العزلة واإلنطواء
األصم األعقد
مرقس 37-31 : 7

ق سامي حنين
(من كتاب أعظم ُمعالج نفسي)

ترد هذه القصة لتحكى لنا عن رجل أصم أعقد (أى
فاقد القدرة على السممموا كالك م) كربوا تعبر علينا
هذه القصممممة دكن أن تلنظ أناارنا ن لكن لك كقننا
أومام كلوماظ جنجيمل ورقنج نجمد أنمل يسمممممجمل لنما
تناصممميل صمممليرةن لكن ا ذاظ أهوية تتورك حكل
أسملك يسمكف فى امناذ هذا الرجلن كأكمر وا يلنظ
االنتباه هك أن الوسممميع تعاول وا الجان الننسمممى
ل ذا اإلنسمان قبل أن يعال الجان الجسمدىن كلعلنا
نن م ذلك أكمر جذا قونا بعولية تحليل للجان الننسى
ل ذا الرجل كألسلك يسكف فى الاناذج

الجانب النفسى عند الرجل
 -1اإلفتقار إلى التعبير عن نفسه:
الك م هك ج ما أك ورك اإلرسمممممال عنمد كمل
جنسمممممانن فمالك م هك للمة التكاصمممممل كالتعبير عن
الذاظ كعن االحتياجاظن كلكل جنسممممان حاجتل جلى
التعبير عن ننسمملن كالتننين عن وكنكناتل الننسمميةن
كعن رأيمل فى األامممميماذن كعن اعترا مممممل على
األخطاذج فالك م هك الكسميلة األسماسمية فى وعرفة
الاممممخصمممميةج
قال أحممممممممممممد
الممن م سممممممنممة
(تمحممدت حمتمى
أعمرفممك) فومن
ك وممك ترعر
امممخصممميتكن
فالك م مممركرة أسممماسمممية فى حياتنان كال يوكن
بدكن ا تتم عولية التكاصمممل بامممكل طبيعىن كعدم
قمدرة اإلنسمممممان على التعبير تحرومل ون أن يككن
كمما ن ججتومماعألن كألن اإلنسممممممان بطبعممل كمما ن

اجتواعأل ف ذا الجان يعيق ووارسممتل لحق ون أهم
حقكقل ن كيؤسممننى القكل أن الحيكان فقط هك الذى
ال يتكلم للة ون كوة لكنل يعبر عن ننسمممل بكسممما ل
كطرق أخرى ن فعدم الك م يعنى الحروان ون حق
جنسمانى أسماسمىج كواكلة هذا الرجل هى عدم قدرتل
فى التعبير عن ننسمملن كجفتقاره لووارسممة هذا الحق
ون حقكقلج
 -2اإلفتقار إلى معرفة العالم الخارجى:
جن وا يعطل عولية االتصمال بالعالم الخارجى هك
السموان ككوا أن الك م ورك اإلرسمالن فالسموا هك
ورك االسمممممتقبمالن كيتم التعر ون خ لمل على
العالم الخارجىن فوا يسمموعل اإلنسممان يسمماعده على
تككين أفكماره كانطبماعماتمل كتصمممممكراتمل عن مك ل وما
يدكر ون حكللن كجذا فقد هذا الج ا جختل جتصممالل
كوعرفتممل ب ممذا العممالمن كبممالتممالى فقممد القممدرة على
التكاصمممملج كألن السمممموا كالك م هوا النعل كرد
النعلن فوا يسممموعل اإلنسمممان يقكم بتحليلل كف ول مم
رف ل أك قبكللج

كيقكم الك م بالتعليق أك برد النعل على وا كصمممل
جليل اإلنسممان ون وعرفة وسممبقة ون خ ل السمموان
هممذه العوليممة هى عوليممة التكاجممد اإلنسممممممانأل فى
المومجمتموما كبممدكنم مما ال
يسمممممتمطميما أن يمحمقمق
تكاجمده بصمممممكرة فعمالمة
كصمممممحيحمة وا العمالم
الخمارجىج كون هنما فقمد
جننصممممممل هممذا الرجممل
جننصماال تاوا عن العالم
الخممارجىج كحرم ون
التكاجد الحقيقى للج
 -3اإلنسحابيــة:
بسمب هذا التعتيم الوعرفى سمكاذ فى االسمتقبال أك
اإلرسمالن كبسمب هذا الورل لم يجد الرجل وكانل
فى الوجتوا بل فى االنسمممحا ونل كاالنع ال عنل
كبممالتممدري بممدأ يامممممعر أن الوجتوا كالنممان هم

وصمدر تعاسمتل ألن م أف مل ونل بل أنل بين م يامعر
بعج ه ن كطمالوما هك بعيمدا عن م فى ع لتمل ربوما
يقل جحسممماسمممل بالوامممكلة ن ون هنا ف م مل الرجل
الجلكن بونرده كأصممممبحظ هناك عداكة بينل كبين
الوجتوا كتورك فى داخلل اإلحسان بالنقصج
 – 4التجنبـية:
كهى تختل عن االنسمممممحمابيمة ألن المدافا وختل
فاألكل نتيجة عدم جيجاد دكر يقكم بل أك عدم القدرة
على التكاصمل وا النانن لكن التجنبية هى وحاكلة
تجن نارة عط النان لوكطن العج أك لعاهاتل
أك هون النمان المذى يرنسمممممر على أنمل ك م عن
واممكلتل أك رماذ لحالتلن أك تنسممير ل ممحك النان
على انل اسمت اذ بل ك سمخرية ونلن فتجنبا لكل هذا
بمدأ الامممممخص فى االنع ال عن النمانج همذه بعل
واممماعر كوامممك ظ هذا الرجل كلكن كي تعاول
الوسيع وع ا هذا هك السؤال؟

