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ـــــــر ابـــن القيــــــــــم الجوزيـــــــــــــة  اإلنســــــــــــان فــــــــــي فكـــ
 

كان والی�ال م�ض�ع فه� اإلن�ان، ودراس
ه م م�
لف ال��ان� :مقدمة  

ل
)ق,/ ه.ا الفه� م,$انا هاما م م*ادی ال()' في ع$ة م�االت 

  .واخ
8اصات فل�6*ة وعل5*ة وش23*ة

وم العل�م ال)$یAة ال
ي انABق@ ع ه.ا االه
5ام ما ?�5ى =العل�م 

االج
5ا2*ة ال
ي ته
� ب$راسة اإلن�ان م م�
لف األ=عاد وال�Eاحي؛ فDEأت 

وعل�م االج
5اع واألن3Aو�Lل�ج*ا وت�Nرت عل�م الEفM وعل�م ال
L3*ة، 

وغ,3 ذلU م العل�م ذات االرت(اS ال�ث,/ ب$راسة تفQ,3 ووج$ان ) اإلن�ان(

، وتأث3ه به� وتأث,3ه ف,ه�X3وسل�ك اإلن�ان وتفاعله مع اآلخ.  

 �
 ه.ا ال?عEي أن ال$راسات الفل�6*ة وال23D*ة الق$?5ة وال)$یAة ل� تهQول

ل�5ض�ع ق$ أص(ح في العل�م االج
5ا2*ة ال)$یAة به.ا ال�5ض�ع سا=قا بل إن ا

وم الEاح*ة الE5ه�*ة، فإن ه.ه العل�م . م�اال أو م�االت ل
�88ات ع$ی$ة

ال)$یAة ت)اول في مع5dها اس
ع5ال ال()' األمX3Bقي أc ال()' القائ� على 

  . ج5ع ال5عل�مات والB*انات وت)ل,لها ت)ل*ال 5e*ا وe*6*ا

�ع في ال
ارXخ وال
3اث اإلسالمي، فق$ ارتأی@ دراسة ون3dا أله5*ة ه.ا ال�5ض

ه.ا ال�5ض�ع م خالل تق$?� ن5اذج جادة م ال
3اث اإلسالمي حاول@ دراسة 

وم العل5اء ال.ی اه
�5ا =5�
لف األ=عاد ال35ت(Nة . اإلن�ان م م�
لف األ=عاد

�*kال   .  eعل� م أه� األعالم في ه.ا ال�5ال 1=اإلن�ان یB$و اب

 $ اه
� اب n*� ال��زXة =5�
لف ال��ان� ال
ي ی
�Qن مEها اإلن�ان فق

كان واليزال موضوع   
فهم اإلنسان، ودراسته  
من مختلف الجوانب  
لتحقيق هذا الفهم  
ميدانا هاما من  
ميادين البحث في  
عدة مجاالت  
واختصاصات فـلسفية  
.وعلمية وشرعية  
 
نظرا ألهمية هذا  
الموضوع في التاريخ  

إلسالمي، والتراث ا
فقد ارتأيت دراسة  
هذا الموضوع من خالل  
تقديم نماذج جادة  
من التراث اإلسالمي  
حاولت دراسة اإلنسان  
 من مختلف األبعاد
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� ع ال�ان� ال3وحي )ال��5*ة وال3وح*ة والعقل*ة وال�ج$ان*ة وال�ل�e*ة(Q؛ ف


ا=ه e في Uه وذل*o ة " ال3وح"وأفاض*sح,' ع3ف مفه�م ال3وح، وتع3ض لق

والEفM، وهل الEفM خل/ ال3وح، ولعالقة ال3وح =الB$ن، وللعالقة ب, ال3وح 

واح$ة أم ثالث، وهل ال3وح م أم3 الغ,� أم ال، ولعالقة العB$ بL3ه، 

وتع3ض أ?sا ل5فه�م ال5Qال وال
3قي في درجاته، وألم3اض القل�ب ولDفائها، 

ك5ا أشار =ال
ف8,ل إلى تأث,3 األرواح في األج�ام وwلى العالج ال3وحاني 

ة وال)M على ذلU؛ الDيء ال.c وحاول أن ?ق$م أدلة قائ5ة على الD5اه$

  .س*Dار إل*ه في م)له


� أ?sا ع ح(ائل إبل*M ال.c ?ع
3B ع$وا لإلن�ان، وع تأث,3 eو

  .الN*Dان في ال�ل�ك مNEلقا في ذلU م ال�8Eص الX38)ة

 
� عe 5اe اءsالت في القzD5ها في حل ال

� ع الف3اسة وأه5,eو


ا=ه ض3ورة دراسة وفه� ال�اقع قBل إص$ار األe 23*ة فيDام الz3ق "حNال


� ح
ى . 2"ال)5z*ة في ال�*اسة ال23D*ةe ',ا=اته ح
eع@ دراساته و�Eوت


ا=ه e الف3وس*ة في   . 3"الف3وس*ة"ع


� اب الk*� =ال
ف8,ل ع ال�ان� ال��5ي وخاصة في وصف أعsاء eو


�، ، والعالج وذلU في ع$)ال�قا?ة(الB$ن وو�ائفها، وفي e*6*ة حف~ ال8)ة e ة


ا=ه e أه5ها 
ا=ه " زاد ال5عاد في ه$c خ,3 ال�(اد"ومeإغاثة اللهفان"و."...  


