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  ًَخص ايبحث

ة ا٘سٛهٓة لهفٍـك خكاء الهعىِ، كبٓاف أبرز  ٌدؼ البحث إلِ استقصاء الىظرة التربٓك
ة ىقدٓة لتجمٓة أكجً القصكر التْ اشتهمت عمٍٓا  جكاىب كهحددات ٌذا الهفٍكـ، كتقدٓـ رٓؤ
ا لهفٍـك فقداف الهعىِ، كهف ثـ إبراز الجكاىب التْ تعالج ٌذا  ة الهعىِ فْ تفسٌٓر ىظٓر

ة ا٘سٛهٓة. كقد اعتهد البحث عمِ القصكر فْ ىظٓر ة الهعىِ هف خٛؿ الهصادر التربٓك
 ، كخمص البحث إلِ عدد هف الىتائج، كهىٍا:  اٚستىباطْ الهىٍج

الجذر الذم ٓتكلد عىً الكثٓر هف الهشكٛت الىفسٓة كاٚجتهاعٓة، ٓعد خكاء الهعىِ  أف
ا لمىاحٓة الدٓىٓة كالركحٓة عكس ىقصن الدٓىْ هف اٖسباب التْ تؤدم إلِ الفراغ ، كها أف ٓك

 .ِخكاء الهعى
تزخر التربٓة ا٘سٛهٓة بالهضاهٓف التْ تشكؿ الهعىِ اٖعهؽ كاٖشهؿ لمحٓاة، ٚك 

ا ركحٓنا لهسببات خكاء ٓضآٌٍا فْ ٌذا الهضهار أم فمسفة كضعٓة،  كها أىٍا تهثؿ عٛجن
 .الهعىِ

ة الهعىِ حكؿ الهعىِ الفردم لمحٓاة،  كأغفمت بمكرة هفٍكـ عاـ لمحٓاة، تهركزت ىظٓر
ذا ها جعمٍا تغرؽ فْ الىسبٓة التْ تؤكؿ إلِ العدهٓة، كبالتالْ ٚ ٓكجد هعىِ ثابت عاـ  ٌك

 لمحٓاة ٓهكف الرككف إلًٓ.
ٓستىد هعىِ الحٓاة بشكؿ جذرم عمِ طبٓعة ا٘ٓهاف بالخالؽ، كأىً هىشئ الكجكد، 

تً لٍاكعمِ إثر ذلؾ ٓتحدد دكر ا٘ىساف فْ الحٓاة، ك   .رٓؤ
ة الهعىِ  ٓعتبر قمؽ الهكت هف أبرز هٍددات الهعىِ، كهف أبرز أكجً القصكر فْ ىظٓر

ة ا٘سٛهٓة  .أىٍا لـ تقدـ تفسٓرنا لمهكت كلها بعدي، كاتصالً بالحٓاة، بخٛؼ الىظرة التربٓك
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Abstract 

 The purpose of this research is to investigate the Islamic educational 

perspective of the concept of meaninglessness and to clarify the most important 

aspects and determinants of this concept and to provide a critical view to 

reflect the shortcomings contained in the theory of meaning in its interpretation 

of the concept of loss of meaning. Thus,  highlight the aspects that address this 

deficiency in the theory of meaning through Islamic Education sources. The 

research was based on the deductive approach  methodology and concluded the 

following results:  

 The meaninglessness is the root that generates a lot of psychological 

and social problems. It also reflects the religious and spiritual deficiency which 

is already one of the reasons leading to this concept of meaninglessness. 

 Islamic education is rich in the contents that constitute the deepest and 

most comprehensive meaning of life, and is not matched in this regard any 

philosophy of positivism, as it represents a spiritual remedy for the reasons for 

the meaninglessness. 

 The theory of meaning was centered around the individual meaning of 

life, and omitted the elaboration of a general concept of life, which made it sink 

into the relativism of nihilism, and therefore no general fixed meaning of life 

can be relied upon. 

 The meaning of life is fundamentally based on the nature of faith in the 

Creator, that it is the originator of existence, and consequently the role and 

vision of man in life is determined. 

 Death anxiety is one of the most important threats to meaning, and one 

of the most important shortcomings in the theory of meaning is that it did not 

provide an explanation for death and its aftermath, and its connection to life, 

unlike the Islamic educational view. 

 

 

 

 



 .المنظور التربوي اإلسالمي لمفهوم خواء المعنى

- ٗٔٔ - 

 املكدَة:

ة الهعىِ التْ أسسٍا فراىكؿ، إذ ٓشٓر الهفٍكـ إلِ  اىبثؽ هفٍكـ خكاء الهعىِ هف ىظٓر
طمؽ عمِ ٌذي تفس ٓر الحالة الكاقعة هف حٓث اٖعراض كاٖسباب جراء غٓاب الهعىِ، ٓك

ا هصطمح الفراغ الكجكدم، أك فقداف الهعىِ.  الحالة أٓضن
عد خكاء الهعىِ هف أكثر الهشاعر حدة كخطكرة خاصة لدل الشباب، ٖف فقداف  ٓك

الصحة الىفسٓة، كٓشكؿ الٍدؼ هف الحٓاة كا٘حساس بالفراغ الهرتبط بخكاء الهعىِ ٍٓدد 
أرضٓة خصبة لٛعتٛؿ الىفسْ، ٌذا با٘ضافة إلِ ها أكدتً العدٓد هف الدراسات ذات الصمة 
بخكاء الهعىِ هف هسؤكلٓتً عف أزهة القٓـ، كالقمؽ، كاٚفتقار لمرضا عف الحٓاة، كالشعكر 

 .(َُِٓبالٓأس، كضعؼ ا٘حساس بالذات )الحدٓبْ،
ساعد العٛج بالهعىِ عمِ حؿ هشكٛت الفرد الهتصمة بالطبٓعة الركحٓة كالفمسفٓة  ٓك

هشكٛت هرتبطة بهعىِ الحٓاة، كالهكت، كالهعاىاة، حٓث ٓرل فراىكؿ أف  فْ الحٓاة: هثؿ
حدث خكاء الهعىِ أك ا٘حساس بالٛهعىِ  الدافع اٖساسْ لدل ا٘ىساف ٌك إرادة الهعىِ ٓك

بة كالضاغطة كالهسببة لمحٓرة حٓف تٍدد ٌذي الحاجة، سٓها فْ اٖكقات العصٓ
 .ـ(َُِٖ)عبدا،

"كالعٛج بالهعىِ هبىْ عمِ أف ا٘ىساف إذا كجد فْ حٓاتً هعىِ أك ٌدفنا، فإف هعىِ 
ذلؾ أف كجكدي لً أٌهٓتً كهغزاي، كأف حٓاتً تستحؽ أف تعاش، بؿ أىٍا حٓاة ٓسعِ صاحبٍا 

ا كاٚستهتاع بٍا" )الحسٓىْ،  .(ٕٕـ،صَُُِٚستهراٌر
ا٘سٛهٓة زاخرة بالهضاهٓف التْ تشكؿ الهعىِ اٖعهؽ كاٖشهؿ التربٓة هصادر ك 

لمحٓاة، ٚك ٓضآٌٍا فْ ٌذا الهضهار أم فمسفة كضعٓة، ذلؾ أف هضاهٓىٍا هستهدة ههف 
ـي هىفۡ  ﴿ أىٚى ٓىعخمؽ الهكت كالحٓاة، ٓقكؿ ا تعالِ:  ٌيكى ٱلمًَّطٓؼي ٱؿ ۡ  لى مىؽى كى ًبٓري ۡ  خى  ﴾ُْخى

 .همؾ()سكرة ال
ثـ أف ىطاؽ الهعىِ فْ هصادر التربٓة ا٘سٛهٓة ٓشهؿ كافة ها ٓعترم ا٘ىساف هف 

ذا ها ٚ تتكفر عمًٓ هدرسة العٛج بالهعىِ ، إذ ٌْ تقؼ حائرة عف هعاىاة كهف أسئمة، ٌك
ة التْ ٚ ٓكجد لٍا هعىِ ظاٌر قد ٓساٌـ فْ تخفٓفٍا،  تقدٓـ هعىِ لبعض صكر هعاىاة البشٓر
، أك بعض صكر الطغٓاف كالفساد فْ اٖرض تيعجز  فهشاٌد قتؿ اٖطفاؿ فْ الحركب هثٛن



 .المنظور التربوي اإلسالمي لمفهوم خواء المعنى

- ٕٗٔ - 

ٓعتصـ بٍا العقؿ عف أف ٓدرؾ هعىاٌا الظاٌر، كأها فْ التربٓة ا٘سٛهٓة فٍىاؾ هعاف كمٓة 
ا هف الهعاىْ الكمٓة  .الفرد، كالثقة با كحكهتً كتقدٓري كعدلً، كغٌٓر

كقهٓف بالتربٓة ا٘سٛهٓة أف تككف الهرجع اٖساس لتشكٓؿ الهعىِ الذم ٓعطْ لمحٓاة 
ة هتكاهمة لمهكت كها بعدي، كلتقدٓـ جكابنا لسؤاؿ الشر  قٓهة، كلمهعاىاة هغزل، كتقدـ رٓؤ

، بتٛءات التْ تعجز الفمسفات الكضعٓة عف تقدٓـ هعىِ شاؼ ككاؼ لٍاكالفكاجع كسائر اٚ
كبالهقابؿ فإىٍا تشكؿ أسئمة هقمقة كحائرة إذا بقٓت عائهة بٛ جكاب، كبحسب هدرسة العٛج 
، بالهعىِ فإف غٓاب الهعىِ الهٛئـ لٍذي اٖسئمة الكبرل ٓشكؿ هصدرنا لٛضطرابات الىفسٓة

ة ٓككف الشعكر الغالب ٌك ا٘حساس بالهمؿ كالفراغ كلمقمؽ الهزهف "كهف الىاح ٓة الشعكٓر
ة تسٓطر عمِ الفرد أفكار بأف الحٓاة ٚ هعىِ  كهشاعر اٚكتئاب الهتقطع. كهف الىاحٓة الفكٓر
لٍا ٚك ضركرة لٍا. أها هف الىاحٓة السآككلكجٓة فإف الفرد ٓصبح غٓر هكترث لمقٓاـ بأم 

 .(َّٓـ،صَُِّٓٛىْ،خىشاط أك أف ٓهضْ فْ حٓاتً" )ال
 دراسةَوضوع اي

ة  لهحاكلة سد الفجكة البحثٓة الهتهثمة فْ دراسةال يٌذ تسعِ استىباط الهفآٌـ التربٓك
ة الهعىِ فْ عٛج الفراغ الكجكدم أك ها ٓعرؼ بخكاء الهعىِ، ا٘سٛهٓة التْ  ٚ تحاكْ ىظٓر

ة ا٘سٛهٓة فْ ٌذا الهجاؿ الىتاج  ذات بعد أعهؽ هف سائر سٓها أف الهضاهٓف التربٓك
سعِ البحث إلِ قابمً هف الهفآٌـ العٛجٓة هف تبٓٓف هفٍكـ خكاء الهعىِ كها ٓ البشرم، ٓك

 .التربٓة ا٘سٛهٓة
ة الهعىِ عمِ  كقد ىص فراىكؿ حباط حٓاتْ  أف هف ٓعاىْ هف اضطرابهؤسس ىظٓر كا 

لٓجد فٍٓا ا٘جابة عمِ  فإىً ٓتجً إلِ الىكاحْ الدٓىٓة -كهظٍر هف هظاٌر خكاء الهعىِ-
تً ْ بذلؾ تهثؿ أسهِ الهعاىْ كالتعمؽ بالقٓـ الركحٓة التْ لٍا تطبٓقات دٓىٓة، ، تساٚؤ ٌك

ٓة ككجكد الهعبكد   .(َُِِ)هعكض كهحهد،ٚعتقاداتٍـ فْ اٖلٌك
اٖفراد الذٓف ٓعاىكف هف خكاء لدل  مهعتقدات الدٓىٓةل ا٘ٓجابْالتأثٓر كها أكد عمِ 

ض كاقفنا عمِ أرض الهعىِ صمبة هف اٚعتقاد الدٓىْ، فٛ ٓهكف أف  فقاؿ: "حٓىها ٓككف الهٓر
هف التأثٓر العٛجْ لهعتقداتً الدٓىٓة، هها ٓىبع هف  ٓككف ٌىالؾ اعتراض بشأف اٚستفادة

عتهد عمٍٓا" )فراىكؿ، الهصادر الركحٓة  .(ُِٔ،صَُِٕٓك
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فْ عٛجٍـ،  ٚستفادتً هف الجاىب الدٓىْ لدل هسترشدًٓ كقد أكرد العدٓد هف اٖهثمة
ة ا٘سٛهٓة العٛجٓة ذات العٛقة  كلذلؾ تسعِ الدراسة الحالٓة لبمكرة الهفآٌـ التربٓك

تكاهؿ  بالجكاىب الرئٓسة لخكاء الهعىِ، لتشكؿ إطارنا هرجعٓنا ٓستىد إلِ التربٓة ا٘سٛهٓة، ٓك
 .لذكم اٚختصاص هع الجكاىب العٛجٓة الىفسٓة

 دراسةأسئًة اي

ك: ها  دراسةسعِ الت الهىظكر التربكم ا٘سٛهْ لٙجابة عف التساؤؿ الرئٓس ٌك
 خكاء الهعىِ؟  لهفٍـك

:ْ تفرع عف ٌذا السؤاؿ بعض اٖسئمة الفرعٓة ٌك  ٓك
 ها هفٍـك خكاء الهعىِ؟ -ُ
ة الهعىِ فْ تىاكلٍا لهفٍـك خكاء الهعىِها  -ِ  ؟ أكجً القصكر التْ احتكت عمٍٓا ىظٓر
 خكاء الهعىِ؟  أبرز هحددات كٓؼ تعالج التربٓة ا٘سٛهٓة -ّ

 دراسةأٖداف اي

الهىظكر التربكم ا٘سٛهْ الهتهثؿ فْ بٓاف الرئٓس  لتحقٓؽ الٍدؼ دراسةسعِ الت
 لهفٍـك خكاء الهعىِ.
تفرع عىً هجهكعة ْ: ٓك  هف اٌٖداؼ الفرعٓة ٌك

 .بٓاف هفٍكـ خكاء الهعىِ كفقنا لهدرسة العٛج بالهعىِ -ُ
ة الهعىِ فْ تىاكلٍا  -ِ ة ىقدٓة لبٓاف أكجً القصكر التْ احتكت عمٍٓا ىظٓر تقدٓـ رٓؤ

 لهفٍـك خكاء الهعىِ.
ة ا٘سٛهٓة التْ عالجت هفٍـك خكاء الهعىِ إبراز دكر القٓـ -ّ  .التربٓك

 دراسةأُٖية اي

ك: ت افْ ككىٍ دراسةأٌهٓة ال تكهف تىاكؿ جاىبنا تزخر بً هصادر التربٓة ا٘سٛهٓة ٌك
هعىِ الحٓاة، كرسـ التصكر الصحٓح لٗسئمة الكجكدٓة الكبرل، كالتْ هف شأىٍا أف تعالج 

تىاكلت ٌذا الهجاؿ هف هىظكر  -فْ حدكد عمـ الباحث-خكاء الهعىِ، كها أىً ٚ ٓكجد دراسة 
ا لعمـ الىفسا٘سٛهٓة  ٚ سٓها كأف التربٓة ،التربٓة ا٘سٛهٓة ، كثهة حاجة تشكؿ هصدرنا ٌاهن

ىشأ فرع هف فركع  لمجاىب الدٓىْ فْ عهمٓة ا٘رشاد كالتكجًٓ الىفسْ، هف أجؿ ذلؾهمحة 
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ك: عمـ الىفس الدٓىْ، كعمـ اٚ جتهاع الدٓىْ، لتىاكؿ أثر الدٓف عمـ الىفس كعمـ اٚجتهاع ٌك
ةعمِ الىفس كعمِ   .الهجتهع، كلمدكر البارز الذم ٓشكمً الدٓف عمِ هستكل الىفس البشٓر

هد الدراسة أٌهٓتٍا هف حجـ الدكر الذم ٓشكمً خكاء الهعىِ فْ حٓاة الفرد كها تست
عمِ الهستكل الدٓىْ، كالىفسْ، كاٚجتهاعْ، كالتربكم، كعٛقتً بالعدٓد هف الهتغٓرات التْ 

دراؾ غآتٍا، كالتْ تعد هف  تشكؿ قكاـ حٓاة ا٘ىساف، كالرضا عف الحٓاة، كالشعكر بقٓهتٍا، كا 
 .اٖسس كالركائز فْ هجاؿ التربٓة ا٘سٛهٓة

كبالهقابؿ فإف ٌىالؾ أكجً قصكر فْ هدرسة العٛج بالهعىِ ٚ ٓكجد لٍا جكابنا سكل 
كها أف الدراسات التْ عىٓت بالهجاؿ الىفسْ كالدٓىْ اقتصرت عمِ الربط هف هصدر إلٍْ، 

العاـ بٓف عمكـ الىفس كالدٓف كلـ تتطرؽ إلِ دكر التربٓة ا٘سٛهٓة فْ تشكٓؿ الهعىِ، هف 
أجؿ ذلؾ استهد ٌذا البحث أٌهٓتً هف ككىً سٓشكؿ هحاكلة لفتح باب جدٓد لمباحثٓف 

ٓف لسبر أغكار التربٓة ا٘سٛهٓة كطرؽ هعالجتٍا لخكاء الهعىِ  .كالتربٓك
 حدود ايدراسة:

ْ أثر التربٓة لٓس لمدراسة  حدكد زهاىٓة أك هكاىٓة كثهة حدكد هكضكعٓة ٌك
ة  ا٘سٛهٓة فْ هعالجة خكاء الهعىِ أك الفراغ الكجكدم، كحالة ىفسٓة هستهدة هف ىظٓر
الهعىِ، بعٓدنا عف الفمسفات التْ تستىد إلٍٓا، أك الصمة التْ تربطٍا بهدارس عمـ الىفس 

 .الهختمفة
 :دراسةَٓٗج اي

قة اٚستىباطٓة  اعتهدت الدراسة عمِ الهىٍج الكصفْ؛ هف خٛؿ استخداـ الطٓر
 البحثٓة .

 :دراسةَصطًحات اي

"ٌك الخبرة التْ ٓهر بٍا الفرد ٚفتقاد الهعىِ  :Meaninglessness خكاء الهعىِ
ا، ٓتجمِ بشكؿ كاضح هف  هف حٓاتً، كالٍدؼ هف كجكدي الشخصْ، كالذم ٓحدث لدًٓ فراغن

 .(ُِّ،صَُِٖخٛؿ: الهمؿ" )عبدا،
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عرؼ كالٛهباٚة، كالفراغ، ٓشعر فٍٓا الفرد بالتشاؤـ كالتساؤؿ حالة هف السأـ  بأىً: ٓك
 عف قٓهة هعظـ أىشطة الحٓاة، كا٘حساس بعدـ القٓهة كاٌٖهٓة فْ الحٓاة

(Horton،1983). 
ا٘ىساف  طهحٓ حالة( بأىً َُِٕٓعرفً فراىكؿ ) :Meaning Of Life هعىِ الحٓاة
كالدافع هف هعىِ ٓستحؽ العٓش هف أجمً، تحهؿ قٓهة ك ذات حٓاتً  ككفتلإلِ الكصكؿ إلٍٓا 

 إرادة الهعىِ. كراء ذلؾ ٌك إشباع الحاجة الهتهثمة فْ
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 ايدراسات ايشابكة-

ةالرئٓسة فْ عمـ الىفس كالتابعة ل هفآٌـخكاء الهعىِ هف ال هفٍـكعتبر ٓ  فراىكؿ ىظٓر
-ً ٚ ٓكجد كهفآٌـ التربٓة ا٘سٛهٓة؛ إٚ أى اتقاطع بٓف هفآٌهٍ، كثهة حكؿ هعىِ الحٓاة

الهعىِ كالهفآٌـ التأصٓمٓة خكاء  هفٍكـدراسات تىاكلت الربط بٓف  -الباحث فْ حدكد عمـ
كعٛقتً بهتغٓرات خكاء الهعىِ العٛجٓة لٍا هف التربٓة ا٘سٛهٓة، كلكف ثهة دراسات تىاكلت 

 عدة، كدراسات أخرل تىاكلت عٛقة الجاىب الدٓىْ أك التربٓة ا٘سٛهٓة ببعض الهظاٌر
 .كفقداف الرغبة فْ الحٓاة كا٘حباط، كالقمؽ، خكاء الهعىِالتابعة ل كاٖعراض

 :ايدراسات اييت تٓاويت َفٗوّ خواء املعٓى-

كالتْ ٌدفت إلِ التعرؼ عمِ هستكل خكاء الهعىِ، كعمِ  (َُِٖدراسة الجهعاف )
الفركؽ ذات الدٚلة ا٘حصائٓة فْ هستكل خكاء الهعىِ لطمبة الجاهعة كفؽ هتغٓرم 

طالب كطالبة هف جاهعة البصرة، هف ( ََْ)التخصص كالجىس(، كقد تككىت العٓىة هف )
قة عشكائٓة طبقٓة، كقد أظٍرت الىتائج أف  ـ بطٓر التخصصٓف العمهْ كا٘ىساىْ تـ اختٓاٌر
طمبة الجاهعة ٓعاىكف هف هستكل هرتفع هف خكاء الهعىِ، هع فركؽ بٓف الذككر كا٘ىاث 

التخصص لصالح ا٘ىاث، ككذلؾ فركؽ عمِ هستكل التخصص العمهْ كا٘ىساىْ لصالح 
 .العمهْ

( الرضا عف الحٓاة كهتغٓر كسٓط بٓف خكاء الهعىِ، َُِٓدراسة الحدٓبْ )تىاكلت ك 
دفت الدراسة إلِ: هعرفة الفركؽ كبعض الهشكٛت الىفس اجتهاعٓة لدل طٛب الجاهعة،  ٌك

بٓف الطمبة هرتفعْ كهىخفضْ الشعكر بالرضا عف الحٓاة، كسهات الطمبة الذٓف ٓعاىكف هف 
خكاء الهعىِ، كهعرفة التأثٓر الهباشر كغٓر الهباشر لخكاء الهعىِ كالشعكر بالرضا عف 
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( طالب كطالبة ْٓٗالحٓاة فْ بعض الهشكٛت الىفس اجتهاعٓة، كتككىت عٓىة الدراسة هف )
كهف أبرز الىتائج التْ كصمت إلٍٓا الدراسة: أف ٌىالؾ ارتباط بٓف خكاء  هف طمبة الجاهعة،

