
 1

� �� �� �� �

�^ßÚ{{{{{{ì‚<<JJJâ{{{{{{{Ú<Ø{{{{{{{é¥<à{{{{{{{g 

Â�{{é‘`jÖ<ìç{{×Â<Ø{{ËßÖ]<Ü{{e^«ý]<‹{{Ú<ê{{¿ßÚ<à{{ÛéÎ<…ç{{Úø‰c<ê{{{ê 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAbuHalawaCallPosPsyIslVal.pdf  

 

 �وةـــ� أ�� ـــ� ا
	��ـــ��. د

رس ا�
	� ا������� 

 آ��� ا�����، ����� د����ر

 abou_halawa2003@yahoo.com  

 
 
 

 
 
 
<‚u_<êe^«ý]<‹ËßÖ]<Ü×Â
<Ü×ÃÖ<ì‚è‚¢]<Åæ†ËÖ]<Üâ_
<á`e<ÙçÏÖ]<àÓµæ<H‹ËßÖ]
<k³<íé×ÃËÖ]<äi�÷æ

<íß‰<íÚ^Â<ì…ç’e1998<
<Ù^ÛÂù<ì†�^fÚ<íréjßÒ
<äñøÚ‡æ<á^Ûré×‰<ài…^Ú
<�Ö]<”ç’¤]<äqæ<î×Â
<^Ú<ì†â^¾<í‰]…‚e<l_‚je]
<Ü×Ãj¹]<ˆrÃÖ^e<Í†Ãè
<ØÚ^ÃjÖ]<±c<^ãi‡æ^Ÿæ
<ÄÚ<¼�ßÖ]<ênvfÖ]
<ìð^ËÓÖ]<Ü×Ãi<^è^–Î
õ^ËjÖ]æÙ 

 
 
 
 
<êe^«ý]<‹ËßÖ]<Ü×Â<Ý^Ú_
<]⁄‚q<Øèç�æ<Øèç�<…^ŠÚ
<àÚ<ğ÷æ_<“~×jéÖ<ÄÎ]çÖ]<»
<ïõ†Ö]æ<l^Æ^é’Ö]
<íÛéÏÂ<íéÖ‚¢]<íéËŠ×ËÖ]
<x’è<^º<“×~j×Öæ<ì‚ñ^ËÖ]
<ÄÚ<^⁄é�³<äjéÛŠi
<…^Ò<á÷a<l^v×Ş’Ú
<íéf×ŠÖ]<Å‚¤]æ<Ý^âæù] 
 
 

في صدر دراسته عن 1) 184-183: ،ص ص2004(يفيد أحمد محمد عبد الخالق  

من الممكن القول بأننا نعيش اليوم في عصر علم " الصيغة العربية لمقياس األمل لسنايدر 

النفس اإليجابي، فقد ركز علم النفس كثيرا ـ خالل تاريخه القصير ـ على الجوانب السلبية 

خوف واالكتئاب والعدوان واالنحراف والمرض، قبل أن يركز لدى اإلنسان مثل القلق، وال

على السعادة والرضا واألمل والتفاؤل والثقة والتوافق ونظائرها من الفضائل اإلنسانية 

اإليثار والشجاعة واألمانة والواجب والمسئولية والبهجة والمثابرة : الراقية من مثل

  ". في قلب علم النفس اإليجابي ] ؤلوالتفا[تقع بحوث األمل ............. وغيرها،

وعلم النفس اإليجابي أحد أهم الفروع الجديدة لعلم النفس، ويمكن القول بأن والدته 

كنتيجة مباشرة ألعمال مارتن سليجمان وزمالئه على  1998الفعلية تمت بصورة عامة سنة 

تها إلى التعامل وجه الخصوص التي ابتدأت بدراسة ظاهرة ما يعرف بالعجز المتعلم وتجاوز

البحثي النشط مع قضايا تعلم الكفاءة والتفاؤل، لتتالى بعد ذلك الجهود العلمية لبلورة علم 

النفس اإليجابي في شكله الحالي الذي وإن كان يدعى البعض تمام تبلوره وبالتالي التوجه 

تتعامل مع العلمي إلى ترجمة دالالته ومضامينه التطبيقية إلى برامج تدخل وقائي وتنموي 

مناطق التميز والقوة لدى البشر تنمية وتعزيزا، إال أننا نظن أن أمام علم النفس اإليجابي 

