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   Problem of the research       مشكلة البحث 

تبٌان  ؛منها األولىلتٌن رئٌسٌتٌن تتمحور بمسؤ البحث وأن كانت مشكلةإن       

 توضٌح ؛القصد بالمضامٌن التربوٌة للصحة النفسٌة فً الفكر اإلسبلمً والثانٌة

وفق الفكر على ٌنظر لها هذا  وكٌؾاإلسبلمً مفهوم الصحة النفسٌة فً الفكر 

وضوع ٌتطلب من هكذا ممثل  فؤن تناول؟ العقائدٌة والفلسفٌة التربوٌة وخلفٌته 

 (نفسً -تربوي( والبعد الثانً )بعدٌن ، البعد األول) تارٌخً أمامالباحث انه سٌكون 

فً هذا علماء وفبلسفة اإلسبلم  إسهاماتمن ناحٌة  الموضوع حقه إلعطاء وذلك

فً الجانب  األعبلم امات هإالء إسه إلىٌعرج الباحث   أنوهذا ٌتطلب  ،الجانب 

مدارس  وأرائهم فلسفتهموالذٌن اؼنوا ب التربوي و الفلسفً الجانب فضبل عن النفسً

 صعوباتواجه انه سٌ أٌضا وٌعلم الباحثمن خمسة قرون،  ألكثر أورباوجامعات 

الصحة النفسٌة من وجهة نظر  إلىالتً تنظر  فً مسالة شحة المصادر النفسانٌة

تسند و البحث التً تكون توجهاتها مشابهة ومإٌدة لتوجهات هذاو إسبلمٌة

النفسٌة فً المنظور ؼٌر  وتفسٌر للصحةمن تحلٌل موجود  مال قٌاسا،موضوعه

 ألنهو ،اإلنسان بخالق لئلٌمانتدعو  دٌنٌة إشارات أيٌخلو من  والذي اإلسبلمً

 0نصٌب لٌس للؽٌب منهابحتة،  ومنهجٌة علمٌة ٌسمٌهاٌنطلق من منطلقات 

القلٌل ، فانه ٌواجه بمهمة تحدٌد  إال افٌه لم ٌكتب كان اختٌار الباحث لمشكلة وإذا

الدراسات التً ترتبط بمشروع بحثه بطرٌقة ؼٌر مباشرة ، وٌمكن للباحث فً هذه 

ٌبحث عن دراسات سابقة تضمنت عنصرا من عناصر دراسته ، ولكن  أنالحالة 

من  آخركان مشروع بحثه ذا صلة بمٌدان  إذاعما  أٌضا، وقد ٌبحث آخرفً مجال 

الخاص بذلك المٌدان ،  األدب، بحٌث تفٌده مراجعة االجتماعٌة  أوم الطبٌعٌة العلو

ٌتقصى المقاالت والتقارٌر والكتب التً  أنوربما ٌكون من المفٌد للباحث كذلك 

مما له عبلقة بموضوع البحث وعندها تعد هذه أو الفبلسفة   كتبها المفكرون



بولة فً حالة تعذر الرجوع إلى تكون مقالمراجع فً هذه الحالة مراجع ثانوٌة 

 0المصدر األولــــً

لعلوم التربوٌة كما ٌرى المختصون والمشتؽلون بمٌدان او)كعلم(النفسٌةالصحة إن  

الذي نما وتطور فً  ، شؤنه شان علم النفس والصبؽة المنشؤؼربً  انه والنفسٌة

)الفلسفة( ثم أمهعن  انفصاله أعلنتالتً  ألمانٌاالسٌما  العالم هذا الجانب الؽربً من

علم  الفروع النفسانٌة فً  احد علم الصحة النفسٌة( أي)هوو وأمرٌكا انكلترا وفرنسا

هذا  إلى( فرعا كلها تنتمً 56الموسوعات النفسٌة ) آخرالنفس الذي ٌبلػ حسب 

لمٌن المس وفبلسفة وعلماء أئمة  إسهامات إلى اإلشارةخالٌة من  أنها إال، العلم 

 -هذا المٌدان ، وفٌما ٌؤتً توضٌحا لهذٌن البعدٌن : ومفكرٌهم فً

 Historical  Dimension    البعد التارٌخً -1

هامة وكثٌرة  إسهاماتللعلماء المسلمٌن السابقٌن  أن (3991،نجاتً) لقد أكد       

لم تحظى باهتمام الباحثٌن فً تارٌخ علم النفس  أنها إال، فً الدراسات النفسانٌة 

مإرخون الؽربٌون عصور التارٌخ ، فالرها الهام فً تقدمه وتطوره عبر لمعرفة دو

، عادة بالدراسات النفسانٌة عند مفكري الٌونان ، وبخاصة  ٌبدإونلعلم النفس 

فً  األوربٌٌنالمفكرٌن  إلى، ثم ٌنتقلون بعد ذلك مباشرة  وأرسطو أفبلطون

 إؼفاال، وهم ٌؽفلون الحدٌثة   األوربٌةالعصور الوسطى ، ثم فً عصر النهضة 

 وأثرتالبلتٌنٌة ،  إلىالعلماء المسلمٌن التً ترجم كثٌر منها  إسهاماتتاما ذكر 

العصور الوسطى وحتى بداٌة عصر  أثناء األوربٌٌنالمفكرٌن  أراءفً  كبٌرا تؤثٌرا

، علما انه الٌخفى على المإرخٌن  (7،ص3991)نجاتً ، 0 األوربٌةالنهضة 

اإلسبلمٌة ، وخضوع كثٌر من الشعوب  دور الرائد للفتوحاتفضبل عن الباحثٌن ال

لكل منها علومها وفنونها مما أدى إلى  المختلفة ذات الثقافات المتباٌنة للمسلمٌن،

اتساع دائرة العلوم والمعارؾ أمام هإالء المسلمٌن وتراءت لهم مٌادٌن جدٌدة تبهر 

م بها على اثر الترجمة التً ولقد ازداد تعلق عقوله000أنظارهم ، وتؤخذ بقلوبهم 

نشطت نشاطا كبٌرا أٌام العباسٌٌن ، ولم ٌكن المترجمون مجرد نقلة حملوا تراث 



األمم القدٌمة إلى عصرهم ، والى لؽتهم دون تدبر فٌه، ولكنهم أمعنوا النظر فً هذا 

هذا وذاك أراء خاصة  ، وأفكار مستقلة  التراث ، وقلبوا فٌه الرأي وكان لهم من

نباطات حرة ، ولم تكد اآلراء واألفكار األجنبٌة تذاع بٌن المسلمٌن حتى واست

ظهرت أثارها الفاعلة فً جمٌع نواحً حٌاتهم العقلٌة ، فٌها استناروا ، وعلى 

فٌها من خٌر تهذبوا وتؤدبوا ، ولكن بعد أن مزجوها بتعالٌم  أسرارها وقفوا ، وبما

ولم ٌختص هذا األثر الفلسفً طائفة  دٌنهم مزجا جعلها صالحة للحٌاة والخلود ،

خاصة من المسلمٌن دون طائفة ، ولكن شمل جمٌع الطوائؾ على اختبلؾ مناحٌها 

، وتباٌن نزعاتها وظهر ذلك جلٌا على سبٌل المثال فً مإلفات أعبلم الفبلسفة  

كالكندي والفارابً وال ٌسع العالم الباحث فً العصر الحدٌث إال أن ٌقؾ أمام هإالء 

، ومما ٌدعو لؤلسؾ أن إؼفال  (56،ص3971)حمادة،0بلل واإلكبار وقؾ اإلجم

ذكر إسهامات العلماء المسلمٌن السابقٌن فً الدراسات النفسانٌة لٌس مقصورا على 

نجد أٌضا أن المختصٌن والمشتؽلٌن والباحثٌن فً  رخً علم النفس الؽربٌٌن ، بلمإ

ون فً الجامعات العربٌة مقررات هذا المجال من العرب المعاصرٌن الذٌن ٌدرس

تارٌخ علم النفس بما فً ذلك الصحة النفسٌة ، ٌحذون حذو المإرخٌن الؽربٌٌن فً 

إؼفال اإلشارة إلى هذه اإلسهامات، والمصدر الوحٌد الذي ٌرجع إلٌه الفضل فً 

معرفتنا الحالٌة هو مإرخو الفلسفة اإلسبلمٌة من العرب ومن ؼٌر العرب ، الذٌن 

بملخصات مفٌدة عن نظرٌاتهم فً النفس ، ؼٌر أن هذه الملخصات ، بالرؼم  أمدونا

من أهمٌتها الكبٌرة ، إال أنها ؼٌر كافٌة إلشباع رؼبة علماء النفس العرب 

المعاصرٌن فً معرفة الكثٌر عن أراء العلماء المسلمٌن السابقٌن فً الموضوعات 

ة العلمٌة إلسهاماتهم فً تقدم علم النفسانٌة المختلفة ، مما ٌمكنهم من تقدٌر القٌم

( ، كما بٌن )دون 8،ص3991ــخ )نجاتً ، ر عصور التارٌالنفس وتطوره عب

مخاطبا المجتمع  لوٌس لوخاس(أستاذ علم النفس فً كلٌة الطب جامعة ؼرناطة

"انصحوا المبهورٌن بحضارة الؽرب أن ٌعٌدوا النظر فٌها ، احذروا أٌها  العربً؛

سلمون أن تخلطوا تصوراتكم بالحضارة الؽربٌة فبل تتطلعوا إلٌها العرب ، أٌها الم

إن اخطر ما ٌواجهكم هو  000تطلع الممجد لها ، المعظم لشانها ، أنها ستبلى



الشعور بالنقص تجاه الحضارة األوربٌة ، والثقة بكل ماٌاتً من خارج الببلد"  

                                                                      (54، ص3985)نعمة، 
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 إلىالنفس الحدٌث  علماقرب فروع  األمرفً حقٌقة   علم الصحة النفسٌةان       

 اوالكتب ، ووضعوألؾ السلؾ فٌه  ، اإلسبلمٌةازدهر فً العصور  ألنه ، اإلسبلم

البرامج فً التنمٌة والوقاٌة والعبلج فلم  تكن هذه العصور عصور ظبلم فً الصحة 

لصحة افضبل عن أن موجبات  (31،ص3988)مرسً،0أورباالنفسٌة كما كانت فً 

 بعض شتمل على بعدٌن مهمٌن هما ؼٌر ذا قٌمة لدىالنفسٌة فً الفكر اإلسبلمً ت

ما بعد النهضة األوربٌة الذٌن انفصمت الباحثٌن الؽربٌٌن السٌالفبلسفة القدماء و

والبعدٌن كما نظر لهما فبلسفة ء الفكري والدٌنً بٌنهم وبٌن الكنٌسة عرى االنتما

ومفكري اإلسبلم هما )البعد الروحً ، والبعد الؽٌبً( وأثرهما فً الصحة النفسٌة 

لماء لئلنسان المسلم مما جعل معٌار المسلمٌن  ٌقؾ على طرفً نقٌض من معٌار الع

                                              0ؼٌر المسلمٌن فً النظر إلى التعرٌؾ وما ٌرافقه من نقد وتحلٌل وتفسٌر 

النفسٌة  على دراسة موضوع الصحةقد اقتصرت األدبٌات الؽربٌة  ولما كانت     

الفلســـــفة ناعً على ، وقد كان هذا احد نتائج قٌام المشروع الؽربً الص )الفردٌة(

)الفرد المنتج _ المستهلك( بعد أن تم تحطٌم األطر المإسسٌة االجتماعٌة  الفردٌة

التقلٌدٌة المعٌقة النخراط الطاقات الفردٌة فً مإسسات المجتمع المدنً التً تخدم 

طور ونمى أؼراض اإلنتاج مما ٌعنً أن علم الصحة النفسٌة فً الؽرب نشؤ وت

، مما جعل علماء النفس الؽربٌون  (61،ص6005)حجازي،0فردٌا فً المقام األول

ٌقتصرون فً دراساتهم على أمراض نفسٌة معدودة مثل الكآبة والهسترٌا والقلق 

والفصام وأمثال ذلك ، بٌنما نجد األمراض الموضوعة على طاولة البحث فً الفكر 

بعد النفسً اإلسبلمً تتسم بالشمول واإلحاطة بكل ماٌعتبر خلبل وعدم اتزان فً ال

واألخبلقً واالجتماعً وحتى البعد الؽٌبً، وهو عبلقة اإلنسان مع خالقه ، فمثبل 

النفاق والحسد والجبن واألنانٌة والطمع فً الثراء الفاحش والرؼبة فً العدوان 



تعتبر أمراضا نفسٌة وأخبلقٌة فً المفهوم اإلسبلمً للشخصٌة وال تعتبر كذلك فً 

أن الروح ذلك حٌث ، (33،ص6001)القبانجً،0البشريالمفهوم األرضً والفكر 

البعد الفذ )البلمرئً( فً الشخصٌة المسلمة ، ٌشكل الجانب األهم فً حٌاة الفرد 

إال مزٌج من نفخة الروح الكائن العجٌب )اإلنسان( إن هو  وهذا 00والجماعة

 0متردد بٌن االستجابة لمطالبهما التً التنتهً  "وقبضة الطٌن ، وهو أبدا

                                                             (                                                                                  346،ص6003)بكار،

تتكامل   أنها للصحة النفسٌة -وأعبلمهم -علماء المسلمٌن إشاراتكانت  وإذا        

فكٌؾ سٌكون   (34،ص3988)مرسً ،، وثوابه فً اآلخرة  قفً مفهوم حسن الخل

  عن القول بوجود  ابتعد نهائٌاوقد  لم النفس الحدٌث تجاه هذا المفهوم موقؾ ع

كما  النفس شًء الٌمكن بحثه علمٌا، أن( وراء الظواهر ، باعتبار روح أو )نفس

راء الظواهر الطبائع المستقرة و أوعدلت العلوم الطبٌعٌة عن القول بالجوهر، 

سائر  فً األمرمختلؾ اشد االختبلؾ عن  اإلنسانٌةفً النفس  األمرالطبٌعٌة ، فان 

ندرس الظواهر الطبٌعٌة من خارج  أننا إلىٌرجع  وذلك  ، األخرىالعلوم الطبٌعٌة 

منفصلة عنا ، نبلحظها من  بعٌد ونخضعها لتجاربنا ، وعلم النفس الحدٌث الذي 

 أوالنبات  أوقطعة من الحجر  كؤنه اإلنسانحٌن ٌدرس  لك ٌفعل ذ إنماعلما  أصبح

بالبٌئة التً تعٌش فٌها  تتؤثرالحٌوان، ٌبلحظ سلوك هذه الكائنات من خارج ،كٌؾ 

القطة لٌعرؾ  أوالشجرة،  أو، باطن الحجر إلىٌدخل  أنوكٌؾ تإثر فٌها ، دون 

توجهات كٌؾ مثل هكذا  أن، كما  (11،ص3983العثمان،  )0 ماذا ٌدور بخلدها

ستنظر إلى أن اإلٌمان باهلل، وبالؽٌب، وبالمبلئكة مثبل هً إحدى أساسٌات الصحة 

النفسٌة لدى الفكر اإلسبلمً الذي له مرتكزات عقائدٌة دٌنٌة تنذرهم من االنحراؾ 

عن هذا الخط الذي فٌه خبلصهم من أهوال ٌوم الحشر وعقوبات الحساب فً 

                                                        0االخرة

لعٌن من مدارس علم النفس )الشعور( باعتباره شٌئا الٌرى باالكثٌر كان  ولما   

، ولكن  العلمٌة األسالٌبمن مجال دراستها الن مثل هذا البحث الٌتفق مع  المجردة



ه الٌحس بحرٌت اإلنسانالشعور الوجود له ، وان  أنالٌعنً بحال ما  اإللؽاءهذا 

كرٌشة  أوٌكون قطعة من الحجر ،  أنالٌعدوا  اإلنسانكان  وإالواختٌار ماٌإثره ، 

 أن وال ٌستطٌع، ولٌس له سلطان على نفسه ، والقوهالحول له  الرٌاحفً مهب 

 (8،ص3991)نجاتً،  0ـــةة الدٌنٌـــــالروحٌ اآلفاق اعلٌا، ومنه آفاق إلىٌسموا 

لكشؾ عن السلوك االجتماعً تمت فً الؽرب ، فالكثٌر من الدراسات التً حاولت ا

وعلى أسس وأصول ، وفً إطار مفاهٌم وافتراضات ؼربٌة ولذا فان تلك الدراسات 

والكشوفات قد تفٌد المجتمعات الؽربٌة ، ألنها خرجت من رحم ثقافتها أما نحن فان 

أسس الدراسات النفسٌة االجتماعٌة لدٌنا محدودة جدا ، وما ٌتم منها ٌجري على 

علمٌة أجنبٌة عن ثقافتنا ؛ مما ٌجعل استٌعابها لواقع المجتمعات اإلسبلمٌة قاصرا، 

 (641،ص6008كما أن قدرتها على توجٌه سلوك المسلم ضعٌؾ )بكار،

ؼٌاب البعد الروحً والؽٌبً فً نظرٌات علم النفس  ولقد أنتقد )القمودي(       

ًء من العلم ، لكنه فً الحقٌقة علم والصحة النفسٌة مانصه ؛ )إن  فً علم النفس ش

بدون نفس وبدون عقل بدون إنسان بما هو إنسان ولهذا أسباب عدٌدة لكن السبب 

األهم منها هو أن النفس والعقل ٌستعصٌان على مناهج علم النفس ، وهما قبل ذلك 

الٌحظٌان باعترافه ٌهما ، كثنائٌة ٌتماٌز احدهما عن اآلخر ن وهو )أي علم النفس( 

أما أن ٌخلط بٌنهما ، أو أن ٌدمجهما معا مع الجسد ، فً صورة بٌولوجٌة 

فسٌولوجٌة واحدة ، خالٌة من أي معنى إنسانً، وهو لذلك السبب فً حاجة حقا إلى 

                                                                0من الشتات والتبعثر تنقذه00تدعمه 00تقؾ وراءه تسنده 00فلسفة

 (31،ص3997)القمودي،

هدؾ أساسً ى انه عندما تصبح الصحة النفسٌة ولقد أشارت األدبٌات التربوٌة إل    

أهداؾ المجتمع فؤن ذلك ٌؤتً من باب تحقٌق النمو والتكامل والتقدم المضطرد ، من 

ومن اجل أن ٌتزود بالمناعة البلزمة ضد االضطرابات الفكرٌة واالجتماعٌة 

ة فان المجتمع ٌودع هذا الهدؾ إلى مإسساته كافة وٌطلب ترجمته إلى واالقتصادٌ

( كما أن ؼٌاب 31،ص6008)االلوسً، الواقع الفعلً على أفضل صٌؽة وأتم  حال



التوجهات ألفلسفٌة والفكرٌة اإلسبلمٌة  الداعٌة إلى اإلٌمان بما ٌإمن به المسلمون 

النفس السٌما فً مجال الصحة من أخبلقٌات فً مجاالت الحٌاة المختلفة فً علم 

مون( والمتمثل الجانب التربوي لؤلفراد)المسلحتما ضعؾ فً  النفسٌة سٌتبعها

التربوٌة وهذه لممارسات التً ٌستجٌب لها الفرد من خبلل العملٌة اباألفكار والقٌم و

العملٌة التربوٌة سوؾ التستطٌع أن تستمد قوتها من قوة العقٌدة اإلسبلمٌة ألنها 

"من مناهجها النفسٌة سواء كانت على مستوى المإسسات التربوٌة أصبلة ؼائب

الرسمٌة)ذات التربٌة المقصودة( أو على مستوى النشاط  المجتمعً )ذو التربٌة ؼٌر 

 0المقصودة(

ذلك جعل ظاهرة ضعؾ  أن إلى أشارتقد  ،(6008 رمل)ولما كانت دراسة       

منتشرة ، مما نتجت عن ذلك  أحٌاناابهما ؼٌ أو القٌمٌةالوازع الدٌنً والمعاٌٌر 

 والتربوٌة فًالحماٌة االجتماعٌة  أفقدتهممما  األفراداضطرابات سلوكٌة فً حٌاة 

النافعة فً الجماعة اآلخرٌن ، والعضوٌة والمجتمع والتفاعل االٌجابً مع  األسرة

( أكدت على أن الؽرب اهتم 6036) ألؽامدي، فؤن دراسة ( ،10،ص6008)رمل،

الصحة النفسٌة من ؼٌر الرجوع إلى تقوٌة العقٌدة الدٌنٌة والمسائل اإلٌمانٌة وعلى ب

والنشرات التوجٌهٌة  والدورٌاتمن تطورها بإصدار الكتب والمراجع الرؼم 

العدٌد من المإسسات ومكاتب التوجٌه واإلرشاد  وظهوربالصحة النفسٌة ، الخاصة 

أن  فقد وجدواالنفسٌة وتدعٌمها لدٌهم ،  الصحةالنفسً لمساعدة األفراد على تحقٌق 

هناك تزاٌدا فً عدد المإسسات والعٌادات النفسٌة التً تقوم على عبلج 

، والتً من أهم مظاهرها زٌادة وماالضطرابات النفسٌة التً تتزاٌد ٌوما بعد ٌ

، هذه الظاهرة التً إن دلت على شًء فإنما تدل حاالت االنتحار الفردي والجماعً 

ألنهم ضلوا  ى الوصول للصحة النفسٌة ،لٌؤس من الحٌاة ، وعدم القدرة علعلى ا

ومن ثم فقد أحس الفرد فً طول العالم وعرضه أنه  ٌهاق الصحٌح للوصول إلالطرٌ

   (                                                                     37،ص6036)الؽامدي،0فً سفٌنة انقطعت أسبابها بالبر



المإسؾ حقا من  هؤنف اإلسبلمًوهكذا ٌمكن القول بؤنه على مستوى المجتمع         

على الفضٌلة  مثبل الفرد تربً فً مناهجه النفسٌة الرإٌة اإلسبلمٌة التًالٌتبنى   أن

لهذه كمضامٌن التربوٌة للصحة النفسٌة ثم تؤتً تباعا المردودات  والخٌر كمإشرٌن

وكٌؾ ٌكون راع ،  وأعماله أفعالهٌتحمل مسإولٌة كٌؾ  المإشرات فٌتعلم المسلم

مجتمعا قوٌا ٌستمد  إقامة، وبذلك تكون التربٌة مدعاة إلى  وهو مسإول عن رعٌته

، فٌكون مجتمع العدل والمساواة وؼلبة المصلحة العامة على  أفرادهقوته من قوة 

لم ربحها فً ، خصوصا أن مثل هذه الممارسات معززة بمكافآت ٌجد ألمسالخاصة 

  0الدنٌا ثم فً اآلخرة

باهلل  اإلٌمانعلى  أساسهالعراق ٌرتكز فً النظام التربوي فً  أنمع العلم      

قٌمة علٌا فٌه ، كما ٌرتكز على كون التربٌة عملٌة  اإلنسانوعلى اعتبار  عزوجل

ٌنٌة وقٌمه خصائص المجتمع العراقً الد أسسها مناجتماعٌة وعلمٌة ، تستمد 

هذه الخصائص الدٌنٌة للمجتمع  أعظم، وان  نٌة واالجتماعٌة واإلنسانٌةالوط

هو القران العظٌم ،وان مثل هكذا بحوث تنسجم مع  واإلسبلمًالعراقً والعربً 

 أهدافه أهمتسهم فً تحقٌق  ألنهاالنظام التربوي والتعلٌمً فً العراق ،  أسس

ٌمان باهلل عزوجل ، فضبل ما وترسٌخ اإل اإلسبلمٌةالتربوٌة وهو تعمٌق العقٌدة 

ٌوفره للتربٌة فً العالمٌن اإلسبلمً واإلنسانً من معطٌات ، فالراى الراجح الذي 

من حضارات  أنتجتهالتربٌة الوضعٌة على الرؼم مما  أنبعض المفكرٌن  رآه

 6036)الجنابً،  اآلخرةللحٌاة  واإلعداد اإلٌمانٌةفً التربٌة  أخفقتوثقافات دنٌوٌة 

 ( 36،ص

)من فلسفة  اإلسبلمٌةالرإٌة  إدخالعدم  ( إن6006أشار)الموسوي ، لقدو        

(خصوصا فً المناهج النفسٌة ٌعطً داللة واضحة على ، ومضامٌن تربوٌةوفكر

من ؼٌره  أكثرٌتضح فً مٌدان التربٌة  اإلهمالان هذا و اإلسبلمًللتراث  إهمالنا

لدى فكرٌة  ( تبعٌة )التراث ولدت مالإهمسؤلة  أن، فضبل عن  األخرىمن المٌادٌن 

   (40،ص6006)الموسوي،0واألجنبٌة للتٌارات الفكرٌة  اإلسبلمًالمجتمع  أفراد



فً تحدٌد مشكلة بحثه المتمثلة بالكشؾ عن الباحث فان   وتؤسٌسا على ماتقدم

قد توصل إلى المبلحظات  اإلسبلمًالمضامٌن التربوٌة للصحة النفسٌة فً الفكر 

 -ــــة:اآلتٌــ

إن المضامٌن التربوٌة للصحة النفسٌة  فً الفكر اإلسبلمً على الرؼم من  03

أهمٌتها وفوائدها فً إقامة مجتمع ٌنعم بالسعادة والمحبة واإلخاء والتضامن وما إلى 

ذلك من قٌم وأفكار وأنماط وممارسات كرٌمة وفاضلة  إال أنها  لم ترى النور من 

 ً مٌدان علم النفس على مستوى القطر العراقً خصوصا قبل الباحثٌن والمشتؽلٌن ف

التً تعد على األصابع  ة عموما سوى بعض األدبٌاتوعلى مستوى البلدان اإلسبلمٌ

 0أو إشارات متناثرة هنا أو هناك وما موجود الٌشبع طالب العلم

وعدد النفسٌة والمصادر الفلسفٌة  األدبٌاتومن خبلل اطبلعه على  الباحث إن 06

س به من الكتب التارٌخٌة ذات التوجهات الفلسفٌة التً تعلً من شان فبلسفة بؤال

من جهة  المؽٌبٌن األعبلملحقوق هإالء  اهناك ؼمط أنومفكرٌهم الحظ  اإلسبلم

وجلهم ٌعلمون أن شمس الحضارة اإلسبلمٌة  ، علماء النفس الؽربٌون إال القلٌل منهم

 0حٌاتهم ومستقبلهم  ترتٌبوا منها فً على الؽرب قرون من الزمن واستفاد سطعت

العلوم  أقسامفً الجامعات العراقٌة فً  األولٌةالدراسات  ومقررات مناهج  إن 01

قسم الصحة النفسٌة  فً كلٌات التربٌة ،  النفسً ، اإلرشادالتربوٌة والنفسٌة ، قسم  

المجال هإالء فً  لجهود إشارات أيمن  خالٌة اآلدابوقسم علم النفس فً كلٌات 

حالهم  التوافقووضعهم لمعاٌٌر االضطراب و وباألخص)الصحة النفسٌة(النفسً 

اإلٌمان باهلل  مثبل دٌنٌة قوامها أسسعلى  حال علماء النفس الؽربٌون ولكنك

الدراسً  عتقاد الباحث ٌإشر خلبل فً المنهج، وهذا حسب ا اآلخروبالؽٌب وبالٌوم 

تربوٌة من مضامٌن  اإلسبلمًنفسٌة فً الفكر الصحة ال أساسٌات لما تحتوٌهللطلبة 

، تجاهات الطلبة فً حٌاتهم الدراسٌة لى تكوٌن اوكرٌمة تنعكس ع عظٌمة

 0واالجتماعٌة



الدراسات التً حاولت الكشؾ عن السلوك االجتماعً تمت فً من  الكثٌر إن 04  

لك ولذا فان ت، مفاهٌم وافتراضات ؼربٌة  إطارفً  وأصول أسسالؽرب ، وعلى 

 ثقافتهاخرجت من رحم  ألنهاالمجتمعات الؽربٌة ،  ت والكشوفات قد أفادتالدراسا

نحن فان الدراسات النفسٌة االجتماعٌة لدٌنا محدودة جدا ، وما ٌتم منها ٌجري  أما

عن ثقافتنا ؛ مما ٌجعل استٌعابها لواقع المجتمعات  أجنبٌةعلمٌة  أسسعلى 

  0 لى توجٌه سلوك المسلم ضعٌؾقدرتها ع أن، كما  قاصرا اإلسبلمٌة

 

  0وٌعتقد الباحث إن مما تقدم ٌشكل مشكلة جدٌرة باالهتمام أوال  وبالمعالجة ثانٌا

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      importance of the research لبحث والحاجة إلٌه اهمٌة ا

ً الربع األخٌر من القضاٌا المطروحة على النخبة العلمٌة من المسلمٌن ف كانت      

 إسبلمٌة المعرفة هذه ة المعرفة( فً علم النفس ، وكانتمن القرن العشرٌن )إسبلمٌ

إلى بناء فرع جدٌد فً علم النفس بقدر ماتهدؾ إلى بناء علم نفس ٌناســـب  التهدؾ

عن علم المجتمعات اإلسبلمٌة ٌكون متمٌزا فً نظرٌاته وموضوعاته ومناهجه 

علم النفس لٌس علم من هذه  ، فمن المعروؾ أن مختلفةالنفس فً المجتمعات ال

                                  0أي انه الٌحمل الصبؽة اإلسبلمٌة التً تمٌزه عن المجتمعات االخرى المجتمعات

  (301،ص6006)ألحفنً،

التً تتولى تحدٌد أبعاده لتقدم الروحً واألخبلقً ٌؤتً من الثقافة ا واذا كان     

أن تشٌده امة اإلسبلم  فان مواصفات المجتمع الذي من المإمل  ره ،جاته ومعاٌٌودر

والٌعنً  ، صة الخا وقٌمه اإلسبلمًكن أن تكون مستمدة إال من ثقافة المجتمع الٌم

 ٌرونه تقوٌمهم الخاص لكل ما لمعاٌٌر العالمٌة ولكن با ن هذا أن المسلمٌن الٌعبإو

 ( ، وبما386،ص6003رشٌده ونقده )بكار،من ت فً المجتمعات األخرى مع تمكنهم

ٌعتبر خطوة  أن موضوع المضامٌن التربوٌة للصحة النفسٌة فً الفكر اإلسبلمً 

إسبلمٌة المعرفة( وأن هذه الخطوة تزداد قوة  بخضوعها  ببهذا االتجاه )مساهمة 

الباحثٌن لمنهجٌة البحث العلمً أوال" وباعتبارها من المواضٌع التً لم ٌتطرق إلٌها 

فؤن ذلك ٌتطلب ، ثانٌا"، فً األقل على مستوى القطر العراقً على حد علم الباحث 

منه جهدا فً توضٌح ماٌصبوا إلٌه لتحقٌق أهداؾ بحثه فٌما ٌخص تبٌان أهمٌة هذا 

بنسبة الباس بها  مجزٌة ستكون أنها متواضعا لبه من تفصٌبلت ٌعتقدالبحث وما ٌتط

الموضوع  على النحو  أهمٌة  فضل الباحث تفصٌل لئلحاطة بالموضوع ، ولذا

 -اآلتً:

 

 



 0مدخل إلى الصحة النفسٌة 03 

 لصحة النفسٌة فً الفكر اإلسبلمً ا  06 

 0المضامٌن التربوٌة للصحة النفسٌة فً الفكر االسبلمً 01 

 -مدخل إلى الصحة النفسٌة: 01 

جسد والروح)النفس( وكان هذا أدرك اإلنسان منذ القدم االرتباط القائم بٌن ال       

االرتباط موضوعا أساسٌا من المواضٌع الفلسفٌة التً شؽلت اإلنسان فً بحثه عن 

إجابات ألسئلة كثٌرة حول نفسه والعالم من حوله، لقد عرؾ أهمٌة اإلحساس 

بالراحة النفسٌة أو )الصحة النفسٌة( كما عبر عنها الٌوم من اجل قٌام وظائفه 

على أكمل وجه والعكس كذلك والحظ هذه العبلقة القائمة فً أكثر الجسدٌة بعملها 

من وجه وشؽلت هذه القضٌة الفبلسفة واألطباء الصٌنٌٌن القدماء واإلؼرٌق والعرب 

ومازالت  حتى الٌوم تشكل واحدا من أهم الموضوعات فً علم النفس ، والٌوم دخل 

لماضً عبئا ثقٌبل" من اإلنسان القرن الواحد والعشرٌن ٌحمل معه من القرن ا

المشكبلت االقتصادٌة والبٌئٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والسٌاسٌة المعقدة منها ماهو 

قابل للحل ومنها ماٌحتاج إلى جهود وتكالٌؾ كبٌرة ، ومنها ماهو خطر وشدٌد 

 (37،ص6009)رضوان ، 0التهدٌد والٌمكن حله بسهولة 

سلفنا اهتمام المفكرٌن والعلماء السٌما لقد شؽلت صحة النفس وسقمها كما أ        

الحضارة العربٌة خصوصا أٌام العباسٌٌن حٌث مارسها وكتب فٌها الكتاب 

األطباء_الفبلسفة ،كما أسست مستشفٌات طبٌة عقلٌة فً بؽداد كانت تدار بؤسالٌب 

العبلج والرعاٌة التً تضاهً احدث طرق العبلج المعروفة راهنا، من مثل العبلج 

ٌقى ،والخضرة والطٌب ،والعبلج بالمإانسة ،وكذلك العبلج النفسً بالموس

األسري،ولم ٌعرؾ الطب العربً القدٌم طوال عصور ازدهاره االنفصال المصطنع 

    (63،ص6000) حجازي،0النفس والجسد مابٌن



علم النفس إال أنها   ان نمت فً مختلؾ العلوم بما فً ذلكإن الحضارة الؽربٌة و     

فالقارْي  الجسد وتماٌزت دولها فٌما بٌنها تجاربها وأدبٌاتها بٌن الروح_و فصلت فً

لعلم النفس الؽربً ٌجد مبلمح تمٌز علم النفس فً برٌطانٌا ، عنه فً أمرٌكا وفرنسا 

وألمانٌا ، وذلك بحسب اهتمامات علماء النفس بكل بلد وخلفٌاتهم الثقافٌة، والقضاٌا 

بحث العلمً التً ٌستخدمونها ونظرتهم إلى اإلنسان ، التً ٌشتؽلون بها ، ومناهج ال

وفلسفتهم فً الحٌاة ، لقد بات علماء المسلمٌن مقتنعٌن بضرورة بناء علم نفس 

وطنً _إن جاز هذا المصطلح_ متمٌز عن علم النفس الؽربً فً نظرٌاته وقوانٌنه 

علٌه فً ومناهجه ، الن ماٌنطبق على اإلنسان فً المجتمعات الؽربٌة الٌنطبق 

                                           0هاوأسالٌب االمجتمعات اإلسبلمٌة بسبب اختبلؾ فلسفة الحٌاة وؼاٌاتها وأهدافه

                                                                                                                                                                      (                                          30،ص3988مرسً، )

محاٌدا كالرٌاضٌات علم النفس لٌس علما  أنومما هو معلوم لدى الباحثٌن       

والكٌمٌاء والفٌزٌاء بل علم ٌتفاعل وٌتؤثر بثقافة المجتمع الذي ٌنشؤ فٌه ، وبخلفٌة 

افٌة والدٌنٌة ، فالمدرسة الروسٌة فً علم النفس ارتبطت بالشٌوعٌة التً علمائه الثق

تنظم حٌاة الناس فً المجتمعات الشٌوعٌة ، والمدارس الؽربٌة ارتبطت بالرأسمالٌة 

والفردٌة النفعٌة التً تدٌن بها أوربا وأمرٌكا ، وتقوم علٌها فلسفة الحٌاة فً 

لروسً ٌختلؾ عن علم النفس الؽربً فً الحضارة الؽربٌة ، لذا نجد علم النفس ا

  الدراسـات أثبتت( وكما 33،ص3988)مرسً،نظرٌاته وقوانٌنه واهتمامات علمائه 

فً كل مجال من مجاالت المجتمع مثل  أن الصحة النفسٌة تقوم بدور مهمالنفسٌة 

العاملٌن فً هذه التعلٌم والصحة والحروب واالقتصاد والسٌاسة فكل ماكان 

                                                        حبالصحة النفسٌة نهضوا بها والعكــــــــــس صحٌٌتسمون المجاالت 

                                                                                                                (36،ص6004)محمد،

 مجال الصحة النفسٌة هو التوافق النفسً ( إلى أن 6006نً ، لقد أشار )ألحف      

بمعنى أن تؤتً التنشئة االجتماعٌة بحٌث تنمو شخصٌة الفرد متوازنة تتحقق بها  ،

احتٌاجاته ومطالب المجتمع،وتكٌؾ مع مقتضٌات البٌئة،إن اصطبلح الصحة النفسٌة 



 Psychiatryالنفسً من المصطلحات النفسٌة الحدٌثة نسبٌا التً ارتبطت بالطب

ومثلها مثل الطب النفسً كان األصل فً استخدامها سٌنصرؾ إلى الصحة العقلٌة 

وعندما انتقل االصطبلح إلى  ، كما كان األصل فً الطب النفسً انه الطب العقلً

باعتبار هذه الدعوة  Psychohgieneاللؽة االلمانٌه تؽٌر إلى الصحة النفسٌة 

، واالضطراب  بالعقول إلى عبلج النفوس والعناٌة بهاتتجاوز العبلج والعناٌة 

نفوس الناس  إلىاإلصبلح تتوجه  إلىالنفسً أشمل من االضطراب العقلً والدعوة 

باألفراد فً  العناٌةوصحة الفرد النفسٌة وكذلك صحة المجتمع النفسٌة على توجٌه 

 0المجتمع لٌؤتً نمو الشخصٌة نموا متكامبل ومتوافقــــــــا

مجاالت علمٌة باسمها،وهٌئات دولٌه تشترك فٌها  فلدعوة الصحة النفسٌة  أالن أما

معظم دول العالم،وتعتقد المإتمرات باسمها والصحة النفسٌة دعوة عرٌضة تؤخذ 

بنصٌب من كل العلوم،وٌختلؾ تعرٌفها بحسب زاوٌة رإٌة العالم المتصدي 

أن رسالتهم هً مساعدة لتعرٌفها،وأصحاب الدعوة إلى الصحة النفسٌة ٌذكرون 

األفراد على أن تكون لهم البصٌرة والشخصٌة للتصدي لمشاكلهم الٌومٌة والقدرة 

إلى البعد االجتماعً الذي ٌصنع  (erik frum)على حملها وقد نسبه ارٌك فروم

الصحة النفسٌة من حٌث أنها توافق الفرد المتمتع بالصحة النفسٌة هو المنتج الذي 

النفسٌة فً موطنه،الذي سحب الناس وٌنسب نفسه إلى العالم كله الٌستشعر الؽربة 

ه واصاله ،وأنه والناس وٌستخدم عقله لٌفهم الواقع بموضوعٌة،وٌسعً أن له فردٌ

سواء،وأن البشر جمٌعا إخوة اذ تجمعهم أهداؾ واحدة وهً أن العٌش فً سبلم مع 

دٌرا أن نعٌش فٌه،كما والعالم من حولنا،وأن نجعل من هذا العالم شٌئا ج النفس

آدمٌٌن جدٌرٌن أن ٌعٌشوا فً هذا العالم،وتكون لهم السٌطرة على  أألنفسنجعل من 

مقدراته وتوجٌهها إلى الخٌر دائما . الشخص الذي ٌتمتع بالصحة النفسٌة الٌمكن أن 

ٌقبل أن ٌعٌش تحت نٌر االستبداد، واالستبداد الٌمكن إال أن ٌصنع من األفراد الذٌن 

ون فً ظله مضطربٌن نفسٌا ، والذي ٌتسم بالصحة النفسٌة الٌرضخ إال ٌعٌش

لصوت العقل والضمٌر ، وفعله للخٌر ، وأتباعه للحق وطلبه للجمال ،وسعٌه 

للحرٌة ،كل ذلك ٌنبع من نفسه ، وهو ٌقدر الحٌاة وٌعرؾ أنها أسمى ماٌمكن أن 



كل ماسبق من قٌم  أن frumٌوهب لئلنسان من النعم والخٌرات ، ومن رأي فروم 

 البد أن ٌشتمل علٌه أي برنامج للصحة النفسٌة.

 ideologist)فالمنظر( لقد أصبح للصحة النفسٌة منظرون وممارسون وباحثون  

 )والممارس(ٌهتم بتنشئة الفرد صحٌا وتوعٌته بمقتضٌات الصحة النفسٌة، 

practitioner ات النفسٌة ٌتوجه اهتمامه إلى العبلج النفسً وان تتوفر المصح

ٌهمه تطوٌر مفهوم الصحة النفسٌة وإجراء researcher  )الباحث(  لهذا العبلج أما

الدراسات والقٌام بالتجارب التً هدفها دفع عملٌة التطور ، إن الدعوة للصحة 

النفسٌة هً"قٌمة" أو "إٌدٌولوجٌة جدٌدة إصبلحٌة " أو باألحرى "قٌمة كبرى" أو 

 (                                                                                                                 305_ 301،ص6006حفنً،)أل 0"سٌدة القٌم" جمٌعها

الدعوة للصحة النفسٌة هً قٌمة إٌدٌولوجٌة إصبلحٌة )الن فً مثل  لما كانتو      

رة، فؤن من الطبٌعً أن ظروؾ العلم الذي وصلت إلٌه حضارة اإلنسان المعاص

ٌرافق هذه الزٌادة فً المشكبلت المحٌطة باإلنسان ، واالضطرابات التً تصٌبه ، 

اتساع باالهتمام بها ٌظهر بشكل خاص لدى الباحثٌن المعنٌٌن بإنسان وحٌاته النفسٌة 

واالجتماعٌة ، فالطمؤنٌنة النفسٌة لؤلفراد لٌست  ذات مكانة هامة فً توفٌر السعادة 

فحسب ، بل هً كذلك  ذات اثر بالػ فً توفٌر األمن واالستقرار للمجتمع الذي  لهم

المهتمٌن بمٌدان علم النفس ( والشك أن 1،ص3976ه ( )الرفاعً، ٌعٌشون فٌ

والصحة النفسٌة واألطباء النفسانٌون قد أولوا الصحة النفسٌة اهتماما واسعا                            

( وذلك ٌؤتً من باب أن المجتمع الذي الٌعٌر أهمٌة 64،ص3975)عبد الؽفار ، 

للصحة النفسٌة سٌدفع ثمن تفشً األمراض النفسٌة واالجتماعٌة فٌه ؼالٌا من حٌث 

الجهد والمال ومن حٌث اتساع دائرة سوء التوافق النفسً 

لقد شؽلت الصحة النفسٌة حٌزا كبٌرا فً  ، (64،ص3977)زهران،ماعًواالجت

فسٌة مما جعل الخطى تتسارع لبلهتمام به وبتطبٌقاته فً بعض الدول األدبٌات الن

النامٌة على اعتبار انه أمر واجب تدعو إلٌه ضرورة ملحة تفرضها طبٌعة الحٌاة 

التصنٌع والتطور فً المجتمع الحدٌث ،  االجتماعٌة وطبٌعة التقدم الذي نشؤ عن



جتماعٌة والمهنٌة           فالفرد المستقر نفسٌا ٌقبل على تحمل مسإولٌاته اال

                                                                                0(677،ص3978)فهمً ، 

  الصحة النفسٌة فً الفكر االسالمً 02 

أن ٌقوم بتجزئة هذا الموضوع على  الواجب العلمً ٌتطلب من الباحث اذا كان    

هذا المفهوم  فؤن ثانٌا" ، الجانب النفسًأوال ثم االنتقال إلى  ةالخلفٌة الفلسفٌأساس 

إذ أن  الفرد ببعدٌه الدنٌوي واألخروي،كز على وجه الخصوص بالنظرة إلى تٌر

النظرة للفرد بطبٌعته اإلنسانٌة انضوت مرة تحت جناح االختصاص ومرة أخرى 

 0 نتمائٌة للفٌلسوؾلفٌة العقائدٌة أو الفكرٌة أو األتحت الخ

ٌنظرون إلى سلوك اإلنسان  علماء االجتماعإن ( 3991)مرسً ، أوضحولقد       

ٌظهرون من  الجغرافٌٌنمن خبلل صورته االجتماعٌة وعبلقته بالمجتمع فً حٌن 

خبلل دراساتهم العوامل التً تتحكم فً سلوك المناخ وتوفر الطعام وسهولة 

فؤشاروا إلى أن  علماء االقتصادما المواصبلت وتوزٌع السكان والثروة الطبٌعٌة ، أ

ٌقل  هذا اإلنسان إما منتج أو مستهلك وبالتالً فهو عنصر من عناصر اإلنتاج ال

أهمٌة عن رأس المال المادي وبعبارة موجزة فانه الٌعد أكثر من كفاءة أو قدرة 

الذٌن عدوه على انه باحث وراء القوة والنفوذ  علماء السٌاسةاقتصادٌة ، فضبل عن 

 هذه كلها نظرات جزئٌة للطبٌعة اإلنسانٌة تحتمها الطبٌعة التخصصٌة للعلومو

 (Alexes karel)س كارلالكس الدكتور أشار، فٌما (.338،ص3991)مرسً ، 

انه لكً نحلل بقوله؛ الحائز على جائزة نوبل لآلداب فً كتابه اإلنسان ذلك المجهول 

فة والى استخدام علوم عدٌدة ومن  أنفسنا فإننا مضطرون إلى االستعانة بفنون مختل

الطبٌعً إن تصل كل هذه العلوم إلى رأي مختلؾ فً ؼاٌاتها المشتركة ،وفً الحق 

لقد بذل الجنس البشري مجهودا جبارا لكً ٌعرؾ نفسه ولكن بالرؼم من أننا نملك 

كنزا من المبلحظة التً كدسها العلماء والفبلسفة والشعراء وكبار العلماء 

ن فً جمٌع األزمان فإننا استطعنا أن نفهم جوانب معٌنة فقط من أنفسنا الروحانٌٌ

إننا نعرفه على انه مكون من أجزاء مختلفة  000أننا النفهم اإلنسان ككل  000



وحتى هذه األجزاء ابتدعتها وسائلنا ، فكل واحد منا مكون من موكب من  000

المطبق ٌجعل  فؤن الجهلاألشباح تسٌر فً وسطها حقٌقة مجهولة ، وواقع األمر 

الذٌن ٌدرسون الجنس البشري تظل ببل جواب ، الن أؼلب األسئلة التً ٌلقٌها أولئك 

هناك مناطق ؼٌر محدودة فً دنٌانا الباطنٌة مازالت ؼٌر معروفة ، فمن الواضح 

أن جمٌع ماحققه العلماء من تقدم فٌما ٌتعلق بدراسة اإلنسان ؼٌر كاؾ، وان معرفتنا 

ًْ بؤنفسنا      0مازالت بدائٌة فً الؽالب ، ٌجب أن ٌكون اإلنسان مقٌاسا لكل ش

 (35ص ،3979 )قطب ،

 إال أنهو مٌدان الفبلسفة  وان كان إن الخوض فً موضوع الطبٌعة اإلنسانٌة      

ؼٌر بوٌة والنفسٌة من العلوم الترأٌضا بالنسبة للمشتؽلٌن فً مٌدان ذلك مهم 

للتربٌة   لٌست فقط ضرورٌة لتكوٌن أساس فلسفً لطبٌعةالن دراسة هذه ا ، الفبلسفة

موضوعات فلسفٌة كانت  كخلفٌة ألي فكر ٌدلو بدلوه فًوإنما هً ضرورٌة أٌضا 

أو فً مجاالت الحٌاة المختلفة لكً ٌشتق نفسٌة  ، تربوٌة ،اجتماعٌة  أو فكرٌة ،

 0منها التعرٌؾ الخاص باألشٌاء 

أن الطبٌعة اإلنسانٌة ( 6036أوضح )العسكري ، فعلى سبٌل المثال ال الحصر      

طبٌعة مزدوجة مكونة من حقٌقتٌن مختلفتٌن أحداهما روحٌة  لفكر اإلسبلمًفً ا

سماوٌة وأخرى مادٌة أرضٌة فقال تعالى خالق هذه الطبٌعة عن مبدأ الخلق " الذي 

 أحسن كل شًء خلقه وبدأ خلق اإلنسان من طٌن ثم جعل نسله من سبللة من ماء

تشكرون" وهذا  مهٌن ثم سواه ونفخ فٌه وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة قلٌبل ما

ٌوجه مفكري اإلسبلم إلى القول بحتمٌة ازدواج الطبٌعة اإلنسانٌة أي أن اإلنسان 

مادي وبعضها روحً فطرٌة بعضها جسد وروح ولهذا نجد فٌها دوافع 

ة اإلنسانٌة مثبل لدى جون أن الطبٌع(، فً حٌن 98،ص6030ي،)العسكرومعنوي(،

احد مفكري الؽرب والنجم الساطع فً الفلسفة البرجماتٌة ٌشتق  (jon dewiدٌوي)

رإٌته من إٌمانه بنظرٌة التطور التً جاء بها دارون وهذه النظرٌة تقوض االعتقاد 

بوجود الخالق فهو ٌقصد بذلك أن اإلنسان قد تطور من خبلل سلسلة طوٌلة ومتعاقبة 



ات أحادٌة الخلٌة إلى حٌوانات متعددة الخبلٌا ثم أخٌرا ظهر على مسرح من حٌوان

الحٌاة كوسٌلة أفضل للتكٌؾ وفق محٌط معقد متقلب ، وهذا العقل الٌتمٌز عن عقول 

 0شؤ تمٌزا جوهرٌا والمناسائر الكائنات الحٌة من حٌث النوع 

 (656،ص6030)العسكري،

كمثال  الباحثقها سا ن به  هاتٌن الفلسفتٌنة بٌن ماتإمالمقارن وهكذا نجد إن       

وتبرز هنا عبلمة االستفهام  حول  هما تعرٌؾ الصحة النفسٌة ،من فٌما لو أرادتا كبل

الروح وجعله  الذي خلق اإلنسان ونفخ فٌه سٌكون تعرٌؾ من ٌإمن بوجود هللا ماذا

بة من تطور مستخلفا فً األرض وبٌن من ٌإمن بؤن اإلنسان جاء نتٌجة سلسلة متعاق

الكائنات وهو حٌوان كؽٌره من  ٌة فهو قٌمة علٌا فً الفلسفة اإلسبلمٌة الخلٌة األحاد

 0الحٌة من نظرة الفلسفة البرجماتٌة )جون دٌوي ( انموذجا 

تم إلقاء الضوء ولو بشكل متواضع على  الخلفٌة الفلسفٌة  كان قد وإذا     

أن الصحة حٌث نرى  النفسً الجانبللموضوع فؤن ذلك سٌمتد تؤثٌره على  

النفسٌة فً الفكر اإلسبلمً تتمثل فً )قدرة الفرد على تجرٌد نفسه من الهوى ، 

وإخبلص العبودٌة هلل عزوجل بالمحبة والطاعة والدعاء والخوؾ والرجاء والتوكل 

مع القدرة على تهذٌب النفس والسمو بها من خبلل أداء التكالٌؾ التً شرعها هللا 

ة على التفاعل مع البٌئة التً ٌعٌش فٌها فٌسلك فٌها  السلوك المفٌد كذلك القدر

التً  والبناء بالنسبة له ، ولمجتمعه وبما ٌساعده على مواجهة األزمات والصعوبات

توافق مع دون خوؾ أو قلق ، وتقبل ذاته وواقع حٌاته ، وال 0تواجهه بطرٌقة اٌجابٌة

أقصى درجات الصحة  تحقق للفردوهذه فً مجموعها المجتمع الذي ٌعٌش فٌه 

                                                                               فاذا سعت النفس لتحقٌق  (611،ص6008النفسٌة للشخصٌة المسلمة )رٌاض،

ماجاء آنفا فذلك ٌعنً أن)النفس ستصبح سوٌة وأنها ستلهم تفرٌق الصواب عن 

التمٌز بٌن  التقوى والفجور، وتسلك السبٌل السوي الذي ٌرضى  الخطؤ وباستطاعتها

عنه ربها لتشعر هً بالرضا الداخلً والراحة والطمؤنٌنة ،  وان مجرد دخول 

اإلٌمان الصحٌح فً اللب )القلب( إنما هو عبلمة على تكامل الوظائؾ النفسٌة ، 



سبلمً الٌعتبرالنفس فالتكامل النفسً فً اإلسبلم شرط الزم ؼٌر كاؾ،الن الفكر اإل

                               0واستنارت بنور هللا  الباطنةذات صحة وسلٌمة)أي سوٌة( إال إذا انفتحت بصٌرتها 

 (78،ص3991)الجماس ،

لقد أكدت األدبٌات النفسٌة اإلسبلمٌة أن القران الكرٌم ٌستهدؾ تمتع       

مراض والعلل فهو ٌدعو الخالٌة من األ الناس)بالصحة النفسٌة( وٌعبر عنها بالحٌاة

الهداٌة والى عقٌدة التوحٌد واإلٌمان باهلل وبرسوله  وبالقٌم الخلقٌة السامٌة الناس إلى 

التً تإدي باإلنسان إلى سعادته فً الدنٌا واآلخرة وذلك ٌتمثل بقوله تعالى " إن هذا 

وٌستهدؾ شفاء القران ٌهدي للتً هً أقوم"، كذلك ٌحض القران على الموعظة 

الصدور مما ٌحقق الهدى والرحمة للمإمنٌن وذلك مصداقا لقوله تعالى" ٌاأٌها الناس 

 قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء مما فً الصدور وهدى ورحمة للمإمنٌن"،

 ( 9،ص6004)  محمد ،  0فالقران شفاء للنفوس المرٌضة

ٌجعله قائما على  أما بخصوص توافق الفرد مع مجتمعه فؤن اإلسبلم لم     

ولم ٌجعله نسخة متكررة فً النسٌج  Automatic conformityالخضوع اآللً 

، الذي ألزمه  االجتماعً ، بل جعله توافقا مسإوال ، قائما على بصٌرة وإرادة الفرد

بصبلح نفسه وصبلح الجماعة فً ضوء شرع هللا  فؤن تعذر علٌه إصبلح الجماعة 

، الن التوافق مع فسادها لٌس  على هذه الجماعة فعلٌه صبلح نفسه ، والخروج

ومعٌار فساد الجماعة خروجها على شرع هللا ،فبل طاعة  مطلبا للصحة النفسٌة ،

ٌكون  واله وسلم " ال، قال رسول هللا صلى هللا علٌه  قلمخلوق فً معصٌة الخال

ات ، لكن أحدكم إمعة ، فٌقول أنا مع الناس ، إن أحسن الناس أحسنت،وان اساإا اس

وطنوا أنفسكم ، إن أحسن الناس أحسنتم وان اساإا أن تجتنبوا إساءتهم " ، وقال 

صلى هللا علٌه واله وسلم"من اسخط هللا فً رضا الناس ، سخط هللا علٌه،واسخط 

علٌه من أرضاه فً سخطه، ومن أرضى هللا فً سخط الناس ، رضً هللا عنه، 

                                                                                                                    0ه، وٌزٌن قوله وعمله فً عٌنٌه"وأرضى عنه من أسخطه فً رضاه حتى ٌزٌن



وحٌنما ننتقل من توافق الفرد مع الجماعة إلى توافقه مع نفسه والذي ٌدل على 

هللا به ، ونهى عنه ، البحسب األهواء  الصحة النفسٌة فذلك ٌتم  فً حدود ما أمر

، وقمع شهواته ؼٌر الصحٌة التً تؽضب  والشهوات ، فالمسلم مؤمور بمخالفة هواه

المؤوى وأما من ثر الحٌاة الدنٌا فؤن الجحٌم هً قال تعالى" فؤما من طؽى وا ، هللا

                              الهوى فان الجنة هً المؤوى"  خاؾ مقام ربه ونهى النفس عن

 (91،ص3988)مرسً،

 0المضامٌن التربوٌة للصحة النفسٌة فً الفكر االسالم03ً

، تعتبر األجزاء التً  وقٌما وممارسات تربوٌة أفكارا اإلسبلمً الفكر أنتج     

سواء  العملٌة التربوٌة هو مٌدانها وال ٌزالكان إذ  ، مصطلح )المضامٌن( تشكل

نت على كا أم ، منهج" معلم ، متعلممستوى التعلٌمً "ه العملٌة على الكانت هذ

القٌم  أخذنالو ، و أسرٌة ، قٌم تماعٌة ، نشاطات مجتمعٌةتنشئة اج" المستوى الحٌاتً

كما هو وٌة فً الفكر اإلسبلمً لوجدناها ٌن التربمن المضام التً تشكل جزء مهما

هً معاٌٌر  االجتماعٌةمٌدان العلوم التربوٌة والنفسٌة و معروؾ لدى العاملٌن فً

وهً  األفرادالسلوك المختلفة التً ٌقوم بها  أنماطوقوانٌن تمثل الحكم على  ومبادئ

ومجتمعهم ومعتقداتهم  أنفسهمتجاه  واألخبلقٌةاالجتماعٌة  االلتزاماتتعبر عن مدى 

 إذ من عبلمات الصحة النفسٌةالتً جاء بها الدٌن  ٌعتبر القٌم  اإلسبلمً، والفكر 

، وهذا فرق جوهري  عبلقة طردٌةباهلل عزوجل  اإلٌمانالعبلقة بٌنها وبٌن  جعل

فً  ومبادئعما هو موجود من نظرٌات  لئلنسانالنفسً  اإلسبلمًٌمٌز المنظور 

والذي ٌدرس فً الجامعات  اإلسبلمًكل فروع علم  النفس الناتج من الفكر ؼٌر 

 0 العالمٌة والمحلٌة

 الفكر التربويالقٌم فً  أن( 6008،آخرونوصالح  )أشاروفً هذا الصدد 

باهلل "جل جبلله" باعتبارها حقٌقة مطلقة والتسلٌم  اإلٌمان أساستقوم على  اإلسبلمً

قٌم ربانٌة روحٌة لها تطبٌقاتها المادٌة فً الحٌاة  أمرهاالتً هً فً واقع  بؤحكامه



 اإلسبلمًالفكر ، ولما كانت القٌم فً  تستهدؾ صالح الفرد والمجتمع على حد سواء

 ،اإلحسان، )كالعدل  ثابتة مطلقة ولٌست نسبٌة أنهاتخضع لهذا المنطق فمعنى ذلك 

الفرد ومزاجه  لتؤوٌلالتخضع  أي وموضوعٌة ولٌست ذاتٌة،  الصبر،وؼٌرها(

جمع بٌن القٌم الروحٌة التً ٌقؾ ت أنهاٌعنً  سلما ثابتا متوازناوان لها  ، وهواه

القٌم المادٌة بتفرعاتها العدٌدة التً هً تطبٌق للقٌم  وبٌن رأسهاعلى  اإلٌمان

ٌنظم عبلقة الفرد مع ربه، وعبلقته  إطارفً  اإلسبلمً تراثنا نالروحٌة المنبثقة م

 ( 313،ص6008،وآخرون)صالح  0 اإلنسان أخٌهمع وعبلقته مع نفسه 

دها تستمد وجوومضمونها التربوي ثانٌا  أوالالصحة النفسٌة  أن مإشرات      

فان  الكرٌم  القرانوثباتها من الطاقة الروحٌة المنبعثة من شرؾ وسمو وعظمة 

خصوصا  وة إلى الصحة النفسٌة بكل مإشراتهامادعا إلٌه لتهذٌب السلوك هً دع

للفرد ٌة كعائد ربحً مضامٌنها التربوتطبٌق  وان هذه الدعوة قد سندتها عظمة 

 لؽة الدعوة فانلشًء بالشًء ٌذكر ، وعلى سبٌل ا وآخرتهوالمجتمع فً دنٌاه 

 المسلمٌن وؼٌر المسلمٌن لسمو المضمون التربوي الذي تحمله أبهرتقد  القرآنٌة

قد تؤثر بلؽة  (roger bekon))حتى أن الفٌلسوؾ االنكلٌزي "روجر بٌكون" 000

القران وطالب تدرٌسها فً الجامعات األوربٌة ، وكان أٌضا متؤثرا بعقلٌة المسلمٌن 

( 0مثال الرازي، الفارابً ،ابن الهٌثم ،ابن رشد وابن سٌنامن أ

 0(65،ص3983)احمد،

أساسا لهداٌة الناس  القران الكرٌم نزل  أنإلى ( 3986نجاتً،  )أشارلقد      

ولدعوتهم إلى عقٌدة التوحٌد ولتعلٌمهم قٌما جدٌدة وأسالٌب جدٌدة من التفكٌر والحٌاة 

لذي فٌه صبلح اإلنسان وخٌر المجتمع ولتوجٌههم ، وإلرشادهم إلى السلوك السوي ا

إلى الطرق الصحٌحة لتربٌة النفس وتنشئتها تنشئة سلٌمة تإدي إلى بلوغ الكمال 

اإلنسانً الذي تتحقق به سعادة اإلنسان فً الحٌاة الدنٌا وفً الحٌاة اآلخرة ،قال 

مٌن إال خسارا" الظال وال ٌزٌدتعالى "وننزل من القران ماهو شفاء ورحمة للمإمنٌن 

، والشك أن فً القران طاقة روحٌة هائلة ذات تؤثٌر بالػ الشؤن فً نفس اإلنسان 



وٌوقظ إدراكه  ، فهو ٌهز وجدانه، وٌرهؾ أحاسٌسه ومشاعره،وٌصقل روحه

، فإذا باإلنسان بعد أن ٌتعرض لتؤثٌر القران ٌصبح إنسانا  وٌجلً بصٌرته ، وتفكٌره

 (615، ص3986)نجاتً،  جدٌدا كؤنه خلق خلقا جدٌدا

 األسلوبالموضوع لٌس بصدد التحقٌق فً موضوع  أنوعلى الرؼم من       

حت وببلؼته ولكن اقتضت الضرورة باإلشارة إلى أن هذه الببلؼة وض القرآنً

مردودات تربوٌة للفرد وعبلقته بالمجتمع عبلمات الصحة النفسٌة وتضمنت 

للصحة النفسٌة فً الفكر  مضمون التربويوفٌما ٌؤتً بعض األمثلة عن ال وبالعكس

قال تعالى"فبما رحمة من هللا لنت لهم ولو كنت فظا ؼلٌظ القلب  ، اإلسبلمً

( فاللٌن من عبلمات الصحة النفسٌة، أما 69النفضوا من حولك" )آل عمران:

ماٌحمله اللٌن من مضامٌن تربوٌة متوخاة هنا هو أن معاملة الناس بلطؾ توصل 

، حٌث أن اللطؾ واللٌن الٌكون إال  ودون إكراه دون أن تصد النفوس ،الحق ألهله 

مع مختلؾ الظروؾ القاسٌة  ٌتبلئمبعد تجاوز الذات ، وٌكون المإمن مطاوعا 

تجده ٌمٌل إلى هللا تعالى الجئا إلٌه أن ٌرفع عنه  إذوالمصائب التً قد تحل به ، 

عه حتى ٌرفعها عنه  فٌزداد خبرة محنته ، وٌزٌد من  قدرة احتماله مثبتا له على شر

وقوة فً المستقبل ، أما من حٌث التوافق االجتماعً فٌنسحب هذا المضمون 

التربوي على عبلقته بؤفراد المجتمع ، ٌتودد إلٌهم فٌودونه ، وبهذا التصرؾ إنما 

   0ٌدافع عن نفسه ودٌنه بوقت واحد فٌكون مثبل حسنا لئلنسان المستنٌر باهلل تعالى 

( ومما ٌزٌد من تعزٌز هذا المضمون التربوي فً نفوس 666،ص3991جماس،)أل

المسلمٌن قوله صلى هللا علٌه واله وسلم" حرم على النار كل هٌن لٌن سهل قرٌب 

الن لٌن الجانب والتهوٌن على اآلخرٌن من عبلمات  (رواه الترمذي )من الناس "

امة لما قدمه للناس من خٌر، السواء وهذه الصفات تعتبر منجٌة من النار ٌوم القٌ

وهً عكس عبلمات االضطراب أو البلسواء مثل التشدد والتعصب والتعسٌر على 

 (                            603،ص6008)رٌاض،0الناس والتً رفضها الفكر اإلسبلمً جملة وتفصٌبل

 -البحث بماٌاتً: أهمٌة إٌجازفٌمكن  أمرومهما ٌكن من 



على حد  محاولة للتؤصٌل اإلسبلمً للدراسات النفسٌة وهً هذه الدراسة ، إن 01

فً الفكر سٌة، فعلم الباحث تعد أول دراسة علمٌة منهجٌة لموضوع الصحة الن

 0من مضامٌن تربوٌة  وعلى مستوى القطر العراقً  اإلسبلمً وما تحوٌه

ادي الذي ٌن المعرفة إسبلمٌةبالعراق بمشروع  األولىعد من المساهمات ت أنها 02

)الكائن فً واشنطن بالوالٌات المتحدة   به المعهد العالمً للفكر اإلسبلمً

صٌاؼة  إعادةحول  األولىالمعرفة قضٌته  إسبلمٌة( والذي جعل األمرٌكٌة

فً مجال العلوم الدراسات اإلنسانٌة  المعاصر ومناهجه اإلسبلمًالفـكـــــر 

 سلوكلتً تهدؾ إلـــــــى تفسٌر واالجتماعٌة، وفً مقدمتها علم النفس ودراساته ا

وتطبق  هذه المعرفةٌمكن أن تمارس ، ال إذجتمع والتحكم فٌه والتنبإ به، أفراد الم

إلى  اإلسبلمبعٌدا عن رإٌة  فً التنمٌة والوقاٌة واالنحراؾ وعبلج المشكبلت،

 0اإلنسان وؼاٌاته وأهدافه فً الحٌاةطبٌعة 

 اإلسبلمًالنفسً والتربوي فً الفكر  اه الدراسة فً تعرٌؾ تراثنتساهم هذ 03

 0، وعراقته  أصالتهوتكشؾ عن 

لمكتبة العربٌة المتواضعة كجزء من ا تكون هذه الدراسة أنمن الممكن  04

 0واالسبلمٌة

الصحة النفسٌة تلعب دورا هاما فً كل مجال من مجاالت المجتمع مثل  إن 05

العاملٌن فً هذه ماكان  التعلٌم والصحة والحروب واالقتصاد والسٌاسة فكل

   0ح بالصحة النفسٌة نهضوا بها والعكــــــــــس صحٌالمجاالت ٌتسمون 

إن الدعوة للصحة النفسٌة هً"قٌمة" أو "إٌدٌولوجٌة جدٌدة إصبلحٌة " أو  06

 0 باألحرى "قٌمة كبرى" أو "سٌدة القٌم" جمٌعها

 أفرادتعنً دعوة  ًاإلسبلمإن مإشرات وعبلمات الصحة النفسٌة فً الفكر  00

خالٌة من األمراض والعلل فهو ٌدعو الناس إلى  الهداٌة والى إلى حٌاة  المجتمع



عقٌدة التوحٌد واإلٌمان باهلل وبرسوله  وبالقٌم الخلقٌة السامٌة التً تإدي باإلنسان 

ران ٌهدي للتً إلى سعادته فً الدنٌا واآلخرة وذلك ٌتمثل بقوله تعالى " إن هذا الق

  0وم"هً أق

األجزاء التً  تربوٌة ، وهًالفكر اإلسبلمً أفكارا وقٌما وممارسات  أنتج  00

مٌدانها هو العملٌة التربوٌة سواء  وال ٌزالكان إذ  مصطلح )المضامٌن(، تشكل

كانت على  أمكانت هذه العملٌة على المستوى التعلٌمً "معلم ، متعلم، منهج" 

 0شاطات مجتمعٌة، قٌم أسرٌة المستوى الحٌاتً "تنشئة اجتماعٌة ، ن

                                            

    

          

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 



 Aims  of the research           ثالبح أهداف 

  -ٌلً: ما البحث الحالًؾ استهد 

 فً فلسفـــة  المضامٌن التربوٌة للصحة النفسٌة فً الفكر اإلسبلمًالتعرؾ على  03

 0كل من الفبلسفة الكندي ، الرازي ، الفارابً وبشكل عام      

  ال ــل مجـلكو بشكل خاص ٌةـة النفسـة للصحـن التربوٌـى المضامٌـالتعرؾ عل 06

 -جاالت هً:مفً البحث ، وال المستخدمٌؾ التصنمن مجاالت      

 الشخصً  0أ

 االنفعالً 0ب

 المعرفً 0ت

 األخبلقً 0ث

 االلتزام الدٌنً 0ج

 الصحة الجسمٌة 0ح

 االجتماعً 0خ

 التروٌحً 0د

 -المقارنة فً المضامٌن التربوٌة للصحة النفسٌة بٌن: 01

 رازيــــــدي والـــــفكر الكن 0أ    

 0ًــــارابــلففكر الكندي وا 0ب    

 0ًـــــفكر الرازي والفاراب 0ج    

      Limits  of the research   -حدود البحث: 

،  تحدٌدا  أهدافهاتحقٌق المراد بحثها فً  الدراسة هذهإطار فً الحالً البحث تحدد  

المرحلة والفترة ٌسمح بمعالجة المشكلة وذلك من خبلل  بحٌث دقٌقا وواضحا

المضامٌن التربوٌة  البحث الحالً على اقتصر األساس، وعلى هذا الزمنٌة والمكان



إلى القرن  من القرن الثانً  المسلمٌنفبلسفة الثبلثة من  فً فلسفة  للصحة النفسٌة 

 -الرابع الهجري وهم على التوالً:

 0 ( للهجرة 665ـــ   386الكندي ) 03

 0( للهجرة 133ـــ 660الرازي ) 06

 0( للهجرة 119ـــ 650الفارابً ) 01

 

 Definition  of the research     -تحدٌد المصطلحات:

مرجعً ٌستخدمه الباحث فً  إطارٌساعد تعرٌؾ المصطلحات فً وضع     

كان من المهم توضٌح المقصود  وإذاالمشكلة الخاصة بالبحث ،  التعامل مع

 داللة ؼٌرب، أو أن تفهم بالمصطلحات المستعملة فً البحث حتى الٌساء فهمها 

الداللة المقصودة ، فان كثٌرا ماتتعدد المعانً الخاصة بالمصطلحات المستخدمة فً 

 (47،ص3996العلوم التربوٌة ، )عودة وملكاوي،

 Education content     0 المضامٌن التربوٌة :أوال

 Thought        0الفكـــــــــــــــــــر ثانٌا:

    Mental health        0الصحة النفســٌة ثالثا:

 

 Education content 0التربوٌة ــنالمضامٌـ -":والأ

                           ٌقال ضمن الشًء بمعنى ؛  منظور هذا المصطلح بؤنهابن  عرؾ المضمون: 0أ

   (616ص ،6001منظور،)ابن 0ولهم مضمون الكتاب كذاوكذاقومنه تضمنه 

ما محتوى ومنه مضمون الكتاب بمعنى ال ؛ بؤنه  (3980،وآخرونأنٌس )وعرفه 



  ه ـوعرفت ( 646،ص3980،وآخرون أنٌس)وما ٌفهم منهفحواه  أومافً طٌه  ــًفـ

والمشاعر التً تثٌرها كلمة فــً  وسط  األفكارموسوعة الالند الفلسفٌة بؤنه؛ مجمل 

 (519،ص6008)الالند ، 0اجتماعً معٌن

 واألفكار واألنماط المؽازيافة ك ؛ Education content:المضمون التربوي 0ب

 ة لتنشئة ــــالتربـوٌ ةــــلٌوٌة التً تتم من خبلل العموالقٌم والممارسات الترب

 ( 40،ص3971الؽامدي،)0التربوٌـة المرؼوب فٌها لؤلهداؾعلٌها تحقٌقا  األجٌال

 واألسالٌبوالمعاٌٌر  والمبادئ( بؤنها ؛جملة المفاهٌم 3996)المرزوقً، وعرفته

اء للعملٌة التربوٌة التً تستهدؾ بن أساسٌةمقومات  تكون أنربوٌة التً من شانها الت

 (396،ص3986)المرزوقً، 0 اإلنسانشخصٌة 

 

  Thoughtالفكــــــــــــر -ثانٌا":

 العلوم مرتبطة بعضها البعض أنكثٌرة وبما  وأوجهللفكر معان متعددة             

حسب مجاالتها  الفكر ومعانٌه المختلفة  أوجهاول ٌتن أنفان الباحث ٌرى من المفٌد 

 -:اآلتً، لذا وجب علٌه التفصٌل 

(عملٌة فسلجٌة مخٌة تمارسها القشــــــــرة   3970؛ عرفه جعفر)العلمــً المجال0أ

المخٌة على شكل موازنة بٌن االنطباعات اآلتٌة من البٌئة الجؽرافٌة واالجتماعٌة             

ر أعضاء الحس باالستناد إلى اللؽة والمعـرفة وإصدار  األحكام واالجتماعٌة عب

تج عند علٌها واستنتاج نتائج اٌجابٌة منها ، وهوا رقى أشكال النشــاط المخً المن

 (360،ص3970)جعفر،0اإلنسان 

 0ًءـــــــر بالشـــالنظ إعمال؛ بؤنه آباديعرفه الفٌروز ؛ ويـــــــاللغ المجال 0ب

 (3007،ص6008)الفٌروزابادي،



والنظرٌات  والمبادئ( بؤنه؛اآلراء 3979؛ عرفه )محمد،المجال التربوي 0ت

          مواقؾ تجاه الكون                   أو الــــتً  ٌطلقها أو ٌعتمدها العقل اإلنسانً فً تحدٌده لموقؾ 

   (39،ص3979د،)   محم 0واإلنسان والحٌاة

                                                                                                                                   

 ل إلــــــــــيـىإعمال العقل فً األشيٌاء للوصيو عرفه )صلٌبا(؛  ـفًالفلس المجال0ث

وهييو  ةبييالمعنى العييام علييى كييل ظيياهرة ميين ظييواهر الحٌيياة العقلٌييمعرفتهييا،وٌطلق 

( ومقابييييييييل meditation)والتؤمييييييييل،( reflexionظيييييييير العقلييييييييً )مييييييييرادؾ للن

ٌشييك ، وٌفهييم، وٌييدرك، (، وعرفييه دٌكييارت " انييه الشييًء الييذي intuitionللحييدس)

 (365الٌرٌد ،وٌتخٌل ، وٌحس"  )صلٌبا ،ب ت،ص أووٌرٌد 

انه النتاج ، (3986وآخرون)Rpzental؛عرفه )روزنتال المادي المجال 0ج

ة ــــة االٌجابٌــــت تنظٌم عضوي خاص وهو العملٌللدماغ  كمادة ذا األعلى

                   0ونظرٌــات ـاموأحكٌم ـبواسطتها ٌنعكس العالم الموضوعً فً مفاه ًــــــالت

 ( 16،ص3986،وآخرون)روزنتال 

  مٌم نظري لتجارب البشرالجزئٌة كل تع (3977)علً، عرفه؛ األكادٌمً المجال 0ح

مظاهر ؾ ـن خلــً تكمـــٌم والمعانً التوالمفاهظرٌة الن األسس وهو مجموع

                                (       95ص ،3977، )عل0ًالسلوك االنسانً

ور   مقلوب" الفرك" وهو فرك األمـــــ "الفكر" األدباء؛ قال بعض ًــاألدب المجال0خ

  (598، ب ت ،ص أنٌس)0  حقٌقتها إلىوبحثها طلبا للوصول 

 التفكٌر وعة العلوم والمعارؾ التً أنتجها هو مجم؛  اإلسالمًالمجال  0د

    (R-alnajaf.com)0والموازٌن االسبلمٌة باألسس   ً   الملتزمــاإلسبلم

فً كل المجاالت  اإلسبلمًنتجه العقل أ كل ما ؛ (6036وعرفه )انمٌرات،

بالوجود والعبلقـــــات ة ــــــاٌا المرتبطــــــــــــــوالقض اإلشكالٌاتوبخصوص كل 

والحٌاة ولكن مـن وجهة نظـر إسبلمٌـــــة ، أي خاضعة للمنهجٌة اإلسبلمٌة التً 



وعرفته  ، (Ennmirate.arabblogs.com)حدتها الشرٌعة اإلسبلمٌـــة ابتداء 

ابتدعته العقلٌة اإلسبلمٌة إلسقاط اإلسبلم على  ما"؛   الموسوعة الحرة بؤنـــــه

باألطر الزمنٌة والمكانٌة لكونه اجتهاد عقلً ٌخطؤ  بٌقه محكومـالواقع وتطا

إلـــــى هللا وما ٌنسب نسب وٌصٌب، والفــــــرق بٌنه وبٌن اإلسبلم هو الفرق بٌن ماٌ

                                                      (/Ar.wikipidia.org/wiki)0"لبلنسان

 

 Psychohgiene       الصحة النفسٌة ثالثا:

عرفها هذا المنظور بؤنهـــــــا القدرة على اكتساب ،  ؛المنظور الحتمً البٌئ0ًأ

هذه  وما تتطلبهــها الفـــرد عادات  تتناسب مع البٌئة التً ٌعٌـش فٌـــ

وٌسمى بالمنظور السلوكً وهو ٌبتعد عن كل  ، (36، ص3997)العنانً،0البٌئة

 0والقابل للقٌاسماهوؼٌبـً وٌتعامل مع المحسوس 

؛ القدرة على بؤنها (Freud) ؛ وقد عرفها فروٌـدالمنظور الحتمً التكوٌن0ًب

واالنا واالنا  ألهواالنسجام بٌن  ن الشخصٌة حصٌـلةالقٌام بالعمل المثمر، واالحب و

 0وٌسمى أٌضا بالفروٌدٌة الكبلسٌكٌة ( 636،ص6006)الكبٌسً،  0العلٌا

 (Adler)لردوٌسمى بالفروٌدٌة الجدٌدة وعرفها ا ؛الحتمً التفاعلً المنظور 0ت

المإدٌة  بالنقص الفرد من عقدة الشعور خلو حٌاة ؛بؤنها

 (6،ص6001للعصاب)الدوري،

( ؛ قدرة الفرد على تجرٌد 6008عرفها) رٌاض،؛ـــــــــــًاإلسالمالمنظور  0ث

والدعاء نفسه من الهوى ، وإخــــبلص  العبودٌة هلل تعالى، بالمحبة والطاعة 

والخـــــوؾ والرجاء والتوكل مع القدرة على تهذٌب  النفس والسمو بها من خبلل 

وعرفها )التمٌمً  (661،ص6008)رٌاض،0التكالٌؾ التً شرعها هللا  أداء



بالرضا واالرتٌاح عندما ٌكون  اإلنسان( ؛ حالة نفسٌة ٌشعر فٌها 6030والدفاعً،

 (                               68،ص6030والدفاعً، )التمٌم0ًحسن الخلق مع هللا ومع نفسه 

                  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ــــًصل الثانــــالف                   

 CHPTER  TOW                        

 

 النظـــــــــــــــــــــــــري اإلطار                     

The theoretical  framework             

 

  المــــــــــــــــاإلسة ـفالسفالصحة النفسٌة عند :األولالمبحث        

 الفـــارابــــــــــــً (    ،   الـــرازي  ،   ) الكنـــدي               

 

 ـونلمبحث الثانً : الصحة النفسٌة عند علماء النفس الغربٌـا       

 كارل روجرز(   ، جون. ب.واطسون ،) سٌجموند فروٌد             

 

 

 

 

 

 

 



 المبحث االول 

 الرازي،الفارابً()الكندي، اإلسالمالصحة النفسٌة عند فالسفة 

 توطئة مهمة 

 الفلسفٌةلرإٌة ل بتقدٌم النظرٌات التً تصدت األولىالباحث بالدرجة  قام 10    

 على كشؾ هإقدامألن وذلك  ، عند الفبلسفة الثبلثة موضوع البحث وتقسٌمها للنفس

من دون الرجوع إلى  الفكر اإلسبلمًحة النفسٌة فً المضامٌن التربوٌة للص

 أمرا ٌبدو سٌكون  ،لها  وكٌؾ ٌنظرون وماهٌتها فلسفة النفسفً  اتهمشروحتوضٌح 

 الرجوع إلى الخلفٌة التً ٌإمن بها كل فصار لزاما علٌه، واضحا  فٌه نقصا

ومن اجل أن ٌصل الباحث إلى تحقٌق أهداؾ ،  الروادفٌلسوؾ من هإالء الفبلسفة 

ٌمر بثبلثة لم  ما هواجهتس أنهاٌه القٌام بتذلٌل الصعوبات التً رأى بحثه وجب عل

النفس  اآلخر ٌتقدمها عرض علمهم فً ا بالبعض هبعض مفصلٌة ومرتبط مراحل

والتً تدور فً مدار  اإلنسانفً سعادة  العلمٌة آراإهم وبٌان أوال"()وتقسٌماتها 

الكشؾ ثم   ، (")ثانٌا ، وماهو مصدرها وكٌؾ تضطرب الصحة النفسٌةواحد مع 

  0والحقا )ثالثا"( ة للصحة النفسٌة فً فكرهمالمضامٌن التربوٌ عن

،  أصلهمبٌنا ، اسمه ،  بإٌجاز بتقدٌم كل فٌلسوؾ على حدة  كما قام الباحث      

التركٌز على نظرٌة كل واحد تم إال انه  مإلفاته ، حٌاته ، عصره و وفاته ، مولده ،

الذي و من بعدهم (Freud) فروٌد كما فعل ، (ومكوناتها فً )النفس وما قاله منهم

هإالء  أن، فضبل عن (وألهوالعلٌا، واالنا،  األناثبلثة مكونات )  إلىقسم النفس 

وماذا ٌسمونها فً ذلك  ؟ الصحة النفسٌة إلىمنظار ٌنظرون  أيمن  الفبلسفة

   المجتمع ؟ أم لفردا هل هو  الوقت، وما مصدرها

    النفس سواء كان وأحوالدة لرؼم مما قاله هإالء الفبلسفة فً السعاوعلى ا       

 أن إالضمن المجال الفلسفً  والتً عدها القدماء( رسالة  أو ، مقالة ،) نظرٌة 

المجال  إلىمن المعاصرٌن حاولوا نقل أثرها المشتؽلٌن فً الدراسات النفسانٌة 



إلنسان السابقٌن عن ا اإلسبلمة واضحة عن تصور علماء النفسً كونها تعطً صور

 تنبعث منه أوتقوم علٌه ،  أن، وبالتالً ٌمكن  وتفاعبلته االجتماعٌة  فسٌةوحٌاته الن

تكون فً نهاٌة األمر  أن، دراسات جدٌدة فً علم النفس ذات توجه إسبلمً ، ٌمكن 

مدرسة جدٌدة فً علم النفس هً )المدرسة اإلسبلمٌة فً علم النفس( ، وهذا البحث 

 0تهم هذه فً توجها الروادولة متواضعة لبلصطفاؾ مع هإالء ٌعد محا

،  اإلنسانٌعنً العلم بالجانب البلمادي فً  اإلسبلمعلم النفس عند فبلسفة  إن 10

: إن أحوالها هً اإلحساس والشعور واإلرادة المتمٌز عن الجسد ، وقٌل قدٌما 

 أنهاحٌث الٌخرج التصور الدٌنً للنفس عن ( ، 844،ص9191واألخبلق )وهبة، 

توجد فً انفصال واستقبلل عن الجسد  أنة ؼٌر متجسدة قادرة على قوة المادٌة خالد

ٌنظر  اإلسبلمًالفكر  أن (،ب ت ،وعبد الخالق ، سعٌد) أشارفقد  ، آخرفً عالم 

هً : المادة )الجسد(  أشٌاء أربعةالبشرٌة المكونة من  للنفس كونها جزء من الطبٌعة

الروح وهذا عكس ماعرؾ فً  ؼٌر اإلسبلم، والنفس فً ، النفس ، الروح، العقل 

الفلسفة الٌونانٌة والمسٌحٌة ، فقد وردت كلمة النفس فً القران الكرٌم بصٌؽة مفردة 

)نفوس( مرتٌن ، وبصٌؽة تنفس مابة فً مابة وست عشر مرة ، وبصٌؽة الجمع 

بعنصرٌها المادي  أيتعنً الذات العامة  إنماوجدت  وأٌنماوثبلثة وخمسون مرة ، 

وانفعاالت ومشاعر وعواطؾ ، فهً مرتبطة بالجسد  أحاسٌسوللنفس والمعنوي ، 

من خبلل الدوافع والحاجات ، ومرتبطة بالروح من حٌث سموها وتزكٌتها وترقٌة 

، ومرتبطة بالعقل من حٌث تكون األحكام واالتجاهات والمواقؾ وضبط  أخبلقها

          (950العواطؾ واالنفعاالت )سعٌد، وعبد الخالق ،ب ت،ص

 

 

 

 



 )فٌلسوف العرب(  ـديالكن1اوال"

أبو ٌوسؾ ٌعقوب بن إسحاق بن الصباح بن عمران بن إسماعٌل بن  -:اسمه1أ

 (66،ص9191)حمادة،0الكندي األشعثبن محمد 

 ٌر بن عدي بن الحارث بن مرة بن من قبٌلة كندة ، وكندة هو بن عف -:اصله1ب

سبؤ بن ٌشجب بن ٌعرب بن  أدد بن زٌد بن ٌشجب بن عزٌب بن زٌد بن كهبلن بن

ٌرتقً فً نسبه  بؤنه( 5005ذلك )عرب ،  وأكد (90،ص9111)مإنس،قحطان 

إلى ٌعرب بن قحطان من عرب الجنوب ، وقد لقب بفٌلسوؾ العرب 

 0(191، ص5005)عرب،

 (99،ص9119)المهدلً، 0تقرٌبا  م 409هج /  945ولد بالكوفة عام  :مولده1ت

 (58،ص9111)نجاتً ، م       466/   هج555 عام األرجحعلى  -: وفاته 0ث 

 -:حٌاته1ج

خلفاء الثبلثة من ل على الكوفةنشؤ الكندي فً كنؾ والده الذي كان أمٌرا         

خبلفة المهدي امتدت زهاء  الرشٌد، وإذا كانتو ، الهادي؛ المهدي  ،  العباسٌٌن هم

خبلفة  فان شهرٌن، من  وما ٌقرب وان خبلفة الهادي استؽرقت سنــةعشر سنٌن، 

لكل واحد منهم  كان  فإذا،  أشهروبضعة امتدت ثبلثة وعشرٌن سنة  فقد الرشٌد

الكندي من  أبوكان ٌتصؾ به  ما ، فانـم ، وطرٌقته فً الحك وعاداته ، أخبلقه

ٌنال  أن، قد  مكنه  ، وبعد النظر ، وحسن التصرؾ وسعة الحٌلة رجاحة عقل ،

لم  ومع هذا  ، الكوفة لكل واحد منهم  على بلعامرضاء هإالء الثبلثة وٌبقى 

كان ٌلقــاه  من  وما ، الملك وأبهةفٌه من عز القصور ، ٌنعمٌستهوي الكندي ماكان 

السٌاسـة أمور ولم تشؽله  ، المرإوسٌنوخضوع  ، األتباعواحترام  ، األهلرعاٌة 

الخاصة، ن مٌـوله لتً انؽمست فٌها قبٌلته عا واإلدارةوالمشاركة فً مشاكل الحكم 

شؽل نفسه تفرغ الكندي لـلدرس الذي   وإنماورؼباته الذاتٌة، ومزاجه الشخصً، 



            0إلٌهٌصل  أنلعلم الذي طلبه من كل مصدر ٌمكن وابه،والبحث الذي تفرغ له 

 (66، ص9191)حمادة  0

تعقد  ، وشهد مجالس الخلفاء التً كانتوالرد  األخذلقد عاش الكندي فً جو     

  (981،ص 9196مدكور ،والفلسفٌة ) لمناقشة بعض القضاٌا الدٌنٌة

ولما عاش الكندي متفرؼا للعلم فقد صار بعد ذلك ومن سبقه من مفكرٌن       

الذٌن عبروا بعلم الكبلم من  اإلسبلمًظهروا فً دور التكوٌن الفلسفً العربً 

 اإلؼرٌقذاك وفلسفات آنعهد التبلقح والمزج بطروحات العالم  إلى اإلسبلمً

من دونما خوؾ من االنصهار والذوبان ، الن هذه والهنود والفرس وسواهم ، 

الفلسفة حصٌلة علوم القران الكرٌم وقبسا من وهج السنة النبوٌة المطهرة ، فهً 

لٌحرر العقل وٌنتشل تفكٌر  اإلسبلماء ة متمسكة بمبادبها وعقابدها فقد جفلسفة مإمن

الذي عاش  كان الكندي ٌمزج وٌوفق لعقبلنٌة العصر ، ولماعزلة الناس من قٌود ال

فٌه ، وٌوابم بٌن البحث الفلسفً ألطروحاته العالمٌة وبٌن الوحً وشرٌعة اإلسبلم ، 

منذ الكندي وحتى الٌوم تضمها ثبلث محاور  فقد صارت الفلسفة العربٌة اإلسبلمٌة

صلى محمد  اإلسبلم تعالى لرسول جاء بها وحً من هللا قرآنٌةمفاهٌم  أولهاربٌسة ، 

وثقافتها وأصالة  اإلسبلمٌةالعربٌة  األرضا : جذور هللا علٌه واله وسلم ، وثانٌه

مجتمعها ، وثالثها : ألفاظ إؼرٌقٌة منحوتة تنصهر فً بوتقة التراث العربً 

       (916، 5009اإلسبلمً )ألهاشم ،

 -: عصره1ح

فً مطلع حٌاته ، انتقل بعدها إلى بؽداد حٌث  عندما عاش الكندي فً البصرة       

العربٌة  اإلنارةكان ذلك فً فترة وم والمعارؾ لٌنهل من معٌنها ، اقبل على العلو

والمعتصم ، وفً جو مشحون بالتوتر العقابدي بسبب مشكلة خلق  المؤمونعلى عهد 

 ؤلوانبالقرن الثالث الهجري ٌموج  أن فضبل عنالقران وسٌطرة مذهب االعتزال 

إلى ذلك   وأشار،  (591،ص9110،)ابورٌان 0القدٌمة والحدٌثةشتى من المعارؾ 

حركات فكرٌة  أهله( بان الكندي عاش فً عصر اعتنق 9161،)األزمٌريالعبلمة 



مدرسة  وأسسوا،  ظهر هذا الفٌلسوؾ مع تبلمٌذه الظروؾ ، وفً هذهعدٌدة 

ٌظهر مسلك  أنك مما دعا إلى )المشابٌن( وكذا )المتكلمون( كانوا على خبلؾ ذل

  (19-16،ص9161،األزمٌري)  الفلسفة

 كان عصر الكندي( بان 9111، والهاشمً ، وفً هذا الصدد أكد )الطباع       

كان  أنعصر االنفتاح على مختلؾ الثقافات وضروب العلم والمعارؾ ، وبعد 

شعرا وخطابة  األدبٌةالنشاط الفكري قبل هذه الحقبة ٌكاد ٌقتصر على الناحٌة 

حركة ناشطة فً شتى المٌادٌن  وكتابة دٌوانٌة ، بات فً القرنٌن الثانً والثالث

بواقع  إعجابهوالعلمٌة والفلسفٌة ، مما جعل المستشرق نٌكلسون ٌعبر عن  األدبٌة

بقوله " كان النبساط رقعة الدولة العباسٌة ووفرة ثروتها ،  الحٌاة الفكرٌةهذه 

، ففً بٌر فً خلق نهضة ثقافٌة لم ٌشهدها الشرق من قبل ورواج تجارتها اثر ك

موارد العلم والعرفان  إلىعهد الدولة العباسٌة كان الناس ٌجوبون ثبلث قارات سعٌا 

، ثم  المتلهفٌنجموع التبلمٌذ  إلىببلدهم كالنحل ٌحملون الشهد  إلىلٌعودوا 

للمعارؾ ، بدوابر  أشبهبذلوه من جهد متصل هذه المصنفات التً هً  ٌصنفون ما

بصورة لم تكن  إلٌناهذه العلوم الحدٌثة  إٌصالوالتً كان لها اكبر الفضل فً 

وهكذا فقد شاركت هذه العوامل فً جعله شخصٌة جامعة ، مترجما  "متوقعة من قبل

وأدٌبا وفٌلسوفا رٌاضٌا ، وباحثا كٌمٌابٌا ، ومإلفا موسٌقٌا وعالما من صفوة العلماء 

 (85،ص9111اهتمامات شتى )الطباع ، والهاشمً، الذٌن كانت لهم

 -: مؤلفاته1خ

، الكندي العلمٌة انتشرت فً بؽداد  آثار أن إلى (9161،األزمٌري) أشار       

منها ماٌعود لمختلؾ فروع العلوم ، ومنها ف بنفسه بصورة محٌرة جدا ،  وعرؾ بها

لطب ، والسٌاسٌات ٌخص ا ما أو ، والرٌاضٌات ، والنجوم ، ماٌتعلق بالفلسفة

اصٌبعة ٌعد كل منهما ماٌتجاوز المابتٌن  أبًوان ابن الندٌم ، وابن 000والموسٌقى 

 أنونرى من جمٌع المصادر ( مإلفا" ، 565) ستشرقٌن قد ابلؽهابكثرة، وبعض الم

عض ب، وال األخرىنقله عن اللؽات  ، بعضه مإلفا( 595)مإلفات الكندي بلؽت 



، وانه مشى على  أرسطوالفلسفٌة معقبا طرٌق  آثارهفً من تؤلٌفه وكان  اآلخر

 واتصل به اتصاال وثٌقا ، أرسطواثر  أعقبمسلكه ، ولٌس فً فبلسفة المسلمٌن من 

 -:اآلتًبالتقسٌم  ما احصً من مإلفاته إٌضاحمثل الكندي، وٌمكن 

( 95( منطقٌات ، )1)،  النجوم أحكام( رسالة فً 95فلسفة ، )( رسالة فً ال59)

( هندسٌات ، 58( نجومٌات ، )56( موسٌقٌات ، )9( كرٌات ، )1حسابٌات ، )

( سٌاسٌات ، 95( روحٌات ، )9( جدلٌات ، )91( طبٌات ، )19( فلكٌات ، )99)

( رسابل 9، ) ( انواعٌات51( تقدمٌات ، )5، ) أبعادٌات( 90، ) إحداثٌات( 96)

 ، ( 86-54، ص9161،األزمٌريفً علم النفس ) 

م النفس فً عل أعبله الرسابل السبع الباحث بكشؾ عناوٌن هكذا فقد قامو      

ومجرٌات البحث فً العلوم التربوٌة والنفسٌة  من بعٌد أومن قرٌب  لكونها تتفق

 -كاآلتـــــــــــــــً:وهذه الرسابل  ألمذكوروحسب تفصٌل المصدر 

 0 وأفعالهارسالة فً النفس  0أ

 0وما تؤمر به النفسرسالة علة النوم والرإٌا 0ب

 0رسالة فً علم الحواس  0ت

 0رسالة فٌما للنفس ذكره وهً فً عالم العقل قبل كونها فً عالم الحس 0ث

 0ر مإثر فً االجسامالنفس جوهر بسٌط ؼٌر داث أنرسالة فً  0ح

 0والعضو الربٌس منه اإلنسانرسالة فً ماهٌة  0خ

 0العشقٌةرسالة فً خبر اجتماع الفبلسفة على الرموز  0د

 

 علم النفس عند الكندي1د

رابد  بؤنهوالنفسٌة الكندي  الفلسفٌة المجاالتعد الباحثون المختصون فً      

ة العربٌة ببل منازع ، وكان بمثابة سجل معارؾ زمانه ـ تمٌز ٌالمدرسة الفلسف

علمٌة  أوبالمعرفة الموسوعٌة ، واالهتمامات المتنوعة ، سواء موضوعات فلسفٌة 



خاصا ٌبٌن فٌه  اسٌة فكان ٌضع ألجل ذلك ولكل لون من ألوان المعرفة تؤلٌفأو نف

منزلة هذا الضرب من المعرفة بالنسبة لؽٌره من العلوم ، وٌرتبه ترتٌبا منهجٌا 

تعلٌمٌا ٌرده إلى مبادبه ومقوالته األساسٌة حٌث ٌعرض لقواعده وأصوله وكل ذلك 

من كونه كتب فً تؤتً ذا الفٌلسوؾ ه أهمٌة أن، فضبل عن لكً الٌضل المتعلم  

منهجه فً البحث والتعلٌم ٌظهر بجبلء من ذلك العلم والتعلٌم ومناهج البحث ، ولعل 

   (54، ص5001)الجابري،   األخبلقٌةالنفسٌة ودراساته  أبحاثهالتواصل بٌن 

علماء العرب وفبلسفتهم بان الكابنات الحٌة جمٌعا ، تتكون ولقد اجمع      

 األجسام وال تبلػبها ،  إالوالتوجد  من جسمٌة ، وشًء آخر زابد عنها  أشخاصها

تمٌز الجسم ٌعرؾ بالنفس، وبها ٌتمٌز  الزابد عن الشًءبها ، وان هذا  إالكمالها 

مجرد الحً وؼٌر الحً ، وان الكابن الحً بنفسه الببدنه وان بدن الكابن الحً هو 

 فً عرؾ الكندي النفس( ، وقد 964،ص5009وعاء حالة النفس فٌه  )الجباوي ،

 قابل للحٌاة" آلةتمامٌة جرم طبٌعً ذي "  بؤنهاورسومها(  األشٌاء)حدوث  رسالته

، وله تعرٌؾ ثالث فً النفس "لجسم طبٌعً ذي حٌاة بالقوة أولاستكمال "  أو

جوهر الهً روحانً بسٌط الطول له  وأنها" جوهر عقلً متحرك من ذاته" بؤنها

الشرٌؾ الذي تنتقل إلٌه  األعلى، والعالم  "وهً نور الباري رضع وال وال عمق

عترؾ صراحة كندي اال أن أيومستقرها الدابم  األبدينفوسنا بعد الموت هو مقامها 

 وجدت أنها أم أفبلطوننه الٌذكر هل وجدت قبل البدن كما ٌقول بخلود النفس ولك

النفس بالبدن عبلقة عارضة  عبلقة أنالدٌنٌة ، ولكنه ٌإكد  معه كما تذكر النصوص

                      0 تبقى بعد فنابه أنهابه فهً متحدة به رؼم  إالالتفعل  أنهامع 

 (551،ص5009رٌان ،أبو )

صار  أنبعد  للجسمخالد هبط  أزلًجوهر  اإلنسانٌةالنفس  أنالكندي  رأى ولما     

 ذي ٌلٌق بها، فإن هذه النفسؼٌر مستقرها الفً  بؤنهاصالحا لقبوله وهً لهذا تشعر 

الذي جاءت منه ، والذي ٌسعدها على  أصلهاهذا السجن لتعود إلى  مفارقةتحن إلى 

 أنبعد  العلم الذي البد –الكاملة الروحٌة  بالسعادةالشعور بذاتٌتها وعلى استمتاعها 



 عن الرذٌلة ، وإنما ٌكون هو سلوك سبٌل الفضٌلة والبعد –نصٌب  بؤوفرمنه  تؤخذ

ٌكون المرء أهبل  ماامر به هللا واالنتهاء عما نهى عنه ، وبهذا وذاك بإتباعذلك 

  (96،ص9119)المهدلً ، 0لرحمة هللا وفٌضه فٌصل للنعٌم الروحً الدابم ابدا

 ، قسم القوى النفسانٌة إلى ثبلث ؛ ؼضبٌة ، شهوٌةفقد  األساسوعلى هذا     

جسمه ،  ضان على الحً ماتحلل منالؽضب والشهوة ٌعو أن رأىونطقٌة ، وبذلك 

 اإلنسان أن، وبرهانه على ذلك  النطق فلتمام فضٌلته وأمالحان مااختل ، صوٌ

فً  إذنشهوة فٌهب فٌه ماٌقاوم الؽضب ، وٌكبح الشهوة ،  أوٌعرض له ؼضب 

، وهً نفس بسٌطة روحٌة نسبتها من هللا نسبة  قوة ؼٌر الؽضب والشهوة اإلنسان

بسٌطة ذات شرؾ  "أنهاكذلك فقد رأى الكندي  أنهاشمس ، وبما ضٌاء الشمس من ال

، جوهرها من جوهر الباري عزوجل كقٌاس ضٌاء الشمس  الشؤنوكمال ، عظٌمة 

 0 من الشمس

، فتحمله على  األوقاتفً بعض  اإلنسانالقوة الؽضبٌة قد تتحرك على  أما      

ٌفعل فعله ،  أنلؽضب من لعظٌم ، فتضادها هذه النفس ، وتمنع اا األمرارتكاب 

القوة الشهوانٌة فقد تتوق  أما،  وان ٌرتكب الؽٌظ وترته )وٌقصد بها شهوة االنتقام (

إلى بعض الشهوات فتفكر النفس العقلٌة فً ذلك انه خطؤ ، وانه  األوقاتفً بعض 

كل واحدة منهما  أنعلى  وتضادها ٌدل، )فتمنعها من ذلك  ردٌهٌإدي إلى حالة 

النفس خالدة ،  إن( ، وحٌنما تحدث الكندي عن مصٌر النفس قال "  ىاألخرؼٌر 

ٌعلم  ون ماد أوتعلم ماٌعلم هللا ،  فإنهاوسعادتها فٌما ترى وتعلم ، وان فارقت البدن 

ة عن الشهوة والؽضب ، كانت معرض إذا إالهذا العلم الٌتم لها  أنعلى  قلٌبل ،

ٌبكً من  أن" فقل للباكٌن ممن طبعه  ودعا إلى تطهٌر النفس قاببل طاهرة نقٌة ،

       وٌكثر البكاء على من ٌهمل نفسه وٌنهك  ٌبكً أنالمحزنة ، ٌنبؽً  األشٌاء

ٌبالػ( من ارتكاب الشهوات الحقٌرة الخسٌسة الدنٌة المموهة التً تكسبه الشهرة  أي)

لشرٌؾ ، ا األمرٌتشاؼل بالنظر فً هذا  أن ، وتمٌل بطبعه إلى طبع البهابم ، وٌدع

والتخلص إلٌه ، وٌطهر نفسه حسب طاقته ، فان  الطهر الحق طهر النفس الطهر 



إلى الزهد المحسوس،  دعا األخبلقٌة أنوهذا مما جعل الكندي من الناحٌة   البدن"

الحكمة ،  ؛ أربع رأٌهعن الشهوة ، والتحلً بالفضٌلة ، والفضابل فً  واإلعراض

وسط طرفاه رذابل ، فالنجدة مثبل وسط  رأٌهٌلة فً فالفض 00 النجدة ، الفقه والعدل

فان النفس لكً  أخرى وبعبارة (904-905ص ،9191)حمادة ، التهور والجبن بٌن

ٌكون لها قوى منبثة  أنالتً هً البدن ، فبلبد  آلتها أجزاءتتمكن من استخدام جمٌع 

عند الكندي لها  هً، ف األساسٌةبللها ؼاٌة وجودها لتإدي من خ اآللةهذه  أجزاءفً 

ثبلث قوى ربٌسٌة هً ؛ الناطقة ، والؽضبٌة ، والشهوٌة ، وقد شبه الشهوانٌة 

الفرد  أن أساسالنطقٌة بالملك ، على  أوعقلٌة بالخنزٌر ، والؽضبٌة بالكلب ، وال

وسٌلة  بؤيهمه الوحٌد هو الحصول علٌها  أصبح،  أفعالهالذي ؼلبت شهوته على 

من سٌطرت قوته الؽضبٌة فقٌاسه قٌاس الكلب ، فً  ماأولهذا شبهت بالخنزٌر ، 

الفرد الذي تؽلب قوته العقلٌة ٌتمٌز بفكر ثاقب فً البحث عن الحقابق  أنحٌن 

الشبه للباري  إنسان فاضل مقاربوفضابلها ، ولهذا وصفه الكندي  األشٌاء وأسرار

 (945، ص9145 )طراد ،  الذي ٌوصؾ بالحكمة والخٌر والعدل

  

 1فً الصحة النفسٌة هنظرٌت1ذ

الحصول على المحبوبات لٌست فً  ) فً نظر الكندي السعادةت عد          

هً فً الحصول على المحبوبات  وإنماوالمطلوبات الحسٌة الدنٌوٌة الزابلة ، 

، فلٌست األشٌاءوالمطلوبات العقلٌة ، فً البحث والتمٌز والتفكٌر ومعرفة حقابق 

 اإللهٌةهً اللذات  وإنمااللذات الحسٌة الدنٌوٌة الزابلة ،  هً لئلنساناللذة الحقٌقٌة 

ماتطهر من دنس الشهوات والملذات الحسٌة ،  إذا لئلنسانالروحانٌة التً تحصل 

علٌه هللا تعالى من نوره ورحمته ، فٌشعر  فؤفاضواقترب من هللا سبحانه وتعالى ، 

ا من ملذات الحٌاة الدنٌوٌة ٌحصل علٌه أنفوق كل لذة حسٌة ٌمكن حٌنبذ بلذة دابمة 

فً النوم  رأتمبلؽها فً الطهارة ،  األنفسبلؽت هذه  وإذاقال الكندي "  000(

علٌها  فؤفاض،  األبدانالتً قد فارقت  األنفس، وخاطبتها  األحبلمعجابب من 



الباري من نور رحمته ، فتلتذ حٌنبذ لذة دابمة فوق كل لذة تكون بالمطعم والمشرب 

،  األذى، تعقب دنسهلذات حسٌة لسماع والنظر والشم واللمس ، الن هذه والنكاح وا

، والشقً المؽرور الجاهل من   األعظمتٌة تعقب الشرؾ كووتلك لذة روحانٌة مل

                ، ومنتهى ؼاٌته  أؼراضه أكثررضً لنفسه بلذات الحس وكانت هً 

 (16،ص9111) نجاتً ،

 دياالضطرابات عند الكن انواع 1ز

( بان معرفة النفس عند الكندي لم تكن نظرٌة فحسب، 9119أكد ) المهدلً ،        

بل عنً بالعمل إلى جانب النظر ، فقد قال ؛" من  ملك نفسه ملك المملكة  العظمى 

واستؽنى عن المإن ، ومن كان كذلك ارتفع عنه الذم وحمده كل واحد وطاب 

ٌحرص على أن ٌكون سعٌدا ، وان  عٌشه" ، لذلك رأى انه ٌنبؽً لئلنسان أن

ٌحترس من أن ٌكون شقٌا ، حٌث أكد الكندي ذلك بقوله ؛ فٌنبؽً إذن أن نحرص 

على أن نكون سعداء وان نحترس من أن نكون أشقٌاء بان تكون إرادتنا ومحبوباتنا 

 0ماتهٌا لنا ، وال نؤسى على فابتة وال نطلب ؼٌر المتهٌا من المحسوسات 

 -كندي االضطرابات إلى قسمٌن:وقد قسم ال    

 االضطرابات الجسمٌة ) وٌسمٌها اآلالم الجسدانٌة( 0أ

 االضطرابات النفسٌة ) وٌسمٌها اآلالم النفسانٌة( 0ب 

فاآلالم الجسدانٌة حدثت نتٌجة األمراض التً أصابت األجساد واآلالم النفسانٌة 

ن واجبا عندنا أن ندفع حدثت نتٌجة األخبلق الدنٌة ، واستطرد الكندي قاببل ؛ كا

اآلالم الجسدانٌة باألدوٌة البشعة والكً والقطع والضمد وأالزم وما أشبه ذلك من 

األشٌاء المشفٌة لؤلبدان وان نحتمل فً ذلك الكلفة العظٌمة من األموال لمن شفى من 

كان عبلج اآلم الجسم واجبا فً نظر  الكندي ، فان عبلج اآلم  وإذاهذه العلل ، 

اوجب الن النفس سابس والبدن مسوس ، والنفس باقٌة والبدن داثر ومصلحة النفس 

الباقً والعناٌة بتقوٌمه وتعدٌله أصلح وأفضل من إصبلح وتعدٌل  

 ( ، 98،ص9199الداثر)المهدلً،



 الكندي برأي االضطرابات النفسٌة 1ر

ترض ابات التً تعاالضطر أقوىحزن من ال عد   الكندي أنالحظ الباحث           

االكتباب الناتج بسببه إلى  الصحة النفسٌة وارجع حالةالنفس فتإدي إلى اضطراب 

، فقد افرد ٌعقوب بن اسحق الكندي  هذا االضطراب وألهمٌة جذره وهو )الفقدان(

،  (األحزان)فً الحٌلة لدفع  فً كتابه "رسابل فلسفٌة" رسالة خاصة بذلك اسماها

فقد  هذه الرسالة )المخطوطة( وألهمٌة،  عبد الرحمن بدويهذه المخطوطة  حقق

 أعمالم وهً من 9114مرة عام  ألولنشرت  بؤنها( 5009،  ألهاشم) أشار

ؼٌر منشورة  أخبلقٌة، " رسالة  4، مجلد  6 سلسلةالملكٌة داي لٌنجً ،  األكادٌمٌة

 Ritter للكندي" وكان ذلك على ٌد ثبلثة من المستشرقٌن وهم السادة ؛ هلموت رٌتر

اعتمادا على  Lievi della vida، ولٌفً دال فٌدا  Walzerورتشارد فلستر ، 

ب ، حٌث قام المستشرق رٌتر 56أ 15ورقة 5ج 8415صوفٌا رقم  أٌامخطوط 

Ritter  واخذ المستشرق فلتر مسإولٌة  النص ، وتقوٌم لؽته العربٌة  أصلبتحرٌر

وعلق على بعض مسابلها بحواشً ذات فابدة ،  إٌاهااالٌطالٌة معززا  إلىترجمته 

بمراجعة النص  Lievi della vidaدال فٌدا  لٌفً مهمة ، ثم قام المستشرق بإضافات

 األلفً، ولما جاءت مناسبة العٌد  تصحٌح إلىالعربً وتصحٌح ما وجده بحاجة 

كتابه )الكندي فٌلسوؾ  ألطرٌحًم اصدر السٌد محمد كاظم 9165لبؽداد عام 

هو  ألطرٌحًوعزز السٌد  ، األحزاندي فً الحٌلة لدفع لة الكنالعرب( وضمنه رسا

الرسالة بشرح وتعلٌق مفٌدٌن ، وقد اعتمد على نسختٌن خطٌتٌن ، منها فً  اآلخر

هجرٌة ،  9910وكان تارٌخ نسخها سنة  18طهران فً مكتبة ملً تحت رقم 

 ، وهً ذات النسخة 8415صوفٌا تحت رقم  أٌافً مكتبة وكانت النسخة الثانٌة 

 بدوي تحقٌقها من بعد وأعادوزمبلإه من قبل ،  Ritterالتً اعتمدها السٌد رٌتر 

                    0ه لم ٌطلع على شرحه وتعلٌقه لولع ألطرٌحًتحقٌق السٌد  إلى اإلشارةدون 

( 59وقد بلؽت المخطوطة حسب تحقٌق بدوي )،  (581،ص5009)الهاشم ،



التً تم تحلٌل محتواها الحقا ( األحزاندفع صفحة وكانت تحت عنوان )فً الحٌلة ل

   : أدناهوذج منها حث بعرض نمقام  البافقد  حال أٌةوعلى 

( األحزانبعنوان )فً الحٌلة لدفع للكندي رسالة فً الحزن ودفعه  -: الحزن09    

للتؽلب علٌه ، حٌث  األسالٌبذكر بعض ، و أسبابهبٌن ،عرؾ فٌها الحزن ، و

وفوت المطلوبات ".  لفقد المحبوبات لم نفسانً ٌعرض"ا بؤنه الحزن عرؾ

فً العالم  الموجودةالحسٌه  األشٌاءمن  ومطلوباته محبوباتهالذي ٌجعل  فاإلنسان

الحزن؛ الن المحبوبات والمطلوبات الحسٌة  بآالمالحسً، ٌكون عرضة للشعور 

ات المحبوب أمالفسادها ولزوالها.  اإلنسانعرضة للفساد والزوال، فٌحزن 

 أنفوات. ولذلك فؤن من ٌرٌد  أو، التتعرض لفقد وثابتةوالمطلوبات العقلٌة فدابمة 

ٌجعل محبوباتة  أنالحزن فٌنبؽً علٌه  اآلموان ٌقً نفسه من  ، ٌكون سعٌدا

 لم العقلً، ال العالم الحسً. ومطلوباتة فً العا

 أنطلباتنا ، فٌنبؽً  النفقد محبوباتنا ، والتفوتنا أن أحببنا:)فان  قال الكندي      

منه . فانا  وإرادتنا ممتلكاتنا ( أينشاهد العالم العقلً ، وتصٌر محبوباتنا وقنٌاتنا) 

 أحببناٌؽصبنا قنٌاتنا احد ، أو ٌملكها علٌنا ٌد ، وأن نعدم ما  أنفعلنا ذلك  أمنا  إذا

 وال ٌلحقها الممات ، وال تفوتنا الطلبة( اآلفاتال تنالها  إذمنها ، 

حزن لكل  فإذا.  امطلوب وٌفوتهمعرض دابما ألن ٌفقد محبوبا ،  واإلنسان     

 أن إذنمحبوب ٌفقد ، ولكل مطلوب ٌفوته ، فانه سوؾ ٌكون دابم الحزن . ) فٌنبؽً 

، بالعادة الجمٌلة ،  أنفسناعلى الفابتات ، وال فقد المحبوبات ، وان نجعل  ال نحزن

النفس ، فمن  اآلم. ولما كان الحزن من  (داأبراضٌة بكل حال ، لنكون مسرورٌن 

 أجسامنا . قال اآلمالنفسانٌة مثلما نعنً بدفع  اآلالمنعنً بدفع هذه  أنالواجب علٌنا 

علٌنا من  كثٌرا" أياوجب شدٌدا " أسقامهاشفاإها من النفس و فإصبلحالكندي : ) 

ألنفسنا  آالت جسامناوأ..  ما نحن ،ال بأجسامنا بأنفسنا نحن فإننا،  أجسامنا إصبلح

 آالتنا(.           إصبلحذواتنا أولى بنا شدٌدا من  فإصبلحتطهر بها أفعالها .

( بان 5009الهاشم ، أشار)( ، وفً هذا الصدد 18-11، ص9111، )نجاتً 



لكونها  من البدن  أفضل ألن النفس عنده عبلج النفس قبل البدن الكندي قصد بذلك  

، ومصلحة الباقً السابس  ن النفس سائس والبدن مسوسوال، باقٌة والبدن داثر 

   والعناٌة بتقوٌمه وتعدٌله أفضل وأصلح من صبلح وتعدٌل الداثر المسوس 

 اآلمالنفس وعبلجها من  إصبلحٌتم  أننصح الكندي و( 558،ص 5009)ألهاشم ،

 أوالالسهلة  األمورالحزن على التدرٌج ، بؤن نلزم أنفسنا بالقٌام بالعادة المحمودة فً 

الصعبة ، ثم نرقى بها  بعد  األمورااللتزام بالعادة المحمودة فً إلى رج بها د، ثم نت

ً ؼاٌة التً ه األموروٌستمر هذا التدرج حتى نصل إلى . األصعب األمورإلى  ذلك

من  أنفسنا إصبلحنحتمل فً  أنفً هذا الصدد " فٌنبؽً فً الصعوبة . حٌث قال 

 إصبلحمانحتمل من ذلك فً  إضعاؾه واحتمال المإن فٌه بشاعة العبلج وصعوبت

اقل بشاعة واخؾ مإونة كثٌرا مما ٌلحق فً ذلك من  أنفسنا إصبلح أن، مع أجسامنا

هو بقوة العزم على المصلح لنا ، البدواء  إنما أنفسنا إصبلح، الن  األجسام إصبلح

النفس العادة المحمودة   مشروب ، والبالم حدٌد والنار، والبانفاق مال ، بل بالتزام

الذي لزومه سهل علٌنا ، ثم نرتفع من ذلك إلى لزوم ماهو اكبر  األصؽر األمرفً 

اعتادت ذلك نرقى بها إلى ماهو اكبر من ذلك فً درج متصلة حتى نلزمها  فإذامنه .