حٓث ٓىشأ خكاء الهعىِ ىتٓجة الصراعات بٓف القٓـ  الهعىِ كالقمؽ العاـ كالتكٓؼ اٚجتهاعْ،
سفر عف بعض الهشكٛت الىفس اجتهاعٓة كا٘حباط كالٓأس كالغضب  .الهختمفة، ٓك

دفت دراسة أبك الىكر ) ( إلِ هعرفة العٛقة بٓف ا٘حباط كخكاء الهعىِ ٌََِٔك
ة، كتككىت عٓىة الدراسة هف  ( فرد هف طٛب كطالبات هف كمٓة َّٕ)كبعض الهتغٓرات اٖسٓر

ا: كجكد عٛقة  التربٓة بجاهعة الهىٓا، كتكصمت الدراسة إلِ هجهكعة هف الىتائج كهف أبرٌز
بٓف تحهؿ ا٘حباط كخكاء الهعىِ، ككؿ هف أسالٓب الهعاهمة الكالدٓة  ارتباطٓة دالة كسالبة

التساهح، ككجكد عٛقة ارتباطٓة هكجبة كدالة إحصائٓنا -اٌ٘هاؿ، كالتسمط-التالٓة: الحهآة
 .التقٓٓد كالطهكح-بٓف تحهؿ ا٘حباط ككؿ هف اٖسالٓب الكالدٓة التالٓة: اٚستقٛؿ

دفت دراسة هحهد ) التحمٓؿ  برىاهج إرشادم قائـ عمِ قٓٓـ فاعمٓة( إلِ تٌََِٔك
بالهعىِ فْ عٛج خكاء الهعىِ كفقداف الٍدؼ هف الحٓاة لدل عٓىة هف طٛب جاهعة 

( طٛب، كأسفرت الدراسة عف عدد هف ٗكتككىت عٓىة الدراسة هف ) ا٘هارات العربٓة الهتحدة،
ِ ساٌـ فْ ازدٓاد ا٘حساس الىتائج كهف أٌهٍا: أف ا٘رشاد القائـ عمِ التحمٓؿ بالهعى

 .بالٍدؼ هف الحٓاة كبالتالْ اىخفاض هستكل خكاء الهعىِ لدل عٓىة الدراسة
دفت دراسة هعكض ) ا٘رشاد بالهعىِ فْ خفض خكاء ( إلِ قٓاس أثر ٌُٖٗٗك

ة، َُالهعىِ لدل عٓىة هف العهٓاف، كبمغت عٓىة الدراسة ) ( أفراد هف ذكم ا٘عاقة البصٓر
كههف ٓعاىكف هف خكاء الهعىِ كفقنا لمىتائج ا٘حصائٓة هف العٓىة اٚستطٛعٓة، كهف أبرز 

بٓف هتكسط درجات  أىً تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓةالىتائج التْ تكصمت لٍا الدراسة: 
أفراد الهجهكعة ا٘رشادٓة فْ القٓاس القبمْ كالقٓاس البعدم اٖكؿ فْ حكاء الهعىِ لصالح 
هتكسط درجاتٍـ فْ القٓاس البعدم اٖكؿ، حٓث أف ا٘رشاد بالهعىِ ساٌـ فْ تعدٓؿ سمكؾ 

ىفسٍـ، كأٌهٓة كجكدٌـ كهعىِ حٓاتٍـ  . الهسترشدٓف هف خٛؿ تغٓٓر ىظرتٍـ لمحٓاة ٖك
 َظاٖر وأعراض خواء املعٓىايدراسات اييت تٓاويت عالقة ايرتبية اإلسالَية ببعض -

إلِ قٓاس العٛقة بٓف الحاجة  abeyta & routledge (2018)ٌدفت دراسة 
لمهعىِ كاٚلتزاـ الدٓىْ، كالهعتقدات الدٓىٓة، كقد طكر الباحثاف هقٓاس الحاجة لمهعىِ 

( هف َِٕ( هف ا٘ىاث، )ِّٓ( فرد )ِْْالدراسة هف )كاٚلتزاـ الدٓىْ، كتككىت عٓىة 
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ىدكس، كغالبٓتٍـ كاىكا هف  ٍكد كبكذٓٓف ٌك الذككر، كتىكعت دٓاىاتٍـ بٓف هسمهٓف كىصارل ٓك
الىصارل، كأظٍرت الىتائج: أف الحاجة لمهعىِ كاىت هرتبطة ارتباطنا عالٓنا جدنا بالتدٓف 

ت العقمٓة بالدٓف .كها أف الىاس ٓختمفكف فْ كالحاجة لٛىتهاء اٚجتهاعْ، كارتباط التصكرا
ذي اٚختٛفات ٌْ اىعكاس لتدٓىٍـ ة هعىِ لحٓاتٍـ، ٌك  .طهكحٍـ كحاجتٍـ لرٓؤ

( إلِ هعرفة الهرتكزات الرئٓسة لتعدٓؿ السمكؾ، كعٛقتٍا َُِّ) ٌدفت دراسة الداٌرم
بالتربٓة ا٘سٛهٓة، كاعتهد الباحث عمِ الهىٍج التحمٓمْ اٚستىباطْ، كخمصت الدراسة إلِ 

الرئٓسة لتعدٓؿ السمكؾ، كا٘رشاد الىفسْ كهىٍا:  أف التربٓة ا٘سٛهٓة تتضهف أٌـ الهرتكزات
س التْ ٓقكـ عمٍٓا ا٘رشاد الدٓىْ الىفسْ، كهؤثرات تعدٓؿ طرؽ ا٘رشاد الىفسْ، كاٖس

جراءات تعدٓؿ السمكؾ فْ التربٓة  السمكؾ فْ التربٓة ا٘سٛهٓة، كأٌداؼ كخصائص ككسائؿ كا 
 .ا٘سٛهٓة، ككذلؾ التدابٓر الكقائٓة لحهآة السمكؾ فْ التربٓة ا٘سٛهٓة

درم ) دفت دراسة قٓك سْ الدٓىْ كعٛج لً أسسً تأصٓؿ العٛج الىف( إلِ ٌََِٖك
كخمصت الدراسة إلِ عدد كهىاقشة أراء الىاقدٓف لً، كأدلتً العمهٓة، كطرح أبرز إشكاٚتً، 

، كذلؾ استىادنا ٖراء هؤسسْ أف لمعٛج الركحْ تأثٓر بالغ اٌٖهٓةهف الىتائج كهف أٌهٍا: 
لجهاعْ ا٘سٛهْ، بعض الهدارس الىفسٓة، كىجاح بعض التجارب العٛجٓة كهشركع العٛج ا

 .كهشركع العٛج باٖذكار كاٖدعٓة كاٖكراد
( إلِ الكشؼ عف العٛقة بٓف التدٓف كالصحة ََِٖكها ٌدفت دراسة باركف )

تٓٓف، حٓث بمغت عٓىة الدراسة ) ( َِّّالىفسٓة كالقمؽ لدل عٓىة كبٓرة هف الهراٌقٓف الكٓك
قة ا  هراٌقنا ذككرنا ك  ـ بطٓر ة فْ هختمؼ دكلة ىاثنا، تـ اختٓاٌر عشكائٓة هف الهدارس الثاىٓك

ت، كتـ تطبٓؽ هقٓاس الدافعٓة الداخمٓة لمتدٓف، كهقٓاس القمؽ، هضافنا إلٍٓا ستة بىكد  الكٓك
تقٓس هدل اٚعتقاد الدٓىْ كالرضا عف الحٓاة كالسعادة، كأظٍرت الىتائج كجكد فركؽ دالة 

د أعمِ فْ الهتكسط هف البىات عمِ كؿ الهقآٓس فٓها خٛ  بٓف الجىسٓف حٓث كاف اٖٚك
د، كأظٍرت الدراسة كذلؾ ارتباطات هقٓاس القمؽ ، فقد كاف هتكسط البىات أعمِ هف اٖٚك

ٚن إحصائٓنا  .إٓجابٓة دالة بٓف كؿ الهتغٓرات فٓها عدا هقٓاس القمؽ فقد كاف سمبٓنا كدا
دفت دراسة الحسٓف ) اٚىبساط، ( إلِ هعرفة التدٓف كعٛقتً بالعصاب ك ٌََِٔك

عة كالمغة العربٓة برأس ِٕٔكبمغت عٓىة الدراسة ) ( طالبنا كطالبة ٓدرسكف بكمٓة الشٓر
الخٓهة، كاستخدـ الباحث هقٓاس هستكل التدٓف، با٘ضافة إلِ قائهة أٓزىج لمشخصٓة، 
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ا: كجكد عٛقة ارتباطٓة هكجبة ذات دٚلة  كخمصت الدراسة إلِ عدد هف الىتائج هف أبرٌز
ٓف درجات التدٓف كاٚىبساط، ككجكد عٛقة ارتباطٓة سمبٓة ذات دٚلة إحصائٓة إحصائٓة ب

بٓف التدٓف كالعصاب، ٚك ٓكجد فركؽ بٓف الطٛب كالطالبات عمِ درجات التدٓف كاٚىبساط، 
 بٓىها تكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة بٓىٍـ فْ درجات العصابٓة .

قاـ الباحث باختبار فرضٓة أف كجكد الهعىِ فْ الحٓاة  Steger (2005)دراسة  فْك 
ٓعتبر كسٓط رابط بٓف الصحة الىفسٓة ا٘ٓجابٓة كالتدٓف. كقد تـ اختبار ٌذي الفرضٓة فْ 
دراستٓف ضهىٓتٓف باستخداـ عدة طرؽ لقٓاس التدٓف كالصحة الىفسٓة.  تىاكلت إحدل 

ستكل القىاعة كالرضا عف الحٓاة كجزء لتدٓف كعٛقتً بهباالدراسات ربط الهعىِ فْ الحٓاة 
لتدٓف كالثقة بالىفس باهف الصحة الىفسٓة. كتىاكلت الدراسة اٖخرل ربط الهعىِ فْ الحٓاة 

طالب فْ  (َٖٓ)كالتفاؤؿ كجزء إضافْ لمصحة الىفسٓة. كاىت العٓىة فْ الدراسة اٖكلِ 
ـ كٓدرسكف هادة هقدهة فْ عمـ الىفس فْ ج ىٓات هف أعهاٌر اهعة كبٓرة بالكسط العشٓر

كا. ككاىت هعظـ العٓىة هسٓحٓٓف هف طائفة البركتستاىت كالبقٓة كاثكلٓكٓٓف.  الغربْ بأهٓر
ككاىت العٓىة فْ الدراسة الثاىٓة جزء هف العٓىة اٖكلِ ههف كافقكا عمِ الهشاركة ككاف 

ؽ تعبئة استباى (َِْ)عددٌـ  ات هعظهٍـ طالبات.  قاـ الباحث بجهع البٓاىات عف طٓر
ر ٓكهٓة هف قبؿ الهشاركٓف عف ههارستٍـ لمشعائر الدٓىٓة كعف الصحة الىفسٓة  كتقآر

هف الىتائج التْ كجدٌا الباحث أف ك الهتضهىة لمتفاؤؿ كالثقة بالىفس كالرضا عف الحٓاة. 
ههارسة الشعائر الدٓىٓة الٓكهٓة كالصحة الجٓدة لمفرد هف ب هرتبطكجكد هعىِ فْ الحٓاة 

أٓضا أظٍرت الىتائج أف العٛقة بٓف التدٓف كصىع إحساس بهعىِ الحٓاة ٌْ  جهٓع الىكاحْ.
 .عٛقة ارتباطٓة هؤثرة بشكؿ إٓجابْ ككبٓر

دفت دراسة حسٓف ) إلِ تقصْ العٛقة بٓف القٓـ ا٘سٛهٓة ككؿ هف سهة ( ٌُٔٗٗك
كتككىت عٓىة  القمؽ كالقمؽ اٖخٛقْ، كهدل تأثر ٌذي العٛقة بعدد هف الهتغٓرات الدٓهغرافٓة،

( طالبنا كطالبة هف جاهعة الٓرهكؾ، ككىا هف ىتائج الدراسة: كجكد ارتباط ِٔٔالدراسة هف )
سالب كداؿ إحصائٓنا بٓف سهة القمؽ كالقٓـ ا٘سٛهٓة، كها كشفت كجكد ارتباط هكجب كداؿ 

بٓف  إحصائٓنا بٓف القمؽ اٖخٛقْ كالقٓـ ا٘سٛهٓة، كها ٓكجد فركؽ ذات دٚلة إحصائٓة
هتكسطات الدرجات عمِ اختبار القمؽ اٖخٛقْ الصحْ تعزل إلِ هستكل اٚلتزاـ بالقٓـ 
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ادة القمؽ  ا٘سٛهٓة، ها ٓعكس أٌهٓة القٓـ ا٘سٛهٓة فْ تخفٓض سهة القمؽ هف جاىب، كٓز
 .اٖخٛقْ الصحْ هف جاىب آخر

 ايتعًيل عًى ايدراسات ايشابكة:-

إلِ قسهٓف: عىْ القسـ اٖكؿ بخكاء الهعىِ،  -سمؼكها -اىقسهت الدراسات السابقة 
ت هعظهٍا عمِ طٛب كطالبات الجاهعة، فهىٍا ها استٍدؼ ز كعٛقتً بهتغٓرات عدة، رك

التعرؼ عمِ درجة خكاء الهعىِ لدل الطٛب كالطالبات، كتأثٓر كؿ هف هتغٓرم الجىس 
ىاؾ هف استٍدؼ هعرفة (، َُِٖكالتخصص كدراسة الجهعاف ) الطمبة الذٓف سهات ٌك

ٓعاىكف هف خكاء الهعىِ، كهعرفة التأثٓر الهباشر كغٓر الهباشر لخكاء الهعىِ كالشعكر 
(، كتهٓزت َُِٓ) كدراسة الحدٓبْ بالرضا عف الحٓاة فْ بعض الهشكٛت الىفس اجتهاعٓة

( بدراسة خكاء الهعىِ ضهف الىطاؽ اٖسرم، كعٛقتً با٘حباط ََِٔدراسة أبك الىكر )
كاٌتهت دراسات أخرل بقٓاس أثر برىاهج إرشادم فْ خفض  كباٖسالٓب الكالدٓة فْ التربٓة،
تقٓٓـ فاعمٓة برىاهج إرشادم قائـ ( كالتْ عهدت إلِ ََِٔخكاء الهعىِ، كدراسة هحهد )

مِ التحمٓؿ بالهعىِ فْ عٛج خكاء الهعىِ كفقداف الٍدؼ هف الحٓاة لدل عٓىة هف طٛب ع
قٓاس أثر ا٘رشاد ( التْ ٌدفت إلِ ُٖٗٗ، كدراسة هعكض )جاهعة ا٘هارات العربٓة الهتحدة

ههف ٓعاىكف هف خكاء الهعىِ كفقنا  بالهعىِ فْ خفض خكاء الهعىِ لدل عٓىة هف العهٓاف
 .ٓةلمهقآٓس ا٘حصائ

هع الدراسة الحالٓة هف حٓث تطرقٍا لخكاء  فْ القسـ اٖكؿ كتتشابً الدراسات السابقة
الهعىِ، كبٓاف هفٍكهً، كأبعاد تأثٓري، كتكصٓؼ اٖفكار التْ تقؼ خمفً، كتختمؼ عف الدراسة 
بْ، بخٛؼ  الحالٓة هف حٓث هىاٌجٍا التْ تىكعت ها بٓف الكصفْ كالتحمٓمْ كشبً التجٓر

لحالٓة كالتْ اعتهدت عمِ الهىٍج اٚستىباطْ، كها تختمؼ الدراسات السابقة هف الدراسة ا
بٓىها تعتهد الدراسة عبر هداخؿ هختمفة،  التْ تىاكلت ٌذا البابحٓث هقترحاتٍا العٛجٓة 

 .الحالٓة عمِ تبٓاف الهىٍج التربكم ا٘سٛهْ فْ ذلؾ
تىاكلت عٛقة الجاىب كأها القسـ الثاىْ هف الدراسات السابقة فٍْ الدراسات التْ 

 ففْ دراسة، الهظاٌر كاٖعراض التابعة لخكاء الهعىِ ببعض الدٓىْ أك التربٓة ا٘سٛهٓة
abeyta & routledge (2018) لمدٓف  فْ تحفٓز الفرد ر البارز ٓأثتكالتْ عكست ال

 تىاكلت العٛقة بٓف هعىِ الحٓاة كفقد ( َُِّ، كأها دراسة الداٌرم )٘ٓجاد هعىِ لحٓاتً 
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خمصت الدراسة إلِ أف التربٓة ا٘سٛهٓة تتضهف أٌـ الهرتكزات الرئٓسة لتعدٓؿ السمكؾ، 
كا٘رشاد الىفسْ كهىٍا: طرؽ ا٘رشاد الىفسْ، كاٖسس التْ ٓقـك عمٍٓا ا٘رشاد الدٓىْ 

ها ٓعكس أٌهٓة هفآٌـ التربٓة  فْ التربٓة ا٘سٛهٓة،الىفسْ، كهؤثرات تعدٓؿ السمكؾ 
ة ا٘سٛهٓة ذات الصمة بعٛج  ا٘سٛهٓة لمتكجًٓ الىفسْ، كالتىقٓب حكؿ الهفآٌـ التربٓك

درم )خكاء الهعىِ،  تأصٓؿ العٛج الىفسْ الدٓىْ كعٛج لً ( فْ دراستً بََِٖكقاـ قٓك
(فْ تىاكؿ هتغٓر ُٔٗٗحسٓف ) (ََِٖباركف ) تادراسكاشتركت ، أسسً كأدلتً العمهٓة

ك: القمؽ، إذ ٌدؼ باركف ) إلِ الكشؼ عف ( ََِٖرئٓس هف أعراض خكاء الهعىِ ٌك
دؼ حسٓف )العٛقة بٓف التدٓف كالصحة الىفسٓة كالقمؽ إلِ تقصْ العٛقة بٓف ( ُٖٗٗ، ٌك

( ََِٔة الحسٓف )ٌدفت دراس، بٓىها القٓـ ا٘سٛهٓة ككؿ هف سهة القمؽ كالقمؽ اٖخٛقْ
 .بشكؿ عاـ إلِ هعرفة التدٓف كعٛقتً بالعصاب

كتتشابً الدراسات السابقة فْ القسـ الثاىْ هع الدراسة الحالٓة هف حٓث تىاكلٍا 
 كعٛقتٍا بالجاىب الدٓىْ أك التربٓة ا٘سٛهٓة، فهىٍا دراسات هرتبطة بعمـ الىفس فآٌـله

 abeyta & routledge (2018) سة كؿ هفتىاكلت العٛقة بٓف الدٓف كالهعىِ كدرا
Steger (2005)درم )َُِّكدراسة الداٌرم ) تأصٓمٓة ، كدراسات (، كباقْ ََِٖ( كقٓك

الدراسات تىاكلت العٛقة بٓف التربٓة ا٘سٛهٓة كبعض الهتغٓرات الىفسٓة، كتختمؼ الدراسة 
هف حٓث  abeyta & routledge (2018) Steger (2005)عف دراستْ الحالٓة 

خصٓصٍا لمجاىب الدٓىْ با٘سٛـ، كلٓس كهفٍـك عاـ لكافة اٖدٓاف، كها تختمؼ عف باقْ ت
هف حٓث الهىٍج، كهف حٓث التركٓز عمِ الكشؼ عف الجاىب العٛجْ فْ التربٓة  الدراسات

 .ا٘سٛهٓة لخكاء الهعىِ
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 اإلطار ايٓظري

 املبحث األوٍ: َفٗوّ خواء املعٓى

ة الهعىِ ٚ ٓقؿ أإف هفٍـك خكاء  ْ ىظٓر ة اٖساس التْ تفرع عىٍا ٌك ٌهٓة عف الىظٓر
الكثٓر هف الهشكٛت الىفسٓة  إذ ٓشكؿ خكاء الهعىِ الجذر الذم ٓتكلد عىًهعىِ الحٓاة، 

اكاٚجتهاعٓة، كتعكس  كقد ارتبط خكاء الهعىِ بالعدٓد هف لمىاحٓة الدٓىٓة كالركحٓة،  ىقصن
كالتْ  (ََُِ، ففْ دراسة عبدالعظٓـ )التْ تكاترت دراسات عدة عمِ إثباتٍا الهتغٓرات

كالشعكر  إحصائٓنا بٓف كؿ هف خكاء الهعىِ دالةهكجبة خمصت إلِ كجكد عٛقة ارتباطٓة 
إلِ كجكد عٛقة  kinnier (1994)كها تكصؿ بالٓأس، كأزهة القٓـ، كقمؽ الهستقبؿ، 

 ،كتصكر اٚىتحار كا٘قباؿ عمِ العقاقٓر الهدهىةارتباطٓة دالة إحصائٓنا بٓف خكاء الهعىِ 
( عددنا هف الدراسات العربٓة كاٖجىبٓة كالتْ خمصت إلِ ارتباط خكاء ََِٔهحهد ) كردٓك

كالعدٓد هف ، كالعدكاىٓة، كالقمؽ، كالغضبا٘حباط، كاٚكتئاب، كاٚىتحار،  الهعىِ بكؿ هف:
( فْ عٛقة خكاء الهعىِ با٘حباط، ََِٔ، تعضدٌا دراسة أبك الىكر )الصراعات الىفسٓة
القمؽ العاـ كالتكٓؼ اٚجتهاعْ، بارتباط خكاء الهعىِ  ( هف حٓثَُِٓكدراسة الحدٓبْ )

سفر عف بعض الهشكٛت  حٓث ٓىشأ خكاء الهعىِ ىتٓجة الصراعات بٓف القٓـ الهختمفة، ٓك
رل فراىكؿتهاعٓة كا٘حباط كالٓأس كالغضب .الىفس اج فْ تكصٓؼ هفٍـك خكاء  (َُِْ) ٓك

 .الهعىِ بأىً ٚ ٓشكؿ عصابنا بحد ذاتً، كلكىً ٓخمؽ أرضٓة خصبة لىشكء العصاب
تبدل خكاء الهعىِ أك ها ٓسهًٓ البعض بالفراغ الكجكدم عبر هظاٌر عدة، ٓذكر  ٓك

ْ حالة الهمؿ، فالهمؿ آٓة الفراغ الكجكدم، ف( حٓف ٓتبدل الخكاء َُِٓهىٍا ٓالـك كهام )
( َُِٓكٓضٓؼ ٓالـك كهام )، الفراغ ٌىا ٌك فراغ هف الهعىِ، كلٓس فراغنا هف الهشاغؿك 

