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 املقـدمــة
 

لوقائيـة  يزخر القرآن الكريم ، مبختلف األبعاد النفسية ؛ ا                

الشخصـية بقوههـا والةقـة بـالنف       مقومـات  ما يـب  والعالجية ، و

معلومات عـن  من العقلية وما يكتسب  امللكاتمبحتوى وحزمها و

طريق التعلم والرتبية والتعلـيم ، ليكـون اذـال القـرار لـه منحـا        

 .. على وفق ما يتطلبه املوقف ستقالل اال

علـم    ، وامتداداهـه ومنـه ؛   علـم الـنف  وهو ما يـدخل مـمن                

 ..النف  االجتماع  وعلم النف  التنظيم  وعلم النف  الرتبوي 

لذا ال ينكر املتخصص يف علم النف  واملتطلِّع واملكتسـب               

ه وأبعـاد   الةقافة يف هذا اجملال ، على أّن القرآن الكريم له مضامين

، وكل مقومـات البنـاء    اجملاالت النفسية وما ورد فيه من حقائق يف

النفس  ، وكلٌّ ممن موقعه وما يتحملـه مـن مسـيولية ، حبسـب     

 ..اجلعل التكوي  واجلعل التشريع  

ــق اإلنســان                   ــه خل ــا يكــون علي ــر ؛ م ــى آخ ــل ) مبعن اجلع

، ومـا  ( اإلهلـ    اجلعل التشـريع  )، البّد أن يتوافق معه ( التكوي  

ــ     ــق هل ــى وف ــه يكــون عل ــف ب ــدرا  يكّل ــات والق  تاإلمكاني

 ... واالستعدادات 
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َلا ُيَكلُِّف اللَُّه َنْفًسا ِإلَّا ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما ) و                 

 .. سورة البقرة ( 682)من اآلية (  اْكَتَسَبْت 

ية وال يقف عند هذا احلد ، بل يتعدا  لبناء رؤى اسـرتاهيج                   

ــذ   ــات ، وبالتنفي ــداف وتاي ــالة وأه ــعا     ، ورس ــى الص ــوق عل املتف

ما يتم وما  ات النفسية والةقة بالنف  حبسبوالتحديات باالستعداد

متوافر مـن قـوى فطريـة ومكتسـبة ، واسـتيعابا للبيدـة الداخليـة        

ومـا هسـنم مـن    ، ما ُيمتل  وُيعزز من قـوة  ؛ واخلارجية ، ليوازي بني 

حتواء الضعف وعالجاهه مبا يذلل أو يتم جتنَّب فرص ، بالتوازي مع ا

 ..الصعا  والتحديات والتهديدات 

الشـخص احلقيقـ  والشـخص املعنـوي ،      ؛ وبطبيعة احلـال                

ــن اخلــالق  ــا   عــز وجــل والشــخص املنتخــب م ــه وم مبــا أودا اهلل في

ميتلكه من مقومات االسـتعدادات للقيـادة بصـفة اـل الرسـالة      

قيادة أمة أو اكتسابهما معًا ، ومفعول الرتبة ألداء مـا   السماوية أو

مكلف بها ، وما يتحمله من مسيولية عظيمة أمام اخلالق عز وجل 

الـ  هتوسـب بـني الـنف  املطمدنـة       وأمام النف  اللّوامة ومقوماههـا 

 .. والنف  األمارة بالسوء 

ية يف النفسـ  نا كانـت الدراسـة املقتضـبة للمضـامني    من ه              

أمنولجا ، لبنـاء اإلنسـان ومـا    ( سورة طه ) القرآن الكريم ، واختيار 

حييطــه حبســب مــا هقتضــيه املرحلــة واملواقــف ، ومــا هتطلبــه مــن  

 .. استعدادات ورتبات ودوافع 

راجيًا من اهلل العل  القدير ، أن أكون موفقًا يف هغطيـة أهـم               

 ..جوانب هدف البحث 
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 .. التمهيد
 

 وصفتيكشف القرآن الكريم عن العمق النفس  لمما و               

 ..االسرتاهيج  لإلنسان وشخصيته  ءومواصفات البنا ووصف

َوَنزَّْلَنا َعَلْيَ  اْلِكَتاَ  ِهْبَياًنا ِلُكـل  َشـْ ءو َوُهـًدى    ) يبدأ من و              

 . 88من اآلية / نحل سورة ال(  َوَرْحَمًة َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمنَي 

 : امتّد يف هذ  اآلية الكرمية مماجانب و              

 والبيان والنظام  التنزيل.. 

  ، كل ش ء لمواقع ؛ هبيان.. 

     ، الكائن االستيعاب  الواقع بني اإلنسـان والعقـل واملعرفـة

واســتدامة واســتمرارية التنظــيم ، ليكــون هــدى وراــة  

 ..وبشرى 

ــا يت             ــمنومم ــب ،    ض ــب ويتناس ــا يناس ــل  مب ــاا اجلع أن هن

 ..باجلعل التشريع   ةسعادة املستوعبال - اإلدراك 

وبطبيعة احلال منه هنبع الةقة والطمأنينة النفسية بـالتعلم               

والتعليم ورفعة الرتبية وعمق األخالق املتشب ع بالراـة الـ  هضـم    

ا ريع  املتكامـل مبـ  اهلدى والبشـرى ، اانبيـه التكـوي  والتشـ    

ومنه ما يتعلق بقراراهه وهنفيذ  وأداء  ونتائجه ،  هستوعبه اخلطب

 ..وانعكاساهه املستقبلية 

ِإنَّ َهَذا اْلُقْرَآَن َيْهـِدي ِللَِّتـ  ِهـَ  َأْقـَوُم َوُيَبش ـُر       ) ؛وبغري   ذاوبه              

 .سورة اإلسراء  (8)نَّ َلُهْم َأْجًرا كَِبرًيا اْلُمْيِمِننَي الَِّذيَن َيْعَمُلوَن الصَّاِلَحاِت َأ
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بنـاء  والتعليمـ  ،   –لكون األقوم ال يأه  إاّل بالبناء الرتبوي               

ــه   ، واجلــامع منــه بــني الفطــرة  الفكــر الســليم والنقــ  مبعلوماه

 ..واملكتسب 

ثـم  ا  ، البشرى احملققة ملعرفـة االجتـ  ، ومنه هكون النتيجة                 

الةقة واالستقرار النفس  والتعزيـزات القائمـة علـى األسـ  وقـوة      

 ..بالتطوير للتطوير والبناء وإدامته املواكبة 

َيْهِدي ِبِه اللَُّه َمِن اهََّبـَع ِرْمـَواَنُه ُسـُبَل    )  االمتداد ُمشرا عند ؛و              

ِبِإْلِنـِه َوَيْهـِديِهْم ِإَلـى ِصـَرا و      السََّلاِم َوُيْخِرُجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر

 .. سورة املائدة ( 62)ُمْسَتِقيٍم 

 الـنف   -الفكـر   جانبونرى يف كل حلقة ومرحلة يدخل                

الراسخ ، وحراكه يدخل مـمن جوانـب متعـددة ، منهـا مـا يتعلـق       

 ..املنبه الداخل  واخلارج  ب

احلـوافز والـدافع   ، وما يرتهب مـن   يع  إبداا داخل  وخارج                

واستجابة اإلنسـان ، واالجتـا   ـو ققيـق حقوقـه املنظـورة وتـري        

املنظـورة ، ومـا يقابلــه يف السـع  لتأديــة واجباهـه بكفــاءة األداء     

 ..والنتائج 

ألمري امليمنني اإلمام (  ةنهج البالت) كتا  وما أدق ما زخر به               

هلميذ املدرسـة القرآنيـة واملدرسـة النبويـة      ، عل  بن أب  طالب 

 :من وصف مكنون القرآن الكريم الرسالية املقدسة ، 

، اِئُبـُه  ال َهْفَنـى َعجَ ، اِطُنُه َعِميـٌق  ِنيٌق َوَباِهُرُ  َأالُقرآَن َظ إنََّو)              

(ِبِه  ُلَماُت إالَّال ُهكَْشُف الظَُّو، اِئُبُه ال َهْنَقِض  َتَرَو

6

 .. 

ــا يف القــرآن                ومــن أجــل أن ال هضــيع فــرص الكشــف عــن م

، واالســتزادة واســتةمارها يف اجملــاالت احلياهيــة املتنوعــة الكــريم 

                                                 
 
دار الكتاب /  ط/ ضبط نّصه صبحي الصالح / نهج البالغة /  اإلمام علي بن أبي طالب  - 

 .  6ص /  667 / لبنان / بيروت  / لبناني ال
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واالستنارة واالستفادة من علومه ومعارفـه وهطبيقاهـه التشـريعية    

 :  لذا حيث اإلمام عل   ...املوسعة 

ُه َرِبيـُع  ُهوا ِفيِه َفإنََّوَهَفقَّ، ْحَسُن احَلِديِث ُه َأإنَُّموا الُقْرآَن َفَوَهَعلَّ )             

ـ  َأَو، ُه ِشَفاُء الصُُّدوِر ْسَتْشُفوا ِبُنوِرِ  َفإنَّاَو، الُقُلوِ   ُه ْحِسُنوا ِهالَوَهـُه َفإنَّ

ي ِذالَعاِلَم الَعاِمَل ِبَغْيِر ِعْلِمِه َكاجَلاِهِل احَلاِئِر الَّ إنََّو. ْنَفُع الَقَصِص َأ

َوُهَو ، ْلَزُم َواحَلْسَرُة َلُه َأ، ْعَظُم ُة َعلْيِه َأال َيْسَتِفيُق ِمْن َجْهِلِه ؛ َبِل احُلجَّ

(ْلَوُم  ِعْنَد اهلِل َأ

6

 . 

ويتبني مدى أهمية املستوى اإلدراك  ، واملـدارا احلسـية ،                  

لـى  يعـول احلكـم البالتـ  ع   ما وواآلليات واألدوات والتطبيقات ، 

 والتمييـز واالختيـار بـني    يف قديـد  والبصر والبصرية حاسة السمع

يعـود  ، وبيانه السمع  ومجالية اللفـ  ، ومنـه مـا    احلسن والقبيم 

واملدارا الصوهية والفصاحة ، وما قمله من صـور   ، للجانب النفس 

..قمل فيها اآلثار االنفعالية ، مسعية 

6

 

؛ العمليــة  وحراكهــا يص املعــان واحلــ  والداللــة وهشــخ               

ــنف  والصــوت والتخيــل   وومــع الصــورة ، الداخلــة عــن طريــق ال

ومدى ومستوى الفهم ووقعها ، ومتاس  النص ، اماليتها التعبريية 

ـ  هاييف النف  ، لتأخذ جمر ـ  ةهـا الفني ـ علـى   ةالتفاعلي  -د الزمـان   امل

 ؛ فيـه ، مبـا  ، بشخصـية اللغـة والكيـان املـيثر     واملـوقف   املكان  

                                                 
 
 . 64 ص / المصدر نفسه   - 
2
/ األسس النفسية ألساليب البالغة العربيةة  / بد الحميد ناجي مجيد ع. د: راجع على سبيل المثال  - 

 . 684 /   ط/ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 

دار أنباء للطباعة / الطبعة الثانية / علم النفس في نهج البالغة / هاشم حسين ناصر المحنك . د -

 .العراق / النجف األشرف / والنشر 

/  3ط/  لبنان/  بيروت/ دار المسيرة / رتير .  ـتحقيق ه/ أسرار البالغة / ني عبد القاهر الجرجا -

 683 . 
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، وميشرات السلوا الفعل  ، كما املستجد املصطلح  واملفاهيم  

( .. الَعاِلَم الَعاِمَل ِبَغْيِر ِعْلِمِه) هو عليه 

6

    

ــُدوِر) وليكــون ؛                ــّد مــن هشــخيص املــر   (  ِشــَفاُء الصُّ ، الب

وصاحبه ، ونوعه البيان  ، وأسـبابه وحيةياهـه ، ومكونـات الـدواء     

لشفاء املر  ، املنظور وتري املنظور ، ويكون مبستوياهه أو  املناسب

هتفوق عليه ؛ العلوم واملعارف ، وهسبقه بتواصل املعاينة والكشف 

 ..واملتواصل املطلو  

مـا يكـون   وهكذا ذو  النف  ، األدوار الفاعلـة ، منهـا                 

لشـعور ،  بفاعليتها السوية وتري السوية ، والداخلة ممن ؛ منطقة ا

، ومـا   السـلوا  مسـتوى طبيعـة و  لينـتج عنهـا  ، ومنطقة الال شعور 

 ..حيققه من إشباا احلاجات وهكرارها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 ..نفس المراجع : ينظر   - 



    

 

      

 

 املبحث اسأول 
 يبناء الشخصيةاالستعداد النفسي و

 

املعتدلة املباركة ، ببناء وهوجيه الشخصية ( سورة طه ) هبدأ               

،  األدائـ  ، املسـتمد ممـا  طـب لـه      التقـويم التقييم الـوظيف  و ب

علـى وفـق    ا طـب هلـ  مسـتمرة و مج ابـر هطبيقـات   ـو   ةالدافعو

َمـا  ( 6)طـه  )  هتضـم عنـد ؛  ، أخرويـة راسـخة    –دنيوية  ةاسرتاهيجي

 .. (6)َأْنَزْلَنا َعَلْيَ  اْلُقْرَآَن ِلَتْشَقى 

عتـدل  امل والسـلوك   اجلانـب النفسـ    احلث علـى  ووموح               

، احلـد منـه    وأالشـقاء   للحيلولـة دون ، والعمل على وفقـه   واملتوازن

 ..واهلل عز وجل ، جعل الطاعة والعمل سعادة لإلنسان ومسريهه 

ويتحــدد مســتوى االنــدفاا واالســتمرار يف األداء مبحــدد                    

املستوى النفس  والقدرة والرتبـة واإلرادة والتصـميم ، ومنـه ُهبنـى     

صية املطابقة ملتطلبات التوصيف والوصف واملواصفات واألداء الشخ

 ..وقمل املسيولية وثقلها وآفاقها 

صل اهلل عليه )م كررسوله األلل لذا وموح هوجيه اخلالق                

، التخفيف من الضغو  اجلسـدية والنفسـية يف األداء ،   ( وآله وسلم

 ..مع التعزيز اإلميان  

نه ما يع  مدى الراـة اإلهليـة يف هشـريعاهه العباديـة ،     وم              

والتوازن بني ما هتحمله النف  وعبء العمل واألداء العبادي ، ومدى 



  2 

أهمية احلاجة للراحة النفسية يف األداء ، ومدى أهمية االهتمـام مبـا   

 ..ميكن أن هتحمله النف  البشرية 

ة االهتمام مبواطن قـوة  وهو درس ورسالة للمسلم يف كيفي               

العمل بالتوازن مـع قابليـة الـنف  وراحتهـا يف دعـم األداء العبـادي       

..واستدامته على أكمل وجه 

6

 

ِإلَّـا   )وامتداد اآلية الكرمية بُبعدها أو مضمونها النفسـ  ؛                  

 . (3)َهْذِكَرًة ِلَمْن َيْخَشى 

مسـتوى الةقافـة    رمبـا جتمـع بـني   حبـد لاههـا ،   ( اخلشية) و                

 ..وهأثريها ، وهوجيه النف  والسلوا والعمل 

مـن  واحلذر ميةل اخلوف الطبيع   ، خيشى اجلانب اللغوي ؛و               

..الوقع باحملذور 
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ــ                 ــ  ه ــادة ال ــات العب ــى ـُوهــذا الوصــف ملتطلب  أســ بنى عل

واملرسـل  ،  (4)اْلَأْرَ  َوالسََّماَواِت اْلُعَلـا   َهْنِزيًلا ِممَّْن َخَلَق) ؛  وحيةيات

  (5)الرَّْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتَوى  )من ؛ 

َلـُه َمـا ِفـ      )للنف  واملخلوقـات ؛  احلقيق  املنبةق من املال  و             

 .. (2)السََّماَواِت َوَما ِف  اْلَأْر ِ َوَما َبْيَنُهَما َوَما َهْحَت الةََّرى 

فاقرتن اخللق وامتالا وقيام احلكم بالراة اإلهلية ، يعـ                

ما مطلـو  اسـرتاهيجيًا ، هـو وحدانيـة املعبـود ، ومـا يتوجـب علـى         

ــتعداد النفســ    ــل االس ــوق العاق ــا   ، املخل ــة واالنتب واألداء ، والرقاب

                                                 
 
دار العةودة  /  2ج/ موسوعة علم النفس والتحليةل النفسةي   / عبد المنعم الحفني . د - :راجع مثاًل  - 

  . 6ص /  678 /  لبنان/  بيروت/ 

 .لبنان  /بيروت / دار القلم / صول علم النفس ُأ/ أحمد عّزت راجح . د -

 . 677 / لبنان / بيروت / مطابع الشروق / موسوعة علم النفس / أسعد رزوق . د -

/ من منشورات اتحاد الكتاب العرب  /  ج/  في القرن العشرين علـم النفــس/  بدر الدين عامود. د

 . 211/ سوريا  –دمشق 
2
 664 / لبنةان  / بيةروت  / دار الفكةر    -دار صةادر  /  3ط / ن العرب لسا/ ابن منظور : راجع  - 

 .ضمن كلمة ؛ خشي / 



  3 

مــن  التقييميــة والتقومييــة للســلوا واألداء ، واحلــد ممــا يقرتفــه 

 ..مال منحرف األع

مـمن البيدـة   يع  سيطرة النف  املطمدنة على أدائهـا  مما               

، والعودة لإلصـالح والصـالح واالسـتغفار ونفـع     النفسية املستقرة 

إلنسـان للبيدـة   النف  والناس وكل ما حييب به ، مبا فيه ااية ا

 ..وهشويه وهدمري نفسية املخلوق من هلوثها 

حلال ؛ علم النف  يعت  بدراسـة اجلـزء الـداخل     وبطبيعة ا               

ا األساس ، حلماية الـنف  وحامـل   للمخلوق ، ويعاجل األمور على هذ

، واحليلولة بالوع  والةقافة دون الوقـوا يف دائـرة األمـرا     النف  

..النفسية والعقلية 
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ــالق                     ــات اخل ــن معاجل ــري م ــب يس ــذا جان ــه ،  وه وعنايت

حينما يقـول  اإلنسان العاقل بهذا االجتا  ،  بتوجيهمنه و الكرمية ،

 ( :  (7)َوِإْن َهْجَهْر ِباْلَقْوِل َفِإنَُّه َيْعَلُم الس رَّ َوَأْخَفى .. 

إصـالح الـنف  والشخصـية مـن      متطلبات مما يشمله هوو                

مــع الشــكل ، بالظــاهر والبــاطن ، املضــمون الـدواخل ، وهكاملــه  

  بأرمية صلبة  و بلوغ الغاية من اخللـق ومـا هتطلبـه مـن     لالجتا

ــرين     ــذات واآلخ ــني ال ــة ، ب ــانية واألخالقي ــات اإلنس ــدى و، العالق م

 ..هها النفسية على الفرد واجلماعة انعكاسا

ه يتجه  و الغاية العظمـى ؛ رمـى اهلل ، ومـا اسـتقرار     ومن               

مـيدى السـتقرار احليـاة     النف  الفـردي واجلمعـ  واجملتمعـ  ، إالّ   

 ..وبيدتها بكل هفاصيلها ، مبا فيها االستقرار النفس  والطمأنينة 

وحدانية التوجُّه ، يع  هكاملية  ومعرفة وحدانية اخلالق               

، مبا فيه االسـتجابة النفسـية وكفايتهـا     يف األداء اجتا  اخلالق 

ومنـافع  دام ، ووحدة الرقابـة  يف األداء وعمل اخلري وقويم اخللق املست

                                                 
 
 . 4  -1 ص / المرجع نفسه  /هاشم حسين ناصر المحنك . د: راجع  - 
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ــنف  واســتقامة النشــا   األوامــر  التقومييــة ، كميشــر لســوي ال

زاء باملكافدة العقل  ، وما يقابله وينتج وينسجم معه ، أال وهو اجل

 ..املناسبة 

هعــدد أو دون ، واحــدة موحــدة  وروح ويعــ  التوجــه بــنفٍ               

الـنف   و الفكر على ل ل  اطر ما ييدي ازدواجية الشخصية ، و

..والسلوا وما حييطها 

6
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 يبني وحدانية اخلالق وأثرها على أداء اإلنسان(  6)  طب 

 

ــا                     ــتقرارها ، حينم ــيدي إىل اس ــنف  امل ــع يف ال ــا يق وأدق م

مــن للــ  التوجــه التوّجــه ، املنبةــق وحــدة ويكم ــل وحــدة اخلــالق 

التكامل املطلق للخالق العظيم ، وآثار قدرهه منها املتمةلة خبلقه ، 

اللَُّه َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو  )ووحدة االجتا  النفس  املب  على اإلميان حبقيقة ؛ 

 .. (8)َلُه اْلَأْسَماُء اْلُحْسَنى 

                                                 
 
 .وما بعدها  -76 ص / المرجع نفسه  /عبد المنعم الحفني . د: ُينظر  - 
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والســيما املتقــدم مــنهم يف  تلــف   ،ولتــاريخ وآثــار النــاس               

اجملاالت كالرتبوية واالجتماعية والسياسية واإلدارية ، أو متمةـل  

حبمل الرسالة السماوية وما يتطلبه من هأهيل للشخصية ؛ فكريًا 

امل مع املوقـف واحلـدث بـأرقى    وعقائدياًً ونفسيًا وسلوكيا ، ليتع

،  اا املشـرتا فـ تنالمـا يفـرز  مـن ا   و،  النفسـية و اإلنسـانية  املعاجلة

 ..اإلجيابية اآلنية واملستقبلية  اآلثارو

واألعظم حينما يكون هذا العالج ممتد إىل ما بعد الدنيا ،                 

اهلل عليه  صّل) أمام رسوله األكرم  وصورة منه ما يضعها اخلالق 

ـ  ) ؛ ، والتوقف عند هبيان ومعرفة وأمام الناس ( وآله وسلم  اَا َوَهـْل َأَه

 .. ( 8)َحِديُث ُموَسى 

ــة ؛                     ــ  املعرف ــة وإدارة هل ــد الشخصــية ، إاّل معرف ــا قدي وم

إنسانيًا وأخالقيًا ، باالجتا  املناسب بظروفها املختلفة ومسـتوى بنـاء   

 ..النفسية  األبعاد، وومعها على أساس البناء العام ، ب اإلنسان

ـ  ومنه ما يظهر عند                 اء احلاجات واالستعدادات والقـدرات والبن

 ..والنتائج واملعلومات املرهدة 

هكذا هبدأ حلقات االجتا  والصـياتة والتنفيـذ ؛ مـا قبـل     و               

ــا     ــة هكــوين الشخصــية وبلورهه ــتعداد ، ومرحل الشخصــية واالس

مكـن هنفيــذها  املوبرجمـة قـدراهها أو العمـل علــى ومـع اخلطـب      

تنموي والتطويري ، ومـا يـدعم مسـتقبل الشخصـية     ال باجتا  البناء

احلقيقيــة واملعنويــة مــن معلومــات مرهــدة عــن مــا حــدث ونــتج يف 

..حتى اإلجناز أو هنفيذ ما  طب له ،  تلف املراحل 

6

 

                                                 
 
جرمعا    –دار الكتا  لطبارةا  االن ا     / خصاي   الحضارر  اال  / قيس النوري . د  :راجع مثال  - 

 . 1891/ الع اق  –الموصل / الموصل 
 –بغةةداد / دار الحريةةة للطباعةةة  / محمةةد جةةابر علةةي  : ترجمةةة / العقةةل والجسةةم  / هربةةرت بنسةةن   -

 . 686 / العراق 

- Luthans, Fred, " Organizational Behavior " 3ed , McGraw-Hill Inc., 

Tokyo Japan  .                          
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ــِه  )اآليــة املباركــة ؛ هعزيــز امتــداد و                ــاًرا َفَقــاَل ِلَأْهِل ِإْل َرَأى َن

ُت َناًرا َلَعلِّ  َآِهيُكْم ِمْنَها ِبَقَبٍ  َأْو َأِجُد َعَلـى النَّـاِر   اْمُكُةوا ِإن   َآَنْس

 .. (61)ُهًدى 

:وهنا مما يظهر من احملتوى واملضامني                 

6

 

  البيدة واحلدث.. 

  معاجلات ما خيص علم النف  األسري.. 

    إخل ،.. احلاجة والتوجُّه واملنبه واالستجابة والـدافع والباعـث 

 ..و من بني ما اختزل الشخصية وه

   التحول ملتطلبات احلاجات األساسية ، وقد هتعدى إىل مسـألة

اهلـدى الـ  هشـمل الكـةري ؛ املـادي وتـري املـادي        اخلداية و

 ..والنفس  ، وما ُيستحدث من حراا ودالالت ومعان  

وسنتطرق يف املباحث القادمة إىل جانـب آخـر ممـا هتضـمنه                    

 ..وما سيلحقها من اآليات املباركات ، الكرمية  اآلية

ــدف                   ــول إىل اهل ــتجابة والوص ــية واالس ــتعداداهه النفس وباس

 والرسـالة  املنشود ، بدأ الشروا يف بنـاء وبلـورة الشخصـية ، للمهـام    

وانسـيابية بنـاء   ،  التشريفية املوكلة بـه   -اإلهلية التكليفية 

 :الشخصية 

ِإن   َأَنا َربُّـَ  َفـاْخَلْع َنْعَلْيـَ      (66)اَها ُنوِدَي َيا ُموَسى َفَلمَّا َأَه ) -1

َوَأَنـا اْخَتْرُهـَ  َفاْسـَتِمْع ِلَمـا     ( 66)ِإنََّ  ِباْلَواِد اْلُمَقـدَِّس ُطـًوى   

 . (63)ُيوَحى 

جانــب االختيــار اإلهلــ  ، وانتخــا  ، يــ ز ممــا وهنــا              

 ..العظيمة  الشخص ملهام الرسالة السماوية

                                                                                                      
- Schultz, D. A. " History Of Psychology " Academic Press , New York , 

1975 .    
 
 .لبنان  /بيروت / دار القلم / ُأصول علم النفس / أحمد عّزت راجح . د: ينظر   - 

 . 685 / عراق ال –بغداد / مطبعة منير /   ط/ عالم الشخصية / مصطفى عبد السالم الهيتي  -
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ِإنَِّن  َأَنا اللَُّه َلا ِإَلَه ِإلَّا َأَنـا َفاْعُبـْدِن  َوَأِقـِم الصَّـَلاَة ِلـِذْكِري      )  -2

(64) . 