، فان العادة  األصؽر األمركلزوم العادة لها فً لزوم  األعظم األمرالعادة فً لزوم 

 0 بما وصفنا، وٌسهل بذلك الصبر على الفانٌات والسلوة على المفقودات تسهل

 (18-11، ص9111)نجاتً ،

دفعه عن  المعنوي فقد شرح الكندي كٌفٌة الحزن ٌشكل حالة من الهبوط أنوبما  05

 الٌومٌة وتفاعله مع البٌبة والمجتمع اإلنسانفعالٌات  ألداءٌكون معٌقا  النفس لكً ال

 إلٌهاك ضرب الحكاٌات فً توضٌح صورة الفكرة التً ٌرمً فكره استخدم فً ذلف

تذكر محزناتنا التً سلونا عنها قدٌما  أنفقال )ومن لطٌؾ الحٌلة فً دفع الحزن 

ومحزنات ؼٌرنا التً شاهدنا حزنهم بها وسلوتهم عنها ، وتمثٌلنا فً حال المحزن 

من السلوة ، فان  إلٌه آلتما محزنا بالسالفات من محزناتنا والمحزنات التً شاهدنا و

المقدونً سكندر بن فٌلفوس ، كالذي عزى به األ لنا بذلك قوة عظٌمة على السلو  

سكندر ، أم األفٌما كتب : " فكري ٌا إلٌهاالملك والدته عند حضور موته ؛ فانه كتب 



 بؤخبلقكل ماتحت الكون والفساد داثر ، وان ابنك لم ٌكن ٌرضى لنفسه  أنفً 

 أمهاتالصؽار من  بؤخبلقمن الملوك ، فبل ترضً لنفسك عند موته الصؽار 

 أنالملوك ، ومري ببناء مدٌنة عظٌمة حٌن ٌرد علٌك خبر االسكندر ، وابعثً فً 

( ، واسٌا ، فٌكون أوربا، واورفً ) (إفرٌقٌا) الناس فً جمٌع ببلد لوبٌة إلٌكٌحشر 

ٌنادي  أنوب والسرور ، ومري فً ذلك الٌوم جمعهم فً تلك المدٌنة للطعام والشر

االسكندر بسرور على  مؤتممصٌبة ، لٌكون ذلك  أصابتهال ٌوافٌك كل من  أنفٌهم 

،  إنسانالذي حدت ها للوقت بذلك لم ٌواف أمرتبالحزن " فلما الناس  مؤتمخبلؾ 

ٌوافك احد  إال أمرتقدمنا ؟ فقٌل لها : انك  فقالت مابال الناس تخلفوا عنا مع ما

اسكندر ؛  مصابب ، فلم ٌوافك احد ، فقالت ٌا أصابتهممصٌبة ، وكل الناس  أصابته

 إذتعزٌنً عن المصٌبة بك التعزٌة الكاملة ،  أن أحببتباوابلك ، لقد  أواخركمااشبه 

 0صوصة بها على واحد من البشرببدع وال مخ بالمصاببلست 

 (98،ص9141،)بدوي

 

فان حزنا قبل وقوع المحزن كنا قد : قال الكندي ؛  نظرته للقلق والوسواس 05

لدفع الذي دفعه  أو األحزانالمحزن عن  بإمساكؼٌر واقع حزنا لعله  أنفسنااكسبنا 

حزنا لم ٌكسبناه ؼٌرنا ، ومن احزن نفسه فقد اضر بها ،  أنفسناعنا ، فكنا اكسبنا 

ادخل على نفسه ضررا ،   إذومن اضر بنفسه فجاهل فظ جابر فً ؼاٌة الجور، 

ال  أن، فٌنبؽً  أعظملو فعل ذلك بؽٌره كان جاهبل جابرا ، وفعله ذلك بنفسه  هألن

 0 الجابرٌن وأجور أالفظٌنوافظ  نكون اجهل الجاهلٌنبان نرضى 

 ( 91،ص9141)بدوي،

( األحزانالموسومة )فً الحٌلة لدفع هذه الكندي  رأى الباحث أن مخطوطة       

 أوتحاكٌها  الحدٌثة فً علم النفس تكاد المصطلحات الحدٌث إٌضاحاتتضمنت 

تواجدها فً  إلىمن قبل علماء النفس  إشارةتشبهها فً المعنى ولكن من دون 

 فان ماجاء فً هذه المقطوعة ٌشبهمثبل  لكنديوفبلسفتهم كا اإلسبلمعلماء  أدبٌات



الذي عده علم النفس حالة  Anxietyالقلق العصابً( ) حد كبٌر جدا مصطلح إلى

 وٌصحبهارمزي قد ٌحدث ،  أوومستمر نتٌجة توقع تهدٌد خطر فعلً  توتر شامل

ٌكون عرضا  القلق ؼالبا ما أننفسٌة جسمٌة ، ورؼم  وأعراضخوؾ ؼامض ، 

حالة القلق قد تؽلب فتصبح هً نفسها اضطرابا  أن إاللبعض االضطرابات النفسٌة 

فعاال من الخوؾ ان القلقحاالت العصاب ، وٌمكن اعتبار  أشٌعوهو  أساسٌانفسٌا 

     0وتوقع التهدٌد والخطر 

بالخوؾ من الموت اضطرابا نفسٌا  اإلفراطالكندي  عد -: الخوف من الموت 01

فان لم هو تمام طباعنا  فإنماالموت  فؤما" ، حٌث قال  السوٌة اإلنسانمعٌقا لحٌاة 

الحد هو الحً الناطق المابت ، و اإلنسانالن حد  ، بتة إنسانٌكن موت لم ٌكن 

ت ، فان لم ٌكن موت لم انه حً ناطق ماب اإلنسانطبع  أنمبنً على الطبع اعنً 

الموت لٌس برديء  أن رأى، لذلك  بإنسانلم ٌكن مٌتا فلٌس  ألنه إن ٌكن إنسان

، وقد  (41ب ت،صنكرهه )المهدلً، أنخوؾ الموت رديء وهذا ٌنبؽً  وإنما

الرديء هو الجهل بحال  وإنماوت ساق الكندي توضٌحا منطقٌا حول عدم رداءة الم

انه لم  إالكان ذا عقل ، وهو فً الكبد ،  الؽذاء لو إنفقال ؛  الموتحال الحٌاة و

بنٌة  إلىٌنتقل منها  أنماذلك ، وان كان  ألحزنهٌشاهد ؼٌرها ثم قصد لنقله عنها 

)الخصٌتٌن(  األنثٌٌن إلىصار  فإذاكون الكمال ،  إلىصورة ونحو شًء القرب 

من محله  أوسعالرحم التً هً  إلىمنٌا"( ، فانه لو قصد لنقله  أيتحال زرعا )واس

ٌ ر فً الرحم ترد  أنقٌل له : بعد  ذلك حزنا شدٌدا ، ولو ألحزنه،  األنثٌٌنفً  تص

وبعده  األنثٌٌنلتذكره ضٌق  أضعافا األولذلك اشد من حزنه  ألحزنه،   األنثٌٌن إلى

، وكذلك لو  حالة فً الرحم إلىحاله فٌها  أضٌفت إذا اإلنسانٌةعن كمال الصورة 

ذلك حزنا شدٌدا ،  ألحزنهالعالم وسعته ،  فسٌح هذا إلىعن الرحم  إزعاجهقصد 

الرحم ، وكان فً ملكه  إلىخرج فً هذا الفسٌح وجماله ، ثم قٌل له : تعاد  فإذا

فً هذا وهو  الٌعاد الرحم ، وكذلك أنعلى  وأسلمهوما فٌها لدفعه  األرضجمٌع 

المحل العقلً العادم  إلىصار  فإذا،  المحل الذي هو الدنٌا شدٌد الجزع على فراقه

الحسٌة والنفسٌة ، وفٌه  اآلالمالحسٌة والقنٌات الحسٌة التً هً تتابع كل  لآلالم



،  ألبتهفبل ٌخرج مالكها عن ملكه شًء  واآلفات األٌديالخٌرات التً التنال قنٌتها 

 أضعاؾهذا العالم الذي كنت فٌه ، لكان جزعه من ذلك  إلىد ولو قٌل له انك تر

  0 ظلمة ( الرحمأي الدنٌابً فً حلوك )جزع الذي قٌل له انك ترد من هذا الفسٌح 

  (10،ص9141)بدوي،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

  

 



  )الطبٌب والفٌلسوف( الرازي 1ثانٌا

 (169،ص5001ي ،)الجابر      الرازيا بكر محمد بن زكرٌ أبو :  اسمه1أ

 (185ص  ،9111نجاتً ، )    من مدٌنة الري ، جنوب طهران :  أصله1ب

 (   19،ص 9111نجاتً ،  )                   م468ج /  ه 550 -:مولده1ت

 (  64،ص9145البكري ، )              م  195هج / 199عام  -:وفاته 1ث

 (ابن الندٌم) ولقد وصفه بٌةواألدكان منذ صؽره ٌهوى العلوم العقلٌة :  حٌاته1ج

بالفقراء ٌمرضهم وٌجري علٌهم  الرأفةكان كرٌما متفضبل بارا بالناس حسن  بؤنه

الجراٌات ، سافر إلى بؽداد وعمره ثبلثون عاما ، كان كثٌر العمل ، دابب على  

وقٌل له لماذا  (585ص،9144)التكرٌتً،عمره  أخرحتى عمً فً  القراءة والكتابة

   وأشار ، منها من الدنٌا حتى مللت قد أبصرت؛  عٌنٌك قال ب()تطب التقدح

عاش متنقبل بٌن المشرق وبؽداد وعلى مقربة من بٌت  بؤنه (9144الجابري ،)

، تولى رباسة بٌمارستان  العباسٌةالحكمة فً ظل السطوة التركٌة على الخبلفة 

 0المستشفى تٌار موقعلتجرٌبٌة فً اخالعلمٌة طرٌقته اتناقلت المراجع  أنبؽداد بعد 

بعض  أشارتقد ولتوضٌح هذه السنوات من حٌاته ف،  (169،ص5001)الجابري،

الفلسفٌة بان ابوبكر محمد بن زكرٌا الرازي كان فٌلسوفا ، اشتهر بالطب  األدبٌات

حتى القرن السابع عشر  أورباوالكٌمٌاء والجمع بٌنهما ، ظل حجة فً الطب فً 

القرون الوسطى ، وطبٌب الدولة  أطباء أعظمإرخٌن من وهو فً نظر الم للمٌبلد ،

لما تولى تدبٌر مارستان الري عزم على االنتقال و ببل منازع ، اإلسبلمٌةالعربٌة 

ٌستؽل مواهبه  أنالخلٌفة العباسً "عضد الدولة"  فرأىبؽداد بعد سن الثبلثٌن ،  إلى

فً الموضع الذي ٌجب فاستشاره عند بناء المارستان العضدي فً بؽداد ،  ونبوؼه

جوا ، فعلق  وأطهرهاهواء ،  أصحهانواح ٌطلب  إلىٌبنى فٌه ، فذهب الرازي  أن

مدة  أطولفً جهات مختلفة ، فالموضع الذي بقٌت فٌه قطع اللحم  قطعا من اللحم

هو المكان الصحً الذي ٌصلح لبناء البٌمارستان )المستشفى (  تفسد ، فذلك أندون 



انه لم ٌنعم باالستقرار فً حٌاته بالنظر  إال فٌه بعد بنابه ، طباءاألرباسة  وقد تولى،

   ،ص ج(  9199،  اآلفاق)،  السٌاسٌة  األحوالواضطراب  األمراء أهواءتقلب  إلى

( كتابا ورسالة 515اصٌبعة ) أبًللرازي مإلفات كثٌرة ذكرها ابن  : مؤلفاته1ح

الطبٌعة،  وما وراءعٌات ، ، اؼلبها فً الطب ، وبعضها فً المنطق ، والطبٌ

وذكر ، وعلم النفس ، والبصرٌات ، والكٌمٌاء ، وعلم الهٌبة ، والهندسة ،  واإللهٌات

تتعلق بعلم النفس هً ؛ كتاب كبٌر فً النفس ، كتاب  له  كتبا اصٌبعة   أبًابن 

صؽٌر فً النفس، كتاب فً النفس لٌس بجسم ، كتاب فً النفس المؽترة ، كتاب فً 

الكبٌرة ، كتاب فً الفرق بٌن الرإٌا المنذرة وبٌن سابر ضروب الرإٌا ، النفس 

وانه الٌكون بشعاع ٌخرج من العٌن ، كتاب المحبة و كتاب  اإلبصاركتاب فً كٌفٌة 

كتاب )الطب  إال، وهذه الكتب التً بعلم النفس لم ٌصل منها  فً الحركات النفسانٌة

عبلج النفسانً ، ومنتخبات من كتاب الروحانً( وهو ٌتعلق بتعدٌل السلوك وال

 (11،ص9111)نجاتً، 0)اللذة( المفقود ، وهً تتعلق بعلم النفس الفسٌولوجً 
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 وأٌده ألفبلطونهذا القول  أنالخبلفٌة فً  مسابل التحقٌق باختزال الباحث قام     

لٌست من صمٌم بحثه  نهاهذا الفٌلسوؾ وذلك ألوتبناه  أرسطوهذا منطق  أوالرازي 

علوم نفسٌة للوقوؾ فٌما بعد على هو ما جاءت به هذه المإلفات من الذي مهمته 

 تؤٌد أنعتبر فان الباحث ا أخرىهذا من ناحٌة ومن ناحٌة  ، مضامٌنها التربوٌة

 0ذاك  أولهذا القول  والتؤٌٌد  ٌعنً التبنً إنما  الرازي

     بدن بٌنها وبٌن ال فً ما األول الشؤنها النفس هً التً للقد عد  الرازي     

 -وهً : اإلنسانفً  أنفسزي ثبلثة النفس عند الرا أن( 9111)نجاتً ،

 واإللهٌةالنفس الناطقة  09

 0النفس الؽضبٌة والحٌوانٌة 05

   0النفس النباتٌة والنامٌة والشهوانٌة 01



اتٌة كونت من اجل النفس ن الحٌوانٌة والنبالنفسٌ أنالرازي  أوضح كذلك فقد       

للنفس  وأداة آلةالجسم الذي هو بمنزلة  لتؽذٌةالنفس النباتٌة فهً  أماالناطقة ، 

 إلىالناطقة ، ولما كان الجسم مكونا من جوهر سٌال متحلل،فهو فً حاجة لكً ٌبقى 

 الؽذاء لكً ٌخلؾ فٌه ماٌتحلل منه ، 

فس الناطقة على قمع الشهوات ، وظٌفة النفس الؽضبٌة هً لكً تستعٌن بها الن أما 

 هواتها عن القٌام بوظٌفتها األساسٌةتشؽل النفس الناطقة بكثرة ش أنومنعها من 

التخلص من الجسم  أمكنهااستعملته بطرٌقة فعالة وكاملة  إذا، الذي وهً النطق 

مزاجها فهً جملة مزاج القلب الذي منه الحرارة وحركة  أماالذي تتعلق به ، 

والنمو  االؼتذاءلنفس الشهوانٌة هً جملة مزاج الكبد الذي منه ٌكون النبض ، وا

التً تستعملها النفس  األداة أو اآللة، وجملة مزاج الدماغ هً  لئلنسانوالنشوء 

 والتخٌل ، والفكر والتذكر من الدماغ  اإلرادٌةالناطقة ، فان الحس ، والحركة 

جسدانً وهو الطب المعروؾ ، بالطب ال اإلنسانٌجتهد  أنٌنبؽً فولهذا      

هذه النفوس لببل  أفعالبالحجج والبراهٌن فً تعدٌل  اإلقناعوالطب الروحانً وهو 

ٌة ٌكون بان التؽذى الجسم تالنبا وتقصٌر النفسبها ،ولببل تجاوزه ،  أرٌدتقصر عما 

 ىٌتعدٌكون بان  وإفراطها الجسد ، إلٌهمابالكمٌة والكٌفٌة اللتٌن ٌحتاج  وال تنمٌه

 0الجسد ، فٌؽرق فً اللذات والشهوات إلٌهٌحتاج ذلك وتجاوزه بما ال

والنخوة  واألنفةالؽضبٌة بان الٌكون عندها من الحمٌة  تقصٌر النفس أما     

بان ٌكثر فٌها الكبر وحب الؽلبة   وإفراطها، ماٌمكنها من قمع النفس الشهوانٌة 

 لناطقة بان الٌخطر ببالها استؽراب االستعبلء وقهر الناس والحٌوان وتقصٌر النفس ا

معرفة جمٌع مافٌه ، وخاصة المعرفة  إلىهذا العالم والتفكٌر فٌه ، والتطلع والتشوق 

ان عدم تطلعها لمعرفة حال جسدها وحالها بعد الموت ، و إلٌهبجسدها ، وما ٌإول 

النفس  إفراطومثل البهابم التً التتفكر وال تتذكر البتة ،  اإلنسانٌجعل  األشٌاءهذه 

ونحوها بحٌث الٌنال  األشٌاءفكر فً هذه لا اإلنسانالناطقة ٌكون بان ٌستحوذ على 

فً بناء مزاج الدماغ  إلٌهمن الؽذاء وما ٌصلح به الجسم من النوم وؼٌره مما ٌحتاج 



على حالة الصحة ، وبحٌث ٌجتهد ؼاٌة الجهد فً بلوغ ماٌروم من المعرفة بهذه 

فساد مزاج جسمه فٌصٌبه الوسواس  إلىممكن ، مما ٌإدي  المعانً فً اقصر وقت

وطبٌبا فانه حدد  ، ولما كان الرازي فٌلسوفا (89،ص9111)نجاتً ، والمالنخولٌا 

داخل الجسم ، فجملة مزاج القلب ٌكون النفس  األنفسالتً تتكون منها هذه  األعضاء

مزاج الدماغ تكون  وجملةالؽضبٌة ، وجملة مزاج الكبد تكون القوة الشهوانٌة ، 

القوة الناطقة ، فعنده أن مزاج الدماغ هو أول آلة تستخدمها النفس الناطقة فً أفعالها 

اإلرادٌة ، وتستخدم الكبد ألؼراض التؽذٌة واالرتقاء ، والقلب للحركة والحرارة ، 

  948،ص9145أما الحس والحركة اإلرادٌة والنخٌل والفكر فهً من الدماغ)طراد،
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الزالت فً  الرازي النفسانٌة مإلفات أن إلىاإلشارة  ان من واجب الباحث       

، وبعض منها فً رسابله الفلسفٌة  كتاب )الطب الروحانً ( عداد المفقودات ماعدا

 دابرة من والعبلج النفسً لؤلفراد ، فخروج الكتاب بتعدٌل السلوك والتً تتعلق

شكل مساحة واسعة وارض خصبة  تحقٌق كمخطوطهفً الودخوله  الفقدان

للمشتؽلٌن بالعلوم التربوٌة والنفسٌة من المعاصرٌن الستخراج هذا اإلرث المكنون 

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

والتً  نفسً هالتً منشإالجسمٌة ا األمراضاالضطرابات النفسٌة فضبل" عن عن  

حٌث   Psychosomataformصطلح علٌها فً الوقت الحالً ب)السٌكوسوماتك(ا

هتم بعبلج النفس ، ( بان فصول كتاب الطب الروحانً ت9144)التكرٌتً، أوضح

الم تحس به النفس له صداه  أوكبٌرا فً صحة الجسم وان كل لذة  أثراالن للنفس 

تاب وضع لمعالجة النفوس على على الجسم ، ولذا فان هذا الك السٌا أوالحسن 

على طبٌب  لمزاج النفس ، ولهذا نرى الرازي اوجبمزاج الجسم تابع  أناعتبار 

حة مهما ٌوهم مرٌضه بالص أنللطبٌب  وأجاز،  أٌضاٌكون طبٌب نفس  أنالجسم 

 (584ص9144ا الن النفس تعمل عملها فً الجسم)التكرٌتًمستعصٌ كان المرض



)رسابل  المخطوطة أبصرت النور ضمن كتاب هذهإن  (9145)البكري، وأشار

 ( 46،ص9145المستشرق بول كراوس )البكري،للمحقق  فلسفٌة(

االضطرابات النفسٌة ،  أقوىمن  الؽم كسابقه الكندي قد عدالرازي ولما كان     

تإثر بدرجة سلبٌة كبٌرة على ) الفكر والعقل ، والنفس  فان هذه االضطرابات

عرض عقلً ٌحدث من فقد المحبوب، وٌبدو  ؛ بؤنه الؽم رازيالعرؾ  إذ، والجسد(

       )حالة االكتباب( م هو الحزن وربما قصد بذلكالمقصود بالؽ أنمن هذا التعرٌؾ 

ٌتعرض  اإلنسانولما كان "؛ بقوله  الرازي أكدكما  ، (89، ص9111)نجاتً ، 

كل من الفكر والعقل  الموافق ، وان هذا الؽم ٌكدر محبوبهللؽم بمجرد تصوره لفقد 

، ونحتال بكل الوسابل  أمكن نضعؾ منه ما أن، لذا وجب بحق ، والنفس والجسد 

، كٌبل ٌقع لصرفه ودفعه ، واهم ماٌساعدنا فً ذلك االحتراس منه قبل وقوعه 

                0 "اإلمكانحدث وجب دفعه ونفٌه بقدر  إنلكن ٌقع منه قدر ضبٌل ،  أو، أصبل

 (598،ص9199)العبد ، 

فً اضطراب الصحة النفسٌة(   إلىالؽم )الذي ٌإدي  أساس أنالباحث  رأى    

،  أب،  أخمثل  إنسانفقد  تكون قدذه المحبوبات هنظر الرازي هو فقد المحبوبات و

بستان ،  عقار مثلفقد  أو،  هاشاكل قرٌب وما، ابن ، بنت ، حبٌب ، صدٌق ،  أم

اجتماعٌة مثل منصب  أشٌاءفقد  أو ما ٌناظرهاو ، ، محل تجاري بٌت ،قطعة ارض

 أوراقاقتصادٌة مثل مال ، بورصة ،  أشٌاء أو،  وما شابهها ، سمعة ، رباسة ، جاه

فقد  )إذا أردنا أن نطبقها على زماننا الحاضر( ٌماثلها مالٌة ، مستندات تجارٌة وما

 وأشدهملناس ا أكثر إن؛ الرازي قد بٌن فً هذا الصدد ( أن 9111اوضح )نجاتً،

دا فكلما ٌفقد واحدة من كثٌرة العدد وكان حبه لها شدٌ محبوباتهؼما من كانت 

ٌشعر  بذلك ما، لٌقل  ٌقلل من محبوباته أنالؽم فٌنبؽً على العاقل  أصابه محبوباته

وهً البد من فقدها تبعا لسنة ( 81ص ،9111به من ؼم بسبب فقدها )نجاتً،

كان اشد حبا لها ، واشد  اإلنسانلمحبوبات لدى الكون والفساد ، وكلما زادت ا

، ومن واجب العاقل قطع سواد الؽموم عن نفسه ،  تعرضا للؽم والعكس صحٌح



بدو فٌها من ٌخدعه ماٌ وإال التً ٌجلب فقدها ؼما ،  األشٌاءواالستقبلل بذاته عن 

                    0(كر المرارة التً ٌتجرعها عند الفقدٌتذ أنراحة ، بل ٌجب 

 (598،ص9199)العبد ،

  رابات النفسٌةمن االضط أخرىنماذج  1ذ

من المإكد أن هناك فرقا كبٌرا فً مصطلحات الصحة النفسٌة بٌن فبلسفة        

فً الوقت  والنفسٌة وبٌن المشتؽلٌن فً مجال العلوم التربوٌة اإلسبلمًالفكر 

التً بمصطلحاته الؽربٌة استقبلله و منذ انفصال علم النفس عن الفلسفة الحاضر

وحتى ٌومنا هذا ، ترجمت إلى العربٌة فٌما بعد واستخدمت فً األوساط األكادٌمٌة 

والمكافا للمصطلحات بٌن القدٌم مما ٌتطلب من الباحث أن ٌعمل على إٌجاد النظٌر 

 0الفارق الزمنً الكبٌر  بسبب هذاقدر استطاعته  والحدٌث

 (الردٌبة أو النفس السٌبة أخبلقالنفسٌة ب) سمى الرازي االضطراباتلقد      

 تٌسر الباحث ما عرضوقد  عبلجا نفسٌا لكل واحدة من هذه االضطرابات وأعطى

على شرح  د فً اؼلبهاوقد اعتم الفلسفٌة فً رسابله ٌجدوه أنمحققٌن لل

( وماتم الحصول علٌه من هذه االضطرابات فً 9111( و )نجاتً،9199)العبد،

 -:كاآلتًلفلسفٌة هً هذه الرسابل ا

الرازي انفرد  أن إالتمنً زوال نعمة الؽٌر  بؤنه اإلسبلمعرفه فقهاء  : الحسد 10

النفس  أدواءٌنال ؼٌره خٌرا البتة ، وهو احد  أنكراهة المرء  بؤنه بتعرٌفه ؛

ٌذهلها وٌشؽل  فؤلنهللنفس  فؤماوالجسد معا ،  لها، وهو مإذ للنفس األذىالعظٌمة 

 دٌبة مثل  الحزن والهم والفكر ، أمالها بعض العوارض النفسٌة الر فكرها وٌسبب

(، 86،ص9111)نجاتً ، ء التؽذٌة ، ٌعرض منه طول السهر ، وسو فؤلنهللجسد 

الحسد شر ناتج من اجتماع  البخل والشره فً نفس  إلى أن الرازيكما أشار 

ٌناظر مصطلح )وهذا  فالشرٌر هو من ٌلتذ بطبعه مضار تنزل بالناس ،اإلنسان

، وٌكره ماوقع بموافقتهم ، وان لم ٌصدر منهم له سوء  السادٌة فً الوقت الحاضر(



                 0وال أحد  ٌنكرهـا  معلومةوكراهٌة الناس للشرٌر  ، ، فالحاسد الٌفترق عن الشرٌر

  (565،ص9199)العبد ،

)عظٌمة( ، وٌحب  فضٌلة فٌه أدنى اإلنسانٌرى  أن : العجب بالنفس هو العجب 10

منه فً الخصلة  أفضل أحداٌمدح علٌها فوق استحقاقه ، والمعجب بنفسه الٌرى  أن

ما  هذا هو أنالباحث ورأى  (86،ص9111)نجاتً، التً ٌقع بها المعجب بنفسه

على المشتؽلٌن بالعلوم النفسٌة خطورة هذا  وال ٌخفىٌسمى الٌوم بتضخم الذات 

 أشارمنذ ذلك الحٌن داء" عظٌما ، فقد  الرازيه االضطراب النفسً والذي اعتبر

 اإلنسانالنفس نابعة من فرط محبة  أدواءمعظم  أن رأىالرازي  أن( 9199)العبد،

 ( 541،ص9199لنفسه )العبد ،

العشاق ٌتخٌلون اللذة التً سٌحصلون علٌها عند نٌل  أن -:واإللفالعشق 10

التً ٌعانونها مدة طوٌلة قبل نٌل  واأللم األذىٌخطر ببالهم حالة  أنمرادهم دون 

ٌبهم فً العشق لهان علٌهم فً مقدار المعاناة التً تص فكر العشاقمرادهم، ولو 

فضبل  ، ونٌلذ أنهمٌظنون  أنهمسٌحزنون من حٌث  ألنهماهتمامهم به  وقل   أمره ،

، ٌمسهم الهم والجهد  أنبعد  إال إلٌه وال ٌصلونالٌنالهم  من مبلذهم شٌبا  أنهمعن 

من ذلك فً كرب منصبة ، وؼصص  ٌزالوا، وربما لم  إلٌهممنهم وٌبلػ  وٌؤخذ

لدوام السهر والهم وفقد  الؽذاء ، وكثٌر منهم ٌصٌر  بتهمتصلة من ؼٌر نٌل مطلوب 

هم قد وقعوا من حبال اللذة  فإذا،  الجنون والوسواس ، والى الدق والذبول إلى

والهلكة  ؼاٌة الشقاء إلىواقبها والمكروه ، وآذتهم ع ألردي  وشباكها فً 

 0(85،ص9111)نجاتً،

( 9199)العبد ، أشار اخطر من العشق وفً ذلك الرازي انه رأىفقد  اإللؾ أما   

بان الرازي اعتبرااللؾ نوعا من العشق ، تتمثل فٌه خطورة على المجتمع ، الن 

ته لٌست   ٌ فً النفس  ؾاإلللم ٌكن اوكد منه وابلػ ،وٌحدث  أنمن العشق  بؤقلبل

ٌطابق ماٌسمى الٌوم ، وهذا البشرٌة عن طول الصحبة من كراهٌة مفارقة المحبوب 

الصلة بٌن الموقؾ واالستجابة له تزداد توثقا بالتكرار  أن)بقانون المران( ، ومعناه 



 أربعٌناحد الصوفٌة استوحش لمفارقة الحمى التً كانت تصاحبه بعد  أن، وٌحكى  

، على أن التجربة تإكد أن المحبٌن قلما ٌصونون فس الحدٌث ، وٌشهد علم النسنة 

، حسب العهد ، وان هذا الحب األبدي الذي ٌتحدثون عنه قلما ٌزٌد عن عمر الزهور

 (551-559،ص9199ما اوكدته التجارب )العبد ،

من العوارض الردٌبة التً تإلم وتضر ، وتجلب انتقاص الناس  -: الشره والنهم10

لد هذا العارض عن قوة النفس الشهوانٌة ، السٌما إذا صاحبها عدم لئلنسان، وٌتو

الحٌاء الناتج عن عمً النفس الناطقة ، فٌصبح الداء مرضا مكشوفا ، وضربا من 

،وقال احد  هذا مرضا نفسٌا أنواتفق ابن الجوزي مع الرازي فً  إتباع الهوى

لقال، ولكن بالجوع وترك الصوفٌة وهو الجنٌد البؽدادي ؛مااخذنا التصوؾ بالقٌل وا

   (565-568، ص9199والمستحسن )العبد، المؤلوؾ

نوعٌن فمنها ماٌنتج عن العقل ومنها  إلىقسم الرازي هذه الصفة لقد   -: البخل10 

( فاألولى 9199)العبد ، أكدهوهذا ما وذم الثانٌة  األولىماٌنتج عن الهوى فمدح 

التحفظ على ماباٌدٌهم ،  إلىقر من ٌدعوهم فرط الخوؾ من الفهناك  أن تعنً

رازي هذا اللون ال وال ذمبعد نظر وقوة وعزم استعدادا للنوازل ،  إلٌهوكذلك ٌدفعهم 

لما له من هدؾ مقبول ، وهناك من ٌلذ لهم البخل لذاته ولو امنوا كل  من البخل 

ه تدخر إنماناتج عن الهوى ، الن المدخر للنكبات  ألنهوهذا هو المذموم الجوانب 

طالب  أبًعلً بن  اإلمامالنفس لدفع الببلٌا من جسدها اللدفع ببلٌا نفسانٌة ، فان 

، وكان  وأسرتههو  إلفطارهالفقٌر كانت معدة  إلى أقراص أربعة)علٌه السبلم( دفع 

        الموت أوبالفقر  عنه حٌث الٌعبا   مما ٌفضلذر الٌبٌت معه فً داره  أبو

  (591-595،ص9199)العبد ،

من طول الفكر الذي ٌنتج عنه  اإلنسانحذر الرازي ،لقد   -:الضار من الفكر10

ٌزداد التوتر داخل قد  البدن ، وفً علم النفس الٌوم انه  إضعاؾلما فٌه من  (هم)

 (الهم والفكر))المصطلح علٌه بالضؽوط النفسٌة(، الن الفرد ٌسبب الفكر المستمر

سٌما إذا أفرط فٌهما ألنهما ٌقعدان اإلنسان عارضان عقلٌان ٌجلبان األلم واألذى ،ال



الوسواس  إلىوٌودي به السمٌن  اإلنسانطول الفكر ٌهزل  أنعن مطالبه فضبل عن 

الروح  إلصبلح وسٌلةمقدمة وسد الج الدق والذبول ، إن إصبلحوالمالٌخولٌا، والى 

 (599،ص9199)العبد،

اآلدمً لدفع  الرازي الؽضب من هوى النفس وهومن طبع عد -: لغضبا10

وان اإلنسان أعظم عدو لئلنسان ، وعنه ٌصدر الظلم والهوان ، المإذي عن نفسه 

وال ٌختلؾ الباحثون قدٌما وحدٌثا مع الرازي فً ذلك حٌث ٌجعلون  ،والؽدر

اإلنسان وقت الؽضب الى المقاتلة ، وٌحتاج  إلىالنفس والدافع  أمراضالؽضب من 

مضر بكل من الؽاضب والمؽضوب  اإلفراط إذ،  إفراطالعقل حتى الٌحدث هناك 

وقت  األفعال، والذٌن ارتكبوا قبٌح  قسوةاشد  باألولعلٌه وربما كانت نكاٌته 

بٌن الؽاضب والحٌوان  أٌضاؼضبهم كان السبب فً هذا فقد عقولهم وهو ما ٌسوي 

 ٌةٌزالحرارة الؽر بإخراجهالهضم  أٌضا، وضرر الؽضب ٌقع على العقل وٌفسد 

رارة ؼرٌبة ، وٌنجم عن هذا كثرة تحرٌك الجسم واضطرابه وعدم استقرار ح إلى

رازي أن ٌؽضب اإلنسان إذا كان هناك الؽذاء قبل عملٌة الهضم ، والمانع لدى ال

ماٌدعوه إلى ذلك لكن علٌه استخدام الفكر والروٌة حتى ٌكون عادال فً ؼضبه 

ٌكون وقت المعاقبة خالٌا من  أن الحد ، وما ٌعٌنه على العدل وال ٌتجاوزوانتقامه ، 

، حتى الٌتجاوز مقدار الجناٌة والٌكون مقصرا عنه فقد الكبر والبؽض للمعاقب 

 وباالعتدال ٌرتبط بهذا أنهنا وسٌلة لؽاٌة نبٌلة بشرط ٌكون الؽضب 

 (519،ص9199)العبد،

ن إن انفعال الموت من أقوى االنفعاالت وقد ٌدفع إلى الجب -: الخوف من الموت10

 إلىوالتهور والخوؾ من الموت اكبر مشكلة تبلزم اإلنسان منذ بدع اإلدراك 

عارض ، ومن الصعب دفعه  بؤنهالموت  الشٌخوخة فقد وصؾ الرازي الخوؾ من

 المسالة تحتاج أن، ؼٌر لها إلى ماهو األصلحستصٌر  بؤنهاتقنع  أن إالعن النفس 

ٌبحث عن سبب  ألنه،  أبداقل ال ٌؽتم هذا الؽم ، فالعا إلبعادالتلطؾ واالحتٌال  إلى

الؽم فٌمكنه دفعه ، وذلك الن  المتصور للموت الخابؾ منه ٌموت فً كل تصوٌرة 



موتة فتجتمع علٌه من تصوره له مدة طوٌلة موتات كثٌرة ، وبذلك ٌكون الخوؾ من 

   (515-518،ص9199)العبد ، رذٌلة ٌجب قلعها من النفوسالموت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ً )المعلم الثانً(ــالفارابـــــ1ثالثا

               ًـــــحمد بن اوزلػ بن طرخان الفاراببن م نصر محمد أبو:  اسمه1أ

"المعلم أرسطو(، وٌعرؾ بالمعلم الثانً لدراسته كتب 998،ص5009)ناصر ،

                              (Alpharabiusالفارابً فً البلتٌنٌة بؤسم) نصر بن محمد أبو "وٌعرؾاألول

0(w w w.mawhopon.net) 

 (45،ص9119المهدلً،)                   اراب ـــــمدٌنة ف تركً،من : أصله1ب

 (9جزٌنً ، ب ت ،ص)                    م  490هج  /   551عام :  مولده1ت

 (11،ص9111،وآخرونم           )الجعفري  150هج /   111: عام  وفاته 1ث

     شؤ الفارابً فً كنؾ عابلة مٌسورة حٌث كان والده قابدا للجٌشن ؛ حٌاته1ج

فً كنؾ عابلة  إلى انه نشؤاألدبٌات بعض  أشارتفٌما  (561،ص5009)ناصر، 

فدرس اللؽة العربٌة   ، وهاجر بصحبة والده إلى بؽداد ،تكاد تكون معدمة فقٌرة 

، ودرس  بلنحٌوحنا بن على ٌد ٌ الفلسفةوتعلم النحو على ٌد ابن السراج ، وقرأ 

بشر متى بن ٌونس، ؼادر بؽداد وتوجه إلى حلب ولزم ببلط  أبًالمنطق على ٌد 

، ومارس القضاء الناس واشتؽل بالحكمة والتؤلٌؾ  سٌؾ الدولة الحمدانً واعتزل

إال انه زهد فً حٌاته فانصرؾ إلى العلم وعظم شؤنه واكتفى بؤربعة دراهم 

مٌا ٌصرفها فٌما ٌحتاجه من ضرورٌات العٌش وصار ٌتقاضاها من سٌؾ الدولة ٌو

                   0واحد زمانه وبقً مإثرا للزهد ، بالرؼم من منزلته العالٌة 

انه وفً سن متقدمة ، ؼادر  اخرى دراسات، وأكدت  (998،ص9141ان )فرح

 متوجها للعراق لمتابعة دراساته العلٌا ، فدرس الفلسفة ، والمنطق ، رأسهمسقط 

والطب على ٌد الطبٌب المسٌحً ٌوحنا بن حٌبلن، ثم درس اللؽة العربٌة 

، ومن العراق انتقل إلى مصر ثم إلى الشام حٌث التحق بقصر سٌؾ  والموسٌقى

وكانت حٌاته  الدولة فً حلب واحتل مكانة بارزة بٌن العلماء، واألدباء،والفبلسفة ،

ٌخص إجادته للؽات فقد  ، وفٌما( w w w.mawhopon.net)0حافلة بالعطاء 

( بؤن الفارابً المولود من أب فارسً وأم تركٌة كان ٌجٌد من 9146أشار )نادر،

العربٌة فً بؽداد حٌنما دخل العراق  أتقناللؽات ؛ الفارسٌة والتركٌة والكردٌة ، وقد 

حٌنبذ ، فكانت فرصته فً التلمذة على واستوطنها باعتبارها عاصمة العلم والمعرفة 

العلم الحكمً  قرأثم م( ودرس عنه المنطق ، 111هج/154ً بشر متى )ت ٌد اب

المقتدر الذي رقى الخبلفة سنة   أٌامعلى ٌوحنا بن حٌبلن )المتوفى فً بؽداد فً 



 أو، ولعل الفارابً كان ٌجهل  أقرانهم( واستفاد منه وبرز فٌه على 109هج/ 551)

بكر بن  أبًكان ٌدرس النحو على  بؤنه، وذكر بؽداد  إلىالٌجٌد العربٌة حٌن جاء 

السراج لقاء دروس فً المنطق كان ٌلقٌها علٌه ، ثم اشتهرت تصانٌفه وكثر تبلمٌذه 

م 189هج/ 110زمانه ، وقد نبػ من تبلمذته ٌحٌى بن عدي ،وفً سنة  أوحدوصار 

علماء  إلىدمشق ثم اتصل بسٌؾ الدولة الحمدانً صاحب حلب ، فضمه  إلىانتقل 

م  150هج/111طحبه فً حملته على دمشق ، حٌث توفً الفارابً سنة ببلطه واص

  ( 99، ص9146وله من العمر ثمانون سنه )نادر،

المإرخٌن والباحثٌن  قد اختلفوا فً سٌرة حٌاة الفارابً من  أنومن المبلحظ       

طق ، للعلوم من فلسفة ، من وإتقانهلم ٌختلفوا فً علمٌته  أنهم إالالناحٌة االجتماعٌة 

 سٌؤتًكالفٌزٌاء ،الرٌاضٌات والموسٌقى وكما  أخرىطب، لؽة عربٌة،وعلوم 

  0الحقا

(( كما نعته ابن اإلطبلق: اعتبر ))الفارابً اكبر فبلسفة المسلمٌن على  مكانته1ح 

مذهبا فلسفٌا كامبل ، وقام فً العالم العربً بالدور الذي قام به  انشؤخلكان ، فقد 

ه فً العالم ال أفبلطون  اخذ كماله ،  أستاذاؽربً ، وهو الذي اخذ عنه ابن سٌنا وعد 

عنه ابن رشد وؼٌره من فبلسفة العرب ، وقد لقب بحق "المعلم الثانً" على اعتبار 

      (95،ص 9146)نادر ،  0 األولهو المعلم  أرسطو أن

الفارابً ولد سنة  أناقٌل ( بؤنه إذا صح م9144)حمادة، أشار ؛ عصره1خ

المعتمد على هللا الذي  العباسً ٌة فمعنى هذا انه ولد على عهد الخلٌفةهجر560

هجرٌة  114كانت وفاته  وإذاهجرٌة  591إلى سنة  هجرٌة 556تولى الخبلفة سنة 

انتقل إلى حلب وعاش فً كنؾ سٌؾ الدولة الحمدانً فمعنى هذا انه عاصر  أنبعد 

 ، والمعتضد باهلل ، والمكتفً باهلل ، من الخلفاء هم؛ المعتمد على هللا أربعةفً بؽداد 

الفارابً ولد فً  أنوالمقتدر ، وكلهم من خلفاء العصر العباسً الثانً، وهذا ٌعنً 

، وانتهى به  ، عصر االزدهار والنهضة الشاملة األول العباسًالعصر  أعقاب

بكثرة  اإلسبلمٌةاتسعت رقعة الببلد  أنالعصر الثانً ، بعد  أخرٌاتفً  األجل

وٌرفعون  اإلسبلموانتشار العرب بٌن ببلد الشرق والؽرب ٌعلون كلمة  لفتوحاتا



حٌث ٌنتشر  أمرهماٌعظم  إنما والمعرفة العلم أنحلوا ولٌس من شك فً  أٌنماراٌته 

اش فً ( ومعنى هذا انه ع959،ص9191لٌن ،)حمادةوالمسإ أمروٌستقٌم  العمران

تحت ظل  أودانٌٌن فً حلب ذلك فً دولة الحم جو سٌاسً مضطرب سواء كان

انه لم ٌشتؽل بالسٌاسة عملٌا  إالالبوٌهٌٌن فً بؽداد ورؼم هذا االضطراب السٌاسً 

النظرٌات السابقة التً  ٌتؤملالسٌاسٌة وهو  اآلراءبحث  وإنماولم ٌكتوي بنارها ، 

فٌلسوؾ  أهم أفبلطون أنالسابقون ، وٌبدو جلٌا  واألخبلقكتبها فبلسفة السٌاسة 

  (199،ص9144كرٌتً، تال)0نصر محمد الفارابً وارابه أبوً اثر فً فكر سٌاس

 لفارابً مإلفات كثٌرة أحصاها مإرخو الفكر الفلسفً اإلسبلمًل ؛ مؤلفاته1د

( كتب فً الرٌاضٌات والنجوم 1( كتاب فً المنطق ،)95: )كاآلتًفكانت 

العقل ، وكتاب  ، ولعل من أهم كتبه رسالة فً ب فً الموسٌقى( كت1والكٌمٌاء،)

آراء أهل المدٌنة الفاضلة ، وكتاب إحصاء العلوم ، وكتاب الجمع بٌن رأًٌ 

الحكٌمٌن  وكتاب السٌاسات المدنٌة ، وكتاب فً التربٌة بعنوان رسالة فً 

 (998،ص5009)ناصر،السٌاسة،

 عند الفارابً ونظرٌته النفس علم1 ذ

بل الدخول بنظرٌة النفس عند ٌحتاج هذا الموضوع استهبللٌة متواضعة ق        

فٌه الفبلسفة  مذاهب لكونه موضوعا ذهب و اعتقادٌهكخلفٌة فلسفٌة لجذور  الفارابً

دخل الباحث بهذا المجال على قدر استطاعته واضعا نصب عٌنٌه بلوغ شتى وقد 

 0بحثه  أهداؾ

وبان ،  األرواحد العرب منذ الجاهلٌة بوجود اعتقإلى ا (5005عرب، )أشارلقد      

 أنوتلعب دورا فً الحٌاة الٌومٌة، كذلك اعتقد الجاهلٌون  األماكنهذه تسكن بعض 

 أشبه، وهً  (الهامة)القتلى التسكن حتى ٌإخذ بالثؤر لها، وسموا هذه ب أرواح

، وتشبٌه الروح بالطابر فكرة   بطابر ٌصرخ فوق قبر المٌت حتى ٌإخذ بالثؤر له

فً بعض  أٌضا، فقد ورد ذلك  ن القدامىتتردد لدى السامٌٌن ولدى المصرٌٌ



وتقادم السنٌن وخصوصا فً الفترة  اإلسبلموبعد ظهور ،  الخرافات الٌونانٌة

الروح ، والنظرة  أوالٌمٌز بٌن فكرة النفس  اإلسبلمًالفكر العربً  أصبحالعباسٌة 

 النفس؛ بها تمٌٌزالتً  اإللهٌةالمصدر ، فالقران ٌتكلم عن الصفة  قرآنٌةلذلك  األولى

القران  أعطىربً( والى جانب ذلك  أمر)قل الروح من  أو)ونفخنا فٌه من روحنا( 

وإما أمارة لوامة  إما ثبلثة ؛ إحدىتقسٌما للنفوس اكب علٌه العلماء طوٌبل ، فالنفس 

 آنذاكواضحا  أصبح اإلسبلمً ومع انتشار الفكر الفلسفً فً المجتمع مطمبنة ،أو 

، وبتؤثٌر الدٌن ركز البحث الفلسفً  ت النفس بالفكر الٌونانًبنظرٌا هذا الفكر تؤثر

، مثبل على بعض الجوانب دون األخرى كاإلطناب فً البحث عن خلود النفس

وجود النفس ٌتعدى عالم  أنٌعتقد  إذ ، فللفارابً تقسٌمه فً النفس ، بل النفوس

 الرأيسه ، والدافع لهذا الكابنات الحٌة ، فللسماء نفسها ، وللكواكب نفسها، وللعالم نف

تتحرك فلها بالضرورة نفس  األجرامالنفس مبدأ حركة ومادامت  أنهو االعتقاد 

    (548،ص5005)عرب،0تحركها

من اختصاص  ألنهافً هذه المسابل  (الخوض) عن ببحثه الباحثهنا نؤى     

ابن فً مجال النفس لدى الك السٌما فقط الدخول ، المشتؽلٌن بالفلسفة الخالصة

الطرٌق  أنهافضبل عن  التً عمادها اإلنسان  الفلسفة التربوٌةو تتفق ألنها اإلنسانً

 البحث ،  أهداؾ إلى ذي ٌوصلهال

من   أرسطوالنفس ، كما عرفها  عرؾ الفارابً ( بان 9111أوضح )نجاتً، فلقد    

الذي قبل ، بؤنها )كمال أول لجسم طبٌعً آلً ذي حٌاة بالقوة ( وهو نفس التعرٌؾ 

كما عرفها أٌضا مثل أرسطو بؤنها صورة للبدن  0قال به الكندي من قبل 

 (55،ص9111)نجاتً،0

التً حققها وقدم لها وعلق  )فصول منتزعة ( جاء فً مخطوطة الفارابً ولقد     

الكبلم فً النفس على  ،األمرٌكٌة فً جامعة والٌة مٌشٌؽان علٌها فوزي متري نجار

 -النحو االتــــــً:



تكون هٌباتها  أن، فصحة النفس  صحة ومرضكما للبدن  للنفس صحة ومرض10

الجمٌلة ،  واألفعالالخٌرات والحسنات  أجزابها هٌبات تفعل بها أبداوهٌبات 

الشرور والسٌبات  أبداهٌبات تفعل بها  أجزابهاتكون هٌباتها وهٌبات  أنومرضها 

بها  هٌبات تفعل أجزابههٌبات تكون هٌباته و أنوصحة البدن  ، القبٌحة واألفعال

 أوالتً تكون بالبدن  األفعال، كانت تلك  وأكملهماٌكون  أتمعلى  أفعالهاالنفس 

 أجزابه هٌبات التفعلتكون هٌباته وهٌبات  أنشرورا ، ومرضه  أوخٌرات  بؤجزابه

 على ما أو تفعلها انقص مما ٌنبؽً،  بؤجزابه أو التً تكون بالبدن  أفعالهابها النفس 

 0اتفعله أنمن شانها 

؛ الغاذي ، والحاس ، والمتخٌل ، والقوى العظمى التً للنفس خمسة  األجزاء 10

 -توضٌح ذلك باالتً:،وسٌتم والنزوعً ، والناطق 

      القوة ، ومنه  عنه فعبل ما أوبه  أوهو الذي ٌفعل الؽذاء  )القوة الؽاذٌة( ؛الغاذي 1أ

 ، الماسكة، الممٌزة و الدافعة(لجاذبة ، المنمٌة ، المولدة ، ا الهاضمة

المعروفة عند   الحواس الخمس إحدى؛ )القوة الحاسة( هً التً ٌدرك بها  ب الحاس

 0الجمٌع 

 0؛ )القوة المتخٌلة( هً التً تحفظ رسوم المحسوسات بعد ؼٌبتهاالمتخٌل 1ت

ا                 وبه شًء)القوة النزوعٌة( وهً التً ٌكون بها نزاع الحٌوان إلى ال؛  ألنزوعً 1ث

والؽضب  ـنبوالتج واإلٌثارٌـكون الشوق إلى الشًء والكراهة له والطلب والهرب 

والرضا والخوؾ واإلقدام والقسوة والرحمة والمحبة والبؽضة والهوى والشهوة 

وسابر عوارض النفس، وآالت هذه القوة هً جمٌع القوى التً بها تتؤتى حركات 

ن بؤسره مثل قوة الٌدٌن على البطش وقوة الرجلٌن على المشً األعضاء كلها والبد

  0وؼٌرهما من االعضاء

 ـاون الروٌة وبهوبها تك اإلنسان؛ )القوة الناطقة( هً التً ٌعقل بها  الناطق 1ج

منها عملً  األفعال وهذهبٌن الجمٌل والقبٌح من  ٌقتنً العلوم والصناعات وبها ٌمٌز



 اإلنسانبه ٌعلم  فالنظري هو الذي (فكري)ومنه  (هنًم)ومنها نظري والعملً منه 

،  نعملها نحن كما ٌمكننا ونؽٌرها من حال إلى حال أنالموجودات التً لٌس شانها 

نؽٌر الثبلثة حتى  أنالٌكمننا  فإنناعدد زوج ،  واألربعةالثبلثة  عدد فرد  أنمثل 

، كما  أربعةا وهً حتى تصٌر فرد األربعةتصٌر زوجا ، وهً باقٌة ثبلثة ، وال 

كانت مربعة وهً خشبة فً الحالٌن  أنالخشبة حتى تصٌر مدورة بعد  أنٌمكننا 

نعملها نحن ونؽٌره من  أنالتً شانها  األشٌاءوالعملً هو الذي به نمٌز  000جمٌعا 

، والمهنً والصناعً ؛ هو الذي تقتنى به المهن مثل النجارة حال إلى حال 

 أنفً الشًء الذي نرٌد  هو الذي به ٌروى والفكري 0 والفبلحة والطب والمبلحة

ٌمكن فكٌؾ  أنال ن وان كان  أمنعمله ، هل ٌمكن عمله  أننعمله حٌن ما نرٌد 

 0ٌعمل ذلك العمل أنٌنبؽً 

مثل  الجزء الناطق: خلقٌة ونطقٌة ، فالنطقٌة هً فضابل الفضائل صنفان 10

والخلقٌة هً فضابل الجزء  000 الحكمة ، العقل ، الكٌس ، الذكاء وجودة الفهم

وكذلك الرذابل تنقسم هذه  0 مثل العفة ، الشجاعة ، السخاء والعدالة ألنزوعً

 0 وإؼراضهاهذه التً عدت  أضدادالقسمة وفً حٌز كل قسم منها 

 األفعالتحصل وتتمكن فً النفس بتكرٌر  وهً ؛ الفضائل والرذائل الخلقٌة 08

 األفعالثٌرة فً زمان ما واعتٌادنا لها، فان كانت تلك ذلك الخلق مرارا ك الكابنة عن

، كان الذي ٌحصل خٌرات ، كان الذي ٌحصل لنا هو الفضٌلة ، وان كانت شرورا 

   لنا هو الرذٌلة 

الجمٌلة هً  واألفعالالخٌرات  اإلنسان؛ التً ٌفعل بها  الهٌئات النفسانٌة 10

قبٌحة هً الرذابل والنقابص ال واألفعال، والتً ٌفعل بها الشرور  الفضابل

 0والخسابس 

مزاجه ، ومرضه االنحراؾ عن االعتدال كذلك  اعتدالهً  صحة البدن أنكما  06

ومرضها  أهلها أخبلقصحة المدٌنة )وٌقصد به المجتمع( واستقامتها هً اعتدال 

 0 أخبلقهمالتفاوت الذي ٌوجد فً 



كما الٌمكن  وال رذٌلةفضٌلة  بالطبع ذا أمره أولمن  اإلنسانٌفطر  أنالٌمكن  09

 أفعالٌفطر بالطبع معدا نحو  أنبالطبع حابكا وال كاتبا ولكن ٌمكن  اإلنسانٌفطر  أن

 أنبان تكون أفعال تلك أسهل علٌه من أفعال ؼٌرها كما ٌمكن  رذٌلة  أوفضٌلة 

أسهل علٌه  أفعالهابان تكون  أخرىصناعة  أوالكتابة  أفعال معدا نحوٌكون بالطبع 

علٌه متى لم  أسهلماهو بالطبع  إلى فعل أمره أولؼٌرها فٌتحرك من  أفعالن م

وذلك الستعداد الطبٌعً لٌس ٌقال له فضٌلة ، كما  0ٌحفزه من خارج إلى ضده حافز

ولكن متى كان  0الصناعة لٌس ٌقال له صناعة  أفعالاالستعداد الطبٌعً نحو  أن

وتمكنت بالعادة  واعتدٌت األفعالفضٌلة وكررت تلك  أفعالاستعداد طبٌعً نحو 

، كانت الهٌبة المتمكنة على  بؤعٌانها األفعالهٌبة فً النفس ، وصدر عنها تلك 

وان  وال نقٌصةوال تسمى الهٌبة الطبٌعٌة فضٌلة  0العادة هً التً ٌقال لها فضٌلة 

وان سماها  0اسم لها وتكون الطبٌعة ال 0 بؤعٌانهاواحدة  أفعالكان ٌصدر عنها 

ٌكون معنى هذه  ألبؤنٌسمٌها باشتراك االسم فقط ،  فإنمانقٌصة ،  أوسم فضٌلة م

فبل  األخرى وأمام ، أو ٌذعلٌها  اإلنسان دالتً هً بالعادة هً التً ٌحم 0معنى تلك 

  0علٌها وال ٌذم  اإلنسان ٌحمد

 ٌوجد من هو معد بالطبع نحو الفضابل كلها ، الخلقٌة والنطقٌة أن عسٌر وبعٌد 10

لك وكذ 0بالطبع معد نحو الصنابع كلها ٌوجد من هو  أنتاما كما انه عسٌر  إعدادا، 

 األمرٌن أن إالالشرور كلها ،  ألفعالٌوجد من هو معد بالطبع  أنعسٌر وبعٌد 

فضابل ذوات  أوكل واحد معد نحو / فضٌلة ما  أن واألكثر 0جمٌعا ؼٌر ممتنعٌن 

ع ما محدودة ، فٌكون هذا معدا نحو ذا عدة صناب أوصناعة ما  أوعدة محدودة 

 0صناعة أووثالث معدا نحو شًء ثالث من فضٌلة  آخرمعدا نحو شًء  وآخر

الرذٌلة متى  أونحو الفضٌلة  وهً التً تتمثل الهٌئات الطبٌعٌة واالستعدادات 10

فً ذلك  اإلنسانلعادة ، كان ذلك كنت بالها وتم المشاكلة األخبلق إلٌهاانضافت 

، خٌرا كان  اإلنساناله عن وماٌمكن فٌه من الهٌبات ٌكون زو 0ماٌكون  أتمالشًء 

األوقات من هو بالطبع ومتى وجد فً وقت من  0شرا ، عسٌرا  أوالذي ٌمكن فٌه 



فابقا  اإلنسانتاما ، تم تمكنت فٌه بالعادة ، كان هذا  إعدادانحو الفضابل كلها  معد

ٌخرج عن الفضابل  أنالناس حتى ٌكاد  أكثرابل الموجودة فً ضفً الفضٌلة للف

 اإلنسانوكان القدماء ٌسمون هذا  0 اإلنسانإلى ماهو ارفع طبقة من  اإلنسانٌة

الشرور كلها الذي تتمكن فٌه هٌبات تلك  ألفعالالمضاد له والمعد  وأما 0 اإللهً

ا شرا منه أكثرإلى ماهو  اإلنسانٌةٌخرجوه عن الشرور  أنالشرور  بالعادة ، ٌكاد 

  0 األسماءذلك من  وأشباه ألسبعًشره وربما سموه  إلفراطولٌس له عندهم اسم  0

متى وجد كان عندهم ارفع مرتبة  فاألول 0وهذان الطرفان وجودهما بالناس قلٌل    

ٌكون مدنٌا ٌخدم المدن ، بل ٌدبر المدن كلها ، وهو الملك)وٌقصد به الطبٌب  أنمن 

ٌوجد لم  أناتفق  إذاالثانً  وأما 0 فً الحقٌقة النفسانً فً المصطلح الحدٌث( 

  0ولم ٌخدمها بل ٌخرج عن المدن كلها أصبل  مدٌنة ٌرأس

رذٌلة منها  أونحو فضٌلة  وهً التً تتكون الهٌئات واالستعدادات الطبٌعٌة  101

ر بالعادة زواال تاما وٌمكن فً النفس بدلها هٌبات مضادة لها أو ٌؽٌٌزال  أنماٌمكن 

ماال ومنها  0ٌزول زواال تاما  أنها ماٌكسر وٌضعؾ وتنقص قوته من ؼٌر ، ومن

ٌخالؾ بالصبر ، وضبط النفس  أنولكن  قوتهتنقص  أنٌؽٌر وال  أوٌزال  أن ٌمكن

وكذلك 0أفعالها  أضداد أبدا اإلنسانحتى ٌفعل أفعالها ، والمجاذبة والمدافعة عن 

  0هذه القسمة  أٌضاتنقسم  فإنهاة ردٌبة تمكنت فً النفس بالعاد أخبلقمتى كانت 

الضابط لنفسه ، وان كان ٌفعل  أن؛ وذلك بٌن الضابط لنفسه والفاضل فرق 100

الشر وٌتشوقه وٌجاذب هواه  أفعالفانه ٌفعل الخٌرات وهو ٌهوى  الفاضلة األفعال

 0بفعلها  متؤذوٌخالؾ بفعله ما تنهضه إلٌه هٌبته وشهوته ، وٌفعل الخٌرات وهو 

ضل ٌتبع بفعله ماتنهضه إلٌه هٌبته وشهوته ، وٌعمل الخٌرات وهو ٌهواها والفا

الشدٌد  األلموذلك مثل الفرق بٌن الصبور على  0بها بل ٌستلذها  ٌتؤذىوال  وٌشتاقها

فان  0والضابط لنفسه وكذلك العفٌؾ  0باأللم  وال ٌحسالذي ٌجده ، والذي الٌتالم 

ٌكون  أنوالمشروب والمنكوح من ؼٌر  المؤكولٌفعل ماتوجبه السنة فً  إنماؾ العفٌ

والضابط لنفسه شهواته فً  0له شهوة وشوق إلى ماهو زابل على ماتوجبه السنة 



السنة وشهوته ضدها  أفعالوعلى ؼٌر ماتوجبه السنة ، وٌفعل / مفرطة  األشٌاءهذه 

 0 األمورم الفاضل فً كثٌر من االضابط لنفسه ٌقوم مق أنؼٌر 0

بان  وأمابالفضابل التً تمكن فً نفوس الناس  إماتزال عن المدن  الشرور 100

 0 ألنفسهمٌصٌروا ضابطٌن 

المعتدلة المتوسطة بٌن طرفٌن هما جمٌعا  األفعالهً  االفعال التً هً خٌرات100

هٌبات نفسانٌة وملكات  فإنهاوكذلك الفضابل 0نقص واآلخر إفراطشر، احدهما 

انقص ، مثل العفة  واألخرى أزٌد إحداهماٌلتان ، متوسطة بٌن هٌبتٌن وكلتاهما رذ

وهو الشره  أزٌد فإحداهما،  باللذة اإلحساسوبٌن عدم  الشرهمتوسطة بٌن  فإنها

والشجاعة متوسطة بٌن  0ٌر والسخاء متوسط بٌن التقتٌر والتبذ 0انقص واآلخر

 بٌن المجون جانسهما وماالتهور والجبن ، والظرؾ متوسط فً الهزل واللعب 

 0والتواضع خلق متوسط بٌن التكبر وبٌن التخاسس 0والخبلعة وبٌن الفدامة 

والحلم متوسط  0ذخ والصلؾ والطرمذة و بٌن النذالةوالحرٌة والكرم متوسط بٌن الب

ء متوسط بٌن والحٌا 0 أصبلالٌؽضب على شًء  أنالؽضب وبٌن  إفراطبٌن 

 0ٌن التملق وكذلك سابرهاالتمقت وب بٌنوالتودد متوسط  0الوقاحة وبٌن الحصر 

  (16-51ب ت، ص)نجار، 

  )الصحة النفسٌة(فً نظرٌته 1ر

التً التخدم  المفاهٌم ذات األبعاد الفلسفٌة معظم اختزالبالباحث  لقد قام          

وال بالمبنى  للموضوع بما الٌخل بالمعنى النفسً(، قدر استطاعته بحثه) ؼاٌات

 أكثرالمفاهٌم ذات الداللة النفسانٌة ، لكونها  ىوتسلٌط الضوء علالفلسفً للنص ، 

هذه النظرٌة  أن حٌث نظرٌة السعادة ،ا فً تقرٌب مفهوم الصحة النفسٌة فً وضوح

الفارابً إلى مفهوم  وأشار،  حققت من مخطوطة تحت عنوان )تحصٌل السعادة(

 تهذه المإلفا المدٌنة الفاضلة ( وحظٌت أهل آراء) اٌضا فً كتابه السعادة 

المشتؽلٌن فً الفلسفة  كبٌر لدى بالترجمة إلى اللؽات ؼٌر العربٌة وكان لها شؤن



الكبلم  ٌؤتًوفٌما  العلوم التربوٌة والنفسٌةحالٌا لدى المختصٌن فً والمنطق و

 -مفصبل عما تضمنت هذه النظرٌة :

