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  الملخص
 ھ����دف البح����ث إل����ى استق����صاءأسالیبالذكاء الوج����داني ف����ي اإلسالمواس����تنباطھا  
منالقرآن والسنة والتراث اإلسالمي، من خالل بیان مفھوم الذكاء الوج�داني وأھمیت�ھ          

رائي وتوضیح مرتكزاتھ والكشف عن أسالیبھ، واستند ھذا البحث على المنھج اإلستق
التحلیل��ي الق��ائم عل��ى تحلی��ل الن��صوص ال��شرعیة والدراس��ات النف��سیة الت��ي تفی��د ف��ي   

  .استنباط أسالیب فاعلة تعمل على تنمیةمھارة الذكاء الوجداني عند اإلنسان
:  وقد أظھرت نتائج البحث أن الذكاء الوجداني یقوم على مرتكزین أساسیین ھما   

،ولإلس��الممجموعة م��ن األس��الیب   "طفالتع��ا"ال��وعي بال��ذات، وال��تقمص الوج��داني    
التیتعمل على تنمیة مھارات الذكاء الوجداني عند اإلنسان، والتي وردت اش�ارات لھ�ا     
ف���ي الق���رآن وال���سنة والت���راث اإلس���المي، كأس���لوبالتغافل، وأس���لوب إدارة العواط���ف  

، واالنفعاالت والتحكم بھا، وأسلوب توجیھ العالقات االنسانیة والمھ�ارات االجتماعی�ة           
وأسلوب التحفیز الذاتي والت�ي لھ�ا أث�ر كبی�ر ف�ي النھ�وض بشخ�صیة الم�سلم والرق�ي           

  .بمحیطھ ومجتمعھ
  

  .أسالیب،الذكاء، الوجدان، اإلسالم: الكلمات المفتاحیة
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Abstract 
This research aimed to investigate the methods of 
Emotional Intelligence in Islam and its deductive 
reasoning from the Quran, Sunnah and Islamic heritage, 
through the demonstration of the concept of emotional 
intelligence and its importance, clarifying its principles 
and revealing its methods. This research was based on 
the analytical inductive method based on the analysis of 
the Shari’a provisions and psychological studies which 
benefit deductive reasoning that enables the development 
of human's emotional intelligence skills. 
The research results showed that emotional intelligence 
is based on two main factors: Self-awareness and 
empathy. Islam has a variety of methods that develop the 
skills of emotional intelligence in humans, which have 
references in the Quran, Sunnah and Islamic heritage, 
such as the methods of the Intentionally negligence, the 
managing and controlling of emotions, the directing of 
human relations and social skills and self-motivation 
methods which has a great impact on the Muslim 
personality advancement and the promotion of his 
surroundings and society. 
Key words: Methods, intelligence, conscience, emptions, 
Islam  
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 قدمةامل
الحمد هللا رّب العالمین، والّصالة والّسالم على أشرف الخلق وسید المرسلین 

  :سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم، وبعد
فقد خلق اهللا تعالى البشر أزواجًا وجماعات لما في الجماعة من المشاركة واألنس 

ْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثى َیا َأیَُّھا النَّاُس ِإنَّا َخَل: واألمان وفي ذلك یقول اهللا تعالى
 ،)١(َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّھ َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللََّھ َعِلیٌم َخِبیٌر 

وألن اإلنسان كائن اجتماعي، فالنفس البشریة تحتاج إلى المد المعنوي واألنس 
وحتى تتحقق السعادة المنشودة ،  بالوظیفة التي خلقت ألجلھاالروحي المساند للقیام

والرضى المطلوب، البد من فھم اإلنسان لذاتھ وانفعاالتھ والتحكم بھا وتحفیز نفسھ 
للوصول إلى أھدافھ، وكذلك فھم مشاعر اآلخرین والتعاطف معھم، وإدارة العالقة 

  .واقف الحیاتیة المختلفةمعھم بناًء على إدراكنا لعواطفھم، والتي تتطلبھا الم

فالتعامل مع مشاعر اآلخرین یتطلب النضج خاصة فیإدارة الذات وإدارة التعاطف مع 
اآلخرین، األمر الذییسھم في فاعلیة التعامل مع المحیط العام،لذا عالج اإلسالم الحیاة 

 واشتمل علىعدد من األسالیب والمھاراتالتیتعین اإلنسان علىالوجدانیة اإلنسانیة،
التصرف في مواقف الحیاة المختلفة، وتحت مختلف الضغوط والظروف النفسیة 

  .والتغییرات المجتمعیة
  ومن ھنا كان ھذا البحث لیسلط الضوء على مفھوم الذكاء الوجدانیوبیان 
مرتكزاتھ والكشف عن أسالیبھ في القرآن والسنة والتراث االسالمي،  والخلوص إلى 

ل على تنمیة الذكاء الوجداني في حیاة اإلنسان، إذ ببیانھا استنباط أسالیب رائدة تعم
ونشرھا إسھام في تفعیل منھج التعاماللصحیح الذي أراده اهللا تعالى ورسولھ 
صلوات اهللا وسالمھ علیھ مع ذات الشخص ومع اآلخرین ممن حولھ، مما یضمن 

  .ة المجاالتتكوین بیئة وجدانیة ایجابیة لھا عمیق األثر في نجاح األداء في كاف

لبح   :مشكلة 

بالرغم من وجود منھج ضابط متكامل البناء النفعاالت االنسان وعواطفھ 
وسلوكیاتھتجاه نفسھ واآلخرین ممن حولھ، فإن سیطرة الحیاة المادیة على كثیر من 
اھتمامات بعض المجتمعات المسلمةاإلنسانیة، فأدى ذلك إلى إھمال الجانب 

د أنماط تعامل اإلنسان مع نفسھ ومع محیطھ من الوجداني، حیث باتت تستور
الثقافات األخرى، ووصل األمر بالكثیر من أبناء المسلمین إلى وقوعھم فریسًة 
للضغوط النفسیة نتیجة عدم القدرة على إدارة ذواتھم، فكانلذلكاألثر الواضح فیتكوین 

في كافة المیادین مع األمیة الوجدانیة وجفافھا،وانطفاء في فاعلیة العالقات اإلنسانیة 
توھم عافیتھا، وعلیھ، فیسعى البحث إلى سد بعض الثغرات في ھذا المجال، من 
خالل بیان مفھوم الذكاء الوجدانیوأھمیتھ وتوضیح مرتكزاتھ، والكشف عن أسالیب 

                                           
 .١٣سورة الحجرات، آیة ) ١(
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القرآن الكریم و السنة النبویة والتراث اإلسالمي في بنائھ وتنمیتھ، وصوَال الى 
  .یقة وناجحة قادرة على التعامل مع المستقبل بكفاءة أكبرعالقات إنسانیة وث

الته تسا لبح    :ه 

     للبحث ھدف عام یتحدد في استنباط أسالیب الذكاء الوجداني في اإلسالم، من 
خالل بیان مفھوم الذكاء الوجداني ومرتكزاتھ والكشف عن أسالیبھ في القرآن 

ھدف سیحاول البحث اإلجابة على األسئلة والسنة والتراث اإلسالمي، ولتحقیق ال
 :اآلتیة
  ما مفھوم الذكاء الوجدانیوأھمیتھ؟ .١
 ما مرتكزات الذكاء الوجداني في القرآن والسنة والتراث اإلسالمي؟ .٢

 ؟ما أسالیب تنمیة مھارات الذكاء الوجداني القرآن والسنة والتراث االسالمي .٣

لبح   :همية 

لبح في تحقي ما يأ همية    :تي تكم 

  یستمد البحث أھمیتھ من موضوعھ الرئیس، الذي من شأنھ أن یسھم في ایجاد
تأصیل إسالمیلمشروع نشر مھارات الذكاء الوجداني التي یمكن تعلمھا 

 .وتفعیلھا في المواقف الحیاتیة
  أنھ موضوع ُیسھم في نجاح األداء اإلنساني وتظھر انعكاساتھ على مستقبل

ان على فھم انفعاالتھ وضبطھا وتوجیھھاتؤدي الى الجیل الجدید، فقدرة االنس
امتالك شخصیة ذات أفق واع ورؤیة مستقبلیة وثقة بالقدرة على التعایش مع 
اآلخرین بكفاءة عالیة، فاالحترام المتبادل والتقدیر والتعاطف من شأنھا أن 

 .تدفع مستوى التعامالت اإلنسانیة إلى أرقى المراتب وأسماھا
 یم أسالیب فاعلة تھدف إلى إخراج جیل ایجابي واع لكل المساھمة في تعل

  .التحوالت واألزمات التي تتعّرض لھا األمة اإلسالمیة

لبح  :منهج 

      یستند ھذا البحث على المنھج التحلیلي االستنباطي القائم على تحلیل النصوص 
لى الشرعیة والدراسات النفسیة التي تفید في استنباط أسالیب فاعلة تعمل ع

  .تنمیةالذكاء الوجداني
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لسابقة سا    :ل

 على دراسة علمیة تأصیلیة  تناولت أسالیب - بحسب اطالعھا-  لم تقف الباحثة 
تنمیة مھارات الذكاء الوجداني في القرآن والسنة والتراث اإلسالمي، ولكنھا وقفت 

لي وعالقاتھ على دراسات متعددة في مفھوم الذكاء الوجداني أو العاطفي أو االنفعا
  :وتطبیقاتھ، غیر أنھا تورد بعض الدراسات الشرعیة المتصلة بالبحث، منھا

، والتي بعنوانالذكاء العاطفي في السیرة النبویة وتطبیقاتھ )١()٢٠٠٥(دراسة طیب ،
في اإلدارة التربویة، ھدفت إلى الوقوف على بعض مواقف الذكاء االنفعالي التي 

ھ وسلم في حیاتھ القولیة والفعلیة واإلقراریة، مارسھا الرسول صلى اهللا علی
واستنباط بعض المبادئ المتعلقة بالذكاء االنفعالي المستنبطة من السیرة النبویة في 
تأسیس فكرة سلیمة في اإلدارة التربویة، وقد استخدم الباحث المنھجین التاریخي و 

قوم بھا المدیر والقائد الوصفي، وأظھرت النتائج أن ھناك العدید من العملیات التي ی
التربوي مثل اتخاذ القرار والتقویم تعتمد على الذكاء العاطفي ،وتحلي المدیر 
التربوي بالذكاء االنفعالي یؤدي دائمًا إلى نتائج إیجابیة ویسھم في دفع العمل وسیره 
في الوجھة السلیمة ،كما أشارت إلى أن الذكاء االنفعالي مھارة إداریة راقیة وأداة 

  .جب توفرھا لدى المدیر التربوي ی
، بعنوان الذكاء العاطفي الذاتي و تطبیقاتھ في السنة )٢ (٢٠٠٩دراسة عجین، 

النبویة، حیث تناول البحث موضوع الذكاء العاطفي في السنة النبویة، تم التركیز 
على الذكاء العاطفي الذاتي، وبین الباحث تمیز الذكاء العاطفي المستنبط من السنة 

نبویة ألنھ مرتبط باإلیمان باهللا تعالى، وأثر ذلك في تحقیق تأجیل االشباع ال
وأوصى الباحث الدارسین .،التفؤل، توجیھ النفس نحو تحقیق العبودیة هللا"الصبر"

بالسنة النبویةبتوجیھ اھتماماتھم نحو بیان أثر السنة النبویة على علم النفس بشكل 
  .عام و الذكاء العاطفي بشكل خاص 

                                           
في في السیرة النبویة وتطبیقاتھ في اإلدارة التربویة، رسالة فھد محمد طیب، الذكاء العاط) ١(

 .م ٢٠٠٥ماجستیر غیر منشورة، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، 
علي ابراھیم سعود عجین، الذكاء العاطفي الذاتي و تطبیقاتھ في السنة النبویة، بحث منشور ) ٢(

  ،٢٠٠٩. ، العدد الثاني١٥في المنارة، المجلد
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لبحخ   :ة 

  :یتكون البحث من المقدمة وثالثة مباحث، تفصیلھا على النحو اآلتي
  مفھوم الذكاء الوجداني وأھمیتھ : المبحث األول
  .مفھوم الذكاء الوجداني لغة واصطالحًا: المطلب األول
  .أھمیة الذكاء الوجداني: المطلب الثاني
  .السنة والتراث االسالميمرتكزات الذكاء الوجداني في القرآن و: المبحث الثاني
  .الوعي بالذات: المطلب األول
  ".التعاطف" التقمص الوجداني: المطلب الثاني
أسالیب تنمیة مھارات الذكاء الوجداني في التراث التربوي : المبحث الثالث

  .اإلسالمي
  .التغافل: المطلب األول
  .ادارة العواطف واالنفعاالت والتحكم بھا : المطلب الثاني

  .توجیھ العالقات االنسانیة والمھارات االجتماعیة: ب الثالثالمطل
  .التحفیز الذاتي:المطلب الرابع

  الخاتمة والتوصیات
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  املبحث األول

  مفهوم الذكاء الوجداني وأهميته

وأھمیتھ، وھو مكون من مطلبین الوجدانیالذكاء یھدف ھذا المبحث إلى بیان مفھوم 
  :وتفصیلھما باآلتي

طولاب ا  

ًطوا  داوء اذوم ا  

ذكاء، وج�داني،  :  نجده یتكون من كلمتین، ھي مفھوم الذكاء الوجدانيعند تحلیل 
وم��ن مجم��وع معانیھ��ا یت��ضح المعن��ى الم��راد بمفھ��وم ال��ذكاء الوج��داني، فھ��و م��ن          
 المركب��ات اللفظی��ة الت��ي ال ُیمك��ن الوق��وف عل��ى معناھ��ا وتحدی��د المق��صود منھ��ا، إال      

، ث��ّم "الوج��دان"، و"ال��ذكاء: "ب��الوقوف عل��ى مع��اني مف��ردات ھ��ذا التعری��ف، وھ��ي    
  .الوقوف على معناه باعتباره علمًا مركبًا

 الحا ص كا لغة  ل   :مفه 

ذكت النار تذكو ذكوا وذكا، مقصور، : ذكا : جاء في لسان العرب في معنى الذكاء لغًة
سرعة : والذكاء. حدة الفؤاد: ء، ممدودواشتعل الذكا. اشتد لھبھا: واستذكت، كلھ 

