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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

        والتربية اإليمانيةوالتربية اإليمانيةوالتربية اإليمانيةوالتربية اإليمانية بناء الذات بين الذكاء الوجدانيبناء الذات بين الذكاء الوجدانيبناء الذات بين الذكاء الوجدانيبناء الذات بين الذكاء الوجداني

        بقـلم الدكتور عبد اهللا الشارفبقـلم الدكتور عبد اهللا الشارفبقـلم الدكتور عبد اهللا الشارفبقـلم الدكتور عبد اهللا الشارف

  

  تمھيد

حرك��ة : يرج��ع قي��ام الفلس��فة الحديث��ة ف��ي أورب��ا إل��ى ح��ركتين ت��اريخيتين، ا�ول��ى 

فف�ي . حركة ا2ص0ح الديني: النھضة الفكرية وإحياء العلوم وآثار اليونان، والثانية

منتصف القرن الخامس عشر الم�ي0دي، ب�دأت آث�ار اليون�ان وفلس�فتھم تتس�رب إل�ى 

انبعث��ت م��ن إيطالي��ا لغ��ة اليون��ان الق��دامى عق��ول المثقف��ين والمفك��رين ا�وربي��ين، و

ثم إن أسباب حركة النھضة الفكرية ھاته ترجع حس�ب بع�ض الم�ؤرخين . وفلسفتھم

للقدس و ولغيرھ�ا م�ن الم�دن   إلى أيام الحروب الصليبية وأيام اLستيطان المسيحي

والحص��ون والق��رى، حي��ث اس��تفاد المس��يحيون م��ن حض��ارة المس��لمين وم��دنيتھم 

ك��ان ال��ت0قح الثق��افي بينھم��ا لص��الح الغ��زاة، أض��ف إل��ى ھ��ذا حرك��ة وعل��ومھم، و
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الترجمة من العربية إلى ال0تينية الت�ي انطلق�ت م�ن ص�قلية ف�ي الق�رن الثال�ث عش�ر 

الم��ي0دي، ث��م انتش��رت ف��ي بع��ض الم��دن والمراك��ز العلمي��ة ا2يطالي��ة وا2س��بانية 

ح الديني، فإنھا س�اھمت أما فيما يخص الحركة الثانية أي حركة ا2ص0. والفرنسية

. بدور فاعل في تحري�ر العق�ول م�ن العبودي�ة الت�ي فرض�ھا ال0ھوتي�ون والكنس�يون

وقد تجلى ذلك في ظھور المذھب البروتستانتي على يد لوثر وكالفن، ذل�ك الم�ذھب 

الذي دعا إلى التسلح ب�روح النق�د وإخض�اع ال�نص ال�ديني المس�يحي للتحلي�ل والنق�د 

ضافر النھضة الفكرية والعلمية م�ع حرك�ة ا2ص�0ح ال�ديني إل�ى ولقد أدى ت. العقلي

إنتاج عامل ثالث ھو ازدھار العلوم الطبيعية، ال�ذي ك�ان ل�ه ا�ث�ر الفع�ال والمباش�ر 

  .في تحويل فلسفة القرون الوسطى المسيحية إلى الفلسفة الحديثة

لطبيعي�ة لم تكن الفلسفة ا�وربية الحديثة تدعو إلى تشجيع البحث في العل�وم ا

فحسب، وإنما جعلت من ا2نسان الحر محور تفكيرھا؛ حيث دع�ت إل�ى إع�ادة بن�اء 

ا�وربي انط0قا من أسس جديدة، وقيم إنسانية وض�عية وفلس�فية تق�وم عل�ى تق�ديس 

ث�م إن . وبذلك فشا اLعتقاد بأن العقل يس�تطيع ح�ل ك�ل ألغ�از ومش�اكل الع�الم. العقل

ث العق�ل وس�لطته أدى إل�ى وض�ع العق�ل نفس�ه ھذا الميل إلى إخضاع كل شيء لبح�

تح��ت المجھ��ر وأخض��ع للبح��ث والتحلي��ل؛ فتس��اءل ا2نس��ان ا�ورب��ي ع��ن أص��ول 

المعرف���ة وطبيع���ة ا2دراك وأيھم���ا الحك���م ف���ي المعرف���ة العق���ل أم التجرب���ة؟ فج���ا ء 
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وردوا المعرف���ة إل���ى العق���ل، وردھ���ا التجريبي���ون  -ويم���ثلھم ديك���ارت -العق0ني���ون

  .ا2نجليزي إلى التجربةبزعامة بيكون 

  نشأة الذكاء الوجداني

ظ���ل العق���ل يش���كل باس���تمرار مح���ورا م���ن المح���اور ا�ساس���ية ف���ي الفلس���فة 

ا�وربية الحديثة، لكن عندما نشأ علم النفس الحديث مال بعض علمائ�ه إل�ى دراس�ة 

العملي��ات العقلي��ة م��ن إدراك وتعل��م وتخي��ل، ودراس��ة خص��ائص ال��دماغ، والجھ��از 

اف الذكاء المعرف�ي العصبي، وتعزيز ذلك بعلم التشريح، فحدث على إثر ذلك اكتش

  عل��ى ي��د ألفري��د بين��ي؛ ال��ذي ق��ام بابتك��ار طريق��ة لتش��خيص 1905ف��ي فرنس��ا س��نة 

المستويات العقلية لدى ا�طفال ا�سوياء وغير ا�سوياء في المص�حات والم�دارس 

اLبتدائية في باريس، وتواصلت الجھود في ھذا المضمار على يد علماء بريطانيين 

  . وأمريكيين وألمانيين

أما الوجدان أو اLنفعال، فقد نظر إليه السيكولوجيون على أنه متغي�ر غي�ر " 

م��نظم ومش��وش، ويص��عب ض��بطه أو الس��يطرة علي��ه، وأن��ه يتن��اقض م��ع التفكي��ر 

حرك��ة "وق��د س��ادت ھ��ذه النظ��رة من��ذ الق��رن الث��امن عش��ر، وس��ميت ب . المنطق��ي

ن حيات��ه س��تكون ، الت��ي L ت��رى للوج��دان دورا ي��ذكر ف��ي نج��اح الف��رد، وأ"العقلن��ة
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وأن . أفضل لو تم تحكيم عقله وعزل انفعاLته، حتى L تشوش عل�ى التفكي�ر الس�ليم

  .....اLنفعاLت تعكس صورة غير حضارية للفرد

وتبع��ا لھ��ذا اLتج��اه، فق��د اقتص��ر مفھ��وم ال��ذكاء ل��دى معظ��م الب��احثين، لفت��رة 

وعة م�ن الق�درات طويلة من الزمن، على الذكاء المعرفي فقط؛ الذي يشير إلى مجم

غي��ر أن ھ��ذه . المعرفي��ة ك��التفكير المج��رد، واLس��تدLل والحك��م وال��ذاكرة وغيرھ��ا

النظ��رة أث��ارت حفيظ��ة بع��ض الس��يكولوجيين ال��ذين ش��عروا ب��الخوف م��ن س��يطرة 

المدرس��ة المعرفي��ة عل��ى العوام��ل ا�خ��رى الت��ي ت��تحكم ف��ي الس��لوك البش��ري، وف��ي 

إل�ى اخ�ت0ل النظ�رة المتزن�ة إل�ى ا2نس�ان  مقدمتھا العامل الوج�داني، مم�ا ق�د ي�ؤدي

   [1]".باعتباره كائنا يجمع بين العقل والوجدان

وفي بداية الثمانينيات من القرن العشرين المي0دي طرأ تحول في علم النفس 

الحديث متعلق بموضوع الذكاء والق�درات العقلي�ة والنفس�ية؛ حي�ث أعي�د النظ�ر ف�ي 

وبدأ الحديث يكثر بين علماء ال�نفس ع�ن . الجانب الوجداني واLنفعالي عند ا2نسان

ف�ي وقتن�ا ال�راھن ال�ذي تفش�ت في�ه مظ�اھر الذكاء الوج�داني أو اLنفع�الي، وأھميت�ه 

. الفش��ل واLنح��راف والعن��ف، وتص��اعدت وتي��رة الج��رائم والنزاع��ات والح��روب

وھكذا برزت أھمية الذكاء الوجداني كقوة مسيطرة على كل قدراتنا ا�خرى إيجاب�ا 

كما تجع�ل م�ن ھ�ذا ال�ذكاء فن�ا م�ن فن�ون قي�ادة اLنفع�اLت . وسلبا؛ إنھا قوة الوجدان
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وانتش��رت ف��ي الس��نوات ا�خي��رة كثي��ر م��ن ا�بح��اث العلمي��ة والتربوي��ة . رتھ��اوإدا

تتمح��ور ح��ول ھندس��ة اLنفع��اLت وبرمجتھ��ا، مرتبط��ة ب��التفكير وتفعي��ل مھارات��ه 

  .للوصول إلى وعي حقيقي بالذات وإدارتھا في المواقف الصعبة

ا ف�ي وتسھم لغة الذكاء اLنفعالي في ھندسة الذات وتفعيل مسارات حيويتھ�" 

التوافق مع الذات واoخرين، واستثمار ذلك في تفعي�ل مس�ارات الطاق�ة ال0مح�دودة 

ف��ي مكنوناتھ��ا، لتبح��ر ف��ي ع��والم التفكي��ر الخ��0ق، وا2ب��داع ف��ي الحي��اة، وھ��ذه ھ��ي 

مكتسبات اLتجاھات السيكولوجية الحديثة، حيث أن حركة علم النفس ف�ي ب�داياتھا؛ 

اLت بصلة، وL تقدس إL لغة العقل والمعرف�ة، كانت ترفض كل ما يمت إلى اLنفع

ولكنن��ا ف��ي عص��ر الحداث��ة التقني��ة وع��الم الرقمي��ة الممت��دة ال��ذي L يتعام��ل إL بلغ��ة 

مواكب����ة العص����ر ومتطلبات����ه، وم����ن ھن����ا يج����ب أن ن����ولي اھتمامن����ا باLتجاھ����ات 

يجابي�ا السيكولوجية الحداثية التي تنادي بتعميم ب�رامج ھندس�ة اLنفع�اLت وتفعيلھ�ا إ

من خ0ل مھارات الذكاء اLنفعالي، في الفرد والفكر والحياة، وبذلك يحفظ المجتمع 

من العدوانية، والتعجل في إصدار ا�حكام، وأحداث العنف التي أخذت تعصف في 

             [2]".العالم أجمع

أصحاب الذكاء الوجداني أو اLنفعالي أن الوج�دان يكتس�ي أھمي�ة بالغ�ة  وأكد

ف��ي حي��اة ا2نس��ان وأن��ه م��0زم للتفكي��ر ل��زوم الش��يء لظل��ه، ب��ل الوج��دان والتفكي��ر 
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وق���د أك���دت الدراس���ات المتعلق���ة بس���ير ا�بط���ال . عمليت���ان مت���داخلتان ومتكاملت���ان

جع لكونھم أذكياء فحسب، وإنم�ا والعلماء والعباقرة وكبار ا�دباء، أن نجاحھم L ير

�نھم يتصفون بذكاء وجداني زاخر وعميق، ذل�ك ال�ذكاء ال�ذي يتجس�د ف�ي المث�ابرة 

  ...إلخ...وقوة الصبر والتحمل والتفاؤل والحماس وعلو الھمة

ع�ام : ويؤرخ لظھور مفھ�وم ال�ذكاء الوج�داني ف�ي عل�م ال�نفس بت�اريخين ھم�ا

ال�ذكاء : غرينسبن مقالة بعن�وان.ستانلي إالسيكولوجي ا�مريكي   حيث نشر 1989

حيث نشر السيكولوجيان ا�مريكي�ان بيت�ر س�الوفي، وج�ون  1990وعام . اLنفعالي

ماير مقالھما حول ھذا المفھوم، إL أن�ه عن�د فحص�نا للت�راث الس�يكولوجي، نج�د أن 

ھناك إش�ارات ض�منية إل�ى ھ�ذا المفھ�وم ف�ي الكتاب�ات الس�يكولوجية الس�ابقة، س�واء 

من الكتابات عن ال�ذكاء المعرف�ي، أو ض�من أن�واع أخ�رى م�ن ال�ذكاء، وخاص�ة ض

                         .الذكاء اLجتماعي

أل��ف الس��يكولوجي ا�مريك��ي دانيي��ل جولم��ان كتاب��ا ح��ول  1995وف��ي س��نة 

اLنفعالي�ة   ع�رف في�ه ھ�ذا ال�ذكاء بأن�ه مجموع�ة م�ن المھ�ارات" الذكاء الوج�داني"

. ي يتمتع بھا الفرد، وال0زمة للنجاح المھني في كاف�ة ش�ؤون الحي�اةواLجتماعية الت

ال�وعي بال�ذات أي  -1: ويتضمن مفھوم الذكاء الوجداني لدى جولمان خمسة أبع�اد 

حف�ز  -3إدارة الذات أي التخلص من اLنفع�اLت الس�لبية  -2معرفة انفعاLت الذات 
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التعام�ل  -5نفع�اLت اoخ�رين التع�اطف أي استش�عار ا -4الذات أي تأجيل ا2شباع 

  .مع اoخرين أي المھارات اLجتماعية

يمث��ل مفھ��وم ال���ذكاء اLنفع��الي مظل���ة تغط��ي م��دى واس���عا م��ن المھ���ارات "

واLستعدادات التي تقع خارج نطاق ق�درات ال�ذكاء التقليدي�ة، والت�ي تتض�من بش�كل 

ات مجموع���ة م���ن الق���در....أساس���ي ال���وعي بالمش���اعر وبتأثيرھ���ا ف���ي الجوان���ب

والمھارات المتعلقة بالفرد وع0قته باoخرين والتي تلعب دورا مھما ف�ي نجاح�ه أو 

فعلى مس�توى الف�رد يتض�من ال�ذكاء اLنفع�الي ق�درة الش�خص عل�ى . فشله في الحياة

التعرف على مشاعره وانفعاLته، وعلى التمييز بينھما، وعلى التعامل مع المشاعر 

وھ��ذه الق��درة تمك��ن الف��رد م��ن . ض��غوط الحي��اة الس��لبية كالش��عور با2حب��اط وت��راكم

اس��تخدام أو توظي��ف مش��اعره للوص��ول إل��ى ق��رارات ص��ائبة ف��ي الحي��اة، وعل��ى 

المستوى اLجتم�اعي، ف�إن ال�ذكاء اLنفع�الي يتض�من ق�درة الف�رد عل�ى فھ�م مش�اعر 

اoخرين وتوق�ع ردود أفع�الھم، وھ�و أيض�ا يتض�من المھ�ارات اLجتماعي�ة ال0زم�ة 

ات جي��دة ب�اoخرين وللتعام��ل م�ع الن��واحي اLنفعالي�ة ف��ي الع0ق�ات عل��ى لبن�اء ع0ق�

المس���تويين الشخص���ي والمھن���ي، كم���ا يتض���من ك���ذلك الق���درة عل���ى إقن���اع وقي���ادة 

  . [3]"اoخرين
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" خ�0ل ال�ذكاء اLنفع�اليالعم�ل م�ن "وألف جولمان كتابا آخر تحت عنوان   

حيث تناول موضوع الكفاءة اLنفعالية، وذھب إلى أن العامل ال�ذكي انفعالي�ا يتف�وق 

ا�ولى تتعلق بالكفاءة الشخص�ية وبقدرت�ه عل�ى التعام�ل م�ع : في مھارتين أساسيتين

ذات��ه م��ن حي��ث ال��وعي بقدرات��ه وإمكانات��ه، وقدرت��ه عل��ى التنظ��يم ال��ذاتي لرغبات��ه 

أم�ا المھ�ارة الثاني�ة فتتعل�ق بالكف�اءة اLجتماعي�ة و بقدرت�ه عل�ى   فعه،ونزعاته ودوا

وعل��ى ھ��ذا ا�س��اس اتجھ��ت البح��وث إل��ى . الش��عور باحتياج��ات ومش��اعر اoخ��رين

دراسة عوامل الذكاء اLنفع�الي ل�دى الع�املين، ف�ي المؤسس�ات وا2دارات، وبيئ�ات 

ال�ذكاء   وتفعي�ل مب�ادئكم�ا ت�م توظي�ف . العمل، بقصد تحس�ين المردودي�ة واLنت�اج

اLنفع���الي ف���ي مج���ال التربي���ة والتعل���يم بھ���دف رف���ع مس���توى التحص���يل الدراس���ي 

وفي ھذا المجال ظھرت كتاب�ات وأبح�اث ح�ول . وتحسيس سلوك ا�طفال والت0ميذ

  .تربية الذكاء اLنفعالي عند الطفل

انفع�ال، وج�دان وعاطف�ة ھن�اك ن�وع م�ن : وفيما يتعلق بالمص�طلحات الث0ث�ة

لت���داخل ب���ين م���دلوLتھا، ب���ل ھن���اك م���ن يمي���ل إل���ى وج���ود ت���رادف ب���ين اLنفع���ال ا

إل�ى أن اLنفع�ال جان�ب م�ن  [4]وقد أش�ار ال�دكتور محم�د إب�راھيم س�عفان. والوجدان

جوانب الوجدان، كما أن السلوك اLنفعالي استجابة مركبة، واLضطراب اLنفع�الي 

حال��ة تك��ون فيھ��ا اLس��تجابة اLنفعالي��ة غي��ر مناس��بة، أم��ا الوج��دان فھ��و تنظ��يم م��ن 
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ف�ي ح�ين . ا�حاسيس والمشاعر واLنفعاLت، وعن طريقه نستش�عر ا�ل�م والس�عادة

رة مركزية تتجم�ع حولھ�ا اLنفع�اLت، وإذا ك�ان اLنفع�ال ل�ه خاص�ية أن العاطفة فك

واح���دة مث���ل انفع���ال القل���ق أو الخ���وف أو الغض���ب، ف���إن العاطف���ة ھ���ي تنظ���يم م���ن 

  .اLنفعاLت المتشابھة والمختلفة معا

   

  الذكاء ا&نفعالي وبناء الذات

  تمھيد

لــم يكــن مفهــوم الــذات متــداوال بكثــرة فــي أعمــال وكتابــات علمــاء الــنفس فــي 

النصـــف األول مـــن القـــرن العشـــرين، اللهـــم إذا اســـتثنينا أعمـــال المحللـــين النفســـيين، 

وعلى رأسهم فرويـد ويـونج وآدلـر، ألن علمـاء الـنفس انطالقـا مـن العقـدين األخيـرين 

قــد الخــامس مــن القــرن العشــرين مــن القــرن التاســع عشــر المــيالدي، وٕالــى حــدود الع

المــيالدي، كــانوا مغــرمين بدراســة الجهــاز العصــبي، وٕاجــراء التجــارب علــى الــدماغ 

والحــواس، وابتكــار مقــاييس الــذكاء اإلنســاني، ودراســة قــوة اإلدراك والــذاكرة والتخيــل، 
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. وغيـــر ذلـــك مـــن الموضـــوعات التـــي يمكـــن إخضـــاعها للتجـــارب والمقـــاييس الكميـــة

م يحــظ الجانــب الشــعوري والبعــد البــاطني باهتمــام أولئــك العلمــاء إال وبعبــارة أخــرى لــ

كما همش عـالم العاطفـة والوجـدان واالنفعـاالت، وذلـك بسـبب التوجـه المـادي . قليال

للحضــارة الغربيــة، وكــذا بســبب تــأثر علمــاء الــنفس بمــنهج العلــوم التجريبيــة وتبنــيهم 

عترف بالموضوعات التي يتعذر لتصور وفلسفة هذه العلوم، ذلك التصور الذي ال ي

  . إخضاعها للتجربة والمالحظة

أول معمـــل لعلـــم الـــنفس " فونـــت"م، أســـس العـــالم األلمـــاني 1879وفـــي ســـنة "

التجريبــي بجامعــة لييــزج بألمانيــا، وهــو معمــل مــزود بــأجهزة وأدوات خاصــة إلجــراء 

تجـــارب علـــى الحـــواس مـــن ســـمع، ولمـــس، و بصـــر، وأخـــرى علـــى كيفيـــة التـــذكر، 

لقد كان ...علم، والتفكير، واالنتباه، وقياس سرعة النبض، والتنفس أثناء االنفعالوالت

المعتقــد فــي ذلــك الوقــت أن العقــل والشــعور ال يمكــن قياســهما، أمــا منــذ هــذا التــاريخ 
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لعلم النفس أن يتخذ مكانـا إلـى جانـب العلـوم الطبيعيـة التجريبيـة،   القريب، فقد حق

لســفة العامـــة مــن حيــث منهجــه فــي البحــث علـــى وأن يصــبح علمــا مســتقال عــن الف

   [5]".األقل

وفــــي مطلــــع القــــرن العشــــرين المــــيالدي، أســــس واطســــن األمريكــــي مدرســــته 

السلوكية التي تنظر إلـى الكـائن الحـي نظرتهـا إلـى آلـة ميكانيكيـة معقـدة، ال تحركـه 

دوافع موجهة نحو غاية، بل مثيرات فيزيقية تصدر عنها اسـتجابات عضـلية وغديـة 

لــذا يجــب أن يقتصــر موضــوع علــم الــنفس علــى دراســة هــذه االســتجابات . مختلفــة

الموضوعية الظاهرة، عن طريق المالحظة الموضوعية البحثة أي دون اإلشارة إلى 

   [6]".إجراء التجارب عليهما يخبره الفرد من حاالت شعورية أثناء مالحظة أو 

ولمــا ظهــرت مدرســة التحليــل النفســي علــى يــد ســيجموند فرويــد فــي النصــف        

األول مــن القــرن العشــرين، بــدأ مفهــوم الــذات يؤســس مكانــه فــي ميــدان علــم الــنفس 
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ولقـد انطلقـت هـذه المدرسـة كطريقـة لعـالج بعـض األمـراض النفسـية، ثـم . المعاصر

أصبحت نظرية ونظاما سيكولوجيا كان له أبلغ األثر ليس فقط في علم الـنفس، بـل 

فـــي ســـائر العلـــوم والفنـــون اإلنســـانية كعلـــم االجتمـــاع، والتربيـــة والسياســـية، واألدب، 

النفسي بالظواهر الباطنية لدى اإلنسـان مثـل واهتم علماء التحليل ... والفن والتاريخ

الغرائــز عنــد اإلنســان، وخاصــة  اهتمــوا بدراســة وتحليــل   الشــعور والالشــعور، كمــا

أهميتهــا وجعلــوا سـلوك اإلنســان خاضـعا فــي كثيــر   الغريـزة الجنســية التـي بــالغوا فـي

  . من جوانبه لسلطتها

لشخصـية، وسـاهمت اهتمت مدرسة التحليل النفسـي اهتمامـا كبيـرا بموضـوع ا

. من خـالل أدواتهـا ومفاهيمهـا فـي إرسـاء مبـادئ وقواعـد جديـدة لفهـم هـذا الموضـوع

ثــــم إن األزمــــات واألمــــراض النفســــية التــــي انتشــــرت فــــي المجتمعــــات الغربيــــة بــــين 

الحربين العالميتين، وفي أعقا ب الحرب العالمية الثانية، سواء كانـت نتيجـة لهـاتين 
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ة المادية واآللية المعقدة للحضارة الغربية، أو بسبب غياب الحربين أو نتيجة للطبيع

هـــذه األزمـــات دعـــت علمـــاء الـــنفس لكـــي ... عامـــل الـــدين وعنصـــر القـــيم اإلنســـانية

يتجهــوا نحــو الشخصــية مســتهدفين تحليلهــا وفهمهــا، ثــم البحــث عــن ســبل عالجهــا، 

وهكذا بـرز . وكذا مساعدة اإلنسان على التكيف داخل بيئته االجتماعية والحضارية

مفهوم الذات في قائمة المفاهيم النفسية التي تحضـى باهتمـام كبيـر مـن قبـل علمـاء 

حتــى أصــبح هــذا المفهــوم فــي العقــدين األخيــرين يحتــل مكانــة . الــنفس المعاصــرين

الصــدارة فــي اإلرشــاد والتربيــة، والعــالج النفســي كمــا ظهــر فــي الســنوات األخيــرة مــا 

  .يسمى بسيكولوجية الذات

  الذاتتعريف 

تنوعـــت االتجاهـــات الفكريـــة فـــي تنـــاول مفهـــوم الـــذات، ألن جـــذور مفهـــوم " 

الذات وأسسه قديمة جدا في أفكـار الفالسـفة القـدماء والتـراث السـيكولوجي، وهـذا مـا 
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يؤكـــد التطـــور التـــاريخي للمفهـــوم عبـــر األزمنـــة المتعاقبـــة، ممـــا ترتـــب عليـــه تعــــدد 

فهنــاك مـــن يعتبرهـــا . الـــذات عنــد البـــاحثينالتعريفــات وتنوعهـــا التــي تناولـــت مفهــوم 

الوصـــف الشـــامل والكلـــي الـــذي يســـتطيع الفـــرد أن يعطيـــه عـــن نفســـه فـــي أي وقـــت 

يطلـــب منـــه ذلـــك، فـــي حـــين يخصـــها الـــبعض بـــإدراك الفـــرد التجاهاتـــه، ومشـــاعره، 

ويعتبرهــا آخــرون بأنهــا . ومعلوماتــه عــن قدراتــه ومهاراتــه ومظهــره وتقلبــه االجتمــاعي

ات الكليـــة التـــي يكونهـــا الفـــرد عـــن نفســـه، واللغـــة التـــي يســـتخدمها مجمـــوع االدراكـــ

  .لوصف ذاته

ويراهـــــا آخـــــرون بأنهـــــا تكـــــوين معرفـــــي مـــــنظم ومـــــتعلم للمـــــدركات الشـــــعورية 

والتصورات والتعميمـات الخاصـة بالـذات، وتتكـون مـن أفكـار الفـرد الذاتيـة والمحـددة 

  .رجيةاألبعاد من العناصر المختلفة لكينونته الداخلية والخا
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في حين يعتبرها السبيعي ما يبلوره الفرد تجاه خلفيتـه الفكريـة وأهوائـه وقدراتـه 

واتجاهاتـــه ومشـــاعره، ومـــا يتجمـــع لديـــه كقـــوة موجهـــة للســـلوك، وهـــو يتكـــون نتيجـــة 

   [7]".للتفاعالت االجتماعية

هــذه التصــورات والــرؤى والتعريفــات المتعلقــة بالــذات، أن ذات يســتخلص مــن 

اإلنســـان تشـــكل محـــور شخصـــيته بمـــا تتميـــز بـــه مـــن أفكـــار ومشـــاعر، وتصـــورات، 

وطموحـــات، وقـــدرات علـــى التكيـــف االجتمـــاعي، والتواصـــل مـــع اآلخـــرين، كمـــا أن 

حالــة وتعتبــر فــي . الــذات تختــزن خبــرات الفــرد الماضــية وتوقعاتــه وأفكــاره المســتقبلية

  .سالمتها وقوتها مصدرا أساسيا لالنسجام السيكولوجي وتحقيق السعادة
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  آليات الذكاء الوجداني أو ا&نفعالي وع*قتھا بالذات

  

هـذا   يذهب بعض علمـاء الـنفس المهتمـين بمجـال الـذكاء االنفعـالي إلـى أن 

  :في عالقته بالذات يتجلى أو يتجسد في خمسة مستويات رئيسة  الذكاء

  

  .بالذات أي معرفة انفعاالت الذات  الوعي: المستوى األول

  .إدارة الذات أي التخلص من االنفعاالت السلبية: المستوى الثاني

  .حفز الذات أي تأجيل اإلشباع: المستوى الثالث

  . التعاطف أي استشعار انفعاالت اآلخرين: المستوى الرابع

  .المهارات االجتماعيةالتعامل مع اآلخرين أي : المستوى الخامس
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  الوعي بالذات -1

إن الــوعي بالــذات أو معرفــة انفعــاالت الــذات، هــو الركيــزة األساســية للــذكاء "

يحكــى فــي : وفــي هــذا البعــد، يــورد جولمــان المثــال التــالي. الوجــداني عنــد جولمــان

التــراث اليابــاني أن محاربــا مــن الســاموراي، أراد أن يتحــدى أحــد الرهبــان ليشــرح لــه 

أنت تافـه ومغفـل، : "لكن الراهب أجابه بنبرة احتقار، قائال له. مفهومي الجنة والنار

صــرخ المحــارب إلحساســه باإلهانــة، وانــدفع فــي ". وأنــا لــن أضــيع وقتــي مــع أمثالــك

موجـة مــن الغضـب، ســاحبا سـيفه مــن غمـده، يريــد االنقضـاض علــى الراهـب، قــائال 

". هـذه تمامـا هـي النـار: "دوء وسـماحةفأجابـه الراهـب فـي هـ". سأقتلك لوقاحتـك: "له

فهــدأ الســاموراي وقــد روعتــه الحقيقــة التــي أشــار إليهــا الراهــب حــول موجــة الغضــب 

ـــذ  ـــه ناف ـــي للراهـــب شـــاكرا ل ـــى غمـــده، وينحن ـــد الســـيف إل ـــه، ويعي التـــي ســـيطرت علي