إسلوب يسوع فى العالج
أوالً :أخذه على ناحية بعيدا ً عن الجمع:
هذه تقريبا الوعج ة الكحيدة التى يسممجل الكحى أن
الوسممممميع جبتعممد عن الجوكف ليننرد بممالوريلن
كيمجمرى لممل المومعمجم ةن
كهذا التصر نابا ون
جدراك يسمممممكف لحقيقمة
الوامممممكلممةج بوعنى أن
وامممممكلممة هممذا الرجممل
المحمقميمقميممة تمكمومن فمى
النانن ف ك ال يسممتطيا
أن يسممموع م أك يتحدت
جلي من كبممالتممالى كلومما
كك ِجد بين
جلتقى بالنان ر
الجوكفن اعر بالواكلة
كالعج ن كلمذا أراد الوسممممميع أن يبعمده عن الوكمان
المذى يسممممبم لمل اإلحرا ن كالمذى يحماكل دا وما أن
يبتعد عنل كين كى عن النانج كوا أراد الوسميع أن

يرا ِ ر نكف ون الخصممكصممية كاإلهتوام ل ذا الرجل
بمببتعماده عن النمانن كلقما مل بمل بصمممممكرة وبماامممممرة
كخاصة كفردية ك ياعره بالقبكل كالح ج
ثانياً :لمسة إنسانية:
جقتر يسمكف أكمر جلى الرجلن كك ما أصمابعل فى
أذنيملن كلون لسمممممانمل ليعلن لمل عن وكطن المداذن
كعن جسممممتعداده للاممممناذن كجعطا ل الدكاذن كأراد
الوسممممميع ب مذه اللوسمممممة التقر ونمل أكمر كطوم نمة
الاخص على واكلتلن كك ن الوسيع يقكل أنا أتبنى
واممممكلتكن كألن الوسمممميع يعر أن واممممكلة هذا
الرجمل تكون فى عمدم قمدرتمل على الن م بمالسممممموان
فتعاول وعل عن طريق اللون كاإلامارة تجاكبا وا
واكلتلج
ثالثاً :لغة السماء:
ون هنا بدأ الوسمممميع فى ججراذ الاممممناذ الننسممممى
لوامماعر هذا الرجل نلقد أراد الوسمميع أن يقكل لل
أنارن ككجمل عينيمك جلى السمممموماذ همل ترى ؟

كهل ترى الطبيعة ون حكلك؟ هل تحتا جلى لسمان
لتتحدت بل جلى ن فبن السممموكاظ تحدت بوجد
كالنلك يخبر بعول يديل ف ل للسمواذ كالنلك لسمان؟
أبمداج أنار جلى السممممموماذ التى تعلن لمك عن حقيقمة
هاوةن كهأل أنك ال تحتا جلى لسمان لتتحدت بل جلى
ن فاهلل يسممموا
أنمماظ الممقمملمم ج
كأنمممامممر جلمممى
السمممممومماذ هممل
تحتمما جلى أذن
لتسممموا صمممكظ
؟ فصكظ
ومعملمن لممك ومن
خم ل المطمبميمعممة
كالممممطمممميممممكرج
كاألحممممممممممدات
اليكويممة تتحممدت جليممك كممل يكم كتحممدمممك عن ن
كتعاو تل وا البامممر أنك تسمممتطيا ان تتحدت جلى
ن ك يتحمدت جليمك دكن الحماجمة جلأل لسمممممان أك

أذنن لكن بمالقلم كالواممممماعرج كهمل إلنسمممممان همذا
األوتيما ن أن يبحمت عن بمديمل؟ فون ذا المذى يبحمت
عن البار كهك يتوتا باهلل كبحكار القل كالوااعر
كالنكر وعل؟ ذاك الذي ال يول ونك أك يسممممخر أك
يسمممه ف وكج ككم تككن للة الحكار امممنافة نقيةن
عنمدوما تككن وا امممممخص ن كنمابعمة ون القلم ج
ف ناك كميرين ل م اذان كال يسوعكن كل م لسان كال
يتكلوكن وا ج فماهلل ال ير مممممى بمالك م المذى
يخر فقط ون النم كلين ون القلم ج كفى الن مايمة
كم ن الوسممممميع ينار جليمل كيقكل لمل همل ال لمظ فى
حماجمة جلى الاممممنماذج كأعتقمد أن الرجمل أكتنى ب مذا
الدرن كتليرظ وااعره تواوا كأدرك الطمممممممممريق
الذى ك م م مممان يج ل م م مممل كق م م م مممرر أن يبدأ حياتل ب ذا
الحكار المرى وا ج
رابعاً :أحشاء رأفة:
يذكر ورقن بدقة كعناية تعب م مممير ةاية فى األهوية
عن الوسممميعن كهك أن أى ح ِ ن كتعاط وا
وامممكلة هذا الرجلن فالكلوة تحول عوق الواممماعر

كاإلحسمان الدافهن ون قل وح ن إلنسمان وحتا
جلى عط كاهتوامن كك ن الوسمم يع يقكل لل أنظ لم
تتحمدت جلىن لكنى سممممموعتمك كف وتمك كتم مرظ بمكن
كأامماركك أحاسمميسممأل كعكاطنىن كألنى أعر وا
بداخلكن كوا فعلتل فى واماعرك سمنك هذا الورلن
ف نا أعر أن احتياجك الحقيقى هك امممناذ ننسمممك
الوجركحمةن كأنما أقمدرج كم أنمظ تتم لمن كأنما أتم لم
ألجلكج
خامساً :الشفاء:
كبعد أن حقق الوسممميع الامممناذ الداخلى للامممخصن
كأنمل لم يبق ةير الاممممنماذ الجسمممممدين كليعلن عن
اهتوام باإلنسممان ككل ننسمميا كركحيا كجسممدياج
قمال لمل جفمما أى جننتع كللكقمظ بمدأ يتحمدت
كنمال الاممممنماذج همذا هك الطبيم األعام كالمذى لمل
عينان تننذ جلى أعواقنا فتاممممنى دكاخلنا كت ر ممممود
جراحاتناج فننال ونل الاناذ الكاولج

