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المستخلص :
ىدؼ البحث إىل نقد نظرية اإلرشاد العقبلين االنفعايل يف ضوء ادلنهج اإلسبلمي ،واستخدـ
الباحث ادلنهجُت :االستنباطي ،والتحليلي ،وأسفر البحث عن النتائج التالية :اتفاؽ نظرية
اإلرشاد العقبلين االنفعايل مع نظرة ادلنهج اإلسبلمي يف :حرية الفرد يف استخداـ طريقة
التفكَت اليت يريدىا سواء أكانت عقبلنية أو غَت عقبلنية ،وعدـ عصمة اإلنساف من الوقوع
يف األخطاء  ،وعدـ استخداـ أسلوب اللوـ للنفس أو لآلخرين .
كما كشف البحث عن اختبلؼ نظرية اإلرشاد العقبلين االنفعايل عن نظرة ادلنهج
تبُت مشولية نظرة ادلنهج اإلسبلمي وواقعيتو ،كما أوضح البحث
اإلسبلمي إىل اإلنساف وقد ّ
سبق ادلنهج اإلسبلمي يف أسلوب ربديد األفكار غَت العقبلنية والتحري عنها ومن مث
وبُت البحث كذلك تفوؽ ادلنهج اإلسبلمي يف طريقة
مهاصبتها كمدخل لعبلج االضطراب ّ ،
تعاملو مع األفكار غَت العقبلنية حيث سلك منهجُت :بنائي يتمثل يف بناء أفكار عقبلنية
عن احلياة وما يواجو الفرد فيها من صعوبات  ،وعبلجي يتمثل يف معاجلة االضطرابات بعد
وقوعها من خبلؿ تفنيد األفكار غَت العقبلنية ومهاصبتها.
الكلمات المفتاحية :

نظرية اإلرشاد العقبلين االنفعايل ،ادلنهج اإلسبلمي ،التأصيل اإلسبلمي ،األفكار غَت
العقبلنية.
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Abstract:
The objective of the research is to critique the theory of rational
rationalism In view of the Islamic approach. The researcher used
the two methods: deductive and analytical. The results of the
research were: The rational rational counseling agreement with
the Islamic approach in the freedom of the individual to use the
method of thinking that he wants, whether rational or Irrational,
non-human infallibility from making mistakes, and not using
blame for oneself or others.
The study also revealed the difference between the rational and
emotional view of the Islamic approach to the human being and
the comprehensiveness of the Islamic approach and its reality.
The study also explained the Islamic method in the method of
identifying irrational ideas and investigating them and then
attacking them as an input to treat the disorder. In the way he
deals with irrational ideas, where he took two approaches:
constructive is to build rational ideas about life and the
individual's difficulties, and the treatment is to deal with the
turmoil after the occurrence through the refutation of irrational
ideas and attack.
key words:
Rational rational counseling theory, Islamic methodology,
Islamic fundamentalism, irrational ideas.
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المقدمة :
توجهت اجلهود
مر التاريخ ّ
يع ّد اإلنساف زلور الدراسات النفسية باختبلؼ جوانبها ،وعلى ّ
إىل البحث يف النفس اإلنسانية وزلاولة فهم طبيعتها ،وكيفية اضطراهبا ،والعوامل ادلؤدية إىل
صحتها وكيفية عبلج ما يعًتيها من اضطرابات.
ويف سبيل ذلك ظهرت التفسَتات ادلختلفة للطبيعة اإلنسانية وفهم السلوؾ اإلنساين فنشأت
نظريات اإلرشاد النفسي وىي سبثّل وجهات نظر دلؤسسيها حوؿ الطبيعة اإلنسانية وكيفية
حدوث االضطراب واألسلوب األمثل للتدخل اإلرشادي.
وغٍت عن القوؿ أ ّف ىذه النظريات تتأثر بتوجهات أصحاهبا وفلسفاهتم يف احلياة ،فكاف منهم
من ينظر إىل اإلنساف بأنو شرير يف أصلو ومدفوع بغرائزه ،وينحو آخروف على العكس من
ذلك فيثبتوف لئلنساف اخلَتة الكاملة ،يف حُت يقف البعض اآلخر يف ادلنتصف بُت الفريقُت
فَتوف اإلنساف صفحة بيضاء ال خَت فيها وال شر.
وكذا احلاؿ يف كيفية حدوث االضطرابات فمنهم من يرجع ذلك إىل أحداث الطفولة،
حيملوف
وآخروف جيعلوف االضطراب متعلماً واستجابة دلثَتات سلتلفة يف احلياة ،وفريق آخر ّ
األفكار غَت العقبلنية مسؤولية حدوث االضطراب وأ ّف الشخص ىو من يسهم يف اضطرابو
بسبب طريقة تفكَته غَت العقبلنية.
تتوسع شيئاً
ومع انتشار اإلرشاد النفسي يف العامل العريب واإلسبلمي أخذت ىذه النظريات ّ
فشيئاً وتل ّقاىا ادلختصوف بالقبوؿ ،وأصبح اإلرشاد النفسي ديارس يف ضوئها ،يف حُت رفضها
البعض حبجة أهنا غربية ادلنشأ وبالتايل فهي ال تتفق مع النظرة اإلسبلمية لئلنساف ،وصاحب
ذلك الدعوات ادلختلفة من العلماء ادلسلمُت لتأصيل علم النفس واإلرشاد النفسي وقضايامها
ادلختلفة تأصيبلً إسبلمياً ونقد ىذه النظريات يف ضوء ادلنهج اإلسبلمي.
ولعل من أبرز النظريات وأكثرىا استخداماً اليوـ يف العامل العريب واإلسبلمي نظرية اإلرشاد
العقبلين االنفعايل أللربت إليس ،واليت ترى أ ّف أفكار الشخص ىي ادلسؤولة عن اضطرابو
وأ ّف كيفية النظر إىل األحداث ىي من تَ ِسم السلوؾ باالضطراب من عدمو.
ولعل السبب الذي ساعد يف انتشار ىذه النظرية يعود إىل سهولة شلارستها ووضوح إجراءاهتا،
إضافة إىل كوهنا أعطت لئلنساف اعتباره فلم تصفو بالشر والعدوانية.
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ومن ىنا فإ ّف الباحث رغب يف عرض ىذه النظرية على ميزاف النقد يف ضوء ادلنهج
اإلسبلمي ،ويأمل من ذلك أف يسهم يف حركة التأصيل اإلسبلمي للدراسات النفسية ،وأف
يق ّدـ للمرشد ادلسلم نقداً علمياً ذلذه النظرية تساعده على فهمها يف ضوء ادلنهج اإلسبلمي.

مشكلة البحث وتساؤالته:
تتع ّدد نظريات اإلرشاد النفسي وتتباين فيما بينها ،وأصبحت تُق ّدـ يف مراكز اإلرشاد والعبلج
النفسي ،ويسعى الباحثوف إىل اختبار فاعلية الربامج اإلرشادية ادلستندة على تلك النظريات
توسع ىذه النظريات وانتشارىا ،ونظراً خلصوصية ادلنهج اإلسبلمي يف تعاطيو مع
شلا يؤكد ّ
ادلستجدات ،ومرونتو يف ذات الوقت ،وقبوؿ ما يوافق ادلصادر اإلسبلمية ،ورفض ما خيالفها
وأل ّف ادلفًتض أف يبٌت القبوؿ أو الرفض على أساس علمي مستند على مصادر الًتبية
اإلسبلمية فإ ّف الباحث اختار أف يتناوؿ نظرية اإلرشاد العقبلين االنفعايل بالنقد يف ضوء
ادلنهج اإلسبلمي ،وديكن أف تصاغ إشكالية البحث احلايل يف التساؤؿ الرئيس التايل:
الموجه إلى نظرية اإلرشاد العقالني االنفعالي في ضوء المنهج اإلسالمي؟.
ما النقد
ّ
ويتفرع عنو األسئلة الفرعية التالية:

ٔ -ما ىي نظرية اإلرشاد العقبلين االنفعايل؟ وكيف تنظر إىل اإلنساف؟ وكيف حيدث
االضطراب النفسي يف ضوئها؟ وما أساليب اإلرشاد يف ضوئها؟ وما إجيابيات ىذه النظرية
وسلبياهتا؟.

ادلوجو إىل نظرية اإلرشاد العقبلين االنفعايل يف نظرهتا إىل اإلنساف في ضوء
ٕ -ما النقد ّ
المنهج اإلسالمي ؟.
ادلوجو إىل نظرية اإلرشاد العقبلين االنفعايل يف كيفية حدوث االضطراب
ٖ -ما النقد ّ
النفسي في ضوء المنهج اإلسالمي ؟.
ادلوجو إىل نظرية اإلرشاد العقبلين االنفعايل يف أساليب اإلرشاد في ضوء
ٗ -ما النقد ّ
المنهج اإلسالمي ؟.
أهداف البحث:
بالنظر إىل مشكلة البحث وتساؤالتو فإ ّف البحث يهدؼ إىل:
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نقد نظرية اإلرشاد العقبلين االنفعايل يف ضوء ادلنهج اإلسبلمي يف اجلزئيات التالية :النظرة إىل
اإلنساف ،كيفية حدوث االضطراب ،التعامل مع األفكار غَت العقبلنية ،أساليب اإلرشاد.
أهمية البحث:

إ ّف تناوؿ نظرية اإلرشاد العقبلين االنفعايل يف ضوء ادلنهج اإلسبلمي يكتسب أمهيتو من
خبلؿ النقاط التالية:
أوالً :أمهية نظرية اإلرشاد العقبلين االنفعايل يف ذاهتا وكوهنا من أكثر النظريات انتشاراً يف
أوساط ادلرشدين وادلعاجلُت النفسيُت؛ ولذا فإ ّف من األمهية دبكاف تقدًن النقد ذلا يف ضوء
ادلنهج اإلسبلمي.
ثانياً :يكتسب البحث أمهيتو كذلك من أمهية التأصيل اإلسبلمي للدراسات النفسية؛ حيث
ما يزاؿ ىذا ادليداف حباجة ماسة إىل الدراسات العلمية ،وىذه الدراسة وثيقة الصلة بالتأصيل
اإلسبلمي حيث تبحث يف نقد إحدى نظريات اإلرشاد النفسي وتؤصل ذلا.
ثالثاً :يستقي البحث أمهيتو كذلك من كونو يسعى إىل أف يق ّدـ للمختصُت نقداً علمياً يف
ضوء ادلنهج اإلسبلمي إلحدى أىم نظريات اإلرشاد النفسي؛ شلا يساعدىم على القياـ
بأعماذلم وانطبلقهم من منطلق إسبلمي.
رابعاً :تنطوي أمهية البحث كذلك على إبراز السبق الًتبوي للمنهج اإلسبلمي ،والتأكيد على
مرونتو ومشولية نظرتو إىل اإلنساف.

مصطلحات البحث:

النظرية ىي :فكرة عقلية منظّمة تشَت إىل مبدأ أو رلموعة من ادلبادئ اليت رباوؿ تفسَت
(ٔ)
ظاىرة معينة بالثبات واالستمرارية".
والنظرية يف رلاؿ اإلرشاد النفسي " :خبلصة جهد الباحثُت يف رلاؿ اإلرشاد والعبلج
النفسي ،واليت سب ّكن ادلرشد من تفسَت الظواىر النفسية من حيث النظرة إىل طبيعة اإلنساف:
(ٕ)
تفسَت السلوؾ ،تفسَت االضطرابات النفسية لدى الفرد"
(ٔ) احلارثي ،صبحي .)ٕٓٔٙ( .نظريات التوجيه واإلرشاد النفسي وتطبيقاتها في اإلرشاد المدرسي .الدماـ:
مكتبة ادلتنيب  ،ص (ٔٔ).
(ٕ) ادلرجع السابق نفس الصفحة.
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ويعرفها ببلف بأهنا":رلموعة الفرضيات أو ادلفاىيم ادلنظمة يف نسق فكري يكشف العبلقة
لتكوف بناءً فكرياً منتظماً يف صورة أحكاـ عامة أو قوانُت سب ّكننا من تفسَت
فيما بينها؛ ّ
(ٔ)
الظواىر أو التنبؤ"
ويعرفها زىراف":إطار عاـ يضم رلموعة متناسقة متكاملة من احلقائق والقوانُت اليت تفسر
ّ
(ٕ)
الظواىر النفسية"
ويُقصد بنظرية اإلرشاد العقبلين االنفعايل :ىي النظرية اليت أسسها ألربت إليس وىي نظرية
من نظريات اإلرشاد النفسي تستخدـ فنيّات معرفية وانفعالية دلساعدة العمبلء يف التغلّب
على ما لديهم من أفكار ومعتقدات خاطئة وغَت عقبلنية ،واليت يصاحبها اضطراب يف
سلوؾ وشخصية الفرد ،واستبداذلا بأفكار ومعتقدات أكثر عقبلنية ومنطقية تساعده على
(ٖ)
التوافق مع اجملتمع.
ادلنهج اإلسبلمي :يُقصد بو يف ىذا البحث :ادلنهج ادلبٍت على ما ورد يف مصادر الًتبية
اإلسبلمية من الكتاب والسنة وكتابات العلماء ادلسلمُت ،يف كيفية النظرة إىل اإلنساف،
وكيفية حدوث االضطراب ،والتعامل مع األفكار غَت العقبلنية ،وأساليب اإلرشاد.
حدود البحث:
يتح ّدد البحث موضوعياً يف نقد نظرية اإلرشاد العقبلين االنفعايل إلليس دوف غَتىا من
نظريات اإلرشاد شلثلة يف اجلزئيات التالية  :النظرة إىل اإلنساف ،كيفية حدوث االضطراب،
أساليب اإلرشاد يف ضوء نظرية اإلرشاد العقبلين االنفعايل.
الدراسات السابقة :

بعد الرجوع إىل قواعد ادلعلومات ،وفهارس اجلامعات ،مل يعثر الباحث على أي دراسة
تناولت نقد نظرية اإلرشاد العقبلين االنفعايل يف ضوء ادلنهج اإلسبلمي ،وأكثر الدراسات
ترّكزت حوؿ فاعلية الربامج اإلرشادية ادلستندة إىل ىذه النظرية ،ويف ادلقابل عثر الباحث على
رلموعة دراسات تناولت نظرية (إليس) بالعرض فقط دوف نقد ،يف حُت توجد دراسات
(ٔ) ببلف ،كماؿ .)ٕٓٔ٘( .نظريات اإلرشاد والعالج النفسي ،األردف :دار اإلعصار العلمي  ،ص (ٕٔ).
(ٕ) زىراف ،حامد .)ٕٓٓ٘( ،التوجيه واإلرشاد النفسي ،عامل الكتب ،ص(ٔ.)ٜ

)ٖ( Albert Ellis: The theory of rational guidance, Albert Ellis Institute (AEI).
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أخرى تناولت التأصيل اإلسبلمي لئلرشاد النفسي عموماً ،أو بعض جوانبو؛ ولذا فإ ّف
يقسم الدراسات السابقة إىل قسمُت :
الباحث ّ
القسم األول :دراسات تناولت نظرية اإلرشاد العقالني االنفعالي:

فقد قامت بلعسلة (ٕٗٔٓ) (ٔ) بدراسة( ،مل تذكر ىدفها) ،توصلت إىل نتيجة مفادىا :
تُعترب نظرية اإلرشاد العقبلين االنفعايل ،اليت وضعها(:الربت اليس ) أحد أىم األساليب
اإلرشادية ادلعرفية السلوكية ،واليت انطلقت من أ ّف ما يعانيو الفرد من مشكبلت واضطرابات
نفسية ماىي إال نتيجة سوء تفسَته وتأويلو لؤلمور ،وذلك بناءً على األفكار البلعقبلنية
وادلعتقدات غَت ادلنطقية واذلدامة اليت يتبناىا ،وأف اإلنساف قادر على التخلّص من مشكبلتو
االنفعالية واضطراباتو السلوكية ومنو استخلص (إليس) فروض وأسس واسًتاتيجيات اإلرشاد
العقبلين االنفعايل الذي أثبتت عدة دراسات ميدانية فعاليتو وصلاعتو ضمن العملية
اإلرشادية.
وىدفت دراسة ضيف (ٕ٘ٔٓ)(ٕ) إىل الوقوؼ على مسلمات ومفاىيم نظرية اإلرشاد
العقبلين االنفعايل ،والتطرؽ إىل مفهوـ الشخصية منو جهة نظر (إليس) إىل جانب تعريف
األفكار العقبلنية والبلعقبلنية ومسات كل منهما ومصادر اكتساهبا إضافة إىل ذكر األفكار
البلعقبلنية كما أوردىا (إليس) وبياف أىم أساليب العبلج العقبلين االنفعايل ،وتوصلت إىل
أ ّف العبلج العقبلين االنفعايل ىو أسلوب فريد من العبلج النفسي سلصص ليتمكن العميل
من مبلحظة وفهم األفكار البلعقبلنية يف حياتو ،ومن مث مهاصبتها ،وبالتايل فإ ّف العميل
يسعى الكتساب نظرة واقعية للحياة شلا يؤدي إىل تطبيق التفكَت العقبلين على األمور اليت
تستجد يف ادلستقبل وليس فقط تلك اليت ربدث يف احلاضر.