       [8]".وهذه هي الجنة: "فيقول له الراهب. بصيرته
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إن الموقــف النهــائي الــذي اتخــذه ذلــك المحــارب بعــد أن خمــدت نــار غضــبه 

. يعبـــر تعبيـــرا جليـــا عـــن مـــدى وعيـــه بذاتـــه، ومـــدى ســـيطرته علـــى انفعـــال الغضـــب

فــالوعي بالــذات يعنــي مراقبــة االنفعــاالت تلــك المراقبــة التــي تســاعد علــى الــتحكم أو 

  .الضبط االنفعالي

  إدارة الذات -2

أمــا إدارة الــذات، فــالمراد بهــا قــدرة الفــرد علــى الــتحكم فــي االنفعــاالت الســلبية        

وٕادارة أفعالـــه . وتحويلهـــا إلـــى انفعـــاالت إيجابيـــة، وممارســـة مهـــارات الحيـــاة بفاعليـــة

وأفكــاره ومشــاعره بطريقــة متوافقــة ومرنــة، عبــر مواقــف وبيئــات اجتماعيــة مختلفـــة، 

ون الفـرد سـيد نفسـه، حـين يتعـرض لمواقـف انفعاليـة وتعني إدارة الذات أيضـا أن يكـ

  . منبعثة من الحياة، فيديرها بكفاءة وذكاء، ال أن يكون عبدا لها
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ألن ســـيطرة انفعـــال معـــين علـــى الفـــرد، حتـــى يصـــير عبـــدا لـــه، ويصـــعب " 

الــتحكم فيــه، ليصــبح حالــة ملحــة ومتطرفــة، يعتبــر حالــة مرضــية، كمــا فــي حــاالت 

والغضــب والهيجــان، إال أن المطلـــوب، لــيس هــو تجنـــب  االكتئــاب والخــوف والقلـــق

المشاعر السلبية، كالحزن واالكتئاب ليتحقق الشعور بالسـعادة؛ ولكـن يجـب االنتبـاه 

فهنـــاك . إليهـــا ومحاولـــة فهمهـــا، حتـــى ال تطغـــى علـــى المشـــاعر اإليجابيـــة وتـــدمرها

شـعروا الكثير ممن يمرون بمشاعر الغضب واالكتئاب، ولكـنهم مـع ذلـك يمكـن أن ي

بالرضـى وتحسـن الحـال، إذا اسـتطاعوا أن يعوضــوا تلـك المشـاعر السـلبية بمشــاعر 

   [9]".أخرى إيجابية

إن الغضـــب مـــثال، مـــن االنفعـــاالت التـــي قـــد تســـبب لإلنســـان مشـــاكل نفســـية 

وتجعله يحس بمشاعر سلبية خاصة إذا لم يحسن الفرد إدارة هذا االنفعال وتوجيهـه 

وكثيرا ما تكون الطريق الى تهدئة ثورة الغضب . أو على األقل التخفيف من وطأته
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اإلنســان الغضــبان نظرتــه إلــى أو إخمــاد نــاره يســيرة جــدا، ويكمــن ذلــك فــي أن يغيــر 

األفكار التي تهيج غضبه بحيث ينظر إليها بصورة أكثـر إيجابيـة، فيتحـول مـا كـان 

يــراه قبــل قليــل ســوادا قاتمــا إلــى صــفحة بيضــاء ناصــعة، وهــذا مــا يعبــر عنــه علمــاء 

  .الذكاء االنفعالي بإدارة االنفعاالت وتوجيهها

  

  تحفيز الذات -3

الدافعيــة  لــث وهــو حفــز وتحفيــز الــذات، فإنــه يشــير إلــى وفيمــا يتعلــق بالمســتوى الثا

وهـــي جوانـــب هامـــة . الذاتيـــة والـــتحكم فـــي االنفعـــاالت والقـــدرة علـــى تأجيـــل اإلشـــباع

وتشير إلى القدرة على تنظيم االنفعاالت والمشاعر وتوجيههـا إلـى . للذكاء الوجداني

أفضل القـرارات،  تحقيق اإلنجاز والتفوق، واستعمال المشاعر واالنفعاالت في صنع



 

 جامعة القرويين
 كلية أصول الدين

 -تطوان-
  

 

21 

 

وحفـــز الـــذات، هـــو البعـــد . وفهـــم كيـــف يتفاعـــل اآلخـــرون مـــع االنفعـــاالت المختلفـــة 

  .الثالث في الذكاء الوجداني عند دانييل جولمان

فاالنفعــاالت تــؤثر علــى اســتخدام إمكاناتنــا العقليــة إلــى الحــد الــذي يمكــن أن        

رر جولمــان أنــه بمقــدار مــا ويقــ. يعــوق قــدراتنا علــى التفكيــر والتخطــيط وعلــى الفعــل

ــــدفاعنا نحــــو  نكــــون مــــدفوعين بمشــــاعر الحمــــاس و المتعــــة فيمــــا نعمــــل، يكــــون ان

فالــذكاء الوجــداني اســتعداد قــوي ورئيســي، وقــدرة تــؤثر بقــوة فــي كــل قــدراتنا . اإلنجــاز

  . األخرى

إن الدافعية الذاتية في رأي علماء الذكاء االنفعالي هي حالة استشارة وتـوتر        

والمكون األساسي في الدافعية . داخلي تثير السلوك وتدفعه إلى تحقيق هدف معين

ــذات،  هــو األمــل، ويعنــي أن اإلنســان لــن يستســلم للقلــق الغــامر، واالتجــاه الهــازم لل

عيــة هــي اســتعداد الكــائن الحــي لبــذل أقصــى جهــد كمــا أن الداف. والتحــديات الصــعبة
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ويشـــير جولمـــان إلـــى أن الدافعيـــة تعنـــي عـــدم . لديـــه مـــن أجـــل تحقيـــق هـــدف معـــين

استســــالم الفــــرد للقلــــق الغــــامر، أو االتجــــاه الهــــازم للــــذات، واالكتئــــاب والتحــــديات 

المختلفــة، بمعنــى أن يتــوفر لــدى الفــرد هــدف يســعى لتحقيقــه، وأن يمتلــك الحماســة 

ابرة واســتمرار الســعي مــن أجــل تحقيــق ذلــك الهــدف، ويؤكــد جولمــان علــى أن والمثــ

األفراد الـذين تتـوفر لـديهم درجـات عاليـة مـن األمـل، يكونـون أقـل عرضـة لالكتئـاب 

مـــن غيـــرهم، ألنهـــم يناضـــلون خـــالل الحيـــاة فـــي محاولـــة مـــنهم للبحـــث عـــن تحقيـــق 

  ....أهدافهم، وهم أقل شعورا بالقلق والمتاعب االنفعالية

ويضيف سنيدر المشار إليـه عنـد جولمـان، علـى أن األمـل هـو اعتقـاد الفـرد "

تحقيق هدفه مهمـا   بأنه يمتلك كال من اإلرادة والطريقة الصحيحة التي توصله إلى

كـان ذلـك الهــدف، فـاألفراد ذوو المســتويات العليـا مــن األمـل يمتلكــون سـمات معينــة 

ـــزهم عـــن غيـــرهم، ومـــن هـــذه الســـمات أنهـــم يســـتط عون إثـــارة أنفســـهم، أي أنهـــم تمي
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يملكــــون القــــدرة علــــى رفــــع مســــتوى دافعيــــتهم، ولــــديهم شــــعور بقــــدرتهم علــــى إيجــــاد 

ـــة، وهـــو  ـــق أهـــدافهم، وتتصـــف أســـاليبهم بالمرون ـــي تســـاعدهم فـــي تحقي الوســـائل الت

  . [10]"قادرون على تجزئة المهمات الصعبة إلى مهمات أصغر يمكن التعامل معها

  التعاطف -4

يشير التعاطف إلى القدرة على إدراك ما يشعر بـه اآلخـر، وهـو أمـر يسـتلزم "

فـي   والتعـاطف مهـم. قدرتنا على فهم مشـاعرنا أوال، أي القـدرة علـى الـوعي بالـذات

واألصدقاء، وفـي المجـال المهنـي، كمـا فـي عالقـة السياق االجتماعي، بين األزواج 

الــرئيس بالمرؤوســين، أو العامــل بزمالئــه، فــال بــد أن تكــون للفــرد القــدرة والحساســية 

علــــى قــــراءة اإلشــــارات االنفعاليــــة لآلخــــر بدقــــة أوال، قبــــل أن تــــتم عمليــــة التعــــاطف 

    [11]".كاستجابة
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إن آلية التعاطف من اآلليـات األساسـية التـي يتـوفر عليهـا الـذكاء االنفعـالي، 

فـــإذا . والتــي مـــن خــالل ممارســـتها يســتطيع الفـــرد إرســاء قواعـــد ثابتــة لبنيتـــه الذاتيــة

كانت مشاركة العاطفة في حياة اإلنسـان تفـتح مجـاال واسـعا لالنـدماج فـي العالقـات 

ف اإليجابي البناء، وتخطى العقبـات والحـواجز، والـدخول فـي الحيـاة األخرى، والتكي

العمليـــة الناجحــــة، فإنهــــا تقــــدم للفــــرد المتعــــاطف قــــدرة هائلــــة علــــى معرفــــة عواطفــــه 

وهكـــذا يقـــوم . ومشـــاعره الخاصـــة، ثـــم اســـتخدامها فـــي مصـــلحته ومصـــلحة اآلخـــرين

ى تقبـل مشـاعره التعاطف على أساس الـوعي بالـذات، ألن الفـرد كلمـا كـان قـادرا علـ

  .وٕادراكها، كان قادرا أيضا على قراءة مشاعر اآلخرين

ومــن ناحيــة أخـــرى تلعــب التنشــئة االجتماعيـــة وخبــرات الطفولــة المبكـــرة دورا 

هاما في نضج التعاطف، فاالتصاالت المتبادلة المبكرة بـين األم وطفلهـا لهـا دورهـا 

ـــه . فـــي نمـــو ســـمة التعـــاطف عالقـــة بـــاألخالق؛  كمـــا أن التعـــاطف مـــع اآلخـــرين ل
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كــالعطف علــى أولئــك الــذين تعرضــوا لإليــذاء وجرحــت مشــاعرهم فجرحــت مشــاعر 

ولقد بينت البحوث، أنه بقدر ما يزيـد التعـاطف مـع إنسـان . المتعاطفين معهم كذلك

ومســـتوى التعـــاطف الـــذي يشـــارك بـــه النـــاس . مـــا بقـــدر مـــا يزيـــد التـــدخل للمســـاعدة

  .كام أخالقية مع اآلخرينبعضهم مع البعض يكون له أثره في أح

  إدارة الع*قات -5

وتشــــير إلــــى تــــأثير الفــــرد القــــوي فــــي اآلخــــرين عــــن طريــــق إدراك انفعــــاالتهم 

  .ومشاعرهم

معظــم األدلــة تشــهد علــى أن : "وفــي هــذا الصــدد كتــب دانييــل جولمــان يقــول 

الناس الماهرين انفعاليا، الـذين يعرفـون كيـف يتحكمـون فـي مشـاعرهم جيـدا، والـذين 

يقـرؤون بكفــاءة مشــاعر النـاس اآلخــرين ويحســنون التعامــل معهـا، يكــون لهــم الســبق 

ال العالقـــات العاطفيـــة والتفـــوق فـــي أي مجـــال مـــن مجـــاالت الحيـــاة، بـــدءا مـــن مجـــ
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والحميمية إلى االلتزام بالقواعد غير المكتوبة التـي تحكـم النجـاح فـي العمـل فـي أي 

  .مؤسسة

إن فــن العالقـــات بـــين البشــر، هـــو فـــي معظمـــه مهــارة فـــي تطويـــع عواطـــف  

ويتطلـــب ذلـــك كفايـــة اجتماعيـــة وقـــدرات وفعاليـــة فـــي عقـــد الصـــالت مـــع . اآلخـــرين

فــي هــذه المهــارات التــأثير بمرونــة فــي كــل شــيء يعتمــد  ويجيــد المتفوقــون. اآلخــرين

  ......على التفاعل مع الناس

وٕادارة االنفعاالت بشكل سليم مع اآلخرين، هـي أسـاس تنـاول العالقـات علـى 

وهـــي مهـــارة أساســـية فـــي إقامـــة عالقـــات إيجابيـــة مثمـــرة مـــع . نحـــو صـــحي ونـــاجح

يتطلـــب نضــــج مهــــارتين ولكــــي يـــنجح الفــــرد فــــي الـــتحكم فــــي انفعاالتــــه، . اآلخـــرين

إدارة الـــذات والتعـــاطف، وهـــي مـــا يطلـــق عليـــه الـــذكاء االجتمـــاعي : انفعـــاليتين همـــا

الذي حدده توماس هـاتش، وهـوارد جـاردنر فـي أربـع قـدرات مكونـة للـذكاء المتفاعـل 
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العالقــات  -3. الحلــول التفــاوض -2. تنظــيم المجموعــات -1: بــين األفــراد، وهــي

   [12]".ماعيالتحليل االجت -4. الشخصية

   

  

  الذكاء ا&نفعالي في مجال التربية 

يؤكد الباحثون في مجال الذكاء االنفعـالي علـى أهميـة تغلغـل مهـارات الـذكاء 

مهـاراتهم االنفعالي في المناهج التدريسية اليوميـة، التـي تسـاعد الطلبـة علـى تطـوير 

  .لغايات تحقيق النجاح في األداء األكاديمي والحياة

. ولــذلك يعنــى الــذكاء االنفعــالي بطبيعــة األفــراد والجماعــات والمجتمــع برمتــه

ويمكـــن للفـــرد مـــن خـــالل تنميـــة مهـــارات الـــذكاء االنفعـــالي؛ أن يضـــع عالقـــة بـــين 

ناحيــة أخــرى،  انفعاالتــه وتفكيــره مــن ناحيــة، وبــين تفكيــر اآلخــرين وانفعــاالتهم مــن
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بحيــث يجعــل تلــك العالقــة بمثابــة الجســر الــذي يــؤدي بــه إلــى الوصــول إلــى النجــاح 

المجــاالت المختلفــة مـــن الحيــاة، ويــؤدي بالتــالي مـــن ناحيــة أخــرى إلــى تقويـــة   فــي

الــــذكاء االنفعــــالي لــــدى ذلــــك الفــــرد، وهــــذه مــــن أهــــم خصــــائص الــــذكاء االنفعــــالي، 

  . ء االنفعالي في المنهاج التربويومصدر الفائدة من دمج موضوعات الذكا

ولقـــد أكـــدت الدراســـات واألبحـــاث العلميـــة فـــي بدايـــة عالقـــة الـــذكاء الوجـــداني 

