
اجمللد احلادي والعشرون، العدد السابع - ذو القعدة وذو احلجة ١٤٢٩ هـ  - تشرين الثاني / نوفمبر  ٢٠٠٨ م

٣٠

التقوى

mتعريف �لذكا 
على   �dلقد� هو   cلذكا�
�لفهم %�ملحاكمة %�لتفك" 
 %� �ر6  بشكل  �لصحيح 
سليم   _�d6* على   cبّنا
 (* للوصو[  للعالقا/ 
�لبيئة  مع  سليم  تكيف 
%�سـتخد�=  �ملحيـطة، 
حل   k �ملاضي   /�Aخ
 �dصعوبا/ �حلاضر %�لقد

.dعلى �البتكا
�لذكي  فإ(  Jلك  %على 
على   d6لقا� �إلنسا(  هو 
�ملعلـوما/  �ستيـعا¹ 
*ليه  ترمي  ما   _�d6*%
تسهل   Pبطر %صياغتها 
للتكيف  �لو�قع  فهم  عليه 
بشكل  معه  %�لتعامل  معه 

.cمفيد %بنَّا

�لذكاm #�لدما�
�إلنسا(  6ما�  ®تو9 
 /�dملليا� عشر�/  على 
مع  �لعصبية  �خلاليا  من 
معقد�  �تصا[  شبكا/ 
%يقو[  بينها،  فيما  جًد� 
�لدما�   )*  dلتطو�  cعلما
ماليني  مد�  على  منا  قد 

 cبتد��  dلتطو� من  �لسنني 
 (* �لقاعد9   cجلز� من 
حيث  �لعليا،  �ملر�كز 
�ألdقى  مر�كز}   /dتطو
 �dًتطو �ألقل   cألجز�� من 
%�ألقد=. %�ملعر%ª �( منو 
�إلنسا(  جنني   k لدما��
 dملسا� هذ�  يستعيد 

�لتطو9d تقريًبا.
%�كثر �جز�c �لدما� بد�ئية، 
%هو  �لدما�  جذ³  هو 
�ألنو�³  كافة  بني  مشتر_ 
 õ6ح� �ل� متلك �حلد �أل
%هذ�   .Äلعص�  tجلها� من 
�جلزc �لقاعد9 من �لدما� 
�لوظائف  عن  مسؤ%[ 
مثل  �ألساسية  �حلياتية 
�لغذ�ئي  %�لتمثيل  �لتنفس 
 6%6d  k يتحكم  %هو 
�لفعل %�حلركا/ �لنمطية، 
%هذ� �ملخ �لبد�ئي ال ميكنه 
%منه  يتعلم،   %� يفكر   )�
نشأ/ مر�كز �النفعاال/.. 
�لدما�،  جذ³  من   9�
 %� �ملفكر،  �لعقل  نشأ   Ñ
�لقشر� �لدماغية �جلديد�. 

�ملسؤ%[  هو  �لدما�   )*
�ملعلوما/  خـز(  عن 

الذكاء والذكاء العاطفيالذكاء والذكاء العاطفي

﴿%�هللا َ�ْخَرَجُكم مِّن ُبُطوِ( ُ�مََّهاِتُكْم َال َتْعَلُموَ( َشْيًئا 

ْمَع َ%�َألْبَصاdَ َ%�َألْفِئَدَ� َلَعلَُّكْم َتْشُكُر%(﴾  َ%َجَعَل َلُكُم �ْلسَّ

(�لنحل: ٧٩)

بقلم: 6. *يها¹ 
و6

6%لة قطر
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حجمه  %يبلغ  %معاجلتها، 
مخ  حجم   ªضعا� ثالثة 
�كثر �لرئيسيا/ غ" �لبشرية 
�6مغة  %تتفا%/    .�dًتطو
%لكن  �حلجم   k �لبشر 
�ملتوسط  �لطبيعي   )tلو�
هو ١٤٠٠غر�=، %*�J كا( 
 ٨٠٠  )%6 �لدما�   )t%
 k مع ضعف  Jلك  تر�فق 

�لقد�d/ �لعقلية. 
�لدما�  حجم   )� %مع   
ثالثة  يبلغ   Óحلا� �لبشر9 
6ما�  حجم   ªضعا�
�نه  *ال  �لقدمي،  �إلنسا( 
%�ضحة  عالقة  توجد  ال 
%ثابتة ما بني حجم �لدما� 
%�لذكاc. فعلى سبيل �ملثا[ 
�ناتو[  6ما�   )t% كا( 
�لكاتب  %هو  فر�نس، 
�لعبقر9  �لفرنسي  �لر%�ئي 
نوبل  جائز�  على  �حلائز 
غر�=  �أل¹6،  ١٠١٧   k
 )tلو� ثلثي   9� فقط، 

�لطبيعي تقريًبا.

