٚا٭خ٬م ٚايػٝاغ١ ٚامل٪غػات 

اإلْػا١ْٝ إىل ايػطا٥ع ايبسا١ٝ٥ ٚايهطٚضات ايبٝٛيٛد١ٝ بطْافّا ٫ أٌَ يف ؼكٝك٘، 

 .(61)ٚيهٔ َٔ ؾإٔ اإلقطاض عًٝ٘ إٔ ٜععيٓا عٔ ؾِٗ اإلْػإ ؾُّٗا سكٝكّٝا" 
إغ١َٝ٬ ؾإٕ اإلْػإ نا٥ٔ أخ٬قٞ قبٌ إٔ ٜٛقـ بأْ٘ نا٥ٔ َٚٔ ٚد١ٗ تطب١ٜٛ 

عاقٌ، سٝح إٕ اإلْػإ َهّٕٛ َٔ اؾػِ ٚايطٚح، َٚا ايعكٌ ٚايٓؿؼ إ٫ َظاٖط 

يًطٚح، نُا إٔ اهل٣ٛ ٚايػطا٥ع َظاٖط يًذػِ، يف سني إٔ املُٝع اؿكٝكٞ يإلْػإ ٖٛ 

غا٥ٌ إع١َٝ٬ ٚمجاع١ .ٚملا ناْت ٚغا٥ط ايرتب١ٝ َٚ٪غػاتٗا َٔ أغط٠ ٚٚ(62)اـًل

ضؾام ٚغٛاٖا ٖا١ُ٥ يف ن٫٬تٗا أسٝاّْا; ؾإٕ شيو ؾتات ٫ ٜٛادٗ٘ غ٣ٛ تطب١ٝ أخ٬ق١ٝ 

برتب١ٝ أخ٬ق١ٝ أق١ًٝ، تػسٚ َٔ أيعّ ايًٛاظّ، يتتشٍٛ إىل  قٛمي١، ؼكٔ ايٓاؾ٧ املػًِ

 . (63)ب١ٝٓ تعٌُ ع٢ً ا٭غاؽ املجبت، ٚاإلطاض املّٛسس، ٚايك٠ٛ املٛد١ٗ 
باسح ايػٝام ٖٓا يٝعذٌ باإلؾاض٠ إىل إٔ شيو ايتؿًت َٔ ايكِٝ قس أغِٗ ٜٚهطط اي

يف بطٚظ عًِ ْؿؼ دسٜس ٜسع٢ )عًِ ايٓؿؼ اإلْػاْٞ( ايصٟ أضاز إٔ حيٌ قٌ عًِ 

ٚغٝأتٞ اؿسٜح املٓاغب عٓ٘ يف َٛنع ٫سل  –ايٓؿؼ ايػًٛنٞ ايرتابطٞ )ايتكًٝسٟ( 

                                                           
 .89وسفُله، العلم،  أغشوط(61) 

عت والخُاة )جلذًم: ماهش عبذ هللا، (62)  ت(، بشهامج الشَش شة )اللطٍش -هـ1421سبُع آلاخش 28طه عبذ الشخمً، خىاس مخلفض على كىاة الجٍض

 م.2000ًىلُى/جمىص 3

ت )اللاهشة:مىخبت (63)  ذ أخمذ عثمان، اإلاعئىلُت الاحخماعُت والشخصُت اإلاعلمت: دساظت هفعُت جشبٍى ُّ ت،ظ  -هـ1405ألاهجلى اإلاصٍش

 .182م، الطبعت الثاهُت(،1985



 
 

 
 
 

225 
 

  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 الدغشي محمد أحمد د. .أالترابطية  |   السلوكية النظرية نموذج: واألخالق النفسية التربوية األصول
 

ISSN : 2410-1818 

 م2017 يناير ( 15( المجلذ )13العذد )

ضٚدط ) خاق١، ٚيف ٖصا ٜكٍٛ سٝح ؼتٌ ايكِٝ يف ؾًػؿت٘ أ١ُٖٝ-َٔ ٖصا ايبشح

غبريٟ( ايعامل يف َبشح ا٭عكاب عٔ أ١ُٖٝ ايكِٝ يف ايٓظط٠ ايع١ًُٝ اؾسٜس٠ يعًِ 

ايٓؿؼ" ٚؾكّا يتكٛضاتٓا اؾسٜس٠ عٔ ايٛعٞ تكبح ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٚا٭زب١ٝ دع٤ّا 

َاؽ. َؿطٚعّا دّسّا َٔ عًِ ايّسَاؽ، إش مل تعس تتكٛض قاب١ً ٭ٕ ؼكط يف ؾػٝٛيٛدٝا ايّس

ٚمٔ اٯٕ بس٫ّ َٔ شيو ْط٣ إٔ ايكِٝ ايصات١ٝ ْؿػٗا متاضؽ تأثريّا غببّٝا قّٜٛا يف ٚ ٝؿ١ 

ايسَاؽ ٚغًٛن٘. ٖٚٞ عٛاٌَ عامل١ٝ سامس١ يف نٌ َا ٜتدصٙ اإلْػإ َٔ قطاضات، 

ٖٚٞ تؿّهٌ بايؿعٌ أؾّس ايك٣ٛ ايػبب١ٝ ايهابط١ اييت تٛد٘ اٯٕ فط٣ ا٭سساخ 

 . (64)ايعامل١ٝ"
 : سموكية ومرّبراتها األخالقيةحجج ال

ٚيإلداب١ ع٢ً ايػ٪اٍ ايجايح َٔ أغ١ً٦ ايبشح عٔ سذر املسضغ١ ايػًٛن١ٝ 

ايرتابط١ٝ َٚرّبضاتٗا يف قٝاؽ ايػًٛى اإلْػاْٞ ع٢ً ايػًٛى اؿٝٛاْٞ ْط٣ بعض 

ايباسجني ٜرّبضٕٚ َػًو ايػًٛنٝني يف إدطا٤ املكاض١ْ بني اإلْػإ ٚاؿٝٛإ َٔ ايٓاس١ٝ 

ايػًٛن١ٝ مبا َؿازٙ أِْٗ أَاّ خٝاضٜٔ ن٬ُٖا قعب، ؾإَا اؾرتاض إٔ َا ٜػطٟ ع٢ً 

اؿٝٛإ ٫ ٜػطٟ ع٢ً اإلْػإ، ٚإَا اؾرتاض إٔ شيو ٜػطٟ عًٝ٘، ٚيف نًتا اؿايتني 

(، ٚنإٔ غبٌٝ ايتأنس َٔ أٟ 65تتٛؾط أزي١ ناؾ١ٝ ترّبض زعِ  إسس٣ ايؿطنٝتني ) ٫

٥ٗا ع٢ً اؿٝٛإ ؾعًّٝا بٛقـ شيو ٖٛ اـٝاض ايؿطنٝتني أْػب ٖٛ ايكٝاّ بإدطا

املُهٔ، ٚا٭قٌ نًؿ١، سٝح ٜعتُس ايػًٛنٕٝٛ مبدتًـ اػاٖاتِٗ ايتؿك١ًٝٝ ع٢ً 

بٝاْات مت اؿكٍٛ عًٝٗا بعس ايكٝاّ بإدطا٤ ػاضبِٗ ع٢ً بعض اؿٝٛاْات نايؿ٦طإ 

َٚع إٔ َٔ ٚايه٬ب ٚاؿُاّ ٚايكطز٠ ٚايؿُباْعٟ يٝكاؽ شيو ع٢ً ايػًٛى اإلْػاْٞ. 

ايكعب زا٥ُّا ؾِٗ ايػبب يف تٛؾط سكا٥ل ْٚظطٜات يف ايعًِّ  َػتُس٠ َٔ زضاغات 

 -نُا غبكت اإلؾاض٠–أدطٜت ع٢ً كًٛقات أخط٣ غري اإلْػإ; ؾإٕ يصيو تربٜطٙ 

َٔ سٝح غٗٛي١ تطب١ٝ اؿٝٛإ، ٚ)ايٓكا٤( ايٛضاثٞ يف غًٛن٘، ٜٚػط ايتعاٌَ َع٘ يف 

َػاضٖا، ع٠ٚ٬ ع٢ً اـكا٥ل املؿرتن١ بني   طٚف ميهٔ نبطٗا ٚايتشهِ يف

اؿٝٛإ ٚاإلْػإ، يٝؼ ؾكط ملعطؾ١ ايعًُٝات ايٓؿػ١ٝ اييت تتؿاب٘ ؾٝٗا اؿٝٛاْات 

                                                           
 (64) Interview),p71 ))  Sperry  ،89اهظش:أغشوط وسفُله، العلم في مىظىسه الجذًذ.) 

ض اللىص ي، ملّذمت الطبعت العشبُت لىخاب ظُيىلىحُت الخعلم لهىلغ وسفاكه،(65)   .4عبذ العٍض
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بٌ ٫نتؿاف ايظٛاٖط اهلا١َ اييت متٝع متٝٝعّا  -َٚٓٗا ايتعًِٝ ٚايصانط٠ –املدتًؿ١ 

يكٛقٞ ا٫ػاٙ ايكا٥ٌ (. ٫ٚ ٜؿاٜع عبس ايععٜع ا66سكٝكّٝا بني غًٛى ا٭ْٛاع املدتًؿ١)

 بإٔ اإلْػإ خيتًـ عٔ اؿٝٛإ، َٔ سٝح إٕ يٮٍٚ يػ١ ضَع١ٜ يف سني إٔ ايجاْٞ ٫

ٚقؿ٘ بايبشٛخ ايتذطٜب١ٝ اييت تٛسٞ بإٔ  ٜػتدسّ تًو ايًػ١، َػتٓسّا يف شيو إىل َا

ايؿأض ٜػًو أسٝاّْا نُا يٛ نإ قس متهٔ َٔ ػطٜس ع٬ق١ أٚ مس١ َٔ املسضى 

تػتذٝب ٭ٟ َجريات،  يعَاْٞ نهٌ. َٚع٢ٓ شيو عٓسٙ إٔ اؿٝٛاْات ٫املهاْٞ أٚ ا

بٌ تٓتكٞ َٓٗا ٫ٚ تػتذٝب ٭ٟ َٛقـ، بٌ تػتذٝب بأغًٛب ع٬قٞ، ٚغًٛنٗا ٜظٗط 

ٜكاٍ عٔ شنا٤  نُا يٛ ناْت ؾطٚنّا، ٚأْٗا ؽترب ٖصٙ ايؿطٚض، خاق١ َع َا

 (.67َٔ قٛض ايصنا٤)ايكطز٠ ٚايؿُباْعٟ، ٚإَهإ اغتعُاهلا ايطَٛظ، ٚتًو قٛض٠ 

ٜٚػع٢ بعض ايباسجني ايػًٛنٝني َٓص ٚقت َبهط داٖسٜٔ يًتسيٌٝ ع٢ً إثبات 

ايتؿاب٘ بني غًٛى اؿٝٛإ ٚغًٛى اإلْػإ، ٚشيو أثٓا٤ عجِٗ عٔ ا٫قتكاز يف تؿػري 

اؿٝا٠ ايعك١ًٝ عٓس اؿٝٛاْات. ٚيصيو ْطاِٖ ٜكّسَٕٛ قإْٛ )غٞ. يٜٛس َٛضدإ( ايصٟ 

أنجط ايكٝؼ ٚنٛسّا يف ٖصا، ٖٚٛ قإْٛ َؿازٙ  إٔ ايتؿهري يف  ٜكؿْٛ٘ بأْ٘ َٔ

ّٛض  َع أبٓٝتٗا اؾػ١ُٝ، ٖٚٛ َا  اإلَهاْات ايعك١ًٝ يًشٝٛاْات زٕٚ ايبؿط١ٜ قس تط

ٜطًل عًٝ٘ بعض ايباسجني ايػًٛن١ٝ )ايسمجاطٝك١ٝ(  اييت بسأ ايتكسع يف بٓٝاْٗا َٓص 

بسأ عًُا٤ ايٓؿؼ املٗتُٕٛ بسضاغ١ اـُػٝٓات َٔ ايكطٕ امل٬ٝزٟ املٓكطّ، سُٝٓا 

ايتعًِ اإلْػاْٞ يف اغتدساّ اؿاغبات اإليهرت١ْٝٚ نُٓٛشز فاظٟ يع١ًُٝ ايتصنط، 

يهٔ ٖ٪٤٫ ايباسجني أْؿػِٗ ٜععُٕٛ أْ٘ ميهٔ ايكٍٛ بسضد١ ناؾ١ٝ َٔ ايكش١ إٔ  

َعظِ عًُا٤ ايٓؿؼ ايتذطٜبٝني يف ايٛقت اؿانط قس قاضٚا أنجط ثك١ َٔ أٟ ٚقت 

 (.68بإَهإ زضاغ١ ايعًُٝات املعطؾ١ٝ يس٣ اؿٝٛإ َكاضّْا باإلْػإ) َه٢

َٚع اتٗاّ )غهٓط( ٭قشاب ايٓظطٜات غري ايػًٛن١ٝ باملبايػ١، أٟ أٚي٦و ايصٜٔ 

(; إ٫ أْ٘ ٜعرتف 69ٜكؿٕٛ اإلْػإ بايها٥ٔ املػتكٌ، يف ٚقـ ايؿطٚم بني ا٭دٓاؽ)

بايها٥ٓات ايسْٝا، ٚإٔ شيو ٜكًٌ َٔ  بإٔ نجريا َٔ ايتشًٌٝ ايتذطٜيب يًػًٛى قس اٖتِ

                                                           
 23هىلغ وسفاكه، ظُيىلىحُت الخعلم،(66) 

 .4-3اللىص ي، ملّذمت،(67) 

 .336-334هىلغ وسفاكه، ظُيىلىحُت الخعلم،(68) 

 .201-200ظىنر، جىىىلىحُا العلىن ؤلاوعاوي،(69) 
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ايؿطٚم ايٛضاث١ٝ باغتدساّ غ٫٬ت خاق١، ٜٚؿري إىل إَهإ ايتشهِ يف بعض 

ٜكؿ٘ بإَهإ انتؿاف ايتؿاب٘ يف ايػًٛى املكاضٕ بني  ايبٝاْات، يٝكٌ إىل َا

اإلْػإ ٚاؿٝٛإ، يهٓ٘ ٜكّط إٔ اـطط ٜهُٔ يف إٔ تعٌُ ايططم املك١ُُ يسضاغ١ 

اييت تؿرتى بٗا اؿٝٛاْات  تًو أٟ ،ت ايسْٝا ع٢ً تأنٝس تًو اـكا٥ل ؾكطاؿٝٛاْا

ٖٛ إْػاْٞ يف أغاغ٘ إ٫ بعس إٔ ْهٕٛ قس  ْػتطٝع انتؿاف َا َع ايبؿط، يهٓٓا ٫

 (.70اغتككٝٓا املٛنٛعات غري اإلْػا١ْٝ )

ٚحيتٌ ايؿأض َهإ ايػٝاز٠ بني تًو اؿٝٛاْات ايتذطٜب١ٝ، يصيو ؾشني اْتكًت 

ايبشح ؾٝٗا إىل ايبؿط امػط ايرتنٝع تسضجيّٝا ع٢ً اؾاْب ايؿػٝٛيٛدٞ،  عٝٓات

ميهٔ ػاًٖ٘، ٚيهٔ َع ا٫خت٬ف سٍٛ  ٚبسأ اؾاْب ايٓؿػٞ ٜربظ  نُشّسز ٫

(. يهٔ سٝٛإ ايؿُباْعٟ ٜظٌ يف ْظط بعض ايػًٛنٝني َٔ بني 71َؿّٗٛ ايساؾع)