   .)١ (الفطنة، والذكاء من قولك قلب ذكي وصبي ذكي إذا كان سریع الفطنة
قدرة الشخص على حل المشاكل، والتخطیط : ویشیر مفھوم الذكاء في االصطالح الى

الجید و التعلم الجیدو التعامل بمرونة و بصورة مالئمة مع المواقف،والقدرة على 
  . )٢( من المعلومات و المھارات المطلوبة للنجاح ضمن سیاق ثقافة معینةالتمكن

 الحا مفه ص ج لغة   :ل

: اْلَمْرِء  جاء في تاج العروس أن أصل كلمة وجدان مصدر وجد، ِوْجَداُن
َضْرٍب من الحاالت َنْفُسھَوُقَواُه الَباِطِنیَُّة، َوَما َیَتَأثَُّر ِبِھ ِمْن َلذٍَّة َأْو َأَلٍم، ویطلق على 

النفسیَّة من حیُث تَأثُُّرھا باللَّذَّة َأو اَأللم في مقابل حاالٍت أخرى تمتاز باإلدراك 
  .)٣(والمعرفة

                                           
 مصطفى ـ أحمد الزیات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار المعجم الوسیط ، دار إبراھیم)١(

 .، مادة ذكا٣١٤ص . ١مجمع اللغة العربیة ، ةج: الدعوةتحقیق
سوس��ن رش��اد ن��ور الھ��ي، عالق��ة ال��ذكاء الوج��داني باالتجاھ��ات الوالدی��ة للتن��شئة كم��ا ت��دركھا      ) ٢(

  .٣٣ص، ،٢٠٠٩، دینة مكة المكرمة طالبات مرحلتي التعلیم الثانوي و الجامعي بم
محمد بن محمد الحسیني، ابو الفیض الملقب بالزبیدي، تاج العروس من جواھر الق�اموس، دار       )٣(

 . مادة وجد.٢٦١، ص ٩الھدایة، ج
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للحیاة ) االستنباطي(الجانب الشعوري الذاتي:ویعرف مفھوم الوجدان اصطالحًا بأنھ

  .)١(اإلنفعالیة، فھو شعور الشخص أثناءالسرورأو الحزن
مجموع األحاسیس واالنفعاالت و العواطف و اإلتجاھات و المیوالت معنى ذلك أن 

التي یتفاعل معھا أو َیَتَأثَُّر ِبِھا، ِمْن حب وكراھیة وتعاطف وَلذٍَّة َأْو َأَلم ومیل ونفور، 
  .إلى آخره من أحاسیس إنسانیة مختلفة تمثل الوجدان

 والوجدان تخلص الباحثة وبالنظر الى المعاني اللغویة واإلصطالحیة لمفھومي الذكاء
الى وجود عالقة ارتقائیة بین الذكاء والوجدان؛ بمعنى أنھ البد وأن یعلو أحدھما 
باآلخرویرتقي بھ، فكلما ارتقى الذكاء بمشاعر وأحاسیس ومیول اإلنسان، ارتقى 

مما یمكن اإلنسان مستوى العالقات اإلنسانیة وتعامالتھا إلى أرقى المراتب وأسماھا، 
  .غأھدافھ في الحیاة بنجاحمن بلو

 الحا ص ني  ج ل كا  ل   :مفه 

  :    تذكر أدبیات الموضوع عدة تعریفات للذكاء الوجداني منھا
م بذور مفھوم الذكاء الوجداني عندما ١٩٢٠ عـام (Thorndik)  وضـع ثورندیك 

والذي عرف " (Social Intelligence)الذكاء االجتماعي "تحدث عن مفھوم 
  .)٢(".القدرة على التصرف الحكیم في العالقات اإلنسانیة": بأنھ

القدرة على التعرف : "وقدم جولمان تعریفًا أكثر دقة للذكاء الوجداني وعرفھ أنھ
على مشاعرنا الذاتیة ومشاعر اآلخرین لتحفیز أنفسنا، وإلدارة العواطف بصورة 

  .)٣("جیدة في أنفسنا وفي عالقاتنا
عبارة عن قدرة الفرد على إدراك : "اء الوجداني بأنھوعرف مایر وسالوفي الذك

االنفعاالت بدقة، وتقییمھا، والتعبیر عنھا، والقدرة على تولید االنفعاالت، أو الوصول 
إلیھا عندما ُتیسیر عملیة التفكیر، والقدرة على فھم االنفعال والمعرفة الوجدانیة، 

  .)٤("وجداني والعقليوالقدرة على تنظیم االنفعاالت بما یعزز النمو ال
 وبالنظر الى تعریف مایر وسالوفي نجد تحدید العالقة بین الذكاء وبین 
الوجدانواالنفعاالت بأنھا عالقة تأثیرإیجابي متبادل، فالذكاء یتضمن القدرة على 
االدراك الدقیق لالنفعاالت والتعبیر عنھا وتولیدھا وتنظیمھا، والمشاعر واالنفعاالت 

  .  اإلرتقاء بالنمو العقلي واالنفعاليالمنظمة تؤثرفي

                                           
انظر، تھاني عبداهللا سبعة، الذكاء االنفعالي وعالقتھ بتطرف االستجابة ، رسالة ماجستیر غیر )١(

  .٤٧، ص ٢٠٠٥ ، الیمن ، منشورة، جامعة صنعاء
اإلسالمي، بیروت، دون سنة مأمون المبیض، الذكاء العاطفي والصحـة العاطفیة، المكتـب ) ٢(

 .١١ص.الطبع
)٣ (- Goleman, D, (١٩٩٨) What Makes a Leader. Harvard Business 

Review. November-December, pp. ١٠٢-٩٣. 
)٤ (- Mayer,J.D., Salovey,P. & Caruse,D.R.(١٩٩٧). Emotional 

Intelligence Test, Research Edition, Private publication. 
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قدرة الفرد على : "ویؤید عبد الفتاح ھذا المعنى حیث عرف الذكاء الوجداني بأنھ
فھم مشاعره وانفعاالتھ، وإدارتھا، وتوجیھھا، والتفھم العطوف لآلخرین مما یؤدى 

 تمكن بھ إلى بناء عالقات اجتماعیة إیجابیة معھم، أو ھو مجموعة من القدرات التي
 الفرد من تسخیر العواطف في ترشید وتحفیز األفكار والسلوك، من خالل الوعي
والفھم والتعبیر والتقییم الدقیق للعواطف الذاتیة وعواطف اآلخرین وإدارتھا 

 ".واالستفادة من السمات الشخصیة في عملیة التحفیز والتناغم العاطفي مع اآلخرین

)١(.  
لى التعامل مع المعلومات العاطفیـة، من خالل القدرة ع: "وفي علم النفس ھو

"استقبـال ھذه العواطف واستیعابھـا وفھمھا وإدارتھا
).٢(

. 
 الشخصیة التي تساعد  أو المھارات القدراتمجموعة من: "بأنھالسمدوني تعریفوفي 

الشخص على معرفة مشاعره وانفعاالتھ، وسیطرتـھ علیھا جیدًا، وفھم مشاعـر 
ین، وحسن التعامل معھـم، وقدرتھ على استثمار طاقتھ الوجدانیة في وانفعاالت اآلخر

  .)٣(".األداء الجید، وعلى إقامـة عالقات طیبة مع المحیطین
 أكبر قدر التعامل اإلیجابي مع ذاتھ ومع اآلخرین، لتحقیققدرة اإلنسـان على : "أو ھو

"من السعادة لنفسھ ولمن حولھ
) ٤.(

  
لذكاء الوجداني یتكون من مجموعة من السمات الشخصیة   ویرى دانییل جولمان أن ا

مجموعة من السمات، قد یسمیھا البعض صفـات شخصیة، لھا أھمیتھا  ":فعرفھ بأنھ
  .)٥(".البالغـة في مصیرنا كأفراد

وُیالحظ من خالل التعریفات السابقة أن زوایا النظر للذكاء الوجداني متعددة عند 
ان قدرة الوعي بمشاعره الذاتیة أثناء حدوثھا وفھمھا فبعضھم یؤكد عل امتالك االنس

وإدراك أسبابھا، والبعض اآلخر ینبھ على قدرة الوعي بمشاعراآلخرین ومالحظتھا 
 .وفھمھا وتقمصھا، وبعضھم أكد قدرة اإلنسان على امتالكھما معًا

ط وعلیھ فالذكاء الوجداني یشتمل على مھارات متعددة ترتبط بالفرد من جھة، وترتب
بالتفاعل مع اآلخرین من الجھة األخرى، ویمثل الوعي بالذات المھارة األساسیة 
التي یبنى علیھا المھارات األخرى، فمعرفة الفرد لمشاعره وانفعاالتھ تمكنھ من 
إدارتھا بشكل مناسب وتوجیھھا نحو تحقیق أھدافھ، وبالتالي یصبح أكثر وعیًا 

عاطف معھم، وإظھار ھذا التعاطف على نحو وفھمًا بمشاعر وانفعاالت اآلخرین والت
  .إیجابي في عالقاتھ االجتماعیة مع اآلخرین

                                           
اء العاطفي وأسالیب إیمان عبد الفتاح، كیف تصبح أكثر فاعلیة وتحقیق النجاح من خالل الذك) ١(

 .٢٦ص. م٢٠٠٧الطاقة، استغالل 
 .١٣مأمون المبیض، الذكاء العاطفي والصحـة العاطفیة، ص) ٢(
 .٤٤م ، ص٢٠٠٧السید إبراھیم السمـدوني، الذكاء الوجداني، دار الفكر ناشرون،)  ٣(
 .٣م، ص٢٠٠٥ حالوة اإلیمان، دار الفكر، دمشق، -یاسر العیتي، ما فوق الذكاء العاطفي ) ٤(
، )٢٦٢(لیلى الجبالي، سلسلة عالم المعرفة رقم : دانییل جولمان، الذكاء العاطفي، ترجمة)٥(

 .٥٨- ٥٧م،  ص٢٠٠٠/ ھ١٤٢١ الوطني للثقافة والفنون، الكویت، إصدار المجلس
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 فضًال عن ذلك فإن ھذا التعدد والتنوع من المھارات موجود لدى جمیع األفراد، 
ولكن بدرجات متفاوتة، فالفروق لیست فروقًا فى الطبیعة والنوع، بل ھي فروق في 

 . الدرجة والشدة
قدرة اإلنسان على الوعي : إلى تعریف الذكاء الوجداني بأنھوتخلص الباحثة 

التام والدرایة الكاملة بحقیقة مشاعره، وقدرتھ على قراءة مشاعر اآلخرین 
والتعاطف التام معھم في المواقف التي یمرون، بھدف إقامة عالقات اجتماعیة تؤثر 

  .ایجابًا في األداء واإلنتاج
  :لوجدانيأھمیة الذكاء ا: المطلب الثاني

حیث یعد من أكثر آشارت العدید من االبحاث والدراسات الى أھمیة الذكاء الوجداني، 
المفاھیم التي حظیت باھتمام علماء النفس منذ ظھوره في بدایة القرن الماضي، فقد 

  .احتل مكانة أساسیة ومھمة جعلتھ ضرورة لنجاح الحیاة في كافة المیادین
أماكن العمل في الحیاة العامة یعتمد بقدر كبیر على كما أن النجاح في األداء أو 

. )١(فقط منھ على الذكاء العقلي% ٢٠، بینما یعتمد %٨٠الذكاء الوجداني، بنسبة 
  :وللذكاء الوجداني أھمیة في كل المجاالت والمیادین تورد الباحثة منھا

نتائج العمل؛ لھ تأثیر ایجابي على :أھمیة الذكاء الوجداني وثمراتھ في العمل: أوًال
فالموظفین الذین یمتلكون ذكاء وجداني مرتفع یتصفون بالمرونة، والقدرة الجیدة 
على تخطي ما قد یواجھھم من صعاب تتعلق بواجباتھم تجاه مؤسساتھم، ذلك أن 
الذكاء الوجداني یساھم في تأسیس عالقات عمل جیدة، وقد وجد أن للذكاء الوجداني 

تجارة واألعمال، فقدرة اإلنسان على التعامل مع المشاعر عالقة كبیرة بالنجاح في ال
والعواطف، والقدرة على التكیف مع الشدة والتوترات، تؤدي إلى تحقیق النجاح في 

  .)٢(العمل
كما یحتاج الموظف الى امتالك مھارات الذكاء الوجداني لیكون ناجًحا في حیاتھ كلھا 

وظف الثقة بالنفس، والقدرة على فھم على الصعید الشخصي والعملي، فإذا امتلك الم
مشاعره وانفعاالتھ وضبطھا والتواصل الجید مع اآلخرین والتأثیر فیھم، تمكن من 
إدارة المواقف الصعبة بفاعلیة، والتعامل مع الضغوطات بشكل ناجح، وكسب احترام 

  .اجفریق العمل، مما یجعل بیئة العمل ایجابیة أكثر ویحقق نجاحًا في األداء واإلنت

                                           
 .٤٥م، ص٢٠٠٧السید إبراھیم السمـدوني، الذكاء الوجداني،) ١(
انظر، سعید محمد احمد الزبیدي، الذكاء الوجداني وعالقتھ بقیم العمل لدى عینة من ) ٢(

ر غیر منشورة، جامعة ام المرشدین الطالبیین بتعلیم محافظتي اللیث والقنفذة، رسالة ماجستی
  .، بتصرف١٤٣٥..القرى،
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     وأثبتت الدراسة التي قام بھا الزبیدي وجود عالقة ارتباطیة بین غالبیة من 
الفخر بالعمل، االندماجیة (یمتلكون ذكاء وجدانیًا وبین درجات جمیع أبعاد قیم العمل 

 .)١ (.في العمل، القیمة االقتصادیة للعمل، القیمة االجتماعیة للعمل وغیرھا
التربیة ھي التنشئة والتزكیة : داني في العملیة التربویةأھمیة الذكاء الوج: ثانیًا

