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اإلهــــــداء

  
على  لت�سجل  املتوا�سع..  اجلهد  هذا  خيك  لأ تقراأ  اأن  اأود  كنت 
هوام�سه بع�سا مما جتود به قريحتك ال�سافية.. كما كنا نتحاور 
وبغداد،  نبار  الأ م�ساجد  يف  والآداب  العلوم  اأطراف  ونتجاذب 
العلم  وريا�ض  واجلامعات  املعاهد  تلك  يف  نتناف�ض  كنا  وكما 

العامرة، منذ نداوة عودنا حتى كربنا وكربت همومنا.

ين  ثمة.. فاإ واليوم وبعد اأن فّرق بيننا املوت واغتالتك يد الظالم الآ
حمبة  عهد  بغر�سه..  اأ�سهمت  ما  بع�ض  من  ثمرة  ليك  اإ اأهدي 

لهية. اأبدي.. وعربون لقاء مديد يف ظالل الرحمة الإ

ليك اأيها املت�سمخ مبداده ودمائه.. خ واحلبيب.. اإ ليك اأيها الأ اإ

ليك يا عبد اجلليل)1(.. اإ

 

بتاريخ  بغداد  يف  ا�شت�شهد  الذي  الفهداوي  اجلليل  عبد  الدكتور  الداعية  هو   )1(
2010/5/5م.
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تقديم

بقلم المفكر اإلسالمي جاسم سلطان
مؤسس مشروع النهضة والمشرف

على موقعه الرسمي

خ الكرمي الدكتور حممد عيا�س الكبي�شي حني التقيت بكتابيه  الأ
املحكم يف العقيدة  وال�شفات اخلربية وجدت كنزا كبريا من التجديد 
اأخرى  نوعية  اإ�شافة  يقدم  جديد  كتاب  مع  نحن  النظر...وها  وحرية 
واآفاقها يف  بالرتبية  متعلقا  �شائكا  ويعالج مو�شوعا  �شالمية  الإ للمكتبة 

فراد. �شا�شية لالأ �شوء درا�شة البنية النف�شية الأ
املعا�شر  �شالمي  الإ بالعمل  املتعلقة  العملية  التجارب  �شوء  ويف 
املوا�شفات  موافاة  عن  الرتبوية  املخرجات  ق�شور  من  ال�شكوى  تكرث 
املطلوبة اأو املت�شورة من جانب وتكرث ال�شكوى من �شعف القيادات العليا 
وق�شورها املعريف وعدم قدرتها على اإبداع حلول للم�شاكل املزمنة وميلها 
امل�شتمر للجمود ومعاودة التجريب بذات الطرق التي ثبت ف�شلها مرة بعد 
نظار للمناهج الرتبوية وتغيريها ويتم  حوال تتجه الأ مرة ...ويف كل الأ
اإحالل كتاب مكان اآخر ...اأو يتجه لتكثيف الوعظ والق�ش�س الإميانية 
ت�شل  كله  ذلك  دارية...ورغم  الإ الدورات  لتكثيف  اأخرى  اأحوال  يف  اأو 

�شكالت ول يتغري �شئ يف الواقع . �شكالت هي الإ الإ
خالل  من  احلالة  لهذه  ذكيا  ت�شخي�شا  يقدم  الكتاب  وهذا 
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ويقدم و�شفا دقيقا  ن�شانية  الإ لل�شخ�شية  �شا�شية  الأ مناط  الأ ت�شخي�س 
عمال التي ت�شلح لها كل �شخ�شية . للحدود والأ

للتفكري  اأ�شا�شية  بداية  لنا  يقدم  املقاربات  من  النمط  هذا 
بدل  مواجهتها  اأوان  وحان  بها  العهد  طال  اإ�شكالت  يف  املو�شوعي 

اللتفاف حولها.  

د. جا�شم �شلطان
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مقدمـــة

وال�شالم  وال�شالة  للمتقني,  والعاقبة  العاملني,  رب  هلل  احلمد   
مني واآله و�شحبه ومن �شار على �شنته اإىل يوم الدين. على النبي الأ

�شالم وعامليته  اأما بعد: فمع اعتقاد العلماء امل�شلمني ب�شمولية الإ
ن�شانية العامة مل  اإل اأن هناك م�شاحات وا�شعة من العلوم والتجارب الإ
يتمكن علماوؤنا املعا�شرون من مالحقتها ف�شال عن توظيفها وال�شتفادة 

منها! 
خرى  الأ مم  الأ برعاية  اليوم  حتظى  التي  العلوم  هذه  ومن   
واهتمامها وخا�شة الغرب هو علم النف�س, حيث تطور هذا العلم تطورا 
التعقيد,  غاية  يف  وتخ�ش�شات  تفرعات  اإىل  ين�شطر  واأخذ  ملحوظا 
ي�شمى  النف�س  اإىل علم  ينتمي  املثال فقد ظهر علم جديد  �شبيل  وعلى 
ال�شتعدادات  اأو  الثابتة  املميزات  العلم  هذا  ويتناول  الطباع(  )علم 
�شخ�شية  لكل  وحتفظ  ن�شان  لالإ النف�شي  الهيكل  توؤلف  التي  الفطرية 
والبيئة..  والدين  كالثقافة  اخلارجية  املوؤثرات  اختلفت  مهما  هويتها 
ال�شخ�شية( كعلم  العلم ظهور م�شطلح )اأمناط  نتيجة هذا  وكان  الخ 
جديد له مذاهبه ومدار�شه املتعددة,والذي حاول رّواده اأن يتنبوؤوا مبا 
واختيارات  �شلوكيات  من  الفطرية  ال�شتعدادات  تلك  تفرزه  اأن  ميكن 
اأمناط  من  منط  لكل  املنا�شبة  �شغال  والأ الوظائف  حتديد  اإىل  و�شول 
واآخر  للتعليم,  وذاك  للق�شاء,  وهذا  للقيادة,  ي�شلح  فهذا  ال�شخ�شية, 
للفن.. الخ ثم تفرع عن هذا علوم اأخرى منها مثال )علم اجلرافوجلي( 
من  ن�شان  الإ �شخ�شية  بتحليل  يعنى  والذي   GRAPHOLOGY
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خالل كتابته وخطه, وحني اأتيحت يل فر�شة الإطالع على بع�س اأ�شرار 
هذا العلم وح�شلت على �شهادة متخ�ش�شة فيه ذهلت للفجوة الهائلة 
اأن  ولك   , الغرب  وبني  اجلانب  هذا  يف  �شالمي  والإ العربي  واقعنا  بني 
تت�شور اأن 79% من ال�شركات الربيطانية ت�شتعمل هذا العلم ك�شرورة 
اإىل  ملانية  الأ ال�شركات  يف  الن�شبة  و�شلت  بينما  التوظيف,  يف  اأ�شا�شية 
التوظيف  طلب  يكون  اأن  على  ال�شركات  هذه  اإ�شرار  �شر  وهذا   !  %85

مكتوبا باليد)1(! 
همية فما موقف ال�شريعة  واإذا كان هذا العلم بهذه ال�شعة وهذه الأ
�شالمية منه؟ وما اإمكانية ال�شتفادة منه يف ميادين الرتبية والتعليم  الإ
والتوظيف والتحقيق العلمي والق�شائي؟ وهل ميكن اأن يدخل هذا العلم 
�شالمي, وعلم الطباع  �شالمية فيقال: علم النف�س الإ يف دائرة املعرفة الإ
�شالمي  �شالمي, كما يقال: التاريخ الإ �شالمي, وعلم اجلرافوجلي الإ الإ

�شالمي؟ و القت�شاد الإ
جابة عليها  �شئلة الكبرية �شنحاول اأن نتقدم خطوة يف الإ هذه الأ
الخت�شا�س  اأهل  ومن  التوفيق  اهلل  من  راجيا  البحث  هذا  خالل  من 

الن�شح والتذكري. 

1- مذكرة دبلوم يف علم حتليل ال�شخ�شية – د عبد اجلليل عبد اللطيف / �س 2.
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تمهيـــدات

ن�سـان )النف�س والعقل ( اأول - الإ
اهلل  �شرفه  وقد  ر�س,  الأ هذه  على  التكليف  مدار  هو  ن�شان  الإ  

مانة العظيمة ژ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې   بحمل الأ
ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئەئ  وئ  وئ 
مانة عرّب عنها القراآن باخلالفة ژ ٱ   ۇئ  ۇئ  ژ )1( وهذه الأ
ڀ   پڀ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  
ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ژ )2( وف�ّشر 
ژ)3(  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ  اخلالفة بالعبادة 
ر�س وحتقيق الرحمة ال�شاملة  وجعل القراآن الغاية من كل هذا اإعمار الأ

للعاملني ( ژ ک  ک  گ         گ  گ       ژ)4(.
ن�شان لهذه الغاية ال�شامية اجلليلة  اإن اخلالق احلكيم الذي خلق الإ
خرى  قد خ�س هذا املخلوق بخ�شائ�س وموؤهالت متيزه عن املخلوقات الأ
وجتعله قادرا على اإدارة نف�شه وبيئته وما ميكن اأن ت�شل اإليه يده واأدواته 
ن�شان  يف هذا الكون, واإذا كان الباحثون عامة قد جعلوا العقل ميزة الإ
 – للتجارب  الرتاكمي  والبناء  وال�شتنتاج  والتحليل  فالتفكري  وىل  الأ

ية 72. حزاب, الآ 1-  �شورة الأ
ية 30. 2 - �شورة البقرة, الآ

ية 65. 3 - �شورة الذاريات, الآ
ية 107. نبياء, الآ 4- �شورة الأ
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وهذه كلها جمالت العقل الطبيعية – هي التي ميزت املنتج احل�شـاري 
ن�شانـي فاإن القراآن الكرمي مع اإقراره باأهمية العقل ودوره حتـى قـرن  الإ
لهـي والعقـل  فـي اأكثـر مـن مو�شـع وفـي اأكثـر مـن �شيغـة بيـن الوحـي الإ
  )1( ںژ  ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ژ  الب�شـري 

ژ ىئ     ی  ی  ی  ی  ژ )2(. 
اإل اأن القراآن اأوىل النف�س – اإىل جانب العقل – اأهمية خا�شة 
 ! مر  الأ و  رادة  الإ النف�س هي م�شدر  فاإن  يفكر ويحلل  العقل  فاإذا كان 

ڀٺ   ڀ     ڀ   ڀ       پ   پ   پ   پ   ٻٻ   ٻ   ٻ   ژ 
يف  عقولهم  يو�شف  اإخوة  ا�شتخدم  وحينما   )3( ژ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ   
فقال   العقل  ولي�س  النف�س  اإىل  يعقوب هذا  باأخيهم عزا  والوقيعة  املكر 
ژ ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    
ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  
چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  
ژ  ژڑ   ڑ  ک    ک  ک  کژ)4( وكاأن العقل اأ�شبح 
ب�شهولة  ت�شّخر  والعلم واخلربة  الذكاء  ولهذا جتد  للنف�س,  اأداة  جمرد 
من قبل النف�س املري�شة لغايات دنيئة وانظر يف قادة املافيا وع�شابات 
مرباطوريات الظاملة واحلكومات الفا�شدة  اجلرمية املنظمة وروؤ�شاء الإ
التحليل وال�شتنتاج  باأغبياء ول تنق�شهم القدرة على  لي�شوا  كل هوؤلء 

ية 28. 1 - �شورة الروم, الآ
ية 24. 2- �شورة يون�س, الآ

ية 53. 3-  �شورة يو�شف, الآ
يتني 18-17. 4 - �شورة يو�شف, الآ
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املري�شة  النفو�س  وظفتها  القدرات  هذه  كل  لكن  اخلربة  واكت�شاب 
اأن  ن�شان يف داخله يريد مثال  الإ لينظر  ثم  مل�شارات تدمريية وكارثية, 
يدّخن فيقول له عقله: ل, التدخني �شار بال�شحة والبيئة واملجتمع, ثم 
اإدوان  يقول  ؟  اإذًا  رادة  الإ مكمن  فاأين  عقله  عن  رغما  ليدّخن  يذهب 
رغباتنا  خدمة  يف  فقط  يعمالن  خادمان  هما  والعقل  "الفكر  �شلتز: 
ولية...فالغرائز تقدم الطاقة والدافع والتوجيه لكل وجوه �شخ�شية  الأ
ل  له  حياء  ل  فمن  ولذا   « الرحمن  عبد  طه  �شتاذ  الأ ويقول  الفرد")1( 
يقني يف اأن عقله م�شدد على وفق القيم ال�شاحلة »)2( وهذا من �شاأنه 
قوى  اأن يعني الدعاة وامل�شلحني على ت�شخي�س اخللل ومعرفة الدافع الأ

لل�شلوكيات اخلاطئة.

ثانيـا - العلم والرتبية
ملاذا  اجلامعة:  وطالبات  طالب  من  جمموعات  مرة  �شاألت 
تزداد ن�شبة الطالق يف جمتمعاتنا حتى و�شلت يف بع�س دول اخلليج 
املادية  الظروف  ب�شبب  الطلبة:  بع�س  جواب  فكان   !!  %36 اإىل 
البرتول  اكت�شاف  واأمهاتكم قبل  اآبائكم  لي�شت حياة  اأ ال�شعبة!, قلت: 
برثاء  تنعم  اليوم  اخلليجية  العائلة  واإن  و�شعوبة؟  فاقة  اأكرث  كانت 
من؟ بع�شهم حاول  والأ النفط  نعمتي  ب�شبب  العامل  رمبا يقل مثيله يف 
املناطق  هذه  ما�شي  نقارن  حينما  ولكن   ! اجلهل  اإىل  هذا  يعزو  اأن 
للقيا�س!  قابل  غري  يبدو  الفارق  فاإن  العلمية  الناحية  من  بحا�شرها 

1 - نظريات ال�شخ�شية, دوان �شلتز, �س61.
�شالمي يف الختالف الفكري, طه عبد الرحمن, �س154. 2- احلق الإ
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فيها  تنت�شر  ن  الآ الكلمة  مبعنى  اأمية  كانت  التي  املجتمعات  فهذه 
الثقافة  اأدوات  اإىل  اإ�شافة  الراقية  واجلامعات  واملعاهد  املدار�س 
عالم املتطورة ومراكز البحوث وال�شت�شارات. يف  خرى كو�شائل الإ الأ
تقديري اأن هناك خلال واحدا يقف وراء هذه الظاهرة اخلطرية كما 
يقف خلف ظواهر اأخرى لي�شت باأقل خطورة من هذه األ وهو اجلانب 
ن�شان املعا�شر ميال اإىل النكفاء الذاتي,و�شعفت  النف�شي حيث نرى الإ
اأمرا�س  املجتمع  وتف�شت يف  خرين  الآ الن�شجام مع  القدرة على  عنده 
الرحم  وقطيعة  نانية  كالأ واأجدادنا  اآبائنا  ا�شتهجان  حمل  كانت 
واملوؤ�ش�شات   , خالقية  والأ الروحية  القيم  على  املادية  املقايي�س  وغلبة 
قد  املتنوعة  النظرية  باملعارف  العقول  تغذي  اأن  حتاول  التي  العلمية 
املمكن  فمن  نعم  خالقي,  والأ الرتبوي  اجلانب  وا�شح  ب�شكل  اأهملت 
)فقه  مقرر  يف  الطالب  ينجح  اأن  احلديثة  اجلامعات  اأنظمة  وفق 
وم�شتهزئا  لل�شالة  تاركا  كان  لو  حتى  »ممتاز«  وبتقدير  العبادات( 
نت�شور  اأن  ميكن  ل  فاإننا  العلمي  اأمتنا  ريخ  تاأ يف  نظرنا  لو  لكن  بها!! 
اأدوات  ن  لأ واخللق,  للتقوى  مثال  وهو  اإل  البخاري  و  اأ لل�شافعي  تلميذا 
ولقد  جابة,  الإ ورقة  على  تقت�شر  ل  قدمني  الأ علمائنا  عند  التقومي 
عاي�شت بقايا ذلك املنهج العلمي والرتبوي املتوازن يف بع�س املدار�س 

الربانيني. العلماء  بع�س  ي�شرف عليها  التي كان  الدينية 
احلالية  باأنظمتها  العلمية  موؤ�ش�شاتنا  باأن  �شبق  مما  نخل�س 
حل  يف  م�شاهمتها  عن  ف�شال  ال�شلوك  منط  حت�شني  على  قادرة  غري 
نظمة التعليمية  امل�شاكل الجتماعية املعقدة, وذلك ب�شبب اإهمال هذه الأ
نظمة يف  للمحرك والدافع احلقيقي )النف�س( بل لقد اأ�شبحت هذه الأ
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واخلداع  التزوير  و�شائل  اإتقان  من  لل�شر  اأدوات  جمرد  حيان  الأ بع�س 
اإىل �شناعة اأ�شلحة الدمار ال�شامل)1( مرورا مبوؤهالت النفاق ال�شيا�شي 

والظلم الجتماعي )2(.
والقراآن الكرمي الذي حث على العلم واأعلى من �شاأن العلماء نراه 
الفالح واخليبة ل  اأو  وال�شقاء  ال�شعادة  اأن  يقرر حقيقة كبرية  باملقابل 

ٹ   ٹ   ژ  فقال(  النف�شي  بامل�شتوى  واإمنا  العلمي  بامل�شتوى  ترتبط 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ )3(.

إ�سكاليات العمل اجلماعي  ثـالثاً - ا
من املعلوم يف ديننا اأن العمل اجلماعي مطلوب لتحقيق الغايات 
�شالمي  الإ الرتاث  يف  انت�شرت  ولذلك  ال�شرع  حددها  التي  اجلليلة 
خوة,التعاون,  الأ ال�شورى,  اجلماعة,  مة,  )الأ مثل  كثرية  م�شطلحات 
تبعتها  ثم  بال�شرب(  والتوا�شي  باحلق  التوا�شي  يثار,  الإ التكافل, 
البيعة(  مارة,  الإ الولية,  مامة,  )الإ مثل  دقة  اأكرث  فقهية  م�شطلحات 
�شالم اأن يدرب اأتباعه على اأدبيات العمل اجلماعي من خالل  وحاول الإ
)�شالة اجلماعة( و )اإمارة ال�شفر(..الخ قال ر�شول اهلل :) اإذا كان 

1-  ينظر نظريات املناهج الرتبوية, د. علي اأحمد مدكور �س83.
حمر, �س79, ومنظومتنا  �شالمية, عبد ال�شالم الأ 2 - ينظر امل�شوؤولية اأ�شا�س الرتبية الإ

الرتبوية اإىل اأين؟ عبد املجيد بن م�شعود �س83.
يات من 10-7. 3- �شورة ال�شم�س, الآ
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�شالم دين اجلماعة والعمل  ثالثة يف �شفر فليوؤمروا اأحدهم()1( اإذا الإ
امل�شلمني  اأن  اإل  �شالم  الإ ال�شرورة يف  ولكن مع و�شوح هذه  اجلماعي, 
�شالمي منهم  اليوم ومنذ �شقوط اخلالفة وحتى الذين يحملون الهم الإ
قد اأخفقوا اإىل حد كبري يف �شناعة النموذج ال�شالح للعمل اجلماعي, 
اإذا ا�شتثنينا بع�س النجاحات اجلزئية ويف م�شاحات جغرافية حمدودة, 

تي: خفاق ف�شنجملها يف الآ ولو اأردنا اأن ن�شري اإىل اأهم مظاهر الإ
�شالمية اليوم على ا�شتقطاب طاقات  • عدم قدرة اجلماعات الإ
امل�شلمني املوجودة واملتاحة اأمامهم, ل من حيث الكم حيث بقي اجلمهور 
ركيزة  وجود  مع  اجلماعات  هذه  دائرة  خارج  امل�شلمني  من  عظم  الأ
ثقافية عالية باأهمية العمل اجلماعي اإىل حد الوجوب العيني, ول من 
حيث النوع حيث اأن غالب ال�شخ�شيات الن�شطة يف جمتمعاتنا �شيا�شيا 

اأو ثقافيا اأو اقت�شاديا..الخ هم اأي�شا خارج دائرة هذه اجلماعات.
لاللتقاء  �شيغة  اإيجاد  على  اجلماعات  هذه  قدرة  عدم   •
ب�شرورة  اجلميع  �شعور  مع   ! والندماج  التوحد  عن  ف�شال  والتعاون 
تردد  اجلماعات  هذه  كل  اأن  ويكفي  وواقعيا  واأخالقيا  دينيا  التوحد 

قوله تعاىل ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پپ   ڀڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ژ )2( .

