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المقدمة

المبحث األول

م��ن املصطلح��ات االث�يرة ل��دى النف��س البرشية

حقيقة اإلصالح النفسي

القلوب ،وتنرشح له الصدور ،ويسعى إليه كل عاقل،

•املطلب األول :االصالح لغ ًة واصطالحاً

مصطل��ح االصالح الذي ترنو ل��ه العيون ،وتهفو له

ال ف��رق يف ذلك بني ع��ريب وأعجمي ،وبني رشقي مادة االص�لاح يف كتب اللغة تتمح��ور عىل معنى
وغ��ريب ،ومتدين وغري متدين ،ومس��لم ومس��يحي
وصل َُح
بالض��د من الفس��اد ((( ،يقال صل��ح الرجل َ
ويهودي ،أو بني س�ماوي ووضعي؛ فالجميع ينشد بالضم وهذا يصلح لك أي هو من بابك  ،والصالح
االصالح والكل تنصاع له ،وتذعن له راغمة وراضية،
ولإلصالح صور كثرية ،ومرات��ب عديدة ،ودرجات

مختلفة االهمية من حيث األولوية ،ولعل االصالح
النفيس يكتسب أهمية بالغة كونها يستهدف النفس
التي بصالحها تنصلح بقية املجاالت ذات العالقة.

وق��د كتب عن االصالح الكثري وكتب عن االصالح
النفيس اليشء الكثري أيضا؛ بيد أن ابراز العالقة بني

االصالح النفيس والتنمي��ة البرشية مل يكن واضحا
يف تل��ك الكتاب��ات؛ ل��ذا حاولت يف ه��ذا البحث

ُ��ح يُذّكر
بالك�سر مص��در املصالحة واالس��م َ
لصل َ
ويؤن��ث وقد اصطلحا  ،وتصالحا إصالحاً بتش��ديد

الصاد(((.

واالستصالح نقيض االستفساد وأصلح اليشء بعد
فس��اده  ،مبعنى أقامه ،وأصلح الدابة أحس��ن إليها
فصلحت(((.

والصل��ح يخت��ص بإزال��ة النف��ار ب�ين الن��اس ،

صلِحا
اصطلح��وا وتصالحوا ((( ،قال تع��اىل﴿:أن يُ ْ

تس��ليط الضوء عىل هذه العالقة وابرازها وتجلية ما ((( ابن ف��ارس  :احمد بن فارس ب��ن زكريا (ت 395هـ)،
معج��م مقايي��س اللغ��ة 1410( ،ه��ـ  1990 -م) ،ال��دار

يكتنفها من مس��ائل تعيد الفرد واملجتمع يف عملية

اإلسالمية لبنان( ،د .ط) . 303/3 ،

التنمية منطلقا من أس��س الفكر االسالمي املنضبط ((( ال��رازي  :محم��د ب��ن أيب بك��ر (ت660ه��ـ) ،مختار
كتابا وس��نة ورواية .وقد قس��مت هذا البحث عىل الصح��اح  ،دار العل��م ب�يروت – لبن��ان ( ،د .ت ) ،
(د.ط) .367 ،

مقدمة.

((( ابن منظور  :محمد بن مكرم بن عيل بن احمد األنصاري

❊

❊

❊

(ت 711هـ)  ،لس��ان العرب  ،دار إحي��اء الرتاث ( ،د.ط)،

صل ََح .
(د.م)( ،د.ت)  385 - 384/7مادةَ ،

((( الراغ��ب :مفردات ألفاظ الق��رآن لالصفهاين  ،تحقيق:
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ْي�﴾ ((( ،وإصالح الله أو إصالح العمل(((.
الصل ُْح َ
بَ ْي َن ُه�ما ُ
صلْح��اً َو ُّ
خ� رْ ٌ

تع��اىل لإلنس��ان يك��ون ت��ارة بخلق��ه إي��ا ُه صالحا وقد أش��ار القرآن الكري��م إىل مطلق اإلصالح فقال
ف َعلَ ْيه ِْم َوال
صل ََح فَال َ
خ ْو ٌ
وت��ارة بإزال��ة م��ا فيه من فس��اد بع��د وج��وده وتارة تع��اىلَ ﴿ -:ف َم ْن آ َم َن َو أَ ْ
ح َزنُونَ ﴾ (((.
يك��ون بالحك��م ل��ه بالص�لاح ((( ،ق��ال تع��اىلُ -:ه ْم َي ْ
��م ﴾ ((( ،وقول��ه تب��ارك وتع��اىل
﴿ َوأَ ْ
َ��ح بالَ ُه ْ
صل َ
صلِ ْح ليِ فيِ  ُذ ِّريَّ ِتي ﴾(((.
﴿ َوأَ ْ
• اإلصالح اصطالحاً:

أي أن الله سبحانه وتعاىل يرسل الرسل واالنبياء ملا
يف ذلك من املصلحة للبرشية ومثريين ما يف عقول

الن��اس من توحيد الل��ه  ،وعدله  ،وحكمته مبرشين
بثواب ملن امن به وعرفه(((.

اإلصالح ه��و تهذيب لألفراد والجامعات ،وتثقيف
ويف موطن آخر يقول تعاىلَ ﴿ :وما كأن َربُّكَ لِ ُي ْهلِكَ
لهم ،وح��ث عىل العم��ل الصالح وإبع��اد البغض
ح��ونَ ﴾( .((1وهذه اآلية
الْقُ��رى ِبظُل ٍ
ْ��م َو َأ ْهلُها ُم ْ
صلِ ُ
والكراهي��ة ،وه��و يف جوهره ضد الفس��اد والظلم ،أص��ل أصيل يف رضورة الحذر من مكر الله تعاىل؛
وض��د حب الذات والتطل��ع إىل التملك واإلنفراد ،فالل��ه تعاىل يخرب أنه مل يهلك أهل األقوام والقرى
وهو يه��دي إىل اإلمي��ان والتقوى ،والله س��بحانه وه��و ظامل لهم ،ب��ل يهلكهم إذا فس��دوا كلهم ،أو
وتعاىل يذكر أهل اإلمي��ان والتقوى إذا أصلحوا أن أكرثهم (.((1
ال خوف عليهم وال هم يحزنون(((.

