هفهوم النفس اإلنسانية يف الفكر الرتبوي احلديث
دراسة حتليلية يف ضوء الفهن املعاصر هلا

مقدمة:

()1

م.م /محمد درويش درويش درويش

من ادلسلم بو أف كل عمل تربوي ,دبا يتضمنو من أىداؼ وخربات وطرؽ وأساليب,
إمنا يعرب بالوعي أو بالالوعي عن وجهة نظر فلسفية بشأف النظاـ االجتماعي الذي تعترب
الًتبية جزءا منو وعن عالقة ىذا النظاـ بالفرد وعن طبيعة ىذا الفرد الذي يقع عليو فعل

الًتبية من البداية( . )1ولذا فالبد للقائم بالعمل الًتبوي من أف يكوف على علم ودراية
خبصائص ىذا اإلنساف وبطرؽ التعامل معو.
ومن مث كاف البحث يف طبيعة اإلنساف والكشف عن قواه وملكاتو وميولو وقيمو
والفطري وادلكتسب فيو وأثر الوراثة والبيئة وغَتىا ىو وجهة ادلهتمُت بالًتبية وبدوف ذلك ال
نعرؼ كيف نريب وال ضلقق هبذه الًتبية األىداؼ ادلتوخاة منها(.)2
ولقد ابتدأ التفكَت يف النفس مع التفكَت الديٍت والفلسفي بصورة عامة ,وظل -يف
صبيع مراحل التاريخ -من أىم عناصر الديانات والفلسفات ومن أفعل عواملها ,فال ديكننا
أف ندرس دينا أو فلسفة إال وصلد فيها نظرات ومعتقدات تتعلق بالنفس ,ما ىي النفس؟ ما
ىي عالقات النفس بالكوف وباخلالق؟ ماذا حيل بالنفس بعد ادلوت؟ ىذه ادلسائل كانت
وظلت من أمهات ادلسائل الدينية والفلسفية  ,وديكننا أف نقوؿ أف أىم أقساـ ادلعتقدات
الدينية وأخطر أحباث ادلذاىب الفلسفية قد تألفت من أجوبة ىذه ادلسائل(.)3
وال خيلو طرح أي فيلسوؼ من كالـ يف النفس اإلنسانية ,ألهنا أقرب األشياء إلينا,
وىي إىل ذلك القرب شديدة الغموض ,وكلما خيل إىل ادلفكرين أهنم ازدادوا علما ,وبلغوا
حقيقة أمرىا ,وعرفوا جوىرىا ,إذا هبم جيدوف ذلك العلم سرابا ,واجلوىر مظهرا خالبا ,وال
نزاؿ إىل اليوـ حيث كاف سقراط وأفالطوف وأرسطو بل أشد عن احلقيقة بعدا ,ولذلك ضرب
( )1مدرس مساعد بقسم أصوؿ الًتبية -كلية الًتبية بالسويس -جامعة قناة السويس (فرع السويس)
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العلم احلديث صفحا عن طلبها ,واكتفى بتحليل الظواىر النفسية ,وترؾ للفالسفة ميداف
اجلوىر يسلكوف إليو السبيل ,عسى أف يصلوا يوما ما إىل معرفة حقيقتها(.)4
فليس غريبا – لذلك – أف تكوف معرفة حقيقة النفس ,مثار تفكَت فالسفة الًتبية
وزلور اىتمامهم منذ أقدـ العصور؛ فإف أشرؼ وأرفع مهمة على اإلطالؽ ديكن لإلنساف أف
ينجزىا يف حياتو ,أف يبصر ويستكشف خبايا نفسو فيكشفها ويكشف الوجود معها؛ ألف
يف معرفة النفس معرفة للوجود.
مشكلة الدراسة:
لقد اقتضت حكمة ادلوىل عز وجل أف تكوف لكل إنساف بصمة يف أصابعو ىي
فيصل بُت حق وباطل ,وقد أكدت الدراسات العلمية األخَتة أف البصمة اخلاصة باإلنساف
ليست فقط يف أصابعو وإمنا ىي أيضا يف صوتو ,ويف دمو ,بل ويف خطوه ,أفليس أقرب إىل
الصواب أف نعًتؼ أيضا بأف لكل إنساف بصمة عقلية ذبعل من التعدد والتباين بُت نتاجها
الفكري ما يقعد دلشروعيتها وجودا وفعال؟ وحبيث تؤدي إىل تبادؿ ادلنافع واخلَتات ,والرأي
والفكر يف قلب ىذه اخلَتات(.)5
ومن مث فال جيوز أف نرفض اجتهادات سلتلف ادلفكرين الغربيُت والشرقيُت يف الفكر
الًتبوي ,فاحلكمة ضالة ادلؤمن ,أىن وجدىا ,فهو أوىل هبا ,ووفقا لقاعدة قاؿ هبا بعض
الفقهاء أف كل ما ال يتعارض مع اإلسالـ فهو يندرج ربتو ,وبالتايل فال ينبغي أف نغض
البصر عن تلك اجلهود ادلتوالية اليت زبرج لنا عن االجتهادات الفكرية البشرية يف اجملاؿ
الًتبوي ,بدعوى أف ما لدينا يكفي ,ويغنينا عن غَته ,بل البد وأف نتابع ,ونقرأ ,ونسأؿ,
وضلاور ,اآلخر الًتبوي ,أيا كاف موقعو ,وأيا كاف موقفو(.)6
ومن مث يتطلب األمر الكشف عن موقف ادلوضوع يف العلم الذي تقع الدراسة يف
رلالو ,وزلاولة التعرؼ على بعض وجهات النظر اخلاصة بعدد من مفكرى الًتبية وعلماء
النفس وعلماء االجتماع على ادلستوى العاـ ال من باب ادلقارنة وادلوازنة فال مقارنة وال موازنة
بُت بشر أيا كاف وبُت خالقو ,وإمنا يتم ذلك سعيا ضلو الوقوؼ على زوايا أخرى اجتهدت يف
رلاؿ تربية النفس اإلنسانية.
وبناء على ما سبق ديكن صياغة مشكلة الدراسة احلالية يف سؤالُت رئيسُت مها:
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 -1ما نظرة الفكر الًتبوي للنفس اإلنسانية عرب التاريخ؟
 -2ما مفهوـ النفس اإلنسانية يف الفكر الًتبوي احلديث يف ضوء الفهم ادلعاصر
ذلا؟
أىداف الدراسة:

تسعى الدراسة احلالية إىل ربقيق األىداؼ التالية:
 -1التعرؼ على رؤية الفكر الًتبوي دلفهوـ النفس اإلنسانية عرب العصور ادلختلفة

بصورة إصبالية وموجزة.
 -2الوقوؼ على مفهوـ النفس اإلنسانية يف ضوء بعض ادلدارس الًتبوية والفلسفية
واالجتماعية والنفسية احلديثة ,مع الفهم ادلعاصر ذلا.
أىمية الدراسة:

تكمن أمهية الدراسة يف النقاط التالية:
 -1أهنا تدور حوؿ أحد أبعاد الطبيعة اإلنسانية ذات الصلة الوثيقة بالًتبية ,ومن مث

زلاولة استغالؿ ىذا البعد وتوظيفو دبا يكفل ربقيق الذات ورقي اجملتمع.
 -2أهنا زلاولة متواضعة لالستهداء بتلك الشموع الفكرية اليت أضاءت للبشرية
جوانب عديدة مظلمة تتصل بعملية تربية النفس.
 -3أف معرفة النفس واجب عقلي دعا إليو الفالسفة يف مأثور قوذلم" :اعرؼ
نفسك بنفسك" .وفضال عن ذلك ,فإف معرفة اإلنساف لنفسو تساعده على ضبط أىوائها
شلا يهيئ لإلنساف احلياة اآلمنة.
حدود الدراسة:
تقتصر الدراسة على دراسة بعض جوانب الفكر الًتبوي وربليل مرئياتو إزاء مفهوـ
النفس اإلنسانية ,وإبراز مضموناتو الًتبوية ,وذلك من خالؿ تتبع موقف بعض الفالسفة
وادلفكرين دلفهوـ النفس عرب التاريخ كلو ,مع الًتكيز على العصر احلديث "والذي يشمل
القروف األخَتة ,واليت تصل –يف بعض اآلراء -إىل القرف السابع عشر ,أو القرف الثامن عشر
يف رأي آخر ,وتستمر حىت بداية القرف العشرين؛ حيث تبدأ الفًتة ادلعاصرة للفكر
الًتبوي"(.)7
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منهج الدراسة:

تستخدـ الدراسة:

 -1منهج التحليل الفلسفي:

وذلك باعتباره منهجاً مناسباً ومالئماً لتحقيق ىدؼ الباحث حيث أف الدراسة
ربليلية بالدرجة األوىل.

 -2المنهج التاريخي:

الذي ال يقتصر على وصف وتسجيل ما مضى من وقائع وأحداث ادلاضي ,وإمنا
يدرس ىذه الوقائع واألحداث وحيللها ويفسرىا على أسس علمية دقيقة بقصد التوصل إىل

حقائق وتعميمات تساعدنا على فهم ادلاضي واحلاضر والتنبؤ بادلستقبل(.)8
مصطلحات الدراسة:

النفس لغة :تأيت النفس يف كالـ العرب على وجهُت :أحدمها ,قولك :خرجت
نفس فالف؛ أي روحو ,ويقاؿ :يف نفس فالف أف يفعل كذا وكذا؛ أي يف روعو ,والوجو
اآلخر أف معٌت النفس حقيقة الشيء وصبلتو ,يقاؿ :قتل فالف نفسو ,وأىلك فالف نفسو,
ليس معناه أف اإلىالؾ وقع ببعضو ,إمنا اإلىالؾ وقع بذاتو كلها ,ووقع حبقيقتو(.)9
واصطالحا :يعرفها علماء النفس بأهنا :جوىر اإلنساف ,وزلرؾ أوجو نشاطو
ادلختلفة إدراكية أو حركية ,أو فكرية أو انفعالية أو أخالقية سواء كاف ذلك على مستوى
الواقع أو مستوى الوىم ,والنفس ىي اجلزء ادلقابل للبدف يف تفاعلهما وتبادذلما ادلستمر
والتأثر مكونُت معا وحدة متميزة نطلق عليها لفظ "شخصية" سبيز الفرد عن غَته من

الناس( ,)11وتعرفها بعض ادلعاجم الفلسفية بأهنا :مبدأ احلياة والفكر أو كليهما معا,
باعتبارىا حقيقة شليزة عن اجلسد الذي تظهر فاعليتها من خاللو( ,)11بينما يرى "ديوي" أف
النفس ىي :شيء ليس جاىزا معدا من قبل ,وإمنا ىي شيء يف حالة صَتورة مستمرة
وتشكيل دائم بواسطة اختيار العمل(.)12
ويفهمها الباحث إجرائيا على أهنا" :الكل ادلتكامل لإلنساف الذي يشمل اجلسد
والعقل والروح صبيعاً ,وال يقتصر على شعور اإلنساف أو ال شعوره فقط".
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الدراسات السابقة:

من أبرز الدراسات ادلرتبطة دبوضوع الدراسة احلالية ما يلي:

 -1دراسة محروس سيد محروس :)13(1979

"التربية والطبيعة اإلنسانية في الفكر اإلسالمي وبعض الفلسفات الغربية"
الهدف:
ىدفت الدراسة إىل ادلقارنة بُت الفكر اإلسالمي والفلسفات الغربية من حيث النظرة
إىل الطبيعة اإلنسانية.
أىم النتائج:
 -1أف الفلسفات الغربية كانت اجتهادات فكرية دعت إليها تطورات احلياة
وتغَتات الزمن ,ومن مث فإف ىذه الفلسفات كانت زلدودة األجل.
 -2أف معظم ىذه الفلسفات قد اتسمت بالتطرؼ وادلغاالة يف نظرهتا للطبيعة
اإلنسانية.
 -3يرتكز اإلسالـ يف تناولو للطبيعة اإلنسانية على مبدأ التكامل والتوازف.

 -2دراسة وليم بركي :)14(1988
"رؤية شاملة لنظرية مفهوم الذات"
الهدف:

ىدفت الدراسة إىل التعرؼ على تطور مفهوـ الذات اإلنسانية يف الفكر الًتبوي
احلديث بشكل عاـ وموجز ,مع مناقشة أىم السمات واخلصائص اليت يتميز هبا ىذا

ادلفهوـ.
أىم النتائج:

 -1تعترب آراء رينيو ديكارت عن النفس وتفسَته للسلوؾ يف القرف السابع عشر

تعترب دبثابة خطوة ىامة يف تطور وتقدـ علم النفس.
 -2ديكن تعريف مفهوـ الذات بأنو نظاـ ديناميكي مشويل لالعتقادات واالذباىات
واآلراء اليت يتبناىا ادلرء خبصوص وجوده الشخصى.
 -3إف أبرز ما دييز مفهوـ الذات اإلنسانية أنو متعلم ,ومنظم ,وديناميكي.
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 -3دراسة شارلن رين :)15(1993
"دراسة مقارنة لمفهوم الذات في التوراة وعلم النفس"
الهدف:

ىدفت الدراسة إىل زلاولة فهم النفس اإلنسانية وذلك من خالؿ دراسة مقارنة
لبعض النصوص يف العهد القدًن واجلديد للكتاب ادلقدس يف ادلسيحية ,وبعض النظريات

النفسية حوؿ مفهوـ النفس اإلنسانية ,القًتاح الطرؽ ادلناسبة للمعلم ادلسيحي لفهم أفضل
لن فسو ولطالبو ,من أجل تطوير مفهوـ الصحة النفسية بُت طالبو وااللتزاـ بو من أجل تعليم
فعاؿ ومؤثر.
أىم النتائج:

 -1أف تطور ادلعٌت الديٍت دلفهوـ النفس ديثل شيئا ىاما وملموسا يف احلياة
ادلسيحية ,ومن مث فقد اشتمل العهد القدًن واجلديد على نصوص متعددة خاصة بالنفس
اإلنسانية.
 -2يعد تطور مفهوـ الذات لدى الطفل مهمة ىامة يف طفولتو ادلبكرة؛ فالبد أف
يدرؾ الطفل أنو ذات فريدة فذة.
 -3يعترب ادلعلم العنصر الرئيس يف العوامل األربعة ادلؤثرة يف تطور ومنو مفهوـ الذات
لدى طالبو ,وىي :رد الفعل ذباه اآلخرين ,وادلقارنة مع اآلخرين ,واألدوار االجتماعية,
وربقيق الذاتية.

