التحلٍل النفسً عند فروٌد
دراست نقدٌت يف هٍسان اإلسالم
إعداد

دكتورة /بسمة بنت أحمد جستنية
عضو ىيئة التدريس بكلية التربية والعلوم اإلنسانية
بجامعة طيبة
دكتوراه في العقيدة واألديان والفرق والمذاىب
من جامعة أم القرى

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ادلقدهت:
إن احلمد هلل ضلمدو وتعينه و وتعيره،وو وتنوذ باهلل من ش،ور أتهع ا وسهئات أعمال او من يهدو اهلل فبل
مضل لوو ومن يضلل فبل هادي لوو وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحدو ال ش،يك لوو وأن زلمداً عبدو ورسولو وبند:
فلقد تزايدت أعلهة الدراسات ال هعهة واالجيماعهة يف سليلف رلاالت احلهاة االجيماعهة اليطبهقهةو كالًتبهة
والينلهم والدعوة واإلعبلمو والنبلج اجلعمي وال هعي والنقلي  ...اخل.
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وػليل علم ال هس أعلهة خاصة لطالب الش،ينة وأصول الدينو حهث يعهم يف إعدادو مههئاً لهمارس دورو
كداعهة تاجح سواء يف رلال الينلهم أو الوعظ واإلرشاد أو القضاءو حهث ي بري لو أن يههم ما يصدر عن اإلتعان
من سلوك ظاه ،وباطنو ومن،فة زل،كات العلوك ودوافنو وحوافزو وأسبابوو حىت يعيطهع أن ػللل ويش،ح وجهات
ال ظ ،الر،بهة الزائهةو وبهان أصوذلا الوث هةو واليت ظلت آثارها حهة يف وجدان علماء الر،ب ادلناص،ين.
ومن تلك ال ظ،يات الر،بهة يف علم ال هس تظ،ية ف،ويد يف رلال الدراسات ال هعهةو وهو باحث ظلعاوي
األصلو أرجع الطاقة اإلتعاتهة كلها إىل غ،يزتُت أساسهيُتو علا :غ،يزة احلهاة أو اجل سو وغ،يزة الندوان أو ادلوت.
ويف هذا اخيزال سلل يف تهعَت ال شاط اإلتعاينو وفهو ذباهل للجواتب ال،وحهة وغَتها يف اإلتعان.
وإذا كاتت ال ظ،ية اله،ويدية ت طوي على بنض اإلسهامات ادلههدة يف رلال الطب ال هعيو مثل تهعَت
الكثَت من األم،اض ال هعهة والنقد والقلقو إال أن إس،اف ف،ويد يف اليهعَت اجل عي والندواين أفقدها الكثَت من
القوى اليهعَتية وادلوضوعهة.
ويف هذا البحث أع،ض ذلذو ال ظ،يةو وبهان مههومهاو وتقد النلماء الر،بهُت ذلاو وأخَتاً بهان موقف اإلسبلم
م ها.
وقد جنلت البحث يف :سبههد ع،فت فهو به،ويدو واليحلهلو وثبلثة مباحثو وخاسبة على ال حو اليايل:
ادلبحث األول :تظ،ية اليحلهل ال هعي وحوي:
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أوالً :تن،يهها.
ثاتهاً :مبادئ احلهاة ال هعهة ع د ف،ويد.
ثالثاً :أهم مهاههم تظ،ية اليحلهل ال هعي.
ادلبحث الثاين :م هج النبلج ال هعيو والظواه ،اليت كشهها.
ادلبحث الثالث :تقد تظ،ية اليحلهل ال هعي .وبهاهنا يف مهزان اإلسبلم
وأخَتاً اخلاسبةو فهما توصلت إلهو من تيائج.
أسأل اهلل تناىل أن أكون قد وفقت فهما ع،ضتو وأن يره ،يل ما زل بو القلم واللعان .إتو ويل ذلك والقادر علهو.
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متهٍد
فروٌد والتحلٍل النفسً
فروٌد:
ولد ف،ويد يف 6856/5/6م يف (ف،ايبورج) .وهو إقلهم كان ضمن اإلمرباطورية ال معاويةو وصار بند احل،ب
النادلهة األوىل جزءاً من (تشهكوسلوفاكها) .من أس،ة يهوديةو اتيقلت إىل (فه ا) وهو يف الثالثة من عم،و.
اليحق (ف،ويد) جبامنة فه ا س ة 6871مو حهث درس الطبو وزبصص يف طب األعصابو وقام بأحباث
عديدة تش،ها س ة 6885م و 6886م.

()6

ساف ،إىل ف،تعاو واتصل ه اك بندد من األطباء اله،تعهُت ادليخصصُت يف األم،اض ال هعهةو وعلى رأسهم
(شاركو) و (بهَت جاتهو) .وكان هؤالء يعيخدمون الي ومي ادلر اطهعي يف عبلجهم لؤلم،اض النقلهةو وقد اهيم ف،ويد
هبذو الط،يقةو وأج،ى النديد من اليجارب اليت اسينان فهها بالي ومي ادلر اطهعي يف ف،تعا وال معا.
واكيشف أتو من ادلمكن ربت الي ومي ادلر اطهعيو ويف أحوال كثَتة جنل ادل،يض ييذك ،حوادث ومشاع،
يبدو أهنا كاتت سبباً يف إحداث أم،اض عصبهة وتهعهةو واسي يج من هذا أن اسينادة مثل هذو الذك،ياتو وما

( )6اتظ: ،موسوعة الهلعهةو عبد ادل نم احلهٍت ()962/2و ادلوسوعة الن،بهة ادلهع،ة ( .)6297/2اليحلهل ال هعي ماضهو ومعيقبلوو .153
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صاحبها من ذبارب اتهنالهة تههد يف عبلج ادل،يضو فقد وجد أن أع،اض ادل،ض كاتت زبيهي غالباً مىت كان اليذك،
شلك اً.
وسنى ف،ويد باليناون مع (ب،وي )،ليكمهل هذو الط،يقةو لكن تبُت ذلما أن الي ومي ادلر اطهعي ال يههد إال يف
معاعدة ادل،يض على اليذك ،واسينادة اليجارب اليت أدت إىل ادل،ض .ودبزيد من اليجارب تبُت لـ(ب،وي )،أتو من
ادلمكن االسيناضة عن الي ومي ادلر اطهعي دبا يعمى (النبلج باحملادثة)و وذلك بأن ييحادث مع ادل،يض يف
موضوعات اتهنالهة دون االسيناتة بالي ومي ادلر اطهعيو ولكن (ب،وي )،ما لبث أن اتص،ف عن هذو الط،يقة دلا وجد
من أمور غَت واضحة حول تهاصهل شخصهة وج عهة من ادل،ضى زلَتة وغَت واضحة .أما ف،ويد فقد اسيم ،يف هذو
الط،يقةو فقد وجد يف تص،ػلات م،ضاو وما يصحبها من ردود اتهنالهة وسهلة للنبلج.

()6

ويف عام 6891م تش ،ف،ويد تظ،ياتو يف أث ،الي ههس الهنالو ال اجم عن اسيذكار الذك،يات ادلؤدلةو ومن مث
أضاف يف عام 6893م تظ،ييو القائلة بأن قصص احلوادث ادلكبوتة( )2اليت م،ت باإلتعان ت،تبط ارتباطاً وثهقاً بقضايا
ومواضهع ج عهة .ومن ه ا اتطلق بأحباثو الشهَتة يف اجل سو دبا يف ذلك خربة الطهولة يف اجل سو وعاًف ادلوضوع
بص،احة جارحةو وس،عان ما اتبع أحباثو هذو ب ظ،ييو يف النقل البلواعي()1و بوصهو ادلكان الذي يدفع اإلتعان
ادلنهبة إىل داخلو.

()3

( )6ي ظ ،يف ذلك موسوعة الهلعهةو عبد ال،ضبن بدوي (.)622/6
( )2اتظ ،ص  8من هذا البحث.
( )1اتظ ،ص  6من هذا البحث.
( )3تاريخ الهك ،األورويب احلديثو روتالد سًتومربجو ص.399
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واسيطاع ف،ويد أن يطور كشوف (شاركوو) و (ب،وي)،و وأن ي،سي يف بضع س وات دعائم مدرسة اليحلهل
ال هعيو اليت ما زالت حىت الهوم سبارس تأثَتها يف احلهاة الثقافهة يف النامل الر،يب وال،أمسايل .وعقد أول مؤسب ،عادلي
لليحلهل ال هعي يف (سالزبورج) س ة 6998م.