• الن�شقاقات والن�شطارات املتكررة فال توجد جماعة اإ�شالمية 
ت�شرب  قل  الأ والن�شطار, وعلى  الن�شقاق  لنوع من  وتتعر�س  اإل  واحدة 

1 - اأبو داود واللفظ له ج2 �س 26 والبيهقي وابن خزمية وابن عبد الرب وغريهم .
ية 46. نفال, الآ 2- �شورة الأ
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الذي  الوقت  يف  اجلماعة  دائرة  من  الرواد  ورمبا  الطاقات  من  كثري 
تكون فيه هذه اجلماعات بحاجة اإىل اأقل القليل وهي تواجه التحديات 
اخلارجية الكبرية ومن الغريب اأن جتد رائدا كبريا يف العمل اجلماعي 
يحذر ب�شدة من هذه الظاهرة فيكتب كتابه ال�شهري » مت�شاقطون على 
ول  طريق الدعوة« والذي ي�شرح فيه اأن هذه الظاهرة ت�شيب ال�شف الأ
وال�شابقني واملوؤ�ش�شني!! ثم بعد فرتة يتهم هو بالن�شقاق اأو ال�شقوط!!)1( 
�شالمي, فاملت�شاقطون هوؤلء  ثم حتدث حالة غريبة عن اأخالق العمل الإ
ل يحبون اأن يظهروا مبظهر املت�شاقطني اأو املن�شقني !! واجلماعة ل تريد 
اأن تخ�شر ر�شيد هوؤلء الكبري خا�شة يف القواعد واملحيط القريب, فتن�شاأ 

حالة من املجاملة التي ل ت�شخ�س اخللل ول تعني على العالج)2(.
•  اجلمود والركود, فكثري من اجلماعات تنطلق بقوة ثم يتال�شى 
خوة  )الأ من  قدر  على  حمافظة  روتينية  جماعة  اإىل  لتنقلب  حما�شها 
هداف اجلليلة التي من اأجلها ت�شكلت  وال�شداقة( البعيدة عن حتقيق الأ
لي�س عن  الرتاجع  اإىل حالة من  قد و�شل اجلمود  بل  اأ�شال,  اأجلماعة 
وىل التي ملعت يف  هداف فح�شب واإمنا حتى من مالحقة النماذج الأ الأ
�شماء اجلماعة !! ومن ينظر مثال اإىل اأ�شماء كبرية مثل )عبد احلميد 

�شتاذ فتحي يكن . ومن خالل زيارتي للبنان  1 - مت�شاقطون على طريق الدعوة / الأ
خوان امل�شلمني بعد  ولقائي به – رحمه اهلل- علمت اأنه �شار بعيدا عن جماعة الإ
�شالمي  اأن كان املراقب العام لها, وقد ح�شل مثل هذا لعدد من رموز العمل الإ
والذي ي�شرح فيها  له )هذه جتربتي وهذه �شهادتي(  اأنظر  كال�شيخ �شعيد حوى 

با�شتقالته من كل موؤ�ش�شات اجلماعة .
الكيالين  ماجد   / القد�س  عادت  وهكذا  الدين  �شالح  جيل  ظهر  هكذا  اأنظر:   -  2

�س407.
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بن بادي�س, عمر املختار, ح�شن البنا, �شيد قطب, م�شطفى ال�شباعي, 
الواقع  اإىل  ينظر  ثم  املودودي(  على  الأ اأبو  ال�شواف,  حممود  حممد 
�شالمية قد عقمت عن �شناعة  اليوم فاإنه �شيالحظ كاأن اجلماعات الإ
مثل هوؤلء الرجال!! لكن ال�شحيح اأن هوؤلء يف الغالب مل ت�شنعهم هذه 
الكبار قد منوا  واإذا كان هوؤلء   ! الذين �شنعوها  واإمنا هم  اجلماعات 
�شيكون  اجلماعي  العمل  اأن  املفرت�س  من  فكان  ذاتية  بدوافع  وكربوا 
متاما  معكو�شة  جاءت  احلقيقة  لكن  كرب  الأ النماذج  تكوين  على  اأقدر 
�شنعوا  الذين  الرواد  هوؤلء  �شورة  تقلد  اأن  حتاول  هذه  فاجلماعات 
قبل  اأو  اجلماعة  خارج  الفرد  قدرة  تكون  فكيف  باأنف�شهم!  اأنف�شهم 

اجلماعة اأكرب بكثري من قدرة اجلماعة !!
تعلق كل هذه  اأن  ال�شهل جدا على كل هذه اجلماعات  اإنه من 
قيمة  ل  مغالطة  هذه  »لكن  اخلارجية  املوؤامرات   « على  خفاقات  الإ
اأن  كانت هذه اجلماعات متيقنة  فاإذا  العلمي,  التحليل  لها يف جمال 
املربر  اإذا ما  �شيحت�شن هذه اجلماعات  نه  اأ اإىل درجة  الواقع �شالح 
كلها  �شالمية  الإ اإن هدف اجلماعات  اأ�شاًل؟!  لوجود هذه اجلماعات 
اأن  الواقع فال يجوز  فاإذا ف�شلت يف تغيري هذا  الواقع,  هو تغيري هذا 
الناجحة هي تلك  اإن اجلماعات  الواقع نف�شه؟  تعلق ف�شلها على هذا 
فعله  ما  اإىل  اأنظر  به,  تتذرع  التي  ل  الواقع  تغري  اأن  ت�شتطيع  التي 
قاليم  الأ ثم  العــربية  اجلزيـرة  فـي  برار  الأ واأ�شحابه    الر�شول 
الكربى, ثم ما فعله الفاحتون فيما بعد, وحتى بعد ح�شول النك�شات 
ال�شليبية  والهجمات  املغول  يام  اأ اخلطرية  والتحديات  الكبرية 
نا ل اأ�شتطيع اأن اأغري �شيئا ل�شعوبة الظروف  املتتالية, اأما الذي يقول اأ
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تغيريية.  و  اأ اإ�شالحية  كجماعة  وجوده  مربر  فَقد  فقد  العدو..  وقوة 
القران  يقول  �شيء  كل  قبل  ب�شدق  الذات  يف  النظر  هو  وال�شحيح 

يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی   ژ  الكرمي 
جبحب   خب  مب  ىب  يب  جتحت  خت  مت  ىت  يت  جث  مثژ)1( 
ياأمرها  وعمر  بكر  بو  اأ وفيها  اهلل  ر�شول  يقودها  التي  اجلماعة  فهذه 
و امل�شيبة  القران اأن تنظر يف نف�شها اأول للبحث عن اأ�شباب الف�شل اأ
اأحد, وانظر اليوم اإىل واقع  وكان هذا بعد نك�شة امل�شلمني يف معركة 
؟  الذاتي  النقد  يتقبل  منها  من  ا�شتثناء  بال  �شالمية  الإ اجلماعات 
وقعت  التي  العملية  خطاء  الأ عن  �شغريا  كتيبا  ولو  اأ�شدر  منها  ومن 

الق�شرية؟ و  اأ الطويلة  فيها خالل جتربتها 
فاإنه ميكن  باأنف�شنا  ونبداأ  القراآين  املنهج  نطبق  اأن  اأردنا  واإذا   
دارة وال�شجاعة والعدل  اأن ن�شجل مالحظات كثرية تت�شل بالكفاءة والإ
والذي يهمنا هنا اأن ن�شجل ما يتعلق باجلانب النف�شي - كنماذج فقط 
- ثم لننظر كم هي م�شاحة الفراغ املرتوكة بال اهتمام ول مراجعة يف 

�شا�س : هذا اجلانب الأ
الولء؟  اأم  • الكفاءة 

العمل  يف  املزعجة  اجلدليات  من  والولء  الكفاءة  جدلية 
�شارت  املرتاكمة  خربتها  بحكم  �شالمية  الإ فاجلماعات  اجلماعي, 
نهم يف الغالب يكونون ذوي طموح عال,  تخ�شى من اأ�شحاب الكفاءات لأ
وهوؤلء يف الغالب هم قادة الن�شقاقات واأ�شحاب امل�شاكل املزعجة يف 

ية 165. 1- �شورة اآل عمران, الآ
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كل اجلماعات, ولكي حتافظ اجلماعة على هدوئها وا�شتقرارها ل بد 
ا�شتبعاد  بعد  اجلماعات  هذه  م�شري  ما  ولكن  هوؤلء!!  مثل  تتجنب  اأن 
اأمثال هوؤلء ؟! اإن اأ�شحاب الطموح والكفاءة هم الوقود احلقيقي لكل 
التطوير  باأ�شباب  نف�شه  العمل  واإثراء  الكبرية  هداف  الأ لتحقيق  عمل 
بداع, اذا ل بد من الختيار بني )اإجنازات كبرية مع م�شاكل كبرية(  والإ
لي�س  املاأزق  هذا  اأن  ال�شحيح  لكن  قليلة(!!  مب�شاكل  وركود  )جمود  اأو 
وتركيبها  النفو�س  بطبيعة  وعي  عدم  عن  ناجت  هو  واإمنا  حتميا  قانونا 
حزاب العلمانية والالدينية من اإنتاج الكم الهائل  واإل كيف ت�شتطيع الأ
من اأ�شحاب الكفاءات والحتفاظ بهم بل وتطويرهم مع احلفاظ بقدر 
مريكيني  الأ احلزبني  اىل  مثال  وانظر  والن�شباط  ال�شتقرار  من  عال 
املتناف�شني )اجلمهوري والدميقراطي(, ملاذا ل تظهر م�شاكل “الغـرور 
وحب الظـهـــور والرغبة بالن�شـقـــــاق” اإل يف الدول واملجتمعات املتخلفة 
�شالمية التي كان ينبغي اأن تتميز بالنزاهة والزهد  وخا�شة التجارب الإ
جدر بالهتمام: ملاذا ل  والتعايل عن حظوظ النف�س؟!! لكن ال�شوؤال الأ
نفكر بطريقة اأخرى ونفرت�س ب�شيء من التوا�شع اأن هناك علوما تتعلق 
باإدارة النفو�س برتكيباتها املعقدة واأننا كاإ�شالميني جنهل هذه العلوم 
وبالتايل فاإن اجلاهل مييل يف العادة اإىل الت�شخي�س الب�شيط والعالج 
ب�شط, اأراأيت لو ذهبت اإىل احلالق ت�شكوه وجعا يف �شر�شك – كما كان  الأ
يذهب اإليه اآباوؤنا – فهل عنده من حل اإل قلع ال�شر�س !!! بينما لو ذهبت 
اإىل طبيب حاذق فاإن اخليارات والحتمالت �شتكون اأو�شع واأعقد ومكلفة 
اأكرث !! هذا يف تقديري هو الفرق بيننا وبني جتارب العمل اجلماعي يف 
الغرب حتى على م�شتوى ال�شركات التجارية الكبرية وال�شغرية ! اإنهم 



23 أنـمـاط الشـخـصـيـة

�شباب كما كان العمل اجلماعي عندنا نحن  يتعاملون مبنطق العلم والأ
امل�شلمني اأيام الع�شور الذهبية يف تاأريخنا الطويل. 

اأن  والتحذير  �شارة  الإ من  بد  ل  النقطة  هذه  ننهي  اأن  وقبل   
�شنفا  هناك  ن  لأ حتمًا  الولء  يقابله  ل  قد  واملزعج  الظاهر  الطموح 
وال�شمع  املطلق  بالولء  يتظاهر  الذي  الو�شويل«  ن�شان  »الإ وهو  اآخر 
اجلماعة,  تف�شله  ما  هو  هذا  اأن  علم  اإذا  �شروط  بال  والطاعة 
غايات  اإىل  لي�س  ولكن  للو�شول  الطرق  اأقرب  �شيكون  هذا  ن  لأ
بع�س  مل�شت  وقد  الدنيئة  ال�شخ�شية  لغاياته  واإمنا  اجلليلة  اجلماعة 
على  ودعمتهم  احت�شنتهم  اأن  بعد  بيدها  ال�شنف  هذا  اجلماعات 
ح�شاب اأ�شحاب الراأي والكلمة ال�شريحة. بينما الولء الذي نخاف 
امل�شروع  و  اأ للفكرة  الولء  يكون  ل  قد  الكفاءات  قبل  من  يخد�س  اأن 
مناف�شات  ت�شكل  قد  الكفاءات  اأن  مبعنى  �شخا�س,  لالأ الولء  واإمنا 
نظريات  وفق  �شحي  اأمر  وهذا   – التنظيمي  الهرم  داخل  حقيقية 
علم  قواعد  وفق  طبيعية  وهي   – احلديثة  اجلماعي  العمل  اإدارة 
نظر  يف  وخطرية  �شلبية  ظاهرة  تعترب  بينما   - الجتماعي  النف�س 

املعا�شر!!!! �شالمي  الإ العمل  قيادات  غالب 
! مرا�س  الأ لكل  واحد  • دواء 

 لو ذهبت اإىل رجل ثري قد اأنعم اهلل عليه وعر�شت عليه م�شروعا 
ما كبناء م�شجد مثال فاعتذر ورف�س, فكيف تف�شر رف�شه وكيف تعالج 
املوقف؟ اإن الكثري من ال�شاعني للخري ل حتتمل امل�شاألة عنده اإل حتليال 
واحدا وهو »�شعف الإميان وحب الدنيا» ! وبالتايل يكون العالج »الرتغيب 
خرة والرتهيب من التعلق بالدنيا» اإن هذا املثل الذي �شربته ل ينطبق  بالآ
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على اأولئك ال�شاعني يف امل�شاريع اخلريية املحدودة فبع�س الدعاة وقادة 
�شالمية ل ميلكون اأي�شا اإل مثل هذا التحليل  التنظيمات واجلماعات الإ
ول لن�شع احتمالت اأخرى للرف�س:  وهذا العالج!! ولرنجع اإىل مثالنا الأ
األ ميكن مثال اأن يكون الرجل الرثي غري واثق من ال�شخ�س الذي عر�س 
بتعزيز  اأو  والرتهيـــب  بالرتغيب  �شيكون  العالج  فهل  امل�شروع؟  عليه 
الثقة؟! بل يف تقديري اأن الرتغيب والرتهيب �شيوؤدي اإىل نتائج عك�شية 
اإذ اأنه يحمل يف داخله اتهاما مبطنا قد ل ير�شاه بل ل ي�شتحقه ذلك 
الرجل, ومن املمكن اأن نفرت�س �شببا اآخر كاأن يكون بناء امل�شجد مثال 
بذل  فعليك  الرجل  ذلك  يتبناها  التي  امل�شاريع  اأولويات  يف  داخل  غري 
�شباب كلها  املجهود لتقنعه باأهمية بناء هذا امل�شجد.. وهكذا.. وهذه الأ
قوية خا�شة اأن الداعية مطالب بح�شن الظن بالنا�س واأن �شوء الظن مع 

اأنه حمرم فاإنه يعمق الفجـــــوات بني الداعية وحميطه الطبيعي.
قد يدعوك �شخ�س ما اأن تبايعه اإمامًا اأو قائدًا اأو اأمريًا للموؤمنني!! 
اأو  رف�شت  فاإذا  البيعة  دون  فيما  حتى  اأو  اأ�شتاذه  اأو  �شيخــــــه  تبايع  اأو 
ترددت فاإن الت�شخي�س جاهز والعالج اأي�شا جاهز هو ت�شخي�س واحد 
والطباع  النف�س  علوم  در�شوا  قد  هوؤلء  كان  ولو  غري!!  ل  واحد  وعالج 
اأو�شع  العلم تعطي خيارات  اأن قواعد هذا  لعلموا  ال�شخ�شيات  واأمناط 
اأ�شباب و�شعها اهلل يف هذا اخللق كقواعد  وعالجات كذلك, واأن هذه 
وحينما  الخ  والفلك..  والطب  والكيمياء  الفيزياء  يف  خرى  الأ العلوم 
يجهل القادة واملت�شدون للعمل العام مثل هذه العلوم فاإن اأ�شباب اهلل ل 
تتخلف, ويف هذا جواب على ت�شاوؤل مرَّ ملاذا حتافظ التنظيمات الغربية 
العلمانية على بنائها الداخلي مع اإمكانية التطوير والتو�شع وملاذا تف�شل 
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�شالمية يف ذلك. يقول الدكتور جا�شم �شلطان وهو ينتقد  اجلماعات الإ
كثرية  اأ�شئلة  هناك  زالت  )ل  املعا�شر:  �شالمي  الإ امل�شروع  اإليه  اآل  ما 
املطلوب  الب�شر  هم  من  ومنها:  امل�شروع  يف  والعاملني  القادة  حتري 
اإعدادهم؟ ومن الذي �شيعدهم؟ وعلى اأي �شيء �شيتم اإعدادهم؟... وما 
هي موؤ�شرات جناح العملية ؟ وكيف �شتتم عملية الرتبية يف ظل جهود 

تعليمية واإعالمية اأخرى قد جته�س هذه العملية ؟()1(.
�شارة يف نهاية هذه النقطة اأن ما تعده اأنت مر�شا  ول بد من الإ
يجب اأن يعالج قد يراه اآخرون اأنه عك�س ذلك فالطموح والثقة بالنف�س 
اأنها  اآخرون  للعمل ويراها  املوؤذية  ال�شلبية  اأنت من ال�شفات  قد تراها 
فهو  هوؤلء  مثل  فيه  لي�س  م�شروع  اأي  واأن  العمل  �شرورات  من  �شرورة 
اإىل مالك بن نبي كيف يعد )القلق(  اأنظر  اأن يبداأ,  م�شروع ميت قبل 
�شرورة لتحريك املجتمعات بينما يرى ال�شتقرار �شببا للركود والك�شاد!! 
»اإن املجتمع يكون اأحيانا يف حالة ركود وك�شاد ولو اأننا قد حللنا يف مثل 
يتمتع  نراه  فاإننا  الفرد  عليه  يكون  الذي  النف�شي  الو�شع  احلالة  هذه 
اأي قلق وبالتايل فاإنه ل  ب�شورة وا�شحة ب�شعور ال�شتقرار فال يحتويه 

يبذل اأي حماولة لتغيري الو�شع من حوله()2(.

1- قوانني النه�شة ج2 �س 104.
2- تاأمالت / مالك بن نبي �س 132, وانظر �شيكولوجية التعلم / د جابر عبد احلميد 

جابر �س35.
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علم الطباع وأنماط الشخصية 
ال�شتعدادات  جمموعة  )هو  بقوله:  الطبع  لو�شني)1(  يعرف 
ن�شان()2( ويعني بال�شتعدادات  الفطرية التي توؤلف الهيكل النف�شي لالإ

ن�شان بخالف املكت�شبات واملتغريات. الفطرية: تلك التي ولدت مع الإ
هويته  متثل  ثابتة  �شفات  يحمل  املختلفة  بجوانبه  ن�شان  الإ اإن 
اجل�شد  جتدد  رغم  فاإنه  مثال  اجل�شد  اأخذنا  فلو  اخلا�شة  وب�شمته 
)ال�شحة  القوة  لعوامل  وتعر�شه  با�شتمرار  خالياه  وتبديل  اإن�شان  لكل 
والريا�شة والتغذية اجليدة( اأو العك�س )املر�س والك�شل و�شوء التغذية 
واحلوادث املوؤذية( اإ�شافة اإىل ظاهرة النمو الطبيعي فاإن هذا اجل�شد 
بج�شد  زيد  ج�شد  يختلط  فال  ومالحمه  بخ�شو�شيته  حمتفظا  �شيبقى 
تلك  ن�شمي  اأن  ممكن  اإذا   ! املتغريات  هذه  بكل  ا�شرتاكهما  رغم  عمر 
اخل�شو�شية واملالمح الثابتة بــ )الثوابت اجل�شدية( وتلك املتغريات بــ 

)املتغريات اجل�شدية(.
الذكاء  من  قدر  ومعه  يولد  اإن�شان  كل  فاإن  العقل  اأخذنا  واإذا 
يتعر�س  يتعر�س كما  العقل  ولكن هذا  خر,  رمبا يختلف من �شخ�س لآ
مثل  ال�شعف  ولعوامل  اخلربة(  )الثقافة,  مثل  القوة  لعوامل  اجل�شد 
هذه  يف  النا�س  ا�شرتاك  رغم  لكن  واملخدرات(  والالمبالة  )اجلهل 
ولية للذكاء خمتلفة, فالطفل  العوامل واملوؤثرات اإل اأن ال�شتعدادات الأ
يحقق  اأن  ي�شتطيع  الذكاء  من  عال  قدر  ومعه  يولد  الذي  )املوهوب( 

“علم  و  ال�شخ�شي“  وامل�شري  “الطبع  موؤلفاته  من  بالطباع,  متخ�ش�س  عامل   -  1
الطباع والكذب“.

2 - علم الطباع املدر�شة الفرن�شية / د �شامي الدروبي �س21.
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اإجنازات عقلية كبرية اإذا توفرت له فر�س النماء والتطوير اأكرث بكثري 
من ذلك الطفل الذي يولد ولي�س معه تلك املوهبة حتى لو توفرت له نف�س 
عقلية(  )ثوابت  خ�شو�شيات  هناك  اإذا  ول!!  لالأ توفرت  التي  الفر�س 

وهناك مكت�شبات )متغريات(.
خرى تولد  واإذا جئنا اإىل مو�شوعنا فاإن النف�س الب�شرية هي الأ
با�شتعدادات و�شفات موروثة متثل الهوية اخلا�شة بالهيكل النف�شي لذلك 
خر – كما يف حالتي العقل  ال�شخ�س بحيث متيزه متاما عن ال�شخ�س الآ
الثابت وهو )الطبع(  النف�س هو اجلانب  – وهذا اجلانب يف  واجل�شد 
لكي  والفكري  الديني  واملحيط  البيئة  من  املكت�شبة  ال�شفات  تاأتي  ثم 
يف توجيه الطبع ولي�س  اأي�شا  ت�شاهم  ت�شيف �شفات جديدة رمبا 
توجهه  واإمنا  اجل�شد  هوية  تلغي  ل  التي  كالريا�شة  متاما  تغيريه  يف 
ف�شل وكالثقافة التي ل تغري الذكاء واإمنا توجهه للم�شاقات  بال�شكل الأ
موؤلف  ن�شان  لالإ النف�شي  الهيكل  يكون  وعلى هذا  والقناعات اجلديدة. 

من )ثوابت ومتغريات(.
اإن مو�شوع »علم الطباع« هو درا�شة ال�شفات الثابتة يف �شخ�شية 
باملوؤثرات  الطباع  لعلم  عالقة  ول  اخلا�شة  هويته  متثل  التي  ن�شان  الإ
اليومية املتغرية  بال�شلوكيات  اخلـارجية كالــدين والفــكر واملجتمع. ول 
املكت�شبات  يدر�س  »فهو  الطباع  نوع  على  موؤ�شرًا  و  نتاجًا  باعتبارها  اإل 
للو�شول  ال�شلوكية  الظواهر  ي�شتقري  و  الثوابت  ت�شخي�س  بغية  املتغرية 
اإىل الطبع « )1( بل ويعنى هذا العلم حتى ب�شكل اجل�شد ودللته الطبعية 

1- علم الطباع املدر�شة الفرن�شية �س24.
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وكذلك �شكل اخلط والتوقيع والهوام�س املرتوكة يف ورقة الكتابة..الخ 
واإذا كانت ال�شلوكيات الظاهرة واملتغرية تعيننا على فهم ال�شفات 
الثابتة »الطبع« فاإن معرفة الطبع تعيننا على معرفة منط ال�شلوك الذي 
�شيقوم به ال�شخ�س م�شتقبال, يقول رميوند كاتيل وهو يتكلم عن فوائد 
هذا العلم »التنبوؤ مبا �شيعمله املرء يف موقف معني«)1( وهذه هي 
الدور  يعيننا على معرفة  العلم  فاإن هذا  العلم,  لهذا  الثمرة احلقيقية 
الذي ي�شلح لهذا ال�شخ�س ول ي�شلح لذاك! فهذا بطبعه ي�شلح للقيادة 
اأو للق�شاء اأو للتعليم اأو للفن.. الخ وهذا �شيت�شرف بالطريقة الفالنية 

اإذا واجه هذه امل�شكلة والثاين �شيواجهها بطريقة خمتلفة!.
ولهذا العلم مدار�س خمتلفة فمنهم من يرد كل ال�شلوك الب�شري 
وت�شنيفها  الغريزة  يختلفون يف حتديد  قد  اأي�شا  وهوؤلء  الغريزة!  اإىل 
وترتيب اأولوياتها, واإذا كان فرويد قد عرف برتكيزه على غريزة اجلن�س 
�شل يف كل الغرائز اإمنا هو )احلياة( وما غريزة  فاإن هناك من اأعترب الأ
منها  لبد  »حاجات«  اأو  اأدوات  اإل  وال�شرب..الخ  كل  الأ وكذلك  اجلن�س 
النا�س  ي�شنفون  غريقيون  الإ الفال�شفة  كان  بينما  احلياة)2(  ل�شتمرار 
مزجة الغالبة( فيقولون: هذا �شفراوي ملن غلبت  تبعا ملا ي�شمونه بـ )الأ
عليه ال�شفراء, ويقولون: اإن اأ�شكاله م�شتطيلة واأطرافه طويلة, ويتمتع 
بكرثة احلركة!! ويقولون: هذا بلغمي وغالبا ما تكون اأ�شكاله ثقيلة ذات 

1- نظريات ال�شخ�شية �س337, وهذا ين�شجم مع قول �شكرن:”اإن هدف علم النف�س هو 
التعلم /د جابر عبد احلميد جابر  “�شيكولوجية  فراد و�شبطه  الأ ب�شلوك  التنبوؤ 

�س 300.
2 - علم الطباع املدر�شة الفرن�شية �س 6- 7.
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�شحم ويكون بطيء احلركة!! ويقولون: هذا دموي وغالبا ما يكون قف�شه 
ال�شدري عري�شا والطبقة الو�شطى من وجهه نامية..الخ)1(.

