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بني ضعف املنطلقات  الفلسفة الربامجاتية
دراسة ) الفكرية وجناح التطبيقات الرتبوية

 نقدية(
 *يديى بن صالح الحربي

 

 

ت  _ امللخص ت في مجاٌ ؤَضاف َضفذ َظٍ الضعاؾت بلى الىكف ًٖ اإلاىُللاث الفىٍغ للفلؿفت البراحماجُت، وبُان جُبُلاتها التربٍى

م، باإليافت بلى الخٗغف ٖلى ؤبغػ بًجابُاتها، وؤَم  غق الخضَعـ، وؤؾالُب الخلٍى التربُت، والُالب، واإلاٗلم، واإلالغع الضعاس ي، َو

ت  :اثج، مً ؤَمهاوكض اؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىنفي الىزاثلي، وهكفذ ًٖ ٖضص مً الىخ . ؾلبُاتها ؤن ؤبغػ اإلاىُللاث الفىٍغ

ى الجاهب اإلاغجي واإلادؿىؽ مً الٗالم، والىٓغة بلى ؤلاوؿان هٓغة  خلاص بىحىص ٖالم واخض فلِ، َو للفلؿفت البراحماجُت هي: الٖا

لي( مً اليىن، والخإهُض ٖلى ؤن  مٗغفت ؤلاوؿان مدضوصة بىُاق مخياملت ججم٘ بحن الٗلل والجؿض، باإليافت بلى بهياع الجاهب )اإلاُخافحًز

ت للفلؿفت البراحماجُت هي: الخإهُض ٖلى يغوعة جمغهؼ الٗمل التربىي خٌى الُفل، وحٗل  .زبرجه بِىما واهذ ؤَم الخُبُلاث التربٍى

يافت بلى الُالب في مىكف بًجابي ولِـ ؾلبي، ؤما اإلاٗلم في الفلؿفت البراحماجُت فهى مىحه، ومغقض، ومسُِ للمىكف الخٗلُمي، باإل 

ٖضم اَخمام البراحماجُحن بخلضًم الترار الثلافي اإلااض ي مً زالٌ اإلاىهج اإلاضعس ي، بلى حاهب عفٌ البراحماجُت للُغق الخللُضًت في 

لت خل اإلاكىالث ٍغ لت اإلاكغوٖاث، َو في خحن ؤن ؤبغػ بًجابُاث الفلؿفت  .الخضَعـ، واٖخماصَا ٖلى َغق جضَعـ حضًضة مثل ٍَغ

تراف البراحماجُت  هي بههاف الُالب والىٓغ بلُه همخٗلم وكِ، والغبِ بِىه وبحن البِئت التي ٌِٗل فحها، ومً ؤَم ؾلبُاتها ٖضم الٖا

ا وؿبُت،  بال بالٗالم اإلااصي اإلادؿىؽ واإلاكاَض، والخىاء الغوحي الىاضح في َظٍ الفلؿفت، باإليافت بلى تهمِل اللُم، واٖخباَع

 .ٗتومخغحرة، وعبُها بخدلُم اإلاىف

 .: الفلؿفت، فلؿفت التربُت، الفلؿفت البراحماجُتالكلمات املفتاخية
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 التطبيقات وهجاح الفكرية املنطلقات ضعف بين البراجماثية الفلسفة

 (هقدية دراسة) التربوية
 قدمة. امل1

، ؾىاء فُما ًخٗلم بإَضافها، ؤو       
ً
 هبحرا

ً
ا جدىٕى الٗلىم ؤلاوؿاهُت جىٖى

اث التي جضعؾها وحٗض الفلؿفت واخضة مً ؤَم  .مجاالتها، ؤو اإلاىيٖى

ش، فهي" مً  الٗلىم ؤلاوؿاهُت التي خُٓذ باَخمام واؾ٘ ٖلى مغ الخاٍع

ش الفىغ ؤلاوؿاوي، والخاحت بلحها ماػالذ جخجضص بلى  ؤكضم الٗلىم في جاٍع

ذ مجها بلُذ ٖلى نلت بها عغم همائها  الُىم، هما ؤن الٗلىم التي جفٖغ

 ].1] وجُىعَا"

وكض "قغلذ الفلؿفت الفىغ ؤلاوؿاوي ٖبر الٗهىع واإلاجخمٗاث، وزاع        

مُم ل ٖو ، عبما لم ًىله ؤي مهُلح آزغ، ختى زُل خىلها حضٌ ٍَى

للبٌٗ ؤنها مً اإلافاَُم اإلابهمت والغامًت، ؤو اإلافاَُم اإلاؼعجت بؿبب 

ما ججٕز بلُه الفلؿفت مً جلص ي وبدث وبصعان الٗلل البُٗضة، 

 ].2] ًدُِ بهم" وازخالف وحهاث هٓغ ألافغاص واإلاجخمٗاث خٌى ما

غي بسُذ ]         ف صكُم ليلمت [ ؤهه مً الهٗىبت ج3ٍو دضًض حٍٗغ

اث التي جبدثها لضي ألامم اإلاسخلفت،  )الفلؿفت( ًدضص مؿاثلها واإلاىيٖى

وفي حمُ٘ الٗهىع، وطلً ألنها لم حؿخلغ ٖلى مضلٌى واخض َىاٌ جلً 

سُت، وبهما ازخلف مٗىاَا، هما ازخلفذ مباخثها  .الٗهىع الخاٍع

ف  هما         ت مً اإلاداوالث لخدضًض حٍٗغ واضح للفلؿفت، حغث مجمٖى

اث الغثِؿت التي تهخم  دهغ خضوص بدثها، واإلاىيٖى ًىضح مٗاإلاها، ٍو

ومً جلً اإلاداوالث ونف الفلؿفت بإنها: " ٖملُت ٖللُت  .بمىاككتها

مخمحزة، ٌؿخسضم فحها اإلاسلىق ؤلاوؿاوي ٖلله في الخفىحر في مجاالث 

 ].4] الخُاة اإلاسخلفت وميىهاتها ألاؾاؾُت "

ىان ٖال       حن َو ُضة بحن التربُت والفلؿفت حؿخضيي مً التربٍى كت َو

ت ، وجلمـ حىاهبها وؤبٗاصَا اإلاخىٖى
ً
وفي َظا  .بصعان َظٍ الٗالكت حُضا

اع  [ بلى ؤن ٖالكت التربُت بالفلؿفت هي " 5ٌكحر الخل وقٗغاوي ]ؤلَا

اث ٖامت في قاون  ٖالكت جباصلُت جياملُت، فالفلؿفت جلضم هٍٓغ

لت جُبُم َظٍ الفلؿفت في  الخُاة، وهجهها، في خحن جلضم التربُت ٍَغ

 ". ؤمىع ؤلاوؿان اإلاباقغة

ومً َىا فةهه ًمىً اللٌى ؤن" الفلؿفت والتربُت في ٖالكت جفاٖل        

، وجسخلفان في الىؾاثل، فإلوؿان َى  مؿخمغ، فهما حكتروان في اإلاىيٕى

، ولىً وؾُلت التربُت 
ً
اث التربُت والفلؿفت مٗا هي ٖباعة مدىع مىيٖى

ًٖ ٖملُت جُبُلُت ٖملُت، في خحن ؤن وؾُلت الفلؿفت ٖباعة ًٖ 

 ].6] ٖللُت جإملُت "

ا          هما ًمىً مالخٓت ؤهه" بطا واهذ الفلؿفت حٗبر ًٖ ؤفياع مهضَع

الثلافت، فةن التربُت هي طلً اإلاجهىص الٗملي الفٗلي الخُبُلي الظي 

دىلها بلى مم  ].7اعؾاث وؾلىن " ]ًترحم َظٍ ألافياع واللُم ٍو

وفلؿفت التربُت هي بخضي الفغوٕ اإلاهمت اإلاىبثلت ًٖ ٖلم ؤنٌى        

ت  التربُت، وهي التي جدضص مٗالم هثحر مً اإلاماعؾاث والخُبُلاث التربٍى

 .في الجىاهب اإلاخٗضصة

اهض الُماوي ]        [ ؤن فلؿفت التربُت جىبثم مً فلؿفت اإلاجخم٘، 8ٍو

 ــضة في اإلاجخمــم الؿاثــاع، واللُــضاث، وألافىــمٗخلـث ؤن الـــخُ
ً
 ٘ حٗض مىبٗا

ت  للفلؿفت التربٍى
ً
 .عثِؿا

مىً ونف فلؿفت التربُت بإنها: " طلً اإلاُضان الظي ًبدث في      ٍو

بدث اإلاكىالث  ت، ٍو ت التربٍى اإلاكىالث الفلؿفُت والاحخماُٖت مً الؼاٍو

" 
ً
 واحخماُٖا

ً
ت فلؿفُا  ].9] التربٍى

ت اإلاباصت [ مفهىم فلؿفت التربُت بإهه "4] بِىما ًدضص هانغ        مجمٖى

واإلاٗخلضاث، واإلافاَُم والفغوى واإلاؿلماث التي خضصث بكيل مخيامل 

ومترابِ مخىاؾم لخيىن بمثابت اإلاغقض واإلاىحه للجهض التربىي والٗملُت 

ت بجمُ٘ حىاهبها  ". التربٍى

غي اإلاُالصي ]        فلؿفت التربُت حؿهم في حٗمُم عئٍت [ ؤن صعاؾت 11ٍو

الٗاملحن في اإلاُضان التربىي للىٓام التربىي، وبالخالي مؿاٖضتهم في 

مالخٓت ٖالكت ؤحؼاثه ببًٗها، باإليافت بلى جىيُذ ٖالكت الىٓام 

 .التربىي باإلاجخم٘ الظي ٌٗمل فُه

ت واضخت ٌؿهم بغؾم        الخٔ ؤن جبني ؤي مجخم٘ لفلؿفت جغبٍى ٍو

ت في اإلاجخم٘، ؾىاء فُما ًخٗلم بإَضافها، ؤو مؿاع و  اضح للٗملُت التربٍى

في خحن ؤن" مً ؤنٗب اإلاكىالث   .مدخىاَا اإلاٗغفي، ؤو َغكها وؤؾالُبها

ت  التي جىاحه التربُت في هثحر مً ألاخُان هي ٖضم وحىص ؤؾـ فىٍغ

 ].11وفلؿفُت جىبثم ٖجها التربُت "]

ش ؤلاوؿاوي ؤزغث في حىاهب وكض ْهغث فلؿفاث هثحرة ٖبر ال       خاٍع

ت ت، والاحخماُٖت، والاكخهاصًت، والتربٍى وحٗض  .الخُاة اإلاسخلفت، الفىٍغ

الفلؿفت البراحماجُت واخضة مً ؤقهغ الفلؿفاث اإلاٗانغة، ومً 

، خُث
ً
فاكذ قهغتها آلافاق ختى غضث الفلؿفت " ؤوؾٗها اهدكاعا

يا فلِ، وبهما في     بلضان هثحرة مًالغثِؿت للتربُت، لِـ في ؤمٍغ

 ].2] الٗالم"

كحر حٗىُني ]         [ بلى ؤهه " وان للبرغماجُت جإزحر واؾ٘ الىُاق ٖلى 6َو

ىُت، وفي  غ التربُت وجُبُلاتها في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ الفىغ وجٍُى

ً جإزغ  مٗٓم بالص الٗالم، وفي اإلاكغق الٗغبي مىظ مُل٘ اللغن الٗكٍغ

بلذ ٖضص هبحر مً اإلاغبحن وعح اٌ الفىغ باألفياع البراغماجُت، َو

 ". مٗخلضاتها ومىُللاتها ٖلى الغغب والكغق 

وال جؼاٌ الفلؿفت البراحماجُت هي الؿاثضة في ؤهبر صولت في الٗالم         

مً خُث الثلل الؿُاس ي، والٗؿىغي، والاكخهاصي، وهي الىالًاث 

ت جدٓى  ىُت، هما ؤن جُبُلاتها التربٍى باهدكاع واؾ٘ ٖلى اإلاخدضة ألامٍغ

 .مؿخىي الٗالم ؤحم٘

 مشكلة الدراسة. 2

 ًسخلف        
ً
 حضًضا

ً
حاءث الفلؿفت البراحماجُت جدمل في َُاتها فىغا

ًٖ الفىغ الفلؿفي الظي كضمخه الفلؿفاث التي ؾبلتها ؾىاء في 

ت اإلاخٗضصة ت، ؤو في جُبُلاتها التربٍى  .مىُللاتها الفىٍغ

ت مً الدؿمُاث مثل الفلؿفت وكض ؤَلم ٖلى البراح        ماجُت مجمٖى

 إلاٗغفت مضي كُمتها 
ً
الٗملُت، لخإهُضَا ٖلى يغوعة ازخباع ألافياع ٖملُا

بُت  لت الخجٍغ بُت، لخإهُضَا ٖلى ؤَمُت الٍُغ وفاثضتها، والفلؿفت الخجٍغ

في هؿب اإلاٗغفت ؤلاوؿاهُت، والفلؿفت الىفُٗت، ألنها جغي ؤن ألافياع 
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ماٌ التي ًلىم  بها الفغص حؿخمض كُمتها مً مضي هفٗها له وألٖا

 ].12] وللمجخم٘

هما ؾمُذ البراحماجُت هظلً بالفلؿفت ألاصاثُت، والفلؿفت        

الظعاجُٗت، فلض واهذ ألافياع لضي صًىي حٗض )طعاج٘( في خل اإلاكىالث 

ولمت )الظعاجُٗت(  -في بٌٗ ألاخُان  -ؤلاوؿاهُت، ولهظا فهى ًفًل 

 ].13البراحماجُت لخدضًض فلؿفخه ]ولِـ 

وجغهؼ البراحماجُت ٖلى اهدؿاب اإلاٗغفت مً زالٌ الخجاعب        

 
ً
ؤلاوؿاهُت، والخبراث اإلاباقغة اإلاىدؿبت مً ٖالم الىاك٘، وال جلُم وػها

للمٗغفت اإلاىدؿبت مً زالٌ الجضٌ اللفٓي، والخإمل الىٓغي، واإلاٗغفت 

ماٌ وألافياع والخلاثم اللبلُت اإلاؿبلت، هما ؤنها جدىم  ٖلى كُمت ألٖا

مً زالٌ ملضاع ما جدلله لإلوؿان مً فىاثض ملمىؾت حٗىص ٖلُه 

 
ً
لى مجخمٗه زاهُا ، ٖو

ً
 .بالىف٘ ؤوال

غي ُُٖت ]      [ ؤهه ال ًىحض مظَب فىغي ؤو جغبىي ًؼاخم اإلاظَب 14ٍو

 .البراحماحي في كىجه وجإزحٍر ومؿخىي اهدكاٍع

ىُت مً خُث ومً اإلاالخٔ ؤن الفلؿفت  البراحماجُت وبن واهذ ؤمٍغ

الجظوع واليكإة بال ؤنها امخضث وجىؾٗذ ختى ؤنبدذ هي الؿاثضة في 

يي وألاوعبي  ].15] بالص الغغب وله بلؿمُه ألامٍغ

ولم ًىً الٗالم الٗغبي بمىإي ًٖ جإزحراث الفلؿفت البراحماجُت         

ت في بٌٗ ؤهٓمخ ا وجُبُلاتها التربٍى  وحغلل افياَع
ً
ه الخٗلُمُت، هٓغا

للىة الخُاع البراحماحي، وجمخٗه بكهغة هبحرة صازل الىالًاث اإلاخدضة 

ىُت وزاعحها  .ألامٍغ

ؤخض ؤبغػ ماؾس ي الفلؿفت -وكض جؼامً م٘ فترة ْهىع حىن صًىي         

ابخٗار ٖضص مً عواص التربُت الٗغب بلى الىالًاث اإلاخدضة  -البراحماجُت 

ىُت، ووان وكتها فىغ حىن صًىي في طعوجه، فخٗلمىا ٖلى ًض ػمالثه  ألامٍغ

البه، وخهلىا ٖلى صعحت الضهخىعاٍ في التربُت، زم ٖاصوا بلى بالصَم  َو

ا، وجًمُجها لىخاباتهم  ، فبضؤوا بيكَغ وكض حكبٗىا بأعاثه وؤفياٍع

 ].16وصعوؾهم ]

وحٗض الفلؿفت البراحماجُت مً ؤَم الفلؿفاث اإلاازغة في اإلاُضان          

ا ٖلى الىٓم الخٗلُمُت في  التربىي بالٗالم الٗغبي، خُث " وان جإزحَر

، وخٓي حىن صًىي باَخمام هبحر، خُث 
ً
 وجُبُلا

ً
الٗالم الٗغبي فىغا

بلذ الىثحر مً اإلاضاعؽ الىمىطحُت الفىغ  جغحمذ هخبه بلى الٗغبُت، َو

ؿها "] غق جضَع  ].6البراحماحي في مىاهجها، وجىُٓمها، َو

ت وكض           ت مً الضعاؾاث الٗلمُت ًٖ اهدكاع مجمٖى هكفذ مجمٖى

مً الجىاهب الخانت بالفلؿفت البراحماجُت في التربُت الٗغبُت 

[ بلى وحىص جإزحر للفىغ 17اإلاٗانغة، خُث ؤقاعث صعاؾت مىهىع ]

التربىي البراحماحي ٖلى الفىغ التربىي الٗغبي اإلاٗانغ، ؾىاء فُما 

 .و اإلاىهج الضعاس يًخٗلم باإلاخٗلم، ؤو اإلاٗلم، ؤ

[ بلى ؤن الغالبُت الٗٓمى مً 18هما ؤهضث هخاثج صعاؾت الٗمغي ]

مضًغي ومضًغاث اإلاضاعؽ في ألاعصن ممً لضيهم فلؿفت واضخت جدمل 

ضاص التي جدمل الفلؿفاث ألازغي  الفلؿفت الخلضمُت، في خحن واهذ ألٖا

 .يئُلت

ساث ]        %( مً  44.4[ ؤن )19بِىما هكفذ هخاثج صعاؾت الكٍى

ت  ت في ألاعصن ًخجهىن هدى الفلؿفت التربٍى مٗلمي اإلاغخلت الثاهٍى

 .البراحماجُت

هما ًاهض َظا ألازغ الٗمُم للفلؿفت البراحماجُت في هٓم الخٗلُم       

[ والتي ؤقاعث في هخاثجها 21] هكفخه صعاؾت كؼاكؼة الٗغبُت اإلاٗانغة ما

بلى ؤن البٗض البراحماحي كض اخخل اإلاغجبت ألاولى لضي َلبت ولُاث التربُت 

حهم  جي َظٍ اليلُاث في ألاعصن ٖىض كُاؽ مؿخىي ٖو واإلاٗلمحن زٍغ

ت  .بالفلؿفاث التربٍى

 ٖلى ما      
ً
ؾبم جخمثل مكيلت َظٍ الضعاؾت في الخٗغف ٖلى  وجإؾِؿا

ت لها، زم اإلاىُللاث الفى ت للفلؿفت البراحماجُت، والخُبُلاث التربٍى ٍغ

الىكف ًٖ ؤَم بًجابُاتها وؾلبُاتها، وطلً مً زالٌ البدث في 

ت  .الضعاؾاث الٗلمُت واإلاالفاث التربٍى

 أسئلة الدراسة. أ

 :حؿعى َظٍ الضعاؾت بلى ؤلاحابت ًٖ ألاؾئلت آلاجُت    

ت للفلؿفت . 1 البراحماجُت )مً خُث هٓغتها بلى ول ما اإلاىُللاث الفىٍغ

 مً الىحىص، وؤلاوؿان، واإلاٗغفت، واللُم(؟

ت للفلؿفت البراحماجُت )في مجاٌ ؤَضاف . 2 ما الخُبُلاث التربٍى

ـ، وؤؾالُب  غق الخضَع التربُت، والُالب، واإلاٗلم، واإلالغع الضعاس ي، َو

م(؟  الخلٍى

 م ؾلبُاتها؟ما ؤبغػ بًجابُاث الفلؿفت البراحماجُت وما ؤَ. 3

 أهداف الدراسةب. 

