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 سيدي ؛ أيب احلسن 

أنت الذي ملكت مقاليد العلوم ؛ طارفها، وتليدها 

فأضحت علومك ومعارفك عىل أكف املجد مرفوعة 

وصارت املعضالت أمام جواهر معادنك راكعة 
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ناِد عليًا مظهر العجائب

سيدي أمري املؤمنني 

أضع جهدي املتواضع هذا أمام دوحة فضلك،

 وإحسانك . راجيًة منك القبول 

هناية 
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 الإر�شاد يف فكر الإمام علي

مقدمة املؤسسة
احلمـد هلل عـى مـا أنعـم ولـه الشـكر بـا أهلـم والثناء بـا قـدم، من عمـوم نعـم ابتدأها 
وسـبوغ آالء أسـداها، ومتـام منـن واالهـا، والصـلة والسـلم عـى خـر اخللـق أمجعـن 

حممـد وآلـه الطاهرين.

أما بعد:

فلـم يـزل كلم أمـر املؤمنـن )عليـه السـلم( منهـًل للعلـوم مـن حيـث التأسـيس 
والتبيـن ومل يتقـر األمـر عـى علـوم اللغة العربيـة أو العلوم اإلنسـانية، بـل وغرها من 
العلـوم التـي تسـر هبـا منظومـة احليـاة وإن تعـددت املعطيـات الفكريـة، إال أن التأصيـل 
مثلـا جيـري يف القـرآن الكريـم الـذي مـا فـرط اهلل فيـه مـن يشء كـا جـاء يف قولـه تعـاىل: 
ٍء  ٍء﴾))(، كـذا جيـري جمـراه يف قولـه تعـاىل: ﴿َوُكلَّ يَشْ ْطنَـا يِف اْلِكَتـاِب ِمـْن يَشْ ﴿َمـا َفرَّ
أْحَصْينَـاُه يِف إَِمـاٍم ُمبِـٍن﴾))(، غايـة مـا يف األمـر أن أهـل االختصاصـات يف العلـوم كافـة 
حينـا يوفقـون للنظـر يف نصوص الثقلن جيدون مـا ختصصوا فيه حارضًا وشـاهدًا فيها، 
أي يف القـرآن الكريـم وحديـث العـرة النبوية )عليهم السـلم( فيسـارعون وقد أخذهم 
الشـوق إلرشـاد العقـول إىل تلـك السـنن والقوانـن والقواعـد واملفاهيم والـدالالت يف 

القـرآن الكريـم والعـرة النبوية.

مـن هنـا ارتـأت مؤسسـة علـوم هنـج البلغـة أن تتنـاول تلـك الدراسـات اجلامعيـة 

))( األنعام: 38.

))( يس: )).



 الإر�شاد يف فكر الإمام علي

(0

املختصـة بعلـوم هنـج البلغـة وبسـرة أمـر املؤمنـن اإلمـام عـيل بـن أيب طالـب )عليـه 
السـلم( وفكـره ضمـن سلسـلة علميـة وفكريـة موسـومة بـ)سلسـلة الرسـائل اجلامعية( 
التـي يتـم عربهـا طباعـة هـذه الرسـائل وإصدارهـا ونرشهـا يف داخـل العـراق وخارجه، 
بغيـة إيصـال هـذه العلـوم األكاديميـة إىل الباحثـن والدارسـن وإعانتهـم عـى تبـن هـذا 
العطـاء الفكـري واالنتهـال مـن علـوم أمـر املؤمنـن عـيل )عليـه السـلم( والسـر عـى 

هديـه وتقديـم رؤى علميـة جديـدة تسـهم يف إثـراء املعرفـة وحقوهلـا املتعـددة.

وما هذه الدراسـة اجلامعية التي بن أيدينا لنيل شـهادة الدكتوراه يف اإلرشـاد  النفيس 
والتوجيـه الربـوي  إال واحـدة مـن تلـك الدراسـات التـي وفقـت صاحبتهـا للغوص يف 
بحـر علـم أمـر املؤمنـن عـيل بـن أيب طالـب )عليـه السـلم( فقـد أذن هلـا بالدخـول إىل 
مدينـة علـم النبـّوة والتـزود منها بغيـة بيان أثـر تلك النصـوص العلوية يف اإلثـراء املعريف 
والتأصيـل العلمـي يف جمـال اإلرشـاد عـى اختـلف أنواعـه، فقـد شـملت هذه املدراسـة 
أنـواع اإلرشـاد يف هنـج البلغـة وقدمـت احصائيـات عـن كل نوع منهـا، إضافـًة إىل بيان 
دوره يف املجتمـع، وبنـاء شـخصية الفـرد بـا يتلئـم واملبـادئ اإلسـلمية احلقـة، اسـتقتها 

مـن منبعهـا أمر املؤمنـن )عليه السـلم( .

فجزى اهلل الباحثة خر اجلزاء فقد بذلت جهدها وعى اهلل أجرها.

السيد نبيل قدوري احلسني
رئيس مؤسسة علوم هنج البالغة



م�ستلخ�ص البحث 

((

مستخلص البحث
إن البحـث يف املـوروث احلضـاري ملجتمعنـا العـريب كونـه هدفـا أساسـا مـن أهداف 
سـات  معياريـة  وإبـراز  وتعزيـزه  للـذات  اإلجيـايب  املفهـوم  لتأكيـد  النفـيس  اإلرشـاد 
الشـخصية السـوية ليس عى مسـتوى الفرد أو األفراد فحسـب بل عى مسـتوى املجتمع 
العـريب املسـلم بنحـو عـام، فـراث أي أمـة وثقافتهـا كانـت أهم حمـددات السـات العامة 
التـي يايـز تلـك االمة عـن غرها ومن دوهنـا تصبح تلك الـذات وهذه الشـخصية مائعة 
فاقـدة للهويـة سـهلة االخـراق وعـى الرغـم مـن ادعـاء الغـرب أن اإلرشـاد  النفيس من 
منجزاتـه اال ان هلـذه العمليـة أصوهلـا اإلسـلمية فاإلسـلم له فضل السـبق عـى حضارة 
اإلرشـاد  يف جوهرها:عبـارة عـن  كانـت عمليـة  فـاذا  أيضـا،  املضـار  هـذا  الغـرب يف 
مسـاعدة الفـرد عـن طريـق إسـداء النصيحـة وتقديم املشـورة فلقد قـام إسـلمنا احلنيف 
عـى أسـاس مـن العديـد مـن املبـادئ اإلنسـانية مـن بينهـا مبـدأ )النصيحـة( إىل القـول 
إن )الديـن النصيحـة( . ويعـد أفـكار اإلمـام عـيل )عليـه السـلم( فكـرًا إسـلميا شـامًل 
ومـازال حيـًا إنـه إنتـاج ثقافة حية مسـتمرة منتجة ومؤثرة. أنه نتـاَج لغٍة قويـٍة قائمٍة وديٍن 
قيـٍم مـازال قـادرًا عـى ان يؤدي إىل إنتـاج فكري وعلمـي وفني متزايد ومتنوع باسـتمرار 
لذلـك فـإن الفـرد حيتـاج إىل اإلرشـاد يف منظـور إسـلمي أكثـر مـن احتياجـه ألي شـئ 
آخـر يف احليـاة واإلرشـاد النفـيس يف هـذا املنظـور يمثـل يف زيـادة الوضوح والبيـان لنهج 

الطريـق املوصـل إىل احلـق والرشـد .

واستهدف البحث احلايل:

)تعـّرف اإلرشـاد الـوارد يف الرسـائل واخلطـب واملواعـظ الصـادرة عـن اإلمـام عـيل 
)عليـه السـلم( يف كتـاب هنـج البلغـة(.

وحتقيقـا هلـدف البحـث تطلـب اسـتخدام منهـج حتليـل املحتـوى وذلـك بالقيـام ببنـاء 
تصنيـف قبـيل، بعـد مجـع البيانـات مـن األدبيـات، واالطـلع عـى الدراسـات السـابقة. 
ثـم عـرض التصنيـف عـى جمموعـة مـن اخلـرباء والتوصـل يف النهايـة إىل التصنيـف الـذي 
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((

البحـث  عينـة  واختـرت   . للبحـث  أداة  فقـرة   )43( بواقـع  جمـاالت  سـتة  عـى  اشـتمل 
عشـوائيًا باسـتخدام جداول األرقام العشـوائية بنسـبة 75 % من جمموع املواضيع الصاحلة 
للتحليـل والبالـغ عددهـا )809( موضـوع مـن كتـاب هنـج البلغـة. وبذلـك بلـغ عـدد 
املواضـع اخلاضعـة للتحليل )607( مواضيع تكـّون )47)( صفحة. وقد عد ) املوضوع( 
وحـدة ألختيـار العينـة حيـث يكمـل املعنـى للفكـرة، والفكـرة ) الثيمـة( وحـدة للتحليل، 
والنسـبة املئويـة حلسـاب تكـرارات املجـاالت املسـتخرجة مـن كتـاب هنـج البلغـة مـن 
املجمـوع الـكيل، واعتمـدت معادلـة هولسـتي )Holsti( السـتخراج معامـل االتفـاق إذ 
بلغـت معامـل االتفـاق السـتخراج الثبـات بـن الباحثـة ونفسـها عـرب الزمـن )0.98(، و 
))0.9( يف تسـمية الفكـر، وبلغـت معامـل االتفـاق بن حماولتـي الباحثـة واملحلل األول 
))0.9( يف حتديـد الفكـر، و)0.80( يف تسـمية الفكـر، بينـا بلغـت معامـل االتفـاق بـن 

الباحثـة واملحلـل الثـاين )0.90( يف حتديـد الفكـر، و ))0.8( يف تسـمية الفكـر .

وتوصلت الباحثة إىل النتائج اآليت نصها:-

مـن خـلل ترتيـب املجـاالت التي ظهـرت نتيجـة التحليل تنازليـًا حسـب تكراراهتا تم 
احلصـول عـى )4053( فكـرة موزعـة عى سـبعة جماالت رئيسـة وهـي جمـال املتنوعة الذي 
حصـل عـى تكـرار )))))( ونسـبة 7.43)% ونـال املرتبـة األوىل وحصل جمال اإلرشـاد 
جمـال  وحصـل  الثانيـة،  املرتبـة  ونـال   %(5.68 ونسـبة   )(04(( تكـرار  عـى  الشـخيص 
اإلرشـاد االجتاعـي عـى تكـرار )658( ونسـبة 3).6)% ونـال املرتبـة الثالثـة، وحصـل 
جمـال اإلرشـاد الربوي عى تكرار )535( ونسـبة 0).3)% ونـال املرتبة الرابعة ، وحصل 
جمـال اإلرشـاد املهنـي عى تكـرار )3)4( ونسـبة 8).0)% ونال املرتبة اخلامسـة، وحصل 
اإلرشـاد األرسي عـى تكـرار ))6)( ونسـبة 3.97% ونـال املرتبـة السادسـة، وحصـل 

اإلرشـاد الزواجـي عـى تكـرار )33)( ونسـبة 8).3% ونـال املرتبـة السـابعة .
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الفصل األول

التعريف بالبحث

مشكلة البحث:

الركـن  أنـه  كـا  أبعـاده  املجتمـع وأهـم  أهـم مقومـات  يكـون  الفكـري  الـراث  إن 
األسـاس لـكل فلسـفة واسـراتيجية تربوية للمجتمع وأهـم املعطيات الفكريـة والثقافية 
واحلضاريـة هلـذا املجتمـع والبـد مـن أن يؤخذ هذا البعـد باالهتـام لتكون الربيـة قادرة 
واإلرشـاد  الديـن،985)،ص400(  )شـمس  وتطلعاتـه  املجتمـع  رغبـات  تلبيـة  عـى 
ولـوال  احلقيقـة  هـذه  أساسـيات  مـن  خيـرج  ال  البحـث  هـذا  جمـال  هـو  الـذي  النفـيس 
غيـاب التقديـر االجيـايب للـذات وانعـدام املعايـر الواضحـة للهويـة العربيـة اإلسـلمية 
القيمـة لعلقـة اإلنسـان بربـه وبنفسـه  الثوابـت  بالنفـس وجتديـد  التـي ختلـق االعتـزاز 
وبأمتـه وباالخريـن ملـا وجـدت هـذه االمـراض االجتاعية والنفسـية يف اوسـاط جمتمعنا 

)النعمـه،986)،ص7)(.

إننـا مانـزال يف مرحلـة الضعـف عـن متثـل تراثنـا بنحـو صحيـح ومـن ثـم القـدرة 
عـى غربلتـه وفحصـه واإلفـادة مـن العقليـة املنهجيـة التـي أنتجتـه والقـدرة عـى إنتـاج 
فكـري معـارص يوازيـه كـا ان هنـاك مـن يقـف امـام الـراث للتـربك واملفاخـرة مـن غـر 
أن تكـون لـه القـدرة عـى العـودة إىل الينابيـع التـي اسـتمد منهـا، لينتـج تراثـًا معـارصًا 
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حلركـة  املوافقـة  املوضوعيـة  احللـول  وتقديـم  العـر،  مشـكلت  قـراءة  عـى  قـادرًا 
احلياة)عبيـد،)99)،ص0)(.

إن ضعـف االهتـام بالـراث احلضـاري والفكـري لألمـة العربية اإلسـلمية أدى إىل 
تفاقـم األزمـة يف تربية أجيالنـا املعارصة ومتثل ذلك يف ضعف اهتامهـم باألفكار وتراث 
أهـل بيـت الرسـول )صـى اهلل عليـه وآلـه وسـلم( وامهيتـه يف بناء شـخصية االمـة وابراز 
هويتها الثقافية املميزة مما ادى إىل تشـتتها وتشـظيها إىل تيارات فكرية متعددة وانسـلخها 
عـن هويتها االصل واتباعها اسـاليب الفكـر الربوي الوافد)نشـابه،980)،ص)5)(.

ان مشـكلة كثـر مـن املسـلمن تكمن يف عـدم فهم مقاصـد املنهج اإلسـلمي بطريقة 
صحيحـة ومتكاملـة ممـا ادى إىل غيـاب حقائـق كثرة ومهمـة من االذهان تسـاعد يف فهم 
النفـس البرشيـة وبالنتيجـة التمكـن من ارشـادها ومسـاعدهتا، يف التخلق باملعـاين الكلية 
والغايـات النهائيـة مـن خـلل منهجيـة ايانيـة كليـة معينـة وذلـك بتقديـم رؤيـة شـاملة 
حلقائـق اإلنسـان والكـون واحليـاة للوصـول إىل اهلـدف االسـمى مـن الوجـود اإلنسـاين 

يف هـذه احلياة.

ولذلـك حيتـاج الفـرد إىل اإلرشـاد  النفـيس مـن منظـور إسـلمي أكثـر مـن احتياجـه 
الي يشء آخـر يف احليـاة واإلرشـاد النفـيس يف هـذا املنظـور يمثـل يف زيـادة الوضـوح 
والبيـان لنهـج الطريـق املوصـل إىل احلـق والرشـد هو مصادفـة احلق حن سـلوك الطريق 
إىل معرفتـه ثـم عرفهـم بـه بعـد ان امتثلوا المـره، فعندما نعمـل - كا امرنـا - نصل إىل ما 

قيـل لنـا وكل منـا يقـف عنـد علمـه ورغبته)أبـو خليـل،998)،ص74(.

مـن العلـوم الربوية التي تتجى فيهـا مظاهر التبعية والتقليد جمال التوجيه واإلرشـاد 
والدليـل عـى ذلـك مـا تزخـر بـه كتـب التوجيـه واإلرشـاد املتداولة بـن طلبـة اجلامعات 
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العربيـة اإلسـلمية وبخاصـة مـن يعـدون للقيـام بمهات التوجيـه واإلرشـاد يف مدارس 
التعليم العام من مفاهيم واجتاهات مسـتمدة من نظريات نفسـية واجتاعية حديثة يقول 
عنهـا حمـروس شـناوي ) ان بعضهـا يسـتند يف منطلقاتـه إىل فلسـفات وضعيـة أو افـكار 
روائيـة تبناهـا االدب االغريقـي ونسـج حوهلـا املنظـرون نظريـات يف النفـس ويف معاجلة 
مـا يعـري هـذه النفس البرشية من مشـكلت...وقد نقـل كثر منها إىل عاملنا اإلسـلمي 
نقـد  دون  مـن  لطلهبـم  يلقنوهـا  فراحـوا  ناقليهـا  نفـوس  ووجـدت صـدى يف  العـريب 
والتفـات إىل مـا حتويـه من جوانـب التتفق مع الديـن أو اخللق أو مـع التكوين احلضاري 
ملجتمعنـا الذي قام عى نسـيج قوي من املنهج اإلسلمي)الشـناوي،990)،ص)6)(.

ملحـق  إىل  اإلسـلمي  عاملنـا  وحتـول  التبعيـة  هـذه  تكريـس  يف  بذلـك  فسـامهوا 
الصناعيـة  للقطـار  وثقـايف  تربـوي  اسـتهلك  وسـوق  جتـارب  وخمتـرب  معـريف 

. )( ( ص ،( 0 0 5 ، ين لكيـل ا ( ى لكرب ا

وقـد حذرنـا اهلل سـبحانه وتعـاىل مـن هـذه التبعيـة إذ قـال عـز وجل﴿َوَلـْن َتـْرَض 
َبْعَت  َتُهـْم ُقـْل إِنَّ ُهـَدى اهللَِّ ُهـَو اهْلُـَدى َوَلِئـِن اتَّ َعنْـَك اْلَيُهـوُد َواَل النََّصـاَرى َحتَّـى َتتَّبِـَع ِملَّ
ـِذي َجـاَءَك ِمـَن اْلِعْلـِم َمـا َلـَك ِمـَن اهللَِّ ِمـْن َويِلٍّ َواَل َنِصـٍر﴾ مـن سـورة  َأْهَواَءُهـْم َبْعـَد الَّ

((0 البقرة/اآليـة 

إىل  الغربيـة  املجتمعـات  مـن  معـروف  هـو  كـا  اإلرشـاد   نقـل  فـان  ولذلـك 
هـذه  يف  للتطبيـق  االمثـل  األنمـوذج  ليـس  مناسـبًا،النه  ليـس  اإلسـلمية  املجتمعـات 

يـيل: مـا  امههـا  مـن  كثـرة  املجتمعات،العتبـارات 

أ- يعـد نقـل اإلرشـاد  مـن جمتمـع إىل جمتمعـات اخـرى ختتلـف عنهـا يف عقيدهتـا 
فيهـا الن  النظـر  إعـادة  املنهجيـة وينبغـي  فيهـا مـن االخطـاء  ومناهـج احليـاه 
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اإلرشـاد  اليـارس بمعـزل عـن قيم احليـاة واملجتمع الـذي يطبق فيـه وعادهتا 
وفلسـفتها.

ب- عـى الرغـم مـن نمـو اإلرشـاد  يف املجتمـع الغـريب يف العقدين املاضيـن اال ان 
االضطرابـات النفسـية اخـذت تتزايـد ممـا يـدل عـى ضعـف قدرتـه عـى حتقيق 

اهدافـه يف تلـك املجتمعات.
ج- وجـود فـروق جوهريـة بـن الثقافـة الغربيـة التي نشـأ فيهـا األنموذج اإلرشـاد 
ي والثقافـة العربيـة اإلسـلمية التـي ينتقـل اليهـا، وتتلخـص هـذه الفـروق يف 
فلسـفة احليـاة ونظامها، وطبيعة اإلنسـان واهدافـه، وغاياته يف احليـاة، واالخذ 

باالسـباب والتـوكل عى اهلل.
ء- ان كثـرا مـن علـاء النفس يف البيئة اإلسـلمية أدركوا امهية التأصيل اإلسـلمي 
للرشـاد النفـيس فاخـذوا ينقبـون يف القـرآن الكريـم والسـنة الرشيفـة وعلـوم 
اهـل البيـت )عليهـم السـلم(واجتهادات العلـاء املسـلمن ممـا يسـهم يف بنـاء 

علـم نفـس ارشـادي مرتبـط بالثقافـة اإلسـلمية)احلديبي،008)، ص7(.
وعـى الرغـم مـن تنـوع جمـاالت دراسـة الفكـر اإلسـلمي اال ان الدراسـات اجلـادة 
واملعمقـة فيهـا مازالـت قليلـة والسـيا يف الفكـر الربـوي الهـل بيـت رسـول اهلل )صـى 
اهلل عليـه وآلـه وسـلم( اذ مل تلـق حتـى االن العنايـة اجلديـرة باالهتـام مـن املختصـن يف 
جمـاالت الربيـة وعلـم النفـس القادرين عى سـرب اعاقها وبيـان فائدهتا يف احليـاة العلمية 
وحيققـون اضافـات قيمـة يف الدراسـات الربويـة والنفسـية والسـيا يف جمـال اإلرشـاد  

النفـيس بخاصـة )عبـد الدائـم،)99)،ص7)(.

واسـتنادًا إىل مـا سـبق حتـاول الباحثـة تسـليط الضـوء عـى مرحلـة مهمـة مـن تاريـخ 
الفكـر يف القـرن االول اهلجـري واملتمثـل يف اإلرشـاد  النفـيس عنـد اإلمـام عيل)عليـه 
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السـلم( مـن خـلل حتليـل حمتـوى هنـج البلغـة مـن خطبـه وأوامـره ورسـائله وحكمـه 
ومواعظـه للفـادة منهـا يف جمـال الربيـة والتعليـم فضـل عن حاجـة املجتمـع العراقي يف 
الوقـت احلـارض إىل مثـل هـذه الدراسـة عـى وفـق أفـكار تعليمـي تربـوي عـريب نابـع من 
واقعنـا الربـوي التعليمـي واىل حاجـة املجتمـع العـريب إىل افـكار عربيـة اصيلـة معيارهـا 
وآراؤهـم  العاملـن  العلـاء  واجتهـادات  الرشيـف  النبـوي  واحلديـث  الكريـم  القـرآن 
وتصوراهتـم لبنـاء منهـج تربـوي إسـلمي حيفـظ لنـا هويتنـا العربيـة اإلسـلمية ولتجنبنا 
مـرارة الوقـوع يف دوامـة تغر نظريات اإلرشـاد  املختلفـة التي التعكـس اال واقعا مغايرا 
وخمتلفـًا عـن واقـع جمتمعنـا الـذي لـه خصوصيتـه وملحمـه العربيـة األصل وعليـه يمكن 

حتديـد مشـكلة البحـث احلـايل يف االجابـة عـن التسـاؤل االيت:-

مـا اإلرشـاد  يف أفـكار االمـام عيل)عليـه السـلم( مـن خـلل حتليـل حمتـوى هنـج 
البلغـة؟ وهـذا وحده كاٍف لكي يضعنا أمام مشـكلة بحث جديرة بالدراسـة واالهتام.

اهميـــة البحـــث

يف كل يـوم يشـهد فيـه العـامل تطـورًا جديـدًا يف جمـال علـم النفـس، واتسـاعًا كبـرًا 
العلـوم  أو  النفسـية  العلـوم  اصطـلح  بعضهـم،  عليـه  يطلـق  اصبـح  لدرجـة  آفاقـه  يف 
خدمـات  إىل  احلاجـة  فيـه  تـزداد  يـوم  كل  ويف  النفـس،  علـم  فقـط  وليـس  السـلوكية، 
علـاء النفـس وباحثيـه ومتخصصيـه نظـرًا لتغـر نمـط احليـاة وتعقدهـا، ونظـرًا لظهـور 
مشـكلت جديـدة وموضوعـات جديدة تتطلب الرعاية النفسـية، سـواء يف جمال البحث 
أم الدراسـة أم املارسـة لذلـك ظهـرت عديـد مـن فـروع علـم النفـس ومنها علـم النفس 

واالداري....الـخ والقانـوين  والفضائـي  البيئـي 

ولعـّل االهـم يف موضوعنـا هـذا هو اإلرشـاد  النفيس ونظـرًا حلاجة املجتمـع للرعاية 
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النفسـية الوقائيـة والنائيـة والعلجيـة، فقـد اصبـح هناك اهتـام ملحوظ بمهنة اإلرشـاد 
)العيسوي،999)،ص43)(.

اذ ان اإلرشـاد  يف حد ذاته مسـاعدة الفرد ليسـاعد نفسـه بنفسـه وتتم عملية اإلرشاد  
يف جـوٍّ نفـيسٍّ هـادٍئ وظـروٍف طبيعيـة ملئمة بن مسرشـد جاء لطلب املسـاعدة يف حل 
مشـكلته )املسرشـد( ومرشـد يقـوم بمهـارات خاصـة يف بنـاء علقـة االحـرام والـود 
والتقمـص العاطفـي ملسـاعدة املسرشـد ليشـعر بقيمـة ذاته ويعيـد ثقته بنفسـه من خلل 
ثقتـه باملرشـد كـا يلجـأ املرشـد السـتعال املهـارات اخلاصـة بإظهـار العلقـة بينهـم التي 
تقـوم عـى االتفاق واالسـئلة احلرة املفتوحـة والوضوح والتاسـك والركيز واالختصار 
لتقليل سـأم املسرشـد اثناء عملية اإلرشـاد  النفيس وتوضيحها وذلك هبدف مسـاعدته 
يف التحـدث ولزيـادة فهمـه عـن نفسـه ثـم يقـوم باختيـار البدائـل املناسـبة التـي تسـاعده 
يف حتديـد اهدافـه اخلاصـة ويتـم هـذا مـن خـلل اسـراتيجية خاصـة بعمليـة اإلرشـاد 

)اخلطيـب،004)،ص90)(.

ان خدمـات التوجيـه واإلرشـاد مل تـدع جماالً من جماالت احلياة والعمـل أّيًا كان نوعه 
علميـًا أو جتاريـًا أو صناعيـًا أو نفسـيًا أو زراعيًا أو اجتاعيـًا أو صحيًا....الخ اال وصلت 
اليـه هبـدف مسـاعدة اإلنسـان الـذي اصبـح يعـاين مـن مجلـة مـن الراعـات النفسـية يف 
حل مشـكلته بنفسـه وبطريقة تتناسـب مع امكاناته وميوله )شـومان،008)،ص0)(.

عـن  الـواردة  التعريفـات  معظـم  بـن  جيمـع  الـذي  الوصـف  هبـذا  العمليـة  وهـذه 
اإلرشـاد  بوصفـه مصطلحـا حديثا عملية ليسـت جديدة وليسـت سـهلة امـا عدم جدهتا 
فألننـا نعتقـد ان املنهـج الربـاين املتمثـل باإلسـلم بصفتـه دينـا شـامل قـد تضمـن عمليـة 
اإلرشـاد والتوجيـه واصلهـا وفرعهـا، فالقـرآن كتـاب هدايـة وارشـاد والسـنة والسـرة 
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تفصيـل وتطبيـق لذلـك وامـا عـدم سـهولتها فـألن عمليـة اإلرشـاد  املذكـورة حتتـاج إىل 
علـم وقـدرة ومهـارة يف آن واحـد )النغيميـي،0)0)، ص)( .

 ومـن املهـم القـول ان العيـش يف وفـاق وانسـجام يـأيت بفضـل قيـم ومعايـر موحـدة 
توجـه االفـراد وهـذا الشـعور بالتوجيـه هـو الـذي يعطي احليـاة هدفـًا موحـدًا فضل عن 
االيـان بـدور العقيـدة والديـن يف تكامـل الشـعور وااللتـزام االخلقـي الـذي يـؤدي 

بـدوره إىل النضـج واالنسـجام )اجلسـاين،984)، ص6)) - 7))(.

ولعـل الراحـة النفسـية والكفايـة يف العمل تعدان أهـم مظاهر التوافق السـليم فضًل 
عـن تقبـل الفـرد لذاته واآلخريـن الذي يقوده إىل رغبة شـديدة يف التفاعـل االجيايب البناء 
وقـد يكـون هـذا سـببًا يف اختـاذ الفـرد اهدافـًا واقعيـة يسـعى للوصـول اليها ومـن مظاهر 
املسـؤولية وادراك عواقـب  الـذات وحتمـل  القـدرة عـى ضبـط  أيضـا  السـليم  التوافـق 
األمـور والثقـة املتبادلـة بـا حيقق وجـود الفـرد االجتاعي واطلعـه بـادواره وحيفزه عى 
النصيحـة وخدمـة االخريـن ولعـل هـذه األمـور أهـم سـات الشـخص املتمتـع بالصحة 
ينتابنـا  ياخـذ ومـن هنـا  ان  يريـد  مـا  ان يعطـي ويمنـح مثـل  التـي يمكنـه مـن  النفسـية 
الشـعور بالرضـا والسـعادة وعكس ذلك الشـعور بالذنب والسـخط عى الـذات والقلق 

ص)45-4(. املسـتمر)فهمي،987)، 

ويبـدو واضحـًا ان هـذا اهلدف حيث عى العودة إىل الفكر العريب اإلسـلمي واخراج 
مـا فيـه مـن كنـوز ثمينـة وجوانـب مرشقـة وقـادرة عـى التواصل يف احلـارض وتزويـده با 

يعزز سـرته ويـرع يف خطاه.

ان االمـم والشـعوب التسـتطيع املحافظـة عـى اسـتمرار وجودهـا وتقدمهـا ورقيهـا 
اال بفضـل اعـداد اجياهلـا املتعاقبـة اإلعـداد السـليم املتكامـل وبقـدر مـا حتافـظ االمـم 
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ومعتقداهتـا  اإلسـلمي،  بدينهـا  التمسـك  االجيال،عـى  هـذه  تربيـة  عـى  والشـعوب 
واخلقهـا بقـدر مـا حتافـظ عـى بقائهـا وعلـو شـأهنا) خـر،998)، ص)(.

ان الـراث هـو الـذي حيمـل عنـارص االصالـة وهـو الـذي يمنـح اإلنسـان اسـلوب 
احليـاة وانـاط السـلوك والقيـم والعـادات والتقاليـد فهـو اصالـة يف املعرفـة وعمـق يف 
التفكـر، وغنـى اليفنـى، وأسـاس وطيـد لـكل جديـد وزرع الثقـة بالنفـس والوسـيلة 

والتطور)فهـد،994)،ص)(. للتقـدم  الفعالـة 

وحينا تشهد املجتمعات تغرات يف بنائها وثقافتها، فإهنا تواجه يف الواقع مشكلت 
معقـدة فـاذا مل تكـن لدهيا مصـادر كافية الكتشـافها وحتديدها وتفسـرها ومن ثم ووضع 
احللـول اللزمـة هلـا فـان مسـؤولية عظيمة سـتقع عى عاتق القـادة واملصلحـن الربوين 
وعـى عاتـق الباحثـن أيضـا الذيـن يسـتطيعون اكتشـاف املبـادئ واالسـس والتوجهات 
التـي يطرحهـا اولئـك املصلحـون والقـادة ووضعهـا موضـع التطبيـق يف اطـار السياسـة 

.)Holst، 1969، P.48(االجتاعيـة

ان البحـث يف املـوروث احلضـاري ملجتمعنـا العـريب كونـه هدفـا أساسـًا مـن اهـداف 
اإلرشـاد النفيس لتاكيد املفهوم االجيايب للذات وتعزيزه وابراز معيارية سـات الشخصية 
السـوية ليـس عـى مسـتوى الفـرد أو االفـراد فحسـب بـل عـى مسـتوى املجتمـع العـريب 
املسـلم بنحـو عـام فـراث اي أمة كانـت وثقافتها أهم حمددات السـات العامـة التي متايز 
تلـك االمـة عـن غرهـا ومـن دوهنـا تصبـح تلـك الـذات وهـذه الشـخصية مائعـة فاقـدة 
للهويـة سـهلة االخـراق وعى الرغم من ادعاء الغرب ان اإلرشـاد  النفـيس من منجزاته 
اال ان هلـذه العمليـة اصوهلـا اإلسـلمية فلإلسـلم فضـل السـبق عـى حضـارة الغرب يف 
هـذا املضـار أيضـا فـاذا كانـت عمليـة اإلرشـاد  يف جوهرها:عبـارة عـن مسـاعدة الفـرد 
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عـن طريـق إسـداء النصيحـة وتقديـم املشـورة فقـد قـام إسـلمنا احلنيف عى أسـاس من 
العديـد مـن املبادئ اإلنسـانية مـن بينهـا مبدأ)النصيحـة( إىل القول إن )الديـن النصيحة( 
كـا جـاء يف احلديـث الرشيـف ويف األثـر: ان املسـلم مدعـو لتقديـم النصيحـة الخيـه اذا 
اسـتنصحه اي اذا طلـب منـه النصـح والـراث اإلسـلمي حافـل بـكل ما يوجه اإلنسـان 
ويرشـده وينـوره ويوقـظ ضمـره ووعيه وادراكـه ويقدم لـه االدلة والشـواهد والرباهن 
وكذلـك فـان اتبـاع الرشيعـة اإلسـلمية يف حـد ذاتـه رضبـًا مـن رضوب توجيه السـلوك 
الفـردي واجلاعـي توجيهـًا صحيحـًا فاإلسـلم يرشـد اصحابـه ويوجههـم وينصحهـم 
وينظـم هلـم حياهتـم الفردية واالرسيـة واالجتاعيـة والعقائديـة واالقتصاديـة وعلقتهم 

بغرهم مـن االمم)العيسـوي،987)،ص)7)(.

ان املحـور الـذي تـدور حوله مناهج التعليم يف اإلسـلم هو الربيـة اخللقية وبخاصة 
يف علـوم الديـن والعلـوم اإلنسـانية حتـى العلـوم التطبيقيـة االخـرى فـل مثـر فيهـا مـن 
دون اطـار اخلقـي )ومـن املمكن ان نلخص الغرض األسـاس من الربية اإلسـلمية يف 
كلمـة واحـدة هي)الفضيلة( فقد امجع علاء اإلسـلم عى ان الربية اإلسـلمية وغرضها 

االول واالسـمى هـو هتذيب االخـلق وتطهر الروح )االبـرايش،966)،ص9(.

ان تـرف اإلنسـان املسـلم يف اطـار ديـن اإلسـلم وتعاليمـه هـو املقصـود بالفضيلة 
واالخـلق احلسـنة، وهـو الـذي يؤهلـه إىل تلك املنزلـة الرفيعة التـي ُخلق الجلهـا ليعبد 
ربـه سـبحانه الـذي اسـتخلفه يف االرض لذلـك فاالخـلق ليسـت علـًا نظريـًا انـا هـي 
تربيـة مـن اجـل العمل والتفاعـل الذي حيقق السـمو االخلقي للفـرد ليتكاتف ويتعاون 

مـع املجتمـع وليـؤدي ادواره يف احليـاة بـا حيقـق لـه وملجتمعه اخلـر يف الدنيـا واآلخرة.

واملنهـج اإلسـلمي ينظـم افعـال اإلنسـان مع نفسـه وافعاله مع غره اي مـع املجتمع 
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لذلـك فاألخـلق التـي يدعـو اليهـا اإلسـلم اخـلق شـخصية اجتاعيـة ليـأيت الوجدان 
االخلقـي منسـجًا مـن فـرد إىل فـرد ويبقـى بعيـدا عـن بعـض املقاييـس التوفيقيـة يوىص 
العلـاء املسـلمون بـان يكـون الديـن اإلسـلمي القاعـدة االوىل يف احلكـم عـى السـلوك 

وتوجيهـه )العمـر،978)،ص6(.

أضـف إىل ذلـك مبـدأ االمـر باملعـروف والنهي عـن املنكر الـذي امتازت بـه الرشيعة 
بِامْلَْعـُروِف  َوَيْأُمـُروَن  اخْلَـْرِ  إىَِل  َيْدُعـوَن  ـٌة  ُأمَّ ِمنُْكـْم  ﴿َوْلَتُكـْن  تعـاىل  كقولـه  اإلسـلمية 
َوَينَْهـْوَن َعـِن امْلُنَْكـِر َوُأوَلِئـَك ُهـُم امْلُْفِلُحـوَن﴾ )مـن سـورة ال عمران/ اآليـة04)( بغية 
االفـراد  مسـتوى  عـى  السـوية  االجيابيـة  بالقيـم  وابداهلـا  املنحرفـة  السـلوكيات  حماربـة 
واجلاعات)محـود،)99)،ص5)(، ان الفكـر الربـوي عنـد اهـل بيت الرسـول)عليهم 
السـلم( أفـكار واقعـي يسـتند إىل الطبيعـة البرشيـة فـل يبدهلـا وال يعطلهـا فهـو إنتـاج 
نفسـية  للربيـة اصـوالً  الربيـة ويضـع  املؤثـرة يف حركـة  والقلـوب  النفـوس  خلجـات 

واجتاعية)خليـل،979)،ص4(. وشـخصية 

ومـن اللفـت للنظـر ان بعـض الذين يكتبـون بالعربيـة ويصنفون الكتـب واملؤلفات 
ينظـرون إىل اإلسـلم انـه )تـراث( وحسـب ولكـن هـل يصـح لنـا ان نتكلـم نحـن ابنـاء 
مـن  اليـه  ينظـر  عندمـا  اإلسـلمية  الثقافـة  إنتـاج  إن  ؟  إسـلمي  عن)تـراث(  اإلسـلم 
اخلـارج فانـه يمكـن ان ينظـر اليـه انـه تـراث أمـا نحـن فانـه يف مـا خيصنـا ليـس تراثـًا بـل 
إنتـاج فكـري إسـلمي مـازال حيًا فهو نتـاج ثقافة حيـة مسـتمرة منتجة ومؤثرة انـه إنتاج 
لغـة قويـة قائمـة وديـن قيـم مـازال قـادرا عـى ان يـؤدي إىل إنتـاج فكـري وعلمـي وفنـي 
متزايـد ومتنـوع باسـتمرار كـا يمكـن ان يقـال لـه تـراث لو انـه كان إنتـاج ثقافـة اندثرت 
ومقبـوال  معقـوال  قـوال  فيكـون  وسـبا  واشـور  بابـل  تـراث  أو  القديمـة  مـر  كـراث 
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)عثـان،977)،ص5(.

واجلاعـة  الفـرد  مـن  لـكل  عنهـا  الغنـى  التـي  الوظائـف  مـن  مجلـة  الديـن  يـؤدي 
كونـه عامـًل مهـًا يف احليـاة النفسـية وعنـرًا أساسـًا يف نمـو شـخصيته واعظـم دعائـم 
النفـيس واالتـزان  السـلوك، حيـث يوفـر قاعـدة وجدانيـة تضمـن االمـن واالطمئنـان 
االنفعـايل وتفـاؤل وحـب احليـاة وعـدم النظـرة اليهـا نظـرة تشـاؤمية، وتاكيـد اهلويـة، ملـا 
يوفـره االحسـاس الدينـي مـن احسـاس بالسـعادة والرضـا والقناعـة وااليـان بالقضـاء 
والقـدر وخيفـف مـن وطأة الكـوارث واالزمات التي تعـرض طريق الفرد فيشـعر الفرد 
باالطمئنـان وعـدم اخلـوف أو التشـاؤم مـن املسـتقبل، مـن خـلل اطـار علقـة اإلنسـان 
بخالقـه التـي تعـد موجهـًا لسـلوكه يف شـتى مناحـي احليـاة، ويف كل مرحلـة عمريـة مـن 

اإلنسـان)احلديبي،008)،ص)(. حيـاة 

ان معظـم علـاء النفـس املحدثـن يـرون ان اإلرشـاد  النفـيس الدينـي يعمـل عـى 
اصـلح السـلوك ملـا لـه مـن تأثـٍر قـوٍي يف النفـس ويف السـلوك فالقـرآن الكريـم حافـل 
بااليـات الكريمـة التـي تعـد منهجـًا للهدايـة والشـفاء واالسـتقامة بالسـلوك لقـول اهلل 
ِـْم َوِزْدَناُهْم ُهـًدى﴾ )من  ُـْم فِْتَيٌة َآَمنُـوا بَِرهبِّ تعـاىل: ﴿َنْحـُن َنُقـصُّ َعَلْيـَك َنَبَأُهـْم بِاحْلَـقِّ إهِنَّ
ُل ِمَن اْلُقـْرَآِن َما ُهَو ِشـَفاٌء َوَرمْحَـٌة لِْلُمْؤِمنِـَن َواَل َيِزيُد  سـورة الكهـف/ اآليـة3)( ﴿َوُننَـزِّ
الظَّاملِِـَن إاِلَّ َخَسـاًرا﴾ )مـن سـورة االرساء/ اآليـة)8(،﴿ َوإَِذا َمِرْضـُت َفُهـَو َيْشـِفِن﴾ 

)مـن سـورة الشـعراء/ اآليـة80( .

واإلسـلم منهـج شـامل للحيـاة ييـر للنـاس السـعادة والسـواء والصحـة النفسـية 
ويرشـد املرشـدين إىل الطريـق األمثـل لتحقيـق الـذات ونمـو الشـخصية وترقـي النفـس 
ُكْم  َـا النَّاُس َقـْد َجاَءْتُكـْم َمْوِعَظٌة ِمـْن َربِّ يف مـدارج الكـال اإلنسـاين كقولـه تعـاىل ﴿َيا َأهيُّ
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ـُدوِر َوُهـًدى َوَرمْحَـٌة لِْلُمْؤِمنِـَن﴾ )مـن سـورة يونـس/ اآلية57(  َوِشـَفاٌء ملَِـا يِف الصُّ

وتـارة  القـدوة  بطريـق  فتـارة  خمتلفـة  بطرائـق  اإلنسـان  ويرشـد  يعالـج  والقـرآن 
ذلـك  بغـر  وتـارة  والعـربة  باملوعظـة  الوجـدان  بمخاطبـة  وتـارة  العقـيل  باالسـتدالل 
َيـُه َكْيـَف  فالطريقـة االقتدائيـة مثـل قولـه تعـاىل ﴿َفَبَعـَث اهلل ُغَراًبـا َيْبَحـُث يِف اأْلَْرِض لُِرِ
ُيـَواِري َسـْوَأَة َأِخيـِه َقـاَل َيا َوْيَلَتا َأَعَجـْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل َهـَذا اْلُغَراِب َفُأَواِرَي َسـْوَأَة َأِخي 

َفَأْصَبـَح ِمـَن النَّاِدِمـَن﴾ )مـن سـورة املائـدة/ اآليـة )3(.

َكاُء ُمَتَشاِكُسـوَن َوَرُجـًل َسـَلًا لَِرُجـٍل  َب اهلل َمَثـًل َرُجـًل فِيـِه ُشَ وقولـه تعـاىل ﴿رَضَ
َهـْل َيْسـَتِوَياِن َمَثـًل احْلَْمـُد هللَِِّ َبـْل َأْكَثُرُهـْم اَل َيْعَلُمـوَن﴾ )مـن سـورة الزمـر/ اآليـة 9)(

ـاَعِة  ُكـْم إِنَّ َزْلَزَلـَة السَّ ُقـوا َربَّ اُس اتَّ َـا النَـّ والطريقـة الوعظيـة مثـل قولـه تعـاىل ﴿َيـا َأهيُّ
ٌء َعظِيـٌم ۞ َيـْوَم َتَرْوهَنَـا َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعـٍة َعاَّ َأْرَضَعْت َوَتَضـُع ُكلُّ َذاِت مَحٍْل مَحَْلَها  يَشْ
اَس ُسـَكاَرى َوَمـا ُهـْم بُِسـَكاَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب اهللَِّ َشـِديد﴾ )من سـورة احلج/  َوَتـَرى النَـّ

من)-)(.  اآلية 

وكأن مـن مقاصـد القـرآن الكريـم اسـتعال األسـاليب املتنوعـة يف اإلرشـاد وتنبيـه 
املرشـدين لذلـك مـع ان اهلـدف واحـد وهو معاجلـة النفس البرشيـة وتربيتهـا يف املواقف 

املختلفـة )النغيميـي،0)0)، ص)(

وقد ورد مدلول اإلرشاد يف القرآن الكريم يف مواضع عدة نورد منها:

اِع إَِذا َدَعاِن َفْلَيْسـَتِجيُبوا  ). ﴿َوإَِذا َسـَأَلَك ِعَبـاِدي َعنِّي َفـإيِنِّ َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
ُهْم َيْرُشـُدوَن﴾ )من سـورة البقرة/ اآلية 86)( يِل َوْلُيْؤِمنُوا يِب َلَعلَّ

). ﴿َواْبَتُلـوا اْلَيَتاَمـى َحتَّـى إَِذا َبَلُغـوا النَِّكاَح َفإِْن َآَنْسـُتْم ِمنُْهْم ُرْشـًدا َفاْدَفُعـوا إَِلْيِهْم 
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وا َوَمْن َكاَن َغنِيًّا َفْلَيْسـَتْعِفْف َوَمْن  اًفـا َوبَِداًرا َأْن َيْكرَبُ َأْمَواهَلُـْم َواَل َتْأُكُلوَهـا إرِْسَ
َكاَن َفِقـًرا َفْلَيـْأُكْل بِامْلَْعـُروِف َفإَِذا َدَفْعُتـْم إَِلْيِهْم َأْمَواهَلُْم َفَأْشـِهُدوا َعَلْيِهْم َوَكَفى 

بِاهللَِّ َحِسـيًبا﴾ )من سـورة النسـاء/ اآلية 6(
وَن يِف اأْلَْرِض بَِغـْرِ احْلَـقِّ َوإِْن َيـَرْوا ُكلَّ َآَيٍة  ُ ِذيـَن َيَتَكـربَّ ُف َعـْن َآَيـايِتَ الَّ 3. ﴿ َسـَأرْصِ
ْشـِد اَل َيتَِّخـُذوُه َسـبِيًل َوإِْن َيـَرْوا َسـبِيَل اْلَغيِّ  ـا َوإِْن َيـَرْوا َسـبِيَل الرُّ اَل ُيْؤِمنُـوا هِبَ
ُبـوا بَِآَياتِنَـا َوَكاُنـوا َعنَْهـا َغافِِلـَن﴾ )مـن سـورة  ُـْم َكذَّ َيتَِّخـُذوُه َسـبِيًل َذلِـَك بَِأهنَّ

األعـراف/ اآليـة 46)(
ـيَِّئاِت َقـاَل َيـا َقـْوِم  4. ﴿ َوَجـاَءُه َقْوُمـُه هُيَْرُعـوَن إَِلْيـِه َوِمـْن َقْبـُل َكاُنـوا َيْعَمُلـوَن السَّ
ُقـوا اهلل َواَل خُتُْزوِن يِف َضْيِفي َأَلْيـَس ِمنُْكْم َرُجٌل  َهـُؤاَلِء َبنَـايِت ُهـنَّ َأْطَهُر َلُكْم َفاتَّ

َرِشـيد﴾ )مـن سـورة هـود/ اآلية 78(
َغَرَبـْت  َوإَِذا  اْلَيِمـِن  َذاَت  َكْهِفِهـْم  َعـْن  َتـَزاَوُر  َطَلَعـْت  إَِذا  ـْمَس  الشَّ َوَتـَرى   ﴿ .5
ـَاِل َوُهـْم يِف َفْجـَوٍة ِمنْـُه َذلِـَك ِمْن َآَيـاِت اهللَِّ َمْن هَيْـِد اهلل َفُهَو  َتْقِرُضُهـْم َذاَت الشِّ
امْلُْهَتـِد َوَمـنْ ُيْضِلـْل َفَلـْن جَتِـَد َلـهُ َولِيًّـا ُمْرِشـًدا﴾ )مـن سـورة الكهـف/ اآليـة 7)(
ا بِـِه َعاملِِـَن﴾ )مـن سـورة األنبيـاء/  6. ﴿ َوَلَقـْد َآَتْينَـا إِْبَراِهيـَم ُرْشـَدُه ِمـْن َقْبـُل َوُكنَـّ

اآليـة )5(
ْوا َرَشـًدا﴾ )من  رَّ ا اْلَقاِسـُطوَن َفَمـْن َأْسـَلَم َفُأوَلِئَك حَتَ ا امْلُْسـِلُموَن َوِمنَـّ ـا ِمنَـّ 7. ﴿ َوَأنَّ

سـورة اجلـن/ اآلية 4)(
وانـزل سـبحانه وتعاىل القرآن الكريـم وجعله تبيانا لكل يشء وهـدى للناس وداللة 
هلـم عـى اخلـر والرشـاد، وأشـار ايل ذلـك بقولـه تعـاىل ﴿إِنَّ َهـَذا اْلُقـْرَآَن هَيْـِدي لِلَّتِـي 
احِلَـاِت َأنَّ هَلُـْم َأْجـًرا َكبِـًرا﴾ )مـن سـورة  ِذيـَن َيْعَمُلـوَن الصَّ ُ امْلُْؤِمنِـَن الَّ ِهـَي َأْقـَوُم َوُيَبـرشِّ
االرساء/ اآليـة 9( وانـزل مثلـه معـه مـن البيـان واحلكمـة عى نبيـه حممد )صـى اهلل عليه 
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وآلـه وسـلم( ليبـن للنـاس مـا انـزل اليهـم من رهبـم فاقتـى االمر معرفـة نظريـة وقدوة 
عمليـة ليتم لإلنسـان اكتسـاب اهلدى ومتثل الرشـد يف واقـع احلياة )احلامتـي،)،998)/

ص559(.