 ورأس أصــول الــدين وممــا يتــبني التوجــه العقائــدي              

،   ملعرفــة الواحــد األحــد الــذي انتخــب شخصــية موســى 

مهـا الـذاه    احلتميـة املنطلقـة مـن هعل    واألعبـاء  والواجبات

 ..الفردي 

ِإنَّ السَّاَعَة َآِهَيـة  َأَكـاُد ُأْخِفيَهـا ِلُتْجـَزى ُكـلُّ َنْفـٍ  ِبَمـا         ) -3

َفَلا َيُصدَّنََّ  َعْنَها َمـْن َلـا ُيـْيِمُن ِبَهـا َواهََّبـَع َهـَواُ        ( 65)َهْسَعى 

 .( 62)َفَتْرَدى 

وعندها بدأ التحـول إىل االسـتعدادات النفسـية وبنـاء                

الشخصية علـى وفـق األمـور العقائديـة الغيبيـة ، واجلـزاء       

املرتهب عليه ، واملض  قدمًا ، دون هأثري التحديات وما يطـرأ  

 ..من سلوكيات َمْن ال ييمن باهلل 

َقـاَل ِهـَ  َعَصـاَي َأَهَوكَّـُأ     ( 67)َوَما ِهْلَ  ِبَيِميِنَ  َيا ُموَسـى  )  -4

َقـاَل  ( 68)َوِلَ  ِفيَها َمَآِرُ  ُأْخـَرى  َعَلْيَها َوَأُهشُّ ِبَها َعَلى َتَنِم  

َقـاَل  ( 61)َفَأْلَقاَها َفـِإَلا ِهـَ  َحيَّـة  َهْسـَعى     ( 68)َأْلِقَها َيا ُموَسى 

َواْمـُمْم َيـَدَا   ( 66)ُخْذَها َوَلا َهَخْف َسُنِعيُدَها ِسرَيَهَها اْلـُأوَلى  

ِلُنِرَيـَ   ( 66)ُأْخَرى  ِإَلى َجَناِحَ  َهْخُرْج َبْيَضاَء ِمْن َتْيِر ُسوءو َآَيًة

 .. (63)ِمْن َآَياِهَنا اْلُكْبَرى 

وجانــب ممــا يتــبني مــن اآليــات املباركــات ؛ املرحلــة            

هب مـن عوامـل   ما يرتوالتأهيلية النفسية لبناء الشخصية ، 

وتـري املنظـور ، ومنـه بيـان     منهـا  املنظـور  الرتبية والتعليم ، 

رمزية ، وما هرهب عليها من  العصا وآلية استخدامها الطبيع 

االسـتعدادات الشخصـية   هأهيـل  استخدامات إعجازيـة ، و و

حلمل الرسالة والتكليف اإلهلـ  ، ومـا يرتهـب     ملوسى 
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عليه من ذصص وعمل كـل معجـزة ، لتكـون مبةابـة     

 ..قوة التحدي اإلعجازي 

ــى    ) -5 ــُه َطَغ ــْوَن ِإنَّ ــى ِفْرَع ــْب ِإَل ــا يتضــمن   ، (64)اْلَه ــه م ومن

، ومنه ما يدخل مـمن  ( الطغيان ) ون النفس  لسمة املضم

علم الـنف  اإلداري والتنظيمـ  ، وعلـم نفـ  الشخصـية      

والســلوا ، ومضــامني هتعلــق بالشخصــية الســوية وتــري  

ــحة      ــف  ، والص ــوي والفلس ــنف  الرتب ــم ال ــوية ، وعل الس

 ..النفسية والبيدية ، وعلم النف  العرق  

اعمة لشخصية موسى رتهب عليه من ميهالت إمافية ديما  -6

  ،وانسـيابية وفاعليـة   ل الرسالة بأفضـل صـورة   وإيصا

، وبســالمة وقعهــا الفكــري والنفســ   ممكنــةومرونــة 

مــا ، ومنــه الســتقامة الســلوا ، ومــا يكامــل للــ   املةمــر

َقــاَل َر    )  ؛، وبهــذا مقومـات هأهيليــة إمـافية   مــن طلـب  يت

َواْحُلْل ُعْقـَدًة ِمـْن   ( 62)ِري َوَيس ْر ِل  َأْم( 65)اْشَرْح ِل  َصْدِري 

 .. ( 68)َيْفَقُهوا َقْوِل  ( 67)ِلَساِن  

وهنا مما يظهر بشكل وامم ، مـدى أهميـة الرتابـب              

خصــية ؛ والــتعلم والرتبيــة البنــائ  والتكــامل  بــني الش

والتعلـيم ، واخلــ ات والتــدريب علـى شــغل مســاحة املهــام   

اسية والةانوية ، املنظورة منهـا  وقمل املخاطر واألعباء األس

 ..وتري املنظورة 

، وهعزيزهـا  منه ما مرورة امليهالت لدعم الشخصـية  و          

قــدرات ، وا وإدارههــواحلــزم  القــوة والعــزم ؛ مــواطنهعزيــز و

، ومتاسـ   قويل الضعف إىل داعم للقـوة والعـزم واحلـزم    

ت مكونات الشخصية والبيدة الداخليـة ، وجمريـات هـأثريا   

 ..املنبه والدوافع واحلوافز 



  6 

هذليل الصـعا  مبعاجلـة مـواطن الضـعف     كذل  و            

وأهميـة   التأهيل أهمية هو ما يظهر منوعقدها النفسية ، و

..يف قمل األعباء واملهام التعليمية  –ال امج الرتبوية 

6

 

لبيدة اخلارجية بكل مكوناهها ، مبـا  ذل  اواملقابل ل         

وهوجهاهـه وميولـه   عنصر البشـري بكـل مسـتوياهه    فيها ال

ــه  ــا البيدــة  ورتباه ــا هكــون عليه  اتاجتاهــو ،، وحــراا م

 ..رص الداعمة للمهام التحديات واستةمار الف

ــدى     -7 ــذ به ــة التنفي ــة ، وآلي ــري العادي ــة ت ــام العظيم وللمه

مشـرتا ،  هعـاون  مشـاركة و التشريعات اإلهلية ، البّد مـن  

تنظيميـة ، لـاداء   الدارية واإلستويات املوهكاملية هعدد و

ة وهكامليـة  دقكل هنفيذ ما مطلو  هنفيذ  بالعال  يف 

ــة  مســتمرة ومســتدام  ــع املســتويات املعنوي ــأعلى وأرف ، وب

 ..والنفسية 

َواْجَعْل ِلـ  َوِزيـًرا ِمـْن    ) يتضم من ؛  وهو من مضامني ما         

َوَأْشِرْكُه ِفـ   ( 36)ي اْشُدْد ِبِه َأْزِر( 31)َهاُروَن َأِخ  ( 68)َأْهِل  

َوَنـْذُكَرَا َكـِةرًيا   ( 33)َكْ  ُنَسـب َحَ  َكـِةرًيا   ( 36)َأْمِري 

 .. (35)ِإنََّ  ُكْنَت ِبَنا َبِصرًيا ( 34)

                                                 
 
دار  –ة العربيةة نهضةةةدار ال/ علةةم الةةنفس التربةةوي  / جةةابر عبةةد الحميةةد جةةابر  . د: راجةةع مةةثاًل   - 

 . 677 /  مصر/ القاهرة / االتحاد العربي للطباعة 

/ مصةةةر / اإلسةةةكندرية / امعيةةةة دار المعرفةةةة الج/ علةةةم اجتمةةةاظ التنظةةةيم / محمةةةد علةةةي محمةةةد . د -

 686. 

دار / سةةلمى المةةال  . ترجمةةة د/ علةةم الةةنفس االجتمةةاعي   / المبةةرت . رت ، ووالس أالمبةة. ولةةيم و -

 . 663 / لبنان  –بيروت / الشروق 

- Carroll, Stefhen J. & Tosi , Henry L. " Management By Objectives 

Applications And Research " The Macmillan Co. , Nowyork , 1973 .               

- Hampton, Devid R., " Contremporary Management " 2ed, McGraw-Hill, 

Inc., Tokyo, Japan , 1981.   
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النفس  لتكامـل   –التعزيز اإلداري ؛ يتبني مما وهنا            

املعلوماهيـــة باجلوانـــب واملهـــام  مـــا هتعلـــق األدوار ، منهـــا

والتفاعليــة ، مبــا قملــه مــن مهــارات إنســانية  والقياديــة

 .. وذصصيةوإدراكية 

 ممـا يتضـمن  ، وهـو   (32)َقاَل َقْد ُأوِهيَت ُسْيَلَ  َيـا ُموَسـى   )   -9

، املفهوم اإلداري والتنظيم  ، قبول منم الصالحيات  وممن

قمل ) لتحمل املسيوليات وأعباء العمل ؛ وهعزيز امليهالت 

 ( ..أعباء الرسالة 

ِإْل َأْوَحْيَنـا ِإَلـى ُأم ـَ  َمـا     ( 37)َوَلَقْد َمَننَّا َعَلْيـَ  َمـرًَّة ُأْخـَرى     )  -8

َأِن اْقِذِفيِه ِف  التَّاُبوِت َفاْقِذِفيـِه ِفـ  اْلـَيم  َفْلُيْلِقـِه     ( 38)ُيوَحى 

ـ   ًة اْلَيمُّ ِبالسَّاِحِل َيْأُخْذُ  َعُدوٌّ ِل  َوَعُدوٌّ َلُه َوَأْلَقْيُت َعَلْيـَ  َمَحبَّ

ِإْل َهْمِش  ُأْخُتـَ  َفَتُقـوُل َهـْل    ( 38)ِمن   َوِلُتْصَنَع َعَلى َعْيِن  

َأُدلُُّكْم َعَلى َمْن َيْكُفُلـُه َفَرَجْعَنـاَا ِإَلـى ُأم ـَ  َكـْ  َهَقـرَّ       

َعْيُنَها َوَلا َهْحَزَن َوَقَتْلـَت َنْفًسـا َفَنجَّْيَنـاَا ِمـَن اْلَغـم  َوَفَتنَّـاَا       

َت ِسِننَي ِف  َأْهِل َمْدَيَن ُثمَّ ِجْدَت َعَلى َقَدٍر َيا ُموَسى ُفُتوًنا َفَلِبْة

 (46)َواْصَطَنْعُتَ  ِلَنْفِس  ( 41)

يف بناء الشخصية ومتطلبات  والتنظيم اإلهل  ولإلرادة          

االسـتعدادات لبنـاء شخصـية    مـن  العمل املكلف به ، هبدأ 

حتـى مرحلـة   من كونه جنينًا ومرورًا بـالوالدة  ،  موسى 

قمل مهمة التكليف بنشر الرسالة اإلهلية ، ومـا يتـداخل   

ممنها من أجواء وقديات و اطر وههديدات ، وحمدوديـة  

 ..انسيابية نشر الرسالة السماوية  الفرص يف جناح أو

وهنا مما يظهر بشكل وامم ، مضامني علـم الـنف             

أهميــة  االجتمــاع  واألســري والرتبــوي والتنظيمــ  ، ومــا 

توازن بني اجلعـل التكـوي  للشخصـية مـع     التكامل وال
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، لتكـون  ( 46)َواْصـَطَنْعُتَ  ِلَنْفِسـ     )؛ اجلعل التشريع  

ــة ومبــيهالت األداء العــال    القــدرات واالســتعدادات متوازن

 ..  املستمر ، املتوافق مع املهام املوكلة للرسول موسى 

علـم  ) ل ومعاجلاههـا ؛  وهنا ميكن هسمية هذ  املراح           

، ( علم نف  التنميـة البشـرية   ) ، و ( نف  األدوار العمرية 

ــة ،     ــل العمري ــني ؛ املراح ــا ب ــا خيومــان مبعاجلتيهم وهم

واملراحل التنموية للموارد البشرية ، فضاًل عن منو اجلوانـب  

البيولوجية ، بالتزامن مع هنمية القدرات القيادية بكل مـا  

  ..خالقيات العالية قمله من القيم واأل

وهعزيــز الةقــة بــالنف  ومــا قملــه مــن قــوة حمتــوى           

،  (46)َواْصـَطَنْعُتَ  ِلَنْفِسـ    ) الرسالة السماوية هظهـر يف ؛  

 ..وما قمل من التمةيل العال  ملرسل الرسالة 

ِإَلى اْلَهَبا ( 46)اْلَهْب َأْنَت َوَأُخوَا ِبَآَياِه  َوَلا َهِنَيا ِف  ِلْكِري   -11

َفُقوَلا َلـُه َقْوًلـا َلي ًنـا َلَعلَّـُه َيَتـَذكَُّر َأْو      ( 43)ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى 

َقاَلا َربََّنا ِإنََّنا َنَخاُف َأْن َيْفُرَ  َعَلْيَنا َأْو َأْن َيْطَغى ( 44)َيْخَشى 

ُ  َفُقوَلا َفْأِهَيا( 42)َقاَل َلا َهَخاَفا ِإنَِّن  َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرى ( 45)

ِإنَّا َرُسوَلا َرب َ  َفَأْرِسـْل َمَعَنـا َبِنـ  ِإْسـَراِئيَل َوَلـا ُهَعـذ ْبُهْم َقـْد        

 .. ( 47)ِجْدَناَا ِبَآَيةو ِمْن َرب َ  َوالسََّلاُم َعَلى َمِن اهََّبَع اْلُهَدى 

وهــو ممــا جيمــع بــني االســرتاهيجيات وعلــم الــنف             

ــ  واإلداري ا ــلتنظيم ــام والش ــا  روا بامله ــذ م ــبل هنفي ، وس

الـ امج  حمتـوى  علـى   الواسـعة ما هفتم آفاقـه  وله ، طب  

، األبعــد واألعمــق مــن كونهــا    العقائديــة  –الرســالية 

إسرتاهيجيات ، ملا جتمع بنتائج أنشطتها واحلقـوق املرتهبـة   

، ومـا جيـري مـن    عليها ودقة اجلزاء بـني الـدنيا ومـا بعـدها     

معانـاة القلـق واملعانـاة النفسـية      ، ومنهادنيوية هعقيدات 



 22 

، ومـا  بني حامل الرسالة وحمتواها ومتلقيهـا وردود األفعـال   

النظـام املفتـوح مـن ؛ مـدخالت الرسـالة       جيري مـن جمريـات  

وعمليـات نشـرها و رجـات هقبلـها ، وهفاعـل مكونـات       

..النظام اإلنسان  واألخالق  

6

 

اهها الواعيـة والواعـدة   ولتهيدة النف  والشخصية باسـتعداد              

 :بتواصلها واستدامتها 

ــأهيل      ــا  الت ــذا اجلــو أو املن ــرة هكــون الشخصــية يف ه م

التــدريم مباشــرة ، فتكــون النتــائج واألهــداف يف املنحــى  

، خالقيـة  األنفعـة  املالسوي التقومي  للحياة ، يعـ  هبـادل   

النف  ، ومـا حيـيب    -الفكر  منبعها ومصبها األكيد هوو

 .. أو يب  التوازن  ، ما يولداخلها بها وبدو

وأخرى هكون الصورة أمام اآلخر ، لتكون مبةابة املوعظـة   

والدرس والتـدريب ورمبـا التأهيـل ، ألداء سـلوا أو عمـل أو      

 ..فعل حمدد 

علـى وفـق مـا يسـمى جانـب منهـا ؛       ، معـًا   اأو اشرتاكيهم 

هقمص الدور أو هقمص الشخصية وهبادل األدوار ، ليكون 

 ..معني عداد ألداء سلوا أو فعل كاست

نــرى بنــاء الفكــر مبحتــوى معلومــاه  ، ويف كــل األحــوال             

ميدا  هعزيز ومنه ومعلوم وبتوقيته الالزم واملناسب ، ، معلوم ووامم 

 : املوقف أو هعزيز النف  لتنصب أخريًا 

                                                 
 
اإلدارة واألسلوب / هاشم حسين ناصر المحنك . د: فضاًل عن ما تقّدم من المراجع ؛ راجع  - 

وما  61 ص / العراق  –النجف األشرف / دار أنباء للطباعة والنشر / القيادي في نهج البالغة 

 .بعدها 

/ دار أنباء للطباعة والنشر / علم االجتماظ في نهج البالغة / هاشم حسين ناصر المحنك . د -

 .وما بعدها  333ص / العراق  –النجف األشرف 
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 ون إظهارها خارج احلدود النفسية ؛إّما بكْبِتها واحليلولة د 

يكون رتم هذا أثرها علـى السـلوا بشـكل مباشـر     وقد 

وتــري مباشــر ، وقــد ذلــق أزمــة نفســية ، وانعكاســاهها   

قد هنذر باخلطورة ، فيكون التحول ؛ سـيطرة  ، اإلسقاطية 

بشـكله  و أو الشـعور ،  علـى الـوع   أو الال شعور الال وع  

 ..السلم 

   واخلطـورة حينمـا هكـون     أو يظهرها علـى لسـانه وأداء  ؛

، ويكون ميّداها مبنصـب قيـادي أو إداري أو هربـوي    سلبية 

 ..ميثر على النف  واآلخرين 

ــا واســتعداداهها الســوية وانتظــام                 ــنف  واايته وهأهيــل ال

سلوكها ألداء ما مطلو  منها ، أمـٌر ميكـد ومـروري للمسـتقبل     

ومسـاا الـرأي   ، املشرتا ، وحتى على االستعداد النفسـ  للُمحـاور   

، مهما كان اجتاهه بكل روية وص  وإنسانية و،  بعقالنيةاآلخر 

 ..ومشاربه 

والـدرس اآلخــر لبنـاء الشخصــية ، الــذي يـدخل مــمنه علــم                  

 :ع  وعلم النف  الرتبوي والسلوك  النف  االجتما

ُهْم َزْهـَرَة اْلَحَيـاِة   َوَلا َهُمدَّنَّ َعْيَنْيَ  ِإَلى َما َمتَّْعَنا ِبِه َأْزَواًجا ِمـنْ )              

َوْأُمـْر َأْهَلـَ  ِبالصَّـَلاِة    ( 636)الدُّْنَيا ِلَنْفِتَنُهْم ِفيِه َوِرْزُق َرب َ  َخْيٌر َوَأْبَقى 

 .. (636)َواْصَطِبْر َعَلْيَها َلا َنْسَأُلَ  ِرْزًقا َنْحُن َنْرُزُقَ  َواْلَعاِقَبُة ِللتَّْقَوى

سوية الفاعلة بني الصالة والص  ، لتيدي وهنا هظهر النف  ال            

اجملتمعية واألسرية ؛ اآلنية واملستقبلية ، ومـدى   األخالقية ، أدوارها

 وميثر ما يعاجله ارهبا  اجلانب النفس  باالقتصادي ، ليظهر أهمية

.. علم النف  االقتصادي

6

 

                                                 
 
دار أنباء للطباعة / علم االقتصاد في نهج البالغة / هاشم حسين ناصر المحنك . د: راجع  - 

 .وما بعدها  5 3ص / اق العر –النجف األشرف / والنشر 
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ــ امج                  ــذي جيمــع بــني اخلطــب وال واالطمدنــان النفســ  ال

 ( . َواْلَعاِقَبُة ِللتَّْقَوى) قرارات والتنفيذ واألداء والنتائج ، وال

ليكـون مفتــاح لتماســ  الــنف  واســتقرارها ، املــب  علــى               

 ( ..  َنْرُزُقَ  َلا َنْسَأُلَ  ِرْزًقا َنْحُن) أساس ؛ 

وميكــن القــول بــأّن االســتقرار النفســ  املنظــور مــن نافــذة              

هسـميته بعلـم الـنف      ميكن االقتصادي ، يدخل ممن ما العامل

 ( . َلا َنْسَأُلَ  ِرْزًقا َنْحُن َنْرُزُقَ  َواْلَعاِقَبُة ِللتَّْقَوى) االقتصادي ، 

وما أعظم الرزق واجلانب االقتصادي حينمـا هوج هـه التقـوى ،                 

ــلوا االقتصــادي مــمن      ــْدِخل كــل االقتصــاد والس ــ  ُه ــى ال أرق

 ..خالقيات ، كأخالقيات العمل ألا

ــد              ــدخ  خوي ــوى ، وي ــات التق ــلوا وهطبيق ، ل االقتصــاد ل س

ــأعمق ا ــاء   املســرتاهيجيات الب ــرة لبن ــب املةم ــأمنى العواق ــرة ، وب ةم

 ..الشخصية ، ومنه بناء متاس  النسيج اجملتمع  

مسـتويات   ـاطر  ولكن يأخـذ يف كـل زمـان ومكـان ،                  

الـوع  واالسـتيعا  واإلدراا والتعصـب واألهـواء واحلجـج       وحمتوى

واحلقيقـة  الواهية وما شاكلها ، الدور الكبري ، على حسا  احلـق  

َوَقاُلوا َلْوَلا َيْأِهيَنا ِبَآَيـةو ِمـْن َرب ـِه َأَوَلـْم      )ع  ؛ والتوجُّه السلوك  اجلم

 .. ( 633)َهْأِهِهْم َبي َنُة َما ِف  الصُُّحِف اْلُأوَلى 

امليثر والطـات  علـى    ، السلم واجملتمع  وهو الرأي اجلمع              

 ..صوت الشخصية احلقيقية السوية 

وبيان اآلية املباركة وامم يف قديد السلوا اجلمعـ  ومـا                

ُيبعد الرأي العام مبيثرات الفكـر املنحـرف وامللـوث ، للحيلولـة دون     

موا بنقـ  الفكـر والةقـة    هن أن يسـ رؤية احلقيقة الساطعة ، ودو

 ..ص ُيطالب برؤية الشم  وه  أمامه بالنف  ، وكأمنا شخ

وهو ما ميةل أزمة الفكر ، أو لنقول عدم إيصـال أو اسـتقبال                

الرسالة أو املعلومة الدقيقـة ومـا يتطلبـه مـن الـوع  املناسـب ، ومـا        
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    .. يرتهب عليها من أزمة النف  ، وسلوا األزمة 

تيجــة وأعقبــت للــ  ؛ بيــان األزمــة النفســية املتمةلــة كن               

 :حاصلة ، وما يرتهب مبوجبها 

َوَلْو َأنَّا َأْهَلْكَناُهْم ِبَعَذا و ِمْن َقْبِلـِه َلَقـاُلوا َربََّنـا َلْوَلـا َأْرَسـْلَت      )               

ُقـْل ُكـلٌّ   ( 634)َأْن َنـِذلَّ َوَنْخـَزى    ِإَلْيَنا َرُسوًلا َفَنتَِّبـَع َآَياِهـَ  ِمـْن َقْبـلِ    

ُمَتَرب ٌص َفَتَربَُّصوا َفَسَتْعَلُموَن َمْن َأْصَحاُ  الص َراِ  السَِّوي  َوَمِن اْهَتَدى 

(635 ).. 

ومـا ميليـه مـن خـوف ، وجمريـات      ، اهلالا يف النف   وصعق              

آثـار   ابـل نـة مق قيامه بالعـذا  ، سـبيل للصـدمة احلقيقيـة الكائ    

 ..األعمال 

اقـرتاف  ووقع آخر يف النف  ، ناجم عن الذل واهلوان مبا أمـال                 

املوحشـة الـ  هبـدأ مـن دواخـل اإلنسـان ،        البيدة، و ةل املنحرفاعماأل

 .. متةلة للحق واجلزاءلتمتد للمحيب اخلارج  ومكوناهه امل

ص أو االنتظار ، حينمـا  فما يكون عليه اجلو النفس  للرتب              

، يوم ينجل  عنه الغ ة لزمن ورؤيا مستقبلية متمةلة بيوم القيامة 

منا  وبيدة نفسية أخرى ، وميةل ، احلسا  واجلزاء الذي ال عمل فيه 

 ..ِممَّن هو قد اهتدى  ، ليتبني َمْن يتقّدم على الصرا  املستقيم

وبناء الشخصـية ، هـب    وهبقى مرورة االستعدادات النفسية              

الشخصية ، وهقي م وهقو م مستوى االستقامة  –منهج وهندسة النف  

   ..واالستجابة للعطاء 
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 املبحث الثاني 
 اخلصوصيات املكانية والزمانية 
 للنفس والشخصية الرسالية 

 

فضــاًل عــن مــا هقــّدم لكــر  ، فقــد يأخــذ حــراا األبعــاد                   

ــة ــ املكاني ــات ؛    ةوالزماني ــدد االجتاه ــتعمال  املتع ــوى االس ، احملت

كالفلســفية والنفســية واالجتماعيــة والسياســية واالقتصــادية  

 .. ، واحملتوى احلضاري والدينية 

املناسـب   ةمار وبشكل عام ؛ يتحدد مستقبل احليـاة باسـت               

ــه بشــكل اســرتاهيج  مســتدام     ومبنظــور مســتمر ، واملخطــب ل

 .. ة والعطاءالفاعلي

الزمانيــة ، هلــا حضــورها ، ومنهــا   -واخلصوصــيات املكانيــة              

 : يف قوله هعاىل ، النفسية  -النفسية ، والزمانية  -املكانية 

 (66)ِإن   َأَنا َربَُّ  َفاْخَلْع َنْعَلْيَ  ِإنََّ  ِباْلَواِد اْلُمَقدَِّس ُطًوى  )

املضــامني الرتبويــة ، واالســتعدادات ام والنظــومنــه إمــافة ؛               

ــذ    ــر التنفي ــورة الشخصــية ، وأم ــو  ،  النفســية ، وبل ــا مطل وأداء م

؛ من إيصال الرسالة ومـا يتعلـق بهـا ، ومـا يعقـب      الستيعا  املوقف 

الزمــان ،  –املكــان  للــ  مــن االختيــار املتكامــل بتوافــق حمتــوى 

ما حيملـه  ، وومبطابقة وصف املهام ومواصفات الشخصية الرسالية 
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َوَأَنـا اْخَتْرُهـَ     )النفسـ  ؛   ، ووقعهـا تواهـا الفكـري   من الرسالة وحم

 .. (63)َفاْسَتِمْع ِلَما ُيوَحى 

؛ رصانة وفاعلية علـم   ليشخص بوموح من بني ما متتةل من              

الــنف  الرتبــوي والتعليمــ  ، املــرهبب بةقــل الرســالة علــى الــذات  

 ( .. ُيوَحى) ِلَما  (   ْسَتِمْعَفا) ونفسية اآلخرين ؛ 

فضـاًل عـن    السمع وسالمته والرسالة ، كون لل  جيمع بني             

مقومات شخصية الرسـول ومهـام الرسـالة وثقلـها ، ومـا يتطلـب مـن        

هلا للبشـرية  ، وسالمة وصوهأهيل حلمل الرسالة ، وحمورها املعلومة 

 ..املكلفني باالستجابة الروحية والنفسية 

ــل التكــوي                   ــى اجلع ــب  عل ــ  امل ــار اإلهل ــى االختي ويتجل

ـ  ومطابقـة الشخصـية   لشخصية موسى  ع اجلعـل التشـريع    م

، واحملقــق إحقــاق احلــق ونشــر الوحدانيــة اإلهليــة  املــذلل للصــعا 

 ..والعدالة وكل ما هو خري لإلنسانية 

،  (64)ا َأَنا َفاْعُبْدِن  َوَأِقِم الصََّلاَة ِلِذْكِري ِإنَِّن  َأَنا اللَُّه َلا ِإَلَه ِإلَّ  )            

اخلـالق  ، والكشف عن حقيقة وحدانيـة   وهو اإلخبار بالذات اإلهلية

عز وجل ، واإلرادة اإلهلية ، وما ينبةق من وحدانية هذ  اإلرادة واهلدف 

املرسوم ، وما يرتهب عليـه مـن اذـال اإلرادة اإلهليـة ، ومـا يتضـمنه       

 ..االسرتاهيج  وأبعاد القيادة اإلسرتاهيجية احلضور 

واالسـتعداد يبــدأ مــن الــذات واالنطـالق لوخــرين ، وهــو مــا                  

، وهو بدور   يومم حقيقة اإلميان وجتربتها ، والدعوة لوحدانيته 

الزمان للرسالة واإلنسان ، فضاًل عن اجلانب  -يظهر ما أهمية املكان 

عنـدما هتوجـه لعظمـة اخلـالق هعـاىل ،      ، ف  النفس  واستقرار الـن 

ومعرفة مكانة املخلوق ، ومـا يرتهـب عليـه اجتاههـا ، ليةمـر عنهـا       

 ..االستعداد والتوجه النفس  للوحدانية والعبادة بهداية الرسالة 
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وهنا هذل وهذلل سطوة املخلـوق بقـوة اخلـالق هعـاىل ؛ اجتـا                    

يب اخلـارج  ، ومـا يشـعر  مـن     نف  املخلوق واجتا  اآلخـرين واحملـ  

مرتهبات احلقوق والواجبات ، وأساليب اإلشباا عنـد ظهـور احلاجـات    

املتنوعة من احلاجات األساسية املتمةلـة باألكـل والشـر  ، وحتـى     

الوصــول إىل إشــباا احلاجــات املعقــدة بذاهــه وبأســاليب إشــباعها ،  

وكيفيــة مــمان مشــروعية احلاجــة ومصــادرها ، ومــدى اإلشــباا 

ــردي واجلمعــ      املشــروا ، واجتــا  الصــالة كموجــه الصــالح الف

..واجملتمع  

6

 