بالتربيــة، أن الــتعلم الــذي يحــرك مشــاعر التالميــذ ويثيــر انفعــاالتهم نحــو الــتعلم، هــو 

أقــوى أنــواع الــتعلم ألن االنفعــاالت تحتــل مكانــة الصــدارة فــي الــدماغ، وتعمــل علــى 

التفكير وتحفيزه، وتساعد على التعلم الفاعل، لذلك يدعو بعض علماء الـنفس تنمية 

  . إلى إدماج االنفعاالت في العلمية التربوية

ومـــع اإلدراك المتزايـــد ألهميـــة دور الـــذكاء االنفعـــالي فـــي التربيـــة والتحصـــيل "

الدراســي، فقــد أصــبح هنــاك اهتمــام متزايــد فــي الواليــات المتحــدة بتطــوير مــا يعــرف 
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ويقــرر . لبرامج ذات األســاس المدرســي لتطــوير قــدرات ومهــارات الــذكاء االنفعــاليبــا

برنـامج مـن هــذا النـوع فــي الواليـات المتحــدة  300سـالوفي وزمـالؤه وجــود أكثـر مــن 

وهــي بــرامج تتــراوح أهــدافها بــين تغييــر جانــب . مــع بــدايات القــرن الواحــد والعشــرين

ومـن أمثلـة . شخصية المتدرب خاص من جوانب السلوك وٕاحداث تعديل جذري في

هذه البرامج؛ برنامج يسمى علم الذات الذي تم تطويره في كاليفورنيا على يد سـتون 

 10درســا تغطـــي  54وهــو برنــامج مكــون مــن . 1998مــاكون وزمالئــه فــي العــام 

ويهــــدف البرنــــامج بوجــــه عــــام إلــــى تشــــجيع األطفــــال علــــى التعــــرف علــــى . أهــــداف

ث عنها، وٕالى تدريبهم علـى وضـع أولويـات ألهـدافهم، مشاعرهم واحتياجاتهم والحدي

وعلـــى الـــتعلم مـــن الخبـــرات الســـالبة، وبالتـــالي فـــإن برنـــامج علـــم الحيـــاة يهـــدف إلـــى 

ومـن ناحيـة أخـرى، فمـن أمثلـة البـرامج ذات األهـداف . تطوير الشخصية بوجه عـام

 1996الخاصـــة، برنـــامج حـــل النزاعـــات إبـــداعيا الـــذي بـــدأه النتيـــري وبـــاتي عــــام 

بالمدارس العامة في مدينة نيويورك بالواليات المتحدة، ويهدف إلـى تـدريب التالميـذ 
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على الوعي بالبدائل المتاحة لحل النزاعات، وعلى احترام الخلفية الثقافية لآلخـرين، 

وبطبيعــــة الحــــال تحتــــاج هــــذه البــــرامج إلــــى العديــــد مــــن . وعلــــى مقاومــــة التعصــــب

   [13]".يتهاالدراسات لتقييم نتائجها ومدى فعال

يتبــين ممــا ســبق أن توظيــف مهــارات الــذكاء االنفعــالي وبرامجــه فــي المنــاهج 

والسياســـات التعليميـــة ولهـــذا غـــدا منتشـــرا انتشـــارا كبيـــرا فـــي البلـــدان المتقدمـــة حيـــث 

التربية مقتنعين بـأن العوامـل االنفعاليـة تلعـب أصبح المربون والمسؤولون في مجال 

ــتعلم كمــا أكــدت . دورا أساســيا فــي النجــاح المدرســي، وفــي تطــوير وتنميــة أشــكال ال

يعتمــــد إلــــى حــــد مــــا علــــى الخصــــائص   كثيــــر مــــن الدراســــات أن األداء االبتكــــاري

االنفعاليــة، ممـــا يؤكــد أهميـــة الــذكاء االنفعـــالي فــي تفعيـــل عمليــة الـــتعلم، ومســـاعدة 

  .الطلبة على تحقيق ما ينشدونه من اإلنجاز األكاديمي واإلبداع المدرسي
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  خ*صة

إن موضوع الـذكاء الوجـداني أو االنفعـالي، مـن الموضـوعات العلميـة الراهنـة 

التــي يهــتم بهــا علــم الــنفس الحــديث، والتــي يســعى إلــى توظيفهــا فــي فهــم شخصــية 

اإلنســـان وذاتـــه، وتطـــوير ســـلوكه وتنميـــة قدراتـــه التعليميـــة واإلبداعيـــة ورفـــع مســـتوى 

لــى طــرق وأســاليب جديــدة عملــه وٕانتاجــه، كمــا يرغــب علمــاء الــنفس فــي الوصــول إ

مستخلصـــة مـــن عـــالم الـــذكاء الوجـــداني، تســـاعد علـــى إرســـاء قواعـــد وأســـس متينـــة 

لتكيف اإلنسان داخل بيئته االجتماعية، ذلك اإلنسان الذي لم يعد قادرا على تحمل 

ضغوط الحياة اليومية، خاصـة فـي البلـدان الصـناعية المعقـدة، حيـت ينتشـر العنـف 

النتحــار، وتتطــور األمــراض واألزمــات النفســية، إلــى غيــر وتكثــر الجــرائم وحــاالت ا

ـــة والنفســـية ـــوان المشـــاكل والصـــراعات االجتماعي ـــك مـــن أل ـــك أن ذات . ذل ـــى ذل معن

. اإلنســان الغربــي أصــبحت تعــاني معانــاة شــديدة ممــا يســتلزم إيجــاد الــدواء والعــالج

ال هـذا ومن هنا اهتدى علماء النفس المتخصصون في الذكاء االنفعالي إلى استعم
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وذلــك مــن خــالل توظيــف مهاراتــه الخمســة التــي أشــرت . الــذكاء فــي معالجــة الــذات

مهارة الوعي بالذات، ومهارة إدارة الذات، ومهارة تحفيز الذات، ومهـارة : إليها، وهي

  . التعاطف، ومهارة إدارة العالقات

ي فهل يا ترى يستطيع الذكاء االنفعالي حقا أن يعيد بناء ذات اإلنسـان الغربـ

ــــاة  وشخصــــيته، ويعمــــل علــــى عــــالج األزمــــات النفســــية، ووضــــع أســــس متينــــة لحي

اجتماعيـــة ونفســـية صـــحيحة وســـليمة؟ ذلـــك مـــا ســـيتبين بعـــد عـــرض تصـــور التربيـــة 

  . اإليمانية لموضوع بناء الذات

  التربية ا6يمانية وبناء الذات

  تمھيـد

بيين فــي القســم األول مــن هــذا البحــث تناولــت وجهــة نظــر علمــاء الــنفس الغــر 

ــــذكاء الوجــــداني أو  ــــك مــــن خــــالل مــــا يســــمى بال ــــذات، وذل ــــاء ال حــــول موضــــوع بن
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وســــأحاول فــــي هــــذا القســــم عــــرض التصــــور اإلســــالمي ورؤيتــــه حــــول . االنفعــــالي

  .الموضوع

إن مفهـــوم الـــذات كمـــا يتصـــوره اإلســـالم، يتحـــدد انطالقـــا مـــن عالقـــة المســـلم 

فالشــريعة هــي . لــى التوحيــدالذاتيــة بالشــريعة الســمحة، والعقيــدة الصــحيحة القائمــة ع

المقيــاس للســلوك المقبــول أو المرفــوض، حيــث أن المســلم الملتــزم يحــرص علــى أال 

يكون سلوكه سلوكا عشوائيا أو غير موزون، وٕانما يضبط كل أقواله وأفعاله وجميـع 

معامالتــه بضــوابط الشــريعة، كمــا يجتهــد فــي التــأدب والتأســي بــآداب وســنة الرســول 

كمــا يــرتبط مفهــوم الــذات فــي ضــوء التصــور اإلســالمي . ه وســلمصــلى اهللا عليــه وآلــ

بعنصــر التــوازن، حيــث ال يطغــى علــى الــذات التفكيــر المــادي واالنفعــاالت الحــادة، 

واالنحرافات السلوكية، وتغدو في اتساق متناغم مـع الشـرع، دون تضـاد فـي األبعـاد 

  .العقلية والجسمية والروحية واالجتماعية
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بااليجابيــة، مــن خــالل تفاعــل الفــرد مــع   فــي اإلســالمويتصــف مفهــوم الــذات 

األحــداث والتــأثير فيهــا، وتوجيههــا بمــا يرضــي اهللا تعــالى ويخــدم مصــلحة المجتمــع، 

كمــا يـــرتبط بالجديـــة فـــي العمــل والتفاعـــل مـــع أنشـــطة الحيــاة المختلفـــة بكـــل حمـــاس 

ة ثــم إن مفهــوم الــذات فــي اإلســالم يعلــي مــن قيمــ. ونشــاط مــن غيــر تكاســل وفتــور

اإلرادة الحرة، التي هي من متطلبات التكليف الشرعي، ويشجع علـى اسـتعمالها فـي 

أفعال الخير، تلك األفعال التي يستفيد منها الناس فـي الـدنيا ويجـد صـاحبها الجـزاء 

  .األوفى عند اهللا في اآلخرة

وٕاذا كــــان المســــؤلون والمفكــــرون والمربــــون فــــي الــــبالد الغربيــــة، ال يهتمــــون 

يعتبــرون التــدين عــامال أساســيا فــي بنــاء الــذات، فــإن المفكــرين والمــربين  بالــدين، وال

والعقــــالء وكثيــــرا مــــن المســـــؤولين فــــي العــــالم اإلســـــالمي، ينطلقــــون فــــي تصـــــورهم 

لشخصــية اإلنســان المســلم وذاتــه مــن الــدين اإلســالمي المتجســد فــي الــوحي اإللهــي 
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لتربويــة والســلوكية التــي كمــا يســتلهمون األعمــال والنظريــات والمنــاهج ا. كتابــا وســنة

  . تزخر بها كتب التراث

وغني عن البيان كمـا أثبـت علمـاء تـاريخ األديـان ، أن ظـاهرة التـدين كانـت، 

وال 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 األديـان السـماوية، 

  .من حيث اإليمان باهللا

لقد حفلت كتابات المفكـرين قـديما وحـديثا بدراسـة موضـوعية لظـاهرة التـدين " 

لدى اإلنسان، واعتمدوا في دراسة هذه الظاهرة على رصد تاريخي لسلوك اإلنسـان، 

وا إلى نتيجة وقناعة بأن الشعور الديني هـو غريـزة فطريـة منذ أقدم العصور، ووصل

لـــدى اإلنســـان، ظهـــرت آثارهـــا عليـــه منـــذ فجـــر التـــاريخ، وكـــان يعبـــر عنهـــا بوســـائل 
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مختلفة، بعضها مما يرفضه العقل لسذاجته، وبعضها مما يقبله العقل و ال يرفضـه 

وضــروريا  هامــا  دور األنبيــاء  علــى األقــل، الحتمــال الصــدق فيــه، ومــن هنــا كــان

لتوجيـــه ظـــاهرة التـــدين لـــدى اإلنســـان نحـــو المـــنهج الصـــحيح، بحيـــث ال تكـــون تلـــك 

  ◌َ  [14]".الغريزة فريسة األسطورة والخرافة، تقود صاحبها إلى التيه والضالل

وأعظــم مــا فــي الــدين الصــحيح؛ اإليمــان القــوي، فهــو ســره وروحــه وحيويتــه، 

وليس اإليمان مجرد معرفة ذهنية بحقائقه، أو مجرد قيام اإلنسان بأعمـال وشـعائر؛ 

إن اإليمـان فـي حقيقتـه . فكم من واحد عرف وجحد، وآخر صلى وصام وهو منافق

ا كلهـــا مـــن إدراك وٕادارة عمـــل نفســـي يبلـــغ أغـــوار الـــنفس وأعماقهـــا، ويحـــيط بجوانبهـــ

كمــا ال بــد أن يقتــرن بالمعرفــة اإليمانيــة إذعــان قلبــي وانقيــاد إرادي، يتمثــل . ووجــدان

  . في الخضوع والطاعة هللا ورسوله
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فاإليمــان تصــديق القلــب بــاهللا وبرســوله، : " قــال األســتاذ ســيد قطــب رحمــه اهللا

الثابــت المســتقين  التصــديق الــذي ال يــرد عليــه شــك وال ارتيــاب، التصــديق المطمــئن

ـــذي ال يتزعـــزع وال يضـــطرب، وال تهجـــس فيـــه الهـــواجس ـــتلجلج فيـــه القلـــب . ال وال ي

ينبثق منه الجهاد بالمال والنفس في سبيل اهللا، فالقلب متى تـذوق   والشعور، والذي

إليه وثبت عليه، البد مندفع لتحقيق حقيقته فـي خـارج   حالوة هذا اإليمان، واطمأن

حيــاة فــي دنيــا النــاس، يريــد أن يوحــد بــين مــا يستشــعره فــي باطنــه فــي واقــع ال. القلــب

من حقيقة اإليمان، وما يحيط به فـي ظـاهره مـن مجريـات األمـور وواقـع الحيـاة، وال 

يطيق الصبر على المفارقة بين الصورة اإليمانية التـي فـي حسـه، والصـورة الواقعيـة 

ومن هنا هذا االنطـالق  من حوله، ألن هذه المفارقة تؤذيه وتصدمه في كل لحظة،

يريـد . فهو انطالق ذاتي من نفـس المـؤمن. إلى الجهاد في سبيل اهللا بالمال والنفس

ــــاة  ــــع الحي ــــي واق ــــة ف ــــه، ليراهــــا ممتل ــــي قلب ــــي ف ــــه أن يحقــــق الصــــورة الوضــــيئة الت ب

   [15]."والناس
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الــذات فــي التصــور اإلســالمي يقــوم أساســا علــى اإليمــان الصــحيح  إن بنــاء

المتــدفق فــي قلــب اإلنســان المســلم والســاري فــي كيانــه ووجدانــه، والــذي يدفعــه إلــى 

بنـــاء الـــذات فـــي هـــذا   وبعبـــارة أخـــرى فـــإن. تلبيـــة أوامـــر الشـــريعة اإلســـالمية الغـــراء

ـــة فـــي نموهـــا مـــن ا لناحيـــة الروحيـــة التصـــور هـــو بنـــاء للشخصـــية المســـلمة المتكامل

والبدنيــة واالنفعاليــة والوجدانيــة والعقليــة واالجتماعيــة، كمــا أنــه بنــاء للمســلم الصــالح 

المؤمن بربه المتمسك بتعاليم دينه، المتخلق باألخالق الفاضـلة، المتـزن فـي دوافعـه 

وعواطفــه ونزعاتــه، الــذي يحســن التكيــف مــع نفســه ومــع غيــره، والــذي يــدرك حقوقــه 

