توظيف التأصيل اإلسالمي
لعلم النفس يف تدريس مقررات علم النفس
عبد هللا بن انصر الصبيح

()

امللخص

يناقش البحث توظيف التأصيل اإلسالمي يف تدريس مقررات علم النفس ،من خالل الربط بني املفاهيم
اإلسالمية واألدلة من القرآن والسنة من جهة ،ومفاهيم علم النفس وتطبيقاته من جهة أخرى .وقد تناول املوضوع من
خالل أربعة حماور هي :شخصية املدرس ،ومصادر املعرفة ،وتوظيف القرآن والسمة ،وصياغة قواعد وتوجيهات عامة.
وقد تضمن البحث وصفا لبعض املعيقات اليت تواجه التوظيف األملل للتأصيل اإلسالمي يف علم النفس.

الكلمات املفتاحية :التأصيل اإلسالمي ،علم النفس اإلسالمي ،الرتاث املفسى اإلسالمي ،علم النفس الغريب،
الشخصية.
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Employing Islamic Perspectives in Teaching Psychology Courses

Abstract

The paper discusses how to apply Islamic perspectives in teaching psychology
courses by incorporating Islamic concepts conveyed in the Qur’an and Sunnah with
concepts and practices in contemporary psychology. It deals with the topic through
four key points: teacher personality, sources of knowledge, applying psychological
concepts within Qur’an and Sunnah, and formulating rules and guidelines for an
Islamic Psychology. The paper also identifies obstacles facing this effort.
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مقدمة :

يواجه دارسو علم النفس ومدرسوه من املسلمني تناقضا معرفيا ،فبعض مسلمات هذا العلم ونظرايته تصطدم مع هويتهم
اإلسالمية وما عرفوه من دين رهبم ،وما علموه من القرآن والسنة .وكلريا ما واجه مدرس علم النفس سؤاال -أو رمبا
اعرتاضا -من أحد طالبه يستفسر فيه عما جيده الطالب من تناقض بني ما يقرره املدرس ،وحكم عرفه من الشريعة ،أو
آية من كتاب هللا أو حديت من سنة املصطفى صلى هللا عليه وسلم .وبعض من اشتغل ابلتأصيل حتدثوا عن جتربتهم يف
ذلك ،فذكروا أهنم عاشوا هذا التناقض واالضطراب املعريف حينما كانوا طالاب ،وواجهوه -أيضا -وهم مدرسون ،أو أطباء
()0

معاجلون ،ميارسون علم النفس .

وابستقراء حماوالت أتصيل علم النفس أتصيال إسالميا ،ميكن تقسيمها يف اجلملة إىل ثالثة أقسام :
 .0علم التأصيل ،وهو يبحث يف نظرية املعرفة اإلسالمية ومكوانهتا وعالقتها بعلم النفس ،وأسس أتصيل علم النفس
وبناء النظرية اإلسالمية.
 .9النظرية النفسية اإلسالمية يف جماالت علم النفس ،بوصفها نظرية إسالمية يف الشخصية أو النمو أو التعلم أو
اإلرشاد النفسي.
 .3املزج بني علم النفس الغريب واملفاهيم اإلسالمية ،من خالل تدريس مقرر من مقررات علم النفس يف صياغته الغربية.
ومن انحية اترخيية نالحظ أن النوع اللاين هو أول األنواع اللالثة نشوءا ،وأول من كتب فيه هو حممد قطب ،حينما نشر
كتابه (دراسات يف النفس اإلنسانية ) عام  0261م .وقد سار على خطى حممد قطب سيد علمان يف كتابه (املسؤولية
االجتماعية ) املنشور عام  0272م ،وعبد العزيز النغيمشي يف كتابه (علم النفس الدعوي) املنشور عام  0105هـ .وكل
( )0من التجارب املهمة يف هذا اجملال :
 أبو هندي ،وائل .الوسواس القهري :من منظور عرب إسالمي ،الكويت :اجمللس الوطين لللقافة والفنون واآلداب ،سلسلة عامل املعرفة 9113 ،م . بدري ،مالك" .علماء النفس املسلمون يف جحر الضب (  ،")0جملة املسلم املعاصر ،مج ، 1ع  0321 ،05هـ. بدري ،مالك .علم النفس احلديث من منظور إسالمي ،املنهجية اإلسالمية والعلوم السلوقي والرتبوية :حبوث ومناقشـات املـؤمتر العـاملي الرابـع للفكـر اإلسـالمي،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ج  0106 ،9هـ.
 -املهدي ،حممد عد الفتاح .العالج النفسي يل ضوء اإلسالم ،املنصورة :دار الوفاء للطباعة والنشر 0100 ،هـ.
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واحد من هؤالء اللالثة حاول صياغة نظرية يف الشخصية من منظور إسالمي .

حبوث ودراسات
()9

ونشأ بعد هذا النوع ،أو مزامنا له ،النوع اللالث ،وهو حماولة بعض الباحلني اجلمع بني معطيات علم النفس املعاصر ،وما
ورد يف القرآن والسنة ،ومن أبرز من قام بذلك حممد علمان جنايت يف كتابيه( :القرآن وعلم النفس ) و(احلديث النبوي
وعلم النفس ).
أما النوع األول فبدأ االهتمام به بعد عام  0111هـ .وكانت الكتابة فيه ذات مسارين :األول :كتاابت تناولت نظرية
املعرفة اإلسالمية بصورة عامة ،وممن كتب يف ذلك جعفر شيخ إدريس ،وعبد الرمحن الزنيدي ،وراجح الكردي .واملسار
اللاين :كتاابت تناولت تطبيق نظرية املعرفة اإلسالمية يف علم النفس أو يف العلوم االجتماعية عامة ،وممن كتب يف ذلك:
إبراهيم رجب ،وعبد هللا الصبيح ،وصاحل الصنيع.
وتتمحور الدراسة حول النوع اللالث ،وهو املزج بني علم النفس الغريب واملفاهيم اإلسالمية ،من خالل تدريس مقرر من
مقررات علم النفس يف صياغته الغربية ،الذي ما زال يكرا ،و مل حيظ ابلتناول الكايف ،سواء من انحية التنظري ورسم معامله
أو من حيث نقد التجربة ومتحيصها .وحتاول الدراسة اإلجابة على السؤال اآليت:
كيف يستطيع الباحث أن يوظف التأصيل اإلسالمي لعلم النفس يف تدريس مقررات علم النفس ؟ وما أبرز األخطاء اليت
وقع فيها من حاولوا ذلك؟
وسيحاول الباحث أن جييب عن هذا السؤال من خالل خربته يف تدريس مقررات التأصيل اإلسالمي لعلم النفس
واطالعه على حماوالت املؤصلني وفق أربعة حماور ،هي :شخصية املدرس ،ومصادر التأصيل ،وطريقة الباحلني يف اجلمع
بني نصوص القرآن والسنة وقضااي علم النفس ،وقواعد وتوجيهات يف توظيف التأصيل يف تدريس علم النفس.

( )9انظر عرضا هلذه احملاوالت ونقدا هلا يف:
 -الصبيح ،عبد هللا .متهيد يف التأصيل :رؤية يف التأصيل اإلسالمي لعلم النفس ،الرايض :دار إشبيليا 0191 ،هـ.
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أوال :شخصية املدرس
ال ينفصل التأصيل عن شخصية املدرس ،فاملدرس ال بد أن يتصف ابملرونة الذهنية ،فيتحرر من اإلطار الفكري املهيمن
يف العلم يف منظوره الغريب ،ويتسع إلدراك مصادر أخرى للمعرفة ،غري ما عهده ،ويدرك إمكانية تفسري السلوك بنماذج
أخرى ال يتسع هلا اإلطار املعريف الغريب .والباحث رمبا يصاب أحياان جبمود أو تصلب ذهين ،ويظن أن هذا هو مقتضى
البحث العلمي ،فريفض كل حل للمشكلة إىل يبحلها خارج اإلطار الذي يفكر من خالله ،بينما هو يف الواقع ميارس
نوعا من التحيز كما يقول عبد الوهاب املسريي .