(ه ) االنفعاالت والعا�فة(واه
� أ?sا =ال�ان� ال�ج$اني  e خاصة في

مف
اح دار ال�عادة وم�DEر أل�Xة العل� "و" زاد ال5عاد في ه$c خ,3 ال�(اد"

  ".ال$اء وال$واء"و" واإلرادة

�ل�eي وخاصة في =ع$ه األخالقي فق$ eان م)�را أساس*ا أما ال�ان� ال


(ه؛ إذ أن ه.ا ال�ان� ه� خالصة نفاعل وتQامل ال��ان� e لف
في م�


ا=ه . ال�e.5رة سلفا، وانعzاس لهاe ال فيAم Uلى ذل�
Xو"  ب,,Qم$ارج ال�ال


� ع. ك5ا س*Dار إلى ذلU الحقا" مEازل إ?اك نعB$ وw?اك ن�
ع,eو 


ا=هال
L3*ة e ي فيEته.ی� وت�ج*ه أخالقي وم$رسي ومه   وما ی3ت(� بها م

  
من العلماء الذين  
اهتموا بمختلف  
األبعاد المرتبطة  
باإلنسان يبدو ابن  
القيم كعلم من أهم  
.األعالم في هذا المجال  
 
 
اهتم ابن قيم الجوزية  
بمختلف الجوانب التي  
يتكون منها اإلنسان  

الجسمية والروحية  (
والعقـلية والوجدانية  

؛ فكتب  )والسلوكية
عن الجانب الروحي  
 وأفـاض فيه  
 
 
تعرض أيضا لمفهوم  
الكمال والترقي في  
درجاته، وألمراض  
القـلوب ولشفـائها، كما  
أشار بالتفصيل إلى  
تأثير األرواح في  

سام وإلى العالج  األج  
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  ".ت)فة ال�5ل�د"


� وال$راسات ال5ه5ة ال
ي وال تف�تEي في ه.ا ال5قام Qاإلشارة إلى =ع� ال

�*n 
ه الAقاo*ة واالج
5ا2*ة وال�*اس*ة، وwسهامه   ك
B@ ع اب�,Lة وXال��ز

  . العل5ي في م�
لف ال�5االت


اب e �
Qه.ه ال ع38ه ومEه�ه وآراؤه في : اب n*� ال��زXة"وم ب,


اب"، و 4"الفقه والعقائ$ وال
�8فe م$ارج: تأمالت في ,Q5"ال�ال . وم


ابe ة : "آخ3 ه.ه ال$راساتXال��ز �*n الX3N/ إلى ال8)ة الEف�*ة عE$ اب

MفE6"وعل� ال . وق$ ذ3e ال(اح' في ه.ه ال$راسة أه� ال()�ث ال
ي أجX3@ ع

إسهام اب n*� ال��زXة في م�
لف ف�Eن العل� وال5ع3فة وخاصة في م�الي 

 ال3ج�ع إلz5Xة، و*L3
  .,ها ل5 أراد ال5�X$ في ه.ا ال�5العل� الEفM وال


(ه اب n*� ?الح~ ت�Eعا Be,3ا في ف3Qه واه
5اماته شأنه e 5ا*o أمل
وال5


�Bا e في ذلU شأن العل5اء ال�5س�ع,, في إ�ار ال)sارة اإلسالم*ة ال.ی


� ف,ها . في م�
لف العل�م وال5عارف والف�Eن e ي
ورغ� ت�Eع ال�5االت ال

اءه وم�اقفه الفX3Qة ت
�� =الع5/ وال3dEة ال8ائ(ة في أغل� اب الk*�، فإن آر 

وس,
sح ذلU =8فة جل*ة عE$ ع3ض أفQار اب n*� ال��زXة . األح�ال

ال5
علقة =األ=عاد ال5�
لفة لإلن�ان س�اء eان@ ه.ه األ=عاد ج�5*ة أم روح*ة 

  .أم وج$ان*ة عقل*ة أم سل�e*ة

kال ، فال یE(غي تق��X أفQار ابz? �8ر اإلن�ان ومه5ا
*� ال35ت(Nة ب

 =أ=عاده ال5�
لفة =5ع�ل ع ال�8Eص ال23D*ة ال
ي اع
5$ عل,ها انNالقا م

 الق3آن ال�X3Q وال)$ی' ال�X3D وم ال�Eة الX�BEة م جهة، و5Lع�ل ع

  . ال�قف العل5ي ال.c ساد ع38ه م جهة أخ�3 

 وس*dه3 تأث,e 3ل م ال�8Eص ال23D*ة وال�Eة الX�BEة في ف3Q اب

الz= �*kل وض�ح في م�
لف اآلراء ال
ي سEع3ضها =Dيء م ال
ف8,ل، 

 �Nل الAه =ع� العل�م م
وe.لU األم3 =ال�E(ة لل�قف العل5ي ال.c وصل

 .  وال
L3*ة وعل� الQالم في ع38ه

  
 