بالو
�ثة  #عالقته   mلذكا�
# �لبيئة

حصيلة  هو   cلذكا�  )*

�لتفاعل �لدقيق بني �لعو�مل 
�ملحيط،  %عو�مل  �لو�dثية 
ير�  �إلنسا(   )� %كما 
�لذكاc من �بويه %�سالفه، 
�ل�  �إلمكـانا/  فإ(  
®د6ها �إل�d �جلي� تتأثر 
فتكو(  %ظر%فه  باملحيط 
%�لتعديل.  للتنمية  قابلة 
 tيعز �جليد  فاملحيط 
ف"تفع  %ينميها   /�dلقد�
�ما   ،cلذكا� مستو� 
يسهم  فهو  �لسئ  �ملحيط 

.cنقا£ �لذكا* k

�لذكاm # �لعمر
قبيل  �لدما�  حجم  يبلغ 
 ªضعا� �dبعة  �لنضج �و 
حجمه عند �لوال�6، علًما 
�( هذ� �لنمو يكو( بزيا�6 
�لعصبية  �خلاليا  حجم 
بينها  �التصاال/  %tيا�6 
�خلاليا  عد6  بزيا�6  %ليس 

�لعصبية.
 k �لنمو  هذ�   �tيتو�%
منو  مع  �لدما�  حجم 
 �%dلذ� يصل  ح�   cلذكا�
%Jلك   ١٨ سن   k
 cلذكا�  /�dالختبا  Ùفق%

�ستعملها  �ل�  �لتقليدية  
كل من ”بينه“ %”م"يل“ 
%”�%تيس“ %غ"هم *) �( 
بنظريته  ”تومسو(“   cجا
حتسن  توقف   )* �لقائلة 
على  �إلجابة  d6جا/ 
ينشأ  ال   cلذكا�  /�dختبا�
عن توقف منو �لذكاc % *منا 
ينشأ بسبب *ستحالة %ضع 
تكو(   cللذكا مقاييس 
�لصعوبة  من   dمقد� على 
مناسب لألJكياc �ملتقدمني 

بالسن.

�لذكاm # �جلنس 
تظهر �لد�dسا/ �حلديثة �نه 
ليس ±ة فرP بني �جلنسني 
 cلذكا� متوسط  من حيث 
 k �ختالفا/  توجد  %*منا 
مر�حل  كل   k  cلذكا�
ال   Pdلفا� %هذ�  �حليا�، 
 %� �لعا=   cلذكا�  k يظهر 
�جلزئيا/   k %*منا  �لكلي 
 k تسهم  �ل�  �خلاصة 
 ،cلذكا� حاصل  تكوين 
يتفوقو(  مثًال  فالرجا[ 
�مليكانيكية   باملقايـيس 
%�ملكانـية  %�لعـد6يـة 

بينما   ،cلذكا�  /�dالختبا
 /�dختبا�  k  cلنسا�  tمتتا
�ملها�d/ �للفظية %�لتفاصيل 
 /�dملهـا�% �ال�d6كيـة 

�ليد%ية �لدقيقة.

ما هي $نو�� �لذكاm؟
هو  �لفر�غي:   cلذكا�  .١
�ألبعا6  �يل  على   �dلقد�
بني  �لعالقة  %فهم  �لثالثة 

عناصر �جلسم �لو�حد.
 �dللغو9: �لقد� c٢. �لذكا
%على  �للغو9  �لتعب"  على 
�لكلـما/   k �لتفـك" 

بسرعة.
 �dملنطقي:  �لقد� c٣. �لذكا
على �كتشاª �لعالقة بني 
�ألشياc ֲדدª �لوصو[ *) 

