جامعة القرويين
كلية أصول الدين
-تطوان-

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

ﺑﻨﺎء اﻟﺬات ﺑﻴﻦ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻮﺟﺪاﻧﻲ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﻳﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻘـﻠﻢ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺸﺎرف

تمھيد
يرجع قيام الفلسفة الحديثة في أوربا إلى حركتين تاريخيتين ،األولى :حركة
النھضة الفكرية وإحياء العلوم وآثار اليونان ،والثانية :حركة اإلصالح الديني .ففي
منتصف القرن الخامس عشر الميالدي ،بدأت آثار اليونان وفلسفتھم تتسرب إلى
عقول المثقفين والمفكرين األوربيين ،وانبعثت من إيطاليا لغة اليونان القدامى
وفلسفتھم .ثم إن أسباب حركة النھضة الفكرية ھاته ترجع حسب بعض المؤرخين
إلى أيام الحروب الصليبية وأيام االستيطان المسيحي للقدس و ولغيرھا من المدن
والحصون والقرى ،حيث استفاد المسيحيون من حضارة المسلمين ومدنيتھم
وعلومھم ،وكان التالقح الثقافي بينھما لصالح الغزاة ،أضف إلى ھذا حركة
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تطوان-الترجمة من العربية إلى الالتينية التي انطلقت من صقلية في القرن الثالث عشر
الميالدي ،ثم انتشرت في بعض المدن والمراكز العلمية اإليطالية واإلسبانية
والفرنسية .أما فيما يخص الحركة الثانية أي حركة اإلصالح الديني ،فإنھا ساھمت
بدور فاعل في تحرير العقول من العبودية التي فرضھا الالھوتيون والكنسيون.
وقد تجلى ذلك في ظھور المذھب البروتستانتي على يد لوثر وكالفن ،ذلك المذھب
الذي دعا إلى التسلح بروح النقد وإخضاع النص الديني المسيحي للتحليل والنقد
العقلي .ولقد أدى تضافر النھضة الفكرية والعلمية مع حركة اإلصالح الديني إلى
إنتاج عامل ثالث ھو ازدھار العلوم الطبيعية ،الذي كان له األثر الفعال والمباشر
في تحويل فلسفة القرون الوسطى المسيحية إلى الفلسفة الحديثة.
لم تكن الفلسفة األوربية الحديثة تدعو إلى تشجيع البحث في العلوم الطبيعية
فحسب ،وإنما جعلت من اإلنسان الحر محور تفكيرھا؛ حيث دعت إلى إعادة بناء
األوربي انطالقا من أسس جديدة ،وقيم إنسانية وضعية وفلسفية تقوم على تقديس
العقل .وبذلك فشا االعتقاد بأن العقل يستطيع حل كل ألغاز ومشاكل العالم .ثم إن
ھذا الميل إلى إخضاع كل شيء لبحث العقل وسلطته أدى إلى وضع العقل نفسه
تحت المجھر وأخضع للبحث والتحليل؛ فتساءل اإلنسان األوربي عن أصول
المعرفة وطبيعة اإلدراك وأيھما الحكم في المعرفة العقل أم التجربة؟ فجا ء
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تطوان-العقالنيون -ويمثلھم ديكارت -وردوا المعرفة إلى العقل ،وردھا التجريبيون
بزعامة بيكون اإلنجليزي إلى التجربة.
نشأة الذكاء الوجداني
ظل العقل يشكل باستمرار محورا من المحاور األساسية في الفلسفة
األوربية الحديثة ،لكن عندما نشأ علم النفس الحديث مال بعض علمائه إلى دراسة
العمليات العقلية من إدراك وتعلم وتخيل ،ودراسة خصائص الدماغ ،والجھاز
العصبي ،وتعزيز ذلك بعلم التشريح ،فحدث على إثر ذلك اكتشاف الذكاء المعرفي
في فرنسا سنة  1905على يد ألفريد بيني؛ الذي قام بابتكار طريقة لتشخيص
المستويات العقلية لدى األطفال األسوياء وغير األسوياء في المصحات والمدارس
االبتدائية في باريس ،وتواصلت الجھود في ھذا المضمار على يد علماء بريطانيين
وأمريكيين وألمانيين.
" أما الوجدان أو االنفعال ،فقد نظر إليه السيكولوجيون على أنه متغير غير
منظم ومشوش ،ويصعب ضبطه أو السيطرة عليه ،وأنه يتناقض مع التفكير
المنطقي .وقد سادت ھذه النظرة منذ القرن الثامن عشر ،وسميت ب "حركة
العقلنة" ،التي ال ترى للوجدان دورا يذكر في نجاح الفرد ،وأن حياته ستكون
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تطوان-أفضل لو تم تحكيم عقله وعزل انفعاالته ،حتى ال تشوش على التفكير السليم .وأن
االنفعاالت تعكس صورة غير حضارية للفرد.....
وتبعا لھذا االتجاه ،فقد اقتصر مفھوم الذكاء لدى معظم الباحثين ،لفترة
طويلة من الزمن ،على الذكاء المعرفي فقط؛ الذي يشير إلى مجموعة من القدرات
المعرفية كالتفكير المجرد ،واالستدالل والحكم والذاكرة وغيرھا .غير أن ھذه
النظرة أثارت حفيظة بعض السيكولوجيين الذين شعروا بالخوف من سيطرة
المدرسة المعرفية على العوامل األخرى التي تتحكم في السلوك البشري ،وفي
مقدمتھا العامل الوجداني ،مما قد يؤدي إلى اختالل النظرة المتزنة إلى اإلنسان
باعتباره كائنا يجمع بين العقل والوجدان".

][1

وفي بداية الثمانينيات من القرن العشرين الميالدي طرأ تحول في علم النفس
الحديث متعلق بموضوع الذكاء والقدرات العقلية والنفسية؛ حيث أعيد النظر في
الجانب الوجداني واالنفعالي عند اإلنسان .وبدأ الحديث يكثر بين علماء النفس عن
الذكاء الوجداني أو االنفعالي ،وأھميته في وقتنا الراھن الذي تفشت فيه مظاھر
الفشل واالنحراف والعنف ،وتصاعدت وتيرة الجرائم والنزاعات والحروب.
وھكذا برزت أھمية الذكاء الوجداني كقوة مسيطرة على كل قدراتنا األخرى إيجابا
وسلبا؛ إنھا قوة الوجدان .كما تجعل من ھذا الذكاء فنا من فنون قيادة االنفعاالت
4

جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-وإدارتھا .وانتشرت في السنوات األخيرة كثير من األبحاث العلمية والتربوية
تتمحور حول ھندسة االنفعاالت وبرمجتھا ،مرتبطة بالتفكير وتفعيل مھاراته
للوصول إلى وعي حقيقي بالذات وإدارتھا في المواقف الصعبة.
"وتسھم لغة الذكاء االنفعالي في ھندسة الذات وتفعيل مسارات حيويتھا في
التوافق مع الذات واآلخرين ،واستثمار ذلك في تفعيل مسارات الطاقة الالمحدودة
في مكنوناتھا ،لتبحر في عوالم التفكير الخالق ،واإلبداع في الحياة ،وھذه ھي
مكتسبات االتجاھات السيكولوجية الحديثة ،حيث أن حركة علم النفس في بداياتھا؛
كانت ترفض كل ما يمت إلى االنفعاالت بصلة ،وال تقدس إال لغة العقل والمعرفة،
ولكننا في عصر الحداثة التقنية وعالم الرقمية الممتدة الذي ال يتعامل إال بلغة
مواكبة العصر ومتطلباته ،ومن ھنا يجب أن نولي اھتمامنا باالتجاھات
السيكولوجية الحداثية التي تنادي بتعميم برامج ھندسة االنفعاالت وتفعيلھا إيجابيا
من خالل مھارات الذكاء االنفعالي ،في الفرد والفكر والحياة ،وبذلك يحفظ المجتمع
من العدوانية ،والتعجل في إصدار األحكام ،وأحداث العنف التي أخذت تعصف في
العالم أجمع".

][2

وأكد أصحاب الذكاء الوجداني أو االنفعالي أن الوجدان يكتسي أھمية بالغة
في حياة اإلنسان وأنه مالزم للتفكير لزوم الشيء لظله ،بل الوجدان والتفكير
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تطوان-عمليتان متداخلتان ومتكاملتان .وقد أكدت الدراسات المتعلقة بسير األبطال
والعلماء والعباقرة وكبار األدباء ،أن نجاحھم ال يرجع لكونھم أذكياء فحسب ،وإنما
ألنھم يتصفون بذكاء وجداني زاخر وعميق ،ذلك الذكاء الذي يتجسد في المثابرة
وقوة الصبر والتحمل والتفاؤل والحماس وعلو الھمة...إلخ...
ويؤرخ لظھور مفھوم الذكاء الوجداني في علم النفس بتاريخين ھما :عام
 1989حيث نشر السيكولوجي األمريكي ستانلي إ.غرينسبن مقالة بعنوان :الذكاء
االنفعالي .وعام  1990حيث نشر السيكولوجيان األمريكيان بيتر سالوفي ،وجون
ماير مقالھما حول ھذا المفھوم ،إال أنه عند فحصنا للتراث السيكولوجي ،نجد أن
ھناك إشارات ضمنية إلى ھذا المفھوم في الكتابات السيكولوجية السابقة ،سواء
ضمن الكتابات عن الذكاء المعرفي ،أو ضمن أنواع أخرى من الذكاء ،وخاصة
الذكاء االجتماعي.
وفي سنة  1995ألف السيكولوجي األمريكي دانييل جولمان كتابا حول
"الذكاء الوجداني" عرف فيه ھذا الذكاء بأنه مجموعة من المھارات االنفعالية
واالجتماعية التي يتمتع بھا الفرد ،والالزمة للنجاح المھني في كافة شؤون الحياة.
ويتضمن مفھوم الذكاء الوجداني لدى جولمان خمسة أبعاد -1 :الوعي بالذات أي
معرفة انفعاالت الذات  -2إدارة الذات أي التخلص من االنفعاالت السلبية  -3حفز
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تطوان-الذات أي تأجيل اإلشباع  -4التعاطف أي استشعار انفعاالت اآلخرين  -5التعامل
مع اآلخرين أي المھارات االجتماعية.
"يمثل مفھوم الذكاء االنفعالي مظلة تغطي مدى واسعا من المھارات
واالستعدادات التي تقع خارج نطاق قدرات الذكاء التقليدية ،والتي تتضمن بشكل
أساسي الوعي بالمشاعر وبتأثيرھا في الجوانب....مجموعة من القدرات
والمھارات المتعلقة بالفرد وعالقته باآلخرين والتي تلعب دورا مھما في نجاحه أو
فشله في الحياة .فعلى مستوى الفرد يتضمن الذكاء االنفعالي قدرة الشخص على
التعرف على مشاعره وانفعاالته ،وعلى التمييز بينھما ،وعلى التعامل مع المشاعر
السلبية كالشعور باإلحباط وتراكم ضغوط الحياة .وھذه القدرة تمكن الفرد من
استخدام أو توظيف مشاعره للوصول إلى قرارات صائبة في الحياة ،وعلى
المستوى االجتماعي ،فإن الذكاء االنفعالي يتضمن قدرة الفرد على فھم مشاعر
اآلخرين وتوقع ردود أفعالھم ،وھو أيضا يتضمن المھارات االجتماعية الالزمة
لبناء عالقات جيدة باآلخرين وللتعامل مع النواحي االنفعالية في العالقات على
المستويين الشخصي والمھني ،كما يتضمن كذلك القدرة على إقناع وقيادة
اآلخرين"].[3
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تطوان-وألف جولمان كتابا آخر تحت عنوان "العمل من خالل الذكاء االنفعالي"
حيث تناول موضوع الكفاءة االنفعالية ،وذھب إلى أن العامل الذكي انفعاليا يتفوق
في مھارتين أساسيتين :األولى تتعلق بالكفاءة الشخصية وبقدرته على التعامل مع
ذاته من حيث الوعي بقدراته وإمكاناته ،وقدرته على التنظيم الذاتي لرغباته
ونزعاته ودوافعه ،أما المھارة الثانية فتتعلق بالكفاءة االجتماعية و بقدرته على
الشعور باحتياجات ومشاعر اآلخرين .وعلى ھذا األساس اتجھت البحوث إلى
دراسة عوامل الذكاء االنفعالي لدى العاملين ،في المؤسسات واإلدارات ،وبيئات
العمل ،بقصد تحسين المردودية واالنتاج .كما تم توظيف وتفعيل مبادئ الذكاء
االنفعالي في مجال التربية والتعليم بھدف رفع مستوى التحصيل الدراسي
وتحسيس سلوك األطفال والتالميذ .وفي ھذا المجال ظھرت كتابات وأبحاث حول
تربية الذكاء االنفعالي عند الطفل.
وفيما يتعلق بالمصطلحات الثالثة :انفعال ،وجدان وعاطفة ھناك نوع من
التداخل بين مدلوالتھا ،بل ھناك من يميل إلى وجود ترادف بين االنفعال
والوجدان .وقد أشار الدكتور محمد إبراھيم سعفان] [4إلى أن االنفعال جانب من
جوانب الوجدان ،كما أن السلوك االنفعالي استجابة مركبة ،واالضطراب االنفعالي
حالة تكون فيھا االستجابة االنفعالية غير مناسبة ،أما الوجدان فھو تنظيم من
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تطوان-األحاسيس والمشاعر واالنفعاالت ،وعن طريقه نستشعر األلم والسعادة .في حين
أن العاطفة فكرة مركزية تتجمع حولھا االنفعاالت ،وإذا كان االنفعال له خاصية
واحدة مثل انفعال القلق أو الخوف أو الغضب ،فإن العاطفة ھي تنظيم من
االنفعاالت المتشابھة والمختلفة معا.

الذكاء االنفعالي وبناء الذات
تمھيد
ﻝــم ﻴﻜــن ﻤﻔﻬــوم اﻝــذات ﻤﺘــداوﻻ ﺒﻜﺜ ـرة ﻓــﻲ أﻋﻤــﺎل وﻜﺘﺎﺒــﺎت ﻋﻠﻤــﺎء اﻝــﻨﻔس ﻓــﻲ
اﻝﻨﺼــف اﻷول ﻤــن اﻝﻘــرن اﻝﻌﺸ ـرﻴن ،اﻝﻠﻬــم إذا اﺴــﺘﺜﻨﻴﻨﺎ أﻋﻤــﺎل اﻝﻤﺤﻠﻠــﻴن اﻝﻨﻔﺴــﻴﻴن،
وﻋﻠﻰ رأﺴﻬم ﻓروﻴـد وﻴـوﻨﺞ وآدﻝـر ،ﻷن ﻋﻠﻤـﺎء اﻝـﻨﻔس اﻨطﻼﻗـﺎ ﻤـن اﻝﻌﻘـدﻴن اﻷﺨﻴـرﻴن
ﻤــن اﻝﻘــرن اﻝﺘﺎﺴــﻊ ﻋﺸــر اﻝﻤــﻴﻼديٕ ،واﻝــﻰ ﺤــدود اﻝﻌﻘــد اﻝﺨــﺎﻤس ﻤــن اﻝﻘــرن اﻝﻌﺸ ـرﻴن
اﻝﻤــﻴﻼدي ،ﻜــﺎﻨوا ﻤﻐــرﻤﻴن ﺒد ارﺴــﺔ اﻝﺠﻬــﺎز اﻝﻌﺼــﺒﻲٕ ،واﺠ ـراء اﻝﺘﺠــﺎرب ﻋﻠــﻰ اﻝــدﻤﺎغ
واﻝﺤـواس ،واﺒﺘﻜــﺎر ﻤﻘــﺎﻴﻴس اﻝــذﻜﺎء اﻹﻨﺴــﺎﻨﻲ ،ود ارﺴــﺔ ﻗــوة اﻹدراك واﻝــذاﻜرة واﻝﺘﺨﻴــل،
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تطوان-وﻏﻴــر ذﻝــك ﻤــن اﻝﻤوﻀــوﻋﺎت اﻝﺘــﻲ ﻴﻤﻜــن إﺨﻀــﺎﻋﻬﺎ ﻝﻠﺘﺠــﺎرب واﻝﻤﻘــﺎﻴﻴس اﻝﻜﻤﻴــﺔ.
وﺒﻌﺒــﺎرة أﺨــرى ﻝـم ﻴﺤــظ اﻝﺠﺎﻨــب اﻝﺸــﻌوري واﻝﺒﻌــد اﻝﺒــﺎطﻨﻲ ﺒﺎﻫﺘﻤــﺎم أوﻝﺌــك اﻝﻌﻠﻤــﺎء إﻻ
ﻗﻠﻴﻼ .ﻜﻤﺎ ﻫﻤش ﻋـﺎﻝم اﻝﻌﺎطﻔـﺔ واﻝوﺠـدان واﻻﻨﻔﻌـﺎﻻت ،وذﻝـك ﺒﺴـﺒب اﻝﺘوﺠـﻪ اﻝﻤـﺎدي
ﻝﻠﺤﻀــﺎرة اﻝﻐرﺒﻴــﺔ ،وﻜــذا ﺒﺴــﺒب ﺘــﺄﺜر ﻋﻠﻤــﺎء اﻝــﻨﻔس ﺒﻤــﻨﻬﺞ اﻝﻌﻠــوم اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴــﺔ وﺘﺒﻨــﻴﻬم
ﻝﺘﺼور وﻓﻠﺴﻔﺔ ﻫذﻩ اﻝﻌﻠوم ،ذﻝك اﻝﺘﺼور اﻝذي ﻻ ﻴﻌﺘرف ﺒﺎﻝﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌذر
إﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻝﻠﺘﺠرﺒﺔ واﻝﻤﻼﺤظﺔ.
"وﻓــﻲ ﺴــﻨﺔ 1879م ،أﺴــس اﻝﻌــﺎﻝم اﻷﻝﻤــﺎﻨﻲ "ﻓوﻨــت" أول ﻤﻌﻤــل ﻝﻌﻠــم اﻝــﻨﻔس
اﻝﺘﺠرﻴﺒــﻲ ﺒﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻝﻴﻴــزج ﺒﺄﻝﻤﺎﻨﻴــﺎ ،وﻫــو ﻤﻌﻤــل ﻤــزود ﺒــﺄﺠﻬزة وأدوات ﺨﺎﺼــﺔ ﻹﺠ ـراء
ﺘﺠ ــﺎرب ﻋﻠ ــﻰ اﻝﺤـ ـواس ﻤ ــن ﺴ ــﻤﻊ ،وﻝﻤ ــس ،و ﺒﺼ ــر ،وأﺨ ــرى ﻋﻠ ــﻰ ﻜﻴﻔﻴ ــﺔ اﻝﺘ ــذﻜر،
واﻝﺘﻌﻠم ،واﻝﺘﻔﻜﻴر ،واﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ،وﻗﻴﺎس ﺴرﻋﺔ اﻝﻨﺒض ،واﻝﺘﻨﻔس أﺜﻨﺎء اﻻﻨﻔﻌﺎل...ﻝﻘد ﻜﺎن
اﻝﻤﻌﺘﻘــد ﻓــﻲ ذﻝــك اﻝوﻗــت أن اﻝﻌﻘــل واﻝﺸــﻌور ﻻ ﻴﻤﻜــن ﻗﻴﺎﺴــﻬﻤﺎ ،أﻤــﺎ ﻤﻨــذ ﻫــذا اﻝﺘــﺎرﻴﺦ
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-اﻝﻘرﻴب ،ﻓﻘد ﺤق ﻝﻌﻠم اﻝﻨﻔس أن ﻴﺘﺨذ ﻤﻜﺎﻨـﺎ إﻝـﻰ ﺠﺎﻨـب اﻝﻌﻠـوم اﻝطﺒﻴﻌﻴـﺔ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻴـﺔ،
وأن ﻴﺼــﺒﺢ ﻋﻠﻤــﺎ ﻤﺴــﺘﻘﻼ ﻋــن اﻝﻔﻠﺴــﻔﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻤــن ﺤﻴــث ﻤﻨﻬﺠــﻪ ﻓــﻲ اﻝﺒﺤــث ﻋﻠــﻰ
اﻷﻗل".

][5

وﻓـ ــﻲ ﻤطﻠـ ــﻊ اﻝﻘـ ــرن اﻝﻌﺸ ـ ـرﻴن اﻝﻤـ ــﻴﻼدي ،أﺴـ ــس واطﺴـ ــن اﻷﻤرﻴﻜـ ــﻲ ﻤدرﺴـ ــﺘﻪ
اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻨظر إﻝـﻰ اﻝﻜـﺎﺌن اﻝﺤـﻲ ﻨظرﺘﻬـﺎ إﻝـﻰ آﻝـﺔ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴـﺔ ﻤﻌﻘـدة ،ﻻ ﺘﺤرﻜـﻪ
دواﻓﻊ ﻤوﺠﻬﺔ ﻨﺤو ﻏﺎﻴﺔ ،ﺒل ﻤﺜﻴرات ﻓﻴزﻴﻘﻴﺔ ﺘﺼدر ﻋﻨﻬﺎ اﺴـﺘﺠﺎﺒﺎت ﻋﻀـﻠﻴﺔ وﻏدﻴـﺔ
ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ .ﻝــذا ﻴﺠــب أن ﻴﻘﺘﺼــر ﻤوﻀــوع ﻋﻠــم اﻝــﻨﻔس ﻋﻠــﻰ د ارﺴــﺔ ﻫــذﻩ اﻻﺴــﺘﺠﺎﺒﺎت
اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ اﻝظﺎﻫرة ،ﻋن طرﻴق اﻝﻤﻼﺤظﺔ اﻝﻤوﻀوﻋﻴﺔ اﻝﺒﺤﺜﺔ أي دون اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ
ﻤﺎ ﻴﺨﺒرﻩ اﻝﻔرد ﻤن ﺤﺎﻻت ﺸﻌورﻴﺔ أﺜﻨﺎء ﻤﻼﺤظﺔ أو إﺠراء اﻝﺘﺠﺎرب ﻋﻠﻴﻪ".

][6

وﻝﻤــﺎ ظﻬــرت ﻤدرﺴــﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴــل اﻝﻨﻔﺴــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻴــد ﺴــﻴﺠﻤوﻨد ﻓروﻴــد ﻓــﻲ اﻝﻨﺼــف
اﻷول ﻤــن اﻝﻘــرن اﻝﻌﺸ ـرﻴن ،ﺒــدأ ﻤﻔﻬــوم اﻝــذات ﻴؤﺴــس ﻤﻜﺎﻨــﻪ ﻓــﻲ ﻤﻴــدان ﻋﻠــم اﻝــﻨﻔس
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-اﻝﻤﻌﺎﺼر .وﻝﻘـد اﻨطﻠﻘـت ﻫـذﻩ اﻝﻤدرﺴـﺔ ﻜطرﻴﻘـﺔ ﻝﻌـﻼج ﺒﻌـض اﻷﻤـراض اﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ ،ﺜـم
أﺼﺒﺤت ﻨظرﻴﺔ وﻨظﺎﻤﺎ ﺴﻴﻜوﻝوﺠﻴﺎ ﻜﺎن ﻝﻪ أﺒﻠﻎ اﻷﺜر ﻝﻴس ﻓﻘط ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝـﻨﻔس ،ﺒـل
ﻓــﻲ ﺴــﺎﺌر اﻝﻌﻠــوم واﻝﻔﻨــون اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ ﻜﻌﻠــم اﻻﺠﺘﻤــﺎع ،واﻝﺘرﺒﻴــﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴــﻴﺔ ،واﻷدب،
واﻝﻔن واﻝﺘﺎرﻴﺦ ...واﻫﺘم ﻋﻠﻤﺎء اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﻔﺴﻲ ﺒﺎﻝظواﻫر اﻝﺒﺎطﻨﻴﺔ ﻝدى اﻹﻨﺴـﺎن ﻤﺜـل
اﻝﺸــﻌور واﻝﻼﺸــﻌور ،ﻜﻤــﺎ اﻫﺘﻤ ـوا ﺒد ارﺴــﺔ وﺘﺤﻠﻴــل اﻝﻐ ارﺌــز ﻋﻨــد اﻹﻨﺴــﺎن ،وﺨﺎﺼــﺔ
اﻝﻐرﻴـزة اﻝﺠﻨﺴــﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺒــﺎﻝﻐوا ﻓـﻲ أﻫﻤﻴﺘﻬــﺎ وﺠﻌﻠـوا ﺴـﻠوك اﻹﻨﺴــﺎن ﺨﺎﻀـﻌﺎ ﻓــﻲ ﻜﺜﻴــر
ﻤن ﺠواﻨﺒﻪ ﻝﺴﻠطﺘﻬﺎ.
اﻫﺘﻤت ﻤدرﺴﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻨﻔﺴـﻲ اﻫﺘﻤﺎﻤـﺎ ﻜﺒﻴـ ار ﺒﻤوﻀـوع اﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ ،وﺴـﺎﻫﻤت
ﻤن ﺨـﻼل أدواﺘﻬـﺎ وﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬـﺎ ﻓـﻲ إرﺴـﺎء ﻤﺒـﺎدئ وﻗواﻋـد ﺠدﻴـدة ﻝﻔﻬـم ﻫـذا اﻝﻤوﻀـوع.
ﺜـ ــم إن اﻷزﻤـ ــﺎت واﻷﻤ ـ ـراض اﻝﻨﻔﺴـ ــﻴﺔ اﻝﺘـ ــﻲ اﻨﺘﺸـ ــرت ﻓـ ــﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻌـ ــﺎت اﻝﻐرﺒﻴـ ــﺔ ﺒـ ــﻴن
اﻝﺤرﺒﻴن اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺘﻴن ،وﻓﻲ أﻋﻘﺎ ب اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﺴواء ﻜﺎﻨـت ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻝﻬـﺎﺘﻴن
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-اﻝﺤرﺒﻴن أو ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠطﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻵﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﻘدة ﻝﻠﺤﻀﺎرة اﻝﻐرﺒﻴﺔ ،أو ﺒﺴﺒب ﻏﻴﺎب
ﻋﺎﻤــل اﻝــدﻴن وﻋﻨﺼــر اﻝﻘــﻴم اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ ...ﻫــذﻩ اﻷزﻤــﺎت دﻋــت ﻋﻠﻤــﺎء اﻝــﻨﻔس ﻝﻜــﻲ
ﻴﺘﺠﻬ ـوا ﻨﺤــو اﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ ﻤﺴــﺘﻬدﻓﻴن ﺘﺤﻠﻴﻠﻬــﺎ وﻓﻬﻤﻬــﺎ ،ﺜــم اﻝﺒﺤــث ﻋــن ﺴــﺒل ﻋﻼﺠﻬــﺎ،
وﻜذا ﻤﺴﺎﻋدة اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜﻴف داﺨل ﺒﻴﺌﺘﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺤﻀﺎرﻴﺔ .وﻫﻜذا ﺒـرز
ﻤﻔﻬوم اﻝذات ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤﻀـﻰ ﺒﺎﻫﺘﻤـﺎم ﻜﺒﻴـر ﻤـن ﻗﺒـل ﻋﻠﻤـﺎء
اﻝــﻨﻔس اﻝﻤﻌﺎﺼ ـرﻴن .ﺤﺘــﻰ أﺼــﺒﺢ ﻫــذا اﻝﻤﻔﻬــوم ﻓــﻲ اﻝﻌﻘــدﻴن اﻷﺨﻴ ـرﻴن ﻴﺤﺘــل ﻤﻜﺎﻨــﺔ
اﻝﺼــدارة ﻓــﻲ اﻹرﺸــﺎد واﻝﺘرﺒﻴــﺔ ،واﻝﻌــﻼج اﻝﻨﻔﺴــﻲ ﻜﻤــﺎ ظﻬــر ﻓــﻲ اﻝﺴــﻨوات اﻷﺨﻴـرة ﻤــﺎ
ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺴﻴﻜوﻝوﺠﻴﺔ اﻝذات.
تعريف الذات
" ﺘﻨوﻋ ــت اﻻﺘﺠﺎﻫ ــﺎت اﻝﻔﻜرﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺘﻨ ــﺎول ﻤﻔﻬ ــوم اﻝ ــذات ،ﻷن ﺠ ــذور ﻤﻔﻬ ــوم
اﻝذات وأﺴﺴﻪ ﻗدﻴﻤﺔ ﺠدا ﻓﻲ أﻓﻜـﺎر اﻝﻔﻼﺴـﻔﺔ اﻝﻘـدﻤﺎء واﻝﺘـراث اﻝﺴـﻴﻜوﻝوﺠﻲ ،وﻫـذا ﻤـﺎ
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-ﻴؤﻜ ــد اﻝﺘط ــور اﻝﺘ ــﺎرﻴﺨﻲ ﻝﻠﻤﻔﻬ ــوم ﻋﺒ ــر اﻷزﻤﻨ ــﺔ اﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒ ــﺔ ،ﻤﻤ ــﺎ ﺘرﺘ ــب ﻋﻠﻴ ــﻪ ﺘﻌ ــدد
اﻝﺘﻌرﻴﻔــﺎت وﺘﻨوﻋﻬــﺎ اﻝﺘــﻲ ﺘﻨﺎوﻝــت ﻤﻔﻬــوم اﻝــذات ﻋﻨــد اﻝﺒــﺎﺤﺜﻴن .ﻓﻬﻨــﺎك ﻤــن ﻴﻌﺘﺒرﻫــﺎ
اﻝوﺼــف اﻝﺸــﺎﻤل واﻝﻜﻠــﻲ اﻝــذي ﻴﺴــﺘطﻴﻊ اﻝﻔــرد أن ﻴﻌطﻴــﻪ ﻋــن ﻨﻔﺴــﻪ ﻓــﻲ أي وﻗــت
ﻴطﻠ ــب ﻤﻨ ــﻪ ذﻝ ــك ،ﻓ ــﻲ ﺤ ــﻴن ﻴﺨﺼ ــﻬﺎ اﻝ ــﺒﻌض ﺒ ــﺈدراك اﻝﻔ ــرد ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺘ ــﻪ ،وﻤﺸ ــﺎﻋرﻩ،
وﻤﻌﻠوﻤﺎﺘــﻪ ﻋــن ﻗد ارﺘــﻪ وﻤﻬﺎ ارﺘــﻪ وﻤظﻬـرﻩ وﺘﻘﻠﺒــﻪ اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ .وﻴﻌﺘﺒرﻫــﺎ آﺨــرون ﺒﺄﻨﻬــﺎ
ﻤﺠﻤ ــوع اﻻد ارﻜـ ـﺎت اﻝﻜﻠﻴ ــﺔ اﻝﺘ ــﻲ ﻴﻜوﻨﻬ ــﺎ اﻝﻔ ــرد ﻋ ــن ﻨﻔﺴ ــﻪ ،واﻝﻠﻐ ــﺔ اﻝﺘ ــﻲ ﻴﺴ ــﺘﺨدﻤﻬﺎ
ﻝوﺼف ذاﺘﻪ.
وﻴ ارﻫـ ــﺎ آﺨـ ــرون ﺒﺄﻨﻬـ ــﺎ ﺘﻜـ ــوﻴن ﻤﻌرﻓـ ــﻲ ﻤـ ــﻨظم وﻤـ ــﺘﻌﻠم ﻝﻠﻤـ ــدرﻜﺎت اﻝﺸـ ــﻌورﻴﺔ
واﻝﺘﺼورات واﻝﺘﻌﻤﻴﻤـﺎت اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻝـذات ،وﺘﺘﻜـون ﻤـن أﻓﻜـﺎر اﻝﻔـرد اﻝذاﺘﻴـﺔ واﻝﻤﺤـددة
اﻷﺒﻌﺎد ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻜﻴﻨوﻨﺘﻪ اﻝداﺨﻠﻴﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ.
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-ﻓﻲ ﺤﻴن ﻴﻌﺘﺒرﻫﺎ اﻝﺴﺒﻴﻌﻲ ﻤﺎ ﻴﺒﻠورﻩ اﻝﻔرد ﺘﺠﺎﻩ ﺨﻠﻔﻴﺘـﻪ اﻝﻔﻜرﻴـﺔ وأﻫواﺌـﻪ وﻗد ارﺘـﻪ
واﺘﺠﺎﻫﺎﺘ ــﻪ وﻤﺸ ــﺎﻋرﻩ ،وﻤ ــﺎ ﻴﺘﺠﻤ ــﻊ ﻝدﻴ ــﻪ ﻜﻘ ــوة ﻤوﺠﻬ ــﺔ ﻝﻠﺴ ــﻠوك ،وﻫ ــو ﻴﺘﻜ ــون ﻨﺘﻴﺠ ــﺔ
ﻝﻠﺘﻔﺎﻋﻼت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ".

