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 قــدمـــةامل
 

احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء              

أبي القاسم حممد بن عبد اهلل وعلى آله الطيبني  لنيواملرس

 ..وبعد ..  الطاهرين

من ، النابعة واجملتمع  واجلماعة تتضح سلوكيات الفرد            

ة من اجلعل نبققملالنفسية ، وأسـسه ا –لفكرية املؤثرات ا

التكويين لإلنسان ، والقدرات العقلية ، وباجتاهاتها املتعددة لبناء 

الشخصية ، والقدرة على سرعة اإلدراك ، وما ميتد من جوانب 

استيعابية يدعمها التعلم والرتبية والتعليم على أسس البناء 

 ..الصحيح 

، ذلك اجلزء  اجتاهاته يف حماولة فهم النفس؛ ولعلم النفس           

الداخلي احملرك على وفق ما تنظمه األفكار واملؤثرات الداخلية 

 ..واملؤثرات والضغوط اخلارجية ، وما ينجم من سلوك وأفعال 

ويدخل ضمن علم النفس فروع متعددة هلا عمقها يف مسرية             

احلياة ، كما هو عليه ؛ علم النفس الرتبوي وعلم النفس املعريف 

النفس االجتماعي وعلم النفس املرضي وعلم النفس وعلم 

 .إخل  ..الفلسفي 
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ادات اإلنسان ؛ وتصب يف كل مكوناتها من ميول واستعد               

مجاعة وجمتمع ، لالجتاه حنو ترمجتها بأفعال أو ضمن كفرد 

 ..سوية وقومية 

 ما يتعلق واهتم الدين اإلسالمي جبوانب احلياة والبيئة ، ومنها           

 ..ة النفسية والرتبوية والتعليمية النفس والبيئب

َقْد َأْفَلَح َمْن ( 8)َفَأْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها ( 7)َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَها  )            

 ..سورة الشمس ( 01) (اَب َمْن َدسَّاَها ـََوَقْد خ( 9)َزكَّاَها 

 ويف، اإلسالمي  الققايفالرتبوي  -النفسي  وسارت بهذا االجتاه             

واألئمة ( اهلل عليه وآله وسلم صل)مقدمته مدرسة الرسول األعظم 

 ..( عليهم السالم)األطهار 

اإلمام موسى  ومنهم ؛ ،( صلوات اهلل عليهم)األئمة  اهتم بذلكو             

 املضامنيو التوجهات ، والسيما فيما خيص( عليه السالم)الكاظم 

الرتبوية والتعليمية ، وامتداداتها التعليمية والعلمية  –النفسية 

النفسية بالوجهة وسبل تفعيلها ، واملعرفية ، والعالقات اإلنسانية 

 ..التقويم السلوكي مرتقى و، السوية 

كقوله اإلمام ، النفسية  -املعاجلات الرتبوية  من وفيها            

 ( : عليه السالم)الكاظم 

(لم أنَّ كل فتنة بذرها حبُّ الدنيا اع) 

0

 

وسبل ، الرأي العام واخلاص  توجهاتهذا املؤثر اخلطر على               

  ..تأثرياتها النفسية وتعاظمها 

هذه البيئة الشاملة اخلطرة ، وما تؤثر بتأثرياتها النفسية على              

 ..النفسية  – اإلنسان ، فالبّد من الوقاية من زاّلتها الرتبوية

 :  هلشام بن احلكم( عليه السالم)يقول اإلمام الكاظم ومما           

                                                 
 
تحقيق مؤسسة آل البيت /  أعالُم الدِِّين في صفات المؤمنين / الحسن بن ابي الحسن الديلمي - 

 ( 5) سلسلة مصادر بحار األنوار / التراث  إلحياءعليهم السالم 
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ما بعث اهلل أنبياءه إىل عباده إاّل ليعقلوا عن اهلل فأحسنهم )               

(استجابة أحسنهم معرفة 

0

 . 

وبطبيعة احلال ، للجانب النفسي حضوره يف مضامني هذا             

 .. ، واجتاهه باجتاه علم النفس املعريف القول املبارك

، ومضامينه يف  (عليه السالم)ومنه ما ورد عن اإلمام الكاظم             

 :علم النفس املعريف 

فإّن اهلل حييي القلوب امليتة بنور احلكمة كما حتيا )             

(األرض امليتة بوابل املطر 

 

 . 

لم النفس االجتماعي يف قول اإلمام ومما جاء من مضامني ع              

 ( : عليه السالم)الكاظم 

، ولكن حسن اجلوار صربك  ليس حسن اجلوار كف األذى)              

(على األذى 

 

 . 

عن املضامني  وهكذا كانت الدراسة تتجه حنو الكشف             

ول اإلمام الكاظم علم النفس يف أق استكشافالنفسية وحماورها 

 ..( السالمعليه )

لالنتفاع من هذه  ، ليتم من خالهلا االستنتاجات والتوصيات             

 ... املضامني العلمية والرتبوية العظيمة 

 

 واهلل املوفق 

 

 

 

                                                 
 
/   ج/بحار األنووار  / المجلسي : ، وأيضًا  6 3ص /  3ج/ ميزان الحكمة / محمد الريشهري  - 

 36 ص /  لبنان –بيروت  -فاء مؤسسة الو
2
 .46 ص /  لبنان –بيروت  -مؤسسة الوفاء /   ج/بحار األنوار / المجلسي  - 
3
 . 323 ص/  لبنان –بيروت  -مؤسسة الوفاء / 75ج/ بحار األنوار / المجلسي  - 
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 املبحث األول
 البناء النفسي ومضامينه 

 (عليه السالم) يف أقوال اإلمام الكاظم
 

، بــدايتها مــن التمهيــد ، ة ويشــمل هــذا املبحــث حمــاور عــّد               

املادية وغري حلاجة واالشخصية بأمور تعلق والتحول إىل جوانب مما ي

 :كاآلتي  احملاور تكونلذا سواإلشباع ، واملادية والنفسية 

 .التمهيد : أواًل 

 .الشخصية بني الرتبية وبناء الققة بالنفس : ثانيًا 

 . املتابعة والتقويم الذاتي للنفس: ثالقًا 

 . املضامني النفسية للحاجة واإلشباع: بعًا را
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 التمهيــد: أواًل 
 

ـ األ ، علم النفسلنفس ول              البالغـة يف اجتاهـات لتلـف     ةهمي

 : العلوم والدراسات ، كما هو عليه يف جماالت

  وعلـم  ، علم النفس اإلداري ب ، ومنه ما يتعلقالعلوم اإلدارية

 ..النفس التنظيمي 

 علم الـنفس التسـويقي الـذي    ب ومنه ما يتعلققتصادية ؛ اال

وعلــم الــنفس  ، يأخــذ اجتاهاتــه اإلداريــة واالقتصــادية    

  ..االقتصادي 

  علم النفس االجتماعي ب ومنه ما يتعلقاالجتماعية ؛.. 

  علم النفس السياسي ب ومنه ما يتعلقالسياسية ؛..  

 بـوي  الرت علم الـنفس ب ومنه ما يتعلق؛  ةالرتبوية والتعليمي

 ..وما يدخل ضمن علم الشخصية 

  علـم نفـس اإلعـالم    ب ومنه مـا يتعلـق  اإلعالم والصحافة ؛ ..

 . وهكذا

 فاداتسـت اإلوولذا فإّن علم النفس متداخل بـالعلوم األخـرى ،                 

العلـوم التطبيقيـة    منهـا  حتـى ، كـل العلـوم   ، تشـمل  من دراساته 

 ..واإلنسانية 

 مصــادر ومنــابع الــنفس وعلــم الــنفس يف مضــامني ووضــو              

كمـا يف قولـه   ومتصدرها ما ورد غـب القـرآن الكـريم ،    ،  اإلسالم

 : تعاىل 

 00من اآليـة  ( َلا ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ِبَأْنُفِسِهْم  ِإنَّ اهلَل)            

 .سورة الرعد / 
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الـنفس ، واحملتـوى    –أ من مفصلية الفكر وتالزم التغيري يبد            

 ..املؤثر على الفكر وعلى النفس 

ألئمـة  األحاديث النبوية الشريفة ، وأقـوال ا  ا تتضمنمأيضًا و             

متطلبـات  و، الـنفس   -املنطلقة من الفكر ، ( عليهم السالم)األطهار 

وأقومـه لبنـاء الشخصـية    ، مـنه  تربـوي   وجـه و إعدادها على أفضل 

 ..واإلنسان 

قــوة اســتعداداته املاديــة وغــري املاديــة  منــه مــا يتوجــه مــن و             

جملتمعيـة علـى   والنفسية للقيام ببناء الذات الفردية واجلماعيـة وا 

 ..أسس منهاج اإلسالم 

ليكون بناؤه دفاعي يف كل مناحيـه احلياتيـة ، ومواصـلة                 

 ..واإلصال  جهاده األكرب يف البناء 

إن رسـول اهلل   ) : (عليـه السـالم  )اإلمام علي قال أمري املؤمنني               

مرحبـا  : قـال  ، فلمـا رجعـوا   ، بعث سرية ( اهلل عليه وآله وسلم صل)

 .ألصغر وبقي عليهم اجلهاد األكرب بقوم قضوا اجلهاد ا

 جهـاد الـنفس ، ثـم   : قيل يا رسول اهلل وما اجلهاد األكرب ؟ قـال            

مـن غلـب   : أفضل اجلهاد من جاهد نفسه اليت بني جنبيه ، وقـال  : قال 

علمه هواه فذلك علم نافع ومن جعل شهوته حتت قدميه فر الشيطان 

(من ظله 

0

 .. 

اهلل عليـه وآلـه    صـل )ومما ورد من أحاديث الرسـول الكـريم              

 :  (وسلم

(ليس الغنى كقرة العرض ، إمنا الغنى غنى النفس ) 

 

 

                                                 
 
 /المرجع نفسه /  67ج /بحار األنوار / المجلسي/ وأيضًا .  8 ص /  7 ج/ ميزان الحكمة  - 

 . 65ص 
2
بحوار  / المجلسوي : ، وأيضوًا   374ص / المرجوع نفسوه    7ج/ميوزان الحكموة   / محمود الريشوهري    - 

 63 ص / المرجع نفسه /  74ج/األنوار 



    

ومن املضامني الواضحة يف هذا احلـديث املبـارك هـو املضـمون                  

 ..النفسي النفسي ، وجانب اإلشباع 

مـا يـدخل    وهـو  ، ومنه ما يتعلـق باجلانـب النفسـي الرتبـوي                 

 ..ضمن علم النفس الرتبوي 

وكــذلك يتضــمن علــم نفــس اإلجــرام ، إذا مــا أخــذنا بنظــر              

للحاجـة املنظـورة وغـري     ار ما يشمله مستوى اإلشباع النفسياالعتب

 ..املنظورة 

فحينما ال يشبع اإلنسان وال يتمقل يف دواخله غنى النفس ،              

تعزيز اجتاهـات االحنـراف ، وعنـد مجـو       ، سيأخذ بشكله الواسع

ــنفس      ــة ال ــا تكــون تهيئ ــا ، حينه ــدم الســيطرة عليه ــة وع احلاج

 ..من اجلنايات واجلنح  الرتكاب اجلرائم

 ( :عليه السالم)وكما جاء يف قول أمري املؤمنني اإلمام علي             

( ْنَفُذ ِمْن َصْوٍلَقْوٍل َأ ُربَّ) 

0

 

ــذ                ــة وبشــكل مباشــر وغــري مباشــر ، تأخ ــة الدقيق الكلم

 .. السليبو اإلجيابي هاتأثري واملدروسة واملخطط هلا ،

؛ الفرديـة  بالغـة يف الـنفس البشـرية    ال تهـا أهمي هلـا ن تكوو            

 ..واجلماعية واجملتمعية 

هـــا ، وتأثرياتبالكلمـــة ؛ ورمبـــا كـــان انتصـــار معركـــة            

 ..، زعزعت أمن اجملتمع وباحلروب النفسية 

ضــامني املعلــى ، هــذه الدراســة  تركيــز نســيكووهكــذا             

عليـه  )مـام موسـى الكـاظم    قـوال اإل أ جوانب مـن د يف ا ورالنفسية مل

 ..( السالم

ــه املباركــة واملســتقاة              مــن مصــدر التشــريع اإلســالمي  أقوال

 .. ، واملدرسة النبوية املقدسة أال وهو القرآن الكريم  ، الرئيسي

                                                 
 
 . 545ص / نهج البالغة   - 
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 الشخصية بني الرتبية وبناء الثقة بالنفس : ثانيًا 
 

راضـه مـن خـالل التمهيـد     ما استعرضنا مـا ميكـن استع  بعد            

للبحث ، نتطرق ألول حماور املبحث ، والسيما ما يتعلق بالشخصـية  

 ..وما حييط بها 

هلا مكوناتها املرئية وغـري املرئيـة ،    Personalityالشخصية             

 ..منها ما يتعلق باجلوانب ؛ الفكرية ، والنفسية ، والسلوكية 

التنظـيم املتكامـل الـدينامي    ؛ ية ومبعنى آخر فـإّن للشخصـ             

للصــفات اجلســدية والعقليــة واخللقيــة واالجتماعيــة ، وتتضــح   

وتضـم  . يف احليـاة االجتماعيـة   لآلخرين من خـالل األخـذ والعطـاء    

ــات    ــادات واالهتمام ــة واملكتســبة والع ــدوافع املوروث الشخصــية ال

.والعقد والعواطف والـُمقل واآلراء  واملعتقدات والقيم 

0

 

وختتلــف مــدارم علــم الــنفس فيمــا بينهــا  صــوص أبعــاد             

صية ومقوماتها ومنوهـا ووظائفهـا وتطورهـا ، ممـا انعكـس      الشخ

ختتلف املدارم السلوكية ذلك على مناه  وأسلوب الدراسة ، حيث 

تهــتم ل الــتعلم ، والنظريــات العامليــة رم الشخصــية مــن خــالالتــد

منهـا مـا   ف ، ونظريات السمات ؛ وقباالتساق أو القبات برغم تباين امل

يهتم بالتدرج اهلرمي ، وتـرى العوامـل الشـعورية أكقـر أهميـة مـن       

وترى نظريات االمناط التكوينية الربط . الالشعورية لدى األسوياء 

..بني التكوين اجلسمي وأبعاده ، واخلصائص الشخصية 

 

 

ــى إن              ــة والســلبية عل ــر الشخصــية اإلجيابي ــاك تظه ــا وهن : ه

الرياضية ، عدوانية ، ال اجتماعية ، الواهنة ،  التسلطية ، املتوحدة ، 

                                                 
 
االجتماعية واالقتصادية اإلدارية و مصطلحاتموسوعة ال/ حسين ناصر المحنك هاشم . د -

 . 626ص /  2337/ لبنان  –بيروت / ناشرون مكتبة لبنان / التجارية و
2
 . 626ص / المصدر نفسه  - 
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املخّية ، القهرية ، الدوريـة ، اإلكتئببيـة ، االحنالليـة ، املتصـدعة ،     

.إخل .. ضد االجتماعية ، االنفعالية 

0

 

فهــي  Personality Integrationأمــا تكامــل الشخصــية             

النزعات الفطريـة واملكتسـبة عنـد الفـرد ،     الوحدة اليت تتصف بها 

إذا ارتبطت عناصرها واجتهت حنـو هـدف   وتعد هذه الشخصية قوية 

ــد ، ولكــ  ــات إىل الضــعف  واح ــني النزع ــارض ب يف  ن يســبب التع

.الشخصية 

 

 

تنبع الققة بالنفس من النظم والبناء الرتبـوي ،  ومن جهة أخرى ،            

ــاء الش   ــى مســتوى بن ــر عل ــا يظه ــوة اســتدالالتها  وهــو م خصــية وق

العالقــات بــني  مــن يــبين جانــبمــا وتفحصــها ِلمــا يــدور حوهلــا ، و

مكونات الشخصية والبيئـة الداخليـة ومـا ُيحـيط بهـا مـن البيئـة        

 ..اخلارجية ، مبا فيها اإلنسان كفرد أو جمتمع 

ــب  ســتمدوي               ــن  لا تفكــريجان ــريف  شــخص م املســتوى املع

،  عليـه مـن املهـارات واخلـربات    ا فيه ما يرتتب والعلمي والققايف ، مب

ما يتحقق من االستدالالت اللفظية وحتليل احلجـ   ، ومن جهة أخرى 

ــز  ــان   والتميي ــرارات املناســبة يف الزم ــار الفــروض واختــاذ الق واختي

 ..واملكان واملوقف 

 :( عليه السالم)اإلمام موسى الكاظم ويقول              

ام إن كل النام يبصر النجوم ولكـن ال يهتـدي بهـا    يا هش )             

وكـذلك أنـتم تدرسـون احلكمـة     .  إال من يعرف جماريها ومنازهلـا 

(  ولكن ال يهتدي بها منكم إال من عمل بها

 

. 
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ووعيها ورغباتها وقـدراتها  وتوجهاتها وهكذا بناء الشخصية              

جمريــات وى تطلعاتهــا ملســتبــني النظريــة والتطبيــق ، والكائنــة 

 ..النتائ  املستدامة واملستمرة العطاء 

،  وقوتهـا احملركـة   Motivationورمبا يربز جانـب الدافعيـة               

 املعــريف واإلحســام، وفاعليــة الــذات   ية ،الســلوك اتهــتوجالو

وإصـدار  والقدرات على التفكري والتحديد ، والتقويم ، بالكفاءة 

 ..ومدى سالمة ذلك ، األحكام 

 أكقــر ثقــة بنفســه واقــل شــعورا باالضــطراب  ممــا جيعلــه           

للموقــف املتفاعــل بينــه وبــني اآلخــرين ، والطريقــة املتوازنــة بــني  

املعلومات واستقمارها يف ظل ما ميتلكه من مهارات ، وما ميتد بني 

 ..احلس والبديهة واملشاعر والتفكري 

الرتبوي وعلم الـنفس  علم النفس  من وهو مما يتضمنه جانب            

ــريف ــلوك     املع ــمن حمــرك الس ــدخل ض ــا ي ــة  ، ، وم ــرؤى متنوع ، ب

التعليميـــة ، وشـــروط الـــتفكري واألداء  –وبأســـاليبها الرتبويـــة 

بـني  ما يتجه بالعصف الذهين والظروف واملعايري واالسرتاتيجيات ، و

..وفهم عمليات اإلدراك ، املفاهيم وفهمها 

0

 

إلسالمي بهذا اجلانب الرتبوي وبناء الشخصية واهتم الفكر ا             

على أسام وضو  الققة بـالنفس ومـا يتطلـب مـن مهـارات وخـربات       

 ..ال يؤثر عليها جهل احمليط بها  فاعلة ،

ــا تتمقــل يف القــرآن                  ــة ، م ــات الرتبوي ومصــدر هــذه التوجيه

ة الكريم واألحاديث النبوية الشريفة ومـا جـاء ضـمن أقـوال األئمـ     

 ..األطهار 
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ــام موســى                  ــا يظهــر يف مضــامني وصــايا اإلم ــا م وجانــب منه

 :، حيث يقول ( عليه السالم)الكاظم 

يا هشام ؛ لو كان يف يدك جوزة ، وقال النام يف يدك لؤلؤة )            

ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جـوزة ، ولـو كـان يف يـدك لؤلـؤة      

(ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة وقال النام إنها جوزة ما 

0

 . 