 -4دراسة عبد اللطيف حموش :)16(1997
"قصة اإلنسان :أصلو ,بنيتو ,دوره"
الهدف:

ىدفت الدراسة إىل التعرؼ على قصة خلق اإلنساف ,ومكوناتو الروحية والعقلية

والنفسية ,وذلك هبدؼ اجتالء مالمح وخصائص إنسانيتو اليت يتميز هبا عن باقي
ادلخلوقات ,وذلك يف ضوء القرآف الكرًن ومعطيات الطب احلديث ,وعلم النفس احلديث.
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أىم النتائج:

 -1أف بُت علم النفس والطب النفسي عالقة جد ضبيمة ,إذ ديثل األوؿ حجر

االرتكاز للثاين ,فمن خالؿ علم النفس نستطيع أف نفهم اإلنساف ,وعلى ضوء ىذا الفهم
نتمكن من عالج أمراضو وحل مشكالتو بالطب النفسي.
 -2يعترب القرآف الكرًن أوثق ادلصادر على اإلطالؽ ,اليت تقدـ لنا احلقيقة الكاملة,
وادلطلقة عن اإلنساف؛ ألنو الكتاب السماوي الذي تكفل اهلل تعاىل حبفظو ,ومن مث فهو
الكتاب الذي ال ريب فيو.
 -3يهدؼ القرآف الكرًن إىل ربقيق حياة نفسية صحيحة لإلنساف تنتفي فيها
أشكاؿ الشقاء ,والشعور بالقلق ,وتزدىر بادلقابل مشاعر السعادة والطمأنينة والرضي
والسعي ضلو الكماؿ.

 -5دراسة جميلة عبد اهلل حسن سقا :)17(2001
" التأصيل اإلسالمي لعلم النفس في ضوء توجيهات القرآن الكريم والسنة النبوية
المطهرة"
الهدف:

ىدفت الدراسة إىل التأصيل اإلسالمي لعلم النفس من خالؿ معادلو الرئيسية يف

ضوء توجيهات القرآف الكرًن والسنة النبوية ادلطهرة ,وذلك من خالؿ توضيح مفهوـ التأصيل
اإلسالمي لعلم النفس ,ومربراتو ,وواقع االذباىات اليت تدور حوؿ عملية التأصيل اإلسالمي
لعلم النفس ,مع وضع خطوات منهجية التأصيل اإلسالمي لعلم النفس.
أىم النتائج:
 -1يركز علم النفس عند الغرب على ادلاديات عند دراستو للنفس اإلنسانية ,مع
إمهاؿ الروحانيات ,بينما جاء اإلسالـ بتأكيد خصائص الطبيعة اإلنسانية الثالث يف
الدراسات النفسية وىي "النفس ,واجلسم ,والروح" متكاملة.
 -2إف خَت منهج يستخدـ يف التأصيل اإلسالمي لعلم النفس ىو ادلنهج
اإلسالمي ,الذي يتسم بسمات شباف ىي :الشمولية ,والتكاملية ,وادلعيارية ,واخلَتية,
والوسطية ,واالستمرارية ,وادلساواة ,وأخَتا مسة العادلية.
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 -3إف قياـ أحباث ودراسات نفسية ذات توجو إسالمي ليس موقفا سلبيا من علم
النفس ,ولكنو موقف إجيايب يدعم مشروعية ىذا العلم يف البيئة اإلسالمية ويوجهو الوجهة
ادلالئمة ذلذه البيئة.

 -6دراسة سوزان بردل ,آمي إدلستان :)18(2006
"نظريات فرويد وآدلر ويونج حول الذات واألنا"
الهدف:

ىدفت الدراسة إىل التعرؼ على بعض آراء سجمند فرويد ,وكارؿ يونج ,وألفرد
آدلر حوؿ مفهوـ النفس اإلنسانية.

أىم النتائج:

 -1يرى فرويد أف النفس تنقسم إىل ثالثة أقساـ وىي :اذلو ,واألنا ,واألنا األعلى,
وأف صحة النفس تعٍت قوة األنا وصلاحها يف ربقيق التوازف بُت مطالب اذلو واألنا األعلى
والواقع.
 -2يعتقد أدلر أف أوؿ ما نكتشفو عن أنفسنا ىو أننا دائماً نسعى ضلو ربقيق ىدؼ
ما ,ومن مث فحياة النفس ال ديكن زبيلها بدوف اذلدؼ الذى تسعى لتحقيقو كل جهودنا.
 -3يرى يونج أف ىدؼ احلياة يتمثل يف معرفة الفرد لنفسو ,وىذا يتأتى عن طريق
الغوص يف أعماؽ النفس اإلنسانية والتأمل فيها.
اإلطار النظري:

تسَت الدراسة احلالية وفق اخلطوات التالية:
أوال -:عرض لتطور مفهوـ النفس اإلنسانية عرب التاريخ.

ثانيا -:تناوؿ مفهوـ النفس اإلنسانية يف الفكر الًتبوي احلديث.
ثالثا -:خالصة النتائج.
أول -:عرض لتطور مفهوم النفس اإلنسانية عبر التاريخ:
تعترب الًتبية عملية بناء ربتاج إىل تصميم دلا ينبغي أف يكوف عليو البناء ,ودبعٌت آخر
فإهنا ربتاج إىل نظرية ترسم لإلنساف األىداؼ ,وتشَت إليو خبطوات السَت ,وربفزه على اقًتاح
اإلجراءات واألساليب ادلناسبة وتوحي لو بادلضموف واحملتوى ,وذلذا بدأ ادلفكروف ,منذ فجر
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احلضارة اإلنسانية يعملوف فكرىم ,زلاولُت أف يرمسوا خريطة فكرية ,ربدد معامل الشخصية
اإلنسانية كما جيب أف تكوف ,وكاف من أبرز ىؤالء ادلفكرين ,الفيلسوؼ اليوناين الشهَت
(أفالطوف) ,مث تاله عشرات ,بل مئات من ادلفكرين والفالسفة ,كل منهم حاوؿ أف يقًتح
خريطة فكرية لًتبية النفس اإلنسانية(.)19
()21
وقد تفرعت أفكار الفالسفة قدديا يف النفس يف ثالثة اذباىات:
 -1اذباه ديثلو سقراط وأفالطوف ,وىو على وجو العموـ يرى أف النفس جوىر
روحي مستقل عن اجلسم وىي واحدة ,وذلا قوى وتقوـ بوظائف سلتلفة.
 -2اذباه ديثلو أرسطو ومن تبعو من علماء النفس ,ويرى على وجو العموـ أف
النفس صورة منطبقة مع اجلسم ,ال ديكن فصل أحدمها عن اآلخر؛ ألنو ال وجود ذلا إال مع
اجلسم ,واعتمادا على اآلراء اليت وردت يف ىذا االذباه فليس ىناؾ تكوين بيولوجي
وسيكولوجي مستقل كل منهما عن اآلخر ,بل اإلنساف يف احلقيقة وحده يتكامل فيها
جسمو وروحو.
 -3االذباه الثالث حياوؿ التوفيق بُت االذباىُت السابقُت ,وديثلو الفالسفة
ادلسلموف ,وإذا كاف يبدو بينهم اختالفات ,فإف ىذه االختالفات من حيث الدرجة ال من
حيث النوع.
فغاية الفلسفة يف نظر سقراط ( 399 -469ؽ.ـ) ىي صياغة النفس اإلنسانية
وطبعها على احلق واخلَت واجلماؿ ,وربقيق رلتمع أفضل ,والوسيلة اليت تعتمد عليها الفلسفة
يف ربقيق غاياهتا ىي الًتبية؛ فحوؿ بذلك سقراط اذباه الفلسفة ,وجعل أساسها معرفة
النفس .وقد أقاـ سقراط فلسفتو ومنهجو الًتبوي على احلكمة اآلتية" :اعرؼ نفسك
بنفسك" ,فليس سوى النفس اإلنسانية جديرا بالبحث ,وال خَت يف معرفة هتمل اإلنساف
لتعٍت بالطبيعة تلتمس أصلها وعلة ظواىرىا ,وال قيمة لعلوـ الرياضة والفلك إذا قيست دبعرفة
اإلنساف(.)21
كذلك فإف احملور الذي تدور عليو فلسفة أفالطوف ( 348 -427ؽ.ـ) ىو
النفس اإلنسانية باعتبار أهنا مقر ادلثل ومصدر ادلعرفة ,ومن مث تابع أفالطوف السَت على
الدرب ,ليكشف عن طبيعتها ,وأحواذلا ,وأقسامها ,وخلودىا ,وكيفية وصوذلا إىل ادلعرفة(.)22
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وقد قسم أفالطوف النفس إىل ثالث قوى سلتلفة ,وقاؿ عن ىذه القوى إف النفس
تنقسم إليها بوصفها قوى سلتلفة لوحدة واحدة ,بل بوصفها أجزاء حقيقية للنفس ,ومن
أجل ىذا نراه قد وضع لكل جزء من األجزاء مكانا خاصا بو يف النفس اإلنسانية ,فالقوة
الفكرية ومركزىا الرأس ,والقوة الغضبية ومركزىا القلب ,والقوة الشهوانية ومركزىا البطن(.)23
فلكي يتم االنسجاـ والتوافق التاـ يف اإلنساف -من وجهة نظر أفالطوف -البد أف تلزـ كل
قوة حدودىا ,ولن يكوف ىناؾ عدؿ إذا مل ربكم "القوة العقلية" وتسَت اإلنساف وترسم لو
اخلطط واألساليب وتعُت لو األىداؼ.
أما أرسطو ( 322 -384ؽ.ـ) فالنفس عنده كماؿ أوؿ جلسم طبيعي آيل ,وىي
مرتبطة بو ,وىي ليست شيئا مفًتقا عنو كما قاؿ أفالطوف ,وىي تنقسم إىل قسمُت
رئيسيُت :نفس عاقلة ونفس غَت عاقلة( ,)24والًتبية الصاحلة يف نظره جيب أف تشمل تربية
ىذه القوى الثالث :فيجب أف تشمل أوال تربية اجلسم عن طريق األلعاب الرياضية ,وثانيا
تربية النفس غَت العاقلة ,أي هتذيب الرغبات والدوافع والشهوات ,وىذه تكوف عن طريق
ادلوسيقى واألدب أو الًتبية اخللقية ,وثالثا تربية النفس العاقلة ,وىذه تكوف بدراسة الفلسفة

والرياضة واذلندسة(.)25
وىكذا صلد أف أرسطو يأيت لنا بأىداؼ تشبو إىل حد كبَت أىداؼ الًتبية احلديثة,
فهو وإف كاف يعطي الًتبية العقلية ادلقاـ األوؿ ,فإنو مل يغفل النواحي األخرى لإلنساف.
وقد ظلت األصوؿ النفسية للًتبية كما رآىا فالسفة اليوناف كذلك يف عهد الروماف,
الذين تأثروا باليونانيُت يف كل شيء حىت لقد قيل إف اليوناف ادلغلوبة ,ىي اليت أسرت قاىرهتا
روما ,وذلك بغزو الثقافة اليونانية القددية لإلمرباطورية الرومانية ,اليت أصبحت اليوناف جزءا
منها ,فقد أثرت الثقافة اليونانية تأثَتا واضحا يف نواحي احلياة الرومانية ,وعلى األخص يف