ت       حؿتهضف َظٍ الضعاؾت الىكف ًٖ ؤَم اإلاىُللاث الفىٍغ

ت لها ججاٍ  للفلؿفت البراحماجُت، زم اؾخٗغاى الخُبُلاث التربٍى

ٖىانغ اإلاىهج اإلاخٗضصة )ؤَضاف التربُت، الُالب، اإلاٗلم، اإلالغع 

م( بلى حاهب الىك ـ، ؤؾالُب الخلٍى ف ًٖ ؤبغػ الضعاس ي، َغق الخضَع

بما ٌؿاٖض في اؾخجالء َظٍ الجىاهب  ،بًجابُاتها وؤَم ؾلبُاتها

ا ،اإلاخٗضصة ت  ،ومداولت جىيُدها وببغاَػ باإليافت بلى الخغوج بمجمٖى

الخُبُلاث مً الخىنُاث واإلالترخاث التي ًامل ؤن حؿهم في جىيُذ 

ت لهظٍ الفلؿفت  . وطلً في يىء هخاثج َظٍ الضعاؾت ،التربٍى

 الدراسة أهميةج. 

 :ألاَمُت الٗلمُت -ؤ

جٓهغ ؤَمُت َظٍ الضعاؾت في وىنها جدىاٌو حىاهب مهمت جخٗلم      

يي، بلى حاهب  بفلؿفت عثِؿت لها وػنها اإلاهم في اإلاجخم٘ التربىي ألامٍغ

ا الؿُاس ي والاكخهاصي والتربىي بلى بلضان ؤزغي زاعج  امخضاص جإزحَر

ىُت، وهي الفل ؿفت البراحماجُت بيل ما جدمله مً الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ت ت وجُبُلاث جغبٍى  .مىُللاث فىٍغ

هما حؿخمض َظٍ الضعاؾت ؤَمُتها مً الفلؿفت البراحماجُت هفؿها،       

، وهي 
ً
هفلؿفت عثِؿت جخبىاَا الضولت الٗٓمى التي جلىص الٗالم خالُا

ىُت  .الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

       
ً
ت جىُلم مجها، وجدضص ؤَم  وال قً بإن لهظٍ الفلؿفت حظوعا فىٍغ

ت اإلاهاخبت لها، ومً َىا   ٖلى الخُبُلاث التربٍى
ً
مٗاإلاها، وجازغ هثحرا

جيب٘ ؤَمُت َظٍ الضعاؾت مً زالٌ ؾٗحها بلى اؾخجالء اإلاىُللاث 

ت للفلؿفت البراحماجُت ت والخُبُلاث التربٍى  .الفىٍغ

 :ألاَمُت الٗملُت -ب

بما ؤن َظٍ الضعاؾت جدىاٌو الجىاهب اإلاخٗللت بالفلؿفت       

ت، فةن  ت والخُبُلاث التربٍى البراحماجُت، مً خُث اإلاىُللاث الفىٍغ

ت لهظٍ  الباخث ًامل ؤن ًلضم نىعة واضخت ًٖ الخُبُلاث التربٍى
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الفلؿفت مما ٌؿاٖض الٗاملحن في اإلاُضان مً مٗلمحن، ومضًغي مضاعؽ، 

حن مً الا  ت الجُضة ومكغفحن جغبٍى ؾخفاصة مً بٌٗ الخُبُلاث التربٍى

ت غحر اإلاىاؾبت التي  لهظٍ الفلؿفت، والابخٗاص ًٖ الخُبُلاث التربٍى

 .كضمتها َظٍ الفلؿفت في بٌٗ حىاهبها

 خدود الدراسةد. 

ُت ٖلى  ؤ.  ُت: جلخهغ َظٍ الضعاؾت في خضوصَا اإلاىيٖى الخضوص اإلاىيٖى

ت للفلؿفت الب راحماجُت، وبُان جُبُلاتها جدضًض اإلاىُللاث الفىٍغ

ت، وؤبغػ بًجابُاتها وؤَم ؾلبُاتها  .التربٍى

الخضوص الؼماهُت: جم بحغاء َظٍ الضعاؾت زالٌ الفهل الثاوي مً -ب

 .َـ1438 -1437الٗام الضعاس ي 

 مصطلحات الدراسةه. 

الفلؿفت البراحماجُت: مظَب فلؿفي احخمايي، ًغي بإن الخلُلت . 1

ؤلاوؿاهُت، ال في الفىغ الىٓغي البُٗض ًٖ  جىحض في حملت الخجغبت

ُفت في زضمت مُالب الخُاة، وؤن نضق  الىاك٘، وؤن اإلاٗغفت آلت ؤو ْو

  [21].كًُت ما َى في وىنها مفُضة للىاؽ

لهض بها في َظٍ الضعاؾت: ألاؾـ وألانٌى . 2 ت: ٍو اإلاىُللاث الفىٍغ

البراحماجُت، وحكمل هٓغتها واإلاباصت الغثِؿت التي كامذ ٖلحها الفلؿفت 

 .بلى ول مً الىحىص، وؤلاوؿان، واإلاٗغفت، واللُم

لهض بها: هٓغة الفلؿفت البراحماجُت بلى . 3 ت: ٍو الخُبُلاث التربٍى

الٗىانغ الغثِؿت للمىهج اإلاضعس ي بمفهىمه الىاؾ٘ وهي: ؤَضاف التربُت، 

ـ، ؤؾالُب الخ مالُالب، اإلاٗلم، اإلالغع الضعاس ي، َغق الخضَع  .لٍى

  :مىهج الضعاؾت

َبم الباخث في صعاؾخه )اإلاىهج الىنفي( والظي ٌٗخمض ٖلى       

، ؤو 
ً
 هُفُا

ً
ٗبر ٖجها حٗبحرا ، َو

ً
 صكُلا

ً
"صعاؾت الىاك٘، ويهخم بىنفها ونفا

" 
ً
 ].44] همُا

وازخاع الباخث بكيل ؤصق ؤخض ؤهىإ اإلاىهج الىنفي لخُبُله في       

ى )البدث الى  زاثلي( والظي ًلهض به: " الجم٘ اإلاخإوي َظٍ الضعاؾت َو

والضكُم للسجالث والىزاثم اإلاخىافغة طاث الٗالكت بمىيٕى البدث، 

اتها، بهضف اؾخيخاج ما ًخهل بمكيلت  ومً زم الخدلُل الكامل إلادخٍى

ً ٖلى بحابت ؤؾئلت البدث"  ].45] البدث مً ؤصلت وبغاَحن جبَر

ى )البدث  وكض جم ازخُاع َظا الىٕى مً ؤهىإ       اإلاىهج الىنفي َو

ت، ومالثمخه ألَضافها  الىزاثلي( إلاىاؾبخه لُبُٗت َظٍ الضعاؾت الىٍٓغ

 .وؤؾئلتها

 :مفهىم الفلؿفت البراحماجُت ووكإتها

ً اإلاُالصي، وؤنبذ       اهدكغ اإلاظَب البراحماحي زالٌ اللغن الٗكٍغ

ت، والاحخماُٖت،  تاؾمه ًترصص في هثحر مً ألاوؾاٍ الفىٍغ  .والتربٍى

وحٗني )الٗمل(،  (pragma) واؾم البراحماجُت مكخم مً اللفٔ الُىهاوي

بؿتر الٗالمي بإنها: جُاع فلؿفي ؤوكإٍ حكاعلؼ  وكض ٖغفها كامىؽ ٍو

بحرؽ، وولُم حُمـ ًضٖى بلى ؤن خلُلت ول اإلافاَُم ال جثبذ بال 

 ].43بالخجغبت الٗملُت ]

مىً اللٌى ؤن البراحماجُت مظَب       فلؿفي احخمايي، ًغي بإن ٍو

الخلُلت جىحض في حملت الخجغبت ؤلاوؿاهُت، ال في الفىغ الىٓغي البُٗض 

ُفت في زضمت مُالب الخُاة، وؤن  ًٖ الىاك٘، وؤن اإلاٗغفت آلت ؤو ْو

 ].21] نضق كًُت ما َى في وىنها مفُضة للىاؽ

واإلاٗنى الٗام للفلؿفت البراحماجُت َى: ول وكاٍ ًىمي ًهضع ًٖ 

بإن الُبُٗت واإلاجخم٘ هاكهان، ومً  -ؾىاء اإلاٗلً ؤو الخفي -لُم الدؿ

ضم الثلت باللىاهحن واللىاٖض  غ، ٖو زم فهما بداحت بلى جدؿحن وجٍُى

، وبهما بما َى هاجج ًٖ الخجغبت الٗملُت، وبما َى هاف٘ 
ً
اإلادضصة مؿبلا

 إلاٗغفت 
ً
ومفُض، ولظلً فالبراحماجُىن ًىاصون بازخباع ألافياع ٖملُا

 ].12متها وفاثضتها وكىتها وخلُلتها ومٗىاَا ]كُ

ا الٗملُت في خُاة       غي البراحماجُىن ؤن كُمت لفىغة جيىن بأزاَع ٍو

ؤلاوؿان، وول فىغة ال جاصي بلى ؾلىن ٖملي في صهُا الىاك٘ هي فىغة 

باَلت، ؤو ال ٌٌٗى ٖلحها، ومً َىا ؤزظث البراحماجُت اؾمها وونفها 

 ].22] بإنها فلؿفت اإلاىفٗت

ظا        بي، َو  لالججاٍ الخجٍغ
ً
غا ىان مً ًغي ؤن البراحماجُت حٗض جٍُى َو

ى )ولُم حُمـ( بلىله: بن البراحماجُت اؾم  ما ٖبر ٖىه ؤخض عواصَا َو

لت كضًمت في الخفىحر  ].17] حضًض لٍُغ

ؾىاء  -وبطا واهذ مٗٓم الفلؿفاث اإلاكهىعة كض اهُللذ مً ؤوعبا         

فةن الفلؿفت البراحماجُت كض جمحزث  -ؤو الخضًث  في الٗهغ اللضًم

يا، خُث وكإث  باالهُالق مً زاعج ؤوعبا، وبالخدضًض مً ؤمٍغ

ذ، وطلً في ؤوازغ اللغن الخاؾ٘ ٖكغ اإلاُالصي، ختى بلغذ  ٖغ وجٖغ

يا اهُللذ بلى هثحر مً صٌو  ً، ومً ؤمٍغ طعوتها في ؤواثل اللغن الٗكٍغ

 .الغثِؿت التي ٌكاع لها بالبىان الٗالم، ختى ؤنبدذ بخضي الفلؿفاث

غ الفلؿفت         ىُحن َم الظًً كامىا بخٍُى لى الغغم مً ؤن ألامٍغ ٖو

البراحماجُت في مٗٓم ؤحؼائها بال ؤن َىان مً ًغي ؤن حظوعَا جمخض بلى 

ُاهُحن وألاوعبُحن وجلالُض الفلؿفت الُىهاهُت اللضًمت  ].13] البًر

مىً اللٌى ؤن الفلؿفت ا       لبراحماجُت حاءث هدُجت للخفاٖل ٍو

يا وبحن  الفىغي بحن ألافياع التي خملها اإلاهاحغون ألاوعبُىن بلى ؤمٍغ

يي اؾخمغاع للفىغ ألاوعبي  ،البِئت الجضًضة التي وكإوا فحها فالفىغ ألامٍغ

خطح مً  ،والثلافت ألاوعبُت في لغتها وكىاهُجها وهٓمها وؤزالكها وصًجها ٍو

  َىا ؤن الفىغ الفلؿفي
ً
البراحماحي لم ًيكإ مً ٖضم، بل وان حٗضًال

يا، خُث واهذ  للفلؿفاث ألاوعبُت اإلاؿخىعصة بما ًالثم الخُاة في ؤمٍغ

ىُت جمجض الٗمل، واهتهاػ الفغم والىجاح وهؿب اإلااٌ،  البِئت ألامٍغ

ا في الفىغ الفلؿفي الىاش يء َىان ]  ].17فيان لهظٍ البِئت ؤزَغ

احماحي في اللغن الخاؾ٘ ٖكغ اإلاُالصي وطلً كض ْهغ الفىغ البر و         

هغص فٗل ٖلى اهدكاع مىحاث الفلؿفت اإلاثالُت والتي واهذ جُغى ٖلى 

يي بٗض ؤن حاءجه مً ؤوعبا، ومً ؤإلااهُا ٖلى وحه الخدضًض،  الفىغ ألامٍغ

جي حامٗت َاعفاص، ومجهم ولُم بحرؽ،  ت مً زٍغ وكتها قٗغ مجمٖى

ًض هدى )الفٗل( و )اإلاؿخلبل( وطلً وولُم حُمـ بًغوعة الخىحه الجض

بي ]  ].8مً زالٌ جبني مفهىم اإلاىهج الخجٍغ

ىان مظاَب فلؿفُت ٖضًضة ؤؾهمذ في عؾم الخٍُى ألاولى          َو

للبراحماجُت، فهي لم جىً ولُضة فىغ مٗانغ، بل واهذ خهُلت لىثحر 

ت مً الفالؾف اث وألافياع الفلؿفُت التي صٖا بلحها مجمٖى ت، مً الىٍٓغ

 مً فالؾفت الُىهان الؿفؿُاثُحن الظًً ؤهضوا ٖلى ؤَمُت الخبرة 
ً
بضءا

 بإعؾُى الظي عهؼ ٖلى الخجغبت 
ً
الخؿُت في خُاة ؤلاوؿان، وامخضاصا

 بلى فالؾفت الىاكُٗت 
ً
واإلاالخٓت مً ؤحل الخهٌى ٖلى اإلاٗغفت، وونىال

 ].23] الخؿُت

ىُت زانت، فلوم٘ طلً جبلى البراحماجُت طاث هىهت           ض جبلىعث ـــؤمٍغ
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بلذ ٖلى هُاق واؾ٘، ختى انُبغذ  يا، َو ا الغثِؿت في ؤمٍغ ؤفياَع

 في مُاصًً 
ً
ىُت بالهبغت البراحماجُت جماما الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 .التربُت، والاكخهاص، والؿُاؾت

 ؤن الفلؿفت البراحماجُت حاءث في اللغن        
ً
سُا ومً اإلاٗلىم جاٍع

ً م  ًٖ الفلؿفاث التي ؾبلتها مثل الفلؿفت الٗكٍغ
ً
خإزغة ػمىُا

ا  .اإلاثالُت، والفلؿفت الىاكُٗت، والفلؿفت الُبُُٗت الغوماوؿُت وغحَر

غ خلُلي للتربُت الخضًثت، فلض  وحٗض الخغهت البراحماجُت جٍُى

بذ وافت الفلؿفاث الؿابلت ٖلحها مىظ بىاهحر الجهًت ألاوعبُت،  اؾخٖى

ا ال    ٗلمُت والىفؿُت والاحخماُٖت وبحن خُاة الفىغ ومؼحذ بحن ؤفياَع

     في الٗالم الجضًض، ومً َظا اإلاؼج جىلضث البراحماجُت هفلؿفت

 ].12وهتربُت ]

في الىالًاث اإلاخدضة  -بهىعتها الجهاثُت  -وكض َبلذ البراحماجُت          

ىُت يي مهُإ للبٌى مثل َظٍ الفلؿفت ،ألامٍغ  ،خُث وان اإلاجخم٘ ألامٍغ

 طا َبُٗت زانت
ً
ٖام  311) فٗمٍغ الؼمني كهحر ،فلض وان مجخمٗا

 التي جًغب 
ً
ت مثال ( بطا ما كىعن ببٌٗ الضٌو ألاوعبُت وآلاؾٍُى

ً
با جلٍغ

ش   ،هما ؤهه مجخم٘ غحر مخجاوـ ،حظوعَا في ؤٖماق الخاٍع
ً
ًًم زلُُا

ت مخٗضصة حاءث مهاحغة مً صٌو قتى ألؾباب  ،مً ؤٖغاق بكٍغ

بُٗت مثل َظا اإلاجخم٘ غحر اإلاخماؾً ؤزغ هبحر في جلبل فيان لُ ،مخباًىت

ا ؤصاة لغبِ ؤفغاص  الفلؿفت البراحماجُت اللاثمت ٖلى اإلاىفٗت باٖخباَع

 . اإلاجخم٘

          
ً
ىُت اإلاخإزغة وؿبُا  ،فبدىم َبُٗت وكإة الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