][7

ﻴﺴــﺘﺨﻠص ﻤــن ﻫــذﻩ اﻝﺘﺼــورات واﻝــرؤى واﻝﺘﻌرﻴﻔــﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﺎﻝــذات ،أن ذات
اﻹﻨﺴــﺎن ﺘﺸــﻜل ﻤﺤــور ﺸﺨﺼــﻴﺘﻪ ﺒﻤــﺎ ﺘﺘﻤﻴــز ﺒــﻪ ﻤــن أﻓﻜــﺎر وﻤﺸــﺎﻋر ،وﺘﺼــورات،
وطﻤوﺤ ــﺎت ،وﻗ ــدرات ﻋﻠ ــﻰ اﻝﺘﻜﻴ ــف اﻻﺠﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ،واﻝﺘواﺼ ــل ﻤ ــﻊ اﻵﺨـ ـرﻴن ،ﻜﻤ ــﺎ أن
اﻝــذات ﺘﺨﺘــزن ﺨﺒـرات اﻝﻔــرد اﻝﻤﺎﻀــﻴﺔ وﺘوﻗﻌﺎﺘــﻪ وأﻓﻜــﺎرﻩ اﻝﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .وﺘﻌﺘﺒــر ﻓــﻲ ﺤﺎﻝــﺔ
ﺴﻼﻤﺘﻬﺎ وﻗوﺘﻬﺎ ﻤﺼد ار أﺴﺎﺴﻴﺎ ﻝﻼﻨﺴﺠﺎم اﻝﺴﻴﻜوﻝوﺠﻲ وﺘﺤﻘﻴق اﻝﺴﻌﺎدة.
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-آليات الذكاء الوجداني أو االنفعالي وعالقتھا بالذات

ﻴذﻫب ﺒﻌض ﻋﻠﻤـﺎء اﻝـﻨﻔس اﻝﻤﻬﺘﻤـﻴن ﺒﻤﺠـﺎل اﻝـذﻜﺎء اﻻﻨﻔﻌـﺎﻝﻲ إﻝـﻰ أن ﻫـذا
اﻝذﻜﺎء ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝذات ﻴﺘﺠﻠﻰ أو ﻴﺘﺠﺴد ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺴﺘوﻴﺎت رﺌﻴﺴﺔ:

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول :اﻝوﻋﻲ ﺒﺎﻝذات أي ﻤﻌرﻓﺔ اﻨﻔﻌﺎﻻت اﻝذات.
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ :إدارة اﻝذات أي اﻝﺘﺨﻠص ﻤن اﻻﻨﻔﻌﺎﻻت اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ.
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺤﻔز اﻝذات أي ﺘﺄﺠﻴل اﻹﺸﺒﺎع.
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ :اﻝﺘﻌﺎطف أي اﺴﺘﺸﻌﺎر اﻨﻔﻌﺎﻻت اﻵﺨرﻴن.
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺨﺎﻣﺲ :اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻵﺨرﻴن أي اﻝﻤﻬﺎرات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
-تطوان-

 -1الوعي بالذات
"إن اﻝــوﻋﻲ ﺒﺎﻝــذات أو ﻤﻌرﻓــﺔ اﻨﻔﻌــﺎﻻت اﻝــذات ،ﻫــو اﻝرﻜﻴ ـزة اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻝﻠــذﻜﺎء
اﻝوﺠــداﻨﻲ ﻋﻨــد ﺠوﻝﻤــﺎن .وﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﺒﻌــد ،ﻴــورد ﺠوﻝﻤــﺎن اﻝﻤﺜــﺎل اﻝﺘــﺎﻝﻲ :ﻴﺤﻜــﻰ ﻓــﻲ
اﻝﺘ ـراث اﻝﻴﺎﺒــﺎﻨﻲ أن ﻤﺤﺎرﺒــﺎ ﻤــن اﻝﺴــﺎﻤوراي ،أراد أن ﻴﺘﺤــدى أﺤــد اﻝرﻫﺒــﺎن ﻝﻴﺸــرح ﻝــﻪ
ﻤﻔﻬوﻤﻲ اﻝﺠﻨﺔ واﻝﻨﺎر .ﻝﻜن اﻝراﻫب أﺠﺎﺒﻪ ﺒﻨﺒرة اﺤﺘﻘﺎر ،ﻗﺎﺌﻼ ﻝﻪ" :أﻨت ﺘﺎﻓـﻪ وﻤﻐﻔـل،
وأﻨــﺎ ﻝــن أﻀــﻴﻊ وﻗﺘــﻲ ﻤــﻊ أﻤﺜﺎﻝــك" .ﺼــرخ اﻝﻤﺤــﺎرب ﻹﺤﺴﺎﺴــﻪ ﺒﺎﻹﻫﺎﻨــﺔ ،واﻨــدﻓﻊ ﻓــﻲ
ﻤوﺠـﺔ ﻤــن اﻝﻐﻀـب ،ﺴــﺎﺤﺒﺎ ﺴـﻴﻔﻪ ﻤــن ﻏﻤـدﻩ ،ﻴرﻴــد اﻻﻨﻘﻀـﺎض ﻋﻠــﻰ اﻝ ارﻫـب ،ﻗــﺎﺌﻼ
ﻝﻪ" :ﺴﺄﻗﺘﻠك ﻝوﻗﺎﺤﺘـك" .ﻓﺄﺠﺎﺒـﻪ اﻝ ارﻫـب ﻓـﻲ ﻫـدوء وﺴـﻤﺎﺤﺔ" :ﻫـذﻩ ﺘﻤﺎﻤـﺎ ﻫـﻲ اﻝﻨـﺎر".
ﻓﻬــدأ اﻝﺴــﺎﻤوراي وﻗــد روﻋﺘــﻪ اﻝﺤﻘﻴﻘــﺔ اﻝﺘــﻲ أﺸــﺎر إﻝﻴﻬــﺎ اﻝ ارﻫــب ﺤــول ﻤوﺠــﺔ اﻝﻐﻀــب
اﻝﺘ ــﻲ ﺴ ــﻴطرت ﻋﻠﻴ ــﻪ ،وﻴﻌﻴ ــد اﻝﺴ ــﻴف إﻝ ــﻰ ﻏﻤ ــدﻩ ،وﻴﻨﺤﻨ ــﻲ ﻝﻠ ارﻫ ــب ﺸ ــﺎﻜ ار ﻝ ــﻪ ﻨﺎﻓ ــذ
ﺒﺼﻴرﺘﻪ .ﻓﻴﻘول ﻝﻪ اﻝراﻫب" :وﻫذﻩ ﻫﻲ اﻝﺠﻨﺔ".
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-إن اﻝﻤوﻗــف اﻝﻨﻬــﺎﺌﻲ اﻝــذي اﺘﺨــذﻩ ذﻝــك اﻝﻤﺤــﺎرب ﺒﻌــد أن ﺨﻤــدت ﻨــﺎر ﻏﻀــﺒﻪ
ﻴﻌﺒــر ﺘﻌﺒﻴــ ار ﺠﻠﻴــﺎ ﻋــن ﻤــدى وﻋﻴــﻪ ﺒذاﺘــﻪ ،وﻤــدى ﺴــﻴطرﺘﻪ ﻋﻠــﻰ اﻨﻔﻌــﺎل اﻝﻐﻀــب.
ﻓــﺎﻝوﻋﻲ ﺒﺎﻝــذات ﻴﻌﻨــﻲ ﻤراﻗﺒــﺔ اﻻﻨﻔﻌــﺎﻻت ﺘﻠــك اﻝﻤراﻗﺒــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺴــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ اﻝــﺘﺤﻜم أو
اﻝﻀﺒط اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ.
 -2إدارة الذات
أﻤــﺎ إدارة اﻝــذات ،ﻓــﺎﻝﻤراد ﺒﻬــﺎ ﻗــدرة اﻝﻔــرد ﻋﻠــﻰ اﻝــﺘﺤﻜم ﻓــﻲ اﻻﻨﻔﻌــﺎﻻت اﻝﺴــﻠﺒﻴﺔ
وﺘﺤوﻴﻠﻬ ــﺎ إﻝ ــﻰ اﻨﻔﻌ ــﺎﻻت إﻴﺠﺎﺒﻴ ــﺔ ،وﻤﻤﺎرﺴ ــﺔ ﻤﻬ ــﺎرات اﻝﺤﻴ ــﺎة ﺒﻔﺎﻋﻠﻴ ــﺔٕ .وادارة أﻓﻌﺎﻝ ــﻪ
وأﻓﻜــﺎرﻩ وﻤﺸــﺎﻋرﻩ ﺒطرﻴﻘــﺔ ﻤﺘواﻓﻘــﺔ وﻤرﻨــﺔ ،ﻋﺒــر ﻤواﻗــف وﺒﻴﺌــﺎت اﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ،
وﺘﻌﻨﻲ إدارة اﻝذات أﻴﻀـﺎ أن ﻴﻜـون اﻝﻔـرد ﺴـﻴد ﻨﻔﺴـﻪ ،ﺤـﻴن ﻴﺘﻌـرض ﻝﻤواﻗـف اﻨﻔﻌﺎﻝﻴـﺔ
ﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻤن اﻝﺤﻴﺎة ،ﻓﻴدﻴرﻫﺎ ﺒﻜﻔﺎءة وذﻜﺎء ،ﻻ أن ﻴﻜون ﻋﺒدا ﻝﻬﺎ.
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-" ﻷن ﺴ ــﻴطرة اﻨﻔﻌ ــﺎل ﻤﻌ ــﻴن ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻔ ــرد ،ﺤﺘ ــﻰ ﻴﺼ ــﻴر ﻋﺒ ــدا ﻝ ــﻪ ،وﻴﺼ ــﻌب
اﻝــﺘﺤﻜم ﻓﻴــﻪ ،ﻝﻴﺼــﺒﺢ ﺤﺎﻝــﺔ ﻤﻠﺤــﺔ وﻤﺘطرﻓــﺔ ،ﻴﻌﺘﺒــر ﺤﺎﻝــﺔ ﻤرﻀــﻴﺔ ،ﻜﻤــﺎ ﻓــﻲ ﺤــﺎﻻت
اﻻﻜﺘﺌــﺎب واﻝﺨــوف واﻝﻘﻠــق واﻝﻐﻀــب واﻝﻬﻴﺠــﺎن ،إﻻ أن اﻝﻤطﻠــوب ،ﻝــﻴس ﻫــو ﺘﺠﻨــب
اﻝﻤﺸﺎﻋر اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ،ﻜﺎﻝﺤزن واﻻﻜﺘﺌﺎب ﻝﻴﺘﺤﻘق اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻝﺴـﻌﺎدة؛ وﻝﻜـن ﻴﺠـب اﻻﻨﺘﺒـﺎﻩ
إﻝﻴﻬــﺎ وﻤﺤﺎوﻝــﺔ ﻓﻬﻤﻬــﺎ ،ﺤﺘــﻰ ﻻ ﺘطﻐــﻰ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺸــﺎﻋر اﻹﻴﺠﺎﺒﻴــﺔ وﺘــدﻤرﻫﺎ .ﻓﻬﻨــﺎك
اﻝﻜﺜﻴر ﻤﻤن ﻴﻤرون ﺒﻤﺸﺎﻋر اﻝﻐﻀب واﻻﻜﺘﺌﺎب ،وﻝﻜـﻨﻬم ﻤـﻊ ذﻝـك ﻴﻤﻜـن أن ﻴﺸـﻌروا
ﺒﺎﻝرﻀـﻰ وﺘﺤﺴـن اﻝﺤـﺎل ،إذا اﺴـﺘطﺎﻋوا أن ﻴﻌوﻀـوا ﺘﻠـك اﻝﻤﺸـﺎﻋر اﻝﺴـﻠﺒﻴﺔ ﺒﻤﺸــﺎﻋر
أﺨرى إﻴﺠﺎﺒﻴﺔ".

][9

إن اﻝﻐﻀــب ﻤــﺜﻼ ،ﻤــن اﻻﻨﻔﻌــﺎﻻت اﻝﺘــﻲ ﻗــد ﺘﺴــﺒب ﻝﻺﻨﺴــﺎن ﻤﺸــﺎﻜل ﻨﻔﺴــﻴﺔ
وﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﺤس ﺒﻤﺸﺎﻋر ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ إذا ﻝم ﻴﺤﺴن اﻝﻔرد إدارة ﻫذا اﻻﻨﻔﻌﺎل وﺘوﺠﻴﻬـﻪ
أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل اﻝﺘﺨﻔﻴف ﻤن وطﺄﺘﻪ .وﻜﺜﻴ ار ﻤﺎ ﺘﻜون اﻝطرﻴق اﻝﻰ ﺘﻬدﺌﺔ ﺜورة اﻝﻐﻀب
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-أو إﺨﻤــﺎد ﻨــﺎرﻩ ﻴﺴــﻴرة ﺠــدا ،وﻴﻜﻤــن ذﻝــك ﻓــﻲ أن ﻴﻐﻴــر اﻹﻨﺴــﺎن اﻝﻐﻀــﺒﺎن ﻨظرﺘــﻪ إﻝــﻰ
اﻷﻓﻜﺎر اﻝﺘﻲ ﺘﻬﻴﺞ ﻏﻀﺒﻪ ﺒﺤﻴث ﻴﻨظر إﻝﻴﻬﺎ ﺒﺼورة أﻜﺜـر إﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ،ﻓﻴﺘﺤـول ﻤـﺎ ﻜـﺎن
ﻴـراﻩ ﻗﺒــل ﻗﻠﻴــل ﺴـوادا ﻗﺎﺘﻤــﺎ إﻝــﻰ ﺼــﻔﺤﺔ ﺒﻴﻀــﺎء ﻨﺎﺼــﻌﺔ ،وﻫــذا ﻤــﺎ ﻴﻌﺒــر ﻋﻨــﻪ ﻋﻠﻤــﺎء
اﻝذﻜﺎء اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ ﺒﺈدارة اﻻﻨﻔﻌﺎﻻت وﺘوﺠﻴﻬﻬﺎ.

 -3تحفيز الذات
وﻓﻴﻤــﺎ ﻴﺘﻌﻠــق ﺒﺎﻝﻤﺴــﺘوى اﻝﺜﺎﻝــث وﻫــو ﺤﻔــز وﺘﺤﻔﻴــز اﻝــذات ،ﻓﺈﻨــﻪ ﻴﺸــﻴر إﻝــﻰ اﻝداﻓﻌﻴــﺔ
اﻝذاﺘﻴــﺔ واﻝــﺘﺤﻜم ﻓــﻲ اﻻﻨﻔﻌــﺎﻻت واﻝﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ﺘﺄﺠﻴــل اﻹﺸــﺒﺎع .وﻫــﻲ ﺠواﻨــب ﻫﺎﻤــﺔ
ﻝﻠذﻜﺎء اﻝوﺠداﻨﻲ .وﺘﺸﻴر إﻝﻰ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘﻨظﻴم اﻻﻨﻔﻌﺎﻻت واﻝﻤﺸﺎﻋر وﺘوﺠﻴﻬﻬـﺎ إﻝـﻰ
ﺘﺤﻘﻴق اﻹﻨﺠﺎز واﻝﺘﻔوق ،واﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻤﺸﺎﻋر واﻻﻨﻔﻌﺎﻻت ﻓﻲ ﺼﻨﻊ أﻓﻀل اﻝﻘـ اررات،
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-وﻓﻬــم ﻜﻴــف ﻴﺘﻔﺎﻋــل اﻵﺨــرون ﻤــﻊ اﻻﻨﻔﻌــﺎﻻت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ  .وﺤﻔــز اﻝــذات ،ﻫــو اﻝﺒﻌــد
اﻝﺜﺎﻝث ﻓﻲ اﻝذﻜﺎء اﻝوﺠداﻨﻲ ﻋﻨد داﻨﻴﻴل ﺠوﻝﻤﺎن.
ﻓﺎﻻﻨﻔﻌــﺎﻻت ﺘــؤﺜر ﻋﻠــﻰ اﺴــﺘﺨدام إﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻨــﺎ اﻝﻌﻘﻠﻴــﺔ إﻝــﻰ اﻝﺤــد اﻝــذي ﻴﻤﻜــن أن
ﻴﻌــوق ﻗــدراﺘﻨﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘﻔﻜﻴــر واﻝﺘﺨطــﻴط وﻋﻠــﻰ اﻝﻔﻌــل .وﻴﻘـرر ﺠوﻝﻤــﺎن أﻨــﻪ ﺒﻤﻘــدار ﻤــﺎ
ﻨﻜـ ــون ﻤـ ــدﻓوﻋﻴن ﺒﻤﺸـ ــﺎﻋر اﻝﺤﻤـ ــﺎس و اﻝﻤﺘﻌـ ــﺔ ﻓﻴﻤـ ــﺎ ﻨﻌﻤـ ــل ،ﻴﻜـ ــون اﻨـ ــدﻓﺎﻋﻨﺎ ﻨﺤـ ــو
اﻹﻨﺠــﺎز .ﻓﺎﻝــذﻜﺎء اﻝوﺠــداﻨﻲ اﺴــﺘﻌداد ﻗــوي ورﺌﻴﺴــﻲ ،وﻗــدرة ﺘــؤﺜر ﺒﻘــوة ﻓــﻲ ﻜــل ﻗــدراﺘﻨﺎ
اﻷﺨرى.
إن اﻝداﻓﻌﻴﺔ اﻝذاﺘﻴﺔ ﻓﻲ رأي ﻋﻠﻤﺎء اﻝذﻜﺎء اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ ﻫﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﺴﺘﺸﺎرة وﺘـوﺘر
داﺨﻠﻲ ﺘﺜﻴر اﻝﺴﻠوك وﺘدﻓﻌﻪ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻫدف ﻤﻌﻴن .واﻝﻤﻜون اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻝداﻓﻌﻴﺔ
ﻫــو اﻷﻤــل ،وﻴﻌﻨــﻲ أن اﻹﻨﺴــﺎن ﻝــن ﻴﺴﺘﺴــﻠم ﻝﻠﻘﻠــق اﻝﻐــﺎﻤر ،واﻻﺘﺠــﺎﻩ اﻝﻬــﺎزم ﻝﻠــذات،
واﻝﺘﺤــدﻴﺎت اﻝﺼــﻌﺒﺔ .ﻜﻤــﺎ أن اﻝداﻓﻌﻴــﺔ ﻫــﻲ اﺴــﺘﻌداد اﻝﻜــﺎﺌن اﻝﺤــﻲ ﻝﺒــذل أﻗﺼــﻰ ﺠﻬــد
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-ﻝدﻴــﻪ ﻤــن أﺠــل ﺘﺤﻘﻴــق ﻫــدف ﻤﻌــﻴن .وﻴﺸــﻴر ﺠوﻝﻤــﺎن إﻝــﻰ أن اﻝداﻓﻌﻴــﺔ ﺘﻌﻨــﻲ ﻋــدم
اﺴﺘﺴـ ــﻼم اﻝﻔـ ــرد ﻝﻠﻘﻠـ ــق اﻝﻐـ ــﺎﻤر ،أو اﻻﺘﺠـ ــﺎﻩ اﻝﻬـ ــﺎزم ﻝﻠـ ــذات ،واﻻﻜﺘﺌـ ــﺎب واﻝﺘﺤـ ــدﻴﺎت
اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ،ﺒﻤﻌﻨــﻰ أن ﻴﺘــوﻓر ﻝــدى اﻝﻔــرد ﻫــدف ﻴﺴــﻌﻰ ﻝﺘﺤﻘﻴﻘــﻪ ،وأن ﻴﻤﺘﻠــك اﻝﺤﻤﺎﺴــﺔ
واﻝﻤﺜ ـﺎﺒرة واﺴــﺘﻤرار اﻝﺴــﻌﻲ ﻤــن أﺠــل ﺘﺤﻘﻴــق ذﻝــك اﻝﻬــدف ،وﻴؤﻜــد ﺠوﻝﻤــﺎن ﻋﻠــﻰ أن
اﻷﻓراد اﻝـذﻴن ﺘﺘـوﻓر ﻝـدﻴﻬم درﺠـﺎت ﻋﺎﻝﻴـﺔ ﻤـن اﻷﻤـل ،ﻴﻜوﻨـون أﻗـل ﻋرﻀـﺔ ﻝﻼﻜﺘﺌـﺎب
ﻤــن ﻏﻴــرﻫم ،ﻷﻨﻬــم ﻴﻨﺎﻀــﻠون ﺨــﻼل اﻝﺤﻴــﺎة ﻓــﻲ ﻤﺤﺎوﻝــﺔ ﻤــﻨﻬم ﻝﻠﺒﺤــث ﻋــن ﺘﺤﻘﻴــق
أﻫداﻓﻬم ،وﻫم أﻗل ﺸﻌو ار ﺒﺎﻝﻘﻠق واﻝﻤﺘﺎﻋب اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ....
"وﻴﻀﻴف ﺴﻨﻴدر اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴـﻪ ﻋﻨـد ﺠوﻝﻤـﺎن ،ﻋﻠـﻰ أن اﻷﻤـل ﻫـو اﻋﺘﻘـﺎد اﻝﻔـرد
ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻤﺘﻠك ﻜﻼ ﻤن اﻹرادة واﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘوﺼﻠﻪ إﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻫدﻓﻪ ﻤﻬﻤـﺎ
ﻜـﺎن ذﻝـك اﻝﻬــدف ،ﻓـﺎﻷﻓراد ذوو اﻝﻤﺴــﺘوﻴﺎت اﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻤــن اﻷﻤـل ﻴﻤﺘﻠﻜــون ﺴـﻤﺎت ﻤﻌﻴﻨــﺔ
ﺘﻤﻴ ــزﻫم ﻋ ــن ﻏﻴ ــرﻫم ،وﻤ ــن ﻫ ــذﻩ اﻝﺴ ــﻤﺎت أﻨﻬ ــم ﻴﺴ ــﺘطﻌون إﺜ ــﺎرة أﻨﻔﺴ ــﻬم ،أي أﻨﻬ ــم
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-ﻴﻤﻠﻜ ــون اﻝﻘ ــدرة ﻋﻠ ــﻰ رﻓ ــﻊ ﻤﺴ ــﺘوى داﻓﻌﻴ ــﺘﻬم ،وﻝ ــدﻴﻬم ﺸ ــﻌور ﺒﻘ ــدرﺘﻬم ﻋﻠ ــﻰ إﻴﺠ ــﺎد
اﻝوﺴ ــﺎﺌل اﻝﺘ ــﻲ ﺘﺴ ــﺎﻋدﻫم ﻓ ــﻲ ﺘﺤﻘﻴ ــق أﻫ ــداﻓﻬم ،وﺘﺘﺼ ــف أﺴ ــﺎﻝﻴﺒﻬم ﺒﺎﻝﻤروﻨ ــﺔ ،وﻫ ــو
ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺘﺠزﺌﺔ اﻝﻤﻬﻤﺎت اﻝﺼﻌﺒﺔ إﻝﻰ ﻤﻬﻤﺎت أﺼﻐر ﻴﻤﻜن اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ"].[10
 -4التعاطف
"ﻴﺸﻴر اﻝﺘﻌﺎطف إﻝﻰ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ إدراك ﻤﺎ ﻴﺸﻌر ﺒـﻪ اﻵﺨـر ،وﻫـو أﻤـر ﻴﺴـﺘﻠزم
ﻗدرﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻤﺸـﺎﻋرﻨﺎ أوﻻ ،أي اﻝﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻝـوﻋﻲ ﺒﺎﻝـذات .واﻝﺘﻌـﺎطف ﻤﻬـم ﻓـﻲ
اﻝﺴﻴﺎق اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺒﻴن اﻷزواج واﻷﺼدﻗﺎء ،وﻓـﻲ اﻝﻤﺠـﺎل اﻝﻤﻬﻨـﻲ ،ﻜﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻋﻼﻗـﺔ
اﻝـرﺌﻴس ﺒﺎﻝﻤرؤوﺴــﻴن ،أو اﻝﻌﺎﻤــل ﺒزﻤﻼﺌــﻪ ،ﻓــﻼ ﺒــد أن ﺘﻜــون ﻝﻠﻔــرد اﻝﻘــدرة واﻝﺤﺴﺎﺴــﻴﺔ
ﻋﻠ ــﻰ ﻗـ ـراءة اﻹﺸ ــﺎرات اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴ ــﺔ ﻝﻶﺨ ــر ﺒدﻗ ــﺔ أوﻻ ،ﻗﺒ ــل أن ﺘ ــﺘم ﻋﻤﻠﻴ ــﺔ اﻝﺘﻌ ــﺎطف
ﻜﺎﺴﺘﺠﺎﺒﺔ".

