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 إصـــــدارات نفسانيـــــة أساسيـــــة

 

  107كتـــاب االسبـــوع رقم  المختصر في    

 ةــــــــــــــــــــــــــة النفسيــــــــــــــــــــــالهشاش
 لماذا أصبحنا أضعف وأكثر عرضة للكسر؟

  

  الدكتور إسماعيل عرفةتأليف:  
 الطالبة مروى عبد الوهاب اليزيدي عرض وتلخيص:

 قسم العلوم النفسية/ كلية التربية/ جامعة حضرموت -طالبة الدفعة األولى ماجستير علم النفس التربوي
 

 د. عبد الحكيم دمحم بن بريك إشراف ومراجعة
 كلية التربية  جامعة حضرموت -قسم علم النفس–استاذ علم النفس المشارك  

  

  )العيادي(لم النفس السريريأستاذ ع - الباري قـاسم صالح معن عبد. د.أ: مراجعة وتحرير
  )الدمام  سابقـا( الرحمن بن فيصل سم الطب النفسي كلية الطب جامعة االمام عبدق

       maansaleh62@yahoo.com 

     
 

   ســــــر جليــــــاب خيـــــــالكت
ختصاص هو محور االهتمام وتأكيد للتحديث المعلوماتي . الكتاب خير جليس ، ومتابعة الجديد في حقـل اال 

في هذا الحيز األسبوعي سنحرص لتكون لنا وقفة مع واحدة من الكتب المرجعية  
السيكولوجية(النفسية)في موضوعاتها وبشكل وجيز بقصد تحفيز روح البحث والمتابعة عند زمالء االختصاص  

 .والمهتمين من القراء بالعلوم السلوكية
  
ع� داروقف  2020،ص�رت ��ع�ه االولى في عام   إس�اع�ل ع�فة ال����ر�ا ال�اب م� تأل�� ه

صف8ة. وت59*. م8�70ات ال�اب ث5ان�ة ف02ل ت0زع. على  200دالئل لل*() ، 'قع ال�اب في  
  ال*08 ال�الي :

  

  53الى  25م�   ج@ل رقائ? ال<لجالف�ل األول .......................
  78الى  55م�  ه0س الEF ال*فDيني........................الف�ل ال�ا

........................�الف)اغ العا�في ام الف)اغ الف�ل ال�ال
  ال0ج0دL؟

  104م� الى 79

ال0Dش�ال م@�'ا أصل Pل الف�ل ال�ا�ع .......................
  ال()ور

  132م� الى 105

  146الى 133م�   تUV8 على االخ)�7!ال الف�ل ال!ام� .....................
اس0اء  م(اع)ك ال�اخل�ةالف�ل ال$ادس.....................

  حUV في ح�ات]
  162الى147م� 

  174الى 163م�   م^�رات ال(غفالف�ل ال$ا�ع........................
مف�اح ال*cاة انا م)a7 نفDي اذن انا الف�ل ال�ام% ..........

�  افعل ما ار7
  193الى  175م� 

هذا الكتاب من تأليف  
الدكتور إسماعيل عرفة  

،صدرت طبعته االولى في عام  
عن دار وقف دالئل   2020

 200للنشر ، يقع الكتاب في  
تضمنت محتويات  صفحة. و 

الكتاب ثمانية فصول  

يحكي لنا هذا الكتاب عن  
الجيل الهش نفسيا الذي أصبح  
ال يتحمل ابسط األمور جيل مدلل  
يعتمد على االخرين في جميع  
اموره ، جيل ظللته السوشيال  
ميديا بانة يعاني اضطراب  
نفسي ويحتاج لرعاية والمساعدة  
وان الجميع يجب ان يظهروا  

لهاالهتمام  
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  لمحة عامة عن الكتاب:
 �وV87ي ل*ا ه�ا ال�اب ع� الc@ل الهj نف�Dا ال�L أص�ح ال ی�58ل اfDg األم0ر ج@ل م�لل 'ع�5
على االخ)�7 في ج�5ع ام0ره ، ج@ل nلل�ه ال0Dش�ال م@�'ا gانة 'عاني اضF)اب نفDي و87�اج ل)عا'ة 

، ج@ل لU 'ع� یه�g Uالق9ا'ا العل�5ة وال�)اث�ة والف)7ة والD5اع�ة وان ال�5cع 'Ec ان 'pه)وا االه�5ام له
وال�ار7^�ة فأص�8. اغلE أسsل�ه ت*28) في م(Vالته ال(^�2ة والD5ائل الف)د'ة والعا��qة ال�ي 
'9^05نها Fg)7قة م�الغ ف@ها فه0 ال ی�58ل الv8ن وال ص)اعات ال�8اة ،غای�ه ان 'j�u في ح�اة مD�ق)ة 

 م0اجهة، وس0ف نD�ع)ض في ه�ا ال�اب مpاه) تل] اإلشVال�ة واس�ابها ال ص�ام وال ص)اعات وال
  وحل0ل ومق�)حات ع5ل�ة ل�غلE عل@ها وت�رE7 ال*ف{ على ال2|) وت58ل ال0sD5ل�ة.

  
  المقدمة

ان م� اح� اع)اض ه(اش�*ا ال*ف�Dة ان نق0م ب�U�^9 أL م(Vلة تpه) في ح�ات*ا الى درجة ت702)ها 
*ا اك|) م� ق�رت*ا على ال�58ل ف*(ع) gالعvc واالنه�ار ع*� وق0ع الV)5لة كVارثة ف*~م� ان م(Vل�

ون2فها gألفا� سل|�ة م�الغ ف@ها ال تDاوL ح5cها ف@vاد األلU وت�عاUn ال5عاناة ثU نغ)ق في ال(ع0ر 
*ا gال�UF8 ال)وحي واالنهاك ال*فDي الامل  وال(ع0ر gال�9اع وفق�ان الق�رة على ال5قاومة ونD�DلU ألل5

وت*هار ح�ات*ا gالامل E|Dg ه�ه ال5(Vلة، 5Pا ان م� اع)ض اله(اشة ال*ف�Dة أ'9ا ع�م تق|ل*ا ال*ق� ف*)اه 
  كانه ه0cم وال ن�ق|ل ال*8�2ة وال ن)غE في ان 'UV8 اح� عل@*ا ف*ل�5{ الع�ر ان م)ت�ة م�أزم نف�Dًا.

  
  )53-25جيل رقـائق الثلج (ص: : الفصل األول  

الول gع)ض ثالثة م(اه� أح�ها 'V8ي ع� ان�هاء العالقات ال�ي وصفها gالDاذجة ب�ا الاتE ف2له ا
ذات ال|�ا'ات ال^ا�sة وال�ع@�ة ع� الF)7? ال()عي م�Dائال ع� ع�م ت58ل صاح|ها ن��cة خFائه 
ودخ0له في دوامه ال�اس واالح�ا� وم(ه� اخ) ت*اول االث) الDل|ي ل��ل@ل الFالب م� ق|ل اول�اء االم0ر 

cال5(اكل وت U�c8ًا اخ@) ت*اول ت�ل�ه في معامالتهP Uع�م ض�f ال*ف{ وع�م ت58ل الD5~ول�ة وم(ه
وهي حالة Paincatestrophizing العاد'ة واع��ارها 0Pارث وج0د'ة وهي ع5ل�ة في علU ال*ف{ ت5Dى.

�(ع) شع0ر7ة تع�)7] ع*� وق0ع] في م(Vلة تcعل] ت~م� ان ما ح�ث ل] اك|) م� ق�رت] على ال�58ل ف
  )g25-34العvc واالنه�ار ص (

في عال5*ا ال8�ی� و�E|D م05cعه ع0امل ت0Fل ف�)ه ال5)اهقة ع� ال8� ال5أل0ف وال�L ��ه ت|�ا م� 
عاما الى م*�2ف الع()7*ات وه~الء االج�ال ا�ل? عل@هU الاتE ج@ل رقائ?  19او  18عاما ح�ى  14

ال<لج ه(ة ج�ا وس)7عة االنDار ال ت�58ل اL ضغf  ال<لج و7علل س|E ال��5Dه ألم)�7 االول الن رقائ?
 (Dعل@ها gاL شVل م� االشVال اذا تع)ض ��Vلها ال��u9 ألدنى لD5ه خارج�ه له س�cعله ی�ف] و7*
gالامل وه�Vا ه0 ج@ل رقائ? ال<لج هj نف�Dا وUF8�7 شع0ر7ا مع اول ضغf ی0اجه في ال�8اه ال '(ع) 

� اال لعE د@c' ال9عف والg اال Lة خال�ه م� ا�Dه ال*ف�|@P(ار وتDور ال�89ة رق@? الcل� وس)7ع االن
��Vل صلE 'ق70ها و7�ع5ها وD7اع�ها في م0اجهه م(اق ال�8اة .اما الE|D ال<اني ل�(|�ه ج@ل ال(�اب 
 رقائ? ال<لج فه0 شع0ر Pل ف)د م� ه�ا الc@ل gال�ف)د فال*p)7ة العل�5ة الDائ�ة تق0ل ان ل)قائ? ال<لج ��اكل

 U�7ال�ف)د وg ه شع0رًا عارمًا'�� ر��ق�@� م�(ابه�@� اب�ا �Pل] ه�ا الc@ل 'Fغى لcا ان ن**V5' ة وال�ف)7
تغ�ی�ه دائ5ا gأفار ال�v@5 وال)7ادة و87{ دائ5ا gاالس�8قاق اL انه له ت0قعات عال�ة م� ج�5ع عالقاته 

والًء خال2ًا ألفاره وPان ه�ه االم0ر حق0قًا االج�5ا��ة، ی�0قع معاملة را��ة له وحفاوة زائ�ه تcاه وج0ده و 
  )36- 34له وح�ه دونًا ع� سائ) ال^ل?. ص(

جيل لم يعد يهتم بالقضايا  
العلمية والتراثية والفكرية  
والتاريخية فـأصبحت اغلب  
أسئلته تنحصر في مشكالته  
الشخصية والمسائل الفردية  
والعاطفية التي يضخمونها  
بطريقة مبالغ فيها

ان من احد اعراض هشاشتنا  
النفسية ان نقوم بتضخيم أي  
مشكلة تظهر في حياتنا الى  

يرها ككارثة فنؤمن  درجة تصو 
ان مشكلتنا اكبر من قدرتنا  
على التحمل فنشعر بالعجز  
واالنهيار عند وقوع المشكلة  

ان من اعرض الهشاشة النفسية  
أيضا عدم تقبلنا النقد فنراه  
كانه هجوم وال نتقبل النصيحة  
وال نرغب في ان يحكم احد  
علينا فنلتمس العذر ان مرتكبة  
.متأزم نفسياً 

منا الحديث وبسبب  في عال
مجموعه عوامل تطول فتره  
المراهقة عن الحد المألوف  

عاما   14والذي فيه تبدا من  
عاما الى   19او    18حتى  

منتصف العشرينات وهؤالء  
االجيال اطلق عليهم الكاتب  
جيل رقـائق الثلج  

هكذا هو جيل رقـائق الثلج هش  
نفسيا ويتحطم شعوريا مع اول  

 يشعر  ضغط يواجه في الحياه ال
اال بالضعف وال يجيد اال لعب  
دور الضحية رقيق الجلد وسريع  
االنكسار وتركيبته النفسية  
خاليه من اي هيكل صلب  
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ج�ب. nاه)ه اله(اشة ال*ف�Dة ل�� رقائ? ال<لج انpار الع�ی� م� ال5)اق|@� وال5�^22@� الغ)�@@� 
E�اق|@� ان في ال��8ی) م� تفاقU خF) ه�ه الpاه)ة بل والح� gعa ال5)  ف|�أوا في P�اgه الع�ی� م� ال

ه�ا الc@ل ی)فa اح�انا ان '5g (|Vع*ى انه ی)فa ان ی�0لى مD~ول�ات م)حله ال)ش� وp7ل �فال في 
تعامله مع م�Fل�ات ال�u5(ة وUF8�7 مع اول ص�ام ح �قي له مع م(اكل وضغ�0 ال�8اة ال0اق�uة ف05Dا 

*9ج وت2)فه g(Vل غ@) ه�ا االزمه م�الزمه (ب@�) gان) في اشاره الى ع�م ر¡�ه ج@ل ال(�اب في ال
 Uم� ح�اته fضغ Lل واس��عاد اcس Lائ5ة في ال�ه)ب م� ا�م0sDل امام واج�اتهU ال�8ات�ة ورغ|�هU ال

 )36ص(م5ا 'cعلهU ا�فاال �Pار في الc5�5ع. 
وال285لة األخ@)ة في نها'ة الF5اف ان*ا امام ج@ل غ@) ناضج ال|�ة ح�ى في اش� ف�)ات ع*ف0ان�ه وش�اgه 

ت58له للD5~ول�ة ی*هار امام اL م0قف وUF8�7 مع اL ازمة ه�ا الc@ل ال�L ی*9ج s@Fgا وE|Dg UF8�7 ع�م 
س)7عا ح�ى وه0 في الع()7*ات م� ع5)ه ،كان. االج�ال الDاgقة في نف{ الع5) ت5�ل] ق�را اعUp م� ال*9ج 

)ونة نف�Dه هائلة ت�ف0ق ال*فDي وال�ه*ي ما اهلها ل�0ن عائالت وت�58ل مD~ول�ات في اع5ار اصغ) و�0روا م
االم) تق0ل ج@� ت70*ج :(اnه)ت الع�ی� م� ال�راسات ل�0Fر على نp@)تها في ج@ل ال5)اهق@� ال8الي وفي ه�ا 

وهي م*Fقه ال5خ الD5~ولة ع� الUV8 وص*ع الق)ار ال ت5ل  Frontal Cortexال5خ ان الق()ة األمام�ة 
7� ه�ا االم) أف)ز ف)ه ان ا عام. 25ت0Fرها ح�ى v8�اج0ن الى م' Uوا وم� ث(|Vاد ل��ل5)اهق@� ل�{ على اس�ع

م� ال58ا'ة لف�)ه ا�0ل وم� ال5<@) لاله�5ام ان تفD@) ه�ه ال�راسات ی|�و انه تcاهل ال8 �قة األساس�ة ل�08ث 
 )42ال�ماغ: ان ال5خ ی�غ@) على اساس ال^|)ة. ص(

خالل ما عا'(0ه اgائ*ا في الDاب? ونf5 ح�اتهU اذن فاله(اشة ت)��ه ول�D. �|�عة وV57**ا ب)ه*ة ذل] م� 
 وت)�@�هU وانعVاس ذل] على سالم�هU ال*ف�Dة وق0ه ش^�2اتهU ال5ع)Pة ال�ي لU ت5. ف@ها تcعل] اق�0.