مسار طويل وطويل جدا في الواقع ليتلخص أوالً من الصياغات والرؤى الفلسفية الجدلية 

عقيمة الفائدة وللتخلص مما يصح تسميته تمشيا مع مصطلحات آالن كار األوهام والخدع 

لسلبية التي تمتلئ بها صفحات الكتب التي يحمل عنوانها زورا وبهتانًا مسمى علم النفس ا

  . اإليجابي

وتأتي الدعوة لتأصيل علم نفس إيجابي عربي الوجه قيمي اإلطار حتى ال يستغله 

نفر من المتاجرين بالعلم المروجون للوهم ويكفينا للتدليل على ذلك ما فعله دانيال جولمان 
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، وما نسمعه ونشاهده اليوم من برامج وعروض 1995الذكاء االنفعالي منذ سنة بمجال 

تليفزيونية تعتمد على دغدغة مشاعر البشر واللعب بعقولهم ووجدانهم بأداء بهلواني ينتظم 

كيف ! تحت عناوين براقة لها جاذبية شديدة مثل كيف تصبح قائدا فعاالً في خمس جلسات

! استرخ وتنفس بعمق وانطلق معانقًا الحياة تفتح لك أبواب السعادة !تدير ذاتك بفعالية مطلقة

وأنا أتساءل أصالً من تخاطب مثل !! على الرغم من أن أبواب السعادة غير موجودة أصالً

قد نعجب بها لدرجة ! هذه النوعية من البرامج؟ وما مدى تأثيرها إن كان لها تأثير أصال؟

هكذا . تغيير الحال وبعد هنيهة تعود ريمة لعاداتها القديمة البكاء والحلف بأوثق األيمان على

حالنا يقينًا مع الكثير من العناوين والكتابات مهندمة الشكل مبتذلة المضمون في مجال ما 

  . 2يسمى في الوقت الحالي بعلم النفس اإليجابي 

ة الجادة وال نعدم على أية حال الكثير من اإلرهاصات األولية في الكتابات العربي   

التي ولجت هكذا بتلقائية سلسة بدون افتعال صخب أو ضجة قلب ما يسميه المتخصصون 

إذ يستطيع أي قارئ باحث . مجال علم النفس اإليجابي قبل أن يولد هذا الفرع العلمي أصالً

منصف أن يتلمس إشارات صريحة في كتابات أديب علماء النفس وعالم النفس األديب 

، .....سيد أحمد عثمان خاصة في المسئولية االجتماعية، الشخصية المسلمة، األستاذ الدكتور 

" التي آمل أن يكتمل هيكلها العام، وفيما أدعي تحمل هذه الفكرة  الرجاءوتتويجها بفكرة 

دالالت ومضامين إنسانية أكثر عمقًا وأرحب فضاء من فكرة األمل والتفاؤل التي  "الرجاء 

  . نية تخاطب العقل، وتحرك الوجدان، وتدفع إلى السلوك؛الرتكازها على أسس دي

" ثم ألح مبدعنا األستاذ الدكتور طلعت منصور في ورقة نظرية بالغة الداللة بعنوان 

على ضرورة تحول علم ) 1985(نشرت بأحد أعداد مجلة عالم الفكر " الشخصية السوية 

ابات إلى دراسة كافة األبعاد النفس من التركيز على دراسة صيغ الخلل والقصور واالضطر

ومكامن القوة اإليجابية لدى البشر ووصف بشكل عام مواصفات الشخصية السوية بما يجسد 

  . الكثير من القضايا التي تدرس في مجال علم النفس اإليجابي في الوقت الحالي

 وإذا عرجنا على مدرسة علم النفس بآداب القاهرة لوجدنا اهتماما مبكرا باإلبداع

والصحة النفسية، ارتقاء القيم، سيكولوجية الصداقة، الضحك والفكاهة والمرح، المثابرة، 

سيكولوجية الحل اإلبداعي للمشكالت والكثير من الموضوعات التي تدخل في إطار اهتمام 

  . علم النفس اإليجابي بصورته الحالية

اوله التفصيلي ومنذ عبد الستار إبراهيم في تن. وتأتي إسهامات أستاذنا الجليل أ د
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فترة طويلة للظاهرة اإلبداعية واإليجابية في الشخصية أو الشخصية اإليجابية، وإبداعاته 

بتبنيه مشروع تأصيل وتقنين مقياس التفكير اإليجابية واإليجابية في التفكير، ليمثل دعوة 

ا لهمة مباشرة في واقع األمر لوصف وتحليل مظاهر اإليجابية في الشتخصية، واستنهاض

د أحمد محمد  عبد . كما ال ينسي فضل ما يصح تسميته بمدرسة أستاذنا الكريم أ

ناهيك عن . الخالق وتالميذه في هذا المجال وسلسلة دراساتهم الممتعة عن التفاؤل والتشاؤم