فاحتـاج اإلنسـان إىل تعليـم وتوجيه وارشـاد ملعرفـة طبيعة املنهج االهلـي الذي جعل 
اهلل فيـه هديـه وكالـه ورشـده، وافتقـر إىل من يرشـده إىل ذلك ويبن له الطريـق املقربة إىل 
سـعادته عنـد ربـه، والسـيا هو يعيش يف هـذه احلياة، يف بيئـة مليئة باملتغـرات والتقلبات 
التـي حتـول بينـه وبـن احتياجاته املعتـربة، وكذلك قد تعوقـه عن اداء مهمته األسـاس يف 

احليـاة وبالنتيجة الشـعور بالقلق واالضطراب وسـوء التوافق.

واإلنسـان مهـا توصـل إىل علـوم، ومناهـج، وطرائـق للتوجيـه الربـوي واإلرشـاد 
النفـيس بعيـدا عـن منهـج احلـق سـبحانه وتعـاىل، الـذي حـدد لإلنسـان مقاصـده النهائية 
وغاياتـه الكليـة، ووضـع كل يشء موضعـه الصحيـح، واعطـى كل ذي حـق حقـه عـى 
ناقصـة  تظـل  العلـوم  فتلـك  ص)))(،  حطـب،993)،  )أبـو  واحلكمـة  العـدل  مبـدإ 
وقـارصة التفـي بالغـرض املطلـوب يف اكسـاب النفـس البرشيـة حالـة الرشـد والكـال 
املعـريف والسـلوكي، ولنسـتطيع ان نوجـه هـذا اإلنسـان ونرشـده إىل حقيقـة مـا يسـعده 
جيـب ان ننطلـق معـه مـن أسـاس فطرتـه وهـدف خلقـه وطبيعـة تصميمـه . لقـد اوىل 
الديـن اإلسـلمي االهتـام الكبر للرشـاد، فقد جاء اإلسـلم هلداية اإلنسـان وتوجيهه 
وارشـاده، لتخليصـه مـن اجلهـل والضللـة واالخـلق الرذيلـة، وقـد احـدث اإلسـلم 
تغـرًا كبـرًا يف نفـوس النـاس وعقوهلـم وافكارهـم وعاداهتـم وسـلوكياهتم، وقـام بتغـر 
االفـكار املخطئـة واعطـاء معنـى جديـد للحيـاة وعلـم اإلنسـان منهجـًا جديـدًا يف احليـاة 
واسـلوبا جديـدًا يف التفكـر وطريقـة جديـدة يف النظـر إىل نفسـه واىل االخريـن وعلمـه 
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اسـاليب جديدة يف السلوك واالخلق والتفاعل االجتاعي)اخلطيب،004)،ص76(.

وجـاء يف احلديـث النبـوي الرشيـف، مـا هـو رصيـح وواضح هلدايـة النفـس البرشية 
وارشـادها إىل اتبـاع طرائـق اخلـر والسـداد، وبخاصـة ان بعثـة الرسـول )صـى اهلل عليـه 
وآلـه وسـلم( جـاءت هلداية النـاس مجيعًا إىل احلق واخلر ومل ُيْبَعـْث إىل فئة أو طائفة اوامة 
بعينهـا، حيـث يقول)صـى اهلل عليـه وآلـه وسـلم( )انـا بعثـت ألمتـم مـكارم األخـلق( 

)مسلم،ج)(.

وجـاء يف احلديـث الرشيـف ايضـا)الن هيـدي بك رجـًل خر مـن الدنيا ومـا فيها(.(
املعتزيل،007)،ص)3)(.

ويف مواضـع اخـرى، جـاء التوجيـه واإلرشـاد ضمنـًا يف حديـث رسـول)صى اهلل 
عليـه وآلـه وسـلم( يقول الرسـول)صى اهلل عليـه وآله وسـلم( يف دور االرسة يف عمليتي 
التوجيـة واإلرشـاد ومـن خـلل عمليـات التنشـأة االجتاعيـة وضمـن تقنيات اإلرشـاد  
أبـواه هيودانـه أو ينرانـه أو يمجسـانه(  فإنـا  الفطـرة  االرسي)كل مولـود يولـد عـى 

ص3)(. )الرازي،375)هـ،هامـش 

الـذي تؤديـه االرسه مـن  الـدور  الرسـول)صى اهلل عليـه وآلـه وسـلم( يف  ويقـول 
خـلل اإلرشـاد  االرسي )الن يـؤدب الرجـل ولـده خـرا مـن ان يتصدق بصاع()سـنن 

الرمـذي(.

 وقـول الرسـول)صى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(يف حق اإلنسـان عى اإلنسـان كأسـاس 
لبنـاء املجتمـع السـليم القـوي الذي خيلـو من اي رصاعـات أو امراض اجتاعية ونفسـية 
إذ جعـل اإليـان رهنـًا بمسـاعدة النـاس وهـو اخلـر هلـم )ال يؤمـن احدكـم حتـى حيـب 
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الخيـه ما حيـب لنفسه()سـنن النسـائي(.  

ويؤكـد الرسـول األعظـم )صـى اهلل عليـه وآلـه وسـلم( أمهيـة اهلدايـة واإلرشـاد إذ 
جـاء رجـل إىل الرسـول )صـى اهلل عليـه وآلـه وسـلم( فقـال لـه اوصنـي فقـال )أوصيـك 
ان ال تـرشك بـاهلل شـيئًا...وادع النـاس إىل األسـلم واعلـم ان لـك بكل مـن اجابك عتق 

رقبـة مـن ولـد يعقوب()الري شـهري،405) هــ،ص6)3(.

إن أفكار اإلمام عيل )عليه السـلم( اتسـم باملوزانة يف كل ما يمثل الطبيعة اإلنسـانية 
يف اجلسـد والـروح والوراثـة والبيئة،اخلـر والـرش واتسـم باملوزانـة بـن الفـرد واملجتمـع 
ويتجسـد التـوازن يف كـون الفكـر اإلسـلمي الينظـر إىل الفـرد بوصفـه فردًا بل هـو جزًء 

مـن املجتمع. )فهـد،994)،ص))(

التـي كـرّبت  املسـتوردة  املدنّيـة  الدراسـة مـن خـلل مـا عملـت  وتـأيت امهيـة هـذه 
الفجـوة بيننـا وبـن صفـاء ديننا اإلسـلمي العظيـم، وما فعلتـه النظم الربويـة ومناهجها 
املسـتعارة يف نفـوس اطفالنـا وشـبابنا والرجـال وبابعـاد خمتلفة لـذا توجب علينـا بوصفنا 
مسـلمن مؤمنـن ان نحـرك اجلانـب احلـي والعظيـم مـن عقيدتنـا اإلسـلمية السـمحاء 
لربيـة اجيالنـا وشـبابنا مـن خـلل النشـاط العلمـي والبحثـي يف هـذا املجـال لرسـيخ 
القيـم اإلسـلمية العظيمـة يف نفوسـهم حييـون ويتعلمـون ويترفـون مـن خلهلـا كـي 
تقـوى هـذه العقيـدة يف نفوسـهم وتسـتقر فـان اسـتقرت يف النفـوس وَقـَوت فـان كل مـا 
يـأيت مـن الغـرب اليمكـن ان حيـرك هـذه النفوس نحـو الرذيلـة وضعف النفـس والردد 

وعـدم االسـتقرار.

وتأسيسًا عى ما تقدم يمكن ان نجمل امهية البحث بالنقاط األيت ذكرها:
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). ملـا كانـت الدراسـة تكتسـب امهيتهـا من امهيـة املوضوع الذي تبحـث فيه ومدى 
احلاجـة اليـه فموضـوع هـذه الدراسـة ارشـاد هـذا اإلنسـان عـى وفـق منطـق 

والعقل. الـرشع 
). ان جمـال التوجيـه واإلرشـاد حيتـاج إىل بـذل جهـود كبـرة يف سـبيل تأصيـل هـذا 
العلـم وربطـه بعقيـدة االمـة وفكرهـا وثقافتهـا لكـي يسـهم يف بنـاء شـخصية 

املرشـد املسـلم بطريقـة اجيابيـة.
3. ان موضـوع اإلرشـاد  النفـيس من املوضوعات املهمة يف حياة االمم والشـعوب 
النـه قـوة دافعـة للعمـل والتعايـش السـلمي وتعديـل السـلوك واجيـاد التوافـق 

النفـيس واالجتاعـي للفراد.
4. تنبـع امهيـة هـذه الدراسـة مـن خصائـص العـر الـذي نعيـش فيـه فهـو عـر 
األمـة  لتوجيـه  واالسـتعداد  اجلـد  مـن  للمربـن  والبـد  وحتديـات  ازمـات 

املضطـرب. العـامل  هـذا  ظـل  يف  شـاخمة  قويـة  يبقيهـا  ملـا  وإرشـادها 
املنظـور اإلسـلمي يف تكويـن  الناشـئة أمهيـة اإلرشـاد مـن  تعريـف األجيـال   .5

الشـخصية.
6. ان أفـكار االمـام عيل)عليـه السـلم( يعـد فكـرًا شـامًل جلوانـب إنسـانية خمتلفـة 
ومـن بـن هـذه اجلوانـب وامههـا اجلانـب الربـوي والنفـيس حيـث يسـتطيع 
املتتبـع لدراسـة التحـوالت الكـربى يف املجتمـع العراقي ان يـدرك انه اليمكن 

حتليلهـا وتفسـرها وفهمهـا بمعـزل عـن أفـكار اإلمـام عيل)عليـه السـلم(.
7. حاولـت الباحثـة اختيـار موضـوع الدراسـة تلبيـة ملـا وجـدت مـن أفـكار لإلمام 
عـيل )عليـه السـلم( ومـن آرائـه الربويـة التـي مل تاخـذ حيـزا مـن اهتامـات 
-  عـى أسـاس ان هـذه الدراسـة  الباحثـن الربويـن بحسـب علـم الباحثـة 
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العربيـة  املكتبـة  الراثيـة والتارخييـة االخـرى حيـث ترفـد  الدراسـات  ضمـن 
بعامـة واملكتبـة العراقيـة بخاصـة واملكتبـة اإلسـلمية بشـكل اخـص بمنابـع 
جديـدة لتـؤدي دورهـا يف تطويـر النظـام الربـوي عـى أسـاس ان تلـك املنابـع 
مظهـر لعبقريـة االمـة العربيـة اإلسـلمية فمـن الـروري دراسـة هـذا الراث 

الفكـري وإبـرازه للجيـال املتلحقـة.
8. ان موضـوع البحـث احلـايل بحسـب علـم الباحثـة واطلعها املتواضـع مل ُيْبحث 

ومل ُيْدَرس سـابقا.
9. يمكـن ان يفيـد مـن البحث احلـايل عديد من أولياء األمور واملرشـدين الربوين 
هنـج  كتـاب  يف  املطروحـة  اإلرشـادية  األفـكار  مـن  واإلسـلمين  واملثقفـن 

البلغـة وتوضيفهـا يف حياهتـم ومؤسسـاهتم .

هدف البحث: يستهدف البحث احلالي:-
تعـّرف اإلرشـاد  الـوارد يف اخلطـب والرسـائل واحلكـم الصـادرة عـن اإلمـام عـيل 

)عليـه السـلم( يف كتـاب هنـج البلغـة.

حدود البحث

يقترالبحـث احلـايل عـى كتـاب هنج البلغـة الذي مجعـه )الرشيف الـريض( برشح 
)ابـن أيب حديـد املعتـزيل( حتقيـق حممـد أبـو الفضـل ابراهيم سـنة )008)( الـذي تضمن 
جمموعـة خطـب أمـر املؤمنـن عـيل )عليـه السـلم( ورسـائله وحكمـه ومواعظـه والتـي 
بشـكل عـام )900)(  الكتـاب  أجـزاء  ويبلـغ عـدد صفحـات  بــ )0)( جـزءًا  مجعـت 

صفحـة . 



الف�صل الأول: التعريف بالبحث

33

حتديد املصطلحات

)Counseling( اوًل:الإر�ساد
لغـة: اإلرشـاد  لغـة مـن الرشـد والرشـاد ضد الغي تقول رشـيد يرشـده وارشـده اهلل 

تعـاىل والطريق االرشـد )الـرازي،)98)،ص43)(.

اإلرشاد اصطالحا:
.) Taylor ،19711. تعريف)تايلر

عمليـة مسـاعدة الفـرد يف فهـم حـارضه وإعـداده ملسـتقبله هبـدف وضعـه يف مكانـه 
واملهنـي  والربـوي  الشـخيص  التوافـق  حتقيـق  يف  ومسـاعدته  وللمجتمـع  لـه  املناسـب 

)الداهـري،998)،ص8)(. سـعيدة  حيـاة  لتحقيـق 

2. تعريف زهران)1980(
عمليـة بنـاءة هتـدف إىل مسـاعدة الفـرد لكـي يفهـم ذاتـه ويـدرس شـخصيته ويعرف 
امكاناتـه وحيـل مشـكلته يف ضـوء معرفتـه ورغبتـه  خرباتـه وحيـدد مشـكلته وينمـي 
وتعليمـه وتدريسـه لكـي يصـل إىل حتديـد اهدافـه وحتقيقهـا ويتوافـق شـخصيًا وتربويـًا 

وارسيًا)زهـران،980)،ص0)(. وزواجيـًا  ومهنيـًا  ونفسـيًا 

3. تعريف)روجرز 1985(
سلسـلة مـن االتصـاالت غـر املبـاشة مـع املسرشـد ملسـاعدته عـى تغـر اجتاهاتـه 

.)P(38،(985،Stoods(وسـلوكه

4. تعريف )أبو عيطة،1988(
املعلومـات  وتقديـم  والتشـجيع  النصائـح  تتضمـن  التـي  االجـراءات  جمموعـة 
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وتفسـر نتائـج االختبـارات والتحليـل النفـيس وهـي العلقـة التـي حيـاول فيها شـخص 
متخصـص تقديـم مسـاعدة لشـخص آخـر ليفهـم وحيـل مشـكلت عـدم التـوازن لديـه 
التـي تتمثـل يف مواقـف احليـاة املختلفـة الدراسـية واملهنيـة والشـخصية واالجتاعية) أبو 

عيطـة،988)،ص))(.

5. تعريف)اهلاشمي،2008(
تعديـل  مـن  تقدمـه  بـا  احليـاة  مواجهـة  يف  العمـيل  النمـو  مظاهـر  مـن  مظهـر 
الشـخصية  باحليـاة  عمومـًا  يتصـل  فهـو  وسـعادهتا  احليـاة  وفهـم  االجتاهـات  يف 
والربـوي  العلمـي  والعمـل  وعلقاهتـا  االجتاعيـة  باحليـاة  وسـلوكها  الذاتيـة 

. )( 7 -( 6 ص ،( 0 0 8 ، شـمي هلا ا ( طه نشا و

اإلرشـاد يف اإلسـلم: عملية تعليم وتعلم تتم بوسـاطة شـخصية مرشـد ومسرشـد 
هتـدف إىل مسـاعدة املسرشـد يف حـل مشـكلته ومواجهتهـا بأسـاليب توافقيـة مبـاشة 
ومعاونتـه عـى فهـم نفسـه ومعرفـه قدراته وميوله وتشـجيعه عـى الرضا با قسـمه اهلل له 
وتشـجيعه عـى اختـاذ قراراتـه ووضع اهـداف واقعية لنفسـه واإلفـادة مـن قدراته باقىص 
درجاهتـا يف عمـل مـا ينفعـه الغـرض مـن ذلـك حتقيـق ذاتـه يف فعـل مـا يريض اهلل ونفسـه 
ومـن حولـه حتـى ينعـم بالسـعادة واالطمئنـان والنجـاح يف حياتـه ألن اإلسـلم غـذاء 

الـروح وعـلج القلـوب واصـلح النفوس)امحـد،983)،ص4)(.

تعريـف الباحثـة النظـري:- جمموعـة اخلدمـات واإلجـراءات اإلنسـانية املخططـة 
التـي تسـتهدف إىل مسـاعدة الفـرد لكـي يفهـم ذاتـه واآلخريـن وان يـدرس شـخصيته 
ويعـرف خرباتـه وميولـه واسـتعداداته وقدراتـه ومسـاعدته يف فهـم احلـارض واالعـداد 
للمسـتقبل وان حيـدد مشـكلته وحيلهـا وهو عملية فنيـة ومهنية واعية مسـتمرة وتفاعلية 
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والرشـيد  والتشـجيع  والنصائـح  املعلومـات  تقديـم  تتضمـن  واملسرشـد  املرشـد  بـن 
واهلدايـة والتوعيـه واالصلح ودراسـة السـلوك اإلنسـاين خـلل مراحل النمـو املختلفة 
ومعرفـة مطالـب النمـو لـكل مرحلـة ويتخـذ اإلرشـاد األسـلوب املبـاش أو غـر املباش 
فرديـا أو مجاعيـا ويعتمـد عى وسـائل متعـددة كامللحظة واملناقشـة واجـراء االختبارات 
وذلـك مـن اجـل حتقيـق التوافـق شـخصيا وتربويـا ومهنيـا وزواجيـا وارسيـا واجتاعيا.

ويعـرف اجرائيًا:مـن خـلل حتليـل حمتـوى هنـج البلغـة للمـام عيل)عليـه السـلم( 
عـى وفـق التصنيـف الـذي أعدتـه الباحثة  

)thought(ثانيًا:الفكـــر
ر  الفكـر لغـة: الفكـر يفيد معنـى التفكر والتأمل واالسـم الفكر والفكـره ورجل فكِّ

أي كثر التفكر)الرازي،)98)،ص9-5(.

الفكر اصطالحا:
1. تعريف)النجيحي،1966(

امللئمـة  احللـول  إىل  للوصـول  الواقعـة  واألمـور  احلقائـق  مواجهـة  إىل  السـعي 
.)(08 966)،ص هلا)النجيحـي،

2. تعريف جعفر)1971(
والفهـم  االدراك  عمليـات  ويشـمل  اإلنسـان،  بـه  يمتـاز  عقـيل  نشـاط  انـه 
اإلنسـان  عمليـات  مـن  ويظهـر  واالسـتبيان  والتقليـد  واملحاججـة  والذاكـرة 

. )( 6 ص ،( 9 7 ( ، جعفـر ( عية جتا ال ا
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3. تعريف)فاضل 1976(
االراء واملبـادئ والنظريـات التـي يطلقهـا أو يعتمـد عليها العقل اإلنسـاين يف حتديده 

مواقـف معينة جتـاه الكون واإلنسـان واحلياة )فاضـل،976)،ص9)(.

4. تعريف)عبد احلميد،2001(
الفكـر الـذي يعـززه العقـل املسـلم يف ناحيـة مـن نواحـي احليـاة للظـروف الزمانيـة 
واملكانيـة يف مرحلـة معينـة مـن املراحـل التـي متر هبـا األمة وهو أفـكار مسـتنبط اجتهادي 

يف اطـار الفهـم ألصـول نصـوص الكتـاب والسـنة)عبد احلميـد،)00)،ص34(.

تعريـف الباحثـة: جمموعـة اآلراء واالجتهـادات التـي وردت يف كتاب هنـج البلغة 
واخلاصـة بخطـب ورسـائل ومواعـظ اإلمـام عيل )عليه السـلم(.

)AL Imam(ثالثًا:الإمام
اإلمـام لغـة: مـن يأتـم بـه النـاس وأّمّ القـوم أي تقدمهم واالمـام كل من ائتـم به قوم 
سـواء أكانـوا عـى اخلطـأ أم عـى الصواب إمـام كل يشء قيمـة واملصلح له واالمـام يعني 
املثـال واالمـام هـو اخليـط الـذي يمـد عـى البنـاء ويسـوى عليـه)الدراك اسـتقامه البناء( 
واحلـادي امـام االبـل النـه اهلادي هلـا، و)أّم( القوم يف الصـلة و)االمام( الـذي يقتدى به 

ومجعه)أئمه( )الـرازي،)98)،ص7)(.

فاالمـام واخلليفـة لفظتـان تعـربان عـن معنـى واحـد عنـد الفـرق اإلسـلمية الكربى 
وهـو الرياسـة العامـة يف أمـور الديـن والدنيـا نيابـه عن النبي)صـى اهلل عليه وآله وسـلم( 
سـمي القائـم هبـذه املهـات إمامـا الن النـاس يسـرون وراءه يف مـا شع هلـم ويرشـدهم 
اليه وسـمي باخلليفة كا كان الشـائع يف عر الراشـدين أو ما بعده،النه خيلف الرسـول 
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)صى اهلل عليه وآله وسـلم يف ادارة شـؤون األمة وقيادهتا)القزويني،986)،ص38)(.

أمـا اإلمامـة عنـد الشـيعة )األثنـى عرشية( فهـي اإلمامـة التي ذكرهـا القـرآن الكريم 
َُّهنَّ  ـُه بَِكِلـَاٍت َفَأمَت التـي تكـون بـرشوط حـن قال تعـاىل البراهيـم ﴿ َوإِِذ اْبَتـَى إِْبَراِهيـَم َربُّ
تِـي َقـاَل الَ َينَـاُل َعْهـِدي الظَّاملِِـَن ﴾ )مـن  يَّ اِس إَِمامـًا َقـاَل َوِمـن ُذرِّ َقـاَل إيِنِّ َجاِعُلـَك لِلنَـّ

سـورة البقـرة / اآلية4))(.

إذًا فاإلمامـة الرشعيـة جعـل مـن اهلل وعهـد الينالـه مـن اتصـف بالظلـم سـواء اكان 
ظاملـا لنفسـه أم لغـره وبذلـك اصبـح االمـام مصطلحـا شعيـا وتسـمية إسـلمية عنـد 

خاصة)العسـكري،د.ت،)/353(. الشـيعة 

واإلمامـة عـى وفـق املفهـوم السـابق هـي الرياسـة العامـة اإلهليـة خلفـة عن رسـول 
اهلل )صـى اهلل عليـه وآلـه وسـلم( يف أمـور الديـن والدنيا وحفـظ حوزة امللـة بحيث جيب 

اتباعـه عـى كافة األمـة )القزوينـي،986)،ص39)(.

اإلمـام عيل)عليـه السـلم(: عـيل بـن أيب طالـب- ابن عبـد املطلب بن هاشـم بن عبد 
منـاف بـن قـيص بـن كلب بـن مـرة بـن كعـب بـن لـؤي بـن غالب بـن فهـر بن مالـك بن 
النـر بـن كنانـه بـن خزيمـه بـن مدركـة بـن الياس بـن مر بـن نزار بـن معد بـن عدنان 
بـن ادد إىل اجلـد السـادس والسـتن وهـو نابـت بـن اسـاعيل بـن ابراهيـم اخلليل)عليـه 
السـلم( إىل اخر سلسـلة الضاربة إىل شـيث بن آدم)عليه السـلم( )املسـعودي،987)، 

)/ص)7)(.
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املبحث األول:

 سرية اإلمام علي )عليه السالم( وعلمه

املقصد األول: سرية اإلمام علي )عليه السالم(

1. حياته:-
اإلمـام عـيل بـن أيب طالـب أمـر املؤمنـن )عليـه السـلم( ابـن عـم رسـول اهلل حممـد 
)صـى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(  ومربيـه، ولـد قبـل البعثـة الرشيفـة بعـرش سـنن وكانـت 
والدتـه يف مكـة وسـط البيـت احلـرام، أمـه فاطمـة بنـت أسـد بـن هاشـم بـن عبـد منـاف 
وهـو أول هاشـمي يف اإلسـلم، أبـوه أبـو طالـب شـيخ البطحـاء وحامـي الرسـول)صى 
عليـا  وسـاه  طالـب  أبـو  فغـره  حيـدرة  أمـه  سـمته  وقـد  وسـلم(   وآلـه  عليـه  اهلل 

)االصفهاين،356هــ،ص4)(.

وقـد ذكـر املؤرخـون ان اسـمه بالعربانيـة اهليـويل وبالريانيـة مبينـا ويف التـواراة اليـا 
ويف الزبـور اريا)اخلصيبي،))4)هــ،ص)9(، ويف االنجيـل بريـا ويف الصحـف حجـر 
العـن ويف القـرآن عليـا وعنـد النبـي نـارصا وعنـد العـرب مليـا وعنـد الـروم بطريـس 
وعنـد الفـرس روز وعنـد الـرك نجـر وعنـد النبـط كريـا وعنـد الديلـم ينـا وعنـد الزنـج 
حنـن وعنـد املرشكـن املوت األمحر وعنـد املؤمنن السـحابة البيضاء وعنـد والده حرب 

)املازندراين،009)،جــ3،ص56)(
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هاجـر بعـد الرسـول)صى اهلل عليـه وآلـه(  وشـهد معه كل املشـاهد إال تبـوكا حامل 
احلسـن  والـد  وهـو  اهلل  بنـت رسـول  السـلم(   )عليهـا  فاطمـة  الزهـراء  تـزوج  اللـواء 

والبيـايت،009)،ص)(. )الطائـي  السـلم(  )عليهـا  واحلسـن 

والتفتـح  والطمـوح  النفـس  وثقـة  والفطنـة  باإليـان  السـلم(  )عليـه  اإلمـام  امتـاز 
الواعـي، ولـذا فهـو أول مـن أسـلم فهـو يقـول )كنـت أول الناس إسـلمًا بعـث صى اهلل 
عليـه والـه يـوم االثنـن وصليـت معـه يـوم الثلثـاء وبقيـت أصـيل معه سـبع سـنن وهذا 
الـكلم يتناسـب مـع قـول النبي)صـى اهلل عليه وآلـه(  مشـرًا إىل عيل)عليه السـلم( هذا 
أول مـن آمـن يب وعندمـا مجـع النبي )صى اهلل عليه وآله( عشـرته ليدعوهم إىل اإلسـلم 
مل يبايعـه سـوى اإلمـام عـيل )عليـه السـلم( عـى صغـر سـنه وقـد قام مـع أبيـه أيب طالب 
بحايـة النبي)صـى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(  يف كل احلـاالت ومنهـا يف شـعب أيب طالـب 

اثنـاء حصـار قريـش للنبي)البسـتي،345،ص4)(.

شـارك اإلمـام )عليـه السـلم( يف كل املعارك والغـزوات مع الرسـول)صى اهلل عليه 
وآلـه وسـلم( سـوى غزوه تبـوك اسـتخلفه النبي )صى اهلل عليه وآله وسـلم( عـى املدينة 
قائـًل لـه )امـا تـرض ان تكـون مني بمنزله هـارون من موسـى( وقد اعطاه الرسـول راية 
يـوم خيـرب وهبـا فتـح احلصـن الشـهر وكان النبي)صـى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(  جيمـع له 

الراية واللواء)النيسـأبوري،)6) هـ،7/ص0)(.

اذ يكفـي  البيـان  البلغـة والفصاحـة ورب  إمـام  كان اإلمـام عـيل )عليـه السـلم( 
العربيـة فخـرا اول مـن وضـع قواعدهـا وسـن قوانـن ضبطهـا يف علم عجز عنـه من كان 
قبلـه ومـن سـيأيت بعـده اال وهـو علـم النحـو الـذي بـه يضبـط اللسـان وبـه تعـرف ارسار 
القـرآن وبـه يتوضـح املبهـم وينكشـف املسـتور فقـد قـال عليـه السـلم)العلم ثلثة،علم 
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لألديـان وهـو الفقـه وعلـم للبـدان وهـو الطـب، وعلـم اللسـان وهـو النحـو( وهـذا ما 
اكـده حفيـده اإلمـام زيـن العابدين)عليـه السـلم( يف مـا نسـب اليـه.

لو تعلم الطري يف النحو من أدب              حنـّت اليـه وأمت باملنــــــــــاقري

ان الكـالم بـال نحو ليشـــــــبهــه              نبح الكالب وأصوات السنانري
لـذا فـان اإلمـام عيل)عليـه السـلم( أفصـح مـن نطـق بالعربيـة بعد رسـول اهلل )صى 
اهلل عليـه وآلـه وسـلم(  وحفـظ أرسارهـا فكانـت االلفـاظ تنثـال عـى لسـانه الرشيـف 
كاهنـا الـدرر والآللـئ اليعلـم كنههـا ومدلوهلـا بـا حتمـل مـن معـان الحييـط هبـا اال اهلل 
والراسـخون يف العلـم، فقـد تـرك اإلمـام عـيل )عليه السـلم( تراثا ضخا ضـم كل انواع 

العلـم واملعرفـة يف خطبـه ورسـائله ومواعظه)الطائـي والبيـايت، 009)،ص0-9)(

وعـى هـذا األسـاس تنوعـت اوجـه شـخصية اإلمـام عيل)عليـه السـلم( فهـو مفكر 
وقـاض وزاهـد وواعـظ ومبتكـر وعامـل وجماهد استشـهد اإلمـام عيل)عليه السـلم( يف 

رمضـان سـنة 40هــ )الطربي،0)3هـ،جملد4،ص8))( 

2. ف�سائل اأمري املوؤمنني علي)عليه ال�سالم(
عيل)عليه السالم( يف القرآن

ملـا كان القـرآن الكريـم يتحـدث عـن أمـر املؤمنـن عيل)عليـه السـلم( مـن خـلل 
ثلثائـة آيـة أو أكثـر نزلـت يف حقـه )عليـه السـلم( وبيـان فضلـه ال غرابـة يف ذلـك فقـد 
تكلـم بـه قبـل نزولـه بثلثـن سـنة أو أكثـر وقـد تكلـم بالقـرآن وهـو يف بطـن أمـه وكان 

يسـمعها بآياتـه الرشيفـة ومـن تلـك اآليـات نـورد بعضهـا.

ِذيـَن ُهـْم يِف َصَلهِتِـْم َخاِشـُعوَن﴾ )مـن  ).قـال تعـاىل﴿ َقـْد َأْفَلـَح امْلُْؤِمنُـوَن ۞ الَّ
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سـورة املؤمنـون/ مـن اآليـة)-)(
ـَك َوإِْن مَلْ َتْفَعْل َفـَا َبلَّْغَت  ْغ َمـا ُأْنِزَل إَِلْيـَك ِمْن َربِّ ُسـوُل َبلِّ َـا الرَّ ).قولـه تعاىل﴿َيـا َأهيُّ
اْلَكافِِريـَن﴾ )مـن  اْلَقـْوَم  هَيْـِدي  اِس إِنَّ اهلل اَل  ِمـَن النَـّ َيْعِصُمـَك  ِرَسـاَلَتُه َواهلل 

سـورة املائـدة/ اآليـة 67(
ُْم َمْسُئوُلوَن﴾)من سورة الصافات/ اآلية 4) ( 3.قوله تعاىل﴿َوِقُفوُهْم إهِنَّ

ـَلَة  الصَّ ُيِقيُمـوَن  ِذيـَن  الَّ َآَمنُـوا  ِذيـَن  َوالَّ َوَرُسـوُلُه  اهلل  َولِيُُّكـُم  ـَا  تعاىل﴿إِنَّ 4.قولـه 
اآليـة55( املائـدة/  )مـن سـورة  َراِكُعـوَن﴾  َوُهـْم  َكاَة  الـزَّ َوُيْؤُتـوَن 

5.قوله تعاىل﴿َسـَأَل َسـاِئٌل بَِعَذاٍب َواِقٍع ۞ لِْلَكافِريَن َلْيَس َلُه َدافٌِع﴾ )من سـورة 
املعـارج/ مـن اآليـة )-)( نزلـت هـذه اآليـه فيمـن جحـد والية امـر املؤمنن 

عيل )عليه السـلم(
6.قولـه تعـاىل ﴿اْلَيـْوَم َأْكَمْلـُت َلُكـْم ِدينَُكـْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكـْم نِْعَمتِي َوَرِضيـُت َلُكُم 

ْسـَلَم ِدينًـا﴾ )من سـورة املائـدة/ اآلية3( اإْلِ
ِة﴾ )من  يَّ احِلَـاِت ُأوَلِئَك ُهـْم َخـْرُ اْلرَبِ ِذيـَن َآَمنُـوا َوَعِمُلـوا الصَّ 7.قولـه تعـاىل﴿إِنَّ الَّ

سـورة البينـة/ اآلية  7(
سـورة  )مـن  َيْسـَتُووَن﴾  اَل  َفاِسـًقا  َكاَن  َكَمـْن  ُمْؤِمنًـا  َكاَن  تعاىل﴿َأَفَمـْن  8.قولـه 

)(8 اآليـة  السـجدة/ 
9.قولـه تعـاىل﴿إِْن َتُتوَبـا إىَِل اهللَِّ َفَقـْد َصَغـْت ُقُلوُبُكـَا َوإِْن َتَظاَهـَرا َعَلْيـِه َفـإِنَّ اهلل ُهَو 
يـُل َوَصالِـُح امْلُْؤِمنِـَن َوامْلََلِئَكـُة َبْعـَد َذلِـَك َظِهـٌر﴾ )مـن سـورة  َمـْواَلُه َوِجرْبِ

اآلية4( التحريـم/ 
احِلَاِت ُقْل  ِذيَن َآَمنُـوا َوَعِمُلـوا الصَّ ُ اهلل ِعَبـاَدُه الَّ ـِذي ُيَبـرشِّ 0).قولـه تعـاىل ﴿َذلِـَك الَّ
ْف َحَسـنًَة َنـِزْد َلـُه فِيَهـا  َة يِف اْلُقْرَبـى َوَمـْن َيْقـَرِ اَل َأْسـَأُلُكْم َعَلْيـِه َأْجـًرا إاِلَّ امْلَـَودَّ
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ُحْسـنًا إِنَّ اهلل َغُفـوٌر َشـُكوٌر﴾ )مـن سـورة الشـورى/ اآليـة 3)(
َرُكـْم  َوُيَطهِّ اْلَبْيـِت  َأْهـَل  ْجـَس  الرِّ َعنُْكـُم  لُِيْذِهـَب  ُيِريـُد اهلل  ـَا  )).قولـه تعـاىل ﴿إِنَّ

اآليـة 33( األحـزاب/  )مـن سـورة  َتْطِهـًرا﴾ 
ـَك فِيـِه ِمْن َبْعـِد َما َجـاَءَك ِمـَن اْلِعْلِم َفُقـْل َتَعاَلـْوا َنْدُع  )).قولـه تعـاىل ﴿َفَمـْن َحاجَّ
َأْبنَاَءَنـا َوَأْبنَاَءُكْم َونَِسـاَءَنا َونَِسـاَءُكْم َوَأْنُفَسـنَا َوَأْنُفَسـُكْم ُثـمَّ َنْبَتِهـْل َفنَْجَعْل َلْعنََة 

اهللَِّ َعـَى اْلَكاِذبِـَن﴾ )مـن سـورة ال عمـران/ اآلية )6(
وهـذا القـدر اليسـر مـن االيـات الرشيفـة يعطينـا صـورة حيـة واضحة جليـة الغبار 
عليهـا ملـا يأخـذه اإلمـام عيل)عليـه السـلم( مـن حيز يف اآليـات البينـات يف كتابـه املجيد 
بعـد هـذا مـن  السـلم  يبقـى جمـال للشـك واالرتيـاب يف فضلـه وتفضيلـه عليـه  فهـل 

التفضيل)الصائـغ،0)0)،ص49-ص66(. وخصائـص  والتنزيـل  الشـواهد 

اإلمام عيل )عليه السالم( يف األحاديث النبوية الرشيفة
)- قـال الرسـول حممـد )صـى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(  )ان اهلل جعـل ألخـي عـيل 
فضائـل ال حتـىص كثـره، فمـن ذكر فضيلة مـن فضائله مقرًا هبا غفـر اهلل ما تقدم 
مـن ذنبـه ومـا تأخـر، ومـن كتـب فضيلـة مـن فضائلـه مل تـزل امللئكـة تسـتغفر 
لـه مـا بقـي لتلـك الكتابـة رسـم ومـن اسـتمع إىل فضيلـة مـن فضائلـه غفـر اهلل 
لـه الذنـوب التـي اكتسـبها بالسـاع ومـن نظـر إىل فضيلـة مـن فضائلـه غفـر اهلل 
لـه الذنـوب التـي اكتسـبها بالنظـر ثم قـال: النظـر إىل عيل عبـادة، وذكـره عبادة 
وال يقبـل اهلل إيـان عبـد اال بواليتـه والـرباءة مـن اعدائـه ( )الصائـغ، 0)0)، 

. ص06)( 
)- قال الرسـول حممد)صى اهلل عليه وآله وسـلم(  )لو أن الرياض أقلم، والبحر 

مـداد، واجلن حسـاب واالنس كتـاب ما احصوا فضائل عـيل بن أيب طالب.
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3- قـال رسـول حممـد )صـى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(  )يـا عـيل والـذي نفـيس بيـده 
لـوال ان يقـول فيـك طوائـف مـن امتـي ما قالـت النصارى يف عيسـى بـن مريم 
لقلـت اليـوم فيـك مقـاال المتـر باحـد مـن املسـلمن اال اخـذ الـراب مـن اثـر 

قدميـك يطلبـون بـه الربكـة )اخلوئـي،6)4) هــ، 3/ص333(.
عيل)عليه السالم( يف شهادات الصحابة والتابعني

قـال عمـر بـن اخلطـاب)رض( كانـت ألصحاب حممـد )صـى اهلل عليه وآله وسـلم( 
ثـاين عـرشه سـابقة فخـص عليـا منهـا بثلث عـرشة وشـاركنا يف مخس.

وقـال ايضا)لقـد اعطـي عـيل ثـلث خصـال،الن تكون يل خصلـه منها احـب ايل من 
محـر النعـم فسـئل مـا هـي؟ قـال تزوجيـه ابنتـه وسـكناه يف املسـجد الحيـل يل مـا حيـل لـه، 

والرايـة يـوم خيرب(.)اخلوئـي،6)4) هــ،3/ص334(.

اقوال التابعني
). عـن عكرمـة)إين ألعلـم ان لعـيل منقبـه لـو حدثـت هبا لنفـذت اقطار السـاوات 

واالرض(.
). مـا جـاء عـن جماهـد قـال )إن لعـيل )عليـه السـلم( منقبـه مـا كانـت الحـد مـن 
أصحـاب النبـي )صـى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(  مثلها وما من شـئ مـن مناقبهم 

اال وقـد شكهـم فيهـا(
أقوال األعالم من ائمة اإلسالم

).قـول اإلمـام امحـد بـن حنبل)مـا روي الحـد مـن اصحـاب رسـول اهلل)صـى اهلل 
عليـه وآلـه وسـلم(  مـن الفضائـل الصحـاح ما روي لعـيل بـن أيب طالب كا يف 

التنزيل(. شـواهد 
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).كلمة اخلليل بن امحد الفراهيدي 
أ.وقـد قيـل لـه: مـا تقـول يف عـيل بـن أيب طالب)عليـه السـلم( فقال:)مـا اقـول يف 
حـق امـرٍئ كتمـت مناقبـه أوليـاؤه خوفـا وأعـداؤه حسـدا، ثـم ظهـر مـن بيـت 

الكتانـن مـا مـأل اخلافقـن(.
ب.وقيـل لـه أيضـا: مـا الدليل عـى ان عليًا)عليه السـلم( امـام الـكل يف الكل قال 

احتيـاج الـكل اليه واسـتغناؤه عـن الكل.
3.كلمة ابن أيب احلديد املعتزيل

قـال: فامـا فضائلـه )عليـه السـلم( فاهنـا قـد بلغـت مـن العظـم واجلـلء واالنتشـار 
واالشـتهار مبلغا يسـمج معه التعرض لذكرها والتصـدي لتفصيلها )اخلوئي،6)4)هـ، 

3/ص334-ص343(.

اإلمام عيل )عليه السالم( عند املفكرين املسيح
يقـول جـورج جـرداق الكاتـب املسـيحي اللبنـاين املعروف)ومـاذا عليـك يـا دنيـا لـو 

حشـدت قـواك فاعطيـت يف كل زمـن عليـا بعقلـه وقلبـه(.

ويقـول االسـتاذ نـري سـهلب )والشـك يف إن عليـًا، لـو نجـا، لـكان عفـا عـن ابن 
ملجـم، وتركـه حـرا طليقـا حيـدث املؤمنـن عن خلـق امـر املؤمنن(.

ويقـول يـان ريشـار)واحلق ان املسـلمن، سـليمي النيـة، يتخـذون مـن عـيل نموذجًا، 
كـا لـو انـه حـي يف القـرن العرشيـن، اليزال امثـل صـورة للنظام اإلسـلمي السـيايس(.

عدلـه( لشـده  عبادتـه  حمـراب  يف  عـيل  جربان)قتـل  خليـل  جـربان  ويقـول 
. )( 0 ص ،( 0 0 8 ، عـيل (
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اإلمام عيل )عليه السالم( عند أبناء رعيته
يمكـن وصـف شـخصية اإلمـام عيل )عليه السـلم( من خـلل وصف احد ابناء شـعبه 
امـام ألـد اعدائـه معاويـة ابن أيب سـفيان اذ قال له معاوية بعـد اغتيال اإلمـام وهيمنة معاوية 
عى سدة احلكم، صف يل عليا ؟ فقال رضار- وهو ذلك املواطن- أو تعفيني؟ قال: صفه: 
قـال: أو تعفينـي؟ قـال ال اعفيـك قـال رضار: ) واهلل كان بعيـد املـدى شـديد القـوى، يقـول 
فصـل، وحيكـم عـدال، يتفجـر العلـم مـن جوانبـه، وتنطـق احلكمة مـن نواحيه، يسـتوحش 
مـن الدنيـا وزهرهتـا، ويسـتأنس بالليـل وظلمتـه، كان واهلل غزيـر الدمعـة، طويـل الفكـرة، 
يقلـب كفيـه وخياطـب نفسـه، يعجبـه مـن اللبـاس مـا خشـن ومـن الطعـام مـا جشـب، كان 
واهلل كأحدنـا جييبنـا اذا سـألناه ويبتدؤنـا أذا أتينـاه ويأتينـا إذا دعوناه، ونحـن واهلل مع تقريبه 
لنـا وقربـه منـا ال نكلمـه هيبـة، وال نبتدئـه عظمه، ان تبسـم فعن مثـل اللؤلؤ املنظـوم، يعظم 
اهـل الديـن، وحيـب املسـاكن، ال يطمـع القـوي يف باطلـه وال ييـأس الضعيـف مـن عدلـه، 
... فقـال معاويـة فكيـف حزنـك عليـه يـارضار؟ قـال:- حـزن مـن ذبـح ولدهـا يف حجرها 
فـل ترفـا عربهتـا واليسـكن حزهنـا( هذه لوحة إنسـانية رسـمت بصـدق، فهي ليسـت رؤية 
املحكـوم للحاكـم املثـايل فحسـب انـا رأي صـادق بإنسـان ارتقـى ليجسـد اإلسـلم كواقع 
ملمـوس . ويصـف باحـث معـارص اإلمـام عـيل )عليـه السـلم( قائـل: ) كان اإلمـام ملـكا 
يف نفسـه، متواضعـا يف جمتمعـه، سـعيدا يف معرفتـه، فقـرا يف عيشـه، بسـيطا يف حياتـه، عظيا 

يف مدركاتـه، عزيـزا يف عدلـه، قديسـا يف ايانـه، نبيـا يف جتـرده ( )السـعد،005)،ص8)( .

من ألقاب اإلمام عيل بن أيب طالب)عليه السالم(
منهـا الـويص، واإلمـام، وأمـر املؤمنـن، واخلليفـة، وقسـيم اجلنـة والنـار، وصاحب 
البيضـاء( واملحجـة  النجـاه،  وسـفينة  الديـن،  ويعسـوب  الكـرب،  وكاشـف  اللـواء، 
املحجلـن  الغـر  وقائـد  البطـن،  واالنـزع  املرتـى،  ص93(،  )اخلصيبـي،)99)، 

)كاظـم،009)،ص4)-6)(
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املقصد الثاني: اإلمام علي )عليه السالم( واحلقائق العلمية )علمه( 

عـاش اإلمـام عيل)عليـه السـلم( يف بيئـة التعـرف قيمـة احلقائـق العلميـة بـل كان 
باألنسـاب عـاش اإلمـام )عليـه  العربيـة علـم االدب والتفاخـر  الغالـب عـى اجلزيـرة 
السـامل( يف وسـط يغلـب عليـه طابع البـداوة وتشـيع فيـه روح القبيلة التي مل تنـل حضارة 
املـدن منهـا شـيئًا وكانـت أيضـا تتسـم بالطبقيـة احلـادة إذ كان هنـاك االغنيـاء والعبيـد 
وهكـذا كانـت حالـة املجتمـع الفكريـة والروحيـة واملاديـة حتـى ولـد عـيل احلـق والنـور 
بواكـر  منـذ  املعرفـه  حـق  املجتمـع  عرفـه  عظيـا  رجـًل  يـرى  وكان  االجـواء  تلـك  يف 
طفولتـه خيـرج عـى تلـك احليـاه البائسـة وانـاس تلـك احليـاة الضعيفـة برسـالة تبرشهـم 
بالعـدل تقيـم هلـم قواعـد الرمحـة واالحسـان واالنصـاف حتـى أصبـح اإلمـام عيل)عليه 
علومـه  منـه  وتلقـى  وسـلم(   وآلـه  عليـه  اهلل  للرسـول)صى  األول  التلميـذ  السـلم( 
التـي مـأل هبـا لقـد علمـه الرسـول)صى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(  الـف بـاب مـن العلـم 
يفتـح لـه مـن كل بـاب الـف بـاب وال يمكـن حتديـد علـم اإلمـام عيل)عليـه السـلم( 
واالحاطـة بـه ألنـه من علـم الرسـول)صى اهلل عليه وآله وسـلم( وعلم الرسـول من اهلل 

تعاىل)الصائـغ،0)0)،ص79-78(.

إذ قـال الرسـول)صى اهلل عليـه والـه وسـلم(: ) انا مدينـة العلم وعيل باهبـا فمن اراد 
العلم فليـات الباب(

وبمعنـى آخـر ان علـم اإلمام )عليه السـلم( يدل عـى معرفة بالعامل العلوي إذ أشـار 
اإلمام)عليـه السـلم( )سـلوين قبـل أن تفقـدوين، سـلوين عن طـرق السـاوات فانا اعلم 

هبـا من طـرق االرض( )عبـده، اجلزء)/ص30(.

ونود ان نذكر بعض العلوم التي امتاز هبا اإلمام عيل)عليه السلم( ومنها:
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علـم التصـوف: وجـد اصحـاب هـذا العلـم غطاء مهـا للحتـاء باإلمام عـيل )عليه 
السـلم( فاسـتندوا إىل اإلمـام يف احاديثهـم الصوفية وما يتعلق بالزهـد واحلرفة الصوفية 
وقـد كان شـعارهم وهـو مـا رصح بـه اجلنيـد والشـبيل والـري الصقـي والكرخـي )ابن 

طاووس)67هـ،ص07)(.

ويف علـم الفضـاء: ان أمـر املؤمنـن عليًا)عليـه السـلم( أول مـن دعـا إىل ملحـة 
الفضـاء قبـل أكثـر مـن ثلثـة عـرش قرنـا )حيـث روى الشـيخ الطرحيـي يف مـادة كوكـب 
قولـه )عليـه السـلم( )هـذه النجـوم التـي يف السـاء مدائـن كاملدائـن التـي يف االرض 
ترتبـط كل مدينـة منهـا بعمـود مـن نـور طـول كل عمـود مسـرة مائتـن ومخسـن عامـا 
مـن السـاء يريـد بذلـك اجلاذبيـة الشمسـية التـي تنظيـم السـيارات هبـا وتـدور حوهلـا(

)الصائـغ،0)0)،ص80(.

