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 لل ارئ ابد منها م دمة

 

 فيي نهاية بال اآلخر ، أزليته في بداية بال األول ، له الشريك الذي هلل الحمد          

 ، وقدرتيه بعلميه شييء كيل فيي الباطن ، صنعته ببديع شيء كل فوق الظاهر ، أبديته

ر الييذي  ةبحضيير وأجلسييهم بقربييه واختصييهم ، معرفتييه بمصييابي  العييارفين قلييوب نييو 

 علميه أنيوار علييهم وأفاض ، محبته كاس وسقاهم رضاه خلع وألبسهم ، بهجته جمال

 برسيالته وأرسله هللا نب أه ورسول نبي آخر ورسوله عبده محمدا أن واشهد 1 وحكمته

 بحيول سياكن وماسيكن متحيرك تحيرك ميا ملته وأهل وأصحابه واله عليه هللا صلى ،

 وبعد11 وقوته هللا

بيون كثييرا مين إن الباحثين في الد ول اإلسيالمية فيي المجيال التربيوي والنفسيي اليتقر 

البحييث لفالسييفة شييموليين علييى خلفييية  أن مييا يخييرج ميين مييادة تربوييية او نفسييية ميين 

فلسفتهم ال تشكل إال الجزء اليسير في المجال التربوي والنفسي مستندين على  خلفية 

ال الفلسيفي المتمثيل بيـ القيدماء أن المجال الذي يبحثون فييه هيؤالء الفالسيفة هيو المجي

( ولييذلك حرصييرت اغلبهييا فييي  هللا ، الالالنف  ، الهيالالولي، الامالالان ، المكالالانالخمسيية ) 

، وتعتبالالر هالالذ    طالبهييا وباحثيهيياأقسييام الفلسييفة فييي كليييات اآلداب وأرنيطييت  إلييى 

الدراسالالة واحالالد  مالالن المحالالاوات التالالي تجالالاوات ذلالالل المفهالالوا أو الخلفيالالة ودرضالالت 

ي مالالالا يخالالالف العلالالالا بالالالالنف  وأ سالالالامها وحااتهالالالا مالالالن فالسالالالفة نصالالالوف نفسالالالية أ

 وبالذات رك زت الدراسة على ما يهدي الفرد لصحة نفسية مين وجهية نظير شموليين

كالتأكيد على الفضائل النفسية تجاه اليرب للنفس  هؤالء الفالسفة  وبطريقتهم التحليلية

تمعيه عليى أسياس أنهيا والنفس أو الفضيائل  االجتماعيية تجياه سياسية الفيرد حييال مج

، ثم اسيتخرجت مين تليك أي تتسم بالصحة النفسية الضامن الوحيد لحياة نفسية سوية 

النصييوا النفسييية مضييامين تربوييية وبوسيييلة إحصييائية )تحليييل المحتييوى( التييي تعييد 

إحييدى منيياهج البحييث العلمييي فييي مجييال العلييوم االجتماعييية واإلنسييانية ، وان سييبب 



 ح 
 

ة استخدام هذه األداة الب حثية هو لمين  هيذه الدراسية القيدرة للحصيول عليى بيانيات ثير 

تعكييس قطاعييا عريضييا ميين المنيياخ السياسييي والييديني واالجتميياعي لتلييك الفتييرة التييي 

 أنتجت فيها تلك النصوا.   

الالدكتورا   ألطروحالةموضالوي البحالث الموسالوا  وأيهرنالال د  منا بالاختااات ك يالر  

( حسالب المتعالارف دليال  اإلسالالميفالي الفكالر لالمضامين التربويالة للصالحة النفسالية 

في هذا المجال لكون هذ  الدراسالة ربطالت  تعا الفائد  أنككتاب متوخين  وصممناها

فلسالالالالفية تربويالالالالة نفسالالالالية.               دراسالالالالةفهالالالالي بالالالالين الفلسالالالالفة والتربيالالالالة ودلالالالالا الالالالالنف  

 وهللا الموفق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل األول

 

 دلا النف  اإلسالمي
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 األولالفصل 
 

 اإلسالميدلا النف  

 م دمة

ان علم النفس اإلسالمي هو اقرب العلوم إليى عليم الينفس الفلسيفي الن رؤيتيه 

ذاتيييه فييي الغالييب علمييا أن الذاتييية هييذه تفييرض نفسييها ميين خييالل  البحييوث التجريبييية  

التييي تخضييع للمالحظيية والتنبييؤ والييتحكم الن الييذات هييي التييي تحلييل النتييائج وتوجييه 

لها ، وكما ورد في موسوعة )ألحفنيي ، البحوث وتفسرها (  انيه ال يمكين  2115وترأ و 

لعلم الينفس أن يقطيع صيلته بالفلسيفة الن العليم يمكين أن يجييب عليى السيؤال كييف ، 

ولكنييه ال يمكيين أن يجيييب علييى السييؤال لميياذا ، وهييذه اللميياذا ميين اختصيياا الفلسييفة 

الموضييوعات الطبيعييية لكونهييا ليسييت علمييا ميكانيكيييا واإلنسييان موضييوعه ليسييس ك

األخرى، فاإلنسان به )كلي ة( يطلقون عليها في الفلسفة اسم )الماهي ة( ، واإلنسيان هيو 

الوحيييد الييذي لييه ماهييية ميين كييل الكائنييات ، وماهي يية اإلنسييان تتجيياوز التجريييب ، وال 

يمكن التعامل مع الماهية والتصدي لها إال من خيالل الفلسيفة ، الن الفلسيفة هيي عليم 

هي يية ،  وميين الممكيين تحليييل التفكييير ، أو االتجاهييات مييثال ، وميين غييير الييتكهن الما

بالمعنى الذي سينصرف إلييه التفكيير ، أو اليذي سييكون علييه االتجياه ، وعليم الينفس 

وحده ال يكفي لمعرفة اإلنسان ، وإنما المطلوب دائميا هيو عليم نفيس فلسيفي ، ييدرس 

ليست المسيألة فيي عليم الينفس فيي اسيتخدام السلوك وقصديته ، والشعور وماهيت ه ، و

األدوات الدقيقيية وإجييراء التجييارب المضييبوطة ، الن الييذي وراء األدوات والتجييارب 

 ذاتا مفكرة ومشاعر ونوايا  وخواطر وإرادة
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 ماذا يعني دلا نف  إسالمي:

إن التعريف األشهر عند المختصين في المجالين التربيوي والنفسيي لعليم الينفس       

و: الدراسة العلمية للسلوك أو علم دراسة السلوك وكلمية )عليم ( هنيا يعنيي : أن ليه ه

منهجييه وطرقييه فييي البحييث ويقييوم علييى افتييراض الفييروض والتجريييب عليهييا ، ثييم 

 يتوصل بعد ذلك إلى النتائج التي تكون جاهزة للتطبيق في مختلف المجاالت .

ة وبيين المنياهج الكميية مين جهية الصراع بين المناهج النوعية مين جهيأن  الشك     

اخرى داخل األوساط العلمية واألكاديمية قد اخذ ميراحال زمنيية ليسيت بالقليلية خيرج 

بحصيييلتها المتمسييكون بعخضيياع المعرفيية للتكميييم واإلحصيياء بعصييدار حكييم نهييائي 

لصال  المنياهج الكميية مسيتندين عليى مبيدأ مفياده ل إن الوصيول إليى مرحلية الدرايية 

والمقارنيية والتفسييير والفهييم واالسييتنتاج وأسيياليب النقييد العلمييي الصييحي  والتشييخيا 

اليييتم إال باسييتخدام الوسييائل اإلحصييائية بغييية الوصييول إلييى الهييدف بكييل موضييوعية 

 وأمانة ودقة عالية 

إن مامر آنفا بالرغم من أهميته الكبيرة في مجياالت الحيياة ، إذ انيه أوصيل الكثيير    

دم والرقي في البناء والسلوكات ذات اإليحاء العيالي بياحترام من المجتمعات  إلى التق

الذات اإلنسيانية إال انيه وميع كيل هيذه االيجابييات واالنجيازات لانسيان والمجتمعيات 

نييرى انييه اليمكيين اسييتخدامه بشييكل مطلييق بمييا احتييوى عليييه الفكيير اإلسييالمي ميين 

ق ، أو تكمييم آيية نصوا قرآنيية وأحادييث نبويية ، فميثال كييف ييتم قيياس آيية الطيال

الميييراث ، أو آييية الجهيياد او آييية المنييافقين ...... الييم ، هييذا الكييالم إذا مييا نظرنييا إلييى 

النا ألقراني من زاوية المتمسكين بمبدأ ل كل شيء غير قابل للقياس فهو ليس بعليم 

 نفس .

 تأثير المدرسية السيلوكية الزال قوييا جيدا عليى  عليم الينفس الييوم ، وهيي منيذ إن    

ترسييم هيذا العليم عليى االسيتبطان أو  إمكان أنكرتقد  Watsonمؤسسها واطسون 

متابعيية تييدفقات اإلدراك ، الن كييل علييم هييو بالنتيجيية ظاهرييياتي ، وبالتييالي فييان علييم 
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يسيتطيع  أحيدا   أن تنفيي السيلوكيةيخرج عن هذه القاعيدة ، و الحسب رؤيتها النفس 

تعكسيه مين سيلوك إنسياني أو  ن خيالل مياميوانميا يظهير ذليك رؤية الحواس الداخلية 

ومعنى هذا أنها محاولة لجعيل عليم الينفس علميا ،  فعل سواء كان إنساني أو حيواني 

طبيعيا ، لكنه صار علما ألغيى الينفس فيي اإلنسيان، بعيد أن الغيوا وعييه ، إنهيم الغيوا 

   1اشد ما في اإلنسان إنسانية وصميميةل انتزعوا منه روحه

فيه غير قابل للقيياس  ال نذهب بعيدا فان الفكر اإلسالمي ليس كل ماوحتى            

 :بالمتمثل  مصادر التشريعأو التكميم وإنما فقط فيما يخا الشطر األول من 

وهييي تمثييل المصييدر الثابييت ألنهمييا يحييددان الرؤييية  بييالوحي )القييران والسيينة( ، 11 

محصييالت تربوييية ونفسيييية الكلييية النهائييية لانسييان المسيييلم ، ومييا ينييتج عنهييا مييين 

 واجتماعية واقتصادية وسياسية. 

وهييو )الوجييود( والييذي يمثييل المتحييرك ميين مصييادر التشييريع  يأمييا الشييطر الثييان 12

فيييخا آراء الفقهيياء والعلميياء والفالسييفة ميين الصييدر األول إلييى يومنييا هييذا ، وهييذا 

اتجيية ميين ممكيين إخضيياعه إلييى التكميييم أو القييياس ، كدراسييات للظييواهر النفسييية الن

عمليات التطبييق لمحتيوى المعيامالت فيي اليدين اإلسيالمي فضيال عين تناسيب بعيض 

 المناهج في تحليل ما احتوته  األدبيات اإلسالمية . 

ومن خالل االطالع على اغلب التحليالت النفسيية فيي تفسيير اآلييات القرآنيية وميا    

 احتواه الفكر اإلسالمي من ثراء فكري تبين ما يأتي:

تفسيييير اآلييييات القرآنيييية مييين ناحيييية عليييم الييينفس هيييو فيييي الغاليييب إسيييقاط  إن 11

المصييطلحات النفسييية التييي اكتشييفها علميياء الغييرب الكبييار كييـ  فرويييد وادليير ويييونج 

... وغيرهم على مسائل العقيدة اإلسالمية كالكبت ، والعقد النفسيية وواطسن وبياجيه 

 ، والحيل الدفاعية وغيرها .

ي مانصيبوا إلييه كمسيلمين مين إثيراء لهيذه ايجابييا إال انيه اليغط يإن هذا وان كان  12

مييا صييدر أو العقيييدة ودعمهييا بتحليييالت نفسييانية سييواء كييان التحليييل لليينا القرآنييي 



6 
 

فلسيييفية  تتماشيييى  أووازدهييير للعقييييدة اإلسيييالمية مييين أدبييييات ومؤلفيييات اجتماعيييية 

يييا أو وقائيييا فييي ومتطلبييات متغيييرات العصيير للمجتمييع المسييلم لتشييكل منهجييا إنمائ

الصحة النفسية للفرد من جهة ، واالرتقاء بعلم الينفس اإلسيالمي لدرجية يكيون قيادرا 

 فيها على إثبات وجوده في الساحة األكاديمية الدولية.  

التحليالت النفسية في  مسائل ماجاءت به العقييدة اإلسيالمية مين نظيم للحيياة تعيد  13

لغربييية ليينظم حياتهييا وعاداتهييا والتنبييؤ بييالظواهر قليليية قياسييا لمييا أنتجتييه المجتمعييات ا

المحيطة بها لرسم سياسة مستقبلها، ونعتقد أن هذا راجع إليى خشيية البياحثين مين أن 

كتاباتهم  وبحوثهم في علم النفس اإلسالمي سوف تالقي اإلهمال من المحافل العلميية 

المجتمييع  الدولييية بسييبب عييدم إخضيياعها إلييى التكميييم والقييياس النفسييي  خصوصييا

 األمريكي الذي تجذ رت فيه مبادئ المدرسة السلوكية بمرحلتيها )التقليدية والجديدة(. 

  

  انفراد دلا النف  اإلسالمي

النفس اإلسيالمي بيـ )الني ية( عليى أسياس  موتأسيسا على ما ذكرنا فأن انفراد عل       

وهو ) اإليميان (  كل أعمال اإلنسان مشروطة بها ، فضال عن أعلى مسائل الدين  أن

سيرها نفسيا إلى وسيائل إحصيائية ال يمكن إخضاع  تف ألنهجعله ذا خصوصية عالية 

 عني تكميمها وقياسها حسبما المتعارف عليه في األوساط العلمية  كما أسلفنا.ون

إن علم الينفس اإلسيالمي يعنيي ل المعرفية بيالنفس وأحوالهيا وأقسيامها وحاالتهيا عليى 

 بت والمتحرك من المصادراالسالمية.في الثا وفق ماجاء

وفي ضوء هذا التعريف نرى أن علم النفس اإلسيالمي هيو اقيرب العليوم إليى 

علم النفس الفلسفي الن رؤيته ذاتيه في الغالب علما أن الذاتية هذه تفرض نفسيها مين 

خييالل  البحييوث التجريبييية  التييي تخضييع للمالحظيية والتنبييؤ والييتحكم الن الييذات هييي 

لهيييا ، وكميييا ورد فيييي موسيييوعة التيييي تحلييي ل النتيييائج وتوجيييه البحيييوث وتفسيييرها وترأ و 

(  انه ال يمكن لعلم النفس أن يقطيع صيلته بالفلسيفة الن العليم يمكين  2115)ألحفني ،
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أن يجييب عليى السيؤال كييف ، ولكنيه ال يمكين أن يجييب عليى السيؤال لمياذا ، وهييذه 

كانيكيا واإلنسان موضوعه ليسيس اللماذا من اختصاا الفلسفة لكونها ليست علما مي

كالموضوعات الطبيعية األخرى، فاإلنسان به )كلي ة( يطلقيون عليهيا فيي الفلسيفة اسيم 

)الماهي ة( ، واإلنسان هو الوحيد اليذي ليه ماهيية مين كيل الكائنيات ، وماهي ية اإلنسيان 

لسيفة تتجاوز التجريب ، وال يمكن التعامل مع الماهية والتصدي لهيا إال مين خيالل الف

، الن الفلسفة هي علم الماهي ة ،  ومن الممكين تحلييل التفكيير ، أو االتجاهيات ميثال ، 

وميين غييير الييتكهن بييالمعنى الييذي سينصييرف إليييه التفكييير ، أو الييذي سيييكون عليييه 

االتجاه ، وعلم النفس وحده ال يكفي لمعرفة اإلنسان ، وإنما المطليوب دائميا هيو عليم 

وقصديته ، والشعور وماهيت ه ، وليست المسألة في عليم نفس فلسفي ، يدرس السلوك 

اليينفس فييي اسييتخدام األدوات الدقيقيية وإجييراء التجييارب المضييبوطة ، الن الييذي وراء 

 .وخواطر وإرادة  ذاتا مفكرة ومشاعر ونوايا  األدوات والتجارب
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       نير  ن دية10

 سيةإسالمية للدراسات النف -نير  ن دية تاريخية1أ

أن للعلماء المسلمين السابقين إسهامات كثيرة وهامة في الدراسات النفسانية ،  

إال أنهييا لييم تحظييى باهتمييام البيياحثين فييي تيياريم علييم اليينفس لمعرفيية دورهييا الهييام فييي 

تقدمه وتطيوره عبير عصيور التياريم ، فيالمؤرخون الغربييون لعليم الينفس يبيدؤون ، 

ري اليونيان ، وبخاصية أفالطييون وأرسيطو ، ثييم عيادة بالدراسيات النفسييانية عنيد مفكيي

ينتقلييون بعييد ذلييك مباشييرة إلييى المفكييرين األوربيييين فييي العصييور الوسييطى ، ثييم فييي 

عصير النهضية األوربيية  الحديثية ، وهيم يغفلييون إغفياال تاميا ذكير إسيهامات العلميياء 

المفكيرين  المسلمين التي ترجم كثير منها إلى الالتينية ، وأثرت تأثيرا كبيرا فيي أراء

، علميا انيه هضية األوربيية األوربيين أثناء العصيور الوسيطى وحتيى بدايية عصير الن

اإلسييالمية ،  اليخفييى علييى المييؤرخين فضييال عيين البيياحثين الييدور الرائييد للفتوحييات

وخضييوع كثييير ميين الشييعوب المختلفيية ذات الثقافييات المتباينيية للمسييلمين،لكل منهييا 

دائيرة العليوم والمعيارف أميام هيؤالء المسيلمين  علومها وفنونهيا مميا أدى إليى اتسياع

ولقييد ازداد تعلييق 111وتييراءت لهييم ميييادين جديييدة تبهيير أنظييارهم ، وتأخييذ بقلييوبهم 

عقيولهم بهيا عليى اثير الترجمية التيي نشيطت نشياطا كبييرا أييام العباسييين ، وليم يكيين 

دون  المترجمون مجرد نقلية حمليوا تيراث األميم القديمية إليى عصيرهم ، واليى لغيتهم

هيذا  تدبر فيه، ولكنهم أمعنوا النظر في هذا التراث ، وقلبوا فيه الرأي وكيان لهيم مين

وذاك أراء خاصيية  ، وأفكييار مسييتقلة واسييتنباطات حييرة ، ولييم تكييد اآلراء واألفكييار 

األجنبييية تييذاع بييين المسييلمين حتييى ظهييرت أثارهييا الفاعليية فييي جميييع نييواحي حييياتهم 

على أسرارها وقفوا ، وبما فيها من خيير تهيذبوا وتيأدبوا ، العقلية ، فيها استناروا ، و

ولكن بعد أن مزجوها بتعاليم دينهم مزجا جعلها صالحة للحياة والخلود ، ولم يخيتا 

هييذا األثيير الفلسييفي طائفيية خاصيية ميين المسييلمين دون طائفيية ، ولكيين شييمل جميييع 

ليى سيبيل المثيال الطوائف على اختالف مناحيها ، وتباين نزعاتها وظهر ذلك جلييا ع
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في مؤلفات أعيالم الفالسيفة  كالكنيدي والفيارابي وال يسيع العيالم الباحيث فيي العصير 

 .الل واإلكبار الحديث إال أن يقف أمام هؤالء موقف اإلج

ومما يدعو لألسف أن إغفال ذكر إسهامات العلماء المسلمين السيابقين فيي             

ؤرخي علم النفس الغربيين ، بيل نجيد أيضيا الدراسات النفسانية ليس مقصورا على م

أن المختصين والمشتغلين والبياحثين فيي هيذا المجيال مين العيرب المعاصيرين اليذين 

سييون فييي الجامعييات العربييية مقييررات تيياريم علييم اليينفس بمييا فييي ذلييك الصييحة يدر  

النفسية ، يحذون حذو الميؤرخين الغيربيين فيي إغفيال اإلشيارة إليى هيذه اإلسيهامات، 

صيدر الوحيييد اليذي يرجييع إلييه الفضييل فيي معرفتنييا الحاليية هييو مؤرخيو الفلسييفة والم

اإلسالمية من العرب ومن غير العرب ، الذين أمد ونا بملخصات مفيدة عما قالوه فيي 

النفس ، غير أن هذه الملخصات ، بيالرغم مين أهميتهيا الكبييرة ، إال أنهيا غيير كافيية 

صيرين فيي معرفية الكثيير عين أراء العلمياء إلشباع رغبة علمياء الينفس العيرب المعا

المسلمين السابقين في الموضوعات النفسانية المختلفة ، مما يمكنهم مين تقيدير القيمية 

، كمييا بييين صييور التاريـيـم العلميية إلسييهاماتهم فييي تقيدم علييم اليينفس وتطيوره عبيير ع

)دون لييويس لوخيياس( أسييتاذ علييم اليينفس فييي كلييية الطييب جامعيية غرناطيية مخاطبييا 

لمجتمييع العربيييل حانصييحوا المبهييورين بحضييارة الغييرب أن يعيييدوا النظيير فيهييا ، ا

احذروا أيهيا العيرب ، أيهيا المسيلمون أن تخلطيوا تصيوراتكم بالحضيارة الغربيية فيال 

إن اخطيير مييا  111تتطلعييوا إليهييا تطلييع الممجييد لهييا ، المعظييم لشييانها ، أنهييا سييتبلى

وربية ، والثقة بكل ماياتي مين خيارج يواجهكم هو الشعور بالنقا تجاه الحضارة األ

                 بالدح     ال
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 للصحة النفسية. إسالميةنفسية  -نير  ن دية تربوية1ب

ان علم الصحة النفسية  في حقيقة األمر اقرب فروع علم الينفس الحيديث إليى  

هر في العصور اإلسيالمية ، وأليف السيلف فييه الكتيب ، ووضيعوا اإلسالم ، ألنه ازد

البرامج في التنمية والوقاية والعالج فلم  تكن هذه العصور عصور ظالم في الصحة 

فضييال عيين أن موجبييات الصييحة النفسييية فييي الفكيير ،  ا كانييت فييي أوربيياالنفسييية كميي

فالسيفة القيدماء اإلسالمي تشتمل عليى بعيدين مهميين هميا غيير ذا قيمية ليدى بعيض ال

والباحثين الغربيين السيما بعد النهضة األوربيية اليذين انفصيمت بيينهم وبيين الكنيسية 

عرى االنتماء الفكري والديني والبعدين كما نظر لهما فالسفة ومفكيري اإلسيالم هميا 

وأثرهمييا فييي الصييحة النفسييية لانسييان المسييلم ممييا  لالبعالالد الروحالالي ، والبعالالد الغيبالالي(

مسلمين  يقف على طرفي نقيض من معيار العلمياء غيير المسيلمين فيي جعل معيار ال

                                              1النظر إلى التعريف وما يرافقه من نقد وتحليل وتفسير 

ولمييا كانييت األدبيييات الغربييية قييد اقتصييرت علييى دراسيية موضييوع الصييحة  

ج قييام المشييروع الغربيي الصيناعي علييى النفسيية )الفرديية( ، وقييد كيان هيذا احييد نتيائ

الفلســــييـفة الفردييية )الفييرد المنييتج ل المسييتهلك( بعييد أن تييم تحطيييم األطيير المؤسسييية 

االجتماعية التقليدية المعيقة النخراط الطاقات الفردية فيي مؤسسيات المجتميع الميدني 

وتطيور  التي تخدم أغراض اإلنتاج مما يعني أن علم الصحة النفسية فيي الغيرب نشيأ

ممييا جعييل علميياء اليينفس الغربيييون يقتصييرون فييي ل ، ي المقييام األوونمييى فرديييا فيي

دراساتهم على أمراض نفسية معدودة مثل الكآبية والهسيتريا والقليق والفصيام وأمثيال 

ذلك ، بينما نجد األمراض الموضوعة على طاولة البحيث فيي الفكير اإلسيالمي تتسيم 

وعييدم اتييزان فييي البعييد النفسييي واألخالقييي  بالشييمول واإلحاطيية بكييل مييايعتبر خلييال

واالجتميياعي وحتييى البعييد الغيبييي، وهييو عالقيية اإلنسييان مييع خالقييه ، فمييثال النفيياق 

والحسييد والجييبن واألنانييية والطمييع فييي الثييراء الفيياحل والرغبيية فييي العييدوان تعتبيير 

وم أمراضا نفسية وأخالقية في المفهوم اإلسالمي للشخصية وال تعتبر كذلك في المفهي
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، حيث أن الروح ذليك البعيد الفيذ )الالمرئيي( فيي الشخصيية الفكر البشرياألرضي و

وهييذا الكييائن العجيييب  11المسييلمة ، يشييكل الجانييب األهييم فييي حييياة الفييرد والجماعيية

)اإلنسان( إن هو إال مزيج مين نفخية اليروح وقبضية الطيين ، وهيو أبيداح متيردد بيين 

                                                                                                                                               1التي التنتهي  االستجابة لمطالبهما

للصحة النفسيية أنهيا  تتكاميل  -وأعالمهم -وإذا كانت إشارات علماء المسلمين 

ف سيييكون موقييف علييم اليينفس فكييي ، وابييه فييي اآلخييرة فييي مفهييوم حسيين الخلييق ، وث

الحديث تجاه هذا المفهوم  وقد ابتعد نهائيا عن القيول بوجيود   )نفيس أو روح( وراء 

الظواهر ، باعتبار أن النفس شييء اليمكين بحثيه علمييا، كميا عيدلت العليوم الطبيعيية 

عن القيول بيالجوهر، أو الطبيائع المسيتقرة وراء الظيواهر الطبيعيية ، فيان األمير فيي 

اإلنسانية مختلف اشد االختالف عن األمر في سائر العلوم الطبيعية األخيرى ،  النفس 

وذلك يرجع إلى أننا ندرس الظواهر الطبيعية من خارج منفصلة عنا ، نالحظهيا مين  

بعيد ونخضعها لتجاربنا ، وعلم النفس الحديث الذي أصب  علما إنما يفعل ذلك  حيين 

النبييات أو الحيييوان، يالحييظ سييلوك هييذه  يييدرس اإلنسييان كأنييه قطعيية ميين الحجيير أو

الكائنات من خارج ،كييف تتيأثر بالبيئية التيي تعييل فيهيا وكييف تيؤثر فيهيا ، دون أن 

، كميا أن ور بخليدها يدخل إليى بياطن الحجير، أو الشيجرة، أو القطية ليعيرف مياذا ييد

هيي مثل هكذا توجهات كيف ستنظر إلى أن اإليمان بياهلل، وبالغييب، وبالمالئكية ميثال 

إحدى أساسيات الصحة النفسية لدى الفكر اإلسالمي الذي له مرتكزات عقائدية دينية 

تنييذرهم ميين االنحييراف عيين هييذا الخييط الييذي فيييه خالصييهم ميين أهييوال يييوم الحشيير 

                                                        1وعقوبات الحساب في االخرة

النفس )الشعور( باعتباره شيئا اليرى بالعين ولما كان الكثير من مدارس علم  

المجردة من مجال دراستها الن مثل هذا البحث اليتفق ميع األسياليب العلميية ، ولكين 

يحيس بحريتيه  هذا اإللغاء اليعني بحيال ميا أن الشيعور الوجيود ليه ، وان اإلنسيان ال

حجيير ، أو يعييدوا أن يكييون قطعيية ميين ال يييؤثره ، وإال كييان اإلنسييان ال واختيييار مييا
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كريشة في مهب الرياح الحول له والقوه، وليس له سلطان على نفسيه ، وال يسيتطيع 

فيالكثير مين الدراسيات  ، ــة الدينيــيـةأن يسموا إلى آفاق عليا، ومنها اآلفاق الروحيـــ

التي حاولت الكشف عن السلوك االجتماعي تمت في الغرب ، وعليى أسيس وأصيول 

ضات غربية ولذا فيان تليك الدراسيات والكشيوفات قيد تفييد ، وفي إطار مفاهيم وافترا

المجتمعات الغربية ، ألنها خرجت من رحيم ثقافتهيا أميا نحين فيان الدراسيات النفسيية 

االجتماعية ليدينا محيدودة جيدا ، وميا ييتم منهيا يجيري عليى أسيس علميية أجنبيية عين 

ا، كما أن قدرتها على ثقافتنا ل مما يجعل استيعابها لواقع المجتمعات اإلسالمية قاصر

 .لوك المسلم ضعيفتوجيه س

ولقد أنتقد )القميودي( غيياب البعيد الروحيي والغيبيي فيي نظرييات عليم الينفس 

ل )إن  في علم النفس شييء مين العليم ، لكنيه فيي الحقيقية عليم  بقولهالنفسية والصحة 

بب بدون نفس وبدون عقل بدون إنسيان بميا هيو إنسيان ولهيذا أسيباب عدييدة لكين السي

وهميا قبيل ذليك األهم منها هو أن النفس والعقل يستعصيان على مناهج عليم الينفس ، 

هما ، كثنائية يتمايز احدهما عن اآلخر ن وهيو )أي عليم الينفس( باليحظيان باعترافه 

أميييا أن يخليييط بينهميييا ، أو أن ييييدمجهما معيييا ميييع الجسيييد ، فيييي صيييورة بيولوجيييية 

نساني، وهو لذلك السبب فيي حاجية حقيا إليى فسيولوجية واحدة، خالية من أي معنى إ

 .فلسفة، تفق وراءه، تسنده، تدعمه، تنقذه من الشتات والتبعثر

ولقد أشيارت األدبييات التربويية إليى انيه عنيدما تصيب  الصيحة النفسيية هيدف  

أساسيي مين أهيداف المجتمييع فيأن ذليك يييأتي مين بياب تحقيييق النميو والتكاميل والتقييدم 

يتيييزود بالمناعييية الالزمييية ضيييد االضيييطرابات الفكريييية المضيييطرد ، ومييين اجيييل أن 

واالجتماعية واالقتصادية فان المجتمع يودع هذا الهيدف إليى مؤسسياته كافية ويطليب 

 .غة وأتم  حال ترجمته إلى الواقع الفعلي على أفضل صي

كما أن غياب التوجهيات ألفلسيفية والفكريية اإلسيالمية  الداعيية إليى اإليميان           

من بييه المسييلمون ميين أخالقيييات فييي مجيياالت الحييياة المختلفيية فييي علييم اليينفس بمييا يييؤ
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السييييما فيييي مجيييال الصيييحة النفسيييية سييييتبعها حتميييا ضيييعف فيييي الجانيييب التربيييوي 

لألفراد)المسلمون( والمتمثل باألفكار والقيم والممارسات التي يستجيب لها الفيرد مين 

التسيتطيع أن تسيتمد قوتهيا مين  خالل العمليية التربويية وهيذه العمليية التربويية سيوف

قييوة العقيييدة اإلسييالمية ألنهييا غائبيية أصييالحمن مناهجهييا النفسييية سييواء كانييت علييى 

مسيييتوى المؤسسيييات التربويييية الرسيييمية)ذات التربيييية المقصيييودة( أو عليييى مسيييتوى 

 1النشاط  المجتمعي )ذو التربية غير المقصودة(
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 البعد الديني10

 الصحة النفسية البعد الديني في غياب   دن 1أ 

غياب البعد الديني في الصحة النفسية جعل ظياهرة ضيعف اليوازع اليديني  إن

والمعايير القيمية أو غيابهما أحيانا منتشرة ، مما نتجت عن ذلك اضطرابات سيلوكية 

فييي حييياة األفييراد ممييا أفقييدتهم الحماييية االجتماعييية والتربوييية فييي األسييرة والمجتمييع 

  .نافعة في الجماعةعل االيجابي مع اآلخرين والعضوية الوالتفا

بالصيحة النفسيية مين غيير الرجيوع إليى تقويية العقييدة الدينيية الغرب اهتم  لقد

والمسائل اإليمانية وعليى اليرغم مين تطورهيا بعصيدار الكتيب والمراجيع واليدوريات 

مؤسسييات والنشييرات التوجيهييية الخاصيية بالصييحة النفسييية ، وظهييور العديييد ميين ال

ومكاتييب التوجيييه واإلرشيياد النفسييي لمسيياعدة األفييراد علييى تحقيييق الصييحة النفسييية 

وتدعيمها لديهم ، فقد وجدوا أن هناك تزاييدا فيي عيدد المؤسسيات والعييادات النفسيية 

التي تقوم على عالج االضطرابات النفسية التي تتزايد يوما بعد ييوم، والتيي مين أهيم 

حار الفردي والجماعي ، هذه الظاهرة التي إن دلت على مظاهرها زيادة حاالت االنت

شيء فعنما تدل على اليأس من الحياة ، وعدم القدرة على الوصول للصحة النفسيية ، 

ألنهم ضلوا الطريق الصحي  للوصول إليها ومن ثم فقد أحس الفيرد فيي طيول العيالم 

                                                                       1سبابها بالبروعرضه أنه في سفينة انقطعت أ

فأنيه مين المؤسيف حقيا أن   وهكذا نرى بأنيه عليى مسيتوى المجتميع اإلسيالمي 

اليتبنييى فييي مناهجييه النفسييية الرؤييية اإلسييالمية التييي تربييي الفييرد مييثال علييى الفضيييلة 

كمضيامين لهيذه  والخير كمؤشرين للصحة النفسية ثم تأتي تباعا الميردودات التربويية

المؤشرات فييتعلم المسيلم كييف يتحميل مسيؤولية أفعاليه وأعماليه ، وكييف يكيون راع 

وهو مسؤول عن رعيته ، وبذلك تكون التربية ميدعاة إليى إقامية مجتمعيا قوييا يسيتمد 

قوته من قوة أفيراده ، فيكيون مجتميع العيدل والمسياواة وغلبية المصيلحة العامية عليى 
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هذه الممارسات معززة بمكافآت يجد ألمسيلم ربحهيا فيي الخاصة ، خصوصا أن مثل 

   1الدنيا ثم في اآلخرة

يرتكيز فيي أساسيه عليى اإليميان بياهلل  اإلسيالميةليدول النظام التربوي في ا إن

عزوجل وعلى اعتبار اإلنسان قيمة عليا فييه ، كميا يرتكيز عليى كيون التربيية عمليية 

جتمييع العراقييي الدينييية وقيمييه اجتماعييية وعلمييية ، تسييتمد أسسييها ميين خصييائا الم

لدينيييية للمجتميييع الوطنيييية واالجتماعيييية واإلنسيييانية ، وان أعظيييم هيييذه الخصيييائا ا

التربويية  المجتمع سهم في تحقيق أهم أهدافي الن ذلكهو القران العظيم ،اإلسالمي ا

وهو تعميق العقيدة اإلسالمية وترسيم اإليمان باهلل عزوجل ، فضال ما يوفره للتربيية 

ى الييراج  الييذي رآه بعييض أالمي واإلنسيياني ميين معطيييات ، فييالرالعييالمين اإلسييفييي 

المفكرين أن التربية الوضعية على الرغم مما أنتجتيه مين حضيارات وثقافيات دنيويية 

   1أخفقت في التربية اإليمانية واإلعداد للحياة اآلخرة 

 إن عيييدم إدخيييال الرؤيييية اإلسيييالمية )مييين فلسيييفة وفكييير، ومضيييامين تربويييية( 

خصوصا في المنياهج النفسيية يعطيي داللية واضيحة عليى إهمالنيا للتيراث اإلسيالمي 

وان هييذا اإلهمييال يتضيي  فييي ميييدان التربييية أكثيير ميين غيييره ميين الميييادين األخييرى ، 

ة ( فكرييية لييدى أفييراد المجتميييع فضييال عيين أن مسييألة إهمييال التييراث وليييدت) تبعي يي

   1ات الفكرية واألجنبية اإلسالمي للتيار
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 اهمية البعد الديني في الصحة النفسية

كانييت ميين القضييايا المطروحيية علييى النخبيية العلمييية ميين المسييلمين فييي الربييع  

األخييير ميين القييرن العشييرين )إسييالمية المعرفيية( فييي علييم اليينفس ، وكانييت إسييالمية 

المعرفة هذه التهدف إلى بناء فرع جديد في عليم الينفس بقيدر ماتهيدف إليى بنياء عليم 

اســيييـب المجتمعيييات اإلسيييالمية يكيييون متمييييزا فيييي نظرياتيييه وموضيييوعاته نفيييس ين

ومناهجييه عيين علييم اليينفس فييي المجتمعييات المختلفيية ، فميين المعييروف أن علييم اليينفس 

يحمييل الصييبغة اإلسييالمية التييي تميييزه عيين  أي انييه ال ليييس علييم ميين هييذه المجتمعييات

 1تمعات االخرىالمج

تي من الثقافة التي تتيولى تحدييد أبعياده كان التقدم الروحي واألخالقي يأ وإذا  

ودرجاته ومعاييره ، فان مواصفات المجتمع الذي من المؤمل  أن تشيده امة اإلسيالم 

، واليعنيي يمكن أن تكون مستمدة إال من ثقافية المجتميع اإلسيالمي وقيميه الخاصية ال

ل ميا يرونيه ن  بالمعايير العالمية ولكن  تقويمهم الخياا لكيؤوهذا أن المسلمين اليعب

 (، 185،ا2111في المجتمعات األخرى مع تمكنهم من ترشيده ونقده )بكار،

 -:اآلتيعلى النحو  اهمية البعد الديني في الصحة النفسية موضوعقدمنا وقد 

 1مدخل عام إلى الصحة النفسية 11 

 الصحة النفسية في الفكر اإلسالمي   12 

 1لفكر االسالميالمضامين التربوية للصحة النفسية في ا 13 

 -إلى الصحة النفسية:داا مدخل  10

أدرك اإلنسان منذ القدم االرتباط القائم بين الجسيد واليروح)النفس( وكيان هيذا  

االرتباط موضوعا أساسيا من المواضيع الفلسفية التي شيغلت اإلنسيان فيي بحثيه عين 

حسيياس إجابييات ألسييئلة كثيييرة حييول نفسييه والعييالم ميين حولييه، لقييد عييرف أهمييية اإل

بالراحيية النفسييية أو )الصييحة النفسييية( كمييا عبيير عنهييا اليييوم ميين اجييل قيييام وظائفييه 

الجسدية بعملها على أكمل وجه والعكس كيذلك والحيظ هيذه العالقية القائمية فيي أكثير 
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من وجه وشغلت هذه القضية الفالسفة واألطباء الصينيين القدماء واإلغريق والعرب 

من أهم الموضوعات في علم النفس ، واليوم دخيل  ومازالت  حتى اليوم تشكل واحدا

اإلنسييان القييرن الواحييد والعشييرين يحمييل معييه ميين القييرن الماضييي عبئييا ثقيييالح ميين 

المشيكالت االقتصييادية والبيئييية واالجتماعييية والثقافييية والسياسييية المعقييدة منهييا ميياهو 

وشييديد  قابييل للحييل ومنهييا مايحتيياج إلييى جهييود وتكيياليف كبيييرة ، ومنهييا ميياهو خطيير

  1ن حله بسهولة التهديد واليمك

لقد شغلت صحة النفس وسقمها كميا أسيلفنا اهتميام المفكيرين والعلمياء السييما  

الحضيييارة العربيييية خصوصيييا أييييام العباسييييين حييييث مارسيييها وكتيييب فيهيييا الكتييياب 

األطباءلالفالسفة ،كما أسست مستشفيات طبية عقليية فيي بغيداد كانيت تيدار بأسياليب 

رعاية التي تضاهي احدث طرق العالج المعروفة راهنا، مين مثيل العيالج العالج وال

بالموسيييييقى ،والخضييييرة والطيييييب ،والعييييالج بالمؤانسيييية ،وكييييذلك العييييالج النفسييييي 

األسري،ولم يعرف الطب العربي القديم طوال عصور ازدهاره االنفصال المصيطنع 

 1س والجسدمابين النف

العلوم بميا فيي ذليك عليم الينفس إال إن الحضارة الغربية وان نمت في مختلف  

أنهييا  فصييلت فييي تجاربهييا وأدبياتهييا بييين الروحلوالجسييد وتمييايزت دولهييا فيمييا بينهييا  

فالقيياريل لعلييم اليينفس الغربييي يجييد مالميي  تميييز علييم اليينفس فييي بريطانيييا ، عنييه فييي 

أمريكييا وفرنسييا وألمانيييا ، وذلييك بحسييب اهتمامييات علميياء اليينفس بكييل بلييد وخلفييياتهم 

ثقافييية، والقضييايا التييي يشييتغلون بهييا ، ومنيياهج البحييث العلمييي التييي يسييتخدمونها ال

ونظييرتهم إلييى اإلنسييان ، وفلسييفتهم فييي الحييياة ، لقييد بييات علميياء المسييلمين مقتنعييين 

بضييرورة بنيياء علييم نفييس وطنييي لإن جيياز هييذا المصييطل ل متميييز عيين علييم اليينفس 

طبق عليى اإلنسيان فيي المجتمعيات الغربي في نظرياته وقوانينه ومناهجيه ، الن مياين

الغربية الينطبق عليه في المجتمعات اإلسالمية بسبب اختالف فلسفة الحيياة وغاياتهيا 

                                                     1ليبهاوأهدافها وأسا
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ومما هو معلوم ليدى البياحثين أن عليم الينفس لييس علميا محاييدا كالرياضييات  

والفيزياء بيل عليم يتفاعيل ويتيأثر بثقافية المجتميع اليذي ينشيأ فييه ، وبخلفيية  والكيمياء

علمائه الثقافية والدينية ، فالمدرسة الروسية في علم الينفس ارتبطيت بالشييوعية التيي 

تنظم حياة الناس في المجتمعات الشيوعية ، والمدارس الغربيية ارتبطيت بالرأسيمالية 

أوربييا وأمريكييا ، وتقييوم عليهييا فلسييفة الحييياة فييي  والفردييية النفعييية التييي تييدين بهييا

الحضارة الغربية ، لذا نجد علم الينفس الروسيي يختليف عين عليم الينفس الغربيي فيي 

 .                                       اهتمامات علمائهنظرياته وقوانينه و

جيال مين النفسيية أن الصيحة النفسيية تقيوم بيدور مهيم فيي كيل مكما اثبتت الدراسيات 

مجياالت المجتميع مثيل التعلييم والصيحة والحيروب واالقتصياد والسياسية فكيل ماكييان 

 العيياملين فييي هييذه المجيياالت يتسييمون بالصييحة النفسييية نهضييوا بهييا والعكـــــــــييـس

                                                                                                  صحي .