وم٘ الٓغوف البُئُت  ،وبخإزحر هفاح ؾيانها اإلاخىانل م٘ الُبُٗت

 ،وبؿب الؿباق الالَث واإلادمىم م٘ الضٌو ألازغي اإلاىافؿت ،والىفؿُت

ىُحن  ،وم٘ الؼمً الظي جدؿإع زُىاجه فلض جغسخذ في ٖلٌى ألامٍغ

ت مً ؤحل اللخاق باألمم ألازغي َظٍ  الُامدحن لخدلُم الىجاح بؿٖغ

  الفلؿفت التي مفاصَا : ؤن الفىغة ؤو الاكتراح ؤو الٗمل
ً
ًيىن صخُدا

لُه فةهه لِـ َىان يغوعة للىكىف ٖىض  ،بملضاع ما ًاصي بلى هجاح ٖو

ذ ؤولي  ،ؤو جدلُل مبضجي لالكتراح ،مىاككت مؿبلت للفىغة ؤو حكٍغ

لت التي ال جيخهي ،للٗمل ؤو ؤبيُت مً  ،ماصامذ الىدُجت خللاث مً الهَغ

اث كض جخٗاعى وجخهاصم فلم ًىً  ،ؤو نُغ مً البضاثل اإلاُٗلت ،الىٍٓغ

ً الجضص بهظا الترف الٗللي الظي ؤوحض الفلؿفت  الىكذ ٌؿمذ للمهاحٍغ

لُت الُىهاهُت ا مً الفلؿفاث الهاثمت في ٖالم ألافياع  ،ؤلاغٍغ وغحَر

ت اإلاجغصة ]  ].24الىٍٓغ

 : ؤبغػ عواصَا

ىُت زالهت ،الفلؿفت البراحماجُت         خُث ؤؾهم في  ،طاث نبغت ؤمٍغ

ىُحنجإؾِؿها  زالزت مً ال م ،فالؾفت ألامٍغ  :  َو

 (:م1914 -  1839حكاعلـ بحرؽ ) -1  

لض وان  حكاعلـ بحرؽ ؤٌو مً اؾخٗمل ولمت )بغحماجُت( ؾىت ل       

هُف هىضح ؤفياعها؟ " والاؾم مكخم : "م في ملالت هخبها بٗىىان1878

لُت ؤو  ،ومٗىاَا )الٗملي (pragmatism) بغحما مً اليلمت ؤلاغٍغ

ونضق آلاعاء في  ،بمٗنى ؤن الٗمل اإلاىخج َى مُٗاع الخلُلت ،الىفعي(

 ].2ولِـ في الخإمل الىٓغي ] ،هفٗها

ٗض بحرؽ ؤٌو مً وكغ ولمت          ،بغحماجُت() َو
ً
وم٘ ؤهه وان نضًلا

ىُحن في مىانب كُاصًت بال ؤهه لم ًمىذ اإلاياهت التي  إلاثلفحن ؤمٍغ

ولم  ،ثم في ؤي حامٗتفلم ٌٗحن في ؤي مىهب صا ،ٌؿخدلها في ػماهه

  ،حكتهغ ؤفياٍع ألاؾاؾُت
ً
اف مٗٓم خُاجه وخُضا   ،ٖو

ً
ى  ،وػاَضا وماث َو

 .ٌٗاوي مً ْغوف ماصًت نٗبت

 ،وبهجاٍػ الفلؿفي ًخمثل في جإزحٍر ٖلى الصخهُاث التي ؤجذ بٗضٍ        

وكض كامذ حامٗت َاعفاعص  ،هما ؤهه لم ًيكغ ؤي هخاب زالٌ خُاجه

ت ؤبدار حكاعلؼ بحرؽ) بيكغ ؤٖماله بٗض وفاجه جدذ ٖىىان  (،مجمٖى

 ملالت له بٗىىان
ً
ا جإزحرا هُف هجٗل ؤفياعها واضخت؟( : )وعبما وان ؤهثَر

ت  م   1878في ًىاًغ ٖام   (الٗلم اإلاكهىع )والتي وكغث في اإلاجلت الكهٍغ

[6113.[ 

يي  :( م1911 - 1842ولُم حُمـ ). 2 ى ٖالم هفس ي وفُلؿىف ؤمٍغ َو

ضي  ،بنى مظَب البراحماجُت ٖلى ؤنٌى ؤفياع بحرؽ ،مً ؤنل ؾٍى

 . وؤؾهم في وكغ الفىغ البراحماحي ٖلى هُاق واؾ٘

 لٗاثلت مغمىكت        
ً
فلض خاٌو صعاؾت مجمىٖت مً  ،وبما ؤهه وان ابىا

 ،لؿفتولىىه هجح في مجاالث ٖلم الىفـ والف ،اإلاهً بما في طلً الُب

بي ،وكض ٖمل في حامٗت َاعفاعص  . وؤؾـ ؤٌو مسخبر لٗلم الىفـ الخجٍغ

َى  (م1891)والظي وكٍغ ٖام  ،وان هخابه ألاٌو مباصت ٖلم الىفـ 

: ومً ؤبغػَا ،زم جىالذ هخبه بٗض طلً ،الظي ؤهؿبه قهغة واؾٗت

خلاص  (م1892)مىحؼ ٖلم الىفـ  وؤهىإ الخجغبت   (م1897)وبعاصة الٖا

  [6,13,21]. (م 1917)والبراحماجُت  (م1912)الضًيُت  

ٗض ؤقهغ ماؾس ي الفلؿفت  م(:1952ـ  1859ـ حىن صًىي )3 َو

ت إلاباصئها ،البراحماجُت ى الظي كام بالخُبُلاث التربٍى  . َو

مىً جلضًم َظٍ الىبظة اإلاىحؼة ٖىه: ًىوـ وقُدت ]  ].25ٍو

بىالًت فغمىهذ بالىالًاث اإلاخدضة مً ؤؾغة  ولض في مضًىت بغلىجخىن      

 بؿُُا ً،  ؤما  ،مِؿىعة الخاٌ
ً
 مضعؾُا

ً
 لم ًخلم بال حٗلُما

ً
وان ؤبٍى بلاال

 مً والضٍ
ً
 وؤغؼع ٖلما

ً
 .ؤمه فلض واهذ ؤٖغق وؿبا

زم  ،ؤمط ى حىن حٗلُمه الابخضاجي والثاهىي في مضعؾت بغلىجخىن        

مٍغ لم ًخجا خُث  ،وػ ؾً الخامؿت ٖكغةالخدم بجامٗت فغمىهذ ٖو

ش اللضًم والهىضؾت الخدلُلُت  صعؽ اللغت الالجُيُت والُىهاهُت والخاٍع

غكم  لُت،  ووان في ؤوكاث فغاغه ًبُ٘ الجغاثض ٍو والفلؿفت ؤلاغٍغ

 . ألازكاب

ُفت          وبٗض خهىله ٖلى صعحت البيالىعٍىؽ مً الجامٗت قغل ْو

زم الخدم بجامٗت حىن  ،مضعؽ في بخضي مضاعؽ والًت بيؿلفاهُا

الهض ة الضهخىعاٍ في الفلؿفت ٖام خُث هاٌ قهاص ،َىبىجز بىالًت ماٍع

 للفلؿفت في ول مً حامٗتي مُيؿىجا  .م1884
ً
وبٗض جسغحه ٖحن مضعؾا

 للفلؿفت والتربُت في  ،ومُدصجان هدى ٖكغ ؾىىاث
ً
زم ٖمل ؤؾخاطا

ث خُث ؤوكإ مضعؾت الخُبُلا ،حامٗت قُياغى إلاضة ٖكغ ؾىىاث

ت، وواهذ َظٍ 1896ٖام  (مضعؾت اإلاسخبر)  آعاءٍ التربٍى
ً
م لُسخبر ٖملُا

م اهخلل مً 1914ذ ٖلى ؤؾاؽ اليكاٍ. وفي ٖام ؤٌو مضعؾت هٓم

ىعن خُث ؤنبذ فحها  ،حامٗت قُياغى بلى حامٗت وىلىمبُا في هٍُى

 للفلؿفت
ً
 في ولُت اإلا ،ؤؾخاطا

ً
 ،1931ٗلمحن الخابٗت لها بلى ؾىت وؤؾخاطا

 . وهي الؿىت التي جلاٖض فحها

ت مً الغخالث بلى الخاعج إلللاء اإلادايغاث           بٗض طلً كام بمجمٖى

ت زانت بهجلترا وبًُالُا والُابان والهحن وجغهُا  واللُام بمهام جغبٍى

سُــي ًــوبل ،واإلاىؿًُ والاجداص الؿىفُتي ٗمــضعؽ ٍو  ل ــلــي الخــل فــب َو
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 . والفلؿفي بلى ؤن جىفي  ،والؿُاس ي ،الاحخمايي

الظي فُه ؤوضح  (الضًملغاَُت والتربُت)ولٗل مً ؤقهغ هخبه هخاب     

ا خٌى مهمت الجهىى بجُل ؤفًل ،زٍُى فلؿفخه ومً ؤٖماله  .وعهَؼ

 
ً
 (اإلاضعؾت واإلاجخم٘)و( هُف هفىغ)و( ججضًض الفلؿفت)الكهحرة ؤًًا

ت والؿلىن ؤلاوؿاوي)و مضاعؽ )و (والتربُتالخبرة )و (الُبُٗت البكٍغ

 ،باإليافت بلى اإلائاث مً اإلالاالث والبدىر في خلل التربُت ،اإلاؿخلبل(

لم الىفـ  ،والؿُاؾت، والاحخمإ ،واإلاىُم، وألازالق ،والفلؿفت ،ٖو

 . والفً

ومُضان  ،اججه حىن صًىي بلى مُضان ٖلم الىفـ الؿلىويهما "        

واٖخبر ؤهه ال جىحض مٗغفت خلُلُت زاعج الخلاثم  ،الٗلىم الُبُُٗت

ؤو الٓىاَغ  ،التي ًيخجها مىهج البدث الٗلمي في الٗلىم الُبُُٗت

 مً الخجغبت والخبرة  ،الاحخماُٖت
ً
وؤن ول اؾخيخاج ًجب ؤن ًيىن هابٗا

 ].26اإلاباقغة لإلوؿان"]

ً اإلاُالص        ٗض حىن صًىي مً ؤبغػ اإلاغبحن في اللغن الٗكٍغ ووان  ،يَو

يا وخضَا بل في بلضان  ،له ؤزغ هبحر ٖلى التربُت والفلؿفت لِـ في ؤمٍغ

ش ،هثحرة مً الٗالم     هما ًمىً اللٌى بإهه ال ًىحض ؤخض في جاٍع

        الفلؿفت والتربُت خُٓذ هخبه بالترحمت بلى اللغت الٗغبُت مثلما خُٓذ 

 ].16] هخبه

 هما ًالخٔ غؼاعة ؤلاهخاج الفىغ         
ً
ي لضًه خُث" جغن حىن صًىي جغازا

، فمالفاجه جغبى ٖلى الثالزحن
ً
هما ؤن له مئاث اإلالاالث والبدىر  ،ضخما

لم الىفـ ،في خلل التربُت  ،واإلاىُم ،وألازالق ،والفلؿفت ،ٖو

 ].27والفً "] ،والؿُاؾت ،والاحخمإ

ً مً خمل لىاء َظٍ الخغهت مً بٗض َاالء الث      الزت ٖضص مً اإلافىٍغ

ً :ؤبغػَم وحىعج واوهدـ، وحىعج  ،وحىن حكاًلضػ ،ولُام ولباجٍغ

 . َحربذ مُض، ولىعاوـ حكلض

وبٗض اؾخٗغاى عواص الفلؿفت البراحماجُت ًمىً اؾخيخاج ؤن َاالء        

 ،في جإؾِـ َظا اإلاظَب الجضًض –بيؿب مخفاوجت  –الغواص كض ؤؾهمىا 

 وبن وان حىن ص ،وؤنىله الفلؿفُت ،ووكغ مباصثه
ً
م هٓغا ًىي َى ؤقهَغ

باإليافت بلى بدىزه في  ،إلهخاحه الفىغي اإلاخمثل في هخبه وملاالجه

لم الىفـ ،مجاالث التربُت  . ٖو

 الدراسات السابقة. 3

ت مً الضعاؾاث الٗلمُت التي جىاولذ مىيٕى        وحض الباخث مجمٖى

ولىىه لم ًجض صعاؾاث بال صعاؾاث كلُلت  ،فلؿفت التربُت بكيل ٖام

 
ً
 جدىاٌو الفلؿفت البراحماجُت جدضًضا

ً
  .حضا

ت مً الضعاؾاث        ولظلً ٖمض الباخث بلى الاكخهاع ٖلى مجمٖى

 . الٗلمُت التي ًغي ؤنها هي ألاكغب بلى الضعاؾت الخالُت

[ صعاؾت َضفذ بلى الخٗغف ٖلى الفلؿفت 21خُث ؤحغي كؼاكؼة ]     

ت الؿاثضة لضي َلبت ولُاث التربُت في الجامٗاث ألاعصهُت الت ربٍى

 ،ومٗلمي ومٗلماث اإلاغخلت ألاؾاؾُت في اإلاضاعؽ ألاعصهُت ،الغؾمُت

ت ألاعصهُت حهم بالفلؿفت التربٍى باإليافت بلى مٗغفت واك٘  ،ومؿخىي ٖو

واإلاٗلمحن واإلاٗلماث هدى مهىت  ،اججاَاث الُلبت في ولُاث التربُت

وواهذ الاؾدباهت هي  (اإلاؿخي)واؾخسضم الباخث اإلاىهج الىنفي . الخٗلُم

باإليافت بلى ملُاؽ ًخٗلم بلُاؽ مؿخىي الىيي بفلؿفت  ،ؤصاة البدث

وملُاؽ آزغ للخٗغف ٖلى الاججاَاث هدى مهىت  ،التربُت في ألاعصن

وقمل مجخم٘ الضعاؾت َلبت . الخٗلُم لضي َالب ولُت التربُت واإلاٗلمحن

 ،بالجامٗاث ألاعصهُت الغؾمُت (الجهاثُت)ت في الؿىت الغابٗت ولُاث التربُ

جي ولُاث التربُت مً  جي ولُاث التربُت زٍغ باإليافت بلى اإلاٗلمحن زٍغ

ت مً  .الجامٗاث الغؾمُت ألاعصهُت وكض جىنلذ الضعاؾت بلى مجمٖى

 ،اخخل اإلاغجبت ألاولى (البراحماحي)الىخاثج مً ؤبغػَا: ؤن البٗض الفلؿفي 

والبٗض الفلؿفي  ،اخخل اإلاغجبت الثاهُت (الىحىصي)ٗض الفلؿفي والب

اخخل اإلاغجبت  (اإلاثالي)والبٗض الفلؿفي  ،اخخل اإلاغجبت الثالثت (الىاكعي)

فُما ًخٗلم بلُاؽ مؿخىي الىيي بالفلؿفت ألاعصهُت حاء البٗض و . الغابٗت

ني  ،والبٗض اللىمي في اإلاغجبت الثاهُت ،الضًني في اإلاغجبت ألاولى والبٗض الَى

والبٗض  ،والبٗض الاكخهاصي في اإلاغجبت الغابٗت ،في اإلاغجبت الثالثت

 ،والبٗض ؤلاوؿاوي في اإلاغجبت الؿاصؾت ،الصخص ي في اإلاغجبت الخامؿت

 . والبٗض الٗلمي في اإلاغجبت الؿابٗت

[ بضعاؾت َضفذ بلى مٗغفت جإزحر الفىغ التربىي 17هما كام مىهىع ]      

وطلً مً زالٌ جدضًض  ،لى الفىغ التربىي الٗغبي اإلاٗانغالبراحماحي ٖ

ت الثالزت : اإلاخٗلم  ،جإزحر الفىغ البراحماحي ٖلى ٖىانغ الٗملُت التربٍى

وكض اؾخسضم الباخث مىهجحن مً مىاهج . واإلاجهاج الضعاس ي ،واإلاٗلم

ما اإلاىهج الىنفي الخدلُلي ،البدث الٗلمي ذي اإلالاعن  ،َو  . واإلاىهج الخاٍع

ت مً الىخاثج مً ؤبغػَاوكض   : جىنلذ الضعاؾت بلى مجمٖى

وان مً هخاثج جإزغ الفىغ التربىي اإلاٗانغ بالفىغ البراحماحي الخغم . 1

ت ،ٖلى الضٖىة بلى جغؾُش كُم الضًملغاَُت وجىفحر الفغم  ،والخٍغ

وحٗل اإلاخٗلم مدىع ٖملُت  ،وجىمُت اإلاهاعاث ،اإلاخيافئت للمخٗلمحن

والٗىاًت بالُاب٘ الٗلمي للٗملُت  ،ؤ اإلاؿاواةوجدلُم مبض ،الخٗلُم

ت  . والىيي بإَمُت الثىعة الخىىىلىحُت ،التربٍى

ؤن مباصت الفىغ البراحماحي هللذ مفاَُم الٗملُت الخٗلُمُت في الفىغ . 2

ُت جمثلذ في الجىاهب آلاجُت  : التربىي الٗغبي اإلاٗانغ هللت هٖى

ألازحر في الٗملُت الخٗلُمُت هبظ فىغة ؤن ًيىن اإلاخٗلم َى الٗىهغ  .ؤ

 للمٗلىمت 
ً
 ومؿتهليا

ً
 ؾلبُا

ً
الخٗلمُت والظي بمىحبه ًيىن اإلاخٗلم مخللُا

ومً َىا فلض عهؼ الفىغ التربىي الٗغبي ٖلى حٗل اإلاخٗلم  ،الجاَؼة

وجىحُه ٖملُت الخٗلم  ،اإلادىع الغثِـ في الٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت

ت ،ه الٗللُتومىاَب ،هدى جدفحز كضعاجه الٗللُت  . وبمياهاجه الابخياٍع

والضٖىة بلى مفهىم اإلاٗلم اإلاغقض  (،اإلاٗلم اإلاللً)هبظ مفهىم  -ب

  ،واإلاىحه واإلاؿاٖض في ٖملُت الخٗلم
ً
واإلاىاصاة بإن ًيىن اإلاٗلم حؼءا

 
ً
 ومهما

ً
ا  في الٗملُت الخٗلُمُت خٍُى

ً
باإليافت بلى الاَخمام  ،وجفاٖلُا

ت اإلاٗلم يمً بَاع ألاَ  . ضاف الٗامت للمجهاج الضعاس يبدٍغ

  -ج
ً
ًجٗل مً الٗالكت بحن اإلاضعؾت  ،الاَخمام ببىاء اإلاجهاج بىاًء خضًثا

 مً اإلاجخم٘ الىبحر ،واإلاجخم٘ ٖالكت جغابُُت
ً
 . جيىن فحها اإلاضعؾت حؼءا

خغم اإلاىهج في الفىغ التربىي اإلاٗانغ اإلاخإزغ بالبراحماجُت ٖلى بٖاصة  -ص

خباع لللُم الخُاج  ،ويغوعة اإلاىاػهت بحن اإلاثاٌ والىاك٘ ،ُت الُىمُتالٖا

 . ولظا ٖني اإلاىهج بجاهب التروٍذ واللٗب واليكاٍ الخغ

[ فلض ؤحغي صعاؾت َضفذ بلى الخٗغف ٖلى هٓغة 23ؤما كمغ ]      

 وما ،التربُت مً ؤحل الخدغع  ،البراحماجُت)الفلؿفاث الثالزت اإلاسخاعة 

 ،ؤَضاف التربُت ،الُبُٗت ؤلاوؿاهُت: مٗالم بلى ول مً (بٗض الخضازت

بلى حاهب الىكف ًٖ ؤوحه الىلض  ،ؤَم ؤؾالُب جدلُم جلً ألاَضاف

باإليافت بلى  ،اإلاىحهت ليل فلؿفت مً الفلؿفاث الثالر اإلاسخاعة
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وؤَضاف  ،اإلالاعبت بحن جلً الفلؿفاث مً خُث الُبُٗت ؤلاوؿاهُت

سضم الباخث اإلاىهج وكض اؾخ.  وؤؾالُب جدلُم جلً ألاَضاف ،التربُت

ًخًمىه مً فىُاث الىلض  وما ،الفلؿفي بكلُه الخدلُل والترهُب

وبٖاصة جغهُب الٗىانغ في نُاغاث حضًضة بغُت  ،واإلالاعهت والخفؿحر

وكض جىنلذ الضعاؾت بلى . اإلالاعبت بحن الفلؿفاث الثالر اإلاسخاعة

ت مً الىخاثج مً ؤبغػَا  : مجمٖى

ت. 1 جغي البراحماجُت ؤن الُفل واثً وكِ : مً خُث الُبُٗت البكٍغ

بِىما الُفل في فلؿفت  ،ميكغل بهفت صاثمت ببىاء زبراجه الخانت

ؤما فلؿفت   ،التربُت مً ؤحل الخدغع ٌٗاوي مً اللهغ والاؾخالب الفىغي 

ما بٗض الخضازت فلض خاولذ حكىُل بوؿان حضًض مخىاػن ًجم٘ بحن 

ُت  . الظاجُت واإلاىيٖى

 زابخت ؤو مدضصة تربُتمً خُث ؤَضاف ال. 2
ً
: ال جً٘ البراحماجُت ؤَضافا

وبالخالي جيخفي بلى  ،باٖخباع ؤن اإلاؿخلبل مً الهٗب الخيبا به ،للتربُت

بِىما جغبُت ما بٗض الخضازت  ،خض ما الىٓغة اإلاؿخلبلُت في َظٍ الفلؿفت

جىاصي باٖخماص مىاهج كابلت للخبضًل الهدؿاب اإلاهاعاث والخبراث التي 

ان م ضم الثباثؾٖغ في خحن ؤن  ،ا جخلاصم في ٖهغ ًدؿم بالخغحر ٖو

فلؿفت التربُت مً ؤحل الخدغع جسخلف ًٖ ؾابلخحها مً خُث جغجِب 

اث التربُت  ،خُث جغهؼ ٖلى بىاء ؤلاوؿان الخغ في وافت حىاهبه ،ؤولٍى

ت ؤزحرة ٖىـ الفلؿفخحن  وجدضص فىغة الٗاثض الاكخهاصي هإولٍى

اتهماالؿابلخحن اللخان جًٗاهه ف  . ي ؤولٍى

لت. 3  : مً خُث اإلاىهج والٍُغ

 ،تهخم الفلؿفت البراحماجُت باإلاىهج الظي ًإحي بالثماع اإلاغحىة في نهاًخه -ؤ 

ؤما فلؿفت التربُت  ،فاإلاىهج الجُض َى اإلاىهج الظي ًدلم اإلاىفٗت اإلاغحىة

مً ؤحل الخدغع فخدبنى التربُت ؤلاقيالُت التي حٗخمض ٖلى َغح مكىالث 

في  ،والتي حٗىـ اللًاًا الاحخماُٖت اإلاغجبُت باإلاجخم٘ ،اعة الىييالؾدث

بٗض الخضازت جً٘ في اإلالام ألاٌو ألابٗاص الٗاَفُت  خحن ؤن فلؿفت ما

وهي جؼاوج في طلً  ،واإلاٗغفُت وألازالكُت في الىمىطج التربىي الخام بها

ب والخٗلُم هما جؼاوج بحن بغامج الخٗلُم الىٓامي وغحر  ،بحن الخضٍع

 . الىٓامي في بَاع مً الخيامل

جخلاعب الفلؿفاث الثالر في عئٍتها ألؾلىب الخٗلم اللاثم ٖلى  -ب

لتي   . وبن ازخلف الهضف في ول فلؿفت (خل اإلاكىالث)و (اإلاكغوٕ)ٍَغ

ً جخفم الفلؿفاث الثالر في عفٌ فىغة الخللحن وجضٖى بلى الخٗلم م -ج

 . زالٌ الخىاع واإلاىاككت، وبن ازخلف الهضف وألاؾلىب في ول فلؿفت

  -ص
ً
  ،جخلاعب الفلؿفاث الثالر في عئٍتها للمٗلم باٖخباٍع مِؿغا

ً
وميكُا

  ،للٗملُت الخٗلُمُت
ً
وبن جمحزث فلؿفت التربُت مً ؤحل  ،ولِـ مللىا

غ في عئٍتها للمٗلم ؤن  خُث جلابل بِىه وبحن اإلاخٗلم باٖخباع  ،الخدٍغ

 . الٗملُت الخٗلُمُت ٖملُت جباصلُت ًيخف٘ مجها هال الُغفحن

[ بضعاؾت َضفذ بلى مٗغفت الٗالكت بحن 15هما كام الضغص ي ]     