()6

اس يم ،ف،ويد يف اجلمع بُت الي ومي ادلر اطهعي وبُت النبلج باحملادثة لك و بند ذلك تبُت لو أن الي ومي غَت
فنال يف بنض األحوالو فاتص،ف إىل ط،يقة النبلج باحملادثة أكث ،فأكث،و وقلل من اعيمادو على الي وميو حىت مل يند
يههد إال يف جنل ادل،يض يعًتخي ويطلق الن ان لنقلو.
وخبلل هذا كلو كان ف،ويد يويل أعلهة خاصة دلا ي،د يف احملادثات النبلجهة من تص،ػلات ادل،ضى عن
مشاكلهم اجل عهة خباصةو شلا جنلو ي،جع إىل الر،يزة اجل عهة األصل يف كثَت إن مل يكن يف كل األم،اض النصبهة
وال هعهةو وهو االذباو الذي أتك،و علهو زمهلو (ب،وي )،فاتهصل ع و.
وقد رأى ف،ويد أن اهيمام عامل ال هس وعامل األم،اض ال هعهة غلب أن ي صب على طبهنة ذبارب الشخص
يف احلهاةو وكهف حدثت كل واحدة من هذو اليجاربو وكهف تهاعلت مع ذباربو العابقةو وافًتض أن اليجارب
األوىل يف حهاة الطهل ذات أث ،كبَت يف تكوين أساس الشخصهةو وأن ما ػلدث لئلتعان بند سن ادل،اهقة ال يؤث ،إال
قلهبلً يف ظلط الشخصهة الذي تكون قبل ذلك.
وكان اهيمام ف،ويد قد اذبو يف ادلقام األول إىل ذوي األم،اض النقلهةو واعيقد أن من ادلمكن تنمهم ال يائج
اليت يصل إلهها يف دراسة ادل،ض ليشمل كل أتواع العلوك اإلتعاين.
( )6اتظ :،موسوعة الهلعهةو احلهٍت ()962/2و ادلوسوعة الن،بهة ادلهع،ة (.)6297/2
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()6

وادل ه ج الذي اسيخدمو هو ت،ك خواط ،ادل،يض ت هال علهو يف ح،يةو مع قهام احمللل ال هعي دببلحظة ادل،يض
وتهعَت خواط،وو فكان يطلب من ادل،يض أن يص،ح لو أو للمحلل ال هعي بكل ما غلول يف خاط،وو برض ال ظ ،عما
ععى أن يكون فهها من تهاهة وعدم منقولهة أو سلالهة لقواعد األخبلق وادلنامبلتو وذلك على أساس أن رل،ى
اليهكَت هو سلعة من اخلواط ،ادلًتابطة اليت فهها ت،تبط كل خاط،ة دبا يعبقها .واإلتعان يف األحوال النادية يكيم
األفكار العهئة إما بعبب ادلخاوف أو القهم األخبلقهة العائدةو وي،يد ف،ويد بًتك اخلواط ،ت طلق دون حعهب وال
رقهب أن يصل إىل ما كيم يف غور البلشنور

()2

من خواط ،وأفكار ورغباتو وتعلعل الًتابطات يؤدي إىل ادلشاع،

واألفكار والدوافع اليت تعببت يف مشاكل تهعهة ع د ادل،يض.

()1

( )6تاريخ الهك ،األورويب احلديثو .399
( )2البلشنور :رلموع األحوال ال هعهة الباط ة اليت تؤث ،يف سلوك ادل،ء وإن كاتت غَت مشنور هبا .واألحوال البلشنورية إما أن تكون شلا ؽلكن إخ،اجو من
الظلمة إىل ال ور بوساطة االتيباو واليحلهل واليأملو وإما أن ال تكون كذلك .وقد أطلق ف،ويد اسم ما قبل الشنور على األحوال البلشنورية اليت تعيطهع
من تلقاء ذاهتا أو بوساطة اإلرادة أن ذبياز عيبة الشنور وتصبح شنورية .ادلنجم الهلعهيو صبهل صلهباو ص.263
( )1تاريخ الهك ،األورويب احلديثو ص 399و موسوعة الهلعهةو عبد ال،ضبن بدوي ()621/6
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ادلبحث الثانً
نظرٌت التحلٍل النفسً
ا
أول -التحلٍل النفسً :اصطبلح حديث أطلقو ف،ويد على إحدى ط،ق البحث والنبلج يف علم ال هس
ادل،ضيو لدراسة أعماق احلهاة ال هعهة وعبلج اضط،اباهتا .وقد اتيش ،هذا االصطبلح يف علم ال هس احلديثو حىت
أطلق على صبهع اليق هات ادلعينملة يف دراسة األفنال ال هعهة شنورية كاتت أم ال شنورية.
ولنل أهم أغ،اض اليحلهل ال هعي سرب احلهاة البلشنوريةو والكشف عن النقد )6( .الكام ة( )2يف الشنورو فإن هذو
()6

النقد ادلؤلهة من ال،غبات ادلكبوتة

والذك،يات ادل عهةو واألفكار وادلشاع ،ادليضاربة ربدث اضط،ابات تهعهة

( )6النقدة يف اله،تعهة Complexeو ويف اإلتكلهزية Complexو ويف البلته هة  .Complexusالنقد صبلة من اليصورات واالتهناالت ادلكبوتة
ال اشئة عن خربات ص،اعهة ذات شح ة وجداتهة كبَتة .وهي وإن كاتت الشنورية إال أهنا تؤث ،يف تهكَت الشخصو وتطبع سلوكو بطابع االضل،اف
والشذوذو والنقد ال هعهة كثَتة م ها عقدة ال قص أو م،كب ال قص وعقدة أوديب وعقدة (الكًتا) وغَتها .أما عقدة ال قص فهي حالة اتهنالهة تعهط،
على ادل،ء من ج،اء شنورو بقصور حقهقي أو وعلي و وهي ربملو يف كثَت من األحهان على كبت عواطهوو فيوقنو يف عصاب زبيلف شدتو باخيبلف
الظ،وف احملهطة بوو والوسائل ادليواف،ة لديو.
وأما عقدة ( أوديب ) فهي رلموعة من اليصورات واألوهام والوجداتات الشنورية أو غَت الشنورية ادليصلة ب،غبة الطهل يف االسيحواذ على أحد
والديو و فإذا كان الوالد والطهل من ج عُت سليلهُت (ك،غبة الولد يف االسيحواذ على أمو أو رغبة الب ت يف االسيحواذ على والدها) مسهت هذو ال،غبة
بنقدة ( أوديب ) اإلغلابهةو وإذا كاتا من ج س واحد مسهت هذو النقدة بنقدة (أوديب العلبهة)و وت طوي النقدة يف كبل احلالُت على رغبة الطهل يف
اليخلص من الوالد ادل افس لو يف حبو .وقد مسهت بنقدة ( أوديب ) تعبة إىل  :أوديب بن (اليوس) ملك طهبة الذي قيل أباو وتزوج أمو .ويقابل عقدة
(أوديب) لدى الذكور عقدة ( الكًتا ) لدى الب اتو وتيمهز هذو النقدة دبهل ج عي مظه،و رغبة الهياة يف االسيحواذ على أبههاو وقد أطلق علهها هذا
االسم تعبة إىل (الكًتا) ب ت (اغاشل ون) اليت ساعدت أخاها (أورست) على األخذ بثأر أبههما من أمهما اليت اشًتكت يف قيلو ومن خصائص هذو
النقدة تنلق الهياة عن وعي أو غَت وعي بأبهها وك،هها ألمهاو واضط،اب تصوراهتا وعواطهها من ج،اء شنورها باإلمث .راجع :ادلنجم الهلعهيو صبهل
صلهباو ص 83
( )2الكامن يف اله،تعهة immanentو يف اإلتكلهزية Immanentو يف البلته هة  Immanensكمن الشيء يف ادلكان توارى واخيهىو والكامن ما
ي طوي علهو باطن الشيء من صهات دائمة .ولو يف االصطبلح ثبلثة منان:

5811

وجعمهة سليلهةو وخَت وسهلة ع د رواد هذو ال ظ،ية لشهاء ادل،يض إشنارو بنقدتو ال هعهةو أي إخ،اج هذو النقدة من
الظلمة إىل ال ور بواسطة أسئلة مباش،ة تلقى علهوو وبيأويل بنض أقوالو اليلقائهةو وح،كاتو البلإراديةو وبيهعَت بنض
أحبلمو.

()2

مل يكن ف،ويد هو أول من ربدث عن النقل البلواعي وولك و سلط علهو أضواء األعلهة والشه،ة حه ما جنل
م و ال قطة ادل،كزية دلذهبو  .وقد قال ف،ويد ":إن أموراً و والسهما ادلنهبة م هاو يدفع اإلتعان إىل داخل اجلزء البلواعي

( )6الكامن ما يبلزم طبهن ة الشيء وهو مقابل للمهارق وادلينايل تقول :جزاء الهنل كامن يف الهنلو ومنٌت هذا القول أن ما يلزم عن الهنل من
عقاب أو ثواب لهس مضافاً علهو من اخلارجو وإظلا هو داخل فهو على سبهل اليضمن .ومن قبهل ذلك قوذلم يف مذهب وحدة الوجودو إن حقهقة
اهلل كام ة يف الناملو وقوذلم  :إن اهلل هو العبب الباطٍت جلمهع األشهاء ال النلة ادلؤث،ة فهها من خارج.
( )2والكامن ع د (كاتت) ما كان غَت خارج عن حدود اليج،بةو فادلبادئ الكام ة هي ادلبادئ اليت ي حص ،تطبهقها يف حدود اليج،بة ادلمك ةو وإذا
طبقتو يف ادلعائل ادلينالهةو مبادئ ال تصلح إال للمعا ئل اليج،يبهةو وقنت يف الضبللو وكذلك إذا حكمت بأن الصادق ع دك صادق يف تظ،
كل إتعان.
( )1والكامن هو الهنل أو العبب الذي ي حص ،تأثَتو يف الهاعل تهعوو كالشنورو والنقلو واإلرادةو فإن تأثَتها إذا اضلص ،يف تهس الهاعلو ومل
ػلدث ترَتاً يف اخل،اجو مسي باليأثَت الكامنو خببلف الهنل ادليندي الذي ي يقل تأثَتوو إىل اخلارج كإض،ام ال ارو وقطع اخلشب وتهجَت
ادلاء...اخل .راجع ادلنجم الهلعهيو صبهل صلهباو ص .222
( )6الكبت  :يف اله،تعهة Refoulementو يف اإلتكلهزية  .Repressionاصطبلح تهعي حديث مشيق من كبت الرهظو تقول كبت فبلن غهظو
يف قلبوو أي مل ؼل،جو.
ويطلق الكبت على النملهة ال هعهة البلشنورية اليت يقصي هبا ادل،ء بنض تصوراتو وعواطهو ادلؤدلةو ورغائبو احمل،مةو عن ساحة الشنور الواضح لهخههها يف
النقل الباطن أي يف البلشنور وتيم هذو النملهة برَت إرادةو أو تيم يف أكث ،األحهان برَت علم .فإذا سبت بإرادة وعلم مسهت كبحاً ال كبياَو تقول :كبح
ادل،ء صباح تهعوو أي قهد أفكارو ورغباتو بإرادتوو ومل ؼل،جهاو فاله،ق إذن بُت الكبت والكبح أن الكبت عمل الشنوري تلقائيو على حُت أن الكبح
مصحوب بالشنور واإلرادة .ادلنجم الهلعهيو صبهل صلهباو ص .221
( )2اتظ: ،ادلنجم الهلعهيو صبهل صلهباو ص 257و ادلنجم الهلعهيو احلهيتو ص .55
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من النقلو وحهث "تيقهح " داخلوو فه شأ ادل،ض النصيبو ولذلك فإن الشهاء من هذا ادل،ض مش،وط خب،وج تلك
األمور من اجلزء البلواعي من النقل إىل اجلزء الواعي م و".