اخلـربة  ومما يربز يف هذا النص املبارك ، مدى أهميـة املهـارة و               

، مـا  بين عليهـا مـن الققـة بـالنفس     والتعليم ، وما ُيوالرتبية والتعلم 

 ..دامت احلقيقة واضحة وثابتة 

ــأثري النفســي              ــة دون الت خــرين آلراء اآل وبهــذا يتطلــب احليلول

 .. املستهدفة ما ميتلكه اإلنسان مما يتميز به على غريه

، وما اإلدراكي للفرد و الققايف وهو مما يدخل ضمن املستوى            

، والققة بالقدرات اليت أوهبها اهلل تعاىل يتعلق مبستوى دقة احلوام 

 ..لإلنسان 

مل علـى  ومنه ما يتعلق بعلم النفس الفسيولوجي الـذي يشـ              

دراسة فسلجة الدماغ واجلهاز العصيب وأعضاء احلس والغدد الصـم ،  

علـى  وهلا الصلة الوثيقة حبياتنا العقلية ، وسـيكولوجية التعـرف   

ـ    اه والـتعلم والـذاكرة   الفعاليات العقلية اخلاصـة بـاإلدراك واالنتب

 ..واالستدالل 

ــه و            ــزة عــن اال  من ــة املتمي ــق بدراســة املعرف ــا يتعل ــاالت م نفع

ــيت تت  علــق باخلصــائص العقليــة  والرغبــات ، واملعــايري العقليــة ال

 ..والسلوكية 

ــدرات اخلاصــة                  ــذكاء أو الق ــار ال ــق باختب ــا يتعل ــا م وأرفعه

Special Abilities    وسيكولوجية الدوافع وما يتعلـق بالـدوافع ،

 ..نه ما يتعلق بالشعور والال شعور وم، الفطرية واملكتسبة 
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وعلم النفس االجتماعي وطرائق ما يتأثر بها تفكـري األفـراد               

هم حبكم العالقات اليت تـربطهم بـاآلخرين ، ومـا يتـأثر     ياتوسلوك

ــة   ــوى الدينامي ــاعي  ، بســلوك الق ــالتكوين االجتم ــالنظم ، وب وب

:  ي ، وما يتم تقسيم علم الـنفس إىل علم النفس الرتبوبو والعادات ،

وتطبيقـــي ،  Cognitionولوجية املعرفـــة ســـيكو،  Pureحبـــت 

Applied  بصـرية  ، وصور ذهنيةVisual – Image    ومـا يتعلـق ،

..باالستبطان واإلدراك واألحاسيس والدوافع والسلوك 

0

  

وللشخصية متيزها بالعلم ، ومنه اسـتيعاب اآلخـر ، واإلسـهام                 

ب منه يظهر يف قول ، وجان العالقات اإلنسانية يف نشر العلم يف بناء 

 : (عليه السالم)اإلمام موسى الكاظم 

.  وعلم اجلاهل مما علمـت .  يا هشام تعلم من العلم ما جهلت)             

وصغر اجلاهل جلهله وال تطـرده  .  ، ودع منازعته عظم العامل لعلمه

(  ولكن قربه وعلمه

 

. 

هـل يف مــواطن  وهـو ميقـل الرتاحـم العلمـي بـني العـامل واجلا                  

ــة ، و  ــة العلمي ــات األخالقي ــة   متطلب ــية العلمي ــع الشخص أو تواض

 ..يف نشر العلم واستدامته  وسعيها، ، واتساع الصدر الرتبوية 

، ومـا  وهو أيضًا ميقل ما يعاجله علم النفس الرتبوي واملعـريف              

، لئال يكون هناك معـوق  يعاجله املنه  الرتبوي وطرائق التدريس 

يف وحواجز بينه وبني العامل أو التدريسي والرتبـوي  ، سي للجاهل نف

، لرفع مستوى الشخصية ومشاركتها يف أنشـطة  اكتساب العلوم 

 ..احلياة املتنوعة 
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وهناك عالقة بني املتكلم والشخصية ، ومضامني ذلك يبينه            

 : (عليه السالم)اإلمام موسى الكاظم قول 

ــ)             ــةاملتكلم ــاجب  :  ون ثالث ــامل وش ــرابح وس ــرابح  ف ــا ال ، فأم

وأما الشـاجب فالـذي خيـوض    .  وأما السامل فالساكت.  فالذاكر هلل

، إن اهلل حرم اجلنة على كل فاحش بذي قليل احليـاء ال   يف الباطل

(  يبالي ما قال وال ما قيل فيه

0

. 

 يعـين الشـخص  ؛ الـذي   الشـاجب وواحد من هذه الشخصـيات ،              

. الغـري نـافع    أي كـقري اهلـذيان وكـقري الكـالم    ، اهلذاء املكقـار  

 ..، ورمبا كان هالك يف كالمه  اهلالكيعين وأيضا 

 : (عليه السالم)ويقول              

( ، وعامل ناطق ملستمع واع:  ال خري يف العيش إال لرجلني )

 

 

الرتبويـة  وعالقاتهـا   الشخصـية   بنـاء  بني متاسـك يتمما نا هو           

واملعرفية ، ومواطن استيعاب املواقف ، وفاعلية الشخصية مبسـتوى  

ها بني االسـتماع والـوعي ، والعلـم والنطـق     تمعرفتها ، لتأخذ مكان

 ..باحلق 

ولاطر الشخصية ، عنـدما تكـون يف املـواطن السـلوكية                

 :عنها  (عليه السالم)كما قال وأصنافها ، السلبية ، ومساتها 

، فـإن النـام فيهـا علـى      يا هشام احذر هذه الدنيا واحذر أهلها )          

كلمـا ازداد   ئومـتعلم مقـر  .  رجل مرتد معانق هلواه:  أربعة أصناف

.  بقراءتـه وعلمـه علـى مـن هـو دونـه      ، يستعلي  علما ازداد كربا

وعابد جاهـل يستصـغر مـن هـو دونـه يف عبادتـه حيـب أن يعظـم         

، فهـو   مل عارف بطريق احلق حيب القيـام بـه  وذي بصرية عا.  رـويوق

                                                 
 
 . 233ص  /المصدر نفسه  - 
2
 . 235 ص/ المصدر نفسه  - 



  8 

، مغموم  فهو حمزونه وال يقدر على القيام مبا يعرفعاجز أو مغلوب 

(  وأوجههم عقال، فهو أمقل أهل زمانه  بذلك

0

. 

واحلذر يقي اإلنسـان مـن الضـرر املنظـور منـه وغـري املنظـور ،                   

  : التهديدات الكائنة يف وركين لوجهي

  ومـا إىل ذلـك مـن العوامـل     .. كبيئة وحراك وتغيري ؛ الدنيا

 ..  ، التابعة واملستقلة املتغرية والقابتة

   ؛ الـذين ال يـرون إال مكاسـب الـدنيا ، الزائلـة      وأهل الـدنيا

 ..، حبالهلا وحرامها مبلذاتها والتاركة آالمها 

ملواصـفات  ص شِخُي ، وما الدنيا وصفو توصيفحلقات منه و            

التوجهـات  أصناف من الشخصيات املتمسكة باألنا املرضـية و  أربعة

ـ   غري السوية ـ  ا، املـؤثرة فيه ـ  اتاحنراف وفلسـفته ،   الفكـر  اتوملوث

 ..وحمدودية التوجه اإلسرتاتيجي 

وحيقيات الشخصية من هذه األسباب املختلفة القائمـة علـى                

 ..وكية السل –النفس ، وامتدادات نتائجها النفسية  –الفكر 

مضمون من مضامني منظـور ذلـك يف ضـوء الـنص املبـارك ،      و            

ــؤديوالكــائن املفصــلي بأســبابه ،   يــربز ويقــوم    يف نتائجــه ي

 :اآلتي  مستوى يشمله بالشخصية إىل

  اهلوى  –الشخص... 

  الكرب  –الشخص... 

  العبادة  –الشخص... 

  القدرة  –الشخص... 
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بوي للشخصية بقوتـه وسـالمته ، حينمـا    ويكون االجتاه الرت          

التطبيقية ، املستوعب ملضـامني الـدنيا يف    –يأخذ جمرياته النظرية 

  ( :عليه السالم)قوله 

مقل الدنيا مقل ماء البحر كلمـا شـرب منـه العطشـان ازداد     )            

(  عطشا حتى يقتله

0

.  

ي للشخصـية ، هـو   والرادع التقييمي الوظيفي والتقويم األدائ           

 ( :عليه السالم)ا يتضمنه قوله مم

، فإن عمل حسـنا   ليس منا من مل حياسب نفسه يف كل يوم)           

( وإن عمل سيئا استغفر اهلل منه وتاب إليه.  استزاد منه

 

 . 

مما يتضمنه القول املبـارك ، بنـاء إسـرتاتيجية تربويـة     أيضًا و           

داء ، تعــزز فيهــا بتوجــه يــز واالختيــار واألعاليــة االســتيعاب والتمي

 : لطط له 

      مواطن القوة على األداء العـالي املسـتدام واملسـتمر ، واحلـد

والســيطرة علــى مواقــع الضــعف ، وهــو كــائن يف البيئــة  

 ..الشخصية ذاتها 

  البيئـة  احملـيط و وبذات الوقت ، تعزز املخطط له ، باستيعاب

ـ   ا مـن فـرص متميـزة    اخلارجية للشخصية ، وما يتمقـل فيه

ممكن اسـتقمارها وتعاظمهـا ، ومـا يتمقـل مـن حتـديات       

 ..واحلد منها والسيطرة عليها ولاطر وتهديدات 

، قـد أشـار   ( عليه السـالم )وهكذا فإّن اإلمام موسى الكاظم             

بنـاء الشخصـية ، ومنـه مـا متليـه      إصال  وصـال   آلية وإىل أهمية 

 .. ة بالنفسمتطلبات الرتبية وبناء القق
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 املتابعة والتقويم الذاتي للنفس: ًا لثثا
 

أرقى ما يصل إليه اإلنسـان مـن مسـتوى الققافـة التنظيميـة                   

أو املستوى العالي هلا ، حينما يتجه بوعي حلساب نفسه أو  ، الرفيعة

دف املتابعــة بــالتقييم ، واهلــ، قبــل أن يصــل حســاب غــريه لــه ذاتــه 

 ..األدائي م والتقويالوظيفي 

التنسـيق بـني التخطـيط والتنفيـذ     التنظيم وومنه االنتفاع ب             

بالتنميـة والتطـوير املسـتدام ،     ومسـتمر  ، لتخطيط متواصلواألداء 

 ..ورفع مستوى اجلودة الشاملة 

علوم لتلفة ، كعلـوم الـنفس واإلدارة   ، وتهتم بهذا اجلانب              

درات ُتراعــى فيــه الــنفس والقــوواألخــالق ، واالقتصــاد واالجتمــاع 

توى السيطرة ة ، لرتفع من مسوتطويرها على أسس عقالنية ورشيد

 ..واملوقف على اجلودة والكمية 

ومؤشر من مؤشـرات أخالقيـات العمـل ، مـا حيملـه الفـرد مـن                   

علـى   ثقافة تنظيمية تدفع بـه احملاسـبة والتوجيـه الـذاتي للـنفس     

 .. والرغبات والدوافعأسس القدرات 

ــه                 ــه وتوجيهات ــالم ، كــان اهتمامات ــر اإلس ــاق فج ــذ انبق ومن

والفعـل   السـلوك  والنفس ، وما يرتتب عليـه مـن  والفكر باإلنسان 

 ..مل بكل أشكاله الواعية والنافعة العو

ُيمليـه وحيـث   خيتطـه و مـا  عموميات اجلعـل التشـريعي   وب             

واألحاديث النبوية الشريفة وأقـوال األئمـة   ، م القرآن الكري : عليه

 ( ..عليهم السالم)األطهار 

عليه )ا وّجه به اإلمام موسى الكاظم ومضمون آخر يتبني مم             

 :حيث يقول ( السالم



 2  

عمـل خـريًا    ليس منا من مل حياسب نفسه يف كل يوم فـإن )             

ن عمل شـرًا اسـتغفر اهلل منـه    استزاد اهلل منه ، ومحد اهلل عليه ، وإ

( وتاب إليه

0

 . 

الـنفس أو ذات اإلنسـان ،    ةبساهذا الربنام  اليومي الدقيق حمل             

ـ نتائجه ، و ؤثر ، بـالتوازي مـع   ما حيققه من استقرار نفسي فاعل وم

 ..وإعادة نشاطها  بناء الشخصية

ــ              ــيم األعمــال وتقــويم وهــو أرق ــام  لتقي بكــل  داءاأل ى برن

، والسـيما حينمـا تكـون احملاسـبة أواًل بـأول ، عنـد أداء        أشكاله

األعمال ويف أثنائها وبعدها ، لتكون األعمال بأعلى جودة شاملة ، 

واالجتاه التنظيمي وأنظمته تكون مستدامة ، جتمع بـني محايـة   

اإلنسان وما ُيحـيط بـه مـن البشـر والبيئـة الداخليـة والبيئـة         وقحق

 ..اخلارجية 

حساب الـنفس بالتوقيـت احملـدد ،     ؛ وميكن أن يكون منه              

آلثـار   واحملفظـة النفسـية   الذي خيفف من تراكمات وخزين النفس

 ..وأعباء السلوكيات واألنشطة واألعمال 

ه إىل مـا  تجـاوز ومل يقف عند حدود حماسبة النفس ، وإمنا ي               

ــاه  ممــا حيقــق ســبل  يتعــدى التقــويم ،  التحســني املســتمر ومن

Continuous Improvement  ، واستدامته.. 

وهو ما يتعلق بأساليب حتسني عمليـات لتلـف األعمـال ،                  

، سـتمر  املتطور بالبناء يمتد الل،  املستمر والعالجي والتوجه الوقائي

 .. ودة عاليةمبعايري عالية ، جل

للققافــة التنظيميــة والتوجيهيــة ،  ، ويتضــمن يف اجتاهاتــه              

وحماولة السيطرة على اخلطأ مستقباًل قبل وقوعه ، ومنه ما يتعلق 

                                                 
 
وجدير باإلشارة ، تم ذكره فيما سبق ، وفيه بعض  . 5 - 

 .. ، فضاًل عن كونه يتضمن عناية المحور اإلضافات والفوارق البسيطة
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ميكـن أن  مـا  منـه  تنمية وتطوير املهـارات ، و استقمار اخلربات يف ب

..يتجه ضمن السلوك التنظيمي 

0

  

وأيضًا حماسبة اإلنسان حبد ذاتها ، هي ترويض للنفس علـى               

اد الســتقبال الــرأي اآلخــر ، ومــا يولــده مــن خــربة التقيــيم  االســتعد

والتقويم ، وبناء منظومة التحسـس النفسـي لكـل تغـيري ، للـذات      

 ..واحمليط 

فضــاًل عــن مــا يتولــد مــن التحســس بــاآلخر ، وردود األفعــال               

املتوقعة ، المتصاص الغضب قبل وقوعه ، وبـذات الوقـت ، كيفيـة    

ه بكل استعداداته النفسية املتجاوبة مع اسـتقامة  إيصاله ما يقوِّم

 ..مسرية وخطوات اإلنسان وأنشطته الرمسية وغري الرمسية 

حينمــا ، االســتمرارية يف العطــاء وتنميتــه وتطــويره نــرى و             

استزادة عمل اخلـري ، والوقايـة وعـالج    يقف اإلنسان كل يوم بني 

 ..كل ما هو يتعلق بعمل الشر 

، وحمـوره   النفس والسلوكمنه و ، وهو ما يبدأ بتقويم الفكر            

حماسبة النفس أو التقويم الذاتي ، وهو ما حيتاج إىل قوة الشخصـية  

 ..وثقافة التنظيم الذاتي 

وميكن وضـع جوانـب مـن مضـامني الـنص املبـارك املتقـدِّم ،                   

:اآلتي  املختصر واملبسط ضمن املخطط

 

 

 

                                                 
 
 :راجع مثاًل  - 

 - Evans, J. R., " Applied Production & Operation Management " 4ed. 
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 السلوك  –يبني إسرتاتيجية الرتبية (  0) طط ل

 

وهو ما يتخطى النظريات احلديقة ومنها النفسية ، وما يدخل             

 ..ضمن التأثري املادي واملعنوي 

جمريــات التقيــيم والتقــويم ، الكــائن علــى   ممــا يتضــمنو          

 : (معليه السال)اإلمام موسى الكاظم يقول التمييز واالختيار ، 

، فانظر أيهما أقرب  أمران ال تدري أيهما خري وأصوب وإذا مر بك )         

(  ، فإن كقري الصواب يف لالفة هواك إىل هواك فخالفه

0

. 

وبشكل عام ؛ اهلوى هو امليـول والرغبـة للشـيء علـى أسـام                

شهوة العشق ، واهلالك فيه ، ال على أسـام العقالنيـة واملوضـوعية    

 ..نة يف الشيء الكائ

ومما يربز هنا أهمية البناء الققـايف والرتبـوي واألخالقـي ، مـن               

بكـل  ، والعمل بـه  ، والتقويم واالختيار بني البدائل ، أجل التمييز 

 ..استيعاب وثقة 

 : (عليه السالم)اإلمام موسى الكاظم وقال            

                                                 
 
 . 236ص / المصدر نفسه  /أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني  - 

المتابعة 

والرقابة 

 الذاتية

 عمل الخير

 اب استغفر عمل الشر

 اباستزاد 
التعزيز 

بالفكر 

والنف  

والسلوك 

 القويم

  طط التربية والتعليم
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لتفكـر ودليـل التفكـر    ودليل العاقـل ا .  لكل شئ دليل )            

وكفـى بـك   .  لعقل التواضعمطية ومطية ا يءولكل ش.  الصمت

(  جهال أن تركب ما نهيت عنه

0

. 

ما يستدل بـه ، والـدليل املرشـد املوجـه إىل      الدليل ؛مما يعين و            

 ..الصحيح الذي يستدل به أو املنه  الطريق 

يز والفاهم واملفكر  ، ومرشـد  والعاقل مما يعين ؛ املدرك واملم            

 العاقـل واجلاهـل مسـتوى    ، وبـني واجتاه الـتفكري  العاقل التفكر 

 ..التفكر 

ولـه مضـامني    والتفكر التـدبُّر واالعتبـار واالتعـاظ والتأمـل ،              

ــة وموضــوعية فلســفية ونفســية  ــذهين   ،، ذاتي ــل النشــاط ال وميق

 ..العقلي املعريف للوصول إىل نتيجة وحل 

ــرة              ــة     Ideaوالفكـ ــات الفكريـ ــور العمليـ ــز إىل صـ ترمـ

..واإلدراكية ، وهي  الف اإلحسام أو االنطباع 

 

 

ضـرب جتـرييب مـن الفعـل ، ويـرتبط       Thinkingوالتفكري              

بعناصــر مدركــة يف الزمــان ، ويســتبقي تــأخر اإلفــراغ احلركــي 

 ..م بها ، وضرورته الختبار الواقع ويتحك

ــتفكري اجملــرد                ــتفكري الراغــب ، وهنــاك ال ــتفكري وال وال

املــتحكم بــني احلقيقــة  ؛ وخيتلــف عــن تفكــري ذاتــي، الــذاتي 

واخليال ، وهنا عمليـات الـتفكري حتكمهـا رغبـات الفـرد الـيت ال       

 ..حدود هلا 

فهي واحـدة مـن    Thinking Functionأما وظيفة التفكري             

ساسـية للـنفس ، وتسـهم يف الفهـم ألنفسـنا ومـا       الوظائف األربع األ

  ..حييط بنا 

                                                 
 
 . 228ص / ر نفسه المصد - 
2
االجتماعية اإلدارية و مصطلحاتموسوعة ال/ حسين ناصر المحنك هاشم . د :راجع  - 

 . 393ص / المصدر نفسه  /التجارية واالقتصادية و



 25 

وهــو  Thinking Typeوهنــاك منــط املفكــر أو الــتفكري            

ــن أمنــاط الشخصــية ،   ــد م ــائع   واح ــا والوق ــاد مبعطياته واالسرتش

..املوضوعية ، ورمبا تكون هذه الشخصية منطوية على نفسها 

0

 

يم الذاتي للنفس ، وممـا يعـين اجتـاه    جمريات التقوامتداده ، و           

 ..تعزيز  مكانة اإلنسان وتطلعاته العقالنية 

ــك ، يكــون               ــم ذل ــاه وويف خض ــتوىاجت ــاء مس ــة  بن املنظوم

الفاعلـة يف التوجـه السـلوكي ، ومنـه بنـاء      النفسـية   –الفكرية 

 ..التواضع الكائن وصوله للعالقات اإلنسانية  –العقل 

 : (عليه السالم)اإلمام الكاظم يقول ضًا أيو            

عقـل يكفيـه مؤونـة    :  من أكرمه اهلل بقالث فقد لطف له )           

(  وغنى يكفيه لافة الفقر. وعلم يكفيه مؤونة جهله .  هواه

 

. 