إ، ٚهلصا أدطٜت زضاغات مجٝع ايط٥ٝػات ايجس١ٜٝ غري ايبؿط١ٜ ا٭قطب إىل اإلْػ

ْات، ٚدطت قا٫ٚت يتسضٜب اإلَها١ْٝ إقساض غًٛى ؾب٘ يػٟٛ عٓس اؿٝٛ

 ٢ُّ ايؿُباْعٟ ع٢ً ايه٬ّ; يهٓٗا مل تهٔ قاٚي١ َؿذع١، إش إٕ ايؿُباْعٟ املػ

)ؾٝهٞ( يف تًو ايسضاغات، ٖٚٛ ايصٟ أدط٣ )ٖاٜع( زضاغت٘ عًٝ٘ مل ٜكسض غ٣ٛ عسز 

بعس غت غٓٛات َٔ ايتسضٜب، ٚبصيو تبني إٔ ايؿُباْعٟ   قًٌٝ َٔ ا٭قٛات ايًؿظ١ٝ

 (.72يٝؼ بتًو ايسضد١ ايعاي١ٝ َٔ ايكسض٠ ع٢ً ايٓطل  با٭قٛات ايًؿظ١ٝ أٚ املطنب١)

 مناقشة عممية أخالقية لممدرسة السموكية :

ٚيإلداب١ عٔ ايػ٪اٍ ايطابع املتُشٛض سٍٛ ايهٝؿ١ٝ اييت ميهٔ بٗا َٛاد١ٗ ا٫ػاٙ 

يف ؾًػؿ١ املسضغ١ ايػًٛن١ٝ ايرتابط١ٝ ٜ٪نس ايباسح ابتسا٤ إٔ اإلغ٬ّ  غري ا٭خ٬قٞ

ٚميٓع َٔ ايطعاّ ست٢ املٛت، أٚ إٔ  -َج٬ّ–٫ٜكط أخ٬قّٝا ػاضب ٜػذٔ ؾٝٗا ايؿأض 

ٜعطنٗا ايباسح ٭قٓاف َٔ ايعصاب اؾػُاْٞ. ع٠ٚ٬ ع٢ً إٔ بعض ايتذاضب تهطط 

ٕٛ أْٛاعّا كتًؿ١ َٔ املدّسضات، أٚ ٜكَٕٛٛ ايباسجني  ؾعٌ ا٭ؾطاز املؿشٛقني، ٜتٓاٚي

باتكا٫ت دٓػ١ٝ قّط١َ، نإٔ ٜكّٛ ايباسح زاخٌ كتربٙ بسضاغ١ ايػًٛى اؾٓػٞ 

                                                           
 .200ظىنر، جىىىلىحُا العلىن ؤلاوعاوي، (70) 

 .3/282عِس ى، الذافعُت، (71) 

 (72)      Hayes and Hayes,1951  ،(.358)اهظش: هىلغ وسفاكه، ظُيىلىحُت الخعلم 
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يإلْػإ،  سٝح حيّسز َٔ خ٬ي٘ ايعٛاٌَ امل٪ز١ٜ إىل بًٛؽ ايٓانح  ٚاملٓهٛس١ أع٢ً 

ني َػت٣ٛ َٔ ايًص٠. ٚيف ػاضب أدطاٖا )َاغرتظ ٚدْٛػٕٛ( نإ بعض املتطٛع

املؿاضنني يف ا٫تكاٍ اؾٓػٞ ضدا٫ّ ْٚػا٤ّ بًػٛا ايتاغع١ ٚايجُاْني َٔ ايعُط. ٜٚعًل 

"ؾتكّٛض َعٞ إٔ ٜؿرتى دسٟ ٚدستو يف  َجٌ  َايو بسضٟ ع٢ً شيو بعس إٜطازٙ بايكٍٛ:

 (.73ٖصٙ ايتذاضب َٔ أدٌ تكسّ ايعًِ")

 : تأرجح السموكيني

تاض٠ ٚايتكطٜح أخط٣ إٔ َعظِ ايكعاب اـاق١ مبٛنٛع ايعًّٛ اإلْػا١ْٝ  مت اإلملاح

"سٍٛ ايكه١ٝ ا٭غاغ١ٝ ايكا١ً٥ بتؿطز اإلْػإ، َٚا ٜتكٌ بٗصا   )اإلْػإ ٚاجملتُع( تسٚض

ايتؿطز َٔ تعكٝس، ٚعؿ١ٜٛ، ٚسط١ٜ إضاز٠، ٚغطع١ تػري، ٚغريٖا، مما ٜؿهٞ إىل تعصض 

غًٛن٘، ٚقعٛب١ ايتٓب٪ ب٘، ٚإدطا٤ ايتذاضب  اغتد٬م ايتعُُٝات َٔ دّطا٤ تكًب

(. ٚشيو اعرتاف َتهّطض َٔ قبٌ بعض ايػًٛنٝني 74عًٝ٘، ٚخهٛع٘ يًكٝاؽ")

أْؿػِٗ، بصيو ايتعّكس ٚايتؿّطز يف ايػًٛى اإلْػاْٞ، يهِٓٗ ٜكّسَٕٛ َرّبضات كتًؿ١ 

بكٝاّ يًتدًّل َٔ ٫ظّ شيو اإلقطاض. ٖٚصا ٜعين تأضدشِٗ بني اإلقطاض ايٓظطٟ تاض٠ 

قعٛبات مّج١ يف قٝاؽ ايػًٛى اإلْػاْٞ ع٢ً ايػًٛى اؿٝٛاْٞ، ٚبني تبػٝطِٗ 

ٜكّط بكعٛب١  -ع٢ً غبٌٝ املجاٍ –ايعًُٞ يصيو، ؾبعض ايػًٛنٝني نا)غهٓط( 

قٝاؽ غًٛى اإلْػإ إىل اؿٝٛإ، يصيو ْطاٙ  ٜ٪نس شيو بططٜكت٘ سني ٜكّطح بأْ٘" 

ٝسإ شٚ قعٛب١ خاق١، ٚإْ٘ يهصيو. ٚمٔ ميهٔ ايكٍٛ زا٥ُّا بإٔ ايػًٛى ايبؿطٟ َ

خاق١ منٌٝ إىل ا٭خص بٗصا املٓش٢، ايؿهطٟ ٭ْٓا إىل سس نبري غري أنؿا٤ يف 

َعاؾت٘. ٚيهٔ ايؿٝعٜا٤ ٚايبٝٛيٛدٝا اؿسٜج١ تعاجل بٓذاح َٛنٛعات يٝػت بايتأنٝس 

ييت أبػط َٔ ْٛاح نجري٠ َٔ ايػًٛى ايبؿطٟ، يهٔ ايؿطم ٖٛ إٔ ا٭زٚات ٚاملٓاٖر ا

(. ٚسني 75تػتدسَٗا ايؿٝعٜا٤ ٚايبٝٛيٛدٝا ٖٞ شات تعكٝس َتهاؾ٧ َع تعكٝس املٛنٛع")

إٔ" ايعامل ايػًٛنٞ  -ٖٚٛ َٔ ا٫ػاٙ اإلْػاْٞ يف عًِ ايٓؿؼ –ٜكّطح )َاتػٕٛ( 

(;  76ايتذطٜيب...ٜؿّهط ٚيٛ بأغًٛب نُين  إٔ ٖٓاى نا٥ّٓا ؾطٜسّا ُٜسع٢ اإلْػإ")

                                                           
 .3/378بذسي، علم الىفغ الخذًث، (73)

ش، (74)  .52م، بذون طبعت(، 2007صالح كىصىه، اإلاىضىعُت في العلىم ؤلاوعاهُت )بيروث: داس الخىٍى

 .8ظىنر، جىىىلىحُا العلىن ؤلاوعاوي،(75)

 .198ظىنر، جىىىلىحُا العلىن ؤلاوعاوي، (76)
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دح ايصٟ ٫ظّ ايػًٛن١ٝ، َٔ سٝح ا٫عرتاف بكعٛب١ ؾإمنا ٜ٪ّنس َس٣ شيو ايتأض

ايتؿهري ايعًُٞ يف فاٍ ايػًٛى ايبؿطٟ، ٚاعتباض شيو أَطّا غري ّٖٝٔ، عذع عٔ 

(، َٔ 77تطبٝك٘ املؿهطٕٚ ٚايعًُا٤ مبٔ ؾِٝٗ ايعًُا٤ ايٓؿػٕٝٛ يف فاٍ ايػًٛى)

ط٠ ع٢ً د١ٗ، ٚبني املهٞ يف اإلقطاض ع٢ً تطبٝل شيو املٓٗر مبؿه٬ت٘ املتهاث

ايػًٛى اإلْػاْٞ، نُا ٜطبل ع٢ً ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ ٚايتطبٝك١ٝ، َٔ د١ٗ أخط٣، إىل 

اؿس ايصٟ دعٌ َ٪غؼ ايػًٛن١ٝ )ٚاطػٔ( ٜعّس عًِ ايٓؿؼ ؾعب١ ػطٜب١ٝ خايك١ َٔ 

"اعطين ايطؿٌ َٓص  (، ست٢ قاٍ:78ايعًِ ايطبٝعٞ، ٖسؾ٘ ايتٓب٪ بػًٛى ايؿطز ٚنبط٘)

ّٔ اـاَػ١،  ٚأْا أعطٝو ايطدٌ ايصٟ تطٜسٙ عاملّا نإ، أٚ طبٝبّا، أٚ ٫ٚزت٘ ست٢ ايػ

(، ٚيعٌ شيو ُٜعع٣ إىل شيو ايهػط يف اإلعذاب املتعاٜس مبٓٗر 79ضاٖبّا، أٚ فطَّا")

ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ، إىل زضد١ اإلغطاف يف تكًٝس َٓاٖر ايبشح يف تًو ايعًّٛ، ٚايػعٞ 

ت إغطا٤ احملانا٠ يًعًّٛ ايطبٝع١ٝ مٛ تطبٝك٘ ع٢ً ايٛقا٥ع اإلْػا١ْٝ ٚا٫دتُاع١ٝ، ؼ

تًو، ع٢ً املػت٣ٛ ا٫ْطٛيٛدٞ )ايٛدٛزٟ(، ؾكاَٛا بعكس املكاضْات ٚاملُاث٬ت  بني منٛ 

ايػًٛى اإلْػاْٞ ٚمنٛ ايها٥ٓات اؿ١ٝ. ٚػ٢ً شيو ايتكًٝس املػطف يف اغتعُاٍ 

عٛثِٗ أٚ َكطًشات ايعًّٛ ايؿٝعٜا١ٝ٥ ٚاملٝهاْٝه١ٝ ٚايبٝٛيٛد١ٝ، ؾه٬ّ عُا تهُطٙ 

ؾُٗٛٙ َٓٗا،  تكّطح ب٘ َٔ ؾطنٝات تٓتػب َباؾط٠ إىل تًو ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ، غٛا٤ َا

ٚا ؾُٗ٘. ٖٚصا ٜعهؼ َس٣ اإلغطاف يف ايتكًٝس إىل اؿس ايصٟ دعٌ ا٤أٚ َا أغ

 (.80خيتًـ عٓٗا إ٫ يف ايسضد١) اإلْػإ فّطز ؾ٤ٞ َٔ أؾٝا٤ ايطبٝع١  ٫
 نٝـ خيتًـ اإلْػإ؟ 

ع٠ٚ٬ ع٢ً  -إٕ اؿسٜح عٔ ايؿطٚم بني اإلْػإ ٚاؿٝٛإ غًٛنّٝا ٜكتهٞ

إٜطاز مج١ً خكا٥ل إْػا١ْٝ تهؿـ عٔ تؿّطز اإلْػإ ٚمتٝعٙ  -اإلملاسات املتكّس١َ

 َٔ بني غا٥ط ايها٥ٓات ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: 

                                                           
 .6-5إظماعُل، اإلاىهج العلمي، (77) 

 .71هجاحي، مذخل، (78) 

 .3/375بذسي، علم الىفغ الخذًث، (79)

 .152-151كىصىه، اإلاىضىعُت، (80) 
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 قابميات الفطزة:

إلْػا١ْٝ اييت متٝعٙ عٔ قابًٝات ايؿطط٠ قابًٝات خاق١ باإلْػإ، َٔ ظا١ٜٚ ؾططت٘ ا

 (:81غريٙ َٔ ايها٥ٓات، ٚميهٔ إجياظٖا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ)

 ايكابًٝات ايبس١ْٝ: ناْتكاب ايكا١َ، ٚايكاب١ًٝ ٫غتدساّ اإلبٗاّ َع أقابع ايٝسٜٔ. (1

ايكابًٝات املعطؾ١ٝ: نكاب١ًٝ ايًػ١، ٚقاب١ًٝ ايتذطٜس، أٟ ايتذطٜس َٔ ايعٝاْٞ  (2

ٜعين ؼطض اإلْػإ َٔ قٝس املهإ ٚأغط  ٚشيو َا املًُٛؽ، أٚ املازٟ احملػٛؽ،

ايعَإ، ٚنصا َطْٚت٘ املعطؾ١ٝ تًو اييت ػعً٘ قازضّا ع٢ً ايتػ١ُٝ ٚإعازتٗا، 

 ٚايتكٓٝـ ٚإعازت٘، ٚايتشًٌٝ ٚإعازت٘، ٚايرتنٝب ٚإعازت٘. 

قاب١ًٝ ايؿطط٠ اإلْػا١ْٝ يًتٛدٝ٘ ايصاتٞ، أٟ قاب١ًٝ ايؿطط٠ ي٬غتذاب١ َٔ زاخًٗا  (3

 تػتذٝب ي٘. ػتذٝب يٛغطٗا، بٌ قابًٝتٗا إٔ تٓتكٞ َٔ ب٦ٝتٗا  ٚٚغطٗا َانُا ت

ايكابًٝات ا٫دتُاع١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ، نكاب١ًٝ ايتعاطـ، أٟ قاب١ًٝ ايؿطط٠ اإلْػا١ْٝ  (4

٭ٕ تهع ْؿػٗا ؾعٛضّٜا تكٛضّٜا َٛنع اٯخط، أٚ قسضتٗا ع٢ً إٔ تتدص اْؿعايّٝا 

ا٭خ٬ق١ٝ ؾتعين غط تهطِٜ ٖصا  َٛقـ اٯخط ٚاػاٖ٘. أَا قابًٝات اؿاغ١

: " َٔ سػٔ إغ٬ّ املط٤  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغِ -اإلْػإ اييت ًٜدكٗا قٍٛ ايٓيب

 تطن٘ َا ٫ ٜعٓٝ٘".

ايكابًٝات اؾُاي١ٝ: أٟ تصٚم اؾُاٍ، ٚقاب١ًٝ ايطق١ ٚايعصٚب١ ٚاملط١ْٚ ٚايتٓٛع  (5

 ٚايتذسز ٚا٫غتجاض٠ ٚاإلقباٍ ع٢ً اؿٝا٠.