(ٔ) بلعسلة ،فتحية .)ٕٓٔٗ( .االرشاد العقبلين االنفعايل لػ أليس  :مبادئو  ،أسسو وتطبيقاتو يف العملية

االرشادية ،مجلة الباحث ،اجلزائر ،ادلدرسة العليا ألساتذة بوزريعة ،ع( ،)ٜص ص (.)٘ٗ-ٖٚ

(ٕ) ضيف ،حليمة .)ٕٓٔ٘( .األفكار العقبلنية والبلعقبلنية حسب نظرية إليس ( ،)ELLISمجلة جيل العلوم
للدراسات اإلنسانية واالجتماعية ،مركز جيل البحث العلمي ،اجلزائر ،ع(ٓٔ) ،ص ص (ٖ.)ٔٛ٘-ٔٚ
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وىدفت دراسة السادات ( )ٔ()ٕٓٔٚإىل توضيح العبلج العقبلين االنفعايل  ،ومدى فعاليتو
يف العملية االرشادية ،حيث يستعرض فيها الدارس نظرية االضطراب اليت تنتمي يف إطارىا
العاـ إىل االذباه ادلعريف الذي يقوـ على فرضية أف ادلشكبلت النفسية تنشأ عندما يسئ الفرد
تفسَت ادلتغَت ( (Bوىو الذي يعٍت ادلعتقد ،األحداث وادلنبهات من تصرفات اآلخرين وىي
ادلتغَت (، (Aالذي يعٍت ادلثَت أو احلادث ادلنشط فتًتتب على سوء التأويل نتائج سيئة وىي
ادلتغَت ) (Cالذي يعٍت العاقبة أو النتيجة.
وتوصلت الدراسة إىل نتيجة مؤداىا  :أ ّف النتائج اإلجيابية للعبلج ادلعريف السلوكي ال تعٍت
القضاء على األعراض بشكل تاـ ،بل حيتفظ بعض ادلسًتشدين ببعض األعراض على الرغم
صا بأولئك الذي يعانوف من
من
التحسن الذي يطرأ عليهمُ ،
وحيتمل أ ْف يكوف ىذا خا ً
ّ
اضطراب حاد بسبب اخلربات ادلؤدلة اليت تعرضوا ذلا واليت تفوؽ طاقتهم ،إالّ أ ّف االرشاد
النفسي يساىم قدر ادلستطاع يف التقليل من آثارىا ويسمح للمسًتشدين أف يصححوا
أفكارىم البلعقبلنية بأفكار عقبلنية بعد تغيَت معتقداهتم.
القسم الثاني :الدراسات التي تناولت التأصيل اإلسالمي لإلرشاد النفسي عموماً:

جل اجلهود العلمية يف ىذا الباب اليت وقف عليها الباحث ىي من نصيب الدكتور زلمد
لقد كانت ّ
زلروس الشناوي ،حيث قاـ بالعديد من الدراسات ،وق ّدـ العديد من أوراؽ العمل دلؤسبرات وندوات يف
ىذا اجلانب ،فقد ىدفت دراسة الشناوي ( )ٕ()ٜٔٛٚإىل عرض كتاب رياضة النفس وهتذيب األخبلؽ
ومعاجلة أمراض القلب ،الذي يقع ضمن مصنف إحياء علوـ الدين للغزايل ،والذي يتضح منو سبق
الغزايل إىل إعداد أمنوذج متكامل لتعديل السلوؾ يشتمل على إبراز ادلنطق اخلاص بالعبلج مث عرض
لكيفية التعرؼ على سوء اخلُلُق وكيفية هتذيب األخبلؽ مث كيفية معرفة نتائج العبلج كما تناولت
الدراسة بعد ذلك بادلقارنة ،ذلك األمنوذج مع أمنوذج العبلج السلوكي احلديث ،شلا يتضح معو تفوؽ
األمنوذج الذي رب ّدث عن الغزايل وىو شلا يؤكد ضرورة استمرار البحث الكتشاؼ الطاقات العلمية اليت
يزخر هبا الًتاث اإلسبلمي وبصفة خاصة يف رلاؿ العلوـ اإلنسانية.

(ٔ) السادات ،بوزيد .)ٕٓٔٚ( .االرشاد العقبلىن  -االنفعاىل ودوره ىف تغيَت االفكار البلعقبلنية باألفكار

العقبلنية ،مجلة الحكمة للدراسات التربوية والنفسية ،اجلزائر ،ع(ٔٔ) ص ص .ٕٓٛ-ٔٛٛ
(ٕ) الشناوي ،زلمد .)ٜٔٛٚ( .أمنوذج هتذيب األخبلؽ عند الغزايل ومقارنتو بأمنوذج العبلج السلوكي احلديث،
رسالة الخليج العربي ،مكتب الًتبية العريب لدوؿ اخلليج ،ع (ٕٕ) ،ص ص (ٖٖٔ)ٕٔ٘-

ٛ

(ٔ)
تصور مبسط لعمل ادلرشد ادلسلم على ضوء
وق ّدـ الشناوي ( )ٜٜٔٛورقة عمل ىدفت إىل إعداد ّ
من ادلنهج اإلسبلمي ،وتوصل إىل أ ّف ادلنهج اإلسبلمي حيتوي ما جييب عن تساؤالت ادلرشد ،وادلعاًف

النفسي ادلسلم حوؿ اجلوانب ادلتصلة بطبيعة اإلنساف ،ومنو الشخصية ،واضلرافات الشخصية ،و العبلج
النفسي ،وأىداؼ اإلرشاد ،ودور ادلرشد.
وقاـ الشناوي (ٔ )ٕ()ٜٜٔبإعداد ورقة عمل ىدفت إىل عرض ألىداؼ العمل يف مساعدة األفراد على
مواجهة مشكبلهتم النفسية من واقع ما ربدده نظريات اإلرشاد والعبلج النفسي الغربية ،وربليل ىذه
األىداؼ وتقوديها يف ضوء ادلنهج اإلسبلمي ،مع عرض للبدائل اإلسبلمية اليت ديكن االنطبلؽ منها
كأىداؼ مناسبة دلساعدة األفراد يف حل مشكبلهتم ،سواء يف رلاالت اإلرشاد ،أو العبلج النفسي ،أو
وخلُصت الدراسة إىل أنّو حىت يف حالة وجود تشابو يف
اخلدمة االجتماعية ،أو الطب النفسيَ ،

ادلسميات مع ما ديكن أف يسعى إليو ادلريب وادلرشد وادلعاًف أف حيققوه يف ضوء ادلنهج اإلسبلمي إال أهنا
تبتعد من حيث ادلنطلقات اليت انطلقت منها واألسس اليت قامت عليها واألساليب اليت توصل إليها،
كما أثبتت الدراسة بُعد أىداؼ النظريات الغربية عن ادلنهج اإلسبلمي ،والقوة اليت يتميز هبا اإلسبلـ يف
جانب أىداؼ اإلرشاد.

وىدفت دراسة التكروين(ٕٕٔٓ)(ٖ) إىل التعرؼ على إسهامات ادلرشد الطبليب يف تنمية شخصية تلميذ
ادلرحلة االبتدائية من منظور الًتبية اإلسبلمية ،استخدـ الباحث ادلنهج الوصفي ،وتوصلت الدراسة إىل
رلموعة من النتائج أبرزىا أف ادلنهج اإلسبلمي يع ّد منهجاً متكامبلً لبناء وتنمية الشخصية ،كما
كشفت الدراسة أ ّف ىناؾ أساليب عديدة يسهم هبا ادلرشد الطبليب يف تنمية شخصية التلميذ ومنها
أسلوب القدوة الصاحلة وادلوعظة احلسنة واحلوار واإلقناع وضرب األمثاؿ.

(ٔ) الشناوي ،زلمد .)ٜٜٔٛ( .اإلرشاد والعبلج النفسي من منظور إسبلمي ،ندوة نحو علم نفس إسالمي،

ادلعهد العادلي للفكر اإلسبلمي،القاىرة .ضمن كتاب حبوث يف التوجيو اإلسبلمي لئلرشاد والعبلج النفسي ،ص
(ٕٔٓ)ٕ٘ٓ-
(ٕ) الشناوي ،زلمد .)ٜٜٔٔ( .األىداؼ العامة دلساعدة األفراد على مواجهة مشكبلهتم النفسية كما تعرضها

نظريات اإلرشاد والعبلج النفسي الغربية دراسة تقوديية يف ضوء ادلنهج اإلسبلمي ،ندوة التأصيل اإلسالمي للخدمة
االجتماعية ،ادلعهد العادلي للفكر اإلسبلمي ،القاىرة ٖٔ-ٔٔ ،أغسطس ٔ.ٜٜٔ
(ٖ) التكروين ،نسيم عبد اذلادي .)ٕٕٓٔ( .إسهام المرشد الطالبي في تنمية شخصية تلميذ المرحلة

االبتدائية من منظور التربية اإلسالمية ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،كلية الًتبية،جامعة أـ القرى.

ٜ

التعليق على الدراسات السابقة :

من خبلؿ العرض السابق يظهر بوضوح تشابو البحث احلايل مع الدراسات السابقة يف تناوؿ نظرية

اإلرشاد العقبلين االنفعايل ،وتناوؿ نظرة اإلسبلـ لبعض قضايا اإلرشاد النفسي ،كما يظهر اختبلؼ ىذا
البحث عن الدراسات السابقة حيث إ ّف أيّاً منها مل تتطرؽ إىل نقد نظرية اإلرشاد العقبلين االنفعايل يف
ضوء ادلنهج اإلسبلمي ،وىو ما يسعى إليو البحث احلايل.

منهج البحث :
استناداً إىل ىدؼ البحث احلايل فإ ّف الباحث استخدـ ادلنهجُت التاليُت :

ادلنهج االستنباطي ويعرفو فودة ،وصاٌف بأنو" :ادلنهج الذي يقوـ على دراسة النصوص هبدؼ
(ٔ)
استخراج مبادئ تربوية مدعمة باألدلة الواضحة".
ادلنهج التحليلي ويعرفو قلعجي بأنو" :ادلنهج الذي يُعٌت بتحليل ما استقرأه الباحث مػن النصوص
(ٕ)
واألفكار".
ويستخدـ ىذاف ادلنهجاف لدراسة ما يتحصل عليو الباحث من نصوص حوؿ نقد جزئيات نظرية
اإلرشاد العقبلين االنفعايل يف ضوء ادلنهج اإلسبلمي من خبلؿ اجلمع والوصف والتحليل ذلا.

(ٔ) فودة ،حلمي ،وصاٌف ،عبد الرضبن .)ٜٔٛٛ( .المرشد في كتابة البحوث التربوية .بَتوت :دار العلم
للمبليُت ،ص(ٖٗ).
(ٕ) قلعجي ،زلمد رواس .)ٜٜٔٙ( .طرق البحث في الدراسات اإلسالمية .بَتوت :دار النفائس ،ص (.)ٜٔ

ٓٔ

المبحث األول  :عرض نظرية اإلرشاد العقالني االنفعالي:

(ٔ)

ترجمة (ألبرت إليس) مؤسس نظرية اإلرشاد العقالني االنفعالي:
قامت ىذه النظرية على يد مؤسسها ألربت إليس ادلولود يف عاـ (ٖٔ )ٜٔيف مدينة
بتسربغ يف والية بنسلفانيا األمريكية ،وشأف (إليس) يف ذلك ىو شأف أكثر علماء النفس
مر هبا يف
شلن أسسوا نظرياهتم يف العبلج واإلرشاد النفسي ،فقد تأثر (إليس) باألزمات اليت ّ
سن مبكرة،
حياتو ،بداية من إمهاؿ أبيو وأمو ،واضطراره إىل ربمل ادلسؤولية وتربية إخوتو يف ّ
كما عاىن أيضاً من عدة أمراض منها مرض الكلى ،والتهاب اللوزتُت ،أ ِ
ُدخل إىل ادلستشفى

تسع مرات وىو طفل بسبب أمراض الكلى ،مث أصيب بالبوؿ السكري يف عمر تسعة عشر
عاماً ،وبالسكري وىو يف األربعُت من عمره ،ىذا باإلضافة إىل خجلو الزائد يف التح ّدث
(ٕ)
أماـ اآلخرين بفًتة ادلراىقة ،ولكنو استطاع التخلص من ىذه ادلشكبلت فيما بعد.
لقد عُ ِرؼ عن (إليس) مقاومتو دلرضو بشراسة ومل خيضع دلرضو رافضاً أف يكوف صريعاً ذلذا
ادلرض؛ فحصل على درجة ادلاجستَت يف علم النفس اإلكلينيكي من جامعة كولومبيا ٖٜٗٔ
وعلى الدكتوراه عاـ ( ،)ٜٔٗٚوعاش حياة حيوية ملؤىا النشاط والقوة حىت وفاتو يف عمر
(ٖ)
ثبلثة وتسعُت سنة.
ويف أثناء حبثو عن حل دلشكبلتو اذبو إىل مدرسة التحليل النفسي لسيجومند فرويد عندما
(ٗ)
قرر أف يعمل بالتحليل النفسي ،حيث آمن بأ ّف ادلدرسة التحليلية ىي األعمق قياساً
دبدراس عبلجية أخرى ،ولكنو شعر باخليبة واإلحباط من التق ّدـ البطيء من ىذا النوع من
يغَتوف طريقة تفكَتىم عن
العبلج ،والحظ أ ّف عمبلءه يشعروف
بالتحسن بسرعة عندما ّ
ّ
(٘)
أنفسهم وعن مشكبلهتم ،ومن ىنا تبلورت نظريتو يف اإلرشاد والعبلج النفسي.
(ٔ) يؤّكد الباحث ىنا على أنّو سيعرض يف ىذا ادلبحث نظرية اإلرشاد العقبلين االنفعايل كما وردت يف أدبيات
نظريات اإلرشاد والعبلج النفسي ،دوف التطرؽ إىل نقدىا الذي سَتجؤه إىل ادلبحث الثاين.
(ٕ) ببلف ،كماؿ .)ٕٓٔ٘( .مرجع سابق .ص(ٖٖٕ)

(ٖ) جَتاد ،كوري.)ٕٖٓٔ( .النظرية والتطبيق في اإلرشاد النفسي ،ترصبة سامي اخلفش( ،طٕ) ،األردف :دار
الفكر ،ص(ٖٔ٘).

(ٗ) ببلف ،كماؿ .)ٕٓٔ٘( .مرجع سابق ،ص(ٖٖٕ)
(٘) جَتاد ،كوري.)ٕٖٓٔ( ،مرجع سابق.ص(ٖٔ٘)

ٔٔ

كما يُع ّد (إليس) من أكثر الناشطُت يف حركة اإلرشاد والعبلج النفسي ولو أكثر من
ٓٓ٘ مقاؿ ورلموعة من األشرطة ،واألفبلـ ادلسجلة ،وحوايل  ٗٚكتاباً ،كما عمل مستشاراً
للتحرير يف عدة رلبلت علمية ،وأسس معاىد متعددة لتدريب الباحثُت وإجراء البحوث يف
رلاؿ اإلرشاد والعبلج العقبلين االنفعايل يف الواليات ادلتحدة األمريكية وكندا واسًتاليا
(ٔ)
وغَتىا ،كما حصل على رلموعة من اجلوائز يف رلاؿ الدراسات النفسية.
فلسفة النظرية:

تشَت األدبيات إىل أ ّف الفكرة األساسية ذلذه النظرية قددية جداً فقد تنبّو الفبلسفة
اليونانيوف منذ القدـ إىل أ ّف الطريقة اليت تُ ْد َرؾ هبا األشياء وليس األشياء نفسها ىي اليت تسم
)ٕ( .
سلوكنا وتصفو باالضطراب أو السواء
تعريف اإلرشاد العقالني االنفعالي:

ىو نظرية من نظريات اإلرشاد النفسي تستخدـ فنيات معرفية وانفعالية دلساعدة العمبلء
يف التغلّب على ما لديهم من أفكار ومعتقدات خاطئة وغَت عقبلنية ،واليت يصاحبها
اضطراب يف سلوؾ وشخصية الفرد ،واستبداذلا بأفكار ومعتقدات أكثر عقبلنية ومنطقية
(ٖ)
تساعده على التوافق مع اجملتمع.
ويع ّد العبلج السلوكي العاطفي العقبلين ) )REBTاختصاراً لػ Rational Emotive
 Behavior Therapyىو أوؿ نسخة من ادلقاربات السلوكية ادلعرفية ،وال زالت إىل اليوـ
ىي ادلقاربة ادلعرفية الرئيسية ،وتشًتؾ مع بقية ادلقاربات األخرى يف تكوينها االذباه ادلعريف
السلوكي باإلضافة إىل تأكيدىا على التفكَت ،إصدار األحكاـ ،ازباذ قرارات التحليل
(ٗ)
وادلمارسة العملية.
كما تع ّد ىذه النظرية طريقة متكاملة للعبلج والتعلم وىي تستند اىل أرضية نظرية معرفية
ادراكية ،انفعالية ،سلوكية ،وىي تؤيد العبلج النفسي اإلنساين والتعليمي ،وأ ّف أحد األسس
(ٔ) ببلف ،كماؿ .)ٕٓٔ٘( .مرجع سابق ،ص(ٖٕٗ).
(ٕ) المرجع السابق ،ص (ٖٖٕ).

