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 نقطــــة البـــــدايـــــة:
عشنننا عدننوداب  شننب، اليننخل  اننسر خلنن  ا نناس لهلننوا ينننا اننلب لفنن ل لنن   كنن  لنننا الحنن   نن  
التفكسر أو التأيخ أو اتخاذ قرار يفما بلغت درلة أهمست، وخصوصست،ل وكنا و ح  صغار  جبنر 

هدناب والرنرب  كننا  رنرب لكن  على الذهاب الى الكتاب لك   حفظ الدرآن وأل ننا كننا  خشنى ال
 حفننظل وكننان امننن  الخطننأ  نناده الشنننبال قهرنن، أوننب، قنننالندا الفرعننو   علننى ألاننناينا ينن  وننند  
الرربل ول   األنا أحد شوياب هخ تفف  ياتحفين،  وحسنمنا كبر نا كفنوا عننا الرنرب  نانسنا كنخ ينا 

اولنة  فمن، او كنا  حفي،ل ويبندو أن قدسنية الننت تتجلنى عنند النبهف  ن  حفين،  دن  ولني  يح
تهدل، أو تندبر  أو تفكنر  أو الهمنخ قن،ل  هن  شبندو أن يرحلنة التفكسنر قنالنت تحتنا  النى درلنة ين  

قولن،  251النرج ال تتاه    يراحخ الهمر الباكر ل  ك  ين  المنراق قنرأق  ن  سنور  البدنر  ا  نة 
نننننن    ﴿َوَلننننننو اَل تهننننننالى   َرننننننف     الَننننننناَس  ّللَاه  َد   َر ض   َلَفَاننننننَدقه  بهننننننَبه ف   َقه  كهنننننن َ  األ  ننننننخ   ذ و ّللاََ  َولََٰ َعَلننننننى  َ ر 
سَ   صنندهللا ا الهينني ...  هنن  هنننا كا ننت البدا ننة لحالننة ينن  التأيننخ  ننى هننذ  ا  ننة الكريمننة  ال َهنناَلمه

                                           
ستاذ علم النفس ورئيس قسم العلوم النفسية كلية التربيةة للففولةة الكبكةرا عاكعةة الةةاعرا وعلةو اللعنةة العلكيةة ال ائكةة          أ )*(

 .للترقيات بالكعلس االعلى للعاكعات
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والتى تبدأ بن لوال د   ا... لفاندق االرض وكنأن هنذا الند   يشنروا قحما نة االرض ين  الفاناد 
أي أن هذا الد   للناس هو الحاي  لألرض ي  الفااد وي  ا   ان التندا   وحفيلمية الدائمةهال 

بننننس  الننننناس  جانننند أسننننمى يهننننا   اال جابيننننة التنننن  تاننننه  لحفننننظ االرض وحماشتفننننا ينننن  الفانننناد 
والمفانندش ل كننذل  أن التنندا   لنني  هننو الصننور  الذهنيننة لمشننفد تنندا   الحجننيج أانننا  أدا   ريرننة 

فا وياد  ي   اد  ويصاب ي   صاب ويموق ي   موق فيصبح الحجل  تتباح  الناس فيما بسن
التدا   يشفداب يأسويا    أذهان النناس  ن  حنس  صنور  ا عنب ولنخ قاعتبنار  سننة كو ينة تحفنظ 

 وتصون االرض ي  الفااد. 
وكا نننت رحلنننة البدا نننة قالبحنننا عننن  المهنننن  اللغنننوي للتننندا   واعنننلن عننن  حالنننة يننن  التأينننخ 

كلمننة  نن  الدننرآن الكننري  وكتننا تفاننسر  والتنن  وردق عشننر يننراق  دنن  لنن  الدصننول لمهننا   هننذ  ال
 اتخدم  سفا المصدر د   غسر يرتس   د  والباق  يتراد ناق يشنتدة ين  المصندر وكنذل  البحنا 

 ع  يهناها.  (*)   اال جسخ

 م: ــريــرآن الكــع فى القــدافــع والتــدفــاواًل: ال

  َرنف     الَنناَس  ّللَاه  َد      ﴿َوَلو اَل َر ض   َلَفَانَدقه  بهنَبه ف   َقه  كهن َ  األ  نخ   ذ و ّللاََ  َولََٰ سَ    َ ر  َعَلنى ال َهناَلمه
 repelling (for the)[ 251]البدر   