اإلنطواء طبيعته ،أسبابه ،عالجه
أوالً :طبيعة مرض اإلنطواء:
اإلنسمممممان بطبعمل كما ن ججتوماعألن كبمالتمالأل يقمان
اإلنسممان السممكى بودى تناعلل وا الوجتوان كقدرتل
على التعاول وا اآلخرينج كعندوا ينع ل اإلنسمممان
عن النمانن كين مممممل الجلكن بونردهج ف نما تكون
الوامممممكلممةج كال
تمقم واممم مكملممة
اإلنطكاذ عند هذا
الحممدن بممل أن مما
تومتممد لتامممموممل
الناماط اإلنسمانأل
كلملن فمالونطكى هك امممممخص ةير وتنما ملن يتكقا
النامملن ال يرة فى أن تسممند جليل وسمم كلية خكفا
ون عمدم قمدرتمل على تننيمذهمان يخما النمان كلكو م
كتقييو من كلذا ين ممل تجنب م كعدم التعاول وع مج
لكن لين وعنى ذلك أن الونطكين فاامممملكنن ف ناك
ونطككن لكن م وكهكبينن كلكن فى أعومال فرديمة

كالرسمممم ن كالامممعر ن كالوكسممميقىن كالقراذةج أوا
األعوال الجواعية ف م ال ين ملكن ا بل يتحاامكن ان
كف م م عن ذلك فلالبا الونطكي قليل األصمممدقاذن
كفى ننن الكقظ ال يككن سمملسمما وع من فياممك فى
نكايماهم أحيمانما كينع ل عن م أحيمانمان كنمادرا وما
تركق لل امخصمية يسمتريع للتعاول وع اج انل يعي
فى عمالم خماص بملج كيصمممم المدكتكر عكماامممممة
امممخصمممية الونع ل عن الوجتوا ب ن ا امممخصمممية
اممممبنصمممماوية كهى تتوي باالنع ال عن الوجاالظ
التى تت مممون تكاصم م عاطنيا أك ججتواعيا أك أى
أامممكال أخرى ون التكاصممملن وا تن ممميل الخيال
كاألنامطة النردية كالتحنا الداخلى كاإلنطكاذ على
الممذاظج كممذلممك جنعممدام القممدرة عن التعبير عن
الوااعر كالاعكر بالوتعةن بحيت يا ر أوام النان
فى صمممممكرة البمارد المذى ال يبمالى بامممممىذج كهمذه
الامممخصمممية ال تصممملع لعول يحتك فيل بالجواهير
وممل الخطمابمةن التوميملن الع قماظ العماومةج حيمت
يعج عن التعبير عن آرا ل ب سلك جذا ج

ثانيا ً :أسباب اإلنطواء والعزلة:
 -1أسباب تربوية:
جن أكل عمالم يتنتع عليمل الطنمل هك األسمممممرةن كفى
السمممنين األكلى تال األسمممرة هأل الوجتوا الخاص
بمالطنملن كون هنما تككن الوسمممم كليمة كبيرة على
األسمرة فأل تنام ة
الطنممل تنامممم ممة
ججمممتممموممماعممميمممة
صممممحيحةج كلكن
بمعمل األسمممممر
تسممه التصممر ن
فممالمبمعمل يمقمكم
بمتممدلميممل المطمنممل
كيحماكلكن تجنبمل
أي واممممممك م ظ
كيحيطكنمل برعمايمة وبماله في ما بمدافا خكف م عليملن
كال يترككنمل يتعلم عن طريق الخبرةج بمل يقمدوكن
لل خبرت م فى كل امهن فينام طنل ودلل ةير قادر
على وكاج مة أي امممممه بونردهن كبمالتمالى عنمدوما

يتكاجل كيحتك بالوجتوان يجد ننسمل ةير قادر على
الحيمماةن كال التعمماوممل وا النممانن فينسمممممحم ون
الوجتوا كين ل الع لةج
كهنماك جتجماه آخر لبعل األسمممممرن جذ تحماكل أن
تناممممه طنل ومالى فتحرول ون ووارسمممماظ حياتل
الطبيعيممة كطنمملن كيعلقكن على كممل تصمممممرفمماتمل
كينتقممدكن كممل ك ومملج أك عقممابممل جذا أخطم ن أك
يكبخكنل جذا فامممل فى امممهج فيناممم امممخصمممية
و ك ةن ةير قمادرة على تحومل أي وسمممم كليمةن
كبمالتمالى تككن ننن النتيجمة االنسمممممحما كالع لمة
خكفا ون النقد أك التكبيخ أك اللكمج
ةير أن هنماك أسمممممر ت تم بمالجمانم المدينى للطنمل
لتنامممه طنل وتدين ال يعر جال الكنيسمممة كالكتا
الوقدن كالوبادئ الدينيةج كهذا جويلن لكن الواكلة
أن م يحروكنل ون ووارسمة أي امه لين دينيا حتى
لك لم يتعمارل وا المدينن كيع لكه عن األطنمال
اللير وتدينينن كيلرسمكن فيل النارة النقدية للنان