أن  مجيييال الصيييحة النفسيييية هيييو التوافيييق النفسيييي،بمعنى أن تيييأتي التنشيييئة  

االجتماعيييية بحييييث تنميييو شخصيييية الفيييرد متوازنييية تتحقيييق بهيييا احتياجاتيييه ومطاليييب 

المجتمع،وتكيف مع مقتضيات البيئة،إن اصيطالح الصيحة النفسيية مين المصيطلحات 

ومثلهيا مثيل الطيب  Psychiatryالنفسية الحديثية نسيبيا التيي ارتبطيت بالطيب النفسيي

النفسي كان األصل في استخدامها سينصرف إلى الصحة العقلية كما كان األصل في 

ر إليى الطب النفسي انه الطب العقلي،وعندما انتقل االصطالح إلى اللغة االلمانيه تغي ي

باعتبيييار هيييذه اليييدعوة تتجييياوز العيييالج والعنايييية  Psychohgieneالصيييحة النفسيييية 

لنفوس والعناية بها، واالضطراب النفسي أشمل مين االضيطراب بالعقول إلى عالج ا

العقلي والدعوة إلى اإلصالح تتوجه إلى نفيوس النياس وصيحة الفيرد النفسيية وكيذلك 

صحة المجتمع النفسية على توجيه العناية باألفراد في المجتميع لييأتي نميو الشخصيية 

 1نموا متكامال ومتوافقــــــــا



19 
 

النفسية  مجاالت علمية باسمها،وهيئات دوليه تشترك أما أالن فلدعوة الصحة 

وتعتقيد الميؤتمرات باسيمها والصيحة النفسيية دعيوة عريضية  ، فيها معظم دول العالم

تأخذ بنصيب مين كيل العلوم،ويختليف تعريفهيا بحسيب زاويية رؤيية العيالم المتصيدي 

عدة لتعريفها،وأصييحاب الييدعوة إلييى الصييحة النفسييية يييذكرون أن رسييالتهم هييي مسييا

األفراد عليى أن تكيون لهيم البصييرة والشخصيية للتصيدي لمشياكلهم اليوميية والقيدرة 

( إليى البعيد االجتمياعي اليذي يصينع erik frumعليى حملهيا وقيد نسيبه ارييك فيروم)

الصحة النفسية من حيث أنها توافق الفيرد المتمتيع بالصيحة النفسيية هيو المنيتج اليذي 

الذي سحب النياس وينسيب نفسيه إليى العيالم كليه اليستشعر الغربة النفسية في موطنه،

ويستخدم عقله ليفهم الواقيع بموضوعية،ويسيعي أن ليه فردييه واصياله ،وأنيه والنياس 

سواء،وأن البشر جميعا إخوة اذ تجمعهم أهداف واحدة وهي أن العييل فيي سيالم ميع 

ما اليينفس والعييالم ميين حولنييا،وأن نجعييل ميين هييذا العييالم شيييئا جييديرا أن نعيييل فيييه،ك

نجعل من أألنفس آدميين جديرين أن يعيشوا في هذا العالم،وتكون لهم السييطرة عليى 

مقدراته وتوجيهها إلى الخير دائما . الشخا الذي يتمتع بالصحة النفسية اليمكين أن 

يقبل أن يعيل تحت نير االستبداد، واالستبداد اليمكن إال أن يصنع من األفيراد اليذين 

نفسيييا ، والييذي يتسييم بالصييحة النفسييية اليرضييم إال يعيشييون فييي ظلييه مضييطربين 

لصييوت العقييل والضييمير ، وفعلييه للخييير ، وأتباعييه للحييق وطلبييه للجمييال ،وسييعيه 

للحرية ،كل ذليك ينبيع مين نفسيه ، وهيو يقيدر الحيياة ويعيرف أنهيا أسيمى ميايمكن أن 

أن كيل ماسيبق مين قييم  frumيوهب لانسان من النعم والخيرات ، ومن رأي فيروم 

 بد أن يشتمل عليه أي برنامج للصحة النفسية.ال

لفالالالالمنير( لقيييد أصيييب  للصيييحة النفسيييية منظيييرون وممارسيييون وبييياحثون  

ideologist  ،يهيييتم بتنشيييئة الفيييرد صيييحيا وتوعيتيييه بمقتضييييات الصيييحة النفسيييية

يتوجييييه اهتمامييييه إلييييى العييييالج النفسييييي وان تتييييوفر  practitionerلوالممالالالالار (

يهمييه تطييوير مفهييوم researcher  لالباحالالث( الج أميياالمصييحات النفسييية لهييذا العيي
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الصحة النفسية وإجراء الدراسات والقيام بالتجارب التي هدفها دفيع عمليية التطيور ، 

إن الدعوة للصحة النفسية هيحقيمةح أو حإيديولوجيية جدييدة إصيالحية ح أو بياألحرى 

                                                                                                                  1ميعهاحقيمة كبرىح أو حسيدة القيمح ج

ولميا كانيت اليدعوة للصيحة النفسيية هيي قيمية إيديولوجيية إصيالحية )الن فيي  

مثل ظروف العلم الذي وصلت إليه حضارة اإلنسان المعاصرة، فأن من الطبيعي أن 

ت المحيطية باإلنسيان ، واالضيطرابات التيي تصييبه ، يرافق هذه الزيادة في المشيكال

اتساع باالهتمام بها يظهر بشكل خاا لدى الباحثين المعنيين بعنسان وحياته النفسيية 

واالجتماعية ، فالطمأنينة النفسية لألفراد ليست  ذات مكانية هامية فيي تيوفير السيعادة 

السيتقرار للمجتميع اليذي لهم فحسب ، بل هي كذلك  ذات اثر بالغ في توفير األمن وا

والشك أن المهتميين بمييدان عليم الينفس والصيحة النفسيية واألطبياء ،  يعيشون فيه ( 

وذلك يأتي من باب أن المجتميع ، هتماما واسعا  النفسانيون قد أولوا الصحة النفسية ا

الذي اليعير أهمية للصحة النفسية سيدفع ثمين تفشيي األميراض النفسيية واالجتماعيية 

التوافييق النفسييي  اليييا ميين حيييث الجهييد والمييال وميين حيييث اتسيياع دائييرة سييوءفيييه غ

 واالجتماعي

، لقييد شييغلت الصييحة النفسييية حيييزا كبيييرا فييي األدبيييات النفسييية ممييا جعييل الخطييى 

تتسارع لالهتمام به وبتطبيقاته في بعض اليدول الناميية عليى اعتبيار انيه أمير واجيب 

حيياة االجتماعيية وطبيعية التقيدم اليذي نشيأ تدعو إليه ضرورة ملحة تفرضها طبيعة ال

عن التصنيع والتطور في المجتمع الحديث ، فيالفرد المسيتقر نفسييا يقبيل عليى تحميل 

 .ية  مسؤولياته االجتماعية والمهن
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 الصحة النفسية في الفكر ااسالمي10

الخلفيالة يتطلب الواجيب العلميي أن نقيوم بتجزئية هيذا الموضيوع عليى أسياس  

ثانياح ، ألن هذا الموضوع يرتكيز عليى  الجانب النفسيأوال ثم االنتقال إلى  ةالفلسفي

وجه الخصوا بالنظرة إليى الفيرد ببعدييه اليدنيوي واألخيروي، إذ أن النظيرة للفيرد 

بطبيعته اإلنسانية انضوت مرة تحيت جنياح االختصياا وميرة أخيرى تحيت الخلفيية 

 1 العقائدية أو الفكرية أو األنتمائية للفيلسوف

ينظيييرون إليييى سيييلوك اإلنسيييان مييين خيييالل صيييورته  دلمالالالاج ااجتمالالالايإن  

يظهييرون ميين خييالل دراسيياتهم  الجغالالرافييناالجتماعييية وعالقتييه بييالمجتمع فييي حييين 

العوامل التيي تيتحكم فيي سيلوك المنياخ وتيوفر الطعيام وسيهولة المواصيالت وتوزييع 

ى أن هذا اإلنسان إما منيتج فأشاروا إل دلماج اا تصادالسكان والثروة الطبيعية ، أما 

أو مسيتهلك وبالتييالي فهييو عنصيير ميين عناصير اإلنتيياج اليقييل أهمييية عيين رأس المييال 

الميادي وبعبييارة مييوجزة فانييه اليعييد أكثيير ميين كفيياءة أو قييدرة اقتصييادية ، فضييال عيين 

الذين عيدوه عليى انيه باحيث وراء القيوة والنفيوذ وهيذه كلهيا نظيرات  دلماج السياسة

فيمييا أشييار الييدكتور   ، اإلنسييانية تحتمهييا الطبيعيية التخصصييية للعلييومجزئييية للطبيعيية 

( الحيائز عليى جيائزة نوبيل ليفداب فيي كتابيه اإلنسيان Alexes karelالكسس كارل)

ذلييك المجهييول بقولييهل انييه لكييي نحلييل أنفسيينا فعننييا مضييطرون إلييى االسييتعانة بفنييون 

كيل هيذه العليوم إليى رأي مختلفة والى استخدام علوم عديدة ومن  الطبيعيي إن تصيل 

مختلف في غاياتها المشتركة ،وفي الحق لقد بذل الجنس البشري مجهودا جبارا لكيي 

يعييرف نفسييه ولكيين بييالرغم ميين أننييا نملييك كنييزا ميين المالحظيية التييي كدسييها العلميياء 

والفالسفة والشعراء وكبيار العلمياء الروحيانيين فيي جمييع األزميان فعننيا اسيتطعنا أن 

إننيا نعرفييه  111أننيا النفهيم اإلنسيان ككيل  111عينية فقيط مين أنفسينا نفهيم جوانيب م

وحتيى هيذه األجيزاء ابتيدعتها وسيائلنا ، فكيل  111على انه مكون من أجزاء مختلفة 

واحد منيا مكيون مين موكيب مين األشيباح تسيير فيي وسيطها حقيقية مجهولية ، وواقيع 
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أولئييك الييذين يدرسييون يجعييل أغلييب األسييئلة التييي يلقيهييا  الجهييل المطبييقاألميير فييأن 

الجنس البشري تظل بال جواب ، الن هناك منياطق غيير محيدودة فيي دنيانيا الباطنيية 

مازالت غير معروفة ، فمين الواضي  أن جمييع ماحققيه العلمياء مين تقيدم فيميا يتعليق 

بدراسة اإلنسان غير كاف، وان معرفتنا بأنفسنا مازالت بدائية في الغاليب ، يجيب أن 

  1اسا لكل شيل قييكون اإلنسان م

إن الخوض في موضيوع الطبيعية اإلنسيانية وان كيان هيو مييدان الفالسيفة إال  

أن ذلييك مهييم أيضييا بالنسييبة للمشييتغلين فييي ميييدان العلييوم التربوييية والنفسييية ميين غييير 

الفالسفة ، الن دراسة هذه الطبيعة ليست فقط ضرورية لتكوين أساس فلسفي للتربيية  

خلفية ألي فكر ييدلو بيدلوه فيي موضيوعات فلسيفية كانيت وإنما هي ضرورية أيضا ك

أو فكرييية ، اجتماعييية ، تربوييية ، نفسييية أو فييي مجيياالت الحييياة المختلفيية لكييي يشييتق 

 1منها التعريف الخاا باألشياء 

الطبيعة اإلنسانية في الفكر اإلسالمي طبيعة مزدوجة مكونية مين حقيقتيين   إن 

خييرى مادييية أرضييية فقييال تعييالى خييالق هييذه مختلفتييين أحييداهما روحييية سييماوية وأ

الطبيعة عن مبدأ الخلق ح الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق اإلنسيان مين طيين ثيم 

جعل نسله من ساللة من ماء مهيين ثيم سيواه ونفيم فييه وجعيل لكيم السيمع واألبصيار 

واألفئييدة قليييال ماتشييكرونح وهييذا يوجييه مفكييري اإلسييالم إلييى القييول بحتمييية ازدواج 

بيعة اإلنسانية أي أن اإلنسيان جسيد وروح ولهيذا نجيد فيهيا دوافيع فطريية بعضيها الط

فييي حييين أن الطبيعيية اإلنسييانية مييثال لييدى جييون  ،روحييي ومعنييوي(مييادي وبعضييها )

جماتيية يشيتق ا( احد مفكري الغرب والنجم الساطع في الفلسيفة البرjon dewiديوي)

ارون وهذه النظريية تقيوض االعتقياد رؤيته من إيمانه بنظرية التطور التي جاء بها د

بوجود الخالق فهو يقصد بذلك أن اإلنسان قد تطور من خالل سلسلة طويلة ومتعاقبة 

من حيوانات أحادية الخلية إلى حيوانات متعددة الخالييا ثيم أخييرا ظهير عليى مسيرح 
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الحياة كوسيلة أفضل للتكيف وفق محيط معقد متقلب ، وهذا العقل اليتميز عن عقيول 

   1يزا جوهريا يسائر الكائنات الحية من حيث النوع اوالمنشأ تم

كمثال فيما لو   سقناهااتؤمن به  هاتين الفلسفتين وهكذا نجد إن المقارنة بين م 

منهما تعرييف الصيحة النفسيية ، وتبيرز هنيا عالمية االسيتفهام  حيول مياذا  أرادتا كال

ن ونفييم فيييه الييروح وجعلييه سيييكون تعريييف ميين يييؤمن بوجييود هللا الييذي خلييق اإلنسييا

مستخلفا في األرض وبين من يؤمن بأن اإلنسان جاء نتيجة سلسلة متعاقبة من تطور 

الخلية األحادية فهو قيمة عليا في الفلسفة اإلسالمية  وهو حيوان كغيره مين الكائنيات 

 1الحية من نظرة الفلسفة البرجماتية )جون ديوي ( انموذجا 

ضييوء ولييو بشييكل متواضييع علييى  الخلفييية الفلسييفية وإذا كييان قييد تييم إلقيياء ال 

حيييث نييرى أن الصييحة  الجانالالب النفسالاليللموضييوع فييأن ذلييك سيييمتد تييأثيره علييى  

النفسيية فيي الفكير اإلسيالمي تتمثيل فيي )قيدرة الفيرد عليى تجرييد نفسيه مين الهيوى ، 

وإخالا العبودية هلل عزوجل بالمحبة والطاعة والدعاء والخيوف والرجياء والتوكيل 

القدرة على تهيذيب الينفس والسيمو بهيا مين خيالل أداء التكياليف التيي شيرعها هللا مع 

كييذلك القييدرة علييى التفاعييل مييع البيئيية التييي يعيييل فيهييا فيسييلك فيهييا  السييلوك المفيييد 

والبناء بالنسبة له ، ولمجتمعه وبما يساعده على مواجهة األزميات والصيعوبات التيي 

قلق ، وتقبل ذاته وواقع حياته ، والتوافق ميع  دون خوف أو 1تواجهه بطريقة ايجابية

المجتمييع الييذي يعيييل فيييه وهييذه فييي مجموعهييا تحقييق للفييرد أقصييى درجييات الصييحة 

فيييييييييييياذا سييييييييييييعت اليييييييييييينفس لتحقيييييييييييييق                                                                                ، لشخصييييييييييييية المسييييييييييييلمة النفسييييييييييييية ل

ي أن)اليينفس ستصييب  سييوية وأنهييا سييتلهم تفريييق الصييواب عيين ماجيياء آنفييا فييذلك يعنيي

الخطأ وباستطاعتها التميز بين  التقوى والفجور، وتسلك السبيل السوي الذي يرضى 

عنييه ربهييا لتشييعر هييي بالرضييا الييداخلي والراحيية والطمأنينيية ،  وان مجييرد دخييول 

النفسيية ،  اإليمان الصيحي  فيي الليب )القليب( إنميا هيو عالمية عليى تكاميل الوظيائف
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فالتكامل النفسي في اإلسالم شرط الزم غير كاف،الن الفكر اإلسيالمي اليعتبيرالنفس 

                                1ذات صحة وسليمة)أي سوية( إال إذا انفتحت بصيرتها الباطنة واستنارت بنور هللا 

متيييع لقيييد أكيييدت األدبييييات النفسيييية اإلسيييالمية أن القيييران الكيييريم يسيييتهدف ت 

الناس)بالصحة النفسية( ويعبر عنها بالحياة الخالية مين األميراض والعليل فهيو ييدعو 

الناس إلى الهداية والى عقيدة التوحيد واإليمان باهلل وبرسوله  وبالقيم الخلقية السيامية 

التي تؤدي باإلنسان إلى سعادته في الدنيا واآلخرة وذلك يتمثل بقوله تعيالى ح إن هيذا 

للتيي هيي أقيومح، كيذلك يحيض القيران عليى الموعظية ويسيتهدف شيفاء  القران يهيدي

الصدور مما يحقق الهدى والرحمة للمؤمنين وذلك مصداقا لقوله تعالىح ياأيها الناس 

قييد جيياءتكم موعظيية ميين ربكييم وشييفاء ممييا فييي الصييدور وهييدى ورحميية للمييؤمنينح، 

 1ان شفاء للنفوس المريضةفالقر

جتمعييه فييأن اإلسييالم لييم يجعلييه قائمييا علييى أمييا بخصييوا توافييق الفييرد مييع م 

وليم يجعليه نسيخة متكيررة فيي النسييج  Automatic conformityالخضيوع اآلليي 

االجتماعي ، بل جعله توافقا مسؤوال ، قائما على بصيرة وإرادة الفرد ، اليذي ألزميه 

بصالح نفسه وصالح الجماعة في ضوء شرع هللا  فأن تعذر عليه إصيالح الجماعية 

صييالح نفسييه ، والخييروج علييى هييذه الجماعيية ، الن التوافييق مييع فسييادها ليييس  فعليييه

مطلبا للصحة النفسيية ، ومعييار فسياد الجماعية خروجهيا عليى شيرع هللا ،فيال طاعية 

لمخلوق فيي معصيية الخيالق ، قيال رسيول هللا صيلى هللا علييه واليه وسيلم ح ال يكيون 

ت ، لكين أس أحسنت،وان اسياؤا اسين أحسن الناأحدكم إمعة ، فيقول أنا مع الناس ، إ

وطنييوا أنفسييكم ، إن أحسيين النيياس أحسيينتم وان اسيياؤا أن تجتنبييوا إسيياءتهم ح ، وقييال 

صلى هللا عليه واليه وسيلمحمن اسيخط هللا فيي رضيا النياس ، سيخط هللا عليه،واسيخط 

عليييه ميين أرضيياه فييي سييخطه، وميين أرضييى هللا فييي سييخط النيياس ، رضييي هللا عنييه، 

                                                                                                                    1خطه في رضاه حتى يزينه، ويزين قوله وعمله في عينيهحوأرضى عنه من أس
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وحينمييا ننتقييل ميين توافييق الفييرد مييع الجماعيية إلييى توافقييه مييع نفسييه والييذي يييدل علييى 

يتم  فيي حيدود ميا أمير هللا بيه ، ونهيى عنيه ، البحسيب األهيواء  الصحة النفسية فذلك

والشهوات ، فالمسلم مأمور بمخالفة هواه ، وقمع شهواته غير الصحية التيي تغضيب 

هللا ، قال تعالىح فأما من طغى واثير الحيياة اليدنيا فيأن الجحييم هيي الميأوى وأميا مين 

                  مأوىح              خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي ال

 

 1المضامين التربوية للصحة النفسية في الفكر ااسالمي 10

أنتج الفكر اإلسالمي أفكيارا وقيميا وممارسيات تربويية ، تعتبير األجيزاء التيي  

تشيكل مصييطل  )المضييامين( ، إذ كييان وال يييزال مييدانها هييو العملييية التربوييية سييواء 

المسييتوى التعليمييي حمعلييم ، مييتعلم ، ميينهجح أم كانييت علييى  كانييت هييذه العملييية علييى

المستوى الحياتي حتنشئة اجتماعية ، نشاطات مجتمعية ، قيم أسرية ، ولو أخذنا القييم 

التي تشكل جزء مهما من المضامين التربوية في الفكير اإلسيالمي لوجيدناها كميا هيو 

ة واالجتماعيية هيي معيايير معروف لدى العاملين فيي مييدان العليوم التربويية والنفسيي

ومبادئ وقوانين تمثل الحكم على أنماط السلوك المختلفة التي يقوم بهيا األفيراد وهيي 

تعبر عن مدى االلتزامات االجتماعية واألخالقية تجاه أنفسيهم ومجيتمعهم ومعتقيداتهم 

، والفكر اإلسالمي يعتبر القيم  التيي جياء بهيا اليدين مين عالميات الصيحة النفسيية إذ 

جعل العالقة بينهيا وبيين اإليميان بياهلل عزوجيل عالقية طرديية ، وهيذا فيرق جيوهري 

يميز المنظور اإلسالمي النفسي لانسيان عميا هيو موجيود مين نظرييات ومبيادئ فيي 

س فيي الجامعيات كل فروع علم  النفس النياتج مين الفكير غيير اإلسيالمي واليذي ييدر  

 1العالمية والمحلية 

بييوي اإلسييالمي تقييوم علييى أسيياس اإليمييان بيياهلل حجييل القيييم فييي الفكيير التر إن

جاللهح باعتبارها حقيقة مطلقة والتسليم بأحكامه التي هي في واقع أمرهيا قييم ربانيية 

روحية لها تطبيقاتها المادية في الحياة تستهدف صال  الفرد والمجتمع على حد سواء 
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ثابتيية عنييى ذلييك أنهييا ، ولمييا كانييت القيييم فييي الفكيير اإلسييالمي تخضييع لهييذا المنطييق فم

وموضييوعية وليسييت الصييبر،وغيرها( ، )كالعييدل ،اإلحسييان،  مطلقيية وليسييت نسييبية

يعنيي سيلما ثابتيا متوازنيا أي التخضيع لتأوييل الفيرد ومزاجيه وهيواه ، وان لهيا  ذاتية

أنهييا تجمييع بييين القيييم الروحييية التييي يقييف اإليمييان علييى رأسييها وبييين القيييم المادييية 

تييي هييي تطبيييق للقيييم الروحييية المنبثقيية ميين تراثنييا اإلسييالمي فييي بتفرعاتهييا العديييدة ال

  1إلنسان إطار ينظم عالقة الفرد مع ربه، وعالقته مع نفسه وعالقته مع أخيه ا

 

أن مؤشرات الصحة النفسية أوال ومضمونها التربوي ثانيا تستمد وجودها 

الكريم  فان وثباتها من الطاقة الروحية المنبعثة من شرف وسمو وعظمة القران 

مادعا إليه لتهذيب السلوك هي دعوة إلى الصحة النفسية بكل مؤشراتها خصوصا 

وان هذه الدعوة قد سندتها عظمة  تطبيق مضامينها التربوية كعائد ربحي للفرد 

والمجتمع في دنياه وآخرته ، وعلى سبيل الشيء بالشيء يذكر فان لغة الدعوة 

المسلمين لسمو المضمون التربوي الذي تحمله القرآنية قد أبهرت المسلمين وغير 

( قد تأثر بلغة roger bekon)حتى أن الفيلسوف االنكليزي حروجر بيكونح) 111

القران وطالب تدريسها في الجامعات األوربية ، وكان أيضا متأثرا بعقلية المسلمين 

 (1رشد وابن سينا من أمثال الرازي، الفارابي ،ابن الهيثم ،ابن

ن الكريم نزل  أساسا لهداية الناس ولدعوتهم إلى عقيدة التوحيد القرا إن 

ولتعليمهم قيما جديدة وأساليب جديدة من التفكير والحياة ، وإلرشادهم إلى السلوك 

السوي الذي فيه صالح اإلنسان وخير المجتمع ولتوجيههم إلى الطرق الصحيحة 

كمال اإلنساني الذي تتحقق به لتربية النفس وتنشئتها تنشئة سليمة تؤدي إلى بلوغ ال

سعادة اإلنسان في الحياة الدنيا وفي الحياة اآلخرة ،قال تعالى حوننزل من القران 

ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين وال يزيد الظالمين إال خساراح ، والشك أن في القران 

طاقة روحية هائلة ذات تأثير بالغ الشأن في نفس اإلنسان فهو يهز وجدانه، ويرهف 
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حاسيسه ومشاعره،ويصقل روحه ، ويوقظ إدراكه وتفكيره ، ويجلي بصيرته ، فعذا أ

 .ق خلقا جديداباإلنسان بعد أن يتعرض لتأثير القران يصب  إنسانا جديدا كأنه خل

وعلى الرغم من أن الموضوع ليس بصدد التحقيق في موضوع األسلوب  

هذه البالغة وضحت  القرآني وبالغته ولكن اقتضت الضرورة باإلشارة إلى أن

عالمات الصحة النفسية وتضمنت مردودات تربوية للفرد وعالقته بالمجتمع 

وبالعكس وفيما يأتي بعض األمثلة عن المضمون التربوي للصحة النفسية في الفكر 

اإلسالمي ، قال تعالىحفبما رحمة من هللا لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب 

( فاللين من عالمات الصحة النفسية، أما 59النفضوا من حولكح )آل عمران:

مايحمله اللين من مضامين تربوية متوخاة هنا هو أن معاملة الناس بلطف توصل 

الحق ألهله دون أن تصد النفوس ، ودون إكراه ، حيث أن اللطف واللين اليكون إال 

بعد تجاوز الذات ، ويكون المؤمن مطاوعا يتالئم مع مختلف الظروف القاسية 

مصائب التي قد تحل به ، إذ تجده يميل إلى هللا تعالى الجئا إليه أن يرفع عنه وال

محنته ، ويزيد من  قدرة احتماله مثبتا له على شرعه حتى يرفعها عنه  فيزداد خبرة 

وقوة في المستقبل ، أما من حيث التوافق االجتماعي فينسحب هذا المضمون 

ونه ، وبهذا التصرف إنما ودد إليهم فيود  التربوي على عالقته بأفراد المجتمع ، يت

   1هلل تعالى يدافع عن نفسه ودينه بوقت واحد فيكون مثال حسنا لانسان المستنير با

ومما يزيد من تعزيز هذا المضمون التربوي في نفوس المسلمين قوله صلى هللا 

عليه واله وسلمح حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس ح) رواه 

لترمذي( الن لين الجانب والتهوين على اآلخرين من عالمات السواء وهذه ا

الصفات تعتبر منجية من النار يوم القيامة لما قدمه للناس من خير، وهي عكس 

عالمات االضطراب أو الالسواء مثل التشدد والتعصب والتعسير على الناس والتي 

     .ي جملة وتفصيالرفضها الفكر اإلسالم



 

                       

 

 

 

 

 

 الفصل ال اني

 فالسفة شموليون
 

 :الصحة النفسية دند فالسفـة اإلســــــــــــــــالا

 ل الكنـــدي   ،  الـــرااي   ،    الفـــارابــــــــــــي (
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 توطئة مهمة 

الفالسفة الشموليون اؤلئك الذين اليحيد هم مجيال علميي معيين وإنميا يتكلميون          

ي مجياالت عدييدة ميثال الينفس ، الفليك ، الجغرافييا ، العقائيد ، الطيب ، الموسييقى ، ف

عنيد لرؤية الفلسفية للنفس وتقسيمها بينت االتي  اآلراء  سنقد م في هذا الفصلوهكذا و

فييي مجييال علييى كشييف المضييامين التربوييية  إال قييدام، وذلييك ألن  الفالسييفة الثالثيية 

مي ميين دون الرجييوع إلييى توضييي  شييروحاتهم فييي لصيحة النفسييية فييي الفكيير اإلسييالا

فييه نقصيا واضيحا ، فلسفة النفس وماهيتها وكيف ينظرون لهيا ، سييكون أميرا يبيدو  

ن هييؤالء الرجييوع إلييى الخلفييية التييي يييؤمن بهييا كييل فيلسييوف ميي نييافصييار لزامييا علي

 فيي  الينفس وتقسييماتها )أوالح( كيل واحيد مينهم  عليم ناعرضيقيد الفالسفة الرواد ، و

والتي تيدور فيي ميدار واحيد ميع أو الفضائل وبيان آراؤهم العلمية في سعادة اإلنسان 

هييو مصييدرها وكيييف تضييطرب )ثانييياح( ،  ثييم الكشييف عيين  الصييحة النفسييية ، ومييا

  في الفصل الالحق. النفسية في فكرهم )ثالثاح(المضامين التربوية للصحة 

اسيمه ، أصيله ، موليده ،  تم تقيديم كيل فيلسيوف عليى حيدة بعيجياز مبينيا ،وقد  

وفاته ، حياته ، عصيره و مؤلفاتيه ، إال انيه تيم التركييز عليى نظريية كيل واحيد مينهم 

( مين بعيدهم واليذي قسيم Freudوما قاله في )النفس ومكوناتهيا( ، كميا فعيل فروييد )

النفس إلى ثالثة مكونات ) األنا العليا، واالنا، وألهو(، فضال عن أن هيؤالء الفالسيفة 

ي منظار ينظيرون إليى الصيحة النفسيية ا ومياذا يسيمونها فيي ذليك الوقيت، وميا من أ

 مصدرها  هل هو الفرد أم المجتمع ا  

وعلى الرغم مما قاله هؤالء الفالسيفة فيي السيعادة وأحيوال الينفس سيواء كيان     

) نظرييية ، مقاليية ، أو رسييالة ( والتييي عييدها القييدماء ضييمن المجييال الفلسييفي إال أن 

ن فييي الدراسييات النفسييانية ميين المعاصييرين حيياولوا نقييل أثرهييا إلييى المجييال المشييتغلي

النفسي كونها تعطي صورة واضحة عن تصور علماء اإلسالم السابقين عن اإلنسيان 

وحياته النفسية وتفاعالته االجتماعية  ، وبالتالي يمكن أن تقوم علييه ، أو تنبعيث منيه 
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المي ، يمكن أن تكون في نهايية األمير ، دراسات جديدة في علم النفس ذات توجه إس

كتياب مية في علم النفس( ، وهيذا المدرسة جديدة في علم النفس هي )المدرسة اإلسال

 1يعد محاولة متواضعة لالصطفاف مع هؤالء الرواد في توجهاتهم هذه 

إن علم النفس عند فالسفة اإلسالم يعني العليم بالجانيب الالميادي فيي اإلنسيان ،  10

رادة عيين الجسييد ، وقيييل قييديما : إن أحوالهييا هييي اإلحسيياس والشييعور واإلالمتميييز 

، حييث اليخيرج التصييور اليديني للينفس عين أنهييا قيوة الماديية خاليدة غييير  واألخيالق

أن  سيتقالل عين الجسيد فيي عيالم آخير ،متجسدة قادرة عليى أن توجيد فيي انفصيال وا

رية المكونيية ميين أربعيية الفكيير اإلسييالمي ينظيير لليينفس كونهييا جييزء ميين الطبيعيية البشيي

أشييياء هييي : المييادة )الجسييد( ، اليينفس ، الييروح، العقييل ، واليينفس فييي اإلسييالم غييير 

رف في الفلسفة اليونانية والمسيحية ، فقيد وردت كلمية الينفس الروح وهذا عكس ماعر 

في القران الكريم بصيغة مفردة في مائة وست عشر مرة ، وبصيغة الجميع )نفيوس( 

نفس مائة وثالثة وخمسون مرة ، وأينميا وجيدت إنميا تعنيي اليذات مرتين ، وبصيغة ت

العامييية أي بعنصيييريها الميييادي والمعنيييوي ، وللييينفس أحاسييييس وانفعييياالت ومشييياعر 

وعواطف ، فهي مرتبطية بالجسيد مين خيالل اليدوافع والحاجيات ، ومرتبطية بيالروح 

كون األحكيام من حيث سموها وتزكيتها وترقية أخالقها ، ومرتبطة بالعقل من حيث ت

   .ت واالتجاهات والمواقف وضبط العواطف واالنفعاال
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 الكنـدي لفيلسوف العرب( 1اوا"

أبو يوسيف يعقيوب بين إسيحاق بين الصيباح بين عميران بين إسيماعيل بين  -:اسم 1أ

 1ن األشعث الكنديمحمد ب

رة بين  من قبيلة كندة ، وكندة هو بين عفيير بين عيدي بين الحيارث بين مي -:اصل 1ب

ن يعيرب بين أدد بن زيد بن يشجب بن عزيب بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشيجب بي

( بأنه يرتقي في نسبه إلى يعيرب بين قحطيان مين 2115وأكد ذلك )عرب ، ،قحطان 

 1ب بفيلسوف العرب عرب الجنوب ، وقد لق

  1م  تقريبا 811هج /  185: ولد بالكوفة عام مولد 1ت

 م       866/  هج 252عام على األرج   -: وفات  1ث 

 -:حيات 1ج

نشيأ الكنيدي فيي كنيف والييده اليذي كيان أمييرا علييى الكوفية لثالثية مين الخلفيياء  

العباسيين هم ل المهدي  ، الهادي ، والرشيد، وإذا كانت خالفة المهيدي امتيدت زهياء 

عشر سنين، وان خالفة الهادي استغرقت سنــة وما يقرب مين شيهرين، فيان  خالفية 

يد فقيد امتيدت ثالثية وعشيرين سينة وبضيعة أشيهر ، فيعذا كيان  لكيل واحيد مينهم الرش

أخالقييه ، وعاداتييه ، وطريقتييه فييي الحكييـم ، فييان مييا كييان يتصييف بييه أبييو الكنييدي ميين 

رجاحية عقييل ، وسييعة الحيلية ، وحسيين التصييرف ، وبعييد النظير ، قييد  مكنييه أن ينييال 

واحييد ميينهم ، ومييع هييذا  لييم رضيياء هييؤالء الثالثيية ويبقييى عييامال علييى  الكوفيية لكييل 

يستهوي الكندي ماكان ينعم فيه من عز القصور ،وأبهة الملك ، وما كيان يلقـيـاه  مين 

رعاية األهل ، واحترام األتباع ، وخضوع المرؤوسيين ، وليم تشيغله أميور السياسيـة 

والمشاركة في مشاكل الحكم واإلدارة التي انغمست فيها قبيلتيه عين مييـوله الخاصية، 

ته الذاتية، ومزاجه الشخصيي، وإنميا تفيرغ الكنيدي ليـلدرس اليذي  شيغل نفسيه ورغبا

             1به،والبحث الذي تفرغ له والعلم الذي طلبه من كل مصدر يمكن أن يصل إليه
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لقد عال الكندي في جو األخذ والرد ، وشهد مجالس الخلفاء التي كانيت تعقيد  

 1ة والفلسفية لمناقشة بعض القضايا الديني

ولما عال الكنيدي متفرغيا للعليم فقيد صيار بعيد ذليك ومين سيبقه مين مفكيرين  

ظهييروا فييي دور التكييوين الفلسييفي العربييي اإلسييالمي ميين الييذين عبييروا بعلييم الكييالم 

اإلسييالمي إلييى عهييد الييتالق  والمييزج بطروحييات العييالم آنييذاك وفلسييفات اإلغريييق 

والييذوبان ، الن هييذه  والهنييود والفييرس وسييواهم ، ميين دونمييا خييوف ميين االنصييهار

الفلسفة حصييلة عليوم القيران الكيريم وقبسيا مين وهيج السينة النبويية المطهيرة ، فهيي 

فلسفة مؤمنة متمسكة بمبادئها وعقائدها فقد جاء اإلسالم ليحيرر العقيل وينتشيل تفكيير 

الناس من قيود العزلة ، ولما كان الكندي يمزج ويوفيق لعقالنيية العصير اليذي عيال 

ئم بين البحث الفلسفي ألطروحاته العالمية وبين الوحي وشيريعة اإلسيالم ، فيه ، ويوا

فقد صارت الفلسفة العربية اإلسالمية منذ الكندي وحتيى الييوم تضيمها ثيالث محياور 

رئيسة ، أولها مفاهيم قرآنية جاء بها وحي من هللا تعالى لرسول اإلسالم محمد صلى 

األرض العربييية اإلسييالمية وثقافتهييا وأصييالة هللا عليييه والييه وسييلم ، وثانيهييا : جييذور 

ربيييي مجتمعهيييا ، وثالثهيييا : ألفييياظ إغريقيييية منحوتييية تنصيييهر فيييي بوتقييية التيييراث الع

       1اإلسالمي 

 -: دصر 1ح

عندما عال الكندي في البصرة في مطلع حياته ، انتقل بعدها إلى بغداد حيث  

ليك فيي فتيرة اإلنيارة العربيية اقبل على العلوم والمعارف لينهيل مين معينهيا ، وكيان ذ

على عهد المأمون والمعتصم ، وفي جو مشحون بالتوتر العقائدي بسبب مشكلة خليق 

القران وسيطرة مذهب االعتزال فضيال عين أن القيرن الثاليث الهجيري يميوج بيألوان 

( 1963، وأشيار إليى ذليك  العالمية )األزمييري،ة والحديثيةشتى من المعارف القديمي

في عصر اعتنق أهله حركيات فكريية عدييدة ، وفيي هيذه الظيروف  بان الكندي عال
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ظهر هذا الفيلسوف مع تالميذه ، وأسسوا مدرسة )المشائين( وكذا )المتكلمون( كانوا 

 .الفلسفة على خالف ذلك مما دعا إلى أن يظهر مسلك 

ان عصر الكندي كان عصير االنفتياح عليى مختليف الثقافيات وضيروب العليم  

د أن كان النشاط الفكري قبل هيذه الحقبية يكياد يقتصير عليى الناحيية والمعارف ، وبع

األدبية شعرا وخطابة وكتابة ديوانية ، بات في القرنين الثاني والثاليث حركية ناشيطة 

في شيتى المييادين األدبيية والعلميية والفلسيفية ، مميا جعيل المستشيرق نيكلسيون يعبير 

كييان النبسيياط رقعيية الدوليية العباسييية  عيين إعجابييه بواقييع هييذه الحييياة الفكرييية بقولييه ح

ووفرة ثروتها ، ورواج تجارتها اثر كبير فيي خليق نهضية ثقافيية ليم يشيهدها الشيرق 

من قبل ، ففي عهد الدولة العباسية كان الناس يجوبون ثالث قارات سعيا إليى ميوارد 

العلييم والعرفييان ليعييودوا إلييى بالدهييم كالنحييل يحملييون الشييهد إلييى جمييوع التالميييذ 

لمتلهفييين ، ثييم يصيينفون مييا بييذلوه ميين جهييد متصييل هييذه المصيينفات التييي هييي أشييبه ا

بدوائر للمعارف ، والتي كيان لهيا اكبير الفضيل فيي إيصيال هيذه العليوم الحديثية إلينيا 

بصورة لم تكن متوقعة من قبلح وهكذا فقد شاركت هيذه العواميل فيي جعليه شخصيية 

احثا كيميائييا ، ومؤلفيا موسييقيا وعالميا جامعة ، مترجما وأديبا وفيلسوفا رياضيا ، وب

 1شتى من صفوة العلماء الذين كانت لهم اهتمامات 

 

 -: مؤلفات 1خ

( إلييى أن آثييار الكنييدي العلمييية انتشييرت فييي بغييداد ، 1963أشييار )األزميييري، 

وعرف بها بنفسه بصورة محيرة جدا ،  فمنها مايعود لمختلف فروع العليوم ، ومنهيا 

، والرياضييييات ، والنجيييوم ، أو ميييا يخيييا الطيييب ، والسياسييييات ميييايتعلق بالفلسيييفة 

وان ابن النديم ، وابن أبي اصيبعة يعد كل منهميا مايتجياوز الميائتين 111والموسيقى 

( مؤلفاح ، ونرى مين جمييع المصيادر أن 265بكثرة، وبعض المستشرقين قد ابلغها )

ألخييرى ، والييبعض ( مؤلفييا ، بعضييه نقلييه عيين اللغييات ا272مؤلفييات الكنييدي بلغييت )
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اآلخيير ميين تأليفييه وكييان فييي آثيياره الفلسييفية معقبييا طريييق أرسييطو ، وانييه مشييى علييى 

مسلكه ، وليس في فالسفة المسلمين من أعقب اثر أرسطو ، واتصل به اتصاال وثيقيا 

 -مثل الكندي، ويمكن إيضاح ما احصي من مؤلفاته بالتقسيم اآلتي:

( 12( منطقيييات ، )9ي أحكييام النجييوم ، )( رسييالة في12( رسيالة فييي الفلسييفة ، )27)

( هندسييييات ، 24( نجومييييات ، )26( موسييييقيات ، )7( كرييييات ، )9حسيييابيات ، )

( سياسيييات ، 12( روحيييات ، )7( جييدليات ، )19( طبيييات ، )31( فلكيييات ، )17)

( رسييائل 7( انواعيييات ، )29( تقييدميات ، )5( أبعاديييات ، )11( إحييداثيات ، )16)

   1 النفسفي علم 

كشيف عنياوين الرسييائل السيبع أعياله فيي علييم الينفس لكونهيا تتفيق ميين وأدنياه  

قريييب أو ميين بعيييد ومجريييات البحييث فييي العلييوم التربوييية والنفسييية وحسييب تفصيييل 

 -المصدر ألمذكور وهذه الرسائل كاآلتـــــــــــــــي:

 1رسالة في النفس وأفعالها  1أ

 1به النفسرسالة علة النوم والرؤيا وما تأمر 1ب

 1رسالة في علم الحواس  1ت

 1رسالة فيما للنفس ذكره وهي في عالم العقل قبل كونها في عالم الحس 1ث

 1رسالة في أن النفس جوهر بسيط غير داثر مؤثر في االجسام 1ح

 1رسالة في ماهية اإلنسان والعضو الرئيس منه 1خ

 1رسالة في خبر اجتماع الفالسفة على الرموز العشقية 1د
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 دلا النف  دند الكندي1د

عييد البيياحثون المختصييون فييي المجيياالت الفلسييفية والنفسييية الكنييدي بأنييه رائييد  

المدرسيية الفلسييفية العربييية بييال منييازع ، وكييان بمثابيية سييجل معييارف زمانييه ـ تميييز 

بالمعرفة الموسوعية ، واالهتمامات المتنوعية ، سيواء موضيوعات فلسيفية أو علميية 

يضع ألجل ذلك ولكيل ليون مين أليوان المعرفية تأليفيا خاصيا يبيين فييه أو نفسية فكان 

منزليية هييذا الضييرب ميين المعرفيية بالنسييبة لغيييره ميين العلييوم ، ويرتبييه ترتيبييا منهجيييا 

تعليميا يرده إلى مبادئه ومقوالته األساسية حيث يعرض لقواعيده وأصيوله وكيل ذليك 

وف تيأتي مين كونيه كتيب فيي لكي اليضل المتعلم  ، فضيال عين أن أهميية هيذا الفيلسي

العلم والتعليم ومناهج البحث ، ولعل منهجه في البحث والتعليم يظهر بجالء من ذليك 

   1األخالقية  التواصل بين أبحاثه النفسية ودراساته

ولقييد اجمييع علميياء العييرب وفالسييفتهم بييان الكائنييات الحييية جميعييا ، تتكييون  

التوجيد إال بهيا ، وال تبليغ األجسيام أشخاصها من جسمية ، وشيء آخر زائيد عنهيا  و

كمالها إال بها ، وان هذا الشييء الزائيد عين الجسيم يعيرف بيالنفس، وبهيا يتمييز تمييز 

الحي وغير الحي ، وان الكائن الحي بنفسه الببدنه وان بيدن الكيائن الحيي هيو مجيرد 

ف الكنييدي اليينفس فييي رسييالته )حييدوث األشييياء ، وقييد عيير   اليينفس فيييه وعيياء حاليية

اسالالتكمال أول أو ح  تماميالالة جالالرا طبيعالالي ذي بلالالة  ابالالل للحيالالا "ومها( بأنهييا ح ورسيي

جالالوهر د لالالي ح، ولييه تعريييف ثالييث فييي اليينفس بأنهيياح لجسالالا طبيعالالي ذي حيالالا  بالالال و 

ح وأنها جوهر الهي روحاني بسيط الطيول ليه وال عميق وال عيرض متحرل من ذات 

إلييه نفوسينا بعيد الميوت هيو وهي نور الباريح ، والعالم األعلى الشريف الذي تنتقيل 

مقامها األبدي ومسيتقرها اليدائم أي أن الكنيدي اعتيرف صيراحة بخليود الينفس ولكنيه 

اليييذكر هييل وجييدت قبييل البييدن كمييا يقييول أفالطييون أم أنهييا وجييدت معييه كمييا تييذكر 

النصييوا الدينييية ، ولكنييه يؤكييد أن عالقيية اليينفس بالبييدن عالقيية عارضيية مييع أنهييا 

                      1حدة به رغم أنها تبقى بعد فنائه التفعل إال به فهي مت
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ولما رأى الكنيدي أن الينفس اإلنسيانية جيوهر أزليي خاليد هيبط للجسيم بعيد أن  

صار صالحا لقبوله وهي لهذا تشعر بأنها في غير مستقرها الذي يليق بهيا، فيعن هيذه 

ه ، والييذي اليينفس تحيين إلييى مفارقيية هييذا السييجن لتعييود إلييى أصييلها الييذي جيياءت منيي

بعيد  العليم –يسعدها على الشعور بذاتيتها وعلى استمتاعها بالسعادة الروحية الكاملية 

هو سلوك سبيل الفضيلة والبعد عن الرذيلية ،  –الذي البد أن تأخذ منه بأوفر نصيب 

وإنمييا يكييون ذلييك بعتبيياع ميياامر بييه هللا واالنتهيياء عمييا نهييى عنييه ، وبهييذا وذاك يكييون 

 1لدائم ابداة هللا وفيضه فيصل للنعيم الروحي االمرء أهال لرحم

وعلى هذا األساس فقيد قسيم القيوى النفسيانية إليى ثيالث ل غضيبية ، شيهوية ،  

ونطقية ، وبذلك رأى أن الغضب والشهوة يعوضان على الحي ماتحليل مين جسيمه ، 

ويصييلحان مااختييل ، وأمييا النطييق فلتمييام فضيييلته ، وبرهانييه علييى ذلييك أن اإلنسييان 

ض لييه غضييب أو شييهوة فيهييب فيييه مايقيياوم الغضييب ، ويكييب  الشييهوة ، إذن فييي يعيير

اإلنسان قوة غير الغضب والشهوة ، وهيي نفيس بسييطة روحيية نسيبتها مين هللا نسيبة 

ضياء الشمس من الشمس ، وبما أنها كذلك فقد رأى الكندي أنهاح بسيطة ذات شيرف 

ل كقيياس ضيياء الشيمس وكمال ، عظيمة الشأن ، جوهرها من جوهر الباري عزوجي

 1من الشمس 

أما القوة الغضبية قد تتحرك على اإلنسان فيي بعيض األوقيات ، فتحمليه عليى  

ارتكياب األمير العظيييم ، فتضيادها هيذه اليينفس ، وتمنيع الغضيب ميين أن يفعيل فعلييه ، 