نتيجة  منطقية.
٤- �لذكاc �الجتماعي: هو 
�لقد�d على فهم �لعالقا/ 
%�ستخد�مها  �الجتماعية 

بشكل نافع.
�لشخصي:   cلذكا�  .٥
صحيحة   dصو �متال_ 
على   �dلقد�% �لذ�/،  عن 
حتليل �ألحاسيس %�لتحكم 

ֲדا %�لتعرª *ليها.
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التقوى

�ملوسـيقي:   cلذكا�  .٦
 P%تقدير %تذ%  _�d6* هو 

%*نتا¢ نغما/ %�حلا(.
�جلسد9:   cلذكا�  .٧
�لتحكم  على   �dلقد� هو 
 �dركا/ �جلسد مثل �ملهاÅ
�لر�قصو(  ميتلكها  �ل� 

%�لرياضيو(.

معـامل  �سب  كيف 
�لذكاm ( IQ)؟

 cلذكا� معامل  ®سب 
على  �لعقلي  �لعمر  بقسمة 
%ضر¹  �لزمـ�  �لعمر 
سبيل  فعلى  مبائة؛  �لناتج 
�ملثا[: *( نسبة Jكاc طفل 
سنو�/   ٧ �لعقلي  عمر} 
 ٥ �لزم�  عمر}  بينما 
فهو    ١٤٠ هي  سنو�/ 
Jكي جًد�  %متميز. %على 
معامل  يكو(  �لعكس 
�لعقلي  عمر}  طفل   cكاJ
�لزم�  %عمر}  سنو�/   ٥
هـي  سـنـو�/   ٧
 {cكـاJ  )�  9�   ٧٠
 cلذكـا�  )%6% متـد(ٍّ 
�ملتـوسـط �لطـبـيعي 

�لذ9 هـو ١٠٠.

 cلقد %جد �لكث" من علما
للبحث  نتيجة  �لنفس 
 /�dختبا�  )� �ملستفيض 
قاصر�،  �لتقليدية   cلذكا�
فهي تـتمـحوd حـو[ 
من  ضيقة  �موعة  تقييم 
�ملها�d/ �للغوية %�لرياضية 
متـاًما  منـاسبة  جتعلها 
 k كمؤشر مباشر للنجا�
�لصفوª �لد�dسية، لكنها 
كمؤشر  كثً"�  تصلح  ال 
�حليا�  سبل   k به  يهتد� 
عن  %�ملختلفة  �ملتشعبة 
 cلبيئة �ألكا6ميية. *( �لذكا�
سو�  له  ليس  �ألكا6ميي 
 k بالنجا� عالقة �د�6% 
يفشل  فقد  �لعملية.  �حليا� 
من  بيننا  �لالمع  �لشخص 
 k %�فق   cلذكا� حيث 
حياته، نتيجة عد= �لسيطر� 
%6%�فعه  �نفعاالته  على 
يفتقر   )� %ميكن  �جلا�ة، 
يتمتعو(  �لذين  �ألشخا£ 
 (* مرتفع   cكاJ مبستو� 
حياִדم  تسي"  على   �dلقد�
يبعث  �و  على  �خلاصة 
%على  �لدهشة.  على 
معامل  فإ(  تقدير  �حسن 

 ٪  ٢٠  k يسهم   cلذكا�
فقط من �لعو�مل �ل� حتد6 
 Ùكdتا �حليا�،   k �لنجا� 
�ألخر�.   للعو�مل   ٪  ٨٠
 cلعلما�  cهؤال %حا%[ 
�%سع  مفهو=   ªكتشا�
للذكاÅ cيث يكو( متفًقا 
 k �لنجا�  مقتضيا/  مع 
 �6� �لذ9  �ألمر  �حليا�، 
حديث  مفهو=   t%بر  (*
نسبًيا %هو �لذكاc �لعاطفي 

(�النفعاÓ �% �لوجد��).