()6

وتند تظ،ية اليحلهل ال هعي من ال ظ،يات النامة اليت اميدت إىل سليلف ف،وع علم ال هسو فهي حاض،ة يف
مبحث الشخصهةو ويف علم ال هس الًتبوي و اإلكله هكيو وغَتعلا بل اميدت خارج علم ال هس إىل صبهع النلوم
االجيماعهةو بل إىل رلاالت األدب والهنو وقل أن ذبد م،جناً يف علم ال هس ال ربيل فهو صهحات عدةو فهي
مدرسةو واذباو يف اليحلهلو وط،يقة يف النبلجو أث،ت يف األتظمة الًتبويةو واألسالهب النبلجهة يف احلضارة الر،بهة
بشكل خاصو والنامل بشكل عام.
وتنيرب أحباث ب،وي ،وف،ويد اليت تش،ت يف مؤلههما "دراسات يف اذلعيَتيا" الذي ظه ،س ة  6895عادة بداية تاريخ
اليحلهل ال هعيو ويف س ة  6969أسعت اجلمنهة الدولهة لليحلهل ال هعي.

()2

واإلصلاز األساسي له،ويد يف اليحلهل ال هعي هو الكشف عن الينارض بُت العلوك والشخصهةو وتوصل ف،ويد إىل
أسلوب اليداعي احل،

()1

وربلهل األحبلم واليحويل وادلقاومة هبدف الكشف عن ال،غبات الر،يزية (اجل عهة أساساً)

اليت مت كبيها يف الطهولة ادلبك،ةو وحىت بند اليطورات البلحقة يف تظ،يات اليحلهل والنبلج ال هعي واليت أكدت أعلهة
الصدمات اليت حدثت يف رلال النبلقات مع اآلخ،ينو ولهس يف اجملال الر،يزي فحعبو فإن ادلبدأ ظل كما هو :إن

( )6علم ال هس يف مائة عام .فلوجلو ص .695
( )2ادل،جع العابقو ص .696
( )1هو ادلبدأ األساسي الذي اتطلق من اليحلهل ال هعي بند حقبة النبلج بالي ومي ادلر اطهعيو ويقصد أن يقول ادل،يض كل شيء يف تلقائهة دون اتيقاء أو
تنمدو مهما كان تافهاً أو معيهج اً .اتظ: ،اليحلهل ال هعي ماضهو ومعيقبلوو ص .618
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ما مت قمنو هو ال،غبات وادلخ اوف الصدمهة ادلبك،ةو وكذلك ادليأخ،ة م هاو والعبهل للشهاء من األع،اض أو األم،اض
بشكل عام هو الكشف عن هذو األمور ادلكبوتة.

()6

فاليحلهل ال هعي هو ط،يقة يف النبلج وفك،تو األساسهة اسيدراج مكبوتات البلشنور للظهور على سطح
الشنور عن ط،يق اليداعي احل،و واذلدف هو معاعدة ادل،يض على الوعي هباو وحل الص،اعات ال اشئة ع هاو وإعادة
ب اء الشخصهة.
وي،ى أتصار اليحلهل ال هعي أن الص،اع هو ادلظه ،ادلعبب للنصاب ال هعي (أو ادل،ض ال هعي الذي ال
ي هصل فهو ادل،يض عن واقنو) ع دما ييم حلو بط،يقة سلطئةو واليحلهل ال هعي هو النملهة اليت تنهد حلو بط،يقة
سلهمة.
وقد فع،ت مدرسة اليحلهل ال هعي الذها ّن ( الذي ي هصل فهو ادل،يض عن واقنو) دبثل ما فع،ت بو
النصابو غَت أهنا اعًتفت بأن النبلج باليحلهل ال هعي ال غلدي يف احلاالت الذهاتهة وحاالت الضنف النقلي؛ ألن
اليحلهل ال هعي ييطلب معيوى من الذكاء وفهم الواقع ال ييوف،ان يف هذو احلاالت اليت تيمهز باالتهصال عن الواقع
أو بعوء فهمو.

()2

( )6اتظ : ،اليأصهل اإلسبلمي للدراسات ال هعهةو ص .261
( )2اتظ: ،اليأصهل اإلسبلمي للدراسات ال هعهةو ص .197
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وفك،ة اليحلهل ال هعي قائمة على ازدواجهة الظاه،ة ال هعهةو فما ت،او ينرب عما ال ت،اوو ورغم أن ف،ويد ؽلهز
تهعو عن اآلخ،ين بأتو يأخذ اإلتعان على أتو كائن بدائي غ،يزيو والبدائي كطهلو والطهل كم ح،ف ش،ي،و إال أن
ادل،جنهة الداروي هة( )6ودمج ع اص،ها يف تن،يف اإلتعان قد أث،ت فهو.
أما تاريخ اإلتعان على األرض فهمهز فهو ف،ويد ثبلث م،احل:
أ-مرحلة إحيائية :أو م،حلة االعيقاد بأن ال هس هي مبدأ الهك ،واحلهاة النضوية يف آن واحدو ع دما
كان ينيقد اإلتعان يف القوة الكاملة لقواو الهك،ية.
ب-مرحلة دينية  :حهث ي عب القوة كلها لآلذلة (الذي ػلص ،اليطور يف شل ،ال ،جعهة إىل تثبهت
اللهبهدو( )2يف األبوين).
ج -مرحلة علمية  :ع دما اعًتف اإلتعان بصر،وو وببل جدوى الوهم الديٍت وض،ورة ال ظ ،إىل ادلوت
كعائ ،الض،ورات الطبهنهة.
ويكاد هذا اليقعهم الثبلثي الذي قال بو ف،ويد يلخص ال ظ،ة اليقلهدية للنلم كما اتنكعت يف علم ال هسو مهز فهو
م،حلة الهوتهةو وأخ،ى مهيافهزيقهةو وثالثة علمهة.

()1

( )6الداروي هة  :مذهب داروينو وتطلق على :الداروي هة مذهب ا ليحول أو اليبدلو وهو القول أن األتواع ت شأ بنضها عن بنضو والسهما ال وع اإلتعاينو
فهو م حدر عن األتواع احلهواتهة اليت ت،جع إىل أصل واحد أو عدة أصول .وتطلق أيضاً على القول إن تبدل األتواع تاشئ عن االتيخاب الطبهنيو أي
أن تبدل األتواع تاشئ عن اليكهف بوساطة ادلمارسة والوراثة .ادلنجم الهلعهيو ص .556
( )2اللهبهدو :مصطلح التهٍت األصل يشَت إىل ال،غبة أو الشهوة .اتظ: ،اليحلهل ال هعي ماضهو ومعيقبلوو ص .637
( )1اتظ: ،اليأصهل اإلسبلمي للدراسات ال هعهةو ص .627
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ا
ثانٍا -هبادئ احلٍاة النفسٍت عند فروٌد:
الهك،ة األساسهة اليت يقوم علهها مذهب ف،ويد هي أن الر،ض األساسي من كل فنل يقوم اإلتعان هو ربصهل أكرب
لذة وجنل األمل أقل ما ؽلكن .فهو ي،ى أن العلوك اإلتعاين ييجو ضلو ربصهل أكرب لذةو أو إشباع احلاجات احلعهة.
والطهل يعنى إىل ربصهل اللذة برض ال ظ ،عن تيائجها .وكلما كرب تنلم كهف يضبط سلوكو دبا يواجهو من
حقائقو فهحقق أكرب لذة مع أقل ض،ر تاجم ع ها .وهذا االذباو يعمى "مبدأ الواقع" وهو شب،ة تضوج قدرتو على
ضبط تهعو .وعملهة الضبطو واليخطهطو واليكهف مع الواقع .وكلما تقدم الطهل يف العن وصار م،اهقاً تيرَت قهمو
األخبلقهة.
ويف النادة يوجد أكث ،من دافع ليوجهو أي فنل و ومن الدوافع ما هو حاض،و وم ها ما هو تاشئ عن ذبارب
ماضهة .وت شأ ادل ازعات حُت يقع أحد هذو الدوافع يف ت اقض وت ازع مع باقي الدوافع.
والدوافعو وذبارب احلهاةو وادلوقف احلايلو والقهم األخبلقهةو وض،وب بذل الطاقةو واليح،ؽلات كلها مناً
ليكوين الشخصهة.