()3

وقد انتقد مالك بدري هذا اإلطار املعريف الذي يصيب صاحبه

ابجلمود الذهين ،وشبهه جبحر الضب  )1(،أخذا من حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم ،الذي رواه أبو سعيد اخلدري
رضى هللا عنه ،أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " :لتتبعن سننن من قبلكم ،شربا بشرب وذراعا بذراع حىت ،لو سلكوا
جحر ضب لسلكتموه ،قلنا :اي رسول هللا :اليهود والنصارى ؟ قال :فمن ! "

()5

إن هذا املنظور املتحيز يعرتف فقط ابملنهج احلسى املادي يف االستدالل واملعرفة ،ويرفض االستشهاد بنصوص القرآن
والسنة يف معرض املعرفة العلمية ،وهو يف احلقيقة ال يعرب عن هوية األمة املسلمة أو اجملتمع العريب.
وال خالف بني الباحلني يف أذ غاية البحث العلمي هي الوصول إىل احلقيقة ،واكتشاف املعرفة ،ويفرتض أن كل ما أدى
إىل ذلك فهو سبيل صحيح ،ما دام خيلو من التناقض ،ويستطيع كل أحد أن يتحقق منه .وقد كان املنهج العلمي الغريب
يرفض ذلك ،وحيصر سبيل املعرفة يف املنهج التجرييب ،أو منهج املالحظة فقط ،ويغلق على أتباعه مسالك املعرفة
األخرى ،مما جعله يتحول -أحياان -عند بعض الدارسني إىل مذهب إيديولوجي .وقد تنبه إرهارد فريتاج إىل هذه املعضلة
يف مقدمة كتابه (العقل الباطن ) ،حينما انقش غفلتنا عن أمهية العقل الباطن ،وملاذا مل نتنبه إىل أتره يف أفكاران ،وعزا
السبب إىل أن " العلوم ذات الطبيعة الدنيوية بكل تعاليمها قد جعلت من الشاق علينا أن نتقبل أيف توسع لوعينا خارج

( )3املس ـريي ،عبــد الوهــاب .إشــكالية التحيــز :رؤيــة معرفــة ودعــوة لالجتهــاد (حمــور علــم الــنفس والتعل ـيم واالتص ـال اجلمــاهريي) ،هرنــدن :املعهــد العــاملي للفكــر
اإلسالمي ،ط  0101 ،3هـ.
( )1بدري .علماء النفس املسلمون يف جحر الضب (  ،)0مرجع سابق ،ص . 015

 47إسالمية املعرفة ،السنة السابعة عشرة ،العدد ، 56صيف  2741هـ 1122/م

اجملال احلايل لإلدراك" .

حبوث ودراسات

()6

إذن ،ما ميكن إدراكه واسع جدا ،ولكن حال بيننا وبينه -كما يقول فريتاج  -العلوم ذات الطبيعة الدنيوية ؟ أي نظرية
املعرفة السائدة يف العلم حسب الرؤية الغربية يف مرحلة من مراحل تطورها .وحنن ال يعنينا مفهوم العقل الباطن الذي
يدافع عنه فريتاج ،ولكن يعنينا ذلك التشكيل الذي تتشكل به أذهان بعض الباحلني نتيجة التأدجل ابملنهج التجرييب
احلسى ،فريفضون أيف مدخل للمعرفة سوى هذا املدخل.
إن هذه األدجلة حتول بني الباحث ،وإدراك ظاهرات أخرى قد يعجز املنهج التجرييب عن اإلحاطة ها .وكانت هذه
األدجلة أظهر ما تكون يف املدرسة السلوكية ،اليت رفضت دراسة أي سلوك غري قابل للمالحظة املباشرة ،فلم تدرس مجيع
العمليات الداخلية ،كاملشاعر والعواطف والعمليات الذهنية ،وفاهتا بذلك كلري مما هو يف احلقيقة ضمن موضوع علم
النفس .وقد استدرك ذلك االجتاه املعريف على املدرسة السلوكية ،ففتح مبرونته املنهجية جماال واسعا من املعرفة النفسية.
إن املذهب احلسى املادي يف مناهج البحث بلغ غايته يف األدجلة على يد املدرسة الوضعية املنطقية ،اليت ظهرت يف فيينا
عام  0293م بزعامة موريس شليك  ،M.Schlick.وهى ترفض كل عبارة ال ميكن التحقق منها ،وال تكتفى بنفي
العلمية عنها ،بل تنفي أن يكون هلا معىن أصال.
وهذه املدرسة ما لبلت أن سقطت نتيجة لتطور مناهج البحث يف الفيزايء ،وتقدم فهمنا للمادة .وهلذا يقول (هايزنبريج)
أحد علماء الفيزايء" :إن الفلسفة الذرية املعاصرة قد أنت ابلعلم عضا كان يتسم به من اجتاه مادي يف القرن التاسع
عشر"،

()7

وسقطت -أيضا -نتيجة للتطور يف نظرية املعرفة ،وكان لـ ( كارل بوبر) إسهام جلى يف تزييفها .ومن أجل

أعماله أنه اقرتح تصورا مغايرا للوضعية املنطقية ظهر يف كتابه "منطق الكشف العلمي " ،وحرر الذهن من قيود الوضعية
املنطقية .وكان من إضافات (بوبر) أن املعرفة ميكن احلصول عليها من أي مصدر ،ولكنها ال تكون علما إال إذا أمكن

( )5البخـاري ،حممـد بــن إياعيـل .اجلـامع الصــحيح ،حتقيـق :مصـطفى ديــب البغـا ،بـريوت :دار ابــن كلـر ،ط  0217 ،3م ،كتـاب األنبيــاء ،ابب مـا ذكـر عــن يب
إسرائيل ،رقم احلديث .3027
( )6فريتاج ،إرهارد .العقل الباطن :نبع الطاقة اليت ال حدود هلا ،الرايض :مكتبة برير 9117 ،م ،ص . 91
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التحقق منها من خالل ما ياه (بوبر) القابلية للدحض أو (للتكذيب)  ،falsifiabilityوالتحقق من أي قضية ال
يكون بتوافر الشواهد املؤيدة هلا -كما كان يقرره منهج االستقراء -بل بلباهتا أمام األدلة اليت تنقضها.