الًتبية(.)26
وكاف من أشهر ادلفكرين الًتبويُت الروماف الذين ظهروا يف ىذا العصر :شيشروف
( 35 -116ؽ.ـ) ,وكانت األصوؿ النفسية -عنده -تدور حوؿ الطبيعة اإلنسانية,
فاإلنساف عنده يتكوف من جسم وعقل ,ومن مث جيب العناية باجلانبُت معا ,لتكوف عملية
الًتبية سليمة ,فالتوازف بُت العقل واجلسد ىو البارز عند شيشروف ,وىو بذلك يقًتب من
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أرسطو ,وذلك ألف ظروؼ اجملتمع الروماين يف عهده قريبة من ظروؼ اجملتمع اليوناين يف
عهد أرسطو(.)27
وقد فشل التفكَت اليوناين الذي اتصل بو الروماف وتأثروا بو يف إصالح أمر األخالؽ
يف اإلمرباطورية الرومانية؛ وقد مهدت ىذه احلاؿ اليت وصلت إليها احلالة الرومانية إىل ظهور
الديانة ادلسيحية اليت جاءت زباطب العاطفة والوجداف ,وتدعو إىل صقل الروح وهتذيب
األخالؽ .وخَت من ديثل ادلثالية الفلسفية ادلسيحية يف تصورىا للنفس اإلنسانية القديس
أوغسطُت (431 -354ـ).
والنفس -عنده -ىي اجلوىر العاقل القادر على أف يتحكم يف البدف؛ "فهي ادلدبرة
للبدف ,متميزة عنو ,وأرفع ,وأمسى ,خلقت قبلو وتؤثر فيو ,وىي مصدر احلياة ,وتقوـ يف
مادة ,وىي واحدة ال تتجزأ قواىا ,وىي حلقة بُت اهلل والبدف ,فردية ,روحانية ,خالدة ,قائمة
بذاهتا ,لكنها ال تستطيع أف تكوف موجودة بدوف اهلل ,ليست حباجة ألف تتحرؾ أو تتغَت كي
تستمر وتبقى ,ذلك أهنا ذبد يف ذاهتا كل ما ىو ضروري لبقائها ,إال أهنا ليست اخلَت
األمسى ,وىي ال تعيش إال دبقدار ما تضبط انفعاالهتا ,وتأخذ اهلل أمنوذجا ذلا تقتدي بو,

ومثاال ترنو إليو"(.)28
وبناء على ىذا يكوف للنفس يف رأي أوغسطُت وظيفة أساسية ,وىدفا أمسى يتمثل
يف معرفة اهلل وحبو بلوغا إىل السعادة األبدية ,فاإلنساف ال ينتفع دبعرفة اهلل وحبو ونعمو إال
بعد أف يعرؼ نفسو فيلزمها حدىا ,ويعرؼ غَته من الناس فينزذلم أقدارىم.
لقد ظلت األصوؿ النفسية قبل اإلسالـ فكرا فلسفيا نظريا ,يعتمد على
(اجتهادات) شخصية ,ومن مث اختلفت تلك األصوؿ من فيلسوؼ إىل فيلسوؼ ,حسب
ظروؼ الزماف وادلكاف اليت كانت ربيط بكل فيلسوؼ ,وظلت تلك األصوؿ -كما وضعها
اإلغريق -ىي األساس الذي يدور حولو فكر ادلفكرين ,وفلسفة الفالسفة ,قرونا طويلة ,حىت
إذا جاء اإلسالـ ,بعد حوايل ستة قروف من مولد السيد ادلسيح عليو السالـ بدأت تلك
األصوؿ النفسية للًتبية تتحوؿ ربوال جذريا يف اذباه جديد ,ىو ذلك الذي قرره اإلسالـ,
متصال بالفرد واجملتمع على السواء ,ومتصال بفكرة (اهلل) ذاهتا (.)29

- 333 -

ولعل ابن سينا (428 -371ىػ) كاف من أكثر فالسفة اإلسالـ اىتماما بأمر
النفس ,فقد شغل هبا زمنا ,وأفسح ذلا مكانا بارزا يف نظامو الفلسفي ,فطبيعة النفس
ومنشأىا -عنده -أمور وثيقة الصلة باحلقائق اإلذلية والنبوية.
ويفرؽ ابن سينا بُت النفس احليوانية والنفس الناطقة ,فيجعل األوىل قائمة جبسم,
وتفعل فعلها بواسطة عضو جسمي ,وجيعل الثانية قوة غَت قائمة جبسم وتفعل فعلها بذاهتا
بدوف توسط عضو جسمي ,وتنشأ عن ىذه التفرقة بُت النفس احليوانية والنفس الناطقة تفرقة
بُت نوعُت من القوى ادلدركة يف اإلنساف ,قوى تدرؾ اجلزئيات بتوسط أعضاء جسمية ىي
احلواس ,وتتبع النفس احليوانية ,وقوى تدرؾ الكليات اجملردة بدوف توسط عضو جسمي,
وىي العقل أو النفس الناطقة ,وعلى ذلك فإف كل قوة تدرؾ اجلزئيات بواسطة عضو

جسمي ىي قوة حسية يف نظر ابن سينا(.)31
وإذا كانت النفس بقواىا ادلتعددة كماؿ بالنسبة للجسم كذلك فإف كل قوة نفسية
متفرعة من تلك النفس وموجودة يف أي عضو من أعضاء اجلسم ىي أيضا كماؿ أوؿ ذلذا
العضو ,وعلى ذلك فإف العالقة بُت القوة احلاسة وبُت عضو احلس مثل العالقة بُت النفس
والبدف ,فكما أف النفس صورة البدف كذلك القوة احلاسة صورة عضو احلس ,وعلى ىذا
األساس ينبغي أف نفهم نظرة ابن سينا إىل العالقة بُت اجلسم والنفس(.)31
ومثلما كانت األصوؿ النفسية للًتبية اإلسالمية مشتقة من جوىر تعاليم اإلسالـ
وأفكاره عن اإلنساف واجملتمع والكوف ,كانت تلك األصوؿ النفسية للًتبية ادلسيحية يف
العصور الوسطى مشتقة من ادلثل العليا ادلسيحية أيضا" .وقد ارتكزت وتأسست دعائم
ادلسيحية على قوى عليا وإدياف دبقدسات اجلوانب الروحية عند اإلنساف كالشجاعة يف ربمل
الصعاب ,والتواضع ,والصمت ورد الشر بصنع اخلَت ,والتخلي عن زخرؼ الدنيا ومتاعها,

والعظمة يف خدمة اآلخرين ,وحب كل البشر"(.)32
وكانت العصور الوسطى ادلسيحية قد ورثت حضارة ضخمة عن اليونانيُت والروماف,
ولكنها نظرت إىل ىذه احلضارة على أهنا حضارة وثنية ,كما نظرت إىل العلوـ ادلدنية على
أهنا تعلي العقل اإلنساين ,بطريقة غَت صحيحة على اإلدياف ادلسيحي ,وأف طبيعة اإلنساف
شريرة ,وال جيب الوثوؽ هبا ,ولذلك جيب إخضاعها إىل اإلشراؼ ادلستمر ,وإىل النظاـ
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القاسي ,حىت ديكن ضماف طاعتها وخضوعها( ,)33ومن مث كاف الغرض العملي عند رجاؿ
الكنيسة يف القروف الوسطى ىو إماتة الشهوات ,وإمهاؿ اجلسم ,حىت تتنقى الروح ,وتنجو

من عذاب جهنم ,ووسيلة ذلك :الطهارة والفقر والطاعة(.)34
فلما كاف القرف السادس عشر ,كاف اجلو العقلي والعاطفي معدا سباما للثورة على
الكنيسة ,وعلى فكرهتا عن اإلنساف ,يف االذباه ادلضاد ,يف اذباه اإلنساف لتحريره من القيود
اليت كبلتو وتكبلو ,لتغيَت نظرهتا إىل اإلنساف تغيَتا جذريا ,ومن أجل ذلك اذبو االىتماـ إىل
تعديل األصوؿ النفسية للًتبية دبا يتفق وىذا "اذلدؼ" اجلديد ,ومن مث فقد تغَتت مناىج
البحث يف علم النفس ,فبعد أف كاف االعتقاد على ما قالو رجاؿ الدين أو الفالسفة
القدماء ,اىتم العلماء بادلنهج ,وبادلالحظات اخلارجية للظواىر الطبيعية بدال من رلرد التأمل

واالستناد إىل آراء الفلسفة والدين للوصوؿ إىل ادلعرفة(.)35
لقد جاء اىتماـ ديكارت (1651 -1516ـ) بالنفس نتيجة الىتمامو مباشرة
بادلنهج ,وقد بدأ بالشك يف كل شيء فيما يراه وما يسمعو ,ما عدا شيئا واحدا مل يستطع
أف يتشكك يف وجوده ,وذلك ىو نفسو أو ذاتو ,ومن مث اعترب النفس شيئا موجودا فعال,
وال يتطرؽ إليو الشك يف وجوده ىذا ,وقد عرؼ دببدئو" :أنا أفكر ,إذف أنا موجود" ,وبذلك
جعل ديكارت معرفة النفس مبدأ كل معرفة ومنبع كل يقُت( ,)36وحُت أثبت أين موجود
تكوف "الذات" اليت تثبت ىي أيضا الذات اليت توجد ,وىنا يلتقي الفكر بالواقع ويتحد بو
اربادا ال يدع رلاال للخطأ ,وعلى ىذه النحو نكوف أماـ بداىة كاملة ,أنا موجود حُت أفكر
ومن حيث أين أفكر ,فكوين أفكر معناه أف يل وجودا نفسيا وأف يل "وجدانا" "أو وعيا" كما
نقوؿ اليوـ(.)37
ويف القرف الثامن عشر ,أصبح علم النفس ىو "علم العقل"؛ إذ اىتم الفالسفة
بادلعرفة وطريقة تكوينها ,ومن أنصار ىذا االذباه "دافيد ىيوـ" ( ,)1776 -1711فقد
اىتم دبجرى وتسلسل األفكار كسلسلة مستمرة من اخلربات ,فالذات أو النفس -عنده-
ىي رلموعة من اإلحساسات تًتابط بأشكاؿ سلتلفة(.)38
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فلما كاف القرف التاسع عشر ,ظهرت احلركة النفسية يف الًتبية ,واليت كاف من أبرز
شليزاهتا ىو إدياف أنصارىا بأف عملية الًتبية ىي عملية منو طبيعية تتبع من الباطن ,وليست
شيئا آتيا من اخلارج.
ولعل أبرز من ديثل ىذه احلركة "جوىاف فريدريك ىربارت" (,)1841 -1776
والنفس عند ىربارت ال ديكن إدراؾ كنهها وطبيعتها األصلية ,وإمنا الذي ديكن إدراكو ىو
آثارىا ووظائفها ,وىي تكوف عند ادليالد وحدة بسيطة خالية من ادلعرفة والوجداف واإلرادة
ومن كل اذباه نفسي ,وال تتصف باخلَت أو الشر ,ألف كل ىذه األمور تكتسبها من اتصاذلا
واحتكاكها الالحق بالبيئة احمليطة هبا ,وعن طريق تفاعلها وتنافسها ادلستمرين مع حقائق
البيئة تنمو النفس البشرية وتكتسب معارفها وعواطفها ورغباهتا ,وهبذا التفاعل أيضا وما ينشأ

عنو من منو تتحوؿ النفس الفطرية إىل نفس مكتسبة(.)39
ومع بداية القرف العشرين ,بدأ علم النفس يقفز قفزتو الكربى ,فيصبح لو مدارسو
ومناىج حبثو وطرائقو وأساتذتو ,وأكثر من ذلك أنو -كغَته من العلوـ -تفرع إىل فروع كثَتة,
فصار ىناؾ علم نفس وظيفي ,وعلم نفس نزوعي ,وعلم نفس فينومينولوجي ووجودي ,كما
صارت لو مدارس ,منها مدرسة التحليل النفسي ,ومدرسة علم النفس الفردي ,ومدرسة علم
النفس التحليلي ,وادلدرسة السلوكية ادليكانيكية وغَتىا(.)41
ىذا ومن ناحية أخرى ,فقد تركزت زلاور الفلسفة ومباحثها يف عصرنا احلديث يف
مشكلتُت ىامتُت مها :أوذلما مشكلة احلرية ,وثانيهما مشكلة معرفة النفس أو الذات,
وتنوعت االذباىات وادلدارس الفلسفية وتعددت ادلذاىب وتتابع الفالسفة بصدد ىاتُت
ادلشكلتُت(.)41
واستنادا إىل كل ما سبق ,يتضح لنا أف رؤية ادلفكرين دلفهوـ النفس اإلنسانية ظلت
رلرد اجتهادات تناثرت ومل تفلح يف بلورة وتقدًن رؤية مشولية أكثر وضوحا عن مفهوـ النفس
اإلنسانية.
ثانيا -:مفهوم النفس اإلنسانية في الفكر التربوي الحديث:
سوؼ يعرض البحث دلفهوـ النفس اإلنسانية يف ضوء بعض االذباىات النفسية
واالجتماعية والًتبوية والفلسفية احلديثة ,ومنها ما يلي:

- 336 -

 -1علم النفس الجتماعي:

سلك ادلشتغلوف بعلم النفس مسالك متعددة ,غَت أف أقرهبا إىل الصواب ليكوف

قاعدة ىو ادلسلك البسيط القائم على فكرة أف اإلنساف سللوؽ اجتماعي ,وىذا صحيح ألف
إنسانية اإلنساف ىي يف اجتماعيتو ,فعبارات اإلنساف ,واإلنس ,واالئتناس ,واإلنسانية,
واألنسنة ,كلها من أصل واحد معناه االجتماعية ,مث إننا نعرؼ أف اإلنساف ال ديكن أف
يعيش دبفرده ,أو ينمو إال باحتكاكو مع غَته ,واحتكاؾ غَته معو( .)42ومن أىم الرواد
ادلؤسسُت دلدرسة علم النفس االجتماعي :جورج ميد ,وجاردنر موريف:
أ -جورج ميد )1931 -1863( George H. Mead

يعترب جورج ميد واحدا من أكثر الفالسفة االجتماعيُت نفوذا يف ىذا القرف؛ "إذ

يرى أف كل ما ىو موجود من ظواىر نفسية أو اجتماعية أو عقلية ىو نتاج التفاعل
االجتماعي بُت أفراد بٍت اإلنساف ,وأف أساس ىذا التفاعل االجتماعي ىو قدرة اإلنساف
على أف يتصور ذلك ادلوقف أو االذباه وحيسو ,ويستجيب دلا يتوقعو من سلوؾ اآلخر