كالوجتوان كخاصممممة عندوا يعلوكنل أن كل اممممه
حرام كخط ن كيقكلكن لل (أن يسممكف ال يح كذان
أك أكالد يسكف ال ينعلكن كذا) حتى لك هذه األوكر
ليسمممممظ خماط مة كجنوما فقط ال تبنى (كواممممماهمدة
التلن يكنن أك سممواف الكاسمميظن أك قراذة قصممص
األطنال اللير دينيةن أك الذها للنادى وا أصمدقا ل
ججج كةيره) فالوحرواظ كاإللتراواظ الكمممممممممممممممميرة
تجعلممممممممممل يرى أن الوجتوا خطممممممممر عليممممممممل
كعلمممى حياتل كبالتالى ين ل البعد عنلج
جن الدافا ل ذه األسممرة هك حواية أطنال مج لكن م ال
يركن الخطر النمات عن همذه التربيمةج جن النيماظ
كالدكافا السمليوة ليسمظ كافية ألن تككن هأل الون
األسماسمى فأل التربيةن بل العلمن كالوعرفةن كاإليوان
وعاج
لمذا على كمل أسمممممرة أن ت تم بمالحيماة االجتوماعيمة
ألبنا اج ألن م سمك يكاج كن الوجتوا جن آج أك
نامممم كا أطنممال م
عمماج ن كبممالتممالأل ينبلأل أن ير ِ

بماعتبمارهم رجماال كنسممممماذ نما مممممجين فما مممم لينن
وكاطنينن ججتومماعيينن صممممممالحين للوجتواج كأن
يدربكهم على تحول الوسمممم كلية كجتخاذ القراراظن
كاالعتواد على الذاظج
 -2أسباب بدنية (جسمانية):
ون األوكر التى تجعمل اإلنسمممممان ينسمممممحم ون
الوجتواج كجكد عماهمة أك عيم فأل الجسمممممم يجعمل
صمممممماحبممل يخجممل ون وكاج ممة الوجتوان كممذلممك
أصمممممممحممما
األجسممممممممممام
ال مممعينةن أك
قصمار القاوةن
أك مممممعمما
السممممومان ون
يمتملمعم مومكن فمى
الك مج كل هذه األوكر التى ياممممعر الاممممخص أنل
ربوا يككن وحل سممخرية أك نقد أك ننكر النان ونل
يجعلل ينع ل عن اآلخرين تجنبا ل ذه الواممممك ظن

كتناديا لأللم الذي يامممممعر بل فى عيكن النان التى
تنار جلى عاهاتل كعيكبلج
 -3أسباب نفسية:
عممدم المقممة بممالنننن ون أكمر األوكر التى تجعممل
اإلنسمان يتحاامى جنخراطل فى الوجتواج فنى العول
يككن جهت ا مقتل بننسمل سمب فى أن يخا النامل
كعدم جمباظ جدارتل وا و لن كوا األصدقاذ فى
أكقمماظ الورع عممدم مقتممل بننسممممممل تجعلممل يخمما
سمخريت م أك حتى االامتراك فى اللع خكفا ون أن
ال يجيد اللع أك النكاهةج باختصممممار جن عدم المقة
بمالنننن كالتأل هأل نتما عكاومل كميرة بع مممم ما
اجتوماعألن أك اقتصمممممادين أك مقمافألن كبع مممم ما
ركاسمم تربية كةيرهن هى األسممان فى انسممحا
اإلنسان ون الوجتواج
 -4أسباب َكنَسية:
كقصممدظ أن أسمموي ا كنسممية كليسممظ دينيةج ألن
الكنيسممممممة كمانمظ فى فترة كبيرة كال المظ تعي

االنع الية عن الوجتوا خكفا ون الاممممر كالخطيةن
كون ف و وما الخماطه لبعل التعماليم الكتمابيمة عن
مممممركرة االنع ال عن العمالم كعمدم التلكت بملن
كالتامممكل على اممماكلتلج فقد جنطكظ على ننسم م ان
كةرسممظ هذا االتجاه ألجيال ا كاممعب ان ف صممبع
الامممبا ن بل كل أع ممما ا يعيامممكن ب ذا الوبدأن
كباإل ممافة
جلمممى ذلمممك
عممملمممومممظ
المكمنميسممممممة
فمكمرة أنمنمما
ةربمماذ عن
العممالم كأن
كطمممنمممنممما
الحقيقى هك السممممواذ كهذا جعل الكميرين ينع لكن
عن العالم كال ياارككن فيل كون هنا كانظ الكنيسة
سممممببا فى االنطكاذ كالع لة كلين الدين ألن الدين
يدعكا للوااركة فى العال م م م م م مممم لنؤم مممر فيل كنليره
(فكرة الولع كالنكر)ج ككلواظ الوسمميع فى ص م تل

الامناعية لسمظ أسم ل أن ت خذهم ون العالم بل أن
تحنا م ون الارير (يك )15 17ج

كيف نصبح شخصيات إنبساطية
وليست إنطوائية؟
أوالً :التنشئة اإلجتماعية:
جن الكقاية خير ون الع ن كألن التنا م ة ل ا دكر
كبير فى جعداد الامخصميةن كج علينا االهتوام ب ا
كبذل كل ج د فى سبيل تحقيق اج
كتعتبر التنامم ة االجتواعية ون أخطر العولياظ فى
حيماة النرد ألن ما تلعم دكرا أسممممماسمممميما فى تككين
الامممخصمممية
االجتومماعيممة
لمم ملمم م نممممردن
كالمتمناممم م ممة
االجتومماعيممة
فى وعنمماهمما
العمام هى (العوليماظ التى يصمممممبع ب ما النرد كاعيما
كوسممممتجيبا للوؤمراظ االجتواعية بكل وا تاممممتول
عليل هذه الوؤمراظ ون لممممممممممممممممكط ككاجباظ

تتطل ون م م مممل تعدي م م م م لسلككلن اك جكتسابا ألنواط
جديدة ون السلكك) ج
ماعي ة هى (تحكيمل النرد ون كما ن
كالتنامممم مة االجتو م
بيكلكجى جلى كا ن اجتواعألن كتعول على استدخال
لمقافة الوجتوا حتى تصمبع ج ذا ال يتج أ ون ذاظ
النرد)ج*
كالتنام ة االجتواعية تعول على تعديل سملكك النرد
حتى يتكافق وا الجوماعمة ن كذلمك ون خ ل رحلمة
التعلمن فكل امممه يكتسمممبل النرد ون خ ل التعلم ج
فالطنل يتعلم كي يواى كيتكلم كيلع كينسجم وا
األصمممممحمما كهكممذا حتى ينوك كيتعلم كي يقكم
بمم دكاره كيحتنا بعولممل كبيتممل جججج جلخ ج كالتعلم
الجيد يؤدى جلى اممخصممية ناجحة تاممعر بالر مما
كالتكافق وا الننن كالوجتوا كالنامل التعلم ألحدى
الو ام يسمب تعاسمة النرد كسمخطل على الوجتوا مم
جنساحبل ون الوجتوا ككلج
______________________
* دج هدى وحود قناكى – الطنل كتنا تل كحاجاتل