ته )ويقصد بها شهوة االنتقام ( ، أما القوة الشهوانية فقيد تتيوق  وان يرتكب الغيظ وتر 

ض األوقات إلى بعض الشهوات فتفكر النفس العقلية فيي ذليك انيه خطيأ ، وانيه في بع

يؤدي إليى حالية ردييه ، )فتمنعهيا مين ذليك وتضيادها ييدل عليى أن كيل واحيدة منهميا 

غير األخرى ( ، وحينما تحيدث الكنيدي عين مصيير الينفس قيال ح إن الينفس خاليدة ، 

ا تعلم ميايعلم هللا ، أو دون ميا يعليم وسعادتها فيما ترى وتعلم ، وان فارقت البدن فعنه

قليييال ، علييى أن هييذا العلييم اليييتم لهييا إال إذا كانييت معرضيية عيين الشييهوة والغضييب ، 
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طاهرة نقية ، ودعا إليى تطهيير الينفس قيائال ح فقيل للبياكين ممين طبعيه أن يبكيي مين 

  األشيييياء المحزنييية ، ينبغيييي أن يبكيييي ويكثييير البكييياء عليييى مييين يهميييل نفسيييه وينهيييك      

)أي يبالغ( من ارتكاب الشهوات الحقيرة الخسيسة الدنية المموهة التي تكسبه الشهرة 

، وتميل بطبعه إلى طبع البهائم ، ويدع أن يتشاغل بالنظر فيي هيذا األمير الشيريف ، 

والتخلا إليه ، ويطهر نفسه حسب طاقته ، فيان  الطهير الحيق طهير الينفس الطهير 

الناحيية األخالقيية أن دعيا إليى الزهيد المحسيوس،  البدنح  وهذا مما جعل الكندي مين

واإلعراض عن الشهوة ، والتحلي بالفضييلة ، والفضيائل فيي رأييه أربيع ل الحكمية ، 

فالفضيلة في رأيه وسط طرفاه رذائل ، فالنجدة ميثال وسيط  11النجدة ، الفقه والعدل 

ام جمييع أجيزاء وبعبارة أخرى فان النفس لكي تتمكن من استخد ،ر والجبن بين التهو

آلتها التي هي البدن ، فالبد أن يكون لها قوى منبثة فيي أجيزاء هيذه اآللية لتيؤدي مين 

خاللهييا غاييية وجودهييا األساسييية ، فهييي عنييد الكنييدي لهييا ثييالث قييوى رئيسييية هييي ل 

الناطقة ، والغضبية ، والشهوية ، وقد شبه الشهوانية بالخنزير ، والغضيبية بالكليب ، 

طقية بالملك ، عليى أسياس أن الفيرد اليذي غلبيت شيهوته عليى أفعاليه ، والعقلية أو الن

أصب  همه الوحيد هو الحصول عليهيا بيأي وسييلة ولهيذا شيبهت بيالخنزير ، أميا مين 

سيييطرت قوتييه الغضييبية فقياسييه قييياس الكلييب ، فييي حييين أن الفييرد الييذي تغلييب قوتييه 

شيياء وفضيائلها ، ولهيذا العقلية يتميز بفكر ثاقب في البحيث عين الحقيائق وأسيرار األ

لخييير وصييفه الكنييدي إنسييان فاضييل مقييارب الشييبه للبيياري الييذي يوصييف بالحكميية وا

 1والعدل 

 1براؤ  في الصحة النفسية 1ذ

عيييد ت السيييعادة فيييي نظييير الكنيييدي) ليسيييت فيييي الحصيييول عليييى المحبوبيييات 

والمطلوبييات الحسييية الدنيوييية الزائليية ، وإنمييا هييي فييي الحصييول علييى المحبوبييات 

طلوبيات العقليية ، فيي البحيث والتمييز والتفكيير ومعرفية حقيائق األشيياء، فليسييت والم

اللذة الحقيقية لانسان هي اللذات الحسية الدنيوية الزائلية ، وإنميا هيي الليذات اإللهيية 
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الروحانية التي تحصيل لانسيان إذا مياتطهر مين دنيس الشيهوات والمليذات الحسيية ، 

فأفاض عليه هللا تعالى مين نيوره ورحمتيه ، فيشيعر  واقترب من هللا سبحانه وتعالى ،

حينئذ بلذة دائمة فوق كل لذة حسية يمكن أن يحصل عليها من مليذات الحيياة الدنيويية 

قييال الكنييدي ح وإذا بلغييت هييذه األنفييس مبلغهييا فييي الطهييارة ، رأت فييي النييوم  111(

فيياض عليهييا عجائييب ميين األحييالم ، وخاطبتهييا األنفييس التييي قييد فارقييت األبييدان ، فأ

الباري من نور رحمته ، فتلتذ حينئذ لذة دائمة فوق كل لذة تكيون بيالمطعم والمشيرب 

والنكاح والسماع والنظر والشيم واللميس، الن هيذه ليذات حسيية دنسيه، تعقيب األذى، 

وتلييك لييذة روحانييية ملكوتييية تعقييب الشييرف األعظييم، والشييقي المغييرور الجاهييل ميين 

 1، ومنتهى غايتهي أكثر أغراضهرضي لنفسه بلذات الحس وكانت ه

 

 انواي ااضطرابات دند الكندي 1ر

ان معرفيية اليينفس عنييد الكنييدي لييم تكيين نظرييية فحسييب، بييل عنييي بالعمييل إلييى  

جانب النظر ، فقد قال لح من  ملك نفسه ملك المملكة  العظميى واسيتغنى عين الميؤن 

ليذلك رأى انيه ، ومن كان كذلك ارتفيع عنيه اليذم وحميده كيل واحيد وطياب عيشيهح ، 

ينبغي لانسان أن يحرا على أن يكون سيعيدا ، وان يحتيرس مين أن يكيون شيقيا ، 

حيييث أكييد الكنييدي ذلييك بقولييه ل فينبغييي إذن أن نحييرا علييى أن نكييون سييعداء وان 

نحترس من أن نكون أشقياء بان تكون إرادتنا ومحبوباتنا ماتهيا لنا ، وال نأسيى عليى 

 1من المحسوسات فائتة وال نطلب غير المتهيئ 

 -وقد قسم الكندي االضطرابات إلى قسمين:    

 االضطرابات الجسمية ) ويسميها اآلالم الجسدانية( 1أ

 االضطرابات النفسية ) ويسميها اآلالم النفسانية( 1ب 

فيياآلالم الجسييدانية حييدثت نتيجيية األمييراض التييي أصييابت األجسيياد واآلالم النفسييانية 

ة ، واسييتطرد الكنييدي قييائال ل كييان واجبييا عنييدنا أن نييدفع حييدثت نتيجيية األخييالق الدني يي
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اآلالم الجسدانية باألدويية البشيعة والكيي والقطيع والضيمد وأالزم وميا أشيبه ذليك مين 

األشياء المشفية لألبدان وان نحتمل في ذلك الكلفة العظيمة من األموال لمن شفى من 

الكنييدي ، فييان عييالج اآلم  هييذه العلييل ، وإذا كييان عييالج اآلم الجسييم واجبييا فييي نظيير 

النفس اوجب الن النفس سائس والبدن مسوس ، والنفس باقية والبيدن داثير ومصيلحة 

 1ديل  الداثرالباقي والعناية بتقويمه وتعديله أصل  وأفضل من إصالح وتع

 

 ااضطرابات النفسية برأي الكندي 1ا

فتؤدي إلى  لقد عد  الكندي الحزن من أقوى االضطرابات التي تعترض النفس 

اضييطراب الصييحة النفسييية وارجييع حاليية االكتئيياب النيياتج بسييببه إلييى جييذره وهييو 

فييي كتابييه حرسييائل  هييذا الفيلسييوف ، فقييد افييرد  )الفقييدان( وألهمييية هييذا االضييطراب

فلسفيةح رسالة خاصة بذلك اسماها )في الحيلة لدفع األحزان( ، حقق هذه المخطوطة 

ألول ميرة عيام  نشيرتمخطوطية( فقيد لرسيالة )العبد الرحمن بدوي ، وألهمية هيذه ا

، ح  8، مجلييد  6م وهييي ميين أعمييال األكاديمييية الملكييية داي لينجييي ، سلسييلة 1938

رسالة أخالقية غير منشورة للكنديح وكان ذلك على ييد ثالثية مين المستشيرقين وهيم 

 Lievi، وليفيي دال فييدا  Walzer، ورتشيارد فلسيتر  Ritterالسادة ل هلموت ريتر 

della vida  ب ، 26أ 32ورقيية 2ج 4832اعتمييادا علييى مخطييوط أيييا صييوفيا رقييم

بتحرير أصل النا ، وتقويم لغتيه العربيية  واخيذ  Ritterحيث قام المستشرق ريتر 

المستشرق فلتير مسيؤولية ترجمتيه إليى االيطاليية معيززا إياهيا بحواشيي ذات فائيدة ، 

 Lieviالمستشيرق ليفيي دال فييدا وعلق على بعض مسائلها بعضافات مهمية ، ثيم قيام 

della vida  بمراجعة النا العربي وتصحي  ما وجيده بحاجية إليى تصيحي  ، ولميا

م اصيدر السييد محميد كياظم ألطريحيي 1962جاءت مناسبة العيد األلفيي لبغيداد عيام 

كتابيه )الكنيدي فيلسيوف العيرب( وضيمنه رسييالة الكنيدي فيي الحيلية ليدفع األحييزان ، 

يحي هيو اآلخير الرسيالة بشيرح وتعلييق مفييدين ، وقيد اعتميد عليى وعزز السيد ألطر
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وكان تياريم نسيخها  34نسختين خطيتين ، منها في طهران في مكتبة ملي تحت رقم 

،  4832هجرية ، وكانت النسخة الثانية في مكتبة أيا صيوفيا تحيت رقيم  1131سنة 

قبيل ، وأعياد بيدوي وزمالؤه من  Ritterوهي ذات النسخة التي اعتمدها السيد ريتر 

يطليع عليى شيرحه  تحقيقها من بعد دون اإلشارة إلى تحقيق السيد ألطريحي ولعليه ليم

( صييفحة وكانييت تحييت 32، وقييد بلغييت المخطوطيية حسييب تحقيييق بييدوي )وتعليقييه 

 -عنوان )في الحيلة لدفع األحزان( وفيما ياتي نموذج منها :

نوان )في الحيلة ليدفع األحيزان( للكندي رسالة في الحزن ودفعه بع -: الحان11     

،عييرف فيهييا الحييزن ، وبييين أسييبابه ، وذكيير بعييض األسيياليب للتغلييب عليييه ، حيييث 

"الالالا نفسالالاني يعالالرض لف الالد المحبوبالالات وفالالوت المطلوبالالات ". عييرف الحييزن بأنييه 

فاإلنسان اليذي يجعيل محبوباتيه ومطلوباتيه مين األشيياء الحسييه الموجيودة فيي العيالم 

لشييعور بييآالم الحييزنل الن المحبوبييات والمطلوبييات الحسييية الحسييي، يكييون عرضيية ل

عرضييية للفسييياد واليييزوال، فيحيييزن اإلنسيييان لفسيييادها ولزوالهيييا. أميييا المحبوبييييات 

والمطلوبات العقلية فدائمة وثابتة، التتعرض لفقيد أو فيوات. وليذلك فيأن مين يرييد أن 

حبوباتييية يكيييون سيييعيدا ، وان يقيييي نفسيييه مييين اآلم الحيييزن فينبغيييي علييييه أن يجعيييل م

 ومطلوباتة في العالم العقلي، ال العالم الحسي. 

قييال الكنييدي :)فييان أحببنييا أن النفقييد محبوباتنييا ، والتفوتنييا طلباتنييا ، فينبغييي أن       

نشاهد العالم العقلي ، وتصيير محبوباتنيا وقنياتنيا) أي ممتلكاتنيا ( وإرادتنيا منيه . فانيا 

احيد ، أو يملكهيا علينيا ييد ، وأن نعيدم ميا أحببنيا  إذا فعلنا ذلك  أمنا أن يغصبنا قنياتنيا

 منها ، إذ ال تنالها اآلفات وال يلحقها الممات ، وال تفوتنا الطلبة(

واإلنسييان معييرض دائمييا ألن يفقييد محبوبييا ، ويفوتييه مطلوبييا . فييعذا حييزن لكييل      

أن  محبوب يفقد ، ولكل مطلوب يفوته ، فانه سوف يكون دائم الحزن . ) فينبغيي إذن

ال نحزن على الفائتيات ، وال فقيد المحبوبيات ، وان نجعيل أنفسينا ، بالعيادة الجميلية ، 

راضية بكل حال ، لنكون مسرورين أبدا( . ولميا كيان الحيزن مين اآلم الينفس ، فمين 
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الواجب علينا أن نعني بدفع هذه اآلالم النفسانية مثلميا نعنيي بيدفع اآلم أجسيامنا . قيال 

النفس وشفاؤها من أسقامها اوجيب شيديدا حأي كثييراح علينيا مين الكندي : ) فعصالح 

.. وأجسامنا آالت ألنفسينا  فإننا بمنفسنا نحن ما نحن ،ا بمجسامناإصالح أجسامنا ، 

 ، لى بنا شديدا من إصالح آالتنا(تطهر بها أفعالها .فعصالح ذواتنا أو

ألن الينفس عنيده  أفضيل بيذلك  عيالج الينفس قبيل البيدن الكندي لقد قصد              

،  وان الالالالنف  سالالالائ  والبالالالدن مسالالالو مييين البيييدن  لكونهيييا باقيييية والبيييدن داثييير ، 

ومصلحة الباقي السائس والعناية بتقويمه وتعديله أفضل وأصيل  مين صيالح وتعيديل 

ونص  الكندي أن يتم إصالح النفس وعالجها من اآلم الحزن عليى ، ثر المسوس الدا

نا بالقيام بالعادة المحمودة في األمور السهلة أوال ، ثيم نتيدرج التدريج ، بأن نلزم أنفس

بها إلى االلتزام بالعادة المحميودة فيي األميور الصيعبة ، ثيم نرقيى بهيا  بعيد ذليك إليى 

األميور األصييعب .ويسييتمر هيذا التييدرج حتييى نصيل إلييى األمييور التيي هييي غاييية فييي 

فييي إصييالح أنفسيينا ميين الصييعوبة . حيييث قييال فييي هييذا الصييدد ح فينبغييي أن نحتمييل 

نحتمل من ذليك فيي إصيالح  بشاعة العالج وصعوبته واحتمال المؤن فيه إضعاف ما

أجسامنا، مع أن إصالح أنفسنا اقل بشاعة واخف مؤونة كثيرا مما يلحق في ذلك مين 

إصالح األجسام ، الن إصالح أنفسنا إنما هو بقوة العزم على المصيل  لنيا ، البيدواء 

حديد والنار، والبانفاق مال ، بيل بيالتزام  الينفس العيادة المحميودة مشروب ، والبالم 

في األمر األصغر الذي لزومه سهل علينا ، ثم نرتفع من ذليك إليى ليزوم مياهو اكبير 

منه .فعذا اعتادت ذلك نرقى بها إلى ماهو اكبر من ذلك في درج متصلة حتى نلزمها 

في لزوم األمر األصيغر ، فيان العيادة  العادة في لزوم األمر األعظم كلزوم العادة لها

 1لمفقودات تسهل بما وصفنا، ويسهل بذلك الصبر على الفانيات والسلوة على ا

وبمييا أن الحييزن يشييكل حاليية ميين الهبييوط المعنييوي فقييد شييرح الكنييدي كيفييية           

ة دفعه عن النفس لكي ال يكون معيقا ألداء فعاليات اإلنسان اليوميية وتفاعليه ميع البيئي

والمجتمع فاستخدم في ذلك ضرب الحكايات فيي توضيي  صيورة الفكيرة التيي يرميي 
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فكره إليهيا فقيال )ومين لطييف الحيلية فيي دفيع الحيزن أن تيذكر محزناتنيا التيي سيلونا 

عنهيا قييديما ومحزنيات غيرنييا التيي شيياهدنا حيزنهم بهييا وسيلوتهم عنهييا ، وتمثيلنيا فييي 

والمحزنيات التيي شياهدنا وميا آليت إلييه  حال المحزن محزنا بالسالفات مين محزناتنيا

من السيلوة ، فيان لنيا بيذلك قيوة عظيمية عليى السيلوي ، كاليذي عيزى بيه األسيكندر بين 

فيلفييوس المقييدوني الملييك والدتييه عنييد حضييور موتييه ل فانييه كتييب إليهييا فيمييا كتييب : ح 

فكييري ييياأم األسييكندر ، فييي أن كييل ماتحييت الكييون والفسيياد داثيير ، وان ابنييك لييم يكيين 

رضى لنفسيه بيأخالق الصيغار مين المليوك ، فيال ترضيي لنفسيك عنيد موتيه بيأخالق ي

الصييغار ميين أمهييات الملييوك ، ومييري ببنيياء مدينيية عظيميية حييين يييرد عليييك خبيير 

االسكندر ، وابعثي في أن يحشر إليك الناس في جميع بالد لوبية )إفريقيا( ، واورفي 

تلييك المدينيية للطعييام والشييروب )أوربييا( ، واسيييا ، فيكييون فييي ذلييك اليييوم جمعهييم فييي 

والسرور ، ومري أن ينادي فيهم أن ال يوافيك كل من أصيابته مصييبة ، ليكيون ذليك 

مأتم االسكندر بسرور على خالف مأتم النياس بيالحزن ح فلميا أميرت بيذلك ليم يوافهيا 

للوقت الذي حدت إنسان ، فقالت مابال النياس تخلفيوا عنيا ميع ميا قيدمنا ا فقييل لهيا : 

وافيك مرت إال يوافك احد أصابته مصيبة ، وكل الناس أصابتهم مصائب ، فليم يانك أ

وائلييك ، لقييد أحببييت أن تعزينييي عيين أشييبه أواخييرك بأاحييد ، فقالييت يييا اسييكندر ل ما

ى المصيييبة بييك التعزييية الكامليية ، إذ لسييت بالمصييائب ببييدع وال مخصوصيية بهييا عليي

 1واحد من البشر

ا قبيل وقيوع المحيزن كنيا قيد كنيدي ل فيان حزن ي: قيال ال نيرت  لل لق والوسالوا  12

اكسبنا أنفسنا حزنا لعله غير واقع بعمساك المحزن عين األحيزان أو ليدفع اليذي دفعيه 

عنا ، فكنا اكسبنا أنفسنا حزنا ليم يكسيبناه غيرنيا ، ومين احيزن نفسيه فقيد اضير بهيا ، 

ا ،  ومن اضير بنفسيه فجاهيل فيظ جيائر فيي غايية الجيور، إذ ادخيل عليى نفسيه ضيرر

ألنه لو فعل ذلك بغيره كيان جياهال جيائرا ، وفعليه ذليك بنفسيه أعظيم ، فينبغيي أن ال 

 1نرضى بان نكون اجهل الجاهلين وافظ أالفظين وأجور الجائرين 
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مخطوطييية الكنيييدي هيييذه الموسيييومة )فيييي الحيلييية ليييدفع األحيييزان( تضيييمنت و 

ا أو تشيبهها فيي إيضاحات تكاد المصطلحات الحديثة فيي عليم الينفس الحيديث تحاكيهي

المعنى ولكن من دون إشيارة مين قبيل علمياء الينفس إليى تواجيدها فيي أدبييات علمياء 

اإلسالم وفالسفتهم كالكندي ميثال فيان ماجياء فيي هيذه المقطوعية يشيبه إليى حيد كبيير 

الييذي عييده علييم اليينفس حاليية تييوتر شييامل  Anxietyجييدا مصييطل  )القلييق العصييابي( 

فعلييي أو رمييزي قييد يحييدث ، ويصييحبها خييوف  ومسييتمر نتيجيية توقييع تهديييد خطيير

غامض ، وأعراض نفسيية جسيمية ، ورغيم أن القليق غالبيا ميا يكيون عرضيا ليبعض 

االضطرابات النفسية إال أن حالة القلق قيد تغليب فتصيب  هيي نفسيها اضيطرابا نفسييا 

أساسيا وهو أشيع حاالت العصاب ، ويمكن اعتبيار القليق انفعياال مين الخيوف وتوقيع 

     1والخطر  التهديد

عيد الكنيدي اإلفيراط بيالخوف مين الميوت اضيطرابا نفسييا  -: الخوف من الموت 13

معيقا لحياة اإلنسان السوية ، حيث قيال  حفأميا الميوت فعنميا هيو تميام طباعنيا فيان ليم 

يكيين مييوت لييم يكيين إنسييان بتيية ، الن حييد اإلنسييان هييو الحييي النيياطق المائييت ، والحييد 

طبع اإلنسان انه حي نياطق مائيت ، فيان ليم يكين ميوت ليم مبني على الطبع اعني أن 

يكين إنسييان ألنييه إن ليم يكيين ميتييا فلييس بعنسييان ، لييذلك رأى أن الميوت ليييس بييرديء 

، وقد ساق الكندي توضييحا منطقييا نبغي أن نكرهه وإنما خوف الموت رديء وهذا ي

ت فقال ل إن حول عدم رداءة الموت وإنما الرديء هو الجهل بحال الحياة وحال المو

الغذاء لو كان ذا عقل ، وهو في الكبد ، إال انه لم يشياهد غيرهيا ثيم قصيد لنقليه عنهيا 

ألحزنه ذلك ، وان كان أنما ينتقل منها إلى بنية صورة ونحو شييء القيرب إليى كيون 

الكمال ، فعذا صار إليى األنثييين )الخصييتين( واسيتحال زرعيا )أي منيياح( ، فانيه ليو 

لرحم التي هي أوسع من محله في األنثيين ، ألحزنه ذلك حزنا شديدا قصد لنقله إلى ا

، ولو قيل ليه : بعيد أن تصييير فيي اليرحم تيرد إليى األنثييين ،  ألحزنيه ذليك اشيد مين 

حزنييه األول أضييعافا لتييذكره ضيييق األنثيييين وبعييده عيين كمييال الصييورة اإلنسييانية إذا 



45 
 

صيد إزعاجيه عين اليرحم إلييى أضييفت حاليه فيهيا إليى حالية فيي الييرحم ، وكيذلك ليو ق

فسييي  هييذا العييالم وسييعته ، ألحزنييه ذلييك حزنييا شييديدا ، فييعذا خييرج فييي هييذا الفسييي  

وجماله ، ثم قيل له : تعاد إلى الرحم ، وكان في ملكه جمييع األرض وميا فيهيا لدفعيه 

وأسييلمه علييى أن اليعيياد الييرحم ، وكييذلك وهييو فييي هييذا المحييل الييذي هييو الييدنيا شييديد 

قييه ، فييعذا صييار إلييى المحييل العقلييي العييادم لييفالم الحسييية والقنيييات الجييزع علييى فرا

الحسية التي هي تتابع كل اآلالم الحسية والنفسية ، وفيه الخييرات التيي التنيال قنيتهيا 

األيدي واآلفات فال يخرج مالكها عن ملكه شيء ألبته ، ولو قيل له انك ترد إليى هيذا 

لك أضعاف جزع الذي قيل ليه انيك تيرد مين العالم الذي كنت فيه ، لكان جزعه من ذ

  1ظلمة ( الرحم هذا الفسي  الدنيائي في حلوك )أي 
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  الرااي لالطبيب والفيلسوف( 1 انيا

 الرازي     :  أبو بكر محمد بن زكريا  اسم 1أ

 طهران      : من مدينة الري ، جنوب أصل 1ب

          م          864هج /   251 -:مولد 1ت

           م     915هج / 311عام  -:وفات 1ث

: كان منذ صيغره يهيوى العليوم العقليية واألدبيية ولقيد وصيفه )ابين النيديم(  حيات 1ج

بأنه كان كريما متفضال بيارا بالنياس حسين الرأفية بيالفقراء يمرضيهم ويجيري علييهم 

، دائييب علييى  الجرايييات ، سييافر إلييى بغييداد وعمييره ثالثييون عامييا ، كييان كثييير العمييل 

وقييل ليه لمياذا التقيدح )تطبيب( عينييك  ، في أخير عميره القراءة والكتابة حتى عمي 

عيال متيينقال بييين المشييرق وبغييداد و ا ،قيال ل قييد أبصييرت ميين اليدنيا حتييى مللييت منهيي

وعلى مقربة من بيت الحكمة في ظل السطوة التركية عليى الخالفية العباسيية ، تيولى 

أن تناقلت المراجع العلمية طريقتيه التجريبيية فيي اختييار  رئاسة بيمارستان بغداد بعد

، ولتوضييي  هييذه السيينوات ميين حياتييه فقييد أشييارت بعييض األدبيييات  قييع المستشييفىمو

الفلسفية بان ابوبكر محمد بن زكريا الرازي كان فيلسيوفا ، اشيتهر بالطيب والكيميياء 

عشير للمييالد ، والجمع بينهما ، ظيل حجية فيي الطيب فيي أوربيا حتيى القيرن السيابع 

وهو في نظر المؤرخين من أعظم أطبياء القيرون الوسيطى ، وطبييب الدولية العربيية 

اإلسالمية بال منازع ، ولما تولى تدبير مارستان الري عزم عليى االنتقيال إليى بغيداد 

بعد سن الثالثين ، فرأى الخليفة العباسيي حعضيد الدوليةح أن يسيتغل مواهبيه ونبوغيه 

المارستان العضدي في بغداد ، في الموضيع اليذي يجيب أن يبنيى فاستشاره عند بناء 

فيه ، فذهب الرازي إلى نواح يطلب أصحها هواء ، وأطهرها جوا ، فعلق قطعيا مين 

اللحم فيي جهيات مختلفية ، فالموضيع اليذي بقييت فييه قطيع اللحيم أطيول ميدة دون أن 

لمستشيفى ( ،وقيد تفسد ، فذلك هيو المكيان الصيحي اليذي يصيل  لبنياء البيمارسيتان )ا
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تولى رئاسة األطباء فيه بعد بنائه ، إال انه لم ينعم باالسيتقرار فيي حياتيه بيالنظر إليى 

 1ياسية  تقلب أهواء األمراء واضطراب األحوال الس

 

( كتابيا ورسيالة 232: للرازي مؤلفات كثيرة ذكرها ابن أبيي اصييبعة ) مؤلفات 1ح

الطبيعييييات ، وميييا وراء الطبيعييية، ، اغلبهيييا فيييي الطيييب ، وبعضيييها فيييي المنطيييق ، و

واإللهيات ، وعلم النفس ، والبصريات ، والكيمياء ، وعلم الهيئة ، والهندسة ، وذكر 

ابن أبي اصييبعة   كتبيا ليه  تتعليق بعليم الينفس هيي ل كتياب كبيير فيي الينفس ، كتياب 

صغير في النفس، كتاب في النفس ليس بجسم ، كتاب في النفس المغتيرة ، كتياب فيي 

لينفس الكبييرة ، كتيياب فيي الفيرق بييين الرؤييا المنيذرة وبييين سيائر ضيروب الرؤيييا ، ا

كتاب في كيفية اإلبصار وانه اليكون بشعاع يخرج من العين ، كتاب المحبة و كتاب 

في الحركات النفسانية ، وهذه الكتب التي بعلم النفس لم يصل منهيا إال كتياب )الطيب 

ك والعييالج النفسيياني ، ومنتخبييات ميين كتيياب الروحيياني( وهييو يتعلييق بتعييديل السييلو

 1فس الفسيولوجي )اللذة( المفقود ، وهي تتعلق بعلم الن

 

 دلا النف  دند الرااي1خ

تم اختزال مسائل التحقيق الخالفية في أن هذا القول ألفالطون وأيده اليرازي  

أو هذا منطق أرسطو وتبناه هذا الفيلسيوف وذليك ألنهيا ليسيت مين صيميم الموضيوع 

تم التركيز على ما جاءت به هيذه المؤلفيات مين عليوم نفسيية للوقيوف فيميا بعيد  وإنما

اعتبرنيا أن موافقية  فعننياعلى مضامينها التربوية ، هذا من ناحيية ومين ناحيية أخيرى 

 1الرازي  إنما يعني التبني والتأييد  لهذا القول أو ذاك 

وقييد ا وبييين البييدن ي مييا بينهييلقييد عييد  الييرازي اليينفس هييي التييي لهييا الشييأن األول فيي    

 -ثالثة أنفس في اإلنسان وهي :لى أقسمها 

 النفس الناطقة واإللهية 11



48 
 

 1النفس الغضبية والحيوانية 12

   1النفس النباتية والنامية والشهوانية 13

كذلك فقد أوض  الرازي أن النفسين الحيوانية والنباتية كونيت مين اجيل الينفس        

س النباتييية فهييي لتغذييية الجسييم الييذي هييو بمنزليية آليية وأداة لليينفس الناطقيية ، أمييا اليينف

الناطقة ، ولما كان الجسم مكونا من جوهر سيال متحلل،فهو في حاجة لكي يبقى إليى 

 الغذاء لكي يخلف فيه مايتحلل منه ، 

أمييا وظيفيية اليينفس الغضييبية هييي لكييي تسييتعين بهييا اليينفس الناطقيية علييى قمييع  

تشيغل الينفس الناطقية بكثيرة شيهواتها عين القييام بوظيفتهيا  الشهوات ، ومنعها مين أن

األساسية وهي النطق ، الذي إذا استعملته بطريقة فعالية وكاملية أمكنهيا اليتخلا مين 

الجسم الذي تتعلق به ، أما مزاجها فهي جملة مزاج القلب الذي منه الحرارة وحركية 

ه يكيون االغتيذاء والنميو النبض ، والنفس الشيهوانية هيي جملية ميزاج الكبيد اليذي مني

والنشييوء لانسييان ، وجمليية مييزاج الييدماغ هييي اآلليية أو األداة التييي تسييتعملها اليينفس 

 الناطقة ، فان الحس ، والحركة اإلرادية والتخيل ، والفكر والتذكر من الدماغ 

ولهييذا فينبغييي أن يجتهييد اإلنسييان بالطييب الجسييداني وهييو الطييب المعييروف ،  

اإلقناع بالحجج والبراهين فيي تعيديل أفعيال هيذه النفيوس ليئال والطب الروحاني وهو 

تقصر عما أريد بها ،ولئال تجاوزه ، وتقصير النفس النباتية يكون بان التغذى الجسيم 

وال تنميه بالكمية والكيفيية اللتيين يحتياج إليهميا الجسيد ، وإفراطهيا يكيون بيان يتعيدى 

 1في اللذات والشهواتذلك وتجاوزه بما اليحتاج إليه الجسد ، فيغرق 

أمييا تقصييير اليينفس الغضييبية بييان اليكييون عنييدها ميين الحمييية واألنفيية والنخييوة  

مايمكنهييا ميين قمييع اليينفس الشييهوانية ، وإفراطهييا بييان يكثيير فيهييا الكبيير وحييب الغلبيية  

 االستعالء وقهر الناس والحيوان وتقصير النفس الناطقة بان اليخطر ببالها استغراب 

فكير فيه ، والتطلع والتشوق إلى معرفة جميع مافيه ، وخاصة المعرفة هذا العالم والت

بجسدها ، وما يؤول إليه حال جسدها وحالها بعيد الميوت ، وان عيدم تطلعهيا لمعرفية 
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هذه األشياء يجعل اإلنسان مثل البهائم التي التتفكر وال تتيذكر البتية ، وإفيراط الينفس 

لفكر في هذه األشيياء ونحوهيا بحييث الينيال الناطقة يكون بان يستحوذ على اإلنسان ا

من الغذاء وما يصل  به الجسم من النوم وغيره مما يحتاج إليه في بناء مزاج الدماغ 

على حالة الصحة ، وبحييث يجتهيد غايية الجهيد فيي بليوغ ميايروم مين المعرفية بهيذه 

س المعاني في اقصر وقت ممكن ، مما يؤدي إلى فساد مزاج جسيمه فيصييبه الوسيوا

، ولما كان الرازي فيلسوفا وطبيبا فانه حدد األعضياء التيي تتكيون منهيا والمالنخوليا 

هذه األنفس داخل الجسم ، فجملة مزاج القلب يكيون الينفس الغضيبية ، وجملية ميزاج 

الكبييد تكييون القييوة الشييهوانية ، وجمليية مييزاج الييدماغ تكييون القييوة الناطقيية ، فعنييده أن 

تخدمها الينفس الناطقية فيي أفعالهيا اإلراديية ، وتسيتخدم مزاج اليدماغ هيو أول آلية تسي

الكبد ألغيراض التغذيية واالرتقياء ، والقليب للحركية والحيرارة، أميا الحيس والحركية 

 1اإلرادية والنخيل والفكر فهي من الدماغ

 

 دند الراايااضطرابات النفسية 1د

ة الزاليت فيي اشارت اغلب االدبيات الفلسفية الى ان مؤلفات الرازي النفسياني 

عداد المفقودات ماعدا كتاب )الطب الروحاني ( ، وبعيض منهيا فيي رسيائله الفلسيفية 

والتييي تتعلييق بتعييديل السييلوك والعييالج النفسييي لألفييراد ، فخييروج الكتيياب ميين دائييرة 

الفقيييدان ودخوليييه فيييي التحقييييق كمخطوطيييه شيييكل مسييياحة واسيييعة وارض خصيييبة 

ن المعاصيرين السيتخراج هيذا اإلرث المكنيون للمشتغلين بالعلوم التربوية والنفسية مي

 لمنفعة األفراد والجماعات على حد سواء ،وهكذا فقد جاء هذا الكتاب معبرا بوضوح 

عن االضطرابات النفسية فضالح عن األمراض الجسمية التي منشؤها نفسيي والتيي  

   Psychosomataformاصطل  عليها في الوقت الحالي ب)السيكوسوماتك(

فصول كتاب الطب الروحاني تهيتم بعيالج الينفس ، الن للينفس أثيرا كبييرا  إن        

في صحة الجسم وان كل لذة أو الم تحس به الينفس ليه صيداه الحسين أو السييئ عليى 
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الجسم ، ولذا فيان هيذا الكتياب وضيع لمعالجية النفيوس عليى اعتبيار أن ميزاج الجسيم 

ن يكيون طبييب نفيس أيضيا ، تابع لمزاج الينفس ، ولهيذا اوجيب عليى طبييب الجسيم أ

وأجاز للطبييب أن ييوهم مريضيه بالصيحة مهميا كيان الميرض مستعصييا الن الينفس 

هذه المخطوطة أبصرت النور ضمن كتاب )رسائل  حيث ان  ملها في الجسمتعمل ع

  1تشرق بول كراوس فلسفية( للمحقق المس

النفسيية ،  ولما كان الرازي قد عد الغم كسابقه الكندي من أقوى االضطرابات 

فييان هييذه االضييطرابات تييؤثر بدرجيية سييلبية كبيييرة علييى ) الفكيير والعقييل ، واليينفس 

والجسد( ،إذ عرف الرازي الغم بأنه ل عرض عقلي يحدث من فقد المحبيوب، ويبيدو 

تئياب(      من هذا التعرييف أن المقصيود بيالغم هيو الحيزن وربميا قصيد بيذلك )حالية االك

لمييا كييان اإلنسييان يتعييرض للغييم بمجييرد تصييوره لفقييد ، كمييا أكييد الييرازي بقولييه ل حو

محبوبه الموافق ، وان هذا الغم يكيدر كيل مين الفكير والعقيل ، والينفس والجسيد ، ليذا 

وجب بحق أن نضعف منيه ميا أمكين ، ونحتيال بكيل الوسيائل لصيرفه ودفعيه ، واهيم 

قيدر  مايساعدنا في ذلك االحتيراس منيه قبيل وقوعيه ، كيي ال يقيع أصيال، أو يقيع منيه

           1ضئيل ، لكن إن حدث وجب دفعه ونفيه بقدر اإلمكانح 

وقيد رأينيا أن أسياس الغيم )اليذي يييؤدي إليى اضيطراب الصيحة النفسيية(  فييي  

نظر الرازي هو فقد المحبوبات وهذه المحبوبات قد تكون فقد إنسيان مثيل أخ ، أب ، 

فقيد عقيار مثيل بسيتان ، أم ، ابن ، بنيت ، حبييب ، صيديق ، قرييب وميا شياكلها ، أو 

بيت ،قطعة ارض ، محل تجاري ، وما يناظرها أو فقد أشياء اجتماعية مثيل منصيب 

، رئاسة ، جاه ، سمعة وما شابهها ، أو أشياء اقتصادية مثل مال ، بورصة ، أوراق 

 نطبقها على زماننا الحاضر( مالية ، مستندات تجارية وما يماثلها )إذا أردنا أن 

لرازي قيد بيين فيي هيذا الصيدد ل إن أكثير النياس وأشيدهم غميا مين كانيت أن ا        

محبوباته كثيرة العدد وكان حبه لها شديدا فكلما يفقد واحدة من محبوباته أصيابه الغيم 

غييم بسييبب  فينبغيي علييى العاقيل أن يقلييل ميين محبوباتيه ، ليقييل بييذلك ميا يشييعر بييه مين
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لفسياد ، وكلميا زادت المحبوبيات ليدى وهي البد من فقدها تبعيا لسينة الكيون وا فقدها 

اإلنسان كان اشد حبا لها ، واشد تعرضا للغم والعكس صيحي  ، ومين واجيب العاقيل 

قطع سواد الغموم عن نفسه ، واالستقالل بذاته عن األشيياء التيي يجليب فقيدها غميا ،  

وإال يخدعه مايبدو فيها من راحية ، بيل يجيب أن يتيذكر الميرارة التيي يتجرعهيا عنيد 

             1الفقد(

 نماذج أخرى من ااضطرابات النفسية 1ذ

من المؤكد أن هناك فرقيا كبييرا فيي مصيطلحات الصيحة النفسيية بيين فالسيفة  

الفكيير اإلسييالمي وبييين المشييتغلين فييي مجييال العلييوم التربوييية والنفسييية فييي الوقييت 

ربييية التييي الحاضيير منييذ انفصييال علييم اليينفس عيين الفلسييفة واسييتقالله بمصييطلحاته الغ

ترجمت إلى العربية فيما بعد واستخدمت في األوسياط األكاديميية وحتيى يومنيا هيذا ، 

مما يتطلب من الباحث أن يعمل على إيجاد النظير والمكافئ للمصطلحات بيين القيديم 

 1والحديث قدر استطاعته بسبب هذا الفارق الزمني الكبير 

الينفس السييئة أو الرديئية( لقد سمى اليرازي االضيطرابات النفسيية ب)أخيالق  

مييا تيسيير  ناميين هييذه االضييطرابات وقييد عرضييوأعطييى عالجييا نفسيييا لكييل واحييدة 

للمحققيييين أن يجيييدوه فيييي رسيييائله الفلسيييفية وقيييد اعتميييد فيييي اغلبهيييا عليييى شيييرح 

تم الحصيول علييه مين هيذه االضيطرابات فيي  ( وما1993( و )نجاتي،1977)العبد،

 -هذه الرسائل الفلسفية هي كاآلتي:

 :  الحسد 10

عرفه فقهاء اإلسالم بأنه تمني زوال نعمة الغير إال أن اليرازي انفيرد بتعريفيه ل بأنيه 

كراهة المرء أن ينال غيره خييرا البتية ، وهيو احيد أدواء الينفس العظيمية األذى لهيا، 

وهو مؤذ للينفس والجسيد معيا ، فأميا للينفس فألنيه ييذهلها ويشيغل فكرهيا ويسيبب لهيا 

فسية الرديئة مثل  الحزن والهم والفكر ، أما للجسد فألنه يعرض بعض العوارض الن

، كميا أشيار اليرازي إليى أن الحسيد شير نياتج مين سيوء التغذيية منه طيول السيهر ، و
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اجتماع  البخل والشره في نفس اإلنسيان، فالشيرير هيو مين يلتيذ بطبعيه مضيار تنيزل 

يكيره مياوقع بميوافقتهم بالناس )وهذا يناظر مصطل  السادية في الوقت الحاضر( ، و

، وان لييم يصييدر ميينهم لييه سييوء ، فالحاسييد ال يفتييرق عيين الشييرير ، وكراهييية النيياس 

 1أحد  ينكرهـا للشرير معلومة وال 

 :   بج  الع   10

ييالعر  ب بييالنفس هييو أن يييرى اإلنسييان أدنييى فضيييلة فيييه )عظيميية( ، ويحييب أن يمييدح جر

أفضل منه فيي الخصيلة التيي يقيع عليها فوق استحقاقه ، والمعجب بنفسه اليرى أحدا 

أن هذا هو ما يسمى اليوم بتضيخم اليذات وال يخفيى عليى  يناورأ،  ا المعجب بنفسهبه

المشتغلين بالعلوم النفسية خطورة هذا االضطراب النفسي والذي اعتبره الرازي منيذ 

أن معظيم أدواء الينفس نابعية مين فيرط اليرازي حييث رأى ظيميا ، ذلك الحين داءح ع

  1إلنسان لنفسه امحبة 

   -:العشق واإللف10

لييون اللييذة التييي سيحصييلون عليهييا عنييد نيييل مييرادهم دون أن يخطيير أن العشيياق يتخي  

ببالهم حالة األذى واأللم التي يعانونها مدة طويلة قبل نيل ميرادهم، وليو فكير العشياق 

بيه ألنهيم في مقدار المعاناة التي تصيبهم في العشق لهان عليهم أمره ، وقلي اهتمامهم 

سيحزنون من حيث أنهم يظنون أنهيم يليذون ، فضيال عين أنهيم الينيالهم  مين مالذهيم 

شيييئا وال يصييلون إليييه إال بعييد أن يمسييهم الهييم والجهييد ، ويأخييذ ميينهم ويبلييغ إليييهم ، 

وربما لم يزالوا من ذلك في كرب منصبة ، وغصا متصلة مين غيير نييل مطليوب 

والهيم وفقيد  الغيذاء إليى الجنيون والوسيواس ،  بته ، وكثير منهم يصيير ليدوام السيهر

والى الدق والذبول ، فعذا هم قد وقعوا من حبال اللذة وشباكها في ألرديي والمكيروه ، 

 1الشقاء والهلكة  وآذتهم عواقبها إلى غاية

نوعييا ميين  حيييث اعتبييرهلعشييق أمييا اإللييف فقييد رأى الييرازي انييه اخطيير ميين ا 

تيه ليسيت بأقيل مين العشيق أن ليم مجتميع ، الن بلي  فييه خطيورة عليى الالعشق ، تتمثل 
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يكيين اوكييد منييه وابلييغ ،ويحييدث اإللييف فييي اليينفس البشييرية عيين طييول الصييحبة ميين 

كراهية مفارقة المحبوب ، وهذا يطابق مايسيمى الييوم )بقيانون الميران( ، ومعنياه أن 

صيوفية الصلة بين الموقف واالستجابة ليه تيزداد توثقيا بيالتكرار ، ويحكيى  أن احيد ال

استوحل لمفارقة الحمى التيي كانيت تصياحبه بعيد أربعيين سينة ، ويشيهد عليم الينفس 

الحديث ، عليى أن التجربية تؤكيد أن المحبيين قلميا يصيونون العهيد ، وان هيذا الحيب 

 1ه التجارب األبدي الذي يتحدثون عنه قلما يزيد عن عمر الزهور، حسب ما اوكدت

 -: الشر  والنها10

وارض الرديئية التيي تيؤلم وتضير ، وتجليب انتقياا النياس لانسيان، من الع         

ويتولد هذا العارض عن قوة النفس الشهوانية ، السيما إذا صاحبها عدم الحياء الناتج 

عن عمي النفس الناطقة ، فيصيب  اليداء مرضيا مكشيوفا ، وضيربا مين إتبياع الهيوى 

وقيال احيد الصيوفية وهيو واتفق ابن الجوزي ميع اليرازي فيي أن هيذا مرضيا نفسييا ،

الجنيييد البغييدادي لمااخييذنا التصييوف بالقيييل والقييال، ولكيين بييالجوع وتييرك المييألوف 

    1والمستحسن 

   -: البخل10

لقييد قسييم الييرازي هييذه الصييفة إلييى نييوعين فمنهييا ميياينتج عيين العقييل ومنهييا            

ميين يييدعوهم  فيياألولى تعنييي أن هنيياك، انييية ميياينتج عيين الهييوى فمييدح األولييى وذم الث

فرط الخوف من الفقر إلى التحفظ على مابايديهم ، وكذلك يدفعهم إليه بعد نظير وقيوة 

وعزم اسيتعدادا للنيوازل ، وليم ييذم اليرازي هيذا الليون مين البخيل  لميا ليه مين هيدف 

مقبول ، وهناك من يلذ لهم البخل لذاته ولو امنوا كل الجوانب وهذا هو الميذموم ألنيه 

الن المييدخر للنكبييات إنمييا تييدخره اليينفس لييدفع الباليييا ميين جسييدها نيياتج عيين الهييوى ، 