وبالرتم من عدم الكشف عن أمد الساعة ، لكنها حضورية             

لدى اخلالق ؛ ووامحة وحمدد أمدها ومدلوالهها املكانية وعالماههـا  

َعَة ِإنَّ السَّـا  )، وما قمله من حتمية اجلزاء ؛  ومعاملها عند اخلالق 

 .. (65)َآِهَية  َأكَاُد ُأْخِفيَها ِلُتْجَزى ُكلُّ َنْفٍ  ِبَما َهْسَعى 

والكائن بني الساعة واإلخفـاء ، والسـع  واجلـزاء والـنف  ،                 

 ..مستوى االستجابة واحلافز والدافع واإلرادة 

 هتمةل يف النهاية، وأهمية الوقت وميشرات الساعة وعالماهها             

العظمى واحلد الفيصـل بـني الـدنيا ومـا بعـدها ، وأهميـة السـاعة        

واجلزاء والنف  الذي جيمعها طبيعة وآثار األعمـال واألداء مـن خـري    

وشر ، ومعـروف ومنكـر ، ومـا ماثلـها ، ووقعهـا يف الـنف  بالوعـد        

 ..والوعيد 

اف ولذا اإلقدام والتنفيذ وققيق الوصول إىل املبتغـى واألهـد                

َفَلا َيُصدَّنََّ  َعْنَها َمْن َلـا ُيـْيِمُن ِبَهـا َواهََّبـَع َهـَواُ        )واحلتمية أمٌر وارد ؛ 

 . (62)َفَتْرَدى 

                                                 
 
 /المرجع نفسه / علم النفس في نهج البالغة / هاشم حسين ناصر المحنك . د: راجع  - 

 .  23 -228وبالخصوص ص 



 26 

وبيان اهلوى املعلـوم بـني الـنف  املطمدنـة ، والـنف  األمـارة                    

 ..بالسوء ، والنف  اللوامة 

واملعوقات ، لكن هنفيذ ورتم التحديات واملخاطر والتهديدات              

، وهـو مـا    دة اهلل عز وجل فوق كل شـ ء أمًر واقع ، فإرا ، ما مطلو 

، وعـدم اخلنـوا   ، وعدم الرتاجـع  ، حيقق للشخصية ؛ الةقة واإلقدام 

ا املاديــة وتــري املاديــة وعــدم االمتةــال للتحــديات بكــل أشــكاهل

 .. والنفسية

دية وامتـداداهها ، يبلـور   ومبعنى آخر مستوى الشخصية القيا             

مستوى أسـلو  التوجيـه واألداء علـى وفـق االسـتعدادات النفسـية       

وامليهالت والدوافع والرتبات ، ومعـايري  والبيدية ، وبتحديد القدرات 

العالقـات  االهصاالت والتقييم والتقويم الرقاب  البّناء ، وبتكاملية 

..الرمسية وتري الرمسية 

6

  

يق والتنظيم والتعـاون والتنفيـذ واألداء العـال  ومـا     وبالتنس             

ــن نتــائج ، حيقــق ذطــ  كــل التحــديات والصــعوبات    يــنجم م

 ..واملعوقات املادية وتري املادية والبشرية 

اآلية املباركة ، ما هتطلبه الشخصـية مـن    وهنا مما هتضمنه             

لــه مــن مـيهالت وآليــة وســالمة إيصــال حمتـوى الرســالة ، ومــا قم  

الكـائن يف اايـة مجيـع     األمر اإلهلـ  دقة ، وخصوصيات املعجزة 

، والتصــدي بــالوع  واملعلومــة الدقيقــة والصــادقة ومبــا املخلوقــات 

 وحدانيـة اخلـالق   ، وكشف احلقـائق ب  يناسب الظروف واملواقف

، وهــو بــدور  حيقــق وحــدة االجتــا  والتوجــه  ووحدانيــة املعبــود 
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القيم اإلنسانية واألخالقيـة ،  النابعة من  هاوثمرت،  والسلوا النفس 

..السالم ب الدين ومبعث

6

 

ــية                  ــد الشخص ــ  ،  وقدي ــا التنظيم ــور  وموقعه ــيرة وحم ب

،  ، بل األزمة ، واحتياجات عالج الفكر والنف  والسلوااملشكلة 

واملوقـف ، ومـا    وجو  التغـيري ، بالتوقيـت واملكـان   ما يتطلبه من و

اْلَهْب ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإنَُّه ) ؛  ملعاجلة املخاطر والتهديدات حراايتوجب من 

 .. (64)َطَغى 

مالئمــة التوقيــت مــن ، ( الهــب ) ؛ حيملــه األمــر  ويــ ز مــا                

، والشخص الطاتية املتمةل بفرعـون بـيرة   احملدد واملوقف واملكان

نفسـية املـيثرة ،   بكل أبعادها ، ومنهـا األبعـاد ال   واألزمة املشكلة

الطغيان هذا السلوا التسلط  الظامل واخلطر بآثار  علـى  جمريات و

 .. اجملتمع ونظامه وانتظام احلياة القومية

وميكــن إمجــال  تصــر  احلــرا والتشــخيص واملعاجلــات               

 :باملخطب اآله  

 

 

 

  

 

 

 

 يبني إسرتاهيجية التغيري (  6) املخطب 

 كان واالستعداد النفس  مبحوري الزمان وامل
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ــار                   ــة باختي ــات ، العناي ــت والتوقيت ــا هقتضــ  الةواب وحينم

األمـر  واذـال القـرار و   املوقـف  البدائل مبيشر وميثر املكـان ، يـأه   

َوَلَقْد َأْوَحْيَنا ِإَلى ُموَسى َأْن َأْسِر ِبِعَباِدي َفاْمِرْ  َلُهْم َطِريًقـا  ) اإلهل  ؛ 

 ..(77)ِر َيَبًسا َلا َهَخاُف َدَرًكا َوَلا َهْخَشى ِف  اْلَبْح

الطمأنينــة لضــمان حريــة  منــه نبةــقالتأهيــل ومــا يومنهــا              

العقيدة بوع  راسخ ، وبوحدة الروح اإلنسانية ، البعيدة عن اخلـوف  

واخلشية من آثار الظلم واالستبداد وهفك  نفسية الفرد واجملتمـع  

 ..ه النفسية بيدتمن و، من دواخله 

ومــا إن ههيــأت الفرصــة الزمنيــة ، وميقــات ققيــق األهــداف               

حلمايــة العقيــدة ، كــان اخلطــا   الرســالية ، باســتةمار املكــان

 :والنتيجة 

َيا َبِن  ِإْسَراِئيَل َقْد َأْنَجْيَناُكْم ِمـْن َعـُدو ُكْم َوَواَعـْدَناُكْم    )              

ُكُلـوا ِمـْن   ( 81)َأْيَمَن َوَنزَّْلَنا َعَلـْيُكُم اْلَمـنَّ َوالسَّـْلَوى    َجاِنَب الطُّوِر اْل

َطي َباِت َما َرَزْقَناُكْم َوَلا َهْطَغـْوا ِفيـِه َفَيِحـلَّ َعَلـْيُكْم َتَضـِب  َوَمـْن       

َوِإن   َلَغفَّاٌر ِلَمْن َهاَ  َوَآَمَن َوَعِمـَل  ( 86)َيْحِلْل َعَلْيِه َتَضِب  َفَقْد َهَوى 

 (86)اِلًحا ُثمَّ اْهَتَدى َص

ومنه يظهر دليل على األهمية الرتابطية بني الزمان واملكان               

ــة ،  مســتوى وواملوقــف ،  ــة واجلماعي ــوة الشخصــية ؛ الفردي ــاء ق بن

باملنظور وتري املنظور منها ، وما أهمية وهرابب اجلوانـب االقتصـادية   

هندسـة بنـاء الشخصـية    واالجتماعية ، لدعم دورة هندسة وإعـادة  

من بناء  قويم الفكر ، وما يرتهب عليهوامتداد آثارها ع  األجيال ، ب

مبنظـور هقييمـ    الشخصية ، وهوجيه السلوا ،  – النف ومتاس  
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موموع  ، للحد من مجوح الطغيان بكل  وظيف  ، وهقويم أدائ 

.. ، ومعاجلته مبا يقتض  لل  أشكاله

6

 

هوقيـت السـخب اإلهلـ  ، عنـد مـياا       املطاف ، آخر فيكون                

 ..عن املنكر والوصول إىل اهلاوية  األمر باملعروف والنه 

الرتاجـع الةقـايف واحلضـاري ونهايـة احلضـارة       ؛ يعـ  مما و              

ُمل  ، ويكون العالج بالتوقيت املناسب ؛ منـه املتمةـل بالتوبـة    ـوال

، ومـا يتوجـب مـن هطهـري الـنف       واإلميان والعمل الصاحل واهلدايـة  

، لتحــل الراــة اإلهليــة ومغفــرة اهلل وصــاحل األعمــال باالســتغفار 

 .. هعاىل 

ــى                      ــدلل عل ــا ي ــو م ــدى وه ــومي    م ــت التق ــة التوقي أهمي

الزمانيـة   –للشخصية ، والرجوا عن ا رافاهها وأخطائها املكانيـة  

ع  متكامـل وصـدق   بـو باالستعداد النفس  وقوة إرادة التغـيري ،  

 .. األداء التصحيح النّية و

، القـويم   وهوجهـه  ولوقع الزمان واملكـان يف البيـان الرتبـوي                 

ومضامني الرسالة اإلهلية الراسخة ، ، مستوى النف  السوية ميثرات و

ــب الــ  ــا حيج ــان ـوم ــم ،  ُمل  والطغي ــزة يف األث ــغاء والع دون اإلص

يولد  من التشـنجات النفسـية ، وومـوح     ، وماواإلنسان  املوموع  

 ..( 52)َوَلَقْد َأَرْيَناُ  َآَياِهَنا ُكلََّها َفَكذََّ  َوَأَبى ) ؛  عند مضامينه

مبا ( َفَكذََّ  ) ؛ توى واحليةيات بكل احمل(  َأَرْيَناُ  )ونتائج                 

يانـه  بطغ ( َوَأَبـى ) النفسـية والتعـال  ،    -حيمله من حواجز الفكـر  

 ..وج وهه 

ــن                 ــان واجلــ وت ووم ــم ؛ الطغي ــا ) العــزة يف اإلث ــاَل َأِجْدَتَن َق

 . (57)ِلُتْخِرَجَنا ِمْن َأْرِمَنا ِبِسْحِرَا َيا ُموَسى 

                                                 
 
هج البالغة والفكر هندسة وإعادة هندسة المجتمع بين ن/ هاشم حسين ناصر المحنك . د: راجع  - 

شارك في المؤتمر العلمي لمهرجان الغدير العالمي األول الذي أقامته األمانة العامة / المعاصر 

 . م2 21/    /  6 -5للعتبة العلوية المقدسة ، بتاريخ 
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هداوهلا ، واالمتداد املكان  ومـا   موقفها وهوقيتوللكلمة و               

 هويـًا باسـتقالليت  له مـن فاعليتـه ، ممكـن أن يكـون عـاماًل حي     

احلضارية واحملتوى البنائ  للشخصية القيادية واجملتمـع املنضـوي   

ممن هطلعاهـه املاديـة وتـري املاديـة والنفسـية ، وباسـرتاهيجياهها       

 ..احلضاري  –التنموية والتأهيل النفس  

ـُم عن بناء الفكـر ،  ويأخذ الزمن بعد  الدالل  اآلخر الذي َين               

َفَلَنْأِهَينَّـَ  ِبِسـْحٍر    )العقائدي الواع  والواعد ، الذي ُيقابلـه ؛  وقوامه 

ِمْةِلِه َفاْجَعْل َبْيَنَنا َوَبْيَنَ  َمْوِعًدا َلا ُنْخِلُفُه َنْحُن َوَلا َأْنَت َمَكاًنا ُسـًوى  

 .. (58)َقاَل َمْوِعُدُكْم َيْوُم الز يَنِة َوَأْن ُيْحَشَر النَّاُس ُمًحى ( 58)

 وقــوة شخصــية الكلمــة لــدى رســول اهلل موســى                       

التأثريات النفسية املنبةقـة مـن صـدق الرسـالة وقـوة       هلا ومدلوالهها ،

مبا حيمله خلري اإلنسانية ، هقّبـل   وجود مصدرها ، وثقة موسى 

ا حييطه من خطورة طغيان اجل وت ممرتم ، بالالتحدي واالحتجاج 

 .. (21)َولَّى ِفْرَعْوُن َفَجَمَع َكْيَدُ  ُثمَّ َأَهى َفَت )وسطوهه الرهيبة ، 

وظهور الشـخوص مبختلـف أبعادهـا أمـام الـرأي العـام ، ومـا                       

قمله من قوة ومعف ، وما ينجر من قدي و اطر بفيصل الفرص 

ة واملكانيــ ةبةبــات الشخصــية الزمانيــاملســتةمرة إلحقــاق احلــق 

 ..واملوقفية 

َقاَل َلُهْم ُموَسى ) وعلى الرتم من حضور السطوة الفرعونية ،                  

َوْيَلُكْم َلا َهْفَتُروا َعَلى اللَِّه َكِذًبا َفُيْسِحَتُكْم ِبَعَذا و َوَقْد َخاَ  َمـِن  

 ..(26)اْفَتَرى 

هزعزعت قاعدة الباطل ، ومـعفت القـدرات   باحلق ، وحينها               

َفَتَناَزُعوا َأْمـَرُهْم  ) املكان  ؛  - العقائدي الزمان  قبل وقوا االحتجاج

 .. (26)َبْيَنُهْم َوَأَسرُّوا النَّْجَوى 
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وما النزاا إاّل نتائج الفجوة الكاشفة عـن مـعف الباطـل                     

 ..جعه النفس  واملادي وتري املادي وشخوصه وأعوانه وهرا

امللـوث ، ودليـل     فكـر لباطـل ب ا وهو خنر عظيم يف جسـد                

 ..الزمان واملكان والتحدي العظيم  واقع على خصوصيات

قـوة بنـاء الشخصـية وثباههـا الشـامخ      ما يقابله من احلـق و و              

بالنف  املطمدنة ، فضاًل عن ما يرتهب عليه ، حبسـب مـا سيتضـم    

 ..يف مبحث قادم 

ــة املكــان ؛                 ــر أهمي ــ) ويظه ، ودور  يف ( احلضــارة  - وطنامل

ــوة ومــعف الشخصــية ؛    ــاء ق ــواطن  )مســتوى بن ، (  احلضــارة –امل

ــ ــا ؛   دوالتأكي ــه حينم ــَداِن َأْن    )علي ــاِحَراِن ُيِري ــَذاِن َلَس ــاُلوا ِإْن َه َق

ُيْخِرَجاُكْم ِمْن َأْرِمُكْم ِبِسـْحِرِهَما َوَيـْذَهَبا ِبَطـِريَقِتُكُم اْلُمْةَلـى     

َكْيَدُكْم ُثمَّ اْئُتوا َصفًّا َوَقْد َأْفَلَم اْلَيـْوَم َمـِن اْسـَتْعَلى    َفَأْجِمُعوا  (23)

(24) .. 

ــة الرتســيخ   Fixationواالســتغراق                يكــون وصــف لعملي

بالتكرار يف التعلم ، وهو من بني مـا   الرتكيـز عليـه يف جتنيـد     

 ( ..َدُكْم َكْي) ، (  َفَأْجِمُعوا ) ملها يف ااألبعاد النفسية وما يك

فاجلمع على الكيد ، عمليـة هكتيكيـة خاويـة ، رمبـا                   

هنقلب بصراعاهها السلبية على الداع  للكيد ، ولي  فيها املنظور 

 ..وعمقه وامتداداهه االسرتاهيج  

فاقـد للقـوة ،   و خـاوٍ  لي  بنيوي ، لكونه لذا امتدادالكيد               

ال هتماســ  أن هــا ف الباطــل ، وميثراهـُضِعوعنــدها هظهــر فجــوة هــ

ُثمَّ اْئُتـوا  ) النف  اجلمعية على املدى البعيد ، على الرتم من النداء ، 

ـ  املوقـف ، ومنـه مرتهباهـه    – ، وهصور سرا  الـنف  ( َصفًّا   ةاملكاني

 .. ( َوَقْد َأْفَلَم اْلَيْوَم َمِن اْسَتْعَلى) ،  ةوالزماني
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، مع االسـتغراق يف   باطل املدى واحلبل القصريوعند  يرى ال               

 االستعالء ، وهو ما قمله األنظمة اجل وهية الشمولية ال  ال هعت 

 ..باإلنسان واملواطنة واإلنسانية 

؛ حيقق مآربـه  ( علم النف  السياس  ) والفكر احملرا فيها               

 ..القصري ونتائجه الداعمة للنظام  على املدى

لــذا كانــت النظــرة وبنــاء الشخصــية املكانيــة الزمانيــة ،                

، حماواًل بذل  مللمـة  (  اْسَتْعَلى ،  َمِن ،  اْلَيْوَم،  َأْفَلَم ) قمل مفردات ؛ 

، وحماولة منحها شحنة من رفع املستوى املعنـوي  الشخصية  –النف  

 ..والروح املعنوية املالئمة للموقف 

م الدعم الكامل ونشر أعوان الطغاة ملةل هذ  الةقافـة ،  ورت              

واحلراا املشـو  اجل وهـ    وقوامه الباطل ، لكّن قصور هذا الفكر 

يكشـفه الـدليل امليـدان     يتمخض عنه وودليل نتائجه الفاشلة ، 

َفُأْلِقَ  السَّـَحَرُة ُسـجًَّدا َقـاُلوا     )بكل مضامينه املكانية والزمانية ؛ 

 .. (71)   َهاُروَن َوُموَسى َآَمنَّا ِبَر

ومل يتحـدد املوقـف وميثراهـه الزمانيـة واملكانيـة ، بـل نـتج                     

ص عنه الفكر احملـاور بنظرياهـه وهطبيقاهـه امليدانيـة تـري      ـَوَشخ

،  املمةـل لقمـم اجلـ وت    ، الذي سبق وأن اختار التحـدي لـه   احملدود 

 ..رم التسلط  أعلى ما ميةل للهبوصفه ومواصفاهه وكونه 

لكّن إحقاق التحدي باحلق ، املقابل لكل ما أوه  اجل وت               

َقاُلوا َلْن ُنْيِثَرَا َعَلى َمـا َجاَءَنـا ِمـَن     ) من قوة وقسوة وظلم واستبداد ؛ 

َفَطَرَنا َفاْقِض َما َأْنـَت َقـاٍ  ِإنََّمـا َهْقِضـ  َهـِذِ  اْلَحَيـاَة        اْلَبي َناِت َوالَِّذي

 .( 76)الدُّْنَيا 

، وما قمله  النف  ومتاسكها قوة وهنا يتمةل أعلى مراهب              

من طمأنينـة عاليـة بـداعم اسـتيعا  املوقـف وجمريـات حقائقـه ،        

 ..والتفريق ما بني احلق والباطل ، وما بني احلقيقة والزيف 
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 واحلــواس والغريــب ممــا هتضــمنه اآليــة ، هوقــف التحســ               

، وظهــور قســ  وشــعور آخــر ملــا بعــد الــدنيا ،   الشــعور الــدنيويو

الــنف  إىل موقــع آخــر جتــري أحداثــه   -انتقلــوا بــالفكر وكأمنــا 

 ..بوموح التفاصيل أمامهم 

ورمبا ال حيمله وال يسـتوعب علـم الـنف  بقدراهـه للتعـبري                   

هذا املوقف ، (   َفاْقِض َما َأْنَت َقاٍ ) ؛  مضمون مةال بدقة التحليل عن

ــدي  ــدفاا العقائ ــدهم   واالن ــة عن ــارل بالقــدرة العجيب حيســ  الق

 ..بالذوبان يف عامل الرسالة السماوية 

، كـان والدة الشخصـية اجلديـدة     وفوق كـل هـذا وتـري                  

قـوم ،  األالسـماوي   واملناداة واالنطالق من الفكر اجلديـد التنـويري  

 : ، وهو مضمون مما يتمةل يف يج سرتاهبأعمق وأبعد من كونه إ

ِإنَّا َآَمنَّا ِبَرب َنا ِلَيْغِفـَر َلَنـا َخَطاَياَنـا َوَمـا َأْكَرْهَتَنـا َعَلْيـِه ِمـَن        )              

ِإنَُّه َمْن َيْأِت َربَُّه ُمْجِرًما َفـِإنَّ َلـُه َجَهـنََّم َلـا     ( 73)الس ْحِر َواللَُّه َخْيٌر َوَأْبَقى 

َوَمْن َيْأِهِه ُمْيِمًنا َقْد َعِمَل الصَّاِلَحاِت َفُأوَلِدـَ   ( 74)ا َوَلا َيْحَيا َيُموُت ِفيَه

َجنَّاُت َعْدٍن َهْجـِري ِمـْن َهْحِتَهـا اْلَأْنَهـاُر َخاِلـِديَن      ( 75)َلُهُم الدََّرَجاُت اْلُعَلا 

 .. (72)ِفيَها َوَلِلَ  َجَزاُء َمْن َهَزكَّى 

الفكر القويم واملنحرف ، بني احلق والباطل ، ووالتمييز بني                

َوَلِلــَ  َجــَزاُء َمــْن  )وامتــداد  وهكاملــه ؛  وإهبــاا األقــوم ،واالختيــار 

 ( ..َهَزكَّى 

ومنها زكاة أو صالح وهطهري الفكر والـنف  والسـلوا ،                   

، وما قامت عليـه مـن األسـ  والبنـاء     رشاد الشخصية مستوى يع  

 ( .. َوَمْن َيْأِهِه ُمْيِمًنا) ، (  َواللَُّه َخْيٌر َوَأْبَقى) ؛  قواملوث

ــه               ــذ   ومن ــرتاهيجية له ــة ؛  اإلس ــنف  املطمدن ــَل  ) ل ــْد َعِم َق

َفُأوَلِدَ  َلُهـُم  ) ؛  ونتائجه املنظورة وتري املنظورةواجلزاء ، (  الصَّاِلَحاِت

ــا  ــدََّرَجاُت اْلُعَل ــتقرار ، و(  ال ــه االس ــ   من ــان النفس ــه الزم   ، وموجه

 ..   املعلومواملكان
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بني العقالن  واجتاهات التمييز بوهكمن البيدة واالختيار                 

مـا يعـ  الزمـان واملكـان وأفـق      لنف  واختيار السـلوا واألداء ، و ا

ومــا ، ( مــا وراء الطبيعــة )  ةامليتافيزيقيــ ةاإلســرتاهيجي اتاالمتــداد

 :مال بني يتمةل بنتائج األع

  (ِإنَُّه َمْن َيْأِت َربَُّه ُمْجِرًما َفِإنَّ َلُه َجَهنََّم َلا َيُموُت ِفيَها َوَلا َيْحَيا . ) 

 (      َوَمْن َيْأِهِه ُمْيِمًنا َقْد َعِمَل الصَّـاِلَحاِت َفُأوَلِدـَ  َلُهـُم الـدََّرَجاُت

َهْحِتَهـا   َجنَّـاُت َعـْدٍن َهْجـِري ِمـنْ    )  وبيدتها العظيمة ؛ ،(  اْلُعَلا

منه مـا أفـا    ، و(  اْلَأْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَلِلَ  َجَزاُء َمْن َهَزكَّى

 .. اجلزاء العادل الراة اإلهلية واإلميان ب

ومتتد اخلصوصيات الزمانية واملكانيـة يف هكـوين وبنـاء                  

وبلورة الشخصية بكل أبعادها ممن العمق اإلسـرتاهيج  ، سـواء   

نــت الشخصــية حقيقيــة أو معنويــة ، فرديــة أو مجعيــة أو      كا

جمتمعية ، مع ما جتنيـه مـن قـيم ، ومـا هفر تـه داخـل سـلوكياهها        

، ونـرا  وامـحًا    ةواملستقبلي ةاآلني ، وآثار  وأنشطتها ومكتسباهها 

 : قوله هعاىل  مضامني يف

ـ )                ْد َسـَبَق َوَقـْد َآَهْيَنـاَا ِمـْن     َكَذِلَ  َنُقصُّ َعَلْيَ  ِمْن َأْنَباِء َما َق

( 611)َمْن َأْعَرَ  َعْنُه َفِإنَُّه َيْحِمـُل َيـْوَم اْلِقَياَمـِة ِوْزًرا    ( 88)َلُدنَّا ِلْكًرا 

َيـْوَم ُيـْنَفُخ ِفـ  الصُّـوِر     ( 616)َخاِلِديَن ِفيِه َوَساَء َلُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِحْمًلا 

َيَتَخـاَفُتوَن َبْيـَنُهْم ِإْن َلِبْةـُتْم ِإلَّـا     ( 616)َمِدـذو ُزْرًقـا   َوَنْحُشُر اْلُمْجِرِمنَي َيْو

َنْحُن َأْعَلُم ِبَما َيُقوُلوَن ِإْل َيُقوُل َأْمَةُلُهْم َطِريَقـًة ِإْن َلِبْةـُتْم   ( 613)َعْشًرا 

 . (614)ِإلَّا َيْوًما 

ية هنبةق مما قملـه الشخصـ  واملتكاملة  ةفاحللقات املتتالي             

، وما هكّن األنف  والصـدور ،  وحراكها من فكر ، ومنحى النف  

احلضـاري   –ومنحى السـلوكيات ونتائجهـا ، والتفاعـل التـارخي      
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مـا  ونتائج للـ  في  ،(  َما َقْد َسَبَق )، (  َأْنَباِء) ، (  َنُقصُّ)كشاهد بني 

 ..هكمله اآليات املباركات 

اا بـني الزمـان واملكـان يف بلـورة     وهو مما يع  ؛ أن ال انقط             

العقالنية ميثراهها على مستوياهها الفكرية الشخصية ، و -النف  

النفسية والسلوكية ، ولنا وقفة أخرى إن شاء اهلل لبيـان  جمرياهها و

 .. جوانب مكملة على وفق ما يسعه البحث 

ـ                ة ونرى فاعلية اخلصوصيات والعموميات املكانية والزماني

األخرى يف بناء الشخصية وبلورهها ومـا قملـه مـن أبعـاد نفسـية ،      

، وبـني امتـدادات الزمـان    ( األر  ) و ( اجلنة ) جتمع ما بني املكان ؛ 

 ..بل ، لبداية مرحلة ونهاية مرحلة عند ؛ املام  واحلامر واملستق

، (  آدم ) املتمةلـة يف ؛  الشخصـية اإلنسـانية   منها بلـورة  و             

هنـوا  ، وهعدد و، وبيدية نفسية  –وما أعقبه من امتدادات بيولوجية 

 ..أشكال الشخصيات والسلوكيات 

وأبعادها النفسية ، مـا   وهفصم عن هذ  الصور هتضمن ومما              

 :قوله هعاىل  مضمون ورد يف

( 665)َلْم َنِجـْد َلـُه َعْزًمـا    َوَلَقْد َعِهْدَنا ِإَلى َآَدَم ِمْن َقْبُل َفَنِسَ  َو)                

َفُقْلَنـا  ( 662)َوِإْل ُقْلَنا ِلْلَمَلاِئَكِة اْسُجُدوا ِلَآَدَم َفَسَجُدوا ِإلَّا ِإْبِليَ  َأَبى 

 ُيْخِرَجنَُّكَما ِمـَن اْلَجنَّـِة َفَتْشـَقى    َفالَيا َآَدُم ِإنَّ َهَذا َعُدوٌّ َلَ  َوِلَزْوِجَ  

َوَأنَّـَ  َلـا َهْظَمـُأ ِفيَهـا َوَلـا      ( 668)وَا ِفيَها َوَلـا َهْعـَرى   ِإنَّ َلَ  َألَّا َهُج( 667)

 (668)َهْضَحى 

ــا  النفســ                  ــا هكــوين املن ــارخي  ، إاّل  الســلوك  - وم الت

ــانية      ــا اإلنس ــية ومكوناهه ــور الشخص ــومي  ملنظ ــميم التق التص

ـ  ة والسلوكية ع  احلتمية املكانية والتوقيت يف حلقاهه التحولي

نف  ، وما ميتد منه عند كـل مسـتوى    –عند كل مستوى موقف 

 ..سلوا  -سلوا ، وما ميتد منه عند كل مستوى نف   -موقف 
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َفَوْسَوَس ِإَلْيِه الشَّْيَطاُن َقاَل َيا َآَدُم َهْل َأُدلَُّ  َعَلى َشَجَرِة اْلُخْلـِد                