 أٟ قاب١ًٝ ايبٗذ١ ٚايػطٚض.قابًٝات ايؿها١ٖ:  (6

 قابًٝات ايتسّٜٔ  (7

ميهٔ يػري اإلْػإ إٔ ٜؿرتى ؾٝ٘ َع اإلْػإ، شيو إٔ ايبٓا٤  نٌ َا تكّسّ ٫

ايؿططٟ يإلْػإ ٜعين ؾطط٠ اهلل اييت ؾطط ايٓاؽ عًٝٗا، زٕٚ أْٞ ٜأتٞ ظَٔ ٜكع ؾٝ٘ 

 (.32)ايطّٚ: {ل اهللؾطط٠ اهلل اييت ؾطط ايٓاؽ عًٝٗا ٫ تبسٌٜ ـً }تػٝري يصيو ايبٓا٤: 

                                                           
ت، (81) م، بذون 1986-هـ 1406ظُذ أخمذ عثمان، ؤلاثشاء الىفس ي: دساظت في الطفىلت وهمى ؤلاوعان )اللاهشة: مىخبت ألاهجلى اإلاصٍش

 .105-32طبعت(،
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 : حزية اإلرادة

ٚمما ٜتكازّ أخ٬قّٝا ٚعًُّٝا َع إدطا٤ َجٌ تًو ايتذاضب يًُكاض١ْ بني غًٛى 

ٜطز ع٢ً ْظط١ٜ ايػطٜع٠ أٚ اؾرب١ٜ  اإلْػإ ٚاؿٝٛإ متٝع اإلْػإ باإلضاز٠، ٖٚٛ َا

اؿٝات١ٝ اؿت١ُٝ يا)َانسٚداٍ(، سٝح تكّطض ايسضاغات ايع١ًُٝ ا٭ق١ًٝ نُا ايتذطب١ 

 غٛاٙ َٔ ايها٥ٓات بػ١ُ اإلضاز٠. ايع١ًُٝ  ٚاـرب٠ املػتُط٠ إٔ اإلْػإ ٜتؿٛم ع٢ً َا

(. قشٝح أْ٘ 82) ٚاإلضاز٠ ٖٓا يٝػت َطازؾ١ يًعاطؿ١، شيو أُْٗا ميهٔ إٔ ٜتكازَا

ميهٔ يًشٝٛاْات ايعًٝا إٔ متاضؽ بعهّا َٔ  ايتعبري عٔ املؿاعط ايعاطؿ١ٝ ناؿب 

ٛف ٚا٭ٌَ ٚايطغب١ ٚاؿعٕ ٚمٛ شيو، يهٔ اإلْػإ أنجط َٔ ٚايػهب ٚايؿطح ٚاـ

فطز سٝٛإ، سٝح َٔ احملتّٛ إٔ تهٕٛ ٖٓاى قسض٠ خاق١ متٝعٙ عٔ غا٥ط 

ايها٥ٓات ا٭خط٣، ٚشيو ٭ْ٘ ميتًو ايعكٌ ايصٟ ميهٓ٘ َٔ إزضاى َا١ٖٝ ا٭ؾٝا٤، 

س إٔ ايعكٌ تعذع اؿٛاؽ ٚسسٖا عٔ ايكٝاّ ب٘، ٫ٚ ست٢ ًَه١ اـٝاٍ، بٝ ٖٚٛ َا

ايصٟ ٜطًل عًٝ٘ أسٝاّْا اغِ ايؿِٗ ٜػتطٝع إٔ ٜٓؿص إىل ايع١ً اييت ٜطتهع عًٝٗا ا٭ثط 

ايصٟ تسضن٘ اؿٛاؽ، يصيو ؾتػ١ُٝ ايؿِٗ َؿتك١ َٔ قسض٠ ايؿعٌ ع٢ً  َعطؾ١ ا٭ؾٝا٤ 

ٚعًًٗا. َٔ ٖٓا ؾج١ُ ؾطم بني اإلضاز٠ اييت تؿطض ْؿػٗا ست٢ ع٢ً اـٛف َٔ املٛت، 

يعكٌ، ٚبني ايعاطؿ١ اييت تجريٖا اؿٛاؽ. ٚنجريّا َا ْعّبط إٔ ؾ٬ّْا قس تػًب ٭ٕ َٓبعٗا ا

ع٢ً عاطؿت٘، ٭ْ٘ نإ ميتًو غببّا ٚدّٝٗا يًكٝاّ بصيو. ٚبٓا٤ ع٢ً شيو ؾاؿٝٛإ بٓبع 

َٔ سهِ اإلسػاؽ ٚايعاطؿ١، أَا اإلْػإ ؾٝػتُتع بكسض٠ ع٢ً ا٫ختٝاض ٚؾكّا ملا 

ٛانح يٛ إٔ مجاع١ َٔ ا٭ؾطاز اؾا٥عني قّسّ هلِ طعاّ (. َٚجاٍ شيو اي83ٜؿُٗ٘ عكً٘)

ٜعطؾٕٛ َكسض اؾ١ٗ اييت سّهطت٘ هلِ، ؾًٝؼ بايهطٚض٠ أِْٗ  ؾٗٞ ؾذأ٠، ٚقس ٫

مجٝعّا غٝتٗاؾتٕٛ عًٝ٘ أٚ ست٢ ٜتصٚق٘ بعهِٗ، ؾ٦ًٔ نإ بعهِٗ غٝػتذٝب  يصيو 

ٜتكّٛض إٔ مما ؾإٕ بعهِٗ غُٝتٓع، ٭ْ٘ قس ٜهٕٛ قا٥ُّا، أٚ ٭ْ٘ َٔ اإلبا٤ عٝح 

َكسضٙ، ٫ٚ َا اهلسف َٔ ٚضا٤  ٜسضٟ َا ٜكًٌّ َٔ قسض نطاَت٘ إٔ ٜكبٌ بطعاّ ٫

تكسمي٘، ٚؾ١٦ ثايج١ قس متتٓع عٔ قبٛي٘ َٔ قبٌٝ ٖادؼ املؿطٚع١ٝ )ايس١ٜٝٓ(، سٝح إٕ 

يسٜ٘ سطقّا َبايػّا ؾٝ٘ عٔ َس٣ سطم قاْعٝ٘ ع٢ً عسّ إناؾ١ بعض املٛاز احملّط١َ 

                                                           
 .34أغشوط وسفُله، العلم، (82)

 .34 -32أغشوط وسفُله، العلم،(83)
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بازض إىل ْظطٙ بعض ا٭يٛإ اييت تؿٞ بصيو، ٚبعهِٗ قس ٜهٕٛ ؾٝ٘، خاق١ سني ٜت

ممٓٛعّا َٔ ايطبٝب عٔ تٓاٍٚ ٖصٙ ايٛدب١ َٔ ايطعاّ، أٚ بعض َطنباتٗا، ٚبعهِٗ، 

ٜػتػٝؼ ب٦ّٝٝا َجٌ ٖصا ايطعاّ، ٖٚهصا، اختًؿت اغتذابات ا٭ؾطاز اؾا٥عني  قس ٫

َج٬ّ ؾإْٗا –از٠  ايه٬ب ٚتّٓٛعت، ع٢ً خ٬ف َا يٛ قّسّ طعاّ مما تأنً٘ يف ايع

مجٝعّا ب٬ اغتجٓا٤ غتكبٌ عًٝ٘ بِٓٗ، بٌ ضمبا تتكاتٌ ع٢ً ؾتات٘، سٝح إٕ اغتذابتٗا 

مجٝعّا غطٜع١ٜ ٚاسس٠! ٚشيو غ٬ف اغتذابات ا٭ؾطاز اإلْػاْٝني يف املجاٍ شات٘، ضغِ 

 إٔ املجري يف نًتا اؿايتني ٚاسس!  

٘ إىل آيٝات غطٜع١ٜ تػطٝح أخ٬قٞ ٚشيو ٜعين إٔ إضداع ايػًٛى اإلْػاْٞ نً

َعٝب يهطا١َ اإلْػإ شٟ اإلضاز٠ اؿط٠، ٫ٚ ساد١ ي٬ؾرتاض بإٔ ايسٚاؾع ايٛاع١ٝ 

 (.84) يإلْػإ املعاؾ٢ يٝػت ٖٞ ا٭غباب اؿكٝك١ يتكطؾات٘

ٜهطب بعض ايباسجني َج٬ ع٢ً ػػٝس إٔ اإلْػإ نا٥ٔ َؿهط ميتًو سط١ٜ 

ٓع ايػعاز٠ يف أسًو ايظطٚف ايعكٝب١ مبجٌ ايكك١ اإلضاز٠، ٖٚٞ اييت متهٓ٘ إٔ ٜك

اييت أٚضزٖا )ايهػاْسض غٛؾٓتػٔ( يف نتاب٘ )أضخبٌٝ غ٫ٛؽ(، ٖٚٛ عباض٠ عٔ 

َعػهط غٛؾٝاتٞ ٭غط٣ اؿطب دطزت ؾٝ٘ طا٥ؿ١ َٔ ايعًُا٤ ٚاملؿهطٜٔ َٔ مجٝع 

ا٭َتع١ ايبس١ْٝ ٚاـاضد١ٝ، ٚؾطنت عًِٝٗ أؾػاٍ ؾاق١، ٚمل ٜعز قػط نٌ ٚاسس 

ّ َٔ ؾس٠ املعاْا٠، 1946َِٓٗ عٔ بهع أْٚكات َٔ اـبع َّٜٛٝا، بٌ بًؼ بِٗ اؿاٍ يف 

٫ٚغُٝا َٔ ؾس٠ ايربز ٚاؾٛع ٚايؿػٌ ايؿام ايصٟ ٜؿٛم طاقاتِٗ، َع اؿطَإ َٔ 

ايّٓٛ، ٚتٛقع  إٔ َٛعس َٛتِٗ آت يف غهٕٛ أٜاّ ٫ أغابٝع، إٔ ٫ ًٜذأٚا إىل ايػطق١ أٚ 

يسٜ٘ يف ؾٓ٘ أٚ فاٍ ؽكك٘،  زضاغ١ٝ، ٚقسّ نٌ ٚاسس َا ايتصَط، بٌ عكسٚا ْس٠ٚ

ٚقس نإ َٔ بِٝٓٗ  بعض ضداٍ ايهٓٝػ١، ؾأعطٛا دطع١ َع١ٜٛٓ عاي١ٝ يع٥٬َِٗ، 

 (.85ؾتُهٓٛا إٔ ٜؿكٛا هلِ ططٜكّا يٮٌَ زاخٌ ايػذٔ أساي٘ إىل أنازمي١ٝ ٫ؾت١)

                                                           
 .87أغشوط وسفُله،العلم،(84)

)         AleksandrSolzhenitsyn,The Gulag Archipelago Tow,P.104(85)،95-94اهظش: أغشوط وسفُله،العلم). 
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 : امتالك المغة

تصنط تعين قسضت٘ ع٢ً اَت٬ى مث١ زع٣ٛ غًٛن١ٝ تععِ بإٔ قسض٠ اؿٝٛإ ع٢ً اي

(. َٚع تأنٝس إٔ يهٌ طا٥ؿ١ َٔ ايها٥ٓات اؿ١ٝ يػتٗا املُٝع٠ 86) يػ١ ٚاغتدساَٗا

َٚا َٔ زاب١ يف ا٭ضض ٫ٚ طا٥ط ٜطري }يًتداطب بني أؾطازٖا بٛقؿٗا أ١َ َٔ ا٭َِ 

ا (; بٝس إٔ املككٛز بايًػ١ يف غٝام ايٓكاف 33ٖٓ)ا٭ْعاّ: {ظٓاسٝ٘ إ٫ أَِ أَجايهِ

ايًػ١ ايطاق١ٝ اييت تكٛز إىل ايتعًِّ، بعًُٝات٘ ايعك١ًٝ ايعًٝا املته١ُٓ يًتؿّهط ٚايتعكٌ 

ٌَّ ٚايتدٌّٝ، ٚاإلزضاى، ٚايتُٝٝع، َٔ خ٬ٍ ايهًُات، ٚاؾٌُ، ٚايؿكطات،  ٚايتأ

ٚايطَٛظ، ٚؼًًٝٗا، ٚشيو ٖٛ ا٫َتٝاظ اإلْػاْٞ اؿكطٟ، ٚهلصا  ٚايعباضات،

ايٓؿػ١ٝ اييت متت  ع٢ً اؿٝٛاْات مل تجبت ٚدٛز ق١ً ق١ٜٛ بني ؾايسضاغات ايتذطٜب١ٝ 

ّٟ َٔ ٖصٙ ايٓظطٜات ٚبني تعًِّ ايطًب١ يف ايكؿٛف  ايططٜك١ اييت ٜتعًِ بٗا اؿٝٛإ يف أ

تظٗط ع٢ً اؿٝٛاْات، َجٌ ايكسض٠  املسضغ١ٝ، إش ٜظٗط ايطًب١ أمناطّا َٔ ايػًٛى ٫

(، ع٠ٚ٬ ع٢ً 87ٟ، ٚايتؿهري اإلبساعٞ)ايٛاع١ٝ ع٢ً تصنط املانٞ، ٚايتؿهري ايٓكس

 (. 88متٝٝع اإلْػإ بكسضت٘ ع٢ً اغتعُاٍ ايطَٛظ)

  -ٜٚكؿ٘ عجُإ بأْ٘ ْؿػاْٞ ؾص –ٜٚٓكٌ غٝس عجُإ عٔ )إزٚاضز غٞ. طٛملإ( 

أْ٘ نإ قس ٖٚب ْؿػ٘ يسضاغ١ ايؿ٦طإ يف املعاٌَ ٚخطا٥طٗا املعطؾ١ٝ، ٚنإ يسٜ٘ 

)َس١ٜٓ ؾان١ً(، يهٓ٘  -ؽ َٔ إْؿا٥ٗا يإلْػإبعس إٔ ٜأ –أٌَ إٔ ٜٓؿ٧ يًؿ٦طإ 

ميّٝع اإلْػإ ٖٛ ايه٬ّ، إش ٜعّس ايك٠ٛ ايٛسٝس٠، ٚاملُٝع ا٭ٍٚ  انتؿـ إٔ َا

َٔ ايكطز٠ ايعًٝا ايهبري٠. ٜٚط٣ )نطاتـ( إٔ ايٓؿػاْٞ  ٚا٭نرب يًها٥ٔ اإلْػاْٞ،

بٝت٘، ثِ غٛف ٜهتؿـ يف زضاغ١ ايًػ١ إٔ اؿٝا٠ ايٓؿػ١ٝ يإلْػإ غتػسٚ غبٌٝ تط

ٜجين )عجُإ( ع٢ً ضب٘ إٔ تطابكت ٚد١ٗ ْظطٙ اييت طاملا تٓاٚهلا يف بعض َ٪يؿات٘ َع 

                                                           
 .338هىلغ وسفاكه، ظُيىلىحُت الخعلم، (86)  

  (87)      Contributions of Psychology to the Study Education,163-164 Morris,The   ًاهظش: عبذ الشخم(

ت ) ضمً هخاب دساظاث في الفىش التربىي ؤلاظالمي( )عّمان : داس البشير وبيروث: مؤظع ت صالح عبذ هللا، الخىحُه ؤلاظالمي للعلىم التربٍى

 .1/114م، الطبعت ألاولى(،1988-هـ1408الشظالت، 

 .1/114عبذ هللا،  الخىحُه ؤلاظالمي، (88)  
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ٚد١ٗ )نطاتـ( تًو، خاق١ بعس تأنٝس )نطاتـ( إٔ يٝؼ بني يػ١ اإلْػإ ٚبني َا 

 (.89جيطٟ َٔ تٛاقٌ يف عامل اؿٝٛإ أ١ٜ عٓاقط َؿرتن١ )

يًتعًِ َتؿاب١ٗ ، ٚأْٗا تكح يف َٚع إٔ ٖٓاى عًُا٤ ْؿؼ ٜعسٕٚ املؿاِٖٝ ايػا٥س٠ 

سل ايها٥ٓات ايبؿط١ٜ ٚاؿٝٛاْات ايسْٝا غٛا٤ بػٛا٤; إ٫ إٔ تسضٜب نًب ع٢ً ايكؿع 

عرب ز٫ٚب، أٚ إٔ ٜكـ ع٢ً قا٥ُتٝ٘ اـًؿٝتني، يٝٓاٍ غصا٤ أٚ َهاؾأ٠، خيتًـ عٔ 

ػ١ ساٍ ايطايب ايصٟ غٝٗتِ أنجط مبعطؾ١ ايع٬قات ايكا١ُ٥ بني ٖصٙ املعاضف ٚتعًِ ي

أٚ ايتُهٔ َٔ ٖصٙ املؿاِٖٝ ا٭غاغ١ٝ يًشػاب. َٚع أْ٘ قس ٜبسٚ إٔ  -َج٬ّ–أدٓب١ٝ 

غٝام ايتعًِ َتكٌ سني ْٓتكٌ َٔ اإلْػإ إىل اؿٝٛاْات ايسْٝا إ٫ إٔ عسز ٚنعٝات 

ايتعًِ ٚتٓٛعٗا خيتًؿإ . ٚاؿاقٌ إٔ ايها٥ٓات ايبؿط١ٜ ٖٞ ايها٥ٓات ايٛسٝس٠ اييت 

تعسٚ اؿٝٛاْات إٔ تكسض  هًِ بًػ١ َعكس٠ ٚضَع١ٜ، سٝح ٫ؽكل قػُّا نبريّا يًت

أقٛاتّا )ايه٬ب تعٟٛ، ٚايبكط ؽٛض( يهٓٗا ٫تكٌ إىل إٔ تؿّهٌ ؾٛاضم 

اإلزضانات، أٚ تعكٝسات ايؿهط ايساخًٞ أٚ املؿاعط. ٚبصيو ميهٔ ايكٍٛ إٕ ايًػ١ ٖٞ 

ضٚبٓػٕٛ( يف ساٚي٘ ) (.  ٚقس اغتعطض )نطاتـ( َا90َٔ ايػُات املُٝع٠ يإلْػإ)