كتب ابن القيم  
بالتفصيل عن الجانب  

سمي وخاصة في  الج
وصف أعضاء البدن  
ووظائفها، وفي  
كيفية حفظ الصحة  

، والعالج  )الوقـاية(
وذلك في عدة كتب، 
ومن أهمها كتابه  

زاد المعاد في هدي  "
وكتابه  " خير العباد

...".إغاثة اللهفـان"  
 
 
 
اإلشارة إلى بعض  
الكتب والدراسات  
المهمة التي كتبت  
الجوزية     عن ابن قيم
وبيئته الثقـافية  
واالجتماعية والسياسية، 
وإسهامه العلمي في  

. مختلف المجاالت  
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 الجوزيـــــــــــــةاإلنســــــــــــان فــــــــــي فكــــــــــر ابـــن القيــــــــــم  
 

  منهج ابن القيم

قام مEهج اب n*� ال��زXة في دراس
ه ل5�
لف ال�5اض*ع الD5ار إل,ها 


اب وال�Eة واإلج5اع وف
�� ال8)ا=ة Qال أعاله على اس
E(اS األحzام م

  . 7والk*اس، واس
8)اب األصل، وال85الح ال35سلة، وس$ ال.رائع والع3ف

 $5
واع
5$ اب الk*� في مEه�ه على إی3اد األدلة الEقل*ة والعقل*ة، 5eا اع

لل$فاع ع آرائه على الD5اه$ة وال
�L3ة ال
ارX�*ة وال
�L3ة الD�8*ة في 

  . =ع� األح*ان


ا=ه e في �*kال  ابQ5*ة"ولz(3ق الNهج " الEل� ?غفل اإلشارة إلى م

ا وELاء حe �zلي بEاء على ع5ل*ة االس
ق3اء القائ� على ج5ع ج�ئ*ات قs*ة م

وأعNى أمAلة Ae,3ة . ال�5ع وال
e3,� لل��ئ*ات، 5eا س*Dار إلى ذلU الحقا


اج واالس
$الل في إص$ار األحzام E
لQ*6*ة اس
�$ام ه.ا األسل�ب لالس

  .القsائ*ة وخاصة تلU ال
ي ل� ی3د ف,ها ن�


ا=ه e في �*kال أسل�ب " ال5,أعالم ال�5قع, ع رب الع"وق$ ش3ح اب

ال�5ع "، والk*اس ه� "ل*M في الX3Dعة ما ?�الف الk*اس"الk*اس، وأك$ أنه 

ب, ال5
5اثل, والف3ق ب, ال5�
لف,؛ فاألول n*اس ال3Nد، والAاني n*اس 

Mz8..."الع.  

وق$ اس
ع5ل اب الk*� الk*اس في Ae,3 م آرائه وخاصة عE$ ت3ج*ح رأ?ه 

=�5ض�2*ة وEXاقDها =ال$ل,ل ال3Dعي والعقلي في  على =k*ة اآلراء ال
ي ی�ردها

  .أغل� األح*ان

واب الk*� وwن eان حBEلي ال5.ه� إال أنه ل� ی
ع�8 ل5.ه� مع, بل 

غال(ا ما eان ی�رد أدلة الX�5$ی وال5�الف, لقs*ة ما، و3Xجح في األخ,3 رأ?ا 

5*ادی أو ح5zا مع,Eا س�اء eان ذلU في ال�ان� الفقهي أم في غ,3ه م ال

 ذلU عE$ ع3ض =ع� اآلراء ال
ي وردت في ه.ه ال$راسة ,B
العل5*ة 5eا س,

    ك5ا ه� ال)ال في قs*ة أس(k*ة خل/ الB$ن ع ال3وح، ومفه�م ال3وح في

  
من بين هذه الكتب  

ابن قيم  "كتاب  
عصره  : الجوزية

ومنهجه وآراؤه في  
الفقه والعقـائد  

تأمالت  "، و  "والتصوف
مدارج  : في كتاب

ومن آخر  ". السالكين
هذه الدراسات  

الطريق إلى  : "كتاب
الصحة النفسية عند  
ابن قيم الجوزية وعلم  
 النفس
 
المتأمل فيما كتبه ابن  
قيم يالحظ تنوعا كبيرا  
في فكره واهتماماته  
شأنه في ذلك شأن  
العلماء الموسوعيين  
في إطار الحضارة  
اإلسالمية الذين كتبوا  
في مختلف العلوم  

.والفنون  والمعارف  
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وغ,3 ذلU م الق3آن ال�X3Q وقs*ة الEفM ال�اح$ة وصفاتها ال5
ع$دة 

الB$ن*ة وال3وح*ة والعقل*ة وال�ج$ان*ة : القsا?ا ال
ي ت
عل/ =أ=عاد اإلن�ان

  .وال�ل�e*ة

  

  الهدف من الدراسة  

اله$ف م ه.ه ال$راسة، ال
ي تzDل حلقة م ع$ة حلقات ت
Eاول eلها 

اإلن�ان ب, ال
Qامل وال5Qال في إ�ار الف3Q اإلسالمي الق$?� "م�ض�ع 

مادة أول*ة ت8لح ألن ت�Qن قاع$ة ل()�ث ودراسات أش5ل  ، إع$اد"وال)$ی'