][11
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-إن آﻝﻴﺔ اﻝﺘﻌﺎطف ﻤن اﻵﻝﻴـﺎت اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﺘـوﻓر ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻝـذﻜﺎء اﻻﻨﻔﻌـﺎﻝﻲ،
واﻝﺘــﻲ ﻤــن ﺨــﻼل ﻤﻤﺎرﺴــﺘﻬﺎ ﻴﺴــﺘطﻴﻊ اﻝﻔــرد إرﺴــﺎء ﻗواﻋــد ﺜﺎﺒﺘــﺔ ﻝﺒﻨﻴﺘــﻪ اﻝذاﺘﻴــﺔ .ﻓــﺈذا
ﻜﺎﻨت ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻌﺎطﻔﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎة اﻹﻨﺴـﺎن ﺘﻔـﺘﺢ ﻤﺠـﺎﻻ واﺴـﻌﺎ ﻝﻼﻨـدﻤﺎج ﻓـﻲ اﻝﻌﻼﻗـﺎت
اﻷﺨرى ،واﻝﺘﻜﻴف اﻹﻴﺠﺎﺒﻲ اﻝﺒﻨﺎء ،وﺘﺨطﻰ اﻝﻌﻘﺒـﺎت واﻝﺤـواﺠز ،واﻝـدﺨول ﻓـﻲ اﻝﺤﻴـﺎة
اﻝﻌﻤﻠﻴ ــﺔ اﻝﻨﺎﺠﺤ ــﺔ ،ﻓﺈﻨﻬ ــﺎ ﺘﻘ ــدم ﻝﻠﻔ ــرد اﻝﻤﺘﻌ ــﺎطف ﻗ ــدرة ﻫﺎﺌﻠ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻤﻌرﻓ ــﺔ ﻋواطﻔ ــﻪ
وﻤﺸــﺎﻋرﻩ اﻝﺨﺎﺼــﺔ ،ﺜــم اﺴــﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓــﻲ ﻤﺼــﻠﺤﺘﻪ وﻤﺼــﻠﺤﺔ اﻵﺨ ـرﻴن .وﻫﻜــذا ﻴﻘــوم
اﻝﺘﻌﺎطف ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝـوﻋﻲ ﺒﺎﻝـذات ،ﻷن اﻝﻔـرد ﻜﻠﻤـﺎ ﻜـﺎن ﻗـﺎد ار ﻋﻠـﻰ ﺘﻘﺒـل ﻤﺸـﺎﻋرﻩ
ٕوادراﻜﻬﺎ ،ﻜﺎن ﻗﺎد ار أﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻗراءة ﻤﺸﺎﻋر اﻵﺨرﻴن.
وﻤــن ﻨﺎﺤﻴــﺔ أﺨــرى ﺘﻠﻌــب اﻝﺘﻨﺸــﺌﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ وﺨﺒ ـرات اﻝطﻔوﻝــﺔ اﻝﻤﺒﻜ ـرة دو ار
ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻀﺞ اﻝﺘﻌﺎطف ،ﻓﺎﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ اﻝﻤﺒﻜرة ﺒـﻴن اﻷم وطﻔﻠﻬـﺎ ﻝﻬـﺎ دورﻫـﺎ
ﻓ ــﻲ ﻨﻤ ــو ﺴ ــﻤﺔ اﻝﺘﻌ ــﺎطف .ﻜﻤ ــﺎ أن اﻝﺘﻌ ــﺎطف ﻤ ــﻊ اﻵﺨـ ـرﻴن ﻝ ــﻪ ﻋﻼﻗ ــﺔ ﺒ ــﺎﻷﺨﻼق؛
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-ﻜــﺎﻝﻌطف ﻋﻠــﻰ أوﻝﺌــك اﻝــذﻴن ﺘﻌرﻀ ـوا ﻝﻺﻴــذاء وﺠرﺤــت ﻤﺸــﺎﻋرﻫم ﻓﺠرﺤــت ﻤﺸــﺎﻋر
اﻝﻤﺘﻌﺎطﻔﻴن ﻤﻌﻬم ﻜذﻝك .وﻝﻘد ﺒﻴﻨت اﻝﺒﺤوث ،أﻨﻪ ﺒﻘدر ﻤﺎ ﻴزﻴـد اﻝﺘﻌـﺎطف ﻤـﻊ إﻨﺴـﺎن
ﻤ ــﺎ ﺒﻘ ــدر ﻤ ــﺎ ﻴزﻴ ــد اﻝﺘ ــدﺨل ﻝﻠﻤﺴ ــﺎﻋدة .وﻤﺴ ــﺘوى اﻝﺘﻌ ــﺎطف اﻝ ــذي ﻴﺸ ــﺎرك ﺒ ــﻪ اﻝﻨ ــﺎس
ﺒﻌﻀﻬم ﻤﻊ اﻝﺒﻌض ﻴﻜون ﻝﻪ أﺜرﻩ ﻓﻲ أﺤﻜﺎم أﺨﻼﻗﻴﺔ ﻤﻊ اﻵﺨرﻴن.
 -5إدارة العالقات
وﺘﺸ ــﻴر إﻝ ــﻰ ﺘ ــﺄﺜﻴر اﻝﻔ ــرد اﻝﻘ ــوي ﻓ ــﻲ اﻵﺨـ ـرﻴن ﻋ ــن طرﻴ ــق إدراك اﻨﻔﻌ ــﺎﻻﺘﻬم
وﻤﺸﺎﻋرﻫم.
وﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﺼــدد ﻜﺘــب داﻨﻴﻴــل ﺠوﻝﻤــﺎن ﻴﻘــول" :ﻤﻌظــم اﻷدﻝــﺔ ﺘﺸــﻬد ﻋﻠــﻰ أن
اﻝﻨﺎس اﻝﻤﺎﻫرﻴن اﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺎ ،اﻝـذﻴن ﻴﻌرﻓـون ﻜﻴـف ﻴﺘﺤﻜﻤـون ﻓـﻲ ﻤﺸـﺎﻋرﻫم ﺠﻴـدا ،واﻝـذﻴن
ﻴﻘـرؤون ﺒﻜﻔــﺎءة ﻤﺸــﺎﻋر اﻝﻨـﺎس اﻵﺨـرﻴن وﻴﺤﺴــﻨون اﻝﺘﻌﺎﻤــل ﻤﻌﻬـﺎ ،ﻴﻜــون ﻝﻬــم اﻝﺴــﺒق
واﻝﺘﻔــوق ﻓ ــﻲ أي ﻤﺠ ــﺎل ﻤ ــن ﻤﺠ ــﺎﻻت اﻝﺤﻴــﺎة ،ﺒ ــدءا ﻤ ــن ﻤﺠــﺎل اﻝﻌﻼﻗ ــﺎت اﻝﻌﺎطﻔﻴ ــﺔ
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-واﻝﺤﻤﻴﻤﻴﺔ إﻝﻰ اﻻﻝﺘزام ﺒﺎﻝﻘواﻋد ﻏﻴر اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﺤﻜـم اﻝﻨﺠـﺎح ﻓـﻲ اﻝﻌﻤـل ﻓـﻲ أي
ﻤؤﺴﺴﺔ.
إن ﻓــن اﻝﻌﻼﻗــﺎت ﺒــﻴن اﻝﺒﺸــر ،ﻫــو ﻓــﻲ ﻤﻌظﻤــﻪ ﻤﻬــﺎرة ﻓــﻲ ﺘطوﻴــﻊ ﻋواطــف
اﻵﺨــرﻴن .وﻴﺘطﻠ ــب ذﻝ ــك ﻜﻔﺎﻴــﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ــﺔ وﻗ ــدرات وﻓﻌﺎﻝﻴ ــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻘ ــد اﻝﺼ ــﻼت ﻤ ــﻊ
اﻵﺨـرﻴن .وﻴﺠﻴــد اﻝﻤﺘﻔوﻗــون ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻤﻬــﺎرات اﻝﺘــﺄﺜﻴر ﺒﻤروﻨــﺔ ﻓــﻲ ﻜــل ﺸــﻲء ﻴﻌﺘﻤــد
ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ اﻝﻨﺎس......
ٕوادارة اﻻﻨﻔﻌﺎﻻت ﺒﺸﻜل ﺴﻠﻴم ﻤﻊ اﻵﺨرﻴن ،ﻫـﻲ أﺴـﺎس ﺘﻨـﺎول اﻝﻌﻼﻗـﺎت ﻋﻠـﻰ
ﻨﺤ ــو ﺼ ــﺤﻲ وﻨ ــﺎﺠﺢ .وﻫ ــﻲ ﻤﻬ ــﺎرة أﺴﺎﺴ ــﻴﺔ ﻓ ــﻲ إﻗﺎﻤ ــﺔ ﻋﻼﻗ ــﺎت إﻴﺠﺎﺒﻴ ــﺔ ﻤﺜﻤـ ـرة ﻤ ــﻊ
اﻵﺨـ ـرﻴن .وﻝﻜ ــﻲ ﻴ ــﻨﺠﺢ اﻝﻔ ــرد ﻓ ــﻲ اﻝ ــﺘﺤﻜم ﻓ ــﻲ اﻨﻔﻌﺎﻻﺘ ــﻪ ،ﻴﺘطﻠ ــب ﻨﻀ ــﺞ ﻤﻬ ــﺎرﺘﻴن
اﻨﻔﻌــﺎﻝﻴﺘﻴن ﻫﻤــﺎ :إدارة اﻝــذات واﻝﺘﻌــﺎطف ،وﻫــﻲ ﻤــﺎ ﻴطﻠــق ﻋﻠﻴــﻪ اﻝــذﻜﺎء اﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ
اﻝذي ﺤددﻩ ﺘوﻤﺎس ﻫـﺎﺘش ،وﻫـوارد ﺠـﺎردﻨر ﻓـﻲ أرﺒـﻊ ﻗـدرات ﻤﻜوﻨـﺔ ﻝﻠـذﻜﺎء اﻝﻤﺘﻔﺎﻋـل
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-ﺒــﻴن اﻷﻓ ـراد ،وﻫــﻲ -1 :ﺘﻨظــﻴم اﻝﻤﺠﻤوﻋــﺎت -2 .اﻝﺤﻠــول اﻝﺘﻔــﺎوض -3 .اﻝﻌﻼﻗــﺎت
اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ -4 .اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ".

][12

الذكاء االنفعالي في مجال التربية
ﻴؤﻜد اﻝﺒﺎﺤﺜون ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝذﻜﺎء اﻻﻨﻔﻌـﺎﻝﻲ ﻋﻠـﻰ أﻫﻤﻴـﺔ ﺘﻐﻠﻐـل ﻤﻬـﺎرات اﻝـذﻜﺎء
اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘدرﻴﺴﻴﺔ اﻝﻴوﻤﻴـﺔ ،اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﺎﻋد اﻝطﻠﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺘطـوﻴر ﻤﻬـﺎراﺘﻬم
ﻝﻐﺎﻴﺎت ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻷداء اﻷﻜﺎدﻴﻤﻲ واﻝﺤﻴﺎة.
وﻝــذﻝك ﻴﻌﻨــﻰ اﻝــذﻜﺎء اﻻﻨﻔﻌــﺎﻝﻲ ﺒطﺒﻴﻌــﺔ اﻷﻓ ـراد واﻝﺠﻤﺎﻋــﺎت واﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ ﺒرﻤﺘــﻪ.
وﻴﻤﻜ ــن ﻝﻠﻔ ــرد ﻤ ــن ﺨ ــﻼل ﺘﻨﻤﻴ ــﺔ ﻤﻬ ــﺎرات اﻝ ــذﻜﺎء اﻻﻨﻔﻌ ــﺎﻝﻲ؛ أن ﻴﻀ ــﻊ ﻋﻼﻗ ــﺔ ﺒ ــﻴن
اﻨﻔﻌﺎﻻﺘــﻪ وﺘﻔﻜﻴ ـرﻩ ﻤــن ﻨﺎﺤﻴــﺔ ،وﺒــﻴن ﺘﻔﻜﻴــر اﻵﺨ ـرﻴن واﻨﻔﻌــﺎﻻﺘﻬم ﻤــن ﻨﺎﺤﻴــﺔ أﺨــرى،
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-ﺒﺤﻴــث ﻴﺠﻌــل ﺘﻠــك اﻝﻌﻼﻗــﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒــﺔ اﻝﺠﺴــر اﻝــذي ﻴــؤدي ﺒــﻪ إﻝــﻰ اﻝوﺼــول إﻝــﻰ اﻝﻨﺠــﺎح
ﻓــﻲ اﻝﻤﺠــﺎﻻت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻤــن اﻝﺤﻴــﺎة ،وﻴــؤدي ﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ ﻤــن ﻨﺎﺤﻴــﺔ أﺨــرى إﻝــﻰ ﺘﻘوﻴــﺔ
اﻝ ــذﻜﺎء اﻻﻨﻔﻌ ــﺎﻝﻲ ﻝ ــدى ذﻝ ــك اﻝﻔ ــرد ،وﻫ ــذﻩ ﻤ ــن أﻫ ــم ﺨﺼ ــﺎﺌص اﻝ ــذﻜﺎء اﻻﻨﻔﻌ ــﺎﻝﻲ،
وﻤﺼدر اﻝﻔﺎﺌدة ﻤن دﻤﺞ ﻤوﻀوﻋﺎت اﻝذﻜﺎء اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﻬﺎج اﻝﺘرﺒوي.
وﻝﻘــد أﻜــدت اﻝد ارﺴــﺎت واﻷﺒﺤــﺎث اﻝﻌﻠﻤﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺒداﻴــﺔ ﻋﻼﻗــﺔ اﻝــذﻜﺎء اﻝوﺠــداﻨﻲ
ﺒﺎﻝﺘرﺒﻴــﺔ ،أن اﻝــﺘﻌﻠم اﻝــذي ﻴﺤــرك ﻤﺸــﺎﻋر اﻝﺘﻼﻤﻴــذ وﻴﺜﻴــر اﻨﻔﻌــﺎﻻﺘﻬم ﻨﺤــو اﻝــﺘﻌﻠم ،ﻫــو
أﻗــوى أﻨ ـواع اﻝــﺘﻌﻠم ﻷن اﻻﻨﻔﻌــﺎﻻت ﺘﺤﺘــل ﻤﻜﺎﻨــﺔ اﻝﺼــدارة ﻓــﻲ اﻝــدﻤﺎغ ،وﺘﻌﻤــل ﻋﻠــﻰ
ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﺘﻔﻜﻴر وﺘﺤﻔﻴزﻩ ،وﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﻠم اﻝﻔﺎﻋل ،ﻝذﻝك ﻴدﻋو ﺒﻌض ﻋﻠﻤﺎء اﻝـﻨﻔس
إﻝﻰ إدﻤﺎج اﻻﻨﻔﻌﺎﻻت ﻓﻲ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﺘرﺒوﻴﺔ.
"وﻤــﻊ اﻹدراك اﻝﻤﺘ ازﻴــد ﻷﻫﻤﻴــﺔ دور اﻝــذﻜﺎء اﻻﻨﻔﻌــﺎﻝﻲ ﻓــﻲ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ واﻝﺘﺤﺼــﻴل
اﻝد ارﺴــﻲ ،ﻓﻘــد أﺼــﺒﺢ ﻫﻨــﺎك اﻫﺘﻤــﺎم ﻤﺘ ازﻴــد ﻓــﻲ اﻝوﻻﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة ﺒﺘطــوﻴر ﻤــﺎ ﻴﻌــرف
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-ﺒــﺎﻝﺒراﻤﺞ ذات اﻷﺴــﺎس اﻝﻤدرﺴــﻲ ﻝﺘطــوﻴر ﻗــدرات وﻤﻬــﺎرات اﻝــذﻜﺎء اﻻﻨﻔﻌــﺎﻝﻲ .وﻴﻘــرر
ﺴـﺎﻝوﻓﻲ وزﻤـﻼؤﻩ وﺠــود أﻜﺜـر ﻤــن  300ﺒرﻨـﺎﻤﺞ ﻤـن ﻫــذا اﻝﻨـوع ﻓــﻲ اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤــدة
ﻤــﻊ ﺒــداﻴﺎت اﻝﻘــرن اﻝواﺤــد واﻝﻌﺸ ـرﻴن .وﻫــﻲ ﺒ ـراﻤﺞ ﺘﺘ ـراوح أﻫــداﻓﻬﺎ ﺒــﻴن ﺘﻐﻴﻴــر ﺠﺎﻨــب
ﺨﺎص ﻤن ﺠواﻨب اﻝﺴﻠوك ٕواﺤداث ﺘﻌدﻴل ﺠذري ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻝﻤﺘدرب .وﻤـن أﻤﺜﻠـﺔ
ﻫذﻩ اﻝﺒراﻤﺞ؛ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻴﺴﻤﻰ ﻋﻠم اﻝذات اﻝذي ﺘم ﺘطوﻴرﻩ ﻓﻲ ﻜﺎﻝﻴﻔورﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻴد ﺴـﺘون
ﻤــﺎﻜون وزﻤﻼﺌــﻪ ﻓــﻲ اﻝﻌــﺎم  .1998وﻫــو ﺒرﻨــﺎﻤﺞ ﻤﻜــون ﻤــن  54درﺴــﺎ ﺘﻐطــﻲ 10
أﻫ ــداف .وﻴﻬ ــدف اﻝﺒرﻨ ــﺎﻤﺞ ﺒوﺠ ــﻪ ﻋ ــﺎم إﻝ ــﻰ ﺘﺸ ــﺠﻴﻊ اﻷطﻔ ــﺎل ﻋﻠ ــﻰ اﻝﺘﻌ ــرف ﻋﻠ ــﻰ
ﻤﺸﺎﻋرﻫم واﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬم واﻝﺤدﻴث ﻋﻨﻬﺎٕ ،واﻝﻰ ﺘدرﻴﺒﻬم ﻋﻠـﻰ وﻀـﻊ أوﻝوﻴـﺎت ﻷﻫـداﻓﻬم،
وﻋﻠــﻰ اﻝــﺘﻌﻠم ﻤــن اﻝﺨﺒــرات اﻝﺴــﺎﻝﺒﺔ ،وﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ ﻓــﺈن ﺒرﻨــﺎﻤﺞ ﻋﻠــم اﻝﺤﻴــﺎة ﻴﻬــدف إﻝــﻰ
ﺘطوﻴر اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒوﺠﻪ ﻋـﺎم .وﻤـن ﻨﺎﺤﻴـﺔ أﺨـرى ،ﻓﻤـن أﻤﺜﻠـﺔ اﻝﺒـراﻤﺞ ذات اﻷﻫـداف
اﻝﺨﺎﺼ ــﺔ ،ﺒرﻨ ــﺎﻤﺞ ﺤ ــل اﻝﻨ ازﻋ ــﺎت إﺒ ــداﻋﻴﺎ اﻝ ــذي ﺒ ــدأﻩ ﻻﻨﺘﻴ ــري وﺒ ــﺎﺘﻲ ﻋ ــﺎم 1996
ﺒﺎﻝﻤدارس اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ ﻨﻴوﻴورك ﺒﺎﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة ،وﻴﻬدف إﻝـﻰ ﺘـدرﻴب اﻝﺘﻼﻤﻴـذ
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-ﻋﻠﻰ اﻝوﻋﻲ ﺒﺎﻝﺒداﺌل اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﺤل اﻝﻨزاﻋﺎت ،وﻋﻠﻰ اﺤﺘرام اﻝﺨﻠﻔﻴﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻶﺨـرﻴن،
وﻋﻠـــﻰ ﻤﻘﺎوﻤـ ــﺔ اﻝﺘﻌﺼـ ــب .وﺒطﺒﻴﻌـ ــﺔ اﻝﺤـ ــﺎل ﺘﺤﺘـ ــﺎج ﻫـ ــذﻩ اﻝﺒ ـ ـراﻤﺞ إﻝـ ــﻰ اﻝﻌدﻴـ ــد ﻤـ ــن
اﻝدراﺴﺎت ﻝﺘﻘﻴﻴم ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ وﻤدى ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ".
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ﻴﺘﺒــﻴن ﻤﻤــﺎ ﺴــﺒق أن ﺘوظﻴــف ﻤﻬــﺎرات اﻝــذﻜﺎء اﻻﻨﻔﻌــﺎﻝﻲ وﺒراﻤﺠــﻪ ﻓــﻲ اﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ
واﻝﺴﻴﺎﺴــﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ وﻝﻬــذا ﻏــدا ﻤﻨﺘﺸــ ار اﻨﺘﺸ ــﺎ ار ﻜﺒﻴــ ار ﻓــﻲ اﻝﺒﻠــدان اﻝﻤﺘﻘدﻤــﺔ ﺤﻴ ــث
أﺼﺒﺢ اﻝﻤرﺒون واﻝﻤﺴؤوﻝون ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘرﺒﻴﺔ ﻤﻘﺘﻨﻌﻴن ﺒـﺄن اﻝﻌواﻤـل اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴـﺔ ﺘﻠﻌـب
دو ار أﺴﺎﺴــﻴﺎ ﻓــﻲ اﻝﻨﺠــﺎح اﻝﻤدرﺴــﻲ ،وﻓــﻲ ﺘطــوﻴر وﺘﻨﻤﻴــﺔ أﺸــﻜﺎل اﻝــﺘﻌﻠم .ﻜﻤــﺎ أﻜــدت
ﻜﺜﻴ ــر ﻤ ــن اﻝد ارﺴ ــﺎت أن اﻷداء اﻻﺒﺘﻜ ــﺎري ﻴﻌﺘﻤ ــد إﻝ ــﻰ ﺤ ــد ﻤ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻝﺨﺼ ــﺎﺌص
اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴــﺔ ،ﻤﻤــﺎ ﻴؤﻜــد أﻫﻤﻴــﺔ اﻝــذﻜﺎء اﻻﻨﻔﻌــﺎﻝﻲ ﻓــﻲ ﺘﻔﻌﻴــل ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝــﺘﻌﻠم ،وﻤﺴــﺎﻋدة
اﻝطﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺎ ﻴﻨﺸدوﻨﻪ ﻤن اﻹﻨﺠﺎز اﻷﻜﺎدﻴﻤﻲ واﻹﺒداع اﻝﻤدرﺴﻲ.
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كلية أصول الدين
تطوان-خالصة
إن ﻤوﻀوع اﻝـذﻜﺎء اﻝوﺠـداﻨﻲ أو اﻻﻨﻔﻌـﺎﻝﻲ ،ﻤـن اﻝﻤوﻀـوﻋﺎت اﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ اﻝراﻫﻨـﺔ
اﻝﺘــﻲ ﻴﻬــﺘم ﺒﻬــﺎ ﻋﻠــم اﻝــﻨﻔس اﻝﺤــدﻴث ،واﻝﺘــﻲ ﻴﺴــﻌﻰ إﻝــﻰ ﺘوظﻴﻔﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻓﻬــم ﺸﺨﺼــﻴﺔ
اﻹﻨﺴــﺎن وذاﺘــﻪ ،وﺘطــوﻴر ﺴــﻠوﻜﻪ وﺘﻨﻤﻴــﺔ ﻗد ارﺘــﻪ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ واﻹﺒداﻋﻴــﺔ ورﻓــﻊ ﻤﺴــﺘوى
ﻋﻤﻠــﻪ ٕواﻨﺘﺎﺠــﻪ ،ﻜﻤــﺎ ﻴرﻏــب ﻋﻠﻤــﺎء اﻝــﻨﻔس ﻓــﻲ اﻝوﺼــول إﻝــﻰ طــرق وأﺴــﺎﻝﻴب ﺠدﻴــدة
ﻤﺴﺘﺨﻠﺼ ــﺔ ﻤ ــن ﻋ ــﺎﻝم اﻝ ــذﻜﺎء اﻝوﺠ ــداﻨﻲ ،ﺘﺴ ــﺎﻋد ﻋﻠ ــﻰ إرﺴ ــﺎء ﻗواﻋ ــد وأﺴ ــس ﻤﺘﻴﻨ ــﺔ
ﻝﺘﻜﻴف اﻹﻨﺴﺎن داﺨل ﺒﻴﺌﺘﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ذﻝك اﻹﻨﺴﺎن اﻝذي ﻝم ﻴﻌد ﻗﺎد ار ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل
ﻀﻐوط اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻴوﻤﻴﺔ ،ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ اﻝﺒﻠـدان اﻝﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﻘـدة ،ﺤﻴـت ﻴﻨﺘﺸـر اﻝﻌﻨـف
وﺘﻜﺜــر اﻝﺠ ـراﺌم وﺤــﺎﻻت اﻻﻨﺘﺤــﺎر ،وﺘﺘطــور اﻷﻤ ـراض واﻷزﻤــﺎت اﻝﻨﻔﺴــﻴﺔ ،إﻝــﻰ ﻏﻴــر
ذﻝ ــك ﻤ ــن أﻝـ ـوان اﻝﻤﺸ ــﺎﻜل واﻝﺼـ ـراﻋﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ــﺔ واﻝﻨﻔﺴ ــﻴﺔ .ﻤﻌﻨ ــﻰ ذﻝ ــك أن ذات
اﻹﻨﺴــﺎن اﻝﻐرﺒــﻲ أﺼــﺒﺤت ﺘﻌــﺎﻨﻲ ﻤﻌﺎﻨــﺎة ﺸــدﻴدة ﻤﻤــﺎ ﻴﺴــﺘﻠزم إﻴﺠــﺎد اﻝــدواء واﻝﻌــﻼج.
وﻤن ﻫﻨﺎ اﻫﺘدى ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻨﻔس اﻝﻤﺘﺨﺼﺼون ﻓﻲ اﻝذﻜﺎء اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ إﻝﻰ اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫـذا
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كلية أصول الدين
تطوان-اﻝــذﻜﺎء ﻓــﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠــﺔ اﻝــذات .وذﻝــك ﻤــن ﺨــﻼل ﺘوظﻴــف ﻤﻬﺎ ارﺘــﻪ اﻝﺨﻤﺴــﺔ اﻝﺘــﻲ أﺸــرت
إﻝﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ :ﻤﻬﺎرة اﻝوﻋﻲ ﺒﺎﻝذات ،وﻤﻬﺎرة إدارة اﻝذات ،وﻤﻬﺎرة ﺘﺤﻔﻴز اﻝذات ،وﻤﻬـﺎرة
اﻝﺘﻌﺎطف ،وﻤﻬﺎرة إدارة اﻝﻌﻼﻗﺎت.
ﻓﻬل ﻴﺎ ﺘرى ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝذﻜﺎء اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ ﺤﻘﺎ أن ﻴﻌﻴد ﺒﻨﺎء ذات اﻹﻨﺴـﺎن اﻝﻐرﺒـﻲ
وﺸﺨﺼـ ــﻴﺘﻪ ،وﻴﻌﻤـ ــل ﻋﻠـ ــﻰ ﻋـ ــﻼج اﻷزﻤـ ــﺎت اﻝﻨﻔﺴـ ــﻴﺔ ،ووﻀـ ــﻊ أﺴـ ــس ﻤﺘﻴﻨـ ــﺔ ﻝﺤﻴـ ــﺎة
اﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ وﻨﻔﺴــﻴﺔ ﺼــﺤﻴﺤﺔ وﺴــﻠﻴﻤﺔ؟ ذﻝــك ﻤــﺎ ﺴــﻴﺘﺒﻴن ﺒﻌــد ﻋــرض ﺘﺼــور اﻝﺘرﺒﻴــﺔ
اﻹﻴﻤﺎﻨﻴﺔ ﻝﻤوﻀوع ﺒﻨﺎء اﻝذات.
التربية اإليمانية وبناء الذات
تمھيـد
ﻓــﻲ اﻝﻘﺴــم اﻷول ﻤــن ﻫــذا اﻝﺒﺤــث ﺘﻨﺎوﻝــت وﺠﻬــﺔ ﻨظــر ﻋﻠﻤــﺎء اﻝــﻨﻔس اﻝﻐــرﺒﻴﻴن
ﺤـ ــول ﻤوﻀـ ــوع ﺒﻨـ ــﺎء اﻝـ ــذات ،وذﻝـ ــك ﻤـ ــن ﺨـ ــﻼل ﻤـ ــﺎ ﻴﺴـ ــﻤﻰ ﺒﺎﻝـ ــذﻜﺎء اﻝوﺠـ ــداﻨﻲ أو
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-اﻻﻨﻔﻌـ ــﺎﻝﻲ .وﺴـ ــﺄﺤﺎول ﻓـ ــﻲ ﻫـ ــذا اﻝﻘﺴـ ــم ﻋـ ــرض اﻝﺘﺼـ ــور اﻹﺴـ ــﻼﻤﻲ ورؤﻴﺘـ ــﻪ ﺤـ ــول
اﻝﻤوﻀوع.
إن ﻤﻔﻬــوم اﻝــذات ﻜﻤــﺎ ﻴﺘﺼــورﻩ اﻹﺴــﻼم ،ﻴﺘﺤــدد اﻨطﻼﻗــﺎ ﻤــن ﻋﻼﻗــﺔ اﻝﻤﺴــﻠم
اﻝذاﺘﻴــﺔ ﺒﺎﻝﺸـرﻴﻌﺔ اﻝﺴــﻤﺤﺔ ،واﻝﻌﻘﻴــدة اﻝﺼــﺤﻴﺤﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘوﺤﻴــد .ﻓﺎﻝﺸـرﻴﻌﺔ ﻫــﻲ
اﻝﻤﻘﻴــﺎس ﻝﻠﺴــﻠوك اﻝﻤﻘﺒــول أو اﻝﻤرﻓــوض ،ﺤﻴــث أن اﻝﻤﺴــﻠم اﻝﻤﻠﺘــزم ﻴﺤــرص ﻋﻠــﻰ أﻻ
ﻴﻜون ﺴﻠوﻜﻪ ﺴﻠوﻜﺎ ﻋﺸواﺌﻴﺎ أو ﻏﻴر ﻤوزونٕ ،واﻨﻤﺎ ﻴﻀﺒط ﻜل أﻗواﻝﻪ وأﻓﻌﺎﻝﻪ وﺠﻤﻴـﻊ
ﻤﻌﺎﻤﻼﺘــﻪ ﺒﻀـواﺒط اﻝﺸ ـرﻴﻌﺔ ،ﻜﻤــﺎ ﻴﺠﺘﻬــد ﻓــﻲ اﻝﺘــﺄدب واﻝﺘﺄﺴــﻲ ﺒــﺂداب وﺴــﻨﺔ اﻝرﺴــول
ﺼــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وآﻝـﻪ وﺴــﻠم .ﻜﻤــﺎ ﻴـرﺘﺒط ﻤﻔﻬــوم اﻝــذات ﻓــﻲ ﻀــوء اﻝﺘﺼــور اﻹﺴــﻼﻤﻲ
ﺒﻌﻨﺼــر اﻝﺘ ـوازن ،ﺤﻴــث ﻻ ﻴطﻐــﻰ ﻋﻠــﻰ اﻝــذات اﻝﺘﻔﻜﻴــر اﻝﻤــﺎدي واﻻﻨﻔﻌــﺎﻻت اﻝﺤــﺎدة،
واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ ،وﺘﻐدو ﻓﻲ اﺘﺴﺎق ﻤﺘﻨﺎﻏم ﻤـﻊ اﻝﺸـرع ،دون ﺘﻀـﺎد ﻓـﻲ اﻷﺒﻌـﺎد
اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ واﻝﺠﺴﻤﻴﺔ واﻝروﺤﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
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كلية أصول الدين
تطوان-وﻴﺘﺼــف ﻤﻔﻬــوم اﻝــذات ﻓــﻲ اﻹﺴــﻼم ﺒﺎﻻﻴﺠﺎﺒﻴــﺔ ،ﻤــن ﺨــﻼل ﺘﻔﺎﻋــل اﻝﻔــرد ﻤــﻊ
اﻷﺤــداث واﻝﺘــﺄﺜﻴر ﻓﻴﻬــﺎ ،وﺘوﺠﻴﻬﻬــﺎ ﺒﻤــﺎ ﻴرﻀــﻲ اﷲ ﺘﻌــﺎﻝﻰ وﻴﺨــدم ﻤﺼــﻠﺤﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ،
ﻜﻤــﺎ ﻴ ـرﺘﺒط ﺒﺎﻝﺠدﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝﻌﻤــل واﻝﺘﻔﺎﻋــل ﻤــﻊ أﻨﺸــطﺔ اﻝﺤﻴــﺎة اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﺒﻜــل ﺤﻤــﺎس
وﻨﺸــﺎط ﻤــن ﻏﻴــر ﺘﻜﺎﺴــل وﻓﺘــور .ﺜــم إن ﻤﻔﻬــوم اﻝــذات ﻓــﻲ اﻹﺴــﻼم ﻴﻌﻠــﻲ ﻤــن ﻗﻴﻤ ـﺔ
اﻹرادة اﻝﺤرة ،اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤن ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺘﻜﻠﻴف اﻝﺸرﻋﻲ ،وﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠـﻰ اﺴـﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓـﻲ
أﻓﻌﺎل اﻝﺨﻴر ،ﺘﻠك اﻷﻓﻌﺎل اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻔﻴد ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻨﺎس ﻓـﻲ اﻝـدﻨﻴﺎ وﻴﺠـد ﺼـﺎﺤﺒﻬﺎ اﻝﺠـزاء
اﻷوﻓﻰ ﻋﻨد اﷲ ﻓﻲ اﻵﺨرة.
ٕواذا ﻜـ ــﺎن اﻝﻤﺴـ ــؤﻝون واﻝﻤﻔﻜـ ــرون واﻝﻤرﺒـ ــون ﻓـ ــﻲ اﻝـ ــﺒﻼد اﻝﻐرﺒﻴـ ــﺔ ،ﻻ ﻴﻬﺘﻤـ ــون
ﺒﺎﻝــدﻴن ،وﻻ ﻴﻌﺘﺒــرون اﻝﺘــدﻴن ﻋــﺎﻤﻼ أﺴﺎﺴــﻴﺎ ﻓــﻲ ﺒﻨــﺎء اﻝــذات ،ﻓــﺈن اﻝﻤﻔﻜـرﻴن واﻝﻤـرﺒﻴن
واﻝﻌﻘـ ــﻼء وﻜﺜﻴ ـ ـ ار ﻤـ ــن اﻝﻤﺴـ ــؤوﻝﻴن ﻓـ ــﻲ اﻝﻌـ ــﺎﻝم اﻹﺴـ ــﻼﻤﻲ ،ﻴﻨطﻠﻘـ ــون ﻓـ ــﻲ ﺘﺼـ ــورﻫم
ﻝﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻹﻨﺴــﺎن اﻝﻤﺴــﻠم وذاﺘــﻪ ﻤــن اﻝــدﻴن اﻹﺴــﻼﻤﻲ اﻝﻤﺘﺠﺴــد ﻓــﻲ اﻝــوﺤﻲ اﻹﻝﻬــﻲ
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تطوان-ﻜﺘﺎﺒــﺎ وﺴــﻨﺔ .ﻜﻤــﺎ ﻴﺴــﺘﻠﻬﻤون اﻷﻋﻤــﺎل واﻝﻨظرﻴــﺎت واﻝﻤﻨــﺎﻫﺞ اﻝﺘرﺒوﻴــﺔ واﻝﺴــﻠوﻜﻴﺔ اﻝﺘــﻲ
ﺘزﺨر ﺒﻬﺎ ﻜﺘب اﻝﺘراث.
وﻏﻨﻲ ﻋن اﻝﺒﻴﺎن ﻜﻤـﺎ أﺜﺒـت ﻋﻠﻤـﺎء ﺘـﺎرﻴﺦ اﻷدﻴـﺎن  ،أن ظـﺎﻫرة اﻝﺘـدﻴن ﻜﺎﻨـت،
وﻻ زاﻝت ،ﻤوﺠـودة ﻝـدى ﺠﻤﻴـﻊ اﻝﺸـﻌوب اﻝﻘدﻴﻤـﺔ واﻝﺤدﻴﺜـﺔ ،وأن ﻤـن اﻝﻴﺴـﻴر ﻋﻠﻴﻨـﺎ أن
ﻨﺠد أﻤﻤﺎ ﺒﻐﻴـر ﻋﻠـوم وﻓﻨـون وﻓﻠﺴـﻔﺎت ،وﻝﻜـن ﻤـن اﻝﺼـﻌب أن ﻨﺠـد أﻤـﺔ ﺒﻐﻴـر دﻴـن،
ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋـن طﺒﻴﻌـﺔ ﻫـذا اﻝـدﻴن ،وﻤـدى اﻨﺴـﺠﺎﻤﻪ ﻤـﻊ ﺘﻌـﺎﻝﻴم اﻷدﻴـﺎن اﻝﺴـﻤﺎوﻴﺔ،
ﻤن ﺤﻴث اﻹﻴﻤﺎن ﺒﺎﷲ.
" ﻝﻘد ﺤﻔﻠت ﻜﺘﺎﺒﺎت اﻝﻤﻔﻜـرﻴن ﻗـدﻴﻤﺎ وﺤـدﻴﺜﺎ ﺒد ارﺴـﺔ ﻤوﻀـوﻋﻴﺔ ﻝظـﺎﻫرة اﻝﺘـدﻴن
ﻝدى اﻹﻨﺴﺎن ،واﻋﺘﻤدوا ﻓﻲ دراﺴﺔ ﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة ﻋﻠﻰ رﺼد ﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻝﺴﻠوك اﻹﻨﺴـﺎن،
ﻤﻨذ أﻗدم اﻝﻌﺼور ،ووﺼﻠوا إﻝﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ وﻗﻨﺎﻋﺔ ﺒﺄن اﻝﺸﻌور اﻝدﻴﻨﻲ ﻫـو ﻏرﻴـزة ﻓطرﻴـﺔ
ﻝــدى اﻹﻨﺴــﺎن ،ظﻬــرت آﺜﺎرﻫــﺎ ﻋﻠﻴــﻪ ﻤﻨــذ ﻓﺠــر اﻝﺘــﺎرﻴﺦ ،وﻜــﺎن ﻴﻌﺒــر ﻋﻨﻬــﺎ ﺒوﺴــﺎﺌل
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴرﻓﻀﻪ اﻝﻌﻘل ﻝﺴذاﺠﺘﻪ ،وﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﺒﻠﻪ اﻝﻌﻘل و ﻻ ﻴرﻓﻀـﻪ
ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل ،ﻻﺤﺘﻤــﺎل اﻝﺼــدق ﻓﻴــﻪ ،وﻤــن ﻫﻨــﺎ ﻜــﺎن دور اﻷﻨﺒﻴــﺎء ﻫﺎﻤــﺎ وﻀــرورﻴﺎ
ﻝﺘوﺠﻴــﻪ ظــﺎﻫرة اﻝﺘــدﻴن ﻝــدى اﻹﻨﺴــﺎن ﻨﺤــو اﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻝﺼــﺤﻴﺢ ،ﺒﺤﻴــث ﻻ ﺘﻜــون ﺘﻠــك
اﻝﻐرﻴزة ﻓرﻴﺴﺔ اﻷﺴطورة واﻝﺨراﻓﺔ ،ﺘﻘود ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﺘﻴﻪ واﻝﻀﻼل".