ّٟ املٓاطل يف َذ ايكطز٠ ٖٞ اييت  امل٪غػ١ ايك١َٝٛ يًكش١ ايعك١ًٝ َٔ انتؿاف أ

تتشهِ يف ْطك٘. َٚع أْ٘ بات َٔ امل٪ّنس إٔ ايكطز ٜػتدسّ ا٭قٛات اييت ٜكسضٖا 

يًتٛاقٌ يهٔ ٖصا ايتٛاقٌ أغاغّا إمنا ٖٛ تٛاقٌ ٜػًب عًٝ٘ ايطابع ا٫ْؿعايٞ، سني 

أٚ اـٛف أٚ ايؿعٛض بايتٗسٜس أٚ ايًص٠. ٚبعس إدطا٤ )ضٚبٓػٕٛ(  ٜتِ ايتعبري عٔ ا٭مل

( قطزّا، ٚشيو بٗسف َعطؾ١ 15( َٛنعّا كتًؿّا يف َذ )5880اغتجاض٠ نٗطبا١ٝ٥، يا)

َس٣ أثط شيو يف إقساضٖا أقٛاتّا أٚ تكٜٛتّا، نُا ساٍٚ اغتهؿاف َٛانع تتهُٔ 

ططؾ١ٝ، ٖٚٛ نصيو اؾع٤ َٓاطل ايًشا٤ اؾسٜس ، ٚنصيو َٓاطل َٔ املٓظ١َٛ اي

ايكسِٜ َٔ َذ ايجسٜٝات املػ٦ٍٛ َػ٦ٛي١ٝ نبري٠ عٔ ا٫غتذابات ايعاطؿ١ٝ، ؾٛدس 

بايكطع بأْ٘ بايطغِ َٔ تًُػ٘ ٦َات املٛانع املتبا١ٜٓ َٔ ايًشا٤ اؾسٜس ؾإْ٘ مل ٜػتطع 

 إٔ ٜػتكسض ٚيٛ قٛتّا ٚاسسّا َٔ سٝٛاْات٘، باغتجاض٠ شيو ايًشا٤ اؾسٜس. أَا اغتجاض٠

                                                           
 .34ىفس ي،عثمان، ؤلاثشاء ال (89)  

دشاسد دولُيعيي، ظُيىلىحُت الخعلم البششي، جشحمت سالف سصق هللا )بيروث: اإلاؤظعت الجامعُت للذساظاث واليشش،  (90)   -هـ1417ٍس

 .6-5م، الطبعت ألاولى(، 1987
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اؾٗاظ ايططيف ؾكس اغتسعت أقٛاتّا َٓتظ١ُ َٚتػك١ َٚتُٝع٠. ٖٚٓا ٚدس اخت٬ؾّا يف 

ٖاتني ايٓتٝذتني عٔ تًو اييت ٚدست يف املذ ايبؿطٟ، ؾبُٝٓا ٜتٛؾط قسض َٔ ايب١ّٓٝ ع٢ً 

إٔ ايكٝشات ايبؿط١ٜ ٚا٭قٛات اييت تكسض عٔ اإلْػإ يف ؿظ١ ا٫غتجاض٠ قه١َٛ 

ؾ١ٝ; ؾإٕ ايه٬ّ ٚايًػ١ عٓس اإلْػإ تعتُسإ ع٢ً َٓاطل ٖٞ أٜهّا باملٓظ١َٛ ايطط

ايًشا٤ اؾسٜس، ٖٚٞ َٓاطل يٝؼ هلا ْظري يف َّذ أٟ اؿٝٛاْات ا٭خط٣ )ايٓكـ 

 (.91ا٭ٜػط َٔ املذ ايبؿطٟ( )

 استحالة التجزد من األيديولوجيا:

 ّٟ ميهٔ تكسٜل املدتل يف عًِ ايٓؿؼ ايتذطٜيب أٚ عامل ا٭سٝا٤، سني ٜسخٌ أ

سٝح ٫ ع٬ق١ يصيو بايهطٚض٠ بايتكٛض  -َج٬ّ –ُٓٗا كتربٙ يٝذطٟ عج٘ ع٢ً ؾأض َ

ّٟ َُٓٗا، عٝح ت٪ثط ْتا٥ر ايتذطب١ عٔ َا١ٖٝ ايؿأض ٚطبٝعت٘ ٚنْٛ٘  ايػابل يف شٖٔ أ

)خّٝطّا( أّ )ؾطٜطّا(، ٚ)تكسَّٝا( أّ )ضدعّٝا(، أٚ )أبٝض( أٚ )أغٛز(، نُا ميهٔ 

يٓؿؼ ٫ ٜتأثط غًؿٝت٘ ا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ، ْٚظطت٘ إىل طبٝع١ ايتػًِٝ بإٔ باسجّا يف عًِ ا

اإلْػإ، سني ٜسضؽ دع٤ّا قسٚزّا َٔ غًٛن٘ نسضاغ١ ظَٔ ايطدع، أٚ اإلزضاى 

اؿػٞ احملسٚز، ٚيهٔ عٓسَا ٜكّٛ ايٓؿػاْٞ بإدطا٤  عٛخ َٝسا١ْٝ أٚ ػطٜب١ٝ عٔ 

ع١ٝ ٚاؿهاض١ٜ، ؾ٬ غًٛى اإلْػإ ايعاّ، خكٛقّا ايػًٛى املتأثط بايٓٛاسٞ ا٫دتُا

ميهٔ إٔ أقّسم بأْ٘ قس ػطز متاَّا َٔ تكٛضات٘ مبٛاقؿ٘ ٚاػاٖات٘ ايطاغد١ عٔ 

ميهٔ  طبٝع١ اإلْػإ، سٝح أقبشت دع٤ّا َٔ نٝاْ٘ ايٓؿػٞ َٓص ْؿأت٘ ا٭ٚىل. ٫ٚ

ت٪ثط يف فط٣ ايتذاضب ْٚتا٥ذٗا، غٛا٤ َٔ ْاس١ٝ  ايتػًِٝ بإٔ ٖصٙ ايتكٛضات ٫

َٔ ْاس١ٝ ا٭ؾطاز ايصٜٔ جيطٟ عًِٝٗ عٛث٘، بكطف ايٓظط عٔ ايباسح شات٘، أّ 

ؾعٛضّٜا نسبٝب ايٌُٓ  إزضان٘ يصيو ايتؿاعٌ ا٫دتُاعٞ املتُٝع، أٚ نإ تأثريّا ٫

(92.) 

دٓت٘ ْظط١ٜ ايتطٛض َٔ عس٣ٚ اْتكًت إىل ايػًٛى اإلْػاْٞ ؾكس  َٚع تأنٝس َا

، ٚأؾهاضٙ ايهجري٠ غاب عٔ أقشاب ايٓظط١ٜ ايػًٛن١ٝ إٔ يإلْػإ "طُٛسات٘

املدتًؿ١، ٚتكٛضات٘ اـاق١ يًتذطب١ اييت ػطٟ عًٝ٘ ْٚظطت٘ ايؿدك١ٝ يًُذّطب، 

                                                           
 .35-34عثمان، ؤلاثشاء الىفس ي،  (91)  

 .349-3/348بذسي، علم الىفغ الخذًث، 92))
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ٚغاق١ إشا نإ َٔ اؾٓؼ اٯخط، ٚضغب١ املؿشٛم أسٝاّْا يف إٔ ٜظٗط يف ايتذطب١ 

مبظٗط دّٝس يرينٞ اجملطِّب، ٚتكًب سا٫ت٘ ايٓؿػ١ٝ املعاد١ٝ، ٚغري شيو َٔ ايتػريات 

يت ٜكعب نبطٗا أثٓا٤ ايتذطب١، ٚيصيو ٜط٣ عًُا٤ ايٓؿؼ إٔ إدطا٤ ايهجري٠، اي

ايتذاضب ع٢ً اؿٝٛإ جيٓبِٗ نجريّا َٔ ايتعكٝسات اييت ؼسخ ْتٝذ١ هلصٙ املتػريات 

ميهٔ نبطٗا، أثٓا٤ زضاغ١ اإلْػإ. ٚناْٛا ٜكَٕٛٛ بتطبٝل ْتا٥ر  ايهجري٠ اييت ٫

 تطبٝكٗا ع٢ً  اإلْػإ، َػؿًني متٝع زضاغاتِٗ ايتذطٜب١ٝ ع٢ً اؿٝٛإ ي٬ْتكاٍ إىل

اإلْػإ ع٢ً اؿٝٛإ بايٓٛاسٞ ايطٚس١ٝ َٔ سٝات٘ ايٓؿػ١ٝ. إِْٗ  ناْٛا ٜصٖبٕٛ إىل إٔ 

ميهٔ ٬َسظت٘ َٚؿاٖست٘، أَا َا ٫ ٜػتطٝعٕٛ ٬َسظت٘،  ايعًِ جيب إٔ ٜبشح َا

ؾإٕ  ميهِٓٗ َٔ إخهاع٘ يًبشح ايتذطٜيب ؾهاْٛا ٜتذٓبٕٛ زضاغت٘. ٚيصيو َٚا ٫

حيسخ َٔ تػري يف خرب٠ اإلْػإ  املصٖب ايتذطٜيب نإ ٜع٢ٓ ؾكط بسضاغ١ َا

ايؿعٛض١ٜ، ْتٝذ١ ملا ٜكع عًٝ٘ َٔ َجريات خاضد١ٝ ٜكّٛ اجملّطب بإسساثٗا أثٓا٤ 

 (.93ايتذطب١")

 ٚعٔ ٖصا ايتعكٝس يف تطنٝب ايها٥ٔ اإلْػاْٞ بكٛض٠ عا١َ ٜكٍٛ )أيهػٝؼ

 "ؾاإلْػإ نٌ ٫ ناضٌٜ( عامل ايطب اؿاقٌ ع٢ً دا٥ع٠ ْٛبٌ يف ايؿٝعٜٛيٛدٝا:

ٜتذّعأ، ٚيف غا١ٜ ايتعكٝس، َٚٔ غري املٝػٛض اؿكٍٛ ع٢ً عطض بػٝط ي٘، ٚيٝػت 

تٛدس ططٜك١  ٖٓاى ططٜك١ يؿُٗ٘ يف فُٛع٘، أٚ يف أدعا٥٘ يف ٚقت ٚاسس، نُا ٫

ؾكط شيو املدًٛم ؾسٜس ايتعكٝس، ٚيهٓ٘  يؿِٗ ع٬قات٘ بايعامل اـاضدٞ... إْ٘ يٝؼ

تٓؿسٙ اإلْػا١ْٝ َٔ طُٛح، ٚنٌ آضا٥ٓا عٓ٘  أٜهّا تًو املٍٝٛ ٚايتهٗٓات، ٚنٌ َا

َؿطب١ بايؿًػؿ١ ايعك١ًٝ، ٖٚصٙ اٯضا٤ مجٝعّا تٓٗض ع٢ً ؾٝض َٔ املعًَٛات غري 

َٚٔ  ٜطنٝٓا ٜٚػطْا ؾكط، ايسقٝك١، عٝح ٜطاٚزْا إغطا٤ عظِٝ، يٓدتاض َٔ بٝٓٗا َا

ثِ ؾإٕ ؾهطتٓا عٔ اإلْػإ ؽتًـ تبعّا إلسػاغاتٓا َٚعتكساتٓا، ؾايؿدل املازٟ 

ٚايؿدل ايطٚسٞ ٜكب٬ٕ ْؿؼ ايتعطٜـ ايصٟ ٜطًل ع٢ً بًٛض٠ َٔ ايهًٛضٜس، 

 ( .94ٜتؿكإ أسسُٖا َع اٯخط يف تعطٜـ ايها٥ٔ اؿٞ") ٚيهُٓٗا ٫

                                                           
 .70هجاحي، مذخل،93))

ل، ؤلاوعان رلً املجهىٌ، 94))  .17-16واٍس
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إيٝ٘ ٚقاٚي١ ايتعاّ ْظطّا يصيو ايتأضدح ايػًٛنٞ املؿاض  -ٜٚسٖؿو دّسّا

املٛنٛع١ٝ َع اإلقطاض ع٢ً املهٞ يف ايتكًٝس ايظاٖط أٚ اـؿٞ يف املكاض١ْ بني ايػًٛى 

اؿسٜح عٔ إٔ أٟ تػٝري يف ايظطٚف احملٝط١ قس حيسخ تػٝريّا  -اإلْػاْٞ ٚاؿٝٛاْٞ

ُّس عُاز ايسٜٔ  ٚانشّا ٚغطٜعّا يف غًٛى ؾطز َا، يهٔ عاملّا غًٛنّٝا عطبّٝا َجٌ ق

ٜععٚ شيو إىل إٔ غًٛى  اإلْػإ قك١ً  يًعسٜس َٔ  -ع٢ً غبٌٝ املجاٍ –مساعٌٝ إ

تتػري، ٭ْٓا قس سسزْا  ايعٛاٌَ املعّكس٠، غ٬ف ايظٛاٖط ايطبٝع١ٝ اييت تبسٚ ثابت١ ٫

(. ٌٖٚ غاب عٔ باٍ ايطدٌ أْ٘ إشا نإ َٔ 95ايعٛاٌَ اييت ميهٔ إٔ ت٪ثط ؾٝٗا)

 تتِ يف ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ نبط املتػريات اييت ٜٛادٗٗا املُهٔ يف ايتذاضب املٓهبط١ اييت

ايباسح إٔ شيو غري َتٝػط يف ايعًّٛ اإلْػا١ْٝ، سٝح إزخاٍ َتػري َعني إىل َٛقـ 

ٜكبٌ عهؼ َػاضٙ يف املتػريات املٓاط١، َٚٔ ثِ  ادتُاعٞ قس ٜ٪زٟ إىل تعسٌٜ ٫

٭ٕ زضد١  ;ايطبٝع١ٝؾا٫ططاز يف فاٍ ايعًّٛ اإلْػا١ْٝ أقٌ  ٗٛضّا يف ايظٛاٖط 

ايرتنٝب ٚايتعكٝس يف ايظٛاٖط اإلْػا١ْٝ أنرب َٓٗا يف ايظٛاٖط ايطبٝع١ٝ، مما جيعٌ 

َٔ ايكعٛب١ ععٍ داْب ٚاسس َٔ دٛاْب املٛقـ ايتذطٜيب عع٫ّ ميهٓٓا َٔ تتبع شيو 

 -َج٬ّ -(. ٚايكٍٛ بإٔ املٛنٛع١ٝ 96ٖٞايعاٌَ أٚ املتػري ٚسسٙ يف تهطاض ٚقٛع٘)

ط ع٢ً ايباسح يف ايتعاَ٘ بايٛاقع إمنا ٖٛ قٍٛ تكسَت٘ اؾرتانات َٚعاعِ ٜ٪ث ععٍ َا

عُا ٜعٓٝ٘ قاسب٘ بايٛقا٥ع ايع١ًُٝ، ٚتؿػريات٘ هلا، ٚإدطا٤ات٘ املٓٗذ١ٝ اييت تتٓاٚهلا، 

 (.97ٖٚٞ َعاعِ تتكٌ باملؿطٚع ايعًُٞ بأغطٙ")