وأع5/ لل$راسات اإلن�ان*ة =8فة عامة ولل$راسات الEف�*ة واالج
5ا2*ة =8فة 

 على اس
�3اج ف3ض*ات وت�اؤالت ,Aاع$ ال(اح�? c.يء الDخاصة؛ ال

عل5*ة قابلة للف)� وال
5)*�، وعلى ر�L ال
3اث اإلسالمي =عل�مه ال23D*ة 

والفل�6*ة وغ,3ها =ال()�ث العX38ة في م*ادی اخ
8اصاته�  والBN*ة

  .وخاصة في العل�م الBN*ة والEف�*ة واالج
5ا2*ة

 $Eي ل�5ها ال(اح' ع
وق$ جاءت ه.ه الف3Qة eاس
�ا=ة لل)اجة ال5اسة ال

ل��Eات ع$ی$ة في أك3A م " عل� نفM الD�8*ة"ت$ر�Xه لعل� الEفM وخاصة 

  .جامعة في العال� اإلسالمي

 3Qف وEX(غي أن أوضح أنه ل*M م أه$اف ه.ا ال()' إج3اء مقارنة ب,

، وwن Ee@ سأش,3 X35اع ال5عاص
اب الk*� وعل5اء الEفM أو عل5اء االج

=8فة م�
38ة ل(ع� ال��ان� ال
ي أسه� ف,ها اب الk*� م5ا له عالقة =عل� 

  . الEفM ال)$ی'

م)�ر دراسة أخ�3 ق$مها " الBN*عة ال(X3Dة"وق$ eان م�ض�ع مقارنة 

ال(اح' قارن ف,ها ال�dE5ر اإلسالمي للBN*عة ال(X3Dة =5�
لف الX3dEات 

العX38ة ال
ي تEاول@ ه.ه الBN*عة وت�8راتها في الD�8*ة االن�ان*ة في 

 نX3dة ال
)ل,ل الEف�ي، نX3dة ال�5ات، الX3dEة (عل� الEفM ال)$ی' 

  
ال ينبغي تقويم أفكار  
ابن القيم المرتبطة  
بتصور اإلنسان  
بأبعاده المختلفة  
بمعزل عن النصوص  
الشرعية التي اعتمد  
عليها انطالقـا من  
القرآن الكريم  
والحديث الشريف  
ومن السنة النبوية من  
جهة، وبمعزل عن  
السقف العلمي الذي  
ساد عصره من جهة  

. أخرى  
 
لكن ابن القيم في  

الطرق  "كتابه  
لم يغفـل  " الحكمية

اإلشارة إلى منهج  
االستقراء القـائم على  
جمع جزئيات قضية ما  
وبناء حكم كلي بناء  
على عملية الجمع  
 والتركيب للجزئيات  
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  . 9)االن�ان*ة، الX3dEة ال�ل�e*ة ونX3dة ال
عل� االج
5اعي والX3dEة ال5عo3*ة

 �
e ال)$ی' خل� أغل� MفE�8 في عل� ال�
عل� نفM "وXالح~ ال5

اإلن�ان؛ إذ ?ع
3B ه.ا م اإلشارة إلى ال(ع$ ال3وحي مAال في " الD�8*ة

ال�ان� م,$ان الفل�فة ب$ال م م,$ان عل� الEفM؛ وذلU رغ� إدراكEا أن أغل� 

نX3dات عل� الEفM ال)$ی' وخاصة في م,$ان عل� نفM الD�8*ة مEB*ة 

على أسM فل�6*ة أو على ت�ارب ش�8*ة ت� تف�,3ها وف/ ن�/ فc3Q أو 

ما ?�
E$ إما إلى خل6*ة دیE*ة فل�في م)$د =8فة شع�رXة أو الشع�رXة غال(ا 

وعل*ه، فإن تق$?� مAل . یه�د?ة وwما إلى خل6*ة ادی�ل�ج*ة وض�*ة- م�*)*ة

ه.ه ال$راسة ق$ ?غNي =ع� أوجه الEق� في دراسات عل� الEفM ال)$ی' 

  .وخاصة في م�ال عل� نفM الD�8*ة

 MفEة في عل� ال*k*BN3، فإن له.ه ال$راسة أه$افا تeاإلضافة إلى ما ذLو

وال
L3*ة؛ إذا أن فه� م�
لف أ=عاد الD�8*ة ال�e.5رة أدناه =أسل�ب تQاملي ق$ 

  :ت�Qن له تBN*قات مAال في ال�5االت اآلت*ة

دراسة مDEأ االض3Nاب الEف�ي وe*6*ة تأث,3 : العالج الEف�ي - 1

االض3Nاب في جان� م ج�ان� الD�8*ة وe*� ت
أث3 ال��ان� األخ�3 

  .به.ا االض3Nاب

ونعEي =ه دراسة سل�ك األف3اد وال�5اعات : ال�ل�ك ال
dE*5يدراسة  - 2

 �*kادة واالت8ال وال*k�5ض�ع ال$وافع والe 5ات أو ال�5س�اتdE5داخل ال

  .والAقافة وتأث3ه =5�
لف أ=عاد الD�8*ة

وم أمAلة ذلU وضع ال3Bامج وال5ق3رات ال$راس*ة، : ال�5االت ال
X�L3ة - 3

اجعة الE5اهج على ض�ء أ=عاد الD�8*ة واإلرشاد وال
�ج*ه ال
c�L3 وم3 

  .  ال�e.5رة، وe.لU أسال,� معاملة األ�فال وتأدی� ال�ل$ان

  