ويف علـم التصنيـف: إن اإلمـام عيل)عليـه السـلم( أول مـن صنـف النـه اول مـن 
مجـع القـرآن وهـو اول مـن نقـط املصاحف ويعـزى إىل اإلمام تأسيسـه علـم النحو عندما 
امـله عـى أيب االسـود الـدؤيل وفيـه قال أنح هـذا النحو، عـى ان الكلم كله اسـم وفعل 
وحـرف واالسـم مـا انبـأ عـن املسـمى والفعل مـا انبأ عـن حركة املسـمى واحلرف مـا انبأ 

عـن معنى ليس باالسـم وال بالفعـل) اليعقويب،84)هــ،)/35)(.

ويف كلمـه يف علـم اجلغرافيـة قـال حينـا ذم البرة واهلهـا قائل)ارضكـم قريبة من 
املاء بعيدة مـن السـاء()الصائغ،ص0)0)،)8(.

ويف علـم الرياضيـات واحلسـاب: ورد عـن اإلمـام عـيل )عليـه السـلم( بانـه دخـل 
عليـه هيـودي قـال له:اخـربين عـن عـدد يكـون لـه نصـف وثلـث وربـع ومخـس وسـدس 
وسـبع وثمـن وتسـع وعـرش ومل يكـن فيـه كـر فقـال عيل)عليـه السـلم( إن أخربتـك 
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تسـلم قـال نعـم فقـال عيل)عليـه السـلم( ارضب أيـام أسـبوعك يف سـنتك فـكان كـا 
قـال حتقـق مـن املسـألة وصحتهـا ومل يكـن فيهـا كـر وبعدهـا حـن سـمع ذلـك اسـلم 

)الصائـغ،0)0)،ص)8(.

ويف العلـوم الطبيـة انـه قـال: حلوم البقـر داء والباهنا شـفاء وايضًا قال )عليه السـلم( 
كل التفـاح فانـه يدبـغ املعـدة وقـال اكل السـفرجل قـوة للقلـب واكل السـمك يذيـب 

اجلسـد وقـال أيضـا ابـدؤوا بامللـح يف أول طعامكم...الـخ )الصائـغ،0)0)،ص85(.

ويف السياسـة طبق اإلمام )عليه السـلم( السياسة املثالية )املبدأية( والواقعية ال النفعية 
التربيرية وهو اول من اسس الدفاع وديوان اخلراج واالموال)الرخيس،5)4)،ص30(.

والبيئـة  الوراثـة  امهيـة  السـلم(  عيل)عليـه  اإلمـام  اكـد  فقـد  النفـس  علـم  ويف 
االعـراق( كـرم  برهـان  االخـلق  قال)حسـن  حيـث  الفـرد  شـخصية  تكويـن  يف 

.)39( /3 )اخلوانسـاري،

والفطـرة احـد اركان الوراثـة كـا يمثـل ذلـك يف النهج إذ قـال )وجابـل القلوب عى 
فطرهتا شـقيها وسـعيدها()عبده،د.ت،ص0))(.

الصاحلـة( البيوتـات  اهـل  مـن  واحليـاء  التجربـة  اهـل  منهـم  ايضًا)وتـوخ  وقـال 
.)(33 003)،ص )املوسـوي،

وقد تطرق اإلمام)عليه السلم( إىل ظاهرة اخلوف إذ قسمه إىل:-

اوالً: اخلـوف الفطـري إذ قال)عليـه السـالم()ما هـول مـا نـرى من ملكوتـك(، )ان 
املؤمنـني خائفون(.

ثانيًا:اخلوف السوي
).اخلـوف مـن اهلل سـبحانه إذ قـال اإلمام)عليـه السـلم()وان أحسـن النـاس ظنـًا 
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اشـدهم خوفـًا هلل(.
).بغته األجل إذ قال اإلمام)عليه السلم()وخافوا بغتته األجل(

3.عذاب جهنم إذ قال اإلمام )عليه السلم() وخافوا عذاب احلريق(
4.اخلوف من الفقر إذ قال اإلمام )عليه السلم( ) يا بني اين اخاف عليك الفقر(
5.اخلوف من الذنب إذ قال عليه السلم )رحم اهلل امرًأ راقب ربه وخاف ذنبه(

6.اخلـوف مـن الفضيحـة: حـول خصـال املـرأة ) واذا كانـت جبانـة فرقـت مـن كل 
يشء يعـرض هلا(.

ثالثًا:اخلوف املذموم
).اخلـوف مـن قلـة النـارص إذ قال)عليـه السلم()التستوحشـوا طريق اهلـدى لقلة 

اهله(
).اخلوف من احلرب إذ قال اإلمام)عليه السلم( )ما باليت وال استوحشت(

3.اخلـوف مـن عمـل اخلـر إذ قـال اإلمـام)إذا هبـت امـرًا فقـع فيه،فـان شـدة توّقيه 
اعظـم ممـا ختـاف منه(

4.اخلـوف مـن اتبـاع اهلـوى وهواشـد أنـواع اخلـوف إذ قـال اإلمـام )عليه السـلم( 
)وان أخـوف مـا اخـاف عليكـم اتبـاع اهلـوى وطـول االمل(

رابعا: اخلوف املحمود 
هـو أفضـل أنـواع اخلـوف إذ قـال اإلمام)عليـه السـلم()عباد اهلل مـن أحـب عباد اهلل 
اليـه عبـدًا اعانـه اهلل عـى نفسـه فاستشـعر احلـزن وجتلبـب اخلـوف )املوسـوي،003)، 
ص36)-38)(، )خـف ربـك واربـح رمحتـه يؤمنـك ممـا ختـاف وينلـك مـا رجـوت( 

)التميمـي،)00)،ص36)(
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وقد تطرق اإلمام أيضا إىل مبدا اللذة من حيث:
اوالً:حـدود اللـذة: للمؤمـن ثـلث سـاعات وسـاعة خيـى بن نفسـه وبـن لذهتا يف 
مـا حيـل وجيمل)وأيضـا( وليس للعاقـل ان يكون شـاخصًا اال يف ثلث .... أو 

لـذة يف غـر حمرم.
ثانيـًا: اصالـة اللـذه غـر املحرمـة:ان املتقـن ذهبـوا بعاجـل الدنيـا وآجـل اآلخـرة 
فشـاركوا اهـل الدنيـا يف دنياهـم ومل يشـاركهم اهـل الدنيـا يف اخرهتـم، سـكنوا 
الدنيـا بافضـل مـا سـكنت واكلوهـا بافضـل مـا اكلـت فحضـوا مـن الدنيـا بـا 
حظـي بـه املرفـون واخـذوا منها مـا اخذه اجلبابـرة املتكـربون، ثم انقلبـوا عنها 

بالـزاد املبلـغ واملتجـر الرابـح . أصابـوا لـذة زهـد الدنيـا يف دنياهـم .
ثالثـا: اللـذة ليسـت هدفـًا: إذ قـال )عليـه السـلم( )مـا لعـيل ولنعيـم يفنـى ولـذة ال 

تبقى(.
رابعًا: أسلوب التخفيف من اللذة من غلواء اللذة منها:

اللـذات  فاذكـروا هـادم  السـلم( )أال  قـال اإلمـام )عليـه  إذ  باملـوت:  ).التذكـر 
األمنيـات(. وقاطـع  الشـهوات  ومنغـص 

).التذكـر بنعيـم اجلنـة إذ قـال اإلمـام عيل)عليـه السـلم( )فلـو شـغلت قلبـك اهيا 
املسـتمع بالوصـول إىل مـا هيجم عليك مـن تلك املناظر املونقة لزهقت نفسـك 

شـوقًا اليها( )املوسـوي،003)، ص)4)(.
يمكـن  الشـخصية حيـث  امـراض  إىل  أيضـا  عـيل  السـلم(  )عليـه  اإلمـام  وتطـرق 

نصهـا: األيت  بالطرائـق  تشـخيصها 
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أحاديـث  يف  بكثـرة  مطروحـة  الصيغـة  وتلـك  والوصـف  الظاهـرة  ).العلمـات 
اإلمـام )عليـه السـلم(  ومثاهلـا قولـه اجلاهـل ُيعـرف بسـت خصـال، الغضب 
مـن غـر يشء والـكلم يف غـر نفـع والعطيـة يف غـر موضعهـا وان ال يعـرف 
صديقـه مـن عـدوه وافشـاؤه الـر والثقـة بـكل احـد أو عندما يصـف املنافقن 
وهـم املصابـون باحـد االمـراض النفسـية ويبـن ان علماهتـم التلـون وايضـا 
القلـب املريـض واحلسـد والتمويـه واالرساف...الـخ وهـي جمموعـة صفـات 

طويلـة هلـؤالء املـرض.
).عـن طريـق التغـرات النفسـية ومصـداق ذلـك قوله)عليـه السـلم()ما اضمـر 
احـد شـيئا اال ظهـر يف فلتـات لسـانه وصفحـات وجهـه( وقولـه املـرء خمبـوء 
حتـت لسـانه وهـذه االمثلـة كثـرة ايضـًا يف احاديـث اإلمـام )عليـه السـلم(.

3.عـن طريـق التقـوى العاليـة والفراسـة فقـد قـال لـه رجـل اين احبـك فقال)عليـه 
السـلم( كذبـت.

4.التشـخيص بواسـطة التصنيـف بنـي الكفـر عـى اربـع دعائـم، الفسـق والغلـو 
والشـبهه. والشـك 

سـؤال  السـلم(عن  )عليـه  اإلمـام  بجـواب  يتعلـق  وهـو  التعريـف  5.بواسـطة 
خيـص شـخصًا أو حالـًة، فقـد سـئل عـن قبيلـة مـا فصنفهـا بحسـب السـلوك 
والشـخصية، فقـال بـان بنـي خمـزوم رحيانـة قريـش وان حديثهـم حمبـوب وبني 
عبـد شـمس ابعدهـم رأيـا وأمنعهـم ملـا وراء ظهورهـم ووصـف قبيلتـه باهنـم 
ابـذل ملـا يف ايدهيـم )الكرم( واسـمح عند املوت بنفوسـهم ويقـول نحن افصح 
وانصـح واصبـح وباملقابـل وصـف بنـي عبد شـمس باهنـم انكر وامكـر وافكر 
وكل هـذه تعريفـات لسـلوكية مجاعـة معينة واحلديث بشـكله العام يشـر لغلبة 
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الطابـع الوراثـي عليهـم.
6.التشـخيص الرابطـي: وهـذا اجلانـب مـن الصفـات امللزمـة لبلغـة اإلمام عيل 
)عليـه السـلم( سـواء يف التشـخيص النفـيس أو غره فمـن ذلك مقولـة اإلمام 
)عليـه السـلم()من كثـر كلمـه كثـر خطـؤه ومـن كثـر خطـؤه قل حيـاؤه ومن 
قـل حيـاؤه قـل ورعـه ومـن قـل ورعة مـات قلبـه ومن مـات قلبـه دخـل النار( 
ويف هـذا الرابـط نلحـظ انتقـال وتدرج يف السـلوك اإلنساين)السـاعدي،00)

6،ص54)-55)(.
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املبحث الثاني:

 نهج البالغة ورد الشبهات

املقصد األول: نهج البالغة ما هو ؟

هنـج البلغـة ومـا أدراك مـا هنـج البلغـة فهـو الكتـاب الـذي يطابـق اسـمه حمتـواه 
والكتـاب املشـار اليـه قبـل أي كتـاب بعـد كتاب اهلل وسـنة نبيـه حممد)صـى اهلل عليه وآله 
وسـلم(  والكتـاب الـذي تتالت عليه الدراسـات اإلسـلمية وغر اإلسـلمية ففيه العلم 
واحللـم وفيـه الفكـر املعـارص والفكـر القديم وفيـه االدب واللغة بـل ال يبالغ لـو قيل فيه 

اغلـب العلوم)اخلبـاز،009)،ص)(.

وهنـج البلغـة اسـم وضعـه الرشيـف الـريض لكتـاب مجـع باسـلوٍب فريـد روايـات 
منتقـاه مـن خطـب اإلمـام عـيل ابـن أيب طالب)عليـه السـلم( ورسـائله وحكمـه بلـغ 
املختـار منهـا مئتـن واثنتـن واربعـن خطبـة أو كلمـًا وثانيـة وسـبعن كتابـًا أو رسـالة 
واربعائـة وثـاين وتسـعن حكمـة ثـم اضحـى النهـج لدى النـاس علـًا مبلغا عـن اإلمام  
)عليـه السـلم( وفكـره فكلمـه بـن ايدهيـم حيكـي عبقريـة رجـل مل يعرفـه إال اهلل)جـل 

جللـه( ورسـوله )صـى اهلل عليـه وآلـه وسـلم( )اهلندي،409)هــ، 56/6)(.
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حيـث تعجـز العقـول وإن قويـت فطنتهـا عـن سـرب غـور عـيل بـن أيب طالب)عليـه 
ان  عنهـم(  اهلل  الصحابـة)ريض  مامتنـى  واملناقـب  الفضائـل  مـن  مجـع  الـذي  السـلم( 
يظفـروا بإحداهـا ليكـون ذلـك خـرًا هلـم ممـا طلعـت عليـه الشـمس أو خرًا هلـم من محر 

النعم)البخـاري،009)،ص)744-74(.

خطـب  بجمـع  اهتـم  مـن  أول  يكـن  مل  الـريض  الرشيـف  ان  إىل  اإلشـارة  وجيـدر 
اإلمـام عـيل )عليـه السـلم( بـل سـبقه كل مـن احلـارث األعور)ت65هــ( وزيـد بـن 
وهب)ت96هــ( الـذي مجـع خطـب اإلمـام عـيل )عليـه السـلم( عـى املنابـر يف اجلمـع 
واالعيـاد وايضـا كميـل بـن زيـاد النخعـي واسـاعيل بن مهـران السـكوين وعبـد العظيم 
احلسـني والواقدي)ت07)هــ( وأبـو املنـذر السـائب الكلبـي وبعض من هـذه املؤلفات 
احلرب)احلسـني،409)هـ،)/ص68-)8( يف  احـرق  أو  االرضـه  اكلتـه  أو  ضـاع 

)االميني،408)هــ،ص39)(.

كانـوا  ممـن  االالف  بواسـطة  جتمـع  السـلم(  )عليـه  اإلمـام  اقـوال  كانـت  وقـد 
أو  السـلم(  املهـرة مـن تلميـذ اإلمـام )عليـه  الُكّتـاب  أو مـن خـلل  اقوالـه  حيفظـون 
وكذلـك  الـوالة  ولـدى  اخللفـة  مركـز  يف  حتفـظ  التـي  والكتـب  الرسـائل  خـلل  مـن 
الرسـائل التـي يف خزائـن أعـداء اإلمـام )عليـه السـلم( )جلنـة التأليـف يف مؤسسـة هنـج 

البلغـة،993)،ص50(. 

وهنـج البلغـة سـواء نظرنـا اليـه مـن ناحيـة الشـكل أو مـن ناحيـة املضمـون وجدناه 
مـن اآلثـار التـي تقـل نظائرهـا يف الـراث اإلنسـاين عـى ضخامـة هذا الـراث .

فقد قيل يف بيان صاحبه انه ) دون كلم اخلالق وفوق كلم املخلوق (.
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بيـان معجـز البلغـة، تتحـول األفـكار فيـه إىل انغـام وتتحـول األنغـام فيـه إىل افـكار 
ويلتقـي عليـه العقـل والقلـب والعاطفـة والفكـرة فـإذا أنـت مـن الفكـرة أمـام كائن حي 
متحـرك ينبـض باحليـاة ويمـور باحلركـة وتلـك هـي آيـة اإلعجـاز يف كل بيـان )شـمس 

الديـن،007)،ص6)(

ومل يكـرس هـذا البيـان املعجـز ملديـح سـلطان أو السـتجلب نفـع أو للتعبـر عـن 
عاطفـة تافهـة ممـا اعتـاد كثـر مـن النـاس ان يكرسـوا لـه البيـان .... ان البيـان يف هنـج 
البلغـة قـد كـرس خلدمـة اإلنسـان فلـم مُتجـد يف هنـج البلغـة قـوة األقويـاء وانـا جمـد 
نضـال الضعفـاء ومل يمجـد غنـى األغنيـاء وانـا اعلن حقـوق الفقـراء ومل يمجـد الظاملن 
وانـا جمـد األتقيـاء والصلحـاء، ان احلريـة والعبوديـة والغنـى والفقـر والعـدل والظلـم 
واجلهـل والعلـم واحلـرب والسـلم والنضـال األزيل يف سـبيل عـامل افضل إلنسـان افضل 
هـو مـدار احلديـث يف هنـج البلغـة فنهـج البلغـة كتـاب إنسـاين بـكل مـا هلـذه الكلمـة 
مـن مدلـول إنسـاين باحرامـه لإلنسـان وللحياة اإلنسـانية وإنسـاين با فيه مـن االعراف 
لإلنسـان بحقوقـه يف عـر كان الفـرد اإلنسـاين فيـه عنـد احلاكمـن هباءة حقـرة ال قيمة 
هلـا وال قـدر إنسـاين بـا يثـره فباإلنسـان من حـب احلياة والعمـل هلا يف حـدود تضمن هلا 

سـموها ونقاهـا )شـمس الديـن،007)،ص7)(  

املقصد الثاني: نهج البالغة ورد الشبهات

إن هنـج البلغـة أهـم ما مجع من كتـب اإلمام عيل )عليه السـلم( وهو جمموع خطب 
ورسـائل وحكـم واحـكام ووصايـا اخلقيـة وفكريـة وسياسـٍة متتـاز بالشـمول والبلغة 
مجعهـا أبـو احلسـن حممـد بن احلسـن بـن موسـى)ت406هـ( املعروف بالرشيـف الريض 
الـذي يرجـع نسـبه إىل اإلمـام الكاظم)عليـه السـلم( ثـم إىل اإلمـام عيل)عليـه السـلم( 
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وينحـدر الـريض مـن ارسة شيفـة والـده تـوىل نقابـة الطالبيـن مخس مـرات وتـوىل النظر 
يف املظـامل وامـارة احلـج وهـذا مـا تـواله الريض بعـد وفاة ابيـه وكان الـريض شـاعرًا كبرًا 

وعاملـًا ومؤلفًا اسـس مدرسـة سـاها دار العلم)النجايش،6)4)هـ،ص398(.

ومتشـابه  البلغـة،  وهنـج  التأويـل،  حقائـق  منهـا  واشـعار  ومصنفـات  كتـب  ولـه 
التنزيـل، وجمـازات القـران، وخصائـص االئمـة، ومعـاين القـرآن، وأخبـار قضـاة بغداد، 

شـهر،)96)،ص86(. متام)ابـن  أيب  شـعر  يف  والزيـادات 

ولكـن االنجـاز األعظـم الـذي اشـتهر بـه هو مجعه لـكلم اإلمـام أمـر املؤمنن)عليه 
السـلم( يف كتاب اسـاه هنـج البلغة.

ان الثابـت لـدى املعنيـن بالنهـج ان معظم ما جـاء فيه موجود يف كتـب املتقدمن وان 
مل يـرش الرشيـف الـريض إىل ذلـك )ولـو مل يعـر بغـداد مـا عراهـا من الدمـار عى يـد التر، 
ولـو بقيـت خزانـة الكتـب الثمينـة التـي حرقهـا اجلهـلء لعثرنـا عـى مرجـع كل مقولـة 

مندرجـة يف هنـج البلغة)اجلـليل،)00)،ص7(.

عليًا)عليـه  إن  مـن  مرتابـن  غـر  النهـج  خطـب  املتقدمـون  البلغـاء  تلقـف  ولـذا 
السـلم( قاهلـا: لقـوا متوهنـا مـن حيـث جزالـة اللفـظ وقـوة السـبك وعجيـب النظـم، 
وسـحر البيـان، وهـذا اقـوى القرائـن لـدى البلغيـن يف االطمئنـان إىل صحـة نسـبها 
إىل اإلمام)عليـه السـلم( ثـم ال ريـب لدهيـم يف صحـة سـندها اذ هـو منقـول عنه)عليـه 
السـلم( باالسـتفاضة والشـيوع املفيـد للطمئنـان وتواتـر جانـب كبـر منه)اجلـليل،)، 

)00)م،8-9ص(.

عني فريق من العلاء بتحقيق متن النهج من جانبن.
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األول: اسـناد النهـج إىل جامعـه الرشيـف الـريض. االخـر تواتـر النهـج مـن الـريض 
إىل اإلمام)عليـه السـلم( فلحظـوا أن السـند إىل الرشيـف الـريض قـوي ومعـروف مـن 
عـدة طرائـق منهـا تريـح الرشيـف الـريض بعملـه الكبر هـذا يف كتبـه االخـرى واقوال 
املشـايخ املعارصيـن للـريض أو املتأخريـن عنـه ووجـود نسـخة النهـج التي كتبهـا الريض 
بخـط يده وكثرة النسـخ االخرى التي نسـخت عـى منواهلا)اجلـليل،)00)،ص6))(.

ويمكـن القـول ان ابـن أيب حديـد كان اول املتصديـن واملدافعـن عـن هنـج البلغـة 
فهـو يقـول ان اربـاب اهلـوى زعمـوا ان النهـج حمدث واهـل االختصاص يمكنهـم ممايزة 
شـعر أيب متـام مـن غره وهكذا النهـج فاذا تأملت وجدتـه كله ماء واحد واسـلوبًا واحدًا 

كالقـران اوله كاوسـطه واخره)املعتـزيل،959)، )/ص8 (.
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املبحث الثالث:

 التوطئة واجملاالت اإلرشادية

املقصد األول: توطئة

وقـد يكـون مـن الصعـب القـول بوجـود علـم نفـس متكامـل يف الفكـر اإلسـلمي 
ولكـن قـد تـذل هـذه الصعوبـة عنـد حتليـل آراء اإلمـام عيل)عليـه السـلم( وان كانـت 
تلـك االراء قـد توزعـت بشـكل متناثـر يف الكتب واملصـادر املتعلقـة بالسـلوك الصحيح 
والوراثـة والبيئـة ومراحل النمو لإلنسـان واملزاج والشـخصية واشـكال اللـذة وامراض 
النفـس االخـرى وباملجمـل فـان هـذه اآلراء تشـكل البـذور االوىل لتكويـن أفـكار عالية 
املفهـوم والدقـة لبنـاء علـم النفـس اإلسـلمي وفروعـه وقيمـة هـذه األفـكار تكمـن يف 
كوهنـا سـابقة عـى مـن جاء بعدهـا بل أكثـر خصوبة وفائدة وشـمولية ويقـرر علم النفس 

احلديـث ان االمـراض النفسـية تنشـأ مـن سـبب أو أكثـر منهـا.

1.الوراثة.
2.تنشأة الطفل.

3.الضغوط النفسية.
4.الثقافـة املنحرفـة بشـكل عـام .وهـذا مـا يقـره التصـور اإلسـلمي مـع توصياتـه 
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املختلفـة يف مـا يعلـق بالتحسـن الوراثـي وتنشـأة الطفـل يف مراحلـه املتأخـرة ال املبكـرة 
ويملـك املـرشع اإلسـلمي تصورا وبخاصـة اجتاه الضغوط والشـدائد فالصحة النفسـية 
تبنـى عـى املعرفة والوعـي بالتصـور للضغـوط والثقافة)البسـتاين،)38)هـ،ص37)(.

إن علم النفس احلديث يعالج االمراض النفسية بواسطة:

1.العالج التحلييل.
2.العالج السلوكي.

3.العالج اإلرشاد ي .
اليتكـئ  أيضـا  وهـو  املعاجلـة  مـن  الطرائـق  هـذه  اليعـارض  اإلسـلمي  واملـرشع 
عـى احدمهـا مـن دون األخـرى الن ذلـك سـوف يكـون ادراكًا غـر صائـب يف تفسـر 
نشـأة املـرض ومعرفـة علجـه والعـلج اإلرشـاد ي هـو الطريـق الـذي خيتطـه املـرشع 
اإلسـلمي واليعنـي هـذا اسـتبعاد العـلج التحليـيل والسـلوكي بل انـه ليعدمهـا مصدرًا 

للنجاح)البسـتاين،988)،ص)6)-)6)(.

ويعتمـد االجتـاه التحليـيل عـى الفعاليـات اللشـعورية واخلبـئ والعـدوان وقـد املح 
اإلمـام عيل)عليـه السـلم( إىل مفهـوم اللشـعور الـذي مـن احللـم واملـزاج وهفـوات 
اللسـان ومـن إشـارات اللشـعور قوله)عليـه السـلم( )النـاس نيـام فـإذا ماتـوا انتبهـوا( 
وهـي حالـة الشـعورية عامـة يف مـا خيـص البـرش عى األقـل يف ما يتعلـق بالشـعور بالعامل 

اآلخر.

ومـن الكلـات املهمـة الدالـة عـى اسـلوب التحليـل النفـيس وفهـم اللشـعور قـول 
اإلمـام عيل)عليـه السـلم( )مـا اضمـر احـد يشء اال ظهـر يف فلتـات لسـانه وصفحـات 

وجهه(.
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ويـدل هـذا الـكلم عـى سـبق اإلمـام )عليـه السـلم( نظريـات فرويـد يف مـا يتعلـق 
بتأثـر غيـاب الوعـي واللشـعور ويبـن خطـأ الباحثـن القائـل ان موضـوع اللشـعور 

بـال احد)السـاعدي،006)،ص63)(. الفرويـدي مل خيطـر عـى 

ويكمـن عـلج اإلمـام عـيل )عليـه السـلم( هلذا املـرض من خـلل مواجهـة املريض 
مبـاشة وتبصـره بالعيـوب التـي تكشـفه مـن دون ان يعيهـا قائـًل ) ان احببـت سـلمة 
نفسـك وسـر معايبـك فاقلـل كلمـك واكثـر مهتـك ( )احلائري،0)4)هــ،ص0)3(.

وهـذه طريقـة ارشـادية حتليليـة وقد يشـخص عيوب الشـخصية اإلنسـانية من خلل 
الـكلم الن)املرء خمبـوء حتت لسـانه( )عبده،ص38(.

وفضـول الـكلم كـا يقول اإلمـام )عليه السـلم( يظهر مـا بطن من العيـوب وحيرك 
السـاكن من االعداء)اخلوانساري،7/ص3)3 (.

ومـن املعاجلـات العامـة للسـلوك والشـخصية اعطـاء اإلمـام )عليـه السـلم( وصفـا 
للـرش بانـه مركـب احلـرص ويصفـه بالكامـن يف داخـل اإلنسـان، والرشيـر اليظـن بأحد 
خـرًا النـه اليـراه اال بطبع نفسـه، وقد بن اإلمام )عليه السـلم( أيضـا ان اخللل املنتجة 

للـرش هي الكـذب والبخـل واجلور)اخلورانسـاري،7/ص365(.

وكل هـذا يعاجلـه اإلمـام )عليه السـلم( باملنهج اإلرشـاد ي املجتنب للرش واملسـتند 
إىل لفظه)ايـاك( احيانـًا مـع ان العـلج التطبيقي عنده قد اسـتند إىل حتليل عام للشـخصية 

اإلنسانية)اخلوانساري،ب،ت،73)(.

كوامـن  يثـر  بأنـه  سـلوكيا  عّرفـه  فقـد  للغضـب،  اإلمـام  معاجلـة  ذكـر  املهـم  ومـن 
احلقـد وان اولـه حـزن واخـره نـدم، ويصـف الغاضـب الـذي اليقـدر عـى مـرة عدوه 
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بانـه يطيـل حزنـه ويعـذب نفسـه، يعالـج هـذا السـلوك املنحـرف ارشـاديًا باالمـر بـرك 
الغضـب واسـتخدام احللـم وهيـدد اإلمـام )عليـه السـلم( بالـوازع الدينـي موضحـًا ان 
نتائـج الغضـب وخيمـة هلـذا جيـب حتكيـم العقل)اخلوانسـاري،ب-ت،7/ص93)(، 
هبـا(  حمـرق  أول  كان  أطلقـه  ومـن  أطفأهـا  كظمـه  مـن  موقـدة  نـار  )الغضـب  قـال  اذ 

)التميمـي،)00)،ص07)(

ودعـا إىل االبتعـاد عـن اخلـوف واحلـزن الهنـا ينقصـان مـن عمـل اإلنسـان ويؤذيانه 
وقـد عالـج احلـزن بالدعـوة لسـاع كلم العلـاء ولقـاء االصدقـاء ومـرور االيـام بقلـة 
الزوجـة  يف  عنـده  واالنـس  النفـس  وراحـة  البلء)السـبزواري،)99)،ص8)5( 
املوافقة)املناسـبة( والولـد البار وهي مسـائل تدعو إىل سـكينة النفـس واطمئناهنا ومن ثم 
العيش بشـكٍل طبيعي وحياٍة ختلو من التوتر واملشـكلت )الساعدي،006)،ص66)( 

املقصد الثاني:اجملاالت اإلرشادية عند اإلمام علي)عليه السالم(

Educational Counseling :1.الإر�ساد الرتبوي
أكـد اإلمـام عيل)عليه السـلم( عى أمهية العلـم والتعليم وذلك من خلل ارشـاداته 
ونصائحـه فهـو يؤكـد وجـوب ان يكون العقل والعلـم توأمن وهذه النقطـة مهمة للغاية 
فـان اإلنسـان الـذي يفكر ولكـن معلوماته ضعيفة يكـون كاملصنع الذي تكـون فيه املواد 
اخلـام معدومـة أو قليلـة فـان انتاجـه سـيكون قليـًل، الن االنتـاج موقـوف عـى وصـول 
املـادة اخلـام وكذلـك املصنـع الـذي تتوافـر فيـه املـادة اخلـام اال انـه اليعمـل فانـه يكـون 
مشـلوالً وغـر منتـٍج يقـول اإلمام)عليـه السـلم( يف تلـك الروايـة )ياهشـام ثـم بـن ان 
العقـل مـع العلـم( وقـد قلنـا ان العلـم هـو عمليـة االخـذ، وهـو بمنزلـه احلصـول عـى 
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املـادة اخلـام وامـا العقـل فهـو التفكـر واسـتنتاج واسـتخلص وجتزئـة وحتليل ثم يسـتند 
اِس َوَمـا َيْعِقُلَها إاِلَّ  اإلمـام )عليـه السـلم( عـى هذه اآليـة ﴿َوتِْلـَك اأْلَْمَثـاُل َنْضِرُبَهـا لِلنَـّ

اْلَعالُِمـوَن﴾ سـورة العنكبـوت أيـه)43( )مطهـري 000)،ص7)(.

واكـد أيضـا عـى امهيـة العقـل يف املايـزة والتشـخيص حيـث يقـول اإلمـام )عليـه 
السـلم( )ياهشـام التبـايل بـكلم النـاس وال بتشـخيصهم جيـب ان يكـون التشـخيص 
والتمييـز هـو متييـزك ياهشـام لـو كان يف يـدك جـوزة وقـال النـاس اهنـا لؤلـؤة، مـا كان 
ينفعـك، وانـت تعلـم اهنـا جوزة؟ ولـو كان يف يدك لؤلؤة وقـال الناس اهنا جـوزة ما كان 
يـرك وانـت تعلـم اهنـا لؤلـؤة، اي عليك ان تتبـع تشـخيصك وعقلك وفكـرك وجتعله 

لـك( )مطهـري،000)،ص83)(. دليـًل 

وايضـا يقول)العقـول ائمة االفـكار، واالفكار ائمـة القلوب، القلـوب ائمة احلواس 
واحلـواس ائمـة االعضـاء( )احللـم غطاء سـاتر والعقل حسـام قاطع فاسـر خلل خلقك 

بحلمـك وقاتل هواك بعقلـك( بيضون،7)4)هـ،ص697.

ويف جمـال التجـارب التي هي كاالنذار للنفس اإلنسـانية فهي توقـظ الفكر والعاطفة 
واالرادة لكـي تتلقـى األمـور عـى حقيقتها ومعرفة قرهبـا وبعدها من الثوابت السـلوكية 
الصاحلـة وهـي متحيـص للنفـوس لتتجـى هلـا احلقيقـة كـا هـي وهلـا تأثـر واضـح عـى 
التنميـة العقليـة وهـي بدورهـا عامـل مهم مـن عوامـل الربية التـي جتعل اإلنسـان يتقدم 

اشـواطًا نحـو القرب من االسـتقامة والرشـاد.

قال اإلمام عيل)عليه السلم( )العقل غريزة تربيها التجارب(

وقال)العاقل من وعظته التجارب(.
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ويف التجـارب يكمـن العلـم ويرقـى اإلنسـان يف تعلمـه ومـن ثـم رشـده واسـتقامته 
قـال اإلمـام عـيل)يف التجارب علـم مسـتأنف، واالعتبار يفيـدك الرشـاد( وقال)االعتبار 

منـذر صالح()العـذاري،005)،ص8)(.

Therapeutic Counseling  2. الإر�ساد  ال�سخ�سي
اكـد اإلمـام عـيل )عليـه السـلم( قواعـد بنـاء الشـخصية املؤمنـة إذ قـال )احـي قلبـك 
باملوعظـة وأمتـه بالزهـادة، وقـوه باليقـن، ونـوره باحلكمـة، وذلـلــه بذكـر املـوت، وقـرره 
بالفنـاء، وبـره بمجائـع الدنيـا، وحـذره صولـة الدهـر، وفحـش تقّلـب الليـايل وااليـام، 
واعـرض عليـه اخبـار املاضن وذكره بـا اصاب من كان قبلك مـن االولن ورس يف ديارهم 
وآثارهـم... والتبـع آخرتـك بدنيـاك، ودع القـول فيـا التعـرف واخلطـاب فيـا مل تكلف( .

واكد أيضا يف ارشاده الشخيص عى كيفية مكافحة الغضب حيث قال عليه السلم) 
املـك محيـة انفـك وسـورة حدك، وسـطوة يدك وعـزب لسـانك واحرس مـن كل ذلك 
بكف البادرة وتأخر السـطوة حتى يسـكن غضبك فتملك االختيار ولن حتكم ذلك من 

نفسـك حتى تكثر مهومك بذكر املعاد إىل ربك( )املوسـوي،003)،ص)3)-)3)(.

ويؤكـد اإلمـام )عليـه السـلم( عظمة النفس واهنـا يشء ثمن ونفيـس وان االخلق 
احلسـنة والفاضلـة أمـور تناسـب هـذا الـيء النفيـس واالخـلق الرذيلـة تنافيـه حيـث 
خياطـب امـر املؤمنـن اإلمـام احلسـن)عليه السـلم( يف رسـالة لـه يف هنـج البلغـة) كـرم 
نفسـك عـن كل دنيئـة، فانـك لـن تعتـاض بـا تبـذل مـن نفسـك عوضـًا( فيجـب عـدم 
تضييـع هـذا الـيء الثمـن الـذي يفـوق كل ثمـن قيمـة )املطهـري،000)،ص39)( 
ويؤكـد أيضـا يف ارشـاداته عـى امهيـة العـزة والكرامـة حيـث يقـول )الصـادق عـى شـفا 

منجـاة وكرامـة، والـكاذب عـى شف مهـواة ومهانـة( )املطهـري،00)،ص47)(.
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امـا يف مـا خيـص مسـألة االرادة أو التسـلط عـى النفـس ومتلكهـا يقـول اإلمام)عليـه 
السـلم( يف هنـج البلغـة حـول الذنـب واخلطـا)اال ان اخلطايـا خيل شـمس، محـل عليها 
اهلهـا( يقـع الذنـب عندمـا يقـوم اإلنسـان بفعل شـهواته وميوله النفسـية خلفـًا ملا حيكم 
بـه عقلـه وايانـه يقول)عليـه السـلم( ان حالـة الذنـب هـي حالـة عـدم متلـك النفـس ثم 
يقـول حـول التقـوى وهي النقطـة املقابلة لذلك)اال وان التقوى مطايـا ذلك( اي انه يأمر 
واملطايـا تطيع، تسـر اينا يوجهها دون ان تـركل أو ترفس)املطهري،000)،ص)9)(.

إن نمـو الـذات يؤكـد اإلمـام )عليـه السـلم( عـى تربيـة الفـرد ان يكـون عـايل اهلمـة 
لكـي يتكامـل ويسـمو تبعًا هلـذا العلو واالرتفـاع ويف ما يأيت إرشـادات اإلمـام عيل)عليه 

السـلم( وتوجيهاتـه يف هـذا املجـال حيـث يقول:

)من كربت مهته كرب اهتاممه(
)من رشفت مهته عظمت قيمته(

)من صغرت مهته بطلت فضيلته(
)بقدر اهلمم تكون اهلموم(

ان التقويـم املوضوعـي للـذات لـه أثـره الفّعـال يف متابعـة دخائـل النفـس وخوالـج 
القلـب واإلفـادة مـن التـوازن بـن الطمـوح والواقـع يف توجيـه الشـخصية وإرشـادها 
لتسـمو يف مجيـع مقوماهتا الفكريـة والعاطفية والسـلوكية بعد اسـتحضار املفاهيم والقيم 
الصاحلـة وتعميقهـا يف القلـب ومـن ثـم تقريرهـا يف واقـع احلياة وقـد أكـدت التوجيهات 
واإلرشـادات القيـام بتقييـم موضوعـي للـذات معرفة النفـس؛ النه احلصـن الواقعي من 

األخطـاء واملارسـات غر السـليمة.

وان معرفة النفس هي املصداق األمثل يف التقييم املوضوعي للذات حيث يقول:
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)أفضل املعرفة معرفة اإلنسان نفسه(
)أفضل احلكمة معرفة اإلنسان نفسه ووقوفه عند قدره(

)من عرف نفسه جترد(
)من عرف نفسه جاهدها(

ويف معرفة اإلنسان لقدره أو قيمة ذاته قال)عليه السلم(

)رحم اهلل امرءًا عرف قدره ومل يتعد طوره(
)ما هلك من عرف قدره(.

وأكـد اإلمام)عليه السـلم( عى أن االنشـغال بملحظة عيوب الـذات من الفضائل 
واملآثـر التـي ينبغـي التحـيل هبا)ابـر النـاس من ابـر عيوبه واقلـع عن ذنوبـه( )افضل 

النـاس من شـغلته معايبه عن عيـوب النـاس( )العذاري،8)4)هـ،ص45-43(.

وان سـعادة اإلنسـان عندمـا يتعـظ بغـره إذ قال)والسـعيد مـن وعـظ بغره والشـقي 
اليـوم( منهـا  اهلاربـون  هـم  غـدا  بالدنيـا  السـعداء  وغـروره()وإن  هلـواه  انخـدع  مـن 

)بيضون،7)4)هــ،ص))7(.

Vocational Counseling:3.الإر�ساد املهني
بالعمـل  وتقريـرًا  بالكلمـة  توجيهـًا  العمـل  وجوبيـة  السـلم(  عيل)عليـه  اإلمـام  اكـد 
وحرض املسـلمن عليه النه عبادة )العمل العمل ثم النهاية النهاية واالسـتقامة االسـتقامة 

ثـم الصـرب الصـرب والـورع الـورع، ان لكـم هنايـة فانتهـوا إىل هنايتكـم )خطبـة 76)(.

إذ قـدم اإلمـام )عليـه السـلم( مـن توجيهاته العمل عى االسـتقامة والصـرب والورع 
الن هـذه املعـاين كلهـا هـي نتائـج العمـل اخلـر إذ كان اإلمام )عليه السـلم( حيفـر اآلبار 
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يف املدينـة ويف طريـق احلـج فسـميت املنطقـة )آبـار عـيل( وكان يطحـن بيده احلـب وامللح 
وسـقى النخـل وجنـى الثمـر.. وملا توىل خلفة املسـلمن خصـف نعله بيده ورقـع جبته، 

فاعـرض ابـن العباس مـرة وقال:

امر املؤمنن خيصف نعله بيده ؟ اجاب اإلمام )عليه السلم(: يا ابن عباس ان هذه النعل 
احب ايل من امرتكم لوال ان اقيم حقًا وازهق باطًل)نراهلل،006)،ص)9)-93)(.

ويف اطار العمل أيضا يقول امر املؤمنن)عليه السـلم( )النفس ان مل تشـغله شـغلك 
فبعـض االشـياء ان مل يشـغلها اإلنسـان الحيـدث يشء كاجلـاد فلو وضعـت اخلاتم الذي 
تلبسـه عـى الـرف أو يف صنـدوق فـل حيـدث يشء،لكـن نفـس اإلنسـان يشء آخر،جيـب 
تشـغيلها دائـًا،اي جيـب ان تكون دائًا مشـغولة بعمـل يؤدي إىل متركزهـا وحترضيها عى 
العمـل واال فـان تركتموهـا فاهنا سـوف جتربكم عى االشـتغال با حيلو هلـا وحينئذ يتفتح 
بـاب اخليـال امـام اإلنسـان إىل ان جتـره هـذه التخيـلت إىل آالف االنـواع مـن الذنـوب 
وعـى العكـس مـن ذلـك يكـون لإلنسـان عمـل وشـغل فانـه جيـذب اإلنسـان نحـوه وال 

يمنحـه جمـاالً للفكر والتخيـل الباطل)مطهـري،000)،ص)4)-)4)(.

ويف التقصـر يف العمـل يقـول اإلمـام )عليه السـلم( )مـن قر يف العمـل ابتى باهلم 
وال حاجـة هلل فيمـن ليـس هلل يف مالـه نفسـه نصيـب( ويقـول )الداعـي بل عمـل كالرامي 

بل وتر()بيضـون،7)4)،ص733(.

غصـه( تكـون  ان  قبـل  الفرصـة  )بـادر  يقـول  للعمـل  الفرصـة  اغتنـام  ويف 
. )7 3 3 ص ،( 4 ( 7 ، ن بيضـو (

أكثـر اإلمـام عيل)عليـه السـلم( مـن احلكـم والنصائـح التـي تزيـن االعـال العبادية 
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والسـلوكية إذ قال)افضـل العمـل مـا اريـد بـه وجـه اهلل( )وافضـل االعـال لـزوم احلـق( 
مقابـل هـذه حـذر من نقائضيهـا )احذر كل عمـل يرضاه صاحبـه لنفسـه، ويكرهه لعامه 

املسـلمن( )إيـاك وكل عمـل إذ ذكـر لصاحبـه انكره(.

ثم قسم االعال املهنية اىل:

أ.وظائف: منها الوالة والقضاة واجلنود، والرشط، والكتاب..
)عليـه  عـيل  اإلمـام  فصلـه  مـا  هـذا  والصناعـات  والتجـارة  اليدويـة  ب.األعـال 

ملـا واله مـر. االشـر  مالـك  إىل  كتابـه  السـلم( يف 
وأطلـق اإلمـام عـيل )عليـه السـلم( احلكـم واإلرشـادات التـي تـرشع الوفاقيـة بـن 

القـول والعمـل وتوقـا إىل بنـاء جمتمـع مثـايل إذ قـال.

)انكم إىل اعراب االعامل احوج منكم إىل اعراب االقوال(
)الرشف عند اهلل سبحانه بحسن االعامل البحسن االقوال(

)بحسن العمل جتني ثمرة العلم، البحسن القول(
واملجتمعات تزدهر بحسـن العمل البحسـن الوعود الرابية وتطل يف حكمة اإلمام 
)عليـه السـلم( االضـاءات املرشقـة، ولقـد ابعـد يف وفاقية القـول والعمل مقدمـًا العمل 
عـى القـول،الن العمل يتزين بصدق التنفيذ ومجـال االتقان  قال)زيادة الفعل عى القول 

احسـن فضيلـة، وتقى الفعل عى القول اقبح رذيلـة( )نراهلل،006)،ص)30(.

ويؤكـد أمـر املؤمنـن )عليه السـلم( عى أمهيـة العمل وانه يؤدي بالفرد إىل الشـعور 
بشـخصيته اذ ان اإلنسـان يسـتغني عن اآلخرين بواسـطة العمل وبخاصة ان كان مقرونًا 

باإلبداع فانه يشـعر بالشـخصية إمامهم أي ال يشـعر باحلقارة بعد ذلك.
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وهناك بيتان يف الديوان املنسوب المر املؤمنن)عليه السلم( مها

لنقل الصخر من قمم اجلبال                           احب ايل من منن الرجال

يقول الناس يل يف الكسب عار                           فــان العار يف ذل الســؤال

)املطهري، 2000،ص247(

Marriage Counseling:4.الإر�ساد الزواجي
اختـر اإلمـام عـيل )عليه السـلم( دور املراة يف املجتمع اإلسـلمي مـن خلل هذه 
احلكمـة أو النصحيـة التـي تسـاوي دسـتورًا نسـائيا )جهـاد املراة حسـن التبعـل لزوجها( 
وتضمنـت حركـة املـراة يف املجتمـع يف اطـار اجلهاديـن االكـرب واالصغر، السـعي للرزق 
والعمـل يف املنـزل،ويف املجتمـع، ويف احليـاة الزوجيـة، وتربيـة االوالد مـع حفـظ زوجها 

واتبـاع موافقته.

واكـد أيضـا يف اختبـار الزوجـة الصاحلة التي متتـاز باخلصال اآلتية إذ قـال اإلمام عيل 
)عليـه السـلم( )خيـار خصال النسـاء، شار خصال الرجـال: الزهو، واجلبـن والبخل. 
فـاذا كانـت املـرأة مزهـوة مل متكن من نفسـها واذا كانـت بخيلة حفظت ماهلـا ومال بعلها، 
واذا كانـت جبانـة فرقـت مـن كل يش يعـرض هلـا( )حكمـة 34)( هـذا النـوع الكلمـي 
الـذي بـرع بـه اإلمـام عـيل )عليـه السـلم(، شـق الطريـق امـام املباحـث العقليـة، التـي 
تربـط النتائـج باالسـباب، بفضل هـذا التعليل تتبـدل املفاهيم االجتاعية حـول عنوانات 
اجتاعيـة ويصبـح البخـل صفـة مقبولـة يف املـرأة، ويغدو)اجلبـن( خصلـه خـره يف املـرأة 
وبخاصـة ان املجتمـع اإلسـلمي جعـل عنـوان املـرأة شفهـا فاجلبـن يمنعهـا مـن اقتحام 
املهالـك، حيـث يتعـرض هلا اللصـوص والصعاليك ويسـلبوهنا شفها وهـي عاجزة عن 

الدفـاع لضعفها اجلسـدي )نـراهلل،006)،ص)9)-)9)(.
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وحذر اإلمام )عليه السـلم( املرأة من االسـتجابة لنداء املغريات من العادات السيئة 
املتفشـية يف املجتمـع لكنهـا تعيـب املـرأة وان شـعرت معهـا باالرتيـاح اآلين)املخـدرات 
مغريـة لإلنسـان، لكنهـا مؤذيـة وقاتلـة( حذرهـا مـن الصفـات التـي التصلـح هلـا مـع ان 
بعضهـا قـد يصلـح للرجـل واطلقها ِحَكـًا توجه املـرأة يف رحلة احليـاة ان جتنبتها أرضت 
رهبـا وعاشـت يف جمتمعها كريمـة مثل الغرة واملخادعة والتربج إذ قـال اإلمام عيل )عليه 
السـلم( )غرة املرأة كفر وغرة الرجل ايـان( حكمه4)))نراهلل،006)،ص93)(.

ويف اسـتحباب السـعي يف النكاح جعله اإلمام عيل)عليه السـلم( أفضل الشـفاعات 
فقـال )افضـل الشـفاعات ان تشـفع بـن اثنـن يف نـكاح حتـى جيمـع اهلل بينهـا( والروايـة 
املتقدمـة حتـث النـاس عـى السـعي يف اجلمـع بـن الرجـل واملـرأة لتكويـن ارسة مسـلمة 
فيسـتحب مجيـع مـا يـؤدي إىل ذلك من السـعي يف اخلطبـة أو بذل املال لتوفر مسـتلزمات 

الـزواج أو التشـجيع عليـه أو غـره ذلك. 