علم النفس مثل الفرحاتي بعض االجتهادات البحثية الفردية للبعض من شباب الباحثين في 

مفاهيم، : سيكولوجية العجز المتعلم: 

؛ "رؤية معرفية" سيكولوجية تحصين األطفال ضد العجز المتعلم 

يجابي ومحمد الفنجري في أحد األعمال العربية التي تحمل مباشرة عنوان علم النفس اإل

ويمكن االدعاء بأن التوفيق بين كل هذه اإلرهاصات األولية وتأسيها على أرضية 

طوق الحمامة " العمق الحضاري للثقافة العربية في المجال خاصة أعمال بن حزم الظاهري 

لكفر قرينة القنوط وغيره ثم عقلنتها بالتوجه الديني الذي يجعل اإليمان قرينة الرجاء وا

واليأس والتمثيل لها بسيرة سيد الخلق المصطفي صلى اهللا عليه وسلم فكرا وانفعاالً وسلوكًا 

أن نؤسس لعلم نفس إيجابي عربي الهندام والمضمون يحمل مالمح بنيوية نظرية أصيلة وله 

  . في الوقت نفسه فنيات وإجراءات تطبيقية تسقط على ظواهر أو قضايا خاصة بنا

وتأسيسا على ما تقدم أظن أن العمل الجاد في مسار التأصيل العربي واإلسالمي 

لعلم النفس اإليجابي  خطوة في االتجاه الصحيح نحو هذه الغاية الحميدة التي تستأهل أن 

تستغرق الحياة العلمية لفريق عمل يؤمه أساتذة علماء النفس األجالء ذوي التوجه اإلنساني 

  .   صر والدول العربية وكثير ما هم 

ويسعدني أن أرفق ألساتذتي األجالء مقدمة سلسلة علم النفس اإليجابي في صيغته 

الغربية؛ عليها تستدعي فينا همة النهوض وبالبناء في هذا االتجاه ارتكازا على منظومتنا 

   .القيمية وخصوصية الحالة العربية المعاصرة من حيث قضاياها وأحداثها
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فترة طويلة للظاهرة اإلبداعية واإليجابية في الشخصية أو الشخصية اإليجابية، وإبداعاته 

بتبنيه مشروع تأصيل وتقنين مقياس التفكير اإليجابية واإليجابية في التفكير، ليمثل دعوة 

مباشرة في واقع األمر لوصف وتحليل مظاهر اإليجابية في الشتخصية، واستنهاض

  . اإلبداع السيكولوجي في هذا المجال

كما ال ينسي فضل ما يصح تسميته بمدرسة أستاذنا الكريم أ

الخالق وتالميذه في هذا المجال وسلسلة دراساتهم الممتعة عن التفاؤل والتشاؤم

بعض االجتهادات البحثية الفردية للبعض من شباب الباحثين في 

: السيد محمود في عملين هامين في المجال األول

سيكولوجية تحصين األطفال ضد العجز المتعلم : والثاني. نظريات، تطبيقات

ومحمد الفنجري في أحد األعمال العربية التي تحمل مباشرة عنوان علم النفس اإل

  . وسيكولوجية السعادة

ويمكن االدعاء بأن التوفيق بين كل هذه اإلرهاصات األولية وتأسيها على أرضية    

العمق الحضاري للثقافة العربية في المجال خاصة أعمال بن حزم الظاهري 

وغيره ثم عقلنتها بالتوجه الديني الذي يجعل اإليمان قرينة الرجاء وا" مثالً 

واليأس والتمثيل لها بسيرة سيد الخلق المصطفي صلى اهللا عليه وسلم فكرا وانفعاالً وسلوكًا 

أن نؤسس لعلم نفس إيجابي عربي الهندام والمضمون يحمل مالمح بنيوية نظرية أصيلة وله 

في الوقت نفسه فنيات وإجراءات تطبيقية تسقط على ظواهر أو قضايا خاصة بنا

وتأسيسا على ما تقدم أظن أن العمل الجاد في مسار التأصيل العربي واإلسالمي   

لعلم النفس اإليجابي  خطوة في االتجاه الصحيح نحو هذه الغاية الحميدة التي تستأهل أن 

تستغرق الحياة العلمية لفريق عمل يؤمه أساتذة علماء النفس األجالء ذوي التوجه اإلنساني 