اَغة الٗىإلات وجدضًض الاوٗياؾاث  ،فلؿفت التربُت البراحماجُت ْو

باإليافت بلى الىكف ًٖ آلالُاث  ،الؿلبُت لفلؿفت الٗىإلات البراحماجُت

وزغحذ الضعاؾت . لخض مً جدضي الٗىإلات البراحماجُتاإلاىاؾبت ل

ت مً الىخاثج  : ومً ؤبغػَا ،بمجمٖى

اَغة الٗىإلات في الجظوع واليكإة، مً . 1 الخلاء الفلؿفت البراحماجُت ْو

لي ى ما ؤْهغ ًٖىٍت الٗالكت بُجهما ،خُث ألانل ألاوعبي وؤلاغٍغ  . َو

ت للٗىإلات هكفذ الضعاؾت ًٖ حاهب مً الاوٗياؾاث . 2 التربٍى

ت مً اإلاداوع، ومً ؤَمها : ألاَضاف الٗامت  ،البراحماجُت جىاولذ مجمٖى

ولغت  ،واإلاضاعؽ ،واإلاىاهج ،واإلاٗغفت ،وألازالق ،واللُم ،وؤلاوؿان

 . والثلافت ،الخٗلُم

خضصث الضعاؾت آلُاث الخض مً جدضي الٗىإلات البراحماجُت في زالزُت . 3

 في اإلاىاحهتولُت هي: اٖخماص فلؿفت الت
ً
م  ،ربُت ؤلاؾالمُت ؤؾاؾا زم جلٍى

ا َغ باإليافت بلى الاهفخاح الىايي ججاٍ الٗىإلات ومىخجاتها  ،اإلاىاهج وجٍُى

ت في يىء الخهىنُت الثلافُت  . اإلااصًت واإلاٗىٍى

[ صعاؾت َضفذ بلى جىيُذ ؤنٌى الفىغ 28بِىما ؤحغي بني ٖىاص ]     

واإلاٗغفُت ٖىض ؤبي خامض  ،اُٖتوالاحخم ،والىفؿُت ،التربىي الفلؿفُت

ومٗغفت مضي اوسجام َظٍ ألانٌى  ،وابً زلضون  ،وابً عقض ،الغؼالي

وكض اؾخسضم  . والبراحماجُت ،وازخالفها م٘ ول مً اإلاضعؾخحن ؤلاؾالمُت

وكض جىنلذ الضعاؾت . الباخث اإلاىهج الىنفي الخدلُلي، واإلاىهج اإلالاعن 

ت مً الىخاثج مً ؤبغػَا  :بلى مجمٖى

خفلىن  ،ؤن الغؼالي وابً عقض وابً زلضون ًامىىن بالغُب. 1 ٍو

سخلفىن م٘ البراحماجُت في  ،بىٓغتهم بلُه م٘ اإلاضعؾت ؤلاؾالمُت ٍو

لُا ا للمُخافحًز ٌ  ،بهياَع غ بُٗض ومجهى ا في وحىص حَى  . وكهَغ

الكت الفغص باإلاجخم٘ ٖىض الغؼالي وابً . 2 ؤن ألانٌى الاحخماُٖت، ٖو

م،زلضون مؿ عقض وابً  ،والؿىت الىبىٍت اإلاُهغة خمضة مً اللغآن الىٍغ

م ًخفلىن م٘ اإلاضعؾت ؤلاؾالمُت في ؤن ؤلاوؿان واثً احخمايي  َو

 ًٖ اإلاجخم٘ اإلاىحىص فُه  ،بالُب٘
ً
بال ؤنهم  ،ال ًمىً ؤن ٌِٗل مىٗؼال

 . ًسخلفىن م٘ البراحماجُت في ؤهىإ الىحىص الخللي والاحخمايي

جإزغا بالفىغ الُىهاوي، وبالفىغ ؤلاؾالمي في  ؤن الغؼالي وابً عقض كض. 3

خُث  ،ألانٌى اإلاٗغفُت، في خحن ؤن البراحماجُت جسخلف في َظا الجاهب

واإلاٗغفت لضيها  ،والىاك٘ ،حٗخمض في ؤنىلها اإلاٗغفُت ٖلى صهُا الخبرة

وهي  ،بل هابٗت مً الخجغبت طاتها ،وال ؾابلت ٖلى الخجغبت ،لِؿذ ؤولُت

 . زمغة لها

ىُت       فحن بضعاؾت َبلذ في والًت واًً ألامٍغ ضفذ  ،بِىما كام حٍغ َو

بلى الىكف ًٖ جهىعاث مٗلمي اإلاغخلت الابخضاثُت ًٖ فلؿفت حىن 

ت ومضي كىاٖتهم بهالخُتها للخُبُم  ،ومضي مماعؾتهم لها ،صًىي التربٍى

ً   236وكض جيىهذ ُٖىت الضعاؾت مً . في اللغن الىاخض والٗكٍغ
ً
مٗلما

ي اإلاضاعؽ الخيىمُت، وكض َبم الباخث اإلاىهج الىنفي ٌٗملىن ف

ت . وواهذ الاؾدباهت ؤصاة لبدثه ،اإلاؿخي وكض جىنلذ الضعاؾت بلى مجمٖى

مً الىخاثج مً ؤبغػَا: ؤن ؤفغاص الضعاؾت مً اإلاٗلمحن ٌٗخلضون بإن 

 ً ت مىاؾبت للخُبُم في اللغن الخاصي والٗكٍغ َظٍ الفلؿفت التربٍى

ال ًجب ؤن جازظ بمٌٗؼ ًٖ ألانٌى واإلاباصت التي  بال ؤنها ،اإلاُالصي

 مجها ،ًخبىاَا الىٓام التربىي 
ً
هما ؤقاعث  ،بل ًفترى ؤن جيىن حؼءا

وعغبتهم في  ،هخاثج الضعاؾت بلى ويي اإلاٗلمحن بإَمُت َظٍ الفلؿفت

 ].29] جُبُلها في الغغف الهفُت

فت الجظوع [ صعاؾت َضفذ الضعاؾت بلى مٗغ 31هما ؤحغي اإلاُغفي ]       

ت للفلؿفت البراحماجُت الجاهب )وؤبغػ مٗالم الفغصًت في  ،الفىٍغ

بلى حاهب مٗغفت ؤبغػ مٗالم الفغصًت  ،في الفلؿفت البراحماجُت (الىٓغي 

باإليافت بلى بُان  ،في الفلؿفت البراحماجُت (الجاهب الخُبُلي)في 

 ث ــــاخــبــم الـــبــض َـــوك. تـــلؿفــي الفـــمىكف التربُت ؤلاؾالمُت مً الفغصًت ف
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ت مً الىخاثج . اإلاىهج الىنفي الخدلُلي وكض جىنلذ الضعاؾت بلى مجمٖى

 : مً ؤبغػَا

ؤن الفلؿفت البراحماجُت كامذ ٖلى حملت مً اإلاباصت جخمثل في وىنها . 1

ت فغصًت بُت ٖملُت طاث هٖؼ واللُم  ،جىىغ الخلاثم اإلاُللت ،فلؿفت ججٍغ

ا اإلاُٗاع الظي جداهم  بلُه اإلاٗاعف ،الثابخت  ،وجىٓغ بلى اإلاٗغفت باٖخباَع

 . واللُم ،وألافياع

ؤن التربُت البراحماجُت جخٗامل م٘ ههف ؤلاوؿان وتهمل ههفه . 2

وجدىىغ  ،وحغظي حؿضٍ ،وجلغي آزغجه ،فهي تهخم بضهُاٍ ،آلازغ

وحغُبه ًٖ ٖالم  ،جلفذ هٍٓغ لٗالم الخـ ،الخخُاحاجه الغوخُت

 .غُبال

[ بضعاؾت َضفذ بلى الخٗغف ٖلى 29بِىما كام بضاعهه والخىعي ]      

ت جغبُت بعبض ألاولى  صعحت مماعؾت مٗلمي اإلاغخلت ألاؾاؾُت في مضًٍغ

واؾخسضم الباخثان اإلاىهج . إلاباصت فلؿفت التربُت والخٗلُم في ألاعصن

 وكض جيىن مجخم٘ .وواهذ الاؾدباهت ؤصاة لبدثهما (اإلاؿخي)الىنفي 

حن  ،ومضًغي اإلاضاعؽ ألاؾاؾُت ،الضعاؾت مً حمُ٘ اإلاكغفحن التربٍى

ت جغبُت بعبض ألاولى ت . ومٗلمحها في مضًٍغ وكض جىنلذ الضعاؾت بلى مجمٖى

ؤن صعحت مماعؾت مٗلمي اإلاغخلت ألاؾاؾُت في : مً الىخاثج مً ؤبغػَا

 ،بحرةجغبُت بعبض ألاولى إلاباصت فلؿفت التربُت والخٗلُم في ألاعصن واهذ ه

ىُت في اإلاغجبت ألاولى ومجاٌ اإلاباصت  ،وكض حاء مجاٌ اإلاباصت الَى

ت في اإلاغجبت الثالثت ،اللىمُت في اإلاغجبت الثاهُت  ،ومجاٌ اإلاباصت الفىٍغ

 .ومجاٌ اإلاباصت ؤلاوؿاهُت في اإلاغجبت ألازحرة

 : التعقيب على الدراسات السابقة

ت م       ً الضعاؾاث كام الباخث فُما ؾبم باؾخٗغاى مجمٖى

 بإَضافها ،الٗلمُت
ً
 مىحؼا

ً
فا  ،ومىاهجها ،وكض قمل َظا الاؾخٗغاى حٍٗغ

 . وؤبغػ ما جىنلذ بلُه مً هخاثج

وكض اؾخفاص الباخث مً جلً الضعاؾاث مً خُث جىؾُ٘ كاٖضة       

والخٗغف ٖلى  ،والخٗغف ٖلى ؤبٗاص صعاؾخه وحىاهبها اإلاخٗضصة ،اإلاٗلىماث

وبالخالي الٗمل ٖلى  ،الجىاهب التي لم جدىاولها الضعاؾاث الؿابلت

 . اؾخىمالها وحؿلُِ الًىء ٖلحها

داٌو الباخث آلان جدضًض ٖالكت الضعاؾت الخالُت بالضعاؾاث        ٍو

 . مً زالٌ جدضًض ؤوحه الكبه والازخالف بُجهما ،الؿابلت

الضعاؾاث الؿابلت في مجاٌ  خُث حكترن َظٍ الضعاؾت م٘ حمُ٘     

ى فلؿفت التربُت  م٘ حمُ٘  ،البدث َو
ً
هما حكترن َظٍ الضعاؾت ؤًًا

الضعاؾاث الؿابلت التي جم اؾخٗغايها في مىهج البدث الظي جم 

ى اإلاىهج الىنفي بكيل ٖام ،ازخُاٍع وجُبُله في الضعاؾت وبن  ،َو

ني ٖىاص [ وب23وكمغ ] [17] كض اجفلذ م٘ صعاؾت ول مً مىهىع  واهذ

ت اٖخمضث ٖلى ألاؾلىب 31[ و اإلاُغفي ]28] [ في وىنها صعاؾاث هٍٓغ

 [29] [ وصعاؾت بضاعهه والخىعي21ؼة ]بِىما واهذ صعاؾت كؼاك ،الىزاثلي

 . مً الضعاؾاث اإلاُضاهُت التي اٖخمضث ٖلى ألاؾلىب اإلاؿخي

ؤما ؤوحه الازخالف بحن الضعاؾت الخالُت والضعاؾاث الؿابلت      

فهي جىفغص في البدث في  ،ل في الخض اإلاىيىيي لهظٍ الضعاؾتفخخمث

ت للفلؿفت البراحماجُت وبُان جُبُلاتها  ،الىكف ًٖ اإلاىُللاث الفىٍغ

ت  . وؤَم بًجابُاتها وؾلبُاتها ،التربٍى

 الغثِـهما جسخلف الضعاؾت الخالُت ًٖ الضعاؾاث الؿابلت في الهضف  

ت ،لها ى مداولت الىكف ًٖ اإلاىُللاث الفىٍغ ت  ،َو والخُبُلاث التربٍى

 ألَمُت َظٍ الفلؿفت ،للفلؿفت البراحماجُت
ً
ا الىبحر في  ،هٓغا وجإزحَر

ت في الٗالم ت مً ألاهٓمت التربٍى  .  مجمٖى

ومً َىا فةن َظٍ الضعاؾت جىمل اإلاداوع والجىاهب التي لم       

زانت في  ،ا ٌٗؼػ الخاحت بلحهامم ،جخٗغى لها الضعاؾاث الؿابلت

ُت التي جىاولتها وما جىنلذ بلُه مً هخاثج وجىنُاث  ،الخضوص اإلاىيٖى

 . وملترخاث

 ومناقشتهانتائج . ال4

ت        تهضف الضعاؾت الخالُت بلى الىكف ًٖ اإلاىُللاث الفىٍغ

ت لها ،للفلؿفت البراحماجُت باإليافت بلى  ،وبُان الخُبُلاث التربٍى

 .هلضَا مً زالٌ ببغاػ ؤَم بًجابُاتها وؾلبُاتها

وفُما ًلي ٖغى جفهُلي لىخاثج الضعاؾت التي جم الخىنل بلحها في      

 : وؤَضافها ،يىء ؤؾئلت الضعاؾت

ت للفلؿفت البراحماجُت   : اإلاىُللاث الفىٍغ
ً
 : ؤوال

ت للفلؿفت البراحماجُت مً        ًمىً ٖغى ؤَم اإلاىُللاث الفىٍغ

 ،وؤلاوؿان (،اليىن والخُاة)زالٌ بُان هٓغتها بلى ول مً الىحىص 

و طلً  ،وهي اإلاباخث الغثِؿت التي جدىاولها الفلؿفت  (واللُم ،واإلاٗغفت

 : ٖلى الىدى آلاحي

 : (اليىن والخُاة)ـ هٓغتها بلى الىحىص 1

 : ض فلِوحىص ٖالم واخ -1

ً اليىن    فال ًامىىن بىحىص حاهب   ،ًىىغ البراحماجُىن الثىاثُت في جيٍى

لي) فهم ًىىغون َظا  ،وغحر مغجي للُٗان ،غحر مضَعن بالخىاؽ  (مُخافحًز

  
ً
وال ٌٗترفىن بال بٗالم الىاك٘ اإلادؿىؽ  (،ٖالم الغُب)الجاهب جماما

كاَضٍ ]  ].12الظي ٌِٗكه ؤلاوؿان َو

ت ؤخاصًت الجاهببطن          فهي جامً  ،البراحماجُت جىٓغ للىحىص هٍٓغ

في خحن جغفٌ الخضًث ًٖ  ،بالىحىص اإلااصي اإلادؿىؽ فلِ

لُا م  –ألن الخضًث ٖجها  ،اإلاُخافحًز ال ٌٗضو ًٖ وىهه  –في هَٓغ

 ].8جسمُىاث ومًُٗت للىكذ ]

م بهظٍ الىٓغة ًخفلىن م٘ الفلؿفت الىاكُٗت       سخلفىن م٘  ،َو ٍو

ؿفت اإلاثالُت التي واهذ حٗخلض بىحىص ٖاإلاحن َما : الٗالم الٗلىي الفل

 . (ٖالم الىاك٘)والٗالم الؿفلي  (ٖالم اإلاثل)

 : الخغحر نفت َظا الٗالم .2

خُث جغي ؤن الٗالم وما  ،عفًذ البراحماجُت فىغة الثباث والخلىص       

ه مً مٓاَغ الُبُٗت  ،وؤلاوؿان في خالت حغحر صاثم ،واإلاجخم٘ ،ًدٍى

فاألقُاء جخدٌى مً نىعة بلى  ،فيل ش يء ًخغحر ،ونحروعة مؿخمغة

واإلاجخم٘  ،وجمىث ،وألاخضار جإحي وجظَب والياثىاث الخُت جىلض ،ؤزغي 

خدٌى مً قيل بلى آزغ ىظا ال ًىحض زباث وحمىص زاعج  ،ًىمى ٍو َو

ٍغفالخغحر خلُلت اليى  ،هُاق الخغهت والخغحر والخلضم  ].2] ن وحَى

م  -فاليىن           ،مديىم بلىاهحن الخغحر والخلضم -مً وحهت هَٓغ

ت سً٘ لهظٍ اللىاهحن ول ما فُه ،والخغهت الضاثمت والاؾخمغاٍع ومً  ،ٍو

ظا الىمى مؿخمغ ،فُه ؿحر هدى الخدؿً ،َو خغحر هدى ألامام ،َو لُه  ،ٍو ٖو

 ما صام مديىما بلاهىن 
ً
 وال آمىا

ً
الخغحر والخغهت، طلً  فاليىن لِـ زابخا

ألن الخغحر ٌٗني اإلاساَغة، وهضعة اللضعة ٖلى جىك٘ الىخاثج، فهي بما ؤن 

 ].12وبما ؤن جيىن ؾاعة ] ،جيىن ماإلات مدؼهت
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ومً َىا ًدبحن ؤن البراحماجُت جغفٌ فىغة الخلىص التي حاءث بها 

 . ومً بٗضَا الفلؿفت الضاثمُت ،الفلؿفت اإلاثالُت

 :بهياع الخُاة ألازغي  . 3

لت للفغص ًمىً ؤن ًدضص         فالبراحماجُىن ًضٖىن ؤهه ال جىحض ٍَغ

ألهه ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًمغ  ،مً زاللها ما بطا واهذ َىان خُاة بٗض اإلاىث

[ 
ً
ى  ما ًؼاٌ خُا م للخُاة ألازغي هاب٘  ].22بسبرة اإلاىث َو ولٗل بهياَع

 
ً
م لٗالم الغُب ٖمىما  . مً بهياَع

 :غتها بلى ؤلاوؿانهٓ .2

 ،جغي الفلؿفت البراحماجُت ؤهه مً الٗؿحر ٌٖؼ الٗلل ًٖ الجؿض      

 ،وفي الؿلىن والخىاؽ ،فما ههفه بإهه الٗلل ًٓهغ في ؤفٗاٌ الجؿض

ظٍ الخفغكت حكٍى وخضة ؤلاوؿان وبالخالي جغفٌ البراحماجُت الخفغكت  ،َو

وؿاوي هٓغة وجغي وحىب الىٓغ بلى اليكاٍ ؤلا ،بحن الٗلل والجؿم

وجًُف  ،ججم٘ بحن الٗلل والجؿم والبِئت في مخهل واخض ،مخياملت

  ،البراحماجُت الخبرة الخُت التي ٌِٗكها الىاؽ
ً
فالىاؽ ًخهغفىن وفلا

وجخىافم مً  ،خُث حؿخجُب طواتهم ،لخباصٌ الغغباث واإلالانض واإلاٗاوي

 ].2زالٌ يغوب الاجهاٌ والخفاٖل ]

