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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 
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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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  )م Sigmund Freud) (1856  - 1939(� ـــــــــ� "�و*ـــــ()�'� )1

زعيم مدرسة التحليل النفسي، وقد قدم أفكاره عن النفس اإلنسانية في العديد 
عور والالشعور، ثم الشعور وما قبل الش: من كتبه وتركزت على المفاهيم التالية

وننقل . واألنا، واألنا األعلى) مركز الغرائز(التقسمات المرتبطة بها وهي الهو 
  :حيث يقول) األنا والهو(شيئاً من كتابه 

اإلدراك ((ينشأ األنا بوضوح من ذلك الجزء الذي يكُون نواته أال وهو جهاز 
ثار الباقية في ، ثم يبدأ في اشتمال ما قبل الشعور الذي يجاور اآل))الحسي
  .ولكن األنا كما علمنا ال شعوري أيضاً. الذاكرة

على الجزء اآلخر من العقل الذي يمتد إليه هذا )) الهو((بأن نطلق اسم ... 
  .الكيان والذي يتصرف كأنه ال شعوري

نفسي مجهول ال شعوري، )) هو((سننظر اآلن إلى الفرد باعتبار أنه ... 
وإذا . الذي نما من نواته جهاز اإلدراك الحسي)) األنا((ويوجد على سطحه 

حاولنا أن نتصور ذلك مرسوماً لقلنا إن األنا ال يحيط بجميع الهو، ولكنه يحيط 
ويشبه ذلك . فقط بالقدر الذي يسمح بتكوين جهاز اإلدراك الحسي على سطحه

ماً وليس األنا منفصالً عن الهو تما. تقريباً وجود الطبقة الجرثومية على البيضة
ولكن الشئ المكبوت مندمج . تمام االنفصال، وإنما يندمج جزؤه األسفل في الهو

والمكبوت شئ قد فصلته عن األنا . أيضاً في الهو، وهو في الحقيقة جزء منه
  .المقاومة التي يبذلها الكبت، وهو يستطيع أن يتصل باألنا عن طريق الهو

لقسم من الهو الذي تعدل ونستطيع أن نرى بسهولة أن األنا هو ذلك ا... 
 –نتيجة تأثير العالم الخارجي فيه تأثيراً مباشراً بوساطة جهاز اإلدراك الحسي 

وفضالً عن ذلك . أي أن األنا هو عبارة عن امتداد لعملية تمايز السطح: الشعور
فإن األنا يقوم بنقل تأثير العالم الخارجي إلى الهو وما فيه من نزعات، ويحاول 

ويلعب اإلدراك . دأ الواقع محل مبدأ اللذة الذي يسيطر على الهوأن يضع مب
ويمثل األنا ما نسميه . الحسي في األنا نفس الدور الذي تلعبه الغريزة في الهو

  .الحكمة وسالمة العقل، على خالف الهو الذي يحوي االنفعاالت

على  وتتضح أهمية الوظيفة التي يقوم بها األنا في توليه اإلشراف عادة... 
منافذ الحركة، وهو في عالقته بالهو مثل رجل على ظهر جواد يحاول أن يتغلب 

ويتلخص الفرق بين الحالتين في أن راكب الجواد . على قوة الجواد العظيمة
يحاول أن يفعل ذلك بقوته الشخصية، بينما يستعين األنا في ذلك بقوى يستمدها 

ال أكثر من ذلك فنقول إن راكب ومن الممكن أن نتتبع هذا المث. من مصدر آخر
الجواد غالباً ما يضطر، إذا كان حريصاً على أال بفقد جواده، إلى أن يقوده إلى 

وكذلك يقوم األنا بنفس الطريقة بتنفيذ رغبات الهو . حيث يريد الجواد أن يذهب
  .دائماً كأنها رغباته الخاصة

� �
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لقد أشرنا في موضع آخر إلى االعتبارات التي جعلتنا نفترض وجود ... 

وال تزال . مرتبة متمايزة في األنا يمكن أن نسميها األنا المثالي أو األنا األعلى
إن األمر الجديد الذي يحتاج اآلن إلى تفسير . ى اآلنهذه االعتبارات صحيحة حت

  .هو أن هذا القسم من األنا أقل ارتباطاً بالشعور من بقية أقسام األنا األخرى

وإذا نظرنا مرة أخرى إلى نشأة األنا األعلى كما وصفناها سابقاً، ألدركنا ... 
خر عامل أنه يحدث نتيجة عاملين هامين جداً، أحدهما عامل بيولوجي واآل

أي أنه يحدث نتيجة الفترة الطويلة التي يقضيها اإلنسان في حالة ضعف : تاريخي
واعتماد على الغير أثناء طفولته، ونتيجة عقدة أوديب التي بينا أن لكبتها عالقة 

  .بظهور مرحلة الكمون التي تعطل نمو اللبيدو

دين إنما يعمل على وحقاً إن األنا األعلى بقيامه دائماً بتمثيل سلطة الوال... 

  ).59-41م، ص1982فرويد، )(إبقاء وجود العوامل التي يدين لها بوجوده

  :وهنا يتضح لنا أن فرويد يرى إن للنفس اإلنسانية ثالثة أجزاء هي

وهو مركز الغرائز في اإلنسان، كالجنس والعدوان، وتحتاج تدفع : الهو -1
 .د وقيم وغيرهاطلباً لإلشباع دون مراعاة للموانع من عادات وتقالي

وهو الجانب الشعوري المباشر للحياة الواقعية، وهو مرتبط بالهو : األنا -2
ويسعى الهو لالشباع من خالل األنا، ولكن ال يتحقق له ذلك فتحصل حالة الكبت 

 .التي يتسبب بها المركب الثالث

وهو مستوى يأتي من سلطة الوالدين والعادات والتقاليد : األنا األعلى -3
ارع ما يأتي من الهو في مستوى األنا، ويتحقق لها النصر فتحدث حالة التي تص

 .الكبت

وهذا التركيب الثالثي المتصارع للنفس لم تقم األدلة العلمية عليه، ولذا لم 
  .يقبله كثير من علماء النفس من عصر فرويد إلى يومنا الحاضر

ضوعه، من وشبه فرويد دراسة للنفس اإلنسانية بدراسة عالم الطبيعة لمو
  :حيث دراسه ظواهر دون القدرة إلى الوصول إلى حقائق ما يتم دراسته، فيقول

لقد افترضنا وجود جهاز نفسي ممتد في المكان، ومهيئ بطريقة خاصة، 
ومتأثر في نموه بمقتضيات الحياة، وتصدر عن هذا الجهاز الظواهر الشعورية 

هذا الفرض على إنشاء وقد ساعدنا . من نقطة خاصة فقط، وتحت ظروف معينة
علم النفس على أسس شبيهة باألسس التي أنشئ عليها أي علم آخر كعلم الطبيعة 

أي (فمن صفات . فالمشكلة في علمنا شبيه بالمشكلة في العلوم األخرى. مثالً
الشئ الذي نبحثه، وهي الصفات التي تؤثر مباشرة في حواسنا، يجب ) كيفيات

 كثر استقالالً عن قدرات اإلدراك الخاصة التي في علينا أن نكتشف شيئاً يكون أ

� �
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 وليس هناك أمل في إمكاننا. حواسنا، ويكون أقرب ما يمكن إلى حقيقة الشئ

الوصول إلى حقيقة األشياء، إذ أنه من الواضح أن كل شئ جديد نستنتجه يجب 
أن نترجمه إلى لغة إدراكنا الحسية التي يستحيل علينا أن نتخلص منها 

  ).122م، ص1986فرويد،)(مطلقاً

ويبدو أن مقولة فرويد هذه يصعب القبول بها بل يسهل ردها لسبب بسيط هو 
م الطبيعة تدرس المادة بينما علم النفس فيدرس اختالف موضوع الدراسة، فعلو

اإلنسان والسلوك اإلنساني، ومن هنا ال يلزم بأن نحول كل ما ندرسه إلى جانب 
حسي بل لدى اإلنسان قدرة على فهم وتناول ما هو غير حسي ومعنوي، وبهذا 
 نستطيع أن نقترب كثيراً من دراسة اإلنسان من خالل تلك القدرة التي وهبها اهللا

  .سبحانه وتعالى لنا

 )مCarl  Jung )(1875-1961(5 ـــــــــ�رل *'�ــــــــــــآ )2

يعتبر كارل يونج من زعماء مدرسة التحليل النفسي، وقد درس على    
فرويد ثم زاماله، ولكنه قدم طروحات في التحليل النفسي تختلف في العديد من 

 . مناحيها عما طرحه فرويد

همية الدين لإلنسان ويرى أنه جزء من البناء النفسي في كتاب ليونج يؤكد أ
إنه لواضح في أي علم نفس يمس : (للشخصية اإلنسانية ال غنى عنه ، فيقول 

البناء النفسي للشخصية اإلنسانية ال يمكنه إغفال حقيقة أن الدين ليس فقط ظاهرة 
خصية لعدد نفسية اجتماعية تاريخية ، ولكنه كذلك يعتبر شيئاً مهماً للذات الش

  )كبير جداً من الناس

) .(Jung, P.5, 1981                                                                    

  :ويقدم الحفني وصفاً آلراء يونج حول النفس فيقول

فهو  egoعندما يذكر يونج النفس فإنه يعني بها الشخصية ككل، فأما األنا 
د فرويد، وتكوين األنا يتأتي من المدركات الشعورية بمثابة العقل الشعوري عن

والذكريات واألفكار والوجدانات، وهو المسئول عن وعينا بهويتنا وباستمرار هذا 
وأما الالشعور الشخصي فيشبه ما قبل الشعور عند فرويد،فهو . الوعي بالهوية

لشخصية وإن كان من الالشعور إال أن ما يلجأ إليه من الخبرات هو خبراتنا ا
الشعورية التي نتناساها بحكم تفاهتها أو تهافت ما يتخلف منها من انطباعات، 

  .فإذا ذكَرنا بها ذكرناها دون جهد

هو المقابل للشعور  collective unconsciousوالالشعور الجمعي ... 
الشخصي، ويطلق عليه لذلك اسم الالشعور الالشخصي، ومفهومه عند يونج 

ال به من مفاهيم تعرضاً للجدال والخالف، ووصفه له يجعله من أكثر ما ق
 بالجمعي ألنه مخزن الذكريات واألفكار الجمعية أي التي كانت لنا ال بصفتنا 
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الشخصية مثل الالشعور الشخصي، ولكن بصفتنل كجنس إنساني، بل 
وبصفتنا العامة جداً كجنس حيواني في الحقبة التي كنا فيها أقرب إلى الحيوان 
منا إلى اإلنسان، وخبراته أو االنطباعات التي تخلفت فيه وتراكمت بتكرار 

لدينا هذا الالشعور  حدوثها عبر األجيال وكانت مشاعاً بين كل البشر، وكلنا
الجمعي وإن تفاوت ما لدينا منه من شخص إلى آخر، وليس تشابهنا فيه إال ألن 

وهذا الالشعور الجمعي . العقل فينا متشابه وتطوره عندنا كان تطوراً مشتركاً
  .بمثابة استعدادات نتهيأ بها للتجاوب مع العالم ومواقفه

ري الموروث يقوم عليه البناء والالشعور الجمعي بوصفه األساس العنص... 
النفسي كله، وهو خبرات األجيال وحكمة القرون، ويستقي منه األنا ويصدر عنه، 
فإذا حدث أن انقطع ما بينهما اضطرب األنا واضطربت بالتالي كل العمليات 

ويطلق يونج على هذه االستعدادات الكامنة . الشعورية فتكون الهذاءات والهواجس
ط األولية، وهي أنماط سلوك بدائية تكون فينا أساساً للسلوك في فينا اسم األنما

  .المواقف التي تستدعيها والتي بها مشابهة لمواقف اإلنسان األول

واألنماط األولية كثيرة في الالشعور الجمعي بعدد خبرات اإلنسان التي ... 
فل تتكرر معه عبر األجيال، ونالحظ بشدة أنماط الموت والسحر والبطل والط