 

شرح ابن القيم في   
أعالم الموقعين  "كتابه  

" عن رب العالمين
أسلوب القياس، وأكد  

ليس في الشريعة  "أنه  
، "ما يخالف القياس

الجمع  "والقياس هو  
بين المتماثلين والفرق  

فين؛ فـاألول  بين المختل
قياس الطرد، والثاني  

..قياس العكس  
 
 
الهدف من هذه  
الدراسة، التي تشكل  
حلقة من عدة حلقـات  
تتناول كلها موضوع  

اإلنسان بين التكامل  "
والكمال في إطار الفكر  
اإلسالمي القديم  

، إعداد  "والحديث
مادة أولية تصلح ألن  
تكون قـاعدة لبحوث  
ودراسات أشمل وأعمق  

اإلنسانية  للدراسات  
بصفة عامة وللدراسات  
النفسية واالجتماعية  
 بصفة خاصة
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  الدراسة  منهج

ی
A5ل الE5هج ال5ع
5$ في ه.ه ال$راسة على ج5ع وع3ض وت)ل,ل م�
لف 

ال��ان� ال5
8لة =اإلن�ان ال
ي تع3ض لها اب n*� ال��زXة وت�8ره لإلن�ان 

=8فة عامة؛ وذلU م خالل ن�5ذج خ5اسي األ=عاد أق$مه eإ�ار لل
)ل,ل؛ 

$ العقلي، ال(ع$ ال��5ي، ال(ع$ ال3وحي، ال(ع: هي) ال��ان�(وه.ه األ=عاد 

  . ال(ع$ ال�ج$اني وال(ع$ ال�ل�eي

وال?�في أن eل =ع$ م ه.ه األ=عاد ی
ف3ع إلى ج�ان� ف23*ة أخAe �3,3ة 

فال�ان� ال��5ي . تzDل م*ادی اخ
8اصات م
ع$دة، م
Dا=zة وم
Qاملة

، وعل� و�ائف األعsاء )الB,�ل�ج*ا(مAال ه� م,$ان عل� األح*اء 

ال5
ع$دة وعل�م ال8,$لة وعل� ال�راثة؛ إذ أن  ، وال�N =ف3وعه)الف�,�ل�ج*ا(

ه.ا ال�ان� ت�ثo 3*ه ال�راثة والغ$د ال58اء وغ,3 ال58اء وال�هاز العB8ي 

,
 وال3ئ,
  . وم�
لف األعsاء ال),�Xة =ال��� eالقل� والBQ$ والQل,

وe.لU ال�ان� ال3وحي م
ع$د ال��ان� الف23*ة فE5ها ما ی
عل/ =)k*قة 

 Sة في اإلن�ان، ال3وح وارت(ا*B,أث,3 الق�� الغ
ال3وح =الB$ن، ومEها ما ی
عل/ ب

ومEها ما ی
عل/ ب
أث,3 االع
قاد في ال
فQ,3 وال�ل�ك، ومEها ما ی
عل/ =العالج 

وق$ تEاول@ ه.ه ال�5اضع ع$ة . ال3وحاني م5ا س,3د ذ3e =عsها الحقا

Eال �Nالم والفل�فة والQ23*ة وعل� الDل العل�م الA8اصات م
c�B وغ,3 اخ

Uذل.  

أما ال�ان� العقلي؛ فه� م,$ان ع$ة اخ
8اصات ف23*ة أ?sا مAل عل� 

  .األع8اب وعل� الEفM العB8ي وعل� الEفM العام وعل�م ال
L3*ة

أما ال�ان� ال�ج$اني فه� م,$ان عل� الEفM والDع3 والف�Eن =8فة عامة 

وال�N الEف�ي وال�N العام وعل� و�ائف األعsاء إذ أن =ع� ه.ه 


أث,3 الغ$د واله3م�نات ب,5Eا e 5ة =األصل ال��5اني لالنفعاالت
ال5*ادی مه

 =عsها اآلخ3 مه
� ب
أث,3 ال�ان� العقلي واإلدراك في ن�Dء االنفعاالت 

  
قد جاءت هذه الفكرة  
كاستجابة للحاجة  
الماسة التي لمسها  
الباحث عند تدريسه  
لعلم النفس وخاصة  

" علم نفس الشخصية"
يدة في  لسنوات عد

أكثر من جامعة في  
.العالم اإلسالمي  
 
ليس من أهداف هذا  
البحث إجراء مقـارنة  
بين فكر ابن القيم  
وعلماء النفس أو علماء  
 االجتماع المعاصرين
 
يالحظ المتخصص في  
علم النفس الحديث  

علم  "خلو أغلب كتب  
من  " نفس الشخصية

اإلشارة إلى البعد  
الروحي مثال في  
  اإلنسان؛ إذ يعتبر
هذا الجانب ميدان  
الفـلسفة بدال من  
 ميدان علم النفس
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في =عsها ب�صف االنفعاالت دون  وتX38فها وف/z? 5اE,ب إدارك مع,

