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ملخص

ينطلق البحث احلايل من مبدأ أن الذكاء العاطفي قد عاجله القرآن الكرمي بأسلوبه املعجز،
وألفاظه احملكمة قبل ألف وأربعمائة سنة ،ومل يرتك القرآن الكرمي العواطف البشرية دون
هتذيب أو تنظيم ،بل اهتم بالتكوين النفسي والروحي واجلسدي للفرد ،حىت يسمو ويرتقي
علميًا ،ومدنيًا ،وحيقق الغاية السامية اليت خلقه اهلل تعاىل ألجلها ،وسخر له ما يف الرب،
وما يف البحر حىت يبين احلضارة ،واجملتمع املدين الراقي عاطفيًا ،واجتماعيًا ،واقتصاديًّا.

كلمات دالَّة :انفعاالت ،ذكاء عاطفي ،رقي معريف علمي ،عواطف.

 -١مقدمة
متتااا التربيةةة االم ة مية بعمااق اهتمامهااا باجلانااب العاااطفي ،لذ تاارة علااة تنقيااة ساريرة ا نسااان ماان
الض ااغائن واألحق اااد والش اارور واتح اااا ،والتحل ااي بالنواي ااا واملقا ااد والغاي ااات احلس اانة ااا يكف اال الرق ااي
والسموبالشخصية ا نسانية السوية من الداخل ومن اخلاار ،،ويف ذلا قماة الاذكاء املعاريف والعااطفي،
وقمة التكامل يف بناء الشخصية ا نسانية .كما ترة الرتبية ا سالمية علة غرس ا مياان الكامال يف
نفس املسلم ،وعقله ،ووجدانه ،وضمريه حبيث مياأ كال جواناب حياتاه ،وعنا ار تخصايته ،وححيسان
1
عالقته مع الناس.
والناااظر يف الرتبيااة ا سااالمية يحالحااه اهتمامهااا بتنميةةة الةةذكاء العةةاطفي(

معا ،واملسالم الاذكي عاطفياا يقارأ مشااعره دائماا،
) فالقرآن الكرمي ينمي العقل والقلب ً
ويسااأن نفسااه عاان فا التفكااري الااذي أدا لىل هااذه املشاااعر ،وهاال يوجااد فا تفكااري آخاار أو طريقااة
أخرا للتعامل مع األمور ميكن أن تؤدي لىل مشاعر أكثر لجيابية ،وبالتدريج سيكتشف أفاطًا جديدة
من التفكري ،وستصبح لديه الكثري من البدائل أي أناه سيصابح قااد ار علاة انع املشااعر الايت يريادها.
وهذا يفسر كيف فجر ا سالا الطاقات اهلائلة يف نفوساملسلمني األوائال عنادما فهماوه علاة حقيقتاه،
فاملؤمن هادئ النفس ،واحاق اخلطاوة ،وهاو عنادما يأخذباألسابا ،،ويتوكال علاة اهلل ،ال ميكان أن تاوتره
 -1بورقيبة ،داود ( .)2002مظاهر تقيق الصحة النفسية يف ا سالا .جملة دراسات ،اجلزائر ،ع( ،22-1 ،)2ة .2-1
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أيااة مشااكلة تاو ًاتر ائا ًادا عاان اللاازوا فيصاابح راقيًااا يف التعاماال مااع املشاااكل االجتماعيااة ،ألنااه يعلاام أن مااا
أ ااابه مل يكاان ليخط ااه ،ومااا أخطااأه مل يكاان ليصاايبه ،لقولااه ساابحانه وتعاااىل ﴿ قحاال لياان ي ن
صاايبانا
ح
لنيالماكتبٱللي حهلن حاهومولٰىانا وعلة ٱللينه فليتاويك نل ٱمل نؤمنحون﴾(التوبة  .)11لن ال ازوياة الايت ينظار منهاا املسالم لىل
ح
األمور هاي الايت لعلاه يساعة ليكاون أذكاة النااس عاطفيًاا وأكثارهم قادرة علاة لااو املشااعر السالبية،
1
وتوليد املشاعر ا جيابية.
ويوضحالمنهج القرآنةيأن األحادا الايت تقاع لانساان هلاا تاأحري وجاداين عمياق ،فمنهاا ماا
أحر متفاوتًا قوة وضاعًفا فقاد يتعادا الفارح ليصال لىل مرحلاة البطار ،وقاد يادفع
يسر ويفرح ،ويرتك لديه ًا
لىل التبس اام ،والس اارور ،وا نش اراح .وم اان األح اادا م ااا ي اؤمل وحي اازن ويض اار ،فيتعم ااق األح اار يف ال اانفس،
فيحد الغضب ،والعنف ،وفقدان القدرة ،والنفس تت تل التأحريات ترتفع حينًا ،وتانخف حينًاا،
2
تدا وجذبًا.
يوما ،وتغضب أوقاتًا ،وتفرح أوقاتًا ،وتبقة النفس تت تل التأحريات ً
يوما ،وتزن ً
وتسر ً

الذكاء العاطفي:
بأنااه رقاادرات ومهااارات متنوعااة ميتلكهااا األف اراد ،وحميكاان تعلمهااا وتسااينها
عرفااه جوملااان
وتش اامل املعرف ااة االنفعالي ااة ،ولدارة االنفع اااالت ،واحلم اااس ،واملث ااابرة ،وحف ااز ال اانفس ،ولدراك انفع اااالت
اتخ ارين ،ولدراك العالقااات االجتماعيااةر 3.وعرفااه حسااني بأنااه رالقاادرة علااة لجياااد ن اواتج لجيابيااة يف
عالقااة الفاارد بنفسااه واتخ ارين ،وذل ا ماان خااالن معرفااة عواطااف الفاارد وعواطااف اتخ ارين ،وتشاامل
النواتج ا جيابية كاللهجة ،والتفاؤن ،والنجاح يف املدارس ،والعمل ،واحلياةر2.
كم ااا عرف ااه ك اال م اان الزغ ااون واهلن ااداوي بأنه رالق اادرة عل ااة مراقب ااة املش اااعر الذاتي ااة ومش اااعر
اتخرين أحناء عملية التفاعل االجتماعي اا يساهم يف ضاب عملياة التفكاري وتوجياه السالوك علاة او