لكن احلقيقة اأنه حينما نتكلم عن علم حمدد فال ميكن اأن نرجع 
ن�شطة  ولية التي ت�شلح كقوا�شم م�شرتكة للكثري من الأ اإىل البدايات الأ
ن�شانية, ثم اإن غريزة »اجلن�س» مثال اأو  الب�شرية والثقافات والعلوم الإ
»احلياة« هي حمل ا�شرتاك وت�شابه بني كل الب�شر, بل وحتى احليوان! 
ن�شانية بناءا على هذه  ومن هنا فال ميكن اأن ن�شع اأمناطا لل�شخ�شية الإ
اأقرب  اأنها  مع  غريق  الإ عنها  حتدث  التي  مزجة»  »الأ وحتى  الغرائز, 
– من حيث املبداأ- من نظريات »الغرائزيني« اإل اأنها ل ميكن ت�شنيفها 
مدى  على  �شك  بال  تدلل  لكنها  والتطبيق  للقيا�س  وقابل  حمدد  كعلم 
العلم وهذا يعك�س حاجة قدمية  باأوليات هذا  الب�شري  اهتمام املجتمع 

ومتجددة يف هذا املجال دون ريب. 
اأ�شواطا  قطعت  قد  الفرن�شية  املدر�شة  اأن  وجدته  والذي 
متميزة يف هذا العلم, وقد قدمت هذا العلم بهيكلية متكاملة وم�شتوعبة 
ما  وهذا  مت�شل�شلة)2(.  منطقية  وبطريقة  علم  كل  املطلوبة يف  لل�شروط 
�شنف�شله يف املطلب التايل مع مالحظة – اأين اأبقيت امل�شطلحات التي 
يف  تفا�شيلها  اإىل  الرجوع  لت�شهيل  تغيري  بال  املدر�شة  هذه  ا�شتعملتها 
اإىل تغيري بع�س امل�شطلحات  �شلية مع �شعوري باحلاجة  الأ م�شادرها 
مثلة  مبا ينا�شب ال�شتعمال العربي لكني اكتفيت بالتو�شيح من خالل الأ

وال�شرح.

1- امل�شدر ال�شابق.
2 - وقد ا�شتفدت هذا الت�شنيف من كتاب: علم الطباع املدر�شة الفرن�شية ..
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المقومــات األساسية لتصنيف الطباع
اعتمد الفرن�شيون ثالثة اأ�ش�س يف ت�شنيف الطباع , وهذه الثالثة 
ينبغي اأن تقراأ بطريقة مت�شل�شلة, ثم بتزاوج هذه الثالثة يظهر الت�شنيف 

مناط ال�شخ�شية, وهي: التلقائي لأ
 اأوًل - النفعالية

مدار�س  يف  امل�شتخدم  »الدافعية«  من  قريب  امل�شطلح  وهذا 
نباأ تراه مثريا  اأبلغ �شخ�شني متفاوتني يف ال�شفات الظاهرة  اأخرى)1( 
اأو حدوث زلزال  خر وذلك مثل �شقوط طائرة  ول دون الآ ول يخ�س الأ
ول قد ا�شطرب وانقطع عن عمله واأخذ  اأو اإعالن حرب فقد جتد اأن الأ
ي�شاأل بلهف عن �شدقية هذا اخلرب وتداعياته وتف�شيالته, بينما ترى 
وىل من عمل اأو كالم اأو  الثاين يقابلك بربود ويبقى م�شتمرا بحالته الأ

جلو�س اأو ا�شتلقاء..الخ 
اإن التفاوت هذا بني ال�شخ�شني هو تفاوت يف درجة »النفعالية« 
والواقع اأن النا�س كلهم م�شرتكون بقدر ما من النفعالية لكنهم متفاوتون 
ن�شان هي  ولية يف حياة الإ �شا�شية الأ ن »اخلا�شة الأ فيما بعد هذا القدر لأ

النفعالية, فهي الطاقة التي بدونها ل ميكن اأن ت�شتمر احلياة«)2(.
رقام من )9-6(  فاإذا افرت�شنا اأن و�شط النفعالية )5( فان الأ

رقام من )1-4( ت�شمى غري انفعالية.)3( ت�شمى انفعالية بينما الأ
وىل؟! وهي  �شا�شية الأ  لكن ملاذا كانت النفعالية هي اخلا�شة الأ

1- نظريات ال�شخ�شية �س 238.
2- علم الطباع املدر�شة الفرن�شية �س 45.

3 - اأنظر ملحق رقم )1(.
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ن�شان؟!  ول لكل �شلوكيات الإ املحرك الأ
و اخلوف..  هانة اأ و الإ و التعب اأ و العط�س اأ  اإنك ت�شعر باجلوع اأ
اإن  طبعك-,  بح�شب   - مبقدار  توترا  ال�شعور  هذا  فيك  في�شنع  الخ 
هذا التوتر هو »النفعالية« فانظر هل ميكن اأن يكون هناك ت�شرف 
من  احلاجة  »تن�شاأ  موري:  هرني  يقول  الدافع؟!  هذا  بدون  ب�شري 
معينة  اأحداث  من  و  اأ والعط�س,  اجلوع  مثل  الداخلية  الفعاليات 
يحاول  الذي  التوتر  م�شتوى  ترفع  فاحلاجة  م�شدرها,  كان  مهما 
هذه  كانت  »واإذا  احلاجة)1(  اإر�شاء  طريق  عن  يخف�شه  اأن  الكائن 
فقط  واجلن�س  وال�شرب  كل  الأ لي�شت  فهي  لها  ح�شر  ل  احلاجات 
وحب  وال�شيطرة  والنتماء  واملقاومة  الحرتام  حاجة  ت�شمل«  واإمنا 
»النفعالية« ل حدود لتاأثريها ون�شاطها  فاإن  واللعب..الخ)2(  الظهور 
الالزم  من  اأكرث  التب�شيط  من  »اإنه  البورت:  جولدون  يقول  ولذلك 
اللذة  البحث عن  الدوافع مثل  قليل من  اإىل عدد  الدافعية  اختزال 
هرما  ير�شم  اأن  ما�شلو  هام  اإبرا  حاول  وقد  من)3(«  والأ وال�شلطة 
الف�شيولوجية ثم ال�شالمة  لهذه الدوافع تبداأ قاعدة الهرم بالدوافع 

الذات. من ثم النتماء ثم الحرتام ثم حتقيق  والأ
�شافة اجلديرة بالهتمام اأن الدافع الواحد الذي ي�شنع   لكن الإ
التوتر املطلوب ل�شد احلاجة قد يتغري« قبل واأثناء وبعد »�شد احلاجة !! 
وي�شرب البورت مثال وا�شحا فيقول: »بع�س النا�س يندفع جلمع املال 

1 - نظريات ال�شخ�شية �س 189
2- نظريات ال�شخ�شية �س 190
3- نظريات ال�شخ�شية �س 238
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بدافع اإ�شباع اللذة اأو حتقيق ال�شعادة, ثم بعد جمع املال يتحول الدافع 
ول فيعي�س يف �شقاء  اإىل املحافظة على املال !! وين�شى »البخيل« الدافع الأ

رغم ما عنده من مال !! )1(«.

المنظور اإلسالمي لالنفعالية :
يتعار�س  ل  النفعالية  عن  قراأناه  ما  كل  اإن  القول  ميكن  بداية 
اأننا قد ل جند النفعالية  اإ�شالمية, �شحيح  مع ما عندنا من ن�شو�س 
كم�شطلح, لكن القراآن الكرمي وال�شنة النبوية فيهما املئات من الن�شو�س 

ڻ  ڻ   ژ  الب�شري  لل�شلوك  التي تتحدث عن احلاجات املحركة 
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ   ہ  
ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ     ھ  
ۓ  ڭ   ڭ    ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ژ )2(. 
»احلاجات«  اأو  الغرائز  هذه  على  ن�شان  الإ يلوم  ل  هنا  والقراآن 
نفعا  واأكرب  �شرورة  اأ�شد  اأخرى  حاجات  اإىل  النتباه  اإىل  يدعوه  واإمنا 

ۋ   ٴۇ    ژ  مبا�شــــــرة:  ية  الآ هذه  بعد  يعقب  فرتاه  ماآًل  واأدوم 
ۋ   ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې     ې   ى  ى  ائ  
ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  
اأو  املادية  الدوافع  ينكر  ل  فالقراآن   )3( ۈئ  ۈئ  ېئژ 

1- نظريات ال�شخ�شية �س 240
ية 14. 2 - �شورة اآل عمران, الآ
ية 15. 3- �شورة اآل عمران, الآ
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نوعا  اأن يحدث  يريد  ولكنه  يتجاوزوها)1(  اأن  للنا�س  يريد  ول  الدنيوية 
من التوازن لي�س بني الدوافع هذه وما يقابلها يف عامل الإميان بالغيب 
خرى واإمنا بني هذه الدوافع ذاتها لكن من طرفيها )الفردي  واحلياة الأ
اأو  احلاجات  هذه  خلق  اهلل  نقول:  الفكرة  هذه  ولتو�شيح  واجلماعي( 
ن�شان لتدفعه للعمل املثمر واجلاد فاإذا متكن من جمع املال  الغرائز يف الإ
�شا�شية  فاإن هناك اإن�شانا اآخر قد ل يتمكن من توفري املال ل�شد حاجاته الأ
ملر�س اأو ظرف �شاغط..الخ فيتدخل هنا الإميان بالغيب لي�شيف دافعا 
نفاق يف مقابل الدافع للجمع يقول  جديدا ل�شاحب املال وهو دافع لالإ

ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   ژ  الكرمي:  القراآن 
ک   ڑک   ژ   ژ  ڑ   ڈ   ڈ   ڌ   ڎ  ڎ   ڌ    
ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ   ہ  
ولحظ   )2( ۓژ  ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ  
من وحاجات  القراآن العظيم كيف يربط بني حاجات اجل�شد وحاجات الأ
الحرتام حتى للفقري ! فاأنت تقدم مالك للفقري بال مَن ول اأذى, فاإهانة 
اأبعد  اإىل  القراآن  يذهب  بل   !! نف�شها  ال�شدقة  تبطل  املن  بهذا  الفقري 

ۅ  ۉ   ژ  باهلل  والكفر  الفقراء  على  املن  بني  لريبط  من هذا 
ائ   ائ    ى       ى   ې   ې   ې    ې   ۉ  
ېئ   ۈئ         ۈئ   ۆئۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ    ەئ  

1- اأنظر الفكر الرتبوي والنف�شي عند الغزايل, د كفاح يحيى الع�شكري �س 140.
يتان 261- 262. 2- �شورة البقرة, الآ
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جئ    ی   ی     یی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   
حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ىب  ژ )1( ويف اآية 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ژ  القـــــــــران:  يقول  و�شوحا  اأ�شد 
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ  

ڄ  ڄ  ژ )2(. 
اأو  واملعنوي  املادي  بت�شنيفها  احلاجات  هذه  يقر  اإذا  �شالم  الإ
�شلة  ذا  جديدا  م�شطلحًا  اأ�شاف  �شالم  الإ لكن  واجلماعي,  الفردي 
وثيقة مبو�شوعنا هذا األ وهو »النيـــة« والنية يف تقديري هي نوع من 
ال�شلوك القلبي يتو�شط بني الدافعية اأو »النفعالية« والعمل ! فالنفعال 
العملية  اخلطوات  قبل  »قرار«  اإىل  يتحول  هانة  الإ اأو  اخلوف  اأو  للجوع 
�شالم »النية« وقد رتب عليها ما ي�شتحقه  وهذا القرار هو الذي ي�شميه الإ
عمال  الأ  )اإمنا  كرم  الأ الر�شول  يقول  اأو عقاب,  ثواب  العاملون من 

بالنيات واإمنا لكل امرئ ما نوى( )3(. 
تاأتي  اأنها  مع  اجلزاء  مدار  هي  النية  �شالم  الإ جعل  ملاذا  اأما 
ن  بعد »احلاجة» من حيث الرتتيب املنطقي والطبيعي؟ فما ذاك اإل لأ
نها  �شالم يقر اأن احلاجات والغرائز ل ت�شتحق بذاتها ثوابا اأو عقابا لأ الإ
لل�شلوك  وىل  الأ تعد اخلطوة  التي  النية  الب�شر بخالف  اإرادة  لي�شت يف 
لتغيري  يتوجه  اأن  ينبغي  ل  فاجلهد  ولهذا  اإرادته,  من  النابع  الب�شري 

ية 264. 1 - �شورة البقرة, الآ
يتان 3-1. 2 - �شورة املاعون, الآ

3 - البخاري / التجريد ال�شريح ج1 �س5.
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ل  الذي  الطبع  الغرائز فهذا من  الناجت عن  اأو )النفعال(  )الغرائز( 
�شالح, وقد  يتغري ولكن ال�شلوك الذي يبداأ بالنية هو القابل للتغيري والإ
يرد اعرتا�س اأن النية وال�شلوك كذلك اإذا كانت من نتاج )الثابت( فهي 
اأي�شا ثابتة فكيف تقبل التغيري؟ واحلقيقة اأن جملة احلاجات من حيث 
هي موجودة غري قابلة للتغيري وكذلك درجة انفعال كل منط من اأمناط 
يتغري,  ل  اأي�شا  فهذا  باحلاجة  ال�شعور  عنده  يتولد  حينما  ال�شخ�شية 
ن�شان بح�شب  الإ �شًلم هذه احلاجات نف�شها داخل  يتغري هو  الذي  لكن 
اخلارجية  املوؤثرات  – اأو  مثال  ال�شن  يف  – كالتقدم  الذاتية  املوؤثرات 
ا�شت�شعار  عند  النفعال  م�شتوى  هل  لكن  الثقايف,  وامل�شتوى  كالدين 
ال�شخ�شيات  من  اأمناط  درا�شة  من  الظاهر  يتغري؟  وقتها  يف  احلاجة 
التاريخية يظهر ب�شكل وا�شح اأن هذا ل يتغري فمثال ا�شت�شعر ال�شحابي 
اجلليل عبد الرحمن بن عوف ر�شي اهلل عنه حاجته للمال بعد الهجرة 
فذهب لل�شوق وعمل يف التجارة, هنا ن�شتطيع اأن نقول عن عبد الرحمن: 
اإنه من النمط العايل النفعالية, ثم ملا ا�شت�شعر هو نف�شه احلاجة اإىل 
خروية والقربى من اهلل هل م�شتوى انفعاله اإزاء هذا ال�شعور  املناف�شة الأ
الرحمن يف جمال  عبد  قًدم  لقد  ؟؟  ول  الأ انفعاله  م�شتوى  قل عن  قد 
نفاق ما يكافئ م�شتواه يف اجلمع ل�شت�شعارين وانفعالني خمتلفني من  الإ
العايل  النمط  الرحمن هي من  نف�شية عبد  اأن  اأن جنزم  ن�شتطيع  هنا 
يف انفعاليته, ولو راأينا حما�شة خالد بن الوليد وهو يقاتل للق�شاء على 
�شالم يف  �شالم يف اأحد ثم راأيناه كيف يقاتل من اأجل الدفاع عن الإ الإ
حربه للمرتدين ثم الفتوحات الكبرية لعلمنا اأن ال�شفة النف�شية الثابتة 
يف �شخ�شيته ر�شي اهلل عنه هي )النفعالية العالية( فهذه مل تتغري لكن 
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الذي تغري هو عقيدته وقناعاته مبا ينبغي اأن ينفعل له ! ولو اأخذنا مثال 
عمر بن عبد العزيز الذي كان م�شبوبا بدوافـــــــع التميز الدنيوي حتى 
خروي فزهد مبتاع الدنيا  نال اخلالفة ثم �شعد عنده الطموح للتميز الأ
العالية(  )النفعالية  هو  �شخ�شيته  اأي�شا يف  الثابت  اأن  لعلمنا  وزينتها 
التي قادته مرة للتعلق بالدنيا وقادته يف النهاية للزهد فيها!! وقد قال 
هو نف�شه يف ذلك: »اإن نف�شي تّواقة مل تعَط من الدنيا اإل تاقت اإىل ما 
هو اأف�شل منه فلما اأعطيت ما ل �شيء فوقه من الدنيا تاقت نف�شي اإىل 

ما هو اأف�شل منه يعني اجلنة !! )1(«.
�شالمية »هتلر« لقد ده�شت  ولو اأخذنا منوذجا بعيدًا عن البيئة الإ
اأكرث رجال  كان من  العنيد  ال�شديد  الرجل  اأن هذا  فعال حينما علمت 
اأن يكون يف مو�شع  مريه قبل  ان�شباطًا وحبًا وطاعة لآ ملاين  الأ اجلي�س 
قوته  تختلف عن  ل  الطاعة  قوته يف  اأن  ومعنى هذا   !! ول  الأ امل�شوؤولية 
و�شعه  تنا�شب  التي  باحلاجة  �شعوره  هو  اختلف  الذي  لكن   !! مر  الأ يف 

اجلديد.
من كل ما تقدم ندرك اأن »النفعايل» ممكن اأن يتحول 
من انفعايل بهذا الجتاه اإىل انفعايل باجتاه اآخر اأو حتى من 
»انفعايل يف ال�شر« اإىل »انفعايل يف اخلري« اأو العك�س، لكن من 
انفعايل«،   « اإىل  انفعايل«  الال   « امل�شتحيل حتويل  اأو  ال�شعب 
�شالمية املعا�شرة - نتيجة لق�شورها يف هذا العلم  وبع�س اجلماعات الإ
– حتاول اأن ت�شتقطب »الال انفعاليني» جتنبا للم�شاكل والطفرات غري 

1- تاريخ اخللفاء لل�شيوطي �س 220.
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قدام حتاول  املتوقعة! ثم حلاجتها اإىل دفع اأع�ضائها للعمل والت�ضحية والإ
ع�ضاء، لكن  بالوعظ والرتغيب والرتهيب اأن تبث هذه الروح يف هوؤلء الأ
مال! وتتكرر العملية مرات ومرات دون  النتائج غالبا ما تكون خميبة للآ
اأن ي�ضلوا اإىل نتيجة في�ضود يف قياداتها �ضعور بالل جدوى واأنهم ينبغي 
اأن يقوموا بكل املهام لوحدهم واأنه لي�س هناك من ي�ضح العتماد عليه!! 
فيختفي العمل املوؤ�ض�ضي وتختفي روح ال�ضورى احلقيقية وي�ضود اجلماعة 
حال من الك�ضاد والركود ! ولكن لو �ضاألوا اأنف�ضهم كيف نرى تنظيمات 
»اأر�ضية« دنيوية قادرة على حتريك عنا�ضرها نحو اأهدافها بت�ضحيات 
خرة اأن يحققوا  ومغامرات خطرية وكيف ل ي�ضتطيع املوؤمنون باهلل والآ

ذلك؟ اأين هي امل�ضكلة احلقيقية ؟ يقول اأحمد مطر:
اأنا لي�س يل علم بتعبئة ال�ضجاعة يف القناين

اأو فن حتويل اخلروف اإىل ح�ضـــــــــــان)�(

�ضلم  وهنا اأ�ضري فقط حلديث ر�ضول اهلل  - حتى ل يتهم الإ
نف�ضه بهذه املنهجية املغلوطة – حينما طلب منه اأبو ذر الغفاري ر�ضي 
اإنك  اأبا ذر  وال�ضلم: )يا  ال�ضلة  له عليه  ي�ضتعمله فقال  اأن  اهلل عنه 
�ضعيف واإنها اأمانة )�(( ملاذا مل يقل له تعال اأدخلك دورة لتكون قويا!! 
اأو حاول يا اأبا ذر اأن تعالج ال�ضعف الذي فيك !!مع ما عرف فيه اأبو ذر 
الل�ضان وجناح  و�ضدق يف  ور�ضوله  را�ضخ هلل  وولء  الإميان  قوة يف  من 
�ضاء اهلل  اإن  تف�ضيله  �ضياأتي  و�ضجاعة يف قول احلق - كما  الدعوة  يف 

�- لفتات، اأحمد مطر 
�- �ضحيح م�ضلم ج3 �س �457.
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- وكيف قّدم الر�شول  عليه من جاء بعده ب�شنوات عديــدة كخالد بن 
الوليد وعمرو بن العا�س -ر�شي اهلل عنهم اأجمعني.