وهكذا يكون بني العقل والعلـم والغنـى ، سـبيل للتقـويم               

العواطـف لتكـون أكقـر     التمادي يف الذاتي للنفس ومحايتها من

 ..والعطاء موضوعية ، وأكقر استعداد نفسي للخري 

 

 املضامني النفسية للحاجة واإلشباع: ًا رابع
 

مؤثراتهــا املباشــرة وغــري املباشــرة ، دوافعهــا و Need للحاجــة             

ـ  لكون احلاجة وظهورها من امُلحرِّكات الرئيسية لل نفس فكـر وال

عند احلاجة يتميز و،  Gratificationشباع اإلوالسلوك اليت تتطّلب 

بـدوافع شـعورية   منه مـا حيقـق مطلـب احلاجـة     و ، العاقل عن غريه

 .. ، بتصنيفاتها األساسية والكماليةودوافع غري شعورية 

                                                 
 
 . 936ص / المصدر نفسه : كل ذلك  راجع - 
2
 . 237ص / المصدر نفسه  /أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني  - 
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، منهـا نظريـة   لحاجة يف علم الـنفس  هناك نظريات عّدة لو                

: احلاجةوميكن تبيان عموم مفهوم  ..اسلو للحاجات م

0

 

     الكـائن   مصطلح يستخدم للكشف عـن مـا يفتقـر إليـه

 ..احلي للحفاظ على حياته أو محايتها 

          ليست جمـرد االفتقـار ، بـل البـد مـن تـوافر اإلحسـام امللـزم

 ..بضرورة حتقيق هذه احلاجة 

     ال تقتصر احلاجة لدى اإلنسان علـى املسـتوى الفسـيولوجي

يــرى ماســلو  وحــده ، بــل هنــاك حاجــات متنوعــة ، فمــقالَ 

ــان ،  : احلاجــات هــي  ــة أو األساســية ، الســالمة واألم البدني

 ..االجتماعية ، التقدير واالحرتام ، حتقيق الذات 

وحالة احلصول عليهـا وحتقيـق الرغبـة أو حـل مشـكلة أو                    

.. ، تتغري التوجهات النفسية ، ويتغري السلوك الوصول إىل اهلدف

 

 

فز لالجتـاه  اع يتحقق التوازن ، وقد يسهم املنبه واحلـا وباإلشب             

 ..صوب ما يشبع احلاجة 

، ومنهـا   Welfareالرفاهيـة  رمبا تتعدى مطالـب احلاجـة إىل   و            

ــادية   ــة االقتصـ ــة  Economic Welfareالرفاهيـ ، واالجتماعيـ

 ..كال ما حيققه اإلشباع املخطط له والنفسية شكل من أش

 : منها ،  شباع يأخذ مفاهيمه املتعددةواإل           

ــه     - ــه املنب ــدخل ضــمن مكونات املنظــور النفســي ؛ وممــا ي

واحلاجة واحلافز والسعي اجتـاه احلاجـة ليتحقـق اإلشـباع ،     

 ..واجتاهاته نفسية 

                                                 
 
االجتماعية اإلدارية و مصطلحاتموسوعة ال/ حسين ناصر المحنك هاشم . د :راجع  - 

 . 554 - 553ص / المصدر نفسه  /التجارية واالقتصادية و
2
دار /   ط / معجم علم النف  والتحليل النفسي / فرج عبد القادر طه ، وآ رون . د: ينظر مثاًل  - 

 .  73 ص /  لبنان –بيروت / النهضة للطباعة والنشر 
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املنظور السلوكي ؛ ما يتم من خالل نشاط الفـرد مبظـاهره    -

ـ       ي السلوكية املباشـرة وغـري املباشـرة ، ووحـدة السـلوك ه

 ..االستجابة 

 اخلـدمات ؛ يتمقل يف احلاجة إىل السلع و املنظور االقتصادي -

، ومــا يتطلــب إشــباعها ، ورمبــا تــتحكم آليــة واملعلومــات 

السوق من العرض والطلب ، وارتفاع أو اخنفاض يف مسـتوى  

،  سعار ، وما يرتتب عليهـا مـن منـافع آنيـة أو مسـتقبلية     األ

 ..  ومباشرة وغري مباشرة

ــور - ــر     املنظ ــى آخ ــباع منح ــذ اإلش ــا يأخ ــاعي ؛ ورمب االجتم

اجتماعيـًا ، فتتحــول صـورة احلاجــة إىل التقـدير واالحــرتام    

ــة     ــاء واأللفـ ــعور باالنتمـ ــة ، والشـ ــة االجتماعيـ واملكانـ

ــة بســبلها     ــذه احلاج ــرد إلشــباع ه ــه الف واالنســجام ، فيتج

 ..املتعددة 

ء املنظور البيولوجي والفسلجي ؛ وعندها تظهر احلاجة للبقا -

من خالل إشباع اإلنسان متمقله باألكل والشـرب وغريـزة   

 .. اجلنس وما شابه ذلك 

املنظور األخالقي ؛ املتمقلة باالجتـاه للجوانـب غـري املنظـورة      -

إلشباعها ، كما هـو عليـه ، مـا يتعـارف عليـه اجملتمـع أو       

خالقـي  األعمـل  التـأمر بـه الشـرائع اإلهليـة مـن      ما و، حتدده 

خالقي ، ورمبـا يـدخل كبنيـة    األغري  واالبتعاد عن العمل

ــالفكر    ــة وإشــباعها ، ب ــرز احلاجــة األخالقي أساســية يف ف

 ..وهو العامل املشرتك ضمن كل ما تقّدم وغريه ، القويم 

فكر ، : املنظور الققايف واحلضاري ؛ وما يوجه به من أمناط  -

واإلشـباع ، ورمبـا   ونفس ، وسلوك ، ومسـتويات االسـتجابة   

احلـراك املـادي وغـري املـادي ، ومـؤثرات       ختتلف بـذلك عنـد  
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العــادات والتقاليــد والقــيم واألخــالق والفلســفات والعلــوم 

 ..واملعارف 

متطلبات إشـباعها إىل  من  وممكن أن تولِّد احلاجة وما تؤدي              

، ويكــون باجتــاهني أحــدهما إجيــابي حيقــق  Conflictالصــراع 

مبــا حيقــق خــر ســليب رأخالقــي ، واآل –األهــداف بشــكل إنســاني 

، فيـؤدي بـذلك إىل   (  الغايـة تـربر الوسـيلة    )األهداف ، ولكن مببدأ 

 ..التضحية باجلانب اإلنساني واألخالقي 

ومطلـب إشـباع ،   وحـافز ودافـع   وبهذا يكـون منبـه وحاجـة                  

وما متوافر من  ، اجتاه ما ُيشبع احلاجة بواسطة لتلف السبل كاوحر

ليات إلشباع تلك احلاجة ، وقـد تسـبب احلاجـة ، التـوتر     الوسائل واآل

لدى اإلنسان ، وبتوجيهها باالجتاه الصحيح تعمل علـى حـافز ودافـع    

كموجـه ،   اإلشـباع  -احلاجـة   دخلتـ كي مقمر ومنـت  ، وهنـا   احر

النفسـي ، واجلانـب    –لجانـب األخالقـي   عقالني أو غـري عقالنـي ل  

..االجتماعي  –االقتصادي 

0

 

ــات   ،وبهــذا االجتــاه                 ــه جتــدد احلاجــة ومتطلب يكــون علي

ستمرار جتـدد احلاجـات   اإلشباع ، لكون الدنيا هلا خصوصياتها يف ا

 ..، وإحلاحها من أجل اإلشباع  لدى اإلنسان

لحــد والســيطرة علــى مجــو   لمفتــا  موجــه ووالعقالنيــة              

 ..احلاجات 

هو ها واستجابة اإلنسان بانقياده هلا ، ومجو  احلاجات وإحلاح             

، احلالة أو  (عليه السالم)اإلمام الكاظم  وصفيكما ، ؤدي به ما ي

 :الظاهرة ، بالقول 

                                                 
 
دار أنبوواء للطباعووة / علووم االقتصوواد فووي نهووج البالغووة  / هاشووم حسووين ناصوور المحنووك  . د: راجووع  - 

 .وما بعدها  -98وبالخصوص  ص /    23/ العراق  –النجف األشرف / والنشر 
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مقل الدنيا مقل ماء البحر ُكلَّما شرب منه العطشان ازداد )              

(عطشًا حتى يقتله 

0

 . 

ق السيطرة على وتوازن اإلنسان النفسي ، عندما حيق             

 ..متطلبات الدنيا ، بكابح احلساب والعقاب 

والنظـر  ، احلاجـة  أهمية القناعة عند ظهـور   ، هنا يظهرومما              

، بشكل ال يؤدي إىل سلسـلة ظهـور احلاجـات    يف طريقة إشباعها 

 ..اليت ال تنتهي 

ا يتعلـق  منه مو، ه علم النفس دراسته ومعاجلتوهو ما يهتم ب              

، ومنـه مـا يكـون يف سـلم      السـلوكية املرتتبـة عليـه    بالتوجهات

وأولويات احلاجات وإمكانية وكيفية إشباعها ، وتوقعات جتددها 

 ..وتعدد طرق إشباع 

اإلشـباع لـدى    –فضاًل عـن إمكانيـة تنميـة ثقافـة احلاجـة                   

طن اإلشـباع ،  اإلنسان املؤدية إىل مرونة احلاجة والبدائل ، وتعدد موا

وحتى التخطيط أو التأجيل أو االستغناء عن احلاجة بطـرق القناعـة   

 ..والزهد 

وميكن أن يكون ذلك عن طريق بناء الـوعي الـديين ، ومـا                 

حيقــق مــن تــوازن بــني تكــوين اإلنســان والتشــريعات الدينيــة ،  

 ..طوعية االنقياد هلا ، بكل قناعة وسعادة و

حيصل على سبيل املقال ، االبتعاد عن احلاجات احملرمة  كما            

 واملخــدرات ، ، كتعــاطي اخلمــرعنــد كــقري مــن النـام  يف الـدين  

 .إخل .. اجلنس غري الشرعي ممارسة و

، ويكـون  عامل آخر ملنظور اإلشـباع   ومن وجهة أخرى ، هناك            

كار أو البتظهور احلاجة عند ايتحقق ب و، أنمو وتطور احلاجة ب ذلك

                                                 
 
/  ج/ بحار األنوار / المجلسي : ، وأيضًا  95ص /  2ج/ ميزان الحكمة / محمد الريشهري  - 

 . 52 ص / ع نفسه المرج
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، ومـا  املرونـة  و البـدائل  مستوىما يصحبه من وأو التطوير ، االخرتاع 

يــؤثر مــن العوامــل الزمانيــة واملكانيــة واملوقفيــة ، علــى احلاجــة   

 ..تكرارها دورية و، واإلشباع 

احليلولة دون مجو  الرغبة وتعاظمهـا   وأذا فإّن السيطرة وبه             

حاجـات الـرتف    والسيما، يض النفس وتر متطلبات لهاجتاه احلاجة ، 

 ..وما يتجاوز احلقوق 

ـُ             لسـيطرة علـى   اأولويات  منالرتويض  –قوة الشخصية  عدوت

 ..اإلرادة دون خروجها عن املألوف أو جتاوز القيم واألخالقيات 

ورمبا مجـو  ومتـادي الـنفس يف طلـب احلاجـة واإلحلـا  يف                    

، أو السـيطرة عليهـا   قابلها من عدم إمكانية إشباعها طلبها ، وما ُي

، ورمبـا ميتـد يف متاديهـا     أو الشعور بالنقص قد يولِّد أزمات نفسية

ـ   وضعف اإلرادة  يف اجلـنح   ةإىل ارتكاب احملرمـات واجلـرائم املتمقل

 ..واجلنايات 

وللحيلولة دون اتساع فجوة إشباع النفس ، البّد من احلـد مـن                 

وترويضـها ال باجتـاه البخـل    ، مجو  تلبية كل مـا ترغبـه الـنفس    

والتقتري ، وإمنا باجتاه تهذيب الـنفس وعـدم التبـذير ، واالجتـاه يف     

 ..طلب احلاجة على أسام مفهوم االقتصاد يف األمور 

ــا                ــة ومــن أجــل إشــباع احلاجــة بطرقه التعاونيــة والتكافلي

 ( :عليه السالم)اظم قال اإلمام الك ...املشروعة 

ما هي رمحـة مـن اهلل سـاقها    ـّمن أتاه أخوه املؤمن يف حاجة فإن)             

فإن فعل ذلك ، فقد وصله بواليتنا ، وهي موصولة بواليـة اهلل  . إليه 

وإن رّده عن حاجته ، وهو يقدر عليهـا ، فقـد ظلـم نفسـه     . عّز وجّل 

(وأساء إليها 

0

 .. 

                                                 
 
/  77ج/بحار األنوار / المجلسي : ، وأيضًا  48ص /   ج/ ميزان الحكمة / محمد الريشهري  - 

 . 298ص /المرجع نفسه 
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اجة وتلبيتها لآلخـرين بشـكل مشـروع ومعقـول ،     وبني احل             

مبا متليه اإلمكانيات ، حيد مـن مجـو  الـنفس صـوب احملرمـات ،      

ويعــاظ ظهــور الفجــوة والفــارق االجتمــاعي واالقتصــادي ، ويولــد  

التوجــه النفســي والســلوكي صــوب التعــاون والتكافــل والتــواد  

 ..والرتاحم بني النام 

، وطواعيـة نفـس    شـباع ، رمحـة اهلل تعـاىل   وبني احلاجة واإل             

 .. وصون كرامة اإلنسان باألخوة، للعطاء  اإلنسان

مـن   احلاجـة  –النفسـية واإلنسـانية    وانـب اجلبيـان  وميكن ت            

 : باملخطط اآلتي ، هذا النص املبارك  مضامني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني رمحة اهلل تعاىل (   ) لطط 

 شباعوعالقتها باحلاجة واإل

 

ــن و               ــات  م ــانية العالق ــق إنس ــالمية  ، منطل ــا اإلس وأخالقيته

العظيمة ، البـّد أن يكـون للحاجـة واإلشـباع أسـلوبه العقالنـي ،       

طلب 

حاجة 

 المؤمن

رحمة 

اب 

على 

 اإلنسان

تلبية حاجة 

 المؤمن

عدم تلبية 

حاجة 

 المؤمن

صلة والية 

اب ورسوله 

 وأهل بيته 

 لم نفسه 

 وأساء لليها

قدرة 

تلبية 

 الحاجة
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البعيد عن األنانية والتقتري والبخل والشح ، واالجتاه بإشـباعها عـن   

نسـان ، بـدون امَلـْن    طريق أسلم الطـرق وأرفعهـا حلمايـة كرامـة اإل    

 ..الي والتع

الجتـاه  ، واألنفـس  لالل ما ُيهذب الدين اإلسـالمي  وذلك من خ              

حنو الكسب واإلشباع احلالل ، ومبنظور اقتصادي رشيد ، يبدأ من 

 .. الفرد حتى يصل اجملتمع والدولة ومؤسساتها 
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 املبحث الثاني
 والعمل والصرب ةالعلم والبيئمضامني 

 (عليه السالم)قوال اإلمام الكاظم يف أ
 

ا خيص العقل جوانب ممنتناول  ،واستكماال ِلما سبق               

اهات واملضامني النفسية االجتمنها و، العمل والصرب ووالعلم 

 :، وكاآلتي  حمدودية البحث حبسبو

 . العقل والعلم واالجتاهات النفسية: أواًل 

 . مني النفسيةاملناخ البيئي واملضا: ًا ثاني

 . العمل واجتاهاته النفسية: ًا ثالق

 .املضامني النفسية للصرب : ابعًا ر

 

 العقل والعلم واالجتاهات النفسية:  أوالً 
 

ومتاسك ه عقل من سالمة لى مستوى سالمة اإلنسانمؤشر ع              

 .. نفسيته وسويشخصيته 

العمر العقلي عن العمر  :هناك اختالف بني بطبيعة احلال ، و             

 ..العمر املعريف ، والعمر العلمي عن الزمين 
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 النتيجـة ،  كـون ترمبـا   ومبعايري اختبارات العمر العقلـي ،               

، العمر العقلي مبستوى العمر الزمين ، أو أعلى أو أدنى مـن مسـتواه   

 ..ولكل واحد منهم ، دليل على مستوى الذكاء والقدرات 

ث يف الوظائف ويبح، لعقل لوعلم النفس يعتين يف دراساته              

 ..والعمليات العقلية 

ولـذلك  ،  وال يفرتض وجود جوهر العقل مقلما تقرُّه الفلسفة             

وقد ، يستخدم مصطلحا الطب العقلي والطب النفسي كُمرتادفني 

مبعنــى واحــد  Intellectوذهــن  Mindُيْســتخدم مصــطلحا عقــل 

أو يقتصــر لفــذ الــذهن علــى النــواحي اإلدراكّيــة ، رتادفــني كُم

..أو على العمليات العليا وحدها ، عمومًا 

0

  

 نفـس أو عقـل أو   يعـين  Mindونرى يف موقٍع آخـر املصـطلح                

مبا يف ، ميقِّل جمموع السلوك الذكي ، وُيعد مصطلحًا عاّمًا ،  ذهن

وكـقريًا مـا ُيسـتخدم مرادفـًا      ،ذلك التـذكرر والـتْفكري واإلدراك   

..والشعور    ةللخرب

 

  

 (عليه السـالم )أمري املؤمنني اإلمام علي بن أبي طالب ووصف               

 :العاقل ، فقال 

، فصـف لنـا اجلاهـل    : فقيل ، اِضَعُه ْيَء َمَوذي َيَضُع الشَُّهَو الَّ)             

(َقْد َفَعْلُت (  : عليه السالم)فقال 

 

 .. 

وبني العاقل واجلاهل ، معرفة موضع الشيء املناسب ، ووضعه             

 ..يف موضعه 

                                                 
 
دار المعوارف  /    ط / الموسوعة المختصرة فوي علوم الونف  والطوب العقلوي      /  /وليم الخولي . د -

 .  333ص / 976 / بمصر 
2
 . 73ص /  977 / لبنان  /بيروت / دار العلم للماليين / علم النف  معجم / فا ر عاقل . د -
3
 . 3 5ص / نهج البالغة   - 
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ــوظيفي                  ــيف والوصــف ال ــة التوص ــتيعاب دق ــين اس ــا يع مم

بشكله العلمي ، ودقة مواصـفات َمـن ومـا يشـغله ممـا يناسـب ،       

 ..لينت  من خالل تفاعله أجود النتائ  املستدامة 

قـول  ه ذلك يكون مفتا  القول يف العقل ، ما يتضـمن عند و            

 ( :عليه السالم)موسى الكاظم اإلمام 

، واجلهـل وجنـده تكـن مـن      يا هشام اعـرف العقـل وجنـده   )             

 . جعلت فداك ال نعرف إال ما عرفتنا:  فقلت:  ، قال هشام املهتدين

خلـق العقـل وهـو أول     يا هشام إن اهلل:  (عليه السالم)فقال                

:  فقـال لـه  ، عن ميني العرش من نـوره   خلق خلقه اهلل من الروحانيني

خلقتـك  :  وجـل  فقـال اهلل عـز  .  أقبل فأقبـل :  ثم قال له.  ، فأدبر أدبر

ثم خلق اجلهل من البحر .  وكرمتك على مجيع خلقي عظيما اخلق

. ، فلم يقبل أقبل:  ثم قال له. ، فأدبر دبرأ:  ، فقال له االجاج الظلماني

،  ثم جعل للعقل مخسة وسبعني جندا.  استكربت فلعنه:  فقال له

فلما رأى اجلهل ما كرم اهلل به العقل وما أعطاه أضـمر لـه العـداوة    

يا رب هذا خلق مقلـي خلقتـه و كرمتـه وقويتـه وأنـا      :  فقال اجلهل

ضده وال قوة لي به أعطين من اجلند مقل مـا أعطيتـه ؟ فقـال تبـارك     

، فإن عصيتين بعد ذلك أخرجتـك وجنـدك مـن جـواري      ، نعم تعاىلو

، فأعطاه اهلل مخسة وسـبعني جنـدا   .  قد رضيت:  ، فقال ومن رمحيت

اخلـري وهـو   :  فكان مما أعطى العقل من اخلمسة و السبعني جنـدا 

( . وجعل ضده الشر وهو وزير اجلهل، وزير العقل 

0

 

 بتوجيـه س وبناء التمييز واالختيار هل ، أساقل واجلاوبني الع             

من علم ودراية ، ومستوى مـا يرتكـز عليـه مـن     اإلنسان ما حيمله 

ــه االســتقرار النفســي ، الكــائن  ــة ، : بــني  بقدرات ــنفس املطمئن ال

 .والنفس اللوامة ، والنفس األمارة بالسوء 

                                                 
 
 . 237ص  /المصدر نفسه / أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني  - 
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 ( :عليه السالم)اإلمام موسى الكاظم وخياطب            

،  هشام إن هلل على النام حجتني حجة ظاهرة وحجة باطنةيا  )          

(  وأما الباطنة فالعقول.  واألئمة واألنبياءفأما الظاهرة فالرسل 

0

. 