()6

ا
ثالثا -أهن هفاهٍن نظرٌت التحلٍل النفسً:
اهيمت مدرسة اليحلهل ال هعي بدراسة الشخصهة من حهث مساهتا ومكوتاهتا وتهاعلها مع النامل اخلارجي
واسيواؤها واضل،افها .ويذهب "ف،ويد" إىل الشخصهة تيكون من مكوتات ثبلثة هي:
( )6اتظ: ،موسوعة الهلعهةو عبد ال،ضبن بدوي (.)621/6
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ا

أول :اذلى أو اجلانة الغرزي:
وييمثل يف سليلف اجلواتب الر،يزية النمهاء والطاقة احلهوية واحلهواتهة اليت يولد اله،د مزوداً هباو فهي تشمل
الدوافع الهط،ية – اجل عهة والندواتهة وغَتعلاو قبل أن هتذب وربور من خبلل الثقافة واجمليمع – وي طلق اذلو من مبدأ
اللذة وػلاول اإلتعان إرضاء هذو الدوافع سواء يف دتها الواقع أو يف دتها اخلهال.
ب-األنــا:
هو اجلاتب الواقني للشخصهة الذي ييكون تيهجة التصال الطهل بالنامل االجيماعي الواقني من خبلل
جوارحو ادلخيلهة .فالطهل ي،ى ال ار تيوهج فهحاول دلعها فهلععو فهن،ف أهنا خط ،غلب ذب بوو لذلك ين،ف
األصوات وؽلهز به ها.

()6

ج-األنا األعلى أو الفىقانً:
هو ما يطلق علهو ذباوزا الضمَت أو ال،قهب ال هعيو وهو جهاز ييكون من أوام ،الوالدين وما ييلقاو الطهل
ع هما من تواة وأفكار عن اخلَت والش ،والهضهلة وال،ذيلةو وهو ادلعيشار اخللقي الذي يكافئ الشخص ويناقبو إذا
أخطأ .وهو جهاز الشنوري يبدأ تكوي و من س ن مبك،ة .فهو صبلة القهم وادلنايَت وادلنيقدات وادلبادئ اخللقهة اليت
توجو العلوك واليت ينيمد علهها اله،د يف تقههم دوافنو وتهاتو وأعمالوو وهو جاتب الشخصهة الذي ينمل وفقاً
للمبادئ ادلثالهة والذي ي قد ويناقب ويكافئ ويوجو.
( )6اتظ: ،موسوعة الهلعهةو بدوي ( )623/6ادلنجم الهلعهيو صبهل صلهباو ص 619و اليحلهل ال هعي ماضهو ومعيقبلوو ص .239

5817

والواقع أن وظههة األتا اليوفهق بُت اذل و واألتا األعلى والواقعو فنلهو إرضاء دوافع اله،د الهط،ية يف إطار ما
يعمح الضمَت من جهةو وقواعد اجمليمع وقهمو ومبادئو من جهة أخ،ىو ودبقدار قوة األتا واتزاتو تيكامل الشخصهةو
أما إذا ما فشل يف ضبط اذلوو أو أس،ف يف ادلثالهات على حعاب الواقع حدث اضط،اب الشخصهة وظه ،ما ين،ف
بادل،ض ال هعي.
وإن كان ف،ويد ينيقد أن "األتا الهوقاين" كثَتاً ما يؤث ،يف الشخص دون أن يكون واعهاً هبذا اليأثَت .والعبب
يف هذا أن كثَتاً من القهم االجيماعهة قد تنلمها الطهل قبل أن يعيطهع فهمها وتنلقها.

()6

واذلو بدوافنو الوحشهةو ال شنوريو وهذو ادلادة البلشنورية تعنى للينبَت عن تهعها على ضلو غَت مباش.،
فمثبلً األحبلم وههوات اللعان هي ذبلهات مق نة دلضموتات ال شنورية أفليت من "األتا" وصارت عل هة .ويف حالة
األحبلمو فإن اليخلف غَت ادلباش ،من ادلواد االتدفاعهة تص،ف مواد كان من شأهنا لو بقهت حبهعة أن ربدث
اضط،اباً يف ال وم ويف تشاطات أخ،ى.
وإىل جاتب الشنور والبلشنور ه اك ظاه،ة يعمهها ف،ويد باسم "ما قبل الشنور" وهو ادلادة اليت يعيطهع أن
ييذك،ها حبعب إرادتوو لك ها مل تكن يف وعهوو واتيباهو طوال الوقت .وهذو ادلادة ال تربز من أجل م،اقبة اجلهاز
النضويو بل باألح،ى من أجل اليمكُت لو من النمل على ضلو أكث ،فاعلهة .ذلك ألن وعي اإلتعان بكل قصد
وكل ذاك،ة باسيم،ار قد ييدخل يف تشاط اإلتعان وينهقوو لك و البد من أن تكون هذو ادلنلومات مهعورة للجهاز
النضو حُت ػلياج إلهها.
( )6اتظ: ،اإلسبلم وقضايا علم ال هسو ص 689و ادلنجم الهلعهيو ص.639
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وهكذا كان ف،ويد ي،ى أن النقل ييأث ،بدوافع حهواتهة أولهةو وي،اقب من قبل قهم أخبلقهة وييكهف وفقاً
دليطلبات الواقع.

()6

ادلبحث الثانً
هنهح العالج النفسً والظىاهر التً كشفها
يقوم م هج النبلج ال هعي على ثبلث دعائم:
( )6تداعي األفكار احل ،الذي يعمح للم،يض باسًتجاع بنض الذك،يات ادل عهة اليت تشَت بط،يقة مباش،ة أو غَت
مباش،ة إىل خرباتو ادليصلة بأع،اض م،ضو.
( )2ربلهل األحبلم بيهعَت صورها ورموزها يف ضوء شخصهة ادل،يض وظ،وف حهاتو.
( )1اليحويل أي النبلقة الناطههة اليت ت شأ بُت ادل،يض واحمللل الذي يقوم يف أث اء النبلج بدور الذين كاتوا
ػلهطون بادل،يض يف أث اء طهوليو .وييطور اليحويل ميخذاً عدة صور .كاحلب والثقة واإلعجاب (ربويل
إغلايب) و أو الك،اههة والندوان (ربويل سليب) .فهقوم احمللل يف الوقت ادل اسب بيأويل ادلواقف اليحويلهة
للم،يضو وال غلدي اليحلهل ال هعي إال مع ادل،ضى القادرين على مناتاة ادلواقف اليحويلهة.

( )6اتظ: ،موسوعة الهلعهةو بدوي (.)623/6
( )2اتظ: ،ادلوسوعة الن،بهة ()379/6و أصول علم ال هس النامو أضبد زلمد عام،و ص .696
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()2

الظىاهر التً كشفها هنهح التحلٍل النفسً:
( )6اجل عهة الطهلهة اليت سب ،طافيها (لهبهدو) بادل،احل الهمهة والش،جهة والقضهبهةو ليصل بند فًتة كمون إىل
ادل،حلة الي اسلهة يف أث اء ادل،اهقةو حهث تيجو اللهبهدو ضلو هدفها وموضوعها .وتوقف اليطور اجل عي
ع د إحدى ادل،احل أو تنث،و أو اضل،افوو ػلول دون ال ضج اجل عي والناطهي .ويؤدي إىل ادل،ض.
( )2ادلوقف األودييب الذي تيجو فهو الطاقة اجل عهة لدى الطهل ضلو شخص من اجل س اآلخ( ،األم لدى االبن
واألب لدى الب ت)  .واليثبهت داخل ادلوقف األودييبو وعدم تصههيها بيقمص االبن لشخصهة أبهوو
والب ت لشخصهة أمهاو يؤدي إىل تكوين عقدة أوديب.
( )1الدور األساسي الذي تؤديو الطاقة اجل عهة ع د تثبهيها أو اضل،افها يف تشأة األم،اض ال هعهة والنقلهة .فهي
اذلعيَتيا اليحويلهة تيحول الطاقة اجل عهة ادلكبوتة إىل أع،اض جعمهة.
وإذا وقع الطهل يف مشاكل خطَتة خبلل أية م،حلة من هذو ادل،احلو فإن ادلهارات االجيماعهة اليت يكون قد
تنلمها فقَتة أو مندومة بياتاًو وردبا يينث ،وين،ج خبلل ادل،احل األخ،ى وي،تد إىل اخللفو وردبا ينود إىل مهارات أتق ها
من قبل على ضلو أفضل حُت كان واقناً ربت الضرط.

()6

والنصابات واألم،اض ال هعهة  psychosesهي ارتدادات يف أوقات الضرط إىل م،احل سابقة يف ال مو أمكن
حلها على ضلو أفضل .والضرط ادلؤدي إىل االرتداد ي شأ عن تزاعات بُت األشخاص حول قه ،دوافع زل،مة .إن
الدافع دلا يكن مقبوال فإتو اتدفع خلهاً إىل البلشنورو وعرب عن تهعوو بط،يق غَت مباش ،فقطو بواسطة سلوك
( )6اتظ: ،موسوعة الهلعهةو بدوي ()625/6و ادلوسوعة الن،بهة ()397/6
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وسط  compromiseؽلكن من شكل مق ع من أشكال اإلرضاءو ويف الوقت تهعو ي،ضي اليح،ؽلات
األخبلقهة واالجيماعهة.
والط،يق الذي سلكو ف،ويد سلكو وحدو .ودلا احيل ال ازي ال معا يف مارس س ة  6918ارربل ف،ويد إىل
ل دنو حهث تويف يف الع ة اليالهة يف  21سبيمرب.