ه استكمال اإلنسانالسعادة عند الفارابً هً بلوغ بان  (9111أوضح )نجاتً ،لقد    

الن تفٌض علٌه جمٌع  أهبل، بحٌث ٌكون  ، وهو مرتبة العقل المستفاد األخٌر

 لئلنسانفعل الذي ٌحقق ، هو  ال إذنالفعال ، ففعل التعقل  العقلالمعقوالت من 

 من الكمال فً الوجود اإلنسانتصٌر نفس  أن؛ السعادة هً  الفارابًل ، قاالسعادة

البرٌبة  األشٌاءتصٌر فً جملة  أن، وذلك إلى حٌث التحتاج فً قوامها إلى مادة 

، وفً جملة الجواهر المفارقة للمواد ، وان تبقى على تلك الحال دابما  األجسامعن 

ل العقل المستفاد بالعقل رتبتها تكون دون رتبة العقل الفعال ، واتصا أن إال،  أبدا

سعادة  عظموأ،  األعظموتقبل فٌض المعقوالت منه ، هو ماٌكون الخٌر  الفعال 

منها ، وهذه السعادة كما  أعظم، ولٌست هناك سعادة اإلنسان إلٌهاٌصل  أنٌمكن 

وال فً وقت من  أصبلالمطلوب لذاته ، ولٌست تطلب " هً الخٌر  الفارابً قال

 أعظم اإلنسانٌناله  أنٌمكن  آخر، ولٌس وراءها شًء  آخرلٌنال بها شًء  األوقات

 0"منها 

بدنٌة،  أفعال وبعضها، بعضها فكرٌة ،  إرادٌة بؤفعالالسعادة  ٌبلػ اإلنسان أنكما 

محدودة مقدرة تحصل عن هٌبات ما ،  ملكات  بؤفعالاتفقت ، بل  أفعال بؤيولٌست 

 األفعالالتً تنفع فً بلوغ السعادة هً  البلإرادٌة واألفعال 0ما مقدرة محدودة 

، الجمٌلة هً )الفضابل(  فعالاألالجمٌلة ، والهٌبات والملكات التً تصدر عنها هذه 

التً  واألفعالالسعادة ،  ألجلهً خٌرات  إنماذواتها ، بل  ألجلوهذه خٌرات ال 

والملكات التً  والهٌباتالقبٌحة ،  األفعالتعوق عن السعادة هً الشرور ، وهً 

ذهب الفارابً  أنهً النقابص والرذابل والنقابص ، وبما  األفعالعنها تكون هذه 

، فانه  من جهة لئلنسانسعادة  أعظم فعل التعقل هو الفعل الذي ٌتحقق به أنإلى 

الجمٌلة التً تفٌد فً بلوغ  اإلرادٌة األفعالالفضابل هً مصدر  أنإلى  أٌضاذهب 

رى وجود عبلقة بً ٌالفارا أنٌستنتج من ذلك  أن، فٌمكن أخرىالسعادة من جهة 



الجمٌلة التً تدل على  اإلرادٌة الفاألفع،  والمعرفة العقلٌةوثٌقة بٌن األخبلق 

( ، وفً ترقٌها فً اإلنسانٌةضروري فً ) صفاء النفس  أمرالجمٌلة  األخبلق

لتقبل فٌض  أهلالعقل المستفاد الذي هو مراتب التعقل حتى نصل إلى مرتبة 

إلى  اإلنسانٌةالنفس  تسعىالمعقوالت علٌه من العقل الفعال ، وهذا هو الكمال الذي 

( من فلسفة 9111ستنتج )نجاتً،وا 0السعادة  أعظموهو  الذي ٌحقق لها  تحقٌقه ،

من مٌله ٌته فً السعادة على وجه الخصوص وعلى وجه العموم ومن نظر الفارابً

نزعته  ،  التؤملفً  واالستؽراقفً حٌاته الشخصٌة إلى التقشؾ والزهد والوحدة 

عن تصوؾ تصوؾ الفارابً ٌختلؾ  أن ، ؼٌرالروحٌة ، واتجاهه الصوفً 

إلى السعادة ، بٌنما  اإلنسانتصوفه نظري علمً ، فبالعلم ٌصل  أنالصوفٌة ، حٌث 

،  أللدنٌةالسبٌل إلى السعادة هو التقشؾ والحرمان من اللذات  أنٌذهب الصوفٌة إلى 

إلى بعض فبلسفة العصور الحدٌثة مثل  الفارابٌةنظرٌة السعادة وقد امتد اثر 

تنزع إلى هللا ،  أنكمال النفس البشرٌة فً  أنذهب إلى الذي  Spinoza)بٌنوزا )اس

وتتجه نحوه وتحبه، وتجد فً حبه لذة التنقطع ، وؼبطة تجل عن الوصؾ 

 0(64-69، ص9111)نجاتً،

ن المشتؽلٌن فً الحقل م لقٌت اهتماما بالؽا قد نظرٌة السعادة الفارابٌة كانت وإذا    

على  مما ٌدل أٌضا قد اهتموا بهاتؽلٌن فً الحقل التربوي والنفسً المش الفلسفً فان

 األهمٌةالباحث من خبلل هذه  ، نفسٌا وتربوٌا ، ورأى اإلنسانٌةفً الحٌاة  أهمٌتها

 أن( 9144)التكرٌتً ،  أكدموجزا لهذه النظرٌة القٌمة ، فقد  آخراٌذكر شرحا  أن

تتحرر النفس من قٌود المادة  أنابً هً السعادة العظمى التً تطلب لذاتها عند الفار

من الكمال والتخلص من  اإلنسانفتصٌر عقبل كامبل ، أي أن تصٌر نفس  وأؼبللها

المادة وؼواشٌها بحٌث التحتاج فً قوامها إلى مادة ، وان تبقى على تلك  أدران

 فعالأبعضها  إرادٌة بؤفعالالنفس تبلػ ذلك  إن؛  ، واستطرد قاببل أبداالحال دابما 

بدنٌة ، فالسعادة  أفعالفكرٌة ترمً إلى معرفة علوم الفبلسفة القدماء وبعضها 

القبٌحة  األعمال ، ثم االبتعاد عن  أوال والتؤملعن طرٌق العقل والحكمة  إالالتاتً 

كان كل  وإذا،  اإلنسانالسعادة هً الؽاٌة القصوى التً ٌشتاقها  إنوالشهوات ثانٌا ، 



هً  السعادةهو فً نظر الفارابً خٌر وؼاٌة فً الكمال ، فان  ناإلنساماٌسعى إلٌه 

،  إلى بلوغ الخٌر لذاته تكتمل سعادته اإلنسانالخٌرات جمٌعها فبقدر سعً  أسمى

 أيولذا فان  وفهم متصلٌن ،  إرادةالمحمودة عن  األعمالوتنال السعادة بممارسة 

 إالذلك فما علٌه  أراد اإذٌستطٌع عمل الخٌر وٌسٌر فٌه وٌنال السعادة  إنسان

راسخة تتجه دابما  محاولة تنمٌة خصال الخٌر الموجودة فً نفسه بالقوة لتصٌر ملكة

ان الممارسة عنصر هام عند الفارابً فً الحصول على اكتساب إلى عمل الخٌر، و

كانت السعادة هً الخٌر المطلوب لذاته وال ٌتسنى بلوؼها  وإذا 0والسعادة األخبلق

عملٌة، الن الفضابل بل فان الفضابل الفكرٌة أسمى من الفضابل الخلقٌة والاالبالفضا

لتخدم النظرٌة ، ولم  إالالقوى الناطقة العملٌة لم تجعل  إنلها بل الفكرٌة شرط 

وال ٌتسنى بلوغ 0لٌتوصل بها إلى السعادة وإنما آخرم شٌبا دتجعل النظرٌة لتخ

التشؽلها جهة تحت عن جهة فوق  لتًأدسة للنفوس الطاهرة المق إالالسعادة الكاملة 

  أجساممن بدنها إلى  تؤثٌرهاوقد ٌتعدى  0، والٌستؽرق الحس الظاهر حسه الباطن 

 أماالعالم ومافٌه وتقبل المعلومات من الروح والمبلبكة ببل تعلٌم من الناس ، 

الت م وإذامالت عن الباطن ؼابت عن الظاهر  إذا فإنهاالعامٌة الضعٌفة  األرواح

 وإنماالروح القدسٌة فبل ٌشؽلها شؤن عن شؤن  أماإلى الظاهر ؼابت عن الباطن ، 

لمشاهدة الحقٌقة والبهجة الدابمة         تجاوز عالم الحس 

 (105-108،ص9144)التكرٌتً،0

  

      

 

 

 

 



 المبحث الثانـــــــً    

 الصحة النفسٌة لدى علماء النفس الغربٌون 

 توطئة

استعرض الباحث فً مبحثه األول موضوع الصحة النفسٌة فً الفكر  لما  -: أوال"

اإلسبلمً واختار ثبلثة من الفبلسفة الذٌن مثلوا جانبا مهما من هذا الفكر بجانبٌه 

)بالسعادة (  أسموها ما الفلسفً والنفسً فضبلعن نظرٌاتهم فً الصحة النفسٌة أو

بح لزاما علٌه أن ٌستعرض والتً أرجعها البعض إلى الفضابل الخلقٌة فقد أص

م ومسلمات بالمقابل ثبلث من أشهر من مثل الفكر الؽربً فً علم النفس ونظرٌاته

تجاوزه الباحث هنا الصحة النفسٌة ، والفارق الذي  السٌما موضوع تلك النظرٌات

هو الفارق الزمنً بٌن الثبلثة من الفبلسفة المسلمٌن السابق ذكرهم ، والثبلثة 

 -منها :علماء النفس الؽربٌٌن ألسباب رأى أنها مقنعة  من نظراء()ال البلحقٌن

لو اختار الباحث ثبلثة من علماء الؽرب لنفس الفترة الزمنٌة التً تناظر فترة  1أ

فً تلك علوم أولبك الؽربٌون والفارابً( فإن  فبلسفة اإلسبلم )الكندي ، الرازي

س فً الجامعات العربٌة واإلسبلمٌةالفترة  كعلم نفس منهجً ومنه موضوع  التدر 

 0الصحة النفسٌة كما هو الٌوم  بمفردات ومقررات وزارٌة 

 0إنها التتناسب مع مشكلة البحث التً تشكل األهمٌة القصوى بالنسبة للباحث 1ب

الٌخفى على المشتؽلٌن فً المٌدان التربوي والنفسً أن علم النفس كان فرعا انه 1ت

البحث ، وان أكثر الموضوعات التً درسها هً   من الفلسفة ٌنتهج طرٌقتها فً

م ( فتؤثر أثناء نموه 9491ذات طابع فلسفً حتى تمت عملٌة انفصاله عنها عام ) 

وتطوره بعدة مإثرات من العلوم الطبٌعٌة كانت سببا باختبلؾ وجهات نظر علماءه 

ا تضمنته من إلى طبٌعة الظاهرة النفسٌة وتؤوٌلها ، بٌنما ظلت الفلسفة اإلسبلمٌة وم

أبعاد نفسٌة ، رافدا مهما لدى المسلمٌن بسبب عدم خروجها المطلق من المصادر 

 0الربٌسٌة فً شرٌعتها اإلسبلمٌة



من باب التناظر وكما تم عرض مكونات النفس اإلنسانٌة وطبٌعتها لدى  ثانٌا :

 فً الفكر فبلسفة المبحث األول والتً كانت المرجعٌة لرإٌتها للصحة النفسٌة

اإلسبلمً ، فان ذلك حدا بالموضوع استعراض وجهة نظر علماء النفس الؽربٌون 

النظرٌة فً الصحة  منطقاتهملكونه اإلطار المرجعً العام الذي شكل  األمرفً نفس 

  0النفسٌة

ماتقدم فقد تم اختٌار طرٌقة طرح هذا الموضوع على النحو  وتؤسٌسا على    

 -اآلتً:

  0نفسٌة بشكل عاملمحة تارٌخٌة للصحة ال09

 الصحة النفسٌة لدى علماء النفس الؽربٌون )الفكر الؽربً( 05

 

 لمحة تارٌخٌة للصحة النفسٌة بشكل عام  10 

على الرؼم من أن االضطرابات النفسٌة والعقلٌة ترجع فً تارٌخها إلى بدء       

اب عدة منها الخلٌقة إال أن الدراسة العلمٌة بهذه االضطرابات قد تعثرت كثٌرا ألسب

؛أن اإلنسان كان ابعد الكابنات عن نفسه ومن ثم فإن اإلنسان قد تقدم فً سابر فروع 

المعرفة ولكنه تعثر كثٌرا فً التعرؾ على جوانب القصور فً شخصٌته 

(حٌث أن النظرة إلى المرض النفسً أو العقلً 91،ص9111)الداهري،والعبٌدي،

كما هو الٌوم وإنما كان ٌنظر إلى  عبر العصور لم تكن نظرة علمٌة متوازنة

المرٌض على أن به مسا من شٌطان أو روحا شرٌرة وكان العبلج ٌتم عن طرٌق 

فتح ثقب فً جمجمة المرٌض لٌسمح للشٌطان بالهروب ، أو ٌقٌد المرٌض 

بالسبلسل وٌضرب وٌمنع عنه الطعام كما دلت على ذلك الشواهد 

وهذا ٌعنً أن اإلنسان وان كان  ، (509،ص5009)الكبٌسً وآخرون،0التارٌخٌة

قد نظر إلى األمراض التً تمس العقل نظرة متطابقة مع النظرة الفلسفٌة والدٌنٌة 

ها حالة راقٌة من التواصل مع  السابدة فً ذلك الزمان والمكان، إال أن البعض عد 

ق اآللهة ،  ٌبلؽها أشخاص اختارتهم اآللهة لتحقٌق أهدافها على األرض أما التطاب



مع النظرة الدٌنٌة السالفة الذكر فان البعض اآلخر كان قد عدها عقوبة من اآللهة 

وها مسا من األرواح  لذنوب وأخطاء اقترفها اإلنسان فضبل عن أن آخرٌن عد 

الشرٌرة ، وبالتالً كانت طرق العبلج المختلفة التً ابتدعها اإلنسان تتناسب مع تلك 

( ، وشٌبا فشٌبا بدا مفهوم الصحة النفسٌة 94،ص5005النظرة لؤلسباب )رضوان، 

أكثر وضوحا وتطورا، ففً الحضارة الرومانٌة قبل المٌبلد نمت المعرفة إلى أن 

( ، 4،ص9148المخ هو العضو الذي ٌرتكز فٌه النشاط العقلً المعرفً )الزراد،

وقد سجل البابلٌون وكذلك فعل المصرٌون على أوراق البردي وصفا لذهان 

 (     91،ص9111، والهسترٌا وؼٌر ذلك )الداهري والعبٌدي،الشٌخوخة 

( فً هذا الصدد إلى أن الجذور األولى 5005ولقد أشار )رضوان ،         

لبلهتمام بالصحة النفسٌة والوقاٌة من األمراض واالضطرابات النفسٌة وفهم أسبابها 

ة وادي ٌعود آلالؾ السنٌن ، فان الصٌن ومصر الفرعونٌة والعراق )حضار

الرافدٌن( ، وحضارات أمرٌكا الجنوبٌة وؼٌرها قدمت إسهامات كثٌرة ومتنوعة فً 

محاوالت فهم األمراض واالضطرابات النفسٌة ، وعالجتها استنادا إلى فهمها 

لطبٌعة األسباب المإدٌة لها ، وحسب ماتوفر لدٌها من أسباب ووسابل وبؽض 

، وأنها كانت فً كثٌر من األحٌان  النظر عن طبٌعة تلك اإلسهامات والمحاوالت

خاضعة لتفسٌرات ؼٌبٌة أو ؼٌر متناسبة مع الطبٌعة الحقٌقٌة لؤلمراض ، إال انه 

ٌمكن اعتبارها مإشرا الهتمام اإلنسان بالجوانب النفسٌة للصحة منذ القدٌم ، 

 (91،ص5005ومحاولة لفهم اإلنسان فً سلوكه وخبرته )رضوان ، 

ل الصحة النفسٌة من أكثر مجاالت علم النفس إثارة الهتمام وإذا كان مجا         

الناس ؛ سواء المتخصصٌن منهم فً العلوم اإلنسانٌة أو ؼٌرهم من عامة الناس ، 

ولعل من اقرب األسباب التً تجعل هذا الكبلم مبررا هو أن الوصول إلى مستوى 

جمٌعا ولٌس  مناسب من الصحة النفسٌة السلٌمة أمر مرؼوب فٌه من قبل الناس

هنالك شخص ٌرؼب حٌاة نفسٌة ؼٌر صحٌة ، مما ٌصحح الظن الخاطا الذي ساد 

لدى البعض بان الصحة النفسٌة لم تظهر إال بظهور علم النفس بفروعه المتعددة 



( ، الن تؤمل اإلنسان  لم ٌكن مقتصرا فً الكون 1،ص9199الحالٌة )عبد الؽفار ، 

فسه لمعرفة كنهها وتعلٌل ماٌعترٌها من تؽٌرات وحسب ، بل تعداه إلى التؤمل فً ن

فً النوم والٌقظة ، وتفسٌر ما ٌطرأ من أحوال صحة ومرض، خوؾ وامن، حزن 

وفرح، هدوء وهٌاج، وحاول السٌطرة علٌها بالتعاوٌذ والتمابم، ولجؤ إلى السحرة 

 (91والمشعوذٌن،لٌجد عندهم الهدوء والراحة النفسٌة. )ملحم،ب،ص

د اإلسبلم فقد قام المجتمع العربً برعاٌة المرضى العقلٌٌن من خبلل أما بع      

إنشاء دور للمرضى)المستشفٌات( حٌث تمثل ناحٌتٌن : األولى الناحٌة العبلجٌة 

والثانٌة الناحٌة التعلٌمٌة ، وهً تقابل اصطبلح الٌوم )كلٌة الطب( ومستشفاها ، فقد 

ٌد أن تلك الدور تطورت وازدادت شٌد األموٌون أول دار للمرضى فً عهدهم ، ب

فً العصر العباسً زٌادة كبٌرة منها فً بؽداد والقاهرة وؼٌرها من العواصم 

( ، كما أن للعلماء العرب والمسلمٌن أثرا 919،ص9144اإلسبلمٌة)الخطٌب،

واضحا وكبٌرا فً االتجاهات الحدٌثة والمعاصرة ومنها نظرٌة التحلٌل النفسً التً 

( عن الحاجة 111بات النفسٌة والعقلٌة حٌث تحدث الفارابً )ت تناولت االضطرا

إلى الشعور باألمن من خبلل تماسك الجماعة كوسٌلة للتخفٌؾ من القلق وتقوٌم 

 (98ص9118الذات وتحدٌد االستجابة الصحٌحة )الداهري،العبٌدي

فسً ولقد كان فً أواخر القرن الثامن عشر قادة لبلتجاه الحدٌث فً العبلج الن    

( الذي اهتم بالدراسة العلمٌة لعبلج المرض العقلً وادخل طرٌقة rushمنهم روش)

          العبلج االشراطً فً عبلج الكحولٌٌن وأوصى بالعبلج المابً والرٌاضـة 

( ، ثم تشعبت االتجاهات واآلراء والمدارس فً أواخر 509،ص5005) الكبٌسً ،

( بتصنٌؾ ووصؾ 9455-9156) kraeplinالقرن التاسع عشر حٌث قام كرابلٌن 

للمرض العقلً معتقدا إن األمراض العقلٌة هً عبلمة مهمة وواضحة فً  

 (55،ص9198)الدباغ، 0األمراض الدماؼٌة 

وفً نهاٌة القرن التاسع عشر والربع األول من القرن العشرٌن ظهرت مدرسة      

اعتقد بان العصاب ( الذي 9456-9111) Freudالتحلٌل النفسً على ٌد فروٌد 



( ، كما ركز ادلر 51،ص5009نتٌجة للصراع بٌن ألهو واالنا األعلى )علً، 

(Adler على الصدمات النفسٌة والمإثرات الثقافٌة واالجتماعٌة ، واهتم )

( بالمسابل النفسٌة واستخدام طرٌقة التداعً الحر وادخل مفهوم Jungٌونك)

( باالتجاهات العصابٌة وأهمٌة Hornyالبلشعور الجمعً، كما اهتمت هورناي)

تكوٌن عبلقات اجتماعٌة اٌجابٌة فً العبلج واعتباره إعادة تربٌة وتعلٌم           ) 

 (86،ص5005محسن،)

أما فً منتصؾ القرن العشرٌن برزت االتجاهات السلوكٌة من ضمن        

فً نشوء  االتجاهات المتعددة فً علم النفس والتً أكدت على دور عملٌات التعلم

وتطور األمراض واالضطرابات النفسٌة واالتجاهات الدٌنامٌة واإلنسانٌة والمعرفٌة 

(،وقد خطت األقطار العربٌة 99،ص5005وتنوعت المبادئ العبلجٌة )رضوان،

خطوات متشابهة تتمثل فً زٌادة االهتمام بقضاٌا الصحة النفسٌة والوقاٌة وإعادة 

ار عدد البحوث والدراسات العلمٌة والرسابل التؤهٌل ، كما زادت فً تلك األقط

الجامعٌة وإقامة عدد من المإسسات المتخصصة وإنشاء عدد من الجمعٌات 

والمإتمرات ذات العبلقة كان أولها مإتمر االهتمام بالصحة النفسٌة الذي عقد فً 

 (  5،ص9149)الرفاعً ،  9190القاهرة سنة 
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فس( ، فان ذلك الن )علم كلمة علماء النفس الؽربٌون وان كانوا قد أطلقوا إن       

الٌعنً من كلمة النفس أنها جوهر قابم بذاته كما رآها "فبلسفة اإلسبلم" ، وإنما 

تعنً مجموعة الظواهر والحاالت النفسٌة والخواطر التً فً خبرة اإلنسان ، 

النفس بصورته الموضوعٌة الحالٌة وان كان قصٌرا إال أن  وبالتالً فإن تارٌخ علم

هً من أقدم المواضٌع التً تعرض لها اإلنسان  وال تزالالنفس اإلنسانٌة كانت 

( 5005( ، وهذا ما أكده )عرب،95،ص9149) العثمان ، 0بالمبلحظة والدراسة

ون علم النفس فرعا من الفلسفة ، الشتماله عن دهم على البحث بان القدماء كانوا ٌعد 

فً حقٌقة النفس وعبلقتها بالبدن ، وبقابها بعد الموت ، أما المحدثون فؤنهم ٌجردون 

( وتعنً البحث فً فً وٌطلقون علٌه اسم )السٌكولوجٌاعلم النفس من كل طابع فلس

ظواهر النفس للكشؾ عن قوانٌنها ، ال البحث فً جوهر النفس ، ولما كان علم 

مد على المبلحظة ، والتجربة كؽٌره من العلوم الوضعٌة ، النفس علما وضعٌا ٌعت

فذلك ٌعنً أن له طرٌقة ٌختلؾ بها عن باقً العلوم فهو ٌعتمد على أساس مزدوج 

من المبلحظة الذاتٌة )التؤمل الباطنً( والمبلحظة الموضوعٌة )الخارجٌة( وأحسن 

ث فً الظواهر ٌبحث فً النفس ، بل ٌبح تعرٌؾ لهذا العلم هو" العلم الذي ال

               النفسٌة شعورٌة كانت أو الشعورٌة ، للكشؾ عن قوانٌنها العامة 

( فالطبٌعة اإلنسانٌة كانت تحظى باحترام تام فً الفلسفة ، 565، ص5005)عرب ،

إال أنها وقعت تحت هجمات عدٌدة فً القرن العشرٌن جعلت منها فكرة ؼٌر 

ناهج الفلسفة الربٌسة وأقسامها ، ونادرا" ما  كانت مرؼوبة ، وؼالبا ٌتم تجنبها فً م

تذكر فً المجتمعات الفلسفٌة ، وامتد تؤثٌر ذلك ، حٌث صار القرن الواحد 

والعشرٌن ٌشهد تؤثٌر تقنٌتٌن ربٌسٌتٌن على األقل هما الكومبٌوتر وعلم دراسة 

     (   95،ص5095()الجنابً ،Genomicsالجٌنات )

شًء فإنما ٌدل على إن علم النفس فً الفكر الؽربً ؼٌر  وان دل هذا على       

معنً بالقوى الؽٌبٌة أو الموجودات الروحٌة وما شاكلها ، إذ أن هذه األمور التدور 



( ، ولعل من المهم ذكر خصابصه ؛ فهو 18،ص9164فً مدار أبحاثه )المنصور،

فرض والتجربة العلم الذي ٌدرس السلوك اإلنسانً بمنهج قابم على المبلحظة وال

بهدؾ الوصول إلى القوانٌن المنظمة لهذا السلوك ، حتى ٌمكن ضبطه والتنبإ 

بإمكانٌة وظروؾ حدوثه ، وتجدٌد أفضل الشروط لبلداءات السلوكٌة التً تجعل 

صاحبها أكثر توافقا سواء مع نفسه وجسده أو مع العالم الخارجً ، انه العلم الذي لم 

ٌة للفرد إنما راح ٌبحث وٌنقب فً أعماق اإلنسان بحثا ٌكتؾ بدراسة الحٌاة الشعور

عن حٌاته البلشعورٌة ، فضبل عن انه علم لم ٌقؾ عند حدود التنظٌر ، إنما تؽلؽل 

فً جمٌع جنبات الحٌاة ووصل إلى كافة المٌادٌن ٌتناولها بالبحث والتمحٌص لٌإكد 

نسان مكان بارز ، نظرٌات أو ٌعٌد تقوٌمها ، وعبر كل هذه األنشطة ظل لصحة اإل

والعجب أن ٌتداخل أكثر من فرع من فروع علم النفس فً تناول جوانب تلك 

 (56،ص 9141)عودة ،0الصحة 

لقد أكد علماء النفس الؽربٌون بمدارسهم المتعددة بان )العقل والنفس( شًء       

( وان هذه النفس "شًء مادي" ٌخضع للقوانٌن العلمٌة Psychoواحد هو النفس )

التجارب المضبوطة ، وان نفس الفرد موجودة بطرٌقة مادٌة فً المشتبكات و

العصبٌة المختلفة الموجودة فً الدماغ والتً تتصل ببعض من خبلل نبضات 

كهربابٌة تحت تؤثٌر مواد كٌمٌابٌة وهرمونٌة خاصة ، وأي تلؾ أو خلل فً 

سٌإدي إلى اضطراب  الشحنات الكهربابٌة من حٌث كٌفٌة أو كمٌة المواد الكٌمٌابٌة

فً وظٌفة الخلٌة العصبٌة ، ومن هنا تنشا  االضطرابات النفسٌة والعقلٌة ، ومن ثم 

ٌتجه الطب النفسً الحدٌث فً العبلج إلى إعادة التوازن البٌولوجً فً الدماغ 

( ، فضبل عن أن ٌعٌش الفرد بصحة نفسٌة طٌبة ، وما ٌتبع 91،ص9111)عكاشة،

ة ، ٌتوقؾ على عدد كبٌر من العوامل التً تإثر على نشاط ذلك من استمتاع بالحٌا

الفرد سواء ارتبطت هذه العوامل بماضً الفرد أو حاضره أو ما ٌتوقعه فً مستقبله 

، وسواء ارتبطت هذه العوامل بالفرد نفسه أو بالحٌاة التً ٌعٌشها ، فان تلك العوامل 

لك ٌإثر فً استجابة الفرد لما جمٌعها حدد نوع النشاط الذي ٌقوم به الفرد ، وكل ذ

 (95،ص 9199)عبد الؽفار ،اة  تؤتً به الحٌ



ولكً ٌتحدد المعنى الدقٌق للصحة النفسٌة لدى علماء النفس الؽربٌون فان ذلك     

م تفصٌبل عن أساسٌاتها ومسلماتها والتً من خبللها ٌمكن أن  ألزم الباحث بؤن قد 

ر من خبلل مدارسهم النفسٌة فً تفسٌر تتوضح مرجعٌة فكر هإالء العلماء الكبا

والحكم على حٌاته بالسواء أو االضطراب وما ٌلحق  إٌجابانشاط الفرد سلبا كان أو 

الفرد من جرابها من سعادة وشقاء ، نجاح وإخفاق ،  نشاط وكسل ، اختبلط وعزلة 

ة ،  حب وكره ، وما إلى ذلك من عبلمات االتفاق واالختبلؾ فً الشخصٌة اإلنسانٌ

 -، وسٌكون تسلسل العلماء النظراء ومدارسهم كاآلتً:

 العلماء النظراء ومدارسهم

  

 م (مدرسة التحليل النفســـي.6581-6191) Freudاوال: فرويـــد 

 م ( المدرسـةالسلوكيــــة .6585-6181) Watsonثانيا: واطسون 

 ــة.(  المدرسـة اإلنسانيـ         -6191)      Rogersثالثا: روجرز 

 

 (فروٌد )مدرسة التحلٌل النفسً: أوال 

 حٌاته10 

م( طبٌبا نمساوٌا 9456-9111) Freud Sigmondكان سٌجموند فروٌد     

م إلى بارٌس حٌث أمضى 9445تخصص باألمراض العصبٌة ، وقد حضر عام 

لٌرى كٌؾ كانوا ٌحدثون  Charcoمدة سنة كان بالقرب وتحت إشراؾ شاركو 

(، ثم Hypnosisالشلل الهستٌرٌة بواسطة التنوٌم المؽناطٌسً )التخشب ، وأنواع 

فً نانسً ،  9441مالبث أن رجع إلى فرنسا مرة أخرى حٌث بقً طوال صٌؾ 

لٌقؾ على منهج برنهاٌم ونظرٌاته وتقنٌته فً التنوٌم  ، كان ذلك بعد أن ازداد 

واسعة إٌمانه بفعل وتؤثٌر اإلٌحاء ، فضبل عن انه كان ذو ثقافة عامة و

(،فهو أول من صور العوامل الوراثٌة مع العوامل 555)زٌعور،ب ت،ص0جدا"



البٌبٌة ، خاصة االجتماعٌة وصراع هذه مع تلك ، واثر ذلك فً تكوٌن الشخصٌة 

ونموها ، كما بٌن كٌؾ تنشا سمات الشخصٌة وكٌؾ تتؽٌر وكٌؾ تنحرؾ نتٌجة 

ٌة من باب انه لم ٌقنع لهذا التفاعل والصراع، وكان تمٌز نظرٌته فً الشخص

بوصؾ سمات الشخصٌة بل حاول تفسٌر نشؤتها ، حٌث رأى أن للشخصٌة جوانب 

( ، وكما سٌؤتً 890،ص9191ثبلثة هً )ألهو( و )األنا( و )األنا األعلى(، )راجح،

 0تفصٌل ذلك الحقا 

 عصره10

م  وهذا ٌعنً انه 9111م و 9456بٌن عامً  Freudامتدت حٌاة فروٌد        

اش أكثر من نصؾ عمره فً القرن التاسع العشر، وانطبلقا من الرابطة ع

الموضوعٌة بٌن الوجود االجتماعً للفرد كمتؽٌر مستقل وبٌن الوعً االجتماعً له 

كمتؽٌر تابع فان األمر ٌقتضً تحدٌد أهم الخصابص العلمٌة تمٌز بها القرن التاسع 

  تكوٌنـــه العلمـً والفكـــــريحٌث شهد النصف األخٌر منه واكتسب أسس العشر، 

،  وهكذا ٌمكن وصؾ النصؾ الثانً من القرن التاسع عشر بؤنه عصر المواجهة 

المكشوفة بٌن الحقابق الملموسة والواقع على األرض وبٌن المفاهٌم المثالٌة والؽٌبٌة 

 ،حٌث بدأت المواجهة باألمور اآلتٌة:

ما ؛ اكتشاؾ اإللكترون ومن بعده ظهور اكتشافٌن مهمٌن فً علم الفٌزٌاء ه 09

 Radio activityاكتشاؾ ظاهرة النشاط اإلشعاعً 

كان تتابع االكتشافات الفٌزٌابٌة فً هذه الفترة وجهت ضربة الى موضوع  05 

 0وفلسفة  الؽٌبٌات 

) أي بعد مٌبلد  9451كذلك فقد شهد النصؾ الثانً من القرن المذكور عام  01

شاؾ فً حقل علوم الحٌاة )البٌولوجً( ففً العام المذكور فروٌد بثبلث سنوات( اكت

حٌث وضعت هذه   origin of speciesأصل األنواع Darwinظهر كتاب دارون 

النظرٌة حدا لتلك النظرة التً ترى أن الحٌوانات والنباتات هً من خلق قوى ؼٌبٌة 

، ونادت هذه النظرٌة بان عضوٌات كثٌرة فً عصرنا هً حصٌلة التطور 



التارٌخً للمادة العضوٌة ابتداء" من عضوٌات أولٌة وحٌدة الخلٌة، وان أنواعا 

 ،ص( 9149حٌوانٌة ونباتٌة متعددة هً ثمرة عملٌة تطور طبٌعً طوٌلة.)صالح،

 فلسفة فروٌد10 

ن فً فلسفة فروٌد حول طبٌعة اإلنسان ، األول اتجاه ٌهتم  هناك اتجاهان بارزا    

ٌصدر عن اإلنسان من أفعال ، وبالتالً ٌسعى  دراسة ما بدراسة ما هو كابن ؛ أي

هذا االتجاه إلى تحلٌل الطبٌعة البشرٌة إلى أجزابها ، ثم ضم هذه األجزاء بعضها 

للبعض اآلخر ، حتى ٌتم الحصول على نظرة متكاملة ، أما االتجاه الثانً فانه ٌبدأ 

ل عند دراسة اى جزء من بدراسة الطبٌعة البشرٌة ككل وٌؤخذ فً االعتبار هذا الك

هذه الطبٌعة ، كما اهتم االتجاه األول بدراسة النزعات الفطرٌة لدى اإلنسان وأعطى 

لها تسمٌات مختلفة منها : الؽرابز )والتً تعنً القوة البٌولوجٌة الداخلٌة والتً 

تجعل الكابن الحً مٌال إلى أن ٌسلك بطرٌقة معٌنة دون أخرى (، ومنها الحوافز ، 

وجهة النظر الؽرابزٌة  Freudبات ، وحدات العمل النفسً، وقد تبنى فروٌد الرؼ

حول الطبٌعة البشرٌة وحاول تفسٌر سلوك اإلنسان عن طرٌق ؼرٌزتٌن أساسٌتٌن 

هما ؼرٌزة الحٌاة وٌمثلها مبدأ اللذة وؼرٌزة الموت وٌمثلها مبدأ العدوان ، والؽرابز 

طرٌة موجودة عند جمٌع الناس ، كما تصورها فروٌد وأصحاب مدرسته أنها ف

التعل م وال تكتسب ، ولكن ٌولد الفرد مزودا بها ، ومن بٌن هذه الؽرابز أٌضا ؼرٌزة 

البحث عن الطعام ، وؼرٌزة الخوؾ ، وؼرٌزة الجنس ، وؼرٌزة األمومة    

 ( 955-959،ص9111)الفنٌش ،

 نظرٌته فً الصحة النفسٌة10

قبل نظرٌته إنما أراد بذلك أن ٌبٌن أن  Freudٌد عندما قدم الباحث فلسفة فرو     

نظرٌته كما أشارت الدراسات النفسٌة بؤنها)ترتكز على مفهوم الحتمٌة البٌولوجٌة 

( 10،ص9110ؼٌر مهتمة البتة بالبعد االجتماعً )داود والعبٌدي، أنهاوٌفهم منها 

مثل هذا بان الجهاز النفسً مكون من ثبلثة أقسام ت Freudفقد افترض فروٌد 



م إال انه 9100الجهاز وهً : الوعً ، ألقبوعً ، البلوعً ، حٌث كان ذلك عام 

ر نظرٌته بعد عدة سنوات ففً عام ) ( قدم افتراضات" جدٌدة لنظرٌته 9151طو 

موضحا" أن النفس تتكون من ثبلثة أقسام هً على التوالً ؛ ألهو ، األنا ، األنا 

قام فروٌد بشرح االفتراضات التً جاءت ( ، ولقد 556األعلى )زٌعور، ب ت ،ص

 -بها هذه النظرٌة وكما ٌؤتً :

أن النفس اإلنسانٌة تتكون  Freudترض فروٌد اف: طبوغرافٌة النفس اإلنسانٌة 10

، ثم حدد  Super egoواالنا األعلى   Egoواالنا Idمن أجهزة ثبلثة : ألهو 

ة والبدابٌة ذات الطبٌعٌة محتوٌات كل جزء ، فجعل ألهو مستودعا للؽرابز الفطرٌ

الجنسٌة وكذلك الحوادث والذكرٌات المإلمة والمرفوضة اجتماعٌا ، أما األنا فهو 

ماٌبدو من اإلنسان لآلخر انه المسإول عن الحٌاة الشعورٌة للفرد ومن خبلله ٌتم 

التعامل مع العالم الخارجً ، وأخٌرا جعل األنا األعلى مخزنا للقٌم والعادات 

د التً ٌمتصها الفرد من المجتمع خبلل عملٌة التنشبة االجتماعً  والتقالٌ

( ، وهنا ٌشعر المبلحظ لسلوك الفرد أن لٌس هناك حدودا 54، ص9141)عودة،

فاصلة بٌن استجابات الفرد وربطها بؤحد المكونات الثبلثة )ألهو، األنا، األنا العلٌا( 

خالصا ٌرد للهو، وخالصا ٌرد إذ تتؤرجح استجاباته ، وٌبدو أن لٌس هناك سلوكا 

لبلنا ، واالنا األعلى ، الن هذه المكونات تتداخل بنسب مختلفة وٌحدها مدى 

سٌطرتها وشٌوعها أكثر من ؼٌرها ، فموقفه ٌتحدد من خبلل قرار الفرد وهدفه 

( والشكل )   ( 194، ص5005)عدس وقطامً، 0،والهدؾ والقرار مهمان للؽاٌة

  0ٌوضح ذلك 

ؤن محتوٌات كل القابلة ب Freud: وهً من فرضٌات فروٌد  االنفعالٌة الطاقة 10

األعلى محتوٌات الشعورٌة ، وهً تظل محتفظة بطاقتها االنفعالٌة  من ألهو واالنا

التعرؾ الهدوء واالستقرار ، فهً فً حركة داببة نشطة تنتظر فرصة االنطبلق 

ملك القوة الفاعلة والقادرة على والتحقق فً العالم الخارجً ، لكون هذه المحتوٌات ت

(، وهذا ٌعنً ان فروٌد نظر 54،ص9141التؤثٌر فً حٌاة الفرد الشعورٌة )عودة ، 



الى االنسان على انه نظام من الطاقة وبنى نظرٌة دٌنامٌكٌة قابمة على عملٌة 

 (959،ص 9149تصرٌؾ الطاقة وتحوٌلها )صالح ،

ا( تتجاذبه قوتان الشعورٌتان أن )األن Freudفروٌد  افترض :االتزان  10

متناقضتان ، األولى ؛ قوة الؽرابز البدابٌة التً التخضع للمنطق ، وهمها األول 

والثانٌة ؛ قوة  0البحث عن اللذة واإلشباع المبالػ فٌه دونما حدود تضبطه أو تنظمه 

، والطامحة القٌم والعادات والتقالٌد ذات الطبٌعة المثالٌة المؽالٌة فً البعد عن الواقع 

هناك قوة ثالثة هً قوة  هاتٌن القوتٌن ومقابل،  الشعورٌة لئلنسان إلى قٌادة الحٌاة

التً ٌعٌشها الفرد ممثلة فً ضوابط المجتمع وشروط البٌبة  الواقعٌة المعطٌات

الطبٌعٌة ، والمطلوب من األنا أن ٌصل حالة من االتزان بٌن هذه القوى كلها بحٌث 

األخرى ، فٌشبع مطالب ألهو ومطالب األنا األعلى فً الحدود التطؽى إحداها على 

( 54،ص 9141التً تسمح بها ضوابط المجتمع دون إفراط أو تفرٌط )عودة ،

وكتحصٌل حاصل إذا ما أردنا إٌجاز العبارة فً هذه المسلمة ، فان فروٌد شبه األنا 

لكً تسلك األنا بالعبد الذي علٌه إرضاء  ثبلثة أسٌاد كما موضح بالشكل)   ( ف

؛ فان كانت قوٌة نجحت وكان سلوكها  أسٌادهاتراعً مطالب  أن إالسلوكا ماعلٌها 

 أعراضسوٌا ، ٌدل على الصحة النفسٌة ، وان كانت ضعٌفة فشلت ، وظهرت 

 ( 44،ص9144االضطراب النفسً او العقلً )مرسً ،

حاول إشباع أن الفرد وهو ٌ Freud: اعتقد فروٌد  المٌكانزمات الدفاعٌة 10

دوافعه الفطرٌة قد ٌلجا إلى بعض الوسابل والطرق ؼٌر السوٌة وٌتصور انه ٌشبع 

تلك الدوافع ولكنه إشباع زابؾ تتولد عنه الكثٌر من االضطرابات النفسٌة ، ومن 

أمثلة هذه الوسابل التً سماها آلٌات أو مٌكانزمات دفاعٌة فمثبل نجد )التحوٌل( وهو 

ة االنفعالٌة بموضوع آخر، فضبل عن أن اإلسقاط هو رإٌة استبدال موضوع الطاق

العٌوب الذاتٌة فً اآلخر ، أما النكوص فهو االرتداد إلى مسلكٌات مرحلة نمو سابقة 

كؤن ٌكون راشد فٌرتد إلى مرحلة المراهقة أو مراهقا فٌرتد إلى سلوكات طفلٌه ، 

ً ؛ تقدٌم األعذار التً بان التبرٌر كآلٌة دفاعٌة تعن Freudوكذلك اعتقد فروٌد 



ٌعتقد الفرد أنها منطقٌة للسلوكات المإداة ، فً حٌن اعتبر التقمص ؛ امتصاص 

صفات اآلخرٌن وتقلٌد ماٌإدونه من مسلكٌات ، أما الكبت ؛ فهو قذؾ الحوادث 

والذكرٌات المإلمة فً البلشعور كمحاولة الشعورٌة لنسٌانها والتهرب من 

 0( 54،ص9141)عودة، مواجهتهــــــــــــــــا

فً افتراضاته باحثا عن منشؤ اضطرابات  Freudوهكذا فقد تعمق فروٌد      

الصحة النفسٌة فحدد ثبلثة شروط جعلها ربٌسة فً خلق العصاب وهً ؛ الحرمان ، 

ها 518،ص9149والتثبٌت ، والصراع الناشا عن األنا )فهمً ،  أساسٌات( ، بعد 

هذا ٌعنً أن نظرٌة التحلٌل النفسً قد  أن عن فً تشكٌل الشخصٌة ونموها فضبل

رأت فً كل إنسان قوى متعارضة ، تسبب الصراع الداخلً داخل الحواس الداخلٌة 

كالضمٌر)اللوامة( واللبٌدو )األمارة( وفً كل المشاعر والرؼبات اإلنسانٌة ،  فقد 

عر بالرؼبة ٌشعر الفرد بالحب والكره فً الوقت ذاته تجاه إنسان ما ، بقدر ما تش

بإمبلء ؼرٌزة محرمة فً المجتمع الذي ٌعٌش فٌه )كل ممنوع مرؼوب( ، وهكذا 

تشكل هذه القوى المتعارضة ضؽطا على الشخصٌة قد ٌإدي إلى عدم السواء ، 

خاصة إذا كبتت الرؼبات المحرمة لثناء الطفولة ، ثم لتضؽط على المشاعر أثناء 

أن طابع  Freudولقد أكد فروٌد  ( ،14الرجولة بسلوك السوي )نصري،ب ت،ص

هذا االضطراب طابعا جنسٌا سواء كان صراعا جنسٌا او نتٌجة خبرات جنسٌة 

 ( 95،ص 9169مبكرة )فروٌد ، 

 ( مإكدا على أن التحلٌل النفســـــــً 5095وفً المجمل فقد أكد ) الكبٌسً ،       

 نسقه النظــري علــى ( قــد ركـزFreudالكبلسٌكً كاتجاه والذي ابتكره فروٌد )

 -النقاط اآلتٌة :

 0التؤكٌد على الحتمٌة البٌولوجٌة للسلوك وإهمال العوامل الثقافٌة واالجتماعٌة 0أ

 إبراز دور الطفولة المبكرة من حٌاة اإلنسان فً توجٌـــه الشخصٌة أما إلـــى  0ب

 0السواء أو البلسواء     



اإلصابة مو الشخصـــٌة أو التؤكٌد على ؼرٌزة الجنس ودورها فً ن 0ت

 0على ؼرٌزة العدوان وفطرٌتها  تؤكٌدهالنفسٌة ، فضبل عن  طراباتباالض

 ماقبل الشعور والشعور والبلشعور ، وان الحٌاة  إلىتقسٌم العقل اإلنسانً  0ث

 0البلشعورٌة قد تكون سببا فً نشؤة العصاب    

 ــــاد هً ؛ البعـــد األول انه طرح تصور فً بناء الشخصٌة ٌتضمن ثبلثة أبعـ 0ج

 ( الذي ٌمثل مخزن الطاقة النفسٌة والؽرابز وٌسٌر وفق مبدأ اللذة Idهو ألهو )     

 ( الذي ٌنبثق فً العالم الثانً من حٌاة الطفـــــل Egoأما البعد الثانً هو األنا )     

 ( Super egoٌا )وٌسٌر على وفق مبدأ الواقع ، أما البعد الثالث فهو األنا  العل    

 وٌمثل البعد األخبلقً والقٌمً فً الشخصٌة وٌكون دوره األساسً فً عملٌات    

 0لكل رؼبات البعد األول وٌصبػ األنا بصبؽة أخبلقٌة     

 قدم آلٌات دفاعٌة للشخصٌة هً التبرٌر واإلسقاط والكبت والنكوص والتوحد 0ح

 0والتسامً     

 تعتمد على التداعً الحر وعلى تفسٌر األحــــبلم قدم طرٌقة عبلجٌة للمرٌض  0خ

 وعلى تحوٌل مشاعر الحب ،  أو الكره ،  لدى المرٌض نحو المحلل النفســً     

 ( 4-9، ص5095)الكبٌسً ،     

 

 1نظرٌة التحلٌل النفسً تقوٌم10

رأى الباحث بؤنه لم تحظى نظرٌة نفسٌة بالنقد المتوالً من قبل علماء           

نفس الؽربٌون ، وأطراؾ ؼربٌة دٌنٌة أخرى ، فضبل عن ؼٌرهم من المشتؽلٌن ال

، كما حظٌت  من ؼٌر العرب فً المجال النفسً والتربوي عربا كانوا أو مسلمٌن

هذه ، فقد واجهت عددا كبٌرا من الخصوم الذٌن حاولوا  Freudبه نظرٌة فروٌد 

رمً إلٌه من أبعاد نفسٌة لها إثبات ضعؾ منطقها وبطبلن خلفٌتها الفلسفٌة وما ت

، والبعض اآلخر قرأها قراءة  "وعلى األسرة ثانٌا "على النشء أوال السٌاأثرها 



ناقدة تصحٌحٌة بقصد تطوٌرها وجعلها أكثر مقبولٌة من حٌث التسلسل المنطقً 

  0الذي عرضته النظرٌة لمكونات الشخصٌة وإشكالٌة منشؤ االضطراب النفسً فٌها 

أشار) إلهٌتً، ب،ت( أن جماعة التحلٌل النفسً وان كانوا قد ولجوا إلى  فقد        

مكنونات هذا العالم وكشفها للمؤل فؤن ذلك قد أدى إلى حدوث ردود أفعال مختلفة فً 

حٌنها ، فعلى صعٌد علماء النفس فقد بدى االختبلؾ واضحا فٌما بٌنهم فمنهم من 

ارستها ونتابجها العملٌة ومدى صدقها فً تحفظ إزاء هذه األفكار الجدٌدة منتظرا مم

قٌاس ما تدعً فهمه وقٌاسه ، ومنهم من وقؾ ضد أفكارها وأتهمها بالخٌالٌة 

والشطط والمروق على األسس العلمٌة الرصٌنة لمنهج علم النفس العام ، ومن 

العلماء من وجه دعمه لهذه الجهود ودعا العلماء المناهضٌن إلى الترٌث قبل إصدار 

مهم ضد هذه الجماعة ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فان رجاالت الكنٌسة ، أحكا

وذوي النفوذ المتحفظٌن قد أسهموا وأدلوا بدلوهم مناهضٌن هذا االتجاه الجدٌد فً 

منهج ٌدعو إلى  محاربته وعدم تشجٌعه باعتبار أنهعلم النفس ودعوا الناس إلى 

ن حٌث كشفه لبعض األنشطة الجنسٌة التحلل الخلقً كما ٌدعو إلى انهٌار األسرة م

فً حٌاة الطفل ، والتً تعتبر مقدسة فً نظرهم ومثال للطهارة والنقاء ، وان هذه 

وأعوانه تخدش العبلبق السامٌة القابمة بٌن  Freudاآلراء التً جاء بها فروٌد 

ٌة األطفال واآلباء ، كما وتمزق هالة القدسٌة التً حاكتها البشرٌة واألدٌان السماو

 (، 964منذ أقدم األزمنة حول براءة وشفافٌة الطفولة )الهٌتً،ب ت ،ص

كما رأى الباحث أن الؽرٌب فً هذا األمر أن هذه النظرٌة لم ٌنتقدها علماء       

النفس والباحثون كما هو الشابع أو المتعارؾ علٌه فً هذا المٌدان فحسب وإنما 

سع انتشارا خصوصا عندما كانت األو انتقدها أعبلم فكر وأدباء ورجال دٌن ألنها

ها المشتؽلون فً مجال الفن واألدب والتمثٌل والمسرح على المستوى تبنى آراإ

العالمً أو المحلً أي أنها تؽلؽلت فً أؼلب مفاصل المجتمع ومإسساته المدنٌة ،  

 مناخاٌة لمدة طوٌلة من الزمن ، مما شكل وشؽلت آراإها الجامعات العالمٌة والعرب



لهذه النظرٌة ممٌزات اٌجابٌة خففت من  ترى ؤنب  بعض األوساط األكادٌمٌةٌجابٌا لا

 0حدة مالحقها من سلبٌات  

اثبت   Freud( بان فروٌد 9191مااشار إلٌه )راجح ،  اٌجابٌاتهافمن   

بؤدلة قوٌة وجود حٌاة نفسٌة الشعورٌة إلى جانب الحٌاة النفسٌة الشعورٌة ، وأوضح 

الشعوري ، إدراك الشعوري ، تذكر الشعوري ورؼبات ومخاوؾ  أن هناك تفكٌر

الشعورٌة الٌفطن الفرد إلى وجودها لكنها مع ذلك تحرك سلوكه وتوجهه على ؼٌر 

علم أو إرادة منه ، وكثٌرا ماتكون سببا فً ظهور اضطرابات نفسٌة أو عقلٌة لدي 

 Freudٌد ( ، ولهذا ارتبط التحلٌل النفسً بفرو89،ص9191الفرد )راجح ،

ارتباطا وثٌقا واعتبر األب الروحً لعلم نفس األعماق ، باعتباره المكتشؾ األول 

للحٌاة البلشعورٌة للفرد ولكونه افرد للطاقة الجنسٌة )اللبٌدو( أبوابا واسعة من كتبه 

ودراساته ، واتخذها مفتاحا ٌحل به مؽل قات االضطرابات النفسٌة التً كان ٌعالجها 

راساته الوفٌرة أدبٌات التحلٌل النفسً ، وأثرى مٌدان الصحة النفسٌة ، حٌث أثرى بد

بما قدمه من افتراضات مازال الكثٌر منها ٌتعامل معها حتى اآلن على صعٌد 

( ، كما أن له الفضل فً صٌاؼة مبدأ 59،ص9141مستوٌات مختلفة )عودة،

رسته كما هو التحلٌل النفسً وإبراز منهجه ، واالنشقاقات التً حصلت داخل مد

( قد أؼنت ذلك فعدلت وأالنت بعض Juong، ٌونج Adlerمعروؾ لدى )ادلر 

بجملة  Freudالنظرات والمفاهٌم للمإسس ، وحصر )زٌعور،ب ت(فضل فروٌد 

تؤثٌره عظٌما  كانمن النقاط التً بٌنت فضله فً المٌدان النفسً والتربوي منها  ؛  

نفسانٌة من بعده لم تتؤثر سلبا أو إٌجابا ، إذ قل  أن توجد نظرٌة  على علم النفس

األضواء على البلوعً وأعطاه أهمٌة كانت  لطس   ، لكونه بؤبحاثه أو تؤخذ شٌبا منها

مؽبونة واظهر دوره وفاعلٌته فً مجمل الحٌاة النفسانٌة ، كما ٌكمن فضله وأصالته 

أهمٌة  أوضح فً تفسٌره لؤلحبلم باستكشاؾ البلوعً ، ولما كان التحلٌل النفسً قد

السنوات األولى فً تكوٌن الشخصٌة ، وأهمٌة التجارب األولى فً العمر ، فمعنى 

خدمات مهمة للمربٌن واألهل منبها إلى  تقدٌمذلك انه ساهم مساهمة جلٌلة فً 



خطورة القمع الفظ وما ٌإدي إلٌه  الكبت القاسً من ظهور العصاب واضطراب 

إلى أن أنواع  نبهترسة التحلٌلٌة عندما الشخصٌة ، والٌمكن إؼفال فضل المد

التعبٌر )الرسوم ،التصوٌر، الخطوط ( والتً تعبرعن العقد الفردٌة وتكشؾ عن 

مكبوتات البلوعً ،والمٌول الوجدانٌة، واألهداؾ الكامنة الموصدة )زٌعور ، ب 

 (551-554ت،ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ة السلوكٌة(ن )المدرسوواطس ثانٌا:

 حٌاته 10 

م( من ألمع 9151 -م 9494) J.Broadus Watsonاطسونجون.ب.و عد       

حٌاته العلمٌة فً بدأت ،  (USAرواد التجرٌب فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة)

،  genngis،وجٌننؽس  Lobمٌدان علم نفس الحٌوان حٌث كانت أعمال لوب 

انتقل  قد أثارت االهتمام بدقتها وتطور تقنٌاتها ، وقد Thorndikeوثورنداٌك 

واطسون من علم نفس الحٌوان إلى نفس اإلنسان ونقل معه مناهج المٌدان األول 

لٌطبقها على اإلنسان ، وقد طبقها فعبل تلك الدراسات التجرٌبٌة التً استخدمها 

بعلم النفس  Watsonعلماء نفس الحٌوان ونجحوا فً مٌدانهم ، اهتم واطسون 

، وكان بناء" عبقرٌا" آلالت عدٌدة ،  ، بالتشرٌط المقارن ، بمبلحظة األوالد

( ، انه القابل ٌوما فً تحد ؛ أعطونً اثنً عشر طفبل" 949)زٌعور ، ب ت،ص

من األصحاء المكتملٌن وسوؾ أقوم بتربٌتهم بطرٌقتً ، وأنا اضمن لكم أن اخذ أي 

واحد منهم عشوابٌا وأدربه لٌكون كما اختار له أخصابٌا من أي نوع طبٌبا ، أو 

ا ، أو فنانا ، أو كبٌر تجار، أو حتى شحاذا ولصا ، بصرؾ النظر عن مواهبه محامٌ

 (590،ص5005،)الحفن0ًواهتماماته ومٌوله وقدراته وكفاءاته وجنسٌة أسبلفه 

 عصره10

لتدل على نظرٌة  Behaviorismم استعملت كلمة )سلوك( 9195فً عام      

د أحدثت هذه المدرسة كم هابل ترى أن علم النفس ٌقوم على مبلحظة السلوك ، ولق

من األبحاث جرت فً الوالٌات المتحدة وحسب الذهنٌة األمرٌكٌة حٌث االنتفاع من 

جعل المدرسة السلوكٌة ؼنٌة من حٌث كثرة  المختبرات الكثٌرة القابمة ؛ وهذا ما

( ، أما من حٌث 949ث والدراسات فً حقلها )زٌعور،ب ت،صالتجارب واالبحا

( أن مع نهاٌات 9141شتهرت فً هذا العصر فقد أشار)عودة ، المدارس التً ا

القرن التاسع عشر وبداٌات القرن العشرٌن برزت هذه المدرسة النفسٌة والتً 



شكلت مع مدرسة التحلٌل النفسً أوسع تٌارٌن نفسٌٌن وكانت أكثر التٌارات النفسٌة 

لمدرسة السلوكٌة المعاصرة ازدهارا ، وقد قسم مإرخو المدارس النفسٌة تارٌخ ا

م على وجه التقرٌب ، والسلوكٌة الحدٌثة فٌما بعد عام 9111والتً تمتد إلى عام 

 (       15،ص 9141م  والى أالن )عودة ،9111

 Watsonفلسفة واطسون 10 

إن اختبلؾ فلسفة المنظرٌن حول مادة علم النفس ومنهج بحثه من مبلحظة       

، وهو تؤثر علم النفس بالفلسفة والفسلجة والفٌزٌاء وتجرٌب كان بالتؤكٌد نتٌجة لسبب

وبكثٌر من االنجازات المهمة فً علم األحٌاء )كنظرٌة دارون( والفلك والرٌاضٌات 

، كل ذلك صاغ الحركة السلوكٌة كثورة قامت بوجه المدرستٌن التركٌبٌة 

سان )االستبطانٌة( والوظٌفٌة ، حٌث ظهرت الحركة السلوكٌة وكؤنها من صنع إن

وذلك ألنها  J.Broadus Watson واحد ولٌس فرٌق عمل وهو جون. ب. واطسون

وجدت فً شخصه أقصى التعبٌر عن نفسها ، فقد تبلورت فلسفة واطسون 

Watson  بالنظرة لئلنسان واستجاباته من خبلل تلمذته على ٌد انجلAngel 

سب إلٌها صفة ( فً شٌكاؼو ، حٌنما درس الفبران التً حاول أال ٌن9461-9181)

الشعور، وبما أن الفرد ٌستطٌع أن ٌدرس قدرات الحٌوانات وكفاءتها دونما حاجة 

لدراسة الشعور، فإذن الحاجة العتبار الشعور ودراسته كمفهوم من مفاهٌم علم 

، وهذا ٌعنً أن علم النفس الذي ٌإمن به  Watsonالنفس كما رأى واطسون 

الرجع  Pavlovة معنى ولما اكتشؾ بافلوؾ واطسون )آلـً( بكل ما فً هذه الكلم

الشرطً جعله واطسون حجر الزاوٌة الذي أقام علٌه مذهبه ، وان كل ما تقدم 

ٌعطً صورة واضحة تقول ؛ أن السلوكٌة تدرس كل جوانب علم النفس ماعدا 

أهمٌة تذكر وإنما األهمٌة القصوى لكلمة )كٌؾ(  whyالشعور ، فلٌس لكلمة )لماذا(

How   (، وهذا ما 56،ص9164ها أساس فلسفة المدرسة السلوكٌة )المنصور،ألن

( وتٌار Newton( بان التٌار السلوكً قد تؤثر بفكر نٌوتن )5095أكده )الكبٌسً ،

( وكذلك الفلسفة الوضعٌة المنطقٌة  ، وحتى أفكار Pragmaticالفلسفة البراكماتٌة )



نظرة السلوكٌٌن للشخصٌة  ( فً االنتقاء الطبٌعً ، ولهذا فانDarwenدارون )

لحظة  أينتاجا فً  أما بشكل عام والصحة النفسٌة بشكل خاص أكدت على أنهما

( 90، ص5095)الكبٌسً ، للتغٌٌر منظومة مفتوحة أو فً مجرى الحٌاة المستمر

والشك أن مثل هذه النتابج الصادرة عن السلوكٌة هً جزء من الثورات التً قامت 

لم النفس وضد كلمة شعور ، استبطان ، فقد أكد )عاقل ضد النظام القابم فً ع

انتهى علماء " ؛قائــــــال Watsonأفاد واطسونم 9195( انه وفً عام 9149،

النفس السلوكٌون إلى االعتقاد بأنهم الٌستطٌعون االشتغال باألمور غٌر 

المحسوسة وال الملموسة وعقدوا العزم على ترك االشتغال بعلم النفس أو جعله 

وؼٌره من التجرٌبٌٌن فً  Wundt" ومعنى هذا أن كل ما قام به فونت علما طبٌعٌا

جهدهم لجعل السٌكولوجٌة علما الٌعدو فً نظر واطسون سوى استبدال كلمة 

)روح( التً كانت مستعملة فً الفلسفة الوسٌطة بكلمة )شعور( وهم فً هذا استبدلوا 

فً كتابه ؛  9195ك واطسون عام كلمة مجردة بؤخرى مجردة أٌضا ، ولقد أكد ذل

السلوك : مدخل إلى علم النفس  المقارن  بان علم النفس كما ٌراه السلوكً فرع 

موضوعً وتجرٌبً محض من فروع العلوم الطبٌعٌة هدفه النظري التنبإ عن 

السلوك وضبطه ولٌس االستبطان قسما هاما من طرابقه ، كما أن القٌمة العلمٌة 

صل علٌها لٌست متوقفة على إمكان تفسٌرها بالشعور ، وٌبدوان للمعلومات التً ٌح

الوقت قد حان لٌتخلص علم النفس من كل إشارة إلى الشعور ومن مبلحظة الحاالت 

إن من الممكن كتابة علم النفس دون اإلشارة إلى )الشعور( و  000النفسٌة 

تصور إن من )الحاالت النفسٌة( و )النفس( و )فحوى الخبرة( و )اإلرادة( وال

الممكن كتابته ضمن حدود )المثٌر واالستجابة( و )تكوٌن العادات( وما شابه ذلك 

( فً موسوعته النفسٌة 5005( وقد أكد ذلك )ألحفنً،15،ص9149)عاقل ،

الٌقبل التعرٌؾ واالستعمال  Watsonموضحا أن مفهوم الشعور عند واطسون 

، حٌث توصؾ لؽة  فٌزٌقٌا القدٌمةألنه مجرد لفظ آخر ) للروح ( من ألفاظ المٌتا

االستجابة ، ولٌس من شك أن صرامة واطسون  –واطسون بؤنها لؽة المثٌر 



Watson  ونبذه للشعور واالستبطان قد ضٌق كثٌرا من مجال علم النفس كما قالت

 (509،ص5005)ألحفنً، به السلوكٌة 
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وعصره هً إلٌضاح اثر  Watsonواطسون  كانت الؽاٌة من عرض حٌاة       

البٌبة العلمٌة والفلسفٌة فً حٌاة وتنشبة هذا المنظر الذي اثر بنظرٌاته وأرابه 

وتجاربه النفسٌة فً المجتمعات الؽربٌة على وجه العموم ، والمجتمع األمرٌكً 

الذي  ٌنتمً إلٌه خصوصا ، وأصبحت آراإه ونظرٌاته بعد ذلك أشهر من نار على 

فً البلدان العربٌة وبالذات فً األوساط األكادٌمٌة الجامعٌة )أقسام  -كما ٌقال -معل

علم  النفس فً كلٌات اآلداب أو أقسام العلوم التربوٌة والنفسٌة فً كلٌات التربٌة( ، 

وكما هو معروؾ فقد مرت المدرسة السلوكٌة بمرحلتٌن ؛ السلوكٌة التقلٌدٌة ، 

داث األخٌرة لٌس للرد على األولى وإنما لتعدٌل بعض والسلوكٌة الحدٌثة وان استح

ماجاءت به التقلٌدٌة وتخفٌؾ حدة صرامة نظرتها لئلنسان فقد حاول السلوكٌون 

وٌوسعوا من نطاق مفهومها  Watsonالمتؤخرون أن ٌستكملوا نظرٌة واطسون 

  0وٌردوا على أوجه النقد المختلفة من علماء وفبلسفة كبار

عد هذه المقدمة قد جنب بحثه المقارنة والمفاضلة بٌن المدرستٌن إن الباحث ب    

ومدرسته المسماة  Watsonوقدم موضوع الصحة النفسٌة حسب نظرٌة واطسون 

بالواطسونٌة أو السلوكٌة التقلٌدٌة كمنظر لها ونظٌر لفبلسفة اإلسبلم السالؾ ذكرهم  

 لؤلسباب اآلتٌة:

ً المدرسة األم لكل المشتؽلٌن ضمن مجالها تعد المدرسة السلوكٌة التقلٌدٌة ه 0أ

 0ونظرٌاتها سواء كانوا من المتقدمٌن أم من المتؤخرٌن 

اإلسهام األكبر فً صنع اتجاه علمً جدٌد وخلق مدرسة  Watsonلواطسون  0ب

 0كبرى فً علم النفس 



تعد المدرسة السلوكٌة التقلٌدٌة )الواطسونٌة( ، هً تماما نقٌض مدرسة التحلٌل 0ت

 لنفسً من  حٌث رإٌتها إلى اإلنسان وطبٌعته ، وكما ٌقال باألضداد تعرؾ األشٌاءا

 مسلمات نظرٌته10

ركز الباحث بشكل خاص فً مسلمات نظرٌة المدرسة السلوكٌة الواطسونٌة     

ذات العبلقة بالصحة النفسٌة باعتبارها جزء من موضوع البحث  أطروحاتهاعلى 

عدد من المسل مات التً ٌمكن إٌجاز أهمها فقد  أساسوالنظرٌة السلوكٌة تقوم على 

 -النظرٌة السلوكٌة : أن إلى( 9199أشار )عبد الؽفار،

نشاط الفرد التً ٌقوم  جمٌع أوجه ان علم النفس هو علم السلوك ، والسلوك هو0أ

بها والتً ٌمكن مبلحظتها ، وهو علم موضوعً ٌعتمد على البٌانات التجرٌبٌة 

   0ٌمكن مبلحظتهاوالدالالت التً 

  أوضح( وقد 18،ص9199ان هذه النظرٌة تسل م بالحتمٌة النفسٌة )عبد الؽفار،0ب

  ادلة ـــ( أن هذه المسلمة تعنً بمجملها إخضاع السلوك اإلنسانً لمع9141عودة ،)

استجابة( بمعنى ؛ أن المثٌر عندما ٌقع على الفرد البد وان تتؤدى استجابة  -) مثٌر 

ستجابة ٌمكن ضبطها والتحكم فٌها والتنبإ بها تماما كؤي ظاهرة حتما وهذه اال

 0طبٌعٌه 

ان السلوكٌات اإلنسانٌة كلها قد عد  سلوكات متعلمة سواء كانت هذه السلوكات 0ت

سوٌة أو مرضٌة ، ووصوال إلى المبدأ الثالث فهو السلوك الشرطً والذي ٌتم 

هذا االقتران حتى ٌصبح الكابن  باقتران المثٌر الشرطً بالمثٌر الطبٌعً وتكرار

رطً        ـــالحً  قادرا على أداء االستجابة الطبٌعٌة فً حضور المثٌر الش

 : ٌوضحها(  والشكل أدناه 11،ص9141)عودة ،

 المثٌر                    إفراز اللعاب

 مثٌر طبٌعً              )استجابة طبٌعٌة(

 تؤدى االستجابة نفسها : نقرن تقدٌم الطعام بصوت الجرس فت



 طعام              إفراز لعاب

 صوت الجرس

ٌّب الطعام الذي هو المثٌر الطبٌعً ونبقً على الجرس الذي هو المثٌر الشرطً  نؽ

 فتتادى نفس االستجابة ، وعندبذ تعرؾ باسم االستجابة الشرطٌة :

 صوت الجرس             إفراز لعاب

 بة شرطٌة()مثٌر شرطً(       )استجا

على ضوء هذه المبادئ الثبلثة للسلوكٌة التقلٌدٌة وضعت افتراضات تفسر      

 -نشوء االضطرابات النفسٌة لدى الفرد  واالفتراضات كما ٌؤتً:

:  إن فشل الفرد فً تعلم سلوكات تمكنه من التوافق الناجح مع  االفتراض األول

  0صحته النفسٌةنفسه ومجتمعه ، ٌعتبر عامبل أساسٌا فً اختبلل 

إن نجاح الفرد فً اكتساب سلوكات ضارة سواء كان  الضرر   االفتراض الثانً :

واقع على الفرد نفسه أو على مجتمعه فانه لن ٌتوافق بالشكل المطلوب ال مع نفسه 

 0وال مع بٌبته

: انه إذا تعرض الفرد إلى مثٌر ما بحٌث ٌستثٌر لدٌه توقع حدوث  االفتراض الثالث

بتٌن متناقضتٌن ٌخلق لدٌه حالة من القلق العام تإثر سلبا على حالته النفسٌة استجا

 -وٌنشا هذا الوضع على النحو االتً :

 الموقؾ األول : الطعام + صوت الجرس         إفراز اللعاب)اثر موجب= اللذة(

 الموقؾ الثانً : صدمة كهربٌة + صوت الجرس       الصراخ )اثر سالب+األلم(

 وقؾ الثالث : صوت الجرس         إفراز اللعاب )اللذة( أو الصراخ )األلم(الم

تقدم قد أشار إلى أن اختبلل صحة الفرد النفسٌة هً نتٌجة حتمٌة لخلل  إن  ما      

ما فً عملٌة التعلم ، ولما كانت هذه العملٌة ٌقوم بها فً الؽالب الكبار وٌوجهونها 

ٌتحملون المسإولٌة األولى فً خلق االضطرابات  الكبار نحو الصؽار ، فان هإالء

 (18،ص9141، النفسٌة لدى الفرد )عودة



( قد أوضح بان هذه النظرٌة قد أكدت على أن العوامل 9199إن )عبد الؽفار، 08

البٌبٌة هً العوامل الربٌسة التً تعمل على تكوٌن شخصٌة الفرد ولهذا عرؾ 

اثٌٌن ، وقد كان محور اهتمام السلوكٌٌن بعملٌة السلوكٌون بالبٌبٌٌن لتمٌزهم عن الور

 (81،ص 9199)عبد الؽفار ،0الفرد عادات معٌنة  وإكسابالتعلم 

ح فٌها أفكار واطسن 5095وفً المجمل فقد أوجز )الكبٌسً ،      ( سبعة نقاط وض 

Watson  ًزعٌم المدرسة السلوكٌة والذي وصؾ سلوكٌتها بالعلم الموضوع

 -ه التنبإ بالسلوك والسٌطرة علٌه ، ومن أفكاره:التجرٌبً الذي هدف

 0إمكانٌة تجزبة السلوك إلى وحدات بسٌطة من المثٌرات واالستجابــــــــــات   0أ

 التركٌز فً البحوث العلمٌة على ما ٌمكن أن ٌفعله الفرد فً موقؾ معٌــــــن  0ب

 0وفً كٌفٌة خروج استجابة معٌنة من مثٌر معٌن       

 0ؤكٌد على أن السلوك هو وظٌفة الكابن كلـــــه الت  0ت

 التؤكٌد على استخدام المبلحظة المقصودة ورفض استخدام االستبطان فـــــً   0ث

 0المنهج العلمً       

 0االقتصاد فً البحث على المثٌرات الخارجٌة 0ج

 كـرار هـــواحل قانون التكرار وقانون الحداثة بدال من قانــــون األثـــر ، فالتـ 0ح

 المسإول عن تدعٌم الرابطة بٌن المثٌر واالستجابة ، أما الحداثــــــة فــــــــــً     

 0االستجابة فلها األسبقٌة فً الظهور عن ؼٌرها     

 فسر فً ضوبه واألساس الذي ٌاعتبار االستجابة الشرطٌة وحدة السلوك  0خ

 اكتساب العادات     

       

1 
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مذهب من مذاهب علم النفس ، وتسمٌة تطلق Behaviorism تعد السلوكٌة        

الدراسة الموضوعٌة  أهمٌةعلى منحى نظري فً الساٌكولوجٌا ، شدد على 

 أساساهناك  أنلبلستجابات الفعلٌة أو على دراسة السلوك الظاهر مفترضة 

قتران الشرطً باعتباره قاعدة هذا المذهب على اال أكدفٌزٌولوجٌا لكل سلوك ، 

المعاٌنة ، واسترشد بدراسة السلوك  ومبادئللتعلم ، اعتمد الطرق التجرٌبٌة 

الحٌوانً فً ظل ظروؾ مقررة ، وصلت فً صٌؽتها المتطرفة الى رفض الوعً 

( ،وفً هذا الصدد أشار 959،ص9199والعملٌات الواعٌة )رزوق،وعبد الداٌم،

ر المدرسة السلوكٌة الزال قوٌا جدا على  علم النفس )نصري،ب، ت( إلى أن تؤثٌ

قد انكرت امكان ترسٌخ هذا العلم  Watsonالٌوم ، وهً منذ مإسسها واطسون 

على االستبطان أو متابعة تدفقات اإلدراك ، الن كل علم هو بالنتٌجة ظاهرٌاتً ، 

احد ٌستطٌع وبالتالً فان علم النفس الٌخرج عن هذه القاعدة ، وبعبارة أخرى ال  

رإٌة الحواس الداخلٌة إال من خبلل ماتعكسه من سلوك إنسانً أو فعل سواء كان 

( ، وفضل السلوكٌة على علم النفس كبٌر 59إنسانً أو حٌوانً )نصري ،ب،ت،ص

فإنها وان ساعدت على دفع هذا العلم دفعات اٌجابٌة إلى األمام ، حتى األخطاء التً 

ه ة )بطرٌقة سلبٌة( أنها بنت عقلٌة ومناهج معٌنة إال وقعت فٌها كانت نافعة وموج 

ها البعض أنها كانت مصابة بخوؾ  أنها كانت عرضة للنقد البلذع ، فعد 

 أنمرضً)فوبٌا( من كل ماهو روحً ، بل ومما هو ذهنً وداخلً ، فضبل عن 

شططهم بتفسٌر الحاالت النفسٌة كلها على أنها ظواهر عضوٌة واستجابات عضوٌة 

واطسون مضطرا  إلى أن ٌفسر التفكٌر على انه عبارة عن كبلم داخلً ،  ، جعلت

وإذ الكبلم ٌحدث حركة فً الحلق ،  فمعنى هذا أن على السلوكً أن ٌقٌس حركات 

الحلق بالطبع ، وبالنتٌجة لم تنفع آلة قٌاس هذه الحركات وتسجٌلها ولم تكن ذات 

، ولم ٌكتفً نقاد النظرٌة بهذه  أهمٌة فً مٌدان علم النفس وال ذات نتابج سدٌدة

المبلحظات بل عزوا علم السلوكٌة إلى انه مجرد نقل المذهب الترابطً للمعانً إلى 

مفردتٌن هما مثٌر _ استجابة ، فعدوه مذهب مٌكانٌكً ٌدور حول ثبلثة مفاهٌم 



)مثٌر ، استجابة ، جسم عضوي( ومعنى هذا أنها محاولة لجعل علم النفس علما 

لكنه صار علما ألؽى النفس فً اإلنسان، بعد أن الؽوا وعٌه ، إنهم الؽوا  طبٌعٌا ،

اشد ما فً اإلنسان إنسانٌة وصمٌمٌة؛ انتزعوا منه روحه  )زٌعور،ب، ت 

 (  919،ص

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( القوة الثالثةكارل روجرز )المذهب االنسانًثالثا : 

 حٌاته10

م من والٌة الٌنوي  9105موالٌد  أمٌركً من Carl Rogersكارل روجرز    

( وانه تربى فً عابلة صارمة أخبلقٌا ودٌنٌا فوالداه 19:5005األمرٌكٌة )ألحفنً ،

متزمتان فً نظرتهم الدٌنٌة واألخبلقٌة وهما ٌإمنان بان الشًء ٌمكن الحصول 

علٌه إال بحب العمل والجدٌة فٌه ، واعتبرا العمل خٌر وسٌلة عبلجٌة  للضجر 

، فؽرسا فً نفس طفلهما حب العمل والمثابرة ، حٌث لم تكن لروجر والملل 

Rogers  حٌاة اجتماعٌة خارج حدود البٌت ولهذا كان فً طفولته حساسا وخجوال

وؼٌر اجتماعً ٌفضل أن ٌعٌش مع الكتب ومع عالم أحبلمه ، اشتؽل فً الزراعة 

ر عاما ، وقد تعلم وتربٌة الحٌوانات فً مزرعة والده منذ أن كان عمره اثنتا عش

األسالٌب التجرٌبٌة فً العلم عندما اكتشؾ أثناء تجواله نوعا من العث حٌث كان 

ٌقوم بالتجوال فً الؽابات ، فقام بتربٌته ومقارنته بؤنواع أخرى ، وهذا االهتمام قاده 

إلى أن ٌدخل جامعة وسكنسن لدراسة الزراعة ، وبعد اقل من سنتٌن تحول إلى 

فعل تؤثٌرات تنشبته االجتماعٌة ، فالتحق بالمعهد البلهوتً الوحدوي دراسة الدٌن ب

فً نٌوٌورك الذي كان له اتجاه لٌبرالً فً الدٌن ، إال انه قرر ترك دراسة الدٌن 

 نهابٌا على خلفٌة  زٌارته إلى الصٌن مع وفد طبلبً وللسببٌن اآلتٌٌن:

ؽضاء كانت شدٌدة بٌن انه اطلع على عقابد دٌنٌة مختلفة وشهد كٌؾ أن الب 09

 0األلمان والفرنسٌٌن رؼم أنهم من دٌن واحد 

انه الٌتفق مع الحركة البروتستانتٌة التً تإكد على ان الكتاب المقدس معصوم  05

 0من الخطؤ

وهذان السببان أنتجا القرار الذي حل الصراع النفسً لدٌه ، فاخبر والداه بؤنه قد 

وانه ٌجب على الفرد أن ٌعتمد أساسا على  حرر نفسه من اسلوبهما فً التفكٌر،



خبرته الشخصٌة ؛ وهً فكرة مثلت حجر الزاوٌة فً نظرٌته فً الشخصٌة ، 

 ( 989-985،ص9149)صالح ،

 عصره10

ولد كارل روجرز فً بداٌة القرن العشرٌن كما مر آنفا ، وقد شهد بعد ذلك      

إلى الزٌادة فً نسبة تزاٌد عدد المشتؽلٌن بعلم النفس بؤضعاؾ مضاعفة أدت 

البحوث ، فكان تؤثٌر ذلك على علم النفس انه أصبح ذو قدم راسخة  ، ٌفاخر بعلمٌته  

بٌن العلوم السابدة فً ذلك الوقت ، خصوصا عندما زادت صبلته بالعلوم اإلنسانٌة 

األخرى كاالجتماع مثبل ، كما اتصل بالعلوم األخرى السٌما الرٌاضٌات وبصورة 

وبالتطبٌقات اإلحصابٌة ، وعلى اثر ذلك زادت تطبٌقات علم النفس  اخص اإلحصاء

فً المٌادٌن التً ٌعمل بها كمٌدان ؛ التربٌة ، الجرٌمة ، المعمل ، الحرب ، التجارة 

،  الطب ، والقانون ، فجاءت بعد ذلك مرحلة الثورات العلمٌة والثورات النفسٌة ، 

لى الثورات ، كالثورات التً قامت ولم ٌشهد روجرز ذلك فقط بل شهد الثورات ع

ضد التحلٌل النفسً والسلوكٌة واتهامهما بالتقلٌدٌة ، ففً خضم تلك الثورات العلمٌة 

 (99،ص 9149والنفسٌة تبلورت شخصٌته    )عاقل ،

 (فلسفة روجرز ) الظواهرٌة10

إلى الفٌلسوؾ  Rogersتعود جذور الفلسفة الظواهرٌة التً اعتنقها روجرز     

( األلمانً األصل الذي كان تلمٌذا لبرنتانو 9414-9199)Hosrel رٌل هوس

Brentano  إذ تتبع محاضراته فً فٌٌنا ،وبعدها انقلب إلى دراسة الفلسفة بعد أن

وبفضل برنتانو  Kantكان ٌعلم الرٌاضٌات وذلك بفعل قراءاته ل)كانت( 

Brentano  العشرٌن ، وقد ، درس هذه الفلسفة التً اخترعها فً أوابل القرن

اضطهده النازٌون ومات فً المنفى فً سوٌسرا واستطاع تبلمٌذه نقل مخطوطاته 

ومكتبته إلى بلجٌكا خفٌة ، وتبلمٌذه هم الذٌن خلقوا علم نفس الشكل،         )زٌعور 

( ، وإذا تعمقنا أكثر فً هذا المصطلح من الناحٌة الفلسفٌة لتبٌان 911، ب ت ،ص



لمة)الظواهرٌة( أوالظاهراتٌة جذورها فان هذه الك

فإنها تعنً دراسة أو علم الظواهر أي دراسة  Phenomenology)فٌنومٌنولوجٌا(

ذاك الذي ٌبدو للوعً ،ذاك المعطى ، فالمقصود إذن الكشؾ عن هذا المعطى أو 

هذا الشًء ذاته الذي نفكر فٌه أو نتحدث عنه متجنبٌن فً كل ذلك اللجوء إلى 

ة قبلوٌة ، وال لجوء إلى أسبقٌات قط )بل الوصؾ( ، فمثبل ؛ فرضٌات ، إلى ثقاف

كٌؾ تشرح لون الزهرة األحمر ، هنا الشرح للعلوم الطبٌعٌة ال للعلوم اإلنسانٌة ، 

فالظاهرة هً الطرٌقة أو الوجه الذي بموجبه ٌكون الموضوع الذي نتؤمله ، أو 

اهرة التً ٌنبؽً الشًء معطى للوعً ، فلون الزهرة كما ٌبدو للوعً هو الظ

نادوا بالعودة  فالظواهرٌونوصفها  ال وصؾ االحمرار وصفا فٌزٌابٌا أو طبٌعٌا ، 

والعواطؾ )كعالم سٌكولوجً( والعالم  إلى األشٌاء الن األشٌاء عندهم تشمل األفكار

الخارجً أٌضا ، وهكذا فهً تؤمل منطقً ولم تحب أن تكون بناءات مذهبٌة أو 

الناحٌة النفسٌة  ( ، أما من  918-911)زٌعور ،ب ي، ص0تركٌبات مٌتافٌزٌقٌة

فان الظاهراتٌة أو الظواهرٌة هً أسلوب فً علم النفس ٌركز على الكٌفٌة التً 

 (985،ص 9149ٌدرك بها الشخص وٌعبر عن ذاته وعالمه )صالح ، 

إن مما تقدم ٌشٌر إلى أن المذهب اإلنسانً ٌستقً فلسفته من فلسفة األلمانً       

ولٌس هً من فكر المذهب اإلنسانً ، وتؤكٌدا لهذا التفسٌر  فقد   Hosrelهوسرل 

( بؤنه وطبقا للموقؾ الظواهري الذي طرحه روجرز 9149أشار )صالح ،

Rogers'  ( فان الفرد ٌدرك العالم بطرٌقة متفردة ، وتشكل هذه 9189منذ عام )

ذا ٌعنً أن الفرد للفرد وه Phenomenal fieldالمدركات المجال الظواهري 

ٌستجٌب للبٌبة كما ٌدركها هو ، وهذه البٌبة قد تتطابق وقد التتطابق مع تعارٌؾ 

التجرٌبٌٌن لها ، أو مع الواقع الموضوعً، والمجال الظواهري للفرد طبقا لروجرز 

، ٌشمل كبل من المدركات الشعورٌة وؼٌر الشعورٌة ، تلك التً ٌكون الفرد عارفا 

الٌكون عارفا بها ولكن المحددات األكثر أهمٌة للسلوك ، وخاصة  بها ن وتلك التً

بالنسبة للناس األسوٌاء هً المدركات الشعورٌة ، هذا ٌعنً أن العالم بالنسبة 



عالم ذاتً ظواهري ، وفكرة أن اإلدراك شًء ذاتً هً فكرة  Rogersلروجرز 

صاؼه بالشكل الذي قدٌمة ولٌست من مبتكرات روجرز قطعا ، إال أن تؤكٌده علٌها 

ٌرٌد أن ٌقول فٌه بان لكل فرد منا عالمه ، أو واقعه الخاص جدا به  وانه الٌمكن 

                  فهم هذا العالم الخاص بالفرد إال بالقدر الذي ٌسمح هو لنا بذلك

 ( 985،ص9194)صالح ،

 نظرٌته فً الصحة النفسٌة 10

عانً المعلومات المؤخوذة من الحواس ، ترتبط الكابنات البشرٌة باستمرار بم     

ولما كان الناس ٌعرفون فقط ما ٌدركون ، فان ادراكات كل فرد هً التً تإسس 

واقعه ، ومن المحتم أن ٌواجه جمٌع األفراد واقعا مختلفا إلى حد ما ، وٌركز 

فً محاولة فهم الذوات  Phenomenologicalأصحاب النظرٌات الظاهراتٌة 

لفرٌدة فً الحٌاة ، أما الدوافع الفسٌولوجٌة فهً قلٌلة األهمٌة ، كما ووجهات نظرها ا

اعتمد أصحاب النظرٌات الظاهراتٌة على المبلحظات اإلكلٌنٌكٌة ، خاصة تقارٌر 

الذات الن علماء النفس اإلنسانً ٌمٌلون إلى تبنً هذا المدخل للشخصٌة اإلنسانٌة ، 

ساعدة الناس المشكلٌن للتؽلب مستمرة لم Rogersحٌث كانت محاوالت روجرز 

ؼلى مشكبلت الحٌاة ، خصوصا عندما تطورت أفكاره ببطًء من الخبرات 

 (515، ص9140العٌادٌــــة )دافٌدوؾ ،

واذا اعتبر المذهب اإلنسانً مذهبا حدٌثا فً علم النفس فان لذلك بوادر قد       

والن نموه  ظهرت فً الخمسٌنات واستمرت فً الستٌنات من القرن العشرٌن 

وتبلوره مستمر كً ٌحتل مركز القوة الثالثة فً علم النفس إذ ٌعتبره الكثٌرون 

بمثابة القوة الثالثة بجانب القوتٌن األولى والثانٌة والمقصود بهما التحلٌل النفسً 

، وٌنضم إلٌهم Rogers & Maslowوالسلوكٌة وٌمثل هذا المذهب روجرز ومازلو 

ن عرفوا فً مرحلة ما بؤنهم ٌتبعون المنحى الوجودي  ، عدد كبٌر من الكتاب الذٌ

وصار من الصعب التمٌٌز بٌن الفرٌقٌن الن كل منهما ٌعمل على بلورة هذا المذهب 

وهو من  Rogers ( ،وعلى أٌة حال فقد أكد روجرز89،ص9196) عبد الؽفار ،



أو ٌمر  مشاهٌر المنظور اإلنسانً على أن الخبرة الحاضرة للفرد هً كما ٌدركها

( ، 949، ص9119بها الفرد نفسه ولٌس كما ٌدركها اآلخرون )الزبٌدي و الهزاع ،

( إلى أن الصحة النفسٌة من وجهة نظر هذا المنظور 9119وقد أشارت )الجنابً ،

تتحقق متى ما حقق اإلنسان ذاته ، وان الجهاد فً سبٌل الذات هو الدافع اإلنسانً 

علما أن األفراد ٌختلفون فً مستوٌات صحتهم النفسٌة الربٌس الذي ٌدفعه لتحقٌقها ، 

تبعا الختبلؾ ماٌصلون إلٌه من مستوٌات فً تحقٌق إنسانٌتهم ، كما أنهم ٌختلفون 

( ، 55، ص9119أٌضا فً مستوى تحقٌق ذواتهم                        ) الجنابً ، 

سوء الصحة وعلٌه فان أي خلل فً الذات ٌمكن أن ٌإخذ على انه من عبلمات 

( ، أما من حٌث منشؤ اضطرابها ، فهو ٌحدث 11،ص9199النفسٌة )زهران،

عندما ٌمنع الكابن الحً من تمثل خبراته الحسٌة ، ومن بلوؼها إلى مرتبة الوعً 

والحٌلولة دون تحول المثٌرات إلى صور رمزٌة ، والى عدم انتظامها فً بناء 

ما إذا أصبح مفهوم الذات فً وضع الذات األمر الذي ٌإدي إلى توتر نفسً ، أ

ٌسمح لكل الخبرات الحسٌة للكابن الحً ان تصبح ممثلة فً مستوى رمزي وفً 

عبلقة ثابتة ومتسقة معها ، فان ذلك ٌمثل حقٌقة الصحة النفسٌة للفرد )ؼنٌم ، 

قد عزى أنواع السلوك  Rogers ( ، وهذا ٌعنً أن روجرز965،ص9191

تحقٌق الذات على أساس أن هذا السلوك ٌعمل بشكل  اإلنسانً الى دافع واحد هو

 ( 51،ص9149)القاضً،          0كلً موحد واٌجابً نحو تحقٌق ذلك الدافع 

حدد سمات الشخصٌة التً  Rogers( أن روجرز 5005ولقد أكد) الكبٌسً،    

تتصؾ بانخفاض فً مستوى الصحة النفسٌة ؛ كالؽربة ، عدم اتساق السلوك ، القلق 

ستخدام آلٌات )مٌكانزمات( الدفاع ، التصلب والجمود وإدراكه للخبرات بشكل ، ا

( ، ومما تقدم فان الفرد المتمتع بالصحة النفسٌة 596، ص5005جٌد ) الكبٌسً ،

من وجهة نظر المذهب اإلنسانً هو )الشخص الذي ٌعمل بكل طاقاته ، وٌستفٌد من 

ن ، راض عما فً حٌاته ، ٌسعى إلى كل إمكاناته ، مقبل على الحٌاة ، متفتح الذه

(، ولما 901،ص9144،)مرسً 0تطوٌر نفسه وتنمٌتها ، ٌقول ما ٌعتقد انه صواب

كانت الذات هً المحور الذي تدور حوله كل المتؽٌرات والتً تشكل حجر الزاوٌة 



فان ذلك ألزم الباحث أن ٌبٌن مسلمات هذه Rogers فً كل الذي جاء به روجرز

علت من الذات محورها فً النظر إلى األشٌاء الن األشٌاء عند النظرٌة التً ج

علماء النفس اإلنسانٌٌن  تشمل ؛ األفكار والعواطؾ التً تمثل العالم السٌكولوجً 

 -والعالم الخارجً أٌضا  كما مر آنفا ، والمسلمات هً كما ٌؤتً :

 مسلمات النظرٌة10

حلٌل النفسً والسلوكٌة ، فهو أسس هذا المذهب كرد فعل ألطروحات كل من الت    

ٌرفض كون اإلنسان جهاز طاقة معقد ٌبحث عن حالة اتزان من حٌث توزٌع الطاقة 

على أجزابه المختلفة ، فطبقا للتصور الفروٌدي فؤن أي ازدٌاد فً منسوب الطاقة  

بؤي جزء فٌه ٌإدي إلى خلل هذا االتزان ومن ثم ٌتحتم على هذا الجهاز القٌام بنشاط 

حتى ٌعود إلى حالة االتزان ، كما رفض هذا المذهب التصور السلوكً  معٌن

التقلٌدي الذي صٌر اإلنسان جهازا آلٌا إذا أثٌر أي جزء منه تحتم علٌه أن ٌقوم 

بسلوك معٌن ؛ وانه ٌمكن تفسٌر هذا السلوك والتنبإ به  تكوٌن هذا الجهاز وما 

ا كانت النظرٌة معتنقة ( ولم 89،ص9196ٌتعرض له من مثٌرات ،)عبدالؽفار،

( المفاهٌم التً صدرت عن إٌمانها 5095للفلسفة الظواهرٌة ، فقد أوجز)الكبٌسً ،

بذلك والتً أدت إلى أن ٌبتكر روجرز العبلج الذي اشتهر والتصق باسمه وهو 

( وٌستند علٌها ، على فرض ان Clientالعبلج المرتكز على المراجع أوالعمٌل )

تؽٌٌر وتطوٌر شخصٌته ، وان مهمة المعالج النفسً تسهٌل  لدى الفرد القدرة على

 -مهمة هذا التؽٌٌر ،  وهذه المفاهٌم هً:

 0إن األشخاص مخلوقات واعٌة وعاقلة ٌحكمها اإلدراك الواعً  0أ

 إن البشر الٌتحتم علٌهم الصراع مع أنفسهم أو محٌطهم ، كما أنهم لٌسوا  0ب

 0ٌةعبٌدا لؤلحداث والقوة البٌولوج     

 إن فهم الشخص ٌتم من خبلل وجهة نظره الخاصة أو من خبلل تجاربــــــــه 0ت

 0الذاتٌة      



 0إن إدراك الشخص للواقع قد ٌتطابق موضوعٌا وقد الٌتطابق مع ذلك الواقع 0ث

 (              55،ص5095)الكبٌسً،     0إن لدى اإلنسان نزعة  لتحقٌق ذاته وإثرابها  0ج

 -ورات أو المسلمات التً تخص اإلنسان فً هذا المذهب :وأدناه التص

؛ إن ماٌبدو علً اإلنسان أحٌانا من عدوانٌة وأنانٌة ماهو  اإلنسان خٌر بالفطرة 10

إال نتٌجة للصعوبات والتحدٌات التً ٌواجهها حٌث تتعقد أسباب الحٌاة وأسالٌبها 

ن ٌحقق إنسانٌته ، فضبل عن ماٌلقاه من احباطات مختلفة أو إنكار لحقه فً أ

وبالرؼم من العقبات والصراعات التً تواجهه إال انه قادر على أن ٌفكر وٌقاوم أو 

على األقل ٌحاول أن ٌتؽلب على ماٌواجهه من مشقات         

( ، بمعنى أن ظهور عبلمات االضطراب على هذا اإلنسان 55،ص9141،)عودة

لصدمة من أن ٌحقق إنسانٌته من عدابٌة وأنانٌة هً نتٌجة لسبب ، أي نتٌجة 

( ، وبالمقابل فان الصحة النفسٌة فً هذا المذهب وان 955،ص9144)مرسً،

كانت تعنً تحقٌق الفرد إلنسانٌته إال أن ذلك الٌتم إال باإلٌمان بممارسته لحرٌة 

ٌدرك مداها وحدودها وٌتحمل مسإولٌاتها وٌكون قادرا على التعاطؾ مع اآلخرٌن 

وان ٌكون ملتزما بقٌم علٌا مثل الحق والخٌر والجمال ، وان ٌشبع  ومبادلتهم المحبة

 (99،ص 5090)التمٌمً،والدفاعً،  حاجاته الفسٌولوجٌة والنفسٌة إشباعا متزنا

( ؛ ومعنى ذلك انه حر 10،ص9111:)الزوبعً ، اإلنسان حر فً حدود معٌنة 10

اط ، وقد تقؾ عوابق فً اتخاذ ماٌراه من قرارات واختٌار ماٌناسبه من أوجه النش

معٌنة فً طرٌق ممارسته لتلك الحرٌة إال أن ذلك الٌمنع الفرد من أن ٌمارس حقه 

فً االختٌار مادام  ٌملك اإلرادة لذلك ، والشك أن عودة مبدأ اإلرادة فً السلوكات 

اإلنسانٌة ٌهز بعنؾ مبدأ الحتمٌة النفسٌة أو الحتمٌة السلوكٌة التً سادت التٌارات 

ة الوضعٌة بشكل عام ، وهو ٌلتقً مع مبدأ )الوعً( الذي نادت به السلوكٌة النفسٌ

المحدثة والذي بموجبه أعطى اإلنسان دور أساسً فً إحداث االستجابة التً ٌراها 

 (55،ص9144)مرسً ،0مناسبة للمثٌرات التً ٌتلقاها 



وهو  : إن السلوك اإلنسانً فً نمو مستمراإلنسان كائن حً فً نشاط مستمر  10

دابما ٌرنو إلى األفضل ، واألفضل هو أن ٌحقق إنسانٌته ، وتختلؾ هذه المسلمة 

عن تلك التً ٌقوم علٌها علم النفس التقلٌدي الذي ٌعتبر اإلنسان بمثابة الكابن الحً 

الذي الٌستجٌب إال إذا واجه مثٌرا ، وحٌث ٌعتبر ماٌقوم به من نشاط بمثابة رد فعل 

( ، وبعبارة أخرى ان ذلك ٌعنً أن 50،ص9196)عبد الؽفار،لما ٌلقاه من مثٌرات 

السلوك اإلنسانً هنا ٌرنو دابما لؤلفضل ، واألفضل هو أن ٌحقق الفرد إنسانٌته ، 

أي أن ٌحقق ذاته ، متمثبل ذلك بالقدرة على االنجاز ، القدرة على االبتكار ، القدرة 

، وهذا ٌعطً تصور واضح  على المبادأة ، )أي أن ٌشعر بان هناك معنى لوجوده(

بان اإلنسان لٌس هو الكابن الحً الذي الٌستجٌب إال إذا واجه مثٌرا فقط ، وان 

 0( 55،ص  9141سلوكه ماهو إال رد فعل لما ٌلقاه من مٌراث            )عودة ،

هً السلطة العلٌا وان معٌار Rogersلما كانت الخبرة لدى روجرز الخبرة :   10

تجاربه الخاصة فذلك الن الخبرة شكلت مفهوما مركزٌا فً الصدق عنده هو 

نظرٌته على أساس أن المجال الظواهري ٌعنً مجموعة الخبرات أو المدركات التً 

ٌعرفها الشخص نفسه وتشكل عالمه الذاتً الخاص به ، وقد عدها السلوك الموجه 

برات اإلنسان للفرد وأنها بالؽة األهمٌة فً تشكٌل الشخصٌة ، وقد أكد على ان خ

هً مدركاته الشعورٌة التً حولها إلى صور رمزٌة ، وهذه المدركات التً تحولت 

إلى صور رمزٌة أو قابلة الن تتحول إلى ذلك هً المحددات الجوهرٌة لسلوك 

الناس األسوٌاء ، وإذا حصل تشوٌه فً الترمٌز فتؤخذ بعض الخبرات صورا رمزٌة 

هة ٌتصرؾ الفرد بسببها تصرفا ؼٌر مناسب لكنه ٌحاول عادة التحقق من  مشو 

رموز خبراته بمقابلته بالواقع ، أي انه ٌجري علٌها اختبارا للواقع لٌتؤكد من 

( ، ومجمل القول أن المذهب 989،ص9149مطابقتها للعالم الخارجً )صالح ،

من ٌمر بها  ٌدركها كما الحاضرة للفرداإلنسانً الذي ٌإكد على دراسة الخبرة 

( ، وعلٌه فان الكٌفٌة التً 50ا ٌدركها اآلخرون )عبد الؽفار، ب ت ،صولٌس كم

ٌدرك بها الفرد خبراته الحالٌة هً التً تقرر سلوكاته ، سوٌة كانت أو مرضٌة  ، 

 ( 51،ص9141)عودة ،



 تقوٌم نظرٌة الذات10

كما هو معروؾ فان المقصود بالتقوٌم هو عملٌة إصدار حكم على قٌمة الشًء      

ظاهرة على أساس المقارنة بٌن واقع الشًء ومعٌار معٌن فقد أشار أو ال

تتمٌز بحضورها الفاعل Rogers ( إلى أن نظرٌة الذات لروجرز9149)صالح،

ونصٌبها الكبٌر فً المٌادٌن التطبٌقٌة ، وبخاصة فً مٌدان التربٌة والحٌاة العابلٌة 

ت مٌدان العبلج  النفسً بإجراء بحوث منهجٌة والقٌادة والعبلج النفسً ، ففتحت ونم 

ر أسلوبا فً  منظمة ، ومن المهم ذكر إسهامات صاحب هذه النظرٌة ؛ فهو الذي طو 

اإلرشاد النفسً كان وما زال تؤثٌره كبٌرا فً هذا المٌدان وكذا الحال فانه ركز بشدة 

على االهتمام نظرٌا وعملٌا على فهم طبٌعة الذات وأثار بحوثا كثٌرة 

عن الذات Rogers( ، وتتجلى أهمٌة نظرٌة روجرز 959،ص9149فٌها)صالح،

انها لخصت مبادئ المذهب اإلنسانً فهو رأى أن كل فرد ٌعٌش فً عالم خاص من 

خبراته ، وان المحافظة على الذات وتنمٌتها وتحقٌقها هً أقوى القوى المحركة 

خاص لسلوكات الفرد ، وان هذا الفرد ٌستجٌب فً المواقؾ فً ضوء إدراكه ال

لذاته ولعالمه ، وقد ٌستجٌب الفرد لما ٌدركه من تهدٌد لذاته بحٌل دفاعٌة متعددة 

كتضٌٌق المجال اإلدراكً أو الجمود فً اإلدراك أو ؼٌر ذلك من أسالٌب لحماٌة 

 ( 51،ص 9141الذات )عودة،

، وان حاول وبذل جهودا كبٌرة لتكوٌن نظرٌة تتسم بالدقة  Rogersإن روجرز      

، Ryckman،9194بلٌة على االختبار إال أن منتقدٌه أمثال )والقا

Macleod،9168  ،Diqqory،9166 ،Pervin،9140  وجهوا له النقد إلخفاقه ،

فً دقة التعبٌر وخاصة فٌما ٌتعلق بالذات ودافع تحقٌقها ، ولما وضعت نظرٌة 

 روجرز الذات فً موقع مركزي من نظرٌة الشخصٌة ، فقد واجهت بذلك صعوبة

هل  000فً التعبٌر بدقة بالؽة عن مفهومها ، فمن األسبلة التً أثٌرت أمام الذات 

هل هً 00منشإها  نفسً ، بٌولوجً ، أم  طبٌعً ؟ وماهً القوى الدافعة لها 

بان الذات  Rogersفٌزٌاوٌة ، طبٌعٌة ، نفسٌة ، بٌولوجٌة ؟ وعندما أوضح روجرز 



فانه جعلها احتماالت قد تتحقق وقد ال  (RNA( وال )DNAوراثٌة وتعتمد على أل )

تتحقق وافتراضات كهذه بحاجة إلى أدلة أكٌدة ما تزال ؼٌر واضحة وؼٌر متوفرة 

 ( 956،ص 9149)صالح ،

أما المآخذ التً توالت علٌها فكان بسبب التعرٌؾ الذي جعل فٌه      

ؾ  Rogersروجرز الفرد الصحة النفسٌة مرتبطة شرطٌا بتحقٌق الذات حٌنما عر 

)شخص ٌعمل بكل طاقاته ، وٌستفٌد من كل إمكاناته المتمتع بالصحة النفسٌة بؤنه ؛ 

ض عما فً حٌاته ، ٌسعى التً تطوٌر نفسه مقبل على الحٌاة ، متفتح الذهن ،را

( انه 9144وفً هذا الصدد أشار    )مرسً ، وتنمٌتها ٌقول ماٌعتقد انه صواب (

فتح الباب واسعا أمام نقدها من قبل  Rogersوبسبب هذا التعرٌؾ فان روجرز 

علماء النفس الذٌن اعتبروا أن هذا التعرٌؾ لٌس مرادفا للصحة النفسٌة  والٌدل 

 -علٌها فً كل األحوال وفً كل المجتمعات ومن هذه المآخذ :

تحدٌد تحقٌق الذات بامتٌاز األداء والتفوق فً االنجاز واإلبداع ، وهذا هدفا  09

إلٌه إال العباقرة واألذكٌاء جدا مما ٌجعل الناس طبقا لهذا التعرٌؾ مثالٌا الٌصل 

ؼٌر أصحاء نفسٌا إال القلة القلٌلة منهم ، مع العلم أن بعض األشخاص كانوا 

 0متفوقٌن فً االنجاز إال أنهم كانوا ؼٌر أصحاء نفسٌا 

ها شعور بعض المجرمٌن بتحقٌق الذات فً انجاز أعمال إجرامٌة ، ٌبدعون فٌ 05

، وٌخلصون فً أدابها ، وٌشعرون بلذة النجاح ونشوة االنتصار ، ومع  هذا لٌسوا 

 0سعداء ألنهم سعادتهم مإقتة تزول بمجرد الحصول علٌها 

الٌؤتً إشباع الحاجة إلى تحقٌق الذات بعد إشباع الحاجات الفسٌولوجٌة والنفسٌة  01

الذات مع حرمانه من الطعام  واالجتماعٌة فً كل األحوال فقد ٌشعر اإلنسان بتحقٌق

والماء والراحة والنساء ، ومع تعذٌبه بالحبس والنفً ومصادرة األموال ، فالرسل 

والمصلحون االجتماعٌون لم ٌعببوا بإشباع حاجاتهم الجسمٌة ، ولم ٌهتموا بملذاتهم 

الحسٌة ، والصٌام فً اإلسبلم فٌه تحقٌق للذات بالرؼم من االمتناع عن الطعام 



راب والجنس ، ففٌه تؤجٌل لذات جسمٌة للحصول على لذات نفسٌة روحٌة والش

 أسمى وهً لذة الفوز برضوان هللا عزوجل.