�شارة اإىل اإ�شافة جولدون   وقبل اأن ننهي هذه النقطة ل بد من الإ
البورت – التي مرت معنا - يف اأن الدافع للعمل الواحد نف�شه قد يتغري 
ال�شعادة«  »حتقيق  املال  جلمع  دافعه  كان  الذي  »البخيل«  حالة  يف  كما 
ثرياء, لكن اأثناء جمعه للمال يتحول  على وفق ما يراه عند غريه من الأ
الهدف من »حتقيق ال�شعادة« اإىل »كنز املال« بحيث يبقى البخيل رغم 

ماله �شقيا وغري قادر على ا�شتعمال ماله لرفع هذا ال�شقاء!! 
م�شتوى  على  �شافة  الإ بهذه  نعرتف  اأن  علينا  كاإ�شالميني  اإننا 
فراد اأو اجلماعات من حيث الواقع والتجربة فاإننا جند طالب العلم  الأ
النبوي ثم  رث  ال�شرعي والإ الواجب  العلم لتحقيق  اأخذ  الذي  ال�شرعي 
بكتابة  يفكر  ل  �شاتذة  الأ بع�س  ترى  بحيث  للرزق  م�شدر  اإىل  حتول 
حتى البحوث العلمية اإل تلك التي تنفعه يف ترقيته الوظيفية!! وقد ترى 
املجاهد الذي اندفع ب�شدٍق حبًا يف اجلهاد وثوابه ثم تراه مناف�شا لغريه 
على ال�شدارة والرئا�شة يف �شفوف »املجاهدين« وترى الداعية امل�شبوب 
�شالمية لن�شر الدعوة يتحول فيما بعد اإىل متعط�س لتجميع  بالعاطفة الإ
ن�شار ل�شخ�شه وكاأنه يتهياأ ملناف�شات انتخابية!! وكل هوؤلء ينطلقون  الأ

هداف اإىل حد التباين!! بنف�س احلما�س رغم تغري الأ
تاأ�ش�شت  التي  اجلماعة  نرى  فقد  اجلماعات  م�شتوى  على  اأما 
لتتقزم  مة  الأ عن  النهاية  يف  تنزوي  كيف  مة  الأ اإنقاذ  اأجل  من  اأ�شال 
اأهدافها اإىل م�شتوى »احلفاظ على اجلماعة« ورمبا تدخل يف ا�شتباك 
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ونرى  »اجلماعة«!!  على  خطرا  ي�شكلون  نهم  لأ مة  الأ اأطياف  كل  مع 
تتمكن  مل  التي  هداف  الأ لتحقيق  م  الأ جماعتها  عن  تن�شق  جمموعة 
التجربة  بعد  ولكن   - مقنع  مربر  وهذا   - حتقيقها  من  م  الأ اجلماعة 
اأهدافها  حتقيق  يف  املجموعة  هذه  تف�شل  املتكررة  واملحاولت  الطويلة 
م!! لكن مع الحتفاظ ب�شيء واحد  فرتجع اإىل نف�س اأ�شلوب اجلماعة الأ
فقط األ وهو »الن�شقاق«!! وي�شبح الن�شقاق بحد ذاته هدفا بعد اأن كان 
مثلة  و�شيلة لتحقيق هدف اآخر!! وهكذا ن�شتطيع القول: اإن عندنا من الأ
املجالت  خمتلف  ويف  بقوة  البورت  نظرية  توؤيد  التي  احلية  والنماذج 

ف�شل)1(. لكنها يف الغالب ل تكون باجتاه التغيري نحو الأ
لكن هل ميكن الت�شليم باأن هذه اإ�شافة حقيقية مبعنى اأنها غري 
م�شبوقة ؟! رمبا تكون كذلك يف �شياق هذا العلم وم�شطلحاته لكن لو 
�شالمية من غري تكلف فاإننا �شنجد الكثري من  رجعنا اإىل م�شادرنا الإ

�شافة ولنتدبر هذه النماذج: الن�شو�س التي ت�شري اإىل هذه الإ
ڳ    ڳ   گ   گ   گ   ژ  الكريــم:  القــــــران  يقول   
ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  
 )2( ژ  ہ     ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ  

ڻ   ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ      ڳ   ڳ      ڳ   ژ  ويقـــــــول: 
ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ      ۀ   ڻڻ   ڻ  

1- انظر هكذا ظهر جيل �شالح الدين –د ماجد الكيالين �س406.
ية 76-75. 2 - �شورة التوبة, الآ
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)عن  م�شلم  وروى   )1( ۓژ  ۓ    ے    ے   ھھ  
�شيدي قال وكان من كّتاب ر�شول اهلل  قال لقيني اأبو بكر  حنظلة الأ
ما  اهلل  �شبحان  قال  حنظلة  نافق  قلت  قال  حنظلة  يا  اأنت  كيف  فقال 
تقول قال قلت نكون عند ر�شول اهلل  يذكرنا بالنار واجلنة حتى كاأنا 
ولد و  زواج والأ راأي عني فاإذا خرجنا من عند ر�شول اهلل  عاف�شنا الأ
ال�شيعات فن�شينا كثريا قال اأبو بكر فو اهلل اإنا لنلقى مثل هذا فانطلقت 
اأنا واأبو بكر حتى دخلنا على ر�شول اهلل  قلت نافق حنظلة يا ر�شول 
اهلل فقال ر�شول اهلل  وما ذاك قلت يا ر�شول اهلل نكون عندك تذكرنا 
زواج  بالنار واجلنة حتى كاأنا راأي عني فاإذا خرجنا من عندك عاف�شنا الأ
ولد وال�شيعات ن�شينا كثريا فقال ر�شول اهلل  اأن لو تدومون على ما  والأ
تكونون عندي ويف الذكر ل�شافحتكم املالئكة على فر�شكم ويف طرقكم 

ولكن يا حنظلة �شاعة و�شاعة ثالث مرات( )2(. 
ثانيا - الفّعالية 

املدر�شة  تقول  كما  للعمل«  الذاتي  :»ال�شتعداد  بالفعالية  يق�شد 
فالفعال  والعوامل اخلارجية,  ال�شغوط  النظر عن  بغ�س  اأي  الفرن�شية 
هو ال�شخ�س الن�شط الذي يرغب يف العمل ول ي�شعر بال�شاأم اأو التعب اإل 
نادرا, وقليل الراحة يكفيه, ويقابله الالفّعال وهو الك�شول اخلامل الذي 
ل يعمل اإل بال�شغط من قوة خارجية اأو عاطفة اآنية, ولذا ينبغي التنبه 
اإىل اأن كرثة العمل لوحدها ل تعد دليال على الفعالية اإذا كانت نتيجة 

ية 11. 1 - �شورة احلج, الآ
2- �شحيح م�شلم ج4 �س 2106 والرتمذي ج4 �س666.
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لتلك ال�شغوط)1(.
 والفعالية بكل م�شتوياتها هي تعبري عن ال�شتجابة لالنفعالية, 
ن�شان الذي ي�شعر باجلوع يبداأ بالبحث عن الطعام, فالنفعالية هنا  فالإ
هي ال�شعور باجلوع والفعالية هي البحث عن الطعام, وعلى هذا تكون 
ن�شان عبارة عن فعالياته الختيارية الناجتة عن ال�شعور  كل �شلوكيات الإ

باحلاجة )النفعال( 
 اإن ت�شنيف النا�س اإىل فّعالني وغري فّعالني اأمر واقع ل يحتاج 
اإىل اإثبات, و�شلوك املجتمع الب�شري �شاهد على هذا, ولكن الذي يحتاج 
ن�شاين مبعنى  اإىل اإثبات هو كون هذا الت�شنيف ثابتا من ثوابت الطبع الإ
اأنه غري قابل للتغيري فالفّعايل ولد فعاليا و�شيبقى كذلك حتى اآخر يوم 

يف حياته والعك�س �شحيح.
 من املوؤكد اأنه لي�س هناك دليل ميكن الطمئنان له اإل املالحظة, 
فمثال لو اأخذنا جمموعة من الطالب الذين حتكمهم ظروف مت�شابهة 
فاإنا �شنجدهم متفاوتني يف الن�شاط الدرا�شي بالرغم من وجود الدوافع 
املتقاربة, هذه مالحظة فاإذا اأ�شفنا اإليها مالحظة اأخرى وهي اأن هذا 
التفاوت ميتد بال�شياق نف�شه على مراحل الدرا�شة املختلفة فالذي يرتجح 
اأن هنالك تفاوتا طبعيا, اإذ مل ي�شتطع الطالب اأن يغري من طبعه رغم 
قناعته العقلية والجتماعية كذلك ب�شرورة التغيري, ولو اأخذنا عينات 

اأخرى من التّجار اأو الفالحني ففي الغالب �شتتكرر املالحظة.

1- ينظر علم الطباع املدر�شة الفرن�شية �س47- 50
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المنظور اإلسالمي للفّعالية :
�شالم  الإ يف  فالعمل  والفعالية  النفعالية  بني  �شالم  الإ يربط 
ڀژ)1(  ڀ   ڀ    پ   ژ  بالإميان  مرتبط 
فالإميان ي�شنع الدوافع احلقيقية للعمل كاخلوف من النار والرغبة يف 
ليلبي هذه  املوؤمن  ن�شان  الإ ت�شغط على  بدورها  وهذه  بدية  الأ ال�شعادة 
احلاجات, فالربط اإذا بني الإميان والعمل لي�س من حيث �شحة العمل اأو 
ميان, ولو اأخذنا  قبوله فح�شب بل العمل هو نتيجة منطقية وطبيعية لالإ
و�شع  )2( وفهمناه ببعده الأ بالنيات(  عمال   )اإمنا الأ الر�شول  حديث 
ن�شاين  فاإنه يقرر »ظاهرة نف�شية م�شرتكة بني النا�س هي اأن ال�شلوك الإ
�شلـوك مـدفوع)3(»وهذا ل يحتاج اإىل اإثبات اإل اأن النية يف علم النف�س 
عمال  لي�شت هي الدافع« فالنية عزم القلب وميله وتوجهه لعمل من الأ
ال�شلوك)4(  النية, فالنية جزء من  التي تبعث هذه  والدافع هو احلاجة 
اأن ي�شبقها انفعال معني  اأن النية يف علم النف�س ل بد  »وبعبارة اأخرى 
اخلطوة  �شتكون  نف�شه  العمل  وهذا  ما,  لعمل  الذاتية  الرغبة  يورث 
– يتفاوتون  النف�س هذا  – وفق علم  النا�س  النية, ولكن  وىل فيه  الأ
باحلاجة  لل�شعور  العملية  ال�شتجابة  على  قدرتهم  يف  طبعيا  تفاوتا 
الن�شو�س  يف  وا�شحة  ب�شورة  اأجده  مل  ما  وهذا  ما,  �شيء  اإىل 
كثريا  هناك  اأن  اإل  املختلفة,  الرتاث  كتب  يف  حتى  ول  �شالمية  الإ

ية 3. 1 - الع�شر / الآ
2 - البخاري وغريه / التجريد ال�شريح ج1 �س 5.

�شالمي للدرا�شات النف�شية / 493 3- التاأ�شيل الإ
4 - امل�شدر ال�شابق / 493.
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و  اأ والفرتة  ال�شره  و  اأ واملكره,  املن�شط  عن  تتحدث  الن�شو�س  من 
الك�شل ومن ذلك ما جاء يف م�شند البزار »ذكر عند ر�شول اهلل قوم 
�شالم, ولكل  يجتهدون يف العبادة اجتهادا �شديدا فقال: تلك �شراوة الإ
عمرو  بن  اهلل  عبد  عن  وغريه  البخاري  ويف  احلديث)1(,  فرتة..«  �شرة 
كيف  قال  يوم,  كل  فقلت  ؟  ت�شوم  كيف   –   النبي  اأي   - فقال   ..«
تختم ؟ قلت كل ليلة, قال �شم من كل �شهر ثالثة, واقراأ القراآن يف كل 
عمل  لكل  اإن  خزمية«  ابن  وزاد  ذلك..)2(«  من  اأكرث  اأطيق  قلت  �شهر, 

اهتدى)3(«.  �شنتي فقد  اإىل  كانت فرتته  �شرة فرتة, فمن  ولكل  �شرة 
اأولية  موؤ�شرات  يعطينا  حاديث  الأ هذه  من  ن�شتنبطه  الذي  اإن   

ميكن البناء عليها لتطوير نظرية اإ�شالمية حول »الفعالية« ومن ذلك:
1- تفاوت النا�س حتى بني ال�شحابة الكرام – ر�شي اهلل عنهم 
»الفعالية« وهذا اأمر واقع وم�شاهد يف كل جيل, حيث اأن الدوافع  – يف 
تبعثها  ال�شاحلات  من  بالتزود  فالرغبة  ميانية  الإ البيئة  يف  مت�شابهة 
اآيات الرتغيب والرتهيب التي يقراأها وي�شمعها كل النا�س لكن الن�شاط 
العملي الذي ميثل ا�شتجابة لهذه الرغبة اأو »الدافع« يختلف من �شخ�س 
قال  الذي  والرجل  عمرو  بن  اهلل  عبد  بني  هنا  املقارنة  وميكن  خر,  لآ

»واهلل ل اأزيد على هذا ول اأنق�س« )4(.
2- التفاوت يف مراحل ال�شتجابة العملية لدى ال�شخ�س الواحد 

1 - م�شند البزار ج6 �س383.
2- التجريد ال�شريح ج2 �س126.

3 - �شحيح ابن خزمية / ج 3 �س 293
4 - البخاري / التجريد ال�شريح ج1 �س 13 
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يكون  »وقد  فرتة  �شرة  ولكل  �شرة  عمل  »لكل  الكرمي  الر�شول  قال  كما 
�شباب خارجة عن نطاق الطباع كاملر�س والهرم كما ي�شري حديث  هذا لأ
عبد اهلل بن عمرو يف اآخره« فليتني قبلت رخ�شة ر�شول اهلل  وذاك 
»النفعالية« واإىل  م�شتوى  لنخفا�س  يكون  و�شعفت)1(»وقد  كربت  اأين 
هذا اأ�شار قول الر�شول الكرمي اآنفا يف تعليله للذين يجتهدون اجتهادا 
�شالم« ورمبا يكون هذا ب�شبب التفاوت  �شديدا يف العبادة »تلك �شراوة الإ

مب�شتوى »الرتجيع« والذي �شياأتينا يف املبحث القادم.
هذا  ظهر  "النفعالية" وقد  وتلك  الفعالية  هذه  بني  الربط   -3
�شالم" يف تعليله  "تلك �شراوة الإ جليا يف قوله عليه ال�شالة وال�شالم 

ل�شدة العمل عند بع�س النا�س.
هي  اأو  ال�شخ�شية  ثوابت  من  ثابت  الفعـّالية  هل  نعرف  اأن  بقي 
�شالم الغزايل وهو يتحدث عن  مكت�شبة وخا�شعة للتاأثري؟ يقول حجة الإ
الغ�شب: »اعلم اأن اهلل تعاىل ملا خلق احليوان معر�شا للف�شاد واملوتان 
اأنعم عليه مبا يحميه من  باأ�شباب يف داخل بدنه واأ�شباب خارجة عنه 
الف�شاد ويدفع عنه الهالك اإىل اأجل معلوم.... فافتقر اإىل قوة وحمية 
الغ�شب...  طبيعة  اهلل  فخلق  عنه,  املهلكات  فتدفع  باطنه,  من  تثور 
من  غر�س  عن  ــّد  �شُ فمهما  بطينته,  وعجنها  ن�شان,  الإ يف  وغرزها 

اأغرا�شه ومق�شود من مقا�شده ا�شتعلت نار الغ�شب»)2(. 
ثم يقول الغزايل - رحمه اهلل -: »ثم اإن النا�س يف هذه القوة على 

1 - البخاري / التجريد ال�شريح ج2 �س 126
2- اإحياء علوم الدين / ج3 �س 321, 
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فراط والعتدال»)1(. اإن  درجات ثالث يف اأول الفطرة من التفريط والإ
مام الغزايل خطرية وعلى �شلة وثيقة مبا  النقاط البارزة التي اأثارها الإ
هذه  تلخي�س  وميكن  ال�شاأن,  هذا  يف  املعا�شرون  الباحثون  اإليه  تو�شل 

تي : النقاط بالآ
ن�شان وهي معجونة بطينته. 1- اأن الغ�شب قوة ذاتية طبع عليها الإ

2- اأن هذه القوة متثل ا�شتجابة حلاجة ذاتية لتحقيق مق�شود 
اأو دفع �شرر.

3 – اأن النا�س يتفاوتون يف هذه القوة من اأ�شل الفطرة.
اإن الغزايل هنا يكاد يتفق متاما مع اآخر نظريات علم الطباع يف 
ن�شان والتي متثل ا�شتجابة  الإ الذاتية املطبوعة يف  هذا املجال, فالقوة 
للحاجات اأو »النفعالت« هي »الفعالية« فالغ�شب عند الغزايل قوة ذاتية 
الفطرة,  اأ�شل  يف  النا�س  بني  متفاوتة  عنده  وهي  ذاتية,  حاجات  تلبي 
وهو  الغزايل  اأن  نعرف  اأن  بقي  املعا�شرون,  الباحثون  يقرره  ما  وهذا 
للغ�شب الذي يتجاوز  باأبعادها راح لي�شف العالج  النظرية  يقرر هذه 

حدود ال�شرع والعقل, فاإذا كان الغ�شب طبعيا كيف ميكن عالجه؟!
اأ�شل  ملعاجلة  يتطرق  ل  معاجلاته  كل  يف  الغزايل  اأن  حقيقة 
وال�شرب  وال�شتم  كال�شب  عنه  الناجتة  لل�شلوكيات  واإمنا  الغ�شب, 
ي�شرح  واإمنا  احلقيقة  هذه  ن�شتنتج  يرتكنا  ل  والغزايل  والقتل..الخ 
ثمرة  الظاهر  الظاهر...فتغري  يف  الغ�شب  هذا  اآثار  »ومن  فيقول:  بها 
اأثره يف الل�شان فانطالقه بال�شتم والفح�س...واأما  تغري الباطن.. واأما 

1- اإحياء علوم الدين / ج3 �س 322
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ع�شاء فال�شرب والتهجم والتمزيق والقتل... واأما اأثره يف  اأثره على الأ
هذه  بني  الغزايل  عند  فرق  هناك  اإذًا  واحل�شد)1(«  فاحلقد  القلب... 
القوة وال�شلوكيات الناجتة عنها, ولذلك يتجه العالج عنده ل�شبط هذه 
ال�شلوكيات فيقول: »فلي�شت الريا�شة فيه لينعدم غيظ القلب, ولكن لكي 
يقدر على اأن ل يطيع الغ�شب ول ي�شتعمله يف الظاهر اإل على حد ي�شتحبه 
ال�شرع وي�شتح�شنه العقل)2(« وهذه ال�شلوكيات لي�شت طبعا ثابتا حتى عند 
بح�شب  وتهذب  تتغري  اأن  ميكن  ال�شلوكيات  هذه  بل  الفن,  هذا  علماء 
العوامل اخلارجية كالدين والثقافة والعرف..الخ ورمبا يوؤيد هذا قوله 
عليه ال�شالة وال�شالم »لي�س ال�شديد بال�شرعة اإمنا ال�شديد الذي ميلك 
نف�شه عند الغ�شب)3(«  فالتكليف ال�شرعي من�شب على ال�شلوك الناجت عن 
الغ�شب ولي�س على الغ�شب نف�شه واملطلوب �شبط هذا ال�شلوك ب�شوابط 
ال�شرع وهذا هو املعنى املتبادر للحديث ولكن يرد عليه حديث » اأن رجال 
- رحمه  فيقول اخلطابي   )4( تغ�شب«  ل  قال:   , اأو�شني    للنبي  قال 
ملا  تتعر�س  الغ�شب, ول  اأ�شباب  :« معنى قوله ل تغ�شب اجتنب  اهلل - 
نه اأمر طبيعي ل يزول  يجلبه, واأما نف�س الغ�شب فال يتاأتى النهي عنه لأ
من اجلبلة » وي�شيف ابن حجر – رحمه اهلل - :« وقيل معناه ل تفعل ما 
ياأمرك به الغ�شب)5( » واخلطابي هنا ي�شري اإىل ق�شية اأخرى يوؤكدها 

1 - اإحياء علوم الدين / ج3 �س 323.
2 - اإحياء علوم الدين / ج3 �س325.

3 - البخاري / التجريد ال�شريح ج2 �س151.
4 - امل�شدر ال�شابق.

5 - فتح الباري ج 10 �س 520.
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الدوافع  اأو  – اأن احلاجات  بنا  – وقد مرت  املعا�شرون  النف�س  علماء 
خر ومن  التي تثري »النفعالية« ثم »الفعالية« تتغري وتختلف من اإن�شان لآ

خرى. ظرف اأو بيئة لأ
ثالثـاً - الرتجيع 

وهو الركن الثالث وحجر الزاوية يف اأ�شا�شيات علم الطباع, وقد 
واإن  �شالمية  الإ الثقافة  يف  م�شطلحاتنا  عن  ال�شيء  بع�س  غريبا  يبدو 
كان له اأ�شل عميق يف اللغة العربية, فقد جاء هذا اللفظ يف ل�شان العرب 

مبعان ل تبعد مبجموعها عن معنيني اثنني )الرتديد( و)التكرار()1(.
اأن نقول )هو املدى  تلخي�شه  الطباع فالذي ميكن  اأما يف علم   
)الذاكرة  ي�شمل  وهذا  النف�شية(  والتفاعالت  للتاأثريات  الزمني 
املت�شل�شلة  )التداعيات  و  املا�شي(  ا�شتدعاء  على  و)القدرة  النف�شية( 
هداف  الأ لتحقيق  املطاولة  على  و)القدرة  النف�شي(  للتاأثر  املت�شعبة  اأو 
و�شعتها  التي  �شئلة  الأ بع�س  املعاين يف  ولرَن هذه  البعيدة(  اأو  ال�شعبة 

املدر�شة الفرن�شية كجزء من اختبار هذا الركن يف ال�شخ�شية :
�س / اأتفكر يف م�شتقبلك البعيد وتدخر ل�شيخوختك مثاًل ؟

�س/ اأتنجز دائما ما بداأت به من عمل ؟
�س/ بعد اأن يجرح �شعورك اأحد اأت�شفو نف�شك ب�شرعة ؟ 

�س/ اأحتافظ على �شداقات الطفولة ؟ )2(
هذا  مقدمة  يف  �شئلة  الأ من  النماذج  هذه  اأ�شع  اأن  اخرتت  لقد 
ل  تقديري  يف  وهي  امل�شطلح,  لهذا  و�شح  الأ ال�شورة  لتكوين  املو�شوع 

1 - ل�شان العرب لبن منظور ج 5 �س 472 – 473.
2 - ينظر علم الطباع املدر�شة الفرن�شية ف�شل )الرتجيع( �س54-51



أنـمـاط الشـخـصـيـة�4

العرب,  ل�شان  يف  وردت  التي  والرتديد  التكرار  معاين  عن  كثريا  تبعد 
ولتقريب ال�شورة اأكرث لناأخذ هذا املثل :

لقاء  اأنت اأ�شتاذ حتا�شر اأمام الطلبة وبينما كنت متحم�شَا يف الإ
وقعت عينك على اأحد الطالب وهو ينظر يف �شاعته فاأمامك عدد من 

الت�شرفات التي ميكن اأن تقوم بها مثل :
تنظر اأنت يف �شاعتك للتاأكد من عدم انتهاء وقت املحا�شرة.  -

توؤنب الطالب على ان�شغاله اأو ا�شتعجاله.  -
حتر�س اأكرث على مالحظة الطالب يف املحا�شرات القادمة.  -

تخطط للمحا�شرات القادمة ب�شكل اأكرث دقة يف توزيع املحاور   -
على الوقت.