وله��ذا عىل الن��اس الرجوع اىل الل��ه والتوبة وبهذا

ف َعلَ ْيه ِْم َو يتحق��ق صالح النف��س وهو الطريق لنج��اح عملية
صل ََح فَال َ
خ ْو ٌ
قال تعاىل َ ﴿ :ف َم ْن آ َم َن َوأَ ْ
ق��ال ُم��وىس ِ
ح َزنُونَ ﴾((( .واإلصالح أصله إصالح النفس االص�لاح ق��ال تع��اىلَ ﴿ :و َ
أل ِخي�� ِه
ال ُه ْم يَ ْ
ِيل
صلِ ْح َوال تَ َّتب ِْع َس��ب َ
ه��ا ُرونَ ا ْ
خلُ ْف ِن��ي فيِ  َق ْو ِمي َوأَ ْ
صف��وان عدن��ان داوودي  ،الن��ارش :دار القل��م  -ال��دار
الشامية سنة النرش. 490: 2009 – 1430 :

((( النساء  :من اآلية( . )128

((( الطباطبايئ  :محمد حس�ين  ،امليزان يف تفسري القرآن
 ،مؤسس��ة األعلم��ي للمطبوع��ات  ،ب�يروت ـ لبنان  ،ط1

((( الراغب :مفردات ألفاظ القرآن . 490 :

1417هـ  1997 -م . 54/7 ،

((( االحقاف  :من اآلية (.)81

((( الط��ويس  :أيب جعف��ر محمد بن الحس��ن  ،التبيان يف

((( األحزاب :من اآلية (.)71

((( األنعام  :اآلية ()48

((( ظ  :فقيه  :د .محمد فقيه  ،أخالقيات من وحي القرآن ،تفس�ير القرآن  ،ط1413، 1هـ ،مؤسسة النرش اإلسالمي ،

ط2003( 1م1423 ،ه��ـ) ،دار املحج��ة البيضاء  ،بريوت قم املقدسة . 140/4،
ـ لبنان . 31،

((( األنعام :اآلية (.)48

( ((1هود  :اآلية (.)117

( ((1الطويس :التبيان يف تفسري القرآن . 80-79/6 :
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الْ ُمف ِْس�� ِدي َن ﴾((( .فه��ذا نه��ي من نب��ي الله موىس بعض املعاين ،منها:
عليه الس�لام ألخيه بالنأي عن طريق املفسدين مع  -1الجسد :

أن هارون نبي مرس��ل؛ ألن الرياس��ة كانت ملوىس تج��يء كلم��ة النفس مبعنى الجس��د ،يق��ال ثالثة
عىل ه��ارون وجميع أمته ،ومل يجز أن يقول هارون أنفس ،فيذكرون املعدود بقرينة إلحاق التاء بالعدد

ملوىس مثل ذلك(((.

بلحاظ كون معناه الجس��د أو اإلنس��ان ،ولو أراد به

وق��د ي��أيت مصطل��ح اإلص�لاح ليش�ير اىل عملية النفس مبعنى النفس اإلنس��انية  ،لقالوا ثالث أنفس

االص�لاح املجتمعي ب�ين الزوجني ك�ما يف قوله ولعل استعامل النفس يف الجسد استعامل مجازي
تعاىلَ ﴿ :وبُ ُعولَ ُت ُه�� َّن أَ َح ُّق ِب َر ِّد ِه َّن فيِ ذ ِلكَ أن أَرا ُدوا بعالقة الحال واملحل(((.

صالح��اً ﴾((( .وقول��ه ﴿ أن أَرا ُدوا إِ ْ
ِإ ْ
صالح��اً ﴾ أي وكلم��ة النف��س بهذه املع��اين تجمع ع�لى نفوس
ُوس
باملراجعة إص�لاح حاله معها  ،وحاله��ا معه  ،فأن وأنف��س ،وش��اهدها قول��ه تع��اىل َ ﴿:وإِ َذا ال ُّنف ُ
ُس
قص��د اإلرضار بها فهي محرمة  ،لقوله تعاىل ﴿ َوال ُز ِّو َج ْ
��ت ﴾((( ،وقوله تعاىل  ﴿ :اللَّ��هُ يَ َت َوفىَّ األنف َ
(((
تمُ ِْس��كُو ُه َّن رِ
ني َم ْوتِها ﴾ (((.
ضاراً لِ َت ْعتَ��دُ وا ﴾ قي��ل  :وإذا قصد ِح َ
بالرجعة ال�ضرار فهي صحيح��ة وأن ارتكب بذلك  -2الروح :
محرم��اً  ،وظلم نفس��ه  ،وعىل ه��ذا فيكون الرشط ومنه قوله��م خرجت نفس ف�لان أي روحه((( ،قال
�ين َم ْوتِها﴾(،((1
ُس ِح َ
املذكور يف اآلية لحث األزواج عىل قصد الصالح ،تع��اىل  ﴿ :اللَّهُ يَ َت�� َوفىَّ األنف َ
والزج��ر لهم عن قص��د رضار وليس املراد به جعل والنفس هي التي تزول بزوال الحياة(.((1
قصد اإلصالح رشطاً لصحة الرجعة(((.