اللييدفع باليييا نفسييانية ، فييان اإلمييام علييي بيين أبييي طالييب )عليييه السييالم( دفييع أربعيية 

أقراا إلى الفقير كانت معدة إلفطياره هيو وأسيرته ، وكيان أبيو ذر اليبييت معيه فيي 

 1تداره مما يفضل عنه حيث اليعبال بالفقر أو المو
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   -:ضار من الفكرال10

لقد حذر الرازي ،اإلنسان من طول الفكر الذي ينتج عنه )هم( لميا فييه مين            

إضعاف البدن ، وفي علم النفس اليوم انه  قد يزداد التيوتر داخيل الفيرد يسيبب الفكير 

المستمر)المصييطل  عليييه بالضييغوط النفسييية(، الن )الهييم والفكيير( عارضييان عقليييان 

واألذى ،السيما إذا أفرط فيهما ألنهما يقعدان اإلنسان عن مطالبيه فضيال يجلبان األلم 

لماليخوليييا، عيين أن طييول الفكيير يهييزل اإلنسييان السييمين ويييودي بييه إلييى الوسييواس وا

  1ة إلصالح الروحإن إصالح الجسد مقدمة ووسيلوالى الدق والذبول ،

لييدفع  عييد الييرازي الغضييب ميين هييوى اليينفس وهييومن طبييع اآلدمييي -: الغضالالب10

المؤذي عن نفسه ، وان اإلنسان أعظيم عيدو لانسيان ، وعنيه يصيدر الظليم والهيوان 

والغييدر، وال يختلييف البيياحثون قييديما وحييديثا مييع الييرازي فييي ذلييك حيييث يجعلييون 

الغضب من أمراض النفس والدافع إلى المقاتلة ، ويحتاج اإلنسان وقت الغضيب اليى 

راط مضير بكيل مين الغاضيب والمغضيوب العقل حتى اليحدث هناك إفيراط ، إذ اإلفي

عليييه وربمييا كانييت نكايتييه بيياألول اشييد قسييوة ، والييذين ارتكبييوا قبييي  األفعييال وقييت 

غضبهم كان السبب في هذا فقد عقولهم وهو ما يسوي أيضا بيين الغاضيب والحييوان 

، وضرر الغضب يقع عليى العقيل ويفسيد أيضيا الهضيم بعخراجيه الحيرارة الغريزيية 

يبة ، وينجم عن هذا كثيرة تحرييك الجسيم واضيطرابه وعيدم اسيتقرار إلى حرارة غر

الغذاء قبل عمليية الهضيم ، والميانع ليدى اليرازي أن يغضيب اإلنسيان إذا كيان هنياك 

مايييدعوه إلييى ذلييك لكيين عليييه اسييتخدام الفكيير والروييية حتييى يكييون عييادال فييي غضييبه 

ن وقت المعاقبية خالييا مين وانتقامه ، وال يتجاوز الحد ، وما يعينه على العدل أن يكو

الكبيير والييبغض للمعاقييب ، حتييى اليتجيياوز مقييدار الجناييية واليكييون مقصييرا عنييه فقييد 

 1هذا وباالعتداليكون الغضب هنا وسيلة لغاية نبيلة بشرط أن يرتبط ب
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 -: الخوف من الموت10

إن انفعييال الخييوف ميين المييوت ميين أقييوى االنفعيياالت وقييد يييدفع إلييى الجييبن           

التهييور والخييوف ميين المييوت اكبيير مشييكلة تييالزم اإلنسييان منييذ بييدع اإلدراك إلييى و

الشيخوخة فقد وصف الرازي الخوف من الموت بأنه عيارض ، ومين الصيعب دفعيه 

عن النفس إال أن تقنع بأنها ستصير إليى مياهو األصيل  لهيا، غيير أن المسيالة تحتياج 

ال يغيتم أبيدا ، ألنيه يبحيث عين سيبب إلى التلطف واالحتيال إلبعاد هذا الغم ، فالعاقل 

الغم فيمكنه دفعه ، وذلك الن  المتصور للموت الخائف منيه يميوت فيي كيل تصيويرة 

موتة فتجتمع عليه من تصوره له مدة طويلة موتات كثيرة ، وبذلك يكون الخوف من 

 1الموت رذيلة يجب قلعها من النفوس 
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 ني(الفارابـــــــي لالمعلا ال ا1 ال ا

: أبيييو نصييير محميييد بييين محميييد بييين اوزليييغ بييين طرخيييان الفارابــــيييـي                اسالالالم 1أ

(، ويعييرف بييالمعلم الثيياني لدراسييته كتييب أرسييطوحالمعلم 174،ا2111)ناصيير ،

(                              Alpharabiusاألولحويعييرف أبييو نصيير بيين محمييد الفييارابي فييي الالتينييية بأسييم)

1(w w w.mawhopon.net) 

               : تركي،من مدينة فـــــاراب       أصل 1ب

                م       871هج  /   259:  عاممولد 1ت

        م     951هج /   339: عام  وفات 1ث

فيما ، ة حيث كان والده قائدا للجيل ل نشأ الفارابي في كنف عائلة ميسور حيات 1ج

نشأ في كنف عائلة فقيرة  تكاد تكون معدمية، وهياجر  أشارت بعض األدبيات إلى انه

بصحبة والده إلى بغداد ، فيدرس اللغية العربيية  وتعليم النحيو عليى ييد ابين السيراج ، 

وقرأ الفلسفة على يد يوحنيا بين حييالن ، ودرس المنطيق عليى ييد أبيي بشير متيى بين 

واعتييزل يييونس، غييادر بغييداد وتوجييه إلييى حلييب ولييزم بييالط سيييف الدوليية الحمييداني 

الناس واشتغل بالحكمة والتأليف ، ومارس القضاء إال انيه زهيد فيي حياتيه فانصيرف 

إلى العلم وعظم شأنه واكتفى بأربعة دراهم يتقاضاها من سيف الدولة يوميا يصيرفها 

بيالرغم  فيما يحتاجه من ضروريات العيل وصار واحد زمانه وبقيي ميؤثرا للزهيد ،

سات اخرى انه وفي سن متقدمة ، غادر مسقط رأسيه ، وأكدت درامن منزلته العالية 

متوجها للعراق لمتابعة دراساته العليا ، فدرس الفلسفة ، والمنطق ، والطيب عليى ييد 

الطبيب المسيحي يوحنا بن حيالن، ثم درس اللغة العربية والموسيقى ، ومين العيراق 

واحتيل مكانية انتقل إلى مصر ثم إلى الشام حيث التحق بقصر سيف الدولة فيي حليب 

، وفيميا يخيا ة ، وكانت حياته حافلية بالعطياء بارزة بين العلماء، واألدباء،والفالسف

أن الفارابي المولود من أب فارسي وأم تركية كان يجيد مين اللغيات ل فادته للغات إج
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الفارسيييية والتركيييية والكرديييية ، وقيييد أتقييين العربيييية فيييي بغيييداد حينميييا دخيييل العيييراق 

ها عاصمة العلم والمعرفة حينئذ ، فكانت فرصته في التلمذة عليى واستوطنها باعتبار

م( ودرس عنيه المنطيق ، ثيم قيرأ العليم الحكميي 939هيج/328يد ابي بشير متيى )ت 

على يوحنا بين حييالن )المتيوفى فيي بغيداد فيي أييام المقتيدر اليذي رقيى الخالفية سينة  

لفارابي كيان يجهيل أو م( واستفاد منه وبرز فيه على أقرانه ، ولعل ا917هج/ 259)

اليجيد العربية حين جاء إلى بغداد ، وذكر بأنه كان ييدرس النحيو عليى أبيي بكير بين 

السييراج لقيياء دروس فييي المنطييق كييان يلقيهييا عليييه ، ثييم اشييتهرت تصيينيفاته وكثيير 

 331تالميذه وصار أوحد زمانه ، وقيد نبيغ مين تالمذتيه يحييى بين عيدي ،وفيي سينة 

ثم اتصل بسيف الدولة الحميداني صياحب حليب ، فضيمه  م انتقل إلى دمشق941هج/

إلييى علميياء بالطييه واصييطحبه فييي حملتييه علييى دمشييق ، حيييث تييوفي الفييارابي سيينة 

  1عمر ثمانون سنه م وله من ال 951هج/339

ومن المالحظ أن المؤرخين والباحثين  قد اختلفوا في سيرة حياة الفارابي مين  

تلفوا في علميته وإتقانه للعليوم مين فلسيفة ، منطيق ، الناحية االجتماعية إال أنهم لم يخ

طييب، لغيية عربييية،وعلوم أخييرى كالفيزييياء ،الرياضيييات والموسيييقى وكمييا سيييأتي 

   1الحقا

: اعتبر ))الفارابي اكبر فالسفة المسلمين على اإلطالق(( كميا نعتيه ابين مكانت 1ح 

ربيي باليدور اليذي قيام بيه خلكان ، فقد انشيأ ميذهبا فلسيفيا كيامال ، وقيام فيي العيالم الع

أفالطون في العالم الغربي ، وهو الذي اخذ عنه ابن سينا وعد ه أسيتاذا ليه ، كميا اخيذ 

عنه ابن رشد وغيره من فالسفة العرب ، وقد لقب بحق حالمعلم الثانيح عليى اعتبيار 

     1معلم األول أن أرسطو هو ال

يية فمعنيى هيذا انيه وليد هجر261إذا ص  ماقيل أن الفارابي وليد سينة  ل دصر 1خ

هجرية إليى  256على عهد الخليفة العباسي المعتمد على هللا الذي تولى الخالفة سنة 

هجرية بعيد أن انتقيل إليى حليب وعيال فيي  338هجرية وإذا كانت وفاته  279سنة 
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كنف سيف الدولة الحمداني فمعنى هذا انه عاصير فيي بغيداد أربعية مين الخلفياء هيمل 

، والمعتضييد بيياهلل ، والمكتفييي بيياهلل ، والمقتييدر ، وكلهييم ميين خلفيياء  المعتمييد علييى هللا

العصيير العباسييي الثيياني، وهييذا يعنييي أن الفييارابي ولييد فييي أعقيياب العصيير العباسييي 

األول ، عصر االزدهار والنهضة الشياملة ، وانتهيى بيه األجيل فيي أخرييات العصير 

لفتوحيات وانتشيار العيرب بيين الثاني ، بعد أن اتسعت رقعة اليبالد اإلسيالمية بكثيرة ا

بالد الشرق والغرب يعلون كلمة اإلسالم ويرفعون رايتيه أينميا حليوا ولييس مين شيك 

أمييير فيييي أن العليييم والمعرفييية إنميييا يعظيييم أمرهميييا حييييث ينتشييير العميييران ويسيييتقيم 

ومعنى هذا انه عال في جو سياسي مضطرب سواء كان ذلك في دولة ، المسؤولين 

تحيييت ظييل البييويهيين فييي بغيييداد ورغييم هييذا االضيييطراب  الحمييدانيين فييي حلييب أو

السياسييي إال انييه لييم يشييتغل بالسياسيية عمليييا ولييم يكتييوي بنارهييا ، وإنمييا بحييث اآلراء 

السياسية وهو يتأمل النظريات السابقة التي كتبها فالسفة السياسة واألخالق السابقون 

ابي نصير محميد الفيار ، ويبدو جليا أن أفالطون أهم فيلسوف سياسي اثر في فكر أبو

   1وارائه

  مؤلفات 1د

للفييارابي مؤلفييات كثيييرة أحصيياها مؤرخييو الفكيير الفلسييفي اإلسييالمي فكانييت 

( 3( كتيب فيي الرياضييات والنجيوم والكيميياء،)9( كتاب في المنطيق ،)12كاآلتي: )

كتب في الموسيقى ، ولعل من أهم كتبه رسالة فيي العقيل ، وكتياب آراء أهيل المدينية 

ة ، وكتييياب إحصيياء العليييوم ، وكتيياب الجميييع بييين رأييييي الحكيمييين  وكتييياب الفاضييل

 1سالة في السياسةالسياسات المدنية ، وكتاب في التربية بعنوان ر
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 دلا النف  دند الفارابي 1ذ 

يحتيياج هييذا الموضييوع اسييتهاللية متواضييعة قبييل الييدخول بنظرييية اليينفس عنييد 

ولكونه موضوعا ذهب فيه الفالسيفة  ميذاهب الفارابي كخلفية فلسفية لجذور اعتقاديه 

 1شتى 

لقد كان لدى العرب اعتقادا منيذ الجاهليية بوجيود األرواح ، وبيان هيذه تسيكن  

بعييض األميياكن وتلعييب دورا فييي الحييياة اليومييية، كييذلك اعتقييد الجيياهليون أن أرواح 

ر القتلييى التسييكن حتييى يؤخييذ بالثييأر لهييا، وسييموا هييذه ب)الهاميية( ، وهييي أشييبه بطييائ

يصرخ فوق قبر الميت حتيى يؤخيذ بالثيأر ليه  ، وتشيبيه اليروح بالطيائر فكيرة تتيردد 

لدى السياميين وليدى المصيريين القيدامى ، فقيد ورد ذليك أيضيا فيي بعيض الخرافيات 

اليونانية ، وبعد ظهور اإلسالم وتقادم السينين وخصوصيا فيي الفتيرة العباسيية أصيب  

ة الينفس أو اليروح ، والنظيرة األوليى ليذلك الفكر العربيي اإلسيالمي اليمييز بيين فكير

قرآنية المصدر ، فالقران يتكلم عن الصفة اإللهية التي تمييز بها النفسل )ونفخنيا فييه 

ميين روحنييا( أو )قييل الييروح ميين أميير ربييي( والييى جانييب ذلييك أعطييى القييران تقسيييما 

مييارة أو للنفيوس اكيب عليييه العلمياء طييويال ، فيالنفس إحيدى ثالثيية ل إميا لواميية وإميا أ

مطمئنة ، ومع انتشار الفكر الفلسفي في المجتمع اإلسالمي أصب  واضحا آنذاك تأثر 

هذا الفكر بنظريات النفس بالفكر اليوناني ، وبتأثير الدين ركيز البحيث الفلسيفي عليى 

بعض الجوانب دون األخرى كاإلطناب في البحث عين خليود الينفس ميثال، فللفيارابي 

نفوس ، إذ يعتقد أن وجود النفس يتعدى عالم الكائنات الحيية تقسيمه في النفس ، بل ال

، فللسماء نفسها ، وللكواكب نفسها، وللعالم نفسيه ، واليدافع لهيذا اليرأي هيو االعتقياد 

 1ضرورة نفس تحركهاأن النفس مبدأ حركة ومادامت األجرام تتحرك فلها بال

نهيا )كميال أول لجسيم ، كميا عرفهيا أرسيطو مين  قبيل ، بأ الينفسالفيارابي عرف     

كميا  1طبيعي آلي ذي حياة بالقوة ( وهو نفس التعريف الذي قال به الكنيدي مين قبيل 
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وقد قسم الفارابي القيوى النفسيانية اليى ، ها صورة للبدن عرفها أيضا مثل أرسطو بأن

 (:1ثالثة تنبثق منها الفروع االخرى وكما موض  في الشكل)

 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابي )فصول منتزعية ( التيي حققهيا وقيدم لهيا وعليق ولقد  جاء في مخطوطة الفار    

عليها فوزي متري نجار في جامعة والية ميشيغان األمريكية، الكالم في النفس عليى 

 -النحو االتــــــي:

10


كمييا للبييدن صييحة ومييرض ، فصييحة اليينفس أن تكييون  للالالنف  صالالحة ومالالرض

واألفعيال الجميلية ،  هيئاتها وهيئات أجزائها هيئات تفعل بها أبدا الخيرات والحسينات

ومرضها أن تكون هيئاتها وهيئات أجزائهيا هيئيات تفعيل بهيا أبيدا الشيرور والسييئات 

واألفعييال القبيحيية ،وصييحة البييدن أن تكييون هيئاتييه وهيئييات أجزائييه هيئييات تفعييل بهييا 

اليينفس أفعالهييا علييى أتييم مييايكون وأكملييه ، كانييت تلييك األفعييال التييي تكييون بالبييدن أو 

أو شرورا ، ومرضه أن تكون هيئاته وهيئات أجزائه هيئيات التفعيل بأجزائه خيرات 

                                                           


 .نّصا   تها هذه الدراسةابي قد اوردال بد من االشارة الى ان الفصول المنتزعة للفار
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بها النفس أفعالها التي تكون بالبدن أو  بأجزائه ، أو تفعلها انقا مما ينبغي عليى ميا 

 1من شانها أن تفعلها

األجااج وال وى العيمى التي للنف  خمسة ؛ الغاذي ، والحالا  ، والمتخيالل ،  10

 -م توضي  ذلك باالتي:،وسيتوالناودي ، والناطق 

ل )القوة الغاذية( هو الذي يفعل الغذاء أو بيه أو عنيه فعيال ميا ، ومنيه القيوة       الغاذي 1أ

 الهاضمة ، المنمية ، المولدة ، الجاذبة ، الماسكة، المميزة و الدافعة(

ل )القوة الحاسة( هي التي يدرك بها إحدى الحواس الخمس المعروفة عنيد   ب الحا 

 1 الجميع

 1ل )القوة المتخيلة( هي التي تحفظ رسوم المحسوسات بعد غيبتهاالمتخيل 1ت

ل )القوة النزوعية( وهي التي يكون بها نزاع الحيوان إلى الشيء وبها                  ألناودي 1ث

يـكون الشوق إلى الشيء والكراهة له والطلب والهرب واإليثيار والتجيـنب والغضيب 

دام والقسييوة والرحميية والمحبيية والبغضيية والهييوى والشييهوة والرضييا والخييوف واإلقيي

وسائر عوارض النفس، وآالت هيذه القيوة هيي جمييع القيوى التيي بهيا تتيأتى حركيات 

األعضاء كلها والبدن بأسره مثل قوة اليدين على البطل وقيوة اليرجلين عليى المشيي 

  1وغيرهما من االعضاء

بهيا اإلنسيان وبهيا تكيون الرويية وبهيـا  ل )القيوة الناطقية( هيي التيي يعقيل الناطق 1ج

يقتني العلوم والصناعات وبها يميز بين الجميل والقبي  من األفعال وهذه منهيا عمليي 

ومنها نظري والعملي منه )مهني( ومنه )فكري( فالنظري هو الذي بيه يعليم اإلنسيان 

حيال ،  الموجودات التي ليس شانها أن نعملها نحن كما يمكننا ونغيرها مين حيال إليى

مثل أن الثالثية  عيدد فيرد واألربعية عيدد زوج ، فعننيا اليكمننيا أن نغيير الثالثية حتيى 

تصير زوجا ، وهي باقيية ثالثية ، وال األربعية حتيى تصيير فيردا وهيي أربعية ، كميا 

يمكننا أن الخشبة حتيى تصيير ميدورة بعيد أن كانيت مربعية وهيي خشيبة فيي الحيالين 

نميز األشياء التي شانها أن نعملها نحن ونغيره مين والعملي هو الذي به  111جميعا 
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حييال إلييى حييال ، والمهنييي والصييناعي ل هييو الييذي تقتنييى بييه المهيين مثييل النجييارة 

والفكري هو الذي بيه ييروى فيي الشييء اليذي نرييد أن  1والفالحة والطب والمالحة 

ف ينبغيي نعمله حين ما نريد أن نعمله ، هل يمكن عمله أم ال  وان كان أن يمكين فكيي

 1أن يعمل ذلك العمل

: خلقييية ونطقييية ، فالنطقييية هييي فضييائل الجييزء النيياطق مثييل الفضالالائل صالالنفان 10

والخلقييية هييي فضييائل الجييزء  111الحكميية ، العقييل ، الكيييس ، الييذكاء وجييودة الفهييم 

وكييذلك الرذائييل تنقسييم هييذه  1ألنزوعييي مثييل العفيية ، الشييجاعة ، السييخاء والعداليية 

 1قسم منها أضداد هذه التي عدت وإغراضها  القسمة وفي حيز كل

وهييي تحصييل وتييتمكن فييي اليينفس بتكرييير األفعييال الفضالالائل والرذائالالل الخل يالالة ؛ 14

الكائنة عن ذلك الخلق مرارا كثيرة في زمان ما واعتيادنا لها، فان كانت تلك األفعال 

صيل خيرات ، كان الذي يحصل لنا هو الفضيلة ، وان كانت شيرورا ، كيان اليذي يح

 لنا هو الرذيلة   

ل التييي يفعييل بهييا اإلنسييان الخيييرات واألفعييال الجميليية هييي  الهيئالالات النفسالالانية 10

الفضيييائل ، والتيييي يفعيييل بهيييا الشيييرور واألفعيييال القبيحييية هيييي الرذائيييل والنقيييائا 

 1والخسائس 

هي اعتدال مزاجه ، ومرضه االنحراف عن االعتدال كيذلك  صحة البدنكما أن  16

)ويقصيد بيه المجتميع( واسيتقامتها هيي اعتيدال أخيالق أهلهيا ومرضيها صحة المدينة 

 1التفاوت الذي يوجد في أخالقهم 

من أول أمره بيالطبع ذا فضييلة وال رذيلية كميا اليمكين  ايمكن أن يفطر اإلنسان 17

أن يفطر اإلنسان بالطبع حائكا وال كاتبا ولكن يمكن أن يفطر بالطبع معدا نحو أفعيال 

لية  بيان تكيون أفعيال تليك أسيهل علييه مين أفعيال غيرهيا كميا يمكين أن فضيلة أو رذي

يكون بالطبع معدا نحو أفعال الكتابة أو صناعة أخرى بان تكيون أفعالهيا أسيهل علييه 

من أفعال غيرها فيتحيرك مين أول أميره إليى فعيل مياهو بيالطبع أسيهل علييه متيى ليم 
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ليس يقال له فضيلة ، كما  وذلك الستعداد الطبيعي 1يحفزه من خارج إلى ضده حافز

ولكين متيى كيان  1أن االستعداد الطبيعي نحو أفعيال الصيناعة لييس يقيال ليه صيناعة 

اسيتعداد طبيعيي نحييو أفعيال فضييلة وكييررت تليك األفعيال واعتييديت وتمكنيت بالعييادة 

هيئيية فييي اليينفس ، وصييدر عنهييا تلييك األفعييال بأعيانهييا ، كانييت الهيئيية المتمكنيية علييى 

وال تسيمى الهيئية الطبيعيية فضييلة وال نقيصية وان  1يقال لها فضيلة  العادة هي التي

وان سييماها  1وتكيون الطبيعيية الاسيم لهيا  1كيان يصيدر عنهيا أفعييال واحيدة بأعيانهيا 

مسم فضيلة أو نقيصة ، فعنميا يسيميها باشيتراك االسيم فقيط ، ألبيأن يكيون معنيى هيذه 

ن عليها أو يذم ، وأما األخرى فال التي هي بالعادة هي التي يحمد اإلنسا 1معنى تلك 

  1يحمد اإلنسان عليها وال يذم 

أن يوجد من هو معد بالطبع نحو الفضائل كلهيا ، الخلقيية والنطقيية  دسير وبعيد 10

وكيذلك  1، إعدادا تاما كما انه عسير أن يوجد من هو بالطبع معد نحو الصنائع كلها 

ل الشييرور كلهييا ، إال أن األمييرين عسييير وبعيييد أن يوجييد ميين هييو معييد بييالطبع ألفعييا

واألكثر أن كل واحيد معيد نحيو / فضييلة ميا أو فضيائل ذوات  1جميعا غير ممتنعين 

عييدة محييدودة أو صييناعة مييا أو عييدة صيينائع مييا محييدودة ، فيكييون هييذا معييدا نحييو ذا 

 1وآخر معدا نحو شيء آخر وثالث معدا نحو شيء ثالث من فضيلة أو صناعة

وهيي التيي تتمثيل نحيو الفضييلة أو الرذيلية متيى  ة وااستعداداتالهيئات الطبيعي 10

انضييافت إليهييا األخييالق المشيياكلة لهييا وتمكنييت بالعييادة ، كييان ذلييك اإلنسييان فييي ذلييك 

ومايمكن فيه من الهيئات يكون زواله عن اإلنسيان ، خييرا كيان  1الشيء أتم مايكون 

األوقيات مين هيو بيالطبع ومتى وجد في وقت مين  1الذي يمكن فيه أو شرا ، عسيرا 

معد نحو الفضائل كلها إعدادا تاميا ، تيم تمكنيت فييه بالعيادة ، كيان هيذا اإلنسيان فائقيا 

فيي الفضييلة للفضيائل الموجييودة فيي أكثير النياس حتييى يكياد أن يخيرج عين الفضييائل 

وكييان القييدماء يسييمون هييذا اإلنسييان  1اإلنسييانية إلييى ميياهو ارفييع طبقيية ميين اإلنسييان 

ا المضاد ليه والمعيد ألفعيال الشيرور كلهيا اليذي تيتمكن فييه هيئيات تليك وأم 1اإللهي 
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 .نسانية إلى ماهو أكثير شيرا منهياالشرور  بالعادة ، يكاد أن يخرجوه عن الشرور اإل

   1وليس له عندهم اسم إلفراط شره وربما سموه ألسبعي وأشباه ذلك من األسماء 

ل متى وجد كان عندهم ارفع مرتبية فاألو 1وهذان الطرفان وجودهما بالناس قليل    

من أن يكون مدنيا يخدم المدن ، بل يدبر المدن كلها ، وهو الملك)ويقصد بيه الطبييب 

وأمييا الثيياني إذا اتفييق أن يوجييد لييم  1النفسيياني فييي المصييطل  الحييديث(  فييي الحقيقيية 

   1يرأس مدينة أصال  ولم يخدمها بل يخرج عن المدن كلها

وهيي التيي تتكيون نحيو فضييلة أو رذيلية منهيا  ت الطبيعيالةالهيئات وااسالتعدادا101

مايمكن أن يزال أو يغير بالعادة زواال تاما ويمكن في النفس بدلها هيئات مضيادة لهيا 

ومنهيا مياال  1، ومنها مايكسر ويضعف وتنقا قوته مين غيير أن ييزول زواال تاميا 

بر ، وضيبط الينفس يمكن أن يزال أو يغير وال أن تنقا قوته ولكن أن يخيالف بالصي

وكييذلك 1عين أفعالهييا ، والمجاذبية والمدافعيية حتيى يفعييل اإلنسيان أبييدا أضيداد أفعالهييا 

  1متى كانت أخالق رديئة تمكنت في النفس بالعادة فعنها تنقسم أيضا هذه القسمة 

ل وذليك أن الضيابط لنفسيه ، وان كيان يفعيل بين الضالابط لنفسال  والفاضالل فالرق100

يفعل الخيرات وهيو يهيوى أفعيال الشير ويتشيوقه ويجياذب هيواه  األفعال الفاضلة فانه

 1ويخالف بفعله ما تنهضه إليه هيئته وشهوته ، ويفعل الخيرات وهو متأذ بفعلها 

والفاضييل يتبييع بفعلييه ماتنهضييه إليييه هيئتييه وشييهوته ، ويعمييل الخيييرات وهييو يهواهييا 

لصبور على األلم الشديد وذلك مثل الفرق بين ا 1ويشتاقها وال يتأذى بها بل يستلذها 

فيان  1وكيذلك العفييف والضيابط لنفسيه  1الذي يجده ، والذي اليتالم وال يحس باأللم 

العفيف إنما يفعل ماتوجبه السنة في المأكول والمشروب والمنكوح من غير أن يكون 

والضيابط لنفسيه شيهواته فيي  1له شهوة وشوق إلى ماهو زائل عليى ماتوجبيه السينة 

/ مفرطة وعلى غير ماتوجبه السنة ، ويفعل أفعال السنة وشهوته ضيدها  هذه األشياء

 1غير أن الضابط لنفسه يقوم مقام الفاضل في كثير من األمور 1
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تزال عين الميدن إميا بالفضيائل التيي تمكين فيي نفيوس النياس وأميا بيان  الشرور100

 1يصيروا ضابطين ألنفسهم 

تدلة المتوسطة بين طرفين هميا جميعيا هي األفعال المع اافعال التي هي خيرات100

وكييذلك الفضييائل فعنهييا هيئييات نفسييانية وملكييات 1شيير، احييدهما إفييراط واآلخيير نقييا

متوسطة بين هيئتين وكلتاهما رذيلتان ، إحيداهما أزييد واألخيرى انقيا ، مثيل العفية 

فعنهييا متوسييطة بييين الشييره وبييين عييدم اإلحسيياس باللييذة ، فعحييداهما أزيييد وهييو الشييره 

والشييجاعة متوسييطة بييين  1والسييخاء متوسييط بييين التقتييير والتبييذير  1ر انقيياواآلخيي

التهييور والجييبن ، والظييرف متوسييط فييي الهييزل واللعييب ومييا جانسييهما بييين المجييون 

 1والتواضييع خلييق متوسييط بييين التكبيير وبييين التخاسييس 1والخالعيية وبييين الفداميية 

والحلم متوسيط  1نذالةوالحرية والكرم متوسط بين البذخ والصلف والطرمذة و بين ال

والحييياء متوسييط بييين  1بييين إفييراط الغضييب وبييين أن اليغضييب علييى شيييء أصييال 

  1ذلك سائرهاوالتودد متوسط بين التمقت وبين التملق وك 1الوقاحة وبين الحصر 

 براؤ  فيلالصحة النفسية(1ر

ء عليى تم اختزال معظم المفاهيم ذات األبعاد الفلسيفية البحتيه وتسيليط الضيو          

المفيياهيم ذات الدالليية النفسييانية ، لكونهييا أكثيير وضييوحا فييي تقريييب مفهييوم الصييحة 

النفسية في نظرية السعادة ، حيث أن هذه النظرية حققت من مخطوطية تحيت عنيوان 

)تحصيل السعادة( ، وأشار الفارابي إلى مفهيوم السيعادة  ايضيا فيي كتابيه )آراء أهيل 

ؤلفات بالترجمة إلى اللغات غير العربية وكان لهيا المدينة الفاضلة ( وحظيت هذه الم

شييأن كبييير لييدى المشييتغلين فييي الفلسييفة والمنطييق وحاليييا لييدى المختصييين فييي العلييوم 

 -التربوية والنفسية وفيما يأتي الكالم مفصال عما تضمنت هذه النظرية :

ان السييعادة عنييد الفييارابي هييي بلييوغ اإلنسييان اسييتكماله األخييير ، وهييو مرتبيية  

لعقل المستفاد ، بحيث يكون أهال الن تفيض عليه جميع المعقوالت من العقل الفعيال ا

، ففعل التعقل إذن ، هو  الفعل الذي يحقق لانسان السعادة ، قال الفيارابي ل السيعادة 
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هي أن تصير نفس اإلنسان من الكمال في الوجود إلى حيث التحتاج فيي قوامهيا إليى 

ة األشياء البريئية عين األجسيام ، وفيي جملية الجيواهر مادة ، وذلك أن تصير في جمل

المفارقة للمواد ، وان تبقى على تلك الحال دائما أبدا ، إال أن رتبتها تكون دون رتبية 

العقل الفعال ، واتصال العقل المستفاد بالعقيل الفعيال  وتقبيل فييض المعقيوالت منيه ، 

إليهييا اإلنسييان، وليسييت  هييو مييايكون الخييير األعظييم ، وأعظييم سييعادة يمكيين أن يصييل

هناك سعادة أعظم منها ، وهذه السعادة كما قال الفارابي ح هي الخير المطلوب لذاتيه 

، وليست تطلب أصال وال في وقت من األوقات لينال بها شيء آخر ، وليس وراءهيا 

 1شيء آخر يمكن أن يناله اإلنسان أعظم منها ح

، بعضيها فكريية ، وبعضيها أفعيال  كما أن اإلنسان يبلغ السعادة بأفعال إراديية

بدنية، وليست بأي أفعال اتفقت ، بل بأفعال محيدودة مقيدرة تحصيل عين هيئيات ميا ،  

واألفعييال الالإرادييية التييي تنفييع فييي بلييوغ السييعادة هييي  1ملكييات مييا مقييدرة محييدودة 

األفعييال الجميليية ، والهيئييات والملكييات التييي تصييدر عنهييا هييذه األفعييال الجميليية هييي 

ائل( ، وهييذه خيييرات ال ألجييل ذواتهييا ، بييل إنمييا هييي خيييرات ألجييل السييعادة ، )الفضيي

واألفعييال التييي تعييوق عيين السييعادة هييي الشييرور ، وهييي األفعييال القبيحيية ، والهيئييات 

والملكات التي عنها تكون هيذه األفعيال هيي النقيائا والرذائيل والنقيائا ، وبميا أن 

لذي يتحقق به أعظم سيعادة لانسيان مين الفارابي ذهب إلى أن فعل التعقل هو الفعل ا

جهة ، فانه ذهيب أيضيا إليى أن الفضيائل هيي مصيدر األفعيال اإلراديية الجميلية التيي 

تفيد في بلوغ السعادة من جهة أخيرى، فييمكن أن يسيتنتج مين ذليك أن الفيارابي ييرى 

لتيي وجود عالقة وثيقية بيين األخيالق والمعرفية العقليية ، فاألفعيال اإلراديية الجميلية ا

تدل على األخالق الجميلة أمر ضروري في ) صفاء النفس اإلنسانية( ، وفيي ترقيهيا 

في مراتب التعقل حتيى نصيل إليى مرتبية العقيل المسيتفاد اليذي هيو أهيل لتقبيل فييض 

المعقوالت عليه من العقل الفعال ، وهذا هو الكمال الذي تسعى الينفس اإلنسيانية إليى 

مين فلسيفة الفيارابي عليى  نتج واسيتر  1م السيعادة عظيتحقيقه ، وهو  اليذي يحقيق لهيا أ
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وجييه العمييوم وميين نظريتييه فييي السييعادة علييى وجييه الخصييوا وميين ميلييه فييي حياتييه 

الشخصية إلى التقشف والزهد والوحدة واالسيتغراق فيي التأميل ،  نزعتيه الروحيية ، 

واتجاهه الصوفي ، غير أن تصوف الفيارابي يختليف عين تصيوف الصيوفية ، حييث 

صوفه نظري علمي ، فبالعلم يصل اإلنسان إلى السيعادة ، بينميا ييذهب الصيوفية أن ت

إلى أن السبيل إلى السعادة هو التقشف والحرميان مين الليذات أللدنيية ، وقيد امتيد اثير 

نظريييية السيييعادة الفارابيييية إليييى بعيييض فالسيييفة العصيييور الحديثييية مثيييل )اسيييبينوزا 

(Spinoza رية فييي أن تنييزع إلييى هللا ، وتتجييه الييذي ذهييب إلييى أن كمييال اليينفس البشيي

 1جل عن الوصف نحوه وتحبه، وتجد في حبه لذة التنقطع ، وغبطة ت

وإذا كانت نظرية السعادة الفارابية قد لقيت اهتماما بالغا من المشيتغلين فيي            

الحقل الفلسفي فان المشتغلين فيي الحقيل التربيوي والنفسيي قيد اهتميوا بهيا أيضيا مميا 

ى أهميتهييا فييي الحييياة اإلنسييانية ، نفسيييا وتربويييا ، وقييد رأينييا ميين خييالل هييذه يييدل عليي

)التكريتيي ،  ومنهيا رأي زا لهيذه االرآء القي مية ، األهمية أن نيذكر شيرحا آخيرا ميوج

( أن السعادة العظمى التي تطلب لذاتها عند الفارابي هي أن تتحرر النفس من 1988

مال ، أي أن تصييير نفييس اإلنسييان ميين الكمييال قيييود المييادة وأغاللهييا فتصييير عقييال كييا

والتخلا من أدران المادة وغواشيها بحيث التحتاج في قوامها إلى مادة ، وان تبقيى 

علييى تلييك الحييال دائمييا أبييدا ، واسييتطرد قييائال ل إن اليينفس تبلييغ ذلييك بأفعييال إرادييية 

ل بدنيية ، بعضها أفعال فكرية ترمي إلى معرفة علوم الفالسيفة القيدماء وبعضيها أفعيا

فالسعادة التاتي إال عن طريق العقل والحكمة والتأمل أوال ، ثم االبتعاد عين األعميال  

القبيحة والشهوات ثانيا ، إن السعادة هي الغاية القصوى التي يشيتاقها اإلنسيان ، وإذا 

كان كيل مايسيعى إلييه اإلنسيان هيو فيي نظير الفيارابي خيير وغايية فيي الكميال ، فيان 

سمى الخيرات جميعها فبقدر سعي اإلنسان إلى بلوغ الخير لذاتيه تكتميل السعادة هي أ

سعادته ، وتنال السعادة بممارسة األعمال المحمودة عن إرادة وفهم متصيلين ،  وليذا 

فان أي إنسان يستطيع عمل الخيير ويسيير فييه وينيال السيعادة إذا أراد ذليك فميا علييه 
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نفسيه بيالقوة لتصيير ملكية راسيخة تتجيه  إال محاولة تنمية خصال الخير الموجودة في

دائما إلى عمل الخيير، وان الممارسية عنصير هيام عنيد الفيارابي فيي الحصيول عليى 

وإذا كانت السعادة هي الخير المطليوب لذاتيه وال يتسينى  1اكتساب األخالق والسعادة

ن بالفضائل فان الفضائل الفكرية أسيمى مين الفضيائل الخلقيية والعمليية، الإال بلوغها 

الفضائل الفكرية شرط لها بل إن القوى الناطقة العملية لم تجعل إال لتخيدم النظريية ، 

وال يتسينى بليوغ 1ولم تجعل النظرية لتخدم شيئا آخر وإنما ليتوصل بهيا إليى السيعادة

تشغلها جهة تحت عن جهية فيوق  السعادة الكاملة إال للنفوس الطاهرة المقدسة ألتي ال

وقد يتعدى تأثيرها من بدنها إلى أجسيام   1ظاهر حسه الباطن يستغرق الحس ال ، وال

فيييه وتقبييل المعلومييات ميين الييروح والمالئكيية بييال تعليييم ميين النيياس ، أمييا  العييالم ومييا

األرواح العامية الضيعيفة فعنهيا إذا ماليت عين البياطن غابيت عين الظياهر وإذا ماليت 

شيغلها شيأن عين شيأن وإنميا إلى الظاهر غابت عن الباطن ، أما الروح القدسيية فيال ي

1مشييييييييييياهدة الحقيقييييييييييية والبهجييييييييييية الدائمييييييييييية تجييييييييييياوز عيييييييييييالم الحيييييييييييس ل
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 وطئة مهمة ت 

اإلسيالمي واخترنيا ثالثية مين استعرضنا فيما تقدم موضوع الصحة النفسية في الفكر 

الفالسفة اليذين مثليوا جانبيا مهميا مين هيذا الفكير بجانبييه الفلسيفي والنفسيي فضيالعن 

آرائهييم فييي اليينفس وصييحتها أوماأسييموها )بالسييعادة ( والتييي أرجعهييا الييبعض إلييى 

الفضائل الخلقية وسنستعرض بالمقابل ثالث من أشهر من مثل الفكر الغربي في علم 

اتهم ومسيييلمات تليييك النظرييييات السييييما موضيييوع الصيييحة النفسيييية ، الييينفس ونظريييي

والفيارق الييذي تجاوزنياه هنييا هيو الفييارق الزمنيي بييين الثالثية ميين الفالسيفة المسييلمين 

السييابق ذكييرهم ، والثالثيية الالحقييين )النظييراء( ميين علميياء اليينفس الغييربيين ألسييباب 

 -رأيناها مقنعة منها :

 اوال:

لماء الغيرب لينفس الفتيرة الزمنيية التيي تنياظر فتيرة فالسيفة لو اخترنا ثالثة من ع 1أ

اإلسييالم )الكنييدي ، الييرازي والفييارابي( فييعن علييوم أولئييك الغربيييون فييي تلييك الفتييرة 

س في الجامعات العربية واإلسالمية كعلم نفس منهجيي ومنيه موضيوع الصيحة  التدري

 1النفسية كما هو اليوم  بمفردات ومقررات وزارية 

خفييى علييى المشييتغلين فييي الميييدان التربييوي والنفسييي أن علييم اليينفس كييان انييه الي 1ب

فرعا مين الفلسيفة ينيتهج طريقتهيا فيي البحيث ، وان أكثير الموضيوعات التيي درسيها 

م ( فتيأثر أثنياء 1879هي  ذات طابع فلسفي حتى تميت عمليية انفصياله عنهيا عيام ) 

ا بياختالف وجهيات نظير نموه وتطوره بعدة ميؤثرات مين العليوم الطبيعيية كانيت سيبب

علميياءه إلييى طبيعيية الظيياهرة النفسييية وتأويلهييا ، بينمييا ظلييت الفلسييفة اإلسييالمية ومييا 

خروجها المطليق مين تضمنته من أبعاد نفسية ، رافدا مهما لدى المسلمين بسبب عدم 

 1ة في شريعتها اإلسالميةالمصادر الرئيس

اإلنسييانية وطبيعتهييا لييدى ميين بيياب التنيياظر وكمييا تييم عييرض مكونييات اليينفس   انيالالا :

فييي الفكيير  والتييي كانييت المرجعييية لرؤيتهييا للصييحة النفسييية سييالف ذكييرهمفالسييفة الال
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اإلسالمي ، فان ذلك حدا بالموضوع استعراض وجهية نظير علمياء الينفس الغربييون 

في نفس األمر لكونه اإلطار المرجعي العام الذي شكل منطقاتهم النظرية في الصحة 

  1النفسية

تأسيسييا علييى ماتقييدم فقييد تييم اختيييار طريقيية طييرح هييذا الموضييوع علييى النحييو و    

 -اآلتي:

  1لمحة تاريخية للصحة النفسية بشكل داا10

 الصحة النفسية لدى دلماج النف  الغربيون لالفكر الغربي( 10

 لمحة تاريخية للصحة النفسية  10

ي تاريخهيا إليى على الرغم من أن االضطرابات النفسية والعقلية ترجع في      

بدء الخليقة إال أن الدراسة العلمية بهذه االضيطرابات قيد تعثيرت كثييرا ألسيباب عيدة 

منها أن اإلنسان كان ابعد الكائنات عن نفسه ومن ثيم فيعن اإلنسيان قيد تقيدم فيي سيائر 

، صييته فروع المعرفة ولكنه تعثر كثيرا فيي التعيرف عليى جوانيب القصيور فيي شخ

لميرض النفسيي أو العقليي عبير العصيور ليم تكين نظيرة علميية حيث أن النظرة إليى ا

متوازنة كما هو اليوم وإنما كان ينظر إلى الميريض عليى أن بيه مسيا مين شييطان أو 

روحييا شييريرة وكييان العييالج يييتم عيين طريييق فييت  ثقييب فييي جمجميية المييريض ليسييم  

ا للشيييطان بييالهروب ، أو يقيييد المييريض بالسالسييل ويضييرب ويمنييع عنييه الطعييام كميي

وهيذا يعنيي أن اإلنسيان وان كيان قيد نظير إليى   ، ريخييةدلت عليى ذليك الشيواهد التا

األمراض التيي تميس العقيل نظيرة متطابقية ميع النظيرة الفلسيفية والدينيية السيائدة فيي 

ذلييك الزمييان والمكييان، إال أن الييبعض عييديها حاليية راقييية ميين التواصييل مييع اآللهيية ،  

قيق أهدافها على األرض أما التطيابق ميع النظيرة يبلغها أشخاا اختارتهم اآللهة لتح

الدينييية السييالفة الييذكر فييان الييبعض اآلخيير كييان قييد عييدها عقوبيية ميين اآللهيية لييذنوب 

وأخطاء اقترفها اإلنسيان فضيال عين أن آخيرين عيديوها مسيا مين األرواح الشيريرة ، 

النظيرة  وبالتالي كانت طرق العالج المختلفية التيي ابتيدعها اإلنسيان تتناسيب ميع تليك
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، وشيييئا فشيييئا بييدا مفهييوم الصييحة النفسييية أكثيير وضييوحا وتطييورا، ففييي لألسييباب

الحضارة الرومانية قبل الميالد نميت المعرفية إليى أن الميم هيو العضيو اليذي يرتكيز 

، وقد سجل البابليون وكذلك فعل المصريون عليى أوراق  العقلي المعرفي فيه النشاط

      1لهستريا وغير ذلك البردي وصفا لذهان الشيخوخة ، وا

الجيييذور األوليييى لالهتميييام بالصيييحة النفسيييية والوقايييية مييين األميييراض  إن          

واالضيييطرابات النفسيييية وفهيييم أسيييبابها يعيييود آلالف السييينين ، فيييان الصيييين ومصييير 