 -1العييت ،ياسر.الذكاء العاطفي نظرة جديدة يف العالقة بني الذكاء والعاطفة( ،دمشق دار الفكر ،ط ،)2006/6ة.10
2
نوعا ،و ًأحرا .جملة حبو ودراسات لسالمية جبامعة أا درمان
لبراهيم ،أمحد حممد نور ( .)2011االنفعان يف القرآن الكرمي ًا سالمية-السودان ،ع ،222-123 ،2ة .123
 -4حسني ،حممد عبد اهلادي .الذكاء العاطفي والتعلم االجتماعي( ،األردن دار الفكر ،)2002 /ة.11
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سااليمر1.وماان خااالن التعريفااات السااابقة يعاار الباحثااان الااذكاء العاااطفي بأنااه رقاادرة عقليااة و ااة يف
الشخصا ااية تعما اال علا ااة لدارة الا ااذات وضا اابطها وتنظا اايم العواطا ااف ا ااا يتناسا ااب ما ااع القا اايم الدينيا ااة
واالجتماعية وبدافع مراقبة اهلل تعاىل يف السر والعلن ،والرغبة يف حوابه واخلو من عقابه ا يسهم يف
التعامل ا جيايب مع اتخرين والشعور حباجاهتم ومعاناهتم ،ويف تكوين العالقات ا جتماعية الناجحةر.
 - ٢الدرامات السابقة:
بعد ا طالع علة األد ،الرتبوي الذي تناون مفهاوا العاطفاة ،أو اجلاناب العااطفي يف القارآن الكارمي،
اددا ماان الد ارسااات الاايت اهتماات بتحلياال الساامات العاطفيااة يف القارآن الكارمي ،وربطااه
وجااد الباحثااان عا ً
بالرقي املعريف العلمي  ،ومنها دراسة أبو احلسن 2عن الذكاء العاطفي يف القرآن الكرمي ،وقد هدفت لىل
الكشف عن الكيفية اليت تفارد ااا القارآن الكارمي يف تطاوير الانفس ا نساانية ،وترقياة السالوك ا نسااين،
ولويده ،وذل من خاالن د ارساة اجلاناب العقلاي والعااطفي والتاداخل الاوظيفي بينهماا ،وقاوانني الرقاباة
الذاتية اليت ترعها القرآن الكرمي لتطوير الانفس ا نساانية ،وحاوافز السالوك ا جياايب الايت تفارد ااا القارآن
الكرمي ،وخلحصت الدراسة لىل أن مفهوا الذكاء العاطفي يف القرآن الكرمي ليس جمرد مهارات أو قدرات
خا اة أو مواهاب ،ولفااا هاو منهااا ،أخالقاي تربااوي متكامال ي ارعااي الفاروا الفرديااة ،ويسااعد ا نسااان
علة لدارة مواقفه احلياتية بكفاءة ،وهو من اجلانب النظري مرتب ارتباطًا وحي ًقا بالادين ،أماا مان اجلاناب
التطبيقي العملي فهو مرتب بتفعيل قيم الدين.
وحللت العثمان 3أسلو ،اجلماع باني قاوة العقال ولمتااع العاطفاة يف القارآن الكارمي ،وتناولات
هذه اخلا ية من خالن تليل آياة القصااة وبياان مضامولا العلماي واملعاريف والعااطفي ،وخلصات يف
حبثهااا لىل أن اجلمااع بااني قااوة العقاال ولمتاااع العاطفااة هااو ااا تفاارد بااه أساالو ،الق ارآن الك ارمي ،وأو اات
-1الزغون ،عماد عبد الرحيم ،واهلنداوي ،علي فاحل .مدخل لىل علم النفس ،مراجعة ماهر أبو هالن ،وفدوا املغريريب( ،العني دار
الكتا ،اجلامعي ،)2012 /ة.322
-2أبو احلسن ،يسرا لبراهيم الرفاعي ( .)2013الذكاء العاطفي يف القرآن الكرمي دراسة موضوعية .رسالة ماجستري غري منشورة،
جامعة ماليا،كوالملبور.
-3العثمان ،بدرية بنت حممد بن حسن ( .)2012اجلمع بني قوة العقل ولمتاع العاطفة يف أسلو ،القرآن الكرمي .مصر سلسلة
دراسات عربية ولسالمية-مركز اللغات األجنبية والرتمجة جبامعة القاهرة.22-2 ،26، ،
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الباحثة بالتنقيب عن ناواحي ا عجاا يف هاذا األسالو ،خا اة لعلمااء الانفس لتعار ماداخل الانفس
ا نسانية ،وأسلو ،قيادهتا ،والتأحري عليها بأسلو ،ر ٍاا علميًا ،وعمليًا .وأجرا لبراهيم 1دراسة و افية
نوعااا وأحاًارا ،وهااد الباحااث يف د ارسااته لىل تتبااع التااأحريات الاايت تعاارتي
حااون االنفعااان يف القارآن الكارمي ً
بعضاا منهاا متثلات يف الفارح بنوعياه ،والدهشاة ،واخلاو بأنواعاه،
النفس البشرية اليت بني القرآن الكرميً ،
واحلزن ،واألسة ،والغضب بأنواعه .وخلحص الباحث يف دراسته لىل أال يغفل العبد عن ذكر اهلل تعاىل،
وأن الصاالة باااهلل تميااه ماان األض ارار النفسااية والبدنيااة ،وأن يف الق ارآن الك ارمي عااال ،لاابع األم ا ار
والعواطف كان يأخذ اا رسون اهلل ﷺ.
ويف ذات الصاادد أجاارا الرويلااي2د ارسااة و اافية هاادفت لىل الوقااو علااة دور االنفعاااالت
وتأحريهااا يف حياتنااا اليوميااة ،وتديااد االنفعاااالت ا نسااانية ال اواردة يف الق ارآن الك ارمي .وأو ااة الباحااث
بتنظاايم بارامج عمليااة حمااددة يااتم فيهااا تاادارس مواقااف وأحاادا ولااار ،معاتااة تثااري انفعاااالت لنسااانية
معينة (الغضب ،احلزن ،احلسد ،الكره ،احلب ،احلياء) ،وتوجيه املتعلمني لتحليل واستنباط سابل ضاب
تل االنفعااالت ،وربا ذلا اا ورد يف القارآن الكارمي ،واستحضاار النمااذ ،الرائعاة للتعامال معهاا مان
قبل سلف األمة األخيار ،وتعزيز املمارسة العملية الداعمة لذل .
ومن خالن تليل األد ،الرتبوي السابق يتجلة لنا اتيت
.1أن القا ارآن الكا ارمي ،هلم ااا دور ب ااار يف ض ااب االنفع اااالت ،وهت ااذيب املش اااعر ،وتقي ااق االس ااتقرار
العاطفي ،وبالتايل لرساء مفهوا الذكاء العاطفي يف الشخصية ا سالمية.
 .2تالمااس اتيااات القرآنيااة بصااورة مبات ارة وجاادان املساالم ،وت اؤحر يف تكوينااه النفسااي ،والروحااي ااا
يسااهم يف ا رتقاااء بالااذات ا نسااانية ،حبيااث تصاال لىل درجااة ماان الطمأنينااة ،وخشااوع القلااب،
وهدوء النفس.
.3هتتم الرتبية ا سالمية بتكوين الشخصة ا سالمية املتزنة فكريًا وعاطفيًا ،فتنطلق لىل لعمار األر ،
وبناء جمتمع مدين ذو قيم ومصاحل وأهدا مشرتكة.
1
نوعا و ًأحرا .مرجع سابق.
-لبراهيم ،أمحد حممد نور ( .)2011االنفعان يف القرآن الكرمي ً