•املطلب الثاين :النفس يف اللغة واالصطالح
•النفس لغ ًة:

للنفس معاين كثرية تفوق الحرص  ،وقد ذكر العلامء
((( األعراف  :اآلية (.)142

وق��د اس��تعملت كلمة النف��س لغري ه��ذه املعاين

يف الدراس��ات الفلس��فية والكالمي��ة؛ فالقدماء من
الفالسفة يتعاملون مع كلمتي الروح والنفس تعامل

((( البهاديل  :الش��يخ احمد  ،من ه��دى النبي والعرتة يف
تهذي��ب النف��س وآداب الع�شرة  ( ،د  .ت )  ( ،د  .م ) ( ،د.

((( الطويس  :التبيان . 534/4 :

ط)  ( ،د.ن ) .15/1

((( البقرة  :من اآلية ()231

((( الزمر :من اآلية (.)42

((( البقرة  :من اآلية (.)228

((( التكوير  :اآلية (.)7

((( الش��وكاين :فتح القدير  ،محم��د بن عيل بن محمد بن ((( ابن منظور :لسان العرب  ،233/14 ،مادة نفس .
عبد الله الش��وكاين اللخم��ي (ت 1250هـ) ،دار ابن كثري ((1( ،الزمر  :من اآلية (.)42
دار الكلم الطيب ،دمشق ،بريوت ،ط1414 ،1هـ208 :

( ((1ابن منظور :لسان العرب  ،233/14 ،مادة نفس .
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املرتادفت�ين فيس��تعملونها باملعن��ى ال��ذي عرفوه

المبحث الثاني

بـ (الجوهر الشفاف السجني يف الجسم)(((.

أم��ا القدماء من علامء النفس  :فهم عندما يطلقونها

يري��دون بها روح الكائن الح��ي فعرفوا علم النفس
بـ (علم الروح)(((.

يقول الس��يد محمد حسني الطباطبايئ ( :هذا النوع

ويقصد به اإلنسان حني قام ىِ
جزأين
أنشء ُم َركّباً من ُ

جوهرا ً ُمجردا ً هام
جو َهرين  ،ماد ًة بَ َدنية و َ
و ُم َؤلَفاً من َ
النفس والروح )(((.

اإلصالح النفسي
وعالقته بالتنمية البشرية
•املطلب األول :تنمية  العقل

أوالً :معناه

اختلف العلامء يف بيان معنى العقل فبعضهم قال:

ه��و تلك امللكة التي وهبها الله لإلنس��ان يفكر بها
والتي بها كرمه الله عىل سائر املخلوقات وميزه بها

❊

❊

❊

عليهم  ،وأناط بها التكليف وبها يتمكن اإلنسان أن
يص��ل إىل درجات أعىل يف املعرف��ة محققاً بذلك

التقدم يف سبيل الرقي والحضارة ((((. )1

وقال آخ��ر :هو نور روحاين تدرك النفس به العلوم

الرضوري��ة والنظري��ة  ،وب��ه االس��تضاءة والهداي��ة
والنج��اة وإدراك الكلي��ات وبه متيي��ز الخري والرش

وإتباع الحق  ،وهو الدليل املرش��د للعمل الصالح
وبه ميتاز اإلنس��ان عىل س��ائر الحيوانات إلدراكها

الجزئيات فقط من كأل وماء وغري ذلك(((.

((( أفالط��ون  :جمهوري��ة أفالطون  ،ترجم��ة  ،حنا خبار  ((( ،ظ  :الرتيك  :د .نارص بن عبد الله  :الش��خصية ومنهج

ط ، 2دار العلم  ،بريوت – لبنان 1980 ،م.134 ،

اإلس�لام يف بنائه��ا ورعايتها  ،اململكة العربية الس��عودية ،

1964م. 2،

 2006م)225 ،

((( الرحي��م  :د .احمد حس��ن  ،علم النف��س  ،طبعة بغداد جامع��ة اإلم��ام محمد بن س��عود اإلس�لامية 1426(،هـ ـ
((( الطباطب��ايئ :امليزان يف تفس�ير القرآن :لس��يد محمد ((( املظف��ر :الش��يخ عب��د الصاحب جاب��ر  ،األخالق يف
حسني الطباطبايئ .النارش  :مؤسسة األعلمي للمطبوعات -حدي��ث واحد  ،مطبعة النعامن  ،النجف األرشف 1396( ،

بريوت . 111/2

هـ  1976 -م) (،د.ط) . 98/1
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وقي��ل هو الن��ور الذي مييز اإلنس��ان ب��ه بني الحق وق��د ورد ذك��ر العق��ل يف األخب��ار إال أن��ه مل

معن��ى واح��د ق��ال الح��ر العام�لي :
والباط��ل  ،وب�ين ال�شر والخ�ير وب�ين املمك��ن ي��رد يف
ً
واملس��تحيل  ،وبعب��ارة أخ��رى ه��و ق��وة اإلدراك ( العقل يطلق يف كالم العلامء والحكامء عىل معانٍ

والتميي��ز واملعرفة  ،فبالعقل يدرك اإلنس��ان ومييز كث�يرة وبالتتبع يعل��م أنه يطل��ق يف األحاديث عىل
ويق ّوم األشياء(((.

ثالثة معان :

وهو بهذا املعنى غاية ما يؤمل من اإلنسان (((.