أم عصاب  Sunday neurosisصكرة أخرل هف صكري فٓها ٓسهِ بعصاب ٓـك اٖحد، 
ٚ  -كلىا أف ىسهًٓ عصاب ٓـك الجهعة-ٓـك العطمة اٖسبكعْ،  ك ىكع هف ا كتئاب ٓصٓب ٌك

بعض اٖفراد فْ ٓـك ا٘جازة، ىتٓجة تفرغٍـ لذكاتٍـ، كابتعادٌـ عف دائرة العهؿ التْ تشكؿ 
ٚن ذٌىٓنا عف الخكاء الهعىكم، كالذم سرعاف ها ٓتبدل فْ إجازة ىٍآة اٖسبكع، كقد  لٍـ اىشغا

عصاب ٓكـ رصد الهعالجكف الىفسٓكف عددنا كبٓرنا هف ٌذي الحاٚت حتِ أطمؽ عمًٓ هصطمح 
 .العطمة اٖسبكعْ، كهظٍر هف تجمٓات خكاء الهعىِ
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ىاؾ عٛكة عمِ ذلؾ أقىعة هختمفة، كهظاٌر هتعددة ٓبدك بٍا خكاء الهعىِ، ففْ  ٌك
ضٍا بالشكؿ اٖكثر بدائٓة لمقكة  بعض اٖحٓاف ٓتـ تعكٓض ٌذا الخكاء بإرادة القكة، كتعٓك

ضٍا  ك: إرادة الهاؿ، كفْ صكرة أخرل ٓتـ تعٓك تبدل ذلؾ با٘غراؽ فْ ٌك با٘غراؽ فْ المذة، ٓك
ض الجىسْ، إذ ٓصبح اىدفاع الطاقة الجىسٓة هظٍرنا هتفشٓنا قد ٓهثؿ دٚلة عمِ خكاء  التعٓك

 .(َُِٕالهعىِ )فراىكؿ،
ٓسعِ لهؿء ٌذا الىكع هف الخكاء هف خٛؿ المجكء إلِ  كهها ٓؤكد ذلؾ أف ا٘ىساف

بعض الكسائؿ التْ تمبْ لً إشباعنا عمِ الهدل القصٓر هثؿ الحصكؿ عمِ المذة كشري 
الطعاـ، أك ا٘غراؽ الجىسْ، أك عبر التباٌْ الهادم بصكري الهختمفة، كقد ٓحاكؿ ا٘ىساف 

، كقد ٓظٍر ٌذا الفراغ بكثرة الغضب هؿء حٓاتً بالعهؿ حتِ ٚ ٓدع هجاٚن لمخمكة بذاتً
كالكرآٌة، كقد ٓهٗ ٌذا الفراغ بهظاٌر هف اٖعصبة كالهخاكؼ كالكساكس الهرضٓة 

 .(َُِٕ)غبلاير،
حة التْ ٓعبر  كهف الهظاٌر التْ تعبر عف حالة هف خكاء الهعىِ: تمؾ العبارات الصٓر

اتْ" "ٚ ٓكجد ها ٌك جدٓر بٍا الفرد عف حالة الفراغ لدًٓ هثؿ: "أىا ٚ أعرؼ غآة حٓ
ة، كفقداف الىظاـ كاٚلتزاـ، كا٘حباط، ككذلؾ  ا سٓطرة اٖفكار اٚىتحآر ا، كأٓضن باٌٚتهاـ" كغٌٓر

 .(َُِٖاٚكتئاب ٓعتبر هف الهؤشرات البارزة عمِ ذلؾ )عبدا،
رل ( أف ٌذي الهظاٌر تعتبر صحٓة كالسأـ كالهمؿ كا٘حباط َُِِهعكض كهحهد ) ٓك

ا خبرات هرغكبة حٓىها تؤدم لٛكتشاؼ  هكف اعتباٌر ا هف هظاٌر خكاء الهعىِ، ٓك كغٌٓر
 .العهٓؽ لمقٓـ، كخمؽ الدافعٓة لمبحث عف الهعىِ، كتىهٓة الشعكر بالهسؤكلٓة تجاي ذلؾ

تىتهْ إلِ اء الهعىِ، فٍىالؾ أسباب كثٓرة، كأها عف اٖسباب التْ تقؼ خمؼ خك 
ا فْ الكقت ذاتً، كهف جهمة ٌذي اٖسباب جكاىب هختمفة، كبعض ٌذي اٖسباب  تشكؿ أعراضن

 :(َُِٖها ذكري عبدا )
ٓعد ا٘شباع التاـ لمفراغ، كتحقٓؽ جهٓع حاجات ا٘ىساف سبب هف أسباب خكاء الهعىِ أك  -

ذلؾ هف شأىً أف ٓجعؿ ا٘ىساف ٓعٓش فْ حالة هف  الشعكر بالفراغ الكجكدم، إذ أف
الضٓاع كفقداف اٌٖداؼ طالها أف جهٓع حاجاتً هشبعة، كبالتالْ تخمك حٓاتً هف الهعىِ، 

 إذ أف كجكد اٌٖداؼ فْ الحٓاة كالكفاح هف أجمٍا ٓجعؿ لمحٓاة هعىِ.
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اف ٓبحث عها ٓشكؿ التطكر التكىكلكجْ هساحة هف الشعكر بأكقات الفراغ، ٓجعؿ ا٘ىس -
ادة فْ الكقت كالراحة تؤدم إلِ اٚىكهاش الركحْ  ٓشغؿ بً كقت فراغً، ذلؾ أف الٓز
ىسحب ٌذا التأثٓر عمِ هعىِ  لٙىساف، فالكفرة الطاغٓة فْ الكقت تفقدي الهعىِ، ٓك

 .الحٓاة
شٓر الحسٓىْ ) ( إلِ ها ذكري فراىكؿ هف هجهكعة هف اٖسباب َُُِٓك
 ا:الهتعمقة بالهجتهع، كهىٍ

هجتهع الكفرة: إذ أف ا٘ىساف هع التقدـ الحضارم لـ ٓعد هشغكٚن بأهكر البقاء كالقكت  -
فقط، بؿ بدأ التساؤؿ عف أٌهٓة كجدكل العهؿ، ككٓؼ ٓجد هعىِ فْ عالـ بٛ هعىِ ٚك 

 .ٌدؼ
زكاؿ القٓـ العالهٓة: حاكؿ ا٘ىساف أف ٓتهرد عمِ التقالٓد كقٓكدٌا، كعمِ القٓـ  -

اٚجتهاعٓة، إٚ أىً لـ ٓخمؽ بدٓٛن عف ٌذي القٓـ، فالقٓـ كالتقالٓد اٚجتهاعٓة فْ حالة 
 .ىتٓجة غٓاب الثكابت اٚجتهاعٓة عمِ هستكل العالـاىٍٓار، 

"تشْٓء ا٘ىساف" ىتٓجة التىاكؿ العمهْ لمطبٓعة الىزعة اٚختزالٓة: أك ها ٓهسً فراىكؿ  -
ا بها فٍٓا ا٘ىساف، كجعؿ الهكضكعٓة الصرفة غآة بحد ذاتٍا، حتِ أصبح ا٘ىساف  بأسٌر

ىً الخاص الهتفرد  .هادة هف هكاد الطبٓعة، بعٓدنا عف تكٓك
ثف )  :(َُُِكهف اٖسباب كذلؾ ها أكردي البٓر

مذاف ٓىتجاف عف الكسؿ كا٘حباط، كعدـ الثقة عدـ ا٘ىجاز كعدـ التخطٓط لمحٓاة كال -
 فْ الحٓاة.

ف، كالذم ٓىتج عىً تٍهٓش لمذات كتجىب تحهؿ  - التفكٓر الجهعْ، كهسآرة أخٓر
 .الهسؤكلٓة

ة لمحٓاة، حٓث ٓعتبر ا٘ىساف ىفسً هجرد أداة بٓد  - التكاكؿ كالهغاٚة فْ الىظرة الجبٓر
 .الظركؼ

فالتعصب الذاتْ كالذم ٓىتج عىً الت - ات أخٓر ط فْ حقكؽ كحٓر  .فٓر
الصكر الهختمفة لمعهؿ الذم ٚ ٓحقؽ هعىِ لٙىساف، كالعهؿ الذم ٓستىفد كقت  -

كتفْ با٘غراؽ فْ الحٓاة  الفرد، أك العهؿ الذم ٚ ٓشعري با٘ىجاز كا٘ىتاج، ٓك
 .الركتٓىٓة، أك عد العهؿ )البطالة( التْ تكلد شعكرنا بالٛهباٚة
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عتبر الفراغ  عز -الدٓىْ هف اٖسباب التْ تؤدم إلِ خكاء الهعىِ، فا٘ٓهاف با ٓك
، كبالٓـك أخر، ٓضفْ لمحٓاة قٓهة كهعىِ، "كالفراغ الدٓىْ ٌك الذم ٓجعؿ ا٘ىساف -كجؿ

ة،  ة، ٖىً ٚ ٓعتقد فْ كجكد شْء كراء الحٓاة الدىٓٓك ٓمٍث كراء تحقٓؽ ىزكاتً كلذاتً الفكٓر
ك عمِ ٌذي الحالة كمها ك ٚ ٓعرؼ لهاذا ٓعٓش ٌك ا، ٌك ؟ ها ٓجعمً أشبع شٍكاتً ازدادت جكعن

ٓعٓش فْ حالة هف التكتر كشعكر داخمْ بالفراغ، ذلؾ ٌك الفراغ الدٓىْ" 
 .(ّْٗ،صَُِٕ)غبلاير،

 أوج٘ ايكصور يف َفٗوّ خواء املعٓى وفًكا يٓظرية املعٓى: املبحث ايثاْي

ٗجزاء التْ ا٘سٛهٓة هف خٛؿ الىقد التالْ لتبرز أٌهٓة الهعاىْ الكمٓة لمتربٓة 
ة الهعىِ تىاكلتٍا أف تقدـ ٍا هف أبجدٓات، إذ أف فْ تفسٓر أبرز هحددات خكاء الهعىِ ىظٓر

كتتهثؿ فْ أربعة كهعىِ الهعاىاة،  كقمؽ الهكت، لحٓاة الفرد، خاصمهعىِ التفسٓرنا للمهستفٓد 
ْ: الٛهعىِ، كالٌٛدؼ، كالٓأس  ظكاٌر قاهت عمٍٓا الهقآٓس الخاصة بخكاء الهعىِ ٌك

كلكف الهشكمة لهفٍكـ خكاء الهعىِ،  ، كسكؼ ٓتركز الهبحث عمِ الهحددات الثٛثة،كالهمؿ
مٓة ، كهف خٛلٍا ٓتبٓف الدكر الذم تشكمً الهعاىْ الكتغطٍٓا ٌذي الجكاىبىقص ٚ  أكجًثهة 

 .لمتربٓة ا٘سٛهٓة
 ة ايفردحليا اصاملعٓى اخل :اجلاْب األوٍ 

ة  لحٓاة كؿ فرد، ٓتهٓز بخصكصٓتً،  خاصإلِ إٓجاد هعىِ تسعِ ٌذي الىظٓر
بهىأل عف الهعىِ ٓستطٓع هف خٛلً تحدٓد كجٍتً فْ الحٓاة، كتجاكز العقبات فْ سبٓمً، 

كضح فراىكؿ ( ذلؾ بقكلً: "إف هعىِ الحٓاة ٓختمؼ هف شخص ٔخر، َُِٕ) العاـ لمحٓاة، ٓك
، كهف ساعة ٖخرل. فمٓس الهٍـ ٌك هعىِ الحٓاة بصفة  كعىد الشخص الكاحد هف ٓكـ لٓـك
عاهة، كلكف الذم ٍٓهىا ٌك الهعىِ الخاص لمشخص عف الحٓاة فْ كقت هعٓف، فمكؿ فرد 

 .(ُٔٔهٍىتً الخاصة أك رسالتً الخاصة فْ الحٓاة" )ص
 :تنيإٕ إغفاٍ املعٓى ايعاّ يًحياة، وترى األَر َعًًكا بفًشفة نٌ فرد؛ يٓطوي عًى إشهايي

اٖكلِ: ٌْ ا٘غراؽ فْ الىسبٓة التْ تؤكؿ إلِ العدهٓة، كبالتالْ ٚ ٓكجد هعىِ ا٘شكالٓة   -
ىطمؽ هف خٛلً الهعىِ الخاص لكؿ فرد، فضٛ عف  ثابت عاـ لمحٓاة ٓهكف الرككف إلًٓ، ٓك

 .غٓاب الهعىِ العاـ لمحٓاة، كالغآات الكبرل هىٍا ٓعتبر خمؿ عقدم هف ىاحٓة شرعٓةأف 
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كتعبر العدهٓة عف أف الحٓاة لٓست ذات هعىِ حقٓقْ، كلٓس لٍا قٓهة أك ٌدفنا، 
كفْ ضكء ذلؾ فإف الكجكد ىفسً ٓعد ىكع هف الفراغ، كعدـ الهعىِ الهطمؽ، كها تؤهف 

ة فْ الحٓاة، العدهٓة بأف القٓـ كالهعتقدات ا ٖخٛقٓة ٚ أساس لٍا هف الصحة كلٓست ضركٓر
ذا بالفعؿ ٓتىافِ هع ها تقـك  ة الهعىِ هف كأف الكجكد كالحٓاة ٚ هعىِ لٍا، ٌك عمًٓ ىظٓر

 .(َُِِهبادئ كأفكار كغآات )هعكض كهحهد،
ة الهعىِ ترفض العدهٓة بهفٍكهٍا اٖصمْ كفمسفة لٍا ركادٌا كهضاهٓىٍا  كرغـ أف ىظٓر
الخاصة؛ إٚ أف إغفاؿ الهعىِ العاـ لمحٓاة سٓؤكؿ بالضركرة إلِ العدهٓة، كلك بصكرة هختمفة 
عها ٌْ عمًٓ كفمسفة، ذلؾ أف ربط هعىِ الحٓاة باٖفراد هف شأىً أف ٓجعؿ ٌذا الهفٍكـ 
ذا ها ٓتىافِ  ٌٛهٓنا ٚ ٓهكف الكصكؿ عبري إلِ هعىِ ثابت، كغآة كاضحة لمكجكد بأسري، ٌك

ذا ٚ ٓتىافِ هع أف هع الع قٓدة ا٘سٛهٓة التْ بٓىت الغآة اٖصمٓة لمحٓاة كها بعدٌا، ٌك
.ٓككف لكؿ فرد هعىِ خاص لحٓاتً فْ ظؿ الهعىِ العاـ الثابت لمغآة اٖساسٓة هف الحٓاة  

ْك ا٘شكالٓة الثاىٓة:  - أف حٓاة الفرد بذلؾ تصبح  تهثؿ ىتٓجة تابعة لٙشكالٓة اٖكلِ ٌك
أك لـ  ذا الهعىِ، ككضكحً، كلك تعرض الهعىِ لمتٍافت أك اٌٚتزازبثبات ٌ هىكطة
كتىٍار، ٖىً ٓشكؿ عهادٌا  فإف حٓاتً الهعتهدة عمِ ذلكـ الهعىِ سكؼ تتداعِ ٓتحقؽ؛

 .كالجذر اٖساس لٍا
، نُا أوردٖا تٓب٘ فراْهٌ إىل ذيو ففرم بني ْوعني َٔ ايكيِ اييت حتكل َعٓى احلياةوقد   

 (:0202)عبداهلل 

ة: - كالتْ تحهؿ اٖفراد عمِ إٓجاد هعىِ لحٓاتٍـ عبر هجهكعة هف هىظكهة القٓـ الهتكآز
خٛصً  ة فْ اٌٖهٓة، كهف ٓجد هعىِ لحٓاتً هف خٛؿ العهؿ هع أسرتً، كا  القٓـ الهتسآك
فْ عهمً، كبذلً فْ قضٓة إىساىٓة كالعهؿ الخٓرم، فٍذا هف شأىً أف ٓككف أكثر سعادة، 

ككف هع ة فْ اٌٚتهاـ، ٚك ٓك ىِ حٓاتً أكثر صٛبة ٖىً ٓقـك عمِ عدة قضآا هتسآك
 .تىٍار حٓاتً باىٍٓار أحدٌا

ْ تهثؿ اٖفراد الذٓف ٓعٓشكف هف أجؿ قضٓة كاحدة- ، ٓضعكىٍا فْ هىظكهة القٓـ الٍرهٓة: ٌك
سعكف لتبىٍٓا، كتككف باقْ القٓـ هعتهدة عمٍٓا قهة القٓـ ٓكرس كالذم كهسخرة لٍا، ، ٓك

جعؿ حٓاتً هتهحكرة حكؿ ذلؾ  .حٓاتً هف أجؿ الكسب الهادم، ٓك
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ة، لٓتقْ بذلؾ اىٍٓار الحٓاة فْ حاؿ  ثـ دعا فراىكؿ إلِ تبىْ هىظكهة القٓـ الهتكآز
اىٍٓار القٓـ العمٓا ضهف هىظكهة القٓـ الٍرهٓة، كلكف ٌذا ٚ ٓشكؿ حٛن كاهٛن لٙشكالٓة 
ة ٚ تقدـ ضهاىة ضد اٚىٍٓار الكمْ، إذ أىً هف الكارد  الثاىٓة الهذككرة أعٛي، فالقٓـ الهتكآز

ا، كتتٍاكل  أف تتعرض القٓـ ة لظركؼ هختمفة كالحركب أك الفقر أك الهكت كغٌٓر الهتكآز
ذا كاىت الحٓاة تقـك عمِ هعىِ ٓتصؿ بالبشر كالهاؿ، أك الصداقات، أك  القٓـ فالحٓاة هعنا، كا 

ٌك هرتبط بالبشر هعرض لمزكاؿ، أك التغٓر، أك الىقص، أك  العائمة، أك العهؿ، فكؿ ها
ف ها هف طبٓعتً التبدؿ كعدـ الثباتالهكت، كبذلؾ تككف حٓاة   .الفرد ٌر

 : َعٓى املعاْاة اجلاْب ايثاْي-

ا تٍدٓدنا  ْ هف أبرز الهحددات لخكاء الهعىِ، إذ تشكؿ الهعاىاة بكافة صكٌر ٌك
لمهعىِ العاـ لحٓاة الفرد هف خٛؿ التساؤؿ عف جدكل حٓاتً فْ ظؿ ٌذي الهعاىاة، 

ً هعاىاتً، "كقد أكد كاٚستغراؽ فْ السؤاؿ الهمح عف الهعى ِ الخاص الذم تطٓك
اٚختصاصٓكف الىفسٓكف أف اٖسئمة الهرتبطة بهعىِ الحٓاة، كجدكل الكجكد، تخترؽ كعْ 
ا٘ىساف كتبدأ فْ ا٘لحاح عىدها ٓكاجً ا٘ىساف الهكاقؼ التْ تتضهف خبرات غٓر هرغكب 

 .(َّٓ،صَُِّْ،فٍٓا، أك هٍددة لً، بحٓث تعرض رفآٌتً كتكاهمً لمخطر" )الخٓٛى
كضح فراىكؿ ) ة الهعىِ فْ التعاهؿ هع َُِٕٓك ( أبرز الفرضٓات التْ تقـك عمٍٓا ىظٓر

:ْ  الهعاىاة ٌك
 .إف ها ٍٓـ فْ أم هعاىاة ٌك هكقؼ الشخص هىٍا، كآلٓة تعاهمً هعٍا -
 .إف الهعاىاة تكؼ عف أف تككف هعاىاة عىدها ٓككف لٍا هعىِ -
مً لتحهؿ الهعاىاةإذا كاف الفرد ٓهمؾ هعىِ عاـ  -  .لحٓاتً، فإف ذلؾ ٌٓؤ
ا، ٓشكؿ هعىِ بحد ذاتً، إذ تتحكؿ الهأساة  - تحهؿ الهعاىاة بشجاعة كتجاكٌز

 .الشخصٓة إلِ إىجاز كاىتصار
ٌىالؾ هعىِ كاحد حقٓقْ لكؿ هكقؼ ٓكاجًٍ الفرد، كهسؤكلٓة كؿ فرد ٌْ فؾ رهكز  -

 .هآٌة ٌذا الهعىِ الحقٓقْ
ز الهٛهح العاهة لمتعاهؿ هع اٖلـ كالهعاىاة كهٍدد تكضح الفرضٓات السابقة أبر 

لمهعىِ فْ الحٓاة، إذ ترل ٌذي الفرضٓات فْ هجهمٍا بأف هكقؼ الشخص فْ التعاهؿ هع 
ا عمًٓ، فاٖلـ ذاتً قد ٓصٓب شخصٓف هختمفٓف فٓجٍز عمِ حٓاة  الهعاىاة ٌك الذم ٓحدد أثٌر
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ذا ٓتكقؼ عمِ قر  حدد قدرتً عمِ أحدٌها، بٓىها ٓتجاكزي أخر، ٌك اءة الشخص لمهكقؼ، ٓك
تجاكزي، كها ترل ٌذي الفرضٓات أىً ٚ ٓهكف تحهؿ اٖلـ إٚ إذا كاف ثهة هعىِ هف كرائً، 
ٓحهؿ الفرد عمِ تحهؿ اٖلـ، لٓحقؽ الهعىِ الهىشكد، كها أف كجكد هعىِ عاـ ٓعٓش الفرد 

هف حٓاتً، كتحهؿ اٖلـ  تعٓقً عف بمكغ هرادي هف أجمً ٓعٓىً عمِ تجاكز الهعاىاة كْ ٚ
بشجاعة، كهف ثـ تخطًٓ ٓشكؿ هعىِ عاهنا ٓحهؿ فْ طٓاتً الىجاح، كالشعكر باٚىتصار، ٚ 
سٓها فْ تمكـ أٔـ التْ ٓعجز الفرد عف إٓجاد هعىِ خاص لٍا، ككفقنا لٍذي الفرضٓات فإف 

كهف دكر الفرد فْ البحث  ٌىالؾ هعىِ كاحد حقٓقْ خمؼ كؿ بٛء، ٚك ٓكجد بٛء بٛ هغزل، ٓك
 .عف ٌذا الهعىِ، لكْ ٓتحهؿ هعاىاتً كهف ثـ ٓتخطاٌا

ة ىقدٓة فإىً ٓرل الباحث أف ٌذي الفرضٓات تىقسـ إلِ ثٛثة أقساـ، ٓستىد كؿ قسـ  كهف زآك
ىا تتبدل أكجً القصكر فْ  هىٍا عمِ افتراض ضهىْ هسبؽ، كبدكىً ٚ ٓصبح لً قٓهة، ٌك