()1

إن هذا التطور يف نظرية املعرفة ميكن أن يستفيد منه املؤصل فيتسع ذهنه ليدرك مصادر املعرفة املتعددة وطرق االستدالل،
ويتجاوز اإلطار املعريف السائد إىل إطار معريف جديد .ومن مصادر املعرفة ما ورد يف القرآن والسنة عن النفس والسلوك
اإلنساين ،وقد تضفنا اإلشارة إىل أنواع من السلوك مل يدرسها علم النفس قط ،ومن ذلك أنواع من السلوك الديين:
كالتوبة ،وآاثر العبادات كالصالة والصوم واحلج ،وذكر هللا سبحانه ،وتالوة القرآن .
إن مدرس علم النفس حينما يتصف ابملرونة الذهنية ،فيفكر خارج اإلطار املعريف ،سوف يكتشف مصادر للمعرفة،
وأمناطا من السلوك ،ومناذج لتفسري السلوك مل يكن ليهتدي إليها بعلم النفس التقليدي .إن املرونة الذهنية هر ،السبيل
للخالص مما ياه مالك بدري "جحر الضب".
اثنيا :مصادر التأصيل
للتأصيل مصدر أساسي ،وآخر فرعى رافد للمصدر األساسي ،واألول هو الكون (الطبيعة) والوحى ،واللاين هو الرتاث
النفسي يف احلضارة اإلسالمية ،وفيما أييت بيان هلما:
 .2الوحي والكون (الطبيعة ):
يعد الوحى يف التأصيل اإلسالمي مصدرا أصيال اثبتا للمعرفة مع الطبيعة .واملقصود ابلوحي القرآن والسنة ال غري ،وهذان
املصدران (الوحي والكون  /الطبيعة ) ليس بينهما تعارض ،وكل منهما يؤيد اآلخر ،فالوحى هو كالم هللا عز وجل الذي
أوحاه إىل نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم ،والطبيعة خلق هللا سبحانه املنظور ،وال يتصور أن خيالف كالمه سبحانه ما

( )7أغـروس ،روبــرت .ستانســيو ،جـورج .العلــم يف منظـوره اجلديـد ،ترمجــة :كمــال خاليلــى ،الكويــت :اجمللـس الــوطين للعلــم واللقافــة والفنــون واآلداب 0112 ،ه ـ،
ص . 06
( )1قاسم ،حممد حممد .كارل بوبر :نظرية املعرفة يف ضوء املنهج العلمي ،اإلسكندرية :دار املعرفة اجلامعية 0216 ،م ،ص  063وما بعدها .وانظر أيضا:
 -اخلويل ،ميىن طريف .فلسفة كارل بوبر :منهج العلم  ..منطق العلم ،مصر :اهليئة املصرية العامة للكتاب 0212 ،م ،ص  337وما بعدها.
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خلق ،فهو عز وجل الذي خلق ،وهو الذي أخربان كيف خلق ،قال تعاىل " :سنُ ِري ِهم آَايتِنَا ِيف ْاآلَفَ ِ
اق َوِيف أَنْـ ُف ِس ِه ْم َح ىىت
َ ْ َ
احل ُّق أَوَمل ي ْك ِ
ك أَنىهُ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء َش ِهيد " (فصلت. ) 53 :
ف بَِربِ َ
يـَتَـبَـ ى َ
ني َهلُْم أَنىهُ َْ َ ْ َ
ومن يرجع إىل القرآن والسنة عليه أبمور أمهها:
أ .مجع اآلايت واألحاديث ذات العالقة مبوضوع واحد ،كي يستطيع اجلمع بينها ،وإدراك ما تدل عليه ،ومما يعني يف
ذلك كتاب "املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي " حملمد فؤاد عبد الباقي ،وبعض الربامج احلاسوبية ،وبعض املواقع يف
الشبكة العنكبوتية اليت توفر حمرك حبث يعني الباحلني على معرفة مواطن اآلايت واألحاديث يف كتب السنة.
ب .ينبغي للباحث أن يرجع إىل كتب التفسري املعتربة اليت فسرت القرآن ،وحظيت ابلقبول من عموم األمة ،وأشهر كتب
التفسري :تفسري حممد بن جرير الطربي ،وكذلك تفسري ابن كلري .ورمبا أخطأ بعض الباحلني فحاول تفسري اآلية مبا يتبادر
إىل ذهنه ،من غري رجوع إىل كتاب معترب يف التفسري.
ت .على من يريد االستدالل ابلسنة يف علم النفس أن يستدل مبا ثبت يف السنة ،ويعرض عن األحاديث الضعيفة
واملوضوعة .وعلماء احلديث عنوا -حبمد هللا -ببيان الصحيح والضعيف واملوضوع ،وهلم كتب مدونة يف ذلك .ومثة برامج
حاسوبية كلرية يسرت هذه املهمة .ومن األخطاء إىل وقع فيها بعض الباحلني استدالهلم أبحاديث ضعيفة أو موضوعة أو
ال أصل هلا ،ومن األمللة على ذلك استدالل بعض الباحلني يف أثر الوراثة على السلوك والشخصية حبديث "ختريوا
لنطفكم فإن العرق دساس "،وحديت "إايكم وخضراء الدمن ،قالوا :وما خضراء الدمن اي رسول هللا؟ قال :املرأة
احلسناء يف املنبت السوء "،وهذان احلديلان مل يلبتا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .
ومما يستدل به بعض الباحلني بعض األحاديث إىل وردت يف شأن العقل ،كحديث "أول ما خلق هللا العقل  "،قال عنه
ابن تيمية يف الفتاوى :حديث ابطل  )2(.وقال ابن القيم يف كتابه "املنار املنيف "" :أحاديث العقل كلها كذب ".
والباحث ليس حباجة إىل األحاديث الضعيفة واملوضوعة ،فقد ورد يف القرآن وصحيح السنة ما يغنيه عن ذلك.

( )2ابن تيمية .جمموع الفتاوى ،حتقيق :عبدالرمحن بن قاسم ،املدينة النبوية :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف 0106 ،هـ ،ج  ،01ص 006
( )01ابن القيم .املنار املنيف يف الصحيح والضيف ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،حلب :مكتبة املطبوعات اإلسالمية 0113 ،هـ ،ص . 66
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 .1تراث العلماء النفسي يف احلضارة اإلسالمية
للعلماء املسلمني تراث نفسي ضخم ،حيتاج إىل مجع وتصنيف ،وهو ميكن أن يكون مصدرا ملدسي علم النفس،
فيستشهدون به فيما يدرسونه من مقررات نفسية ،ويوردونه ضمن ما يدرسونه من مفاهيم نفسية.
ومن األخطاء إىل وقع فيها بعض من درس الرتاث النفسي عند املسلمني ،أنه قصر دراسته للرتاث النفسي على ما ورد
عند الفارايب وابن سينا وابن رشد أو إخوان الصفا .وهؤالء -يف احلقيقة  -ميللون االجتاه الفلسفي يف التاريخ اإلسالمي،
وهم أقرب إىل متليل فالسفة اليوانن من متليل الرتاث اإلسالمي كما ورد يف القرآن والسنة .إن دراسة الرتاث النفسي
اإلسالمي توجب علينا إعادة تصنيف الرتاث النفسي وفقا ملا ساد فيه من اجتاهات فكرية .وقد سبق للباحث أن تناول
ذلك وصنف الرتاث النفسي إىل ثالثة اجتاهات هي :االجتاه األثري ،واالجتاه الصويف ،واالجتاه الفلسفي .