   َيت َرف    بهَبه ف  َلف د ه َكر   هسَفنا  ﴿َوَلو اَل َد     ّللَاه الَناَس َقه  د  ش ذ  َصَوايه   َوبهَيٌ  َوَصَلَواٌق َوَيَااله
نننر     نننَرَن ّللَا  َيننن   َشن ص  ننن   ّللَاه َكرهسنننربا َوَلَسن ص   Allah[ 40]الحنننج   ّللَاَ َلَدنننوهَي َعبهينننٌب  إهنَ اس 

checks 

  ه وا َ ا َقاتهل وا  ه  َسبهسخه ّللَاه َأوه اد   Defend[ 167عمران  ]آل  ﴿َوقهسَخ َلف    َتَهاَلو 

  نننسببا وا َعَلنننس فه   َوَكَفنننىَٰ قهننناَ ه َحاه د  نننفه نننَواَلف    َ َأو  نننت    إهَلنننس فه   َأي   You[ 6]النانننا    ﴿َ نننَهَذا َدَ ه 

Deliver 

     َواَلف َ ه وا إهَلس فه   َأي  ا َ اد  دب ن ف    ر و  ت    يه  You Deliver[ 6]الناا    ﴿َ َهن  آَ ا 

  َشَ  آَين وا ﴿إهَن ّللَاَ ش د  Then Deliver[ 38]الحج   ا ه   َع ه اَلذه

                                           
او فةي   39سواء في العه  الة يم  66كرا في االنعيل بأسفاره ال  299( ور ت كلكة  فع وكل الكترا فات الكشتةة كن الكص ر *)

 .27العه  الع ي  
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  ف وَن َل   قهَما َ صه َا   الَاس هَئَة َ ح    أَع  َ  َأح  َ    قهاَلته  هه  Repel[ 96]المؤينون   ﴿اد 

 نن َننن،  َعننَداَوٌ  َكَأَ نن،  َولهننَ  َحمه َنننَ  َوَبس  ي َبس  َانن   َ ننَهَذا اَلننذه ننَ  َأح  َ نن   قهنناَلته  هه [ 34] صننلت   يٌ  ﴿اد 
Repel 

 [ 8-7]الطور   َيا َل،  يه   َدا ه    ﴿إهَن َعَذاَب َرب هَ  َلَواقهٌ لPreventer 

 ﴿   [ 2-1]المهار    ل هل َكا هرهيَ  َلي َ  َل،  َدا هٌ  ل َسَأَل َسائهٌخ قهَهَذاب  َواقهAny Preventer 

ن كلمنننة د ننن  لننن  تنننرد  ننن  الننننت الدرآ ننن  سنننول ينننرتس   دننن ل االول أتنننى قهمويينننة اللفنننظ إ
والمهنننى كشننرا لحما ننة االرض وعنندم  اننادهال ينننذ أن خلنن  ا االرض ويننا علسفننا وحتننى شننوم 

ابننند والكننننائ  الاننناعةل أينننا المهننننى الرنننا    جنننا  يشنننروا قأ ننن، لنننوال د ننن  ا النننناس لفنننديت المه
والماالد الت  شذكر  سفا اس  ال و   ذل  تصور يماانخ لفاناد أوند لحنال األرض والنناس قهند 

 أن هديت األد ان.

كشنن  البحننا عنن  المهنننى  نن  اللغننة الهربيننة  أ نن،  دننوم علننى وحنند  التشنناقة  نن  المصنندر 
سنمنا المهننى  ن  اللغنة وا طلقا الى ك  كبسنر ين  المتراد ناق التنى تحدن  يهنا   كرسنر  ويتهندد ل ب

 – Push – Payاال جلسبية قدوم على االختلف    المهنى  نجد على سبسخ المرال د ن  تهننى 

Defend – Repel – Prevent  وكلفننا يهننا   الشولنند بسنفننا أي تشنناق، علننى اال ننلهللا وهننو
هننننى األينننر النننذي شننند هنا النننى أسنننتنتا  ينننؤدا  أن يففنننوم التننندا   قمنننا شترنننمن، يننن  انننرا   ننن  الم

والمرنننمون ال  مكننن  أن  جننند ينننا  دابلننن، عنننند البحنننا عنننن،  ننن  اللغنننة اال جلسبينننة حتنننى أن يففنننوم 
التدا   قكخ ارا   ويها ي، الت  كش  عنفا البحا    المهال  اللغوية الهربية ال شولد يا شوازين، 

ي لنا   ن     المهن     اللغة اال جلسبية وال تولد كلمة ا جلسبية تهبر ع  ارا  هذا المهنى النذ
اللغة الهربيةل وهو االير الذي  جهلنا  اتنتج أن هذا المهن  للتدا   ل  شرد لملة وال تفصيل    

 التراث الهلم  االلنب     يجال الهلوم اال اا ية أو غسرها.