 .ٌذي اٖقساـ الثٛثة
 األوٍ: ايكشِ

 ٌْ الفرضٓات التْ تسبؽ الهعاىاة، كتتهثؿ فْ الفرضٓتٓف التالٓتٓف:
 .إف ها ٍٓـ فْ أم هعاىاة ٌك هكقؼ الشخص هىٍا، كآلٓة تعاهمً هعٍا -
مً لتحهؿ الهعاىاة -  .إذا كاف الفرد ٓهمؾ هعىِ عاـ لحٓاتً، فإف ذلؾ ٌٓؤ

تككٓىً الشخصْ فهكقؼ الشخص هف الهعاىاة، كآلٓة تعاهمً هعٍا ٓعتهد عمِ 
مً لتجاكز  الهسبؽ، كهعتقداتً، كقٓهً، ككذلؾ اهتٛكً لهعىِ عاـ فْ حٓاتً ٌٓؤ
الهعاىاة، فىطاؽ عهؿ ٌاتٓف الفرضٓتٓف هبىْ عمِ افتراض كجكد هعىِ لمحٓاة، كقدرة 
ذا خٛ الفرد هىٍا فٛ ٓصبح لٍها  استعدادٓة تهكف الفرد هف الثبات حاؿ اٚبتٛء، كا 

 .هعىِ أك قٓهة
 ايكشِ ايثاْي:

 ٌْ الفرضٓات التْ تتزاهف هع الهعاىاة، كتتهثؿ فْ الفرضٓتٓف التالٓتٓف:
 .إف الهعاىاة تكؼ عف أف تككف هعاىاة عىدها ٓككف لٍا هعىِ -
ٌىالؾ هعىِ كاحد حقٓقْ لكؿ هكقؼ ٓكاجًٍ الفرد، كهسؤكلٓة كؿ فرد ٌْ فؾ رهكز  -

 .هآٌة ٌذا الهعىِ الحقٓقْ
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ا، كها أف لكؿ هعاىاة فكجكد هعىِ لمهعاىاة  ٓكسب الفرد القدرة عمِ تقبمٍا كهف ثـ تجاكٌز
هعىِ حقٓقْ، كقد ٓككف خفٓنا، كتكهف هسؤكلٓة الفرد فْ البحث عىً، كبالتالْ فإف تجاكز 

هىكط بإٓجاد الهعىِ، كفْ حاؿ تعذر إدراؾ الهعىِ فإف  -كفقنا لٍاتٓف الفرضٓتٓف-الهعاىاة 
 .اٌاتٓف الفرضٓتٓف ٚ تؤتْ أكمٍ

 ايكشِ ايثايث:

 الفرضٓات التْ تعقب الهعاىاة، كتتهثؿ فْ الفرضٓة التالٓة:
ا، ٓشكؿ هعىِ بحد ذاتً، إذ تتحكؿ الهأساة  - تحهؿ الهعاىاة بشجاعة كتجاكٌز

 .الشخصٓة إلِ إىجاز كاىتصار
ككأف الهعىِ هرتبط بها بعد الهعاىاة، ٓتهثؿ بشعكر الفرد بتحقٓؽ الىجاح كا٘ىجاز حاؿ 

لهعاىاتً، ٚ سٓها إف عجز عف إدراؾ هغزاٌا، فتصبح غآتً التحهؿ كالصبر لٓشعر تجاكزي 
بمذة الكفاح التْ تعقبٍا، كتستىد ٌذي الفرضٓة عمِ قدرة الفرد عمِ تجاكز هعاىاتً لٓتأتِ لً 

ف فشؿ فْ ذلؾ فمف ٓعكد لٍذي الفرضٓة هف أثر  .الهعىِ، كا 
تً هف خٛؿ ها أسهاي أف ٓسد ٌذي الفجكة ف (َُِٕ) كقد حاكؿ فراىكؿ ْ ىظٓر

كالذم ٓرل أىً بالضركرة ٓتجاكز ها لدل ا٘ىساف  The Supra-Meaningبالهعىِ الغائْ 
سهك عمٍٓا، كلٓس الهقصكد أف ٓتحهؿ ا٘ىساف ها فْ الحٓاة  هف إهكاىات عقمٓة هحدكدة ٓك
هف ٚ هعىِ، كلكف الهطمكب أف ٓتحهؿ عجزي، كعدـ هقدرتً عمِ إدراؾ غىِ الهعىِ، كاهتٛء 

 .الحٓاة بالهعاىْ
 ٘ ، حتِ الهعاىْ كافةهنا بعجزي عف إدراؾ ىساف هسمٌ فالهعىِ الغائْ ٓحاكؿ أف ٓجعؿ ا

اٚ ٓبقِ عاجزنا أهاـ الظركؼ التْ ٚ ٓجد لٍا هعىِ، كقد ٓشكؿ ذلؾ  فْ سٓاؽ هىاسبنا  فرضن
، أها لدل اٖفراد الهسمهٓف فٓجب اعتقاداتٍـك هع هختمؼ البشر عمِ تعدد دٓاىاتٍـ  التعاهؿ

ذا ها أشار إلًٓ فراىكؿ تكظٓؼ العاهؿ الدٓىْ كتعهٓقً لدٍٓـ كأداة ت ة كعٛجٓة، ٌك ربٓك
ض كاقفنا عمِ أرض صمبة هف اٚعتقاد الدٓىْ، فٛ ٓهكف َُِٕ) ( بقكلً: "حٓىها ٓككف الهٓر

أف ٓككف ٌىالؾ اعتراض بشأف اٚستفادة هف التأثٓر العٛجْ لهعتقداتً الدٓىٓة، هها ٓىبع هف 
عتهد عمٍٓا" )ص  .(ُِٔالهصادر الركحٓة ٓك

ذا  الهعاىْ الكمٓة التْ تزخر بٍا هصادر التربٓة ا٘سٛهٓة، كالتْ  القصكر تعالجًٌك
هف شأىٍا أف تهثؿ هعالـ عاهة لمفرد الهسمـ، تعٓىً عمِ فٍـ الهعىِ العاـ لمحٓاة، كعمِ 
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الجاىب أخر تهثؿ لً هعاف كمٓة ٓستطٓع أف ٓستهد هىٍا اٖهؿ كالفٍـ بعٓدنا عف ا٘غراؽ فْ 
لكؿ ظرؼ أك هعاىاة تهر بً، ٚ سٓها أىً ٓستحٓؿ إٓجاد هعىِ خاص لكؿ  إٓجاد هعىِ خاص

ة  .أحداث الحٓاة، فثهة ظركؼ تحٓر العقؿ، كتككف عصٓة عمِ كؿ الهبررات كالهعاىْ الدىٓٓك
 قًل املوتاجلاْب ايثايث -

تمؾ الحقٓقة بحتهٓة زكالً هف ٌذ الكجكد، ها ٍٓدد هعىِ الحٓاة شعكر الفرد هف أبرز 
ةالتْ  ىعكس ٌذا القمؽ عمِ التساؤؿ عف قٓهة ها ٓفعمً ا٘ىساف تجهع عمٍٓا البشٓر إذا ، ٓك

، كبالتالْ أف ا٘ىساف هفطكر عمِ حب الحٓاة، كالرغبة فْ الخمكد كاف هآلً إلِ الزكاؿ، ذلؾ
ة لدل ا٘ىساف بالخمكد  .تظٍر حقٓقة الهكت ككأىٍا تٍدد رغبة فطٓر

 كٓؼ ٓقاـك الىاس حقٓقة الفىاء( َُِٓكهام ) ٓكضح ٓالكـكهف الىاحٓة الىفسٓة 
ً "كؿ فرد هىا   هف اعتقاد قكم عهٓؽ بأىً ٓتهتع بحصاىة شخصٓة كهىعةهف خٛؿ ها ٓطٓك

؛ إٚ أىىا عمِ هستكل كخمكد. كرغـ أىىا ىدرؾ عمِ هستكل عقمْ عبث ٌذا اٚعتقاد كحهاقتً
 .(َُٖالهعتادة لمبٓكلكجٓا ٚ تىطبؽ عمٓىا" )ص ٚ شعكرم عهٓؽ ىعتقد أف القكاىٓف

قد ٓىتٍْ فْ أم لحظة بسبب هختمؼ اٖقدار التْ  إف كجكدىا القصٓر فْ العالـ
ا،  ٓصعب التىبؤ بٍا، كالحكادث ، كالتحطـ ككعٓىا بالىٍآة الحتهٓة لكٓىكىتىاكاٖهراض كغٌٓر

ا . فالقمؽ بالقمؽ ان السٓككلكجْ الكشٓؾ ٓثٓر شعكرنا هؤله إدراؾ تٍدٓد لبعض القٓـ التْ ٓعتبٌر
ة لكجكدي كشخصٓةال ٓر كمىا ٓحاكؿ التأكٓد عمِ فٍـ الهكت، كلٍذا السبب ، شخص جٌك

ؽ  لىا هف اىسجاـ اجتهاعْ كالٛهباٚة كىختار اٖهاف الظاٌر آهمٓف تفادم العدـ عف طٓر
 الهعىِ شعكرٓنا ٚك شعكرٓنا بأىً شْء عدٓـالتعاهؿ هع كجكدىا فْ ٌذا العالـ 

 .(َُِٖ)عبدا،
الىفسٓة كالفمسفٓة إلِ كسائؿ هختمفة لمتعاهؿ كالتعآش هع  كلجأت هختمؼ الهدارس

ة الهعىِ كلكىٍا التْ قررت أف تىظر إلِ الهكت كحقٓقة هطمقة،  حقٓقة الهكت، كهىٍا ىظٓر
خٌمد هف ؛ لٓحقؽ الفرد كجكدي هف خٛؿ ها ٓقدهً كٓي تعهؿ كهحفز لتحهؿ الهسؤكلٓة فْ الحٓاة

 .بعدي
ذا كاف العٛج بالهعىِ ٓضع فْ اعتباري أف قابمٓة الزكاؿ لمكجكد ظاٌرة حتهٓة؛  كا 

زكاؿ كجكدىا ٚ ٓحتـ أف  لذا فإف ،فمٓس هعىِ ٌذا أىً اتجاي تشاؤهْ كلكىً اتجاي فعاؿ كاقعْ
؛ ذلؾ أف كؿ ، لكىً ٓحدد التزاهىا بالهسؤكلٓة كاستعدادىا لتحهمٍآجعؿ كجكدىا ٌذا بٛ هعىِ



 .المنظور التربوي اإلسالمي لمفهوم خواء المعنى

- ٖٗٓ - 

، فٓىبغْ عىدىا هف إهكاىات سهتٍا اٖساسٓة أىٍا قابمة لمزكاؿشْء ٓتكقؼ عمِ تحقٓقىا لها 
ات لحٓاتًٓقرر فْ كؿ لحظة ها سٓتركً هف أثر لكجكديلٙىساف أف   (.َُِٕ)فراىكؿ، ، كذكٓر

ة الهعىِ   كفؽ فرضٓتٓف ٌها:تتعاهؿ هع الهكت كبالتالْ فإف ىظٓر
 .كلتحهؿ الهسؤكلٓة فْ الحٓاة لٙىجاز أف الهكت ٓعهؿ كهحفز -
 .هف ذكرل كىجاحالحٓاة ٌك ها ٓكد الفرد أف ٓخمدي بعد كفاتً  أف الحافز ٚستغٛؿ -

ات مً إلِ حافز مهكتل تعمٓٛن  قدـعمِ قصكر ٚ ٓ افاف الفرضٓتاف تحتكٌٓك ، أك تحٓك
ة الهعىِ اكتفت بالتعاهؿ هع الهكت كحقٓقة حتهٓة بعٓدنا  إذ أف، ٓبعث الهعىِ فْ الحٓاة ىظٓر

ثـ أف تكظٓؼ الهكت كحافز لتحهؿ ف هعىِ الهكت ذاتً، كعها بعد الهكت، كاتصالً بالحٓاة، ع
هسؤكلٓة الحٓاة ٓفترض ابتداء أف ثهة هعىِ لحٓاة الفرد ٓكد تحقٓقً، كالعٓش هف أجمً، فإف 

فٛ تشكؿ لً ٌذي الفرضٓة حافزنا لمحٓاة، عمِ أف التربٓة  كاف الفرد ٓعاىْ خكاءن فْ الهعىِ
تىظر إلِ الهكت هف زكآا عدة، هف ضهىٍا ها  -كها سٓأتْ فْ الهبحث التالْ-ا٘سٛهٓة 

ٓتكافؽ هع ٌذي الفرضٓة بأف ٓككف الهكت حافزنا لمعهؿ، لكىٍا تبٓف الٍدؼ اٖساس لهعىِ 
ٍنا ٓبحث عف هعىِ لحٓاتً أك الحٓاة، كهٛهح العهؿ الصالح، كالذم ٚ ٓج عؿ ا٘ىساف تائ

 .بعد الحٓاةتفسٓرنا لها 
كتحكم الفرضٓة الثاىٓة ذات ا٘شكالٓة السابقة، إذ تفترض أف لدل الفرد ها ٓكد 
تخمٓدي ذكرل هف بعدي، كها أف ٌذا الحافز ٓشكبً القصكر الذم ٚ ٓكفْ لتحفٓز ا٘ىساف 

تحهمً التربٓة ا٘سٛهٓة هف هخزكف عقدم ٓبٓف  لمحٓاة، أك لطهأىتً هف الهكت، بخٛؼ ها
اهتداد أثر العهؿ الصالح إلِ ها بعد الهكت، هركرنا بأثري عمِ حٓاة الهسمـ، كعمِ لحظة 

 .هكتً، كلٓس لهجرد الفخر كاٚعتزاز كتخمٓد الذكرل
 املبحث ايثايث: املعاْي ايهًية يف ايرتبية اإلسالَية

ؿ أسباب خكاء الهعىِ تتعمؽ بجكاىب غٓبٓة، كثٓر هف هٍددات الهعىِ كالتْ تهث
كالخكؼ هف الهكت، أك هف الهستقبؿ الهجٍكؿ، أك غٓاب ا٘جابة لٗسئمة الهقمقة التْ تفسر 
ً هف آٚـ كهعاىاة، كتهثؿ الهعاىْ الكمٓة فْ التربٓة ا٘سٛهٓة  سر اٚبتٛء، كالقدر كها ٓحتٓك

هٓة، تقدـ جكابنا ٖسئمة الكجكد التْ تٍدد هكجٍات عاهة، هستهدة هف هصادر التربٓة ا٘سٛ
الهعىِ، كشفاءن لها ٓختمج فْ الصدكر هف حٓرة، كقمؽ، جراء اٖحداث التْ تظٍر فْ بادئ 
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اٖهر ككأىٍا ضرب هف ضركب العبث كالعشكائٓة، كتىعكس عمِ اعتقاد الفرد بعبثٓة الحٓاة، 
 كخكائٍا هف الهعىِ .

ة إسٛهٓة، كسٓعرض الباحث الجكاىب الثٛث لهح ة تربٓك ددات خكاء الهعىِ، هف زآك
ة الهعىِ  .اىطٛقنا هف أكجً القصكر فْ ىظٓر

 اجلاْب األوٍ: َعٓى احلياة 

ة الهعىِ؛ إغراقٍا فْ الىسبٓة هف خٛؿ  تبٓف فٓها سبؽ أف هف أكجً القصكر فْ ىظٓر
ٌهاؿ الهعىِ الكمْ لمحٓاة، كأها التربٓة  التركٓز عمِ إٓجاد هعىِ لحٓاة كؿ فرد عمِ حدة، كا 

بفٍـ فمسفة الحٓاة كفؽ هراد ا، كتبٓاف دكر ا٘ىساف كها هٓزي ا بً؛ ا٘سٛهٓة فٍْ تعىِ 
ذلؾ فْ السعْ لتحقٓؽ هراد ا هف كجكدي، ضهف ىسؽ هتكاهؿ ٓعطْ لمحٓاة هعىاٌا،  لٓسخر

 .ٚك ٓغفؿ دكر ا٘ىساف
ذ  -عز كجؿ-ا٘ىساف كأعمِ هف هىزلتً؛ إذ ٌك ىفخة هف ركح ا  ا كـرفقد  كا 

ُتُهۥ َوَنَفۡخُت ِفٌِه  َفإَِذا﴿:اؿ ا تعالِ، قأسجد لً الهٛئكة ٌۡ ِجِدٌَن َسوَّ وِحً َفَقُعوْا لَُهۥ َسَٰ  ﴾٩ِٕمن رُّ
ة اٚختٓار كالتهٓٓز بٓف الخٓر كالشر، قاؿ  ،)سورة احلجر( بً حٓر كقد أكرهً ا بالعقؿ، كٌك

ا َكفُوًرا  ﴿ :تعالِ ا َشاِكٗرا َوإِمَّ ِبٌَل إِمَّ ُه ٱلسَّ
َنَٰ ٌۡ ا َهَد كألٍـ الىفس ا٘ىساىٓة  )سورة اإلنسان( ﴾ٖإِنَّ

ا  همؾ اٖدكات التْ كتقكاٌا، كبالتالْ فإف ا٘ىساف ٓهمؾ اٚستعداد لمخٓر كالشرفجكٌر ، ٓك
تهكىً هف اٚختٓار، ذلؾ أف فٍـ هعىِ الحٓاة ٓسبقً ا٘ٓهاف با الخالؽ عز كجؿ، فالٍدآة 

 .إلًٓ، كا٘ٓهاف بً، ٌْ الهؤسس الرئٓس لفٍـ هعىِ الحٓاة
رة القضٓة الكجكدٓة اٖـ فْ حٓاة البشر فالبحث فْ الهىشأ ٓطرح أهاـ ا٘ىساف هباش

ٓتً  ْ قضٓة ا٘ٓهاف بالخالؽ، كا٘قرار لً بكحداىٓة ربكبٓتً لمككف، ككحداىٓة ألٌك ـ، ٌك كغٌٓر
ة اٖـ ٌْ التْ ستحدد بشكؿ  ثبات أسهائً كصفاتً، فطبٓعة الكعْ بٍذي القضٓة الهركٓز لً، كا 

ً كجاء هتطابقنا هع كاقع الحاؿ؛ جذرم حاسـ حٓاة ا٘ىساف كدكري فْ الككف، فإف أحكه
 .(ََِٔتعاظهت فعالٓة ا٘ىساف فْ الككف، كأدرؾ الغآة هف حٓاتً )برغكث،

قة تعاطًٓ إف  حدد طٓر تصكر ا٘ىساف لذاتً كلمككف كالحٓاة ٓشكؿ فمسفتً الخاصة، ٓك
ة كاتجاٌاتً  هع اٖفكار كهع الحٓاة ككؿ، فٍْ اٖصؿ الذم تىبثؽ هىً جهٓع ىظراتً الفكٓر
ْ أساس اختٛؼ الثقافات  ْ الهحرؾ الخفْ ٖفكاري كسمككً، ٌك اٖخٛقٓة كالسمككٓة، ٌك

ك ىظاـ اجتهاعْ أك سٓاسْ أك حتِ اقتصادم ٚ ٓىبثؽ إٚ عف كالحضارات، ككؿ حضارة أ
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 .(ََِٓف،تصكر لمكجكد كعف ا )عمْ كآخرك
ػػا: طمػػب لمٍدآػػة هػػف اقتفاٌػػا حقػػؽ اٖسػػباب الهؤدٓػػة لٍػػا،  اسػػىىن  هػػف ثػػـ أكجػػد اك  كهػػف أبرٌز

إٚ  ضػلؿكمكػـ الٍدآة هف ا، ك قد كرد فْ الحدٓث القدسػْ: "ٓقػكؿ ا عػز كجػؿ ٓػا عبػادم 
 .(ِّٖ/ْ، جهف ٌدٓت، فسمكىْ الٍدل أٌدكـ")ركاي الترهذم

قتٓف "بٓػػػاف بأٓػػػات الهسػػػهكعة الهتمػػػكة ػػػذا الٍػػػدل ٓتبػػػٓف بطػػػٓر كبٓػػػاف بأٓػػػات الهشػػػٍكدة ، ٌك
كلٍػذا ٓػدعك عبػادي بآٓاتػػً ، ك كٌٛهػا أدلػة كآٓػات عمػِ تكحٓػد ا كأسػهائً ك صػفاتً ،الهرئٓػة

ُ َوَماا َكااَن ٱ﴿ قػاؿ تعػالِ: ،هشػٍكدةالهتمكة إلػِ التفكػر فػْ آٓاتػً ال ُ ۡ   ّللَّ اا َبۡعاَد إِۡذ َهاَدمَٰ ۡوَما ََ ٌُِضالَّ  لِ

ٍء َعلٌِ    ًۡ َ ِبُكلِّ َش قُوَنَۚ إِنَّ ٱّللَّ تَّ ٌَ ا  ٌَِّن لَُ   مَّ ٌَُب  .(1/98 ،2004،)اخلطيب" )سورة التوبة( ﴾٘ٔٔ َحتَّىَٰ 
لٓككف التأهؿ فْ همككت ا كقد جعؿ ا تعالِ الككف كها حكل داٚن عمًٓ سبحاىً، 

ادة ا٘ٓهاف، ذلؾ بأف  ك سبٓؿ لٓز سىة هف سىف الٍدآة إلًٓ، فتأهؿ الككف ٓقكد إلِ خالقً، ٌك
ـ أىهىرى بالىَّظر كالتفكٓر فٓها خمؽ ا فْ السهاكات كاٖرض؛ لٓزداد الىاس ٓقٓىنا  "القرآف الكٓر

 كاف بدقة كىظاـ، كأف كؿ ها فًٓ ٓجرم بأف ا ٌك الخالؽ العظٓـ، كلٓعمهكا أف ها خمقً ا
الداعٓة إلِ الىظر فْ الككف  بأهر ا، أم كفؽ ها كضعً لً هف ىظاـ. فهف ٌذي أٓات
اىً، قكلً تعال ِت ﴿ ِ:كالتأهؿ بها فًٓ لمكقكؼ عمِ أسراري ككٓفٓة جٓر َوَٰ َمَٰ َُِل ٱنُظُروْا َماَذا ِفً ٱلسَّ

ََۡو   َوٱۡۡلَۡرِضَۚ َوَما ُتۡغِنً  ُذُر َعن  ُت َوٱلنُّ
ٌََٰ  ،1993،)زيدان ")سورة يونس( ﴾ٔٓٔۡؤِمُنونَ َّلَّ ٌُ  ٱۡۡلٓ

 (.11ص
ٓىبغػْ أف ٓكػكف هتىاسػقنا، كلكػْ ٓػتـ فٓػً  -عز كجػؿ-"كلكْ ٓدؿ الككف عمِ كجكد ا 