للمتربي، والغرض منھا مساعدة اإلنسان حتى یرقى إلى مستوى معین وفقًا ألھداف 
، )٢(مرسومة، وھي فعل وإنفعال، وتأثروتأثیر، باعتبارھا عالقة إنسانیة مستمرة

جصیل الدراسي للطلبة والذكاء الوجداني یقوم بدور حیوي في العملیة التربویة والت
وایجاد بیئة ایجابیة لھم، تتمیز بتقلیص حوادث العنف و العدوان، ذلك لكون الذكاء 
الوجداني یساعد الفرد على معرفة نقاط قوتھ و ضعفھ، كما یساعد على فھم مشاعر 
اآلخرین، والتعاطف معھم، كما تنشط الذاكرة في استرجاع المعلومات عند ربطھا 

قویة، فالذكاء الوجداني یلعب دورَا قویَا ومھمَا في إقامة عالقات بجوانب عاطفیة 
  .)٣(ناجحة مع اآلخرین

تعد االسرة المجتمع اإلنساني الذي یمارس :أھمیة الذكاء االجتماعي في األسرة: ثالثًا
فیھ الطفل تجاربھ االجتماعیة االولى، ویمكن اإرجاع مظاھر تكیف الطفل أو عدمھ 

قات االسریة التي مارسھا في السنین األولى من حیاتھ، فالحیاة مع مجتمعھ الى العال
األسریة ھي أول مدرسة لتعلیم المشاعر، ففیھا نتعلم كیف یكون شعورنا تجاه أنفسنا 
وتجاه اآلخرین، وكیف تكون ردود افعالنا، فھناك بعض اآلباء الذین ینجحون في 

  .)٤(.دور معلم المشاعر البنائھم
رة یستطیعونتعلم الكثیر من اإلیجابیات و السلبیات من خالل فاالبناء في األس

الوالدین، فھما مرآتھ ونافذتھ التي یطل منھا على الحیاة، فإن أغلقا علیھ نوافذھا لم 
یرى من الدنیا إال ظلمة تستمر طوال حیاتھ، ویعتبرالوالدین المؤسسة التعلیمیة 

األولى، فالطفل أرض خصبة ما األساسیة للطفل من خالل تعلیمھ في مراحل حیاتھ 
  .ُیزرع فیھا ُیحصد في الغد

 ویلحظ وجود الجفاف الوجداني في بعض األسر مما یؤثرعلى أطفالھم، ویسبب لھم 
بعض المشاكل النفسیة والسلوكیة، ویؤدي الى التفكك األسري، ویرجع ذلك إلفتقاد 

 األسرة تفتقرللمرونة الوالدین كالھما أو أحد منھما لمھارات الذكاء الوجداني فتجد
وللدفء الوجداني، والحوار األسري مفقود عندھا، والتقدیرالعاطفي معدوم، ویسود 

  .الجو األسري الجمود والالمباالة، مما یؤثر سلبَا على البناء األسري

                                           
انظر، سعید محمد احمد الزبیدي، الذكاء الوجداني وعالقتھ بقیم العمل لدى عینة من ) ١(

 .١٤٣٥المرشدین الطالبیین بتعلیم محافظتي اللیث والقنفذة، 
-١١دة من صالح نابي، أسس التربیة اإلسالمیة، بحث مقدم لندوة خبراء، المنعقد في الم) ٢(

 .١ھـ بمكة المكرمة، ص١٦/٦/١٤٠٠
 .٢٠٠٦، ١لالستزادة انظر، یاسر العیتي ، الذكاء العاطفي في األسرة، ط) ٣(
سوسن رشاد نور الھي، عالقة الذكاء الوجداني باالتجاھات الوالدیة للتنشئة كما تدركھا ) ٤(

 ٦٦، ص ٢٠٠٩طالبات مرحلتي التعلیم الثانوي و الجامعي بمدینة مكة المكرمة، 
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فاالطفال یتلقون الدروس الوجدانیة من األسرة،وكلما كان بین اآلباء توافقًا وجدانیًا، 
لھم متوافقین وجدانیًا؛ لذلك على اآلباء توفیر البیئة األسریة الطیبة كلما نشأ أطفا

  .)١(الملیئة بالحب والتعاطف وأن یحرص اآلباء على عدم اثارة المشاكل امام  االطفال
 وإلعادة المفھوم الصحیح لألسرة، وإیجاد التفاعل األمثل بین الزوجین وبین 

لى قاعدة غایة في الرقي تدعو أن یبحث أطفالھم، دعا النبي صلى اهللا علیھ وسلم ا
كل من الزوجین عن مكامن الجمال في اآلخر، ومن ذلك ارشاد االزواج الى عدم 
كراھیة زوجاتھم بسبب خلق من األخالق، فلربما وجد فیھا خلقًا آخر یفوق أخالقھا 

ي كما ف: السیئة، مما یؤدي إلى إزالة الكره بینھما، وأدعى لأللفة والمودة، فیقول
  .)٢("ال یفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منھا خلقًا رضي منھا آخر: "قولھ 

                                           
سوسن رشاد نور الھي، عالقة الذكاء الوجداني باالتجاھات الوالدیة للتنشئة كما تدركھا ) ١(

 ٦٧، ص ٢٠٠٩، طالبات مرحلتي التعلیم الثانوي و الجامعي بمدینة مكة المكرمة
من حدیث أبي ) ١٤٦٩(مسلم، صحیح مسلم، كتاب الرضاع، باب الوصیة بالنساء، رقم ) ٢(

  .ھریرة 
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 املبحث الثاني

  .مرتكزات الذكاء الوجداني يف القرآن والسنة والرتاث االسالمي

یقوم الذكاء الوجداني على مرتكزین أساسیین وردت اشارات لھما في القرآن والسنة 
  :والتراث اإلسالمي، وھي  على النحو اآلتي

ل أل تك  عي بال: لم   : ل

بالنفس یعرف الوعي بالذات، بأنھ معرفة كل إنسان نفسھ وعواطفھ، فالوعي 
 ھو الحجر األساسي في الذكاء الوجداني، وامتالك ،حدوثھ وقت الشعوروالتعرف على 

القدرة على رصد المشاعر من لحظة إلى أخرى یعد عامًال حاسمًا في فھم النفس، 
لقدرة على فھم المشاعر الحقیقیة، تجعل الفرد یقع تحت رحمتھا، كما أن عدم ا

فاألشخاص الذین یمتلكون ھذه القدرة أشخاص واثقون في أنفسھم وفیما یتخذونھ 
  .)١(من قرارات

وقدعرض القرآن الكریم ألحوال النفس اإلنسانیة مھما اختلفت الظروف المحیطة 
د اإلنسان بالقدرة على تذلیل كل بھا، وراعى میولھا ومشاعرھا وطبیعتھا، ووزو
َبِل اْلِإْنَساُن َعَلى َنْفِسِھ بصیرة  :المعوقات والضغوطات التي تعترضھا،قال تعالى

المتأمل لكالمھ عز وجل یلحظ احتواء اآلیة القرآنیة على ، ف)٢( َوَلْو َأْلَقى َمَعاِذیَرُه
ول وھو التعامل مع قاعدة ومرتكز أساسي من مرتكزات الذكاء الوجداني بشقھ األ

النفس، فاإلنسان بصیر بنفسھ وأعلم بھا من غیره، فال یغتر بمدح لیس فیھ وال 
یتضرر من قدح لیس فیھ، بل یستفید من ذلك في االعتراف بالذنب والخطأ وینسى 
تتبع عیوب الناس وزالتھم، ویسعى جاھدًا الى  تصحیح مافیھ من عیوب وصوًال 

  .نسانياإلبنفسھ الى مدارج الكمال 
فمن دون أن یفھم اإلنسان نفسھ ال یستطیع أن یعرف عیوبھا ومشكالتھا 
ومسؤولیاتھا، وُیبّدل سلبیاتھا بإیجابیات ومزایا، وھذا ال یتم إال بإرادة التغییر، قال 

 ،)٣(﴾ِإنَّ الّلَھ َال ُیَغیُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُیَغیُِّروْا َما ِبَأْنُفِسِھْم﴿: تعالى
النفس فمحاسبة 

ومراقبتھا مرتكز محوري وأساسي في تحقیق وعي اإلنسان واستبصاره وفھمھ 
  .، وُتعرف المحاسبة المستمرة للنفس بحركة التغییر الداخلي.لذاتھ

  الكیس من دان نفسھ وعمل لما بعد الموت، والعاجز : "وفي السنة النبویة قال 

"من اتبع نفسھ ھواھا وتمنى على اهللا
)٤(،

  ربي أبناءه على الوعي بالذات  فاإلسالم ی

                                           
 .٢٣٥م، ص٢٠٠٠لیلى الجبالي،:  دانییل جولمان، الذكاء العاطفي، ترجمة)١(
   .  ١٥-١٤سورة القیامة، آیة ) ٢(
 . ١١سورة الرعد، آیة ) ٣(
وقال . ٢٤٦٤، حدیث رقم ٦٣٨، ص٤، ج٢٥أخرجھ الترمذي في سننھ، كتاب صفة القیامة، باب ) ٤(

ھذا صحیح اإلسناد، ولم یوافقھ : انیةوقال في الث، صحیح على شرط البخاري: الحاكم في األولى
 .  الحدیث ضعیف: قلت. ال واهللا أبو بكر واٍه ووافقھ في الثانیة: الذھبي في األولى وقال
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إلزالة الخطأ أوًال بأول؛ حتى ال یصبح مع الزمن ركامًا یحجب ھدى اهللا، فھي 
عملیة مراجعة دائمة وتقییم مستمر تؤدي إلى أن یعرف اإلنسان مواطن الخلل في 
نفسھ فیصلحھا ویوجھھا الى المسار الذي یرضي اهللا سبحانھ وتعالى، والذي 

  .النسان في حیاتھیحقق السعادة ل
حاسبوا : "     أما في التراث اإلسالمي فیقول عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ

"أنفسكم قبل أن ُتحاسبوا وزنوھا قبل توزنوا
)١(

، وقد سطر بذلك قاعدة عظیمة 
مؤثرة في الكلمة والمضمون؛ مفادھا أنالوعي الدائم بالذات المتحصل من محاسبة 

عاالتھ وأفعالھ تجعلھ قادرًا على التحكم بھا وتوجیھھا االنسان نفسھ ومشاعره وانف
وفقًا إلرادتھ، كما یتسنى لھ أن یدرس عواقبھا، ویتحسب للمضاعفات التي قد تنجم 

  .عن انفعاالتھ
وھنا تظھر العالقة بین اإلیمان والذكاء الوجداني وقد بینھا الدكتور یاسر العیتي 

اإلنسان من التعامل اإلیجابي مع ذاتھ ومع إذا كان الذكاء الوجداني یمكن : "قائًال
 فإن اإلیمان یمكن یحقق لنفسھ ولمن حولھ أكبر قدر من السعادة،اآلخرین حیث 

اإلنسان من التعامل اإلیجابي مع ذاتھ ومع اآلخرین حیث یحقق لنفسھ ولمن حولھ 
ندما أكبر قدر من السعادة في الدنیا واآلخرة، وإن اإلنسان یشعر بحالوة اإلیمان ع

".یتحلى بمھارات بالذكاء الوجداني ویربطھا بربھ ودینھ وآخرتھ
)٢.(

  
كانت فيَّ عیوب، فلم أزل " :ویقرر ابن حزم فائدة ھذا المركز للنفس البشریة بقولھ

بالریاضة واطالعي على ما قالت األنبیاء صلوات اهللا علیھم، واألفاضل من الحكماء 
في آداب النفس ـ أعاني مداواتھا، حتى أعان المتأخرین والمتقدمین ـ في األخالق و

اهللا عز وجل على أكثر ذلك بتوفیقھ ومّنھ، وتمام العدل وریاضة النفس والتصرف 
ثم ساق اإلمام .بأزمة الحقائق ھو اإلقرار بھا، لیتعظ بذلك متعظ یومًا إن شاء اهللا، 

ومقدار ما ابن حزم جملة من العیوب التي كانت فیھ، وكیف حاول التغلب علیھا، 
 .)٣(نجح فیھ نجاحًا تامًا، وما نجح فیھ نجاحًا نسبیًا

    وجاء ابن القیم لیقدم السبیل الذي یتوجب على االنسان قعلھ بعد الوعي بالذات 
 ِكبر إبلیس، وحسد قابیل، وعتو عاد، وطغیان  : سبحان اهللا، في النفس: "یقولھ

 وفیھا من  ، ن، وجھل أبي جھلثمود، وجرأة نمرود، واستطالة فرعون، وبغي قارو
 حرص الغراب، وشره الكلب، ورعونة الطاووس، غیر أن المجاھدة  : أخالق البھائم

  .)٤("، فمن استرسل مع طبعھ فھو من ھذا الجند، وال تصلح سلعتھ تذھب ذلك

                                           
. ٢٤٦٤، حدیث رقم٦٣٨، ص٤، ج٢٥رواة الترمذي في سننھ، كتاب صفة القیامة، باب ) ١(

 .حدیث حسن: قال
 .١٠م، ص٢٠٠٤لقیادة، یاسر العیتي، الذكاء العاطفي في اإلدارة وا) .٢(
احسان : أبو محمد علي بن أحمد سعید بن حزم األندلسي، رسائل ابن حزم األندلسي،تحقیق) ٣(

 .٣٥٤، ص١عباس، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ج
انظر، ابن القیم الجوزیة، محمد ابن أبي بكر أیوب ألزرعي، الفوائد، بیروت، المكتبة ) ٤(

 .، باختصار٨٦، ص ٢٠٠٣، )ط.د(العصریة، 
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ألسا في بنيـة               عي بال يمثل حج  ل لباحثة   لسابقة ت  ه  لش م 

ني ج ل كا  كهمال خ الب م  يق على حقائ   ،:  

ُخلق اإلنسان ضعیفا، وھذا الضعف في الجانب التكویني والجسمي والعقلي : أوًال
، ووصف اإلنسان في القرآن )١( َوُخِلَق اْلِإْنَساُن َضِعیًفا: والوجداني، یقول اهللا تعالى

، ومیال للھوى، عجول، وانفعالي، وطّماع، وجھول: ببعض صفات القصور فھو
  .ومتكبر، ومتقلب، ویصاب بالنسیان