واستجاباتو"(.)43
وقد قدـ جورج ميد مفهوما عن الذات "النفس" كاف لو وقع قوي على التفكَت
السيكولوجي" ,فقد رأي أف النفس عبارة عن شيء مدرؾ ,وأف الشخص يستجيب لنفسو
لشعور معُت واذباىات معينة مثلما يستجيب اآلخروف لو ,ويصبح الشخص يف حالة
"الشعور" أي حالة الوعي بالطريقة وبالقدر الذي يتصرؼ بو الناس ذباه شيء مدرؾ"(.)44
فالتصور الشخصي عن الذات -عند جورج ميد -البد أف يتضمن إدراؾ الشخص لتصور
اآلخرين عن ذاتو ىو ,أي أف "الذات" تضع موقف البيئة االجتماعية يف اعتبارىا ,وقد

ترفض ىذا ادلوقف ,أو تتظاىر بالقبوؿ أو بالرفض(.)45
ويؤكد ميد أف الطفل يتعلم كيف يدرؾ ذاتو يف سياؽ اخلربات اليت دير هبا مع األفراد
ذوي التأثَت يف حياتو ,وكيفية استجابة ىؤالء األفراد لو ,ربدد إىل حد كبَت استجابتو لذاتو
ومن مث تكوينو دلفهوـ ذاتو.
ففي البداية ال توجد ذات ألف الشخص ال ديكنو الدخوؿ يف خرباتو اخلاصة
مباشرة ,فهو يستطيع أف خيرب الناس كموضوعات ويقوـ بذلك بالفعل ولكنو ال يعترب نفسو
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ابتداء موضوعا ,وعلى أي حاؿ فإف اآلخرين يستجيبوف لو بوصفو موضوعا ,وزبرب ىذه
االستجابات بواسطة الشخص الذي توجو إليو ,ونتيجة ذلذه اخلربات فإنو يعترب نفسو
موضوعا وتنشأ لديو مشاعر واذباىات عن نفسو فيستجيب الشخص لذاتو كما يستجيب
اآلخروف ذلا .ومن مث فالذات -عنده -ىي ذات تكونت اجتماعيا ,وال ديكن ذلا أف تنشأ إال
يف ظروؼ اجتماعية ,إنو يصبح ذاتا يف حدود ازباذه الذباه اآلخر والتعامل مع نفسو كما
يتعامل اآلخروف( .)46ويعلق حامد عمار على مفهوـ األنا عند ميد قائال :فػ"األنا أو الذات
االجتماعية" ىي اليت تنطبع وتتشكل وتظهر يف صورة ما اصطلح عليو اجملتمع من
استجابات وسلوؾ(.)47
وعالوة على ذلك ىناؾ أنفس سلتلفة يسهل تصنيفها وذلك بوضعها يف اجملموعة
احملددة لالستجابات يف مواقف اجتماعية سلتلفة ,ومن مث يرى ميد "أنو ديكن أف تنشأ عدة
ذوات سبثل كل منها رلموعة من االستجابات مستقلة بدرجة أو بأخرى ومكتسبة من سلتلف
اجلماعات االجتماعية ,فقد تنمو لدى الشخص مثال ذات عائلية سبثل بناء االذباىات اليت
تعرب عن العائلة ,وذات مدرسية سبثل االذباىات ادلعربة عن معلمية وزمالئو ,وكذلك فإف
االذباىات االجتماعية اليت تظهر من خالؿ ادلواقف االجتماعية دلثل األشخاص السابق
ذكرىم تكوف بدورىا نفسا اجتماعية"(.)48
واستنادا إىل ما سبق ,يظهر لنا أف ميد أعطى للنفس معٌت أكثر وضوحا وسبيزا حُت
اعتربىا دبثابة شيء مدرؾ باحلواس .وفضال عن ذلك فإف مفهوـ الذات "النفس" عند ميد
ينبثق من التفاعل االجتماعي وكنتيجة الىتماـ الفرد بالطريقة اليت يستجيب هبا اآلخروف
ضلوه.
ب -جاردنر مورفي )1979 -1895( Gardner Murphy
يعترب موريف واحدا من مؤسسي علم النفس االجتماعي ادلعاصر ,وقد اىتم طواؿ
حياتو دبوضوع بناء ,وديناميات ,وارتقاء الشخصية ,ويسمى نظريتو يف الشخصية بادلنهج
االجتماعي -احليوي؛ ألنو يتصور اإلنساف بوصفو كائنا بيولوجيا حيا يرتبط مع بيئتو ادلادية
واالجتماعية بعالقات متبادلة ,والشخصية نتاج عملية ثنائية األقطاب ,قطبها األوؿ يف
داخل اجلسم والثاين يف العامل اخلارجي(.)49
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فاإلنساف -بتعبَت موريف -نقطة التقاء ,ورلاؿ منظم داخل رلاؿ أكرب ومنطقة
للتفاعل ادلستمر ,وحركة متبادلة للطاقات الصادرة والواردة ,وبعبارة أخرى فهو رلاؿ يضم
الكائن احلي والبيئة يف بناء واحد زلدد يرتبط كل جانب فيو برابطة دينامية مع بقية اجلوانب
األخرى( ,)51ومن خالؿ تفاعالت اإلنساف ونشاطاتو اخلارجية وما يًتكو على بيئتو اخلارجية
من آثار وما تًتكو عليو ىذه البيئة من آثار تنشأ جوانب أخرى من سلوكو وتتفتح حلقات
رئيسية يف مراحل تطوره(.)51
والنفس أو الذات جانب بنائي ىاـ يف نظاـ موريف ,وحيدد "موريف" النفس مثل
ربديده دلعٌت الفرد باعتبارىا شيء معروؼ لديو ,وىو يعرفها ببساطة بأهنا ادراكات الشخص
وتصوراتو لوجوده الكلي ,فهي "الفرد كما يعرفو الفرد" إال أف األمر يتكشف عن أف ىناؾ
عددا من الذوات ,فيحدثنا موريف عن ذات مثالية وذات زلبطة ,ويفًتض أف ىذه الذوات
ترتبط بعضها ببعض ارتباطا ديناميا ,سباما كما ترتبط أدوار الشخص وحاجاتو ومساتو ارتباطا
بنائيا يف شكل تنظيم كلي يضمها صبيعا(.)52
ويستخدـ موريف أيضا كلمة "أنا" ,واليت يعرفها بأهنا جهاز لألنشطة ادلعتادة اليت
تدعم الذات أو ربميها مثل ميكانيزمات التربير والتعيُت والتعويض ,ويف حاالت نادرة ,مثل
حاالت تعدد ال شخصية ,قد يوجد يف الشخصية جهاز أو أكثر من األنا كل منها مستقل
عن اآلخر ,ويعتقد مَتيف أف وظائف األنا الرئيسية -ىي الدفاع ودعم العقد النفسية؛
فالذات ال تقوـ بأي عمل؛ إذ إف ذلك من نصيب األنا ,فاألنا بناء دافعي -معريف ينبٍت
حوؿ الذات ,وزبدـ دوافع وأفكار األنا أغراض الدفاع عن الذات وحفظها ومدىا وتعزيزىا,
فعندما تتعرض الذات خلطر تسارع األنا إىل صلدهتا( .)53ويبدو رأي مَتيف عن الذات واألنا
متفقا مع الرأي السائد القائل بأف الذات ىي ما يعيو اإلنساف على حُت أف األنا ىي
رلموعة من العمليات.
ويري "موريف" أف العمليات اليت من خالذلا جيد الدافع طريقو للتفري يف السلوؾ,
واليت ذبري يف جسم اإلنساف ىي أساس نشأة مفهوـ الذات لديو ,إذ يؤدي التكرار ادلستمر
خلربات ادلتع احلسية اجلسدية إىل تركيز االنتباه على اجلسم وسبايزه عن صبيع موضوعات
العامل ,وليست الذات يف أساسها سوى صورة جلسم الشخص ,تنشأ بفعل العمليات
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اخلاضعة لتوجيو جسمو .ويرجع الفضل يف شعور الفرد باستمراريتو برغم حياتو وسط عامل
متغَت إىل مفهوـ الذات ىذا(.)54
وصفوة القوؿ ,فإف الذات -عند موريف -تدؿ على تصور الشخص عن نفسو؛
فالذات ىي الصورة اليت يدركها الشخص عن نفسو ككل.
تعقيب على مدرسة علم النفس الجتماعي:

إف ادلدخل االجتماعي لعلم النفس كلو ىو أحد ادلداخل السليمة السوية لفهم

النفس اإلنسانية -عند كل من "ميد" و "مَتيف" ,إذ أف ذلك يتم يف عامل مشًتؾ تشعر فيو
النفس بوجود عامل "الغَت" الذي البد ذلا من أف تتحقق فيو .ومع ذلك فإف الًتكيز على
اجلانب االجتماعي للنفس اإلنسانية -عندمها -وإغفاؿ اجلوانب األخرى يصيب النفس
بالتمزؽ والتشتت ,ومن جهة أخرى فإف الدراسة الشاملة ذلا يف الواقع ستنَت ذلا الطريق.
 -2الفلسفة البراجماتية:

لقد لبثت الفلسفة دىرا طويال تسبح يف مساء الفكر اجملرد وال تصغي بآذاهنا إىل

احلياة العملية اليت تعج بأصواهتا أرجاء األرض صبيعا ,فقد قصرت رلهودىا يف األعم الغالب
على جوىر األشياء يف ذاهتا ,ولكنها باءت بعد طوؿ الكدح والعناء بالفشل واإلفالس حىت
جاءت ىذه الفلسفة األمريكية اليت سبقت البحث النظري اجملدب العقيم ,وأرادت أف تنحو
بالفك ر ضلوا جديدا ,فال يكوف من شأنو كنو الشيء ومصدره ,بل نتيجتو وعقباه ,أو أف من
احملتم أف يتخذ اإلنساف من أفكاره وآرائو ذرائع يستعُت هبا على حفظ بقائو أوال ,مث السَت
باحلياة ضلو السمو والكماؿ ثانيا( .)55وقد ساىم يف نشر الفلسفة الرباصباتية وتوضيح مبادئها
والدعاية ذلا كثَت من الفالسفة والعلماء ادلربُت األمَتيكاف ,ولعل أبرزىم ما يلي:
أ -وليام جيمس )1910 -1842( William James

ارتبط اسم جيمس ,على الصعيد الفلسفي ,حبركة الفلسفة الرباصباتية الداعية لتقدير
ادلبادئ واحلقائق من خالؿ قيمها العلمية ,واعترب من مؤسسيها الرئيسيُت ,أما على الصعيد
الًتبوي ,فقد تابع ادلنهج الذي رمسو "روسو" ,بازباذ علم النفس أساسا للًتبية ,وقدـ يف ىذا

ادليداف آراء شبينة جدا ,السيما وأنو أوؿ باحث نفسي ذبرييب ,وقد أوىل مبدأ الفائدة عناية
خاصة مبينا أنو احملرؾ األساسي النتباه الطفل وبالتايل نشاطو الطبيعي(.)56

- 333 -

وخالؿ التاريخ الطويل لتساؤؿ اإلنساف حوؿ أسباب سلوكو ,وكذلك خالؿ الفًتة
اليت ىي أقصر منذ عاـ  1961عندما أصبح علم النفس رمسيا علما من العلوـ ,أثَتت
ونوقشت مرارا وتكرارا مسألة الوسيط النفسي الذي ينظم ويرشد ويضبط سلوؾ اإلنساف,
وردبا كاف أشهر ادلفاىيم ذيوعا عن وجود كينونة داخلية تصوغ مصَت اإلنساف ىو مفهوـ
الروح ,ووفقا ذلذا ادلفهوـ فإف الظواىر العقلية تعترب مظاىر جلوىر معُت خيتلف كلية عن
اجلوىر ادلادي ,والروح يف نظر الفكر ادلادي خالدة وحرة وذات أصل إذلي ,وبظهور علم
النفس العلمي ظهرت النزعة إىل الرفض احلازـ لفكرة الروح أو أي وسيط نفسي آخر كالعقل
أو األنا أو اإلرادة أو الذات(.)57
ولكن خالؿ السنوات األخَتة عاد االىتماـ دبفهوـ الذات إىل البزوغ بُت علماء
النفس فمهد ويلياـ جيمس بالفصل العاشر الذي كتبو عن الذات يف كتابو "مبادئ علم
النفس" الطريق للنظريات ادلعاص رة ,والكثَت شلا يكتب اليوـ عن الذات واألنا مستمد مباشرة
من جيمس ,فقد كاف موىوبا يف فن التعبَت عن الذات" .ويعرؼ جيمس الذات أو األنا
التجريبية يف أكثر معانيها عمومية بأهنا اجملموع الكلي لكل ما يستطيع اإلنساف أف يدعى أنو
لو -جسده ,مساتو ,وقدراتو ,شلتلكاتو ادلادية ,أسرتو ,أصدقاؤه ,وأعداؤه ,مهنتو ,وىواياتو,
والكثَت غَت ذلك ,أما األنا فهي ذلك التيار من التفكَت الذي يكوف إحساس ادلرء هبويتو
الشخصية(.)58
ولكلمة الذات كما تستعمل يف علم النفس معنياف متميزاف ,فهي تعرؼ من ناحية
باذباىات الشخص ومشاعره عن نفسو ,ومن ناحية أخرى تعترب رلموعة من العمليات
السيكولوجية اليت ربكم السلوؾ والتوافق ,وديكن أف نطلق على ادلعٌت األوؿ ,الذات
كموضوع ,حيث أنو يعُت اذباىات الشخص ومشاعره ومدركاتو وتقييمو لنفسو كموضوع,
وهبذا تكوف الذات فكرة الشخص عن نفسو ,وديكن أف نطلق على ادلعٌت الثاين الذات
كعملية ,فالذات ىي فاعل دبعٌت أهنا تتكوف من رلموعة نشيطة من العمليات كالتفكَت
والتذكر واإلدراؾ(.)59
ىذا ومن ادلوضوعات اليت اىتم هبا -جيمس دراسة الذات ,فمن تأمالتو الحظ أننا
ننظر إىل الذات بطريقتُت :فهناؾ الذات كمدرؾ ,وىناؾ الذات ادلدركة ,والذات كمدرؾ
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ثالث ة أنواع :فهناؾ الذات ادلادية ,والذات االجتماعية ,والذات الروحية .فادليوؿ والقدرات
العقلية تندرج ربت النفس الروحية ,أما ادلمتلكات ادلادية فتعترب دبثابة النفس ادلادية بينما
التقدير واالعتبار اللذين ندركهما لدى اآلخرين يشكالف النفس االجتماعية.
وفيما خيص الذا ت ادلادية يؤكد جيمس" :على أف اجلسم يعترب أىم جزء داخلي
للذات ادلادية لدى كل إنساف ,فمما ىو معروؼ أف ىناؾ بعض أجزاء من اجلسم تبدو أكثر
ارتباطا لنا من غَتىا ,مث يأيت بعد ذلك ادللبس ,وادلثل الشائع الذي ينادي بأف اإلنساف
يتكوف من ثالثة أجزاء :الروح أو النفس ,والعقل ,وادللبس ليس أكثر من كونو دعابة ,مث تأيت
بعد ذلك أسرتنا احلالية (األب ,األـ ,الزوجة ,األوالد) واليت ىي جزء من أنفسنا ,فعندما
ديوتوف فكأف جزءا غاليا من أنفسنا قد فقد ,وأخَتا يأيت ادلسكن ,ومناظره اليت سبثل جزءا من