، والتكامل يبدأ مـن اجلعـل التشـريعي اإلهلـي ، وتنظيمـه                  

لعقول لجعل التكويين ومنه ال ومالئمته ووضوحه،  نه امللسالمة 

  ..ة السوي

وميكن وضع مـا يتضـمنه الـنص املبـارك ، ضـمن املخطـط                    

 :املختصر اآلتي 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني مكانة وحجة العقل(  ) لطط 

 

بشـكل واضـح ،    وأفضـليته  تظهـر مكانـة العقـل   أيضًا و             

  ( :عليه السالم)عندما يقول اإلمام موسى الكاظم 

أْفَضُل ِمَن اْلَعْقِل ، َنْوُم اْلعاِقِل أْفَضُل ِمْن  ما ُقسَِّم َبْيَن اْلِعباِد)             

(َسَهِر اْلجاِهِل 

 

 . 

                                                 
 
 . 229ص / المصدر نفسه  - 
2
 .54 ص / مصدر نفسه / المجلسي  - 
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عالقـة   واالجتاهـات النفسـية ،   والـنفس والعلـم  وبني العقـل               

العقـل   ، نعمـة  علـى اإلنسـان  العظيمة عم اإلهلية ِّمن النوثيقة ، و 

 ..تمرة بالعطاء لبناء قويم احلياة احلضارية املستدامة واملس وسالمته

ــل وســالمته              ــدخل ضــمن العق ــد، وي ــب م ى اســتقباله للجان

الفكـر   :جمريات عمليات ونتـائ    وحمتوىواإلنساني ، املعلوماتي 

 .. ةوالعلم واملعرف

والتفكري مفتا  تنميـة وتطـوير امَللكـة والعلـوم واملعـارف                 

 ..واإلبداعات الريادية 

يف كل ، واحلث عليه للتدبر اإلسالم بالتفكري املقمر  واهتم             

 ..األخروية  –مور احلياة الدنيوية أ

علــى ( عليــه الســالم)اإلمــام موســى الكــاظم  بنيوبهــذا يــ             

 ..جُّه بالطاقات الكامنة لإلنسان أفضلية عقالنية التو

 ل والعبـادة ، زاولة العموألهمية الوعي واستيعاب األمور يف م             

(َنْوُم اْلعاِقِل أْفَضُل ِمْن َسَهِر اْلجاِهِل ) كان ؛ 

0

 .. 

وهو دليل على أهمية العلم والعلمـاء ، واملكانـة الكـبرية                 

 ة مـن خـالل  اإلنسـاني  ةهلما يف اإلسالم ، مما يعين أن مستقبل احليا

 ..احلضارة  –بناء اإلنسان 

، واألخطر منه ، حينما ال اهل بال نتاج وإنتاج فما نفع سهر اجل             

يضع الشيء يف مواضعه ، فيهلك ما طال جهله ، ويضـيع يف خلطـه   

ــه ،     ــة بســبب جهل بــني احلــالل واحلــرام ، ورمبــا يــؤدي  ســارة أم

وباخلصوص من كان يتكابر على العلم واملعرفة ، ويضيع التعلم 

 ..والرتبية والتعليم جبهله 
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يف  فاعــلال وراحملــواهــتم علــم الــنفس بالعقــل ، لكونــه                  

  ..واحلياة احلضارية رهينة بقدراته جماالت احلياة املتعددة ، 

مـا بـني ؛    مالئمـة واحُلّجة اإلهليـة ال تقـوم إال علـى تطـابق أو                 

واجلعـل   أو املخلوقـات بشـكل عـام ،    اجلعل التكـويين لإلنسـان  

م ويـدير الكـون علـى أدق تطبيقاتهـا     الذي ينظ اإلهلي التشريعي

 ..ونتائجها املستدامة واملستمرة 

ــة                  ــة العظيم ــذه املعادل ــاة ، به ــراك احلي ــة ح ــتدامة عدال واس

 ..املختصرة اليت يدخل تفاصيلها يف كل مناحي الكون 

اإللـزام مـن العقـل ، لـذا يقـول اإلمـام       يبـدأ  مـا  عدالة األمـر ،  و             

  ( :ليه السالمع)الكاظم 

(لكل شيء دليل ، ودليل العاقل التفكر ) 

0

 

ــوم                ــف العل ــه لتل ــا اهتمــت ب ــو م ــا ، ، ووه حبســب اجتاهاته

إسهام منه واعتربت العمر ينقسم إىل العمر العقلي والعمر الزمين ، و

يف مزاولـة األعمـال   جمريـات  و، التعلم والرتبية والتعليم ، واخلربات 

 .. ت واإلمكانياتتنمية القدرا

مــا يــدخل ضــمن علــم الــنفس ، منــه مضــامينه  ةويف دراســ             

ومـا يـدخل   ، الرتبوي وعلم النفس املعريف وعلـم الـنفس الفسـلجي    

مـا يـدخل ضـمن    و ه ،نضـج بناء الشخصية والبنـاء العقلـي و   ضمن

 ..السالمة العقلية 

يقـول اإلمـام   ، اسـتقماراته  امتـداد  شخوص العقل وووألهمية             

 ( : عليه السالم)الكاظم 

(ما عبد اهلل بشيء أفضل من العقل ) 

 

 

                                                 
 
 ةالمكتبة الشاملة االلكتروني/  292ص /  5ج/ ميزان الحكمة / محمد الريشهري  - 
2
/  ج/ بحوار األنووار   / المجلسوي  : ، وأيضوًا   3 ص /  3ج/ ميوزان الحكموة   / محمد الريشهري  - 

 .  9ص / المرجع نفسه 



 39 

ه الباطن والظاهر ، والعقـل مصـدر التوجيـه    يوالعقل له جانب             

 ..علومات والفكر العلمي واملعريف حبسب ما حيمله من مستوى امل

لعمـل  مكانه يف الفعـل وا  اإلنساني وحينما يكون للعقل            

 ..لنتائ  بقوميها وتعدد اجتاهاتها واألداء ، تتحقق عقالنية ورشد ا

رأم األعمال  يكون العقل،  يعندما يكون االجتاه العبادو           

 ..احلرام اجتناب و، احلالل  بوعي يف مزاولةوموجهها 

يتحقق منـه قـوة الفاعليـة    ل،  العقل ءعلى أدا القدرات دخلتو           

  واجنرارها على معامالته املختلفة ، وعندها يكون النفس والنتائ

 ..األجواء  تنقيةه باجتا

 :  هلشام بن احلكم( عليه السالم)ويقول اإلمام الكاظم              

ما بعث اهلل أنبياءه إىل عباده إاّل ليعقلوا عن اهلل فأحسنهم )             

(استجابة أحسنهم معرفة 

0

 . 

العمق اإلسـرتاتيجي وامتداداتـه   ا يتضمن القول املبارك ؛ ومم            

 ..لم النفس املعريف املعرفة ، ومنه ما يهتم به ع –العقل مبفصلية 

املنظومـة  وحتسـني  واجلمع بني الرتبية والتعليم ، يعـين بنـاء               

ا حيتاج التعليمية ، ومنه ما يعقل ويزداد معرفة ، وهو م –الرتبوية 

 ..ن علم نفس تربوي إىل بيا

الرسـالة السـماوية واألنبيـاء     ، تـقري عمومياتـه   ، وهذا وغريه             

الذين حيملون هذه الرسـالة ، واالجتـاه الـدال علـى مسـتقبل حيـاة       

 ..ملواقف املتطورة على مد احلياة اإلنسان ومعاجلة أموره با

ها الطبيعية مجيعها تدخل النفس ومشاكلها وأزمات ضمنو               

واملرضية ، والسوية وغري السوية ، وقويم الفكـر وقـويم السـلوك ،    
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ومنحــرف وملــوث الفكــر ومــا يقابلــه مــن منحــرف الســلوكيات   

 ..واألعمال 

رك ، ومـا يرتتـب   مقري واحملـ للكس منعتكون واالستجابة               

 ..عليه من تعزيزات 

ــة ، يعــ               ــنهم معرف ــام أحس ــن الن ــتقمار  فأحس ين أحســنهم اس

 ..للمعرفة ، والعقل حمور التعقرل واملعرفة 

ــب               ــن جوان ــا يشــمل م ــوم ،  Biopsychic ةنفســية بيولوجي

ــق بصــفة  ــو  ايتعل ــاط الن ــن ارتب احي النفســية لســلوك الناشــئ ع

 Mental، وما ُيكملها من امللكات العقلية  بالنواحي البيولوجية

Faculties ة والتخيُّل كاإلرادة والذاكر ..
0

  

 ( : عليه السالم)وقال اإلمام موسى الكاظم             

ــل التفكــر   )             ــل العق ــيال ودلي ــيء دل ــل  إن لكــل ش ، ودلي

التفكر الصـمت ، و لكـل شـيء مطيـة ومطيـة العقـل التواضـع        

(وكفى بك جهال أن تركب ما نهيت عنه 

 

 . 

هلـذا القـول املبـارك مضـامني     ن فـإ امتدادًا ملا سـبق ذكـره ،   و             

منهــا مــا يتعلــق بالرتبيــة والتعلــيم ، ومنهــا مــا يتعلــق  ، متعــددة 

 ..ة ، وتتعدد آلية العقل وتفاعله بالعمليات العقلية والنفسي

دليل العقـل التفكرـر ، العتبـارات قائمـة عليهـا ، منهـا مـا        و            

ّكر هذا التفات وآليتكون معلوماتية وعلمية ومعرفية ، وإجراءات 

ر ، لكــون عمليــات التفكــيف مكونــات عملياتــه هــو الصــمت 

 ..واعي منطقي فيه اإلمعان يف التفكري  عقلي داخلي 
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أشكاله واستنتاجاته ، حمـددات  و اجتاهاته للرأي بكلأما                

الزمان واملكان واملوقف ، وما يرتتب من أمـور نفسـية تـدخل ضـمن     

 ..وعلم النفس الفلسفي ، وعلم النفس املعريف  ،علم النفس الرتبوي 

مـع بـني العقـل والتواضـع ،     جتوأمر آخر له مضامني نفسـية                

 ..لقويم السلوك ا ومنه، احلالة النفسية  وفاعلية استقرار هلينت  عن

الســليم منبعــًا الســتقرار  فحينمــا يكــون أســام الفكــر               

 ..ه سلوك قويم فس ، حتمًا سينجم عنالن

والتعامـل مـع   ، ووجود اإلنسـان  ، فهم احلياة ؛ كما هو عليه              

 ..اآلخر كإنسان 

واالبتعاد عن التكبُّر على النـام ،  ، البّد من التواضع وحينها             

 العقالنـي ،  بالتواضع ، وتطبيقاته وهو ما حيقق التفاعل اإلنساني

 اهتمامات االجتماعية ، ومنه ما يتضمن – وبناء العالقات اإلنسانية

 ..علم النفس االجتماعي 

يـة  العقلبالقـدرات  حـدد  ، البيئـة ومـا يت  وبني اجلهل والعلـم                

واألعمـال  ، ، وما يرتتب عليـة مـن عقالنيـة السـلوك      واستقماراتها

 ..املستدامة اليت ُتراعي النفس واستقامتها 

 ( : عليه السالم)الكاظم ويقول اإلمام             

عظم العامل لعلمه ودع منازعته ، وصغر اجلاهل جلهله وال )            

(تطرده ، ولكن قربه وعلمه 

0

 . 

التعليمي الذي يفقده  –الرتبوي  هذا األسام واملبدأ وما أعظم          

طرائق والرتبويني واألنظمة الرتبوية ، وتفقده أساليب الكقري من 

، مبا فيه التعليم التعاوني حتى احلديقة واملعاصرة منها ، التدريس 

 ..وااللكرتوني والتعليم الذكي 
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ـُبعد التدريسي عن املشاكسة واخلصومة واخلالف               ومنه ما ي

، ويشتت األفكار ، واجلدل الفارغ ، الذي يفقد الدرم قوته العلمية 

 ..سية املتلقي وضياع رو  الدرم ، وباخلصوص ما يؤثر على نف

التعليم ب ما ميكن تسميته القول املبارك ، ورمبا يتضمن              

، والتعليم النموذجي ، والتعليم املخالف للتعليم الطارد  ، اجلاذب

االحتوائي ملستوى التدريسي ومكانته ، وما يقابله من مستوى 

 ..املتعلم ومكانته 

يقـول اإلمــام  الــنفس ،  –قـل  صـورة أخـرى لوجهــة أخـرى للع   و            

 :عنها ( عليه السالم)الكاظم 

إن العاقل ال حيدث من خياف تكذيبه ، وال يسأل من خيـاف  )            

، وال يعد ما ال يقدر عليـه ، وال يرجـو مـا يعنـف برجائـه ، وال       منعه

(يتقدم على ما خياف العجز عنه 

0

 . 

العاقل ،  واقف ، وما يتوجه بهامل –وحمور ذلك مستوى القدرات              

للوصول واحليلولة دون ظهور فجوة أو نقطة الضعف الكائنة لديه 

ولدى اآلخر  املعين باخلطـاب العقلـي أو العلمـي ، أو جتنبهـا لتتسـع      

 ..الفرص  –مساحة القوة 

، وعنـدها  العـالي  األداء  –التنفيذ ستوى ما يتعلق مبأو منه ،               

 الرتبية والتعلـيم  نقاط القوة لدية ، املقابلة لفرصسع أو تتتتعاظم 

تـه ، واالبتعـاد عـن    اوصول رسـالته أو خطابـه أو معلوم  ، ووالتدريب 

 ..طلبه  حتقيق حاجز للوصول إىلما هو كل 

ومنه ما يتضمن محاية العلماء والعقول املتميـزة ، ومحايـة                

ملتقدِّمـة مـن األصـول القابتـة     رأم املال املعـريف الـذي ُعـّد يف الـدول ا    

 .. تاضاراحل، ومنه بناء  تقّدملتنمية والتطوير والواملعّول عليها ل
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ويف جمــال القــدرات واالهتمــام باجلانــب النفســي وحتقيــق                

يقـول اإلمـام    ..مبوجبـه  العمـل  و العلـم  يفومعـايري اجلـودة   اجلودة 

 ( :عليه السالم)الكاظم 

العاقل اللبيب من ترك ما ال طاقة له به ، وأكقر الصواب  إن)             

(يف خالف اهلوى 

0

 . 

العمل احلقيقي لزون ومستوى الطاقة أو القدرة ، متقل             

، الكائن لدى اإلنسان ، وما يستطيع فعله واحلراك حبدوده 

املؤهالت : وميكن أن تسهم يف بناء الطاقة والعمل بقدراتها 

 ..لتعليم والتدريب واخلربات والتعلم وا

عن اهلوى  هو االبتعادأال وووجه آخر للقدرات واستقماراتها ،             

 .. وخالف ميوله

واهلوى ؛ حمبة اإلنسان للشيء باملعاصي وغلبته على عقله ،             

 ، بكل أشكاهلا ، وكل ماواهلوى املمقل مليل النفس إىل الشهوة 

..مييز واالختيار الصحيح التحيجب العقل عن 

 

 

يـدخل   أال وهـو مـا   ، وجانب آخر يتعلق بالرضى وعدم الرضى             

عليـه  )وبهذا يقـول اإلمـام الكـاظم     ...العقل والعقالنية لتحديده 

 ( :السالم

إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مـع احلكمـة ، ومل يـرض    )              

(فلذلك رحبت جتارتهم بالدون من احلكمة مع الدنيا ، 

 

 . 

الدون األوىل ، والدون القانية ، ومـا ميقلـه مـن    : وشتان ما بني              

 ..عمق األسس والبناء اإلسرتاتيجي املستدام واملستمر العطاء وآثاره 
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مسـتوى  يف يكون ، ومستوى ذكاء الدون والدون الذكية               

ــت   ــل املن ــار والتفاع ــز واالختي ــعو،   التميي ــار   تق ــة االختي بعقالني

الكـائن  دون من الدنيا ، والدون من احلكمـة ، و الما بني  ،والرضى 

 ..معادلتها العكسية ودقة لاطر بني 

العطـاء ِلمـا   وب ة ،وباحلكمة تقاد الدنيا املستدامة واملسـتمر             

وباحلكمة بناء احلضـارات ، وتشـمل احلكمـة بـاملنظور      بعدها ،

، الدين والدنيا ، يعين محاية وسـالمة احلقـوق ومواطنهـا    اإلسالمي 

وصيانتها ، وما يتطلب من هندسة وإعادة احلياة الدورية على وفـق  

 كـان  مـا االستخدامات واالسـتقمارات العقليـة ،   التغيريات ، مقاًل ؛ 

..قبل احلياة الرقمية ، وما بعد احلياة الرقمية 

0

 

ة أعلى مرتبة حصولية ، اليت تبدأ وجدير بالذكر أن احلكم             

 :ا قبل احلكمة من مم

املعرفـة ، لتصـل ملرحلـة ومسـتوى     املعلومات            العلم                         

 ..احلكمة 

ُيْؤِتي اْلِحْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيًرا )             

 ..سورة البقرة  (69 )ذَّكَُّر ِإلَّا ُأوُلو اْلَأْلَباِب َكِقرًيا َوَما َي

؛  مــا يتحقــق مــن مفهــوم يــدخل ضــمن وأرفــع وهــو أعمــق               

 ..، ورأم املال العلمي واملعريف علم النفس املعريف و،  الفلسفة

 احلاجــة واإلشــباع عنــد فلســفة مفهــوممنــه مــا يتبلــور مــن و             

 .. امُلتزن برجاحة عقله على غرائزه ،العاقل  اإلنسان

 ( :عليه السالم)ويقول             

إن العاقل الذي ال يشغل احلالل شكره ، وال يغلب احلرام )             

(صربه 

 

 . 

                                                 
 
 ..للباح  دراسات واسعة بهذا الخصوص  - 
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واحلالل واحلرام ، عامل واسع ، وأبواب عظيمة وكقرية ،             

ة ، الوقائية املتمقلة بالتشريعات اإلهلية ، وتوجهاتها الفقهي

والعالجية ، والدالة على قويم األعمال وما دونها ، وعلى احلقوق 

 .إخل .. والواجبات ، وعلى احلق والباطل ، والعدالة والظلم 

 : بالقول ( عليه السالم)ولذا ُيحذِّر اإلمام الكاظم              

من سلط ثالثا علـى ثـالث فكأمنـا أعـان هـواه علـى هـدم        )             

من أظلم نور فكـره بطـول أملـه ، وحمـا طرائـف حكمتـه       : عقله 

بفضول كالمه ، وأطفأ نور عربته بشهوات نفسه ، فكأمنـا أعـان   

(هواه على هدم عقله ، ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه 

0

 . 

املنظومة االعتناء بفاعلية وانسيابية أهمية ، ومما يتضمنه               

علـم الـنفس   مية ، وما يرتتب عليها مـن مضـامني   التعلي –الرتبوية 

 ..الرتبوي ، وما يتعلق مبستويات مراحل التعليم 

ضرورة تدرُّج املعلومات وما يتوافـق مـن جرعاتهـا ضـمن     منه و             

 ..الفهم واالستيعاب ال يسوء  اخلطط الرتبوية والتعليمية ، لكي

واملعـارف ، دون اسـتيعاب    العلومخطط وبرام   دخلتفحينما             

ــم     ــني العل ــرة ب ــوة خط ــتكون فج ــاهيم ، س ــدريس  املف ــرق الت وط

، املـؤثر بـدوره   عدم االستيعاب احلقيقـي  مؤداه تعلم ، ووالشخص امل

 ..على النتائ  املستقبلية للتعليم والتطبيقات العلمية 

حمتوى العلـم واملعرفـة    حينما ال يكون، خطورتها كذلك و              

ببيئـــة تضـــم يف ثناياهـــا انســـيابية فاعلـــة ضـــمن كمـــة واحل

مـا حيقـق مالئمـة بـني املعلومـة       ، ومنـه احليلولـة دون  وتكاملية 

رأم مـال معـريف ورأم   سـالمة  عـدم  والنفس والسلوك ، لينت  عنه 

 ..مال بشري متوازن 
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وصــّية اليف ( عليــه الســالم)يقــول اإلمــام موســى الكــاظم و             

 :  املفّصلة

يا هشام ، ال متنحوا اجلّهال احلكمة فتظلموها وال )              

(متنعوها أهلها فتظلموهم 

0

 . 