كـا نصـح اإلمـام )عليـه السـلم( بتجنب الـزواج مـن احلمقـاء إلمكانية انتقـال هذه 
الصفـة إىل االطفـال ولعـدم قدرهتـا عى الربيـة وعى االنسـجام مع الـزوج وبناء االرسة 
اهلادئـة والسـعيدة قـال اإلمـام عيل)عليـه السـلم( )اياكم وتزويـج احلمقاء فـان صحبتها 

بلء وولدهـا ضيـاع( )العذاري،6)4)هـ،ص6)-0)(

Family Counseling:5.الإر�ساد ال�سري
دعـا اإلمـام )عليـه السـلم( إىل بنـاء اإلنسـان منـذ الطفولـة، فرسـم منهجيـة تربويـة 
ترعـى نمـو الولـد، وبنائه إيانيـًا وأخلقيًا وعلميـًا فالربية عى اإليان بـاهلل والفضائل يف 
الصغـر ترسـخ يف حـركات اإلنسـان املسـتقبلية فقد اسـتخدم اإلمام عيل )عليه السـلم( 
صـورًا مرشقـة وعبـارات هلـا إضـاءات تغسـل النفـس البرشية فتظل نفسـًا صافيـًة ترشق 
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عـن نيـة سـليمة إذ قـال )يف الصغـر يكـون الطفـل يف نيـة سـليمة ونفـس صافيـة، أي بنـي 
اين.. بـادرت بوصتـي اليـك .. قبـل ان يسـبقني اليـك بعض غلبـات اهلوى وفتـن الدنيا، 
فتكـون كالصعـب النفـور، وإنـا قلـب احلـدث، كاالرض اخلاليـة، ومـا القـي فيهـا مـن 

يشء قبلته،فبادرتـك بـاالدب قبـل ان يقسـو قلبك،ويشـتغل لبـك(.

فقـد اكـد اإلمـام )عليه السـلم( من خلل هـذه النصحية أن مرحلـة الطفولة مرحلة 
تثبـت فيهـا الصفـات الشـخصية اي جتذيـر العـادات واالعـال يف عهـد الصبـي لذلـك 
دعـا اإلمـام عيل)عليـه السـلم( إىل تثبيـت الفضائـل يف قلـب الصغـر قبـل ان ينغلق عى 

املفاسـد)من شـب عـى يشء شـاب عليـه( )نـراهلل 006)،ص)0)-03)(.

وقـد كانـت إرشـادات اإلمـام عيل)عليـه السـلم( ونصائحـه إىل الوالديـن يف تربيـة 
اوالدهـم منـذ الرخـة االوىل للـوالدة حيـث ياخذ االب الطفـل ويؤذن يف يمنـاه ويقيم 
يف يـراه وحتمـل موجـات االثـر إىل صفـاء ذاكـرة الطفل:كلـات:اهلل اكـرب وشـهاديت 
التوحيـد والنبـوة وتلبيـة الصـلة والفـلح وخـر االعـال فيـض مـن الكلـات تركز عى 
الربيـة االيانيـة وتؤلف ترسـيًا خلطة تربويـة ايانية تعليمية واخلقيـة تتواصل وتتلحم 

إذ قـال )عليه السـلم(.

).)حق الولد عى الوالد ان حيسن اسمه وحيسن ادبه ويعلمه القرآن(
).)حق الولد عى والده ان يعّلمه الكتابة والسباحة والرماية(

3.)علمـوا اوالدكـم الصـلة اذا بلغـوا سـبعًا، وارضبوهـم عليهـا اذا بلغـوا عـرشًا 
وفرقـوا بينهـم يف املضاجـع(

4.)أمروا اوالدكم بطلب العلم( )نر اهلل،006)،ص04)(
وحـرم اإلسـلم عقـوق الوالديـن بجميـع الوانـه ومراتبـه قـال امـر املؤمنن)عليـه 
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السـلم( )مـن احـزن والديـه فقـد عقهـا( )العذاري،6)4)هــ،ص75(.

وقـال اإلمـام )عليه السـلم( ايضـًا يف املودة بن اآلباء واألبناء )مـودة االباء قرابة بن 
االبنـاء( ويف تربيـة االوالد يقول)ليتـأس صغركم بكبركم ولـرأف كبركم بصغركم( 

)بيضون،7)4)،ص643(.

وأكـد أمـر املؤمنـن )عليـه السـلم( أمهيـة الصلـة باالرحـام وتقديرهـا واحرامهـا 
وعـى الزيارات املسـتمرة تفقدًا ألوضاعهـم الروحية واملادية وتوفر مسـتلزمات العيش 

الكريـم هلـم وكـف االذى عنهم:

ودعـا امـر املؤمنن عيل بن أيب طالب)عليه السـلم( إىل تفقد أحـوال األرحام املادية 
واشـباعها فقـال: )أال اليعدلـنَّ أحدكـم عن القرابـة يرى هبا اخلصاصة ان يسـدها بالذي 
اليزيـده ان امسـكه وال ينقصـه إن أهلكـه ومـن يقبـض يـده عـن عشـرته فانـا تقبـض 
منـه عنهـم يـد واحـدة وتقبـض منهـم عنـه أيـٍد كثـرة ومن تلن حاشـيته يسـتدم مـن قومه 
املـودة( وادنـى الصلـة هـي الصلـة بالسـلم قـال الرسـول )صـى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(  

)صلـوا ارحامكم ولـو بالسـلم( )العـذاري،6)4)،ص05)(.

Social Counseling :6.الإر�ساد الأجتماعي
اإلسـلم ليـس منهـَج اعتقـاٍد وإيـاٍن وشـعوٍر يف القلب فحسـب، بل هـو منهج حياة 
إنسـانية واقعيـة، يتحـول فيهـا االعتقـاد وااليـان إىل ممارسـة سـلوكية يف مجيـع جوانـب 
احليـاة لتقـوم العلقـات عـى الراحـم والتكافـل والتناصـح، فتكـون األمانـة والسـاحة 
واملـودة واإلحسـان والعـدل والنخـوة هـي القاعدة األسـاس التـي تنبثق منهـا العلقات 

االجتاعيـة .
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ودعـا اإلمـام عيل )عليه السـلم( إىل اسـتخدام األسـاليب املؤدية إىل األلفـة واملحبة، 
ونبـذ األسـاليب املؤديـة إىل التقاطـع والتباغـض، فقـال: )ال َتْغَضبـوا وال ُتْغِضبوا افشـوا 

السـلم وأطيبوا الـكلم( )العـذاري، 6)4)هـ، ص3))(.

ويتضمـن التفاعـل االجتاعـي التأثـر املتبـادل بـن األفـراد أو بـن اجلاعـات عـن 
الطبـاع  ويف  املارسـات،  وتفاعـل  واألذواق  املشـاعر  وتبـادل  اآلراء  احتـكاك  طريـق 
واألمزجـة، ويف االسـتعدادات واالهتامـات، ويف األخـلق واملشـاعر ويتضمـن أيضـا 
ادراك املسـؤولية االجتاعيـة وحتديـد السـلوك يف ضـوء املوازيـن واملعايـر االجتاعيـة 
التـي حتـدد لـكل فـرد دوره . ومن اشـكال التفاعل االجتاعـي االجيايب والوانـه: التعاون 
والتوافـق لكـي تتجـذر العلقـات  والوشـائج فـل تنفصـم الول خاطـر وال تنفـك الول 

نـزوة .

وحـذرت التعاليم واإلرشـادات اإلسـلمية مـن التفاعل االجتاعي السـلبي، وهنت 
عـن مجيـع العوامـل واملقدمـات املؤديـة اليـه التـي ال حـر هلـا وقـال اإلمـام عـيل )عليـه 
السـلم( )ال َتغَضبـوا وال ُتغِضبـوا افشـوا السـلم وأطيبوا الـكلم( )العـذاري، 8)4)، 
ص)4)(. واكـد اإلمـام عيل )عليه السـلم( موضـوع الصداقة والصحبـة فقال: )التثق 
بالصديـق قبـل اخلـربة ( وحـدد اإلمـام عيل )عليه السـلم( صنفـن من األصدقـاء يمكن 
االنتفـاع منهـا يف جانـب أو عـدة جوانـب اجتاعيـة فقال:)األخـوان صنفـان: اخـوان 
الثقـة واخـوان املـكاشة فأمـا اخـوان الثقـة فهـم كالكـف واجلنـاح واألهـل واملـال، فـأذا 
كنـت مـن اخيـك عـى الثقة فأبـذل له مالـك وبدنك وصاف مـن صافاه، وعاد مـن عاداه 
واكتـم رسه وعيبـه وأظهـر منـه احلسـن، واعلم اهيا السـائل اهنم اعز مـن الكربيت األمحر 
وامـا اخـوان املـكاشة، فانـك تصيـب منهم لذتـك فل تقطعن ذلـك منهـم وال تطلبن ما 
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وراء ذلـك مـن ضمرهـم، وابـذل هلم مـا بذلوا لك من طلقـة الوجه وحلوة اللسـان(.

وحـذرت التعاليـم واإلرشـادات مـن مصادقـة ذوي العقـول الناقصة وقليـيل الوعي 
فيـه خصـاالً،  فـان  السـلم(:)ال تصحـب اجلاهـل،  قـال اإلمـام عـيل )عليـه  واإلدراك 
فاعرفـوه هبـا: يغضـب مـن غـر غضـب، ويتكلـم يف غـر نفـع، ويعطـي يف غـر موضـع 

العطـاء، واليعـرف صديقـه مـن عـدوه، ويفـي رسه إىل كل احـد(.

وهنـى اإلمـام عيل )عليه السـلم(  عـن صحبة الرشيـر فقال:)التصحـب الرشير فان 
طبعـك يـرق مـن طبعـه شًا وانـت ال تعلـم( وقـال )عليـه السـلم(:)إياك وصاحـب 
السـوء، فانـه كالسـيف املسـلول يـروق منظـره، ويقبـح اثـره( وايضـا حـذر اإلمـام عـيل 

)عليـه السـلم( مـن مصادقـة املختلـن عقليـًا ونفسـيًا وسـلوكيًا فقـال:

)بئس الرفيق احلسود(  
)من دنت مهته فال تصحبه(
)ال تصحبن من ال عقل له(

)المتنحن وّدك من ال وفاء له(
)بئس الصديق امللول(

)التصحبن من حيفظ مساويك وينسى فضائلك ومعاليك(
)العذاري،8)4) هـ، ص46)-)5)(

وأكـد اإلمـام عيل )عليه السـلم(  أمهيـة معاملة النـاس ومعاشهتـم فقال:)اوصيكا 
ومجيـع ولـدي واهـيل ومـن بلغـه كتـايب بتقـوى اهلل ونظـم امركـم، وصـلح ذات بينكـم  
فـإين سـمعت جدكـا )صـى اهلل عليـه والـه وسـلم( يقـول: صـلح ذات البـن افضل من 

عامـة الصـلة والصيام(
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وقال اإلمام عيل )عليه السلم( أيضا:

)خالطوا الناس خمالطة إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنُّوا اليكم( 
)قلوب الرجال وحشية فمن تألفها أقبلت عليه( 

)مقاربة الناس يف أخالقهم أمٌن من غوائلهم(

ويف معاملة اجلران واليتامى واملساكن فقال )عليه السلم(:

)سل عن الرفيق قبل الطريق، وعن اجلار قبل الدار(
يف  اهلل  واهلل   . بحرتكـم  يضيعـوا  وال  افواههـم،  تغيبـوا  فـل  األيتـام،  يف  اهلل  )اهلل 

أنـه سـيوّرُثهم( . مـازال يـويص هبـم حتـى ظننـا  نبيكـم  جرانكـم، فاهنـم وصيـة 

)إن املسكن رسول اهلل، فمن منعه فقد منع اهلل، ومن أعطاه فقد أعطى اهلل(

ويف جمـال املـودة واملحبـه قـال اإلمام عيل )عليه السـلم(: )ومن تلن حاشـيته يسـتدم 
مـن قومـه املـودة(  ويف جمـال اخلصومـة قـال اإلمـام عـيل )عليـه السـلم(: )إن للخصومة 

قحـًا )أي إن اخلصومـة تقحـم أصحاهبـا يف املهالك(

وقـال أيضـًا )مـن بالـغ يف اخلصومـة آثم، ومن قر فيهـا ُظلم . وال يسـتطيع ان يتقي 
اهلل مـن خاصم( )بيضون،7)4) هـ، ص653-647( 
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املبحث الرابع 

مناذج من التصنيفات املستخدمة يف  حتليل احملتوى

تعتمـد التصانيـف يف حتليـل املحتـوى عـى هـدف البحـث وهنـاك اجتاهـان الختيـار 
التصنيـف مهـا: 

أ. الت�سانيف املعيارية ) الت�سانيف اجلاهزة (.

ب. الت�سانيف لغر�ص الدرا�سة ) عبد الرحمن، 2007،�ص207( 

ومـن أمثلـة التصانيـف اجلاهـزة ) املقتسـبة ( التـي اعتمـدت يف كثـر مـن الدراسـات 
 : هي

1- تصنيف وايت ) White( للقيم االجتامعية:
يقسم وآيت تصنيفه عى جمالن: 1-االهداف          2-معايري احلكم 

واالهداف تشمل ثاين جمموعات قيمية هي:-

). املجموعة اجلسانية .
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). املجموعة االجتاعية .
3. املجموعة الذاتية .

4. املجموعة املخاوف.
5. املجموعة الروحيية .

6. املجموعة العملية .

7. املجموعة املعرفية .

8. املجموعة املتنوعة .

اما جمال معاير احلكم فتشمل اربع جمموعات قيمية هي:
). املجموعة االخلقية .

). املجموعة االجتاعية .
3. املجموعة الذاتية .

 )white،1951،p.12  ( 4. املجموعة املتنوعة
وقـد اعتمـدت عـدة دراسـات عـى هـذا التصنيـف يف تشـخيص قيـم تتضمنهـا مواد 
مكتوبـة ومن بن هذه الدراسـات دراسـة )كاظم،)96)( املوسـومة بــ )تطورات يف قيم 
الطلبـة ( )كاظـم،)96)، ص9)-5)( ودراسـة )بكـر،975)( حتـت عنـوان )دراسـة 
ودراسـة  )بكـر،975)،ص58-47(  الثانويـة(  اجلامعـة  طلبـة  بـن  القيـم  يف  مقارنـة 
)طوالبـه،975)( املوسـومة بــ )دراسـة مقارنـة للقيـم يف كتـب املطالعـة العربيـة إرسائيل 
عنـوان  حتـت   )(977 )اهليتـي،  ودراسـة  ص7)-6)(   ،(975 )طوالبـه   واالردن( 
)القيـم السـائدة يف صحافـة االطفـال العراقيـة( )اهليتـي، 977)،ص)4-59( ودراسـة 
العجيـيل )985)( املوسـومة بــ ) دراسـة مقارنـة للقيـم يف كتـب املطالعـة ( ) العجيـيل، 

985)،ص)93-8( 
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2-تصنيف ) كلوكهوهن F.Kluckhohn( ويتكون من األصناف اآلتية:
1-العالقة بني اإلنسان والطبيعة وتشمل: 

أ. اإلنسان اخلاضع للطبيعة .

ب. اإلنسان منسجم مع الطبيعة . 

ت. اإلنسان مسيطر عى الطبيعة . 

2-البعد الزمني املفضل ويشمل:

أ. املايض .

ب. احلارض . 

ت. املستقبل .

3-نمط الشخصية املفضل ويشمل:

أ. الوجود . 

ب. الوجود نحو الصرورة. 

ت. الفعالية .

4- العالقة املفضلة بني اإلنسان واإلنسان وتشمل:

أ. علقات عائلية .

ب. علقات تعاونية .
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 )(4-5.p،(960،AL-Ha mdani ( . ت. علقات تنافسية

وقـد اعتمـدت عدة دراسـات عـى هذا التصنيف كا يف دراسـة ) احلمـداين، 960)( 
املوسـومة بــ ) القيم السـائدة يف كتب القـراءة للمدارس االبتدائية العراقيـة ( ) احلمداين، 
960)،ص5-4)( ودراسـة )اخلطيب، 974)( املوسومة بـ ) التحوالت يف االجتاهات 
القيميـة لكتـب املطالعة ( ) اخلطيب، 974)،ص47-53( ودراسـة ) سـليان، 975)( 
املوسـومة بــ ) القيـم والتطـور االجتاعـي كا تعكسـها كتـب القـراءة املقـررة يف املدارس 

االبتدائيـة املرية ( ) سـليان، 975)،ص3)-8)( 

3-تصنيف ) دالك  Dahlke( ويتكون من األصناف االتية:
أ. االجتاه الديني .

ب. االجتاه اإلنساين .
ت. اجتاه املواطنة . 

ث. اجتاه السوق .
ج. اجتاه اإلنسان الكادح .) احلمداين، 973)، ص))( 

وقـد اعتمـد هـذا التصنيـف كل من دراسـة )احلمـداين، 973)( املوسـومة بــ ) كتب 
القـراء العربيـة يف املرحلـة االبتدائيـة ( . ) احلمداين، 973)، ص))( ودراسـة ) حسـن، 

قيـد النرش( 

بشـكل  والتصنيـف  واحلاجـات  للضغـوط   )Murray( مـوري  4-تصنيـف 
عـام يتكـون مـن:

أ-أنواع الضغوط 

). ضغط / فقدان االسناد العائيل .
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). ضغط/ اخلطر أو سوء احلظ .

3. ضغط / العوز أو اخلسارة .

4. ضغط / االحتفاظ .

5. ضغط / النبذ.

6. ضغط / املنافسة .

7. ضغط والدة األخوة .

8. ضغط / العدوان .

9. ضغط / العدوان - السيطرة .

0). ضغط / السيطرة 

)). ضغط / السيطرة -  الرعاية . 

)). ضغط / الرعاية .

3). ضغط / االستنجاد . 

4). ضغط / املراعاة .

5). ضغط / االنتاء .

6). ضغط / اجلنس . 
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7). ضغط/ الغش واخلداع.

8). ضغط/ املرض . 

9). ضغط/العمليات اجلراحية .

0). ضغط/ النقص أو الدونية . 

ب-احلاجات: وتصنف احلاجات إىل مايأيت: 

). حاجة التكثفات االجيابية .

). حاجة االنتاء.

3. حاجة املراعاة .

4. حاجة الرعاية.

5. حاجة االستنجاد.

6. حاجة / جتنب األذى .

7. حاجة / جتنب الدونية .

8. حاجة /نجنب اللوم واألنا األعى .

9. حاجة االذالل.

0). حاجة السلبية .
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)). حاجة االنعزال .

)). حاجة احلرمة ) أو رد االعتبار( . 

3). حاجة / التكثفات السلبية .

4). حاجة / العدوان .

5). حاجة االستقلل .

6). حاجة السيطرة .

7). حاجة النبذ.

8). حاجة جتنب املقرفات.

9). حاجة االنجاز .

0). حاجة التقدير . 

)). حاجة االستعراض.

)). حاجة اجلنس.

3). حاجة التملك.

4). حاجة التعرف.

5). حاجة الركيب.
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6). حاجة النظام.

7). حاجة االحتفاظ.

8). حاجة النشاط.

9). حاجة الشدة.

30. حاجة االنفعالية .

)3. حاجة املثابرة.

)3. حاجة الثبات.

33. حاجة الكف.

34. حاجة االبتهاج.

35. حاجة اخليالية.

36. حاجة اخلداع.  ) العجييل، 979)،ص48-)6( 

للضغـوط   Murry )مـوري(  تصنيـف  عـى  اعتمـدت  التـي  الدراسـات  ومـن 
واحلاجـات دراسـة )العجيـيل، 979)( املوسـومة بــ )دراسـة حتليلـة لقصـص األمهـات 
العراقيـات(، و)دراسـة قنديـل، 975)( املوسـومة بــ )التغر النفيس والتغـر االجتاعي 
يف قريـة مريـة(، و) بـرادة وآخـرون، 974)( املوسـومة بــ )دراسـة حتليلـة لقصـص 
النفسـية  بــ )املضامـن  الواحـد، 008)( املوسـومة  الشـائعة( و)دراسـة عبـد  االطفـال 
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الواحـد، 008)، ص63)-74)( . )عبـد   ،) الرافديـن  بـلد  أدب  لألسـاطر يف 

وقـد يتـم بنـاء تصنيف لغرض الدراسـة كا يف دراسـة ))Banks ،(97( املوسـومة 
التمـن،  أبـو   ( أمريـكا (، ودراسـة    الزنـوج يف  إىل  العنريـة والنظـرة  العلقـات   ( بــ 
978) ( املوسـومة بــ ) تقييـم كتـب الربيـة الوطنيـة واالجتاعيـة للمرحلـة االبتدائية يف 
اجلمهوريـة العراقيـة (، ودراسـة ) رسـول، 978)( املوسـومة بــ ) تقييـم كتـب العلـوم 

والربيـة الصحيـة للمرحلـة االبتدائيـة (، ) رسـول، 978)، ص87-83 (. 

وبعـد اطـلع الباحثـة عى أهم التصانيف الشـائعة مل جتـد الباحثة تصنيفـًا جاهزًا يفي 
هبـدف البحـث لذلـك قامـت الباحثـة بإعـداد تصنيـف خـاص ببحثهـا الذي سـيتم ذكره 

يف الفصـل الثالث . 
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الفصل الثالث

منهجية البحث وإجراءاته 

طريقــة البحــث:

اسـتخدمت يف هـذا البحـث طريقـة حتليـل املحتـوى)Content Analysis( الهنا 
الطريقـة امللئمـة لتحقيـق هـدف البحث.

مفهوم حتليل احملتوى: 

يعـود اسـتعال اإلجـراءات املنهجيـة لتحليـل املحتوى إىل سـنوات سـابقة عـى بداية 
القـرن العرشيـن وتسـبق بكثر جهـود علاء السياسـة واالجتـاع يف اسـتخدامه وتوظيفه 

.)((.P ،(966 ،Stone( يف الثلثينيـات مـن القـرن املـايض

ومنـذ البدايـة اقـرن التطبيـق بفكـرة التجزئـة أو التقسـيم للرمـوز اللفظيـة للمحتوى 
املحلـل، وعـدت هـذه األجـزاء أو األقسـام، ووصـف املحتـوى مـن خـلل نتائـج العـد 
والقيـاس . بـل انـه منـذ البدايـة تـم تصنيـف املحتـوى ايضـًا عـى املسـاحات التـي حيتلهـا 
عـى الصفحـات، وموقعـه عليها واختذت املسـاحة واملوقع اطارا لوصـف املحتوى ايضًا 

بجانـب التصنيـف عـى أسـاس تكـرار الرمـوز اللغويـة املختلفة.
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تطويرهـا  تـم  التـي  هـي  املحتـوى  حتليـل  بتطبيقـات  اقرنـت  التـي  األفـكار  وهـذه 
غـره  عـن  املنهـج  هـذا  هبـا  امتـاز  التـي  املنهجيـة  اخلطـوات  مـن  عـدد  يف  ذلـك  بعـد 
الصفـة  لـه  أعطـت  التـي  اخلطـوات  أيضـا  وهـي  األخـرى.  واألسـاليب  املناهـج  مـن 
الكميـة)Quantitive( يف مواجهـة التحليـل الكيفـي)Qualitative( أو االنطباعـي 
املنشـور وتسـجيلها )عبـد  املحتـوى  الذاتيـة عـن  قـراءة االنطباعـات  يقـوم عـى  الـذي 

. ص5))(   ،(000 احلميـد، 

ان حالـة الرفـد مـن العلـوم اإلنسـانية كانـت لـه اإلضافـة البالغـة واملهمـة يف دعـم 
هـذه األداة التحليليـة بلوغـًا للوصـول إىل املضمون. فـإذا كان االهتـام ينصب اوال نحو 
تفحـص املـادة املكتوبـة أو الشـفاهية أو حتـى الرمـوز أو األلوان واألصوات واملوسـيقى 
والتمعـن هبـا فـإن العنايـة األهـم كانـت قد تبـّدت يف األمهيـة التي بـات يوليهـا الباحثون 
يف هـذا املجـال نحـو دراسـة ردود األفعـال الصـادرة مـن اصحـاب الرسـالة أو اخلطـاب 
وكان النهـل االهـم قـد تبـدى مـن الفـروض املنهجيـة التـي قدمهـا علـم النفـس وعلـم 

احلضـارات املتعـارف.

فمـن أجـل الوقـوف عـى حتليل علمي دقيـق  لصاحب اخلطـاب، البد مـن أن تتوافر 
يف الباحـث معرفـة بالثقافـة التـي ينتمـي اليهـا صاحـب اخلطاب، حيـث القيـم والعادات 
والتقاليـد واألعـراف السـائدة ليتم من خلهلـا املقارنة والرصد املبـاش لألفعال الصادرة 
عـن البحـوث ومـدى درجـة الثبـات واالنفعـال فيها هـذا مع امهيـة األخذ بعـن االهتام 
اختـلف السـياقات الثقافيـة وطبيعـة اخلطاب السـائد لكل حضـارة . مما يصـدق للتمييز 
يف جمـال حضـاري حمـدد ال يمكـن ان يتوافـق مـع النمـط السـائد يف حضـارة اخـرى . من 

هنـا تتبـدى أمهيـة حتديد مكامن اخلطـاب ومصدره األصـل )الربيعـي، 004)،ص3( .



الف�صل الثالث: منهجية البحث واإجراءاته 

9(

للبحـث  وسـيلة   )Berlson( برلسـون  عرفهـا  كـا  املحتـوى  حتليـل  وطريقـة 
Berl- )والوصـف املوضوعـي املنهجـي والكمـي للمحتوى الظاهر لوسـائل االتصـال 

.)489.P  ،(959  ،son

ويعـرف بـايب)Babbie( حتليـل املحتـوى )دراسـة االتصـاالت اإلنسـانية املسـجلة 
مثـل الكتـب ومواقـع الشـبكة واللوحـات والقوانـن(.

ويعـرف بيسـيل)Poisly( حتليـل املحتوى: إنـه جانب يف عملية االتصـال حيول فيها 
حمتـوى االتصـال بواسـطة التطبيـق املوضوعـي املنهجـي لقواعـد التصنيـف إىل بيانـات 

.)3-(.PP ،(969 ،Holsiti(يمكـن تلخيصهـا ومقارنتهـا

ويشـر كابلن وكولدسـنKaplan & Goldsen إىل أن حتليل املحتوى يسـتهدف 
التصنيـف الكمـي ملحتـوى معـن، عـى وفـق نظـام مـن االوصـاف املسـتنبطة للحصـول 
.)488.P،(954،Lindzey(عـى بيانـات تتعلق بفرضيـة معينة حول ذلـك املحتـوى

ويعرفـه كريبنـدروف)Krippendorff( )أحـد األسـاليب البحثيـة التـي تسـتخدم 
يف حتليـل املـواد االعلميـة هبـدف التوصـل إىل اسـتنتاجات صحيحـة ومطابقـة يف حالـة 

.)((.P ،(004 ،Krippendorff(إعـادة البحـث أو التحليـل

ويعرفـه عزيـز حنـا وأنـور حسـن )طريقـة تقـدم وصفـًا موضوعيـًا منهجيـًا وكميـًا 
لوصـف  ويسـتخدم  للبحـث  أسـلوبًا  وإعـداه  االتصـال،  لوسـائل  الظاهـر  للمحتـوى 
التحليـل  منظـًا وكميـًا يف ضـوء وحـدة  ومنطقيـًا  الظاهـر وصفـًا موضوعيـًا  املحتـوى 

ص75)(. وأنـور،990)،  املسـتخدمة)داود، 

ومـن خـلل هـذه املجموعـة مـن التعريفـات يمكـن حتديـد أهـم خصائـص حتليـل 
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املحتـوى بالنقـاط االتيـة:

)- انـه اسـلوب للوصـف “Descriptive”: يسـتهدف اسـلوب حتليـل املحتـوى 
الوصـف املوضوعـي ملـادة االتصـال، والوصـف هنـا يعنـي تفسـر الظاهرة كا 

تقـع يف ضـوء القوانـن التـي متكننـا من التنبـؤ هبا.
حتليـل  ادوات  مـن  اداة  كل  الن   :”Objective”موضوعـي اسـلوب  انـه   -(
املحتـوى جيـب ان تقيـس بكفايـة مـا وضعـت لقياسـه اي يتوافـر فيهـا شوط 
حتليـل  يف  اسـتخدامها  اخـرون  باحثـون  يسـتطيع  وان   ”Validity”الصـدق
نفسـها.  املـادة  لتحليـل  اسـتخدامها  نفسـه  الباحـث  يسـتطيع  كـا  املحتـوى، 
والباحثون يف كل هذه احلاالت يصلون إىل درجة عالية من االتفاق يف ما بينهم 
.”Reliability”الثبـات فيهـا شوط  تتوافـر  االداة  إن  التحليـل.أي  نتائـج  يف 
3- انـه اسـلوب منظـم”Systematic”: والتنظيـم هنـا يعنـي ان يتـم التحليـل يف 
ضـوء خطـة علميـة تتضـح فيها الفـروض وحتـدد عـى أساسـها الفئات،وتتبن 
مـن خلهلـا اخلطـوات التـي مـر هبـا التحليـل انتهـى الباحـث إىل مـا انتهـى اليـه 

نتائج. مـن 
4- انـه اسـلوب كمـي”Quantitative”: ان مـا يايـز حتليـل املحتـوى عـن كثـر 
مـن اسـاليب دراسـة مـواد االتصـال اعتـاده للتقديـر الكمـي أساسـًا للدراسـة 
ومنطلقـًا للحكـم عـى انتشـار الظواهـر ومـؤشًا للدقـة يف البحث.ومـن ثـم 

االطمئنـان إىل النتائـج.
5- انـه اسـلوب علمـي”Scientific”: ان حتليـل املحتـوى اسـلوب مـن اسـاليب 
البحـث العلمـي اليقـل يف ذلك قدرًا عن غره من االسـاليب.حيث يسـتهدف 
مـن خـلل دراسـة ظواهـر املحتـوى ووضـع قوانـن لتفسـرها والكشـف عن 
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العلقـات التـي تربط بـن بعضهـا البعض.
بالشـكل واملحتـوى”Form and Content”: يقصـد باملضمـون  انـه هيتـم   -6
يف علـوم االتصـال مـا تنقلـة اداة مـن ادوات االتصـال مـن افـكار ومعـارف 
وحقائـق إىل متلـق معن)قـاري، أو سـامع، أو مشـاهد( بغيـة تغيـر رأيـه، أو 
تزويـده بمعلومـات أو بـث قيـم أو تنميـة اجتاهـات، واملحتـوى عنـد برلسـون 
ليـس قـارصًا عـى االفـكار أو القيم التي تنقلهـا اداة االتصال وانا يشـمل ايضًا 

الشـكل”Form” الـذي تنتقـل مـن خللـه هـذه االفـكار وتثبـت القيـم.
حتليـل  اسـلوب  هيتـم    :”Manifest Content”النـص بظاهـر  يتعلـق  انـه   -7
املحتـوى بدراسـة املحتـوى الظاهـر ملـادة االتصـال وحتليـل املعـاين الواضحـة 
باملعـاين  والتقيـد  النـص  بظاهـرة  التعلـق  إن  املسـتعملة.  الرمـوز  تنقلهـا  التـي 
املحللـن ويسـاعد غرهـم ويف  بـن  يقلـل مـن درجـة االختـلف  الواضحـة 

الوصـول إىل مـا وصلـوا اليـه مـن احـكام.
يسـتنتج    :”Social Sciences”االجتاعيـة العلـوم  يسـتخدم يف جمـال  انـه   -8
برلسـون مـن بعـض تعريفـات حتليـل املحتـوى اهنـا تقـر اسـتخدامه عـى 
جمـال العلـوم االجتاعيـة . واحلقيقـة ان هـذا االسـلوب ظهـر اوالً يف املجال إذ 
اسـتخدم لدراسـة املحتـوى الـذي تنقله وسـائل االتصال املختلفـة من صحف 
وجمـلت إىل اذاعـات وافلم ومذكرات شـخصية وخطـب واحاديث وكذلك 
اسـتخدم مـن علاء االجتاع وداريس اآلداب)عبـد الرمحن 007)،ص87)-

88)( )عبـد الواحـد،008)،ص)5)-ص)5)(.

أهمية حتليل احملتوى:

نمـو  ويف  اإلمـام  إىل  احليـاة  حركـة  اسـتمرار  يف  مهـًا  دورًا  االتصـال  أمهيـة  تـؤدي 
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الشـخصية اإلنسـانية وادائهـا لوظائفهـا يف السـياقات االجتاعيـة املحتلفـة، حيـث هيتـم 
املرئيـة فهـو منهـج مهـم وذو  باللغـة سـواء املسـموعة أو املطبوعـة أو  حتليـل املحتـوى 
فاعليـة كبـرة الن اللغـة برموزهـا املتحـددة هـي جوهـر عمليـة االتصـال، ويف عرنـا 
الراهـن يشـهد املـرء اتسـاعًا كبـرًا لدائـرة فصل االتصـال فإىل جانـب الصور الشـخصية 
أو البسـيطة منـه حتـث وسـائل ذات امتـداد جغرايف وبـرشي هائل هي التـي اصطلح عى 
تسـميتها باسـم وسـائل االتصـال اجلمعـي أو اجلاهـري كاملذيـاع والتلفـاز والصحافـة 
واملجـلت والروايـات واملرحيات...الـخ، التـي اختـذت آثارهـا مظاهـر أكثـر خطـورة 
حيـث صـارت تسـتخدم كاسـلحة خفيـة يف ايـام احلرب والسـلم عـى حٍد سـواء وتتجى 

أمهيـة حتليـل املحتـوى مـن خـلل اآليت:

)- وصـف اجتاهـات التحول يف حمتوى االتصال والكشـف عـن الفروق يف حمتوى 
االتصال.

)- مقارنـة وسـائل االتصـال املختلفـة من حيـث حمتواها ومقارنة حمتـوى االتصال 
بأهدافه.

3- كشف وسائل الدعاية املستخدمة.
4- قياس مقروئية مواد االتصال كالكتب واملناهج...الخ.

5- حتديد األحوال النفسية واالجتاعية لألشخاص واجلاعات.
6- حتديد نيات مصدر االتصال وخصائصه.

7- استخلص البيانات العسكرية والسياسية.
8- كشـف الصيغ احلضارية التي تنعكس يف املواقف النفسـية والقيم واالهتامات 

األفراد. لدى 
9- كشف اخلفايا التي تستثر اهتامات موجهي الرسائل ومتسلميها.
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االتصال)عبـد  لوسـائل  السـلوكية  االسـتجابات  وصـف   -(0
. )( 8 6 ص ،( 0 0 7 ، محـن لر ا

- حتديد مصادر البيانات واختيار العّينة:

ا- م�سادر البيانات:- 
حتقيقـًا هلـدف البحـث يف معرفـة اإلرشـاد يف أفـكار اإلمـام عـيل )عليـه السـلم( يف 
كتـاب هنـج البلغـة، فقـد اطلعت الباحثـة عى معظم كتـب التاريخ املعتمـدة التي دونت 
فيهـا اخلطـب واألوامـر والكتـب والرسـائل واحلكم واملواعـظ ألمر املؤمنـن عيل )عليه 
السـلم( التـي بلغت العـرشات من الكتب وقد حـددت الباحثة أهم الكتـب التي يمكن 

االعتـاد عليهـا يف احلصـول عـى البيانات بعد استشـارة أهـل اخلربة يف جمال التاريــــخ 

وهي:- 

للناسـخ  الـريض  القـرن اخلامـس لرشيـف  نـادرة مـن  البلغـة: خمطوطـة  ا- هنـج 
)حسـن بـن حسـن بن حسـن املـؤدب( سـنة )499 هـ( إعـداد وتقديم السـيد 

آيـة اهلل العظمـى حممـود املرعـي سـنة )406) هــ( )ملحـق رقـم 7(.
ب-شح هنـج البلغـة لعـز الديـن عبـد احلميـد بـن حممـد بـن أيب حديـد املعتـزيل 
)ت.656هــ( حتقيـق: حممـد أبـو الفضـل ابراهيـم، دار احيـاء الـراث العـريب، 

008)م. ٰط، 
ج- شح هنـج البلغـة ملحمـد عبده: عني بنرشه احلاج مسـلم احلاج محيد الدجييل، 

دار األندلس للطباعة، النجف األشف، 0)0) م.
د- هنج البلغة: حتقيق صبحي الصالح، 9)4) هـ، مطبعة رفأ، ايران، قم.
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ب- جمتمع البحث:-
بعـد اطـلع الباحثـة عى هـذه املصادر وجـدت أن شح هنج البلغة البـن أيب حديد 

املعتـزيل هـو األنسـب يف االعتـاد عليه يف اخـذ عينتها منه لألسـباب األيت نصها:

). يضـم معظـم خطـب امـر املؤمنن عيل )عليـه السـلم( ورسـائله وحكمه الذي 
بـاب  بـاب اخلطـب واألوامـر والثـاين  البـاب األول  أبـواب،  ُقّسـم إىل ثلثـة 

الكتـب والرسـائل والثالـث بـاب احلكـم واملواعـظ .
). الرشح الوايف خلطب امر املؤمنن عيل )عليه السلم( ورسائله وحكمه.

3. وضـوح الرشوحـات ورصانتهـا حيث إن هـذه الرشوحات تفيـد الباحثة وتزيد 
مـن بصرهتـا يف معرفـة معنـى كلم امـر املؤمنن عـيل )عليه السـلم( البليغ يف 

حتديـد املعاين اإلرشـادية .

ج- اختيار العّينة:
بعد االطلع عى كتاب هنج البلغة شح املعتزيل تم استثناء ماييل:-

). النصوص القرآنية واألحاديث النبوية الرشيفة .
). النصوص الشعرية.

3. مقدمـة املؤلـف الواقعـة يف بدايـة  الكتـاب التـي تضـم موضوعـات عـن سـرة 
اإلمـام عـيل )عليـه السـلم( وعـن سـرة الرشيـف الـريض الـذي مجـع خطـب 

امـر املؤمنـن عـيل )عليـه السـلم( ورسـائله ومواعظـه.
4. املقدمات املوجودة يف بعض األحيان قبل بداية اخلطبة أو الرسالة أو املوعظة.

5. شح املفردات، بوصفها فكرة معادة.
التـي  الدراسـات  يف  مألـوف  إجـراء  التحليـل  يف  معينـة  موضوعـات  اسـتثناء  ان 



الف�صل الثالث: منهجية البحث واإجراءاته 

97

 ،)(38.Child P ،(97((  (946 ،Child اعتمـدت يف حتليـل املحتـوى كدراسـة
 (969  ،Gast ودراسـة  960)،ص))(،  )احلمـداين،   (960 احلمـداين،  ودراسـة 
)Gast ،(969 ،P4(7 (، ودراسـة سليان،975))سـليان، 975)،ص4( ، ودراسة 
 ،(985 985))العجيـيل،  العجيـيل،  ودراسـة  975)،ص)4(،  )بكـر،   (975 بكـر، 

ص)7(. الهنـا تعـد ضمـن القواعـد التـي يضعهـا الباحـث عنـد التحليـل .

وبعـد اسـتبعاد املوضوعـات املذكـورة سـابقًا، اصبـح عـدد املوضوعـات الصاحلـة 
أو  حكمـه  و488  رسـالة،  أو  كتابـًا  و79  خطبـة،   (4(( موضوعـات   809 للتحليـل 

. تشـكل )4)3( صفحـة  موعظـه(، 

وقـد تـم اختيـار عينة البحث عشـوائيًا وباسـتخدام جداول األرقام العشـوائية بنسـبة 
75% مـن جممـوع املوضوعـات الصاحلـة للتحليـل، وبذلـك بلغ عـدد املوضوعـات التي 

خضعـت للتحليـل )607( موضوعـات تشـكل )47)( صفحة. 

وبلـغ عـدد الفكـر التي تـم تصنيفهـا )4053( فكـرة . واجلـدول ))( يوضح مصدر 
البيانـات وعينـة البحث.

ان اللجـوء إىل اسـلوب العينـة يعـد شـائعًا يف الدراسـات التـي بحثـت حتليـل حمتـوى 
الكتـب كـا يف دراسـات كل من Child ،(97( ،P(39(  (946 ،Child(، ودراسـة 
Decharms & Mo-  ،(96(  ،(37.P(  (96(  ،Decharms & Moeller

eller( ، ودراسـة 969 ،Gast) )Gast ،(969 ،4(0.P(. وقـد اشـارت األدبيـات 

يف هـذا امليـدان إىل ان أختيـار عينـه بنسـبة اقل مـن 40% من املحتوى املحلـل ال يؤدي إىل 
فروق ذات داللــة فـي النتائـج 
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. )Budd  ،(967 ،(0.P (

وقـد عـدت الباحثـة املوضـوع وحـدة الختيـار العينـة، حيـث يكمـل املعنـى للفكرة،  
فقـد ال تكتمـل معنـى الفكرة يف صفحة واحدة بل تتعداهـا إىل الصفحة الثانية . فيصعب 
عـى الباحـث حتديـد الفكرة وتصنيفها . وقد اعتمدت دراسـات عديـدة يف حتليل الكتب 
 ،(930 ،Pierce( (930،Pierce عـى املوضوع كوحـدة الختيار العينة، كدراسـات
 ،  Gast  ،)P(3،(960،AL-Hamdani(  (960 احلمـداين  ودراسـة   )P545

P4(7 ،(969 ،Gast( (969( ، وسـليان، 975) )سـليان، 975)، ص5( .
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اجلدول ))( 
يوضح مصدر البيانات ونسبة العينة من املوضوعات

مصدر 
البيانات

األبواب

عدد 
املوضوعات 

اخلاضعة 
للتحليل

النسبة 
املئوية للعينة 

اخلاضعة 
للتحليل

عدد عينة 
املوضوعات 

اخلاضعة 
للتحليل

كتاب شح 
هنج البلغة 

للمعتزيل

الباب األول 
)اخلطب(

(4(
%75(8(

الباب الثاين
)الرسائل أو 

الكتب(
79%7560

الباب الثالث
)احلكم أو 

املواعظ(
488%75365

809607املجموع
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- حتديد اداة البحث )التصنيف(:-

يتضـح مـن هـدف البحـث ان املفاهيـم اإلرشـاد يـة هـي الفئـة املعتمـدة يف التحليـل، 
ضمـن  التصنيـف  يكـون  التـي  املحتـوى  حتليـل  طريقـة  الباحثـة  السـتخدام  ونتيجـة 

.)P5(0،(959،Berlson(فيهـا اللزمـة  اخلطـوات 

ولغـرض هتيئـة تصنيـف يفـي بتحقيـق هـدف البحـث يمكـن للباحـث ان يلجـأ إىل 
 )Holsti(عليهـا يطلـق  التـي  كتلـك  ملئـًا  جاهـزًا  تصنيفـًا  يتخـذ  ان  احدمهـا  امريـن 
بالتصانيـف املعياريـة.)P(0( ،(969 ،Standard categories( )Holsti( بعـد 
التأكـد مـن إيفائهـا بمتطلبـات الدراسـة وملءمتهـا أو يعمـل عـى وضـع تصنيف خاص 
بـه ويرفـض التصانيـف اجلاهـزة، إمـا لعـدم إيفائهـا بمتطلبـات الدراسـة أو التبايـن يف 

اهدافهـا أو كوهنـا غـر مؤهلـة لطبيعـة املحتـوى املحلـل.

وقـد اعتمـدت الباحثـة االسـلوب الثـاين بعـد ان اطلعت عى مـا توافر مـن األدبيات 
التــي  الباحثـة عـى التصنيفـات اجلاهـزة  يف جمـال اإلرشـاد  النفـيس وبعـد ان اطلعـت 
اسـتخدمت يف الدراسـات واالدبيـات فلـم جتد تصنيفـًا يفي هبدف البحـث فضًل عن ان 

اغلـب هـذه التصانيـف اجنبيـة ومجيعهـا التلئـم الثقافـة العربية اإلسـلمية.

النفـيس عـى الرغـم مـن  بنـاء تصنيـف للرشـاد  الباحثـة  وبنـاء عـى ذلـك ارتـأت 
العمليـة فقـد اشـار سـتون )Stone( وهـو مـن  التـي قـد تواجههـا يف هـذه  الصعـاب 
البارزيـن يف هـذا املجـال إىل ان بنـاء تصنيف عامـل صعب يف حتليل املحتـوى واصفًا بناء 
التصنيـف وحتقيق اتسـاقه بانه عمل مسـتمر يسـتلزم دوام التحرك مـن النظرية إىل العمل 

.)(966،((4،Ston( ثـم رجوعـًا إىل النظريـة
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عـى الرغم من التقيص يف األدبيات والدراسـات السـابقة التـي اهتمت بموضوعات 
حتليـل املحتـوى اال ان الباحثـة مل جتـد نظريـة حمـددة يمكن الرجـوع اليها يف بنـاء تصنيفها 
واشـتقاق تعريفهـا وذلـك الن املحتوى املحلل يتجه نحو أفكار إنسـاين عميق فضل عن 
تشـبعه بالديـن اإلسـلمي احلنيـف لذلـك جلـأت الباحثـة إىل ادبيات حتليل حمتوى عسـى 
أن جتـد مـا يمكـن ان يلئـم املحتـوى املحلـل لذلـك عمـدت إىل ذكـر تلـك التعريفـات 

واشـتقت منهـا تعريفـا يضـم جانب حتليـل حمتوى املحتـوى املحلـل وخصوصيته .

ويمكن حتديد أهم اخلطوات التي قامت هبا الباحثة يف بناء تصنيفها وهي:

)- مجـع مـا تيـر هلـا مـن البحـوث واالدبيـات التـي اهتمـت باإلرشـاد النفـيس 
ووضعهـا يف جـدول كـا هـو موضـح يف ملحـق ))( خمتـارة بعـض املفاهيـم 

يـة دون االخـرى. اإلرشـاد 
وان نظـرة فاحصـة إىل تلـك املفاهيـم اإلرشـادية للعلـاء والباحثن املختصـن الذين 

بحثوهـا حيـق للباحثـة ذلـك االختيار وللمـربرات اآلتيـة الذكر:

أ- حتايش التكرار والتداخل بن املفاهيم اإلرشاد ية.

ب- يصعب التحليل يف ضوء مؤشات متعددة ومتداخلة.

جـ- اعطاء التكرارات العالية لبعض املفاهيم اإلرشاد ية مؤشات للختيار*.

)- بعـد ذلـك قامـت الباحثـة بحذف ما تكرر مـن التعاريف اإلرشـادية . ورجوعا 
املفاهيـم اإلرشـادية يف ملحـق ))( وقـد  إىل ملحـق ))( وجـدت أن معظـم 

 *  استثنت الباحثة:- بعض التكرارات العالية الهنا تكون ضمن املجاالت .
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انتظمـت حتـت جمـاالت رئيسـة )راجـع ملحـق )( .
وللتوصـل إىل مـؤشات تفيـد يف بنـاء التصنيـف، اعتمـدت الباحثـة عـى سـبعة مـن 
هـو  كـا  بالتفصيـل  بمجاالتـه  املتمثـل  اإلرشـاد  بحثـوا  الذيـن  املتخصصـن**  اخلـرباء 
موضـح يف ملحـق ))( ونتيجـة لذلـك خرجـت الباحثة بسـتة جمـاالت أو أصناف رئيسـة 

معّرفـة بشـكٍل واضـٍح ورصيـح شـكلت جمـاالت هـذا البحـث ملحـق )3(.

وحدات حتليل احملتوى:

تعتمـد وحـدة حتليـل املحتـوى عى هـدف البحث واملـادة اخلاضعة للتحليـل وتوجد 
 )Budd(و )Berlsonهنـاك أنـواع عديـدة مـن وحـدات التحليـل ويذكـر )برلسـون
مخس وحدات أساسـية يمكـن اعتادها يف التحليل وهي:الكلمـة، والفكرة، واملوضوع، 
والشـخصية، واملقاييـس املسـاحة والزمـن اال ان اكثرهـا شـيوعًا واسـتعاالً هـي وحـدة 

الكلمـة ووحـدة الفكرة.