ػا إلٓػً،  ػا كذاؾ هحتاجن التىاسؽ، ٓىبغْ أف ٓككف هرتبنا بعضً عمػِ بعػض بػأف ٓكػكف ٌػذا هحتاجن
ت، فٓتٛقٓػػاف  ػػدنا هػػف أغػػكار ٌػػذي العمػػؿ كالهعمػػٚك طبقنػػا لمحاجػػة التػػْ بٓىٍهػػا، ككمهػػا سػػبرت هٓز

فتسٓر هتأهٛن فْ ٌذا السػبٓؿ، إلػِ أف تىتٍػْ بػؾ ٌػذي العمػؿ الكثٓػرة إلػِ العمػة الكاحػدة الكبػرل 
ػك ا عػز كجػؿ" )البػكطْ ،ص ُٕٗٗ،الكاهىة خمؼ كؿ ها قد رأٓت، أم إلِ كاجب الكجػكد، ٌك

ُِٗ.) 
اات  إِنَّ ِفااً ﴿ ا عػػز كجػػؿ:كقػػد قػػاؿ  ٌََٰ َ اااِر َۡلٓ ااِل َوٱلنَّ ٌۡ ااِي ٱلَّ ِت َوٱۡۡلَۡرِض َوٱۡخِتلََٰ َوَٰ ااَمَٰ   َخۡلااِ  ٱلسَّ

 ُ ِ  ۡلِّ تهت أٓػة بػأف هخمكقػات ا ٌػْ آٓػات لمعقػٛء " )سورة آل عمرران(  ﴾٩ْٓٔولًِ ٱۡۡلَۡلَبَٰ كلذلؾ خي
اك  ك ٓهٓػػػزكف بػػػٓف هىافعٍػػػا ك  ،ٌػػػـ الػػػذٓف ٓىظػػػركف فػػػْ أسػػػبابٍا ك ٓػػػدرككف حكهٍػػػا ك أسػػػراٌر

ا سػتدلكف بهػا فٍٓػا هػف الحكػـ ك السػىف عمػِ قػدرة هبػدعٍا كحكهتػً كفضػمً ،أضراٌر كعمػِ  ،ٓك
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ىهػا ٓشػرؾ بػا  ،كبقػدر ارتقػاء العمػـ ٓكهػؿ التكحٓػد فػْ ا٘ٓهػاف ،استحقاقً لمعبادة دكف غٓري كا 
ٛن" ـ جٍ ٛن كأكثٌر  .(2/63 ،1947،)رضا أقؿ الىاس عق

رل أىٍا ت ةهتشائهفمسفات فْ الىظرة إلِ الحٓاة ها بٓف  سفاتالفمتعددت هشارب كقد 
دارنا لمىعٓـ ٓىتٍْ كؿ شْء بىٍآتٍا، ككاىت ىظرة ا٘سٛـ  تٍاجعم أخرلداره لمبؤس كالشقاء، ك 

لمحٓاة كسطنا بٓف ذلؾ، فا تعالِ أىزؿ ا٘ىساف إلِ اٖرض كاستخمفً فٍٓا؛ لٓؤدم هٍهة 
ذا رسالٓة عمِ ضكئٍا ٓتحدد ه صٓري فْ الحٓاة اٖخرل، فالحٓاة بذلؾ كسٓمة لغآة أسهِ، ٌك

ٚ ٓمغْ جهالٍا كزخرفٍا، بٍمً أف ٓككف التمذذ بذلؾ قربنا  تعالِ هتِ خمصت الىٓة، كقد 
 ( الىظرة القرآىٓة لمحٓاة الدىٓا فٓها ٓمْ:ََِٔلخص الىحٛكم )

 .اتخاذٌا غآةهتاع هؤقت، كهكاف لمعبكر، ككسٓمة لٕخرة، ٚك ٓجكز  -
ذا هف تهاـ اٚختبار كاٚبتٛء - ىة كالزخرؼ كالشٍكات كالهمذات، ٌك  .الدىٓا ههمكءة بالٓز
ىتٍا فْ حدكد الشرع،  - أٚ  كالضابط ٌىا؛ٓحؽ لمهسمـ أف ٓستهتع بالحٓاة الدىٓا كٓز

ا لتمًٍٓ عف طاعة ا،   .عز كجؿ طاعة المدار أخرة، ك بؿ ٓسخٌر
، ابتغِ الدىٓا استكفِ ىتٓجتًفهف هحككهة بسىف ا فْ اٖهـ كالهجتهعات، الدىٓا  -

ا  ربح الدىٓا كأخرة  .كهف سخٌر
ْ دار تعب ككدح  - الحٓاة الدىٓا قصٓرة ٚك تعدك أف تككف ٓكهنا هف أٓاـ أخرة، ٌك

ْ دار لعب كتفاخر كتكاثر  .كىصب، ٌك
ٱلَِّذي ﴿: ا ٓجرم عمِ خمقً، قاؿ تعالِىكىن ٓاة عمِ اٚبتٛء، كجعمً قاكقد أقاـ ا الح

ُكۡ  أَۡحَسُن َعَمٗلَۚ  ٌُّ ۡبلَُوُكۡ  أَ ٌَ َة لِ وَٰ ٌَ ا َجَعۡلَنا َما َعلَى ﴿ كقاؿ تعالِ:، (2)سورة ادللك:  ﴾َخلََ  ٱۡلَمۡوَت َوٱۡلَح إِنَّ

ُ ۡ  أَۡحَسُن َعَمٗل لَّ  ٱۡۡلَۡرِض ِزٌَنةٗ  ٌُّ إف الكعْ بسىة اٚبتٛء ٓعطْ  ،)سورة الكهف( ﴾٧ َ ا لَِنۡبلَُوُهۡ  أَ
ستطٓع كضع هآسًٓ كهآسْ  الهؤهف تصكرنا هتكاهٛن لطبٓعة الحٓاة، كلمغآة هف اٚبتٛء، ٓك
خ البشر  العالـ فْ سٓاقٍا الصحٓح، فٛ ٓطٓش لً عقؿ، أك ٍٓتز لً إٓهاف، كهف تأهؿ تآر

 .ٓجد أىً حافؿ باٚبتٛء عمِ هستكل الفرد كالهجتهعات
ٓأهر ا الهسمـ باعتزاؿ الدىٓا، كاٚىكفاء عمِ العبادة الفردٓة، بؿ إف  كرغـ ذلؾ فمـ

السعْ فْ الحٓاة، كالكدح فْ طمب الرزؽ، كىفع الىاس، كعهؿ الخٓر، كطمب العمـ كىشري، 
َن ﴿ كعهارة اٖرض، ٌْ هف صهٓـ العبادة، كهها أرادي ا هف عبادي، قاؿ تعالِ: ُهَو أَنَشأَُك  مِّ

( إلِ هعىِ هف َُْٕأشار الزهخشرم )كقد (، 61)سورة هود:  ﴾ٱۡسَتۡعَمَرُكۡ  ِفٌَ اٱۡۡلَۡرِض وَ 
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هعاىْ العهارة فقاؿ: ٌك أىشأكـ هف اٖرض لـ ٓىشئكـ هىٍا إٚ ٌك، كلـ ٓستعهركـ فٍٓا غٓري، 
ـ هىٍا خمؽ آدـ هف التراب، كاستعهركـ فٍٓا كأهركـ بالعهارة، كالعهارة هتىكعة إلِ  ىشاٌؤ كا 

كىدب كهباح كهكركي، ككاف همكؾ فارس قد أكثركا هف حفر اٖىٍار كغرس اٖشجار، كاجب 
كعهركا اٖعهار الطكاؿ، هع ها كاف فٍٓـ هف عسؼ الرعآا، فسأؿ ىبْ هف أىبٓاء زهاىٍـ ربً 

ـ، فأكحِ إلًٓ: إىٍـ عهركا بٛدم فعاش فٍٓا عبادم  .عف سبب تعهٌٓر
ابمٓتٍا لذلؾ؛ دٚلة عمِ ا سبحاىً بؿ إف فْ قدرة ا٘ىساف عمِ عهارتٍا، كق

كتعالِ " ككف اٖرض قابمة لمعهارات الىافعة لٙىساف، كككف ا٘ىساف قادرنا عمٍٓا، دٚلة 
ْ قكلً تعالِ:  رجع حاصمً إلِ ها ذكري ا فْ آٓة أخرل ٌك عظٓهة عمِ كجكد الصاىع، ٓك

تً العقؿ الٍادم كالقدرة هع أىً حصؿ فْ ذا-)كالذم قدر فٍدل( كذلؾ ٖف حدكث ا٘ىساف 
ٓدؿ عمِ كجكد الصاىع الحكٓـ، كككف اٖرض هكصكفة بصفات  -عمِ التصرفات الهكافقة

ا عمِ كجكد الصاىع الحكٓـ" )الرازم،  .(ُُٗٗهطابقة لمهصالح، هكافقة لمهىافع؛ ٓدؿ أٓضن
صٛحٍا كبذؿ أسباب الىٍضة كالتقدـ بها ٓىفع الىاس، كبها ٓظٍر  فعهارة اٖرض، كا 
دعك لدٓف ا، ٌك هف صهٓـ هراد ا هف خمقً، كداخؿ ضهف دائرة  شأف الهسمهٓف، ٓك
ىة، كعمهً ها  عبادتً، فقد سخر ا لٙىساف كؿ ها فْ ٌذا الككف، هف فمؾ كأىعاـ كلباس كٓز
عتزؿ العالـ بدعكل أف الدىٓا شر كبٛء، بؿ لتحقٓؽ  لـ ٓكف ٓعمـ، ٚ لٓىكفئ عمِ ىفسً، ٓك

، ككؿ ذلؾ هف اٚبتٛء لمخمؽ لٓرل ا هف سٓحسف عهٛن بعد فؽ ها جاء فْ شرعًهراد ا ك 
أف هٌمؾ ا٘ىساف السهع كالبصر كالعقؿ، كبث آٓاتً فْ كتابً الهسطكر كالهىشكر، كهف ثـ 

 .تبىِ حٓاتً فْ أخرة عمِ ها قدهً فْ حٓاتً الدىٓا، هف خٓر أك شر
 اإلسالَيةاجلاْب ايثاْي: َعٓى املوت يف ايرتبية 

هىطقْ  ذا تسمسؿتفسٓرنا هتهاسكنا قدهت  أىٍا ها ٓهٓز هصادر التربٓة ا٘سٛهٓة إف
، فقررت أكٚن إثبات الهكت كحقٓقة ٚ هفر هىٍا كلك بىظرة تكاهمٓة بٓىً كبٓف الحٓاةلمهكت، 

وَن ِمۡنُه َُۡل إِنَّ ٱۡلَمۡوَت ﴿ فقاؿ ا تعالِ: -ـ إٓراديكها ت-كاف ٌذا الفرار فْ الٛشعكر  ٱلَِّذي َتِفرُّ

ِقٌُكۡ    ُهۥ ُملََٰ َ ا َفان  ) :، قاؿ تعالِكسٓشهؿ كافة البشر(، 8)سورة اجلمعة:  ﴾َفإِنَّ ٌۡ )سورة ( ُٕٙكلُّ َمۡن َعلَ
ٚك ٓحابْ الهكت أحدنا ، (185)سورة آل عمران:  ﴾َذٓاِئَقُة ٱۡلَمۡوِت   ُكلُّ َنۡفس  ﴿: كقاؿ تعالِالرمحن(، 

ٌُِّتوَن ﴿ قاؿ تعالِ:، كلك كاف ىبٓنا ُ   مَّ ٌِّٞت َوإِنَّ َك َم َوَما َجَعۡلَنا ﴿ كقاؿ تعالِ:)سورة الزمر(،  ﴾ٖٓإِنَّ

ۡبلَِك  لَِبَشر   ََ ن  لُِدوَن مِّ ن مِّتَّ َفُ ُ  ٱۡلَخَٰ ٌْ  أََفإِ
ٚك ٓهكف التحصف هىً بأم . )سورة األنبياء( ﴾ٖٗٱۡلُخۡلَد 



 .المنظور التربوي اإلسالمي لمفهوم خواء المعنى

- َٗٗ - 

ا  َنَما َتُكوُنوْا ﴿ قاؿ تعالِ:كسٓمة هادٓة أك عمهٓة أك غٌٓر ٌۡ ۡو ُكنُتۡ  ِفً ُبُروج  أَ
ُ  ٱۡلَمۡوُت َولَ  ٌُۡدِرككُّ

َدة    ٌَّ َش  .(78)سورة النساء:  ﴾مُّ

ر الهكت كحقٓقة ٚ هفر هىٍا ٚك تستثىْ أحدنا،  عة عمِ دكاـ كبعد تقٓر حثت الشٓر
ً البشر فْ  ٓىجرؼ كحتِ ٚ أعهاقٍـ، تذكر الهكت لٓكسر حاجز الخمكد الىفسْ الذم ٓطٓك

ىسِ تمؾ الحقٓقة، الفرد فْ  ـي أخرةى غهرة الحٓاة ٓك  (ففْ الحدٓث )زكركا القبكرى فإىٍَّا تذىكِّريك
 .(ََٓ/ُج ،)ركاي ابف هاجً

أتٓت الىبْ صمِ ا عمًٓ كسمـ عاشر عشرة، فقاـ رجؿ "كعف ابف عهر أىً قاؿ: 
ـ ذكرنا لمهكت، ٓا ىبْ ا، هف أكٓس الىاس كأحـز الىاس؟ فقاؿ: هف اٖىصار، فقاؿ:  أكثٌر

ذٌبكا بشرؼ الدىٓا ككراهة  كأشدٌـ استعدادنا لمهكت قبؿ ىزكؿ الهكت، أكلئؾ ٌـ اٖكٓاس
 .(ُّّٔٓ، حدٓث رقـ ُْٕ/ُِ)الطبراىْ،ج" أخرة

التذكٓر بالهكت، بعض الهدارس الىفسٓة إلِ ٌذي الهىٍجٓة ا٘سٛهٓة فْ  قد لجأتك 
ك الشعكر ببٍجة الحٓاة، كاستغٛلٍا،  بؿ هعآشتً قبؿ أكاىً، كلكىٍا تحهؿ هقصدنا قاصرنا ٌك

ً ٚ ٓعْ خبرة الهكت كحقٓقتً إٚ كحهمٍـ عمِ ذلؾ ها عآىً بعض اٖطباء الىفسٓٓف هف أى
 .بعض الهرضِ الذٓف أكشككا عمِ هفارقة الحٓاة، كهرضِ السرطاف

، كبعض كثٓرنا هف كرش العهؿ الخاصة بكعْ الهكتفقد سجؿ التراث السٓككلكجْ 
هختصرة لمهكت، بأف ٓطمبكا هف اٖعضاء أف تجربة خاضكا بالهسترشدٓف قادة العٛج الجهعْ 

حٍـ تخٓٛت هكجٍة ٓتخٓؿ فٍٓا أعضاء الجهاعة هكتٍـ  ، أك ٓقدهكفٓكتبكا ىقش ضٓر
ب. كقد قدـ هعهؿ الخاص كجىازتٍـ ا: "جهاعة دكرة الحٓاة"، كفٍٓا  القكهْ التدٓر خبرة أسهٌك
قة ٓقضْ الهشارككف ـ ٓعٓشكف كٓتحدثكف كٓمبسكف عمِ طٓر الهسىٓف. كٓقكهكف  كقتنا ٌك

تخٓمكف ارة هقبرة هحمٓة ٓك  .(َُِٓهكتٍـ كجىازتٍـ )ٓالكـ كهام، بٓز
عة حقٓقة الهكت كحتهٓتً،  كبعد ً أك ٓقاـك ىسٓاىكدكاـ تذكري الذم أف تقرر الشٓر

، كأىٍها ذلؾ، كالتْ هف خٛلٍا تتجمِ عٛقة الهكت بالحٓاةالتغافؿ عىً، تبٓف الغآة هف 
ٍدفاف إلِ غآة كاحدة ٱلَِّذي َخلََ  ٱۡلَمۡوَت ﴿ تتجمِ فْ قكؿ ا تعالِ: هكهٛف لبعضٍها، ٓك

ُكۡ  أَۡحَسُن َعَمٗلَۚ َوُهَو ٱلۡ  ٌُّ ۡبلَُوُكۡ  أَ ٌَ َة لِ وَٰ ٌَ فحسف العهؿ كفؽ هراد ، )سورة ادللك( ﴾َٕعِزٌُز ٱۡلَغفُوُر َوٱۡلَح
ذا ٓقدـ حقٓقة الهكت حافزنا لمحٓاة كلها بعدٌا أكبر كأعهؽ هف هجرد تكظٓؼ  ا ٌك الغآة، ٌك

ة الهعىِ،  إذ أف التصكر ا٘سٛهْ بٍذي الصكرة ٚستغٛؿ الحٓاة، كتخمٓد الذكرل كها فْ ىظٓر
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اهتداد ثهار العهؿ الصالح تخمٓد الذكرل إلِ ٓجعؿ لمعهؿ كا٘حساف قٓهة عظٓهة تتجاكز هجرد 
ف ٓجىْ فٍٓا الهرء ثهار حٓاتً حمقة كصؿ بٓف حٓاتٓالهكت ، كبذلؾ ٓككف إلِ ها بعد الهكت

ٗرا ﴿ :ْ حٓاتً اٖخرل، ٓقكؿ ا تعالِف اٖكلِ ٌۡ ٍة َخ ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ ٌَ َرهُۥ َفَمن  ۡعَمۡل  ٧ٌَ ٌَ َوَمن 

َرهُۥ  ٌَ ا  ة  َشّرٗ  .)سورة الزلزلة( ﴾٨ِمۡثَقاَل َذرَّ
أىً ٓزكْ : فْ الفكر التربكم ا٘سٛهْ إلِ الحٓاة كهف الهعاىْ التْ ٓضفٍٓا الهكت

ا بقصر اٖجؿ، كالجزاء بعد الهكت، بقدر ها ٓككف إٓهاف الفر  اٖخٛؽ فٓىعكس ذلؾ د راسخن
ف، كبٍذا الهعىِ العهٓؽ ٓستحٓؿكتعاهمعمِ أخٛقً، كقٓهً،  الهكت إلِ باعث  ً هع أخٓر

ذا ها ٚ ٓتأتِ  ة الهعىِ، كباقْ الهدارس الىفسٓة اٖخرل.لمحٓاة الصالحة، ٌك  فْ ىظٓر
دعك تمكـ الهعاىْ التْ ٓحهمٍا الهكت؛ إٚ أف ا٘كهع  سٛـ ٓىٍِ عف تهىْ الهكت، ٓك

لتً، اٖرض، كأف ا٘ىساف هستخمؼ فٍٓا، ٓحهؿ رسا ة، كالهشْ فْ هىاكبٍا، كعهارةإلِ الحٓا
سعِ لتحقٓقٍا،  ٚك ٓتهىٓف أحدكـ الهكت، كفْ الحدٓث قاؿ الىبْ صمِ ا عمًٓ كسمـ: )ٓك

ها هسٓئنا فمعمً ٓستعتب" إها هحسىنا فمعمً أف ٓزداد خٓرنا،   أم ٓسأؿ ا العتبِ أم الرضا(كا 
فٍىا ٓحث الىبْ صمِ ا عمًٓ كسمـ عمِ  ،(ّٕٔٓحدٓث رقـ  -ُُِ/ٕ)ركاي البخارم، ج

ٚك خٓر فْ لتككف فرصة لمهحسف أف ٓزداد إحساىنا، كلمهسْء أف ٓصمح حالً،  اغتىاـ الحٓاة
 .كٛ الحالٓفتهىْ الهكت ل

 يف ايرتبية اإلسالَية املعاْاة واالبتالءاجلاْب ايثايث: َعٓى -

ا،  ة الهعىِ عمِ ثٛثة أقساـ تـ ذكٌر اشتهمت الفرضٓات الهفسرة لمهعاىاة فْ ىظٓر
تتبٓف  ؛كاىطٛقا هف أكجً قصكر ٌذي اٖقساـ الثٛثةكبٓاف أكجً القصكر التْ تشكبٍا، 

أٌهٓة الهعاىْ الكمٓة فْ الفكر التربكم ا٘سٛهْ، فثهة هعاف كمٓة تسبؽ اٚبتٛء، كهعاف 
بً، تهثؿ هتكأ عهكهٓنا ٓتشبث بً الفرد كلك لـ ٓدرؾ الهعىِ الجزئْ الخاص تزاهىً، كهعاف تعق

بهعاىاتً، ٚك ٓهىع ذلؾ هف إٓجادي، كلكىً ٚ ٓغىْ عف الهعىِ التربكم ا٘سٛهْ، بؿ إف 
 .الهعاىْ الجزئٓة لمهعاىاة تزداد صٛبة هتِ ها رافقٍا إٓهاف قكم بالهعاىْ الكمٓة

إذ  ٚ بد هف بٓاف فقً اٚبتٛء هف هىظكر التربٓة ا٘سٛهٓةكقبؿ إٓراد اٖقساـ الثٛثة 
ٚبد أف ٓعْ الهسمـ هقاصد ا عز كجؿ هف ابتٛء البشر، حتِ ٚ ٓككف عرضة لمشبً التْ 
تطٓش بٍا العقكؿ حاؿ الكركب كالهصائب، كتزعزع ا٘ٓهاف بقدر ضعفً قبؿ كقكع البٛء، كقد 

ـ عددنا هف الهقاصد، كهىٍا:  بٓف ا عز كجؿ فْ كتابً الكٓر
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أَۡ  َحِسۡبُتۡ  أَن َتۡدُخلُوْا ﴿ ؿ الجىة، كها قاؿ ا تعالِ:بتٛء قد ٓككف ثهىنا لدخكأف اٚ

ةَ  ا  ٱۡلَجنَّ قُوَل ٱَولَمَّ ٌَ ٓاُء َوُزۡلِزلُوْا َحتَّىَٰ  رَّ ۡتُ ُ  ٱۡلَبۡأَسآُء َوٱلضَّ سَّ ۡبلُِك   مَّ ََ َثُل ٱلَِّذٌَن َخَلۡوْا ِمن  ۡأِتُك  مَّ ُسوُل ٌَ لرَّ

ََِرٌٞ  َوٱلَِّذٌَن َءاَمُنوْا َمَعُهۥ َمَتىَٰ نَ   ِ ِ  أَََّلٓ إِنَّ َنۡصَر ٱّللَّ  .)سورة البقرة( ﴾ٕٗٔ ۡصُر ٱّللَّ
لُِكۡ  َوأَنُفِسُكۡ  ﴿ :كقد ٓككف اٚبتٛء ٚختبار صبر الهؤهف، كها قاؿ تعالِ ًٓ أَۡمَوَٰ لَُتۡبلَُونَّ ِف