البراحماجُحن ًىٓغون بلى َبُٗت ؤلاوؿان ٖلى ؤنها ومً َىا فةن         

 ،والغوخُت ،والٗللُت ،ال فهل بحن ميىهاتها الجؿمُت ،وخضة مخياملت

ى في جفاٖل مؿخمغ م٘ البِئت ] وبظلً جسخلف البراحماجُت ًٖ  ].23َو

 . اإلاثالُت التي هٓغث لإلوؿان هٓغة اػصواحُت

م ًغون ؤن ؤلاوؿان كاصع ٖلى الخٗ         لم، ؤي ؤهه ٌؿخُُ٘ ؤن ًغاح٘ َو

جضصَا في يىء هخاثج زبراجه الؿابلت م الخفاٖل  ،زبرجه ٍو ً ٍَغ ٖو

ً ،الاحخمايي جخيىن شخهُت ؤلاوؿان  ،فُمحز بحن هفؿه وبحن آلازٍغ

ىحه ؾلىهه في يىء الخىكٗاث الاحخماُٖت التي جغض ي الجماٖت هما  ،ٍو

 
ً
للُبُٗت  ًغي البراحماجُىن بإهه لِـ َىان ؾلىن مدضص مؿبلا

بل ٌؿخُُ٘ ؤلاوؿان ؤن ًىدؿب آالف  ،ؤلاوؿاهُت هما في الخُىان

 ].12] الٗاصاث ؤزىاء جفاٖله م٘ البِئت

 للىاكُٗحن واإلاثالُحن  -والبراحماجُىن         
ً
ٌٗخبرون ؤن الُبُٗت  -زالفا

ُٗت م ٌٗخلضون ؤن التربُت حؿخضيي الخُىع  ،ؤلاوؿاهُت مغهت َو َو

 فُجب ؤ ،اليامل للفغص
ً
 مبخىغا

ً
 بًجابُا

ً
 خُا

ً
 ،ن هغبي الُفل باٖخباٍع واثىا

 ،وطلً بإن هلىٗه باؾخمغاع ؤن ٌُٗض جىُٓم وجفؿحر زبرجه الخانت

ً فُجب ؤال ًخٗلم الخٗاون  ،وخُث ؤهه ال ًىمى بال باالجهاٌ م٘ آلازٍغ

  ،فلِ
ً
جب ؤن ًخم حٗلُمه  ،بل ًجب ؤن ًخىنل بلى الخفاَم ؤًًا ٍو

وهُف ًىُف هفؿه بظواء  ،هُف ًدُا في مجخم٘ ميىن مً ؤفغاص

 ].22لخاحاتهم ومثلهم الٗلُا ]

مىً بحماٌ هٓغة البراحماجُت هدى ؤلاوؿان بغفٌ فىغة الٌٗؼ         ٍو

باإليافت  ،هما هاصث بظلً الفلؿفت اإلاثالُت ،بحن ٖلل ؤلاوؿان وحؿضٍ

اصة  ،بِئت التي ٌِٗل فحهابلى يغوعة عبِ ؤلاوؿان بال بما ٌؿهم في ٍػ

 . زبراجه وجىىٖها

 :ـ هٓغتها بلى اإلاٗغفت 3

لُا)بهياع الغُبُاث  -1  : (اإلاُخا فحًز

وؤنهم ًىىغون زىاثُت  ،ًًاح هٓغة البراحماجُت بلى اليىن ؾبم ب       

خُث ًىىغون  ،وال ٌٗترفىن بال بالجاهب اإلااصي اإلادؿىؽ مىه ،اليىن 

لي  . مىه (الغُبي) الجاهب اإلاُخافحًز

خُث  ،وكض اوٗىؿذ عئٍتهم َظٍ هدى اليىن ٖلى هٓغتهم للمٗغفت       

لُا مً اإلاباخث التي جضزل مُضان  جغفٌ البراحماجُت اٖخباع اإلاُخافحًز

خُث ٌٗخلض البراحماجُىن ؤن الىاك٘ ًخدضص بسبراث الفغص  ،الفلؿفت

 زاعج هُاق زبرجهوال ٌؿخُُ٘ ؤلا ،الخؿُت
ً
ؤي  ،وؿان ؤن ٌٗغف قِئا

ومً زم فةن اإلاؿاثل اإلاخٗللت  ،ؤن مٗغفخه مدضوصة بىُاق زبراجه

ؤو ؤلاحابت  ،بالُبُٗت الجهاثُت ؤو اإلاُللت لإلوؿان واليىن ال ًمىً خلها

ولظلً فهم ًغفًىن البدث  ،ألنها حؿمى فىق زبرة الفغص ،ٖجها ببؿاَت

لُ ٗضون البدث فحها مًُٗت للىكذ ،تفي اإلاكىالث اإلاُخافحًز ألن ؤي  ،َو

ألنها ال حٗضو ؤن جيىن  ،هخاثج ًخىنل بلحها ؤي باخث فحها لِؿذ لها مٗنى

 ].22مجغص جسمُىاث ؤو جىهىاث ]

لُت بلى         هما ًمىً بٖاصة ؾبب بَمالهم للبدث في اللًاًا اإلاُخافحًز

ى يٗف كىاٖتهم باإلاىفٗت الخانلت مً وعاء البدث في  ،ؾبب آزغ َو

 . مثل َظٍ اللًاًا

 : َبُٗت اإلاٗغفت اإلاؿتهضفت -2

ًظَب البراحماجُىن بلى ؤن اإلاٗغفت الخلُلُت هي التي حؿاٖض         

ٗها  ،الفغص في الخغلب ٖلى مكىالث الخُاة لى جىُُف بُئخه وجَُى ٖو

حضًضة واهذ ؤم -ُمت ألي مٗغفت فال ك ،لخضمت ؤغغايه وبقبإ خاحاجه

 ].12ال ًمىً اؾخٗمالها وجُبُلها في الخُاة الخايغة ] -مايُت 

 ،فهم ًغهؼون ٖلى اإلاىفٗت اإلاترجبت ٖلى اإلاٗغفت وآلازاع ؤلاًجابُت لها         

 ،وولما هبر حجم اإلاىفٗت اإلاترجبت ٖلى اإلاٗغفت ولما ػاص ملضاع الاَخمام بها

 . والٗىـ صخُذ

هما ؤن البراحماجُحن " ال ًثلىن باللىاهحن واللىاٖض واإلاباصت          

 
ً
وبما َى  ،وبهما ًثلىن بما َى هاجج مً الخجغبت الٗملُت ،اإلادضصة مؿبلا

 إلاٗغفت كُمتها ،هاف٘ ومفُض
ً
 ،وفاثضتها ،فهم ًىاصون بازخباع ألافياع ٖملُا

 ].31132ومٗىاَا " ] ،وخلُلتها

م  -اإلاٗغفت الخلت و          خُث ًغي  ،ًجب ؤن جيىن ٖملُت -في هَٓغ

اث ما هي ؾىي وؾاثل ؤو  حىن صًىي ؤن ألافياع والخهىعاث والىٍٓغ

ؤصواث جىدهغ كُمتها ووُْفتها فُما جمىىىا مً خل مكىالث الخُاة 

ألن كُمت الخهىعاث الٗللُت جدضصَا الىخاثج  ،الخالُت واإلاؿخلبلُت

ظٍ الىخاثج هي التي ،الٗملُت للخجغبت ججٗلىا هدىم ٖلى فىغها  َو

فالفىغة الهاصكت هي الفىغة الىاجخت التي هجني  ،الىظب بالهضق ؤو

ا بالخجغبت والٗمل ]  ].2زماَع

 وبهما ٖلى ما ،واَخمام البراحماجُحن ال ًىهب ٖلى الخلاثم الثابخت      

ا في خُاجه الٗلمُت ختى ًىٓغ بلى  ًدهله ؤلاوؿان مً مىاف٘ ٌؿدثمَغ

 ].28نها اإلاىفٗت ]الخلُلت ٖلى ؤ

 ].12زهاثو اإلاٗغفت ومهاصع اهدؿابها ٖىض البراحماجُحن ] -3

ت مً بًمىً اللٌى         ن للمٗغفت ٖىض البراحماجُحن مجمٖى

 :الخهاثو مجها

 . وزمغة لها ،بل هابٗت مً الخبرة اإلاباقغة (،ؾابلت)ؤنها لِؿذ كبلُت . 1

  ،ؤنها لِؿذ جغاهمُت. 2
ً
 )بل جخًمً فغويا

ً
جىي٘ مىي٘  (خلىال

لت الٗلمُت  للٍُغ
ً
ب وفلا  . الخجٍغ

 . وجىدؿب بالخضعج في البدث ،ؤنها وؾُلت ولِؿذ غاًت. 3

مل مؿخمغ في الخبرة اإلاباقغة  ،ؤنها ٖملُاث بحغاثُت. 4 في خغهت ٖو

 . لخىنل بلى زبرة حضًضة
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دضص البراحماجُىن        ت مً اإلاهاصع التي ًخم اهدؿاب  ٍو مجمٖى

 : و هي ،اإلاٗغفت مً زاللها

 ،ًخفاٖل فُه الفغص ،وهي مىكف له ػمان وميان مُٗىحن ،الخبرة. 1

ِٗل م٘ ٖـىانٍغ اإلاسخلفت يكإ ًٖ طلً اؾخجاباث وعصوص ؤفٗاٌ   ،َو ٍو

 . هدُجت إلاا ًدضر مً مثحراث زالٌ ٖملُت الخفاٖل

بُت. 2 لت الخجٍغ  . الٍُغ

وما ًىاحهه في  ،لخفىحر الىاجج ًٖ وكاٍ الفغص وجفاٖله م٘ بُئخها. 3

وبًجاص  ،ؾُاق َظا الخفاٖل مً مىاكف مكيلت ًغغب في الخغلب ٖلحها

ظا الخفىحر خضص له  ،الخل الظي ًدلم لىفؿه الخىُف  (حىن صًىي )َو

 .  هي زُىاث اإلاىهج الٗلمي ،زُىاث زمـ

البراحماجُت للىحي وللىخب ومً َىا ًدبحن بَماٌ الفلؿفت       

ا اإلاهضع ألاؾاؽ للمٗغفت ت باٖخباَع  مً  ،الؿماٍو
ً
ظا ألامغ ًجٗل هثحرا َو

 .  الخلاثم اليلُت ألاؾاؾُت غاثبت ٖجهم

       
ً
 ؤؾاؾُا

ً
هما ًالخٔ ٖضم اٖخماص البراحماجُحن ٖلى الٗلل مهضعا

وبهما ًلضمىن ٖلُه الخـ  ،للمٗغفت هما ٌَى الخاٌ ٖىض اإلاثالُحن

 . باٖخباٍع اإلاهضع ألاٌو للمٗغفت

 :هٓغتها بلى اللُم. 4

ًغي حىن صًىي ؤن اللُم ألازالكُت هي ؤمىع بوؿاهُت جيب٘ مً نمُم     

واإلاهضع ألاؾاس ي  ،الخُاة التي ٌِٗكها ؤلاوؿان ٖلى ْهغ َظٍ ألاعى

 .25]لهظٍ اللُم هي الخبرة اإلاىدؿبت هدُجت جفاٖل الفغص م٘ اإلاجخم٘ ]

 ،وال ججٌز مً الؿماء ،فاللُم في هٓغ البراحماجُحن جيب٘ مً الىاك٘       

ا َى ججاعب ألافغاص واإلاجخمٗاث ا َى مضي ما جلضمه  ،ومهضَع ومُٗاَع

 
ً
ا  وان ؤو مٗىٍى

ً
ؾىاء وان َظا الىجاح  ،مً فاثضة ؤو هجاح ٖملي ماصًا

 بالفغص ؤو اإلاجخم٘
ً
وولما هبر حجم مىفٗت اللُمت ولما ػاصث  ،زانا

 .]33ؤَمُتها ] صعحت

فلِؿذ َىان مباصت  ،هما ؤن اللُم وؿبُت ٖىض البراحماجُحن     

بغٌ الىٓغ ًٖ هخاثجها  ،مُللت وؿخُُ٘ ؤن هخٗلم ٖلى ؤؾاؾها

ً فجمُ٘ اللىاٖض الخللُت والجمالُت ٖغيت للخغحر ٖبر  ،باليؿبت لآلزٍغ

ظب ولىً َظا ال ٌٗني ؤن الاججاٍ الخللي ًجب ؤن ًخظب ،الخُىع الثلافي

بهه ًاهض ؤهه ال جىحض كاٖضة ؾلىن ًمىً ؤن حٗخبر ملؼمت  ،مً ًىم آلزغ

 ].22بكيل قامل بغٌ الىٓغ ًٖ الٓغوف التي جماعؽ في هُاكها ]

براحماجُحن ٖضة ؾماث ومٗاوي وجلخًُها إلاا ؾبم فلللُم ٖىض ال     

اصة وآزغون ]مجها  ].12: ٍػ

ولِؿذ  ،الًمحر ؤو الٗللها واكُٗت:  لِؿذ هابٗت مً الظاث ؤو ؤن. 1

لىجها جإحي هدُجت للخفاٖل م٘  ،مفغويت ٖلى ؤلاوؿان مً حهت ٖلُا

 .الىاك٘ الاحخمايي اإلاٗاف

ُت: جسً٘ لالزخباع والخلُُم والخٗضًل. 2 لت  ،مىيٖى وجُبم ٖلحها الٍُغ

 .الٗلمُت

ت . 3 ت: جخدضص بىاؾُت الازخُاع والخٍغ وهي جدكابه م٘ )ازخُاٍع

 .(الجاهب الىحىصًحن في َظا

ألهه  ،بوؿاهُت: فاإلوؿان َى الٗىهغ الفٗاٌ في حٗلها بمثابت مٗاًحر. 4

 .َى اإلايىن لها

فةن  ،مخغحرة: هًٓغا ألن الخبرة وهي مهضع اللُم في خالت حغحر صاثم. 5

 .اللُم طاتها في حغحر مخهل

وؿبُت: فهي لِؿذ مُللت ؤو نهاثُت ؤو زابخت جًم حمُ٘ اإلاجخمٗاث . 6

 . الٗهىع وول 

مىبٗها  ،والبراحماجُت بهظٍ الىٓغة التي جاهض ؤن اللُم واكُٗت      

وزايٗت  ،بل كابلت للخغُحر باؾخمغاع ،وؤنها لِؿذ مُللت ،ؤلاوؿان

 الفلؿفت اإلاثالُت التي جغي ؤن اللُم 
ً
ت جسالف جماما للخجاعب البكٍغ

ا ؤلاوؿان وبهما الٗالم الٗلىي  ت هٓغ مً وحه -هما ؤنها  ،لِـ مهضَع

 . ًغاٍ اإلاثالُىن  بٗىـ ما ،ووؿبُت ،مخغحرة -البراحماجُحن

  
ً
ت للفلؿفت البراحماجُتزاهُا  : : الخُبُلاث التربٍى

بضؤث الفلؿفت البراحماجُت جضزل مجاٌ التربُت بٗض ؤن قٗغ هثحر        

ً اإلاُالصي بإن  ىاث مً اللغن الٗكٍغ ً اللبرالُحن في الٗكٍغ مً اإلافىٍغ

ت الخٗلُم  ت خؿب الىٍٓغ يي ال ٌٗىـ ؤفياع الٗضالت والخٍغ ألامٍغ

 ،مٗخلضًً ؤن اإلاضاعؽ ًجب ؤن جدىاغم م٘ جلً ألافياع ،الضًملغاَُت

اثُت وفي الٗلىم   الخلضم الظي جم في الٗلىم الفحًز
ً
وؤن حٗىـ ؤًًا

 ].13الاحخماُٖت واإلاجاالث الخلىُت والٗلمُت ]

ختى ونف  ،براحماحي ميان الهضاعةوكض هالذ التربُت في اإلاظَب ال        

ت ٖامت في التربُت)هثحر مً الباخثحن البراحماجُت بإنها  فلؿفت )ؤو  (هٍٓغ

ت عاثضة ووان طلً ٖلى ًض حىن صًىي الظي حٗل مً مضعؾخه  (جغبٍى

 ألفياٍع
ً
بُت في قُياغى مسخبرا  إلاا ؤيُف بلى فلؿفت  ،الخجٍغ

ً
ومهضعا

ت ]التربُت البراحماجُت مً كىاٖض ومباص اث جغبٍى  ].12ت وهٍٓغ

غي صًىي ؤن التربُت هي الخُاة         ضاص للخُاة ،ٍو بمٗنى  ،ولِؿذ ؤلٖا

وهي ٖملُت  ،وججضًض مؿخمغ للخبرة ،وحٗلُم وحٗلم ،ؤنها ٖملُت همى

وليي جيىن التربُت ٖملُت خُاة فال بض ؤن جغجبِ بكئىن  ،احخماُٖت

ملُت حٗلم واهدؿاب للخبرة ،وليي جيىن ٖملُت همى ،الخُاة فالبض  ،ٖو

وليي جيىن  ،وقغوٍ اهدؿاب الخبرة ،ؤن جغايي قغوٍ الىمى والخٗلم

 
ً
 احخماُٖا

ً
و جخم في مىار صًملغاَي  ،احخماُٖت البض ؤن جخًمً جفاٖال

 ].34] ؾلُم

ت لهظٍ الفلؿفت مً         فةهه ًمىً ٖغى الخُبُلاث التربٍى
ً
ٖمىما

 : إلاىهج آلاجُتزالٌ هٓغتها بلى ٖىانغ ا

 :هٓغتها بلى ؤَضاف التربُت. 1 

عفٌ حىن صًىي ؤن ًجٗل للتربُت غاًت ؾىي ؤن جيىن وؾُلت      

ت التربُت ،للىمى  ،فالهضف الٗام للتربُت البراحماجُت َى جدلُم اؾخمغاٍع

ض مً التربُت والخٗلم والخىُف م٘ البِئت وول  ،فيل جغبُت جاصي بلى مٍؼ

ض مً ؤو  ،الىمى بضون كؿغ مً الؿلُت الخاعحُت همى ًاصي بلى مٍؼ

وؤًت مداولت مً حاهب اإلاغبي لخدضًض ؤَضاف  ،يغِ مً جغار جللُضي

 ال حضوي مىه
ً
بط ال صايي لخدضًض َضف مدضص ًبلغه  ،زانت حٗض ٖمال

لت ًخفاٖل فحها الُفل م٘ بُئخه  الُفل َاإلاا ؤن الخُاة هفؿها زبرة ٍَى

ظا الخفاٖل اإلاؿخمغ اإلاخغحر َى  ،الُبُُٗت والاحخماُٖت بهفت مؿخمغة َو

 ].12123الظي ًيخج الخبرة  ]

فاٌ ٖاصاث وم       هاعاث وتهضف التربُت ٖىض البراحماجُحن بلى بهؿاب ألَا

واججاَاث ؾلُمت، بدُث جىاؾب اإلاجخم٘ الظي ٌِٗكىن فُه مً 

باإليافت بلى  ،وحٗمل ٖلى همى الفغص وعفاَُخه مً هاخُت ؤزغي  ،هاخُت

 ].25مؿاٖضة الفغص ٖلى ؤن ٌؿخمغ في همٍى وحٗلمه وجىُفه م٘ بُئخه ]

ٓغ ًى-ٖلى اٖخباع مبضؤ اإلاىفٗت الخايغة  -هما ؤن الفىغ البراحماحي         

خُث  ،فهى ال يهخم بماض ي اإلاٗغفت ،فلِ بلى الخايغ همُٗاع ألَضافه
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ت ًيبغي ؤن جبنى ٖلى خاحاث الخالمُظ  ًاهض صًىي ؤن الغاًاث التربٍى