][14

َ◌

وأﻋظــم ﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻝــدﻴن اﻝﺼــﺤﻴﺢ؛ اﻹﻴﻤــﺎن اﻝﻘــوي ،ﻓﻬــو ﺴ ـرﻩ وروﺤــﻪ وﺤﻴوﻴﺘــﻪ،
وﻝﻴس اﻹﻴﻤﺎن ﻤﺠرد ﻤﻌرﻓﺔ ذﻫﻨﻴﺔ ﺒﺤﻘﺎﺌﻘﻪ ،أو ﻤﺠرد ﻗﻴﺎم اﻹﻨﺴﺎن ﺒﺄﻋﻤـﺎل وﺸـﻌﺎﺌر؛
ﻓﻜم ﻤن واﺤد ﻋرف وﺠﺤد ،وآﺨر ﺼﻠﻰ وﺼﺎم وﻫو ﻤﻨﺎﻓق .إن اﻹﻴﻤـﺎن ﻓـﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘـﻪ
ﻋﻤــل ﻨﻔﺴــﻲ ﻴﺒﻠــﻎ أﻏ ـوار اﻝــﻨﻔس وأﻋﻤﺎﻗﻬــﺎ ،وﻴﺤــﻴط ﺒﺠواﻨﺒﻬ ـﺎ ﻜﻠﻬــﺎ ﻤــن إدراك ٕوادارة
ووﺠــدان .ﻜﻤــﺎ ﻻ ﺒــد أن ﻴﻘﺘــرن ﺒﺎﻝﻤﻌرﻓــﺔ اﻹﻴﻤﺎﻨﻴــﺔ إذﻋــﺎن ﻗﻠﺒــﻲ واﻨﻘﻴــﺎد إرادي ،ﻴﺘﻤﺜــل
ﻓﻲ اﻝﺨﻀوع واﻝطﺎﻋﺔ ﷲ ورﺴوﻝﻪ.
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-ﻗــﺎل اﻷﺴــﺘﺎذ ﺴــﻴد ﻗطــب رﺤﻤــﻪ اﷲ " :ﻓﺎﻹﻴﻤــﺎن ﺘﺼــدﻴق اﻝﻘﻠــب ﺒــﺎﷲ وﺒرﺴــوﻝﻪ،
اﻝﺘﺼــدﻴق اﻝــذي ﻻ ﻴــرد ﻋﻠﻴــﻪ ﺸــك وﻻ ارﺘﻴــﺎب ،اﻝﺘﺼــدﻴق اﻝﻤطﻤــﺌن اﻝﺜﺎﺒــت اﻝﻤﺴــﺘﻘﻴن
اﻝ ــذي ﻻ ﻴﺘزﻋ ــزع وﻻ ﻴﻀ ــطرب ،وﻻ ﺘﻬﺠ ــس ﻓﻴ ــﻪ اﻝﻬـ ـواﺠس .وﻻ ﻴ ــﺘﻠﺠﻠﺞ ﻓﻴ ــﻪ اﻝﻘﻠ ــب
واﻝﺸﻌور ،واﻝذي ﻴﻨﺒﺜق ﻤﻨﻪ اﻝﺠﻬﺎد ﺒﺎﻝﻤﺎل واﻝﻨﻔس ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﷲ ،ﻓﺎﻝﻘﻠب ﻤﺘﻰ ﺘـذوق
ﺤﻼوة ﻫذا اﻹﻴﻤﺎن ،واطﻤﺄن إﻝﻴﻪ وﺜﺒت ﻋﻠﻴﻪ ،ﻻﺒد ﻤﻨدﻓﻊ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻓـﻲ ﺨـﺎرج
اﻝﻘﻠــب .ﻓــﻲ واﻗــﻊ اﻝﺤﻴــﺎة ﻓــﻲ دﻨﻴــﺎ اﻝﻨــﺎس ،ﻴرﻴــد أن ﻴوﺤــد ﺒــﻴن ﻤــﺎ ﻴﺴﺘﺸــﻌرﻩ ﻓــﻲ ﺒﺎطﻨــﻪ
ﻤن ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻹﻴﻤﺎن ،وﻤﺎ ﻴﺤﻴط ﺒﻪ ﻓـﻲ ظـﺎﻫرﻩ ﻤـن ﻤﺠرﻴـﺎت اﻷﻤـور وواﻗـﻊ اﻝﺤﻴـﺎة ،وﻻ
ﻴطﻴق اﻝﺼﺒر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺼورة اﻹﻴﻤﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﻓـﻲ ﺤﺴـﻪ ،واﻝﺼـورة اﻝواﻗﻌﻴـﺔ
ﻤن ﺤوﻝﻪ ،ﻷن ﻫذﻩ اﻝﻤﻔﺎرﻗﺔ ﺘؤذﻴﻪ وﺘﺼدﻤﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻝﺤظﺔ ،وﻤن ﻫﻨﺎ ﻫذا اﻻﻨطـﻼق
إﻝﻰ اﻝﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﷲ ﺒﺎﻝﻤﺎل واﻝﻨﻔس .ﻓﻬو اﻨطﻼق ذاﺘﻲ ﻤن ﻨﻔـس اﻝﻤـؤﻤن .ﻴرﻴـد
ﺒـ ــﻪ أن ﻴﺤﻘـ ــق اﻝﺼـ ــورة اﻝوﻀـ ــﻴﺌﺔ اﻝﺘـ ــﻲ ﻓـ ــﻲ ﻗﻠﺒـ ــﻪ ،ﻝﻴ ارﻫـ ــﺎ ﻤﻤﺘﻠـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ واﻗـ ــﻊ اﻝﺤﻴـ ــﺎة
واﻝﻨﺎس".
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-إن ﺒﻨــﺎء اﻝــذات ﻓــﻲ اﻝﺘﺼــور اﻹﺴــﻼﻤﻲ ﻴﻘــوم أﺴﺎﺴــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻹﻴﻤــﺎن اﻝﺼــﺤﻴﺢ
اﻝﻤﺘــدﻓق ﻓــﻲ ﻗﻠــب اﻹﻨﺴــﺎن اﻝﻤﺴــﻠم واﻝﺴــﺎري ﻓــﻲ ﻜﻴﺎﻨــﻪ ووﺠداﻨــﻪ ،واﻝــذي ﻴدﻓﻌــﻪ إﻝــﻰ
ﺘﻠﺒﻴــﺔ أواﻤــر اﻝﺸ ـرﻴﻌﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ اﻝﻐ ـراء .وﺒﻌﺒــﺎرة أﺨــرى ﻓــﺈن ﺒﻨــﺎء اﻝــذات ﻓــﻲ ﻫــذا
اﻝﺘﺼ ــور ﻫ ــو ﺒﻨ ــﺎء ﻝﻠﺸﺨﺼ ــﻴﺔ اﻝﻤﺴ ــﻠﻤﺔ اﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻨﻤوﻫ ــﺎ ﻤ ــن اﻝﻨﺎﺤﻴ ــﺔ اﻝروﺤﻴ ــﺔ
واﻝﺒدﻨﻴــﺔ واﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴــﺔ واﻝوﺠداﻨﻴــﺔ واﻝﻌﻘﻠﻴــﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ،ﻜﻤــﺎ أﻨــﻪ ﺒﻨــﺎء ﻝﻠﻤﺴــﻠم اﻝﺼــﺎﻝﺢ
اﻝﻤؤﻤن ﺒرﺒﻪ اﻝﻤﺘﻤﺴك ﺒﺘﻌﺎﻝﻴم دﻴﻨﻪ ،اﻝﻤﺘﺨﻠق ﺒﺎﻷﺨﻼق اﻝﻔﺎﻀـﻠﺔ ،اﻝﻤﺘـزن ﻓـﻲ دواﻓﻌـﻪ
وﻋواطﻔــﻪ وﻨزﻋﺎﺘــﻪ ،اﻝــذي ﻴﺤﺴــن اﻝﺘﻜﻴــف ﻤــﻊ ﻨﻔﺴــﻪ وﻤــﻊ ﻏﻴ ـرﻩ ،واﻝــذي ﻴــدرك ﺤﻘوﻗــﻪ
وواﺠﺒﺎﺘﻪ ،وﻴﺘﺤﻤل ﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻪ ﻨﺤو ﻨﻔﺴﻪ وأﺴرﺘﻪ وﻤﺠﺘﻤﻊ وأﻤﺘﻪ اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﺠﻤﻌﺎء.
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ﻝﻘــد اﺸــﺘﻤل اﻝﻘ ـرآن اﻝﻜ ـرﻴم وﺴــﻨﺔ رﺴــول اﷲ ﺼــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وآﻝــﻪ وﺴــﻠم ﻋﻠــﻰ
اﻝﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝﻤظــﺎﻫر اﻝﺘــﻲ ﻴﺴــﺘدل ﺒﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻨــوع اﻻﻨﻔﻌــﺎل وﻤــدى ﺴــﻴطرﺘﻪ .وﻫــذﻩ
اﻝﻤظـ ــﺎﻫر ﻓـ ــﻲ ﻤﺠﻤوﻋﻬـ ــﺎ ،ﺘﺸـ ــﺘﻤل ﻋﻠـ ــﻰ اﻝﻤظـ ــﺎﻫر اﻷﺴﺎﺴـ ــﻴﺔ ﻝﻼﻨﻔﻌـ ــﺎﻻت اﻝﻨﻔﺴـ ــﻴﺔ
ﻜﻤظــﺎﻫر اﻝﻔــرح واﻝﺴــرور ﻋﻨــد ﺤﺼــول ﻤــﺎ ﺘرﻏــب اﻝــﻨﻔس ﻓﻴــﻪ .وﻤظــﺎﻫر ﺘــدل ﻋﻠــﻰ
اﻹﻋراض أو اﻝﺨوف ﻋﻨد ﺤﺼول اﻝﻤﻜروﻩ ،أو ﻤﺎ ﻻ ﺘرﺘﺎح إﻝﻴﻪ اﻝﻨﻔس.
إن اﻝﺘرﺒﻴ ــﺔ اﻹﺴ ــﻼﻤﻴﺔ ﺠﻌﻠ ــت ﻤ ــن ﺸﺨﺼ ــﻴﺔ اﻝﻤﺴ ــﻠم ﻤﺤورﻫ ــﺎ اﻝـ ـرﺌﻴس ،ﺤﻴ ــث
ﻋﻤﻠــت ﻋﻠــﻰ ﺼــﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺼــﻴﺎﻏﺔ ﻤﺘوازﻨــﺔ ﻓــﻲ اﻷﺒﻌــﺎد اﻝﻌﻘﻠﻴــﺔ واﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴــﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ
واﻹﻴﻤﺎﻨﻴــﺔ واﻝﺠﺴــدﻴﺔ ،واﺴــﺘﻨﺒطت ﻤــن اﻝﻨﺼــوص اﻝﺸــرﻋﻴﺔ اﻝطرﻴﻘــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻨــﺎول ﺒﻬــﺎ
اﻝ ــوﺤﻲ ﻤوﻀ ــوع اﻻﻨﻔﻌ ــﺎﻻت واﻝﻤﺸ ــﺎﻋر واﻝﻌواط ــف اﻹﻨﺴ ــﺎﻨﻴﺔ ﻤ ــن ﺤ ــب ،وﺨ ــوف،
وﻏﻀــب ،وﺤﺴــد ،وﻜﺒــر ،وﺘواﻀــﻊ ،إﻝــﻰ ﻏﻴــر ذﻝــك ﻤــن اﻻﻨﻔﻌــﺎﻻت اﻝﺘــﻲ ﺘﺘﻀــﻤﻨﻬﺎ
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كلية أصول الدين
تطوان-اﻝﻘﺼص اﻝﻘرآﻨﻴﺔ ،أو اﻝﻤﺸﺎﻫد اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎة اﻝدﻨﻴوﻴﺔ وﻤﺎ ﻴﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﻤن أﻓراح وأﻗـراح
أو ﺼ ــور اﻝﺤـ ـوارات ﺒ ــﻴن اﻷﻨﺒﻴ ــﺎء وأﻗـ ـواﻤﻬم ،أو ﻤﺸ ــﺎﻋر ﻤرﺘﺒط ــﺔ ﺒﺎﻝوﻋ ــد واﻝوﻋﻴ ــد.
وﺒﻌﺒ ــﺎرة أﺨ ــرى ﻓ ــﺈن اﻝﻘـ ـرآن أﻋظ ــم ﻜﺘ ــﺎب ﻴﻀ ــم أﺼ ــدق وأﻜﻤ ــل وﺼ ــف ﻝﻼﻨﻔﻌ ــﺎﻻت
اﻝﺒﺸرﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻘدم أﺤﺴن ﻋﻼج ﻷﻤراﻀﻬﺎ واﻨﺤراﻓﺎﺘﻬﺎ.
وﻤن ﻫﻨﺎ ﻓـﺈن ﻤـﻨﻬﺞ ﺘرﺒﻴـﺔ اﻻﻨﻔﻌـﺎﻻت ﻓـﻲ اﻹﺴـﻼم "ﻴﻌـرف طرﻴﻘـﻪ إﻝـﻰ اﻝـﻨﻔس
اﻝﺒﺸـ ـرﻴﺔ ﻤﻨ ــذ اﻝﻠﻤﺴ ــﺔ اﻷوﻝ ــﻰ ،وﻴﻌ ــرف دروﺒﻬ ــﺎ وﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺘﻬ ــﺎ ﻓﻴﺘﺴ ــﻠل إﻝﻴﻬ ــﺎ ﺒﻌط ــف،
وﻴﻌــرف ﻤ ــداﺨﻠﻬﺎ وﻤﺨﺎرﺠﻬــﺎ ،وﻴﻌ ــرف ﻗواﻫــﺎ وﻤﻘ ــدرﺘﻬﺎ ﻓــﻼ ﻴﺘﺠﺎوزﻫ ــﺎ أﺒــدا ،وﻴﻌ ــرف
أﺸ ـواﻗﻬﺎ وﺤﺎﺠﺎﺘﻬــﺎ ﻓﻴﻠﺒﻴﻬــﺎ ﺘﻤﺎﻤــﺎ ،وﻴﻌــرف طﺎﻗﺎﺘﻬــﺎ اﻷﺼــﻠﻴﺔ ﻓﻴطﻠﻘﻬــﺎ ﻝﻠﻌﻤــل واﻝﺒﻨــﺎء،
وﻴﺘﺴم ﺒﺎﻝرﻓﻌﺔ واﻝﺴﻤو وﻫـو ﻨظـﺎم وﺠـداﻨﻲ ﻴﺄﺨـذ ﻓـﻲ اﻋﺘﺒـﺎرﻩ ﻓطـرة ﻫـذا اﻹﻨﺴـﺎن ﺒﻜـل
ﻤﻘوﻤﺎﺘﻬﺎ ،وﺨﺼﺎﺌص ﺘﻜوﻴﻨﺔ وﺘرﻜﻴﺒﻪ ﺒﻜل ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺘﻬﺎ" ].[16
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-إن ﺒﻨــﺎء اﻝــذات ﻓــﻲ اﻝﺘﺼــور اﻹﺴــﻼم ﻴﻘــوم ﻋﻠــﻰ رﻜــﺎﺌز ﻤﺘﻴﻨــﺔ ،وﻴﻨطﻠــق ﻤــن
ﻗواﻋد وﺜواﺒـت ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﻓـﻲ أرض اﻝـوﺤﻲ ،ﺼـﺎﻝﺤﺔ ﻝﻜـل زﻤـﺎن وﻤﻜـﺎن .ﻓﺎﻝﻤﺴـﻠم اﻝﻤرﺒـﻲ
ﺴواء ﻜﺎن أﺤد اﻷﺒوﻴن أو ﻜﺎن ﻤﻌﻠﻤﺎ ،أو ﻤﻔﻜرا ،أو ﻤﺼﻠﺤﺎ ،أو داﻋﻴـﺔ ﻤـن اﻝـدﻋﺎة،
أو ﻜﺎن ﺸﺨﺼﺎ ﻤﺸـﻐوﻻ ﺒﺘرﺒﻴـﺔ ﻨﻔﺴـﻪ ٕواﺼـﻼح ﺸـﺄﻨﻬﺎ ،ﻫـذا اﻝﻤﺴـﻠم اﻝـذي ﻴﺴـﻌﻰ إﻝـﻰ
ﺒﻨﺎء ذاﺘﻪ وذوات ﻏﻴرﻩ ﻤن أﻓراد ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ وأﻤﺘﻪ ،ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ أن ﻴﻘﺘـدي ﺒﺎﻝرﺴـول اﷲ
ﺼـــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـــﻪ وآﻝـــﻪ وﺴـــﻠم ،وﺒﺼـ ــﺤﺎﺒﺘﻪ رﻀـ ـوان اﷲ ﻋﻠـــﻴﻬم ،وﺒﺎﻝﻌﻠﻤـــﺎء اﻷﺠـ ــﻼء
واﻝﻤﺼــﻠﺤﻴن ﻗــدﻴﻤﺎ وﺤــدﻴﺜﺎ ،وﻴﻬﺘــدي ﺒﻬــدﻴﻬم ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل ﺒﻨــﺎء اﻝــذات وﺘرﺒﻴــﺔ اﻝــﻨﻔس
ٕواﺼﻼﺤﻬﺎ وﺘزﻜﻴﺘﻬﺎ .وﺤري ﺒﻪ أﻴﻀﺎ أن ﻴﻨظـر ﻓـﻲ ﻜﺘـب اﻝﺘـراث اﻹﺴـﻼﻤﻲ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ
ﺒﻤوﻀوع اﻷﺨﻼق واﻝﺴﻠوك وﺘﻬذﻴب اﻝﻨﻔس.
وﻝﻘ ــد دﻋـــت اﻝﺘرﺒﻴـــﺔ اﻹﺴـــﻼﻤﻴﺔ إﻝـــﻰ اﻝﻠﺠ ــوء إﻝـــﻰ اﷲ ﻓـــﻲ اﻝﺴـ ـراء واﻝﻀـ ـراء،
وﺸواﻫد ذﻝك ﻤﺘﻌددة؛ ﻤﻨﻬﺎ ﺨطﺎب اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻝﻠﻤﺸـﺎﻋر ،ﻋﻨـد ﺘﺄﺠﺠﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻤواﻗـف
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-اﻝﺨ ــوف واﻝﺘرﻗ ــب ،ﻝﺘ ــؤول إﻝ ــﻰ أﻤ ــن وطﻤﺄﻨﻴﻨ ــﺔ؛ ﺒ ــﺎﻝرﻜون إﻝ ــﻰ اﷲ ﺘﻌ ــﺎﻝﻰ ،وﺘﻔ ــوﻴض
اﻷﻤر إﻝﻴﻪ  ،وﺸﺎﻫد ذﻝك؛ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ) :ﻓرﺠﻌﻨﺎك إﻝﻰ أﻤك ﻜﻲ ﺘﻘرﻋﻴﻨﻬﺎ وﻻ ﺘﺤزن(؛
)طﻪ .(40 :وﻓﻲ ﺸـﺎﻫد آﺨـر ﻗوﻝـﻪ ﺘﻌـﺎﻝﻰ) :وأﺼـﺒﺢ ﻓـؤاد أم ﻤوﺴـﻰ ﻓﺎرﻏـﺎ إن ﻜـﺎدت
ﻝﺘﺒدى ﺒﻪ ﻝوﻻ أن رﺒطﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻝﺘﻜون ﻤن اﻝﻤؤﻤﻨﻴن() .اﻝﻘﺼص.(10 :
وﻤــن ذﻝــك ﻓﺘﻴــﺔ اﻝﻜﻬــف؛ اﻝــذﻴن آووا إﻝــﻰ اﻝﻜﻬــف؛ ﻴﻘــول اﷲ ﺘﻌــﺎﻝﻰ) :إذ أوى
اﻝﻔﺘﻴــﺔ إﻝ ــﻰ اﻝﻜﻬ ــف ﻓﻘــﺎﻝوا رﺒﻨ ــﺎ ءاﺘﻨ ــﺎ ﻤ ــن ﻝ ــذﻨك رﺤﻤ ــﺔ وﻫﻴ ــﺊ ﻝﻨــﺎ ﻤ ــن أﻤرﻨ ــﺎ رﺸ ــدا(
)اﻝﻜﻬف ،(10 :وﺘﻠك اﻝﺜﻠﺔ ﻤن اﻝﻔﺘﻴﺔ ،ﺘﻌد ﻗدوة ﻝﻠﻤـؤﻤﻨﻴن ﻓـﻲ اﻝﻠﺠـوء إﻝـﻰ اﷲ ﺘﻌـﺎﻝﻰ
واﻻﺴــﺘﻨﺠﺎد ﺒــﻪ ،وطﻠــب اﻝرﺤﻤــﺔ ﻤﻨــﻪ ،واﻻﺴــﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒــﻪ ﻓــﻲ اﻻﻫﺘــداء إﻝــﻰ اﻝرﺸــد ﻓــﻲ
اﻷﻤور واﻝﺤﻴﺎة ،ﻋﻨد اﺸﺘداد اﻝﺨوف ﻤن اﻝﻌـدو ،ﺤﻴـث ﻴرﺘﻔـﻊ ﻤﺴـﺘوى اﻻﻨﻔﻌـﺎل ،وﻫﻨـﺎ
ﻴﺒ ــرز اﻝﺸ ــﺎﻫد ﻓ ــﻲ أﺜ ــر اﻝ ــدﻋﺎء ،واﻝﻠﺠ ــوء إﻝ ــﻰ اﷲ ﺘﻌ ــﺎﻝﻰ ،ﻓ ــﻲ ﺘﻬدﺌ ــﺔ اﻻﻨﻔﻌ ــﺎﻻت،
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-وﺘﺤﻘﻴــق اﻷﻤــن واﻝطﻤﺄﻨﻴﻨــﺔ ﻓــﻲ أﻋﻤــﺎق اﻝﻔــرد اﻝﻤﺴــﻠم ،وﺘوﺠﻴﻬــﻪ رﺒﺎﻨﻴــﺎ ﻨﺤــو ﻤﻨﺼــﺔ
اﻷﻤن ﻓﻲ اﻝﺤﻴﺎة.
وﻤﻤــﺎ ﻴﺴــﻬم ﻓــﻲ دﻓــﻊ اﻝﺤــزن ،ﻋﻘﻴــدة اﻹﻴﻤــﺎن ﺒﺎﻝﻘﻀــﺎء واﻝﻘــدر ،ﻷن ﻝﻬــﺎ أﺜـ ار
ﺒﺎﻝﻐﺎ ﻓـﻲ ﺘﻬدﺌـﺔ اﻝـﻨﻔس ،وﻷن ﻜـل ﺸـﻲء ﺒﻘﻀـﺎء اﷲ وﻗـدرﻩ ،وﻻ ﻴﻘـﻊ ﺸـﻲء ﻓـﻲ اﻝﻜـون
إﻻ ﺒﻌﻠم اﷲ وﺒﺈذﻨﻪ وﺘﻘدﻴرﻩ ،ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻝﻰ) :ﻤﺎ أﺼﺎب ﻤـن ﻤﺼـﻴﺒﺔ ﻓـﻲ اﻷرض وﻻ ﻓـﻲ
أﻨﻔﺴــﻜم إﻻ ﻓــﻲ ﻜﺘــﺎب ﻤــن ﻗﺒــل أن ﻨﺒ أرﻫــﺎ إن ذﻝــك ﻋﻠــﻰ اﷲ ﻴﺴــﻴر() .اﻝﺤدﻴــد :آﻴــﺔ
 ،(22وﻗ ــﺎل ﺘﻌ ــﺎﻝﻰ) :وﻝﻨﺒﻠ ــوﻨﻜم ﺒﺸ ــﻲء ﻤ ــن اﻝﺨ ــوف واﻝﺠ ــوع وﻨﻘ ــص ﻤ ــن اﻷﻤـ ـوال
واﻷﻨﻔس واﻝﺜﻤرات وﺒﺸر اﻝﺼﺎﺒرﻴن( )اﻝﺒﻘرة.(155 :
وﻫﻜــذا ﻓــﺎﻷﻤور ﺘﺠــري ﺒﺘﻘــدﻴر اﷲ وﺤﻜﻤﺘــﻪ ،ﻓﻤــن ﻫﻨــﺎ ﻴﻨﻬــزم اﻝﺸــﻌور ﺒﺎﻝﻴــﺄس
واﻝﺘﺸﺎؤم؛ ﻷﻨﻪ ﻝﻴس ﻤـن ﺸـﻴم اﻝﻤﺴـﻠﻤﻴن ،ﻤﻬﻤـﺎ اﺸـﺘدت اﻝﻤﺼـﺎﻋب واﻝﺘﺤـدﻴﺎت اﻝﺘـﻲ
ﻴواﺠﻬﻬﺎ اﻝﻔرد أو اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻤﺴﻴرة اﻝﺤﻴﺎة ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ اﻷﺼﻌدة.
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-" وﻗــدﻤت اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﻬﺠــﺎ ﻝﻤواﺠﻬــﺔ اﻻﺒــﺘﻼءات ﻓــﻲ اﻝﺤﻴــﺎة ،إذ ﻴﻌــد
اﻻﺒﺘﻼء ﻤـن ﺴـﻨن ﻤـﺎ ﻴﻼﻗﻴـﻪ اﻝﻔـرد ﻓـﻲ اﻝﺤﻴـﺎة ،ﺤﻴـث ﻴﺘطﻠـب اﻷﻤـر ﺘﺠﺎوزﻫـﺎ وﺘﻌزﻴـز
اﻷﻤل ،ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﻔﻴز اﻝذات ﻝﻤﻘﺎوﻤـﺔ اﻝﻤﺼـﺎﻋب واﻝﺘﺤـدﻴﺎت ،وﻝﻘـد وظﻔـت اﻝﺘرﺒﻴـﺔ
اﻹﺴـ ــﻼﻤﻴﺔ ﻨﺼوﺼـ ــﻬﺎ ،ﺤﻴـ ــث ﻴﺜﻤـ ــر اﻝـ ــﺒﻼء ﻨﺘﺎﺌﺠـ ــﻪ ﻤـ ــن ﺨـ ــﻼل اﻝﺼـ ــﺒر اﻝﺠﻤﻴـ ــل،
واﻝﺴـــﻴطرة ﻋﻠـــﻰ اﻝـ ــﻨﻔس ،وﺘﺤﻤـــل اﻝﻤﺼـ ــﺎﻋب ﻓـــﻲ اﻝﺤﻴـــﺎة ،ﻝﻐﺎﻴـ ــﺔ ﺘﺤﻘﻴـــق اﻷﻫـ ــداف
اﻷﺨروﻴﺔ واﻷﻫداف اﻝدﻨﻴوﻴﺔ اﻝﺴـﺎﻤﻴﺔ ،وﻫـذﻩ وظﻴﻔـﺔ اﻻﺒـﺘﻼء اﻝﺒﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻝﻠﻔـرد واﻝﺠﻤﺎﻋـﺔ
اﻝﻤﺴــﻠﻤﺔ ،إذ ﻴﻘــول ﺼــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وآﻝــﻪ وﺴــﻠم " :ﻤﺜــل اﻝﻤــؤﻤن ﻜﻤﺜــل اﻝــزرع ﻻ ﺘ ـزال
اﻝرﻴﺢ ﺘﻤﻴﻠﻪ ،وﻻ ﻴزال اﻝﻤؤﻤن ﻴﺼﻴﺒﻪ اﻝﺒﻼء" .....
وﺤــذرت اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ؛ ﻤــن ﻤﻐﺒــﺔ اﻻﻨﺴــﻴﺎق ﻝﻼﻨﻔﻌــﺎﻻت؛ اﻝﺘــﻲ ﺘؤﺠﺠﻬــﺎ
اﻝﻐﻴ ـرة واﻷﺤﻘــﺎد ،ﻷﻨﻬــﺎ ﺘﺴــﻬم ﻓــﻲ إﻏــﻼق اﻝﻘﻠــب ﻋــن اﻻﺴــﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻠﺤــق ،وﺘﻠﻐــﻲ ﻜــل
ﻤﺤﺎوﻝــﺔ ﻝﻠﺘﻔﻜﻴــر اﻝﻬــﺎدئ ،وﺘﻐﻠــق ﻜــل ﺒــﺎب ﻝﻠﻤراﺠﻌــﺔ اﻝذاﺘﻴــﺔ ،وﺘﺴــﻬم ﻓــﻲ اﻻﻨﺴــﻴﺎق
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-ﻷﻫواء اﻝﻨﻔس ،وﻝﻌل ﻗﺼﺔ ﻗﺎﺒﻴل وﻫﺎﺒﻴل ﺘﻌطﻲ دﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ذﻝـك ﻤـن ﺨـﻼل اﺴـﺘﺤواذ
اﻻﻨﻔﻌﺎﻻت اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷخ اﻝﺤﺎﻗد وﻋﻨﺎدﻩ اﻝذي ﻤﻸ ﻗﻠﺒـﻪ ﻓﺘرﺠﻤـﻪ ﻤـن ﺨـﻼل زوال
ﻜل ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤن ﻗﻠﺒﻪ ﺘﺠﺎﻩ أﺨﻴﻪ.
وﻫﻜــذا ﻓــﺈن ﻗــﻴم ذﻝــك اﻝﻤــﻨﻬﺞ اﻝﺘرﺒــوي اﻝرﺒــﺎﻨﻲ ﺘﺸــﻜل ﺤﺸــدا ﻝﻠطﺎﻗــﺎت ،وﺘﻘوﻴــﺔ
ﻝﻠﻬﻤـ ــم واﻝﻌ ـ ـزاﺌم ،وﺘﻨﺸـ ــﻴطﺎ ﻝﻠوﺴـ ــﻊ واﻻﺤﺘﻤـ ــﺎل ،وﺘرﻗﻴـ ــﺔ ﺒﺎﻻﻨﻔﻌـ ــﺎﻻت ﻨﺤـ ــو ﻤ ـ ـواطن
اﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ.
واﻫﺘﻤ ــت اﻝﺘرﺒﻴ ــﺔ اﻹﺴ ــﻼﻤﻴﺔ أﻴﻀ ــﺎ ﺒﺘﻌزﻴ ــز اﻝﻤﺸ ــﺎﻋر اﻝﻤﺘﻔﺎﺌﻠ ــﺔ ،ﻷن اﻝﺨﺒـ ـرات
اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻝﻔرد ﻓﻲ ظل إﺤﺴﺎس اﻝﺸؤم ﺘﻨﻌﻜس ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺎﻷﻓﻜـﺎر اﻝﻤﺘرﺴـﺒﺔ ﻓـﻲ
اﻷﻋﻤــﺎق ﻤــن ﺨﻼﻝﻬــﺎ ﺘﻌﻤــل آﻝﻴــﺎ وﺘﺴــﺘﺠﻴب ﻝﻸﺤــداث واﻝﻤﺜﻴ ـرات اﺴــﺘﺠﺎﺒﺔ آﻝﻴــﺔ ،ﻤﻤــﺎ
ﻴﺠﻌل ﻫﻨﺎك ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻝﻠﺘﻘﺎﻋس واﻻﻨﻬزام ،ﻓﻴرﺒط اﻷﺤداث ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﻬـﺎ ﻓـﻲ ظـل ﺘﻠـك
اﻻﻨﻔﻌﺎﻻت اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ،وﺘﻨﻌﻜس ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻠوﻜﻪ ،ﻓـﻲ ﺤـﻴن ﺘـرﺘﺒط ﺘﻬدﺌـﺔ اﻝـﻨﻔس ودﻓـﻊ
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-ﺤﺎﻓزﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝرؤﻴﺔ اﻝﻤﺘﻔﺎﺌﻠﺔ ﻝﻸﺤداث ،ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜس إﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻠوك اﻝﻔرد وﺘﻌﺎطﻴﻪ
ﻤﻊ اﻵﺨرﻴن.....
وﻋززت اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ أﺴـﺎﻝﻴب اﻝﺤـوار اﻝﻬﺎدﺌـﺔ ﻓـﻲ اﻷﺴـرة ،وﺤﻀـت ﻋﻠـﻰ
ﻨﺒذ اﻝﻌﻨف ﻓﻲ ﺤل اﻷزﻤـﺎت اﻷﺴـرﻴﺔ ،وأﻜـدت ﻋﻠـﻰ ﻋـدم اﻋﺘﻤـﺎدﻩ ﻓـﻲ ﺘرﺒﻴـﺔ اﻷﺒﻨـﺎء،
وﻨوﻫت ﺒﻀرورة ﺨﻠق أﺠواء ﻤن اﻝﺜﻘﺔ ﺒﻴن اﻵﺒﺎء واﻷﺒﻨﺎء ﺘؤﻫﻠﻬم إﻝﻰ ﻤﻨﺎص اﻝﺤـوار
اﻝﻬﺎدئ ،وﺤل اﻝﻤﺸﻜﻼت ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺘزاوج ﺒﻴن ﻫدوء اﻻﻨﻔﻌﺎﻻت و ﻤﻨطﻘﻴﺔ اﻝﺤوار.
ورﺴـ ــﺨت اﻝﺘرﺒﻴـ ــﺔ اﻹﺴـ ــﻼﻤﻴﺔ أﺒﻌـ ــﺎد اﻝﺘواﺼـ ــل اﻻﺠﺘﻤـ ــﺎﻋﻲ؛ ﻤ ـ ـن ﺨـ ــﻼل ﻨﺒـ ــذ
اﻻﻨزواء واﻝﻌزﻝﺔ ،اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻋن ﻋدم اﻝﺘوﻓﻴق ﺒﻴن اﻝﻔردﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ.