والنمط نسق دينامي . والمرأة والشيطان الغاوي والحكيم والشيخ واألرض واألم
  .يعمل مستقالً ومتفاعالً مع األنماط األخرى وأنظمة الجهاز النفس المختلفة

وأما الذات فهي المركز الذي يجمع كل أنظمة النفس، وهي غاية اإلنسان ... 
ية تحرك السلوك وتدفعه نحو من حياته وسعيه فيها، وكأي من األنماط األول

الكلية والشمولية، والذات هي كمال الشخصية، وهي أعلى مراتب الوجود 
النفسي، وال يبلغها الفرد إال بعد أن تنمو كل نواحي نفسه نمواً تتكامل به الذات، 

-413ت، ص.الحفني، ب.(وعندئذ ينتقل مركز الشخصية من األنا إلى الذات

417.(  

توافقه جزئياً مع فرويد في تقسيم النفس إلى الشعور  ويبدو في آراء يونج
وهي األنا وما قبل الشعور، والالشعور الذي يختلف فيه مع فرويد عندما قسمه 

وأخيراً أكد على مفهوم . الالشعور الشخصي، والالشعور الجمعي: إلى قسمين
للذات وأكد على أهمية الدين . الذات وأنها مرحلة اكتمال نمو النفس اإلنسانية

  .اإلنسانية

   )م 1970 - 1908( ' ـــــــــــــ�م ��(�ـــــــإ��اه )3

وهو أبرز علماء المدرسة اإلنسانية في علم النفس، ونبدأ بتأكيد ماسلو على 
دراسة الروح اإلنسانية الموجودة في عمق التركيب اإلنساني ودورها اإليجابي 

الشرقية مهبط الديانات في  في صحته النفسية كما عرض ذلك العلماء في البلدان
  :العالم ، حيث يقول 
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حينما ندرس الشخصية في العمق بدالً من السطح، بأنه بقدر ما ننفذ أعمق، (

ففي المستويات األعمق لدى الناس يبدون في تشابه . بقدر ما نجد عمومية أكثر
ولذا إذا استطاع الفرد أن يصل إلى هذه األعماق داخل نفسه، . أكثر مما يختلفون

عادة بمساعدة المعالج، يكتشف ليس ذاته فحسب ولكن أيضاً الروح اإلنسانية 
األكاديميين في الشرق، ونحن في الكاملة، ويعرف هذا دائماً علماء النفس غير 

  ).م1978، 52سيفرين، ص: في)( الغرب ينبغي أن نتعلمه كذلك

وربما تظهر نظرة ماسلو للنفس اإلنسانية من خالل هرمه الخماسي للحاجات 
  ).1(اإلنسانية، والذي يظهر في الشكل رقم 

 IJر UQS)1 (� ��!�"ت ا���V�� &�(�� ه�م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  :دوفيقول عنه دافي

أقترح عالم النفس اإلنساني إبراهام ماسلو أن اإلنسان يولد ولديه خمسة 
وأن البشر يظلون طوال حياتهم . أنظمة من الحاجات مرتبة في شكل هرمي

فعندما تتحقق مجموعة واحدة من .   Wanting animals) حيوانات طالبة(
ل األنظمة فنحن نشق طريقنا خال. الحاجات تحل محلها مجموعة أخرى جديدة

المختلفة بنفس الترتيب المشار إليه وفقاً لماسلو، حيث نبدأ بالحاجات 
الفسيولوجية، أي الحاجة إلى الطعام والماء واإلكسجين والنوم والجنس والحماية 

 –وتلك حاجات . من درجات الحرارة زيادة ونقصاً، واالستثارة الحسية والنشاط
هي أكثر مجموعات الحاجات  –قيد الحياة التي تمثل متطلبات لمجرد البقاء على 

حيث يجب إشباعها بدرجة . قوة، أو أنها تفرض وجودها أكثر من باقي الحاجات
  وإذا بقيت حاجة واحدة منها بدون تحقيق . ما قبل أن تنبعث الحاجات األخرى
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ونظهر .  ... إشباع، فإنها قد تسود وتسيطر على جميع الحاجات المتبقية
الحاجة إلى الشعور بالحماية، البعد عن الخطر، والطمأنينة واألمن بمجرد إشباع 

حددة روتينية حيث يرغب األطفال في طريقة م. وإرضاء الحاجات الفسيولوجية
يمكن االعتماد عليها في حياتهم، بينما يود الكبار الحصول على وظائف مستقرة، 

وقد يقرأ األفراد الديانات ووجهات . وتكوين المدخرات، والتأمينات المختلفة
وبمجرد تحقيق حاجات . النظر الفلسفية لتنظيم حياتهم واعطائها االحساس باألمن

حيث يسعى األفراد إلى الحب .ب، األلفة، واالنتماءاألمن، تظهر الحاجة إلى الح
. ويرى ماسلو أن الحياة الحضارية المتمدنة موحشة. وإلى أن يكونوا محبوبين

وجها (وأن تفكك الروابط التقليدية لألسرة، اختفاء التفاعل االجتماعي المباشر 
بعها المميز ألهل القرى، وفقد األنشطة اليومية في المدن الكبرى لطا) لوجه

الخاص الشخصي، يتداخل كله مع اشباع حاجات الحب، التي إذا اشبعت بشكل 
حيث يرغب الناس في . ما، تسود حاجة الفرد الحترام نفسه واحترام اآلخرين له

أيضاً يريدون أن يحترموا . الشعور بقيمتهم في المجتمع، والعمل، والمنزل
ت األخرى، يسعى األفراد نحو وفي نهاية األمر، عند تأمين جميع الحاجا. أنفسهم

دافيدوف، )(تحقيق ذاتهم، ويجاهدون لتحقيق قدراتهم الكامنة وتحقيق مثلهم العليا
    ).441-440، صم1980

ويبدو من طرح ماسلو تركيزه على الحاجات اإلنسانية التي ال بد لهم منها، 
وال ترتقي ولكنها في الحقيقة تقف على إشباع األمور الدنيوية في حياة اإلنسان، 

بنفسه إلى ما هو أعلى من أمور الدنيا، وهي أمور اآلخرة واألعمال الروحية 
  .التي تسمو بروح اإلنسان في دنياه شوقاً إلى آخرته

ــــــــــــــــــ>;:  

من خالل النماذج التي عرضها للعلماء الغربين الثالثة سجموند فرويد وكارل 
  :في نظرتهم للنفس اإلنسانيةيونج وإبراهام ماسلو يتبين ما يلي 

التركيز على الجانب الغرائزي في اإلنسان وأعطاه أهمية كبيرة في  -1
وهذا جلي في طروحات فرويد وإبرازه للدوافع الغريزة . مجال نشاط اإلنسان

وسيطرتها على السلوك، بل جعلها تبدأ في الغريزة الجنسية ) الهو(التي محلها 
كما أن ماسلو جعل الحاجات . لثالث األولىمع الطفل الرضيع وفي سنواته ا

الفسيولوجية هي أهم الحاجات وأولها بالتلبية واالشباع بدون تردد أو تأخير، 
وهذا ال يسنده الواقع حيث نجد في سلوك الناس القدرة على تأخير اشباع 

 .الحاجات الفسيولوجية، كما في الصيام لدى المسلمين

ظر للنفس اإلنسانية، وجعلها ما يتعلق تغليب الجوانب الدنيوية في الن  -2
بالدنيا هو غاية ما تصبو إليه النفس اإلنسانية، كما هو واضح في ما نقلناه عن 

 .العلماء الغربيين الثالثة
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تغييب الجانب الديني والروحي في اإلنسان، خصوصاً لدى فرويد  -3

وإن كان يونج أشار إلى أهمية الجانب الديني . وماسلو من خالل طروحاتهم
 .لإلنسان والنفس اإلنسانية

  #ــــــــ�ء ا��$���ــــــ �# <��ــــــــ� أر��ــــــــ�ت ��ــــو��

أبو : جهات نظر أربعة من علماء المسلمين وهم كل من نعرض فيما يلي و
حامد الغزالي، وشيخ اإلسالم ابن تيمية، وابن قيم الجوزية، ومحمد قطب في 

 .النفس اإلنسانية وسلوكها

 ):هـ505ـ 450(: !ــــــــــــــــــــ� ا��@ا�ــــــــــأ�'?�� )1

من مدن (بران ولد في الطا. هو محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبوحامد
في عصر انتشرت فيه الفتن الدينية والسياسية، في . هـ450عام ) طوس بخراسان

بداية حياته تتلمذ على عدد من المتصوفين في طوس، وعند بلوغه سن العشرين 
وأخيراً . بدأ الترحل إلى جرجان ثم نيسابور ثم بغداد فالحجاز فبالد الشام فمصر

. انب داره مدرسة للفقهاء والصوفية حتى وفاتهعاد إلى بلدته طوس وأتخذ إلى ج
وقد تنقل بين الصوفية والفلسفة ثم العناية بالسنة، وقيل أنه توفي وصحيح 

إحياء علوم الدين، وتهافت : له مؤلفات كثيرة، منها. البخاري على صدره
الفالسفة، واالقتصاد في االعتقاد، والمنقذ من الضالل، والتبر المسبوك في 

ملوك، والقسطاس المستقيم، وكيمياء السعادة، ومنهاج العابدين، توفي نصائح ال
  .هـ505بطوس سنة 

يعتبر كتاب إحياء علوم الدين أشهر كتب أبوحامد الغزالي، وفيه تصور لكل 
ما يحتاجه اإلنسان والنفس اإلنسانية في هذه الحياة، في أربعة أرباع هي العبادات 

  :قولوالعادات والمهلكات والمنجيات في

كتاب العلم، وكتاب قواعد العقائد، : ويشتمل ربع العبادات على عشرة كتب(
وكتاب أسرار الطهارة، وكتاب أسرار الصالة، وكتاب أسرار الزكاة، وكتاب 
أسرار الصيام، وكتاب أسرار الحج، وكتاب آداب تالوة القرآن، وكتاب األذكار 

  . والدعوات، وكتاب ترتيب األوراد في األوقات

كتاب آداب األكل، وكتاب آداب : ما ربع العادات فيشتمل على عشرة كتبوأ
النكاح، وكتاب أحكام الكسب، وكتاب الحالل والحرام، وكتاب آداب الصحبة 
والمعاشرة مع أصناف الخلق، وكتاب العزلة، وكتاب آداب السفر، وكتاب السماع 

داب المعيشة والوجد، وكتاب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكتاب آ
  .وأخالق النبوة

كتاب شرح عجائب القلب، : وأما ربع المهلكات فيشتمل على عشرة كتب
  شهوة البطن وشهوة الفرج، وكتاب : وكتاب رياضة النفس، وكتاب آفات الشهوتين
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آفات اللسان، وكتاب آفات الغضب والحقد والحسد، وكتاب ذم الدنيا، وكتب 
ذم المال والبخل، وكتاب ذم الجاه والرياء، وكتاب ذم الكبر والعجب، وكتاب ذم 

  .الغرور

بر كتاب التوبة، وكتاب الص: وأما ربع المنجيات فيشتمل على عشرة كتب
والشكر، وكتاب الخوف والرجاء، وكتاب الفقر والزهد، وكتاب التوحيد والتوكل، 
وكتاب المحبة والشوق واألنس والرضا، وكتاب النية والصدق واإلخالص، 

الغزالي، إحياء )(وكتاب المراقبة والمحاسبة، وكتاب التفكر، وكتاب ذكر الموت
  ).3ـ2، ص 1علوم الدين، ج

ما يحتاجه اإلنسان ليسير في هذه الحياة الدنيا على  وهذه العناوين شملت كل
هدى وصالح ويفوز باآلخرة بالجنة والنعيم، متى ما طبق ما ورد في هذا 

  .الكتاب

ويتناول أبوحامد الغزالي القلب والروح والنفس والعقل بشرح وتفصيل 
  :طويل، ويمكن الخروج بخالصته فيما يلي