(ٖ) احلارثي ،صبحي .)ٕٓٔٙ( .مرجع سابق  ،ص(ٕ)ٔٙ
(ٗ)جَتاد ،كوري.)ٕٖٓٔ( .مرجع سابق  ،ص(ٖٗ٘)

ٕٔ

ىو أ ّف مشاكل اإلنساف تنتج من طريقة تفكَته ومعاجلتو ذلذه األحداث اخلارجية ابتداءً من
الفرضية القائلة أ ّف عواطف وانفعاالت الناس ناذبة عن عقائدىم وما يؤمنوف بو وعن تقيمهم
(ٔ)
لؤلمور وتعريفهم ذلا ،وفلسفتهم يف تفسَتىا وليس من األحداث نفسها.
فالنظرية العقلية االنفعالية ترّكز على اجلانب السلوكي والعقلي ،وتقوـ فلسفتها على أف
التفكَت واالنفعاؿ والسلوؾ تتداخل فيما بينها يف عبلقات السبب والنتيجة ادلتبادلة ،وتفًتض
ىذه النظرية أف التفكَت يقرر السلوؾ ،أي أف ادلشكبلت اليت دير هبا األفراد تعزى إىل الطريقة
اليت يفسروف هبا األحداث وادلواقف ،وترى ىذه النظرية أنو ينبغي مهاصبة وربدي األفكار
واالنفعاالت السلبية ،وذلك بإعادة تنظيم اإلدراؾ والتفكَت بدرجة يصبح معها الفرد منطقياً
(ٕ)
وعقبلنياً.
ويف اجلملة فقد جاء (إليس) ليكشف أ ّف عدـ التق ّدـ يف إحراز نتائج طيبة عائد إىل
حقيقة أ ّف ادلرضى كانوا يعيدوف تأسيس أنفسهم على ادلبادئ البلعقبلنية اليت اخًتعوىا
(ٖ)
وتعلموىا يف طفولتهم.
األفكار غير العقالنية:

يُقصد باألفكار البلعقبلنية ىي األفكار غَت ادلنطقية وغَت الواقعية وادلطلقة اليت تقف
عائقاً أماـ ربقيق الفرد ألىدافو ،وتقوده إىل االضطراب النفسي وقد حدد (إليس) أحد عشر
فكرة غَت عقبلنية وجدىا من أكثر األفكار سيطرة على بعض الناس ،وتؤدي هبم إىل
االضطراب النفسي وىذه األفكار ىي(ٗ):

الفكرة األولى :طلب االستحسان :من الضروري أف يكوف الشخص زلبوباً ومقبوالً
لبيئتو ومن قِبَل كل احمليطُت بو.

عماف :دار الفكر ،ص (.)ٕٗٛ
(ٔ) الزيود ،نادر .)ٕٓٓٛ( .نظريات اإلرشاد والعالج النفسيّ ،
(ٕ) ببلف ،كماؿ .)ٕٓٔ٘( .مرجع سابق ،ص(ٖٕٗ).
(ٖ) الزيود ،نادر .)ٕٓٓٛ( .مرجع سابق ،ص ()ٕٗٚ

(ٗ) ببلف ،كماؿ )ٕٓٔ٘(.مرجع سابق ،ص(ٖٕٗ ،)ٕٗٓ-ضيف ،حليمة .)ٕٓٔ٘( ،مرجع سابق ،ص ص
ٖ.ٔٛ٘-ٔٚ

ٖٔ

وىذه فكرة غَت عقبلنية؛ إذ يستحيل أف يكوف الشخص زلبوباً من صبيع احمليطُت بو،
فقطعاً سيوجد من ال يتقبلو ،وال يعٍت ذلك فشلو يف عبلقاتو االجتماعية ،كما أ ّف ذلك قد
يكوف مدعاة إىل ادلبالغة يف طلب رضا اآلخرين شلا يسبب للفرد ادلتاعب ادلختلفة.
الفكرة الثانية :ابتغاء الكمال الشخصي :ينبغي أف يكوف الشخص على درجة عالية
من الكفاية وادلنافسة واالصلاز حىت ديكن اعتباره جديراً بكل شيء.
إف ىذه الفكرة صعبة التحقيق ،وإذا أصر الفرد على ربقيقها فقد يؤدي بو ذلك إىل
االضطرابات النفسية واجلسمية ،واىل الشعور بالنقص والعجز وإىل فقد الثقة بالنفس وإىل
احلرماف من االستمتاع باحلياة الشخصية .ويؤدي ذلك بالتايل إىل الشعور الدائم باخلوؼ من
الفشل ،أما الشخص العاقل فيجتهد بفعل األفضل لذاتو لكي يستمتع بالنشاط كغاية يف
(ٔ)
ذاتو وليس من أجل نتيجة.
الفكرة الثالثة :اللوم القاسي للذات ولآلخرين :بعض الناس يتصفوف بالشر ،واجلُْب
ولذلك فهم يستحقوف اللوـ والتوبيخ والعقاب.
وىذه فكرة غَت عقبلنية؛ إذ أ ّف الفرد ليس مسؤوالً عن معاقبة اآلخرين فيما يصدر منهم
من أفعاؿ ،وادلفًتض من الفرد أف يتوقع حصوؿ األذى من اآلخرين؛ ولذا فقد دعا ادلنهج
ربمل األذى من اآلخرين وك ّفو عنهم.
اإلسبلمي إىل ّ

الفكرة الرابعة :توقّع المصائب والكوارث :من النكبات القوية أف تسَت األمور على
غَت ما يريد الفرد ذلا.
وىذه فكرة غَت عقبلنية؛ إذ أ ّف األمور لن ذبري دائماً وفق ما يريد ذلا الفرد ،وادلصائب
والكوارث يف علم الغيب و ال ينبغي أف ينشغل اإلنساف بتوقع حصوذلا ،وىنا تأيت قيمة
التوكل على اهلل كإحدى القيم اإلسبلمية اليت تساعد الفرد على ذباوز ىذه الفكرة غَت
العقبلنية.
الفكرة الخامسة :التهور (الالمباالة االنفعالية) :تنتج التعاسة من ظروؼ خارجية ال
.

منلك القدرة على التحكم فيها

(ٔ) ببلف ،كماؿ يوسف .)ٕٓٔ٘( .مرجع سابق .ص(ٖٖٕ)

ٗٔ

وىذه الفكرة (من وجهة نظر إليس) غَت منطقية ،فاألشياء اخلارجية قد ال تكوف مدمرة
بذاهتا ،ولكن تأثر الفرد هبا واذباىاتو ضلوىا وردود أفعالو ذباىها ىو الذي جيعلها تبدو
كذلك.
وادلفًتض أف يدرؾ الفرد أ ّف التعاسة تأيت غالباً من داخلو ،وقد تأيت ادلضايقة من اخلارج،
إال أنو يعًتؼ أنو من ادلمكن تغيَت ردود أفعالو ضلوىا بإعادة النظر فيها وربديدىا عن طريق
(ٔ)
تغيَت تصوراتو وتعبَتاتو الداخلية ضلوىا.
الفكرة السادسة :القلق الزائد :األشياء اخلطرة وادلخيفة تعترب سبباً لبلنشغاؿ الدائم
للفكر ،وينبغي أف يتوقعها الفرد دائماً وأف يستعد دلواجهتها.
وىذه فكرة غَت عقبلنية؛ إذ أنو من ادلنطقي االنشغاؿ البسيط باألشياء اخلطرة ،لكن من
غَت ادلنطقي االنشغاؿ الدائم هبا؛ أل ّهنا قد ربدث وقد ال ربدث ،كما أ ّف التفكَت الدائم هبا
لن دينع من وقوعها.
الفكرة السابعة :تجنّب المشكالت :األسهل ذبنب الصعوبات وادلسؤوليات الشخصية

عن أف تواجهها.
وىذه غَت فكرة غَت عقبلنية ،إذ أ ّف حل الصعوبات يكوف دبواجهتها وليس بتجنّبها ،كما
يعود الشخص على االتكالية وعدـ ربمل ادلسؤولية.
أ ّف ذبنّب الصعوبات وادلسؤوليات ّ
الفكرة الثامنة :االعتمادية :جيب أف يعتمد اإلنساف على اآلخرين ،وأف يكوف دائماً إىل

جانبو شخص أقوى منو ،يعتمد عليو.
من ادلنطقي أف حيتاج اإلنساف إىل من يعينو يف أمور حياتو ،ولكن ليس من العقبلنية أ ّف

رسخ ادلنهج
يعتقد اإلنساف أ ّف حياتو ستكوف يف خطر إذا مل جيد من يعتمد عليو ،ومنها ىنا ّ
اإلسبلمي يف نفوس أفراده االعتماد على اخلالق سبحانو والتوكل عليو وتفويض األمر إليو.

الفكرة التاسعة :الشعور بالعجز وأهمية خبرات الماضي :إف اخلربات واألحداث

ادلاضية ىي احملددات األساسية للسلوؾ احلاضر وادلؤثرات ادلاضية ال ديكن استبعادىا.

(ٔ) ببلف ،كماؿ يوسف .)ٕٓٔ٘( .مرجع سابق .ص()ٕٖٚ

٘ٔ

وىذه فكرة غَت عقبلنية؛ إذ ال ديكن أف يكوف الشخص حبيس ادلاضي ويفسد عليو
حاضره ،فادلاضي لن يعود ،وادلفًتض أف يستفيد الشخص من األحداث ادلاضية يف ذباوز
ادلشكبلت احلالية وادلستقبلية ،والشخص العاقل يدرؾ أ ّف ادلاضي جزء ىاـ يف حياتنا ،ولكنو
يدرؾ أيضاً أ ّف احلاضر ديكن تغيَته عن طريق ربليل نتائج ادلاضي وإثارة التساؤالت حوؿ
(ٔ)
بعض األفكار ادلؤدلة ادلكتسبة اليت تضطره إىل التصرؼ بطريقة سلتلفة يف الوقت احلايل.
الفكرة العاشرة :االنزعاج لمتاعب اآلخرين :ينبغي على الفرد أف حيزف دلا يصيب

اآلخرين من اضطرابات ومشكبلت.
وإف كاف الباحث ال يوافق على عدـ عقبلنية ىذه الفكرة مطلقاً؛ إذ أ ّف ادلسلم حيب
ألخيو ما حيب لنفسو ،ويهتم ألمر اآلخرين وحيزف حلزهنم ،غَت أنّو قد تكمن عدـ عقبلنية
ىذه الفكرة يف حاؿ أصبح الشخص يهتم باآلخرين أكثر من نفسو إىل درجة إمهاؿ
مشكبلتو الشخصية.

الفكرة الحادية عشرة :ابتغاء الحلول الكاملة :ىناؾ دائماً حل صحيح أو كامل لكل

مشكلة وىذا احلل جيب التوصل إليو ،وإال فإ ّف النتائج سوؼ تكوف مؤدلة.
وىذه فكرة غَت عقبلنية؛ ألنّو ال يوجد حل ناجع جلميع ادلشكبلت بشكل دائم ،فقد
تعًتض الشخص مشكلة وجيد ذلا حبلً كامبلً ،وقد تعًتضو مشكلة أخرى فيجد ذلا حبلً
جزئياً ،وبالتايل فإنو من غَت ادلعقوؿ البحث عن احللوؿ الكاملة دائماً وال يعٍت عدـ وجودىا
أ ّف النتائج ستكوف مؤدلة.
قسم (إليس) تلك األفكار البلعقبلنية إىل ثبلث رلموعات ،وقد ُمسّيت تلك
وقد ّ
اجملموعات باحلتميات الثبلث ،وقد أشار (إليس) يف كتاباتو إىل أف األفكار وادلعتقدات
البلعقبلنية اليت يعرب عنها العميل ويعتنقها ،تندرج ربت ثبلث حتميات أساسية ىي (ٕ):
ٔ-ادلطالب ادلتعلقة بالذات :ىذه ادلطالب تظهر يف عبارات مثل:
أ-إنٍت شخص غَت كفء ،وليس يل أي أمهية.
ب-إنٍت جيب أف أعمل بطريقة جيدة ،وأناؿ استحساف اآلخرين ادلهمُت من حويل.
(ٔ) ببلف ،كماؿ يوسف .)ٕٓٔ٘( .مرجع سابق .ص()ٕٖٜ
(ٕ) احلارثي ،صبحي )ٕٓٔٙ( .مرجع سابق ،ص(.)ٔٙٙ

ٔٙ

ٖ-ادلطالب ادلتعلقة باآلخرين :وتظهر من خبلؿ عبارات مثل:
أ-جيب أف يكوف اآلخروف من حويل ظرفاء ،وربت كل الظروؼ وطواؿ الوقت.
ب-جيب عليك أف تعاملٍت برفق وبعدؿ يف كل األحواؿ.
ٖ  -ادلطالب ادلتعلقة بالعامل وظروؼ احلياة:
وتنعكس من خبلؿ العبارات التالية ،وىي غالبًا ما تأخذ شكل االعتقادات التالية:
أقل من تلك احلياة اليت جيب أف أعيش فيها سباماً.
أ-إف ظروؼ احلياة ّ
ربمل ظروؼ احلياة.
ب-إنٍت ال أستطيع ّ
أهداف النظرية:

يف ضوء ىذه النظرية يتعلم ادلسًتشدوف ادلهارات اليت تزودىم باألدوات لتحديد رفض
معتقداهتم البلعقبلنية اليت اكتسبوىا ،وحافظوا عليها من خبلؿ التلقُت الذايت ،فهم يتعلموف
كيف يستبدلوف الوسائل العقيمة يف التفكَت بأخرى فعالة وعقبلنية ،كنتيجة لذلك فهم
يغَتوف ردود أفعاذلم االنفعالية للمواقف ،كما تسمح العملية العبلجية للمسًتشدين أف
يطبقوا مبادئ العبلج العقبلين االنفعايل ،ليس فقط للمشكلة احلالية ولكن أيضاً للكثَت من
(ٔ)
مشاكل احلياة ،أو مشاكل ادلستقبل اليت ديكن أف يواجهوىا.
يشَت (ببلف ٕ٘ٔٓ) إىل أف الغرض الرئيسي يف اإلرشاد العقبلين االنفعايل ىو الًتكيز
على تعديل التفكَت البلعقبلين واستبدالو بالتفكَت العقبلين ،شلا يساعد يف إزالة أو خفض
(ٕ)
النتائج السلوكية واالنفعالية غَت الصحيحة ،وحيدد رلموعة أىداؼ ذلذه النظرية:
ٔ .خفض االضطرابات النفسية واالنفعالية إىل أقصى حد شلكن.
ٕ .تزويد ادلسًتشد بطريقة سب ّكنو من زبطّي أية اضطرابات نفسية مستقبلية من خبلؿ
إكسابو فلسفة أكثر عقبلنية.
ٖ .استخداـ العمليات العقلية وأساليب تعليم التفكَت ادلنطقي خبلؿ عملية اإلرشاد.
ٗ تعمل جاىدة من أجل أف تثبت للمسًتشد أنو غَت منطقي ،وتوضح لو العبلقة بُت
أفكاره غَت ادلنطقية وبُت ما يشعر بو من تعاسة واضطراب.
(ٔ) مقدادي يوسف .)ٕٓٔ٘( .اإلرشاد النفسي نظرياته وطرقه ،الرياض :قرطبة للنشر والتوزيع ،ص (ٔٔٔ)
(ٕ) ببلف ،كماؿ .)ٕٓٔ٘( .مرجع سابق ،ص(ٕٕٗ)ٕٖٗ-

ٔٚ

يغَت تفكَته ويتخلص من األفكار غَت ادلنطقية وذبعلو يعمم
٘ .تساعد ادلسًتشد على أف ّ
وينتقل من رلرد التعامل مع رلموعة األفكار غَت ادلنطقية إىل األفكار األعم واألمشل.
 .ٙتُعِ ّد ادلسًتشد دلواجهة أي أفكار أو معتقدات أخرى غَت منطقية يف ادلستقبل وذبنّبو
بذلك الوقوع مرة ثانية يف االضطراب.
النظرة إلى اإلنسان من وجهة نظر النظرية:

تؤمن النظرية العقبلنية االنفعالية أ ّف اإلنساف يولد ولديو إمكانية للتفكَت العقبلين أو غَت
العقبلين ،وأف لدى الناس استعداداً موروثاً من أجل احملافظة الذاتية ،السعادة ،التفكَت،
الكبلـ احلب ،االتصاؿ ،ادلشاركة مع اآلخرين ،النمو وربقيق الذات لدى الناس ،وأيضاً
التحمل ،الكمالية ،لوـ الذات
النزعة للدمار الذايت ،ذبنّب التفكَت ،التفكَت اخلرايف ،عدـ
ّ
(ٔ)
وذبنب ربقيق إمكانية النمو.
فالعبلج العقبلين االنفعايل يؤمن ببديهة أف اإلنساف غَت معصوـ عن اخلطأ ،وأف الناس
كمخلوقات سوؼ تستمر يف عمل األخطاء وبنفس الوقت يتعلموف كيف يعيشوف بسبلـ
(ٕ)
مع انفسهم.
كما أنّو من األفكار األساسية عند (إليس) عن اإلنساف أ ّف ىناؾ تشابكاً بُت العاطفة
والعقل ،أو التفكَت وادلشاعر ،حيث دييل البشر إىل أف يفكروا ويتعاطفوا ويتصرفوا يف وقت
(ٖ)
واحد ،ويقوـ العبلج العقبلين االنفعايل على بعض التصورات واالفًتاضات ىي:
 اإلنساف عقبلين والعقبلين يف آف واحد ،وىو عندما يفكر ويتصرؼ بشكل عقبلينفإنو يكوف فعاالً وسعيداً ونشطاً .
 دييل بعض األفراد إىل استخداـ بعض (األساليب الدفاعية ضد أفكارىم وسلوكهم؛وذلك حفاظاً على ذواهتم ،دبعٌت أهنم دييلوف إىل عدـ االعًتاؼ ألنفسهم او لآلخرين بأف
سلوكهم وتفكَتىم خاطئ وأكثر سلبية.