صر والدول العربية وكثير ما هم بصفة خاصة في م

ويسعدني أن أرفق ألساتذتي األجالء مقدمة سلسلة علم النفس اإليجابي في صيغته 

الغربية؛ عليها تستدعي فينا همة النهوض وبالبناء في هذا االتجاه ارتكازا على منظومتنا 

القيمية وخصوصية الحالة العربية المعاصرة من حيث قضاياها وأحداثها

  مع أسمى آيات المنى وأرق تحياتي
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<HŒ^ßÖ]<àÂ<]⁄‚éÃe<Õ†vjÖ]æ
<l^Ú‡_<H…‚ÏÖ]<h^’ŁÂ
êŠËßÖ]<çÛßÖ] 

 
 
 
 
<í‰…‚¹]<±c<kãqçi<]ƒc
<^ãÇé‘<íÊ^Óe<íéÒç×ŠÖ]
<íéñ]†qý]æ<íéÓé‰øÓÖ]
<íè�çfÃÖ<Øé‘`i<‚Ÿ
<Øe<HäÎ^éŠÖ<HäÊ†¿Ö<á^ŠÞý]

< <

 

 

   Yا��� K�� [ \.ح X.وع *� N���K ا���Y ا_^��0 2

 *Gر ����e ا-��Mرف ����� �c و��cM و=���c ا��ص ا�bي `

 ] f+ا�.ا g�� ،N��3ا� g�� ،.,M�-ا g����ر�i jرة M�ا

����k، ه�Xً، و`��l�� ،Yا��� K�� ���� . Yا��� K��

 ،���Xت دا����� H� c8ورا m,* رس ا����ك و��* �k��l��

،��������X ،��X.��....Xً��K ا���Y هc  ا����ك K�X

�� o��p ا_0�` Yا��� K���c� q و�Mوا� c;�lو �Xآ� H� ن��

�r���sو (Mt-ا-���0ة وا:داء ا����2 ا u�\ . ،j��X.�هbvا 

 ،c�� ���Xدا ،c� ����M`ا ،j�����= ....... ���4Mاآ w

 ،x���� ،رات�� H� ���X �� (آ .�sأ ،���X �� (آ K;y c0أ

وان � ،���X ��0نz� ��4� رة�\ c�� ���4Mاآ ،o8�,0

�~{ و*|س، اآ�OMب ،,yة وRS ،Yو��  ���و=�4ؤم، +�

��د*� وا+U�Mم، ز*m و9*��، G= �*�Sر ا��+���، �و��9ع، 

 .;�+ �,X أن ��0) �� �� �40ء Hv� ������ رادة ����) +�

 ،���X ك.	M= ا�� �O���jb� 5�M,M ا�
�رة .... ��g ا�

 g�را�X 5,� ا�XWا�lت و0,�ط اU;0Wق ا�� =��c رؤى �� *�

 K��ا�M	��) ا����2 ا�2v�+Uv : ا���Yا-ارس ا�Gvى [ 

وان و��Y وز*m، ا���رة `�.�، � أن ا:\) [ ا_��0ن ~M+

2v�+Uvا� RS 2ا���� (��	Mب، ا��
��ا_��0ن : وا�*H وهK و

 ا���س، ا�M	.ك l ك.	Mو��0، ا�ة ا_��yس ���,� ،o,0


�ب ا�,ر، أز��ت ���5 ا���س، وا�M	.ك ���kا �H ا���س، 

���Xذا =���N إ� ا-ر+� ا����آ�� ��X�v . ا����2 ا��

��د*� ا_��0ن �� (�\|= \�/�� ا���v�+Uv وا_�.ا��8 �

.9�� (� ،c`���� ،cX.�� . ] �3��3ا-��� ا� g��و�.ج ��2 

 ���� ����X �,X ~M+ 20��0_ا Yا��� K�� ،Yا��� K��

آ�H 0{ل إ^���� �kا ��/� =��.ك، =�Hv� ،�r�.� ��v =�آ� 

�0ً�4;�إذن �,�ن �H `���ا أن ��K ا���Y . ا��	. و9.ج 


y ���` Wأ�) زرع و W �����
�/cM ا�� =.���� � . ]

+��ق هbا ا���K وا=X �M.\� ذه��� ��ءت آ.��� �RS H رام 

��g آ) ��  ��ً�	M� �r��,� �r���0 ا�,�,� ���ء ] NXد�\

��g ا� Yا��� K��.H� KS رو�� و`��� ���5 و`.أ [ �Fل 

 Yا��� K��ة [ *
�	2 ��,��*� ا�= �~�M0 c�X �� R3vا�

ت ���و*H آR3ة ��) هbvا ��X ��-ا-�����ت ا��� �v�P g��

 (��` H� H*و�����K ا���Y ا_^��2 " ���P.ة  " " �X�,i



 5

†}üÖ 
 
 
 