 -2حال��ة وملك��ة تدعو إىل اختي��ار الخري واملنافع

وم��ن معانيه  :القوة الغريزية التي تدرك بها عواقب  -1قوة إدراك الخري والرش  ،والتمييز بينهام  ،ومعرفة
األم��ور فال يُقدم وال يُحجم((( إال بحس��اب ونظر  ،أسباب األمور ونحو ذلك .
فه��و غريزة وضعه��ا الله س��بحانه يف أكرث خلقه مل واجتناب الرش واملضار .
يطل��ع عليها العباد بعضهم م��ن بعض  ،ولو يطلعوا  -3التعق��ل مبعن��ى العل��م  ،ول��ذا يقاب��ل بالجهل

عليه��ا من أنفس��هم برؤية وال بح��س وال ذوق وال ال بالجنون .((() .
طعم وإمنا معرفتهم لله س��بحانه وتعاىل إياه بالعقل والعقل من املقوم��ات املهمة يف النفس وبه امتاز
منهم  ،فبذلك العقل عرفوه  ،وش��هدوا عليه بالعقل اإلنسان عن س��ائر املخلوقات وفُضل عليها  ،وقد
الذي عرفوه به من أنفسهم مبعرفة ما ينفعهم ومعرفة ح��ث الق��رآن الكريم مؤك��دا ً عىل التعق��ل والتفكر

م��ا يرضهم  ،فمن عرف ما ينفع��ه مام يرضه يف أمر والتدبر واس��تخدام ه��ذه القوة الخارق��ة العجيبة ،
دني��اه عرف أن الله تعاىل ق��د من عليه بالعقل الذي فبالعقل يدرك اإلنسان ويستدل ويهتدي إىل الخيار
وسلب أكرث الحمقى
سلبه أهل الجنون وأهل التيه ُ ،

الذين قلت عقولهم(((.

((( الصفار  :الش��يخ حس��ن  ،النفس منطقة الخطر  ،ط ،1
الرياض( ،د.م) ( ،د .ت) . 12،

ِ
الحس��ن
األفض��ل عن��د مف�ترق الطرق وب��ه يُعرف
والقبيح وهو امليزان ومالك التكليف واملس��ؤولية

أم��ام الل��ه والناس وه��و الحجة الباطن��ة وهو عدو
الجهل وعدو هوى النفس(((.

((( حجم��ه ع��ن اليشء منع��ه وأحجم عنه ك��ف أو نكس حام��د محمد بن محمد الغزايل (ت 505هـ) ،رشف العقل
هيبته .

وماهيته  ،ط 1406( ، 1هـ ـ 1986م)  ،دار الكتب العلمية،

((( الكاش��اين  :محم��د ب��ن املرت�ضى امل��وىل محس��ن بريوت – لبنان . 18-17 ،

(ت1091هـ )  ،املحجة البيضاء يف تهذيب األحياء  ،ط ((( ،2عب��ده  :محمد  :رشح نهج البالغ��ة  ,دار إحياء الرتاث

(1403ه��ـ  1983 -م)  ،مؤسس��ة االعلمي للمطبوعات  ،العريب بريوت – لبنان ( ،د  .ط)( ،د .ت)163/11 ،

بريوت -لبنان . 178/1 ،

((( فرهادي��ان  :رض��ا  ،أس��س الرتبية والتعلي��م يف القرآن

((( املحاس��بي  :الح��ارث بن أس��د (ت  243ه��ـ) ،وأبو واألحاديث  ,ط1425( 1هـ 2004 -م) ،دار الرسول األكرم
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وتبقى امليول الفطرية و الجواذب الغريزية يف حالة لِ َي ْع ُبدُ ونِ ﴾

(((()1

حرب مس��تمرة تتقابل فيها جي��وش العقل وجيوش ثانياً :أقسام العقل

األهواء النفسانية يف ميادين الرصاع فإذا كانت الغلبة ينقس��م العقل باعتب��ارات مختلفة إىل عدة أقس��ام

لله��وى عىل العقل بحي��ث يصبح أس�يرا ً محكوماً منها:

باألهواء فقد توفرت أس��باب االنحراف الذي يؤدي أ -باعتبار ما يتعلق باإلدراك وينقسم إىل قسمني:
باإلنسان إىل الس��قوط واالنحطاط والشقاء األبدي  -1العقل النظري:

 ،وأم��ا إذا س��يطر العق��ل ع�لى األه��واء  ،ووظفها وه��و ال��ذي ي��درك العل��وم الت��ي ال عالق��ة لها
يف س��بيل الرتبي��ة ووجهها الوجه��ة الصحيحة فأن بالعم��ل مث��ل الكل أكرب م��ن الج��زء فمهمة هذا

اإلنس��ان يرش��د ويرقى وينرشح صدره ويأخذ بزمام العق��ل ه��ي إدراك النظري��ات العلمي��ة وتكوين
نفسه ومقاليد أمره ويجعل الله دامئاً يف كل حركاته رأي كيل حوله��ا (((.

وس��كناته وأفعال��ه نصب عينيه  ،فريق��ى حينئذ إىل  -2العقل العميل:
درج��ة أويل األلباب وهم يف عناي��ة الله جل وعال وهو الذي يدرك أن هذا اليشء ينبغي فعله أوالً بعد
(((
تشملهم هداية خاصة فريفلون بالسعادة األبدية  .إدراك العقل النظري له فمهمته التطبيق ((((.)3

وأن رش ال��دواب عن��د الله من ال يس��تعمل عقله  ،ب -باعتب��ار تفاوت إدراك العقل  ،وهو ينقس��م من
اب ِع ْندَ اللَّ ِه ُّ
ش الدَّ َو ِّ
ق��ال تعاىل ﴿ :أن رَ َّ
الص ُّم الْ ُبك ُْم هذه الناحية عىل درجات منها:
الَّ ِذي َن ال َي ْع ِقلُونَ ﴾ (((.