الفرعونية والعراق )حضارة وادي الرافدين( ، وحضارات أمريكا الجنوبيية وغيرهيا 

متنوعة في محاوالت فهيم األميراض واالضيطرابات النفسيية قدمت إسهامات كثيرة و

، وعالجتها استنادا إلى فهمها لطبيعة األسباب المؤدية لها ، وحسب ماتوفر لديها مين 

أسباب ووسائل وبغض النظر عن طبيعة تلك اإلسهامات والمحياوالت ، وأنهيا كانيت 

ع الطبيعية الحقيقيية في كثير من األحيان خاضعة لتفسيرات غيبيية أو غيير متناسيبة مي

لألمراض ، إال انه يمكن اعتبارها مؤشرا الهتمام اإلنسان بالجوانب النفسيية للصيحة 

 1سلوكه وخبرته  منذ القديم ، ومحاولة لفهم اإلنسان في

وإذا كان مجال الصحة النفسيية مين أكثير مجياالت عليم الينفس إثيارة الهتميام          

لعليوم اإلنسيانية أو غييرهم مين عامية النياس ، الناس ل سواء المتخصصين منهم فيي ا

ولعل من اقرب األسباب التي تجعل هذا الكيالم مبيررا هيو أن الوصيول إليى مسيتوى 

مناسب مين الصيحة النفسيية السيليمة أمير مرغيوب فييه مين قبيل النياس جميعيا ولييس 

هنالك شخا يرغب حياة نفسية غير صحية ، مما يصح  الظن الخياطئ اليذي سياد 

ة ض بيان الصيحة النفسيية ليم تظهير إال بظهيور عليم الينفس بفروعيه المتعيددلدى اليبع

، الن تأمييل اإلنسييان  لييم يكيين مقتصييرا فييي الكييون وحسييب ، بييل تعييداه إلييى  الحالييية 

التأمييل فييي نفسييه لمعرفيية كنههييا وتعليييل مايعتريهييا ميين تغيييرات فييي النييوم واليقظيية ، 

ن وفييرح، هييدوء وتفسييير مييا يطييرأ ميين أحييوال صييحة ومييرض، خييوف واميين، حييز
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وهيييييياج، وحييييياول السييييييطرة عليهيييييا بالتعاوييييييذ والتميييييائم، ولجيييييأ إليييييى السيييييحرة 

 وء والراحة النفسية. والمشعوذين،ليجد عندهم الهد

عد اإلسالم فقد قام المجتمع العربي برعايية المرضيى العقلييين مين خيالل أما ب

إنشيياء دور للمرضى)المستشييفيات( حيييث تمثييل نيياحيتين : األولييى الناحييية العالجييية 

والثانية الناحية التعليمية ، وهي تقابل اصطالح اليوم )كلية الطب( ومستشيفاها ، فقيد 

بييد أن تليك اليدور تطيورت وازدادت شيد األمويون أول دار للمرضيى فيي عهيدهم ، 

واصييم فييي العصيير العباسييي زيييادة كبيييرة منهييا فييي بغييداد والقيياهرة وغيرهييا ميين الع

، كمييا أن للعلميياء العييرب والمسييلمين أثييرا واضييحا وكبيييرا فييي االتجاهييات  اإلسييالمية

الحديثة والمعاصرة ومنها نظرية التحليل النفسي التيي تناوليت االضيطرابات النفسيية 

( عن الحاجة إليى الشيعور بياألمن مين خيالل 339لية حيث تحدث الفارابي )ت والعق

تماسيييك الجماعييية كوسييييلة للتخفييييف مييين القليييق وتقيييويم اليييذات وتحدييييد االسيييتجابة 

 1الصحيحة

ولقييد كييان فييي أواخيير القييرن الثييامن عشيير قييادة لالتجيياه الحييديث فييي العييالج  

ة لعالج المرض العقليي وادخيل ( الذي اهتم بالدراسة العلميrushالنفسي منهم رول)

            طريقة العالج االشيراطي فيي عيالج الكحيوليين وأوصيى بيالعالج الميائي والرياضيـة

، ثم تشعبت االتجاهات واآلراء والمدارس فيي أواخير القيرن التاسيع عشير حييث قيام 

( بتصيينيف ووصييف للمييرض العقلييي معتقييدا إن 1825-1926) kraeplinكييرابلين 

 1راض الدماغية قلية هي عالمة مهمة وواضحة في  األماألمراض الع

وفييي نهاييية القييرن التاسييع عشيير والربييع األول ميين القييرن العشييرين ظهييرت  

( الييذي اعتقييد بييان 1856-1939) Freudمدرسيية التحليييل النفسييي علييى يييد فرويييد 

( ، كميا ركيز 29،ا2111العصاب نتيجة للصراع بين ألهو واالنيا األعليى )عليي، 

( علييى الصييدمات النفسييية والمييؤثرات الثقافييية واالجتماعييية ، واهييتم Adlerادليير )

( بالمسيييائل النفسيييية واسيييتخدام طريقييية التيييداعي الحييير وادخيييل مفهيييوم Jungيونيييك)
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( باالتجاهييات العصييابية وأهمييية Hornyالالشييعور الجمعييي، كمييا اهتمييت هورنيياي)

 1ربية وتعليمعادة تتكوين عالقات اجتماعية ايجابية في العالج واعتباره إ

أمييا فييي منتصييف القييرن العشييرين بييرزت االتجاهييات السييلوكية ميين ضييمن  

االتجاهات المتعددة في علم الينفس والتيي أكيدت عليى دور عملييات اليتعلم فيي نشيوء 

وتطور األمراض واالضطرابات النفسية واالتجاهات الدينامية واإلنسيانية والمعرفيية 

قطيار العربيية خطيوات متشيابهة تتمثيل فيي ،وقد خطت األلمبادئ العالجية وتنوعت ا

زيادة االهتمام بقضايا الصحة النفسية والوقايية وإعيادة التأهييل ، كميا زادت فيي تليك 

األقطيييار عيييدد البحيييوث والدراسيييات العلميييية والرسيييائل الجامعيييية وإقامييية عيييدد مييين 

المؤسسييات المتخصصيية وإنشيياء عييدد ميين الجمعيييات والمييؤتمرات ذات العالقيية كييان 

 11971ا مؤتمر االهتمام بالصحة النفسية الذي عقد في القاهرة سنة أوله

 

 الصحة النفسية لدى دلماج النف  الغربيون10

إن علماء النفس الغربيون وان كانوا قد أطلقوا كلمة )عليم الينفس( ، فيان ذليك  

اليعنيي ميين كلمية اليينفس أنهييا جيوهر قييائم بذاتيه كمييا رآهييا حفالسيفة اإلسييالمح ، وإنمييا 

مجموعيية الظييواهر والحيياالت النفسييية والخييواطر التييي فييي خبييرة اإلنسييان ،  تعنييي

وبالتالي فعن تاريم علم النفس بصورته الموضيوعية الحاليية وان كيان قصييرا إال أن 

هييا اإلنسييان اليينفس اإلنسييانية كانييت وال تييزال هييي ميين أقييدم المواضيييع التييي تعييرض ل

عديون علم النفس فرعا مين الفلسيفة ، ان القدماء كانوا يحيث كبالمالحظة والدراسة ، 

الشتماله عندهم على البحث في حقيقة النفس وعالقتها بالبدن ، وبقائهيا بعيد الميوت ، 

أمييا المحييدثون فييأنهم يجييردون علييم اليينفس ميين كييل طييابع فلسييفي ويطلقييون عليييه اسييم 

)السيكولوجيا( وتعني البحث في ظواهر النفس للكشيف عين قوانينهيا ، ال البحيث فيي 

وهر النفس ، ولما كان علم النفس علميا وضيعيا يعتميد عليى المالحظية ، والتجربية ج

كغيره من العلوم الوضيعية ، فيذلك يعنيي أن ليه طريقية يختليف بهيا عين بياقي العليوم 
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فهييو يعتمييد علييى أسيياس مييزدوج ميين المالحظيية الذاتييية )التأمييل البيياطني( والمالحظيية 

لعلييم هييوح العلييم الييذي ال يبحييث فييي الموضييوعية )الخارجييية( وأحسيين تعريييف لهييذا ا

ن النفس ، بل يبحيث فيي الظيواهر النفسيية شيعورية كانيت أو الشيعورية ، للكشيف عي

فالطبيعية اإلنسيانية كانيت تحظيى بياحترام تيام فيي الفلسيفة ، إال أنهيا  ،قوانينها العامة 

وقعييت تحييت هجمييات عديييدة فييي القييرن العشييرين جعلييت منهييا فكييرة غييير مرغوبيية ، 

تم تجنبها في مناهج الفلسفة الرئيسة وأقسامها ، ونيادراح ميا  كانيت تيذكر فيي وغالبا ي

المجتمعات الفلسفية ، وامتد تأثير ذليك ، حييث صيار القيرن الواحيد والعشيرين يشيهد 

تييييأثير تقنيتييييين رئيسيييييتين علييييى األقييييل همييييا الكومبيييييوتر وعلييييم دراسيييية الجينييييات 

(Genomics)1    

على إن عليم الينفس فيي الفكير الغربيي غيير  وان دل هذا على شيء فعنما يدل 

تيدور  معني بالقوى الغيبية أو الموجودات الروحية وما شاكلها ، إذ أن هذه األمور ال

، ولعل مين المهيم ذكير خصائصيه ل فهيو العليم اليذي ييدرس السيلوك  في مدار أبحاثه

وانين اإلنساني بمنهج قائم على المالحظة والفرض والتجربة بهدف الوصيول إليى القي

المنظمة لهذا السلوك ، حتى يمكن ضبطه والتنبؤ بعمكانية وظروف حدوثيه ، وتجدييد 

أفضل الشروط لالداءات السيلوكية التيي تجعيل صياحبها أكثير توافقيا سيواء ميع نفسيه 

وجسيده أو ميع العيالم الخيارجي ، انيه العلييم اليذي ليم يكتيف بدراسية الحيياة الشييعورية 

أعماق اإلنسان بحثا عن حياتيه الالشيعورية ، فضيال للفرد إنما راح يبحث وينقب في 

عن انه علم لم يقف عند حدود التنظير ، إنما تغلغل في جمييع جنبيات الحيياة ووصيل 

إلى كافة الميادين يتناولها بالبحث والتمحيا ليؤكد نظريات أو يعيد تقويمها ، وعبير 

خل أكثير مين كيل هيذه األنشيطة ظيل لصيحة اإلنسيان مكيان بيارز ، والعجيب أن يتيدا

 1انب تلك الصحة فرع من فروع علم النفس في تناول جو

لقد أكد علماء النفس الغربيون بمدارسهم المتعيددة بيان )العقيل والينفس( شييء  

( وان هيذه الينفس حشييء مياديح يخضيع للقيوانين العلميية Psychoواحد هو الينفس )
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ي المشيييتبكات والتجيييارب المضيييبوطة ، وان نفيييس الفيييرد موجيييودة بطريقييية ماديييية فييي

العصييبية المختلفيية الموجييودة فييي الييدماغ والتييي تتصييل بييبعض ميين خييالل نبضييات 

كهربائيييية تحيييت تيييأثير ميييواد كيميائيييية وهرمونيييية خاصييية ، وأي تليييف أو خليييل فيييي 

الشحنات الكهربائية من حيث كيفية أو كمية المواد الكيميائيية سييؤدي إليى اضيطراب 

شيال االضيطرابات النفسيية والعقليية ، ومين ثيم في وظيفة الخلية العصبية ، ومن هنا تن

،  ليدماغ يتجه الطب النفسي الحديث فيي العيالج إليى إعيادة التيوازن البيوليوجي فيي ا

فضال عن أن يعيل الفرد بصحة نفسية طيبة ، وما يتبيع ذليك مين اسيتمتاع بالحيياة ، 

هيذه  يتوقف على عدد كبير من العوامل التيي تيؤثر عليى نشياط الفيرد سيواء ارتبطيت

العوامل بماضي الفرد أو حاضره أو ميا يتوقعيه فيي مسيتقبله ، وسيواء ارتبطيت هيذه 

العوامييل بييالفرد نفسييه أو بالحييياة التييي يعيشييها ، فييان تلييك العوامييل جميعهييا حييدد نييوع 

 1الحياة  النشاط الذي يقوم به الفرد ، وكل ذلك يؤثر في استجابة الفرد لما تأتي به

ق للصيحة النفسيية ليدى علمياء الينفس الغربييون فيان ولكي يتحدد المعنى اليدقي 

ذلك ألزم الباحث بأن قديم تفصيال عين أساسيياتها ومسيلماتها والتيي مين خاللهيا يمكين 

أن تتوض  مرجعية فكر هؤالء العلماء الكبار من خالل مدارسهم النفسيية فيي تفسيير 

ضيطراب وميا يلحيق نشاط الفرد سلبا كان أو إيجابا والحكم على حياته بالسواء أو اال

الفرد من جرائها من سعادة وشقاء ، نجاح وإخفاق ،  نشاط وكسل ، اخيتالط وعزلية 

،  حب وكره ، وما إلى ذلك من عالمات االتفاق واالختالف في الشخصية اإلنسيانية 

 -، وسيكون تسلسل العلماء النظراء ومدارسهم كاآلتي:
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 (فرويد لمدرسة التحليل النفسي: أوا 

 ت حيا1أ

م( طبيبييا نمسيياويا 1856-1939) FreudSigmondكييان سيييجموند فرويييد  

م إليى بياريس حييث أمضيى 1885تخصا بياألمراض العصيبية ، وقيد حضير عيام 

ليييرى كيييف كييانوا يحييدثون  Charcoمييدة سيينة كييان بييالقرب وتحييت إشييراف شيياركو 

، ثيم (Hypnosisالتخشب ، وأنيواع الشيلل الهسيتيرية بواسيطة التنيويم المغناطيسيي )

فيي نانسيي ،  1889مالبث أن رجع إلى فرنسا ميرة أخيرى حييث بقيي طيوال صييف 

ليقييف علييى ميينهج برنهييايم ونظرياتييه وتقنيتييه فييي التنييويم  ، كييان ذلييك بعييد أن ازداد 

،فهيو  امية وواسيعة جيداحإيمانه بفعل وتأثير اإليحاء ، فضال عين انيه كيان ذو ثقافية ع

مييل البيئيية ، خاصيية االجتماعييية وصييراع أول مين صييور العوامييل الوراثيية مييع العوا

هذه مع تلك ، واثر ذليك فيي تكيوين الشخصيية ونموهيا ، كميا بيين كييف تنشيا سيمات 

الشخصييية وكيييف تتغييير وكيييف تنحييرف نتيجيية لهييذا التفاعييل والصييراع، وكييان تميييز 

نظريته في الشخصية من باب انه لم يقنع بوصف سمات الشخصية بيل حياول تفسيير 

 )األنا األعليى(أى أن للشخصية جوانب ثالثة هي )ألهو( و )األنا( و نشأتها ، حيث ر

 1، وكما سيأتي تفصيل ذلك الحقا 

 دصر 1ب

م  وهييذا يعنييي انييه 1939م و 1856بييين عييامي  Freudامتييدت حييياة فرويييد  

عيييال أكثييير مييين نصيييف عميييره فيييي القيييرن التاسيييع العشييير، وانطالقيييا مييين الرابطييية 

ي للفرد كمتغير مستقل وبين الوعي االجتمياعي ليه الموضوعية بين الوجود االجتماع

كمتغير تابع فان األمر يقتضي تحديد أهم الخصائا العلميية تمييز بهيا القيرن التاسيع 

  حيث شهد النصف األخير من  واكتسب أس  تكوينـــ  العلمـي والفكــــالـريالعشر، 

المواجهية ،  وهكذا يمكن وصف النصف الثاني من القيرن التاسيع عشير بأنيه عصير 
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المكشوفة بين الحقائق الملموسة والواقع على األرض وبين المفاهيم المثاليية والغيبيية 

 ،حيث بدأت المواجهة باألمور اآلتية:

 ظهور اكتشافين مهمين في علم الفيزياء هما ل اكتشاف اإللكترون ومن  بعده   11

 Radio activityاكتشاف ظاهرة النشاط اإلشعاعي 

االكتشييافات الفيزيائييية فييي هييذه الفتييرة وجهييت ضييربة الييى موضييوع كييان تتييابع  12 

 1وفلسفة  الغيبيات 

) أي بعيد مييالد  1859كذلك فقيد شيهد النصيف الثياني مين القيرن الميذكور عيام  13

فرويد بثالث سنوات( اكتشاف في حقل علوم الحياة )البيولوجي( ففيي العيام الميذكور 

حييث وضيعت هيذه   origin of speciesأصيل األنيواعDarwinظهر كتاب دارون 

النظرية حدا لتلك النظرة التي ترى أن الحيوانات والنباتات هي من خلق قيوى غيبيية 

، ونيييادت هيييذه النظريييية بيييان عضيييويات كثييييرة فيييي عصيييرنا هيييي حصييييلة التطيييور 

التيياريخي للمييادة العضييوية ابتييداءح ميين عضييويات أولييية وحيييدة الخلييية، وان أنواعييا 

   طويلة. تعددة هي ثمرة عملية تطور طبيعيحيوانية ونباتية م

 فلسفة فرويد1جـ

قد يعترض اليبعض عليى هيذا العنيوان )فلسيفة فروييد( عليى أسياس أن فروييد  

منظ ييرا فييي علييم اليينفس وليييس فيلسييوفا باعتبييار أن الفيلسييوف هييو الييذي يكييون مجالييه 

والمكيان ( ،  المعرفي في القدماء الخمس وهي ل ) هللا ، النفس ، الهيولي ، الزميان ،

إال أننا رأينا بأنه كلمة مناسبة  إذا ما أخذنا بما أصدره الفيلسيوف الفرنسيي المعاصير 

تعريفيا عين الفلسيفة   F. kataryوصيديقه فيلييكس كاتياري  G. dollosجييل دوليوز

بأنهيا ل )فيين صيياغة وإنشيياء وصينع المفيياهيم ( واليخفيى علييى واحيد ميين المختصييين 

               1مييييا قد مييييه فرويييييد ميييين مفيييياهيم فييييي علييييم اليييينفس  بالمجييييال النفسييييي والتربييييوي

بييارزان فييي فلسييفة فرويييد حييول طبيعيية اإلنسييان ، األول اتجيياه يهييتم  نيياك اتجاهييان ه

بدراسة ما هو كائن ل أي دراسة ما يصدر عين اإلنسيان مين أفعيال ، وبالتيالي يسيعى 
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ضيم هيذه األجيزاء بعضيها هذا االتجاه إلى تحليل الطبيعة البشيرية إليى أجزائهيا ، ثيم 

للبعض اآلخر ، حتى يتم الحصول على نظرة متكاملية ، أميا االتجياه الثياني فانيه يبيدأ 

بدراسة الطبيعة البشرية ككل ويأخذ في االعتبار هذا الكيل عنيد دراسية اى جيزء مين 

هذه الطبيعة ، كما اهتم االتجاه األول بدراسة النزعات الفطرية لدى اإلنسان وأعطى 

ميات مختلفيية منهييا : الغرائييز )والتييي تعنييي القييوة البيولوجييية الداخلييية والتييي لهييا تسيي

تجعل الكائن الحي ميال إلى أن يسلك بطريقة معينة دون أخيرى (، ومنهيا الحيوافز ، 

وجهية النظير الغرائزيية  Freudالرغبات ، وحدات العمل النفسيي، وقيد تبنيى فروييد 

إلنسيان عين طرييق غرييزتين أساسييتين حول الطبيعة البشرية وحاول تفسير سيلوك ا

هما غريزة الحياة ويمثلها مبدأ اللذة وغريزة الموت ويمثلها مبدأ العيدوان ، والغرائيز 

كمييا تصييورها فرويييد وأصييحاب مدرسييته أنهييا فطرييية موجييودة عنييد جميييع النيياس ، 

ة التعليم وال تكتسب ، ولكن يولد الفرد مزودا بها ، ومن بين هذه الغرائز أيضا غرييز

 1مومة البحث عن الطعام ، وغريزة الخوف ، وغريزة الجنس ، وغريزة األ

 نيريت  في الصحة النفسية1د

قبيل نظريتيه إنميا أراد بيذلك أن يبيين  Freudعندما قدم الباحث فلسيفة فروييد  

أن نظريته كما أشارت الدراسات النفسية بأنها)ترتكز على مفهوم الحتمية البيولوجيية 

بيان  Freudفقيد افتيرض فروييد  ،جتماعي غير مهتمة البتة بالبعد اال ويفهم منها أنها

الجهاز النفسي مكون من ثالثية أقسيام تمثيل هيذا الجهياز وهيي : اليوعي ، ألقبيوعي ، 

ر نظريتيه بعيد عيدة سينوات ففيي 1911الالوعي ، حيث كيان ذليك عيام  م إال انيه طيوي

لينفس تتكيون مين ثالثية ( قدم افتراضاتح جدييدة لنظريتيه موضيحاح أن ا1923عام )

، ولقيييد قييام فرويييد بشيييرح  األنييا األعلييى أقسييام هييي عليييى التييوالي ل ألهييو ، األنيييا ،

 -االفتراضات التي جاءت بها هذه النظرية وكما يأتي :

أن النفس اإلنسيانية تتكيون  Freudافترض فرويد : طبوغرافية النف  اإلنسانية 10

، ثييم حييدد  Super egoنييا األعلييى واال  Egoواالنييا Idميين أجهييزة ثالثيية : ألهييو 
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محتويات كل جيزء ، فجعيل ألهيو مسيتودعا للغرائيز الفطريية والبدائيية ذات الطبيعيية 

الجنسية وكذلك الحيوادث واليذكريات المؤلمية والمرفوضية اجتماعييا ، أميا األنيا فهيو 

مايبدو من اإلنسان لفخر انيه المسيؤول عين الحيياة الشيعورية للفيرد ومين خالليه ييتم 

عامييل مييع العييالم الخييارجي ، وأخيييرا جعييل األنييا األعلييى مخزنييا للقيييم والعييادات الت

، وهنييا  نشييئة االجتميياعيوالتقاليييد التييي يمتصييها الفييرد ميين المجتمييع خييالل عملييية الت

فاصييلة بييين اسييتجابات الفييرد يشييعر المالحييظ لسييلوك الفييرد أن ليييس هنيياك حييدودا 

األنا العليا( إذ تتأرج  استجاباته ، ويبيدو وربطها بأحد المكونات الثالثة )ألهو، األنا، 

أن ليس هناك سلوكا خالصا يرد للهو، وخالصا يرد لالنا ، واالنيا األعليى ، الن هيذه 

المكونات تتداخل بنسب مختلفة ويحدها مدى سييطرتها وشييوعها أكثير مين غيرهيا ، 

والشيكل  فموقفه يتحدد من خالل قيرار الفيرد وهدفيه ،والهيدف والقيرار مهميان للغايية

 1( يوض  ذلك 1)
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 ( ا ساا النف  دند فرويد0الشكل ل

 

القائلية بيأن محتوييات كيل  Freud: وهي من فرضييات فروييد  الطا ة اانفعالية 10

من ألهو واالنا األعلى محتوييات الشيعورية ، وهيي تظيل محتفظية بطاقتهيا االنفعاليية 

ر ، فهيي فيي حركية دائبية نشيطة تنتظير فرصية االنطيالق التعرف الهدوء واالسيتقرا

والتحقق في العالم الخارجي ، لكون هذه المحتويات تملك القوة الفاعلة والقادرة عليى 

، وهيذا يعنيي ان فروييد نظير اليى االنسيان عليى انيه  تأثير في حياة الفرد الشيعوريةال

 .طاقة وتحويلها ريف النظام من الطاقة وبنى نظرية ديناميكية قائمة على عملية تص

أن )األنييييا( تتجاذبييييه قوتييييان الشييييعوريتان  Freudافتييييرض فرويييييد :ااتالالالالاان  10

متناقضييتان ، األولييى ل قييوة الغرائييز البدائييية التييي التخضييع للمنطييق ، وهمهييا األول 

والثانيية ل قيوة  1البحث عن اللذة واإلشباع المبالغ فيه دونما حدود تضبطه أو تنظمه 
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والتقاليد ذات الطبيعة المثالية المغالية في البعد عن الواقع ، والطامحة  القيم والعادات

هنياك قيوة ثالثية هيي قيوة  هياتين القيوتين ومقابيل،  الشعورية لانسان إلى قيادة الحياة

الواقعييية التييي يعيشييها الفييرد ممثليية فييي ضييوابط المجتمييع وشييروط البيئيية  المعطيييات

ل حالة من االتزان بين هذه القيوى كلهيا بحييث الطبيعية ، والمطلوب من األنا أن يص

التطغى إحداها على األخرى ، فيشبع مطالب ألهو ومطالب األنا األعليى فيي الحيدود 

وكتحصيل حاصل إذا ما أردنيا  إفراط أو تفريطالتي تسم  بها ضوابط المجتمع دون 

إرضياء  ثالثية  إيجاز العبارة في هذه المسلمة ، فان فرويد شبه األنا بالعبد الذي عليه

( فلكي تسلك األنا سلوكا ماعليها إال أن تراعي مطالب  3أسياد كما موض  بالشكل) 

أسيادها ل فان كانت قوية نجحيت وكيان سيلوكها سيويا ، ييدل عليى الصيحة النفسيية ، 

 1نفسي او العقلي وان كانت ضعيفة فشلت ، وظهرت أعراض االضطراب ال
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أن الفيييرد وهيييو يحييياول إشيييباع  Freud: اعتقيييد فروييييد  الميكانامالالالات الدفاديالالالة 10

دوافعه الفطرية قد يلجا إلى بعض الوسائل والطرق غيير السيوية ويتصيور انيه يشيبع 

االضيطرابات النفسيية ، ومين  تلك الدوافع ولكنه إشيباع زائيف تتوليد عنيه الكثيير مين

أمثلة هذه الوسائل التي سماها آليات أو ميكانزمات دفاعية فمثال نجد )التحويل( وهيو 

استبدال موضوع الطاقة االنفعالية بموضوع آخر، فضيال عين أن اإلسيقاط هيو رؤيية 

العيوب الذاتية في اآلخر ، أما النكوا فهو االرتداد إلى مسلكيات مرحلة نمو سيابقة 

ن يكون راشد فيرتيد إليى مرحلية المراهقية أو مراهقيا فيرتيد إليى سيلوكات طفلييه ، كأ

بييان التبرييير كآلييية دفاعييية تعنييي ل تقييديم األعييذار التييي  Freudوكييذلك اعتقييد فرويييد 

يعتقييد الفييرد أنهييا منطقييية للسييلوكات المييؤداة ، فييي حييين اعتبيير الييتقما ل امتصيياا 

ات ، أمييا الكبييت ل فهييو قييذف الحييوادث صييفات اآلخييرين وتقليييد مايؤدونييه ميين مسييلكي

واليييذكريات المؤلمييية فيييي الالشيييعور كمحاولييية الشيييعورية لنسييييانها والتهيييرب مييين 

 1 ـــــــــــــــا مواجهتهـ

فيي افتراضياته باحثيا عين منشيأ اضيطرابات  Freudوهكذا فقد تعميق فروييد  

حرمان ، الصحة النفسية فحدد ثالثة شروط جعلها رئيسة في خلق العصاب وهي ل ال

ها أساسيات في تشكيل الشخصيية ونموهيا بعد  ئ عن األنا ،والتثبيت ، والصراع الناش

فضييال عيين أن هييذا يعنييي أن نظرييية التحليييل النفسييي قييد رأت فييي كييل إنسييان قييوى 

متعارضييية ، تسيييبب الصيييراع اليييداخلي داخيييل الحيييواس الداخليييية كالضيييمير)اللوامة( 

غبيات اإلنسيانية ،  فقيد يشيعر الفيرد بالحيب واللبيدو )األمارة( وفي كل المشاعر والر

والكره في الوقت ذاته تجاه إنسان ما ، بقدر ما تشعر بالرغبة بعمالء غرييزة محرمية 

فييي المجتمييع الييذي يعيييل فيييه )كييل ممنييوع مرغييوب( ، وهكييذا تشييكل هييذه القييوى 

المتعارضيية ضييغطا علييى الشخصييية قييد يييؤدي إلييى عييدم السييواء ، خاصيية إذا كبتييت 

جولية بسيلوك لمحرمة لثنياء الطفولية ، ثيم لتضيغط عليى المشياعر أثنياء الرالرغبات ا
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أن طيابع هيذا االضيطراب طابعيا جنسييا سيواء كيان  Freud، ولقد أكد فرويد السوي

 1جنسية مبكرة صراعا جنسيا او نتيجة خبرات 

 على أن التحليل النفســـــــي  ةمؤكد ت االدبيات النفسيةلمجمل فقد أشاروفي ا 

 ( قــد ركـز نسقه النظــري علــىFreudيكي كاتجاه والذي ابتكره فرويد )الكالس

 -النقاط اآلتية :

 1التأكيد على الحتمية البيولوجية للسلوك وإهمال العوامل الثقافية واالجتماعية 1أ

 إبراز دور الطفولة المبكرة من حياة اإلنسان في توجيـــه الشخصية أما إلـــى  1ب

 1لالسواءالسواء أو ا     

التأكيييييد علييييى غريييييزة الجيييينس ودورهييييا فييييي نمييييو الشخصــييييـية أو اإلصييييابة  1ت

 1باالضطرابات النفسية ، فضال عن تأكيده على غريزة العدوان وفطريتها 

 تقسيم العقل اإلنساني إلى ماقبل الشعور والشعور والالشعور ، وان الحياة  1ث

 1الالشعورية قد تكون سببا في نشأة العصاب    

 انه طرح تصور في بناء الشخصية يتضمن ثالثة أبعـــــاد هي ل البعـــد األول  1ج

 ( الذي يمثل مخزن الطاقة النفسية والغرائز ويسير وفق مبدأ اللذة Idهو ألهو )     

 ( الذي ينبثق في العالم الثاني من حياة الطفـــــل Egoأما البعد الثاني هو األنا )     

 (  Super egoمبدأ الواقع ، أما البعد الثالث فهو األنا  العليا ) ويسير على وفق    

 ويمثل البعد األخالقي والقيمي في الشخصية ويكون دوره األساسي في عمليات    

 1لكل رغبات البعد األول ويصبغ األنا بصبغة أخالقية     

 توحدقدم آليات دفاعية للشخصية هي التبرير واإلسقاط والكبت والنكوا وال 1ح

 1وغيرها والتسامي     

 قدم طريقة عالجية للمريض تعتمد على التداعي الحر وعلى تفسير األحــــالم  1خ

 1وعلى تحويل مشاعر الحب ،  أو الكره ،  لدى المريض نحو المحلل النفســي     
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 1ت ويا نيرية التحليل النفسي1و

قبيل علمياء الينفس الغربييون ،  لم تحظيى نظريية نفسيية بالنقيد المتيوالي مين           

وأطراف غربية دينية أخرى ، فضال عن غييرهم مين المشيتغلين فيي المجيال النفسيي 

والتربييوي عربييا كييانوا أو مسييلمين ميين غييير العييرب ، كمييا حظيييت بييه نظرييية فرويييد 

Freud  هييذه ، فقييد واجهييت عييددا كبيييرا ميين الخصييوم الييذين حيياولوا إثبييات ضييعف

ما ترمي إليه من أبعاد نفسية لها أثرهيا السييئ عليى الينلء و امنطقها وبطالن خلفيته

أوالح وعلييى األسييرة ثانييياح ، والييبعض اآلخيير قرأهييا قييراءة ناقييدة تصييحيحية بقصييد 

ة مين حييث التسلسيل المنطقيي اليذي عرضيته النظريية تطويرها وجعلهيا أكثير مقبولي ي

   1لمكونات الشخصية وإشكالية منشأ االضطراب النفسي فيها 

ماعيية التحليييل النفسييي وان كييانوا قييد ولجييوا إلييى مكنونييات هييذا العييالم ج إن  

وكشييفها للمييأل فييأن ذلييك قييد أدى إلييى حييدوث ردود أفعييال مختلفيية فييي حينهييا ، فعلييى 

صعيد علماء النفس فقد بدى االختالف واضحا فيما بيينهم فمينهم مين تحفيظ إزاء هيذه 

ومدى صدقها في قيياس ميا تيدعي األفكار الجديدة منتظرا ممارستها ونتائجها العملية 

فهمه وقياسيه ، ومينهم مين وقيف ضيد أفكارهيا وأتهمهيا بالخياليية والشيطط والميروق 

على األسس العلمية الرصينة لمنهج علم النفس العام ، ومين العلمياء مين وجيه دعميه 

لهييذه الجهييود ودعييا العلميياء المناهضييين إلييى التريييث قبييل إصييدار أحكييامهم ضييد هييذه 

ميين جهيية وميين جهيية أخييرى فييان رجيياالت الكنيسيية ، وذوي النفييوذ  الجماعيية ، هييذا

المتحفظييين قييد أسييهموا وأدلييوا بييدلوهم مناهضييين هييذا االتجيياه الجديييد فييي علييم اليينفس 

ودعوا الناس إلى محاربته وعدم تشجيعه باعتبار أنه منهج ييدعو إليى التحليل الخلقيي 

الجنسية في حيياة الطفيل كما يدعو إلى انهيار األسرة من حيث كشفه لبعض األنشطة 

، والتي تعتبر مقدسة في نظرهم ومثال للطهارة والنقياء ، وان هيذه اآلراء التيي جياء 

وأعوانه تخدل العالئق السامية القائمة بين األطفال واآلبياء ، كميا  Freudبها فرويد 
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وتمزق هالة القدسية التي حاكتها البشرية واألدييان السيماوية منيذ أقيدم األزمنية حيول 

   1فافية الطفولةبراءة وش

ن الغريب في هيذا األمير أن هيذه النظريية ليم ينتقيدها علمياء الينفس والبياحثون ا      

كما هو الشائع أو المتعيارف علييه فيي هيذا المييدان فحسيب وإنميا انتقيدها أعيالم فكير 

وأدبيياء ورجييال دييين ألنهيييا كانييت األوسييع انتشييارا خصوصيييا عنييدما تبنييى آراؤهيييا 

مجييال الفيين واألدب والتمثيييل والمسييرح علييى المسييتوى العييالمي أو المشييتغلون فييي 

المحلييي أي أنهييا تغلغلييت فييي أغلييب مفاصييل المجتمييع ومؤسسيياته المدنييية ،  وشييغلت 

آراؤها الجامعات العالمية والعربية لمدة طويلة مين اليزمن ، مميا شيكل مناخيا ايجابييا 

ت ايجابيية خففيت مين حيدة لبعض األوساط األكاديمية  بأن ترى لهيذه النظريية ممييزا

 1لحقها من سلبيات   ما

اثبييت بأدليية قوييية وجييود حييياة نفسييية   Freudفرويييد  أن  ايجابياتهالالافميين   

الشعورية إلى جانب الحياة النفسية الشعورية ، وأوض  أن هناك تفكيير الشيعوري ، 

يفطن الفرد إليى  إدراك الشعوري ، تذكر الشعوري ورغبات ومخاوف الشعورية ال

ودها لكنها مع ذلك تحرك سيلوكه وتوجهيه عليى غيير عليم أو إرادة منيه ، وكثييرا وج

، ولهييذا ارتييبط قلييية لييدي الفييرد تكييون سييببا فييي ظهييور اضييطرابات نفسييية أو ع مييا

ارتباطيييا وثيقيييا واعتبييير األب الروحيييي لعليييم نفيييس  Freudالتحلييييل النفسيييي بفروييييد 

رية للفييرد ولكونييه افييرد للطاقيية األعميياق ، باعتبيياره المكتشييف األول للحييياة الالشييعو

الجنسية )اللبيدو( أبوابا واسعة من كتبه ودراساته ، واتخذها مفتاحيا يحيل بيه مغليقيات 

االضييطرابات النفسييية التييي كييان يعالجهييا ، حيييث أثييرى بدراسيياته الييوفيرة أدبيييات 

 التحليل النفسي ، وأثرى ميدان الصحة النفسية بما قدمه من افتراضات مازال الكثيير

، كميا أن ليه الفضيل فيي  د مسيتويات مختلفية منها يتعامل معها حتى اآلن عليى صيعي

صييياغة مبييدأ التحليييل النفسييي وإبييراز منهجييه ، واالنشييقاقات التييي حصييلت داخييل 

( قيد أغنيت ذليك فعيدلت Juong، ييونج Adlerمدرسته كما هيو معيروف ليدى )ادلير 
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فضييل ور علييي زيعييور الييدكتمفيياهيم للمؤسييس ، وحصيير وأالنييت بعييض النظييرات وال

بجملة من النقاط التي بينت فضله في المييدان النفسيي والتربيوي منهيا   Freudفرويد 

، إذ قيلي أن توجيد نظريية نفسيانية مين بعيده ليم  تأثيره عظيما على عليم الينفس كانل  

األضيواء عليى الالوعيي  طل  س ، لكونيه تتأثر سلبا أو إيجابا بأبحاثه أو تأخذ شيئا منها

أهمية كانت مغبونة واظهر دوره وفاعليته فيي مجميل الحيياة النفسيانية ، كميا وأعطاه 

يكمن فضيله وأصيالته فيي تفسييره لألحيالم باستكشياف الالوعيي ، ولميا كيان التحلييل 

أهميية السينوات األوليى فيي تكيوين الشخصيية ، وأهميية التجيارب  أوضالحالنفسي قد 

خييدمات مهميية  ت الالدياليليية فييي األولييى فييي العميير ، فمعنييى ذلييك انييه سيياهم مسيياهمة ج

للمييربين واألهييل منبهييا إلييى خطييورة القمييع الفييظ ومييا يييؤدي إليييه  الكبييت القاسييي ميين 

ظهييور العصيياب واضييطراب الشخصييية ، واليمكيين إغفييال فضييل المدرسيية التحليلييية 

إليى أن أنيواع التعبيير )الرسيوم ،التصيوير، الخطيوط ( والتيي تعبيرعن  نبهالتعندما 

عن مكبوتات الالوعي ،والميول الوجدانيية، واألهيداف الكامنية العقد الفردية وتكشف 

 1الموصدة 
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 واطسون لالمدرسة السلوكية(  انيا:

 حيات  1أ 

م( مين ألميع 1959 -م 1878) J.Broadus Watsonعدي جون.ب.واطسيون 

، بدأت حياته العلمية في مييدان (USAرواد التجريب في الواليات المتحدة األمريكية)

، وثورنيدايك  genngis،وجينينغس  Lobنفس الحيوان حيث كانت أعميال ليوب  علم

Thorndike  قد أثارت االهتمام بدقتها وتطور تقنياتها ، وقد انتقل واطسون من عليم

نفس الحيوان إلى نفس اإلنسان ونقل معه مناهج الميدان األول ليطبقها عليى اإلنسيان 

ة التييي اسييتخدمها علميياء نفييس الحيييوان ، وقييد طبقهييا فعييال تلييك الدراسييات التجريبييي

بعلييم اليينفس المقييارن ، بمالحظيية  Watsonونجحييوا فييي ميييدانهم ، اهييتم واطسييون 

ل  ، انيه القائيل يوميا فيي تحيد    آلالت عدييدة األوالد ، بالتشريط ، وكان بناءح عبقرياح 

أعطوني اثني عشر طفالح من األصحاء المكتملين وسوف أقيوم بتيربيتهم بطريقتيي ، 

وأنا اضمن لكم أن اخذ أي واحد منهم عشوائيا وأدربه ليكون كما اختيار ليه أخصيائيا 

ميين أي نييوع طبيبييا ، أو محاميييا ، أو فنانييا ، أو كبييير تجييار، أو حتييى شييحاذا ولصييا ، 

 ة أسالفه جنسي  بصرف النظر عن مواهبه واهتماماته وميوله وقدراته وكفاءاته و

 دصر 1ب

لتيدل عليى نظريية  Behaviorism)سيلوك(  م اسيتعملت كلمية1912في عام  

ترى أن علم النفس يقوم على مالحظة السلوك ، ولقد أحدثت هيذه المدرسية كيم هائيل 

من األبحاث جرت في الواليات المتحدة وحسب الذهنية األمريكية حييث االنتفياع مين 

المختبرات الكثيرة القائمية ل وهيذا ميا جعيل المدرسية السيلوكية غنيية مين حييث كثيرة 

، أما من حيث المدارس التيي اشيتهرت فيي  دراسات في حقلهاث والالتجارب واالبحا

مييع نهايييات القييرن التاسييع عشيير وبييدايات القييرن العشييرين بييرزت هييذه العصيير ف هييذا

المدرسيية النفسييية والتييي شييكلت مييع مدرسيية التحليييل النفسييي أوسييع تيييارين نفسيييين 

، وقييد قسييم مؤرخييو المييدارس وكانييت أكثيير التيييارات النفسييية المعاصييرة ازدهييارا 
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م عليى وجيه التقرييب ، 1933النفسية تاريم المدرسة السلوكية والتيي تمتيد إليى عيام 

       1م  والى أالن 1933والسلوكية الحديثة فيما بعد عام 

 Watsonفلسفة واطسون 1جـ

إن اختالف فلسفة المنظرين حول مادة عليم الينفس ومينهج بحثيه مين مالحظية  

لتأكيد نتيجة لسبب، وهو تأثر علم النفس بالفلسفة والفسلجة والفيزيياء وتجريب كان با

وبكثير من االنجازات المهمة في علم األحياء )كنظرية دارون( والفليك والرياضييات 

، كيييل ذليييك صييياغ الحركييية السيييلوكية كثيييورة قاميييت بوجيييه المدرسيييتين التركيبيييية 

وكأنهيا مين صينع إنسيان  )االستبطانية( والوظيفيية ، حييث ظهيرت الحركية السيلوكية

وذليك ألنهيا  J.Broadus Watsonواحد وليس فريق عمل وهو جون. ب. واطسون

وجيييدت فيييي شخصيييه أقصيييى التعبيييير عييين نفسيييها ، فقيييد تبليييورت فلسيييفة واطسيييون 

Watson  بييالنظرة لانسييان واسييتجاباته ميين خييالل تلمذتييه علييى يييد انجييلAngel 

التي حاول أال ينسب إليهيا صيفة ( في شيكاغو ، حينما درس الفئران 1869-1949)

الشعور، وبما أن الفرد يسيتطيع أن ييدرس قيدرات الحيوانيات وكفاءتهيا دونميا حاجية 

لدراسيية الشييعور، فييعذن الحاجيية العتبييار الشييعور ودراسييته كمفهييوم ميين مفيياهيم علييم 

، وهييذا يعنييي أن علييم اليينفس الييذي يييؤمن بييه  Watsonاليينفس كمييا رأى واطسييون 

الرجيع  Pavlovما في هذه الكلمية معنيى ولميا اكتشيف بيافلوف  واطسون )آلـي( بكل

الشييرطي جعلييه واطسييون حجيير الزاوييية الييذي أقييام عليييه مذهبييه ، وان كييل مييا تقييدم 

يعطييي صييورة واضييحة تقييول ل أن السييلوكية تييدرس كييل جوانييب علييم اليينفس ماعييدا 

)كييف(  أهمية تذكر وإنما األهمية القصيوى لكلمية whyالشعور ، فليس لكلمة )لماذا(

How   بيان التييار  االدبيياتدرسية السيلوكية ، وهيذا ميا أكيده ألنهيا أسياس فلسيفة الم

( Pragmatic( وتييار الفلسيفة البراكماتيية )Newtonالسلوكي قد تأثر بفكر نيوتن )

( فييي االنتقيياء Darwenوكييذلك الفلسييفة الوضييعية المنطقييية  ، وحتييى أفكييار دارون )

لوكيين للشخصيية بشيكل عيام والصيحة النفسيية بشيكل الطبيعي ، ولهذا فان نظرة السي
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 أو لحيالالة فالالي مجالالرى الحيالالا  المسالالتمر أينتاجالالا فالالي أمالالا خيياا أكييدت علييى أنهمييا

والشك أن مثل هيذه النتيائج الصيادرة عين السيلوكية هيي  ،  للتغيير منيومة مفتوحة

جزء من الثورات التي قامت ضد النظيام القيائم فيي عليم الينفس وضيد كلمية شيعور ، 

 1طان باست

 ائـــــالـال؛ "انتهالى دلمالاج الالنف   Watsonأفالاد واطسالونم 1912في عام          

السلوكيون إلى اادت اد بمنها ايسالتطيعون ااشالتغال بالاألمور غيالر المحسوسالة وا 

ح الملموسالالة ود الالدوا العالالاا دلالالى تالالرل ااشالالتغال بعلالالا الالالنف  أو جعلالال  دلمالالا طبيعيالالا