][17

وﻴزﺨــر اﻝﺘ ـراث اﻝﺜﻘــﺎﻓﻲ اﻹﺴــﻼﻤﻲ ﺒﻜﺘﺎﺒــﺎت وﺘــﺂﻝﻴف ﺘرﺒوﻴــﺔ ارﺌــدة ﻓــﻲ ﻤﻴــدان
ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻻﻨﻔﻌـﺎﻻت وﻀـﺒطﻬﺎ وﺘوﺠﻴﻬﻬـﺎ؛ ﻓﻨﺠـد اﻹﻤـﺎم اﻝﻌـﺎﻝم ﻋﺒـد اﻝـرﺤﻤن ﺒـن ﻗداﻤـﺔ
اﻝﻤﺘــوﻓﻲ ﺴــﻨﺔ  689ﻫ ــ ،ﻓــﻲ ﻜﺘﺎﺒــﺔ "ﻤﺨﺘﺼــر ﻤﻨﻬــﺎج اﻝﻘﺎﺼــدﻴن" ،ﻗــد ﻋــرض ﻝﻬــذا
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-اﻝﻤوﻀــوع ﻤــن ﺨــﻼل طرﻴﻘــﺔ اﺼــطﻠﺢ ﻋﻠــﻰ ﺘﺴــﻤﻴﺘﻬﺎ ﻋﻨــد اﻝﻘــداﻤﻰ ﺒرﻴﺎﻀــﺔ اﻝــﻨﻔس،
ﻴﻘول ﻫذا اﻝﻌﺎﻝم:
"وﻗــد زﻋــم ﺒﻌــض ﻤــن ﻏﻠﺒــت ﻋﻠﻴــﻪ اﻝﺒطﺎﻝــﺔ ﻓﺎﺴــﺘﺜﻘل اﻝرﻴﺎﻀــﺔ ،أن اﻷﺨــﻼق ﻻ
ﻴﺘﺼور ﺘﻐﻴﻴرﻫﺎ ،ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﺼور ﺘﻐﻴﻴر ﺼورة اﻝظﺎﻫر.
واﻝﺠـواب :أﻨــﻪ ﻝـو ﻜﺎﻨــت اﻷﺨــﻼق ﻻ ﺘﻘﺒـل اﻝﺘﻐﻴﻴــر ﻝــم ﻴﻜـن ﻝﻠﻤـواﻋظ واﻝوﺼــﺎﻴﺎ
ﻤﻌﻨــﻰ ،وﻜﻴــف ﺘﻨﻜــر ﺘﻐﻴﻴــر اﻷﺨــﻼق وﻨﺤــن ﻨــرى اﻝﺼــﻴد اﻝوﺤﺸــﻲ ﻴﺴــﺘﺄﻨس ،واﻝﻜﻠــب
ﻴﻌﻠم ﺘـرك اﻷﻜـل ،واﻝﻔـرس ﺘﻌﻠـم ﺤﺴـن اﻝﻤﺸـﻲ وﺠـودة اﻻﻨﻘﻴـﺎد ،إﻻ أن ﺒﻌـض اﻝطﺒـﺎع
ﺴرﻴﻌﺔ اﻝﻘﺒول ﻝﻠﺼﻼح ،وﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﺴﺘﺼﻌﺒﺔ.
وأﻤــﺎ ﺨﻴــﺎل ﻤــن اﻋﺘﻘــد أن ﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻝﺠﺒﻠــﺔ ﻻ ﻴﺘﻐﻴــر ،ﻓــﺎﻋﻠم أﻨــﻪ ﻝــﻴس اﻝﻤﻘﺼــود
ﻗﻤــﻊ ﻫــذﻩ اﻝﺼــﻔﺎت ﺒﺎﻝﻜﻠﻴــﺔٕ ،واﻨﻤــﺎ اﻝﻤطﻠــوب ﻤــن اﻝرﻴﺎﻀــﺔ رد اﻝﺸــﻬوة إﻝــﻰ اﻻﻋﺘــدال
اﻝــذي ﻫــو وﺴــط ﺒــﻴن اﻹﻓـراط واﻝﺘﻔـرﻴط ،وأﻤــﺎ ﻗﻤﻌﻬــﺎ ﺒﺎﻝﻜﻠﻴــﺔ ﻓــﻼ ،ﻜﻴــف واﻝﺸــﻬوة إﻨﻤــﺎ
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-ﺨﻠﻘــت ﻝﻔﺎﺌــدة ﻀــرورﻴﺔ ﻓــﻲ اﻝﺠﺒﻠــﺔ ،وﻝــو اﻨﻘطﻌــت ﺸــﻬوة اﻝطﻌــﺎم ﻝﻬﻠــك اﻹﻨﺴــﺎن .أو
ﺸــﻬوة اﻝوﻗــﺎع ﻻ ﻨﻘطــﻊ اﻝﻨﺴــل ،وﻝــو اﻨﻌــدم اﻝﻐﻀــب ﺒﺎﻝﻜﻠﻴــﺔ ،ﻝــم ﻴــدﻓﻊ اﻹﻨﺴــﺎن ﻋــن
ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺎ ﻴﻬﻠﻜﻪ .وﻗد ﻗﺎل اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ) :أﺸداء ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻔﺎر(؛ )اﻝﻔﺘﺢ (29 :وﻻ ﺘﺼـدر
اﻝﺸــدة إﻻ ﻋــن اﻝﻐﻀــب ،وﻝــو ﺒطــل اﻝﻐﻀــب ﻻ ﻤﺘﻨــﻊ ﺠﻬــﺎد اﻝﻜﻔــﺎر ،وﻗــﺎل ﺘﻌــﺎﻝﻰ:
)واﻝﻜﺎظﻤﻴن اﻝﻐﻴظ() .آل ﻋﻤران ،(134 :وﻝم ﻴﻘل :اﻝﻔﺎﻗدﻴن اﻝﻐﻴظ"].[18
وﻴﻘول ﻓﻲ ﻤﻌرض ﻜﻼﻤﻪ ﻋن اﻨﻔﻌـﺎل اﻝﻐﻀـب :واﻋﻠـم " :أﻨـﻪ ﻤﺘـﻰ ﻗوﻴـت ﻨـﺎر
اﻝﻐﻀب واﻝﺘﻬﺒت ،أﻋﻤـت ﺼـﺎﺤﺒﻬﺎ ،وأﺼـﻤﺘﻪ ﻋـن ﻜـل ﻤوﻋظـﺔ ،ﻷن اﻝﻐﻀـب ﻴرﺘﻔـﻊ
إﻝــﻰ اﻝــدﻤﺎغ ،ﻓﻴﻐطــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻤﻌــﺎدن اﻝﻔﻜــر ،ورﺒﻤــﺎ ﺘﻌــدى إﻝــﻰ ﻤﻌــﺎدن اﻝﺤــس ،ﻓــﺘظﻠم
ﻋﻴﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴرى ﺒﻌﻴﻨﻪ ،وﺘﺴود اﻝـدﻨﻴﺎ ﻓـﻲ وﺠﻬـﻪ ،وﻴﻜـون دﻤﺎﻏـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻤﺜـﺎل ﻜﻬـف
أﻀــرﻤت ﻓﻴــﻪ ﻨــﺎر ﻓﺎﺴــود ﺠــوﻩ ،وﺤﻤــﻲ ﻤﺴــﺘﻘرﻩ ،واﻤــﺘﻸ ﺒﺎﻝــدﺨﺎن ،وﻜــﺎن ﻓﻴــﻪ ﺴ ـراج
ﻀﻌﻴف ﻓﺎﻨطﻔﺄ ،ﻓﻼ ﻴﺜﺒت ﻓﻴﻪ ﻗدم ،و ﻻ ﺘﺴـﻤﻊ ﻓﻴـﻪ ﻜﻠﻤـﺔ ،وﻻ ﺘـرى ﻓﻴـﻪ ﺼـورة ،وﻻ
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-ﻴﻘ ــدر ﻋﻠ ــﻰ إطﻔ ــﺎء اﻝﻨ ــﺎر ،ﻓ ــذﻝك ﻴﻔﻌ ــل ﺒﺎﻝﻘﻠ ــب واﻝ ــدﻤﺎغ ،ورﺒﻤ ــﺎ زاد اﻝﻐﻀ ــب ﻓﻘﺘ ــل
ﺼﺎﺤﺒﻪ".

][19

وﻴﺘﺤـ ــدث ﻋﺎﻝﻤﻨـ ــﺎ اﻝﻤﻘدﺴـ ــﻲ ﻋـ ــن اﻨﻔﻌـ ــﺎﻻت أﺨـ ــرى ﻤﺜـ ــل اﻝﻜﺒـ ــر ،واﻝﻌﺠـ ــب،
واﻝﻐرور ،واﻝﺨـوف ،واﻝرﺠـﺎء ،واﻝﺤـب ،ﻜﻤـﺎ ﺒﺴـط اﻝﻜـﻼم ﻋـن ﺒﻌـض اﻵﻝﻴـﺎت اﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ
اﻝﺘــﻲ ﻴﺤﺘــﺎج إﻝﻴﻬــﺎ اﻝﻤﺴــﻠم ﻋﻨــد ﻤــﺎ ﻴرﻴــد إﺼــﻼح اﻨﻔﻌﺎﻻﺘــﻪ وﺘرﺸــﻴدﻫﺎ ،ﻤﺜــل اﻝﻤراﻗﺒــﺔ
واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤﺠﺎﻫدة واﻝﺘذﻜر واﻝﺘﻔﻜر.
وﻝﻠﻌﻼﻤﺔ اﻝﻔﻘﻬﻴﺔ أﺒﻲ ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻰ ﺒن ﺤـزم اﻷﻨدﻝﺴـﻲ اﻝﻤﺘـوﻓﻲ ﺴـﻨﺔ  457ﻫ ـ.
ﻜﻼم دﻗﻴق وﻋﻤﻴق ﻓﻲ ﻋﻼج اﻨﻔﻌﺎل اﻝﺤزن واﻝﻘﻠق واﻝﻬم:
"ﺘطﻠﺒت ﻏرﻀﺎ ﻴﺴﺘوي اﻝﻨﺎس ﻜﻠﻬم ﻓﻲ اﺴﺘﺤﺴﺎﻨﻪ  ،وﻓـﻲ طﻠﺒـﻪ ،ﻓﻠـم أﺠـدﻩ إﻻ
واﺤدا ،وﻫو طرد اﻝﻬم ،ﻓﻠﻤﺎ ﺘدﺒرﺘﻪ ﻋﻠﻤـت أن اﻝﻨـﺎس ﻝـم ﻴﺴـﺘووا ﻓـﻲ اﺴﺘﺤﺴـﺎﻨﻪ ﻓﻘـط،
وﻻ ﻓــﻲ طﻠﺒــﻪ ﻓﻘــط ،وﻝﻜــن أرﻴــﺘﻬم ﻋﻠــﻰ اﺨــﺘﻼف أﻫ ـواﺌﻬم وﻤطــﺎﻝﺒﻬم وﺘﺒــﺎﻴن ﻫﻤﻤﻬــم
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-ٕواراداﺘﻬم ،ﻻ ﻴﺘﺤرﻜون ﺤرﻜﺔ أﺼﻼ إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻴرﺠون ﺒﻪ طرد اﻝﻬم ،وﻻ ﻴﻨطﻘون ﺒﻜﻠﻤـﺔ
أﺼﻼ إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨون ﺒﻪ إزاﺤﺘﻪ ﻋن أﻨﻔﺴﻬم.....،
وﻝﻴس ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم -ﻤذ ﻜﺎن إﻝﻰ أن ﻴﺘﻨﺎﻫﻰ -أﺤد ﻴﺴﺘﺤﺴن اﻝﻬم وﻻ ﻴرﻴد طردﻩ
ﻋن ﻨﻔﺴﻪ .ﻓﻠﻤﺎ اﺴﺘﻘر ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻲ ﻫذا اﻝﻌﻠم اﻝرﻓﻴﻊ ،واﻨﻜﺸف ﻝﻲ ﻫـذا اﻝﺴـر اﻝﻌﺠﻴـب،
وأﻨ ــﺎر اﷲ ﺘﻌ ــﺎﻝﻰ ﻝﻔﻜ ــري ﻫ ــذا اﻝﻜﻨ ــز اﻝﻌظ ــﻴم ،ﺒﺤﺜ ــت ﻋ ــن ﺴ ــﺒﻴل ﻤوﺼ ــﻠﺔ -ﻋﻠ ــﻰ
اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ -إﻝﻰ طرد اﻝﻬم اﻝذي ﻫو اﻝﻤطﻠوب ﻝﻠﻨﻔس اﻝذي اﺘﻔق ﺠﻤﻴﻊ أﻨواع اﻹﻨﺴﺎن-
اﻝﺠﺎﻫل ﻤﻨﻬم واﻝﻌﺎﻝم ،واﻝﺼﺎﻝﺢ واﻝطﺎﻝﺢ -ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻌﻲ ﻝﻪ ،ﻓﻠم أﺠدﻫﺎ إﻻ اﻝﺘوﺠﻪ إﻝﻰ
اﷲ -ﻋز وﺠل -ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻝﻶﺨرة"].[20
وﻴﻘــول ﻋــن اﻨﻔﻌــﺎل اﻝﻌﺠــب" :ﻤــن اﻤــﺘﺤن ﺒﺎﻝﻌﺠــب ﻓﻠﻴﻔﻜــر ﻓــﻲ ﻋﻴوﺒــﻪ ،ﻓــﺈن
أﻋﺠب ﺒﻔﻀﺎﺌﻠﻪ ﻓﻠﻴﻔﺘش ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤن اﻷﺨﻼق اﻝدﻨﻴﺌـﺔ ،ﻓـﺈن ﺨﻔﻴـت ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﻴوﺒـﻪ ﺠﻤﻠـﺔ
ﺤﺘـﻰ ﻴظــن أﻨــﻪ ﻻ ﻋﻴــب ﻓﻴـﻪ ،ﻓﻠــﻴﻌﻠم أن ﻤﺼــﻴﺒﺘﻪ إﻝــﻰ اﻷﺒـد ،وأﻨــﻪ أﺘــم اﻝﻨــﺎس ﻨﻘﺼــﺎ،
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-وأﻋظﻤﻬم ﻋﻴوﺒﺎ ،وأﻀـﻌﻔﻬم ﺘﻤﻴﻴـ از .وأول ذﻝـك أﻨـﻪ ﻀـﻌﻴف اﻝﻌﻘـل ،ﺠﺎﻫـل ،وﻻ ﻋﻴـب
أﺸــد ﻤــن ﻫــذﻴن ،ﻷن اﻝﻌﺎﻗــل ﻫــو ﻤــن ﻤﻴــز ﻋﻴــوب ﻨﻔﺴــﻪ ﻓﻐﺎﻝﺒﻬــﺎ وﺴــﻌﻰ ﻓــﻲ ﻗﻤﻌﻬــﺎ،
واﻷﺤﻤق اﻝذي ﻴﺠﻬل ﻋﻴوب ﻨﻔﺴﻪ ،إﻤﺎ ﻝﻘﻠﺔ ﻋﻠﻤﻪ وﺘﻤﻴﻴزﻩ وﻀﻌف ﻓﻜرﺘﻪٕ ،واﻤـﺎ ﻷﻨـﻪ
ﻴﻘــدر أن ﻋﻴوﺒــﻪ ﺨﺼــﺎل وﻫــذا أﺸــد ﻋﻴــب ﻓــﻲ اﻷرض .وﻓــﻲ اﻝﻨــﺎس ﻜﺜﻴــر ﻴﻔﺨــرون
ﺒﺎﻝزﻨــﺎ واﻝﻠﻴﺎطــﺔ واﻝﺴــرﻗﺔ واﻝظﻠــم ﻓﻴﻌﺠــب ﺒﺘــﺄﺘﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻨﺤــوس ﻝــﻪ ،وﺒﻘوﺘــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ
اﻝﻤﺨﺎزي"].[21
وﻝﻺﻤﺎم اﻝﻔﻘﻴﻪ ﻤﺤﻤـد ﺒـن ﻗـﻴم اﻝﺠوزﻴـﺔ ﻜـﻼم ﻝطﻴـف ﺠـدا ﻤﺘﻌﻠـق ﺒﻀـﺒط اﻹرادة
وﺘﻤﺤﻴص اﻝﻌﻤل ،وﻫو ﻜـﻼم وﺠـداﻨﻲ ﻨﻔﺴـﻲ ﻝـﻪ ﻋﻼﻗـﺔ وطﻴـدة ﺒﺒﻨـﺎء اﻝـذات ٕواﺼـﻼح
اﻝﻨﻔس .ﻴﻘول ﻫذا اﻝﻌﺎﻝم:
" وﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻨﻔس ﻨوﻋﺎن :ﻨوع ﻗﺒل اﻝﻌﻤل وﻨوع ﺒﻌدﻩ.
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-ﻓﺄﻤﺎ اﻝﻨوع اﻷول :ﻓﻬو أن ﻴﻘف ﻋﻨد أول ﻫﻤﻪ ٕوارادﺘﻪ ،وﻻ ﻴﺒﺎدر ﺒﺎﻝﻌﻤـل ﺤﺘـﻰ
ﻴﺘﺒﻴن ﻝﻪ رﺠﺤﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺘرﻜﻪ.
ﻗﺎل اﻝﺤﺴـن رﺤﻤـﻪ اﷲ" :رﺤـم اﷲ ﻋﺒـدا وﻗـف ﻋﻨـد ﻫﻤـﻪ ،ﻓـﺈن ﻜـﺎن ﷲ ﻤﻀـﻰ،
ٕوان ﻜﺎن ﻝﻐﻴرﻩ ﺘﺄﺨر".
وﺸ ــرح ﻫ ــذا ﺒﻌﻀ ــﻬم ﻓﻘ ــﺎل :إذا ﺘﺤرﻜ ــت اﻝ ــﻨﻔس ﻝﻌﻤ ــل ﻤ ــن اﻷﻋﻤ ــﺎل وﻫ ــم ﺒ ــﻪ
اﻝﻌﺒد ،وﻗف أوﻻ وﻨظر :ﻫل ذﻝك اﻝﻌﻤل ﻤﻘدور ﻝﻪ أو ﻏﻴر ﻤﻘدور وﻻ ﻤﺴﺘطﺎع؟ ﻓـﺈن
ﻝــم ﻴﻜــن ﻤﻘــدو ار ﻝــم ﻴﻘــدم ﻋﻠﻴــﻪٕ ،وان ﻜــﺎن ﻤﻘــدو ار وﻗــف وﻗﻔــﺔ أﺨــرى وﻨظــر :ﻫــل ﻓﻌﻠــﻪ
ﺨﻴر ﻝﻪ ﻤن ﺘرﻜﻪ ،أو ﺘرﻜﻪ ﺨﻴر ﻝﻪ ﻤن ﻓﻌﻠﻪ؟ ﻓﺈن ﻜﺎن اﻝﺜﺎﻨﻲ ﺘرﻜﻪ وﻝم ﻴﻘـدر ﻋﻠﻴـﻪ،
ٕوان ﻜـﺎن اﻷول وﻗــف وﻗﻔــﺔ ﺜﺎﻝﺜـﺔ وﻨظــر :ﻫــل اﻝﺒﺎﻋــث ﻋﻠﻴـﻪ إرادة وﺠــﻪ اﷲ ﻋــز وﺠــل
وﺜواﺒــﻪ أو إرادة اﻝﺠــﺎﻩ واﻝﺜﻨــﺎء واﻝﻤــﺎل ﻤــن اﻝﻤﺨﻠــوق؟ ﻓــﺈن ﻜــﺎن اﻝﺜــﺎﻨﻲ ﻝــم ﻴﻘــدم ﻋﻠﻴــﻪ،
ٕوان أﻓﻀــﻰ ﺒــﻪ إﻝــﻰ ﻤطﻠوﺒــﻪ ،ﻝــﺌﻼ ﺘﻌﺘــﺎد اﻝــﻨﻔس اﻝﺸــرك ،وﻴﺨــف ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻝﻌﻤــل ﻝﻐﻴــر
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-اﷲ ،ﻓﺒﻘــدر ﻤــﺎ ﻴﺨــف ﻋﻠﻴﻬــﺎ ذﻝــك ﻴﺜﻘــل ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻝﻌﻤــل ﷲ ﺘﻌــﺎﻝﻰ ،ﺤﺘــﻰ ﻴﺼــﻴر أﺜﻘــل
ﺸﻲء ﻋﻠﻴﻬـﺎٕ ،وان ﻜـﺎن اﻷول وﻗـف وﻗﻔـﺔ أﺨـرى ،وﻨظـر :ﻫـل ﻫـو ﻤﻌـﺎن ﻋﻠﻴـﻪ ،وﻝـﻪ
أﻋوان ﻴﺴﺎﻋدوﻨﻪ وﻴﻨﺼروﻨﻪ إذا ﻜﺎن اﻝﻌﻤل ﻤﺤﺘﺎﺠﺎ إﻝﻰ ذﻝـك أم ﻻ؟ ﻓـﺈن ﻝـم ﻴﻜـن ﻝـﻪ
أﻋوان أﻤﺴك ﻋﻨﻪ؟ ﻜﻤـﺎ أﻤﺴـك اﻝﻨﺒـﻲ ﺼـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وآﻝـﻪ وﺴـﻠم ﻋـن اﻝﺠﻬـﺎد ﺒﻤﻜـﺔ
ﺤﺘﻰ ﺼﺎر ﻝﻪ ﺸوﻜﺔ وأﻨﺼﺎرٕ .وان وﺠدﻩ ﻤﻌﺎﻨـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻠﻴﻘـدم ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﺈﻨـﻪ ﻤﻨﺼـور ،وﻻ
ﻴﻔوت اﻝﻨﺠـﺎح إﻻ ﻤـن ﻓـوت ﺨﺼـﻠﺔ ﻤـن ﻫـذﻩ اﻝﺨﺼـﺎلٕ ،واﻻ ﻓﻤـﻊ اﺠﺘﻤﺎﻋﻬـﺎ ﻻ ﻴﻔوﺘـﻪ
اﻝﻨﺠﺎح"].[22
وﻝﻠﻌﻼﻤﺔ اﻝﺼوﻓﻲ أﺒﻲ ﺤﺎﻤد اﻝﻐزاﻝﻲ،