()00

ودراسة

الرتاث النفسي يف احلضارة اإلسالمية هبذه الكيفية جتعل الدارس أقرب إىل فهمه واستيعابه.
اثلثا :طريقة الباحثني يف اجلمع بني نصوص القرآن والسنة وقضااي علم النفس
البحث يف القرآن والسنة هو اجتهاد من الباحث يف التعبري عن مراد هللا عز وجل يف القرآن ،ومراد رسوله صلى هللا عليه
وسلم يف السنة ،فيما يبلغه عن ربه عز وجل .وال يكون هذا إال ابلرجوع إىل اللغة إىل نزل ها القرآن وتكلم هبا الرسول،
وإىل فهم صحابته الذين تلقوا ذلك عنه .ومما يعني يف ذلك معرفة دالالت املفردات والرتاكيب اللغوية يف وقت ظهور
الرسالة .وهلذا نص علماء الشريعة على أن نصوص الوحي يفسر بعضها بعضا ،فاآلية من القرآن رمبا فسرهتا آية أخرى،
أو فسرهتا السنة ،ومن مل يكن على علم بذلك حيرم عليه تفسري القرآن .يقول ابن كلري رمحه هللا " :فإن قال قائل :فما
أحسن طرق التفسري؟ فاجلواب :إن أصغ الطرق يف ذلك أن يفسر القرآن ابلقرآن ،فما أمجل يف مكان فإنه قد فسر يف
موضع آخر ،فإن أعياك ذلك فعليك ابلسنة ،فإهنا شارحة للقرآن وموضحة له ...إذا مل جند التفسري يف القرآن وال يف
السنة رجعنا يف ذلك إىل أقوال الصحابة ،فإهنم أدرى بذلك ،ملا شاهدوا من القرائن واألحوال اليت اختصوا هبا ،وملا هلم
من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصاحل ،ال سيما علماؤهم وكرباؤهم :كاألئمة األربعة -اخللفاء الراشدين  -وكعبد
( )00الصبيح .متهيد يف التأصيل ،مرجع سابق.
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هللا بن مسعود ...فأما تفسري القرآن مبجرد الرأي فحرام ملا رواه حممد بن جرير عن ابن عباس عن النيب صلى هللا عليه
وسلم قال( :من قال يف القرآن برأيه أو مبا ال يعلم فليتبوأ مقعده من النار) "

()09

ومن األخطاء اليت وقع فيها بعض الباحلني من املشتغلني ابلتأصيل تفسري نصوص القرآن والسنة ابالصطالحات احلادثة
يف علم النفس ،فإذا وجدوا تشاهبا لفظيا ،وهو ما يسمى ابالشرتاك اللفظي ،افرتضوا االتفاق يف املعىن ،فاستدلوا ابلنص
القرآين على معىن حادث أو نظرية احنسر أتييدها ،واجته العلماء إىل غريها .ومن األمللة على ذلك ما وقع فيه من استدل

على الالشعور بقوله تعاىل يف سورة البقرةَ ( :وإِ َذا قِيل َهلُْم َال تُـ ْف ِس ُدوا ِيف ْاأل َْر ِ
صلِ ُحو َن ( )00أََال
ض قَالُوا إِىمنَا َْحن ُن ُم ْ
َ
إِنـىهم هم الْم ْف ِس ُدو َن ولَ ِ
ك ْن َال يَ ْشعُُرو َن) (البقرة .)09 - 00 :فهؤالء استدلوا بقوله تعاىل "ال يشعرون " على مفهوم
َ
ُْ ُُ ُ
"الالشعور" يف نظرية التحليل النفسي  )03(.وهذا االستدالل معارض بقوله تعاىلُ ( :خي ِادعو َن ى ى ِ
ين آَ َمنُوا َوَما
َ ُ
اَّللَ َوالذ َ
ِى
س ُه ْم َوَما يَ ْشعُُرو َن ) (البقرة )2 :فاهلل سبحانه أثبت هلم صفة املخادعة ،وهى عمل متكرر مقصود ممن
َخيْ َدعُو َن إال أَنْـ ُف َ
وقع منه .وبني هللا صورة من صور خمادعتهم فقال( :وإِ َذا لَ ُقوا الى ِذين آَمنُوا قَالُوا آَمنىا وإِ َذا خلَوا إِ َىل َشي ِ
اطينِ ِه ْم قَالُوا
َ
َ َ
َ َ َْ
َ
حن ُن ُم ْستَـ ْه ِزئُو َن ) ( البقرة )01 :فهم على وعى اتم مبا يقومون به ،كما أهنم على وعي اتم بدوافع
إِ ىان َم َع ُك ْم إِىمنَا َْ

سلوكهم ،وهي خمادعة املؤمنني .وهلذا قال هللا تعاىل( :أُولَئِ ى ِ
ت ِجتَ َارتُـ ُه ْم َوَما
ين ا ْشتَـَرُوا الض َ
َ
ىاللَةَ ِاب ْهلَُدى فَ َما َرِحبَ ْ
ك الذ َ
ِ
ين) (البقرة )06 :ومن كان سلوكه ال شعوراي ال يوصف أنه اشرتى الضاللة ابهلدى .ويف سورة التوبة عرض
َكانُوا ُم ْهتَد َ
ضا قَ ِريبا وس َفرا قَ ِ
اص ًدا
هللا عز وجل نوعا آخر من سلوك املنافقني ،وبئن دافعهم يف السلوك ،يقول تعاىل( :لَ ْو َكا َن َعَر ً ً َ َ ً
ِ
ِ
اَّللُ يَـ ْعلَ ُم
ت َعلَْي ِه ُم ُّ
استَطَ ْعنَا َخلََر ْجنَا َم َع ُك ْم يـُ ْهلِ ُكو َن أَنْـ ُف َس ُه ْم َو ى
َالتىـبَـعُ َ
وك َولَ ِك ْن بَـعُ َد ْ
الش ىقةُ َو َسيَ ْحل ُفو َن ِاب ىَّلل لَ ِو ْ
إِنـىهم لَ َك ِ
اذبُو َن) (التوبة )19 :فبعد الشقة هو الذي دفعهم إىل احللف كاذبني.
ُْ

( )09شاكر ،أمحد .عمدة التفسري عن احلافظ ابن كلري :خمتصر تفسري القرآن العظيم ،القاهرة :دار الوفاء ،ط  0192 ،2هـ ،ص . 19-11
( )03جنايت ،حممد علمان .القران وعلم النفس ،بريوت :دار الشروق ،ط  0111 ،9هـ ،ص .939 ،51
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ويقول هللا عز وجل مبينا أن مجيع ما يضمره هؤالء يف قلوهبم معلوم هلم ،بني عندهم ،وخيشون أن ينزل هللا فيه قرآان

ِ
ِِ
ِ
حت َذ ُرو َن) (
استَـ ْه ِزئُوا إِ ىن ى
اَّللَ خمُْرِج َما َْ
يفضحهمَْ ( :حي َذ ُر الْ ُمنَاف ُقو َن أَ ْن تُـنَـىزَل َعلَْي ِه ْم ُس َورة تُـنَـبِئُـ ُه ْم مبَا ِيف قُـلُوهب ْم قُ ِل ْ
التوبة ) 61 :واآلية تؤكد أن هذا املستكن يف ضمائرهم معلوم عندهم ،وهم خيشون أن خيرج إىل العلن فيعلمه الناس
عنهم ،فهو ليس خافيا ال يعلمونه كما تقرر نظرية التحليل النفسي عند فرويد.
ومدرس التأصيل ميكن أن يستدل آبية أو حديث على مفهوم اثبت ورد يف علم النفس احلديث ،ولكن من اخلطأ أن
يستدل هبما على نظرية .فيمكن االستدالل ابلقرآن والسنة على احلقائق ،أما النظرايت فهي متغرية متطورة ،وال يصح
إقحام نصوص القرآن والسمنة لتأييد نظرية من النظرايت .ولتوضيح ذلك أضرب ملال بنظرية احلاجات :
مثة فرق بني احلاجة ،ونظرية احلاجات " فالباحث ميكن أن يستدل على أي حاجة من احلاجات ،كحاجة الطعام
والشراب واجلنس ،ألن احلاجة اثبتة ،ولكنه ينبغي أن ال يقع يف خطأ فيستدل على نظرية احلاجات عند (ماسلو) ،ألن
النظرية تفسري مفرتض .ودارس علم النفس لن جيد خالفا كبريا بني الباحلني حول أمهية أي حاجة من احلاجات ،