االسـتعال  سـهلة  وحـدة  وهـي  الوحـدات  اصغـر  وهـي   :)Word(الكلمـة  -
الكومبيوتـر. بواسـطة  املحتـوى  حتليـل  يف  وخاصـة 

- الفكـرة)Theme(: ويقصـد بالفكـرة املعنـى املطلـوب ايصالـه إىل القـارئ أو 
املسـتمع وتكـون إمـا عـى شـكل مجلـة أو عبـارة )فقـرة كاملـة( وهـي تعـرّب عن 
فكـرة منفـردة أو تنقـل خـربًا منفـردًا مـن املعلومـات، فُتنَتزع من جـزء املحتوى 
تبـدو  فقـد  تعقيـدًا  االكثـر  الهنـا  التحليـل  يف  الكلمـة  مـن  اصعـب  والفكـرة 
للمحلـل وكأهنـا تشـر إىل أكثـر من قيمـة يف آن واحـد مما جيعل الثبـات يف حالة 
اسـتعال الفكـرة اقـل منـه عنـد اسـتعال الكلمـة، فهـي صعبـة لصعوبـة حتقيق 

ثبـات عـاٍل عنـد اسـتعاهلا )عزيـز،993)،ص05)(.
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- وحـدة املوضـوع)Item(: وهـي النتـاج بأكمله،مثـل املقالة والقصـة أو الربنامج 
يـؤدي إىل  املناقشـة يف الصـف واسـتعال املوضـوع كوحـدة للتحليـل قـد  أو 
احلصـول عـى ثبـات منخفـض نظـرًا لتضمـن املوضـوع الواحـد عـدة قيـم قـد 
تتسـاوى يف قـوة التأكيـد عليهـا، وذلـك مـا جيعـل اسـتعال وحـدة املوضـوع، 

.)(6.P،(967،Budd(امـرًا غـر مرغـوب فيـه مثـل هـذا البحـث
وتواريـخ  القصـص  حتليـل  يف  وتسـتخدم   :)Characters(الشـخصية  -

.)60( )973،ص بـر، احلياة)جا
وهـذه   :)Space and time measures(والزمـن املسـاحة  مقاييـس   -
فهـي  السـلوكية  البحـوث  يف  والسـيا  كبـر  حـد  إىل  مهمـة  التكـون  قـد 
أو  املربعـة  اإلنجـات  مثل:عـدد  للمحتـوى  حقيقيـة  ماديـة  مقاييـس  تتضمـن 
مسـاحتها وعـدد الصفحـات وعـدد الفقـرات وعـدد دقائـق املناقشـة ومقـدار 

.)P30،(954،Berlson(البيانـات

والبحث احلايل يعتمد عى وحدة الفكرة للتحليل وذلك للمسوغات اآلتية:

)- وحـدة الفكـرة االكثـر اسـتعاالً وفائـدة يف مثـل هـذه البحـوث التـي هتـدف إىل 
التعـّرف عـى قيـم أو افـكار أو اجتاهـات ضمن حمتـوى يمثل يف مجلة بسـيطة أو 
مركبـة وألن الكلمـة بحـد ذاهتـا التعـد مـؤشًا للتوجـه اإلرشـادي فضـًل عـن 

اهلـدف  يتضـح مـن خـلل الفكرة.
)- هلـا مـن السـعة مـا يكفـي العطـاء معنـى ومـن الصغـر مـا يقلـل مـن احتـال 
املوضـوع  مثـل  اكـرب  بوحـدات  قياسـًا  عديـدة  وافـكار  للقيـم  تضمنهـا 

.)6( 977)،ص )اهليتـي،
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االتصال)عبـد  وسـائل  ابحـاث  حتليـل  يف  اسـتعاهلا  مـن  الغنـى  وحـدة  اهنـا   -3
الرمحـن،007)،ص6))(. 

وتنقسـم وحـدة الفكـرة إىل نوعـن مهـا الفكـرة الرحيـة والفكـرة الضمنيـة والفكرة 
الرحيـة هـي مجلـة، أو مجلـة مركبـة، يقـال فيهـا رصاحـة وبشـكل مبـاش، بـأن هدفـا أو 
معيـارًا للحكـم مرغـوب أو غـر مرغـوب فيـه واملقصـود بذلـك إن الُكّتـاب غالبـًا مـا 
أو  يفعـل  بـان  القـارئ واملسـتمع  فينصحـون  الوعـظ واإلرشـاد  اسـلوب  إىل  يعمـدون 

بشـكٍل مباش)اهليتـي،977)،ص)6( معينـًا  يتجنـب شـيئًا 

مبـاش  بشـكل غـر  العبـارة  أو  اجلملـة  مـن  تسـتنبط  الضمنيـة  الفكـرة  ان  يف حـن 
متكامـًل  كًل  رسـم  نـص  حتليـل  يف  الضمنيـة  الفكـرة  وحـدة  نسـتعمل  مـا  وعـادة 

.)(9 984)،ص )السـلان،

وحدة التعداد:

اسـتخدم )التكـرار( )Frequency( كوحـدة تعـداد لظهـور الفكـرة يف كل صنـف 
مـن أصناف)تصنيـف اإلرشـاد ( وقد اعطي وزنًا متسـاويًا لكل وحـدة يف املحتوى وهي 

الطريقـة األكثر اسـتعاال يف هـذا املجال)رسـول،978)،ص88(.

خطوات التحليل:

اتبعت اخلطوات اآلتية يف حتليل حمتوى البحث:

)- بناء استارة التحليل)ملحق 6(.
)- قـراءة املوضوعـات بدقة )احلكمة، والرسـالة، واخلطبة(  قـراءة متأنية ومتعمقة 

مـن اجل التعـّرف عى الفكرة التـي حتتوهيا.
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وحتديدهـا  إرشـادية  أفـكارًا  حتمـل  التـي  والعبـارات  اجلُمـل  تسلسـل  حتديـد   -3
ارشـادي (. التـي حتقـق هـدف  العبـارات   ( فـوارز  أو  بوضـع علمـات 

ثانيـة وترقيمهـا عـى ) الرسـالة أو اخلطبـة أو  4- قـراءة اجلُمـل والعبـارات مـرة 
اإلرشـادية. األفـكار  لتحديـد  األصـل   ) احلكمـة 

5- استخلص األفكار اإلرشادية من العبارات املرقمة.
6- حتديد جمال الفكرة اإلرشادية ) تسمية املجال(.

7- تفريغ االفكار يف اسـتارة التحليل حلسـاب تكراراهتا ونسـبها املئوية يف اسـتارة 
حتليل البيانات .

قواعد التحليل وأسسه:

أن ارسـاء قواعد وأسـس واضحة ورصحية للتحليل يؤدي إىل حتديد دقيق للعبارات 
.)P2((،(966،Stone( وتصنيفها، كا يؤدي إىل ارتفاع نسبة الثبات

املحللـن  للتحليـل وتدريـب  الدراسـات إىل رضورة وضـع قواعـد حمـددة  وتشـر 
عليهـا حتـى يف احلـاالت التـي يمتلـك فيهـا أولئـك املحللـون املهـارات اللزمـة لذلـك 

.)(35.P،(969،Holsti(

إن طبيعـة املـادة املحللـة ونوعهـا هـو الـذي يفـرض عـى الباحـث قواعـد التحليـل 
التـي تسـاعد يف رفـع درجـة االتفـاق بـن املحللن عنـد اجياد الثبـات، اذ ان وضـع قواعد 

رصحيـة وواضحـة للتحليـل يسـهم يف رفـع الثبـات )عزيـز،993)،ص07)( .

متثلت قواعد التحليل وأسسه املنهج املستخدم يف هذه الدراسة باآليت نصه :

)- عندمـا حتتـوي الفكـرة الرئيسـة عـى أفـكار فرعية، تعامـل كل فكـرة فرعية عى 
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أهنـا وحـدة مسـتقلة يف التحليل.
)- يعـد كل مـن املعطـوف واملعطـوف عليـه أفكارًا مسـتقلة يف التحليـل اال اذا كان 

املعطـوف عليـه حيمل نفـس فكـرة املعطوف .
أو  نتيجـة  واألخـرى  سـببا  إحدامهـا  وكانـت  فكرتـان  اجلملـة  إذا ظهـرت يف   -3

فكـرة مسـتقلة. تعامـل  منهـا  فـان كل  إحدامهـا وسـيلة واألخـرى غايـة، 
4- إذا كانـت الفكـرة ال تعطـي مدلـوال إرشـاديًا واضحـًا لكوهنـا مرتبطـة بـا قبلها 
أو بعدهـا فانـه مـن األفضـل قـراءة الفكـرة السـابقة أو اللحقـة إىل ان تكتمـل 

الفكـرة وتظهـر داللتهـا اإلرشـادية .
5- قامـت الباحثـة باسـتبعاد املقدمـات التـي ليـس هلـا علقـة باملضامـن اإلرشـاد 
يـة والرشوحـات واألبيـات الشـعرية واألحاديـث النبويـة الرشيفـة واآليـات 

القرآنيـة.
6- حتديـد الفكـرة ) theme ( بمثابـة وحـدة للتحليـل، وهـي مجله أو شـبه مجله هلا 
هـدف ارشـادي كـا هـو حمـدد يف تعريـف اإلرشـاد  أو تعريف جماالتـه ومن ثم 

اسـتبعاد العبـارات البعيدة عـن املضامن اإلرشـاد ية.
Themes التـي التشـر إىل احـد األصنـاف اإلرشـاد يـة املذكـورة يف  7- الفكـر 

تصنيـف البحـث فاهنـا تصنـف يف جمـال )املتنوعـة(.
انموذج حملل:

ولتوضيح قواعد التحليل وأسسه بشكل عميل نضع أنموذجًا حملًل وكا يأيت نصه:
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ت
الرسالة أو 
اخلطبة أو 

احلكمة
االفكار اإلرشاد ية

تسمية املجال 
اإلرشاد ي

حق الولد عى 
الوالد أن حيسن 
اسمه وحيسن 
أدبه ويعلمه 

القرآن

)- حق الولد عى الوالد أن حيسن اسمه .
)-حق الولد عى الوالد أن حيسن أدبه.

3- حق الولد عى الوالد أن يعلمه القرآن.

إرشاد أرسي
إرشاد أرسي
إرشاد أرسي

Validity :الصدق

يعـد الصـدق مـن الـرشوط اللزمـة التـي ينبغـي توافرهـا يف األداة التـي يعتمدها اي 
باحـث وعليـه فـإن أي تصنيـف جيـب أن يكـون صادقـًا ويقيـس اهلـدف الـذي وضع من 
اجلـه ) الظاهـر وآخـرون،999)،ص)3)( ويـراد بصـدق األداة هنـا هـو قدرهتـا عـى 
قيـاس مـا وضعـت من اجل قياسـه وذلـك من خـلل صلحيتهـا للتحليـل وقدرهتا عى 

اسـتخراج األفـكار مـن املـادة املحللـة )فـرج،980)، ص36)(.

ويعتمـد الصـدق مـن وجهـة نظـر هولسـتي )Holsti( يف أي دراسـة عـى تصميـم 
العّينـة والثبـات وكذلـك فان عملية اختيـار األصناف ووحدات التحليـل يمكن ان تزيد 
أو تنقـص مـن االسـتنتاج الصادق، ما مل تكن هـذه األصناف ووحـدات التحليل ملئمة 
لتشـخيص األحـداث أو السـلوك الـذي يريـد املحلـل قياسـه، فـان االسـتنتاجات مل تكن 
بمسـتوى الصـدق املطلـوب )P(43،(969،Holsti( ويمكـن للباحـث التحقـق مـن 
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صـدق اداة حتليـل املحتـوى إذا توافـرت للباحـث أمور عـدة أمهها:

)- التعريف الدقيق لفئات التحليل وحتليلته .
)- احلر الوايف ملعدالت تكرار الظواهر .

3- اإلجراءات املنهجية الصحيحة يف الدراسة .
4- الدقة يف اختيار العّينة )طعيمه،987)، ص74)( .

وبعـد ان تم حتديد اإلرشـاد  بمجاالته أو أصنافه السـتة وفقراتـِه الدالة عليِه وعددها 
)الصـدق  امللحـق )3،4،5(  املحكمـن  مـن  الباحثـة عـى جلنـة  فقـرة( عرضتهـا   43(
الظاهـري(، طالبـة منهـم ابـداء آرائهم يف مـدى متثل تلـك الفقرات للمجاالت اإلرشـاد 
يـة . وقـد اظهـر هـؤالء اخلـرباء املحّكمـون مـن خـلل إجاباهتـم ان تلـك الفقـرات متثـل 

اإلرشـاد بمجاالتـه السـتة بنسـبة 00)% .

وبذلـك قبلـت مجيـع فقـرات التصنيـف حلصوهلـا عـى نسـبة اتفـاق 00)% وعددهـا 
43 فقـرة.

وبذلـك حققـت الباحثـة صـدق املحتـوى للتصنيـف، وهـو صـدق يفـي بالغـرض 
ملثـل هـذا البحـث )P(43،(969،Holsti( الـذي يعتمـد عـى متثيـل العّينـة للمجتمـع 
وملءمـة األصنـاف ألغـراض البحـث، ووضـوح التصنيـف، وجـودة تعريفاتـه، فضـًل 

. )69-68.PP،(967،Budd( عـن ثبـات مقبـول للتحليـل

وعليـه اعـد التصنيـف صادقـًا يف قياسـه ملـا هيـدف البحـث اليـه واصبح عى الشـكل 
اآليت:-
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)الت�سنيف الإر�ساد ي(
صنف اإلرشاد  بالشكل اآليت:

1- اإلرشاد الشخيص:
ويتضمن الفكر Themes يف املحتوى املحلل التي تدل عى:

الشـخصية  املشـكلت  وحتديـد  اآلخريـن،  وفهـم  نفسـه  فهـم  يف  الفـرد  مسـاعدة 
واالنفعاليـة والسـلوكية ومواجهـة الراعـات التـي حتـدث مـا بـن الواقـع واجلوانـب 
اخللقيـة وتبصـر الفـرد بعمليـة النمـو التـي يمر هبـا ومعرفـة متطلباهتـا وتدعيـم اجلوانب 
االجتاهـات  وتنميـة  الشـخصية  االجتاعيـة  املهـارات  واكتسـاب  االجيابيـة  السـلوكية 
االجيابيـة الشـخصية ومسـاعدة الفـرد عـى فهـم ذاتـه وفهـم اآلخريـن وحـل مشـكلته 

الشـخيص . التوافـق  الشـخصية للوصـول إىل حتقيـق 

2- اإلرشاد الرتبوي:
وهي الفكر Themes يف املحتوى املحلل التي تدل عى:

ورسـم  للطالـب  النفسـية  و  واالجتاعيـة  العقليـة  والطاقـات  القـدرات  اكتشـاف   
اخلطـط امللئمـة هلـا وإعطائـه املعلومـات من أجـل اختيـار نوع الدراسـة امللئمـة وتوفر 
األسـاليب املوضوعية التي متّكنُه من حتسـن القدرات الدراسـية واالجتاهات والدراسـة 
بشـكل عفـوي وتلقائـي مـن دون خـوف أو قلـق واختـاذ القرار املناسـب لتحقيـق أهدافه 
التعليميـة وحتسـن الدافعيـة الذاتيـة والقـدرة عـى االسـتيعاب وتشـخيص املشـكلت 

الربويـة وحلهـا لتحقيـق التوافـق الربـوي .
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3- اإلرشاد املهني:
وهي الفكر Themes يف املحتوى املحلل التي تدل عى:

واملهـارات  العاملـة  والقـوى  واألجـور  املتاحـة  والوظائـف  املهـن  بعـامل  التعـّرف 
والقـدرات التـي يتطلبهـا العمـل وطرائـق التنظيـم واإلدارة ومسـاعدة الفـرد يف اختيـار 
املهنـة املناسـبة لـه مـن حيـث القـدرات وامليـول واجلنـس كـي يتمكـن مـن حتقيـق أهدافـه 
بواقعيـة والقدرة عى اختاذ القرار املناسـب وتشـخيص املشـكلت املهنيـة وحلها وحتقيق 

التوافـق املهنـي .

4- اإلرشاد الزواجي:
وهي الفكر Themes يف املحتوى املحلل التي تدل عى:

تقديـم املعلومـات اللزمـة عـن احليـاة الزوجيـة وتبصـر كل مـن الـزوج والزوجـة 
الشـباب  وتشـجيع  املناسـبة  والزوجـة  الـزوج  اختيـار  الفـرد يف  بالواجبـات ومسـاعدة 
الناضـج عـى الـزواج واالسـتعداد للحيـاة الزوجيـة وتدعيـم قنـوات التواصـل يف الفكر 
والسـعادة  التوافـق  لتحقيـق  وعلجهـا  الزواجيـة  املشـكلت  وتشـخيص  الوجـداين 

الزواجيـة 

5- اإلرشاد األرسي:
وهي الفكر Themes يف املحتوى املحلل التي تدل عى:

احليـاة  فهـم  يف  املسـاعدة  وتقديـم  لـألرسة  اللزمـة  واخلـربات  املعلومـات  إعطـاء 
تربيتهـم  ووسـائل  لـألوالد  االجتاعيـة  التنشـأة  عمليـة  وتعلـم  ومسـؤولياهتا  األرسيـة 
وإقامـة علقـات طيبة بن اآلبـاء واألبناء وتدعيم قنوات التواصـل وإحداث التعديلت 
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الفاعلـة يف داخـل نسـق األرسة مـن اجـل خلـق جو صحي بـن أفراد األرسة وتشـخيص 
املشـكلت وحلهـا لتحقيـق التوافـق األرسي .

6- اإلرشاد االجتامعي:
وهي الفكر Themes يف املحتوى املحلل التي تدل عى:

فهـم  البيئـة واملسـاعدة يف  مـع  التوافـق  مـن عـدم  يعانـون  الذيـن  األفـراد  مسـاعدة 
مـع  اجيابيـة  تكويـن علقـات  والقـدرة عـى  الفـراغ  وقـت  مـن  املثـى  اإلفـادة  اسـلوب 
االخريـن وفهـم القوانـن التـي حتكـم سـلوك االفـراد والتـزود باملعلومـات عـن كيفيـة 
اختيـار أسـلوب احليـاة االجتاعيـة واملسـاعدة يف اجياد املحيط البيئي املناسـب واكتسـاب 
املهـارات العمليـة للتعامـل مـع اآلخريـن واالعتياد عـى االجتاهات االجتاعيـة االجيابية 

وصـوال لتحقيـق التوافـق البيئـي .

 Reliability :الثبات

ص30(   ،(98( وآخـرون،  )الزوبعـي  النتائـج  يف  االتسـاق  بانـه  الثبـات  يعـرف 
بمعنـى ان تعطـي األداة النتائـج نفسـها يف حالة اعـادة تطبيق األداة أكثر مـن مرة ويف ظل 

الظـروف نفسـها ) الغريـب، 988)، ص653( .

ويف دراسـات حتليـل املحتـوى حيتـل مفهـوم الثبـات مكانـا مميـزًا ملـا خيتـص بـه هـذا 
األسـلوب مـن صفـات ومـا حيكمـه مـن اعتبـارات منهجية وُيلخـص بـد )Budd( هذه 
املشـكلة بقولـه: “الثبـات يمثل مشـكلة خمتلفة متامـا” يف املقاييس واالختبـارات عنها يف 
دراسـات حتليـل املحتـوى”، ففي املقاييـس يعني الثبات ببسـاطة ان كل باحث يسـتخدم 
األسـلوب نفسـه ويتبـع اإلجـراءات نفسـها املطبقـة عـى مـادة معينـة، سـوف ينتهـي إىل 
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النتائـج نفسـها . والتحقـق مـن الثبـات يتـم عـادة” لو ذكـرت اإلجـراءات املنهجيـة كافة 
يف البحـث بوضـوح . وجمـرد العـد وحسـاب التكـرارات مثـل حسـاب عدد املـرات التي 
وردت فيهـا كلمـة معينـة ال يعـد مشـكلة عنـد احلديـث عـن ثبـات التحليل اال انـه عندما 
يتعـدى األمـر هـذه احلـدود إىل الرميـز، وتصنيـف العبـارات إىل مؤيد ومعـارض وحمايد 
ليصبـح التحقـق مـن الثبات مشـكلة حقيقيـة )P ،(963 ،Budd.6)(  )عبـد الواحد، 

ص83)(.  ،(008

ويشـر ويـرب )Weber، 1990(: “ انـه لكـي حتصل عـى اسـتنتاجات صحيحة من 
نـص فمـن املهـم ان يكـون اجـراء التصنيف قابـًل للعتاد عليـه بمعنى ان يكـون ثابتًا”.

 (990،Weber( وعى خمتلف األشـخاص ان يشـفروا النص نفسه بالطريقة نفسها
. )((.P

ويتأثـر الثبـات يف حتليـل املحتوى بخـربة املحلل ومهارتـه يف التحليل ونـوع البيانات 
املحللـة ومـدى وضـوح اصناف التصنيف، ونـوع وحدة التحليل ومـدى وضوح قواعد 

التحليـل )Kerlinger ،(975 ،5(9.P(، )عبد الرمحن، 007)، ص35)-36)(.

وعليـه فقـد عمـدت الباحثـة إىل اإلجـراءات)Stempel( التـي تقلـل مـن األخطـاء 
التـي تعمـل عـى خفـض الثبـات وذلـك بتوضيـح اصنـاف التصنيـف وتعريفهـا بشـكل 
جيـد، وحسـن اختيـار وتدريـب املحللـن، والسـر بالتحليـل بطريقـة واضحـة )454-

Scatt ،(967 ،455P.P(. ولذلـك فقـد قامـت الباحثـة باإلجـراءات اآلتيـة:

). عـرض تعاريـف أصنـاف اإلرشـاد  النفـيس عـى جمموعـة مـن اخلـرباء للوصول 
إىل اصنـاف واضحـة ومعرفـة بشـكل جيد .
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َلـن اثنـن* ممـن هلـا خـربة ودرايـة بطريقة حتليـل املحتـوى كمحلَِّلن  ). اختيـار حملِّ
للثبـات، قامـا بتحليـل عّينـة من املحتـوى املحلل وبشـكل مسـتقل احدمها عن 
اآلخـر، وعـن الباحث، لغرض سـلمة التحليل. ثم نوقشـت النتائج وسـويت 

اخللفـات عـن طريـق املناقشـة واإلقناع وتعديـل بعض قواعـد التحليل.
مـن خـلل حتليلهـا  الباحثـة  إليهـا  للتحليـل وأسـس توصلـت  قواعـد  3. وضـع 

. الثبـات  حملـيل  مـع  ومناقشـتها  االسـتطلعية  للعينـات 

 وقد استعملت هذه القواعد يف حتليل املحتوى وعّينة الثبات.

ولكـي يكـون التحليـل موضوعيـًا، وللحـد من ذاتيـة املحلل، وللحصـول عى ثبات 
مقبـول فقـد اسـتعملت الباحثـة نوعـن مـن االتفـاق شـاع اسـتعاهلا يف دراسـات حتليـل 

. املحتوى 

). االتفـاق بـن حمللـن خمتلفـن: وهـو ان يتوصـل حملـلن أو حمللـون خمتلفـون 
يعملـون بشـكل مسـتقل إىل النتائـج نفسـها عنـد اسـتعاهلم للمحتـوى املحلـل 

نفسـه وقواعـد واجـراءات التحليـل نفسـها .
املحللـن  مـن  جمموعـة  أو  حملـل  يتوصـل  ان  وهـو  الزمـن:  عـرب  االتفـاق   .(
وقواعـد  التصنيـف  أو  نفسـه  املحتـوى  اسـتعال  عنـد  نفسـها  النتائـج  إىل 
 ،)P.514، 1959، Berlson( التحليـل وإجراءاتـه عـرب فـرات زمنيـة خمتلفـة

.)9( 978)،ص )رسـول،
 Holsti( هولسـتي  معادلـة  الثبـات  معامـل  حلسـاب  الباحثـة  واسـتعملت 

*  مها: ) . م . د . هدية جاسم حسن 
               ) . م . م . حيدر مالك فرج
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)امحـد،989)،ص03)-04)( وهـي مـن احدى املعادالت التي تسـتعمل السـتخراج 
 ،(007 الرمحـن،  )عبـد   ،)(40.P  ،(959  ،Berlson( املحتـوى  حتليـل  ثبـات 

.)(37 ص

وحلسـاب معامـل الثبـات، اختـرت عّينة عشـوائية بنسـبة 30% اي مايعـادل ))8)( 
موضوعـاً ، و)77( صفحـة .

وعليـه فقـد قـام حملـلن خارجيـان بتحليـل عينـة الثبـات العشـوائية بشـكل مسـتقل 
بعـد اطلعهـا عـى التعليـات املتبعـة، وتدريبها عليها . كـا قامت الباحثـة باجياد معامل 
االتفـاق عـرب الزمـن بـن حتليلهـا بعـد مـي فـرة تزيـد عـى الشـهرين مـن االنتهـاء مـن 

التحليـل األول .

وبلـغ معامـل االتفـاق عـى حتديـد الفكـر بالنسـبة ملحاولتـي الباحثـة )98%( يف حن 
كانـت بـن الباحثـة واملحلـل األول ))9%(، وبـن الباحثـة واملحلـل الثـاين )90%( عنـد 

تطبيـق معادلـة هولسـتي للثبات .

فيـا كان معامـل االتفـاق عـى تصنيـف الفكـر أو تسـميته وفقـًا للتصنيف املسـتخدم 
بـن حماولتـي الباحثـة عـرب الزمـن ))9%(، وبـن الباحثـة واملحلـل األول )80%( وبـن 
الباحثـة واملحلـل الثـاين ))8%( واجلـدول ))( يوضـح نتائـج معامـل االتفـاق التـي تـم 

التوصـل اليهـا .

وتعـد هـذه املسـتويات من االتفـاق كافية لضان الثقـة بثبات التحليـل الغراض هذا 
البحـث . علـا ان مجيـع معامـلت االتفـاق هـي معامـلت مرضيـة قياسـا إىل دراسـات 
سـابقة التـي مل تسـتخدم تصانيـف جاهـزة كا يف دراسـة )Banks، 1971(، ودراسـة  ) 
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أبـو التمـن، 978) (، ودراسـة )رسـول، 978)( .

اجلدول ))(
معامل ت األتفاق عى حتديد الفكر وتصنيفها )وفقا لتصنيف البحث(

تصنيفهاحتديد الفكرانواع الثبات

)9%98%بن حماولتي الباحثة بفاصل زمني

80%)9%بن الباحثة واملحلل األول

)8%90%بن الباحثة واملحلل الثاين
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الوسائل االحصائية:

استعملت الباحثة معادلة هولستي )Holsti( حلساب معامل الثبات .

x C 2           
R= -----------        

  C1 + C2        

اذ ان: 

R  =معامل الثبات

C =امجايل األصناف املتفق عليها من قبل املحللن

C1 =امجايل األصناف التي اشار اليها املحلل األول

C2 = امجايل األصناف التي اشار اليها املحلل الثاين

عدد املحللن =  2

)Berslon، 1959، P.140( ،)(04-(03امحد، 989)، ص(
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الفصل الرابع

عرض النتائج وتفسريها
ستقوم الباحثة بعرض نتائج العرض احلايل وتفسرها عى وفق هدف البحث

)- تعـرف اإلرشـاد الـوارد يف اخلطـب والكتب واحلكـم الصادرة عـن اإلمام)عيل 
بـن أيب طالـب( )عليـه السـلم(يف كتاب هنـج البلغة.

وبعـد حتليـل عينة تكونت مـن)607( موضوعـًا من موضوعات كتـاب هنج البلغة 
ظهـر هنـاك)4053( فكـرة موزعة عى سـبعة جماالت رئيسـة متثـل التصنيف اإلرشـادي 
الـذي اعتمـده البحـث وهي)الشـخيص، واالجتاعـي، والربـوي، واملهنـي، واألرسي، 

والزواجـي( أمـا املجـال السـابع فيمثل األفـكار املتنوعـة. كا موضـح يف اجلدول)3(.
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اجلدول)3(
تسلسل الفكر التي يتضمنها كتاب هنج البلغة حسب تكراراهتا ونسبتها املئوية

النسبة املئوية%التكرارالفكرت

7.43)))))املتنوعة)

5.68))04)اإلرشاد الشخيص)

3).6)658اإلرشاد االجتاعي3

0).3)535اإلرشاد الربوي4

8).0)3)4اإلرشاد املهني5

3.97)6)اإلرشاد األرسي6

8).333)اإلرشاد الزواجي 7
00)4053املجموع

وفقـًا  الفكـر  ترتـب  حيـث  السـبعة،  املجـاالت  أعـله،  املذكـور  اجلـدول  ويمثـل 
ملجـاالت التصنيـف تنازليـًا بحسـبا وردت يف العينـة املحللـة مـن كتـاب هنـج البلغـة 
املحلـل، فقـد حظـي جمـال املتنوعـة -  وهـو املجـال الوحيـد الـذي ال يشـر إىل اإلرشـاد 
 (5.68 مقدارهـا  بنسـبة  الشـخيص  اإلرشـاد  حظـي  بينـا  مقدارهـا7.43)%  بنسـبة 
بنسـبة  الربـوي  واإلرشـاد  مقدارهـا3).6)%،  بنسـبة  االجتاعـي  واإلرشـاد   ،%
األرسي  واإلرشـاد  مقدارهـا8)،0)%  بنسـبة  املهنـي  واإلرشـاد   ،% مقدارهـا0).3) 

. مقدارهـا8).%3  الزواجـي   واإلرشـاد  مقدارهـا3.97  بنسـبة 

وممـا هـو واضـح أيضـًا أن اإلرشـاد الـذي تشـر إليـه املجـاالت ذات التسلسـل مـن 
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)-7 قـد حظيـت بنسـبة مقدارهـا 56.)7 % مـن جمموع عينـة الكتـاب املحللة، يف حن 
حظيـت أفـكار أخرى)جمـال املتنوعـة( التـي ال تنم عن اإلرشـاد بنسـبة مقدارها7.43) 

% كـا موضـح يف اجلـدول)4(:

اجلدول )4(
تسلسل الفكر التي يتضمنها كتاب هنج البلغة ومدى تأكيده اإلرشاد

النسبة املئويةتكرارهاجماالت التصنيفت

56.)7)94)اإلرشاد)

7.43)))))املتنوعة)

00)4053املجموع

كان  السـلم(  طالب()عليـه  أيب  بـن  )عـيل  اإلمـام  إن  عـى  ذلـك  تفسـر  ويمكـن 
هنـج  كتـاب  يكـن  ومل  ومتنوعـة  عديـدة  جمـاالت  وأفـكاره  خطبـه  تناولـت  موسـوعيًا 
البلغـة كتابـًا إرشـاديا متخصصـًا عـى الرغـم مـن أن الفكـر اإلرشـادية حظيـت بنسـبة 
56.)7% مـن فكـره إال أن اإلمام)عـيل بـن أيب طالب()عليـه السـلم( أكـد يف خطبـه 
جوانـب أخـرى كوصـف خلـق السـاء واألرض، ووصـف خلـق آدم، وذكـر العبادات، 
ووصـف الشـيطان، وذكـر اهلل، وذكـر وصـف اجلنـة والنار، وذكـر املوت، وذكـر اجلهاد، 
ووصـف الدنيـا واآلخـرة، ووصـف الطبيعـة، وصفـات الربوبيـة وعـى الرغـم مـن أن 
اإلرشـاد قـد اسـتأثر بأغلبيـة الفكـر، إال أن نسـب التأكيـد عـى أصنافـه مل حتظـى بنسـب 
متسـاوية إذ تباينـت تلـك النسـب تباينـًا واضحـًا فقـد حـاز اإلرشـاد الشـخيص عى أعى 
نسـبة 5.68) % مـن أفـكار عينـه الكتـاب املحلـل، فيـا انحـرت بقيـة األصنـاف بـن 
حسـب  هـذه  الفكـر  إيضـاح  ولزيـادة  هاتن النسبتن كا يتضح من اجلدول)3(. 
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(((

املجـاالت التـي صنفـت وفقهـا، تـم حتويـل اجلـدول املذكـور إىل الشـكل))(*.

2

4
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8
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18

20

22
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26

28

الشكل ))(
نسب املجاالت بالنسبة لعينة كتاب هنج البلغة املحللة

* يظهــر مــن الشــكل))( أن جمــال اإلرشــاد االجتاعــي جــاء حتــت الوســط احلســايب بقليــل إذ حصــل عــى 
ــد اســتبعدت  ــة ق ــا كانــت الباحث ــا كانــت نســبة الوســط احلســايب 6.6)%، ومل نســبة مقدارهــا3).6)% بين
جمــال املتنوعــة يف املعاجلــة فــإن جمــال اإلرشــاد االجتاعــي حيصــل عــى نســب أعــى مــن الوســط احلســايب يف 
ــد  ــذا ع ــدول)5(، ول ــا اجل ــا يظهره ــاد ك ــكار اإلرش ــوع أف ــة ويف جمم ــج البلغ ــاب هن ــن كت ــة م ــة املحلل العين

ــل.   ــاب املحل ــة الكت ــه يف عين اإلرشــاد االجتاعــي مــن جمــاالت اإلرشــاد املؤكــد علي
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ومـن الشـكل))( يبـدو واضحـًا إن جمـال املتنوعـة قـد حظـَي بأعـى نسـبة يف حـن 
جـاءت بقيـة املجـاالت بنسـب أقـل وهـي مرتبـة تنازليـًا كاآليت:-

اإلرشاد الشخيص، واالجتاعي، والربوي، واملهني، واألرسي، و الزواجي .

وإذا مـا اسـتبعدنا جمـال املتنوعـة - الـذي سـيناقش يف ما بعـد وذلك ألنه مشـدود إىل 
أهـداف أخـرى جـاءت يف كتـاب هنج البلغـة من املعاجلة، فإن نسـب الفكر تشـر إىل أن 

اإلرشـاد يتـوزع عـى وفق جماالته السـتة كا يف جـدول)5(.

اجلدول )5(
تسلسل اإلرشاد ونسبته املئوية ضمن جماالته الستة

النسبة املئوية %التكراراإلرشادت

35.39)04)الشخيص)

37.))658االجتاعي)

)8.9)535الربوي3

4.04)3)4املهني4
5.47)6)األرسي5
)334.5)الزواجي 6

00))94)املجموع

بعـض  عـى  تأكيـدًا  هنـاك  أن  واضحـًا  يبـدو   )5( و  اجلدولـن)3(  ملحظـة  مـن 
جمـاالت اإلرشـاد بنسـب أعـى مـن األخـرى، فقـد حـاز اإلرشـاد الشـخيص عـى نسـبة 
املحللة)جـدول3(،  البلغـة  كتـاب هنـج  عينـة  أفـكار  مـن جممـوع  مقدارهـا5.68)% 
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وعى نسـبة مقدارها35.39% من الفكر املكرسـة لإلرشـاد )جدول5(، وحاز اإلرشـاد 
االجتاعـي عـى نسـبة مقدارهـا3).6)% مـن جممـوع أفـكار عينـة كتـاب هنـج البلغـة 
املحللـة، وعـى نسـبة مقدارهـا37.))% مـن الفكر املكرسـة لإلرشـاد وهي نسـبة عالية 
مقدارهـا0).3)%  نسـبة  عـى  الربـوي  اإلرشـاد  وحصـل  األخـرى،  بالنسـب  قياسـًا 
مـن جممـوع أفـكار عينـة كتـاب هنـج البلغـة املحللـة، وعـى نسـبة مقدارهـا )8.9)% 
مـن الفكـر املكرسـة لإلرشـاد، وحصـل اإلرشـاد املهنـي عـى نسـبة مقدارهـا8).0)% 
مـن جممـوع أفـكار عينـة الكتـاب، وعـى نسـبة مقدارهـا4.04)% مـن الفكـر املكرسـة 
لإلرشـاد، وحـاز اإلرشـاد األرسي عـى نسـبة مقدارهـا3.97% مـن جممـوع أفـكار عينة 
الكتاب،وعـى نسـبة مقدارهـا5.47% مـن الفكـر املكرسـة لإلرشـاد، وحـاز اإلرشـاد 
الزواجـي  عـى نسـبة مقدارهـا8).3% مـن جممـوع أفـكار عينـة الكتـاب، وعـى نسـبة 
بالنسـب  قياسـا  واطئـة  نسـبة  وهـي  لإلرشـاد  املكرسـة  الفكـر  مـن  مقدارهـا)%4.5 
األخـرى. وهـذا يعنـي أن اإلرشـاد الشـخيص واالجتاعـي مـن جمـاالت اإلرشـاد التـي 
أكدهـا اإلمـام عيل)عليـه السـلم( يف حـن أوىل اهتامـًا أقـل للمجـاالت األخـرى كا يف 

اإلرشـاد املهنـي والربـوي واألرسي و الزواجـي .

ومـن ذلـك يبـدو أن اإلمـام عـيل )عليـه السـلم( وضع نصـب عينيـه ماهية اإلنسـان 
نفسـه أو السـلوك اإلنسـاين ألن اإلنسـان أثمن رأس مـال يف الكـون ويف خمتلف العصور 
يبقـى اإلنسـان هـو املحـور وهـو اهلـدف لـكل مـن هيتـم باملجتمـع البـرشي وقـد تصـدى 
اإلمـام عيل)عليـه السـلم( مـن خـلل إعطائـه مجلـة مـن التوجيهـات اإلرشـادية لتقويـم 
يعنـي جمتمعـًا سـليًا وهلـذا مل يفصـل اجلانـب  السـليم  السـلوك اإلنسـاين ألن اإلنسـان 
االجتاعـي ألنـه مكمـل للجانـب الشـخيص واملجتمـع كـا يؤكـد علـاء االجتـاع عبارة 
عـن جمموعـة أفـراد وهلـذا االهتـام بالفرد يعنـي بالـرورة االهتـام باملجتمع وهلـذا أكد 
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اإلمـام عيل)عليـه السـلم( اإلرشـاد االجتاعـي بالشـكل املتـوازي لإلرشـاد الشـخيص.

السـلم( ورسـائله وحكمـه  اإلمـام عيل)عليـه  األخـرى يف خطـب  املجـاالت  أمـا 
فجـاءت بدرجـة أقـل مـن املجـال الشـخيص واالجتاعـي وذلـك ألن املرحلـة يف ذلـك 
العـر امتـازت بخصائـص ال تعطـي لتلـك املجـاالت أمهيـة كبـرة إذ إن املهـن كانـت 
املجتمـع سـواء كانـوا  أفـراد  فيـه مجيـع  املجتمـع وديـوان اخلـراج يضـم  شـائعة لعمـوم 
ضمـن املهـن العسـكرية كمقاتلـن أم املهـن اخلدميـة يف ذلـك املجتمـع ومل تكـن هنـاك 
بطالـة واضحـة وهنـاك كان مبـدأ التكافـل االجتاعي أما يف مـا يتعلق يف املجـال الربوي 
فلـم يكـن مفهـوم الربيـة باملعنـى احلديـث لـه بـل كان يقـرن بالربيـة األخلقيـة الـذي 
يعنـي هبـا الربيـة اإلسـلمية وكذلـك الربيـة العسـكرية من خلل إعـداد اجلنـد املقاتلن 
للدفـاع عـن الدولـة اإلسـلمية فلـم تكن هنـاك مـدارس رسـمية أو مؤسسـات حكومية 
بـل هنـاك كتاتيـب ومـليل يوفـر اخلليفـة هلـم مسـتلزمات عامـة. أمـا اإلرشـاد األرسي و 
الزواجـي  فقـد أتيـا باملرتبـة األخرة ألنه مل تكن هناك مشـكلت زواجية بـارزة تؤدي إىل 
حالـة الفـراق أو الطـلق بـل كان التفاهـم الزواجـي  قائًا واإلسـلم عدَّ الطـلق أبغض 
احلـلل عنـد اهلل وسـمَح بتعـدد الزوجـات والـزواج كان عـادة أمـرًا ميسـورًا يف متنـاول 
اإلنسـان وهلـذا مل نجـد يف خطـب اإلمـام عيل)عليه السـلم( ورسـائله وحكمـه تأكيدات 
كثـرة عـى هذيـن املجالـن ألنـه ال توجد مشـكلت بـارزة يف ذلـك احلن وكـا نعلم فأن 

احلاجـة اإلرشـادية تكمـن يف وجـود املشـكلة وشـيوعها وأمهيتهـا.



 الإر�شاد يف فكر الإمام علي

((6

املتنوعة:
حظـي هـذا املجـال باملرتبـة األوىل وعـى نسـبة مقدارهـا7.43)% من جممـوع الفكر 

التـي طرحـت مـن عينـة كتاب هنـج البلغـة املحللة )جـدول3(. 

وفكـر هـذا املجـال ال تتضمـن إرشـاد وإنا تعـرب عن أهـداف تربوية أخـرى كوصف 
خلـق السـاء واألرض وآدم ووصـف خلـق آدم، وذكـر العبـادات ووصـف الشـيطان، 
وذكـر اهلل، وذكـر وصـف اجلنـة والنـار، وذكـر املـوت، وذكـر اجلهـاد، ووصـف الدنيـا 

واآلخـرة، ووصـف الطبيعـة، وصفـات الربوبيـة . 

ويمكـن تفسـر ذلـك بـأن اإلمـام عيل)عليـه السـلم( اهتـم ايضـًا  بفلسـفة الكـون 
ونشـوئه وكيـف أن اهلل سـبحانه وتعـاىل خلـق السـموات واألرض وكذلـك خلـق بنـي 
البـرش ومتمثلـة بطبيعـة خلـق اإلنسـان آدم )عليـه السـلم(، فقـد أكـد اإلمـام عيل)عليـه 
السـلم( ان أصلـح النظريـات يف خلق اإلنسـان هي أن اهلل سـبحانه وتعـاىل خلق آدم من 
تـراب ونفـخ فيـه مـن روحـه، كـا حـذر اإلمـام عيل)عليـه السـلم( مـن خماطـر الشـيطان 
املاديـة  األمـور  وبـن  واآلخـرة  الدنيـا  بـن  وازن  انـه  وكيـف  اإلنسـان،  يغـوي  وكيـف 
والروحيـة، وكيـف انـه أكـد وصـف اجلنـة والنـار واألمـر باملعـروف والنهـي عـن املنكـر 

الإر�ساد ال�سخ�سي:-
يـأيت اإلرشـاد الشـخيص باملرتبـة الثانيـة مـن أفـكار عينـة الكتـاب املحللة)جـدول3( 
إذ حصـل عـى نسـبة مقدارها5.68)% مـن جمموع أفـكار عينة الكتـاب، واملرتبة األوىل 
من جمموع الفكر املكرسـة لإلرشـاد إذ حصـل عى نسـبة مقدارها35.39%)جدول5(.

اإلمـام  إن  يؤكـد  اإلرشـاد  جمـاالت  ضمـن  املرتبـة  هـذه  اخـذ  اإلرشـادي  واملجـال 
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عيل)عليـه السـلم( اهتـم باإلنسـان الن اإلنسـان أثمـن مـا يف الوجـود وان اهلل سـبحانه 
وتعـاىل خصـه بـا ال خيـص خملوقاتـه األخـرى فقـد مّحلـُه األمانـة، فلبـد مـن ان يكـون 
جديـرًا بحملهـا وهـو خليفـة اهلل يف األرض فاالهتـام هبـذا اخلليفـة ورشـده جيعلـه قـادرًا 
ومؤهـًل حلمـل األمانـة واخللفـة، فمـن اجل أن يكون كذلك أرسـل اهلل سـبحانه وتعاىل 

ُرسـله وأنبيـاءه مرشـدين لـه . 

الإر�ساد الجتماعي:-
يعـدُّ هـذا املجـال مـن املجـاالت التـي أعطتها عينـة الكتـاب املحلل أمهيـة جعلته يأيت 
باملرتبـة الثالثـة ملجـاالت أفـكار عينـة الكتـاب وحصـل عـى نسـبة مقدارهـا3).6)%، 
وشـغل املرتبـة الثانيـة من أفكار اإلرشـاد وبنسـبة مقدارها37.))% )اجلـدوالن3.5(.

بـا أن الفـرد ال يمكـن أن يعيـش بمعـزل عـن املجتمـع فلبـد مـن ان يركـز اإلمـام 
عيل)عليـه السـلم(  عـن رشـد الفـرد واملجتمـع يف آن واحـد، لـذا ركـز اإلمـام عيل)عليه 
السـلم( يف خطبـِه ورسـائلِه ومواعظـه عـى اإلرشـاد الشـخيص واالجتاعـي يف املراتـب 

األوىل . 

الإر�ساد الرتبوي:
حظـي هـذا املجـال املرتبـة الرابعـة يف جمـاالت أفـكار عينـة الكتـاب وحـاز عى نسـبة 
مقدارهـا 0).3)%)جـدول3( وشـغل املرتبـة الثالثـة مـن أفـكار اإلرشـاد وحصـل عى 

نسـبة مقدارهـا)8.9)% )جـدول5(.
البنـاء  عمليـة  يف  بالغـة  أمهيـة  للربيـة  أعطـى  السـلم(  عيل)عليـه  اإلمـام  ان  يبـدو 
الشـخيص واالجتاعـي لـذا ركـز يف خطبـِه ورسـائلِه ومواعظـه عـى اإلرشـاد الربـوي 

ألنـه عـاد بنـاء الفـرد واملجتمـع .
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الإر�ساد املهني:
حـاز هـذا عـى املرتبة اخلامسـة يف جمـاالت أفكار عينـة الكتاب املحللـة إذ حصل عى 
نسـبة مقدارها8).0)%)جـدول3( وشـغل املرتبـة الرابعـة مـن أفكار اإلرشـاد وحصل 

عى نسـبة مقدارهـا 4.04)%)جدول5(.

ويبـدو إن املهـن يف عـر اإلمـام عيل)عليـه السـلم( مل تكـن واسـعه مثـل مـا هـو 
معـروف يف العـر احلـارض، ومـع قلتهـا إال ان اإلمـام عيل)عليـه السـلم( تطـرق إليهـا 

يف خطبـِه ورسـائلِه ومواعظـه .

الإر�ساد الأ�سري:
حصـل هـذا املجـال عـى املرتبـة السادسـة يف جماالت أفـكار عينـة الكتـاب املحللة إذ 
حـاز عـى نسـبة مقدارهـا3.37%، وشـغل املرتبـة اخلامسـة من أفـكار اإلرشـاد وحصل 
عى نسـبة مقدارها5،47% )اجلدوالن5،3( ويمكن تفسـر هذه النتيجة إن احلياة كانت 
يف العـر اإلسـلمي تبدو بسـيطة ومـن املحتمل ان التوافـق األرسي عاليا كون املجتمع 
كان جمتمعـًا قبليـًا، االنتـاء فيـه لـألرسة والقبيلـة، وحـاول الرسـول )صـى اهلل عليـه واله 
وسـلم( واإلمام عيل)عليه السـلم(وأصحاب الرسـول أن يضعوا الوالء لإلسـلم فوق 
الـوالءات األخـرى، عـى الرغم من تأكيد اإلسـلم عـى األرسة والعشـرة واألقربن يف 
عمليـة الرشـد تطـرق اإلمـام عيل)عليه السـلم( إىل اإلرشـاد األرسي يف خطبِه ورسـائلِه 

. ومواعظه 
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الإر�ساد الزواجي:
أمـا اإلرشـاد الزواجـي  جـاء ترتيبـه يف املرتبة السـابعة يف جماالت أفـكار عينة الكتاب 
املرتبـة السادسـة مـن  املحللـة وحـاز عـى نسـبة مقدارهـا8).3% )جـدول3( وشـغل 

أفـكار اإلرشـاد وحصـل عـى نسـبة مقدارهـا 5).4% )جـدول5(.

يبـدو أن اإلرشـاد الزواجـي قد حظـي بأقل ذكر يف خطب اإلمام عيل )عليه السـلم( 
ورسـائله وحكمـه الن اإلسـلم عـّد الطـلق ابغـض احلـلل عنـد اهلل والن الـزواج كان 
مبنيـًا عـى القيم العشـائرية فلهذا مل تعرضه املشـكلت هلذا جاء ذكـره اقل من املجاالت 

األخرى .

أمـا إذا نظرنـا إىل عينـة الكتـاب املحللـة بحسـب األبـواب أي الـكل عـى حـدة، فإننا 
سـنجد أن عينـة )اخلطـب( املحللـة قـد طرحـت الفكـر التـي تضمنتهـا بالشـكل الـذي 

يوضحـه جـدول)6(.