(Uال�8لg Uوان5ا ال8ل Uال�علg Uان5ا العل) Uی� ال*|ي صلى هللا عل�ه وسل�ال�L  و�V57 ال*p) الى ح
وال5ق02د ان االنDان ی*�غي ان '58ل نفDه على  الg (|2ال�2|)) '��9 ال�ه ال�عa ��اره (وان5ا

  )43ت58ل ال5(اق ور0Pب االه0ال وتcاوز ال5(اكل. ص(
وفي ذل] جاء نU�D �الE االس�اذ cgامعه ن@070رك ل�()ح ل*ا في P�اgه (ض� الD)) ان االنDان م*� 

وفقا الس�cاب�ه لها و7قUD ال*اس الى صغ)ه ل�'ه م)ونة نف�Dه تV5*ه م� ال��� مع ال5~ث)ات ال^ارج�ة 
ثالثة اص*اف ض��u وقL0 وم�@� غ@) قابل للD) ل�ل] فان اس�cاب. ج@ل ال(�اب وال5)اهق@� لل9غ�0 
ق� ت^�لف ج�ر7ا ع� اس�cاgة اgائهU وامهاتهU لها والE|D في ذل] 'ع0د الى ال�*(sة وال�)��ة وم�� ال5)ونة 

  )39-38|) على الV5اره. ص(ال*ف�Dة والق�رة على ال5قاومة وال2
وم� ه*ا الحp. الات�ة ال|)F7ان�ة Pل@) فP0{ ان ال5)ونة ال*ف�Dة حالها حال اL ع9له ت*05 

  gال��رE7 وتg (59اإله5ال ولعل م� اهU ف0ائ� ال5)ونة ال*ف�Dة حED ما اوض8. الات�ة Pار�7 فار7{
   ت/$�% ال�/ة ال,ف$+ة وال.ه,+ة واالداء اإلدراكي وال�ع�في 

  ال/فا: على اله�وء ال�اخلي واالس�ق�ار في م�اجهه ال�/�2ات 

  ال�@ات واالزدهار ح�ى في حاالت ال=غ;

  اخ. العD�ة م% االخفاقات واالنA$ارات 

وم5ا 'Dاع�نا على ال5)ونة ال*ف�Dة ت58ل الFفل او ال5)اه? مD~ول�ات م*اس�ه في ع5) م�V) إذا انها 
  )43ل�8اة. ص(ت�Dه م*اعة ض� االزمات وتقل�ات ا

وفي نها'ة الف2ل تق�م ج@� ت0نج 05c5gعة ن2ائح لل(�اب وت0ص@�هg Uال^)وج الى ال(ارع و�)ح 
ه0اتفهU ال��Pة جان�ا وق9اء وق. أك|) مع االص�قاء والعائلة وت58ل مD~ول�ات أك<) P()اء ح0ائج ال|@. 

و جvئي gاإلضافة الى االح�اك واعانه الفق)اء والD5اك@� وال85�اج@� واالس�قالل ماد'ا V)gل Pامل ا
gال*اس ال|@)ة وذوL ال^|)ة في ال�8اة واص8اب االنcازات ال|@)ة ومالزمه اهل العلU وال5(ا'خ واالق��اء 
Dg@)ه الDلف ال2الح Pلها ت��9 الى رص@� ادراك] ب0اقع ال�8اة ف��D8 مهارات] االج�5ا��ة وت��9 

ال0ق. وت*U�p االول70ات وت)ت@E ح�ات]، االم) ال�L ی~هل]  اللي خ|)ت] في ال�عامل مع ال5(اكل واداره

يقويها ويدعمها ويساعدها في  
مواجهه مشاق الحياة  

السبب الثاني لتشبيه جيل  
الشباب رقـائق الثلج فهو شعور  
كل فرد من هذا الجيل  
بالتفرد فـالنظرية العلمية  
السائدة تقول ان لرقـائق الثلج  
هياكل فريدة وال يمكننا ان  
نجد رقيقتين متشابهتين ابدا  
كذلك هذا الجيل يطغى لديه  
شعوراً عارماً بالتفرد  

جذبت ظاهره الهشاشة النفسية  
لدى رقـائق الثلج انظار العديد  
من المراقبين والمتخصصين  
الغربيين فبدأوا في كتابه  
العديد من الكتب في  
التحذير من تفـاقم خطر هذه  
الظاهرة  

الحظ بعض المراقبين ان هذا  
الجيل يرفض احيانا ان يكبر  
بمعنى انه يرفض ان يتولى  
مسؤوليات مرحله الرشد ويظل  
طفـال في تعامله مع متطلبات  
المعيشة ويتحطم مع اول صدام  
حقيقي له مع مشاكل وضغوط  
الحياة الواقعية  

البتة    اننا امام جيل غير ناضج
حتى في اشد فترات عنفوانيه  
وشبابه بسبب عدم تحمله  
للمسؤولية ينهار امام اي  
موقف ويتحطم مع اي ازمة  
هذا الجيل الذي ينضج بطيئا  
ويتحطم سريعا حتى وهو في  
العشرينات من عمره  
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  )44لل*9ج ال*فDي ل�0ن مD�ع�ا g(Vل أك<) لF|�عة م)حله ال)ش�. ص(
  

  )78-55هوس الطب النفسي  (ص: : الفصل الثاني
ت^�لف ان0اع ال2�مات ال�ي ن�ع)ض لها ف�5 م*ا لU ی�ع)ض ل2�مه في ح�اته ل*ها ت�ف? ج�5عا في 

ال*ف�Dة الق70ة ال�ي ن(ع) بها داخل*ا رفa فال2�مات جvء ال ی�vcأ م� ح�اه ب*ي ادم على ه�ه  خل? الهvه
االرض و�ED8 مقاومه االنDان وم)ون�ه ال*ف�Dة ی|�ا في م0اجهه ه�ه ال05اقف الDل|�ة وتق|ل أث)ها الDيء 

ل5(ي او م5ارسه ال)7اضة ثU ی|�ا في ال��8 ع� ال�عU م� اص�قائه وعائل�ه او تف)7غ الFاقة الDل|�ة في ا
او ال|0ح ع5ا ب�اخله ال أح� ال5ق)�@� م*ه او اللعg Eألعاب الف@�ی0 ح�ى 'D�ع@� اتvانه ال*ف{ الى ما Pان 

  )56-55ق|ل وق0ع ه�ه ال2�مة  ص(
ل� ماهي ال2�مة؟ اوضح الاتE ان مفه0م او مF2لح ال2�مة ال�ي نعاني م*ها ج�5عا V)gل 

في الEF ال*فDي وأص�ح '(5ل اL م0قف ح�اتي �|�عي '2ادف*ا V)gل دورL في ح�ات*ا ق� ت0Fر 
وه0 ال5)جع االول وال�ل@ل االرشادL االهU لالضF)اgات ال*ف�Dة  DSMعادL، ففي ب�ا'ة تP (7(8�اب 

�م0ن مF2لح ال2�مة  1952في العالU ال2ادر عام ^�D' 0ن@Dان اال��اء ال*فPTrauma Lل0صف ا
ص�مه اصاgه ال�ماغ ال)ض�ة ل� ت0سع تع)�7 ال2�مة مع ص�ور ض)ر مادL لل�D8g UDc م<ل 

ل�(5ل اضF)اب ما gع� ال2�مة وه0 اول اصاgه لل2�مة  1980ب�ا'ة عام DSMنD^ه ال�ل@ل ال<ال� 
ی�U تع)7فها في الEF ال*فDي gالL ض)ر مادL '2اح|ها، فق� ع)ف ال�ل@ل ال<ال� ح@*�اك اضF)اب ما 

وش�ی�ه اله0ل '^�|)ها الa7(5 وPان م�uار ه�ه ال�c)�ة واض8ا  gع� ال2�مة gانه تc)�ه ع*�فة
وم0ض��0ا في االع)اض الpاه)ة وهي ال9@? والv8ن م� ج�5ع ال*اس وخارج ع� نFاق ال^|)ة ال�()7ة 
العاد'ة ولU ی�)ك ال�ل@ل ال8|ل على الغارب ل��V ال�u5ار ذات�ا 5Pا ی)اه ال(^° Pٌل وف? م*0pره ال^اص 

p)وف مع@*ه م<ل ال8)ب واالغ�2اب وال�ع�یE وPل ذل] ق� 'E|D ان8Dاب ل(^° م� بل Pان م8�دا ل
  )58- 57ال�8اة وU�7 ت(^�2ه gاضF)اب ما gع� ال2�مة. ص(

ه*ا 'Fل? ف)ن�D{ اس�اذ علU ال*ف{ االم)V7ي واح� م8)رL ال�ل@ل االرشادL لالضF)اgات ال*ف�Dة 
'Dهل P�اب�ه على ال0رق ل� ت(^�2ه ال�ق@?  ص�8ه ان�ار قائال gان ت(^�° اضF)اب ما gع� ال2�مة

في ال�8اة ال0اق�uة ام) صعE للغا'ة وV7اد '2ل الى الD5�8@ل فهg 0األساس ال 'ع�5� على م~ش)ات 
مع5ل�ة او ت8ل�الت ب@0ل0ج�ة وان5ا 'ق0م فقf على ت(^�° الE@|F ال*فDي ال�L ب�وره 'ع�5� على تق)7) 

و7ع|) ف)ان�D{ ع� قلقه �ة gالغة في تق�ی) االضF)اب ب�قه الa7(5 ل8ال�ه االم) ال�V)' Lل صع0 
E|Dg ه�ه ال*قFة فال '�V5 لل ال5)ضى ال�ع|@) ع� أنفDهV)g Uل Pاف او دق@? 5Pا ان ث5ة ع0امل 
نف�Dه وال�Dا��ة م�ع�دة ق� ت~ث) االع)اض ال�ي 'ع|) ع*ها الa7(5 س0اء ت5<ل ذل] 02gره وا��ه او غ@) 

�ون تU�^9 االلU فه�ه الpاه)ة م0ج0دة و�(Vل P|@) ور�5ا '0Vن وا��ه او ر�5ا '0Vن ا@c' �5م a7(5ل
االلU ال*فDي والعا�في اس0ء م� اL شيء 'V5**ا ت^@له واضF)اب االك�sاب ال8اد 'ع�|) gالفعل م� أقDى 
االالم ال�()7ة ل� ما 'ق0له ف)ان�D{ ه0 ان P<@)ا م5ا نع�ق� انه اضF)اب االك�sاب ال8اد ه0 ل�{ 

  )65-60ص( gال8 �قة ح�ًا وال اك�sاgًا وال اضF)اgًا م� االساس.
ه�ه ال8الة م� الD@0لة في ال�(^�° وال�ق@�U خلق. و�اءًا م7vفًا لالضF)اب ال*فDي و7ع0د الE|D الى 
ال�U�^9 غ@) الD5|0ق في اإلحالة الى الEF ال*فDي والعالج ال�وائي فق� وج� ال@� ف)ان�D{ ان ه�ا 

ف*() في P�اgه: (حفاnا على ال0Dاء ال*فDي ث0ره  ث) خF@) على ال5�� الق)E7 وال�ع@�ال�U�^9 له إ
داخل�ه على اف)ا� ال�(^�° في الEF ال*فDي) ث5ة اتcاه ی�9اعف ی0م وراء ی0م P (28gل وسائل 

pة ر�5ا نالحpه�ه ال5الح ،�@@Dوهي ز7ارة اال��اء ال*ف fه فق�ها اس�عاده االتvان ال*فDي في وس@له واح
االن ل� الحpها م� ق|ل D7(P�0ف) الش اس�اذ ال�ار7خ cgامعه ب)وتD. األم)�V7ة فق� اص�8. م*� 