يف  ب�شورته  وحتتفظ  الطالب  هذا  عن  الر�شا  بعدم  ت�شعر   -
ذهنك.

يف  )الرتجيع(  م�شتوى  عن  تعرب  التي  هي  ال�شلوكيات  هذه  اإن 
ترجيع  ذو  فهو  املدى  الق�شرية  بال�شلوكيات  يكتفي  فالذي  طبعك, 
اأطول  �شلوكية  مبديات  احلدث  هذا  فيه  يوؤثر  الذي  خر  والآ )قريب( 

واأو�شع هو ذو ترجيع )بعيد(.
اإن كل من يجوع يبحث عن الطعام, فاجلوع حاجة اأثارت انفعال 
معينا وهذا النفعال قاد اإىل فعالية معينة وهي عملية البحث عن الطعام, 
اأما ادخار الطعام وادخار املال الالزم ل�شراء الطعام والنهم امل�شتمر يف 
اكت�شاب الرثوة وتخزينها ثم الطمع وال�شح..الخ فهذه تداعيات مت�شلة 

مب�شتوى الرتجيع عند هذا ال�شخ�س اأو ذاك.
لقد و�شل الهتمام بهذا الركن عند بع�س علماء النف�س اأن جعلوه 
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ول عن �شلوكياتنا! يقول �شكرن املتوفى �شنة 1904م: »ومن  هو امل�شئول الأ
ن�شان ح�شيلة التعزيزات املا�شية)1(« ويعزز �شكرن  هذا املنظور يكون الإ
نظريته هذه فيقول: «يظهر الر�شيع عددا كبريا من ال�شلوك الع�شوائي 
الر�شيع  يكرب  وعندما  والديه  قبل  من  يعزز  منه  والبع�س  التلقائي 
ل  ال�شلوك  من  خرى  الأ نواع  الأ بينما  ي�شتمر  ايجابيا  املعزز  فال�شلوك 
ت�شتمر«)2( واأ�شاف : »الطريقة الوحيدة التي متكننا من التنبوؤ والتحكم 

حداث ال�شابقة)3(«. يف ال�شلوك هو بربطها بالأ
لقد تابع دوان �شلتز حياة �شكرن ال�شخ�شية فكتب عنها: »يحتوي 
�شارات تتعلق ب�شلوكه يف مرحلة  تاريخ حياة �شكرن الذاتي على عدد من الإ
الر�شد ملا كان يعطى من ن�شائح وتعليم يف طفولته« وي�شرب �شلتز مثال 
فيقول » عندما كان �شكرن طفال كان يحب املدر�شة اإىل درجة اأنه كان 
اأول طفل ي�شل اإليها يف ال�شباح.... وقد ح�شل على �شهادة الدكتوراه يف 
ثالث �شنوات نتيجة للتفاين واجلهود الهائلة التي كان يبذلها)4( » وهذا 
من  نظريته  كتب  فكاأنه  بعيدا  ترجيعا  ميتلك  كان  نف�شه  �شكرن  اأن  يعني 
ن الواقع ي�شهد اأن النا�س متفاوتون يف هذه ال�شفة. جتربته ال�شخ�شية لأ

 رمبا ل نحتاج اأن نكرر اأن الرتجيع �شفة ثابتة غري قابلة للتغيري 
وكذلك هي �شفة متفاوتة بني النا�س فمنهم ذو ترجيع بعيد ومنهم ذو 

خر متو�شط, لكن الذي ل بد من ذكره نقطتان:  ترجيع قريب والآ

1 - نظريات ال�شخ�شية �س 369.
2- نظريات ال�شخ�شية �س 377.
3 - نظريات ال�شخ�شية �س 365.

4- نظريات ال�شخ�شية �س371- 372.
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ذم  �شفة  ول  مدح  �شفة  يعد  ل  كان  كيفما  الرتجيع  اأن  وىل:  الأ  
وقد  م�شلحًا  البعيد  الرتجيع  ذو  يكون  فقد  ذاته  بحد  خلقا  لي�س  فهو 
ثر  الأ و  اأ احلدث  ي�شنع  ل  فالرتجيع  َخرين,  الآ يف  وهكذا  جمرمًا  يكون 
يا كان لفرتة ما. اأ التفاعل مع هذا احلدث  النف�س على  واإمنا هو قدرة 

يف  القيادية  ال�شفات  يف  �شرط  البعيد  الرتجيع  اأن  الثانية:   
وجتاوز  امل�شاق  حتمل  على  فالقدرة  القادة,  هوؤلء  كان  اجتاه  اأي 
يف  اإل  تكون  اأن  ميكن  ل  البعيدة  هداف  لالأ والتخطيط  العقبات 
ي�شبه  ما  هناك  ولهذا  ومعانيه,  الرتجيع  بعاد  اأ كل  متتلك  قيادات 
هم  كانت  يًا  اأ م�شاريعهم  يف  الناجحني  العامل  قادة  كل  اأن  اجلزم 
ممن ميتلك هذه ال�شفة حتى لو كان هناك نق�س يف النفعالية مثال 
ن  لأ العاطفي,  كال�شخ�س  الفّعالية  يف  نق�س  و  اأ اللمفاوي  كال�شخ�س 
يف  اإيجابية  �شفة  حيان  الأ بع�س  يف  يكون  قد  النفعالية  يف  النق�س 
ا�شتقرارها,  على  اأن حتافظ  تريد  م�شتقرة  دولة  كان يف  اإذا  القائد 
وقابليتهم  تباع  والأ باجلند  يعّو�س  اأن  ميكن  الفعالية  يف  والنق�س 
ميل  و  اأ هدفه  ين�شى  قائد  وجود  املت�شور  غري  من  لكن  العمل,  على 
هم  القادة  اأح�شن   »: هاري�س  روبني  يقول  ولذلك  املوا�شلة..الخ  من 

.»)1( الهدف  نحو  عاطفيا  امل�شبوبون 

1 - قواعد ومعدات للقادة �س49.
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الترجيع من منظور إسالمي :
مفهوم  على  الرتكيز  �شالمية  الإ دبيات  الأ يف  املعروف 
مقابل  اإ�شالمي حميد يف  وكخلق  �شرعي  تكليفي  كجانب  )ال�شتقامة( 
اإىل كبائر, حتى قيل: ل  �شرار على الذنب( الذي يحيل ال�شغائر  )الإ
�شرار, ول كبرية مع ال�شتغفار, لكن هذا لي�س هو الذي  �شغرية مع الإ
يدخل يف علم الطباع مع اأنه يلتقي مع الرتجيع يف ال�شتذكار والتكرار, 
ن ال�شتقامة معناها ال�شتمرار على الطاعة وهذا يكلف به كل موؤّهل  لأ
للتكليف, وال�شتمرار هذا يتاأتى ممن ميتلك الرتجيع البعيد اأو القريب 
وهذا هو لزم التكليف, لكن اأهل ال�شتقامة منهم من يحتاج اإىل جتديد 
النفعالية با�شتمرار فلو ن�شي اأو غفل تعّر�س لالنتكا�س, ولذلك هم يف 
جهاد نف�شي م�شتمر بالذكر واملحا�شبة واملراقبة للحفاظ على دميومة 
الذين  اأولئك  اأما  القريب,  الرتجيع  اأ�شحاب  هم  وهوؤلء  ال�شتقامة, 
امل�شوار فهوؤلء  لنهاية  بثبات  فاآمنوا بها ثم انطلقوا  �شمعوا كلمة احلق 
اأ�شحاب الرتجيع البعيد املطمئنون يف �شريهم والذين ل يزيدهم  هم 

الذكر اأو العبادة اإل �شوقًا لال�شتمرار واملزيد. 
 ومن هنا ن�شتطيع القول: اإن كل الن�شو�س الدينية التي تتحدث 
الباطل  العناد  باأهل  تندد  التي  اأو  احلق  على  والثبات  ال�شتقامة  عن 
من  اأ�شا�س  كمقوم  )الرتجيع(  مو�شوع  لها يف  دخل  ل  ثم  الآ �شرار  والإ
الن�شو�س  مع هذه  يتفاعلون  الذين  النا�س  لكن  الطباع,  علم  مقومات 
ممكن اأن نرى �شفاتهم الطبعية من خالل التطبيق ومالحظة ال�شلوك 

ال�شخ�شي.
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اأكرث �شلة  �شالمية  �شارات الإ اأن هناك بع�س الن�شو�س والإ اإل   
البطيء  منهم  واإن  األ   ”:   اهلل  ر�شول  حديث  ذلك  ومن  باملو�شوع 
الغ�شب �شريع الفيء, ومنهم �شريع الغ�شب �شريع الفيء, فتلك بتلك, 
األ وخريهم بطيء الغ�شب  واإن منهم �شريع الغ�شب بطيء الفيء,  األ 
�شريع الفيء, األ و�شرهم �شريع الغ�شب بطيء الفيء)1(« وجاء يف حتفة 
حوذي �شرحا لهذا احلديث » اإن كماله اأن تغلب له ال�شفات احلميدة  الأ
بقوله  �شارة  الإ واإليه  بالكلية,  فيه  معدومة  تكون  اأنها  ل  الذميمة,  على 
ل  اخللق  اأ�شل  اإذ  والعادمني  يقل  الغيظ( حيث مل  )والكاظمني  تعاىل 
اأي�شا  لهذا احلديث  �شرحا  القدير  في�س  وجاء يف  يتبدل)2(«  ول  يتغري 
»والنا�س خمتلفون فيه فبع�شهم كاحللفاء �شريع الوقود �شريع اخلمود, 

وبع�شهم كالغ�شا بطيء الوقود بطيء اخلمود)3(«.
اأما من حيث التفاعل الب�شري مع هذه الن�شو�س و�شمات القادة 
حماولة  وهناك  اأو�شح,  ب�شكل  ال�شمة  هذه  فتتجلى  وائل  الأ امل�شلمني 
منها  اأقتب�س  اجلميلي,  اإبراهيم  ال�شيد  للدكتور  املجال  هذا  يف  �شابقة 

هذا املقطع: 
وبني عمرو  �شفيان  اأبي  بن  معاوية  بني  �شريع  »يف حوار خاطف 
ـ من حتليل ال�شياق والوقوف على املاآتي وامل�شادر  بن العا�س ن�شتطيع 
واحلوافز النف�شية واخلوالج املطمورة يف مطاوي ال�شريرةـ  اأن ن�شتخل�س 
�شّيما  اخلا�شة,  القدرات  واأبعاد  واإمكاناتها  وال�شخ�شية  الطبع 

1- الرتمذي وقال :ح�شن �شحيح, ج4 �س 484.
حوذي ج6 �س 358. 2 - حتفة الأ

3 - في�س القدير ج2 �س 180, واحللفاء والغ�شا من اأ�شجار ال�شحراء املعروفة .
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والبوادر  تلوح عن اخلواطر  التي  الظواهر  وراء  امليتافيزيقية, وهي ما 
ولكن تكمن وراء اأ�شجافها و�شتورها األغاز وحوافز اأو كوابح غام�شة اأو 

خفية حمجوبة.
قال معاوية: ما بلغ من اأمرك يا عمرو؟.

وخرجت  اإل  اأمر  يف  دخلت  ما  املوؤمنني,  اأمري  يا  عمرو:  قال 
منه...

قال معاوية: لكني ما دخلت يف اأمر, واأردت اخلروج منه.
وعمق  ركائزها  تلوح  العا�س  بن  عمرو  �شخ�شية  اإن  ونقول: 
جذورها الرا�شخة املكينة من خالل هذه الفقرة املحدودة, اإذ اإن النكرة 

يف �شياق النفي تفيد العموم, على ما ذكر علماء النحو.
وقوله: )ما دخلت( نفي.

النفي  اإطار  يف  امل�شوقة  النكرة  وهذه  نكرة,  مر(  )اأ وقوله: 
مر )على العموم  ي اأ نه يف اأ جل ذلك, ومفاد هذا: اأ فادت العموم لأ اأ
نه ما دخل فيه عمرو بن العا�س اإل وخرج  طالق( مهما كان �شاأ والإ
وحدة  بالنف�س.  الفارطة  والثقة  العار�شة  قوة  على  يدل  وهذا  منه. 
تلك  مقومات  من  كلها  التامة,  واليقظة  البديهة  وح�شور  الذكاء, 
تونها, فهي م�شتعدة  مور تنخرط يف اأ ي الأ ال�شخ�شية التي ل تبايل اأ
املتوقعة  املاآزق  من  للخروج  قدراتها  وكوامن  طاقتها  كل  ل�شتدعاء 
يف  نائبة  و  اأ نازلة  ية  اأ من  اخلاطف  فالت  والإ الكوارث  من  واملروق 
العا�س  بن  عمرو  كان  وكذلك  زمان:  اأي  ويف  مكان  اأي  يف  وقت  اأي 

العرب... دهاة  كاأحد  فاق  الآ يف  �شهرته  طارت  وبذلك  حقًا, 
اللمفاوي,  الطبع  من  _فكان  عنه  اهلل  _ر�شي  معاوية  اأما 
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املقربني  وغري  منه  املقربني  باآراء  وي�شتاأن�س  وي�شت�شري,  يرتوى  الذي 
من اأهل الراأي املوثوق بهم... فهو اإذا دخل يف اأمر )ل يريد( اخلروج 
م�شاورة  بعد  اإل  يتم ذلك  ول  الواعية,  باإرادته احلرة  اختاره  نه  لأ منه 
خطار املتوقعة وا�شتح�شار كل البدائل  وا�شتئنا�س ودرا�شة وتقومي لكل الأ
اأف�شل  ن هذا الختيار هو  واملمكنات... ومن ثم يكون مطمئنًا متامًا لأ
واأن�شب اختيار ول ي�شد م�شّده اأو ينوب عنه اختيار اآخر... من ثم, فال 
اجلدوى  درا�شة  بعد  منه  اخلروج  اإرادة  يف  للتفكري  مدعاة  ول  موجب 

بجدية وتقومي.
التاريخ  واجه  وكالهما  �شخ�شيته,  وله  طبعه  له  الرجلني  كال 
التاأكيد  تتاآزر جميعها على  التي  حداث اجل�شام  الأ ب�شفحة حافلة من 
على ما ذهبنا اإليه من حتليل طباعي لكال العمالقني من ال�شحابة... 

فر�شي اهلل عنهم اأجمعني. “ )1(.
)الرتجيع  �شمة  يف  يتباريان  اجلليلني  ال�شحابيني  وكاأن  نعم   
اخلروج  بطريق  عامل  وهو  اإل  اأمر  يف  يدخل  ل  الذي  فعمرو  البعيد( 
لكل  وم�شتوعب  وبعيد  �شامل  وتخطيط  عميقة  روؤية  �شاحب  فهو  منه 
الحتمالت احلالية وامل�شتقبلية, اأما معاوية _ ر�شي اهلل عنهما _ 
فعرب ب�شكل اأكرث بالغة بحيث اأنه ليحتاج اإىل اخلروج من اأمر اختار 

الدخول فيه اأ�شال !

�شارات القراآنية اإىل الطبائع الب�شرية( يف املوقع  1- مقالة للدكتور اجلميلي بعنوان )الإ
عجاز العلمي(. الليكرتوين )مو�شوعة الإ
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أنمـاط الشخصية 
مناط  علم الطباع باأ�ش�شه التي مّرت بنا يقود اإىل ت�شنيف ثماين لأ
ال�شخ�شية, حيث اأن منط كل �شخ�شية يتحدد من خالل الدرجات التي 
ح�شل عليها ال�شخ�س يف )النفعالية( و)الفّعالية( و)الرتجيع( وبتزاوج 
ن�شان بنمطها املحدد والذي مييزها عن  هذه املقّومات تظهر �شخ�شية الإ

تي : خرى, وكما هو ملخ�س يف اجلدول الآ ال�شخ�شيات الأ

منط ال�سخ�سيةالرتجيعالفعاليةالنفعاليةت
�شخ�شية جموحةبعيدمرتفعمرتفع1
�شخ�شية غ�شبيةقريبمرتفعمرتفع2
�شخ�شية عاطفيةبعيدمنخف�سمرتفع3
�شخ�شية ع�شبيةقريبمنخف�سمرتفع4
�شخ�شية ملفاويةبعيدمرتفعمنخف�س�
�شخ�شية دمويةقريبمرتفعمنخف�س�
�شخ�شية خاملةبعيدمنخف�سمنخف�س�
�شخ�شية هالميةقريبمنخف�سمنخف�س�

احلفاظ  ارتاأيت  اأين  اإل  نظر  حمل  امل�شطلحات  هذه  اأن  ومع 
بحاث  ول: لت�شهيل عملية املقارنة بني هذا البحث والأ عليها ل�شببني الأ

التخ�ش�شية التي داأبت على ا�شتخدام هذه امل�شطلحات,
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ب�شكل  البحث  هذا  يف  لة  مف�شّ ال�شخ�شية  �شمات  اأن  والثاين: 
هذه  بني  اللتبا�س  وحالة  ال�شباب  باإزالة  كفيل  التف�شيل  وهذا  واف, 

امل�شطلحات.

الشخصيـة الجموحة
اجلموح هو النفعايل الفّعال ذو الرتجيع البعيد.

تت�شم هذه ال�شخ�شية باحلركة امل�شتمرة والعزم و�شرعة الفهم 
وقوة املالحظة وال�شتقالل يف الراأي, يهتم باملبادئ والقيم التي يوؤمن 
البدين,  اجلهد  على  دارة  والإ وال�شيا�شة  الفكر  جمالت  يف�شل  بها, 
بحاجاته  مكرتث  غري  خرى,  الأ القيادية  والتجارب  بالتاريخ  �شغوف 
وله  بنف�شه  التجارب  خو�س  يف  رغبة  له  اخلا�شة,  اجل�شدية  اأو  املادية 
حداث  القدرة على ال�شتفادة من اأخطائه واأخطاء غريه, يتفاعل مع الأ
بقوة اإىل احلد الذي ترتك ب�شماتها على �شخ�شيته لفرتات طويلة جدا 
قد تبقى معه اإىل املوت, فهو قادر على املوا�شلة واملطاولة بنف�س طويل.