  .مل مسؤوليته نحو نفسه وأسرته ومجتمع وأمته البشرية جمعاءوواجباته، ويتح
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  منھج ا6س*م في تربية ا&نفعا&ت

  

لقــد اشــتمل القــرآن الكــريم وســنة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم علــى 

وهـــذه . الكثيـــر مـــن المظـــاهر التـــي يســـتدل بهـــا علـــى نـــوع االنفعـــال ومـــدى ســـيطرته

ــــى المظــــاهر األساســــية لالنفعــــاالت النفســــية المظــــاهر فــــي مجموعهــــا، تشــــتمل  عل

ومظــاهر تــدل علــى . كمظــاهر الفــرح والســرور عنــد حصــول مــا ترغــب الــنفس فيــه

  .اإلعراض أو الخوف عند حصول المكروه، أو ما ال ترتاح إليه النفس

إن التربيـــة اإلســـالمية جعلـــت مـــن شخصـــية المســـلم محورهـــا الـــرئيس، حيـــث 

عملــت علــى صــياغتها صــياغة متوازنــة فــي األبعــاد العقليــة واالنفعاليــة واالجتماعيــة 

واإليمانيــة والجســدية، واســتنبطت مــن النصــوص الشــرعية الطريقــة التــي تنــاول بهــا 

مــــن حــــب، وخــــوف،  الــــوحي موضــــوع االنفعــــاالت والمشــــاعر والعواطــــف اإلنســــانية

وغضــب، وحســد، وكبــر، وتواضــع، إلــى غيــر ذلــك مــن االنفعــاالت التــي تتضــمنها 
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القصص القرآنية، أو المشاهد المتعلقة بالحياة الدنيوية وما يكتنفها من أفراح وأقـراح 

. بالوعـــد والوعيـــد  أو صـــور الحـــوارات بـــين األنبيـــاء وأقـــوامهم، أو مشـــاعر مرتبطـــة

أعظـــم كتـــاب يضـــم أصـــدق وأكمـــل وصـــف لالنفعـــاالت وبعبـــارة أخـــرى فـــإن القـــرآن 

  .البشرية، كما يقدم أحسن عالج ألمراضها وانحرافاتها

يعـرف طريقـه إلـى الـنفس "ومن هنا فـإن مـنهج تربيـة االنفعـاالت فـي اإلسـالم 

البشــــرية منــــذ اللمســــة األولــــى، ويعــــرف دروبهــــا ومنحنياتهــــا فيتســــلل إليهــــا بعطــــف، 

قواهـــا ومقـــدرتها فـــال يتجاوزهـــا أبـــدا، ويعـــرف  ويعـــرف مـــداخلها ومخارجهـــا، ويعـــرف

أشــواقها وحاجاتهــا فيلبيهــا تمامــا، ويعــرف طاقاتهــا األصــلية فيطلقهــا للعمــل والبنــاء، 

ويتسم بالرفعة والسمو وهـو نظـام وجـداني يأخـذ فـي اعتبـاره فطـرة هـذا اإلنسـان بكـل 

  . [16] "مقوماتها، وخصائص تكوينة وتركيبه بكل مقتضياتها
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إن بنــاء الــذات فــي التصــور اإلســالم يقــوم علــى ركــائز متينــة، وينطلــق مــن 

فالمسـلم المربـي . قواعد وثوابـت قائمـة فـي أرض الـوحي، صـالحة لكـل زمـان ومكـان

ة مـن الـدعاة، سواء كان أحد األبوين أو كان معلما، أو مفكرا، أو مصلحا، أو داعيـ

أو كان شخصا مشـغوال بتربيـة نفسـه وٕاصـالح شـأنها، هـذا المسـلم الـذي يسـعى إلـى 

بالرسـول اهللا   بناء ذاته وذوات غيره من أفراد مجتمعه وأمته، ما عليه إال أن يقتـدي

صــــلى اهللا عليــــه وآلــــه وســــلم، وبصــــحابته رضــــوان اهللا علــــيهم، وبالعلمــــاء األجــــالء 

ويهتـــدي بهـــديهم فـــي مجـــال بنـــاء الـــذات وتربيـــة الـــنفس والمصـــلحين قـــديما وحـــديثا، 

وحري به أيضا أن ينظـر فـي كتـب التـراث اإلسـالمي المتعلقـة . وٕاصالحها وتزكيتها

  .بموضوع األخالق والسلوك وتهذيب النفس

ولقــــد دعــــت التربيــــة اإلســــالمية إلــــى اللجــــوء إلــــى اهللا فــــي الســــراء والضــــراء، 

الكريم للمشـاعر، عنـد تأججهـا فـي مواقـف  وشواهد ذلك متعددة؛ منها خطاب القرآن
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الخـــوف والترقـــب، لتـــؤول إلـــى أمـــن وطمأنينـــة؛ بـــالركون إلـــى اهللا تعـــالى، وتفـــويض 

؛ )فرجعناك إلى أمك كي تقرعينها وال تحزن: (األمر إليه ، وشاهد ذلك؛ قوله تعالى

وأصـبح فـؤاد أم موسـى فارغـا إن كـادت : (وفي شـاهد آخـر قولـه تعـالى). 40: طه(

  ).10: القصص). (ى به لوال أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنينلتبد

إذ أوى : (ومـــن ذلـــك فتيـــة الكهـــف؛ الـــذين آووا إلـــى الكهـــف؛ يقـــول اهللا تعـــالى

) الفتيـــة إلـــى الكهـــف فقـــالوا ربنـــا ءاتنـــا مـــن لـــذنك رحمـــة وهيـــئ لنـــا مـــن أمرنـــا رشـــدا

اللجـوء إلـى اهللا تعـالى  ، وتلك الثلة من الفتية، تعد قدوة للمـؤمنين فـي)10: الكهف(

واالســـتنجاد بـــه، وطلـــب الرحمـــة منـــه، واالســـتعانة بـــه فـــي االهتـــداء إلـــى الرشـــد فـــي 

األمور والحياة، عند اشتداد الخوف من العـدو، حيـث يرتفـع مسـتوى االنفعـال، وهنـا 

يبـــرز الشــــاهد فـــي أثــــر الـــدعاء، واللجــــوء إلـــى اهللا تعــــالى، فـــي تهدئــــة االنفعــــاالت، 
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طمأنينـــة فـــي أعمـــاق الفـــرد المســـلم، وتوجيهـــه ربانيـــا نحـــو منصـــة وتحقيـــق األمـــن وال

  .األمن في الحياة

وممــا يســهم فــي دفــع الحــزن، عقيــدة اإليمــان بالقضــاء والقــدر، ألن لهــا أثــرا   

بالغا فـي تهدئـة الـنفس، وألن كـل شـيء بقضـاء اهللا وقـدره، وال يقـع شـيء فـي الكـون 

ما أصاب مـن مصـيبة فـي األرض وال فـي : (إال بعلم اهللا وبإذنه وتقديره، قال تعالى

آيــة : الحديــد). (إال فــي كتــاب مــن قبــل أن نبرأهــا إن ذلــك علــى اهللا يســير  أنفســكم

ولنبلــــونكم بشـــيء مــــن الخــــوف والجـــوع ونقــــص مــــن األمــــوال : (، وقـــال تعــــالى)22

  ).155: البقرة) (واألنفس والثمرات وبشر الصابرين

فمــن هنــا ينهــزم الشــعور باليــأس  وهكــذا فــاألمور تجــري بتقــدير اهللا وحكمتــه،

المسـلمين، مهمـا اشـتدت المصـاعب والتحـديات التـي   والتشاؤم؛ ألنه ليس مـن شـيم

  . يواجهها الفرد أو المجتمع في مسيرة الحياة على كافة األصعدة
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ــاة، إذ يعــد "  وقــدمت التربيــة اإلســالمية منهجــا لمواجهــة االبــتالءات فــي الحي

الفـرد فـي الحيـاة، حيـث يتطلـب األمـر تجاوزهـا وتعزيـز االبتالء مـن سـنن مـا يالقيـه 

األمل، من خالل تحفيز الذات لمقاومـة المصـاعب والتحـديات، ولقـد وظفـت التربيـة 

اإلســــالمية نصوصــــها، حيــــث يثمــــر الــــبالء نتائجــــه مــــن خــــالل الصــــبر الجميــــل، 

والســــيطرة علــــى الــــنفس، وتحمــــل المصــــاعب فــــي الحيــــاة، لغايــــة تحقيــــق األهــــداف 

واألهداف الدنيوية السـامية، وهـذه وظيفـة االبـتالء البنائيـة للفـرد والجماعـة  األخروية

مثــل المــؤمن كمثــل الــزرع ال تــزال : "المســلمة، إذ يقــول صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم 

  " .....الريح تميله، وال يزال المؤمن يصيبه البالء

ججهـــا وحـــذرت التربيـــة اإلســـالمية؛ مـــن مغبـــة االنســـياق لالنفعـــاالت؛ التـــي تؤ 

الغيــرة واألحقــاد، ألنهــا تســهم فــي إغــالق القلــب عــن االســتجابة للحــق، وتلغــي كــل 

محاولــة للتفكيـــر الهــادئ، وتغلـــق كــل بـــاب للمراجعــة الذاتيـــة، وتســهم فـــي االنســـياق 
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ألهواء النفس، ولعل قصة قابيل وهابيل تعطي داللة على ذلـك مـن خـالل اسـتحواذ 

ناده الذي مأل قلبـه فترجمـه مـن خـالل زوال االنفعاالت السلبية على األخ الحاقد وع

  .كل معاني اإلنسانية من قلبه تجاه أخيه

وهكــذا فــإن قــيم ذلــك المــنهج التربــوي الربــاني تشــكل حشــدا للطاقــات، وتقويــة 

للهمـــــم والعـــــزائم، وتنشـــــيطا للوســـــع واالحتمـــــال، وترقيـــــة باالنفعـــــاالت نحـــــو مـــــواطن 

  .االستقامة السلوكية

ية أيضـــا بتعزيـــز المشـــاعر المتفائلـــة، ألن الخبـــرات واهتمـــت التربيـــة اإلســـالم

التي يتلقاها الفرد في ظل إحساس الشؤم تنعكس سلبا عليه، فاألفكـار المترسـبة فـي 

األعمــاق مــن خاللهــا تعمــل آليــا وتســتجيب لألحــداث والمثيــرات اســتجابة آليــة، ممــا 

ظـل تلـك يجعل هناك مساحة للتقاعس واالنهزام، فيربط األحداث في مجموعهـا فـي 

االنفعاالت السلبية، وتنعكس سلبا على سلوكه، فـي حـين تـرتبط تهدئـة الـنفس ودفـع 
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على سلوك الفرد وتعاطيه   حافزيتها بالرؤية المتفائلة لألحداث، مما ينعكس إيجابيا

  .....مع اآلخرين

وعززت التربية اإلسالمية أسـاليب الحـوار الهادئـة فـي األسـرة، وحضـت علـى 

األزمـات األسـرية، وأكـدت علـى عـدم اعتمـاده فـي تربيـة األبنـاء، نبذ العنف في حل 

ونوهت بضرورة خلق أجواء من الثقة بين اآلباء واألبناء تؤهلهم إلى مناص الحـوار 

  .الهادئ، وحل المشكالت في إطار التزاوج بين هدوء االنفعاالت و منطقية الحوار

ن خــــالل نبــــذ ورســــخت التربيــــة اإلســــالمية أبعــــاد التواصــــل االجتمــــاعي؛ مــــ

   [17].والجماعية  االنزواء والعزلة، التي تنشأ عن عدم التوفيق بين الفردية

ويزخـــر التـــراث الثقـــافي اإلســـالمي بكتابـــات وتـــآليف تربويـــة رائـــدة فـــي ميـــدان 

 ةن قدامـبـنجـد اإلمـام العـالم عبـد الـرحمن معالجة االنفعـاالت وضـبطها وتوجيههـا؛ ف

، قــد عــرض لهــذا "مختصــر منهــاج القاصــدين"هـــ، فــي كتابــة  689المتــوفي ســنة  
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الموضــوع مــن خــالل طريقــة اصــطلح علــى تســميتها عنــد القــدامى برياضــة الــنفس، 

  : يقول هذا العالم

وقــد زعــم بعــض مــن غلبــت عليــه البطالــة فاســتثقل الرياضــة، أن األخــالق ال "

  .ور تغييرها، كما ال يتصور تغيير صورة الظاهريتص

أنــه لـو كانــت األخــالق ال تقبـل التغييــر لــم يكـن للمــواعظ والوصــايا : والجـواب

معنــى، وكيــف تنكــر تغييــر األخــالق ونحــن نــرى الصــيد الوحشــي يســتأنس، والكلــب 

يعلم تـرك األكـل، والفـرس تعلـم حسـن المشـي وجـودة االنقيـاد، إال أن بعـض الطبـاع 

  .ة القبول للصالح، وبعضها مستصعبةسريع

وأمــا خيــال مــن اعتقــد أن مــا فــي الجبلــة ال يتغيــر، فــاعلم أنــه لــيس المقصــود 

قمــع هــذه الصــفات بالكليــة، وٕانمــا المطلــوب مــن الرياضــة رد الشــهوة إلــى االعتــدال 

الــذي هــو وســط بــين اإلفــراط والتفــريط، وأمــا قمعهــا بالكليــة فــال، كيــف والشــهوة إنمــا 
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ــة، ولــو انقطعــت شــهوة الطعــام لهلــك اإلنســانخلقــت  أو . لفائــدة ضــرورية فــي الجبل

ــم يــدفع اإلنســان عــن  ــو انعــدم الغضــب بالكليــة، ل شــهوة الوقــاع ال نقطــع النســل، ول

وال تصـدر ) 29: الفتح(؛ )أشداء على الكفار: (وقد قال اهللا تعالى. يهلكه  نفسه ما

: هـــاد الكفـــار، وقـــال تعـــالىالشـــدة إال عـــن الغضـــب، ولـــو بطـــل الغضـــب ال متنـــع ج

  . [18]"الفاقدين الغيظ: ، ولم يقل)134: آل عمران). (والكاظمين الغيظ(

أنـه متـى قويـت نـار : " واعلـم: ويقول في معرض كالمه عن انفعـال الغضـب

ته عـن كـل موعظـة، ألن الغضـب يرتفـع الغضب والتهبت، أعمـت صـاحبها، وأصـم

إلــى الــدماغ، فيغطــي علــى معــادن الفكــر، وربمــا تعــدى إلــى معــادن الحــس، فــتظلم 