()01

ولكنه سوف جيد خالفا بينهم حول نظرية (هرم احلاجات ) ملاسلو ،وحول مناذج تفسري احلاجة واإلشباع ،كالذي جنده
يف أمنوذج تفسري اإلحباط عند دوالرد وميللر.
يف التصور اإلسالمي اإلنسان مأمور إبشباع حاجته ابحلالل ،فيأكل إذا جاع ،ويشرب إذا عطش ،ويؤدي حق بدنه عليه

ب
فرياتح إذا تعب ،قال تعاىلَ ( :اي بَِين آَ َد َم ُخ ُذوا ِزينَـتَ ُك ْم ِعْن َد ُك ِل َم ْس ِج ٍد َوُكلُوا َوا ْشَربُوا َوَال تُ ْس ِرفُوا إِنىهُ َال ُِحي ُّ
ِ
ني ) ( األعراف ،)30 :ولكن األمنوذج الغريب يف تفسري السلوك ،هو أن اإلشباع يؤدي إىل السواء النفسي،
الْ ُم ْس ِرف َ
وعدم اإلشباع يؤدي إىل اإلحباط أو عدم السواء ،هو حمل لغط بني الباحلني الغربيني أنفسهم ،فنظرية التعلم االجتماعي
والنظرية املعرفية أسقطتا أمنوذج اإلحباط الذي اقرتحه دوالرد وميللر .ودحض فيكتور فرانكل يف كتابه "اإلنسان يبحث

( )01هذا ابستلناء مبالغات فرويد يف غريزة اجلنس.
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عن املعىن" أمنوذج ماسلو يف إشباع احلاجات .ومما قرره (فرانكل) أن السعي املستمر حنو اإلشباع ال يورث إشباعا ،ولكنه
يسبب عصااب نفسيا

()05

إذن ،حنن نستدل ابلقرآن والسنة على احلقائق فقط ،أما النظرايت ،فألهنا متغرية ،ال ميكن االستدالل عليها.
الرتاث النفسي
من الضروري يف دراسة الرتاث أن يدرسه الباحث كما يريده أصحابه ،ويتجنب قراءته من خالل بعض النظرايت النفسية
املعاصرة ،فيقدم العامل بوصفه سلوكيا أو جشطالتيا

()

أو معرفيا أو حتليليا .إن قراءة تراث العامل من خالل تصور آخر

طارئ هو حتريف له ،وإلغاء ملواطن اإلبداع يف الرتاث .
ومن األمللة املشهورة يف ذلك دراسة فايز احلاج ،اليت قدم فيها أاب حامد الغزايل عاملا سلوكيا شرطيا .وال أشك يف الدافع
النبيل للدكتور فايز احلاج ،فهو يريد أن يلبت أن نظرية االقرتان الشرطي لبافلوف سبق إليها الغزايل ،ولكنه يف خضم
السباق جعلنا نقرأ ابفلوف يف الغزايل وال نقرأ الغزايل كما هو على حقيقته .

()06

إن أمنوذج االقرتان الشرطي عند ابفلوف يقضى أبن احلضور املتزامن مللريين أحدمها شرطي واآلخر غري شرطي يعطى امللري
الشرطي القدرة على استلارة االستجابة ،اليت ميكن أن يلريها امللري غري الشرطي .

()07

فالنظرية تشرتط تزامنا ،أو اقرتاان

ماداي للملريين ،بينما عند الغزايل ال يوجد شيء من ذلك ألبته .نظرية سبق الوهم إىل العكس ( )01كما يراها الغزايل هي
أن يرى اإلنسان حبال ،فيسبق إىل ذهنه صورة متخيلة ،فيظن احلبل حية ،فيهرب منه .وصورة احلية املتخيلة وأهنا مؤذية
( )05فرانكل ،فيكتور .اإلنسان يبحث عن املعىن ،ترمجة :طلعت منصور ،الكويت :دار القلم 0119 ،هـ ،ص . 013
( )طريقة يف العالج النفسي.
( )06أنظرها يف :احلاج ،فايز .أبو حامد الغزايل ،ضمن سلسلة من أعالم الرتبية اإلسالمية ،مكتب الرتبية لدول اخلليج العريب ،ج  0112 ،3هـ.
)17( Hall, C. & Lindzey, G. Theories of personality. 3 rd ed. New York: John Wiley and Sons,
1978, p 305.
( )01يى فايز احلاج نظرية الغزايل السـلوكية بنظريـة "سـبق الـوهم إىل العكـس " أخـذا مـن قـول الغـزايل يف كتابـه املستصـفى" :الغلطـة اللاللـة :سـببها سـبق الـوهم إىل
العكس ،فإن ما يـرى مقـروان ابلشـيء يظـن أن الشـيء أيضـا ال حمالـة مقـرون بـه مطلقـا ،وال يـدرى أن األخـص أبـدا مقـرون ابألعـم ،واألعـم ال يلـزم أن يكـون مقـروان
ابألخص .وملاله نفرة نفس السليم ،وهو الذي هنشته احلية عن احلبل املربقش اللـون ،ألنـه وجـد األذى مقـروان هبـذه الصـورة ،فتـوهم أن هـذه الصـورة مقرونـة ابألذى
" .انظر:
 -الغزايل .املستصفى من أصول الفقه ،حتقيق :حممد سليمان األشقر ،بريوت :مؤسسة الرسالة 0107 ،هـ ،ج  ، 0ص .76
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من املمكن أن تنشأ من خربة سابقة (حينما يكون الشخص ضحية للدغة احلية ) ،أو تنشأ من املالحظة إذا رأى
شخصا آخر لدغته حية ،ومما يذكره الغزايل أن الطفل الذي مل تلدغه احلية ال يهرب منها ،ولكنه إذا رأى والده يهرب
تعلم منه فهرب منها ،هلرب والده ،مقتداي به .إذن املوقف التعليمي عند الغزايل غين جدا ،إذ اجتمع فيه املالحظة
والتخيل واخلربة املباشرة ،واختزاله يف أمنوذج امللري واالستجابة أو نظرية االقرتان الشرطي الكالسيكي تشويه ملا حيويه من
غىن ،وهو فهم له على غري وجهه.
ومن أمللة األخطاء يف فهم الرتاث أن جيد الباحث اتفاقا يف اللفظ بني مصطلح تراثي وآخر نفسى معاصر ،فيظن أهنما
متفقان ومعنامها واحد ،بينما الواقع خالف ذلك ،ومن الشواهد على ذلك اخللط بني مصطلح السلوك يف علم النفس
احلديث ،ومصطلح السلوك عند ابن تيمية  )02(.فمصطلح السلوك يف الدراسات النفسية احلديلة يعين :كل نشاط يصدر
عن اإلنسان أو الكائن احلي ،أما عند ابن تيمية وعلماء الشريعة فيعين نوعا حمددا من السلوك ،وهو األعمال التعبدية،
وهو يستخدم بديال ملصطلح التصوف .
إن تراث العلماء ميكن أن يذكر ضمن مقرر اتريخ علم النفس ،كما ميكن أن يذكر بوصفه منوذجا لتفسري السلوك ضمن
ما يدرسه الطالب من مناذج مفسرة يف علم النفس احلديث ،فملال البن القيم رؤية يف تطور السلوك من خاطرة يف الذهن
إىل أن يكون عادة ،وبىن على هذا األمنوذج تصورا يف عالج السلوك وتعديله من خالل تصحيح األفكار واملشاعر .فما
ذكره ابن القيم ميكن أن يذكر مستقال يف ابب تعديل السلوك ،ويدرسه الطالب كما يدرسون أي تصور آخر مماثل يف
هذا املوضوع .كما ميكن أن يذكر هذا الرتاث بوصفه قراءات مساعدة ،إذ يتصل الطالب برتاث أمتهم ،فال يشعرون
ابلغربة وال اضطراب اهلوية.