][23

رﺤﻤﻪ اﷲ أﻓﻜﺎر ٕواﺸﺎرات ﻗﻴﻤـﺔ ،ﻝﻬـﺎ

ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﻴﺔ ﺒرﻴﺎﻀﺔ اﻝﻨﻔسٕ ،وادارة اﻝذات وﺘرﺸﻴد اﻻﻨﻔﻌﺎﻻت ،ﻤﻨﻬﺎ ﻗوﻝﻪ:
"اﻋﻠم أن اﻝﻤﻘﺼود ﻤن اﻝﻤﺠﺎﻫدة واﻝرﻴﺎﻀﺔ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل اﻝﺼﺎﻝﺤﺔ ،ﺘﻜﻤﻴل اﻝـﻨﻔس
وﺘزﻜﻴﺘﻬﺎ وﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﻝﺘﻬذﻴب أﺨﻼﻗﻬﺎ .وﺒـﻴن اﻝـﻨﻔس وﺒـﻴن ﻫـذﻩ اﻝﻘـوى ﻨـوع ﻤـن اﻝﻌﻼﻗـﺔ
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-ﺘﻀــﻴق اﻝﻌﺒــﺎرة ﻋــن ﺘﻌرﻴﻔــﻪ ﻋﻠــﻰ وﺠــﻪ ﻴﺘﺸــﻜل ﻓــﻲ ﺨ ازﻨــﺔ اﻝﺘﺨﻴــل ،ﻷن ﻫــذﻩ اﻝﻌﻼﻗــﺔ
ﻝﻴﺴت ﻤﺤﺴوﺴﺔ ﺒل ﻤﻌﻘوﻝـﺔ .وﻝـﻴس ﻤـن ﻏرﻀـﻨﺎ ﺒﻴـﺎن ﺘﻠـك اﻝﻌﻼﻗـﺔ ،وﻝﻜـن ﻜـل واﺤـد
ﻤن اﻝﻨﻔس واﻝﺒدن ﻤﺘﺄﺜر ﺒﺴﺒب ﺼﺎﺤﺒﻪ ،ﻓﺈن اﻝـﻨﻔس إن ﻜﻤﻠـت وﻜﺎﻨـت زاﻜﻴـﺔ ﺤﺴـﻨت
أﻓﻌــﺎل اﻝﺒ ــدن وﻜﺎﻨ ــت ﺠﻤﻴﻠ ــﺔ .وﻜ ــذا اﻝﺒ ــدن إن ﺠﻤﻠ ــت آﺜ ــﺎرﻩ ﺤ ــدث ﻤﻨﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻝ ــﻨﻔس
ﻫﻴﺌﺎت ﺤﺴﻨﺔ وأﺨﻼق ﻤرﻀﻴﺔ.
واﻝطرﻴ ــق إﻝ ــﻰ ﺘزﻜﻴ ــﺔ اﻝ ــﻨﻔس اﻋﺘﻴ ــﺎد اﻷﻓﻌ ــﺎل اﻝﺼ ــﺎدرة ﻤ ــن اﻝﻨﻔ ــوس اﻝزاﻜﻴ ــﺔ
اﻝﻜﺎﻤﻠــﺔ ،ﺤﺘــﻰ إذا ﺼــﺎر ذﻝــك ﻤﻌﺘــﺎدا ﺒــﺎﻝﺘﻜرر ﻤــﻊ ﺘﻘــﺎرب اﻝزﻤــﺎن ،ﺤــدث ﻤﻨﻬــﺎ ﻫﻴﺌــﺔ
ﻝﻠ ــﻨﻔس ارﺴ ــﺨﺔ ﺘﻘﺘﻀ ــﻲ ﺘﻠ ــك اﻷﻓﻌ ــﺎل ،وﺘﺘﻘﺎﻀ ــﺎﻫﺎ ﺒﺤﻴ ــث ﻴﺼ ــﻴر ذﻝ ــك ﻝ ــﻪ ﺒﺎﻝﻌ ــﺎدة
ﻜــﺎﻝطﺒﻊ ﻓﻴﺨــف ﻋﻠﻴــﻪ ﻤــﺎ ﻜــﺎن ﻴﺴــﺘﺜﻘﻠﻪ ﻤــن اﻝﺨﻴــر؛ ﻓﻤــن أراد ﻤــﺜﻼ أن ﻴﺤﺼــل ﻝﻨﻔﺴــﻪ
ﺨﻠق اﻝﺠود ﻓطرﻴﻘﻪ أن ﻴﺘﻜﻠف ﺘﻌﺎطﻲ ﻓﻌل اﻝﺠواد وﻫو ﺒذل اﻝﻤﺎل ،وﻻ ﻴزال ﻴواظب
ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻴﺴر ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻴﺼﻴر ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺠوادا .وﻜذا ﻤن أراد أن ﻴﺤﺼـل ﻝﻨﻔﺴـﻪ ﺨﻠـق
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-اﻝﺘواﻀـ ــﻊ ،وﻏﻠـ ــب ﻋﻠﻴـ ــﻪ اﻝﺘﻜﺒـ ــر ،ﻓطرﻴﻘـ ــﻪ ﻓـ ــﻲ اﻝﻤﺠﺎﻫـ ــدة أن ﻴواظـ ــب ﻋﻠـ ــﻰ أﻓﻌـ ــﺎل
اﻝﻤﺘواﻀﻌﻴن ﻤواظﺒﺔ داﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜرر ﻤﻊ ﺘﻘﺎرب اﻷوﻗﺎت.
واﻝﻌﺠــب أن اﻷﻤــر ﺒــﻴن اﻝــﻨﻔس واﻝﺒــدن دور ،إذ ﺒﺄﻓﻌــﺎل اﻝﺒــدن ﺘﻜﻠﻔــﺎ ﻴﺤﺼــل
ﻝﻠــﻨﻔس ﺼــﻔﺔ ،ﻓــﺈذا ﺤﺼــﻠت اﻝﺼــﻔﺔ ﻓﺎﻀــت ﻋﻠــﻰ اﻝﺒــدن ﻓﺎﻗﺘﻀــت وﻗــوع اﻝﻔﻌــل اﻝــذي
ﺘﻌودﻩ طﺒﻌﺎ ﺒﻌد أن ﻜﺎن ﻴﺘﻌﺎطﺎﻩ ﺘﻜﻠﻔﺎ"].[24
وﻝﻠﻔﻘﻴﻪ اﻝﻌﻼﻤﺔ أﺒﻲ اﻝﺤﺴن ﻋﻠﻲ اﻝﻤﺎوردي اﻝﻤﺘوﻓﻰ ﺴﻨﺔ  450ﻫـ أﻴﻀـﺎ ﻜـﻼم
دﻗﻴــق وﻨﻔــﻴس ﻓــﻲ ﺒــﺎب أدب اﻝــﻨﻔس ٕواﺼــﻼﺤﻬﺎ وﺘزﻜﻴﺘﻬــﺎ ،ﻀــﻤﻨﻪ ﻜﺘﺎﺒــﻪ اﻝﻤﺸــﻬور:
"أدب اﻝـــدﻨﻴﺎ واﻝـ ــدﻴن" ،ﺤﻴـ ــث ﻋـــﺎﻝﺞ ﻓﻴـ ــﻪ اﻨﻔﻌـ ــﺎل اﻝﻜﺒـــر ،واﻨﻔﻌـ ــﺎل اﻝﻌﺠـ ــب ،واﻨﻔﻌـ ــﺎل
اﻝﻐﻀب ،واﻨﻔﻌﺎل اﻝﺤﻠم .ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎول ﻓﻴﻪ ﻤوﻀوع ﺤﺴن اﻝﺨﻠق .وﻫو ﻋﺎﻝم ﻤﺘﻤﻴـز ﻓـﻲ
اﻝﻤﻴــدان اﻝﺴــﻠوﻜﻲ واﻷﺨﻼﻗــﻲ ،وﻤطﻠــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻝــدروب واﻝﻤﺴــﺎﻝك اﻝﻤؤدﻴــﺔ إﻝــﻰ ﺘوﺠﻴــﻪ
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تطوان-اﻹرادة ،وﺘرﺸـ ــﻴد اﻻﻨﻔﻌـ ــﺎﻻت اﻝﻨﻔﺴـ ــﻴﺔ ،وﻀـ ــﺒطﻬﺎ وﺘوظﻴﻔﻬـ ــﺎ ﺘوظﻴﻔـ ــﺎ ﻤﺘﻨﺎﻏﻤـ ــﺎ ﻤ ـ ــﻊ
اﻷﻫداف اﻝﻨﺒﻴﻠﺔ ،اﻗﺘطف ﻤن ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻫذﻩ اﻝﻔﻘرة:
" اﻋﻠ ــم أن اﻝ ــﻨﻔس ﻤﺠﺒوﻝ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﺸ ــﻴم ﻤﻬﻤﻠ ــﺔ ،وأﺨ ــﻼق ﻤرﺴ ــﻠﺔ ،ﻻ ﻴﺴ ــﺘﻐﻨﻲ
ﻤﺤﻤودﻫــﺎ ﻋــن اﻝﺘﺄدﻴــب ،وﻻ ﻴﻜﺘﻔــﻰ ﺒﺎﻝﻤرﻀــﻲ ﻤﻨﻬ ـﺎ ﻋــن اﻝﺘﻬــذﻴب ،ﻷن ﻝﻤﺤﻤودﻫــﺎ
أﻀدادا ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ،ﻴﺴﻌدﻫﺎ ﻫوى ﻤطﺎع ،وﺸﻬوة ﻏﺎﻝﺒـﺔ؛ ﻓـﺈن أﻏﻔـل ﺘﺄدﻴﺒﻬـﺎ ﺘﻔوﻴﻀـﺎ إﻝـﻰ
اﻝﻌﻘـ ــل ،أو ﺘـ ــوﻜﻼ ﻋﻠـ ــﻰ أن ﺘﻨﻘـ ــﺎد إﻝـ ــﻰ اﻷﺤﺴـ ــن ﺒـ ــﺎﻝطﺒﻊ ،أﻋدﻤـ ــﻪ اﻝﺘﻔـ ــوﻴض درك
اﻝﻤﺠﺘﻬــدﻴن ،وأﻋﻘﺒــﻪ اﻝﺘوﻜــل ﻨــدم اﻝﺨــﺎﺌﺒﻴن ،ﻓﺼــﺎر ﻤــن اﻷدب ﻋــﺎطﻼ ،وﻓــﻲ ﺼــورة
اﻝﺠﻬـ ــل داﺨـ ــﻼ ،ﻷن اﻷدب ﻤﻜﺘﺴـ ــب ﺒﺎﻝﺘﺠرﺒـ ــﺔ ،أو ﻤﺴﺘﺤﺴـ ــن ﺒﺎﻝﻌـ ــﺎدة ،وﻝﻜـ ــل ﻗـ ــوم
ﻤواﻀــﻌﺔ ،وﻜــل ذﻝــك ﻻ ﻴﻨــﺎل ﺒﺘوﻗﻴــف اﻝﻌﻘــل ،و ﻻ ﺒﺎﻻﻨﻘﻴــﺎد ﻝﻠطﺒــﻊ ،ﺤﺘــﻰ ﻴﻜﺘﺴــب
ﺒﺎﻝﺘﺠرﺒــﺔ واﻝﻤﻌﺎﻨــﺎة ،وﻴﺴــﺘﻔﺎد ﺒﺎﻝدرﺒــﺔ واﻝﻤﻌﺎطــﺎة ،ﺜــم ﻴﻜــون اﻝﻌﻘــل ﻋﻠﻴــﻪ ﻗﻴﻤــﺎ ،وزﻜــﻲ
اﻝطﺒــﻊ إﻝﻴــﻪ ﻤﺴــﻠﻤﺎ ،وﻝــو ﻜــﺎن اﻝﻌﻘــل ﻤﻐﻨﻴــﺎ ﻋــن اﻷدب ،ﻝﻜــﺎن أﻨﺒﻴــﺎء اﷲ ﺘﻌــﺎﻝﻰ ﻋــن
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كلية أصول الدين
تطوان-أدﺒﻪ ﻤﺴﺘﻐﻨﻴن ،وﺒﻌﻘوﻝﻬم ﻤﻜﺘﻔﻴن وﻗد روي ﻋن اﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ وآﻝـﻪ وﺴـﻠم أﻨـﻪ
ﻗﺎل" :ﺒﻌﺜت ﻷﺘﻤم ﻤﻜﺎرم اﻷﺨﻼق"].[25
ﻴﺘﺒــﻴن ﻤــن ﺨــﻼل ﻫــذﻩ اﻝﻨﺼــوص اﻝﺘرﺒوﻴــﺔ واﻝﺴــﻠوﻜﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴزﺨــر ﺒﻬــﺎ ﺘراﺜﻨــﺎ
اﻹﺴـ ــﻼﻤﻲ ،أن اﻹﺴـ ــﻼم ﻴﻤﺘﻠـ ــك أﺴـ ــﻠوﺒﺎ راﺌﻌـ ــﺎ وﻓرﻴـ ــدا ﻓـ ــﻲ ﺘرﺒﻴـ ــﺔ وﺠـ ــدان اﻹﻨﺴـ ــﺎن
واﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ .وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﻤﺎﻩ ﻫؤﻻء اﻝﻌﻠﻤـﺎء ﺒرﻴﺎﻀـﺔ اﻝـﻨﻔس وﺘﺄدﻴﺒﻬـﺎ اﻨطﻼﻗـﺎ
ﻤن ﻗوﻝﻪ ﺘﻌـﺎﻝﻰ) :ﻗـد أﻓﻠـﺢ ﻤـن زﻜﺎﻫـﺎ وﻗـد ﺨـﺎب ﻤـن دﺴـﺎﻫﺎ( .إن اﻨﻔﻌـﺎﻻت اﻹﻨﺴـﺎن
وﻋواطﻔﻪ وﻏراﺌزﻩ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻨﺴﺠم ﻤﻊ دواﻋﻲ اﻝﻔطرة اﻝﺴﻠﻴﻤﺔ ،وﺘﺴﺘﺠﻴب ﻝﻨداء اﻹﻴﻤﺎن
اﻝﺒﺎطﻨﻲ اﻝﻤﺘﺠذر ﻓﻲ أﻋﻤﺎق اﻝـﻨﻔس اﻝﺒﺸـرﻴﺔ ،ﻴﺴـﻬل ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻻﻨﻘﻴـﺎد ﻝﺘوﺠﻴﻬـﺎت اﻝﺤـق
وأواﻤرﻩ واﻹﺼﻐﺎء ﻝﺨطﺎب اﻝوﺤﻲ اﻝرﺒﺎﻨﻲ ﻓﻴﺤﺼل ﻝﻠﻨﻔس اﻷﻤـن واﻝطﻤﺄﻨﻴﻨـﺔ ،وﺘظﻔـر
ﺒﺎﻝﺴــﻌﺎدة اﻝﺤﻘﻴﻘﻴــﺔ ،ﺘﻠــك اﻝﺴــﻌﺎدة اﻝﺘــﻲ ﺨطــب ودﻫــﺎ اﻝﻔﻼﺴــﻔﺔ واﻝﻤﻔﻜــرون ﻋﻠــﻰ ﻤــر
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-اﻝﻌﺼــور ،ﻓﻠــم ﻴﻨﻌﻤ ـوا ﺒﺘــذوﻗﻬﺎ وﻻ ﺸــﻤوا راﺌﺤﺘﻬــﺎ ﻝﻜــوﻨﻬم ﻜــﺎﻨوا ﻤﻌــزوﻝﻴن ﻋــن اﻝــوﺤﻲ
اﻹﻝﻬﻲ أو ﻤﻌرﻀﻴن ﻋﻨﻪ.
تربية الذات والبعد الروحي
ﻴﻌﺘﺒ ــر اﻝﺒﻌ ــد اﻝروﺤ ــﻲ ﻤ ــن أﺒ ــرز اﻝﻌواﻤ ــل واﻝﻤ ــؤﺜرات ﻓ ــﻲ ﺘرﺒﻴ ــﺔ اﻝ ــذات ﻋﻠ ــﻰ
اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻹﺴﻼﻤﻲ ،وﻴﻌﺘﺒر ﻫـذا اﻝﺠﺎﻨـب اﻝـرﻜن اﻷﻫـم ﻓـﻲ اﻝﺘرﺒﻴـﺔ واﻝﺘوﺠﻴـﻪ واﻝﺘﻤﻜـﻴن،
ﻷﻨ ــﻪ ﻴﺜﻴ ــر ﻓ ــﻲ اﻝ ــﻨﻔس ﻤﺸ ــﺎﻋر وﺠداﻨﻴ ــﺔ ،وﻴ ــوﻗظ ﻓ ــﻲ اﻝﺸﺨﺼ ــﻴﺔ اﻹﻨﺴ ــﺎﻨﻴﺔ ﻤﻌ ــﺎﻨﻲ
ﺴﺎﻤﻴﺔ .واﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝروﺤﻴﺔ ﺘﺨﺎطب اﻝﻘوى اﻝﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓـﻲ اﻝـﻨﻔس وﺘﻐـذﻴﻬﺎ ﺒطﺎﻗـﺎت وﻗـدرات
ﻻ ﺤــدود ﻝﻬــﺎ .ﺜــم إن اﻝــﻨﻔس ﺒطﺒﻴﻌﺘﻬــﺎ اﻝﻔطرﻴــﺔ ﺘﺴــﺘﺠﻴب ﻝﻬــذا اﻝﺨطــﺎب وﺘﺘــﺄﺜر ﺒــﻪ،
ﻝﻜﻨﻬــﺎ ﻋﻨــدﻤﺎ ﺘﻜــون ﺘﺤــت ﺴــﻴطرة اﻝﻐرﻴــزة ﺘﻌــرض ﻋﻨــﻪ .واﻝﻐرﻴ ـزة ﻗــوة ﻋﻤﻴــﺎء ﺘــدﻓﻊ
اﻝﺤـ ـواس ﻝﻼﻨﻘﻴ ــﺎد ﻝﻬ ــﺎ ،وﺘﺤ ــرك اﻻﻨﻔﻌ ــﺎﻻت اﻝﺴ ــﻠﺒﻴﺔ وﻜ ــل اﻝطﺎﻗ ــﺎت اﻝوﺠداﻨﻴ ــﺔ ﻨﺤ ــو
ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺴﻠوﻜﺎت اﻝﻘﺒﻴﺤﺔ اﻝﻤذﻤوﻤﺔ.
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كلية أصول الدين
تطوان-وﻤــن اﻝطﺒﻴﻌــﻲ ،أﻤــﺎم ﻫــذا اﻝﻤوﻗــف ،أن ﻴﻘــﻊ اﻝﺘﺠــﺎذب واﻝﺘــداﻓﻊ ﺒــﻴن ﻗــوة اﻝــﻨﻔس
اﻝﻤرﺘﺒطــﺔ ﺒــﺎﻝﻐرﻴزة اﻝﻌﻤﻴــﺎء ،وﻗــوة اﻝﻌﻘــل اﻝﺘــﻲ ﺘﻨﺤــو ﻨﺤــو اﻝﺘﺄﻤــل واﻝروﻴــﺔ واﺴــﺘﻌﻤﺎل
اﻝﻤﻨطــق ،إﻻ أن اﻝﻌﻘــل وﺤــدﻩ ﻻ ﻴﺴــﺘطﻴﻊ أن ﻴﻤﺴــك ﺒزﻤــﺎم ﺘﻠــك اﻻﻨﻔﻌــﺎﻻت اﻝﺴــﻠﺒﻴﺔ
اﻝﺘــﻲ ﻫــﻲ ﻋﺒــﺎرة ﻋــن أﺴــود ﻀــﺎرﻴﺔ ﺘﺴــﻜن ﻏﺎﺒــﺔ اﻝﻐ ارﺌــز ،وﻻ ﺴــﺒﻴل ﻝــﻪ ﻜــﻲ ﻴروﻀــﻬﺎ
وﻴﺠﻌﻠﻬﺎ طﻴﻌﺔ أﻝﻴﻔﺔ وﻤﻨﻘﺎدة ،إﻻ إذا ﺘﺴﻠﺢ ﺒﺎﻝﺸرع واﺴﺘﻌﺎن ﺒﻘوة اﻝروح.
" وﻤن أﺒرز ﻤﻘوﻤﺎت اﻝﺘرﺒﻴﺔ اﻝروﺤﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
أوﻻ :ﺘﻨﻤﻴ ــﺔ اﻝﻘ ــدرة اﻝﻌﻘﻠﻴ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ أﺴ ــﺎس اﻝﺘﻨﺴ ــﻴق ﺒ ــﻴن ﻫ ــذﻩ اﻝﻘ ــدرة واﻝﻘ ــدرات
اﻷﺨرى ﻝﻺﻨﺴﺎن اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜن ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ،واﻝﻘوة اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺘﺤﺘـﺎج إﻝـﻰ ﺘﻬـذﻴﺒﻬﺎ واﻝﺴـﻴطرة
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻝﻜـﻲ ﺘﻜـون أداة ﻝرﻗـﻲ اﻹﻨﺴـﺎن واﻝﻨﻬـوض ﺒـﺄﻤرﻩٕ ،واذا اﺴـﺘﺨدﻤت اﻝﻘـوة اﻝﻌﻘﻠﻴـﺔ
ﻜﻘوة ﻤﺴﻴطرة ﻗﺎدت ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ إﻝﻰ اﺴﺘﺨدام ﻫذﻩ اﻝﻘدرة ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴـﻲء ﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺘﻪ ،ﻓـﺎﻝﻤﻜر
واﻝ ــدﻫﺎء ﻻ ﻴﻌﺘﺒـ ـران ﻤ ــن اﻝﻔﻀ ــﺎﺌل اﻷﺨﻼﻗﻴ ــﺔ ،ﻷن اﻝﻘ ــوة اﻝﻌﻘﻠﻴ ــﺔ ﻝﻴﺴ ــت ﻤﻨﻀ ــﺒطﺔ
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كلية أصول الدين
تطوان-وﻤﻨﻘـﺎدة ﻝﻘــﻴم اﻝﻔﻀـﻴﻠﺔ ،وﻫﻨــﺎ ﻴﺒــرز دور اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻝروﺤﻴــﺔ ﻝﻠﺘﺨﻔﻴــف ﻤـن اﻵﺜــﺎر اﻝﺴــﻠﺒﻴﺔ
ﻻﺴ ــﺘﻌﻤﺎل اﻝﻘ ــوى اﻹﻨﺴــﺎﻨﻴﺔ ﺒﺤﻴ ــث ﺘﺒ ــرز اﻝﺤﻜﻤ ــﺔ ﻜﻨﺘ ــﺎج ﻝﺘﻔﺎﻋ ــل ﺒــﻴن اﻝﻘ ــوة اﻝﻌﻘﻠﻴ ــﺔ
واﻝﻀـ ـواﺒط اﻷﺨﻼﻗﻴ ــﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ــﺔ ،وﺘﻜﻤ ــن اﻝﺤﻜﻤ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻻﻋﺘ ــدال واﻝوﺴ ــطﻴﺔ ﻓ ــﻲ
اﺴﺘﺨدام اﻝﻘوة اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ.....
ﺜﺎﻨﻴﺎ :اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﻐراﺌز اﻝﻔطرﻴﺔ :وﻫـذﻩ ﺨطـوة ﻀـرورﻴﺔ وﺤﺘﻤﻴـﺔ وﻻ ﻴﻤﻜـن
اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ أي ﺠﻬد ﺘرﺒوي ،ﻓﺎﻝﻐراﺌز ﻗوة ﻤﻠﺤﺔ وﻤﻨدﻓﻌـﺔ وﻤـؤﺜرة ،وﻫـﻲ ﻗـﺎدرة
ﻋﻠــﻰ اﻝﺴــﻴطرة ﻋﻠــﻰ اﻝﻘــوة اﻝﻌﻘﻠﻴــﺔ ،وﻤــن اﻝطﺒﻴﻌــﻲ أن اﻝﺤ ـواس اﻝﺒﺸ ـرﻴﺔ ﻻ ﺘﺴــﺘطﻴﻊ
ﻤﻘﺎوﻤـ ــﺔ اﻹﻝﺤـ ــﺎح اﻝﻐرﻴـ ــزي ﻓـ ــﻲ ﻤﺠـ ــﺎل اﻝﺴـ ــﻠوك ،ﻓﺘﻨﻘـ ــﺎد اﻝﻨﻔـ ــوس ﺼـ ــﺎﻏرة ﻝﺘﻠﺒﻴـ ــﺔ
اﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻐرﻴزﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل اﻝﺸـﻬوات وﻓـﻲ ﻝﺤظـﺎت اﻝﻐﻀـب ،وأﺒـرز ﻤﻬﻤـﺔ ﺘواﺠـﻪ
اﻝﻤرﺒﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻴت واﻝﻤدرﺴﺔ ،ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗوة اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻐرﻴزﻴﺔ....

60

جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-وأداة اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻝﻐراﺌز ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻋواﻤل:
اﻝﻌﺎﻤل اﻷول :ﺘﺴﻠﻴط اﻝﻘوة اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻘوة اﻝﻐرﻴزﻴﺔ ،ﻝﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜن اﻝﻌﻘـل ﻤـن
اﻝﺴــﻴطرة ﻋﻠــﻰ اﻝﺤ ـواس اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﺘﺒــر ﻜﺎﻝﺠﻨــد واﻝرﻋﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻨﻘــﺎد ﺒﺴــﻬوﻝﺔ وﻴﺴــر ﻝﻠﻘــوة
اﻝﻤﺴــﻴطرة ،ﻓــﺈن ﻜﺎﻨــت اﻝﻘــوة اﻝﻐرﻴزﻴــﺔ ﻫــﻲ اﻝﻤﺴــﻴطرة ،اﻨﻘــﺎدت اﻝﺤ ـواس ﻝﻬــﺎ ﺼــﺎﻏرة،
ٕواذا اﺴــﺘطﺎع اﻝﻌﻘــل اﻝﺒﺸــري أن ﻴﺤﻜــم ﺴــﻴطرﺘﻪ ﻋﻠــﻰ اﻝﻐرﻴ ـزة اﻨﺼــﺎﻋت اﻝﺤ ـواس ﻝــﻪ
واﻨﻘﺎدت ﻷواﻤرﻩ ،وﻻ ﺘﺘﺤرك اﻝﻴد إﻻ ﺒﻤﺎ ﺘؤﻤر ﺒﻪ ،وﻫﻜذا ﺘﻘﻊ اﻝﺴـﻴطرة ﻋﻠـﻰ اﻝﺤـواس
اﻝﺘﻲ ﺘرﺘﺒط ﺒﻬﺎ اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ.
اﻝﻌﺎﻤــل اﻝﺜــﺎﻨﻲ :ﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝ ـوازع اﻝــدﻴﻨﻲ ﻜﻌﺎﻤــل ﻤــؤﺜر ﻓــﻲ اﻝﺴــﻴطرة ﻋﻠــﻰ اﻝﻐ ارﺌــز
وﻓــﻲ ﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻝﻘــوى اﻝﻤواﺠﻬــﺔ ﻝﺘﻠــك اﻝﻐ ارﺌــز ،ﻓﺎﻝﻌﻘــل ﻗــد ﻴﻀــﻌف ﻓــﻲ ﻝﺤظــﺎت اﻝﻤداﻓﻌــﺔ
واﻝﻤﻐﺎﻝﺒﺔ ،وﻗد ﻴﺴﺘﺠﻴب ﻝﻨداء اﻝﻐرﻴزة ،وﻗد ﻴﺘﻌﺎون ﻤﻌﻬﺎ وﻴﺘﻜﺎﺜف ﺒﺤﻴث ﻴﻨﻘـﺎد اﻝﻌﻘـل
ﻝﻠﻘوة اﻝﻐرﻴزﻴﺔ ،وﺒﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸطﻔﺎل واﻝﻤراﻫﻘﻴن اﻝذﻴن ﻤﺎ زاﻝت إدراﻜﺎﺘﻬم اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-ﻗﺎﺼـرة ﻋــن اﻝﻔﻬــم واﻝﺘﺄﻤـل ،وﻴﺒــرز اﻝـوازع اﻝـدﻴﻨﻲ ﻜﻤــؤﺜر ﺸــدﻴد اﻷﻫﻤﻴـﺔ وﻜـرادع ﻗــوي
اﻷﺜر ﻓﻲ ﻀﺒط اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ ،وﺒﺨﺎﺼـﺔ وأن اﻝـﻨﻔس ﺒطﺒﻴﻌﺘﻬـﺎ ﺘـﺄﻨف ﻤـن اﻻﻨﺤـراف ﻓـﻲ
ﺒداﻴــﺔ اﻷﻤــر ﺜــم ﺘﻨﻘــﺎد ﻝــﻪ وﺘﺴﺘﺴــﻠم ،وﺘــﺄﻝف ﻤــﺎ ﻜﺎﻨــت ﺘرﻓﻀــﻪ ﻤــن أﻨ ـواع اﻝﺴــﻠوﻜﻴﺎت
اﻝﻤذﻤوﻤﺔ....
اﻝﻌﺎﻤل اﻝﺜﺎﻝث :ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻘوة اﻝﻘﻠﺒﻴﺔ ،واﻝﻤراد ﺒﺎﻝﻘﻠب ﻫـو اﻝﺨﺼوﺼـﻴﺔ اﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ،
وﻝــذﻝك ﺠــﺎءت ﻝﻔظــﺔ اﻝﻘﻠــب ﻓــﻲ اﻝﻘ ـرآن ﻓــﻲ ﻤــوطن اﻝﻤﺨﺎطــب واﻝﻤﻌﺎﻗــب واﻝﻤﺤﺎﺴــب
واﻝﻤﻜﻠــف ،وﻫــو أداة اﻝﻔﻬــم ،واﻝﻔﻬــم ﻏﺎﻴــﺔ أوﺴــﻊ ﻤــن ﻤﺠــرد اﻹدراك واﻝﺘﻤﻴﻴــز ،ﻓﺎﻝﻌﻘــل
ﻴﻤﻴـز وﻴﻌﻘــل اﻷﺸــﻴﺎء ﺒطرﻴﻘــﺔ رﻴﺎﻀــﻴﺔ ،أﻤــﺎ اﻝﻘﻠـب ﻓﺈﻨــﻪ أداة اﻝﻤﻌرﻓــﺔ اﻝﺤﻘــﺔ ،ﻓــﺈذا ﻗــﺎم
اﻝﻘﻠب ﺒوظﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤﻌرﻓﺔ و اﻝﻔﻬم ﻓﻬو ﻗﻠب ﺴﻠﻴم اﻝﺒﻨﻴﺔ ﺼﺤﻴﺢ اﻝﻔطرة ﺴـدﻴد
اﻝرؤﻴﺔٕ ،واذا ﻝم ﻴﻘم ﺒوظﻴﻔﺘﻪ ﺘﻠك ﻓﻬو ﻗﻠب ﻤرﻴض"].[26
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒق أن اﻝﺠﺎﻨب اﻝروﺤﻲ أﻫم ﺠﺎﻨـب ﻓـﻲ اﻝطﺒﻴﻌـﺔ اﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ ،وﻫـو
اﻝذي ﻴدﻓﻊ اﻹﻨﺴﺎن إﻝﻰ اﻝﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﺎﻨب اﻝﻤﺎدي ﻤـن ﻜﻴﺎﻨـﻪ وﺤﺎﺠﻴﺎﺘـﻪ اﻝﻤﺎدﻴـﺔ ﻓـﻲ
ﺴﺒﻴل اﻝﺘﺴﺎﻤﻲ اﻝروﺤﻲ وﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﷲ وﺴﺒﻴل ﺨﻴر اﻷﻤﺔ واﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ.
إن اﻝﺤﻴــﺎة اﻝروﺤﻴــﺔ ﻫــﻲ اﻝﺘــﻲ ﺘﻀــﻔﻲ ﻋﻠــﻰ اﻹﻨﺴــﺎن اﻝﻘــوة واﻹﺸ ـراق واﻝﺒﻬﺠــﺔ
ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ واﻷﻤل اﻝﺴﻌﻴد ﻓﻲ اﻵﺨرة .وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘﺤﻤل اﻝﺼﺒر وﺘﺠﻌﻠـﻪ ﻴواﺠـﻪ
اﻝﺼﻌوﺒﺎت ﺒﺸـﺠﺎﻋﺔ وﺒﺴـﺎﻝﺔ دون أن ﻴﻨﻬـزم أﻤﺎﻤﻬـﺎ ﺜـم ﻴﺼـﺎب ﺒﺎﻻﻨﻬﻴـﺎرات اﻝﻌﺼـﺒﻴﺔ
وﺒﺄﻤراض ﻨﻔﺴﻴﺔ.....
إن اﺴﺘﺤﻀــﺎر اﻝﺠﺎﻨــب اﻝروﺤــﻲ وﻤﻤﺎرﺴــﺘﻪ ﻓــﻲ إطــﺎر اﻝﻬــدي اﻝﻘرآﻨــﻲ ﻴﺠﻠــب
ﻝﻠﻤﺴﻠم ﺴﻜﻴﻨﺔ اﻝـﻨﻔس اﻝﺘـﻲ ﻫـﻲ ﻴﻨﺒـوع اﻝﺴـﻌﺎدة ،وﻻ ﻤﺼـدر ﻝﻠﺴـﻜﻴﻨﺔ إﻻ اﻹﻴﻤـﺎن ﺒـﺎﷲ
واﻝﻴوم اﻵﺨر
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كلية أصول الدين
تطوان-" ﻝﻘــد ﻋﻠﻤﺘﻨــﺎ اﻝﺤﻴــﺎة أن أﻜﺜــر اﻝﻨــﺎس ﻗﻠﻘــﺎ وﻀــﻴﻘﺎ واﻀــطراﺒﺎ ،وﺸــﻌو ار ﺒﺎﻝﺘﻔﺎﻫــﺔ
واﻝﻀﻴﺎع ﻫم اﻝﻤﺤروﻤون ﻤن ﻨﻌﻤﺔ اﻹﻴﻤﺎن ،وﺒرد اﻝﻴﻘﻴن.
إن ﺤﻴــﺎﺘﻬم ﻻ طﻌــم ﻝﻬــﺎ وﻻ ﻤــذاقٕ ،وان ﺤﻔﻠــت ﺒﺎﻝﻠذاﺌــذ واﻝﻤرﻓﻬــﺎت؛ ﻷﻨﻬــم ﻻ
ﻴــدرﻜون ﻝﻬــﺎ ﻤﻌﻨــﻰ ،وﻻ ﻴﻌرﻓــون ﻝﻬــﺎ ﻫــدﻓﺎ ،وﻻ ﻴﻔﻘﻬــون ﻝﻬــﺎ ﺴـرا ،ﻓﻜﻴــف ﻴظﻔــرون ﻤــﻊ
ﻫذا ﺒﺴﻜﻴﻨﺔ ﻨﻔس ،أو اﻨﺸراح ﺼدر؟
إن ﻫذﻩ اﻝﺴـﻜﻴﻨﺔ ﺜﻤـرة ﻤـن ﺜﻤـﺎر دوﺤـﺔ اﻹﻴﻤـﺎن ،وﺸـﺠرة اﻝﺘوﺤﻴـد اﻝطﻴﺒـﺔ ،اﻝﺘـﻲ
ﺘؤﺘﻰ أﻜﻠﻬﺎ ﻜل ﺤﻴن ﺒﺈذن رﺒﻬﺎ.
ﻓﻬــﻲ ﻨﻔﺤــﺔ ﻤــن اﻝﺴــﻤﺎء ﻴﻨزﻝﻬــﺎ اﷲ ﻋﻠــﻰ ﻗﻠــوب اﻝﻤــؤﻤﻨﻴن ﻤــن أﻫــل اﻷرض،
ﻝﻴﺜﺒﺘـ ـوا إذا اﻀ ــطرب اﻝﻨ ــﺎس ،وﻴرﻀـ ـوا إذا ﺴ ــﺨط اﻝﻨ ــﺎس ،وﻴوﻗﻨـ ـوا إذا ﺸ ــك اﻝﻨ ــﺎس،
وﻴﺼﺒروا إذا ﺠزع اﻝﻨﺎس ،وﻴﺤﻤﻠوا إذا طﺎش اﻝﻨﺎس.
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كلية أصول الدين
تطوان-ﻫذﻩ اﻝﺴﻜﻴﻨﺔ روح ﻤـن اﷲ ،وﻨـور؛ ﻴﺴـﻜن إﻝﻴـﻪ اﻝﺨـﺎﺌف ،وﻴطﻤـﺌن ﻋﻨـدﻩ اﻝﻘﻠـق،
وﻴﺘﺴﻠﻰ ﺒﻪ اﻝﺤزﻴن ،وﻴﺴﺘروح ﺒﻪ اﻝﻤﺘﻌب ،وﻴﻘوى ﺒﻪ اﻝﻀﻌﻴف ،وﻴﻬﺘدي ﺒﻪ اﻝﺤﻴران.
ﻫــذﻩ اﻝﺴــﻜﻴﻨﺔ ﻨﺎﻓــذة ﻋﻠــﻰ اﻝﺠﻨــﺔ ﻴﻔﺘﺤﻬــﺎ اﷲ ﻝﻠﻤــؤﻤﻨﻴن ﻤــن ﻋﺒــﺎدﻩ :ﻤﻨﻬــﺎ ﺘﻬــب
ﻋﻠــﻴﻬم ﻨﺴــﻤﺎﺘﻬﺎ ،وﺘﺸــرق ﻋﻠــﻴﻬم أﻨوارﻫــﺎ ،وﻴﻔــوح ﺸــذاﻫﺎ وﻋطرﻫــﺎ ،ﻝﻴــذﻴﻘﻬم ﺒﻌــض ﻤــﺎ
ﻗــدﻤوا ﻤــن ﺨﻴــر ،وﻴ ـرﻴﻬم ﻨﻤوذﺠــﺎ ﺼــﻐﻴ ار ﻝﻤــﺎ ﻴﻨﺘظــرﻫم ﻤــن ﻨﻌــﻴم ،ﻓﻴﻨﻌﻤ ـوا ﻤــن ﻫــذﻩ
اﻝﻨﺴﻤﺎت ﺒﺎﻝروح واﻝرﻴﺤﺎن ،واﻝﺴﻼم واﻷﻤﺎن"].[27
إن اﻝﻌﺎﻤــل اﻝروﺤــﻲ ﻋﻨﺼــر أﺴﺎﺴــﻲ ﻓــﻲ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻹﻴﻤﺎﻨﻴــﺔ وﻻ ﻏﻨــﻰ ﻋﻨــﻪ ﻓــﻲ
ﺘرﺸــﻴد اﻻﻨﻔﻌــﺎﻻت وﺘوﺠﻴﻬﻬــﺎ ٕوادارة اﻝــذات وﺘﺤﻔﻴزﻫــﺎ ودﻓﻌﻬــﺎ إﻝــﻰ اﻝﺘﻌــﺎطف وﻤﻤﺎرﺴــﺔ
اﻝﺤﻴﺎة اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﻬﺎدﻓﺔ واﻝﻤطﻤﺌﻨﺔ.
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إن اﻝﺘرﺒﻴـﺔ اﻹﺴــﻼﻤﻴﺔ اﻝﺘــﻲ اﻫﺘﻤـت ﺒﺎﻝﺼــﺤﺔ اﻝﺠﺴــﻤﻴﺔ اﻫﺘﻤـت أﻴﻀــﺎ ﺒﺎﻝﺼــﺤﺔ
اﻝﻨﻔﺴــﻴﺔ واﻝﻨﻤــو اﻝﻨﻔﺴــﻲ ﻝﻠﻤــﺘﻌﻠم ،وﺠﻌﻠــت ﻤــن ﺒــﻴن أﻫــداﻓﻬﺎ اﻝرﺌﻴﺴــﺔ ﻤﺴــﺎﻋدة اﻝﻤــﺘﻌﻠم
ﻋﻠــﻰ ﺘﺤﻘﻴــق اﻝﻨﻀــﺞ اﻻﻨﻔﻌــﺎﻝﻲ اﻝﻤﻨﺎﺴــب وﻋﻠــﻰ ﺘﺤﻘﻴــق اﻝﺼــﺤﺔ اﻝﻨﻔﺴــﻴﺔ أو ﺘﺤﻘﻴــق
اﻻﺴــﺘﻘرار اﻝﻨﻔﺴــﻲ اﻝﻤﻨﺎﺴــب ،و ﺘﺤﻘﻴــق اﻝﺘﻜﻴــف ﻤــﻊ اﻝــﻨﻔس وﻤــﻊ اﻝﻐﻴــر .وﻗــد ﺸــﻤل
اﻫﺘﻤﺎﻤﻬــﺎ ﺒﺼــﺤﺔ اﻝﻤــﺘﻌﻠم اﻝﻨﻔﺴــﻴﺔ وﺒﻨﻀــﺠﻪ اﻻﻨﻔﻌــﺎﻝﻲ ﻜــل اﻝﺼــﻔﺎت واﻝﺴــﻤﺎت اﻝﺘــﻲ
ﺘــدﺨل ﺘﺤــت ﻫــذا اﻝﻨﻀــﺞ وﺘﻠــك اﻝﺼــﺤﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﻤﻜــن أن ﺘﻌﺘﺒــر أﻫــداﻓﺎ ﺠزﺌﻴــﺔ ﻝﻬــدف
اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﻌﺎم .وﻤﻤﺎ ﻴدﺨل ﺘﺤت ﻤﻔﻬوم اﻝﺼـﺤﺔ اﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ واﻝﻨﻀـﺞ اﻻﻨﻔﻌـﺎﻝﻲ:
اﻝﺨﻠــو اﻝﻨﺴــﺒﻲ ﻤــن اﻷﻤ ـراض واﻝﻌﻘــد اﻝﻨﻔﺴــﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ،واﻝﺨﻠــو اﻝﻨﺴــﺒﻲ ﻤــن اﻝﻌــﺎدات
واﻻﺘﺠﺎﻫــﺎت اﻝﻨﻔﺴــﻴﺔ اﻝﻀــﺎرة ﻜﻌــﺎدة اﻝﺨــوف واﻝﻐﻀــب اﻝ ازﺌــدﻴن ﻋــن اﻝﺤــد اﻝﻤﻌﺘــﺎد،
ورﻫﺎﻓــﺔ اﻝﺤــس اﻝ ازﺌــدة ﻋــن اﻝــﻼزم ،واﻻﻨــدﻓﺎع اﻻﻨﻔﻌــﺎﻝﻲ ،واﻻﺘﺠــﺎﻩ اﻝﻌــدواﻨﻲ اﻝواﻀــﺢ،
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تطوان-واﻝﺸـ ــﻌور ﺒﺎﻝذﻝـ ــﺔ واﻝﻀـ ــﻌﺔ أو اﻝﺘﻜﺒـ ــر ،واﻝﺨـ ــوف ﻤـ ــن ﻤواﻗـ ــف اﻝﺤﻴـ ــﺎة وﻤ ـ ـن ﺘﺤﻤـ ــل
اﻝﻤﺴ ــؤوﻝﻴﺎت  ،وﻋ ــدم اﻝﺜﻘ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻝ ــﻨﻔس ﻓ ــﻲ اﻝﻨ ــﺎس ،واﻝﻴ ــﺄس واﻝﺘﺸ ــﺎؤم ﻓ ــﻲ اﻝﺤﻴ ــﺎة،
واﻻﺴﺘﺴﻼم ﻝﻠﺸﻜوك واﻷوﻫﺎم ،واﻝﺸﻌور اﻝداﺌم ﺒﺎﻝﺸﻘﺎء واﻝﻀـﻴق ،واﻝﺘـردد ﻓـﻲ اﻝـرأى ،
إﻝــﻰ ﻏﻴــر ذﻝــك ﻤــن اﻝﻌــﺎدات واﻻﺘﺠﺎﻫــﺎت اﻝﻨﻔﺴــﻴﺔ اﻝﺸــﺎذة واﻝﺴــﻠﺒﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘــدل ﻋﻠــﻰ
اﻀطراب اﻝﻨﻔس وﺴوء ﺘﻜﻴﻔﻬﺎ وﻀﻌف ﻤﺴﺘوى ﻨﻀﺠﻬﺎ.
ٕواذا ﻤﺎ ﻨظرﻨﺎ إﻝﻰ اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ واﻝﻨﻀـﺞ اﻻﻨﻔﻌـﺎﻝﻲ ﻓـﻲ ﺠﺎﻨﺒﻬﻤـﺎ اﻹﻴﺠـﺎﺒﻲ،
ﻓﺈﻨﻨــﺎ ﻨﺠــدﻫﻤﺎ ﻴﺸــﻤﻼن ﻜﺜﻴ ـ ار ﻤــن اﻝﺼــﻔﺎت واﻝﺴــﻤﺎت اﻹﻴﺠﺎﺒﻴــﺔ ،ﻤــن ﺒﻴﻨﻬــﺎ :اﻹﻗﺒــﺎل
ﻋﻠــﻰ اﻝﺤﻴــﺎة واﻝﻨظــر إﻝﻴﻬــﺎ ﻨظـرة ﺘﻔــﺎؤل وأﻤــل ،واﻝطﻤــوح ﻓــﻲ اﻝﺤﻴــﺎة واﻝﺘﺤﻠــﻲ ﺒﺎﻝﺼــﺒر
وروح اﻝﻜﻔـ ــﺎح ﻓـ ــﻲ ﻤواﺠﻬـ ــﺔ اﻝﺼـ ــﻌﺎب واﻝﺘﺤـ ــدﻴﺎت ،واﻝرﻏﺒـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﺘﺤﻤـ ــل اﻝﻤﺴـ ــﺌوﻝﻴﺔ،
واﻝﻌﻤل واﻹﻨﺘﺎج ﻓﻲ ﺤدود اﻝﻘدرة واﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ،واﻝﺜﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔس وﺒﺎﻝﻐﻴر ،وﺤـب
اﻝﺨﻴ ــر ﻝﻠﻨ ــﺎس وﻤﺸ ــﺎرﻜﺘﻬم ﻋﺎطﻔﻴ ــﺎ ووﺠ ــداﻨﻴﺎ ،واﻝﻘ ــدرة ﻋﻠ ــﻰ ﻤﺴ ــﺎﻴرة اﻝﻨ ــﺎس واﻝﻌﻤ ــل
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تطوان-واﻝﺘﻌــﺎون ﻤﻌﻬــم وﻤﺼــﺎدﻗﺘﻬم وﺒﻨــﺎء ﻋﻼﻗــﺎت طﻴﺒــﺔ ﻤﻌﻬــم ،واﻝﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ﺘﻘﺒــل اﻝﻨﻘــد
وﻋﻠﻰ ﺘﻘﺒل اﻝﻬزﻴﻤﺔ ﺒروح رﻴﺎﻀﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﺘﻔﻬم وﺠﻬﺎت ﻨظـر اﻝﻐﻴـر ،واﻝﺘﺴـﺎﻤﺢ اﻝـدﻴﻨﻲ
واﻝﻔﻜري واﻝﻌرﻗﻲ ،واﻝواﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤطﺎﻝب واﻷﻫداف ،واﻝﺘﻜﻴـف ﻤـﻊ اﻝﻤواﻗـف اﻝﻤﺘﺠـددة
واﻝﻤﺘطـ ــورة ﻓـ ــﻲ اﻝﺤﻴـ ــﺎة ،وارﺘﻔـ ــﺎع اﻝـ ــروح اﻝﻤﻌﻨوﻴـ ــﺔ ،وﺘﻜﺎﻤـ ــل اﻝﺸﺨﺼـ ــﻴﺔ واﺴـ ــﺘﻘرارﻫﺎ
واﺘزاﻨﻬــﺎ ،إﻝــﻰ ﻏﻴــر ذﻝــك ﻤــن اﻝﺼــﻔﺎت واﻝﺴــﻤﺎت اﻹﻴﺠﺎﺒﻴــﺔ اﻝداﻝــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺤﺴــن ﺼــﺤﺔ
اﻝﻨﻔس وﺤﺴن ﺘﻜﻴﻔﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻝﻨﻀﺞ اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ.

][28

إن ﻤــن أﺨطــر ﻤــﺎ ﻴﻌﺘــرض ﻨﻔﺴــﻴﺔ اﻝﻔــرد ذﻝــك اﻝﺸــﻌور اﻝﺤــﺎد اﻝﺨطﻴــر اﻝــذي
ﻴﺴﻴطر ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻴدﻓﻌﻪ إﻝﻰ اﻝﻴﺄس ﺤﻴﻨﺎ واﻝﺤزن ﺤﻴﻨﺎ آﺨر ،وﻫذا اﻝﺸﻌور اﻝذي
ﻴﻤﻜــن أن ﻨﺴــﻤﻴﻪ أﺤﻴﺎﻨــﺎ ﻤــن ﺨــﻼل ظ ـواﻫرﻩ اﻝﻤﻌﻠﻨــﺔ ،ﺒــﺎﻝﻘﻠق ﻴﻨــﺘﺞ ﻓــﻲ اﻷﻏﻠــب ﻋــن
اﻨﻌدام اﻝﺘوازن ﻓﻲ أﻋﻤﺎق اﻝﻨﻔس اﻝﺒﺸرﻴﺔ ،ﻝﻌدم وﻀوح اﻝرؤﻴﺔ ﻝدى اﻹﻨﺴـﺎن ،وﻝﻌـدم
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تطوان-ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺼدي اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻪ ،ﺴواء ﻜﺎﻨت ﻤﺸﻜﻼت ﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ أم ﻤﺸـﻜﻼت وﻫﻤﻴـﺔ
ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﻋﺠزﻩ ﻋن ﺘﻜوﻴن رؤﻴﺔ ﻓﻜرﻴﺔ ﻤﻘﻨﻌﺔ.
واﻝﺘ ـوازن اﻝﻨﻔﺴــﻲ ﻤطﻠــب ﻤﻠــﺢ وﺤﺎﺠــﺔ ﻀــرورﻴﺔ ﻝﻠﻔــرد ،وﺒﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ ﻤرﺤﻠــﺔ
اﻝﺸﺒﺎب ﺤﻴث ﻴﻌﺎﻨﻲ اﻝﺸﺎب ﻤن ﻤﺸﻜﻼت ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻗد ﺘـؤﺜر ﻓـﻲ ﺸﺨﺼـﻴﺘﻪ وﻓـﻲ
ﺘﻜــوﻴن ﻗد ارﺘ ــﻪ اﻝذاﺘﻴ ــﺔ ،ﻤﻤــﺎ ﻴﺠﻌ ــل ﻤﻬﻤ ــﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼــﻴن ﺒﺎﻝد ارﺴ ــﺎت اﻝﺘرﺒوﻴ ــﺔ واﻝﻨﻔﺴ ــﻴﺔ
ﺠﺴــﻤﻴﺔ ،ﻷﻨﻬــم ﻤطــﺎﻝﺒون ﺒﺘــوﻓﻴر اﻝظــروف اﻝﺘرﺒوﻴــﺔ اﻝﻤﻼﺌﻤــﺔ واﻝﻤؤدﻴــﺔ إﻝــﻰ اﻝﺘ ـوازن
اﻝﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻷﺠﻴﺎل اﻝﺘﻲ ﻴﺘوﻝون ﻤﻬﻤﺔ إﻋدادﻫﺎ...
ٕوان اﻝــدﻴن ﻴﻠﺒــﻲ رﻏﺒــﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴــﺔ ﻝــدى اﻝﻔــرد ﻤــن ﺨــﻼل إﺸــﺒﺎﻋﻪ ﻝﻜــل ﻤﺘطﻠﺒــﺎت
اﻝــﻨﻔس اﻝروﺤﻴــﺔ واﻝوﺠداﻨﻴــﺔ ،وﻤــن اﻝﺼــﻌب أن ﻨﺘﺠﺎﻫــل أﻫﻤﻴــﺔ اﻝﻤطﺎﻝــب واﻝﻨ ازﻋــﺎت
اﻝروﺤﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻝــﻨﻔس اﻝﺒﺸ ـرﻴﺔ ،وﻝﻬــذا ﻓﻘــد ﻓﺸــﻠت اﻝﻨظرﻴــﺎت اﻝﻤﺎدﻴــﺔ ﻓــﻲ إﺸــﺒﺎع ﺘﻠــك
اﻝرﻏﺒﺎت ،ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺠﺎﻫﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻝﻤطﺎﻝب اﻹﻨﺴﺎن.
69

جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-إن ﻫــذﻩ اﻝﺼــﺤﺔ اﻝﻨﻔﺴــﻴﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺴــﻌﻰ اﻝﺘرﺒﻴــﺔ اﻹﻴﺠﺎﺒﻴــﺔ إﻝــﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬــﺎ وﻤﻨﺤﻬــﺎ
ﻝﻠﻤﺴﻠم ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ رﻜﺎﺌز ﻤﺘﻴﻨﺔ وﺴـﻠوﻜﻴﺎت ﻨﻔﺴـﻴﺔ وروﺤﻴـﺔ ﺴـﺎﻤﻴﺔ وﻝﻌـل رﻜﻴـزة اﻝﻌﻘﻴـدة
ﻫﻲ اﻝرﻜﻴزة اﻷوﻝﻰ اﻝﺘﻲ ﺘوﻓر ﻤﻨﺎخ وﻓﻀﺎء اﻝﺼﺤﺔ اﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻋﻨـد اﻝﻔـرد اﻝﻤﺴـﻠم ذﻝـك
ﻷن اﻹﻴﻤــﺎن ﺒــﺎﷲ وﻤــﺎ ﻴﺘﺒﻌــﻪ ﻤــن اﻹﻴﻤــﺎن ﺒﺄﻨﺒﻴــﺎء اﷲ ورﺴــﻠﻪ وﻜﺘﺒــﻪ وﻗﻀــﺎﺌﻪ وﻗــدرﻩ
واﻝﻴ ــوم اﻵﺨ ــر وﻤ ــﺎ ﻴﺸ ــﺘﻤل ﻋﻠﻴ ــﻪ ﻤ ــن ﺒﻌ ــث وﺤﺸ ــر وﺤﺴ ــﺎب وﺠـ ـزاء -أﺤ ــد اﻝرﻜ ــﺎﺌز
اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺒﺤﻴث ﻻ ﻴﺘﺤﻘق ﻫذا اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ إﻻ ﺒذﻝك اﻹﻴﻤﺎن .ﻓﻬـو
ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻴﻤﺎن واﻝﺘوﺤﻴد ،أو ﻫو ﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤؤﻤﻨﻴن اﻝذﻴن ﻴؤﻤﻨون ﺒﺎﷲ وﺤدﻩ وﻴﻔردوﻨﻪ
ﺒﺎﻷﻝوﻫﻴﺔ واﻝﻌﺒﺎدة وﻴﺨﻠﺼون ﻝﻪ اﻷﻋﻤﺎل ﻜﻠﻬﺎ.
ﺜم إن رﻜﻴزة اﻝﻌﺒﺎدة ﻻ ﺘﻘل أﻫﻤﻴﺔ ﻋن اﻝرﻜﻴزة اﻷوﻝﻰ ذﻝك أن اﻝﻘﻠـب اﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ
داﺌم اﻝﺸﻌور ﺒﺎﻝﺤﺎﺠـﺔ إﻝـﻰ اﷲ ،وﻫـو ﺸـﻌور أﺼـﻴل ﺼـﺎدق ﻻ ﻴﻤـﻸ ﻓ ارﻏـﻪ ﺸـﻲء ﻓـﻲ
اﻝوﺠود إﻻ ﺤﺴن اﻝﺼﻠﺔ ﺒرب اﻝوﺠود ،وﻫذا ﻤﺎ ﺘﻘوم ﺒﻪ اﻝﻌﺒﺎدة إذا أدﻴت ﻋﻠﻰ وﺠﻬﻬﺎ
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تطوان-اﻝﺼــﺤﻴﺢ .إن اﻝﻤــؤﻤن ﻝﻴﺠــد ﻓــﻲ ﻋﺒــﺎدة رﺒــﻪ ﻓــﻲ ﺴــﺎﻋﺔ اﻝﺸــدة ،ﺴــﻜﻴﻨﺔ اﻝــﻨﻔس وأﻨﺴــﺎ
ﻝوﺤﺸﺘﻪ ،واﻨﺸراﺤﺎ ﻝﺼدرﻩ.
ﻗﺎل اﻝﻔﻘﻴﻪ اﻝﻌﻼﻤﺔ أﺤﻤد ﺒن ﺘﻴﻤﻴﺔ رﺤﻤﻪ اﷲ" :اﻝﻘﻠب ﻓﻘﻴر ﺒﺎﻝذات إﻝﻰ اﷲ ﻤـن
ﺠﻬﺘﻴن :ﻤن ﺠﻬﺔ اﻝﻌﺒـﺎدة.....وﻤـن ﺠﻬـﺔ اﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ واﻝﺘوﻜـل....ﻓﺎﻝﻘﻠـب ﻻ ﻴﺼـﻠﺢ وﻻ
ﻴﻔﻠــﺢ وﻻ ﻴــﻨﻌم وﻻ ﻴﺴــر ،وﻻ ﻴﻠﺘــذ وﻻ ﻴطﻴــب ،وﻻ ﻴﺴــﻜن وﻻ ﻴطﻤــﺌن ،إﻻ ﺒﻌﺒــﺎدة رﺒــﻪ
وﺤـدﻩ وﺤﺒـﻪ واﻹﻨﺎﺒـﺔ إﻝﻴـﻪ .وﻝـو ﺤﺼـل ﻝـﻪ ﻜـل ﻤـﺎ ﻴﻠﺘـذ ﺒـﻪ ﻤـن اﻝﻤﺨﻠوﻗـﺎت ﻝـم ﻴطﻤــﺌن
وﻝــم ﻴﺴــﻜن؛ إذ ﻓﻴــﻪ ﻓﻘــر ذاﺘــﻲ إﻝــﻰ رﺒــﻪ )ﺒــﺎﻝﻔطرة( ،ﻤــن ﺤﻴــث ﻫــو ﻤﻌﺒــودﻩ وﻤﺤﺒوﺒــﻪ
وﻤطﻠوﺒﻪ .وﺒذﻝك ﻴﺤﺼل ﻝﻪ اﻝﻔرح واﻝﺴرور ،واﻝﻠذة واﻝﻨﻌﻤﺔ ،واﻝﺴﻜون واﻝطﻤﺄﻨﻴﻨﺔ.
وﻫذا ﻻ ﻴﺤﺼل ﻝﻪ إﻻ ﺒﺈﻋﺎﻨﺔ اﷲ ﻝﻪ؛ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻘـدر ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﺼـﻴل ذﻝـك ﻝـﻪ إﻻ
اﷲ ،ﻓﻬو داﺌﻤﺎ ﻤﻔﺘﻘر إﻝﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ "إﻴﺎك ﻨﻌﺒد ٕواﻴﺎك ﻨﺴﺘﻌﻴن".