حياتنا ,كما توقظ فينا أعمق مشاعر اإلعجاب والتقدير"(.)61
وفيما يتعلق بالذات االجتماعية فيخربنا جيمس بأف" :الذات االجتماعية للشخص
ىي الركن الركُت الذي يكتسبو اإلنساف من زمالئو ,فنحن ال ضلب أف نعيش يف ظالؿ
اآلخرين ,ولكن لدينا رغبة أكيدة يف أف نالحظ ونشجع من قبل اآلخرين؛ فإف من أشد
صور العقاب داخ ل اجملتمع واليت ال ديكن ربملها أف ال يشعر اإلنساف بوجوده داخل
رلتمعو ,فإذا مل ينتبو إلينا أحد عند دخولنا مكاف ما ,وعند ربدثنا معو ,ومل حيدث التفاعل
ادلرغوب ,فإننا نصاب باليأس واإلحباط"(.)61
فالناحية االجتماعية ىامة بالنسبة للنفس ,وأبعد أثرا يف منوىا ,وذلك ألف نشاط
الفرد مرتبط ,حبكم معيشتو يف اجملتمع ,بنشاط غَته من األفراد.
وأخَتا فيما خيص الذات الروحية ,فإف جيمس يؤكد على حقيقة مؤداىا أف "الذات
الروحية ترتبط إىل حد ما بالذات أو األنا التجريبية -ويقصد بذلك الكينونة الداخلية

لإلنساف ,اإلمكانات والقدرات الكامنة ,واليت سبثل أىم جزء يف كياف الذات"(.)62
وقد تتعارض الوجهات ادلختلفة للذات ,وقد تنسجم -وقد تنتظم مستويات الذات
على شكل ىرمي -فالذات اجلسمية ىي األساس والذات الروحية تتوج القمة -وبُت الطرفُت
توجد أنواع الذات ادلادية واالجتماعية ,ويف كل مستوى دييز الناس بُت الذات احلقيقية وبُت
الذات البعيدة أو ادلمكنة -أو اليت يرغبها الشخص ويأمل فيها ,وشعورنا بذاتنا يتوقف على
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العالقة بُت الذات الواقعية والذات ادلرغوب فيها ,فكأمنا ىي معادلة أف :تقدير الذات
يساوي النجاح ,كما تكلم جيمس عن الصراع بُت نواحي الذات أو الشخصية -وعن
الذات الالشعورية شلهدا بذلك الطريق لالىتماـ بالشعور والالشعور ,ذلك االىتماـ الذي
عٍت بو فرويد ومدرسة التحليل النفسي(.)63
كما اىتم جيمس بالعالقة بُت النفس واجلسم ,وذلك من خالؿ تناولو دلوضوع
العادة ,فهو يركز على األساس الفسيولوجي لتكوين العادات ,فالعادة ادلكتسبة يف نظره
ليست من الوجهة الفسيولوجية ,إال شلرا جديدا يتكوف يف ادلخ ,سبر فيو التيارات العصبية,
وىو ينظر إىل ترابط األفكار وإىل اإلدراؾ احلسي والتذكر واالستداؿ ,واألعماؿ اإلرادية
وغَتىا ,على أهنا نتيجة لتكوف مثل ىذه ادلمرات يف ادلخ(.)64
ب -جون ديوي )1952 -1859( John Dewy

ديوي إماـ من أئمة الًتبية يف القرف العشرين ,ولو فلسفة متميزة اقًتنت بامسو ,فهو
الذي نادى بضرورة جعل الًتبية نفسية واجتماعية معا ,نفسية تعتمد يف مبادئها على فهم
نفسية الطفل واستعداده ,واجتماعية هتيئ الطفل ليكوف عضوا صاحلا يف اجملتمع الذي يعيش

فيو(.)65

ويف ىذا الصدد يقوؿ ديوي" :أف لعملية الًتبية وجهاف أو ناحيتاف ,ناحية نفسية
وأخرى اجتماعية ,وليست إحدامها تابعة لألخرى أو خاضعة ذلا أو مهملة بالنسبة للثانية,
وإال ساءت العواقب ,والناحية النفسية ىي األساس لألخرى ,فغرائز الطفل وقواه تعطي ادلادة
الضرورية للًتبية ,كما أهنا ىي نقطة االبتداء يف الًتبية ,وما مل يتصل رلهود ادلريب بناحية من
نواحي نشاط الطفل ,اليت يقوـ هبا بنفسو ومستقال عن مربيو ,فإف الًتبية تصبح عملية ضغط
خارجية ,وإذا مل تعتمد الًتبية على فهم لتكوين الطفل النفسي ولنشاطو ,فإف عملية الًتبية
تكوف تعسفية ال ضابط ذلا وال نظاـ ,وقد تصل إىل نتائج طيبة إذا سبشت مع طبيعة الطفل
مصادفة ,وقد ينتج عنها اصطداـ أو تفكك أو كبت لطبيعتو إذا مل تتفق مع ىذه
الطبيعة"(.)66
ويرى ديوي أف النفس نتيجة للتفاعل بُت الفرد واجملتمع ,ونتيجة الشًتاؾ الفرد
الفعلي يف احلياة االجتماعية ,ولذلك يعتقد أف النفس اليت تتكوف وتنمو يف الطفل,
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والصفات العقلية واخللقية اليت يتصف هبا ,تتوقف على نوع اجملتمع ادلدرسي واحلياة ادلدرسية,
وعلى كفاية الوسائل اليت ديكن أف تقدمها ادلدرسة لتشجيع النمو عند الطفل"(.)67
وقد أطلق ديوي على النفس مصطلح الذات ,واليت تتفاعل وتتشكل وفقا للظروؼ
والعوامل اخلارجية ,وعلى حد تعبَته فإف الذات يف حالة صَتورة وتشكل مستمر ,ولقد رأي
ديوي أف النظرة الدينية للنفس تقوـ على اعتبارىا يف حالة غربة يف ىذا العامل ,ال ذبد اخلَت
والتقوى إال من خالؿ االستبطاف والتأمل الداخلي ,ومن مث كانت اخلربة يف حالة تناقض ال
ذبانس مع العامل اخلارجي ,ويف ىذا الشأف يقوؿ" :أنو ال مناص من كوننا ذوات فردية ,فكل
منا ذات فريدة فذة ,واجلهاز العضوي -النفسي -موضوع األداء ىو عامل يف زلتوى خربة-
يف داخلها -يف نطاقها -وليست شيئا خارجا عنها تعلق هبا اخلربات وتلحق هبا وتضم إليها

كأمالؾ خاصة للنفس"(.)68
كما يرى ديوي أف الذاتية -ىي أمر ال مهرب منو لكل منا -ليست عيبا يقع على
الذات نفسها بل على الظروؼ اليت وجدت فيها ,والذاتية ىي خصيصة زبلق ربت تأثَت
حياة اجلماعة ادلشًتكة ,وتعٍت ادلبادأة وادلبادرة ,كما تعٍت ربمل ادلسئولية يف اختيار العقيدة
وادلسلك ,وىذه ليست ىبات أو منحا ,وإمنا ىي منجزات تنجز ,ومآرب تبل (.)69
إف فلسفة ديوي فلسفة برصبسية عملية أو ذبريبية؛ أساسها أف اإلنساف ال ينقسم
إىل جسم ونفس أو عقل ,ويف ذلك يقوؿ ديوي" :وقد أثبتنا مرارا أف الفلسفة الثنائية بُت

النفس واجلسم وبُت الروح ورلرد العمل اخلارجي ,ما ىي يف النهاية إال انعكاس عقلي دلا
جيري اجتماعيا من فصل بُت العادة والتفكَت ,وبُت الوسائل والغايات ,وبُت العملي
والنظري"(.)71
تعقيب على الفلسفة البراجماتية:
ليس من شك بأف للفلسفة الرباصباتية فضل كبَت يف إعادة توجيو اىتماـ علم النفس
إىل حبث احلياة العقلية من الناحية الوظيفية ,وما استتبعو من تعلم وربسُت ألساليب توافق
وتكيف الذات "النفس اإلنسانية" مع بيئتها احمليطة .وقد نادى جيمس بضرورة أف ندرس
اإلنساف ككل ,وأف نركز يف فهمنا للنفس اإلنسانية على جل جوانبها ومساهتا ,وهبذه الطريقة
يفرد جيمس لكل جانب من جوانب النفس ادلادية والروحية واالجتماعية عناية خاصة .أما
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جوف ديوي فقد كاف لو فضل السبق يف اإلشارة إىل أمهية األساس النفسي يف فهم الطفل
وتوافقو مع رلتمعو.
ومع ذلك ,فإف شبة انتقادات ىامة على آراء كل من وليم جيمس وجوف ديوي فيما
يتعلق بالنفس اإلنسانية ,ولعل أبرزىا ىو أف اىتمامهما بالنفس كاف معتمدا على الناحيتُت
العلم ية والتأملية ,وليس من بينها وليس من بينها صبيعا تأثَت اإلرادة اإلذلية يف حياة النفس
اإلنسانية.
 -3مدرسة التحليل النفسي:
أسسها سجمند فرويد لدراسة النواحي العقلية الغامضة بدرس السلوؾ السوي وغَت
السوي ودرس األفعاؿ العقلية الالشعورية خاصة.
فقد كاف كل اىتماـ علماء النفس قبل ظهور مدرسة التحليل النفسي متجها إىل
دراسة الظواىر العقلية الشعورية ,ومل يكن أحد منهم يهتم بالبحث عن العمليات العقلية
الالشعورية اليت ربرؾ سلوؾ اإلنساف وتدفعو إىل القياـ بصور النشاط ادلختلفة السوية والشاذة
على السواء ,حىت اكتشف فرويد أف جزءا كبَتا من حياتنا العقلية الشعوري ,وأف ذلذا اجلزء
الالشعورى من حياتنا العقلية تأثَت كبَت على سلوكنا ومشاعرنا سواء يف حياتنا السوية أو
فيما نتعرض لو من اضطرابات وأمراض نفسية(.)71
وقد رسخت مدرسة التحليل النفسي حقيقة من العسَت دحضها أال وىي أف
معطيات الشخصية اإلنسانية احلاضرة ال ديكن فهمها حق الفهم إال بعد القياـ بعملية فك
دلعطياهتا يف سنواهتا السابقة ,منذ أياـ الطفولة وإعادة تركيبها مرة أخرى(.)72
ودلدرسة التحليل النفسي أتباع وأشياع كثَتوف ,ولعل من أشهرىم سجمند فرويد.
سجمند فرويد )1939/1856( Sigmund Freud
ذىب فرويد يف كتاباتو األوىل إىل القوؿ بوجود ثالثة أقساـ أو أجزاء للعقل أو
النفس ىي الشعور ,وقبل الشعور ,والالشعور.
والشعور -عند فرويد -ىو ذلك القسم من العمليات العقلية اليت نشعر هبا
وندركها ,ىي ال تكوف سلسلة متصلة ,بل يوجد فيها دائما كثَت من الثغرات والفجوات,
وقد رأي فرويد أنو من ادلمكن تفسَت ىذه الثغرات يف سلسلة العمليات العقلية الشعورية
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بالرجوع إىل العمليات العقلية اليت ذبري يف القسمُت اآلخرين من العقل ومها ما قبل الشعور
والالشعور .والشعور حالة وقتية ,فالفكرة قد تظهر يف الشعور لفًتة قصَتة مث زبتفي ,وىي
تستطيع الظهور مرة أخرى بسهولة إذا توافرت شروط معينة ,وحينما تبتعد الفكرة عن
الشعور حلُت ما ,فإهنا تكوف موجودة يف قسم معُت من العقل يسميو فرويد "قبل الشعور",
وىو يقع يف مكاف متوسط بُت الشعور والالشعور(.)73
أما الالشعور فيحوي الدوافع الغريزية البدائية اجلنسية والعدوانية اليت غالبا ما تكبت
يف رلتمعاتنا ادلتحضرة ربت تأثَت ادلعايَت اخللقية واالجتماعية اليت ينشأ فيها الفرد ,وتنزع
الرغبات ادلكبوتة يف الالشعور إىل اإلشباع وإىل الظهور يف الشعور ,وذىب فرويد يف كتابتو
األوىل إىل أف كبت ىذه الدوافع الغريزية ادلوجودة يف الالشعور يتم على يد الرقيب ومهمتو