ــا َيْبَلــى  ــا( 661)َوُمْلــ و َل ــا ِمْنَه ــا   َفَأَكَل ــَدْت َلُهَمــا َســْوَآُهُهَما َوَطِفَق َفَب

ُثـمَّ  ( 666)َيْخِصَفاِن َعَلْيِهَمـا ِمـْن َوَرِق اْلَجنَّـِة َوَعَصـى َآَدُم َربَّـُه َفَغـَوى       

َقاَل اْهِبَطا ِمْنَها َجِميًعا َبْعُضُكْم ( 666)اْجَتَباُ  َربُُّه َفَتاَ  َعَلْيِه َوَهَدى 

َينَُّكْم ِمن   ُهًدى َفَمِن اهََّبَع ُهَداَي َفَلـا َيِضـلُّ َوَلـا    ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َفِإمَّا َيْأِه

 .. (663)َيْشَقى 

للزمان واملكان واملوقف ، هلم اخلصوصـيات والعموميـات ،   و               

مكونات البيدة من مجال وقبم نسـم ،  ممن  همحراكوامتدادهم و

   والسلواالتحديات وههديدات الفكر والنفهوقيت وموقع ظهور و

 ( .. َفَوْسَوَس ِإَلْيِه الشَّْيَطاُن) ؛ وامتةاهلا عند 

َقاَل َيا َآَدُم َهْل َأُدلَُّ  َعَلى َشـَجَرِة اْلُخْلـِد    )والوقع النفس  عند ؛             

 ( . َوُمْل و َلا َيْبَلى

 َفَأَكَلـا ِمْنَهـا   )؛ والنتائج وعمقها يف التأثري على الشخصية               

 ( . َفَبَدْت َلُهَما َسْوَآُهُهَما

؛ املكـان  مـن  وما ينعك  من السلوا واألداء ، ومـا ميةلـه                

والزمــان ، ومــا حيمــالن مــن هفاصــيل وعوامــل مســتقلة وهابعــة ،  

 .. املنظورة منها وتري املنظورة 

يكمـن يف خصوصـيات   ورمبا يظهر منبه أقوى من احلاجـة ،               

واملكــان ، ورمبــا امتــد لتوليــد مفصــل يتمةــل يف نســبية  الزمــان 

وهوليـد مفصـل يتمةـل يف نسـبية      الـنف  ،  –ومستوى ؛ االقتنـاا  

وهوليـد مفصـل يتمةـل يف نسـبية      السـلوا ،  –االقتناا  ومستوى ؛

اء والزلـل ،  ، ليأخذ اجملال املوقف  بـاإلتو السلوا  –النف   ومستوى ؛

 ..(  َوَعَصى َآَدُم َربَُّه َفَغَوى)

 ف ، ميةــل مســتوىختيــار بــالتمييز بــني القــويم واملنحــرواال              

اإلرادة و الوع  ثقافة الشخصية ، وما قمله من مستوى قوة وحمتوى
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مار الفـرص ، وهـو ممـا ميكـن     الفاعلة والعقالنية ، وطبيعة استة

 : قوله هعاىل  كشفه ممن

َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َمْنًكا َوَنْحُشُرُ  َيْوَم َوَمْن َأْعَرَ  َعْن ِلْكِري )              

َقاَل َر   ِلَم َحَشْرَهِن  َأْعَمـى َوَقـْد ُكْنـُت َبِصـرًيا     ( 664)اْلِقَياَمِة َأْعَمى 

( 662)َقاَل َكَذِلَ  َأَهْتَ  َآَياُهَنا َفَنِسيَتَها َوَكَذِلَ  اْلَيـْوَم ُهْنَسـى   ( 665)

َف َوَلْم ُيْيِمْن ِبَآَيـاِت َرب ـِه َوَلَعـَذاُ  اْلـَآِخَرِة َأَشـدُّ      َوَكَذِلَ  َنْجِزي َمْن َأْسَر

َأَفَلْم َيْهِد َلُهْم َكْم َأْهَلْكَنا َقْبَلُهْم ِمـَن اْلُقـُروِن َيْمُشـوَن    ( 667)َوَأْبَقى 

 .. (668)ِف  َمَساِكِنِهْم ِإنَّ ِف  َلِلَ  َلَآَياتو ِلُأوِل  النَُّهى 

 : َوَمْن َأْعَرَ  َعْن ِلْكِري َفِإنَّ َلُه) يف ؛ مةاًل لنا ولو هأم              

 ( َمِعيَشًة َمْنكًا  . ) 

 ( َوَنْحُشُرُ  َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى . ) 

وسياقها وما يسبقها ويعقبها ، لتحسسنا الرابب الوثيـق بـني                

هعانيه من وما واحلواس ، وامليول االقتصاد واحلاجة من جهة ، والنف  

كمامـ   ، واملوقف ، وميثرات الزمان واملكان ميق من جهة أخرى 

َكـْم َأْهَلْكَنـا َقـْبَلُهْم ِمـَن     ) ، ( َأَفَلـْم َيْهـِد َلُهـْم    ) ، وحامر ومستقبل 

ِإنَّ ِفـ  َلِلـَ  َلَآَيـاتو ِلـُأوِل      ) ، ( َيْمُشـوَن ِفـ  َمَسـاِكِنِهْم    ) ، ( اْلُقُروِن 

 ( .. النَُّهى

ــان واملكــان                 ــارا ، خبصــوص الزم ــة املب وممــا هتضــمن اآلي

واملوقف ، وبناء الشخصية ، مسرية إسرتاهيجية ، هبـدأ مـن الغـاط     

 ..يف الفضاء ما هو على األر  ، وما هو يف األر  ، و

 :ال  جتمع بني  ، وإمجاهلا من روائع الصور اإلسرتاهيجية أراهاو           

  وأهداف وتايـات ، ومـا جيمعهـم مـن     ، رؤيا ورسالة هارخيية

 ..الصياتة والتطبيقات ، والتقييم والتقويم 

  وأهـداف وتايـات ، ومـا جيمعهـم مـن      ، رؤيا ورسالة احلامر

 ..الصياتة والتطبيقات ، والتقييم والتقويم 
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  وأهداف وتايات ، ومـا جيمعهـم مـن    ، رؤيا ورسالة املستقبل

 ..يم الصياتة والتطبيقات ، والتقييم والتقو

هذ  اإلسرتاهيجية ، بشـكل   فلسفة وميكن إمجال ما أرا  من          

 : تصر ومبسب ومفيد ، باملخطب اآله  

 

 

 

 

 

 

 

 الفلسفة اإلسرتاهيجية موقع يبني (  3)  طب 

 بني املام  واحلامر واملستقبل

 

وهو ما له ؛ زمان ومكان وموقف ، ونف  وشخصية رسالية ،              

(  َحَراِمَها ِعَقاٌ  َوِف،   َحالِلَها ِحَساٌ  ِف) مته الدنيوية ؛ مبنظو

6

.. 

ما يكاملها من ؛ زمان ومكان وموقـف ، ونفـ  وشخصـية                 

، بامتداد أخروي ، اجلامع بني احلسـا  ؛ يف حالهلـا ،   وسلوا رسالية 

 ..والعقا  ؛ يف حرامها ، والعتا  ؛ يف شبهاهها 

 ..نظرة هكميلية يف مبحث الحق إن شاء اهلل  ولنا            

 

 

 

 

                                                 
 
 . 16 ص /  نهج البالغة  - 

 املستقبل

 املوقف

 املوقف

 املام 

 املكان الزمان احلامر
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 املبحث الثالث
 آلية اسأداءولشخصية لالنفسي بناء ال

 

ّن ما يسبق األداء وهنفيـذ املهـام املخطـب هلـا ،     ؛ أ من البديه                

حضور الشخص القيادي امليهل بكل أدوات وأسـلو  التنفيـذ ومـا    

ت ، اجملســدة للــرؤى ومكونــات ميتلــ  مــن قــدرات وأهــداف وتايــا

، ومـا يتطلبـه العصـر ، ومـا     الرسالة ، وما يتطلبه من مـوارد بشـرية   

متوافر من هقنيـات ؛ بدائيـة وهقليديـة وحديةـة ومعاصـرة ، ورمبـا       

 ..وجوانب مادية ومعنوية ونفسية مستقبلية فورية االبتكار ، 

م  وممـا  وهبدأ املقـدمات مـن الكشـف التـدرجي  االسـتفها                  

ــه ، والتحــول     ــن منب ــأه  م ــا ي ــه وم ــر مضــمونه التنبي ــه هقري يعني

كـر  التدرجي  السـتقراء أو هقريـر للمـيهالت والقـدرات وبنـاء الف     

 ..القويم واالستعدادات النفسية 

َوَمــا ِهْلــَ  ِبَيِميِنــَ  َيــا  )ومنطلقهــا فلســفة وعلــم الســيال ؛                

َأَهَوكَُّأ َعَلْيَها َوَأُهشُّ ِبَها َعَلى َتَنِم  َوِلَ  َقاَل ِهَ  َعَصاَي ( 67)ُموَسى 

 .. (68)ِفيَها َمَآِرُ  ُأْخَرى 

عمـل  و علـم ومعرفـة بالشـ ء ،    ومما يع  ببساطة ، هنـاا               

وآلة هنفيذ العمل ، وآلية العمل ، ومرونـة وهتعـدد أتـرا  النفـع ،     

الشخصـية واسـتعداداهها   واستةمار وسائلها املادية وتـري املاديـة ، و  

وومـوح ذصـص العمـل ،    ، النفسية ومعرفـة مـا مطلـو  مـن أداء     

 .. والكيفية املعّول عليها 
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والتكامليــة يف اآليــة املباركــة ؛ الشخصــية املتمةلــة                     

، وقديــد جهــة الــيمني ، اجلهــة ومــا يف ملــ  ميينــه  مبوســى 

يف أدائهـا عـامل    املباركة ، وقديدها كجهة ذصصية يشرتا 

احلركة والـزمن ، واآللـة املتـوافرة املتمةلـة بالعصـا امليديـة للنفـع        

ومرونتها اجلامعـة مـا بـني ؛ أهوكـأ ، وأهـش ، وامتـدادها النفعـ  ،        

ــال    ــة األداء الع ــتعمال وعقالني ــة االس ــل مبرون ــة  املتمة ، املتحقق

 ..واملوجهة باملآر  األخرى 

سيلة ومن جعلها اهلل هعاىل وما عملها ،  فضاًل عن عموميات               

إعجاز ، وبهذا كان االستفهام هقريري وللتوجيه والتوجـه واالنتبـا    

ــأ     ــى ، والعصــا ، ويتهي ــد اليمن ــة ؛ بالي ــزة املتمةل ــد املعج إىل قدي

باستعداد  العقل  والنفس  والروح  ، لتلتق  واستيعا  املعجزة ، 

نـد طغيـان السـحر ومكـر     لتكون له وسيلة إثبات على النبـّوة ع 

الرتبـوي املقنـع ،    -كل سـاحر ، والتوجـه الرسـال  بالبنـاء النفسـ       

 ..والشروا يف نشر رسالة التوحيد 

ــ                   ــتعداد النفسـ ــزة واالسـ ــة املعجـ ــان آليـ ــداقية بيـ  واملصـ

 ..والسلوك  ، والفعل وردود األفعال 

َقـاَل  ( 61)َأْلَقاَها َفِإَلا ِهَ  َحيَّة  َهْسَعى َف( 68)َقاَل َأْلِقَها َيا ُموَسى )              

َواْمــُمْم َيــَدَا ِإَلــى ( 66)ُخــْذَها َوَلــا َهَخــْف َســُنِعيُدَها ِســرَيَهَها اْلــُأوَلى 

  . (66)َجَناِحَ  َهْخُرْج َبْيَضاَء ِمْن َتْيِر ُسوءو َآَيًة ُأْخَرى 

لـى  يف علـم الـنف  ع   ؛ وهو كمصطلم  Phobiaويظهر اخلوف     

:إنه 

6

 

 ..اخلوف الطبيع   

 ..واخلوف أو اخلواف النفس  املرم   

                                                 
 
 .  6   -4  ص / المرجع نفسه / عبد المنعم الحفني . د:  راجع   - 

 . 216 -215ص / المرجع نفسه / علم النفس في نهج البالغة / اشم حسين ناصر المحنك ه. د -
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وبطبيعة احلـال ، هنـا اخلـوف الطبيعـ  املـادي وتـري املـادي                       

 :وقد يكون اخلوف  ...فس  ، املتمةل يف اإلنسان السوي والن

 (..مبعنى اخلوف من الش ء) مما يتمةل يف دواخل اإلنسان ؛  

ــا يت   ــى  ) مامــه ؛ مةــل أواخلــوف علــى م مبعنــى اخلــوف عل

 .. ، من با  احلرص والوقاية (الش ء

نتيجة ما يرتهـب مـن أو علـى    ) وقد يكون اخلوف مبعنى ؛  

، والنتيجة الطبيعية املبنية على األسـ   ( الش ء مستقباًل 

الســـوية ، هـــ  االســـتعداد النفســـ  التوعـــوي والرتبـــوي 

مـا يالئـم   للشخصية ، ومـا يتطلبـه املوقـف مـن اختيـارات و     

مبوموعية الذال القرارات ، ومبراعاة األبعاد النفسية ومـا  

 ..ييثر عليها 

 ..ورمبا مجع اخلوف بني ما هقّدم لكر   

، هنفيـذا ل نـامج هـدريم    واملعاصر وكأنه باملفهوم احلديث               

وهــأهيل  للشخصــية ، وللــ  للوصــول إىل اســتعداداهها الفكريــة 

الةقل العظـيم ، الرسـالة اإلهليـة بـدالالهها ومـا       والنفسية حلمل هذا

 ..يةبته بالدليل القاطع ومبوموعية إيصال املعلومة 

الشخص واسـتقرارها ،  أن هنطلق الرسالة بطمأنينة من والبّد               

 ..ن خالل املعرفة واإلحاطة بالش ء من الذات السوية ، ومو

لرؤيـا والرسـالة   ا، والتوّجـه ب  ( 63)َنا اْلُكْبـَرى  ِلُنِرَيَ  ِمْن َآَياِه)             

 ..والعلم واملعرفة 

اْلَهــْب ِإَلــى ) ؛ والســبب واملعاجلــات ومــوح اهلــدف والغايــة و              

 . (64)ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى 

ــان ؛                ــه الشــخص   كــلوالطغي ــاوز ب ــلوا يتج ــادير  س املق

ــايري  ــا واملع ــوق واحلري ــى احلق ــات عل ــدي و، ت واألخالقي ــل هع مية

 ..لظلم ما يقرتفه ا علىاخلطو  احلمراء 
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هرمجـة للـنف     ، وهـو الظلم واالستبداد يتجاوز  الطغيان و                

تري السوية ، وما قمله من آثار نفسية ألحـداث هارخييـة ، منهـا مـا     

، ومنها ما هتعلـق بالبيدـة ، ومنهـا مـا هتعلـق      لاهه هتعلق بالشخص 

ببناء الفكر وحراكـه ومـا    عاناة والضغوطات ، ومنها ما يرهبباملب

 ..يدور حوله 

الشـخص  ، اجلماعـة واجملتمـع والبيدـة     ورمبا ذلـق وهـدعم               

املرمـية خلـو     هما حيمل من اسـتعداداه وهةري به دفائن الطاتية ، 

هـه  هذا املضمار اخلطر على الذات واآلخرين ، الـذي يـنمُّ حبيةيا  تمار 

 ..، وهرمجة عن الال شعور عن النف  تري السوية 

ــر  و               ــا خيــص مضــمون آخ ــةال فيم ــة   ، متم ــة واإلحاط املعرف

 :ممن املخطب اآله  ه ميكن ومع ، باألهداف والغايات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني االستعداد النفس  للتوجه والتنفيذ(  4)  طب 

 

دعم ، الفرص وما لف بأداء عمل والبّد من منم الشخص املك              

ــا   ســالمة املــيهالت ومــنم االمتيــازات  ــاء األعمــال أو م ــل أعب لتحمُّ

لتحمـل   ووامـحة  ُيكلف به ، وما يتطلب مـن صـالحيات مناسـبة   

االستعداد 

 النفسي
 

وضوح 

األهداف 

 والغايات
 

التخطيط 

 فلألهدا

 والغايات
 

التوجه 

 والتنفيذ

 والمتابعة
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اعلية ومرونة ، املسيولية وأداء ما مطلو  بأفضل وجه وانسيابيته وف

اإلداري ف  علم الن وما أشار إليهاملنظور احلديث ، وهو مما يتضمنه 

 ..  التنظيمو

وللدعاء عمقه الروحـ  والنفسـ  الـداعم ملسـرية األعمـال ،                   

، الشعور بأن أمور تيبية كقوة مضافة وبنائية لرفع العزميـة  منه و

 ..ودقة األداء واالجناز وهدعم املساع  

 َقاَل َر  : ) من اخلالق عز وجل  موسى أو طلب وكان دعاء             

َواْحُلـْل ُعْقـَدًة ِمـْن ِلَسـاِن      ( 62)َوَيس ْر ِل  َأْمِري ( 65)اْشَرْح ِل  َصْدِري 

 .. (68) َيْفَقُهوا َقْوِل ( 67)

،  اْشـَرحْ النف  جيمع بـني ؛   -مفتاح هكامل الفكر يظهر و             

 .. ِلَساِن ،  َأْمِري،  َصْدِري، ومواقعها ؛  َواْحُلْل،  َوَيس ْر

 بالبناء التكامل  ، املباركة ، اآلية مكونات وميكن بيان             

 :ممن  طب هوميح  وكاآله  

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني أبرز (  5)  طب 

 ميهالت القيادي الرسال 

 لتحمل املسيولية 

 

َواْحُلْل ُعْقَدًة 

 ِمْن ِلَساِني

َوَيسِّْر ِلي 

 َأْمِري

َربِّ اْشَرْح ِلي 

  َصْدِري

 

َيْفَقُهوا 

 َقْوِلي
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القّوة واالستعدادات النفسية  مدى أهمية ما يبنيمنه و              

سماوية العظيمة ، والنابعة من الداعمة للمكّلف حبمل الرسالة ال

، واملستقاة من مصدر الرسالة  ونقاوة مستمدات املعلوماتدقة 

يف القرآن هذا الدعاء الوارد وجيمله ، ومن مجيل ما حيمله  السمحاء

 : هو اجلمع بنيفضاًل عن ما هقّدم لكر  ، ،  الكريم

  ( ..  َصْدِري ) (  اْشَرْح ) 

 ( .. َأْمِري  ( )َيس ْر )  

 ( .. ِلَساِن   ( )ُعْقَدًة  )(  اْحُلْل )  

 ( .. َيْفَقُهوا َقْوِل  )؛  اونتيجتهيف املعادلة ويقابله  

، ميكن أن يف معادلة  جعلنا حمتوى اآلية املباركةولو             

 :هكون بالشكل اآله  

 

 

وما أعظمه من هكامل بني اجلعل التكوي  واجلعل                   

يهالت   وما يرتهب عليه من هكاليف ، وما أعظمه من مالتشريع

لبناء الشخصية ؛ النفسية  دقيق اودهه، ل نامج هربوي وهعليم  

والسلوكية ، وسبل آلة وآلية األداء والتقييم والتقويم ، وهتابع 

وصلها ووصوهلا لاهداف الدنيوية املمتدة يف إسرتاهيجياهها إىل 

وال  تأن ؛ ال خطأ وال هضحية وال ا رافا العامل األخروي ، ومما يع 

 .. مرر وال مرار 

 ومرونة إدراج انسيابيةهعزيز و،  اهة مما ميكن هبيانوصور                

؛ الفكــر  هــ  االمتــدادات الواصــلة مــعووآليــة التفاعــل النفســ  ، 

 واسـتدامة واسـتمرارية   قـوة ونقـاوة   وحمتـوى  املتكون من مستوى

ــنف  مفصــلية بنــاء واملعــارف ، و املعلومــات والعلــوم ، الســلوا  -ال

 َيْفَقُهوا َقْوِل = اْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِن   +س ْر ِل  َأْمِري َي +اْشَرْح ِل  َصْدِري 
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 ...ومردوداههـا املنظـورة وتـري املنظـورة     األفعال ونتائجهـا  جمريات و

:املخطب اآله  منه ما يتضمنه و

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فكرية يبني انسيابية االسرتاهيجية التكاملية ال(  2)  طب 

 والنفسية والسلوكية واألدائية

                                                 
 
بحث / إستراتيجية الدراسات العليا في الجامعات العراقية / هاشم حسين ناصر المحنك . د  - 

ومقبول /  1 21 -2116مقدم للمؤتمر الوطني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عام 

 ...جلة مؤسسة دار الحكمة الكندية للنشر في م

واكتساب المعلومات  التهيئة واالستعدادات

 والمعارف من مصادرها الموثوقة ؛ بالتعلم والتعليم   
 

صنع واتخاذ القرارات بتضافر المعلومات والعلوم 

 والمعارف والجهود وتكاملها 

 

الثقة بالعمليات والنتائج على وفق ما تحمله من 

 رؤية ورسالة إنسانية وقوة فاعلة  

 

قدام بثبات األداء ها واإلالثقة بالنفس واستقرار

  نجاحهومستقبل 

 

الثقة بالنفس واالندفاظ بدوافع وحوافز وبقويم 

 السلوكيات وبناء معنويات مرتفعة 

 

تحقيق أبلغ النتائج المدعمة بسالمة تعاقب االنسيابية 

 الفكرية والنفسية والسلوكية  
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وهكاملــها لكــون ســعة الصــدر باألبعــاد واالســتعدادات                  

النفسية املستوعبة ألمور واسعة مـن املعلومـات بـالتوازي مـع الصـ       

على ما هو ثقيل من األمور واملسيوليات ، ومـا يواجهـه مـن الصـعا      

وامللمات والشدائد وقمل اآلخر ، والص  على مساا رأي اآلخر مهما 

ادات النفسـية وإمكانيـات   و من االسـتعد كان ، دون أي هذمُّر ، وه

 ..مستوى قوة الشخصية القيادي و

وما الُيسر يف األمور املادية وتري املادية ، إاّل أهم السبل لتحمل              

الشخص القيادي والرسال  ، وهكامله مع السـعة واحللـم والصـ  ،    

َملت وخصوصًا التكليف العظيم للرسالة السماوية ، وما يالقيه َح

 ..الرسالة املبنية على البعد اإلنسان  

وهكاملــها حينمــا ينطلــق اللســان يف إيصــال الفكــرة أو               

املعلومة مبا ال يعيق االستعداد لسماا ما حيقق املسـار القـويم ، وال   

يــيدي إىل التــأزم النفســ  الســتقبال الــرأي واملعلومــة مبومــوعية  

 ..وعقالنية 

جاعة واإلقدام وأسلو  إيصـال املعلومـة بدقـة معانيهـا     وبالش             

ا شخصـية  من األمور ال  يتطلب أن هتصف بهـ ه  ودالالهها ، وبيانها 

 ..القيادي 

إليصال الفكرة  لسعة واليسر والنطق ،وكل ما هقّدم من ؛ ا            

القـول أو   هـا فهـم  منه ما يتطلب من نتائج، ووموموعها ، وما هو حق 

 ..ة أو الرسالة املعلوم

وبتجمُّــع هــذ  األبعــاد الرئيســية مــع جتمُّــع املخــاَطبني ومبــا             

قمله نفسيتهم مـن اسـتعدادات واعيـة السـتيعا  مـا هتلقـى مـن        

مضـامني الرســالة اإلهليـة ، وهــو مـدعاة التأمــل يف عظمـة وإعجــاز     

القرآن الكريم ، والتأثري النفسـ  السـوي عنـد وصـول الفكـرة ،      

 ..تها الداللية واملفاهيمية وسالم
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وبني املخـاطبني ، قـد ال يكـون     وألسبقية ما وقع بينه                

عنـدهم ، وللـ  نتيجتـه احلـواجز      مصداق مـا يـأه  بـه موسـى     

،  فيـه  النف و سية ومعوقات اجلهل امليدي لضعف هأثري الفكرالنف

علومـات  أو على أفل هقدير وأحسنه ، دافع التأكـد مـن اسـتقبال امل   

 ..واألفكار وسالمتها وسالمة مصدرها وناقلها 

لــذا كــان مــن متطلبــات التعزيــز وفــرص إيصــال املعلومــة                

 ما يتطلبه من التكامل القيـادي مـع هـدي   و، والتنويع والفكرة ، 

 :، كان الدعوة والطلب الرسالة والدعوة للوحدانية 

اْشُدْد ِبـِه َأْزِري  ( 31)َهاُروَن َأِخ  ( 68)ْن َأْهِل  َواْجَعْل ِل  َوِزيًرا ِم )            

َوَنـْذُكَرَا  ( 33)َكْ  ُنَسب َحَ  َكِةرًيا ( 36)َوَأْشِرْكُه ِف  َأْمِري ( 36)

 .. (35)ِإنََّ  ُكْنَت ِبَنا َبِصرًيا ( 34)َكِةرًيا 

نه علوم اإلدارية املعاصرة ، وممةل يف التييتضمن وا مموهو                

هأثريهـا يف  هعـدد املسـتويات و   علم النف  االداري والتنظيم  ، مـن 

وما يتطلب التوسـع يف الصـالحيات    معاجلة املواقف واألدوار اإلدارية

 ..عند اهساا املسيوليات 

ودعمها مبتطلبات هنفيذ األعمال املوكلة أو املكلف بها ،                 

ت ق مع متطلبات املسـيوليا وأسبا  طلب هذ  الصالحية ، ال  هتطاب

 ..وهنفيذ العمل حبسب ما  طب له 

ها مـن آليـات   بال هوافر مـا يـدعم   اخلطب ،فال ميكن هنفيذ                

مـا يكامـل عملـها مـن     و ، ال  هبدأ مـن املـوارد البشـرية ،    لتنفيذها

ــة   ــة وتــري املادي ــب املادي واالســتعدادات بكــل أشــكاهلا  ، اجلوان

 ..ازي مع  اطر املهمة املتكافدة وبالتو

، ( 5)هكميل  للمخطب  وميكن ومع  طب هوميح              

ز النفس  للشخصية القيادية ومستويات املسيولية واملعز لداعما

 :وكاآله  ، يف موء ما ورد يف اآلية املباركة وسبل آلية األداء 



 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 اديةيبني املسيولية التضامنية التكاملية القي(  7)  طب 

 

َقاَل َقْد ) ؛ للطلب أو الدعاء  من اخلالق االستجابة  تكانو                

 . (32)ُأوِهيَت ُسْيَلَ  َيا ُموَسى 

مـن  درس أيضـًا ؛ هـو   طلـب للمصـلحة العامـة ، و    وه  إجابة              

لكون ال هنفيذ وال أداء  االدارة واالقتصاد والنف  ،مضامينه ؛ علوم 

، مـيهالت داعمـة   وقمل املسيوليات ، بال اسـتعدادات  وال  حقيق 

، وحبراا ما يدعم  جناح انسيابية ما مكّلف بهوصالحيات ققق 

عاجلـه ؛ علـم الـنف     ، وهو ما يهتم به وي، بال إعاقة التنفيذ واألداء 

..التنظيم  والسلوا التنظيم  واالجتماا التنظيم  و

6

 

                                                 
 
 نهضةدار ال/ علم النفس التربوي / جابر عبد الحميد جابر . د :فضاًل عن ما تقّدم راجع   - 

 . 677 /  مصر/ القاهرة / دار االتحاد العربي للطباعة  –ة العربي

حاد الكتاب من منشورات ات /  ج/  في القرن العشرين علـم النفــس/  بدر الدين عامود. د -
  211/ سوريا  –دمشق / العرب 

 .681 /  6 ط  / لبنان/  بيروت/ الماليين  العلم دار/ علم النفس التربوي / فاخر عاقل . د  -

دار الشؤون  /  ط/  ترجمة  سعيد أحمد الحكيم / علم النفس الفلسفي /  لدونسي. ف . جي  -

 . 686 /  العراق/  بغداد/ الثقافّية 

دار / سلمى المال . ترجمة د/ علم النفس االجتماعي / المبرت . المبرت ، ووالس أ. وليم و -

 . 663 / لبنان  –بيروت / الشروق 

دار الشؤون الثقافية / شاكر عبد الحميد . ترجمة د/ بدايات علم النفس الحديث / أونيل . م . و   -

 .687 / العراق / بغداد / العامة 

ِإنََّ  

ُكْنَت 

ِبَنا 

 َبِصرًيا

َواْجَعْل ِل  

َوِزيًرا ِمْن 

 َأْهِل  

 

ََأْشِرْكُه 

 ِف  َأْمِري

 

اْشُدْد ِبِه 

 َأْزِري

 

َكْ  ُنَسب َحَ  

 َكِةرًيا

 

ُكَرَا َوَنْذ

 َكِةرًيا
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نفسية ، بعد ما الته الشخصية مـن  وههيدة االستعدادات ال               

اجلعــل التكــوي  املقابــل لــه واملكم ــل لــه اجلعــل التشــريع  ،  

 ..األداء ، وحدة األوامر وسيد املوقف ليكون 

م بالتخويل هها إاّل باألمر املدّعايواآللية التنفيذية ال هأخذ جمر              

ر وأومـم وأدق  مأو الصالحيات ، والعمل مبقتضاها يتم بوحدة األوا

 :األداء  -ما مطلو  من التنفيذ 

اْلَهَبـا ِإَلـى   ( 46)اْلَهْب َأْنَت َوَأُخوَا ِبَآَياِه  َوَلا َهِنَيا ِف  ِلْكِري  )             

 .(44)َفُقوَلا َلُه َقْوًلا َلي ًنا َلَعلَُّه َيَتَذكَُّر َأْو َيْخَشى ( 43)ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى 

تحديد الشخصية املكلفة باألداء ، واهلدف فالوامم ؛ األمر ب                

املرسوم ممن ما  طب له ، واجلهة املطلوبة وأسبا  التوجه هلا ، وهو 

دليل على مرورة وموح اهلدف واخلطب والوع  باألسـبا  املوِجبـة   

للقيام بالتنفيذ ، ومدى أهمية املرونة واالنسـيابية املتمةلـة بـالقول    

 : ضاًل عن ما متتلكه اآلية من اللني ، ف

املرســل والرســالة والقنــاة  ؛ نظــام االهصــاالت املتكــون مــن 

وما متتل  من مقومات دقة ، وسالمتها ، املوصلة هلذ  الرسالة 

 .. اإليصال 

؛ الفـرد فرعـون ؛    اجلماعيـة  -واملرسل إليه بصفته الفرديـة   

ــة     ــفة املوعظ ــري  بص ــد إىل ت ــيم وممكــن أن متت والتقي

ويم بالنبوة ، وما يرتهب اجتا  كل طاتية يف أي زمان والتق

 .. ومكان 

مـا هعلـق   املتمةـل بقـوم فرعـون ، و    ة أو اجملتمعيـة واجلماعي             

والنتـائج والتغذيـة   والتفاعـل  احملتوى واللغة ال  قملها الرسالة ، ب

 ..  العكسية ، مبا فيها التوقعات 

صية ، وما يرتهب على التنفيذ مـن دقـة   والبناء النفس  للشخ             

يشـر علـى مكانتـه يف اآليـات     يتعلـق بامل  األداء ، ومـا  وجـودة  آلية
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َوَما َأْعَجَلَ  َعـْن  ) ما هبينه اآلية املباركة ؛  الكرميات ، وجانب منه

َمى َقاَل ُهْم ُأوَلاِء َعَلى َأَثِري َوَعِجْلُت ِإَلْيَ  َر   ِلَتْر( 83)َقْوِمَ  َيا ُموَسى 

(84 ) .. 