ينبغي  ولذلك  الكبرية,  دوار  الأ ل�شناعة  موؤهلة  ال�شخ�شية  هذه 
ول  اخلا�شة  حاجاتهم  يف  بالن�شغال  لهوؤلء  ي�شمح  ل  اأن  للمجتمع 
عمال التي هي و�شائل لك�شب الرزق, اإن هوؤلء موؤهلون  بالوظائف اأو الأ
ال�شتفادة من هذا  الذي ل يح�شن  املجتمع  واإن  املجتمع,  قادة  ليكونوا 
�شل ملا  النمط �شيبقى جمتمعا متخلفا, بل هو لو مل يكن متخلفا يف الأ

اأهدر هذه الطاقات !
نعم هناك خماوف حقيقية من هذا النمط حيث اأن هذه الطاقات 
�شالح ذو حّدين فبقدر ما تكون نافعة لنه�شة املجتمع قد تكون �شببا كذلك 
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لالن�شقاقات والثورات الداخلية, ولذلك تلجاأ اجلماعات التي تعاين من 
هذا الهاج�س اإىل تهمي�س هوؤلء وا�شتبعادهم من �شفها, لتبقى هي اأي�شا 
�شالمية  مهم�شة وبعيدة عن ريادة املجتمع, وجتربة بع�س اجلماعات الإ
اليوم وخا�شة التجربة العراقية مثال �شاخ�س على هذا حيث مل يتمكن 
�شالمي العراقي وبع�س القوى  ائتالف )التوافق( الذي ي�شم احلزب الإ
العراقي  الربملان  يف  مقاعد  �شتة  على  اإل  احل�شول  من  معه  املتحالفة 

املكّون من 325 مقعدا !! يف انتخابات 2010 م.
 اإن اأي جمتمع يطمح للنهو�س ل ميكن اإل اأن ي�شع خطة مبنية 
يف  املتميز  النمط  هذا  خ�شائ�س  من  لال�شتفادة  علمية  اأ�ش�س  على 
التي  املقرتحات  بع�س  اإىل  ن�شري  اأن  هنا  ن�شانية, وميكن  الإ ال�شخ�شية 

نراها نافعة بهذا ال�شدد :
واأو�شع من  اأعلى  اأو اجلماعة  املوؤ�ش�شة  اأن يكون �شقف  بد  1- ل 
كما  فذ  قائد  وجود  حالتني:  يف  اإل  يكون  ل  وهذا  اجلموح,  اإمكانيات 
يوبي وحممد الفاحت, اأو وجود قيادة  ح�شل يف �شخ�س �شالح الدين الأ
م�شرتكة م�شكلة من اإمكانيات متفوقة يف جمال تخ�ش�شها بحيث ت�شكل 
هاتني  وبعك�س  الفرد,  اإمكانيات  من  اأعلى  وا�شعا  ف�شاء  مبجموعها 
غري  اجلماعة  هذه  داخل  اجلموحة  ال�شخ�شيات  بقاء  فاإن  احلالتني 
م�شمون ورمبا غري مقبول مهما كانت اأدوات التحكم والن�شباط داخل 
اجلماعة, واجلماعة التي ل ت�شتطيع اأن توفر بقياداتها هذا ال�شقف لن 
من  قدر  اأي  �شناعة  من  تتمكن  لن  التي  خرى  الأ مناط  بالأ اإل  حتتفظ 

النمو اأو التغيري املطلوب.
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يعمل اجلموح حتت  اأن  امل�شتح�شن  التنظيمي من  املجال  2- يف 
اإمرة جموح مثله وقريب من تخ�ش�شه واهتماماته, وبهذا يتحقق قدر 
يجابي, حيث اأن القائد اجلموح  كبري من الن�شجام النف�شي والتفاعل الإ
من  بنمو يف  اأح�س  كلما  الذاتية  اإمكانياته  تطوير  اإىل  وب�شرعة  ي�شطر 
هم حتت اإمرته, وهذا متوقع بحكم انفعاليته ال�شديدة التي متكنه من 
بحكم  وكذلك  مرهف,  وبح�س  حوله  يجري  ما  لكل  واملراقبة  املتابعة 
اجلموح  واجلندي  والالمبالة,  الك�شل  ترف�س  التي  العالية  فّعاليته 
�شيكون فخورا بقائد من هذا النمط و�شيقبل اأوامره ب�شغف ولهذا ي�شخ�س 
يجابية بو�شوح )ومن اأجل ذلك نرى اجلموح  علماء الطباع هذه احلالة الإ
ل يحب اأن يقود فح�شب بل ير�شى اأي�شا اأن يقاد, اإنه يحب اأن يطاع كما 

يحب اأن يطيع, ويظل يطيع اإىل اأن يحتل مركز القيادة التي تطاع()1(.
الذي  هتلر  ب�شخ�شية  مثال  ي�شربون  ما  كثريا  الطباع  وعلماء 

عرف اأكرث من غريه ب�شدة ان�شباطه يف مراحل تدرجه الع�شكري.
3- اأن يعطى اجلموح فر�شة منا�شبة لتطوير نف�شه, وميكن بهذا 
ال�شدد اأن تعمد اجلماعة اإىل تكوين حما�شن خا�شة لتلبية احتياجات 
بداع  حتت ا�شم )مراكز املتميزين( مثال توفر فيها اأدوات التطوير والإ
واكت�شاف الطاقات واأن يتم يف هذه املراكز تاأكيد الرتبية الروحية التي 
النمط  لهذا  املتوقعة  اخلطرية  النزلقات  لتاليف  مان  الأ �شمام  تعد 

ب�شبب �شدة النفعالية مع قوة الفعالية.
ن جتريح  لأ كان  �شبب  ي  لأ اإهانته  اأو  4- جتنب جتريح اجلموح 

1 - علم الطباع يف املدر�شة الفرن�شية �س 153.
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انفعال  ميتلك  اجلموح  اأن  حيث  غلب,  الأ يف  خ�شارته  معناه  اجلموح 
فاإذا  التنفيذ,  على  وقدرة  فعالية  ميتلك  اأنه  كما  مرهفا,  وح�شا  عاليا 
اأ�شيف اإىل هذا ترجيعه البعيد الذي ميكنه من الحتفاظ بذاكرة التاأثر 
منا�شب  خمرج  عن  البحث  هذا  كل  بعد  ي�شعب  فاإنه  مد  الأ الطويلة 
زمة, ورمبا ي�شح هنا ال�شتئنا�س بحديث امل�شطفى  لتجاوز مثل هذه الأ
عليه ال�شالة وال�شالم )اأقيلوا ذوي الهيئات عرثاتهم اإل احلدود( )1(, 
البحث  املطلوب  ولكن  اأخطاء اجلموح  ال�شكوت عن  اأبدا  يعني  وهذا ل 
ال�شيغة  )اإن  بنف�شه  خطئه  لت�شحيح  اجلموح  ودفع  اخلطاأ  اأ�شباب  يف 
الطباعية للجموحني ت�شهل تاأثري كل واحد منهم يف نف�شه ( )2( فالقائد 
بت�شحيح  اأتباعه  من  اجلموحني  اإقناع  من  يتمكن  الذي  هو  الناجح 
كنت  يوم  معي  ح�شل  مثال  ال�شدد  بهذا  واأذكر  باأنف�شهم,  اأخطائهم 
فاتتني �شالة  قد  وكنت  الفلوجة  �شفية يف مدينة  الآ املدر�شة  طالبا يف 
�شفية كبرية, ويبدو اأن ال�شيخ  الفجر ب�شبب النوم وكان هذا يف عرف الآ
علم بهذا فاأخذ بيدي يف وقت اآخر وقال يل » يا حممد كيف همتك مع 
نف�شي,  ؟!« �شعرت حينها باخلجل من  التهجد  اأنت و�شالة  اهلل؟ كيف 
الت�شحيح  طريق  اختار  نه  لأ لل�شيخ  كبري  باحرتام  املقابل  يف  و�شعرت 

الذي يرفع من الهمة ول يخد�شها.

اأبي داود ج 4 �س 122, و�شنن البيهقي  اأبو داود والبيهقي واأحمد وغريهم, �شنن   - 1
الكربى ج 4 �س 210 .

2- علم الطباع يف املدر�شة الفرن�شية �س 160.
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نمـاذج الجموحين:
ال�شيغ  وبيان  ت�شنيفه,  نتو�شع يف  اأن  راأيت  النمط  هذا  همية  لأ
ا�شتعداداتها  بح�شب  ال�شخ�شية  هذه  اإليها  توؤول  اأن  املمكن  من  التي 
املتنوعة و�شغوط البيئة واملجتمع املحيط, حيث ميكن اخت�شار كل هذا 

تية : يف النماذج الآ

يتمكن من حتقيق كل  الذي ل  اجلموح املعذب: وهو اجلموح 
هذه  فيحّول  خمتلفة,  �شباب  لأ الفّعالية  عنده  تتدنى  حيث  انفعالته, 
النفعالت ملجالت بعيدة عن م�شاراتها احلقيقية, ولذلك ترى يف بع�س 
ال�شعراء اجلموحني اأو الفنانني الذين تختفي خلف اأعمالهم روحا وقادة 
مور, وقد راأيت منوذجا �شاخ�شا يف التجربة  ومتطلعة للمجد ومعايل الأ
�شالمية العراقية, ال�شيخ الداعية الذي اأّلف يف �شناعة احلياة وكتب  الإ
فعاد  املر  الواقع  ب�شخرة  ا�شطدم  لكنه  الطموحة  واملناهج  الرتبية  يف 
منه  املقربون  كان  الذي  الوقت  يف  الورق  على  واآماله  طموحاته  ير�شم 
يتاأملون فيه قائدا يخل�شهم من وهدة التاأخر والنكفاء ويقفز بهم يف 

ف�شاءات العمل امليداين والتناف�شي.

يف  يعي�شون  الذين  هم  وهوؤلء  واملتوازن:  الهادئ  اجلموح 
ن�شطة املتعددة  البيئة امل�شتقرة التي توّفر قدرا ل باأ�س به من جمالت الأ
العي�س  وحالة من  بقانون حمرتم,  املن�شبط  الهادئ  بداع  الإ وم�شاقات 
جتعلهم  قد  التي  واملفاجاآت  باملغامرات  اأهله  يرغب  ل  الذي  املقبول 
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اإنه باخت�شار )اجلموح الدميقراطي(  يخ�شرون مكا�شب هذه احلالة, 
فلو اأخذت مثال دولة مثل فرن�شا اأو ال�شويد فاإنها ل �شك حتت�شن عددا 
ال�شخ�شيات اجلموحة ل ترى حاجة  كبريا من اجلموحني, ولكن هذه 
يف القفزات البعيدة والنقالبات الكبرية, واإمنا هو الطموح داخل هذا 
�شارة  ال�شور املرغوب به من الدميقراطية والرفاه وال�شتقرار, جتدر الإ
هنا اأن اجلموحني الذين يعي�شون يف اأجواء روحانية )�شوفية( ويت�شبعون 
بثقافة الزهد يف الدنيا والبتعاد عن حظوظ النف�س قد يندرجون حتت 
الهادئ هذا يخبئ حتته طموحا مت�شاعدا  �شلوكهم  لكن  العنوان  هذا 
التناف�س يف هذا  الروحي وبني هوؤلء من  ال�شلوك  اإىل مراتب  للو�شول 
امليدان مما ل يعرفه غريهم ولذلك قال قائلهم )نحن يف لذة لو علم 

بها امللوك جلالدونا عليها بال�شيف (

اأبطال التاريخ والقوة التغيريية  وهوؤلء هم  اجلموح ال�شارم: 
الوا�شعة,  اأمة, هوؤلء هم املناط بهم حتقيق النقالت  احلقيقية يف كل 
عام(,  األف  تدوم  اإمرباطورية  )�شاأبني  يردد  كان  اأنه  هتلر  عن  يروى 

هوؤلء الذين عناهم ال�شاعر العربي بقوله :

اأنني  اإذا النا�س قالوا من فتى خلت 

اأتـبـلـد ومل  اأقـعـد  فلـم   عنيـت 

***



أنـمـاط الشـخـصـيـة�2

والذين قال فيهم ال�شاعر ال�شويف عبد الكرمي اجليلي :

فــاملــعــايل تطلبي  ومـــذ كــنــت طــفــال 

وا�شع هــو  مــا  كــل  نف�شي  ــاأنــف   وت

تــزل وهـــاهـــي مل  ــت  كــان  ويل هــمــة 

مواقع الــنــجــوم  ــوق  ف يل  اأن   على 

***
عليه   – داود  بن  �شليمان  الكرمي  النبي  هذا  عن  عرّب  ورمبا 

ال�شالم – بقولــه: ژ ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
ڭ  ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ      ژ )1(. 

ق�شطا  فنالوا  ذاتهم  عن  التعبري  فر�شة  لهوؤلء  اأتيحت  لقد 
بهذا  فا�شتطاعوا  املجتمع  تعاون  من  به  باأ�س  ل  وقدرا  التعليم  من 
لقد  التحديات,  ويعاجلوا  العقبات  يتخطوا  اأن  الذاتية  وباإمكانياتهم 
ا�شتمتعوا بلذة ال�شراع واملواجهة, ال�شراع مع عوامل ال�شعف الداخلي 
)ال�شهوات وامللذات الهابطة( وال�شراع مع جواذب العادات والتقاليد 

املعطلة, وال�شراع مع �شرا�شة املناف�شني يف امليادين املختلفة.

ية 35. 1 - �شورة �س, الآ
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الشخصية الغضبّية
ال�سخ�س الغ�سبي هو: النفعايل الفعـّال ذو الرتجيع القريب, 
فهو يتح�ش�س ويتاأثر بقوة, ولديه القدرة على ال�شتجابة لنفعالته بن�شاط 
�شخ�شية اجلموح,  قريبا من  النا�س  نظر  يجعله يف  ما  وهذا  وحيوية, 
ل  هو  حيث  جوهري  بفارق  اجلموح  عن  يختلف  احلقيقة  يف  لكنه 
وما  الطويل,  للنف�س  حتتاج  التي  دوار  والأ الطويلة  للم�شاريع  ي�شلح 
)الغ�شبي  الطبع:  علماء  يقول  ولذلك  ترجيعه,  يف  ل�شعف  اإل  ذاك 
بعينها,  غاية  على  ن�شاطه  حب�س  ويف  عمله,  تنظيم  يف  اجلموح  دون 
و كبرية جدا, وهو دون اجلموح  ويف ا�شتهداف اأهداف بعيدة جدا, اأ

بعينه()1(. واحد  عمل  مالحقة  يف  ا�شتمرارا 
واحلركات  �شارات  الإ كرثة  اأهمها:  ب�شفات  الغ�شبي  يتميز 
روح  واملتقلبة,  ال�شاخبة  احلياة  املرتفع,  ال�شوت  كالمه,  يف 
واجلن�س,  وال�شراب  للطعام  الكبرية  ال�شهوة  والتغيري,  املغامرة 
الروح  اجليا�شة  العواطف  املتبادل,  احلب  والغ�شب,  الر�شا  �شرعة 

الجتماعية..(.
تتطلب  التي  عمال  الأ كل  هو  النمط  لهذا  املنا�شب  الدور  اإن 
وتعقيدات  طويل  ونف�س  �شرب  دون  من  الن�شاط  من  كبريا  قدرا 
وكل  والقتال  للخطابة  ينجحون  فهوؤلء  مت�شعبة,  اإ�شرتاتيجية 
الجتماعية  والن�شاطات  البدنية  عمال  والأ اجلندية  اأعمال 
للق�شاء  ول  لل�شيا�شة  ي�شلح  ل  النمط  هذا  ن  اأ حني  يف  املتعددة, 

1- علم الطباع يف املدر�شة الفرن�شية �س132.
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الدول  و  اأ اجلماعات  لقيادة  ول  دارة,  والإ للتخطيط  ي�شلح  ول 
الكبرية. �ش�شات  واملوؤ

�شكالت الناجتة عن هذا النمط, بال�شرب عليه  ميكن معاجلة الإ
حلني هدوئه وتغيري مزاجه,ثم م�شارحته بالن�شيحة اإذا توفر جو من 

العالقة العاطفية احلميمة.

الشخصية العـاطفية
العاطفي هو: النفعايل الالفعـّال ذو الرتجيع البعيد, مبعنى اأنه 
حا�شي�شه وتاأثراته فهو ل  يتح�ش�س ويتاأثر بقوة ويحتفظ بذاكرة مديدة لأ
ين�شى من اأح�شن اأو اأ�شاء اإليه مثال, لكنه ل ميتلك الن�شاط لتحويل كل 
حا�شي�س و  تلك التاأثرات اإىل عمل واقعي موؤثر ! ولذلك تتحول هذه الأ
التاأثرات اإىل م�شاعر عميقة يف النف�س تقاوم الن�شيان ورمبا تظهر فيما 
يخاطب  وجدانية(  )ق�شائد  اأو  �شخ�شية(  )مذكرات  �شكل  على  بعد 
ال�شاعر فيها نف�شه ! ورمبا ي�شعى لن�شر هذه املذكرات اأو الق�شائد اإذا 
اأح�س اأن النا�س ينتظرون منه ذلك, لكنه يف الغالب ل يكلف نف�شه ويدع 
موؤونة  فيكفيه  حمبيه  اأحد  هذه  كتاباته  على  يعرث  فرمبا  للقدر  مر  الأ

ذلك.
 يتميز العاطفي ب�شفات كثرية منها: ا�شتح�شار املا�شي باآلمه 
)انب�شاط  املتقلب  املزاج  اليقظة(,  )اأحالم  اخليايل  الطموح  واآماله, 
– انطواء, فرح – حزن (, العالقات املتقلبة, ال�شك والو�شوا�س, الك�شل 
ليفة والزهور, حمبة اخلري  وقلة الن�شاط, حمبة ال�شغار واحليوانات الأ

للنا�س خا�شة ال�شعفاء وكبار ال�شن. 
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 ل ميكن ال�شتفادة من هذا ال�شنف يف الوظائف القيادية ول تلك 
فتاء, ول ينا�شب  التي تتطلب �شرامة يف احلكم واملوقف مثل الق�شاء والإ
عمال البدنية التي تتطلب قدرا من اجلهد, ول تلك التي  هذا ال�شنف الأ
تتطلب احتكاكا تناف�شيا يف املجتمع كالتجارة ونحوها, اإن الذي ينا�شب 
ن�شانية  عمال الإ دب ورمبا الوظائف املكتبية وكذلك الأ هوؤلء ال�شعر والأ

يتام واملعاقني. كالطب وال�شيدلة اأو اخلريية كرعاية الأ
 كل الذي يحتاجه العاطفي ليقوم بدوره على اأكمل وجه هو احلب! 
اأن يتاأكد اأن جمتمعه يحبه واأنه يقدر خدماته واإجنازاته, وهو بالتاأكيد 
لديه القدرة الفائقة على اأن يبادل هذا احلب بحب اأكرب, اإنه اإن�شان ويّف 
وودود, يهرب من امل�شاكل واملناكفات املزعجة, اإنه �شيكّن كل احلب ملن 
اأو طلب منه  يده عند امل�شافحة  اأو �شغط على  �شاأله رقم هاتفه مثال 
�شورة تذكارية اأو قّدم له هدية رمزية, اإنه يحب من اأ�شدقائه اأن يزوروه 

بكرثة وي�شاألوا عنه ويتابعوا اأخباره.
اأن ل ي�شعر  اإنه ملن املقلق حقا - لو فّكر الدعاة وامل�شلحون -   
ال�شالة  عليه  ور�شولنا  �شالمية,  الإ جمتمعاتنا  يف  بال�شعادة  هوؤلء 
وال�شالم قد اأكد وبالتف�شيل كل هذه الو�شائل ال�شهلة والودودة )ال�شالم 
وامل�شافحة والزيارة والهدية...الخ (, ما معنى اأن يعي�س كثري من هوؤلء 
�شالمية يف توتر و�شقاء ؟  يف جمتمعاتنا وحتى م�شاجدنا وجماعاتنا الإ
�شعادهم اإمنا هو اآداب جميلة و�شفات ودودة ل  وكل الذي يحتاجونه لإ
تكلف اإل القليل القليل لكن اهلل يرتب عليها الثواب والر�شوان ولنتاأمل 
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)ل  حتابوا()1(.وقوله:  )تهادوا  وال�شالم:  ال�شالة  عليه  قوله  يف  فقط 
تدخلون اجلنة حتى توؤمنوا ول توؤمنوا حتى حتابوا, اأول اأدلكم على �شيء 

اإذا فعلتموه حتاببتم اأف�شوا ال�شالم بينكم( )2(.. 
ول  بامل�شارحة  تكون  ل  العاطفي  اأخطاء  معاجلة  فاإن  واأخريا 
بالت�شهري فاإن هذا ينفر هذا ال�شنف من النا�س ويجعل اللقاء به مرة 
اأخرى يف غاية ال�شعوبة ملا يتمتع به من ح�س مرهف وذاكرة عميقة, 
اإذا  بنف�شه  اأخطائه  على جتاوز  النا�س  اأقدر  من  العاطفي حقيقة  لكن 
اأكرث  يحتاج  ل  هو  وبالتايل  كبريا,  ن�شاطا  اأو  عمال  يكلفه  ل  ذلك  كان 
من امل�شجعات والبيئة املتعاونة معه, فلو راأيت عاطفيا وقع يف مع�شية 
مر ل يتطلب اأكرث من اأن ت�شحبه اإىل جمل�س ذكر اأو تزور معه  ما فالأ
مقربة قريبة اأو جتل�شون عند �شيخ وقور ومهيب, هذه الو�شائل تكفي هذا 
�شكب  اأقدر منك على  و�شرتاه رمبا  الذاتية  املراجعة  حداث  لإ ال�شنف 

عربات التوبة والندم.

الشخصية العصبّية
فهو  القريب،  الرتجيع  ذو  الالفّعال  النفعايل  هو  الع�سبي 
�شديد التح�ش�س والتاأثر, اإل اأنه ل ميلك الن�شاط الكايف لتحويل انفعاله 
النف�شي اإىل اأفعال, ومع هذا هو �شريع التقلب ون�شيان املا�شي, فالع�شبي 
نه قليل العمل فهو يحول هذا الغ�شب اإىل �شراخ  مثال �شديد الغ�شب ولأ
نه ل ميلك املطاولة بعيدة النف�س, فاإنه ما  اأو تهديد دون فعل موؤثر, ولأ

1 - ال�شنن ال�شغرى للبيهقي ج 6 �س 169, والتمهيد لبن عبد الرب ج 21 �س 18 .
2- �شحيح م�شلم ج 1 �س 74 .
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يلبث اأن يهداأ وين�شى ما حدث متاما.
قلة  املزاج,  يف  حاد  تقلب  اأهمها:  ب�شفات  النمط  هذا  يتميز   
خبار, حب ال�شفر,  نتاج والعمل املوؤثر, حب املبالغة والتهويل يف نقل الأ الإ
�شهولة تغيري ال�شكن واملهنة وال�شداقات, الغرية ورمبا احل�شد ال�شديد, 
البذل  املواعيد,  الدقة يف  بها, عدم  يوؤمن  التي  باملبادئ  التقّيد  �شعف 

�شراف. اإىل حد الإ
العملية  فعله  ردة  من  يخ�شى  ل  ال�شنف  هذا  اأن  وا�شحا  يبدو   
حتى يف حالة الغ�شب بخالف اجلموح اأو الغ�شبي, وهذا رمبا بخالف 
ما يتبادر للذهن من ال�شتخدام ال�شائع لـكلمة )الع�شبي( لكن غالب 

ما يخ�شى منه:
1- �شرعة التقلب يف الولءات وال�شداقات.

الفكرية  بقناعاته  حتى  الطويل  اللتزام  على  القدرة  عدم   -2
والقيمية.

3- ت�شببه بالكثري من اللغط وامل�شاكل يف املجتمع الذي يحتك به. 
ويف تقديري اأن هذه املخاوف لي�شت بخطرية اإذا اأح�شنا التعامل 
الفكرة  ب�شحة  قناعه  لإ اجلدل  معه  ينفع  ل  ال�شنف  هذا  فمثال  معه, 
الرتغيب  وحتى  واملعنوية,  املادية  احلوافز  ا�شتخدام  واإمنا  واملبداأ, 
كيف  ندرك  هنا  ومن  و�شعريها,  النار  من  والرتهيب  ونعيمها  باجلنة 
ول �شريحة )املوؤلفة قلوبهم( وقطعا هذه  �شالمي الأ ظهرت يف املجتمع الإ
احلوافز  حتركها  ما  بقدر  واملبادئ  العقائد  حتركها  تكن  مل  ال�شريحة 
جمع  حيث  �شالم  الإ يف  الرتبوي  املنهج  خ�شائ�س  من  وهذا  نية,  الآ
�شالم يقر �شراحة بوجود فئة من النا�س  بني املثالية والواقعية وكاأن الإ



أنـمـاط الشـخـصـيـة��

�شول والثوابت. يتاأثرون بالقريب العاجل اأكرث من تاأثرهم بالأ
اختيار الدور املنا�شب لهذا النمط يخف�س اإىل حد كبري امل�شاكل 
املتوقعة, فهذا النمط ل ي�شلح للوظائف القيادية ول تلك التي تتطلب 
عمال الروتينية التي تبعث يف هذا ال�شنف  ا�شتقرارا طويال, ول تلك الأ
التي تتطلب قدرا من  عمال  ال�شنف ي�شلح لالأ اإن هذا  وال�شاآمة,  امللل 
والت�شوير,  الفن  اأعمال  وبع�س  القليل  املجهود  اأو احلركة ذات  ال�شفر 

واأعمال الن�شر والتوزيع..الخ. 