دها غوراً في طبيعة اإلنسان وهو القلب يشير إلى أعمق األفكار وأبع(
المسئول تجاه اهللا وهو الذي يخاطب ويحاسب، وتبدو الشهوات غريبة عن هذا 

  .القلب، وعالقته بالقلب الجسماني عالقة معنوية ال مادية

أما الروح فإنها تدل أيضاً على هذه اللطيفة اإللهية، ولها بالجسم تعلق 
ألعلى للمعرفة والمسئولة عن ومضات بواسطة الروح الحيواني، وهي المرجع ا

  .الرؤية والكشف، عندما يتحرر اإلنسان من كل شعور محسوس

والنفس مرتبطة بالتنفس وباللذات والشهوات الدنيوية وتكون على ثالثة 
  .مطمئنة أو لوامة أو أمارة: أحوال

أما العقل فإنه يدل على نوع المعرفة وعلى المستوى العقلي لتطور 
عثمان، الدراسات النفسية عند المسلمين والغزالي بوجه خاص، ال)(اإلنسان

  ). 66ص

ونختم بتناول أبوحامد الغزالي لسلوك إنساني رفيع وهو العدل واإلحسان إلى 
  :الخلق حيث يقول

وقد أمر اهللا تعالى بالعدل واإلحسان جميعاً، والعدل سبب النجاة فقط، وهو (
حسان سبب الفوز ونيل السعادة، وهو واإل. يجري من التجارة مجرى رأس المال

يجرى من التجارة مجرى الربح، وال يعد من الغفالء من قنع من الدنيا برأس 
ماله، فكذا في معامالت اآلخرة، فال ينبغي للمتدين أن يقتصر على العدل 

)) وأحسن كما أحسن اهللا إليك((واجتناب الظلم ويدع أبواب اإلحسان، وقد قال اهللا 
  إن رحمت اهللا (( وقال سبحانه )) إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان((  وقال عز وجل
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ه المعامل، وهو غير فعل ما ينتفع ب: ونعني باإلحسان)) قريب من المحسنين

)( واجب عليه، ولكنه تفضل منه، فإن الواجب يدخل في باب العدل وترك الظلم
  ).79ص، 2الغزالي، إحياء علوم الدين، ج

يحسب للغزالي الدخول في تفاصيل  تسعى للتعرف على مكونات هذه النفس 
إلحسان ودور العبادات والعادات في تزكيتها، ومكارم النفس اإلنسانية كالعدل وا

وكذلك وضح التأكيد على البعد األخروي . من خالل نصوص القرآن الكريم
وأثره على اإلنسان والنفس اإلنسانية، وهذه ميزة ال نجدها لدى الباحثين الغربيين 

  .عندما يتناولون النفس اإلنسانية

�ـــــــــــأ�)2��C #ــــــــــــــــ )هـ728ـ 660( : 

بدالحليم بن عبدالسالم الحراني الدمشقي الحنبلي ، هو تقي الدين أحمد بن ع
. ينحدر من عائلة علم.  هـ661ولد في مدينة حران عام . أبو العباس بن تيمية 

هرباً من الهجمات  هـ667غادر ابن تيمية مع والديه وأخوته مدينة حران عام 
درسة المغولية ، واستقرت األسرة في مدينة دمشق ، حيث تسلم والده مشيخة الم

فقد . ، وفيها بدأ الطفل ابن تيمية دراسته واشتهر بقوة حفظه وذكائه  السكرية
حفظ القرآن الكريم والحديث وسمع مسند اإلمام أحمد بن حنبل عدة مرات ، ثم 
أخذ يتنقل بين مختلف شيوخ الحديث حتى روى أنه جلس إلى حوالي مائتين من 

بدار الحديث السكرية  هـ683يس عام بدأ ابن تيمية عمله في التدر. حفاظ الحديث
كما تسلم ابن تيمية منصب .سنة  22بدمشق نيابة عن والده وهو في سن 

 - 709التدريس في أكبر مدرسة حنبلية في القاهرة لثالث سنوات خالل األعوام 
وقد تميز ابن تيمية . ثم عاد إلى دمشق ليعمل في التدريس بقية حياته فيها هـ712

ثقافته عن مؤهالت متميزة تجاوز بها حدود االنتماء المذهبي بصدور أفكاره و
إلى دائرة االنتماء اإلسالمي الواسع الذي يضم في دائرته األئمة والمدارس 
الفكرية ، وارتقى إلى مرتبة االجتهاد واالعتماد المباشر على القرآن الكريم 

اإلصالحية وقد لقي في سبيل دعوته . والسنة النبوية وآثار السلف الصالح 
المشاق والعذاب حيث أدخل السجن ست مرات على فترات متقطعة بلغ 

وآخر مرة .  هـ728 - 693مجموعها ست سنوات في الفترة الواقعة بين عامي 
وذلك بسبب مهاجمة ابن تيمية في فترة  هـ726شعبان عام  16سجن فيها كان في 

توفى رحمه اللَّـه في  وقد. زيارة أضرحة األنبياء واألولياء ) هـ710(سابقة 
  .رحمه اللَّـه رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته هـ728شوال عام  20سجنه في 

يبين أبن تيمية أن اإليمان لإلنسان يقيه ويزيل عن نفسه الشبهات والشهوات 
  :فيقول

] يحفظ [ وكذلك ما في القلب من اإليمان وعبادة اللَّـه سبحانه وتعالى ( 
  يمان والعبادة ، وإذا حصل في القلب مرض من الشبهات بأشباهه بما يقوي اإل

� �
� �

 5א��ـــ�د�א��ـــ�د�א��ـــ�د�א��ـــ�د�:����:����:����:����#�ــ��א�	"ــ!�و�א���א�ــ����א��ــ�א��א����ــ�� 14



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

 
، ، وال يحصل المرض إالّ لنقص أسباب الصحة  والشهوات أزيل ذلك بضده

ابن تيمية، تزكية )(كذلك القلب ال يمرض بالشهوات والشبهات إالّ لنقص إيمانه 
  ).53النفس، ص

  :يتناول السعادة لإلنسان وللنفس اإلنسانية فيقول

واهللا سبحانه وتعالى قد تفضل على بني آدم بأمرين هما أصل السعادة ، ( 
عن النبي صلى  أن كل مولود يولد على الفطرة ، كما في الصحيحين: أحدهما 

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ، أو  ((: اهللا عليه وآله وسلم أنه قال 
كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من . ينصرانه ، أو يمجسانه 

فطرة اللَّـه التي فطر الناس  ((اقرأوا إن شئتم : جدعاء ؟ ثم يقول أبو هريرة 
فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة اللَّـه التي فطر الناس (( : قال تعالى  ))عليها 

فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت … )) عليها ال تبديل لخلق اللَّـه ذلك الدين القيم
ولكن يفسدها ما يزين لها . مقره هللا باإللهية ، محبة ، تعبده ، ال تشرك به شيئاً 

: (( قال تعالى . باطل شياطين األنس والجن بما يوصي بعضهم إلى بعض من ال
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم 

أو تقولوا إنما . قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة أنا كنا عن هذا غافلين 
… )) أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون

ه تعالى قد هدى الناس هداية عامة بما جعل فيهم بالفطرة من أن اللَّـ: والثاني 
. المعرفة وأسباب العلم ، وبما أنزل إليهم من الكتب ، وأرسل إليهم من الرسل 

أقرأ وربك . خلق اإلنسان من علق . اقرأ باسم ربك الذي خلق : (( قال تعالى 
الرحمن علم : (( تعالى  وقال)) علم اإلنسان ما لم يعلم. الذي علم بالقلم . األكرم 
. سبح اسم ربك األعلى : (( وقال تعالى )) علمه البيان. خلق اإلنسان . القرآن 

  )) .وهديناه النجدين: ((وقال تعالى )) والذي قدر فهدى. الذي خلق فسوى 

وقد هداه ربه إلى أنواع . ففي كل أحد ما يقتضي معرفته بالحق ومحبته له 
وصل بها إلى سعادة األولى واآلخرة ، وجعل في فطرته من العلم ، ويمكنه أن يت

وكونه . لكن قد يعرض اإلنسان بجاهليته وغفلته عن طلب ما ينفعه . محبة لذلك
فال . أمر عدمي ، وال يضاف إلى اللَّـه تعالى : ال يطلب ذلك ، وال يريده 

تيمية، ابن )( ، وال عدم إرادته للخير ال عدم علمه بالحق: يضاف إلى اللَّـه 
  ).56ـ54الحسنة والسيئة، ص 

  :ويتناول أبن تيمية السعادة والشقاوة للنفس اإلنسانية فيقول

كنا في جنازة فيها رسول  ((: في الصحيحين عن علي بن أبي طالب قال ( 
اللَّـه صلى اهللا عليه وآله وسلم فجلس ومعه مخصرة فجعل ينكت بالمخصرة في 

نفس منفوسة إالّ وقد كتب مكانها من النار  ما من: األرض ثم رفع رأسه وقال 
يا نبي : فقال رجل من القوم : قال . أو الجنة ، إالّ وقد كتبت شقية أو سعيدة 

 اللَّـه أفال نمكث على كتابنا وندع العمل ؟ فمن كان من أهل السعادة ليكونن إلى 
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اعملوا فكل : قال . السعادة ، ومن كان من أهل الشقاوة ليكونن إلى الشقاوة 

أما أهل السعادة فييسرون للسعادة ، وأما أهل الشقاوة . ميسر لما خلق له 
فأما من  ((: صلى اهللا عليه وآله وسلم ثم قال نبي اللَّـه . فييسرون للشقاوة 

وأما من بخل واستغنى وكذب . أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى 
فبين صلى اهللا عليه وآله وسلم أن تقدم العلم ...  ))بالحسنى فسنيسره للعسرى 

والكتاب بالسعيد والشقي ال ينافي أن تكون سعادة هذا باألعمال الصالحة ، 
باألعمال السيئة ؛ فإنه سبحانه وتعالى يعلم األمور على ما هي عليه وشقاوة هذا 

، وكذلك يكتبها ، فهو يعلم أن السعيد يسعد باألعمال الصالحة ، والشقي يشقى 
باألعمال السيئة ، فمن كان سعيداً ييسر لألعمال الصالحة التي تقتضي السعادة ؛ 

الشقاوة ؛ وكالهما ميسر لما ومن كان شقياً ييسر لألعمال السيئة التي تقتضي 
خلق له ، وهو ما يصير إليه من مشيئة اللَّـه العامة الكونية التي ذكرها اللَّـه 

وال يزالون مختلفين إالّ من رحم ربك ولذلك ((: سبحانه في كتابه في قوله تعالى 
  .)31ـ30ابن تيمية، التحفة العراقية في أعمال القلوب، ص  )))(خلقهم

  :ية قوى النفس اإلنسانية فيقولويعرض أبن تيم

إن قوى األفعال في النفس إما جذب وإما دفع ، فالقوة الجاذبة الجالبة للمالئم (  
من المحبة واإلرادة ونحو ذلك ، والقوة الدافعة المانعة للمنافي : هي الشهوة وجنسها 

ك بين من البغض والكراهة ، وهذه القوة باعتبار القدر المشتر: هي الغضب وجنسها 
اإلنسان والبهائم هي مطلق الشهوة والغضب ، وباعتبار ما يختص به اإلنسان العقل 

وباعتبار القوى الثالث انقسمت األمم التي ... واإليمان والقوى الروحانية المعترضة 
فإن هذه األمم هي التي . هي أفضل الجنس اإلنساني ؛ وهم العرب والروم والفرس 

انية ، وهم سكان وسط األرض طوالً وعرضاً ، فأما من ظهرت فيها الفضائل اإلنس
فغلب على العرب القوة العقلية النطقية ، .سواهم كالسودان والترك ونحوهم فتبع 