اســتقرار إىل مســتوى  اخلــالق  وممــا أرا  هنــا ، هــو اشــارة               

النفس  ، ومدى ما مطلـو  مـن انسـيابية هنفيـذ القـرار       موسى 

، وما مطلو   للوصول إىل اهلدف املنشود ، ويف مقدمته رمى اهلل 

 ..جلماع  وهوقيته ، وما مطلو  من الدقة هكاملية األداء امن 

َقاَل َفِإنَّا َقْد َفَتنَّا َقْوَمَ  ِمْن َبْعِدَا َوَأَمـلَُّهُم السَّـاِمِريُّ   ) ؛ والدليل              

َفَرَجَع ُموَسى ِإَلى َقْوِمِه َتْضَباَن َأِسًفا َقـاَل َيـا َقـْوِم َأَلـْم َيِعـْدُكْم       (85)

َرْدُهْم َأْن َيِحلَّ َعَلـْيُكْم  َربُُّكْم َوْعًدا َحَسًنا َأَفَطاَل َعَلْيُكُم اْلَعْهُد َأْم َأ

 .. (82)َتَضٌب ِمْن َرب ُكْم َفَأْخَلْفُتْم َمْوِعِدي 

اســتجابة انفعاليــة إاّل يف علــم الــنف   Angerومــا الغضــب              

رد الفعـل علـى املوقـف اخلطـر     قوية نتيجة مواقف التهديـد ، أو هـو   

 ، ورمبا، وأمد  قصري  املهدد ملستقبل اجملتمع واإلسرتاهيجية الرتبوية

..يكون هجوميًا 

6

 

تضبان أسفًا ، وهـ    ؛ والغضب هنا موّجه وإنسان  ، والدليل              

أمجل رسالة نفسية داللية بليغة وبالغة وممهدة لتأنيبهم وهوبيخهم 

 ..على ما فعلوا 

املنبةق مـن األسـف علـى مـوقفهم ومـا       وُيجس د أمل موسى              

و  بسبب هغري املنحى الفكري تري املوموع  ، وما عبدو  مـن  اقرتف

 .. دون اخلالق 

باالستفسار املل ء  –كما جاء يف اآلية الكرمية  –وأعقبها              

 ..وأسلو  التقريع الضم  ، وامليمل نفسيًا والتأنيب بالعتب 

                                                 
 
ص / المرجع نفسه / علم النفس في نهج البالغة / م حسين ناصر المحنك هاش. د -: راجع مثاًل  - 

2 4- 2 6 . 
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ــر               ــه ومعاجلامتطلبــات الســلوا القيــادي ، وهنــا ممــا يظه ه

هالاه مع الناس ، واإلقدام املدروس على وفق مـا  مستوى واملناسبة ، 

ما يندرج و، يتطلبه املوقف ، والنشا  والتأثري النفس  املرتهب عليه 

 ..   أو مجاع يفرداالنطباا  ما إلا كانكل مستوياههم ، وعلى 

ــة               ــدور الناشــمل عــن املرحل ــف  ، وللســلوا وال ــيم املوق ــا يت وم

تخدام القابليــات والقــدرات علــى اســتغالل الفــرص يف مــآر    الســ

 ..منحرفة ، وهوجيه أو قري  الرأي العام والسيطرة عليه بالعواطف 

الفجوة السا ة  أو رمبا استغالل الذكاء العاطف  عن طريق           

التنشــدة االجتماعيــة ، ليغي ــر خلــل املبنيــة علــى اجلهــل والفقــر و

وينجـر للـ  علـى سـلوكهم     ، ية اآلخـرين  نفسـ ، مبنحرف الفكر 

 ..اجلمع  

َقـاُلوا َمـا   ) ويتضم جانب مـن هـذ  الصـورة والسـلوا حينمـا ؛                 

ــْوِم    ــِة اْلَق ــْن ِزيَن ــا َأْوَزاًرا ِم ــا ُحم ْلَن ــا َوَلِكنَّ ــا َمْوِعــَدَا ِبَمْلِكَن َأْخَلْفَن

 .. (87)َفَقَذْفَناَها َفَكَذِلَ  َأْلَقى السَّاِمِريُّ 

الفرديـة  البنـاء النفسـ  للشخصـية    وهنا مما يظهر ، مستوى             

، آليـة األداء  مـيدى  وواجلمعية ، وامليثرات الكائنة يف الشخصـية ،  

 ..ومستوى هوجُّه العقل 

وكان أداء السامري املوج ه وامليثر بسلبيته ، واملسيطر عليهم               

أثري النفسـ  علـى السـلوا    التـ جمريـات  ، ومن خـالل فجـوة اجلهـل    

 ..املادية البدائية وهصوراههم ورتباههم اجلمع  ، احملاك  مليوهلم 

َفَأْخَرَج َلُهْم ِعْجًلا َجَسًدا َلُه ُخَواٌر َفَقاُلوا َهَذا ِإَلُهُكـْم   ) ؛  والدليل             

ِهْم َقْوًلـا َوَلـا َيْمِلـُ  َلُهـْم     َأَفَلا َيَرْوَن َألَّا َيْرِجُع ِإَلْي( 88)َوِإَلُه ُموَسى َفَنِسَ  

 .. (88)َمرًّا َوَلا َنْفًعا 

ويظهر على مد التاريخ ، ما خطـورة بـالدة الفكـر اجلمعـ                  

واألهـواء  الظالم  ، املنتك  ، واالجنراف يف ركا  ملوث الفكر 
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دون هوجيــه العقــل الفــردي ، واالنســياق وراء الرتبــات ، واال ــراف 

 ..له القويم بشكواجلمع  

الـذي  ، (  َأَفَلا َيَرْوَن) يف لل  ما بني ؛ التقريري ويقع االستفهام            

البصر والبصرية ، وجمريـات الـرؤى ، ومسـتويات الوقـع      ؛ مما حيمل

 ..النفس  ، وامتداداهها السلوكية 

ــ  الــواقع                ُّر ، والتحس ــ ،   نــالعقالالــتفكري ووالتفك

َوَلا َيْمِلُ  َلُهـْم َمـرًّا   ( ) َألَّا َيْرِجُع ِإَلْيِهْم َقْوًلا ) الكائن يف ؛ واالستقراء 

 ( .. َوَلا َنْفًعا

اجلهل ، وما  ، ما خطورةللواقعة هو يومم استقرائيًا كذل  و            

 Social Behaviorالسلوا اجلمع  أو السلوا االجتماع    اطر

املــيثرات الســلوكية  ســريان ومــا يشــمل مــن، املــب  علــى اجلهــل 

، ومـا يكـون ناجتـًا عـن معطيـات      وعدواها يف السـلوا اجلمعـ    

ى خطورهه عندما يصل إىل مرحلة أداء اجلماعة ، ومستواالندماج مع 

 ..، وآلية أداء الشخصية  Deviant Behaviorالسلوا املنحرف 
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 املبحث الرايبع
 بلالشخصية يبني املاضي واحلاضر واملستق

 

الــذي  وحامــر ، اإلنســان أو مامــ  هــاريخ  ؛ للرتابــب بــني                 

ومسـتقبله   يعيشه ويتفاعـل معـه بـالفكر والـنف  والسـلوا ،     

الكائن يف الرؤى الذاهية واملومـوعية ، مـن خـالل الشـخص نفسـه      

ظـالل املـيثرات   يف و، وهراكماهها النفسية ، أو مـن خـالل اآلخـرين    

 ..وتري املباشرة  ، املباشرةالنفسية 

برتاكـم  ، السبل الكفيلة يف بناء الشخصـية  ومنه منحى                

ا ، على وفق أس  مـن شـأنها أن   حيةياهها ومتاس  النفسية ووجوده

 ..مستوى حمفزات الةقة بالنف  دالالت و هولد

 مـن  هنـاا مـوطن وامـم ، ومعلومـات داعمـة هنبـع      أن يع                

 ..الصورة وحمتواها  امتالء ووموح

وقد يب  احلدث ، أمور مّجة ، منها هأهيلية مشـّبعة بـاخل ات                

والتجــار  واإلحاطــة باحليــاة عمومــًا ، وبالتأهيــل القيــادي لامــة ، 

ومعايشة األحداث أول بأول وعن كةب ، ورؤيـة كـل مـا خيومـه     

سـان بأبشـع   وامتهـان اإلن ، اجل وت والظلم واالسـتعباد واالسـتبداد   

 بالسلوا الفرعون  ، ومـا عايشـه موسـى     منه املتمةلالصور ، و

التفاصـيل النفسـية ، وهـو ممـا      ومنهـا ، بكل هفاصـيله الدقيقـة   

 : اآليات الكرميات  ومحته مضامني
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َحى ِإْل َأْوَحْيَنا ِإَلى ُأم َ  َما ُيـو ( 37)َوَلَقْد َمَننَّا َعَلْيَ  َمرًَّة ُأْخَرى )               

َأِن اْقِذِفيِه ِف  التَّاُبوِت َفاْقِذِفيِه ِفـ  اْلـَيم  َفْلُيْلِقـِه اْلـَيمُّ ِبالسَّـاِحِل      ( 38)

َيْأُخْذُ  َعُدوٌّ ِل  َوَعُدوٌّ َلُه َوَأْلَقْيـُت َعَلْيـَ  َمَحبَّـًة ِمن ـ  َوِلُتْصـَنَع َعَلـى       

ْم َعَلـى َمـْن َيْكُفُلـُه    ِإْل َهْمِش  ُأْخُتَ  َفَتُقوُل َهْل َأُدلُُّكـ ( 38)َعْيِن  

َفَرَجْعَناَا ِإَلى ُأم َ  َكْ  َهَقرَّ َعْيُنَها َوَلا َهْحَزَن َوَقَتْلَت َنْفًسا َفَنجَّْيَنـاَا  

ِمَن اْلَغم  َوَفَتنَّاَا ُفُتوًنا َفَلِبْةَت ِسِننَي ِف  َأْهِل َمْدَيَن ُثمَّ ِجْدَت َعَلـى َقـَدٍر   

 (41)َيا ُموَسى 

وللــربب بــني أحــداث املامــ  واحلامــر واملســتقبل بالنســبة               

، وبلـورة  للشخصية ، هلا أبعادها وأهميتها وعمقها الدالل  النفس  

 ..الشخصية 

وجانب من لل  ، ما يهتم به علم النف  النمائ  أو النشوئ  ،              

وعلم الـنف  البيدـ  ، وحتـى البيدـة النفسـية ، ومـا يتكـون مـن         

والعمليات النفسية واخلصائص الشخصية لإلنسان ، مرورًا  احلاالت

 ..، من الوالدة وحتى الوفاة بتعاقب مراحل منو الشخصية 

فالطفولة يهتم بها علم نف  الطفولة ، ومرحلة املراهقة يهـتم               

،  الشبا  يهتم بها علم نف  الشبا  بها علم نف  املراهقة ، ومرحلة

ــة   ومرحلــة الرشــد يهــتم بهــا علــم نفــ  الرشــد ، ومرحلــة الكهول

.وهكذا  ..بها علم نف  الكهولة والشيخوخة  والشيخوخة يهتم

 6

 

 منـه مـا خيـص   ، و ويظهر جانب آخـر يف اآليـات املباركـات                   

 ..باألسرة واجملتمع  عالقة موسى 

ما يهـتم بـه ؛ علـم نفـ  الشخصـية      ن عمومية جانب مهو و               

الذي يعت  باخلصائص النفسية لدى الفرد كما هو عليه ، الطبع و

                                                 
 
 : راجع على سبيل المثال المراجع السالفة الذكر ، ومنها ينظر في  - 

 .المرجع نفسه  /عبد المنعم الحفني . د -

 . المرجع نفسه/ أسعد رزوق . د -

 .677 / لبنان  -بيروت / لماليين دار العلم ل/ س معجم علم النف/ فاخر عاقل . د -
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واملزاج ومنب السلوا والنشا  العصـم العـال  والـدوافع والقـدرات     

 ..فضاًل عن العوامل امليثرة فيها ، واحلوافز وما إليه 

وباخلصــوص ظــواهر ، االجتمــاع  و األســري وعلــم الــنف                

من هفاعل الفرد مع اجملتمع ، مبا فيه الفرد النف  الناشدة عن ما يتم 

يهـتم بـالقيم والتقاليـد    منه ما واجلماعة الرمسية وتري الرمسية ، و

 ..واملعتقدات والرأي العام ، وما هأثري  على سلوا اإلنسان 

علـى أهميـة املـيهالت     -كمـا هـبني    –ا يدلل مموأيضًا هو               

ت والرتبات ، فضاًل عن ما يتطلبه والقابليات واإلمكانيات والقدرا

 ..من منم الصالحيات ، مقابل قميل وقمل املسيوليات 

أطلب املسـتطاا  ) ، على سبيل املةال ؛ كما يف املبدأ اإلداري              

 ( ..لك  هطاا 

 للمخلوق ، واملستطاا ال يكون إاّل بوجود اجلعل التكوي              

، ومـا يتطلبـه مـن     اإلهلـ   عـل التشـريع   وهكامله وهوازيه مع اجل

التحديد الوظيف  وموقعه من اهليكل التنظيمـ  لكـل نشـا  ،    

مهما كان حجمه صغريا أو كبريا ، مع متطلبات معرفة ما مطلو  

مـن ذصــص ومــا مرتهـب عليــه مــن هقسـيم العمــل ، ســواء كــان    

هشريع  أو هنفيذي أو قضائ  ، لتنفيذ األعمال املرسومة على وفـق  

 ..ا  طب له ، للوصول إىل األهداف بأرقى وأفضل النتائج م

مــن والدة  واالســتعرا  التــارخي  ِلمــا مــّر بــه موســى                  

وأساليب احلماية من التحـديات حتـى ال ُيقتـل ، حبسـب مـا ورد يف      

مضمون اآليات الكرميات ، و بعد كل هذا التأهيل واالستعدادات 

النفســية واملعلوماهيــة املتمةلــة يف مضــامني املاديــة وتــري املاديــة و

مبوسـى   الرسالة السـماوية ، النتيجـة العظيمـة الـ  خصـها اهلل      

 (46)ِلَنْفِس   َواْصَطَنْعُتَ  ) ؛ .. 



 56 

إاّل ال يكون ،  النعم واالختيار وما خصه  وبهذا اجلعل من               

ـ    وة الرسـالة  لتحمل مسيولية الرسالة العظيمة ، واخلاصـية متةـل ق

وقوة بناء الشخصية الرتبوية القيادية الرسالية ، وحبسب ما مطلو  

ومـا يتطـابق مـع مواصـفات شـاتل      ، وصف وظيفـ   هوصيف ومن 

 ..ة احملددة الوظيف

، وهأخـذ  واإلداري وهو أرقـى مضـامني لعلـم الـنف  القيـادي                   

ـ        ا بـني  هندسة املوارد البشـرية ومـا يتضـمنه مـن وظـائف وهنـاتم م

 ..من أنشطة ووسيلة األداء املتاحة اإلنسان وما يزاوله 

من مصاديق ما يتوجب من مطابقة اجلعـل  ؛ ( اصطنعت  )  و               

 ..التكوي  مع اجلعل التشريع  يف كل املضامني 

: وقولـه هعـاىل   . اهََّخذ  : واْصَطَنَعه ؛ ( لسان العر  ) وورد يف                

ْعُت  لنفس  ، هْأويله اخرته  إِلقامـة ُحجَّـ  وجعلتـ  بـي      واْصَطَن

وبني َخْلِق  حتى ِصْرَت يف اخلطا  ع  والتبليغ باملنزلة ال  َأكون 

َأي ربيتـ   : َأنا بها لـو خـاطبتهم واحتججـت علـيهم ؛ وقـال اأَلزهـري       

..خلاصة َأمري الذي َأردهه يف فرعون وجنود  

6

 

ا البناء للشخصية القيادية الرسـالية السـوية   وبعد كل هذ               

اسـتعدادات وقـدرات   مبادل والرصينة املتكاملة ، وما امتلكت من 

 .. ، ومكاسب جمريات التدريبات ودوافع وحوافز 

وما ققق للشخصية من مواصفات هتطابق أو هتكافـأ مـع                  

 :ها أو املهمة واآللية املتوافر بأوامر متطلبات الوظيفة

اْلَهَبـا ِإَلـى   ( 46)اْلَهْب َأْنَت َوَأُخوَا ِبَآَياِه  َوَلا َهِنَيا ِف  ِلْكِري  )             

َفُقوَلا َلـُه َقْوًلـا َلي ًنـا َلَعلَّـُه َيَتـَذكَُّر َأْو َيْخَشـى       ( 43)ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى 

(44).. 

                                                 
 
 ( .صنع ) ضمن كلمة / لسان العرب / ابن منظور  - 
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، ( ات اإلهلية العظيمـة  اآلي) واملقابلة بكل حمتوياهها ؛ بني                

 ..، مبا يف الطغيان من إدعائه اإللوهية والربوبية (  ِإنَُّه َطَغى) و

،  القيـادي  األبعد من كونه يف املركـز  السلوااالدعاء وهذا              

بامتداداهـه   املنحـرف وهو املوجه اجلارف املدمر الناجم عن وقع الفكـر  

االجنـراف إىل االمـطرا  النفسـ     وامتداد  يف ،  التارخيية والبيدية

 ..، وهصديق ما هو عليه اخلطر 

ال ميكن أن يسيطر على املوقـف ، إاّل بـالعالج   فال يستقر و               

 النفســ  للظــاهرة ، ومســتوى رصــانة وانســيابية ومرونــة وفاعليــة

 .. ( َقْوًلا َلي ًنا )؛ املتمةلة يف الكلمة 

د عن الغلظة واجلفاء االبتعا ملوقف ، ما أهميةويظهر يف هذا ا               

وعقالنية ما مطلو  مـن  ه بنفسية إلي  هتقّروالشدة ، وفلسفته أن 

ليتحقــق املنــا  التنظيمــ  امليهــل ، لتكــون لشخصــية   ،املــداراة 

العقـل   إلنصـات ومراجعـة  اهها لاسـتعداد  الطاتية نوا ومستوى مـن 

هناا رد فعل ال حيمد ا رافاهها ، دون أن يكون  بروية النف  عن

 ..على مجيع األطراف عقبا  

أو احليلولة دون هشويه أو التشويش على املعلومة فضاًل عن               

، ومنــه  وصــوهلاانســيابية ومرونــة إعاقــة الرســالة ، واحليلولــة دون 

 ..ققيق فاعلية عقالنيتها 

مـل اخلـوف   لكن استباق احلدث للحيطة واحلـذر ، أظهـر عا                 

كــل مــن موســى وأخيــه خطــا   مــا ورد يفالســوي الــذي متةــل في

 الرسالية لخالق عز وجل ، وما قملهما املسيوليةل( عليهما السالم )

القيادية من اسـتقراء الواقـع املتـأثر مبـا سـبق مـن  لفـات املامـ          

َأْن َقاَلا َربََّنا ِإنََّنا َنَخاُف  ) وانعكاسها على موقف احلامر واملستقبل ؛

 .. ( 45)َيْفُرَ  َعَلْيَنا َأْو َأْن َيْطَغى 

، املام   ءفضاًل عن كون اخلوف نابع من استحضار واستقرا              

 ..املستقبل لحامر وهوقعات التطلعات لو
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الزمانيــة واملكانيــة  واالســتقراء ميةــل قــوة الشخصــية                   

متاسـ   شـخوص و ، و الشخصـية  –ومتاس  بناء الـنف   ، واملوقفية 

 ..الرسالية املعلوماهية  –املكونات النفسية 

، منتهى ما قمله من قديات و،  استقرارقوة وأعظم هعزيز و               

 :بالنف  ، لإلقدام على هذ  املهمة الرسالية  زرا الةقةما يقابله من و

 (42)َقاَل َلا َهَخاَفا ِإنَِّن  َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرى ) 

ة واألمل الشـاخص ،  الراسخ ، عمقه الطمأنينة اإلهل الوعد و             

 ..، ال  ال هواجهه وقد  قوة وقدرة  والتعزيز الداعم من ر  الراة

 اجلـــأش التعزيـــز وزرا الةقـــة بـــالنف  ورباطـــة ونتيجـــة              

 :واالستعدادات الكفيلة يف إيصال الرسالة املباركة 

َفْأِهَياُ  َفُقوَلا ِإنَّا َرُسوَلا َرب ـَ  َفَأْرِسـْل َمَعَنـا َبِنـ  ِإْسـَراِئيَل َوَلـا        )             

 . (47)ُهَعذ ْبُهْم َقْد ِجْدَناَا ِبَآَيةو ِمْن َرب َ  َوالسََّلاُم َعَلى َمِن اهََّبَع اْلُهَدى 

ـ  سوي الـنف  هذ  االنسيابية العظيمة املنبعةة من              ة ، املطمدن

قـوام العقـول ، ومنتهاهـا السـالم     مستهدفة نبل املشاعر اإلنسـانية و 

املـيثرات السـلوكية   و،  سـوي الـنف   و،  بكل مكونات الفكـر 

بكل مـا   واإلميان باحملتوى والبناء الةقايف، حلقائق األمور  اجملسدة

 ..تضمنه ، وامتداداهها التارخيية ، واآلفاق اإلسرتاهيجية ي

لتهديــدات النامجــة عــن الكــذ  ، ومــا لــه مــن املخــاطر مــا اأ             

النفسية املنبعةة عن منحرف وملوث الفكر ، لتسري عـ  الـنف  ،   

وهتجّسـد بالســلوا املنحـرف واملــدم ر واملكـون للفجــوات الـ  هولــد     

اخللـل  الضعف يف كل جسد ، وعالجه النفس  يف قديد مـواطن  

الصـدق إىل جمريـات   ومواجهة احلقيقة ، إلعادة منظومـة   والضعف

 .. (48)ِإنَّا َقْد ُأوِحَ  ِإَلْيَنا َأنَّ اْلَعَذاَ  َعَلى َمْن َكذََّ  َوَهَولَّى  )احلياة ؛ 

 وباخلصوص ، من عمق اسرتاهيج  خطر ، وما له فالكذ                  

 pathologicalالكذ  املرم  و ر املوازين احلياهية ،الكذ  املغي 
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lying  نفسـ   القلـق  ال، و انتكاس املعلومة إىلمنتها  الذي يوصل

على مسـتوى الـذات ، ومـيدى هغـيري     ، اخلارج   –والصراا الداخل  

جمريـات  نسـانية ، و اإلنطقية واملخالقية واألتمعية واجملعتبارات اال

 ..  اهها الدنيوية واألخرويةحمدد

 جهــةالو تحــولصــور  املخــاطر والتهديــدات ب ومــا يلحقهــا مــن             

 ..لكلمة لالنفس  يثر املو، واجل وت والطغيان والظلم ، مبيشر  

 :واجتاهاهه وقع السيال املوقف واملتمةل بومنه              

 (48)َمْن َربُُّكَما َيا ُموَسى َقاَل َف) 

إلمــعاف موقــف الرســالة وحامليهــا ، كــان األســلو  رمبــا و             

، واحملــددة ومصــدرها لة النفســ  يف قجــيم الشــخوص والرســا   

 ( .عليهما السالم)وموسى وأخيه ( لعز وج)بربكما ؛ الر  

وهفاقم حماولة فرعون إلمعاف املوقف والشخصية ، وللـ  يف               

 .. وسى مل اطبة هكذا 

مـا حـاول فرعـون    حدود إاّل أن حّطم  فما كان من موسى               

حدد ، مبـا حيملـه مـن    ـُد القوة ال  ال هـ قجيم َمْن ال ُيحّجم ، وقدي

ثبــات العقيــدة وعقيــدة الةبــات ، وثقــة الــنف  امليمنــة املطمدّنــة  

 :اآلفاق  ةالواسعة اإلميان واملرتامي

 (51)َقاَل َربَُّنا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َشْ ءو َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى ) 

َطــى ُكــلَّ َشــْ ءو َأْع )؛ العطــاء  –وبيــان اجلعــل التكــوي                

وبيانـه هـدى   ، (  ُثـمَّ َهـَدى  ) ؛  العقـل  - التشـريع  اجلعـل  و، (  َخْلَقُه 

ـ  املتعددة املناح  ، ومنهـا  لقوة ا النتظـام  اءة واهلادفـة  ـّاألخالقيـة البن

احلياة مبا فيها كيان اإلنسان ، ومنه التكوين النفسـ  ومسـتوى   

 الـنف   -لفكـر  ا جوانـب  ، بناء الشخصية ، وهو بذاهه يدخل ممنه

 ..بكل هفاصيلها 
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َقـاَل   ) ؛ إاّل أن ،  لسياله التـارخي   فرعونعودة فما كان من                