( )02انظر :خياط ،فوزية أمني .األهداف الرتبوية السلوكية عند شيخ اإلسالم ابن تيمة ،مكة :مكتبة املنار 0217 ،م .
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رابعا :قواعد وتوجيهات يف توظيف التأصيل يف تدريس علم النفس
مثة قواعد وتوجيهات تضبط عملية توظيف التأصيل يف تدريس علم النفس ،ومن أمهها:
 .2احلذر من حتريف علم النفس أو حتريف الشريعة:
مدرس أي علم ،سواء أكان علم النفس أم غريه ال بد من أن حيافظ على مفاهيم العلم الذي يدرسه ونظرايته كما يريدها
أصحاهبا ،وكما وردت يف كتب العلم املعتربة ،فال حيرفها حبجة إبعاد الشناعة عنها وتيسري قبوهلا عند الطالب .وبعض من
اشتغل ابلتأصيل وقع يف احملظور ،إذ صور بعض النظرايت النفسية كأهنا مستقاة من القرآن أو من السنة ،غري معذل ما
فيها من خطأ ،وال مصواب ما فيها من احنراف ،ولكنه أوهم القارئ أبهنا نظرايت إسالمية تستند إىل القرآن والسنة .وهذا
ليس أتصيال ،وال يفيد علم النفس يف شيء ،فما هو إال ضيف لآلايت القرآنية واألحاديث النبوية .ومن األمللة على
ذلك :ما قاله عزت الطويل" :ولسنا نرى يف هذا الصدد أي خالف أو تباين بني ما ينادي به علماء النفس احملدثون وما
يشري إليه القرآن العظيم ،أمل يقصد ابلالشعور النفس األمارة ابلسوء؟ أليس املقصود مبنطقة الشعور النفس املطمئنة ؟ كما
أن األان العليا ما هي إال النفس اللوامة .ليس هناك تعارض إذن بني القرآن وعلم النفس يف نظرة كل منهما إىل النفس
البشرية ،وإن كان األول ذا نظرة فاحصة دقيقة متتاز ابلعمومية والشمول عن اللاين ".

()91

وهذا النص ملئ بقضااي ال يقرها العلم ،ومنها أنه صور أن نظرية التحليل النفسي هي علم النفس كله ،وأن نظرة مدرسة
التحليل النفسي إىل النفس متلل علم النفس بكامله ،وهذه دعوى مل يذعها فرويد نفسه.
وهذا ملال آخر ،يقول نبيل السمالوطي" :ورمبا استقى فرويد هذه النظرية من التصور اإلسالمي عن النفس األمارة
(الشهوية) ،والنفس اللوامة (اليت حتاول الرجوع للحق ) ،والنفس املطمئنة (أعلى مراتب السمو) ولكنه شوه هذه النظرية
اإلسالمية" .

()90

( )91الطويل ،عزت .يف النفس والقرآن الكرمي ،اإلسكندرية :املكتب اجلامعي احلديث 0113 ،هـ ،ص .53
( )90السمالوطي ،نبيل .اإلسالم وقضااي علم النفس احلديث ،جدة :دار الشروق 0111 ،هـ ،ص  .55سبق للباحث أن انقش هـدا االجتـاه ي كتابـه (متهيـد يف
التأصيل ) ،فريجع إليه هناك .انظر أيضا:
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وهذه الدعوى اليت ادعاها هذان الكاتبان وغريمها رغم خلوها من دليل ،مل أتت من فراغ ،ولعلها نشأت من افرتاض
خاطئ وهو أن ما قرره علم النفس صواب ،أو أنه ال ميكن تفسري السلوك خارج األطر اليت تبناها علم النفس الغريب.
وهذا االفرتاض هو نتيجة لغياب املرونة الذهنية ،وبروز التصلب الذهين ،مما سبق اإلشارة إليهما يف شخصية املدرس .
ويقع الباحلون يف هذا النوع من األخطاء ،حينما حياولون أن يستخدموا القرآن والسنة يف تصديق نظرية من نظرايت علم
النفس ،أو مناذج تفسري السلوك يف علم النفس ،وهذا العمل ينطلق من مفهوم خاطئ للنظرية والنماذج النفسية ،فهو
يفرتض أن النظرية أو األمنوذج حقائق اثبتة .وهي لو كانت حقائق اثبتة ملا ييت نظرايت ،وإمنا هي حماولة من املنظر،
يفسر هبا العالقة بني جمموعة من العوامل املكونة لظاهرة من الظواهر ،وحينما جيد املنظر تفسريا آخر أوىل من التفسري
الذي أخذ به أول مرة ،يتجاوزه إىل غريه مما هو أقدر منه على تفسري العالقة .وممن انقش مفهوم النظرية يف علم النفس
هال وليندزي يف كتاهبما املميز عن نظرايت الشخصية ،ومما ذكراه :
"النظرية هي فرضية غري ملبتة ،أو أتمل (أو ختمني ) حول احلقيقة مل يلبت بعد .ويف نظران :النظرايت ال ميكن أن تكون
حقا أو ابطال ،على الرغم من أن تطبيقاهتا أو ما اشتق منها ميكن أن يكون حقا أو ابطال ....النظرية هي جمموعة من
االعتقادات يصوغها املنظر .وتصور النظرية أبهنا جمموعة من االعتقادات يؤكد حقيقة أن النظرايت ليست حمددة من قبل
الطبيعة ،وال املعلومات ،وال أي عملية حمددة أخرى .وكما أن اخلربات واملالحظات رمبا تقود الشاعر والروائي إىل صورة
من اإلبداع الفين ،كذلك املعلومات الناجتة من التحري ميكن دجمها يف خمططات تنظريية متعددة غري متناهية .واملنظر
حينما خيتار خيارا حمددا ليملل احلوادث اليت هو مهتم هبا ،فهو يف الواقع ميارس حرية يف االختيار املبدع .
النظرية إما أن تكون مفيدة أو غري مفيدة ،وهذه اخلصائص تعرف مبدى فاعلية النظرية يف توليد تنبؤات أو افرتاضات
تتعلق ابحلوادث املرتابطة اليت يظهر أنه ميكن التحقق منها .والنظرية جيب أن تتضمن جمموعة من االفرتاضات املرتابطة
بصورة منتظمة وكذلك جمموعة من التعريفات التجريبية empirical definitions

()99

 النغيمش ـي ،عبــد العزيــز ،والصــبيح ،عبــد هللا .األصــيل اإلســالمي مــن التنظــري إىل التطبي ـق ،الــرايض :جلنــة التأصــيل اإلســالمي للعلــوم  -املــدوة العامليــة للشــبا!اإلسالمي 0197 ،هـ.
)22( Hall & Lindzey. Ibid., p 9- 11.
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 .1امتالك رؤية نقدية مييز هبا الباحث بني نظرايت علم النفس:
ينبغي للباحث أن ميتلك رؤية نقدية مييز ها بني نظرايت علم النفس :بني الصاحل منها وغري الصاحل ،وبني ما يقبل وما ال
يقبل .ومن املعايري اليت تعني يف ذلك ما ذكره مالك بدري ،إذ يرى أن علم النفس ينقسم إىل ثالثة أقسام :فلسفة ،وعلم
جترييب ،وفن ،وما يقبل منها هو العلم التجرييب فقط ،أما الفلسفة وبعض أساليب العالج واملمارسة التطبيقية فال حيتاجها
الباحث املسلم ،ألهنا قد تتناىف مع دينه .