عينه حتى ال يرى بعينه، وتسود الـدنيا فـي وجهـه، ويكـون دماغـه علـى مثـال كهـف 

أضــرمت فيـــه نـــار فاســـود جـــوه، وحمـــي مســـتقره، وامـــتأل بالـــدخان، وكـــان فيـــه ســـراج 

فيـه كلمـة، وال تـرى فيـه صـورة، وال   ثبت فيه قدم، و ال تسـمعضعيف فانطفأ، فال ي
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ـــاء النـــار، فـــذلك يفعـــل بالقلـــب والـــدماغ، وربمـــا زاد الغضـــب فقتـــل   يقـــدر علـــى إطف

   [19]".صاحبه

بــــر، والعجــــب، ويتحــــدث عالمنــــا المقدســــي عــــن انفعــــاالت أخــــرى مثــــل الك 

والغرور، والخـوف، والرجـاء، والحـب، كمـا بسـط الكـالم عـن بعـض اآلليـات النفسـية 

التــي يحتــاج إليهــا المســلم عنــد مــا يريــد إصــالح انفعاالتــه وترشــيدها، مثــل المراقبــة 

  .والمحاسبة والمجاهدة والتذكر والتفكر

. هــ 457وللعالمة الفقهية أبي محمد على بن حـزم األندلسـي المتـوفي سـنة  

  : كالم دقيق وعميق في عالج انفعال الحزن والقلق والهم

تطلبت غرضا يستوي الناس كلهم في استحسانه ، وفـي طلبـه، فلـم أجـده إال "

واحدا، وهو طرد الهم، فلما تدبرته علمـت أن النـاس لـم يسـتووا فـي استحسـانه فقـط، 

تبـــاين هممهـــم وال فـــي طلبـــه فقـــط، ولكـــن رأيـــتهم علـــى اخـــتالف أهـــوائهم ومطـــالبهم و 
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وٕاراداتهم، ال يتحركون حركة أصال إال فيما يرجون به طرد الهم، وال ينطقون بكلمـة 

  .....أصال إال فيما يعانون به إزاحته عن أنفسهم،

أحد يستحسن الهم وال يريد طرده  -مذ كان إلى أن يتناهى -وليس في العالم

لي هـذا السـر العجيـب،  فلما استقر في نفسي هذا العلم الرفيع، وانكشف. عن نفسه

علــــى  -العظــــيم، بحثــــت عــــن ســــبيل موصــــلة  وأنـــار اهللا تعــــالى لفكــــري هــــذا الكنــــز

 -إلى طرد الهم الذي هو المطلوب للنفس الذي اتفق جميع أنواع اإلنسان -الحقيقة

على السعي له، فلم أجدها إال التوجه إلى  -الجاهل منهم والعالم، والصالح والطالح

    .[20]"مل لآلخرةبالع -عز وجل -اهللا

مـــن امـــتحن بالعجـــب فليفكـــر فـــي عيوبـــه، فـــإن : "ويقـــول عـــن انفعـــال العجـــب

أعجب بفضائله فليفتش ما فيه من األخالق الدنيئـة، فـإن خفيـت عليـه عيوبـه جملـة 

حتـى يظــن أنــه ال عيــب فيـه، فلــيعلم أن مصــيبته إلــى األبـد، وأنــه أتــم النــاس نقصــا، 
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لعقـل، جاهـل، وال عيـب وأول ذلـك أنـه ضـعيف ا. وأعظمهم عيوبا، وأضـعفهم تمييـزا

أشــد مــن هــذين، ألن العاقــل هــو مــن ميــز عيــوب نفســه فغالبهــا وســعى فــي قمعهــا، 

واألحمق الذي يجهل عيوب نفسه، إما لقلة علمه وتمييزه وضعف فكرته، وٕامـا ألنـه 

وفــي النــاس كثيــر يفخـــرون . يقــدر أن عيوبــه خصــال وهــذا أشــد عيـــب فــي األرض

ــه، وبقوتــه علــى هــذه بالزنــا واللياطــة والســرقة والظلــم ف ــأتي هــذه النحــوس ل يعجــب بت

  . [21]"المخازي

ولإلمام الفقيه محمـد بـن قـيم الجوزيـة كـالم لطيـف جـدا متعلـق بضـبط اإلرادة 

وٕاصـالح وتمحيص العمل، وهو كـالم وجـداني نفسـي لـه عالقـة وطيـدة ببنـاء الـذات 

  : يقول هذا العالم. النفس

  .قبل العمل ونوع بعده  نوع: ومحاسبة النفس نوعان" 
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فهو أن يقف عند أول همه وٕارادته، وال يبادر بالعمـل حتـى : فأما النوع األول

  .يتبين له رجحانه على تركه

رحـم اهللا عبـدا وقـف عنـد همـه، فـإن كـان هللا مضـى، : "قال الحسـن رحمـه اهللا

  ". ه تأخروٕان كان لغير 

إذا تحركـــت الـــنفس لعمـــل مـــن األعمـــال وهـــم بـــه : وشـــرح هـــذا بعضـــهم فقـــال

هل ذلك العمل مقدور له أو غير مقدور وال مستطاع؟ فـإن : العبد، وقف أوال ونظر

هــل فعلــه : لــم يكــن مقــدورا لــم يقــدم عليــه، وٕان كــان مقــدورا وقــف وقفــة أخــرى ونظــر

ن كان الثاني تركه ولم يقـدر عليـه، خير له من تركه، أو تركه خير له من فعله؟ فإ

هــل الباعــث عليـه إرادة وجــه اهللا عــز وجــل : وٕان كـان األول وقــف وقفــة ثالثـة ونظــر

وثوابــه أو إرادة الجــاه والثنــاء والمــال مــن المخلــوق؟ فــإن كــان الثــاني لــم يقــدم عليــه، 

وٕان أفضــى بــه إلــى مطلوبــه، لــئال تعتــاد الــنفس الشــرك، ويخــف عليهــا العمــل لغيــر 
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، فبقــدر مـــا يخــف عليهـــا ذلــك يثقـــل عليهـــا العمــل هللا تعـــالى، حتــى يصـــير أثقـــل اهللا

هـل هـو معـان عليـه، ولـه : عليهـا، وٕان كـان األول وقـف وقفـة أخـرى، ونظـر  شيء

أعوان يساعدونه وينصرونه إذا كان العمل محتاجا إلى ذلـك أم ال؟ فـإن لـم يكـن لـه 

وآلـه وسـلم عـن الجهـاد بمكـة كمـا أمسـك النبـي صـلى اهللا عليـه   أعوان أمسك عنه؟

وٕان وجده معانـا عليـه فليقـدم عليـه فإنـه منصـور، وال . حتى صار له شوكة وأنصار

يفوت النجـاح إال مـن فـوت خصـلة مـن هـذه الخصـال، وٕاال فمـع اجتماعهـا ال يفوتـه 

  . [22]"النجاح

رحمه اهللا أفكار وٕاشارات قيمـة، لهـا  [23]مة الصوفي أبي حامد الغزالي،وللعال

  :عالقة قوية برياضة النفس، وٕادارة الذات وترشيد االنفعاالت، منها قوله

اعلم أن المقصود من المجاهدة والرياضة باألعمال الصالحة، تكميل الـنفس "

وبـين الـنفس وبـين هـذه القـوى نـوع مـن العالقـة . وتزكيتها وتصفيتها لتهذيب أخالقها
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تضــيق العبــارة عــن تعريفــه علــى وجــه يتشــكل فــي خزانــة التخيــل، ألن هــذه العالقــة 

لـك العالقـة، ولكـن كـل واحـد ولـيس مـن غرضـنا بيـان ت. ليست محسوسة بل معقولـة

من النفس والبدن متأثر بسبب صاحبه، فإن الـنفس إن كملـت وكانـت زاكيـة حسـنت 

وكـــذا البـــدن إن جملـــت آثـــاره حـــدث منهـــا فـــي الـــنفس . أفعـــال البـــدن وكانـــت جميلـــة

  .هيئات حسنة وأخالق مرضية

ـــاد األفعـــال الصـــادرة مـــن النفـــوس الزاكيـــة   ـــنفس اعتي ـــة ال ـــى تزكي ـــق إل والطري

املــة، حتــى إذا صــار ذلــك معتــادا بــالتكرر مــع تقــارب الزمــان، حــدث منهــا هيئــة الك

للـــنفس راســـخة تقتضـــي تلـــك األفعـــال، وتتقاضـــاها بحيـــث يصـــير ذلـــك لـــه بالعـــادة 

كــالطبع فيخــف عليــه مــا كــان يســتثقله مــن الخيــر؛ فمــن أراد مــثال أن يحصــل لنفســه 

المال، وال يزال يواظب فطريقه أن يتكلف تعاطي فعل الجواد وهو بذل   خلق الجود

وكذا من أراد أن يحصـل لنفسـه خلـق . عليه حتى يتيسر عليه، فيصير بنفسه جوادا
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ــــى أفعــــال  ــــي المجاهــــدة أن يواظــــب عل ــــر، فطريقــــه ف ــــه التكب ــــب علي التواضــــع، وغل

  .المتواضعين مواظبة دائمة على التكرر مع تقارب األوقات

بأفعـــال البـــدن تكلفـــا يحصـــل والعجـــب أن األمـــر بـــين الـــنفس والبـــدن دور، إذ 

للــنفس صــفة، فــإذا حصــلت الصــفة فاضــت علــى البــدن فاقتضــت وقــوع الفعــل الــذي 

  .[24]"تعوده طبعا بعد أن كان يتعاطاه تكلفا

هـ أيضـا كـالم  450وللفقيه العالمة أبي الحسن علي الماوردي المتوفى سنة 

: دقيــق ونفـــيس فـــي بـــاب أدب الـــنفس وٕاصـــالحها وتزكيتهـــا، ضـــمنه كتابـــه المشـــهور

، حيــــث عــــالج فيــــه انفعــــال الكبــــر، وانفعــــال العجــــب، وانفعــــال "أدب الــــدنيا والــــدين"

وهو عالم متميـز فـي . كما تناول فيه موضوع حسن الخلق. الغضب، وانفعال الحلم

لــى الــدروب والمســالك المؤديــة إلــى توجيــه الميــدان الســلوكي واألخالقــي، ومطلــع ع
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اإلرادة، وترشـــــيد االنفعـــــاالت النفســـــية، وضـــــبطها وتوظيفهـــــا توظيفـــــا متناغمـــــا مـــــع 

  : األهداف النبيلة، اقتطف من كتابه هذه الفقرة

اعلـــم أن الـــنفس مجبولـــة علـــى شـــيم مهملـــة، وأخـــالق مرســـلة، ال يســـتغني " 

ا عــن التهــذيب، ألن لمحمودهــا منهــ  محمودهــا عــن التأديــب، وال يكتفــى بالمرضــي

أضدادا مقابلة، يسعدها هوى مطاع، وشهوة غالبـة؛ فـإن أغفـل تأديبهـا تفويضـا إلـى 

العقـــــل، أو تـــــوكال علـــــى أن تنقـــــاد إلـــــى األحســـــن بـــــالطبع، أعدمـــــه التفـــــويض درك 

المجتهــدين، وأعقبــه التوكــل نــدم الخــائبين، فصــار مــن األدب عــاطال، وفــي صــورة 

ــــوم الجهــــل داخــــال، ألن األد ــــة، أو مستحســــن بالعــــادة، ولكــــل ق ب مكتســــب بالتجرب

مواضــعة، وكــل ذلــك ال ينـــال بتوقيــف العقــل، و ال باالنقيـــاد للطبــع، حتــى يكتســـب 

بالتجربــة والمعانــاة، ويســتفاد بالدربــة والمعاطــاة، ثــم يكــون العقــل عليــه قيمــا، وزكــي 

 تعــالى عــن الطبــع إليــه مســلما، ولــو كــان العقــل مغنيــا عــن األدب، لكــان أنبيــاء اهللا
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أدبه مستغنين، وبعقولهم مكتفين وقد روي عن النبي صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم أنـه 

  .[25]"بعثت ألتمم مكارم األخالق: "قال

تراثنـــا يتبـــين مـــن خـــالل هـــذه النصـــوص التربويـــة والســـلوكية التـــي يزخـــر بهـــا 

ــــة وجــــدان اإلنســــان  ــــدا فــــي تربي ــــك أســــلوبا رائعــــا وفري اإلســــالمي، أن اإلســــالم يمتل

وذلك من خالل ما سماه هؤالء العلمـاء برياضـة الـنفس وتأديبهـا انطالقـا . وانفعاالته

ن انفعـاالت اإلنسـان إ). قـد أفلـح مـن زكاهـا وقـد خـاب مـن دسـاها: (من قوله تعـالى

مع دواعي الفطرة السليمة، وتستجيب لنداء اإليمان   وعواطفه وغرائزه عندما تنسجم

الباطني المتجذر في أعماق الـنفس البشـرية، يسـهل عليهـا االنقيـاد لتوجيهـات الحـق 

وأوامره واإلصغاء لخطاب الوحي الرباني فيحصل للنفس األمـن والطمأنينـة، وتظفـر 

قيــة، تلــك الســعادة التــي خطــب ودهــا الفالســفة والمفكــرون علــى مــر بالســعادة الحقي
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العصــور، فلــم ينعمــوا بتــذوقها وال شــموا رائحتهــا لكــونهم كــانوا معــزولين عــن الــوحي 

  .اإللهي أو معرضين عنه

  تربية الذات والبعد الروحي

ـــى  ـــة الـــذات عل يعتبـــر البعـــد الروحـــي مـــن أبـــرز العوامـــل والمـــؤثرات فـــي تربي

مي، ويعتبر هـذا الجانـب الـركن األهـم فـي التربيـة والتوجيـه والتمكـين، المنهج اإلسال

ـــة، ويـــوقظ فـــي الشخصـــية اإلنســـانية معـــاني  ـــنفس مشـــاعر وجداني ألنـــه يثيـــر فـــي ال

والتربية الروحية تخاطب القوى الكامنة فـي الـنفس وتغـذيها بطاقـات وقـدرات . سامية

هــذا الخطــاب وتتــأثر بــه، ثــم إن الــنفس بطبيعتهــا الفطريــة تســتجيب ل. ال حــدود لهــا

والغريـــزة قـــوة عميـــاء تـــدفع . لكنهـــا عنـــدما تكـــون تحـــت ســـيطرة الغريـــزة تعـــرض عنـــه

ـــة نحـــو  ـــاد لهـــا، وتحـــرك االنفعـــاالت الســـلبية وكـــل الطاقـــات الوجداني الحـــواس لالنقي

  . ممارسة كثير من السلوكات القبيحة المذمومة
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افع بــين قــوة الــنفس ومــن الطبيعــي، أمــام هــذا الموقــف، أن يقــع التجــاذب والتــد