من األعراب ، وهو البيان واإلظهار ، : عرب : واشتق اسمها من وضعها فقيل لهم 
طعام والنكاح وغلب على الروم القوة الشهوية من ال. وذلك خاصة القوة المنطقية

رمت هذا أرومه إذا : ونحوهما ، واشتق اسمها من ذلك فقيل لهم الروم ، فإنه يقال 
وغلب على الفرس القوة الغضبية من الدفع والمنع واالستعالء . طلبته واشتهيته

والسياسة ، واشتق اسمها من ذلك ، فقيل فرس ، كما يقال فرسه يفرسه إذا قهره 
لصفات الثالث غالبة على األمم الثالث حاضرتها وباديتها ؛ ولهذا توجد هذه ا. وغلبه

ولهذا كانت العرب أفضل األمم ، وتليها الفرس ألن القوة الدفعية أرفع ، وتليها 
  ).432ـ430، ص15ا�����مجموع فتاوى أبن تيمية، )( الروم

  :ونختم م ن كالم أبن تيمية بأثر الشيطان على اإلنسان فيقول

سواس النفس ، والشيطان يأمر بالشهوات والشبهات ما والقلوب فيها و(  
يفسد عليه طيب عيشها ، فمن كان محباً لغير اللَّـه فهو معذب في الدنيا واآلخرة 

مجموع )(؛ إن نال مراده عذب به ؛ وإن لم ينله فهو في العذاب والحسرة والحزن
 )32ـ31، ص 28ا�����فتاوى أبن تيمية، 

� �
� �

 5א��ـــ�د�א��ـــ�د�א��ـــ�د�א��ـــ�د�:����:����:����:����א���א�ــ����א��ــ�א��א����ــ���#�ــ��א�	"ــ!�و 16



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

 
  :ويبين كيفية التخلص من الشيطان فيقول

يمنع من تسلط الشيطان ، ومن والية الشيطان التي : إن إخالص الدين هللا (  
إنه . كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء  ((: كما قال تعالى . توجب العذاب 

كان هذا : فإذا أخلص العبد لربه الدين .  ) 24: يوسف  )) (من عبادنا المخلصين
مانعاً له من فعل ضد ذلك ومن إيقاع الشيطان له في ضد ذلك ، وإذا لم يخلص 

عوقب على ذلك ، وكان من عقابه . لربه الدين ولم يفعل ما خلق له وفطر عليه 
: ، وكان إلهامه لفجوره  تسلط الشيطان عليه ، حتى يزين له فعل السيئات: 

  ).77ابن تيمية، الحسنة والسيئة، ص  )(عقوبة له على كونه لم يتق اللَّـه

  :ويبين أثر ذكر اهللا في عالج الوسواس فيقول

والشيطان وسواس خناس ، إذا ذكر العبد ربه خنس ، فإذا غفل عن ذكره (  
كان ترك ذكر اللَّـه سبباً ومبدأ لنزول االعتقاد الباطل واإلرادة  وسوس ، فلهذا

تالوة كتابه وفهمه ومذاكرة : الفاسدة في القلب ، ومن ذكر اللَّـه تعالى 
  ).34، ص 4مجموع فتاوى أبن تيمية، المجلد)(العلم

تميز تناول ابن تيمية للنفس اإلنسانية بالتركيز على اإليمان ومعرفة الحق 
لشبهات والشهوات المهلكات للنفس اإلنسانية، وبين قوى النفس الثالث وتجنب ا

العقلية والغضبية والشهوية، وبين مخاطر الشيطان على النفس اإلنسانية، وكيفية 
  .حماية النفس من تلك اآلفات

�ــــأ�)3D #ا�)'ز*ـــــــــــ Fــــــــــــ  )هـ751ـ 691: ( 

. د بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي الحنبلي هو شمس الدين أبو عبداللَّـه محم
تربى في كنف والده الشيخ .  هـ691ولد بدمشق في السابع من شهر صفر عام 

وأخذ العلم من كثير من علماء الشام، . الصالح أبو بكر بن أيوب الزرعي 
وخصوصاً شيخ اإلسالم ابن تيمية وأخذ عنه التفسير والحديث والفقه والفرائض 

م الكالم ، والزمه سبعة عشر عاماً تقريباً وهو شيخه المفضل واألصلين وعل
وكان حسن الخلق لطيف المعاشرة .والذي يحيل على كالمه في كثير من كتاباته 

وكان ذا عبادة وتهجد وطول صالة . طيب السريرة عالي الهمة واسع األفق 
وقد . ع وكان كثير العلم واسع االطال.مستمراً على األذكار في ليله ونهاره 

امتحن وأوذي مرات عدة ، وحبس مع شيخ اإلسالم في سجن القلعة منفرداً ولم 
وقد ألف ابن القيم العديد من الكتب بلغ .يفرج عنه إالّ بعد وفاة ابن تيمية 

مدارج .زاد المعاد في هدى خير العباد :كتاباً ، ومن أهمها  98مجموعها 
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان .ن السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعي

مفتاح دار السعادة ومنشور .طريق الهجرتين وباب السعادتين .بدائع الفوائد .
  إعالم الموقعين .تحفة المودود في أحكام المولود .الروح .ألوية العلم واإلرادة 
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عن رب العالمين وقد تميزت كتابته باعتمادها على نصوص الوحي ، وبتفهم 
لمقاصد الشريعة وحكمة األحكام وأسرارها ، وكذلك حسن األسلوب وجاذبيته 

يس في الثالث وقد توفى ابن قيم الجوزية وقت العشاء اآلخرة ليلة الخم.
ودفن بمقبرة الباب الصغير في دمشق  هـ751والعشرين من شهر رجب سنة 

  .رحمه اللَّـه رحمة واسعة وغفر له وللمسلمين أجمعين

  :تحدث أبن قيم الجوزية عن السعادة التي تؤثرها النفوس فقال

  :أنواع السعادة التي تؤثرها النفوس ثالثة ( 

هي مستعارة له من غيره تزول  سعادة خارجية عن ذات اإلنسان بل )1
باسترداد العارية ، وهي سعادة المال والجاه وتوابعها فبينما المرء بها سعيداً 
ملحوظاً بالعناية مرموقاً باألبصار ، إذ أصبح في اليوم الواحد أذل من وتد بقاع 

! يشج رأسه بالفهرواجي ؛ فالسعادة والفرح بهذه كفرح األقرع بجمة ابن عمه 
بها كجمال المرء بثيابه وزينته ، فإذا جاوز بصرك كسوته فليس وراء  والجمال

  .عبادان قرية 

السعادة الثانية سعادة في جسمه وبدنه ، كصحته واعتدال مزاجه ، ...  )2
وتناسب أعضائه ، وحسن تركيبه ، وصفاء لونه ، وقوة أعضائه ، فهذه ألصق 

وحقيقته فإن اإلنسان  به من األولى ، ولكن هي في الحقيقة خارجة عن ذاته
 :إنسان بروحه وقلبه ال بجسمه وبدنه ، كما قيل 

 فأنت بالروح ال بالجسم إنسان       يا خادم الجسم كي تشقى بخدمته

فنسبة هذه إلى روحه وقلبه كنسبة ثيابه ولباسه إلى بدنه ؛ فإن البدن أيضاً 
له وحسنه ، عارية للروح وآله لها ومركب من مراكبها فسعادتها بصحته وجما

  .سعادة خارجة عن ذاتها وحقيقتها 

هي السعادة الحقيقية ، وهي سعادة نفسانية روحية قلبية : السعادة الثالثة  )3
، وهي سعادة العلم النافع ثمرته فإنها هي الباقية على تقلب األحوال والمصاحبة 

خ ، ودار دار الدنيا ، ودار البرز: للعبد في جميع أسفاره وفي دوره الثالثة أعني 
فإنها : األولى : أما . القرار ، وبها يترقى في معارج الفضل ودرجات الكمال 

فعرضة للزوال والتبدل بنكس : والثانية .تصحبه في البقعة التي فيها ماله وجاهه 
التي كلما : الثالثة . الخلق والرد إلى الضعف ؛ فال سعادة في الحقيقة إالّ في هذه

قوة وعلواً ، وإذا عدم المال والجاه ، فهي مال العبد  طال عليها األمد ازدادت
وجاهه وتظهر قوتها وأثرها بعد مفارقة الروح البدن إذا انقطعت السعادتان األولتان 
وهذه السعادة ال يعرف قدرها ويبعث على طلبها إالّ العلم بها ، فعادت السعادة كلها 

لما أعطي وال معطي لما  إلى العلم وما يقتضيه واهللا يوفق من يشاء ال مانع

 ).157ـ156، ص 1ابن قيم الجوزية، مفتاح دار السعادة، ج)(منع

� �
� �

 5א��ـــ�د�א��ـــ�د�א��ـــ�د�א��ـــ�د�:����:����:����:����#�ــ��א�	"ــ!�و�א���א�ــ����א��ــ�א��א����ــ�� 18



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

 
  :أقسام فيقولويقسم القلوب لدى الناس إلى ثالثة 

قلب خال من اإليمان وجميع الخير ، فذلك قلب مظلم قد   : القلوب ثالثة (
استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه ، ألنه قد اتخذه بيتاً ووطناً ، وتحكم فيه 

قلب قد استنار بنور اإليمان ، : والقلب الثاني . بما يريد ، وتمكن منه غاية التمكن 
، لكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف األهوية ، فلشيطان هناك وأوقد فيه مصباحاً 

وتختلف أحوال هذا . إقبال وإدبار ومجاالت ومطامع ، فالحرب دول وسجال 
الصنف بالقلة والكثرة ، فمنهم من أوقات غلبته لعدوه أكثر ، ومنهم من أوقات غلبة 

حشو باإليمان قد قلب م: القلب الثالث . عدوه له أكثر ، ومنهم من هو تارة تارة 
استنار بنور اإليمان ، وانقشعت عنه حجب الشهوات ، وأقلعت عنه تلك الظلمات ، 
فلنوره في صدره إشراق ، ولذلك اإلشراق إيقاد لو دنا منه الوسواس احترق به ، 
فهو كالسماء التي حرست بالنجوم ، فلو دنا منها الشيطان يتخطاها رجم فاحترق ، 

رمة من المؤمن ، وحراسة اللَّـه تعالى له أتم من حراسة وليست السماء بأعظم ح
السماء ، والسماء متعبد المالئكة ، ومستقر الوحي ، وفيها أنوار الطاعات ، وقلب 
المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة واإليمان ، وفيه أنوارها ، فهو حقيق أن 

ابن قيم الجوزية، )( طفهيحرس ويحفظ من كيد العدو ، فال ينال منه شيئاً إالّ خ
  .)30ـ29الوابل الصيب من الكلم الطيب، ص 

ونختم بحديث أبن قيم الجوزية عن النفس وحاالتها الثالث ورده على من قال 
  :أنها ثالثة أنفس، كما قال بذلك فرويد وغيره، فبقول

فقد وقع في كالم كثير من الناس أن البن آدم ثالث أنفس ، نفس (   
لوامة ، ونفس أمارة ، وأن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم من مطمئنة ، ونفس 

يا أيتّها النفس : ((تغلب عليه األخرى ، ويحتجون على ذلك بقوله تعالى 
)) ال أقسم بيوم القيامة وال أقسم بالنفس اللوامة: (( وبقوله تعالى )) المطمئنة

ا نفس واحدة ولكن والتحقيق أنه)) . إن النفس ألمارة بالسوء: (( وبقوله تعالى 
لها صفات فتسمى باعتبار كل صفة باسم فتسمى مطمئنة باعتبار طمأنينتها إلى 
ربها بعبوديته ومحبته واإلنابة إليه والتوكل عليه والرضا به والسكون إليه ، فإن 
سمة محبته وخوفه ورجاءه منها قطع النظر عن محبة غيره وخوفه ورجائه ، 

اه وبذكره عن ذكر ما سواه وبالشوق إليه وإلى فيستغني بمحبته عن حب ما سو
لقائه عن الشوق إلى ما سواه ، فالطمأنينة إلى اللَّـه سبحانه حقيقة ترد منه 
سبحانه على قلب عبده تجمعه عليه ، وترد قلبه الشارد إليه حتى كأنه جالس بين 