اجلدول)6(
تسلسل الفكر التي طرحتها عينة باب اخلطب حسب تكراراهتا ونسبها املئوية

النسبة املئوية %التكرارجماالت الفكرت
94438.04املتنوعة) 
8).4)600اإلرشاد الشخيص)

6.44)408اإلرشاد االجتاعي3

)0.5))6)اإلرشاد الربوي4

)4.5)))اإلرشاد املهني5
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9).044)اإلرشاد األرسي6

09.))5اإلرشاد الزواجي 7

00))48)املجموع

مـن خـلل اجلـدول)6( يبـدو واضحـًا ان جمـال املتنوعـة قـد حـاز عى أعى نسـبة من 
أفـكار عينـة اخلطـب. إذ بلغـت نسـبة مقدارهـا 38،04% تليها نسـبة اإلرشـاد الشـخيص 
التـي بلغـت 8).4)%، يف حـن كانـت نسـبة اإلرشـاد الزواجـي 09.)% وهـي أقـل 

نسـب اإلرشـاد يف عينـة اخلطـب.

وإذا مـا اسـتبعد جمـال املتنوعـة ألنـه ال يمثـل أفـكارًا تنـم عـن اإلرشـاد فـإن األفـكار 
الباقيـة سـتتوزع كـا يف اجلـدول)7(.

اجلدول )7(
توزيع اإلرشاد ونسبته املئوية وترتيبه كا أظهرهتا عينة باب اخلطب

الرتيبالنسبة املئوية%التكراراإلرشادت

)60039.03الشخيص)

)6.54)408االجتاعي)

6.983))6)الربوي3

84).7)))املهني4

046.765)األرسي5
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3.386)5الزواجي 6

00)537)املجموع

مـن خـلل النظـر إىل اجلدولـن)6( و)7( يتبـن أن اإلرشـاد الشـخيص حظـي بأعـى 
النسـب مـن اإلرشـاد، إذ حـاز عـى نسـبة مقدارهـا8).4)% مـن أفـكار عينـة اخلطـب 
وعـى نسـبة مقدارهـا39.03% مـن أفـكار اإلرشـاد، يليـه اإلرشـاد االجتاعـي بنسـبة 
مقدارهـا6.44)% مـن أفـكار عينـة اخلطـب وعـى نسـبة مقدارهـا6.54)% مـن أفكار 
عينـة اخلطـب، يـيل ذلـك اإلرشـاد الربـوي بنسـبة مقدارهـا)0.5)% مـن أفـكار عينـة 
اخلطـب وبنسـبة مقدارهـا6.98)% مـن أفـكار عينـة اخلطـب، أمـا اإلرشـاد املهنـي فقـد 
حـاز عـى نسـبة مقدارهـا )4.5% من أفـكار عينة اخلطب ونسـبة مقدارهـا 8).7% من 
أفـكار اإلرشـاد. ثـمَّ اإلرشـاد األرسي بنسـبة مقدارهـا 9).4% مـن أفـكار عينة اخلطب 
وعـى نسـبة مقدارهـا 6.76% مـن أفـكار اإلرشـاد، وأخـرًا اإلرشـاد الزواجـي  بنسـبة 

مقدارهـا 09.)% مـن أفـكار عينـة اخلطـب و3.38% مـن أفـكار اإلرشـاد.

 ويبـدو واضحـًا أن بـاب عينـة اخلطـب قـد أكـد اإلرشـاد الشـخيص واالجتاعـي 
والربـوي مـع أن اإلرشـاد الشـخيص يفوقـه نسـبة تصـل إىل الضعف حيـث مل تؤكد عينة 
اخلطـب اإلرشـاد املهنـي واألرسي و الزواجـي . وقـد جاءت نسـبة اإلرشـاد املهني أعى 
من نسـبتي اإلرشـاد األرسي و الزواجي  إال أهنا بقيت ضمن النسـب غر املؤكد عليها.
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وعـى العمـوم، وعـى الرغـم من أن عينـة اخلطب قـد أكدت بعض جماالت اإلرشـاد 
مـا  تأكيـد اإلرشـاد مـن خـلل  اجتاهـا واضحـًا يف  أنـه يشـكل  إال  مـن دون األخـرى، 

يوضحـه جـدول)8(.

اجلدول)8(
توزيع أفكار عينة باب اخلطب ونسبتها املئوية وترتيبها

الرتيبالنسبة املئوية %التكرارفكر عينة اخلطبت
)95.)5376)اإلرشاد)-

)94438.04املتنوعة)-

00))48)املجموع

ويبـدو واضحـًا مـن اجلـدول)8( أن نسـبة اإلرشـاد قـد حظيـت عـى 95.)6% مـن 
جممـوع األفـكار التـي طرحتهـا عينـة بـاب اخلطـب، وهـي نسـبة تصـل إىل ضعـف أفكار 
عينـة اخلطـب يف حـن حصل جمـال املتنوعة عى نسـبة مقدارها38.04% مـن أفكار عينة 

اخلطب.

وعليـه فـإن الباحثـة تسـتطيع القـول إن عينـة اخلطـب قـد سـامهت يف تأكيـد اإلرشـاد 
بنسـبة مقدارهـا 95.)6% مـن جممـوع مـا تضمنتـه مـن أفـكار، انظـر جـدول)8(.

وطـرح بـاب الكتـب أو الرسـائل األفـكار التـي تضمنها عى الشـكل الـذي يوضحه 
اجلدول)9(.
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اجلدول)9(
تسلسل الفكر التي طرحتها عينة باب الكتب بحسب تكراراهتا ونسبها املئوية

النسبة املئوية %التكرارجماالت الفكرت

)4.5)80)اإلرشاد الشخيص)
3.43))7)اإلرشاد املهني)
9.07)40)اإلرشاد االجتاعي3
7.84))3)املتنوعة4

547.35اإلرشاد الربوي5

304.08اإلرشاد الزواجي 6

73.67)اإلرشاد األرسي7

00)734املجموع

ويظهر اجلدول)9( أن جمال اإلرشـاد الشـخيص قد حظي بنسـبة مقدارها )4.5)% 
مـن أفـكار عينـة بـاب الكتـب املحللـة حصـل أيضـا عـى أعى نسـبة بالنسـبة لإلرشـاد يف 
حـن جـاء اإلرشـاد األرسي يف آخـر ترتيـب لإلرشـاد بنسـبة مقدارهـا 3.67% وعنـد 

اسـتبعاد جمـال املتنوعـة فإن نسـب اإلرشـاد سـتتوزع كـا يظهرها اجلـدول)0)(.
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اجلدول)0)(
توزيع اإلرشاد ونسبته املئوية وترتيبه كا أظهرهتا عينة باب الكتب أو الرسائل

الرتيبالنسبة املئوية%التكراراإلرشادت
)9.85)80)الشخيص)-
))8.5))7)املهني)-
3)).3)40)االجتاعي3-

548.954الربوي4-

304.975الزواجي 5-

74.476)األرسي6-

00)603املجموع

يتضـح مـن اجلدولـن)9( و)0)( أن اإلرشـاد الشـخيص قـد حظـي بأعـى النسـب 
مـن اإلرشـاد، فقـد كانـت نسـبته )4.5)% مـن أفـكار عينـة الكتـب و 9.85)% مـن 
أفـكار اإلرشـاد، يليـه اإلرشـاد املهنـي الذي حظـي بنسـبة مقدارها 3.43)% مـن أفكار 
عينـة الكتـب، وعـى نسـبة مقدارهـا )8.5)% مـن أفـكار اإلرشـاد، يـيل ذلـك اإلرشـاد 
الكتـب، وعـى  أفـكار عينـة  مـن  بنسـبة مقدارهـا 9.07)%  الـذي حظـي  االجتاعـي 
نسـبة مقدارهـا )).3)% مـن أفـكار اإلرشـاد، ثـمَّ اإلرشـاد الربوي الذي حظي بنسـبة 
مقدارهـا 7.35% مـن أفـكار عينـة الكتـب، وعـى نسـبة مقدارهـا8.95% مـن أفـكار 
اإلرشـاد . ثـمَّ اإلرشـاد الزواجـي  الـذي حظي بنسـبة مقدارهـا 4.08% من أفـكار عينة 
الكتـب، وعـى نسـبة مقدارهـا 4.97% مـن أفـكار اإلرشـاد . وجـاء اإلرشـاد األرسي 
يف آخـر الرتيـب وحظـي بنسـبة مقدارهـا3.67% مـن أفـكار عينـة الكتـب وعـى نسـبة 
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مقدارهـا4.47% مـن أفـكار اإلرشـاد.

جمـاالت  بعـض  أكـدت  قـد  الكتـب  بـاب  عينـة  أن   )(0.9( اجلـدوالن  ويوضـح 
اإلرشـاد مـن دون األخـرى . فقـد شـغل اإلرشـاد الشـخيص املرتبـة األوىل يليـه يف املرتبة 

الثانيـة املهنـي بينـا شـغل االجتاعـي املرتبـة الثالثـة.

تـرى الباحثـة أن اإلرشـاد الشـخيص قـد بقـي يف موقـع الصـدارة بينـا هبط اإلرشـاد 
االجتاعـي إىل املرتبـة الثالثـة بعـد أن كان يف املرتبـة الثانيـة بالنسـبة لعينـة اخلطـب وعينـة 
كتـاب هنـج البلغـة بشـكل عـام يف مـا خيـص أفـكار اإلرشـاد. أمـا جمـاالت اإلرشـاد 
األخـرى التـي مل حتـظ بنسـب عاليـة فيشـغل اإلرشـاد الربـوي املرتبـة الرابعـة. وحظـي 
املرتبـة  ليشـغل  األرسي  اإلرشـاد  جـاء  وأخـرًا  اخلامسـة  باملرتبـة  الزواجـي  اإلرشـاد 

السادسـة.

وبشكل عام فإن عينة باب الكتب تطرح فكرها الذي يوضحه جدول)))(.

اجلدول)))(
توزيع أفكار عينة باب)الكتب( نسبتها املئوية وترتيبها

الرتيبالنسبة املئوية %التكرارأفكار عينة باب الكتبت

)5).)6038اإلرشاد)-

)7.84))3)املتنوعة)-

00)734املجموع

باملرتبـة األوىل مسـتحوذا عـى  قـد حظـي  أن اإلرشـاد  أعـله  اجلـدول  يلحـظ مـن 
5).)8% مـن أفـكار عينة)الكتـب أو الرسـائل( بينـا حظـي جمـال املتنوعـة عـى املرتبـة 
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الثانيـة وبنسـبة مقدارهـا 7.84)% . وهـذا يعنـي أن بـاب عينـة الكتـب أو الرسـائل قـد 
أكـد اإلرشـاد بنسـبة 5).)8 وهـي نسـبة تصـل إىل أكثـر مـن أربعـة أضعـاف مـن أفكار 

عينـة بـاب الكتـب أو الرسـائل .

أمـا عينـة باب)احلكـم أو املواعـظ( فقد طرحت الِفَكـر التي تتضمنها بالشـكل الذي 
اجلدول)))(. يوضحه 

اجلدول)))(
تسلسل الفكر التي طرحتها عينة باب احلكم بحسب تكراراهتا ونسبها املئوية

النسبة املئوية %التكرارجماالت الفكرت

4).)3)6)اإلرشاد الشخيص)

5).6)0))اإلرشاد الربوي)

5.39)9))اإلرشاد املهني3

)).3)0))اإلرشاد االجتاعي4

6.08)5اإلرشاد الزواجي 5

)374.4املتنوعة6

303.57اإلرشاد األرسي7

00)838املجموع

ويظهـر اجلـدول أعـله أن أعـى النسـب حـاز عليهـا جمـال اإلرشـاد الشـخيص فقـد 
ظهـرت نسـبته 4).)3% مـن أفـكار عينـة بـاب احلكـم، ولـه أعـى النسـب بالنسـبة إىل 
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اإلرشـاد . وأقـل نسـبة هـي نسـبة اإلرشـاد األرسي . وإذا مـا اسـتبعد جمـال املتنوعـة فـإن 
أفـكار اإلرشـاد التـي تطرحهـا عينة باب احلكـم أو املواعظ تتوزع بالشـكل الـذي يظهره 

اجلـدول)3)(.

اجلدول)3)(
توزيع اإلرشاد ونسبته املئوية وترتيبه كا أظهرهتا عينة باب احلكم أو املواعظ

الرتيبالنسبة املئوية %التكراراإلرشادت
)58.)3)6)الشخيص)
)7.46)0))الربوي)
03).6)9))املهني3
3.734)0))االجتاعي4
6.365)5الزواجي 5

303.746األرسي6

00))80املجموع

ويتبن من اجلدولن )))( و)3)( أن اإلرشـاد الشـخيص قد حاز عى أعى النسـب 
مـن اإلرشـاد فقـد حصـل عـى نسـبة مقدارهـا 4).)3 مـن أفـكار عينـة بـاب احلكـم أو 
املواعـظ، و 58.)3% مـن أفـكار اإلرشـاد، يليـه اإلرشـاد الربـوي وبنسـبة مقدارهـا 
5).6)% مـن أفـكار عينـة بـاب احلكـم وعـى نسـبة مقدارهـا 7.46)% مـن اإلرشـاد، 
ثـم اإلرشـاد املهنـي وقـد حـاز عـى نسـبة مقدارهـا 5.39)% مـن أفـكار عينـة احلكـم، 
وعـى نسـبة مقدارهـا 0).6)% مـن اإلرشـاد، ثـمَّ اإلرشـاد االجتاعـي الـذي حـاز عى 
نسـبة مقدارهـا )).3)% مـن أفـكار عينـة احلكـم، وعـى نسـبة مقدارهـا 3.73)% من 
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اإلرشـاد، يليـه اإلرشـاد الزواجـي  وبنسـبة مقدارهـا 6.08% مـن أفـكار عينـة احلكـم، 
وعـى نسـبة مقدارهـا 6.36% مـن اإلرشـاد، ثـم اإلرشـاد األرسي الذي حاز عى نسـبة 
مقدارهـا 3.57% مـن أفـكار عينـة احلكم، وعـى نسـبة مقدارها 3.74% من اإلرشـاد.

ممـا هـو واضـح مـن اجلدولـن))).3)( ان عينـة باب احلكـم أو املواعظ قـد أكدت 
هـي األخـرى بعض جماالت اإلرشـاد من دون األخرى، فقد حصل اإلرشـاد الشـخيص 
عـى املرتبـة األوىل، وحظي اإلرشـاد الربـوي باملرتبة الثانية وحصل اإلرشـاد املهني عى 

املرتبـة الثالثة.

املرتبـة  وكرسـت  أيضـًا  الرابعـة  املرتبـة  عـى  حـاز  فقـد  االجتاعـي  اإلرشـاد  أمـا 
اخلامسـة لإلرشـاد الزواجـي  يف حـن حظـي باملرتبـة السادسـة اإلرشـاد األرسي انظـر 
اجلـدول)3)(. فعينـة بـاب احلكـم قـد أكـدت اإلرشـاد الشـخيص واإلرشـاد الربـوي، 

املهنـي. واإلرشـاد 

وتطرح عينة باب احلكم بشكل عام أفكارها بالشكل الذي يوضحه اجلدول)4)(.
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اجلدول)4)(
توزيع أفكار عينة باب )احلكم( ونسبتها املئوية وترتيبها

الرتيبالنسبة املئوية %التكرارفكر عينة باب احلكمت
)95.58)80اإلرشاد)-
))374.4املتنوعة)-

00)838املجموع

عـى  األوىل  باملرتبـة  حظـي  قـد  اإلرشـاد  أن  أعـله  املذكـور  اجلـدول  مـن  ويلحـظ 
نسـبة مقدارهـا 95.58% يف حـن حـازت املتنوعـة عـى املرتبـة الثانيـة وبنسـبة مقدارهـا 

.%4.4(

وتسـتطيع الباحثـة القـول مـن خـلل مـا يطرحـه جـدول )4)( إن عينـه بـاب احلكم 
تؤكـد اإلرشـاد بنسـبة %95.58 .

ومـن خلل اسـتعراض النتائج السـابقة فـإن الباحثة ترى أن عينـة كتاب هنج البلغة 
قـد أكـدت مفهـوم اإلرشـاد. فقـد أظهـرت عينة بـاب اخلطب تأكيدًا عى اإلرشـاد بنسـبة 
مقدارهـا 95.)6% مـن جممـوع الفكـر التـي تتضمنهـا، راجـع جـدول)8(. وأظهـرت 
عينـة بـاب الكتـب أو الرسـائل تأكيـد اإلرشـاد بنسـبة مقدارهـا )5.)8% مـن جممـوع 
أفـكار عينـة بـاب الكتـب، راجـع جـدول)))(. أمـا عينـة بـاب احلكـم أو املواعـظ فقـد 
أظهـرت تأكيـدًا عـى اإلرشـاد بنسـبة مقدارهـا 95.58% مـن جممـوع أفـكار عينـة بـاب 

احلكـم، راجـع جـدول)4)(. 
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:  Recommendations التوصيات
عى وفق نتائج البحث يمكن للباحثة ان تويص باآليت نصه:

والتقويـم(  اإلشاف  )جهـاز  العلمـي  والبحـث  العـايل  التعليـم  وزارة  عـى   .(
توجيـه قطاعـي كليـة الربية والربيـة األساسـية بتضمن مادة اإلرشـاد النفيس 
التصنيـف الـذي توصـل إليـه البحث احلـايل كتعريـف للطلبة بجانـب مهم من 

تراثهـم الفكـري الربـوي.
). عـى وزارة الربيـة )مديريـة املناهـج والكتـب( تضمـن مـادة اإلرشـاد النفـيس 
املعلمـن  معاهـد  مناهـج  يف  احلـايل  البحـث  إليـه  توصـل  الـذي  التصنيـف 

واملعلـات.
3. عـى الباحثـن يف مراكـز البحـوث والدراسـات االهتـام بإحيـاء نفائـس الراث 
الربويـة واإلسـلمية التـي تغيـب عن أذهان كثريـن يف هذا العـر، فاالهتام 

هبـذا اجلانـب مسـؤولية كل ُمـَربٍّ إلبـراز تراثنـا وفضله عـى املدنية.
4. تبنـي واضعـي املناهـج الدراسـية وبخاصـة تلـك املتعلقـة برسـيخ مفاهيم وقيم 
مثـل مـادة الربيـة اإلسـلمية وكتـاب هنـج البلغـة وحماولـة تثبيـت مفاهيمـه 
التـي يؤكدهـا، ومـن املستحسـن  يف نفـوس الطلبـة مـن خـلل املوضوعـات 
ووضعهـا  السـلم(  عيل)عليـه  اإلمـام  قاهلـا  التـي  النصـوص  بعـض  اقتبـاس 
شـعارات داخـل هـذه املناهـج أو تضمينهـا حمتوى بعـض الكتب مثـل املطالعة 

والنصـوص واآلداب يف املراحـل الدراسـية املختلفـة.
5. دعـوة كليـات الربيـة لعقـد النـدوات واملؤمتـرات واحللقـات النقاشـية يسـاهم 
اجلامعـات  يف  الربـوي  والتوجيـه  النفـيس  اإلرشـاد  قسـم  يف  األسـاتيذ  فيهـا 
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العراقيـة والطلبـة ملناقشـة اإلرشـاد الدينـي بنحـو عـام. 
6. رضورة مبـادرة مؤسسـات الدولـة واملجتمـع نحـو العائلـة واملدرسـة واجلامعـة 
ومؤسسـات اإلعلم ومنظات املجتمع املدين باعتاد الفكر اإلرشـادي لإلمام 
املؤسسـات  هـذه  وممارسـات  لألنشـطة  وموجهـًا  دليـًل  السـلم(  عيل)عليـه 
وقيمهـا وبـا  يتـلءم وطبيعـة املرحلـة الراهنـة التـي يمـر هبـا البلـد واألمـة العربية. 
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:Suggestions  املقرتحات
استكاال لنتائج البحث احلايل تقرح الباحثة اآليت نصه:

). اجـراء دراسـة مشـاهبة للدراسـة احلاليـة تسـتكمل جمتمع الدراسـة احلـايل جلميع 
خطـب اإلمـام عيل)عليـه السـلم( وكتبـه ومواعظه .

ولشـخصيات  احلـايل  التصنيـف  عـى  باالعتـاد  وذلـك  مماثلـة  بدراسـة  القيـام   .(
جعفـر  واإلمـام  السـلم(  احلسـن)عليه  اإلمـام  مثـل  أخـرى  إسـلمية 

احلاليـة. بالدراسـة  نتائجهـا  ومقارنـة  السـلم(  الصادق)عليـه 
3. إجـراء دراسـة مقارنـة لإلرشـاد يف أفـكار اإلمـام عـيل )عليـه السـلم( وبعـض 

علـاء العـر املتخصصـن يف اإلرشـاد .
4. إجـراء دراسـة مماثلـة يف ضوء القـرآن الكريم والسـنة النبوية الرشيفـة ومقارنتها 

بالدراسـة احلالية.
املجـاالت اإلعلميـة  برامـج  إعـداد  البحـث كدليـل يف جمـال  نتائـج  اسـتعال   .5

ومواردهـا. ومفرداهتـا  والتلفـاز  اإلذاعـة  و  كاملطبوعـات 
6. توظيـف املفاهيـم اإلرشـادية لإلمـام عـيل )عليه السـلم( كإجـراءات تنفيذية يف 

مهـات املرشـد الربوي.  
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املصادر:

أواًل: املصادر العربية:

)اأ(
- القرآن الكريم.

- االبـرايش، حممـد عطية )966)(: روح الربية والتعليـم، ط)، دار إحياء الكتب 
العربيـة، القاهرة .

- ابن شهر، حممد بن عيل )380)هـ(: معامل العلاء، ط)، احليدرية، النجف.
- ابـن طـاووس، امحـد بـن موسـى: بنـاء املقالـة الفاطميـة، حتقيـق السـيد عدنـان 

البيـت، د.ت . أهـل  الغريفـي، مؤسسـة 
- أبـو اسـعد، د. امحـد عبد اللطيف)009)(: اإلرشـاد املـدريس، دار امليرة للنرش 

والتوزيـع، عّان .
- أبـو التمـن، عـز الدين حسـن )978)(: تقييم كتب الربيـة الوطنية واالجتاعية 
للمرحلـة االبتدائيـة يف اجلمهوريـة العراقية، جامعة بغداد، كلية الربية، رسـالة 

ماجسـتر غر منشورة .
- أبـو الفضـل، منـى عبـد املنعـم )996)(: نحـو منهاجيـة التعامـل مـع مصـادر 

. القاهـرة  للفكـر اإلسـلمي،  العاملـي  املعهـد  التنظـر اإلسـلمي، 
- أبـو حطـب فـؤاد )993)(: نحـو وجهـة إسـلمية لعلـم النفـس، املعهـد العاملـي 

للفكـر اإلسـلمي، ابحـاث نـدوة علـم النفـس، القاهـرة .
- أبو خليل، حممد حممد )998)(: املريب، دار اهلدى الزقازيق، مر .

- أبـو عيطـة، سـهام درويـش )988)(: مبـادئ اإلرشـاد  النفـيس، ط)، دار العلم 
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للنـرش والتوزيـع، الكويت .
- ـــــــــــ ))00)(: مبـادئ اإلرشـاد  النفـيس، ط)، دار الفكـر للطباعـة النـرش، 

عـّان االردن .
- أبـو غزالـة، هيفـاء)978)(: املرشـد الربـوي ... إعـداده، كفاياتـه و الصعوبات 

التـي تواجهـه، نـرشه مركـز البحـث والتطوير الربـوي جامعـة الرموك .
- االحـرش، يوسـف ومجعـة احلجـاج ))00)(: املدخـل إىل التوجيـه واإلرشـاد 

النفـيس، دار الكتـب الوطنيـة، ليبيـا .
- أمحد، سعد مريس )983)(: تطوير الفكر الربوي، عامل الكتب، القاهرة .

- امحد، سهر كامل )000)(: التوجيه واإلرشاد، مركز االسكندرية للكتاب.
املجـال  يف  االحصـاء  مبـادئ  أسـس  تطبيقـات  سـيد)989)(:  شـكري  امحـد،   -

القاهـرة، جــ) . النفـيس والربـوي، 
- االشول، عادل)987)(: موسوعة الربية اخلاصة، االنجلو املرية القاهرة.

- األصفهـاين، أبـو الفـرج، عيل بن احلسـن: مقاتـل الطالبين، حتقيـق كاظم مظفر، 
ط)، املكتبـة احليدرية النجف، د.ت .

- االمام، مصطفى حممود))97)(: جتربة اإلرشـاد  والتوجيه يف املدرسـة الثانوية، 
وزارة الربية .

- االميني، حممد اهلادي)408)هـ(: الرشيف الريض، ط)، مؤسسـة هنج البلغة، 
طهران .

)ب(
- البخـاري، أبـو عبـداهلل حممـد بـن اسـاعيل )009)(: صحيـح البخـاري، حتقيق 

د. حممـد حممـد ثامـر، دار اآلفـاق العربيـة، القاهـرة .
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- البسـتاين، د. حممـود) )38)هــ(: علـم النفـس يف ضوء املنهج اإلسـلمي، ط)، 
. قم 

- ــــــــــ )988)(: دراسـات يف علم النفس اإلسـلمي، جملد)، ط)،  دار البلغ، 
بروت .

- البسـتي، حممـد بـن حبان )))4)هـ(: مشـاهر علاء االمصـار، ط)، دار الوفاء، 
مر.

- بكـر، حممـد اليارس)975)(: دراسـة مقارنة يف القيم بن طلبـة اجلامعة والثانوية، 
بغداد، جامعة بغداد، كلية الربية، رسـالة ماجسـتر غر منشـورة .

االعـلم  مكتـب  ط3،  البلغـة،  هنـج  تصنيـف  )7)4)هــ(:  لبيـب  بيضـون،   -
. طهـران  قـم،  اإلسـلمي، 

)ت(
- الرمـذي، أبـو عيسـى حممـد بـن عيسـى بـن سـورة ) 934)(: سـنن الرمـذي، 

بـرشح االمـام ابـن العـريب املالكـي، ط)، مطبعـة الصـاوي، مـر.
- التميمـي، عبـد الواحـد األمـدي ))00)(: غـرر احلكم ودر الكلـم، عني برتيبه 
وتصحيحـه الشـيخ حسـن األعلمـي، ط)، مؤسسـة االعلمـي للمطبوعـات، 

. بروت 
- التميمـي، عدنـان حسـن)997)(: بنـاء برنامـج ارشـادي مجعـي لتنميـة التفكـر 
االسـتداليل لطلبـة املرحلـة االعداديـة، اطروحـة دكتـوراه غـر منشـورة، كليـة 

الربيـة، اجلامعـة املسـتنرية .
- توفيـق، سـهر حممـد حممـد)996)(: أثـر اسـتخدام برنامـج لغـوي عـى النمـو 
النفـيس االنفعـايل لـدى االطفـال املعاقـن سـمعيًا، رسـالة ماجسـتر، معهـد 
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الدراسـات العليـا للطفولـة، جامعـة عـن شـمس .

)ج(
- جابـر، جابـر عبـد احلميد )973)(: مناهـج البحث يف الربية وعلـم النفس، دار 

النهضـة، القاهرة .
- اجلسـاين، عبـد عـيل )984)(: علـم النفـس وتطبيقاتـه الربويـة واالجتاعيـة، 

مكتبـة الفكـر العـريب، بغـداد .
- جعفر، نوري ))97)(: اللغة يف الفكر اإلسلمي، مكتبة القومي .

- اجلـليل، حممـد حسـن احلسـني ))00)(: دراسـة حـول هنـج البلغـة، مؤسسـة 
االعلمـي، بـروت .

)ح(
دار  مؤسسـة  ط)،  الثـاين،  البلغـة  هنـج  جعفر)0)4)هــ(:  الشـيخ  احلائـري،   -

. اهلجـرة 
- احلامتـي، حميـي الديـن حممـد ابـن عـريب )998)(: الفتوحـات املكيـة، دار إحيـاء 

الـراث العـريب، بـروت .
-  احلديبـي، مصطفـى عبد املحسـن )008)(: أمهية اإلرشـاد الدينـي واحلاجة اليه 
و تطبيقاتـه ألحـد االضطرابـات النفسـية، كلية الربية، جامعة أسـيوط، مر .
البلغـة  هنـج  مصـادر  )409)هــ(:  الزهـرة  عبـد  السـيد  اخلطيـب  احلسـيني،   -

. بـروت  الزهـراء،  دار  ط)،  واسـانيده، 
- حسن، عيل ابراهيم ) 963)(: التاريخ اإلسلمي العام، ط3، القاهرة .

- حسـن، حممـود شـال، قيـد النـرش: التوجيهـات القيميـة للطفـل العراقـي: حتليـل 
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حمتـوى اخلطـاب الربـوي )خمطـوط قيـد النـرش( .
- حسـن، د. طـه عبـد العظيم )004)(: اإلرشـاد النفيس بن النظريـة - التطبيق- 

التكنولوجيـا، ط)، دار الفكر نـاشون وموزعون، عان.
- محـد، ليـث كريـم ))99)(: آداب املعلـم واملتعلـم يف الفكـر الربـوي العـريب 

. العراقيـة  الربيـة  الربويـة، وزارة  البحـوث  مركـز  اإلسـلمي، 
يف  العربيـة  القـراءة  كتـب   :)(973( اخلميـيس  ويعقـوب  موفـق  د.  احلمـداين،   -
املرحلـة االبتدائيـة، وزارة التعليـم العـايل والبحـث العلمـي، مركـز البحـوث 

الربويـة والنفسـية .
وفقـًا  صنعـاء  طلبـة  مشـكلت  حتليـل  القـادر))99)(:  عبـد  غيـلن  محـود،   -
للنظريـات النفسـية والربويـة املعـارصة واملنظور العريب اإلسـلمي لإلرشـاد، 

أطروحـة دكتـوراه غـر منشـورة، اجلامعـة املسـتنرية، كليـة الربيـة .
- محـود، د. حممـد عبـد احلميـد الشـيخ )993)(: اإلرشـاد املـدريس منشـورات 

جامعـة دمشـق .
جامعـة  والنفـيس  الربـوي  اإلرشـاد   :)(989( نـدا  حممـود  عاصـم  احليـاين،   -
املوصـل، وزارة التعليـم العـايل والبحـث العلمـي، مديرية دار الكتـب للطباعة 

والنـرش، املوصـل .

)خ(
- اخلبـاز، عـيل)009)(: سلسـلة قـراءات انطباعيـة لنهج البلغة ))(، ط)، قسـم 

الشـؤون الفكريـة والثقافية يف العتبة العباسـية املقدسـة .
مؤسسـة  ط4،  الكـربى،  اهلدايـة  )))4)هــ(:  محـدان  بـن  احلسـن  اخلصيبـي،   -

لبنـان . البـلغ، 
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- اخلطيـب، حممـد اجلـواد )004)(: التوجيـه و اإلرشـاد الربـوي والنفـيس بـن 
النظريـة والتطبيـق، ط3، مكتبـة آفـاق، غـزة، فلسـطن .

القيميـة  االجتاهـات  يف  التحـوالت   :)(974( الوهـاب  عبـد  هـدى  اخلطيـب،   -
لكتـب املطالعـة للدراسـة االبتدائيـة بـن عـام 957) - 958) - )97) - 
)97) بغـداد، جامعـة بغـداد، كليـة الربيـة، رسـالة ماجسـتر غـر منشـورة .

- خليل، رسمية عيل)968)(: اإلرشاد  النفيس، مكتبة االنجلو املرية .
- خليـل، ياسـن)979)(: الـراث العلمـي العـريب، مركـز إحيـاء الـراث العريب، 

. بغداد 
- اخلوئـي، السـيد أبـو القاسـم املوسـوي)6)4)هـ(: عـيل امـام الـربرة، ط)، دار 

اهلـدى للنـرش .
- اخلوانسـاري، مجـال الديـن حممـد: غـرر احلكـم ودرر الكلـم، ط4، 7 جملـدات، 

طهـران، د.ت .
- خـر، فاطمـة حممد )998)(: منهج اإلسـلم يف تربية عقيدة الناشـئ، دار اخلر، 

بروت .

)د(
- دافيدوف، لندال )000)(: السـلوك الشـاذ وسـبل علجه، ترمجة سيد الطواب، 

الدار الدولية للسـتثارات الدولية، مر .
- الداهـري، صالـح حسـن أمحـد)998)(: مبـادئ اإلرشـاد  النفـيس والربـوي، 

وزارة التعليـم العـايل والبحـث العلمـي، بغـداد، كليـة الربيـة ابـن رشـد .
- داود، عزيـز حنـا وعبد الرمحن، انور حسـن )990)(: مناهـج البحث الربوي، 

دار احلكمـة، بغداد .
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وعنـد  األمـة  تـراث  يف  الربـوي  اإلرشـاد   :)(99(( محـزة  ماجـد  الدفاعـي،   -
. البـرة  جامعـة  الربيـة،  وزارة  الثانيـة،  الربويـة  العلميـة  النـدوة  مفكرهيـا، 
ـــــــــــ )996)(: اإلرشـاد  الربـوي يف تـراث االمـة وعنـد مفكرهيـا، دراسـة   -

حتليليـة، اليمـن،  جامعـة صنعـاء، كليـة الربيـة .

)ر(
- الـرازي، أبـو جعفـر بـن حممـد بـن يعقـوب بـن اسـحاق الكليينـي )375)هــ(: 

الـكايف، ط4، دار الكتـب اإلسـلمية، قـم .
- الرازي، حممد بن أيب بكر ) )98)(: خمتار الصحاح، دار الرسالة، الكويت .

- الربيعـي، د. إسـاعيل نـوري )004)(: حتليل املضمون بـن االلتزام املوضوعي 
 http://www.arabrenewal.com ،واملضامن الذاتية

- رسـول، خليـل إبراهيـم)978)(: تقييم كتب العلوم والربيـة الصحية للمرحلة 
االبتدائية، جامعة بغداد، كلية الربية، رسـالة ماجسـتر غر منشـورة .

- الـريض، شيـف )خمطوطـة نـادرة مـن القـرن اخلامـس(: هنـج البلغـة، للناسـخ 
)حسـن بن حسـن بن حسـن املؤدب( سـنة )499 هـ(، إعداد وتقديم السـيد 

آيـة اهلل العظمـى حممـود املرعـي سـنة )406) هـ(، قـم ايران.
- الري شهري، حممد)405)هـ(: ميزان احلكمة، ط)، مكتبة االعلم اإلسلمي، 

قم .

)ز(
- زهـران، حامـد عبـد السـلم)980)(: التوجيـه و اإلرشـاد  النفـيس، ط)، عـامل 

الكتـب، القاهـرة .
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واملقاييـس  االختيـارات  وآخـرون))98)(:  إبراهيـم  اجلليـل  عبـد  الزوبعـي،   -
. املوصـل  املوصـل،  النفسـية، جامعـة 

)�ص(
- السـاعدي، رحيم حممد سـامل)006)(: االجتاهات الفكرية عند االمام عيل)عليه 

السـلم( أطروحة دكتوراه غر منشـورة، جامعة بغداد، كلية اآلداب .
- السـبزواري، هـادي: شح االسـاء احلسـنى، ) جملـد، مكتبـة بصـريت، طهـران، 

د.ت .
- الرخيس، عيل ابن نارص )5)4)هـ(: اعلم هنج البلغة، طهران .

- السـعد، غسـان )005)(: حقوق اإلنسـان عند االمام عيل)عليه السلم( جامعة 
بغداد، كلية العلوم السياسـية، أطروحة دكتوراه غر منشـورة .

البحـوث  مركـز  املحتـوى،  حتليـل   :)(984( وآخـرون  العـال  عبـد  السـلان،   -
. مـر  القاهـرة،  جامعـة  الربويـة،  و  النفسـية 

تعكسـها  كـا  االجتاعـي  والتطـور  القيـم  وديـع )975)(:  ميخائيـل  - سـليان، 
كتـب القـراءة املقـررة يف املـدارس االبتدائية املريـة، املجلس الوطنـي للثقافة 

والفنـون واآلداب، الكويـت .
- سـيد، مجعة يوسـف )997)(: التوجيه و اإلرشاد  الطليب للمرشدين واملعلمن 

ط)، دار االندلس للنرش والتوزيع، الكويت .

)�ص(
- شـمس الديـن، الشـيخ حممـد مهـدي )007)(: دراسـات يف هنـج البلغة، ط)، 
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مؤسسـة دار الكتاب اإلسـلمي .
- شـمس الديـن، عبـد األمـر ) 985)(: الفكـر الربـوي عنـد ابن املقنـع اجلاحظ، 

عبـد احلميـد الكاتـب، دار اقـرأ، بروت .
- الشـناوي، حممـد حمـروس )990)(:  نظريـات اإلرشـاد والعـلج النفـيس، دار 

الغريـب للطباعـة والنـرش والتوزيـع، القاهـرة .
- شـومان، زيـاد حممـود )008)(: دراسـة تقييميـة ألداء املرشـد النفـيس يف ضـوء 

بعـض املتغـرات، رسـالة ماجسـتر، كليـة الربيـة، جامعـة غـزة، فلسـطن .

)�ص(
البـلغ،  وابيـه، ط)، مؤسسـة  امـه  بـن  الشـيخ جميـد )0)0)(: عـيل  الصائـغ،   -

. بـروت 
- الصالح، صبحي )9)4)هـ(:  هنج البلغة مطبعة رفأ، إيران، قم .

)ط(
والبيـايت، سـيد حممـد )009)(: عـيل مرشـدًا  اللطيـف محـودي  الطائـي، عبـد   -
الصدريـن  الشـهيدين  مؤسسـة  ط)،   ،)(( سـبيل  كتـاب  سلسـلة   ،ً وواعظـا 

بغـداد . العامـة، 
- الطربي، حممد بن جرير: تاريخ االمم وامللوك، 8 جملدات، بروت، د.ت.

- طعيمـه، رشـدي)987)(: حتليل املحتوى يف العلوم اإلنسـانية مفهومه، أسسـه، 
اسـتخدامه، القاهـرة، دار الفكر العريب .

- طوالبـه، عائشـة حسـن )975)(: دراسـة مقارنـة للقيم يف كتـب املطالعة العربية 
غـر  ماجسـتر  رسـالة  الربيـة،  كليـة  بغـداد  جامعـة  واالردن،  إرسائيـل  يف 
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منشـورة، بغـداد.

)ظ(
- الظاهـر، زكريـا حممـد وآخـرون)999)(: مبـادئ القيـاس والتقويـم يف الربيـة، 

ط)، مكتبـة دار الثقافـة والنـرش.

)ع(
- العـاين، مهـا عبـد احلميـد )000)(: واقـع اإلرشـاد  الربـوي مـن وجهـة نظـر 
طلبـة جامعـة بغـداد، النـدوة العلميـة اخلامسـة، مكتـب االستشـارات النفسـية 

واالجتاعيـة للطلبـة الشـباب، بغـداد .
- عبـاس، ماجـد وافـراح حممـد)009)(: التخطيـط للرشـاد الربـوي والتوجيـه 

املهنـي، مؤسسـة مرتـى للكتـاب العراقـي، العـراق، بغـداد .
- عبـد احلميـد، حمسـن))00)(: حـوار يف الفكـر اإلسـلمي، دراسـات إسـلمية، 

العـدد 8، بغـداد .
- عبـد احلميـد، د. حممد)000)(: البحث العلمي يف الدراسـات االعلمية، ط)، 

عامل الكتـب، القاهرة .
- عبـد الدائـم، عبـداهلل ))99)(: نحـو فلسـفة تربويـة عربيـة، مركـز الدراسـات 

الوحـدة العربيـة، بـروت .
- عبـد الرمٰحـن، د. أنـو حسـن، والدكتـور عدنـان حقـي زنكنـه )007)(: االناط 

املنهجيـة وتطبيقاهتـا يف العلـوم اإلنسـانية والتطبيقيـة، دار الكتـب، بغـداد .
- عبـد القـادر، فـرج وآخرون )993)(: موسـوعة علم النفـس والتحليل النفيس، 

دار سـعاد الصباح للنـرش، القاهرة .
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- عبد الواحد، عباس فاضل، املضامن النفسـية للسـاطر يف أدب بلد الرافدين، 
جامعة بغداد، كلية اآلداب، رسـالة ماجسـتر غر منشورة .

- عبـده، حممـد: شح هنـج البلغـة، دار املعرفـة، بـروت، حتقيق حممـد حميي الدين 
عبـد احلميد، د.ت .

ـــــــ )0)0)(: هنـج البلغـة، ُعنـَي بالنـرش احلـاج مسـلم احلـاج محيـد الدجيـيل،  -ـ 
دار االندلـس للطباعـة، النجـف االشف .

- عبيـد، حسـنه عمـر))99)(: مراجعـات يف الفكـر والدعـوة واحلركـة، ط)، دار 
العامليـة للكتـاب اإلسـلمي، الرياض .

- عثـان، سـيد امحـد)977)(: التعليـم عنـد برهـان اإلسـلم الزرنوجـي، مكتبـة 
االنجلـو املريـة، القاهـرة .

االمهـات  لقصـص  حتليليـة  دراسـة   :)(979( الباقـي  عبـد  شـذى  العجيـيل،   -
. منشـورة  غـر  ماجسـتر  رسـالة  الربيـة،  كليـة  بغـداد،  جامعـة  العراقيـات، 
- ــــــــــــــــ )985)(: دراسـة مقارنـة للقيـم يف كتب املطالعة، جامعـة بغداد، كلية 

الربيـة، أطروحـة دكتوراه غر منشـورة .
- العـذاري، سـعيد كاظـم )6)4)هــ(: آداب االرسة يف اإلسـلم، ط)، إيران، قم 

.
ــــــــــ )005)(: املنهـج الربـوي عنـد أهـل البيـت، ط)، دار األمـن، بـروت،  -ـ 

. لبنان 
ط)،  الربيـة،  ومقومـات  النمـو  مظاهـر  املراهقـة  مرحلـة  )8)4)هــ(:  ــــــــــ   -

إيـران . البيـت، قـم،  العاملـي ألهـل  املجمـع 
العربيـة  الشـعبية  القصـص  السـائدة يف  القيـم  إبراهيـم )993)(:  - عزيـز، عمـر 
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كليـة  بغـداد،  جامعـة  العـراق،  يف  املطبوعـة  الكتـب  يف  لألطفـال  والكرديـة 
. منشـورة  غـر  ماجسـتر  رسـالة  الربيـة، 

والنـرش،  للطباعـة  النعـان  مؤسسـة  املدرسـتن،  معـامل  مرتـى:  العسـكري،   -
. د.ت  بـروت، 

التعليميـة،  القيـم اخللقيـة كمقومـات للعمليـة  العمـر، عـلء كامـل )978)(:   -
اجلمعيـة العراقيـة للعلـوم الربويـة والنفسـية، املؤمتـر الفكري الثـاين للربوين 

العـرب .
- عمـر، حممـد ماهر )984)(: املرشـد النفيس املـدريس، ط)، دار النهضة العربية، 

القاهرة .
مكتبـة  واملهنـي،  الربـوي  التوجيـه   :)(987( حممـد  الرمحـن  عبـد  العيسـوي،   -

. الريـاض  العـريب،  اخلليـج  لـدول  الربيـة 
اجلامعيـة،  الراتـب  دار  النفـيس،  والعـلج  اإلرشـاد   فـن  ــــــــــــــــ )999)(:   -

. بـروت 

)غ(
- الغريـب، رمزيـة) 988)(: التقويـم والقياس النفيس والربـوي، القاهرة، مكتبة 

االنجلـو املرية .

)ف(
- فاضـل، حممـد زكـي )976)(: الفكـر السـيايس العـريب اإلسـلمي بـن ماضيـه 
وحـارضه )سلسـلة الكتـب احلديثـة(، ط)، وزارة الثقافـة واالعـلم، بغـداد.

- فرج، صفوت )980)(: القياس النفيس، ط)، دار الفكر العريب للطباعة .
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- الفـرخ، د. كاملـة وعبـد اجلبار تيـم )999)(: مبادئ التوجيه واإلرشـاد النفيس، 
ط)، دار الصفـاء للنـرش والتوزيع، عان .

- فهـد، ابتسـام حممـد )994)(: الفكـر الربـوي العـريب اإلسـلمي لـدى بعـض 
الفلسـفة العـرب املسـلمن يف القرنـن الرابـع والسـادس اهلجريـن، أطروحة 

دكتـوراه غـر منشـورة، جامعـة بغـداد، كليـة الربيـة ابـن رشـد.
- فهمـي، مصطفـى)987)(: الصحـة النفسـية، دراسـات سـيكولوجية التكيـف، 

مكتبـة اخلانجـي، القاهـرة .

)ق(
- القزوينـي، عـلء الديـن )986)(: الفكـر الربـوي عنـد الشـيعة اإلماميـة، ط)، 

مكتبـة فقـه، الكويت .
-  قنـرب، حممـود ) 985)(: دراسـات تراثيـة يف الربيـة اإلسـلمية، دار الثقافـة، 

الدوحـة .
- قنديـل، بثينـة )975)(: التغـر النفـيس والتغـر االجتاعـي يف قريـة مريـة، يف 

الكتـاب السـنوي، اجلمعيـة املريـة للدراسـات النفسـية، القاهـرة .

)ك(
- كاظـم، صبـاح حمسـن )009)(: األمـام عـيل نموذج اإلنسـانية / قسـم الشـؤون 

الفكريـة والثقافيـة، العتبة العباسـية املقدسـة .
االنجلـو  مكتبـة  الطلبـة،  قيـم  يف  تطـورات   :)(96(( إبراهيـم  حممـد  كاظـم،   -

. القاهـرة  املريـة، 
- الكيـلين، ماجـد عرسـان )987)(: تطـور مفهـوم النظريـة الربوية اإلسـلمية، 
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دار اإلحيـاء، بـروت .
- ــــــــــــ )005)(: أهـداف الربيـة اإلسـلمية، ط)، دار العلـم، ديب، االمـارات 

العربيـة املتحـدة .

)ل(
- جلنـة التأليـف يف مؤسسـة هنـج البلغـة )993)(:  دروس يف هنـج البلغة، ط)، 

ترمجـة عبد الكريـم حممود .

)م(
- املازنـدراين، أيب جعفـر حممـد بـن عـيل شـهر أشـوب )009)(: مناقـب آل أيب 

. بـروت  للمطبوعـات،  األعلمـي  طالـب، مؤسسـة 
- حممـد، عـيل حسـن )008)(: عيل وليد الكعبة، إصدار العتبة احلسـينية املقدسـة 

.
للمرشـدين  الطـليب  واإلرشـاد  التوجيـه   :)(998( شـاكر  محـدي  حممـود،   -

. أسـيوط  جامعـة  والتوزيـع،  للنـرش  األندلـس  دار  ط)،  واملعلمـن، 
- مـريس، كـال إبراهيـم )998)(: العلقة الزوجية والصحة النفسـية يف اإلسـلم 

وعلـم النفس، دار القلـم، الكويت .
- املسـعودي، أبـو احلسـن عـيل بـن احلسـن بـن عـيل )987)(: مـروج الذهـب، 

بـروت . جملـدان، دار األندلـس، 
مؤسسـة  ط3،  اإلسـلم،  يف  والتعليـم  الربيـة   :)(000( مرتـى  أملطهـري،   -

دمشـق. الثقلـن، 
- املطيـيل، أمحـد)993)(: العـلج النفـيس لـدى ابـن َقّيـم اجلوزيـة، ابحـاث نـدوة 
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علـم النفـس، املعهـد العاملـي للفكـر اإلسـلمي، القاهـرة .
- املعتـزيل، ابـن أيب حديـد )959)(: شح هنـج البلغـة، حتقيـق حممـد أبـو الفضل 

ابراهيـم، ط)، مر .
-  )385)هــ(: شح هنـج البلغـة، حتقيـق حممـد أبـو الفضـل ابراهيـم، ط)، دار 

إحيـاء الـراث العـريب .
- ــــــــــــــ )007)(: شح هنـج البلغـة، حتقيـق حممـد أبـو الفضـل ابراهيـم، دار 

الكتـاب العـريب، بـروت .