الوعي التام بالذات وإدراك حقیقتھا وتوجیھ قدراتھ اوامكانیاتھا وانفعاالتھا : ثانیًا
  .وعواطفھا، یضبط النفس، ویتغیرمافیھا من الزالت والعیوب بالمجاھدة والمثابرة

بداع، وتخلیصھا مما یكبلھا منح النفس اإلنسانیة فرصة االنطالق والمبادرة واإل:ثالثًا
  .من ضغوطات، یجعلھا مطمئنة وتتصف بالفعالیة واالنجاز

لثاني تك  ني: "لم ج ل   ":لتعا" لتقم 

بأنھمعرفـة عواطف اآلخرین، حیث یدفع " التعاطف" یعرفمصطلح التقمص الوجداني
 ومن لدیھ ھذه ،)االھتمام بالغیر(التقمص الوجداني اإلنسان إلى اإلیثار والغیریة 

الملكة یكون أكثر قدرًة على التقاط اإلشارات التي تدل على أن ھناك من یحتاج 
  .)٢((إلیھم

َوُیْؤِثُروَن َعَلى َأنُفِسِھْم َوَلْو َكاَن ِبِھْم َخَصاَصٌة َوَمن  ﴿: قال تعالى: وفي القرآن الكریم
ومعنى اإلیثار أن یبذل الشيء وھو محتاج .)٣(﴾ُیوَق ُشحَّ َنْفِسِھ َفُأْوَلِئَك ُھُم اْلُمْفِلُحوَن

،ویعد من )٤(یعطي الشيء الذي ھو بحاجة إلیھ: إلیھ، فھو یؤثر على نفسھ، یعني
أرقى الصفات التي تسمو بالعالقات بین الناس، حیث یجعل المرء ینزل عن 

  . ضروراتھ ألخیھ إذا احتاج إلیھا
لذكاء الوجداني، والتي ال یقل فالتعاطف أو التقمص الوجداني، ھو المرتكز الثاني ل

أھمیتھ عن سابقھ،إذ یعد الشعور مع اآلخرین والتعاطف  معھم قائم على اساس 
الوعي بالذات، فبقدر ما نكون قادرین على تقبل مشاعرنا وإدراكھا نكون قادرین 

  .على قراءة مشاعر اآلخرین والتعاطف معھا
عي، فتعلم العواطف والتعبیر عنھا     كمل أن ھذا المرتكز یتعلق بالتواصل االجتما

جزء مھم من أجزاء التواصل، وعنصر حیوي لتكوین عالقات اجتماعیة ناجحة بین 
  .اإلنسان ومن حولھ

                                           
 .٢٨سورة النساء، آیة ) ١(
 ٦٨ صم،٢٠٠٠لیلى الجبالي، : ترجمةدانییل جولمان، الذكاء العاطفي، ) ٢(
 .٩سورة الحشر، آیة ) ٣(
دروس ص���وتیة ق���ام : عب���د اهللا ب���ن محم���د الغنیم���ان، ش���رح كت���اب التوحی���د، م���صدر الكت���اب    ) ٤(

 ١٢١،٨، http://www.islamweb.netبتفریغھا موقع الشبكة اإلسالمیة
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 قول : ھذا المرتكز، ومن ذلكوقد زخرت السنة النبویة باألحادیث الشریفة التیتتضمن 
سد، إذا اشتكى وتعاطفھم كمثل الجمثل المؤمنین في تراحمھم وتوادھم ":النبي 

"عضوًا،تداعى لھ سائر جسده بالسھر والحمى
)١( ،

: التراحم في الحدیث الشریف معناهو
عطف بعضھم على بعض بالمنافع والمصالح، : رحمة بعض المسلمین بعًضا،والتعاطف

  .محبة بعضھم لبعض: ورفق بعضھم ببعض، والتواد یعني
شتكى منھ عضو تداعى لھ سائر المسلمین كمثل الجسد الواحد، إذا افشبھ الرسول 

رجع بعضھ إلى بعض، ووجع من أجل ما اشتكى، فینعطف علیھ الجسد : "الجسد
ینادي بعضھ بعًضا ھُلمَّ نحمل معھ األلم، بل ونكون معھ بالسویة نحمل : ویتداَعى، یعني

، فیتألم منھا كما حمل، ولو كان األلم ُباْلُحمَّى َوالسََّھِر فمثًال الوجع یكون في األصبع الواحد
  .)٢(" فیسھر- وھو في طرف األنملة -سائر الجسد ویشتكي، وینالھ من الوجع 

= تواد + تعاطف + تراحم : (    وبالنظرفي الحدیث نجد أنھ اشتمل على معطیات ھي
فكانت النتیجة مجتمع متماسك كجسد واحد، إذا تألم بعضھ سرى ذلك األلم )مجتمع متماسك

واحدة إذا أصاب جزء منھا مصیبة تغتم بقیة األجزاء وتتألم، وفي إلى جمیعھ، كالنفس ال
  . ھذا التشبیھ تقریب للفھم وإظھار للمعنى المراد

    فقرر الحدیث النبوي مجموعة من مھارات ھذا المرتكز الفعالة في تقویة العالقات 
ت تعاني واألواصر بین الناس وتوطیدھا،  والتي نحن في أمس الحاجة الیھا  في وقت بدأ

  :فیھ العالقات من الفتور الوجداني، وتلخص الباحثة ھذه المھارات باآلتي
  فن إدارة العالقات بین البشروالنجاح فیھایتطلب وجود  مرتكزات الذكاء الوجداني

؛فاإلنسان ال یستطیع )التعاطف( التحكم في الذات والتقمص الوجداني : ومكوناتھ، ھي
 .ییزھا  الشعور بھا وفھمھا  وإدارتھاضبط إنفعاالتھ إال من خالل تم

 ھو القدرة  الخطوط الحقیقة لطبیعة العالقات اإلنسانیة الفعالة، فن التعاطف، ویرسم
، ومن على تصور نفسك مكان االخر، تتألم أللمھ وتحزن لحزنھ وتفرح لفرحھ

القدرة على التعاطف مع اآلخرینمعھم في المكان المناسب والزمان الصحیح والموقف 
  .السلیم

                                           
صحیح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تراحم المؤمنین وتعاطفھم وتعاضدھم، )١(

 .٤٦٩١برقم
محمد بن عبد : الشیخ محمد بن إبراھیم آل الشیخ، شرح العقیدة الواسطیة، كتبھا ورتبھا) ٢(

عبد المحسن بن محمد بن قاسم، . ابُنھ د: دھا للطبعالرحمن بن قاسم، خرجھا وأع
 .١٨٢ص
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  املبحث الثالث

  .أساليب تنمية مهارات الذكاء الوجداني القرآن والسنة والرتاث االسالمي

حوى القرآن الكریم والسنة النبویة والتراث التربوي اإلسالمي أسالیب التنمیة 
والنھوض بالذكاء الوجداني وتفعیلھ، لتجسیدھا في حیاة اإلنسان الذي یمتلك 

ن النجاح في حیاتھ كلھا على كافة األصعدة والمجاالت، ومن امكانیات عالیة تمكنھ م
  : ھذه األسالیب ما یأتي

  اطب اول

  أوب ال

یتعرض االنسان في كل یوم الى مواقف فیھا من الزالت والھفوات ماال یعد من قبیل 
المخالفة الشرعیة، والتعامل مع ھذه المواقف بتدقیق وقسوة یعیق نجاح العالقات 

نسانیة، فالبد من اسلوب للتعامل معھا یشد وثاقھافیعلو بھا ویسمو بالشعور اال
اإلنساني، وال یخدش بریقھ وال یكسر كبریائھ، وال یحط من قدره، وال ینال من 

  :حیائھ، وتوضیح ھذا األسلوب یكون من خالل اآلتي

لتغافل: ال   مفه 

أ یأخذ بھ العقالُء في تعاملھم مع التغافل أسلوب إسالمي رفیع، وُخلق كریم، وھو مبد
َغَفَل َیْغُفُل ُغفوًال وَأْغَفَلھ ترَكھ وسھا : وعرفھ ابن منظور بأنھ، .سائر من حولھم

عنھ، والتَّغاُفُل َتعمُُّد الَغْفلة على حدِّ ما یجيء علیھ ھذا النحو، وغَفل الشيَء 
ھ؛ تكرمًا وترفعًا عن الدنایا فھو تعمد الغفلة، مع العلم واإلدراك لما یتغافل عن،)١(سَتره

  .وصغار األمور
    ویعد التغافل مھارة من المھارات الحیاتیة وأسلوب من أسالیب الذكاء الوجداني 
الضروري للتعامل مع الناس، األب مع أبناءه، واألخ مع أخیھ، والزوج مع زوجتھ، 

  .والمدیر مع موظفیھ، والمعلم مع طالبھ وغیرھا

يلتغافل في: ثانيا لك لق     

وقد ضرب نبي اهللا یوسف علیھ السالم أروع األمثلة في أسلوب التغافل عن الزالت، 
عندما تغافل عن تطاول اخوتھ في حقھ، فتعّمد التغاضي عن الزالت، وتقّصد غض 

َقاُلوا ِإْن َیْسِرْق َفَقْد َسَرَق َأٌخ َلُھ ِمْن َقْبُل  ﴿:الطرف واإلعراض عنھا، قال تعالى
، )٢(﴾َسرََّھا ُیوُسُف ِفي َنْفِسِھ َوَلْم ُیْبِدَھا َلُھْم َقاَل َأْنُتْم َشرٌّ َمَكاًنا َواللَُّھ َأْعَلُم ِبَما َتِصُفوَنَفَأ

وفي اآلیة  أشارة الى أن أسلوب التغافل عن بعض الھفوات من شأنھ أن یساعد على 

                                           
 .٤٩٧،ص١١محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ج) ١(
 .٧٧سورة یوسف، آیة ) ٢(
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د مھارات ال بد منھا، بناء العالقات االسالمیة ویوثق حبل الود بینھا ، من خالل وجو
  :ومن لك

  مھارة تقبل اآلخر ذلك أن كل الناس ُمعّرضون للّضعف الفطري، والّنقص
 .البشري

  مھارة اللین والحلم ذلك أن التغافل معین على استمرار عجلة الحیاة، ومّد حبل
 . وصل الُود بمن حولنا

،تنبیھًا ،)١ ()ُھْم َھْجًرا َجِمیًلاَواْصِبْر َعَلىٰ َما َیُقوُلوَن َواْھُجْر:( قولھ تعالى ویأتي
على استخدام التغافل طریقة تعامل للوصول الى عالقات انسانیة ناجحة، حیث 
وجھت اآلیة الكریمة الى خطوات تفعیل الذكاء الوجداني لعالج المواقف الحیاتیة 

  :المزعجة التي یتعرض لھا اإلنسان من خالل التغافل وھي
أوًال: الوعي بالذات ومعرفة أن مھمات العباد محصورة في أمرین: كیفیة معاملتھم 

مع اهللا، وكیفیة معاملتھم مع الخلق،  وأن اإلنسان بطبیعتھ الفطریة بحاجة الى 
.مخالطة اآلخرین، واالستئناس بھم  

ثانیًا: مع كثرة المخالطة بین الناس تقع ھّنات وزالت، منھا ما یكون ناشئ عن زلة 
.یكون مقصودًا إلساءةغیَر متعمدة، ومنھا ما   

ثالثًا: من كان مخالطًا للناس فعلیھ أن یصبر على أذاھم، ویتغاضى ویتغافل عن 
.خطأھم  

رابعًا: من كان مجانبًا للناس، فعلیھ أن یھجرھم ھجرًا جمیًال، بأن یجانبھم بقلبھ 
.وھواه، ویخالفھم في أفعالھم، مع المداراة والتغافل  

لق اهللا تعالى إال أحسن ما فیھ، وال ینفك مخلوق عن      والمتغافل ال یفشى من خ
كمال ونقص وعن قبح وحسن، فمن تغافل عن المقابح وذكر المحاسن فھو ذو 

نصیب من ھذا الوصف كما روي عن عیسى صلوات اهللا علیھ أنھ مر مع الحواریین 
أحسن بكلب میت قد غلب نتنھ فقالوا ما أنتن ھذه الجیفة فقال عیسى علیھ السالم ما 
  ).٢(بیاض أسنانھ تنبیھا على أن الذي ینبغي أن یذكر من كل شيء ما ھو أحسن 

                                           
 .١٠سورة المزمل، آیة ) ١(
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، المقصد األسنى في شرح معاني أسماء اهللا ) ٢(

بسام عبد الوھاب : تحقیق ١٩٨٧ - ١٤٠٧لى، الحسنى،الجفانوالجابي الطبعة األو
  .٨١،ص١،ج١٤٠٥الجابي

 



 
 
 

- ١٦١٧ -

ية: ثالثا لنب لسنة    لتغافل في 

ال :یعلمنا سید الخلق رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أسلوب التغافل فیقول ألصحابھ
ى ، ومعن"یحدثني أحد عن أحد بشيء؛ فإني أحب أن أخرج إلیكم وأنا سلیم الصدر

الحدیث صحیح؛ ألنھ إذا ذكر عندك رجل بسوء؛ فسیكون في قلبك علیھ شيء ولو 
أحسن معاملتك، لكن إذا كنت تعاملھ وأنت ال تعلم عن سیئاتھ، وال محذور في أن 
تتعامل معھ؛ كان ھذا طیبًا، وربما یقبل منك النصیحة أكثر، والنفوس ینفر بعضھا 

  .)١(تظھر للعاقل بالتأملمن بعض قبل األجسام، وھذه مسائل دقیقة 
فلم یكن علیھ الصالة والسالم یتتبع زالت أصحابھ أو یبحث عن أخطائھم، بل كان 
ینھى عن التجسس والتحسس وتتبع العورات وتفسیر المقاصد ولم یرضى أن یخبره 
أحد عن أحد شیئا حتى یبقى سلیم الصدر محبا لجمیع أصحابھ، وبین الرسول صلى 

  :ئد جمة في أسلوب التغافل تذكر الباحثة منھااهللا علیھ وسلم فوا
راحة البال وإطفاء ما یمكن أن ینتج عنھ من الضرر والشر؛ ألن التدقیق على : أوًال