إن تحدٌد الذات بتنمٌة القدرات ، والعمل بؤقصى وسع لتحقٌق الفردٌة  08

ٌراه صوابا ، واكتفاء اإلنسان  واالستقبللٌة ، والمنفعة الشخصٌة ، وقول اإلنسان ما

لناس ، ٌجعل الفرد ٌإل ه نفسه ، وٌقدس المنفعة الفردٌة ، وٌعبد الحرٌة نفسه عن ا

الشخصٌة ، وٌضعها فوق كل اعتبار ، وٌجعل حقوق الفرد وواجباته نابعة من الفرد 

 (.905،ص9144)مرسً ،0ال من الجماعة 
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  Introduction     استهالل 

وهو  (اإلسالمًالفكر  ) عبارةبحثه موسوما بأن ٌكون هذا الفصل فً  اختار الباحث

ترتٌب مصطلحها فالسفة ،  المعانً اختلؾ فًمتعددة  واسعة الداللة عبارة أنهاٌعلم 

) فكر إسالمً ، أو فكر وقد تأرجحت مابٌن القائل  ؤرخونو م  أدباءعلماء ، 

دافع عنه ذا أهمٌة بحٌث لم ٌكن  هذا االختالؾو ( أو فكر عربً إسالمً عربً

 التً عدت من اكبر الدٌانات اإلسالمٌةعالمٌة الدٌانة الن  (فقٌه أوفٌلسوؾ  مفكر ،)

التً انصهرت بها  مٌةاإلسالكانت البوتقة   المعمورة أنحاءالثالث التً امتدت فً 

والن ،  البلدان  تلكاهرا على ظ أثرا افٌهم العرب مما كان له بما جمٌع األقوام

تربوٌة من الذٌن ٌنطقون  وأراء أفكارالتً صبت فً هذه البوتقة لٌست فقط  األفكار

 0 أٌضامن المسلمٌن من ؼٌر العرب  وإنماالعربٌة فقط 

 أنبقوله ؛   (Holtن الباحث هولت )ع( 7891 )رضا ، نقلفً هذا الصدد ف     

والعرب نجم عنه انهٌار السدود القومٌة والسٌاسٌة بٌن شعوب  اإلسالمبٌن  التواشج

جدٌدة ورٌثة لحضارات  إنسانٌةالعالم القدٌم فتالقحت ثقافاتها لتتمخض عن حضارة 

اتجاه الؽابرة ، حٌث كان  األمممن الصٌن والهٌلٌنٌٌن والهنود والسرٌان وؼٌرهم 

( فعندما خرج Conductive  factor)الفتح العربً منذ البداٌة عامال توصٌلٌا 

فجأة  أنفسهم( وجدوا Pascalباسكال) كما قال العرب من عزلتهم فً الصحراء

ٌتصلون بالثقافة السورٌة والبٌزنطٌة ، ومع المصرٌٌن ورثة حضارة الفراعنة ومع 

إفرٌقٌا واسبانٌا ، بل ذلك مع شعوب الفرس الساسانٌٌن وحضارة الهند ، ومن ق

وفتوحاتها شعوب متباٌنة " فرس ، هنود ،  اإلسالمٌةالدٌانة  فضال عن احتضان

 اإلسالمٌة،مصرٌون وؼٌرهم " كما بقٌت وسط الجماعة  أندلسٌوناتراك ، بربر ، 

ٌهود وصابئة ولها مساهمة نشطة فً أهل الكتاب مسٌحٌون ، من  أخرىعناصر 

     (751-751ص،7891فٌة  )رضا ،الحٌاة الثقا

الفكر الذي ٌحمل بٌن  الفكر التربوي ، فان هذا  أرحامالحضارات ولما كانت      

فً النتٌجة وكتحصٌل حاصل كانت طبٌعته ومنحاه هو  أٌا،  طٌاته سماته التربوٌة



ا وهذ ، األجٌالوتناقلها بٌن الحضارة ووسٌلتها فً تخلٌد ذاتها وضمان انسٌابها  أداة

بطبٌعة الحال الٌلؽً فعل التربٌة فً الحضارة ، ولكنه ٌرسم دور هذا الفعل وٌحدد 

كونه ٌعد تعبٌرا الفكر عامة على مر العصور التارٌخٌة  تأتً أهمٌةحٌث و،  مداه 

نفسه أداة التؽٌٌر لهذا الواقع وانه عملٌة إنسانٌة البد عن واقع اجتماعً وفً الوقت 

 ا اجتماعٌا بوضع آخر ، وتوجٌهه للفعل الظاهر الذي المن القٌام بها لٌبدل وضع

ٌمكن تصوره دون وجود أفكار معٌنة وعلى قٌمة هذه األفكار وعمقها وداللتها 

 (7،ص7885العمل فً قٌمته واتجاهاته )الدلٌمً ،ٌتوقؾ 

مساحة ذراعٌه على قد بسط عبر مراحل نموه  الفكر اإلسالمً وهكذا نجد أن   

من الناس  فرقة أولم ٌكن فكرا أنتجه شخص أو مجموعة عالم ألنه واسعة من هذا ال

تظافرت فأنتجت  آراء ، فلسفات ، نظرٌات ، أفكار كان  حصٌلة جهود فكرٌة  وإنما

كانت  وإنما ألهلها، ارتقت باألمة اإلسالمٌة إلى مدٌات وآفاق لم تكن فقط  مفخرة 

فً  اإلسالمٌةماابدعته العقلٌة تسابقت لالطالع على  اإلسالملم تعرؾ  ألمممدعاة 

 0  المجــاالت كافة

ألدباء وؼٌرهم من النخب ولما كان الفكر موضع اهتمام العلماء والفالسفة وا     

من حٌث انه هو  أألهمٌة  اكتسب هذهالفكر قد أوضح بان هذا ( 1007)بكار ،فان 

، وٌكن فً لدٌه  لم ٌتقدم الفكر ٌنهض ما أنٌمكن لمجتمع  الذي ٌقود التقدم ، فال

فً  ٌسهم الالتفكٌر كما أن لذلك ،  واإلصالحٌةالمنهجٌة  األسسوسعه توفٌر 

على تناول المعلومات  ٌساعد الباحثٌن وإنماالكشؾ عن حقائق جدٌدة فحسب ، 

 أنها، كما  مألوفةجدٌدة ، لم تكن  أبعاداالمتاحة بطرٌقة جدٌدة ، تضفً علٌها 

تدمج حقائق الماضً  أنبالتفكٌر وحده ٌمكن   أن، كما تفسرها على  نحو جدٌد 

، عند ذلك ٌكون الفكر وتظم فً الحقائق والنظم المستجدة  حتى ٌزال التنافر بٌنهما 

، ولذلك تم تناول الفكر اإلسالمً نفسٌا ، عقائدٌا  (11،ص1007)بكار،قائدا للتقدم 

 -: ٌأتـــــً ، تربوٌا و فلسفٌــــــا وكما

  



 Construing   Psychological     الفكر نفسٌا

حدوثه داخل  المقصود بالفكر نفسٌا هو كٌؾ ٌنظر علم النفس آللٌةاذا كان        

فان  السلوك اإلنسانً المؤثر فً حٌاة المجتمعات ، وكٌؾ ٌكون احد نواتج النفس

 اإلنسانًلها الفكر ٌعد  كان مفهوم الدافع كحاجة  إذاأشار الى انه )نصري ،ب ت( 

ضدها ، فعملٌة هذا التعدٌل مستحٌلة عند  أو األخالقمع  أيشرا _  أورا _خٌ

جانب الفكر كحاسة داخلٌة عنده ؼٌر مسٌطر على جانب  أنالحٌوان ، وهذا ٌعنً 

الرؼبات والمشاعر لدٌه ، الن فكر الحٌوان مسبق البرمجة لذلك تتبع رؼائبه 

مبتلى بقدرته على برمجة فكره  اإلنسانمشاعره فً هذا السبق للبرمجة فٌه ، بٌنما 

 وحواسه _الداخلٌة والخارجٌة_ فٌما ٌخدم توجهانه التً ٌرتئٌها بنفسه 

من حواسه الداخلٌة كافة ، لذلك  أقوى اإلنسانالفكر كحاسة داخلٌة هو عند  إن    

اختالل التوازن النفسً لدٌه ، ولهذا السبب الٌوجد عصابا عند الحٌوان  أساسهو 

، حٌث ٌتفرد فقط  اإلنسانالنفسً عند  اإلشكالرطٌة وتجد هذا ش منعكساتبل 

( والنرفوباثٌة التً قد تصٌب Psychopathicالنفسٌة السٌكوباتٌة ) باالعتالالت

العصاب فالحٌوان بمعزل عن هذا  أمافقط لصلتها بالجهاز لعصبً ،  أٌضاالحٌوان 

الضمٌر والفكر والمشاعر اعتبرنا  وإذا،  الخلل ، وٌستحٌل ظهور السٌكوباتٌة لدٌه

_فً الرؼبات _ عند لإلرادةوالرؼبات حواس داخلٌة فان الضمٌر والفكر خاضعان 

( وتحدث عنها Showbinhorكما لمسها "شوبنهور" ) اإلرادةوبذلك تكون  اإلنسان

( هً Superego)العلٌا  األناال   اإلرادةفان  لفروٌد، وخالفا  (netgtshaنٌتشه )

الفكر والمشاعر وتوجه الرؼبات ، وفً المجمل فان الفكر فٌه التً تسٌطر على 

أما الوعً فمرتبط مع الضمٌر ، لذلك ٌختفً  000إدراك ووعً ، واإلدراك بظاهره

 (79ب ت،صنصري،  الوعً بالضمٌر وٌظهر اإلدراك بالفكر )

 

 



 Belief  construing     الفكر عقائدٌا  

 ٌدخل فً  أوٌفصح عنه  أوما ٌنبعث منه  يأقصد الباحث بالفكر "عقائدٌا"       

مجموعة باقتضاب فً الفصل األول بأنه ؛  أوجز ذلكوقد  (اإلسالمًالمجال )

والموازٌن باألسس الملتزم ً اإلسالمــم والمعارؾ التً أنتجها التفكٌر العلو

العقل اإلسالمً فً كل المجاالت وبخصوص كل نتجه كل ما أبمعنى  اإلسالمٌة

ت والقضــــــــــــاٌا المرتبطــــــــة بالوجود والعالقـــــات والحٌاة ولكن اإلشكالٌا

تها الشرٌعة دمـن وجهة نظـر إسالمٌـــــة ، أي خاضعة للمنهجٌة اإلسالمٌة التً حد

فته الموسوعة الحرة عر اإلسالمٌـــة ابتداء" ، وبٌن الباحث فً ذلك الفصل ما

اإلسالمٌة إلسقاط اإلسالم على الواقع وتطبٌقه محكومـا  "ما ابتدعته العقلٌةبأنـــــه ؛ 

باألطر الزمنٌة والمكانٌة لكونه اجتهاد عقلً ٌخطأ وٌصٌب، والفــــــرق بٌنه وبٌن 

  0 لإلنسانٌنسب إلـــــى هللا وما ٌنسب  اإلسالم هو الفرق بٌن ما

ودا بثالثة مز اإلنسانعتبر ا اإلسالمًالمنظور  ان( ب7881لقد عد )مصطفى ،    

وهن قوى متماٌزات ومتفاعالت فً واقع القلب ( )الفكر ، النفس ،  قوى هً ؛

، فالفكر قوة روحٌة بها ٌدرك الروح وٌعلم وٌتأمل وٌعقل وٌفهم وٌتخٌل  األمر

عدٌدة من  آٌاتوٌتذكر وٌستنتج ومظهر ارتباطها بالجسد الترابً هو الدماغ وفً 

 الفعلٌة الداللة القطعٌة على وجود الفكر والمفكر القران الكرٌم وردت مشتقات الفكر

وجاءت ( ، 79")المدثر: انه فكر وقًدروالتدبر فً قوله تعالى"  التأملفجاءت بمعنى 

نذٌر  إالهو  إنلمعنى العلم بالشًء كقوله تعالى " أولم ٌتفكروا ما بصاحبهم من جنة 

أولم " قوله تعالى اشتق منه التفكر واالستنتاج ك( ، و791:األعراؾمبٌن " )

بالحق واجل  إالفً أنفسهم ماخلق هللا السموات واألرض وما بٌنهما  ٌتفكروا

 وأنزلنا( ، وجاء الفكر بمعنً العقل كما فً قوله تعالى" 9" )الروم: 0000مسمى

وقد ورد  ( ،11" )النحل: ولعلهم ٌتفكرون إلٌهمل الذكر لتبٌن للناس مانزً  إلٌك

 ومن آٌاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنواتعالى " بمعنى االستدالل كقوله

،  (17")الروم: إلٌها وجعل بٌنكم مودة ورحمة إن فً ذلك آلٌات لقوم ٌتفكرون



إنما مثل الحٌاة الدنٌا كماء أنزلناه من "  اآلٌةوكذلك للتذكر والتخٌل كما فً 

الى قوله تعالى 0000000 فاختلط به نبات األرض مما ٌأكل الناس واألنعام السماء

، واستطرد قائال كل هذه المعانً  (11")ٌونس: كذلك نفصل اآلٌات لقوم ٌتفكرون

  (115ص7881العلم )مصطفى ، إلىوالعقل وهما راجعان  اإلدراك إلىراجعة 

سواء كان  لكل فكر أنفً هذا المقام هو  ولعل السؤال الذي ٌفرض وجوده    

 أوتحلٌلً  براجماتً ، أو وجوديو واقعً ، مثالً أ،   إسالمًؼٌر  أو إسالمً

 ماماته ومصادره ووسائل المعرفة التً ٌرتكز علٌها فٌالخ له اهتما0000ظاهرٌاتً 

عن ؼٌره ومنطلقات عامة تكون  هناك خصائص تمٌزه أنفضال عن  ، إلٌهٌهدؾ 

    على أدبٌاتهفً كل الفكر الوجودي أكد ، فمثال ذات توجهات محورٌة خاصة به 

الظاهرٌاتٌه أما  ، على) الفعل ( فً دراساته الفكر البراجماتً كدأ بٌنما الوجود( ،)

ج ؟  اإلسالمًكد الفكر على ماذا أ هنا ، والسؤال( اإلدراكى )عل تكدأ وهذا ماعر 

        ،خصائصه  هذا الفكر مصادره بإٌجاز متناوال علٌه الباحث فً هذا الموضع

           0ه التفصٌالت ستسلط الضوء على هذا الفكر العرٌق، الن هذو وسائل المعرفة لدٌه

 -هً: اإلسالمًمصادر الفكر  أن( 1070)الحمٌد ، أكد     

الوحً : والمقصود به )كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا علٌه واله وسلم (  0أ

 أبعاد، وما ٌتفرع عنها من المسلم  لإلنسانٌحددان الرؤٌة الكلٌة النهائٌة  ألنهما

 0تربوٌة واجتماعٌة وسٌاسٌة واقتصادٌة وؼٌرها 

لدرجة كانت  آٌاتهالكون : وقد تحدث القران الكرٌم عن الكون فً الكثٌر من  0ب

 اإلسالمً، والن الكون  مصدرا من المصادر المهمة للفكر   األحكام آٌاتمن  أكثر

 ،  اآلفاقسنن  ؛  ن( طبٌعً و إنسانً ، فالكون الطبٌعً هو)كونٌ إلىفقد قسمه 

والحٌوان والنبات  واألرضوذلك بمعرفة القوانٌن الكونٌة الطبٌعٌة فً السموات 

 أعمارهللا فٌه ، ومعرفة سننها التً تسٌرها وتسخٌرها فً  آٌاتالستخراج  واإلنسان

وفٌما ٌخص الكون اإلنسانً : هو معرفة سنن  0 اإلنسانلتحقٌق خالفة  األرض



نفسٌة( باعتبارها قوانٌن وضعها هللا عزوجل فً األفراد األنفس )االجتماعٌة وال

  0واألمم والمجتمعات 

تنفتح على مجالٌن واسعٌن هما  فإنها اإلسالمًفً الفكر  وسائل المعرفة أما      

)عالم الؽٌب ، وعالم الشهادة ( عكس الفكر الؽربً الذي ٌقتصر على الجانب المادي 

لى بقوله " ٌعلمون ظاهرا من الحٌاة الدنٌا وهم عن وهو ما بٌنه تعا من عالم الشهادة

وهذٌن المجالٌن المتداخلٌن ٌعتمدا على ثالث وسائل ( 1هم ؼافلون" )الروم: اآلخرة

 0فرعٌة تتساوى فً األهمٌة هً : العقل ، القلب ، الحواس 

 وهً : اإلسالمً( دراسته بتبٌان خصائص الفكر 1070وختم )الحمٌد ،    

انه  إال  آنفاإن الفكر اإلسالمً وان كان ربانً المصدر بفرعٌه كما مر النسبٌة :  0أ

، ، وعلم اإلنسان نسبً مهما كانت دقته  اإلنسانٌعتبر فكرا نسبٌا كونه صادر عن 

 0ألنه ملتبس بالمكان والزمان وناتج عن وعً اإلنسان به 

ٌ ز :  0ب فكر إلى   المطلقة الن كل والمقصود به انه الٌتصؾ بالموضوعٌةالتح

فهو لٌس عٌبا فً الفكر اإلنسانً بل احد سماته وخصائصه ، الن عبارة الذاتٌة ، 

)فكر إسالمً ( ٌبٌن مٌله لدٌن معٌن هو اإلسالم ، وبالتالً لمرجعٌة معٌنة  ورؤٌة 

ٌ ز عٌبا فً حالتٌن ، االولى عندما  محددة هً الرؤٌة التوحٌدٌة  ، وقد ٌصبح التح

      ، والثانٌة عندما ٌكون مخترقا وذو تبعٌة               ٌتصؾ بالتعصبف ٌتجاوز حد الحقٌقة

 0، شبكة المعلومات (1070)الحمٌد ،

               

 

 

 



  Educational  construing   الفكر تربوٌا

المسلمون اإلسالمً )الفكر  أنتجه مابعبارة )الفكر تربوٌا( ٌعنً  قصد الباحث     

فلسفة والتً نشأت ومذاهب ، نظرٌات ، أصول عامة ،  من عربا وؼٌر عرب(

لكونه موضوع  الجانب التربوي حصراوتطورت فً ظل اإلسالم وحضارته ، 

 النظرة الثنائٌة إطارالتخرج عن  اإلسالمٌةالتربٌة  أنعلمنا  إذاخصوصا  ، البحث

مرارٌة مما منحها است الجانبٌن الروحً والمادي منكونها مزٌج  اإلنسانٌةللطبٌعة 

  0زن بٌن الحٌاة الدنٌا والحٌاة اآلخرةسمة التوا إٌجادعلى  الحرص

فً بداٌة  اإلسالمٌٌننتاج المفكرٌن التربوٌٌن بان  (7885)عقاد ، أشار  كما    

، قد تعتبر  أساسٌةعلى فرضٌات  التأكٌد قد كثر اإلسالمًتشكل الفكر التربوي 

تربوٌة ، لذلك قد تعتبر  إسالمٌةٌات نظر أولنظرٌة  األساسٌةبمثابة المرتكزات 

تخصصا ومالئمة لبناء التطبٌقات  أكثرمسلمات لجهد فكري مستقبلً ،  أوعمومٌات 

العام عن الوجود  اإلسالمًمقتبس من التصور  الفرضٌاتعلٌه ، وكثٌر من هذه 

 ، (111،ص7885، عقاد) ٌتصل بالتربٌة وحدها وال، والمجتمع والكون والحٌاة 

استخدموا مفاهٌم  ( أن المربٌن المسلمٌن7891أشار )عفٌفً ،  هذا الصدد وفً     

تدل على معنى الفكر التربوي بما ٌرادؾ كلمة تربٌة بشكلها الجزئً مثل " 

مجموعة مبادئ اإلسالم وبعضا من آٌات القران الكرٌم واألحادٌث النبوٌة الشرٌفة 

    وبمعنى أكثر وضوحا فان ، (70،ص7891ٌقدم لتالمٌذ التعلٌم العام )عفٌفً ،

هو ذلك النشاط الفردي  إسالمًالتربٌة كمفهوم  ( رأى بان 7890)ابو العٌنٌن ،

فكرٌا وعقلٌا ووجدانٌا وحسٌا وجمالٌا وخلقٌا  اإلنسانواالجتماعً الهادف لتنشئة 

وتزوٌده بالمعارف واالتجاهات والقٌم والخبرات الالزمة لنموه نموا سلٌما طبقا 

 0 (770،ص7890العٌنٌن أبو) إلسالماألحداث 

العام اإلنسانً  الفكرٌمثل جزء" مهما من نتاج  الفكر التربوي أنوهكذا نجد         

 واألهداؾمنها تحدٌد الؽاٌات  متعددةٌقوم بمهام تربوٌة  ألنهالمتراكم عبر العصور 



 ةأساسٌوتكون مهمة فلسفة التربٌة قائمة على فروض  إلٌهاالتً ٌجب الوصول 

حل  إلىحتى ٌمكن الوصول  إمكانٌاتهوتعبئة  تساعد على تنظٌم الفكر التربوي

للمشكلة التً قام علٌها الفرض لخدمتها فً الموقؾ التربوي )سلطان 

 ( 15،ص7811،وإسماعٌل

تمٌز بها عن سائر  تربوٌة  بخصائص اإلسالمًالفكر التربوي  امتاز كذلك     

وهذه الخصائص  ، األهداؾسلٌم االتجاه ، سامً  الثقافات مما جعل اتجاهه الثقافً

 -: كاآلتً

نظرة متكاملة مترابطة فاهتم ببناء اإلنسان  إلى اإلسالم: نظر   التوازن 07

بناء سلٌما ٌشتمل تنمٌة روحٌة وعقلٌة وجسدٌة بحٌث الٌطؽى  اإلنسانٌةشخصٌته 

والتمسك  المسلم على تقوى هللا اإلنسان، فتربٌة نفس  آخرجانب على جانب 

وخالقه من  اإلنسانالرذائل عن طرٌق توثٌق العالقة بٌن بالفضٌلة والترفع عن 

بالعبادة هلل ،  اإلنسانالصالة والزكاة والحج فٌتوجه  وأداءخالل معرفة صفات هللا 

الؽرائز  إشباعهو التربٌة الجسدٌة وحثه على العناٌة بها وعلى  اآلخروفً الجانب 

   (711ص، 7891)حمادة ، 0وعة الفطرٌة بالطرق  المشر

الروحٌة  –وان كانت معنٌة بالتربٌة النفسٌة  اإلسالمٌةالتربٌة  إن:   الوظٌفٌة 00

 أوفً نفس الوقت لم تهمل توجٌه  المتعلمٌن لدراسة بعض المواد  أنها إالوالبدنٌة 

المهن والفنون والصناعات بعد االنتهاء من حفظ القران  التدرٌب على بعض

الحٌاة والمستقبل الذي  لكسب القوت والعٌش الكرٌم فً إلعدادهمم الدٌنٌة ودروسه

بالرؼم انه فً الؽالب ٌهتم بالجانب  اإلسالمًالتعلٌم  أنٌنتظرهم ، وهذا ٌعنً 

الروحً لكنه لم ٌهمل التعلٌم لكسب العٌش ، فالعلم لذات العلم ، والعلم حبا للعلم 

ٌكون العلم  أنوالمنظرٌن التربوٌٌن  اإلسالم كرهوا فالسفةحٌث والعلم لمرضاة هللا 

   (711-715، ص7891،  اإلبراشً)  0مادٌا صرفا 



فان ذلك  األخالقًعندما احتلت القٌم مكانة خاصة ضمن االتجاه :   القٌمٌة 00

 تربٌة العامة ال أسلوباسلوبا خاصا ٌنبثق من أن ٌكون التربٌة الخلقٌة  حدا بأسلوب

ٌحرك  مدعاة الن تستثمر التربٌة الخلقٌة مافان ذلك كان ذا ، ، ولما كان األمر هك

افع حٌوٌة ، اجتماعٌة ، نفسٌة ، وما شاكل ذلك الن ذلك ٌحرك ناحٌة من دو اإلنسان

، ولذلك تبوأت المنظومة  (91،ص7811الخٌر اإلنسانً )سلطان وإسماعٌل ،

لتمسك بالقٌم الثابتة فضال عن حثها المسلم على ا اإلسالممكانا مرموقا فً القٌمٌة 

والنهً عن المنكر وقد جعلت  بالمعروؾ واألمركالحق المطلق والصبر والفضٌلة 

 ( 77ص ،1070)جعنٌنً ،  0مسؤولٌة تطبٌقها من واجبه 

 اآلخرٌنٌكون عمل المسلم ونشاطه ٌصب فً مصلحة  أنوتعنً  : االٌجابٌة  00

بة لها القدرة فً السٌطرة على المسلم قوة فاعلة موج اإلنسان أن أساسمبنٌة على 

 وسخر لكم مافًلقوله تعالى "  المادٌة واستؽاللها فً عمارة األرضالقوى 

"  لقوم ٌتفكرون آلٌاتفً ذلك  أنجمٌعا منه  األرضالسموات ومافً 

فٌما ٌخص سمات االٌجابٌة من  أن ( ، كما15،ص1005( )المعاٌطة،71ٌة:)الجاث

الشدة على المتعلمٌن كونها مضرة النفع سٌما لفئات التربٌة والتعلٌم استبعاد صفة 

طاردة للنشاط  أنهاتول د ضٌق النفس فضال عن  أنهامن باب  األوالدالصؽار من 

الفكر اإلسالمً لالٌجابٌة له مبرراته ، ودعوة  (15)عاقل ،ب ت،جاذبة للكسل 

 -مثل : المنطقٌة

أن ٌتأمل المسلم فً نفسه وفً الكون من حوله لٌدرك مافٌه من إبداع فً الصفة  0أ

 0ودقة فً القوانٌن التً تحكمه وٌتحكم بها

أن ٌفكر المسلم فً تارٌخ البشرٌة وٌستنبط ما فٌه من عظات وٌربطه بالواقع  0ب

 0االجتماعً 

اس المجتمع على تكوٌن أسرة صالحة التً هً أس ان الفكر االسالمً قد حرص 0ج

  (711،ص7891)حمادة  0الصالح 



: إن تطور حٌاة اإلنسان من حال إلى حال فان ذلك ٌعنً أن  االستمرارٌة00

، مما جعل التربٌة  متؽٌرة أنها  األزلٌة الحٌاة التسٌر على وتٌرة واحدة فمن صفاتها

متد على ت وإنماالتنتمً لفترة زمنٌة معٌنة ، وال بمرحلة دراسٌة محددة  اإلسالمٌة

اللحد وهً متجددة باستمرار  إلىكلها فهً مستمرة من المهد  اإلنسانطول حٌاة 

عن طرٌق النمو  اإلمام إلىبه  تأخذ أنهاكما  إنسانٌتهتنمً شخصٌة الفرد وتثري 

والتقدم المستمرٌن ، كما انه لٌس هناك فً اإلسالم سن محددة لطلب العلم ، وهذا 

 اطلب العلم منللنبً )صلى هللا علٌه واله وسلم ( "القول مدعوم بالحدٌث الشرٌؾ 

 غٌر أوالدكمعلموا علً )ع( "  اإلمامبقول  أٌضا" كما انه مدعوم اللحد إلىالمهد 

العلماء فً استمرارٌة التربٌة  وأقوال"،  خلقوا لزمان غٌر زمانكم فأنهمماعلمتم 

ٌتعلم ؟  أنبالمرء والتعلٌم كثٌر ومنها ؛ سئل عمرو بن العالء ؛ حتى متى ٌحسن 

: حد الحٌاة والحكمة  فأجابماحد التعلم ؟ وسئل حكٌم  000: مادامت الحٌاة  فأجاب

( 11، ص1005)المعاٌطة، 0ضالة المؤمن ٌنشدها حٌثما كانت مادامت فٌه الحٌاة 

ولكننا  بالنقٌصةالعلم  بدأنالنبلػ ؼاٌته لكنا قد  ، وقال بعض العلماء لوكنا نطلب العلم

ننتقص فً كل ٌوم من الجهل ونزداد فً كل ٌوم من العلم نطلبه ل

  (11ص،7891)مرسً،

فقد  إلٌهعبادة هللا والتقرب  إلى اإلسالمٌة:  لما دعت الشرٌعة  الوسطٌة00

حسب فلسفتها التً تؤكد على الوسطٌة فً إشباع الرؼبات  شرعت للناس مصالحهم

إلى ٌدعوا  اإلسالمًلتربوي ، فالفكر ا المادٌة والحاجات الروحٌة على حد سواء

وتجنب المحرمات كما ٌحث على  بمسوؼاتها الشرعٌة الدنٌااالستمتاع بملذات الحٌاة 

واتخاذ موقؾ وسط بٌنهما  واإلسراؾكرفضه البخل  األشٌاءالموقؾ الوسط بٌن 

البسط  كل وال تبسطهاعنقك  إلىٌدك مغلولة  وال تجعل" تعالى وذلك متمثال بقوله

 أن  كما (،71،ص1001( ، )الحسن ،18اإلسراء:") محسورا فتقعد ملوما

ون األسالٌب الحٌاتٌة التً تك الوسطٌة التعنً التذبذب فً الحٌاة وإنما تعنً رفض

آخر وخالصة القول فً خالفا للطبٌعة والتً قد تسرؾ فً جانب وتقصر فً جانب 



تكون الافراط  أنً لها الوسطٌة هً مواكبة الحٌاة اإلنسانٌة كما خلقها هللا وكما ٌنبؽ

 (11،ص7891وال تفرٌط ، الضرر وال ضرار )مرسً ،

 ألنهاعلى الناحٌة العملٌة لحٌاة المسلم  اإلسالمٌةالتربٌة  :  أكدت العملٌة00

وهذه الناحٌة بالؽة من نفع وخٌر وسعادة ،  لإلنسانتجلبه  وما اآلثارمحمودة 

ته نحو األفضل عن طرٌق العلم األهمٌة ألنها   تحرص على تؽٌٌر السلوك وتنمٌ

والمعرفة والعمل بما ٌتعلم حتى ٌصل إلى مرحلة الخشٌة من  هللا فٌنعكس ذلك على 

( ، وهذا الفكر بنى 15ص ،1005واآلخرة  )المعاٌطة ، عمله وسلوكه فً الدنٌا 

العلمٌة كٌمٌاء  للمسلم فاقتحموا المجاالت واإلٌمانعندما حبب العلم  حضارة عرٌقة

 اإلسالمٌةمٌراثا علمٌا للحضارة  أنتجواء ، هندسة وؼٌرها من العلوم بحٌث فٌزٌا

 (111،ص 1001والمالحظة وانتهى بالتجرٌب والتحقٌق )على ، بالتأملبدء 

 أينظرة متكاملة  اإلنسان إلى اإلسالمً: نظر الفكر التربوي  التكاملٌة 00

والعقل  شمل تنمٌة النفسبناء سلٌما ٌ اإلنسانٌةالٌشوبها النقص لبناء الشخصٌة 

فالتربٌة النفسٌة تحث على التقوى ،   آخروالجسد بحٌث الٌطؽى جانب على جانب 

 هوخالق اإلنسانقة بٌن الوالتمسك بالفضٌلة والترفع عن الرذٌلة من خالل توثٌق الع

الشرعٌة ،  األصولكالتعرٌؾ بصفات هللا وأداء الصالة والزكاة والحج وما تقتضٌه 

الؽرائز  وإشباعبالنظافة  كالعناٌة أٌضاٌة البدنٌة فلها الحصة الكبٌرة الترب أما

 أمرقد فبالطرق المشروعة واالبتعاد عن الرهبنة ، وفٌما ٌخص الجانب العقلً 

ٌنظر نظرة  اإلسالمطلب العلم وتحصٌل المعرفة وهذا انبثق من كون  إلىبالتوجه 

لكً ٌتحمل المسلم المسؤولٌة ن لدى اإلنساالقدرات العقلٌة  إلىتقدٌر واحترام 

  (711، ص7891والتكلٌؾ ) حمادة ،

أن الفكر التربوي اإلسالمً فً هذا الصدد  (1001أوضح )الحسن ، كذلك    

،  السٌاسٌة ، االجتماعٌة على جمٌع جوانب الحٌاة لتأكٌدهاتصؾ بهذه الصفة 

وٌشبع حاجات  خرةاالقتصادٌة والروحٌة لكون الدٌن اإلسالمً ٌعطً حق الدنٌا واآل

   ( 10،ص1001واحد )الحسن ، آنالروح والجسد فً 



 Philosophistic  construing     فلسفٌاالفكر  

 تمهٌد 

من  اإلسالمً الفكر الفلسفًبموضوع  اإلحاطة الباحث ٌدرك بان أنالشك      

هذا  إلٌهبسبب ما تعرض  ر الٌخلو من الصعوبة أمالٌاء كما ٌقولون  األلؾ إلى

 األصٌلالٌونانً الفلسفً ة من الفكر لمستشرقٌن الذٌن عدوه نسخا انتقاداتمن لفكر ا

لم ٌؽمط حقوق اؤلئك األفذاذ الجهابذة  بٌن منصؾو بٌن منكر ألصالة فلسفته فما ،

العلمٌة والمعرفٌة للمسلمٌن الذٌن مازلوا ٌشكلون مصدرا للثقافة الفلسفٌة ، والنوافذ 

، والفكر الفلسفً اإلسالمً الٌعنً  ماء والمفكرٌنمن العل )عربا وؼٌر عرب(

وإنما هو النافذة التً ، وحسب وان كان جزء منه حصرا بالضرورة الفكر الدٌنً 

ندسة ، من فلسفة  ،  منطق ، حساب ، ه أبوابها أوسعفتحت باب العلوم من 

، جدل ، إحداثٌات ، فلك ، نجوم ، طب ، علم  موسٌقى ، روحانٌات ، مجتمعٌات

طبٌعٌات ، إلهٌات ، بصرٌات ، وكٌمٌاء وما إلى ذلك من العلوم التً لم ترى نفس ، 

       النور كونها الزالت مخطوطات فً بالد الؽرب  

خالفٌة وتأسٌسا على ما تقدم فان الباحث نأى ببحثه الخوض فً هذه المسالة ال      

للتعرٌؾ به كجزء تناول هذا الموضوع  ولكنه،  لكونها لٌست من أهداؾ دراسته

بتحقٌق الفائدة للباحثٌن الذٌن  وآماللبحثه الحالً معتقدا  األهمٌةؼاٌة فً ٌعتبر 

 0ٌتقدمون بهذا االتجاه كونه تراث امة حٌة 

الدراسات التً  أن( 1001، ألهاشم) أكدفقد  آنفامقتضبة لما مر  إشارةوفً      

 إال،  المستشرقٌن قبل ؼٌرهم قد شؽلتوان كانت  اإلسالمٌةشملت الفلسفة العربٌة 

لها من الواقع فً  أساس جائرة ال أحكاماكثٌرا منهم قد اصدر  أنمن المؤسؾ  أن

وحدة  عنها بعضهم انه ضحلة مفككة ال أشاع، حتى  اإلسالمٌةمجال الفلسفة العربٌة 

بالمعنى الحقٌقً لهذه العبارة  إسالمٌةهناك فلسفة  ، وعلى هذا فلٌس وال عمقفٌها 

ضلت على الدوام فلسفة انتخابٌة عمادها االقتباس مما ترجم عن  بأنهاعموا وز



، فً حٌن أنصفها إخوان لهم  ممن سبر أؼوارها وقام بدراستها بروح  اإلؼرٌق

وقرروا ؛ أنها إنما وخصب ،  علمٌة متجردة ، فتلمسوا آنذاك ما فٌها من أصالة

ل تام وحاسم بالفقه وحده كما وجدت لتشهد على أن اإلسالم الٌعب ر عن ذاته بشك

ٌشاع خطأ ، والحق انه لٌس فً تارٌخ الفكر اإلنسانً فلسفة ذات اطر مستقلة ؼٌر 

وهً أول فلسفة واضحة  –متأثرة بما قبلها فً األقل ، فالفلسفة الٌونانٌة ذاتها 

المعالم فً التارٌخ ــ البد أنها خضعت لنظام التطور الحتمً لسنة الحٌاة بصفتها 

، وهذا ما جاء فً  سابق إنسانًنا حٌا فكانت نتٌجة إلرهاصات ومقدمات فكر كائ

أدبٌات ابن الندٌم بكتابه )الفهرست( بأنه قد رأى أن أصل الكتب الفلسفٌة ونحوها 

من علوم عقلٌة من بابل ، ثم صارت إلى مصر ، بعد أن ملكها هرمس البابلً الذي 

     ( 17-10، ص 1001)الهاشم ،  كان من أكمل القوم عقال ،  وأصوبهم علما

فٌما ٌخص صعبا  الحدٌث عن الفلسفة من دون التربٌة  وان كان  كما أن       

 اإلسالمٌةالتحدث عن الفلسفة  إن إالالفلسفات الوضعٌة ذات المشارب المتعددة 

 ٌفرضهبسبب التداخل والتكامل الذي وذلك  أصعبها بعٌدا عن الجانب التربوي من

ملتزمة بالمصدر الذي و ملزمة ولكونها، علٌها من الداخل  اإلسالمٌةسفة مصدر الفل

وهذه النقطة  ، هو )كتاب هللا وسنة رسوله( وهذا المصدر ،ٌحدد إطارها العام 

على إسالمً  الجوهرٌة هً التً جعلت المستشرقٌن ومؤٌدٌهم ٌنفون بوجود تفلسؾ

تلقً الحقائق عن طرٌق العقل   ، وشتان مابٌن إنسانًالفلسفة ناتج عقلً  أن أساس

تقدٌم هذا الموضوع بالشكل العام بٌن تلقً الحقائق عن طرٌق الوحً ، وقد تم و

 -: كاآلتًوالخاص 

 االصول الفلسفٌة للتربٌة 00

ضرورة تقدٌم الفكر الفلسفً للطلبة الذٌن  أهمٌة( على 7898)فرحان ، أكد   

نظرٌة ، ومعرفة  أٌةورٌة فً فهم فً الجامعات  ، والفلسفة ضرٌدرسون التربٌة 

 ورجحتها على ؼٌرها ؟ كما األسالٌب، ومعرفة لماذا اختارت هذه  وأساسها أهدافها

تعٌن المربً فً مواجهة األسئلة الكبرى ، وهذه األسئلة ما طبٌعة اإلنسان ؟ ما  أنها



رة بذاتها هً عالقته بالعالم ؟ وما هً القٌم التً تناسبه ؟ وهل الطبٌعة اإلنسانٌة خٌ

أم شرٌرة ؟ أم أنها محاٌدة ؟ وهل هً وحدة متكاملة ؟ أم ثنائٌة الطبع ؟ وما هً 

القٌم ؟ وماهً طبٌعة مادٌة  أمطبٌعة العالم الذي ٌعٌش فٌه اإلنسان ؟ هل هً روحٌة 

عقلٌة  ؟  أم؟ ماهً طبٌعة المعرفة ؟ هل  حسٌة  نسبٌة أم؟ هل هً مطلقة  األخالقٌة

،  إجاباتهناك عدة  أنالفلسفة حٌث  إلىتتطلب العودة  األسئلةذه على ه اإلجابة إن

لمثالٌة والطبٌعٌة إجابة الفلسفة الواقعٌة  ، كذلك ا،  اإلسالمٌةالفلسفة  إجابة

عمل تربوي  أي، وان والبراجماتٌة والوضعٌة المنطقٌة فضال عن الفلسفة الوجودٌة 

ـه فً دائرة التٌــــه والضٌـــاع عشوائً ؼٌر موجه فلسفٌا سٌضع صاحبه وطرٌقتــــ

 ( 5،ص 7898)فرحان ،

( بان النظرة 7891 )نازلً ، أشارت األصول الفلسفٌة للتربٌة فقد صددوفً       

خاصة فً التربٌة وفً عملٌة  أهمٌةفٌه له  اإلنسانالحٌاة فً المجتمع ودور  إلى

فً مفهوم السفة ت الفولدت بعد تعدد آراء واتجاها التعلم ، وان النظرٌات الحدٌثة

الفلسفٌة  األسس أن ، وهذا ٌعنً التربٌة وأهدافها وعملٌة التعلم وشخصٌة اإلنسان

 اإلنسانللتربٌة على العموم قامت على النظرٌات الفلسفٌة المختلفة التً تهتم بدراسة 

المتعلقة بهذا المجال ، وفً المجمل  األمورالكون والمجتمع وؼٌرها من  وطبٌعة

          (71،ص 7891)نازلً ، 0فلسفة تمثل مدرسة فً حد ذاتها فان كل 

 الفلسفة بشكل عام أهداف00

 أهدافها التً تسعى إلىؼٌر إسالمٌة  لها أوإن الفلسفة بشكل عام إسالمٌة كانت       

وضع هو  الفلسفة إلٌهتسعى  ما أهم ( إن7898)فرحان ،  أوضحتحقٌقها ، حٌث 

فً هذا المسعى قد اإلنسانٌة ، وهذا ٌعنً أنها الخبرة ٌقع فً نطاق  فهم لكل ما

 -منها : أهدافحددت عدة 

   هذا الحقل ٌصطلح علٌـــــــه  أن، ومن المعروؾ  األشٌاءفهم طبٌعة  إلىالسعً  0أ

 (ontologyباالنطولوجٌا )     



  والفلسفـةالمعرفة التً ٌستخدمها فً  واألدواتدراسة طرق التفكٌر  السعً إلى 0ب

 0(Epistemology) تطلق على هذا المبحث اصطالح االبستومولوجٌا     

   ومعالجة القٌم ، وهذا البحث تصطلح اإلنسانًدراسة مشكلة السلوك  إلىالسعً  ت

 ( 77، ص7881)فرحان ،            0(Axiology االكسولوجٌا )الفلسفة بعلٌه     

ذكر خصائص ضرورة أن ٌعرج على احث رأى من الفان الب حال أٌةوعلى          

للتعرؾ على هذا الفكر الفلسفً الذي شؽل العالمٌن  اإلسالمٌةالفلسفة العربٌة 

 0الشرقً والؽربً 

     اإلسالمٌةخصائص الفلسفة 00

الفكر الفلسفً العربً وجد فً ظل  أن( 7881،  وآخرون)الجعفري  أوضح        

خصبة للنماء ، لذلك ٌمكن القول بان  ةوأرضٌبٌئة للتفتح واالزدهار ،  اإلسالم

القدٌمة ، وال عن  ب الفلسفٌةٌة لم تنشا عن مجرد الكشؾ عن الكتالفلسفة العرب

 تهٌأت أنوتكاملت بعد  نشأتالعرب والٌونان ، بل  مجرد االتصال المباشر بٌن

، واتساع سلطانها واستحكام لدى استقرار الدولة العربٌة  اإلبداعفرص  أمامها

 -: خصائصها الحضارة فٌها  ، ومن بأسبا

 أوجدت نظام فكري عمٌق فسر وجود اإلنسان والكون وشرح خصــــــــــائص  0أ 

 0ومعضالت الحٌاة االنسانٌة     

 0قدمت أسسا ومبادئ تهدي اإلنسان والمجتمع وتصلح حٌاتهما 0ب

 0مً فسرت ووضحت المفاهٌم الدٌنٌة التً وردت فً القران والتراث اإلسال 0ت

 (91،ص7881)الجعفري وآخرون ،

 

 

 

 



 مصادر الفلسفة التربوٌة اإلسالمٌة 00

الفلسفٌة صارت  األفكارمن  باسااقفٌهم  رأثابٌن العرب  اإلسالمظهر  أنبعد     

مثل بدء الخلق ونهاٌته والعودة  اآلخرٌنمدار نقاش ونزاع فكري ومادي بٌنهم وبٌن 

الحٌاتٌة  الظاهرة والفلسفة باألشٌاء على العلم هللا ومقدرةالحٌاة بعد الموت ،   إلى

 أماالدٌن ،  أمورخفٌة ، وطبٌعة الروح والقضاء والقدر والحشر وؼٌرها ، هذا من 

فقد تعرض الفكر العربً الفلسفً لقضاٌا كثٌرة بالحكم ،  الحٌاة أمورعن 

عٌة عند والمسؤولٌة والواجبات ، مثل مسؤولٌة الحاكم عن الرعٌة ، وواجبات الر

 واألسرةتنظم شؤون الفرد الفلسفة فكرٌة عامة فً  أسسا، وقد استوجب ذلك الحاكم 

فٌها من خصائص ،   بما اإلسالمحٌاة العرب قبل  أنوالمجتمع ، لذلك ٌمكن القول 

، لم ٌكن العرب فً  آخربمعنى  أوالتفكٌر الفلسفً المنظم ،  أثارةلم تساعد على 

والطبٌعٌة والطبٌة ،  لفلسفة على رؼم معارفهم الفلكٌة اجاهلٌتهم ٌشتؽلون بعلوم 

 أمربالدٌن ، وهو  تأثرهاهً  رز خاصٌة من خواص الفلسفة االسالمٌةكذلك فان اب

بٌن قلوبهم  وألؾشمل العرب ،  الذي جمع اإلسالمظهور  انه لدىطبٌعً ذلك 

 أدى،  األعم ةاإلنسانٌالحٌاة  إلى، ونقلهم من الحٌاة  القبلٌة  باألرضومكن لهم 

 وأصولتجلى بعلوم التفسٌر ، ، والحدٌث ، والفقه ،  بعث فكري جدٌد إلىظهوره 

تستخدم القٌاس  أخذتالتً  اإلسالمٌةالفقه ، وفً نشاط المذاهب الفقهٌة والفرق 

ترقٌة شان  إلىدعوة  اإلسالمالشرعٌة ، ففً  األحكاموالنظر العقلً فً تفسٌر 

بالمعروؾ ،  وأمرتحرٌر النفس والعقل ،  وفٌه حث علىمادٌا ومعنوٌا ،  اإلنسان

واة والشورى والتعاون والمسؤولٌة ، كل هذا ناتج بالمسا وإٌمانونهً عن المنكر 

من إن اإلسالم جعل الدٌن أصال ، وللدنٌا عمادا ، فعلق الدٌن الصحٌح على كمال 

 (91-91ص، 7881العقل ، وجعل الدنٌا مدبرة بأحكامه )الجعفري ،وآخرون  ،

من باب الضرورة للدفاع عن  أتىقد  الفلسفة إلى اإلسالمحاجة وهكذا نجد أن     

       المذاهب الفكرٌة والفلسفٌة ، كما أن هذا الدٌن فً عالم ملًء بالفلسفات و

الفلسفة هً للدفاع عنه ونقل  إلىفً حاجة  اإلسالمبان قد أوضح ( 1005)عرب ،

وعمالقا  وأصٌالالعالم ، وان دٌنا عمٌقا  إلىكبٌر ال اإلنسانًمفاهٌمه ومشروعه 



ناقضته ،  أووالفلسفات وان خالفته  اآلراءتؤثر علٌه بعض  أنالٌمكن  كاإلسالم

( فكذلك اقرأب) بدأتقوي بالمعرفة ، وكما انتصر بها وكانت رسالته ، قد  فاإلسالم

فلسفة العربٌة والمتابع لمسٌرة ال والمتأمل، سٌنتصر بها ، ولن ٌنتصر بؽٌرها 

، بعكس ماضنه بعض  حتما مقدار الخدمات التً قدمتها لإلسالمسٌعرؾ  اإلسالمٌة

لم ٌعرفها الفقهاء ، وقادت العقول  آفاقافتحت  إذالمعارضٌن والمعادٌن لتعرٌبها ، 

، مما ساعد على تفسٌر  كالعقولالسٌر وفق منطق محدد وقوانٌن بشرٌة تقبلها  إلى

فً  إلٌهاقوة كان ٌحتاج  لإلسالم فأعطىوفقا لمنهج مقبول ،  اإلسالمٌةالشرٌعة 

عصر شاعت فٌه الفلسفة ، وكان البد من استٌعابها واالستفادة من مناهجها بدال من 

 قول الصادق محمد أنبقوله " ولعمري  متمثالالكندي  إلٌهرفضها ، وهذا ماسعى 

جود جمٌعا بالمقاٌٌس عن هللا عزوجل ، لمو أدى ما)صلى هللا علٌه واله وسلم( 

من حرم صورة العقل واتحد بصورة الجهل من جمٌع  إالٌدفعها  العقلٌة التً ال

م فً جوهره  دعوة ، كما هو اإلسال إنسانٌةالناس " فالحقٌقة عالمٌة والفضائل 

 (117، ص1005)عرب ، 0لمكارم األخالق

الفلسفٌة ، منها  دئعلى الكثٌر من المبا قد احتوى القران الكرٌمكان  وإذا       

هللا واحد بالعدد ومنزه عن كل صفة ٌتصؾ بها  أنبالتوحٌد ، الذي ٌعنً  اإلٌمان

تدل على كثرة  خلقه وان الصفات التً وصؾ هللا بها ذاته كالقدرة ، والحٌاة ، ال

                                                                       من هذه المبادئ أٌضا اإلٌمان فانذاته سبحانه وتعالى واحد من كل وجه ، 

،  اآلخربالٌوم  اإلٌمان أٌضابان هللا خالق قدٌم وان العالم مخلوق حادث ، ومنها 

فعلوا بالحٌاة الدنٌا ، ثم ٌثٌبهم  وبان هللا ٌبعث الناس ٌوم القٌامة ، وٌحاسبهم على ما

بالقضاء والقدر ، واالعتقاد مع ذلك  اإلٌماننار ، ومنها كذلك  أوٌعاقبهم فً جنة  أو

 العباداتقواعد  أٌضاومنه الخٌر ،  إلىوعقال ٌهدٌانه  إحساسا اإلنسانهللا وهب  أن

بالمعروؾ والنهً عن  واألمروالمجتمع ،  األسرةالمعامالت وحفظ كٌان  وأصول

 ٌد بان ومما تقدم ٌمكن التوكوالمساواة  واألخوةالحق والعدل ،  إلىالمنكر ، والدعوة 



القران الكرٌم هو المصدر األساسً للفلسفة اإلسالمٌة الملتزمة  ، ولهذا المصدر اثر 

فً الحركات الفكرٌة التً انتشرت فً بالد اإلسالم                                 عمٌق

 0(   91-91، ص7881)الجعفري ،وآخرون  ،
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  Pervious classification & studies دراسات سابقةتصنيفات و  
 
كان الباحثون قد عًدوا الدراسات والبحوث السابقة تراكما علمٌا على امتداد  إذا        

،  تتبع مشكلة  ، كان فً نسق علمً واضح كتوضٌح فكرة  سواء التارٌخ ، وهذا التراكم

للتصنٌفات من باب ما  ٌأتًتعلٌمٌة ، فذلك  أنظمة أونسج خٌوط فلسفة لفكر ما ، 

بغض النظر عن االتفاق أو االختالف  فكر الباحث إنضاجفً  من اثرالسابقة للدراسات و

 على التمٌٌز وٌعٌنه على ٌزٌد من قدرتهفٌهما قد الن االختالف  النتائج أوفً الرؤى 

وذلك ٌعمل بوضوح جلً على بلورة  االستنتاج ،طول النظر فً األشٌاء فضال عن 

النظري  اإلطارت فً تحدٌد ذلك من اٌجابٌا وما ٌرافق،  أهمٌتهمشكلة البحث وتبٌان 

البحث  أداة إعدادذلك فً  أهمٌةتلك الدراسات ، فضال عن  أبرزته للبحث على وفق ما

الباحث معتمدا على تلك الدراسات السابقة كمراجع  إلٌهٌصبو  وتطبٌقها فً تفسٌر ما

 ومصادر فً البحث الحالً

ة  ، فقد تم عرض هذا علمٌولما كان ذلك عامال مهما فً تزوٌد الباحث بالخبرات ال   

التً اعتمدها الباحثون  التصنيفاتاألول تضمن بعض  لمبحث، فا  مبحثٌنالفصل ب

فً الفكر اإلسالمً وما تضمنه من  سابقة دراساتالثانً عرض نماذج  من  مبحثوال

 -وكاآلتً:فضال عن مناقشتها تربٌة وتعلٌم وعقٌدة 
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 Previous calssification   تصنيفات سابقة : المبحث االول 

         A. & A. salam ( 0981صنيف الياشمّي وعبد السالم )ت 10 

صننا ا ااشايننوعب والننم اامننمم ااوسنناو ن اهمننمو م وواشننا االنن م ا نن  أمننا  اااظنن ة       
 : هع او وح ثمثماهممو م اإلامان وهع ا   

 ه.ننن للنق م وتص م لعمقم اهامان  -
 ق م وتص م لعمقم اهامان وع اآلخ  ن -

 ه  ننق م وتص م لعمقم اهامان وع ا م -

 -ىي : أبعاد( 6) إلىوىذه القيم قسمت 
 و يول ااتوح م ، ااصمة ، ااتلوى ، ااخي م ، اا جاء      -عب :نناا وح0أ

 ، اهيلاع ، او ان ااح اة ، اامعع ا  زق. اا م ااجمم      اال واوجعب :   0ب
 و يول اااياط ، اات ك   ، ااتع م ، ااتع  م.       -عب :ننااعل 0ج

 و يول ااوحلم ، اا سا ، األول ، االاتمال.       -عب :ناالا عاا0م
ااتعاون. و يول اهخوة ، ااماوة ، ااوعاو م ، ااومؤوا م ، و  -ااُلعم االجتوااعب :0ه
 و يول اهحمان ، اه وان ، ااصمق اام وكعب :    ااُلعم0و
 م(.0870)ااشايوعب والم ااممم ،  

 Abo- alainain classification   ( 0981)تصنيف أبو العينين10
 صاف ألو ااع ا ن اال م اال آا م إا  ق م  وح م ، وق م الوم م     

  ، إذ انه ااوثنل األا ن  ، وأول وهنع وتع لنم لناع تعناا -: القييم الروحيية -الفئة األولى :
 ق م هذا اااوع هو اه وان وااعلوم م واهخمص ع وحمه.
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 : وتتوثل لاالتعقيم العبودية  -الفئة الثانية :- 
 ق م ال  م : وتتوثل فع ااع م وااحق -

 ق م أخمق م : وتتوثل فع ااتلوى. -

 ق م ا م م : وتتوثل فع فك ة اهامان ان ذاته -

 وثل فع ااطعام وااو ل .ق م وام م : وتت -

 ق م جواا م : وتتوثل فع ااتغ   ات واات ت لات وااوواا م. -

ق م اجتواا نم : وتتوثنل فنع ااعمقنات األمن  م وااومناواة واهخناء واحتن ام ااانا    )ألنو  -
 (.040م :ص0870ااع ا ن ، 

Miskawayh 

classification 

ااحكونننننم ، ااع نننننم ،  وهنننننع :   منننننم  وجننننناالتأ لنننننع  إاننننن سنننننا ل اا صننننناف ومنننننكو ه       
ذانك ااوجنال ، ف ا نم وينتلم ونن  كنل وجنال    منع اان  قن م ااعماام ، وقم قمنماايجاام ، 
 : أمااهكوا ووسح 

 ىي : قيم فرعية( 6وعدىا فضيمة النفس الناطقة ، وقسميا إلى ) الحكمة ،  1أ 
  ،  ص اء ااذهن ،  مشوام ااتع م ا شم وقوتهم ام ا،  ااتبذك  ، ااتبعلل  ،   ااذبكاء
 : ( قيمة ىي00) إلى ميا، وقس ةفضيمة النفس الشيواني وعد ىا العفة ،  ً  0ب

، اامواثنننم ، االاتظنننام ، حمنننن ااشنننمي ،  االااانننمااح ننناء ، ااصنننل  ، اامنننخاء ، ااح  نننم  ، 
 0ااومااوم ، ، ااوقا  ، ااو ع 

 : ( قيم فرعية9مجاالت ) إلى مياة ، وقسوعدىا فضيمة النفس الغضبيالشجاعة :1ج
، ااح ننننم ، اننننمم ااطنننن   ،  ااصننننل كلنننن  ااننننا    ، اااجننننمة  ، اظننننم ااشوننننم  ، ااثلننننات ،  

   0اايشاوم ، ، احتوال ااكم 
السيابقة فضيمة النفس التي تحدث نتيجة اجتمياع الفضيائل اليثالث وعدىا  -العدالة :1د

 :وىي ةفرعي ( قيمة05) إلىأيضا ، وقد قسميا 
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، حمننن ااينن اكم ، حمننن االسنناء ، ااتننومم ،  ااوكافنن ة ،  صنن م اانن حم ، األا ننمااصننماقم  ، 
 كنننوب ااوننن وءة ، تننن ك ااعلنننامة ، تننن ك ااحلنننم ، وكافننن ة اايننن  لنننااخ   ، امنننتعوال اا طنننف ، 

 ااوعاماة ، ت ك ااحكا م غ   ااوجم م ، االحث ان م  ة ون  حكع ان ااعمل
                 (  35، ص 0870)ومكو ه ،

 

  
 
 

 A. Alghafor classification  (  0980)تصنيف عبد الغفور 03

 قمو ن : إا وواشا اال م  اهممو م صاف الم ااغ و  ااوساو ن       
لاع ووم كته  وكتله و م ه واا وم اآلخ  واالنم  خ ن ه  اه وانق م الا م م : وتتوثل فع  - أ

 وي ه.
لنااوع وف  األون ، ااتمناوح ، ااع نو ،  األواانم وتتوثنل فنع ااصنمق ، -ق م خ ل نم : - ب

 (.005م :ص0871واااشع ان ااواك  )الم ااغ و  ،

 

 Al sweedy classification    ( 0989 ) تصنيف السويديّ 15

حثننه ا نن  ااتصننا ف أال وننع ذو ااننثمث وحنناو  ووزع ا  شننا قنن م لاامننو مي  امننتخمم       
 -: كاآلتعوهع  وفق واشج م لحثه

وكتلننه و منن ه واا ننوم  لاه وننان، وتتوثننل ظم عالقيية اسنسييان بربييو  قيييم تيين - أ لنناع ووم كتننه  
ااخينن م واننه ولاالننم  خ نن ه وينن ه ، وحلننم اع تعنناا  ، اا جننوع إا ننه ، ااتولننم اننه ،  اآلخنن 

 وااتوجه إا ه لااعلامة ااخااصم.
وننننل ا ة ، اااظافننننم ، تح، وتتوثننننل فننننع ااطشنننن قيييييم تيييينظم عالقيييية اسنسييييان مييييع نفسييييو  1ب

 ااتع م واالحتيام.ااومؤوا م ، 
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، وتتوثننل للنن م األخننوة ، اه ثننا  ، ااتسننح م  قيييم تيينظم عالقيية اسنسييان مييع ا  ييرين -جننن
       اااشنننننننننع انننننننننن ااواكننننننننن  وحمنننننننننن ااخ نننننننننق ، ااتعننننننننناون ، اا حونننننننننم ، األوننننننننن  لنننننننننااوع وف ، 

 (.68ص م :0878)اامو ميب ، 
 
 

  AL dulaime classification  (  0995 ) تصنيف الدليميّ 16
اف اال و م ا  ك  اات لوي فع وصا ا ااخ  اء ااعلام  ن ااعصن  صا ت ااما وعب األهم      
 -ا   خومم أصااف هع : هج( 107-021) األول

، تلنوى اع   لناع اه ونان ( ق وم ف ا م وهنع:13: وقم تسون )اسيمانيّ  ألقيمياليدف  - أ
، حمننن ااظننن االمننتغ ا  اع ، ااحوننم ،  انن إاا ننوز ل سننا اع ، ااتلنن ب ، ، الننامة اع 

، االقتننماء  لناعع ، ااننمفاع انن اع ، ااصننمق ونع اع ، ااثلننم  اه ثنا لناع ، ااطااننم ، 
 ع ، اهجننننمللنننناع ، ااعصننننوم لنننناع ، االننننوة لنننناع ، ااتوكننننل ا نننن  اع ، ااغ نننن ان ع ، 

  0، ااصمة واايك  ع ، اال عم ع االمتعاام لاع ، ااتعظ م ع ، ااتمل  ون اع 
( ق وننم ف ا ننم وثننل ق ااصننمق فننع 20وقننم تسننون ) -:ّب األ القييي ألقيمييياليييدف  - ب

االننول وااعوننل ، ااعمااننم ، االحتنن ا  ، ااح ننم كتوننان اامنن  ، ااحننق ، ااخ نن  ، ااوننومة ، 
 فنع ااشوم ااطاام ، ااوع وف ، ااع اف ، اامجحوم ، اا طف، ااتولم ، االمنتلاوم ، اات

، منننموم  اهخنننمص، ااطمقنننم ،  األواانننم، ااصنننل  ، اا حونننم ، ااك اونننم ، اامحمنننم ، 
 0ااسو   ، ااميك ، حمن ااا م ، ااتواسع ، ااتماوح ، اامعامة 

 آماب( قنن م ف ا ننم وثننل ق ااواجننب ، 00وقننم تسننون ) -: االجتميياعيّ  ألقيمييياليييدف  -ج
، ح ونم اامن طان ، االحتن ام ، وحنمة  ألهنلااال ت ، صن م اان حم ، حنب  آلااز ا ة ، تك  م 

 0ااجواام ، ااتلم   ، ح وم اااماء 
( قننن م ف ا نننم وثنننل ق حمنننن توز نننع 6وقنننم تسنننون ) -ّب :االقتصيييادي ألقيمييييالييييدف  -ء

 0ااخزن ، ااوا  االمم ، اامام اف ،  اهصمح ، ااعول ، حمن ااتثو   ،  األووال
( قننن م ف ا نننم وثنننل ق اامننن م ، حمنننن 00وقنننم تسنننون )-: جيييياديال ألقيمييييالييييدف  -ىيييي

ا حنن ب ، ااتش ننؤ ا جشننام ، ح ننظ م ننن اع ، اااصنن  االننذل ، اااصنن ة ، ح ننظ يننعا    اهاننمام
 (220م :ص0884)ااما وع ،       0اع ، االاتلام ، ااذب 
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 Al darabsa classification    (0110)تصنيف الدرابسة  06

لو ننننم ااا واألحام ننننثااومننننتومة وننننن االنننن آن ااكنننن  م و  اهمننننمو ماالنننن م  اام امننننمصنننناف       
 هع كوا   تع :واال م اا   مم  ( ق وم ف ا م27( ق م    م م ت  ات إا  )8ااي   م إا  )

  وقنننننم تسنننننوات اه ونننننان لننننناع ووم كتنننننه وكتلنننننه و مننننن ه واا نننننوم األخننننن  العقائديييييية :  -0
 ولاالساء واالم  خ  ه وي ه

 ااجشام  ااصمة ، ااصوم ، اازكاة ، ااحج ،ك  ( ق م ف ا م4وتسوات ) -: التعبدية -0
آماب ااوعاو ننم ،ااصنننمق ، ااكنن م ، ااتمننناوح ،  ( قننن م ف ا ننم 4وتوث ننت ) -: األ القييية-3

 .األواام

ااتكافنننل ، صننن م ااننن حم ، ااتعننناون ، حنننب ك ( قننن م ف ا نننم 4وينننو ت ) -: االجتماعيييية-4
 اااا  ، ااصماقم.

االا عننااعب ، ااصننل  ، تلننم   ااننذات ،  االتزانكنن( قنن م ف ا ننم  4)وتسننوات  -: الفردييية-5
 ااثلم لاآلخ  ن، تحول ااومؤوا م.

ط نب ااع نم ، اين  ااع نم ، آماب ااحنوا  ،  وثنل ق( قن م ف ا نم 4وينو ت ) -: المعرفية-6
 تلم   ااعلل ، ااواشج م ااع و م.

اومنناواة ، ااحكم لوننا أاننزل اع ، ااعننمل ، اكنن ( قنن م ف ا ننم 5تكواننت وننن ) -: السياسييية-7
 ااح  م ، اام ول اط م واايو ى.