 ع:ـــــدافـــص التـــائـــثانيًا خص
 ". ت والتنيي  الذا"الكليةل والتحوالقل   قالخصائت الرلث ا تية التدا   تا ش

 التندا  هنو أن " - Totalityأال وهى الكلية  -والمدصود قالامة األولى ي  هذ  الاماق 
الكنخ" "علنى   فرنة"ل بنخ هن  تين"ارتبا ناق تراكمإلنى  ا هنذا النان سن" ا ". وال ترتند قنوا س  ترك

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura70-aya1.html
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 "ل علنى اعتبنار ي  حسا هو "الهلقاق" الدائمة بس  الهناصرل أعنى عملياق التأليف "أو التكوي
لنني  إال الننناتج المترتننا علننى تلنن  "الهلقنناق" أو "التأليفنناق"ل ينن  يلحيننة أن قننا ون " أن "الكننخ

 هذ  الهلقاق لي  إال قا ون "النا "  فا،ل أو "المنيوية"  فافا.

 فننو أن  - Transformations التحننوالق  أال وهنن -وأيننا المدصننود قالاننمة الرا يننة 
التنن   الداخليننةعلننى دشناييكيننة ذاتيننةل تتننأل  ينن  سلاننلة ينن  التغسننراق  ي طننو تن" "المجننايي  الكليننة

تحدث داخخ "النا " أو "المنيوية"ل دون التوق  علنى أ نة عواينخ خارلينة. ولني  الحندشا عن  
التندا  " حالنة ين  " سول تهبسنر عن  هنذ  الحةيدنة الفاينة أال وهنى أن "الكو  ضرب ي  "التوازن 

. بننخ هننى تدبننخ دائنن  ينن  "التغسننراق" يننا شتفنن  ينن  أحوالنن، وأوننكال، نن  كننخ  مطلنن الاننكون ال  فنن 
 كخ و       ريد، لكى  صنبح ونس  الحالاق المحدد  ي  قبخ "علقاق" النا  و"تهارضات، "

آخننرل  ننل صننمت وال سننكون  نن  الرحلننة يننا بننس  الحيننا  والمننوقل وال صننمت وال سننكون  نن  حالننة 
أن الحلننن  األكبنننر  -فيمنننا  دنننول بياليننن،  –حيح . صنننالصننراا التننن  تحكننن  حركنننة الكنننون وتفاعلتننن،

 -ال زيا ينة ونبسفة بندعائ  اال يمنة المنطةينة  حالنة " التدا هاقالبنسويس " هو تربست ""للكرسر ي  
 ويففوم "التغسر"ل.التدا  " الرياضيةل ولك  ي  المؤكد أن امة علقة يتسنة بس  يففوم "

 اقينن فننو أن  نن  وسنن  "البن -الننذات " "التنينني    أال وهنن -وأيننا المدصننود قالاننمة الرالرننة 
   فافا بنفافال يما  حفظ لفا وحدتفال ويكفخ لفا المحا ية على قدائفال ويحد  ي" تني التدا عية

اق قوا سنفنا الخاصنة التن  ال تجهنخ ينفنا تندا ه". ويهنى هنذا أن للت اال غلهللا الذا"لفا ضربا ي  
قهنف الهوايننخ الخارليننة   يةل أو  المننة عن  تلقنناق عرضننمنيجنرد "يجموعنناق"  اتجنة عنن  تراك

هللا" يتراقطننةل تننني  ذاتفننال سننائر   نن  ذلنن  علننى  فننج يرسننوم و دننا االماننتدلة عنفننال بننخ هننى "أ انن
الخنا  بفنذ  "البنينة" أو تلن . وعلنى النرغ  ين  أن كنخ " لهملياق ينتيمةل أال وه  قنوا س  "الكنخ

البنينة" الواحند  ين  أن تنندر  ""اال غلهللا" ال  منن   " يغلدة على ذاتفال إال أن هذاي  التدا   "بنية
. كأن  تحدث عن  التندا   الاياسن  بنية" أخرل أوس ل على صور  "بنية سفلية" "أو تحتية""تحت 