 -1اإلدراك الكام��ل وهو ما يس��مى باليقني بحيث

فوظيفة العقل هي القيام بأعامل منها التفكر والتذكر ال يحتم��ل الخطأ أو االش��تباه كإدراك اإلنس��ان بأن
والفهم والتأمل يف ساحة عامل الشهادة املحسوس الضدين ال يجتمعان (((.
مام يوصله إىل معرفة الله تعاىل وعبادته مبس��اعدة  -2اإلدراك الناق��ص أو م��ا يس��مى بالظ��ن  ،وه��و
الوحي ل��ه للوصول إىل هذه الغاي��ة التي ُ
خلق من مي��ل العق��ل إىل ترجي��ح يشء م��ن دون أن يجزم
األنس إِالَّ
خلَق ُ
اجلها  .قال تعاىلَ ﴿ :وما َ
ْت الْجِ َّن َو َ

 ،بريوت – لبنان . 52-51،

((( الذاريات  :اآلية (.)56

((( نارص بن عبد الله  :الشخصية ومنهج اإلسالم يف بنائها

((( رض��ا فرهاديان  :أس��س الرتبي��ة والتعلي��م  :دار النرش ورعايته��ا  :دارالن�شر والتوزيع :جامع��ة اإلم��ام محمد بن

العالق��ات الدولي��ة يف منظم��ة االعالم االس�لامي ط  – 1سعود اإلسالمية .46 ،2005
طهران .52

((( األنفال  :اآلية (.)22

((( م  .ن .46 :
((( م  .ن .46 :
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الحتامل الخطأ(((.

ج ـ باعتبار نوع العقل  ،وهذا ينقسم إىل قسمني:

 -1غريزي:

1103

 -2مكتسب  :وهو الذي يحصل لإلنسان من طريق
التجربة واملامرسة يف الحياة والتثقيف أي أنه يكون

باختي��اره وبعد اجته��اد يف تحصيله ومنه ما يحصل

وهو الذي يمُ َ ّيز به اإلنس��ان عن الحيوان وهو العقل لإلنسان بال اختيار منه  ،فال يعرف كيف حصل له ؟

الحقيق��ي الذي ب��ه يتعل��ق التكلي��ف ،ويكون يف ومن أين حصل له ؟(((.
جبلّة اإلنس��ان وينتقل بالوراثة وقد ينفك عن العقل والعقل املكتسب هو من نتائج الغريزي وهو عبارة
املكتس��ب فيكون صاحبه خالي��اً من الفضائل كثري عن تقاسمه املعرفة وصحة السياسة وحسن املداراة
الرذائل  ،إذ عن طريق العقل املكتسب يتقوى((( .يف كل األم��ور وإصابة الفكر  ،وليس لهذا احد ألنه
وقيل هو ما س�ماه الحكامء عق�لاً بامللكة وجعله ينمو إذا اس��تعمل  ،وينقص إذا أُهمل  ،واس��تعامله

الش��ارع من��اط التكليف فقي��ل  :ه��و العلم ببعض بكرثة التجارب ألن التجربة مرآة العقل (((.
الرضوري��ات  ،س��واء أكانت من م��دركات إحدى ومب��ا أن العقل املكتس��ب نتيجة للعق��ل الغريزي
الحواس الخمس ،أو كانت منبأة يف النفوس كالعلم ف�لا ينفك عنه مبعنى أنه ال ميك��ن أن يوجد العقل
ب��أن االثنني نصفها الواح��د وأن اليشء ال يخلو من املكتس��ب م��ن دون وجود العق��ل الغريزي وليس

وجود أو عدم أما كونه علامً فلعدم تصور انفكاكهام له��ذا الن��وع من العقل ح��د فهو ينم��و ويكرب كلام
أُس��تعمل ويعرتي��ه النقص إذا ما أهم��ل ((( .ومناؤه
إذ ال يكون عاقالً ال علم له أو عاملاً ال عقل له أصالً
يكون بطريقني:
وأما تعلق��ه بالرضوريات  ،فألن العل��م بالنظريات
الطريق األول :كرثة استعامله إذ مل يجد معارضاً من
مرشوط بكامل العقل فهو يتوقف عىل وجود العقل
هوى أو ش��هوة وهذا ما نراه لدى بعض كبار الس��ن
ثم عىل كامله فال يكون نفس��ه  ،وأما تعلقه ببعضها
م��ن الحنكة وصحة الروية  ،نتيج��ة لكرثة التجارب
فألن العاقل ق��د يفقد كثريا ً من الرضوريات لفقدانه
رشط إدراكه��ا واعرتض عىل ع��دم االنفكاك بجواز

التالزم بينهام(((.

الحقيق��ة ون��ور الحديق��ة يف عل��م األخ�لاق  ،ط، 2

( 1407هـ1987-م )  ،مؤسسة النور للمطبوعات  ,بريوت
– لبنان . 37- 36 ،

((( رش��دي  :محمد عليان  :العقل عند الش��يعة اإلمامية  ((( ،الراغب األصفهاين :الذريعة إىل مكارم الرشيعة . 74 :

ط1393( 1هـ 1973-م) مطبعة دار السالم بغداد .48 ،

((( الحس�ين عبد الصمد  :نور الحقيق��ة و نور الحديقة يف

ط1393( 1هـ)مكتبة الكليات األزهرية .74،

((( ن��ارص عبد الله  :الش��خصية ومنهج اإلس�لام يف بنائها

((( األصفه��اين  :الراغب  :الذريع��ة إىل مكارم الرشيعة  ،علم األخالق دار النرش والطباعة مؤسسة النور . 39 2015
((( العام�لي  :الحس�ين عب��د الصم��د الح��اريث  ،ن��ور ورعايتها .46 :
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يف الحياة ومامرسة األمور(((.