 : التعقيد الذاتي لمسموك اإلنساني

ايتذطٜيب يف قٝاؽ اْؿعا٫ت ايبؿط،  إٕ اؿسٜح عٔ خطأ إعُاٍ املٓٗر  

ٚاػاٖاتِٗ ايساخ١ًٝ ٚعٛاطؿِٗ بٓا٤ ع٢ً ػاضب متت َع اؿٝٛاْات يٝؼ َٛقؿّا َعازّٜا 

يًُٓٗر ايتذطٜيب َٔ ٚد١ٗ ْظط تطب١ٜٛ إغ١َٝ٬ عت١، بٌ ٭ٕ شيو قاٍ تطبٝك٘ ع٢ً 

إلْػإ نا٥ٔ اإلْػإ يف َجٌ تًو اؾٛاْب املعّكس٠، ٚيعً٘ بات َٔ امل٪نس اٯٕ إٔ ا

َعّكس، ؾإشا أنؿٓا إيٝ٘ إٔ عًِ ايٓؿؼ ايػطبٞ أٌُٖ اؾاْب ايطٚسٞ يف تهٜٛٓ٘; ؾإٕ 

                                                           
 .47-46إظماعُل، اإلاىهج العلمي، (95) 

 .53-52كىصىه، اإلاىضىعُت، (96) 

 .66كىصىه، اإلاىضىعُت، (97) 
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شيو ٜهؿـ أنجط عٔ َعطؾ١ غط ؾؿً٘ يف ٚنع ْظط١ٜ ؾا١ًَ نٓظط١ٜ ايٓػب١ٝ 

يف ٖصٙ ا٭خري٠ َٔ عٝٛب نؿـ عٓٗا  يا)اْؿتأٜ( أٚ ْظط١ٜ ايتطٛض يا)زاضٜٚٔ(، ضغِ َا

غّذٌ شيو ايؿؿٌ ايصٟ قاَت ب٘ َساضؽ ْؿػ١ٝ كتًؿ١ َٓٗا  ايعًِ اؿسٜح. ٚهلصا ؾكس

 (.98ايػًٛن١ٝ، ٚأنش٢ ٜسضؽ نذع٤ َٔ تاضٜذ عًِ ايٓؿؼ )
ٚإشا ناْت ايصض٠ َٚهْٛاتٗا َٔ بطٚتْٛات ٚإيهرتْٚات بايٓػب١ يًهُٝٝا٤ 

ميهٔ ايكٍٛ بإٔ  ٚق٬ إيٝ٘ ؾإْ٘ ٫ ٚايؿٝعٜا٤ قس تػبب يف ٚقٍٛ ٖصٜٔ ايعًُني إىل َا

ات أغاغ١ٝ مماث١ً يػًٛى ايها٥ٔ اؿٞ يف عًِ ايٓؿؼ، سٝح إٕ طبٝع١ ٖٓاى ٚسس

تػُح مبجٌ ٖصٙ ايٛسسات، ٚهلصا ؾإٕ نٌ تكٛض ٚنع مل٤ٌ ٖصا  ايػًٛى املعكس٠ ٫

ايؿطاؽ يف عًِ ايٓؿؼ نؿهط٠ ايؿعٌ املٓعهؼ ايؿططٞ أَط زاُٖ٘ ايؿؿٌ ٚطٛاٙ 

 (.99ايٓػٝإ )
باسح زضاغ١ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ امل٪ثط٠ إٕ ايتعكٝس ٚايتؿابو ٜعزازإ عٓسَا ٜطٜس 

يف ايها٥ٔ ايؿطز، مبا حيٌُ َٔ إسػاؽ ٚاْؿعاٍ ٚخٝاٍ ٚطُٛح، ع٢ً خ٬ف 

تتكـ بؿ٤ٞ َٔ شيو، ٚأميا قاٚي١ يًُكاض١ْ بني اإلْػإ ٚغريٙ َٔ  اؾُازات اييت ٫

ٓات، اؾُازات ؾإمنا ٖٛ ػطٜس يإلْػإ َٔ مسات٘ ا٭غاغ١ٝ املُٝع٠ ي٘ عٔ بك١ٝ ايها٥

–ٜعّهط ع٢ً غ١َ٬ ايٓتا٥ر ٚقسقٝتٗا. بٌ ا٭خطط َٔ شيو  -بطبٝع١ اؿاٍ–ٖٚصا 

امل٪َٔ باغتد٬ف اإلْػإ ع٢ً ا٭ضض ٚتؿهًٝ٘ ع٢ً نجري  -بايٓػب١ يًُطبٞ املػًِ

بني اإلْػإ ٚغريٙ َٔ  -عًُّٝا–َٔ اـ٥٬ل إٔ اإلميإ بكسض َٔ شيو ا٫عتكاز املُاٖٞ 

اإلؿاز، سٝح ُٜؿطض شيو املٓٗر ع٢ً قهاٜا إميا١ْٝ ايها٥ٓات ٜتهُٔ زع٠ٛ إىل 

ؽهع يًتذطٜب، نُا إٔ اإلميإ بإٔ اإلْػإ خًل ع٢ً ؾطط٠ اهلل اييت  ٚأخ٬ق١ٝ ٫

ميهٔ إخهاع٘ يًكٝاؽ  ؾطط ايٓاؽ عًٝٗا أَط ٜػتعكٞ ع٢ً امل٬سظ١ املباؾط٠، ٫ٚ

ػب َٔ ايتعكس اهلا٥ٌ تٓؿأ ؾش (. ٚيصيو " ؾايكعاب اييت تٛاد٘ ايعًّٛ اإلْػا١ْٝ 100٫)

٭ٕ ا٭ؾعاٍ اإلْػا١ْٝ ٚاع١ٝ،  -يف احملٌ ا٭ٍٚ –يًظٛاٖط ا٫دتُاع١ٝ ، بٌ ٚأٜهّا 

ٚتكسض عٔ ض١ٜ٩ ٚتسبط، ٚبايتايٞ ؾٗٞ عطن١ يًتعسٌٜ ٚايتبسٌٜ ع٢ً أغاؽ َٔ ايؿِٗ 

                                                           
 .347-346بذسي، علم الىفغ الخذًث، (98) 

 .3/345بذسي، علم الىفغ الخذًث، (99) 

 .3/50عبذ هللا، اإلاىضىعُت،(100) 
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ٚايتبكط. ؾا٭ؾهاض ٚاٯضا٤ ق٠ٛ قطن١ قازض٠ ع٢ً تػٝري ايجكاؾات... ٖٚٓا ْٛاد٘ قعٛب١ 

طز بٗا َٛنٛعات ايسضاغ١ يف ايعًّٛ اإلْػا١ْٝ، ٖٚٞ إٔ ايكِٝ أٚ ايتكِٜٛ دع٤ تٓؿ

دٖٛطٟ َٔ ايٛقا٥ع اييت ٜسضغٗا ايباسح، ٚيهٔ يٝؼ باملع٢ٓ ايصٟ جيعًٗا ا٫يتعاَات 

(. 101اـاق١ بايباسح، بٌ بٛقؿٗا ايتعاَات باط١ٓ يف ايظاٖط٠ اإلْػا١ْٝ ْؿػٗا" )

ُٛز ؾانط يف غٝام سسٜج٘ عٔ املٓٗر  بؿهط٠ )َا عٓاٙ ا٭غتاش امل٪ضر ق ٚيعٌ شيو َا

قبٌ املٓٗر(، أٟ تًو "ا٭بعاز املتك١ً بايصات اإلْػا١ْٝ، ٚبايًػ١، ٚباملعتكس ٚايط١ٜ٩ 

ايه١ًٝ، يًهٕٛ، ٚاؿٝا٠ اإلْػا١ْٝ، ٚبايجكاؾ١. ٖٚصٙ ا٭بعاز تؿهٌ ض١ٜ٩ ايباسح، 

أٚ بأخط٣ ع٢ً ْتٝذ١ ؼًًٝ٘،  ٚؼّسز ظاٜٚت٘ يف ايٓظط ٚايتشًٌٝ ٚايتؿهري، ٚت٪ثط بسضد١

ْكؿ٘ يف َٓٗر ايبشح ايعًُٞ عاز٠ با)َػًُات  (. ٖٚٞ َا102ٚططٜك١ ؾُٗ٘ ٚتؿػريٙ")

 ايبشح(.
ٚبطغِ أ١ُٖٝ ا٫ختباضات ايٓؿػ١ٝ اييت قطعت ؾٛطّا ٫ بأؽ ب٘ يف قٝاؽ ايصنا٤ 

 ٚايؿدك١ٝ ٚغريٖا َٔ املتػريات ايٓؿػ١ٝ يهٓٗا تهاز تهٕٛ ؽ١ُٝٓٝ إشا قٛضْت بتًو

املػتدس١َ يف ايعًّٛ ايتذطٜب١ٝ ايسقٝك١. نُا إٔ نجريّا َٔ دٛاْب ايػًٛى اإلْػاْٞ 

تٛدس هلا قٝاغات َباؾط٠،  اهلا١َ تكّٛ ع٢ً اـربات ايصات١ٝ )ايساخ١ًٝ( تًو اييت ٫

)قًكُرت(، أٚ )انت٦اَرت( يكٝاؽ ٚسسات ايكًل  -َج٬ّ–متًو يف عًِ ايٓؿؼ  سٝح ٫

منًو )سبُرت( يكٝاؽ زضد١ اؿب ٚاهلٝاّ.  اإلْػإ، نُا ٫ٚا٫نت٦اب ايصٟ ٜؿعط ب٘ 

َٚٔ ٖٓا ؾإٕ املدتل ايطاغب يف اغتدساّ ايكٝاغات اؿػاغ١ نأدٗع٠ ؽطٝط 

ايسَاؽ، ٚقٝاؽ نػط ايسّ، ٚغطع١ ْبهات ايكًب، ٚقٝاؽ َكا١َٚ ايتٝاض ايهٗطبا٥ٞ 

يتذطٜب١ٝ ا٭خط٣، يًذًس; ئ جيس ٚغ١ًٝ غري ايسخٍٛ يف )ا٭ضض احملاٜس٠( َع ايعًّٛ ا

َٚع شيو ؾٌ بس َٔ ايتٓبٝ٘ ع٢ً اـًؿٝات ايؿهط١ٜ اييت تأثط بٗا أقشابٗا عهِ 

 (.103) ب٦ٝاتِٗ، نُا ايتأثط بؿًػؿ١ ايعًِ املػٝطط٠"

                                                           
 .55كىصىه، اإلاىضىعُت، (101) 

ش اإلاعيري، (102)   .1/15طه حابش العلىاوي، مً مّلذمخه إلشيالُت الخدّيز، جدٍش

 .3/348بذسي، علم الىفغ الخذًث، (103) 
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 :  عمم النفس اإلنساني يف مواجهة املدرسة السموكية

نع عكب اؿطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ، ؾعط عًُا٤ ْؿؼ عسٜسٕٚ أْ٘ ٫ ٜٓبػٞ إقطاض ٚ

ْظط١ٜ ايتشًٌٝ ايٓؿػٞ مبشاٚيتٗا إخهاع ايعكٌ يًػطٜع٠، أٚ إيػا٤ ايػًٛن١ٝ يًعكٌ، 

ميهٔ  سٝح أؾه٢ شيو إىل ػطٜس اإلْػإ َٔ إْػاْٝت٘، يف عًِ ايٓؿؼ، ٚشيو أَط ٫

ؼًُ٘ يف َٛنٛع َٔ ؾطٚع املعطؾ١ املتك١ً غس١َ اؾٓؼ ايبؿطٟ، مما أز٣ إىل  ٗٛض 

(. أبطظ 104إىل داْب َسضغيت ايتشًٌٝ ايٓؿػٞ ٚايػًٛن١ٝ) )ق٠ٛ ثايج١( يف عًِ ايٓؿؼ،

 َٔ تكّسضٖا )إٜطٜو ؾطّٚ(، ٚ)إٜطؾٔ تؿاًٜس(، ٚ)ؾطاْو غٝؿطٜٔ(، ٚ)إبطاٖاّ َاغًٛ(.
ٚايٛاقع إٔ بساٜات عًِ ايٓؿؼ اإلْػاْٞ تطدع يف دصٚضٖا إىل أٚاخط ايكطٕ ايتاغع 

شٛخ املتهاؾط٠ اييت قاّ بٗا عؿط ٚأٚا٥ٌ ايكطٕ ايعؿطٜٔ امل٬ٝزٜني، بعس إٔ أثبتت ايب

عًُا٤ ايؿػٝٛيٛدٝا ٚعًُا٤ ا٭عكاب اغتشاي١ تؿػري ايعكٌ بإضداع٘ إىل املاز٠، ٚبأْ٘ 

ٜٓتر عٔ عًُٝات ؾػٝٛيٛد١ٝ ٚعكب١ٝ يف املذ، بٌ أقٓعتِٗ ْتا٥ر ايعسٜس َٔ ايبشٛخ 

ٚايطٚح ايؿػٝٛيٛد١ٝ ٚايعكب١ٝ باغتك٬ٍ ايعكٌ عٔ املاز٠، ٚباإلميإ بعس شيو بإ ايعكٌ 

دٖٛطإ َػتك٬ٕ عٔ املاز٠، خ٬ؾّا ٫ػاٙ املسضغ١ ايػًٛن١ٝ املاز١ٜ ايكسمي١ اييت 

غازت بني أتباع املسضغ١ ايػًٛن١ٝ، َٚسضغ١ ايتشًٌٝ ايٓؿػٞ، ايًتني أخهعتا زٚض 

بأنجط َٔ سٝٛإ،  -يف ْظطِٖ –ايعكٌ يف تٛدٝ٘ غًٛى اإلْػإ، سٝح يٝؼ 

ايتشًٌٝ ايٓؿػٞ، ٚامل٪ثطات ايب١ٝ٦ٝ ايػًٛن١ٝ يف  ؼطن٘ غطا٥عٙ اؿٝٛا١ْٝ، يف َسضغ١

 (.105املسضغ١ ايػًٛن١ٝ)
ٜٚكٍٛ ايعامل ايٓؿػٞ اإلْػاْٞ )اٜطؾٔ ٍ. تؿاًٜس( ا٭غتاش ظاَع١ )بٌٝ( :" ُٜعّطف 

عًِ ايٓؿؼ اإلْػاْٞ باإلْػإ ايصٟ ٜتدصٙ منٛشدّا ي٘، ٚبإقطاضٙ ع٢ً إٔ مج١ً املعاضف 

ملٓؿع١، إشا ٖٞ اٖتست بتكّٛض اإلْػإ، نُا ٜعّطف ايع١ًُٝ غتتٓا٢َ بأقك٢ قسض َٔ ا

ٖٛ ْؿػ٘، ٫ بأٟ قانا٠ غري إْػا١ْٝ...ؾعًِ ايٓؿؼ اإلْػاْٞ إشّا ٜتهٕٛ َٔ مجٝع 

تٝاضات عًِ ايٓؿؼ ايؿهط١ٜ، اييت تٓظط ؾٝٗا إىل اإلْػإ، ع٢ً مٛ َا، نُا ٜٓظط 

ؾاإلْػإ ق٠ٛ ٚاع١ٝ، ٖٚصٙ ٖٛ عاز٠ إىل ْؿػ٘، أٟ بٛقؿ٘ إْػاّْا ٫ فّطز سٝٛإ أٚ آي١. 