   لغضب والشحناء في القلوب فیتعبھاكل صغیرة وكبیرة یشعل شرارة ا
ضرب صفاء التفكیر وتوجیھھ للخیر بدًال من إرھاقھ في كیفیة االنتقام، ولقد : ثانیًا

 مثاًال عظیًما على ذلك، على راحة البال المتحصلة -صلى اهللا علیھ وسلم-رسول اهللا 
 -رضي اهللا عنھ-من التغافل عن أذى الغیر،  جاء في البخاري من حدیث أبي ھریرة 

صلى -، فیقول رسول اهللا -صلى اهللا علیھ وسلم-أن المشركین كانوا یسبون النبي 
ال تعجبون كیف یصرف اهللا عني شتم قریش ولعنھم؟ أ" : ألصحابھ-اهللا علیھ وسلم

 -علیھ الصالة والسالم-مع علمھ  !.)٢ ("یشتمون ُمَذمََّمًا، ویلعنون مذممًا، وأنا محمد
  .أنھ المقصود في ذّمھم

التغافل أسلوب تربوي وجداني راقي یعتمد على غض الطرف عن الھفوات : ثالثًا
وإحصاءھا یساعد وجین، فالبعد عن عدھا واألخطاء التي تحدث في االسرة بین الز

على اإلستقرار األسري والدفئ الوجداني الذي تسعى لتحقیقھ جمیع األسر، وجسد 
َوِإْذ َأَسرَّ النبي {: فقال تعالى. مع بعض زوجاتھلنا رسولنا القدوة ذلك في ما حدث 

فصة من تحریم ھو ما أسرَّ ِإلى ح: ،  قال ابن عباس}إلى َبْعِض َأْزَواِجِھ َحِدیثًا
الجاریة على نفسھ، كما أخبرھا بأن الخالفة بعده تكون في أبي بكر وعمر، وطلب 

َوَأْظَھَرُه {أي فلما أخبرت بذلك السرِّ عائشة } َفَلمَّا َنبََّأْت ِبِھ{منھا أال تخبر بذلك أحدًا 
أي أعلمھا } ن َبْعٍضَعرََّف َبْعَضُھ َوَأْعَرَض َع{أي اطلع على إفشائھا للسرِّ } اهللا َعَلْیِھ

وأخبرھا رسول اهللا َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلَّمَ  ببعض الحدیث الذي أفشتھ معاتبًا لھا، ولم 

                                           
 ٣٦٨،ص٦انظر، إسماعیل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتي، روح البیان، ج) ١(
صحیح البخاري، كتاب المناقب، باب ما جاء في أسماء رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم، ) ٢(

 .٣٥٣٣حدیث رقم 
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یخبرھا بجمیع ما حصل منھا حیاًء منھ وكرمًا، فِإن من عادة الفضالت التغافل عن 

الزالت، والتقصیر في اللوم 
)١..(

  

لتغافل: بعا   همية 

ن صفات الكمال، فقد مدح اهللا تعالى أزواج النبي صلى اهللا علیھ وسلم  عَد التغافل م
العفة ، والتغافل ، وتحقیق اإلیمان ؛ أما : بثالثة أوصاف، ھي من أكمل األوصاف 

فھي حفظ القلب من دخول الھوى، والجوارح من معاصي المولى، وأما : العفة 
المؤمن : " اوِئ الناس، وقیل فھو الغیبة عما سوى اهللا، والتغافل عن مس: التغافل

  .)٢ (".ثلثاه تغافل 
وألسلوب التغافل عظیم األثر في تحقیق الراحة حیث یكسب صاحبھ طمأنینة النفس 

 ،وراحة البال، لھ ولمن حولھ ممن یتعامل معھم، ویسد التغافل باب النكد والشقاء
: ي التغافل قالالعافیة عشرة أجزاء، تسعة منھا ف: قیل سمعت عثمان بن زائدة یقول

 .)٣(العافیة عشرة أجزاء كلھا في التغافل: فحدثت بھ أحمد بن حنبل فقال
وقد وقعت مشكالت كثیرة في المجتمع كان سببھا عدم التغافل، بین الزوجین أو بین 
األقارب واألصحاب؛ كان سببھا تقّصي بعضھم على بعض وتتبع األخطاء والبحث 

" ، كما قال األعمش تغافل لزال عنھم شٌر كثیرًاعن المقاصد، ولو أنھم ُرزقوا ال
 ).٤("التغافل یطفئ شرًا كثیًر

    ومن الجدیر بالذكر التنبیھ على أن التغافل ال یعني الغباء والسذاجة والضعف، بل 
ھو الفطنة والعقل والحكمة، التغاضي والصفح والعفو، وقد عد اإلمام الشافعي 

 العاقل ھو الفطن المتغافلاللبیب: المتغافل كیس لبیب بقولھ
)٥(،

والتغافل َعن كثیر من 
  .)٦(اْلَعاِقل ھو المتغافل: َوُیَقال. اْلُأُمور من ِشیَمة اْلُعَقَلاء َوأھل اْلَكرم

                                           
.  القاھرة– صفوة التفاسیر، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزیع محمد علي الصابوني،)١(

 .٣،ج٣٨٤م، ص١٩٩٧
أحمد بن محمد بن المھدي بن عجیبة الحسني اإلدریسي الشاذلي الفاسي أبو العباس، البحر )٢(

 .٩٩،ص٥ ھـ، ج٢٠٠٢المدید،
 ٣٣٠، ص٦، ج١٤١٠أبو بكر أحمد بن الحسین البیھقي، شعب اإلیمان، ) ٣(
 بیروت الطبعة األولى ، –بو بكر أحمد بن الحسین البیھقي، شعب اإلیمان، دار الكتب العلمیة أ)٤(

 ٣٤٧، ص٦محمد السعید بسیوني زغلول ج: تحقیق ١٤١٠
، ١٤٠٥أبو نعیم أحمد بن عبد اهللا األصبھاني، حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء، ) ٥(
 ١٢٣،ص٩ج
الجبار المروزى ، تفسیر القرآن، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد )  ٦(

 .٤٧٢،ص٥م،ج١٩٩٧



 
 
 

- ١٦١٩ -

لتغافل: خامسا ب    ض

آلتي لنح  هي على  عاتها  ب الب م م : للتغافل ض  

 وحدوده من الواجبات والمحرمات أن التغافل والتغاضي ال یكون في حقوق اهللا: أوًال
واألوامر والنواھي الشرعیة، إنما یكون في أمور الحیاة التي قد یحدث فیھا العجز 

 .والكسل والنقص والتقصیر والخلل
أن التغافل والحث علیھ والترغیب فیھ ال یعني ترك النصیحة والتنبیھ عند :  ثانیًا

تغافل أو التقصیر، فقد ذمَّ اهللا سبحانھ حدوث المخالفات الشرعیة، فھذه لیست محًال لل
بني إسرائیل ولعنھم وعاقبھم بتركھم التناھي عن المعاصي وبھا كان ھالكھم، فقال 

ُلِعَن الَِّذیَن َكَفُروْا ِمن َبِني ِإْسَراِئیَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعیَسى اْبِن َمْرَیَم َذِلَك {: سبحانھ
َكاُنوْا َال َیَتَناَھْوَن َعن مُّنَكٍر َفَعُلوُه َلِبْئَس َما َكاُنوْا * َتُدوَنِبَما َعَصوا وََّكاُنوْا َیْع

  ، )١(}َیْفَعُلوَن
وتجمل الباحثة دور التغافل في تنمیة مھارات التفكیر الوجداني كما دلت علیھا      

  :الشواھد من التراث اإلسالمي باآلتي
أوًال: مھارة الثقة بالنفس، حیثإن التغافل والتغاضي عن زالت تصدر من األشخاص 

أفق واع بذاتھ ورؤیة الذین نتعامل معھم، أسلوب ومھارة ال یتقنھا إّال  من كان عنده 
.مستقبلیة، وثقة وقدرة على التعایش مع اآلخرین بكفاءة عالیة  

مھارة الوعي بالذات،حیث یوجھ ممتلكي ھذه المھارة مشاعرھم وعواطفھم : ثانیًا
 والراحة، ویمضون في حیاتھم إلى األمام عكس اآلخرین، لما نحو ھدف ھو الرضا

یجده المتغافل من سعة الصدر وراحة البال ونقاء النفس والسریرة وصفاء الروح، 
  .فتنعكس ھذه األخالق على جمیع عالقاتھ وتعامالتھ اإلنسانیة

واطن الذین یتقنون فن التغافل یستطیعون تَلمُّس م: مھارة الذوق والجمال: ثالثًا
الجمال في اآلخرین واإلنشغال عن عیوبھم ونقائصھم وغّض الطرف عنھا، وتقدیم 

فاالحترام المتبادل والتقدیر والتعاطف من شأنھا .النصح لھم بأسلوب راقي ومقبول
  .أن تدفع مستوى التعامالت اإلنسانیة إلى أرقى المراتب وأسماھا

افل عن الزالت من أرقى شیم الكرام، فإّن التغ: مھارة السمو بالذات والرقي بھا: ثالثًا
الناس مجبولون على الزالت واألخطاء، فإن اھتم المرء بكل زلة وخطیئة تعب وأتعب 

  .من حولھ وتنغصت عیشتھم جمیعًا
والتغافل یرقى بالعقل وبطریقة التفكیر، فالعاقل الذكي ال یدّقق في كل صغیرة :رابعًا

وتصفو  ھ، وزمالئھ، كي تحلو مجالستھ،وكبیرة، مع أھلھ، وأصحابھ، وجیران
عشرتھ، ویوجھ تفكیره لما فیھ نفع لھ ولألمة، فتراه یشغل عقلھ بكبار 

وھذا من شأنھ یخرج جیًال ایجابیًا واع لكل األموروأشرفھا ال بصغائرھا وأتفھھا،
  .التحوالت واألزمات التي تتعّرض لھا األمة اإلسالمیة

                                           
 ).٧٩-٧٨(آیة  : سورة المائدة)  ١(
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ب اطا  

  اطف وات وام اوب إدارة او

آلتية ألسل بالمحا    :    يمك ع ه 

 وھي القدرة على تھدئة النفس، والتخلص : تعریف ادارة العواطف واالنفعاالت
من القلق الجامح، وسرعة االستثارة، وإن من یفتقر إلى ھذه المقدرة، یظل في 

 فھو ینھض من كبـوات عراك مستمر مع الشعور بالكآبة أما من یتمتع بھـا
الحیاة وتقلباتھا بسرعة أكبر   ینبني على الوعي بالذات والتعامل مع المشاعر 

  .)١(لتكـون مالئمة مع المواقف الحالیة، عن طریق
  إدارة العواطف واالنفعاالت والتحكم بھا في القرآن الكریم، الداراة العواطف

ت على أن االنسان القادر على واالنفعاالت إشارات كثیرة في القرآن الكریم، دل
ضبط انفعاالتھ السلبیة والتحكم فیھا وتحویلھا الى انفعاالت ایجابیة یتمتع بذكاء 

 .اجتماعي عالي یمكنھ من امتالك مھارات حیاتیة وجدانیة تصل بھ الى الفالح
ْیَظ َواْلَعاِفیَن َعِن الَِّذیَن ُینِفُقوَن ِفي السَّرَّاء َوالضَّرَّاء َواْلَكاِظِمیَن اْلَغ﴿: قال تعالى

  .)٢(﴾النَّاِس َوالّلُھ ُیِحبُّ اْلُمْحِسِنیَن 
اجتراع الَغیظ واإلمساك عن : من ذلك الَكْظم. اإلمساك والجمُع للشَّيء:    الكظم ھو

  .)٣ (.السُّكوت: إبدائھ، وكأنَّھ یجمعھ الكاظُم في جوفھ، والُكُظوم
وھو امتالء -رھم أذیة توجب غیظھم إذا حصل لھم من غی:" وجاء في تفسیر اآلیة

، ھؤالء ال یعملون بمقتضى -قلوبھم من الحنق، الموجب لالنتقام بالقول والفعل
الطباع البشریة، بل یكظمون ما في القلوب من الغیظ، ویصبرون عن مقابلة المسيء 

، وھو العفو عن كل من أساء إلیك بقول أو فعل، والعفو )العافین عن الناس(إلیھم، و
بلغ من الكظم، ألن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء، وھذا إنما یكون أ

ممن تحلى باألخالق الجمیلة، وتخلى عن األخالق الرذیلة، ، ثم ذكر حالة أعم من 
  .)٤ ("}واهللا یحب المحسنین{: غیرھا، وأحسن وأعلى، وھي اإلحسان

ف واالنفعاالت یمر في مراحل وبالنظر الى تفسیر السعدي نرى أن التحكم في العواط
  :آخرھا أعلى من أوالھا وھذه المراحل ھي

كظم الغیظ،، والكظم غیر العفو عن الناس، فالفرد قد یكظم : المرحلة األولى
  .غیظھ دون أن یعفو عن ظالمھ

                                           
 ٢٣٥م، ص  لیلى الجبالي، : دانییل جولمان، الذكاء العاطفي، ترجمة) ١(
 .١٣٤سورة آل عمران، آیة) ٢(
عبد السَّالم محمد : أبي الحسین أحمد بن فاِرس بن زَكِرّیا، مقاییس الغة، المحقق) ٣(

 .١٤٩، ص٥ج .م،٢٠٠٢ ھـ ، ١٤٢٣: عةُرون،اتحاد الكتاب العرب، الطبَھا
 م، ٢٠٠٠عبد الرحمن بن ناصرالسعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان،) ٤(

  .١٤٨، ص١ج
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  .العفو وھو مرتبة أخالقیة سامیة تشمل العفو عمن ظلم: المرحلة الثانیة
ھي مرتبة جلیلة یتصف بھا المتقون، فإذا وصلھا االحسان، و: المرحلة الثالثة

  . االنسان وصل الى الصحة الوجدانیة
 أشار النبي : إدارة العواطف واالنفعاالت والتحكم بھا في السنة الى قدرة

االنسان على ضبط مشاعره وانفعاالتھ، فمراقبتنا لمشاعرنا وترشیدھا وتوجیھھا 
لموقف الحیاتیة، ویعد ذلك مفتاح یساعد االنسان على التوافق السلیم مع ا