-2الرويلي ،عبد اهلل .)2002( .االنفعاالت ا نسانية وضبطها بتعلم القرآن الكرمي ،دراسة مقدمة للملتقة الثالث للجمعيات اخلريية
لتحفيه القرآن الكرمي باململكة ،الريا اململكة العربية السعودية.
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 -٣العاطفة في القرآن الكريم
أوالً :تعريف العاطفة :ورد معناها يف املعجم الوسي من رعطف أي و لهح وبره ،وأتفق عليهر.1
ووردت العاطفة يف معجم لسان العر ،رعطف يعطف عطفا انصر  .وعطف عليه يعطف
عطفا رجع عليه ا يكره أو له ا يريد .وتعطف عليه و له وبره .وتعطف علة رمحه را هلار.2
قااللليث العطا الرجل احلسن اخلحلحق العطو علة الناس بفضله .والعاطفة يف معجم اللغة العربية
املعا رة 3مصدر انعطف وتعين ميل وتفقة وحنو ورقة قلب ،وجامد العاطفة ٍ
قاس ،ال يتأحر
بسهولة ،وجرح عواطفه أساء لليه قوالً أو فعالً ،والعاطفة استعداد نفسي ينزع بصاحبه لىل الشعور
بانفعاالت وجدانية خا ة والقياا بسلوك معني حيان تخص أو مجاعة أو فكرة معينة رعاطفة دينية/
نبيلة -عواطف االحرتاار .أما العاطفي فهو من يعتمد علة العاطفة بدن العقل يف أفعاله أو أفكاره أو
بالغته ،وطبع عاطفي ادر عن عاطفة ال عن استدالن ومنفعة .ووردت العاطفة يف قاموس علم
النفس بألا رحالة نفسية مقصودة تشمل السعادة ،واحلزن ،واالمش از  ،وغريها من املشاعر
طالحا فقد عر بع الدراسني العاطفة كاتيت
الداخليةر .4أما ا
ً
راسااتعداد وجااداين مكتس ااب ينشااأ ماان تك ارار املواقااف االنفعاليااة س اواء أكاناات مواق اافانفعالية سارة ،أو مواقف انفعالية منفرة ،أو مؤملة ،مثل عاطفيت احلب والكراهياة ،فالعاطفاة الااه مركاب
5
مشحون بشحنة انفعالية قويةر.
 رالعاطفاة مان باني عاادة أماور هاي القاوة الرئيسااية للسالوك ا نسااين ساواء مل لدراكهااا أو مل6
يتم ،وهي احملفز األساسي للتغيري يف داخل الشخصية وخارجهار.