وغيره من التجريبيين في جهيدهم لجعيل  Wundtومعنى هذا أن كل ما قام به فونت 

السيكولوجية علما اليعدو في نظر واطسيون سيوى اسيتبدال كلمية )روح( التيي كانيت 

مسييتعملة فييي الفلسييفة الوسيييطة بكلميية )شييعور( وهييم فييي هييذا اسييتبدلوا كلميية مجييردة 

فييي كتابييه ل السييلوك :  1912بييأخرى مجييردة أيضييا ، ولقييد أكييد ذلييك واطسييون عييام 

ى علم النفس  المقارن  بيان عليم الينفس كميا ييراه السيلوكي فيرع موضيوعي مدخل إل

وتجريبي محض من فروع العلوم الطبيعية هدفه النظري التنبؤ عن السلوك وضيبطه 

وليييس االسييتبطان قسييما هامييا ميين طرائقييه ، كمييا أن القيميية العلمييية للمعلومييات التييي 

ر ، ويبيدوان الوقيت قيد حيان يحصل عليها ليست متوقفة على إمكان تفسييرها بالشيعو

 111ليتخلا علم النفس من كل إشارة إلى الشعور ومين مالحظية الحياالت النفسيية 

إن من الممكن كتابة علم الينفس دون اإلشيارة إليى )الشيعور( و )الحياالت النفسيية( و 

)النفس( و )فحوى الخبرة( و )اإلرادة( والتصور إن من الممكن كتابتيه ضيمن حيدود 

أن مفهيوم الشيعور عنيد حيث ت( وما شابه ذلك  ستجابة( و )تكوين العادا)المثير واال

يقبييل التعريييف واالسييتعمال ألنييه مجييرد لفييظ آخيير ) للييروح (  ال Watsonواطسييون 

 –، حيييث توصييف لغيية واطسييون بأنهييا لغيية المثييير  ميين ألفيياظ الميتافيزيقيييا القديميية

ه للشييييعور ونبييييذ Watsonاالسييييتجابة ، وليييييس ميييين شييييك أن صييييرامة واطسييييون 

 1علم النفس كما قالت به السلوكية واالستبطان قد ضيق كثيرا من مجال
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 نيريت  في الصحة النفسية1د

وعصيره هيي إليضياح اثير  Watsonكانت الغاية من عرض حياة واطسون  

البيئيية العلمييية والفلسييفية فييي حييياة وتنشييئة هييذا المنظيير الييذي اثيير بنظرياتييه وأرائييه 

جتمعييات الغربييية علييى وجييه العمييوم ، والمجتمييع األمريكييي وتجاربييه النفسييية فييي الم

الذي  ينتمي إليه خصوصا ، وأصبحت آراؤه ونظرياته بعد ذلك أشهر مين نيار عليى 

في البلدان العربية وباليذات فيي األوسياط األكاديميية الجامعيية )أقسيام  -كما يقال -علم

نفسية فيي كلييات التربيية( ، علم  النفس في كليات اآلداب أو أقسام العلوم التربوية وال

وكمييا هييو معييروف فقييد مييرت المدرسيية السييلوكية بمييرحلتين ل السييلوكية التقليدييية ، 

والسلوكية الحديثة وان استحداث األخيرة ليس للرد على األوليى وإنميا لتعيديل بعيض 

ماجيياءت بييه التقليدييية وتخفيييف حييدة صييرامة نظرتهييا لانسييان فقييد حيياول السييلوكيون 

ويوسييعوا ميين نطيياق مفهومهييا  Watsonيسييتكملوا نظرييية واطسييون المتييأخرون أن 

   1ويردوا على أوجه النقد المختلفة من علماء وفالسفة كبار

لقد تجنبنا المقارنة والمفاضلة بين المدرستين وقدمنا موضوع الصحة النفسيية  

ومدرسيييته المسيييماة بالواطسيييونية أو السيييلوكية  Watsonحسيييب نظريييية واطسيييون 

 نظر لها ونظير لفالسفة اإلسالم السالف ذكرهم  لألسباب اآلتية:التقليدية كم

تعيد المدرسية السيلوكية التقليديية هيي المدرسية األم لكيل المشيتغلين ضيمن مجالهييا  1أ

 1ونظرياتها سواء كانوا من المتقدمين أم من المتأخرين 

اإلسهام األكبر في صنع اتجاه علميي جدييد وخليق مدرسية  Watsonلواطسون  1ب

 1رى في علم النفس كب

تعد المدرسة السلوكية التقليدية )الواطسونية( ، هي تماما نقييض مدرسية التحلييل 1ت

النفسييي ميين  حيييث رؤيتهييا إلييى اإلنسييان وطبيعتييه ، وكمييا يقييال باألضييداد تعييرف 

 .األشياء
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 مسلمات نيريت 1هـ

مات نظرييييية المدرسيييية السييييلوكية تييييم التركيييييز بشييييكل خيييياا فييييي مسييييل              

لواطسييونية عليييى أطروحاتهييا ذات العالقييية بالصييحة النفسيييية باعتبارهييا جيييزء مييين ا

ن مات التيي يمكيوكية تقوم على أساس عدد من المسل  موضوع الدراسة والنظرية السل

 -: إيجاز أهمها

ان علم النفس هو علم السلوك ، والسيلوك هيو جمييع أوجيه نشياط الفيرد التيي يقيوم 1أ

هييو علييم موضييوعي يعتمييد علييى البيانييات التجريبييية بهييا والتييي يمكيين مالحظتهييا ، و

   1والدالالت التي يمكن مالحظتها

تعني بمجملهيا إخضياع السيلوك اإلنسياني ية النفسية وان هذه النظرية تسليم بالحتم1ب

اسييتجابة( بمعنييى ل أن المثييير عنييدما يقييع علييى الفييرد البييد وان  -لمعــييـادلة   ) مثييير 

سيتجابة يمكين ضيبطها واليتحكم فيهيا والتنبيؤ بهيا تماميا تتأدى اسيتجابة حتميا وهيذه اال

 1كأي ظاهرة طبيعيه 

سلوكات متعلمة سواء كانت هذه السلوكات  تالسلوكيات اإلنسانية كلها قد عد   ان1ت

سييوية أو مرضييية ، ووصييوال إلييى المبييدأ الثالييث فهييو السييلوك الشييرطي والييذي يييتم 

هيذا االقتيران حتيى يصيب  الكيائن  باقتران المثيير الشيرطي بيالمثير الطبيعيي وتكيرار

ــييييـرطي        الحييييي  قييييادرا علييييى أداء االسييييتجابة الطبيعييييية فييييي حضييييور المثييييير الش

 والشكل أدناه يوضحها :

 المثير                    إفراز اللعاب

 مثير طبيعي              )استجابة طبيعية(

 ها : نقرن تقديم الطعام بصوت الجرس فتتأدى االستجابة نفس

 طعام              إفراز لعاب

 صوت الجرس
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نغي ب الطعام الذي هو المثير الطبيعي ونبقي على الجرس اليذي هيو المثيير الشيرطي 

 فتتادى نفس االستجابة ، وعندئذ تعرف باسم االستجابة الشرطية :

 صوت الجرس             إفراز لعاب

 )مثير شرطي(       )استجابة شرطية(

هذه المبيادئ الثالثية للسيلوكية التقليديية وضيعت افتراضيات تفسير  على ضوء 

 -نشوء االضطرابات النفسية لدى الفرد  واالفتراضات كما يأتي:

:  إن فشييل الفييرد فييي تعلييم سييلوكات تمكنييه ميين التوافييق النيياج  مييع  اافتالالراض األول

  1نفسه ومجتمعه ، يعتبر عامال أساسيا في اختالل صحته النفسية

إن نجاح الفرد في اكتساب سيلوكات ضيارة سيواء كيان  الضيرر   ض ال اني :اافترا

واقع على الفرد نفسه أو على مجتمعه فانه لن يتوافيق بالشيكل المطليوب ال ميع نفسيه 

 1وال مع بيئته

: انه إذا تعرض الفرد إلى مثير ما بحيث يستثير لدييه توقيع حيدوث  اافتراض ال الث

يه حالة من القليق العيام تيؤثر سيلبا عليى حالتيه النفسيية استجابتين متناقضتين يخلق لد

 -وينشا هذا الوضع على النحو االتي :

 الموقف األول : الطعام + صوت الجرس         إفراز اللعاب)اثر موجب= اللذة(

 الموقف الثاني : صدمة كهربية + صوت الجرس       الصراخ )اثر سالب+األلم(

 إفراز اللعاب )اللذة( أو الصراخ )األلم(         الموقف الثالث : صوت الجرس

إن  ما تقدم قيد أشيار إليى أن اخيتالل صيحة الفيرد النفسيية هيي نتيجية حتميية   

لخلييل مييا فييي عملييية الييتعلم ، ولمييا كانييت هييذه العملييية يقييوم بهييا فييي الغالييب الكبييار 

فيي خليق ويوجهونها نحيو الصيغار ، فيان هيؤالء الكبيار يتحمليون المسيؤولية األوليى 

 1االضطرابات النفسية لدى الفرد 

هييذه النظرييية قييد أكييدت علييى أن العوامييل البيئييية هييي العوامييل الرئيسيية التييي  إن 14

تعمييل علييى تكييوين شخصييية الفييرد ولهييذا عييرف السييلوكيون بييالبيئيين لتميييزهم عيين 
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ت اليوراثيين ، وقييد كييان محييور اهتمييام السيلوكيين بعملييية الييتعلم وإكسيياب الفييرد عييادا

 1معينة 

زعييم  Watsonفيها أفكار واطسين  تحسبعة نقاط وض   ان هناكالمجمل ف وفي     

المدرسة السلوكية والذي وصيف سيلوكيتها بيالعلم الموضيوعي التجريبيي اليذي هدفيه 

 -التنبؤ بالسلوك والسيطرة عليه ، ومن أفكاره:

 1ــــــــــاتإمكانية تجزئة السلوك إلى وحدات بسيطة من المثيرات واالستجاب   1أ

 التركيز في البحوث العلمية على ما يمكن أن يفعله الفرد في موقف معيــــــن  1ب

 1وفي كيفية خروج استجابة معينة من مثير معين       

 1التأكيد على أن السلوك هو وظيفة الكائن كلـــــه   1ت

 ن فـــــي التأكيد على استخدام المالحظة المقصودة ورفض استخدام االستبطا  1ث

 1المنهج العلمي       

 1االقتصاد في البحث على المثيرات الخارجية 1ج

 احل قانون التكرار وقانون الحداثة بدال من قانــــون األثـــر ، فالتـكـرار هـــو 1ح

 المسؤول عن تدعيم الرابطة بين المثير واالستجابة ، أما الحداثــــــة فــــــــــي     

 1ة فلها األسبقية في الظهور عن غيرها االستجاب    

 اعتبار االستجابة الشرطية وحدة السلوك واألساس الذي يفسر في ضوئه  1خ

 1اكتساب العادات     
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 ت ويا النيرية السلوكية1و

مذهب من مذاهب عليم الينفس ، وتسيمية تطليق Behaviorism تعد السلوكية  

ليييى أهميييية الدراسييية الموضيييوعية عليييى منحيييى نظيييري فيييي السيييايكولوجيا ، شيييدد ع

لالسيييتجابات الفعليييية أو عليييى دراسييية السيييلوك الظييياهر مفترضييية أن هنييياك أساسيييا 

فيزيولوجيييا لكييل سييلوك ، أكييد هييذا المييذهب علييى االقتييران الشييرطي باعتبيياره قاعييدة 

لليييتعلم ، اعتميييد الطيييرق التجريبيييية ومبيييادئ المعاينييية ، واسترشيييد بدراسييية السيييلوك 

عي مقررة ، وصلت في صيغتها المتطرفية اليى رفيض اليو الحيواني في ظل ظروف

 1والعمليات الواعية

تييأثير المدرسيية السييلوكية الزال قويييا جييدا علييى  علييم اليينفس اليييوم ،  إن               

ترسيييم هييذا العلييم علييى  إمكييان أنكييرتقييد  Watsonوهييي منييذ مؤسسييها واطسييون 

هيييو بالنتيجييية ظاهريييياتي ،  االسيييتبطان أو متابعييية تيييدفقات اإلدراك ، الن كيييل عليييم

يخرج عن هذه القاعيدة ، وبعبيارة أخيرى ال  احيد يسيتطيع  وبالتالي فان علم النفس ال

تعكسه من سيلوك إنسياني أو فعيل سيواء كيان  رؤية الحواس الداخلية إال من خالل ما

، وفضل السلوكية على عليم الينفس كبيير فعنهيا وان سياعدت عليى  إنساني أو حيواني

لم دفعات ايجابية إلى األمام ، حتى األخطاء التي وقعيت فيهيا كانيت نافعية دفع هذا الع

هة )بطريقة سلبية( أنها بنت عقليية ومنياهج معينية إال أنهيا كانيت عرضية للنقيد  وموج 

هييو  الييالذع ، فعييد ها الييبعض أنهييا كانييت مصييابة بخييوف مرضييي)فوبيا( ميين كييل مييا

طهم بتفسييير الحيياالت روحييي ، بييل وممييا هييو ذهنييي وداخلييي ، فضييال عيين أن شييط

النفسييية كلهييا علييى أنهييا ظييواهر عضييوية واسييتجابات عضييوية ، جعلييت واطسييون 

مضطرا  إلى أن يفسر التفكير على انيه عبيارة عين كيالم داخليي ، وإذ الكيالم يحيدث 

حركة في الحلق ،  فمعنى هيذا أن عليى السيلوكي أن يقييس حركيات الحليق بيالطبع ، 

ه الحركيات وتسيجيلها وليم تكين ذات أهميية فيي مييدان وبالنتيجة لم تنفع آلة قيياس هيذ

علم النفس وال ذات نتائج سديدة ، ولم يكتفي نقاد النظرية بهذه المالحظات بيل عيزوا 
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علم السلوكية إلى انه مجرد نقل المذهب الترابطي للمعاني إلى مفردتين هميا مثيير ل 

يير ، اسيتجابة ، جسيم استجابة ، فعدوه مذهب ميكانيكي ييدور حيول ثالثية مفياهيم )مث

عضوي( ومعنى هذا أنها محاولة لجعيل عليم الينفس علميا طبيعييا ، لكنيه صيار علميا 

ألغى النفس في اإلنسان، بعد أن الغوا وعيه ، إنهم الغوا اشيد ميا فيي اإلنسيان إنسيانية 

   1وا منه روحهوصميميةل انتزع
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 ال ال ة كارل روجرا لالمذهب اانساني( ال و  ال ا : 

 حيات 1أ

نيوي م مين واليية الي 1912أميركي من مواليد  Carl Rogersكارل روجرز  

وانه تربى في عائلة صارمة أخالقيا ودينييا فواليداه متزمتيان فيي نظيرتهم ، األمريكية

الدينييية واألخالقييية وهمييا يؤمنييان بييان الشيييء يمكيين الحصييول عليييه إال بحييب العمييل 

ل خير وسيلة عالجية  للضجر والمليل ، فغرسيا فيي نفيس والجدية فيه ، واعتبرا العم

حيياة اجتماعيية خيارج  Rogersطفلهما حب العمل والمثابرة ، حيث لم تكين لروجير 

حدود البيت ولهذا كان في طفولته حساسا وخجوال وغيير اجتمياعي يفضيل أن يعييل 

عيية مييع الكتييب ومييع عييالم أحالمييه ، اشييتغل فييي الزراعيية وتربييية الحيوانييات فييي مزر

والييده منييذ أن كييان عمييره اثنتييا عشيير عامييا ، وقييد تعلييم األسيياليب التجريبييية فييي العلييم 

عندما اكتشف أثناء تجواليه نوعيا مين العيث حييث كيان يقيوم بيالتجوال فيي الغابيات ، 

فقييام بتربيتييه ومقارنتييه بييأنواع أخييرى ، وهييذا االهتمييام قيياده إلييى أن يييدخل جامعيية 

ل ميين سيينتين تحييول إلييى دراسيية الييدين بفعييل وسكنسيين لدراسيية الزراعيية ، وبعييد اقيي

تأثيرات تنشئته االجتماعية ، فالتحق بالمعهد الالهيوتي الوحيدوي فيي نيوييورك اليذي 

كان له اتجياه ليبراليي فيي اليدين ، إال انيه قيرر تيرك دراسية اليدين نهائييا عليى خلفيية  

 زيارته إلى الصين مع وفد طالبي وللسببين اآلتيين:

قائييد دينييية مختلفيية وشييهد كيييف أن البغضيياء كانييت شييديدة بييين انييه اطلييع علييى ع 11

 1األلمان والفرنسيين رغم أنهم من دين واحد 

يتفق مع الحركة البروتستانتية التي تؤكد على ان الكتاب المقيدس معصيوم  انه ال 12

 1من الخطأ

د وهذان السببان أنتجا القيرار اليذي حيل الصيراع النفسيي لدييه ، فياخبر واليداه بأنيه قي

حيرر نفسييه ميين اسييلوبهما فيي التفكييير، وانييه يجييب عليى الفييرد أن يعتمييد أساسييا علييى 

  1الشخصية خبرته الشخصية ل وهي فكرة مثلت حجر الزاوية في نظريته في 
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 دصر 1ب

ولد كارل روجرز في بداية القرن العشرين كما مر آنفا ، وقد شيهد بعيد ذليك   

اعفة أدت إلييى الزيييادة فييي نسييبة تزايييد عييدد المشييتغلين بعلييم اليينفس بأضييعاف مضيي

البحوث ، فكان تأثير ذلك على علم النفس انه أصب  ذو قدم راسخة  ، يفاخر بعلميته  

بين العلوم السائدة في ذلك الوقت ، خصوصا عنيدما زادت صيالته بيالعلوم اإلنسيانية 

األخرى كاالجتماع مثال ، كما اتصيل بيالعلوم األخيرى السييما الرياضييات وبصيورة 

ا اإلحصاء وبالتطبيقات اإلحصائية ، وعلى اثر ذلك زادت تطبيقات عليم الينفس اخ

في الميادين التي يعمل بها كميدان ل التربية ، الجريمة ، المعميل ، الحيرب ، التجيارة 

،  الطب ، والقانون ، فجاءت بعد ذليك مرحلية الثيورات العلميية والثيورات النفسيية ، 

الثيورات عليى الثيورات ، كيالثورات التيي قاميت ولم يشهد روجرز ذلك فقط بل شهد 

ضد التحليل النفسي والسلوكية واتهامهما بالتقليدية ، ففي خضم تلك الثيورات العلميية 

 1لورت شخصيته والنفسية تب

 (فلسفة روجرا ل اليواهرية1جـ

إليى الفيلسيوف  Rogersتعود جذور الفلسفة الظواهرية التي اعتنقها روجرز  

( األلمييياني األصيييل اليييذي كيييان تلمييييذا لبرنتيييانو 1838-1917)Hosrel هوسيييريل 

Brentano  إذ تتبع محاضراته في فيينيا ،وبعيدها انقليب إليى دراسية الفلسيفة بعيد أن

وبفضييييل برنتييييانو  Kantكييييان يعلييييم الرياضيييييات وذلييييك بفعييييل قراءاتييييه ل)كانييييت( 

Brentano د ، درس هييذه الفلسييفة التييي اخترعهييا فييي أوائييل القييرن العشييرين ، وقيي

اضطهده النازيون ومات في المنفيى فيي سويسيرا واسيتطاع تالمييذه نقيل مخطوطاتيه 

، وإذا تعمقنيا ليم نفيس الشيكلومكتبتيه إليى بلجيكيا خفيية ، وتالمييذه هيم اليذين خلقيوا ع

أكثييير فيييي هيييذا المصيييطل  مييين الناحيييية الفلسيييفية لتبييييان جيييذورها فيييان هيييذه الكلمييية 

فعنهيا تعنيي دراسية Phenomenologyيا( )الظواهرية( أو الظاهراتية )فينومينولوج

أو علييم الظييواهر أي دراسيية ذاك الييذي يبييدو للييوعي ،ذاك المعطييى ، فالمقصييود إذن 
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الكشف عن هذا المعطى أو هذا الشيء ذاته اليذي نفكير فييه أو نتحيدث عنيه متجنبيين 

في كل ذلك اللجوء إلى فرضيات ، إلى ثقافة قبلوية ، وال لجوء إلى أسبقيات قط )بيل 

لوصف( ، فمثال ل كيف تشرح لون الزهرة األحمر ، هنا الشيرح للعليوم الطبيعيية ال ا

للعلييوم اإلنسييانية ، فالظيياهرة هييي الطريقيية أو الوجييه الييذي بموجبييه يكييون الموضييوع 

الذي نتأمله ، أو الشيء معطى للوعي ، فلون الزهرة كميا يبيدو لليوعي هيو الظياهرة 

صييفا فيزيائييا أو طبيعيييا ، فييالظواهريون التيي ينبغييي وصييفها  ال وصيف االحمييرار و

نييادوا بييالعودة إلييى األشييياء الن األشييياء عنييدهم تشييمل األفكييار والعواطييف )كعييالم 

سيكولوجي( والعالم الخارجي أيضيا ، وهكيذا فهيي تأميل منطقيي وليم تحيب أن تكيون 

ة أو ، أميا مين  الناحيية النفسيية فيان الظاهراتيي تافيزيقيةبناءات مذهبية أو تركيبات مي

الظواهرية هي أسيلوب فيي عليم الينفس يركيز عليى الكيفيية التيي ييدرك بهيا الشيخا 

 1ذاته وعالمهويعبر عن 

إن مما تقدم يشير إلى أن المذهب اإلنساني يستقي فلسيفته مين فلسيفة األلمياني  

وطبقيا للموقيف الظيواهري  ذهب اإلنسياني ،وليس هي من فكر المي Hosrelهوسرل 

( فيان الفيرد ييدرك العيالم بطريقية 1947منيذ عيام )  'Rogersالذي طرحه روجيرز 

للفييرد  Phenomenal fieldمتفييردة ، وتشييكل هييذه المييدركات المجييال الظييواهري 

وهييذا يعنييي أن الفييرد يسييتجيب للبيئيية كمييا يييدركها هييو ، وهييذه البيئيية قييد تتطييابق وقييد 

ل التتطيييابق ميييع تعييياريف التجيييريبيين لهيييا ، أو ميييع الواقيييع الموضيييوعي، والمجيييا

الظيييواهري للفيييرد طبقيييا لروجيييرز ، يشيييمل كيييال مييين الميييدركات الشيييعورية وغيييير 

الشعورية ، تلك التي يكيون الفيرد عارفيا بهيا ن وتليك التيي اليكيون عارفيا بهيا ولكين 

المحييددات األكثيير أهمييية للسييلوك ، وخاصيية بالنسييبة للنيياس األسييوياء هييي المييدركات 

عييالم ذاتييي ظييواهري ،  Rogersز الشييعورية ، هييذا يعنييي أن العييالم بالنسييبة لروجيير

وفكرة أن اإلدراك شيء ذاتي هي فكرة قديمة وليست من مبتكيرات روجيرز قطعيا ، 

إال أن تأكيده عليها صاغه بالشكل الذي يريد أن يقول فيه بيان لكيل فيرد منيا عالميه ، 
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بالقيدر اليذي  أو واقعه الخاا جدا به  وانه اليمكن فهم هذا العيالم الخياا بيالفرد إال

  1سم  هو لنا بذلك ي

 نيريت  في الصحة النفسية 1د

ترتبط الكائنات البشرية باستمرار بمعاني المعلومات المأخوذة مين الحيواس ،  

ولما كان الناس يعرفون فقط ميا ييدركون ، فيان ادراكيات كيل فيرد هيي التيي تؤسيس 

كييز واقعييه ، وميين المحييتم أن يواجييه جميييع األفييراد واقعييا مختلفييا إلييى حييد مييا ، وير

فييي محاوليية فهييم الييذوات  Phenomenologicalأصييحاب النظريييات الظاهراتييية 

ووجهات نظرها الفريدة في الحياة ، أما الدوافع الفسيولوجية فهي قليلة األهمية ، كما 

اعتمد أصحاب النظرييات الظاهراتيية عليى المالحظيات اإلكلينيكيية ، خاصية تقيارير 

ن إلى تبني هذا الميدخل للشخصيية اإلنسيانية ، الذات الن علماء النفس اإلنساني يميلو

مسيتمرة لمسيياعدة النياس المشيكلين للتغلييب  Rogersحييث كانيت محيياوالت روجيرز 

بيييرات غليييى مشيييكالت الحيييياة ، خصوصيييا عنيييدما تطيييورت أفكييياره ببطييييء مييين الخ

 1العياديــــة 

 اعتبر المذهب اإلنساني مذهبا حديثا فيي عليم الينفس فيان ليذلك بيوادر قيد وإذا 

ظهييرت فييي الخمسييينات واسييتمرت فييي السييتينات ميين القييرن العشييرين والن نمييوه  

وتبلييوره مسييتمر كييي يحتييل مركييز القييوة الثالثيية فييي علييم اليينفس إذ يعتبييره الكثيييرون 

بمثابيية القييوة الثالثيية بجانييب القييوتين األولييى والثانييية والمقصييود بهمييا التحليييل النفسييي 

، وينضم إليهم Rogers & Maslowزلو والسلوكية ويمثل هذا المذهب روجرز وما

عدد كبير من الكتاب الذين عرفوا فيي مرحلية ميا بيأنهم يتبعيون المنحيى الوجيودي  ، 

ذهب وصار من الصعب التمييز بين الفريقين الن كل منهما يعمل على بلورة هذا المي

وهيو مين مشياهير المنظيور اإلنسياني عليى  Rogers،وعلى أية حال فقد أكد روجرز

برة الحاضرة للفرد هي كما يدركها أو يمر بها الفرد نفسيه ولييس كميا ييدركها أن الخ

أن الصحة النفسية مين وجهية نظير هيذا المنظيور تتحقيق متيى ميا حقيق  ن  ، اآلخرو



113 
 

اإلنسان ذاته ، وان الجهاد في سيبيل اليذات هيو اليدافع اإلنسياني اليرئيس اليذي يدفعيه 

سييتويات صييحتهم النفسييية تبعييا الخييتالف لتحقيقهييا ، علمييا أن األفييراد يختلفييون فييي م

مايصييلون إليييه ميين مسييتويات فييي تحقيييق إنسييانيتهم ، كمييا أنهييم يختلفييون أيضييا فييي 

 1ق ذواتهم مستوى تحقي

ء وعليييه فييان أي خلييل فييي الييذات يمكيين أن يؤخييذ علييى انييه ميين عالمييات سييو 

الحي  ، أما من حيث منشأ اضطرابها ، فهو يحدث عندما يمنع الكائن الصحة النفسية

ميين تمثييل خبراتييه الحسييية ، وميين بلوغهييا إلييى مرتبيية الييوعي والحيلوليية دون تحييول 

المثيرات إلى صور رمزية ، والى عيدم انتظامهيا فيي بنياء اليذات األمير اليذي ييؤدي 

إلى توتر نفسي ، أما إذا أصب  مفهوم الذات فيي وضيع يسيم  لكيل الخبيرات الحسيية 

رمزي وفي عالقة ثابتة ومتسقة معها ، فان للكائن الحي ان تصب  ممثلة في مستوى 

قيد عيزى  Rogers، وهيذا يعنيي أن روجيرز النفسيية للفيردذلك يمثيل حقيقية الصيحة 

دافع واحد هو تحقيق اليذات عليى أسياس أن هيذا السيلوك  إلىأنواع السلوك اإلنساني 

  1ق ذلك الدافع يعمل بشكل كلي موحد وايجابي نحو تحقي

دد سمات الشخصية التي تتصيف بانخفياض فيي ح Rogersروجرز  لقد حدد 

مسييتوى الصييحة النفسييية ل كالغربيية ، عييدم اتسيياق السييلوك ، القلييق ، اسييتخدام آليييات 

 بشكل جيد )ميكانزمات( الدفاع ، التصلب والجمود وإدراكه للخبرات 

وممييا تقييدم فييان الفييرد المتمتييع بالصييحة النفسييية ميين وجهيية نظيير المييذهب  

ذي يعمييل بكييل طاقاتيه ، ويسييتفيد ميين كيل إمكاناتييه ، مقبييل اإلنسياني هييو )الشييخا الي

على الحياة ، متفت  الذهن ، راض عما في حياته ، يسعى إلى تطيوير نفسيه وتنميتهيا 

، ولميا كانيت اليذات هيي المحيور اليذي تيدور حوليه كيل  يعتقد انيه صيواب، يقول ما 

فيان ذليك Rogersالمتغيرات والتي تشكل حجر الزاوية في كل الذي جاء به روجيرز

ألزم الباحث أن يبين مسلمات هذه النظرية التي جعلت من الذات محورها فيي النظير 

إلى األشيياء الن األشيياء عنيد علمياء الينفس اإلنسيانيين  تشيمل ل األفكيار والعواطيف 
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التي تمثل العالم السيكولوجي والعالم الخارجي أيضا  كما مير آنفيا ، والمسيلمات هيي 

 -كما يأتي :

 مات النيريةمسل  1هـ

أسس هذا المذهب كرد فعل ألطروحات كل مين التحلييل النفسيي والسيلوكية ، 

فهو يرفض كون اإلنسان جهاز طاقة معقيد يبحيث عين حالية اتيزان مين حييث توزييع 

الطاقة على أجزائه المختلفة ، فطبقيا للتصيور الفروييدي فيأن أي ازديياد فيي منسيوب 

االتيزان ومين ثيم يتحيتم عليى هيذا الجهياز  الطاقة  بأي جزء فيه ييؤدي إليى خليل هيذا

القيام بنشاط معين حتى يعيود إليى حالية االتيزان ، كميا رفيض هيذا الميذهب التصيور 

السلوكي التقليدي الذي صير اإلنسان جهازا آليا إذا أثير أي جيزء منيه تحيتم علييه أن 

جهياز وميا يقوم بسلوك معين ل وانه يمكن تفسير هذا السلوك والتنبؤ به  تكوين هذا ال

صياغت واهرية، فقد ولما كانت النظرية معتنقة للفلسفة الظ من مثيرات ،يتعرض له 

المفيياهيم التييي صييدرت عيين إيمانهييا بييذلك والتييي أدت إلييى أن يبتكيير روجييرز العييالج 

( Clientالذي اشتهر والتصق باسمه وهو العالج المرتكيز عليى المراجيع أوالعمييل )

الفرد القدرة على تغيير وتطوير شخصييته ، وان  ويستند عليها ، على فرض ان لدى

 -مهمة المعالج النفسي تسهيل مهمة هذا التغيير ،  وهذه المفاهيم هي:

 1إن األشخاا مخلوقات واعية وعاقلة يحكمها اإلدراك الواعي  1أ

 إن البشر اليتحتم عليهم الصراع مع أنفسهم أو محيطهم ، كما أنهم ليسوا  1ب

 1ث والقوة البيولوجيةعبيدا لألحدا     

 إن فهم الشخا يتم من خالل وجهة نظره الخاصة أو من خالل تجاربــــــــه 1ت

 1الذاتية      

 1إن إدراك الشخا للواقع قد يتطابق موضوعيا وقد اليتطابق مع ذلك الواقع 1ث

               1ذاته وإثرائهاإن لدى اإلنسان نزعة  لتحقيق  1ج

 -المسلمات التي تخا اإلنسان في هذا المذهب : وأدناه التصورات أو
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ل إن مايبدو علي اإلنسان أحيانا من عدوانية وأنانيية مياهو  اإلنسان خير بالفطر  10

إال نتيجيية للصييعوبات والتحييديات التييي يواجههييا حيييث تتعقييد أسييباب الحييياة وأسيياليبها 

إنسييانيته ، فضييال عيين مايلقيياه ميين احباطييات مختلفيية أو إنكييار لحقييه فييي أن يحقييق 

وبالرغم من العقبات والصراعات التي تواجهه إال انه قيادر عليى أن يفكير ويقياوم أو 

، بمعنيى أن ظهيور عالميات  مين مشيقاتعلى األقل يحاول أن يتغلب على مايواجهه 

االضييطراب علييى هييذا اإلنسييان ميين عدائييية وأنانييية هييي نتيجيية لسييبب ، أي نتيجيية 

لمقابيل فيان الصيحة النفسيية فيي هيذا الميذهب وان ، وبايحقق إنسانيته  لصدمة من أن

كانييت تعنييي تحقيييق الفييرد إلنسييانيته إال أن ذلييك اليييتم إال باإليمييان بممارسييته لحرييية 

يدرك مداها وحدودها ويتحمل مسؤولياتها ويكون قادرا عليى التعياطف ميع اآلخيرين 

ال ، وان يشيبع ومبادلتهم المحبة وان يكون ملتزما بقيم عليا مثل الحق والخيير والجمي

 1نا حاجاته الفسيولوجية والنفسية إشباعا متز

ومعنييى ذلييك انييه حيير فييي اتخيياذ مييايراه ميين :   اإلنسالالان حالالر فالالي حالالدود معينالالة 10

قييرارات واختيييار مايناسييبه ميين أوجييه النشيياط ، وقييد تقييف عوائييق معينيية فييي طريييق 

االختييار ميادام  ممارسته لتلك الحرية إال أن ذلك اليمنع الفرد من أن يمارس حقه في 

يملك اإلرادة لذلك ، والشك أن عودة مبدأ اإلرادة في السلوكات اإلنسانية يهيز بعنيف 

مبييدأ الحتمييية النفسييية أو الحتمييية السييلوكية التييي سييادت التيييارات النفسييية الوضييعية 

بشكل عيام ، وهيو يلتقيي ميع مبيدأ )اليوعي( اليذي نيادت بيه السيلوكية المحدثية واليذي 

إلنسيييان دور أساسيييي فيييي إحيييداث االسيييتجابة التيييي يراهيييا مناسيييبة بموجبيييه أعطيييى ا

 1ا للمثيرات التي يتلقاه

: إن السلوك اإلنساني في نميو مسيتمر وهيو اإلنسان كائن حي في نشاط مستمر  10

دائما يرنيو إليى األفضيل ، واألفضيل هيو أن يحقيق إنسيانيته ، وتختليف هيذه المسيلمة 

لتقليدي الذي يعتبير اإلنسيان بمثابية الكيائن الحيي عن تلك التي يقوم عليها علم النفس ا

الذي اليستجيب إال إذا واجه مثيرا ، وحيث يعتبر مايقوم به من نشاط بمثابة رد فعيل 
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، وبعبيارة أخيرى ان ذليك يعنيي أن السيلوك اإلنسياني هنيا يرنيو  من مثييرات لما يلقاه

يحقيق ذاتيه ، متميثال دائما لألفضل ، واألفضل هيو أن يحقيق الفيرد إنسيانيته ، أي أن 

ذلييك بالقييدرة علييى االنجيياز ، القييدرة علييى االبتكييار ، القييدرة علييى المبييادأة ، )أي أن 

يشعر بان هناك معنى لوجوده( ، وهيذا يعطيي تصيور واضي  بيان اإلنسيان لييس هيو 

الكائن الحي الذي اليستجيب إال إذا واجه مثييرا فقيط ، وان سيلوكه مياهو إال رد فعيل 

 1راثيلقاه من ميلما 

هيي السيلطة العلييا وان معييار Rogersلما كانت الخبرة لدى روجرز الخبر  :   10

الصييدق عنييده هييو تجاربييه الخاصيية فييذلك الن الخبييرة شييكلت مفهومييا مركزيييا فييي 

نظريته على أساس أن المجال الظواهري يعني مجموعة الخبرات أو المدركات التي 

ا بيه ، وقيد عيدها السيلوك الموجيه يعرفها الشخا نفسه وتشكل عالمه اليذاتي الخيا

خبيرات اإلنسيان  أنللفرد وأنها بالغة األهميية فيي تشيكيل الشخصيية ، وقيد أكيد عليى 

هي مدركاته الشعورية التي حولها إلى صور رمزية ، وهذه المدركات التيي تحوليت 

إلييى صييور رمزييية أو قابليية الن تتحييول إلييى ذلييك هييي المحييددات الجوهرييية لسييلوك 

اء ، وإذا حصل تشويه في الترميز فتأخذ بعض الخبرات صورا رمزيية الناس األسوي

هة يتصييرف الفييرد بسييببها تصييرفا غييير مناسييب لكنييه يحيياول عييادة التحقييق ميين  مشييوي

رمييوز خبراتييه بمقابلتييه بييالواقع ، أي انييه يجييري عليهييا اختبييارا للواقييع ليتأكييد ميين 

ي الذي يؤكد على دراسية ، ومجمل القول أن المذهب اإلنسانلعالم الخارجيمطابقتها ل

، وعلييه  ا اآلخرون كما يدركها من يمر بها وليس كما يدركه الخبرة الحاضرة للفرد

انت فان الكيفية التي يدرك بها الفرد خبراته الحالية هي التي تقرر سلوكاته ، سوية ك

   1أو مرضية  
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 ت ويا نيرية الذات1و

يية إصيدار حكيم عليى قيميية كميا هيو معيروف فيان المقصيود بييالتقويم هيو عمل  

 1واقع الشيء ومعيار معين الشيء أو الظاهرة على أساس المقارنة بين 

تتميييز بحضييورها الفاعييل ونصيييبها الكبييير فييي Rogers أن نظرييية الييذات لروجييرز 

الميييادين التطبيقييية ، وبخاصيية فييي ميييدان التربييية والحييياة العائلييية والقيييادة والعييالج 

ت مي دان العيالج النفسيي بيعجراء بحيوث منهجيية منظمية ، ومين النفسي ، ففتحت ونمي

ر أسييلوبا فييي اإلرشيياد  المهييم ذكيير إسييهامات صيياحب هييذه النظرييية ل فهييو الييذي طييوي

النفسي كان وما زال تأثيره كبيرا في هيذا المييدان وكيذا الحيال فانيه ركيز بشيدة عليى 

، وتتجليى أهميية هحوثا كثييرة فيياالهتمام نظريا وعمليا على فهم طبيعة الذات وأثار ب

لخصيت مبيادئ الميذهب اإلنسياني فهيو رأى  أنهياعن الذات Rogersنظرية روجرز 

أن كل فرد يعيل في عالم خياا مين خبراتيه ، وان المحافظية عليى اليذات وتنميتهيا 

وتحقيقهييا هييي أقييوى القييوى المحركيية لسييلوكات الفييرد ، وان هييذا الفييرد يسييتجيب فييي 

ته ولعالمه ، وقد يستجيب الفرد لميا يدركيه مين المواقف في ضوء إدراكه الخاا لذا

تهديد لذاته بحيل دفاعية متعددة كتضييق المجال اإلدراكي أو الجميود فيي اإلدراك أو 

 1ب لحماية الذات غير ذلك من أسالي

، وان حيياول وبييذل جهييودا كبيييرة لتكييوين نظرييية تتسييم  Rogersإن روجييرز  

، Ryckman،1978تقديييييييه أمثييييييال )بالدقيييييية والقابلييييييية علييييييى االختبييييييار إال أن من

Macleod،64،Diqqory،966،Pervin،1981 وجهوا له النقد إلخفاقيه فيي دقية ،

التعبييير وخاصيية فيمييا يتعلييق بالييذات ودافييع تحقيقهييا ، ولمييا وضييعت نظرييية روجييرز 

الذات في موقع مركزي من نظرية الشخصية ، فقد واجهت بذلك صعوبة في التعبير 

هييل منشييؤها   111، فميين األسييئلة التييي أثيييرت أمييام الييذات بدقيية بالغيية عيين مفهومهييا 

هييل هييي فيزياوييية ، 11نفسييي ، بيولييوجي ، أم  طبيعييي ا وميياهي القييوى الدافعيية لهييا 

بييان الييذات وراثييية  Rogersطبيعييية ، نفسييية ، بيولوجييية ا وعنييدما أوضيي  روجييرز 
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ال تتحقيق ( فانه جعلها احتمياالت قيد تتحقيق وقيد RNA( وال )DNAوتعتمد على أل )

 1حة وغير متوفرة وافتراضات كهذه بحاجة إلى أدلة أكيدة ما تزال غير واض

أميييا المآخيييذ التيييي تواليييت عليهيييا فكيييان بسيييبب التعرييييف اليييذي جعيييل فييييه 

ف الفيرد بطية شيرطيا بتحقييق اليذات حينميا عير  الصحة النفسية مرت Rogersروجرز

، ويستفيد من كل إمكاناتال  لشخف يعمل بكل طا ات  المتمتع بالصحة النفسية بأنه ل 

م بل دلى الحيا  ، متفتح الذهن ،راض دما في حياتال  ، يسالعى التالي تطالوير نفسال  

 Rogersوبسبب هذا التعرييف فيان روجيرز  ، يعت د ان  صواب ( وتنميتها ي ول ما

فت  الباب واسعا أمام نقدها من قبل علماء النفس الذين اعتبروا أن هذا التعريف ليس 

حة النفسية  واليدل عليها في كل األحوال وفي كل المجتمعيات ومين هيذه مرادفا للص

 -المآخذ :

تحديييد تحقيييق الييذات بامتييياز األداء والتفييوق فييي االنجيياز واإلبييداع ، وهييذا هييدفا  11

مثالييا اليصييل إلييه إال العبيياقرة واألذكيياء جييدا مميا يجعييل النياس طبقييا لهيذا التعريييف 

قليليية ميينهم ، مييع العلييم أن بعييض األشييخاا كييانوا غييير أصييحاء نفسيييا إال القليية ال

 1متفوقين في االنجاز إال أنهم كانوا غير أصحاء نفسيا 

شعور بعض المجرمين بتحقيق الذات في انجياز أعميال إجراميية ، يبيدعون فيهيا  12

، ويخلصون في أدائها ، ويشعرون بلذة النجياح ونشيوة االنتصيار ، وميع  هيذا ليسيوا 

 1تهم مؤقتة تزول بمجرد الحصول عليها سعداء ألنهم سعاد

اليأتي إشباع الحاجة إلى تحقيق الذات بعد إشباع الحاجات الفسيولوجية والنفسية  13

واالجتماعية في كل األحوال فقد يشعر اإلنسان بتحقيق الذات مع حرمانه من الطعيام 

سيل ، فالروالماء والراحة والنساء ، ومع تعذيبيه بيالحبس والنفيي ومصيادرة األميوال 

وا بعشباع حاجياتهم الجسيمية ، وليم يهتميوا بمليذاتهم أوالمصلحون االجتماعيون لم يعب

الحسييية ، والصيييام فييي اإلسييالم فيييه تحقيييق للييذات بييالرغم ميين االمتنيياع عيين الطعييام 
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والشييراب والجيينس ، ففيييه تأجيييل لييذات جسييمية للحصييول علييى لييذات نفسييية روحييية 

 عزوجل. أسمى وهي لذة الفوز برضوان هللا

إن تحدييييد اليييذات بتنميييية القيييدرات ، والعميييل بأقصيييى وسيييع لتحقييييق الفرديييية  14

واالستقاللية ، والمنفعة الشخصية ، وقول اإلنسان ما يراه صيوابا ، واكتفياء اإلنسيان 

نفسه عن الناس ، يجعيل الفيرد يؤلييه نفسيه ، ويقيدس المنفعية الفرديية ، ويعبيد الحريية 

عتبار ، ويجعل حقوق الفرد وواجباته نابعة من الفيرد الشخصية ، ويضعها فوق كل ا

 1ال من الجماعة 



 

 

 

 

 

 

 رابعالفصل ال

 جانب من نتائج هذه الدراسة كمعين للباحثين

 صحة نفسية  و  مضامين تربوية
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د البياحثون فيي المجيال التربيوي والنفسيي فيي الغاليب أن يتنياولوا أدبييات اعتا

لهييم بصييمة واضييحة فييي المجييال التربييوي فيأخييذوها ربين ، أو مييفالسييفة أو مفكييرين 

ميين تفسييير واسييتخراج مييا أنتجتييه أفكييارهم ميين رؤى  يتمكنييواعلييى محمييل البحييث ل

علييى المييتعلم ، والشييواهد كثيييرة وواضييحة للعيييان  تأثيرهيياتربوييية وأبعيياد نفسييية لهييا 

 لغزالياإلسيالمي كياز عليى رجيال التربيية فيي العصير فأغلب البحوث التربويية ترك ي

فضال عن آراء بعض المربين المسلمين مثل ابن سحنون ، الثعيالبي ، ابن خلدون ، و

، الزرنييوجي والعلمييوي  ابيين مسييكويه ، إخييوان الصييفا ، ابيين سييينا ، ابيين عبييد البيير

 .وغيرهم ،..