كون هنا تصممممبع التنامم م ة االجتواعية هى العولية
القا وة على التناعل االجتواعأل التى يكتسمممم في ا
النرد أسممممالي كوعايير السمممملكك كالقيم الوتعار
بحي ت يسمممممتطيا أن يعي في ما
علي ما فى جوماعتمل م
كيتعاول وا أع ممما ا بقدر وناسم م ون التناسمممق
كالنجاعج
كيممممرى جلممممكممممن
 Elkinأن التنا ة
االجتوماعيمة هى
العوليممة التى يتعلم
ب ما النردج وما طرا ق وجتوا أك جوماعمة يتعماومل
وع ان كهى تت مون تعلم كاسمتيعا أنواط السملكك
كالقيم كالوامممممماعر الونمماسمممممبممة ل ممذا الوجتوا أك
الجواعة ج
كيرى سممميد عموان أن الكا ن اإلنسمممانأل الذى يبقى
ونما فى رحم األم البيكلكجىن يخر ليتلقنمل (رحم

الجوماعمة) ونما أطكلن حيمت يتنماكلمل بمالتامممممكيمل
كالمتمطمكيمر االجمتمومماعمأل وممملمومما فمعممل بممل المرحمم
البيكلكجى فى تاكيلل كتطكيره الع كىج
جن التنا م ة االجتواعية ممركرة أسمماسممية فى حياة
الكا ن اإلنسممممانألن ألن ا تحكلل ون كا ن ع ممممكى
حيكانى السملككن جلى كا ن جنسمانى آدوى السملكك جج
كإلبرا همذه الحقيقمة أذكر بعل الوحماكالظ التى
بمذلمظ وا أفراد حروكا ون التنامممم مة اإلجتوماعيمةن
كلكن فاممممملممظ تلممك الوحمماكالظ فى أن تعيممد ل م
جنسانيت م ورة أخرىج
 -1الوحاكلممممممة التى بذل ا (جتارد  )Itardالذى بذل
ج ممدا كبيرا ون أجممل تعليم طنممل ةبى (فيكتكر)ن
الذى رك ِجد مممماال فى ةابة (أفيركن)ن فك مممما لل
برنماوجما للرعمايمة كالتعليمن كلكنمل لم يتوكن ون جعمل
الطنل يعي الحياة اإلنسممممانية الباممممرية الطبيعيةن
لحروانل ون ا فى سنكاظ طنكلتل األكلىج

 -2الوحماكلمة الممانمي ة هى وحماكلمة (أرنكلمد جي ل)
عممام  1941التى كصمممم في مما التعبيراظ التى
ا رظ على أحممد األطنممال الممذى رك ِجمد يعي بين
المذ ما فى أحرا ال نمد ن كالمذى نقمل بعمد ذلمك جلى
أحد الو جه ن بعد أن ر
اممممكهد يعكى عكاذ الذ ا
كيم كمل بطريقمة
بممدا ميممةن كلمم
يكفق فى جعلمل
يمعميم المحميمماة
اإلنسمممممممانم يممة
المممبامممممممريمممة
الطمبميعيممة التى
رحرم ون ا فى طنكلتل األكلىج
ون هنما فماإلنسمممممان نتما طبيعى لعوليمة التنامممم مة
اإلجتوماعيمةن كهمذا يترتم عليمل ف م المدكر المذى
تلعبل األسمرة (الوجتوا األكل) الذى يحت من الطنل
كيقكم بعولية التنا ةج فعلى قدر وا تبذل األسرة ون
ج مد كت مممممحية فى خلق جك ججتواعى صمممممحيعن

على قمدر وما تنت طن سمممممكيماج كعلى قمدر قيماو ما
بمدكر التنامممم مة بكمل جكانبملن على قمدر نجماح ما فى
تحقيق امممخصمممية ججتواعية ناجحة ونيدة لننسممم ا
كلليرهاج
لذا فالطريقة األكلى كاألسمماسممية فى الق مماذ على
الع لمة كاإلنطكاذن هى التنامممم مة اإلجتوماعيمة كالتى
هى الكقاية الصمممحيحة ون هذا الورلن كألن هذا
األور لين للنرد دكر فيل جذ أنل وتلقى كوسممممتجي
فقط ل ذه العولية ن فالوسم م كلية كل ا تقا على عاتق
األسممرةن كهذه الكسمميلة أقدو ا نصمميحة لكل أسممرة
لت ممممع ا فى أعتبارها كت خذها على وحول التننيذ
كالعنمايمة ن جذا أرادظ نسمممم ججتوماعيما وننتحما على
اآلخرينن قادرا على امق طريقل بنجاعن كانسمجامن
كجنتا كنناج
كحرصما على نجاع األسمرة فى عولية التنام ة أقدم
بعل األوكر التى تساعد على قياو ا بدكرهاج