71

جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-ﻓﺈﻨﻪ ﻝو أﻋﻴن ﻋﻠﻰ ﺤﺼول ﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺒﻪ وﻴطﻠﺒﻪ وﻴﺸﺘﻬﻴﻪ وﻴرﻴدﻩ ،وﻝم ﻴﺤﺼل
ﻝــﻪ ﻋﺒــﺎدة اﷲ ،ﻓﻠــن ﻴﺤﺼــل إﻻ ﻋﻠــﻰ اﻷﻝــم واﻝﺤﺴـرة واﻝﻌــذاب ،وﻝــن ﻴﺨﻠــص ﻤــن آﻻم
اﻝدﻨﻴﺎ وﻨﻜد ﻋﻴﺸﻬﺎ إﻻ ﺒـﺈﺨﻼص اﻝﺤـب ﷲ ﺒﺤﻴـث ﻴﻜـون اﷲ ﻫـو ﻏﺎﻴـﺔ ﻤـرادﻩ ،وﻨﻬﺎﻴـﺔ
ﻤﻘﺼودﻩ ،وﻫو اﻝﻤﺤﺒوب ﻝﻪ ﺒﺎﻝﻘﺼد اﻷول ،وﻜل ﻤﺎ ﺴواﻩ إﻨﻤﺎ ﻴﺤﺒﻪ ﻷﺠﻠﻪ ،ﻻ ﻴﺤـب
ﺸﻴﺌﺎ ﻝذاﺘﻪ إﻻ اﷲ".
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-تطوان-

خاتمة
ﺤﺎوﻝــت ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﺒﺤــث ﻋــرض ﺘﺼــورﻴن ﻤﺨﺘﻠﻔــﻴن وﻤﺘﺒــﺎﻴﻨﻴن ﺤــول ﻤوﻀــوع
ﺒﻨــﺎء اﻝــذات ،ﻴﻨﺘﻤــﻲ أﺤــدﻫﻤﺎ إﻝــﻰ اﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻝﻐرﺒﻴــﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼ ـرة ،واﻵﺨــر إﻝــﻰ اﻹﺴــﻼم
وﺘراﺜﻪ ،ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﺘﺼور اﻷول ﻴﻨطﻠـق ﻤـن ﻨظـرة أﻓﻘﻴـﺔ ﻝﻺﻨﺴـﺎن ،ﻤﺘﺠـذرة ﻓـﻲ أرض
اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻝﻌﻘﻼﻨﻴﺔ وﻤﺴﺘﻠﻬﻤﺔ ﻝﻠﺘـراث اﻝﻔﻜـري اﻝﻤﺘﻌﻠـق ﺒـﺎﻝﻌﻠوم اﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻋﻠﻤـﻲ
اﻝﻨﻔس واﻻﺠﺘﻤﺎع ،ﻓـﻲ ﺤـﻴن أن اﻝﺘﺼـور اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻴﻨطﻠـق ﻤـن ﻨظـرة ﻋﻤودﻴـﺔ ﻝﻺﻨﺴـﺎن،
ﺘﻠ ــك اﻝﻨظـ ـرة اﻝﺘ ــﻲ ﺘـ ـرﺒط اﻝﻤﺨﻠ ــوق ﺒﺎﻝﺨ ــﺎﻝق واﻷرض ﺒﺎﻝﺴ ــﻤﺎء ،واﻝﺘ ــﻲ ﺘﻌﺘﺒ ــر اﻝ ــوﺤﻲ
اﻝﻘرآﻨﻲ اﻝﻤﺼـدر اﻷﺴﺎﺴـﻲ واﻷول ﻓـﻲ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﻤﺼـﺎدر ﺒﻨـﺎء اﻝـذات ،وﻝﻌﻠـﻲ ﻻ أﺠﺎﻨـب
اﻝﺼ ـواب إذا ﻗﻠــت ﺒــﺄن ﻤﺤﺎوﻝــﺔ ﺒﻨــﺎء اﻝــذات ﻤــن ﺨــﻼل آﻝﻴــﺎت اﻝــذﻜﺎء اﻻﻨﻔﻌــﺎﻝﻲ أو
اﻝوﺠداﻨﻲ ،ﻫﻲ ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻗﺎﺼرة ،وذات ﻨظرة ﺠزﺌﻴﺔ وﻤﺨﺘزﻝﺔ ﻝﻺﻨﺴـﺎن ،أي ﺘﻨظـر إﻝـﻰ
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تطوان-ﻫذا اﻹﻨﺴﺎن ﻤن زاوﻴﺔ واﺤدة وﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﻨظرة ﺘﻬـدف إﻝـﻰ إﻋـﺎدة ﺘﻜﻴﻴـف اﻝﻔـرد
اﻝﻐرﺒﻲ داﺨل اﻝﻤﻨظوﻤﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻐرب.
إن اﻝﻤﺸﺎﻜل واﻝﺼراﻋﺎت واﻷزﻤﺎت ،وﻤظﺎﻫر اﻝﻌﻨف واﻹرﻫـﺎب ،اﻝﺘـﻲ ﺴـﺎدت
اﻝﻤﺠﺘﻤﻌ ــﺎت اﻝﻐرﺒﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻝﻌﻘ ــود اﻷﺨﻴـ ـرة ،أﺜ ــرث ﺘ ــﺄﺜﻴ ار ﺨطﻴـ ـ ار وﻋﻤﻴﻘ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻨﻔﺴ ــﻴﺔ
اﻝﻐرﺒﻴﻴن ،اﻷﻤر اﻝذي دﻋﺎ اﻝﻤﺴـؤوﻝﻴن ﻓـﻲ اﻝـدول اﻝﻐرﺒﻴـﺔ ﻝﻠﺘﻔﻜﻴـر ﻓـﻲ إﻴﺠـﺎد اﻝﻌـﻼج،
وﻤﻌﻠـ ـ ــوم أن اﻝﻌﻠـ ـ ــوم اﻹﻨﺴـ ـ ــﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨـ ـ ــت وﻻ ﺘ ـ ـ ـزال ﻓـ ـ ــﻲ ﺨدﻤـ ـ ــﺔ اﻝﻤﺼـ ـ ــﺎﻝﺢ اﻝﺴﻴﺎﺴـ ـ ــﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ ﻝﻠﺤﻜوﻤــﺎت اﻝﻐرﺒﻴــﺔ ،ﻜﻤــﺎ أن اﻝﻨظرﻴــﺎت اﻝﺠدﻴــدة اﻝﺘــﻲ ﺘﻨﺒﺜــق ﻋــن ﻫــذﻩ
اﻝﻌﻠــوم ﺘﻌﻜــس ﺒﺼــورة واﻀــﺤﺔ طﺒﻴﻌﻴــﺔ وأﺸــﻜﺎل اﻝﺘطــورات اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ﻓــﻲ
اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻝﻐرﺒﻴﺔ.
وﻫﻜذا ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﻌطﻴـﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ واﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ اﻝطﺎرﺌـﺔ ،وﺘﻤﺸـﻴﺎ
ﻤــﻊ روح اﻝﺘطــور ،اﺠﺘﻬــد ﺒﻌــض ﻋﻠﻤــﺎء اﻝــﻨﻔس اﻝﻐ ـرﺒﻴﻴن ﻓــﻲ ﺘﺸ ـرﻴﺢ ﻫــذا اﻝﻤوﻀــوع
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تطوان-وﺘﺤﻠﻴﻠـ ــﻪ ،ووﺼـ ــف اﻝﻌـ ــﻼج اﻝﻤﻼﺌـ ــم ،ﻓﻜﺎﻨـ ــت وﻻدة اﻝـ ــذﻜﺎء اﻻﻨﻔﻌـ ــﺎﻝﻲ ﺒﻌـ ــد ﻤﺨـ ــﺎض
ﻋﺴﻴر ،وﺼﻌد ﻫذا اﻝذﻜﺎء ﻋﻠﻰ ﺤﻠﺒﺔ ﻋﻠم اﻝﻨﻔس ،ﺒﻌد طول إﻫﻤﺎل وﺘﻬﻤﻴش ،واﻗﺘﻨﻊ
اﻝﺨﺒ ـراء اﻝﻨﻔﺴــﻴون واﻝﻤﺨﺘﺼــون اﻝﺘرﺒوﻴــون ﺒــﺄن اﻝطﺎﻗــﺎت اﻝوﺠداﻨﻴــﺔ واﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴــﺔ ،ﻗــوى
ﻻزﻤ ــﺔ ﻀ ــرورﻴﺔ ﻹﻋ ــﺎدة ﺒﻨ ــﺎء اﻝ ــذات وﺴ ــد اﻝﺨﻠ ــل اﻝ ــذي أﺤدﺜﺘ ــﻪ اﻝﻤ ــدارس اﻝﻨﻔﺴ ــﻴﺔ
واﻝﺘرﺒوﻴــﺔ اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ ﺤﻴﻨﻤــﺎ اﻨﺘﻘﺼــت ﻤــن أﻫﻤﻴــﺔ اﻝﺠﺎﻨــب اﻝوﺠــداﻨﻲ ﻋﻨــد اﻹﻨﺴــﺎن وﻝــم
ﺘﺤﻔل ﺒﻪ....
ﻝﻜـ ــن اﻝﺴ ـ ـؤال اﻝﻤطـ ــروح ﻫـ ــو :إﻝـ ــﻰ أي ﺤـ ــد ﻴﻤﻜـ ــن ﻵﻝﻴـ ــﺎت وﻤﻬـ ــﺎرات اﻝـ ــذﻜﺎء
اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ -اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ -أن ﺘـﻨﺠﺢ ﻓـﻲ ﻤﺸـروع ﺒﻨـﺎء اﻝـذات؟ أو ﺒﻌﺒـﺎرة أﺨـرى ﻜﻴـف
ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻨﻔﺴﻲ ﺘرﺒوي ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺨدام آﻝﻴﺎت اﻝذﻜﺎء اﻻﻨﻔﻌـﺎﻝﻲ أن ﻴﺒﻨـﻲ أو
ﻴﻌﻴ ــد ﺒﻨ ــﺎء ﺸﺨﺼ ــﻴﺔ اﻹﻨﺴ ــﺎن اﻝﻐرﺒ ــﻲ اﻝﻤﻨﺨ ــورة واﻝﻤﻔﻜﻜ ــﺔ ،وﻴﻤﻨﺤﻬ ــﺎ اﻝﻘ ــوة اﻝﻼزﻤ ــﺔ
ﻝﻤواﺠﻬــﺔ ﺼ ــﻌوﺒﺎت وﻤﺸ ــﺎﻜل اﻝﺤﻴ ــﺎة اﻝﻤﻌﻘ ــدة ،وﻴﺠﻌﻠﻬــﺎ ﻗ ــﺎدرة ﻋﻠ ــﻰ ﻜﺴ ــب اﻝﺴ ــﻌﺎدة
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كلية أصول الدين
تطوان-واﻷﻤــن؟ وﻫــل اﻹﻨﺴــﺎن اﻝــذي ﺘﻐﻠــب ﻤــرة ﻋﻠــﻰ ﻤﺸــﻜﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨــﺔ ووﻗــف إزاءﻫــﺎ ﻤوﻗﻔ ــﺎ
ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ وﻋﻘﻼﻨﻴﺎ ،ﺒﻔﻀل اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻵﻝﻴﺎت اﻝذﻜﺎء اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ ،ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ ﻨﻔﺴـﻬﺎ
اﻝﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻌﺘرض ﺴﺒﻴﻠﻪ ﻤن ﻤﺸﺎﻜل؟
أظن أن اﻝﺤﻀﺎرة اﻝﻐرﺒﻴﺔ ،ﺒﻤﺎ ﺘﻨطوي ﻋﻠﻴﻪ ﻤن ﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﺨطﻴرة ﻨﺎﺠﻤـﺔ ﻋـن
اﻝﺘﺼــور اﻝﻤــﺎدي واﻝﻔﻠﺴــﻔﺔ اﻝﻤﻌﺎدﻴــﺔ ﻝﻠﺒﻌــد اﻝــدﻴﻨﻲ واﻝروﺤــﻲ ﻋﻨــد اﻹﻨﺴــﺎن ،ﻝــن ﺘﻌــﺎﻝﺞ
ﻤﺸـ ــﺎﻜﻠﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـ ــﺔ ﺒواﺴـ ــطﺔ آﻝﻴـ ــﺎت اﻝـ ــذﻜﺎء اﻻﻨﻔﻌـ ــﺎﻝﻲ ،وﻻ ﻏﻴرﻫـ ــﺎ ﻤـ ــن اﻵﻝﻴـ ــﺎت
واﻝﺒراﻤﺞ اﻝﻤطﺒوﺨﺔ ،ذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻻﺨﺘزاﻝﻲ.
إن ﺘﻘدﻴم ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝذﻜﺎء اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ ﻝﻌﻼج وﺒﻨﺎء اﻝذات ﻴـذﻜرﻨﻲ ﺒﺄﻋﻤـﺎل ﻤﻨﺘﺠـﻲ
اﻷدوﻴ ــﺔ ،ﺤﻴ ــث أﻨﻬ ــم ﻻ ﻴﺘوﻗﻔ ــون ﻋ ــن اﺨﺘـ ـراع أدوﻴ ــﺔ ﺠدﻴ ــدة ﻋﻨ ــدﻤﺎ ﻴﺸ ــﻌرون ﺒ ــﺄن
اﻷدوﻴــﺔ اﻝﻘدﻴﻤــﺔ ﻗــد ﻀــﻌف ﻤﻔﻌوﻝﻬــﺎ ،أو ظﻬــرت ﺒﻌــض ﻋﻴوﺒﻬــﺎ ،ﻓﻜﻤــﺎ ﻴﺠــرب ﻫــؤﻻء
أﻗ ارﺼــﻬم وﺴـواﺌﻠﻬم اﻝﻜﻴﻤﺎوﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺠﺴــد اﻹﻨﺴــﺎن ،ﻴﺠــرب ﻋﻠﻤــﺎء اﻝــﻨﻔس ﻨظرﻴــﺎﺘﻬم أو
76
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كلية أصول الدين
تطوان-ﺒــﺎﻷﺤرى ﻓرﻀــﻴﺎﺘﻬم ﻋﻠــﻰ ﻨﻔﺴــﻪ وﺸﺨﺼــﻴﺘﻪ ،وﻜــذﻝك اﻝﻨظرﻴــﺎت ﻓــﻲ ﻤﻴــدان اﻝﺘرﺒﻴ ــﺔ
واﻝﺘﻌﻠ ــﻴم...وﻗ ــس ﻋﻠ ــﻰ ذﻝ ــك .ﻓﺎﻹﻨﺴ ــﺎن اﻝﻐرﺒ ــﻲ أﻀ ــﺤﻰ ﻤﺨﺘﺒـ ـ ار ﻝﻔرﻀ ــﻴﺎت اﻝﻌﻠ ــوم
اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،وﻷﻓﻜﺎر اﻝﻔﻼﺴﻔﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴن ،وﻝﻜل ﻤن ﻴﻤﻠك اﻝﺴﻠطﺔ اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻓﻲ اﻝﻐرب.
واﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ﻴﻤد ﻗﻠـب اﻹﻨﺴـﺎن وﻜﻴﺎﻨـﻪ اﻝروﺤـﻲ واﻝﻨﻔﺴـﻲ ،ﺒﺸـﺤﻨﺎت وطﺎﻗـﺎت
روﺤﻴﺔ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻝﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻻ ﻴﺴـﺘﻐﻨﻲ ﺒدﻨـﻪ ﻋـن اﻝـدم واﻝﻤـﺎء واﻷوﻜﺴـﺠﻴن .وﻝﻌـل
ﻗوﻝــﻪ ﺘﻌــﺎﻝﻰ " :وﺘرﺠــون ﻤــن اﷲ ﻤــﺎ ﻻ ﻴرﺠــون") .ﺴــورة

آﻴــﺔ ( ،ﻤــن اﻵﻴــﺎت اﻝﺘــﻲ

ﺘــوﺤﻲ ﺒﻤﻌــﺎﻨﻲ اﻝطﺎﻗــﺔ اﻝروﺤﻴــﺔ اﻝﻼزﻤــﺔ ﻝﻠﺼــﺒر ،واﻝﺘﻐﻠــب ﻋﻠــﻰ اﻝﺼــﻌﺎب ،وﺘﺤﻤــل
اﻝﺸداﺌد ،وﻹﻗﺎﻤﺔ اﻝﺘوازن اﻝﻨﻔﺴﻲ.
إن اﻝرﺠــﺎء ﻓــﻲ اﻝﻤﻔﻬــوم اﻝﻘرآﻨــﻲ ﻫــو ذﻝــك اﻝﺒﻠﺴــم اﻝــذي ﻴﺼــﻴر اﻝﻌﺴــﻴر ﺴــﻬﻼ،
واﻝﺒﻌﻴــد ﻗرﻴﺒــﺎ ،وﻴــذﻝل اﻝﺼــﻌﺎب ،وﻴﻔ ــرج اﻝﻜــروب ،وﻴــذﻫب اﻷﺤــزان ،وﻴﺤﻤ ــل أرواح
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كلية أصول الدين
تطوان-وﻗﻠ ــوب اﻝﻤ ــؤﻤﻨﻴن إﻝ ــﻰ ﻋ ــﺎﻝم اﻝطﻤﺄﻨﻴﻨ ــﺔ واﻝﺴ ــﻜﻴﻨﺔ ،ﻋﻠ ــﻰ رﻓ ــرف اﻝﺴ ــﻜﻴﻨﺔ واﻷﻨ ــس،
واﻝﺸوق واﻝرﻀﺎ.
إﻨﻪ اﻝرﺠـﺎء ،رﺠـﺎء اﻵﺨـرة ،رﺠـﺎء اﻝﺠـزاء واﻝﺤﺴـﻨﻰ ،رﺠـﺎء اﻝﻠﻘـﺎء ،رﺠـﺎء اﻝﻨظـر
إﻝﻰ اﻝوﺠﻪ اﻝﻜرﻴم .ﻫذا اﻝﺒﻠﺴم ،ﻫذا اﻝرﺠﺎء ،ﻫذا اﻝدواء ،ﺨص اﷲ ﺒـﻪ ﻋﺒـﺎدﻩ وأوﻝﻴـﺎءﻩ
اﻝﻤﺘﻘﻴن .ﻓﻜﻴـف ﻴﺸـﻌر ﺒﺎﻝﻴـﺄس ﻤـن ﻨﻬـل وارﺘـوى ﻤـن ﻜـﺄس اﻝرﺠـﺎء ،ﺒـل وﻜﻴـف ﻴﺤـس
ﺒﺎﻝﺨوف ﻤن اﻝﺤﺎﻀر واﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤن ﻫذا ﺤﺎﻝﻪ؟!.
إن ﻗﻠﺒــﺎ ﻤﻠــﺊ رﺠــﺎءا ﻓــﻲ اﷲ ﻻ ﻴﺴــﺨطٕ ،وان ﻨﻔﺴــﺎ ﻤﻔﻌﻤــﺔ ﺒﺎﻝرﺠــﺎء ﻓــﻲ اﷲ ﻻ
ﺘﻘﻠق وﻻ ﺘﺸﻘﻰ وﻻ ﺘﻌـذب .إن ﻗﻠﺒـﺎ ﻫـذا ﺸـﺄﻨﻪ ﻝﻘﻠـب طـﺎﻓﺢ ﺒﺎﻝطﺎﻗـﺔ اﻝروﺤﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﺒﻬـﺎ
ﻴﺴ ــﺘﻌﻴن اﻝﻤ ــؤﻤن ﻋﻠ ــﻰ ﻤواﺠﻬ ــﺔ اﻝﺸ ــداﺌد ،وﻋﻠ ــﻰ ﺘﻘﺼ ــﻴر اﻝﻤﺴ ــﺎﻓﺎت ،وط ــﻲ اﻝزﻤ ــﺎن
واﻝﻤﻜﺎن ﺒﻐﻴﺔ اﻝوﺼول إﻝﻰ اﻝﻤﻜﺎن اﻝﻤﺤﻤود.
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كلية أصول الدين
تطوان-إن ﻨﻌﻤــﺔ اﻝرﺠــﺎء ﻫﺎﺘــﻪ ،ﺤرﻤﻬــﺎ اﷲ أﻋــداءﻩ اﻝﻜﻔــﺎر ،وﻤــن ﺘــﺒﻌﻬم وﻗﻠــدﻫم ﻤــن
اﻝﻀﺎﻝﻴن اﻝﻐﺎﻓﻠﻴن .ﻝذا ﻓﺈﻨﻬم ﻴﺄﻝﻤون وﻴﺸﻘون وﻴﻌذﺒون ﺒدﻨﻴﺎﻫم ﻓﻲ دﻨﻴـﺎﻫم ،وﺒـﺎﻝﺠﺤﻴم
ﻓﻲ أﺨراﻫم .ﻓﺸﺘﺎن ﻤﺎ ﺒﻴن ﻤن ﻴﺘﺄﻝم وﻴرﺠو ﻤن اﷲ ،وﻤن ﻴﺘﺄﻝم وﻻ ﻴرﺠو ﻤن اﷲ ﺒـل
ﻴرﺠو اﻝﺴراب .ﻓرﺠﺎء اﻷول رﺠﺎء ﻴﻘﻴن ﺜﻤرﺘﻪ اﻝﺼﺒر واﻝرﻀﺎ واﻝﺴـﻜﻴﻨﺔ واﻝﻴﻘـﻴن ،وﻤـﺎ
أﺸﺒﻪ ذﻝك .ورﺠﺎء اﻝﺜﺎﻨﻲ؛ رﺠﺎء ﺴراب ،ﺜﻤرﺘﻪ اﻝﺸﻘﺎوة واﻝﺤﻴرة ،واﻝﺤﺴرة واﻝﻨداﻤﺔ.
واﻝﺤﻘﻴﻘ ــﺔ أن اﻹﻨﺴ ــﺎن اﻝ ــذي ﻴﺴ ــﺘطﻴﻊ اﻝ ــﺘﺤﻜم ﻓ ــﻲ اﻨﻔﻌﺎﻻﺘ ــﻪ واﻻﺴ ــﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬ ــﺎ
وﺘرﺸــﻴدﻫﺎ ﺘرﺸــﻴدا ﺤﺴــﻨﺎ وﻨﺎﻓﻌــﺎ ،وﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ ﻴﺴــﺘطﻴﻊ ﺒﻨــﺎء ذاﺘــﻪ ﺒﻨــﺎء ﻤﺘوازﻨــﺎ وﻤﺘﻨﺎﻏﻤــﺎ،
ﻫــو ذﻝــك اﻹﻨﺴــﺎن اﻝﻤــرﺘﺒط ﻋﻘﻠﻴــﺎ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺎ وروﺤﻴــﺎ ﺒﺨﺎﻝﻘــﻪ ﺠــل وﻋــﻼ ،ﻤــن ﺨــﻼل
اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝذي ﻴﻘدﻤﻪ اﻝوﺤﻲ اﻝﻘرآﻨﻲ...
إن اﻝﻤﺴــﻠم ﻋﻨــدﻤﺎ ﻴﺘﺤﻠــﻰ ﺒﺎﻨﻔﻌــﺎل اﻝﺤــب ،أو ﻴﺴــﺘﻌﻤل اﻨﻔﻌــﺎل اﻝﺼــﺒر ،ﻓﺈﻨــﻪ
ﻴــﻨﺠﺢ ﻓــﻲ ذﻝــك ﻷﻨــﻪ ﻴرﺠــو اﻝﺜ ـواب ﻤــن اﷲ ،ﻓﻬــذا اﻝرﺠــﺎء ﺨﻴــر ﻋــون ﻝــﻪ ﻋﻠــﻰ ذﻝــك
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تطوان-اﻝﺴﻠوك .وﻜذﻝك ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜظم ﻏﻴظﻪ ،أو ﻴﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﺴﻠطﺎن ﻏﻀﺒﻪ ،أو ﻴﻘﻬـر ﻫـوى
ﻤن أﻫواﺌﻪ ،أو ﻴﺒﺎدر إﻝﻰ ﻓﻌل ﻤن أﻓﻌﺎل اﻝﺨﻴر واﻹﺤﺴﺎن...إﻨﻤﺎ ﻴﻨطﻠق ﻤن أرﻀـﻴﺔ
إﻴﻤﺎﻨﻴ ــﺔ ﺼ ــﺤﻴﺤﺔ وﺼ ــﻠﺒﺔ وﻴﺴ ــﺘﻤد ﻗوﺘ ــﻪ اﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴ ــﺔ اﻻﻴﺠﺎﺒﻴ ــﺔ ﻤ ــن ﻤﺨ ــزون اﻝطﺎﻗ ــﺔ
اﻝروﺤﻴــﺔ واﻝﻨﻔﺴــﻴﺔ ،وﻫــو ﻓــﻲ ﻜــل أﻋﻤﺎﻝــﻪ وﺴــﻠوﻜﺎﺘﻪ اﻝوﺠداﻨﻴــﺔ ﻤﻨﺠــذب ﻨﺤــو اﻝﻬــدف
اﻷﺴﻤﻰ اﻝذي ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ رﻀﺎ اﷲ واﻝﺠﻨﺔ.
ﻓـ ــﺄﻨﻰ ﻹﻨﺴـ ــﺎن ﻓﺎﻗـ ــد ﻝﺘﻠـ ــك اﻝطﺎﻗـ ــﺔ اﻝروﺤﻴـ ــﺔ وﻻ ﻴﻘـ ــف ﻋﻠـ ــﻰ أرﻀـ ــﻴﺔ إﻴﻤﺎﻨﻴـ ــﺔ
ﺼــﺤﻴﺤﺔ ،أن ﻴﺘﺤﻤــل ﻤــﺎ ﻴﺘﺤﻤﻠــﻪ اﻝﻤﺴــﻠم ﻓــﻲ ﺴــﺒﻴل اﷲ واﺒﺘﻐــﺎء ﻤرﻀــﺎﺘﻪ؟ وأﻨــﻰ ﻝﻬــذا
اﻹﻨﺴﺎن اﻝﻤﺤروم ﻤن اﻝوازع اﻹﻴﻤﺎﻨﻲ اﻝﺼﺎدق ،أن ﻴﻨﺘﺼر ﻋﻠﻰ أﻫواﺌﻪ وﻴﺤﺴن ﺒﻨﺎء
ذاﺘﻪ وﺘرﺸﻴد اﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ وﻀﺒطﻬﺎ ؟
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
-تطوان-

المراجع
] - [1د .بشير معمرية؛ "الذكاء الوجداني مفھوم جديد في علم النفس"؛ مجلة علم
التربية ،عدد  ،2005 ،16ص  /53الجديدة المغرب ،مطبعة النجاح ،الدار
البيضاء.
 -2د .سعاد جبر سعيد؛ "الذكاء االنفعالي وسيكوليجية الطاقة الال محدودة" ،عالم
الكتب الحديث ،إربد األردن ،ص2008-1429 ،2
] - [3د .محمد طه؛ "الذكاء اإلنساني" ،سلسلة عالم المعرفة ،الكويت ،عدد /330
غشات  ،2006ص .181-180
] - [4انظر د .إبراھيم سعفان؛ " دراسات في علم النفس والصحة النفسية:
اضطراب انفعال الغضب" ،ص  ،11دار الكتاب الحديث القاھرة.
] - [5د .عزت راجح؛ "أصول علم النفس" ص  ،41-40المكتب المصري
للطباعة والنشر ،األسكندرية ،ط.1973 ،9
] - [6الكتاب نفسه ،ص .42-41
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-] - [7الذكاء االنفعالي ،المرجع السابق  ،ص.184-183
] - [8د .بشير معمرية؛ "الذكاء الوجداني ،المرجع السابق ،ص 64
] - [9المرجع نفسه ،ص 65
] - [10سعاد جبر ،الذكاء االنفعالي ،المرجع السابق ص64 ،
] - [11د .بشير معمرية ،المرجع السابق ،ص .69
] - - [12د .بشير معمرية ،المرجع السابق ،ص .71

] - [13د .محمد طه؛ "الذكاء اإلنساني" عالم المعرفة ،الكويت ،عدد ،330
غشت  2006ص .188-187
] - [14د .محمد فاروق النبھان؛ "أثر التربية اإلسالمية في السلوك االجتماعي"،
كتاب "دعوة الحق" ،ص  ،54عدد  ،1999-1420 ،4المغرب.
] -[15سيد قطب" ،في ظالل القرآن" ،ج  ،6ص  ،3348ط  ،25دار الشروق،
بيروت.1996-1417 ،
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جامعة القرويين
كلية أصول الدين
تطوان-] - [16سيد قطب "ھذا الدين" ص  30ط  . 7بيروت دار الشروق1982 .
] " - [17الذكاء االنفعالي" ...المرجع السابق ص  ،152وما بعدھا.
] - [18اإلمام أحمد بن قدامة المقدسي؛ "مختصر منھاج القاصدين"؛ ص -142
 ،143دار الفكر  ،بيروت .2002-1422
] - [19المرجع نفسه؛ ص .169
] - [20أبو محمد علي بن حزم األندلسي؛ "األخالق والسير في مداواة النفوس" ،
ص  ،15-14دار اللكتب العلمية ،بيروت.
] - [21الكتاب نفسه ،ص .65
] - [22محمد بن قيم الجوزية؛ "إغاثة اللھفان من مصائد الشيطان" ،تحقيق د.
السيد الجميلي ،ص  ،90دار ابن زيدون ،بيروت ،د.ت.
] - [23إن كثيرا من تآليف أبي حامد الغزالي مليئة بالشطحات واألفكار الشاذة
والمنحرفة؛ ) إحياء علوم الدين ،معارج القدس ،مشكاة األنوار ،(...بيد أن ھذا ال
يمنع الباحث المنصف من االستشھاد بأقواله السديدة والبناءة.
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كلية أصول الدين
تطوان-] - [24أبو حام الغزالي؛ "ميزان العمل" ،ص  ،64دار الكتب العلمية
بيروت.1989-1409.
] - [25أبو الحسن على الماوردي؛ "أدب الدنيا والدين" ص  ،168دار الفكر،
.1995-1415
] - [26د .محمد فاروق النبھان؛ "أثر التربية اإلسالمية في السلوك االجتماعي"... ،
ص  84وما بعدھا.
] - [27د .يوسف القرضاوي؛ "اإليمان والحياة" ،ص  ،76-75دار الذخائر،
السعودية.1996-1471 ،
] - [28د .عمر محمد التومي الشيباني؛ "فلسفة التربية اإلسالمية"  ،ص -325
 .326المنشأة العمة للنشر  ،طرابلس ليبيا.
] - [29اإلمام أحمد ابن تيمية " ،العبودية" ص  ،109-108المكتب اإلسالمي.
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