  .ال()' في أس(ابها وe*6*ة ال
38ف ف,ها

 c.أث,3 ال
وأخ,3ا، فإن ال�ان� ال�ل�eي ه� تعB,3 ل
فاعل وت(ادل ال
أث3 وال

وق$ ی
�. ه.ا ال
عB,3 . ی
� ب, م�
لف األ=عاد ال
ي تzDل ش�8*ة اإلن�ان

و ال�5اعي أو االج
5اعي =),' ?8(ح شzل ال�ل�ك الف3دc أو الEAائي أ

م,$ان ال�ل�ك في ه.ه ال)الالت إما م,$ان عل� الEفM االج
5اعي أو م,$ان 

عل� االج
5اع (ال�ل�ك ال
dE*5ي أو م�ال عل� االج
5اع =ف3وعه ال5
ع$دة 

  ..).  الE8اعي أوالAقافي أوال�راعي

ة ع اإلن�ان ول*M ه.ا ال�5Eذج إال إ�ارا العادة تe3,� اآلراء ال5
ف3ق

 ص�رة م
Qاملة أو X�Q

� اب الk*� به$ف تE8*فها وتdE*5ها لe لف
في م�

مل5ح لإلن�ان في ف3Q ه.ا العال� ؛ وذلU ض5 إ�ار أزع� أنه إ�ار 

تQاملي؛ أc إ�ار ت
Qامل o*ه األ=عاد ال.�eرة أعاله م5ا ?EEz5ا م فه� أفsل 

�*ة لإلن�ان لإلن�ان م جهة، ول
فادc ال5قارLات وال
EاوالX��
ت ال��ئ*ة وال

  .  ال
ي سادت وما ت�ال ت��د م�
لف االخ
8اصات في العل�م ال)$یAة

وعل*ه، فالE5هج ال5ع
5$ في ه.ه ال$راسة ه� الE5هج االس
ق3ائي ال.c یNEل/ 

 ص�رة eل*ة لإلن�ان الته5ل أ=عاده ال��*5ة X�Qل؛ به$ف تQء إلى ال�م ال�

ان*ة وال�ل�e*ة على أن ی
عاون م�
لف ال5�
�8ن على وال3وح*ة والعقل*ة وال�ج$

تzD,ل وLل�رة ه.ه ال�8رة م خالل أ=)اثه� وجه�ده� ال
ي یE(غي أن تE$رج 

  .ض5 ه.ا ال
�8ر ال.c ی3اعي تفاعل وتQامل م�
لف أ=عاد اإلن�ان

وwذ أش,3 إلى أن ه.ا ال�5Eذج ال5ع
5$ في ه.ه ال$راسة س,
3Nق =Dيء 

 ل�5Eذج واح$ م ال
ف8,ل إلى م�z5?رة أعاله إال أنه ال�z5لف األ=عاد ال


وح�EBا أن . أو اخ
8اص واح$ أن ?�
�ع� eل ال�5االت ال�e.5رة أعاله


في =إلشارة إلى أه� ال��ان� الzD5لة له.ه األ=عاد م5ا ?ف
ح ال�5ال Qن

 .الج
هادات أخ�3 ض5 ه.ا ال
�8ر

  
أن أغلب نظريات علم  
النفس الحديث وخاصة  

ميدان علم نفس    في
الشخصية مبنية على  
أسس فـلسفية أو على  
تجارب شخصية تم  
تفسيرها وفق نسق  
فكري أو فـلسفي  
محدد بصفة شعورية  
أو الشعورية غالبا ما  
يستند إما إلى خلفية  

-دينية مسيحية
يهودية وإما إلى  
خلفية اديولوجية  

. وضعية  
 
يتمثل المنهج المعتمد  
في هذه الدراسة على  
جمع وعرض وتحليل  
مختلف الجوانب  
المتصلة باإلنسان التي  
تعرض لها ابن قيم  
الجوزية وتصوره  
 لإلنسان بصفة عامة  
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)$ی$ إج3ائي مB$ئي؛ فإنEي أش,3 إلى أن ال�ان� الEف�ي في ه.ا eو