ٗاث ؾابلت ]  ].14125ومُىلهم ال ٖلى حكَغ

اهض البراحماجُىن ٖلى يغوعة ؤن جيىن ؤَضاف التربُت مغهت         ،ٍو

 ].22] وزايٗت للمغاحٗت اإلاؿخمغة

 مً مىُلم بًمانهم         
ً
ولٗل جإهُض البراحماجُت ٖلى َظا ألامغ ًإحي هابٗا

ضم كىاٖتهم  (،ومجها التربُت)بالخغحر اإلاؿخمغ والضاثم ليل ؤمىع الخُاة   ٖو

ا ،فيل ش يء لضيهم مخغحر ،بالثباث َغ  ،فالخغحر َى ؾمت الخُاة وحَى

ولظلً فهم ًمُلىن بلى  ،فاوٗىـ َظا اإلابضؤ ٖلى ؤَضاف التربُت لضيهم 

 .ٖضم جدضًض ؤَضاف زابخت للتربُت

 :ـ هٓغتها بلى الُالب2

في  -هإخض ٖىانغ الٗملُت الخٗلُمُت -واهذ الىٓغة بلى الُالب         

هٓغة  -واإلاثالُت والىاكُٗت -الفلؿفاث التي ؾبلذ الفلؿفت البراحماجُت 

لً ؾلبُت ٌكىبها هثحر مً اللهىع وؤلاجخاف، خُث ؤٖلذ ج

الفلؿفاث مً قإن اإلاٗلم واإلالغع الضعاس ي ٖلى خؿاب الاَخمام بمٌُى 

م ،واَخماماتهم ،الُالب وخُىما حاءث التربُت . واججاَاتهم ،ومكاَٖغ

باٖخباٍع الغهً ألاؾاؽ  ،البراحماجُت هجخذ في لفذ ألاهٓاع بلى الُالب

ت ربُت فلض ٖاعى حىن صًىي الىٓم الخللُضًت في الت. في الٗملُت التربٍى

التي واهذ ججٗل الُالب مجغص آلت حؿخلبل اإلاٗلىماث وجدفٓها صون 

خماص ٖلى وكاٍ  ،ؤن ًيىن للُالب ؤي وكاٍ ؤو فاٖلُت الب بااٖل َو

 في مؿلىه ]
ً
ـ وحٗل الُالب بًجابُا  ].25الُفل في التربُت والخضَع

التربُت البراحماجُت جاهض ٖلى يغوعة جمغهؼ الٗمل التربىي خٌى و         

وجُالب بإن ًيىن  ،فالُفل َى مغهؼ ومدىع الاَخمام والٗمل ،ُفلال

ولِـ في مغهؼ ؾلبي ًلبل آعاء غحٍر وهخاثج  ،الُالب في مغهؼ بًجابي

م بنهم ًُلبىن مً الُفل ؤن ًلف مىكف الباخث ًٖ  ،جفىحَر

جغب بىفؿه لُىدؿب صعاًت في مىاحهت مكىالث  ،الخلُلت ًفىغ ٍو

هما ًاهض البراحماجُىن ٖلى يغوعة قُٕى الخٗاون  ،الخُاة ومٗالجتها

لى ؤن ٌكترن الخالمُظ في الخسُُِ  ،ؤهثر مً اإلاىافؿت بحن الخالمُظ ٖو

مىخاتهم ،للخٗلم وؤال  ،وؤن ٌٗبروا ًٖ اَخماماتهم ومُىلهم وعغباتهم َو

 ٖلى اإلاٗلمحن هما وان في ْل التربُت 
ً
ًيىن الخسُُِ للخٗلُم خىغا

 ].35الخللُضًت ]

هما ؤهض حىن صًىي ٖلى ؤَمُت الضًملغاَُت همفهىم احخمايي         

لى ؤن ًيكإ الُفل في بِئت  ،وهةَاع ٖام للٗملُت التربىٍت ،ؾُاس ي ٖو

ت ،صًملغاَُت وفغم الخٗلُم  ،وفغم الخجغبت ،ألن طلً ًدُذ له الخٍغ

 ].14] خؿب الاؾخٗضاصاث واإلاىاَب

ٌؿخٗمل البراحماجُىن ؤؾالُب وباليؿبت ألهماٍ الخإصًب والٗلاب        

ألنهم ًغون ؤن اإلاضعؾت همىطج مهغغ  ،ؤهثر صًملغاَُت في جإصًب الُفل

ت في الخٗبحر ] ،للمجخم٘  وخٍغ
ً
 اهخسابُا

ً
 ].36فهم ًمىدىن الُالب نىجا

وجىىغ الٗلاب  ،هما ؤن البراحماجُت "ال جامً باللؿغ وؤلاحباع         

واللضعة ٖلى فهم  ،خهف بالُٗفوجغي ؤن اإلاضعؽ ًجب ؤن ً ،اإلاضعس ي

ُفخه هي مؿاٖضة الُفل ٖىضما ًيىن ؤمام  ،وجلضًغ ألامىع  وؤن ْو

وؤن ًىحه همى الخلمُظ الٗام ٖلى يىء زبراجه التي لم ًدهل  ،نٗىبت

 ].9ٖلحها الُفل بٗض " ]

ُت الُالب بإَمُت الىٓام اإلاضعس ي    خم جٖى وحصجُٗهم ٖلى اإلاكاعهت  ،ٍو

 زم بكغاع  ،البــم ٖلى الُـــي جُبــاب الخـــاٌ الٗلـــوؤقى ،في كىاٖض الؿلىن

[ 
ً
 ].37جلً اللىاٖض مً زالٌ اإلاجالـ اإلاىخسبت صًملغاَُا

ؿخيخج مما ؾبم ؤن الُالب ًدٓى بمياهت هبحرة في الفلؿفت         َو

ولظلً فال  ،خُث ٌٗض اإلادىع الغثِـ في الٗملُت الخٗلُمُت ،البراحماجُت

 . ؤو ججاَل مُىله وعغباجه ،ؤو جحجُم ؤصواٍعًيبغي تهمِكه 

 :ـ هٓغتها بلى اإلاٗلم3

وان اإلاٗلم في بٌٗ الفلؿفاث التي ؾبلذ البراحماجُت َى حجغ        

ت في الٗملُت الخٗلُمُت ى الظي ٌؿخإزغ بىهِب ألاؾض في بصاعة  ،الؼاٍو َو

مً زالٌ الىٓغة بلُه بإهه َى الظي ًمخلً  ،ٖملُت الخٗلم والخٗلُم

لى الُالب الامخثاٌ ألوامٍغ وجىححهاجه صون ببضاء ؤي اٖتراى  ،اإلاٗغفت ٖو

 . ؤو مىاككت

  ،ؤما اإلاٗلم ٖىض البراحماجُحن        
ً
 للمٗغفت ومدافٓا

ً
فهى لِـ هاكال

 مما واهذ ٖلُه  بل ناعث مهام اإلاٗلم وؤصواٍع ،ٖلحها فلِ
ً
ؤهثر احؿاٖا

اصة وآزغونهىف  ].12] : ٍػ

 . ًسُِ للمىكف واليكاٍ الخٗلُمي. 1

2 . 
ً
يهئ الٓغوف اإلاىاؾبت لخلضًم  ،ًىٓم الخُاة الاحخماُٖت مؿبلا ٍو

 . اإلادخىي الظي ًىاؾب بمياهاث الخالمُظ

تهم  ،ًدب٘ ألاؾلىب الضًملغاَي في مٗاملخه للخالمُظ. 3 دترم خٍغ ٍو

م ىحههم في وكاَهم ،ومكاَٖغ كاعهه ،ٍو غايي  ،م في خل مكىالتهمَو ٍو

دثهم ٖلى اؾخٗماٌ ألاؾالُب الٗلمُت في  ،الفغوق الفغصًت بُجهم ٍو

 . م٘ اخترامه هظلً لظاجه ،البدث

4 . 
ً
  ،اإلاٗلم في التربُت البراحماجُت البض ؤن ًيىن مخدمؿا

ً
  ،مبضٖا

ً
مامىا

  ،بغؾالخه
ً
 للمخٗلم ،مغها

ً
 له ،نضًلا

ً
  ،مغقضا

ً
  ،مبخىغا

ً
 م٘  ،نبىعا

ً
مخٗاوها

والغغبت في زضمت مجخمٗه  ،ولضًه الخـ الاحخمايي ،جالمُظٍ وػمالثه

 . بضون حٗهب ؤو حؿلِ

الؿلىن اإلاخىك٘ مً اإلاٗلم في ْل بًجابُت الخلمُظ َى ؾلىن فبطن          

ألن اَخماماث الُفل هفؿه هي التي ًجب  ،الىصح والخىحُه وؤلاعقاص

 ].35ؤما صوع اإلاٗلم َىا فهى بصاعة الخٗلُم فلِ ] ،ؤن جدضص ما حٗلمه

ى بمثابت  ،واإلاٗلم البراحماحي فغص ٌكاعن في اإلاىكف الخٗلُمي     َو

خىك٘ مىه اخترام خلىق ألافغاص ،اإلاغقض الظي ٌؿهل ٖملُت الخٗلُم  ،ٍو

 ،واللضعة ٖلى خل اإلاكىالث ،وجضُٖم اإلاماعؾاث الضًملغاَُت

 ].36اإلاىاؾبت ] واؾخسضام ألاؾالُب الٗلمُت

ومً َىا ًدبحن ؤن البراحماجُت كلهذ مً الضوع اإلاُلم للمٗلم          

 في بٌٗ الفلؿفاث التي ؾبلتها
ً
وكامذ بخدضًض ؤصواع  ،الظي وان ؾاثضا

 . وبصاعة اإلاىكف الخٗلُمي ،وؤلاعقاص ،حضًضة له ال جخٗضي خضوص الخىحُه

 :ـ هٓغتها بلى اإلاىهج واإلالغع الضعاس ي4

ؾبم في الجؼء الخام بىٓغة البراحماجُت بلى اإلاٗغفت بًًاح ؤن           

وال يهخمىن باإلاٗغفت  ،البراحماجُحن ًغهؼون ٖلى اإلاٗغفت الخايغة فلِ

وكض اوٗىؿذ عئٍت البراحماجُحن َظٍ هدى اإلاٗغفت  ،الؿابلت ؤو اإلاايُت

وما ًيبغي ؤن ًلضم فُه مً ٖلىم  ،ٖلى هٓغتهم هدى اإلاىهج الضعاس ي

 . ٗاعفوم

خُث ًالخٔ ؤن البراحماجُت ال تهخم بخلضًم الترار الثلافي           

فاإلاىهج لضيها  ،وبهما تهخم بالخايغ واإلاؿخلبل ،والاحخمايي في اإلااض ي

بدُث جهبذ اإلالغعاث  ،ًيبغي ؤن ٌٗىـ الىاك٘ الاحخمايي الخايغ

 ].22] الضعاؾُت ؤصواث لخل مكىالث الُالب الفغصًت
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ولظلً َالب حىن صًىي بًغوعة ؤن ٌكخمل اإلاىهج اإلاضعس ي ٖلى          

بل  ،ول ؤوكُت ومكىالث اإلاجخم٘ الاحخماُٖت والاكخهاصًت والؿُاؾُت

فاٌ في الهغاٖاث الاحخماُٖت  -مً وحهت هٍٓغ  -ًجب  ؤن ٌكترن ألَا

خُث ؤنهم ٌِٗكىن وؾُِٗكىن في  ،والخللُت اإلاىحىصة في مجخمٗهم

 ].25َظا اإلاجخم٘ ]

  -وبما ؤن البراحماجُت        
ً
كض هجخذ في لفذ  -هما جم الخإهُض ؾابلا

ألاهٓاع بلى ألاَمُت الىبري للُالب وؾِ ٖىانغ الٗملُت الخٗلُمُت 

فلض هاصث بًغوعة ؤن ًبنى اإلاىهج الضعاس ي ٖلى ؤؾاؽ مغاٖاة  ،ألازغي 

ت  ،اإلاٌُى الُبُُٗت للُفل وخاحاجه م٘ الخإهُض ٖلى الخبرة التربٍى

ا وججضًضٍ ]وجُ َغ  ].34ٍى

ومً َىا فلض ؤهضث البراحماجُت ٖلى ؤَمُت ؤن ًضوع اإلاىهج اإلاضعس ي        

ت الخلاثم  خٌى عغباث الخلمُظ ومكىالجه ؤهثر مما ًضوع خٌى مجمٖى

 ].38الثابخت اإلاؿبلت ]

اهضون ٖلى مبضؤ  ،هما ًضٖم البراحماجُىن اإلاىهج اإلاضعس ي اإلاخىٕى        ٍو

غفًىن جلؿُم اإلاىهج بلى ٖلىم مسخلفت ،هجالخيامل في اإلاى ألنها حٗض  ،ٍو

 حىاهب مخٗضصة لليكاٍ البكغي تهضف بلى خل اإلاكىالث 
ً
حمُٗا

ولٗل َظٍ الغئٍت البراحماجُت في  ].6الاحخماُٖت والبُئُت التي ال جخجؼؤ ]

  ،عفٌ مىهج اإلاىاص اإلاىفهلت
ً
وازخُاع مىهج اإلاىاص اإلاترابُت جيسجم هثحرا

وال   ،البراحماجُت لإلوؿان التي جلىم ٖلى ؤهه ول مخياملم٘ الىٓغة 

هما ؾبم بُاهه في مدىع  ،ًيبغي الىٓغ بلُه ٖلى ؤهه حؼؤًً مىفهلحن

 . هٓغة البراحماجُت بلى ؤلاوؿان

هما جاهض البراحماجُت ؤهه" ال ًجب الىٓغ بلى الىخب الضعاؾُت ٖلى          

ولِؿذ مهاصع للمٗغفت  ،الخٗلمؤنها ؤهثر مً وؾاثل ؤو ؤصواث في ٖملُت 

 ].39التي ال ًمىً الكً فحها ]

لترح حىن صًىي ميىهاث اإلاىهج اللاثم ٖلى اليكاٍ         بدُث  ،ٍو

لى اإلاىاص الضعاؾُت التي  ،ًدخىي اإلاىهج ٖلى اإلاهً الاحخماُٖت الؿاثضة ٖو

لى الضعاؾاث والخبراث التي  ،حؿاٖض ٖلى فهم الخُاة الاحخماُٖت ٖو

ووي٘  ،خلمُظ مً جىمُت كضعاجه ٖلى الاجهاٌ والبدث الٗللُحنجمىً ال

اث  ً التي ًجب ؤن جمىً مً ازخُاع وجىُٓم مدخٍى حملت مً اإلاىاٍػ

هما جاهض البراحماجُت ؤن ٖملُت بٖضاص اإلاىاهج  ،اإلاىهج وجىُٓمه

ت  الضعاؾُت هي ٖملُت مجخمُٗت حكاعهُت ًيبغي ؤن ٌكترن فحها مجمٖى

غاف غاف التي ًمىً  ،إزغ بها َغف صون آزغوؤال ٌؿخ ،مً ألَا ومً ألَا

 ،وؤولُاء ؤمىعَم ،ؤن حكاعن في بٖضاص الخُت الخٗلُمُت الُالب

ت ،واإلاٗلمحن  مً اإلابضؤ  ،وول مً له نلت بالٗملُت التربٍى
ً
اهُالكا

ت ] ومً َىا فةن اإلاىهج  ].12الضًملغاَي في اجساط اللغاعاث التربٍى

 : ت ًخهف بما ًليالضعاس ي في الفلؿفت البراحماجُ

 . ًغايي مٌُى الُالب وعغباتهم. 1

خفاٖل مٗها. 2  . ًىفخذ ٖلى البِئت الخاعحُت ٍو

 . ًغهؼ ٖلى اللًاًا اإلاٗانغة وال يهخم باإلااض ي. 3

لت حكاعهُت ال ٌؿخإزغ بها َغف صون آزغ. 4  . ًخم بىاٍئ بٍُغ

ـ -5  :هٓغتها بلى َغق وؤؾالُب الخضَع

ـ الخللُضًت الؿاثضة في عفًذ التربُت      البراحماجُت َغق الخضَع

ت للفلؿفاث التي ؾبلتها وخاولذ ؤن جإحي بُغق  ،الخُبُلاث التربٍى

 ــىافــضة جخـــضًـــ حـــجضٍع
ً
 م م٘ هٓغتها ؤلاًجابُت بلى الُالب باٖخباٍع مخٗلما

 
ً
 ليل ما ًلىله اإلاٗلم ،وكُا

ً
 ؾلبُا

ً
 . ولِـ مؿخلبال

ـ هي التي خُث ًغي حىن        لت الهالخت للخضَع صًىي ؤن الٍُغ

وحٗىصٍ ٖلى  ،حؿاٖض الخلمُظ ٖلى بًلاّ كىاٍ واؾخٗضاصاجه الٗللُت

خماص ٖلى هفؿه لى الخفىحر اإلاىُلي اإلاىيىيي ،الٖا وجبث في هفؿه  ،ٖو

وجضفٗه بلى الخغهت  ،وحصجٗه ٖلى ؤلابضإ والابخياع ،عوح الخٗاون 

 ].25] واليكاٍ الهاصف

لت اليكاٍ والٗمل ومً        ـ ٖىض البراحماجُحن ٍَغ  ،َغق الخضَع

هما هي في  ،وطلً بجٗل اإلاٗغفت وخضة وكاٍ خُت واكُٗت في اإلاضعؾت

ت ،ًمىً ؤن ًخفاٖل مٗها اإلاخٗلم ،الُبُٗت ترجب  ،وحٗالج مكيلت خٍُى ٍو

اصة الخبرة والخٗلُم  ].12] ٖلحها ٍػ

ت اإلاكغوٖاث وخل هما ًىاصي البراحماجُىن بالخٗلُم بىاؾُ        

غفًىن الخٗلم بىاؾُت غغؽ وجللحن اإلاٗلىماث وخكى  ،اإلاكىالث ٍو

فاٌ بها صون الخٗغى لخبراث وججاعب خُت  ].35] ٖلٌى ألَا

ٗخمض البراحماجُىن في ؤؾالُب الخٗلم ٖلى ما ٌٗغف بمىهج         َو

ى مىهج ًلىم ٖلى اَخماماث الخلمُظ ،اليكاٍ مما  ،وخبه لالؾخُإل ،َو

ب الخالمُظ ٖلى خل  ،ٍ للخٗلم بهفت مؿخمغةًدفؼ  خُث ًخم جضٍع

م اؾخسضام اإلاىهج الٗلمي بسُىاجه اإلاٗغوفت ]  ].23اإلاكىالث ًٖ ٍَغ

كحر الُماوي ]         [ بلى ؤن البراحماجُت كض اؾدبٗضث الُغق الكيلُت 8َو

ـ فاٌ وزبراتهم ،في الخضَع م٘ بزاعة مٌُى  ،واٖخمضث ٖلى مٌُى ألَا

 
ً
ا فاٌ ،حضًضة وزبراث اهثر جىٖى  ،باإليافت بلى جإهُض الفغصًت بحن ألَا

لت اليكاٍ خماص ٖلى ٍَغ  . والٖا

ت  ،واإلاىهج ٖىض البراحماجُحن ٖباعة ًٖ زبراث وكُت         ولِـ مجمٖى

لت اإلاكغوٕ والتي ؤؾهمذ  ،مىاص صعاؾُت مىفهلت ولظلً عهؼوا ٖلى ٍَغ

وجًمُجها ألاوكُت الخٗلُمُت  ،حن اإلالغعاث الضعاؾُتفي بلغاء الفىانل ب

ت ]  ].11اإلاخىٖى

واإلاالخٔ ؤن َغق الخضَعـ في البراحماجُت جضوع خٌى مبضؤ الخٗلم         

ل الُالب بلى  ،بالٗمل ٖلى ؤؾاؽ اإلاداولت والخُإ وطلً بهضف جدٍى

ً ٖلى ازخباع الخلاثم وألافياع  واهدكافها مً زالٌ  باخثحن كاصٍع

٘ ؤؾالُب الخضَعـ مً زالٌ اجبإ ؤؾالُب  ،ملالٗ م٘ الترهحز ٖلى جىَى

وؤؾلىب  ،وؤؾلىب خل اإلاكىالث ،ومجها الٗمل باإلاكغوٖاث ،مخٗضصة

 ].41الاؾخلهاء والاؾخىكاف ]