 -1المعجم الوسيط( ،مصر ،ط ،)2004 /4ص .606
 -2ابن منظور ،محمد بن مكرم .لسان العرب( ،بيروت :دار صادر.249/9 ،)2003 /

 -3عمر ،أمحد خمتار .معجم اللغة العربية املعا رة( ،القاهرة عامل الكتب ،)2002 /ا1116 /2

4-

 -5معو  ،خليل ميخائيل .علم النفس العاا( ،مصر مركز االسكندرية للكتا ،،ط ،)2006 /2ة.106
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رهي حالة ذهنية أو فكرية أو عقلية تستويل علاة ذات ا نساان بصاورة غاري لرادياة ،ودون1
وعي منه أو جهد يبذله ،وتنتابه حالة نفسية لجيابية (رضا أا فرح) ،أو سلبية (أمل أا غضب).
 2أن هناااك العديااد ماان التعريفااات للعواطااف موجااودة يف
وقااد بيناات ماااحيوس
األد ،الرتبوي ،وقد مل تديدها كاساتجابات بيولوجياة ،أو اساتجابات الوعياة ،أو تعلام االساتجابات
املناسابة ،أو جمموعاة معقادة مان هاذه الوظائف.كماا تشااري أباو احلسان لىل أن العاطفاة هلاا قاعادة وهااي
امليل ذل أن العواطف تنمو تت تأحري الفكر ،والتأمل ،والتجار ،املختلفة ،فامليل لىل االجتماع مثالً
يعد أساسيًا لعواطف الصداقة ،واألخوة ،وهذا يؤكد أحر العاطفة يف التوا ل االجتماعي 3.كما نفت
العواطف لىل مشاعر سلبية كاخلو  ،والغضب ،واألسة ،واحلزن ،واال دراء ،ومشاعر لجيابية كالفخر،
والرضا ،والطمأنينة ،وختضع العواطف للتقييماات الشخصاية واخلاربات احلياتياة ،واالساتجابات السالوكية
4
احملتملة.
ثانيًةةا :مفهةةوط العاطفةةة فةةي القةةرآن الك ةريم:لن العاطفااة يف الق ارآن الك ارمي جاازء أساسااي ماان تك اوين
ا نسان ،بل جزء يز له ،وفطرة وجبلة قان اهلل تعاىل ﴿والليه أخرج حكم نمن بطح ن
ون أحيمهاتن حك ْم ال تا ْعل حمون
ح ْ ْ ْح
تْيًا وجعل ل حك حم ال يس ْمع وْاألبْصار وْاألفْندة لعلي حك ْم ت ْشا حكحرون﴾(النحل  ،)22كماا اور القارآن الكارمي
ات قحالحاوبح حك ْم نما ْان با ْعا ناد
ا نسااان بااال عاطفااة كاااحلجر ،فقااان ساابحانه وتعاااىل يف و ااف اليهااود ﴿ُثحي قسا ْ
احلنجا ااارةن أْو أتا ااد ق ْسا ااوًة﴾(البقرة  5.)22ووردت العواطا ااف يف الق ا ارآن الك ا ارمي بعا اادة
ذلنا ا ف نها ااي ك ْ
تصاانيفات وملشاااعر وأحاساايس خا ااة ،فهناااك تااعور االطم نااان والسااكينة املسااتقرة يف قلااو ،أهاال
ا ميان ،وهي الطمأنيناة هلل ورساوله ﷺ اا افرتضاه اهلل تعااىل علايهم ،قاان اهلل تعااىل ﴿ حهاو الي ناذي أْناازن
ال يسا ناكينة نيف قحالحا ن
او ،الْ حما ْاؤنمننني لنياْازد حادوا لنميانًااا مااع لنميااالنن ْم﴾ (الفااتح  ،)2وهناااك و ااف للاانفس الاايت تشااعر
باالطم نااان والرضااا فقااان تعاااىل ﴿يااا أايحتاهااا الاينا ْفس الْمطْمننياةح ( )22ارنجعنااي لنىل ربِا ن ر ن
اضاايةً مْر نض ايةً﴾
ْ
ح ح
-1الشماع ،سامل جمهد .العاطفة والعقل بني القلب والدماغ( ،القاهرة الدار الثقافية للنشر ،)2002/ة .131
2
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(الفجر  .)22-22وهناك عاطفة الوجل ،وهو و ف للقلب حميدح به لذا كاان حمركاه الوجال مان اهلل
مذموما لذا ترك بذل لغري اهلل تعاىل ،وهاي افة أحطلقات علاة أهال ا مياان ،قاان
تعاىل ،بينما يكون ً
ن
ن
ن
ن
ن
ات عل ا ْاي نه ْم آياتحااهح ادْتا حه ا ْام لنميانًااا﴾
ات قحالح اوباح حه ْم ولنذا تحلي ا ْ
تع اااىل ﴿لنيف ااا الْ حم ْؤمنحااون اليااذين لنذا ذحك اار الليااهح وجل ا ْ
(األنفان  .)2ويف الشعور باحلب فقد قان عزوجل ﴿ قح ْل لن ْن حكْنتح ْم حنتبون الليه فاتيبن حع نوين حْحيبنْب حك حم الليهح ﴾
ن ن
صنع علة
ت علْي حمبيةً م ِين ولتح ْ
(آن عمران  .)31ويف احلنان والرقة قان سبحانه لنبيه موسة ﴿وألْقْي ح
اب وجاااء بنقْلا ٍ
عْيا ناين﴾ (طااه  )32ويف الشااعور باااخلو ورد قولااه تعاااىل ﴿ما ْان خ نشااي ال اير ْمحن بنالْغْيا ن
اب
حمنن ٍ
يب﴾ (ا  )33أي أن الشعور باخلو هو تعور لجيايب ألن أساسه اخلو منه سابحانه وتعااىل.
ن ن
ضالننه وي ْستْب نش حارون بنالي ناذين
ااه حم اللياهح نم ْان ف ْ
ويف مشاعر الفرح واالستبشار قان اهلل سبحانه ﴿ف نرحني اا آت ح