بييون  فييي المجييال التربييويفييي الييدول اإلسييالمية البيياحثين  إن         والنفسييي اليتقر 

او  يخييرج ميين مييادة تربوييية مييا أن فالسييفة شييموليين علييى خلفييية ل البحييث كثيييرا ميين

مسيتندين الجزء اليسير فيي المجيال التربيوي والنفسيي  إالتشكل  من فلسفتهم ال نفسية

أن المجال الذي يبحثون فيه هؤالء الفالسفة هو المجيال الفلسيفي المتمثيل خلفية  على 

ولذلك حرصرت اغلبهيا مان ، المكان ( بـ القدماء الخمسة ) هللا ، النفس ، الهيولي، الز

الدراسيية  وتعتبيير هييذه،  طالبهييا  إلييىنيطييت  وأر  اآلدابفييي أقسييام الفلسييفة فييي كليييات 

عرضييت نصييوا وأو الخلفييية تجيياوزت ذلييك المفهييوم واحييدة ميين المحيياوالت التييي 

وباليذات مين فالسيفة شيموليين نفسيية أي ميا يخيا العليم بيالنفس وأقسيامها وحاالتهيا 

 هية نظير هيؤالء الفالسيفة مين وجنفسيية يهيدي الفيرد لصيحة راسة على ميا رك زت الد

 الفضييائل  أوعلييى الفضييائل النفسييية تجيياه الييرب واليينفس  كالتأكيييدوبطريقيية إرشييادية 

الضيامن الوحييد لحيياة  أنهيا أسياسعليى االجتماعية تجاه سياسة الفرد حييال مجتمعيه 

الداعيية إليى صيحة نفسيية بيل من تلك النصوا النفسية ثم استخرجت ، نفسية سوية 

وبوسيييلة  تربويييةمضييامين إلييى حييياة نفسييية سييعيدة أكثيير اطمئنانييا واسييتقرارا وإنتاجييا 

لبحيث العلميي فيي مجيال العليوم منياهج ا إحيدى)تحليل المحتوى( التيي تعيد  إحصائية

 البحثية هيو لمين  هيذه الدراسية األداة، وان سبب استخدام هذه  واإلنسانيةاالجتماعية 
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ة تعكس قطاعا عريضا مين المنياخ السياسيي واليديني القدر ة للحصول على بيانات ثر 

     تلك النصوا.فيها  أنتجتواالجتماعي لتلك الفترة التي 

فيما يأتي تبيان كيفية حصول هذه الدراسة عليى اسيتخراج المضيامين التربويية مين   

ورذائلهيا  نصوا نفسية )أي نصوا تحدثت عين العليم بيالنفس وأقسيامها وأحوالهيا

زعييت  ، إذوالتييي اعتبرناهييا هادييية الييى الصييحة النفسييية(وفضييائلها  هييذه  مييا أحتوتييه ور

 نفسي احتيوى عليى( مجاالت نفسية وكل مجال 8على )من أدبيات فلسفية النصوا 

 1 كمخرجات تربوية لهذا المجال النفسي من مضامينالفيلسوف  أكده  فكر هذا ما

   
 والفارابي الرااي، الكندي للفالسفة اإلسالمي الفكر في سيةالنف للصحة التربوية المضامين

 .التكرارات دلى المجال حصول وحسب تنااليا مجااتها وفق دلى موادة

 ت
 المجموع الفارابي الرازي الكندي النفسي المجال

 %نسبة تكرار %نسبة تكرار %نسبة تكرار نسبة تكرار
 21,8 61 8,4 23 11,6 32 1,8 5 الشخصي 0

 19,7 54 2ر9   6 14ر2 39 3ر9 9 اانفعالي 0

 18,98 52 6,2 17 3,2 9 9,5 26 المعرفي 0

 14,98 41 13,8 38 1,7 2 1,3 1 األخال ي 0

 12,4 34 4,4 12 5,1 14 2,9 8 دينيال لتااااا 0

 6,9 19 3,3 9 3,6 11 - - الجسمي    0

 2,92 8 1,4 4 - - 1,4 4 ااجتمادي 0

 2,19 6 - - 2,2 6 - - يحالتروي 0

 111 274 43,8 119 37,9 112 18,2 53 الكلي المجموي
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 الرااي 1أ

التكرارات التيي حصيل عليهيا الفيلسيوف اليرازي فيي كافية  أنومن هذا الجدول تبين 

، فالمجييال الكنييدي والفييارابي  اآلخييرينميين الفيلسييوفين  أكثييركانييت  أعييالهالمجيياالت 

سيواء كانيت فيي  اآلخيرونامات الشيخا كميا يراهيا المتمثل باهتمالنفسي الشخصي 

علييى مضييامين   حث ييت تأكيييداتسييلوكه ومواقفييه وقدراتييه وكفايتييه قييد احتييوت علييى 

، الطميوح، القييادة  الطمأنينية، التحمل ، السعادة ، الشيجاعة ،  اإلرادةوية مثل  ) بتر

بالفضيائل مااكد عليه هذا الفيلسوف من وجوب ترويض  الينفس  إن، الكفاءة( بمعنى 

واالبتعاد عن الرذائل سينتج من خيالل ذليك مضيمونا تربوييا يكفيل للفيرد حيياة  قليلية 

تعتريهييا  أنالحييياة البييد  أن أسيياسالمعانيياة والعثييرات والنقييول خالييية ميين ذلييك علييى 

 .اإلنسانالخبرات المؤلمة في حياة 

النفسيية  فيي كافية المجياالتفيي التكيرارات  األولىحصول الرازي على المرتبة  إن 

االلتيييزام اليييديني، الصيييحة ،  األخالقيييي،  المعرفييييأعييياله )الشخصيييي ، االنفعيييالي، 

هيو نيابع مين كيون هيذا الفيلسيوف ربما لوالمجال الترويحي(  االجتماعي ،  الجسمية،

كان منذ صغره شغوفا بالعلوم العقلية واألدبية والتي سمت به إليى مراتيب عاليية مين 

مجتمع اإلسييالمي وغييير اإلسييالمي أن لقبييه بالطبيييب العلييم والمعرفيية حتييى حييدا بييال

( 232الفيلسيوف والكيميييائي ، وقييد رأت هييذه الدراسيية أن الييذي ينييتج ميين المؤلفييات )

 وراء ومييا ، والطبيعيييات ،كتابييا ورسييالة اغلبهييا فييي الطييب وبعضييها فييي المنطييق 

 ، لهندسييةوا ، الهيئيية علييم ، الكيمييياء ، البصييريات ، اليينفس علييم ، اإللهيييات الطبيعيية،

 اليسيعه ، النفسياني والعيالج السلوك تعديل مايخا وبالذات النفس بعلم تتعلق وكتب

 فيي ةالتربويي المخرجياتف ، الفيرد حيياة فيي تربويية قيمة ذات أمور على يؤكد أن إال

 ، الطمأنينيية ، الشييجاعة ، السييعادة ، التحمييل ، كييعالرادة الشخصيييالنفسييي  المجييال

 قيادرا الميتعلم أو الفيرد تجعيل أن بمكيان األهمية من لها ، ايةالكف ثم القيادة ، الطموح

 فييي سييواء األفضييل نحييو والتغيييير ، األفضييل نحييو وقناعاتييه اهتماماتييه تغيييير علييى
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 ذاتهيا بحيد غايية هيو وإنميا وحسيب تربوييا هيدفا ليس القدرات أو المواقف أو السلوك

 أو تربييوي نظييام أي فلسييفة فييي عليهييا يؤكييدون والزالييوا وأكييدوا التربويييون ينشييدها

 العالم. في تعليمي

 :اانفعالي  المجال  

هو الحالة الجسمية والنفسية  Emotional contentاالنفعالي  بالمجالالمقصود     

أميا فجأة في أعقاب أو حيدث غيير متوقيع ليه داللية خاصية بالنسيبة للفيرد.   التي تحل  

فهييي :  تربوييية  مضييامين  ميينالنفسييي االنفعييالي  المجييال التأكيييد فييي  ميياانبثق ميين

 السرور ، المزاج، الرضا ، القلق، الخوف ، األرق ، الحزن ، العاطفة ، 

الثانييية فييي المجييال  المرتبييةعلييى  الالالرااي دون الكنالالدي والفالالارابي لقييد حصييل        

 علييه غلبيت قيد رازيالي ، وقيد يعيود سيبب ذليك إليى أن الفيلسيوف االنفعيالي  النفسي

 كفيلسيوف منيه أكثير األساسيية العليوم فيي ومبدع بارع فسيون بشري كطبيب شهرته

 منحييى ذات آراؤه ، أفكياره جعييل مميا فيلسييوفا، كونيه ميين شييئا يييثلم ال ذليك كيان وان

 بعصييالح البييدء عيين تخييرج ال فكييره حسييب اإلنسييان تربييية أن حيييث تربييويل نفسييي

 اإلنسيان هيذا أن أساس على للفرد والنفسية الجسمية بالحالة المتمثل االنفعالي الجانب

 حالة إلى قلقه تحويل على قادرا أي االعتدال من قريبا يكون عندما إال سويا يكون ال

فميثال الحيزن  مسيتقبلي سلوك تعديل في ةتربوي حالة الحزن من يجعل وان ،  ايجابية

اء الوقوع في الخطأ في السلوك بين اإلنسان وربه  أو بين اإلنسان والمجتميع  من جر 

 مين حالية الحيزن جعيل مين بيدال يكون قادرا على تعيديل سيلوكه مسيتقبال يعني انه س

 بهيذا الخاصية المضيامين بياقي فيي االعتيدال فيي الحيال وكيذا المعنيوي والهبيوط الهم

 أن عيين فضييال ، والمييزاج ، العاطفيية ، األرق ، الخييوف ، الرضييا كالسييرور، المجييال

 الصيييحة ، اليييديني لتزامكييياال الالحقييية المجييياالت عليييى إيجابيييا سييييؤثر االعتيييدال هيييذا

 والمتواليية المتالزمية بالسلسيلة أشبه المجاالت وهذه ، الترويحي المجال ثم  الجسمية

  1الرازي الفيلسوف فكر في
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 :   الكندي 1ب

 المعرفي المجالين في التربوية المضامين على الكندي تأكيد كان لقد              

التي تتمثل  المعرفةأنواع في هنا يعني ل والمجال النفسي المعر ،كبيرا  واالجتماعي

في اإلدراك الحسي والتذكر والتخي ل والحكم واالستدالل ... أما المجال النفسي 

في االجتماعي فيعنيل أنها مجموعة التنبيهات واالستجابات االجتماعية التي تؤثر 

 ربما ين الكندي على هذين المجالالفيلسوف الجماعة ، وان سبب تأكيد  أوقيم الفرد 

  مجال الفرد ةتنمي من خالل  وايجابية صحيحة تكون التربية بان رأى جاء من انه

 والذي يحتوي عل مضامين تربوية كالذكاء ، اإلدراك ، االنتباه ، العقل  المعرفي

 المنطقي بالشكل ويستدل يحكم ، يتخيل ، يتذكر ، يدرك أن على قادرا تجعله بحيث

 المجال يخا فيما أما ،  المستطاع قدر الخطأ في الوقوع من ذهنه يعصم الذي

 أن من نابعقد يكون  فذلك الكندي فكر في الثانية  المرتبة  احتل الذي االجتماعي

 في الفرد تجعل كونها التربية مكمالت من والتماسك التعاون ، الصداقة ، التفاعل

 الكندي أن عن فضال ، طاردا الوسط هذا سيكون  ضعفها أو وبغيابها ، جاذب وسط

 دور في ظهروا مفكرين من سبقه ومن ذلك بعد صار وقد للعلم متفرغا عال

 عهد إلى اإلسالمي الكالم بعلم عبروا الذين من اإلسالمي العربي الفلسفي التكوين

 وسواهم والفرس والهنود اإلغريق وفلسفات آنذاك العالم بطروحات والمزج التالق 

 القران علوم حصيلة الفلسفة هذه الن ، الذوبانو االنصهار من خوف دونما من ،

 بمبادئها متمسكة مؤمنة فلسفة فهي ، المطهرة النبوية السنة وهج من وقبسا الكريم

 ولما ، العزلة قيود من الناس تفكير وينتشل العقل ليحرر اإلسالم جاء فقد وعقائدها

 البحث بين ويوائم ، فيه عال الذي العصر لعقالنية ويوفق يمزج الكندي كان

 العلم في كتبحيث انه  ، اإلسالم وشريعة الوحي وبين العالمية ألطروحاته الفلسفي

 مدرسة هي ، فكرية مدرسة صاحب كانو ، فعال ومارسها البحث ومناهج والتعليم

 ، والتعلم البحث في منهجه ولعل الباحثين باهتمام بعد تحظى لم التي الفلسفية بغداد
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 بدا حتى ، األخالقية ودراساته النفسية أبحاثه بين التواصل  ذلك من بجالء يتشخا

 المعيار أن آخر وبمعنى ، األخالق تهذيب إلى يفضي لديهح  النفس علمح وكأن

 العقل بتحكيم إال يتحقق ال النفس إصالح أن ل تقول قاعدة على عنده يعتمد الخلقي

  1اإلنسان في والغضبية الشهوانية القوانين في

 : الفارابي1ت

يعني ل  والذي األخالقي المجال علىه تأكيدتمي ز الفارابي عن الكندي والرازي ب 

 فلسفته في درجة أعلى تاحتل مجموعة من قواعد السلوك التي يقبلها المجتمع قد 

 ، العدالة ، كالكياسة ، تربوية مضامين من المجال هذا يحتويه ما بان العتقاده ربما

 صمامهي بمثابة  ، والضمير الصدق ، النصيحة ، التعفف ، السخاء ، االعتدال

 ، السواء حالة عن أفراده انحراف إلى يؤدي ما كل المجتمع عن يصد الذي األمان

 ، لحياته الضروري لتامين اليوم في دراهم بأربعة اكتفى الذي الزاهد الفيلسوف فهو

 سالميةاإل األمة من النخبة عقول شغلت التي الفاضلة المدينة صاحب هو أليس

 المتمثلة باألخالق الفارابي اهتمام مقدار عن كشفت والتي ، األخرى األمم عن فضال

 فاضل مجتمع ليس لتحقيق والشرور الفساد على القضاء ووجوب العليا والمثل بالقيم

 1أفضل مجتمع وإنما وحسب
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اليى الهاديية شرح المضيامين التربويية التيي انبثقيت مين المجياالت النفسيية  

 الصحة النفسية:

 

 personality  Field       ــيـالشخصــــ 1أ 
 Emotional  Field          اانفعالــــــي 1ب

 Cognitive Field             المعرفــــــي 1ت

 Moral Field                  ــيـاألخال ـــ 1ث

 Belief  Field               الديني االتااا 1ج

                           Field Bioالجسمية الصحة 1ح

                       Field Socialااجتمادــــي 1خ

 Restful Field                    الترويحـــــــي 1د

 

 (personality  contentل  الشخصي المجال1أ

اهتمامات الفرد كما يراها اآلخرون سواج  المقصود بالمجال الشخصي هو :

 في التربوية المضامين بلغت، وقد ت في سلوك  وموا ف  و درات  وكفايت  كان

 المئوية ونسبها تكراراتها حسب ترتبت وقد مضامين ثمان الشخصيالنفسي  المجال

 فالطمأنينة فالشجاعة فالسعادة التحمل ثم األولى المرتبة على اإلرادة حصلت إذ

 في والفارابي الكندي على الرازي تفوق وقد ، الكفاية وأخيرا فالقيادة فالطموح

 الفارابي تفوق بينما ، والقيادة  الطموح ، الطمأنينة ، التحمل ، اإلرادة على تأكيده

 الشخصي المجال يشغل لم الذي الوقت في والكفاية الشجاعة ، السعادة مضمون في

 من اقل وبنسبة اإلرادة بمضمون إال الكندي فلسفة في حيزا التربوية بمضامينه

 ذلك يوض  الجدولو  الفالسفة من سابقيه
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 تنااليا مرتبة الشخصي المجال في النفسية للصحة التربوية المضامين بترتي
 .تكراراتها حسب

 ت
 المضامين
 التربوية

 المجموع   الفارابي     الرازي   الكندي

 نسبة تكرار
% 

 نسبة تكرار
% 

 % نسبة تكرار %نسبة تكرار

 00ر0 00 00ر0 0 00ر0 00 0ر0 0 اإلراد  0

 00ر0 01 0ر0 0 00 0 - - التحمل 0

 00ر0 01 00ر0 0 0ر0 0 0ر0 0 السعاد  0

 0ر0 0 0ر0 0 - - - - الشجادة 0

 0 0 0ر0 0 0 0 - - الطممنينة 0

 0 0 - - 0 0 - - الطموح 0

 0ر0 0 - - 0ر0 0 - - ال ياد  0

 0ر0 0 0ر0 0 - - - - الكفاية 0

 %011 01 00ر0 00 00ر0 00 0ر0 0 الكلي المجموي

 

 التكرارات أعلى على حصلت التي التربوية المضامين بان أعاله الجدول من تبين 

 المستوى على وجودها ووجوب التربوي الفعل في تأثيرها قوة حيث من ظهرت إنما

 أعلى على حصلت التي المضامين مناقشة يأتي وفيما ، الشخصي اإلنساني

 -: األخرى بالمضامين قياسا  التكرارات

 وجميع نواحيه كافة في الفعل نحو النزوع تعني ل فاإلرادة : (Volition: ل  اإلراد 

 في والتحكم التغيير على القدرة هو أته الدراسة لر كما هنا والفعل التطوري مراحله

 آراء أنتج الذي اإلسالمي التربوي الفكر في األهمية في غاية سمة وهي الذات

 ذات الحديثة الدراسات أن عن فضال تابعة وليست متبوعة فلسفاتو ونظريات

 ، الذات في التحكم قوة تمن  التي هي اإلرادة ان ، ذلك تؤكد تربوي – النفس الطابع
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 يكون عندما خصوصا الفردي األداء في عالي مستوى ذو سلوك الذات في والتحكم

 حياته في تحكم انه فيشعر أهدافه لتحقيق ومتزن ومتكامل منظم برنامج المرء لدى

 ربما وفاضل كريم تربوي مطلب وهذا،  الصعوبات على التغلب في القوة فيعطيه

  1 اإلسالمي  الرازي فكر في األولى المرتبة يتصدر جعله الذي هو

 Endurance:  التحمل

 حيث من تأتي النتيجة وهذه،  ويعني قدرة الفرد على التحمل رغم المعاناة  

 السمة بهذه القصصي األسلوب ذات التربوية باألدبيات زاخر سالمياإل الفكر أن

 التي السمات من ألنها اإلسالمي الالشعوري الجمعي العقل في والموجودة المحمودة

 على القدرة تعني ألنها(النبوية والسنة القران) بشقيه الشريف الشرع عليها حث

 على القدرة ذات الشخصية تالصفا من وهي،  األلم واحتمال األداء في االستمرار

 وسلم واله عليه هللا صلى الحسنة األسوة بشخا األذى تحمل تمثل وقد ، القيادة

 التابعين وتابع التابعين ثم السالم عليهم البيت أهل ثم الراشدين بالخلفاء مرورا

 الشرع حسنيه الذي الخلق حسن آداب ضمن يصنف التحمل أن ذلك في والسبب

 صاحب درجة يبلغ الخلق حسن صاحب بان معناه ما إلى تشير مقاالت فيه وأورد

  1للمجتمع كنموذج وتقديمه المسلم تربية يتم األساس هذا وعلى ، والصالة الصوم

 Happiness -: السعاد 

  ان حيث من النتيجة هذه وجاءت،   التوافق النفسي مع الذاتويعني  

 على أعانه إذا هللا وأسعده والعون المساعدة من جاء ل لغويا السعادة كلمة في األصل

 في وأما ، وفرح وتنعم راحة السعادة ففي ، الشقاوة عكس والسعادة ، رضاه بلوغ

 على يحصل أن البد ، بعونه هللا رضا يبلغ من وان واكتئاب وغم وهم فتعب الشقاء

 الفكر في السعادة فان تفصيال أدق وبجملة ،  المقيم والنعيم والحبور السرور

 ألنه ، نواهيه واجتناب ، أوامره وإطاعة تعالى هللا بمعرفة إال تكون ال سالمياإل

 تجاوزها، مرحلة إلى الذات من وينتقل ، الداخلي الصراع من يتخلا الطاعة بهذه
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 في اإللهية الوحدانية شهادة للموجودات اإللهي التصريف عظمة بشهود االندماج ثم

 بحتة فردية المعنى بهذا السعادة أند راينا وق ، المستمر والخلق الكوني التسيير

 بالطابع المتمثل التطبيقي الجانب عن يستغني ال الذي الفلسفي الطابع عليها يغلب

 اآلخرين تجاه مسؤولياته تحمل في اإلنسان على بالمسؤولية يلقي الذي االجتماعي

 في المشاركة منه المطلوب الفرد بانعزالية تتحقق ال السعادة أن األرض في كخليفة

 الفكر في القول من المشهور هو كما بالطبع مدني اإلنسان الن المجتمع بناء

 بين بالتعاون مقرونة السعادة بان رأى الفارابي بان األساس هذا وعلى ، اإلسالمي

 تربوي مطلب وهذا ، الكمال إلى اقرب عموما كان االجتماع اتسع فكلما الناس

 الدور يكمن فأين وإال بعضه، مع المتفاعل اونالمتع اإلنساني المجتمع يوفره

 الكمال يأتيه أين ومن ، المجتمع بناء في دوره عن وتنحيه انعزاله في للفرد التربوي

 1 ايجابياتها أو التجارب وسلبية الخبرات عن بعيد وهو

 Courage: الشجادة

 هذه جاءتوتعني مجابهة الظروف الصعبة بكفاءة نفسية عالية ،  وقد  

 قوة هي وإنما العضلة قوة هنا تعني ال تربوي كمعنى الشجاعة أن كون من تيجةالن

 حتى شجاع كلمة يطلقون المسلمين أن ذلك على والدليل طرحها وأسلوب الفكرة

 مبدأ صاحب يكون أن شريطة السالح حمل على يقوى ال الذي المسن الشيم على

 محمودة المعنوية القوة نال  معنوية كقوة تحقيقها اجل من يكاف  مشروعة وفكرة

 من أن افمنه ، كثيرة محمودة أنها على والشواهد ، اإلسالمي الفكر في الجانب

ح المعنوية القوةح قضية المسلمين نفس في تأصيلها على اإلسالم حرا التي القضايا

 األمر هذا على محافظين يبقوا أن ضرورة إلى المسلمين اإلسالم وجه حيث

 بل[ح  مؤمنين كنتم إن األعلون وانتم تحزنوا وال تهنوا والح ىتعال بقوله ملتزمين

 من الصالحين بعده ومن وسلم واله عليه هللا صلى الرسول سعى وقد  }000:دمران
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 قوة أن جهة من كافة المسلمين نفوس في وتربيته الشعور هذا إحياء إلى األمة هذه

  1المعنوية بالقوة مرتبط وضعفه المجتمع

 

 Quietude : الطممنينة

 وتأتي،   السكون وال بات وااست رار وال  ة والراحة النفسيةونعني بها  

 والراحة والثقة واالستقرار والثبات السكون تعني الطمأنينة أن حيث من النتيجة هذه

 التي االضطراب اسمها حالة عكس كلها واالستقرار والثبات السكون بمعنى النفسية

 تربوي مجال أي من يستفيد لن فسوف الفرد يةشخص في الحالة هذه وجدت إن

  1 الرازي فلسفة في عليه التأكيد جاء هنا ومن  ، مجتمعي أو مؤسساتي كان سواء

 Aspiration:   الطموح

 هذه جاءت حيث،  هدف انجااي معين إلىالوصول  إلىالتطلع ونعني به  

 غاياته إلى الفرد توصل التي الشخصية الصفات أفضل من أن جهة من النتيجة

 إلى المجتمعات أو األفراد من النخبة يصل لم حيث ، مجتمعه وداخل العلم في النبيلة

 اإلنسان شخصية في الخالقة الصفة هذه بوجود إال والمعرفة العلوم في التقدم

 تعني ألنها ، أعظم ثماره وقطف عظيم تربوي فعل اإلنسانية النفس في فزرعها

 خصوصا ، كافة مستوياتها على األهداف تحقيق لىإ الوصول إلى المؤدي التطلع

  والمجتمع اإلنسان صال  في األهداف هذه تكون عندما

1 
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 Emotional Content:   اانفعالي المجال1ب

 فجم ة الجسمية والنفسية التي تحل الحالل المقصود بالمجال االنفعالي هو  

 المضامين بلغت، فقد  فردحدث غير متو ع ل  دالة خاصة بالنسبة لل أد ابفي 

 حسب ترتبت وقد تربوية مضامين ثمان المجال هذا في النفسية للصحة التربوية

 فالسرور  الحزن ثم األولى المرتبة على القلق حصل إذ المئوية ونسبها تكراراتها

 الكندي على الرازي تفوق ،وقد المزاج وأخيرا فالعاطفة  فالرضا فاألرق فالخوف

 ، األرق ، الخوف ، الرضا ، السرور ، الحزن ، القلق على أكيدهت في والفارابي

 ، الحزن ، القلق على الرازي من اقل بدرجة الكندي تأكيد كان بينما ،  العاطفة

 والسرور الخوف ، الرضا على الفارابي أكد الذي الوقت في ، والرضا السرور

  ادناه يوض  ذلك جدولالو المزاج على اقل وبدرجة

 تنااليا مرتبة اانفعالي المجال في النفسية للصحة التربوية مضامينال ترتيب

 .تكراراتها وحسب

 ت
 المضامين
 التربوية

 المجموي الفارابي الرااي الكندي
 %نسبة تكرار %نسبة تكرار %نسبة تكرار %نسبة تكرار

 01ر0 00 - - 00ر0 01 0ر0 0 ال لق 0

 01ر0 00 - - 00ر0 0 0ر0 0 الحان 0

 00ر0 0 0ر0 0 0ر0 0 0ر0 0 سرورال 0

 00ر0 0 0ر0 0 0ر0 0 0ر0 0 الرضا 0

 00ر0 0 0ر0 0 0ر0 0 - - الخوف 0

 0ر0 0 - - 0ر0 0 - - األرق 0

 0ر0 0 - - 0ر0 0 - - العاطفة 0

 0ر0 0 0ر0 0 0ر0 0 - - المااج 0

 %011 00 00ر0 0 00ر0 00 00ر0 0 الكلي المجموي
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 حيث من ظهرت إنما التكرارات أعلى على حصلت التي التربوية المضامين ان 

 سواء تربويا لها مخطط بطريقة وتنميتها ، التربية مجال في  غيابها عدم ضرورة

 أعلى على حصلت التي المضامين قد نوقشت،و األكاديمي أو األسري المجال في

     -: األخرى بالمضامين قياسا التكرارات

 Anxiety: ال لق

 إحسا  يسودها وجدانية يواهر جملة بأنهل الفلسفية الالند ةموسوع عرفته 

 خطيرين تعاسة من أو دذاب أو خوف من داد  يصاحب واان باض بال هر داخلي

اما التعريف النفسي لل لق  ، دفعهما دن بالعجا أمامهما المرج يشعر ووشيكين

 التعريف هذا أن ينارأ وقدفهو حالة انفعالية تتميا بالخوف لما يحدث في المست بل 

 الفكر إليه يصبوا ما مع تماما يتطابق ال انه إال الموضوع فحوى من قريبا كان وان

 كمضمون وإنما نفسي كاضطراب ال  البشرية النفس في القلق إيجاد من اإلسالمي

 حجر تشكل ألنها النفس محاسبة لعملية كناتج ، تملكه على المسلم يحث تربوي

 اإلسالمي والفكر ، اإلنساني السلوك تعديل في( Stone of corner) الزاوية

 فترده صاحبها تحاسب التي اللوامة النفس على تثني التي الفكرية باألعمال زاخر

 والسنة الكريم القران حث عن فضال ارتكب ما على الندم أو الصواب إلى إما

 القلق المسماة الحالة من الشيء بعض يتفق أو ،  قريب وهو ، ذلك على النبوية

 انه ترى التي الغربية النفسية األدبيات به تتحدث الذيMoral anxiety األخالقي

 1 اإلنسانية النفس ارتكبته قد إثم أو ذنب بوجود العليا األنا حكم عن ناتج

 Dejection:  الحان

 من النتيجة هذه اتتقد و حالة مؤ ت  من الها والهبوط المعنويونعني به  

 دائرة من إخراجه األساس بالدرجة يعني تربوي كمضمون الحزن أن حيث

 رؤية تصحي  في النفسي دوره ليؤدي النفسية المراجعات دائرة إلى  االضطرابات

 فرصة فاتته ما إذا يحزن أن عليه المسلم أن الرازي رأى كما ، الدنيا للحياة المسلم
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 او إثم أو ذنب فاته ما إذا يحزن أن ال يمان إال وبين بينه العالقة تقوية نحو يخطو أن

   1 المحال من دوامه بالنتيجة هو دنيوي مكسب

 Plesantness:  السرور

 من فهو ااجتمادية الفعاليات أداج في الرغبة يرافق ايجابي شعور:  هو السرور

 بمضمونها هي التي الفعاليات تلك واستمرار إلدامة حاضرا يكون أن بمكان األهمية

 المرغوب الفعل إدامة نحو ايجابي باتجاه يدفع محرك رورالس وان ، الطابع إنسانية

 1 األفراد بين العالقة استمرار إلى والسعي اجتماعيا

 Complacency:  الرضا

 يأتي فذلك ، والبيئة الكائن بين الدينامي التواان من حالة الرضا كان فلما 

 ذلك على ياإلسالم الشرع حث وقد ، بالقليل وراضيا قانعا اإلنسان هذا كون من

 النفسي التوازن حقيقة يمثل ألنه لألفضل دائما المتطلعة البشرية للنفس وحببه

 األحاديث حيث ان ، عزوجل هللا من كثيرا القليل هذا الفرد يرى عندما خصوصا

ح  وسلم واله عليه هللا صلى النبي قال ، الرضا لهذا ومعززة داعمة كانت النبوية

 وكان لاسالم هدي لمن طوبىح  أيضا وقالح  الطامع وشرارهم ، القانع أمتي خيار

 طالب أبي بن علي المؤمنين أمير الجليل الصحابي وعن ،ح  به وقنع كفافا عيشه

 العمل من بالقليل منه هللا رضي الرزق من باليسير رضي منح  ل قال السالم عليه

 ، والقناعة ضاالر هو الكئيب التعيس والفرد السعيد الفرد بين الجوهري الفرق ،انح

 ، العكس كان ،وإذا البال مرتاح ، هانئا سعيدا عال الفرد عند الرضا وجد فعذا

  1 بأكملها الدنيا ملك ولو حتى ، شيء كل من وقلقا تعيسا عال

 fear:   الخوف

 االضطرابات من نوعا اليعد تربوي كتوجيه الخوف  أن تعني النتيجة وهذه 

 النفس خصال من يعد اإلسالمية النظر وجهة من وه وإنما عصابية حالة أو النفسية

 والخوف ، السماء في بعد فيما ومصيرها األرض في وجودها تراعي التي المتميزة
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 حاالت أفضل ومن ، المعصية الرتكاب تجن  التي للنفس رادعا يشكل تربويا

 عند الوقوف أي بالورع اتصافه هي ، المسلم يجسدها التي االيجابي الخوف

 وتأتي ، بيينا يكن لم ولو حرام من شبهة فيه بأمر األخذ عدم أوض  وبعبارة تالشبها

 النبي قال وقد ، الحرام في الوقوع من عليها والخوف النفس صفاء من الصفة هذه

 وقاللح  الدنيا في والزهد الورع أهل غدا هللا جلساءح  والسالم الصالة عليه األكرم

 على تربوي حث وهذا ،ح  مخلط من عةرك ألف من أفضل ورع رجل من ركعتان

 وظيفة يؤدي هللا من الخوف ،ان الفضيلة إلى المؤدي بالخوف االتصاف وجوب

 غضب من بذلك فيقيه ، المعاصي ارتكاب يجنبه إذ ، المؤمن حياة في ومفيدة هامة

 هللا مرضاة ابتغاء الصالحة باألعمال والقيام العبادات أداء على ويحثه ، وعذابه هللا

 إنحتعالى ،قال النفسي األمن تحقيق إلى ، األمر نهاية في يؤدي هللا من فالخوف ،

 وابشروا تحزنوا لوال تخافوا أال المالئكة عليهم تتنزل استقاموا ثم هللا ربنا قالوا الذين

 الرجاء شعور المؤمن يغمر وهكذا( 31 االية: فصلتح ) توعدون كنتم التي بالجنة

          1 انهورضو تعالى هللا عفو في
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 Cognitive Content:    المعرفــــــي المجال1ت

 اإلدرالأنواي المعرفة التي تتم ل في المقصود بالمجال المعرفي : هو  

 للصحة التربوية المضامين بلغت، فقد الحسي والتذكر والتخي ل والحكا وااستدال 

 ونسبها تكراراتها حسب بتترت وقد مضامين أربعة المعرفي المجال في النفسية

 ، فالذكاء  فاالنتباه  العقل أعقبه ثم األولى المرتبة على اإلدراك حصل إذ  المئوية

 و االنتباه ، العقل ، اإلدراك على بتأكيده والفارابي الرازي على الكندي تفوق وقد

 أما ، كاءوالذ العقل ، اإلدراك على التأكيد في الكندي بعد الفارابي جاء بينما ، الذكاء

 ، اإلدراك على التأكيد في والفارابي الكندي بعد الثالثة بالمرتبة تأكيده فجاء الرازي

 ذلك يوض  جدولالو واالنتباه  العقل

 

 تنااليا مرتبة المعرفي المجال في النفسية للصحة التربوية المضامين ترتيب

 .تكراراتها وحسب

 ت
 المضامين
 التربوية

 المجموي    الفارابي    الرااي    الكندي    

 %نسبة تكرار %نسبة تكرار %نسبة تكرار %نسبة تكرار
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 التكرارات أعلى على حصلت التي التربوية المضامين بان أعاله الجدول من تبين

 التكليف مراتب إلى باإلنسان يرتقي ما هابدون اليصل  انه حيث من ظهرت إنما

 أعلى على حصلت التي المضامين مناقشة يأتي وفيما المنتجة والحياة والعلم

 -: األخرى بالمضامين قياسا التكرارات

 Perception:  اإلدرال

 مخ داخل إلى( البيئةل الخارجي العالا في موجود هو ما انت ال يعني اإلدراك       

 النفسية التربوية المبادئ ضمن يصنف انه يعني فذلك ،الداخل هذا تمويل  ا الفرد

 رئيسي لسبب االهتمام غاية اإلدراك بموضوع اهتم اإلسالمي الفكر إن، المهمة

 ال شيا المتعلم يكتسب ال حيثح التعلم أساسح اإلدراك اعتبروا نهمأ هو ل ومهم

 بين التفريق في الواضحة المهنية الرؤية يمتلك اإلسالمي الفكر كان ولما يفهمه،

 لديه الذي فان ، الثانية من اكبر األولى وان أخرى جهة من والتعليم جهة من التربية

 هنا من ،فربما وسلوكه اتجاهاته ييرتغ في ضئيلة فرصته ستكون اإلدراك في مشكلة

   1الكندي فكر في عليه التركيز أهمية جاءت

 Mind:   الع ل

 الناحية من به الخوض واختزل التربوية الناحية من العقل دراسةال تقدم         

( بالقوة عقل ، بالفعل عقل ، مستفاد عقل ، فعال عقل) إلى تقسمه التي الفلسفية

 ، الفكر  واحتواج وااستيعاب الفها دلى ال در :  هو بوياتر هنا به والمقصود

 قورن الذي الخليقة ميزان في مكانة اشرف هي الكريم القران في اإلنسان مكانة ان

 المتالكه التكليف بخاصة تعالى هللا ميزه وقد ، الكائنات عامة بين الكائن طبائع به

 بناء في دافعة قوة بأنه يشعر هيجعل مما ، ملكاته من ملكة كل في يدخل الذي العقل

 الخالق قبل  من اإلنسان تكريم على واضحة داللة هذه ، الفاضل والسلوك المجتمع

 خلقنا لقدح تعالى قال ، األخرى المخلوقات سائر على األرض في خليفة جعله الذي

 الظاهرة الصورة الحسن التقويم من ويفهم(  3:التينح )تقويم أحسن في اإلنسان



129 
 

 بين الضرورية العالقة تؤكد شك بال قدرة وهي واإلرادة العمل في الاالعتد

  1اإلنسان تكوين في األساسية العناصر متطلبات

 

 Attention:   اانتبا 

 فمعنى ، اإلدراكي مجال  في ما شيج دلى اإلنسان شعور تبلور هي االنتباه     

 هامل في كوني الموضوع هذا عدا وما معين موضوع على الشعور تركيز ذلك

 المسلم الفرد يحتاجها التي المهمة العقلية العمليات من االنتباه إن، حاشيته أو شعوره

 اإلسالمي الفكر فان المضمون لهذا تربوية ،وكعشارة هللا إلى الداعي عن فضال

 فانه واآلخرة الدنيا في المسلم صال  في ليس الذي السلوك ترك إلى يدعوا عندما

 المراد الفكرة ليجعل االنتباه لجلب التحذير طريقة وهي لذلك مناسبةال الكيفية يختار

 أو سلوك بتعديل منها لالستفادة الشعور بؤرة أو اإلدراكي المجال ضمن استيعابها

       1 فكرة رفض أو تبني أو اتجاه

 Moral  Content:  األخال ـــــي المجال 1ث

دد السلول التي ي بلها مجمودة من  واالمقصود بالمجال األخالقي هو  

( 8) النفسية للصحة التربوية المضامينوقد احتوى هذا المجال النفسي من  المجتمع

 على الكياسة حصلت إذ ، المئوية ونسبها تكراراتها حسب ترتبت وقد مضامين ثمان

 ، ،النصيحة الزهد ،  السخاء ،  االعتدال ،  العدالة أعقبها ثم ، األولى المرتبة

 المضامين بجميع والرازي الكندي على الفارابي تفوق وقد ، لضميروا  الصدق

 والنصيحة العدالة المضمونين على الرازي تأكيد كان بينما ، أعاله إليها المشار

    ذلكيوض جدولالو االعتدال على فقط اكد الذي الكندي الى بالقياس
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 اتناالي مرتبة ياألخال  المجال في النفسية لصحةل التربوية المضامين ترتيب

 ت
 نالمضام
 التربوية

 المجموي   الفارابي    الرااي    الكندي   

نسبة تكرار
% 

نسبة تكرار
% 

نسبة تكرار
% 

 %نسبة تكرار

0 
 00 0 00 0 - - - - الكياسة

  00 0 00ر0 0 0ر0 0 - - العدالة 0

 00 0 00ر0 0 - - 0ر0 0 اادتدال 0

 00ر0 0 00ر0 0 - - - - السخاج 0

 00ر0 0 00ر0 0 - - -- - اهدال 0

 00ر0 0 0ر0 0 0ر0 0 - - النصيحة 0

 0ر0 0 0ر0 0 - - - - الصدق 0

0 
 0ر0 0 0ر0 0 - - - - الضمير

  الكلي المجموي
 %011 00 00ر0 00 0ر0 0 0ر0 0

 

 قياسا  التكرارات أعلى على حصلت التي التربوية المضامين مناقشة يأتي وفيما    

  -: األخرى نبالمضامي

  Discreation:  الكياسة

 دلى يحمل  بحيث ااجتمادية األحكاا تجا  الفرد لدى حسا  ودي الكياسة         

 اإلسالمي المجتمع يحبذها التي االيجابية األمور منوهي ، للن د تجنبا مخالفتها ددا

 أن ىعل عازمة تكون شخصية هكذا مثل وان ، اإلنسانية الشخصية في توجد أن في

  1 الغيبة نفسها عن تجب
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 Justice:   الةالعد

العدالة هي: االستقامة على طريق الحق وتوجب على المرء االمتناع عن  

 من يعتبر  العدل أن من النتيجة هذه وتأتياآلخرين الشر واجتناب االعتداء على 

 تهورغبا أهوائه عن يتخلى أن دون اإلنسان إليها يصل ال التي الخلقية السمات

 العبد حظ ان ،  الفاضلة السمات من ألنها بها ويوصف يتصف لكي بالدنيا المتعلقة

 الشهوة يجعل أن هو نفسه صفات من العدل من عليه ما وأول يخفى ال العدل من

 التحل ي إلى بالحث تربوية وكعشارة |، والدين العقل إشارة تحت أسيرين والغضب

 مقابل الحقوق على المبني السليم لمجتمعل أساسا يقيم ذلك فان صفات هكذا بمثل

 أساس العدل)القائلة االستخدام الشائعة العبارة من يجعل اإلسالمي والفكر الواجبات

 1 العباد أمر على القائمين على حجة(  الملك

 temperance:  اادتدال

 ددا تعني والتي ل الوسطية عن الجوهري بالمعنى يفرق ال االعتدال نا         

 الروحية والحاجات المادية الرغبات إشباع بمعنى بخر جانب دلى جانب يبتغل

 ينكر ال كان وان اإلسالمي التربوي فالفكر ، تفريط وال إفراط ال متوازنة بطريقة

 إذا الحرية أن أساس على مشروط االستمتاع ذلك جعل انه إال بالحياة االستمتاع حق

 النظر في فوضى إلى ستؤدي فعنها ةالمسؤولي تحمل إلى وداعية مشروطة تكن لم

 ألنه عزوجل الخالق قبل من ممدوح االعتدال فان كذلك ، والخصومات األشياء إلى

  1 عظيمة تربوية غاية وتلك المجتمع أفراد بين السالم وإفشاء المحبة يحقق

 munificence: السخاج

 السخي أيضا الجواد على تطلق العرب أن حيث من النتيجة هذه وتأتي 

 بالمال النفس تعلق عدم هي فضيلته فألن السخاء على يركز عندما اإلسالمي والفكر

 وترتكب بل البشر بني بين والخصومات االجتماعية المشكالت أسباب من هو الذي

 وفضل ، بالحق إال قتلها هللا حرم التي النفس وتقتل اإلنسان ضد الجرائم اجله من
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 إذ ، بالمال نفوسهم للمتعلقة موجعا درسا طييع بان تربوي بدور يقوم انه السخاء

 يراه وال والمعوزين والفقراء المحتاجين  كمساعدة مواضعه في المال السخي يضع

 بذكر تعج اإلسالمية واألدبيات ، غاية يرونه الذين  اؤلئك عكس على ، وسيلة إال

 هللا صلى) بيبالن ابتداء واألسوة القدوة فأصبحوا عاليا مرتقى بالسخاء ارتقت نماذج

 مرورا عنهم هللا رضي بهداه واهتدوا به اقتدوا الذين أصحابه ثم( وسلم واله عليه

 ليومنا الشخصيات هذه من األرض تخلوا ولم فالتابعين، السالم عليهم البيت بأهل

س األدبيات هذه والزالت ، هذا د تكر   في جاء مثلما المضمون هذا تربوية وتمج 

 كمثال ، السالم عليهم الحسين بن علي العابدين زين اإلمام مدح في الفرزدق قصيدة

 : الفرد نفس في التربوي والترغيب التكريس لهذا الباحث ساقه

 قـدمـــــــوا طــالبه إذا بيــان عـندي            والكرم الجود حل أين سائلي يا
 الحــــرمو والحـل يـعرفــــه والبيـت           وطأته البطحاء تعرف الذي هذا
 العــلم الطــاهر التـقـــي النـقـــي هذا           كلــــــهم هللا عبـاد خـير بن هذا
 نـعــم الؤه كـانــــت التشـهــــد لـوال            تشهده فــــي إال(  ال)  قــال مـا
 لكـــرما ينتهي هـــذا مكــارم إلـــــى           قائـلــــها قـال قريــل رأتــه إذا
 خـتــــمـــوا قــد هللا أنــبـيـــاء بجـد ه            جاهله كنـت إن فاطمـــة بن هذا

 والعـجـــم أنكرت من تعرف العرب           بـضائره هـذا مـن قولـك وليـس
 هم قيل األرض أهل خير من قيل أو            أئـمتـهم كانوا التقى أهل عد إن

 

 Asceticism:   الاهد

 مع الملذات ترك على أكدت اإلسالمية األدبيات أن كون من النتيجة هذه وجاءت 

 سياسي جاه ، مالي مكسب) عن كالتخل ي ، بعينه الزهد هو لها استحقارا منها التمكن

 القدرة وجود مع(  وغيرها111 عقارات حيازة ، إدارية مكانة ، ديني منصب ،

 على القدرة من الفرد تمكن التي النفسية التربية من نوعا وهذا ، بها الظفر على

 الفرد أن،  والمجتمع للفرد النفسي األمن يحقق الذي باالتجاه اإلنساني السلوك تغيير

 إلى يؤدي الشهوات ترك أن حيث ، األخالقية الفضائل ينال الدنيا بشهوات بزهده

 وصلوا ما همفعن ، والصالحين األنبياء ديدن وهذا ، عزيمته وقوة وعزته شرفه زيادة
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 وهذا ، بالزهد إال اإلنسانية والفضائل األخالقية المكارم من إليه وصلوا ما إلى