وبهذا يتضح أن هناك مواقع للظلم يف خريطة احلكمة ،             

فمنه ما خيص احلكمة ذاتها ، ومنه ما خيص أهل احلكمة الذين 

الئمة يصونوا مكانتها والعمل مبنظورها التطبيقي ، وجيعلوا امل

وعامرة ، ِلما تتطلبه احلكمة من بيئة تنموية حضارية مستدامة 

 ..ختدم اإلنسانية على أسس أخالقية 

 ( : عليه السالم)ويقول اإلمام الكاظم            

ــا)            ــزرع ينبــت يف الســهل وال ينبــت يف الصــفا ،    ي هشــام إّن ال

ــر يف    ــب املتواضــع وال تعم ــر يف قل ــة تعم ــب  فكــذلك احلكم قل

املتكّبر اجلّبـار ، ألّن اهلل تعـاىل جعـل التواضـع آلـة العقـل وجعـل        

(التكّبر من آلة اجلهل 

 

 . 

يعين آلة العقل ؛ التواضع ، وآلة اجلهل ؛ التكرب ، واحلكمة              

تعمر يف بيئة املتواضع الذي يضعها يف مواضعها األمينة ، عند أهلها 

تعمـر يف بيئـة املتكـرب الـذي ال     وحمبيها ومـن تعمـر عنـدهم ، وال    

 ..يضعها يف مواضعها األمينة فيظلمها 

واحلكمـة  واملعرفـة  وبهذا كان تأثري مستوى العقل والعلـم              

بنـاء الشخصـية والعالقـات اإلنسـانية     علـى  و، النفس  كبريًا على

، ومنــه مــا يرتتــب  ةواجملتمعيــ ةواجلمعيــ ةواالجتماعيــة ، الفرديــ

 ..احلضاري واستدامته  مستوى البناء
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 املناخ البيئي واملضامني النفسية: ًا ثاني
  

والـذي  ، هذا املصـطلح الواسـع املفهـوم     Environment البيئة            

بيئـة  لتلف البيئات ، فهناك البيئـة املاديـة املنظـورة وال    تفرعتمنه 

 ..غري املادية وغري املنظورة 

ــة ممــا تعــين جممو             ــتغريات  والبيئ ــة وامل عــة الظــروف اخلارجي

احمليطة بالفرد ، املـؤثرة علـى سـلوكه احملـدد ، بالزمـان واملكـان       

واملوقــف ، وهنــاك مــتغريات قائمــة ومــتغريات فاعلــة ، ولكــل هلــا 

..شكل من أشكال التأثري 

0

 

وبطبيعـة احلــال ، للبيئــة مضـامينها وضــغوطاتها النفســية ،              

ــات الصــحة النفســية   ــه  وجمري ــى الكــائن احلــي ، ويف مقدمت عل

اإلنسان ، ومنه ما يكون تأثريه الشعوري والـال شـعوري علـى قـوة     

 ..، جبانبيه اإلجيابي والسليب وسرعة االستجابة السلوكية 

، البيئة االجتماعيـة  البيئة األسرية ، و: هناك بشكل عام ؛ و           

ــة  ــادية والبيئـ ــية ،  االقتصـ ــة السياسـ ــة، والبيئـ ــية  البيئـ النفسـ

Psychological environment  .. وهكذا. 

واملضــمون النفســي للبيئــة ، يتجــه مبنحــى مفهــوم البيئــة                

تخصصي يف علم النفس ، الال يف اجملالنفسية ، لكن األخري أكقر 

 ..املتعلق بنواحي العامل اخلارجي املؤثرة على الفرد 

، كعامـل  النفسـية   –البيئيـة  جواء اهتم اإلسالم بهذه األ لذاو            

 .. للفرد واجملتمعالنفس  وإسعاد الرفاهية يسهم يف

ـ اهتمت الشعوب والدول بسـبل  أيضًا و             تنقيـة والبيئـة   ةمحاي

، ، والعمل على إسـعاد النـام مبعاجلـة كـل أنـواع التلـوث        املناخ
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ريبة اآلنية واملستقبلية ، على الرغم من أن ض حسب متطلباتهكلٌّ 

احلضـارة املعاصـرة ، فقـدان مقومــات محايـة البيئـة ، بسـبب قيــام       

ملوثات صلبة آثار ومن  خلفتيما منها املختلفة ، واإلنتاجية ملشاريع ا

 .. وسائلة وغازية

، حيـث  الواسع علـى اإلنسـان   بهذا فإّن للبيئة ، أثرها النفسي و           

 ( : عليه السالم)يقول اإلمام الكاظم 

النظــر إىل اخلضــرة ، والنظــر إىل املــاء : ثــالث جيلــني البصــر )           

(اجلاري ، والنظر إىل الوجه احلسن 

0

 . 

واجلالء هو إزاحة أو إزالة الشيء الققيل عن الفرد أو األجـواء أو               

، االجتماعيـة   -الرفاهيـة النفسـية    النفس ، وجانب ممـا يؤديـه هـو   

 ..لداعمة للنفس املقومات ا من حدواويكون 

، عليها  عادةحنو الراحة النفسية وإدخال السها اتاجتاهمنها و              

واملشاكل ، ورفع مستوى العالقـات   وخفض مستوى التوتر النفسي

العمـل ،   أداء ودقـة أثرياتها على رفع مسـتوى املنتـوج ،   ، وت اإلنسانية

 ..اجلودة و الكمية ورفع مستوى

بصر والبيئة ، أخذ وعطاء ، وأخطر ما يواجه البصر ، هـو  وبني ال           

التلــوث البصــري ، الكــائن مــن جــراء مــا حيملــه احملــيط اخلــارجي 

 : لإلنسان من 

 يشـغل الشـيء الطبيعـي     ؛ كما هو عليه ما تلوث طبيعي

واملعوق للنظر واحلركة ، واملؤثر علـى   املناسب املكان غري

 .. الراحة النفسية عند رؤيته

  واألشـكال  من خـالل األبنيـة   مقاًل يكون ؛ مصطنع تلوث

واحلركـة ، ومنـه مـا يـؤثر علـى      واجلدران وما يصد النظر 

 ..االستقرار والراحة النفسية 

                                                 
-
 

 . 45ص /  المرجع نفسه/  3 ج/ بحار األنوار/ المجلسي  



 49 

 :وميكن تبيان مضامني النص املبارك ، باملخطط اآلتي             

 

 

 

 

 

 

 اإلنسان يةيبني التأثري البيئي على نفس(  4 )لطط 

 

أهميـة سـيكولوجية    هـو ، ا يتضمنه هذا القول املبارك ومم              

ومـا يـدخل مـن عوامـل     ،  Psychology Of Aestheticsاجلمـال  

 Subjectiveوعوامـل ذاتيــة  ،  Objective Factorsموضـوعية  

Factors .. 

وسـلوك  ، وما يرتتب عليهما من انتباه وانطباع وإدراك عقلي             

 ..ك ، وما يتكامل معه اودوافع وفاعلية وشدة وحر

، ولبنـاء  يـؤدي إليهـا   مـا  و بناء سالمة الذوق وهو مما يسهم يف            

الراحة النفسـية  ويولد ، ويعاظ التوتر النفسي ، الشخصية وبلورتها 

 .. أو ما يؤدي إليها 

وهو مستمّد من ذات التوجُّـه القـائم يف الـدين اإلسـالمي الـذي                 

، ونظافتهــا وانتظامهــا صــيل البيئــة ومكوناتهــا يهــتم بكــل تفا

 .. والغقلية وصحته النفسيةحلماية اإلنسان ومحاية نفسيته 

 

 

 

 

ما جيلي 

 البصر

 

 النظر

 اخلضرة

 املاء اجلاري

 الوجه احلسن



 53 

 العمل واجتاهاته النفسية: ًا ثالث
 

يدخل مفهومه  Workالعمل ف وتكاماًل مع ما سبق ذكره ،             

ـ     ة ضمن جماالت العلوم املتنوعة ، كعلـم االقتصـاد والعلـوم اإلداري

والدراسـات  ، والدراسـات الفسـلجية   وعلم األخالق ، وعلم االجتماع 

 ..النفسية 

علـى  ، مؤشـر  وانسـيابيته وفاعليتـه   والعمل ودقته وجودتـه              

 ..مستوى استقرار النفس وسويها 

وعّده مـن بـني مـا    ،  وبيئة العمل لذا اهتم علم النفس بالعمل             

 ..ُيعاظ نفسية اإلنسان 

ومما يرى علم النفس ، أن هناك املعاجلة بالعمل أو املـداواة أو              

 .. Occupational Therapyالعالج املهين  

وهو من األساليب املستخدمة يف املعاجلـة الشـفائّية أو العـالج                

ــة واجلســميّ  ــنقص ال، ة الشــفائي لالضــطرابات العقلي ــي ولل عقل

 ..والبدني الذي يعانيه الشخص 

وهدف ، ذلك باستخدام أسلوب املهن ذات الطابع  اليدوي آلية و               

هذا العالج هو جذب املريض خـارج نفسـه وإعطـاءه الفرصـة ليعـود      

تفكري يف نفسه ويعجِّـل يف  وبه يصرفه عن ال، تدرجيّيًا إىل الواقع 

 ..شفائه 

ارة والوصول إىل يتطّلب تنمية امله، ومن أجل النجا  يف مهنته              

ضمن ما والتعاون لالندماج  Occupational Level املستوى املهين 

 ..تفرزه العالقات اإلنسانية 

منافعـه  مكانتـه و لـه  ، والعودة للمجتمع كعضو فاعـل                  

 الققـة بـالنفس  ه مـن  ه ، فضاًل عن ما يولد يف داخللذاته وللمحيط ب



 5  

، وهـو بـدوره يعـزز وحيفـز للمزيـد مـن        والشعور حباجة النام إليه

..تواصله يف العطاء 

0

 

واهتم اإلسالم بالعمل والعامل ، واجته بـالنظر للعمـل علـى                 

داه إىل أسام املؤثر واملردود الذي ال يقف عند حـدود الـدنيا بـل يتعـ    

 ..احلساب واجلزاء األخروي 

والعمل يأخذ اجتاهاته للذات واآلخرين ، واألسـبق يف العمـل                 

 ..الباقي ، ما يكون توجهه هلل تعاىل  أثمنهو

علـيهم  )وهناك أحاديث نبوية شريفة ، وأقوال لألئمة األطهار              

 : ( اهلل عليه وآله وسلم صل)، ومنها قول رسول اهلل ( السالم

مـن أتـي اهلل مبـا    :  أحب العمل إىل اهلل ثـالث خصـال  يا علي  )           

ومـن ورع عـن حمـارم اهلل فهـو مـن      .  افرتض عليه فهو من أعبد النام

(  ومن قنع مبا رزقه اهلل فهو من أغنى النام.  أورع النام

 

. 

 الـذي يكـون مصـبه   واحلديث املبارك ، يشمل أوجه العمـل              

 .. ِلما بعد الدنيا ة صاله املمتد

شامل للعبادات واملعامالت ، وبه اسـتقامة  والعمل يف اإلسالم             

، وبالعمل إظهـار   ةالنفسي وأزماته نفسية اإلنسان وامتصاص توتره

 ..مستوى قوة شخصيته ومنافعها للمجتمع 

 ( : عليه السالم)وللحث على العمل يقول اإلمام الكاظم               

تعاىل لُيبغُض العبد النّوام ، إّن الّله تعاىل لُيبغُض  هللاإّن )              

( (العاطل)العبد الفارغ 

 

 . 

                                                 
 
 /دار العووودة /  2ج/ موسوووعة علووم الوونف  والتحليوول النفسووي   / عبوود الموونعم الحفنووي  . د :راجووع   - 

 . 47ص / 978 /  لبنان/  بيروت

 .  3 2ص /  977 / لبنان / بيروت / مطابع الشروق / موسوعة علم النف  / أسعد رزوق . د - 

 . 626ص / لبنان   -بيروت/  977 /    ط / يين دار العلم للمال/ المورد / منير البعلبكي  -   
2
 .   ص / المصدر نفسه  /أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني  - 
3
 . 62ص / المرجع نفسه / 8ج/ ميزان الحكمة / محمد الريشهري  - 
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الوقت ، وهدر  –وخطورة مسرية احلياة ، عند ضياع اإلنسان            

بالنوم وتعطيلها دون استقمار ، ، الطاقات اليت يتميز بها اإلنسان 

 ..وبدورها تؤثر على نفسيته وعالقاته 

 : لبعض ولده ( عليه السالم) اإلمام الكاظم وقال             

ال خترجنَّ نفسك من حدِّ التقصرِي يف عبادة اهلِل وطاعته فإّن )             

(اهلل عز وجل ال ُيْعَبُد حق عبادته 

0

 . 

هـو العمـل واجلهـاد يف    ، وجانب مهم من عبادة اهلل عـز وجـل                

 ..إلنسان عالة أو ثقل على اآلخرين العمل من أجل أن ال يكون ا

وجانب من استقرار الـنفس ، حينمـا حيقـق اإلنسـان حاجاتـه                  

قدراتـه  طاقاته واستقمار وته من خالل السعي يف طلب رزقه ، ورفاهي

وقواه العقلية والعضلية ، وحيقق من خالله كرامته واحلفاظ على 

 ..مكانته بني اجملتمع 

بني النظريـة والتطبيـق ، حيـث يقـول اإلمـام      خل العمل يدو              

 ( :عليه السالم)الكاظم 

أْوَلى العلم بك ما ال َيْصُلُح لك العمل إال به ، وأوجب العمـل  )               

عليك ما أنت مسؤول عن العمل به ، وألزِم العلـَم لـك مـا َدّلـك علـى      

ا زاد يف عملـك  صال  قلبك وأظهر لك فساده ، وأمحد العلم عاقبة م

العاجل ، فال تشتغَلنَّ بعلِم ما ال يضرُّك َجْهُله ، وال تغفَلّن عن علم ما 

(يزيد يف جهلك تركه 

 

 . 

وهو ما يشتمل على مضامني تربوية وأخالقية للعمل ، ومـا                

يتعلق جانـب منـه يف اجملـال الرتبـوي والتعليمـي ، ومنـه مضـامني        

 ..املعريف و بويالرت تدخل ضمن علم النفس

                                                 
 
/ 66ج/ بحار األنوار/ المجلسي : ، وأيضًا  8 ص / 3ج/ ميزان الحكمة / محمد الريشهري  - 

 . 395ص / المرجع نفسه 
2
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العمل ، حينما يكون العمـل لـه   و بني العلم وأعظم فاعلية             

ل الفكـر والـنفس   جماالته يف الصال  واإلصال  وبناء األخالق داخ

 ..والسلوك البشرية 

وما أخالقيات العمل إاّل املنفذ العظيم يف استقرار الـنفس مـن                

، ومنه السمعة الطيبة ، تائ  األعمالنسالمة وصال  وإصال  خالل 

 ..مردوداتها اآلنية واملستقبلية جمريات و

 ( :عليه السالم)ويقول اإلمام الكاظم              

قليُل العمِل من العاقل مقبول مضاعف ، وكقري العمل )                

(من أهل اهلوى واجلهل مردوٌد 

0

 

فلسفة بناء ما يقوم عليه لعاقل وال يصدر من ا لكون العمل             

وإصـالحاته   العمـل  وسـالمة  أدائه ، إاّل من خالل بلورة حمتوى منافع

هلـدف األمسـى   لذات اإلنسان ولآلخرين ، وما يسبقه مـن ا  ،وصالحه 

 ..وهو رضى اهلل تعاىل 

تقرار بـأّن ذلــك حيقـق كــل متطلبـات االســ    ومـن املؤكــد ،             

ة النفسية أرقى ما تكون عليه البيئ عنهالنفسي والرضى ، وينت  

 ..االجتماعية  –األسرية 

وكذلك ما يسهم العمل يف عالج أمور متعددة من األمـراض               

النفسية ، وما حيقق تأهيل الفرد يف وسطه االجتماعي ودجمه بـه ،  

 .. ومقابرته على العطاء واإلبداع ويرفع من معنوياته

 

 

 

 

                                                 
 
/  ج/ بحار األنوار/ المجلسي : ، وأيضًا  466ص / 3ج/ ميزان الحكمة / محمد الريشهري  - 

 .38 ص / المرجع نفسه 
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 النفسية للصرب  املضامني: ابعًا ر
 

أال ، ويظهر جانب آخر له مكانته وتأثريه يف النفس البشـرية               

 .. ما يدلل على قوة النفس والشخصيةاملؤشر ِل، الصرب وهو 

والصرب هذا العامل الرحب بتماسـكه ، البنـاء الرصـني داخـل                  

ب ألمــور شخصــية اإلنســان ، واالجتــاه العقالنــي الراشــد واملســتوع 

ــورة   ــة واملتبل ــة املتكامل ــاة ، واملنظوم ــة احلي ــن مســتوى واملنبقق م

صـرب اإلنسـان علـى    ، الشخصية ، وأعظم الصرب  –الققافة مفصلية 

 ..تأدية الواجبات والطاعة 

والصرب يتضـمن القـدرة علـى التحمـل اإلسـتقنائي للظـروف                  

شـديد بـرو    الصعبة ، ومنه القبـات والصـمود والتحمـل النفسـي ال    

 ..عالية للحصول على احلقوق 

ــنفس                  ــم ال ــنفس ، جمــال عل ــم ال وممــا يــدخل الصــرب يف عل

التطوري ، وعلم األعصاب املعريف ، وعلـم الشخصـية ، وإدارة الـذات    

، أصـعب املشـكالت واألزمـات     ومواجهـة  يف اختاذ القرارات ملعاجلة

 ..ويدخل الصرب ضمن علم النفس الرتبوي 

الصَّـُبور تعـاىل وتقـدَّم ، هـو الـذي ال      : ويف َأمساء اهلل تعـاىل              

ُيعاِجل الُعصاة باالْنتقاِم ، وهو من َأبنية امُلباَلغة ، ومعنـاه َقِريـب مـن    

َمْعَنى احَلِليم ، والفْرق بينهمـا َأن امُلـذِنب ال يـْأَمُن الُعقوبـة يف ِصـَفة      

. والصــرب نقــيض اجلــزع . ِلــيم الصَّــُبور كمــا يْأَمُنهــا يف ِصــَفة احَل

َحْبس النفس عند اجلَزع: والصَّرب 

 

..

0

 

َوَقاَل الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َوْيَلُكْم َثَواُب اللَِّه َخْيٌر ِلَمْن َآَمَن َوَعِمَل )            

 .سورة القصص  (81)َصاِلًحا َوَلا ُيَلقَّاَها ِإلَّا الصَّاِبُروَن 

                                                 
 
 ( .صبر ) ضمن كلمة / لسان العرب / ابن منظور  - 
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 ( :عليه السالم)أمري املؤمنني اإلمام علي بن أبي طالب ويقول             

 ْأِم ِمــَنْبَر ِمــَن اإلمَيــاِن َكــالرَّالصَّــ َفــإنَّ، ْبِر َوَعَلــْيُكْم ِبالصَّــ)            

( َوال ِفي إمَياٍن ال َصْبَر َمَعُه، َوال َخْيَر ِفي َجَسٍد ال َرْأَم َمَعُه ، اجَلَسِد 

 0

. 