المرتبطــة بــالغريزة العميــاء، وقــوة العقــل التــي تنحــو نحــو التأمــل والرويــة واســتعمال 

المنطــق، إال أن العقــل وحــده ال يســتطيع أن يمســك بزمــام تلــك االنفعــاالت الســلبية 

التــي هــي عبــارة عــن أســود ضــارية تســكن غابــة الغرائــز، وال ســبيل لــه كــي يروضــها 

  . منقادة، إال إذا تسلح بالشرع واستعان بقوة الروحويجعلها طيعة أليفة و 

  :ومن أبرز مقومات التربية الروحية ما يلي" 

تنميــــة القــــدرة العقليــــة علــــى أســــاس التنســــيق بــــين هــــذه القــــدرة والقــــدرات : أوال

األخرى لإلنسان التي ال يمكن تجاهلها، والقوة العقلية تحتـاج إلـى تهـذيبها والسـيطرة 

اة لرقـي اإلنسـان والنهـوض بـأمره، وٕاذا اسـتخدمت القـوة العقليـة عليها، لكـي تكـون أد

كقوة مسيطرة قادت صاحبها إلى استخدام هذه القدرة فيما يسـيء إلنسـانيته، فـالمكر 

والــــدهاء ال يعتبــــران مــــن الفضــــائل األخالقيــــة، ألن القــــوة العقليــــة ليســــت منضــــبطة 
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للتخفيــف مـن اآلثــار الســلبية ومنقـادة لقــيم الفضـيلة، وهنــا يبــرز دور التربيـة الروحيــة 

الســـتعمال القـــوى اإلنســـانية بحيـــث تبـــرز الحكمـــة كنتـــاج لتفاعـــل بـــين القـــوة العقليـــة 

والضـــوابط األخالقيـــة واالجتماعيــــة، وتكمـــن الحكمــــة فـــي االعتــــدال والوســـطية فــــي 

  .....استخدام القوة العقلية

ال يمكـن وهـذه خطـوة ضـرورية وحتميـة و : السيطرة على الغرائز الفطرية: ثانيا

االستغناء عنها في أي جهد تربوي، فالغرائز قوة ملحة ومندفعـة ومـؤثرة، وهـي قـادرة 

علـــى الســـيطرة علـــى القـــوة العقليـــة، ومـــن الطبيعـــي أن الحـــواس البشـــرية ال تســـتطيع 

صـــــاغرة لتلبيـــــة   مقاومـــــة اإللحـــــاح الغريـــــزي فـــــي مجـــــال الســـــلوك، فتنقـــــاد النفـــــوس

وفـي لحظـات الغضـب، وأبـرز مهمـة تواجـه  المتطلبات الغريزية في مجـال الشـهوات

المربي في البيت والمدرسة، تتمثل في قدرته على تنمية قوة المقاومة في الشخصية 

  ....اإلنسانية، في مواجهة المتطلبات الغريزية
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  :وأداة السيطرة على الغرائز تتمثل في ثالثة عوامل

لكي يتمكن العقـل مـن تسليط القوة العقلية على القوة الغريزية، : العامل األول

الســيطرة علــى الحــواس التــي تعتبــر كالجنــد والرعيــة التــي تنقــاد بســهولة ويســر للقــوة 

المســيطرة، فــإن كانــت القــوة الغريزيــة هــي المســيطرة، انقــادت الحــواس لهــا صــاغرة، 

ــه  وٕاذا اســتطاع العقــل البشــري أن يحكــم ســيطرته علــى الغريــزة انصــاعت الحــواس ل

تحرك اليد إال بما تؤمر به، وهكذا تقع السـيطرة علـى الحـواس وانقادت ألوامره، وال ت

  .التي ترتبط بها السلوكية اإلنسانية

تنميــة الــوازع الــديني كعامــل مــؤثر فــي الســيطرة علــى الغرائــز : العامــل الثــاني

وفــي تنميــة القــوى المواجهــة لتلــك الغرائــز، فالعقــل قــد يضــعف فــي لحظــات المدافعــة 

داء الغريزة، وقد يتعاون معها ويتكاثف بحيث ينقـاد العقـل والمغالبة، وقد يستجيب لن

للقوة الغريزية، وبخاصة بالنسبة لألطفال والمراهقين الذين ما زالت إدراكاتهم العقلية 
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قاصـرة عــن الفهــم والتأمـل، ويبــرز الــوازع الـديني كمــؤثر شــديد األهميـة وكــرادع قــوي 

مـن االنحـراف فـي   هـا تـأنفاألثر في ضبط السلوكية، وبخاصـة وأن الـنفس بطبيعت

بدايــة األمــر ثــم تنقــاد لــه وتستســلم، وتــألف مــا كانــت ترفضــه مــن أنــواع الســلوكيات 

  ....المذمومة

تنمية القوة القلبية، والمراد بالقلب هـو الخصوصـية اإلنسـانية، : العامل الثالث

ــذلك جــاءت لفظــة القلــب فــي القــرآن فــي مــوطن المخاطــب والمعاقــب والمحاســب  ول

الفهــم، والفهــم غايــة أوســع مــن مجــرد اإلدراك والتمييــز، فالعقــل   ، وهــو أداةوالمكلــف

يميـز ويعقــل األشــياء بطريقــة رياضــية، أمــا القلـب فإنــه أداة المعرفــة الحقــة، فــإذا قــام 

القلب بوظيفته في مجال المعرفة و الفهم فهو قلب سليم البنية صحيح الفطرة سـديد 

  .[26]"و قلب مريضالرؤية، وٕاذا لم يقم بوظيفته تلك فه
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يتضح مما سبق أن الجانب الروحي أهم جانـب فـي الطبيعـة اإلنسـانية، وهـو 

مـن كيانـه وحاجياتـه الماديـة فـي   الذي يدفع اإلنسان إلى التضحية بالجانب المادي

  .اهللا وسبيل خير األمة واإلنسانيةسبيل التسامي الروحي وفي سبيل 

إن الحيــاة الروحيــة هــي التــي تضــفي علــى اإلنســان القــوة واإلشــراق والبهجــة  

وهي التي تجعله يتحمل الصبر وتجعلـه يواجـه . في الدنيا واألمل السعيد في اآلخرة

الصعوبات بشـجاعة وبسـالة دون أن ينهـزم أمامهـا ثـم يصـاب باالنهيـارات العصـبية 

  .....سيةوبأمراض نف

إن استحضــار الجانــب الروحــي وممارســته فــي إطــار الهــدي القرآنــي يجلــب  

للمسلم سكينة الـنفس التـي هـي ينبـوع السـعادة، وال مصـدر للسـكينة إال اإليمـان بـاهللا 

  واليوم اآلخر 
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لقــد علمتنــا الحيــاة أن أكثــر النــاس قلقــا وضــيقا واضــطرابا، وشــعورا بالتفاهــة " 

  .نعمة اإليمان، وبرد اليقين والضياع هم المحرومون من

إن حيـــاتهم ال طعـــم لهـــا وال مـــذاق، وٕان حفلـــت باللذائـــذ والمرفهـــات؛ ألنهـــم ال 

يــدركون لهــا معنــى، وال يعرفــون لهــا هــدفا، وال يفقهــون لهــا ســرا، فكيــف يظفــرون مــع 

  هذا بسكينة نفس، أو انشراح صدر؟

الطيبـة، التـي  إن هذه السـكينة ثمـرة مـن ثمـار دوحـة اإليمـان، وشـجرة التوحيـد

  .تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها

فهـــي نفحـــة مـــن الســـماء ينزلهـــا اهللا علـــى قلـــوب المـــؤمنين مـــن أهـــل األرض، 

ليثبتـــوا إذا اضـــطرب النـــاس، ويرضـــوا إذا ســـخط النـــاس، ويوقنـــوا إذا شـــك النـــاس، 

  .ويصبروا إذا جزع الناس، ويحملوا إذا طاش الناس 
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ن إليـه الخـائف، ويطمـئن عنـده القلـق، هذه السكينة روح مـن اهللا، ونـور؛ يسـك

  .ويتسلى به الحزين، ويستروح به المتعب، ويقوى به الضعيف، ويهتدي به الحيران

منهــا تهــب : هــذه الســكينة نافــذة علــى الجنــة يفتحهــا اهللا للمــؤمنين مــن عبــاده

علــيهم نســماتها، وتشــرق علــيهم أنوارهــا، ويفــوح شــذاها وعطرهــا، ليــذيقهم بعــض مــا 

خيــر، ويــريهم نموذجــا صــغيرا لمــا ينتظــرهم مــن نعــيم، فينعمــوا مــن هــذه قــدموا مــن 

  . [27]"النسمات بالروح والريحان، والسالم واألمان

إن العامــل الروحــي عنصــر أساســي فــي التربيــة اإليمانيــة وال غنــى عنــه فــي  

ترشــيد االنفعــاالت وتوجيههــا وٕادارة الــذات وتحفيزهــا ودفعهــا إلــى التعــاطف وممارســة 

  . الحياة االجتماعية الهادفة والمطمئنة
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  بناء الذات والصحة النفسية

  

إن التربيـة اإلســالمية التــي اهتمـت بالصــحة الجســمية اهتمـت أيضــا بالصــحة 

النفســية والنمــو النفســي للمــتعلم، وجعلــت مــن بــين أهــدافها الرئيســة مســاعدة المــتعلم 

علــى تحقيــق النضــج االنفعــالي المناســب وعلــى تحقيــق الصــحة النفســية أو تحقيــق 

وقــد شـــمل . س ومـــع الغيــراالســتقرار النفســي المناســب، و تحقيـــق التكيــف مــع الــنف

اهتمامهــا بصــحة المــتعلم النفســية وبنضــجه االنفعــالي كــل الصــفات والســمات التــي 

تــدخل تحــت هــذا النضــج وتلــك الصــحة التــي يمكــن أن تعتبــر أهــدافا جزئيــة لهــدف 

: ومما يدخل تحت مفهوم الصـحة النفسـية والنضـج االنفعـالي. الصحة النفسية العام

العقــد النفســية المختلفــة، والخلــو النســبي مــن العــادات الخلــو النســبي مــن األمــراض و 

واالتجاهـــات النفســـية الضـــارة كعـــادة الخـــوف والغضـــب الزائـــدين عـــن الحـــد المعتـــاد، 

ورهافــة الحــس الزائــدة عــن الــالزم، واالنــدفاع االنفعــالي، واالتجــاه العــدواني الواضــح، 
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ن تحمـــــل والشـــــعور بالذلـــــة والضـــــعة أو التكبـــــر، والخـــــوف مـــــن مواقـــــف الحيـــــاة ومـــــ

المســـؤوليات ، وعـــدم الثقـــة فـــي الـــنفس فـــي النـــاس، واليـــأس والتشـــاؤم فـــي الحيـــاة، 

واالستسالم للشكوك واألوهام، والشعور الدائم بالشقاء والضـيق، والتـردد فـي الـرأى ، 

إلــى غيــر ذلـــك مــن العـــادات واالتجاهــات النفســية الشـــاذة والســلبية التـــي تــدل علـــى 

  .مستوى نضجهااضطراب النفس وسوء تكيفها وضعف 

وٕاذا ما نظرنا إلى الصحة النفسـية والنضـج االنفعـالي فـي جانبهمـا اإليجـابي، 

ــا نجــدهما يشــمالن كثيــرا مــن الصــفات والســمات اإليجابيــة، مــن بينهــا اإلقبــال : فإنن

علــى الحيــاة والنظــر إليهــا نظــرة تفــاؤل وأمــل، والطمــوح فــي الحيــاة والتحلــي بالصــبر 

اب والتحــــديات، والرغبــــة فــــي تحمــــل المســــئولية، وروح الكفــــاح فــــي مواجهــــة الصــــع

والعمل واإلنتاج في حدود القدرة واإلمكانيات المتاحة، والثقة بالنفس وبالغير، وحـب 

الخيـــر للنـــاس ومشـــاركتهم عاطفيـــا ووجـــدانيا، والقـــدرة علـــى مســـايرة النـــاس والعمـــل 
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النقـــد والتعـــاون معهـــم ومصـــادقتهم وبنـــاء عالقـــات طيبـــة معهـــم، والقـــدرة علـــى تقبـــل 

وعلى تقبل الهزيمة بروح رياضية وعلى تفهم وجهات نظـر الغيـر، والتسـامح الـديني 

والفكري والعرقي، والواقعية في المطالب واألهداف، والتكيـف مـع المواقـف المتجـددة 

والمتطــــورة فــــي الحيــــاة، وارتفــــاع الــــروح المعنويــــة، وتكامــــل الشخصــــية واســــتقرارها 

ت والســمات اإليجابيــة الدالــة علــى حســن صــحة واتزانهــا، إلــى غيــر ذلــك مــن الصــفا

   [28].النفس وحسن تكيفها وعلى النضج االنفعالي

إن مـــن أخطـــر مـــا يعتـــرض نفســـية الفـــرد ذلـــك الشـــعور الحـــاد الخطيـــر الـــذي 

الحزن حينا آخر، وهذا الشعور الذي يسيطر على اإلنسان فيدفعه إلى اليأس حينا و 

ــا مــن خــالل ظــواهره المعلنــة، بــالقلق ينــتج فــي األغلــب عــن  يمكــن أن نســميه أحيان

لدى اإلنسـان، ولعـدم   انعدام التوازن في أعماق النفس البشرية، لعدم وضوح الرؤية
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قدرته على التصدي التي تواجهه، سواء كانت مشكالت حقيقيـة أم مشـكالت وهميـة 

  .ن عجزه عن تكوين رؤية فكرية مقنعةناتجة ع

والتـــوازن النفســـي مطلـــب ملـــح وحاجـــة ضـــرورية للفـــرد، وبخاصـــة فـــي مرحلـــة 

الشباب حيث يعاني الشاب من مشكالت نفسية عميقة قد تـؤثر فـي شخصـيته وفـي 

تكـــوين قدراتـــه الذاتيـــة، ممـــا يجعـــل مهمـــة المختصـــين بالدراســـات التربويـــة والنفســـية 

بتــوفير الظــروف التربويــة المالئمــة والمؤديــة إلــى التــوازن جســمية، ألنهــم مطــالبون 

  ...النفسي في شخصية األجيال التي يتولون مهمة إعدادها

وٕان الــدين يلبــي رغبـــة حقيقيــة لــدى الفـــرد مــن خــالل إشـــباعه لكــل متطلبـــات 

الـــنفس الروحيـــة والوجدانيـــة، ومـــن الصـــعب أن نتجاهـــل أهميـــة المطالـــب والنزاعـــات 

البشـــرية، ولهـــذا فقـــد فشـــلت النظريـــات الماديـــة فـــي إشـــباع تلـــك الروحيـــة فـــي الـــنفس 