والمفن  أن عملينة أو التندا   االقتصنادي أو التندا   االلتمناع  أو النفان  أو االعلين  وهكنذا.. 
اق"؛ وهنذ  كلفنا ينمناق"ل و"عمليتني"ل و"إ داعناق"علنى ونكخ البد ين  أن تتجلنى الذات " التنيي  "

سننننة الكنننون ترنننم  للبنيننناق ضنننربا يننن  االسنننتمرار للمحا ينننة علنننى "ل عبنننار  عننن  "آليننناق بنسوينننة
 .الدا هة  حو التددم والتغسر والنما 
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 ع      ـــدافــداف التـــي وأهـانـــثالثًا: مع
الدننول المتهنندد  قحسننا شننؤار كننخ ينفمننا  نن    التنندا   هننو الصننسرور  التنن  تولنن، التفاعننخ بننس 

االخنننر ويتنننأار قننن، سنننلباب أو ا جاقننناب وذلننن  قصنننور  يانننتمر  ويتتاقهنننة تانننف   ننن  تحدسننن  التنننوازن بسنفنننا 
وتنتف  قيفور قهرنفا واختفنا  النبهف االخنرل  التندا    حدن  التهنادل بنس  قنول الخسنر فيمنا بسنفنا 

يحلفننا ويكا فننا تحةيدنناب للتننوازن  نن  الهلقننة بننس  وكننذل  بننس  قننول الشننر فيمننا بسنفننا وتأخننذ كننخ قننول 
المتراداق  حو التصادم والتصارال حسا تندر  قهف هذ  الدول    عملية التندا   وتبنرز قنول 
أخننرل  تكننون لفننا الاننب  والرينناد  واليفننور والاننيطر  ا تينناراب لدننوي أخننرل تحننخ يحلفننا وتلهننا دورهننا 

 لية قدر  وسنة التدا   بس  الناس لك  تاتمر الحيا .وهكذا دوالي  لياتمر التوازن قائما     اع
التدا   هو حالة سه  يطل   حو تحدس  االهداف قغف النير ع  سه  ا خري   حو   

تحدس  أهداف وال شتطلا الموق  عدا  أو إقصا  أو اعدوان أو تنديسر لخخنري ل كمنا أن التندا   
تحدسن  االهنداف والنجناه واال جناز والنمنا  ال شنصا وال شركب على يوق  وا ما هو حالة عاية ل

 والرخا  للفرد والمجتم .
كما  جا االوار  الى أن التدا   قد  كون ي  بس  آليات، التنا   قنالمهنى اال جناب ل حسنا 
أن التنا   الذي ال  اتفدف تديسر او اضهاف او إ شال االخري ل  التننا    ن  حند ذاتن، قهسنداب 

 خنري  هنو يحنرن ين  يحركناق التندا   بنس  النناس حسنا  دنوم كنخ ع  التركسب على استفداف ا
 رد وكخ لماعة  حو تحدس  أهدا فا وتاخسر كخ  اقاتفنا وايكا ياتفنا وقندراتفا للانب   ن  تحدسن  
يننا تاننهى الينن، قهسنندا عنن  سننه  ا خننري   حننو تحدسنن  أهنندا ف  وهننذا هننو التنندا   اال جنناب  علننى 

لى ذل  حس   جند  النا  انهى للتفنوهللا ين  ألنخ التهسنس  الماتول الفردي أو الجماع ل ويرال ع
كمهسد    الكلية قغف النير ع  سه  زيل   لتحدس   ف  الفدفل  نجد  شوا  ويانخر كنخ 
ايكا ياتنن، وقدراتنن، لتحدسنن  هد نن، دون الحالننة النن  إعاقننة أو تننديسر و  شننال ا خننري   حننو تحدسنن  

  ف  الفدفل وهذا هو التدا   اال جاب . 

 ه    ـــاتــع وتطبيقــدافـوم التــز مفهـايــمترابعًا: 
ي  هذا المنطل   ددم الباحا رؤيت،    يحاولة تنيسرية للتدا      يحاولة  ف  وتفانسر         

الانلون اال اننا   ويدندم المحنندداق التنن  تحكمن، وكننذل  تمناشب  واختل نن، عنن  الهدشند ينن  المفننا ي  
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ا   والدا عينةل كمنا حناول الباحنا تدند   رؤينة عن  علقنة يرخ التفاعخ االلتماع  والصراا والتنن
التدا   ببهف  روا عل  النف  المختلفة وكذل   يرياق عل  الننف  وتدند   أيرلنة عدشند  ألونكال 
التدا   يرخ التدا   الاياس  والتدا   االقتصادي والتدا   التهليم  والمفن  والتندا   التكنولنول ل 