  )62ح@*ها ال0س@لة االولى وال)ائcة للع0دة لالتvان ال*فDي gع� ال2�مة. ص(
ی)� D7(P�0ف) الش ان ه�ا الل0cء الى ال5عالc@� واال��اء ال*فD@@� صار ثقافه عامه ل�{ مc)د 

ان االنسان منذ صغره لديه  
مرونة نفسيه تمكنه من  
التكيف مع المؤثرات الخارجية  

جابته لها ويقسم  وفقـا الست
الناس الى ثالثة اصناف  
ضعيف وقوي ومتين غير قـابل  
للكسر

ان المرونة النفسية حالها حال  
اي عضله تنمو بالتدريب  
وتضمر باإلهمال ولعل من اهم  
فوائد المرونة النفسية حسب ما  
اوضحت الكاتبة كارين فـاريس

تحسين الصحة النفسية   
والذهنية واالداء اإلدراكي  

رفي  والمع

تقدم جين تونج بمجموعة نصائح  
للشباب وتوصيتهم بالخروج الى  
الشارع وطرح هواتفهم الذكية  
جانبا وقضاء وقت أكبر مع  
االصدقـاء والعائلة وتحمل  
مسؤوليات أكثر كشراء حوائج  
البيت واعانه الفقراء  
والمساكين والمحتاجين  
واالستقـالل ماديا بشكل كامل  
او جزئي  

ال يتجزأ من حياه  الصدمات جزء  
بني ادم على هذه االرض  
وبحسب مقـاومه االنسان  
ومرونته النفسية يبدا في  
مواجهه هذه المواقف السلبية  
وتقبل أثرها السيء  

عّرف الدليل الثالث حينذاك  
اضطراب ما بعد الصدمة بانه  
تجربه عنيفة وشديده الهول  
يختبرها المريض وكان معيار  

ضوعيا  هذه التجربة واضحا ومو 
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ف5*اخ الع2) ال8الي ی�085ر ح0ل العالج ال*فDي، ی�عjF ال*اس الى ال5(اع)  《د'ه حاالت ف) 
واالوهام الل�p8ة وال82ة ال(^�2ة وال0Dاء ال*فDي انهU ال ی�ال0ن gال^الص ال�ی*ي او اس�عاده ع2) 

  . 》ال�ه|ي الق�'U ما
  *ا ال*فDي الF|�عي؟فهل سار ل0cئ*ا الى الEF ال*فDي حًال ل5(اكل*ا gالفعل؟ ام انه دم) ت0ازن

'�V5 لألش^اص ال�ی� 'عان0ن م� ص�مات نف�Dه ان ی�عاف0ن م*ها دون ت�خل دوائي او عالجي ال|�ة 
و0F7رون gأنفDهU م�V*ازمات نف�Dه ل�cاوز اثار ال2�مات 5Pا اوضح ذل] م)vP عالج تعا�ي 

  ال5^�رات االم)V7ي.
مان سائالن وم^�لفان gاس�5)ار في ال(Vل مفه0م 'ال0Dاء ال*فDي' و'االضF)اب ال*فDي' ه5ا مفه0 《

حED ما اوضح ال@� ف)ان�D{ فال0ص0ل الى حاله 》Fg)7قه ال 'V5**ا م� تأس�{ ح�ود فاصله ثاب�ه ب@*ها 
  )66م<ال�ه م� الDعادة ال*ف�Dة ام)ًا مD��8ًال والDعي وراءها Vgل الD|ل ال5�احة اش�ه F5gارده االش�اح. ص(

ف)ان�D{ ت*�ه الى مع*ى خF@) فاذا Pان أح� م8)رL دل@ل االضF)اgات ه�ه ال8@)ة ال�ي وقع ف@ها 
ال*ف�Dة نفDه ال 'ع)ف ما ه0 ال*فDي ف�� نع)فه ن0P �8ن*ا غ@) م�^22@� في الc5ال ول�ل] فان 
االف)ا� في االه�5ام D5gاله ال0Dاء ال*فDي س�*�ج حاله م� اله0س م� ال�L وراء الc5ه0ل ور�5ا یل0م 

 )67ع�م وص0ل الى حاله ال0Dاء ال*فDي ال5*(0دة. ص( ال(^° نفDه على
 �0�D5اخلي س0اء على ال�� ال@� ف)ان�D{ ان ال5خ ه0 أعUp تع|@) في ال0ن ع� نpام االتvان الP~ی
�L م<ل ت�� الUDc على ال8)ارة او ال|)ودة حED مVان ت0اج�ه او على الD5��0 ال*فDي فان لل Dcال

E على ال5(اكل م<ل االكل او االم�*اع ع*ه او ال�*vه وغ@)ها م� الF)ق ش^° �)7ق�ه ال^اصة في ال�غل
 ��ال�ي '0Fر بها االنDان اس�cاب�ه ل9غ�0 ال�8اة والع0دة لالس�ق)ار ال*فDي العادL وه�ا ال*pام م� ال�

  )69ال*فDي ه0 ما '5Dى ب*pام االس��اب او االتvان ال�اخلي. ص(
العقاق@) ال*ف�Dة تعFل نpام االتvان ال�اخلي ل*ا حED ما E�P ول� ازمة ال�U�89 تل] في اس�^�ام 

لق� تق�م ال��8 الF|ي g(Vل هائل الى درجه انه لU 《ف)ان�D{ واع �ه الاتE االنcل@Lv آل�وس هDVلى 
إذ ت08ل. االضF)اgات ال*ف�Dة والعالج ال*فDي في زمان*ا الى م0ضة 'غ�یها  》'ع� ه*اك اناس أص8اء

  .، االعالم واالن�)ن
  وم*ها: وت0ج� وسائل ع�ة ل�cاوز في ف�)ات ال8الة ال*ف�Dة الDل|�ة

  ع�م االس�Dالم للv8ن واشغال ال*ف{ gاإلن{ مع ال5ق)�@� وال�*vه وال�)و7ح ع� ال*ف{. 1 
  ال�ق)ب الى هللا ٢
 ملئ وق. الف)اغ 5gا ی*5ي ال�ات و7قL0 م)ون�ها. gاإلضافة الى ع�م الل0cء الD)7ع للEF ال*فDي 3.

  )76-70واعFاء ال*ف{ مDاحة لل�عافي ال�اتي. ص(
  

  )104-79الفراغ العاطفي او الفراغ الوجودي؟ (ص: : الفصل الثالث
 �V5' م� اما االن فاألم) م^�لفاvا ع|) ف�)ه م� ال�c7ر�في الDاب? Pان. العالقات ت|*ى او ت*�هي ت

ال|0ل*�L ز05c7ن. gاومان gالعالقات  ان(اء عالقة او انهائها ب*ق)ه زر وه�ا ما وصفه عالU االج�5اع
اله(ة ال�ي اس5اها عالقة (الE@c العلL0) اL أن] ح@*5ا ت8�اجها 'V5*] اخ)اجها الس�^�امها وق. ما 

 )80شs. ��5ا شs. وان اردت االس�غ*اء ع*ها ت^ف@ها وت95ي. ص(
الى االس�ق)ار العا�في نعلU ب�اهًة ان االح��اج الى االخ)�7 ه0 شع0ر فL(F وال*ف{ اإلنDان�ة ت5@ل  

وال*فDي وه0 مق2� ش)عي م058د م� ح@� ال5|�أ ول� ال5(Vلة تpه) ع*�ما ت8)م تل] ال8اجة الفF)7ة 
م� االش�اع ف@*(ا ما '5Dى gالف)اغ العا�في ال*اتج ع� تأخ) س� الvواج وتف] ال)واfg األس)7ة وه(اشه 

 )83العالقات اإلنDان�ة وع�ه ع0امل اخ)�. ص(
Fه) داخل ال*ف{ '5<لها اح��اج '2ف الp0ه تcي ع5اد رشاد ان الف)اغ العا�في ه0 فDال*ف E@|

ل0ج0د أح�هg Uال0cارو وت�فاقg Uع�م ت�V5 االهل واالص�قاء م� ال�فهU وال5(ارPة و07سعها ذل] ال0cع 

في االعراض الظاهرة وهي  
الضيق والحزن من جميع الناس  
وخارج عن نطاق الخبرة البشرية  
العادية  

ان تشخيص اضطراب ما بعد  
الصدمة يسهل كتابته على  
الورق لكن تشخيصه الدقيق  
في الحياة الواقعية امر صعب  
للغاية ويكاد يصل الى  
المستحيل فهو باألساس ال  

عملية او  يعتمد على مؤشرات م
تحليالت بيولوجية وانما يقوم  
فقط على تشخيص الطبيب  
النفسي الذي بدوره يعتمد  
على تقرير المريض لحالته االمر  
الذي يشكل صعوبة بالغة في  
تقدير االضطراب بدقه  

ثمة اتجاه يتضاعف يوم وراء  
يوم بحصر كل وسائل استعاده  
االتزان النفسي في وسيله  

االطباء  واحده فقط وهي زيارة  
النفسيين

يرى كريستوفر الش ان هذا  
اللجوء الى المعالجين واالطباء  
النفسيين صار ثقـافه عامه ليس  
مجرد حاالت فرديه  

يمكن لألشخاص الذين يعانون  
من صدمات نفسيه ان  
يتعافون منها دون تدخل  
دوائي او عالجي البتة  
ويطورون بأنفسهم ميكنازمات  

مات  نفسيه لتجاوز اثار الصد
كما اوضح ذلك مركز عالج  
تعاطي المخدرات االمريكي
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 )82لالس�*اد واالس��عاب وتغ�یها االفالم وال)وا'ات وال()ود وأحادی� االص�قاء. ص(
@ل ال(�اب والف��ات الى ملئ ف)اغهU العا�في أ'ًا Pان شVل ه�ا االم�الء او ج0دته وه�Vا و ت�فع ج

ولعل م� اوسع ال�وائ) واب)زها ما 'قع ال�89ة في دائ)ة مف)غه م� ال5عاني اإلنDان�ة وال^|)ات ال8 � �ة و 
ال'� 0Pتj او ا5D' Lى g^|@) العالقات او اس�(ارL ص8ه العالقات او ال5عالج ال*فDي االس)L او ال

ما Pان م5Dاه  فهU ال�ی� ت5�لئ بهU وسائل ال�0اصل االج�5اعي فه0 ش^° '5�ل] م05cعه م� ال*2ائح 
ال�ي ال '5ل م� القائها وال '(�)� ح02له على اع�5اد اكاد'5ي وال على شهاده مع@*ه م� اجل الع5ل في 

ال(^° او ه0 ه�ا ال5�رب ال ت*�هي 5Pا ه�ه ال�n0فة و�5ا ان اح��اج ال�() ال ی*�هي فان ن2ائح ه�ا 
انها م*اس�ه لل�5cع مه5ا ارتفع سع)ها فهي عامه وصالح@�ها سار7ه لل العالقات افه�ا ال^|@) '5�ل] 
ال<@) م� االرشادات ل�عل���P [5 ت|*ي العالقات Vgفاءة ومهاره ثU ی)ش�ك الى �q�Pه ال8فا� عل@ها 

�ی� العالقات وضخ دماء وح5ای�ها دون ان ت�عل? بها ثU 'أخ�ك cه ت�q�P معه ج0له في ن2ائح ح0ل
ج�ی�ه في نف�Dات وم(اع) ا�)افها ل� Pل ه�ا في ا�ار خ|)اته وتcار�ه ال�ي ح�5ا ل� ت*F|? عل�] 

 �V5ور�5ا غ@) م � )86- 85.ص(V)gل تام االم( ال�c' Lعل االس�(فاء ل�{ اك@
خالل االح�0اء االس)L ال�افئ وت)اfg العالقات ول� '�V5 معالcه ذل] ال^لل والف)اغ العا�في م� 

العائل�ة وتق�'U ج)عات ال8*ان والعFف وال�فاهU لل(�اب والف��ات م*� ال2غ) فال*9ج العا�في gال*ها'ة 
  )87جvء م� ع5ل�ه ال�*(sة. ص(

ه*اك ح@له نف�Dه ن5ارسها ع*�ما '(ار الى خل? او سل0ك سيء ف@*ا فأن*ا نعvو ال^Fاء الى الp)وف 
الF�85ة ب*ا ال�ي دفع�*ا الى ارتاب ه�ا الفعل ون�ه)ب م� القاء الل0م على سل�P0ات*ا وارادت*ا ال(^�2ة 
في ما '5Dى F^gأ اإلحالة االساسي وه�ا ما 'cعل ¡�اب ال�)��ة م|)ر Pافي ومق*ع ل�(غل ال5)ء الف)اغ 

�D. ذن�ا وان5ا ه0 مc)د ض�8ه عا��qا 85gاوالته ال^ا�sة ومغام)اته العا��qة ال85)مة و7|)ر gانها ل
للp)وف وللc5�5ع، ل� ی*�غي ان نقف امام ح �قه مه5ه وهي ان ال5)ء الV5لف gع� بل0غه '�2ح مD~ول 
ع� اعاده ت)��ه نفDه حED ال�ع)7فات ال�ي ی)اها ص8�8ه ،فاذا اردنا ان ن��8 ع� g �ه االس�اب ح�ى 

P ال02رة �(ل ع5لي فعل@*ا ان نV)g الةD57قه نعالج ال(Fg UV85ال ون�Vامام*ا م �امله ح�ى ی|�و ال5(ه
� حل له�ه االزمه . ص(c90س70ة ون(  