()93

 .4الوعي ابألسس الفلسفية للنظرايت النفسية:
على الرغم من أتكيد كلري من دارسي علم النفس ومؤرخيه على أن علم النفس استقل عن الفلسفة ملا أنشأ (فونت)
معمله يف عام  0172م ،إال أن هذه الدعوى حتتاج إىل إعادة نظر .صحيح أن علم النفس استقل عن الفلسفة يف
مناهج البحث ،ولكنه بقى مرتبطا هبا يف التصورات الفكرية ويف مناذج تفسري السلوك ،وال توجد مدرسة من مدارس علم
النفس إال وهلا ارتباط مبدرسة فلسفية يف الغرب ،أو هي مدرسة فلسفية بعينها ،بل إن اإلطار املعريف الغريب الذي يهيمن
على العلوم هو نتاج لتصور فلسفي مادي إحلادي .

()91

ومدرس علم النفس ينبغي أن يكون على وعي ابألسس

الفلسفية اليت تستند إليها مدارس علم النفس ونظرايته ،والوعي هبا ميده ابلقدرة على نقدها ،ومعرفة بدائل فلسفية أخرى.
إنه مينحه حرية يف التفكري ،ويطور عنده املرونة الذهنية ،فال يكون أسريا لتصور حمدد يرفض دراسة اجلديد أو ما ال يعرفه.
 .7وجود تصور عن طبيعة اإلنسان :
من الضروري أن يعي مدرس علم النفس املسلم طبيعة اإلنسان اليت وردت إشارات إليها يف القرآن والسنة ،وهذه املعرفة
سوف تعينه على متييز النظرايت املفسرة للسلوك أو للشخصية .ومن املفاهيم املهمة يف ذلك مفهوم العبودية ،فقد وردت
اإلنْس إِىال لِيـعب ُد ِ
ت ِْ ِ
ون ) ( الذارايت:
آايت كلرية تصف اإلنسان أبنه عبد هلل سبحانه ،قال تعاىلَ ( :وَما َخلَ ْق ُ
َ ُْ
اجل ىن َو ْ َ
اَّلل إِ ىن ى ِ
 ،)56وقال( :قُل اي ِعب ِادي الى ِذين أَسرفُوا علَى أَنْـ ُف ِس ِهم َال تَـ ْقنطُوا ِمن ر ْمح ِة ىِ
الذنُ ِ ِ
ور
َ
ََْ
ْ َ َ َ َ َْ َ
اَّللَ يَـ ْغف ُر ُّ َ
ْ
وب َمج ًيعا إنىهُ ُه َو الْغَ ُف ُ

( )93بدري .علم النفس احلديث من منظور إسالمي ،مرجع سابق ،ص . 0012
( )91الصبيح ،عبد هللا .متهيد يف التأصيل ،مرجع سابق ،ص .011 -21
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ِ
يم ) (الزمر )53 :وهذا املفهوم له شواهد وأدلة ظاهرة بينة يف القرآن والسنة .وينبغي للباحث املسلم أن يقف عنده
الىرح ُ
ويتأمله ،فلعله يفتح له آفاقا يف فهم النفس البشرية .ومكان العبودية يف حياة الناس يتفاوت تبعا لتدينهم ،ولكن ال يكاد
يوجد أحد يف املاضي ختلو حياته من العبودية واخلضوع لذات عليا يشعر حنوها ابلتقديس والتعظيم واخلشوع .ويف العصر
احلديث ظهرت موجة إحلاد ،بلغت ذروهتا يف القرن التاسع عشر ،مث بدأت ترتاجع يف القرن العشرين ،وظهرت أصوات
ابسم العلم تنادي ابإلميان ابهلل عز وجل.
والعبودية هلا مكان مؤثر يف حياة اإلنسان ،فالتحوالت الكربى يف حياته مرتبطة هبا ومستندة إليها ،فالوالدة والزواج
واملوت مرتبطة ها من خالل شعائر حمددة .وهو يف حال حاجته وضعفه يرجع إليها ويستمد قوته من ربه .ويف حياته
العامة ال تكاد حياته ختلو من شعائر يتقرب هلا إىل ربه يف مواسم حمددة .
وللعبودية يف حياة املسلم املكان األيى ،فزواجه عقد ديين ،وإذا مات خيرج من هذه احلياة فيودع يف قربه بشعائر دينية:
الغسل ،والكفن ،والصالة ،والدفن يف مقربة للمسلمني .وهو يف حياته يتعبد هلل يف اليوم مخس مرات ،يتقرب فيها إىل
اخلالق ابلصالة ،ويصوم شهر رمضان ،ويتلو القرآن ،ويذكر هللا ويستغفره ،ويذبح الذبيحة ابيه ،ويبذل من وقته وماله
وجهده هلل عز وجل ،بل هو يشعر أن أعماله كلها هلل ،فمنه يستمد العون والتوفيق واهلداية .وأمجل ما يوضح مكانة

ِ
العبودية يف حياة املسلم قول هللا سبحانه( :قُل إِ ىن ص َالِيت ونُس ِكي وَْحمياي وممََ ِايت ِىَّللِ ر ِ
ني (َ )069ال
ب الْ َعالَم َ
َ
َ َ ُ َ َ َ َ
ْ
يك لَه وبِ َذلِ َ ِ
ِِ
ني) (األنعام .)063- 069 :فاملسلم حياته هلل ،وموته أيضا هلل.
ت َوأ ََان أ ىَو ُل الْ ُم ْسلم َ
ك أُم ْر ُ
َش ِر َ ُ َ
وقضية تشغل هذا احليز من حياة اإلنسان ،سواء أكان مسلما أم غري مسلم ،ال شك يف أهنا تؤثر يف السلوك وتوجهه،
وال ميكن دراسة السلوك منفصال عنها.
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 .6وجود تصور عن طبيعة اجملتمع:
تصور العلوم االجتماعية العالقة بني الناس يف اجملتمع على أهنا صراع وسباق على املصاحل ،وهذا التصور منطلق من
الفلسفة الفردية  individualismاليت سادت يف الغرب .ففي دراسة لروبرتز وهيلسون تتبعا فيها التغري اللقايف يف
اجملتمع األمريكي من عام  0251م حىت عام  0215م،

()95

ظهر هلما أن ثقافة اجملتمع األمريكي تتجه إىل مزيد من

الفردية ،وذكرا أن عددا من الباحلني الحظوا منذ منتصف السبعينيات أن ثقافة اجملتمع األمريكي تتجه إىل مزيد من
األاننية  selfishnessأيضا،

()96

وكذلك االنتقال من توظيف التأصيل اإلسالمي اإلطار االجتماعي social

 paradigmإىل اإلطار الشخصي  personal paradigmيف هيكلة الرفاه structuring well-being

()97

واالنتقال من اإلطار االجتماعي إىل اإلطار الشخصي رمبا تضمن الفردية واألاننية معا .ليهذا التغري ليس مقصورا على
اجملتمع األمريكي ،بل تشها اجملتمعات األوربية تغريا يف هذا املسار كذلك ،وهلذا أصبحت الفردية إحدى يات اجملتمعات

)25( Roberts, B. W. & Helson , R. (1997). Changes in Culture, Changes in Personality: The
Influence of individualism in a Longitudinal Study of Women. Journal of Personality and Social
Psychology. 72, No. 3, 641 — 651
( )96انظر
-Bellah, Madsen, Sullivan, Swidler, & Tipton, Habits of the heart: Individualism and commitment
in American life. New York: Harper & Row, 1985.
-Sampson. The debate on individualism: Indigenous psychologies of the individual and their role in
personal and societal functioning. American Psychologist, 1988,43,15-22.
)27(Veroff, J., Douvan, E., & Kulka, R. A. The inner American: A self- portrait from 1957-1976,
New York: Basic Books, 1981.