,Bخ�8صا في ال�ان 5s
العقلي وال�ج$اني؛ وwن eان ه.ان : ال�5Eذج م

 ذلU الحقا-ال�ان(ان ,B

Qامالن مع =k*ة ال��ان�  -ك5ا س,Xفاعالن و
ی

 مفه�م الEفM عE$ اب الk*� ال ?عEي ذلU =الs(� إذ أوض. األخ�3 Qح ول

ك5ا س*3Dح ذلU =ال
ف8,ل أن ه.ا ال5فه�م ق$ أتى في الق3آن ال�X3Q =ع$ة 

  . معان م ب,Eها =5عEى ال3وح و5LعEى ال��$


)$د ال�ان� ال��5ي اج3ائ*ا أ?sا في ه.ه ال$راسة =األعsاء ال
ي Xو

ت�Qن ب$ن اإلن�ان س�اء eان@ م3ئ*ة eال3أس وال,$ی, وال3جل, وأعsاء 

كالBQ$ والقل� وال$ماغ م5ا ) األعsاء ال$اخل*ة(*ة ال)�اس، أو غ,3 م3ئ

  .س*أتي ش3حه في ال5)�ر ال5
عل/ به.ا ال�ان�

5 في ال(ع$ ال�ل�eي ال.c ه� s
ك5ا –أما ال�ان� االج
5اعي فه� م

ال��$?ة وال3وح*ة : ح8,لة تفاعل وتQامل م�
لف أ=عاد اإلن�ان -أش3ت

ش3ح ه.ا ال�ان�؛ أc ال�ان�  وق$ أفاض اب الk*� في. والعقل*ة وال�ج$ان*ة

اإلج
5اعي، وخاصة في =ع$ه األخالقي م5ا ی
Nل� دراسة م�
قلة في ه.ا 

. ال�5ض�ع الهام,Bي جانeأن لل(ع$ ال�ل� ،Uجان� م3ئي وجان� : و الش

 ب,5Eا . غ,3 م3ئيX3فاعل مع اآلخ
?5Dل ال�ان� ال35ئي م ال�ل�ك ال

  .  (اش3ة مAل ال
�,ل وال
ف5D?3Qل ال�ان� غ,3 ال35ئي نDا�ات الت�3 م

وأش,3 إلى أن ه.ا ال�5Eذج ال ی3dE إلى eل جان� أو =ع$ =8فة مEف8لة 

ع ال��ان� أو األ=عاد األخ�3 إال =8فة م�ق
ة وشzل*ة به$ف ال
ع5/ في 

فه� eل جان� على ح$ة مع تB*ان تأث,e 3ل جان� في ال��ان� األخ�3 

�5Eذج =ال
ف8,ل في دراسة أخ�3 وeان ال(اح' ق$ ع3ض ه.ا ال. وتأث3ه بها

  .10"اإلن�ان ال5
Qامل في الق3آن ال�X3Q"ت)@ ع�Eان 

  :وع�5ما، فإن ه.ا ال�5Eذج ?ق�م على =ع� ال�5ل5ات م أه5ها

 .تفاعل األ=عاد ال��5ة ال�e.5رة - 1

  
 
الجانب الروحي  
متعدد الجوانب  
الفرعية فمنها ما يتعلق  
بحقيقة الروح وارتباط  

ومنها   الروح بالبدن،
ما يتعلق بتأثير القوى  
الغيبية في اإلنسان، 
ومنها ما يتعلق بتأثير  
االعتقـاد في التفكير  
والسلوك، ومنها ما  
 يتعلق بالعالج الروحاني
 
 
 
أما الجانب العقـلي؛ 
فهو ميدان عدة  
اختصاصات فرعية أيضا  
مثل علم األعصاب وعلم  
النفس العصبي وعلم  
النفس العام وعلوم  
.التربية  
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  .ت(ادل ال
أث3 وال
أث,3 ب, ه.ه األ=عاد - 2

3 -  ه.ه األ=عاد فإن ذلU ی�ث3 سلB*ا في األ=عاد عE$ما ?3Nsب =ع$ م

 ��Eها ول� بs3اب =عN3ابها ج5*عها أو اضNإلى اض cاألخ�3 م5ا ی�د

  .م
فاوتة

كلها أو : عE$ما ?3Nsب =ع$ م ه.ه األ=عاد ت
�E$ =اقي األعsاء - 4

=عsها ول� ب��E م
فاوتة ل5عال�ة ه.ا االض3Nاب، وwعادة ال
�ازن للD�8*ة 

 في : "ن األعsاء ال�e.5ر في ال)$ی' ال�X3Dوف/ ت$اعي قان� ,Eت�3 ال�5م

ت3اح5ه� وت�اده� وتعا�فه� A5eل ال��$ إذا اش
Qى ع�sا ت$اعى له سائ3 

  .  11"ج�$ه =ال�ه3 وال)5ى

 مقارنة ه.ه األ=عاد =أل�ان الN*�؛ فهي س(عة أل�ان م3ئ*ة وع$ة  - 5z5?

 م��5عQال3�5دة ول ها ?zDل ل�نا آخ3 أل�ان أخ�3 غ,3 م3ئ*ة =الع,


لف ت5اما ع =k*ة األل�ان وه� الل�ن األب*�؛ أc أن الQل ال.c ی
zDل �?