وهي التي تب��ادر ومتتلك زمام املوقف  ،فبيدها أن

ُص ّدق وتعمل مبا يقوله العقل أو تنحرف وتزيغ عام
الطريق الثاين :يكون بفرط الذكاء ،و ُ
حس��ن الفطنة؛ ت َ
اس�� َت ْي َق َن ْتها
فإذا اجتمع للشخصية اإلنسانية هذان الطريقان فقد يقول��ه ((( .قال تع��اىلَ ﴿ :و َج َ
حدُ وا بِها َو ْ
اكتمل العقل لديهام متاماً (((.
أنف ُُس ُه ْم ظُلْامً َو ُعلُ ًّوا﴾(((.

والعقل املكتسب رضبان - :

احدهام :التجارب الدنيوية واملعارف املكتسبة .

فمن الناحية العقلية أصدر العقل حكمه وقال لهم :
 -أن هذه الحقائق صحيحة وثابتة وواجبة  ،ولكنهم

الث��اين  :العل��وم األخروي��ة واملع��ارف اإللهي��ة ،جحدوا بها مع تيقن أنفس��هم بصحتها ألن أهواءهم
وطريقاهام متنافيان(((.
النفسية وعواطفهم الش��هوانية مل تسمح بأن يطبقوا
•املطلب الثاين :الرصاع بني العقل والنفس

أن م��ن خصوصيات اإلنس��ان وجود ج��دال ونزاع
وأم��ر ونهي ب�ين نَفس�� ّيه  ،ويعرب عن��ه بالجدال بني

العق��ل والنف��س أو ب�ين اإلرادة األخالقي��ة وهوى
النفس  ،وهذه التجربة كثريا ً ما تحصل لإلنسان فرناه

يعزم ع�لى فعل يشء يض��اد ميل��ه الطبيعي بحيث
يك��ون ميل��ه يف جهة وما عزم علي��ه يف جهة أخرى

مضادة (((.

والعق��ل ليس له دور حاكم مثل النفس  ،ألن العقل

كالم العقل  ،ويف آية أخرى قال تعاىلَ ﴿ :وتَكْ ُت ُمونَ
ح َّق َوأن ُت ْم تَ ْعلَ ُمونَ ﴾(((.
الْ َ

فالعق��ل ف��رز أن اليشء ح��ق  ،وأدرك صواب هذا

األم��ر وأحقيته  ،وقال لإلنس��ان أن هذا حق ولكن
اله��وى والش��هوات والعواط��ف هي الت��ي تجعل

اإلنس��ان ينحرف عام يق��رره العق��ل ويكتم الحق
ويس�تر عليه .
(((

إذن وك�ما يقول علامء النفس هذا الجدال الداخيل

يدرك األش��ياء ويقيمها  ،يدرك مثال أن العدل حسن لإلنسان وبعبارة أخرى هام قوتان متصارعتان وهام
والظلم قبيح فدور العقل يف حياة اإلنس��ان هو دور يف رصاع دائم فواحدة تقول قم بهذا الفعل واألخرى
اإلدراك والتقيي��م  ،ولك��ن النفس تتخ��ذ املوقف  ،تخال��ف ذلك ،وتعل��ن معارضتها ف��إذا ما انترصت
املي��ول الطبيعي��ة الحيوانية ع�لى اإلرادة األخالقية

((( م  .ن .46 :

((( م  .ن . 47 :

((( حس��ن الصف��ار :النف��س منطق��ة الخط��ر ،دار الن�شر

.76

1418هـ .16

. 126

((( حسن الصفار :النفس منطقة الخطر.17-16 ،

((( الراغ��ب األصفه��اين  :الذريعة إىل م��كارم الرشيعة  :والتوزي��ع الصفار اململك��ة العربية الس��عودية الطبعة ،2
((( املطهري  :الش��يخ مرتىض  ،فلس��فة األخالق  ،ط ((( ، 1النمل  :من اآلية (. )14
(1424هـ)  ،مؤسسة أُم القرى  ،دار الهدى  ،بريوت -لبنان ((( ،آل عمران :من اآلية (. )71
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سي َن
ع�لى املي��ول الطبيعي��ة ف�تراه وقد غمره إحس��اس نفس��ه الواقعية ((( .قال تع��اىلُ ﴿ :ق ْل أن الْخا ِ رِ
َسوا أنف َُس ُه ْم َو أَ ْهلِيه ِْم يَ ْو َم الْ ِقيا َم ِة ﴾(((.
بالنرص واملرسة وهذا الرصاع قائم عند كل فرد ((( .الَّ ِذي َن خ رِ ُ

ولإلم��ام عيل بن أيب طالب (عليه الس�لام) كلامت إذن النف��س لها قدرة التحكم بالعقل واس��تخدامه ،
تع�بر عن حقيق��ة يقول فيها(( :وكم من عقل أس�ير ومن هن��ا تربز أهمية النفس ويكم��ن الخطر  ،ومن
هنا نجد القرآن الكريم يعلق سعادة اإلنسان وفالحه
تحت هوى أمري ))(((.
فالعقل أس�ير ولكن عند من ؟ أنه أس�ير عند الهوى ونجاحه عىل مدى س�لامة النف��س  ،لقوله تعاىل :
ْس َع ِن الْ َهوى
املتآم��ر يف حي��اة اإلنس��ان  ،فيأمر العق��ل ويصبح ﴿ َو َأ َّم��ا َم ْن
َ
خاف َمقا َم َربِّ ِه َو نَ َهى ال َّنف َ
ج َّن َة ِه َي ال أَْمْوى﴾(((.
أس�يرا ً تحت سيطرته ويش�ير (عليه السالم) :إىل أن  ،فَأن الْ َ
العقل أمن��ا ميارس دوره القيادي الصحيح يف حياة

اإلنس��ان إذا مل تقيده األه��واء ورغبات الدنيا حيث

يقول (عليه الس�لام)(( :ش�� ٌد عىل ذل��ك العقل إذا

خرج من ارس الهوى وسلم من عالئق الدنيا))(((.