ۡبلُِكۡ  َوِمَن ٱلَِّذٌَن  ََ َ  ِمن  ُقوْا َفإِنَّ اَۚ َكِثٌرٗ ى أَۡشَرُكٓوْا أَذٗ َولََتۡسَمُعنَّ ِمَن ٱلَِّذٌَن أُوُتوْا ٱۡلِكَتَٰ َوإِن َتۡصِبُروْا َوَتتَّ

لَِك ِمۡن َعۡزِ  ٱۡۡلُُموِر  ء  ﴿ :كقكلً تعالِ)سورة آل عمران(،  ﴾٨َٙٔذَٰ ًۡ ُك  ِبَش َن ٱۡلَخۡوِي  َولََنۡبلَُونَّ مِّ

ِت   َوَنۡقص  َوٱۡلُجوِع  َمَرَٰ ِل َوٱۡۡلَنفُِس َوٱلثَّ َن ٱۡۡلَۡمَوَٰ ِبِرٌَن  مِّ  .)سورة البقرة( ﴾َ٘٘ٔوَبشِِّر ٱلصََّٰ
ب، كٓختبر إٓهاف الهؤهىٓف كها ٓكهف هقاصد اٚبتٛء أف ٓهٓز ا الخبٓث هف الط

ا َكاَن ٱ﴿ :قاؿ تعالِ ِ   مَّ ٌِّ ِمٌَز ٱۡلَخِبٌَث ِمَن ٱلطَّ ٌَ ِه َحتَّىَٰ  ٌۡ َذَر ٱۡلُمۡؤِمِنٌَن َعلَىَٰ َمآ أَنُتۡ  َعلَ ٌَ ُ لِ )سورة  ﴾ّللَّ
ۡفَتُنوَن  أََحِسَ  ٱلنَّاُس أَن﴿ :كقكلً تعالِ (،179آل عمران:  ٌُ ا َوُهۡ  ََّل  قُولُٓوْا َءاَمنَّ ٌَ  ﴾ٌُٕۡتَرُكٓوْا أَن 

ِبِرٌَن َوَنۡبلَُوْا ﴿: تعالِكقكلً )سورة العنكبوت(،  ِ ِدٌَن ِمنُكۡ  َوٱلصََّٰ ُكۡ  َحتَّىَٰ َنۡعَلَ  ٱۡلُمَجَٰ أَۡخَباَرُكۡ  َولََنۡبلَُونَّ

َ َعلَىَٰ َحۡري   َوِمَن ٱلنَّاِس ﴿ :ا عز كجؿكقاؿ )سورة حممد(،  ﴾ٖٔ ۡعُبُد ٱّللَّ ٌَ ر   َمن  ٌۡ َفإِۡن أََصاَبُهۥ َخ

لَِك ُهَو ٱۡطَمأَنَّ ِبِهۦ  َوإِۡن  ا َوٱۡۡلِٓخَرَةَۚ َذَٰ ٌَ ۡن ٱۡلُخۡسَراُن ٱۡلُمِبٌُن أََصاَبۡتُه ِفۡتَنة  ٱنَقَلَ  َعلَىَٰ َوۡجِ ِهۦ َخِسَر ٱلدُّ

 .)سورة احلج( ﴾ٔٔ

ها ٓصٓب )كهف هقاصد اٚبتٛء تكفٓر الخطآا كها قاؿ الىبْ صمِ ا عمًٓ كسمـ 
الهسمـ هف ىصب ٚك كصب ٚك ٌـ ٚك حزف ٚك أذل ٚك غـ حتِ الشككة ٓشاكٍا إٚ كفر ا 

 .(ُْٔٓحدٓث رقـ  -ُُْ/ٕ)ركاي البخارم، ج بٍا هف خطآاي(
َولََقۡد ﴿ :ٓككف اٚبتٛء لمتذكٓر بالرجكع إلِ ا، كا٘ىابة إلًٓ، كها قاؿ تعالِ كقد

ِنٌَن َوَنۡقص   ُروَن  أََخۡذَنآ َءاَل ِفۡرَعۡوَن ِبٱلسِّ كَّ ذَّ ٌَ ِت لََعلَُّ ۡ   َمَرَٰ َن ٱلثَّ  :وقوله تعاىل )سورة األعراف( ﴾ٖٓٔمِّ
ۡفَتُنونَ ﴿ ٌُ   ۡ ُ َرۡوَن أَنَّ ٌَ ِن  ِفً ُكلِّ َعا    أََوََّل  ٌۡ َت ًة أَۡو َمرَّ رَّ ُروَن مَّ كَّ ذَّ ٌَ ُتوُبوَن َوََّل ُهۡ   ٌَ )سورة  ﴾ُٕٙٔث َّ ََّل 

 .التوبة(
آ ﴿ :ىكقد ٓككف ىتٓجة لذىكب البشر كها قاؿ تعاؿ ِصٌَبةٞ أََولَمَّ َبۡتُك  مُّ ۡد أََصۡبُت   أََصَٰ ََ

َ ا َُۡلُتۡ  أَنَّىَٰ  ٌۡ ۡثلَ َذا    مِّ ء   َُۡل ُهَو ِمنۡ َهَٰ ًۡ َ َعلَىَٰ ُكلِّ َش  ،)سورة آل عمران( ﴾ََِ٘ٙٔدٌٞر  ِعنِد أَنفُِسُكۡ   إِنَّ ٱّللَّ
ٌُِذٌَقُ   َبۡعَض ٱلَِّذي َعِملُوْا ﴿ :كقكلً تعالِ ِدي ٱلنَّاِس لِ ٌۡ َظَ َر ٱۡلَفَساُد ِفً ٱۡلَبرِّ َوٱۡلَبۡحِر ِبَما َكَسَبۡت أَ

ۡرِجُعوَن  ٌَ ٌَِّئة  ﴿ كقكلً تعالِ:، (روم)سورة ال ﴾ٔٗلََعلَُّ ۡ   ۡفِسَكَۚ  َوَمآ أََصاَبَك ِمن َس )سورة  ﴾َفِمن نَّ
قكؿ سبحاىً ، (79النساء:  ۡعُفوْا َعن  ﴿: كتعالِٓك ٌَ ِدٌُكۡ  َو ٌۡ ِصٌَبة  َفِبَما َكَسَبۡت أَ َبُك  مِّن مُّ َوَمآ أََصَٰ

 .)سورة الشورى( ﴾َٖٓكِثٌر  
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إلٍٓة، كأف لً هقاصد كغآات كلٓس ضربنا كبالتالْ فإف فقً الفرد لٛبتٛء، كأىً سىة 
ٓهاىً  هف العبث؛ ٍٓٓئً لتقبؿ ها ٓصٓبً بقدر إٓهاىً بٍذي السىة كبقدر تككمً عمِ ا، كا 

ذا ها سٓتـ بٓاىً  .بقضائً كقدري، ٌك
 ايكشِ األوٍ: املعاْي اييت تشبل االبتالء

ْ تمؾ الهعاىْ التْ ٓتكجب عمِ الفرد الهسمـ أف ٓتحصف بٍا،  لتككف لً عكىنا ٌك
عمِ تجاكز اٚبتٛء، إذ أف القصكر فْ هعرفة حقٓقتٍا كا٘ٓهاف بٍا، ٓعرض الفرد لصىكؼ 

 .هف الهعاىاة كهف بٓىٍا فقداىً لهعىِ حٓاتً، كربها فقد إٓهاىً
 ايتونٌ عًى اهلل:-

ة الهعىِ كفقنا لفرضٓاتٍا التْ تسبؽ الهعاىاة أف اهتٛؾ الشخص لهعىِ  ترل ىظٓر
ىا تكهف  مً لتخطْ هعاىاتً، كلكف كؿ هعىِ ها خٛ ا هعرض لمزكاؿ، ٌك عاـ فْ حٓاتً ٌٓؤ
قٓهة التككؿ عمِ ا، فكؿ هعىِ سكاي بشرنا كاف أك هادة، إف سمـ هف الهرض أك الضعؼ أك 

اء، كىٍآة حتهٓة، هف أجؿ ذلؾ قرف ا صفة الحْ بالتككؿ عمًٓ السمب فهصٓري لمفى
ـ ۡل ﴿ : سبحاىً حٓف قاؿ فْ كتابً الكٓر ُموتُ َوَتَوكَّ ٌَ ًِّ ٱلَِّذي ََّل   "  (58)سورة الفرقان:  ﴾َعلَى ٱۡلَح

 لكولتاة دبقاع كلتهساهع ، مَرٌرشء ستكفااي إلًٓ فْ رأه دبً َٓسى قي بأو ٓثرأه
، توّ ٚ ٓهذلالحْ افً أو رَع، يدًٍٓ َتحهٓزاعتً َعبادتً َتىط وٌَء ٚلتجااَأساس 

 ضبع نو. َعوتوٓه نٓذلء اٖحٓاا ني هرعمِ غٓ لي َٚ ٓتكدعمًٓ َح لكوبأو ٓت قحقٓ
 نإلًٓ ه سي أو لٓاأر مث، قوٌا بهخمدبع قأو ٓث لّ عقذأٌا فقاؿ: ٚ ٓصح لرأىً ق فلسما
 "مأعهالٍاء زكاف فْ ج معهالٍبأ رَأىً خبٓا، َرأن كفا وآهىء، عبادي شْ رأه

 .(ِٖٖ/ّ، َُْٕ)الزهخشرم،
ىطكم خكؼ الفرد هف اٚبتٛء عمِ الخكؼ هف الهجٍكؿ، فٛ أحد ٓعمـ زهاف  ٓك
ذا جاىب آخر ٓجمْ قٓهة  ز فْ حٓاة الفرد قد ٓطالً البٛء، ٌك اٚبتٛء أك هكاىً، كأم عٓز

ُ  ﴿: التككؿ عمِ ا، قاؿ تعالِ ٌۡ ِ َغ هِ َوّلِلَّ ٌۡ ِت َوٱۡۡلَۡرِض َوإِلَ َوَٰ َمَٰ ٌُۡرَجُع ٱۡۡلَۡمُر ُكلُُّهۥ َفٱۡعُبۡدُه  ٱلسَّ

ا َتۡعَملُوَن  ِفٍل َعمَّ ِهَۚ َوَما َربَُّك ِبَغَٰ ٌۡ ۡل َعلَ فٍىا قرف ا التككؿ عمًٓ بعمهً سورة هود(، ) ﴾َٖٕٔوَتَوكَّ
التككؿ عمًٓ، كاف لمغٓب، كأف كؿ اٖهكر بٓدي، كها ٌك سبحاىً بغافؿ عف شْء، فكمها قكم 

سمب هعىاٌا  .لمهرء حصىنا هف كؿ خكؼ ٍٓدد أهف الحٓاة ٓك
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ثـ أف البٛء إذا حؿ فٛ ٓعمـ ا٘ىساف أكاف اىقضائً، ٚك أبعاد تأثٓري، ٚك هف ٓقدر 
عمِ إزالتً، كفْ أٓة التالٓة ٓقرف ا التككؿ عمًٓ سبحاىً بقدرتً الىافذة، كعمهً بالقدر 

ۚۦَ ﴿ كفقنا لحكهتً، قاؿ تعالِ:الذم سكؼ ٓككف  لُِغ أَۡمِرِه َ َبَٰ  إِنَّ ٱّللَّ
ِ َفُ َو َحۡسُبُهۥَٓۚ ۡل َعلَى ٱّللَّ َتَوكَّ ٌَ َوَمن 

ََۡدٗرا  ء   ًۡ ُ لُِكلِّ َش ( فْ شرح ٌذي أٓة: " 2005قال السعدي ) )سورة الطالق(، ﴾ََٖۡد َجَعَل ٱّللَّ
ف ٓعتهد عمِ ا فْ جمب ها ٓىفعً كدفع )كهف ٓتككؿ عمِ ا( أم: فْ أهر دٓىً كدىٓاي، بأ

ذا  ها ٓضري، كٓثؽ بً فْ تسٍٓؿ ذلؾ )فٍك حسبً( أم: كافًٓ اٖهر الذم تككؿ عمًٓ بً، كا 
ز الرحٓـ، فٍك أقرب إلِ العبد هف كؿ شْء، كلكف ربها  كاف اٖهر فْ كفالة الغىْ القكم العٓز

، فمٍذا قاؿ تعالِ: )قد جعؿ ا لكؿ أف الحكهة ا٘لٍٓة اقتضت تأخٓري إلِ الكقت الهىاسب لً
 .(َٕٖشْء قدرا( أم: كقتنا كهقدارنا ٚ ٓتعداي ٚك ٓقصر عىً" )ص
اف كا٘ىساف بطبعً ٓخاؼ هف الهعاىاة كاٚبتٛء، هقركىة  الهعاىاة بهختمؼ صكٌر

ىا ٓربط ا تعالِ بٓف الخكؼبالخكؼ بكؿ أصىافً كالمجكء إلًٓ، كالتككؿ عمًٓ، قاؿ  ، ٌك
نٗ ﴿ تعالِ: ََۡد َجَمُعوْا لَُكۡ  َفٱۡخَشۡوُهۡ  َفَزاَدُهۡ  إٌَِمَٰ ََاَل لَُ ُ  ٱلنَّاُس إِنَّ ٱلنَّاَس  ََالُوْا َحۡسُبَنا ٱٱلَِّذٌَن  ُ ا َو ّللَّ

 .)سورة آل عمران( ﴾٧َٖٔوِنۡعَ  ٱۡلَوِكٌُل 
سبحاىً كتعالِ،  كالبٛء، أف ٓتككمكا عمِ اككاف ذلؾ هىٍج اٖىبٓاء حاؿ الكرب 

، ٓتضح هها ركاي ابف عباس " ٍسبيىىا عىًف اٍبًف عىبَّاسو ًي  حى ـى  المَّ ، كًىٍع ًكٓؿي ـي عمًٓ  الكى ٓ ًٌ ٍىا إٍبرىا قالى
مَِّ هَّده صى ٍىا هيحى ْى فْ الىَّاًر، كقالى ـي ًحٓفى أيٍلًق ٛى ـى ًحٓفى قالكا: }إفَّ ا اي  السَّ لىَّاسى قٍد عمًٓ كسمَّ

ـٍ إٓهىاىنا، كقالكا ٌي ـٍ فىزىادى ٌي ـٍ فىاٍخشىٍك هىعيكا لىكي ٍسبيىىا :جى ًي  حى ـى  المَّ ًكٓؿي  كًىٍع  -ّٗ/ٔ)ركاي البخارم، ج( الكى
 .(ّْٔٓحدٓث رقـ 

فْ كرب هف أشد الكركب  بالتككؿ عمِ اككذلؾ أكصِ الىبْ صمِ ا عمًٓ كسمـ 
:فىًإذىا ىيًقرى  اً  فْ قكؿً  عباس رضْ ا عىًركل ابف "، كذلؾ حٓف ٓىفخ فْ الصكر عزَّ كجؿَّ

ًئذو ٓىٍكـه عىًسٓره قاؿ: قاؿ رسكؿي  ـي  اي  صمَِّ اً  ًفْ الىَّاقيكًر فىذىًلؾى ٓىٍكهى عمًٓ كسمَّـ: كٓؼ أىىعى
ىِ جبٍتًى حتِ ٓؤهرى فٓىفخى ، فقاؿ أصحابي هحهدو  كصاحبي القرًف قًد التىقىـ القرفى كحى

 ،فكٓؼ ىقكؿي ؟ قاؿ: قكلكا اً  عمًٓ كسمَّـ: ٓا رسكؿى  اي  صمَِّ
ـى  اي  حسبيىا  .(ََّٖ -ُْٓ/ٓ)ركاي أحهد، ج" تككٍَّمىا اً  عمِ الككٓؿي  كًىع
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 اإلميإ بايكطاء وايكدر:-

ٍٓئكي  إف ا٘ٓهاف بالقضاء كالقدر ٓحقؽ لصاحبً استعدادنا لٛبتٛء عمِ قدر ٓقٓىً، ٓك
، ذلؾ أف هف لـ ٓؤهف بأف ا ٌك الهدبر لكؿ -كها سٓأتْ بٓاىً-لمرضا الذم ٓعقب اٚبتٛء 

أهر، ككؿ ها ٓحدث ٚ ٓتـ إٚ بهشٓئتً؛ فمٓس أهاهً إٚ ا٘ٓهاف إها بأف الككف قائـ عمِ 
، ككٛ السببٓف ٓشكٛف هدخٛن -كها ٓزعـ ىٓتشً-أك أف البقاء لهف ٓهتمؾ القكة  العبثٓة،

ف الفرد ، رئٓسنا لخكاء الحٓاة هف الهعىِ فضٛن عف أف ضعؼ ا٘ٓهاف بقضاء ا كقدري ٌٓك
قكدي لمجزع كالتًٓ، إذ أف الفرؽ ٓتجمِ بٓف ابتٛء ٓصٓب هؤهىنا بقضاء  أهاـ أدىِ البٛءات، ٓك

كتقدٓري، كذات البٛء ٓصٓب ضعٓؼ ا٘ٓهاف، فترل اٖكؿ ٓسٓر بىكر إٓهاىً كقد اطهأف ا 
ب  .إلِ حكهة ا كتقدٓري، فْ حٓف أف أخر ٓعٓش فْ ضىؾ كأرؽ كشؾ هها ٌك فًٓ هٓر

ا فْ قكلً  كقد بٓف ا سبحاىً كتعالِ حكهة هف حكهً البالغة فْ قضاء اٖهكر كتدبٌٓر
ۡبَرأََهآَۚ إِنَّ  َمآ أََصا َ  ﴿:  تعالِ ََۡبِل أَن نَّ ن  ًٓ أَنفُِسُكۡ  إَِّلَّ ِفً ِكَتَٰ   مِّ ِصٌَبة  ِفً ٱۡۡلَۡرِض َوََّل فِ ِمن مُّ

ِسٌٞر  ٌَ  ِ لَِك َعلَى ٱّللَّ
ٌُِح ُّ ُكلَّ ُمخۡ  َٕٕذَٰ ُ ََّل  ُكۡ   َوٱّللَّ َل َتۡأَسۡوْا َعلَىَٰ َما َفاَتُكۡ  َوََّل َتۡفَرُحوْا ِبَمآ َءاَتمَٰ ٌۡ َتال  لَِّك

 . (احلديد سورة) ﴾َٖٕفُخوٍر 

عمؽ ابف القٓـ عمِ ٌذي أٓة  أىً قدر ها ٓصٓبٍـ هف البٛء "أف ا سبحاىً أخبر ٓك
ثـ أخبر أف هصدر ذلؾ قدرتً عمًٓ كأىً ٓسٓر عمًٓ، كحكهتً  فْ أىفسٍـ قبؿ أف ٓبرأ اٖىفس،

أف الهصٓبة فًٓ بقدري ككتابتً، البالغة التْ هىٍا أف ٚ ٓحزف عبادي عمِ ها فاتٍـ إذا عمهكا 
ٍـ أف هٚك بد قد كتبت قبؿ خمقٍـ ٌاف عمٍٓـ الفائت فمـ ٓأسكا عمًٓ، كلـ ٓفرحكا بالحاصؿ لعم

 فكٓؼ ٓفرح بشْء قد قدرت الهصٓبة فًٓ قبؿ خمقً؟ .الهصٓبة هقدرة فْ كؿ ها عمِ اٖرض
كي، أك خكؼ كلها كاىت الهصٓبة تتضهف فكات هحبكب أك خكؼ فكاتً، أك حصكؿ هكر 

حصكلً ىبً باٖسِ عمِ الفائت عمِ هفارقة الهحبكب بعد حصكلً، كعمِ فكتً حٓث لـ 
كىبً بعدـ الفرح بً إذا كجد عمِ تكطٓف الىفس لهفارقتً قبؿ كقكعٍا، كعمِ الصبر .ٓحصؿ

ذي ٌْ أىكاع الهصائب فإذا تٓقف العبد أىٍا هكتكبة هقدرة، كأف ها .عمِ هرارتٍا بعد الكقكع ٌك
ٌاىت عمًٓ، كخؼ حهمٍا، كأىزلٍا  بً هىٍا لـ ٓكف لٓخطئً، كها أخطأي لـ ٓكف لٓصٓبًأصا

 .)ابف القٓـ،د.ت( "هىزلة الحر كالبرد
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هف الشبً ها ٓضعؼ إٓهاىً بالقضاء كالقدر، كلٓس ٌذا هجاؿ لتفىٓدٌا، كقد ٓعترم الفرد 
ا كتفىٓدنا كردنا، كلكف  ثهة شبٍة هرتبطة بالقدر فقد بسطٍا عمهاء العقٓدة فْ كتبٍـ شرحن

ة الهعىِ كهسبب لخكاء الهعىِ، كتتعمؽ بسؤاؿ الشر، كسبب كجكدي، كهف  تىاكلتٍا ىظٓر
هىظكر التربٓة ا٘سٛهٓة فإف ا٘ٓهاف بحكهة ا ٌك ها ٓهٍد لٛطهئىاف بقضائً كقدري، فهف 

العقؿ البشرم، فإىً عمـ أف ا الحكٓـ سبحاىً ٚ ٓقدر أهرنا إٚ لحكهة بالغة قد تستعصْ عمِ 
( بعض الحكـ هف ََِّٓطهئف لقضائً كقدري هٍها بدا أف ظاٌري الشر، كقد أكرد البكطْ )

 تعمؽ قضاء ا تعالِ بإٓجاد الهصائب كالشركر كهىٍا ها ٓمْ:
أف ا عمـ فْ سابؽ عمهً أف هف البشر هف ٓعمؿ تسخٓر الككف لٙىساف بعاهمٓف  -

ككأف الطبٓعة هجبكلة كهسٓرة بذاتٍا لخدهة البشر،  اثىٓف: أحدٌها عاهؿ الطبٓعة،
ثاىٍٓها: عاهؿ التقدـ العمهْ الذم هكف ا٘ىساف هف أف ٓهسؾ بزهاـ الطبٓعة، هف أجؿ 
ذلؾ جعؿ ا لمطبٓعة ظكاٌر ٚ ٓهكف لمبشر أف ٓسٓطركا عمٍٓا، ٓتجمِ ذلؾ فْ قكلً 

ۡخِسيَ  ﴿ تعالِ: ٌَ َمآِء أَن  ن ِفً ٱلسَّ ًَ َتُموُر  َءأَِمنُت  مَّ ن ِفً  ِٙٔبُكُ  ٱۡۡلَۡرَض َفإَِذا ِه أَۡ  أَِمنُت  مَّ

َي َنِذٌِر  ٌۡ ُكۡ  َحاِصٗبا  َفَسَتۡعلَُموَن َك ٌۡ ٌُۡرِسَل َعلَ َمآِء أَن  ذا فًٓ إٓقاظ  )سورة ادللك( ﴾٧ٔٱلسَّ ٌك
بد أف ٓأتْ ٌذا ا٘ٓقاظ هف خٛؿ هصائب كشركر تجهح بٍا بأف الفعاؿ ٌك ا ، ٚك