ملْ ياْلح حقوا انن ْم نم ْن خْل نف نه ْم أيال خ ْو ٌ علْي نه ْم وال حه ْم ْحيزنحون﴾( .آن عمران .)120
ن
ن
ويف املشاااعر الس االبية ورد الض اايق قااان اهلل تع اااىل ﴿فم ا ْان يحا نرد الليااهح أ ْن يهدي ااهح ي ْش اار ْح ا ْدرهح
لنْناسالنا ومن ي نرْد أ ْن ي ن
صعي حد نيف ال يسام ناء﴾ (األنعااا  .)121كماا
ضليهح ْجيع ْل ْدرهح ضِيا ًقا حر ًجا كأيفا ي ي
ْ
ْح ح
ورد الشعور باخلزي يف قوله تعاىل ﴿وال حختْنزنين يا ْوا ياحْباعثحون﴾ (الشاعراء  .)22وورد تاعور الغال واحلقاد
يف قولااه تعاااىل ﴿واليا ناذين جاااءوا نماان باعا ناد نهم يا حقولحااون رباينااا ا ْغ نفاار لنااا ونن خوانننااا اليا ناذين سابا حقونا بناْن ميا ن
اان وال
ْ
ْ
ح ْ ْ ْ
ن نن
ن
ن
يم﴾ (احلشر  .)10أما الفظاظة والغلظة فهي اليت
ْلع ْل نيف قحالحوبننا غ ًّال لليذين آمنحوا رباينا لني رءحو ٌ رح ٌ
نفاها الرمحن جل جالله عن نبيه ،فهو نيب الرمحة والرأفة ،فقان سبحانه ﴿فبنما ر ْمح ٍة نمن اللينه لنْنات هلح ْام
ولا ْاو حكْناات فظًّااا غلناايه الْقْلا ن
اب الْنافضاوا نما ْان ح ْولنا ﴾ (آن عماران  .)112ويف الغضااب وكظاام الغاايه
ضايرناء والْك ن
ااظ نمني
وجه القرآن الكرمي لىل كيفية التعامل معه يف قوله تعاىل ﴿الي نذين ياحْن نف حقاون نيف ال يسايرناء وال ي
الْغا ْايه والْعااافنني ع ا نن النيا ن
ااس والليااهح حنحيااب الْ حم ْح نسااننني﴾ (آن عم اران  1.)132وعاان الشااعور باااال دراء
ن
اسحتا ْه نزئ بنحر حس ٍل نم ْن قاْبلن ﴾ (الرعد  ،)32وعن تعور احلسرة جاء
واالستهزاء ورد قوله تعاىل ﴿ ولقد ْ
قولااه تعاااىل ﴿أفماان حيِاان لااه سااوء عملنا ناه فاارآه حساانًا فانل ين الليااه ي ن
ضاال ما ْان يشاااءح ويا ْها نادي ما ْان يشاااءح فااال
ح
ْ
ح
حح ح
ن
ٍ
ن
ن
ن
صانا حعون﴾ (فااطر  .)2وعان الكاره يقاون اهلل تعااىل
ايم اا ي ْ
ت ْذه ْ
ب نا ْف حس علْيه ْم حسرات ل ين اللياه عل ٌ
ن
صاايان﴾ (احلج ارات  .)2وورد قولااه تعاااىل يف اهللااع واجلاازع ﴿ لن ين
﴿وك ايره لنلاْاي حك حم الْ حك ْفاار والْحف حسااوا والْع ْ
 -1الزهراين ،خالد بن موسة احلسين ( .)2011مر القلب يف القرآن .جملة احلكمة-السعودية ،ع( ،126-132 ،)13ة
112 ،112
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ن
وعا ﴾ (املعاار .)20-12 ،ويف احلازن جااءت التسالية
وعا ( )12لنذا م يسهح الشير جحز ً
اْن نْسان حخلق هلح ً
يف قولااه تع اااىل ﴿وال هتننح اوا وال ْتزنحاوا وأْن ااتح حم ْاأل ْعلا ْاون لن ْن حكْن ااتح ْم حما ْاؤنمننني﴾ (آن عم اران  ،)132وقول ااه
اون لنصا ن
ااحبننه ال ْتازْن لن ين الليااه معنااا﴾ (التوباة  .)20وأمااا عاان الشاعور بالرعااب واجلاازع
سابحانه ﴿لن ْذ يا حقا ح
ن
وهم نماان أ ْها نال الْ نكتا ن
اا ،نما ْان يا ن ااي نه ْم
فقااد جاااء قولااه تعاااىل يف يهااود بااين قريظااة ﴿وأنْاازن اليااذين ظاااهحر ح ْ ْ
وقذ نيف قحالحوانن حم الرْعب ف نري ًقا تا ْقحتالحون وتأْ نسحرون ف نري ًقا﴾ (األحزا.)26 ،
وماان املالحااه أن آيااات الق ارآن الك ارمي تناولاات اجلانااب العاااطفي النفسااي ،وحااوت جمماال
مغاير العتباارات عادة ،منهاا
العواطف املتعار عليها يف اللغة لال أن التصنيف القرآين للعواطف جاء ًا
طبيعة التكوين اتدمي الذي يسكنه اجلانب الغريزي كاألنانية ،وحب السيطرة ،وطبيعة التكوين الروحي
املعقد ،وكذل التفاوت املعاريف وا د اركاي باني البشار أنفساهم .فاالعواطف يف القارآن الكارمي جازء مهام
ماان التك اوين النفسااي ا نساااين ،لال أن قصاار الفهاام يف لدراك ساانن احلياااة ،وفهاام اهلااد منهااا يعيااق
العواطف من لكمان عملية ا دراك الساليم ،وبنااء علاة هاذه االعتباارات انف القارآن العواطاف وف ًقاا
للوظيفة اليت تؤديها ،واهلد الذي تسعة لليه ،والنم السلوكي الذي تتبناه ،ومدا تأحرها باملعتقادات
1
الدينية.
وقااد ح اااون الباحث ااان حصاار املف اااهيم العاطفي ااة ال اايت المساات وج اادان املس االم ،ولحساس ااه
بشكل مباتر ،ويبني اجلدون ( )1املفاهيم العاطفية ،وتك ارراهتا
2
جدون تليل املفاهيم العاطفية الواردة يف اتيات القرآنية الكرمية
ط