❊

❊

❊

فالنفس يجب مقارعتها ولجمها وعدم تركها مطلقة
العن��ان تجول يف امليدان وتصول  ،والواقع أن هذه

الح��رب الخفية الداخلية يف اإلنس��ان تدور رحاها

ب�ين النفس والالنف��س فأن تغلب اله��وى وامليول
الحيوانية وصارت بيدها الحكومة املطلقة ،اختفت
اإلرادة والفطرة وانزوى العقل  ،فالش��هوة والفضيلة

فارسا ميدان النفس  ،فاإلنسان الذي ال تحكمه سوى
املش��تهيات الحيوانية ال يخرس يف الحقيقة س��وى

((( مرتىض املطهري  :فلسفة األخالق . 128-127 :

((( رشح نه��ج البالغة  ،عبد الحميد بن هبة الله محمد بن

الحس�ين بن أيب الحديد أبو حام��د ،عز الدين(ت 656هـ)

تحقي��ق :محم��د (أبو الفضل إبراهي��م )  ،دار إحياء الكتب ((( مرتىض املطهري  :فلسفة األخالق . 129 :
العربية ،عيىس البايب الحلبي ورشكاه .211

((( م  .ن.38 :

((( الزمر :من اآلية (. )15

((( النازعات  :اآليتان (.)42-41
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الخاتمة

االنح��راف ال��ذي ي��ؤدي باإلنس��ان إىل الس��قوط

واالنحطاط والشقاء األبدي.

 -7إذا سيطر العقل عىل األهواء  ،ووظفها يف سبيل

توصل البحث لعدة نتائج ميكن ايجازها فيام يأيت :الرتبية ووجهها الوجهة الصحيحة فأن اإلنسان يرشد

 -1اإلص�لاح ه��و تهذي��ب لألف��راد والجامعات ،ويرق��ى وينرشح صدره ويأخذ بزمام نفس��ه ومقاليد
وتثقي��ف لهم ،وح��ث عىل العمل الصال��ح وإبعاد أم��ره ويجع��ل الله دامئ��اً يف كل حركاته وس��كناته

البغ��ض والكراهي��ة ،وه��و يف جوهره ضد الفس��اد وأفعاله نصب عيني��ه  ،فريقى حينئذ إىل درجة أويل
والظل��م ،وضد ح��ب الذات والتطل��ع إىل التملك األلباب .

واإلنفراد ،وهو يهدي إىل اإلميان والتقوى.

 -8إن وظيف��ة العقل هي القيام بأعامل منها التفكر

العقيل لدى البرش.

وعبادته مبساعدة الوحي له للوصول إىل هذه الغاية

 -2تتج�لى عملية االصالح النف�سي وبيان عالقتها والتذك��ر والفهم والتأمل يف س��احة عامل الش��هادة
بالتنمي��ة البرشية من خ�لال الرتكيز ع�لى الجانب املحس��وس م�ما يوصل��ه إىل معرف��ة الل��ه تعاىل
خلق من اجلها .
 -3يع��د العقل من املقومات املهمة يف النفس وبه التي ُ
امتاز اإلنسان عن سائر املخلوقات وفُضل عليها  -9 .لي��س للعقل دور حاكم مثل النفس  ،ألن العقل

 -4لق��د حث الق��رآن الكري��م مؤكدا ً ع�لى التعقل يدرك األش��ياء ويقيمها  ،يدرك مثال أن العدل حسن
والتفك��ر والتدب��ر واس��تخدام ه��ذه الق��وة الخارقة والظلم قبيح فدور العقل يف حياة اإلنس��ان هو دور

العجيبة  ،فبالعقل يدرك اإلنس��ان ويستدل ويهتدي اإلدراك والتقيي��م  ،ولك��ن النفس تتخ��ذ املوقف ،
إىل الخي��ار األفضل عند مفرتق الط��رق وبه يُعرف وهي التي تب��ادر ومتتلك زمام املوقف  ،فبيدها أن
ُص�� ّدق وتعم��ل مبا يقوله العق��ل أو تنحرف وتزيغ
الحس��ن والقبي��ح وهو املي��زان وم�لاك التكليف ت َ
ِ
واملس��ؤولية أمام الله والناس وه��و الحجة الباطنة عام يقوله.
وهو عدو الجهل وعدو هوى النفس.

 -5تبق��ى املي��ول الفطري��ة و الج��واذب الغريزي��ة
يف حالة حرب مس��تمرة تتقابل فيه��ا جيوش العقل

وجيوش األهواء النفسانية يف ميادين الرصاع.

 -6اذا كان��ت الغلب��ة لله��وى ع�لى العق��ل بحيث
يصبح أس�يرا ً محكوماً باألهواء فقد توفرت أسباب
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الصح��اح  ،دار العل��م بريوت – لبن��ان (،د .ت ) ،

(د.ط) .367 ،

.9الراغ��ب :مفردات ألف��اظ الق��رآن لالصفهاين ،

 .1ابن فارس  :احمد بن فارس بن زكريا (ت 395هـ) تحقي��ق :صف��وان عدن��ان داوودي  ،الن��ارش :دار
 ،معجم مقاييس اللغة 1410( ،هـ  1990 -م) ،الدار القل��م  -ال��دار الش��امية س��نة الن�شر– 1430 :
اإلسالمية لبنان( ،د .ط) . 303/3 ،

. 490:2009

.2اب��ن منظور  :محمد بن مك��رم بن عيل بن احمد .10الرحيم  :د .احمد حس��ن  ،علم النفس  ،طبعة