لمففوم التندا    ن  ضنو   يريناق علن  الننف  وتطبيداتن،  ن  الهدشند  وقدم الباحا عرضاب تفصسلياب 
ينن   ننروا الهلننوم المختلفننة واخسننرا قنندم الباحننا رؤيننة عنن  التنندا   اال جنناب  والتنندا   الاننلب  الننذي 
 فار قطاعاق كبسر  ي  الالون اال اا   وا تف  الهرض بتدد   يففوم اضطراقاق التدا   حسا 

راقاق النفاننية والهدليننة وكننذل  االعاقنناق المختلفننة قاعتبارهننا أوننكال تنن  تفاننسر االيننراض واالضننط
 الضطراقاق التدا  .

  اضننننطراب التنننندا   أو التنننندا   الاننننلب   وهننننو كننننخ سننننلون أو  هننننخ  هاقننننا علينننن، الدننننا ون
ويخننال  يهنناشسر الجماعننة ويخننال  تهننالي  االد ننان قمفا يمنن، و يمنن، ويننؤدل الننى إحننداث 

 قا خري ل سوا  كان هذا الالون  ردي أو لماع .الررر المادي أو المهنوي 
   و   ضو  هذا التهرينف فنيمك  إدران لمين  أ نواا االينراض واالضنطراقاق التنى وردق

 ننن  الننندلسخ االحرنننائ  التشخيصننن  لألينننراض واالضنننطرااق النفانننية والهدلينننة المهنننروف 
  ضم  اضنطراقاق التندا   قاعتبنار أن كنخ ونخت  حتنا  النى عنل DSM5اختصاراب 

او ارواد او تندخخ او تهندشخ سنلون او تنمينة يفناراق او بر نايج عللن  أو تنأهسل  هنو 
وخت  دد قدرت، على التدا   الاوي وهذا التدخخ  اهى الى يحاولة إعادت، الى التدا   
الطبيه  أو الاوي ضم  يهطيناق الحينا  الهاد نة والطبيعينة بنس  النناس ويهفن  وبسننف ل 

أ ننواا الاننلوكياق التننى وردق ضننم  قننا ون الهدوبنناق قاعتبارهننا كننذل   مكنن  أدرا  لمينن  
سنننلون يخنننال  للدنننا ون وينننؤدل النننى الحننناهللا الرنننرر او االذي بنننذاق الشنننخت المرتكنننا 
للفهننخ او قالرننرر لخخننري  أو المجتمنن  ويدنن  تحننت  ائلننة الدننا ون هننو قالرننرور   مكنن  

ينة )الانج ( قمراقنة تصنيف، ضم  اضطراقاق التندا  ل حسنا تصنبح الهدوبنة الانلبة للحر 
عدوبة وعل   اهى الى التأدشا والتفذشا واالصله العاد  قدرت، علنى التندا   الانوي 

 ي  االخري .
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 ة:ــــــامتــــخ
ال  خفى ع  كخ يتأيخ ويدق     تاريخ تطور الهلوم اال اا ية قصفة عاينة وعلن  الننف        

كغسرهننا ينن   ننروا المهر ننة  ننرل أ فننا االن قشننكخ خننا   نن  الهننال  الهربنن ل أ فننا قنند تمننر قأزيننةل و 
وبهنند التخلنن  الناننب  عنن  الفلاننفة قنند أصننبحت أسننسر  لجملننة البننرايج واألدواق التنن   غننت علننى 
النيرينناق وصننياغة المفننا ي  وبنناق اال اننان شبحننا  نن  النمنناذ  البنائيننة عنن  يفاراتنن، وقدراتنن،  نن  

التفاننننسر وباتننننت لغننننة االرقننننام التطبسنننن  أكرننننر ينننن  البحننننا عنننن  تحدسنننن  أهننننداف الهلنننن   نننن  الففنننن  و 
)االحصا ( عملياق تفانر  فانفا أكرنر ينا تفانر الواقن  المهناحل واصنبحنا  ن  حالنة تلدن  سنلب  
لكخ يا هو ألنب  ي   يرياق ويفا ي  واستراتيجياق وبرايج وأدواق حتى أ نا ل   هد  شارن    

 ا تا  المهر ة الهلمية الهالمية. 
 

 
 