(ٔ) مقدادي يوسف .)ٕٓٔ٘( .مرجع سابق ،ص (ٖٔٔ)

(ٕ) مقدادي يوسف .)ٕٓٔ٘( .مرجع سابق  ،ص (ٗٔٔ)
(ٖ) احلارثي ،صبحي .)ٕٓٔٙ( .مرجع سابق  ،ص()ٔٙٙ

ٔٛ

 التفكَت غَت العقبلين ُمتَعلّم منذ سن مبكرة لدى الطفل من األسرة ،وثقافة اجملتمعالذي يعيش فيو.
 التفكَت واالنفعاؿ ديثبلف وجهُت لشيء واحد ،فبل ديكن النظر إىل أحدمها دبعزؿ عناآلخر.
كيف يحدث االضطراب في ضوء نظرية اإلرشاد العقالني االنفعالي:

ترى ىذه النظرية أ ّف الكائن اإلنساين لديو استعداد فطري الكتساب األفكار البلعقبلنية
أو اكتساب األفكار العقبلنية ،وأنو عن طريق الظروؼ االجتماعية واحلديث اخلاص للذات
(احلوار الداخلي) يعمل على زيادة األفكار غَت ادلنطقية وتطويرىا ،ومن مث حدوث
االضطراب النفسي ولكن لدى اإلنساف قدرة فائقة على التفكَت بشكل عقبلين وتفادي
حدوث االضطرابات النفسية)ٔ( .
إف االفًتاض األساسي يف ىذا االذباه (ادلعريف السلوكي) ىو أف الناس يسهموف
دبشكبلهتم النفسية وبأعراض مرضية زلددة ،من خبلؿ الطريقة اليت يفسروف هبا األحداث
وادلواقف احلياتية حيث تركز النظرية ادلعرفية السلوكية إىل حد كبَت على االفًتاض القائل بأف
(ٕ)
إعادة تنظيم الشخص سوؼ يقود بالنتيجة إىل إعادة تنظيم سلوكياتو.
معادلة إليس لالضطراب والعالج:

()3

قاـ (إليس) بوضع معادلة تشرح كيفية حدوث االضطراب مساىا ( )A B Cوأضاؼ ذلا
) (E F Dللداللة على العبلج وشرحها كالتايل :
 )Activating event( Aاحلدث البسيط.
 )Belief( Bادلعتقد.
 )Emotional and Behavioral Consequences( Cالنتائج السلوكية واالنفعالية.
 )Disputing Intervention( Dادلداخلة  :ربديد األفكار غَت ادلنطقية ودحض
األفكار أو تفنيدىا.
(ٔ) ببلف ،كماؿ يوسف .)ٕٓٔ٘( .مرجع سابق ،ص()ٕٗٙ
(ٕ) مقدادي يوسف .)ٕٓٔ٘( .مرجع سابق ،ص (ٖٔٔ)
(ٖ) جَتاد ،كوري.)ٕٖٓٔ( .مرجع سابق ،ص ()ٖ٘ٛ

ٜٔ

 )Effect( Eاألثر ويعٍت تغيَت معريف يف نظاـ ادلعتقدات.
 )Feeling( Fالشعور اجلديد.
وفكرة ىذا ادلعادلة أ ّف ادلشاكل النفسية تنتج عن طريق تفكَت الناس باألشياء ،وىذا يعٍت
أف نظاـ تفكَت الشخص  Bىو الذي يؤدي إىل االنفعاؿ  Cمثل الغضب والكآبة ،وليس
احلدث نفسو ( )ٔ( )Aفإذا عاش الفرد ذبربة االكتئاب بعد الطبلؽ مثبلً ،فقد ال يكوف
الطبلؽ ىو بالذات الذي سبب االكتئاب ،وإمنا معتقدات الشخص بأنو فاشل وأنو مرفوض
ىو السبب ،ويعتقد إليس أ ّف األفكار حوؿ كوف الفرد مرفوضاً أو فاشبلً و ىي ( )Bىي
السبب الرئيسي يف حدوث االكتئاب ( وىو  )Cوليس احلدث احلقيقي للطبلؽ (وىو
(ٕ)
)A
إ ّف طريقة التفكَت ) (Bىذه تتكوف من نظامُت اعتقاديُت:
األوؿ :يتكوف من العقائد (األفكار) العقبلنية ومثاؿ ذلك قوؿ أحدىم (إنّو من سوء
احلظ أف أُطرد من العمل ألنو سيكوف من الصعب البحث عن وظيفة جديدة).
يتكوف
أما النظاـ الثاين :من االعتقاد (التفكَت) الذي يقود اىل اضطرابات عاطفية فهو ّ
من العقائد البلعقبلنية ومثاؿ عليو (كاف جيب أف ال اطرد  ،إنو شيء رىيب وظامل ،ستكوف
مصيبة إذا مل أجد عمبل فوراً ) .إ ّف ىذه اجملموعة من االفكار البلعقبلنية وتوابعها واليت
(ٖ)
تشكل قاعدة االضطرابات النفسية والعاطفية.
ويصر (إليس) على أ ّف اللوـ ىو السبب اجلوىري دلعظم االضطرابات االنفعالية ،ولذلك
حىت تستطيع التخلص من األمراض العصابية أو االضطرابات يف الشخصية فمن األفضل
التوقف عن لوـ أنفسنا واآلخرين ،وبدالً من ذلك فمن ادلهم أف نتعلم تقبّل أنفسنا بالرغم
من عثراتنا ،وأف نتذكر أننا بشر غَت كاملي الصفات.

()4

(ٔ) الزيود ،نادر .)ٕٓٓٛ( .مرجع سابق ،ص (ٕٕ٘) ،وببلف ،كماؿ يوسف .)ٕٓٔ٘( .مرجع سابق،
ص()ٕٗٙ

(ٕ)جَتاد ،كوري.)ٕٖٓٔ( .مرجع سابق ،ص()ٖ٘ٛ

(ٖ) الزيود ،نادر .)ٕٓٓٛ( .مرجع سابق ،ص (ٕٕ٘)

(ٗ) جَتاد ،كوري.)ٕٖٓٔ( .مرجع سابق ،ص ()ٖ٘ٛ

ٕٓ

أساليب اإلرشاد في ضوء نظرية اإلرشاد العقالني اإلنفعالي:
تركز ىذه النظرية على عملية تفنيد ادلعتقدات ) (Dخبلؿ جلسات اإلرشاد يف احلياة
اليومية أيضاً ،وتلقائياً يصل العمبلء إىل ) )Eوىي النتيجة الفلسفية اليت تتضمن جانباً
فعاؿ ويتألف من استبداؿ األفكار غَت
عملياً ،فيتشكل لدينا نظاـ من ادلعتقدات جديد ّ
الصحيحة بأفكار صحية بدالً منها ،وإذا صلحنا يف ذلك يظهر عندنا ) (Fوىي مادة جديدة
من ادلشاعر وبدالً أف نشعر بالقلق واالكتئاب بشكل خطَت نشعر باألسف واإلحباط بشكل
(ٔ)
طبيعي وصحي طبقاً للموقف.
وتتلخص عملية اإلرشاد النفسي عند (إليس) دلعاجلة البلمعقوؿ بادلعقوؿ وألف البشر ذلم
إمكانيات أف يكونوا عقبلنيُت ،فاف لديهم القدرة على ذبنب أو الغاء معظم االضطرابات
(ٕ)
االنفعالية من أف يفكروا بعقبلنية وىذا ما حيدث يف عملية اإلرشاد.
دير العبلج حسب رأي (إليس) بثبلث خطوات(ٖ):
وّ
ٔ -االكتشاؼ :تعليم ادلسًتشد كيف يكتشف معتقداتو البلعقبلنية ،وخصوصاً
األحكاـ ادلطلقة ادلفزعة ،واليت تؤدي إىل تدين مفهوـ الذات.
ٕ -ادلناقشة :مناقشة ادلسًتشد للخلل الوظيفي يف معتقداتو من خبلؿ تعليمو األسس
ادلنطقية ،طرح األسئلة وادلناقشة ادلستمرة ألعمالو اليت ىي نتيجة معتقداتو.
ٖ -التمييز :تعليم ادلسًتشد التمييز بُت ادلعتقدات العقبلنية وادلعتقدات البلعقبلنية.
إضافة إىل ذلك فإ ّف نظرية (إليس) تؤمن أ ّف اللغة غَت الدقيقة ىي من أسباب تشوه
العمليات الفكرية ،فيتعلم العمبلء أف استعماؿ مفردات الوجوب (جيب أف) جيب ذبنّبها
واستبداذلا بعبارات تدؿ على التفضيبلت فبدؿ( :سوؼ يكوف أمراً فظيعاً إذا  )...يتعلم
العمبلء أف يستبدلوا العبارة بػ (سوؼ يكوف األمر غَت مريح إذا )...إ ّف العمبلء الذين
يستخدموف أمناطاً لغوية تعكس العجز وجلد الذات بإمكاهنم توظيف صبل وعبارات جديدة
(ٔ)جَتاد ،كوري.)ٕٖٓٔ( .مرجع سابق ،ص (ٔ)ٖٙ

(ٕ) ببلف ،كماؿ يوسف .)ٕٓٔ٘( .مرجع سابق ،ص(ٕٗٗ)

(ٖ) مقدادي يوسف .)ٕٓٔ٘( .مرجع سابق ،ص ( ،)ٜٔٔ/ٔٔٛجَتاد ،كوري .)ٕٖٓٔ( .مرجع سابق ،ص
(ٓ)ٖٙٔ-ٖٙ

ٕٔ

تساعدىم على التفكَت وأداء سلوكيات سلتلفة ،والنتيجة ،يبدأوف أيضاً بالشعور بشكل
(ٔ)
سلتلف.
(ٕ)
ويضع (إليس) سلططاً دلا يقوـ بو ادلرشدوف يف العبلج العقلي العاطفي :
ٔ -تشجيع ادلسًتشد على اكتشاؼ بعض األفكار البلعقبلنية اليت تثَت السلوؾ
ادلضطرب.
ٕ -توضيح الطبيعة البل منطقية يف تفكَت ادلسًتشد.
ٖ -استخداـ ادلرح والفكاىة دلقاومة تفكَت ادلسًتشد البلعقبلين.
ٗ -استخداـ التحليل ادلنطقي لتقليل ادلعتقدات البلعقبلنية عند ادلسًتشد.
٘ -إطبلع ادلسًتشد على األثر السليب ذلذه ادلعتقدات ،و اطبلعو على كيفية الفصل
بينها وبُت ادلشاعر والسلوكيات ادلستقبلية ادلزعجة
 -ٙشرح كيفية أف ىذه األفكار سوؼ تعاد بعقبلنية أكثر إذا استطاع أف جيرهبا على
أسس ثابتة.
 -ٚتزويد ادلسًتشد باألسلوب العلمي يف التفكَت ،شلا ديكنو من إدراؾ األفكار
البلعقبلنية
وتقليلها سواء باحلاضر أو ادلستقبل ،تلك األفكار اليت قد تؤدي لبلنتحار أو التفكَت بو.
 -ٛاستخداـ األساليب االنفعالية والسلوكية يف مساعدة ادلسًتشد على تقليل مشاعر
القلق لديو ،وذلك من خبلؿ تغيَت مشاعره.

(ٔ) جَتاد ،كوري.)ٕٖٓٔ( .مرجع سابق ،ص (٘)ٖٙ

(ٕ) مقدادي يوسف .)ٕٓٔ٘( .مرجع سابق ،ص (ٖٕٔ)

ٕٕ

االنتقادات الموجهة إلى النظرية :
أوالً :إيجابيات النظرية :

(ٔ)

حظيت نظرية اإلرشاد العقبلين االنفعايل بقبوؿ كبَت يف أوساط ادلعنيُت باإلرشاد والعبلج
النفسي؛ وذلك نظراً دلا تتمتع بو من مزايا كثَتة من أبرزىا:
ٔ -إ ّف نظرية العبلج العقبلين االنفعايل ذات فلسفة واضحة ،وىي منطقية ،ومتكيفة مع
مهما ،وبإمكانو أف يصنع سعادتو ،وحيقق
الظروؼ والواقع ،فهي ذبعل اإلنساف شيئاً ً
ذاتو ،وأف ما يقولو لنفسو عن نفسو ىو احملدد لنتائجها االنفعالية ،وليست األحداث
نفسها ىي ادلؤثرة فيو.
ٕ -يكتسب ادلسًتشد يف هناية عملية اإلرشاد فلسفة عقبلنية للحياة.
تغَت يف
ٖ -أسهمت يف توضيح التفاعل بُت األفكار وادلشاعر والتصرفات و أف أي ّ
ويغَت النمطُت اآلخرين.
أحدىا يؤثر ّ
ٗ -تنوع الطرؽ اإلرشادية اليت يستخدمها اإلرشاد العقبلين االنفعايل ،وبالتايل اتساع دائرة
األشخاص الذين قد يؤثر هبم ىذا النوع من اإلرشاد وذلك عن طريق معرفة نوع
الشخصية اليت ينتموف إليها ،والتعامل معهم وعبلجهم باألسلوب ادلناسب.
٘ -يستطيع ادلسًتشد من خبلؿ اإلرشاد العقبلين االنفعاىل أف يكتسب طرقاً وأفكاراً
جديدة يستطيع من خبلذلا مواجهة األفكار البلمنطقية واخلاطئة اليت كاف يؤمن هبا
وبالتايل ذبنب الوقوع هبا مرة أخرى ادلستقبل.
 -ٙمن خبلؿ األفكار البلعقبلنية اليت طرحها إليس يتم ّكن الشخص من التعرؼ على
أكثر األفكار اليت سبر يف ذىن الفرد أو يفكر هبا دوف أف يعلم بأهنا غَت منطقية
وبالتايل وقْف ىذه األفكار قبل أف تتطور وتصبح واقعية.

(ٔ)جَتاد ،كوري.)ٕٖٓٔ( .مرجع سابق ،ص( ، )ٖ٘ٙاحلارثي ،صبحي )ٕٓٔٙ( .مرجع سابق ،ص(،)ٔٚٛ

ببلف ،كماؿ .)ٕٓٔ٘( .مرجع سابق ،ص(ٕٓ٘) ،الزيود ،نادر .)ٕٓٓٛ( .مرجع سابق ،ص (.)ٕٜٙ

ٖٕ

 -ٚتأكيدىا على الوسائل العبلجية ادلتكاملة اليت تتضمن االدراؾ (ادلعرفة) والسلوؾ
والعواطف.
 -ٛتأكيدىا على أف احلوادث ادلاضية ليست ىي اليت تسبب للشخص االنفعاالت بل
نظرة اإلنساف إىل تلك احلوادث وأفكاره عنها ىي اليت تسبب لو ادلتاعب.
 -ٜتأكيدىا على الوظائف البيتية العملية والسلوكية.
ٓٔ-يعترب أسلوباً مثاليًا لتغيَت ادلعتقدات غَت العقبلنية وغَت ادلنطقية ،وإبداذلا بأخرى
عقبلنية ومنطقية
ٔٔ-حيصن العميل ضد األفكار غَت العقبلنية اليت قد يتعرض ذلا مستقببلً.