األنصاري (ت 711هـ)  ،لس��ان العرب  ،دار إحياء بغداد 1964م. 2،

ال�تراث (،د.ط)( ،د.م)(،د.ت) .11 385 - 384/7رش��دي  :محم��د علي��ان  :العقل عند الش��يعة

صل ََح .
مادةَ ،

اإلمامي��ة  ،ط1393( 1ه��ـ 1973-م) مطبع��ة دار

.3األصفه��اين  :الراغ��ب  :الذريع��ة إىل م��كارم السالم بغداد .48 ،

الرشيع��ة  ،ط1393( 1ه��ـ) مكتب��ة الكلي��ات .12رض��ا فرهاديان  :أس��س الرتبي��ة والتعليم  :دار

األزهرية .74،

النرش العالقات الدولية يف منظمة االعالم االسالمي

.4أفالط��ون  :جمهوري��ة أفالط��ون  ،ترجم��ة  ،ط  – 1طهران .52

حن��ا خب��ار  ،ط ، 2دار العل��م  ،ب�يروت – لبنان .13 ،رشح نه��ج البالغ��ة  ،عبد الحميد ب��ن هبة الله

1980م.134 ،

محمد بن الحس�ين ب��ن أيب الحديد أب��و حامد،عز

.5البهاديل  :الشيخ احمد  ،من هدى النبي والعرتة الدي��ن(ت 656ه��ـ) تحقيق :محم��د (أبو الفضل

يف تهذيب النفس وآداب العرشة  ( ،د  .ت )  ( ،د  .إبراهي��م )  ،دار إحياء الكتب العربية ،عيىس البايب
م ) ( ،د .ط )  ( ،د.ن ) .15/1

الحلبي ورشكاه .211

.6حس��ن الصفار :النفس منطقة الخطر ،دار النرش .14الش��وكاين :فت��ح القدي��ر  ،محم��د ب��ن ع�لي
والتوزيع الصفار اململكة العربية السعودية الطبعة ب��ن محم��د بن عب��د الل��ه الش��وكاين اللخمي (ت

1418، 2هـ .16

1250هـ) ،دار ابن كثري ،دار الكلم الطيب ،دمشق،

.7الحسني عبد الصمد  :نور الحقيقة و نور الحديقة بريوت ،ط1414 ،1هـ208 :

يف علم األخالق دار النرش والطباعة مؤسس��ة النور .15الصفار  :الشيخ حسن  ،النفس منطقة الخطر ،

. 39 2015

ط  ،1الرياض( ،د.م) ( ،د .ت) . 12،

.8الرازي  :محمد بن أيب بكر (ت660هـ) ،مختار .16الطباطبايئ  :محمد حسني  ،امليزان يف تفسري
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القرآن  ،مؤسس��ة األعلم��ي للمطبوعات  ،بريوت ـ (ت1091ه��ـ )  ،املحج��ة البيض��اء يف تهذي��ب

لبنان  ،ط1417 1هـ  1997 -م . 54/7 ،

األحي��اء  ،ط1403( ،2ه��ـ  1983 -م)  ،مؤسس��ة

.17الطباطب��ايئ :امليزان يف تفس�ير القرآن :لس��يد االعلمي للمطبوعات  ،بريوت -لبنان . 178/1 ،

محمد حسني الطباطبايئ .النارش  :مؤسسة األعلمي .25املحاس��بي  :الحارث بن أس��د (ت  243هـ)،

للمطبوعات-بريوت . 111/2

وأب��و حامد محمد بن محمد الغزايل (ت 505هـ)،

.18الطويس  :أيب جعفر محمد بن الحسن  ،التبيان رشف العقل وماهيته  ،ط 1406( ، 1هـ ـ 1986م)
يف تفس�ير القرآن  ،ط1413، 1هـ ،مؤسسة النرش  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت – لبنان . 18-17 ،

.26املطهري  :الش��يخ مرتىض  ،فلسفة األخالق ،
اإلسالمي  ،قم املقدسة . 140/4،
.19ظ  :الرتيك  :د .نارص بن عبد الله  :الش��خصية ط1424( ، 1هـ)  ،مؤسسة أُم القرى  ،دار الهدى ،
ومنهج اإلسالم يف بنائها ورعايتها  ،اململكة العربية بريوت -لبنان . 126 ،
السعودية  ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .27املظفر :الشيخ عبد الصاحب جابر  ،األخالق

1426(،هـ ـ  2006م)225 ,

يف حديث واحد  ،مطبعة النعامن  ،النجف األرشف،

البيضاء  ،بريوت ـ لبنان . 31،

يف بنائه��ا ورعايته��ا  :دارالن�شر والتوزيع :جامع��ة

.20ظ  :فقيه  :د .محمد فقيه  ،أخالقيات من وحي ( 1396هـ  1976 -م) (،د.ط) . 98/1
الق��رآن  ،ط2003( 1م1423،ه��ـ) ،دار املحج��ة .28نارص بن عبد الله  :الش��خصية ومنهج اإلسالم
.21العاميل  :الحس�ين عبد الصمد الحاريث  ،نور اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .46 ،2005
الحقيق��ة ون��ور الحديقة يف علم األخ�لاق  ،ط، 2

( 1407هـ1987-م )  ،مؤسس��ة النور للمطبوعات

 ,بريوت – لبنان . 37- 36 ،

.22عب��ده  :محمد  :رشح نه��ج البالغة  ,دار إحياء
الرتاث العريب ب�يروت – لبنان ( ،د  .ط)( ،د .ت)،

163/11

.23فرهادي��ان  :رضا  ،أس��س الرتبي��ة والتعليم يف
القرآن واألحاديث  ,ط1425( 1هـ 2004 -م) ،دار

الرسول األكرم  ،بريوت – لبنان . 52-51،

.24الكاشاين  :محمد بن املرتىض املوىل محسن
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