 صلى محمد امة من األعالم وأحاديث والسنة القران في كثيرة محامد له المضمون

 اإلقالل على الفرد حث هو تربويا الزهد إليه يصبوا ما وغاية ، وسلم واله عليه هللا

 الفرد حياة في الموضع لهذا تقدير اقل في والمطامع شهواتال على التكالب من

        المسلم

 

 Belief Content:  الديني االتااا مجال 1 ج

 اإليمانيةهو مجمودة الضوابط بمجال االلتزام الديني :المقصود  

في المجتمع السليا وإيمان  باهلل  اإلنسانوااجتمادية والسلوكية التي تتحدد سلول 

 مضامين سبع( 7)، وقد احتوى هذا المجال    وكتب  ورسل  واليوا اآلخر ومالئكت

 المرتبة على الصبر حصل إذ المئوية ونسبها تكراراتها حسب تربت قدتربوية 

 وقد ، الخشية وأخيرا فالشكر فالحمد  فاليقين  فاإليمان ، الفضيلة أعقبه ثم األولى

 والشكر اليقين فأعقبها األساس ةبالدرج والفضيلة الصبر على الرازي تأكيد كان

 اليقين فأعقبها األساس بالدرجة واإليمان الصبر على الفارابي أكد بينما  والخشية

 الفالسفة تساوى وقد األساس بالدرجة الفضيلة على الكندي أكد حين في والحمد

   ذلك يوض  جدولالو والشكر اليقين مضموني في الثالثة

 

  تنااليا مرتبة الديني االتااا مجال في النفسية لصحةل التربوية امينالمض ترتيب

 ت
 المضامين
 التربوية

 المجموع الفارابي الرازي الكندي
نسبة تكرار %نسبة تكرار %نسبة تكرار %نسبة تكرار

% 

 00ر0 00 00ر0 0 00ر0 0 0ر0 0 الصبر 0

 00ر0 0 - - 00ر0 0 0ر0 0 الفضيلة 0
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 00ر0 0 00ر0 0 - - - - اإليمان 0

 0ر0 0 0ر0 0 0ر0 0 0ر0 0 الي ين 0

 0ر0 0 0ر0 0 - - 0ر0 0 الحمد 0

 0ر0 0 - - 0ر0 0 0ر0 0 الشكر 0

 0ر0 0 - - 0ر0 0 - - الخشية 0

 الكلي المجموي
011 00 00ر0 00 00ر0 00 00ر0 0

% 
 

 قياسا التكرارات اعلى على حصلت التي المضامين مناقشة تم ولقد 

 -: المجال نفس في االخرى بالمضامين

 Patience:  الصبر

 بالثبات تتمثل راقية إنسانية صفة الصبر صفة وان ، ال بات يعني فالصبر 

 وقد ، المصائب اشتدت ومهما ، واألحوال الظروف تقلبت مهما المبادئ على

 بأعلى ووعدهم الكريم القران في عظيمة بأوصاف الصابرين عزوجل هللا وصف

 صبروا الذين ولنجزين) تعالى قال ، الدنيا في وحتى عةالواس جنانه في الدرجات

 أن إلى( 1982 ، نجاتي) أشار فيما ،}96:النحل{( يعملون كانوا ما بأحسن أجرهم

 قدرة وزيادة ، الشخصية وتقوية ، النفس تربية في العظيمة الفوائد فيه الصبر

 كما ، وأعبائها الحياة مشكالت لمواجهة طاقته وتجديد ، المشاق تحمل على اإلنسان

 من التطبيقية العلمية الحياة ميادين في سواء الحياة في اإلنسان أهداف معظم أن

 من كثير إلى تحتاج العلمي البحث ميادين في أو ، وسياسية واقتصادية اجتماعية

 اإلرادة بقوة تلقائيا يرتبط ذلك فان المثابرة اإلنسان يعلم الصبر كان ولما ، الوقت

 الفكر في ليس محمودة صفة الصبرو  1العظيمة األعمال انجاز إلى المؤدية

 كذلك هي وإنما وحسب عليها يؤكدوا أن على المربين يحث الذي اإلسالمي التربوي
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 عن فضال المتزنة اإلنسانية للشخصية الخير مفتاح لكونها األخرى الديانات كل في

  1 للفرد السلبية الصفات من  هو الذي والتملق االضطراب عكس أنها

 

 Virtue:   الفضيلة

 في الرفيعة الدرجة تعني كانت إذا الفضيلة ان حيث من النتيجة هذه وتأتي 

  ، وتطهيرها النفس تزكية مدار عن يخرج ال المضمون هذا انف،  الفضل

 كل عن االبتعاد أو الترفع مسالة أوال تكرس المضمار هذا في اإلسالمية والتوجهات

 حب ، حسد ، هوى إتباع ، غرور ، ش  ، للدنيا حب من نالمؤم شخصية يثلم ما

 ، لعن ، السر إفشاء ، بذاءة  ، فحل ، باطل في خوض ، رياء ، والرئاسة الجاه

  تزكية أيضا المقابل بالجانب ستكر   وثانيا ، أوال هذا ، غيبة ، نميمة ، خصومة

 ، والرجاء الخوف ، التوكل ، الزهد ، هللا مع الصدق ، اإلخالا ، بالتوحيد النفس

 وفي ، الفضائل من وغيرها والرضا والتسليم الصبر ، الشكر ، الورع ، التقوى

 نواحيه كافة من وتهذيبه السلوك تغير إلى للوصول تربوية وسائل أنها األمر  واقع

       1والخلقية والروحية ، والوجدانية والعضوية النفسية

 Faith:   اإليمان

 الفكر في شائع هو وما والشريعة ال بول وإيهار ال  ة يعني فاإليمان 

 بالجوارح والعمل ، بالشهادتين والنطق ، بالقلب التصديق يعني اإليمان أن اإلسالمي

 وبالقدر اآلخر وباليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهلل اإليمان يعني وهذا واألركان

 النفسي انبالج عن التربوي الجانب فصل الباحث على يصعب وقد ، وشره خيره

 من أعلى سلوك لكونه ، بينهما الشديد  والتالزم للتداخل وذلك اإليمان موضوع في

 ليس أوض  بمعنى أي ، متعادلة الجابين هذين بين النسبة وان الفائدة ثنائي كونه

 والكثير النفس علماء من البعض بان( 1982، نجاتي) أوض  فقد غالب نزاع بينهما

 في اإلنسان أزمة أن إلى أشاروا الحديث العصر يف الغربيين المفكرين من
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 أشار وقد ، الروحية والقيم الدين إلى اإلنسان افتقار إلى أساسا ترجع إنما المعاصر

 األوربيون منها يعاني التي األزمة أن إلى A. Toynbee توينبي ارنولد المؤرخ

 الذي التمزق لهذا دالوحي العالج ،وان الروحي الفقر إلى أساسها في ترجع إنما حاليا

 النفس في عظيما تأثيرا لايمان أن أساس على ، الدين إلى الرجوع هو منه يعانون

 ويبث ، الحياة مشاق وتحمل الصبر على قدرته ويزيد ، بنفسه ثقته من يزيد فهو ،

 أال هللا بذكر قلوبهم وتطمئن امنوا الذين إنح  تعالى وقال ، بالنفس والطمأنينة األمن

       .( 28: الرعدح )القلوب تطمئن هللا بذكر
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 Bio Content:   الجسمي المجال 1ح

حاجات إنسانية يتطلب من الفرد  المقصود بالمجال النفسي الجسمي هو ل 

 ثالثة الجسمي المجال في النفسية للصحة التربوية المضامين بلغت، فقد  إشبادها

 الجسمية الصحة حصلت إذ المئوية ونسبها تكراراته حسب ترتبت وقد مضامين

 ، الجسمية بالصحة الرازي تفوق وقد العطل ثم الراحة فأعقبها األولى المرتبة على

 إليها المشار الثالثة المضامين على بالتأكيد الثانية بالدرجة تسلسله فجاء الفارابي أما

 ذلك يوض   جدولالو المضامين هذه من مضمون أي على الكندي يؤكد لم بينما ،

 تنااليا مرتبة الجسمي المجال في النفسية للصحة التربوية امينالمض ترتيب

 تكراراتها وحسب

 ت
 المضامين
 التربوية

 المجموي   الفارابي   الرااي   الكندي  
 %نسبة تكرار %نسبة تكرار %نسبة تكرار %نسبة تكرار

0 
 الصحة

 الجسمية
 00ر0 00 00ر0 0 00ر0 0 - -

 00 0 01ر0 0 01ر0 0 - - ةالراح 0

 0ر0 0 0ر0 0 - - - - العطش 0

 %011 00 00ر0 0 00ر0 01 - - الكلي المجموي

 

 Eucrasy:   الجسمية الصحة

 المسلم الفرد تدخل التي الثوابت تأييد نحو اإلسالمي الفكر  اتجاه  أن حيث 

 إلى عراها تنفك ال فيه غالبة سمه هي التي بالروحانية تمتاز كانت وان المل ة داخل

 ، الصحة ، بالقوة المتمثل الجسمي الجانب تهمل أو تغفل لم أنها إال الدين يوم

 التربوي الحث من ذلك شابه وما االسترخاء أو النوم عن فضال  والطهارة النظافة

 ، هللا إلى الدعوة مشاق وتحمل العبادة، أداء على كالقوة سامية لغاية البدن تنمية على

 وقد ، ومعافى صحي  مسلم مجتمع إنشاء وجوب إلى باالظافة ، دينه عن والذود
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 الحصن تزال وال كانت والنظافة للطهارة وتعليمات أبوابا الشريف الشرع افرد

 1 واألدواء المحظورات في الوقوع من الواقي

 restful:  الراحة

 نم تجلبه ما عن فضال الجسم يحتاجها التي العضوية العمليات من فالراحة 

 بها يعيل نفس له حي كائن أي ينهار الراحة غير ومن ، والجماعات للفرد ايجابيات

 الذهنية األنشطة اغلب تتوقف أيضا غيرها ومن ، خاللها من ينموا رطبة وكبد

 هي النسيان ظاهرة تعلل التي العلمية الحقائق من انف،  ذلك على ومثال لانسان

 المانع التأثير به والمقصود (Retroactive Inhibition)الرجعي الكف ظاهرة

 الراحة دور يفهم هنا ومن ، مباشرة الحفظ عملية بعد العقلي النشاط يحدثه الذي

 .والذكريات التذكر عملية تثبيت في النوم وخاصة
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 Social  Content:  ااجتمادي مجالال 1 خ

استجابات مجمودة التنبيهات واالمقصود بالمجال االجتماعي هو ل  

 التربوية المضامينفقد بلغت ، ااجتمادية التي تؤ ر في  يا الفرد أو الجمادة 

 ونسبها تكراراتها حسب ترتبت وقد مضامين أربعة مجالهذا ال في النفسية للصحة

 ، والتماسك فالصداقة  التفاعل ثم األولى المرتبة على التعاون حصل إذ ، المئوية

 فالصداقة التفاعل على الكندي أكد بينما ، التعاون ونمضم في الفارابي تفوق وقد

 ادناه  جدولالو المجال هذا في مضمون أي على يؤكد فلم الرازي أما ، والتماسك

 ذلك يوض 

 مرتبة ااجتمادية المضامين مجال في النفسية للصحة التربوية امينالمض ترتيب

 تكراراتها وحسب تنااليا

 ت
 المضامين
 التربوية

 المجموي الفارابي     الرااي    الكندي  

 %نسبة تكرار %نسبة تكرار %نسبة تكرار %نسبة تكرار

0 
 01 0 01 0 - - - - عاونالت

0 
 00 0 - - - - 00 0 تفادلال

0 
 00ر0 0 - - - - 00ر0 0 صدا ةال

0 
 00ر0 0 - - - - 00ر0 0 التماسل

 %011 0 01 0 - - 01 0  الكلي المجموي

 

 ( Competitionل  : التعاون

الجهد المتناسق المتكامل الذي يكون بين فردين أو أك ر لتح يق ونعني به  

 وبتشعباته بمجمله اإلسالمي الفكر لكون، وقد جاءت هذه النتيجة  غاية محدد 

 تعالى قال ل الكريم القران في الصفة ممدوح لكونه التعاون مضمون على واتجاهاته
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 وفي(  2: المائدة)حوالعدوان اإلثم على تعاونوا وال وىوالتق البر على وتعاونواح 

 جميع في السالمة لها يضمن تربويا بناء المجتمعات بناء كيفية إلى إشارة ذلك

 ، االجتماعي التكي ف عملية إلى ويهدي والتناحر التنافر غائلة عنها ويدفع الجوانب

 فالسياسة باألخالق تصقةمل التربوية القيم لما بأنهاألدبيات  أشار الصدد هذا وفي

 عبر ، الفعلي التطبيق موضع لوضعها وسيلة الناس شؤون لتدبير المخصصة

 ذات الوصايا من الكثير وصلت فقد ، وعقيدية وتربوية اجتماعية مؤسسات

 الجانب ويؤكد ، والتكافلح  التعاونح على تشجع التي االجتماعي المضمون

 خالل من اإلسالمية العقيدة عالجته ذيال الجانب وهو ، اإلنسان في االجتماعي

 أن عن فضال أرضه، في هللا خليفة لكون ومكانته اإلنسان كرامة على تأكيدها

 أناسا اآلخرين في المتعاون يرى حيث األدوار بين التكامل إلى يؤدي التعاون

 مقوماتهم لتوظيف فيسعى( Hetrogenious) والقدرات المقومات في مختلفين

 في والتعاون ، وقدراتهم قدراته بين فيما بالتكامل مشتركة أهداف يقلتحق وقدراتهم

 يعجز قد هدف لتحقيق إليه بالحاجة والشعور الضرورة بدافع يكون األحيان اغلب

 ، النجازه اآلخرين مع للتعاون فيلجا ، تحقيقه عن بمفردها الجماعة أو بمفرده الفرد

 . اجتماعيا تكيفا  بالنتيجة وهو

 nter actionI: التفادل

ونعني به عمليات اجتماعية تكون استجابة للتحليالت من زوايا التنبيهات  

 التربوية الناحية من التفاعل أن يعني وذلكالمتبادلة بين األشخاا والجماعة ، 

 يؤدي لكونه المجتمعات ضمن أو الواحد المجتمع ضمن سواء األفراد بين مطلوب

 الذي االيجابي التفاعل على يحث اإلسالمي ربويالت والفكر ، اجتماعية عالقات إلى

 طرفين بين متبادلة عمليةهو  العكس،والتفاعل وليس والمجتمع الفرد صال  في

( كبيرة أو صغيرة وجماعة فرد أو صغيرتين جماعتين أو فردين) اجتماعيين

 ألنها مهمة التفاعل وعملية ، أشياء ، ،أعمال لغة ، معين وسيط عبر عادة ويجري
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 بين العالقات تنظم التي واالتجاهات السلوك أنماط والجماعة الفرد فيها يعلم ليةعم

 االجتماعية والتقاليد والثقافة السائدة القيم إطار في الواحد المجتمع وجماعات أفراد

    . عليها المتعارف

 Restful  Content    :   الترويحي المجال 1د 

ة يقوم بها الفرد للترفيه نفسيا المقصود بالمجال الترويحي هول نشاطا  ت سار 

 ثالث( 3) المجالهذا  في  النفسية للصحة التربوية المضامين بلغتوجسديا 

 المرتبة عل االستمتاع حصل إذ المئوية ونسبها تكراراتها حسب ترتبت وقد مجاالت

 ، ذلك في والفارابي الكندي على الرازي تفوق وقد ، هكالن   ثم المرح وبعدها األولى

   ذلك يوض   جدولالو  منها مضمون أي على الكندي يؤكد لم بينما

 تنااليا مرتبة الترويحي المجال في النفسية للصحة التربوية امينالمض ترتيب

 تكراراتها وحسب

 ت
 المضامين
 التربوية

 المجموع الفارابي الرازي الكندي

 %نسبة تكرار %نسبة تكرار %نسبة تكرار %نسبة تكرار

 01 0 - - 01 0 - - تمتايااس 0

 00ر0 0 - - 00ر0 0 - - المرح 0

 00ر0 0 - - 00ر0 0 - - النهل 0

 %011 0 - - 011 0 - - الكلي المجموي

 -: المضامين هذه ابرز مناقشة تم ولقد

 Zest:  ااستمتاي

 حيث،   نكهة وتدل دلى المتعة  والحيوية إلضفاجكل مايضاف ونعني به  

 مشروط فهو جسديا كان وان المزاح من قريب اإلسالمي الفكر في االستمتاع أن

 أو  اإلسالمية الشريعة في محظور هو ما استمتاعه في المسلم يرتكب ال أن بمعنى

 يقع بان التسم  المضمون هذا تربوية الن ، الشبهات موضع في الفرد يقع  أن

   االجتماعي أو الشخصي المستوى على كانت سواء بالفوضى الفرد
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 -: فكر بين النفسية للصحة التربوية المضامين في الم ارنة
 والــــــرازي الكنـــــدي 1أ    
 1والفــارابــــي الكندي 1ب    
 1والفارابـــــي الرازي 1ج    

 على األساس بالدرجة دراسات هكذا مثل في نااعتقاد حسب المقارنات تعتمد 

 لألشخاا الفلسفي الفكر قدمه ما على رفالتع يتم خاللها من التي الذاتية السيرة

 قدمه بما والمقصود ، ثانيا مجتمعاتهم ثم أوال اإلنسان لخدمة أنفسهم نذروا الذين

(  اتجاهات ، نظريات ، أفكار ، آراء) من الفكر هذا تضمنه ما يعني الفلسفي الفكر

  ، زمنية ، فيةثقا ، بيئية ، دينية ، الفالسفة بين تجمع مشتركة قواسم هناك تكون فقد

ة تكون ال أو   الذاتية السيرة تكشفه ما وهذا  بالمر 

 

 والرااي الكندي فكر بين النفسية للصحة التربوية المضامين في الم ارنة 1أ

 بلغ قد النفسية للصحة التربوية للمضامين المالحظة التكرارات بان ظهر 

 عند المضامين لهذه تالتكرارا عدد بلغ بينما تكرار( 53) الكندي فكر في عددها

 مربع قيمة بان ظهر مستقلتين لعينتين كاي مربع استخدام بعد تكرار( 112) الرازي

 مستوى عند إحصائية داللة ذات وهي( 21ر11)  بلغ المحسوبة كاي

                           ذلك يوض والجدول ادناه  الرازي فكر ولصال 1ر15

  والرااي الكندي فكر بين النفسية للصحة ويةالترب للمضامين في الم ارنة      

  التربوية المضامين ت

 النفسية للصحة

 التكرار

 المالحي

 التكرار

 المتو ع

  يمة   
 كاي مربع

 المحسوبة

 ال يمة  

 الجدولية

     مستوى 

 الدالة

  82ر5 53 الكندي 1

 21ر11 

 

 

 3ر84

 إحصائيا دالة

 مستوى دند

 ولصالح1ر10

 الرااي

 82ر5 112 الرازي 2
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 فكر غزارة اظهر والذي أعاله الجدول في نتائج من عرضه تقدم ما إن 

 كان وان أنه ل منها ألسباب يعود ربما ، تربوية مضامين من احتواه وما الرازي

 حجة وظل ، بينهما والجمع والكيمياء بالطب ،اشتهر بارعا طبيبا كان انه إال فيلسوفا

 من المؤرخين نظر في وهو ، للميالد عشر السابع القرن حتى أوربا في الطب في

 أن إال ، منازع بال اإلسالمية العربية الدولة وطبيب ، الوسطى القرون أطباء أعظم

 وحسب اليوم هو كما مهنيا مجاال ليس ت هذه الدراسةرأ كما الرازي عند الطب

 وهذه ، وجوبا إطاره ضمن الطب يدخل األولى بالدرجة أخالقيا مجاال كان وإنما

ا ، متفضال ، كريما جعلته فكره صميم من هي والتي لانسان التربوية النظرة  بار 

 ماله من المجانية الجرايات عليهم ويجري يداويهم بالفقراء الرأفة حسن  ، بالن اس

 الجسم طبيب على يوجب أن إلى هذا المرهف حسه دفعه حتى ، مقابل دون الخاا

 في والبراهين بالحجج اإلقناع على القدرة يمتلك حتى، أيضا نفسانيا طبيبا يكون أن

 ألن ، فمرضت(  الجسمي او النفسي) سلوكها ساء التي النفوس هذه أفعال تعديل

 تختصر التربوية الفلسفة هذه وأساس البدن من اشرف اإلسالمي الفكر في النفس

 يصدرها كان التي التعليمات هذه ومثل ،(  فان والجسم خالدة النفس أن)  خلفية على

 الجسمية اإلنسان جروح تضمد ألنها والتهذيب التربية في غاية كانت الرازي

 هذه اظهر  الذي هو ربما والخلق ، والفضل العلم من الهائل الكم فهذا ، والنفسية

   1 النتيجة
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 والفارابي الكندي فكر بين النفسية للصحة التربوية المضامين في الم ارنة1ب

 بلغ قد النفسية للصحة التربوية للمضامين المالحظة التكرارات أن ظهر 

 عند المضامين لهذه التكرارات عدد بلغ بينما تكرار( 53) الكندي فكر في عددها

 قيمة بان ظهر مستقلتين لعينتين كاي مربع استخدام وبعد تكرار( 119) الفارابي

 مستوى على ةإحصائي داللة ذات وهي(  19ر34) بلغت المحسوبة كاي مربع

 1 ذلك يوض  جدولالو الفارابي ولصال  1ر15

 

 والفارابي الكندي فكر بين النفسية للصحة التربوية المضامين في المقارنة 

 التربوية المضامين ت

  النفسية للصحة

 التكرار

  المالحي

 التكرار

 المتو ع

         مربع  يمة

 كاي

 المحسوبة

 ال يمة

 الجدولية

 مستوى

  الدالة

  81 53 الكندي 1

 19ر34

 

 3ر84

 إحصائيا دالة

 مستوى دند

 ولصالح1ر10

 الرااي

 81 119 الفارابي 2

 

 الفارابي أن ل منها ألسباب يعود قد الفارابي لصال  النتيجة هذه ظهور إن 

 ، التأمل في واالستغراق والوحدة والزهد كالتقشف الصوفية التربية إلى مياال كان

 المشتغلون تابع وقد ، الصوفي اتجاهه تكوين في هذه وحيةالر نزعته ساهمت حتى

 المعلم)ب الملقب الفيلسوف هذا حياة سيرة والتربوي والنفسي الفلسفي الحقل ضمن

 تصوف عن يختلف تصوفه أن فوجدوا ،( أرسطو) األول المعلم بعد(  الثاني

 اإلنسان وصول سبب باهلل العلم جعل إذ ، علمي نظري تصوفه أن حيث ، الصوفية

 والحرمان التقشف هو السعادة إلى السبيل أن إلى الصوفية يذهب بينما ، السعادة إلى

 إلى باالظافة السعادة إلى للوصول صفة أضاف انه هذا ومعنى ، أللدنية اللذات من
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 في التربوية المضامين وخصوبة غزارة ولوال المتصوفة عند شهرة األكثر الصفات

 فالسفة بعض إلى( النفسي التوافق) السعادة في نظريته ثرا امتد لما الفارابي فكر

 البشرية النفس كمال أن إلى ذهب الذي Spinoza) اسبينوزا) مثل الحديثة العصور

 تجل وغبطة ، تنقطع ال لذة حبه في وتجد وتحبه، نحوه وتتجه ، هللا إلى تنزع أن في

  ، الوصف عن

 والفارابي الرااي فكر بين نفسيةال للصحة التربوية المضامين في الم ارنة 1ج

 بلغ قد النفسية للصحة التربوية للمضامين المالحظة التكرارات من ظهر 

 عند المضامين لهذه التكرارات عدد بلغ بينما تكرار( 112) الرازي فكر في عددها

 قيمة بان ظهر مستقلتين لعينتين كاي مربع استخدام وبعد ، تكرار( 119) الفارابي

 مستوى عند إحصائية داللة ذات غير وهي( 1ر21) بلغت لمحسوبةا كاي مربع

          والفارابي الرازي فكر بين تختلف ال المضامين هذه أن إلى يشير مما( 1ر15)

  ذلك يوض  جدولالو

 1 والفارابي الرازي فكر بين النفسية للصحة التربوية المضامين في المقارنة

 التربوية المضامين 1

  ألنفسي للصحة

 التكرار

 المالحي

 التكرار

 المتو ع

 كاي مربع  يمة

 المحسوبة

 ال يمة

 الجدولية

 الدالة  مستوى

  111ر5 112 الرازي  1

 1ر21

 

 3ر84 

   دند احصائيا غيردالة 

 1ر10 مستوى
 111ر5 119 الفارابي 

    

 عام المولود الكندي بان حظول الثالثة الفالسفة حياة سيرة على طالعالا خالل من

 الن سنتان الرازي عمر كان مات لما بأنه ، هجرية 252 في والمتوفى  185

 ولد بينما ،311 عام وتوفى هجرية 251 عام المصادر أشارت كما ولد الرازي

 وعمر النور أبصر الفارابي أن اى ، 339 عام وتوفى هجرية 259 عام الفارابي

 أن ذلك فمعنى أعاله إليها شارالم بالسنة الرازي توفى ولما ،  سنوات تسع الرازي

 ليفهم للفرد النضوج فترة طرحت ما وإذا ، عاما( 52) الرازي عاصر الفارابي
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 الفلسفية الفارابي معاصرة فان عام( 18) متوسط كحد والتربوية الفلسفية األمور

 ، اإلسالمية األمة وحياة حياتهما في كانت احقيقي اعام( 34) هي للرازي والتربوية

 في فرق وجود عدم نتيجة اظهر الذي هو ربما االثنين بين الكبير لتقاربا وهذا

 بنار واكتووا العباسيين حكم فترات نفس عاشا لكونهما بينهما التربوية المضامين

 ناحية  ومن ، ناحية من هذا االجتماعية والتقلبات السياسية وصراعاتها أزماتها

 واالتصال والترجمة الفلسفية علومال فيها ازدهرت التي الفترة نفس عاصرا أخرى

   األخرى بالحضارات
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 ، األندلس دار مطبعة ، فلسفية رسائل( : 1983) الرحمن عبد ، بدوي .9

  لبنان بيروت

 دار ، شاملة حضارية انطالقة اجل من( : 21111) الكريم عبد ، بكار .11

 1 سوريا ، دمشق ، للطباعة القلم

 ، بغداد للطباعة، ةالحري دار الناس، لكل الفلسفة(: 1985)عادل البكري، .11

  1العراق

 الصبور عبد ترجمة ، اإلسالمي العالم وجهة( : 1971) مالك ، نبي بن .12

 1 لبنان ، بيروت ، للطباعة الفكر دار ، شاهين

 األخالق، كتابة في والفلسفة الدين بين حزم ابن( : 1976) ناجي ، التكريتي 

 1بغداد ، األول العدد الحكمة دار
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 مفهوم ضوء في التربوي الفكر(: 1996)هللا عبد ينالد بهاء التكريتي، .13

 ،كلية منشورة غير دكتوراه ،أطروحة اإلنسانية للطبيعة الكريم القران

  رشد، ،ابن التربية

 النفسية الصحة( : 2111) علي كاظم ، والدفاعي كاظم محمود ، التميمي .14

 1 العراق ، بغداد ، زاكي مطبعة ،

 المجتمع في دراسات ، اإلسالمية سفة،الفل(2119) حسين على ، الجابري .15

 ، دمشق ، والنشر للطباعة الزمان دار ، والعقالنية والتربية الفاضل

 1 سوريا

 العربي التراث في االنثروبولوجي الفكر(: 2117)هللا عبد ،على الجباوي .16

 1 دمشق ، والترجمة والتأليف للنشر التكوين ، اإلسالمي

، للطباعة الوحدة دار، اإلسالمية الفلسفة في(:ت ب) سمعان، الجزيني .17

 .لبنان بيروت

 مديرية ، التربية فلسفة( : 1993) وآخرون إسماعيل ماهر ، الجعفري .18

 1 العراق ، بغداد ، والنشر للطباعة الكتب دار

 دار ، 2ط ، التربوية وتطبيقاتها الفلسفة( : 2111) حبيب نعيم ، جعنيني .19

 1 االردن ، للنشر وائل

 ، االنسانية النفس اعماق في هللا مع( : 1993) ينالد ضياء ، الجماس .21

  سوريا ، للكتاب الشام نور مركز

 التربية وأهداف اإلنسانية الطبيعة( :2112) عثمان داود ، الجنابي .21

 التربية كلية ، منشورة غير دكتوراه اطروحة ، الكريم القران في وأساليبها

  ديالى جامعة االساسية

 كلية طلبة لدى النفسيية الصحة مقياس: (1991)كاظم ،شروق الجنابي .22

 االداب كلية ،  منشورة غير ماجستير رسالة ، التربية كلية ، الجامعة

   1 المستنصرية ،الجامعة

 تكاملي دينامي منظور من النفسية الصحة( : 2116) مصطفى ، حجازي .23

  1االردن ، عمان ، للطباعة الشروق ،دار والمدرسة البيت في للنمو

 الهادي دار ، اإلسالمية الحضارة أسس( : 2114) جبر كريم ، الحسن .24

 1 لبنان ، بيروت ، والنشر للطباعة
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 ، النفسي والتحليل النفس علم موسوعة( : 1994) المنعم عبد ، ألحفني .25

 1مصر ، مدبولي مكتبة

 نوبلس دار ،1ط النفس، علم عالم موسوعة(: 2115) المنعم عبد ألحفني، .26

 1انلبن بيروت، ، للطباعة

 مكتبة ،1،ط اإلسالمية الفلسفة رواد(: 1973) المنعم، عبد حمادة، .27

   1مصر مصرية، االنجلو

 السالم دار ، االنفس تزكية في المستخلا( : 2115) سعيد ، حوى .28

  1 مصر ، والنشر للطباعة

 للنشر االهلية ، 1ط ، العرب عند الطب( : 1981) صفية ، الخطيب .29

 1 لبنان ، بيروت ، والتوزيع

 النفسية، والصحة الشخصية(: 1999)ناظم والعبيدي، صال  لداهري،ا .31

 1االردن ، للنشر،اربد الكندي دار

 طواب سيد ترجمة النفس، علم مدخل(: 1981)لندا ل، دافيدوف، .31

 القاهرة واخرون،

 الشخصية النفس علم( : 1991) هاشم ،ناظم ،والعبيدي حنا عزيز ، داود .32

 1 العراق ، بغداد ،مطبعة

 للطباعة الطليعة دار ، النفساني الطب أصول( : 1974) ،فخري الدباغ .33

 1 نينوى ، الموصل جامعة ، والنشر

 العباسيين الخلفاء وصايا في التربوي الفكر( : 1995) إبراهيم نوال ، الدليمي .34

 ، التربية كلية ، دكتوراه أطروحة ، تحليلية دراسة( 218-132 األول العصر)

 1بغداد جامعة ، رشد ابن

 المصري ،المكتب9النفس،ط علم أصول( :1973) عزت احمد اج ،ر .35

 1 مصر ، للطباعة،اإلسكندرية

 ، النفس علم موسوعة( : 1977) ،عبدهللا الدايم وعبد اسعد ، رزوق .36

 1 ،لبنان بيروت ، الشروق مطبعة

 الصحية والتربية العلوم كتب تقيم(: 1981)إبراهيم خليل ، رسول .37

  1 العراق ، بغداد ، المعلمين لنقابة الثقافية كتبةالم  ، االبتدائية للمرحلة

 ،3ط ، والحضارة والتربية العرب(: 1987)جواد محمد رضا، .38

 1 الكويت السالسل، دار منشورات
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 المسيرة ،دار3ط النفسية، الصحة(: 2119) جميل رضوان،سامر .39

 1عمان ، للطباعة

 لتكيف،ا سيكولوجية دراسة النفسية الصحة( : 1975) نعيم الرفاعي، .41

 1 سوريا دمشق، ألكتبي، مطبعة ،4ط

 ، التكيف سيكولوجية دراسة النفسية الصحة( : 1981) نعيم ، الرفاعي .41

 1 سوريا ، دمشق ، ألكتبي مطبعة ، 5ط

 االجتماعية للتنشئة تربوية قيم منظومة بناء( : 2118) داود فاتن ، رمل .42

 منشورة غير ماجستير رسالة ، الشريف النبوي والحديث القران ضوء في

 1 بغداد جامعة ، رشد ابن ، التربية كلية

 دار كرم، سمير ترجمة الفلسفية، الموسوعة( :1985)وآخرون روزنتال، .43

 1 لبنان ، بيروت ، للطباعة الطليعة

 منظور من النفسي والعالج النفس علم موسوعة(: 2118) سعد رياض، .44

  1مصر القاهرة، للنشر، للطباعة الجوزي ابن دار إسالمي،

 مقياس بناء( : 1997) مجول ،سناء والهزاع علوان كامل الزبيدي، .45

 22 العدد ،  والنفسية التربوية العلوم مجلة ، الجامعة لطلبة النفسية للصحة

 1بغداد ،

 واالضطرابات النفسية األمراض عالج( : 1984) محمد فيصل ، الزراد .46

 1 لبنان ، بيروت ، للماليين العلم دار ، 1ط ، السلوكية

 ، النفسي والعالج النفسية الصحة( : 1977) السالم عبد حامد ، زهران .47

 1 مصر ، القاهرة ، الكتب عالم

 خالل العراق في التربوي الفكر(:2113)محسن الكريم الزهيري،عبد .48

   العشرين، القرن

 بالتفاعل وعالقتها النفسية الصحة(: 1999) ناصرهراط الزوبعي، .49

 كلية منشورة، غير ماجستير رسالة د،بغدا جامعة طلبة لدى االجتماعي

  1بغداد جامعة االداب،

 بيروت مطبعة ، المعاصر النفس علم مذاهب( : ت1ب) ،علي زيعور .51

 1 ،لبنان

 سقوط في وأثره المعنوي الضعف( : 2112) صال  بن حمد ، السحيباني .51

 1 السعودية العربية المملكة ، الرياض ، لبيان مطبعة ، 1ط ، األمم



151 
 

 التربية عوامل(: ب،ت)أنيس الخالق،رشرال وعبد البابوط سعيد، .52

 بيروت، للطباعة، العربية النهضة دار واالجتماعية، والنفسية الجسمية

  لبنان

 الفكر مسار( : 1977) جعفر صادق ، وإسماعيل السيد محمود ، سلطان .53

 1 مصر ، القاهرة مطبعة ، 2ط ، العصور عبر التربوي

 الفكر دار ، 4ط ، التربية اسس: ( 2118) ، واخرون ذياب ، صال  .54

 1 االردن ، عمان ، للطباعة

 والقياس،مطبعة التنظير بين الشخصية(: 1987)حسين قاسم صال ، .55

 1بغداد ، العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 ، 3،ط المصري الكتاب دار ، النفس علم( : ت ب) جميل ، صليبا .56

 1مصر ، القاهرة

 القاهرة العربي، الفكر دار ،1ط ، فلسفية قضايا(: 2116)خليفة العدوي، .57

 1،مصر

 الكندي( : 1993)  المنعم ،عبد الهاشمي و فاروق عمر ، الطباع .58

 ، بيروت ، والنشر للطباعة المعارف مؤسسة ، واالسالم العرب فيلسوف

 1لبنان

 الى الكندي من االسالم فالسفة عند العدالة(: 1985) مخلف مجيد طراد، .59

  1بغداد جامعة ، االداب كلية ، منشورة غير ماجستير رسالة ، سينا ابن

 ،2ط ، للماليين دارالعلم النفس، علم معجم( : 1977) فاخر ، عاقل 

 1لبنان بيروت،

 بيروت، للماليين، العلم دار وحديثا، قديما التربية( : ب،ت)فاخر عاقل، .61

 1لبنان

 ، لرازيا بكر ابي عند الفلسفي الفكر اصول(: 1977)اللطيف عبد العبد، .61

 1 مصر ، المصرية االنجلو مكتبة

(: موسوعة المصطلحات السياسية 8002ناظم )عبد  الواحد ، .62
 0والدولية ،دار النهضة ، بيروت، لبنان،والفلسفية

 ، المعارف دار ، 2ط ، االجتماعي البحث قواعد( : 1974) زيدان ، .63

  1مصر
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 دار ، يةالنفس الصحة في مقدمة( : 1976) السالم عبد ، الغفار عبد .64

 1مصر ، القاهرة ، العربية النهضة

 دار  ،2،ط النفسية الصحة في مقدمة( : 1977) السالم عبد ، الغفار عبد .65

 1مصر ، القاهرة ، العربية النهضة

 والغزالي المسلمين عند النفسية الدراسات(: 1981)الكريم عبد العثمان، .66

  1مصر ، القاهرة ، للطباعة غريب دار ، خاا بوجه

 ، النفس علم مبادىء( : 2112) نادية ، وقطامي الرحمن عبد ، عدس .67

 1 عمان ، والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار ، 2ط

 دار ، اإلسالمية والتربية المربي( : 1984) الهادي عبد محمد ، عفيفي .68

 1 السعودية العربية المملكة ، العربي البيان

 االنجلو مكتبة ، 2،ط الفسيولوجي النفس علم( : 1993) ،احمد عكاشة .69

 1 مصر ، القاهرة ، المصرية

 اتحاد منشورات ، والروح والعقل النفس شرائع( : 2115) محمد ، عرب .71

 1 سوريا ، دمشق ، العرب الكتاب

 نظرتهما ديوي وجون الغزالي( : 2111) يحيى كفاح ، العسكري .71

 1 دمشق ، رند مطبعة ، اإلنسانية للطبيعة

 ، اإلسالمية الشريعة في والتجديد اداالجته(: 1995) الخواض عقاد، .72

 1 األردن ، عمان ، للطباعة البحوث ،1ط

 عالم ، والتربية الفلسفة في دراسات( : 1977) إسماعيل سعيد ، علي .73

 1 مصر ، القاهرة ، للطباعة الكتب

 ، الكويتي المجتمع ومشكالت النفسية الصحة( : 1983) محمد ، عودة .74

 1ويتالك ، الخليجي المؤتمر منشورات

 التربية في العلمي البحث أساسيات(: 1992)فتحي وملكاوي عودة،احمد .75

 1 عمان للنشر، الفكر دار ،2ط ، االنسانية والعلوم

 االجتماعي-النفسي الفكر وتطور نشوء( : 1995) نزار ، السود عيون .76

 العرب الكتاب اتحاد مطبعة ، العرب الكتاب اتحاد منشورات ، العرب عند

 1 سوريا ، ،دمشق

 جامعة منشورات ، اإلسالم في النفسية الصحة(: 2112)يحيى الغامدي، .77

 1 السعودية جدة، ، العزيز عبد الملك
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 مطبعة ، الناجحة الشخصية سيكولوجية( : 1973) محمد سيد ، غنيم .78

 1مصر ، القاهرة ، القاهرة

 التعليم وزارة التربية، فلسفة في دراسات(: 1989) جلوب محمد فرحان، .79

 1 الموصل جامعة العلمي، لبحثوا العالي

 مصطفى ترجمة ، النفسي والتحليل حياتي( : 1967) سيجموند ، فرويد .81

  القاهرة ، المعارف دار ، كرم

 ، نجاتي عثمان محمد ترجمة ، وألهو األنا( : 1982) سيجموند ، فرويد .81

 1 لبنان ، بيروت ، الشروق دار

 ، بيروت ، بيروت مطبعة ، 1ط ، القيادة( : 2111) إبراهيم ، ألفقي .82

 لبنان

 الجديد، الكتاب دار ، 2التربية،ط  أصول(: 1978) احمد الفنيل، .83

 1لبنان بيروت،

 الخانجي مكتبة ، القاهرة ، النفسية  الصحة( : 1978) مصطفى ، فهمي .84

 1 مصر ،

 التربوي والتوجيه النفسي اإلرشاد( : 1981) وآخرون يوسف ، القاضي .85

  السعودية العربية  المملكة ، الرياض للنشر، المريم دار ،

 الكتاب دار مؤسسة ، النفسية والصحة اإلسالم(: 2113) القبانجي،احمد .86

 1ايران ، السرور مطبعة/ 2ط اإلسالمي،

 ، الشروق دار ، اإلنسانية النفس في دراسات( : 1979) محمد ، قطب .87

   ، القاهرة

 ، للتوزيع اماألهر وكالة ، عقال ليس اإلنسان( : 1997) سالم ، القمودي .88

  مصر ، األهرام مطابع

 أسامة دار ، النفس وعلم التربوي المعجم( : 2111) نايف ، القيسي .89

 1 األردن عمان ، والتوزيع للنشر

 بين النفسي واإلرشاد التربوي التوجيه( :2112) مجيد وهيب ، الكبيسي .91

  مالطة ، ELGA منشورات ، والتطبيق النظرية

 العلوم في التطبيقي اإلحصاء:  (2111) مجيد ،وهيب الكبيسي .91

 بغداد ، العراقي للكتاب مرتضى مؤسسة ، االجتماعية

 التنظير بين العلمي البحث طرائق( : 2111) مجيد وهيب ، الكبيسي .92

 بغداد ، والترجمة والطباعة للحاسبات فينوس ، والتطبيق
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 ، النفسية للصحة النظرية االتجاهات( : 2112) مجيد ،وهيب الكبيسي .93

  العراق ، بغداد ، التربية وزارة ةمطبع

 مصطلحات معجم ن الفلسفية الالند موسوعة( : 2118) اندريه الالند، .94

 للطباعة للنشر عويدات ، احمد تعريب،خليل والتقنية، النقدية الفلسفة

 1بيروت ، والنشر

 أمراضها النفسية الصحة مشكالت( : 2114) جاسم محمد ، محمد .95

 1 األردن ، عمان ، الثقافة دار ، وعالجها

 الجزء ، وتطبيق منهج اإلسالمية الفلسفة في( : 1976) إبراهيم ، مدكور .96

 1مصر ، الكتاب دار ، الثاني

 لطلبة النفسية للصحة إرشادي برنامج اثر(: 2115) أيوب موفق محسن، .97

 ، منشورة غير ماجستير رسالة ، ديالى جامعة األساسية التربية كلية

   1العراق 1 بغداد ، النفسيةالتربوية  للدراسات العالي المعهد

 ،17،ج البقرة سورة في التربوية المضامين( : 1995) ،آمال المرزوقي .98

 1 مصر ، ،القاهرة الكتب عالم

 دار ، النفسية الصحة علم إلى المدخل( : 1988) إبراهيم كمال ، مرسي .99

  1 الكويت ، العلم

 في وتطورها هاأصول اإلسالمية التربية(: 1983)منير محمد مرسي، .111

  مصر ، القاهرة  ، للطباعة الكتب  عالم ، العربية البالد

 النفس علم في الميسر( : 1982) احمد ، وبلقيس توفيق ، مرعي .111

 1 األردن ، عمان ، والتوزيع للنشر الفرقان دار ، االجتماعي

 ، ااخالالالق تهالالذيب مالالن(: 1821) يعقككو  بككن محمككد بككن احمككد ، مسككيوي  .112
 دمشكككك  ، القككككوم  واالرشككككاد الثقافككككة وزارة منشككككورات ، عثمككككان سككككهي  تحقيكككك 

 0سوريا0

 الروح عمل في الطريق معالم( :  1993)  هللا عبد ، مصطفى .113

 1 األردن ، عمان ، 1ط ، اإلسالمي

 التربية أصول إلى المدخل( : 2116) الرحمن عبد ،خليل المعايطة .114

 1 األردن ، والتوزيع للنشر الثقافة دار ، 1ط ، اإلسالمية

 األسس النفسي، والعالج اإلرشاد( ت 1 ب) محمد سامي ، ملحم .115

 1 األردن ، عمان ، للطباعة المسيرة دار ، والتطبيقية النظرية
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 عالمنا وعقبات اإلسالمي الفكر( : 2118) حسن هللا عبد ، الموسوي .116

 بيت( 8) العدد ، اإلسالمية الدراسات مجلة ن مستقبلية رؤية المعاصر

 1 بغداد الحكمة

 ، للطباعة المعارف ،دار األمم طبقات( : 1993) حسين ، نسمؤ .117

  1مصر ، القاهرة

 اليونان في الفالسفة عند األخالق(: 1997) عقيل محمد السيد المهدلي، .118

 1مصر ، القاهرة ، الحديث دار ،1ط الوسطى، والقرون

 للتكييف المعرب هوستون استبيان(: 1975)يوسف ابراهيم المنصور، .119

   1 بغداد جامعة ، والنفسية التربوية لبحوثا مركز الشخصي،
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