 . (56)َفَما َباُل اْلُقُروِن اْلُأوَلى 

ــذا التشــتت ،  و              ــن ه ــاظرة ،  للحــد م الســتقطا  مومــوا املن

ن مـن  ما كانفس  ،  -واالبتعاد عن هوليد كل ما هو طارد فكري 

َقاَل ِعْلُمَها ِعْنَد َرب   ِفـ  ِكَتـا و َلـا َيِضـلُّ َرب ـ  َوَلـا        )؛ موسى إاّل أن 

 ( 56)َيْنَسى 

الَّـِذي َجَعـَل َلُكـُم اْلـَأْرَ      : ) والدليل عند هواصله يف القول               

ْخَرْجَنا ِبـِه َأْزَواًجـا   َمْهًدا َوَسَلَ  َلُكْم ِفيَها ُسُبًلا َوَأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأ

 . (53)ِمْن َنَباتو َشتَّى 

، أنه مل خيـرج عـن    وسى موحماورة واجلميل يف مناظرة                

ـ عم  اإلطار التارخي  ، لكنه عّرج على هاريخ اجلعل التكوي  والن

ـ عم اإلهليــة  اإلهليــة ، وحمورهــا األر  الــ  هــم عليهــا ، ووســائل النــ

 ..من وسائل االنتاج وجمرياهها 

وفلسفة ما جيري عليها من خلق املتناقض املتجال  املتكامل             

، ومـا يبعـث مـن عـدم تنـى بعضـها       (  َأْزَواًجا ِمْن َنَباتو َشتَّى) البناء ؛ 

البعض ، وهكاملية ذصصها وما هشغله من مهام ، بذات وجودهـا ،  

 ..أو بسوي وقويم ما ينتج عنها / و 

ومنــه مــا يــدخل يف علــم الــنف  الفلســف  ، وعلــم الــنف                

 .إخل .. التنظيم  ، وعلم النف  البيد  ، وعلم النف  املقارن 

مـن هغـيري اخلطـا      وما جـرى مـن قطـع فرعـون ملوسـى                     

ومدلوالهه ، من أجل أن ال يتأثر احلضور فكريًا ونفسيًا وسـلوكيًا  

ن مــا يدللـــه علــى مــدى هــأثري هــذ  احملــاورة وعقائــديًا ، فضــاًل عــ

وامتصاص طغيان وجـ وت فرعـون علـى املسـتوى النفسـ  ، وهـو       

، ورمبـا  التـارخي    -بذاهه عالج جلانـب مـن مـر  فرعـون النفسـ       

 ..هضمن هذا ، معاجلات علم النف  التارخي  



 64 

إاّل استةمر الفرصة الةمينة ملواجهـة   وما كان من موسى               

بطرح أعمق الطروحات الفكرية العقائديـة  التواصل لتحديات ، وا

الفلسف  ، وما هضمنته مـن أبعـاد علـم الـنف       واملدلول لات الطابع

 .. Philosophical Psychologyالفلسف  

الَِّذي َجَعـَل َلُكـُم اْلـَأْرَ  َمْهـًدا      ) :ومما يظهر لل  ، عند قوله             

ُسُبًلا َوَأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخَرْجَنـا ِبـِه َأْزَواًجـا ِمـْن     َوَسَلَ  َلُكْم ِفيَها 

 ..(53)َنَباتو َشتَّى 

هـو هكامـل    وفضاًل عن ما هبني من القول ، ممـا بـرز هبيانـه ،               

مجالية هذ  البيدة ، وجانـب منهـا البيدـة النفسـية ، ومـا هـأثري هـذا        

املبهـرة يف التتـابع املبتـدأ مـن     بية اجلعل ، وما نتفحصه مـن االنسـيا  

األر  حتى امتةال النبات بتكوينه أزواجـًا ، ومـا حيققـه مـن أمـن      

،  مما يهتم به علم النف  االقتصاديتذائ  وأمن نفس  ، وهو جانب 

 ..وهعاظمه يف ققيق الذات على وفق هدى التشريع اإلهل  

ي جيمع بني احلاجـة  والعامل النفس  اجلميل بطمأنينته الذ              

بكل منابعها األخالقية واإلنسانية ، وهعدد أشكاهلا املادية وتـري  

املادية والنفسية ، وهعدد أشكال السـع  إلشـباعها ، وجانـب ممـا     

 ( .. َمْهًدا) ، (  اْلَأْرَ  ) ، (  َلُكُم  ) ، (  َجَعَل) يتمةل يف ؛ 

  والـواقع   تطبيقـ ال النف  -كامل الفكر هاجتا  هندسة و            

، وآلــة وآليــة احليــاة املتجــددة (  َوَســَلَ  َلُكــْم ِفيَهــا ُســُبًلا ) عنــد ؛ 

 ( .. َوَأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء) بطاقاهها وبدائلها املستدامة ؛ 

النفسـية ، أن   -ومما يتضمن بشكل عام بتوجهاهه الزمانيـة              

ـ     ا وومـع اليـد عليهـا ،    هناا وسائل إنتـاج ميكـن السـيطرة عليه

 .. لكن الداعم لتفاعلها لي  باملقدور السيطرة والتحكم بها 

ــه يكــون             ــة املســتدا  وبتكامل ــداعم للتنمي مة والتطــوير ال

 ( .  َفَأْخَرْجَنا ِبِه َأْزَواًجا ِمْن َنَباتو َشتَّى ) ؛  بكل أشكاهلا
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ــة                 ــنف  والبيد ــه هشــخص ال والفطــرة  ويف كــل مكوناه

عموميــة ، والذاهيــة والســلوا ، واملــتغري والةابــت ، واخلصوصــية وال

ي ز ممنها أهمية هوزيع األدوار املةمـرة والتخصـص   واملوموعية ، 

والتنوا البيد  ، والفلسفة احلياهية ومنها ما ميةل احلقـل اخلصـب   

 ..لدراسات علم النف  وفروعه املتنوعة 

نينــة واالســتقرار النفســ  حينمــا يتواصــل ومــا أروا الطمأ               

ُكُلوا َواْرَعْوا َأْنَعاَمُكْم ِإنَّ ِف  َلِلَ   )؛  واملستمرة بالتنمية املستدامة

 . (54)َلَآَياتو ِلُأوِل  النَُّهى 

 وما يدعمـه ، العطاء واخلري التوازن وهواصل  ومما يتضمنه ،             

سالمة  مةلث ان حبسب سياقلا كاإلشباا األخالق  للحاجات ، إ من

 ..وسوي النف  وقويم السلوا  الفكر

 ،والتـارخي   مضامني علـم الـنف  الفلسـف     ؛ ومما يشمل              

وحراا اجلعل التكوي   ومعاجلات علم نف  احلامر واملستقبل ،

 : يف قوله هعاىل ا ورد وهو مضمون مم،  إىل ما وراء الطبيعة

َخَلْقَناُكْم َوِفيَها ُنِعيُدُكْم َوِمْنَها ُنْخِرُجُكْم َهاَرًة ُأْخَرى ِمْنَها  )             

(55) . 

،  (فيهـا  ) ؛ بالتـة اآليـة املبـارا ، أن جعلـت     ومجالية ووعمق             

 ( ..منها ) و ( منها ) هقع بني 

ــتها ،  وانســيابيتها              ــادة هندس ــتمراريتها وإع ــع واس ــني ؛ هق ب

 ..(  ُنْخِرُجُكْم ) ،(  ُنِعيُدُكْم )، (  ْمَخَلْقَناُك)

ــوا               ــا احت ــارخي  بكــل م ــها الت ــن منبعــث  وجممل اجلعــل  م

يف  ، وجمملـها الكـائن  (  ِمْنَهـا َخَلْقَنـاُكمْ   )؛  للمخلوق التكوي 

؛ املستقبل  الكائن ، وجمملها  ( ِفيَها ُنِعيُدُكْم) َ و احلامرهفاعل 

 .(  ُكْمَوِمْنَها ُنْخِرُج) 
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النفسـ    -الفكري ومضمون من مضامني مجاليتها ووقعها                 

وعالقته باألر  ، ميكن للمخلوق املكان    –يف السياق الزمان  

 :يف املخطب اآله   إمجاله

 

 

 

 

 

 

 املكان وهندسته -يبني عالقة املخلوق حبراا الزمن (  8)  طب 

 

، مبــا ، كائنــه النفســ  هندســية ويــبني يف كــل مرحلــة             

القـائم علـى   حيمله من ؛ الفطرة واملكتسب ، والسوي والال سوي ، 

الكائن السلوك  ، املتعلـق بـذات    ، همااهكائن الفكر ، وامتداد

املخلوق ، واملتعلق مبا حييطه ، واملتعلق حبـراا مـا يتعلـق بالـذات     

 ..ية ، مبا فيهم املخلوقات ، ويف مقدمتهم البشروباحمليب 

اإلصغاء املشـفوا باالسـتعدادات النفسـية السـتقبال      ويظهر             

، أمٌر مروري والبّد منه ، وهـو مـا يعاجلـه     احلراا الزم  – املعلومات

وما يتخلله مـن  ،  Educational psychologyعلم النف  الرتبوي 

االهتمـام باجلانـب املعـريف    متطلبـات مواقـع   هعلم وهربية وهعليم ، و

 ..الصحة النفسية والعقلية واجلسدية و

حاجز  ما حيملهالقومية ،  هنفيذ اخلطب الرتبويةمن عوائق و              

بينه وبني ما  الطغيان ولمما حيو، وطغيان اجل وت والعزة يف اإلثم 

ــات ال  ــن متطلب ــه احلقيقــة م ــ  قمل ــل املومــوع  والعقالن  تحلي

 ..والتفاعل املنتج إلصغاء االستعدادات النفسية وهوّجه او

 ِمْنَها ُنْخِرُجُكْم ِمْنَها َخَلْقَناُكْم

 َِفيَها ُنِعيُدُكْم

 االر 
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مـن هبليـغ فرعـون     ما جاء به موسى ، ومن صور  امليدانية               

 :وقومه بعظمة الرسالة السماوية 

َقـاَل  ) ؛ ، لـذا  ( 52)َوَلَقْد َأَرْيَناُ  َآَياِهَنـا ُكلََّهـا َفَكـذََّ  َوَأَبـى     )              

 .. (57)ْحِرَا َيا ُموَسى َأِجْدَتَنا ِلُتْخِرَجَنا ِمْن َأْرِمَنا ِبِس

ومل ُيسعف استعدادات فرعون الفكريـة والنفسـية وقـوة                    

 :االحتجاج والدالئل ، إاّل قوله  شخصيته وبالتة

َفَلَنْأِهَينََّ  ِبِسْحٍر ِمْةِلِه َفاْجَعْل َبْيَنَنا َوَبْيَنَ  َمْوِعًدا َلـا ُنْخِلُفـُه    )               

َقاَل َمْوِعُدُكْم َيْوُم الز يَنِة َوَأْن ُيْحَشـَر  ( 58)ا َأْنَت َمَكاًنا ُسًوى َنْحُن َوَل

 .. (58)النَّاُس ُمًحى 

وهنا مما يظهـر وهتضـمنه اآليـة املباركـة ، مـدى ارهبـا                         

مان واملكان واملوقف ، وحضور وفاعلية الشخصية وقوهها حبراا الز

 ..ستقبل ملام  ، واحلامر ، واملا

الضعف ، وجمريات مـياا   أحدثته فجوة اهلرو  مما ووموح               

 ..يف دوامة التحديات ا الشخصية ووق، والفرص 

لتمييع احلقيقـة ، والتخفيـف مـن     يف لل  اولةاحملوكانت               

، وعمق التأثري على الفكـر والـنف     قوة احتجاج وأدلة موسى 

 ..ووحدانيته  خلالق حقيقة وجود اوسطوا 

رجاء احملاورة املوموعية ، ملكـان وزمـان هتحـول    ولذا كان إ             

 حماولة هكتيكيـة ،  فيه االسرتاهيجية املوموعية والعقالنية إىل

اإلنسـانية ،   -ما ُيخرجها عن مفاهيمها وقدراهه العقلية والعقائدية و

 .. (21)مَّ َأَهى َفَتَولَّى ِفْرَعْوُن َفَجَمَع َكْيَدُ  ُث )

أجـواء  ، إاّل بدراسـة   وال يكون الكيد واملكر أو خالف للـ               

ــر   ــوى، وونفســية اآلخ ــع الفكــر   حمت ــات ، والت الســلوا -ووق وقع

 ..املستقبلية لردود األفعال 
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، يفتقر للرؤى العقالنيـة  وأعّد العّدة وما مجع ،  وقول فرعون             

ــوى  ــة ، لة الرســاومصــدر وحمت واألهــداف ، واالســتعدادات الفكري

 ..امُلحكمة 

ومن احلضور العقائدي الفاعل ، وقوة الرسالة ووموح اخلطا              

، ومـا متليـه مـن عظـيم واهسـاا مسـاحة الةقـة         واألهداف والدالالت

َقـاَل َلُهـْم ُموَسـى َوْيَلُكـْم َلـا َهْفَتـُروا َعَلـى اللَّـِه َكـِذًبا          ) واملبتغى ؛ 

 .. (26)ُيْسِحَتُكْم ِبَعَذا و َوَقْد َخاَ  َمِن اْفَتَرى َف

الـنف  ، وعمـق    –وه ز هنـا ، مـدى أهميـة صـدمة الفكـر                  

التأثري واملأثر واملتأثر وحقيقتـه ، والتعزيـزات الكائنـة يف التوقيـت     

 ..واملكان واملوقف ، وامتدادات ما يتحقق من السلوا 

، أو يفصم عـن مـا   والعلم العقل  هل يتصاتر أماماجل ويبقى             

  ..لوم واملعارف والدراية والتنوير يتجه به ويقود  العقل بالع

هوجيه التحذير من خطـورة   كذل  ما كان عليه من ميشرو             

 ..االنصياا لاهواء واالفرتاءات 

 لب مـن ما يتط إاّل بأسلو  وما كان من عالجات موسى                

وقـع روا أو  عمـق  العالجيـة للسـحرة ، و   -الوقائية الصدمة النفسية 

 .. (26)َفَتَناَزُعوا َأْمَرُهْم َبْيَنُهْم َوَأَسرُّوا النَّْجَوى ) هول لل  يف نفوسهم ، 

ونتيجة قوة كشف احلقيقة ، وميثراههـا النفسـية ، أن وقـع                 

، وهــو ممــا يــبني عمــق  ام واخلــالف والتنــازا بــني الســحرةاالنقســ

 ..، وهرمجته ممن السلوا النف   –هندسة وإعادة هندسة الفكر 

مــا ، و موبيــان الضــعف واهلــوان يف بــراهينهم وطروحــاهه                  

 اخلوف مـن فرعـون لـدال ينكشـف أمامـه     املداراة هو به ، و يشعرون

ومـا أدى إىل خفـض    ، وهو ميةل الضغو  النفسية الكبرية ، أمرهم

عنويات والةقة مبا حيملو  مـن أفكـار الشـعولة ، وكـان مـرد       امل

 ..هراجع الةقة بالنف  وما حيملون من كيد السحرة 
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وانعكاســاهها يف ظــل هــذ   واملــيدى أن كــان ســلوكهم               

، إن فشــلوا  ، وقــرروا ســرًا أن ييمنــوا بــر  موســى   الضــغوطات

 ..باستعرا  سحرهم 

خوفـًا مـن انعكاسـاهها علـى     ، م الكشف عنه وكان عد               

ههم ، ومـغوطات جـ وت وطغيـان    اجتـا  والرأي العام الرأي اجلمع 

 ..فرعون ، واخلوف من بطشه يف حلظتها 

َقــاُلوا ِإْن َهــَذاِن َلَسـاِحَراِن ُيِريــَداِن َأْن ُيْخِرَجــاُكْم ِمــْن   )حيـث                

َفــَأْجِمُعوا  (23)ِبَطــِريَقِتُكُم اْلُمْةَلــى  َأْرِمــُكْم ِبِســْحِرِهَما َوَيــْذَهَبا

 .. (24)َكْيَدُكْم ُثمَّ اْئُتوا َصفًّا َوَقْد َأْفَلَم اْلَيْوَم َمِن اْسَتْعَلى 

ومما يـدخل بعالجاهـه هنـا ، هـو علـم الـنف  االجتمـاع                        

Social Psychology فــروا علــم الــنف  ، مــن حــد الــذي ُيعــد وا

دراسـة سـلوا األفـراد مـمن مـواقفهم االجتماعيـة       كونه يعـت  ب 

والةقافية ، أو يدرس سلوا اجلماعات وما هيثر على منو الشخصـية  

والتفاعـل االجتمـاع  ،  ومعـه يقـف جنبـًا إىل جنـب علـم الــنف         

..الرتبوي وعلم االجتماا  

6

 

 : ماهظهر عند، النفسية  والتوقيت ، واجملرياتولروة املواقف              

  (      َقاُلوا َيا ُموَسى ِإمَّا َأْن ُهْلِقـَ  َوِإمَّـا َأْن َنُكـوَن َأوََّل َمـْن َأْلَقـى

التحدي املادي وتري املـادي   ، أعقبهما تزامن معه ، وامل، و (25)

والنفس  ، املرئ  واملسموا ومـا اـل مـن اسـتقراء احلـدث      

والةقة مبا يستمد  مـن املعجـز   ، والدالالت ، وهواصل الةبات 

واايـة  ، واحلقائق الةابتة ،   الداعم لدعوة الوحدانية اإلهل

 التفاصـل بكـل  ومنظومة احلياة وأمنهـا ،  اإلنسان والبيدة 

 ..املنظورة وتري املنظورة 
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  وبكــل مــا حيملــه موســى  مــن الــدعم اإلهلــ  والةقــة

َقاَل َبـْل َأْلُقـوا َفـِإَلا ِحَبـاُلُهْم َوِعِصـيُُّهْم      ) واالستقرار النفس  ؛ 

 .. (22)ُل ِإَلْيِه ِمْن ِسْحِرِهْم َأنََّها َهْسَعى ُيَخيَّ

وهلول املوقف الفيصل بني احلـق والباطـل الـ  سـُتبنى             

عليه النتائج ومستقبل الرسالة السماوية ومسـتقبل األّمـة   

وحرصـًا منـه   ، وما حييطها من جـ وت وطغيـان ،   يف حينها 

ووقعهـا   على ما هكون عليـه الـنف  اجملتمعيـة ووطأههـا    

مــن ســحر علــى ســلوكيات النــاس ، وافتتــانهم مبــا ُيخّيــل 

 .. (27)َفَأْوَجَ  ِف  َنْفِسِه ِخيَفًة ُموَسى  )  ...السحرة 

 اصــل احلــق يف شــروعه ، وهواصــل الةقــة بــالنف       ولتو

ُقْلَنـا َلـا    ) ،  من نتائجما سينجم عنه  والطمأنينة عن حتمية

 ..  (28)َهَخْف ِإنََّ  َأْنَت اْلَأْعَلى 

 اإلقـرار واالسـتقرار   آلية اإلثبات وثبات إحقاق احلـق ، جـاء   بو

، وهنفيـذ مـا ورد   وبةبات وطمأنينة النف  ، القرار احلاسم و

َوَأْلِق َما ِف  َيِميِنَ  َهْلَقْف َما َصـَنُعوا ِإنََّمـا    )  هل  ،اإل من األمر

 ..  (28)َهى َصَنُعوا َكْيُد َساِحٍر َوَلا ُيْفِلُم السَّاِحُر َحْيُث َأ

 النتيجة احلتميـة ، وقـوة ودليـل التـأثري النفسـ  مـن       أمام و

، املمي ـزة  الـ  ال منـاص منهـا     إحقاق احلق وبيـان احلقيقـة  

َفـُأْلِقَ  السَّـَحَرُة    )،  للعقول بني احلـق والباطـل واالفـرتاءات   

 .. (71)ُسجًَّدا َقاُلوا َآَمنَّا ِبَر   َهاُروَن َوُموَسى 

وقع نفس  مجاع  حينما ألهلوا السـحرة النـاس    وأقوى       

موقـف  ، وحلقه هيمنة ورسو  احلقيقة ، وما أفرز   بسحرهم

نفس  أقوى ، حينمـا قولـت عصـا موسـى لتةبـت املعجـزة       

اإلهلية ، وحلقه وقع نفس  أعظم ، حينما لقفت مـا صـنعوا   

السحرة ، وهكاملها مع الوقع النفس  ملعجزة اليد البيضاء ، 
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فألعنوا بالسجود ، السحرة أنه لي  بسحر  هما عرف هرمجتهو

، وكأنـه  بر  هـارون وموسـى   ؛ ، والشهادة باإلميان  اعرتافًا

 .. سياق العظيم واألعظم ، وهكاملية النبوة والرسالة 

   ـ الباطـــل ودوي الوقــع النفســ  اجلمـــاع     ضوعنــد دحـ

واجملتمع  ، وما خلفه من فراغ سيطرة عليه كلمة احلق ، 

اا وسـقب الباطـل ، وخـال مـا يف يـد فرعـون ،       فسقب القن

فحاول شـغل هـذ  الفجـوة العظيمـة ، وقطـع مـيثرات هـذ         

ــطوة    ــد بالسـ ــع احلـ ــوس ، أراد أن يضـ ــاعقة يف النفـ الصـ

َقـاَل َآَمْنـُتْم َلـُه َقْبـَل َأْن َآَلَن     ) واجل وت والطغيـان األعمـى ؛   

َر َفَلــُأَقطَِّعنَّ َلُكــْم ِإنَّــُه َلَكــِبرُيُكُم الَّــِذي َعلََّمُكــُم الس ــْح

َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكـْم ِمـْن ِخَلـافو َوَلُأَصـلَِّبنَُّكْم ِفـ  ُجـُذوِا       

 . (76)النَّْخِل َوَلَتْعَلُمنَّ َأيَُّنا َأَشدُّ َعَذاًبا َوَأْبَقى 

ومل يتمكن فرعون عند احلق ، أن يتجـرد مـن امتـداد              

ــه ا   ــه وطغيان ــة ، وج وه حلامــر ، ومل شخصــيته التارخيي

 ..يتمكن من التخل  عن مستقبل عرشه الظامل 

   لكّن األعظم قوة يف احلق ، حينما مل يكن للطغيـان ألن

صاتية ممن هلم القدرات ، ومل يكن لـردا العقوبـة صـدى    

َقاُلوا َلـْن ُنـْيِثَرَا َعَلـى َمـا َجاَءَنـا ِمـَن        ) ووقع يف نفوسهم ، إل 

ا َفاْقِض َما َأْنَت َقـاٍ  ِإنََّمـا َهْقِضـ  َهـِذِ      َفَطَرَن اْلَبي َناِت َوالَِّذي

ِإنَّــا َآَمنَّــا ِبَرب َنــا ِلَيْغِفــَر َلَنــا َخَطاَياَنــا َوَمــا ( 76)اْلَحَيــاَة الــدُّْنَيا 

ِإنَُّه َمْن َيـْأِت  ( 73)َأْكَرْهَتَنا َعَلْيِه ِمَن الس ْحِر َواللَُّه َخْيٌر َوَأْبَقى 

َوَمْن َيْأِهـِه  ( 74)َلُه َجَهنََّم َلا َيُموُت ِفيَها َوَلا َيْحَيا َربَُّه ُمْجِرًما َفِإنَّ 

( 75)ُمْيِمًنا َقْد َعِمَل الصَّـاِلَحاِت َفُأوَلِدـَ  َلُهـُم الـدََّرَجاُت اْلُعَلـا      

َجنَّاُت َعْدٍن َهْجِري ِمْن َهْحِتَها اْلَأْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَلِلَ  َجَزاُء َمْن 

 .. (72)َهَزكَّى 
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علـى قـوة اإلرادة اإلهليـة     دليلمما ميةله ، مجالية الوهو        

الذي احتّج بـه موسـى    النف  ، –وما ققق من دعم الفكر 

 عجزاهه ، الداحضة لكل ما ييهى الباطـل مـن قـوة    مبو

 ..وج وت وسطوة 

توقيـت النفسـ    الو املوقـف  وهنا البّد مـن اإلشـارة إىل أهميـة                 

 ..لجزاء ل املناسب

، فحينمــا هكــون احلقيقــة واالســتجابة هلــا ، أعلــى صــوت               

ال يكـون للعقوبـات   ، يف الـنف  البشـرية   من العقوبة وقع أعلى و

هأثري رادا ، حتى لو كانت العقوبة هـودي  و صدى أي تمهما هعاظم

 .. حبياة اإلنسان 

علـم  مـمن  ته م بدراسـ توبشكل عام هو مما خيص وما يه               

منـه  النف  اإلداري وعلم النف  اجلنائ  وعلم النف  القضـائ  ، و 

ــات بالتحديــد  ــآت والعقوب ومتطلبــات ، وسياســاهها ،  نظــام املكاف

ومكان ، وَمْن امُلعاِقب وقدراهه املتوافرة ، واملع  بالعقوبة ، هوقيتاهها 

.. ، وحمتوى الفكر ، ومستوى الوع  واإلميان والص العقوبة 

6

 

ق جاللة املوقف املتجلـ  فيـه احلـ   هول وبعد هذا املنا  املفعم ب               

ه مـن الةقـة العارمـة يف نفـوس َمـْن      وانتصار  على الباطل ، وما زرع

 ..أسلموا جتلى هلم احلق و

قوة هذا اإلجناز وهواصل واستةمار البّد من ااية  ، ومواصلته             

 والناس ، وعـيش النـاس  حقوق اإلنسان ااية منه وقعه النفس  ، و

املنظـورة   مإشباا كل حاجاهه م، وما هضمن هليف احلياة الكرمية 

وبنـاء   ويف مقـدمتها حريـة عبـادة اهلل    ، وتري املنظورة ، مبا فيها 

 : اخلطا  اإلهل  مسرية كان  احلضاري املنشود ، وداعمهاملستقبل 
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َأْسِر ِبِعَباِدي َفاْمِرْ  َلُهْم َطِريًقـا   َوَلَقْد َأْوَحْيَنا ِإَلى ُموَسى َأْن)  -6

 . (77)ِف  اْلَبْحِر َيَبًسا َلا َهَخاُف َدَرًكا َوَلا َهْخَشى 

 ، اهلجـرة لطمأنينة بتغيري املكان ، واقوة وهتمةل هنا          

،  نلضــمان حريـــة العبـــادة واكتســـا  حقـــوق اإلنســـا 

مـن  واايتهم يف جو نفس  زاخـر بالطمأنينـة ، بـال خـوف     

 ..الظلم واجل وت وامتهان اإلنسان وهدر كرامته 

( 78)َفَأْهَبَعُهْم ِفْرَعْوُن ِبُجُنوِدِ  َفَغِشَيُهْم ِمَن اْلـَيم  َمـا َتِشـَيُهْم    )  -6

 . (78)َوَأَملَّ ِفْرَعْوُن َقْوَمُه َوَما َهَدى 

خــب و، متةــل بنهاياههــا نقطــة التحــول  مرحلــة وهــ           

مـا حيققـه مـن    و، الفضـاء احلـر    و الشروا واالنطالق صـ 

ــد  ــان النفســ  ، بع ــاظم  مــغوطات االطمدن الضــالل وهع

 ..اجل وت والظلم 

َيا َبِن  ِإْسـَراِئيَل َقـْد َأْنَجْيَنـاُكْم    )  : وكان عظيم اخلطا   -3

ــا    ــَأْيَمَن َوَنزَّْلَن ــوِر اْل ــَب الطُّ ــْدَناُكْم َجاِن ــُدو ُكْم َوَواَع ــْن َع ِم

ُكُلوا ِمْن َطي َباِت َما َرَزْقَنـاُكْم  ( 81)السَّْلَوى َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َو

َوَلا َهْطَغْوا ِفيِه َفَيِحـلَّ َعَلـْيُكْم َتَضـِب  َوَمـْن َيْحِلـْل َعَلْيـِه       