  �أح� مD|�ات الف)اغ العا�في ه0 ضعف تق�ی) ال5)ء ل�اته م5ا 'cعله م8�اجة دائ5ا لل*p) الى نفDه ل
اL تق�ی) ل�اته م� ب*p)ات االخ)�7 ف(ع0ر ال5)ء دائg Uانه ل�{ Pا��ا ل*@ل الE8 وال�ق�ی) 'cعله ی)aP خلف 

�L اL انDان ح�ى ی*ال م)اده. ص (c�D7ل5ه �@�ه في حقه وP L90غ@)ه ل�اته ف@�(0ق الى س5اع ا(  
�Pل] ی�غ�� الف)اغ العا�في و7*05 في nل ان8Dاب ال5)ء م� ح�اته االج�5ا��ة فاذا م) ال(اب او  

عvل�ه ف�*ف)د gه افاره ع� ال0ح�ة  الف�اه gعالقه س�8Fه یل�قي ف@ها ب�عa اق)انه وزمالئي ثU 'ف)د الى
وع|<�ه وج0ده بل وع|<�ه ال0ج0د gأك5له، ل�ل] فان ال�0اصل االج�5اعي ال82ي '�59 لإلنDان ح02له 
على العFاء العا�في ال85�اج ال�ه ع|) دوائ) دعU م� االص�قاء ما '(غل ح@vا ولF�Dg 0ا م� الف)اغ 

  )591ل8ة على ال*ف{. ص(العا�في وD7اع� على ته�ئه ف0رته وال8اجة ال
gاإلضافة الى ذل] فان أح� أخF) م8فvات الف)اغ العا�في ه0 ف)اغ ال0ق. وال�ه� ف�� للف)اغ ان  

'5ال مf�8 اما إذا Pان ه�ا الf�85 م5�لsًا gالفعل. ان ص*اعه ال)فا��ة وال�ق*�ات ال8�ی<ة ال�ي وف)ت في 
0ف) ل�'ه فأص�ح الف)اغ و�ال على صاح�ه وت�م@)ا ال0ق. والc5ه0د ل�5 لU '5ل] ش@sا 'فعله 5gا ه0 م�

  )92ل82�ه ال*ف�Dة. ص(
ثU نلج الى س|E اخ) م� اس�اب الف)اغ العا�في وه0 الف)اغ ال)وحي فع�م وج0د صله ق70ة ب@� ال5)ء ور�ه  

�ع� في ت�)ك اث)ا في ال)وح ال '5�لئ gغ@)ه 5Pا ی�ع0ن*ا لال�s5*ان ونفي ال0ح�ة ع� قل�0*ا فاإل'5ان القL0 ی
 )93ال*ف{ ال^0ف وم)ا��ه هللا في ال^ل0ات و7عvز م� شع0ر االنDان gا¹ واالف�قار الى هللا والغ*ى gا¹. ص(

ل� إذا أردنا ان ن�*اول مDالة (الف)اغ) V)gل أع5? وما ت�E|D ��ه م� خ0اء نفDي لل(�اب والف��ات 
� وهي الف)اغ ال0ج0دL ففي انه5اك االنDان فL(8 ب*ا ان ن*�قل م� اشVال الف)اغ العا�في الى ازمه اخ) 

ان المخ هو أعظم تعبير في  
الكون عن نظام االتزان  
الداخلي سواء على المستوى  
الجسدي مثل تكيف الجسم  
على الحرارة او البرودة حسب  
مكان تواجده او على المستوى  
النفسي فـان لكل شخص  
طريقته الخاصة في التغلب  

مثل االكل او  على المشاكل  
االمتناع عنه او التنزه وغيرها  
من الطرق  

ازمة التضحيم تلك في استخدام  
العقـاقير النفسية تعطل نظام  
االتزان الداخلي لنا حسب ما  
كتب فرانسيس واعقبه  
الكاتب االنجليزي آلدوس  

تقدم البحث    لقد《هكسلى  
الطبي بشكل هائل الى درجه  
انه لم يعد هناك اناس  

》أصحاء

االحتياج الى االخرين هو    ان
شعور فطري والنفس اإلنسانية  
تميل الى االستقرار العاطفي  
والنفسي وهو مقصد شرعي  
محمود من حيث المبدأ ولكن  
المشكلة تظهر عندما تحرم  
تلك الحاجة الفطرية من االشباع  
فينشا ما يسمى بالفراغ  
العاطفي  

الفراغ العاطفي هو فجوه    ان
يمثلها    تظهر داخل النفس

احتياج لوجود أحدهم بالجوارو  
وتتفـاقم بعدم تمكن االهل  
واالصدقـاء من التفهم  
والمشاركة ويوسعها ذلك  
الجوع لالستناد واالستيعاب  
وتغذيها االفـالم والروايات  
والشرود وأحاديث االصدقـاء
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� لل5Fأن@*ة س|@ل c' Uل �في ال�فاص@ل ال@0م�ة دون ال�ف@) في ال02رة االك|) فه0 اما في رفاه مFل? ول
فأضF) لل0cء الى ��ادات اال��اء ال*فD@@� واب0اب ال5�ر�@� واالخ2ائ@@� واما في معاناة دائ5ة دون ان 

  )95-93م0اجهه تل] ال�8�'ات. ص('ع)ف ما الغا'ة اصال م� 
 E@اب و7غ(�االغg ع0ر)و� م� ح�اته و57ال0ه ال�ه�ا ال)ع0ر ال�L 'ع�L( ال*ف{ ح@*5ا ال ی)� ال5)ء ج
ع*ه الF*5? ��5ا '8�ث في العالU م� اح�اث وح)وب ومcاعات ف@)� ان ال0ن 'D@) في ع|<�ه الى 

لالم�االة في م)ا��ه ل�8اته واو الv8ن او فق�ان اإلنDان�ة الع�م ح@*ها '^�ار ال5غ�)ب شاب ال�5االة ام ف�اة ا
� P<@) م� ال(�اب م�^�F@� ال cن �(|وفي nل ¡�اب ال�ور ال)ئ�Dي لل�ی� في اإلجاgة ع� ال�Dاؤالت ال

 )96'ع)ف0ن اله�ف م� وج0دهg Uاألساس ف�9اءل. ق�رتهU على م0اجهه ال�8�'ات. ص(
�قة وفي ض�اع ال5ع*ى والغا'ة 'FDع نUc الع�م�ة وp7ه) وم� ثU وفي nل ال�ع� ع� ال8? وال8  

 L0ع ال�cع5اد رشاد على ذل] قائال ذل] ال Eالل�ة و7عق Uرغ Uال�اح� ع� ال5�عة ال5�أل Lان ال5ادDاالن
 ... Lاب ال0ج0دs�درجه م� درجات االك ... Lرجة م� درجات القل? ال0ج0د�'�2غ افعال ف*(ع) اح�انا ب

�ام االتvان ... درجه م� درجات ال�ف@) وال9@? غ@) ال5|)ر ألن*ا لU '(�ع م� تل] درجه م� درجات انع
ال8اجة ال�اخل�ة لل)ض0خ واالس�Dالم واالنهvام ولالن�2ار وال��لل بل ان P<@)ا م� م(Vالت*ا وتع<)ات 

  )100ال*ف�Dة ما هي اال الهاء ع� م0اجهه ه�ا االح��اج ال(�ی� وال0cع ال(�ی� «. ص(
 �5V7وجل وه0 و vان هللا ع�D*ب L(@D5ال0هاب ال �الE|D ال)ئ�Dي في الف)اغ ال05ج0د في نp) ال�P�0ر ع|

ال)v@Pة األساس�ة لل شيء فال�0اصل ب@� ال*اس ل59ان مع)فه ان ال8 �قة ح �قة ف*�Dان االنDان « 'ع*ي ان 
� االنDان رv@Pة ال0ن Pلها ت*�هي ف@*Dى ذاته، ر�5ا اذن نق0ل ان ال�8اة 'ع*ي االc' يضFالع gالD5~ول�ة ل

اإلجاgة ال8�82ة ل8ل م(Vالته و87ق? ال5هام ال�ي تف)ضها على Pل ش^° 2gفه مD�5)ة، أخ|)نا ��V�0ر 
ف)انل في P�اgه ال(ه@) للعالج gال5ع*ى (فاذا Pان االنDان ی��8 ع� ال5ع*ى في فال5ع*ى اذن م� م*�ع غ@) 

، هل '�V5 اذا ان '0Vن االنDان ه0 ال�u5ار لل شيء؟ 'ق0ل ال5ف) االنDان ول�{ ام)ا ن|��عه gأنفD*ا).
االل5اني Pارل س5@. ع� تأل�ه االنDان وجعله في م)vP ال0ن ( ل�D. العل5*ة في ج0ه)ها اك<) م� ع5ل�ه 

ه نقل اال'5ان االنDاني م� ال8ي الاله0تي الى اح�از اخ)� ، ول�D. العل5ان�ة ال�ي ن�8اها ال@0م ب0صفها رؤ7
عامه للعالU ح2@لة ق�uFه ج�ر7ه مع اال'5ان ال�ی*ي الغ@|ي 5Pا ی�عي ل*فDه ،بل اب�اال لل95ام@� اإل'5ان�ة 
g �@8gات. ت�عل? gعال5*ا ال�5اش) اذا انه م� ال�V55 ان ی�08ل ما ه0 في اع��ار االنDان م)ج�uه مFلقه 

�ل هللا gع0امل اخ)� ارض�ه ودن@70ة ه�ا ما اس|�D' ل لل^)وج م� ه�ا واخ@)ة وان@|D5ي عل5*ة).، ف5ا ال
EDِ8َوجل (َأَف vق0له عg ال5أزق؟ اذًا م� ه*ا ن)� ان اال'5ان ◌ۡUَأن5ََّا َخَل? ۡ◌ ُت ◌ۡUَنا َال ۡ◌ ِإَلی ۡ◌ ا َوَأنَُّUࣰَعَ|� ۡ◌ نَـُٰ

� ال5)ء راحة نفDه وصالح gاله و�5أن@*ة 115َجُع0َن)، [س0رة ال5~م*0ن ۡ◌ ُت)c' Uل Lاة ال�c*قل�ه ] ه0 س|@ل ال
  )102- 101اال في nالل �اعة هللا وان{ الق)ب م*ه. ص(

  

  )132-105السوشيال ميديا: أصل كل الشرور (ص:: الفصل الرابع
ت5�لئ صف8ات ال�0اصل االج�5اعي ب*2ائح ل�)��ه اال�فال وارشادات لل(�اب ل05اجهه الp)وف 

رات ض� ال�*5) ودورات لل0ص0ل ال�8اة، وم*(0رات ع� ال82ة ال*ف�Dة وال0Dاء ال*فDي ال5<الي وم*(0 
الى حاله رائعة م� الق�رة على اداره ال�ات وت�رE7 ال5(اع) ومهارات ال�ف@) وال�ف)، ر�5ا '0Vن 
لل0Dش�ال م@�'ا ف0ائ� ج5ة gالفعل ه�ا االم) اوضح م� ان ی*)ه أح� ل� ث5ة جانE مpلU في �|�عة 

 《*ا وق� P�|. ج@� ت70*ج اس�اذه علU ال*ف{ األم)�V7ةال0Dش�ال م@�'ا ال '^|)نا ال<@)ون ع� اض)اره عل@
الc@ل ال*اشئ مه0وس gاألمان ال*فDي وال(ع0رL ه~الء ال 'ع�ق�ون انهU ی*�غي ان ی�U ح5ای�هU م� 
االع��اء الD*cي وح0ادث ال�Dارات فED8 وان5ا م� اL ش^° ال ی�ف? مع] على وسائل ال�0اصل 

ث) الDل|ي لل0Dش�ال م@�'ا على ص8�*ا ال*ف�Dة و��P تعvز وس*ع)ض في ه�ا الف2ل اال 》االج�5اعي
 ه�ه ال(�Vات م� ه(اشة ج@ل gأك5له في خ5{ نقا� 

 تعv7v ال*)ج�Dة  ١

لعل من اوسع الدوائر وابرزها  
ما يسمى بخبير العالقـات او  

او  استشاري صحه العالقـات  
المعالج النفسي االسري او  
الاليف كوتش او اي ما كان  
مسماه  فهم الذين تمتلئ بهم  
وسائل التواصل االجتماعي  

هو شخص يمتلك مجموعه من  
النصائح التي ال يمل من القـائها  
وال يشترط حصوله على اعتماد  
اكاديمي وال على شهاده  
معينه من اجل العمل في هذه  

اج البشر ال  الوظيفة وبما ان احتي
ينتهي فـان نصائح هذا الشخص  
او هو هذا المدرب ال تنتهي  
كما انها مناسبه للجميع مهما  
ارتفع سعرها فهي عامه

لكن يمكن معالجه ذلك الخلل  
والفراغ العاطفي من خالل  
االحتواء االسري الدافئ  
وترابط العالقـات العائلية  
وتقديم جرعات الحنان  
والعطف والتفـاهم للشباب  
والفتيات منذ الصغر فـالنضج  
العاطفي بالنهاية جزء من  
عمليه التنشئة