ـ في الفلؿفت البراحماجُت جدؿم بإنها        : ومً َىا فةن َغق الخضَع

 . جخمغهؼ خٌى الُالب وجىؾ٘ مً ؤصواٍع. 1

ـ مثل ؤلاللاء واإلادايغة. 2  . حؿدبٗض الُغق الخللُضًت في الخضَع

 . جترهؼ خٌى الىىاحي الٗملُت والخُبُلاث اإلاُضاهُت. 3

 . جىمي الجىاهب الاؾخىكافُت ٖىض الُالب. 4

م -6  : هٓغتها بلى ؤؾالُب الخلٍى

جدٓى الامخداهاث الخللُضًت باَخمام واؾ٘ في بٌٗ الفلؿفاث       

خُث حٗض الامخداهاث ألاؾلىب ،لؿفت البراحماجُت التي ؾبلذ الف

م مؿخىي اإلاؿخىي الضعاس ي للُالب  . ألاؾاس ي في جلٍى

 ،فاالمخداهاث " لِؿذ طاث ؤَمُت زانت ،ؤما ٖىض البراحماجُحن       

اب للخالمُظ م  ،هما ؤنها لِؿذ ؤصاة حؿلِ ؤو بَع بل هي ؤصاة جلٍى

غ  ولهظا  ،َا بالضعحت ألاولىللٗملُت الخٗلُمُت مً ؤحل جدؿُجها وجٍُى

م ال يهضف بلى مٗغفت مضي ؾُُغة الخالمُظ ٖلى اإلاٗاعف  فالخلٍى
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ولىجها حٗض وؾُلت يمً وؾاثل ؤزغي هثحرة للخهٌى  ،واإلاهاعاث فلِ

ت لخسُُِ اإلاىهج ـ ،ٖلى اإلاٗلىماث الًغوٍع  ،وجدؿحن َغق الخضَع

بُت والاججاٍ الهىايي بلى ْهىع  ت الخجٍغ ألاهىإ  وكض ؤصي ْهىع الجٖز

 ،والهىاب والخُإ ،واالزخُاع مً مخٗضص ،الخضًثت في ازخباعاث الخىصًم

 ،اهثر مً اٖخماصَا ٖلى ؤلىان الازخباعاث التي جخُلب جدلُل الىهىم

والىكىف ٖلى  ،واؾخسالم اإلاباصت ،ومىُلُت الٗغى ،والخظوق 

ا "]  ].39حمالُاث اإلاباوي واإلاٗاوي وغحَر

ؿخسضم اإلاٗلم           ،البراحماحي الامخداهاث للدصخُو، والخسَُُِو

وال يهخم بلُاؽ كضعة الخالمُظ ٖلى جظهغ الخلاثم واإلاٗلىماث  ،والٗالج

 ].37بلضع اَخمامه بلُاؽ مؿخىي كضعتهم ٖلى خل اإلاكىالث " ]

ت مً ألامىع، ومجها           اصة ما ًغهؼ الخلُُم البراحماحي ٖلى مجمٖى ٖو

 ،وبهجاػ اإلاكغوٖاث ،اإلاكىالث كُاؽ كضعة الُالب ٖلى خل

غق حٗلم  ،وحصخُو ؤؾالُب الخٗلم ،والخُبُلاث الٗملُت      َو

 ].41الُالب ]

ؿخيخج مما ؾبم ؤن الامخداهاث اإلاضعؾُت ال حٗض الىؾُلت           َو

م ؤصاء الُالب ٖىض البراحماجُحن وبهما هي وؾُلت  ،الغثِؿت لخلٍى

وبهجاػ  ،ُبُلاث الٗملُتمؿاٖضة جإحي يمً وؾاثل ؤزغي مثل الخ

 . اإلاكغوٖاث التي ًخم جيلُف الُالب بها

 :
ً
 : ؤبغػ بًجابُاث الفلؿفت البراحماجُت وؤَم ؾلبُاتها زالثا

ً ججاٍ الفلؿفت البراحماجُت ما        ذ آعاء اإلافىٍغ ض لها جىٖى  ،بحن مٍا

ا الغثِؿت ت ،ومهخم بيكغ ؤفياَع  ،ومابحن مٗاعى لها ،وجُبُلاتها التربٍى

ت التي جىُىي ٖلحها ؤنىلها الفلؿفُت  . ومدظع مً اإلاؼالم الفىٍغ

         
ً
مىً اللٌى ؤهه" مهما جسخلف آلاعاء في اإلاظَب البراحماحي كبىال ٍو

 
ً
 جلخلي ٖىض هلُت ًخفم ٖلحها اللابلىن  ،ؤو عفًا

ً
فةن جلً آلاعاء حمُٗا

 وجلً هي ؤن البراحماجُت بهما حاءث ح ،والغافًىن ٖلى خض ؾىاء
ً
ٗبحرا

ه  –ًٖ ٖهغها الٗلمي  يي –مً بٌٗ وحَى وبهه   ،مً مىٓىع ؤمٍغ

ٖلى اإلاخٗلب لثلافت َظا الٗهغ ؤن ٌغمٌ  –بل ٌؿخدُل  –لُخٗظع 

ه ٖلى ًض حكاعلؼ  ُٖيُه ًٖ َظا الخُاع الفىغي الظي لم ًىض ًخفجغ ًيبٖى

ت وغؼاعة " (1914 -1839)بحرؽ   ختى ؤزظث عوافضٍ جخضفم في ؾٖغ

[42.[ 

 فةن ًمىً هلض الفلؿفت البراحماجُت مً زالٌ بُان       
ً
مىما ٖو

 : ٖلى الىدى آلاحي ،وؾلبُاتها ،بًجابُاتها

 :ؤبغػ بًجابُاث الفلؿفت البراحماجُت -1

كضمذ الفلؿفت البراحماجُت بٌٗ الجىاهب اإلاخمحزة في جُبُلاتها 

ت والتي جمحزث بها ًٖ بٌٗ الفلؿفاث التي ؾبلتها ومً َظٍ  ،التربٍى

 : الجىاهب

والخغوج به  ،بههاف الُالب مً زالٌ الىٓغ بلُه همخٗلم وكِ . 1

ت  ،وؤلاًجابُت ،مً صاثغة اإلاخللي الؿلبي بلى صاثغة اليكاٍ  ،والخٍُى

 . واإلاكاعهت الفاٖلت في اإلاىكف الخٗلُمي

ا ألاؾاؽ . 2 ت ًيبغي ؤن ًيىن مهضَع الخإهُض ٖلى ؤن ألاَضاف التربٍى

 ].9] ولِـ للمٗلم ،ألن الخٗلُم للمخٗلم ،هفؿه ولِـ اإلاٗلمَى اإلاخٗلم 

 ،بصزاٌ بٌٗ َغق الخضَعـ الجضًضة التي جلىم ٖلى وكاٍ اإلاخٗلم 3

لت اإلاكغوٖاث لت خل اإلاكىالث ،مثل ٍَغ ٍغ والابخٗاص ًٖ َغق  ،َو

ـ الخللُضًت  .الخضَع

فالفىغ البراحماحي ن الُالب والبِئت التي ٌِٗل فحها: "الغبِ بح. 4

ت ،ٌؿدىض بلى الىاك٘ ٗخمض ٖلى اإلاماعؾت في جدلُم ألاَضاف التربٍى  ،َو

دلم ؤَضافه مً زاللها ،فهى فىغ مىفخذ ٖلى البِئت  ،ًخفاٖل مٗها ٍو

 ًدىاؾب م٘ الىكذ 
ً
ظٍ الخهاثو للفىغ البراحماحي حٗلذ مىه فىغا َو

يسجم م٘ الخُلٗاث التي جغغب مٗٓم مىاهج التربُت  ،الخايغ ٍو

 ].17فغاص"]جدلُلها في ألا 

كامذ البراحماجُت بةزاٌ هثحر مً الخجضًضاث اإلاغجبُت بىٓام ؤلاصاعة . 5

والٗالكاث  ،واإلاكاعهت ؤو الخٗاون  ،الخٗلُمُت، مثل صًملغاَُت ؤلاصاعة

ا ] ،ؤلاوؿاهُت  ].9وغحَر

باإليافت بلى اخترام  ،اإلاىاصاة بمغاٖاة الفغوق الفغصًت بحن الُالب. 6

 . اللغاعاث اإلاضعؾُتوبقغاههم في  ،مُىلهم

 : ؤَم ؾلبُاث الفلؿفت البراحماجُت -2

ت  - ؤ ؤَم ؾلبُاث الفلؿفت البراحماجُت اإلاخٗللت بمىُللاتها الفىٍغ

 :وؤنىلها الفلؿفُت

تراف بال بالىاك٘ اإلااصي اإلادؿىؽ  ،بهياع ٖالم الغُب. 1 ضم الٖا ٖو

 م٘ الغئٍت ؤلاؾالمُت التي  ،واإلاكاَض
ً
ظا ما ًخٗاعى جماما جامً بٗالم َو

الم الكهاصة ،الغُب  .  ٖو

الخىاء الغوحي الىاضح في الفىغ البراحماحي " مما حٗله ًفلض كاٖضة . 2

وجدمي  ،نلبت مً اإلاباصت وألاَضاف الثابخت التي جًبِ خغهت الخُاة

ؤلاوؿان مً الخُه والللم والخإعجح بحن ؤخضار الخُاة وجُىعاتها 

 ،وجلً هدُجت خخمُت إلغفاله الجاهب الغوحي لإلوؿان ،اإلاخالخلت

 ].28وعفًه لإلًمان بما وعاء اإلااصة " ]

فكلذ البراحماجُت في جلضًم ش يء ًٖ الخلُلت اليلُت التي هي مضاع . 3

بٗضما خهغث الخلُلت في الخبرة  ،اَخمام ؤلاوؿان في اإلااض ي والخايغ

 ].38فلِ ]

ا  ،وغحر زابخت  ،ها مخغحرةهٓغة البراحماجُت لللُم ٖلى ؤن. 4 وؤن مهضَع

وؤنها وؿبُت جسخلف مً مجخم٘ بلى  ،وؤنها جيب٘ مً ؤلاوؿان ،الىاك٘

 ،كلل مً كُمت اللُم ،و ؤنها هفُٗت ،ومً ػمان بلى ػمان آزغ ،آزغ

مل مً صوعَا ألاؾاس ي في يبِ الؿلىن البكغي   . َو

لضيهم َى  فاإلاهم ،يٗف الجاهب ألازالقي في الفلؿفت البراحماجُت. 5

 ،في جدُُض فاضح للجىاهب ألازالكُت ،خهٌى اإلاىفٗت مً وعاء الٗمل

 
ً
خُث ًمىً افخٗاٌ الخغوب بحن صٌو الٗالم بطا واهذ ؾخجغ هفٗا

يي مىً اؾخسضام ألاؾالُب والضٖاًاث  ،ًخمثل في بُ٘ الؿالح ألامٍغ ٍو

المُت الغزُهت بطا واهذ ؾخدلم مهلخت ؾُاؾُت ؤو اكخهاصًت  ،ؤلٖا

 مً  ،ي اٖخباع للجاهب ألازالقيصون ؤ
ً
 ولٗل َظا ما ًفؿغ هثحرا

ىُت الجماُٖت ت والاكخهاصًت) الؿلىهُاث ألامٍغ  (الؿُاؾُت والٗؿىٍغ

وجضزلها الؿافغ في بلضان الٗالم الٗغبي وؤلاؾالمي  ،وجسبُها الؿُاس ي

 ].24ٖلى ؤؾاؽ بغحماحي " ]

تؤَم ؾلبُاث الفلؿفت البراحماجُت اإلاخٗللت  -ب  : بخُبُلاتها التربٍى

 ،بَماٌ اإلاضعؾت البراحماجُت لخلضًم الترار الثلافي واإلاٗاعف الؿابلت .1

ا ٖلى اإلاٗغفت الخايغة فلِ والتي عغم ؤَمُتها بال ؤنها ال حغني  ،وجغهحَز

فىالَما ًدخاج الُالب بلُه إلاىاحهت الخُاة  ،ًٖ الترار الثلافي

ىُىن لِـ لهم ماى  وحىاهبها اإلاخٗضصة ،بمكىالتها اإلاٗلضة " فاألمٍغ

لت ؤو ،بُٗض يا ًبضؤ بٗام  ،خًاعة ٍٖغ ٖام اؾخلالٌ  ،م1776فٗمغ ؤمٍغ
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ىُحن ال  ،اإلاؿخٗمغاث الكمالُت الثالر ًٖ بهجلترا ولظلً فةن ألامٍغ

ٗخبروهه ٖضًم اللُمت ،وال ًىٓغون بلُه ،ًامىىن باإلااض ي ؤو بمٗنى  ،َو

 ].17] "آزغ وىمت مً التراب

واٖخباٍع  ،وجللُل صوع اإلاٗلم ،البراحماجُت الؼاثض ٖلى الُالب جغهحز . 2 

 وخىمخه ،ومٗاعفه ،مغفلت بظلً هطج اإلاٗلم ،مجغص مغقض ومىحه

[38.[ 

 مً ؤن جلضم اإلاٗغفت له. 3
ً
 ،ؤن البراحماجُت جلضم الخلمُظ للمٗغفت بضال

باإليافت بلى  ،مما ًاصي بلى جدُُم الخىُٓم اإلاىُلي للماصة الٗلمُت

نها ال جلضم بال اإلاٗلىماث الجؼثُت والؿُدُت طاث الهضف الىفعي وى 

[43.[ 

 ،والاؾدكاعة  ،جدهغ البراحماجُت صوع اإلاٗلم في الىصح، والخىحُه .4

ظا  ،وجىُٓم ْغوف الخبرة وؤلامياهاث التي حؿاٖض ٖلى حٗلم الُالب َو

 ].8ٌٗني بَماٌ هثحر مً َاكاث اإلاٗلم وبمياهاجه وببضاٖاجه " ]