 .الصحة الوجدانیة
، أن رجًال عن أبي ھریرة : واألحادیث الدالة على ھذا األسلوب كثیرة نورد منھا

ومن ،)١("ال تغضب:" قال.  فردد مرارًا"ال تغضب: "قال. أوصني: قال للنبي 
عواطف الحدیث الشریف تظھر وسیلة نبویة شریفة في البرمجة العقلیة لضبط ال

  .واإلنفعاالت والتحكم فیھا
 بوصیتھ تلك، بل زاد علیھا وسائل معینة على ضبط المشاعر ولم یكتِف رسول اهللا 

، وھذا توجیھ نبوي )٢("إذا غضب أحدكم فلیسكت:" وقال رسول اهللا واالنفعاالت، 
 ھو السیطرة على اللسان، الذي إن أطلق عنانھ تسبب في وقوع المشكالت عمیق
د وطأتھا، وبالتالي وقوع المشاحنات والبغضاء، فإمساك اللسان عن الكالم وازدیا

  .صون للنفس وعصمة لھا من الوقوع في المشكالت والزالت مع اآلخرین
        وھیجان الغضب یوقف العقل عن التفكیر السلیم، فیطیش المنتقم ظنًا منھ إن 

بي صلى اهللا علیھ وسلم في ھذه قوة وشدة على غیر الحقیقة والتي ألكد علیھا الن
. لیس الشدید بالصرعة إنما الشدید الذي یملك نفسھ عند الغضب: "الحدیث الشریف

 :" وقولھ. )٣("من كان یؤمن باهللا والیوم اآلخر فلیقل خیرًا أو لیصمت:" قولھ و
  . )٤("من حسن إسالم المرء تركھ ما ال یعنیھ

 یقول ابن : ي التراث االسالميإدارة العواطف واالنفعاالت والتحكم بھا ف
الضب مثل السبع إذا أفلتھ صاحبھ بدأ بأكلھ، والشھوة مثل النار إذا :"القیم

  .)٥("أضرمھا صاحبھا بدأت بإحراقھ

                                           
، ٢٢٦٧، ص٥أخرجھ البخاري في صحیحة، كتاب األدب، باب الحذر من الغضب، ج) ١(

 .٥٧٦٣حدیث رقم 
 .١٢٣٠ي صحیحھ، األدب المفرد، حدیث رقمأخرجھ البخاري ف) ٢(
أخرجھ مسلم في صحیحة، كتاب اإلیمان، باب الحث على أكرم الجار والضیف ولزوم ) ٣(

 .٤٧، حدیث رقم ٦٨، ص١الصمت  أال عن الخیر، ج
، حدیث ٥٩٦، ص٢أخرجھ الترمذي في سننھ، كتاب الزھد، باب في قلة الكالم، ج) ٤(

 َغِریٌب َال َنْعِرُفُھ ِمْن َحِدیِث َأِبى َسَلَمَة َعْن َأِبى ُھَرْیَرَة َعِن النَِّبىِّ ، َقاَل َھَذا َحِدیٌث٢٤٨٧رقم
 .  صلى اهللا علیھ وسلم ِإالَّ ِمْن َھَذا اْلَوْجِھ 

 .١٧٨ابن القیم، الفوائد، ص)  ٥(
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َوَلا َرْیَب َأنَّ ُمَجاَھَدَة النَّْفِس َمْأُموٌر ِبَھا َوَكَذِلَك َقْھُر : "  حیث قال)١(ابن تیمیة
اْلُمَجاِھُد َمْن : "ا َثَبَت َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأنَُّھ َقاَلاْلَھَوى َوالشَّْھَوِة َكَم

).٢("َجاَھَد َنْفَسُھ ِفي َذاِت اللَِّھ َواْلَكیُِّس َمْن َداَن َنْفَسُھ َوَعِمَل ِلَما َبْعد الموت
  
قیم سلوكھا       فالواجب على المؤمن مجاھدة النفس وضبطھا وتوجیھھا حتى یست

على طاعة اهللا ، فإذا رأى نفسھ تتوانى وتتكاسل عن الخیر فإنھ یجاھدھا ویكرھھا ما 
استطاع إلى ذلك سبیًال، حتى تستقیم على الطریق الصحیح ، فتسموا وتبلغ مقام 

  .الرضى
وقد قدم نیلسون ولو بعض خصائص الذكاء الوجداني بأنھ متغیر ومؤثر في 

  .)٣(واالنجاز الشخصي والنجاح المھني، وھو قدرة متعلمةالصحة الجسدیة والنفسیة 
فالتحكم في اإلنفعاالت والعواطف وإدارتھا یؤدي الى الصحة الوجدانیة والنجاح في 

  .كافة المجاالت األسریة واالجتماعیة والمھنیة وغیرھا

  اطب اث

رات اوا ت اا و  

 والقدرة إدارة انفعاالت اآلخرین وتطویع عواطفھم، عن طریق ویكون ھذا التوجیھ
، فاالنسان كائن )٤ (على القیـادة الفاعلة والتأثیر فیھم من خالل مشاعرھم

اجتماعیوقدرتھ على السلوك بفاعلیة مع االخرین مھم في بقائھ واشباع حاجاتھ وھذا 
صورة المثلى التي یتطلب منھ القدرة على فھم مشاعر االخرین وانفعاالتھم بال

یتطلبھا الموقف وھي تظھر في صورة القدرة على التاثیر على االخرین والتواصل 
  .معھم وقیادتھم بشكل فعال

فالتعامل مع مشاعر اآلخرین یتطلب نضج مھارتین وجدانیتین ھما ادارة الذات و 
عیة التعاطف مع االخرین، و نضج مھارات التعامل مع االخرین ھي الكفائة االجتما

التي تسھم في فاعلیة التعامل مع االخرین و قد یؤدي القصور في ھذه الكفائات الى 
تعرض الفرد للمشكالت و لو كان على درجة عالیة من الذكاء الن االنسان ال غنى لھ 
عن التعامل مع االخرین و ال یمكنھ العزلة و االنفراد بالذات، و ھذا التعامل یحتاج 

 الفعال عن طریق احترام االخر و احترام االختالف معھ و لمھارة القامة التواصل
تبني وجھة نظره لالستفادة منھا و كذلك یحتاج الى قدرة في تخطي الخالفات و 

                                           
 .٤٦٠، ص١٤ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج) ١(
، حدیث رقم ٦٢٨، ص٢، ج٢٥ة، باب أخرجھ الترمذي في سننھ، كتاب صفة القیام) ٢(

 .حدیث حسن: قال. ٢٦٤٧
سوسن رشاد نور الھي ،عالقة الذكاء الوجداني باالتجاھات الوالدیة للتنشئة كما تدركھا ) ٣(

  .٣١ص، ٢٠٠٩، طالبات مرحلتي التعلیم الثانوي و الجامعي بمدینة مكة المكرمة
 .٦٩م، ص٢٠٠٠دانییل جولمان، الذكاء العاطفي،) ٤(
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عبور حواجز الصراعات و الضغوط التي ال تنتج اال افرادا و مجتمعات تعاني من 
  . )١(الضیق و سوء التوافق

  : االجتماعیة في القرآن الكریمتوجیھ العالقات اإلنسانیة أوالمھارات
َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّھ ِلْنَت َلُھْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِلیَظ اْلَقْلِب َلاْنَفضُّوا ِمْن :(قال تعالى

وقد بینت اآلیة القرآنیة مھارة من مھارات الذكاء الوجداني وبینت أسلوب . )٢()َحْوِلَك
 راقًیا، من أعظم ما تم تسطیره في باب األخالق تفعیلھا، كما شكلت منھجًاوجدانیًا

  :حیث وجھت الى ما یأتي
  مھارة انتقاء الكلمة، فالكلمة الطیبة قوي تأثیرھا في اإلنسان، ودورھا فعال في

 .تألیف قلوب اآلخرین، وھي حیاة خالدة ال تفنى بموت قائلھا
 والتعاطف  اسلوب اللین والرحمة في التعامل مع اآلخرین وخفض الجانب لھم ،

 .معھم، حفاظًا على روابط العالقات اإلنسانیة
  :توجیھ العالقات اإلنسانیة أوالمھارات االجتماعیة في السنة 

 اتبع النبي صلى اهللا علیھ وسلم اجراءات محكمة لتعمیق ھذا المرتكز بین فئات 
 المجتمع النبوي إلكسابھم مھارة الذكاء العاطفي لمواجھة ضغوط الحیاة ، ووجھ
سلوكیاتھم لما فیھ الخیر لھم وبذلك أقام علیھ السالم مجتمعًا مثالیًا، ومن ھذه 

  :االجراءات
  رسم لالنسان طریق تحصیل المحبة من خالل التعامل اإلیجابي مع ذاتھ ومع

ال یؤمن : "،وقولھاآلخرین، لتحقیق أكبر قدر من السعادة لنفسھ ولمن حولھ
فاالنسان بطبعھ یمیل الى حب ذاتھ، .  )٣("أحدكم حتى یحب ألخیھ ما یحب لنفسھ

وفي الحدیث اشارة الى نفي صفة االیمان عن من الیقدرعلى ضبط ھذه 
المشاعر، وتوجیھھا نحوالتعاطف مع اآلخرین واإلحساس بھم، وحب الخیر 

حقیقة مفادھا أن  كمال االیمان یتحقق ، فأرسى النبي صلى اهللا علیة وسلم .لھم
  .ضھم لبعضفي محبة االفراد بع

 ال تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، : "فیقول. إفشاء السالم وسیلة لتحصیل المحبة
وال تؤمنوا حتى تحابوا، أوال أدلكم على شيٍء إذا فعلتمـوه تحاببتم؟ أفشـوا 

 . )٤("السالم بینكم
  البحث الدقیق عن مكامن الجمال في اآلخر، ومن ذلك ارشاد االزواج الى عدم

بسبب خلق من األخالق، فلربما وجد فیھا خلقًا آخر یفوق كراھیتة زوجاتھم 

                                           
   .٦٠ ص٢٠٠٠جان سكوت، ، بام روبنز )  ١(
 .١٥٩:سورة آل عمران، آیة)  ٢(
أخرجھ البخاري في صحیحة، كتاب اإلیمان، باب من اإلیمان أن یحب ألخیھ ما یحب ) ٣(

 .١٣، حدیث رقم ١٤، ص١لنفسھ، ج
دیث من ح) ٥٤(مسلم، صحیح مسلم، كتاب اإلیمان، باب أنھ ال یدخل الجنة إال المؤمنون، رقم ) ٤(

 أبي ھریرة 
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أخالقھا السیئة، مما یؤدي إلى إزالة الكره بینھما، وأدعى لأللفة والمودة، 

("ال یفرك مؤمن مؤمنة، إن سخط منھا خلقًا رضي منھا خلقًا آخر: "فیقول
١(.  

 لتعامل مع إظھار المشاعر وعدم كبتھا، وإرشاد الناس إلى الوسائل المعینة في ا
َتَصاَفُحوا َیْذَھِب اْلِغلُّ، :" العواطف،والتعبیر عنھا بشكل مناسب، قال النبي 

  .)٢("َوَتَھاَدْوا َتَحابُّوا َوَتْذَھِب الشَّْحَناء 
  نشر ثقافة الحب وإخبار اآلخرین بعاطفة الحب نحوھم، فعن أنس بن مالك أن 

فقال لھ . سول اهللا، إني ألحب ھذایا ر:  فمّر بھ رجل فقالرجًال كان عند النبي 
. إني أحبك في اهللا: فلحقھ فقال: قال" أعلمھ: "قال. ال: قال" أعلمتھ؟: "النبي 
 یعبر عن عاطفتھ على المأل وكان النبي . )٣(أحبك الذي أحببتني لھ: فقال

وإن كانا لمن : "فیقول في حبھ لزید بن حارثة وأسامة بن زید رضي اهللا عنھما
حتى شاع بین الناس . )٤("س إلیھ، وإن ھذا لمن أحب الناس إلّي بعدهأحب النا

  .)٥(("ِحبُّ رسول اهللا : " فقالواھذا الحب ألسامة 
 عن أنس بن : ضبط النفس عند المصیبة بإظھار مشاعر الحزن من غیر تسخط

 إبراھیم فقّبلھ فأخذ رسول اهللا :  في قصة وفاة إبراھیم ابن النبي مالك 
ثم دخلنا علیھ بعد ذلك وإبراھیم یجود بنفسھ، فجعلت عینا رسول اهللا وشمھ، 

 تذرفان، فقال لھ عبد الرحمن بن عوف  :یا : "فقـال! وأنـت یا رسول اهللا؟
إن العین تدمع والقلب : "ثم أتبعھا بأخرى فقال النبي " ابن عوف إنھا رحمة

  .)٦("راھیم لمحزونونیحزن، وال نقول إال ما یرضي ربنا، وإنا بفراقك یا إب

 ما ورد عن : قراءة انفعاالت اآلخرین بشكل صحیح واالستجابة لھم، ومثال ذلك
: یا رسول اهللا:  فقالجاء رجل إلى رسول اهللا :" ابن مسعود األنصاري، قال

فما : إني واهللا ألتأخر عن صالة الغداة، من أجل فالن مما یطیل بنا فیھا، قال

                                           
من حدیث أبي ) ١٤٦٩(مسلم، صحیح مسلم، كتاب الرضاع، باب الوصیة بالنساء، رقم ) ١(

 .ھریرة 
، حدیث ٣٥٧، ص١ذكره مالك، في الموطأ، كتاب حسن الخلق، باب ما جاء في المھاجرة، ج) ٢(

 .حدیث حسن:وقال السیوطي في الجامع.  ١٦٥١رقم
. واللفظ لھ) ٥١٢٥(ب األدب، باب إخبار الرجل بمحبتھ إیاه، رقم أبو داود، سنن أبي داود، كتا) ٣(

 ).٥٧٠(؛ وصححھ ابن حبان برقم )١٢٤٥٧(، رقم ١٤٠، ص٣وأحمد بن حنبل، المسند، ج
. واللفظ لھ) ٣٧٣٠(البخاري، صحیح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر أسامة، رقم ) ٤(