تنننذوق اا انننون ، ااتننن و ح ك ( قننن م ف ا نننم ق4ات )وتسنننو -:القييييم الترويحيييية والبيئيييية -8
 م(1000)اام المم ،   االماعب ، وااشوا ات ااشامفم ، االهتوام لاال  م 

إتلنان ( ق م ف ا م وثلق ااكمب ااحمل ، تلنم   ااعونل ، 4وتسوات ) -: االقتصادية 19
 0ااعول ، ااتخط ط ، ااوحافظم ا   ااوال ااعام 

 

 Al saady  classification     ( 0115 ) تصنيف السعديّ 18 

االن م اات لو نم "الحثه  ااووموم ذو ااثمثم وحاو   أال وعااتصا ف اامعمي  امتخمم       
 وهع :  )ا  ه ااممم( "اهوام ااحم ن فع فك 

 1 ويييبرب عالقة اسنسان  -

 1و يييعالقة اسنسان بنفس -
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  1ن ييعالقة اسنسان با  ري -

ثنمث واين ون  (12) فكاانت األلعناما ن  ت نك ااوحناو  ااثمث نم اال م اات لو نم  ح ث وزع 
، ااعننمل ، ااصننمق ، ااحننق ، ااتنن احم ، اايننجاام ، ااعننز وااك اوننم ،  اه وننان -ق وننم هننع :

، ااينننشامة ، ااتسنننح م ،ااتمننناوح ، ااتعننناون ، ااع نننم ، ااكننن م ، ااحكونننم ، ااعونننل ، ااح  نننم 
 0م واالحتيام  ، ااع  اه ثا ،  األواامااصل  ، اازهم ، ااح م ، ااتواسع ، 

 (1004)اامعمي ،
 

 Al madkhory  classification  ( 0117 ) تصنيف المذ وريّ 08

  الننننن مأال ونننننع ذو ااثمثنننننم وحننننناو  الحثنننننه ااوومنننننوم اااتصنننننا ف ااونننننذخو ي امنننننتخمم        
( ق ونم ا ن  هنذه 20ووزع ق م لحثه االااغنم ) فك  اام م اايش م وحوم ااصم   اات لو م فع
 -: كاآلتعااوحاو  

، اايننجاام ،  اعونل، ا ( ق وننم ف ا نم كنااع م04ت )وتسنوا، نسيان مييع نفسيو عالقية اس -
اعننننزة ، ا األوااننننم،  اه ثننننا ااحكوننننم ، ااح ننننم ، ااتواسننننع ، ااتمنننناوح ، ااتسننننح م ، ااع ننننم ، 

 0وااك اوم ، ااح  م ، ااعزم ، ااتكاول 
 ، اايشامة ، اازهم  كاه وان( ق م 2كوات ون )وت، مع ربو  اسنسانعالقة -

 

ااعنمل ،  ،( ق ونم كنااحق ، ااصنل  ، ااكن م 01ت )وتسنوانسان ميع ا  يرين عالقة اس -
 ون  ، التعاااوماواة ، ااممم ، ااخ  ، اهحمان،  األخمقااعطف ، ، ااصمق 

 (  84،ص1006)ااوذخو يب ،  
 Ramal  classification    ( 0118)تصنيف رمل 101
االنن م اات لو ننم ا تاينن م االجتواا ننم فننع سننوء  واظووننمات لو ننم فننع صننا ت  وننل االنن م ا    

( ق ونم ت لو نم توزانت 54) إان ااتنع قاونت للاا شنا و  اال ان ااك  م وااحم ث ااالوي ااي  ف 
،  وااوجننال االجتوننااعب  ، وااوجننال ااوع فننعب  ، ااوجننال اا وحننعب  -: هننعوجنناالت  أ لننعا نن  

 -:كاآلتع، وقم توزات اال م اات لو م ا   وجاالتشا  وااوجال األخمقعب 
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احونم ع ، ااتلنوى ، ااتولنم ، ااتوح نم ، ا( ق وم ت لو م ، كاه ونان لناع ، 03)  الروحيّ  - 
  ، ااعلنامة ، االمنتلاوم ، ااخين م ونن اع ، ، اااشنع انن ااواكن ااطاام ، األو  لااوع وف

   0، ااتوكل ا   اع  اه وانااصل  ، ااثلات ا   
اامنمم ، كتونان اامن  ، ااازاهنم  إفيناء( ق ونم ت لو نم ، كحمنن ااخ نق ، 03)  األ القيّ  -
ااز نننا ة ، االنننموة ااحمنننام ، ااتواسنننع ،  آمابااطعنننام ،  آمابااوج ننن  ،  آماب،  األواانننم، 
 0 اهحمانااعمل ، ط ااا   ، ااصمق ، سل
ااوع فنننم ،  إاننن ( ق ونننم ت لو نننم ، كتلنننم   ااع نننم ، تلنننم   ااع وننناء ، اامنننعع 00) المعرفييييّ  -

ااع و ننم ، االجتشننام ، حمنن االمننتواع ، ااحكونم ، اات ك نن  اامنن  م ،  ااحنوا  ااع وننع ، اامقنم
 0ااتع م ، ااعلل 

، اا حوننننم ،  اه ثننننا م ، ااح  ننننم ، ااك اوننننم ، ، ، ااع نننن( ق وننننم ت لو ننننم15)  االجتميييياعيّ  -
، ااحلننننوق وااواجلننننات ، ااح ننننم ، ، اات ينننن م ، االمخننننا   اهخننننمصااتعنننناون ، االاتننننمال ، 

اهحمنا  لااجونال ، ااينجاام ، صن م اانن حم ، ااوفناء ، االن  ، ااح ناء ، تحونل ااومننؤوا م 
،  اا نم ااجنا  ، ااعمقنات ، احت ام اا أي اآلخ  ، ااص ح ، اااظافم ، ااحن ص ، ااينو ى 

 (70، ص 1007) ول ،     0األم  م ، ااوالء ا وطن 
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 املبحث الثاني                            

 Previous studies      دراسات سابقة 

 
ام امنات واالحنوث ااتنع لصنمم ووسنوع اام امنم ا ن  انمم ونن ا لعم إطنمع االاحنث      

 امم ون اا ما ل واالطا  ح ، ام  جم م امنات وينالشم تواونًا ام امنته ااحاا م ، وو خصات
ا م امنننم ااحاا نننم وهنننع  األمامننن م، فلنننم جننن ت م امنننات ولحنننوث وتعنننممة ق  لنننم ونننن اا كننن ة 

، فسننننًم اننننن  وننننن )قنننن م ، آ اء ، أفكننننا  ، اتجاهننننات ( هووسننننوع ااوسنننناو ن ووننننا تتسننننوا
 اهحصنننا  موااواشج نننم ااوتلعنننم وااومنننا ل  األهنننمافاهفنننامة ونننن ت نننك اام امنننات ونننن ح نننث 

 ا ض اااتا ج وت م  ها . وأم وب
اذا تسون هذا ااولحث ون اا صل ا سنًا اعنمم ونن اام امنات ذات ااعمقنم لاام امنم      

ج اء ااووازام ف   اام امم ااحاا م. وا ل اشا، ول نااحاا م وا 

 Al tekrety studies  (0976)دراسة التكريتي 10
   (األخمقالن حزم ل ن اام ن واا  م م فع كتاب  وموت هذه اام امم ب )    
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النننن حنننزم االسنننا ا  لشنننا اننااج ااتنننع ك   نننمااتوسننن ح  هنننمف االحننث كنننان :  دراسيييةىيييدف ال
من م ونن االسنا ا ول ن ونا  وافلشنا ونن اا   اهممو مااي  عم  إا هت وع  ل ن وا ، األخمق م

 (  األخمقااتع و مت فع كتاله )
 0: امتخمم االاحث ااواشج ااتح   ع اوتط لات لحثه  دراسةمنيجية ال
( اللنننن حنننزم و نننعء لنننااحكم األخنننمق: كيننن ت اتنننا ج االحنننث لنننان كتننناب ) دراسيييةنتيييائل ال
،  ا  مننن ماام ا نننم لا اآل اءاألخمق نننم ، وقنننم تو نننز ل مننن وله األملنننع اانننذي ونننزج ف نننه  واألفكنننا 

ح ث كاات ااموم اا وح م هع ااوش وام ا   ااكتاب ، وكنان ونن اتنا ج االحنث اانه كينف 
ااعلل جومة خصوصا ااع وم ااتع تل ب ون اع تعناا  الن ااعلنل لان ااع وم تز م   أ هان 

    (37-23، ص 0865)ااتك  تع ،   0ام  ؤ م لتوف ق اام ن ال ا ع وا
    
 

 Al- kholy study     (0978)ي يدراسة ال ول10
 : كاآلتع( وكاات ت اص  شا األاما وموت هذه اام امم ب)اا ك  اات لوي فع   

توسننن ح ااوعننناام اات لو نننم اامنننا مة لننن ن و كننن ي هنننذا  إاننن هنننمف االحنننث  :دراسييية ال أىيييداف
 ااعص  ون خمل تماؤا ن قموشا االاحث وهوا :

    0 موآ اؤهم اات لو نف م تشم  وا ااواط لات اا ك  م ااتع لا  ا  شا و ك و ااعص  -

 ااموات ااتع تا  م لشا اات ل م فع األاما  ؟ وا -

 امتخمم االاحث ااواشج ااتح   ع اتح  ل أ اء لعض ااو ك  ن فع زون   دراسةمنيجية ال

)الننن    واا كن  اات لننوي اكنل ونن  األانما ااطوا نف ، وتنم اات ك ننز ا ن  ااتع ن م فننع اصن  
   (   الم اال ( و )الن حزم 

ااو كن  ن  هنؤالء  لنال تينغل وشونم كاانت أونو  إان  اتا ج االحنث توص ت:  دراسةنتائل ال
هننع ااوننوام اام امنن م ووكااننم ااوننوام ااع و ننم وااومننتوى ااوع فننع ا ع ونناء ، وط ا ننق ااتع نن م ، 

 وننا أونناا نن  ااتع نن م ،  األجنن وكننذاك ااعمقننم لنن ن ااوع ننم وااوننتع م فسننم اننن اينن  ااع ننم و 
ااواجننب اتخاذهننا سننون ااعو  ننم اات لو ننم فشننع ) ااتننم ج  كااولننامئلسننا ا اات لو ننم  خننص اا

اا نننن وق اا  م ننننم ، االهتوننننام  ولننننمأااحننننوا  وح  ننننم ااجننننمال ،  أمنننن وبفننننع ااتع نننن م ، تيننننج ع 
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ااتع ننن م ( كونننا جننناءت ااتوصننن ات لوتالعنننم اام امنننم فنننع ااتننن اث  إازاو نننملاات ل نننم ااعو  نننم ، 
 ( 03، ص0874اع ، )ااخو  0اهمموع اات لوي 

         Hassan study  0984دراسة حسان 13

 وموت هذه اام امم ب )وموح اا ك  اات لوي اام الن حزم ( 
 0: امتشمفت اام امم ااتع ف ا   اا ك  اات لوي اام الن حزم دراسة ىدف ال

 0: امتخمم االاحث ااواشج ااوص ع ااتح   ع  منيل الدراسة
فنننان ذانننك وكاننه ونننن اننن ض أهنننم  أاننمهامننتخمم االاحنننث ااوننناشج  : اانننموا نتيييائل الدراسييية

ومونننح يخصننن م النننن حنننزم وومونننح اا كننن  اات لنننوي اانننمه ، ولخاصنننم ووق نننه ونننن اانننماوة 
ونننن اتلمننن ط ااع نننم وايننن ه ، وآماب وجننناا  ااع نننم وتصنننا ف ااع نننوم ، وقنننم توكنننن االاحنننث 

م ، واانماوة اتينج ع كاانماوة اتلمن ط ااع نو  إا شنامانا  ولنامئا ض اتا جنه ونن خنمل انمة 
فنع وجنناا  ااع نم ، ااو نل واانمافع احننو   ااتن مبااع نم لتلنم م ااشلنات ، اانماوة ااينن  ااع نم ، 

ااننتع م ، ااتوننام ونناشج االحننث ااع وننع اوطاالتننه لااووسننوا م وااحنن ص وااتننمق ق ، فسننم 
 (61، ص0873)حمان،      ان وحو  م وتكاول ااع وم وت الطشا 

    Hussen study (0990دراسة حسين )14
ااوحامنلع ( وكااننت ت اصنن  شا  اهونناماا كن  اات لننوي اانم  إظشننا ومنوت هننذه اام امنم ب)  

 : كاآلتع
إان  تتلنع اا كن  اات لنوي اانم اهونام ااوحامنلع لااتلنا ه احنم : همف االحنث دراسة ىدف ال

 0ا واء اات ل م اام وك م واا وح م فع اهممم 
 0 ث ااواشج ااوص ع ااتح   ع: امتخمم االاح دراسةمنيل ال
توصنل االاحنث إان  واشج نم ااحنا ث ااوحامنلع فنع ااتن ا ف تعنم اوانا ونن : دراسةنتائل ال

، فسنننم انننن ان االمنننتحماث ، انننم  تااواشنننا مننناللوه فنننع وجننناالت ت ل نننم اانننا   اهامننناا م 
و كننز ا نن  اينن  ااخ ننق ااحمننن لنن ن  لننااواقعوؤا اتننه تاط ننق وننن حاجننات ااوجتوننع و لطشننا 

    0خت ف ف ات ااوجتوع و
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 Fahad study   (0994دراسة فيد )15
انننمى لعنننض فممننن م ااعننن ب  اهمنننموعومنننوت هنننذه اام امنننم ب )اا كننن  اات لنننوي ااع لنننع  

 وااوم و ن فع اال ن اا الع واامام  ااشج ي (
 اهمننموعااتعنن ف ا نن  اا كنن  اات لننوي ااع لننع  إانن هننمفت هننذه اام امننم  : ىييدف الدراسيية
 ن ، وهنننم ا ننن  مننن م ااعننن ب وااومننن و ن فنننع االننن ا ن اا النننع واامنننالع ااشجننن  انننمى لعنننض فم

    ااتوااع االالمع ، ااغزااع ، الن ط  ل 
 0االحث ااتا  خع ااوص ع ااتح   ع ااولا ن : واشج  منيل الدراسة

اات ل ننننم  أصننننولااتوننننام هننننؤالء اا ممنننن م ا نننن   إانننن : توصنننن ت اام امننننم  نتييييائل الدراسيييية
، فسنم ااو و م ان ااصنحالم  واآلثا ااالو م ،  واألحام ثاال ان ااك  م ، وهع  اهممو م

        ان اهتواوشم لاات ل م ، ولااعو  م اات لو م )ااواشج ، ااطااب ، ااوع م (
   (64، ص 0883)فشم ،  
 
 

 Al- tekrety study   0996دراسة التكريتي 16

 (اهاماا ماال ان ااك  م ا طل عم  وموت هذه اام امم ب )اا ك  اات لوي فع سوء و شوم 
اام امم ااتع ف ا   اا كن  اات لنوي فنع سنوء و شنوم االن ان ااكن  م  همفت:  دراسةىدف ال
، كوننا تع سننت اام امننم  ، واالنن م ،وااع ننم ، وااعوننل األهننماففننع وجننال  اهامنناا ما طل عننم 

ااطل عنم  إان ااكن  م ونن اا ن م وااوجتونع ، فسنم انن اظن ة االن ان ووقف اال ان ااك  م  إا 
ون ح ث ااعلل وااجمم واا وح ، ااو اثنم واال  نم ، ااخ ن  وااين  ، ااح  نم ، ااانوع  اهاماا م

 اال م  وأخ  ا، 
   0: واشج االحث ااوص ع ااتح   ع دراسةمنيل ال
أهنماف فكاانت خ جت اااتنا ج لتوصن ات الن ت انن ونا حللنه االحنث ونن :  دراسةنتائل ال

امننتشماف اهامننان فننع اات ل ننم لوصنن ه كننم وتكنناوم ، واألخننذ لعنن ن  ( توصنن م واشننا ق10)
االاتلا  ااص ي ااو اثم واال  م وااتكاول ل ن اا  م وااوجتوع ، وااتوجه إا  اات اث اا كن ي 
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وااتوننام االننوة ااصننااحم فننع اات ل ننم وااتعنناون لنن ن اا نن م وااومننجم وااوم مننم ، كوننا اقت حننت 
     0اطل عم اهاماا م ون وجشم اظ  اا  م م اهممو م اام امم إج اء لحوث تتااول ا

 
 Al mosawe  study    (0111دراسة الموسوي )17

 : كاآلتعوكاات ت اص  شا  )اا ك  اات لوي اام ااحمن االص ي(ب وموت هذه اام امم
 خمل اهجالنمااتع ف ا   اا ك  اات لوي اام ااحمن االص ي ون :  دراسةىدف ال

 :اآلت  ن  ا   اامؤاا ن
 وااولامئ فع اا ك  اات لوي اام ااحمن االص ي ؟وا األم    -0
 وا اات ل م اام ااحمن االص ي فك ا وتطل لا؟  -1

 االاا ع( ،واشج االحث ااتا  خع واالحث ااوص ع )ااتح   ع :  دراسةمنيجية ال
األمنن  اا ك  ننم ا حمننن االصنن ي ااومننتومة وننن  إانن توصننل االاحننث وقننم :  دراسييةنتييائل ال

اوم ا حمننن االصنن ي فكنن ا ت لو ننا ينن أن، ووننا  عاننع .االنن ان ااكنن  م واامننام ااالو ننم ااوطشنن ة
ا حمننن االصنن ي  أن إانن فلننم توصننل االاحننث  أمق ولعلننا ةت لو ننم ،  وولننامئتسننون واشجننا 

واشجا اظ  ا ووثم لع وم ااحم ث ، واات م   ، وااتن ا   ، واامن  ة ااالو نم ، واا لنه ، وا نوم 
 أن( ف  سنننم ا ننن  ااونننتع م 43 نننم ، فسنننم انننن اانننه سنننم واشجنننا او  نننا ينننول )اا غنننم ااع ل

ااحمننن االصنن ي قننم حننمم وواصنن ات  أن إانن  أ سننا ؤم شننا لنن ن اا ننوم واا   ننم ،  وقننم توصننل 
، 1000ا   ااونتع م ااتح نع لشنا      )ااوومنوي ،  اآلمابااوع م ااج م ، وحمم جو م ون 

   (000ص
 

 Al-ghaban study   (0110اسة الغبان )در 18
 :  كاآلتع ت اص  شا( وكاات ااكواكلع اات لوي نالما ا حو فك  )ب اام امم هذه وموت
 اا حون ااكواكلع  المم اات لوي اا ك  اا ا   تع فاااالحث امتشمف : دراسةىدف ال
 امتخمم االاحث واشج م االحث ااتا  خع واالحث ااوص ع ااتح   ع: دراسة منيل ال
كاانننت واكلع ااكننن نصنننل االاحنننث إاننن  أن األمننن  اا ك  نننم اعلنننم ااننن حوتو  : دراسيييةنتيييائل ال

  0ن ااك  م واامام ااالو م ااوطش ة ووا جعل هذا اا ك  ت لو ا ياومومتومة ون اال ا
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 (1000)ااغلان ،                                                                   
   Al zohairy study   0113دراسة الزىيري 19

)اا كنننن  اات لننننوي فننننع ااعنننن اق خننننمل االنننن ن ااعينننن  ن ( وكااننننت  ومننننوت هننننذه اام امننننم ب 
 :  كاآلتعت اص  شا 
االحث ااتعن ف إان  اا كن  اات لنوي خنمل االن ن ااعين  ن، اثمثنم  : امتشمف دراسةىدف ال

ون ااو ك  ن ااع اق  ن هم ق فشوع ااوم   ، وحوم لشجت األث ي ، والم ااعز نز االمنام ، 
ااوطا نم  00لن ن هنؤالء ااو كن  ن ونن ح نث          أوجنه ااتيناله فسم ان االحنث انن 

 واالوو م 
 اا غم ااع ل م  01
 ااع ولم واهممم  02
 األصاام وااوعاص ة  03
 اات ل م 04

 أوا أوجه االختمف فشع ون ح ث :اال م وااوجتوع ، واالختمف ااوشاع 
 0  خع ااالمي اات ك لع اتحل ق اهماف لحثه : ااواشج ااوص ع ااتا دراسةمنيل ال

ااتينناله واالخننتمف لنن ن ااو كنن  ن ااعنن اق  ن  أوجننهاالاحثننم  أوجننمت أنلعننم  :دراسييةال لنتييائ
، النم ااعز نز االمنام (، وسنعت لعنم ذانك  األثن يااثمثم )فشوع ااوم   ، ووحونم لشجنت 

 ولنمأ،  اهامنااع ااولنمأ:  امن ماألماظ ة ومتلل  م ا  ك  اات لنوي ، لاالاتونام ا ن  اا كنا ز 
ولنننمأ االنننوة واالاننناء ، ولنننمأ االوو نننم ، ولنننمأ ااعونننل ، ولنننمأ اات ل نننم ااوتكاو نننم ، ااولنننمأ  ااع نننم ،

   0اام ول اطع ، ولمأ اات ل م ا ح اة ، ولمأ األصاام وااتجم م 
 

 Al aokaly study     8887دراسة  العقيلي 888

 .( اهمموعاا ك  اات لوي ااع لع  اممأااوع م امى  وموت هذه اام امم ب )
   -همفت اام امم إا  اهجالم ا   األم  م اآلت م ::  راسةىدف الد
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ا نننن  وننننن  وننننتشن اات ل ننننم وااتع نننن م  أط ننننقننننن هننننل الننننب ااوع ننننم كاصننننطمح ت لننننوي وااننننذي 0
    آانننذاك اهمنننموعااوجتوننع  ألنننان األخنن ى اهمنننمو م تعننا ض ونننع االصننطمحات اات لو نننم 

وعان   إان كنل هنذه ااوصنط حات اات لو نم تين    أن أمؤمب ، وااي   ، وااونم   ( ) كااو
 ؟ إالواحنننننننننننننننننننننننننم . وهنننننننننننننننننننننننننو ووا منننننننننننننننننننننننننم وشانننننننننننننننننننننننننم اات ل نننننننننننننننننننننننننم وااتع ننننننننننننننننننننننننن م اننننننننننننننننننننننننن   

،  اهمنموعاا كن  اات لنوي ااع لنع  أانمما عو  م اات لو م انمى  األمام من وا هع اا ك زة 1
 وااتع   زم لشا ااوع و ن وااوتع و ن فع آن واحم ؟ 

وا نن   األخمق ننم تح نن  لشننا ا نن  ااوانناحع  أنننن ونناهع ااصنن ات ااتننع  جننب ا نن  ااوع ننم 2
 ؟ اهمموعاا ك  اات لوي ااع لع  أامما عو  م اات لو م امى  ت م تهواح  

ااونناشج ااتح   ننع ااوصنن ع ااااقننم ااو كننب االننا م  أمنن وب: امننتعول االاحننث  ةميينيل الدراسيي
 ا   االمتل اء .
صنن ات اهمننموع اات لننوي اا كنن   توصنن ت اتننا ج اام امننم إانن  أن أاننمم : نتييائل الدراسيية

اعو  ننم ااتع نن م . وان وننا  إما تننهفننع  إتلااشننااات لو ننم ، وااصنن ات ااواجننب  األخمق ننمااوع ننم 
اا ك  اات لوي ااع لع اهمموع اشو الا ة ان تج لم ت لو م مناللم فاقنت فنع  أاممط حه 

ت ل نننم ااوعاصننن ة ونننع ينننعء ونننن االختمفنننات ااجاال نننم لعنننض جواالشنننا صننن ات ااوع نننم فنننع اا
لمننناطم ااطننن ح وااواشج نننم اات لو نننم انننمى ااوننن ل ن ااومننن و ن .  إاننن االمننن طم ، وااتنننع ت جنننع 

وهننذا وننا  طنن ح 0اننه اا  ننامة عمواات لننوي ااع لننع اهمنن وكولا لننات وعاصنن ة اجننم أن ااتنن اث
 ف ينا ااوع نم ااكنفء واا عنال ، اات ل نم وااتع ن م فنع ااعناام ، حنول صن ات  أمل اتفع  اآلن

ااتع  تصف لشا ااوع م ااكفء ااحنم ث هنع  األمام موااو تكزات  األم  أهم إا االاحث 
: 
ن اووذج ااوع م ااوت شم اطمله ااذي  تصف لاامفء و و ك االم ة ا   اقاوم صماقم ونع 0

 طمله .
 ه وتاظ وه .ن اووذج ااوع م ااذي  يع  لااومؤوا م تجاه او ه و شتم لتخط ط1
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 ن اووذج ااوع م ااوث   وصاحب اا ك  وااخ ال .2
 
    
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
  سابقة دراساتمناقشة التصنيفات ، و 

( 10وع لعض اام امات ااماللم )ل غت ااتصا  ات ااوع وسم فع هذا االحث     
 ا   االاحث وااقيمووا اوجب  ( م امات ماللم ،00( تصا  ات و)00لواقع ) اي ون

اام امات ااتع ا ست فع وااقيم لتلعشا اثم ااتع امتخموشا االاحثون  ااتصا  ات ك ت
   0وتن االحث 

 : مناقشة التصنيفات أوال
وا أاتجه االاحثون وكًو م ا ا ام توث ااتع ا ست  ااعي  ااتصا  ات أناليك       

اايغل ااذي كان وال زال  ااجااب اات لويولخاصم فع  اهمموعفع وسوا  اا ك  
اكون ت اث األوم اهممو م حظع لاهتوام األوم  فع هذا ااوجال  وختص ناااياغل 

األخ ى قلل اوم ااع ب واهممم اوا احتواه ون كاوز فع ااوعا ف مواء كاات هذه 
ياله ذاك ون كاوز وع ف م ااطالع ووا  ، ا وم ص فم ، أمبااوعا ف ،  م ن ، ف م م ، 

0        
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ااتلو ب واات ص ل إال ون ح ث  أاوااشاوان تعممت  آا ات ااتع و مت ااتصا  ا إن    
ااوتوث م ب)ق م ، آ اء ، اتجاهات ( أن جو عشا همفت إا  امتخ اج ااوساو ن اات لو م 

هااك  أنالحظ االاحث ون أمل ات واصوص ت لو م ذات موم تا  خ م أو ف م  م  وقم 
فع و لحوثشم  ل غ اض  ع  تصا ف قل عاوشا ون قلل االاحث ن كتصا  ات تك   امتخم
قم اهامان ل له ااذي  وثل اموثل ااتصا ف ااثمثع ااوحاو   تحل ق اتا ج م اماتشم

ا مه كوحو  خ  ن كوحو  ثان وامقم اهامان  وع كوحو  أول ، امقم اهامان لاآل
 ( ،0878مو مي )اا ، (0870: ااشايوع والم ااممم )اذي تلااه كل ون او ثااث 

ثاا ع امتخمم تصا  ا  اآلخ االعض  أنكوا ( ، 1006ي )و  ااوذخو ( 1004اامعمي )
( ، وتصا ف الم ااغ و  0870كتصا ف الو ااع ا ن )أخ ى ااوحو  تالثق واه ق م 

لاقع االاحث ن امتخمووا ااتصا  ات ذات ااوجاالت ااوتعممة  أنفع ح ن ، ( 0871)
(  وتصا ف  ول 1000، اام المم ) (0884( ، ااما وع )0870كتصا ف ومكو ه )

(1007 )0 
ا   وفق  للاا هاالاحث تصا  ا لعم ا قام ت فلم امتخمو لاااملم ا م امم ااحاا م أوا    

ا   اصوص ت لو م  اااتومو  أن ون ملله ون االاحث ن قم أما ا   وتط لات لحثه 
ا م م ذات اصوص  ا   ت هذه اام اممااتوم ف م  م فع ح ن أوات موه تا  خ م ذ

 ،  امتخمام ااتصا  ات االل  م ووا أازم االاحث ااعزوف ان مف م   -موم ت لو م 
 ااتع ا ست هع حص  م ااجحم ون اصوصااتصا  ات اات لو م ولوعا  أمق فان 

ت لو م(   –حص  م اصوص )ا م م  ل اوا تصا ف هذه اام امم هع (ت لو م –ت لو م )
    0 اهمموعااعكاما او  ا ا  ك   عااتع هع لااتاا ااوساو ن اات لو م اامتخ جت واش

 
  مناقشة دراسات سابقة
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ااول ام آا ا ت لو م اا ك  اهمموع ون ح ث كواه صااحا  لحثت اام امات ااماللم      
حسا ة وتو زة  واء ، فل اته كحاام حسا  م أاي تهكواشج ا تع  م وااح اة ا   حم م

فع ووسوع األيخاص  تلحث لعض اام امات أنح ن  ( ، فع0867كم امم )ااخواع ،
وأفكا هم ا   أاشم اموم ماام ا   اا ك  ااذي  اتوون إا ه و تص فون ون خماه كم امم 

هع اام امات ااتع تلحث فع  ( ، أوا اام امات األغ ب ااتيا ا وتك ا ا0865)ااتك  تع ، 
( 0873ت كم امم )حمان ااجواااأو اام األيخاص فع اصوص ت لو م اات لوي اا ك  

وم امم ( 1000ووموي ،( ، م امم )0883( ، م امم )فشم ،0880م امم )حم ن ، ،
اام امات األخ ى فلم تلا ات ون ح ث االحث فع  وف وا  خص( 1000)غلان ،

 كم امم اهاماا مم مت اا ك  اات لوي فع سوء اال ان ا طل عم  وا ااوواس ع فواشا
 لغض  اااظ  ان اا  م م اهممو م أواات لوي  اا ك ا م مت ( ، وواش0885)ااتك  تع ،

 م اممفان ، وأخ  ا ( 1002ااع اق كم امم )اازه  ي ، عاا ك  فهذا  ااموم اهممو م فع
لحثت ان ص ات ااوع م فع أمل ات وأفكا  أامم اا ك  اات لوي ااع لع  (1005)ااعل  ع،
 0اهمموع 

زت ا   ااوساو ن اات لو م ا صحم ااا م م فع اا ك  اام امم ااحاا م فلم  ك أوا   
ون خمل ا سشا اثمثم ون اا مم م ااذ ن يغ وا ل  م تشم ااعااو ن ااي قع  اهمموع
وهع لااتااع  وكن ت خ صشا إجواال لان هذا االحث ح لم وكو م ا م م م ااتع  وااغ لع

مواء كان ت لو ا ،  اهمموع صاغشا االاحثون ااماللون فع تل ان ااوجه ااوي ق ا  ك 
           0ا م ا  أوف م  ا ، تا  خ ا  
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 Procedures of the research      منهج البحث:   أوال 

الشك من واجبات أي باحث فً مثل هكذا مواضٌع تتعلق بتحلٌل المحتوى       

وذات صلة بعلوم أخرى أن ٌقوم فً األقل بجرد المصادر ذات العالقة المباشرة 

بالموضوع وان ًٌطلع على المراجع التً تتناول موضوعه مع مواضٌع أخرى وقد 

السٌر والتراجم واألدب والتارٌخ  توزعت تلك المصادر والمراجع مابٌن كتب

 0والمخطوطات والفلسفة والتربٌة وعلم النفس 

القاه من صعوبات فً جمع تلك المادة ذات العالقة   وال ٌخفً الباحث ما       

بالموضوع باعتبار إذا كانت الفلسفة وعلم النفس من ضمن مجال تخصصه فان 

وأدب لٌست مما ٌدخل فً مجاله باقً المواد من تارٌخ ومخطوطات وتراجم وسٌر 

التخصصً من قرٌب فضال عن أن هناك مصادر خرجت عن حدود إمكانٌته فً 

الحصول علٌها كالمخطوطات غٌر المحققة والموجودة داخل أو خارج القطر 

 0العراقً 

ومن الجدٌر بالذكر أن مصادر الحصول على المعلومات فً هذا البحث كانت       

لنخبة العلمٌة سواء فً التارٌخ ، المخطوطات ، السٌر ، و من جهود المحققٌن ا

األدب ، من المسلمٌن والعرب واألجانب الذٌن كانت مساهماتهم جلٌلة فً رفد 

المكتبة اإلسالمٌة بمعارف بضاعتنا التً ردت إلٌنا ، كما تم االطالع على جهود 

حث فٌما المحققٌن فً موضوع البحث من داخل العراق وخارجه فقد حصل البا

ماٌخص موضوع بحثه عددا مناسبا من رسائل فلسفٌة ومقاالت محققة من 

 مخطوطات ومنشورات لمجالت علوم تربوٌة ونفسٌة ودورٌات  وًظفها  لبحثه

أما منهج البحث الذي استخدمه الباحث فهً طرٌقة تحلٌل المحتوى       

(Content Analysisألنها الطرٌقة المناسبة التً تحقق أهد ) ًاف بحثه ، ف

لكون موضوع والكشف عن المضامٌن التربوٌة للصحة النفسٌة فً الفكر اإلسالمً 

 0البحث ٌتفق من قرٌب أو من بعٌد مع اختصاصات أخرى كما موضح آنفا



 population of research    مجتمع البحثثانٌا :  

ات الزمنٌة وحسب الفتراإلسالم  فالسفةبثالثة من تحدد مجتمع البحث الحالً     

المضامٌن التربوٌة للصحة تبٌان على هذا البحث اقتصر  ، وقدالمشار الٌها ادناه 

 -من القرن الثانً  إلى القرن الرابع الهجري وهم على التوالً: لسفتهمالنفسٌة فً ف

 0( للهجرة  612ـــ   081الكندي ) 00

 0( للهجرة 100ـــ 610الرازي ) 06

 0للهجرة ( 113ـــ 620الفارابً ) 01

 :كاآلتًفكانت التً خضعت لتحلٌل المحتوى  هؤالء الفالسفة الثالثة  أدبٌات أما

 ، حقق المخطوطة عبد الرحمن بدويصفحة ( 32دي بلغت )رسائل فلسفٌة للكن 00

 0للمنشورات  اآلفاقمن دار  صفحة (631اب الطب الروحانً للرازي بلغ )كت 06

، تحقٌق  ( صفحة060) للفارابً بلغ ومقاالت فلسفٌةكتاب فصول منتزعة  01

 ( ٌوضح ذلك0الٌسوعٌون ، وجدول ) واآلباءنجار  فوزي

 (  0جدول )                                       

 تمجتمع البحث موزعا على وفق متغٌر الفالسفة الثالثة وموضوعاتهم وعدد الصفحا    

 عدد الصفحات  الموضوع       اسم الفٌلسوف ت

 32      رسائل فلسفٌـــــــةمخطوطة   الكندي   0

 631      الروحانًمخطوطة كتاب الطب  الرازي   6 

 060      مقاالت فلسفٌة وفصول منتزعة الفارابً  1 

   100      المجمـــــــــــــــــــــــــوع الكلـــــــــــــــــــــــــــــــً    

 



 sample of research     عٌنة البحث :ثالثا 

( صفحة تم اختٌارها بالطرٌقة الطبقٌة 021تكونت عٌنة البحث الحالً من )   

بلغ عدد الصفحات للفٌلسوف الكندي اثنتان  إذ% ، 10 بالمائةوبنسبة ثالثون 

الرازي خمس وتسعون  للفٌلسوف( صفحة ، بٌنما بلغ عدد الصفحات 16وثالثون )

( صفحة  00)أربعون لسوف الفارابً فقد بلغ ( صفحة ، اما عدد الصفحات للف31ٌ)

 ( ٌوضح ذلك6وجدول ) 

 (  6جدول )                             

 عٌنة البحث مفصلة صفحاتها على وفق متغٌر الفالسفة                 

 الموضوع  اسم الفٌلسوف     ت

 16      الكندي      0 

 31       الرازي             6 

 00       الفارابً     1 

 021     المجمـــــــــــوع الكلــــــــــــــــــــــً     

 

 

    concept of content  analysis      مفهوم تحلٌل المحتوى

( بصورة واضحة فً Content Analysisتحلٌل المحتوى ) منهج ظهرلقد         

الصحف األمرٌكٌة حٌث  الربع األول من القرن الماضً وذلك فً دراسة محتوى

اهتم الصحفٌون بتغطٌة المواضٌع المهمة للشعب ، فً حٌن اهتم علماء االجتماع 

بتأثٌر محتوى الصحف لتغٌٌر القوى السٌاسٌة والقانونٌة المؤثرة على المشهد 

( وما لبثت أن امتدت دراسات تحلٌل المحتوى فً American Scenceاألمرٌكً )

" فً Dominant Imagesمختلف الصور الشائعة " ذلك القرن لتشمل مئات من



"خالل الحرب العالمٌة Propagandaمسرح الدعاٌة "  إلىمسرحٌات شكسبٌر 

مما ٌرتبط بالدراسات  إن، ولهذا نجد ( 008،ص6008الثانٌة )عبد الواحد، 

جمع البٌانات التً تتعلق بمجموعة من األشٌاء وخاصة الوثائق الرسمٌة المسحٌة 

و المكتوبة والتً تصف بطبٌعتها ظاهرة تربوٌة معٌنة ، وفً هذا المجال المدونة أ

ٌلزم تحلٌل محتوى هذه الوثائق للوصول إلى استنتاجات أو تعمٌمات تتعلق بواقع 

 إحدىكتحلٌل المحتوى  ( وقد صنف منهج000،ص0336عودة ، وملكاوي،ال )الح

 أنهمالبحوث التارٌخٌة فً الوصفً التً ترتبط ارتباطا وثٌقا باالعلمً طرق البحث 

ٌختلفان فً طرٌقة البحث  للبٌانات ولكنهما األساسٌةٌستخدمان نفس المصادر 

من  الطرٌقة( بان هذه 6002،ألعدوي) أكده وهذا ما (00،ص0381)ٌاسٌن ،المتبعة

وغٌرها ،  واإلنسانٌةالطرائق العلمٌة المستخدمة فً مجاالت العلوم االجتماعٌة 

تربوٌة خاصة ، ألنها تهدف  إلى دراسة محتوى مواد االتصال السٌما العلوم ال

لتعرٌف محتواها مثل المهارات والمفاهٌم والقٌم وما شابه ذلك وتأتً أهمٌة ذلك من 

رصد وجود تلك العناصر ومعدالت تكرارها ومواطن التركٌز علٌها فً إطار 

          وأسلوب منظم وموضوعً تكون ذاتٌة الباحث وتحٌزه مغٌبٌن عنه 

 (008،ص6002)العدوي، 

بالتحلٌل  أٌضاسمى ( والذي Content Analysisٌ) تحلٌل المحتوى منهج إن       

طرٌقة بحث معٌارٌة فً العلوم االجتماعٌة عن  ( ٌعتبر Tex  Analysisالنصً )

موضوع مفهوم االتصال ، وقد تطورت هذه الطرٌقة لدراسة محتوى ووسائل 

من  أنواعت وكتب ، كما ٌمكن استعمالها فً عدة االتصال من صحف ومجال

 ( 11،ص0380)رسول، والمضامٌن التربوٌة كبحوث القٌم واالتجاهاتالبحوث 

تستخدم وان كانت ( Content Analysisتحلٌل المحتوى )كان منهج  وإذا        

والمذكرات والسٌر الذاتٌة  األدبٌةلتحلٌل المجالت والكتب والصحف والقصص 

 واحدة من مواضٌع أنها أساسعلى  الصور الفوتوغرافٌةتستخدم لتحلٌل  أٌضا فإنها

الناس سواء والمعلومات بٌن  واآلراء األفكارمواد االتصال التً عن طرٌقها تنقى 



 واآلراءفً الكشف عن القٌم  أٌضاوهً تفٌد مسموعة ،  أوكانت مكتوبة 

ً الماضً والحاضر والمستقبل فواالتجاهات الثقافٌة والسٌاسٌة التً تسود المجتمع 

، فضال عن أن بعض الظواهر االجتماعٌة واألنماط السلوكٌة التساعد الباحث على 

 علو مركزها أوأو بعدها الجغرافً  مصادرها البشرٌة بسبب وفاتها إلىالوصول 

تستخدم كما ،  (010،ص0331ً ) كالقائد ، الزعٌم ، الرئٌس( )الدلٌمً ، الوظٌف

وسائل االتصال الجمعً التً  أنذلك ،  ة للحصول على بٌانات ثًرةبحثٌال األداةهذه 

الباحث العلمً ،  أمامصورا متعددة تتمٌز بان موادها عادة ماتكون جاهزة  تأخذ

من المناخ السٌاسً والدٌنً واالجتماعً تعكس قطاعا عرٌضا  أنهاواهم من ذلك 

ئل االتصال الجمعً من فً ظله وما ٌحمله مضمون وسا أنتجتواالقتصادي الذي 

على كثٌر من التساؤالت الخاصة بالمجتمع وثقافته ، وهً  لإلجابةمادة تصلح 

الضوء على جانب معٌن من جوانب الثقافة ، وكذلك لدراسة التغٌر  إللقاءتصلح 

التطور الفكري الخاص بفكرة  أواالجتماعً والتطور الفكري العام لمجتمع معٌن 

 (683،ص0310محددة )عبد الباقً ،

 منهجٌةف ـــتعارٌ

عرض  كلمة )تحلٌل( ثم كلمة )محتوى( وبعد ذلك تعرٌف بعرض قام الباحث    

استخدمها فً بحثه وكما  كأداة أهمٌتهاتحلٌل المحتوى لبٌان  عدة تعارٌف لعبارة 

 ٌأتً :

( التحلٌل بأنه تجزئة 0331عرفت )الدلٌمً ،: (Analysis) تعرٌف التحلٌل00

ٌمها فً عناصر أساسٌة لغرض الحصول على بٌانات )إجابات( البٌانات وتنظ

 0البحث ، أو تأكٌد الفرضٌات التً افترضها أو نفاها إلٌها أشارلألسئلة التً 

 (010،ص0331)الدلٌمً،



عملٌة :  بأنه( المحتوى 0310تهامً ) عرف(Content) تعرٌف المحتوى 06

المصدر ، الرسالة ،  عناصر هً:مشاركـــــة فً المعانً وتتطلب فً العادة ثالثة 

 ( 12ص ،0310المستقبل )التهامً ،

 تحلٌل المحتوى فقد عرف تعرٌفات عدة منها تعرٌف : اما منهج

 وسائل البحث تصف المحتوى الظاهرمن وسٌلة Berleson (0313) بٌرلٌسون00

  (11،ص0380،)رسول ممنهج وكمً ، باسلوب موضوعًلالتصال 

جانب فً عملٌة االتصال ٌحول فٌها محتوى  : بأنه Paisly (0310)بٌسلً 06

بٌانات ٌمكن  إلىاالتصال بواسطة التطبٌق الموضوعً المنهجً لقواعد التصنٌف 

 (003،ص6008تلخٌصها ومقارنتها )عبد الواحد ، 

؛ تقنٌة تصنٌفٌة متكررة تعتمد تصنٌف كلمات بأنه  ( 0311) (weberوٌبر ) 01

   (003ص ،  6002 ، ويألعدالنص ضمن فئات المحتوى )

 

 خصائص تحلٌل المحتوى

 أهممن  إن( 6001)عبد الرحمن ،وزنكنة ،  و ( 0381)طعٌمة ، أشار       

 -: أسلوب  انه خصائص تحلٌل المحتوى

تحلٌل المحتوى الوصف الموضوعً  أسلوب: ٌستهدف   Descriptivللوصف 10

 تقع وفً ضوء  لمادة االتصال ، والوصف هنا ٌعنً تفسٌر الظاهرة كما

 0القوانٌن التً تمكنا من  التنبؤ بها

  Validityالصدق   األداةٌتوافر فً هذه  أن ه: وٌقصد ب  Objectiveموضوع10ً

 Reliability 0والثبات 



ٌتم التحلٌل فً ضوء خطة علمٌة تتضح فٌها  أن: بمعنى   Systematic منظم 10

 0الفئات  أساسهاالفروض وتتحدد على 

للدراسة ،  أساسا"ٌكون اعتماده للتقدٌر الكمً  أن أي:  Quantitativeكمً 10

ومنطلقا للحكم على انتشار الظواهر ، ومؤشرا للدقة فً البحث ، ومن ثم االطمئنان 

 0النتائج  إلى

انه ٌستهدف من خالل دراسة ظواهر المحتوى وضع : إذ  Scientific علمً 10

 0تً تربط بٌن بعضها البعض قوانٌن لتفسٌرها والكشف عن العالقات ال

 : ٌقصد بالمضمون فً علوم Form & Content ٌتناول الشكل والمحتوى 10

متلق  إلىتنقله أداة من أدوات االتصال من أفكار ومعارف وحقائق  االتصال ما

 أوبث قٌم  أوتزوٌده بمعلومات  أو رأٌه، سامع ، مشاهد(  بغٌة تغٌٌر  قارئمعٌن )

 أداةالتً تنقلها  األفكارلٌس قاصرا على  (بٌرلسون)محتوى عند ، والتنمٌة اتجاهات 

 األفكاروالذي تنتقل من خالله هذه  From الشكل  أٌضاٌشمل  وإنمااالتصال ، 

 0وتثبت القٌم 

التعلق بظاهر النص والتقٌٌد  إن:  Manifest Contentٌتعلق بظاهر النص  10

المحللٌن وٌساعد غٌرهم على بالمعانً الواضحة ٌقلل من درجة االختالف بٌن 

 0 أحكاممن  إلٌهوصلوا  ما إلىالوصول 

هذا  أوال: ظهر  Social Sciences ٌستخدم فً مجال العلوم االجتماعٌة 10

حٌث استخدم لدراسة المحتوى الذي تنقله فً مجال العلوم االجتماعٌة  األسلوب

ومذكرات  وأفالم إذاعات إلىوسائل االتصال المختلفة من صحف ومجالت 

 اآلداباالجتماع ودارسو   وكذلك استخدم من قبل علماء وأحادٌثشخصٌة وخطب 

   (088-021، ص6001 وزنكنة ،( )عبد الرحمن ،11-60، ص0381)طعٌمة ،

انه عملٌة عزل  أساسٌفهم على  أنٌنبغً  تحلٌل المحتوىمنهج وهكذا فان    

مالبساتها عالقاتها  خصائص فكرٌة معٌنة والبحث عن مصادرها ، تكرارها ،



بغٌرها من الحقائق التً تدور حولها  موضع التحلٌل ، هذه الدٌنامٌات االرتباطٌة 

لمً فقط هو الذي الع واألسلوبتكون موضع عناٌة التحلٌل  أنالخفٌة هً التً ٌجب 

، كما  (06،ص0310واالنتظام )التهامً ،  صفتً االضطرادٌسمح بوصفها ب

 :ٌتطلب هذا المنهج أٌضا 

 تحدٌد مجتمع البحث 00

 اختٌار عٌنة ممثلة لهذا المجتمع 06

 تحدٌد وحدة التحلٌل 01

 البحث والمسماة بالتصنٌف المستخدم فٌه ، واستخراج صدقها وثباتها أداة إعداد 00

 المستخدمة فً البحث اإلجراءات 01

 (620-600، ص 6000)الكبٌسً ،                اإلحصائٌةالوسائل  02

 

 وحدات تحلٌل المضمون وفئاته:  رابعا

الوصف الكمً للعناصر  إلى األولىبالدرجة  منهج تحلٌل المضمون ٌسعى      

وحدات معٌنة تشمل دراستها  إلىالمتضمنة فً الموضوع ، لذا فان تقسٌم الموضوع 

وفق معٌار ٌضعه الباحث مسبقا ، وٌعمل على استخراج وحداته ، ومن ثم حساب 

، (21،ص6008)احمد ،جل الحصول على النتائج المقصودة ن اتكرار كل وحدة م

كما اكد هذا المنهج على أن وحدات التحلٌل تختلف تبعا الختالف المواد المراد 

 تحلٌلها ، بمعنى الوحدة التً سٌتم تسجٌل تكرارها وهذه الوحدات هً:

عبرة : وهً اصغر وحدة من وحدات التحلٌل ، وقد تكون الكلمة م وحدة الكلمة 10

 0مفهوم معٌن  أوعن معنى 

القٌم فائدة فً تحلٌل  وأكثرها: وتمثل اكبر واهم وحدات التحلٌل  الفكرةوحدة  10

ة التً ٌدور حولها موضوع عبارة تتضمن الفكر أو، وقد تكون جملة  واالتجاهات

 ( 063، ص 0332)إسماعٌل ، التحلٌل ،



   :هما  على نوعٌن كذلك تصنف الفكرة      

بوضوح بشكل مباشر  إلٌهامركبة ٌشار  أووهً جملة بسٌطة  : فكرة الصرٌحةال 1أ

، وتأتً أهمٌتها من أن معظم الكتاب  معٌار مرغوب فٌه أوهدف  إلىوصرٌح 

والمؤلفٌن ٌلجاؤن إلى أسلوب الوعظ واإلرشاد فٌنصحون بفعل هذا أو تجنب ذلك 

اتهم الٌومٌة سوار فً وكثٌرا ما ٌلجأ أفراد المجتمع إلى األسلوب نفسه فً حٌ

 0تربٌتهم ألوالدهم أو فً عالقاتهم العامة 

( و لٌفٌــــــن Potter( و بوتر )Childعرفها جاٌلد ):وقد الفكرة الضمنٌة  1ب

(Levine )من : حالة  تتألفالمتتالٌة  أوالنفسٌة المتعاقبة  األحداثسلسلة من  بأنها

( ، فقد استخدم 01، ص0381 مجموعة من الظروف تجابه شخص ما )الهٌتً ، أو

وكذلك السلوك الذي  الفكرة الصرٌحة والضمنٌة كوحدة فً هذا البحث الباحث

، وقد تكون  ٌستجٌب به الفرد ، فضال عن نتائج ذلك السلوك كما ٌشعر به الشخص

 : أنواععلى عدة  نتائجهأو  مخرجات السلوك

ال ــــلربح ، الخسارة( كأن ٌنمادٌة )ا أشٌاءفقدان  أووتشمل اكتساب  : *نتائج مادٌة

 0اكتسبه نتٌجة لعمل ما ٌخسر ما أواوهدٌة ٌؤخذ منه  مكافأةا                الفرد 

 العقوبات كالتوبٌخ أواالجتماعٌة كالثناء والمدٌح  المكافأة: وتشمل  *نتائج اجتماعٌة

 0به   ،على السلوك الذي قام والتهدٌد وتعبٌرات االستهجان                   

 شعور الفرد داخلٌا بنتٌجة ذلك السلوك فٌثٌب نفسه كان ٌشــعر:  *نتائج داخلٌة

 بالفضٌلة أو الرضا عند عمله أشٌاء صالحة أو ٌعاقبها بالذنب علــى                  

 0ذمٌمة ألشٌاءعمله                   

 ألذىتظهر مرارا تجنبا تكون جزءا متمما للسلوك نفسه كالنتائج التً :  آلٌـة*نتائج 

 (  02ص ،0311) الهٌتً ،  0تفادٌا للوم     ا            

 0اوالتارٌخٌةالشخصٌة الخٌالٌة  خصائص: وهً ترتكز على  وحدة الشخصٌة 10



: المقصود بها الوحدة التً ٌقوم الباحث بتحلٌلها مثل      وحدة المادة المتكاملة  10

 0) كتاب ، فٌلم ، قصة ، مسرحٌة (

 أو ألزمانً: وتستخدم بالتحلٌل لمعرفة الحٌز  وحدة مقاٌٌس المساحة والزمن 10

الصفحات  أوالكلمات  أو األسطر، من حٌث المادة المراد تحلٌلها تأخذهالمكانً الذي 

وألنه لٌس 0المتلفزة أوالدقائق والساعات للمواد المذاعة  حٌثمن أوللمادة المكتوبة ،

الئمتها فً عملٌة التحلٌل وذلك حسب م أكثر من وحدة هناك ما ٌمنع من استخدام

 ( 063، ص 0332)إسماعٌل ،البحث وطبٌعة البٌانات المطلوبة لموضوع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tool of research      البحث أداةخامسا : 

تحلٌل مادته فمن  الباحث لكً ٌتمكن من أن إلى(  Berlson)بٌرلسون أشار     

خصائص طرٌقة  إحدىلتحلٌل ولتحقٌق )تصنٌف( ل ةأداتكون له  أنالضروري 

                فٌها األولىتصنٌف ٌكون الخطوة  إٌجادهً تحلٌل المحتوى 

 (018،ص0331)الدلٌمً ،0

 إلىالمبدئٌة التً ٌضعها الباحث وٌتطلع  االفتراضاتمن ٌعد التصنٌف  كان وإذا    

نظرٌا مسبقا  إطاراٌمثل ك فان ذل،  تكون متضمنة فً المحتوى قٌد التحلٌل أن

 أومجامٌع  إلىمن مجموعة من المفاهٌم المحددة والمعرفة بوضوح والمقسمة  ٌتألف

منطقً وتتمثل فٌها متغٌرات البحث المراد تشخٌصها  أساسمجاالت رئٌسة على 

  (01، ص0381وقٌاسهـــــا )الهٌتً ،

 ن ٌتمثالن باالتً :واذا كانت التصنٌفات تصنف الى نوعٌن فان هذٌن الصنفٌ    

 التصنٌف القبلً 00

( من التصنٌفات القبلٌة ومن أكثر التصنٌفات Whiteٌعد تصنٌف واٌت )     

المستخدمة فً الدراسات  التربوٌة و النفسٌة ، وتتمثل هذه الطرٌقة ؛ بان ٌقدم 

الباحث إطارا نظرٌا مسبقا كحل مبدئً ٌفترض وجوده فً المحتوى المراد تحلٌله 

إما مقتبسا أو من وضع الباحث وٌعتمد اختبار التصنٌف هنا على مشكلة  وٌكون

 (16، ص0381)العجٌلً ، 0البحث وطبٌعة المحتوى المراد تحلٌله

 التصنٌف البعدي 06

فً هذه الطرٌقة ٌجري تحلٌل مادة المحتوى الخام ثم تصنٌفها إلى )مجاالت ،       

ن ٌكون هناك رأي مسبق بمادة مفاهٌم ، مجامٌع ( ذات عالقة ببعضها دون أ

المحتوى، أي دون االعتماد على مادة تصنٌف ما وذلك ٌستدعً الباحث إلى استنباط 



قائمة من القٌم والمفاهٌم ، وتلك من األمور التً تتطلب من المحلل أن ٌكون على 

 (   013، ص0331مقدرة كبٌرة وبصٌرة لمحتوى المادة المحللة )الدلٌمً ، 

ٌلجا جد أن الباحث إذا ما اعتمد على منهج تحلٌل المحتوى فعلٌه أن وهكذا ن      

ٌعمل على وضع تصنٌف  أن أوٌتخذ لبحثه تصنٌفا جاهزا  أن إما؛  أمرٌناحد  إلى

 ألسبابخاصا به بعدٌا تصنٌفا لنفسه ٌضع  أنبحثه ، وقد عزم على الئم ٌ خاص به

 منها :

علم النفس)الصحة النفسٌة(  ً ؛ثالثة تخصصات ه مدٌات بحثه تنحصر بٌن إن 00

 دفعه ، والعلوم التربوٌة ، وهذا التداخل بٌن هذه التخصصات اإلسالمٌة والفلسفة

 0ذلك ل

ٌحصل على  لمفً دراسات سبقته إال انه  وبالرغم من وجود عدة تصنٌفاتانه  06

 تصنٌف جاهز ٌالئم موضوع هذا البحث 

فً  إعدادهً هذا البحث والذي تم دم فد تألف التصنٌف ألبعدي المستخوهكذا فق    

 : كاآلتً( مجاالت رئٌسة هً  8من ثمان )  والدراساتالنظري  اإلطارضوء 

 ةـمضامٌن تربوٌ(  8وقد تكون من ) ،   ًـــــــــــالشخص 00

 ةــ( مضامٌن تربوٌ 8) ، وقد تكون من   ًـــــــــــــاالنفعال06

 ةـمضامٌن تربوٌ  ( 8ن  )  ، وقد تكون م ًـــــــــــــالمعرف01

 ةـــمضامٌن تربوٌ ( 8، وقد تكون من  )  ًــــــــــــاالخالق00

 ةـــمضامٌن تربوٌ(  1)  ، وقد تكون من  ًــــااللتزام الدٌن01

 ( مضامٌـن تربوٌـــة 1، وقد تكون من   )  الصحة الجسمٌة02

 ٌــــة ( مضامٌن تربو 0، وقد تكون من  )  ًـــــــــاالجتماع01

 ( مضامٌن تربوٌـــــة  1، وقد تكون من  )  ًـــــــــحـالترو08ٌ

 



 Reliability  &Validity       الصدق والثباتسادسا : 

ٌعد الصدق من الشروط المهمة التً ٌجب توافرها فً األداة التً ٌعتمدها أي        

ال ما وضعت باحث ، فأداة البحث تكون صادقة إذا كان بمقدورها أن تقٌس فع

( ، بمعنى أن ٌكون )التصنٌف( صادقا إذا كان 61، ص0310سه )عٌسوي ، لقٌا

 أشارتحٌث  صالحا للتحلٌل ، قادرا على استخراج األفكار من المادة المحللة ،

ٌتم الحصول على هذا النوع من الصدق عادة باالعتماد على  بأنه( 0331)الدلٌمً ،

 وأهداف األصنافلمجتمع المدروس ومالئمة حسن اختٌار العٌنة ومدى تمثٌلها ل

وقدرته على استخالص المعلومات البحث ووضوح التصنٌف وجودة تعارٌفه 

فقد ،  (000، ص0331المطلوبة ، إضافة إلى ثبات مقبول للتحلٌل )الدلٌمً ، 

 لبٌان صالحٌــة   *عرض الباحث التصنٌف ألبعدي على مجموعة الخبراء المحكمٌن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    س   ــ/ علم النف دابة اآلــــكلٌ / جامعة بغداد  د خلٌل إبراهٌم رسول/1ا 00*

 س               ــــــف/ علم الن دابة اآلـــــكلٌ / جامعة بغداد د بثٌنة منصور الحلو/1ا10 

 س  ــــــــــعلم النف  / دابة اآلـــــكلٌ جامعة بغداد/د احمد عبد اللطٌف /1ا10

 ســــعلم النف / داباآلة ــــكلٌ / جامعة بغداد د كامل علوان الزبٌدي /1ا10

 س ـــــــــــالنفداب/ علم ة اآلـــــــجامعة بغداد/ كلٌد اروه ربٌع خٌري /1ا10

 ةــــونفسٌ ةـــــــبن رشد/ علوم تربوٌ كلٌة التربٌة  / د مقداد الدباغ/1ا 10

 ٌة ـــكلٌة التربٌة/ بن رشد /علوم تربوٌة ونفسد عبد األمٌر الشمسً/1ا10 

  ـةـــــكلٌة التربٌة / بن رشد / علوم تربوٌة ونفسٌــــد لٌلى االعظمً/1ا10 

 اد       ــــم اإلرشـــــــقسالتربٌة/المستنصرٌة/ كلٌة  الجامعةمهدي/ صالحد 1ا10

 لٌث كرٌم حمد /جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة األساسٌة/قسم اإلرشاد     د 1ا101 

   رشادقسم اإل   ساسٌة/جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة األ/د مهند ألنعٌم1ًا100 



للتصنٌف وهو  لباحث الصدق الظاهري، وبذلك تحقق ل هذه المجاالت وفروعها

 لـــــهزا ٌمكن االعتماد علٌه بالتحلٌجا أصبحفً بمتطلبات هذا البحث ، وقد صدق ٌ

ممن خالل االعتماد على حسن اختٌار  أٌضاصدق المحتوى ٌتحقق  أنبما و   

العٌنة ومدى تمثٌلها للمجتمع المدروس فان الباحث قد حقق هذا النوع من الصدق 

ثبات التحلٌل من نتائج مقبولة من  هأظهرلما  إضافةمجتمع البحث ،  بتحلٌلقام  ألنه

  آخرٌنمحللٌن 

 التحلٌل فقد قام الباحث باستخدامه بطرٌقتٌن هما :  ثبات أما 

 0ٌعمالن فً الوقت نفسه بصورة مستقلة  * االتساق بٌن محللٌن 00

 0( ٌوم بٌن الباحث ونفسه 10االتساق عبر الزمن بفاصل زمنً قدره ) 06

المستخدم فً هذا البحث وباستخدام معادلة سكوت  تصنٌفالثبات للولقد بلغ معامل 

(scott )( 0ر16ولطرٌقة االتساق بٌن محللٌن)  ولطرٌقة االتساق عبر الزمن

 ( ٌوضح ذلك   1( وجدول )  0ر18)

 (  1جدول )                                 

 ساق عبر الزمنمعامل ثبات تصنٌف البحث باستخدام طرٌقتً االتساق بٌن محللٌن واالت

 معامل الثبات نوع الطرٌقـــــــــــــــة         ت

 0ر16     االتساق بٌن محللٌن           0 

 0ر18     ر الزمناالتساق غٌ           6 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كان المحلل الثانً طالبة الدكتوراه اٌمان خلف مهدي بعد ان قام الباحث بتدرٌبها فً هذا المجال  *



 

 

     

  

     

  

      

      

         

 

     

 

      

               



 عرض النتائج وتفسٌرها

قام الباحث بعرض نتائج هذا البحث  إحصائٌابعد تحلٌل البٌانات ومعالجتها      

 -: ٌأتًما كالتوصٌات والمقترحات و وتفسٌرها وبعد ذلك تم عرض

  عرض النتائج وتفسٌرها : أوال :

 : اإلسالمًالتعرف على المضامٌن التربوٌة للصحة النفسٌة فً الفكر  10

 اإلسالمًفً الفكر للصحة النفسٌة المضامٌن التربوٌة  أنلقد اتضح للباحث       

قد توزعت حسب تكراراتها ونسبها الكندي ، الرازي و الفارابً  للفالسفة الثالث

،  األولىالمئوٌة فً ثمان مجاالت هً ؛ المجال الشخصً ، حٌث احتل المرتبة 

، بعدها االلتزام الدٌنً فالصحة  القًفاألخذلك المجال االنفعالً ، ثم المعرفً  أعقب

، كما اختلؾ الفالسفة المشار    المجال التروٌحً وأخٌراالجسمٌة ، فاالجتماعً ، 

من  أكثر الرازي تأكٌدعلى المضامٌن التربوٌة ، حٌث كان  تأكٌدهمفً  آنفا إلٌهم

،  لًاالنفعا، الشخصً  ت :ضامٌن التربوٌة فً المجاالالكندي والفارابً على الم

 :المجالٌن  على الكندي أكدالصحة الجسمٌة ثم التروٌحً ، بٌنما االلتزام الدٌنً ، 

وجدول  فقد أكد على المجال األخالقً الفارابًأما المعرفً واالجتماعً 

 ٌوضح ذلك (4)

 

 

 

 

 

 



 (4جدول )

المضامٌن التربوٌة للصحة النفسٌة فً الفكر االسالمً للفالسفة الكندي, الرازي 

رابً موزعة على وفق مجاالتها تنازلٌا وحسب حصول المجال على والفا

 التكرارات.