�لعاطفي   mلذكا� هو  ما 
(�النفعا�)؟

 cلذكا� جولدما(   ªيعر
 �dلقد� بأنه  �لعاطفي 
شعوdنا   (*  ªلتعر� على 
 dشـعو% �لشخـصي 
لتحفيز  %Jلك  �آلخرين، 
عاطفتنا   �d�6إل% �نفسنا، 
 k سلـيم  بشكـل 

عالقتنا مع �آلخرين.
 ÷J* �لوجد��   cلذكا�
�موعة  عن   �dعبا هو 
�لشخصية  �لصفا/  من 
%�ملـها�d/ �الجتـماعية 
متكن  �ل�  %�لوجد�نية  

�Jته   _�d6* من  �لشخص 
%�نفعاال/  مشاعر  %تفهم 
 �dآلخرين، فيكو( �كثر قد�
على ترشيد حياته �لنفسية 
%�الجتماعية �عتما�6ً  على 

 ./�dهذ} �ملها
مفهو=  �لعاطفي   cلذكا�%
معامل  جديد، ¶تلف عن 
�لذكاc  �لذ9 يرجع تا�dه 
*) مائة عا= تقريبا، %منذ 
�ملفهو=، �صبح  هذ�   dتبلو
 k ًجا�%d من �كثر �ملفاهيم
نتائج  %تش"  �لنفس.  علم 
مفهو=   )�  (* �ألÅا� 
 )� ميكن   Óالنفعا�  cلذكا�
مكافئة  d6جة   (* يصل 
*( Ì يتفوP مر�/ عديد� 

.cعلى معامل �لذكا
 "kسالو"  Ìلعا� %يصنف 
�لشخصي   cلذكا� �نو�³ 
�ملكونة للذكاc �لعاطفي *) 

òسة �اال/ �ساسية:
 )�  9� �لذ�¸:  �لوعي   .١
عو�طفه  �إلنسا(   _dيد
 �dفالقد حد%ثها،  %قت 
من  �ملشاعر  dصد  على 
عامال  تعد  ألخر�  حلظة 
�لنفسية  �لنظر�   k حاÒا 
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كما  �لنفس،  %فهم  �لثاقبة 
على   �dلقد� عد=   )�
مالحظة مشاعرنا �حلقيقية 


تها.d جتعلنا نقع حتت
�الجتماعي:  �لوعي   .٢
عو�طف   (*  ªلتعر�  9�
�لتقمص   %� �آلخرين، 
 "Empathy" �لوجد�� 
%هو مقد�d �خر� تتأسس 
باالنفعاال/،  �لوعي  على 
*نـسانية   �dمـها *نه 
يدفع  فهو  Åق.  جوهرية 
%�لغ"�،   dلإليثا �إلنسا( 
%�ألشخا£ �لذين يتمتعو( 
�لوجد��  �لتقمص  مبلكة 
 �dقد �كثر  يكونو( 
 /�dإلشا� �لتقا�  على 
على  تد[  �ل�  �الجتماعية 
�( هنا_ من ®تا¢ *ليهم.

 )* �لعو�طف:   �d�6*  .٣
لتكو(  �ملشاعر  تر%يض 
من  تنبع   �dقد مالئمة، 
%هي  بالذ�/.  �لوعي 
ִדدئة  على   �dلقد� تضمن 
من  %�لتخلص  �لنفس، 
�جلا�ة،  �لسلبية  �ملشاعر 
²ذ}  يفتقر%(  من   )*%
عر�_   k يظلو(   �dملقد�

مستمر مع �لشعوd بالكآبة، 
فهم  ֲדا  يتمتعو(  من  �ما 
ينهضو( من كبو�/ �حليا� 

.Aتقلباִדا بسرعة �ك%
%حتفيز  �لذ�تية   �d�6إل�  .٤
 �dلقد� تشمل  �لنفس: 
�حلكم،   dصد�* على 
�لقيا=  قبل  �ملتأ�  %�لتفك" 
 �dلقد�%  ،ªتصـر بأ9 
�لسلو_   k �لتحكم  على 
�لرغبة  %تأجيل  �لفر96، 
%*dضائها.   �لنفس  بإشبا³ 
%جو6  كذلك  %تتضمن 
�لفر6  لد�  �لذ�¸  �حلافز 

.ªللوصو[ لألهد�
�لعالقا/  توجيه   .٥
 �dمها %هي  �إلنسانية: 
�آلخرين.  عو�طف  تطويع 
تكمن  �ل�   �dلقد� %هي 
بالشعبية  �لتمتع   c�d%
عقد   k %�لفعالية  %�لقيا�6 
�آلخرين،  مع  �لصال/ 
�لتغي"  قيا�6  على   �dلقد�%
�لعمل  فريق   cبنا% بفعالية 
على   �dلقد�% %قيا6ته 

�إلقنا³.