أ) التنشئة االجتماعية عملية تعلم:
فالطنل يتعلم كي يقكم بكاجباتل الاخصية ون أكل
كوامى كلع جججن لذا علول أن ينسمجم وا أصمحابلن
كاسمند لل بعل الوسم كلياظ التى يحتا أن يامترك
فى أداذها وا آخرينن كاجعل على ركع الوااركة
كالتعبير عن ننسمممممل أومام اآلخرينن كوحماكلمة ج الة
أى ركع خجمل ون وكاج مة اللربماذن كاوتمدع فيمل
عول الخير لآلخرين كوسممماعدت م كتقديم الخدواظ
البسيطة ل من على قدر استطاعتلج
ب) جو التنشئة االجتماعية:
ال تترك طنلمك بونرده فتراظ طكيلمة بمالون لن أك
أومام التلين يكنن أك النيمديكن أك وا وربيمة لكن جذا
ل م األور فون األف ممل أن يذه للح ممانة ف ناك
سيجد الوااركة كاالننتاع على وجتوا جديدج
اممجعل على دعكة أحد أصممدقا ل للون لن كال وانا
ون ذهمابمل جلي م ومادونما نمق كنعر همذه األسمممممرة
جيدان البد أن تحرص األسممممرة على ق مممماذ كقظ

اإلجما ة فى أوماكن عماومة كسمممممط الجوماهيرج عنمدوما
يتسمممممنى للطنمل سمممممن المذهما جلى ومدارن األحمد
كح مكر الكنيسمة ف بد ون الحرص على ح مكره
كجاراكل فى الكنيسةج
ج) علمه الثقة بالنفس:
ون خ ل جسممناد الوسمم كلياظ جليلن مم وكاف تل على
أدا ما سمممممكاذ وكمافم ة عينيمة أك بمالومدع كالمنماذ –
أاممممعره باالعت ا كالتقدير لكل وا ينعلن علول أن
يعيد التجربة فى الاممه الذى يناممل فيل – ر فيل

قبكل النقمد كاالعترا بمالخطم فلين عيبما أن يخطه
اإلنسممممانن العي أن ال يعتر بخط لج فاإلنسممممان

ةير وعصمممممكم ون الخطم كجننما عن طريق الخطم
نتعلم الصممكا – فينامم جنسممان سممكى قادر على
اسمممتكوال وسممميرتل جذا فامممل كوكاج ة أخطا ل جذا
أخط ن ف يسوع للع لة أن تستكلى عليلج
د) علمه ضبط السلوك:
علم الطنل مكابط السملككن سماعده على أن يوتنا
عن األعوال التى ال يقبل ا الوجتوان كامممجعل على
ومما يمقمبملممل ومنم مما حمتمى يمكمكن ومتمكافمقمما وما
وجتوعلجفال مبط االجتواعأل مركرى لحنا الحياة
االجتوماعيمة كلبقماذ اإلنسمممممانن فماإلنسمممممان ال يككن
صممالحا للحياة جال بخ ممكعل للقيم التى ت ذ ننسممل
كتسممموك ب ان فيعي فى سم م م وا ةيره ون النان
كيكتسم حب م كجحتراو مج كبالتالى ال يصمطدم وا
النام كالقكانين سكاذ فى العول أك وا الدكلة أك أى
نكف ون القكانينج فمال مممممبط اإلجتوماعى هك لم
عولية التنا م ة االجتواعية كهك الااهرة التى يتوي
ب ا اإلنسان عن الحيكانج

هـ) القدوة:
يتعلم الطنممل الكمير عن طريق التقليممد كالتقوص
لألدكار كال ترجا العوليمة التعليويمة جلى التلقين فقط
كومن همنمما يمعمتمبمر (وميملمر ن دكالرد Miller,
 )Dollardأن الطنمل فى سمممممعيمل لخنل دكافعمل
كجاممباف حاجاتل يقلد اآلخرين ن كالسمملكك التقليدى
نكعين – وتعومد كفيمل يطمابق الطنمل بين سممممملككمل
كسملكك امخص آخر وا عدم جتباعل اإلراماداظ فى
سممممملكك اآلخر كتحيمة الطنمل لصممممماحم الوتجر
الوجاكر لون لل ألن أباه ينعل ذلكج
كالمانى هك التقليدى الناسممخ كالذى يتعلم فيل الطنل
سممملككا جديدا عن طريق الوحاكلة كالخط ن ومال
ومم حمماممتممل
ألبمميممل كهممك
يممممممحمممممماكل
جص ع ج ا
فى الون ل مم
يمقمكم بمنمنمن

الوحماكلمةج ككوما يتعلم الطنمل عن طريق التقليمد يتعلم
عمن طمريمق المتمقمومص لمبمعمل أدكار المكمبممار فمى
سممملكك م االجتواعىن كتعد عولية التقوص ون أهم
العوليماظ التى تعتومد علي ما التنامممم مة االجتوماعيمة
كخاصمممممة قيم كالديلج كون هنما نامممممعر ب هويمة أن
نككن قمدكة صمممممالحمة ألبنما نما ف ننعمل أك نعلم وما
يحكل دكن تنا ت م بطريقة سكيةج
و) السمو بالحاجات اإلنسانية:
فعن طريق التنامممم ممة اإلجتومماعيممة يتحكل الكمما ن
اإلنسمممممانأل ون كا ن تللم عليمل حاجاتل البيكلكجية
الع مكية جلى كا ن تلل عليل حاجاظ كدكافا ذاظ
طابا ججتواعألن أى أنل يتحكل ون طنل يعتود على
ذات ل ال ي مد جال جلى جاممممبماف
ةيره وتورك حكل م
حاجاتل النسمميكلكجيةن جلى فرد نا م يدرك وعنى
الوس م كلية كيسممتطيا تحول ا كيعر وعنى النردية
كاالسمتق لية كيسمتطيا أن ي مبط جننعاالتل كجامباف
حاجاتل فيوا يسممموع بل الوجتوا ج فقد يسمممتطيا أن