َوِإن ـ  َلَغفَّـاٌر ِلَمـْن َهـاَ  َوَآَمـَن َوَعِمـَل       ( 86)َتَضِب  َفَقْد َهَوى 

 .( 86)َصاِلًحا ُثمَّ اْهَتَدى 

بعـد النجـاة   ا يظهـر  ممـ ،  هذ  اآليات املباركات ويف            

هو هكاملية إشباا احلاجات املاديـة وتـري   واألمن واألمان ، 

املادية والنفسية ، وبناء الـردا النفسـ  الوقـائ  ، حلمايـة     

 ..اإلنسان من الزلل ، وبيان الراة اإلهلية العظيمة 

ــا                  ــاة اإلنســانية وأمنه ــدد احلي ــةوحينمــا هته ــر فاعلي  ، يظه

موقـف  اجتا  العقوبة النفسية الدنيوية النافذة شكل من أشكال 

 ..ونفسيتهم ومسريههم  أمن فكر الناس هدد السامري فيه
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َقاَل َفاْلَهْب َفِإنَّ َلـَ  ِفـ  اْلَحَيـاِة َأْن َهُقـوَل َلـا ِمَسـاَس َوِإنَّ َلـَ         )              

َلى ِإَلِهَ  الَِّذي َظْلَت َعَلْيِه َعاِكًفـا َلُنَحر َقنَّـُه   َمْوِعًدا َلْن ُهْخَلَفُه َواْنُظْر ِإ

 . (87)ُثمَّ َلَنْنِسَفنَُّه ِف  اْلَيم  َنْسًفا 

االمتداد الزم  اجلامع بـني مامـ  السـلوا     ، يتمةلمما وهنا             

 ..هبعاهه اآلنية واملستقبلية امتداد و

ــ                ــودة ل ــ   لفكــر الذاكرة اوالع ــاري والعقل تقــومي  اإلخب

ِإنََّما ِإَلُهُكـُم اللَّـُه   ) ؛ للعلم القدرة اإلهلية املطلقة ووحدانيها الواع  

 .. (88)الَِّذي َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو َوِسَع ُكلَّ َشْ ءو ِعْلًما 

وهو امتةال الرشد للوحدانية والتوحيد ، واالسـتقرار النفسـ                  

 كــر العقائــدي اإلرشــادي ، ومــاات قــويم الفعلــى وفقــه ، ومبقومــ

عنـد اخلـالق عـز    املام  واحلامر واملستقبل الغري احملدود  ؛ يتمةل

 ..، وهأثرياهه التقوميية على النف  والشخصية وجل 

وأعقبها انسيابية مضامني اآليات املباركات ، ال  هغوص يف              

ــ  ــادل عـــامل ملـــ ء باالســـتقرار النفســـ  للمـــيمن ، وبكـ  األبعـ

اإلسرتاهيجية العظيمة ، املمتـدة إىل مـا بعـد الـدنيا ، ومـا يتحملـه       

ــية     ــواء النفس ــه األج ــر علي ــن وزر يغي  ــاء  الكــافر م ــة بن ، وطبيع

 ..الشخصية 

َكَذِلَ  َنُقصُّ َعَلْيَ  ِمْن َأْنَباِء َما َقْد َسَبَق َوَقْد َآَهْيَناَا ِمْن َلُدنَّا )              

ــُه َيْحِمــُل َيــْوَم اْلِقَياَمــِة ِوْزًرا   (88)ِلْكــًرا  ( 611)َمــْن َأْعــَرَ  َعْنــُه َفِإنَّ

َيـْوَم ُيـْنَفُخ ِفـ  الصُّـوِر     ( 616)َخاِلِديَن ِفيِه َوَساَء َلُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِحْمًلا 

ْةـُتْم ِإلَّـا   َيَتَخـاَفُتوَن َبْيـَنُهْم ِإْن َلبِ  ( 616)َوَنْحُشُر اْلُمْجِرِمنَي َيْوَمِدـذو ُزْرًقـا   

َنْحُن َأْعَلُم ِبَما َيُقوُلوَن ِإْل َيُقوُل َأْمَةُلُهْم َطِريَقـًة ِإْن َلِبْةـُتْم   ( 613)َعْشًرا 

 .. (614)ِإلَّا َيْوًما 

املامـ  املنضـوي   بعلـى الشخصـية ،    رهبب التـأثريات وبهذا ه             

ما يتضمنه احلامر  ؛ ، و(  َنُقصُّ َعَلْيَ  ِمْن َأْنَباِء َما َقْد َسَبَق) ؛  ممن

َمـْن  ) ؛ واملستقبل الدنيوي واألخـروي  ، (  َوَقْد َآَهْيَناَا ِمْن َلُدنَّا ِلْكًرا) 
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، ومـا يتمةـل بعـدها مـن     (  َأْعَرَ  َعْنُه َفِإنَُّه َيْحِمُل َيْوَم اْلِقَياَمِة ِوْزًرا

 ..اآليات الكرميات 

البيـان  تبيـان  التيـة احملّملـة ب  الب -وهتالحق الصور النفسية               

ــان     ــب راــة لإلنس ــب والرتهي ــبعة بالرتتي ــان  ، املش ودالالت املع

ــور  واإلنســانية ،  ــب األم ــا الشخصــية  ، وعواق النفســية ،  -وبأجوائه

 ..ا املامية واحلامرة واملستقبلية ومداركه

ومنها مـا يتمةـل يف هندسـة البيدـة وإعـادة هندسـتها ، مبـا                     

ق مـع فاعليـة وانسـيابية حلقـات مـا بعـد الـدنيا مبكونـات         يتواف

 :الفكر ، وهول الوقع النفس  ، وجمريات السلوا ، وكاآله  

  َفَيـَذُرَها  ( 615)َوَيْسَأُلوَنَ  َعِن اْلِجَباِل َفُقْل َيْنِسُفَها َرب   َنْسًفا

  (617)َلا َهَرى ِفيَها ِعَوًجا َوَلا َأْمًتا ( 612)َقاًعا َصْفَصًفا 

   َيْوَمِدذو َيتَِّبُعوَن الدَّاِعَ  َلا ِعَوَج َلُه َوَخَشَعِت اْلَأْصَواُت ِللـرَّْحَمِن

 ( 618)َفَلا َهْسَمُع ِإلَّا َهْمًسا 

    َيْوَمِدذو َلا َهْنَفُع الشََّفاَعُة ِإلَّا َمْن َأِلَن َلُه الرَّْحَمُن َوَرِمَ  َلـُه َقْوًلـا

(618 ) 

 ( 661)ِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَلا ُيِحيُطوَن ِبِه ِعْلًما َيْعَلُم َما َبْيَن َأْيِدي 

     ( 666)َوَعَنِت اْلُوُجوُ  ِلْلَح   اْلَقيُّوِم َوَقْد َخاَ  َمـْن َحَمـَل ُظْلًمـا

َوَمْن َيْعَمْل ِمَن الصَّـاِلَحاِت َوُهـَو ُمـْيِمٌن َفَلـا َيَخـاُف ُظْلًمـا َوَلـا        

 ( 666)َهْضًما 

 ُقْرَآًنا َعَرِبيًّا َوَصرَّْفَنا ِفيِه ِمـَن اْلَوِعيـِد َلَعلَُّهـْم    َوَكَذِلَ  َأْنَزْلَنا  ُ

 ( 663)َيتَُّقوَن َأْو ُيْحِدُث َلُهْم ِلْكًرا 

  َفَتَعــاَلى اللَّــُه اْلَمِلــُ  اْلَحــقُّ َوَلــا َهْعَجــْل ِبــاْلُقْرَآِن ِمــْن َقْبــِل َأْن

 ..(664) ُيْقَضى ِإَلْيَ  َوْحُيُه َوُقْل َر   ِزْدِن  ِعْلًما

الـتعلم والرتبيـة   هضع أمامنـا عالقـة   ، مما واآليات املباركة               

العلم باالسرتاهيجيات وهتابع املام  واحلامـر  والتعليم ، من جهة ، و
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واملستقبل ، ويف حاالت هتضمن املستقبل بصيغة كأنـه املامـ  ،   

وقائيـة  وهتمةل فيه الراة اإلهلية لومع الصورة الوامحة الردعية ال

 ..قبل وقوعها ، أو قبل أن هكون نتيجة 

مـا هكـون عليـه    و، وكأّنها هقول هذا الفعل وهذ  النتـائج               

، فاجتنبهـا ، واسـتةمر كـل مـا     جريرة الفعل أو العمل أو السـلوا  

 ..يدعم  من خري األعمال يف هذا التوقيت املاوراء الدنيا يوم احلسا  

نســان مــمن نفســية وأجــواء التصــور واالختيــار ، وهضــع اإل               

، ليحظـى  وقوميـه  وهستنهض فيه الرتبة يف انتهاج السلوا السـوي  

، عند بقوة الشخصية والنف  املطمدنة يف أجواء العلم وشحذ اهلمم 

 ( ..َوُقْل َر   ِزْدِن  ِعْلًما )  

ولنتصور ما ستكون عليـه الـدنيا بشـكل عـام ، والـنف                    

البشرية بشكل خاص ، يف ظل العلم الذي ال يتوقـف عـن الزيـادة    

وهعــاظم النفــع ، والريــادة والقيــادة والتطــور والتنميــة املســتدامة  

 ..وإشباا احلاجات املنظور وتري املنظورة ، مبنظور دنيوي وأخروي 

إسـرتاهيجية دنيويـة    كونه ومبعنى آخر ؛ يأخذ حيز أبعد من            

ملنتوج ، بـل جعـل اإلسـالم اسـرتاهيجية مةمـرة النفـع       عابرة مبرور ا

عـ  مـا    ةاملمتدو ،ال  ال هتقادم عندها احلقوق  النفس  – اإلنسان 

وبأهــداف ، وأخالقيــات قملــه الشخصــية مــن قــيم ورؤى ورســائل  

املامــ  واحلامــر  ؛ جتمــع مــا بــني، متكاملــة مزدوجــة هقومييــة 

 ..واملستقبل 

أخـروي ، فضـاًل عـن مـا      -اإلسالم يع  دنيـوي   واملستقبل يف             

حيملــه املامــ  واحلامــر بــذات االجتــا  ، بإنســانية النيــة والفعــل 

 ..والسلوا الذي ال حيد  حدود إاّل املوت 

، ومنها الكرميات والدليل وامم فيما قمله اآليات القرآنية             

ه أرفـع وأدق  َلْمَحوهو ما ال هستطيع احتواء  وما وردت يف سورة طه ، 
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النظريات احلديةة يف علم النف  الرتبوي واالجتماع  والتنظيمـ   

 ..والفلسف  واألخالق  

أّما اإلخفاق أو التقصري ، هلما املسببات والنتائج اخلطرة علـى               

الذات ، وقد يتعدى بتأثري  على حقوق اآلخرين ، ورمبا ميتد ويتسع 

 ..نية وآثار  على املدى البعيد زمابرقعته املكانية وال

 Forgettingهـو النسـيان    ، وشكل من أشـكال اإلخفـاق                 

يف التفاعـل مـع احليـاة    الذي قـد يأخـذ اجتاهـه اإلجيـاب  والسـلم      

 ..النف   -وأزمات الفكر 

؛ خفـض الضـغوطات   عنـد  اإلجياب  ُبعد  حيقق النسيان و               

 .. عنه االستقرار النفس  وما ينتج ، النفسية 

والسلم ؛ هو ما يتعر  الشـخص إىل إخفاقـه يف هـذكر أو                   

  ..أو َعِهَد   هأداء أو هنفيذ ما اكتسبه أو هعلم

وبهذا االجتا  والتتابع الزم  ، لـو هتبعنـا جوانـب مـن اآليـات                     

خصية ، ومواقـع  الش –املباركات ، لرأينا عمق وأس  وبناء الفكر 

 :الوقع النفس  السلوك  

  ( 665)َوَلَقْد َعِهْدَنا ِإَلى َآَدَم ِمْن َقْبُل َفَنِسَ  َوَلْم َنِجْد َلُه َعْزًما 

        َوِإْل ُقْلَنا ِلْلَمَلاِئَكِة اْسـُجُدوا ِلـَآَدَم َفَسـَجُدوا ِإلَّـا ِإْبِلـيَ  َأَبـى

(662 ) 

  ٌَّلَ  َوِلَزْوِجـَ  َفَلـا ُيْخِرَجنَُّكَمـا ِمـَن     َفُقْلَنا َيا َآَدُم ِإنَّ َهَذا َعُدو

( 668)ِإنَّ َلـَ  َألَّـا َهُجـوَا ِفيَهـا َوَلـا َهْعـَرى       ( 667)اْلَجنَِّة َفَتْشَقى 

 ( 668)َوَأنََّ  َلا َهْظَمُأ ِفيَها َوَلا َهْضَحى 

 اْلُخْلِد  َفَوْسَوَس ِإَلْيِه الشَّْيَطاُن َقاَل َيا َآَدُم َهْل َأُدلَُّ  َعَلى َشَجَرِة

َفَأَكَلا ِمْنَها َفَبَدْت َلُهَما َسْوَآُهُهَما َوَطِفَقا ( 661)َوُمْل و َلا َيْبَلى 

 (666)َيْخِصَفاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اْلَجنَِّة َوَعَصى َآَدُم َربَُّه َفَغَوى 

  ( 666)ُثمَّ اْجَتَباُ  َربُُّه َفَتاَ  َعَلْيِه َوَهَدى 
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  ْــا ِمن ــاَل اْهِبَط ــا    َق ــُدوٌّ َفِإمَّ ــَبْعٍض َع ــُكْم ِل ــا َبْعُض ــا َجِميًع َه

َيْأِهَينَُّكْم ِمن   ُهًدى َفَمِن اهََّبَع ُهَداَي َفَلـا َيِضـلُّ َوَلـا َيْشـَقى     

(663) .. 

النفس  التارخي  ، ومـا استعرمـته اآليـات     واألثر وهذا اجلو              

ئكة له بـأمر  وسجود املال خلق آدم  حماور مسرية املباركات من

 .. ، وعصيان إبلي  ألمر اهلل  من اخلالق 

 حتى أزّله وزوجه وعصيا اهلل  ما وسوس الشيطان آلدم              

 ..دت سوآههما وها  اهلل عليه وهدى رتم التحذير اإلهل  ، وما ب

، وجمريـات  من بيدة اجلنة إىل بيدة األر  واالنتقال وهبوطه              

، وما حلقه من الصراا النفس  والقلق على ما هو   البيد  علم النف

 ..وعلى املستقبل الدنيوي واألخروي ، فيه 

، وعلـم  ممـا حيملـه مـن علـم الـنف  التـارخي         وهو جممـل             

 ..النف  الفلسف  

وعنــدما يصــل النســيان إىل نســيان خــري الــدنيا واآلخــرة ،                 

ووقعهـا النفسـ  ، يبـدأ وينتهـ      وزواهلـا ،  وجتاهل حقيقـة احليـاة   

 ..التدمري الذاه  واملوموع  

الوقاية والعالج هبقى مشرعة عنـدحلقات املسـتقبل   لكّن                

 :الذي يصبم من احلامر ، ويصبم من املام  

 ( َفَمِن اهََّبَع ُهَداَي َفَلا َيِضلُّ َوَلا َيْشَقى) 

، (  َفِإمَّا َيْأِهَينَُّكْم ِمن   ُهـًدى ) ستند على ؛ وهو ما يستمد وي              

لتكتمل وموح الصورة والرشاد والوجهة والسبيل والغاية واهلـدف  

؛ هذ  القوة احملركة (  ُهًدى )، باهلداية املتمةلة مبحتوى ؛ األخالق  

الشـعور والطاقـة العقليـة    ما هضف  مـن  ، وواملتمةلة بذات حراكها 

لينطبـع   ، نف وال بطمأنينتها الفكر، فتستقر  والنفسية الداعمة

 ..على السلوا والفعل والعمل 
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وهتعاظم اخلطورة ، حينما ميتد ميثر التدمري النفس  للذات                 

ــالق   ــيان اخل ــرين ، ونس ــل   واآلخ ــذكر والتفاع يف الفكــر وال

 ..والفعل املنظور وتري املنظور   النفس  والسلوك

وحتميـة هتضـم   مـوطن ونتيجـة   ؛  عـن الـذكر   ولإلعرا                 

 :خطورهها وصورها عند 

َوَمْن َأْعَرَ  َعْن ِلْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َمْنًكا َوَنْحُشُرُ  َيْوَم )              

َقاَل َر   ِلَم َحَشْرَهِن  َأْعَمـى َوَقـْد ُكْنـُت َبِصـرًيا     ( 664)اْلِقَياَمِة َأْعَمى 

( 662)اَل َكَذِلَ  َأَهْتَ  َآَياُهَنا َفَنِسيَتَها َوَكَذِلَ  اْلَيـْوَم ُهْنَسـى   َق( 665)

َوَكَذِلَ  َنْجِزي َمْن َأْسَرَف َوَلْم ُيْيِمْن ِبَآَيـاِت َرب ـِه َوَلَعـَذاُ  اْلـَآِخَرِة َأَشـدُّ      

 ( 667)َوَأْبَقى 

، (  َأْعَمـى ) بله ؛، ما يقا(  َأْعَرَ  )وهعدد مواطن وصور وآثار ؛              

وهو مما يبني السبب والنتيجـة ،  ، (  َعَذاُ )، وما يقابله ؛ (  َأْسَرَف )و 

 ..والوقع النفس  يف جمريات ؛ املام  واحلامر واملستقبل 

،  عن لكر اهلل   وأّي نفسية وشخصية ُهبنى على اإلعرا           

ــق و     ــات اهلل يف اخلل ــيان آي ــة بنس ــا املتمةل ــب رحاه ــب وقط الكت

السماوية ، ومـا ههديـدات و ـاطر التوجُّـه  ـو األجـواء الضـبابية        

 ..والتخّبب بالسلوا والعمل احلرام 

سف  دماء الناس واإلنسانية ، وبال موعظة ورادا ، ل امتد ورمبا           

وينسى حتى ما يدخل على قـويم الـنف  بـالِع ة واالسرتشـاد مـن      

 ..  هالا ما مضى من القرون

اآلثـاري ،   –وامتداد  مما ينضوي عند علـم الـنف  التـارخي                

، واالستقرائية بنتائجهـا ، ومـا    النفسية –وحلقات جمرياهها الزمنية 

 : خلفه من الِع  ، لتقويم الفكر والنف  والسلوا

ـ                   وَن ِفـ   َأَفَلْم َيْهِد َلُهـْم َكـْم َأْهَلْكَنـا َقـْبَلُهْم ِمـَن اْلُقـُروِن َيْمُش

 . (668)َمَساِكِنِهْم ِإنَّ ِف  َلِلَ  َلَآَياتو ِلُأوِل  النَُّهى 
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َوَلْوَلـا َكِلَمـة    ) ووسعت مـواطن ومنطلقـات الراـة اإلهليـة ؛                

 .. (668)َسَبَقْت ِمْن َرب َ  َلَكاَن ِلَزاًما َوَأَجٌل ُمَسمًّى 

 ةالنفســي ياههــا  جمرو وهرتســخ الوقايــة وعــالج الفكــر ،                

 ..ة املدعومة بالص  والسلوكي

َفاْصِبْر َعَلى َما َيُقوُلوَن َوَسب ْم ِبَحْمِد َرب َ  َقْبَل ُطُلوِا الشَّْمِ  )             

  (631)َوَقْبَل ُتُروِبَها َوِمْن َآَناِء اللَّْيِل َفَسب ْم َوَأْطَراَف النََّهاِر َلَعلََّ  َهْرَمى 

مستوى الصـ  ومواطنـه ، حيمـل ويكشـف عـن مسـتوى       و            

 ..وعزمها قدرات الشخصية وقوهها وحزمها 

واملةـابرة عليـه يف كـل مواقـع     حـراا الصـ    ما جيـري مـن   و           

 ..املام  واحلامر واملستقبل  ميشرات حيملوجمريات احلياة ، 
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 املبحث اخلامس
  البيئة الداخلية واخلارجية

والتأهيل النفسي ويبناء الشخصية
 

صر ملضامني احملـاور  وبعد أن استعرمنا بشكل حمدد و ت              

 ..النفسية للبحث 

جانب  ، يتطلب استعرا اإلسرتاهيج   ولتكامل لل  العمق            

البيدـة  جـانم  بالبحث ،  مهم وفاعل وحساس ، أال وهو ما يتعلقآخر ؛ 

 ..ة اخلارجية الداخلية والبيد

والســمات الفطريــة ،  ، وللبيدــة الداخليــة والبيدــة اخلارجيــة             

أهمية كبرية يف بلورة وهأهيل الـنف  وبنـاء الشخصـية ، ورفـدها     

 ..بقوة أصالة احلكمة واملعرفة والعلم والكلمة واملعلومة 

البيدـــة اخلارجيـــة ؛ البيدـــة الداخليـــة وقـــوى ومكونـــات و            

امليثرات احليوية املهمة ، مبا قمله البيدـة مـن حمـددات     النيشك

وبناؤهــا ، ومــا علــى الشخصــية وعوامــل وظــروف ومــغو  هــيثر  

 ..حيددان من صياتة األهداف والغايات وسبل هنفيذ اخلطب 

وقد اهتم علم النف  البيد  ؛ بالبيدة بشكل عام ، والبيدـة                

بشـكل خـاص ، مبـا     Psychological Environmentالنفسية 

ما وهعزيزاهه ، ومنه ه املكان والزمان واملوقف ، واملنبما يتعلق بفيها 
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ز والـدوافع  وافور وسـلوا ، وحـراا احلـ   يرتهب عليه من نشا  وشـع 

:واالستجابة ملختلف أطر احلياة ، ولذا يتوجب 

6

  

      ــا ــة بقوهه ــة الداخلي ــات البيد ــل مكون ــخيص وقلي هش

وة وهفعيلـها واايتهـا وهعزيزهـا    ومعفها ، الستةمار القـ 

 ..ورفع مستوى جودهها وهواصلها وانسيابية العمليات 

لول وآليات ودراسة الضعف ومواطنه ، وومع كل احل          

الضـعف ،   ، إن   جنـاح احتـواء   الوقاية والعالج ، وهو بدور 

هفـاقم مـواطن الضـعف ، وبنتائجـه     واحليلولة بتواصل دون 

اايـة القـوة وإمـافة    ، على أقل هقـدير  أو ، ققق هعاظم 

 ..وقديث وإعادة هندسة مقومات إجيابيات مراكز القوة 

بـأّن البيدـة الداخليـة ميكـن     ؛ وعمومًا ميكن القول          

ــيري يف   ــتحكم والتغـ ــا والـ ــا ، واايتهـ ــيطرة عليهـ السـ

 ..مكوناهها ورفد دعاماهها 

  هشــخيص وقليــل مكونــات البيدــة اخلارجيــة بفرصــها ،

وكيفية استةمارها ، وللـ  بتقـديم مـا يلب ـ  متطلباههـا      

 ..ها للوصول إىل األهداف والغايات اهوهطابق

والكشف عن بـيرة املخـاطر والتهديـدات والتحـديات               

للشــخص احلقيقــ  املتمةــل بــاألفراد ، والشــخص املعنــوي 

املتمةل باملشاريع وامليسسات ، لـدرئها أو عالجهـا أو الوقايـة    

 ..نها بكل السبل م

وعمومــًا يتعـــذر أو مـــن الصـــعوبة الســـيطرة علـــى            

مكونات البيدة اخلارجية ، لكونها خارج نطاق الـتحكم  

 ..، وما يشغلها مساحاهها من منافسات وصراعات والسيطرة 
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مـن بـني مـا هتضـمنه اآليـة الكرميـة مـن دالالت ؛        بهذا ، وو               

،  إشباا ، وظهور املنب ه أمام شخص موسى  احلاجة وما هتطلبه من

 : من االستجابة  هتطلبيوما 

ِإْل َرَأى َناًرا َفَقاَل ِلَأْهِلِه اْمُكُةوا ِإن   َآَنْسُت َناًرا َلَعلِّ  َآِهـيُكْم   )             

 .. (61)ِمْنَها ِبَقَبٍ  َأْو َأِجُد َعَلى النَّاِر ُهًدى 

 ص والعــالج البنــائ  بتحديــد األهــداف ،   وللــ  للتشــخي               

، اجلـامع بـني البيدـة الداخليـة     وميشرات املنبه املتوافق مع احلاجـات  

حبراا القوة املرتهب على الشخصية وما متتلـ  ، ومـعفها املرتهـب    

على احلاجات ، وما هفرز  البيدة اخلارجية من عرو  املنبه ، وفـرص  

ــه مــن       ــا هكــون علي ــتةمارها ، وقــديات م ــو  وعــدم  اس تم

 ..استكشاف مسبق 

ومواصـفاهها   ابتداًء من الشخصـية مكونات لل  ، احملور ، وو              

 بهـدي  الرسـالة ، وخصوصـًا إلا كانـت   و املتميزة ال  قمـل الرؤيـا  

ــال  ، الرســالة الســماوية اإلنســانية  ومــا قملــه مــن اســتيعاباهها ال

 ..متناهية 

وما يتعلق بـه   اركة شخصية موسى وهظهر يف اآلية املب              

 :بصفة 

 .. البيدة الداخلية األسرية  

 ..والبيدة اخلارجية احمليطة باألسرة  

 ..فيها ( النار ) املنبه   وما يظهر 

 ..وما يرمز للفرص املواهية  

 ..والتحديات الكائنة باجملهول واملخاطر  

ْنَهـا ِبَقـَبٍ  َأْو َأِجـُد َعَلـى     َلَعلِّ  َآِهيُكْم ِم) ال  هرتكز عند ؛              

ار الفـرص بالسـع    ، واالستجابة املمةلـة حملاولـة اسـتةم   (  النَّاِر ُهًدى

 ..ى وأهداف وتايات على وفق هصور ورؤ
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هتضمن اآلية املباركة ؛ ما يهتم به علـم الـنف    مما وأيضًا                

ــية      ــاد النفس ــه األبع ــو علي ــا ه ــاع  ، كم ــ -االجتم ة االجتماعي

للشخصية ؛ والعوامل امليثرة بالشخصية ومتطلبـات قوههـا ، ومـدى    

ية مقنعة التأثري امُلقنع وتري املقنع ، واملوقف الذي جيعل من الشخص

 ..     ولات فاعلية

 :حراا املوقف املتمةل يف مضامني قوله هعاىل ما بعد و              

 (66)َفَلمَّا َأَهاَها ُنوِدَي َيا ُموَسى  )

وما يع  هكاماًل ؛ أهمية امليهالت والتأهيل النفسـ  لبنـاء                 

الشخصية القيادية على أساس االعتبارات املكانية والزمانيـة ومـا   

 ..قمله من خواص وميثرات خصوصية البيدة 

والتكليـف  ، ووحدة األوامر ،  وجهة التوجيه، وهبعًا للتوجيه               

ــة ، واالســتعدا واألداء ــى ، دات الكامن ــدرات عل عــبء قمــل والق

 ..املسيولية 

 اا مراعاة ملكونات نظام االهصالبأّن هنأيضًا ؛ يتبني ومما               

حلمـل الرسـالة    ، لبنـاء الشخصـية املنتخبـة    اهه الـداعم بكل مقوم

 ..السماوية 

 :وهنا مما يتضمنه قوله هعاىل               

اْلَهَبا ِإَلـى  ( 46)َأْنَت َوَأُخوَا ِبَآَياِه  َوَلا َهِنَيا ِف  ِلْكِري اْلَهْب  )              

 (44)َفُقوَلا َلُه َقْوًلا َلي ًنا َلَعلَُّه َيَتَذكَُّر َأْو َيْخَشى ( 43)ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى 

ه من قوة ومعف ، ورسـالة  وموح البيدة الداخلية ؛ وما قمل              

 ..ف ، بتوجه ممن الرسالة اإلهلية إنسانية وأهدا

وما يكمل البيدة اخلارجية ؛ وما قمله من فـرص و ـاطر                 

وههديدات وقديات ، وهلا مضامني   بيـان جوانـب منهـا يف مبحـث     

 ..سابق ، وعلى وفق ما هطلبه البحث 

 ما يف السلوا ، حينما يصل الناس إىل انغالقهم لكن أخطر              

واإلصرار عليه والتفان  من ، إىل املوج ه الفكري املنحرف  وانقيادهم
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، وعدم فسم اجملال لالنفتاح علـى البيدـة اخلارجيـة بشـكل     أجله 