إنـه  يعين مما ا يكون مبقابة الرأم من اجلسد ، والصرب عندم           

ركز التحكم والسيطرة النوعية للـنفس  يتضمن الكقري ، فهو م

والسلوك ، ومصدر القرار النوعي يف التوقيت واملوقع واملوقف ، ومـدار  

األداء مبـا حيققـه التقيـيم الـوظيفي والتقـويم األدائـي ،        -التنفيذ 

 .إخل ... ور وحفذ سالمة انسيابية وفاعلية الد

( عليـه السـالم  )عن اإلمام موسى الكـاظم  وباالجتاه نفسه ،              

 :أّنه قال هلشام 

الصَّرُب َعَلى الَوحَدِة َعالَمُة َعلى ُقوَِّة الَعقـِل َفَمـْن َعَقـَل َعـِن     )             

(اهلِل  اهلِل ِإعَتَزَل َعِن الدُّنيا َوالرَّاِغِبنَي َفيها َوَرِغَب ِفي ما ِعنَد

 

 . 

القدرة على الصـرب عنـد اإلنسـان     مستوىضمن وهو ما يدخل            

 ..وقدراتها على حتمل الصعاب بناء الشخصية  ببصمته يف

دليـل  و ية الفـرد ، شخصـ وحظـوة يف متاسـك نفسـية     لصربول          

امـل  ، وهو يدخل ضمن ععلى قوة أعصابه لتحمل االبتالء الدنيوي 

 ..اختاذ القرار الدقة يف صنع و

أن ميتلــك زمــام أمــور ، وصــفة مــن صــفات الشــخص القيــادي            

التعامـل مـع اآلخـر ،    ، و تقليـب صـفحات األمـور    القيادة بالصـرب يف 

 ..وأداءه وكيفية السيطرة على موازين العمل 

ـ  والصرب عامل                ميـول  دخل ضـمن تفاصـيل  من العوامل الـيت ت

 .. قدراتها على حتمل لتلف األعباء، و اجتاه النفسيةو

                                                 
 
 . 482ص / نهج البالغة   - 
2
/ 75ج/ بحار األنوار/ المجلسي : ، وأيضًا  6 3ص / 3ج/ ميزان الحكمة / محمد الريشهري  - 

 . 244ص : تحف العقول  . 339ص /المرجع نفسه 
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وحتى العامل النفسي الذي يدخل يف مضامني الصرب ، البّد من             

 ارم والشخص الداخل ضمن منظومةوجوده عند العامل والباحث والد

 ..الرتبية والتعليم ، مبا فيه اجملاالت التخطيطية والتنفيذية 

عم ملسرية اإلنسـان يف احليـاة   وميكن أن يهتم بالصرب كدا            

ضـمن علـم الـنفس الرتبـوي ،     مـا يـدخل حبيقياتـه    ومنه ، الدنيوية 

ــنفس    ــم الـ ــادي ، وعلـ ــي واإلداري والقيـ ــنفس التنظيمـ ــم الـ وعلـ

 ..االجتماعي ، وعلم النفس املعريف 

 ( : عليه السالم)ويقول اإلمام الكاظم              

(تان املصيبة للصابر واحدة ، وللجازع اثن) 

0

 

ـ و العميقالواضح و ويدخل املضمون النفسي بشكله             ؤثر ، امل

وذلك عندما يكون مستوى الصرب هـو العامـل احليـوي يف عمليـة     

 ..مع احلدث أو املشكلة أو املصيبة التعامل 

األداء  –التنفيـذ   جمريـات  حتى مـع بل ميتد بتأثريه وفاعليته             

 ..يف كل جماالت احلياة 

فكلمــا كــان مســـتوى الصــرب مرتفــع ، أدى إىل حتمُّـــل                 

سـيطر  يبشـكل  ، شـدتها  الصدمة وواحتواء ، املشكلة أو املصيبة 

وامتالك زمام األمور حتى يتحقق االنفراج وحل أو انفضـاض  ، عليه 

 ..املشكلة 

يــنخفض مســتوى الصــرب لــدى الشــخص ،  عنــدما ؛ و الفــه           

النفسية السلبية ، وترتفـع احلالـة االنفعاليـة والتـوتر      ورماألتتفاقم 

 ..النفسي 

ــة  بشــكل عــام ، وعنــدها تتعــاظم األزمــة              ة النفســيواألزم

تكون املصـيبة  وتتضاعف الضغوطات النفسية ، ، بشكل خاص 

                                                 
 
/ 68ج/ األنوار بحار/ المجلسي : ، وأيضًا  362ص /  ج/ ميزان الحكمة / محمد الريشهري  - 

 . 75ص / المرجع نفسه 
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ــ ــا اأو املشــكلة وتبعاته شــدتها ب ةضــاعفمالنفســية  وتراكماته

 ..نتائجها السلبية و

ورمبا يؤدي بعدم السـيطرة عليهـا ، فتولِّـد األزمـات النفسـية                  

يتحول اإلنسان حنو السلوك و وحالة القلق واالكتبب وضغوطاتها ،

 ..العدواني 

وإنتاجــه املــادي  ومنــه مــا يــؤثر علــى عملــه ونتــاج الفكــر             

ة واحلد من قدراته ، والتأثري على حياته وعالقاته اإلنساني ، واملعنوي

 ..وما يولِّده من سوداوية احلياة  ونفور اآلخرين من حوله ،

يؤدي إىل ارتكابه سلوكيات إجراميـة ال   من مؤثراته ، رمباو            

 ..ميكن السيطرة عليها 

ومما يتضمنه هذا القول املبارك على ما يتعلق بعلـم الـنفس               

ن السلوك السـوي  الرتبوي وعلم النفس االجتماعي ، وما يدخل ضم

..والسلوك غري السوي 

0

 

بناء قوة الشخصية مبا حتمله من ثقافة فكريـة  وما يتعلق ب            

اإلمـام  حيـث يقـول   .. ، تكون الداعم النفسي للشخصـية  وإميانية 

 :  (عليه الّسالم)الكاظم 

لــن تكونــوا مــؤمنني حتــى تعــدوا الــبالء نعمــة والرخــاء  )                

(وذلك أن الصرب عند البالء أعظم من الغفلة عند الرخاء مصيبة ، 

 

 . 

هذه الفلسفة العميقة والعظيمة ، هي ما حتقق القبات على               

،  املبادئ بشكل نفسي فاعـل ، ممـا يـؤدي حلمايـة الـذات واآلخـر      

                                                 
 
الهيئوة العاموة لشوؤون المطوابع     /   ج/ معجم علوم الونف  والتربيوة    / مجمع اللغة العربية : راجع  - 
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البالء والرخاء ، ومواطن ما حيتاجه من الصـرب  والتوازن يف الرؤيا بني 

 .. جيري من أمور يف تفحص ما 

َمْن أكرم اخللـق علـى   :  (عليه السالم) إلمام الكاظموقيل ل           

 : اهلل تعاىل ؟ فقال 

 

(من إذا أعطي شكر ، وإذا ابتلي صرب ، وإذا أسيء إليه غفر ) 

0

 

والتوازن عند اجتاهات ؛ العطـاء واالبـتالء واإلسـاءة ، اسـتدامة                

ــرة   ــنفس  الشــكر والصــرب واملغف ، ومســتوى الصــرب كــائن يف ال

 ..البشرية 

ــنفس                ــات ال ــاء اجتاه ــة   ،  الصــرب – ولبن ــس أخالقي ــى أس عل

عليـه  )يقـول الكـاظم   .. جمتمعية ، تبين أرفع العالقات اإلنسـانية  

 ( :السالم

ليس حسن اجلوار كف األذى ، ولكن حسن اجلوار صربك )            

(على األذى 

 

 

 الشاخصــة كــون كــف األذى مــن البــديهيات واألســس    ل            

حق طبيعي مـن حقـوق   ، وكف األذى للعالقات اإلنسانية مع اجلار 

 ..اجلار املستمرة اليت البّد منها 

لكــن حســن اجلــوار ، عنــدما يؤذيــك اجلــار وتداريــة بكــل            

 ..أشكال املداراة ، وتصرب على ما جيريه من كل أشكال األذى 

ــا أيضــًا و             ــارك ؛  تضــمنهيم ــول املب ــب النفســي  الق ــا للجان م

عالقـات  علـى  بـدورها  ، تنعكس من أهمية وتوجهات ثقافة الصرب 

 .. واألخالقية االجتماعيةاجلوار 
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الصـرب  وتحمـل  المن قدرة النفس علـى  عليه ما يكون منه و            

جيـري  الذي هو حق على األذى فضاًل عن كف أذى اجلار املشرتك  ، 

له ، حتى يشـعر اجلـار األبلـه ، بأذيتـه وتعديـة علـى حقـوق اآلخـر         

 ..، وهي أعمق فلسفة لعالقات حسن اجلوار لريعوي 

 ( : عليه السالم)وقال اإلمام الكاظم              

ال يستكمل عبد حقيقة اإلميان حّتى تكون فيه خصـال  )              

يف املعيشـة والّصـرب علـى    الفقـه يف الـّدين وحسـن الّتقـدير     : ثالث

(الرزايا 

0

 

ركــز علــى فلســفة ؛ مــا ُي القــول املبــارك ي ن مضــامنيومــ               

اجلانب واملضمون  ، واسرتاتيجيات ومفصليات جتمع بني مكوناتها

النفســي والســلوكي واملــوقفي ، وميكــن وضــع حتليــل ملخــص 

 :للنفس باآلتي 

  التنفيـذ   –الـدين ؛ وممـا تشـمل علـى التشـريع       –الفقه ،

، وما حيققه مـن اسـتقرار   أحكام  –ومما يعين تكاليف 

 ..ا وتقومياتها نفسي وتتابع حياتي ، بكل تقييماته

قضـاء ، ويف خضـمِّه   ال ، ومـا يضـعه  ومما يعين رقابة           

 ..البّد من مستوى استقامة للنفس 

  املعيشة ، ومما يعين الدراسة واخلطط والتنفيـذ   –التقدير

 ..م التنمية والتطوير واالستدامة ساعلى أ

ومما يعين أسلوب ومنه  الرفاهيـة احلياتيـة ، ومنـه                 

االقتصادية ، وهو ما يدخل ضمن علـم   –الرفاهية النفسية 

 ..النفس االقتصادي ، وعلم النفس التنظيمي 
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  بـالفكر والـنفس    الصرب ، ومما يعين مسرية حياة -الرزايا

 ..والعمل والسلوك 

وهو مما يشمل على السلوك التنظيمـي ، مشـكلة             

 ..وأزمة وحلول ، وضمن األزمة رمبا تشمل األزمة النفسية 

 :باملخطط اآلتي ، ميكن إمجال ما تقّدم بهذا و              

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني ما جيمع(  5) لطط 

 اإلميان من الفقه والتقدير والصرب

 

ضح ، بضرورة بناء ثقافة الصرب ، والرتويض وهكذا مما يت           

على حتمل جمريات ما متليه الظروف واملشاكل الدنيوية من 

 ..ضغوطات نفسية وأعباء 

وبالتزامن والتواصل ، ميكن من خالل الصرب ، الوقاية             

بناء شخصيات وأجيال تعمل ، وواملعاجلة الدقيقة لألمور احلياتية 

 .. اأشكاهل أش للتغلب على الصعاب بكلباطة اجلبالصرب ور

 

 

 

 صال 

استكمال 

حقيقة 

 اإليمان

 نالفقه في الّدي

 حسن الّتقدير في المعيشة

 الّصبر على الرزايا



 6  

 

 

 

 لثاملبحث الثا
 ه مضامينو القويم البناء السلوكي

 (عليه السالم) أقوال اإلمام الكاظميف 
 

لـق مبحـاور   مـا يتع ،  السابقني نيبعد أن استعرضنا يف املبحق            

الكـاظم   موسـى  ا تضمنته أقوال اإلمـام جوانب ممو، البناء النفسي 

 .. (ه السالمعلي)

 بناء النظر إىلالبحث ، تطّلب  يةحدودمب، وولتكامل املوضوع            

عليه )أقوال اإلمام الكاظم  يف ، ومضامني معاجلاته القويم السلوك

 ..( السالم

ــتكون حمــاور               ــذا وس ــاه   امل ه ــاء االجت ــم بن ــث ضــمن نظ بح

وجمريـات   ،االسـتقرار النفسـي   توجهـات  السلوكي للشخصـية ، و 

 :كاآلتي و، السلوكيات االقتصادية واملالية 

 . نظم بناء االجتاه السلوكي للشخصية: أواًل 

 . االستقرار النفسي والسلوكيات االقتصادية واملالية: ثانيًا 

 . املضامني العالجية النفسية والروحية: ثالقًا 
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 نظم بناء االجتاه السلوكي للشخصية: أواًل 
 

كياتها على أسام إنسـاني  الجتاه نظم بناء الشخصية وسلو            

بنـاء  سـالمة  بالغة احلساسية ، وذلك من خـالل  الهمية األ،  وأخالقي

 .. نفسال اجتاهاتوسالمة ،  ةوالتعليمي ةالرتبوياملنظومة 

ومبحددات الوظائف العقلية وأمناط السلوك ، ميكن معرفة            

للشخصـية ، وهـو ممـا يهـتم بـه علـم       جوانب من االجتاه السلوكي 

ــذ دوره  Behavioral Psychologyالـــنفس الســـلوكي  ويأخـ

 ..العلمي الواسع للخوض فيه ومعاجلته نفسيًا وإنسانيًا 

وميكن من خالل هذه النظم واجتاهاتها ، أن حتقق مستوى من            

الواعيـة والفاعلـة   ، التعزيزات الفكريـة والنفسـية والسـلوكية    

دفة ، ومنه ما يتجه لالستقرار النفسي ، ومـا حيقـق االسـتقرار    واهلا

 ..األسري واالجتماعي 

ولذا اجته اإلسالم باالهتمام بهذه اجلوانب على أسام إنسـاني              

( عليـه السـالم  )هادف ، ومنه ما كان ُمتجه اإلمام موسـى الكـاظم   

 : حيث يقول 

م كما تستحيون من النام يف استحيوا من اهلل يف سرائرك)             

(عالنيتكم 

0

 

ــاُء             ــاًء واســَتْحيا   : احلي ــه َحي ــَي من ــد َحِي ــَمة ، وق ــة واحِلْش التوَب

ــون   ــَتَحى ، يقول ــك   : واْس ــَتَحى من ــَتْحياَك ، واْس ــك واس ــَتْحيا من اس

: وروي عن النيب ، صلى اهلل عليه وآلـه وسـلم ، َأنـه قـال     ، واستحاك 

..اإلميان  احَلياُء ُشْعبٌة من
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. انقباض النفس عن شيء وتركه حذرًا عن اللوم فيه : واحلياء            

:وهو نوعان 

 0

  

       نفساني وهو الـذي خلقـه اهلل تعـاىل يف النفـوم كلـها .

 . كاحلياء من كشف العورة واجلماع بني النام 

    وإمياني وهو أن مينع املؤمن من فعل املعاصي خوفـًا مـن اهلل

 .تعاىل 

 النفسي على أسـس دينيـة   –ظهر أهمية البناء الرتبوي توهنا             

بناء الشخصية ، وما تتضـمنه مـن   تقوميية فاعلة ، ومنه ما يتحقق 

ــات نفســية   ــره   –اجتاه ــة ، ومؤش ــى اجتماعي ــة مســتوى الرتبعل ي

 ..ي حيملها اإلنسان ذواألخالق ال

قـات جتمـع بـني    هنـاك عال ، أن يف القـول املبـارك   يتبني ومما            

، وبـني  اخلالق عـز وجـل واملخلـوق ، وبـني املخلـوق وقرينـه املخلـوق        

 ..، وعالقة املخلوق مع ذاته املخلوق والبيئة 

س الرتبية والتعلم والتعلـيم ،  ويتوجه املخلوق اجتاهها على أس           

 ..وما يرتتب من نظم اجتماعية وانعكاسات نفسية 

ظــاهر والبــاطن تكمــن نفســية وشخصــية بــني الكــذلك و            

اإلنسان ، ويتطابق سلوكيات الشخص السوي بني باطنه وظاهره ، 

 ..الستقامة اجلانب الرتبوي 

منها مـا تـدخل ضـمن ؛    ، والقول املبارك يشمل على مضامني             

علــم الــنفس الرتبــوي ، وعلــم الــنفس االجتمــاعي ، وعلــم الــنفس  

اجملـاالت  مـا يكمـن بـني    ، ولسـلوكي  ، وعلم النفس االتنظيمي 

 ..السلوكية وبناء الشخصية 

بتوصيف مـا يرتتـب مـن توجـه وسـلوك شخصـية مضـطربة        و           

 : (عليه السالم)اإلمام الكاظم يقول نغسيًا ، 
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، يطري أخاه إذا  لسانني بئس العبد عبد يكون ذا وجهني وذا )          

إن .  ي حسده وإن ابتلي خذله، إن أعط ويأكله إذا غاب عنه شاهده

وإن شـر عبـاد اهلل   .  ، وأسرع الشر عقوبة البغي أسرع اخلري ثوابا الرب

وهل يكب النام علـى منـاخرهم يف   .  من تكره جمالسته لفحشه

(  ومن حسن إسالم املرء ترك ما ال يعنيه.  النار إال حصائد ألسنتهم

0

. 

، وما ينجم عنه النفس  – الفكر احنراف نتيجة نابع عنوهذا             

، العالقــات  – الســلوكاحنــراف  إىل املــؤدي، مــن بــالدة األحاســيس 

 االجتماعي اخلطـر بتوجهاتـه   -املرض النفسي ميقل صورة من صور و

 .. من خالل ازدواجية الشخصية

 

 االستقرار النفسي : ثانيًا 
 والسلوكيات االقتصادية واملالية

 

علـى الفكـر والـنفس    العميقة  ماال مؤثراتهولالقتصاد وامل              

، ســواء كـان ســلوك اسـتجابي أو إجرائــي ، ومنـه متــأثر    والسـلوك  

باحلدم والتوقع من جهة ، واملعايري املـبين عليهـا ، ومسـتوى الضـبط     

 ..والتعزيز واملنبه واحلافز والدافع 

تب ، وما يرت، ومستوى استقراره التنموي االقتصاد وحراكه و             

االسـتقرار  و الققـة  ىعامـل مـن عوامـل مسـتو    عليه من أخالقيـات ،  

 .. النفسي

و لالجتـاه حنـ   االقتصـادية ،  الشخصـية  –الفكـر  بنـاء  منه و            

نـد  ع العقالنيـة املخطـط هلـا ،    والشجاعة واجملازفـة والتوازن اإلقدام 

 ..االدخار واالستقمار واالستهالك  مواطن ؛
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بة كل حلقة من هذه السلسلة االقتصادية ، ومـا  وحدود ونس           

ــنفس االقتصــادي والســلوك      ــم ال ــن مضــامني عل ــا م ــب عليه يرتت

االقتصادي ، بالتوازي مع القدرات املالية والقوى العقلية واجلسدية ، 

..ومستوى قوة رأم املال املعريف واستقماراته 

0

 

النفسـية ،   –صـادية  االقت والبيئـة  والبداية من دراسة األجـواء              

وسبل االستقرار النفسي ، وما يعـّول علـى مـا يـتم التخطـيط لـه ،       

واسـتدامة التنميـة   ، واملتابعة والتقيـيم والتقـويم   ، وقدرات التنفيذ 

 ..بكل االجتاهات األفقية والعمودية ، والتطوير 

 ( : عليه السالم)ويقول اإلمام الكاظم             

(عال امرؤ يف اقتصاده  الرفق نصف العيش وما) 

 

 

َرَفق باأَلمر وله وعليـه َيْرُفـق ِرْفقـًا وَرُفـَق     . ضد العْنف :  الرِّْفقو           

.لني اجلانب ِخالف العنف : والرِّْفُق . لَطَف : َيْرُفُق وَرِفَق 

 

 

ومما يربز بأن للفرد مستوى دخل معني أو متوقـع يف الظـروف               

ــه بــني نســبة  االعتياديــة ، ومتط لبــات كيفيــة التــوازن مــن خالل

االستهالك ، ونسبة االدخار ، ومدى إمكانية استقمار هذه النسبة ، 

أو االستفادة مـن إنفاقهـا يف تلبيـة احلاجـات املسـتقبلية ، املخطـط       

 ..وغري املخطط هلا 

الدراسـة   متطلبـات  مضـامينه ، حنـو  اتسـاع  توجـه ب وهو مـا يُ             

 ..اخلطط ل ووضع والتحلي

ميقــل مســتوى االســتيعاب والفاعليــة واملرونــة     منــه مــا  و           

جمريـات ونتـائ  اإلنفـاق    و، واقتصاد العمل االنسيابية يف العمل و

 .. ياالستقماراالستهالكي واإلنفاق 
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تلف عي والققافة اليت ُتفرِّق بني لاالووميقل االقتصاد ؛ الفرز             

، والتقـتري  ، االقتصاد ، والبخـل   ؛ بني التمييز، واملفردات املفاهيمية 

 الـيت تضـع املـال بغـري مواضـعه      والسفاهة املاليـة ، والتبذير ، والشح 

 ..ميدانيًا  –املدروسة علميًا 

واالقتصاد له مفاهيم كقرية ، منها ما يتعلق بالنشـاط الـذي               

 .. إنفاقه بني اإلسراف والتقتري يتوسط يف

يتحكم فيه النظام االقتصادي احلـاكم   شكله األوسع ،وب            

 ..للبالد ، من كونه حر أو مقيد 

رأمسالي أو : أو مبعنى آخر ، توجهات النظام االقتصادي كونه            

 ..إشرتاكي أو لتلط 

، ومنـه  مستوى السيطرة على وسائل اإلنتاج ويتحدد حبسبه              

وما يؤدي إىل التوجه حنو التخطيط املركـزي ،   مستوى دور الدولة ،

والســيما هــذا يكــون يف تطبيقــات النظــام اإلشــرتاكي أو الــذي 

 ..ينحى منحاه 

لذا يظهر اجلانب النفسي والسلوكي يف احلراك االقتصادي ،             

السياسية ،  ومنه ما يؤثر علـى   –وما تتوجه به األنظمة االقتصادية 

، وحـراك  التنافسـية   –كياتها االقتصـادية  توجه الشخصـية وسـلو  

 ..املال واألعمال التنموي 

هو ما يقوله اإلمام ، النفسي  –ومن أساسيات البناء االقتصادي             

 ( :عليه السالم)الكاظم 

إياَك والكسَل والضجَر فإنك إن َكَسلَت مل تعمل وإن )             

(َضَجْرَت مل تعِط احلق 

0

 . 