من حدیث ابن عمر ) ٢٤٢٦(اب فضائل زید، رقم ومسلم، صحیح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، ب
 .رضي اهللا عنھما

ومسلم، ). ٣٧٣٢(البخاري، صحیح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر أسامة، رقم ) ٥(
من حدیث عائشة ) ١٦٨٨(صـحیح مسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشریف وغیره، رقم 

 .رضي اهللا عنھا في قصة المرأة المخزومیة
. واللفظ لھ) ١٣٠٣(البخاري، صحیح البخاري، كتاب الجنائز، باب إنا بك لمحزونون، رقم ) ٦(

ولم یذكر ) ٢٣١٥( الصبیان والعیال، رقم ومسلم، صحیح مسلم، كتاب الفضائل، باب رحمتھ 
 .قول عبد الرحمن بن عوف 
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أیھا الناس، إن : "ا في موعظة منھ یومئذ، ثم قال قط أشد غضبرأیت النبي 
منكم منفرین، فأیكم ما صلى بالناس فلیوجز، فإن فیھم الكبیر والضعیف وذا 

  .)١("الحاجة
  القدرة على إدراك الحاالت المزاجیة لآلخریـن والتمییز بینھا، وإدراك نوایاھم

 على نكر النبي لفھم مشاعرھم  بالصورة المثلى التي یتطلبھا الموقف، فلم ی
مغیـث وھو یطوف خلف بریرة ودموعھ تسیل على لحیتھ حزنًا على فراق 

لو : "زوجھ، فلم یأمره بكتمان مشاعره نحوھا، بل أشفق علیھ وقال لبریرة
ال حاجة لي : قالت" إنما أنا أشفع: یا رسول اهللا، أتأمرني؟ قال: فقالت" راجعتھ

  .)٢. غض لھ، وعدم قبـول شفاعتھ  إلظھارھا مشاعر البفلم یعنفھا . فیھ
 فعن أنس بن مالك : فھم دینامیكیة العالقة بین العقل واالنفعالكنت :  قال

 وعلیھ برد نجراني غلیظ الحاشیة فأدركھ أعرابي فجبذ أمشي مع رسول اهللا 
 وقد أثرت بھا فنظرت إلى صفحة عاتق النبي : بردائھ جبذة شدیدة، فقال أنس

. یا محمد، ُمْر لي من مال اهللا الذي عندك:  شدة جبذتھ، ثم قالحاشیة الرداء من
 ومھارتھ ، والقصة أظھرت قدرة النبي)٣فالتفت إلیھ فضحك ثم أمر لھ بعطاء

االجتماعیة والوجدانیة والتي مكنتھ من فھم ما فطرعلیھ االعرابي من سمات 
عرابي  في   تفھم حال األاكتسبھا بالفطرة ومن محیطھ االجتماعي، فالنبي

حاجتھ للمال، واتصافھ بالقسوة، فلذلك كظم غیظھ، وحول انفعالھ إلى ابتسامة 
 .في وجھ من آذاه، ثم لبى مطلبھ

  استخدم النبي  صلى اهللا علیھ وسلم  اإلعالم اإلسالمي كسالح فعال في إدارة
الكثیر من الملفات السیاسیة، والعسكریة، والدعویة، لما لإلعالم عامة، والشعر 

اھجھم أو ھاجمھم :" "خاصة من تأثیر في نفوس سامعیھ، فقال لحسان بن ثابت
 ).٤ ("وجبریل معك

 على تنمیة وتشجیع المواھب التي وھبھا اهللا -وعمل النبي صلى اهللا علیھ وسلم 
 سالحًا فعاًال -رضي اهللا عنھ–جعل من شعر حسان بن ثابت : لالنسان ومن ذلك

یحفزه على التیان باألجود، من خالل اختیار في مختلف المیادین العملیة بل 
اھجھم أو "األلفاظ ومناسبتھا للموقف الذي فیھ، وصفًا وتفصیًال وتأثیرًا، 

                                           
تي وھو غضبان، أخرجھ البخاري في صحیحة، كتاب األحكام، باب ھل یقضي الحاكم أو یف) ١(
 . ٦٧٤٠، حدیث رقم ٢٦١٧، ص٦ج
 في زوج بریرة، رقم البخاري، صحیح البخاري، كتاب الطالق، باب شفاعة النبي ) ٢(
)٥٢٨٣.( 
 ل���ھ؛ واللف���ظ) ٦٠٨٨(ب���اب التب���سم وال���ضحك، رق���م البخ���اري، ص���حیح البخ���اري، كت���اب األدب، )٣(

 ).١٠٥٧( وغلظة، رقم ومسلم، صحیح مسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء من سأل بفحش
أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب المغازي، باب مرجع النبي صلى اهللا علیھ وسلم من )٤(

 ، ١١٢ص  /٤، ج.٣٢١٣االحزاب ، حدیث رقم 
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واهللا لشعرك علیھم أشد من وقع السھامم في : "قالو). ١(" ھاجمھم وجبریل معك
 .)٢ ("غلس الظالم

  االسالميتوجیھ العالقات اإلنسانیة أوالمھارات االجتماعیة في التراث:  
وإیاك أن ُتمّكن الشیطان من بیت أفكارك وإرادتك فإنھ یفسدھا : " یقول ابن القیم ذلك

علیك فسادًا یصعب تداركھ، ویلقي إلیك أنواع الوساوس واألفكار الُمضّرة، ویحول 
بینك وبین الفكر فیما ینفعك، وأنت الذي أعنتھ على نفسك بتمكینھ من قلبك 

  ،)٣(" وخواطرك فملكھا علیك
فالنفوس الشریفة ال ترضى من األشیاء إال بأعالھا وأفضلھا : "قاالبن القیم في ذلك

وأحمدھا عاقبة، والنفوس الدنیئة تحوم حول الدناءة وتقع علیھا كما یقع الذباب على 
األقذار، فكل نفس تمیل إلى ما یناسبھا ویشاكلھا، وكل إنسان یجري على طریقتھ 

  .)٤("ا وجبل علیھاومذھبھ وعاداتھ التي ألفھ
وفي كالم العلماء السابق توجیھ لالنسان لیبني عالقاتھ مع غیره بناء قویًا متینًا 

  .سلیمًا

راب اطا  

ذاز اوب اأ  

القوة التي تحرك الفرد وتوجھھ إلى اتجاه : یعرف التحفیز بأنھ
ما، فھذا أمر أماالتحفیز الذاتي فیعنیتوجیـھ العواطف في خدمة ھدف .)٥(معین

فالتحكم في االنفعاالت وتأجیل مھم النتباه النفس ودفعھا للتفوق واإلبداع،
اإلشباع، أساس مھم لكل إنجاز ومن یتمتع بھذه المھارة االنفعالیة یكون لدیھ 

، ویظھر أن للتحفیز دورًا كبیرًا وأھمیة )٦(.فاعلیة في كل ما یناط بھ من أعمال
 الدؤوب لصالح أحوالھم المختلفة، ولصالح دنیاھم في توجیھ االنسان نحو العمل

  . وآخرتھم
  :ویھدف التحفیز الذاتي الى

 بناء الشخصیة الواثقة الفعالة. 
 والى زیادة االإنتاجیة بنوعیھا الكمیة والنوعیة.  

قال :تورد الباحثة منھا    وقد جاءت شواھد التحفیز الذاتي في القرآن الكریم،
لَِّذیَن َقاُلوا َربَُّنا اللَُّھ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَُّل َعَلْیِھُم إن ا:(تعالى في سورة فصلت

ُن َنْح (٣٠)اْلَمَلاِئَكُة َألَّا َتَخاُفوا َوَلا َتْحَزُنوا َوَأْبِشُروا ِباْلَجنَِّة الَِّتي ُكنُتْم ُتوَعُدوَن

                                           
 .١١٢ص  /٤، ج.٣٢١٣أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب المغازي، رقم ) ١(
 . المستطرف في كل فن مستظرفاالبشبھي، شھاب الدین محمد بن أحمد أبي الفتح األبشبھي،)٢(
 .١٩٥ابن القیم، الفوائد، ص )  ٣(
 .١٩٨ابن القیم، الفوائد، ص)  ٤(
 .٣٠٢، ص ٢٠٠٥ ،-منظور استراتیجي شامل- جاسم محمد، مبادئ اإلدارة العامة،) ٥(
 .٦٨م، ص٢٠٠٠دانییل جولمان، الذكاء العاطفي،) ٦(
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َأْوِلَیاُؤُكْم ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوِفي اْلآِخَرِة ۖ َوَلُكْم ِفیَھا َما َتْشَتِھي َأنُفُسُكْم َوَلُكْم ِفیَھا َما 
 َوَمْن َأْحَسُن َقْوًلا مِّمَّن َدَعا ِإَلى اللَِّھ (٣٢) ُنُزًلا مِّْن َغُفوٍر رَِّحیٍم (٣١) َتدَُّعوَن

َوَلا َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوَلا السَّیَِّئُة ۚ  (٣٣) َوَعِمَل َصاِلًحا َوَقاَل ِإنَِّني ِمَن اْلُمْسِلِمیَن
َوَما  (٣٤) َفْع ِبالَِّتي ِھَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْیَنَك َوَبْیَنُھ َعَداَوٌة َكَأنَُّھ َوِليٌّ َحِمیٌماْد
  .)١(.)َلقَّاَھا ِإلَّا الَِّذیَن َصَبُروا َوَما ُیَلقَّاَھا ِإلَّا ُذو َحظٍّ َعِظیٍمُی

ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَھُدوا اللََّھ َعَلْیِھ َفِمْنُھْم َمْن َقَضى : (وقال تعالى
ذه األوصاف الواردة في اآلیة تحمل ھ)٢()َنْحَبُھ َوِمْنُھْم َمْن َیْنَتِظُر َوَما َبدَُّلوا َتْبِدیًلا

  .أصحاب الھمم العالیة والنفوس الكریمة على التحلي بھذه الصفات الكریمة
أما عن التحفیز الذاتي في السنة النبویةفقد اھتم النبي صلى اهللا علیھ وسلم 
بالتحفیزكأسلوب من أسالیب تنمیة الذكاء الوجداني لشحذ النفس ودفعھا للتفوق 

استخراج ما فیھا من انفعاالت ومشاعرایجابیة ومواھب مغمورة تحتاج واإلبداع، و
إلى من یكتشفھا، ومن أكثر البیئات المناسبة الكتشاف تلك الطاقات ھي أوقات العمل 
واألزمات، وھذا ما كان یفعل النبي صلى اهللا علیھ وسلم قبل كل معركة، والشواھد 

  :على ذلك كثیرة منھا
 ھ وسلم  رضاه عن عبد من عباد اهللا تعالى، لتحفیزه و وصف النبي صلى اهللا علی

لرجل ممسك عنان فرسھھ في : (دفعھ للمشاركة في كل فضیلة ُدعي الیھا، فقال
سبیل اهللا یطیر على متنھ كلما سمع ھیعھ أو فزعة طار علیھ یبتغي القتل، أو 

 النبي بھذه الروح الحماسیة، والدوافع اإلیمانیة تحلى أصحاب.)٣()الموت مظاتھ
صلى اهللا علیھ وسلمفكانوا بحق خیر أمة أخرجت للناس، حولوا اإلیمان اللفظي 

  .النظري إلى شعور وإححساس داخلي، وترجموه الى عمل ابداعي
  سیفًا باترًا ونادى - صلى اهللا علیھ وسلم–وفي معركة أحد، جّرد رسول اهللا 

 یأخذوه منھم علي ابن أصحابھ قائًال من یأخذ ھذا السیف بحقھ؟ فقام إلیھ رجال
 وعمر بن – رضي اهللا عنھ –، والزبیر بن العوام -رضي اهللا عنھ-أبي طالب 

وما : ، حتى قام إلیھ أبو دجانة سماك بن خرشھ فقال- رضي اهللا عنھ–الخطاب 
أنا آخذه یا : أن تضرب بھ وجوه العدو حتى ینحنى، قال: حقھ یا رسول اهللا؟ قال

، والنبي  صلى الھ علیھ وسلم لم یعط السیف لمن )٤(رسول اهللا، فأعطاه إیاه
 رضوان اهللا علیھم، وإنما أراد تحفیز –استجاب لنداءه من كبار الصحابة 

الطاقات الجدیدة التي تجد في نفسھا الكفاءة والمقدرة على اظھار نفسھا في مثل 
 .ھذه المواقف  التي تھواھا األنفس الشجاعة

                                           
 .٣٥-٣٠سورة فصلت، آیة ) ١(
 .٢٣ سورة األحزاب، آیة) ٢(
 ، رقم ٢٩ ، ص٦أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب االمارة، باب فضل الجھاد والراط،، ج) ٣(

٤٩٩٦. 
أخرجھ مسلم في صحیحھ ، كتاب اإلمارة، باب فضل الجھاد والرباط، ، دار الفكر،  بیروت، ) ٤(

 .١٨٨٩، حدیث رقم ٩٥٨، ص٢٠٠٤لبنان ، 
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ًا مغوارًا، ولو أعطى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وفعًال، أخرج ھذا الموقف فارس
وسلم  السیف للقادة الكبار الذین اعتادوا على المواقف الكبیرة لما فتح المجال 
للطاقات الجدیدة أن تأخذ دورا في سلم القیادة، وبذلك كثرت البدائل بین 

، وفي ذلك أسلوب تربوي یحث على أن یكون القائد ممتلكًا لمھارات .الصفوف
  :عدة في الذكاء الوجداني ھي

  مھارة البحث عن الطاقات البدیلة، والقیادات الصاعدة واختیارالبیئة المناسبة
 .لظھوره أو تجریبھا

  مھارة تخویل اآلخرین، وتوزیع العمل، لتخفیف الضغط، واكتشاف الطاقات
التیستعود على المؤسسات والمشاریع الدینیة والدنیویة بالخیر الوافر؛ ألنھم 

  .یمثلون عجلة المستقبل لمشاریعھم
ووضع صلى اهللا علیھ وسلم لمستھ التربویة الوجدانیة المؤثرة في صیاغة 