فسه يديه يسمع به ويبصر به ويتحرك به ويبطش به ، فتسري تلك الطمأنينة في ن
وقلبه ومفاصله وقواه الظاهرة والباطنة تجذب روحه إلى اللَّـه ، ويلين جلده 
وقلبه ومفاصله إلى خدمته والتقرب إليه ، وال يمكن حصول الطمأنينة الحقيقية 

الذين : (( إالّ باللَّـه وبذكره وهو كالمه الذي أنزله على رسوله كما قال تعالى 
 وأما النفس )). ه أال بذكر اللَّـه تطمئن القلوبآمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر اللَّـ
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 ))امة وال أقسم بالنفس اللو: (( اللوامة وهي التي أقسم بها سبحانه في قوله 

أخذوا اللفظة من . فاختلف فيها فقالت طائفة هي التي ال تثبت على حال واحدة 
التلوم وهو التردد فهي كثيرة التقلب والتلون وهي من أعظم آيات اللَّـه فإنها 
مخلوق من مخلوقاته تتقلب وتتلون في الساعة الواحدة فضالً عن اليوم والشهر 

لوامة ملومة ، وهي النفس : اللوامة نوعان  ....والعام والعمر ألواناً كثيرة 
ولوامة غير ملومة ، وهي التي ال . الجاهلة الظالمة التي يلومها اللَّـه ومالئكته 

تزال تلوم صاحبها على تقصيره في طاعة اللَّـه مع بذله جهده فهذه غير ملومة 
ن في ؛ وأشرف النفوس من المت نفسها في طاعة اللَّـه واحتملت مالم الالئمي

مرضاته فال تأخذها فيه لومة الئم فهذه قد تخلصت من لوم اللَّـه ، وأما من 
فهي التي . رضيت بأعمالها ولم تلم نفسها ولم تحتمل في اللَّـه مالم اللوام 

وأما النفس األمارة فهي المذمومة فإنها التي تأمر بكل . يلومها اللَّـه سبحانه 
ا اللَّـه وثبتها وأعانها ، فما تخلص أحد من سوء وهذا من طبيعتها إالّ ما وفقه

وما : (( شر نفسه إالّ بتوفيق اللَّـه له كما قال تعالى حاكياً عن امرأة العزيز 
)).... أبرئ نفسي إن النفس ألمارة بالسوء إالّ ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم 

العبد وبين فالشر كامن في النفس وهو يوجب سيئات األعمال فإن خلى اللَّـه بين 
نفسه هلك بين شرها وما تقتضيه من سيئات األعمال ، وإن وفقه وأعانه نجاه من 

  ).226ـ220ابن قيم الجوزية، الروح، ص )( ذلك كله

تناول ابن قيم الجوزية أنواع سعادة النفس الثالثة الخارجية والجسمية 
قلب خال : ثةكما تناول أنوع القلوب لدى الناس ومعها األنفس وهي ثال. والحقيقة

ثم . من اإليمان، وقلب فيه إيمان وعليع غشاوة المعصية، وقلب متنور باإليمان
تناول الحاالت التي تكون عليها النفس اإلنسانية عند اإلنسانية في مدى قبه وبعده 

  .عن اهللا، في األنفس المطمئة، واللوامة، واالمارة بالسوء

وأبن قيم الجوزية حيث سار التلميذ نجد تشاباً كبيراً بين كتابات أبن تيمية 
على طريقة شيخه في االعتماد ابتداء على نصوص الكتاب والسنة ثم البناء على 
ما ورد فيهما لتقرير المسائل وإيراد الحجج والرد على الخصوم، كما تميز أبن 
قيم الجوزية بدخوله في دراسة النفس اإلنسانية بشكل متعمق يعكس علماً واسعاً 

ي كتاباته فاقت في كثير من نواحيها ما هو مطروح حالياً في كتب علم ظهرت ف
  .النفس

4(�Gـــــــ�HD �ـــــــــI) :1919ـــ  ���: م�( 

التابعة لمحافظة أسيوط سنة ) موشا(محمد قطب إبراهيم الشاذلي، ولد ببلدة 
" مدمح"و" سيد"بصعيد مصر، بعد وفاة الوالد قررت األم أن تبعث بولديها  م1919

" أمينة"و" سيد"مع أشقائه " محمد"إلى القاهرة ليتلقيا تعليمهما هناك، فانتقل 
وفي القاهرة بدأ دراسته، فأتم المرحلتين االبتدائية والثانوية، ثم التحق ".. حميدة"و

 بالجامعة حيث درس اإلنجليزية وآدابها في جامعة القاهرة التي تخرج فيها عام 
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، ثم تابع دراسته بمعهد المعلمين فحصل على دبلومة التربية وعلم م1940

شهدت مرحلة خروج اإلخوان من سجون عبد الناصر ما يشبه الهجرة  .النفس
 م1971ية من مصر، ولم يكن محمد قطب الذي أفرج عنه في أكتوبر الجماع

استثناء من هذه القاعدة، وقد أصابه ما أصابه، فسافر في أوائل السبعينيات إلى 

عمل مدرساً في كلية  .المملكة العربية السعودية، حيث بقي هناك إلى اآلن
لك عبد العزيز في الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة، ثم في جامعة الم

جدة، وقد حاز قطب على جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات اإلسالمية في 

وفي إطار نقده للمنتوج الفكري والثقافي الغربي حمل قطب  .هـ1408عام 
مشعل الدعوة إلى أسلمة العلوم والتعامل معها من خالل القيم واألخالق 

جاهلية القرن : "ؤلفات من أبرزهاله سلسلة طويلة من الكتب والم. اإلسالمية
ال إله إال "، و "كيف نكتب التاريخ اإلسالمي"، و "واقعنا المعاصر"، و "العشرين

شبهات حول "، و "العلمانيون واإلسالم"، و "اهللا عقيدة وشريعة ومنهج حياة

يعيش حالياً في ظرف  ."حول التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية"، و "اإلسالم
مستقر في أحد مستشفيات مدينة جدة جمع اهللا له بين األجر والعافية صحي غير 

  ).www.chihab.net نقالً بتصرف عن موقع الشهاب (

تصوراً إسالمياً عن ) دراسات في النفس اإلنسانية(قدم محمد قطب في كتابه 
نة ، حيث يورد ثمانية خطوط النفس اإلنسانية استمده من نصوص الكتاب والس

متجاوران، ومتضادان، : لتلك النفس، ويذكر لكل منهما الخصائص التالية
ومترابطان غير متزاحمين، وغير متعارضين وأن تعارضا فذلك بسبب حملهما 

وهذه الخطوط . على ذلك، وأن النفس تعمل بمجموعها كله دون انفصال أجزاءها
ن من خطوط النفس، يوجدان فيها خطان مقابال: الخوف والرجاء: (هي

... يولد الطفل وفيه هذان االستعدادان متجاورين... متجاورين مزدوجي االتجاه 
الحب والكره خطان شديدا العمق في النفس اإلنسانية، حتى ليبدو : الحب والكره

ولكنا . ألول وهلة ـ كما بدأ لفرويد ـ أنهما الخطان األوالن في كيان النفس
لفقرة السابقة ونحن نتدرج مع الطفل منذ مولده، أن خطي الخوف رأينا في ا

والرجاء أسبق ظهوراً، ألنهما ملتصقان بذات الطفل، قبل أن يعرف الحب 
: الحسية والمعنوية...والكره، اللذين يربطان بينه وبين عالم خارج عن كيان ذاته

بعان بصورة الطاقة الحسية والطاقة المعنوية في اإلنسان ين.. هذا الخطان 
ما ... ظاهرو من حقيقة الجسد والروح التي بنينا عليها ازدواج الطبيعة البشرية

. اإليمان بالمحسوس واإليمان بالغيب: تركه الحواس وما ال تدركه الحواس
أحدهما يؤمن بما تركه .. خطان آخران من الخطوط المتقابلة في النفس البشرية 

.. واآلخر يؤمن بما وراء الحس ... حواسه من سمع وبصر ولمس وشم وذوق 
وهما خطان يسيران ... مما ال يرى وال يسمع و ال يلمس وال يذاق وال يشم 

 .. ولكنهما ليسا هما بالضبط، إنما شبيهان .. مقاربين لخطي الحسية والمعنوية 
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) اإليمان(وهنا نتحدث عن ... حسية ومعنوية ) طاقات(فهناك تحدثنا عن 

خطان متقابالن في داخل النفس : الواقع والخيال... بالغيب) اإليمان(بالمحسوس و
مان بما تدركه قريبان في ظاهرهما من خطى الحسية والمعنوية، وخطى اإلي.. 

ومع ذلك فكل من هذه األزواج الثالثة ذو كيان .. الحواس واإليمان بالغيب 
ميل ألن يلتزم بأشياء . في اإلنسان ميل لاللتزام: االلتزام والتحرر... متميز

ومع عمق هذا الميل لاللتزام في الطبع البشري، فإن فيه إلى ... معينة وينفذها 
ه غير ملتزم إ وأنه يؤدي األشياء ألنه هو يريد أن جانب ذلك ميالً لإلحساس بأن

خطان متقابالن في النفس : السلبية واإليجابية... يؤديها ال ألنها مفروضة عليه
واألقرب إلى الظن ... ولكنهما ال يتطابقان.. قريبا الشبه بخطي االلتزام والتحرر 

. حقيقة الروح أن تكون السلبية ناشئة من حقيقة الجسد، واإليجابية ناشئة من
فقبضة الطين سلبية تخضع للقوانين المادية خضوعاً كامالً ـ إال ما شاء اهللا ـ و 

فهي نفخة من روح .. ونفخة الروح إيجابية . ال تملك التغيير و ال تفكر فيه
هذا الخطان من : الفردية والجماعية... الخالق المنشئ المدبر المبدع المريد

فعليهما ـ في صورتهما الصحيحة أو . يةأخطر الخطوط في حياة البشر
المنحرفة ـ تقوم نظم الحياة كلها، صالحها أو فاسدها، وعالقات الحياة كلها، 

قطب، دراسات في النفس )(سويها أو منحرفها، وسلوك األفراد والجماعات
  ).150ـ71اإلنسانية، ص 

  :ويبين محمد قطب منظور اإلسالم لإلنسان بصورة متميزة فيقول

ما يتميز به اإلسالم أنه يأخذ الكائن البشري على ما هو عليه، ال يحاول أهم (
أن يفسره على ما ليس من طبيعته، كما تصنع النظم المثالية، وإن كان في الوقت 
ذاته يعمد إلى تهذيب هذه الطبيعة إلى آخر مدى مستطاع، دون أن يكبت شيئاً من 

لواقع عليه من هذه النوازع، وبين النوازع الفطرية، أو يمزق الفرد بين الضغط ا
اإلنسان في نظر اإلسالم كائن ال هو بالمالك وال . المثل العليا التي يرسمها له

وإن كان قادراً في بعض حاالت الهبوط أن يصبح أسوأ من الحيوان، . بالحيوان
. وفي بعض حاالت االرتفاع أن يسمو بروحه إلى مستوى المالئكة من الطهر

مشتمل على استعداد للخير كما هو . ه الطبيعية شئ بين هذا وذاكولكنه في حالت
وليس أي من العنصرين غريباً على طبيعته، وال . مشتمل على استعداد للشر

  ).69صقطب، اإلنسان بين المادية واإلسالم، )( مفروضاً عليه من خارج نفسه

  :ونختم بكالم محمد قطب عن فطرة اإلنسان حيث يقول

الثابت في التطور النفسي هو النمو الدائم نحو النضوج مقياس الفطرة (
فكل فرد أو جيل يتجه نحو هذا اللون من النمو فهو . والتكامل والشمول والتوازن