ثانياً :سلبيات النظرية:

)ٔ(

مع ما سبيزت بو ىذه النظرية من إجيابيات إال أهنا يف ادلقابل ُو ّجهت ذلا عدة انتقادات من
أبرزىا:
ٔ -أ ّف الفكرة األساسية اليت قامت عليها النظرية وىي األفكار البلعقبلنية غَت واضحة

فبل يوجد ضابط واضح للحكم على األفكار كوهنا عقبلنية أو غَت عقبلنية،
ويؤكد الشناوي على ذلك بقولو ":وإذا كاف زلور اإلرشاد والعبلج العقبلين
االنفعايل ىو التعرؼ على األفكار غَت ادلنطقية إلحبلؿ أفكار منطقية زللها فإ ّف
لنا أف نتساءؿ عما ىو ادلعيار الذي يبٍت عليو ادلرشد أو ادلعاًف حكمو على
منطقية أو عدـ منطقية أفكار ادلسًتشد ،ىل ىو معيار موضوعي متفق عليو؟ أـ
ىو معيار غَت موضوعي؟ إنو ببل شك معيار شخصي ،خاصة إذا عرفنا أف
(إيليس) قد استبعد جانب الدين من فكره حوؿ الشخصية أو العبلج ،وىذا من
وجهة نظرنا يضعف موقف نظرية العبلج العقبلين االنفعايل حيث جيعلها أسلوباً
أكثر ارتباطاً بنسق تفكَت ادلرشد الذي حياوؿ بدوره أف يفرضو على ادلسًتشد
ويقنعو بو .أما إذا كاف ادلعيار الذي ضلكم بو على التفكَت بعدـ ادلبلئمة معياراً

(ٔ) الشناوي ،زلمد زلروس( .د.ت) .نظريات اإلرشاد والعالج النفسي ،دار غريب :مصر ،ص(ٕٔٔ)،

احلارثي ،صبحي .)ٕٓٔٙ( ،مرجع سابق ،ص( ، ،)ٔٚٛببلف ،كماؿ يوسف .)ٕٓٔ٘( .مرجع سابق،

ص(ٕٔ٘) ،الزيود ،نادر .)ٕٓٓٛ( .مرجع سابق ،ص (ٓ.)ٕٚ

ٕٗ

موضوعياً (مثبل معيار الدين ،فإف األمر لن خيتلف يف التطبيق بُت معاًف ومعاًف
)ٔ(
أو بُت مرشد ومرشد"
ٕ -اإلرشاد العقبلين االنفعايل م ِ
باشر بدرجة كبَتة ُخيْ ِ
ضع الفرد لئلرشاد دوف مراعاة
ُ
دلعتقداتو ومفاىيمو.
يتطرؼ بعض ادلعاجلُت ويبالغوف ،فيصبح عملهم أشبو بعملية غسيل الدماغ.
ٖ -قد ّ
ٗ -العبلقة اإلرشادية ىي عبلقة مدرس وطالب ،وبالتايل فهو مل يؤكد على تكوين
عبلقة حسنة مع ادلسًتشدين انطبلقاً من أ ّف مشكلتهم تكمن يف اعتقادىم أنو
ينبغي أف يلقوا احلب من اآلخرين ،يف الوقت الذي ال حيتاجوف إليو فعبلً.
٘ -تُعلّم ىذه الطريقة ادلسًتشدين أف يعتمدوا على ادلرشد ،أي أف (إليس) ال يعطي
ادلسًتشد دوًرا كبَتاً يف عملية اإلرشاد.
 -ٙاذلجوـ ادلباشر على اذباىات ادلسًتشد يعترب هتديداً لو وىذا األمر يزيد من مقاومة
ادلسًتشد وجيعل التغيَت صعباً إف مل يكن مستحيبلً.
 -ٚعدـ جدوى ىذه الطريقة مع حاالت األطفاؿ أو مع حاالت التخلف العقلي
واحلاالت شديدة االضطراب العتمادىا على االستبصار والتفسَت.
 -ٛوجود الكثَت ادلقاومة من قبل ادلسًتشد ألف اإلنساف بطبيعتو يناضل ويكافح من
أجل احلفاظ على أفكاره وادلواقف اليت يؤمن هبا وال يسمح بذلك يف جو من
ادلواجهة ادلباشرة.
 -ٜاعترب (إليس) أف العواطف واالنفعاالت ثانوية ،وأعطى األولوية للعقل يف حُت أف
اإلنساف خليط من ادلشاعر والعواطف واحلكمة والعقل ،وىنالك مواقف سلتلفة
يف احلياة ربتاج تارة إىل استخداـ ادلشاعر ،وتارة أخرى إىل استخداـ العقل،
لذلك ال جيوز تفضيل احدمها على اآلخر.
ٓٔ -ألهنا تريد حل ادلشكلة عن طريق رلاهبة العميل ومصارحتو التامة فإهنا بذلك قد
تُسبّب لو األذى النفسي أكثر من أف تعاجلو.
(ٔ) الشناوي ،زلمد زلروس( ،د.ت) مرجع سابق ،ص(ٕٔٔ)

ٕ٘

المبحث الثاني :نقد النظرية في ضوء المنهج اإلسالمي :
أوالً  :نقد نظرة اإلرشاد العقالني االنفعالي إلى اإلنسان:

خببلؼ بقية النظريات فإف ىذه النظرية مل تتطرؽ إىل مدى خَتية اإلنساف من عدمها،
خَتاً كامل اخلَتية كما يف
فليس اإلنساف شريراً كما يف نظرية التحليل النفسي لفرويد ،وليس ّ
نظرية روجرز ،وليس خالياً من اخلَت والشر كما يف النظرية السلوكية.
مرد ذلك أ ّف (إليس) رّكز نظريّتو على األفكار العقبلنية وغَت العقبلنية وعبلقة ذلك
ولعل ّ
مرده إىل التفكَت غَت العقبلين ،وأ ّف طريقة
بالسلوؾ واالضطراب ،على اعتبار أ ّف االضطراب ّ
تفكَت اإلنساف ىي ادلسؤولة عن شعور اإلنساف بالسعادة أو االضطراب.
ومن ىذا ادلنطلق فإ ّف ىذه النظرية تنظر إىل اإلنساف على أنّو يتصف بصفتُت أساسيتُت:
األوىل :الفرد لديو استعداد فطري للتفكَت بطريقة عقبلنية والتفكَت بطريقة غَت عقبلنية،
ونتيجة لذلك فهو لديو االستعداد للمحافظة على ذاتو ،والشعور بالسعادة ،واحلب،
والتواصل مع اآلخرين ،ويف ادلقابل لديو استعداد فطري لعكس ذلك.
الثانية :اإلنساف غَت معصوـ من ارتكاب األخطاء ،ونتيجة لذلك فإ ّف لوـ الفرد لنفسو
على أخطائو ولوـ اآلخرين لو عامل رئيس يف حدوث االضطراب النفسي.
وعند التأمل يف الصفة األوىل( :االستعداد الفطري للتفكَت بطريقة عقبلنية وغَت عقبلنية)
وإخضاعها للنقد يف ضوء ادلنهج اإلسبلمي ،يُبلحظ أمراف :
أقرت بحرية اإلنسان في اختيار طريقة التفكير التي يريد وحرية
األمر األول :أنّها ّ
السلوك:

إ ّف ىذه احلرية يف التفكَت اليت منحها (إليس) لئلنساف موجودة يف ادلنهج اإلسبلمي،
فاإلسبلـ دينح الشخص احلرية يف تعاطيو مع األمور اليومية ،إال أهنا حرية منضبطة بضوابط
الشرع وليست على إطبلقها وقد أعطى اهلل عز وجل اإلنسا َف إرادة ومشيئة يستطيع عن
طريقها إدراؾ اخلَت من الشر ،قاؿ تعاىل :ﱡﭐ ﲛ ﱚ ﱛ ﱠ [البلد ]٠١ :أي طريق اخلَت والشر ،ويقوؿ
تعاىل  :ﭐﱡﭐ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﳉ ﱠ [اإلنسان]3 – ٢ :
ٕٙ

قاؿ الرازي – رضبو اهلل  -قولو تعاىل" :إنا ىديناه السبيل أخرب اهلل تعاىل أنو بعد أف رّكبو
وأعطاه احلواس الظاىرة والباطنة ّبُت لو سبيل اذلدى والضبلؿ ،واآلية دالة على أف إعطاء
احلواس كادلق ّدـ على إعطاء العقل ،واألمر كذلك؛ ألف اإلنساف ُخلِ َق يف مبدأ الفطرة خالياً
عن معرفة األشياء ،إال أنو أعطاه آالت تعينو على ربصيل تلك ادلعارؼ ،وىي احلواس
الظاىرة والباطنة ... ،ومن قاؿ :ادلراد من كونو مسيعاً بصَتاً ىو العقل ،قاؿ :أنو دلا ّبُت يف
ليبُت لو السبيل ويظهر
اآلية األوىل أنو أعطاه العقل ّبُت يف ىذه اآلية ،أنو إمنا أعطاه العقل ّ
(ٔ)
لو أف الذي جيب فعلو ما ىو والذي ال جيوز ما ىو"
األمر الثاني :أنها اختزلت اإلنسان في الجانب العقلي وجانب التفكير تحديداً:
"وقد تكوف ىذه ادلدرسة قد ارتقت باإلنساف يف ُسلّم النظرة إليو عما سبقها من نظريات؛
إذ ق ّدرت للعقل أمهيتو ،ولكن مرة أخرى أين ادلشاعر؟ ومرة أخرى العقل من أين وإىل أين
(ٕ)
وماذا حيكمو أو يهيمن عليو؟ وىل كل حياة اإلنساف عمليات عقلية"
وىذه النظرة إىل اإلنساف مع ما فيها من صواب إال أهنا ال تتوافق مع التصور اإلسبلمي
للفرد ،فاختزاؿ اإلنساف يف جانب واحد وىو جانب التفكَت فقط يع ّد قصوراً واضحاً يف
يتكوف من جسد وعقل وروح حسب رؤية ادلنهج اإلسبلمي.
تصور كينونة اإلنساف الذي ّ
ّ
إ ّف نظرة الًتبية اإلسبلمية إىل اإلنساف تتميّز بشموليتها وتكاملها وواقعيتها ،و ادلقصود
بوصف الًتبية اإلسبلمية بأهنا شاملة متكاملة ،أي عنايتها باجلانب الروحي ،والعقلي،
والوجداين  ،و األخبلقي  ،االجتماعي ،واجلسدي يف تكوين الشخصية اإلنسانية ،وفق
معيار االعتداؿ ،و االتزاف ،فبل إفراط يف جانب دوف غَته ،وال تفريط يف جانب حلساب
آخر ،وىي بذلك تركز على تنشئة اإلنساف الصاٌف بدوف قيود الزماف ،أو ادلكاف ،و ىي هبذا

(ٔ) الرازي،زلمد .)ٕٓٓٓ(.مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير( ،طٖ) ،بَتوت :دار إحياء الًتاث العريب،
(ٖٓ)ٚٗٔ/

(ٕ) الشناوي ،زلمد .)ٕٓٓٔ(.بحوث في التوجيه اإلسالمي لإلرشاد والعالج النفسي ،دار غريب،

القاىرة.ص(.)ٖٔٛ

ٕٚ

اذلدؼ اخلبلّؽ فاقت الًتبية احلديثة اليت تنشد تكوين ادلواطن الصاٌف حسب معايَت البيئة اليت
(ٔ)
يعيش فيها ،أو العصر الذي حييا فيو.
واآليات القرآنية واألحاديث النبوية يف معٌت التوازف كثَتة جداً وفيها الداللة على أمهية
تغَت اذلدؼ الذي
االعتداؿ يف تنمية الروح والبدف وكونو من التكليف ،دلا يف العدوؿ عنو من ّ
ُخلِق اخللق لو فكانت سنة اذلادي البشَت صلى اهلل عليو وسلّم تدعو إىل ذلك التوازف؛ أل ّف
من خبللو تتحقق القوة احلسية وادلعنوية وال بد ألحدمها من اآلخر  ...و ادلراد من ىداية
السبيل خلق الدالئل ،وخلق العقل اذلادي وبعثة األنبياء وإنزاؿ الكتب ،كأنو تعاىل قاؿ:
خلقتك لبلبتبلء مث أعطيتك كل ما ربتاج إليو ليهلك من ىلك عن بينة وليس معناه خلقنا
(ٕ)
اذلداية ،أال ترى أنو ذكر السبيل ،فقاؿ :ىديناه السبيل أي أريناه ذلك.
ادلكوف األىم لئلنساف وشلا يتميز
فادلنهج اإلسبلمي يرى يف اإلنساف اجلانب الروحي وىو ّ
بو ادلنهج اإلسبلمي عن غَته من ادلناىج ،وىذا اجلانب تتم تنميتو عن طريق ربط الفرد خبالقو
وس ّد الفراغ الروحي الذي يعانيو األفراد يف حياهتم ،يقوؿ ابن تيمية – رضبو اهلل – ":فإذا
تدبّر اإلنساف حاؿ نفسو ،وحاؿ صبيع الناس ،وجدىم ال ينفكوف عن ىذين األمرين :البد
للنفس من شيء تطمئن إليو وتنتهي إليو زلبتها وىو إذلها ،وال بد ذلا من شيء تثق بو
(ٖ)
وتعتمد عليو يف نيل مطلوهبا وىو مستعاهنا"
الس ّفاريٍت -رضبو اهلل – مؤكداً ىذه القضية ":وقد جاءت الرسل وأنزلت الكتب
ويقوؿ ّ
بتقرير ما استودع سبحانو يف الفطر والعقوؿ من ذلك وتكميلو وتفصيلو وزيادتو حسناً إىل
حسن ،فاتفقت شريعتو وفطرتو وتطابقا وتوافقا ،فعبده عباده وأحبوه ورلّدوه بداعي الشرع،
وداعي الفطرة والعقل ،فاجتمعت ذلم الدواعي ودعتهم إىل وليّهم وإذلهم وفاطرىم ،فأقبلوا
(ٔ) الزنتػاين ،عبػد احلميػػد.)ٜٜٖٔ( .أسسس التربيسسة اإلسسالمية فسي األحاديسسث النبويسة( ،طٕ) ليبيػػا :الػدار العربيػػة
للكتاب ،ص (ٔٔ).
(ٕ) عبد احلميد ،علي .)ٜٜٔٗ( .التصفية والتربية وأثرهما في استئناف حياة األمة( ،طٕ) ،األردف :دار
التوحيد ،ص (ٕٓ).

(ٖ) ابن تيمية ،أضبد .)ٜٜٔٙ( .مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ،ادلملكة العربية السعودية :رلمع ادللك فهد

لطباعة ادلصحف الشريف.)ٖ٘/ٔ( .

ٕٛ

إليو بقلوب سليمة مل يعارض خربه عندىم شبهة توجب ريباً وشكاً ،وال أمره شهوة توجب
(ٔ)
رغبتها عنو وإيثارىػا سػواه.
ويرى ادلنهج اإلسبلمي كذلك يف اإلنساف اجلانب اجلسدي ،ويتعامل معو بواقعية فاجلسد
ليس ملكاً لئلنساف يفعل فيو ما يشاء ،فبل حيق لو ربميل اجلسد ما ال يطيق حىت لو لكاف
لغرض العبادة ،فعن أنس بن مالك رضي اهلل عنو قاؿ :دخل النيب صلى اهلل عليو وسلم فإذا
حبل شلدود بُت الساريتُت ،فقاؿ " :ما ىذا احلبل؟ " قالوا :ىذا حبل لزينب ،فإذا فًتت،
تعلقت ،فقاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم " :ال ،حلوه ،ليصل أحدكم نشاطو ،فإذا فًت
(ٕ)
فليقعد"
قاؿ ابن حجر – رضبو اهلل ":-وفيو احلث على االقتصاد يف العبادة والتعمق فيها واألمر
(ٖ)
باإلقباؿ عليها بنشاط"
وادلنهج اإلسبلمي يرى يف اإلنساف اجلانب العقلي ،فيدعو إىل احملافظة عليو سواءً من
األخطار ادلادية مثل ادلسكرات وادلخدرات ،أو من األخطار الفكرية فيدعو دوماً إىل إعمالو
عن طريق التف ّكر والتفكَت ادلستمر.
كما أ ّف ادلنهج اإلسبلمي يتعامل مع االنفعاالت اليت تعًتي اإلنساف تعامبلً واقعياً انطبلقاً
من بشرية اإلنساف وأنو عُرضة لبلنفعاالت السلبية وال لوـ عليو يف ذلك بشرط مدافعتها وأف
ال ينساؽ خلفها ،فحُت يقع البغض يف نفس ادلؤمن – وال بد – فإ ّف ادلسلم مأمور يف ىذه
ويقوض
احلالة أف يسارع إىل إزالتو من صدره ؛ حىت ال يتغلغل يف نفسو فيفسدىا عليو ّ ،
أركاف احملبة اإلديانية اليت تسود اجملتمع ادلسلم  ،يقوؿ النيب صلى اهلل عليو و سلّم  ":ال حيل

(ٔ) السفاريٍت ،أضبد .)ٜٜٔٛ( .لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية( ،طٖ) ،سوريا :ادلكتب
اإلسبلمي)ٖ٘ٗ/ٔ( ،
التهجد ،باب ما جاء يف النهي عن التشديد يف العبادة ،حديث رقم (ٓ٘ٔٔ)
(ٕ) أخرجو البخاري يف كتاب ّ
وأخرجو مسلم يف كتاب صبلة ادلسافرين وقصرىا ،باب فضيلة العمل الدائم ،حديث رقم (.)ٕٜٔ
(ٖ) ابن حجر ،أضبد بن علي .)ٜٔٛٛ( .فتح الباري بشرح صحيح البخاري( .طٕ) .القاىرة :دار الرياف

(ٖ)ٗ٘/

ٕٜ

دلسلم أف يهجر أخاه فوؽ ثبلث لياؿ  ،يلتقياف فيعرض ىذا  ،و يعرض ىذا ،و خَتمها
)ٔ(
الذي يبدأ بالسبلـ "
وإذا كاف البغض انفعاؿ ال بد أف يعًتي اإلنساف ،فإف ادلسلم جيعل بغضو يف أمر ٍ
ساـ،
فادلؤمن الصادؽ ال مكاف للكره واحلقد يف قلبو بسبب أعراض الدنيا الفانية ،وإمنا يكره هلل
ويبغض هلل ،فهو يكره أف يعتدي أحد على حق من حقوؽ اهلل ويكره أف يرى أحداً يظلم
(ٕ)
الناس أو يفسد يف األرض أو يسفك الدماء بغَت حق.
يقرر شيخ اإلسبلـ ابن تيمية – رضبو اهلل – مبدأ تسامي ادلسلم بانفعاالتو بقولو ":و
ادلقصود أ ّف احلسد مرض من أمراض النفس  ،وىو مرض غالب فبل يكاد خيلص منو إال
القليل من الناس  ،ولذا يقػاؿ :ما خبل جسد من حسد  ،و لكن اللئيم يبديو و الكرًن
(ٖ)
خيفيو"
ثانياً :نقد نظرة اإلرشاد العقالني االنفعالي في كيفية حدوث االضطراب:

تق ّدـ رأي (إليس) أ ّف االضطراب النفسي حيدث نتيجة لوجود أفكار غَت عقبلنية لدى
الفرد ،وأ ّف اللوـ سبب رئيس كذلك حلدوث االضطراب النفسي ،وسيتناوؿ الباحث ىاتُت
ادلسألتُت بالنقد يف ضوء ادلنهج اإلسبلمي:
 -٠التفكير العقالني وغير العقالني في ضوء المنهج اإلسالمي:

كرر (إليس) كثَتاً وصف األفكار بالعقبلنية ،أو غَت العقبلنية ،وادلراد هبا الفكرة
لقد ّ
ادلنطقية ادلقبولة ،والفكرة غَت العقبلنية ىي الفكرة غَت ادلنطقية أو غَت الواقعية ،وليس
ادلقصود العقل يف مقابل اجلنوف أو الذىاف ،وليس ادلقصود كذلك بالعقبلنية ادلذىب الفكري
الذي يعتمد العقل يف إثبات األشياء حىت لو عارضت الوحيُت.