 صلى اهللا –شخصیة صحابي من أصحابھ لما الحظ انشغالھ بأمور الحیاة، ففي قولھ 
 )نعم الرجل عبد اهللا لو كان یصلي من اللیل: ( عن عبد اهللا بن عمر–علیھ وسلم 

فعال للفت انتباه عبد اهللا إلى مبدأ مھم، وخصلة ال ینبغي تجاھلھا، ھي ، تحفیز )١(
  .إعادة ترتیب األولویات، وھومبدأ مھم من المبادئ التي تھدف الى التوازن الوجداني

فترتیب االنسان ألولویاتھ والسیر فیھا من األھم الى المھم یعد من المھارات التي 
  : خالالآلتيتنمي الذكاء الوجداني عند اإلنسانمن

  القدرة على إدارة التعامالت الیومیة وترتیبھا بطریقة تضمن الراحة واالنسجام
الكافي بعیدًا عن  العشوائیة المضرة في التعامالت اإلنسانیة جمیعھا سواء كانت 

 .الخ..في البیت أو في العمل
 یساعد ترتیب األولویات في تقلیل حجم الضغوطات من خالل التمییز بین المھم 

واألھم فیصبح تحدید أولویاتنا والعمل على ترتیبھا حل للخروج من المآزق 
الكثیرة التي قد نقع فیھا نتیجة للفوضى الكبیرة، ولذلك تأثیرًا كبیرًا على ضبط 

 .مشاعر اإلنسان وانفعاالتھ تجاه نفسھ وتجاه اآلخرین
 حرك یسھم مبدأ ترتیب األولویات في عدم السماح للظروف أن تكون ھي الم

الرئیس فتحرك االنسان كما تشاء بدون أن یكون لھ دور في تغییر مجریات 
األحداث فتصبح بذلك جمیع شؤون حیاتھ عرضة للتقلبات والمزاجیة، مما یؤثر 

 .سلبًا على انفعاالتھ وطریقة تعاملھ مع اآلخرین فینغصھا
 قة امتالك مھارة ترتیب األولویات حاجة ضروریة وملحة تشعراإلنسان بالث

واالستقرار والقدرة على اإلنجاز ولتحقیق األفضل والوصول إلى النجاح 
 .واالرتقاء بجمیع عالقاتھ االنسانیة

  یساعد ترتیب األولویات على التحرر من السلبیة والنظرة السوداویة، بذلك ینتج
أشخاص إیجابیین یحاولون التغلب على جمیع المشكالت التي تواجھھم أثناء 

                                           
 .١١٢٢، رقم ٤٩، ص٢ل قیام اللیل،جأخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب التھجد، باب فض)١(
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م المطلوبة منھم، مقتنعین بأنھم ال یستطیعون الوصول إلى درجة تأدیتھم للمھا
الكمال فال بد من وجود أخطاء وعیوب في انفسنا وفي غیرنا، والتغافل عنھا 
والتغاضي تساعدنا على التقدم والتطور وبذل المزید من طاقاتنا لنبني 

 .اشخصیاتتتأقلم مع مختلف الظروف والمواقف الطارئة، وتحسن التصرف فیھ
ھذه بعض المشاھد والصور الناطقة بأسلوبھ صلوات اهللا وسالمھ علیھ في تنمیة 

  .اسلوب التحفیز، والذي یعد من األسالیب التي تنمي مھارة الذكاء الوجداني
  

صيا لت  :لنتائج 

توصلت الباحث�ة م�ن خ�الل البح�ث ف�ي ال�ذكاء الوج�داني ف�ي اإلس�الم إل�ى النت�ائج                      
  :اآلتیة
ریم وال��سنة النبوی��ة بموض��وع ال��ذكاء الوج��داني، وإذا م��ا الت��زم  عن��ي الق��رآن الك�� .١

 .الفرد إرشادات الوحیین كان نصیبھ من ثماره وفوائده أكبر
ملخ�صة   كانت مرتكزات الذكاء الوج�داني ف�ي الق�رآن وال�سنة والت�راث اإلس�المي             .٢

ف��ي وعی��ھ بذات��ھ وإدارت��ھ إلنفعال��ھ وتحفی��ز نف��سھ للخی��ر، وم��ن خ��الل فھم��ھ لم��شاعر  
 .رین وتعاطفھ معھم، وإدارتھ لعالقاتھ االجتماعیةاآلخ
إنأسالیب تفعیل مھارات الذكاء الوجدانیالواردة في القرآن الكریم والسنة النبوی�ة         .٣

الشریفة والتراث التربوي اإلس�المي، لھ�ا أكب�ر األث�ر ف�ي فاعلی�ة اإلن�سان ف�ي حیات�ھ                     
 .اإلسریة والعملیة واالجتماعیة، ودفعھا نحو النجاح واإلبداع

ها باآلتي ج لباحثة ت ، فإ  صيا لت ه    :ما 

أن تك��ون ھن��اك دراس��ات تأص��یلیة متعمق��ة ف��ي ك��ل أس��لوب م��ن أس��الیب ال��ذكاء         .١
الوجداني، والتوسع بھا، وتحدید إجراءات  اكتسابھا، وذلك بأفرادھا في دراسات           

  .مستقلة تھدف إلى االرتقاء بالجیل الجدید
مي ف��ي المؤس��سات التربوی��ة، ومؤس���سات    تفعی��ل دور ال��ذكاء الوج��داني اإلس���ال    .٢

الخدم����ة االجتماعی����ة، وب����رامج االرش����اد األس����ري، وف����ي الم����دارس، وجمی����ع     
 .المؤسسات

أن یك����ون معی����ار وج����ود ال����ذكاء الوج����داني ف����ي الشخ����صیة المتقدم����ة للعم����ل      .٣
والمراكز الدعوی�ة واإلرش�ادیة معی�ارًا ل�ھ وزن�ھ وأھمیت�ھ             ، فیالمؤسسات التربویة 

 .قاءفي االختیار واالنت
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  :المراجع
  ،إبراھیم مصطفى ـ أحمد الزیات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار المعجم الوسیط

  .مجمع اللغة العربیة: دار الدعوةتحقیق
  ابن القیم الجوزیة، محمد ابن أبي بكر أیوب ألزرعي، الفوائد، بیروت، المكتبة

 . ٢٠٠٣، )ط.د(العصریة، 
 ٣باس، مجموع الفتاوى، تحقیق أنور ألباز، عامر الجزار، دار الوفاء، طابن تیمیة، تقي الدین أبو الع ،

٢٠٠٥.  

  ،ابن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بیروت
  ).ط.ت.د(
  أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني

یاسر بن إبراھیم وغنیم بن : محققالتمیمي الحنفي ثم الشافعي، تفسیر القرآن، ال
  .م١٩٩٧ -ھـ١٤١٨األولى، : عباس بن غنیم،دار الوطن، الریاض، الطبعة

 محمد : سلیمان بن األشعث السجستاني، سنن أبو داود، تحقیق: أبو داود
  ).دار الفكر: م.د(محي الدین عبد الحمید، 

 األصفیاء، دار  حلیة األولیاء وطبقات ،أبو نعیم أحمد بن عبد اهللا األصبھاني
  .١٤٠٥الطبعة الرابعة، ،  بیروت–الكتاب العربي 

 عبد السَّالم : أبي الحسین أحمد بن فاِرس بن زَكِرّیا، مقاییس اللغة، المحقق
  محمد َھاُرون

  .م٢٠٠٢ ھـ ، ١٤٢٣: اتحاد الكتاب العرب، الطبعة
 أحمد بن محمد بن المھدي بن عجیبة الحسني اإلدریسي الشاذلي الفاسي أبو 

  .العباس، البحر المدید
 روح البیان، إسماعیل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتي ،

  . بیروت–دار الفكر ، ھـ١١٢٧
  إیمان عبد الفتاح، كیف تصبح أكثر فاعلیة وتحقیق النجاح من خالل الذكاء

تنمیة المھارات "العاطفي وأسالیب استغالل الطاقة، ورقة عمل مقدمة في ندوة 
 .م٢٠٠٧، القاھرة، "یة لمدیري منظمات األعمال العامة والخاصةالقیاد

 محمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخاري، صحیح البخاري، : البخاري
  ).م١٩٨٧-ھـ١٤٠٧، ٣دار ابن كثیر، ط: بیروت(تحقیق البغا، 

 اء دار إحی: بیروت(أحمد محمد شاكر وآخرون، : محمد بن عیسى الترمذي، السنن، تحقیق: الترمذي
 ).التراث

  تھاني عبداهللا سبعة، الذكاء االنفعالي وعالقتھ بتطرف االستجابة ، رسالة
 .٢٠٠٥ماجستیر غیر منشورة، جامعة صنعاء ، الیمن ، 

  ،حسین أبو ریاش، وآخرون، الدافعیة والذكاء العاطفي، دار الفكـر ناشرون
/ لثانیة  دار الكتب العلمیة ـ بیروت الطبعة ا.م٢٠٠٦/  ھ١٤٢٧، ١عمان، ط

  . ھـ١٤٢٣ م ـ ٢٠٠٢
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  ،رقم لیلى الجبالي، سلسلة عالم المعرفة: ترجمةدانییل جولمان، الذكاء العاطفي 
  .م٢٠٠٠/ ھ١٤٢١للثقافة والفنون، الكویت، ، إصدار المجلس الوطني )٢٦٢(
  سعید محمد احمد الزبیدي، الذكاء الوجداني وعالقتھ بقیم العمل لدى عینة من

ن بتعلیم محافظتي اللیثوالقنفذة  رسالة ماجستیر غیر منشورة، المرشدین الطالبیی
  ).١٤٣٥.جامعةام القرى 

 الذكاء الوجداني، دار الفكر ناشرون، السید إبراھیم السمـدوني، . د.السمـدوني، أ
  عمان،

  سوسن رشاد نور الھي، عالقة الذكاء الوجداني باالتجاھات الوالدیة للتنشئة كما
رسالة ،  التعلیم الثانوي و الجامعي بمدینة مكة المكرمة تدركھا طالبات مرحلتي
 .جامعة ام القرى . ٢٠٠٩، دكتوراه غیر منشورة  

  ،١ طالذكاء الوجداني، دار الفكر ناشرون، عمان،السید إبراھیم السمـدوني ،
  .م٢٠٠٧/ ھ١٤٢٨

  أبو بكر أحمد بن الحسین البیھقي،شعب اإلیمان، دار الكتب العلمیة– 
 .محمد السعید بسیوني زغلول: ، تحقیق ١٤١٠عة األولى ، بیروتالطب

 شھاب الدین محمد بن أحمد أبي الفتح األبشبھي، المستطرف في كل فن مستظرف.  
  ھـ ١٦/٦/١٤٠٠-١١صالحنابي، أسس التربیة اإلسالمیة، بحث مقدم لندوة خبراء، المنعقد في المدة من

  .م٢٠٠٧/ ھ١٤٢٨، ١ ط.بمكة المكرمة

 ن ناصر بن عبد اهللا السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم عبد الرحمن ب
  .عبد الرحمن بن معال اللویحق، مؤسسة الرسالة: المنان، المحقق

  دروس صوتیة : عبد اهللا بن محمد الغنیمان شرح كتاب التوحید، مصدر الكتاب
، http://www.islamweb.netقام بتفریغھا موقع الشبكة اإلسالمیة

١٢١،٨  
  ،علي ابراھیم سعود عجین، الذكاء العاطفي الذاتي و تطبیقاتھ في السنة النبویة

  .، العدد الثاني١٥، بحث منشور في المنارة ، المجلد٢٠٠٩
  فھد محمد طیب ، الذكاء العاطفي في السیرة النبویة وتطبیقاتھ في اإلدارة

غیر منشورة، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، التربویة، رسالة ماجستیر 
  .م ٢٠٠٥

 بیروت- دار صادر ، ،محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري،لسان العرب   
  ،مأمون المبیض، الذكاء العاطفي والصحـة العاطفیة، المكتـب اإلسالمي، بیروت

  .دون سنة     الطبع
  ،محمد بن عبد : كتبھا ورتبھامحمد بن إبراھیم آل الشیخ شرح العقیدة الواسطیة

عبد المحسن بن محمد بن . ابُنھ د: الرحمن بن قاسم، خرجھا وأعدھا للطبع
  .قاسم

  محمد : محمد بن حبان البستي أبو حاتم، روضة العقالء ونزھة الفضالء، تحقیق
 .١ ،ج١٩٧٧ بیروت ،-محي الدین عبد الحمید، دار الكتب العلمیة 

http://www.islamweb.net/


 
 
 

- ١٦٣٢ -

      لفیض الملقب بالزبیدي، تاج العروس من ج�واھر   محمد بن محمد الحسیني، ابو ا
 .٩القاموس، دار الھدایة، ج

  محمد بن محمد الغزالي أبو حامد المقصد األسنى في شرح معاني أسماء اهللا
 بسام عبد :تحقیق ١٩٨٧ - ١٤٠٧الجفان والجابي الطبعة األولى، ، الحسنى

  .١٤٠٥الوھاب الجابي
 ، ،دار الصابوني للطباعة والنشر محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر 

   القاھرة-والتوزیع 
 ١محمود الخوالدة، الذكاء العاطفي الذكاء االنفعالي، دار الشروق، عمان، ط ،

  .م٢٠٠٤
 محمد فؤاد عبد الباقي، :  مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، تحقیق

  ).دار إحیاء التراث: بیروت(
 ئل ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد سعید بن حزم األندلسي، رسا

احسان عباس، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، : األندلسي،تحقیق
 .١ج

  نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمي النیسابوري، غرائب القرآن
 –الشیخ زكریا عمیرات،دار الكتب العلمیھ : ورغائب الفرقان،المحقق

  . ھـ١٤١٦ -األولى : بیروت،الطبعة
 م،٢٠٠٤ذكاء العاطفي في اإلدارة والقیادة، دار الفكر، دمشق، یاسر العیتي، ال.  
  دمشق،  حالوة اإلیمان، دار الفكر،-الذكاء العاطفي یاسر العیتي، ما فوق 

 .م٢٠٠٥
  ،م٢٠٠٦ دمشق، الذكاء العاطفي في االسرة ، دار الفكر،یاسر العیتي. 

  