وكل فرد أو جيل يثبت على درجة معينة . سليم الفطرة سائر في الطريق الصحيح
يفقد من النمو ـ متخلفة ـ أو يتقدم ببعض جوانب نفسه ويتأخر ببعض، أو 

قطب، التطور والثبات في )( توازنه، فهو منحرف الفطرة في حاجة إلى عالج
 )146حياة البشرية، ص 
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حات يمكن لكل متخصص نفسي أن يأخذها نجد لدى محمد قطب طرو

ويقدمها في أي محفل نفسي معاصر يدور الحوار فيه عن اإلنسان والنفس 
اإلنسانية، فيجد فيما كتبه تحليالت عميقة للنفس البشرية مقارنة بما لدى بعض 

  .علماء النفس الغربيين، مبنية على أسس متينة من الكتاب والسنة

ــــــــــــــــــــ>;:  

من خالل النماذج التي تم عرضها قد ال نستطيع تقديم صورة كاملة   
المالمح لنظرة علماء النفس المسلمين للنفس اإلنسانية، ألن ذلك يحتاج مساحة 
أكبر نستطيع من خاللها عرض نماذج أكثر وتفصيالت أوسع تعكس الصورة 

صفحات بشكل قريب من ما قدموها في طروحاتهم، ولكن نظراً لمحدودية ال
المتاحة لهذا الورقة البحثية، ولضيق الوقت، نرجو أن نكون وفقنا في اختيار 
النماذج التي تعطي لمحات عن تصور هؤالء العلماء للنفس اإلنسان، وربما 

  :  أمكننا أن نلخص مالمح هذا التصور في النقاط التالية

 وهما. والروح) التراب(أن اإلنسان مخلوق من عنصرين هما المادة  )1
يحتاجان إلى ما يشبعهما، فالمادة تحتاج لحاجات الجسدية من غذاء وجنس وراحة 
وما يدخل فيها، وكذلك الروح تحتاج إلى إشباع عن طريق ما يأتي به الدين من 

 .عبادات وأخالق

أن مصادر المعرفة لإلنسان تبدأ بالحواس ثم العقل ثم الوحي، ويكون  )2
 .المصدرين السابقين الوحي هو المعيار لما يقبل ويرفض من

إن النفس اإلنسانية لديها االستعداد للخير والشر، ولكنها مفطورة على  )3
فطرة الخير المركوزة في الجبلة اإلنسانية، ما لم يأتي ما يحرفها عن فطرتها من 

 .عوامل خارجية كالوالدين والشيطان ورفاق السوء

مسلمين فيما العديد من علماء المسلمين يستفيدون مما يورده غير ال )4
يتعلق باإلنسان والنفس اإلنسانية وقوى النفس، ثم يضيفون ما يقدمه لهم الوحي 
من معارف توسع آفاق تناولهم لتلك الموضوعات وتنقلها إلى فضاءات أرحب 

 .وأكثر قرباً من واقع اإلنسان والنفس اإلنسانية

�ــــــــــا����ر�� �ـــــــــJ:;ـــــــــــ# ا��#  

أنه تبين للقارئ الفروقات الواضحة بين تناول علماء النفس الغربين ال شك 
  :وعلماء النفس المسلمين للنفس اإلنسانية، ولعل من أهمها

و ال . يركز الغربيون على الجوانب المادية للنفس اإلنسانية واشباعها -1
 .يعطون الجوانب الروحية حقها في االشباع

اإلنسانية حقها في االشباع  يتميز العلماء المسلمون باعطاء النفس -2
الحيوي المادي، وكذلك االشباع الروحي الذي ال بد لها منه حتى تستقر حياتها، 

 .ويحدث التوازن الالزم في تحقيق اشباع الجانبين المادي والروحي
� �
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يغفل العلماء الغربيون في تعاملهم مع النفس اإلنسانية عن جوانب  -1

 .اآلخرة وبركزون على األمور الدنيوية

يحرص العلماء المسلمون على الجوانب الدنيوية في النفس اإلنسانية  -2
 .ة اإلنسانلكنهم يؤكدون أهمية الجوانب اآلخروية وضرورتها لحيا

تبرز الغرائز اإلنسانية الدنيا في طرح معظم الباحثين الغربيين، ويقل   -3
 .االهتمام بالجوانب العليا في اإلنسان

يحرص العلماء المسلمون على أهمية الجوانب والقيم العليا لإلنسان  -4
وأنها يجب أن تأخذ الجهد األكبر من حرص العلماء، مع عدم أغفالهم ألهمية 

عضوية ألنه دين اإلسالم دين التوازن بين كل جوانب اإلنسان، قال الجوانب ال
وابتغى فيما آتاك اهللا الدار اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنيا وأحسن  ((اهللا تعالى 

كما أحسن اهللا إليك وال تبغى الفساد في األرض إن اهللا ال يحب 
 ).77:القصص))(المفسدين

ن التناول والشرح، ولكن هذا ما تيسر وال شك أن هذا الموضوع يحتاج لمزيد م
كتابته، وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان 

 .إلى يزم الدين
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^ãé×Â<^�]çu_æ<ÃjÖ]æØÚ^<^ãÃÚ<
»<Äé¶<^ãi÷^u<íèçŠÖ]<�Ææ<

íèçŠÖ]J 
 

< <
 

gÃ×èæ<Õ]…�ý]<êŠ£]<»<
^Þù]<‹ËÞ<…æ‚Ö]<ë„Ö]<

äfÃ×i<ìˆè†ÇÖ]<»<ç�]<JØnµæ<
^Þù]<^Ú<äéÛŠÞ<íÛÓ£]<íÚø‰æ<

HØÏÃÖ]<î×Â<Íø}<ç�]<
ë„Ö]<ëç¬<l÷^ÃËÞ÷]J 

 
 
 
 

ç�]<Vçâæ<ˆÒ†Ú<ˆñ]†ÇÖ]<»<
Há^ŠÞý]<‹ß¢^Ò<Há]æ‚ÃÖ]æ<
t^j�æ<ÄÊ‚i<ğ̂f×�<Å^f�þÖ<
áæ�<ì^Â]†Ú<ÄÞ]çÛ×Ö<àÚ<

l]�^Â<‚éÖ^Ïiæ<ÜéÎæ<
^â�ÆæJ 
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 א��س�א ��������د��������א��س�א��	��ن�و������א��س�א������ن�����

 

…çÃ�øÖ]æ<êÃÛ¢]<äË‘çe<
Œ^‰ù]<ë†’ßÃÖ]<æ…ç¹]p<
ÝçÏè<äé×Â<ð^ßfÖ]<êŠËßÖ]<
Hä×Ò<çâæ<l]�}<Ù^éqù]<

íÛÓuæ<Háæ†ÏÖ]<êÏjŠèæ<
äßÚ<^Þù]<…‚’èæ<HäßÂ<]ƒdÊ<

p‚u<á_<ÄŞÏÞ]<^Ú<^Ûãßée<
h†Ş•]<^Þù]<ke†Ş•]æ<
êÖ^jÖ^e<ØÒ<l^é×ÛÃÖ]<
íè…çÃ�Ö]<áçÓjÊ<

l]ð]„�]<‹q]ç�]æ 
 

< <
< <
 
 

l]„Ö]<êâ<Ù^ÛÒ<
Híé’~�Ö]<êâæ<î×Â_<
gi]†Ú<�çqçÖ]<HêŠËßÖ]<÷æ<

fè^ãÇ×<�†ËÖ]<÷c<‚Ãe<á_<
çÛßi<ØÒ<êu]çÞ<äŠËÞ<ğ]ç´<

ØÚ^Óji<äe<Hl]„Ö]<
„ñ‚ßÂæ<ØÏjßè<ˆÒ†Ú<
íé’~�Ö]<àÚ<^Þù]<±c<
l]„Ö]EJH�Ë£]<hJHl<

”413<I417JD 
 
 

< <
 
 

 ÷<Ýˆ×è<á`e<Ùç©<ØÒ<^Ú<
ä‰…‚Þ<±c<gÞ^q<êŠu<Øe<

ï‚Ö<á^ŠÞý]<ì…‚Î<î×Â<
ÜãÊ<Ùæ^ßiæ<^Ú<çâ<�Æ<êŠu<

HëçßÃÚæ<]„ãeæ<ÄéŞjŠÞ<á_<
Þh�Ï<ğ]�nÒ<àÚ<í‰]…�<

á^ŠÞý]<àÚ<Ùø}<Ô×i<ì…‚ÏÖ]<
�Ö]<^ãfâæ<�]<äÞ^vf‰<

±^Ãiæ<^ßÖJ 
 

< <
 
 

äÞc<x•]çÖ<»<ë_<Ü×Â<
‹ËÞ<‹µ<ð^ßfÖ]<êŠËßÖ]<

íé’~�×Ö<íéÞ^ŠÞý]<÷<äßÓµ<
Ù^ËÆc<íÏéÏu<á_<àè‚Ö]<‹éÖ<

¼ÏÊ<ì†â^¾<íéŠËÞ<
íéÂ^Ûjq]<íé−…^i<H<äßÓÖæ<
ÔÖ„Ò<�jÃè<ğ̂òé�<ğ̂ÛãÚ<
l]„×Ö<’~�Ö]íé<�‚ÃÖ<
�fÒ<ğ]‚q<àÚ<Œ^ßÖ]<E<D
EJJung, P.5, 1981<< <

< <
< <
< <

…çÃ�øÖ]<êÃÛ¢]<íe^n²<
l]�]‚Ãj‰]<`éãjÞ<^ãe<

hæ^rj×Ö<ÄÚ<�^ÃÖ]<äËÎ]çÚæ< 
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���� ������������������������$�ط

 

�Ö]<çÛŠi<|æ†e<á^ŠÞý]<
»<å^éÞ�<ğ̂Îç�<±c<äi†}a< <
< <
< <
< <

< <

Eg×ÏÖ]<��è<±c<ÐÛÂ_<
…^ÓÊù]<^â‚Ãe_æ<ğ]…çÆ<»<
íÃéf�<á^ŠÞý]<çâæ<ÙçòŠ¹]<
å^Ÿ<�]<çâæ<ë„Ö]<

g�^−<Hg‰^¬æ<æ‚fiæ<
l]çã�Ö]<ífè†Æ<àÂ<]„â<
Hg×ÏÖ]<äjÎøÂæ<g×ÏÖ^e<

êÞ^ÛŠ¢]<íÎøÂ<íèçßÃÚ<÷<
íè�^Ú<EJ‚Ú^uçe_<êÖ]ˆÇÖ]D 

 
 

< <
< <
< <
 

‹ËßÖ]æ<íŞfi†Ú<jÖ^e‹Ëß<
l]„×Ö^eæ<l]çã�Ö]æ<
íèçéÞ‚Ö]<áçÓiæ<î×Â<ímøm<
Ù]çu_<VíßòÛŞÚ<æ_<íÚ]çÖ<æ_<
ì…^Ú_J 

 

 ‚Ò_<sÞçè<î×Â<ÝçãËÚ<
l]„Ö]<^ãÞ_æ<í×u†Ú<Ù^ÛjÒ]<
ç´<‹ËßÖ]<íéÞ^ŠÞý]<J‚Ò_æ<

î×Â<íéÛâ_<àè‚Ö]<l]„×Ö<
íéÞ^ŠÞý]J< <

< <
< <

êËÊ<l^èçjŠ¹]<ÐÛÂù]<
ï‚Ö<Œ^ßÖ]<áæ‚fè<»<

äe^�i<†nÒ_<^º<áçË×j−<J]„Öæ<
]ƒc<Å^Şj‰]<�†ËÖ]<á_<Ø’è<

±c<å„â<Ñ^ÛÂù]<Ø}]�<
HäŠËÞ<ì�^Â<ì‚Â^Š²<

H�^Ã¹]<Ì�jÓè<‹éÖ<äi]ƒ<
gŠvÊ<àÓÖæ<ğ̂–è_<|æ†Ö]<

íéÞ^ŠÞý]<í×Ú^ÓÖ] 
 

< <
 
 