ينامممممه الع قماظ اإلجتوماعيمة الوامممممبعمة وا ةيره
فيستوتا كيتوتا ب ا الليرج
ولحكامة لكى نسمممممتطيا أن نقكم بكمل همذه األدكار
علينا أن ندرك أوكر هاوة عن طنلنا كهى
 -1أن الطنمل لمديمل حسممممماسممممميمة هما لمة للوؤمراظ
الخارجية كوركنة كبيرة توكنل ون اكتسا انواط
سلككية وتعددة كوتباينةج
 -2أن الطنمل يكلمد و كد بماسمممممتعمداداظ وكركممة
تسممممماعمد على
تنامم تل تنامم ة
ججممتممومماعمميممة
صممممممحمميممحممة
فممماإلنسمممممممان
بممطممبمميممعممتممل
وخلكق كما ن ججتوماعأل فعنمدوما خلق آدم دعماه
ليمور كيكمر كيوأل األرلن كأن يككن لمل ع قمة
خماصمممممة وا الكما نماظ األخرى ون حكلمل كوا

الطبيعة مم خلق لل وعين ياممممارك وعل جحتياجاتل
اإلجتواعية ج
 -3هنماك قمدرة خماصمممممة لمدى الطنمل على التعلم
كالتاكل فى سلككل ج
 -4أن الطنل يولك الكمير ون العكاط كالوامماعر
اإلنسمممممانيمة وممل الحم كالامممممنقمة كالعط على
اآلخرينج
ون هنما فمالمدعكة أن نتجماك وا همذه اإلوكمانيماظ
الوتماحمة كبقمدر بسممممميط ون االهتومام بمالتنامممم مة
اإلجتومماعيممة نحقق أعلى كأعام النتمما فى خلق
جيل لل ويل ججتواعى رافل ل نع ال كاإلنطكاذج
ثانياً :التعويض:
جن دكر التنامم ة اإلجتواعية هك كقاية ون السممقكط
فى الع لمة كاإلنطكاذ لكن وماذا عن المذين يعمانكن
بالنعل ون اإلنطكاذ؟ وا هك الع ؟

جذا كمان دافا ون دكافا الع لمة هك العج فمالطريق
ل مدم همذا السممممبم هك التعكيل بوعنى البحمت عن
جكانم أخرى ألقكي ما كأومارسمممم ما حتى أتنكق فى
أداذهمما كأتوي ب مما فمم عكل ب مما عن الجممانمم
ال ممعي أك العاج ج ككوا ذكرظ سممابقا أن لم
يحرم امخص ون جوكانياظ كأي ما يعكل اإلنسمان
عن وكاطن عج ه كوا على اإلنسممممان جال أن يرفا
عميمنميممل عمن عمجم ه كيمكجم م مما جلمى ومكاطمن المقمكة
فيعكل ب ما وما ممممماف ونملج كون الكاقا العولى
ف نماك الكميرين المذين عك مممم م عوما فقمدكه
كاستطاعكا أن ينتنعكا ب ذا التعكيلج
ثالثاً :كن نافعاً:
لقد خلقنا كا ناظ اجتواعية لننيد بع منا البعلن
كجذا لم يقم النرد بمدكره يحمدت خلمل فى الوجتوا
ص بع وجتوا أنانى
كتصمدف فى البنية األسماسمية كي م
ه يلن كل أفراده انت ا يين كصممكليين ينقسممم على
أنممل خملمقمنمما
ذاتممل كيمخمر ج لمكمن ومن رحموممة
ججتوماعيين كأعطمانما وكاهم كجوكمانيماظ لننيمد ب ما

بع ممممنا البعل ف ياممممعر فرد باسممممتلنا ل عن
الوجتوا ألنمل ال يسمممممتطيا أن يحقق لمذاتمل كمل وما
يس تلنى عن النرد
يحتا ج كال يسمتطيا الوجتوا أن م
ألنمل يتككن أصمممم ون وجوكعمة أفراد و وما كمان
دكر النرد صمملير ف ةنى عنلج فالترن الصمملير
لمل أهويمة كبيرة فى اآللمة ال مممممخومة لمدرجمة أن ما ال
تعول بدكنلج ككوا علونا الوسميع أننا جويعا أع ماذ
كم ع ممممماذ
الجسممممد ف
يسمممممتمطميما
ع ممممك فى
الجسممممد أن
يسمممتلنى أك
يمنمتمخمر عملمى
الجسمم د ككذلك ال يسممتطيا الجسممد أن يسممتلنى أك
ي درى ب حد أع ممماذه بل هناك عبارة را عة قال ا
الرسممممكل بكلن (أن األع مممماذ القبيحة ل ا كراوة
أف ممل) أى و وا كان دكرك ف بد أن تقكم بل كال
تنار لننسك أك عج ك أك ك عك بل أنار لدكرك

كقم بل كعندوا تككن نافعا سممتنال جعجا اآلخرين
كتوسمك م بك فتصمير امخصما ججتواعيا ف تسمتسملم
للع لة ألن ا سممممتقتل وا تبقى ونك بل جسممممتخدم وا
لديك فتعكل بل عج كج كأحذر ون أن تككن ةير
نافا كجال سميرف مك الوجتوا فوا اسمتحق ون عا
لننسمممل فقط ج بل كن نافعا كحقق دكرك كرسمممالتك
التى خلقظ ون أجل اج
رابعاً :كن بسيطاً:
مفالبسممممميط عكن الونطكى كالونطكى هك ون يم خمذ
األوكر بحسماسمية ونرطة كدا م الننكر ون اآلخرين
كينسممر أقكال م على وحول سممه كيويل جلى رفل
الوجتوا كتجريول كجسممممقاط أخطاذه عليل كوحاكلة
ابرا عيكبل حتى يلتون لننسممممل عذر النسممممحابل
كع لتل ج كلكى ت م هذه الواماعر عليك أن تككن
بسممميطا فتتكسمممم النية الحسمممنة فى اآلخرينن كأن
تكاجمل ون تامممممعر نماحيتمل بعمدم راحمةج كتحرر ون
األحكمام العماومة فون الطبيعى أن يككن هنماك أفراد
ةير صممالحين لكن لين كل الوجتوا اممرير بل أن