   . الرغبات، ألنها تجاهلتها في معالجتها لمطالب اإلنسان
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إن هــذه الصــحة النفســية التــي تســعى التربيــة اإليجابيــة إلــى تحقيقهــا ومنحهــا 

للمسلم تقوم على ركائز متينة وسـلوكيات نفسـية وروحيـة سـامية ولعـل ركيـزة العقيـدة 

ركيزة األولى التي توفر مناخ وفضاء الصحة النفسية، عنـد الفـرد المسـلم ذلـك هي ال

ألن اإليمــان بــاهللا ومــا يتبعــه مــن اإليمـــان بأنبيــاء اهللا ورســله وكتبــه وقضــائه وقـــدره 

أحـــد الركـــائز  -واليـــوم اآلخـــر ومـــا يشـــتمل عليـــه مـــن بعـــث وحشـــر وحســـاب وجـــزاء

فهـو . المجتمع إال بذلك اإليمان األساسية للمجتمع اإلسالمي، بحيث ال يتحقق هذا

مجتمع اإليمان والتوحيد، أو هو مجتمع المؤمنين الذين يؤمنون باهللا وحده ويفردونه 

  . باأللوهية والعبادة ويخلصون له األعمال كلها

ثم إن ركيزة العبادة ال تقل أهمية عن الركيزة األولى ذلك أن القلـب اإلنسـاني 

وهـو شـعور أصـيل صـادق ال يمـأل فراغـه شـيء فـي  دائم الشعور بالحاجـة إلـى اهللا،

الوجود إال حسن الصلة برب الوجود، وهذا ما تقوم به العبادة إذا أديت على وجهها 
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إن المــؤمن ليجــد فــي عبــادة ربــه فــي ســاعة الشــدة، ســكينة الــنفس وأنســا . الصــحيح

  .لوحشته، وانشراحا لصدره

لقلب فقير بالذات إلى اهللا مـن ا: "قال الفقيه العالمة أحمد بن تيمية رحمه اهللا

فالقلـب ال يصـلح وال ....ومـن جهـة االسـتعانة والتوكـل.....من جهة العبـادة: جهتين

يفلــح وال يـــنعم وال يســـر، وال يلتــذ وال يطيـــب، وال يســـكن وال يطمــئن، إال بعبـــادة ربـــه 

ولـو حصـل لـه كـل مـا يلتـذ بـه مـن المخلوقـات لـم يطمــئن . وحـده وحبـه واإلنابـة إليـه

، مــن حيــث هــو معبــوده ومحبوبــه )بــالفطرة(يســكن؛ إذ فيــه فقــر ذاتــي إلــى ربــه ولــم 

  .وبذلك يحصل له الفرح والسرور، واللذة والنعمة، والسكون والطمأنينة. ومطلوبه

وهذا ال يحصل له إال بإعانة اهللا له؛ فإنه ال يقـدر علـى تحصـيل ذلـك لـه إال 

  ".اك نستعينإياك نعبد وٕاي"اهللا، فهو دائما مفتقر إلى حقيقة 
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فإنه لو أعين على حصول كل ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده، ولم يحصل 

لــه عبــادة اهللا، فلــن يحصــل إال علــى األلــم والحســرة والعــذاب، ولــن يخلــص مــن آالم 

الدنيا ونكد عيشها إال بـإخالص الحـب هللا بحيـث يكـون اهللا هـو غايـة مـراده، ونهايـة 

األول، وكل ما سواه إنما يحبه ألجله، ال يحـب مقصوده، وهو المحبوب له بالقصد 

   [29]".شيئا لذاته إال اهللا
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  خاتمة

حاولــت فــي هــذا البحــث عــرض تصــورين مختلفــين ومتبــاينين حــول موضــوع 

بنـــاء الـــذات، ينتمـــي أحـــدهما إلـــى الثقافـــة الغربيـــة المعاصـــرة، واآلخـــر إلـــى اإلســـالم 

وتراثه، يعني أن التصور األول ينطلـق مـن نظـرة أفقيـة لإلنسـان، متجـذرة فـي أرض 

علوم اإلنسـانية خاصـة علمـي الفلسفة العقالنية ومستلهمة للتـراث الفكـري المتعلـق بـال

النفس واالجتماع، فـي حـين أن التصـور الثـاني ينطلـق مـن نظـرة عموديـة لإلنسـان، 

تلـــك النظـــرة التـــي تـــربط المخلـــوق بالخـــالق واألرض بالســـماء، والتـــي تعتبـــر الـــوحي 

القرآني المصـدر األساسـي واألول فـي قائمـة مصـادر بنـاء الـذات، ولعلـي ال أجانـب 

ن محاولـــة بنـــاء الـــذات مـــن خـــالل آليـــات الـــذكاء االنفعـــالي أو الصـــواب إذا قلـــت بـــأ

الوجداني، هي محاولة قاصرة، وذات نظرة جزئية ومختزلة لإلنسـان، أي تنظـر إلـى 
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هذا اإلنسان من زاوية واحدة ومعينة، كما أنها نظرة تهـدف إلـى إعـادة تكييـف الفـرد 

  . للغربالغربي داخل المنظومة االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

إن المشاكل والصراعات واألزمات، ومظاهر العنف واإلرهـاب، التـي سـادت  

المجتمعــــات الغربيــــة فــــي العقــــود األخيــــرة، أثــــرث تــــأثيرا خطيــــرا وعميقــــا فــــي نفســــية 

الغربيين، األمر الذي دعا المسـؤولين فـي الـدول الغربيـة للتفكيـر فـي إيجـاد العـالج، 

ــــــوم اإلنســــــانية كانــــــت وال ــــــوم أن العل ــــــزال فــــــي خدمــــــة المصــــــالح السياســــــية  ومعل ت

واالقتصــادية للحكومــات الغربيـــة، كمــا أن النظريـــات الجديــدة التــي تنبثـــق عــن هـــذه 

العلــوم تعكــس بصــورة واضــحة طبيعيــة وأشــكال التطــورات االجتماعيــة والثقافيــة فــي 

  . المجتمعات الغربية

ئـة، وتمشـيا وهكذا تلبية لهذه المعطيـات االجتماعيـة والسياسـية والثقافيـة الطار 

مــع روح التطــور، اجتهــد بعــض علمــاء الــنفس الغــربيين فــي تشــريح هــذا الموضــوع 
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وتحليلــــه، ووصــــف العــــالج المالئــــم، فكانــــت والدة الــــذكاء االنفعــــالي بعــــد مخــــاض 

عسير، وصعد هذا الذكاء على حلبة علم النفس، بعد طول إهمال وتهميش، واقتنع 

ن الطاقــات الوجدانيــة واالنفعاليــة، قــوى الخبــراء النفســيون والمختصــون التربويــون بــأ

الزمـــة ضـــرورية إلعـــادة بنـــاء الـــذات وســـد الخلـــل الـــذي أحدثتـــه المـــدارس النفســـية 

والتربويــة الســابقة حينمــا انتقصـــت مــن أهميــة الجانــب الوجـــداني عنــد اإلنســان ولـــم 

  .... تحفل به

ــــذكاء : لكــــن الســــؤال المطــــروح هــــو إلــــى أي حــــد يمكــــن آلليــــات ومهــــارات ال

أن تـنجح فـي مشـروع بنـاء الـذات؟ أو بعبـارة أخـرى كيـف  -المشار إليها -عالياالنف

يستطيع برنامج نفسي تربوي قائم على استخدام آليات الذكاء االنفعـالي أن يبنـي أو 

يعيـــد بنـــاء شخصـــية اإلنســـان الغربـــي المنخـــورة والمفككـــة، ويمنحهـــا القـــوة الالزمـــة 

جعلهـــا قـــادرة علـــى كســـب الســـعادة لمواجهـــة صـــعوبات ومشـــاكل الحيـــاة المعقـــدة، وي
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واألمـــن؟ وهـــل اإلنســـان الـــذي تغلـــب مـــرة علـــى مشـــكلة معينـــة ووقـــف إزاءهـــا موقفـــا 

مناسبا وعقالنيا، بفضل استعماله آلليات الذكاء االنفعالي، يستطيع بالطريقة نفسـها 

  التغلب على كل ما يعترض سبيله من مشاكل؟

ناقضات خطيرة ناجمـة عـن أظن أن الحضارة الغربية، بما تنطوي عليه من ت

التصــور المــادي والفلســفة المعاديــة للبعــد الــديني والروحــي عنــد اإلنســان، لــن تعــالج 

ــــات  ــــذكاء االنفعــــالي، وال غيرهــــا مــــن اآللي ــــات ال ــــة بواســــطة آلي مشــــاكلها االجتماعي

  . والبرامج المطبوخة، ذات الطابع االختزالي

لذات يـذكرني بأعمـال منتجـي إن تقديم برنامج الذكاء االنفعالي لعالج وبناء ا

ـــدة عنـــدما يشـــعرون بـــأن  ـــون عـــن اختـــراع أدويـــة جدي ـــة، حيـــث أنهـــم ال يتوقف األدوي

األدويــة القديمــة قــد ضــعف مفعولهــا، أو ظهــرت بعــض عيوبهــا، فكمــا يجــرب هــؤالء 

أقراصــهم وســوائلهم الكيماويــة فــي جســد اإلنســان، يجــرب علمــاء الــنفس نظريــاتهم أو 
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ســـه وشخصـــيته، وكـــذلك النظريـــات فـــي ميـــدان التربيـــة بـــاألحرى فرضـــياتهم علـــى نف

فاإلنســـان الغربـــي أضــــحى مختبـــرا لفرضـــيات العلــــوم . وقـــس علـــى ذلــــك...والتعلـــيم

اإلنسانية، وألفكار الفالسفة والسياسيين، ولكل من يملك السلطة المعرفية والسياسية 

  .في الغرب

حنات وطاقـات والقرآن الكريم يمد قلـب اإلنسـان وكيانـه الروحـي والنفسـي، بشـ

ولعـل . روحية ال غنى له عنها مثلما ال يسـتغني بدنـه عـن الـدم والمـاء واألوكسـجين

، مــن اآليــات التــي )  آيــة    ســورة". (وترجــون مــن اهللا مــا ال يرجــون: " قولــه تعــالى

تــوحي بمعــاني الطاقــة الروحيـــة الالزمــة للصــبر، والتغلـــب علــى الصــعاب، وتحمـــل 

  . نفسيالشدائد، وإلقامة التوازن ال

إن الرجــاء فــي المفهــوم القرآنــي هــو ذلــك البلســم الــذي يصــير العســير ســهال، 

والبعيـــد قريبـــا، ويـــذلل الصـــعاب، ويفـــرج الكـــروب، ويـــذهب األحـــزان، ويحمـــل أرواح 
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وقلــــوب المــــؤمنين إلــــى عــــالم الطمأنينــــة والســــكينة، علــــى رفــــرف الســــكينة واألنــــس، 

  .والشوق والرضا

الجـزاء والحسـنى، رجـاء اللقـاء، رجـاء النظـر  إنه الرجـاء، رجـاء اآلخـرة، رجـاء

هذا البلسم، هذا الرجاء، هذا الدواء، خص اهللا بـه عبـاده وأوليـاءه . إلى الوجه الكريم

فكيـف يشـعر باليـأس مـن نهـل وارتـوى مـن كـأس الرجـاء، بـل وكيـف يحـس . المتقين

  .!بالخوف من الحاضر والمستقبل من هذا حاله؟

ال يســخط، وٕان نفســا مفعمــة بالرجــاء فــي اهللا ال   إن قلبــا ملــئ رجــاءا فــي اهللا

إن قلبـا هـذا شـأنه لقلـب طـافح بالطاقـة الروحيـة التـي بهـا . تقلق وال تشقى وال تعـذب

يســـتعين المـــؤمن علـــى مواجهـــة الشـــدائد، وعلـــى تقصـــير المســـافات، وطـــي الزمـــان 

  . والمكان بغية الوصول إلى المكان المحمود
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 أعـــداءه الكفــار، ومـــن تــبعهم وقلـــدهم مـــن إن نعمــة الرجـــاء هاتــه، حرمهـــا اهللا

لذا فإنهم يألمون ويشقون ويعذبون بدنياهم في دنيـاهم، وبـالجحيم . الضالين الغافلين

فشتان ما بين من يتألم ويرجو من اهللا، ومن يتألم وال يرجو من اهللا بـل . في أخراهم

واليقـين، ومـا  فرجاء األول رجاء يقين ثمرته الصبر والرضا والسـكينة. يرجو السراب

  . ورجاء الثاني؛ رجاء سراب، ثمرته الشقاوة والحيرة، والحسرة والندامة. أشبه ذلك

والحقيقـــة أن اإلنســـان الـــذي يســـتطيع الـــتحكم فـــي انفعاالتـــه واالســـتفادة منهـــا 

وترشــيدها ترشــيدا حســنا ونافعــا، وبالتــالي يســتطيع بنــاء ذاتــه بنــاء متوازنــا ومتناغمــا، 

ــا بخالقــه جــل وعــال، مــن خــالل هــو ذلــك اإلنســان المــر  ــا وروحي ــا واجتماعي تبط عقلي

  ...البرنامج الذي يقدمه الوحي القرآني

إن المســـلم عنـــدما يتحلـــى بانفعـــال الحـــب، أو يســـتعمل انفعـــال الصـــبر، فإنـــه 

يــنجح فــي ذلــك ألنــه يرجــو الثــواب مــن اهللا، فهــذا الرجــاء خيــر عــون لــه علــى ذلــك 
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يتغلب على سلطان غضبه، أو يقهـر هـوى وكذلك عندما يكظم غيظه، أو . السلوك

إنما ينطلق من أرضـية ...من أهوائه، أو يبادر إلى فعل من أفعال الخير واإلحسان

إيمانيـــة صـــحيحة وصـــلبة ويســـتمد قوتـــه االنفعاليـــة االيجابيـــة مـــن مخـــزون الطاقـــة 

ــه وســلوكاته الوجدانيــة منجــذب نحــو الهــدف  الروحيــة والنفســية، وهــو فــي كــل أعمال

  .ذي يتجلى في رضا اهللا والجنةاألسمى ال

ــــف علــــى أرضــــية إيمانيــــة  ــــة وال يق ــــك الطاقــــة الروحي ــــأنى إلنســــان فاقــــد لتل ف

صــحيحة، أن يتحمــل مــا يتحملــه المســلم فــي ســبيل اهللا وابتغــاء مرضــاته؟ وأنــى لهــذا 

اإلنسان المحروم من الوازع اإليماني الصادق، أن ينتصر على أهوائه ويحسن بناء 

  ته وضبطها ؟ذاته وترشيد انفعاال
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