تتلخص يف منع ظهور الدوافع الغريزية الالشعورية يف الشعور(.)74
ولكن اتضح لفرويد فيما بعد أف آراءه السابقة يف اجلهاز النفسي غَت دقيقة وأهنا يف
حاجة إىل تعديل ,وقد احتفظ يف ىذا التعديل بالقوؿ بوجود الكيفيات العقلية الثالث
السابقة ,ولكنو عدؿ نظريتو الطوبوغرافية ,فذىب إىل أف للنفس ثالثة أقساـ ىي :اذلو,
واألنا ,واألنا األعلى ,أما "اذلو" و "األنا األعلى" فهما جانباف ال شعورياف ,وأما األنا فهي
شعورية يف معظمها(.)75
أ" -الهو"
و "اذلو" -يف رأي فرويد -ىو ذلك اجلزء من النفس الذي حيوي كل ما ىو موروث
وما ىو موجود منذ الوالدة ,وما ىو ثابت يف تركيب البدف ,وىو حيوي الغرائز اليت تنبعث
من البدف ,كما حيوي العمليات العقلية ادلكبوتة اليت فصلتها ادلقاومة عن األنا ,ففي "اذلو"
إذف جزء فطري وجزء مكتسب ,ويطيع "اذلو" "مبدأ اللذة" ,وىو ال يراعي ادلنطق أو
األخالؽ أو الواقع ,والالشعور ىو الكيفية الوحيدة اليت تسود يف اذلو(.)76
و "اذلو" ,هبذا ادلعٌت ,ىو النفس الفطرية البدائية اليت تبحث عن اللذة والسرور
واحلرية ادلطلقة الكاملة اليت ال تضبطها ضوابط الدين أو ادلنطق أو اآلداب االجتماعية ,وىذه
النفس البدائية الفطرية ىي اليت تريد أف تسرؽ وتنهب وتسلب وتكذب ,وىي اليت تريد أف
تغتاؿ وأف تفتك بالغَت وأف هتتك العرض ,وىي اليت تريد أف سبزح وتضحك وتتهكم وتنتقم
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وتلتهم وتستت بد ,وىي اليت تريد أف تشبع نفسها إشباعا جنسيا خاليا من كل قيد وضعو
الدين أو العرؼ ,وبذلك هتدـ كياف اجملتمع واألسرة وكل ما يقيد احلرية ولو قيد أمنلة ,وبذلك

صلد أف عامل ىذه النفس ىو عامل احليوانية ادلطلقة(.)77
ب -األنا:

ديثل اجلانب الشعوري ,ويسيطر على سلوؾ اإلنساف ,ويقرر ما يشبع من رغباتو وما
يؤجل منها ,حبسب ظروؼ الواقع الذي يعيش فيو ,وحيكم ىذا اجلزء من النفس مبدأ الواقع.

والشعور ىو الذي جيعل من الكائن اإلنساين إنسانا ,ويفًتض يف النهاية أف يرضي الشعور
عواطفنا وقيمنا اليت تًتتب عليها أفعالنا ,وىذه ىي األمهية الفعلية للشعور اليت ذبعل التفكَت
ضروريا للغاية.
ويف ىذا الصدد يقوؿ فرويد" :فاألنا ىو ذلك اجلزء اخلارجي من اذلو الذي تغَت
ربت تأثَت العامل اخلارجي فيو تأثرا مباشرا عن طريق جهاز اإلدراؾ والشعور ,ومنا منوا خاصا,
واكتسب خصائص معينة ,وفضال عن ذلك فإف األنا يقوـ بنقل تأثَت العامل اخلارجي إىل اذلو
وما فيو من نزعات ,وحياوؿ أف يضع مبدأ الواقع زلل مبدأ اللذة الذي يسيطر على اذلو,
ويشرؼ األنا على احلركة اإلرادية ,ويقوـ دبهمة حفظ الذات ,وىو يقبض على زماـ الرغبات
الغريزية اليت تنبعث عن اذلو فيسمح بإشباع ما يشاء منها ويكبت ما يرى ضرورة كبتو مراعيا
يف ذلك "مبدأ الواقع" ,وديثل األنا احلكمة وسالمة العقل على خالؼ اذلو الذي حيوى
االنفعاالت ,وتقع العمليات العقلية الشعورية على سطح األنا ,وكل شيء آخر يف األنا فهو
ال شعوري"(.)78
ج -األنا العليا:
شلثل داخلي لقيم وقواعد السلوؾ واألخالؽ اليت ديتصها الفرد أثناء عملية التنشئة
االجتماعية ,وحيكمها مبدأ ادلثالية وتعمل على كف دفعات اذلو.
فاألنا األعلى ىو ذلك األثر الذي يبقى يف النفس من مدة الطفولة الطويلة اليت
يعيش فيها الطفل معتمدا على والديو وخاضعا ألوامرمها ونواىيهما ,ويقوـ األنا عادة بتقمص
شخصية الوالدين ومن يشبههما من ادلدرسُت وادلربُت ,وبذلك تتحوؿ سلطة ىؤالء
األشخاص اخلارجية إىل سلطة نفسية داخلية يف نفس الطفل تأخذ تراقبو ,وتصدر إليو
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األوامر ,وتنقده ,وهتدده بالعقاب ,ويطلق فرويد على ىذه القوة النفسية "األنا األعلى" أو
األنا ادلثايل ,وىو ما يعرؼ عادة بالضمَت ,وديثل األنا األعلى ما ىو ساـ يف الطبيعة

اإلنسانية( , )79ويف ىذا الشأف يقوؿ فرويد" :فهو الذي ديثل عالقتنا بوالدينا ,وقد عرفنا ىذه
الكائنات السامية حينما كنا أطفاال صغارا ,وقد أعجبنا هبا وخشيناىا ,مث بعد ذلك سبثلناىا
يف أنفسنا"(.)81
ومن مث سبثل األنا األعلى اجلانب االجتماعي الداخلي الذي تغذت بو النفس كقيم
وعادات وتقاليد ,لتمثل األخالؽ الشخصية لإلنساف ,فهي تتصرؼ وفقها لتقوًن وترشيد
السلوؾ ,وتسمى الضمَت ,فهي تعمل على كبت "اذلو" عند اإلنساف لتطبيعو اجتماعيا .ولذا
فاألنا األعلى ىو الرقيب الذي يضبط النفس الفطرية البدائية فال يسمح ذلا بالتعبَت إال يف
حدود الشرع وادلنطق.
وهبذا التنظيم للجهاز النفسي تصبح مهمة األنا مهمة شاقة دقيقة ,فعليو أف يقوـ
دبراعاة ىذه السلطات الثالث وىي العامل اخلارجي واذلو واألنا األعلى" ,ويشبو فرويد األنا
بالعبد الذي عليو إرضاء ثالثة أسياد ,واألنا لكى تسلك سلوكا ما ,عليها أف تراعي مطالب
أسيادىا ,فإف كانت قوية صلحت وكاف سلوكها سويا ,يدؿ على الصحة النفسية ,وإف كانت
ضعيفة فشلت وظهرت أعراض االضطراب النفسي أو العقلي"(.)81
تعقيب على مدرسة التحليل النفسي:
لقد أشبرت جهود مدرسة التحليلي النفسي يف ربليلها العميق لنفس اإلنساف,
وتفصيلها يف شرح دوافعو ,عن شبرات يانعة ,مازاؿ اإلنساف إىل اليوـ ينعم بفوائدىا ,وقد
ذبلت روعة فرويد كثَتا يف ىذا اجملاؿ ,إذ إنو أتى بفكرة التحليل النفسي ,ىذه ىي الفكرة
اجلوىرية اليت هتدؼ إىل معرفة النفس ,وسرب أغوارىا ,ولكنها لألسف مل تكمل مشوارىا
الفريد ذلك ,فمدرسة التحليل النفسي ال ربرص بعد ذلك أف تتم رحلتها مع ىذه النفس,
فال نراىا تدلو على طريق النور واذلدى ,بل تكتفي بأف تضعو على أوؿ الطريق ,من خالؿ
إخراجها من حيز الالشعور إىل الوجود كي يراه اإلنساف ,مث تًتكو يستجيب لشهواتو ورغباتو
بشكل عشوائي زلزف ,دوف أف تأخذ بيده أكثر من ذلك.
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 -4مدرسة علم النفس اإلنساني:

ادلنطلق الرئيس ذلذه ادلدرسة ىو أف اإلنساف بطبيعتو مدفوع لفعل اخلَت ,وأنو ينطوي

على دافع رئيسي للنمو واإلبداع وربقيق الذات ,وعلى ىذا األساس يشعر علماء النفس
اإلنسانيوف بأف ىناؾ حاجة ملحة لدراسة ثروات اإلنساف الروحية والعقلية والنفسية الزاخرة
بأمسى آيات العطاء ,وحبث كيفية تطوير القدرات الكامنة يف أعماقنا بشكل مؤثر ,كالقيم
األخالقية ,والتصورات الشخصية ادلضيئة اليت يبٍت هبا كل إنساف عادلة احمليط بو ,وادلسئوليات

السامية اليت تنهض اإلدارة اإلنسانية للقياـ هبا(.)82
إذف فنقطة اإلنطالؽ اليت قامت عليها ادلدرسة اإلنسانية يف فهمها لنفس اإلنساف
ىي أف اإلنساف قوة واعية ,فالوعي أو اإلدراؾ ىو أىم العمليات النفسية األساسية ,وحىت
نستويف صورة النفس يف علم النفس اإلنساين ,فسوؼ يتم التحدث عن مؤسس ىذا العلم
وىو "كارؿ روجرز ,وادلبشر بو وىو "إبراىاـ ماسلو".
أ -كارل روجرز )1987 -1902( Carl Rogers
بينما أصبحت الذات سبثل مركزا أساسيا وىاما يف معظم نظريات الشخصية ,فإهنا
ربتل قلب نظري روجرز.
وتتكوف النفس -عند روجرز -من ادلفهوـ الثابت وغَت ادلتغَت الذي يعرفو الشخص
عن نفسو "مفهوـ الذات" ,وتقوـ آراء روجرز اليت نظمت ,واتسقت يف نظريتو عن الذات
على عدد من األسس اليت ديكن إصباذلا فيما يلي(:)83
 يعيش كل فرد يف عامل خاص من خرباتو حيث يكوف ىو مركز ىذا العامل. -تعترب احملافظة على الذات وتنميتها وربقيقها ,دبثابة أقوى القوى احملركة للفرد يف سلوكو.

 يستجيب الفرد يف الواقف ادلختلفة يف ضوء إدراكو اخلاص لذاتو ولعادلو فهو يستجيب"للحقيقة" كما يدركها يف أسلوب يتسق ومفهومو عن ذاتو.
 يستجيب الفرد دلا يدركو من هتديد لذاتو بدفاعات سلتلفة ,ومنها احليل الدفاعية ادلتعددة,كتضييق اجملاؿ اإلدراكي أو اجلمود يف اإلدراؾ وغَت ذلك من أساليب حلماية الذات.
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 دييل اإلنساف إىل الصحة واالكتماؿ ويسعى إىل ربقيق الكماؿ ,ويستجيب الفرد ربتالظروؼ العادية استجابات منطقية وبناءة ,وخيتار من األساليب السلوكية شلا يؤدي إىل النمو
الشخصي وربقيق وربقيق الذات.
ىكذا يؤكد روجرز يف ىذا النموذج على اجلوانب اإلجيابية يف النفس اإلنسانية ,وىو
يؤكد جبانب ذلك على فردية الفرد ,ويصبح من واجب الباحثُت أف يتعرضوا للصفات اخلاصة
لكل فرد إىل جانب التعرض دلا يشيع من صفات بُت األفراد ,مث ىو أيضا يًتؾ اجملاؿ مناسبا
متسعا للعالقات اليت تتكوف بُت الفرد وما حييط بو من مؤثرات ,تلك العوامل أو ادلؤثرات
اليت تلعب دورىا يف تكوينو ومنوه ,وربديد األساليب اليت خيتار منها ما يشبع وحيقق ويساير
ما جيده حيقق معٌت حلياتو(.)84
وتقوـ أفكار روجرز وقناعتو األساسية يف سيكولوجية اإلنساف على أف احلافز األكثر
تأصال يف اإلنساف واألقوى تأثَتا على شخصيتو ىو حافزه إىل ربقيق ذاتو وتقويتها ,وصيانتها
وتنميتها ,ولذا فهو يرى أف الفرد عندما يعطي الفرصة ادلناسبة ,وتتهيأ لو الظروؼ السوية فإف
شخصيتو سوؼ تنمو باطراد وبشكل إجيايب وصحي تتسم بالتوافق والنضج من تلقاء ذاهتا,
وكأف هبا قوة أو طاقة ذاتية تدفعها ضلو ىذا ادلسار الصحي اإلجيايب التلقائي(.)85
ورغم أف الدافع ضلو ربقيق الذات دافع فطري إال أف التعلم واخلربات اليت يتعرض ذلا
الفرد ,تؤثر على ىذا الدافع ,ومن األمهية دبكاف يف نظر "روجرز" عالقة الطفل بأمو ألف ىذه