ابراهيـم،  الفضـل  أبـو  حممـد  حتقيـق  البلغـة،  هنـج  شح   :)(008( ـــــــــــــ   -
 . بـروت  العـريب،  الكتـاب  دار  جـزء))، 

- املعـروف، صبحـي عبـد اللطيـف )988)(: الربامـج واخلدمـات اإلرشـاد يـة يف 
التعليـم الثانـوي يف الوطـن العـريب، مطبعـة اجلاحـظ، بغداد .

- املغامـيس، سـعيد بـن صالـح )993)(: إعـداد املعلـم املرشـد وامهيتـه الربويـة، 
املؤمتـر الثـاين إلعـداد معلـم التعليـم العـام، جامعـة أم القـرى، مكـة املكرمـة .

- موسـى، كـال ابراهيـم )993)(: تنميـة الصحـة النفسـية مسـؤوليات الفـرد يف 
اإلسـلم وعلـم النفـس، ابحـاث نـدوة علـم النفـس، املعهـد العلمـي للفكـر 

اإلسـلمي، القاهـرة .
العلـوم،  دار  البلغـة، ط)،  علـوم هنـج  باقـر) 003)(:  د. حمسـن  املوسـوي،   -

لبنـان . بـروت، 

)ن(
- النجـايش، أمحـد بـن عـيل ) 6)4)هــ(: رجـال النجـايش، حتقيـق السـيد موسـى 
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الزنجـاين، ط5، مجاعـة املدرسـن، قـم .
- النجيحـي، حممـد لبيـب )966)(: مقدمـة يف فلسـفة الربيـة، مكتبـة األنجلـو 

القاهـرة . املريـة، 
- النسـائي، امحد بن شـعيب: سـنن النسـائي، برشح احلافظ جلل الدين السيوطي 

وحاشـية اإلمام السـندي، دار إحياء الراث العريب،بروت، د.ت.
- نشـابه، هشـام)980)(: الربيـة اإلسـلمية والربيـة املعـارصة، قضايـا عربيـة، 

العـدد8، املؤسسـة العربيـة للدراسـات .
- النعمـة، إبراهيـم )986)(: أخلقنـا أو الدمـار، ط3، مطبعـة الزهـراء احلديثـة، 

املوصـل .
- نـر اهلل، حسـن عبـاس )006)(: مجهوريـة احلكمة، ط)، دار القـارئ للطباعة 

والنـرش، بروت .
- النغيميـي، عبـد العزيـز )990)(: اإلرشـاد  النفـيس خطواتـه وكيفيـة )نمـوذج 

إسـلمي(، العـدد )4(، جملـة جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود، الرياض .
- ــــــــــــ )0)0)(: اإلرشـاد  النفـيس خطواتـه وكيفيـة )نموذج إسـلمي(، العدد 

)4(، السـنة )4(، جملـة جامعـة اإلمـام حممـد بن سـعود، الرياض. 
 8 مسـلم،  صحيـح  القيـرشي:  احلجـاج  بـن  مسـلم  احلسـن  أبـو  النيسـابوري،   -

. د.ت  بـروت،  الفكـر،  دار  جملـدات، 
- ــــــــــ  )005)(: صحيـح مسـلم، حتقيـق حممـد فـؤاد عبـد الباقـي، دار اآلفـاق 

العربيـة، مـر .

)هـ(
- اهلاشـمي، عبـد احلميـد )985)(: التوجيـه واإلرشـاد النفـيس والصحة النفسـية 
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الوقائيـة، ط)، دار الـرشوق، جـدة .
ـــــــــــ )008)(: التوجيـه واإلرشـاد النفـيس والصحـة النفسـية الوقائية، ط 4،  -ـ 

دار الـرشوق للنـرش والتوزيـع، بروت .
- هنا، عطية حممود )959)(: التوجيه الربوي واملهني، مكتبة النهضة املرية.

واالفعـال،  االقـوال  العـال يف سـنن  كنـز  الديـن )409)هــ(:  عـلء  اهلنـدي،   -
. بـروت  الرسـالة،  مؤسسـة 

- اهليتـي، خلـف نصـار )977)(: القيـم السـائدة يف صحافـة االطفـال العراقيـة، 
بغـداد، جامعـة بغـداد، كليـة الربيـة، رسـالة ماجسـتر غـر منشـورة .

)و(
اإلرشـاد   التدريسـية يف  واهليئـة  املدريـة  مديـر  إسـهام  الربيـة )986)(:  وزارة   -
التقويـم  مديـر  واالمتحانـات،  للتقويـم  العامـة  املديريـة  الربـوي،  والتوجيـه 

. الربـوي  والتوجيـه 

)ي(
- ياجلـن، مقـداد ))99)(: دور جامعـات العلم اإلسـلمي يف مواجهة التحديات 

املعـارصة، ط)، دار عـامل الكتب، الرياض .
- اليعقويب، أمحد بن يعقوب، التاريخ اليعقويب، دار صادر، بروت، د.ت .
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ثانيًا: املصادر األجنبية:
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Pp. 152 – 160. 

- Berlson، B.، )1959(: content Analysis in Lindzey G. )ed( 

Handbook of Social Psychology Vol.1، New York.

- Budd، Richard and others، )1967(: content Analysis of 
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(C)
- Child، Irvin & others. )1971(: “children’s text books and 
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- Hill، G.E. and Luckey، E.B. )1969(: Guidance for Children 
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- Holsti، O.R )1969(: content Analysis of the Social Science 

and Humanities، Reading، Mass، Addison-Wesley.

(K)
-  Kerlinger، F.N.، )1975(: Foundations for behavioral Research 

2nd Ed. New York.

- Krippendorff، Klaus، )2004(: An Introduction to its 

Methodology، 2nd ed. Thousand Oaks.

(L)
- Light، R.J، )1973(: “Issues in the Analysis of Qualitative 

data” in Robert، M.W. Travers )eds(، second Handbook of 

Research on Teaching. Chicago، Rand McNally.

- Lindzey، Gardner، )1954(: Handbook of Social Psychology، 

Theory and Method. vo1.1، Reading، Mass، Addison – Wesley.

(S)
- Scatt.W.A.&Micharel،W.)1967(:Introduction to 
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- Stone، P.J. & Others )1966(: the General Inquirer Apporoach. 

To content Analysis New York، MIT.

- Stoods، E.Q. Washiquist G.I.، )1985(: Principles and Practices 
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- Super D، E، )1981(: Transition from vocational guidance to 

counseling Psychology Mr. mc Gowan and Schmidt، Shertzer 

and stone. S.G. Fun demented )4th( position: Mifflin.

(W)
- Weber، R. Philip. )1990(. Basic content Analysis 2nd ed New 

bury Park، CA. cage.

- White، Ralph. K، )1951(: value – Analysis: the nature and 

use of the method. New Jersey، Libration press. 
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ملحق )1(
بع�ص التعريفات الوافية لالإر�ساد كما وردت يف بع�ص الأدبيات

)1945 ،GOOD . 1- تعريف )جود
تلك املعاونة القائمة عى أسـاس فردي شـخيص يف ما يتعلق باملشـكلت الشـخصية 
والتعليميـة واملهنيـة التـي تدرس فيها مجيـع احلقائق املتعلقة هبذه املشـكلت ويبحث عن 
حلـول هلـا وذلك بمسـاعدة املتخصصن وباالسـتفادة مـن إمكانيات املدرسـة واملجتمع 

. )الشناوي، 990)، ص4)(

TAYLOR  ،1971 ( تايلر ) 2- تعريف
عمليـة مسـاعدة الفـرد يف فهـم حـارضه وإعـداده ملسـتقبله هبـدف وضعـه يف مكانـه 
واملهنـي  والربـوي  الشـخيص  التوافـق  حتقيـق  يف  ومسـاعدته  وللمجتمـع  لـه  املناسـب 

)الداهـري، 998)، ص8)(  . لتحقيـق حيـاة سـعيدة 

3- تعريف ) أبو غزالة، 1978 (
العمليـة الرئيسـة يف عمليـات التوجيـه وخدماتـه وهـو العلقـة التفاعليـة التـي تنشـأ 
بـن املرشـد الربـوي واملسرشـد بقصـد حتقيـق أهـداف التوجيـه أو بعـض منهـا ويتخـذ 
اإلرشـاد  أسـاليب خمتلفـة فقـد يكـون مبـاشًا أو غـر مبـاش فرديـًا أو مجاعيـًا ويعتمـد 
اإلرشـاد  عـى وسـائل متعـددة كامللحظـة أو املناقشـة وإجـراء االختبـارات وقـد يكـون 
اإلرشـاد  مهنيـًا أو تربويـًا أو كل املشـكلت النفسـية وغـر ذلـك  . ) أبـو غزالة، 978)، 

 ) ص33) 
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4- تعريف ) زهران، 1980 (
عملية بناءة تسـتهدف إىل مسـاعدة الفرد لكي يفهم ذاته ويدرس شـخصيته ويعرف 
خرباتـه وحيـدد مشـكلته وينمـي إمكاناتـه وحيـل مشـكلته يف ضـوء معرفتـه ورغبتـه 
والتوافـق  النفسـية  الصحـة  وحتقيـق  أهدافـه  حتقيـق  إىل  يصـل  لكـي  وتدريبـه  وتعليمـه 

شـخصيًا وتربويـًا ومهنيـًا وارسيـًا وزواجيـًا . ) زهـران، 980)، ص)) ( 

5- تعريف ) زهران، 1980 (
عملية واعية مسـتمرة بناءة وخمططة تسـتهدف مسـاعدة الفرد وتشـجيعه لكي يعرف 
نفسـه ويفهـم ذاته ويدرس شـخصيته جسـميًا وعقليـًا واجتاعيًا وانفعاليـًا ويفهم خرباته 
وحيـدد مشـكلته وحاجاتـه لكـي يصـل إىل حتديـد أهـداف واضحـة وحتقيقهـا تكفـل لـه 
حتقيـق ذاتـه وحتقيـق الصحـة النفسـية والسـعادة مـع نفسـه ومـع اآلخريـن  يف املجتمـع 

والتوافـق شـخصيًا وتربويـًا ومهنيـًا وارسيـًا وزواجيـًا . ) زهـران، 980)، ص0) ( 

) 1981 SUPER ،6- تعريف ) سوبر
وإصلحهـم  وتوعيتهـم  وهدايتهـم  األفـراد  ترشـيد  هدفهـا  مهنيـة  فنيـة  عمليـة 
والربـوي  واملهنـي  الشـخيص  توافقهـم  وحتقيـق  سـلوكهم  حتسـن  يف  ومسـاعدهتم 
  P3(0 ،( . واألرسي والزواجـي حتـى يشـعر باجلـدارة والكفايـة والسـعادة يف احليـاة

)،SUPER  (98(

7- تعريف ) اجلمعية األمريكية لعلم النفس لعام 1981 (
خدمـات يقدمهـا املتخصصـون يف علـم النفـس اإلرشـاد ي عـى وفق مبادئ دراسـة 
السـلوك اإلنسـاين وأسـاليبها خـلل مراحـل نمـوه املختلفة. ويقدمـون خدماهتـم لتأكيد 
املسرشـد  لـدى  التوافـق  حتقيـق  يف  واسـتغلله  املسرشـد  بشـخصية  االجيـايب  اجلانـب 
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وهيـدف إىل اكتسـاب مهـارات جديـدة تسـاعد يف حتقيـق مطالـب النمـو والتوافـق مـع 
احليـاة واكتسـاب القـدرة عـى اختـاذ القـرار ويقـدم اإلرشـاد  جلميـع األفـراد يف املراحـل 
العمريـة املختلفـة ويف املجـاالت املختلفـة )األرسة، واملدرسـة، والعمـل( . )االحـرش، 

) 000)، ص4 

8- تعريف ) عمر، 1984 (
عملية تعليمية تسـاعد الفرد يف أن يفهم نفسـه للتعّرف عى اجلوانب الكلية ملشـكلته 
الشـخصية حتـى يتمكـن مـن اختـاذ قراراته بنفسـه وحـل مشـكلته بموضوعية جمـردة مما 
يسـاهم يف نمـوه الشـخيص وتطـوره االجتاعـي والربـوي واملهني ويتم ذلـك من خلل 
علقـة إنسـانية بينـه وبـن املرشـد الـذي يتـوىل إىل دفـع العمليـة اإلرشـاد يـة نحـو حتقيـق 

الغايـة منهـا بخرباتـه املهنية . ) عمـر، 984)، ص40 (

9- تعريف ) اهلاشمي، 1985 ( 
والتعليـم  والربيـة  والتدريـب  والفـن  العلـم  نتائـج  يف  متفاعلـة  ديناميكيـة  عمليـة 
والتعلـم لتحقيـق سـلمة اإلنسـان وسـعادته نفسـيًا واجتاعيـًا وجسـميًا . ) اهلاشـمي، 

ص60)(  ،(985

10- تعريف ) وزارة الرتبية، 1986 ( 
حـل  يسـتطيع  حتـى  للفـرد  املتكاملـة  املسـاعدة  تقديـم  إىل  هتـدف  خمططـة  خدمـة 
حياتـه  يف  يقابلهـا  التـي  األخلقيـة  أو  الصحيـة  أو  الربويـة  أو  الشـخصية  املشـكلت 

 ) ص8   ،(986 الربيـة،  وزارة   (      . معهـا  ويتوافـق 

11- تعريف ) أبو عيطة، 1988 ( 
جمموعـة اإلجـراءات التـي تتضمـن النصائح والتشـجيع وتقديم املعلومات وتفسـر 
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نتائـج االختبـارات والتحليـل النفيس وهـي علقة حياول فيها شـخص متخصص تقديم 
مسـاعدة لشـخص آخر ليفهم ات عدم التوازن لديه وحيلها التي تتمثل يف مواقف احلياة 

املختلفة الدراسـية واملهنية والشـخصية واالجتاعية . )أبو عيطة، 988)، ص)) (

12- تعريف ) احلياين، 1989 (
عمليـة يركـز خلهلـا العميـل واملرشـد حـول مشـكلة يعاين منهـا األول وهـي علقة 
إنسـانية وجهـًا لوجـه بـن األول والثـاين األول يعاين من مشـكلة اليسـتطيع حلها وحده 
فيطلـب العـون مـن الثـاين ملسـاعدته وبا انه قـادر عى املسـاعدة ألنه شـخص متخصص 
ومهني مدرب عى املسـاعدة يسـود هـذه العلقة الود والتفاهم واالحـرام والتقبل وكل 
هـذا يـؤدي إىل حـل املشـكلة وحتقيـق االتـزان وحتقيـق االتـزان الشـخيص واالجتاعـي 

واألكاديمـي . تعريـف ) احليـاين، 989)، ص44 (

13- تعريف ) النغيمييش، 1990 (
يتفـق النغيميـي مـع تعريـف ) عمـر، 984) ( إال انـه يضيـف أن هـذا التعريـف 

يشـمل عـى عنـارص مخسـة:

أ ـ انه عملية .

ب ـ انه عملية تعليمية .

ج ـ انه مساعدة .

د ـ انه مبني عى علقة إنسانية .

هـ ـ املرشد النفيس يكون مهنيًا متدربًا . ) النغيميي، 990)، ص483 (         



 الإر�شاد يف فكر الإمام علي

(70

14- تعريف ) املغاميس، 1993 (
مسـاعدة الفـرد مـن مجيع جوانـب شـخصيته الروحية و اخللقية والنفسـية واجلسـمية 

واالجتاعيـة لكـي يكـون فردًا صاحلـًا. ) املغامـيس، 993)، ص337 (

15- تعريف ) توفيق، 1996 (
عمليـة تعلـم اجتاعـي تقـوم عـى أسـاس علقـة مبـاشة بـن اثنـن العميـل هـو مـن 
املختلفـة  السـايكولوجية  باألسـاليب  املامـه ومعرفتـه  يفـرض  الـذي  يسـتفيد واملرشـد 
اللزمـة هلـذه العمليـة وان اإلرشـاد  هيدف إىل مسـاعدة الفرد الذي يشـكو من اضطراب 
شـخيص أو اجتاعـي أو تربـوي مل يبلغ يف احلدة إىل درجة االضطـراب النفيس أو العقيل. 

) توفيـق، 996)، ص3) (

16- تعريف ) التميمي، 1997 (
اإلنسـانية.  الشـخصية  جوانـب  مجيـع  تشـمل  واجتاعيـة  تربويـة  إنسـانية  خدمـة 

ص00)(   (997 )التميمـي، 

17- تعريف ) السيد، 1997 (
العمليـة البنـاءة التـي هتـدف إىل مسـاعدة الفـرد لكـي يفهـم ذاتـه وحيـدد مشـكلته 
وينمـي إمكاناتـه وحيـل مشـكلته يف ضـوء معرفتـه ورغبتـه وتعليمـه وتدريبـه ويف إطـار 
التعاليـم اإلسـلمية السـمحة لكـي يصـل إىل حتقيـق أهدافـه وحتقيـق التوافـق شـخصيًا 
وتربويـًا ومهنيـًا وارسيـًا واجتاعيـًا ومـن ثـم يسـاهم يف حتقيـق األهـداف العامـة للعملية 

الربويـة . ) السـيد، 997) ص98 (

18- تعريف ) حممود، 1998 (
جمموعـة خدمـات تتضمن مسـاعدة املسرشـد عـى فهم ذاتـه وبيئته وميولـه ورغباته 
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واسـتعداداته وحتديـد أهدافـه وقدراتـه ومهاراته الوظيفيـة الفردية والشـخصية كل ذلك 
الشـخصية  حياتـه  جمـاالت  يف  بالسـعادة  والشـعور  النفسـية  الصحـة  حتقيـق  إىل  هيـدف 

والتعليميـة واملهنيـة واألرسيـة . ) حممـود، 998)، ص)) (

19- تعريف ) الفرخ وتيم، 1999 (
مسـاعدة الفـرد يف فهـم حـارضه وإعـداده ملسـتقبله هبـدف وضعـه يف مكانه املناسـب 
لـه واملجتمـع ومسـاعدته يف حتقيـق التوافق الشـخيص والربوي واالجتاعـي حتى حيقق 
الصحـة النفسـية والسـعادة مـع نفسـه ومـع اآلخريـن  . ) الفرخ وتيـم، 999)، ص3)(

20- تعريف ) دافيد وف، 2000 (
تقديـم اخلدمـات املسـاعدة لألفـراد األسـوياء الذيـن لدهيـم مشـكلت وظيفيـة أو 
تربويـة أو زواجيـة تـؤدي هبـم إىل عـدم التوافـق . ) دافيـد وف، 000)، ص70-69 (

21- تعريف ) العاين، 2000 (
عملية خمططة وإنسـانية هتدف إىل مسـاعدة الفرد حتى يسـتطيع حل مشـكلته بكافة 
نواحيهـا االجتاعيـة والربويـة والصحيـة والشـخصية واألخلقيـة والتوافـق معها حتى 

يسـتطيع الوصـول إىل حالة الرضا والسـعادة . ) العـاين، 000)، ص60 (

22- تعريف )  امحد،2000 ( 
عملية إرشـاد الفرد لفهم إمكانياته وقدراته واسـتعداداته واسـتخدامها يف مشـكلته 
وحتديـد أهدافـه ووضـع خطـط حياتـه املسـتقبلية مـن خـلل فهمـه لواقعيتـه وحـارضه 
ومسـاعدته يف حتقيـق اكـرب قـدر مـن السـعادة الكافيـة مـن خـلل حتقيـق ذاتـه والوصـول 
إىل أقـىص درجـة مـن التوافـق الشـخيص واالجتاعـي والربـوي والزواجـي واملهنـي . )  

امحـد، 000)، ص) (
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23- تعريف ) حسني، 2004 (
يف  العميـل  بمسـاعدة  املرشـد  فيهـا  يقـوم  وعميـل  مرشـد  بـن  علقـة  عـن  عبـارة 
فهـم مشـكلته التـي تواجهـه يف خمتلـف جوانـب احليـاة سـواء كانـت دراسـية أم مهنيـة 
أم شـخصية أم اجتاعيـة وحلهـا ويعمـل اإلرشـاد  عـى مسـاعدة اإلفـراد األقـرب إىل 

) ) حسـن، 004)، ص5)   . املـرض  مـن  العاديـن 

24- تعريف ) حسني، 2004 (
جمموعـة اخلدمـات النفسـية واالجتاعيـة التـي يقدمها املرشـد للعميـل والتي تنصب 
التوافـق  اسـتخدامها يف حتقيـق  أو  العميـل  االجيابيـة يف شـخصية  اجلوانـب  إبـراز  عـى 
النفـيس لديـه كـا تسـتهدف هـذه اخلدمـات اكتسـاب العميـل مهـارات جديـدة تسـاعده 
يف أن حييـا حيـاة اجتاعيـة ونفسـية سـليمة ويقـدم اإلرشـاد  جلميـع اإلفـراد يف املراحـل 
حسـن،   (  . والعمـل  واملدرسـة  األرسة  يف  املختلفـة  املجـاالت  ويف  املختلفـة  العمريـة 

ص5)(  ،(004

25- تعريف ) اخلطيب، 2004 (
علمـة إنسـانية بـن فرديـن احدمها متخصـص متـدرب واآلخر يطلب املسـاعدة من 
اجـل التوصـل إىل بعـض احللـول امللءمة  ملشـكلته التي قد تكون شـخصية أو اجتاعية 
أو انفعاليـة أو مشـكلة اختيـار املهنـة أو العمـل مـع إعطـاء املسرشـد فرصـة اختـاذ القـرار 

املناسـب الـذي حيقـق إمكانياته وقدراتـه واهتاماته . ) اخلطيـب، 004)، ص)7(

26- تعريف ) اهلاشمي، 2008 ( 
مظهـر مـن النمـو العمـيل يف مواجهـة احليـاة بـا يقدمـه مـن تعديـل يف االجتاهـات 
وفهـم احليـاة وسـعادهتا فهـو يتصـل عمومًا باحليـاة الشـخصية الذاتية وسـلوكها وباحلياة 
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 ،(008 اهلاشـمي،   (  . ونشـاطه  والربـوي  العلمـي  والعمـل  وعلقاهتـا  االجتاعيـة 
ص6)-7)(

27- تعريف ) عباس وحممد، 2009 (
عمليـة خمططـة ومنظمـة هتـدف إىل مسـاعدة الفرد لكي يفهم نفسـه ويعـرف إمكاناته 
وينمـي قدراتـه وحيـل مشـكلته ليصـل بعـد ذلـك إىل حتقيـق توافقـه النفـيس والربـوي 

واالجتاعـي . ) عبـاس وحممـد، 009)، ص4)( 

حتليل تعاريف اإلرشاد  إىل أهم عناصره األساس 

)1945 ،Good . 1ـ تعريف ) جود

ـ عملية معاونة

ـ حل املشكلت

ـ حتقيق التوافق يف املجال الشخيص، والتعليمي، واملهني

ـ املرشد 

ـ املسرشد

)Taylor ،1971 2ـ تعريف ) تايلر

ـ عملية مساعدة

ـ فهم احلارض
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ـ إدراك املستقبل

ـ حتقيق التوافق يف املجال الشخيص،  والربوي، واملهني

3- تعريف ) أبو غزالة، 1978(

ـ عملية رئيسة يف عمليات التوجيه 

ـ علقة تفاعلية

ـ املرشد

ـ املسرشد

ـ فردي

ـ مجاعي

ـ مباش

ـ غر مباش

ـ يعتمد عى وسائل عدة 

ـ حتقيق التوافق يف املجال املهني، والربوي، والشخيص، واألرسي، والزواجي

4ـ تعريف ) زهران،  1980(

ـ عملية بناءة
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ـ عملية مساعدة 

ـ املسرشد

ـ فهم الذات

ـ حتديد املشكلت 

ـ حل املشكلت 

والنفـيس،  والربـوي،  الشـخيص،  املجـال  التوافـق يف  ـ حتقيـق  اإلمكانـات  تنميـة  ـ 
واألرسي  والزواجـي،  واملهنـي، 

5ـ تعريف زهران ) 1980(

ـ عملية واعية

ـ عملية بناء 

ـ عملية خمططة

ـ مسرشد 

ـ فهم الذات

ـ دراسة شخصية

ـ فهم اخلربات
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ـ حل املشكلت

ـ حتديد احلاجات 

ـ حتقيق الذات 

ـ حتقيق الصحة النفسية 

ـ حتقيق السعادة

ـ حتقيق التوافق يف املجال الشخيص، والربوي، واملهني، واألرسي، والزواجي

)Super ،1981 ( 6ـ تعريف

ـ عملية فنية 

ـ مهنية

ـ توعية

ـ إصلح هداية

ـ املسرشد

ـ حتسن سلوك

ـ عملية مساعدة 

ـ حتقيق التوافق يف املجال الشخيص، واملهني، والربوي، واألرسي، والزواجي 
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ـ السعادة يف احلياة

ـ الشعور باجلدارة

7- تعريف ) اجلمعية األمريكية لعلم النفس لعام 1981(

ـ جمموعة خدمات

ـ األخصائي يف علم النفس اإلرشاد ي )املرشد(

ـ التأكيد عى اجلانب االجيايب

ـ املسرشد

ـ إكساب املهارات

ـ القدرة عى اختاذ القرار

ـ حتقيق التوافق يف جمال األرسة واملدرسة والعمل

8ـ تعريف ) عمر،  1984(

ـ عملية تعليمية

ـ عملية مساعدة

ـ اختاذ القرار

ـ حل املشكلت
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ـ حتقيق التوافق يف املجال الشخيص، واالجتاعي، والربوي، واملهني 

ـ املرشد 

ـ املسرشد

9ـ تعريف ) اهلاشمي، 1985(

ـ عملية ديناميكية

ـ حتقيق التوافق يف املجال الشخيص، واالجتاعي 

10ـ تعريف ) وزارة الرتبية، 1986(

ـ خدمة خمططة

ـ تقديم مساعدة 

ـ املسرشد 

ـ حل املشكلت

ـ حتقيق التوافق يف املجال الشخيص، والربوي، والصحي، واألخلقي

11ـ تعريف )أبو عيطة، 1988(

ـ جمموعة إجراءات

ـ تقديم النصائح

ـ التشجيع 



املالحق

(79

ـ تقديم املعلومات 

ـ علقة إنسانية

ـ املرشد 

ـ املسرشد

ـ عملية مساعدة

ـ حتقيق التوافق يف املجال الدرايس، واملهني، والشخيص، واالجتاعي 

12ـ تعريف )احلياين،1989(

ـ حل املشكلت

ـ املرشد 

ـ املسرشد

ـ علقة إنسانية 

ـ عملية مساعدة 

ـ حتقيق التوافق يف املجال الشخيص، واالجتاعي، واألكاديمي

13ـ تعريف) النغيمييش، 1990(

ـ عملية تعليمية 
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ـ عملية مساعدة 

ـ علقة إنسانية 

ـ املرشد متدرب مهنيًا 

ـ املسرشد

ـ حتقيق التوافق يف املجال الشخيص، واالجتاعي، والربوي، واملهني

14ـ تعريف ) املغاميس، 1993(

ـ عملية مساعدة

ـ املسرشد

الروحـي، واخللقـي، والنفيس)شـخيص(، واجلسـمي،  املجـال  التوافـق يف  ـ حتقيـق 
االجتاعـي

15ـ تعريف ) توفيق، 1996(

ـ عملية تعلم اجتاعي 

ـ علقة إنسانية

ـ املسرشد

ـ املرشد

ـ عملية مساعدة
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ـ حل املشكلت 

ـ حتقيق التوافق يف املجال الشخيص، واالجتاعي، والربوي

16ـ تعريف )التميمي، 1997(

ـ خدمة إنسانية 

ـ خدمة تربوية

ـ خدمة اجتاعية 

17ـ تعريف )السيد، 1997(

ـ عملية بناءة 

ـ انه مساعدة

ـ املسرشد

ـ حتديد املشكلت

ـ حل املشكلت

ـ إطلق اإلمكانات

ـ حتقيق التوافق يف املجال الشخيص، والربوي، واملهني، واألرسي، واالجتاعي.

18ـ تعريف )حممود، 1998(

ـ جمموعة خدمات
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ـ عملية مساعدة

ـ املسرشد

ـ فهم الذات

ـ فهم امليول والرغبات

ـ فهم االستعدادات

ـ تنمية القدرات

ـ حتقيق الصحة النفسية

ـ الشعور بالسعادة

ـ حتقيق التوافق يف املجال الشخيص، والتعليمي، واملهني، واألرسي

19ـ تعريف ) الفرخ وتيم، 1999(

ـ عملية مساعدة

ـ املسرشد 

ـ فهم احلارض 

ـ اإلعداد للمستقبل

ـ حتقيق التوافق يف املجال الشخيص، واالجتاعي، والربوي
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ـ حتقيق الصحة النفسية

ـ حتقيق السعادة

20ـ تعريف )دافيدوف،2000(

ـ تقديم خدمات 

ـ عملية مساعدة 

ـ املسرشد

ـ حل املشكلت

ـ حتقيق التوافق الوظيفي، والربوي، والزواجي

21ـ تعريف ) العاين،2000(

ـ عملية خمططة

ـ عملية مساعدة

ـ عملية إنسانية

ـ املسرشد

ـ حل املشكلت 

والشـخيص،  والصحـي،  والربـوي،  االجتاعـي،  املجـال  يف  التوافـق  حتقيـق  ـ 
واألخلقـي
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ـ حتقيق الرضا والسعادة

22ـ تعريف )امحد،2000(

ـ فهم اإلمكانات والقدرات

ـ حل املشكلت

ـ التخطيط للمستقبل

ـ فهم احلارض 

ـ حتقيق السعادة

ـ حتقيق التوافق يف املجال الشخيص، واالجتاعي، والربوي، والزواجي، واملهني

23ـ تعريف )حسني،2004(

ـ املرشد 

ـ املسرشد 

ـ حل املشكلت

ـ حتقيق التوافق يف املجال الربوي، واملهني، والشخيص، واالجتاعي

24ـ تعريف ) حسني، 2004(

ـ جمموعة خدمات نفسية واجتاعية

ـ املرشد 
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ـ املسرشد

ـ التأكيد عى اجلوانب االجيابية للشخصية 

ـ إكساب املهارات

ـ حتقيق التوافق يف املجال األرسي، واملهني، والربوي

25ـ تعريف )اخلطيب، 2004(

ـ علقة إنسانية

ـ حل املشكلت

ـ حتقيق التوافق يف املجال الشخيص، واالجتاعي، واالنفعايل، واملهني 

ـ اختاذ القرار 

ـ إطلق القدرات واإلمكانات 

ـ املسرشد 

ـ املرشد

26ـ تعريف )اهلاشمي، 2008(

ـ مظهر من النمو العميل 

ـ تعديل اجتاهات 
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ـ فهم احلياة 

ـ حتقيق السعادة

ـ حتقيق التوافق يف املجال املهني، والربوي، والعلمي

27ـ تعريف ) عباس وحممد،2009(

ـ عملية خمططة ومنظمة

- عملية مساعدة

ـ فهم الذات 

ـ فهم اإلمكانات والقدرات 

ـ املسرشد

ـ حل املشكلت

ـ حتقيق التوافق يف املجال النفيس، والربوي، واالجتاعي 
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ملحق )2(
بعـض التعريفـات الوافيـة للمجـاالت اإلرشـاد يـة األسـاس كـا وردت يف بعـض 

األدبيـات

Therapeutic Counseling أ ـ اإلرشاد  الشخصي

1ـ تعريف ) اإلمام، 1971(
مسـاعدة الفـرد يف فهـم نفسـه وفهـم اآلخريـن  ويزيـد مـن كفايتـه ونضجـه ومهاراته 

االجتاعيـة والشـخصية ) اإلمـام، )97)، ص64)(

2ـ تعريف ) زهران، 1980(
عمليـة مسـاعدة الفـرد يف اكتشـاف نفسـه وفهمهـا وحتليلهـا ومشـكلته الشـخصية 
واالنفعاليـة والسـلوكية التـي تؤدي إىل سـوء توافقه النفيس والعمل عى حل املشـكلت 

بـا حيقـق أفضل مسـتوى للتوافـق والصحـة النفسـية .)زهـران،980)،ص)37(

3ـ تعريف )أبو عيطة،2002(
عمليـة مسـاعدة الفـرد الـذي يعـاين مـن اضطرابـات انفعاليـة أو عاطفيـة عـن طريـق 
التغلـب عـى   الـذات وكيفيـة  القـدرة عـى فهـم  يـة اآلتيـة: تنميـة  النشـاطات اإلرشـاد 
الشـعور بالنقـص مواجهـة الراع بـن الواقعية واجلوانـب الروحية واخللقية ومسـاعدة 
الفـرد يف االحتفـاظ بحالـة مزاجيـة متوازنـة واملسـاعدة يف التخلـص من الشـعور باليأس 

والكآبـة ) أبـو عيطـة،)00)،ص5)3(

4ـ تعريف ) اهلاشمي، 2008( 
الذي هيتم باألفراد األسـوياء يف حل مشـكلهتم الصغرة املتوسـطة وهم عى شـعور 
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هبـا بتدعيـم سـلوكي جديـد واإلرشـاد  العلجـي يسـتخدم االضطرابـات ومشـكلت 
أعاهلـم  ويف  النـاس  مـع  اليوميـة  حياهتـم  يارسـون  أسـوياء  ألفـراد  وجدانيـة  انفعاليـة 

املعاشـية )اهلاشـمي، 008)، ص84ـ ص85(

5ـ تعريف )أبو أسعد،2009(
وقدراتـه  الفـرد  شـخصية  فهـم  عـى  تركـز  التـي  النفسـية  املسـاعدة  تقديـم  عمليـة 
واسـتعداداته وميولـه وتبصره بمرحلة نموه ومتطلباته النفسـية واالجتاعية ومسـاعدته 
يف حـل املشـكلت التـي تعرضـه والعمل عـى رعاية سـلوكه وتقويم اجلوانـب االجيابية 
لديـه وتعزيزهـا وتنميـة االجتاهـات بـا جيعلـه أكثـر توافقًا مع ذاتـه با يمتلك مـن قدرات 
مـن حتقيـق بنـاء سـلوك اجيـايب لديـه لتحقيـق النمـو السـليم السـوي)أبو أسـعد، 009)، 

ص )7(.

6ـ تعريف )عباس وحممد، 2009(
عمليـة تقديـم املسـاعدة النفسـية للفـرد وذلـك مـن خـلل الرعايـة النفسـية املبـاشة 
والتـي تركـز عـى فهـم شـخصية الفـرد وقدراتـه واسـتعداداته وميولـه وتبصـره ملرحلـة 
النمـو التـي يمـر هبـا ومتطلباهتـا النفسـية واالجتاعيـة ومسـاعدته يف التغلـب عـى حـل 

وحممـد،009)،ص44( )عبـاس  مشـكلته 
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Educational Counseling ب ـ الرشاد الرتبوي

1ـ تعريف ) اإلمام، 1971(
عمليـة مسـاعدة الفـرد عـى التكيـف والتغلـب عـى مشـكلته املدرسـية واكتشـاف 
قدراتـه وطاقاتـه وقابلياتـه العقليـة واالجتاعيـة والنفسـية ليعمل الطالب بشـكل عفوي 

وتلقائـي بعيـدًا عـن اخلـوف والقلـق )اإلمـام، )97)، ص63)(

)1978،Heller (2ـ تعريف
املسـاعدة املقدمـة للتلميـذ وللطـلب للتوجـه املناسـب واختـاذ القـرار بشـأن حتقيـق 

)p2، 1978، Heller ( األهـداف التعليميـة املدرسـية التـي يطمحـون إليهـا

3ـ تعريف ) زهران، 1980(
عمليـة مسـاعدة الفـرد يف رسـم اخلطـط الربويـة التـي تتـلءم مـع قدراتـه وميولـه 
تسـاعده  التـي  الدراسـية  واملـواد  املناسـبة  واملناهـج  الدراسـة  نـوع  وأهدافـه وأن خيتـار 
يف اكتشـاف اإلمكانـات الربويـة يف مـا بعـد املسـتوى التعليمـي احلـارض ومسـاعدته يف 
النجـاح يف برناجمـه الربـوي واملسـاعدة يف تشـخيص املشـكلت الربويـة وعلجهـا بـا 

حيقـق توافقـه الربـوي بصفـة عامـة .)زهـران، 980)، ص377(

)1982 ،Higgins( 4ـ تعريف
نـوع مـن التعليـم الـذي يتضمـن عمليـات التفاعـل بـن شـخصن أنـه ينتمـي إىل فئة 
اخلـربة التـي هتدف إىل إحـداث التعليم وقد يتضمـن إعطاء املعلومـات للطالب والتبر 
عـن أحـكامٍ  وأراَء وتوضيـحِ  موضوعـات وكل ما يعلم من النشـاطات اللفظية األخرى 

)Higgins، 1982، p 162(.
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5ـ تعريف ) محود، 1993(
عمليـة مسـاعدة التلميـذ أو الطالـب يف اختيـار نـوع املنهـج املناسـب )إذا كان نظـام 
املنهـج أو هـذه  لـه والتكيـف مـع هـذا  الدراسـة امللءمـة   أو  التعليـم يسـمح بذلـك ( 
بـا  التـي تعرضـه خلهلـا  يتفـق مـع ميولـه وقدراتـه وجتـاوز الصعوبـات  بـا  الدراسـة 

ص4)(   ،(993 محـود،   (. واملنفعـة  للمجتمـع  والفائـدة  السـعادة  لـه  يضمـن 

6ـ تعريف ) حممود، 1998 (
مسـاعدة املسرشـد يف حتديـد خططـه وبراجمـه التعليميـة والربويـة التـي تتـلءم مـع 
رغباتـه وميولـه واسـتعداداته وقدراتـه االختيـار املناسـب للتخصـص وحتقيـق النجـاح 
باالسـتمرار يف الدراسـة وحـل مـا يعرضـه مـن مشـكلت وتذليـل الصعـاب وتوفـر 
األسـاليب املوضوعيـة ملسـاعدة املتعلمـن يف حتسـن عاداهتـم واجتاهاهتم الدراسـية ومن 
ثـم توظيـف  اسـتعداداهتم  وحتقيـق إمكاناهتـم املتاحـة بشـكل جيـد .)حممـود،998)، 

ص)6( 

7ـ تعريف )أبو عيطة، 2002(
هيـدف إىل مسـاعدة الطلبـة الذيـن يواجهـون صعوبـات تؤثـر يف أدائهـم للمدرسـة 
التاليـة . التغلـب عـى رسـوب يف املقـررات  يـة  وذلـك عـن طريـق األنشـطة اإلرشـاد 
الدراسـية، وتطويـر الدافعيـة الذاتية للدراسـة، وتطويـر القدرة عى الدراسـة، والتعريف 
بكيفيـة التخطيـط لربامـج الدراسـة، والتعريـف بكيفيـة وضـع أهـداف دراسـية يمكـن 

حتقيقهـا .)أبـو عيطـة، )00)، ص6)3(

8ـ تعريف ) حسني، 2004(
تلـك العمليـة التـي هتتـم بالتوفيـق بـن الطالب مـن قدرات واسـتعدادات مـن ناحية 
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والفـرص التعليميـة املختلفـة مـن ناحية أخـرى .)حسـن، 004)، ص)))(

9ـ تعريف )عبد اهلادي، 2007( 
عمليـة هتـدف إىل مسـاعدة الفـرد يف رسـم اخلطـط الربويـة التـي تتـلءم مـع قدراتـه 
وميولـه وأهدافـه وأن خيتـار نـوع الدراسـة واملناهـج املناسـبة التـي تسـاعده يف النجاح يف 
برناجمـه الربـوي وكذلـك مسـاعدة الفرد يف تشـخيص املشـكلت الربويـة وعلجها با 

حيقـق توافقـه الربـوي بصفـة عامـة )عبـد اهلـادي، 007)، ص33)(

10ـ تعريف ) عباس وحممد، 2009(
مـع  تتناسـب  التـي  والتعليميـة  الربويـة  وبراجمـه  خططـه  رسـم  يف  الفـرد  مسـاعدة 
إمكاناتـه واسـتعداداته وقدراتـه واهتاماته وأهدافـه وطموحاته وحتديدهـا والتعامل مع 
املشـكلت الدراسـية التـي قـد تعرضـه مثـل التأخـر الـدرايس وبـطء التعلـم وصعوباتـه 
بحيـث يسـعى املرشـد إىل تقديم اخلدمات اإلرشـاد يـة املناسـبة والرعايـة الربوية اجليدة 

للطـلب .)عبـاس وحممـد، 009)، ص44(

11ـ تعريف )أبو أسعد، 2009(
عمليـة تتضمـن تقديـم اخلدمـات عـرب برامـج وقائيـة ونائيـة وعلجيـة إىل الطلبـة 
ملسـاعداهتم يف اختيـار الدراسـة املناسـبة وااللتحـاق هبـا واالسـتمرار فيهـا والتغلب عى 
املشـكلت التي تعرضهم هبـدف حتقيق التكيف والنجاح.)أبو أسـعد،009)،ص70(

 Vocational Counseling جـ ـ اإلرشاد  املهين

1ـ تعريف ) هنا، 1959(
عمليـة مسـاعدة الفـرد يف اختيـار املهنـة له ويعد نفسـه ويلتحـق هبا ويتقـدم فيها وهو 
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هيتـم أوالً بمسـاعدة األفـراد عـى اختيـار وتقرير مسـتقبلهم ومهنتهم با يكفـل هلم تكيفًا  
مهنيـًا مرضيـًا . وهيتـم باملشـكلت املتعلقـة باالختيـار واإلعـداد وسـوء توافـق املهنـة . 

)هنـا،959)، ص47ـ48(

2ـ تعريف )خليل، 1968(
مسـاعدة الفـرد يف التعـرف بعـامل الوظائف واملهن واملسـاعدة يف فهم قدرتـه ومميزاهتا 
وقصورهـا وتعريفـه باألجـور والقـوى العاملـة وظـروف العمـل والعالـة ومتطلبـات 

العمـل والتدريـب والتنظيـم واإلدارة واملتابعـة .)خليـل، 968)، ص6(

) 1969،Hill ( 3ـ تعريف
مسـاعدة الفـرد يف اختيـار مهنتـه با يتلءم مـع اسـتعداداته وقدراته وميولـه ومطاحمه 
وظروفـه االجتاعيـة وجنسـه واإلعـداد والتأهيل والدخـول يف العمل والتقـدم والرقي 

)Hill، 1969، p275(.فيـه وحتقيـق فيـه وحتقيق مسـتوى ممكن مـن التوافـق املهنـي

4ـ تعريف )أبو عيطة، 2002(
عمليـة مسـاعدة الفـرد يف تعرف مدى ملءمـة قدراته املختلفة ومتطلبـات املهنة التي 
يرغبهـا وتقديـم معلومـات عن سـوق العمل وكيفيـة املفاضلة بن املهـن والوظائف التي 

تتعلق بقدراتـه .)أبو عيطة، )00)، ص66)(

5ـ تعريف )عبد اهلادي، 2007(
عمليـة مسـاعدة الفـرد يف اختيـار مهنتـه بـا يتـلءم مـع اسـتعداداته وقدراتـه وميولـه 
ومطاحمـه وظـروف االجتاعيـة وجنسـه فيؤهلـه هلـا ويرقـى فيهـا ويكـون حمـور االهتـام 
هبـذه العمليـة هـو الفـرد نفسـه ومسـاعدته يف أن يقـرر بنفسـه مسـتقبله باالختيـار املوفـق 

الـذي يـؤدي إىل تكيفـه مهنيـًا تكيفـًا سـلميًا .)عبـد اهلـادي،007)، ص35)(
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6ـ  تعريف )أبو أسعد 2009(
مسـاعدة الفـرد يف تعـرف عـامل املهـن والبيئـات املهنيـة املختلفـة التـي تؤثـر يف املحيط 
الـذي يعيـش فيـه ومتطلبـات هـذه املهـن مـن تعليـم املهـارات التـي تتطلبهـا والتدريـب 
.)أبـو أسـعد،  تـرقٍّ وتقاعـد وعوائـد عمـل  فيهـا مـن  املتوافـرة  الفـرص  عليهـا ومجيـع 

ص74(  ،(009

7ـ تعريف )عباس وحممد، 2009(
طاقاتـه  مـع  يتناسـب  الـذي  العمـيل  املجـال  اختيـار  يف  الفـرد  مسـاعدة  عمليـة   
واسـتعداداته وقدراتـه وموازنتهـا بطموحاتـه ورغباتـه لتحقيـق أهـداف سـليمة وواقعية 

ص45(  ،(009 وحممـد،  .)عبـاس 

Marriage Counseling د ـ اإلرشاد  الزواجي

1ـ تعريف ) زهران، 1980(
عمليـة مسـاعدة الفـرد يف اختيـار الـزوج أو الزوجـة واالسـتعداد للحيـاة الزوجيـة 
والدخـول فيهـا واالسـتقرار والسـعادة وحتقيـق التوافـق الزواجـي وحـل ما قـد يطرأ من 

مشـكلت زواجيـة قبـل الـزواج وأثنـاءه وبعـده .) زهـران، 980)،ص390(

2 ـتعريف ) املعروف، 1988(
عمليـة مسـاعدة الفـرد يف اختيـار الـزوج واخلطوبـة واإلمـداد باملعلومـات اللزمـة 
عـن احليـاة الزوجيـة واألرسيـة وحتقيـق احليـاة السـعيدة واملسـاعدة يف حـل مـا يطـرأ مـن 

املشـكلت أثنـاء الـزواج .) املعـروف، 988)، ص44(

3ـ تعريف )احلياين،1989(
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مسـاعدة األفـراد يف االختيـار السـليم للزوجـة التـي تتـلءم والـزوج مـن الناحيـة 
الثقافيـة واالجتاعيـة والعمريـة . وحـل مشـكلت الزوجية والعمل عى حتقيق السـعادة 

احليـاين، 989)،ص87)( للزوجـن.) 

4ـ تعريف ) مريس 1998(
أسـلوب حديـث يف مسـاعدة الزوجـن عى عـلج الشـقاق بينها ) كالنشـوز املتبادل 

والتنافـس غر الرشيـف والراع ( )مـريس، 998)، ص77(

5ـ تعريف ) حسني 2004 (
اإلرشـاد  الـذي هيـدف إىل التغلـب عـى املشـكلت الزواجيـة  وإجياد أنسـب احللول 
هلـا وهـذا يتم من تدعيـم العلقات السـوية والتواصل يف الفكر والوجـدان بن الزوجن 

)حسن، 004)، ص47)(

6ـ تعريف ) اهلاشمي،2008(
جمموعـة اخلدمـات التـي تقـدم يف العمـل عـى تشـجيع الشـباب الناضـج عـى احليـاة 
عـى  والزوجـة  الـزوج  مـن  كل  وتبصـر  االختيـار  حسـن  عـى  واملسـاعدة  الزوجيـة 

ص86ــص87(  ،(008 .)اهلاشـمي،  هبـم  املنوطـة  الواجبـات 

Family Counseling هـ ـ اإلرشاد  األسري

1ـ تعريف )خليل، 1980(
عمليـة توجيـه الـزوج أو الزوجـة نحو حيـاة أفضل هادئة وسـعيدة وحتقيـق علقات 
طبيـة بـن اآلبـاء واألبنـاء ثم بن األبنـاء وحل املشـكلت األرسية لضان سـعادة األرسة 

واملجتمـع )خليل، 980)، ص4)(
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2ـ تعريف )األشول، 1987(
إنه شـكل من أشـكال اإلرشـاد  النفيس يتـم مع أفراد األرسة جلاعة بـدالً من الركيز 
عـى العميـل أو املريـض وحـده حيـث ينظـر إىل املشـكلت عـى أهنـا ترتبـط بـاألرسة 

بأكملهـا ومـن ثـم يعالـج يف مضمـون الوحـدة األرسيـة )األشـول، 987)(

3ـ تعريف )احلياين،1989(
عمليـة مسـاعدة أفـراد األرسة مجيعـًا للوصـول باحلالة النفسـية واالجتاعية السـائدة 

يف حميـط أرسة متزنـة ومتفاعلـة ممـا يولد أرسة سـعيدة )احليـاين،989)،ص85)(

4ـ تعريف) عبد القادر وآخرون 1993(
أسـلوب مهنـي منظـم يسـتهدف حتقيق تغرات فاعلـة يف العلقات القائمـة بن أفراد 
األرسة تلـك العلقـات القائمـة بصـورة غـر سـوية وبذلك بتشـجيع قيـام تفاعل صحي 
واجيـايب بـن أفـراد األرسة وتوفـر الفـرص التـي تـؤدي إىل ذلـك بحيـث يتعايـش مجيـع 

أفـراد األرسة يف سـلم ووئـام .) عبـد القادر وآخـرون، 993)(

)Corsini ،1994 5ـ تعريف ) كورسيني
عمليـة تسـتهدف حتسـن العلقـات داخـل نسـق األرسة عـى أسـاس أن املشـكلت 
األرسيـة مـا هـي إال نتيجـة تفاعلت أرسيـة خمطئة وليسـت خاصة بفرد معـن يف األرسة 

)Corsini، 1994، p225 (

6ـ تعريف ) األحرش واحلجاج، 2002(
األرسيـة  احليـاة  فهـم  يف  مجاعـات  أو  فـرادى  األرسة  أفـراد  مسـاعدة  عمليـة 
ومسـؤولياهتم لتحقيـق االسـتقرار والتوافـق األرسي وحـل املشـكلت األرسيـة وذلـك 
بنـرش تعلـم أصـول احليـاة األرسية السـليمة وأصـول عملية التنشـئة االجتاعيـة لألوالد 
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ووسـائل تربيتهـم ورعايـة نموهـم واملسـاعدة يف حـل األضطرابـات األرسيـة وعلجهـا 
ص)))(  ،(004 واحلجـاج،  األحـرش   (.