ان المرء المكلف بعد بلوغه  
يصبح مسؤول عن اعاده تربيه  
نفسه حسب التعريفـات التي  
يراها صحيحه ،فـاذا اردنا ان  
نبحث عن بقيه االسباب حتى  
نعالج المسالة بشكل عملي  
فعلينا ان نرى الصورة كامله  

مشهد امامنا  حتى يبدو ال
مكتمال ونحكم بطريقه سوية  
ونجد حل لهذه االزمه
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 تق�'{ ال�غ@@)  2
٣  v@P(�ان ال� فق
 ال^لل في معای@) ال*cاح  ٤
 )106- 105افار م� ورق ص( ٥

P ة في�V7(امعه ج0رج�ا األمcg ام|ل االس�اذP ت*�أ و7ل�ام Uو العالvة ان االن�)ن. س�غ�Dه و�اء ال*)جgا�
س5ح االن�)ن. للعامة ان 'أخ� شعار ع|) ع� نفD] الى م)احل ج�ی�ه ت5اما ع|) ال5�ونات ( 'ق0ل Pام|ل

ال(^�2ة وصف8ات الD�q|0ك وتcD@ل الف@�ی0هات ه�ا ال�ع|@) ع� ال�ات ر�5ا '0Vن �|��uًا إذا Pان ه�ا 
 Uا نعل**ان ه�ا ل�{ ح � �ًا وPل*ا نع)ف وناسا 'ع|)ون ع� أنفDهU و7�ل05ن ألنهU االم) ذا فائ�ة ول

 ).107() صی)7�ون ان 'فعل0ا ذل] ال ألنهD' Uاه05ن ب�ق�'U اL شيء نافع
'V5**ا إذا ال*p) الى ال0Dش�ال م@�'ا gع@� ناق�ة ل*ق0ل Vgل ثقة انها اح�� أك|) ادوات تعv7v ال*)ج�Dة 

Uان  في ال�ار7خ ان لD0ره ی0نان�ة مل^2ها ان االنFلح م(�? م� اسF2ة هي م�Dها وال*)ج(Fاخ �ت
 )E8'108 نفDه Fg)7قه م�الغ ف@ها فهي (حE مف)� لل�ات او ت)v@P مف)� على ال�ات). ص(

ال شR ان ه,اك رO@ه للNع�ر �ال�ق�ی� واالعGاب وه.ه حاجة ان$ان+ه فK�Jه ی�ض/ها �Gالء الف�ل$�ف 

ب�ت�ن في ��ا�ه (قلZ ال$عي الى ال�Yانة: الNع�ر �ال�ضا او ال�هانة)، إذ ی.�� ان م�قع  الف�ن$ي أالن دو

ال��ء في ال���Gع ون_�ات ال,اس ال+ه وشع�ه �ال�ق�ی� واالح��ام هي رO@ه ان$ان+ه اساس+ه ت�/Y[ في ح+اه 

 $ان+ة).االن$ان وق� اع�D�ها االق��اد` االنGل�à ادم س��� :(ال�ق�� الع_+[ لل/+اة اإلن

ول�ل] فان ال0Dش�ال م@�'ا 5Pا تق)ر س0زان ج)7*ف@ل� ال�اح<ة cgامعه اوDPف0رد أق)ب ما ت0ن ل8اله  
ادمان�ه ال '�F�Dع االنDان ال�^ل° م*ها Dgه0له، (فان لها جاذب�ه م�أصلة في م8فv ب@0ل0جي ب�اخل*ا 

 )110- 109م� ال2عE الF�D)ة عل�ه g(Vل �0عي). ص (
)ج�Dة ع*� ج@ل ال5)اهق@� وال(�اب هي ما ن(اه�ه م� االه�5ام ال5ف)� gال�ات وÉح�� تcل�ات ال*

مقابل تهj�5 ق9ا'ا االمه اإلسالم�ة، ف5ا '2ف D7(P�0ف) الش ال(^�2ة ال*)ج�Dة gانه (یه5ل ال�ار7خ 
 )111و7غ)ق في ال�فاص@ل ال(^�2ة على الD5��0 ال@0مي). ص(

ان*ا نق�س ال�غ@@)، ن*ف? 《cgامعه ن0رث Pارول@*ا:  'ق0ل ث@0دور زورن اس�اذ ال�0اصل ال5~سDي
ع()ات ال<0اني وال�قائ? والDاعات في ه0س ال��8 ع5ا ه0 ج�ی� وص)نا Pائ*ات تع|� الD)عة: القه0ة 

ن)7� ان نcهP vل شيء في أس)ع وق.، ه�ه  》الف0ر7ة، الف@�ی0 الف0رL، واالش�اع الف0رL الح��اجات*ا
�8. ه0سا ل�ی*ا فق� أص�ح ال�غ@) ��5ه ب�اته نDعى ال�ه Pل د��قه وان ال8الة م� ال�غ@) الD5�5) اص

ثقافة ال�غ@@) الD5�5) ه�ه م9)ه لإلنDان :(ال5Dة ال5ل05سة ل<قافة ال�غ@@) هي انه ال ی0ج� ام) �70ل 
� ال<قة وال0الء واالل�vام ال5��ادل و�E|D ت08ل Pل م~سDات*ا ومc�5عات*ا الى حDوه�ا ام) 'ف ... ��اله ال5

مD�5)ة م� ال�غ@@) اص�8. افارنا ت�Fای) Dg)عه غ@) 'ق@*�ة غام9ة ب�ع|@) Pار�7 فار7{ الات�ة 
 )113- 112األس�)ال�ة. ص(

اح�� االثار الs@Dة لل�غ@@) الD5�5) ه0 فق�ان*ا لل�)v@P الع5@? �70ل االم� وشل ق�رت*ا على ال�أمل 
م� شالالت م�0اصلة م� ال�(�. وال�ع� ع� ال�أمل  نp)ا ل5ا تF�8ه ب*اء ال)سائل الD)7عة واالشعارات

ال�اتي وح�ى اذا ن8c*ا في ال85افpة على gعa مDاحات ال�أمل ال�اتي فان األجهvة ال8�ی<ة م552ه 
02gره ت)vP فقf على انcازات االخ)�7 وم� ثU تcعل*ا نقارن P<@)ا ب@� انفD*ا و�@� غ@)نا وق� وصفها 

ت الغ@) م<5)ة وال�ي تع5ل ض� اإلن�اج�ة ... انها ت^ل? ع5ال اك<) 5gا gال5له�ا《الاتE مارك مان0Dن 
�ل|�Dو اضعاف  》ت fال9غg اسDز م� م(اع) القل? واالحvع0ضا ان وسائل ال�0اصل االج�5اعي تع

 )115- 114ال�)v@P م5ا 'cعل م� عق0ل*ا ه(ة وض�uفة. ص(
�05حات*ا، احالم*ا، اه�اف*ا، معای@)نا، Vgل اسف فان ح�ات*ا االن ی�U رس5ها ب0اسFة ال0Dش�ال م@�'ا 

م(ار7ع*ا الD5�ق|ل�ة، أفارنا، ت02رات*ا ع� ال�8اة، Pلها ی�U ص�اغ�ها وف? الDائ� في ال0Dش�ال م@�'ا 
وله�ا تق0ل ف)ان�D{ ب0ث (في عالU ال0Dش�ال م@�'ا ن�8 ال ن8�د اه�اف*ا gأنفD*ا بل ی�U اج�ار تف@)نا 

ان التواصل االجتماعي الصحي  
يضمن لإلنسان حصوله على  
العطاء العاطفي المحتاج اليه  
عبر دوائر دعم من االصدقـاء  
ما يشغل حيزا ولو بسيطا من  
الفراغ العاطفي ويساعد على  
تهدئه فورته والحاجة الملحة  
على النفس

طر محفزات الفراغ العاطفي  أخ
هو فراغ الوقت والذهن  
فكيف للفراغ ان يمال محيط اما  
إذا كان هذا المحيط ممتلئاً  
بالفعل

من اسباب الفراغ العاطفي  
وهو الفراغ الروحي فعدم  
وجود صله قوية بين المرء وربه  
تترك اثرا في الروح ال يمتلئ  
بغيره كما يدعوننا لالطمئنان  

ن قـلوبنا  ونفي الوحدة ع

اإليمان القوي يبعث في  
النفس الخوف ومراقبه هللا في  
الخلوات ويعزز من شعور  
االنسان با� واالفتقـار الى هللا  
والغنى با�.

فحري بنا ان ننتقـل من اشكال  
الفراغ العاطفي الى ازمه اخرى  
وهي الفراغ الوجودي ففي  
انهماك االنسان في التفـاصيل  

ير في  اليومية دون التفك
الصورة االكبر فهو اما في  
رفـاه مطلق ولكن لم يجد  
للطمأنينة سبيل فـأضطر للجوء  
الى عيادات االطباء النفسيين  
وابواب المدربين واالخصائيين  
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 على سل0ك مDار مع@�). 
على ه�ه ال�0Fرات ی|�ا ال(اب او الف�اه في رسU ص0ره مع@*ه ل5فه0م ال*cاح وفي الغالD' Eع0ن الى  ب*اء

8�ث لل5)اه? او لل(اب ع*�ما 'ف(ل0ن في ' Lما ال� �ت8ق@? ه�ه ال5عای@) م� اجل ال(ع0رL ب*cاح أنفDهU ل
Uخل0ن في دائ)ة م� ال�اس ألنه�ف)ل0ا ��5ا نcح ��ه االخ�7( لألسف  ال*cاح وفقا له�ه ال5عای@)؟ في الغالE ی

�ه اذ ت)سU ل*ا ال0Dش�ال م@�'ا �)7قا واح�ا لل0ص0ل له�ا ال*cاح االم) )g ()�*اح مc*لل (F^ه�ا ال�02ر ال
 )122ال�L ح0ل الف)د لف)د اله� ی)7� ان '�2ح فقf ما ی)اه على ال0Dش�ال م@�'ا. ص(

لة لل�708ل في اL وق. ومD�ع�ة لل��� في اL ان االفار في ال0Dش�ال م@�'ا م2*0عة م� ورق قاب
م0قف وجاهvة لالس�|�ال م�ى اراد صاح|ها.  فال ی*�غي عل�] ان ت^D) اح�ا ال�5cع اص�قائ] وال85��0 

'ق0ل ال5�ون وال5�)جU ال�L تق�مه ال ی*�غي ان '0Vن حDاسا ألL جهة او �)ف. في ه�ا اإل�ار 
cاح تP(8ه ف)ة تق0ل ی*�غي ان ال تغE9 اح�ًا 'Ec ان الL(25 '8@ى م058د (ث5ة ن05ذج م*f8 لل*

�بل0ماسي ووف? ه�ا ال*05ذج ی)اد لإلنDان Pي P م)اوغًا �P�5ع. اح�ر م� ال�2*�� وcال E@|0ن حت
 )126. ص(ی*cح ان '0Vن بل@�ا gال راL وال م0قف وال شع0ر وال 'ع)ف مع)وفا او ی*) م*)ا

على ه(اشة نفD@�*ا UP ن�02ر gال0ن م5�لئ gاله0اء فه0 دائ5ا 'V5**ا إذا ان ن�02ر إث) ذل] االم) 
واب�ا 8gاجة ضخ اله0اء ب�اخله Pي ی�قى م*�ف^ًا وص�8ًا ل*ه إذا ما تع)ض ألصغ) ثق0ب االه5ال (كل5ه 

 )128-127واح�ه فقf) س�ق0م gإتالف ال�ال0ن gأك5له. ص(
 [�@Dا واراحه عقل] ونف'�م� اض)ارها فإن*ي ار� رأ'ًا في ه�ا وم� اجل تE*c اض)ار ال0Dش�ال م@

االم) ه0 تc)��ي ال�ي أوم� بها وادع0 ال*اس ال@ها اال وهي اغالق ج�5ع م*2ات ال0Dش�ال م@�'ا لف�)ه 
ال تقل ع� شه) أك<) م� م)ه في الD*ة ال0اح�ة اذ انه ال ی*ف2ل اح�ا ع� ال0Dش�ال م@�'ا اال و7ف)ح ل�ل] 

 )129تي قf ن�م انه ات^� ق)ار االنف2ال ع� ال0Dش�ال م@�'ا. ص(ف)حا ش�ی�ا وما رأی. اح�ا في ح�ا
اضافه الى اض)ار ال0Dش�ال م@�'ا ال5cه فأنها ت~ث) على عالق�*ا مع الق)ان وتقلل مDاحات ال�أمل 
وال5)اجعة ال�ات�ة ل|*اء عالقة جاده مع الق)ان ال)U7 ال�ي تعvز مفه0م ت)��ه ال*ف{ على تعال�U الق)ان وه0 ام) 

 '�V5 ت8 �قه اال gاالل�vام gال5)اجعة والع)ض ال@0مي ل*فD] على الق)ان ال)U7، وان ه�ا الع)ض ال5�0اصل ال
والUp�*5 ل*فD] ول�فاص@ل ح�ات] على الق)ان ثU االل�vام ب*2ائح الق)ان وت708لها الى ع5ل ی0مي م*�Up '^ل? 