ٖٞ  ْكط١ ا٫ْط٬م. ؾٗٛ جيّطب، ٖٚٛ ٜكّطض، ٖٚٛ ٜتكّطف. ؾإش ٚدست  طٚف ميهٔ 

                                                           
 .85أغشوط وسفُله،  العلم، (104) 

 .87-86أغشوط وسفُله،  العلم، (105) 
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أْٞ ٜتشكل يف  ًٗا َٓؿع١ بايٓظط إىل اإلْػإ متاَّا َٔ اـاضز، نُا يٛ نإ 

ٜػتذٝب ؿاؾع خاضدٞ اغتذاب١ آي١ٝ َٓتظ١ُ ٜتػ٢ٓ ايتٓب٪ بٗا; ؾطمبا نإ ا٭خص 

سّا يف َجٌ ٖصٙ ايظطٚف يف سا٫ت خاق١، َٚٔ إٔ تأغٝؼ عًِ ايٓؿؼ بُٓٛشز آيٞ َؿٝ

بأنًُ٘ عًٝٗا; غٝهٕٛ إؾكاضّا هلصا ايعًِ،  ٚقٝسّا َٔ ؾأْ٘ إٔ حيٍٛ زٕٚ تطبٝك٘ ايعاّ 

 (.106ع٢ً ؾِٗ طبٝع١ اإلْػإ " )
ٜتهًُٕٛ  "إٕ أتباعٗا ٫ ٜٚكـ )ؾطاْو ت. غؿطٜٔ(  ٖصٙ اؿطن١ اؾسٜس٠ بكٛي٘:

٫ٚ ِٖ َتدككٕٛ يف أٟ فاٍ  ٜؿّهًٕٛ َسضغ١ ؾهط١ٜ َػتك١ً، بكٛت ٚاسس، ٫ٚ

جيُع بِٝٓٗ ٖٛ اهلسف املؿرتى يف أْػ١ٓ عًِ ايٓؿؼ"  شٟ َهُٕٛ قّسز، بٌ إٕ نٌ َا

(. أٟ إٔ اؾاْب اإلْػاْٞ ايصٟ تٓكطف دٗٛزٙ إىل ا٫ٖتُاّ بتشكٝل أنرب قسض 107)

ٚؾطزٜت٘ ٖٛ أبطظ َا ميّٝع ممهٔ َٔ ؼكٝل ايصات، نك١ُٝ ؾًػؿ١ٝ، ٚع٢ً سّط١ٜ ايؿطز 

ا٫ػاٙ اإلْػاْٞ يف عًِ ايٓؿؼ، ٚشيو ع٢ً خ٬ف قٝاّ ايػًٛن١ٝ بتشكٝل أنرب قسض 

َٔ تٛ ٝـ ايؿطز ٚاغتػ٬ٍ طاقات٘ باملع٢ٓ ايعًُٞ املباؾط، ٚبٛنع ا٭غايٝب ايع١ًُٝ َٔ 

 (.108خ٬ٍ قسضتٗا ع٢ً تهٜٛٔ ايُٓٛشز ايػًٛنٞ املتُتع باؿط١ٜ ٚايتؿطز ايؿدكٞ)
٪نس )إبطاٖاّ َاغًٛ(  ع٢ً) ق١ُٝٝ ايعًِ(، أٚ عسّ  اْؿكاٍ ايكِٝ عٔ ايعًِ، أٚ ٜٚ

إش ايعًِ عح يف ايتٓؿ١٦ ع٢ً ايكِٝ، يعًُا٤  ;عسّ قٝاّ عًِ َتشّطض متاَّا َٔ ايكِٝ

ٜهؿؿٕٛ عٔ قِٝ عًٝا ْٗا١ٝ٥ عا١َ تؿٌُ ايٓٛع اإلْػاْٞ نً٘، سٝح ٖٞ َتأق١ً يف 

ٕ ايػًٛن١ٝ ب٬ قِٝ ؾكس ؾّهًت قٛض٠ يًٓظطٜات (. ٚ٭109ايطبٝع١ اإلْػا١ْٝ شاتٗا)

َّا  ايٓؿػ١ٝ ايكسمي١ املاز١ٜ ايباي١ٝ، سػب ٚقـ بعض ايباسجني أَجاٍ )ضٚيٛ َاٟ( أ

ٍٍ ٚقسِٜ"  )غؿطٜٔ( ؾل قّطح با" إٔ أٟ عًِ ٜتكّٛض ْؿػ٘ َتشّطضّا َٔ ايكِٝ ٖٛ عًِ با

(110.)  

                                                           
) Irvin L.Child Humanistic Psychology and research Traditional,P.13 (106) 87-86وسفُله،  العلم، اهظش: أغشوط.) 

 (107) A humanistic Approach,P.5 :Frank T.Severine, Discoverings  Man in Psychology ،(.86)اهظش: أغشوط وسفُله، العلم 

ش اإلاعيري() هيرهذن (108)  ب )ضمً هخاب إشيالُت الخديز بخدٍش -هـ1418فيرحُيُا:  –سفُم خبِب، العلىم الاحخماعُت بين الخجذًذ والخغٍش

 .6/39م، الطبعت الثالثت(، 1998

 (.52)اهظش: عثمان، ؤلاثشاء الىفس ي،Maslow, Motivation and Personality,P.xxivأ(109) 

 (110)    Severin,P.6  ،(.89-88)اهظش أغشوط وسفُله، العلم 
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اإلْػاْٞ( ايصٟ ٜؿٌُ يٝتهح بصيو ٚد٘ ايؿطم يف ايٓظط٠ اؾسٜس٠ )عًِ ايٓؿؼ  

زضاغ١ ايكِٝ، ع٢ً عهؼ ايٓظط٠ ايكسمي١ تًو، ٚهلصا ٜط٣ )ناضٍ ضٚدطظ( إٔ عًِ 

إش "يف ٖصا ايعامل َٔ املعاْٞ  ;ايٓؿؼ اؾسٜس ٜؿٌُ ثطٚات ايؿطز ايطٚس١ٝ ٚايعك١ًٝ

ايطٚس١ٝ ٚايعك١ًٝ َا ٜػتطٝع ٖصا ايعًِ إٔ ٜبشح مجٝع املػا٥ٌ اييت يٝؼ هلا َع٢ٓ يس٣ 

ايػاٜات، ٚا٭ٖساف، ٚايكِٝ، ٚا٫ختٝاض، ٚؾِٗ ايصات، ٚؾِٗ اٯخطٜٔ،  ايػًٛنٞ:

ٚايتكٛضات ايؿدك١ٝ، اييت ْبين بٗا عاملٓا، ٚاملػ٦ٛيٝات اييت ْكبًٗا أٚ ْطؾهٗا، 

 (. 111ٚنٌ عامل ايؿطز املسضى باؿٛاؽ بٓػٝذ٘ ايهاّ يًُع٢ٓ" )
َٔ قبٌ ا٫ػاٙ ٚتبك٢ اإلؾاض٠ دسٜط٠ بإٔ نٌ ٖصٙ  ايجٛض٠ يف عامل عًِ ايٓؿؼ، 

ٜعين إٔ ٖصا ايبسٌٜ حيٌُ ايطٚح اإلغ١َٝ٬  ٫  -٫ٚغُٝا ع٢ً ايػًٛن١ٝ-اإلْػاْٞ 

نُٓظ١َٛ َتها١ًَ، أٚ مبع٢ٓ َٔ املعاْٞ  املككٛز٠، أٚ إٔ َ٪غػٞ ٖصٙ املسضغ١ 

ّٟ زٜٔ  –اؾسٜس٠  اْطًكٛا  َٔ تكّٛض زٜين  ع٢ً مٛ َتؿل عًٝ٘، أٚ  -ٚؾل َٓظٛض أ

ٞ ٖصٙ املسضغ١، نًّا ؾًٝؼ ٖصا هلِ بككس، ٚيٝؼ ٖصا نصيو قّسز َٔ قبٌ َ٪غػ

ّٟ  ممٔ ٜتٓاٍٚ ْكاف ٖصا  ا٫ػاٙ َٔ ايباسجني ايٛاعني، غري إٔ  مبطاز يًباسح، أٚ أ

املككٛز باملٛنٛع يف مجًت٘  ٖٛ إزضاى َس٣ ايطؾض اؾسٜس َٔ قبٌ قاَات ع١ًُٝ 

يف عًِ ايٓؿؼ، ٚإٔ َا ٜتذطع٘ َؿٗٛز هلا بايتهًّع ٚايعُل يف فاهلا، ي٬ػاٙ املازٟ 

ٜعايٕٛ )َ٪َٓني( بٗا،   طًبتٓا يف اؾاَعات ايعطب١ٝ ٚاإلغ١َٝ٬ َٔ قبٌ َٔ ٫

نُا يٛ ناْت  -بٛد٘ خام –ٚ)قاؾظني( ع٢ً تطاثٗا، َٔ بعض ا٭غاتص٠ ايعطب 

عًُّا سكٝكّٝا قا٥ُّا ع٢ً ايبشح ايٓعٜ٘ ٚاؿّط املتذّطز، ايبعٝس عٔ ا٭ٜسٜٛيٛدٝات 

 ، ٚايؿًػؿات ايػطب١ٝ املدتًؿ١ ٚمجاعٗا )املاز١ٜ(.  املػبك١

 :؟ ٌٖ ٖٛ ضؾض َطًل 

تكّسّ َٔ َٓاقؿ١ ٭ؾهاض املسضغ١ ايػًٛن١ٝ ايرتابط١ٝ شات ايبعس ا٭خ٬قٞ  َا

ْػؿّا يهٌ َا أْتذت٘ ايػًٛن١ٝ، أٚ يًُٓٗر ايتذطٜيب، ؾشني ٜ٪ّنس ايباسح أٚ  ٫ٜعين

غٛاٙ ع٢ً ايتشؿظ ع٢ً ايٓظط١ٜ يف داْبٗا ا٭خ٬قٞ، ٚؾل املع٢ٓ املؿاض إيٝ٘ يف 

َكطًشات ايبشح اإلدطا١ٝ٥، ٚسػبُا مت تٓاٚي٘ يف قؿشات ايبشح ايػابك١; ؾصيو 

                                                           
 (111)  of the person" in Behaviorism and Phenomenology,P.119 Science Carl Rogers "Toward a ،اهظش: أغشوط وسفُله(

 (.89-88العلم،
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،١ّٝ أٚ أْٗا خًٛ َٔ اٯثاض اإلجياب١ٝ اييت  ٫ٜعين إٔ ايػًٛن١ٝ  ؾكست أُٖٝتٗا نً

 –ميهٔ اإلؾاز٠ َٓٗا يف املٛاقـ ايتع١ًُٝ شات ايك١ً، ٫ٚغُٝا ع٢ً املتعًِّ ٚاملٓٗاز 

ٚيهٔ بعٝسّا عٔ ايؿطط املازٟ ايصٟ قازت إيٝ٘ تًو ايتذاضب اؿٝٛا١ْٝ  – بٛد٘ خام

مٛ َتطابل، أٚ اييت َاثًت بني اغتذاب١ ايها٥ٔ اؿٝٛاْٞ ٚايها٥ٔ اإلْػاْٞ، ع٢ً 

ٜهاز، بػبب اعتُازٖا ع٢ً امل٬سظ١ )اإلَربٜك١ٝ( ٚيعٌ شيو َا قاز إىل ضز ؾعٌ بعض 

" اهلسف ايصٟ ٜتعطض  – ع٢ً غبٌٝ املجاٍ – عًُا٤ ايٓؿؼ اإلْػاْٝني ست٢ قاٍ )َاغًٛ(

عّس٠  –يًٗذّٛ اٯٕ ٖٛ ن١ْٛٓٝ اإلْػإ"، نُا قاٍ )غٞ. ؽ. يٜٛؼ(  يف ايػٝام شات٘ 

.  شيو ٜعين إٔ اجملا٫ت أٚ املٝازٜٔ (112)إٕ اإلْػإ ٜتعّطض يع١ًُٝ إيػا٤"  :"-ٚانش١

ايٓؿػ١ٝ اؿسٜج١ اييت ميهٔ إٔ تطبل عًٝٗا ؾطٚط ايعًِ ايتذطٜيب مبعٓاٙ ايهٝل يف 

فًُٗا فا٫ت قسٚز٠ يًػا١ٜ، ٚأنجطٖا ؾطٚع ٚؽككات هلا اضتباطات ٚثٝك١ 

ٝا٤ ٚا٭سٝا٤ ٚايطٜانٝات، َٔ َجٌ عًِ بايعًّٛ ايسقٝك١ ا٭خط٣ نايؿٝعٜا٤ ٚايهُٝ

ايٓؿؼ ايؿٝعٜٛيٛدٞ، ٚعًِ ايٓؿؼ ايٛضاثٞ، ٚايٓهر ٚاإلزضاى ٚبعض دٛاْب ايتعًِ 

ٚا٫ْؿعا٫ت ٚؾػٝٛيٛدٝتٗا. ٚيصيو ؾإٕ ٖصٙ ايتدككات تكع بني أضض قاٜس٠ بني 

 . (113)زضاغ١ ايػًٛى اإلْػاْٞ، ٖٚصٙ ايعًّٛ ايسقٝك١

ؾ٬بس َٔ تكطٜط سكٝك١ بس١ٖٝ ٜسضنٗا زاضغٛا َٓاٖر ٚبعس ايتأنٝس ع٢ً َا تكّسّ; 

ايبشح ايعًُٞ بتذّطز ْٚعا١ٖ َٚٛنٛع١ٝ، سٝح ٜعًُٕٛ إٔ املٓٗر ايتذطٜيب اَتٝاظ 

، ٚيكٝت (114)أغؼ يف ايعكٛض اإلغ١َٝ٬ ايعا١ٖٝإغ٬َٞ يف ْؿأت٘ ٚتطعطع٘، إش ت

اؿؿا٠ٚ ٚايرتسٝب ايتذطب١ ٚامل٬سظ١ َٔ قبٌ نباض عًُا٤ اإلغ٬ّ يف بعض ايعكٛض َٔ 

ع٢ً غبٌٝ املجاٍ ٜعٌُ ع٢ً ْكض املٓطل  –ٖا( 728دعٌ َؿّهطّا نابٔ ت١ُٝٝ )ت: َا

ا٭ضغطٞ،  ٜتب٢ٓ َٓٗر ا٫غتكطا٤، ٖٚٛ املٓٗر ايصٟ ٜط٣ ؾٝ٘ بعض ايباسجني ايططٜك١ 

ُّس عجُإ لاتٞ ع٢ً سكٝك١ إٔ (115)ايٛسٝس٠ املٛق١ً إىل ايٝكني املعطيف . ٜٚ٪ّنس ق

ضض بني ْتا٥ر ايبشٛخ ايتذطٜب١ٝ اييت تتِ يف َٝازٜٓٗا ايطبٝع١ٝ ٚبني َباز٨ يٝؼ مث١ تعا

                                                           
 .199ظىنر، جىىىلىحُا العلىن ؤلاوعاوي،(112)

 .3/345بذسي، علم الىفغ الخذًث،(113)

شي ؤلاظالم ) اللاهشة: داس النهضت العشبُت، (114)
ّ
 .357-329م، الطبعت الثالثت(، 1984-هـ1404علي ظامي اليشاس، مىاهج البدث عىذ مفى

. وساحع: ابً جُمُت، هلض اإلاىطم، جدلُم:مدّمذ عبذ الشصاق خمضة وسفُله، وجصخُذ: مدّمذ 3/357بذسي، علم الىفغ الخذًث، (115)

خ، بذون طبعت(.  خامذ الفّلي)اللاهشة: مىخبت العّىت املخّمذًت، بذون جاٍس
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تػتٓس ع٢ً  اإلغ٬ّ، بٝس إٔ ايتعاضض إمنا حيسخ سني تٛنع بعض ايٓظطٜات اييت ٫

ْتا٥ر عٛخ ػطٜب١ٝ َٛثٛم بٗا، بٌ تػتٓس إىل تكّٛضات خاق١ بأقشابٗا، شات خًؿ١ٝ 

تكّٛ ع٢ً أغؼ  ٕ ٚاؿٝا٠، ٖٚٞ تكٛضات ٫َعطؾ١ٝ ٚأٜسٜٛيٛد١ٝ عٔ اإلْػإ ٚايهٛ

ز١ٜٝٓ، ٚإمنا ع٢ً ؾًػؿات خاق١ بِٗ يف ْظطتِٗ إىل اؿٝا٠، ٚقُِٝٗ اـاق١، ٖٚٞ 

. أَا بعض (116)ق١ً هلا ايبت١ بايٓٛاسٞ ايطٚس١ٝ يإلْػإ  غايبّا ؾًػؿ١ َاز١ٜ إؿاز١ٜ، ٫