، ومنـه   ، وما يتوجـب مـن إعطـاء فرصـة للـرأي     مسيول واسرتاهيج  

األفكار ، ومـا يتحـتم    العقل واحملاورة ، والتود  مبحاورةمساا لغة 

 ..فكر التقومي  للمن االنصات 

وهو مما ييهل ظهور بيرة أو فجوة ، هسبب معف مكونات                 

، وهســهم يف يف هغطيـة احلــدث واخلطـر اخلـارج     البيدـة الداخليـة   

 ..املادي وتري املادي والنفس   قديد حراكها الوقائ  والعالج  ؛

َلَقْد َقـاَل َلُهـْم   َو ) وهو جانب مما هكشفه اآليات املباركات ؛               

َهاُروُن ِمْن َقْبُل َيا َقْوِم ِإنََّما ُفِتْنـُتْم ِبـِه َوِإنَّ َربَُّكـُم الـرَّْحَمُن َفـاهَِّبُعوِن       

َقاُلوا َلْن َنْبَرَح َعَلْيِه َعـاِكِفنَي َحتَّـى َيْرِجـَع ِإَلْيَنـا     ( 81)َوَأِطيُعوا َأْمِري 

ـ  ( 86)ُموَسى  َألَّـا َهتَّـِبَعِن   ( 86)َ  ِإْل َرَأْيـَتُهْم َمـلُّوا   َقاَل َيا َهاُروُن َمـا َمَنَع

َقاَل َيا اْبـَن ُأمَّ َلـا َهْأُخـْذ ِبِلْحَيِتـ  َوَلـا ِبَرْأِسـ  ِإن ـ         ( 83)َأَفَعَصْيَت َأْمِري 

 (84)َخِشيُت َأْن َهُقوَل َفرَّْقَت َبْيَن َبِن  ِإْسَراِئيَل َوَلْم َهْرُقْب َقْوِل  

مـا متــر بـه احلضـارة ، حينمــا هرتاجـع ملرحلـة الــال       وخطـورة               

ال  هع   Totemismعقالنية ، كما هو عليه العودة للطوطمية 

مرحلة أوىل من مراحل الديانات البدائية ، ورمبا كانت مرحلة عامـة  

..من املراحل ال  مرت بها اجملتمعات على اختالفها 

6

 

ــرا  وامــحًا يف                ــا ن ــه اآل ن مضــمو وهــو م ــا أشــارت إلي ــات م ي

ــه هراجــع الفكــر   ــا وصــل إلي اجلمعــ  ، وهراجــع  املباركــات ، وم

مكونات بناء الشخصية وهأهيلها النفس  ، حينما وصل بهم األمر ، 

 :حبسب ما هكشفه اآلية املباركة 

َوِإَلـُه   َفَأْخَرَج َلُهْم ِعْجًلـا َجَسـًدا َلـُه ُخـَواٌر َفَقـاُلوا َهـَذا ِإَلُهُكـمْ         )             

 ..  (88)ُموَسى َفَنِسَ  
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عند آية الحقه يف السـورة املباركـة ، نـرى    من جهة أخرى ، و               

، االستفهام يرتكز علـى الشخصـية القياديـة احملركـة للموقـف      

ما أحدثته من هغيري سلم فرص اإلقناا والتأثري فيهم ، و وقدراهها على

ذ  الشخصية للفكـر والـنف    يف الوسب اجملتمع  ، وما اخرتقت ه

، وخيرتقـه  اجلمعية ، بإهباا أسلو  يهز مكونات الفكر اجلمع  

 :من فجوة اجلهل 

 (85)َقاَل َفَما َخْطُبَ  َيا َساِمِريُّ ) 

ههـا النفسـية ، ِلمـا    دالالمفاهيمهـا و وقمل كلمة اخلطب               

أحدثتـه   عظيم مـا قمله من استنكار املوقف والسلوا والنتائج ، و

 ..السلوا والفعل السلم النف  ، و –هغيري الفكر  من

زينتـه   ؛ وسّولت لـ  نفسـ  ؛ أي  الالحقة ويف اآلية الكرمية              

 ..ل  نفس  األمارة بالسوء 

هذا قـول سـامري ، بعـد أن كانـت لـه البصـرية يف كشـف                     

ه من فكر منحرف املعجزة أو الكرامة ، واستغالهلا بتوجيه ما حيمل

ري الـ  أظهرههـا   وأهداف لاهية ، وهو ما كشفت عنـه إجابـة السـام   

 :اآلية املباركة 

َقاَل َبُصْرُت ِبَما َلْم َيْبُصُروا ِبِه َفَقَبْضُت َقْبَضًة ِمـْن َأَثـِر الرَُّسـوِل    )             

 ..( 82)َفَنَبْذُهَها َوَكَذِلَ  َسوََّلْت ِل  َنْفِس  

، أي الـنف  األمـارة بالسـوء ،    (  َوَكَذِلَ  َسـوََّلْت ِلـ  َنْفِسـ    )             

زّينت له عمله املنكـر واخلطـر علـى مسـتقبل األمـة أو اجملتمـع ،       

ــة      ــنف  اجلماعي ــتعباد ال ــه يف اس ــول إىل مآرب ــتخدمها للوص ليس

ول بيـنهم وبـني   الـ  قـ  ،  اقـدة ألبسـب ُبنـى الفكـر    الف ، املربكة

 ..احملر ا للسلوا 

مـنهم هـذ    منه هذا الفعل والسلوا ، وما كان وإاّل ما كان               

 ..بصرية هبصر واالستجابة التاركة ألبسب 
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بن أب  أمري امليمنني اإلمام عل  به خ نا مبنظور  ؛ هبيان ما أو              

 :    طالب

إن ـ  ال  : "  -َم آِلِه َوَسلَّْيِه َواهلُل َعَل َصلَّ -َوَلَقْد َقاَل ِل  َرُسوُل اهلِل )              

، ا امُلْيِمُن َفَيْمَنُعُه اهلُل ِبإمَياِنِه مَِّت  ُمْيِمنًا َوال ُمْشِركًا ؛ َأَخاُف َعلى ُأمََّأ

 َخاُف َعَلـْيُكْم ُكـلَّ  َولِكن   َأ. ا امُلْشِرُا َفَيْقَمُعُه اهلُل ِبِشْرِكِه مََّوَأ

ــاِفِق اجَل ــاِن ُمَن ــاِلِم ، َن ــاِن َع ــوَن  ، اللَِّس ــا َهْعِرُف ــوُل َم ــا  ، َيُق ــُل َم َوَيْفَع

(" ْنِكُروَنُه

6

. 

وبطبيعة احلال ، ميةـل مـدى الضـعف يف مكونـات البيدـة                    

واملسـتوى  والرتبوية ، منها النفسية  –الداخلية ، والسيما الفكرية 

ــرد      ــاء الشخصــية كف ــل النفســ  وبن ــه التأهي ــذي كــان علي ال

 ..وكجماعة 

مـا نـرا  بـني جهـالء كـل عصـر مـن         وهكاماًل مبخـاطر  ،               

 : توتاء الناس ، الذي يقول فيهم أمري امليمنني اإلمام عل  

: وقيـل  . وا َلـْم ُيْعَرُفـوا   ُقا َهَفرَّإَلَو، اَتَلُبو واا اْجَتَمُعيَن إَلِذُهُم الَّ )            

: فقيل ، ُقوا َنَفُعوا ا َهَفرَّإَلَو، وا وا َمرُُّعا اْجَتَميَن إَلِذُهُم الَّ:  بل قال 

َيْرِجـُع  :  فما منفعة افرتاقهم ؟ فقـال  ، قد عرفنا مضرة اجتماعهم 

ـ  ، اُ  امِلَهِن إىل ِمْهَنِتِهْم ْصَحَأ ـ  ، اُس ِبِهـم  َفَيْنَتِفـُع النَّ اِء إىل َكُرُجـوِا الَبنَّ

(اِز إىل َمْخَبِزِ  بَّاخَلَو، اِج إىل َمْنَسِجِه سَّالنََّو، ِبَناِئِه 

6

 . 

لبيدة الداخلية والبيدة اخلارجية ، األهميـة  كونات امل؛ هذا وب              

ــيثرة يف  ــاءقســني البالغــة وامل ــا الشخصــية  مســتوى بن وميهالهه

ــق  ومتاســكها ، مب ــات وعم ــل جري ــنف  -الفكــر هأهي ــأرفع  ال ب

يف هوجهــات ، الداعمـة والفاعلــة  احلضــارية  -مضـامينها األخالقيــة  

 ..ف األهدااستدامة أكمل وجه ، لتحقيق السلوا وأداء األعمال ب

                                                 
 
 . 385ص / نهج البالغة   - 
2
 . 514ص /  المصدر نفسه - 
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 املبحث السادس
 االستنتاجات

 

، وما هضـمنه  ( سورة طه )  بعد هذا االستعرا  املبارا ممن              

من  تصر ملا يتعلق باألبعاد النفسية الواردة يف السورة الكرمية ، 

 ..من القرآن املبني يق  نستشهد به كأمنولج هطب

وما أمتنا  من العل  القدير أن أكون موفقـًا يف إصـابة هـذ                   

َربََّنـا َلـا ُهَياِخـْذَنا ِإْن َنِسـيَنا َأْو      )؛  زالهـ   األبعاد ، وأسأله أن يغفر ل 

 ..فيما مل أحب به فهما وعلما ،  ( َأْخَطْأَنا

و دد من بـني أهـم االسـتنتاجات     نتطلع من خالل ما هقّدم ،               

 :اآله  

 : عند وّمحت السورة اجلوانب االسرتاهيجية املتمةلة  -6

     البيدة الداخلية وما فيها من قوة اإلميـان واألعمـال الصـاحلة

 .. وما ييدى من واجبات اجتا  اخلالق و لوقاهه 

، وما يرهكب الكفر  مواقف معف، جهة أخرى وومن          

، واألعظـم مـا يتجـه بـه مـن      مـال منكـرة   من معاص  وأع

 .. نكران وجود ووحدانية اهلل 

     البيدة اخلارجية وما فيها من فـرص يف طاعـة اهلل والتعامـل

 ..مع كل ما حييب باإلنسان مبا يرم  اخلالق عز وجل 
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وما يقابله من ههديدات و ـاطر وقـديات دنيويـة ،                

وا واألعمــال ، ينحــرف اإلنســان فيهــا عــن قــويم الســل     

وينعك  آثارها على احلياة الدنيوية واألخروية ، وكـل  

ــ  مــيثر ــاء وهوجيــه الشخصــية     لل ــوة بن ــى مســتوى ق عل

الـدافع  ـو برنـامج    األدائـ   التقـويم  التقييم الـوظيف  و ب

 ..التنفيذ  من  طب له وما يتطلبه

وموح وقع الشـقاء مـن عدمـه علـى الـنف  والشخصـية ،        -6

ــد   ــتوى االن ــدد مس ــدد  ويتح ــتمرار يف األداء مبح فاا واالس

ــة واإلرادة   ــدرة والرتبـ ــ  والقـ ــوي والنفسـ ــتوى املعنـ املسـ

ــة      ــاء الشخصــية املطابق ــن بن ــدد م ــا يتح والتصــميم ، وم

 ..وقمل املسيولية وثقلها وآفاقها،  ملتطلبات الوصف واألداء

لرسـوله األكـرم حممـد     لذا وموح هوجيه اخلـالق              

ــ صــل) ــه وآل ــن الضــغو   ، التخ( ه وســلم اهلل علي ــف م في

 .. النفسية يف األداء

للــذاكرة حضــورها وجتلياههــا يف شخصــية َمــْن خيشــى ،  -3

ومبوج ــه الطمأنينــة يف ظــل وحدانيــة اخلــالق عــز وجــل ،  

والتكامـــل الـــدقيق بـــني جمريـــات وهفاصـــيل اجلعـــل  

، ومبوجبهـا   اإلهل  واجلعل التشريع  للمخلوق التكوي 

من الةوا  والعقا  ، وما يتوجـب علـى   يتم احلسا  واجلزاء 

املخلوق العاقل من االستعدادات النفسية والـوع  واالنتبـا    

ِلما يتم أداء  ، وما يتطلبه من املتابعـة والرقابـة التقييميـة    

والعودة للصـالح  ، والتقوميية للسلوا ، واحلد مما يقرتفه 

واالســتغفار ونفــع الــنف  والنــاس وكــل مــا  ، إلصــالحوا

مبا فيه ااية البيدة من هلوثها وهشويهها ، وهأثري  حييب ، 

 ..على نفسية املخلوق 
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علم النف  يعت  بدراسة اجلزء الداخل  للمخلوق ، ويعاجل  -4

ــها ،       ــنف  وحامل ــة ال ــاس ، حلماي ــذا األس ــى ه ــور عل األم

، را  النفسية والعقليةواحليلولة دون الوقوا يف دائرة األم

الذي يعت  ويوج ه اإلنسان  وهذا جانب مما شّرعه اخلالق 

العاقل باالجتا  القويم ، وما يتم إصالح النف  والشخصية 

من الداخل ، وبلوغ الغاية وما هتطلبه العالقـات اإلنسـانية ،   

بني الـذات واآلخـرين وانعكاسـاهها النفسـية علـى الفـرد       

، ومـا   الغاية العظمى إرمـاء اهلل   ، وبه ُيحققواجلماعة 

الفــردي واجلمعــ  أو اجلمــاع  إاّل مــيدى اســتقرار الــنف  

 ..الستقرار احلياة بكل هفاصيلها ، مبا فيها النفسية 

ة األداء ، يع  التوجـه  ـو وحـد    معرفة وحدانية اخلالق  -5

، مبا فيه قويم وجودة األداء ومنافعه خللـق   اجتا  اخلالق 

 ..وحدة الرقابة التقوميية واجلزاء اهلل ، و

  التوجه بنفٍ  متماسكة دون ازدواجية أو ومما يع           

هعدد الشخصية ال  هنذر خطورهه علـى الـنف  والسـلوا    

 .. احلدود الدنيوية وما حييطها مبنظور يتعدى

ــا      -2 ــتقرارها ، حينم ــيدي إىل اس ــنف  امل ــع يف ال ــا يق أدق م

يكم ــل وحــدة اخلــالق والتوّجــه ، املنبةــق مــن التكامــل  

ر قدرهه املتمةلة خبلقه ، ووحدة املطلق للخالق العظيم ، وآثا

اللَُّه َلا ِإَلـَه ِإلَّـا    )االجتا  النفس  املب  على اإلميان حبقيقة ؛ 

 .. (8)ُهَو َلُه اْلَأْسَماُء اْلُحْسَنى 

والسيما املتقدم منهم يف  تلـف  ، أهمية هاريخ وآثار الناس  -7

والسياســية واالقتصــادية اجملــاالت الرتبويــة واالجتماعيــة 

 بــالفكر ، ومــا يتطلبــه مــن هأهيــل للشخصــية اريــةواإلد

، ليتعامل مـع املوقـف واحلـدث    السلوا و النف والعقيدة و



 6  

بأرقى ما ُيعاجلها ، ومـا يرتهـب مـن اآلثـار اإلجيابيـة اآلنيـة       

واملستقبلية ، واألعظم حينما يكون هذا العالج ممتد إىل 

 ..ما بعد الدنيا 

معرفـة وإدارة هلـ  املعرفـة    وما قديد الشخصية ، إاّل            

لبنـاء العـام ،   ، وومعها علـى أسـاس ا   ةواألخالقي ةاإلنساني

 ..باألبعاد النفسية 

وبهذا البّد من ههيدة الـنف  والشخصـية باسـتعداداهها             

الواعية والواعدة ، ومبنهجها النفس  السـوي ، ومـا هتطلبـه    

ه يهتم بـه  من هأهيل النف  ألداء ما مطلو  منها ، وجانب من

االجتمـاع  ؛   -علم الـنف  االجتمـاع  ، بالبعـد النفسـ      

 ..به ومدى هأثري الشخصية 

للبيدة الداخلية والبيدـة اخلارجيـة أهميـة كـبرية لبلـورة       -8

البناء النفس  للشخصية ، ورفدها بقوة احلكمة واملعرفـة  

 ..والعلم والكلمة واملعلومة 

لشخصية القيادية أهمية بناء قوة الةقة بالنف  ، والسيما ا -8

، ومـا   واملوقفيـة  على أساس االعتبارات الزمانية واملكانيـة 

يتطلبه من التوجيه واألداء واملوج ه واالستعدادات الكامنـة  

هنـاا  املسـيولية ، وهـبني بـأّن     أعبـاء  والقدرات على قمل

الداعمة لبنـاء الشخصـية    نظام لالهصاالت بكل مقوماهه

 ..وية املنتخبة حلمل الرسالة السما

استعدادات الشخصية وبلورهها ، الستيعا  املهام يف إيصـال   -61

ــل     ــار املتكام ــه االختي ــا ، ويعقب ــق به ــا يتعل ــالة وم الرس

ومبطابقــة وصــف املهــام ومواصــفات الشخصــية ، وهــو مــا  

 ..يدخل ممن علم النف  اإلداري والتنظيم  
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ــور مســتوى    -66 ــدادها ، يبل ــة وامت مســتوى الشخصــية القيادي

واألداء علــى وفــق االســتعدادات النفســية  أســلو  التوجيــه

وبتحديد القدرات وامليهالت والدوافع والرتبات ، وبالتقييم 

ـ    ة العالقـات الرمسيـة   والتقويم الرقـاب  البّنـاء ، وبتكاملي

 ..  وتري الرمسية

هتطلب الشخصية ميهالت وآليات وسـالمة إيصـال حمتـوى     -66

إثبـات  الرسالة ، وما قمله من خصوصيات املعجـزة حلاجـة   

األمر اإلهل  ، والتحدي بالوع  واملعلومة الدقيقـة والصـادقة   

ومبا يناسب الظروف واملواقف ، وكشف احلقائق لوحدانية 

ووحدانيــة املعبــود ، وهــو بــدور  حيقــق وحــدة   اخلــالق 

ــه النفســ  ، و  ــة اإلنســانية  ثمةةراالجتــا  والتوج ــا النتيج هه

 ..واألخالقية 

املرم  ، والطبيع  ف  ؛ يف علم الن  Phobiaيظهر اخلوف  -63

ئج الطبيعية املبنيـة علـى   النتا مستوى من وما يرتهب عليه

ــة ــات االســتعداد النفســ  التوعــوي   أســ  معين ، ومتطلب

ومـا  ، والرتبوي للشخصية ، وما يتطلبه املوقف من اختيارات 

يــتالئم مبومــوعية الذــال القــرارات ، ومبراعــاة األبعــاد   

 ..النفسية وما ييثر عليها 

 وصالحيات مناسبة لتحمـل  ّد من منم امتيازات وميهالتبال -64

 ابيةوأداء ما مطلـو  بأفضـل وجـه وانسـي    ، املسيولية  أعباء

 ..وفاعلية ومرونة 

إشـــارة إىل علـــم الـــنف   هـــو وبـــاملنظور احلـــديث ،         

 موسـى  وطلب فلسفة دعاء  ها يتضمنمم، و  التنظيم

ـ   ) ؛  من اخلالق  َوَيس ـْر ِلـ    ( 65)  َصـْدِري  َقـاَل َر   اْشـَرْح ِل

  (68) َيْفَقُهوا َقْوِل ( 67)َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِن  ( 62)َأْمِري 
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بالشجاعة واإلقدام وأسـلو  إيصـال املعلومـة بدقـة معناهـا       -65

ههــا ، مــن األمــور الــ  يتطلــب أن هتصــف بــه دالالبيانهــا وو

 ..شخصية القيادي احلامل للرسالة واألمر العظيم 

، لكـون ال هنفيـذ وال    (32)َقاَل َقْد ُأوِهيَت ُسْيَلَ  َيا ُموَسـى   ) -62

خـب  املسـيوليات ، بـال وجـود    أعبـاء  أداء حقيق  وال قمل 

صالحيات ققق جناح انسـيابية مـا مكّلـف بـه ،     واشم و

ا مطلو  ، وهو ما يهـتم بـه ويعاجلـه ؛ علـم     ملوحبراا عمل 

لســلوا الــنف  التنظيمــ  وعلــم االجتمــاا التنظيمــ  وا

 ..التنظيم  

أهمية الـربب بالنسـبة للشخصـية ؛ بـني املامـ  واحلامـر        -67

والتجربة واملستقبل ، مبا قمله من العمق الدالل  النفس  

، وجانب من لل  ، ما يهتم به علم الـنف  اإلمنـائ    واخل ة 

لنفسـية واخلصـائص   أو النشوئ  من احلـاالت والعمليـات ا  

 ..ب مراحل منو الشخصية رورًا بتعاق، م الشخصية لإلنسان

ــة   ف           ــة ، ومرحل ــم نفــ  الطفول ــا عل ــتم به ــة يه الطفول

املراهقة يهتم بها علم نف  املراهقة ، ومرحلة الشـبا  يهـتم   

بها علم نف  الشبا  ، ومرحلة الرشد يهتم بهـا علـم نفـ     

الرشد ، ومرحلة الكهولة والشيخوخة يهتم بهـا علـم نفـ     

 ..الكهولة والشيخوخة 

؛  رة واجملتمع ، وجانب مما يهـتم بـه  باألس قة موسى عال -68

النفسـية   علم نف  الشخصية والـذي يعـت  باخلصـائص   

الطبع واملـزاج ومنـب السـلوا     لدى الفرد كما هو عليه من

والنشا  العصـم والـدوافع والقـدرات واحلـوافز ومـا إليـه ،       

 ..فضاًل عن العوامل امليثرة فيها 
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ظـواهر  ب ، يهـتم  النف  االجتمـاع  علم وباخلصوص            

النف  الناشدة عن ما يتم من هفاعل الفرد مع اجملتمع ، مبـا  

فيه الفرد واجلماعة الرمسية وتري الرمسية ، ويهتم بـالقيم  

والتقاليد واملعتقدات والرأي العام ، وما ييثر به على سـلوا  

 ..اإلنسان 

ت واإلمكانيـــات والقـــدرات أهميـــة املـــيهالت والقابليـــا -68

، فضـاًل عـن مـا يتطلبـه مـن مـنم الصـالحيات ،         والرتبات

مقابل قميل وقمل املسيوليات ، كما يف املبدأ اإلداري ؛ 

اّل ، واملسـتطاا ال يكـون إ  ( أطلب املستطاا لك  هطاا  )

ــع اجلعــل   بوجــود اجلعــل التكــوي  وهوافقــه  ــه م وهوازي

التشريع  ، وما يتطلبه من التحديد الوظيف  وموقعـه مـن   

يكل التنظيم  لكل نشـا  ، ومتطلبـات معرفـة مـا     اهل

مطلو  من ذصص وما مرتهب عليـه مـن هقسـيم العمـل ،     

ــذ      ــائ  ، لتنفي ــذي أو قض ــريع  أو هنفي ــواء كــان هش س

األعمال املرسـومة علـى وفـق مـا  طـب لـه ، للوصـول إىل        

 ..األهداف بأرقى وأفضل النتائج 

إلقـدام ،  بـالنف  وا  منتهى زرا الةقةأعظم استقرار نفس  و -61

، وممـا يشـمل    (42)َقاَل َلا َهَخاَفا ِإنَِّن  َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرى )

ــا) ــل   ( َمَعُكَم ــد واألم ــدام والتأكي ــالنف  واإلق ؛ الةقــة ب

واملخاطبة والقوة الـال متناهيـة ، وبـالتعزيز القـادم مـن ر       

 ..مطلق القدرة والعظمة 

عـن  التحذير من  ـاطر الكـذ  علـى النفسـية املنبعةـة       -66

املدمر ، فكر ، لتسري ع  السلوا املنحرف منحرف وملوث ال

ِإنَّا َقْد ُأوِحـَ  ِإَلْيَنـا    )وعالجه النفس  يف مواجهة احلقيقة ؛ 

  (48)َأنَّ اْلَعَذاَ  َعَلى َمْن َكذََّ  َوَهَولَّى 
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ــ               ــذ  املرمـــ ــوص الكـــ ــذ  وباخلصـــ فالكـــ

pathological lying ــراه ــ   ميش ــق نفس ــذا  وقل ، ه ع

 ..العتبارات أخالقية ومنطقية وإنسانية 

اإلصغاء املشفوا باالستعداد النفس  الستقبال املعلومـات ،   -66

أمٌر مروري والبّد منه ، وهو ما يعاجله علم الـنف  الرتبـوي   

Educational psychology  وما يتخلله من هعلم وهعليم

 ..وهربية 

نفسـية ،  هكاملية إشباا احلاجات املادية وتـري املاديـة وال   -63

 ..وبناء الردا النفس  الوقائ  ، حلماية اإلنسان من الزلل 

مـع   متطلبـات السـلوا القيـادي ، أن يكـون متالاـاً     من  -64

والنشـا   ، واإلقدام املدروس حبسب ما يتطلبه املوقف  الناس

،  املسـتويات كـل  ، وعلـى  والتأثري النفس  املرتهـب عليـه   

 .. سواء كان فرد أو مجاعة 

املب  علـى اجلهـل أو     ا اجلمع  أو اجملتمعخطورة السلو  -65

الســلوكية ، ومــا يكــون ناجتــًا عــن معطيــات   ميثراهــه

االندماج مـع اجلماعـة ، ومـدى خطورهـه عنـدما يصـل إىل       

مرحلة أداء السلوا املنحرف ، وأخطر ما يف السلوا ، حينمـا  

 بهم موج ه ومسي ر الفكـر  هصل اجلماعة كاآللة يتحكم

إعطـاء  ر عليـه والتفـان  مـن أجلـه ، دون     ، واإلصرا املنحرف

 ..الفكر التقومي  العقل وومساا لغة فرصة للعقل 

اإلخفاق أو التقصري ؛ هلما املسببات والنتائج اخلطـرة علـى     -62

الذات ، وقد يتعدى إىل اآلخرين ، ورمبا ميتد آثار  على املدى 

البعيد ، ورقعته املكانية قد هتسع ، وشكل من أشـكال  

النسيان الـذي قـد يأخـذ بعـد إجيـاب  وسـلم ،        اإلخفاق هو

فاإلجياب  حيقق خفض الضـغوطات النفسـية واالسـتقرار    
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والسلم هو ما يتعـر  الشـخص إىل إخفاقـه يف    .. النفس  

 ..أو َعِهَد   ههذكر أو أداء أو هنفيذ ما اكتسبه أو هعلم

 هناا االستقرار النفس  املنظور من نافذة العامل االقتصادي -67

َلا َنْسَأُلَ  ِرْزًقا َنْحـُن  ) علم النف  اإلقتصادي ، من ويدخل م

 ( .. َنْرُزُقَ  َواْلَعاِقَبُة ِللتَّْقَوى

هـه التقـوى ،   وج وما أعظم الرزق واجلانب اإلقتصـادي حينمـا ه              

وميشـر  لوا اإلقتصـادي مـمن األخالقيـات ،    االقتصاد والس ليدخل

مــمن مــا ينــتظم منــه و يتمةــل يف اإلنســان ، أخالقيــات العمــل ،

 ..االسرتاهيجيات املةمرة 

، أن أكـون موفقـًا يف بيـان     أمتنى من اخلالق عز وجلختامًا و            

وعسى أن وكية ، طه ؛ النفسية والسل سورة، مضامني وجوانب أهم 

إمافة نوعية و يف موازين األعمال الصاحلة ، د املبذولةواجله كونه

 ...اإلسالمية  –للمكتبة العربية 

 .ومن اهلل التوفيق 
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واحد من ميسسـ   مركز دراسات الكوفة ، و:  جامعة الكوفةو

وعمـل يف  /  ومدير اإلدارة،  6884املركز ، ومدير املركز وكالة 

 ..ويف كلية الفقه / رئاسة جامعة الكوفة 
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