Åظ  �ملتمتع  �لشخص   )*

�لعاطفي   cلذكا� من  كب" 
�آلخرين  مع  يتعاطف 
خاصة k �%قا/ ضيقهم، 
تكوين  عليه  %يسهل 
%�ملحـافظة    cألصـدقا�
 k %يتحكم  عليـهم، 
%�لتقلبـا/  �النفعاال/ 
عن   Aيعـ% �لوجد�نية، 
%�ألحـاسيس  �ملشاعر 
بسـهولـة، %يتـفهـم 
�ملشكال/ بني �ألشخا£ 
%®ل �خلالفا/ بينهم بيسر 
%يقدdهم  �آلخرين  %®تر= 
من  عالية  d6جة  %يظهر 
�لو6 %�ملوk �6 تعامالته مع 
�لنا¡ %ينا[ �حلب %�لتقدير 
من �لذين يعرفونه، %يتفهم 
مشاعر �آلخرين %6%�فعهم 
 dلألمو ينظر   )� %يستطيع 
من %جها/ نظرهم. %هو 
�لر�9   k لالستقال[  مييل 
 ،dألمو� %فهم  %�حلكم 
�ملو�قـف  مع  %يتكيف 
�جلديـد�  �الجتماعـية 
�ملو�قف  %يو�جه  بسهولة، 

�لصعبة بثقة.
%على �لنقيض من Jلك جند 
يفتقر  �لذ9  �لشخص   )�

تسيطر  �لوجد��   cللذكا
�النفعالية  �لتقلبا/  عليه 
�لقلق،   k  Pالستغر��%
تكوين   k صعوبة  %iد 
عالقا/ مستقر� %�6فئة مع 
�آلخرين. كما �نه ال يشعر 
نفسه %ال عن  بالرضا عن 
�آلخرين %ال عن �ملجتمع؛ 
 k خر� فإ( فرصته� �dبعبا
�لنجا� %�لتفوP %�لسعا�6 
%�ملهنية  �لعملية  �حليا�   k
مبن  مقاdنة  �د�6%  تكو( 
من  عالية   �dبقد يتسم 

�لذكاc �لوجد��.

ميكن  �لوجد��   mلذكا�
تعلمه #�كتسابه

�لنا¡   )� فيه  شك  ال  مما 
قد�dִדم   k متفا%تو( 
فقد  �ملجاال/،  هذ}   k
 k Jكًيا  �لبعض  يكو( 
 �dقد %�قل  �لنو�حي  بعض 
بينما  �خر�.  �اال/   k
ح�  iا6[  من  هنا_ 
تغي"  �ستحالة   k �آل( 
 �Aباخل  cلذكا� معامل 
�لباحثو(  يقو[  %�لتعلم. 
�النفعالية   /�dلقد�  )�
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التقوى

تعليمها  ميكن  �ألساسية 
ال  %حتسينها.  لألطفا[ 
نتمتع  ما  �سا¡   )� شك 
�سا¡  هو   /�dقد من  به 
فاملخ  Jلك  %مع   ،Äعص
%هو  كب"�،   �dبصو طّيع 
�لتعّلم، %*( �éفا   �6ئم 
 �dلعاطفية بصو�  /�dلقد�
عالجه  ميكن  �مر  مؤقتة 

ببذ[ �جلهد �ملناسب.
 ªִדد بر�مج  %هنا_   
 cلذكا�  /�dمها لتطوير 
�ألطفا[  عند  �لعاطفي 
�ل�   �cلكفا� لتعزيز 
من  ֲדا  يتمتع  من  متّكن 
 ،Ptملآ� من  �خلر%¢ 
�جلديد  �لتحو[   )*%
�لعاطفي  �لتعلم  بإ6خا[ 
�ملدdسـية   �ملناهج    k
�لعو�طـف  من  iعل 
�Jִדا  �الجتماعية  %�حليا� 
للد�dسة،  موضوعا/ 
تأصل   k يسهم  %هذ� 
%هنا_  �لعاطفي.  �لتعلم 
6الئل قوية على �( �لتعلم 
�لعاطفي يعمل على خفض 
¶اطر �لتعر  لالكتئا¹.