 دون تلف او ع*..مع الvم� ش^�2ه ت�2)ف في P<@) م� م0اقفها على م*هج الق)ان 
 وال�UV خ0Fات ع5ل�ه لي ن8اف� على مDاحات ال�أمل ال�اتي م� تغ0ل اله0اتف ال��Pة:

 اوقف Pل االشعارات او ال�*|@هات. ١ 
قلل م� ح�ه االل0ان في شاشه جهازك ل�قل@ل ش� ان��اه] ن08ها وأوقف االت2ال ال�لقائي ب@� ه�ه  ٢

 ال|)امج و�@� االن�)ن..
  )131- 130ت)vP على مقاله واح�ه او معل0مة ذات صله gاه�5امات]. ص( ع0د نفD] ان ٣
  

  )146-133ال تحكم على االخرين! (ص: : الفصل الخامس
ن2g �8ف�*ا P ()gائ*ات أخال��ة اساسا م@vنا هللا gالعقل واك)م*ا gه س�8انه ف*ع)ف ال^@) وال() 

g أ ون~م�F^ونف)ق ب@� ال02اب وال U� Dال�82ح م� ال v@5ل ه�ه ونP .Fال�ا�ل فل0 اخ�لg (فال8? ون
ال5فا��g Uع9ها مع gعa وصار ال^@) Pال() وال�ا�ل Pال8? والP �7v5ال8 �قي وجE عل@*ا ال*2ح و 
ق|0ل ال*8�2ة ول� اذا وجه. ن82] الى ج@ل ال5)اهق@� ال8الي فإن] س�5Dع ��اره (انا ح) ،ان(غل 

�نا ع|�هللا ب� مDع0د رضي هللا ع*ه ��5ا قال )ان م� ب*ف([D ولعل ه�ا هg 0الf�9 ما اشار ال�ه س@
  )133اgغa الالم ع*� هللا ان 'ق0ل ال)جل لل)جل ات? هللا ��ق0ل عل�] نفD]). ص(

 �P~5ا تP انDل انP اخل�انا فF)7ة، ان اقامه االحVام األخال��ة على العالU ه0 ام) فL(F م)0Pز ب
�ا ه�ا االم) في مقالها gع*0ان ل5اذا م� الD5�8@ل أال نUV8 م)وه عvب اس�اذة علU ال*ف{ cgامعه Pال�ف0رن

على ال*اس؟ gق0لها ج)ب معي ه�ا ال�5)�7 ال�f�D انp) الى ه�ه الل5ات ول� ال تق)أها هل 'V5*] فعل 

 
في ظل البعد عن الحق  
والحقيقة وفي ضياع المعنى  
والغاية يسطع نجم العدمية  
ويظهر االنسان المادي الباحث  

رغم اللذة  عن المتعة المتألم  

يكمن السبب الرئيسي في  
الفراغ الموجود في نظر  
الدكتور عبد الوهاب  
المسيري بنسيان هللا عز وجل  
وهو الركيزة األساسية لكل  
شيء  

نسيان االنسان � يعني ان  
ركيزة الكون كلها تنتهي  
فينسى ذاته

يقول المفكر االلماني كارل  
سميت عن تأليه االنسان وجعله  

كز الكون ( ليست  في مر 
العلمنة في جوهرها اكثر من  
عمليه نقـل االيمان االنساني من  
الحي الالهوتي الى احياز اخرى  

ليست العلمانية التي نحياها  
اليوم بوصفها رؤيه عامه للعالم  
حصيلة قطعيه جذريه مع  
االيمان الديني الغيبي كما  
يدعي لنفسه ،بل ابداال  

تت  للمضامين اإليمانية بحيث با
تتعلق بعالمنا المباشر اذا انه  
من الممكن ان يتحول ما هو  
في اعتبار االنسان مرجعيه  
مطلقه واخيرة وان يستبدل هللا  
بعوامل اخرى ارضيه ودنيوية  
هذا ما اسمي علمنة).، 
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ذل] م� الD5�8@ل ان ی*p) اح�ا م*ا الى الل5ات وال 'ق)أها و�F)7قه م5اثله م� الD5�8@ل ان تقابل اح�ا 
�Fاع] وح5V] عل�ه صف)ًا، إن ادمغ�*ا ال0ا��ة والالوا��ة م|)مcه Fg)7قه �|��uة ل�2�ر احVاما و0V7ن ان

على Pل شيء ل� لألسف ی|�و ان م08 ف)ة الVg UV8ل@�ها سائ�ة ب@� ج@ل ال5)اهق@� وال(�اب ال8الي 
7ل ل�5 'ف) ان ی)د و7)7� ال(�اب ان 'فعل0ا ما شاءوا وق. ما شاءوا ب�ون راجع وال وازع وال70ل Pل ال0 

  )135-134ال*اس الى ال8? والى م@vان ال()7عة. ص(
ت^|)نا مارشا ل@*ه�ان اس�اذة علU ال*ف{ cgامعة واش*�F ح0ل ثقافة تعv7v عقل�ة الال حUV ان ه*اك 
ن0ع@� م� االحVام الUV8 ال�v@5' L والUV8 ال�U� ' L فاألحVام ال�ي تv@5 وهي االحVام ال�ي ت2ف 

�اء 5V8P*ا وتv@5نا لل�هE ذو ال�uارات ال^ال2ة وال�uارات ال5غ(0شة و�Pا حUV الق9اة على وقائع االش
الق9ا'ا ا'اها م^الف للقان0ن وا'اها م0اف? اما االحVام ال�ي تق@�U فهي االحVام ال�ي ت��9 ح5V*ا 

  )136االخالقي ورؤ7�*ا لألفعال 0Pصف شيء ج@� ام سيء، خ@) ام ش)، اخالقي وغ@) اخالقي. ص(
ثU ق�م. ل*ا ل@*@هان ن05ذج لعقل�ة االحUV الFا¡�ة في عال5*ا ال8�ی� E|Dg ال<قافة ال)اس مال�ه 
العال�5ة ال�ي ت)فع ��5ة ال�Dامح الى مD��0 ال�ق�'{ وال�ي ت0جE ت)ك احVام*ا ال�ق@��5ة على االش�اء 

�ه الF)7قة ان*ا س*�ق|ل أنفD*ا وال*p) للعال5P Uا ه0 دون م8اوله وصفة او اضافة ص�غه أخال��ة، وت)� به
 EDامح وال)قي وال�98) حD�ة م� الs@ج�5عا في ب j�uعل�ه ون U5ا هP �5عcك5ا هي عل�ه وس*�ق|ل ال
ما تvعU تل] العقل�ات ه�ه ال<قافة م� الال حUV تD||. في ت0ل@� حDاس�ه مف)�ه ل�� قFاع P|@) م� 

لcا P<@) م� ال(�اب االن الى االن�ماج في ال(�اب والف��ات تcاه الUV8 عل@هU ب0اسFة ال*اس ف
الc5�5عات والD5احات ال�ي ت0ف) لهU م*اخا ال ی�ع)ض ��ه أح� الح� وال ی*2ح ��ه ش^2ا ش^° 
وتغ@E ��ه ت5اما معاني ال*2ح واالرشاد ن)� ل0cء ج@ل ال(�اب الى الD5احات األم*ة وال�ي تع*ي 

� ال|*اء وال*8�2ة ال2ادقة غ@) م05Dح بها في ه�ه ال58ا'ة م� اL ف)ه معاد'ه او سل|�ه ف8�ي ال*ق
  )138-136الD5احات. ص(

في ه�ا ال�Dاق تpه) ازمه اخ)� غ@) ازمه ال�Dامح مع ال5*) وهي ان ال*ف{ ت�ع0د على ه�ه ال8الة م�  
ف{ ع�م ت58ل مD~ول�ة سلP0ها وافعالها وال�ه)ب م� م0اجه�ها gأخFائها وه�ا اله)وب ال�ائU م� م8اس�ه ال*

'cعل ال5)ء ض�uفا امام اL نق� ی�0جه ال�ه م5ا ی*�ج ج�ال 'عاني م� ال5)اهقة ال*ف�Dة و7�أذ� م� ادني اشاره 
  )139سل|�ه له ح�ى gع� ت^)جه م� ال�راسة الcام�uة وان�ماجه في س0ق الع5ل. ص(

ار ال8ل إذا ه0 ان ن �U احVاما ص�8ة ت�فهU حال ال(^° وت^ا��ه gأسل0ب ح�D وتقع في اإل�
االخالقي لل�ی� ال في إ�ار االه0اء ال(^�2ة وال ت0صU احVام*ا االش^اص ل� �ه ح�اتهU وتpل في 
 U� ال�ي اشار ال@ها ج)7ج ه*)7] ح�ى ن fgأ وال5)اجعة واالخ� وال)د وهي ال09اF^احة للDام*ا مVاح

  )142احVاما سل�5ه وص�8ه. ص(
خ0Fرة ت)ك ف)97ه االم) gال5ع)وف وال*هي ع�  وق� اشار سلفًا م� ن|@*ا صلى هللا عل�ه وسلU الى 

ال5*) وان مcالDه ال*اس ب�ون ن82هU وتق570هU وارشادهU الى ال^@) 'ع*ي هالك الc5�5ع gاس)ه ال 
  )143. ص(الف)د وح�ه

  
  )162-147مشاعرك الداخلية: أسوأ حكم في حياتك؟ (ص :: الفصل السادس

ل�ة هي االق�ر على تغ@@)هU وتV7(8هU وت0ج@ههU ف|�أ ی)� الف@ل0Dف الف)نDي ان م(اع) ال�() ال�اخ
 :Lأنه ی*ادP ?F*5ات ال�غ@@) الى م^ا��ة ال5(اع) ال م^ا��ة الP(اسة وح�Dفي ت0ج�ه القادة ورجال ال
ایها ال)اغ|0ن في ال�غ@@) ال ت^ا�|0ا العقل ول� خا�|0ا ال*اس gالع0ا�ف واحاس�DهU ال�اخل�ة وان�قل ه�ا 

ل5(اع) م� الفلDفة والف) الى عالU ال�Dاسة وال�غ@@) ثU الى عالU االق�2اد وال()Pات ال�02ر gأه�5ة ا
فق� نcح ه�ا ال5|�أ على ج�5ع االصع�ة واص�8. ثقاف�*ا ال5عاص)ة تعUp ال5(اع) g(Vل غ@) مD|0ق 

مل8ه  في ال�ار7خ االنDاني ل� ج0ناثان های�ت ی)� ح0ل م|�ا تعU�p ال5(اع) ��ق0ل ان م(اع)نا دائ5ا
ب�اخل*ا ل*ها في ال0اقع ل�{ ج�ی)ة gال<قة على �0ل ال^f ف5(اع)نا غال�ا ما ت(0ش عالقات*ا ال8 �قة 

نرى ان االيمان بقوله عز وجل  
أَنََّما    ۡ◌ ُتمۡ◌ (أَفََحِسب

 َعَبث ۡ◌ نَـُٰكمۡ◌ خََلق
ࣰ

ۡ◌ ا وَأَنَُّكم◌

َجُعوَن)، [سورة  ۡ◌ َال ُتر  نَـاۡ◌ إَِلی
] هو سبيل  115المؤمنون  

النجاة الذي لم يجد المرء راحة  
نفسه وصالح باله وطمأنينة قـلبه  
اال في ظالل طاعة هللا وانس  
القرب منه

يكون للسوشيال ميديا    ربما
فوائد جمة بالفعل هذا االمر  
اوضح من ان ينكره أحد لكن  
ثمة جانب مظلم في طبيعة  

ل ميديا ال يخبرنا  السوشيا
الكثيرون عن اضراره علينا  

جين توينج استاذه علم    كتبت
الجيل    《النفس األمريكية

الناشئ مهووس باألمان  
النفسي والشعوري هؤالء ال  
يعتقدون انهم ينبغي ان يتم  
حمايتهم من االعتداء الجنسي  
وحوادث السيارات فحسب  
وانما من اي شخص ال يتفق  

واصل  معك على وسائل الت
االجتماعي

إذا النظر الى السوشيال    يمكننا
ميديا بعين ناقدة لنقول بكل  
ثقة انها احدى أكبر ادوات  
تعزيز النرجسية في التاريخ ان  
لم تكن اخطرها والنرجسية هي  
مصطلح مشتق من اسطوره  
يونانية ملخصها ان االنسان  
يحب نفسه بطريقه مبالغ فيها

رغبه للشعور بالتقدير  هناك
واالعجاب وهذه حاجة انسانيه  
فطريه يوضحها بجالء الفيلسوف  
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  )149-148وتDل|*ا ال�2@)ة الع�5قة وتE|D ض)را في عالقات*ا وتق0دنا الى ال9الل. ص(
fفق � اح�� ص0ر ال�F)ف في تعU�p ال5(اع) في ع2)نا ال8�ی� ه0 ت02ر الvواج g(ع0ر واح

وه0 الE8 وعلى اساس ال0V' E8ن الvواج ناج8ا ام فاشال و0V7ن االخ��ار م0فقا او تالفا و�E|D ه�ا 
ال�085ر ح0ل ال5(اع) صار ی*p) الى ف)ة الvواج انها مc)د أ��اء ألنه وف? ثقافة تعU�p ال5(اع) ان 