 

<‹ËßÖ]<Ü×Â<á_<äjÇé’e
<ØÚ_<÷<^ãé×Â<^ßée†i<�Ö]
‚’u<íÛéÎ<÷æ<Å…‡ 

 
 
 
 
<ì�nÒ<àèæ^ßÂ<l‚qæ
<ì†�^fÚ<]„Óâ<ØÛ�

<ØéfÎ<àÚ<àèæ^ßÂ<><Ü×Â
<êe^«ý]<‹ËßÖ]<><><íÊ^Ïm

<êŠËßÖ]<°ÓÛjÖ]<><>
<íéqçÖçÓéŠÖ]<íée�Ö]<><>

<Ü×Â<Hêe^«ý]<‹ËßÖ]<Ü×Â
<ìçÏÖ]<àÚ^ÓÚæ<ì�^ÃŠÖ]
†�fÖ]<ï‚Ö 

 
 
 
 
<Åæ†�Ú<l_‚e<^ßâ<àÚ

†Î<]„â<»<íËnÓÚ<ìð]
<î×Â<]⁄̂éÒ†i<Ù^�]
<�Ö]<l^Âç•ç¹]<íÊ^Ò
<Ø–Ê_<ì†�^fÚ<ì…ç’e<‹³
<^è^r‰<àÚ<á^ŠÞý]<»<^Ú
<å„â<kÞ^ÓÊ<HØñ^–Êæ
<^ãe<ØÚa<�Ö]<í×Š×ŠÖ]
<îÚ…<ØÎù]<î×Â<^ãÃÚæ
<‹ËßÖ]<Ü×Â<ì��<»<†ru
<^ßjòée<»<å^�^ÃjÞ<^ÛÒ
<^Ú<ØÒ<‹Û×jÞ<^ß×Â<íée†ÃÖ]
Ù^¶æ<H�}<HÐu<çâ 

 

�7v ا����2 Mا� " " ������vا����� ا��� " " Yا��� K��

" ..... دة و�H��v ا�,�ة �ى ا��4. ا_^��2، ��K ا����

 g���H ه�� �أت �4.وع `.اءة ���3v [ هbا ا�6ل =.آ�ً{ا 


�رة ���P.ة أ�X) �� [ ا_��0ن � Y� ت ا�����l�-ا �Xآ�

�H +~�*� وN0�vX ،(8��X هjb ا������ ا�� ��) �� و���� 

 ] j����M0 ����g ا:`) ر�R� ] .~y gة ��K ا���Y آ

MOو��ل�� ،R9 ،�y آ) �� ه� Y��M0 ���� . �� ا��.��� 

ة ��vت      ���ت هjb ا������ �l�� ر��M9إ*,�ع ا ��lو

����:- 

1.  Yا��� K�� ���� ] �U�\�0ً أ�v� ع�l�-ن ا�v* أن

 .ا_^��2

*.ون �� �|ن  .2� Kه H� m��|= H� ع�l�-ن ا�v* أن

����K رواد y.آ� ��K ا���Y ا_^��2 �,�* . 

��ت ��  *�� آ) ���lع ��g ا� .3�l�����M) ا-�;,2 ��

c��* �- �,c و��+ �� . 

��P.ة  .4� �`U�أن *�M¡ آ) ���lع `��*� ���3 ذات 

 . ¢~�ل ��K ا���Y ا_^��2

��K " و���ء ���c آ�ن ا-��lع ا:ول £jb ا������ ����ان  

��2 ا���Y ا_^��2، ا��`�*� ا_^����، وا��Uج ا����2 ا_^

�Y+q ا:ول �.آ� ��K ا���Y ا_^��2 ��ر=7 +��~��ن " ��

أ+�Mذ ��K ا���Y ¥���� ��������0 ورا8 درا+�ت و��ث 

K��M-ؤل ا��Mوا� ،����M-ءة ا��vا� ،K��M-ا��~{ ا . و`

 Yا��� K�� وآ�ٍف [ Y�0 ا��`vX N.ة *P ز�^�� c�X ول��=

,�ر�0 ا������ ا-��{ة ا_^��2 وهcX ودc=WW [ +��ق ا-

ي ا���8��,Mا� Yا��� K�� .  ���c و�7 

 هbا و��§ ا���X�M و��c0|P (� c ا���ن وا��اد   

                                                                                               

 ا���� أ�� Uyوة�� .
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