(ٔ) أخرجو مسلم  ،يف كتاب الرب و الصلة و اآلداب  ،باب ربرًن اذلجر فوؽ ثبلث ببل عذر شرعي  ،حديث رقم
(ٓ)ٕ٘ٙ
(ٕ) الزىراين ،مسفر .)ٕٓٓٔ(.التوجيه و االرشاد النفسي في القرآن الكريم و السنة النبوية ،الرياض :ص

(ٗٗٔ).
(ٖ) ابن تيمية ،أضبد .)ٜٜٔٙ( .مرجع سابق.)ٕٔ٘/ٔٓ( ،

ٖٓ

دونو العلماء ادلسلمُت حوؿ العقل والفكر ال جيد لفظة (التفكَت العقبلين وغَت
وادلطالع دلا ّ
العقبلين) صرحية يف كتاباهتم ،إال أنو توجد بعض اإلشارات إىل ذلك ربت مصطلحات
قسم العقل إىل قسمُت:
أخرى مثل (العقل ادلكتسب) و (الفكر) ،فادلاوردي – رضبو اهلل-يُ ّ
غريزي ومكتسب ،فالغريزي ىو العقل احلقيقي ،وىو الذي يتعلق بو التكليف ،وأما ادلكتسب
فهو نتيجة العقل الغريزي وىو"ثقابة ادلعرفة وصحة السياسة ورصانة الفكر وليس ذلا حد؛
)ٔ(
ألنو ينمي إف استعمل وينقص إف أمهل"
ويشَت ادلاوردي – رضبو اهلل-إىل كيفية تنمية ىذا النوع من العقل وحي ّدد طريقُت لذلك:
األوؿ :كثرة االستعماؿ وكثرة التجارب ومعايشة األمور.
وحسن الفطنة وذلك جودة احلدس يف زماف غَت شلهل
الثاين" :قد يكوف بفرط الذكاء ُ
للحدس"(ٕ).
وكبل الطريقُت يتعلق بالتفكَت العقبلين ،فكثرة استعماؿ العقل يف التفكَت العقبلين يؤدي إىل
زيادتو ،وىذا ما يقوـ بو ادلرشد يف ضوء ىذه النظرية ،حيث يقوـ بتعليم العميل كيفية التفكَت
بطريقة عقبلنية من خبلؿ الواجبات ادلنزلية ،وال شك أ ّف كثرة ادلمارسة ذلذا النمط من
التفكَت يساعد العميل على ذباوز الصعاب وبالتايل التفكَت بطريقة عقبلنية يف ادلواقف
اجلديدة.
(ٖ)
يعرفو اجلرجاين بأنو :ترتيب أمور معلومة للتأدي إىل رلهوؿ"
وأما مصطلح الفكر ف ّ
فاالستدالؿ بأمور معلومة حىت تصل إىل نتيجة تكشف لك اجملهوؿ ىو شكل من أشكاؿ
التفكَت العقبلين.
الس ّفاريٍت  -رضبو اهلل  -للتف ّكر
وأوضح من ىذا يف اإلشارة إىل التفكَت العقبلين تعريف ّ
بأنو":إحضار معرفتُت يف القلب يستثمر منهما معرفة ثالثة ،ومثاؿ ذلك  :رجل أحضر يف
قلبو العاجلة ،وعيشها ،ونعيمها ،وما تقًتف بو من اآلفات  ،وانقطاعو  ،وزوالو  ،مث أحضر
يف قلبو اآلخرة ،ونعيمها ولذهتا ودوامو ،وفضلو على نعيم الدنيا  ،وجزـ هبذين العملُت ،أشبر
(ٔ) ادلاوردي ،علي .)ٕٜٓٔ( .أدب الدين والدنيا ،دار ادلنهاج:ص(ٕٗ).
(ٕ) ادلرجع السابق نفس الصفحة.

(ٖ) اجلرجاين ،علي  )ٜٔٛ٘( .التعريفات ،بَتوت :مكتبة لبناف .ص.ٔٚٙ

ٖٔ

لو ذلك علماً ثالثاً ،وىو أ ّف اآلخرة ونعيمها الفاضل الدائم  ،أوىل عند كل عاقل بإيثاره من
(ٔ)
العاجلة ادلنغصة"
ومن ىنا فإ ّف عناية ادلنهج اإلسبلمي بالعقل والتفكَت تع ّد عناية فائقة ،وىذا ظاىر يف أدبيات
ادلنهج اإلسبلمي ،وليس اجملاؿ ىنا التطرؽ إىل ىذا ادلوضوع لربوزه وظهوره للمطالع دلصادر
لكن الباحث سيتناوؿ ىنا موضوع األفكار العقبلنية وغَت العقبلنية
ادلنهج اإلسبلمي ،و ّ
وطريقة ادلنهج اإلسبلمي يف التعامل معها كمدخل لنقد نظرية اإلرشاد العقبلين االنفعايل.
فمن مظاىر عناية اإلسبلـ بالتفكَت العقبلين أ ّف اهلل عز وجل طلب من ادلشركُت تقدًن
الرباىُت واألدلة على صحة تفكَتىم وناقشهم يف ذلك ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛﲛ ﲛ
ﲛﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﳉ ﳊ ﱠ [البقرة]٠٠٠ :

ويف ىذا تربية من اهلل لعباده أف يتعودوا على التفكَت العقبلين ادلبٍت على األدلة والرباىُت،
وأف تُبٌت قناعاهتم ونظرهتم إىل احلياة على ىذا األساس ،فإذا مل تقم عليو أدلة فهو تفكَت غَت
عقبلين.
يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية :فاالستدالؿ على اخلالق خبلق اإلنساف يف غاية احلُ ْسن
واالستقامة ،وىي طريقة عقلية صحيحة ،وىي شرعيةَّ ،
دؿ عليها القرآف وىدى الناس إليها؛
لودا وسللوقاً من نطفة ،مثّ من علقة ىذا
فإ ّف نفس كوف اإلنساف حادثاً بعد أف مل يكن ،ومو ً
مل يُعلم دبجرد خرب الرسوؿ ،بل ىذا يعلمو النَّاس كلهم بعقوذلم  :سواء أخرب بو الرسوؿ ،أو
احتج بو؛ فهو دليل شرعي؛ َّ
ألف
لكن الرسوؿ أمر أف يُستدؿ بو ،ودؿ بو ،وبيَّنو ،و ّ
مل ُخيربّ .
ّ
عقلي؛ ألنَّو بالعقل تُعلم صحتو  .وكثَتٌ من
الشارع
ّ
استدؿ بو ،وأمر أف يُستدؿ بو؛ وىو ّ
شرعي ،وكذلك
عقلي
ّ
ادلتنازعُت يف ادلعرفة :ىل ربصل بالشرع ،أو بالعقل ال يسلكونو ،وىو ّ
غَته من األدلة اليت يف القرآف؛ مثل االستدالؿ بالسحاب وادلطر ىو مذكور يف القرآف يف غَت
شرعي؛ ...فاآليات اليت يُريها الناس ،حىت يعلموا حق ،ىي آيات عقليّة؛
عقلي ّ
موضع ،وىو ّ
يستدؿ هبا العقل على أ ّف القرآف حق ،وىي شرعيّة؛ دؿ الشرع عليها ،وأمر هبا ،والقرآف شللوء
من ذكر اآليات العقلية اليت يستدؿ هبا العقل ،وىي شرعية؛ َّ
ألف الشرع دؿ عليها ،وأرشد

(ٔ) السفارين ،أضبد .)ٜٜٔٚ( .غذاء األلباب لشرح منظومة اآلداب ،بَتوت :دار الكتب العلمية.)ٜ/ٕ( ،
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دبجرد خرب الرسوؿ ،وىو
سمي دليبلً شرعيًا إال ما ّ
إليها ،ولكن كثَتٌ من النّاس ال يُ ّ
دؿ ّ
(ٔ)
اصطبلح قاصر"
كما أ ّف ادلتأمل يف مصادر الًتبية اإلسبلمية جيد أ ّف موضوع التحري عن األفكار غَت
العقبلنية ومن َمثّ العمل على تفنيدىا قد حظي بأمهية كربى يف نصوص القرآف والسنة ،فهو
طريقة تعامل هبا أنبياء اهلل مع أقوامهم وسيأيت بياف ذلك يف نقد أساليب اإلرشاد اليت
تعتمدىا ىذه النظرية.
يشَت الشناوي إىل مسألة التعامل مع األفكار غَت العقبلنية يف ادلنهج اإلسبلمي بقولو":لو
نظرنا ذلذا اذلدؼ من زاوية إسبلمية ،صلد أنّو ديثّل بصفة عامة منهجاً إسبلمياً يف اإلرشاد
والعبلج ،وادلتتبع لتطور الدعوة اإلسبلمية جيد اإلسبلـ بدأ بإعبلـ الناس أ ّف ىناؾ خلبلً
يشوب عقيدهتم ويتمثل ىذا اخللل يف الشرؾ باهلل ،مث أرشدىم إىل العقيدة الصحيحة  ...وال
يبُت للباحث ادلسلم أ ّف أسلوب زبطئة األفكار الفاسدة أو ادلعتقدات الضالة يعترب
شك أنّو ّ
منوذجاً أو خطاً أساسياً من خطوط ادلنهج اإلسبلمي سواء اتصل ىذا باجلانب اخلاص
(ٕ)
بالعقيدة أـ بكافة اجلوانب ادلتعلقة حبياة اإلنساف"
وجل ادلشركُت إىل إعماؿ عقوذلم وربري األفكار غَت العقبلنية اليت ّأدت هبم
فقد دعا اهلل عز ّ
إىل االضطراب يف االعتقاد ،فعند التأمل يف عبادهتم لؤلوثاف واألصناـ من دوف اهلل ،وىم
يبحثوف يف ذلك عن األمن النفسي ،واالستقرار االنفعايلّ ،بُت ذلم تعاىل خطأ ىذه الفكرة
وأ ّف آذلتهم ال يستحقوف العبادة ،فكيف يكوف مستحقاً للعبادة من ال ديلك مسعاً ،وال بصراً،
وال يداً ،وال رجبلً ،وىي مقومات ضرورية للحياة فضبلً عن األلوىية :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲛ ﲛ ﲛ ﲰ ﲛ ﲛ ﲛ

ﲛﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛﲛ ﲛ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﲛ ﳖ ﲛ ﳗ
ﳘ ﱠ [األعراف]٠95 – ٠94 :

إهنا دعوة إىل استخداـ التفكَت العقبلين يف مدى استحقاؽ ىؤالء للعبادة من دوف اهلل.

(ٔ) ابن تيمية ،أضبد .)ٕٓٓٚ(.كتاب النبوات ،ربقيق عبد العزيز الطوياف( ،طٕ) ادلملكة العربية السعودية:
اجلامعة اإلسبلمية.)ٖٕٗ/ٔ(،
(ٕ) الشناوي( ،د.ت) .مرجع سابق ،ص(.)ٔٓٓ-ٜٜ
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قاؿ الطربي –رضبو اهلل" :-يقوؿ جل ثناؤه :فإف كانت آذلتكم اليت تعبدوهنا ليس فيها شيء
من ىذه اآلالت اليت ذكرُهتا ،وادل َعظَّم من األشياء إمنا يُعظَّم دلا يُرجى منو من ادلنافع اليت
توصل إليو بعض ىذه ادلعاين عندكم ،فما وجو عبادتكم أصنامكم اليت تعبدوهنا ،وىي خالية
(ٔ)
من كل ىذه األشياء اليت هبا يوصل إىل اجتبلب النفع ودفع الضر؟"
ويقوؿ أبو السعود -رضبو اهلل -عند قولو تعاىل :ﱡﭐ ﱈ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛﱉﱊﱋﱌﱍ ﲛ ﲛﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﱎ ﲛ ﲛ ﱠ
[البقرة" ]٠7٠:فهم ال يعقلوف شيئاً ألف طريق التع ّقل ىو التدبر يف مبادي األمور ادلعقولة
والتأمل يف ترتيبها ،وذلك إمنا حيصل باستماع آيات اهلل ،ومشاىدة حججو الواضحة،
صماً بكماً عمياً فقد انسد عليهم أبواب التع ّقل
وادلفاوضة مع من يؤخذ منو العلوـ فإذا كانوا ّ
(ٕ)
وطرؽ الفهم بالكلية"
وفكرة أخرى غَت عقبلنية تؤدي إىل اضطراب االعتقاد وخلل يف بناء القناعات ،فليس من
يتبٌت الشخص فكرة اعتقادية راسخة بدوف دليل ،وإمنا فقط ألنو وجد
العقبلنية يف شيء أف ّ
آباءه وأجداده يعتقدوهنا ،إ ّف عدـ عقبلنية ىذه الفكرة تكمن يف أ ّف االعتقاد جيب أف يبٌت
على دليل واضح وبراىُت يقينية ،وىؤالء إمنا بنوا اعتقادىم على رلرد تقليد أعمى دلن
سبقهم ،يقوؿ تعاىل  :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﱅﱆ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﱇ ﱠ
[البقرة ]٠7١:قاؿ ابن عطية ":ومعٌت اآلية :التوبيخ وإظهار فساد عقوذلم ،وادعائهم وأهنا
(ٖ)
رلردة من احلجة"
ويقوؿ الرازي عند قولو تعاىل :ﱡﭐ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﱠ [الزخرف " ]٢٢ :ب ُّت أف ىؤالء
الكفار مل يتمسكوا يف إثبات ما ذىبوا إليو ال بطريق عقلي وال بدليل نقلي ،مث بُت أهنم إمنا

(ٔ) الطربي ،زلمد .)ٕٓٓٓ(.جامع البيان في تأويل القرآن ،ربقيق أضبد شاكر ،لبناف :مؤسسة الرسالة،
(ٖٔ)ٖٕٕ/

(ٕ) أبو السعود ،زلمد( .د.ت) .إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ،بَتوت :دار إحياء الًتاث

العريب)ٜٔٓ/ٔ( ،

(ٖ) ابن عطية ،عبد احلق .)ٕٕٓٓ( .المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،ربقيق عبد السبلـ عبد الشايف،

بَتوت :دار الكتب العلمية)٘ٓ/٘( ،
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ذىبوا إليو دبجرد تقليد اآلباء واألسبلؼ ،وإمنا ذكر تعاىل ىذه ادلعاين يف معرض الذـ
(ٔ)
والتهجُت ،وذلك يدؿ على أف القوؿ بالتقليد باطل"
كل ىذا جيعل من ادلنهج اإلسبلمي منهجاً قائماً على تكريس التفكَت العقبلين لدى
تعود على ىذا النمط من التفكَت يف بناء القناعات ،وىذا ينسحب
أفراده ،فالفرد ادلسلم قد ّ
على التفكَت يف أمور احلياة اليومية.
 -٢اللّوم وعالقته باالضطراب النفسي:

تق ّدـ أ ّف (إليس) يرى أ ّف اإلنساف غَت معصوـ من الوقوع يف اخلطأ ،وأ ّف أكثر ما يسبب
االضطراب ىو لوـ اإلنساف لنفسو أو لوـ اآلخرين لو بسبب وقوع يف األخطاء ،فاإلنساف ال
يتقبّل وقوعو يف اخلطأ ،وكذا اآلخروف ال يتقبّلوف وقوع اخلطأ منو وبالتايل جيد نفسو مطالباً
بالكماؿ دائماً وىذه نظرة غَت عقبلنية تؤدي إىل االضطراب النفسي.
والباحث يرى أ ّف ىذه النظرة ال تتعارض مع نظرة اإلسبلـ إىل اإلنساف؛ فمن ادلعلوـ أ ّف
اإلنساف عُرضة للوقوع يف األخطاء ومن ىنا تأيت واقعية ادلنهج اإلسبلمي يف التعامل مع ىذه
الفكرة غَت العقبلنية فمن ادلنطقي أف يقع اإلنساف يف اخلطأ وذلك دليل على إنسانيتو وليس
دليبلً على فشلو.
وقطعاً فلم يقصد (إليس) العصمة من الوقوع يف الذنوب أل ّف ىذا موجود يف اإلسبلـ
فقط ،ولكن ادلقصود أف اإلنساف تقع منو ىفوات ويرتكب أخطاء فمن الناس من يبالغ يف
لوـ نفسو ،ولوـ اآلخرين على ىذه األخطاء ،ويظل حبيسها شلا يؤثر على اتزانو النفسي.
وادلطالع لسَتتو صلى اهلل عليو وسلم ،وكيفية تعاملو مع أخطاء أصحابو يدرؾ سباماً عمق
ادلنهج اإلسبلمي ومراعاتو خلصائص األفراد االنفعالية وزلافظتو على االتزاف النفسي لؤلفراد
ادلسلمُت؛ فلم يكن اللوـ والتقريع من منهجو صلى اهلل عليو وسلم يف عتابو ألصحابو ،فعن
أنس بن مالك رضي اهلل عنو قاؿ" :عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو قاؿ :مل يكن النيب

(ٔ) الرازي ،زلمد ،مرجع سابق ()ٕٙٛ/ٕٚ
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فحاشاً ،وال ّلعاناً ،كاف يقوؿ ألحدنا عند ادلعتبة :ما لو ترب
صلى اهلل عليو وسلم سبّاباً ،وال ّ
جبينو"

(ٔ)

ويصور أنس – رضي اهلل عنو – الصورة اليت كاف يتعامل هبا النيب صلى اهلل عليو وسلم
ّ
مع اآلخرين فيقوؿ عن نفسو " :خدمت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم تسع سنُت ،فما
(ٕ)
أعلمو قاؿ يل قط :مل فعلت كذا وكذا؟ وال عاب علي شيئاً قط "
إ ّف ىذا التصرؼ منو صلى اهلل عليو وسلم مل يكن عارضاً يف مواقف بسيطة بل كاف
منهجاً لو صلى اهلل عليو وسلم الحظو أنس دلدة تسع سنُت ،يقوؿ ابن حجر – رضبو اهلل –
عند شرح ىذا احلديث ":ويستفاد من ىذا ترؾ العتاب على ما فات ،ألف ىناؾ مندوحة عنو
باستئناؼ األمر إذا احتيج إليو  ،وفائدة تنزيو اللساف عن الزجر والذـ واستئبلؼ خاطر
(ٖ)
اخلادـ بًتؾ معاتبتو"
ويف أمنوذج آخر يتجلى ُحسن تعاملو صلى اهلل عليو وسلم مع أخطاء أصحابو ،وبُعده
عن لومهم ،ومدى مساعدتو ذلم على البناء النفسي من جديد وذباوز االضطراب النفسي،
ففي قصة حاطب بن أيب بلتعة(ٗ) يقوؿ علي بن أيب طالب :بعثٍت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
وسلم أنا والزبَت ،وادلقداد بن األسود ،قاؿ" :انطلقوا حىت تأتوا روضة خاخ ،فإف هبا ظعينة،
ومعها كتاب فخذوه منها" ،فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حىت انتهينا إىل الروضة ،فإذا ضلن
بالظعينة ،فقلنا أخرجي الكتاب ،فقالت :ما معي من كتاب ،فقلنا :لتخرجن الكتاب أو
لنلقُت الثياب ،فأخرجتو من عقاصها ،فأتينا بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،فإذا فيو من
حاطب بن أيب بلتعة إىل أناس من ادلشركُت من أىل مكة خيربىم ببعض أمر رسوؿ اهلل صلى
اهلل عليو وسلم ،فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم" :يا حاطب ما ىذا؟" ،قاؿ :يا رسوؿ

(ٔ) أخرجو البخاري يف كتاب األدب ،باب مل يكن النيب صلى اهلل عليو وسلم فاحشاً وال متفحشاً ،حديث رقم
(ٖٔٓ)ٙ
(ٕ) أخرجو البخاري يف كتاب األدب ،باب ُحسن اخللق والسخاء وما يكره من البخل ،حديث رقم (.)ٖٙٓٛ
(ٖ) ابن حجر ،أضبد .)ٜٔٛٛ( .مرجع سابق)ٗٚ٘/ٔٓ( .
(ٗ) أخرجها البخاري يف كتاب اجلهاد والسَت ،باب اجلاسوس ،حديث رقم ( )ٖٓٓٚومسلم يف كتاب فضائل
الصحابة ،باب من فضائل حاطب بن أيب بلتعة وأىل بدر رضي اهلل عنهم ،حديث رقم (ٗ)ٕٜٗ
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اهلل ،ال تعجل علي إين كنت امرأ ملصقاً يف قريش ،ومل أكن من أنفسها ،وكاف من معك من
ادلهاجرين ذلم قرابات دبكة حيموف هبا أىليهم وأمواذلم ،فأحببت إذ فاتٍت ذلك من النسب
فيهم ،أف أزبذ عندىم يداً حيموف هبا قرابيت ،وما فعلت كفراً وال ارتداداً ،وال رضاً بالكفر بعد
اإلسبلـ ،فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم" :لقد صدقكم" ،قاؿ عمر :يا رسوؿ اهلل
دعٍت أضرب عنق ىذا ادلنافق ،قاؿ " :إنو قد شهد بدراً ،وما يدريك لعل اهلل أف يكوف قد
اطّلع على أىل بدر فقاؿ :اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم "
فتأمل يف تصرؼ النيب صلى اهلل عليو وسلم مع حاطباً – رضي اهلل عنو – فبدالً من لومو
ناقشو يف فعلو ،واستقصى عن الفكرة غَت العقبلنية اليت دفعتو إىل ىذا التصرؼ ،إ ّف الفكرة
غَت العقبلنية اليت دفعت حاطباً إىل ىذا الفعل ىي اعتقاده أنو يف حاؿ تقدًن خدمة جليلة
لقريش فإ ّف ذلك سيوفر ألسرتو األمن واألماف ،وغاب عن ذىنو الفكرة العقبلنية وىي حفظ
سر ادلسلمُت ،وطاعة اهلل وطاعة رسولو صلى اهلل عليو وسلم ،وأ ّف اهلل ىو احلافظ ألسرتو.
لقد راعى النيب صلى اهلل عليو وسلم الطبيعة البشرية حلاطب – رضي اهلل عنو-وسارع إىل
تذكَته بالنواحي اإلجيابية يف حياتو ،وأبرزىا كونو شهد بدراً فانطلق النيب صلى اهلل عليو وسلم
ملتمساً لو العذر وفارباً لو الباب على مصراعية للعودة إىل التوازف النفسي الذي قد خيتل
عنده بسبب ىذه الفعلة.
وىكذا جيب أف يعمل ادلرشد يف ضوء ادلنهج اإلسبلمي فيقوـ بإعادة التوازف النفسي
للمسًتشد والعمل على توافقو مع ذاتو ،وتصحيح نظرتو عن نفسو.
كما أ ّف يف ىذا تعليم ألمتو أ ّف األخطاء اليت نقع فيها مهما بلغت فبل يعٍت أف تشوه
صورتنا عن أنفسنا ،وتدفعنا إىل االضطراب النفسي ،وتُ ِ
وجد لدينا أفكاراً غَت عقبلنية عن
احلياة.
إهنا واقعية ادلنهج اإلسبلمي وتعاملو مع األخطاء ومساعدة األفراد على ذباوزىا وىذا ما
تنادي بو نظرية اإلرشاد العقبلين االنفعايل ،وىو ما يرسخو ادلرشد لدى العمبلء يف ضوء ىذه
النظرية.
وعندما رأى النيب صلى اهلل عليو وسلم تقصَتاً من ابن عمر – رضي اهلل عنو – يف النوافل
وأراد أف يلفت نظره إىل ذلك مل يقوـ بلومو على التقصَت بلفظ صريح ،وإمنا ذكر النواحي
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اإلجيابية اليت عنده وأثٌت عليو فقاؿ" :نعم الرجل عبد اهلل لو كاف يقوـ الليل"(ٔ) لقد أوصل لو
وجو القصور الذي عنده دوف لومو دلا قد يسببو ذلك من أمل نفسي.
إ ّف ىذا ادلبدأ يف النظرة إىل اإلنساف من شأنو أف يسهم بشكل فاعل يف تنمية شخصية
الفرد ووقايتو من االضطراب ففشل الشخص يف جانب من جوانب احلياة ال يعٍت فشلو
الدائم وال جيب أف يسبب لو القلق واالضطراب ألف باب إصبلح األخطاء مفتوح واإلنساف
بطبيعتو الوقوع يف األخطاء وهبذا يتحقق االطمئناف النفسي للفرد فبل يصح ربميلو أو ربميل
نفسو ما ال يطيق من اللوـ والتقريع.
وال يبلـ اإلنساف على خطأه فهذه طبيعة البشر لكن احلل األمثل ىو العمل على تزكية
النفس وذباوز ىذه األخطاء ،وعدـ احلكم على اإلنساف بأنو فاشل أو شرير جملرد خطأ وقع
فيو وىذه واقعية ادلنهج اإلسبلمي.

ثالثاً :نقد أساليب اإلرشاد لنظرية اإلرشاد العقالني االنفعالي في ضوء المنهج
اإلسالمي:
يعتمد ادلرشد يف ضوء ىذه النظرية على أسلوب رئيس ىو ربديد األفكار غَت العقبلنية مث
مهاصبتها ،وتفنيدىا مث بناء أفكار عقبلنية مكاهنا ،وىنا يتفوؽ ادلنهج اإلسبلمي يف كونو
يعتمد على ادلنهج البنائي الذي يقوـ على بناء األفراد نفسياً وتصحيح أفكارىم ذباه احلياة
ابتداءً وجعلها أفكاراً عقبلنية تساعدىم يف مواجهة ادلصاعب وذباوزىا ،إضافة إىل ادلنهج
العبلجي يف عبلج ما قد حيصل من اضطراب لدى الفرد بسبب األفكار غَت العقبلنية.
قاؿ ابن تيمية رضبو اهلل" :وليس تعليم األنبياء عليهم الصبلة والسبلـ مقصوراً على رلرد
اخلرب كما يظنّو كثَت ،بل ىم بينوا من الرباىُت العقلية اليت هبا تُعلم العلوـ اإلذلية ما ال يوجد
عند ىؤالء ألبتة ،فتعليمهم صلوات اهلل وسبلمو عليهم جامع لؤلدلة العقلية والسمعية صبيعاً
خببلؼ الذين خالفوىم فإ ّف تعليمهم غَت مفيد لؤلدلة العقلية والسمعية مع ما يف نفوسهم
(ٕ)
من الكرب الذي ما ىم ببالغيو"
(ٔ) أخرجو البخاري يف كتاب التهجد ،باب فضل قياـ الليل ،حديث رقم (ٕٕٔٔ) ومسلم يف كتاب الفضائل،
باب من فضائل عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما ،حديث رقم ()ٕٜٗٚ
(ٕ) ابن تيمية ،أضبد .)ٜٜٔٙ(.رلموع الفتاوى ،مرجع سابق )ٕٕٚ/ٜ( .
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فلقد اىتم اإلسبلـ بتصحيح ادلفاىيم والتصورات عن احلياة وأحداثها لدى الفرد ادلسلم،
وببناء أفكار عقبلنية تنبثق من طبيعة اإلنساف وعبلقتو بربو ،ويرى الباحث أ ّف الًتبية
اإلسبلمية ازبذت يف ذلك منهجُت :
أوالً :المنهج البنائي  :وفيو يتم بناء األفكار العقبلنية ضلو احلياة وضلو الصعوبات اليت
تعًتض الفرد ادلسلم ،ومن أشكاؿ ذلك ما يلي:
 -٠بناء أفكار إيجابية نحو المصاعب واالبتالءات:
ففي احلديث (عجباً ألمر ادلؤمن ،إف أمره كلو خَت ،وليس ذاؾ ألحد إال للمؤمن ،إف
أصابتو سراء شكر ،فكاف خَتاً لو ،وإف أصابتو ضراء ،صرب فكاف خَتاً لو)(ٔ) فهذا
تصحيح دلفهوـ ادلصاعب اليت تعًتض ادلسلم يف ىذه احلياة ،فكل ما يصيبو ىو ضمن
ىذه اخلَتية.
 -٢بناء أفكار إيجابية نحو حقيقة الحياة الدنيا:

فعندما بكى عمر بن اخلطاب – رضي اهلل عنو – دلا رأى حاؿ النيب صلى اهلل عليو وسلم
وتقشفو فسألو النيب صلى اهلل عليو وسلم :فقاؿ" :ما يبكيك؟ فقاؿ :يا رسوؿ اهلل ّإف كسرى
وقيصر فيما مها فيو ،وأنت رسوؿ اهلل ،فقاؿ :أما ترضى أف تكوف ذلم الدنيا ولنا اآلخرة"

(ٕ)

لقد كاف انفعاؿ عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو طبيعياً دلا رأى من شدة الوضع الذي فيو
صحح لو النظرة وأ ّف اآلخرة خَت
النيب صلى اهلل عليو وسلم ،غَت أنّو صلى اهلل عليو وسلم ّ
وأبقى ،وادلسلم إمنا يعمل من أجل اآلخرة وليس من أجل الدنيا.
إ ّف ىذا ادلوقف ينطوي على بناء أفكار إجيابية جديدة عن احلياة ،وتصحيح دلا قد حيملو
الفرد من أفكار غَت عقبلنية ذباه احلياة عموماً ،وىنا يتجلى ادلنهج البنائي الذي تتميز بو
الًتبية اإلسبلمية ،إ ّف غرس ىذه ادلفاىيم يف نفوس األفراد ويف عقوذلم وتربيتهم عليها كفيل
أف يوجد لديهم االستقرار النفسي حياؿ ما دير هبم من مواقف يف ىذه احلياة ،وىو دبثابة
التحصُت الذايت ذلم.
(ٔ) أخرجو مسلم يف كتاب الزىد ،باب أحاديث متفرقة ،حديث رقم ()ٕٜٜٜ
(ٕ) أخرجو البخاري يف كتاب تفسَت القرآف ،باب تبتغي مرضاة أزواجك ،حديث رقم (ٖٔ ،)ٜٗومسلم يف
وزبيَتىن ،حديث رقم (ٖٔ)
كتاب الطبلؽ ،باب يف اإليبلء واعتزاؿ النساء
ّ
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ويف موقف آخر يقوـ صلى اهلل عليو وسلم بتصحيح النظرة عن احلياة الدنيا  ،فعن عبد
اهلل بن مسعود ،قاؿ :ناـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم على حصَت فقاـ وقد أثّر يف جنبو،
فقلنا :يا رسوؿ اهلل لو ازبذنا لك ِوطاءً ،فقاؿ" :ما يل وللدنيا ،ما أنا يف الدنيا إال كراكب
(ٔ)
استظل ربت شجرة مث راح وتركها"
ٖ-

بناء أفكار إيجابية نحو التعلق باهلل عز وجل :

وعن ابن عباس ،قاؿ :كنت خلف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يوما ،فقاؿ" :يا غبلـ
إين أعلمك كلمات ،احفظ اهلل حيفظك ،احفظ اهلل ذبده ذباىك ،إذا سألت فاسأؿ اهلل،
وإذا استعنت فاستعن باهلل ،واعلم أف األمة لو اجتمعت على أف ينفعوؾ بشيء مل ينفعوؾ
إال بشيء قد كتبو اهلل لك ،ولو اجتمعوا على أف يضروؾ بشيء مل يضروؾ إال بشيء قد
(ٕ)
كتبو اهلل عليك ،رفعت األقبلـ وجفت الصحف".
وىنا تصحيح آخر أ ّف كل ما يصيب اإلنساف ىو شلا كتبو اهلل عليو وبالتايل فبل ينزعج
ادلسلم شلا يعًتض طريقو يف ىذه الدنيا.
ثانياً :المنهج العالجي:

وىذا على مستوى األشخاص فقد علّم النيب صلى اهلل عليو وسلم أصحابو كيف يتحروف
عن األفكار غَت العقبلنية اليت تسبب ذلم االضطراب ،وكيفية تفنيدىا ،مث القياـ ببناء أفكار
عقبلنية جديدة ،ففي احلديث أ ّف رجبلً أتى النيب صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ :يا رسوؿ اهلل،
ولد يل غبلـ أسود! فقاؿ :ما لك من إبل؟ قاؿ :نعم ،قاؿ :ما لوهنا؟ قاؿ :ضبُْر ،قاؿ :ىل
(ٖ)
فأىن ذلك؟ قاؿ :نزعو عرؽ ،قاؿ :فلعل ابنك نزعو
فيها من ْأوَرؽ ؟ قاؿ :نعم ،قاؿّ :
(ٗ)
عرؽ"