توظيف التأصيل اإلسالمي لعلم النفس يف تدريس مقررات علم النفس

الغربية .

عبدهللا الصبيح 72

()91

وهذا التغري اللقايف ظهر يف النظرايت االجتماعية املفسرة حلركة اجملتمع ،والنظرايت النفسية املفسرة لسلوك األفراد.
ويفرتض يف مدرس علم النفس أن يكون على وعى بذلك ،وحينما يتصف ابملرونة الذهنية سوف يكتشف صورا من
العالقات بني أفراد اجملتمع أهم من عالقة الصراع ،وأعظم أثرا يف سلوك أفراده .ومن هذه العالقة اليت وردت اإلشارة إليها

يف القرآن والسنة عالقة التعاون أو األخوة ،وهذه أثبتها هللا للمؤمنني حىت يف حال احلرب والصراع ،فقال تعاىلَ ( :وإِ ْن
ِ
ان ِمن الْمؤِمنِني اقْـتـتـلُوا فَأ ِ
ِ ى ِ
ت إِ ْح َد ُ
طَائَِفتَ ِ َ ُ ْ َ َ َ
َصل ُحوا بَـْيـنَـ ُه َما فَِإ ْن بَـغَ ْ
امهَا َعلَى ْاأل ْ
ْ
ُخَرى فَـ َقاتلُوا ال ِيت تَـْبغي َح ىىت تَفيءَ
ِِ
ت فَأَصلِحوا بـيـنَـهما ِابلْع ْد ِل وأَقْ ِسطُوا إِ ىن ى ِ
إِ َىل أ َْم ِر ىِ ِ
ني ( )2إِىمنَا الْ ُم ْؤِمنُو َن إِ ْخ َوة
اَّللَ ُحيب الْ ُم ْقسط َ
اَّلل فَإ ْن فَاءَ ْ ْ ُ َْ ُ َ َ َ
فَأ ِ
اَّللَ لَ َعلى ُك ْم تُـ ْر َمحُو َن ) (احلجرات )01 -2 :وعن أيب هريرة قال :قال رسول هللا صلى
َخ َويْ ُك ْم َواتىـ ُقوا ى
َصل ُحوا بَـ ْ َ
ْ
ني أ َ
هللا عليه وسلم " :املسلم أخو املسلم ،ال خيونه وال يكذبه وال خيذله ،كل املسلم على املسلم حرام ،عرضه وماله ودمه،
التقوى هاهنا ،حبسب امرئ من الشر أن حيتقر أخاه املسلم"

()92

واملتأمل يدرك أن عالقات التعاون بني أفراد اجملتمع أسبق يف نشأة اجملتمع وتكوينه من عالقات الصراع والتنافس .وينبغي
للباحث أن يلتفت إىل هذا املفهوم فيفعله فيما يدرسه من مفاهيم عن النفس واجملتمع .وهو إن مل يستطع صياغة مفهوم

)28(Realo, A. Comparison of Public and Academic Discourses: Estonian Individualism and
;Collectivism Revisited. Culture & Psychology, 2003. Vol. 9(1): 47-77 [ 1354-067X(200303) 9:1
47-77; 032349.
& - Kitayama, S. Duffy, S. & Uchida, Y. (2007). Self as Cultural Mode of Being. In: Kitayama, S.
Cohen, D. (Edt): The handbook of cross- cultural Psvcholoev. NY: The Guilford Press.
( )92الرتمذي ،حممد بن عيسى .سنن الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي 0221 ،م ،رقم احلديث  ،0227ج  ،3ص .312
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مستقل عن التصور الغريب للسلوك والعالقات االجتماعية ،فيمكنه أن يقدم مفهوم األخوة بوصفه تصورا آخر يضاف إىل
تلك التصورات اليت يتعلمها الطالب .وممن حتدث عن هذا املوضوع ابن خلدون يف مقدمته ،حينما حتدث عن اجملتمع،
وأنه قائم على تعاون الناس فيما بينها .وميكن دراسة تصور ابن خلدون جنبا إىل جنب مع التصورات األخرى اليت
يدرسها الطالب يف هذا اجملال .
 .5إدراك مقاصد الشريعة الكربى :
الشريعة اإلسالمية جاءت حبفظ مقاصد كربى ،وهذه املقاصد حددها عدد من العلماء يف مخسة مقاصد ،هي :حفظ
النفس ،وحفظ العقل ،وحفظ الدين ،وحفظ املال ،وحفظ العرض .وعلم النفس ،بل العلوم االجتماعية عامة ،ينبغي أن
يتوخى هبا من يدرسها حتقيق تلك املقاصد ،أو مقاصد عليا مماثلة هلا ،أو قريبة منها .إن غياب مقاصد ما ندرسه من
علوم عن ذهن الطالب ،وأحياان عن ذهين املدرس ،يفقد تلك العلوم قيمتها يف ذهن دارسيها ،وجيعل منها علوما غريبة
على من يدرسها ،من حيث مفاهيمها وأدواهتا وغاايهتا.
 .4األصل يف األفعال اإلابحة:
هذه قاعدة شرعية أصولية ،تفيد أن األصل يف تصرفات الناس وأعماهلم أفا مباحة يف الشريعة ،وال حترمي إال بدليل من
القرآن أو السنة .وهذه القاعدة مهمة ملدرس علم النفس وللباحث ،ألفا تعينه يف التعامل مع كم هائل من الربامج العملية
يف تعديل السلوك ،وتطوير مهارات االتصال ،وبناء الذات ،فهذه كلها وفقا للقاعدة مباحة ما مل تعارض نصا شرعيا أو
مقصدا من مقاصد الشريعة ،ويستطيع الباحث أن يستفيد منها ويطبقها .وبعض ست كتب يف التأصيل ينطلق من
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خالف القاعدة الشرعية ،فال يقبل أسلواب من أساليب العالج ،أو برانجما من برامج تعديل السلوك ،ما مل يرد له شاهد يف
القرآن والسنة .وهذا تضييق واسع ،يصيب الباحث حبرج شديد ،ملخالفته األصل الشرعي ،وهو قاعدة اإلابحة اجملمع
عليها.
خامتة:

موضوع تدريس علم النفس ،وتوظيف التأصيل فيما تدرسه املدرس من نظرايت ومفاهيم نفسية ،من املوضوعات املهمة
اليت ال يكاد يستغين عنها أحد من دارسي علم النفس ومدرسيه من املسلمني .وقد تناول الباحث هذا املوضوع يف أربعة
حماور هي :شخصية املدرس ،ومصادر التأصيل ،وطريقة الباحلني يف اجلمع بني نصوص القرآن والسنة وقضااي علم
النفس ،وبعض القواعد يف توظيف التأصيل يف تدريس علم النفس .وهذا املوضوع ما زال حباجة إىل زايدة حبث .ومن
القضااي املهمة اليت حتتاج إىل حبث واستقصاء جتارب مدرسي التأصيل ،ومن كتب فيه ،ملعرفة الطرق اليت سلكوها يف
أتصيل مقرراهتم لتقوميها ،فيستفاد مما فيها من صواب ،ويتجنب ما فيها من خطأ.