َضـِجَر منـه وبـه َضـَجرًا     ، الضََّجر يف اللغـة ؛ القلـق مـن الغـم     و             

قال َأبو بكـر فـالن َضـِجٌر    ، ورجل َضِجٌر وفيه ُضْجَرٌة ، وَتَضجَّر َتَبرَّم 
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وقـال  ، من قول العرب مكـان َضـِجر َأي ضـّيق    ، معناه ضّيق النفس 

.. ْرواِ  َضْجردريد فِإمَّا ُتْمِس يف َجَدٍث ُمقيمًا ِبَمْسَهَكٍة من اأَل

0

 

واالنتاجيـة  ويكمن الشـخص بكـل قدراتـه االسـتقمارية                  

 ..والنفسية ، بني العمل واحلق 

ومما يعين ويشمل ، التنفيذ ومستوى األداء ، مبا حيملـه مـن               

حوافز ودوافع وتعزيزات ، واحلقوق بكل ما تشمل من األطراف الـيت  

خالت ، مــرورًا بالعمليــات اإلنتاجيــة ، ومــا هلــا عالقــة مبــا قبــل املــد

يتحقق من منتوج ، ومستوى ما حيمله من جـودة وإشـباع حاجـات ،    

ــع األطــراف ، ويف مقــدمتهم     ــن مســتوى رضــى مجي ــا حيققــه م وم

 ..املستهلك النهائي للمنتوج من السلع واخلدمات واملعلومات 

هـو مـا يتعلـق    ، مضامني هذا القول املبـارك  بني من كذلك و             

 والعمـل ،  باحلالة النفسية اليت يعيشها الفـرد ، وضـغوطات احليـاة   

وظروفها النفسية واجملتمعية واألخالقيـة ، ومـا ُيبنـى مـن عالقـات      

النفسـية   –إنسانية واجتماعية ، ونظـم احليـاة واملنـاحي الرتبويـة     

 ..حلركة اإلنسان داخل منظومة العمل وتنظيماته 

 االقتصـاد ، واجتاهاتـه   –كـة العمـل   خـر يـدعم حر  آ منحىو            

  ( :عليه السالم)أال وهو ما قال اإلمام الكاظم  ، النفسية

ال تبذل إلخوانك من نفسك ما ضره عليك أكقر من منفعته  )           

( هلم 

 

 . 

الوسيلة واهلدف ، فلكل سعته وبني مستوى النفع والضرر ،            

 ..اإلجيابية والسلبية  ومدياته وأخالقياته ،

، هــو األداء املتــوازن  لقــول املبــارك ل ةلنفســيا ضــامنياملومــن             

مـن  ر ضـر لواالنفـع   بـني  اجلامعـة  عادلـة مـا حتملـه امل  واملخطط له ، و
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ـ  ةمنتج ةم إنسانيونظ، مستوى إنساني  واآلخـرين ، والسـيما    ذاتلل

واألخالقـي ، ومسـتوى    رتبويال انباجل ، يأخذبه مما اإلخوان منهم ، و

 .. التضحية من أجل اآلخرين

علـم الـنفس    وأيضًا ممكن أن تكون مضـامينه داخلـة يف               

، ومـا حيملـه مـن علـم     ، وعلم الـنفس اإلداري والتنظيمـي    الرتبوي

 ..النفس السلوكي 

السلوك االقتصـادي ، ومـا    –وجانب آخر له مضامينه النفسية             

نه ضـمن علـم الـنفس االقتصـادي ، أال وهـو البخـل ،       يدخل مضامي

 ..على النفس واجملتمع  ومؤداه اخلطر بكل سلوكياته

 ( :عليه السالم)الكاظم اإلمام لذا يقول             

(البخيل َمْن  ل مبا افرتض اهلل عليه ) 

0

 

ته ؛ سـلوك نـاجم عـن ظـروف قاسـية مـّر بهـا        االبخل بعموميو           

تتحول إىل عقدة نفسية مبؤثرات ظروف معينة قاسـية ،  الشخص ، ل

وشــكل مــن أشــكال حمرِّكهــا هــو احلاجــة وعــدم االســتطاعة   

للحصول عليها ، وما يرتتـب عليهـا مـن الشـعور بـالنقص واحلـرص       

 ..وطريقة اإلشباع 

قـِده علـى   عندما يتفـاقم البخـل ، وينجـر بعُ   ، خطورته من و              

ومنــه مــا ينجــر علــى األداء واحلقــوق  ،الفكــر والــنفس والســلوك 

 ..ت والواجبا

ــذا يــرى اإلمــام الكــاظم                تتجلــى الصــورة ( عليــه الســالم)ل

عندما يبخل يف أداء ما افرتضه اهلل تعاىل علـى  ، احلقيقية اخلطرة 

اإلنسان ، وبطبيعته ما يؤثر على مسرية العالقات اإلنسانية ، ورمبا 

 ..الجتماعية على انسيابية احلياة ا
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وبهذا اخلصوص يقول أمري املؤمنني اإلمام علي بن أبـي طالـب                

 ( :عليه السالم)

ــْدِخَلنََّو)              ــ ال ُت ــَك َعــِن الَفْضــِل وَرِتَك َبِخــي َمُشــِف ، ياًل َيْعــِدُل ِب

( ..َوَيِعُدَك الَفْقَر 

0

. 

ـ َو) بل األعمق من ذلـك ؛             ـ ِلَع ْدَق ـ ْم َأُتْم ـ َبْنال َي ُهنَّ وَن ُكـ ْن َيي َأِغ

ـ امَلاِء َوالـدِّمَ َو وجِِالُفـرُ َعلـى  ي اِلالَو ـ إَماِم َوَكـ ْحاأَلِم َواِنَغ ـ ِة امُلاَم نَي ِمِلْس

.. (َمُتُه ْهاِلِهْم َنَوْمي َأوَن ِفُكفَت، يُل ِخالَب

 

 . 

وباالجتاه احملدود يف تناول هـذا املوضـوع ، يتضـح مـا أهميـة                   

أثري االستقرار النفسي والسلوكيات االقتصادية واملالية ، ومـدى  وت

 ..اهتمام اإلسالم بذلك 

 

 املضامني العالجية النفسية والروحية: ثالثًا 
 

واستكمااًل ِلما تقّدم ، فإّن علم الـنفس احلـديث ، قـد اهـتم                   

ديين بــالعالج النفســي والعضــوي والروحــي ، وكــذلك بــالعالج الــ

 ..عالج بالدعاء واإلميان وال

 ل بالباطل ،وهو ما خيتلف عن اجتاهات الدجل وكسب األموا             

 ..ستند على أسس واضحة من اإلميان ُيال  ، مباواستغالل اجلهل 

سـتند  يجي النفسي والروحي يف اإلسـالم ،  وبناء االجتاه العال             

ة اخلالق عز وجل ، ووحـدة  واالنطالق من وحد، على الوعي واإلميان 

مـا ترمجـه الرسـول    القبلة والكتاب الدسـتور ؛ القـرآن الكـريم ، و   

، ومــن بعــده ترمجــوا ( اهلل عليــه وآلــه وســلم صــل)األعظــم حممــد 

 ( ..عليهم السالم)مستجدات احلياة ، األئمة األطهار 
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ـ                ام وبهذا اجلانب من العالج النفسي والروحي الشايف ، قال اإلم

 ( : عليه السالم)موسى الكاظم 

(يف القرآن شفاء من كل داء ) 

0

 

 ،أمـور ومضـامني    عـدة  ا يدخل ضمن هذا القول املبـارك ، ممو             

منها ما ختص اجلانب النفسـي واجلانـب الروحـي وتـأثريات الفكـر      

القويم والققافة القومية ، ومستوى استقبال واستيعاب املنظور وغري 

 ..ن القرآن الكريم املنظور م

 ومنـه ومما يكفي اإلشـار إليـه ، التـدبر بـالقرآن الكـريم ،                  

، وبنـاء وجمريـات العالقـات    معرفة احلقوق والواجبـات والعمـل بهـا    

، لتستقر األنفس بعدم ضياع حقوقها وعدم التعدي علـى  اإلنسانية 

 ..األروا  واألموال بغري احلق 

 :الذكر احلكيم ومما جاء يف             

              َيا َأيَُّها النَّاُم َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن َربُِّكْم َوِشَفاٌء ِلَمـا ِفـي

 .سورة يونس   (57)الصُُّدوِر َوُهًدى َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِننَي  

وُيعد العالج الـديين يف علـم الـنفس ، لـه تأثرياتـه املتعـددة                    

دخل ، يـ يف حـاالت   دون تفاقم املشاكل النفسية ، ورمبـا للحيلولة 

العـالج النفسـي    الكـريم ،  لقـرآن يف اعضـوي ، و العـالج  ال ضمنها

Psychotherapy  ،نقـاوة  بناءعالج ذلك ، و وتأثرياته العميقة يف 

.. اإلنسانية الرو 

 

  

وجانب آخر له مضامينه العالجية النفسية والروحية املتمقلـة               

بشـكل فاعـل ومتفاعـل    ، وما يرتتب من آثار على النفس  بالدعاء

 ..مع احلدث ، ومنه للتخفيف من الضغوطات النفسية 
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والدعاء اجتاه وتوجُّه وعمل روحي يف طلب العبد مـن خالقـه                 

، والـدعاء  تعاىل ، ما ُيعاظ مشكلته وأزمتـه اخلارجـة عـن طاقتـه     

ققه من منـافع لإلنسـان بالتوقيـت    مرهون بشرطه وشروطه ، وما حي

واملكان واملوقف ، ورمبا مت تأجيل اخلالق عز وجل االستجابة رمحـة  

 ..من اخلالق على للوقه 

 ( :عليه السالم)موسى الكاظم  وبهذا اجلانب يقول             

عليكم بالدعاء فإن الدعاء هلل والطلـب إىل اهلل يـرد الـبالء    )             

ضي ومل يبق إال إمضاؤه ، فإذا دعي اهلل عـز وجـل وسـئل    وقد قدر وق

( .صرف البالء صرفة 

0

 

ــوافر                ــدعاء مقــرون بالعمــل والســعي لت وبطبيعــة احلــال ، ال

 ..الظروف املواتية يف حتقيق جوهر الدعاء وحراكه وفلسفته 

ما يرتتب من مضامني غيبة ، وعالجات روحية ونفسية ، منه و            

احلقيقية النابعة من مستوى الـوعي   ةفاعليوال وقعها وتعزيزاتها اهل

 ..واإلميان ، وما يرتتب عليه من أمور عقائدية راسخة 

ومبحدودية هذا البحث ، أمتنى من اخلالق عز وجـل ، أن ينفـع               

األكرم وأهل ورسوله ، رضى اهلل تعاىل  ه، ويكون في كل النام 

، ويكون الشفيع يوم ال ( اهلل عليهم أمجعني صلوات) بيته األطهار

  ..ينفع مال وال بنون 
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 ـــةاخلامت
 

، البـّد مـن حتديـد     ةالسـابق  احـث املب مـن  كل ما تقّدم وبعد              

ات ، ولـذا  االستنتاجات ، وما يرتتـب عليهـا مـن املقرتحـات والتوصـي     

 :اآلتي ب متمقلة اوراحملستكون 

 .تاجات االستن: أواًل 

 .التوصيات واملقرتحات : ثانيًا 

 

 :االستنتاجات : أوالً 
 

 اخلـوض يف  مـا مت ول ما تقّدم من حماور البحث ، ومن خالل ك             

اإلمام  الكائنة ضمن أقوالسلوكية ، النفسية والمور واأل املضامني

 :ميكن إمجال االستنتاجات اآلتية ، ( عليه السالم)الكاظم 

ة بالنفس من النظم والبناء الرتبوي ، وهو ما يظهـر  تنبع القق -0

على مستوى بناء الشخصية وقوة استدالالتها وتفحصها ِلما 

يـبين جانـب العالقـات بـني مكونـات      منه ما يدور حوهلا ، و

الشخصــية والبيئــة الداخليــة ومــا ُيحــيط بهــا مــن البيئــة   

 ..اخلارجية ، مبا فيها اإلنسان كفرد أو جمتمع 

جانب الدافعية وتوجيه السلوك وفاعليـة الـذات    يربز أهمية - 

،  مييـز ءة والقدرات على التفكري والتواإلحسام بالكفا
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ــك ، ممــا  ، والتقــويم وإصــدار األحكــام  ومــدى ســالمة ذل

 ..وتوازنها  أكقر ثقة بنفسه جيعله

هـو  ، ( عليـه السـالم  ) الكـاظم  مما تتضـمنه أقـوال اإلمـام    - 

بـوي وعلـم الـنفس    جوانب مما تتعلـق يف علـم الـنفس الرت   

املعريف ، وما يـدخل ضـمن حمـرك السـلوك بـرؤى متنوعـة       

 .. التعليمية –وبأساليبها الرتبوية 

اهــتم الفكــر اإلســالمي باجلانــب الرتبــوي النفســي وبنــاء  -4

الشخصية على أسام ما يتحقق من وضو  الققـة بـالنفس   

 ..وما يتطلب من مهارات وخربات فاعلة 

عليها  ىنوالتعليم ، وما ُي التعلممدى أهمية املهارة واخلربة و -5

مـا  مت احلقيقـة واضـحة وثابتـة ، و   من الققة بالنفس ، ما دا

ــب  ــن يتطل ــأثري النفســي آلراء اآلخــرين  م ــة دون الت احليلول

 ..السلبية 

ــق      -6 ــا يتعل ــرد ، وم ــدخل ضــمن املســتوى اإلدراكــي للف ي

ــنفس     ــم ال ــق بعل ــا يتعل ــه م ــة احلــوام ، ومن مبســتوى دق

ــدماغ  الفســيولوجي الــذي يشــ مل علــى دراســة فســلجة ال

 .. اءواجلهاز العصيب وأعضاء احلس والغدد الصم

ممــا يظهــر مــا يتطلبــه مــن اهتمــام جبانــب ســيكولوجية  -7

ومنه مـا  ، الدوافع وما يتعلق بالدوافع الفطرية واملكتسبة 

 ..يتعلق بالشعور والال شعور 

وطرائق مـا يتـأثر   ، يظهر االهتمام بعلم النفس االجتماعي  -8

م العالقــات الــيت حبكــ، فكــري األفــراد وســلوكهم بهــا ت

مـا يتعلـق باالسـتبطان واإلدراك    منـه  ، و تربطهم بـاآلخرين 

 .. واألحاسيس والدوافع والسلوك 
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اإلنســان تتضــح أهميــة الربنــام  اليــومي الــدقيق حلســاب  -9

ؤثر استقرار نفسي فاعل ومو توازن ، وما حيققه من هلنفس

ــا  يف م  لتقيــيم وتقــويم بنــاء الشخصــية ، وهــو أرقــى برن

ــا تكــون       ــيما حينم ــكاهلا ، والس ــال بكــل أش األعم

احملاسبة أواًل بأول ، عند وأثناء وبعد أداء األعمال ، لتكون 

األعمال بأعلى جودة شاملة ، واالجتاه التنظيمي وأنظمتـه  

تكــون مســتدامة ، جتمــع بــني محايــة حــق اإلنســان ومــا 

ـ      ة اخلارجيـة ،  ُيحيط به مـن البشـر والبيئـة الداخليـة والبيئ

 ..يتعداه إىل التحسني املستمر منه ما و

للحاجة مؤثراتها املباشـرة وغـري املباشـرة ، لكـون احلاجـة        -01

وظهورها مـن امُلحرِّكـات الرئيسـية للـنفس والسـلوك ومـا       

 .. اإلشباعتتطّلب 

أن يكون للحاجة واإلشباع أسلوبهما العقالنـي ، البعيـد     -00

اه بإشـباعها عـن طريـق    عن التقتري والبخل والشح ، واالجت

، وذلـك مـن   وكرامته أسلم الطرق وأرفعها حلماية اإلنسان 

الجتــاه حنــو واألنفــس لالل مــا ُيهــذب الــدين اإلســالمي خــ

الكسب واإلشباع احلالل ، ومبنظور اقتصادي رشيد ، يبدأ 

 ..  من الفرد حتى يصل إىل اجملتمع والدولة ومؤسساتها 

ـ يعتين ويهتم علـم الـنفس     - 0 ، لعقـل  اب يةاإلسـالم ه بتوجهات

يســتخدم علــم و، ويبحــث الوظــائف والعمليــات العقليــة 

ــي    ــب النفسـ ــي والطـ ــب العقلـ ــطلحي الطـ ــنفس مصـ الـ

 ..كُمرتادفني 

بني العقل والنفس عالقة وثيقـة ، والعقـل وسـالمته مـن       - 0

النِّعم اإلهلية على اإلنسان ، ويدخل ضمن العقل وسـالمته  

 تـوى الفكـر والعلـم   ى استقباله للجانب املعلوماتي وحممد
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مــن جهــة ، ومــا يرتتــب عليــه الــتفكري وتنميــة   ةواملعرفــ

 ..وتطوير امَللكة والعلوم واملعارف واإلبداعات الريادية 

محاية العلماء والعقول املتميزة ، ومحاية رأم املال  يتطلب  -04

مـن األصـول القابتـة    الـذي ُعـّد يف الـدول املتقدِّمـة      ، املعريف

 ..ها، ومنه بناء حضاراتها لتقّدم واملعّول عليه

التعليمية ، وما يرتتب عليها من  –أهمية املنظومة الرتبوية   -05

مضامني علم النفس الرتبـوي ، ومـا يتعلـق يف مبسـتويات     

مراحل التعليم ، وضرورة تـدرُّج املعلومـات ومـا يتوافـق مـن      

جرعاتهــا ضــمن اخلطــط الرتبويــة والتعليميــة ، لكــي ال 

 ..يسوء الفهم واالستيعاب 

تأثري مسـتوى العقـل والعلـم علـى مسـتوى الـنفس وبنـاء          -06

الشخصــية والعالقــات اإلنســانية واالجتماعيــة ، علــى      

املستويات الفردية واجلمعية واجملتمعية ، ومنه مـا يرتتـب   

 ..مستوى البناء احلضاري واستدامته 

اهتم اإلسالم بالبيئة بكل مكوناتهـا ودينامياتهـا ، ومـا      -07

التأثري على النفس والشخصية وآفاق  يرتتب عليها من مدى

ذوق االختيار ومكارم النفس وأخالقيتها ، وما يدخل ضمن 

سيكولوجية اجلمال أو علم نفس اجلمال ومجال الـنفس ،  

 .. ومستوى تأثري البيئة على النفس 

ــا  -08 ــوم تهتم ــف العل ــ،  لتل ــنفس  اومنه ــم ال ــلب، عل  العم

ستوى اسـتقرار  على ممؤشر دقته وجودة أدائه و واجتاهاته ،

نفســية اإلنســان ل، فضــاًل عــن مــا ُيعــاظ العمــل  الــنفس 

ن هناك املعاجلـة بالعمـل أو   وإوتأهيله واندماجه باجملتمع ، 

املداواة أو العالج املهـين  ، وهـو مـن األسـاليب املسـتخدمة يف      

املعاجلة الشفائّية أو العالج الشفائي لالضطرابات العقلية 
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ــمّية  ــي ، واجلس ــنقص العقل ــه    ولل ــذي يعاني ــدني ال والب