7ـ تعريف ) حسني، 2004(
عمليـة تسـتهدف مواجهـة املشـكلت األرسيـة التي تـؤدي إىل حدوث خلـل يف أداء 
األرسة ووظائفهـا حتـى تتمكـن األرسة مـن أداء وظائفها عى أكمل وجـه ويتم ذلك من 
خـلل تغر يف نسـق العلقـات األرسية املضطربـة وتدعيم قنوات التواصل السـائدة بن 

أعضاء األرسة ككل ) حسـن ، 004)، ص)3)(

8ـ تعريف )حسني، 2004(
األرسة  أعضـاء  وبقيـة  الوالديـن  بإمـداد  النفـيس  املرشـد  هبـا  يقـوم  عمليـة 
باملعلومـات واخلـربات التـي تسـاعدهم يف التغلـب عـى املشـكلت التـي تواجـه األرسة 

ص)3)( .)حسـن،004)، 

9ـ تعريف )اهلاشمي، 2008(
عمليـة مسـاعدة أفـراد األرسة مجيعًا فـرادى أو مجاعة يف فهم متطلبـات احلياة العائلية 

ومـا يتصـل هبا من حقـوق وواجبات متبادلة .) اهلاشـمي، 008)، ص96( 

Social Counseling و- اإلرشاد  االجتماعي

1- تعريف )أبو عيطة، 1988(
البيئـة عـن طريـق  مـع  التوافـق  عـدم  مـن  يعانـون  الذيـن  األفـراد  مسـاعدة  عمليـة 
النشـاطات اإلرشـاد يـة اآلتيـة: فهـم اسـلوب اإلفـادة املثـى مـن وقـت الفـراغ، والتوافق 
مـع الواقـع املحـيل املحيـط بالفـرد، وتطويـر القـدرة عـى تكويـن علقـات اجيابيـة مـع 
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اآلخريـن ، وفهـم القوانـن التـي حتكـم سـلوك األفـراد، وتزويـد األفـراد بمعلـات عـن 
كيفيـة اختيـار اسـلوب احليـاة االجتاعيـة األفضـل . ) أبـو عيطـة، 988)، ص6)3( 

2- تعريف )أبو اسعد،2009(
مسـاعدة الفـرد يف اجيـاد املحيط املناسـب الذي يكتسـب من خلله املهـارات العملية 
للتعامـل مـع اآلخريـن  كـا هيـدف إىل التنشـئة االجتاعيـة مـن خـلل تعويد األفـراد عى 
االجتاهـات االجتاعيـة االجيابيـة واملتمثلة يف تقديم املسـاعدة ملن حيتـاج يف املجتمع الذي 
يعيـش فيه الفرد بأسـتخدام األسـاليب املناسـبة التـي حتث عى العمل اجلاعـي والتنافس 

الرشيـف وبـث روح التعاون .) أبو اسـعد، 009)، ص)7( 

3- تعريق )عباس وحممد،2009(
باملجتمـع  وعلقتـه  للفـرد  السـليمة  االجتاعيـة  والتنشـئة  بالنمـو  هيتـم  الـذي  هـو 
التوافـق مـع نفسـه ومـع اآلخريـن  يف األرسة واملدرسـة والبيئـة  ومسـاعدته يف حتقيـق 

ص44(   ،(009 وحممـد،  عبـاس   (. االجتاعيـة 

حتليل تعريفات اجملاالت اإلرشاد ية اليت اشتق منها التصنيف

Therapeutic Counseling أـ اإلرشاد  الشخيص
1ـ تعريف )األمام، 1971(.

ـ مساعدة الفرد يف فهم نفسه .

- مساعدة الفرد يف فهم اآلخرين  .

ـ الزيادة يف الكفاية والنضج .
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ـ الزيادة يف املهارات االجتاعية والشخصية .

2ـ تعريف ) زهران، 1980(

ـ مساعدة الفرد يف اكتشاف نفسه وفهمها وحتليلها.

ـ فهم املشكلت الشخصية واالنفعالية والسلوكية .

- حل املشكلت الشخصية .

ـ حتقيق التوافق والصحة النفسية .

3ـ تعريف )أبو عيطة، 2002( .

- مساعدة الفرد الذي يعاين من اضطرابات انفعالية أو عاطفية .

- تنمية القدرة عى فهم الذات .

ـ كيفية التغلب عى الشعور بالنقص .

ـ مواجهة الراع بن الواقعية واجلوانب اخللقية الروحية.

ـ االحتفاظ بحالة مزاجية متوازنة.

ـ التخلص من الشعور باليأس والكآبة .

4ـ تعريف )اهلاشمي، 2008( .

- مساعدة األفراد األسوياء يف حل مشكلهتم الصغرة واملتوسطة .

ـ تدعيم تربوي سلوكي .
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- حل مشكلت انفعالية وجدانية الفراد اسوياء يارسون حياهتم اليومية .

5ـ تعريف ) أبو أسعد،2009( .

الفـرد وقدراتـه واسـتعداداته  نفسـية تركـز عـى فهـم شـخصية  تقديـم مسـاعدة   -
وميولـه 

- التبصر بمرحلة النمو التي يمر هبا الفرد ومتطلباهتا النفسية واالجتاعية .

- حل املشكلت .

- العمل عى رعاية السلوك .

ـ تقويم اجلوانب االجيابية وتعزيزها .

ـ تنمية االجتاهات با يمتلك من قدرات .

- حتقيق النمو السليم السوي .

6ـ تعريف ) عباس وحممد،2009( .

- تقديم املساعدة النفسية للفرد والرعاية النفسية املباشة .

ـ فهم شخصية الفرد وميوله .

ـ فهم قدراته واستعداداته.

ـ التبصر بمرحلة النمو التي يمر هبا الفرد ومتطلباهتا النفسية واالجتاعية .

ـ حل املشكلت .
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Educational - Counseling ب ـ اإلرشاد  الرتبوي
1ـ تعريف )األمام، 1971( .

- مساعدة الفرد يف التكيف والتغلب عى املشكلت املدرسية .

ـ اكتشاف القدرات والطاقات . 

ـ اكتشاف القابليات العقلية واالجتاعية والنفسية .

ـ العمل بشكل عفوي وتلقائي من دون خوف أو قلق .

. )Heller .1978( 2ـ تعريف

- مساعدة مقدمة للتلميذ وللطلب .

ـ اختاذ القرار املناسب يف حتقيق األهداف التعليمية التي يطمحون اليها .

3ـ تعريف )زهران، 1980( .

وامليـول  القـدرات  مـع  تتـلءم  التـي  الربويـة  اخلطـط  رسـم  يف  الفـرد  مسـاعدة   -
. واألهـداف 

- اختيار نوع الدراسة واملناهج املناسبة .

ـ اكتشاف اإلمكانات الربوية .

ـ النجاح يف الربامج الربوية .

ـ تشخيص املشكلت الربوية .
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ـ علج املشكلت الربوية .

ـ حتقيق التوافق الربوي .

 . )Higgins ،1982( 4ـ تعريف

- نوع من التعليم يتضمن التفاعل بن شخصن .

ـ إعطاء معلومات للطالب .

ـ التبر عن أحكام وآراء وتوضيح موضوعات.

- تعليم النشاطات اللفظية .

5ـ تعريف ) محود، 1993(.

- عملية مساعدة التلميذ أو الطالب عى اختيار نوع املنهج املناسب .

- املساعدة يف اختيار الدراسة املناسبة التي تتلءم مع امليول والقدرات .

- جتاوز الصعوبات الربوية .

ـ حتقيق السعادة للفرد واملنفعة للمجتمع .

6ـ تعريف ) حممود، 1998( .

- مسـاعدة املسرشـد يف حتديـد خططـه وبراجمـه التعليميـة والربويـة التـي تتلءم مع 
امليـول والقدرات .

- االختيار املناسب للتخصص .
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-حتقيق النجاح باالستمرار يف الدراسه .

- حل املشكلت وتذليل الصعاب .  

ـ توفر األساليب املوضوعية يف حتسن العادات واالجتاهات  الدراسية.

- توظيف االستعدادات وحتقيق اإلمكانات بشكل جيد .

7ـ تعريف ) أبو عيطة، 2002( .

- مساعدة الطلبة الذين يواجهون صعوبات تؤثر يف ادائهم املدريس .

ـ التغلب عى الرسوب يف املقررات الدراسية .

ـ تطوير الدافعية الذاتية للدراسة .

ـ تطوير القدرة عى الدراسة واالستيعاب .

- التعريف بكيفية التخطيط لربامج الدراسة .

ـ التعريف بأفضل أساليب الدراسة .

ـ التعريف بكيفية وضع أهداف دراسية يمكن حتقيقها .

8ـ تعريف )حسني،2004(

ـ التوفيق بن قدرات الطالب والفرص التعليمية املختلفة .

9ـ تعريف )عبد اهلادي،2007( .

- مساعدة الفرد يف رسم اخلطط الربوية التي تتلءم   مع القدرات وامليول .
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ـ اختيار نوع الدراسة املناسبة .

ـ اختيار املناهج الدراسية املناسبة .

- املساعدة يف تشخيص املشكلت الربوية وعلجها .

- حتقيق التوافق الربوي بصفة عامة .

10ـ تعريف ) عباس وحممد،2009( .

- مساعدة الفرد يف رسم اخلطط والربامج الربوية والتعليمية وحتديدها .

- التعامل مع املشكلت الدراسية مثل التاخر الدرايس وبطء التعلم .

ـ الرعاية الربوية اجليدة للطلب .

11ـ تعريف )أبو اسعد،2009( .

ـ خدمة وقائية إنائية وعلجية للطلبة .

- املساعدة يف اختيار الدراسة املناسبة وااللتحاق هبا .

- التغلب عى املشكلت الربوية .

- حتقيق التكيف والنجاح .

Vocational Counseling جـ ـ اإلرشاد  املهني
1ـ تعريف ) هنا، 1959( .

- مساعدة الفرد يف اختيار املهنة.
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- االلتحاق باملهنة والتقدم فيها .

- مساعدة الفرد يف اختيار مستقبله املهني وتقريره.

ـ تشخيص املشكلت املهنية.

- حتقيق التكيف املهني.

2ـ تعريف )خليل،1968( .

ـ املعرفة بعامل الوظائف واملهن .

- املساعدة يف فهم القدرات ومميزاهتا وقصورها .

ـ التعريف باألجور والقوى العاملة .

- التعريف بظروف العمل .

ـ التعريف بمتطلبات العمل .

ـ التعريف بطرائق التدريب والتنظيم واإلدارة.

.)Hill ،1969( 3ـ تعريف

- اختيار املهنة امللءمة  مع القدرات وامليول .

- اختيار املهنة امللءمة  مع الظروف االجتاعية.

- اختيار املهنة املناسبة مع اجلنس .
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ـ اإلعداد والتأهيل للمهنة.

- الدخول يف العمل والتقدم فيه .

ـ حتقيق التوافق يف العمل .

4ـ تعريف ) أبو عيطة، 2002(.

- مساعدة الفرد يف التعرف بمدى ملءمة  قدراته ومتطلبات املهنة .

- تقديم املعلومات عن سوق العمل .

ـ كيفية املفاضلة بن املهن والوظائف التي تتعلق بقدرات الفرد.

5ـ تعريف ) عبد اهلادي، 2007 ( .

- مساعدة الفرد يف اختيار املهنة التي تتلءم   مع قدراته وميوله .

- اختيار املهنة التي تتلءم مع الظروف االجتاعية .

- اختيار املهنة املناسبة مع اجلنس .

ـ اختاذ القرار املناسب للمستقبل املهني .

- حتقيق التوافق املهني .

6ـ تعريف ) أبو أسعد،2009(

ـ التعرف عى عامل املهن والبيئات املهنية املختلفة .

- معرفة متطلبات املهن من تعليم وتدريب .
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ـ معرفة املهارات وفرص العمل املتوافرة .

7ـ تعريف )عباس وحممد، 2009( .

- مساعدة الفرد يف اختيار املجال العميل الذي يتناسب مع القدرات واالستعدادات 

ـ حتقيق األهداف والطموحات بواقعية.

Marriage  Counseling :د ـ اإلرشاد  الزواجي
1ـ تعريف ) زهران،1980(.

ـ املساعدة يف  اختيار الزوج والزوجة املناسبة

ـ االستعداد للحياة الزوجية والدخول هبا واالستقرار.

ـ حل املشكلت قبل الزواج وأثناءه وبعده.

ـ حتقيق التوافق الزواجي .

2ـ تعريف ) املعروف، 1988( .

- املساعدة يف  اختيار الزوج واخلطوبة .

ـ تقديم املعلومات اللزمة عن احلياة الزوجية واألرسية.

- حتقيق احلياة السعيدة .

- املساعدة يف حل ما يطرأ من مشكلت اثناء الزواج .

3ـ تعريف )احلياين، 1989( .
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- مسـاعدة األفـراد عـى االختيـار السـليم للزوجـة التـي تتلءم مـن الناحيـة الثقافية 
واالجتاعيـة والعمريـة .

- حل املشكلت الزواجية .

ـ حتقيق السعادة الزوجية .

4ـ تعريف ) مريس، 1998( .

- مساعدة الزوجن يف علج الشقاق بينها .

ـ علج النشوز املتبادل .

ـ علج التنافس غر الرشيف .

ـ علج الراع .

5ـ تعريف )حسني، 2004 ( .

- مساعدة األفراد يف التغلب عى املشكلت الزوجية .

- اجياد احللول املناسبة .

ـ تدعيم العلقات السوية .

ـ التواصل يف الفكر الوجداين بن الزوجن .

6ـ تعريف )اهلاشمي،2008(

ـ تشجيع الشباب الناضج عى الزواج 
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ـ تبصر الزوج والزوجة بالواجبات املنوطة هبم .

   Family  Counseling هـ ـ اإلرشاد  األرسي
1ـ تعريف ) خليل، 1980( .

- عملية توجيه الزوج أو الزوجة نحو حياة افضل هادئة .

ـ إقامة علقات طيبة بن اآلباء واألبناء .

- إقامة علقات طيبة بن األبناء.

- حل املشكلت األرسية .

- حتقيق السعادة للرسة واملجتمع .

2ـ تعريف )األشول، 1987( .

- شكل من اشكال اإلرشاد  النفيس يتم مع افراد األرسة .

-النظر إىل املشكلة عى اهنا ترتبط باألرسة بأكملها .

ـ العلج يف مضمون الوحدة األرسية.

3ـ تعريف )احلياين،1989(.

- عملية مساعدة افراد األرسة مجيعا .

ـ االتزان يف احلالة النفسية واالجتاعية ملحيط األرسة .

ـ توليد أرسة سعيدة .
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4ـ تعريف ) عبد القادر وآخرون، 1993(.
ـ حتقيق تغرات فاعلة يف العلقات القائمة بن أفراد األرسة غر السوية .

ـ خلق جو صحي واجيايب بن أفراد األرسة .

ـ التعايش بسلم ووئام بن أفراد األرسة .

5ـ تعريف ) كور سيني، 1994( .

ـ التحسن يف العلقات داخل نسق األرسة . 

- عّد املشكلت األرسية نتيجة تفاعلت ارسية خمطئة .

6ـ تعريف ) األحرش  واحلجاج، 2002(.

- مساعدة افراد األرسة يف فهم احلياة األرسية ومسؤولياهتا .

ـ حتقيق االستقرار والتوافق األرسي .

ـ حل املشكلت األرسية .

ـ تعلم أصول احلياة األرسية السليمة .

ـ الوعي بعملية التنشئة االجتاعية لألوالد ووسائل تربيتهم .

7ـ تعريف ) حسني،2004( .

- مواجهة املشكلت األرسية .

- متكن األرسة من اداء وظائفها عى اكمل وجه .
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- التغر يف نسق العلقات األرسية املضطربة .

ـ تدعيم قنوات التواصل السائدة بن اعضاء األرسة ككل .

8ـ تعريف )حسني،2004(

ـ إعطاء معلومات ألعضاء األرسة . 

ـ إعطاء اخلربات التي تساعد اعضاء األرسة يف التغلب عى املشكلت .

9ـ تعريف )اهلاشمي، 2008( .

- مساعدة افراد األرسة مجيعا فرادى أو مجاعة يف فهم متطلبات احلياة العائلية .

ـ معرفة احلقوق والواجبات األرسية املتبادلة.

  Social  Counseling هـ ـ اإلرشاد  االجتامعي
 1- تعريف )أبو عيطة، 1988( .

- مساعدة األفراد الذين يعانون من عدم التوافق مع البيئة .

- فهم اسلوب األفادة املثى لوقت الفراغ .

- التوافق مع الواقع املحيل املحيط بالفرد .

- تطوير القدرة عى تكوين علقات اجيابية مع اآلخرين  .

- فهم القوانن التي حتكم سلوك األفراد .

- تزويد األفراد بمعلومات عن كيفية اختيار اسلوب احلياة االجتاعية األفضل.
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2- تعريف )أبو اسعد،2009( .

- مساعدة الفرد يف اجياد املحيط املناسب له .

- اكتساب املهارات العملية للتعامل مع اآلخرين  .

- تأكيد عملية التنشئة االجتاعية .

- التعويد عى االجتاهات االجتاعية اإلجيابية .

- تقديم املساعدة ملن حيتاج يف املجتمع .

3- تعريف )عباس وحممد،2009( .

- االهتام بالنمو وعملية التنشئة االجتاعية السليمة .

- حتقيق التوافق يف البيئة االجتاعية .
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التصنيف اإلرشادي بصيغته األوىل

اجلامعة املستنرية 

كلية الربية / الدراسات العليا / دكتوراه 

قسم اإلرشاد  النفيس والتوجيه الربوي

استبانة آراء اخلرباء يف الربية وعلم النفس

األستاذ الفاضل ............................................. املحرم

تـــروم الباحثـــة اجـــراء دراســـة بعنـــوان ) اإلرشـــاد  يف أفـــكار اإلمـــام عـــيل )عليـــه الســـلم( 
ـــود  ـــن وج ـــد م ـــث ال ب ـــداف البح ـــق أه ـــرض حتقي ـــة ( ولغ ـــج البلغ ـــة لنه ـــة حتليلي دراس

تصنيـــف خـــاص لإلرشـــاد يتـــم وفقـــه حتليـــل حمتـــوى كتـــاب هنـــج البلغـــة .

ـــن  ـــو م ـــم نرج ـــال ختصصك ـــن يف جم ـــة علميت ـــربة ودراي ـــن خ ـــه م ـــون ب ـــا تتمتع ـــرًا مل ونظ
ـــاالت  ـــق املج ـــى وف ـــف ع ـــن تصني ـــراءه م ـــم إج ـــا ت ـــى م ـــلع ع ـــم االط ـــخصكم الكري ش
ــذت  ــي أخـ ــيس التـ ــاد النفـ ــات اإلرشـ ــا يف تعريفـ ــدى تكرارهـ ــن مـ ــتقت مـ ــي اشـ التـ
مـــن األدبيـــات العلميـــة نرجـــو مـــن ســـيادتكم شـــاكرين بيـــان وجهـــات نظركـــم 
ــاد ي للفقـــرة و ملءمتـــه . ــة املجـــال اإلرشـ ــة الســـديدة يف دقـ وملحوظاتكـــم العلميـ

مع وافر الشكر واالمتنان .

ـــا  ـــدت عليه ـــي اعتم ـــا الت ـــات وحتليلهت ـــة التعريف ـــا جمموع ـــق طي ـــل . نرف ـــتاذ الفاض األس
ـــا. ـــا منه ـــا وتصنيفه ـــتقاق جماالهت ـــة يف اش الباحث
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     املرشف األول                                  املرشف الثاين                       طالبة الدكتوراه

أ.د. حممود كاظم حممود            أ.م.د.طالب عويد نايف               هناية جرب خلف

التصنيف اإلرشاد ي

الفقراتت
املجاالت 
اإلرشادية

امللحوظاتغر موافقموافق

(
مساعدة الفرد يف 
فهم نفيس وفهم 

اآلخرين . 

اإلرشاد  
الشخيص

(

الزيادة يف اكتساب 
املهارات االجتاعية 

والشخصية 
والكفاية الذاتية.

اإلرشاد  
الشخيص

 3

التبصر بمرحلة 
النمو التي يمر 

هبا الفرد ومعرفة 
متطلباهتا.

اإلرشاد  
الشخيص
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4

تقويم اجلوانب 
السلوكية االجيابية 

يف الشخصية 
وتعزيزها. 

اإلرشاد  
الشخيص

5

حتديد املشكلت 
الشخصية 
واالنفعالية 
والسلوكية 

اإلرشاد  
الشخيص 

6

مواجهة الراع بن 
الواقعية واجلوانب 

اخللقية الروحية 
والتخلص من 

اليأس والشعور 
بالنقص.

اإلرشاد  
الشخيص

7
تنمية االجتاهات 

االجيابية.
اإلرشاد  
الشخيص

8
حل املشكلت 

الشخصية وحتقيق 
التوافق الشخيص.

اإلرشاد  
الشخيص
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9

اكتشاف القدرات 
والقابليات 

والطاقات العقلية 
واالجتاعية 

والنفسية يف املحيط 
الربوي) التعليمي( 

للطالب ورسم 
اخلطط التي تتلءم 

معها.

اإلرشاد  
الربوي

(0

أن يدرس الطالب 
بشكل عفوي 

وتلقائي بدون 
خوف أو قلق 

وتطوير الدافعية 
الذاتية للدراسة 

والقدرة عى 
االستيعاب. 

اإلرشاد  
الربوي
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((

إعطاء املعلومات 
للطالب والتبر 

عن أحكام وتوضيح 
موضوعات 

ومساعدته يف 
اختيار نوع الدراسة 

املناسبة. 

اإلرشاد  
الربوي

((

توفر األساليب 
املوضوعية يف 

حتسن العادات 
واالجتاهات 

الدراسية ومساعدة 
الطالب يف اختاذ 
القرار املناسب 
لتحقيق أهدافه 

التعليمية. 

اإلرشاد  
الربوي 

(3
تشخيص املشكلت 

الربوية.
اإلرشاد  

الربوي
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(4
حل املشكلت 
الربوية وحتقيق 
التوافق الربوي.

اإلرشاد  
الربوي

(5

التعرف عى عامل 
املهن ) البيئات 

املهنية ( والوظائف 
املتاحة.

اإلرشاد  
املهني 

(6

التعريف باألجور 
والقوى العاملة 

واملهارات 
والقدرات التي 
يتطلبها العمل 

وطرائق التنظيم 
واإلدارة.

اإلرشاد  
املهني

(7

مساعدة الفرد يف 
اختيار املهنة التي 

تتلءم مع القدرات 
وامليول والظروف 
االجتاعية واجلنس.

اإلرشاد  
املهني
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(8

املساعدة يف 
حتقيق األهداف 
والطموحات 

بواقعية والقدرة عى 
اختاذ القرار املناسب 

للمستقبل املهني.

اإلرشاد  
املهني

(9
تشخيص املشكلت 

املهنية .
اإلرشاد  

املهني 

(0
حل املشكلت 
املهنية وحتقيق 
التوافق املهني.

اإلرشاد  
املهني

((
املساعدة يف اختيار 

الزوج والزوجة 
املناسبة. 

اإلرشاد  
الزواجي

((

تقديم املعلومات 
اللزمة عن احلياة 

الزوجية وتبصر كل 
من الزوج والزوجة 
بالواجبات املنوطة 

هبم. 

اإلرشاد  
الزواجي
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تشجيع الشباب 
الناضج عى الزواج 
واالستعداد للحياة 

الزوجية. 

اإلرشاد  
الزواجي

(4
تدعيم التواصل يف 
الفكر الوجداين بن 

الزوجن. 

اإلرشاد  
الزواجي

(5

تشخيص املشكلت 
الزواجية )كالنشوز 
املتبادل والتنافس 

غر الرشيف 
والراع(.

اإلرشاد  
الزواجي

(6

حل املشكلت 
قبل الزواج وأثناءه 

وبعده وحتقيق 
السعادة الزوجية 

والتوافق الزواجي. 

اإلرشاد  
الزواجي 
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املساعدة يف فهم 
احلياة األرسية 
ومسؤولياهتا 

ومعرفة احلقوق 
والواجبات 

األرسية.

اإلرشاد  
األرسي

(8

 الوعي بعملية 
التنشئة االجتاعية 
لألوالد  ووسائل 

تربيتهم.

اإلرشاد  
الري

(9

إقامة علقات طيبة 
بن اآلباء واألبناء 

وتدعيم قنوات 
التواصل السائدة 

بن أعضاء األرسة 
ككل.

اإلرشاد  
األرسي

30
إعطاء املعلومات 
واخلربات اللزمة 

لألرسة.

اإلرشاد  
األرسي
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إحداث التعديلت 
والتغرات الفاعلة 

داخل نسق اآلرسة. 

اإلرشاد  
األرسي

3(

خلق جو صحي 
اجيايب بن أفراد 

األرسة والتعايش 
بسلم ووئام.

اإلرشاد  
األرسي

33
تشخيص املشكلت 

األرسية.
اإلرشاد  
األرسي

34

حل املشكلت 
األرسية وحتقيق 

االستقرار والتوافق 
األرسي.

اإلرشاد  
األرسي

35

مساعدة األفراد 
الذين يعانون من 
عدم التوافق مع 

البيئة .

اإلرشاد  
األجتاعي



 الإر�شاد يف فكر الإمام علي

(((

36
فهم اسلوب االفادة 

املثى من وقت 
الفراغ .

اإلرشاد  
األجتاعي

37
القدرة عى تكوين 
علقات اجيابية مع 

اآلخرين  .

اإلرشاد  
األجتاعي

38
فهم القوانن 

التي حتكم سلوك 
األفراد.

اإلرشاد  
األجتاعي

39

التزويد باملعلومات 
عن كيفية اختيار 

اسلوب احلياة 
االجتاعية .

اإلرشاد  
األجتاعي

40
املساعدة يف اجياد 
املحيط املناسب .

اإلرشاد  
األجتاعي

4(
اكتساب املهارات 

العملية للتعامل مع 
اآلخرين  .

اإلرشاد  
األجتاعي
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4(

 التعويد عن 
االجتاهات 

االجتاعية األجيابية 
.

اإلرشاد  
األجتاعي

43
حتقيق التوافق البيئي 

.
اإلرشاد  
األجتاعي
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الت�سنيف الإر�ساد ي ب�سيغته الوىل
 اجلامعة املستنرية 

كلية الربية / الدراسات العليا / دكتوراه 

قسم اإلرشاد  النفيس

استبانة آراء اخلرباء يف والقرآن الكريم واللغه العربية 

األستاذ الفاضل ............................................. املحرم

تـروم الباحثـة إجـراء دراسـة بعنـوان )اإلرشـاد يف أفـكار اإلمـام عيل )عليه السـلم( 
دراسـة حتليليـة لنهـج البلغـة( ولغـرض حتقيق أهـداف البحـث ال بد من توافـر تصنيف 

خـاص لإلرشـاد يتـم عـى وفقـه حتليـل حمتوى كتـاب هنـج البلغة .

وتعـرف الباحثـة اإلرشـاد  انـه )جمموعة اخلدمـات واالجـراءات اإلنسـانية املخططه 
التـي هتـدف إىل مسـاعده الفرد لكي يفهم ذاته واآلخرين  وان يدرس شـخصيته ويعرف 
خرباتـه وميولـه واسـتعدادته وقدراتـه ومسـاعدته يف فهـم احلـارض واالعـداد للمسـتقبل 
بـن  فنيـة ومهنيـة واعيـة مسـتمرة وتفاعليـه  وان حيـدد مشـكلته وحيلهـا وهـو عمليـة 
املرشـد واملسرشـد تتضمـن تقديـم املعلومـات والنصائح والتشـجيع والرشـيد واهلداية 
والتوعيـه واالصلح ودراسـة السـلوك اإلنسـاين خـلل مراحـل النمو املختلفـة ومعرفة 
مطالـب النمـو لـكل مرحلـة ويتخـذ اإلرشـاد  األسـلوب املباش أو غـر املبـاش فرديا أو 
مجاعيـا ويعتمـد عـى وسـائل متعـددة كامللحوظـة واملناقشـة واجـراء األختبـارات وذلك 
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مـن اجـل حتقيـق التوافق شـخصيا وتربويـا ومهنيـا وزواجيـا وارسيـا واجتاعيا(.

ونظـرًا ملـا تتمتعـون بـه مـن خـربة ودرايـة علميتـن يف جمـال ختصصكـم أرجـوا مـن 
املجـاالت  وفـق  عـى  تصنيـف  مـن  أجـراءه  تـم  مـا  عـى  االطـلع  الكريـم  شـخصكم 
التـي اشـتقت مـن تعريـف اإلرشـاد  النفـيس لـذا ترجـو الباحثـة بيـان وجهـات نظركـم 

يف:-   السـديدة  العلميـة  وملحوظاتكـم 

)ـ مدى ملءمة املجاالت للتعريف .

)ـ  مدى ملءمة الفقرات للمجال . 

3ـ مدى توافر تلك الفقرات يف كتاب هنج البلغة لإلمام عيل )عليه السلم( .
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اجملال اإلرشاد ي األول: اإلرشاد  الشخصي 

ويتضمن الفكر Themes يف املحتوى املحلل التي تدل عى:

حتديـد املشـكلت الشـخصية واالنفعاليـة والسـلوكية ومواجهـة الراعـات التـي 
حتـدث مـا بـن الواقـع واجلوانـب اخللقيـة وتبصـر الفـرد بعمليـة النمـو التـي يمـر هبـا 
ومعرفـة متطلباهتـا وتدعيـم اجلوانب السـلوكية االجيابية واكتسـاب املهـارات االجتاعية 
الشـخصية وتنميـة االجتاهـات االجيابيـة الشـخصية ومسـاعدة الفـرد يف فهـم ذاتـه وفهـم 

اآلخريـن وحـل مشـكلته الشـخصية للوصـول إىل حتقيـق التوافـق الشـخيص .

صاحلةالفقراتت
غر 

صاحلة
امللحوظات

(
مساعدة الفرد يف فهم نفسه وفهم 

اآلخرين  .

(
الزيادة يف اكتساب املهارات 

االجتاعية والشخصية والكفاية 
الذاتية .

3
التبصر بمرحلة النمو التي يمر هبا 

الفرد ومعرفة متطلباهتا .

4
تقويم اجلوانب السلوكية االجيابية يف 

الشخصية وتعزيزها. 
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5
حتديد املشكلت الشخصية 

واالنفعالية والسلوكية  .

6

مواجهة الراع بن الواقعية 
واجلوانب اخللقية الروحية وحماولة 

التخلص من اليأس والشعور 
بالنقص .

7
تنمية االجتاهات االجيابية الشخصية 

.

8ـ
حل املشكلت الشخصية وحتقيق 

التوافق الشخيص . 
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اجملال اإلرشاد ي الثاني: اإلرشاد  الرتبوي 

وهي الفكر Themes يف املحتوى املحلل التي تدل عى:

ورسـم  للطالـب  النفسـية  و  واالجتاعيـة  العقليـة  والطاقـات  القـدرات  اكتشـاف   
اخلطـط امللءمـة  هلـا وإعطـاؤه املعلومات من أجـل اختيار نـوع الدراسـة امللءمة وتوفر 
األسـاليب املوضوعية التي متكنه من حتسـن القدرات الدراسـية واالجتاهات والدراسـة 
بشـكل عفـوي وتلقائـي بـدون أي خـوف أو قلـق واختاذ القرار املناسـب لتحقيـق أهدافه 
التعليميـة وحتسـن الدافعيـة الذاتيـة والقـدرة عـى االسـتيعاب وتشـخيص املشـكلت 

الربويـة وحلهـا لتحقيـق التوافـق الربـوي .

صاحلةالفقراتت
غر 

صاحلة
امللحوظات

)ـ

اكتشاف القدرات والقابليات العقلية 
واالجتاعية والنفسية يف املحيط 

الربوي) التعليمي( للطالب ورسم 
اخلطط التي تتلءم  معها .

)ـ
أن يدرس الطالب بشكل عفوي وتلقائي 

بدون خوف أو قلق وتطوير الدافعية 
الذاتية للدراسة والقدرة عى االستيعاب 

3ـ
اعطاء املعلومات للطالب والتبر عن 

إحكام وتوضيح موضوعات  ومساعدته 
يف اختيار نوع الدراسة املناسبة 
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4ـ

توفر األساليب املوضوعية يف حتسن 
العادات واالجتاهات الدراسية ومساعدة 
الطالب يف اختاذ القرار املناسب وحتقيق 

أهدافه التعليمية 

تشخيص املشكلت الربوية .5ـ

6ـ
حل املشكلت الربوية وحتقيق التوافق 

الربوي .
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املجال الإر�ساد ي الثالث: الإر�ساد  املهني
وهي الفكر Themes يف املحتوى املحلل التي تدل عى:

واملهـارات  العاملـة  والقـوى  واألجـور  املتاحـة  والوظائـف  املهـن  بعـامل  التعـرف 
والقـدرات التـي يتطلبهـا العمـل وطرائـق التنظيـم واإلدارة ومسـاعدة الفرد عـى اختيار 
املهنـة املناسـبة لـه مـن حيـث القـدرات وامليـول واجلنـس كـي يتمكـن مـن حتقيـق أهدافـه 
بواقعيـة والقـدرة عـى اختاذ القرار املناسـب وتشـخيص وحل املشـكلت املهنيـة وحتقيق 

التوافـق املهنـي .

صاحلةالفقراتت
غر 

صاحلة
امللحوظات

)ـ
التعرف عى عامل املهن )البيئات املهنية( 

والوظائف املتاحة 
 

)ـ
التعريف باألجور والقوى العاملة 

واملهارات والقدرات التي يتطلبها العمل  
وطرائق التنظيم واإلدارة

3ـ
مساعدة الفرد يف اختيار املهنة التي تتلءم   
مع القدرات وامليول والظروف االجتاعية 

واجلنس
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4ـ
املساعدة يف حتقيق األهداف والطموحات 
بواقعية والقدرة عى اختاذ القرار املناسب 

للمستقبل املهني 

تشخيص املشكلت املهنية5ـ

6ـ
حل املشكلت املهنية وحتقيق التوافق 

املهني 
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املجال الإر�ساد ي الرابع: الإر�ساد  الزواجي
وهي الفكر Themes يف املحتوى املحلل التي تدل عى:

تقديـم املعلومـات اللزمـة عـن احليـاة الزوجيـة وتبصـر كل مـن الـزوج والزوجـة 
الشـباب  وتشـجيع  املناسـبة  والزوجـة  الـزوج  اختيـار  الفـرد يف  بالواجبـات ومسـاعدة 
الناضـج عـى الـزواج واالسـتعداد للحيـاة الزوجيـة وتدعيـم قنـوات التواصـل يف الفكر 
الوجـداين وتشـخيص وعلج املشـكلت الزواجيـة لتحقيق التوافق والسـعادة الزواجية 

صاحلةالفقراتت
غر 

صاحلة
امللحوظات

)ـ
مساعدة الفرد يف اختيار الزوج والزوجة 

املناسبة .

)ـ
تقديم املعلومات اللزمة عن احلياة 

الزوجية وتبصر كل من الزوج 
والزوجة بالواجبات املنوط هبم .

3ـ
تشجيع الشباب الناضج عى الزواج 

واالستعداد للحياة الزوجية 

4ـ
تدعيم التواصل يف الفكر الوجداين بن 

الزوجن

5ـ
تشخيص املشكلت الزواجية )كالنشوز 

املتبادل والتنافس غر الرشيف 
والراع(
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6ـ 
حل املشكلت قبل الزواج وأثناءه 
وبعده وحتقيق السعادة الزواجية 

والتوافق الزوجي .
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املجال الإر�ساد ي اخلام�ص: الإر�ساد  الأ�سري 
وهي الفكر Themes يف املحتوى املحلل التي تدل عى:

احليـاة  فهـم  يف  املسـاعدة  وتقديـم  لـألرسة  اللزمـة  واخلـربات  املعلومـات  إعطـاء 
تربيتهـم  ووسـائل  لـألوالد  االجتاعيـة  التنشـئة  عمليـة  وتعلـم  ومسـؤولياهتا  األرسيـة 
وإقامـة علقـات طيبة بن اآلبـاء واألبناء وتدعيم قنوات التواصـل وإحداث التعديلت 
الفاعلـة يف داخـل نسـق األرسة مـن اجـل خلـق جو صحي بـن أفراد األرسة وتشـخيص 

املشـكلت وحلهـا لتحقيـق التوافـق األرسي .

صاحلةالفقراتت
غر 

صاحلة
امللحوظات

)ـ
تقديم املساعدة يف فهم احلياة األرسية 

ومسؤولياهتا ومعرفة احلقوق والواجبات 
األرسية . 

)ـ
تعلم عملية التنشئة االجتاعية لألوالد 

ووسائل تربيتهم .

3ـ
اقامة علقات طيبة بن اآلباء واألبناء 
وتدعيم قنوات التواصل السائدة بن 

أعضاء األرسة ككل

4ـ
اعطاء املعلومات واخلربات اللزمة 

لألرسة
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5ـ
احداث التعديلت والتغرات الفاعلة 

داخل نسق األرسة

6ـ
خلق جو صحي اجيايب بن أفراد األرسة 

والتعايش بسلم ووئام 

تشخيص املشكلت األرسية7ـ

8ـ      
حل املشكلت األرسية وحتقيق 

االستقرار والتوافق األرسي 
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املجال الإر�سادي ال�ساد�ص: الإر�ساد  الجتماعي
 وهي الفكر Themes يف املحتوى املحلل التي تدل عى:

مسـاعدة األفـراد الذيـن يعانـون مـن عـدم التوافق مـع البيئـة يف فهم اسـلوب االفادة 
اجيابيـة مـع اآلخريـن  وفهـم  الفـراغ والقـدرة عـى تكويـن علقـات  املثـى مـن وقـت 
القوانـن التـي حتكـم سـلوك األفـراد والتزويـد باملعلومـات عـن كيفيـة اختيـار اسـلوب 
املهـارات  واكتسـاب  املناسـب  البيئـي  املحيـط  اجيـاد  يف  واملسـاعدة  االجتاعيـة  احليـاة 
العمليـة للتعامـل مـع اآلخريـن  والتعويـد عـى االجتاهـات االجتاعيـة االجيابيـة وصوال 

لتحقيـق التوافـق البيئـي .

صاحلةالفقراتت
غر 

صاحلة
امللحوظات

(
مساعدة األفراد الذين يعانون من 

عدم التوافق مع البيئة .

(
فهم اسلوب االفادة املثى من وقت 

الفراغ .

3
القدرة عى تكوين علقات اجيابية 

مع اآلخرين  .

4
فهم القوانن التي حتكم سلوك 

األفراد .

5
التزويد باملعلومات عن كيفية 

اختيار اسلوب احلياة االجتاعية .
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املساعدة يف اجياد املحيط املناسب .6

7
اكتساب املهارات العملية للتعامل 

مع اآلخرين  .

8
 التعويد عن االجتاهات االجتاعية 

االجيابية .

حتقيق التوافق البيئي.9
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ملحق )5(
اساء اخلرباء واملحكمن بحسب األلقاب العلمية والتخصص

األسمت
املرتبة 
العلمية

الكليةاجلامعةالتخصص

آداببغدادعلم النفساستاذخليل ابراهيم رسول)

تربيةاملستنريةارشاد نفيساستاذنادية شعبان مصطفى)

   تربيةاملستنريةعلم النفساستاذقبيل كودي حسن3

تربيةاملستنريةارشاد نفيساستاذحييى داود سلان4

آداببغدادعلم النفساستاذبثينة منصور احللو5

ارشاد نفيسأستاذشوبو عبد اهلل مل طاهر6
صلح الدين 

)اربيل(
تربية

تربيةالبرةارشاد نفيساستاذسعيد جاسم األسدي7

تربيةاملستنريةارشاد نفيساستاذ صالح مهدي صالح8

9
صاحب عبد مرزوك 

اجلنايب
تربيةبغدادارشاد نفيساستاذ

تربيةبغدادارشاد نفيساستاذماجد محزة الدفاعي0)
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علء الدين مجيل))
استاذ 
مساعد

آداباملستنريةعلم النفس

حممود شال حسن))
استاذ 
مساعد

آداباملستنريةعلم النفس

هناء حممود حسن 3)
استاذ 
مساعد

تربيةاملستنريةارشاد نفيس

املستنريةارشاد نفيساستاذ نشعة كريم عذاب4)
الربية 

األساسية

عياد اساعيل صالح5)
استاذ 
مساعد

تربيةالبرةارشاد نفيس

عباس رمضان رمح 6)
استاذ 
مساعد

آدابالقادسيةارشاد نفيس

(7
عبد احلسن رزوقي 

اجلبوري
استاذ 
مساعد

تربيةبغدادعلم النفس

(8
عبد اخلر نارص 

السواد
تربيةاملستنريةارشاد نفيساستاذ

هنلة عبودي الصاحلي9)
استاذ 
مساعد

تربيةبغدادارشاد نفيس

يوسف اسكندر0)
استاذ 
مساعد

آداببغدادلغة عربية
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فلح حسن كاطع))
استاذ 
مساعد

تربيةاملستنريةلغة عربية

تربيةبغدادلغة عربيةاستاذعهود عبد الواحد))

سوسن املعاضيدي3)
استاذ 
مساعد

تربيةبغدادلغة عربية

كاطع جار اهلل4)
استاذ 
مساعد

آداباملستنريةلغة عربية

تربيةاملستنريةعلوم قراناستاذفاخر جرب مطر5)

محيد آدم ثويني6)
استاذ 
مساعد

تربيةبغدادعلوم قران

حممد حممود زوين7)
استاذ 
مساعد

آدابالكوفةعلوم قران
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ملحق )6(
أنموذج استارة التحليل

ت

((3
اخلطبة أو الرسالة أو 

احلكمه
األفكار اإلرشاد ية

تسمية املجال 
اإلرشاد  ي



 الإر�شاد يف فكر الإمام علي

(4(

ملحق )7(



املالحق

(43





املحتويات

(45

املحتويات
مقدمة املؤسسة ............................................................    9
(( ......................................................... مستخلص البحث

الفصل األول:التعريف بالبحث
(5 ........................................................... مشكلة البحث :
امهيـــة البحـــث............................................................ 9)
3( ............................................................. هدف البحث:
حدود البحث.............................................................. )3
حتديد املصطلحات......................................................... 33

الفصل الثاين:اخللفية النظرية
4( ...................... املبحث األول: سرة اإلمام عيل )عليه السلم( وعلمه
4( .............................. املقصد األول: سرة اإلمام عيل )عليه السلم(
4( ................................................................ ). حياته:-
43 .................................. ). فضائل أمر املؤمنن عيل)عليه السلم(
43 ................................................ عيل)عليه السلم( يف القران
45 ...................... اإلمام عيل )عليه السلم( يف األحاديث النبوية الرشيفة
عيل)عليه السلم( يف شهادات الصحابة والتابعن........................... 46
اقوال التابعن.............................................................. 46
أقوال األعلم من ائمة اإلسلم............................................. 46
47 .............................. اإلمام عيل )عليه السلم( عند املفكرين املسيح
47 ................................... اإلمام عيل )عليه السلم( عند أبناء رعيته



 الإر�شاد يف فكر الإمام علي

(46

املقصد الثاين: اإلمام عيل )عليه السلم( واحلقائق العلمية )علمه( ........... 49
املبحث الثاين:.............................................................. 56
56 .................................................  هنج البلغة ورد الشبهات
56 ......................................... املقصد األول: هنج البلغة ما هو ؟
املقصد الثاين: هنج البلغة ورد الشبهات.................................... 58
6( ................................ املبحث الثالث:توطئة واملجاالت اإلرشادية
املقصد األول: توطئة....................................................... )6
املقصد الثاين:املجاالت اإلرشادية عند اإلمام عيل)عليه السلم(............. 64
).اإلرشاد الربوي : .......................................................... 64
66 ...................................................... ). اإلرشاد الشخيص
68 ......................................................... 3.اإلرشاد املهني :
7( ...................................................... 4.اإلرشاد الزواجي :
5.اإلرشاد االرسي :....................................................... )7
74 .................................................... 6.اإلرشاد األجتاعي: 
78 .......... املبحث الرابع:  ناذج من التصنيفات املستخدمة يف  حتليل املحتوى
78 ................................ أ. التصانيف املعيارية ) التصانيف اجلاهزة (.
ب. التصانيف لغرض الدراسة ) عبد الرمحن ، 007)،ص07)( ........... 78
78 ............................. )- تصنيف وايت ) White( للقيم االجتاعية :
80 ...... )-تصنيف ) كلوكهوهن F.Kluckhohn( ويتكون من األصناف اآلتية:
8( ................. 3-تصنيف ) دالك  Dahlke( ويتكون من االصناف االتية :
8( ......................... 4-تصنيف موري )Murray( للضغوط واحلاجات 

الفصل الثالث:منهجية البحث وإجراءاته
89 .......................................................... طريقــة البحــث:
مفهوم حتليل املحتوى: ..................................................... 89



املحتويات

(47

امهية حتليل املحتوى:....................................................... 93
- حتديد مصادر البيانات واختيار العّينة:.................................... 95
95 ..................................................... ا- مصادر البيانات :- 
96 ...................................................... ب- جمتمع البحث:-
96 ......................................................... ج- اختيار العّينة :
(00 ....................................... - حتديد اداة البحث )التصنيف(:-
(0( ................................................. وحدات حتليل املحتوى:
(04 ........................................................... وحدة التعداد:
(04 ....................................................... خطوات التحليل:
(05 .................................................. قواعد التحليل وأسسه:
الصدق: ..................................................................... 07)
(09 ................................................. ))التصنيف اإلرشادي((
(09 .................................................. )- اإلرشاد الشخيص :
(09 .................................................... )- اإلرشاد الربوي:
((0 ...................................................... 3- اإلرشاد املهني:
4- اإلرشاد الزواجي :................................................... 0))
((0 .................................................... 5- اإلرشاد األرسي:
((( ................................................. 6- اإلرشاد االجتاعي :
((( ................................................................. الثبات: 
((6 ..................................................... الوسائل االحصائية:

الفصل الرابع:عرض النتائج وتفسريها
عرض التنائج وتفسرها.................................................. 9))
(40 ............................................................ التوصيات   :
املقرحات :.............................................................. )4)
(43 ......................................................... املصادر العربية :



 الإر�شاد يف فكر الإمام علي

(48

املالحق
ملحق ))(............................................................... 66)
(66 ............ بعض التعريفات الوافية لإلرشاد كا وردت يف بعض األدبيات
(73 ........................ حتليل تعاريف اإلرشاد  إىل أهم عنارصه األساس 
ملحق ))(............................................................... 87)
ملحق )3( ............................................................... )))
ملحق )4(............................................................... 4))
ملحق )5(............................................................... 38)
ملحق )6(............................................................... )4)
ملحق )7(............................................................... )4)