(ٔ) أخرجو الًتمذي يف كتاب أبواب الزىد عن رسوؿ اهلل ﲛ ،)٘ٛٛ /ٗ( ،برقم ،)ٕٖٚٚ( :وصححو األلباين
يف صحيح اجلامع الصغَت وزيادتو (ٕ ،)ٜٜٛ /برقم()٘ٙٙٛ
(ٕ) أخرجو الًتمذي يف كتاب أبواب صفة القيامة والورع ،باب ،حديث رقم ( )ٕ٘ٔٙوصححو األلباين.
الورقة السمرة ،يقاؿ صبل أورؽ ،وناقة ورقاء .النهاية يف غريب احلديث و األثر البن األثَت
(ٖ) األورؽ ىو األمسر ،و ْ
(ٗ.)ٔٗٚٛ/
عرض بنفي الولد ،حديث رقم (ٖ٘ٓ٘) .
(ٗ) أخرجو البخاري يف كتاب الطبلؽ ،باب إذا ّ
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لقد استخدـ النيب صلى اهلل عليو وسلم عناصر البيئة احمليطة واستند إىل اخللفية
االجتماعية للرجل يف ربديد الفكرة غَت العقبلنية اليت حيملها وأوقفو عليها (ما لك من إبل؟)
مث ّبُت لو الفكرة العقبلنية (فلعل ابنك نزعو عرؽ).
فىت شاباً أتى النيب صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ :يا رسوؿ اهلل ،ائذف يل
ويف منوذج آخر أ ّف ً
بالزنا ،فأقبل القوـ عليو فزجروه وقالوا :مو .مو .فقاؿ :ادنو ،فدنا منو قريباً .قاؿ :فجلس
قاؿ :أرببو ألمك؟ قاؿ :ال .واهلل جعلٍت اهلل فداءؾ .قاؿ :وال الناس حيبونو ألمهاهتم .قاؿ:
أفتحبو البنتك؟ قاؿ :ال .واهلل يا رسوؿ اهلل جعلٍت اهلل فداءؾ قاؿ :وال الناس حيبونو لبناهتم.
قاؿ :أفتحبو ألختك؟ قاؿ :ال .واهلل جعلٍت اهلل فداءؾ .قاؿ :وال الناس حيبونو ألخواهتم.
قاؿ :أفتحبو لعمتك؟ قاؿ :ال .واهلل جعلٍت اهلل فداءؾ .قاؿ :وال الناس حيبونو لعماهتم .قاؿ:
أفتحبو خلالتك؟ قاؿ :ال .واهلل جعلٍت اهلل فداءؾ .قاؿ :وال الناس حيبونو خلاالهتم .قاؿ:
فوضع يده عليو وقاؿ :اللهم اغفر ذنبو وطهر قلبو ،وحصن فرجو ،قاؿ :فلم يكن بعد ذلك
(ٔ)
الفىت يلتفت إىل شيء"
لقد حاور النيب صلى اهلل عليو وسلم الشاب حواراً عقبلنياً وبدأ بتفنيد الفكرة شيئاً فشيئاً فبل
يعقل أ ّف الشاب ذو األنفة يرضى ىذا الفعل ألمو أو أختو أو قرابتو ،وبعد ىذا احلوار بدأت
الفكرة تتضح معادلها.
إ ّف إيقاؼ ادلرشد للمسًتشد على األفكار غَت العقبلنية اليت تسبب لو االضطراب أمر يف
غاية األمهية يف عملية التخلص منها ،وادلفًتض أف يتم ذلك دوف مصادمة العميل يف
معتقداتو حىت ال يبدي مقاومة للعملية اإلرشادية.
وادلتأمل يف دعوة إبراىيم عليو السبلـ لقومو جيد ىذا األسلوب واضحاً وجليّاً ،فهو مل يصادـ
ينمي لديهم حاجز ادلقاومة إىل ما يدعوىم إليو ،بل عمد إىل
معتقداهتم مباشرة حىت ال ّ
توضيح مدى عقبلنية أفكارىم اليت جعلتهم يعبدوف األصناـ من دوف اهلل عز وجل ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ
ﱍ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﱎﲛ
ﱌ
ﱋ
ﱊ
ﱉ
ﱂﱃﱄﲛﲛﲛﲛ ﲛﲛﲛﲛﲛﱅﱆﲛﲛﲛ ﲛﲛﲛﲛﲛﱇﱈﲛﲛﲛﲛ
ﲛﱏﱐ ﱑﱒﲛﲛﱓﱔﱕﲛ ﲛﲛﲛﲛﲛﲛﲛﲛﲛ ﲛﲛﲛﲛﲛﲛﲛﲛ ﲛﲛﲛﲛﲛﲛﱖﱗﲛ ﱘ
ﲛ ﲛ ﱙ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛﲛ ﲛ ﱚ ﱛ ﱠ [األنبياء]67 – 58 :

(ٔ) أخرجو أضبد يف ادلسند ،حديث رقم (ٕٕٕٔٔ).
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وقاؿ الثعليب رضبو اهلل عند قولو تعاىل {:ﱒ ﲛ ﲛ ﱓ}":فرجعوا إىل أنفسهم يقوؿ :فتفكروا
بقلوهبم ورجعوا إىل عقوذلم فقالوا ما نراه إال كما قاؿ إنكم أنتم الظادلوف ىذا الرجل يف

سؤالكم إياه ،وىذه آذلتكم اليت فعل هبا ما فعل حاضرة فسلوىا"
قاؿ الشوكاين {

ﲛ ﱙ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛﲛ ﲛ ﱚ ﱛ ﱠ

(ٔ)

 ":أفبل تعقلوف أي :ليس لكم عقوؿ تتفكروف

هبا ،فتعلموف ىذا الصنع القبيح الذي صنعتموه"

(ٕ)

لقد كانت النتيجة ادلباشرة لتفنيد األفكار غَت العقبلنية (فرجعوا إىل أنفسهم) إال أ ّف اتباع
اذلوى والتمسك بادلعتقد اخلاطئ أعادىم إىل العمل بذات األفكار (مث نكسوا على
رؤوسهم).
ويف موقف آخر إلبراىيم عليو السبلـ مع قومو ،ديارس ذات األسلوب فيجعلهم يتحروف عن
األفكار غَت العقبلنية اليت حيملوهنا عن من يستحق العبادة ،فبل يصح عقبلً أف يعبد الفرد
من يأفل ويزوؿ ،وحىت يف ىذا ادلوقف مل يصادـ معتقداهتم اخلاطئة بشكل مباشر أل ّف ىذا
ويصور الباري سبحانو ىذا احلوار بُت
األسلوب ال ينفع مع أصحاب ادلعتقدات الراسخة ّ ،
ﱍ ﲛ ﲛﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﲛ ﱎ ﲛ ﲛ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﲛ ﲛ ﱓﱔ ﱕ ﲛ
ﱌ
ﱉﱊﱋ
إبراىيم عليو السبلـ وقومو ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲛ ﲛ ﲛ
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ومن ىنا فإ ّف ىذا أسلوب ربديد األفكار غَت العقبلنية وتفنيدىا ،مث بناء أفكار عقبلنية
مكاهنا ،ىو أسلوب من صميم الًتبية اإلسبلمية خصوصاً وأ ّف ادلريب ادلسلم ينطلق يف حكمو
على عقبلنية الفكرة من عدمها من منطلق إسبلمي وحيكمو يف ذلك نصوص الكتاب والسنة
وليس ما يراه ادلرشد عقبلنياً أو غَت عقبلين.

(ٔ) الثعليب ،أضبد .)ٕٕٓٓ( .الكشف والبيان عن تفسير القرآن،بَتوت :دار إحياء الًتاث العريب)ٕٛٓ/ٙ( ،
(ٕ) الشوكاين ،زلمد )ٜٜٔٗ( .فتح القدير ،دمشق :دار ابن كثَت)ٜٗٛ/ٖ( ،

ٕٗ

الخاتمة :
أوالً :النتائج:

 زبتلف نظرية العبلج العقبلين االنفعايل عن نظرة ادلنهج اإلسبلمي إىل اإلنساف وقدتبُت مشولية نظرة ادلنهج اإلسبلمي وواقعيتو.
ّ
 تتفق نظرية اإلرشاد العقبلين االنفعايل مع ادلنهج اإلسبلمي يف إقرار حرية الفرد يفاستخداـ طريقة التفكَت اليت يريد سواء كانت عقبلنية أو غَت عقبلنية.
 تتفق نظرية اإلرشاد العقبلين االنفعايل مع ادلنهج اإلسبلمي يف تقرير عدـ عصمةاإلنساف من الوقوع يف األخطاء.
 تتفق نظرية اإلرشاد العقبلين االنفعايل مع ادلنهج اإلسبلمي يف عدـ استخداـ اللوـسواء من قِبَل اإلنساف لنفسو أو من قِبَل اآلخرين لو .وأ ّف ذلك من أسباب األمل
النفسي.
 لقد أوضح البحث سبق ادلنهج اإلسبلمي يف أسلوب ربديد األفكار غَت العقبلنيةوالتحري عنها ومن مث مهاصبتها كمدخل لعبلج االضطراب.
 يتفوؽ ادلنهج اإلسبلمي يف طريقة تعاطيو مع األفكار غَت العقبلنية حيث سلكمنهجُت :بنائي يتمثل يف تكوين صورة صحيحة عن احلياة وما يواجهو الفرد فيها من
صعوبات ،وعبلجي يتمثل يف معاجلة االضطرابات بعد وقوعها من خبلؿ تفنيد
األفكار غَت العقبلنية ومهاصبتها.

التوصيات :
يف ضوء نتائج الدراسة فإ ّف الباحث يوصي دبا يلي :
 ضرورة العمل على تنمية مهارات التفكَت العقبلين لدى الطبلب يف مراحل مبكرة منالتعليم من خبلؿ مناىج التعليم واألنشطة البلصفية.
 تضمُت برامج الدراسات العليا يف اإلرشاد النفسي مقرراً بعنواف (قراءة نقدية لنظرياتاإلرشاد النفسي يف ضوء ادلنهج اإلسبلمي)
ٖٗ

 تقدًن دورات علمية لكافة شرائح اجملتمع فيما يتعلق باألفكار غَت العقبلنية من حيثاكتشافها وتفنيدىا.

المقترحات :

يقًتح الباحث إجراء الدراسات التالية:
ٔ -مدى إدلاـ ادلرشدين الطبلبيُت يف ادلدارس الثانوية دبفاىيم اإلرشاد العقبلين
االنفعايل.
ٕ -اإلرشاد العقبلين االنفعايل من خبلؿ دعوة األنبياء ألقوامهم.
ٖ -اإلرشاد العقبلين االنفعايل لدى العلماء ادلسلمُت.
ٗ -منهج الًتبية اإلسبلمية يف التعامل مع األفكار غَت العقبلنية.

ٗٗ

المراجع :
جَتاد  ،كوري .)ٕٖٓٔ( .النظرية والتطبيق في اإلرشاد النفسي ،ترصبة سامي اخلفش( ،طٕ)،
األردف :دار الفكر ببلف ،كماؿ .)ٕٓٔ٘( .نظريات اإلرشاد والعالج النفسي ،األردف :دار اإلعصار

العلمي.

ابن تيمية ،أضبد .)ٜٜٔٙ( .مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ،ادلملكة العربية السعودية :رلمع ادللك
فهد لطباعة ادلصحف الشريف.
ابن تيمية ،أضبد .)ٕٓٓٚ(.كتاب النبوات ،ربقيق عبد العزيز الطوياف( ،طٕ) ادلملكة العربية

السعودية :اجلامعة اإلسبلمية.

ابن حجر ،أضبد بن علي .)ٜٔٛٛ( .فتح الباري بشرح صحيح البخاري( .طٕ) .القاىرة :دار

الرياف.

ابن عطية ،عبد احلق  .)ٕٕٓٓ( .المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،ربقيق عبد السبلـ
عبد الشايف ،بَتوت :دار الكتب العلمية.
أبو السعود ،زلمد( .د.ت) .إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ،بَتوت :دار إحياء

الًتاث العريب.

بلعسلة ،فتحية .) ٕٓٔٗ( .االرشاد العقبلين االنفعايل لػ أليس  :مبادئو  ،أسسو وتطبيقاتو يف العملية

االرشادية ،مجلة الباحث ،ادلدرسة العليا ألساتذة بوزريعة ،ع( ،)ٜص ص ()٘ٗ-ٖٚ

التكروين ،نسيم عبد اذلادي .)ٕٕٓٔ( .إسهام المرشد الطالبي في تنمية شخصية تلميذ

المرحلة االبتدائية من منظور التربية اإلسالمية ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،كلية الًتبية،جامعة أـ

القرى.

الثعليب ،أضبد .)ٕٕٓٓ( .الكشف والبيان عن تفسير القرآن ،بَتوت :دار إحياء الًتاث العريب.
اجلرجاين ،علي  )ٜٔٛ٘( .التعريفات ،بَتوت :مكتبة لبناف.
احلارثي ،صبحي .)ٕٓٔٙ( .نظريات التوجيه واإلرشاد النفسي وتطبيقاتها في اإلرشاد
المدرسي .الدماـ :مكتبة ادلتنيب.
الرازي ،زلمد .)ٕٓٓٓ(.مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير( ،طٖ) ،بَتوت :دار إحياء الًتاث
العريب.

٘ٗ

الزنتاين ،عبد احلميد.)ٜٜٖٔ( .أسس التربية اإلسالمية في األحاديث النبوية( ،طٕ) ليبيا :الدار

العربية للكتاب ،ص (ٔٔ).

الزىراين ،مسفر .)ٕٓٓٔ(.التوجيه و االرشاد النفسي في القرآن الكريم و السنة النبوية،

الرياض.

عماف :دار الفكر.
الزيود ،نادر .)ٕٓٓٛ( .نظريات اإلرشاد والعالج النفسيّ ،

السادات ،بوزيد .)ٕٓٔٚ( .االرشاد العقبلىن  -االنفعاىل ودوره يف تغيَت االفكار البلعقبلنية

باألفكار العقبلنية ،مجلة الحكمة للدراسات التربوية والنفسية ،اجلزائر ،ع(ٔٔ) ص ص -ٔٛٛ

.ٕٓٛ

السفاريٍت ،أضبد .)ٜٜٔٛ( .لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية( ،طٖ) ،سوريا:

ادلكتب اإلسبلمي

الشناوي ،زلمد زلروس( .د.ت) .نظريات اإلرشاد والعالج النفسي ،دار غريب :مصر.
الشناوي ،زلمد .)ٜٔٛٚ( .أمنوذج هتذيب األخبلؽ عند الغزايل ومقارنتو بأمنوذج العبلج السلوكي

احلديث ،رسالة الخليج العربي ،مكتب الًتبية العريب لدوؿ اخلليج ،ع (ٕٕ) ،ص ص (ٖٖٔ)ٕٔ٘-

الشناوي ،زلمد .)ٜٜٔٛ( .اإلرشاد والعبلج النفسي من منظور إسبلمي ،ندوة نحو علم نفس
إسالمي  ،ادلعهد العادلي للفكر اإلسبلمي،القاىرة .ضمن كتاب حبوث يف التوجيو اإلسبلمي لئلرشاد
والعبلج النفسي ،ص (ٕٔٓ)ٕ٘ٓ-
الشناوي ،زلمد .)ٜٜٔٔ( .األىداؼ العامة دلساعدة األفراد على مواجهة مشكبلهتم النفسية كما

تعرضها نظريات اإلرشاد والعبلج النفسي الغربية دراسة تقوديية يف ضوء ادلنهج اإلسبلمي ،ندوة التأصيل
اإلسالمي للخدمة االجتماعية ،ادلعهد العادلي للفكر اإلسبلمي ،القاىرة ٖٔ-ٔٔ ،أغسطس ٔ.ٜٜٔ
الشناوي ،زلمد .)ٜٜٖٔ( .التصوير اإلسبلمي لنماذج السلوؾ البشري  :دراسة نفسية إسبلمية،

مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،ع( ،)ٛص ص (ٖٔ٘.)ٗٔٓ-

الشناوي ،زلمد .)ٕٓٓٔ(.بحوث في التوجيه اإلسالمي لإلرشاد والعالج النفسي ،دار غريب،

القاىرة.

الشوكاين ،زلمد )ٜٜٔٗ( .فتح القدير ،دمشق :دار ابن كثَت.

ضيف ،حليمة .)ٕٓٔ٘( .األفكار العقبلنية والبلعقبلنية حسب نظرية إليس ( ،)ELLISمجلة جيل العلوم

للدراسات اإلنسانية واالجتماعية ،مركز جيل البحث العلمي ،اجلزائر ،ع(ٓٔ).

عبد احلميد ،علي .)ٜٜٔٗ( .التصفية والتربية وأثرهما في استئناف حياة األمة( ،طٕ) ،األردف:

دار التوحيد.
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فودة ،حلمي ،وصاٌف ،عبد الرضبن .)ٜٔٛٛ( .المرشد في كتابة البحوث التربوية .بَتوت :دار

العلم للمبليُت.

قلعجي ،زلمد رواس .)ٜٜٔٙ( .طرق البحث في الدراسات اإلسالمية .بَتوت :دار النفائس.
ادلاوردي ،علي .)ٕٜٓٔ( .أدب الدين والدنيا ،دار ادلناىج.
مقدادي يوسف .)ٕٓٔ٘( .اإلرشاد النفسي نظرياته وطرقه ،الرياض :قرطبة للنشر والتوزيع.
)Albert Ellis: The theory of rational guidance, Albert Ellis Institute (AEI
https://store.albertellis.org/products/60-years-of-aei-fundraiser-event
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