ًالخٔ ؤن التربُت البراحماجُت جغبُت بضون ؤَضاف، خُث ؤُٖذ  .5

 ؤهثر مما ًجب للًاًا الخىُف وحصجُ٘ الىاقئت ٖلى الجغي 
ً
اَخماما

بِىما ؤَملذ  ،ووعاء َلب ألاوكُت الاحخماُٖت ،وعاء عغباتهم

اث ألاواصًمُت ختى ونف  ،والضعاؾاث الجاصة ،والٗللُت ،اإلاىيٖى

ت التي جلىم  ٖلى ؤؾاؽ البراحماجُت بإنها بٌٗ الىلاص اإلاضعؾت الخضًث

 ] (ؾحرن لٗب)
ً
 ؤواصًمُا

ً
 ].38ؤهثر مً وىنها مٗهضا

 :ملخو هخاثج الضعاؾت وجىنُاتها وملترخاتها

 : ملخو هخاثج الضعاؾت –ؤ 

هكفذ الضعاؾت ًٖ هثحر مً اإلاٗالم الغثِؿت للفلؿفت البراحماجُت       

 : وطلً ٖلى الىدى آلاحي

ت للفلؿفت البراحماجُتاإلاىُللاث . 1  : الفىٍغ

ت التي جلىم ٖلحها الفلؿفت  ت مً اإلاىُللاث الفىٍغ َىان مجمٖى

 : ومجها ،البراحماجُت

خلاص بىحىص ٖالم واخض فلِ -ؤ ى الجاهب اإلاغجي واإلادؿىؽ مً  ،الٖا َو

ً اليىن  ،الٗالم وؤن الخغحر نفت الػمت لهظا  ،وبهياع الثىاثُت في جيٍى

 . الٗالم

 ،بلى ؤلاوؿان هٓغة مخياملت ججم٘ بحن الٗلل والجؿضالىٓغة  -ب

 . والغوخُت ،والٗللُت ،وعفٌ الفهل بحن ميىهاجه الجؿمُت

لي)بهياع الجاهب  -ج والخإهُض ٖلى ؤن مٗغفت  ،مً اليىن  (اإلاُخافحًز

ن وحىص ولظلً فالبراحماجُىن ًىىغو  ،ؤلاوؿان مدضوصة بىُاق زبرجه

 
ً
غون  ،خلاثم ولُت مىحىصة مؿبلا بإن اإلاٗغفت الخلُلُت هي التي ٍو

مىً ججغبتها والخدلم مجها ،وجيىن ؤصاثُت ،حؿخمض مً الىاك٘ وجدلم  ،ٍو

 . مىفٗت واضخت

 ،ومخغحرة ،ووؿبُت ،جدؿم اللُم ٖىض البراحماجُحن بإنها واكُٗت  -ص

ا َى الىاك٘ وججاعب ألافغاص ،وهفُٗت  . ومهضَع

ت للفلؿفت البراحماجُت. 2  : الخُبُلاث التربٍى

ت للفلؿفت البراحماجُت بما ًلي   : ًمىً خهغ ؤبغػ الخُبُلاث التربٍى

فالهضف الٗام  ،ال ًمُل البراحماجُىن بلى جدضًض ؤَضاف زابخت للتربُت -ؤ

تها وال صايي لخدضًض َضف مدضص ًبلغه  ،للتربُت َى جدلُم اؾخمغاٍع

لت ممخضة فاٌ َاإلاا ؤن الخُاة هفؿها زبرة ٍَى  . ألَا

  ،غوعة جمغهؼ الٗمل التربىي خٌى الُفلـى يـــت ٖلـــاجُــغاحمـــالبضث ــؤه -ب

م٘ الاَخمام بمغاٖاة  ،وحٗل الُالب في مىكف بًجابي ولِـ ؾلبي

باإليافت بلى جبني مفهىم الضًملغاَُت في   ،واججاَاجه ،ومُىله ،مكاٍٖغ

 . الخٗلُم

ومسُِ  ،ومغقض ،اإلاٗلم في الفلؿفت البراحماجُت َى مىحه -ج

لُه ؤن ًدترم َالبه ،للمىكف الخٗلُمي وؤن ًغايي الفغوق الفغصًت  ،ٖو

  . وؤن ًدب٘ ألاؾلىب الضًملغاَي في مٗاملتهم ،بُجهم

ال يهخم البراحماجُىن بخلضًم الترار الثلافي اإلااض ي مً زالٌ اإلاىهج  -ص

واإلاىهج اإلاضعس ي  ،وبهما ًغهؼون ٖلى الخايغ واإلاؿخلبل فلِ ،اإلاضعس ي

ٖىض البراحماجُحن ًضوع خٌى مٌُى الُالب وعغباتهم ؤهثر مً وىهه ًضوع 

 ،هما ؤنهم ًغفًىن مىهج اإلاىاص اإلاىفهلت ،خٌى الخلاثم اإلاؿبلت

اهضون ٖلى مبضؤ الخيامل في اإلاىهج م٘ الترهحز ٖلى مىهج اليكاٍ  ،ٍو

 
ً
 . جدضًضا

ـجغفٌ البراحماجُت الُغق الخللُضًت في ال -َـ ولظلً حاءث  ،خضَع

لت اإلاكغوٖاث ،بُغق جضَعـ حضًضة لت خل  ،ومً ؤبغػَا ٍَغ ٍغ َو

لت الاؾخىكاف ،اإلاكىالث ٍغ  .  َو

م الُالب ٖلى الخُبُلاث  -و ًغهؼ البراحماجُىن في ؤؾالُب جلٍى

ت وال يهخمىن بلُاؽ مؿخىي جظهغ الُالب  ،وبهجاػ اإلاكغوٖاث ،التربٍى

ىٓغون لالمخداهاث ب ،للمٗلىماث إنها وؾُلت مً يمً وؾاثل ؤزغي ٍو

م ؤصاء اإلاخٗلمحن  . لخلٍى

 : ؤبغػ بًجابُاث ؾلبُاث الفلؿفت البراحماجُت وؤَم ؾلبُاتها. 3

ت مً ؤبغػ بًجابُاث الفلؿفت  -ؤ هكفذ الضعاؾت ًٖ مجمٖى

 : ومجها ،البراحماجُت

والغبِ بِىه وبحن  ،بههاف الُالب والىٓغ بلُه همخٗلم وكِ     

باإليافت بلى بصزاٌ بٌٗ َغق الخضَعـ  ،ٌِٗل فحهاالبِئت التي 

لت اإلاكغوٖاث ،الجضًضة لت خل اإلاكىالث ،مثل ٍَغ ٍغ  . َو

 : ومجها ،ؤوضخذ الضعاؾت بٌٗ ؾلبُاث الفلؿفت البراحماجُت -ب

ضم الاٖتراف بال بالٗالم اإلااصي اإلادؿىؽ  ،بهياع ٖالم الغُب     ٖو

باإليافت بلى  ،والخىاء الغوحي الىاضح في َظٍ الفلؿفت ،واإلاكاَض

ا وؿبُت ،تهمِل اللُم بلى حاهب الًٗف ألازالقي  ،ومخغحرة ،واٖخباَع

فحها الىاجج ًٖ الترهحز ٖلى خهٌى اإلاىفٗت بغٌ الىٓغ ًٖ اإلاباصت 

 . ألازالكُت

 توصياتال. 5

الباخث ٌؿهم في يىء الىخاثج التي جىنلذ بلحها َظٍ الضعاؾت فةن       

 : في جلضًم الخىنُاث آلاجُت

الاؾخفاصة مً الجىاهب ؤلاًجابُت اإلاخٗضصة التي حاءث بها الفلؿفت . 1

ت ؤو  ،ؾىاء اإلاغجبُت بالُالب ،البراحماجُت فُما ًخٗلم بخُبُلاتها التربٍى

ـ ،ؤو اإلالغع الضعاس ي ،اإلاٗلم م ،ؤو َغق الخضَع  ،ؤو ؤؾالُب الخلٍى

ت في هٓم ومداولت جُبُم بٌٗ ال جىاهب ؤلاًجابُت في جُبُلاتها التربٍى

 . الخٗلُم بالٗالم الٗغبي

ت. ا2 وألانٌى الفلؿفُت للبرحماجُت  ،لخظع مً اإلاىُللاث الفىٍغ

تراف بالٗالم اإلااصي اإلادؿىؽ فلِ  ،وتهمِل اللُم ،واللاثمت ٖلى الٖا

 . وبهياع الخلاثم اليلُت اإلاؿبلت

البراحماجُحن ٖلى خهٌى اإلاىفٗت يغوعة جىدي الخظع مً جغهحز . 3

  ،ى جلً اإلاباصتــوجلضًم اإلاىفٗت ٖل ،صون اٖخباع للمباصت ألازالكُت ،فلِ
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فغغها مً الجاهب الغوحي وألازالقي ،مما ًفؿض ٖملُت التربُت  . ٍو

ًيبغي ٖلى اإلاخسههحن في التربُت بالٗالم الٗغبي ٖضم الاوؿُاق وعاء . 4

م الالم٘ للفلؿفت البراح مما ًاصي بلى كلت الاهدباٍ إلاا جىُىي  ،ماجُتالبًر

ت ،ٖلُه مً حىاهب ؾلبُت ؤو في جُبُلاتها  ،ؾىاء في مىُللاتها الفىٍغ

ت ت التي  ،التربٍى وبهما ًمىً الاؾخفاصة مً بٌٗ الخُبُلاث التربٍى

 ،وكُمىا ،م٘ يغوعة الخإهض مً ٖضم حٗاعيها م٘ زىابدىا ،حاءث بها

ت واإلااصًت  . وزلافخىا اإلاٗىٍى

 : ملترخاث الضعاؾت

 للخىنُاث التي ؤوعصَا  ،في يىء هخاثج َظٍ الضعاؾت     
ً
واؾخىماال

 : الباخث فةهه ًمىً اكتراح البدىر والضعاؾاث اإلاؿخلبلُت آلاجُت

اللُام بةحغاء صعاؾاث مُضاهُت جدىاٌو مؿخىي ويي اإلاٗلمحن بمباصت . 1

ت  .الفلؿفت البراحماجُت وجُبُلاتها التربٍى

بٖضاص صعاؾت اؾخُالُٖت خٌى آلُت الاؾخفاصة مً بٌٗ الخُبُلاث . 2

ت التي حاءث بها الفلؿفت البراحماجُت  . التربٍى

بحغاء صعاؾت ملاعهت بحن الفلؿفت البراحماجُت ومجمىٖت مً . 3

ت  .الفلؿفاث ألازغي زانت فُما ًخٗلم بالخُبُلاث التربٍى

 هإخض جىحُه الٗىاًت بلى الضعاؾاث التي تهخم بفل. 4
ً
ؿفت التربُت ٖمىما

 لللت الضعاؾاث في َظا اإلاجاٌ ملاعهت 
ً
ؤفٕغ ٖلم ؤنٌى التربُت، هٓغا

 . بفغوٕ ؤنٌى التربُت ألازغي 

 املراجع

 أ. املراجع العربية

الضاع ، بحروث .مضزل بلى اإلاؿإلت الفلؿفُت (.م2117)ػوي ، اإلاُالص [1]

 .الٗغبُت للٗلىم

صاع اإلاىاهج ، ٖمان .ؤنٌى التربُت (.َـ1434 )ؤخمض ٖلي ، الخاج [2]

 لليكغ والخىػَ٘.

، الفلؿفت الغغبُت اللضًمت(. م2112مدمض خؿً مهضي )، بسُذ [3]

 .ٖالم الىخب الخضًث لليكغ والخىػَ٘، بعبض .ٖغى وهلض

صاع واثل ، ٖمان .2ٍ  .فلؿفاث التربُت .م( 2114)ببغاَُم ، هانغ [4]

 .لليكغ والخىػَ٘

ؤنٌى  (.َـ1428)ؤخمض مدمض ، وقٗغاوي ، الغخمًواثل ٖبض ، الخل [5]

صاع الخامض  ، ٖمان .2ٍ  .التربُت الفلؿفُت والاحخماُٖت والىفؿُت

 .لليكغ والخىػَ٘

ت (.م 2111)وُٗم خبِب ، حٗىُني [6]   .2م  .الفلؿفت وجُبُلاتها التربٍى

 .صاع واثل لليكغ، ٖمان

ف، ببغاَُم ٖبض هللا، هانغ [7] ٍغ مضزل  (.م 2119)ٖاَف ٖمغ ، َو

 .صاع الفىغ، ٖمان .بلى التربُت

م ٖلي ، الُماوي [8] ، ٖمان .2ٍ  .فلؿفت التربُت (.م2115)ٖبض الىٍغ

 صاع الكغوق.

 .6ٍ  .ؤؾـ التربُت (.2119)ؤخمض فاعوق ، ومدفّى، قبل، بضعان [9]

ت  صاع اإلاٗغفت الجامُٗت.، ؤلاؾىىضٍع

ألاؾغة  -اإلاضعؾت )فلؿفت التربُت  (.م 2114)ٖبض اإلاىٗم ، اإلاُالصي [10]

ت، ماؾؿت قباب الجامٗت (.اإلاجخم٘ -  .ؤلاؾىىضٍع

ؼ ُٖا هللا، اإلاٗاًُت [11] ٖبض اللُُف خمض ، والخلُبي، ٖبض الٍٗؼ

ذ .ملضمت في ؤنٌى التربُت (.َـ1425)  مىخبت الفالح لليكغ ، اليٍى

 .والخىػَ٘        

اصة [12] الفىغ التربىي  (.َـ1426)مهُفى ٖبض اللاصع وآزغون ، ٍػ

اى .مضاعؾه واججاَاث جُىعٍ الُبٗت ، مىخبت الغقض، الٍغ

 .الثالثت

ألانٌى الفلؿفُت (، َـ1426) ؤوػمىن، َاوعص، وهغافغ، نمىثُل [13]

ٗض الٗخُبي .للتربُت ب : بضع حَى اى، مىخبت الغقض .حٍٗغ  .الٍغ

 .اللغونجُىع الفىغ التربىي ٖبر  (.َـ1431)ٖماص  مدمض ، ُُٖت [14]

اى .2ٍ   .مىخبت الغقض، الٍغ

الفىغ التربىي والٗىإلات :  (.م2116)ؤخمض مدمض ، الضغص ي [15]

 
ً
، مجلت حامٗت ألاهباع للٗلىم الاحخماُٖت .البراحماجُت همىطحا

 ٌ  .الٗغاق، ألاهباع، الٗضص ألاو

صاع ، ٖمان .ؤنٌى التربُت الٗامت (.َـ1427)ؾُٗض بؾماُٖل ، ٖلي [16]

 .لليكغ والخىػَ٘ والُباٖتاإلاؿحرة 

ؤزغ الفىغ التربىي البراحماحي في  (.م2114)ٖهام مدمض ، مىهىع  [17]

 .عؾالت صهخىعاٍ غحر ميكىعة .الفىغ التربىي الٗغبي اإلاٗانغ

ولُت الضعاؾاث الٗلُا ، حامٗت ٖمان الٗغبُت للضعاؾاث الٗلُا

ت  .ألاعصن، ٖمان .كؿم ؤنٌى التربُت، التربٍى

ت إلاضًغي اإلاضاعؽ  (.م1992)زالض ، الٗمغي  [18] الفلؿفت التربٍى

 .ألاعصن(، 2)الٗضص ، مجلت ؤبدار الحرمىن .الخيىمُت في ألاعصن

ساث [19] فلؿفت التربُت الؿاثضة لضي مٗلمي  (.م1999)نفاء ، الكٍى

ت في ألاعصن الجامٗت  .عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة .اإلاغخلت الثاهٍى

 .ٖمان .ألاعصهُت

مؿخىي ويي َلبت ولُاث التربُت  (.م2114)ؾلُمان مدمض ، كؼاكؼة [20]

ت  جي َظٍ اليلُاث في ألاعصن بالفلؿفاث التربٍى واإلاٗلمحن زٍغ

الكت طلً باججاَاتهم هدى ، الٗامت وفلؿفت التربُت في ألاعصن ٖو

 .عؾالت صهخىعاٍ غحر ميكىعة .مهىت الخٗلُم : صعاؾت ملاعهت

ولُت الضعاؾاث الٗلُا ، احامٗت ٖمان الٗغبُت للضعاؾاث الٗلُ

ت  .ألاعصن، ٖمان .كؿم ؤنٌى التربُت، التربٍى

ت اإلاِؿغة في  (.َـ1418)الىضوة الٗاإلاُت للكباب ؤلاؾالمي  [21] اإلاىؾٖى

 .3 .ٍ (.اإلاجلض الثاوي)ألاصًان واإلاظاَب وألاخؼاب اإلاٗانغة 

اى  .صاع الىضوة الٗاإلاُت للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، الٍغ

اججاَاتها ، فلؿفت التربُت (.َـ1423)دمض  مىحر م، مغس ي [22]

 ٖالم الىخب.، اللاَغة .ومضاعؾها

ت لبٌٗ الفلؿفاث  (.م2115)ٖهام جىفُم ، كمغ [23] ملاعبت هٍٓغ

ت اإلاٗانغة ومىكفها مً الُبُٗت ؤلاوؿاهُت وؤَضاف التربُت  التربٍى

، الٗضص الخامـ ٖكغ، مجلت ٖالم التربُت .وؤؾالُب جدلُلها

اإلااؾؿت الٗغبُت لالؾدكاعاث الٗلمُت ، اللاَغة، لخامؿتالؿىت ا

ت  .وجىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ىُت (.م2118)مدمض فالح ، الجنهي [24] م بلى الٗللُت ألامٍغ مجلت  .الٍُغ

 .وػاعة التربُت والخٗلُم، الٍغاى، 156الٗضص ، اإلاٗغفت

بض اإلاجُض قُدت ، مجضي مدمض، ًىوـ [25] اججاَاث  (َـ1425)ٖو

اى .جُىع الفىغ التربىي ٖبر اإلاؿحرة ؤلاوؿاهُت  .مىخبت الغقض، الٍغ

الفىغ التربىي اإلاٗانغ وحظوعٍ  (.م2117)خؿً حمُل ، َه [26]

ــت هلـــلُــلُــت جدــــاعهـــمل، تـــُــالفلؿف  غة لليكغ ـــمؿُـــصاع ال، انــٖم  .تــضًـ
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ج، مهُفى، والىؿىاوي، ببغاَُم، الخُُب [27] مغوان ، وؤبى خٍى

 .صاع كىضًل لليكغ والخىػَ٘، ٖمان .مضزل بلى التربُت (.َـ1431)

ؤنٌى الفىغ التربىي ٖىض  (.م2117)ٖبض اإلاىٗم خؿً ، بني ٖىاص [28]

ؤبي خامض الغؼالي وابً عقض وابً زلضون : صعاؾت ملاعهت م٘ 

حامٗت  .ت صهخىعاٍ غحر ميكىعةعؾال .الفىغ التربىي الخضًث

ت .ٖمان الٗغبُت للضعاؾاث الٗلُا  .ولُت الضعاؾاث الٗلُا التربٍى

 .ألاعصن، ٖمان، كؿم ؤنٌى التربُت

صعحت  (.م2115)خاػم مدمض ، والخىعي ، خاػم ٖلي، بضاعهه [29]

مماعؾت مٗلمي اإلاغخلت ألاؾاؾُت في جغبُت بعبض ألاولى إلاباصت 

م وهٓغ  فلؿفت التربُت والخٗلُم في ألاعصن مً وحهت هَٓغ

حن ت)مجلت صعاؾاث  .اإلاكغفحن التربٍى ، 42اإلاجلض (، الٗلىم التربٍى

 .ٖمان، ٖماصة البدث الٗلمي، الجامٗت ألاعصهُت .3الٗضص 

الفغصًت في الفلؿفت  (.1432ٌ)غػاق هاًف ٖبض ال، اإلاُغفي [30]

صعاؾت جدلُلُت هاكضة مً وحهت هٓغ التربُت ، البراحماجُت

ولُت ، حامٗت ؤم اللغي  .عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة .ؤلاؾالمُت

 .مىت اإلاىغمت، كؿم التربُت ؤلاؾالمُت واإلالاعهت، التربُت

اصة [31] اٖخضاٌ ٖبض الغخمً ، وحجاػي ، مهُفى ٖبض اللاصع، ٍػ

ت  .مباصت التربُت (.َـ1434) ؾلؿلت ؤؾاؾُاث في الٗلىم التربٍى

 .مىخبت الغقض، الٍغاى(، 1)والىفؿُت 

 .نٌى الفلؿفُت للتربُتألا  (.م2116)عاهُا ٖبض اإلاٗؼ ، الجماٌ [32]

 .صاع الىخاب الجامعي، الٗحن

ت في يىء ؤلاؾالم (.َـ1429)ملضاص ، ًالجً [33] اث التربٍى  .الىٍٓغ

اى (.21)ؾلؿلت هخاب جغبُدىا  صاع ٖالم الىخب لليكغ ، الٍغ

 .والخىػَ٘

ت  (.م2117)فاًؼ  مدمض ، الخضًضي [34] التربُت مباصت )زلافت جغبٍى

 ٌ  .صاع ؤؾامت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان (.وؤنى

 .كغاءاث في الفىغ التربىي  .َـ(1426)ؾالم  خؿً ، َُيل [35]

لؿىن  [36] ض ؤ ، وماعوىوٍتز، ولُم ج، نمٍى ملضمت في  (.َـ1422)فٍغ

صاع ، ٖمان .جغحمت ماحض ٖغؾان الىُالوي .2ٍ  .فلؿفت التربُت

 .الفغكان

، ٖمان .اإلاضزل بلى ٖلم التربُت (.َـ1431)زالض مدمض ، ؤبى قٗحرة [37]

 .مىخبت اإلاجخم٘ الٗغبي لليكغ والخىػَ٘

ش، الىُالوي [38] المُت فلؿفت التربُت ؤلاؾ (.ماحض  ٖغؾان )بضون جاٍع

ت ) صعاؾت ملاعهت بحن فلؿفت التربُت ؤلاؾالمُت والفلؿفاث التربٍى

 .صاع الللم، صبي (.اإلاٗانغة

ت (.َـ1427)ٖلي  ؤخمض ، مضوىع  [39] اث اإلاىاهج التربٍى  .4ٍ  .هٍٓغ

لم الىفـ  صاع الفىغ ، اللاَغة (.35)ؾلؿلت اإلاغاح٘ في التربُت ٖو

 .الٗغبي

 .4ٍ .ؤنٌى التربُت (.َـ1426)مدمض خؿان وآزغون ، خؿان [40]

 .صاع الىخاب الجامعي، الٗحن

فلؿفاث التربُت الخللُضًت  (.م2113)مدمض مدمىص ، الخىالضة [41]

 .صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘ والُباٖت، ٖمان .والخضًثت واإلاٗانغة

مضزل بلى الٗلىم ، فله التربُت (.َـ1425)ؾُٗض بؾماُٖل ، ٖلي [42]

ت لم الىفـ ؾل .2ٍ  .التربٍى  (.21)ؿلت اإلاغاح٘ في التربُت ٖو

 .صاع الفىغ الٗغبي، اللاَغة

ش التربُت واإلاضاعؽ الفلؿفُت (.م2116)منى ٖىى ، مدمض [43] ، جاٍع

ت لتربُت الُفل الٗغبي ت .عئٍت ٖهٍغ صاع اإلاٗغفت ، ؤلاؾىىضٍع

  .الجامُٗت

بض الخم، طوكان، ٖبُضاث [44] ضؽ، واًض، ٖو ٖبض الغخمً ، ٖو

 .11ٍ  .وؤؾالُبه، وؤصواجه، مفهىمه، البدث الٗلمي (.َـ1428)

 .صاع الفىغ، ٖمان

اإلاضزل بلى البدث في الٗلىم  (.َـ1424)نالح خمض ، الٗؿاف [45]

اى .الؿلىهُت  .مىخبت الٗبُيان، الٍغ
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ABSTRACT_ This study aimed to uncover the conceptual bases of pragmatic philosophy and to 

explain its educational applications in the field of education objectives, student, teacher, 

curriculum, methods of teaching and evaluation methods, as well as to identify the most positive 

and the most negative aspects. The study used descriptive documentary method, and revealed a 

number of results, the most important of which are: The most important conceptual points of 

pragmatism are: the belief that there is only one world, the visible and fundamental aspect of the 

world, and the view of man as an integrated view of mind and body, as well as the denial of the 

metaphysical aspect of the universe and the assertion that human knowledge is limited by the 

scope of his experience. While the most important educational applications of pragmatic 

philosophy are: Emphasize the need to focus the educational work on the child, and make the 

student in a positive attitude and not negative, while the teacher in pragmatic philosophy is a 

guide, a guide and a planner of the educational situation, in addition to the indifference of 

pragmatists to provide the cultural heritage of the past In addition to rejecting the pragmatism of 

traditional methods of teaching and adopting new methods of teaching such as the method of 

projects and the method of solving problems. While the most prominent advantages of pragmatic 

philosophy is the fairness of the student and consider him as an active learner, and the connection 

between him and the environment in which he lives, and the most important disadvantages of the 

recognition only the tangible physical world and scenes, and the spiritual vacuum evident in this 

philosophy, in addition to the marginalization of values and relative,, And linking them to benefit. 
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