، وذلك باستخدام أسلوب املهن ذات الطابع  اليدوي ، الشخص 

وهدف هذا العالج هو جذب املـريض خـارج نفسـه وإعطـاءه     

 .. الفرصة ليعود تدرجيّيًا إىل الواقع

اهتم اإلسالم بالعمل والعامل ، واجته بالنظر للعمـل علـى     -09

الـدنيا بـل    أسام املؤثر واملـردود الـذي ال يقـف عنـد حـدود     

يتعــداه إىل احلســاب واجلــزاء األخــرويني ، والعمــل يأخــذ  

 .. اجتاهاته للذات واآلخرين

يتحقـق اســتقرار الـنفس ، حينمــا حيقـق اإلنســان تلبيــة      -1 

استقمار وته من خالل السعي يف طلب رزقه ، حاجاته ورفاهي

ــه     ــن خالل ــق م ــة والعضــلية ، وحيق ــواه العقلي ــه وق قدرات

 .. كانته بني اجملتمعكرامته واحلفاظ على م

أعظم فاعلية للعمل ، حينما يكون العمل له جماالته يف   -0 

اخـل الفكـر والـنفس    الصال  واإلصـال  وبنـاء األخـالق د   

، وما أخالقيات العمـل إاّل املنفـذ العظـيم     والسلوك البشري

يف اســتقرار الــنفس مــن خــالل نتــائ  األعمــال ومردوداتهــا 

 ..اآلنية واملستقبلية 

البناء الرصني داخـل  وذا العامل الرحب بتماسكه ، الصرب ه  -  

شخصية اإلنسان ، واالجتـاه العقالنـي الراشـد واملسـتوعب     

ألمور احلياة ، واملنظومة املتكاملـة واملتبلـورة مـن مسـتوى     

الشخصـية ، وأعظـم الصـرب صـرب اإلنسـان علـى        –الققافة 

مسـتوى القـدرة علـى     قـق حيوتأدية الواجبـات والطاعـة ،   

د اإلنسان يف بناء الشخصية ، وصـفة مـن صـفات    الصرب عن

الشخص القيادي أن ميتلـك زمـام أمـور القيـادة بالصـرب يف      

 .. التعامل مع اآلخر
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يسـهم  الـذي يـدخل يف مضـامني الصـرب ،     العامل النفسـي    -  

عنـد العـامل والباحـث والـدارم والشـخص الـداخل        بالعطاء

الت ضمن منظومة سـلك الرتبيـة والتعلـيم ، مبـا فيـه اجملـا      

 ..التخطيطية والتنفيذية 

الصرب خيفف من الضغوطات والصـراعات الداخليـة للفـرد      -4 

واجلماعــة ، وبالصــرب احلــد مــن احلالــة االنفعاليــة والتــوتر 

 ..النفسي ، واحلد من السلوك العدواني 

نظام وتنظيم وبناء قوة الشخصـية مبـا حتملـه مـن ثقافـة        -5 

خصــية فكريــة وإميانيــة ، تكــون الــداعم النفســي للش

 .. عالقات اإلنسانيةوال

البخل بعموميته ؛ سلوك نـاجم عـن ظـروف قاسـية مـّر بهـا         -6 

الشخص ، لتتحول إىل عقدة نفسية مبؤثرات ظروف معينة 

قاسية ، وشكل من أشكال حمرِّكهـا هـو احلاجـة وعـدم     

االستطاعة للحصول عليها ، وما يرتتب عليهـا مـن الشـعور    

 ..بالنقص واحلرص وطريقة اإلشباع 

ألّن لـه تأثرياتـه   ، فـاعاًل  عد العالج الديين يف علم النفس ُي  -7 

املتعددة اليت حتول دون تفاقم املشاكل واألزمات النفسية ، 

ورمبا يف حاالت تـدخل يف عـالج عضـوي ، وجانـب آخـر لـه       

 ..مضامينه العالجية النفسية والروحية املتمقلة بالدعاء 

وجود علـم الـنفس   يظهر أيضًا من خالل األقوال املباركة ،   -8 

االقتصادي والسلوكيات االقتصادية املؤثرة على الشخص 

وميوله وتعزيزات حاجاته ، وكذلك ما يدخل ضمن جماالت 

الدخل واالسـتهالك واالدخـار واالسـتقمار ومسـتوى هـامش      

 ..األربا  
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 التوصيات واملقرتحات: ثانيًا 
 

املتقدِّمـة الـذكر ،    ومن خالل ما حتدد من بني االسـتنتاجات                

ميكن وضع بعض املقرتحات والتوصيات الضرورية  صوص هذه 

 :الدراسة املختصرة واحملدودة ، وكاآلتي 

فهـم  البّد من االهتمام بالفكر والعلوم احلديقة ، وحتـديث   -0

القـرآن الكــريم واألحاديـث النبويـة الشــريفة    ( مضـامني )

تحديث يتم على ، وال( عليهم السالم)وأقوال األئمة األطهار 

الدراسـات   تويـات ومـا تتوّصـل إليـه    احملأسام عدم القطع ب

احلديقة ، وإمنـا تكـون املنطلـق املسـتقبلي ، واملواكـب      

املستدام لكل ما هو جديد من العلوم احلديقة ، لإلفادة منها 

يف جماالت احلياة ، كما حيصل يف جمال الفقه اإلسالمي 

 ..واالجتهاد يف املسائل املستجدة 

( عليـه السـالم  )ميكن اإلفادة مـن أقـوال اإلمـام الكـاظم      - 

بشكل واسع ويف لتلف العلوم ، ومنها اجملاالت النفسية 

يف التعليمية ، وهو من األمور املهمة ، والسـيما   –والرتبوية 

هــذا الوقــت الــذي ميــر العــامل فيــه بأزمــات لتلفــة ، ومنهــا 

 ..الفكرية والنفسية والسلوكية 

ن احلاجة واإلشباع على أسام بث الققافـة  ميكن اإلفادة م - 

االســتهالكية واالدخاريــة واالســتقمارية ، مبنظــور دخــل 

ــوال     ــن خــالل األق ــي م ــوازن العقالن ــع ، والت ــرد واجملتم الف

 ..املباركة 

اإلشباع ،  -بث ثقافة القناعة املؤدية للحد من مجو  احلاجة  -4

نـه  وهو يبدأ من الفكر والقناعة وما يؤثره على النفس وم

التوجيه السلوكي القويم ؛ وذلك باالستعانة بأقوال األئمة 
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، وجانب منه ما تتضمنه أقوال اإلمام ( عليهم السالم)األطهار 

 ( ..عليه السالم)الكاظم 

محاية الشباب مـن األفكـار املتشـددة والتحليـل املتشـدد       -5

الذي جيعل منهم ؛ إمـا شـبابًا متعصِّـبًا عـن جهـل أو قصـور       

تمرد الشاب على األفكار اإلسـالمية ، بسـبب   بالفهم ، أو ي

 ..تشويه الفكر اإلسالمي بهذا التعصُّب والتشدد 

البـّد مـن تأكيــد مسـتمر للتفريـق بــني اإلسـالم وســلوك       -6

مـا يصـدر عـن     علـى إن  املسلمني ، وبـث الـوعي املتواصـل   

ــلمني  ــات     ال املس ــل التوجيه ــا ميق ــو م ــرورة ه ــين بالض يع

 ..اإلسالمية 

د وتستفيد مـن أقـوال اإلمـام الكـاظم     وضع دراسات تستم -7

، لبنــاء شخصـية املســلم يف كــل مراحلــه  ( عليـه الســالم )

ــة ، ليكــون    ــة والعقلي ــري   املالعمري ــه غ ــن أقران ــز ع تمي

املسلمني ، كما هو اختيار جمموعة أقوال مباركة لإلمـام  

لتنظريهــا وتطبيقهــا بعــد التأكــد مــن ســالمة التطبيــق  

ن يوضـع ضـمن برنـام     واألدوات والظروف واملواقـف ، كـأ  

تلفازي خاص بذلك ، فيفرِّق بني سـلوك اإلنسـان وتأثرياتـه    

ند وضـع لـه احللـول والعـالج     السلبية ، وتأثريه اإلجيابي ع

 .. به  الكفيل

دم  الشباب يف أعمال تأهيلية ، وضمن منظومة اجتماعية  -8

فاعلة ونافعة لذات اإلنسان ولغريه ، والسيما منهم الشـباب  

وحماولة وضع أسـاليب جـذب لتوجيـه أعمـاهلم     واليافعني ، 

للخري والعمل الصاحل ، واالبتعاد عن العنف وكل ما يؤدي 

ــية ،     ــات النفس ــا إىل األزم ــاكل وتفاقمه ــب واملش للتعصُّ

 ..وارتكاب املنحرفات واحملّرمات 
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إشاعة رو  الصرب والعطاء ومحاية النفس واجملتمع ، وبنـاء   -9

ما لـدى الشـباب ، ورفـع مـن     رو  املقابرة واالبتكار ، والسي

نهم روحهــم املعنويــة ، والتشــجيع وعــدم التقليــل مــن شــأ  

 ..ؤثر سلبًا على نفسيتهم تأن  ا من شأنهيتومبتكراتهم ، ال

وضع جوائز لكـل كاتـب ومؤلـف وباحـث مـن خـالل مـا          -01

يؤلف ويبحث من جهة ، وما يتم نشره ، دون حماباة أو متييز 

لعلوم الـيت يتضـمنها   ، وباخلصـوص مـا يتعلـق بـا    أو حتيز 

القرآن الكريم واألحاديث النبوية الشريفة وأقـوال األئمـة   

اإلمـام الكـاظم    مـنهم  ، والسـيما ( علـيهم السـالم  )األطهار 

ــه الســالم) ــث   ( علي ــى البح ، وأيضــًا تشــجيع الشــباب عل

والدراســة والتــأليف واإلبــداع وكشــف مــواهبهم املســتمر  

م لـدفع اآلخـرين   واستقمارها ، ونشـرها ِعـرب وسـائل اإلعـال    

ــاتهم     ــة قابلي ــري املســتقمرة ، وتنمي ــاتهم غ ــتقمار طاق الس

وتطويرها بالدورات والتدريب وتوجيه أصـحاب اخلـربات يف   

تعزيز ذلك ، والسـيما اهتمـام الدولـة ومؤسسـات اجملتمـع      

 ..املدني 

 

وهذا جانب مما يسع حمدودية الدراسة ، راجيًا من اخلـالق عـز                

كون موفقًا فيما وضعت من مؤشـرات يسـرية ، تكـون    وجل ، أن أ

 .. هلا وقعها النفسي النافع ، ومن اهلل تعاىل التوفيق ، إضافة 
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 . 100 / لبنان 

/ بـريوت  / مطـابع الشـروق   / موسوعة علم النفس / أسعد رزوق . د -4

 . 0977/ لبنان 

طرائق التدريس / حممد حممود احليلة . توفيق أمحد مرعي ، د. د -5

 . 119 / األردن  –عمان / دار املسرية /  4ط/ العامة 

 –بغـداد  / الققافيـة العامـة   دار الشـؤون  / التعريفـات  / اجلرجاني  -6

 .0986/ العراق 
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/ املدخل إىل علم الـنفس احلـديث   / ركس نايت ، مرجريت نايت  -7

املؤسســة العربيــة للدراســات / عبــد علــي اجلســماني . تعريــب ؛ د

  099/ لبنان  –بريوت / والنشر 

/  4ج/ دراسـات يف علـم الـنفس املرضـي     / سهري كامـل أمحـد   . د -8

 0998/ مصر / للكتاب  مركز اإلسكندرية

ســليمان بــن حممــد . عبــد اهلل بــن مخــيس أمبــو ســعيدي ، د . د -9

/  0ط/ طرائق تدريس العلوم ؛ مفاهيم وتطبيقات عملية / البلوشي 

 119 / األردن  –عمان / دار املسرية 

سلسـلة عـامل   / اإلنسـان وعلـم الـنفس    / عبد السـتار إبـراهيم   . د -01

  0985/ الكويت /  86/ املعرفة 

/ موسوعة علم النفس والتحليل النفسـي  / عبد املنعم احلفين . د -00

 /0978/  لبنان/  بريوت/ دار العودة /   ج

 /بـريوت  / دار العلم للماليني / معجم علم النفس / فاخر عاقل . د - 0

 . 0977/ لبنان 

معجـم علـم الـنفس والتحليـل     / فرج عبد القادر طه ، وآخرون . د - 0

 . لبنان –بريوت / دار النهضة للطباعة والنشر /  0 ط/ النفسي 

مؤسســة / ،  75، ج  7، ج 71، ج 5، ج  ج/ حبــار األنــوار / اجمللســي  -04

 ( .من املكتبة الشاملة / ) لبنان  -بريوت / الوفاء 

اهليئـة  /  0ج/ معجم علم الـنفس والرتبيـة   / جممع اللغة العربية  -05

 0984/ القاهرة /  العامة لشؤون املطابع األمريية

/ علم النفس بني الشخصية والفكر / حممد رجب البيومي . د  -06

 0996/  0ط/لبنان  –بريوت / دار الكتب العلمية 

 ..ميزان احلكمة / حممد الريشهري  - 07

دار املعرفـة  / علم الـنفس الفسـيولوجي   / حممود عبام عوض . د -08

 . 0999/ مصر / اجلامعية 
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/  0977/  00ط / دار العلـم للماليـني   / املـورد  / بكـي  منري البعل  -09

 . لبنان  -بريوت

/ علـم االجتمـاع يف نهـ  البالغـة     / هاشم حسني ناصر احملنك . د -1 

 .العراق / النجف األشرف / دار أنباء للطباعة والنشر

/ علم االقتصاد يف نه  البالغة /  هاشم حسني ناصر احملنك. د -0 

 100 / العراق  –النجف األشرف / والنشر دار أنباء للطباعة 

دار / علم النفس يف نه  البالغـة  /  هاشم حسني ناصر احملنك .د –  

 100 /   ط/ العراق  –النجف األشرف / أنباء للطباعة والنشر 

األبعـاد الرتبويـة يف أقـوال اإلمـام     /  هاشم حسني ناصر احملنـك . د -  

مـي القـاني الـذي أقامتـه     حبث شارك يف املـؤمتر العل /  الكاظم 

م 100 /  6/ 00 -01األمانة العامة للعتبة الكاظمية املقدسة ، بتاريخ 

. 

اإلداريـة   صـطلحات موسـوعة امل / حسـني ناصـر احملنـك    هاشم . د -4 

/ مكتبــة لبنــان ناشــرون / التجاريــة االجتماعيــة واالقتصــادية وو

 . 117 / لبنان  –بريوت 

املختصــرة يف علــم الــنفس والطــب  املوســوعة/ ولــيم اخلــولي . د -5 

    0976/ دار املعارف مبصر /   0ط / العقلي 

  األجنبية  املراجع: ثانيًا: 

26- Evans, J. R., " Applied Production & Operation 

Management " 4ed. West Pub. Co. 1993 , P: 49 ..  

27 - Markland & R. E. ., " Operation Management : 

Concepts In Manufacturing and Services " West Pub. 

Co. 1995 , P: 280   
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 حمتويات البحث من املخططات
 

 

 الصفحة التفاصيـــــــل

    السلوك  –يبني إسرتاتيجية الرتبية (  0) لطط 

يبني رمحة اهلل تعاىل وعالقتها باحلاجة (   ) لطط 

 واإلشباع

 0 

 6  وحجة العقل يبني مكانة(   ) لطط 

 49 يبني التأثري البيئي على نفسية اإلنسان(  4) لطط 

يبني ما جيمع اإلميان من الفقه والتقدير (  5) لطط 

 والصرب

61 
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 الصفحة التفاصـيـــــــــــــل

 5 املقدمة

  ــاء النفســي ومضــامينه يف  : املبحــث األول البن

 (السالم عليه)أقوال اإلمام الكاظم 

8 

 9 التمهيد:أواًل 

  0 الشخصية بني الرتبية وبناء الققة بالنفس : ثانيًا 

 1  املتابعة والتقويم الذاتي للنفس:ثالقًا 

 5  املضامني النفسية للحاجة واإلشباع :رابعًا 

 ة والعمـل  مضامني العلم والبيئ: حث القاني املب

 (سالمعليه ال)والصرب يف أقوال اإلمام الكاظم 

   

    العقل والعلم واالجتاهات النفسية: أواًل 

 47 املناخ البيئي واملضامني النفسية:  ًاثاني

 51 العمل واجتاهاته النفسية:  ًاثالق

 54 املضامني النفسية للصرب:  ابعًار

 القويم البناء السلوكي:  لثاملبحث القا 

 (عليه السالم)أقوال اإلمام الكاظم يف  همضامينو

60 

  6 نظم بناء االجتاه السلوكي للشخصية: أواًل 

ــًا  ــلوكيات  : ثانيــ ــي والســ ــتقرار النفســ االســ

 االقتصادية واملالية

64 
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 69 املضامني العالجية النفسية والروحية: ثالقًا 

 7 اخلامتــــــة  

  7 االستنتاجات: أواًل 

 78 التوصيات واملقرتحات: ثانيًا  

 80  املراجعاملصادر و

 80 املراجع العربيةاملصادر و

  8 األجنبية املراجعاملصادر و

 84 حمتويات البحث من األشكال واملخططات
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 املؤلف يف سطور
  العراق / درم االبتدائية والقانوية يف النجف األشرف.. 

     درم يف جامعة بريوت العربية ، وأكمـل دراسـته اجلامعيـة يف

 .. 0986 – 0985العراق عام  –نصرية اجلامعة املست

        حصل علـى شـهادات املاجسـتري والـدكتوراه والربوفيسـور  مـع

 :مرتبة الشرف وشهادات التفوق من جامعة 
 (CIU) CAROLINA INTERNATIONAL  UNIVERSITY 

  له مشاركات يف الكقري من الدورات ، واللجان العلمية.. 

 وكتب الشكر  حاصل على الكقري من الشهادات التقديرية.. 

  حاصل على هوية املؤلف الدولي.. 

  كتــاب وموســوعة ومعــاجم منشــورة ويف (  011) لــه أكقــر مــن

 ..دورها للنشر ، ويف لتلف التخصصات 

  مؤمتر علمي وطين ودولي ويف لتلـف  (  61) مشارك بأكقر من

 ..التخصصات ، داخل العراق وخارجه 

  داخل وخارج العراق  حبث وموضوع ،(  011) منشور له أكقر من.. 

       منشور له الكقري مـن القصـص القصـرية والشـعر يف الصـحف

 ..واجملالت ، وضمن كتب يف السرية الذاتية والعلمية 

   منشــور لــه الكــقري واملنــوع مــن الكتــب والبحــوث والقصــص

 ..والشعر  على مواقع يف االنرتنت 

  له عضوية يف العشرات من احملافل العلمية الدولية.. 

 ومدير دار أنباء للطباعة والنشر  مؤسس.. 

 الشؤون العلمية، / رئاسة اجلامعة :  جامعة بابل: سابقًا عمل يف

مركز دراسات الكوفة ، وواحد من مؤسسـي  :  جامعة الكوفةو

وعمـل يف  / ، ومدير اإلدارة  0994املركز ، ومدير املركز وكالة 

 ..ويف كلية الفقه / رئاسة جامعة الكوفة 
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