()6

ادلبحث الثالث
نقد نظرٌت التحلٍل النفسً
لقد واجهت تظ،ية اليحلهل ال هعي صنوبات أدت إىل إدخال تنديبلت كثَتة علههاو غَت أن بنض هذو
الصنوبات ظل يبلزمها رغم تلك الينديبلتو وهذو الصنوبات تينلق بادل هج وال موذج واليطبهق.
فأما المنهج  :فقد واجهت ال ظ،ية ضنف النبلقة بُت مكوتاهتاو والشواهد الواقنهة اليت تقبل على أساسها
ال ظ،ياتو فمقوالت اليحلهل ال هعي تهيق ،إىل اليأيهد اليج،ييبو والشواهد ادليجمنة زلايدة ؽلكن أن تهع ،بال ظ،ية
وبرَتها.
فمن حهث الشواهد اليت ساقها ف،ويد ليأيهد مقوالتو ال ظ،يةو صلد حاالت إكله هكهة زلدودة وغَت سوية يف
رليمع فه ا الهكيوري و فهل هذو احلاالت تكهي لينمهم عقدة أوديبو وتنمهم فًتة الكمون اجل عي وتنمهم ادل،حلة
الهمهة والش،جهة والقضهبهة على سائ ،ال اس يف صبهع اجمليمنات مع ما تن،فو من اخيبلف احلضارات.
( )6اتظ: ،موسوعة الهلعهةو بدوي (.)625/6
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مل يكن ف،ويد مهيماً باالتعاق ال ظ،ي قدر اهيمامو بادلبلحظات فجنل من تظ،ياتو أط،اً مؤقية ليدوين
مبلحظاتو وتص هف منلوماتوو غَت أن هذو الوقائع ادلبلحظة تهعها ال تؤيد اليهعَتات اليت أعطهت ذلا .فإذا أخذتا
غَتة االبن على أبهو يف الطهولة ادلبك،ةو فالشواهد تدل على أن ذلك يقع بعبب توع ادلناملة اليت يلقاها االبن أو
الب تو وع دئذ قد تكون الرَتة من األب أو األم أو أي شخص آخ.،

()6

إن ادلشكلة النامة يف عدد من ال ظ،يات ال هعهة أهنا أرادت أن تهع ،أعقد ظاه،ة على اإلطبلق بأقل عدد
من النواملو بل بنامل وحهد أحهاتاًو فالدافع اجل عي يين،ض لل ضجو ولو يف كل م،حلة من م،احل النم ،تأثَت على
احلهاة ال هعهةو ولكن ه ل اخلربة اجل عهة هي ادلكون األول للشخصهة اإلتعاتهة م ذ بداية تكوهنا إىل أن تكيمل؟ وهل
العلوك العوي كلو لهس سوى إعبلء للر،ائزو والعلوك ادل،ضي كلو لهس سوى تكوص؟ دلاذا يهًتض اليحلهل ال هعي
دائماً إن الدوافع الشنورية لئلتعان العوي لهعت هي سبب تص،فاتو؟
ولقد كان اإلص،ار على تضخهم دافع اجل س سبباً يف اخلبلف الذي وقع يف وقت مبك ،بُت ف،ويد وبنض زمبلئوو
حىت أولئك الذين احيهظوا بهك،ة الدوافع البلشنوريةو ومن هؤالء اله،د أدل ،كان من زمبلء ف،ويد األوائلو مث
اتهصل ع و بعبب االخيبلف على عدة معائل تظ،ية هامةو وأسس ما ع،ف بنلم ال هس اله،دي.
"وأشد ما رفضو أدل ،من تظ،ية ف،ويد هو تأكهدو على الدافع اجل عي أتو دافع أساسيو سواء بال عبة للطهل أو
()2

بال عبة لل،اشدو وثاتهاً :رفضو لهك،ة أن الر،ائز تهعها هي زلددات العلوك".

( )6اتظ: ،اليأصهل اإلسبلمي للدراسات ال هعهةو ص .265
( )2اتظ : ،علم ال هس اإلكله هكيو جولهان روت،و س .631
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والذي أيدتو اليجارب ادلي وعة هو أن العلوك م ذ الوالدة يكون مدفوعاً بشبكة من النواملو فال،ضاعة مثبلً
لهعت سلوكاً مدفوعاً بدافع اجل س كما قال ف،ويدو بل بدوافع ميهاعلة ت،جع إىل اليشبث بصهة عامةو أي أن
الطهل ؽليص الثدي بدافع اجلوع مث يينلم أن ي،بط بُت االميصاص واليرذيو وسلوك اإلخ،اج لهس مدفوعاً بدافع
اجل سو بل هو سلوك جزئي ضمن سلوكهات أخ،ى عديدة يينلمها الطهل له عجم هبا يف احلهاة االجيماعهةو
فالدوافع – بهولوجهة واجيماعهة – تيهاعل يف كل م،حلة لص ع العلوك ييهاعل آخ ،مع تاريخ الشخص
()6

وإرادتو.

وأما التطبيق :فقد كان ل ظ،ية اليحلهل ال هعي تأثَت على مههوم اإلتعان الر،يب ل هعوو فه،ويد واحد من
ثبلثة غَتوا تظ،ة اإلتعان الر،يب إىل تهعوو األول كربتهك ع دما أفهمو أن األرض لهعت م،كز الكونو والثاين داروين
ع دما أفهمو أتو لهس اسيث اء يف ادلملكة احلهواتهةو والثالث ف،ويد ع دما أفهمو أتو لهس سهداً يف م زلوو وإظلا هو
حارس ػل،س الدوافع البلشنورية أن تهلت فيعبب من العلوكهات ما يأباو اجمليمع.
وقد حاول بنض احملللُت ال هعهُت بند ف،ويدو بإعادة اليوازن إىل ال ظ،ية "فقاموا حديثاً جداً باليأكهد الشديد
على األتا ودورو يف احلهاة ال هعهة دبا فهها ادل،ض ال هعيو ويؤكدون على زلاولة اله،د مواجهة مطالب الواقع.
وأما ال ظ،ية القائلة بأن العنادة هي أن ي طلق اإلتعان مع غ،ائزو – ودبا أن احلضارة ال تعمح بذلك فهي
عدو لئلتعانو وإذا كاتت غ،ائز اإلتعان تصطدم باجمليمع ال زلالة فيؤدي إىل الكبتو فهذا اإلتعان وجد لهشقىو
وأقصى ما يطمح إلهو أن يقهم هدتة بُت اذلو واألتا األعلى – فإن هذو ال ظ،ة ساعلت يف الثورة اجل عهة واليحلل
( )6اتظ : ،اليأصهل اإلسبلمي للدراسات ال هعهةو ص .265
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األخبلقي الذي ساد يف أوربا وأم،يكاو وأصبح اخلوف من الكبت والنقد ال هعهة مربرات "علمهة" للهوضى اجل عهةو
وأصبح احملللون وادلناجلون "ي صحون" الشباب والهيهات بإقامة النبلقات اجل عهة بكل ح،ية ألجل ربقهق الصحة
ال هعهة.
أما داخل النهادات "فقد أدت تيائج ح،كة اليحلهل بيأكهدها على البلشنور إىل تنقهد مشكلة اليشخهص
تنقهداً ضخماًو فقد تضاءل منٌت األع،اض وأصبح على اإلتعان أن ييجاوزها سنهاً وراء الص،اعات الداخلهةو ومل يند
يف إمكان اإلتعان أن يكيشف ادلظاه ،اذلامة لدى اله،د عن ط،يق ط،ح أسئلة مباش،ةو فلهس من احمليمل فقط أن
ي،غب اله،د يف إخهاء ادلنلومات بط،يقة ال شنوريةو بل إن م هج البحث وفقاً لليحلهل ال هعي ييضمن أيضاً أن اله،د
قد ال يكون واعهاً دبشكبلتو اخلاصةو وأصبح على ادل هج يف البحث أن يضع ط،قاً دقهقة وبارعة لكي ؽلك و اكيشاف
هذو ادلشكبلت.

()6

وأصبحت ط،يقة النبلج وفق اليحلهل ال هعي طويلة جداً وباهظة اليكالهف فبل ؽلكن اسيخدامها مع منظم
ال اسو وال تبلءم أتواعاً من ادل،ضىو وكثَتاً ما تعه ،عن ربعن طههف أوال تعه ،عن شيء .وقد سبت م،اجنات
لل ظ،ية اله،ويدية على يد ادلدارس اله،ويدية احلديثةو وال ؽلكن أن تص ف ال ظ،ية ضمن تاريخ علم ال هسو فبل زال ذلا
أتصار وأتباع و وال زالت تصدر بامسها رلبلت ودورياتو واليحلهل ال هعي اآلن ال يطلق على ال ظ،ية الكبلسهكهة
وحدهاو وككل تظ،ية ع دما ينجز اإلطار ال ظ،ي عن اسيهناب الشذوذات واحلقائق اجلديدةو ت هار وتبقى احلقائق

( )6اتظ: ،علم ال هس اإلكله هكيو جولهان روت،و ص .81
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اليت ظلت يف إطارهاو وتظ،ية اليحلهل ال هعي افييحت م طقة شاسنة كان يعار إلهها بإغلاز هي م طقة البلشنورو
وهذو إضافة يف دراسة العلوك.
كما كان لليحلهل ال هعي دور يف تطوي ،األسالهب النبلجهة القائمة على احلوار ادلهيوح واليه،يغ االتهنايل
وإعاتة ادل،يض على من،فة أسباب م،ضو لليرلب علههاو وهي وسائل زلايدة ؽلكن أن تعينمل برض ال ظ ،عن ال ظ،ية
اليت توجو تهعَت ادلنطهات ال اذبة ع ها.
التحليل النفسي في ميزان اإلسالم:

()6

()2

ربدث فبلسهة الهوتان عن النقل وال،وح وال هسو ورتبوها حعب صهائها وعلو جوه،هاو فكان النقل
ع دهم أوذلا وأش،فهاو ألن جوه ،النقل ادلطلق (حعب تصورهم) هو اهلل سبحاتو والنقل اإلذلي ع دهم هو النقل
الهنال ادل زو عن ادلادة واذلهويل وع و يصدر النقل اإلتعاين أو النقل ادل هنل مث تأيت ال،وح وال هس بند ذلك يف الصهاء
والش،فو وع دهم ال،وح أق،ب إىل ع ص ،ال ور وال هس أق،ب إىل ع ص ،اذلواء والًتاب.
وإذا كاتت ال،وح هي الن ص ،اخلالد يف اإلتعانو وهي اجلاتب اخلايف عن مدارك ا احلعهةو واسيأث ،اهلل تناىل
بنلموو وال قدرة للنقل اإلتعاين احملدود عن اإلحاطة بو ووعهو إال دبا ي اسبو من اإلشارة واليق،يبو قال تناىل
الروح ِمن أَم ِر ربِّي وما أُوتِيتُم ِّمن ِ
العل ِْم إالَّ قَلِيالً)[ .اإلس،اء ]85
الر ِ
ك َع ِن ُّ
(ويَ ْسأَلُونَ َ
وح قُ ِل ُّ ُ ْ ْ َ َ
َ

( )6اتظ: ،النلم يف م ظورو اجلديدو أغ،وس وسياتعهوو ص .81
( )2اسيقهت مادة هذا الن وان بيص،ف من ادلصادر اليالهة :اليأصهل اإلسبلمي للدراسات ال هعهةو ص  166وما بندهاو اإلسبلم وقضايا علم ال هس
احلديثو ص  55وما بندها.
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أما النقل وال هس يف بهان الق،آن الك،مي فال،اجح أن ال هس أق،ب إىل الطبع والقوة احلهوية اليت تشمل اإلرادة
كما تشمل الر،يزة وتنمل واعهة كما تنمل غَت واعهةو وتأيت يف مواضنها من اآليات الكثَتة م،ادفة للقوة اليت يدركها
ال ومو والقوة اليت يزهقها الهيلو والقوة اليت ربس ال نمة وتلهم الهجور واليقوى ورباسب على ما تنمل من حع ة
وسهئةو فهي القوة اليت تنمل وت،يد مهيديو هبدي النقل أو م قادة ل وازع الطبع وتوضع ذلا ادلوازين بالقعط يوم
القهامة .قال تناىل( :اللَّو ي ت وفَّى األَن ُف ِ
ت فِي َمنَ ِام َها) [سورة الزمَ ( .]32 ،وال تَ ْقتُ لُوا
ين َم ْوتِ َها والَّتِي لَ ْم تَ ُم ْ
سح َ
ُ ََ َ
َ
ِ ِ
س ُك ْم َّ
يما) [سورة ال عاء .]29
إن اللَّوَ َكا َن ب ُك ْم َرح ً
أَن ُف َ
اف م َق ِ
س
ولكن اإلتعان أعم من ال هس ألتو معئول عن هنبها عن اذلوى( :وأ ََّما َم ْن َخ َ َ َ
ام َربِّو ونَ َهى النَّ ْف َ
ِ
اله َوى ( )11فَ َّ
المأ َْوى)[ .سورة ال ازعات.]36-39 :
َع ِن َ
إن َ
الجنَّ َة ى َي َ
فجملة هذو القوى من ال هس والنقل وال،وح هي "الذات اإلتعاتهة تدل كل قوة م ها على الذات اإلتعاتهة
يف إحدى حاالهتا وال تيندد الذات اإلتعاتهة بأي صورة من الصور ألهنا ذات تهس أو ذات عقل أو ذات روح فإظلا
هي إتعان واحد يف صبهع احلاالت.
وقد ذك،ت ال هس يف الق،آن الك،مي جبمهع قواها اليت يدرسها الهوم علماء ال هس ادليخصصون:
الس ِ
وما أُبَ ِّر ُ ِ َّ
وء إالَّ
س أل ََّم َارةٌ بِ ُّ
أ-فقوة الدوافع الهط،ية الر،يزية ادلوروثة تقابل ال هس اإلمارةَ ( .
ئ نَ ْفسي إن النَّ ْف َ
َما َرِح َم َربِّي) [سورة يوسف .]51
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ب-وقوة ال هس الواعهة تقابل ال هس ادللهمة( :ونَ ْف ٍ
ورَىا وتَ ْق َو َاىا ( )7قَ ْد
س َ
وما َس َّو َاىا ( )8فَأَل َْه َم َها فُ ُج َ
اىا) [سورة الشمس .]69-6
اب َمن َد َّس َ
أَفْ لَ َح َمن َزَّك َ
اىا ( )1وقَ ْد َخ َ
ج -قوة م،اقبة اهلل سبحاتو وتناىل تقابل ال هس اللوامةو وهي ال هس اليت يقع م ها احلعابو كما يقع علههاو
وجاء ذك،ها من أجل ذلك مق،وتاً بهوم القهامة يف سورة القهامة.
القيام ِة ( )5وال أُق ِ
ِ ِ
ِ
ْس ُم بِالنَّ ْف ِ
س اللَّ َّو َام ِة) [القهامة .]2-6
(ال أُقْس ُم بِيَ ْوم َ َ
د-ال هس ادلوصوفة باإلبصار والنلم دبواقع األعذار:
صيرةٌ ( )51ولَو أَلْ َقى مع ِ
ِِ ِ
اذ َيرهُ)[ .القهامة .]65-63
ََ
ْ
اإلنسا ُن َعلَى نَ ْفسو بَ َ
(بَ ِل َ
هـ-وقوة اإلؽلان والثقة اليامة يف اهلل أو الرهب تقابل ال هس ادلطمئ ة.
ِِ
اضي ًة َّمر ِ
ِ ِ
ِ
ضيَّةً) [سورة الهج.]27 ،
المط َْمئنَّةُ (ْ )18ارجعي إلَى َربِّك َر َ ْ
س ُ
(يَا أَيَّتُ َها النَّ ْف ُ
و -ويف كل موضع من هذو ادلواضع تذك ،النفس اإلنسانية بعامة هذو القوى فيجمنها خاصة واحدة هي
خاصة اإلتعان يف الق،آن الك،مي.
( ُك ُّل نَ ْف ٍ
ت َرِىينَةٌ)[ .سورة ادلدث.]18 ،
س بِ َما َك َسبَ ْ
فاإلتعان – طبقاً لليصور الق،آين الك،مي ينلو على تهعو بنقلو وينلو على عقلو ب،وحو .فهيصل من
جاتب ال هس بقوى الر،ائز ودوافع احلهاة اجلعديةو وييصل من جاتب ال،وح بنامل البقاء وس ،الوجود الدائم
وعلمو ع د اهلل  ...وحق النقل أن يدرك احلقهقة ادلطلقة إال من خبلل اإلؽلان ادلطلق باهلل اخلالق البارئ
ادلصور.
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ويقوم التحليل اإلسالمي لإلنسان على أتو مكون من روح وجعد .واإلؽلان بال،وح إحدى النقائد
الرهبهة يف الق،آن الك،ميو وهذو النقائد الرهبهة أساس عمهق من أسس اليدين يف كل الدياتات العماويةو
وؽلكن القول أن مهزة النقائد الرهبهة يف الق،آن الك،مي أهنا ال تنطل عقول ادلؤم ُت هباو وال تبطل اليكلهف
خبطاب النقل ادلعئولو ألن اإلسبلم دين الهط،ة ت هق مبادئو وأسعو مع أساسهات اليهكَت العلهم.
واإلسبلم هو يف واقع األم ،إسبلم األم ،كلو هلل اخلالق ادلنبود وحدو ال إلو إال هو سبحاتو .وال،وح
واجلعد يف الق،آن الك،مي ميكامبلن ؽلثبلن مناً الذات اإلتعاتهةو وتيم هبما احلهاةو وال ت ك ،أحدعلا يف سبهل
اآلخ،و فبل غلوز للمؤمن بالكياب أن يبخس اجلعد حقاً لهومي حقوق ال،وحو كما ال غلوز لو أن يبخس
حقوق ال،وح من أجل أن يوىف حقوق اجلعد وهذو هي الينادلهة اإلسبلمهة الدقهقة يف مناجلة مكوتات الب اء
اإلتعاين.
والق،آن الك،مي ينلم ادلؤمن أن يكعب الطهبات من ص ع يدوو وأن ي نم بالطهبات من شب،ات األرض
وخَتاهتا ألهنا تنمة مشكورة ال ػلل لو أن غلي بها.
(يا أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا ُكلُوا ِمن طَيِّب ِ
ات َما َرَزقْنَا ُك ْم وا ْش ُك ُروا لِلَّ ِو إن ُكنتُ ْم إيَّاهُ تَ ْعبُ ُدو َن) [البق،ة .]672
َ َ
َ
َ َ
ومن رضبة اهلل سبحاتو وتهعَتو على النباد أن جنل الزي ة للنبادة واجبة كوجوهبا دلقاصد الدتها
ومطالب ادلنهشة .ولنل يف هذا رد حاسم على ادلدرسة اله،ويدية اليت تزعم أن الدين زلبط ل زعات اإلتعان
ويعبب لو اإلحباط واألم،اض ال هعهة تيهجة قمنو للشهوات والزي ات .فهذا فهم زائف للدين.
واهلل سبحاتو وتناىل ال ػل،م الزي ات والطهباتو وإظلا ػل،م الهواحش واإلمث والظلم وكل ما يؤدي إىل
اليهلكة كالش،ك باهلل سبحاتو.
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ِ
ِ
الح ِّق وأَن تُ ْش ِرُكوا بِاللَّ ِو َما لَ ْم
(قُ ْل إنَّ َما َح َّرَم َربِّ َي ال َف َواح َ
وما بَطَ َن واإلثْ َم والْبَ غْ َي بِغَْي ِر َ
ش َما ظَ َه َر م ْن َها َ
يُنَ ِّز ْل بِ ِو ُس ْلطَانًا وأَن تَ ُقولُوا َعلَى اللَّ ِو َما ال تَ ْعلَ ُمو َن) [ األع،اف.]11 :
ِ
(ولََق ْد َم َّكنَّا ُك ْم فِي األ َْر ِ
ش) [ األع،اف .]69
وج َعلْنَا لَ ُك ْم ف َيها َم َعايِ َ
ض َ
وهكذا ػلقق اإلسبلم الينادلهة بُت ميطلبات ال،وح وميطلبات اجلعد أو مطالب الدتها ومطالب
اآلخ،ةو فبل ص،اع وال ت اقض وال اتهصام.
واالعًتاض األساسي على تظ،ية ف،ويد يف الشخصهة أتو قص ،اجلاتب الهط،ي على الدوافع
احلهواتهةو وجنل النقائد والقهم أشهاء خارجهة مه،وضة على اإلتعان تينارض مع تزعاتو الهط،يةو وهذا خطأ
ت ِف ِيو ِمن ُّر ِ
وحي) [احلج،
فادحو ذلك أن اإلتعان ييمهز عن احلهوان جباتب روحي سام (ونَ َف ْخ ُ
ويقول تناىل يف احلديث القدسي (:خلقت عبادي حنفاء )