ٚإٕ اختًؿت  – َعٗا تتعاضض َع ايٛد١ٗ اإلغ١َٝ٬، بٌ قس تًتكٞ دٛاْب ا٫تؿام اييت ٫

 – ع٢ً غبٌٝ املجاٍ – ؾ٬ إؾهاٍ يف ا٭خص بٗا، َٚٔ شيو – املٓطًكات ٚا٭غؼ

أغًٛب )غهٓط( يف ا٭خص بايع٬ز ايٓؿػٞ يف اإلؾطاط اإلدطا٥ٞ، سٝح ٜؿب٘ نجريّا 

أغًٛب ايكطإٓ املػتدسّ يف ع٬ز تعاطٞ اـُط، ٚايطبا، عرب أغًٛب )ايتؿهٌٝ(، أٟ 

٫غتذاب١ ايٓؿٛض ٚايهطا١ٖٝ يػًٛى َا، ست٢ تكٌ إىل زضد١ ايتهٜٛٔ ايتسضجيٞ 

 .(117)ايك٠ٛ، اييت متهٔ قاسب٘ َٔ ايٓؿٛض ٚايهطا١ٖٝ يصيو ايػًٛى

 : الخالصة )النتائج والتوصيات(

بعس نٌ َا تكّسّ بٛغع ايباسح إٔ خيًل إىل مج١ً َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛقٝات، ميهٔ 

 بًٛضتٗا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:  

 أواًل: النتائج

تكاااّٛ ؾهاااط٠ املسضغااا١ ايػاااًٛن١ٝ يف دٖٛطٖاااا عًااا٢ أغااااؽ َااأ  عٓكاااطٟ املاااجري      (1

 ٚا٫غتذاب١.  
بٓااا٤ عًاا٢ أغاااؽ ؾهااط٠ ايػااًٛن١ٝ املؿاااض إيٝٗااا يف ايٓتٝذاا١ ا٭ٚىل; ؾااإٕ تطنٝعٖااا   (2

ٜٓكب عًا٢ املاجريات ٚا٫غاتذابات املازٜا١ املباؾاط٠، بعٝاسّا عأ املؿااعط اإلْػاا١ْٝ أٚ          

يعك١ًٝ ٚا٭خ٬قٝا١ يٮؾاطاز، سٝاح ٫ ٜا٪َٔ ايػاًٛنٕٝٛ      ايساخ١ًٝ ٚا٭بعاز ايطٚس١ٝ ٚا

إ٫ بايػاااًٛى ايظااااٖط ايكاباااٌ يًكٝااااؽ ٚامل٬سظااا١، أَاااا َؿَٗٛاااات اياااطٚح ٚايعكاااٌ        

 ٚايٛدسإ ٚاي٬ؾعٛض ٚايصات ٚا٭ْا ٚمٛ شيو ؾًٝؼ هلا َع٢ٓ عٓسِٖ.  
ٓٗااز،  يًػًٛن١ٝ اْعهاغاتٗا املباؾط٠ ع٢ً ايعًُٝا١ ايتعًُٝا١ ٫غاُٝا عًا٢ املاتعًِّ ٚامل      (3

ٜكباٌ َأ ْتاا٥ر تًاو ايٓظطٜاات  إ٫ َاا ناإ َ٪ٜاسّا          ٖٚٓا خًكت ايسضاغا١ إىل أْا٘ ٫  

                                                           
 .68هجاحي، مذخل، (116)

 .192م، الطبعت الثامىت(، 2005-هـ1425ششوق، مدّمذ عثمان هجاحي، اللشآن وعلم الىفغ )اللاهشة: داس ال(117)
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باؿكا٥ل املٛنٛع١ٝ ٚاملٛاقـ ايٛاقع١ٝ ٚيٝؼ َأ خا٬ٍ ايتذااضب عًا٢ اؿٝٛاْاات يف      

َّا ايطبٝع١ اإلْػا١ْٝ ؾتتب٢ٓ ايػًٛن١ٝ ؾٝٗاا اػااٙ    َٛاقـ كتًؿ١ َٔ دٛاْب عّس٠، أ

َآِٗ   –١٦ٝ، ٖٚٛ خا٬ف اياطأٟ اياصٟ ضدشا٘ بعاض ايبااسجني       اؿٝاز عهِ تأثري ايب

 باعتباض ؾطط٠  اـري ٖٞ أقٌ نا٥ٔ إْػاْٞ.   – ايباسح اؿايٞ
ّٝٔ مبااساضؽ        (4 تاأثطت ايػاًٛن١ٝ غًؿٝاا١ ؾًػاؿ١ٝ ٚأٜسٜٛيٛدٝاا١ َعّٝٓا١ أبطظٖاا ايتااأثط ايبا

 ايساض١ٜٝٓٚ ٚايػطا٥ع١ٜ ٚايؿطٜٚس١ٜ .

5)     ٞ يف قٝاَٗااا بااإدطا٤ ايتذاااضب عًاا٢     تهُاأ أظَاا١ ايػااًٛن١ٝ يف دٖٛطٖااا ا٭خ٬قاا

اؿٝٛاْااات نُااسخٌ يكٝاااؽ ايػااًٛى اإلْػاااْٞ  عًٝٗااا، َاأ سٝااح ٬َسظاا١ َااس٣       

اغتذابت٘ هلا، ٚؾكّا ٫غتذاب١ اؿٝٛإ، ايصٟ ٜتاأضدح  ايػاًٛنٕٝٛ يف ْؿاٞ ايتؿااب٘     

املطًاال يف مساتُٗااا يف ايٛقاات ايااصٟ ٫تااعاٍ مماضغاااتِٗ ت٪ّنااس اغااتُطاض املهااٞ يف     

 ًو.خطأ املكاض١ْ ت

 تتذّػس أٚد٘ ا٫خت٬ف بني اإلْػإ ٚاؿٝٛإ َٔ عّس٠ ٚدٛٙ أبطظٖا:    (6
قابًٝات ايؿطط٠ َٔ دٛاْب عّس٠ يف ايؿدك١ٝ اإلْػا١ْٝ: بس١ْٝ َٚعطؾ١ٝ ٚإْػا١ْٝ -أ

 ٚادتُاع١ٝ ٚأخ٬ق١ٝ ٚمجاي١ٝ ٚؾها١ٖٝ ٚقاب١ًٝ يًتسّٜٔ. 

ّٟ -ب  نا٥ٔ آخط.سّط١ٜ اإلضاز٠ اييت متّٝع اإلْػإ ع٢ً مٛ ٚانح عٔ أ
ايتُّٝع باغتعُاٍ ايًػ١ ٚضَٛظٖا ع٢ً مٛ ٜتهُٔ َعاْٞ ايتعًِّ َٔ خ٬ٍ -دا

ٌَّ ٚايتدٌّٝ َٔ خ٬ٍ ايهًُات  ايعًُٝات ايعك١ًٝ ايعًٝا سٝح ايتؿّهط ٚايتسبط ٚايتأ

ٚاؾٌُ ٚايؿكطات ايعباضات،  ٚؼًًٝٗا، ٚيٝؼ فّطز ايتداطب ايًػٟٛ اـام بني 

 ت ٚبعهٗا.    أؾطاز نٌ طا٥ؿ١ َٔ ايها٥ٓا
اغتشاي١ ػّطز اإلْػإ َٔ أٜسٜٛيٛدٝت٘ بهٌ ػًٝاتٗا ٚقٛضٖا أثٓا٤ قٝاَ٘ -ز

بايتذاضب ؾاسكّا أٚ َؿشٛقّا، بعس إٔ مت اغتعاض٠ آيٝاتٗا ٚططا٥كٗا ع٢ً مٛ ؾب٘ 

َطًل َٔ ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ ٚايتطبٝك١ٝ إىل ايعًّٛ اإلْػا١ْٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايرتب١ٜٛ 

خام، َٔ خ٬ٍ تطبٝكٗا ع٢ً سٝٛاْات ايتذاضب، غٛا٤  ٚايٓؿػ١ٝ َٓٗا بٛد٘

 أٚ نًبّا، أٚ محا١َ، أٚ غريٖا. ناْت قطزّا أٚ مشباْعٟ، أٚ قطّا،أ
تعّكس ايػًٛى اإلْػاْٞ ٚتساخً٘، عٝح ٜكعب تبػٝط٘ ٚايتعاٌَ ايػاشز َع٘، -ٖا

َُٗا قٌٝ عٔ قاٚي١ إخهاع٘ ٭دٛا٤ قه١َٛ بهٛابط َٛنٛع١ٝ،  َٚهّٝؿ١ 
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١ُ٥٬، ؾٝظٌ شيو ايتعكٝس املتؿّطز، ٚايٓػٝر اإلْػاْٞ اـام أَطّا بأٚناع َ

 ٜػتعكٞ ع٢ً ايتبػٝط ٚا٫غتػٗاٍ.
٫غُٝا املسضغ١  –يكس أّز٣ إٜػاٍ عًِ ايٓؿؼ ايتكًٝسٟ ايكا٥ِ ع٢ً املاز١ٜ املؿطط١  (7

َٔ خ٬ٍ َهٞ ٖصٙ ا٭خري٠ يف َٓٗذٗا ايكا٥ِ ع٢ً اغتعاض٠  – ايػًٛن١ٝ ايرتابط١ٝ

ٚيف  – ّ ايطبٝع١ٝ ٚايتطبٝك١ٝ ْٚكً٘ إىل ايعًّٛ اإلْػا١ْٝ ٚا٫دتُاع١َٝٓٗر ايعًٛ

إىل سسٚخ ثٛض٠ اْسيعت عكب اؿطب  -املكّس١َ َٓٗا عًّٛ ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ

ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ، تطايب بعًِ ْؿؼ إْػاْٞ دسٜس، ٜطؾض َباز٨ عًِ ايٓؿؼ ايكسِٜ 

 أٚضٚبا ؾأز٣ إىل عًِ ْؿؼ َازٟ ايصٟ أْتذت٘ ؾرتات ايكطاع بني ايهٓٝػ١ ٚايعًِ يف

عاف يف ايكطٕٚ ايػابع عؿط إىل ايتاغع عؿط امل٬ٝز١ٜ، ٚأْتر ٖصا ايرتاخ ايصٟ غسا 

ا٥ِ ع٢ً إعاز٠ ا٫عتباض  بايّٝا ٚقسميّا، يٝشٌ قً٘ عًِ ايٓؿؼ اإلْػاْٞ اؾسٜس، ايك

َٔ مجٝع ْٛاسٝ٘ ايطٚس١ٝ ٚايعك١ًٝ ٚاؾػ١ُٝ ٚايٓؿػ١ٝ ٚاـًك١ٝ  يإلْػإ

ايٛدسا١ْٝ، بٛقؿ٘ َٓظ١َٛ ٚاسس٠، ٫ٜكبٌ ايتذع٩، ٚزٕٚ إٔ ٜعين شيو بايهطٚض٠، ٚ

 إٔ ٖصا ٖٛ ايبسٌٜ اإلغ٬َٞ ايصٟ تطايب ب٘ سطن١ أغ١ًُ املعطؾ١ .
تٛقًت ْتا٥ر ايبشح إىل إٔ ايطؾض ملٓٗر املسضغ١ ايػًٛن١ٝ ايرتابط١ٝ شات ايبعس  (8

أٚ يًُٓٗر ايتذطٜيب، أٚ أْٗا  ٜعين ْػؿّا يهٌ َا أْتذت٘ ايػًٛن١ٝ،  ا٭خ٬قٞ ٫

١ّٝ، أٚ غست خًٛ َٔ اٯثاض اإلجياب١ٝ اييت ميهٔ اإلؾاز٠ َٓٗا يف  ؾكست أُٖٝتٗا نً

بٌ  -بٛد٘ خام–املٛاقـ ايتع١ًُٝ شات ايك١ً، ٫ٚغُٝا ع٢ً املتعًِّ ٚاملٓٗاز 

ايككس ٖٛ ػٓب ايؿطط ايصٟ ٚقعت ؾٝ٘ تًو املسضغ١  باغتٓازٖا إىل ْتا٥ر 

ٝٛا١ْٝ اييت َاثًت بني اغتذاب١ ايها٥ٔ اؿٝٛاْٞ ٚايها٥ٔ اإلْػاْٞ، ايتذاضب اؿ

ع٢ً مٛ َتطابل، أٚ ٜهاز، بػبب اعتُازٖا ع٢ً امل٬سظ١ )اإلَربٜك١ٝ(. أَا املٓٗر 

ٜعسٚ إعاز٠ يٛنع٘ إىل أقً٘ اإلغ٬َٞ ايصٟ  ايتذطٜيب ؾتطبٝك٘ يف َٛنع٘ امل٥٬ِ ٫

 اب املٓٗر ا٭ضغطٞ. بطظ يف عكٛض ا٫ظزٖاض اإلغ١َٝ٬، ع٢ً سػ

 ثانيًا: التوصيات

 يف ن٤ٛ ايٓتا٥ر ايػابك١ ميهٔ يًباسح إٔ ٜٛقٞ مبا ًٜٞ:
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ٜعاٍ  ٫ٚغُٝا َٔ ٫ -بٛد٘ خام –ٜٛقٞ ايباسح أغاتص٠ عًِ ايٓؿؼ ايعطب  (1

ٜٓتٗر َٓٗر  املسضغ١ ايػًٛن١ٝ عصاؾريٙ، بهطٚض٠ املطادع١ ٚاملتابع١، ٚتكِٜٛ َػاض 

 ١ املعطٝات اؾسٜس٠ ٚايتشسٜات اييت ٚادٗتٗا.تًو املسضغ١، يف ن٤ٛ مجً

ٜٛقٞ ايباسح أتباع ايٓظط١ٜ ايػًٛن١ٝ ٚأْكاضٖا مبدتًـ َػتٜٛاتِٗ بهطٚض٠  (2

٠ّٛ ايٓظط١ٜ ٚايع١ًُٝ ؾٝٗا، قبٌ اؾطٟ  ايعٛز٠ إىل ايصات ملعطؾ١ ْكاط ا٭قاي١ ٚايك

 ٚضا٤ اٯخط ٚأطاضحي٘ .

ٍ إبكا٤ بعض ايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ يف ايٛقت ايصٟ ٜط٣ ؾٝ٘ ايباسح إٔ َٔ غري املكبٛ (3

املٓبجك١  عٔ ْظطٜات َاز١ٜ ػاٚظٖا ايبشح ايٓؿػٞ ايعُٝل، ٚمتجٌ املسضغ١ 

ايػًٛن١ٝ ْٚتا٥ر ػاضبٗا ع٢ً بعض اؿٝٛاْات أبطظ تًو املساضؽ ٚايٓظطٜات; ؾإْ٘ 

تعاٍ ؼًُٗا ايٓظط١ٜ ايػًٛن١ٝ  ٜٛقٞ نصيو باإلؾاز٠ َٔ ايٓكاط اإلجياب١ٝ اييت ٫

 اٖا.أٚ غٛ

ٜؿاٜع ايباسح اػاٙ املسضغ١ اإلْػا١ْٝ يف عًِ ايٓؿؼ، ٜٚسعٛ ايباسجني ٚاملدتكني  (4

يف عًِ ايٓؿؼ خاق١ إىل نطٚض٠ اإلؾاز٠ َٔ ػطبتٗا َٚػاضٖا، َع ايتٓب٘ نصيو 

إىل اخت٬ف ؾًػؿتٗا ايتؿك١ًٝٝ َٔ سٝح املٓطًكات ٚايسٚاؾع ٚاملعاؾات عٔ ؾًػؿ١ 

٬َٞ َتهاٌَ ا٭ضنإ، َٚػتؿٝسّا َٔ نٌ دٗس عًِ ايٓؿؼ املٓبجل عٔ َٓظٛض إغ

 إْػاْٞ ْاؾع.

