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) Sigmund Freud()'�&�	 %�و$	  )1 6
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س�א ��������د��������א��س�א��	��ن�و������א��س�א������ن��א����� 
 

  	ــــــــــــــــــــــ���

النفس اإلنسانية محور رئيس لكل الباحثين في كافة العلوم، وخاصة الباحثون في 
العلوم االجتماعية، ألنها أهم ما في اإلنسان، ومعرفتها البداية الصحيحة لمعرفة 

وهذا االهتمام بدأ مع . يجب أن تسير حياته في هذه الدنيا وما بعدها؟اإلنسان، وكيف 
ى األرض، وبدأ انتشار الخليقة في المعمورة، حيث كان لنزول آدم عليه السالم ع

السالم من توجيهات رب العالمين  هالحديث عن هذه النفس في ما نزل على آدم علي
ثم لما . ير والسعادة في الدارينالنفس نحو ما يحقق لها الخ هى توجيلمما يساعد ع

انحراف الناس عن تعاليم األديان بدأ البشر يرسمون للنفس مالمح تختص بمحاولة 
معرفتها اعتماداً على الجهد البشر المنقطع على الهدي الرباني، ومن ذلك ما ورد عن 

لماء ثم جاء ع. فالسفة اليونان واألغريق، ونقله أهل الفلسفة عنهم إلى يومنا الحاضر
النفس منذ قرابة قرن ونصف وتنالوا النفس اإلنسانية بنفس المنظور، وأضيف اليه 
في القرن العشرين محاوالت تجريبية مختبرية سعياً وراء اثباتات معلمية لما لديهم 
من تصورات نظرية عن هذه النفس وتركيباتها وكيفية التعامل معها، لكنها لم تصل 

والركون إليها، ألنها ضلت دائرة في محيط االجتهاد إلى نتائج يمكن الوثوق بها 
المبني علي طروحات فالسفة اليونان واألغريق ولم تقدم شيتاً كثيراً يختلف عما 

ولكن الوضع اختلف عندما جاءت رسالة اإلسالم الخاتمة للرساالت حيث . قدموه
لك ما يمكن ومن ذ. حوت كل ما يحتاجه اإلنسان لحياته الدنيا وما يسعده في آخرته

لقد كان لعلماء التراث اإلسالمي دور مهم في .  أن يفيده في ما يتعلق بالنفس اإلنسانية
تناول النفس اإلنسانية وكيفية التعرف عليها وأحوالها والتعامل معها في جميع حاالتها 

  .السوية وغير السوية

ارنة لدى وهذه الورقة البحثية محاولة لرسم صورة النفس اإلنسانية بطريقة مق
بحيث . بعض علماء النفس الغربيين وبعض علماء المسلمين بطريقة النماذج

) Sigmund Freud(سجموند فرويد : اختار الباحث ثالثة من علماء النفس وهم

ومن علماء  ).Abraham Maslow( وإبراهام ماسلو )Carl  Jung(وكارل يونج 
وابن  ،)هـ728(وابن تيمية  ،)هـ505(أبوحامد الغزالي : المسلمين تم اختيار كل من

 .ومحمد قطب ،)هـ751(قيم الجوزية 

 
 

 5א��ـــ�د�א��ـــ�د�א��ـــ�د�א��ـــ�د�:����:����:����:����#�ــ��א�	"ــ!�و�א���א�ــ����א��ــ�א��א����ــ�� 4



 א��س�א ��������د��������א��س�א��	��ن�و������א��س�א������ن�����

 
ن والخروج وقام الباحث بعرض نماذج من كتابات علماء النفس الغربيي

ثم عرض نماذج من كتابات علماء . بخالصة حول آراءهم في النفس اإلنسانية
المسلمين والخروج بخالصة حول آراءهم في النفس اإلنسانية، وأخيراً تم تناول 

  .مقارنة بين الخالصتين

ــــــــــــــــــــــ����  

آله وصحبه الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على بينا محمد وعلى 
  :ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

اإلنسان هو المخلوق المكرم من لدى اهللا سبحانه وتعالي عندما يقوم بشريعة 
والكتابة عنه تحفها كثير من الصعوبات والمشآق، بناء على تعدد . اهللا في أرضه

جوانب اإلنسان وعظم مسئولياته عن ذاته ومن حوله من البشر وسائر 
والنفس اإلنسانية هي محرك اإلنسان ودافعه نحو العمل والسلوك أن . لمخلوقاتا

  . خيراً فخير وإن شراً فشر

النفس اإلنسانية محور رئيس لكل الباحثين في كافة العلوم، وخاصة الباحثون في 
العلوم االجتماعية، ألنها أهم ما في اإلنسان، ومعرفتها البداية الصحيحة لمعرفة 

وهذا االهتمام بدأ مع . كيف يجب أن تسير حياته في هذه الدنيا وما بعدها؟اإلنسان، و
نزول آدم عليه السالم عاى األرض، وبدأ انتشار الخليقة في المعمورة، حيث كان 
الحديث عن هذه النفس في ما نزل على آدم عليخ السالم من توجيهات رب العالمين مما 

ثم لما انحراف . الخير والسعادة في الدارين يساعد عاى توجيخ النفس نحو ما يحقق لها
الناس عن تعاليم األديان بدأ البشر يرسمون للنفس مالمح تختص بمحاولة معرفتها 
اعتماداً على الجهد البشر المنقطع على الهدي الرباني، ومن ذلك ما ورد عن فالسفة 

اء علماء النفس منذ ثم ج. اليونان واألغريق، ونقله أهل الفلسفة عنهم إلى يومنا الحاضر
قرابة قرن ونصف وتنالوا النفس اإلنسانية بنفس المنظور، وأضيف اليه في القرن 
العشرين محاوالت تجريبية مختبرية سعياً وراء اثباتات معلمية لما لديهم من تصورات 
نظرية عن هذه النفس وتركيباتها وكيفية التعامل معها، لكنها لم تصل إلى نتائج يمكن 

بها والركون إليها، ألنها ضلت دائرة في محيط االجتهاد المبني علي طروحات الوثوق 
ولكن الوضع اختلف . فالسفة اليونان واألغريق ولم تقدم شيتاً كثيراً يختلف عما قدموه

عندما جاءت رسالة اإلسالم الخاتمة للرساالت حيث حوت كل ما يحتاجه اإلنسان 
من ذلك ما يمكن أن يفيده في ما يتعلق بالنفس و. لحياته الدنيا وما يسعده في آخرته

لقد كان لعلماء المسلمين دور مهم في تناول النفس اإلنسانية وكيفية التعرف .  اإلنسانية
  .عليها وأحوالها والتعامل معها في جميع حاالتها السوية وغير السوية

�ـــ� ا����ـــ� ��ـــ�ت ��ـــو�����ـــ& ا%�$���ـــ# "! ا� �ـــ�ء ا�  

سجموند : سنعرض فيما يلي نماذج من كتابات ثالثة من علماء النفس وهم
وإبراهام ماسلو  )Carl  Jung(ووكارل يونج  )Sigmund Freud(فرويد 

)Abraham Maslow.( وتناولهم للنفس اإلنسانية فيما يأتي:  

� �
� �
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