 ت
 المجموع الفارابً الرازي الكندي المجال

 نسبة% تكرار نسبة% تكرار نسبة% تكرار نسبة تكرار

 38,1 6 1,4 32 88,6 23 8,1 5 الشخصً 0

 1,,8 54 6,3 81 88,2 28 3,3 6 االنفعالً 2

 1,,81 53 6,3 81 2,3 , 5,, 36 المعرفً 3

 1,,84 48 82,1 21 3,1 3 3,2 8 االخالقً 4

 83,4 24 4,4 83 5,8 84 ,,3 1 دٌنًاللتزا  اال 5

 ,,6 ,8 2,2 , 2,6 83 - - جسمٌةالصحة ال 6

 3,,3 1 8,4 4 - - 8,4 4 االجتماعً 7

 ,3,8 6 - - 3,3 6 - - التروٌجً 8

 833 314 42,1 833 ,,21 834 81,3 53 المجموع الكلً

 

 التفسٌر

فً د الرازي على المضامٌن التربوٌة تبٌن من هذه النتٌجة بان تأك38ٌ     

: الشخصً ، االنفعالً ، االلتزام الدٌنً ، الصحة الجسمٌة والتروٌحً ،   المجاالت

نابع من كون هذا  األولىوبالخصوص المجال الشخصً الذي احتل المرتبة 

مراتب عالٌة من  إلىوالتً سمت به  ؽوفا بالعلوم العقلٌةالفٌلسوؾ كان منذ صؽره ش

بالطبٌب  اإلسالمً وؼٌر اإلسالمً ان لقبه المجتمعلمعرفة حتى وصلت بالعلم وا

( كتابا 323الذي ٌنتج من المؤلفات ) أنالباحث  رأىالفٌلسوؾ الكٌمٌائً ، وقد 



وما وراء والطبٌعٌات ، ورسالة ، اؼلبها فً الطب ، وبعضها فً المنطق ، 

علم الهٌئة ، والهندسة ، الطبٌعة، اإللهٌات ، علم النفس ، البصرٌات ، الكٌمٌاء ، 

ماٌخص تعدٌل السلوك والعالج النفسانً ، الٌسعه  وبالذاتتتعلق بعلم النفس  وكتب

فالجانب التربوي فً ، فً حٌاة الفرد  تربوٌةذات قٌمة  أمورٌؤكد على  أن إال

، التحمل ، السعادة ، الشجاعة ، الطمأنٌنة ، الطموح ،  الشخصً كإالرادة المجال

القٌادة ثم الكفاٌة ، لها من األهمٌة بمكان أن تجعل الفرد أو المتعلم قادرا على تؽٌٌر 

سواء فً السلوك أو األفضل والتؽٌٌر نحو ،  األفضلنحو اهتماماته وقناعاته 

اٌة بحد ذاتها ٌنشدها ؼ وحسب وإنما هو اتربوٌ الٌس هدفالمواقؾ أو القدرات 

فً  تعلٌمً أو أي نظام تربوي فلسفة فًعلٌها  وأكدوا والزالوا ٌؤكدونالتربوٌون 

  3العالم 

عندما جاء تأكٌد الرازي على الجانب االنفعالً بالمرتبة الثانٌة بعد الجانب  33

بشري قد ؼلبت علٌه شهرته كطبٌب  هذا الفٌلسوؾأن  كونالشخصً فإنما جاء من 

شٌا    ٌثلم وان كان ذلك ال منه كفٌلسوؾ أكثر األساسٌةمبدع فً العلوم وبارع  ونفسً

، مما جعل أفكاره ، آراؤه ذات منحى نفسً _تربوي حٌث أن   من كونه فٌلسوفا

المتمثل  تربٌة اإلنسان حسب فكره ال تخرج عن البدء بإصالح الجانب االنفعالً

عندما  إالٌكون سوٌا  ال اإلنسانهذا  أن أساسعلى للفرد لحالة الجسمٌة والنفسٌة با

وان ٌجعل ،  حالة اٌجابٌة  إلىقادرا على تحوٌل قلقه  أيٌكون قرٌبا من االعتدال 

خبرة مؤلمة فً تعدٌل سلوك مستقبلً بدال من جعله حالة من الهم من الحزن 

 وكذا الحال فً االعتدال فً باقً المضامٌن الخاصة بهذا المجالوالهبوط المعنوي 

والمزاج ، فضال عن أن هذا  كالسرور، الرضا ، الخوؾ ، األرق ، العاطفة ،

االعتدال سٌؤثر إٌجابا على المجاالت الالحقة كااللتزام الدٌنً ، الصحة الجسمٌة  

والمتوالٌة فً فكر ثم المجال التروٌحً ، وهذه المجاالت أشبه بالسلسلة المتالزمة 

   3الفٌلسوؾ الرازي



لكندي على المضامٌن التربوٌة فً المجالٌن المعرفً واالجتماعً ا تأكٌد أما 32

بان التربٌة تكون صحٌحة واٌجابٌة عندما  رأىهذا الفٌلسوؾ  أن من باب ٌأتًفذلك 

ن ٌدرك ، ٌتذكر ، ٌتخٌل تنمً االتجاه  المعرفً لدى الفرد بحٌث تجعله قادرا على ا

قدر  ن الوقوع فً الخطأطقً الذي ٌعصم ذهنه موٌستدل بالشكل المن، ٌحكم 

ي احتل  المرتبة  الثانٌة فً فكر المجال االجتماعً الذفٌما ٌخص المستطاع  ، أما 

 التفاعل ، الصداقة ، التعاون والتماسك من مكمالت التربٌة أنالكندي فذلك نابع من 

 3ٌكون هذا الوسط طاردا سوبعكس ذلك  ،تجعل الفرد فً وسط جاذب  اكونه

المجال األخالقً والذي احتل أعلى درجة فً  علىالفارابً  ٌدتأكلقد جاء  34

ما ٌحتوٌه هذا المجال من مضامٌن تربوٌة ، كالكٌاسة ، فلسفته ربما العتقاده بان 

تعنً العدالة ، االعتدال ، السخاء ، التعفؾ ، النصٌحة ، الصدق ، الضمٌر والتً 

صمام األمان الذي  ً اعتبرها، والت مجموعة من قواعد السلوك التً ٌقبلها المجتمع

           3عن حالة السواء أفراده  انحراؾ  إلىٌؤدي  كل ما المجتمعٌصد عن 

 : المجاالتالتعرف على المضامٌن التربوٌة للصحة النفسٌة لكل  12 

 personality  content      ً ــــالشخصــ 3أ  

 Emotional Content          ًــــــاالنفعال 3ب

 Cognitive Content            ًــــــلمعرفا 3ت

 Moral  Content                ًـــــاألخالق 3ث

 Belief Content               االلتزام الدٌنً 3ج

 Bio Content                 الصحة الجسمٌة 3ح

 Social  Content               ًــــاالجتماع 3خ

 Restful  Content    :            ًـــــــالتروٌح 3د

 

 



فقد اكتفى الباحث بتفسٌر المضامٌن التربوٌة  ( تفسٌر النتائجأما بخصوص )   

التً حصلت على أعلى التكرارات لدى الفالسفة الثالثة من حٌث أهمٌتها وقوة 

فكر اؤلئك الجانب التربوي فً ظهورها ووجودها فً المجاالت التً عبرت عن 

   3الفالسفة االعالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (personality  content) المجال الشخص1ًأ

وقد فً المجال الشخصً ثمان مضامٌن للصحة النفسٌة  بلؽت المضامٌن التربوٌة

ثم  األولىعلى المرتبة  اإلرادةحصلت  إذ ترتبت حسب تكراراتها ونسبها المئوٌة

الكفاٌة ، وقد تفوق  وأخٌرافالطموح فالقٌادة  فالطمأنٌنةالتحمل فالسعادة فالشجاعة 

،  الطمأنٌنةاإلرادة ، التحمل ، على  تأكٌدهالرازي على الكندي والفارابً فً 

بٌنما تفوق الفارابً فً مضمون السعادة ، الشجاعة والكفاٌة فً  والقٌادة ،  الطموح 

 إال فً فلسفة الكنديحٌزا  الوقت الذي لم ٌشؽل المجال الشخصً بمضامٌنه التربوٌة

 ٌوضح ذلك  (5وجدول ) اقل من سابقٌه من الفالسفة  ةبنسبو رادةاإلبمضمون 

 (5جدول )

ة فً المجال الشخصً مرتبة تنازلٌا ب المضامٌن التربوٌة للصحة النفسٌترتٌ

 حسب تكراراتها.

 ت

 المضامٌن
 التربوٌة

 المجموع   الفارابً     الرازي   الكندي

نسبة  تكرار
% 

نسبة  تكرار
% 

 نسبة % ارتكر نسبة% تكرار

 43ر3 26 30ر3 8 23ر3 04 6ر6 4 اإلرادة 0

 06ر6 01 6ر0 0 05 9 - - التحمل 2

 06ر6 01 00ر6 7 3ر3 2 0ر6 0 السعادة 3

 8ر3 5 8ر3 5 - - - - الشجاعة 4

 5 4 0ر6 0 5 3 - - الطمأنٌنة 5

 5 3 - - 5 3 - - الطموح 6

 0ر6 0 - - 0ر6 0 - - القٌادة 7

 0ر6 0 0ر6 0 - - - - الكفاٌة 8

 %011 61 38ر3 23 53ر3 32 8ر2 5 المجموع الكلً

 



 التكرارات أعلىالحاصلة على  بعض المضامٌن شرح

النزوع نحو الفعل فً كافة نواحٌه وجمٌع مراحله  وتعنً:  (Volition: )  اإلرادة

 الباحث هو القدرة على التؽٌٌر رآه( والفعل هنا كما 3،ص8,11التطورٌة )رزوق،

اإلسالمً الذي فً الفكر التربوي  األهمٌةتحكم فً الذات وهً سمة ؼاٌة فً وال

الدراسات الحدٌثة  أنمتبوعة ولٌست تابعة فضال عن  أنتج آراء ونظرٌات وفلسفات

( بان اإلرادة هً 3333، فقد أشار) ألفقً ،تربوي تؤكد ذلك  –ذات الطابع النفس 

فً الذات سلوك ذو مستوى عالً فً ، والتحكم التً تمنح قوة التحكم فً الذات 

خصوصا عندما ٌكون لدى المرء برنامج منظم ومتكامل ومتزن الفردي  األداء

فٌشعر انه متحكم فً حٌاته فٌعطٌه القوة فً التؽلب على الصعوبات  أهدافهلتحقٌق 

ه تربوي كرٌم وفاضل ربما هو الذي جعل( وهذا مطلب 22،ص3333، ألفقً)

  3 اإلسالمً فً فكر الرازي  ٌتصدر المرتبة األولى

سلوب الفكر اإلسالمً زاخر باألدبٌات التربوٌة ذات األEndurance   : التحمل 

اإلسالمً  الالشعوري فً العقل الجمعًالموجودة ومحمودة القصصً بهذه السمة ال

ألنها (ٌؾ بشقٌه )القران والسنة النبوٌةألنها من السمات التً حث علٌها الشرع الشر

لقدرة على االستمرار فً األداء واحتمال األلم وهً من الصفات الشخصٌة تعنً ا

بشخص االسوة الحسنة صلى هللا  األذىوقد تمثل تحمل ذات القدرة على القٌادة ، 

علٌه واله وسلم مرورا بالخلفاء الراشدٌن ثم اهل البٌت علٌهم السالم ثم التابعٌن 

الذي حسن الخلق  آدابصنؾ ضمن وتابع التابعٌن والسبب فً ذلك ان التحمل ٌ

بان صاحب حسن الخلق ٌبلػ ما معناه  إلىوأورد فٌه مقاالت تشٌر الشرع  حسًنه

، وعلى هذا االساس ٌتم تربٌة المسلم وتقدٌمه درجة صاحب الصوم والصالة 

  3كنموذج للمجتمع

ٌة وتعنً السكون والثبات واالستقرار والثقة والراحة النفس Quietude:  الطمأنٌنة

لها عكس الباحث بان السكون والثبات واالستقرار ك ورأى( 4)صلٌبا ،ب ت، ص

سوؾ لن ت هذه الحالة فً شخصٌة الفرد فوجد إن حالة اسمها االضطراب التً



ومن هنا جاء  ،  مجتمعً أومجال تربوي سواء كان مؤسساتً  أيٌستفٌد من 

  3علٌه فً فلسفة الرازي  التأكٌد

 إلىالصفات الشخصٌة التً توصل الفرد   أفضلانه من   Aspirationالطموح :  

 األفراد أو  ، حٌث لم ٌصل النخبة منؼاٌاته النبٌلة فً العلم وداخل مجتمعه 

تقدم فً العلوم والمعرفة إال بوجود هذه الصفة الخالقة فً شخصٌة الإلى  المجتمعات

أعظم ، ألنها  رهفعل تربوي عظٌم وقطؾ ثمااإلنسان فزرعها فً النفس اإلنسانٌة 

تعنً التطلع المؤدي إلى الوصول إلى تحقٌق األهداؾ على مستوٌاتها كافة ، 

 3والمجتمع  اإلنسانفً صالح  األهداؾخصوصا عندما تكون هذه 

 فً كلمة السعادة األصل( بان 2,,8)الجماس ،  أكد  Happiness -: السعادة

على بلوغ رضاه ، والسعادة  أعانه إذاهللا  وأسعدهجاء من المساعدة والعون  لؽوٌا ؛

فً الشقاء فتعب وهم وؼم  وأماوتنعم وفرح ،  السعادة راحةعكس الشقاوة ، ففً 

ٌحصل على السرور والحبور  أنواكتئاب وان من ٌبلػ رضا هللا بعونه ، البد 

 إالتكون  ال اإلسالمًتفصٌال فان السعادة فً الفكر  أدق، وبجملة والنعٌم المقٌم  

بهذه الطاعة ٌتخلص من  ألنه، واجتناب نواهٌه ،  أوامره وإطاعةهللا تعالى  بمعرفة

ثم االندماج بشهود عظمة مرحلة تجاوزها،  إلىالصراع الداخلً ، وٌنتقل من الذات 

فً التسٌٌر الكونً والخلق  اإللهٌةللموجودات شهادة الوحدانٌة  اإللهًالتصرٌؾ 

السعادة بهذا المعنى فردٌة  أنلباحث ا ورأى،  (388،ص2,,8المستمر )الجماس ،

الجانب التطبٌقً المتمثل  الذي ال ٌستؽنً عنٌؽلب علٌها الطابع الفلسفً  بحتة

االجتماعً الذي ٌلقً بالمسؤولٌة على اإلنسان فً تحمل مسؤولٌاته تجاه بالطابع 

حقق بانعزالٌة الفرد المطلوب منه تت ال السعادة أناآلخرٌن كخلٌفة فً األرض 

المشهور من القول فً  مدنً بالطبع كما هو اإلنسانمشاركة فً بناء المجتمع الن ال

 رأىبان الفارابً  (,333)الجابري ، أوضح األساس، وعلى هذا  اإلسالمًالفكر 

 إلىبان السعادة مقرونة بالتعاون بٌن الناس فكلما اتسع االجتماع كان عموما اقرب 

 المتفاعل مع بعضه  المتعاون اإلنسانًجتمع الكمال ، وهذا مطلب تربوي ٌوفره الم



انعزاله  فًأٌن ٌكمن الدور التربوي للفرد ف وإال ( ،213،ص,333بري ،)الجا

د عن الخبرات ومن أٌن ٌأتٌه الكمال وهو بعٌ ، عن دوره فً بناء المجتمعوتنحٌه 

  3 أو اٌجابٌاتهاالتجارب وسلبٌة 

 

قوة عضلة وإنما هً ال قوة هناً تعن الوهً كمعنى تربوي  Courage: الشجاعة

أن المسلمٌن ٌطلقون كلمة شجاع حتى على ذلك والدلٌل  طرحها الفكرة وأسلوب

صاحب مبدأ شرٌطة أن ٌكون على الشٌخ المسن الذي ال ٌقوى على حمل السالح 

الن القوة المعنوٌة محمودة  كقوة معنوٌة  وفكرة مشروعة ٌكافح من اجل تحقٌقها

 أشاركثٌرة ، فمنها ما والشواهد على أنها محمودة اإلسالمً ، الجانب فً الفكر 

تأصٌلها فً على  اإلسالممن القضاٌا التً حرص  أن إلى( 3333السحٌبانً ، )

 أنضرورة  إلى المسلمٌن اإلسالمقضٌة "القوة المعنوٌة" حٌث وجه نفس المسلمٌن 

وا وال تحزنوا وانتم تهن ملتزمٌن بقوله تعالى" وال األمرٌبقوا محافظٌن على هذا 

وقد سعى الرسول صلى هللا علٌه واله   }039عمران: آل[كنتم مؤمنٌن "  إن األعلون

فً نفوس وتربٌته  هذا الشعور إحٌاء إلى األمةوسلم ومن بعده الصالحٌن من هذه 

)السحٌبانً ة المجتمع وضعفه مرتبط بالقوة المعنوٌقوةالمسلمٌن كافة من جهة أن 

        (352ص ، 3333،

  

 

 

 

 

 



 Emotional Content  :المجال االنفعالً 1ب

بلؽت المضامٌن التربوٌة للصحة النفسٌة فً هذا المجال ثمان مضامٌن        

حصل القلق على المرتبة  إذتربوٌة وقد ترتبت حسب تكراراتها ونسبها المئوٌة 

وقد ، المزاج اوأخٌر فالعاطفة  فالرضا فاألرق فالسرور فالخوؾ  ثم الحزن األولى

تفوق الرازي على الكندي والفارابً فً تأكٌده على القلق ، الحزن ، السرور ، 

، بٌنما كان تأكٌد الكندي بدرجة اقل من  لخوؾ ، األرق ، العاطفة الرضا ، ا

على الفارابً  أكدالرضا ، فً الوقت الذي والرازي على القلق ، الحزن ، السرور 

 ٌوضح ذلك  (6رجة اقل على المزاج وجدول )وبد والسرور الرضا ، الخوؾ

 (6جدول )

ترتٌب المضامٌن التربوٌة للصحة النفسٌة فً المجال االنفعالً مرتبة تنازلٌا 

 وحسب تكراراتها.

 ت
 المضامٌن
 التربوٌة

 المجموع    الفارابً    الرازي    الكندي   

 نسبة% تكرار نسبة% تكرار نسبة% تكرار نسبة% تكرار

 21ر3 00 - - 08ر5 01 0ر8 0 لقالق 0

 21ر3 00 - - 04ر8 8 5ر5 3 الحزن 2

 04ر8 8 0ر8 0 9ر2 5 3ر7 2 السرور 3

 04ر8 8 3ر7 2 5ر5 3 5ر5 3 الرضا 4

 02ر9 7 3ر7 2 9ر2 5 - - الخوف 5

 7ر4 4 - - 7ر4 4 - - األرق 6

 5ر5 3 - - 5ر5 3 - - العاطفة 7

 3ر7 2 0ر8 0 0ر8 0 - - المزاج 8
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 التكرارات أعلىالتربوٌة الحاصلة على  مضامٌن بعض الشرح  

جملة ظواهر وجدانٌة ٌسودها ته موسوعة الالند الفلسفٌة بأنه؛ عرفAnxiety: القلق

إحساس داخلً بالقهر واالنقباض ٌصاحب عادة من خوؾ أو عذاب أو من تعاسة 

 (13،ص3331كٌن ٌشعر المرء أمامهما بالعجز عن دفعهما)الالند،خطٌرٌن ووشٌ

 انه ال إالهذا التعرٌؾ وان كان قرٌبا من فحوى الموضوع  أن رأى الباحث، وقد 

 فً النفس البشرٌة لقلق من إٌجاد ا اإلسالمًالفكر  إلٌهٌصبوا  ٌتطابق تماما مع ما

كناتج لعملٌة ، ى تملكه ٌحث المسلم عل ال كاضطراب نفسً وإنما كمضمون تربوي

فً تعدٌل السلوك (  Stone of corner)تشكل حجر الزاوٌة  ألنهامحاسبة النفس 

اللوامة  ً تثنً على النفسالفكرٌة الت باألعمالزاخر  اإلسالمًوالفكر  ، اإلنسانً

فضال عن حث  أو الندم على ما ارتكب الصواب إلىإما  التً تحاسب صاحبها فترده

بعض الشًء من ، أو ٌتفق  قرٌب ، وهو  والسنة النبوٌة على ذلك القران الكرٌم

 النفسٌة األدبٌاتالذي تتحدث به Moral anxiety  األخالقًالقلق الحالة المسماة 

قد ارتكبته النفس  إثم أوبوجود ذنب  العلٌا األناالتً ترى انه ناتج عن حكم  الؽربٌة

 3 اإلنسانٌة

تربوي ٌعنً إخراجه من دائرة  كمضمونالحزن  Dejectionالحزن : 

النفسٌة لٌؤدي دوره النفسً فً تصحٌح رؤٌة دائرة المراجعات  إلىاالضطرابات 

فاتته فرصة  ما إذاٌحزن  أنالمسلم علٌه  أنالرازي  رأىللحٌاة الدنٌا ، كما  المسلم

  ،  أن ٌحزن إذا ما فاته ذنب أو إثمال  إال ٌمانٌخطو نحو تقوٌة العالقة بٌنه وبٌن  أن

 أداءٌرافق الرؼبة فً  ااٌجابٌ الما كان السرور شعور  Plesantnessالسرور : 

فهو من األهمٌة بمكان أن ٌكون حاضرا إلدامة واستمرار تلك  الفعالٌات االجتماعٌة

إنسانٌة الطابع ، وان السرور محرك ٌدفع باتجاه الفعالٌات التً هً بمضمونها 

 األفرادبٌن  اجتماعٌا والسعً إلى استمرارالعالقةالمرؼوب  الفعل إدامةاٌجابً نحو 

3  



 أوال ٌعد الخوؾ كتوجٌه تربوي نوعا من االضطرابات النفسٌة    fear:  الخوف 

ٌعد من خصال النفس المتمٌزة  اإلسالمٌةهو من وجهة النظر  وإنماحالة عصابٌة 

تربوٌا  ومصٌرها فٌما بعد فً السماء ، والخوؾ األرضالتً تراعً وجودها فً 

، ومن أفضل حاالت الخوؾ  ٌشكل رادعا للنفس التً تجنح الرتكاب المعصٌة

اتصافه بالورع  ( ه2ً,,8، ما أشار إلٌه )الجماس ،  االٌجابً التً ٌجسدها المسلم

ولو لم فٌه شبهة من حرام  بأمر األخذعدم  أوضحالوقوؾ عند الشبهات وبعبارة  أي

نا ، وتأتً هذه الصفة من ص ًٌ فاء النفس والخوؾ علٌها من الوقوع فً الحرام ٌكن ب

الزهد فً الورع و أهلعلٌه الصالة والسالم " جلساء هللا ؼدا  األكرم، وقد قال النبً 

)الجماس " ، ركعة من مخلط  ألؾمن  أفضلركعتان من رجل ورع  ؛الدنٌا " وقال

 إلىتصاؾ بالخوؾ المؤدي اال ( ، وهذا حث تربوي على وجوب363،ص2,,8،

بان الخوؾ من هللا ٌؤدي  (8,13علٌه )نجاتً ، أكدٌنسجم مع ما هذا الفضٌلة ، و

ٌجنبه ارتكاب المعاصً ، فٌقٌه بذلك من  إذوظٌفة هامة ومفٌدة فً حٌاة المؤمن ، 

 الصالحة ابتؽاء باألعمالالعبادات والقٌام أداء ؼضب هللا وعذابه ، وٌحثه على 

النفسً ،قال  األمنتحقٌق  إلى،  األمرً نهاٌة مرضاة هللا ، فالخوؾ من هللا ٌؤدي ف

تخافوا لوال  أالالذٌن قالوا ربنا هللا ثم استقاموا تتنزل علٌهم المالئكة  إنتعالى"

( وهكذا ٌؽمر 23تحزنوا وابشروا بالجنة التً كنتم توعدون " )فصلت: االٌة 

           (18، ص 8,13المؤمن شعور الرجاء فً عفو هللا تعالى ورضوانه )نجاتً ،

 

 

 

 

 

 



 

 Cognitive Content :   المجال المعرفــــــً 1ت 

فً المجال المعرفً أربعة مضامٌن بلؽت المضامٌن التربوٌة للصحة النفسٌة       

وقد ترتبت حسب تكراراتها ونسبها المئوٌة  إذ حصل اإلدراك على المرتبة األولى 

 والفارابً بتأكٌدهفوق الرازي على الكندي ، وقد تفالذكاء  فاالنتباه  العقل  أعقبهثم 

 التأكٌد، العقل ، االنتباه و الذكاء ، بٌنما جاء الفارابً بعد الرازي فً  اإلدراكعلى 

بالمرتبة الثالثة بعد الرازي  تأكٌدهالكندي فجاء  أما، ، العقل والذكاء  اإلدراك على

 ٌوضح ذلك (1وجدول )االنتباه و ، العقل  اإلدراكعلى  التأكٌدفً والفارابً 

 (7جدول )

مرتبة تنازلٌا  المعرفًترتٌب المضامٌن التربوٌة للصحة النفسٌة فً المجال 

 وحسب تكراراتها.

 ت
 المضامٌن
 التربوٌة

 المجموع    الفارابً    الرازي    الكندي    

 نسبة% تكرار نسبة% تكرار نسبة% تكرار نسبة% تكرار

0 
 38ر4 21 00ر5 6 09ر2 01 7ر6 4 اإلدراك

2 
 36ر5 09 03ر4 7 09ر2 01 3ر8 2 العقل

3 
 03ر4 7 - - 7ر6 4 5ر7 3 االنتباه

4 
 00ر4 6 3ر6 4 3ر8 2 - - الذكاء

 الكلً  المجموع
 011 52 32ر6 07 51 26 07ر3 9

 

 

 



 الحاصلة على أعلى التكرارات شرح بعض المضامٌن

)البٌئة( د فً العالم الخارجً هو موجو وٌعنً انتقال ما Perception:  اإلدراك 

كان  وإذا( ,34،ص3,,8،تأوٌل هذا الداخل )داود والعبٌديداخل مخ الفرد ثم  إلى

التربوٌة النفسٌة المهمة ، وفً هذا  المبادئهكذا فذلك ٌعنً انه ٌصنؾ ضمن  األمر

 اإلدراكاهتم بموضوع  اإلسالمًبان الفكر ( 8,11)رضا ،  أوضحالصدد فقد 

حٌث التعلم"  أساس" أنهم اعتبروا اإلدراك؛ هو ؼاٌة االهتمام لسبب رئٌسً ومهم 

(، ولما كان الفكر 354، ص8,11)رضا ،ال ٌكتسب المتعلم شٌا ال ٌفهمه 

فً التفرٌق بٌن التربٌة من جهة والتعلٌم  الواضحةالمهنٌة ٌمتلك الرؤٌة  اإلسالمً

فان الذي لدٌه مشكلة فً اإلدراك  نٌة ،من جهة أخرى وان األولى اكبر من الثا

ٌة من هنا جاءت أهم،فربما  ستكون فرصته ضئٌلة فً تؽٌٌر اتجاهاته وسلوكه

   3التركٌز علٌه فً فكر الرازي

الخوض به من قدم الباحث العقل من الناحٌة التربوٌة واختزل  Mind : العقل 

عقل بالفعل ، عقل  )عقل فعال ، عقل مستفاد ، إلىالناحٌة الفلسفٌة التً تقسمه 

هو القدرة على الفهم واالستٌعاب واحتواء الفكرة ،  تربوٌابالقوة( والمقصود به هنا 

فً القران الكرٌم  اإلنسان( بان مكانة 8,15)طراد ، أوضحوفً هذا الصدد فقد 

هً اشرؾ مكانة فً مٌزان الخلٌقة الذي قورن به طبائع الكائن بٌن عامة الكائنات ، 

 تعالى بخاصة التكلٌؾ المتالكه العقل الذي ٌدخل فً كل ملكة من وقد مٌزه هللا

قوة دافعة فً بناء المجتمع والسلوك الفاضل ، هذه  بأنهملكاته ، مما ٌجعله ٌشعر 

 األرضمن  قبل الخالق الذي جعله خلٌفة فً  اإلنسانداللة واضحة على تكرٌم 

تقوٌم"  أحسنفً  اإلنسان ، قال تعالى "لقد خلقنا األخرىعلى سائر المخلوقات 

 واإلرادةوٌفهم من التقوٌم الحسن الصورة الظاهرة االعتدال فً العمل   (2)التٌن:

فً  األساسٌةوهً قدرة بال شك تؤكد العالقة الضرورٌة بٌن متطلبات العناصر 

  (23-,3،ص 8,15)طراد ، اإلنسانتكوٌن 



تبلور شعور اإلنسان على  هً االنتباه ت حقٌقةلما كان  Attention االنتباه : 

وما ، فمعنى ذلك تركٌز الشعور على موضوع معٌن  شًء ما فً مجاله اإلدراكً

 أشار، وفً هذا الصدد حاشٌته  أوهذا الموضوع ٌكون فً هامش شعوره  عدا

المهمة التً ٌحتاجها الفرد المسلم  العقلٌةبان االنتباه من العملٌات ( 3331)رٌاض ،

تربوٌة لهذا  وكإشارة( ,23،ص3331)رٌاض ،،  هللا إلىفضال عن الداعً 

ترك السلوك الذي لٌس فً صالح  إلىعندما ٌدعوا  اإلسالمًالمضمون فان الفكر 

طرٌقة التحذٌر لجلب ٌختار الكٌفٌة المناسبة لذلك وهً  فانه المسلم فً الدنٌا واآلخرة

بؤرة الشعور  أو اإلدراكًالمجال  االنتباه لٌجعل الفكرة المراد استٌعابها ضمن

       3فكرة تبنً أو رفض لالستفادة منها بتعدٌل سلوك أو اتجاه أو 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Moral  Content المجال األخالقـــــً : 1ث 

ثمان  (1) فً المجال األخالقًللصحة النفسٌة  بلؽت المضامٌن التربوٌة    

سة على لت الكٌامضامٌن وقد ترتبت حسب تكراراتها ونسبها المئوٌة ، إذ حص

،النصٌحة ،  ، الزهد  السخاء، االعتدال  ،  العدالة  المرتبة األولى ، ثم أعقبها

على الكندي والرازي بجمٌع المضامٌن الصدق  والضمٌر ، وقد تفوق الفارابً 

الرازي على المضمونٌن العدالة والنصٌحة  تأكٌدنما كان ٌ، ب أعاله إلٌهاالمشار 

   ٌوضح ذلك (1ي اكد فقط على االعتدال وجدول )لذبالقٌاس الى الكندي ا

 (8جدول )

ترتٌب المضامٌن التربوٌة للصحة النفسٌة فً المجال االنفعالً مرتبة تنازلٌا 

 وحسب تكراراتها.

 ت

 نالمضام
 التربوٌة

 المجموع   الفارابً    الرازي    الكندي   

نسبة تكرار
% 

نسبة تكرار
% 

نسبة تكرار
% 

 نسبة% تكرار

0 
 07 7 07 7 - - - - الكٌاسة

  07 7 04ر6 6 2ر4 0 - - العدالة 2

3 
 07 7 04ر6 6 - - 2ر4 0 االعتدال

 04ر6 6 04ر6 6 - - - - السخاء 4

 02ر0 5 02ر0 5 - - -- - زهدال 5

 02ر0 5 9ر7 4 2ر4 0 - - النصٌحة 6

 7ر3 3 7ر3 3 - - - - الصدق 7

8 
 2ر4 0 2ر4 0 - - - - الضمٌر

 الكلً  مجموعال
 %011 40 92ر6 38 4ر8 2 2ر4 0

 



 الحاصلة على أعلى التكرارات شرح بعض المضامٌن

دون  اإلنسان إلٌهاٌصل  عتبر العدل من السمات الخلقٌة التً الٌ  Justice :  العدل

من  ألنهالكً ٌتصؾ وٌوصؾ بها  ورؼباته المتعلقة بالدنٌا أهوائهٌتخلى عن  أن

 وأولٌخفى  ( بان حظ العبد من العدل ال3335، ى)حو   أكدقد ، و  السمات الفاضلة

تحت  أسٌرٌنٌجعل الشهوة والؽضب  أنمن العدل من صفات نفسه هو  علٌه ما

 التحلً  وكإشارة تربوٌة بالحث إلى (253،ص 3335ى ،العقل والدٌن )حو   إشارة

وق مقابل المبنً على الحق لمجتمع السلٌما لمثل هكذا صفات فان ذلك ٌقٌم أساسب

 أساسٌجعل من العبارة الشائعة االستخدام القائلة)العدل  اإلسالمًالواجبات والفكر 

 3العباد  أمرالملك ( حجة على القائمٌن على 

ٌفرق بالمعنى الجوهري  الباحث أن االعتدال ال رأى temperanceاالعتدال : 

إشباع الرؼبات آخر بمعنى تؽلٌب جانب على جانب  معن الوسطٌة ؛ والتً تعنً عد

، فالفكر التربوي  ال إفراط وال تفرٌط دٌة والحاجات الروحٌة بطرٌقة متوازنةالما

ستمتاع جعل ذلك االوان كان ال ٌنكر حق االستمتاع بالحٌاة إال انه اإلسالمً 

مشروط على أساس أن الحرٌة إذا لم تكن مشروطة وداعٌة إلى تحمل المسؤولٌة 

والخصومات ، كذلك فان االعتدال  األشٌاء إلىلنظر فإنها ستؤدي إلى فوضى فً ا

المجتمع  أفرادالسالم بٌن  وإفشاءٌحقق المحبة  ألنهممدوح من قبل الخالق عزوجل 

  3وتلك ؼاٌة تربوٌة عظٌمة 

 اإلسالمًالسخً والفكر  أٌضاوالعرب تطلق على الجواد  munificenceالسخاء :

دم تعلق النفس بالمال الذي هو من عندما ٌركز على السخاء فألن فضٌلته هً ع

أسباب المشكالت االجتماعٌة والخصومات بٌن بنً البشر بل وترتكب من اجله 

انه ٌقوم الجرائم ضد اإلنسان وتقتل النفس التً حرم هللا إال بالحق ، وفضل السخاء 

ٌصرؾ السخً ، إذ ٌعطً درسا موجعا للمتعلقة نفوسهم بالمال  بانتربوي بدور 

 ، وسٌلة إالٌراه  وال كمساعدة  المحتاجٌن والفقراء والمعوزٌن مواضعه المال فً

ارتقت نماذج المٌة تعج بذكر ، واألدبٌات اإلسعلى عكس اؤلئك  الذٌن ٌرونه ؼاٌة 



صلى هللا علٌه واله وسلم( ثم القدوة واألسوة ابتداء بالنبً )مرتقى عالٌا فأصبحوا 

رضً هللا عنهم مرورا بأهل البٌت علٌهم  أصحابه الذٌن اقتدوا به واهتدوا بهداه

كما د تربوٌة هذا المضمون س وتمج  تكر   األدبٌاتوالزالت هذه ، فالتابعٌن السالم 

زٌن العابدٌن علً بن الحسٌن علٌهم السالم  اإلمامفً قصٌدة الفرزدق فً مدح جاء 

 :التربوي فً نفس الفرد  والترؼٌب كمثال ساقه الباحث لهذا التكرٌس

 واـــــــدمـالبه قــط إذاان ــندي بٌـع     حل الجود والكرم        أٌنائلً س ٌا

 رمــــل والحـه والحــــعرفـت ٌـوالبٌ           وطأتههذا الذي تعرؾ البطحاء 

 لمــاهر العــً الطـــقـً التـــقـهذا الن      هم     ــــــاد هللا كلـٌر عبـهذا بن خ

  فــــً تشهده            لـوال التشـهــــد كـانــــت الؤه نـعــم                   إالقــال ) ال (  مـا

 رم ـــذا ٌنتهً الكـــارم هــمك إلـــــى        ها   ــــلـال قائـش قــقرٌ رأتــه إذا

 واـــمــــتـد خــهللا ق اءـــٌـبـأنـه د  ـبج         ت جاهله   ـكن إنة ـــهذا بن فاطم

 مـــجـوالع أنكرتالعرب تعرؾ من            ائرهضبـذا ـن هـك مـس قولـولٌ

 هم أو قٌل من خٌر أهل األرض قٌل             أئـمتـهمالتقى كانوا  أهلعد  إن

 

بان ترك الملذات مع التمكن   اإلسالمٌة األدبٌات أكدت  Asceticism الزهد : 

ً عن ) مكسب مالً ، جاه سٌاسً ، منها استحقارا لها هو الزهد بعٌنه ، كالتخل  

وؼٌرها ( مع وجود القدرة على 333، حٌازة عقارات  إدارٌةمنصب دٌنً ، مكانة 

وهذا نوعا من التربٌة النفسٌة القادرة على تؽٌٌر السلوك اإلنسانً  الظفر بها ،

، ( 3332باالتجاه الذي ٌحقق األمن النفسً للفرد والمجتمع فقد أوضح )القبانجً ، 

ترك الشهوات حٌث أن لدنٌا ٌنال الفضائل األخالقٌة ، بشهوات االفرد بزهده أن 

واألولٌاء ، فإنهم  األنبٌاءزٌادة شرفه وعزته وقوة عزٌمته ، وهذا دٌدن  إلىٌؤدي 

ما وصلوا إلى ما وصلوا إلٌه من المكارم األخالقٌة والفضائل اإلنسانٌة إال بالزهد ، 

ً القران والسنة وأحادٌث األعالم من امة محمد وهذا المضمون له محامد كثٌرة ف

 إلٌهٌصبوا  ( ، وؼاٌة ما,34، ص3332صلى هللا علٌه واله وسلم )القبانجً ، 



تربوٌا هو حث الفرد على اإلقالل من التكالب على الشهوات والمطامع فً الزهد 

        اقل تقدٌر لهذا الموضع فً حٌاة الفرد المسلم  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Belief Content:  مجال االلتزا  الدٌنً 1ج  

( سبع 1فً مجال االلتزام الدٌنً ) النفسٌةبلؽت المضامٌن التربوٌة للصحة     

حصل الصبر على المرتبة  إذتربت حسب تكراراتها ونسبها المئوٌة  وقدمضامٌن 

 ، وقدلخشٌة ا وأخٌرافالٌقٌن  فالحمد فالشكر   فاإلٌمانالفضٌلة ،  أعقبهثم  األولى

الٌقٌن والشكر  فأعقبها األساسالرازي على الصبر والفضٌلة بالدرجة  تأكٌدكان 

الٌقٌن  فأعقبهابٌنما اكد الفارابً على الصبر واالٌمان بالدرجة االساس  والخشٌة 

تساوى الفالسفة وقد فً حٌن أكد الكندي على الفضٌلة بالدرجة األساس والحمد 

   ٌوضح ذلك ( ,وجدول)ن والشكر الثالثة فً مضمونً الٌقٌ

 (9جدول )

مرتبة تنازلٌا  االلتزا  الدٌنًمجال امٌن التربوٌة للصحة النفسٌة فً ترتٌب المض

 وحسب تكراراتها

 ت

 المضامٌن
 التربوٌة

 المجموع الفارابً الرازي الكندي
نسبة تكرار %نسبة تكرار نسبة% تكرار نسبة% تكرار

% 

0 
 32ر3 00 04ر7 5 04ر7 5 2ر9 0 الصبر

 26ر5 9 - - 07ر6 6 8ر8 3 الفضٌلة 2

 04ر7 5 04ر7 5 - - - - اإلٌمان 3

 8ر8 3 2ر9 0 2ر9 0 2ر9 0 الٌقٌن 4

 8ر8 3 2ر9 0 - - 5ر8 2 الحمد 5

 8ر8 3 - - 2ر9 0 2ر9 0 الشكر 6

 2ر9 0 - - 2ر9 0 - - الخشٌة 7

 الكلً المجموع
011 34 35ر3 02 40ر2 04 23ر3 8

% 

 



 الحاصلة على أعلى التكرارات رح بعض المضامٌنش

راقٌة تتمثل  إنسانٌةالثبات ، وان صفة الصبر صفة وٌعنً   Patience الصبر :

، ، ومهما اشتدت المصائب  واألحوالمهما تقلبت الظروؾ  المبادئبالثبات على 

وقد وصؾ هللا عزوجل الصابرٌن بأوصاؾ عظٌمة فً القران الكرٌم ووعدهم 

)ولنجزٌن الذٌن  الدرجات فً جنانه الواسعة وحتى فً الدنٌا ، قال تعالى بأعلى

( ، 345،ص2,,8)الجماس ،}6,النحل:{ بأحسن ما كانوا ٌعملون( أجرهمصبروا 

الصبر فٌه الفوائد العظٌمة فً تربٌة النفس ،  أن إلى( 8,13)نجاتً ،  أشارفٌما 

لمشاق ، وتجدٌد طاقته على تحمل ا اإلنسانوتقوٌة الشخصٌة ، وزٌادة قدرة 

فً الحٌاة سواء  اإلنسان أهداؾمعظم  أن، كما  وأعبائهالمواجهة مشكالت الحٌاة 

فً مٌادٌن  أوفً مٌادٌن الحٌاة العلمٌة التطبٌقٌة من اجتماعٌة واقتصادٌة وسٌاسٌة ، 

المثابرة  اإلنسانكثٌر من الوقت ، ولما كان الصبر ٌعلم  إلىالبحث العلمً تحتاج 

انجاز األعمال العظٌمة           لك ٌرتبط تلقائٌا بقوة اإلرادة المؤدٌة إلىفان ذ

الصبر صفة محمودة لٌس فً الفكر أن الباحث  ( ورأى313، ص8,13)نجاتً ،

وإنما هً كذلك ٌؤكدوا علٌها وحسب  أناإلسالمً الذي ٌحث المربٌن على التربوي 

المتزنة فضال عن  اإلنسانٌةصٌة مفتاح الخٌر للشخفً كل الدٌانات األخرى لكونها 

  3من الصفات السلبٌة للفرد  عكس االضطراب والتملق الذي هو  أنها

إذا كانت الفضٌلة تعنً الدرجة الرفٌعة فً الفضل فان الباحث  Virtue :  الفضٌلة

،  والتوجهات  وتطهٌرهارأى بان هذا المضمون ال ٌخرج عن مدار تزكٌة النفس 

االبتعاد عن كل ما ٌثلم  أومسالة الترفع  أوال مضمار تكرسفً هذا ال اإلسالمٌة

حسد ، حب الجاه هوى ،  إتباع لمؤمن من حب للدنٌا ، شح ، ؼرور ،شخصٌة ا

والرئاسة ، رٌاء ، خوض فً باطل ، فحش ،  بذاءة ، إفشاء السر ، لعن ، خصومة 

بالتوحٌد ،  ، نمٌمة ، ؼٌبة ، وثانٌا تكرس بالجانب المقابل أٌضا تزكٌة  النفس

، الصدق مع هللا ، الزهد ، التوكل ، الخوؾ والرجاء ، التقوى ، الورع ،  اإلخالص

وؼٌرها من الفضائل ، وفً واقع  األمر أنها  الشكر ، الصبر والتسلٌم والرضا



للوصول إلى تؽٌر السلوك وتهذٌبه من كافة نواحٌه النفسٌة والعضوٌة  تربوٌة وسائل

       3والخلقٌة والوجدانٌة ، والروحٌة

هو شائع فً الفكر  وماالقبول والشرٌعة  وإظهارهو الثقة  Faith:   اإلٌمان

نطق بالشهادتٌن ، والعمل بالجوارح لٌعنً التصدٌق بالقلب ، وا اإلٌمان أن اإلسالمً

لقدر باهلل ومالئكته وكتبه ورسله وبالٌوم اآلخر وبا اإلٌمان وهذا ٌعنً واألركان

ٌصعب على الباحث فصل الجانب التربوي عن الجانب النفسً  ، وقد خٌره وشره

من  لكونه سلوك أعلىوذلك للتداخل والتالزم  الشدٌد بٌنهما ،  اإلٌمانفً موضوع 

كونه ثنائً الفائدة وان النسبة بٌن هذٌن الجابٌن متعادلة ، أي بمعنى أوضح لٌس 

علماء النفس والكثٌر بان البعض من ( 8,13)نجاتً ، أوضحفقد بٌنهما نزاع ؼالب 

فً  اإلنسان أزمةمن المفكرٌن الؽربٌٌن فً العصر الحدٌث أشاروا إلى أن 

أشار الدٌن والقٌم الروحٌة ، وقد  إلى اإلنسانافتقار  إلى أساساترجع  إنماالمعاصر 

 األوربٌونالتً ٌعانً منها  األزمة أن إلى  A. Toynbeeارنولد توٌنبً المؤرخ 

العالج الوحٌد لهذا التمزق الذي الفقر الروحً ،وان  إلى أساسهاً ترجع ف إنماحالٌا 

عظٌما فً النفس  تأثٌرا لإلٌمان أن أساسالدٌن ، على  إلىٌعانون منه هو الرجوع 

، فهو ٌزٌد من ثقته بنفسه ، وٌزٌد قدرته على الصبر وتحمل مشاق الحٌاة ، وٌبث 

أال ٌن امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر هللا الذ إنبالنفس ، وقال تعالى "  والطمأنٌنة األمن

       (348، ص 8,13)نجاتً ،( 31بذكر هللا تطمئن القلوب" )الرعد :

 

 

 

 

 



 Bio Content  المجال الجسمً : 1ح

بلؽت المضامٌن التربوٌة للصحة النفسٌة فً المجال الجسمً ثالثة مضامٌن      

لصحة الجسمٌة على المرتبة اذ حصلت ا وقد ترتبت حسب تكراراته ونسبها المئوٌة

االولى فاعقبها الراحة ثم العطش وقد تفوق الرازي بالصحة الجسمٌة ، اما الفارابً 

فجاء تسلسله بالدرجة الثانٌة بالتاكٌد على المضامٌن الثالثة المشار الٌها ، بٌنما لم 

 ٌوضح ذلك (83مضمون من هذه المضامٌن وجدول ) ٌؤكد الكندي على اي

 (01جدول )

مرتبة تنازلٌا امٌن التربوٌة للصحة النفسٌة فً المجال الجسمً رتٌب المضت

 وحسب تكراراتها

 ت
 المضامٌن
 التربوٌة

 المجموع   الفارابً   الرازي   الكندي  

 نسبة% تكرار نسبة% تكرار نسبة% تكرار نسبة% تكرار

0 
الصحة 
 الجسمٌة

 73ر7 04 30ر5 6 42ر0 8 - -

 20 4 01ر5 2 01ر5 2 - - الراحة 2

 5ر2 0 5ر2 0 - - - - العطش 3

 %011 09 47ر3 9 52ر6 01 - - الكلً المجموع

  

 الحاصلة على أعلى التكرارات شرح بعض المضامٌن

التً  نحو تأٌٌد الثوابت اتجاه  الفكر اإلسالمً إن Eucrasy الصحة الجسمٌة : 

نٌة التً هً سمه ؼالبة فٌه   لروحاتدخل الفرد المسلم داخل المل ة وان كانت تمتاز با

تهمل الجانب الجسمً الذي المتمثل  أولم تؽفل  إال أنهاٌوم الدٌن  إلىتنفك عراها  ال

شابه ذلك  االسترخاء وما أوبالقوة ، الصحة ، النظافة والطهارة  فضال عن النوم 

ل ، وتحملعبادةا أداءلقوة على من الحث التربوي على تنمٌة البدن لؽاٌة سامٌة كا

مجتمع مسلم  إنشاءوجوب  إلىوالذود عن دٌنه ، باالظافة هللا ،  إلىمشاق الدعوة 



وتعلٌمات للطهارة والنظافة كانت  أبواباصحٌح ومعافى ، وقد افرد الشرع الشرٌؾ 

 3 واألدواءتزال الحصن الواقً من الوقوع فً المحظورات  وال

اجها الجسم فضال عن ما وهً من العملٌات العضوٌة التً ٌحت restfulالراحة : 

تجلبه من اٌجابٌات للفرد والجماعات ، ومن ؼٌر الراحة ٌنهار اي كائن حً له نفس 

وكبد رطبة ٌنموا من خاللها ، ومن ؼٌرها اٌضا تتوقؾ اؼلب االنشطة ٌعٌش بها 

( بان من الحقائق 2,,8الذهنٌة لالنسان ومثال على ذلك ما افاد به )الجماس ،

اي  (Retroactive Inhibitionظاهرة النسٌان هً ظاهرة ) العلمٌة التً تعلل

الكؾ الرجعً والمقصود به التاثٌر المانع الذي ٌحدثه النشاط العقلً بعد عملٌة 

الحفظ مباشرة ، ومن هنا ٌفهم دور الراحة وخاصة النوم فً تثبٌت عملٌة التذكر 

 (815، ص 2,,8والذكرٌات )الجماس ،

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 Social  Content امٌن االجتماعٌة :مجال المض 1خ 

بلؽت المضامٌن التربوٌة للصحة النفسٌة فً مجال المضامٌن االجتماعٌة اربعة      

المئوٌة ، اذ حصل التفاعل والتعاون مضامٌن وقد ترتبت حسب تكراراتها ونسبها 

ل التفاععلى المرتبة االولى ثم الصداقة فالتماسك ، وقد تفوق الفارابً فً مضمون 

على  فلم ٌؤكد الكندي، بٌنما اكد الرازي على الصداقة ، أما ون ثم التماسك اوالتع

 ٌوضح ذلك (88وجدول )فً هذا المجال اي مضمون 

 (00جدول )

مرتبة امٌن التربوٌة للصحة النفسٌة فً مجال المضامٌن االجتماعٌة ترتٌب المض

 تنازلٌا وحسب تكراراتها

 ت
 المضامٌن
 التربوٌة

 المجموع الفارابً     الرازي    الكندي  

 نسبة% تكرار نسبة% تكرار نسبة% تكرار نسبة% تكرار

0 
 51 4 37ر5 3 02ر5 0 - - التفاعل

2 
 25 2 - - 25 2 - - الصداقة

3 
 51 4 37ر5 3 02ر5 0 - - التعاون

4 
 02ر5 0 02ر5 0 - - - - التماسك

 الكلً  المجموع
- - 4 51 4 51 8 011% 

 

 الحاصلة على أعلى التكرارات عض المضامٌنشرح ب

حث الفكر اإلسالمً بمجمله وبتشعباته واتجاهاته على (Competition) : التعاون 

مضمون التعاون لكونه ممدوح الصفة فً القران الكرٌم ؛ قال تعالى " وتعاونوا 

ٌفٌة ك إلى إشارة( وفً ذلك والعدوان" )  اإلثمتعاونوا على  على البر والتقوى وال



وٌدفع عنها ؼائلة  ٌضمن لها السالمة فً جمٌع الجوانبتربوٌا بناء المجتمعات بناء 

ٌ ؾ االجتماعً ، وفً هذا الصدد أشار  التنافر والتناحر وٌهدي إلى عملٌة التك

( بان التعاون تكامل بٌن األدوار حٌث ٌرى المتعاون فً 8,13)مرعً وبلقٌس ،

( فٌسعى لتوظٌؾ Hetrogeniousت والقدرات )اآلخرٌن أناسا مختلفٌن فً المقوما

مقوماتهم وقدراتهم لتحقٌق أهداؾ مشتركة بالتكامل فٌما بٌن قدراته وقدراتهم ، 

والتعاون فً اؼلب األحٌان ٌكون بدافع الضرورة والشعور بالحاجة إلٌه لتحقٌق 

ع هدؾ قد ٌعجز الفرد بمفرده أو الجماعة بمفردها عن تحقٌقه ، فٌلجا للتعاون م

 (8,،ص8,13بالنتٌجة  تكٌفا اجتماعٌا  )مرعً وبلقٌس،اآلخرٌن النجازه ، وهو 

األفراد سواء ضمن مطلوب بٌن من الناحٌة التربوٌة وهو   Inter actionالتفاعل :

لكونه ٌؤدي إلى عالقات اجتماعٌة ، والفكر ضمن المجتمعات  المجتمع الواحد أو

جابً الذي فً صالح الفرد والمجتمع التربوي اإلسالمً ٌحث على التفاعل االٌ

عملٌة متبادلة بٌن  بأنه( 8,13)مرعً وبلقٌس، أشار كما والتفاعلولٌس العكس ، 

كبٌرة(  أوفرد وجماعة صؽٌرة  أو جماعتٌن صؽٌرتٌن أوطرفٌن اجتماعٌٌن )فردٌن 

 ألنها، وعملٌة التفاعل مهمة  أشٌاء،  أعمالوٌجري عادة عبر وسٌط معٌن ، لؽة ،

التً تنظم العالقات بٌن  واالتجاهاتالسلوك  أنماطة ٌعلم فٌها الفرد والجماعة عملٌ

القٌم السائدة والثقافة والتقالٌد االجتماعٌة  إطارفً وجماعات المجتمع الواحد  أفراد

    ( 41،ص8,13المتعارؾ علٌها )مرعً وبلقٌس ،

      

 

 

 

 



 Restful  Content     المجال التروٌحً  : 1د 

( ثالث 2فً المجال التروٌحً ) بلؽت المضامٌن التربوٌة لللصحة النفسٌة     

مجاالت وقد ترتبت حسب تكراراتها ونسبها المئوٌة اذ حصل االستمتاع عل المرتبة 

،  وبعدها المرح ثم النهك ، وقد تفوق الرازي على الكندي والفارابً فً ذلكاالولى 

  ( ٌوضح ذلك 88وجدول )  بٌنما لم ٌؤكد الكندي على أي مضمون منها

 (00جدول )

مرتبة تنازلٌا  امٌن التربوٌة للصحة النفسٌة فً المجال التروٌحًترتٌب المض

 وحسب تكراراتها

 ت
 المضامٌن
 التربوٌة

 المجموع   الفارابً   الرازي   الكندي  

 %نسبة تكرار %نسبة تكرار نسبة% تكرار نسبة% تكرار

 51 3 - - 51 3 - - االستمتاع 0

 33ر3 2 - - 33ر3 2 - - المرح 2

 06ر6 0 - - 06ر6 0 - - النهك 3

 %011 6 - - 011 6 - - المجموع الكلً

 

 الحاصلة على أعلى التكرارات شرح بعض المضامٌن

وهو فً الفكر اإلسالمً قرٌب من المتعة الفكرٌة وان كان    Zestاالستمتاع : 

لمسلم فً استمتاعه ما هو محظور فً فهو مشروط بمعنى أن ال ٌرتكب اجسدٌا 

الشرٌعة اإلسالمٌة  أو أن  ٌقع الفرد فً موضع الشبهات ، الن تربوٌة هذا 

المضمون التسمح بان ٌقع الفرد بالفوضى سواء كانت على المستوى الشخصى او 

    3االجتماعً 


	عنوان الاطروحة.pdf (p.1)
	الفصل الاول.pdf (p.2-32)
	الفصل الثانــــــــــــــــــــــــــــي.pdf (p.33-108)
	الفكر الاسلامي.pdf (p.109-127)
	الفصل الرابع.pdf (p.128-147)
	الفصل الخامس.pdf (p.148-163)
	عرض النتائج وتفسيرها.pdf (p.164-190)