 .     الطبٓعة
أف ا تعالِ أقاـ ا٘ىساف فْ ٌذي الحٓاة الدىٓا عمِ كظٓفة التكمٓؼ، كقد تجمِ فضؿ  -

ا٘ىساف عمِ غٓري هف الهخمكقات بٍذا التكمٓؼ؛ إف استجاب لٍذا التكمٓؼ كارتفع فْ 
ٓقٓىً إلِ هستكل ٌذا الشرؼ الذم هٓزي ا بً، ٚك تدخؿ اٖكاهر ا٘لٍٓة تحت هعىِ 

ف كاف فْ تىفٓذٌا كاٚئتهار بٍا كمفة كهشقة، إذ أف ذلؾ ٓعطْ لمتكمٓؼ التكمٓؼ إٚ إ
هعىِ، فإذا خضع ا٘ىساف لسمطاف التكمٓؼ أتْ هف ا فٛ بد أف تكجد أٔـ 

ككمفً بالجٍاد فْ كالشركر، فا تعالِ كمؼ ا٘ىساف بالعطاء كجبمً عمِ الشح، 
ً لمقتاؿ، ككمفً  أف ٓفطـ ىفسً عف كثٓر هف الشٍكات هع سبٓمً، هع حبً لمحٓاة ككٌر

حبً لٍا، فٍذا التخالؼ الذم كاف ٚ بد هىً بٓف التكالٓؼ ا٘لٍٓة كطبٓعة ا٘ىساف هف 
شأىً أف ٓحدث فْ حٓاة ا٘ىساف اٖلـ كالهشقة، لٓهٓز ا الصادقٓف فْ تحهؿ التكمٓؼ 

 .هف الهىافقٓف
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التْ سهاٌا الحٓاة الدىٓا ههرنا إلِ هقر أف ا شاء ٚك راد لهشٓئتً أف تككف ٌذي الحٓاة  -
أسهاي الحٓاة أخرة، كها ٌذي الحٓاة الدىٓا بكؿ ٌهكهٍا كآٚهٍا إٚ هجرد ههر، ككاىت 
ة الههر، كأىً لٓس بدار هستقر، إذ كٓؼ ٓككف  ٌذي الشركر كالهصائب تذكٓرنا بٍٓك

ا اهتدت الحٓاة لٕخرة فضؿ عمِ الدىٓا لك كاىت الدىٓا خالٓة هف كؿ شر ككدر، فإذ
با٘ىساف إلِ هرحمة الشٓخكخة، داٌهً الضعؼ كالهرض، كها ٓبرد شٓئنا فشٓئنا حرارة 
غرائزي، فتتقمص بذلؾ بقآا آهالً كطهكحاتً هف الدىٓا، كبالهقابؿ فإف آٚهً تتجً ىحك 

 .ها ٌك هقبؿ عمًٓ
 : املعاْي املزآَة يالبتالءايكشِ ايثاْي

 االحتشاب وايصرب -

 لمبشر أف البٛء كالهعاىاة هاٌْ إٚ خسائر هحضة، لٓس هف كرائٍا أم هكسب،ٓظٍر 
الهؤهىٓف أف لمبٛء هكاسب ٚ ٓعمهٍا إٚ ا إف ٌـ صبركا كاحتسبكا، هف لطؼ ا بعبادي ك 

كأٓقىكا أف  حكهة هف كؿ ها ٓصٓبٍـ، فٓككف ذلؾ عزاء لٍـ، كعكف عمِ الصبر كتجاكز 
بنا"قكؿ الىبْ صمِ ا عمًٓ كسمـ:  الهعاىاة، ٓتضح ذلؾ هف ًي  ٖىٍهرً  عىجى الهيٍؤًهًف، إفَّ أٍهرىيي كيمَّ

رَّاءي،  ًي ضى ٍف أصابىٍت ٍٓرنا لً، كا  ، فىكافى خى ًي سىرَّاءي شىكىرى ٍؤًهًف، إٍف أصابىٍت دو إَّٚ ًلٍمهي ٖىحى ، كلٓسى ذاؾى  ٍٓره خى
ٍٓرنا لً بىرى فىكافى خى  . (ِٗٗٗرقـ حدٓث  -ِِٓٗ/ْ)ركاي هسمـ، ج "صى

ة الهعىِ فإف الفرد ٚ ٓستطٓع تحهؿ هعاىاة ٚ ٓجد لٍا هعىِ، فإف غاب  ككفقنا لىظٓر
الهعىِ، كتعذر إدراكً، فإىً هعرض لخكاء الهعىِ، كلكف الصبر كاٚحتساب ٓشكٛف هعىِ كمٓنا 

اص هف ا الفرد الهسمـ ابتغاء اٖجر، كاهتثاٚن ٖهر ا، كلك لـ ٓدرؾ الهعىِ الخهٓعتصـ بٍ
دىا إٓهاىنا بقكؿ الىبْ صمِ ا عمًٓ  ذا ها ٓٓز كراء هعاىاتً، فٓككف ذلؾ هعىِ بحد ذاتً، ٌك

 كسمـ "كلٓس ذلؾ إٚ لهؤهف" .
أف هف حكـ  -فضٛن عف اٖجر هف كرائً-كهها ٓدؿ عمِ أف الصبر هعىِ بحد ذاتً 

ـ، قاؿ ا تعالِ ف هف غٌٓر ِ ِدٌَن ِمنُكۡ   ﴿: اٚبتٛء تهٓٓز الصابٓر ُكۡ  َحتَّىَٰ َنۡعَلَ  ٱۡلُمَجَٰ َولََنۡبلَُونَّ

ِبِرٌَن َوَنۡبلَُوْا أَۡخَباَرُكۡ   ۡعَلِ  ﴿وقال تعاىل: )سورة حممد(  ﴾َٖٔوٱلصََّٰ ٌَ ا  َة َولَمَّ أَۡ  َحِسۡبُتۡ  أَن َتۡدُخلُوْا ٱۡلَجنَّ

ِبِرٌَن  ۡعلََ  ٱلصََّٰ ٌَ َ ُدوْا ِمنُكۡ  َو ُ ٱلَِّذٌَن َجَٰ فحٓف ٓبتمِ العبد فإف هف ،( سورة آل عمران) ﴾ٕٗٔٱّللَّ
الهعاىْ البٓىة قطعنا أىً هأهكر بالصبر كلك لـ ٓدرؾ أم هعىِ سكاي، إذ أف ا٘ىساف ٚ ٓكؼ 

 .عف احتٓاجً لمهعىِ ٚ سٓها فْ الهعاىاة



 .المنظور التربوي اإلسالمي لمفهوم خواء المعنى

- ٖٗٗ - 

ك الشعكر بهعٓة ا عز كجؿ، ٓقكؿ ا كها أف  الهؤهف بالصبر ٓستحضر هعىِ آخر ٌك
ِبِرٌَن ﴿ تعالِ: َ َمَع ٱلصََّٰ ِةَۚ إِنَّ ٱّللَّ لَوَٰ ۡبِر َوٱلصَّ َ ا ٱلَِّذٌَن َءاَمُنوْا ٱۡسَتِعٌُنوْا ِبٱلصَّ ٌُّ َ أ ٓ  (سورة البقرة) ﴾ٌََٰٖ٘ٔ

ذي أٓة "فٍٓا أعظـ ترغٓب لعبادي سبحاىً إلِ لزـك الصبر عمِ ها ٓىكب هف الخطكب،  ٌك
ف كاىت كالجب  .(ُْٖ/ُ، ُُْْاؿ" )الشككاىْ،فهف كاف ا هعً لـ ٓخش هف اٌٖكاؿ كا 

ا العبد ب ف :صبرالكهف الهعاىْ التْ ٓستحضٌر ُ  ﴿ :، ٓقكؿ ا عز كجؿهحبة ا لمصابٓر َوٱّللَّ

ِبِرٌَن  كها أف ا عز كجؿ عد الصبر سهة ٓهتاز بٍا (، آل عمرانسورة ) ﴾ٌُِٙٗٔح ُّ ٱلصََّٰ
ِعٌلَ  ﴿ اٖىبٓاء كالصالحكف فْ هكاضع عدة، قاؿ تعالِ: َن  َوإِۡدِرٌَس َوَذا ٱۡلِكۡفِل  ُكلّٞ  َوإِۡسَمَٰ مِّ

ِبِرٌنَ  ٓاِء َوِحٌَن ٱۡلَبۡأِس   ﴿ كقاؿ تعالِ:  (سورة األنبياء) ﴾٨٘ٱلصََّٰ رَّ ِبِرٌَن ِفً ٱۡلَبۡأَسآِء َوٱلضَّ َوٱلصََّٰ

قُوَن  ِئَك ُهُ  ٱۡلُمتَّ
ٓ ِئَك ٱلَِّذٌَن َصَدَُوْا  َوأُْوَلَٰ

ٓ ِبِرٌَن ﴿ كقاؿ تعالِ:(، البقرةسورة ) ﴾٧٧ٔأُْولََٰ ٱلصََّٰ

ِنِتٌَن َوٱۡلُمنِفِقٌَن َوٱۡلُمۡسَتۡغِفِرٌَن ِبٱۡۡلَۡسَحاِر  ٌََِن َوٱۡلَقَٰ ِد  كقاؿ تعالِ:(، سورة آل عمران) ﴾٧َٔوٱلصََّٰ
ِبِرٌَن َعلَىَٰ َمآ أََصاَبُ  ۡ ﴿ ُ َوِجلَۡت َُلُوُبُ ۡ  َوٱلصََّٰ  ﴿ كقاؿ تعالِ: ،(35احلج: )سورة  ﴾ٱلَِّذٌَن إَِذا ُذِكَر ٱّللَّ

ُتُهۥ َزاَدۡت ُ  ٌََٰ ِ ۡ  َءا ٌۡ ۡت َعَل ٌَ ُ َوِجلَۡت َُلُوُبُ ۡ  َوإَِذا ُتِل َما ٱۡلُمۡؤِمُنوَن ٱلَِّذٌَن إَِذا ُذِكَر ٱّللَّ نٗ إِنَّ ِ ۡ  ۡ  إٌَِمَٰ ا َوَعلَىَٰ َربِّ

لُوَن  َتَوكَّ  . (سورة األنفال) ﴾ٌَٕ
ف ٚ ٓعمهً إٚ ٌك كهف الهعاىْ التْ تعٓف عمِ الصبر، ها  أعدي ا هف أجر لمصابٓر

ِر ِحَسا    ﴿ سبحاىً، قاؿ تعالِ: ٌۡ ِبُروَن أَۡجَرُه  ِبَغ ٌَُوفَّى ٱلصََّٰ َما   للحاصاَ" (سورة الزمر) ﴾ ٓٔإِنَّ
 تتح لخدٓء شْ لٖو ك، ٚ ىٍآة لً مٌرَأج نٓرلصاباب اوؿ عمِ أو ثدٔٓة تاأو 

ٓهة ظي فضٓمة عذٌَ، هتىاي رغٓ ولحساب فٍا تتح لخدَها كاو ٚ ٓ، هتىاي ولحساب فٍا
أو  رلخٓا ني هداهع فٓها عىطَ، لمًاب اوفْ ث بغار لبة جمٓمة تقتضْ أو عمِ كوَهث
َٚ ، ؿزى دقء د قضارع ٚ ٓزلجافإو ، يدٌا بقٓدهاهً َٓقٓزن ىفسً بزَٓ رلصباعمِ  رفوٓت

 للعاقار وتصا َإذ، َقع دٌَا قرفع هكدَٚ ٓ، بسم دقا رخٓ بٓجم
، مٓظلعا رٖجا اذفاز بٍ دؿ بً قزعمِ ها ى رلصاباأو  متعقمً عم قح َتعقمً ريوتص قح اذٌ
 نفاتً ه كَهع ذل، أن أبِء شاء لقضااؿ بً زى دق رلصابا رَغٓ، رٓطلخاء ازلجا اذبٍ رفظَ
 ربغٓ رفظٓ مُ َلرإلِ هصٓبتً هصٓبة أخ مفض، يادري َٚ ٓبمغ هدها ٚ ٓقادر ق رٖجا
 . (ُِٓ/ْق، ُُْْ" )الشككاىْ،عزلجا

كهف الهعاىْ الجمٓمة فْ الصبر، أىً تكفٓر لمخطآا هٍها صغر البٛء، فكٓؼ إذا 
رة رضْ ا عىٍها قاؿ: قاؿ رسكؿ ا صمِ  تعاظـ، شاٌد ذلؾ ها ركاي أبك سعٓد كأبك ٌٓر
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ا عمًٓ كسمـ: "ها ٓصٓب الهسمـ هف ىصب ٚك كصب ٚك ٌـ ٚك حزف ٚك أذل ٚك غـ، حتِ 
 (.ُْٔٓحدٓث رقـ  -ُُْ/ٕ)ركاي البخارم، ج شككة ٓشاكٍا إٚ كفر ا بٍا هف خطآاي"ال

 احملبة-

( أف تحهؿ البٛء ٓككف هف صىفٓف هف الهؤهىٓف: أٌؿ الصبر، ََِّٓرل ابف القٓـ )
ْ هىزلة أسهِ،  كف أىفسٍـ عمِ تحهؿ الهكاري ابتغاء ها عىد ا، كأٌؿ الهحبة، ٌك الذٓف ٓكٌر

ـ الذٓف  ٓستمذكف باهتحاف هحبكبٍـ لٍـ، فٓرضكف بكؿ ها ٓصٓبٍـ هىً. ٌك
ذا ها أشار إلًٓ عبدا ) ة الهعىِ، هف ككف الحب ٌَُِٖك ( فْ سٓاؽ شرحً لىظٓر

ة تعٓف عمِ اكتشاؼ هعىِ الحٓاة، كبفضؿ الحب ٓتحهؿ الشخص الهعاىاة  ٓعتبر قٓهة خبرٓك
 .طالها أىً ىذر حٓاتً لمهحبكب

مؼ صكري هعٓف لتجاكز الهعاىاة، كحب اٖبىاء، كاٖسرة، أك ٚك شؾ أف الحب بهخت
ا هها ٓحهؿ الفرد عمِ الرغبة فْ تجاكز اٖلـ ابتغاء العكدة إلِ ها  الهاؿ، أك الهىصب، كغٌٓر

بأف ٌذا ٓعد تعمؽ بها ٌك زائؿ كهعرض  -ككها سبؽ بٓاىً ضهف أكجً القصكر-ٓحب، كلكف 
ار هحبة ا عز كجؿ، ٌك تعمؽ بهسبب اٖسباب، لمفىاء، أك التغٓر كالتبدؿ، أها استحض

 . كبهف ٓىتٍْ إلًٓ اٖهر كمً، كبهف ٓعمـ حكهة اٚبتٛء، كالقدرة عمِ رفعً
ثـ أف اٚبتٛء قد ٓككف دٚلة عمِ هحبة ا لمعبد، كها قاؿ الىبْ صمِ ا عمًٓ 

ًى "كسمـ : فَّ المَّ ـي الجزاًء هعى ًعظىـً البًٛء كا  ًي الرِّضا كهف  قكهنا أحبَّ  إذا ًعظى ْى فمى ٛىٌـ فهف رض ابت
ًي السُّخط فٍىا ٓككف البٛء ٌبة   ،(ِّٓٗحدٓث رقـ -ِّْ/ُِالبٍٓقْ، ج )ركاي "سًخطى فمى

رباىٓة ٓختص بٍا ا عبادي الذٓف أحبٍـ، فهف صدؽ فْ هحبتً  تعالِ؛ كاف لً اٚبتٛء 
ة بأف ف ها أصابً قد ٓككف دٚلة  سمكاىنا كتعٓز بً ا الرضا، كا  عمِ حب ا لً، فإف رضْ ٌك

بً ا السخط عضد ذلؾ ها كرد فْ صحٓح ابف حباف هف حدٓث سعد ابف جزع كسخط ٌك ، ٓك
سيًئؿ رسكؿي اً صمَِّ اي عمًٓ كسمَّـ: أمُّ الىَّاًس أشدُّ بٛءن ؟ أبْ كقاص رضْ ا عىً، أىً 
َـّ اٖهثؿي فاٖهثؿي  ف دٓىيً اشتدَّ بٛؤيي كهىف  قاؿ: ) اٖىبٓاءي ث ٓيبتمِ الىَّاسي عمِ قدًر دًٓىٍـ فهىف ثخي

فَّ الرَّجؿى لٓيصٓبيً البٛءي  ْى  حتَِّ ضعيؼ ًدٓىيً ضعيؼ بٛؤيي كا   فْ الىَّاًس ها عمًٓ خطٓئةه  ٓهش
 .(َِِٗحدٓث رقـ  -ُْٖ/ٕ)ركاي ابف حباف، ج)

أف اٚبتٛء فطالها أف اٖىبٓاء صمكات ا عمٍٓـ ٌـ أشد الىاس بٛءن، ففًٓ دٚلة عمِ 
ز إٚ عمِ  ذا الهعىِ عٓز ىقًٓ هف ذىكبً، ٌك قد ٓككف ٌبة لمعبد، ٓحط ا بٍا هف خطآاي، ٓك
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هف اصطفاي ا كرضْ عىً، كألٍهً حبً كالرضا بها قدري ا لً، فإف حصؿ لً ذلؾ، فٍك 
الكمْ الذم ٓعصهً هف الخكاء الذم ٍٓدد هعىِ الحٓاة، بؿ ٓتجاكز ذلؾ إلِ هىح الهعىِ 

د هف تبٓاف الغآة هف كجكدي ٓز  .حٓاتً الهعىِ، ٓك
ا  تحقؽ هف ثهاٌر كلكف لمهحبة أسباب هسبقة تحصؿ بٍا، لتثهر فْ حٓاة العبد، ٓك

ة هف ٌذي اٖسباب ( جهمََِّالهعىِ الذم هف خٛلً تيحتهؿ الهعاىاة، كقد ذكر ابف القٓـ )
:ْ  ٌك

د بً - ٍُّـ هعاىًٓ كها أٓر  .قراءة القرآف بتدبر لتف
 بعد الفرائض. ا٘كثار هف الىكافؿ -
 .بقدر ذكريهف الهحبة  لٓىاؿدكاـ ذكر ا عمِ كؿ حاؿ،  -
 .إٓثار هحابً عمِ هحاب الىفس عىد غمبات الٍكل -
 .كتعالِفٍْ سبٓؿ إلِ هحبتً سبحاىً هطالعة القمب ٖسهائً كصفاتً،  -
ا هها ٓكجب الهحبة - حساىً كىعهً الظاٌرة كالباطىة، فكثرة استحضاٌر  .هشاٌدة بري كا 
 .الخمكة با، لهىاجاتً كذكري كتٛكة كتابً، كالكقكؼ بٓف ٓدًٓ -
 .ا عز كجؿ اٚبتعاد عف كؿ ها ٓحكؿ القمب عف -

 : املعاْي اييت تعكب االبتالءايكشِ ايثايث

  ايشهر واالَتٓإ-

ادة كها قاؿ  البٛء ٓعد ىعهة تستكجبإف رفع  الشكر  تعالِ، ذلؾ أف الشكر سبب لمٓز
ُكۡ   ﴿ تعالِ: َن َربُّ ُكۡ   َوإِۡذ َتأَذَّ كها أف اعتٓاد الىعـ هدعاة  ،(7)سورة إبراهيم:  ﴾َلِئن َشَكۡرُتۡ  َۡلَِزٌَدنَّ

ا، فٓككف اٚبتٛء تذكٓر  الىعهة التْ زالت عىً، بعظـ إلِ ىسٓاف فضمٍا، كالغفمة عف شكٌر
ذا رفع البٛء  ا، فالهرض ٓعطْ لمصحة هعىِ كقٓهة، كالفقر ٓعطْ لمغىِ هعىِ، كا  لٓعرؼ قدٌر
ا  ككف ذلؾ باب ٚهتىاىً بعكدتٍا، كتسخٌٓر كاف حرم بالعبد أف ٓرعِ الىعهة حؽ رعآتٍا، ٓك

 فٓها ٓرضْ ا.
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فٓككف هستكجب لمشكر هف ٌذا  كربها كاف البٛء تذكٓرنا لمعبد باٚستقاهة كالتكبة،
 أَُم   ﴿ هتِ ها تىبً لذلؾ، كدلٓمً قكؿ ا تعالِ:الكجً، 

ٓ ُ    َولََقۡد أَۡرَسۡلَنآ إِلَىَٰ ۡبلَِك َفأََخۡذَنَٰ ََ ن  مِّ

ُعوَن ِبٱۡلَبۡأسَ  َتَضرَّ ٌَ ٓاِء لََعلَُّ ۡ   رَّ ُعوْا  ٕٗآِء َوٱلضَّ َََسۡت َُلُوُبُ ۡ  َفلَۡوََّلٓ إِۡذ َجآَءُه  َبۡأُسَنا َتَضرَّ ِكن  َولََٰ

ۡعَملُوَن  ٌَ ُن َما َكاُنوْا 
َطَٰ ٌۡ َن لَُ ُ  ٱلشَّ ٌَّ َولََقۡد أََخۡذَنآ َءاَل ِفۡرَعۡوَن ﴿ وقوله تعاىل: )سورة األنعام( ﴾َٖٗوَز

ِنٌَن َوَنۡقص   ُروَن  ِبٱلسِّ كَّ ذَّ ٌَ ِت َلَعلَُّ ۡ   َمَرَٰ َن ٱلثَّ ( ََِٓ)ٓقكؿ السعدم )سورة األعراف(  ﴾ٖٓٔمِّ
"لعمٍـ ٓذكركف أم: ٓتعظكف أف ها حؿ بٍـ كأصابٍـ هعاتبة هف ا لٍـ، لعمٍـ ٓرجعكف عف 

ـ، فمـ ٓىجع فٍٓـ ٚك أفاد، بؿ استهركا عمِ الظمـ كالفساد" )  .(َُّصكفٌر
فْ أحداث قصة الخضر هع  كهاكربها كاف البٛء ىعهة، فظاٌري الشر كباطىً الخٓر، 

ٓ أَن َتۡكَرُهو﴿ ـ، كقكؿ ا تعالِ:ىبْ ا هكسِ عمًٓ السٛ ٓ   ٗ ْا َشٌۡ َوَعَسىَٰ ٞر لَُّكۡ   َوَعَسىَٰ ٌۡ ا َوُهَو َخ