العالقة من شأهنا أف تؤثر على الشعور بالذات ,وعندما ترضي األـ حاجة الطفل إىل احلب
واليت يسميها "روجرز" االىتماـ اإلجيايب ,فإف الطفل ينشأ غالبا على شخصية سوية(.)86
إف نزوع النفس إىل ربقيق طبيعتها وذاهتا ذلو أمر ىاـ يف علم نفس روجرز ,لدرجة
أف نظريتو يشار إليها أحيانا نظرية "ربقيق النفس لطبيعتها" ,فالنفس ىي نتاج دلظاىر
متعددة خلربات الفرد يف احلياة ,فالطفل ادلولود حديثا ىو كائن كل ذباربو الداخلية ,واليت
يشار إليها بتعبَت آخر ,ىو نسبيا صباع أحاسيس ومدركات ال تفرؽ بُت مفردات العامل
اخلارجي ,واليت تكوف يف النهاية حقيقة أو طبيعة ادلولود ,مث أثناء زلاولة الكائن لتحقيق
طبيعتو من خالؿ عملية مستمرة من احلفاظ على وجوده وتطوير قدراتو الفطرية ,حيدث
التفاعل ادلتبادؿ بُت ىذا الكائن الوليد والعامل احمليط من أناس "كاألـ أو األب" ,أثناء
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حدوث ىذا فإف جزءا من ذبربة الطفل ككائن حي ,تبدأ يف التعرؼ على "الذات" "وإدراؾ"
"مفهوـ الذات" ,بعض أحاسيسو ومدركاتو تصبح ذلا خاصية "أنا" "ذايت" "أو متعلقة" "يب"
أو "بشخصي" أو "بذايت" ,فالنفس ىنا ىي جزء من التجربة البشرية الكلية للكائن
البشري(.)87
ودييز روجرز بُت نوعُت للنفس اإلنسانية ومها :النفس الواقعية ,والنفس ادلثالية,
فبالنسبة للنفس الواقعية فإهنا تتكوف من رلموع خربات الشخص اخلاصة اليت توصل إليها
عن طريق عالقتو باآلخرين وكيفية انتمائو إليهم ,ومن أساليب تعاملو مع األشياء احمليطة بو
يف احليا ة ,باإلضافة إىل القيم اليت يتبناىا ذباه كل ما يدركو ,أما بالنسبة إىل النفس ادلثالية
فإهنا تتكوف من تطلعات الفرد ورغباتو وطموحاتو ذباه ما يود أف يكوف أو الصورة اليت يتمٌت
ربقيقها ,ويعرب ادلفهوـ األخَت عن صورة الفرد ادلثالية اليت يطمح أف يكوف عليها وحياوؿ
()88
جاىدا ربويلها إىل حقيقة.
إذف فصحة النفس عند روجرز تعتمد على أمرين مها مدى تطابق اخلربات الذاتية
واحلقائق ادلسجلة لدى الفرد يف نظامو الداخلي مع صور األشياء كما تبدو لو يف العامل
اخلارجي ,ومدى تطابق النفس الواقعية مع النفس ادلثالية اليت يسعى الفرد للوصوؿ إليها؛ أي
أف روجرز يركز حوؿ تغيَت مفهوـ الذات دبا يتطابق مع الواقع ,فإذا تطابق السلوؾ مع مثل
ىذا ادلفهوـ األقرب إىل الواقع كانت النتيجة ىي التوافق النفسي.
ب -إبراىام ماسلو )1970-1908( Abraham Maslow

اعتقد ماسلو أف الغاية القصوى اليت جيب أف نتبناىا كل العلوـ ادلختلفة -مثل
الطب والفيزياء ,والقانوف ,والًتبية ,واالقتصاد ,واذلندسة ,والتجارة -ىي التسامي اإلنساين,
أي التحقيق الكامل لإلنساف ومنوه وسعادتو ,وىذا يتوقف على فهم الطبيعة اإلنسانية؛

فاحلقيقة البسيطة اليت ال ديكن إغفاذلا ىي أننا الزلنا ال نعرؼ أنفسنا بدرجة كافية ,فنحن
ضلتاج أكثر من القنابل أو األدياف اجلديدة أو السياسة أو ادلصانع ,وأكثر من الصحة البدنية
والعقاقَت اجلديدة اليت توفرىا ,إىل طبيعة إنسانية متحسنة(.)89
وركز "ماسلو" على دراسة القيم اليت ذبعل من اإلنساف إنسانا ,وأكد على أف إقامة
االنسجاـ بُت اإلنساف ونفسو ,وبُت اإلنساف ورلتمعو ,أمر شلكن التحقيق ,إف أبصر
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اإلنساف قدراتو الروحية الدفينة ,واستجاب لتفعيلها وإبداعها ,وعاش حياة إجيابية غَت
مشروطة ملؤىا االحًتاـ واحلب واألماف ,والفضيلة وربقيق الذات .ويف ىذا الصدد يقوؿ
ماسلو" :نستطيع اآلف أف نرفض اخلطأ الذي يكاد يكوف عادلي النطاؽ ,وىو أف مصاحل
الفرد واجملتمع ىي بالضرورة متنافية ومتضادة ,أو أف احلضارة ىي بالدرجة األوىل آلية ربكم
وضبط حلوافز اإلنساف الشبيهة بالغرائز"(.)91
ويرى "ماسلو" أف كل إنساف دييل إىل ربقيق الذات ,و" ربقيق الذات ىو أعلى
مستوى للوجود اإلنساين ,فيو يستغل اإلنساف إمكاناتو وطاقاتو ,وحىت يكوف ربقيق الذات
تاما فإنو من الضروري أف يتم إشباع رلموعة من احلاجات اإلنسانية ,واليت ىي يف أدىن سلم
احلاجات ,وىي ذات صفات حركية (ديناميكية) ,ويف تغَت مستمر ,حيث يغَت اإلنساف
حاجاتو ويعيد توجيو أنشطتو استجابة حلاجاتو ادلتغَتة ,وتعمل احلاجات غَت ادلشبعة
كادلغناطيس؛ حيث ذبتذب اجلهود الالزمة إلشباعو(.)91
ويتحدث "ماسلو" عن ىرمية من االحتياجات األساسية وما بعدىا من
احتياجات ,واالحتياجات األساسية أمهها :احلاجة إىل اذلواء والطعاـ ,واحلماية من ادلخاطر,
والتأقلم مع البيئة ,وما بعد االحتياجات األساسية تتجاوز تلك االحتياجات وترتبط
بالوصوؿ الشخصي أو التطور دلعرفة اإلمكانيات الذاتية ,وتشمل تلك األشياء احتياجات
االنتماء واالحًتاـ ,واالحتياجات اجلمالية ,وىذه ضرورية من وجهة نظر "ماسلو" دلساعدتنا
لكي ضلقق ذاتنا ,ونتأقلم بواقعية واستقالؿ وإيداع(.)92
ويفرؽ "ماسلو" أيضا بُت ربقيق الذات الزائف ,وربقيق الذات األصيل ,فتحقيق
الذات الزائف ىو إطالؽ النبضات "الرسائل" دوف نظاـ ,فعلى سبيل ادلثاؿ ,يتصرؼ ادلرء
مثل الطفل ادلدلل ,أما الشخص الذي حيقق ذاتو بأصالة فيقوؿ" :وضعت يف االعتبار

شعوري وشعورؾ أيضا" ,والفكرة احملورية أف الناس جيب أف يتخذوا قراراهتم بأنفسهم,
وحيًتموا أنفسهم ويعاملوا اآلخرين بلطف(.)93
وقد رتب "ماسلو" ىذه احلاجات على النحو التايل :احلاجات اجلسدية
الفسيولوجية ,احلاجة إىل األماف واالستقرار ,احلاجة إىل احملبة واالنتماء ,احلاجة إىل االعتبار
والتقدير ,احلاجة إىل ربقيق الذات.
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وحبسب نظرية "ماسلو" ,فإف احلاجات اجلسدية تلزـ حلياة صبيع الكائنات احلية,
وإذا أشبعت ىذه احلاجات نسبيا عند اإلنساف تظهر احلاجات األخرى ,وأوذلا احلاجة إىل
األماف واالستقرار ,ويتمثل ذلك يف حاجة اإلنساف إىل الوجود والعمل يف بيئة مأمونة تضمن
لو االستقرار ادلادي وادلعنوي ,ويلي ذلك احلاجة إىل احملبة وادلودة مع الناس ,واالنتماء إىل
أسرة وإىل صباعة أو صباعات تناسب مهنة الشخص وعقيدتو وميولو وطموحاتو ,ويأيت بعد
ذلك احلاجة إىل اعتبار كفاءة الشخص وتقديرىا واحًتاـ أدائو يف العمل دبا يؤدي إىل الثقة
يف النفس وإىل ادلزيد من الكفاءة ,ويتوج سلم "ماسلو" باحلاجة إىل ربقيق الذات وتأكيد
فعاليتها دبا حيقق الدافع الذايت لرقي اإلنساف ,والعمل بأعلى قدرة كامنة يف النفس دوف النظر
إىل التقدير(.)94
ويًتتب على ربقيق الذات ,ربقيق اإلنساف لصحتو النفسية؛ إذ إنو يفهم نفسو
وينميها ويرضى عنها ويقبلها ,ويصل بقدراتو إىل أقصى وسع ذلا ,ويبل بإصلازاتو أعلى
درجات التفوؽ والنجاح ,ويشعر باتساؽ حاجاتو ,وتكامل دوافعو ,فيثق يف نفسو ,ويعتمد
عليها.
ومن مث فالشخص ادلتمع بصحة نفسية -عند ماسلو -ىو الشخص الذي حقق
ذاتو عن طريق إشباع حاجاتو اجلسمية والنفسية واالجتماعية ,لذا صلده آمنا مطمئنا ,راضيا
عن نفسو وعن الناس متقبال للواقع الذي يعيش فيو ,جرئيا يف قوؿ احلق ,ويف التعبَت عما يراه
صوابا ,واضحا مع نفسو ,سهال يف تعاملو مع الناس ,قادرا على اإلنتاج واإلبداع ,سللصا يف
عملو ,متفانيا فيو ,يعرؼ من ىو ,وما يريد وما حيب وما يفيده.
تعقيب على مدرسة علم النفس اإلنساني:

لقد قدمت اإلنسانية معامل ىامة على طريق التعامل مع حاجات النفس اإلنسانية

ادلتعددة ,ويتجلى ذلك يف التمييز بُت احلاجات اجلسدية واحلاجات النفسية واالجتماعية,
وإعط اء االىتماـ للحاجات النفسية ,ولكن جاء سلم احلاجات خاليا من بياف أثر العقيدة
يف إشباع حاجات النفس ,ومن جهة أخرى ,فإف ترتيب حاجات النفس وتدرجها عند
"ماسلو" ,مل يأت حسب تتابع اإلشباع بقدر ما جاء حسب أمهيتها يف حفظ حياة
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اإلنساف ,وحفظ نوعو ,وربسُت الظروؼ اليت يعيش فيها ,فقد ال يأيت إشباع احلاجة إىل
ربقيق الذات بعد إشباع احلاجات الفسيولوجية والنفسية واالجتماعية يف كل األحواؿ.
وأخَتاً ,فإف "فكرة ادلرء عن نفسو و"مفهومو عن اآلخرين" واليت يقوـ عليها مفهوـ
ربقيق الذات عند روجرز ,تنطوي على ربط النجاح بقدرة الفرد على األخذ باألسباب اليت
توصلو دلا يريد ,وال تربطو دبشيئة اهلل ,وتنطوي على ربط قيمة العمل بادلنفعة الفردية ,وال
تربطها حبكم اهلل فيها.
 -5الفلسفة الوجودية:
الشك أف كل فلسفة ذلا أصوذلا التارخيية وجذورىا القددية ,فالذي يتطور فيها ىو
شكلها واتساع زلتواىا دبا جيعلها مالئمة لبيئتها ومتكيفة مع واقعها ,والفلسفة الوجودية
كانت تعبَتا عن حاجة وإعرابا عن خلل حدث يف النظاـ االجتماعي ,فالفلسفة الوجودية
راجت وانتشرت بشكل ملحوظ بعد احلرب العادلية الثانية ,وقد خرجت اإلنسانية بعد ىذه
احلرب وقد تقوض الكثَت من نظمها السياسية واالجتماعية ,واهنار الكثَت من قيمها ومثلها
شأف احلرب يف أي عصر من العصور ,ىنا ظهرت احلاجة لفلسفة جديدة علها ربقق