ٜؿّسز ايباسح ع٢ً املعٓٝني بٛنع املٓاٖر ٚتكُُٝٗا ع٢ً إٔ املٛقـ ايػًيب  (5

اإلمجايٞ ايصٟ أّنسٙ ايبشح يف ْتا٥ذ٘ َٔ َٓٗر ايػًٛن١ٝ ايرتابط١ٝ ٚاغتعاضتٗا 

ٜ٪شٕ  ٫دتُاع١ٝ ٫َٓٗر ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ ٚايتطبٝك١ٝ إىل سكٌ ايعًّٛ اإلْػا١ْٝ ٚا

بطؾض املٓٗر  ايتذطٜيب يف َكاَ٘ املٓاغب، ٚشيو عٓس قٝاغ١ املٓاٖر ٚاملكّطضات 

 ايسضاغ١ٝ شات ايك١ً.

ٜٛقٞ ايباسح نٌ شٟٚ اـًؿ١ٝ ايؿطع١ٝ اؾّٝس٠ َع ايتدكل ايعًُٞ املتني يف  (6

سكٌ عًِ ايٓؿؼ إٔ ٜػعٛا داٖسٜٔ يتكسِٜ ض١ٜ٩ َتها١ًَ ػّػس املٓظٛض اإلغ٬َٞ 

عًِ ايٓؿؼ يف إطاض َؿطٚع أغ١ًُ املعطؾ١ املٓؿٛز، ٚايتؿذٝع ع٢ً ايكٝاّ بسٚضات ي

َهجؿ١ ٭غاتص٠ عًِ ايٓؿؼ ايطاغبني يف اؾُع بني َٗاض٠ ايتعاٌَ َع ايكٛاعس 

ايؿطع١ٝ ا٭غاغ١ٝ اي٬ظ١َ، َٚٗاض٠ ايبشح ايعًُٞ، يإلغٗاّ يف ؽككِٗ ٚؾل 
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ا ٖٛ ْاؾع ٚإجيابٞ َٔ أٟ إطاض ض١ٜ٩ سهاض١ٜ إغ١َٝ٬ أق١ًٝ، َػتؿٝس٠ َٔ نٌ َ

 أت٢.

 : قائمة المراجع

ُّاض،  (1 ُّإ: زاض ع ّ، ايطبع١ 1994-ٖا1414إبطاِٖٝ ْاقط، أغؼ ايرتب١ٝ، ع

 ايجايج١.
ُّاض،   (2 ُّإ: زاض ع ّ، ايطبع١ 1996-ٖا 1417إبطاِٖٝ ْاقط، َكّس١َ يف ايرتب١ٝ، ع

 ايجا١َٓ.        

اإلضؾاز ايٓؿػٞ ٚايرتبٟٛ، قٓعا٤: أمحس عبس اجملٝس ايكُازٟ ٚضؾاق٘، َباز٨  (3

 ّ، ايطبع١ ا٭ٚىل.1993-ٖا1413ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، 
ُّس ايسغؿٞ، ا٭غاؽ ايؿططٟ يف ايرتب١ٝ اإلغ١َٝ٬، اإلغهٓ (4 ض١ٜ: زاض سأمحس ق

 ّ، ايطبع١ ا٭ٚىل.2006-ٖا1427ايٛؾا٤ يسْٝا ايطباع١ ٚايٓؿط، 
ٝس ؾٝش١، َطادع١ غعٝس آضثط نَٛع، خطاؾات يف ايرتب١ٝ، تطمج١ عبس اجمل (5

 ّ، ايطبع١ ا٭ٚىل.1990-ٖا1410إمساعٌٝ عًٞ، ايكاٖط٠: عامل ايهتب،
أيهػٝؼ ناضٌٜ، اإلْػإ شيو اجملٍٗٛ، تعطٜب ؾؿٝل أغعس ؾطٜس، بريٚت:  (6

 ّ، ايطبع١ ايطابع1985.١-ٖا1405َهتب١ املعاضف، 
)غًػ١ً ب.ف.غهٓط، تهٓٛيٛدٝا ايػًٛى اإلْػاْٞ، تطمج١ عبس ايكازض ٜٛغـ  (7

(، ايهٜٛت: اجملًؼ ايٛطين يًجكاؾ١ ٚايعًّٛ 32عامل املعطؾ١، ضقِ ايػًػ١ً:

 ّ، ايطبع١ ا٭ٚىل.1980ٚاٯزاب، 
ُّس عبس ايطظام محع٠ ٚضؾٝك٘، ٚتكشٝح:  (8 ابٔ ت١ُٝٝ، ْكض املٓطل، ؼكٝل:ق

ُّس١ٜ، بسٕٚ تاضٜذ، بسٕٚ طبع١. ُّس ساَس ايؿّكٞ، ايكاٖط٠: َهتب١ ايػ١ّٓ احمل  ق
ُّاض، دٛزت غع (9 ُّإ: زاض ع ُّس إبطاِٖٝ، املٓٗر املسضغٞ ايؿّعاٍ، ع از٠ ٚعبس اهلل ق

 ّ، ايطبع١ ايجا1995.١ْٝ-ٖا1415
دٛضز إّ غاظزا ٚضميْٛس دٞ. نٛضغٝين ٚضؾاقِٗ، ْظطٜات ايتعًِ، تطمج١ عًٞ  (10

، 70سػني سّذاز َٚطادع١ عط١ٝ قُٛز ٖٓا، غًػ١ً عامل املعطؾ١، ضقِ 

أنتٛبط  -ٖا1403كاؾ١ ٚايعًّٛ ٚاٯزاب، شٚ اؿذ١ ايهٜٛت اجملًؼ ايٛطين يًج
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ّ، بسٕٚ طبع١، اؾع٤ ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ يًُشّطضٜٔ أْؿػِٗ: ضقِ 1983)تؿطٜٔ أٍٚ( 

 ، بسٕٚ طبع1986.١زٜػُرب)نإْٛ ا٭ٍٚ(  -ٖا1407، ) ضبٝع ا٭ٍٚ 108
ضؾٝل سبٝب، ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ بني ايتذسٜس ٚايتػطٜب )نُٔ نتاب إؾهاي١ٝ  (11

 ّ، ايطبع١ ايجايج1998.١-ٖا1418ؾريدٝٓٝا:  –بتشطٜط املػريٟ() ٖريْسٕ ايتشٝع 

ضٜتؿاضز زٚيٝٓػهٞ، غٝهٛيٛد١ٝ ايتعًِ ايبؿطٟ، تطمج١ ضايـ ضظم اهلل،  (12

 ّ، ايطبع١ ا٭ٚىل.1987-ٖا1417بريٚت: امل٪غػ١ اؾاَع١ٝ يًسضاغات ٚايٓؿط، 
س، تطمج١ نُاٍ ضٚبطت ّ. أغطٚؽ ٚدٛضز ف. غتاْػٝٛ، ايعًِ يف َٓظٛضٙ اؾسٜ   (13

ايهٜٛت: اجملًؼ ايٛطين يًجكاؾ١  134خ٬ًٜٞ، غًػ١ً عامل املعطؾ١، ضقِ 

 ّ، بسٕٚ  طبع١ .1989 -ٖا1409 ٚايؿٕٓٛ ٚاٯزاب،
ظغًٍٛ ضاغب ايّٓذاض، أظ١َ ايتعًِٝ املعاقط ٚسًٛهلا اإلغ١َٝ٬، ايطٜاض: ايساض  (14

 ملعاز٠.ّ، ايطبع١ ا٭ٚىل ا1995 -ٖا 1416ايعامل١ٝ يًهتاب اإلغ٬َٞ، 
غتٝٛاضت ٖا. ٖٛيؼ ٖٚٛيط إدح ٚدُٝؼ زٜع، غٝهٛيٛد١ٝ ايتعًِّ، تطمج١ ؾ٪از  (15

أبٛ سطب ٚآَاٍ قازم، َطادع١ عبس ايععٜع ايكٛقٞ، ْٜٝٛٛضى، زاض َانطٚ 

 ّ، ايطبع١ ايعطب1983.١ٌٖٝٝ يًٓؿط، 
غّٝس أمحس عجُإ، املػ٦ٛي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚايؿدك١ٝ املػ١ًُ: زضاغ١ ْؿػ١ٝ  (16

 ّ، ايطبع١ ايجا1985.١ْٝ -ٖا1405ٖط٠: َهتب١ ا٭لًٛ املكط١ٜ، تطب١ٜٛ،  ايكا

غٝس أمحس عجُإ، اإلثطا٤ ايٓؿػٞ: زضاغ١ يف ايطؿٛي١ ٚمنٛ اإلْػإ، ايكاٖط٠:  (17

 .ّ، بسٕٚ طبع1986١-ٖا 1406َهتب١ ا٭لًٛ املكط١ٜ، 

ّ، بسٕٚ 2007ق٬ح قٓكٛٙ، املٛنٛع١ٝ يف ايعًّٛ اإلْػا١ْٝ، بريٚت: زاض ايتٜٓٛط،  (18

 طبع١.
عبس ايطمحٔ قاحل عبس اهلل، ايتٛدٝ٘ اإلغ٬َٞ يًعًّٛ ايرتب١ٜٛ ) نُٔ نتاب  (19

ُّإ: زاض ايبؿري ٚبريٚت: َ٪غػ١  زضاغات يف ايؿهط ايرتبٟٛ اإلغ٬َٞ(، ع

 ّ، ايطبع١ ا٭ٚىل.1988-ٖا1408ايطغاي١، 
عبس ايطمحٔ قاحل عبس اهلل، املٛنٛع١ٝ يف ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ )نُٔ أعُاٍ َ٪متط  (20

ٓٗذ١ٝ اإلغ١َٝ٬ ٚايعًّٛ ايػًٛن١ٝ ٚايرتب١ٜٛ، املٓعكس يف اـططّٛ يف امل
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ؾريدٝٓٝا: املعٗس  -ّ(، ؼطٜط: ايطٝب ظٜٔ ايعابسٜٔ، ٖريْس1987ٕ-ٖا1407

 ّ، ايطبع١ ا٭ٚىل.1992-ٖا1412ايعاملٞ يًؿهط اإلغ٬َٞ، 
عبس ايطمحٔ قاحل عبس اهلل، َؿّٗٛ ايرتب١ٝ يف ن٤ٛ اإلغ٬ّ ) نُٔ نتاب   (21

ُّإ: زاض زضا غات يف ايؿهط ايرتبٟٛ اإلغ٬َٞ(، بريٚت: َ٪غػ١ ايطغاي١، ٚع

 ّ، ايطبع١ ا٭ٚىل.1996-ٖا1417ايبؿري، 
عبس ايٖٛاب املػريٟ، إؾهاي١ٝ ايتشّٝع: ض١ٜ٩ َعطؾ١ٝ ٚزع٠ٛ ي٬دتٗاز )املكّس١َ(،  (22

ؾطدٝٓٝا، املعٗس ايعاملٞ يًؿهط  -ؼطٜط: عبس ايٖٛاب املػريٟ، ٖريْسٕ

 .81-1/80ّ،  ايطبع١ ايجايج١، 1998-ٖا1418اإلغ٬َٞ، 
عًٞ غاَٞ ايٓؿاض، َٓاٖر ايبشح عٓس َؿّهطٟ اإلغ٬ّ، ايكاٖط٠: زاض ايٓٗه١  (23

 ّ، ايطبع١ ايجايج1984.١-ٖا1404ايعطب١ٝ، 
ُّس عُاز ايسٜٔ إمساعٌٝ،  (24 ؾطٜس ؽ. نًٝط، ايتعًِّ: ْظط١ٜ ايتسعِٝ، تطمج١ ق

 ذ، بسٕٚ طبع١. ايكاٖط٠ :َهتب١ ايٓٗه١ املكط١ٜ، بسٕٚ تاضٜ

قاغِ سػني قاحل، ْظطٜات َعاقط٠ يف عًِ ايٓؿؼ، قٓعا٤: َهتب١ اؾٌٝ  (25

 ّ، ايطبع١ ا٭ٚىل.1998-ٖا1419اؾسٜس ٚزاض ايٓؿط يًذاَعات، 
َايو بسضٟ، عًِ ايٓؿؼ اؿسٜح َٔ َٓظٛض إغ٬َٞ )نُٔ أعُاٍ َ٪متط  (26

ططّٛ يف املٓٗذ١ٝ اإلغ١َٝ٬ ٚايعًّٛ ايػًٛن١ٝ ٚايرتب١ٜٛ، املٓعكس يف اـ

ؾريدٝٓٝا: املعٗس  -ّ(، ؼطٜط: ايطٝب ظٜٔ ايعابسٜٔ، ٖريْس1987ٕ-ٖا1407

 ّ، ايطبع١ ا٭ٚىل.1992-ٖا1412ايعاملٞ يًؿهط اإلغ٬َٞ، 
ُّس ضؾكٞ عٝػ٢، ايساؾع١ٝ: زضاغ١ ْكس١ٜ ٚمنٛشز َكرتح )نُٔ أعُاٍ َ٪متط  (27 ق

اـططّٛ يف املٓٗذ١ٝ اإلغ١َٝ٬ ٚايعًّٛ ايػًٛن١ٝ ٚايرتب١ٜٛ، املٓعكس يف 

ؾريدٝٓٝا: املعٗس  -ّ(، ؼطٜط: ايطٝب ظٜٔ ايعابسٜٔ، ٖريْس1987ٕ-ٖا1407

 ّ، ايطبع١ ا٭ٚىل.1992-ٖا1412ايعاملٞ يًؿهط اإلغ٬َٞ، 

ُّس غٝـ ايسٜٔ ؾُٗٞ، ايٓظط١ٜ ايرتب١ٜٛ ٚأقٛهلا ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿػ١ٝ ، ايكاٖط٠:  (28 ق

 َهتب١ ا٭لًٛ املكط١ٜ، بسٕٚ تاضٜذ، بسٕٚ طبع١.
29) ُّ س عجُإ لاتٞ، َسخٌ إىل عًِ ايٓؿؼ اإلغ٬َٞ، ايكاٖط٠: زاض ايؿطٚم، ق

 ّ، ايطبع١ ا٭ٚىل. 2001 -ٖا1422
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ُّس عجُإ لاتٞ، ايكطإٓ ٚعًِ ايٓؿؼ، ايكاٖط٠: زاض ايؿطٚم،  (30 -ٖا1425ق

 ّ، ايطبع١ ايجا١َٓ .2005
ُّس عًٞ اـٛيٞ، قاَٛؽ ايرتب١ٝ، بريٚت: زاض ايعًِ ي٬ًُٜني، (31 ايطبع١ ّ، 1985ق

 ايجا١ْٝ.

ُّس عُاز ايّسٜٔ إمساعٌٝ، املٓٗر ايعًُٞ ٚتؿػري ايػًٛى، ايكاٖط٠: ايٓٗه١  (32 ق

 ّ، بسٕٚ طبع1978.١املكط١ٜ، 
ُّس قُٛز اـٛايس  (33 ، املسخٌ يف ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ، قٓعا٤: ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٠ق

 ّ، ايطبع١ ا٭ٚىل. 1995-ٖا1415 ٚايتعًِٝ،
ق١ٝ اإلغ١َٝ٬ يف بٓا٤ ايؿطز ٚاجملتُع ٚاؿهاض٠ َكساز ٜاؾٔ، زٚض ايرتب١ٝ ا٭خ٬ (34

 ّ، ايطبع١ ا٭ٚىل.1996-ٖا1416اإلْػا١ْٝ ، ايطٜاض: زاض عامل ايهتب، 
ُّإ: ا٭١ًٖٝ يًٓؿط  (35 ٜٛغـ قطاَٞ، تؿهري ا٭طؿاٍ: تطٛضٙ ٚططم تعًُٝ٘، ع

 ّ، ايطبع١ ا٭ٚىل.1990-ٖا1410ٚايتٛظٜع، 

ٜٛغـ نطّ، تاضٜذ ايؿًػؿ١ اؿسٜج١،  بريٚت: زاض ايعًِ، بسٕٚ تاضٜذ، بسٕٚ  (36

 طبع١. 
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