%*�J كنت �ًبا �% �مًّا  كن 
�ل�  بالعو�مل  %عي  على 
تعزt منو �لذكاc �لوجد�� 
لد9 �طفالك مبكر÷، قلل 
آل�dئهم  �نتقا�6تك  من 
%شجعهم على ما يبد%نه 
 )%6 *iابية   dمو� من 
فهذ�  تفريط،   %� *فر�� 
تكوين  على  يساعدهم 
صوi* �dابية عن �لذ�/. 
بد%(  �c�dهم  ناقش 
على  %شجعهم  تعصب، 
�آلخرين  مع  �لتعاطف 
لألعـما[  %�لتطو³ 
�لتعا%نية %�خل"ية. d6ֲדم 
�كتسا¹  على  مبكًر� 
�الجتمـاعية   /�dملها�
مع  صد�قاִדم  %تنـويع 
�لنا¡.  من  ¶تلفة  فئا/ 

�لتخلي  على  شجعهم 
 /�dلفو�% �لغضب  عن 
ترسم  بأ(  �النفعالية 
قد%�  بتصرفاتك  �مامهم 
%جتنب   c%²د�  k ²م 
منهم  �طلب  �النفعاال/. 
لك  يقدمو�   )� �6ئًما 
حلو[  ثالثة  �ألقل  على 
أل9 مشكلة قد تو�جههم 
تطوdهم. تعتر    %�

 (* �الستما³  عّلمهم 
%تفهم،  بفهم  �آلخرين 
يعتا6  �لذ9  فالطفل 
حسن  على   ¹dيتد%
لآلخـرين  �الستمـا³ 
 �dًفكا� يب�   )� يستطيع 
جديد�، كما �( �الستما³ 
�لطفل  �لص  لآلخرين 
�Jته،  حو[  متركز}  من 

فيبد� بالتعرª *) مشاعر 
%هذ�  �آلخرين،   dفكا�%
*iا6   k مد�dكه  يوسع 
�حللو[ للمو�قف �لصعبة.

�6dنا  لو  �لنهاية   k%
من  للموضو³  �لنظر 
*سالمية،  نظر  %جهة 
مفهو=   t%بر  )� جند 
كا(  �لعاطفي   cلذكا�
نتيجة لتفاقم �لال�خالقية، 
%tيا�6 �لتوتر�/ �لنفسية، 
�لوجد�نية  �حلالة   dتدهو%
 Ì للمجتمع �لغر× بشكل
يشهد له �لتاdيخ �لبشر9 
نتيجة  %Jلك  مثيًال 
�ملا6ية  �لعلمانية  لسيطر� 
%tنا  تقيم  ال  �ل�  �لبحتة 
 �dإل�% �إلنسانية  للقيم 
 9dحلضـا� �ألخالقي 

جنـد أن بروز مفهـوم الـذكاء العاطفي كان نتيجـة لتفاقم 
الالأخالقيـة، وزيـادة التوترات النفسـية، وتدهـور احلالة 
الوجدانيـة للمجتمع الغر� بشـكل ¨ يشـهد لـه التاريخ 
البشـري مثيـًال وذلك نتيجـة لسـيطرة العلمانيـة املادية 
البحتة الـ� ال تقيم وزنا للقيم اإلنسـانية واإلرث األخالقي 
احلضـاري الذي يسـتمد جذوره مـن األديان السـماوية...
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من   {d%جذ يستمد  �لذ9 
�أل6يا( �لسما%ية، مما 6عا 
للبحث عن  �لغر¹   cعلما
حلو[، فخرجت نظريا/ 
�لوجد�(  �ثر  من  تعظم 
�لعالقا/،   k %�ملشاعر 
كمسلمني  نسميه  %�لذ9 
%هو  �لنفس"،  "تزكية 
تكفل  �ل�   Pألخال�
�إلiا×  �لتعامل   cللمر
%لكن  �آلخرين.  مع 
للرقي  �ملحا%ال/  هذ} 
%�لعو�طف  باالنفعاال/ 
حققت  قد  كانت   )*%
بعض �لنتائج على �لصعيد 
�لفر96 %�لقومي، *ال �¨ا 
�لرقي  عن  قاصر�  تبقى 