الشخصية اللمفاوية
اللمفاوي هو: الال انفعايل الفعـّال ذو الرتجيع البعيد, فهو قليل 

التح�ش�س والتاأثر عظيم الن�شاط عميق الذاكرة.
تتميز هذه ال�شخ�شية ب�شفات اأهمها: الهدوء والتفاوؤل والقدرة 
على الرتكيز, معتدل املزاج, ل يحب املبالغة والغلو يف اأي جانب, ل يحب 
الظهور ول كرثة الكالم, لديه القدرة على ال�شرب والكتمان واملطاولة, 
باحلكمة  يت�شف  ما  غالبا  مبادئه,  مع  ومن�شجم  بقناعاته  متم�شك 

وال�شدق واملو�شوعية.
قيادة  مثل  ومهمة  كبرية  دوار  لأ اللمفاوي  تر�شح  ال�شفات  هذه 
ن�شطة اجلماعية واإدارة املوؤ�ش�شات واجلمعيات وال�شركات امل�شتقرة,  الأ
البحوث  مراكز  وكذلك  والتعليم  فتاء  والإ للق�شاء  متميز  ب�شكل  ي�شلح 

والدرا�شات وجلان ال�شورى واملراقبة واملتابعة..الخ
ال�شخ�شية  هذه  يف  ال�شعف  اأو  القلق  جوانب  حتديد  ميكن 

تيتني: بالنقطتني الآ
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خرين فهو لي�س ب�شاعر  وىل: عدم قدرته على اإظهار م�شاعره لالآ الأ
خرين, اإن �شخ�شيته التي توحي بنوع  ول فنان ول يجيد املدح اأو التملق لالآ
الت�شويق  اأو  العاطفي  التاأثري  دوار  لأ توؤهله  ل  انفعالته  لقلة  الغمو�س  من 
اإذا دخل يف هذه املجالت  اأنه  اأو الدعايات ال�شيا�شية, ول �شك  التجاري 
فاإنه �شيف�شل, ورمبا �شينظر اإليه املحتكون به نظرة �شلبية كاتهامه بالربود 
يكون  ل  قد  هذا  وكل  خرين,  الآ على  والتعايل  بالتكرب  ورمبا  والالمبالة 
�شحيحا, لكنه يعامل النا�س بال�شيغة التي تن�شجم مع داخله, اإنه �شخ�شيا 
ل ي�شعر باحلاجة لتملق النا�س له اأو مديحهم اإياه, اإنه اإن�شان عملي م�شدود 

لهدفه مرتبط بقناعاته من دون م�شجعات اأو حمفزات.
حوال يف اإدارته وقيادته, وهذه  الثانية: طابع الروتني وت�شابه الأ
خا�س  ب�شكل  منها  �شالمية  والإ اجلماعات  من  فكثري  حقيقية,  م�شكلة 
متغرية  النوع يف جمتمعات  قيادات من هذا  راأ�س هرمها  و�شعت على 
وظروف متقلبة ومتناق�شة فكانت النتيجة بطء وا�شح يف احلركة وف�شل 
عن مالحقة هذه املتغريات, ولتربير مثل هذا الف�شل ا�شتعريت لفتات 
جميلة لتغطيته مثل )الثبات( وهو م�شطلح جميل اإذا اأطلق على الهوية 
واملبداأ, اأما اإذا اأطلق على الربامج والو�شائل فيتحول اإىل �شلبية قاتلة, 

ما معنى اأن تثبت يف حميط متحرك ؟! 
نعم اإن ال�شخ�شية اللمفاوية ت�شلح لقيادة اجلماعات يف الدول 
واملجتمعات امل�شتقرة حيث الو�شع امل�شتقر �شيا�شيا وقانونيا واملعطيات 
حلدوث  جدا  �شعيفة  احتمالت  وهناك  املنظور,  املدى  على  الوا�شحة 
بقياداتها  الغربية  املوؤ�ش�شات  تنجح  ولذلك  قوية,  اأو  كبرية  مفاجاآت 
قدرا  فتحقق  املحيطة  البيئة  مع  تن�شجم  القيادات  هذه  ن  لأ اللمفاوية 



من الن�شجام وال�شتقرار, لكننا حينما ن�شتورد هذه التجربة من الغرب 
و�شنجد  حميطنا  عن  متاما  اأنف�شنا  �شنعزل  فاإننا  املتقلبة  بالدنا  يف 
اأنف�شنا خارج الزمان ورمبا حتى املكان, ول زلت اأذكر بهذا ال�شدد يف 
مريكي للعراق باأ�شهر  ال�شهر الثامن �شنة 2003 م اأي بعد الحتالل الأ
قليلة, وكنت حينها يف مدينة الفلوجة وكانت الفلوجة تغلي واإذا باحلزب 
التي  قياداته  من  واحدا  ي�شت�شيف  الفلوجة  فرع  العراقي/  �شالمي  الإ
باأهل الفلوجة ويقول لهم العبارة  اأم�شت �شطر حياتها يف الغرب ليلتقي 
خ داعية اأو  تية )نحن ل نثور ول نـُثري ول ن�شتثار( !! رمبا يكون هذا الأ الآ
قياديا ناجحا يف الغرب لكنه ف�شل يف اأن يجد لتجربته اأر�شية ولو �شيقة.

�شنجد  فاإننا  ب�شخ�شية اجلموح  اللمفاوي  قارنا �شخ�شية  واإذا   
اأن اجلموح يتفوق على اللمفاوي ب�شرعة احلركة والتكّيف مع املتغريات 
وامل�شتجدات, والقدرة كذلك على حتقيق القفزات املتنا�شبة مع حركة 
غري  اجلموح  يكون  ورمبا  امليدان,  نف�س  يف  خرين  الآ وتناف�س  الزمن 
بيئة م�شتقرة  التي تطمح لال�شتقرار يف  املوؤ�ش�شات  للقيادة يف  منا�شب 
اأ�شال وهنا ياأتي دور اللمفاوي, ولذلك يقال: اإن اأف�شل املوؤ�ش�شات هي 
التي تبداأ بقيادة جموحة تو�شلها اإىل امل�شتوى املطلوب ثم ت�شّلم القيادة 

ل�شخ�شية ملفاوية حتافظ على املكا�شب املتحققة.
واخلال�شة اأننا نحتاج للجموح يف قيادة املوؤ�ش�شات النا�شئة وتلك 
حوال املتقلبة, بينما نحتاج للمفاوي يف قيادة  التي تعمل يف الظروف والأ
املوؤ�ش�شات واجلماعات امل�شتقرة والبالغة حد الر�شا مب�شتواها يف البيئة 

البعيدة عن املفاجاآت والنقالبات.
فهم  اللمفاويني,  اأخطاء  ملعاجلة  كبرية  عقبات  هناك  لي�س 
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فاإذا  اأخطاوؤهم بهدوء  ح لهم  اأن تو�شّ مبدئيون عمليون كتومون, يكفي 
�شخ�شية  اإن  الت�شحيح,  وبني  بينهم  حتول  عقبة  فال  فعال  اقتنعوا 
الع�شبية  ال�شخ�شية  بخالف  قناع  الإ من  اأكرث  حتتاج  ل  اللمفاوي 

والعاطفية وحتى اجلموحة.

الشخصية الـدموية 
ن�سان الدموي هو: الالاإنفعايل الفعــّال ذو الرتجيع القريب,  الإ
على  قادر  غري  والن�شاط,  احليوية  عظيم  والتاأثر,  التح�ش�س  قليل  فهو 

املطاولة والنف�س الطويل.
تتميز هذه ال�شخ�شية ب�شفات كثرية اأهمها: قلة النفعال كال�شعور 
بالغ�شب املفاجئ اأو الفرح واحلزن املفرطني, معتدل يف املزاج, هادئ 
ال�شوت, مهّذب يف تعامله مع النا�س,حمب للريا�شة, معتدل يف ملذات 
وىل, قادر على حل م�شاكله بال توتر, يكره  اجل�شد, عملي من الدرجة الأ
متطلبات  على  ي�شرب  ل  حوال,  الأ املت�شابه  الوظيفي  والعمل  الروتني 
على  قادر  لكنه  خرين  الآ مع  مت�شامح  التع�شب,  يكره  املعقد,  التنظيم 
املراوغة واملخادعة, لي�س دائما من�شجما مع قناعاته ومبادئه, يتنوع يف 

�شدقاء الطفولة مثال. �شداقاته ويتجدد ول يحمل وفاء كبريا لأ
ال�شفات  اللمفاوي يف كثري من  ت�شرتك مع  ال�شخ�شية  اإن هذه 
لكن نقطة اخلالف اجلوهرية هي: عدم القدرة على املطاولة وال�شرب 
خرى وال�شبب  عمال الأ وهذا ينعك�س على عالقاته ونظرته للوظيفة والأ

الذي اأنتج هذا الفارق اإمنا هو اختالفهما يف الرتجيع.
فاإن  ال�شائعة  ثقافتنا  يف  )الدموي(  م�شطلح  يوحي  ما  بعك�س   
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دوار ال�شيا�شية  الدموي هنا هو بطل الدبلوما�شية والعالقات العامة والأ
وا�شتعداده  الالاإنفعايل,  طبعه  هدوء  اإن  القريبة,  هداف  الأ ذات 
كل  الفائقة,  وحيويته  خرين,  الآ واأخطاء  املا�شي  جراحات  لن�شيان 
العالقات  املنا�شب يف  الرجل  ليكون  تقوده  املجتمعة  ال�شتعدادات  هذه 
العاطفية  العالقات  اأما  هداف,  الأ القريبة  الهادفة  )الرباغماتية( 

احلقيقية فال تنا�شب بالتاأكيد هذه ال�شخ�شية.
�شكالت التي تن�شاأ من التعامل مع هذه ال�شخ�شية   اإن اأغلب الإ

يعود اإىل:
�شلبية  القدمية, وهذه  بعالقاته  الحتفاظ  1- عدم قدرته على 
من ناحية لكن قد تكون اإيجابية من ناحية اأخرى, حيث لديه القابلية 
على ت�شكيل عالقات جديدة ومتنوعة ومن املمكن ال�شتفادة من ذلك يف 

جمالت كثرية اأخرى.
2- قلة ال�شرب على العمل الروتيني الرتيب, ولذلك ينبغي اختيار 

خرى كثرية اأي�شا. عمال التي فيها قدر من احلركة واملرونة وهي الأ الأ
البعيدة,  املركزية  هداف  الأ نحو  النف�س  حب�س  عن  العجز   -3
دوار القيادية املركزية  وهذه ل تكون اإ�شكالية خطرية اإل عندما ت�شند الأ
مر بو�شع الرجل املنا�شب يف املكان  لهذا النمط, وميكن تاليف هذا الأ

املنا�شب بعد املعرفة العلمية مبعنى الرجل املنا�شب.
4- �شعف اللتزام مببادئه وقناعاته, وهذه م�شكلة حقيقية لكنها 
وال�شالم  ال�شالة  عليه  الر�شول  راأينا  وقد  غريبة,  ول  جديدة  لي�شت 
�شاليب التحفيزية املتنوعة ماديا ومعنويا لدفع هوؤلء النا�س  ي�شتخدم الأ
ال�شخ�شية  هذه  حتتاجه  ما  كل  حيث  منهم,  املطلوبة  هداف  الأ نحو 
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نه لي�س لديه القدرة اأن يتذكر دائما  املتابعة امل�شتمرة والتحفيز املتكرر لأ
خروي البعيد الذي ي�شعى له كل م�شلم. الهدف الأ

الشخصيـة الخاملة
اخلامل هو: الال انفعايل الال فعـّال ذو الرتجيع البعيد, فهو قليل 
التح�ش�س والتاأثر, قليل احليوية والن�شاط, لديه القدرة الطويلة لختزان 

م�شاعره والحتفاظ بذكرياته واأحالمه.
يتميز اخلامل ب�شفات كثرية منها: الثبات على اآرائه وعالقاته 
حمب  العمل,  قليل  الكالم,  قليل  والتجديد,  التغيري  يحب  ل  القدمية, 
لالقت�شاد, يكره املفاجاآت, عازف عن الن�شاطات الجتماعية, ل يحب 
حقاد, له  ليفة, كثري التحمل وال�شرب, كثري الأ طفال ول احليوانات الأ الأ

قدرة كبرية على الكتمان.
ي�شنف كثري من النا�س هذا النمط على اأنه �شخ�شية حمافظة 
ال�شبب  الوفاء لقيمها وثوابتها وعالقاتها القدمية, ورمبا لهذا  عظيمة 
�شالمية  الإ اجلماعات  بع�س  يف  الكبرية  القيادية  املهام  اإليهم  توكل 
خا�شة ! ولو حاولنا حتليل هذه ال�شخ�شية فاإن �شدة املحافظة هذه نابعة 
�شاليب  فكار والأ من �شعف النفعالية و�شعف الفاعلية فهو ل يطلع على الأ
اجلديدة ول يتفاعل مع املتغريات واملفاجاآت, ولي�شت لديه القدرة على 
التكّيف مع امل�شتجدات, يف مقابل ذلك فهو يحتفظ بذاكرة قوية لكل ما 
هو قدمي )اأفكار, ت�شورات, عالقات, اأ�شاليب... الخ( فال يجد نف�شه 
طار, وحينما ينظر اإىل املواكب املتحركة ميينا و�شمال فهو  اإل يف هذا الإ

ل يرى فيها اإل مغامرات طائ�شة تفتقر اإىل الرزانة والروّية.
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)اأهل  كونهم  هي  النمط  هذا  بيد  التي  الوحيدة  الورقة  اإن 
املقولت  مثل هذه  اإىل  وا�شتنادهم  النهج(  على  )الثابتون  و  ال�شابقة( 
اأحدهم هذا  والتق�شري, في�شلك  العجز  يخفي وراءه حالت كثرية من 
النهج عقودا من ال�شنني فال تلم�س له اإ�شافة على ما قدمه ال�شابقون 
ول حتى  والتخطيط  التنظري  ول يف جمال  والثقافة  العلم  ل يف جمال 
نية اأو مواجهة التحديات املحيطة, ل تكاد  على م�شتوى حل امل�شاكل الآ
وائل  تقراأ لهم راأيا ول فكرا, اإنهم باخت�شار يعي�شون على اإنتاج الرّواد الأ

وكتاباتهم وجتاربهم.
دوار القيادية,  اإن الدور املنا�شب لهذا النمط بعيد كل البعد عن الأ
وكذلك املهام التي تتطلب قدرا من اجلهد البدين اأو قدرا من املرونة 
يف احلركة والتكيـّف كالدبلوما�شية اأو الريا�شة والفن, اإن اأن�شب املهام 
الق�شاء  ورمبا  الكتابية  عمال  كالأ الرتيبة  الروتينية  املهام  هي  لهوؤلء 

واأقل من ذلك التعليم.
 ل توجد خماوف حقيقية من هذا النمط اإذا ا�شتبعدوا عن من�شة 
التغيري  اأو  لل�شهرة  يتوقون  ول  املفاجاآت  اأ�شال  يحبون  ل  فهم  القيادة, 
اإنهم بحق )ل يثورون ول يثريون ول ي�شتثارون( واإذا عزل اأحدهم من 
من�شبه اأو وظيفته فاإنه ل ينتقم ولي�شت لديه القدرة على النتقام, لكنه 
عمال  حقاد  الأ هذه  تنتج  اأن  دون  طويال  باأحقاده  �شيحتفظ  املوؤكد  من 
موؤثرا, ولذلك يكون هوؤلء مف�شلني جدا يف اجلماعات التي تعي�س قلقا 

اأمنيا اأو تخاف من الت�شدع والتفكك الداخلي.
كما اأن هوؤلء ل يحتاجون اإىل اأدوات التحفيز املتكررة واملتنوعة 
والتي يحتاجها غريهم يف العادة, وبالتايل هم اأقل كلفة, ول يحتاجون 
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حتى اإىل املراقبة اأو املتابعة من قياداتهم.

الشخصية الهالمّية
الهالمي هو: الال انفعايل الال فعــّال ذو الرتجيع القريب, فهو 
واأهدافه  ملبادئه  الن�شيان  �شريع  الن�شاط,  قليل  والتاأثر,  التح�ش�س  قليل 

وم�شاعره!
يت�شف الهالمي ب�شفات متيزه عن غريه منها: الهتمام بغرائزه 
القدمية  يعتز ب�شداقاته  القريبة, ك�شول وم�شـّوف, ل  املادية  وحاجاته 
ورمبا ل يتذكرها, ل يلتزم مببادئه وقناعاته, ل يقلقه م�شتقبله البعيد 
يام �شيخوخته مثال, مبذ ّر وم�شرف, ل يهتم بال�شاأن العام,  ول يح�شب لأ
�شعيف الولء لقوميته اأو وطنه وحتى اأ�شرته, لكنه مت�شامح هادئ ل يثري 
لغطا يف الو�شط الذي يعي�س فيه, مو�شوعي وواقعي لي�س عنده ما ي�شده 

للتع�شب والنحياز.
الفن  ميتهنون  الذين  من  كثريا  اأن  العلم  بهذا  املخت�شون  يرى 
الهابط واملتع اجل�شدية الرخي�شة هم من هذا النمط)1(, اإل اأنه ميكن 
القول اإن هذا النمط موؤهل ملمار�شة اأدوار نافعة حيث هناك �شفات ميكن 
اأن تكون اإيجابية بل و�شرورية لبع�س الوظائف, فمثال هذه ال�شخ�شية 
خرين وال�شوؤال هو األ ميكن  حقاد مت�شاحمة مع الآ قليلة الغ�شب قليلة الأ

توظيف هذه ال�شفات بالطريقة النافعة؟ 

1 - علم الطباع يف املدر�شة الفرن�شية �س 210.
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اإن هذا النمط يحتاج اإىل رعاية ومتابعة, فهو ل ي�شلح اأن يقود 
خرين ول ي�شلح اأن يقود نف�شه, فاإذا عرف املجتمع م�شوؤوليته جتاه هذا  الآ
�شالميني  النمط فاإنه �شيحولهم اإىل عنا�شر خرّية, واأذكر هنا جتربة الإ
يف تركيا حيث فكروا يف معاجلة الو�شع ال�شيئ ملجتمع حمدد من الن�شاء 
اللواتي ميتهن احلرام باأج�شادهن وبعد درا�شة علمية دقيقة متكنوا من 

معاجلة امل�شكلة من اأ�شا�شها.
القريبة  نيـــّة  الآ من  بقدر  يتمتعون  الذين  طفال  كالأ هوؤلء  اإن 
امل�شتقبل,  و�شرورات  العقل  منطق  على  احلا�شرة  �شهواتهم  فتتغلب 
�شرة الواعية والرتبية امل�شتمرة ميكن اأن يتغري كثري من  لكن بوجود الأ

الظواهر ال�شلوكية ال�شلبية.
لي�س هناك كبري خطر من هذا ال�شنف �شريطة اأن يعرف املجتمع 
باملجادلت  يتاأثر  ل  النمط  اأن هذا  التنبيه هنا  وينبغي  دوره جتاههم, 
اأن�شه  فيها  يرى  التي  الودود  ال�شاحلة  بالبيئة  يتاأثر  ما  بقدر  النظرية 

ومتعته النف�شية والعاطفية.
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مـالحظات في التشـخيص والعـالج

نح�شن  اأن  علينا  العملي  بالجتاه  خطوة  نتقّدم  اأن  اأجل  من 
اإىل مع�شلة جديدة ت�شاف مع�شالت  العلم لئال ينقلب  ا�شتخدام هذا 
ين اأعلم اأن هذا املو�شوع �شديد اخل�شو�شية وبالتاي  �شالمي, ولأ عملنا الإ
هو �شديد احل�شا�شية فال ينبغي تعاطيه بعجلة اأو �شطحية اأو عبثية تذهب 
بثمار هذا العلم وتعطي انطباعا �شلبيا عنه, من اأجل كل ذلك حاولت اأن 

اأ�شع بني يدي القارئ الهادف هذه املالحظات املوجزة:

وىل: اأن هذا العلم له غاية عملية فهو اأ�شمى من مقولة )العلم  الأ
للعلم( وهذه الغاية العملية يف الرتبية والتقومي والتوظيف تتطلب �شعورًا 
عاليًا بامل�شوؤولية, ومراقبة اهلل يف اأي مرحلة من مراحل ال�شتفادة من 
هذا العلم بداأ بالتاأ�شيل ال�شرعي كما هي مهمة هذا البحث اأو الت�شخي�س 

ثم العالج يف امليدان وعلى خمتلف ال�شعد.

�شرورة التمييز بني ثوابت الطبع والظواهر ال�شلوكية,  الثانية: 
يف  اجلربي  باجلانب  اأ�شبه  فهي  تغيريها  ميكن  ل  الثوابت  اأن  حيث 
ن�شان كلون ب�شرته وطول قامته وم�شتوى ذكائه وهذه ل يحا�شب عليها  الإ
اإذ اهلل خلق عباده متفاوتني يف هذا اجلانب حلكمة جلية, وهذا  املرء 
ن�شان اأن  بخالف اجلانب التكليفي وهو اجلانب العملي الذي مبقدور الإ
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يقّومه مبقت�شى ال�شرع والعقل, ولتو�شيح هذا فاإذا ظهر بالت�شخي�س اأن 
اأو عاطفيا فهذا  اأو كونه جموحا  اأو غري انفعايل  ن�شان انفعايل  الإ هذا 
بحد ذاته ل يو�شف باخلري اأو ال�شر, لكن الذي يو�شف باخلري اأو ال�شر 
ف�شلوك  ال�شخ�س,  هذا  �شلوك  هو  العقاب  اأو  الثواب  ي�شتحق  ثم  ومن 
فلو  واحدة,  اجلموحني  طباع  كانت  واإن  واحدا  لي�س  مثال  اجلموحني 
اجلموح  منط  اإىل  ينتميان  وجنكيزخان  الوليد  بن  خالد  اإن  مثال  قلت 
نف�شه  اإن خالدا  بل  �شلوك خالد ك�شلوك جنكيزخان,  اأن  يعني  فهذا ل 
�شالم, لكن موؤهالته الفطرية هي هي وبالتايل  يف اجلاهلية غريه يف الإ
يكون العالج لي�س يف حتويل خالد – ر�شي اهلل عنه – من جموح اإىل ل 

جموح, واإمنا يكون من جموح جاهلي اإىل جموح اإ�شالمي.