واالثارة وال)¡�ة ال5ل8ة في  االنDان '^�ار ش)7] ح�اته ب*اء على االنفعاالت الل�p8ة الD58�5ة Pاالن|هار
ملء الف)اغ العا�في وه�ه ال5(اع) ال ت|*ى عل@ها عالقة �70لة االم� االم) ال�c' Lعل ج@ل ال(�اب 

  )153- 152. ص( ی)ون ان حاج�ه�V5' U ان ت�8ق? م� خالل عالقات عاب)ة وغ@) مVلفة
  fی� اخ�ل�مفه0م االعcاب والE|Dg  E8 حاله ته�ج ال5(اع) ال�ائ5ة وتع5�pها في ع2)نا ال8

فاإلعcاب ی)vP على ج0انE ا'cاب�ه مع@*ه في ال(^° ال5عg Ecه فED8، و7^في ل�� P<@) م� ش�اب*ا 
ال/b . اما ج�5ع ال0cانE االخ)� ول�ا فانه یvول إذا تU ال�ع)ف على ال(^° ال5عg Ecه ع� ق)ب

  )156. ص (في ال�قe ذاته d+ع,ي االع��اف �ال,قc ال��ج�د ل�` الK�ف االخ� وق�Dله �YNل �لي
وم� ه*ا فأن*ا ن�ع0 أنفD*ا الى ال�)�7 ق|ل إ�الق وصف الE8 على اL م(اع) تpه) عل@*ا بل  

7� م� ال��ق@? ح�ى ی�|@� انه ح �قي غ@) ناتج ع� ان�Fاع خادع فال(Vل v5الg ئي�ن85° اعcاب*ا ال5|
لE8 ه0 الVD@*ة وال5Fأن@*ة وال)احة في وح�ه ال 'Vفي لل(ع0ر gاالم�الء gالE8 وت8�ی� ش)7] ال�8اة فا

اح9اني م� تE8 و��5ا ی�عل? ب�وام وص8ه العالقة �70له االم� فالق()ة ال^ارج�ة س)عان ما تفق� تv@5ها 
  )162-157وسf ال5عای@) االgقى واالق�ر على االس�5)ار ال ال5~ق�ة وال7v5فة. ص(

  
  )174-163مخدرات الشغف( ص: : الفصل السابع

 (@>P �(ن  Uان ی��ع0ا شغفهg ث@� على شاشة ال@0ت@0ب وم0اقع ال�0اصل االج�5اعي '^|)ون ال*اس�م� ال8�5
وان ال(غف ه0 الع*2) ال0ح@� ال�L 'ف)ق ب@� االنDان ال*اجح والفاشل و97)�0ن ال5<ل gال<@) م� األش^اص 

�ع ذL �اقة ره@�ة وان ال*اج8@� وان س|E نcاحهU انهU '5ل0ن شغفا خ�ال�ا  وال(غف س�08ل] ألنDان م|
درجة اذا س)ت وراء شغف]  وانهU ب�وء م� ال2ف) وعاش0ا n)وف ح�اة قاس�ة وD7)دون  180ح�ات] س��08ل 

حVا'اتهU األس0Fر7ة و��P انهU ت^ل0ا ع� م�ع P<@)ة م� اجل ال�05Fg [D5حهU ثc)' Uع0ن ال*اس ب�^Fي 
E8 فل� ت8�اج الى الع5ل  �0ال ح�ات] وغ@)ها م� الع �ات وع�م ال�^لي ع� �05حاتهU  وان] اذا ع5ل. ما ت

  )165- 163ال^Fاgات ال�8ف@7vة ال�ي تcعل ال5(اه� في حالة م� ال*(0ة. ص(
ان ه�ه ال(^�2ات ت^|) ال*اس gأن ی��ع0ا شغفهU واحالمهU وم(اع)هU ال ق�راتهU وÉمVان�اتهU والف)ص 

غفها ح�ى حقق. أم0ال �ائلة وشه)ة P|@)ة ال�ي امامهU وع*�ما ی)7�ون ض)ب م<ال ل8الة سارت وراء ش
'ع0Fن ام<لة ل)جال اع5ال �Pار تفان0ا في ع5لهU واج�ه�وا ح�ى وصل0ا الى ما وصل0ا ال�ة ، وان] ان. 
الE|D وراء فق)ك ألن] فاشل و�ل@� فهU ال یل0م0ن ال*pام الفاس� وال اال مDاواه االج�5ا��ة وس0ء ت0ز7ع 

هU ی�*اس0ن ف)ة ان ان�(ال اس)ة م� الفق) الى ال�Fقة ال5�0سFة او م� ال<)وات وس0ء ق0ان@� الع5ل ،ف
�'ة في   viceال5�0سFة الى العل�ا ه0 ام) عD@) ج�ا وال '8�ث V)gل دائU وه�ا ما اك�ته مcلة *ال

تق)7) لها gع*0ان (م�أسف، ول� ان ت0ل� غ*�ا الیvال ی~دL الى نcاح اك|) م� االج�هاد في ال5�رسة ) 
  )166ل�U وال(هادة مهU ل� غ@) Pافي ل�)��ة ال*اس القادم@� م� خل�qة فق@)ة اج�5ا��ا ص(فال�ع

ت�5 الV)5لة ه*ا في ان ال(^° '�2ح ل�'ة اع�قاد gانة إذا لU '8ق? شغفة فه0 ش^° فاشل ففي 
�ي ال|�ء ت�0ق� روحة gال58اس وj�u7 شع0ر ال*(0ة ف�(�عل ج0ارحه للDعي في ت8ق@? ال(غف وال0ع0د ال

ق�مها ال85�ث0ن ال�8ف@07vن فأنه تعا�ى ج)عة م� ال5^�رات ال0ه�5ة ال�ي رس5. له عالU سع@� م�فائل 
وD7عى لل0ص0ل 5Pا وع�ة ال85فvون في ال*ها'ة، ثU في اللp8ة ال�ي 'ق)ر ف@ها ال*vول الى ارض ال0اقع 

� نفDه c' Uول Lv@ث ت8ف�م8ا� gأك0ام م� األم0ال ت*هار مع*70ات ال(^° gالامل فلU 'ع� ه*اك م�8
� ان ال0اقع م)7) c�� ت5اما a� *ؤوب  بل انه على ال�وألعاصفه م� ال�2ف@? ال8اد على أدائه ال
وصعE وس0ق الع5ل ملي gال5(اكل وال5�اعE وخD) أم0اله و7ع0د ل*قFة ال2ف) او ح�ى ی�خل في دوامة 

الفرنسي أالن دو بوتون في  
كتابه (قـلق السعي الى  
المكانة: الشعور بالرضا او  
المهانة)

السوشيال ميديا كما تقرر    ان
سوزان جرينفيلد الباحثة بجامعه  
اوكسفورد أقرب ما تكون  
لحاله ادمانيه ال يستطيع االنسان  

منها بسهوله، (فـان لها    التخلص
جاذبيه متأصلة في محفز  
بيولوجي بداخلنا من الصعب  
السيطرة عليه بشكل طوعي)

نقدس التغيير، ننفق    اننا
عشرات الثواني والدقـائق  
والساعات في هوس البحث عما  
هو جديد وصرنا كائنات تعبد  
السرعة: القهوة الفورية،  
الفيديو الفوري، واالشباع  

اجاتناالفوري الحتي

الحالة من التغير المستمر    هذه
اصبحت هوسا لدينا فقد أصبح  
التغير قيمه بذاته نسعى اليه  
كل دقيقه وان ثقـافة التغيير  
المستمر هذه مضره لإلنسان  

الملموسة لثقـافة التغيير    السمة
هي انه ال يوجد امر طويل  
المدى ... وهذا امر يفسد  
الثقة والوالء وااللتزام المتبادل
وبسبب تحول كل مؤسساتنا  
ومجتمعاتنا الى حاله مستمرة  
من التغيير اصبحت افكارنا  
تتطاير بسرعه غير يقينية  
غامضة بتعبير كارين فـاريس  
. الكاتبة األسترالية

االثار السيئة للتغيير    احدى
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واالع5ال ال2غ@)ة ت*�هي gالف(ل 5Pا  %م� ال5(ار7ع ال*اشsة90ال�ی0ن وه�ه ل�D. حالة واح�ة وان5ا 
7�ة (cg ة�q82وض8. الthe new York Times  لةc5g إی)�7 ج)7ف@� في مقالهاFortune  ما�فع*

� نفDة c' ال م� ان�� ان أحالمه  ت5F8. على ص^)ة ال0اقع  ف|c' رات ال(غف فانه�ی|�ا االفاقة م� م^
�� انه 'ع5ل في و�nف�@� م� اجل سc�� خل في دوامة م� ال�اس م8ق? ل(غفة�اد دی0نه وف0ات@)ه و7

واإلح�ا� ال�ي ت*�هي gاالك�sاب و7فق� ال<قة في نفDة وفي أL ع5ل في ح�اته وح�ى 'فق� ال<قة gانة قادر 
  )169-166على اعالة أس)ته ص(

و7(@) دان ل0ك ال@0ت@�0) األم)V7ي الى (ان مالحقة شغف] ام) جائv وال اشVال ��ه بل ه0 ام) 
7� م� ف)ص نcاح] وتق�ی)ك ل�ات] ل� ال '�V5 ان ت|�ا gه ح�ات] إذ إن ت8ق@? ال(غف ل�{  م()وعv7و

 �ه�فا اول�ا بل ه0 اخ) خ0Fات الDلU ��ق0ل ل0ك ل�{ ل�'] ال8? ان ت�لU ع� ال(غف ق|ل ان ت0ن ق
ج@�ة داع5ة ام*. م�u(�] ،اذا لU تF�Dع دفع ف0ات@)ك ولU ت� داع5ا لعائل�] ولU ت� زوجا او زوجة 

أل�فالها فل�{ ل�'] ال8? في ات�اع شغف] فات�اع ال(غف ال 'ع*ي ان] س�p8ى �8gاة ناج8ة بل 'ع*ي 
��ام] 5gا ی)87] و07اف? ه0اك وه�ا ال 'c*ي ال5ال ان. ت8�اج الى ت�89ة )، ل�ل] 'Ec ت)ت@E األوراق 

� رمق] ؟  وفي ال5قاD' ما �cت Uة ال(غف اذا ل�بل رسU ن@0�0رت �)7? أك<) واق�uة ونDال انفD*ا ما فائ
للع5ل وال���n0 ض�5 ا'Fار ال0اقع ال5)7) ون2ائح م� اجل ال��� مع ه�ا ال0اقع دون االس�عالء عل�ة 
او تcاوزه، اما اإلعالمي ما'] رو فق� أشار الى ان ن8�2ة ات�ع شغف] هي ن8�2ة Pارث�ة فع*�ما ی��ع 

  )171- 170'ع)ف0ن انها أصال م0ج0دة ص( ال*اس شغفهU تف0ت عل@هP Uل الف)ص ال�ي ال
  'V5**ا اس�|�ال خFاgات ال(غف ال�ائDة 0F^gت@� ع5ل@�@�:

األولى: وهي ال�70F) الD5�5) ل5هارت] وال�علU ال�ائg Uال ت0قف وال��8 ع� الف)ص ال ال(غف فل5ا 
  زاد عل5] ومهارت] زادت ف)ص ال028ل على دخل أف9ل 

  ن في أر�ع دوائ) في ح�ات]:اما ال<ان�ة: فهي ت8ق@? ال�0از 
  دائ)ة ال(غف واه�5امات] ال(^�2ة - 1
  دائ)ة الع5ل والED وال�خل - 2
  دائ)ة ال5هارات واالمVان�ات - 3
  دائ)ة ال)سالة وال�ع0ة الF5ل�0ة م*] دی*�ا- 4

  وه*ا 'V5**ا اإلفادة م� ن05ذج(إ'c�VاL)و7ع*ي ما 'D�8? الj�u م� اجله و7�0ن م� أر�ع دوائ) 
  
  
  
  
  
  
  
  

  : هي ماذا تE8 وت�0ن م� األش�اء ال�ي تغ5)ك gالDعادة و7(ع قل�] gالP E8ل5ا Pان. م0ج0دة ال�ائ�ة األولى
� وت�0ن م� ال5هارات وال05اهE ال�ي ت5�لها ووج�ت ��] V)gل �|�عي ال�ائ�ة ال�ان+ة@cهي ماذا ت :

  دون ان ت8اول ت*5@�ها
  �ه ال5ال وت0ف) م�Fل�ات ال�u5(ة: هي ما تفعله وتc*ي ب0اسFال�ائ�ة ال�ال�ة
: وهي ماذا '8�اج العالU أL ال�أث@) ال�L ت)7� ان ت89ي م� اجله وت(ع) gال5ع*ى ع*� ال�ائ�ة ال�ا�عة

  ال �ام gه 
وع*�ما ی�U ملى األر�ع ال�وائ) م� خالل ع5ل واح� ح@*�اك '2ل االنDان إلى ق5ة ت8ق? ال�ات 

المستمر هو فقداننا للتركيز  
العميق طويل االمد وشل  
قدرتنا على التأمل نظرا لما  

بناء الرسائل السريعة    تحيطه
واالشعارات من شالالت  
متواصلة من التشتت والبعد  
عن التأمل الذاتي  