المفهوط

التکرار

ط

المفهوط

التکرار

ط

المفهوط

التکرار

1

االستهزاء

32

 22الرمحة

321

23

الغيه

10

2

األسف

1

 23الرضا

23

22

الفرح

22

3

األسة

2

 22الرعب

1

21

الفزع

6

2

االمش از

1

 21الرهبة

2

26

الفظاظة

1

1

األمل

3

 26الروع

1

22

القسوة

2

6

االنتقاا

1

 22الريب

31

22

القشعريرة

1
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المفهوط

التکرار

2

االنشراح

1

 22السخرية

16

22

القنوط

6

2

البغ

1

 22السخ

2

10

القهر

10

2

البكاء

2

 30السرور

2

11

الكره

23

 10اجلحود

12

 31السعادة

2

12

الكيد

31

 11اجلزع

2

 32السكينة

6

13

اللذة

3

 12احلب

20

 33الشعور

22

12

اللطف

6

 13احلزن

23

 32الشغف

1

11

اللني

3

 12احلسد

1

 31الشقاء

11

16

املرح

3

 11احلسرة

12

 36الضيق

13

12

املكر

32

 16احلياء

2

 32الطمأنينة

13

12

الندا

2

 12اخلشية

21

 32العداوة

6

12

اهللع

1

 12اخلو

132

 32العفة

2

60

الوجل

1

 12الذن

21

 20الغلظة

12

61

الود

11

 20الذهون

1

 21الغم

6

62

اليأس

13

 21الرأفة

2

 22الغل

3

المجموع١،٢,1 :

بناااء علااة معطيااات اجلاادون أعاااله يظهاار عمااق اهتماااا الق ارآن الك ارمي بالعاطفااة ا نسااانية،
والدالالت النفسية اليت تعرب عن خمتلف االنفعاالت البشرية ،ومان باني عواطاف البشار تتال العواطاف
واملشاعر ا جيابية النسبة األكارب ،وتاأيت افة الرمحاة يف مقادمتها فااهلل سابحانه وتعااىل اتصاف بالرمحاة
وأمر عباده اا ،وو ف نفسه بالرمحن ،والرحيم ألمهية الرمحة بني البشر ،وأحرها الكبري يف الرقي والسمو
األخالقااي واالجتماااعيُ ،ث يااأيت مفهااوا احلااب ألمهيتااه يف بقاااء العالقااات ا نسااانية كحااب الوالاادين،
وحب األبنااء ،وحاب الزوجاة ،وحاب الاوطن ،وبالرمحاة واحملباة ينشاأ الرضاا ،والطمأنيناة ،والفارح ،وختتفاي
مظاااهر العااداوة ،والاابغ  ،واحلسااد ،فينطلااق املااؤمن يف لرساااء قواعااد اجملتمااع املتقاادا ،وبناااء العالقااات
االجتماعية ا جيابية الناجحة مع أخوانه ،ويف هذا تقيق ملبدأ الوعي العاطفي ،وضاب للانفس ،وتفياز
هلا لعمل اخلري .ومن املالحه أن االنفعاالت السلبية يف القرآن الكرمي و فت بألا من عمل الشيطان
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ن
ن
ووسوسته لبين آدا ،وألا من أعمان الكفار واملنافقني ،فقان تعاىل ﴿لنيفا ذل حك حم الشْييطا حن حُيِو ح أ ْولياءهح
فااال ختااافحوهم وخااافح ن
ون لن ْن حكْنااتح ْم حما ْاؤنمننني ﴾ (آن عماران  ،)121وقااان تعاااىل ﴿لنيفااا يحنريا حاد ال يشاْايطا حن أ ْن
حْ
ن
ن
يحوقنع باْيان حك حم الْعداوة والْبا ْغضاء﴾ (املائدة  ،)21وقان سبحانه ﴿ولذا ل حقوحك ْم قالحوا آمنياا ولذا خل ْاوا عضاوا
علي حكم ْاألن نامل نمن الْغي نه قحل موتحوا بنغي نظ حكم لن ين الليه علنيم بنذ ن
ات الص حدونر﴾ (آن عمران  .)112ويبني
ْ ْح ْ ْ
ٌ
ْ ح
الشكل ( )1ترتيب املفاهيم حسب درجة تكرارها
تكل ( )1املفاهيم العاطفية الواردة يف القرآن الكرمي وتك ارراهتا

-٤تحليل العواطف في القرآن الكريم:

مان خاالن اساتقراء الد ارساات واألحباا الايت حللات مفهاوا العاطفاة يف القارآن الكارمي ،يتباني ألاا تركاز
علة (القلب) ومفهوماه ودالالتاه وخصائصاه ،كاون القلاب هاو مساتودع العواطاف واملشااعر يف الانفس
ا نسانية ،و ا ال ت فيه أن القرآن الكرمي قاد اعتاب باالعواطف البشارية يف خطاباه املعجاز ،واحلاديث
عن العواطف البشرية يف القرآن الكرمي يكاد يشمل القرآن كله ألنه الكتا ،الرباين اخلالاد الاذي أرسال
لىل البشريةكافة ،وفيه عال ،النفس الفكري ،والعلمي ،والعاطفي،كما أن فيه طب نفوسها ،ومستودع
أسرار لتل النفوس ،وتتسم العواطف اليت مشلها القرآن الكرمي باجلاد والواقعياة ،والفهام العمياق للتكاوين
الروحي والنفسي لانسان .وقد مشلت العواطاف يف القارآن الكارمي عواطاف الرجاان والنسااء ،وعواطاف
الشاايوا واألطفااان ،وعواطااف اتباااء واألمهااات واألبناااء ،وعواطااف الصاااحلني والطاااحلني ،وعواطااف
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الدعاة والعصاة ،وعواطف امللوك ،وعواطف فردية ،وأخرا مجاعية ،وعواطف ذات موضوعات مادية،
1
وأخرا معنوية أو جمردة ،وفوا ذل كله عواطف البشر لاه خالقهم.
وعند تليل العواطف يف سورة واحدة فق من القرآن الكرمي ،يتبني مدا لساد العواطاف،
واالنفعااالت البشارية كاملاة يف ساورة يوساف ،كااحلزن واخلاو قاان اهلل تعااىل ﴿قاان لن ِين لي ْح حازنحنين أ ْن
نن
ب وأْناتح ْم عْنهح غافنلحون ﴾ (يوسف  ،)13وعاطفة األبوة ﴿لن ِين أل نج حاد
ت ْذهبحوا به وأخا ح أ ْن يأْ حكلهح ال ِذئْ ح
ون﴾ (يوسااف  ،)22وقولااه ساابحانه ﴿عسااة أ ْن ياْنافعنااا أو نات ن
نريااح يوسااف لااوال أ ْن تحافنِا حاد ن
يخااذهح ولا ًادا﴾
ْ
حح ْ
ن
اف وأ حخاوهح أحاب لنىل أبنيناا
وس ح
(يوسف  .)21ويف الشعور بالغرية بني األخاوة قاان تعااىل ﴿ ل ْذ قاالحوا ليح ح
ن
صبةٌ لن ين أبانا ل نفي ضال ٍن حمبن ٍ
ني﴾ (يوسف  )2واألخوة ،ويف التباكي والعاطفة اجلماعية قان
منيا و ْ حن حع ْ
سبحانه ﴿وجاءحوا أب حاه ْم نعشاءً ياْب حكاون﴾ (يوساف  ،)16ويف امليال العااطفي للنسااء ،ومكارهن ،قاان
عز وجل ﴿وقان نن ْسوةٌ نيف الْم ندين نة ْامرأةح الْع نزي نز تحا ار نوحد فاتاها ع ْن نا ْف نس نه ق ْد تغفها ححبًّا لننيا لنا ارها نيف ضال ٍن
صن
حمبن ٍ
اغ نرين﴾ (يوسف .)32-30
ني (حىت قوله) ولي حكون ْن نمن ال ي
اا ،نمْنا حهماا اذْ حك ْارنين
وعن عاطفة امللوك والعامة قاان سابحانه وتعااىل ﴿وقاان لنلي ناذي ظا ين أنياهح ن ٍ
ضع نساننني(حىت قولاه)أْفاتح ناوين نيف حرْؤيااي لن ْن حكْناتح ْم
نعْند ربِ فأنْساهح الشْييطا حن نذ ْكر ربِنه فالبنث نيف ِ
الس ْج نن بن ْ
ن
اص
للرْؤيااا تا ْعحبا حارون﴾ (يوسااف  .)23-22ويف الكيااد واملكاار قااان اهلل تعاااىل ﴿ قااان يااا بحا ي
صا ْ
اين ال تا ْق ح
رْؤياااك علااة لنخوتنا فاي نكيا حادوا ل ا كيا ًادا لن ين ال يشاايطان لنْنانْسا ن
اني ﴾ (يوسااف  ،)1وقولااه
اان عا حادو حمبنا ٌ
ْ
ْ
ْ
ح
ن
ن
سبحانه ﴿وما حكْنات لاديْه ْم ل ْذ أ ْمج حعاوا أ ْمارحه ْم وحه ْام ميْ حك حارون﴾ (يوساف  .)102ويف الشاعور باحلسارة
ن
ن
ن
ايم
وسف واْباي ي
ض ْ
والندا قان سبحانه ﴿ وتاويىل عْنا حه ْم وقان يا أسفة علة يح ح
ات عْيانااهح مان ْاحلحْازن فا حهاو كظ ٌ
﴾ (يوسف .)22ويف اخليانة قان عزوجل علة لسان امارأة العزياز ﴿ذلنا لنايا ْعلم أ ِين ملْ أ حخْناهح بنالْغْي ن
اب
وأ ين الليه ال يا ْه نديكْيد ْاخلائنننني﴾ (يوسف  .)12وقد أتارت بع الدراسات 2لىل أن القرآن الكرمي
لجا ًايز يف فلسفته للجانب العاطفي من خالن ما يأيت
انتهج ً