()6

.]29

ك ِمن
َخ َذ َربُّ َ
ويقول تناىل (وإ ْذ أ َ

ت بَِربِّ ُك ْم قَالُوا بَلَى َش ِه ْدنَا) [األع،اف
آد َم ِمن ظُ ُهوِرِى ْم ذُ ِّريَّتَ ُه ْم وأَ ْش َه َد ُى ْم َعلَى أَن ُف ِس ِه ْم ألَ ْس ُ
بَنِي َ
.]672:
وقد كشهت الدراسات أن ال زعة لليدين تزعة فط،ية ع د اإلتعان بدلهل عدم خلو أي رليمع قدمي
أو حديث بدائي أو ميحض ،من شكل ما من أشكال الدين وإن كاتت أغلب اجمليمنات اضل،فت عن الهط،ة
ألهنا اضل،فت عن اإلسبلمو وهذا هو أث ،الًتبهة والصهاغة الثقافهة لله،د يف تشويو الهط،ة العلهمة.

( )6مع د أضبد بن ح بل (.)662/3
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والواقع أتو يعيحهل اسيحداث ال زعة الدي هة لدى اإلتعان ما مل يكن لديو اسينداد فط،ي ليقبلهاو
وإال ألمكن اسيحداثها لدى احلهواتات ذات احلجم .وهذا معيحهلو ألهنا لهس لديها االسينداد الهط،ي
أصبلً ليقبلها فمع االعًتاف بأث ،البهئة فإن اإلسبلم يؤكد على عدة حقائق هي :
أ-فطرية النزعة إلى الوحيد.
ب-أىمية البيئة االجتماعية في الحفاظ على سالمة الفطرة.
ج-رحمة اهلل بعباده حيث ال يفرض عليهم الثواب والعقاب بغير معرفة.
فاذلداية العماوية وال،ساالت ادلييالهة قصد هبا هداية البش ،إىل الص،اط ادلعيقهم .فإذا كان اهلل يلقن ال اس
ِ
ور
اء ُكم ِّم َن اللَّو نُ ٌ
وهم بند يف عامل الذر اليوحهدو فإتو أرسل ذلم ال،سل والكيب توضح ذلم منامل الط،يق (قَ ْد َج َ
ِ
الم وي ْخ ِرجهم ِّمن الظُّلُم ِ
ات إلَى النُّوِر بِإ ْذنِِو
ض َوانَوُ ُسبُ َل َّ
ين ( )51يَ ْه ِدي بِ ِو اللَّوُ َم ِن اتَّبَ َع ِر ْ
وكتَ ٌ
اب ُّمبِ ٌ
َ
الس ِ ُ ُ ُ َ
صر ٍ
ِ
ِ
اط ُّم ْستَ ِق ٍيم)[ .ادلائدة .]66-65
ويَ ْهدي ِه ْم إلَى َ
ولقد جنل ف،ويد األساس األول لليكوين اإلتعاين الهط،ي الر،ائز (اجل س والندوان) وهبذا سلب اإلتعان
كل القهم واجلواتب النلها اليت اسيحق من أجلها اخلبلفة يف األرض.
فاإلتعان خلههة يف األرض ك،مو اهلل سبحاتو وتناىل وأرشدو وهداو وبُت لو منامل الط،يقو بنث من أجلو
ال،سل والكيبو وادلبلئكة ربهط بادلؤم ُت الذين قالوا رب ا اهلل مث اسيقامواو وعدهم باخلَت يف الدتها واآلخ،ة .وف،ق
شاسع بُت هذا اليصور ال،فهع وبُت اليصور اإلغ،يقي الذي اطلهض باإلتعان وباآلذلة إىل أسهل سافلُت ( ص،اع –
حقد – ك،اههة – اتيقام  ...اخل.
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وقد زود اهلل سبحاتو اإلتعان بطاقات عديدة أعلها طاقة اإلؽلان والقدرة على اليوحهدو وهو معيند بشكل
فط،ي ليلقي كلمات اهلل وتلقي هداييو سبحاتو .وتقطة الضنف ع د اإلتعان هي الشهوة .وهي الط،يق الذي ي هذ
م و الشهطان إىل تهس اإلتعانو غَت أن الش،ينة اإلسبلمهة تظمت أسلوب شلارسة اإلتعان لشهواتو يف إطار ما هو
مش،وع وبنهداً عن احمل،مات وادلؤمن كهس فطنو يعي َت ب ور الق،آن الك،مي وس ة تبهو علهو الصبلة والعبلم.
يق ،اإلسبلم أن كل مولود يولد على الهط،ة وهي العبلمة منو فهذو الهط،ة اليت يولد علهها ال اس سوية
سادلة من االضل،افات وادل،ض طارئ علهها يف م،حلة من ادل،احل ولو أسبابو والنبلج يف اإلسبلم يهدف إىل رد هذو
ال هس إىل سواء الهط،ةو فإذا كان ادل،ض الذي أصاب هذو ال هس عضوياً ردت إىل أصل اخللقة العلهمة ولذلك
عبلجو ادل اسبو وإذا كان ادل،ض الطارئ تهعهاً ردت إىل سبلمة الهط،ة األوىل ولذلك عبلجو ادل اسب.
ورد اجلعم إىل سبلميو ورد ال هس إىل سوائها غلب أن ييم بيقوية ادل اعة الذاتهة للشخصو فمصطلح ادل اعة
اجلعمهة وال هعهة مهم جداً يف فهم ا للبديل اإلسبلمي يف هذا ادلعيوى من النبلج ال هعي.
وادل اعة اجل عمهة كما تنلم إما طبهنهة فط،ية ومثاذلا :وجود الك،يات البهضاء يف الدمو وإما م اعة مكيعبة
طبهنهاً ومثاذلا :دخول ادلهك،وبات إىل اجلعم وإثارهتا ذلذو الك،يات حىت ته،ز مضادات حهويةو وإما م اعة مكيعبة
ص اعهاً ومثاذلا :اليلقهح دبك،وب ضنهفو أو حقن مصل مأخوذ من دم حهوان مث تلقهحو بذلك ادلك،وبو وأف،زت
أجهزة م اعيو ادلضادات احلهوية اليت تقاومو.
واألم،اض ال هعهة كاألم،اض اجلعمهة غلب مواجهيها باألتواع الثبلثة من ادل اعةو يقوم اله،د أوالً باسيخدام
م اعيو الهط،ية للوقاية من ادل،ض قبل اإلصابة بوو فهعينُت دبا أتاو اهلل من قدرة على اليهكَت وحل ادلشكبلتو وما
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يع ،لو من علم وذب،بة يف احلهاةو ويقوم ثاتهاً باسيخدام م اعيو ادلكيعبة طبهنهاًو أي اليت تكوتت بند اإلصابة هبذا
ادل،ض أول م،ةو فهقاومو هباو ويف هاتُت احلاليُت تكون االسيشارة ال هعهة ثاتوية يف اليرلب على االضط،ابات
احلاصلة.
فإذا عجزت م اعة اله،د الهط،ية وادلكيعبة طبهنهاً عن ادلقاومةو حه ئذ يأخذ م اعة مكيعبة ص اعهاً يف صورة
اسيشارة تهعهة أو عبلج تهعي ( تلقُت أفكار وتدريب على عادات ) ولكن اذلدف يبقى هو تكوين م اعة تهعهة مل
تيكون بشكل كاف بالط،يقة الهط،ية وادلكيعبة طبهنهاً.
وقد افًتض علماء ادل اعة ال هعهة يف النص ،احلديث وجود جهاز تهعي هو جهاز أ.ب فهًت ييكون من
االعيقادات واالذباهات وادلشاع ،واآلمال واليهكَت واخلربات والذك،يات.
وينمل هذا اجلهاز بأربنة أظلاط :اث ان م هما يولدان أفكار ومشاع ،الشقاء والقلق واليوت،و علا ال مط
الرضوب يضم أفكار ومشاع ،الرضب والعخط والنجلة والنداوة واحلعد واحلقد.
وال مط الهؤوس يضم أفكار ومشاع ،الذتب والنجز واالهنزامهة والهأسو أما ال مطان اآلخ،ان فهولدان أفكار
ومشاع ،العنادة وعلا ال مط الصبور يضم أفكار اليحمل والصرب والشجاعة والنهة واحلكمةو وال مط الودود يضم
أفكار اليعامح وال،ضا والثقة واليهاؤل وادلودة.
وهتدف رياضة ال هس إىل اليحكم يف جهاز ب-أفهًتو وربويل أفكاروو ومشاع،و من ال مط الرضوب إىل
ال مط الصبورو ومن ال مط الهؤوس إىل ال مط الودود فهي هذو ال،ياضة تطنهمات تهعهة ت شط جهاز ادل اعة ال هعهة.
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وفك،ة هذا اجلهاز موجودة يف اليهعَت اإلسبلمي للخواط ،ب وعهها احلعنو ولك و يزيد علهها ببهان مصدر
هذو اخلواط،و فإذا كان مبدأ االعيقادات واالذباهات وادلشاع ،واألفكار واخلربات والذك،يات هو اخلواط،و فإن مصدر