اسف فـان حياتنا االن يتم    بكل
رسمها بواسطة السوشيال ميديا  
طموحاتنا، احالمنا، اهدافنا، 
معاييرنا، مشاريعنا المستقبلية،  
أفكارنا، تصوراتنا عن الحياة، 

ائد  كلها يتم صياغتها وفق الس
في السوشيال ميديا  

ثمة نموذج منحط للنجاح تحركه  
فكرة تقول ينبغي ان ال تغضب  
احداً يجب ان تكون حبيب  
الجميع. احذر من التصنيف  
وكن مراوغاً كدبلوماسي  
ووفق هذا النموذج يراد  
لإلنسان كي ينجح ان يكون  
بليدا بال راي وال موقف وال  
شعور وال يعرف معروفـا او  
ينكر منكرا

من اجل تجنب اضرار السوشيال  
ميديا واراحه عقـلك ونفسيتك  
من اضرارها فـإنني ارى رأياً  
في هذا االمر هو تجربتي التي  
أومن بها وادعو الناس اليها  
اال وهي اغالق جميع منصات  
السوشيال ميديا لفتره ال تقـل  
عن شهر أكثر من مره في  
السنة الواحدة  

اضافه الى اضرار السوشيال  
يديا الجمه فـأنها تؤثر على  م

عالقتنا مع القران وتقـلل  
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ب@� ه�ه ال�وائ) وان ال نcعل أL دائ)ة تغFي V)gل Pامل على  وال(ع0ر gالDعادة ��Ec ان ن8ق? ت0ازن 
  )g171-174 �ة ال�وائ) ص(

  )193- 175مفتاح النجاة: انا مريض نفسي إذن أنا افعل ما اريد (ص: : الفصل الثامن
لق� أص�ح ال5)ض ال*فDي ش5اعة وم|)ر لل االع5ال الs@Dة وال�ن@sة ال�ي 'ق0م بها األش^اص تcاه 

)g 5ع�c5اب*�ه ذات ال (|c' م0قف@� األول ألب EاتVل عام او تcاه اف)اد مع@*@� فق� اس�ع)ض ل*ا ال
العام@� على ال5(ي وهي ال ت�F�Dع ذل] ألنها مازال. صغ@)ة و�*@�ها ض�uفة ثU 'ق0م االب 9g)�ها 

� gع*ف ثU وج� ل*فDه ع�ر انه م)a7 نفDي واألخ) ل(^�2ة إعالم�ة مع)وفة وPان. لها مVان�ها ب@
ال5cه0ر فاخ�ف. فscه لD. س*0ات ثU عادت ل�cب االن��اه م� خالل  ت0ج�ه الED وال(�ائU لل5(اه�ی� 
و�)ر له ال*اس فعلة ه�ا  gانة م)a7 نفDي gال)غU م� انه لU ت� ه*اك جلDات ت(^��2ة لل8ال�@� ح�ى 

ة ت|)ر لألش^اص ی�U ال�ع)ف اذا Pان0ا اش^اص مF9)�@� او ال  وان5ا (انا م)a7 نفDي )هي ش5اع
  )178-175أس�اب ��امهg Uاألفعال الs@Dة. ص(

 �V5' ة ان*ا الc8g Uاه@�ه(P ال م��لق� أص�ح ه*اك تعا�ف مع األش)ار واألش^اص الs@D@� ب
م8اس|�هU ق|ل ان ن�فهU حال�ه ال*ف�Dة في وق. الفعل ال�L ارت�ه ح�ى ت2@) حال�ه ال*ف�Dة ع�را مق|0ال 

األقل م|)ر ل�^��q العق�0ة م� على عاتقة ف5<ال ع*�ما 'pه) ل*ا ش^° قام ألL اج)ام Pان او على 
Dg)قة م|لغ P|@) م� ال5ال فأن*ا نف)ح لف)حة ونv8ن لv8نة ون5@ل الى عvو أفعاله ال()7)ة الى الp)وف 

لp)وف ال^ارج�ة ال الى ش)ة ال�اخلي وأرادته ال()7)ة  فق0Dة �ف0ل�ه او فق)ة او �الق وال�'ة او غ@)ها م� ا
هي الE|D الى ما وصل ال�ة  وم� ثU '�2ح ال()7) ض�8ة ب�ال م� 0Pنه مc)م ولق� Pان. ومازال. 
ه*اك ال<@) م� األفالم ال�ي تعvز ثقافة ع�م الUV8 على األش^اص م� خالل افعالهU وان5ا م� خالل 

ها'ة فاس�ون ور�5ا ن)تE ذات حال�هU ال*ف�Dة وال�c)�ة ال�8ات�ة ال^اصة بهU وال�ي م)و بها ألن*ا Pل*ا gال*
  )181- 178األفعال االج)ام�ة لP 0*ا مVان ه~الء .ص(

وم� خالل تعU�p ال8الة ال*ف�Dة ورفعها الى ح� م� الق�اسة أص�ح ال*اس 'ع�ق�ون ان ب0سعهU ان 
cما 'ق0م بها وم� ه*ا ات�ه ی|)روا أL فعل واL ف)ة تF)أ على gالهU ال ل)ي اال ألنه م7(�Dح نف�Dا ع*

 fالى االل8اد فق f^Dفعه ه�ا ال�gعa ال(�اب والف��ات الى االل8اد E|Dg تF^DهU على اق�ار هللا ف@
ألنه 'عاني م� الv8ن وال9@? ف@�)0Pن Pل شيء جان�ا مقابل ال)احة ال*ف�Dة ح�ى لP 0ان ه�ا ال(يء ه0 

aعg Eاتالق2° ال�ي لcاء  اال'5ان ذاته فأص�8. راح�هU ال*ف�Dة اهU م� اال'5ان  واس�ع)ض ال
أص8ابها الى االل8اد E|Dg ع�م رضاهg Uأق�ار هللا وم*ها شاب ال '2لي وع*�ما اق�)�. ام�8اناته اص�ح 
 �V' Uل�ه قال انه لFی�28ل على م Uما ل�'2لي و7�ع0 م� هللا ان '28ل على اعلى ال�رجات وع*

د على ل�اسها وز7*�ها وهي ت)7� ه*اك م� '5Dع دعاه فال8� وأخ)� شاgة أل8�ت الن اإلسالم '9ع ق@0 
  )187- 181ال(ع0ر gانها اج5ل م� خالل P(ف شع)ها امام ال*اس وغ@)ها م� الق2° . ص(

م�ى 'ع�|) االضF)اب ال*فDي ع�را في ال()7عة؟ وم�ى '�V5 ال�عا�ف مع ال5)ء وت^��q عق�0�ه 
  E|Dg حال�ه ال*ف�Dة؟

ال8� ال5ق�س 5Pا ه0 ال8ال في ثقافة عال5*ا ال8�ی� ان اإلسالم ال 'علي ال8الة ال*ف�Dة للF^5ئ له�ا 
ول*ة ی)اع@ها وD7قf العق�0ة او '^ففها في gعa ال8االت االس�<*ائ�ة فال�ل�� ال()عي م� هللا لإلنDان 
له ش)و� وه0 العقل والفهU أL ان '0Vن أهل�ة ل�ل] م�رك ماله وما عل�ة و�عa االضF)اgات ال*ف�Dة 

ت*ق2ها فالc*0ن وال*0م وال*�Dان واالغ5اء والP a�8لها م� الع0ارض ال�ي تغ@)  ت7vل أهل�ة االنDان او
احVام أهل�ة االنDان وفي gعa ال8االت ال*ف�Dة 'فق� الa7(5 صل�ة gال0اقع و7^�ل أدراكه gالvمان 
والV5ان و0V7ن غ@) قادر على تv@5 ما ب@� ی�'ة وفي ه�ه ال8االت '�V5 للقاضي ان '^فف او ح�ى 

ال0sD5ل�ة الc*ائ�ة لإلنDان gالامل  ل� ال '�V5 ف�ح ال�اب على م2)��ه ل�|)7) أL فعل امام یلغي 
حالة الcاني ال*ف�Dة ف�ق�ی) حالة الcاني العقل�ة وم�� تأث@)ها على مD~ول@�ه الc*ائ�ة ام) 'Ec ال�8)ز 

�V' اهل االخ�2اص م� أ��اء ال*ف{ وفقهاء ال()ع فال L�في gادعاء الcاني او م*ة ب�قة تامة على ای

مساحات التأمل والمراجعة  
الذاتية لبناء عالقة جاده مع  
القران الكريم التي تعزز  
مفهوم تربيه النفس على تعاليم  
القران وهو امر ال يمكن  
تحقيقه اال بااللتزام بالمراجعة  
والعرض اليومي لنفسك على  
القران الكريم

تقبل أنفسنا كما هي  اننا سن
عليه وسنتقبل الجميع كما هم  
عليه ونعيش جميعا في بيئة من  
التسامح والرقي والتحضر حسب  
ما تزعم تلك العقـليات

ازمه التسامح مع المنكر وهي  
ان النفس تتعود على هذه  
الحالة من عدم تحمل مسؤولية  
سلوكها وافعالها والتهرب من  
مواجهتها بأخطائها وهذا  

ب الدائم من محاسبه  الهرو 
النفس يجعل المرء ضعيفـا امام  
اي نقد يتوجه اليه مما ينتج  
جيال يعاني من المراهقة  
النفسية ويتأذى من ادني  
اشاره سلبيه له  

قد اشار سلفـاً من نبينا صلى  
هللا عليه وسلم الى خطورة ترك  
فريضه االمر بالمعروف والنهي  
عن المنكر وان مجالسه الناس  

حهم وتقويمهم  بدون نص
وارشادهم الى الخير يعني  
هالك المجتمع باسره ال الفرد  
وحده

ايها الراغبون في التغيير ال  
تخاطبوا العقـل ولكن خاطبوا  
الناس بالعواطف واحاسيسهم  
الداخلية وانتقـل هذا التصور  
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ال85امي gان ال5�هU ق� ان�اب�ه حالة نف�Dة وفق� أدراكه وخ)ج م� دور ال�عقل الى دور الc*0ن ال5~ق. ف5ا 
ذP)نا ه�ه االس�<*اءات ت28ل E|Dg اخ�الل اإلدراك و¡�اب العقل ول�{ E|Dg الv8ن وال9@? فاإلنDان 

غي م0اجهة الp)وف ال^ارج�ة gال2|) ومcاه�ة م0sDل ع� ت2)فاته وع� ع0اقE أفعاله واق0اله و7*�
  )194- 187ال*ف{ واالس�عانة gا¹ واس�98ار ال<0اب والعقاب ال gاالس�Dالم واالنهvام امامها . ص(

  
  الخاتمة

حاول ه�ا ال�اب تDل�f ال09ء على nاه)ة ول@�ة لU تأخ� حpها في ال�8ل@ل وال5)ا��ة او العالج 
7� م� االن��اه ال@ها  وال��ارك ح�ى االن، فان ه�اvاه)ة وج�ب مpاب م8اولة اج�هاد'ة ل�ع)�7 به�ه ال�ال

  ح�ى ی�U ت*اولها وم*اق(�ها م� ق|ل ال5ه�5@� وال*اشF@� وال5�^22@� وال�عاة.
 Lاب على ج@ل ز�فإن األج�ال األخ)� غ@) مع�qة م� اإلصاgة ب�عa االثار    Gen Zك5ا رvP ال

*ف�Dة، وتقا�ع nاه)ة اله(اشة ال*ف�Dة مع األج�ال األخ)� م<ل ج@ل االل�qة الcان|�ة لV)5لة اله(اشة ال
Millennials  

م ق� '0Vن م8ال لل�راسة ل*ة ب)أی*ا nاه) لل�uان 1997م إلى 1984ال�L 'قع م0ال@�ه ب@� عامي 
.Lل أوضح في ج@ل زV)g  

)، وس0اء شع) ان gعa ف0Dاء Pان القارÒ م� أب*اء الc@ل ال5ق02د في ه�ا ال�اب ام م� ج@ل اخ
7�ا م� ال�Dلل الى vاه)ة أت0قع لها مpث ع*ة، فإن ه�ه ال�الف02ل لD5�ه او ان gعa الف02ل لU ت�8

  .نف0س ال(�اب والف��ات ول� Fg)7قة s@Fgة ال ب@� ع(�ة وض8اها

 

أنه حقـاً كتاب جدير بالقراءة وننصح به كل زمالء االختصاص في العلوم السلوكية من علماء  
فس وطالب الجامعة وتحديداً من كليات التربية والدراسات العليا والباحثين التربويين  الن

 .المهتمين بالبعد السلوكي

بأهمية المشاعر من الفـلسفة  
والفكر الى عالم السياسة  

د  والتغيير ثم الى عالم االقتصا
والشركات فقد نجح هذا  
المبدأ على جميع االصعدة  

ان مشاعرنا دائما ملحه بداخلنا  
لكنها في الواقع ليس جديرة  
بالثقة على طول الخط فمشاعرنا  
غالبا ما تشوش عالقـاتنا الحقيقة  
وتسلبنا البصيرة العميقة  
وتسبب ضررا في عالقـاتنا  
وتقودنا الى الضالل

اإلعجاب يركز على جوانب
ايجابيه معينه في الشخص  
المعجب به فحسب، ويخفي  
جميع الجوانب االخرى ولذا  
فـانه يزول إذا تم التعرف على  
الشخص المعجب به عن قرب
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