æ‚fèæ<àÚ<|†�<ç×‰^Ú<
åˆéÒ†i<î×Â<l^q^£]<
íéÞ^ŠÞý]<�Ö]<÷<‚e<Ü�<

H^ãßÚ<^ãßÓÖæ<»<íÏéÏ£]<
ÌÏi<î×Â<Å^f�c<…çÚù]<
íèçéÞ‚Ö]<»<ì^éu<Há^ŠÞý]<÷æ<

êÏi†i<äŠËße<±c<^Ú<çâ<
î×Â_<àÚ<…çÚ_<H^éÞ‚Ö]<êâæ<
…çÚ_<ì†}û]<Ù^ÛÂù]æ<íéuæ†Ö]<< <
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���� ������������������������$�ط

 

EE÷æ<áçÖ]ˆè<°Ë×j§<�÷c<àÚ<Üu…<
Ôe…<ÔÖ„Öæ<ÜãÏ×}<EDDàe]<
HíéÛéi<íËvjÖ]<íéÎ]†ÃÖ]<»<
Ù^ÛÂ_<Hhç×ÏÖ]<”<30{31DJ< <
< <
< <
<Eác<ïçÎ<Ù^ÃÊù]<»<

‹ËßÖ]<^Úc<h„q<^Úcæ<ÄÊ�<H<
ìçÏÖ^Ê<íeƒ^¢]<ífÖ^¢]<ÜñøÛ×Ö<
êâ<ìçã�Ö]<^ãŠßqæ<<VàÚ<
íf�]<ì�]…ý]æ<ç©æ<ÔÖƒ<H<
ìçÏÖ]æ<íÃÊ]‚Ö]<íÃÞ^¹]<

»^ßÛ×Ö<êâ<g–ÇÖ]<
^ãŠßqæ<<VàÚ<˜ÇfÖ]<

íâ]†ÓÖ]æ<Eàe_<íéÛéi<DH< 
 
 
< <
 

<<Ehç×ÏÖ]æ<^ãéÊ<Œ]ç‰æ<
‹ËßÖ]<H<á^Şé�Ö]æ<†Ú`è<

l]çã�Ö^e<l^ãf�Ö]æ<^Ú<
‚ŠËè<äé×Â<gé�<^ã�éÂ<H<
àÛÊ<á^Ò<ğ̂f¦<�ÇÖ<ä{�×Ö]<çãÊ<

h„ÃÚ<»<^éÞ‚Ö]<ì†}û]æ<W<
ác<Ù^Þ<å�]†Ú<h„Â<äe<W<ácæ<
�<ä×ßè<çãÊ<»<h]„ÃÖ]<

ì†Š£]æ<áˆ£]æEDÅçÛ¥<
ïæ^jÊ<àe_<HíéÛéi<‚×�]28H<

”<31{32JD< <

 gŠ¬<êÖ]ˆÇ×Ö<Ùç}‚Ö]<»<
Øé‘^Ëi<<îÃŠi<Í†Ãj×Ö<

î×Â<l^ÞçÓÚ<å„â<‹ËßÖ]<
…æ�æ<l]�^fÃÖ]<l]�^ÃÖ]æ<

»<H^ãjéÒˆi<Ý…^ÓÚæ<
‹ËßÖ]<íéÞ^ŠÞý]<Ù‚ÃÖ^Ò<

á^Šuý]æ<àÚ<Ùø}<”ç’Þ<
áa†ÏÖ]<Üè†ÓÖ]<JÔÖ„Òæ<

x•æ<‚éÒ`jÖ]<î×Â<‚ÃfÖ]<
ëæ†}ù]<å†m_æ<î×Â<á^ŠÞý]<

‹ËßÖ]æ<íéÞ^ŠÞý] 
 
 
< <
 

‚éÃŠÖ]<‚ÃŠè<eÙ^ÛÂù^<
í£^’Ö]<H<êÏ�Ö]æ<îÏ�è<
Ù^ÛÂù^e<íòéŠÖ]<H<àÛÊ<á^Ò<
ğ]‚éÃ‰<†Šéè<Ù^ÛÂúÖ<í£^’Ö]<
�Ö]<ê–jÏi<ì�^ÃŠÖ]<W<

àÚæ<á^Ò<ğ̂éÏ�<†Šéè<Ù^ÛÂúÖ<
íòéŠÖ]<�Ö]<ê–jÏi<ìæ^Ï�Ö]< 

 
 

< <
 

^ÛâøÒæ<†ŠéÚ<^¹<Ð×}<äÖ<H<
çâæ<^Ú<�’è<äéÖc<àÚ<íòé�Ú<
ä{�×Ö]<íÚ^ÃÖ]<íéÞçÓÖ]<�Ö]<

^â†Òƒ<ä{�×Ö]<äÞ^vf‰<»<
äe^jÒ<»<äÖçÎ<±^Ãi<<V< <

 
 

 5א��ـــ�د�א��ـــ�د�א��ـــ�د�א��ـــ�د�:����:����:����:����#�ــ��א�	"ــ!�و�א���א�ــ����א��ــ�א��א����ــ�� 32



���� ������������������������$�ط

 

ì‚‰^ËÖ]<»<g×ÏÖ]<H<àÚæ<
†Òƒ<ä{�×Ö]<±^Ãi<<Vìæøi<
äe^jÒ<äÛãÊæ<ì†Ò]„Úæ<
Ü×ÃÖ]EDÅçÛ¥<ïæ^jÊ<àe_<
HíéÛéi<‚×�]4H<”<34DJ 
< <

< <

< <

ˆé³<Ùæ^ßi<àe]<íéÛéi<‹Ëß×Ö<
íéÞ^ŠÞý]<ˆéÒ�Ö^e<î×Â<
á^µý]<íÊ†ÃÚæ<Ð£]<gßŸæ<

l^ãf�Ö]<l]çã�Ö]æ<
l^Ó×ã¹]<‹Ëß×Ö<HíéÞ^ŠÞý]<

°eæ<ïçÎ<‹ËßÖ]<pønÖ]<
íé×ÏÃÖ]<íéf–ÇÖ]æ<Híèçã�Ö]æ<
°eæ<†�^§<á^Şé�Ö]<î×Â<
‹ËßÖ]<HíéÞ^ŠÞý]<íéËéÒæ<
íè^·<‹ËßÖ]<àÚ<Ô×i<l^Êû]J 
< <

< <

< <

êâ<ŠÖ]ì�^Ã<íéÏéÏ£]<H<
êâæ<ì�^Ã‰<íéÞ^ŠËÞ<
íéuæ…<íéf×Î<H<êâæ<
ì�^Ã‰<Ü×ÃÖ]<ÄÊ^ßÖ]<äi†�<
^ãÞdÊ<íéÎ^fÖ]<êâ<î×Â<
g×Ïi<ífu^’¹]æ<Ù]çuù]<

»<‚fÃ×Ö<Äé¶<å…^Ë‰_ 

 <Eác<”ø}c<àè‚Ö]<�<<VÄßµ<
àÚ<¼×Ši<á^Şé�Ö]<H<àÚæ<
íè÷æ<á^Şé�Ö]<�Ö]<gqçi<
h]„ÃÖ]<<J^ÛÒ<Ù^Î<±^Ãi<<V

<EEÔÖ„Ò<Í†’ßÖ<äßÂ<ðçŠÖ]<
ð^�vËÖ]æ<<JäÞc<àÚ<^Þ�^fÂ<
°’×~¹]<E<DDÌ‰çè<<V24<<D 

 

< <
 
 

]ƒcæ<�<“×−<äe†Ö<àè‚Ö]<�æ<
ØÃËè<^Ú<Ð×}<äÖ<†ŞÊæ<äé×Â<<J

gÎçÂ<î×Â<ÔÖƒ<H<á^Òæ<
àÚ<äe^ÏÂ<<V¼×Ši<á^Şé�Ö]<

äé×Â<H<îju<àèˆè<äÖ<ØÃÊ<
l^òéŠÖ]<H<á^Òæ<äÚ^�c<
å…çrËÖ<<VíeçÏÂ<äÖ<î×Â<

äÞçÒ<�<Ðjè<ä{�×Ö]<EDàe]<HíéÛéi<
íßŠ£]<HíòéŠÖ]æ<”<77JD 

 

< <
 
 
 

<<Eá^Şé�Ö]æ<Œ]ç‰æ<Œ^ß}<H<
]ƒc<†Òƒ<‚fÃÖ]<äe…<‹ß}<H<
]ƒdÊ<ØËÆ<àÂ<å†Òƒ<Œç‰æ<
H<]„ã×Ê<á^Ò<Õ†i<†Òƒ<

ä{�×Ö]<ğ̂ff‰<_‚fÚæ<ÙæˆßÖ<
�^ÏjÂ÷]<Ø�^fÖ]<ì�]…ý]æ< 
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�����$�ط����������������������� 

 

g×Î<àÚö¹]<†ÏjŠÚ<‚éuçjÖ]<
íf�]æ<íÊ†Ã¹]æ<á^µý]æ<H<
äéÊæ<^â…]çÞ_<H<çãÊ<ÐéÏu<á_<
Œ†¬<ÀË¬æ<àÚ<‚éÒ<
æ‚ÃÖ]<H<øÊ<Ù^ßè<äßÚ<ğ̂òé�<

�÷c<äËŞ}<EDàe]<ÜéÎ<Híè‡ç¢]<
Øe]çÖ]<gé’Ö]<àÚ<Ü×ÓÖ]<

HgéŞÖ]<”<29{30JD 
< <
 
 
 

ÐéÏvjÖ]æ<^ãÞ_<‹ËÞ<ì‚u]æ<
ÓÖæà<^�<l^Ë‘<îÛŠjÊ<

…^fjÂ^e<ØÒ<íË‘<Ü‰^e<
îÛŠjÊ<íßòÛŞÚ<…^fjÂ^e<

^ãjßéÞ`Û�<±c<^ãe…<
äjè�çfÃe<äjf¦æ<íe^Þý]æ<

äéÖc<ØÒçjÖ]æ<äé×Â<^•†Ö]æ<
äe<áçÓŠÖ]æ<äéÖc<Eàe_<ÜéÎ<

íè‡ç¢]<<D 
< <
 
 
 
 

÷æ<àÓµ<Ùç’u<íßéÞ`ÛŞÖ]<
íéÏéÏ£]<�÷c<ä{�×Ö^e<å†Ò„eæ<

çâæ<äÚøÒ<ë„Ö]<äÖˆÞ_<
î×Â<äÖç‰…<^ÛÒ<Ù^Î<
±^Ãi<<EE<Vàè„Ö]<]çßÚa< 

 »æ<å…æ�<ímønÖ]<�Â_<<V
…]�<^éÞ‚Ö]<H<…]�æ<�‡�Ö]<H<

…]�æ<…]†ÏÖ]<H<^ãeæ<îÎ�è<
»<t…^ÃÚ<Ø–ËÖ]<l^q…�æ<

Ù^ÛÓÖ]<Eàe]<ÜéÎ<Híè‡ç¢]<
|^jËÚ<…]�<Hì�^ÃŠÖ]<t1H<

”<156{157JD 
< <
 
 
 

Ehç×ÏÖ]<ímøm<<V<<g×Î<Ù^}<àÚ<
á^µý]<Äé¶æ<�¤]<H<ÔÖ„Ê<

g×Î<Ü×¿Ú<‚Î<|]�‰]<
á^Şé�Ö]<àÚ<ð^ÏÖc<Œæ^‰çÖ]<
äéÖc<H<äÞù<‚Î<å„¡]<ğ̂jée<
ğ̂ß�ææ<H<ÜÓ�æ<äéÊ<^²<‚è†è<

H<àÓ³æ<äßÚ<íè^Æ<àÓÛjÖ]<<J 
 
 