م أل�ان الN*� أو ق�س ق�ح  ?�
لف ت5اما ع م��5ع األج�اء أc األل�ان 

  .ال
ي ت�Qنه

وe.لU اإلن�ان وwن eان ی
�Qن م ع$ة أ=عاد =عsها م3ئي وقابل 

إن =عsها غ,3 قابل لل5الحdة ال5(اش3ة لل5الحdة ال5(اش3ة وغ,3 ال5(اش3ة، ف


Nل� مEاهج وأدوات مEاس(ة ل$راس
ها ق$ ت�
لف ت5اما ع األدوات Xت5اما، و

  . ال�5
ع5لة ل$راسة ال��ان� واأل=عاد القابلة لل5الحdة

وال5الح~ أن اإلن�ان zeل أو وح$ة eل*ة ?�
لف ت5اما ع م��5ع 

ه.ه األج�اء وحاولEا إح8اءها  األج�اء ال
ي تzDل ه.ا الQل مه5ا اس
قE,8ا


ج أن مEهج االس
ق3اء الEاق� ?غE,Eا ع ات(اع E
وتع$ادها مه5ا ?�علEا ن�

�*kام الع
  .مEهج اإلس
ق3اء ال

والشU أن اس
ع3اض آراء اب الk*� ال5
علقة =�5ض�ع ه.ه ال$راسة 

 س,�ضح لEا e*� أن ه.ا العال� الف. ق$ أقام عالقات واض)ة ب, م�
لف 

  
ا الجانب الوجداني  أم

فهو ميدان علم النفس  
والشعر والفنون بصفة  
عامة والطب النفسي  
والطب العام وعلم  
 وظائف األعضاء
 
إن الجانب السلوكي  
هو تعبير لتفـاعل  
وتبادل التأثر والتأثير  
الذي يتم بين مختلف  
األبعاد التي تشكل  

. شخصية اإلنسان  
 
المنهج المعتمد في  
هذه الدراسة هو  
المنهج االستقرائي  
الذي ينطلق من الجزء  
إلى الكل؛ بهدف  
تكوين صورة كلية  
لإلنسان التهمل أبعاده  
الجسيمة والروحية  
والعقـلية والوجدانية  
 والسلوكية  

 

 12א��ــــــــد���:����ــــــ
�א���ـــــــ��و�א��א�ــــــ
�	ــ��א��ــــــ�א��א����ـــــ�� 13



 

ـــــــر ابـــن القيــــــــــم الجوزيـــــــــــــة  اإلنســــــــــــان فــــــــــي فكـــ
  

أ=عاد الD�8*ة، وأوضح e*6*ة ت(ادل ال
أث3 وال
أث,3 ب, ه.ه األ=عاد على 

ض�ء ما ل$?ه م ال�8Eص ال23D*ة الAاب
ة، وعلى ض�ء ال5عN*ات العل5*ة 

والBN*ة في ع38ه  وعلى ض�ء الD5اه$ة وال
�L3ة الD�8*ة أ?sا دون أن 


ا=ه e 5ا فعل فيe له =ال�اقعe Uذل S5*ة "?غفل االشارة إلى ارت(اz(3ق الNال

، وwلى ض3ورة فه� ه.ا ال�اقع في اس
E(اS األحzام "في ال�*اسة ال23D*ة


اجها واس
ق3ائها في =ع� األح*انE
  .وال)ل�ل واس

لى ه.ا ال�5ض�ع الحقا ل5ا له م أه5*ة في مEاهج ال()' وس*Dار إ

العل5ي ون
ائج ذلU على م�
�� فه� الzD5الت ال3N5وحة في ال�اقع وw?�اد 

  .ال)ل�ل الع5ل*ة لها بEاءا على ذلU الفه�

وانNالقا م ال�5ل5ات ال�e.5رة أعاله؛ فإنEا ن(�� م�ض�ع األ=عاد 

 c8*ة اإلن�ان ع�ى أن ی�د�Dلة لzD5ل ال,zDوالفه� إلى ت �*�)
ه.ا ال

ت�8رات نX3dة واض)ة ع ش�8*ة اإلن�ان قائ5ة على ال
Eاول ال
Qاملي 

  .وال
فاعلي له.ه األج�اء

م أسهل أ=عاد الD�8*ة القابلة ) الB$ني(ون3dا ل�Qن ال�ان� ال��5ي 

 لل5الحdة وال$راسة، فإنEا نB$أ ال)$ی' =ه عل5ا =أن اب الk*� م ال.ی

 ذلU عE$ ال)$ی' ?ع
ق$ون ,B
=أن خل/ الB$ن ساب/ لEفخ ال3وح o*ه 5eا س,

�*kال   .ع ال(ع$ ال3وحي لإلن�ان في ف3Q اب

  

  البعد البدني-1

ج�ء أرضي وج�ء : أك$ اب الk*� أن اإلن�ان ی
�Qن م أرLعة أج�اء وهي

 cء نار�وف8ل اب الk*� الق�ل في ه.ا ال�5ال . 12ه�ائي وج�ء مائي وج

 ال3ج�ع إلى تفاص,ل ه.ا z5Xان في ع38ه، وe c.ح�� سقف العل� ال

 . ال�5ض�ع ل5 أراد ال5�X$ في ذلU في ال85$ر ال�e.5ر

أن هذا النموذج   
المعتمد في هذه  
الدراسة سيتطرق  
بشيء من التفصيل إلى  
مختلف األبعاد  
المكورة أعاله إال أنه  

لنموذج واحد    اليمكن
أو اختصاص واحد أن  
يستوعب كل المجاالت  
.المذكورة أعاله  
 
أن الجانب النفسي في  
هذا النموذج متضمن  
: خصوصا في الجانبين
 العقـلي والوجداني
 
أن للبعد السلوكي  

جانب مرئي  : جانبين
. وجانب غير مرئي

يشمل الجانب المرئي  
من السلوك التفـاعل  
مع اآلخرين بينما يشمل  

نب غير المرئي  الجا
نشاطات الترى مباشرة  

.  مثل التخيل والتفكر  
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