لإلنساف كيانو وذاتيتو ,وقد كانت ىذه الفلسفة ىي الوجودية(.)95
وزبتلف مذاىب الوجودية بُت فيلسوؼ وفيلسوؼ حىت يف الزمن الواحد واألمة
الواحدة ,على حسب اختالفهم يف النظر إىل األخالؽ والعقائد على اإلصباؿ ,ولكن ادلسوغ
الوحيد للجمع بُت ىذه ادلذاىب ربت عنواف واحد ىو إدياهنا صبيعا حبق الفرد أو حق
"الشخصية" اإلنسانية ,وىم يبنوف مبدأىم ىذا على اعتبارىم أف الفرد احملسوس ىو ادلوجود
احلقيقى يف اخلارج ,وأف "النوع" اإلنساين صورة ليست ذلا حقيقة خارجية يف الوجود ,ومىت
كاف "الفرد" ىو ادلوجود احلقيقي فال معٌت للتضحية بو وحبريتو وضمَته من أجل صورة ال
وجود ذلا يف عامل احلقيقة(.)96
وسوؼ يعرض البحث لكل من كَتكيجارد ,باعتباره شلثال للفلسفة الوجودية ادلؤمنة,
ومارتن ىيدجر وسارتر باعتبارمها ديثالف الوجودية ادللحدة.
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أ -سورن كيركيجارد)1855-1813( Sorn Kierkegaard :

يعترب كَتكجارد أوؿ فيلسوؼ استعمل مصطلح وجودي يف سياؽ فلسفي( ,)97وقد

وضع كَتكيجارد األسس األوىل للوجودية ,فاإلنساف بوصفو الذات ادلفردة ىو مركز البحث,
وأحوالو الوجودية الكربى مثل ادلوت ,واخلطيئة ,والقلق ,وادلخاطرة ,وغَتىا ىي ادلقومات
اجلوىرية لوجوده ,واحلرية وادلسئولية واالختيار ىي ادلعاين الكربى يف حياتو(.)98
ويرى كَتكيجارد أف اإلنساف خلق أوال يف صورة اإلنساف ,الصورة العامة لإلنساف
يف عقل اهلل ,مث بعد ذلك تتحدد صفات كل إنساف ومعادلو ,أي أف الوجود يسبق
ادلاىية( ,)99فالوجود احلقيقي ىو وجود الذات الفردية ,وىو االنشغاؿ الالمتناىي بالذات,
واهلل نفسو من أجل أف يوجد البد أف يكوف ذاتا ,وىو لذلك ال ينكشف لإلنساف إال يف

أعماؽ الذاتية(.)111
ومل يقدـ كَتكيجارد علما للوجود ,وإمنا ىو اقتصر على ربليل ذباربو الذاتية ربليال
فلسفيا ليس إال ,فكَتكيجارد يعزلنا أوال عن العامل ,ويضع موضع الشك كل اتصاؿ مباشر
مع أي "أنا" آخر( ,)111يقوؿ كَتكيجارد" :إنٍت على نقيض غَتي من الوعاظ فبينما ىم
خياطبوف اآلخرين أربدث أنا إىل نفسي" ,ويقوؿ أيضا" :إف مؤلفايت كلها تدور حوؿ نفسي,
حوؿ نفسي وحدىا وال شيء سواىا ,فإنتاجي كلو ليس سوى تربييت لنفسى" ,فكتابتو كلها
ترسم خطوات ىذه الًتبية  ,أي اجلهد الذي بذلو دوف انقطاع لكي ديتلك حقيقتو عن طريق

التفكَت يف ذاتو(.)112
فكَتكجارد يؤمن بأف الفرد ادلوجود ىو ذلك ادلتصف بنوع من العالقة النهائية مع
نفسو ,وكذلك يهتم ىذا الفرد دبصَته ,واحلقيقة يف نظر كَتكجارد تكمن يف كوف الفرد يتمتع
بالذاتية وليس ادلوضوعية.
ب -مارتن ىيدجر )1976-1889( Martin Heidegger

ىيدجر ىو ادلؤسس احلقيقي للوجودية ,وادلوضوع الرئيس الذي تدور حولو كل
فلسفتو ىو الوجود ,ومهمة الفيلسوؼ يف نظره ىي إيضاح معٌت الوجود.
ووجود اإلنساف يسميو ىيدجر "اآلنية" ,أي الوجود يف العامل ,وىذا الوجود
اإلنساين عاـ بُت الناس صبيعا ,وإف بدأت ذبربيت من وجودي أنا اخلاص يب ,وأوؿ خاصية
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لوجود اإلنساف ىي أف وجوده ال يشبو وجود الشيء ,ألنو ال يبدو أبدا كنسخة من ىذا
الصنف أو ذاؾ ,فهذا "األنا" ينبوع لإلمكانات واستعداد لتحقيقها ,إنو إمكاف نفسو
باستمرار ,إنو سبق على نفسو باستمرار ,وذلذا فإف آنيتو مشروع حيقق نفسو باستمرار,
وتلك ىي خاصيتو الثانية ,أما اخلاصية الثالثة األساسية لوجود اإلنساف فهي احلرية ,فأنا
الذي أقرر طريقة وجودي بنفسي ,وىكذا فإنٍت أختار نفسي يف وجودي ,وأنا مسئوؿ عن
ذايت( . )113فالوجودية عند ىيدجر ال تعٍت بادليتافيزيقا احمللقة عاليا والتأمل الكوين بل تعٍت
بالباطن الشخصي والتكامل الشخصي ,وتعٍت بػ"نفسي" يف كفاحي لكي أكوف
"نفسي"(.)114
لقد خلص ىيدجر ذبربة اإلنساف ادلعاصر يف أنو قد انفصل عن أخيو اإلنساف وسار
يف طريق اخلسراف ,كما أف نفسو قد فقدت وجهتها ,ويف ىذا الشأف يقوؿ ىيدجر" :إف
اإلنساف ليشتت يف الوجود حبيث يستغرؽ فيو ويفقد نفسو وىو لذلك ال ينتبو إىل الوجود
أدىن انتباه"( ,)115وعلى ىذا جيعل ىيدجر ىذه النقطة منطلقة يف فلسفتو كلها كما توضح
مارجوري جرين" :إف النفس اليت ىي يف حالة ىرب من نفسها ,النفس ادلعرضة للخسراف
ىي نقطة البدء واألطروحة الرئيسية يف التحليل"(.)116
ولقد رأي ىيدجر أف غاية الفلسفة ىي دراسة الكينونة ,وذلك يف مؤلفو "الكينونة
والزمن" ذلك أف الناس مغًتبوف عن كينونتهم احلقيقية ,ومن مث حاوؿ ىيدجر مساعدة الناس

على عودهتم إىل كينونتهم ,وعلم النفس يف نظره ,ىو دراسة كينونة األفراد اليت تتضح يف
حاالهتم الشعورية.
ومن مث اجتهد ىيدجر ليوضح أف رلاؿ حبثو الرئيسي "الكينونة" وليس الفرد ادلتوحد
وادلغ ًتب ,وبذلك كانت انطالقة ىيدجر ما يسميو "أف تكوف الوجود يف العامل" ,أو التجربة
ادلعاشة على مستوى بيئة الفرد ,ووجود الفرد "ىذا ما يكوف" ,ولقد كرس ىيدجر مكانا كبَتا
لتحليل ىذا ما يكوف ,ومن مث ,فمع أف قصد ىيدجر ونيتو ىو البحث عن الكينونة ,فإف
ربليالتو تعتمد على تفسَت الفرد ,وبناء عامل شخصي من ادلعاين(.)117
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وعلى حد تعبَت ىيدجر" :فإف كل مذىب فلسفي أي كل مذىب تفكَتي يف
طبيعة اإلنساف ىو يف ذاتو من قبل مذىب يف كينونة األشياء القائمة ,وكل مذىب عن

الكينونة ىو يف ذاتو من قبل مذىب عن طبيعة اإلنساف"(.)118

ج -جان بول سارتر )1980-1905( Jean Paul Sartre

اإلنساف يف نظر سارتر ىو كما يتصور نفسو ,وكما يريد نفسو وكما يدرؾ نفسو
بعد أف يوجد ,وكما يشاء ىو بعد ىذه الوثبة ضلو الوجود ,فاإلنساف ىو صانع نفسو .يقوؿ

سارتر معربا عن ىذه الرؤية إف وجود اإلنساف يسبق ماىيتو" :إننا نعٍت بذلك أف اإلنساف
يوجد أوال وقبل كل شيء ويواجو نفسو ,وينخرط يف العامل ,مث يعرؼ نفسو فيما بعد ,وإذا
كاف اإلنساف ,كما يراه الوجوديوف غَت قابل للتعريف ,فإف السبب ىو أنو يف البادية ال

شيء ,إنو لن يكوف شيئا إال فيما بعد ,وعندئذ سيكوف على ضلو ما يصنع من ذاتو"(.)119
ويضرب سارتر بنفسو مثاال يوضح فيو كيف أف الوجود متقدـ على ادلاىية فيقوؿ:
إذا نظرنا إىل آلة مصنوعة ,كقطاعة ورؽ ,رأينا أف صانعها قد صنعها على مثاؿ سابق يف
ذىنو ,ولكنو على كل حاؿ متقدـ يف الوجود على اآللة اليت تعنينا ,وقد اعتمد الصانع يف
صنعها على شيء من الفن ادلهٍت ,ىو طريقة الصنع ,فقطاعة الورؽ آلة أخرجت على طريقة
خاصة ولغاية زلددة ,وال ديكننا أف نتصور إنسانا يصنع قطاعة ورؽ دوف أف يعرؼ وجو
استعماذلا فنستطيع أف نقوؿ إذا بأف ماىية القطاعة -ونعٍت هبا رلموعة القواعد واخلصائص
والصفات اليت مسحت بإنتاجها على ما ىي عليو وإعطائها حدىا -تسبق وجودىا
ادلادي(.)111
ومن مث يعطي سارتر للفرد حريتو يف كل عمل ويف كل اختيار ,وخيولو أف ينشئ
لنفسو ما شاء من العقيدة واخللق والسلوؾ مث ال يعرؼ ذلذا االختيار حدا على اإلطالؽ ولو
ذىب إىل أبعد احلدود ,ألف التحرج من قطع الصلة بُت الفرد واجلماعة يرجع إىل الفرد
نفسو ,فإف شاء مضى على رأسو وقطع الصلة بينو وبُت من حولو وقبل أف يتعرض جلريرة
عملو ,وإف شاء قنع بادلداراة وطلب احلرية يف االنطواء على ضمَته وىو يف احلالتُت صاحب

احلق األوؿ واألخَت يف حرية االختيار(.)111
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تعقيب على الفلسفة الوجودية:

تقديس حق الفرد ىو اجلانب السليم يف الوجودية ,أما اخلطأ فإنو يبل غايتو حُت

خيلط سارتر بُت وجود الفرد وغاية الوجود كلو ,كما يظهر التناقض حُت يقوؿ إف الفرد ىو
ادلوجود احلقيقي ويرتب على ذلك أف كل فرد دبثابة عامل قائم بذاتو يضع لنفسو أخالقو
وآدابو وعقائده وآراءه.
إف سارتر قد اتسم بالتطرؼ وادلغاالة ,عندما أغفل كل اجلوانب إال جانب الذات؛
إذ أف فلسفتو تقوـ على أف اإلنساف ذات متفردة ال ترتبط بغَتىا من الذوات ,وىي ال تقبل
توجيها من خارجها ,فليس ىناؾ كوف غَت الكوف اإلنساين؛ واإلنساف يف عرؼ ىذه الفلسفة
غَت مكلف باالرتباط بأية قوى خارجية تأيت من خارج ذاتو سواء أكانت ىذه القوى صادرة
من اهلل عز وجل أـ من اجملتمع.
ثالثا :نتائج الدرسة:

ويف ضوء ما سبق ,ديكن إجياز أىم نتائج ىذه الدراسة فيما يلي:

 -1ظل مفهوـ النفس اإلنسانية قبل اإلسالـ يدور يف فلك الفكر الفلسفي النظري
الذي يعتمد على االجتهادات الشخصية ,ومن مث اختلف ىذا ادلفهوـ من فيلسوؼ إىل آخر
حسب الظروؼ واألحداث التارخيية والسياسية واالجتماعية اليت أحاطت بكل فيلسوؼ.
 -2تطور مفهوـ النفس اإلنسانية وتأثر دبجيء اإلسالـ ,فبدأت األصوؿ النفسية
للًتبية تتحوؿ ربوال جذريا يف اذباه جديد متصال بالفرد واجملتمع على السواء ,ومتصال بفكرة
اهلل ذاهتا.
 -3اختلفت اآلراء ادلتعلقة دبفهوـ النفس اإلنسانية يف العصر احلديث عنها يف
العصور القددية يف أمرين اثنُت :األوؿ ىو أهنا تقوـ على التجريب ال على أساس النظرة
الفلسفية ,والثاين أهنا تقوـ على التفتيت ,ال على النظرة الكلية ,دبعٌت أف كل اذباه يتناوؿ
النفس من زاوية التقاط معينة من وجهة نظره ,ويغفل جوانب أخرى عديدة.
 -4تركت مفاىيم النفس الوافدة من الغرب أثرا بعيدا يف إثارة أجواء الشك
واالضطراب والقلق والتمزؽ؛ ألهنا بعدت عن احلقيقة الكاملة ,واقتصرت على اجلانب ادلادي
وحده فالتمست منو مقوماهتا ومفاىيمها.
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 -5على الرغم من تنوع الرؤى اليت حاولت فهم النفس اإلنسانية إال أهنا وقعت
جلها يف خطأ رىيب ,وىو دراسة النفس اإلنسانية دبعزؿ عن خالقها الذي تستمد منو
مكونات ومقومات حياهتا.
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