وْا َشٌۡ  ۡعلَُ  َوأَنُتۡ  ََّل َتۡعلَُموَن ا َوُهَو َشّرٞ   ٗ أَن ُتِحبُّ ٌَ  ُ فعمـ ا٘ىساف قاصر،  )سورة البقرة( ﴾ٕٙٔلَُّكۡ َۚ َوٱّللَّ
ٚ ٓرل هىً إٚ الظاٌر، كتفرد ا كحدي سبحاىً، بعمـ بكاطف اٖهكر، كالحكهة هف كقكعٍا، 

شكري عمِ قضائً، ثقة   .بحكهة ا عز كجؿكها عمِ العبد إٚ أف ٓثؽ بتدبٓر ا، ٓك
  كهىٍا: ( بعض اٖهكر التْ تجعؿ البٛء هكجب لمشكرََِْكقد ذكر الغزالْ )

 .ٌىالؾ ها ٌك أكبر هف كؿ هصٓبة كهرض، فٓحهد ا أىً لـ ٓصب بها ٌك أكبرأف  -
ٓحهد ا أىٍا لـ تكف هصٓبة فْ دٓىً، فقد كاف عهر بف الخطاب رضْ ا عىً ٓقكؿ:  -

ذ لـ ٓكف  ها ابتمٓت ببٛء إٚ كاف  تعالِ عمْ فًٓ أربع ىعـ: إذ لـ ٓكف فْ دٓىْ، كا 
ذ لـ أحـر  ذ أرجك الثكاب عمًٓأعظـ هىً، كا   .الرضا بً، كا 

ها هف عقكبة إٚ ككاف ٓتصكر أف تؤخر إلِ أخرة، كهصائب الدىٓا قد ٓتسمِ عىٍا  -
 .بأسباب أخر، بخٛؼ هصائب أخرة

أف ٌذي الهصٓبة هكتكبة فْ أـ الكتاب، ككاف ٚ بد هف كقكعٍا كقد كقعت، كاستراح هىٍا  -
 .أك هف بعضٍا، فٍذي ىعهة

 .ر هىٍا إف صبر كاحتسبأف ثكابٍا أكب -
 ايرضا-

إف ا٘ٓهاف بالقضاء ٓهٍد لمعبد تقبمً لها ٓقدري ا عز كجؿ عمًٓ؛ كلكف ٚ ٓمـز هف ذلؾ 
ا هف ٓشاء هف عبادة، فهف ٌدم لمرضا  ارضاءي كتسمٓهً، فالرضا هرحمة ساهٓة ٍٓدم لٍ

، كبذلؾ تككف ٌذي اىقضائٍاٌاىت عمًٓ هصائب الدىٓا كاٖثر الىفسْ الذم تحدثً الهعاىاة بعد 
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الهعاىْ ا٘سٛهٓة شاهمة لكافة هراحؿ اٚبتٛء بها ٍٓكىً بؿ بها ٓقرب العبد هف ربً، كٓجعؿ 
 .هف الهحىة هىحة

كها أف ٌذي الهعاىْ هترابطة كهىسجهة فٓها بٓىٍا، فهف آهف بقضاء ا، كتككؿ عمًٓ، أعاىً 
ا فْ اٚبتٛء بها ٓحهمً عمِ هحبة ذلؾ عمِ الصبر كاٚحتساب، كبصري بشْء هف حكـ 

 .ا تعالِ كشكري لً، كرضاي عىً
شٓر بشر الحافْ إلِ طرؼ هف ٌذا الترابط فٓقكؿ: "ٓقكؿ أحدٌـ: تككمت عمِ ا، ٓكذب  ٓك

 .(ِ/ُُٓ، ََِّلرضْ بها ٓفعؿ ا" )ابف القٓـ،عمِ ا، كلك تككؿ عمِ ا 
عٛقة بٓف الرضا كالشكر فٓقكؿ: أف الرضِ ٓثهر ( إلِ الََِّككذلؾ ٓشٓر ابف القٓـ )

الشكر، الذم ٌك أعمِ هقاهات ا٘ٓهاف، كالسخط ٓثهر كفر الىعهة، فإف رضْ العبد عف ربً 
ف  .فْ جهٓع الحاٚت؛ أكجب لً ذلؾ شكري، فٓككف هف الراضٓف الشاكٓر

فضٛن عف ككىً كالرضا ضد السخط، فهف سخط عمِ ها قدري ا لـ ٓزدي ذلؾ إٚ ٌها كأسِ، 
باب لمشؾ بحكهة ا كتدبٓري، فقدر ا ىافذ ٚ هحالة، كلٓس أهاـ العبد سكل الرضا 

ـي الجزاًء هعى ًعظىـً البًٛء " كالتسمٓـ، أك الجزع كالسخط، قاؿ الىبْ صمِ ا عمًٓ كسمـ: ًعظى
ًى  فَّ المَّ ًي الرِّضا كهف سًخطى  قكهنا أحبَّ  إذا كا  ْى فمى ٛىٌـ فهف رض ًي السُّخط ابت  )البٍٓقْ، "فمى

 .(ِّٓٗحدٓث رقـ -ِّْ/ُِج
جمْ ابف القٓـ ) ( بعض الهعاىْ التْ تجعؿ الرضا ٓبمغ بالعبد هرتبة تستكم عىدٌا ََِّٓك

 الىعهة كالبٛء، كهف ٌذي الهعاىْ:
 .أىً هفكض، كالهفكض راض بكؿ ها اختاري لً هف فكض إلًٓ -
راد لقضائً، فٍك ٓعمـ بأف الىعهة كالبٛء بقضاء  أىً هكقف بأىً ٚ تبدٓؿ لكمهات ا، ٚك -

 .هسبؽ
اف أحكاـ سٓدي الهشفؽ عمًٓ، بؿ ٓتمقاٌا  - أىً عبد هحض، كالعبد الهحض ٚ ٓسخط جٓر

  .بالرضا عىً
 .أىً جاٌؿ بعكاقب اٖهكر، فٓؤهف بأف الخٓرة فٓها اختاري ا لً -
اف أحكاـ ا عمًٓ أىً هيٍسمـ، كالهسمـ هف قد سمـ ىفسً ، كلـ ٓعترض عمِ -  .جٓر
 .أىً هحسف الظف بربً، كهف حسف ظىً با؛ رضْ بها قدري ا عمًٓ -
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ذا سخط تضاعؼ  - عمهً بأىً إذا رضْ اىقمب فْ حقً ىعهة كهىحة، كخؼ عمًٓ حهمً، كا 
 .عمًٓ ثقمً

ً عمًٓ هف اٖحكاـ، كلك لـ ٓجر عمًٓ إٚ ها  - اف ها ٓكٌر أف ٓعمـ أف تهاـ عبكدٓتً فْ جٓر
لكاف ذلؾ أبعد ها ٓككف عف العبكدٓة، كلٓس الشأف فْ الرضا عها ٓٛئـ الطبٓعة،  ٓحب

 .بؿ الشأف فْ القضاء الهؤلـ
فتح  - أف السخط باب لمٍـ كالغـ كالحزف، كسكء الحاؿ، كالرضِ ٓخمصً هف ذلؾ كمً، ٓك

 .لً باب جىة الدىٓا قبؿ جىة أخرة
فإىً ٚ ٓرضِ إٚ بها ٓٛئـ طبعً،  أف السخط ٓكجب تمكف العبد، كعدـ ثباتً هع ا، -

كالهقادٓر تجرم بها ٓٛئهً كها ٚ ٓٛئهً، ككمها جرل عمًٓ ها ٚ ٓٛئهً أسخطً، فٛ 
 .تثبت لً قدـ عمِ العبكدٓة

أف السخط ٓفتح لً باب الشؾ فْ ا، كقضائً كقدري، فقؿ أف ٓسمـ الساخط هف شؾ  -
 ٓخالط قمبً.

 .عىد السخط كالشٍكةأف الشٓطاف إىها ٓظفر با٘ىساف  -
 :ايٓتائج

ٓشكؿ خكاء الهعىِ الجذر الذم ٓتكلد عىً الكثٓر هف الهشكٛت الىفسٓة كاٚجتهاعٓة،  -
ا لمىاحٓة الدٓىٓة كالركحٓة عكس ىقصن  .ٓك

 .ٓعد الفراغ الدٓىْ هف اٖسباب التْ تؤدم إلِ خكاء الهعىِ -
تزخر التربٓة ا٘سٛهٓة بالهضاهٓف التْ تشكؿ الهعىِ اٖعهؽ كاٖشهؿ لمحٓاة، ٚك  -

ا ركحٓنا لهسببات ٓضآٌٍا فْ ٌذا الهضهار أم فمسفة كضعٓة،  كها أىٍا تهثؿ عٛجن
 .خكاء الهعىِ

ة الهعىِ حكؿ الهعىِ الفردم لمحٓاة، كأغفمت بمكرة هفٍكـ عاـ لمحٓاة،  - تهركزت ىظٓر
ذا ها جعمٍا  تغرؽ فْ الىسبٓة التْ تؤكؿ إلِ العدهٓة، كبالتالْ ٚ ٓكجد هعىِ ثابت ٌك

 عاـ لمحٓاة ٓهكف الرككف إلًٓ.
اتسهت التربٓة ا٘سٛهٓة بالكسطٓة بٓف تقدٓـ هعىِ كمْ لمحٓاة، كاٌٚتهاـ با٘ىساف  -

 .كتفردي ضهف سٓاؽ الهعىِ العاـ لمحٓاة
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بالخالؽ، كأىً هىشئ الكجكد، كعمِ  ٓستىد هعىِ الحٓاة بشكؿ جذرم عمِ طبٓعة ا٘ٓهاف -
تً لٍا  .إثر ذلؾ ٓتحدد دكر ا٘ىساف فْ الحٓاة، كرٓؤ

ة الهعىِ لمتعاهؿ هع الهعاىاة؛ تستىد عمِ  - هعظـ الفرضٓات التْ قاهت عمٍٓا ىظٓر
ا ٓجعؿ ٌذي الفرضٓات خارج سٓاقٍا  هقدهات قد ٚ تتكافر لدل الفرد، كعدـ تكافٌر

 .الهحدكد
فْ التربٓة ا٘سٛهٓة كافة ها ٓعترم ا٘ىساف هف هعاىاة كهف أسئمة ٓشهؿ ىطاؽ الهعىِ  -

ة الهعىِ  .كجكدٓة، كتهٓزت بتقدٓـ هعاف بٓىة بخٛؼ الفرضٓات الهركبة فْ ىظٓر
ة الهعىِ  - ٓعتبر قمؽ الهكت هف أبرز هٍددات الهعىِ، كهف أبرز أكجً القصكر فْ ىظٓر

ة  ـأىٍا لـ تقد تفسٓرنا لمهكت كلها بعدي، كاتصالً بالحٓاة، بخٛؼ الىظرة التربٓك
 .ا٘سٛهٓة

 ايتوصيات واملكرتحات:

  إبراز الجكاىب التْ تضهىتٍا التربٓة ا٘سٛهٓة حكؿ هعىِ الحٓاة، كهعكقات الهعىِ ضهف  -
الهعىِ  الهقررات الشرعٓة فْ التعمٓـ العاـ، لها تكاترت عمًٓ الدراسات هف اىتشار خكاء

 بٓف فئة الشباب بشكؿ خاص.
ٓأهؿ الباحث هف الهختصٓف فْ ا٘رشاد الىفسْ أف ٓسترشدكا ضهف الجاىب الركحْ  -

 بهىٍجٓة التربٓة ا٘سٛهٓة فْ هعالجة خكاء الهعىِ.
ة هتكاهمة حكؿ هعىِ  - ة ا٘سٛهٓة لبمكرة ىظٓر ٓكصْ الباحث أف تتظافر الدراسات التربٓك

 .ر التربكم ا٘سٛهْالحٓاة فْ ضكء الفك
  



 .المنظور التربوي اإلسالمي لمفهوم خواء المعنى

- ََُٓ - 

 املراجع 

 املراجع ايعربية: 

يلؾ 3004ابف القيـ، محمد بف أبي بكر شمس الديف ) (. مدارج السللكيف بيف منلزؿ إيلؾ نعبد وا 
 (، بيروت: دار الكتلب العربي .8نستعيف. )ت: محمد المعتصـ بلهلل البغدادي(، )ط.

شمس الديف )د.ت(. الضوء المنير عمى التفسير.)تحقيؽ: عمي الحمد  ابف القيـ، محمد بف أبي بكر
 الصللحي( .عنيزة: مؤسسة النور لمطبلعة والتجميد.

(.سنف ابف ملجة، )ت: محمد فؤاد عبد البلقي(، 2:63أبو عبد اهلل محمد بف يزيد القزويني)ابف ملجه، 
 القلهرة: دار إحيلء الكتب العربية.

(. تحمؿ االحبلط في 3007عبدالتواب معوض؛ وعبدالوهلب، سيد عبدالعظيـ محمد)أبو النور، محمد 
 التربية كمية مجمةعالقته ببعض المتغيرات النفسية واالسرية لدى عينة مف طمبة الجلمعة. 

:  . 365 -2:6، (5) ،التربية كمية - الفيـو جلمعة بللفيـو
ة النفسية والقمؽ لدى المراهقيف (. التديف وعالقته بللصح3009بلروف، خضر عبلس )     

 . 58-24،  (99)33 ،العممي النشر مجمس - الكويت   جلمعة التربوية: المجمة. الكويتييف
(. صحيح البخلري، )ت: محمد زهير بف نلصر 2533البخلري، محمد بف إسملعيؿ أبو عبداهلل)
 النلصر(، لبنلف: دار طوؽ النجلة.

(. مدخؿ إلى سنف الصيرورة االستخالفية عمى ضوء نظرية التدافع والتجديد، 3007)برغوث، الطيب
 دمشؽ: مركز الراية لمتنمية الفكرية .

 (. اإلرشلد األسري. عملف: دار الشروؽ لمنشر والتوزيع .3022البريثف، عبدالعزيز عبداهلل )
 دار الفكر المعلصر.(. اإلنسلف مسير أـ مخير. بيروت: 3004البوطي، محمد سعيد رمضلف )
 (. كبرى اليقينيلت الكونية . بيروت: دار الفكر المعلصر .8::2البوطي، محمد سعيد رمضلف )

(. شعب اإليملف، )ت: 3004)أحمد بف الحسيف بف عمي بف موسى الُخْسَرْوِجردي الخراسلني البيهقي، 
 .عبد العمي عبد الحميد حلمد(، الريلض: مكتبة الرشيد لمنشر والتوزيع

ت: بشلر عواد )، سنف الترمذي(. 9::2)محمد بف عيسى بف َسْورة بف موسى بف الضحلؾالترمذي، 
 ، بيروت: دار المغرب اإلسالمي.(معروؼ

(. خواء المعنى لدى طمبة 3029الجمعلف، سنلء عبدالزهرة؛ والخيكلني، حسيف رحيـ حميد )     
 اإلنسلنية، لمعمـو التربية كمية - البصرة جلمعة اإلنسلنية: لمعمـو البصرة حلثأب مجمة .الجلمعة

54(5) ،35-53 .  



 .المنظور التربوي اإلسالمي لمفهوم خواء المعنى

- ََُٔ - 

(. الرضل عف الحيلة كمتغير وسيط بيف خواء المعنى 3026الحديبي، مصطفى عبدالمحسف عبدالتواب )
وبعض االضطرابلت األكمينيكية والمشكالت النفس اجتملعية لدى طالب الجلمعة. مصر: 

 . 692-599(، 3)42مة كمية التربية بأسيوط، مج
 القمؽ سمة مف وكؿ اإلسالمية القيـ بيف العالقة. (7::2حسيف، حسف محمود؛ والتؿ، شلدية أحمد ) 

)رسللة ملجستير  .المتغيرات مف بعدد تأثرهل ومدى اليرموؾ جلمعة طمبة لدى االخالقي والقمؽ
 غير منشورة(. جلمعة اليرموؾ: اربد. 

 جلمعة الطفولة: دراسلت .(. التديف وعالقته بللعصلب واالنبسلط3007الحسيف، سميملف بف محمد ) 
 . 229- 204،  (42): ،لمطفولة العميل الدراسلت كمية - شمس عيف

 (. قمؽ المستقبؿ والعالج بللمعنى. القلهرة: دار الفكر العربي.3022الحسيني، علطؼ مسعد )
(. السنف اإللهية في الحيلة اإلنسلنية وأثر اإليملف بهل في 3005مد ) الخطيب، شريؼ الشيخ صللح أح

 العقيدة والسموؾ  . عملف: الدار العثملنية .
مجمة العمـو (. الفراغ الوجودي لدى المصلبلت بسرطلف الثدي. 3024كملؿ محمد سرحلف ) الخيالني،

 . 678-639(، ::) ،العراؽ-التربوية والنفسية
(. المرتكزات األسلسية لتعديؿ السموؾ 3024، صللح حسف أحمد عبدالعزيز؛ وخوالدة، نلصر )الداهري 

 أجؿ مف الثقلفة جمعية والتنمية: الثقلفة .في العالج السموكي النفسي والتربية اإلسالمية
 . 90- 46،  (77)24،التنمية

 الغد العربي . (. التفسير الكبير .القلهرة: دار2::2الرازي، أبوبكر محمد بف يحيى )
 (. تفسير المنلر. بيروت: دار المعرفة .2:58رضل، محمد رشيد )

(.الكشلؼ عف حقلئؽ غوامض التنزيؿ. 2508الزمخشري، أبوالقلسـ محمود بف عمرو بف أحمد )
 بيروت: دار الكتلب العربي

اإلسالمية .  (. السنف اإللهية في األمـ والجملعلت واألفراد في الشريعة3::2زيداف، عبد الكريـ )
 بيروت: موسسة الرسللة
(. تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المنلف. بيروت: مؤسسة 3006السعدي، عبدالرحمف بف نلصر )

 الرسللة لمطبلعة والنشر والتوزيع .
 (. فتح القدير. بيروت: دار الكمـ الطيب .2525الشوكلني، محمد بف عمي بف محمد بف عبداهلل )

(. مسند اإلملـ أحمد بف حنبؿ، 3002الشيبلني، أبو عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف هالؿ بف أسد)
 )ت: شعيب األرنؤوط(، بيروت: مؤسسة الرسللة .



 .المنظور التربوي اإلسالمي لمفهوم خواء المعنى

- ََُٕ - 

، المعجـ الكبير (.5::2) أبو القلسـ سميملف بف أحمد بف أيوب بف مطير المخمي الشلميالطبراني، 
 لهرة: مكتبة ابف تيمية.، الق(ت: حمدي عبد المجيد السمفي)

(. خواء المعنى في عالقته ببعض المتغيرات النفسية 3002عبدالعظيـ، سيد؛ وعبدالوهلب، محمد)
، مجمة البحث في التربية وعمـ النفس: كمية التربيةواالجتملعية لدى عينة مف طالب الجلمعة، 

 . 300-270(. 3)26جلمعة المنيل، 
 نظريلت اإلرشلد والعالج النفسي. عملف: دار الفكر.(. 3029عبداهلل، محمد قلسـ )

(. التربية 3006عمي، سعيد إسملعيؿ؛ والحلمد، محمد معجب؛ ومحمد، عبد الراضي إبراهيـ )
 (، الريلض: مكتبة الرشد.3اإلسالمية )المفهوملت والتطبيقلت(. )ط

(. الخصلئص 3028غبلاير، طمعت منصور؛ وعيد، محمد إبراهيـ؛ وأحمد، سيد محمد عبيد )
 عيف جلمعة النفسي: اإلرشلد مجمة .السيكومترية لمقيلس الفراغ الوجودي لدى شبلب الجلمعة

 .624 -598،  60ع النفسي، اإلرشلد مركز - شمس
(. إحيلء عمـو الديف. )ت: عبدالمعطي 3005الغزالي، أبي حلمد محمد بف محمد بف محمد بف أحمد )

 صلدر .(، بيروت: دار 3أميف قمعجي(. )ط.
(. إرادة المعنى أسس وتطبيقلت العالج بللمعنى. ترجمة: إيملف فوزي،  القلهرة: 3025فرانكؿ، فيكتور )

 دار زهراء الشرؽ.
 المجنة التربية: مجمة .(. العالج الروحي لألمراض النفسية: االكتئلب نموذجل3009قويدري، األخضر )
 . 348-330،  (772)48 ،والعمـو والثقلفة لمتربية القطرية الوطنية

، ارفيف ) (. مدخؿ إلى العالج النفسي الوجودي. ترجمة: علدؿ مصطفى،  3026ملي، رولو؛ ويللـو
 .القلهرة: رؤية لمنشر والتوزيع

(. فعللية التحميؿ بللمعنى في عالج خواء المعنى وفقداف الهدؼ في 3007محمد، سيد عبدالعظيـ )
 - عشر الثللث السنوي المؤتمر .اإلملرات العربية المتحدة الحيلة لدى عينة مف طالب جلمعة

، 2 ،النفسي اإلرشلد مركز - شمس عيف جلمعة المستدامة: التربية أجؿ مف النفسي اإلرشلد
222 - 262 . 

(. أثر اإلرشلد بللمعنى في خفض خواء المعنى لدى عينة مف 9::2معوض، محمد عبدالتواب )
-436،  (9)7 النفسي، اإلرشلد مركز - شمس عيف جلمعة :النفسي اإلرشلد مجمة. العميلف
467 .  

(. العالج بللمعنى. القلهرة: دار الفكر 3023معوض، محمد عبدالتواب؛ ومحمد، سيد عبدالعظيـ )
 العربي.



 .المنظور التربوي اإلسالمي لمفهوم خواء المعنى

- ََُٖ - 

 (، دمشؽ: دار الفكر.35(. أصوؿ التربية اإلسالمية وأسلليبهل. )ط3007النحالوي، عبد الرحمف )
، (ت: محمد فؤاد عبد البلقي،)صحيح مسمـ (.د.ت) بف الحجلج أبو الحسف القشيريالنيسلبوري، مسمـ 

 بيروت: دار إحيلء التراث العربي.
 املراجع االجٓبية:

Horton, R.C.(1983). Logoanalysis As Group Treatment For Existential 

Vacuum And Weight Loss In Obese Women. PhD dissertation, 

University of southern California, California. 

Kinnier, R(1994). Depression, Meaninglessness, and Substance Abas In 

Normal And Hospitalized Adolescents. Journal of alcohol and dray 

education. 35(2). 

Abeyta, A. A., & Routledge, C. (2018). The need for meaning and religiosity: 

An individual differences approach to assessing existential needs and 

the relation with religious commitment, beliefs, and experiences. 

Personality and Individual Differences, 123, 6-13. 

Steger, M. F., & Frazier, P. (2005). Meaning in Life: One Link in the Chain 

From Religiousness to Well-Being. Journal of Counseling Psychology, 

52(4), 574–582.  
 
 
 

 