كا�شتعدادات  مناط  الأ هذه  بني  التمييز  اإىل  التنبـّـه  الثالثــة: 
فطرية للب�شر وبني تلك ال�شفات الك�شبية, فاجلموح مثال ل يكون قائدا 
لكونه جموحا فقط واإمنا هو بحاجة اإىل العلم والدربة وتنمية املدارك 
واملعارف املختلفة, وكذلك العاطفي ل يكون �شاعرا ملجرد كونه عاطفيا 
مناط ت�شنف  بل يحتاج اإىل اإتقان لغة ال�شعر واأدواته, فدرا�شة هذه الأ
تقول  كما  ولية  الأ الفطرية  ا�شتعداداتهم  بح�شب  اأوليا  ت�شنيفا  النا�س 
طويلة  قامة  ذو  وذلك  طبيبا  ليكون  الطب  يدر�س  اأن  ي�شح  ذكي  هذا 
خالق واللغة هي  ي�شح اأن يدخل نادي كرة ال�شلة, فالعلم واخلربة والأ
ين راأيت بع�س املعجبني  ن�شان, اأقول هذا لأ خر ل�شخ�شية الإ الن�شف الآ
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ن�شان اإل من خالل التحليل النف�شي  بالدرا�شات النف�شية ل ينظرون لالإ
ن�شان نف�س وعقل وج�شد وروح ولكل اأمرا�شه وعالجاته واملرء ل  واإمنا الإ

يحقق ذاته اإل بكل تلك العنا�شر جمتمعة.
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الخاتمــة

اإليه مع  اأود اأن اأ�شجل خال�شة ما تو�شلت  يف ختام هذا البحث 
اأهم التو�شيات:

- علم الطباع واإن كان علمًا حديثًا بعنوانه وتبويباته و م�شطلحاته 
وقد كان الف�شل يف كل هذا للمدر�شة الفرن�شية اإل اأن مو�شوع هذا العلم 
مل  الفن  هذا  فعلماء  الب�شيطة,  هذه  على  ن�شان  الإ وجود  مع  موجود 
ي�شنعوا الطبع الب�شري كما اأن علماء النحو مل ي�شنعوا الل�شان العربي 
الرتاث  يف  فالبحث  هذا  وعلى  ن�شاين,  الإ العقل  �شنعوا  املناطقة  ول 
ن�شاين, والثقافات املتعددة عن جذور هذا العلم وال�شيغ املنبثقة عنه  الإ

يف ال�شلوك الب�شري اأمر م�شّوغ ونافع يف تقومي هذا العلم وتطويره.
التكليف,  حمور  الب�شرية  النف�س  جعل  الذي  �شالم  الإ اإن   -
احتوى  قد  فيها,  اهلل  خالفة  وحتقيق  ر�س  الأ اإعمار  مهمة  تناط  وبها 
�شالح  لإ متكامال  منهجا  ت�شكل  التي  والتوجيهات  املعلومات  من  كثريا 
الر�شول  تعامل  اإىل هذا  ف�شل, ي�شاف  الأ ال�شلوك  النف�س وحملها على 
خر,  ن�شانية املختلفة واملتنوعة من �شخ�س لآ  امليداين مع النف�س الإ
للرتاث  متمّيزة  اإ�شافة  تقدم  اأن  هائلة ممكن  ثروة  ي�شكل  كله  اإن هذا 

ن�شاين يف هذا املجال. الإ
�شالمي  - اإن العلماء امل�شلمني مطالبون اليوم بدرا�شة العمق الإ
ن�شانية  الإ باخلربة  الدرا�شة  هذه  ومقارنة  الب�شرية  النف�س  جمال  يف 
�شالمية القدمية التي  املرتاكمة, وحماولة ن�شج اللحمة بني درا�شاتنا الإ
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�شالم الغزايل وغريه كا�شتجابة لتحديات ذلك  ظهرت على يد حجة الإ
ل اإليه اجلهد الب�شري اليوم باأدوات البحث العلمي  الع�شر وبني ما تو�شّ

املعا�شر.
الهتمامات  حدود  يف  تبقى  ل  اأن  ينبغي  الدرا�شات  هذه  اإن   -
لبناء  منا�شبة  اآليات  و�شع  ف�شل  الأ بل من  الباحثني  لبع�س  ال�شخ�شية 
“علم  ومنها  النف�س  علم  فروع  كل  يف  املعا�شر  �شالمي  الإ م�شروعنا 
بتاأ�شي�س ق�شم متخ�ش�س  اإحدى اجلامعات  تبادر  اأن  الطباع” واأقرتح 
يالحق  بحوث  مبركز  التجربة  هذه  ترفد  واأن  النف�شية  بالدرا�شات 

امل�شتجدات ويقدم الدرا�شات التاأ�شيلية واملقارنة.
- اإن هذا العلم لي�س من نافلة العلوم, فنحن بحاجة ت�شل اإىل 
الكبرية يف  بحاث  الأ ونتائج  املرتاكمة  لتوظيف اخلربات  ال�شرورة  حد 
النف�شية  دواء  الأ لت�شخي�س  وثوابتنا  ثقافتنا  ينا�شب  مبا  املجال  هذا 
اخلربات  هذه  وحتويل  واجلماعي,  الفردي  امل�شتوى  على  وال�شلوكية 
دارية  الإ املهام  التوظيف خا�شة يف  �شيا�شات  اإجرائية يف  �شوابط  اإىل 
اأن  اإذ  نن�شدها,  التي  النه�شة  �شروط  من  وهذا  الكبرية,  وامل�شوؤوليات 
�شياء ب�شهادته العلمية التي ت�شنم  �شخا�س والأ املوظف ل يتعامل مع الأ
بها وظيفته بل هو يتعامل مع كل ما حوله ومن حوله بدوافع وحاجات 
نف�شية وما مل يتم مراعاة هذا اجلانب ف�شنبقى نواجه م�شاكل متنوعة 
والهدف  واملروؤو�س  الرئي�س  بني  العالقة  وا�شطراب  دارة  الإ �شوء  من 
املو�شوع لهما, كما اأن اإهمال هذا اجلانب يف الطفولة ومراحل الدرا�شة 
ن�شان يخ�شر �شنوات طويلة من اجلهد ليكت�شف يف نهاية  ولية جتعل الإ الأ
املطاف اأنه مل يكن قد اختار التخ�ش�س الذي ينا�شب طبيعته مما يولد 
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عندنا حالة من اثنتني: العمل بدون رغبة ول دافعية, اأو ترك التخ�ش�س 
فيه  اأفنى  الذي  تخ�ش�شه  البعد عن  كل  بعيد  اآخر  لعمل  والتوجه  هذا 

عمره وجهده.
اإر�شادية  جلان  وجود  من  بد  ل  فاإنه  تقدم  ما  على  وتاأ�شي�شًا   -
اإىل  الطالب  لتوجيه  الر�شني  العلمي  �شلوب  الأ تعتمد  مدر�شة  كل  يف 

التخ�ش�شات التي تنا�شبهم.
- واأخريا فاإن هذا البحث ل ميثل اإل خطوة ي�شتح�شن اأن تتبعها 
والتطبيقية  النظرية  واأبعاده  العلم  هذا  اأغوار  ل�شتك�شاف  خطوات 
احللول  و�شع  على  قادر  جديد  بثوب  �شالمي  الإ النف�س  علم  ل�شياغة 

�شكالت الع�شر وحتدياته. لإ

لنا  يغفر  واأن  منا,  يتقبله  واأن  لل�شواب  يوفقنا  اأن  اأ�شاأل  واهلل 
ال�شهو والزلل.
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الملحـقـات

ملحق رقم )1( اختبار النفعالية)1(

مور �شغرية تعرف اأنها ل قيمة لها؟................9 1- اأتتاأثر كثريًا لأ
حداث الكبرية؟................................1 اأم اأنت ل تهزك اإل الأ
2- اأتتحم�س اأو ت�شتنكر ب�شهولة؟......................................9
�شياء بهدوء ؟.........................................1 اأم اأنت تقبل الأ
3- اأاأنت �شريع التاأذي؟ ويجرحك النقد احلاد اأو ال�شخرية؟............9

اأم اأنت ل تكرتث بكل ذلك؟...........................................1
4- اأتنتف�س حني يناديك اأحد فجاأة؟.................................9
اأم ل تنتف�س يف العادة ؟..............................................1
5- اأتتحم�س اأثناء الكالم ويرتفع �شوتك ؟............................9
اأم اإنك تتكلم يف العادة كالما هادئًا ورزينًا ؟.........................1
6- اأت�شعر بالقلق اإزاء مهمة اأو وظيفة جديدة؟.......................9
اأم تواجه املوقف بهدوء ؟.............................................1
حباط اأو العك�س ل�شبب غري موؤثر؟........9 اأتنقلب من احلما�س اإىل الإ
اأم اإن مزاجك معتدل ومت�شاو يف الغالب ؟............................1

جا�شتون  عن  الختبار  هذا  نقل  وقد   318 �س  الفرن�شية  املدر�شة  الطباع  علم    -1
برجيه.  
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7- اأت�شيطر عليك فكرة ل قيمة لها؟ اأو و�شاو�س و�شكوك لي�شت عملية؟..9
اأم اإنك ل تعاين من هذه احلالة اإل نادرًا؟............................1

ب�شبب  الكالم  اأو  احلركة  على  قادر  غري  حيان  الأ بع�س  يف  اأتكون   -8
اخلجل مثال؟.........................................................9
اأم اإن هذا ل يحدث لك اإل نادرا؟....................................5
اأم اإن ذلك مل يقع لك بتاتا ؟.........................................1
حيان باأنك تعي�س؟..........................9 9- اأت�شعر يف كثري من الأ

اأم اإنك يف العموم را�س عن حظك ؟ ولو ح�شل لك خالف ما تريد تفكر 
باحلل؟...............................................................1

ن اجمع الدرجات التي ح�شلت عليها ثم اق�شم املجموع على ع�شرة  والآ
لتعرف درجة النفعالية عندك.
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ملحق رقم )2( اختبار الفعــّالية)�( 

1- اأت�شغل اأوقات الفراغ باأعمال غري مفرو�شة عليك؟................9
اأم ت�شتغل الفراغ للراحة ؟............................................5
حالم واألعاب الرتفيه؟..................................1 اأم تت�شلى بالأ
2- اأحتتاج اإىل عزمية كبرية لتحويل الفكرة اإىل عمل؟...............1
اأم اإنك تنفذ ما اقتنعت به بال تراخ...................................9
3- اأيريحك التفكري يف ما�س �شعيد, اأو حلم م�شتقبلي؟...............1
اأم اإنك توؤثر التخطيط الواقعي املفيد لك.............................9
4- اأتخور عزميتك اأمام ال�شعوبات؟.................................1
اأم تزيدك ال�شعوبات اإ�شرارًا على موا�شلة العمل حتى بلوغ الهدف؟ ...... 9
5- اإذا كلفت باأمر, اأحتب اأن تنهيه ب�شرعة؟..........................9
اأم حتب الت�شويف والتاأجيل ؟.........................................1
6- اأتتمكن من اتخاذ القرار ب�شرعة وحزم حتى يف الظروف ال�شعبة؟.9
اأم اإنك كثري الرتدد ؟.................................................1
7- اأتغلب عليك احلركة )قيام وقعود والتفات, واإ�شارات عند احلديث(؟..9
مر ي�شتدعي احلركة؟.......1 اأم اإنك �شاكن يف العموم ول تتحرك اإل لأ
مر نافع؟..........9 8- اأي�شهل عليك تغيري وظيفتك اأو حمل �شكناك لأ
بقاء على ما كان؟.....................................1 اأم اإنك توؤثر الإ

جا�شتون  عن  الختبار  هذا  نقل  وقد   320 �س  الفرن�شية  املدر�شة  الطباع  علم    -1
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تقان واإن مل يطلب منك ذلك؟.9 9- اإذا اأ�شدرت اأوامرك, اأتتابع التنفيذ والإ
مر؟..........1 اأم اإنك ت�شعر بالتخل�س من امل�شوؤولية فور اإ�شدارك لالأ
10- اأتوؤثر الفعل على امل�شاهدة )مثال يف لعبة كرة القدم(؟..........9
اأم توؤثر امل�شاهدة على املمار�شة ؟.....................................1

ع�شرة  على  املجموع  واق�شم  عليها  ح�شلت  التي  النقاط  اجمع  ن  والآ
لتعرف درجة الفعـّالية عندك.
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ملحق رقم )3( اختبار الرتجيع)�( 

1-  اأتعمل للم�شتقبل البعيد )تدخر ل�شيخوختك مثال(؟...............9
اأم اإنك ل تهتم اإل بالعاجل القريب؟..................................1
2-  اأتفكر يف كل ما ميكن اأن يقع؟ ويعجبك اأن تتنباأ بامل�شتقبل؟.......9
اأم اإنك ترتك كل ذلك حلينه؟........................................1
كل مثال(؟........9 3-  األك عادات ثابتة يف حياتك )مواعيد النوم والأ
اأم اإنك �شهل مرن قادر على التكّيف يف الظروف املختلفة؟............1
4-  اأتنجز دائما ما بداأت به من عمل؟................................9
اأم اإنك كثريا ما ترتك العمل قبل اإجنازه وتتحول اإىل عمل اآخر؟.....1
5-  اأحتافظ على ال�شداقات القدمية )اأ�شدقاء الطفولة مثال(؟.....9
اأم اإنك ي�شهل عليك تبديل اأ�شدقائك؟...............................1

6-  بعد اأن يجرح �شعورك اأحد, اأت�شفو نف�شك ب�شرعة؟...............1
اأم اإنك تظل معكر املزاج مدة من الزمن؟............................5
اأم يظل حقدك دائما ول ت�شتطيع اأن تن�شى؟..........................9
7-  األك مبادئ وقيم ثابتة ي�شعب عليك التنازل عنها؟...............9
اأم اإنك توؤثر الواقعية وت�شتجيب للظروف املختلفة؟...................1
8-  اأحتب التكرار والت�شابه يف العمل واملهام؟.........................9
اأم اإنك حتب املفاجاآت وكل ما هو جديد؟.............................1
عمالك وم�شاريعك قبل اأن تبا�شرها؟............9 9-  اأت�شع برناجما لأ

جا�شتون  عن  الختبار  هذا  نقل  وقد   321 �س  الفرن�شية  املدر�شة  الطباع  علم    -1
برجيه. 
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اأم اإنك يف الغالب تبا�شر اأعمالك دون خطة وا�شحة؟.................1
مــن              جــزء  نــه  وكاأ عنــه  وتدافـع  عليـه  اأت�شر  راأيــا,  تتبنــى  حيــن   -10

هويتك؟..............................................................9
ول؟....1 غراء اأي فكرة جديدة على ح�شاب راأيك الأ اأم اإنك ت�شت�شلم لإ

النقاط واق�شم املجموع على ع�شرة لتظهر درجة الرتجيع  ن اجمع  والآ
عندك.
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منط ال�سخ�سيةالرتجيعالفعاليةالنفعالية

عال
عال

1-جموحعال
2-غ�شبيمنخف�س

منخف�س
3-عاطفيعال

4-ع�شبيمنخف�س

منخف�س
عال

5-ملفاويعال
6-دمويمنخف�س

منخف�س
7-خاملعال

8-هالميمنخف�س
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الدور املنا�سب منط 
ال�سخ�سية ت

قيادة تغيريية �شارمة اجلموح  .1
التي  ال�شريعة  التنفيذية  دوار  الأ اخلطابة, 

تتطلب جهدًا كبريًا الغ�شبي .2

الكتابة, ال�شعر, الفل�شفة العاطفي .3
دوار التنفيذية ال�شريعة التي ل تتطلب جهدا  الأ

كبريًا الع�شبي .4
�شة  ل�شيا ا و ـــم  ـــي ـــل ـــع ـــت ل ا و ء  ـــا ـــ�ـــش ـــق ل ا

ة مل�شتقر ا ة  د لــقــيــا ا و اللمفاوي .5

ملجتمعية ا نــ�ــشــطــة  لأ ا و �ــشــيــة  مــا بــلــو لــد ا و م  عــال لإ ا الدموي .6

حما�شبة, اأعمال مكتبية, ال�شرية اخلامل .7
الفن واملو�شيقى الهالمي .8



�� أنـمـاط الشـخـصـيـة

المصادر والمراجع بعد القرآن الكريم

دار  الغزايل,  اأبي حامد  �شالم  الإ الدين, حجة  علوم  اإحياء   -1
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الثقايف  املركز  الفكري,  الختالف  يف  �شالمي  الإ احلق   -8

العربي/ 2004م.



أنـمـاط الشـخـصـيـة��
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11- �شنن الرتمذي, اأبو عي�شى حممد بن عي�شى, حتقيق اأحمد 
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1390 هـ 1970 م.
حتقيق  الني�شابوري,  احلجاج  بن  م�شلم  م�شلم,  �شحيح   -14

حممد فوؤاد عبد الباقي, دار اإحياء الرتاث العربي / بريوت.
15- علم الطباع – املدر�شة الفرن�شية, د/�شامي الدروبي, دار 

املعارف/ م�شر 1961م.
دار  باطاهر,  عي�شى  ابن   / د  املعا�شر,  امل�شلم  فاعلية   -16

البيارق, ط1, 1417هـ 1997م.
17- فتح الباري ب�شرح �شحيح البخاري, اأحمد بن علي بن حجر 

الع�شقالين, حتقيق حمب الدين اخلطيب, دار املعرفة / بريوت.
يحيى  كفاح   / د  الغزايل,  عند  والنف�شي  الرتبوي  الفكر   -18

الع�شكري, دار ال�شوؤون الثقافية / بغداد, ط1, 2000م.
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التجارية  املكتبة  املناوي,  الرءوف  عبد  القدير,  في�س   -19
الكربى/ م�شر, ط1, 1356 هـ.

20- قواعد ومعدات للقادة, بريي م. �شميث, ترجمة د / كمال 
حممد د�شوقي, اجلمعية امل�شرية / القاهرة, ط1, 2000م.

21- قوانني النه�شة – �شل�شلة اأدوات القادة, د / جا�شم حممد 
�شلطان, اأم القرى / املن�شورة, ط1, 2000م.

22- لفتات 2, اأحمد مطر, لندن / ط1, 1987.
23- ل�شان العرب, اأبو الف�شل جمال الدين بن منظور, دار عامل 

الكتب, اململكة العربية ال�شعودية, 1424 هـ 2003م.
24- مت�شاقطون على طريق الدعوة, فتحي يكن, موؤ�ش�شة الر�شالة 

2003م.
اجلليل  عبد  د/  ال�شخ�شية,  حتليل  علم  يف  دبلوم  مذكرة   -25

كادميية الدولية لتحليل اخلط, 2005م. عبد اللطيف, الأ
حمفوظ  حتقيق  عمرو,  بن  اأحمد  بكر  اأبو  البزار,  م�شند   -26

الرحمن زين اهلل, موؤ�ش�شة علوم القراآن / بريوت, ط1.
حمر,  �شالمية, عبد ال�شالم الأ 27- امل�شوؤولية اأ�شا�س الرتبية الإ

طوب بري�س / الرباط, 1428هـ 2007 م.
الفرقان/  بن م�شعود,  املجيد  اأين؟ عبد  اإىل  الرتبوية  28- منظومتنا 

املغرب 2000م.
ديل  حمد   / د  ترجمة  �شلتز,  دوان  ال�شخ�شية,  نظريات   -29

الكربويل و د/ عبد الرحمن القي�شي, جامعة بغداد 1983 م.
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الفكر  دار  مدكور,  اأحمد  علي  الرتبوية,  املناهج  نظريات   -30
العربي/ القاهرة, ط1, 1417 هـ 1997م.

وهبة/  مكتبة  حوى,  �شعيد  �شهادتي,  وهذه  جتربتي  هذه   -31
القاهرة, 1407هـ.

32- هكذا ظهر جيل �شالح الدين وهكذا عادت القد�س, ماجد 
ردن, 1419 هـ 1998 م. عر�شان الكيالين, دار الفرقان / الأ
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case with social leaders who can distinguish 
between the available capabilities according to 
their accumulated experience even if it is not 
recorded. Beside that, grammarians have not 
produced language, nor did logicians construct 
the intellect, and neither did psychologists 
manufacture the soul.

Finally, team work, skillfulness of 
communication, recruitment policies, and task 
assignment will not manage without this science 
and its rules. Thus, this study is a serious step to 
fill this gap. 

Allah guides to the right path. 
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Zar. And because such as refusal cannot originate 
from the religious state of Abu Zar, his manner, 
nor his physical attributes, it should most 
likely be related to his psychological attributes. 
At the same time, since the Prophet did not 
advice Abu Zar to change those psychological 
qualities, it is most probably that those qualities 
were among the unchangeable form of qualities. 
This is what we call today ‘The science of 
personality’. That is an example among many 
others which the researcher attempts to arrange 
with an organizing thread in order to discover 
the foundations of this science in our Islamic 
legacy.

It is not expected from this study to 
overstep today’s rules of scientific research. 
This is because that these rules– regardless 
of their source – are only a classification and 
categorization of attributes that essentially 
exists along with the existence of mankind. 
One can call the attention, for example, to the 
eloquence and clarity of Arabic language, such 
eloquence and clarity was present before the 
development Arabic syntax. The same is the 
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ABSTRACT

The French school has pioneered the 
classification of the science of personality 
into its main branches; that is “emotionality,” 
“effectiveness,” and “reactivity.” It is according 
to the above classification that the static types 
of the human personality are contracted.

The science of personality is concerned with 
the unvarying traits and attributes of the human 
personality. Such traits might vary according to 
a number of variables such as religion, culture, 
and environment however its essence is static. 
The unchanging aspect of such traits allows 
for the prediction in regard to the behavior of 
people before hand, such prediction is useful in 
many areas such as selection, recruitment and 
knowing the possibilities of another part etc...

By referring to the Qur’an and to some 
examples extracted from the legacy of the Prophet 
one can deduct a number of such selections and 
precautions from most of the tasks which are 
assigned to the prophet’s followers. An example 
of this is the Prophet’s refusal of appointing Abu 