< <
< <

g×ÏÖ]<oÖ^nÖ]<<Vg×Î<ç�¦<
á^µý^e<‚Î<…^ßj‰]<…çße<

á^µý]<H<kÃ�ÏÞ]æ<äßÂ<gru<
l]çã�Ö]<H<kÃ×Î_æ<äßÂ<Ô×i<

l^Û×¿Ö]<H<å…çß×Ê<»<
å…‚‘<Ñ]†�c<H<„ÖæÔÖ<
Ñ]†�ý]<�^Ïèc<çÖ<^Þ�<äßÚ<

Œ]ç‰çÖ]<Ñ�u]<äe<< <
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���� ������������������������$�ط

 

gqçè<l^òé‰<Ù^ÛÂù]<ádÊ<
î×}<ä{�×Ö]<°e<‚fÃÖ]<°eæ<
äŠËÞ<Ô×â<°e<^â†�<^Úæ<

äé–jÏi<àÚ<l^òé‰<Ù^ÛÂù]<H<
ácæ<äÏÊæ<äÞ^Â_æ<å^¨<àÚ<

ÔÖƒ<ä×Ò<EDàe]<ÜéÎ<
Híè‡ç¢]<H|æ†Ö]<”<
220{226JD 
 

< <
 
 

Ùæ^ßi<àe]<ÜéÎ<íè‡ç¢]<ÅçÞ_<
hç×ÏÖ]<ï‚Ö<Œ^ßÖ]<^ãÃÚæ<
‹ËÞù]<êâæ<ímøm<Vg×Î<Ù^}<

àÚ<Há^µý]<g×Îæ<äéÊ<á^µc<
äé×Âæ<ìæ^�Æ<Híé’Ã¹]<g×Îæ<
…çßjÚ<á^µý^e 
 
 

< <
 

<ˆé³<àe_<ÜéÎ<íè‡ç¢]<
äÖç}‚e<»<í‰]…�<‹ËßÖ]<
íéÞ^ŠÞý]<ØÓ�e<ÐÛÃjÚ<
‹ÓÃè<ğ̂Û×Â<ğ̂Ã‰]æ<l†ã¾<

»<äi^e^jÒ<kÎ^Ê<»<
�nÒ<àÚ<^ãéu]çÞ<^Ú<çâ<

|æ†ŞÚ<ğ̂éÖ^u<»<gjÒ<
Ü×Â<‹ËßÖ]J< <

 àòÛŞiæ<Üãeç×Î<†Ò„e<ä{�×Ö]<
÷_<†Ò„e<ä{�×Ö]<àòÛŞi<
hç×ÏÖ]E<JDDàe_<ÜéÎ<íè‡ç¢]< <

< <
< <
< <

Í†�_æ<ŒçËßÖ]<àÚ<kÚ÷<
^ãŠËÞ<»<íÂ^�<ä{�×Ö]<
k×Ûju]æ<ÚÝø<°ÛñøÖ]<»<

äi^•†Ú<øÊ<^â„}`i<äéÊ<íÚçÖ<
Üñ÷<å„ãÊ<‚Î<k’×¡<àÚ<
ÝçÖ<ä{�×Ö]<H<^Ú_æ<àÚ<ké•…<

^�^ÛÂ`e<�æ<Ü×i<^ãŠËÞ<�æ<
ØÛj�<»<ä{�×Ö]<ÝøÚ<Ý]ç×Ö]<<J

êãÊ<�Ö]<^ãÚç×è<ä{�×Ö]<
äÞ^vf‰<Eàe_<ÜéÎ<íè‡ç¢] 

 
 

< <
 

^ÛÊ<“×¡<‚u_<àÚ<†�<äŠËÞ<
�÷c<ÐéÊçje<ä{�×Ö]<äÖ<^ÛÒ<Ù^Î<

±^Ãi<ğ̂éÒ^u<àÂ<ì_†Ú]<
ˆèˆÃÖ]<<EE<V^Úæ<ô†e_<êŠËÞ<

ác<‹ËßÖ]<ì…^Úù<ðçŠÖ^e<�÷c<^Ú<
Üu…<êe…<ác<êe…<…çËÆ<
Üéu…<<JJJJDD†�Ö^Ê<àÚ^Ò<»<

‹ËßÖ]<çâæ 
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���� ������������������������$�ط

 

á^ŠÞý]<»<†¿Þ<Ýø‰ý]<
àñ^Ò<÷<çâ<Õø¹^e<÷æ<
á]çé£^e<Jácæ<á^Ò<ğ]…�^Î<

»<˜Ãe<l÷^u<½çf�]<
á_<xf’è<_ç‰_<àÚ<Há]çé£]<

»æ<˜Ãe<l÷^u<Å^Ëi…÷]<
á_<çÛŠè<äuæ†e<±c<

ïçjŠÚ<íÓñø¹]<àÚ<†ãŞÖ]<
<EHgŞÎ<á^ŠÞý]<°e<

íè�^¹]<HÝø‰ý]æ<”69JD 
< <
 
 
 

EŒ^éÏÚ<ì†ŞËÖ]<ke^nÖ]<»<
…çŞjÖ]<êŠËßÖ]<âç<çÛßÖ]<
Üñ]‚Ö]<ç©<tç–ßÖ]<

ØÚ^ÓjÖ]æ<ÙçÛ�Ö]æ<á‡]çjÖ]æ<J
ØÓÊ<�†Ê<æ_<Øéq<ärjè<ç©<
]„â<áç×Ö]<àÚ<çÛßÖ]<çãÊ<
Üé×‰<ì†ŞËÖ]<†ñ^‰<»<

Ðè†ŞÖ]<xév’Ö]<JØÒæ<�†Ê<
æ_<Øéq<kfnè<î×Â<íq…�<

íßéÃÚ<àÚ<çÛßÖ]<{<íË×~jÚ<{<æ_<
Ý‚Ïjè<˜Ãfe<gÞ]çq<äŠËÞ<
†}`jèæ<H˜Ãfe<æ_<‚ÏËè<
HäÞ‡]çi<çãÊ<Í†vßÚ<Ö]ì†ŞË<
»<íq^u<±c<tøÂ<ED

HgŞÎ<…çŞjÖ]<l^fnÖ]æ<»<
ì^éu<Híè†�fÖ]<”<146JD< <

 Ý‚Î<‚Û¦<gŞÎ<»<
äe^jÒ<El^‰]…�<»<‹ËßÖ]<

íéÞ^ŠÞý]<Dğ]…ç’i<ğ̂éÚø‰c<àÂ<
‹ËßÖ]<íéÞ^ŠÞý]<å‚Ûj‰]<àÚ<

”ç’Þ<h^jÓÖ]<íßŠÖ]æ<H<
oéu<�…çè<íéÞ^�<½çŞ}<

Ô×jÖ<H‹ËßÖ]< 
< <
< <
 
 
 

EÜâ_<^Ú<ˆéÛjè<äe<Ýø‰ý]<äÞ_<
`è„}<àñ^ÓÖ]<ë†�fÖ]<î×Â<
^Ú<çâ<Häé×Â<÷<Ùæ^¬<á_<å†ŠËè<

î×Â<^Ú<‹éÖ<àÚ<HäjÃéf�<
^ÛÒ<Äß’i<Ü¿ßÖ]<HíéÖ^n¹]<
ácæ<á^Ò<»<kÎçÖ]<äi]ƒ<

‚ÛÃè<±c<gè„ãi<å„â<
íÃéfŞÖ]<±c<†}a<ï‚Ú<
HÅ^ŞjŠÚ<áæ�<á_<kfÓè<

ğ̂òé�<àÚ<Å‡]çßÖ]<Híè†ŞËÖ]<æ_<
Ñˆµ<�†ËÖ]<°e<¼Ç–Ö]<
ÄÎ]çÖ]<äé×Â<àÚ<å„â<HÅ‡]çßÖ]<
°eæ<Øn¹]<^é×ÃÖ]<�Ö]<^ã�†è<

äÖ<E<JHgŞÎ<á^ŠÞý]<°e<
íè�^¹]<HÝø‰ý]æ<”69JD< <

< <
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ˆÒ†è<áçée†ÇÖ]<î×Â<
gÞ]ç¢]<íè�^¹]<‹Ëß×Ö<
íéÞ^ŠÞý]<^ãÂ^f�]æ<Jæ<÷<

èáçŞÃ<gÞ]ç¢]<íéuæ†Ö]<
^ãÏu<»<Å^f�÷]J 
 

< <
 
 
 

ˆéÛjè<ð^Û×ÃÖ]<áçÛ×Š¹]<
ð^ŞÂ^e<‹ËßÖ]<íéÞ^ŠÞý]<
^ãÏu<»<Å^f�÷]<ëçé£]<

Hë�^¹]<ÔÖ„Òæ<Å^f�÷]<
êuæ†Ö]<ë„Ö]<÷<‚e<^�<

äßÚ<îju<†ÏjŠi<H^ãi^éu<
p‚¬æ<á‡]çjÖ]<Ý‡øÖ]<»<
ÐéÏ�<Å^f�]<°fÞ^¢]<

ë�^¹]<êuæ†Ö]æJ 
< <
 
 
 

ØËÇè<ð^Û×ÃÖ]<áçée†ÇÖ]<»<
Üã×Ú^Ãi<ÄÚ<‹ËßÖ]<
íéÞ^ŠÞý]<àÂ<gÞ]çq<ì†}û]<
áæˆÒ†eæ<î×Â<…çÚù]<
íèçéÞ‚Ö]J 

 

 á_<á^ŠÞý]<Ñç×§<àÚ<àè†’ßÂ<
^Ûâ<ì�^¹]<Eh]�Ö]<D|æ†Ö]æ<J

^Ûâæ<á^q^j¬<±c<^Ú<
H^ÛãÃf�è<ì�^¹^Ê<t^j�<

l^q^£<íè‚Š¢]<àÚ<ð]„Æ<
‹ßqæ<íu]…æ<^Úæ<Ø}‚è<H^ãéÊ<

ÔÖ„Òæ<|æ†Ö]<t^j�<±c<
cÅ^f�<àÂ<Ðè†�<^Ú<êi`è<äe<

àè‚Ö]<àÚ<l]�^fÂ<Ñø}_æJ 
 

< <
 
 

á_<…�^’Ú<íÊ†Ã¹]<á^ŠÞþÖ<
_‚fi<Œ]ç£^e<Üm<ØÏÃÖ]<Üm<
HêuçÖ]<áçÓèæ<êuçÖ]<çâ<
…^éÃ¹]<^¹<ØfÏè<˜Ê†èæ<àÚ<

àè…‚’¹]<°Ïe^ŠÖ]J 
 

< <
 
 

ác<‹ËßÖ]<íéÞ^ŠÞý]<^ãè‚Ö<
�]‚Ãj‰÷]<�~×Ö<H†�Ö]æ<

^ãßÓÖæ<ì…çŞËÚ<î×Â<ì†ŞÊ<
�¤]<çÒ†¹]ì‡<»<í×f¢]<

HíéÞ^ŠÞý]<^Ú<�<êi`è<^Ú<
^ãÊ†¬<àÂ<^ãi†ŞÊ<àÚ<ØÚ]çÂ<
íéq…^}<àè‚Ö]çÖ^Ò<á^Şé�Ö]æ<

Ñ^Ê…æ<ðçŠÖ]J 
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‡�i<ˆñ]†ÇÖ]<íéÞ^ŠÞý]<
^éÞ‚Ö]<»<|†�<Ü¿ÃÚ<

]°nu^fÖ<H°ée†ÇÖ]<ØÏèæ<
Ý^Ûjâ÷]<gÞ]ç¢^e<^é×ÃÖ]<

»<á^ŠÞý]J< <
 

 ”†¬<ð^Û×ÃÖ]<áçÛ×Š¹]<î×Â<
gÞ]ç¢]<íèçéÞ‚Ö]<»<‹ËßÖ]<

íéÞ^ŠÞý]<ÜãßÓÖ<áæ‚Òöè<
íéÛâ_<gÞ]ç¢]<íèæ†}û]<

^ãi…æ†•æ<ì^é£<á^ŠÞý]J 
 
 

< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
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