هذو اخلواط ،يف اليصور اإلسبلمي إما إذلامات من ادللك إذا كاتت خواط ،خَتو أو وساوس من الشهطان إذا كاتت
خواط ،ش ،وسوء.
وط،يقة اإلق اع باليحول من هذا ال مط إىل ذاكو أو االسيجابة ذلذا ال وع من اخلواط ،دون اآلخ ،هو الذي
ؽلهز البديل اإلسبلمي يف النبلج باإلرشاد واليوجهو ال هعي.
إن مشكلة النبلج باحلوار واليوجهو هو االفيقار إىل وسهلة تدفع ادل،يض إىل ت مهة جهاز م اعيو ال هعيو
به ما ؽليلك ادلناًف ادلعلم وسهلة فنالة هي ربط هذو "ال،ياضة ال هعهة" دبههوم "اجملاهدة" اإلسبلميو حهث يردو
اإلبقاء على ادل،ض ال هعي ومعاك يو سلالهاً لش،ينة اإلسبلم ( اإلدمان – الشذوذ – اجل،ؽلة – الوسوسة ).
إن الذي ينطي تهوقاً ساحقاً ألسلوب احلوار واليوجهو يف البديل اإلسبلمي هو أتو ال يؤسس األفكار اليت
يدعم هبا إرادة ادل،يض على أساس الصحة وادل،ض فحعب بل على أساس الرب واإلمث أيضاً.
واليقاء ادل،يض وادلناًف على مبادئ عقدية ضماتة كبَتة ل جاح النبلج يف م،حليو األخَتة واألساسهة ع دما
ي ص،ف ادل،يض له هذ اليوجههات اليت تلقاها من النبلج.
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اخلامتت:
احلمد هلل الذي ب نميو تيم الصاحلات .وبند فإين أوجز أهم ال يائج اليت توصلت إلهها من خبلل البحث
فهما يلي:
 يند ف،ويد رائد اليحلهل ال هعيو وهو اصطبلح حديث أطلقو ف،ويد على إحدى ط،ق البحث والنبلجيف علم ال هس ادل،ضيو لدراسة أعماق احلهاة ال هعهة وعبلج اضط،اباهتا .وقد اتيش ،هذا االصطبلح يف علم ال هس
احلديثو حىت أطلق على صبهع اليق هات ادلعينملة يف دراسة األفنال ال هعهة شنورية كاتت أو الشنورية.
 أهم أغ،اض اليحلهل ال هعي سرب احلهاة البلشنوريةو والكشف عن النقد الكام ة يف الشنور بواسطة أسئلةمباش،ة تلقى علهوو وبيأويل بنض أقوالو اليلقائهةو وح،كاتو البلإراديةو وبيهعَت بنض أحبلمو.
 الهك،ة األساسهة اليت يقوم علهها مذهب ف،ويد هي أن الر،ض األساسي من كل فنل يقوم بو اإلتعان هوربصهل أكرب لذة وجنل األمل أقل ما ؽلكن .فهو ي،ى أن العلوك اإلتعاين ييجو ضلو ربصهل أكرب لذةو أو إشباع
احلاجات احلعهة.
 اإلصلاز األساسي له،ويد يف اليحلهل ال هعي هو الكشف عن الينارض بُت العلوك والشخصهةو وتوصلف،ويد إىل أسلوب اليداعي احل ،وربلهل األحبلم واليحويل وادلقاومة هبدف الكشف عن ال،غبات الر،يزية (اجل عهة
أساساً) اليت مت كبيها يف الطهولة ادلبك،ة.
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 واجهت ال ظ،ية ضنف النبلقة بُت مكوتاهتاو والشواهد الواقنهة اليت تقبل على أساسها ال ظ،ياتوفمقوالت اليحلهل ال هعي تهيق ،إىل اليأيهد اليج،ييبو والشواهد ادليجمنة زلايدة ؽلكن أن تهع ،بال ظ،ية وبرَتها.
 كان اإلص،ار على تضخهم دافع اجل س سبباً يف اخلبلف الذي وقع يف وقت مبك ،بُت ف،ويد وبنضزمبلئوو حىت أولئك الذين احيهظوا بهك،ة الدوافع البلشنوريةو ومن هؤالء اله،د أدل ،كان من زمبلء ف،ويد األوائلو مث
اتهصل ع و بعبب االخيبلف على عدة معائل تظ،ية هامةو وأسس ما ع،ف بنلم ال هس اله،دي.
 ساعلت تظ،ة ف،ويد يف الثورة اجل عهة واليحلل األخبلقي الذي ساد يف أوروبا وأم،يكاو وأصبح اخلوف منالكبت والنقد ال هعهة مربرات "علمهة" للهوضى اجل عهةو وأصبح احملللون وادلناجلون "ي صحون" الشباب والهيهات
بإقامة النبلقات اجل عهة بكل ح،ية ألجل ربقهق الصحة ال هعهة.
 االعًتاض األساسي على تظ،ية ف،ويد يف الشخصهة أتو قص ،اجلاتب الهط،ي على الدوافع احلهواتهةو وجنلالنقائد والقهم أشهاء خارجهة مه،وضة على اإلتعان تينارض مع تزعاتو الهط،يةو وهذا خطأ فادحو ذلك أن اإلتعان
ييمهز عن احلهوان جباتب روحي سام.
 من رضبة اهلل سبحاتو وتهعَتو على النباد أن جنل الزي ة للنبادة واجبة كوجوهبا دلقاصد الدتها ومطالبادلنهشة .ولنل يف هذا رد حاسم على ادلدرسة اله،ويدية اليت تزعم أن الدين زلبط ل زعات اإلتعان ويعبب لو
اإلحباط واألم،اض ال هعهة تيهجة قمنو للشهوات والزي ات .فهذا فهم زائف للدين.
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 جنل ف،ويد األساس األول لليكوين الهط،ي الر،ائز (اجل س والندوان) وهبذا سلب اإلتعان كل القهمواجلواتب النلها اليت اسيحق من أجلها اخلبلفة يف األرض.
الش،ينة اإلسبلمهة تظمت أسلوب شلارسة اإلتعان لشهواتو يف إطار ما هو مش،وع وبنهداً عن احمل،ماتوادلؤمن كهس فطنو يعي َت ب ور الق،آن الك،مي وس ة تبهو علهو الصبلة والعبلم.
هذا ما تهع ،وإين أسأل اهلل تناىل أن يره ،يل ما زل بو القلم واللعانو وآخ ،دعواتا أن احلمد هلل رب
النادلُت.
ثبت ادلصادر
-6اإلسبلم وقضايا علم ال هس احلديث .د.تبهل زلمد العمالوطي .ط .2جدة .دار الش،وق6393-هــ.
-2أصول علم ال هس النام يف ضوء اإلسبلم .د.أضبد زلمد عام .،ط .6جدة .دار الش،وق6396-هـ.
-1تاريخ الهك ،األورويب احلديث .روتالد سًتومربج .ت،صبة أضبد الشهباين .ط .1دار القارئ الن،يب6365-ه.
 -3اليأصهل اإلسبلمي للدراسات ال هعهة (البحث يف ال هس اإلتعاتهة وادل ظور اإلسبلمي) .زلمد عز الدين توفهق.
ط .6القاه،ة .دار العبلم6368-هـ.
-5اليحلهل ال هعي ماضهو ومعيقبلو .حعُت عبدالقادر -زلمد أضبد ال ابلعي .دمشق .دار الهك .،ط6322-6هـ.
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-6النلم يف م ظورو اجلديد .أغ،وس روب،ت م جورجو سياتعهو .ت،صبة كمال جبليلي .سلعة عامل ادلن،فة .عدد
6399-613هـ.
-7علم ال هس اإلكله هكي .روش جولهان .ت،صبة عطهة زلمود .دار الش،وق .ط6983-2م.
-8علم ال هس يف مائة عام .فلوجل .ج .ل .ت،صبة لطهي فطهم .ط .3بَتوت .دار الطلهنة6988-م.
-9مع د أضبد بن ح بل .بَتوت .دار صادر.
 -69ادلنجم الهلعهي .د .صبهل صلهبا .الش،كة النادلهة للكياب .بَتوت6363-هـ.
-66ادلوسوعة الهلعههة .د .عبد ادل نم احلهٍت .القاه،ة .مكيبة مدبويل .ط.6
-62موسوعة الهلعهة .د .عبد ال،ضبن بدوي .ط .6ادلؤسعة الن،بهة للدراسات وال ش.،ط6365-6هـ.
-61ادلنجم الهلعهي .عبد ادل نم احلهٍت .ط .6مص .،الدار الش،قهة6369-هـ.
-63موسوعة الهلعهة والهبلسهة .د .عبد ادل نم احلهٍت .ط .2مكيبة مدبويل6999-م.
-65ادلوسوعة الن،بهة ادلهع،ة .زلمد شههق غ،بال .بَتوت .دار اجلهل6366-هـ.
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