هناك الكميرين صممممالحين كربوا لم تجد ون يتكافق
وا اممخصمميتك لكن لك بحمظ كبذلظ وج كد سممتجد
كميرين يوكن التعماومل وع م بمل أن تقيم صمممممداقمة
حويوة وع مج
كجذا أخط ظ جعتر بخط ك وا ننسمممك كأوام
أكال مم قرر أن تعمتمر بممل فى جرأة أوممام ون
أخطم ظ فى حق م حتى لك تسممممبم ذلمك فى جيمذا مك
لكن تمم كممد أن
النتيجة سمتككن
فى صمممممالحمك
فمى المنم ممايممة
كسمممممممتمممنمممال
جعممممممجمممممما
اآلخرين بمك ج
ممم أحممذر ومن
التومان األعمذار كتم كمد أن أى خطم يصمممممدر لمل
طرفينن ف تجنم ننسمممممك الوسمممم كليمة كال تحومل
ننسممك كل الوسمم كليةن بل كن عادال كصممادقا حتى

تعر األسممبا فتتجنب ا كتق ممى على الواممكلةن
لكن جلتومان األعذار يجعلمك تتومادى فى الخطم ألنك
ال تدرى بل كال تحاكل أن تعر السب ج
ب ذه األوكر نسمتطيا أن نككن امخصمياظ ججتواعية
نمافعمة كنتجنم كمل وما يقكدنما للع لمة كاإلنطكاذج
كجسوا نصيحة الوسيع ( ح قريبك كننسك )ج
خامساً :إشترك فى عمل جماعى:
اإلنسمممممان يتكق ون داخلمل جلى االنتوماذ لجوماعمة
يامممارك ا واممماعره ن يحب ا كتحبل ج فاإلنسمممان ال
يسمممتلنى عن أن يح كأن يككن وحبكباج كهذا لن
يتسمنى جال بالعول وا الجواعة كالقيام ب دكار تامعر
أمنماذهما بمدكرك فى الوجتوا كال تعبم برأى اآلخرين
فيك خاص م م م م مممة
اآلراذ السممممملبيمة
(فقط أفعممل ومما
يموملميممل عملميممك
عمقملممك المحمكميمم)
كومما قممال أحممد

الن سممممنمة كعليمك أن تمدرك أن لمك ذاتمك كفرديتمك
ككيمانمك ج لكن فى ننن الكقمظ أنمظ ج ذ ون كيمان
أكبر هك وجتوعك الذى تنتوى جليل بالنامممم ة كالنكر
كالواماعرج لذا كاجل ننسمك كأخر ون ع لتك كال
ت ما وكاج مة الوجتوا فم نمظ فرد فيمل ج لمك حقكق
كعليمك كاجبماظجكابمدأ بمالتجربمة بمالعومل وا جوماعمة
صمليرة مم كسما دا رة وعارفك ون حين آلخر حتى
تتلل على ع لتك كتنتصر على جنطكا كج
فون حقمك التعبير عن رأيمك حتى لك لم يصمممممبمل
الصممممكا كون حقك أن تككن ج ذ واممممارك فى
قراراظ الجوماعمة التى تنتوى جلي مان كون كاجبمك
أي ممممما أن تقبمل آراذ اآلخرين كأن ت تم بسممممعمادة
اإلنسممان كالباممريةن كأن تقيم ع قاظ واممبعة وا
اآلخرين كتتحول الوسمم كلية كتككن اممخص يعتود
عليل كأي ا أن تككن وبدعا كخ قا ج
كلكى تككن فعمماال كوؤمرا كتسمممممتطيا أن تككن
اممخصمما وتوي ا قادر على تحقيق ذاتك كقادر على

الخرك ون ع لتممك كتككن ج ذ ون وجتوعممك ج
جتبا هذه األوكر كوارس ا فى حياتك
 -1القيمام بعومل ونيمد لتامممممعر أمنماذه بمدكرك فى
الوجتواج
 -2القمدرة على التعبير أك االامممممتراك فى أعومال
جواعية أيا كان كصمممن ا أك حتى هكاياظ
خاصةج
 -3أن تتقبل ذاتك كاآلخرين كوا همج
 -4أن تككن تلقا يا فى تنكيرك كسلكككج
 -5أن ترك جهتومماوممك على الوامممممكلممة أكمر ون
جهتواوك على ذاتكج
 -6أن تتحلى بولكة النكاهة كالورعج
 -7ان تككن خ قا وبدعا وتجدداج
 -8أن ترقيم ع قماظ وامممممبعمة وا االهتومام بمالنكف
كلين الكم ون النانج
 -9أن تنار للحياة بنارة وك كعيةج
 -10أن تومارن الحيماة بماسمممممتلراق كاهتومام كماومل
تومماومما كممالطنم ل كهك يتعمماوممل وا لعبتممل
الون لةج

 -11أن تجر الجديد كال تلتصق بالقديم دا وا ج
 -12أن تسممتوا جلى جحسمماسممك الخاص فى تقديرك
للتجار كلين لصمكظ التقاليد أك السملطة
أك اللالبيةج
 -13أن تككن وسمممتعدا ألن تككن ةير وحبك جذا
كمانمظ أرا مك تختل وا اللمالبيمة دكن أن تتجنب م أك
تنع ل عن مج
 -14حمماكل اسمممممتكامممممما عيكبممك كدفمماعمماتممك
ال امممعكريةن كتحلى بالامممجاعة فى الق ممماذ
علي ا ج
ب ذه األفكار أختم هذا النصل وتونيا أن يستخدم
كمل أفكماره لكمل امممممخص يامممممعر أنمل بوع ل عن
الوجتوا فى أن يخر ون ذاتممل كع لتممل كينطلق
لوجتوعل فى تناعل كاندوا كوااركة حية كفعالةج