باإلنسا( %�لسمو بوجد�نه 
 ªيقا*% %�نفـعاالته، 
�لتدهوk d �حلالة �ألخالقية، 
أل¨ا �يضا مبنية على مبد� 
�ملكاسب  %حتقيق  �لنفعية 
 k كالنجا�  �لدنيوية 
�لعالقا/  %تكوين  �لعمل 
%�حلصو[  �لنا¡  مع 
%�لشهر�  �لنجومية  على 
�لقيا6ية.   �ملناصب   Óتو%
فاإلنسا( �²مجي ال ميكن 

*نسا(   (* يتحو[   )�
�خالقي، ما Ì  ينل نصيًبا 
 èيتر% �خلالق  معرفة  من 
 Ì �نه   _dيد% بربوبيته، 

�لق عبًثا. 
قاM �هللا تعا�: ﴿َقْد َ�ْفَلَح 
َخا¹َ  َ%َقْد   * اَها  tَكَّ َمْن 
(�لشمس:  اَها﴾  6َسَّ َمْن 

(١٠ %١١
من  نفسه  طهر  من   9�

جنا  فقد  �ألdضية   ³tلنو��
من �²ال_، %�ما من �خلد 
*ليها فقد يئس من �حليا�.

 :� �هللا  dسو[  %قا[ 
"*منا �لعلم بالتعّلم، %�حللم 

بالتحّلم"
�ملوعو6  �ملسيح  %يقو[ 
4يع   )*  ..."  :�
�ملوجو�6  �لطبعية  �لقو� 
�حلشمة  مثل  �إلنسا(   k

 �c%ملر�% %�ألمانة   cحليا�%
%�الستـقامة  %�لغيـر� 
%�لعد[  %�لزهد  %�لعفة 
%�لشجـاعة  %�ملو�سا� 
 Aلص�% %�لعفو  %�جلو6 
 Pلصـد�% %�إلحسا( 
من  شاֲדها  %ما   cلوفا�%
 �J* �لطبـعية..  �حلاال/ 
�ظهرها �إلنسا( k �%قاִדا 
%مو�ضعها �ملالئمة بإعما[ 

�لفكر %*مياc �لعقل، كانت 
كلها �خالقÙ. *¨ا k �ألصل 
غر�ئز �إلنسا(، %*منا تسمى 
�خالًقا عندما يتصرª فيها 
 cقتضا� حسب   �6�dباإل
�لزما( %�ملكا(. %مبا �( من 
�لطبعية  �إلنسا(  خصائص 
للرقي  قابل  كائن  �نه 
يستطيع  لذلك  %�لتقد=.. 
 (* هذ}  طباعه  يبد[   )�
�حلق  �لدين  باتبا³   Pخال�

%�لتعاليم �حلسنة، %�لصحبة 
ال  �لذ9  �ألمر  �لصاحلة.. 
�خر."  كائن  به  يتصف 

(فلسفة تعاليم �إلسال=)

�لصو�¹..  �هللا  �²منا 
%منَّ علينا بالعلم.. %�تانا 
�%تيها  من  �ل�  �حلكمة 
عظيًما..  خً"�   ¸%� فقد 
�%ال6نا..  k لنا   _dبا%

التبا³  %*ياهم  %%فقنا 
%�سو�  �حلق  �لدين 
 9J �لكرمي  dسولنا 

�خللق �لعظيم... 
�للهم �مني.

�ملر�جع:

�لعاطفي،   cلذكا� كتا¹   .١
تر4ة  جوملا(،  �6نييل  تأليف 

.Óليلى �جلبا
٢. كتا¹ فلسفة تعاليم �إلسال=، 

للمسيح �ملوعو6 عليه �لسال=.
عامة:  مالحظا/   ..cلذكا�  .٣
 ¡dفا لينا   �Jألستا� مقالة 

(�خصائية نفسية).
مقالة  �لوجد��:   cلذكا�  .٤
 dلستا� عبد   dلدكتو�  Jلألستا

*بر�هيم.

فاإلنسـان ا}مجي ال ميكن أن يتحول 
إ< إنسـان أخالقـي، مـا ¨  ينـل 
نصيًبـا من معرفـة اخلالـق وي�© 
بربوبيته، ويدرك أنـه ¨ ªلق عبًثا. 