-1احلسناوي ،حممد ( .)2002العواطف البشرية يف األد ،ا سالمي  3/2فاذ ،من القرآن الكرمي .جملة الوعي ا سالمي-و ارة
األوقا والشؤون ا سالمية -الكويت ،السنة  ،22ع( ،)101ة .60
 -2أبو احلسن ،الذكاء العاطفي يف القرآن الكرمي .مرجع سابق.ة .22-22
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.1اجلان ااب الع اااطفي يف الق ارآن الك ارمي يع ااد آلي ااة م اان آلي ااات ا دراك احلس ااي ،ق ااان تع اااىل
﴿والي نذين ي ْدعون نمن د ن ن
ات غْياحر أ ْحي ٍاء وماا ي ْش حاعحرون أياان
ون الليه ال ُيْلححقون تْيًا وحه ْم ُيحْل حقون ( )20أ ْمو ٌ
ح ْح
ياحْباعثحون﴾ (سورة النحل .)21-20
.2أقر القرآن الكرمي بأن جانب الشعور له مان الادالالت النفساية واالجتماعياة الكثاري ،فقاد
أحب سبحانه وتعاىل علة الشعور العاطفي الشاديد الاذي قاد يتخاذ هي اة الادموع عناد التعباري عناه .قاان
اهلل تعاىل ﴿ولنذا نعوا ما أحنْنزن لنىل اليرس ن
ون تارا أ ْعحيانا حه ْم ت نفي ح نمن الد ْيم نع ن يا عرفحوا نمن ْاحل ِق يا حقولحون رباينا
ح
ح
ن
آمنيا فا ْكتبانا مع الش ن
ياهدين ﴾ (املائدة .)23
حْ
 .3عااد الق ارآن الك ارمي التك اوين العاااطفي وس اايلة للمعرفااة بشااىت أنواعه ااا ،وآليااة ماان آلي ااات
ا دارك ،والرقي املعريف والعلمي .قان اهلل تعاىل ﴿ حُي ناد حعون اللياه والي ناذين آمنحاوا وماا ُيْاد حعون لنيال أنْا حفس حاه ْم
وما ي ْش حعحرون﴾ (البقرة .)2
.2مل يقرن القرآن الكرمي العواطف بالغرائز ،لفاا أكثار مان ذكار الطبااع والصافات الطبيعياة يف
ا نسان ،كماا يف عاطفاة األموماة عناد أا موساة ،قاان عاز جاللاه ﴿وأ ْ ابح فحااؤ حاد أحِا حموساة فا نرًغاا لن ْن
ت لتحْب ندي بننه ل ْوال أ ْن ربطْنا علة قاْلبنها لنت حكون نمن الْ حم ْؤنمننني﴾ (القصص .)10
كاد ْ
حمضاا وال ت ًاار
وبتأمل العواطف البشرية يف القرآن الكرمي ،يتبني ألا مل تكن يف عرضاها خ ًاريا ً
مجعا هلما ،و ر ًاعا بينهما ،كما كانت الغلبة يف النهاية للخري ،1كما أنه مل يتم كبات
ً
حمضا ،بل كانت ً
العواطف الصحية الفطرية ،بل السيطرة عليها ،والتحلي بالضب النفسي ،وعادا ا سا ار يف االنفعاان
الشااديد املااؤذي ،كمااا يف حااديث مااوت لب اراهيم ،فهااو أقاار باااحلزن ،ولكاان لاايس بالقاادر الااذي ُياار،
ا نسان عان طاوره فيقاون ماا يساخ اهلل تعااىل ،ويف و اية الرساون بالبعاد عان الغضاب ملاا ياور مان
احلقااد واحلسااد واالنتقاااا ،ويفقااد اااحبه الت اوا ن ،ويف هااذا قمااة الااذكاء العاااطفي واألخالقااي ،لذ عااا
القرآن الكرمي الغضب بصورة تقق االتزان االنفعايل والصاحة النفساية .ومان هناا يتباني أن العواطاف يف
القرآن الكرمي تقق تقوا اهلل يف النفوس ،فالعفو ،والسماحة ،والرمحة ،وكظم الغيه ،وسرعة الرضا هاي

 -1احلسناوي ،العواطف البشرية يف األد ،ا سالمي ،مرجع سابق ،ة61
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اادر مااا
مان اات املتقاني ،وأي مجاعاة تشاايع فيهاا هاذه اخلصاان فللاا تتصااف بااالتزان ،واالساتقرار ،ون ًا
1
تشكو من اضطرابات نفسية ،أو أ مات عاطفية.

 -٥دور القرآن الكريم في بناء وجدان المسلم ومشاعره ،واالرتقاء بشخصيته عاطفياً:

لن الاانفس البش ارية كوناهتااا-ومنااه اجلانااب العاااطفي -خملوقااة هلل تعاااىل وماان هنااا فعلااة املساالم توجيااه
عاطفته ،وضب انفعاالته و خالق هذه النفس ،وأن جيعل دافعيته يف تري سلوكه لتحقيق مرضااته،
وأن يطوع هذه النفس وفق منهج اهلل تعاىل.كما أن املشاعر والعواطف من أهم الدعائم اليت قاا عليها
التعاماال بااني املساالمني ،ومتثلاات يف اافات وقاايم دعااي املساالمون لىل التمس ا اااا ،ففااي قولااه تعاااىل
ضاابواْ هاام ي ن
ن ن ن ن ن
ن
غفاحارون﴾ (الشااورا  )32حااث للمساالمني
﴿وٱليااذين جيتنبحااون كٰب رٱ ن مثوٱلفا ٰاوح ولنذا مااا غ ح ح
علة الوعي بانفعاالهتم ،وضابطها فهاي تباني أن ساجية املسالمني تقتضاي الصافح والعفاو عان النااس،
وليس من تيمهم االنتقاا ،كما أن املسلم ال ينتقم لنفسه ق  ،لال أن تنته حرمات اهلل2،ويف ذلا
قمة الرقي والعلو بالعواطف البشرية.
وهاذه السااجية عاادها القارآن الكارمي يف مرتبااة ا حسااان ،فقااان عزوجاال ﴿ٱليا ناذين يح ننف حقااون نيف
ض ايارنءو ٰ
ٱلك نظ نمني ٱلغاايه وٱلعااافنني ع ا نن ٱلنيا ن
ااس وٱلليااهح حنحيااب ٱملح نسااننني﴾ (آن عم اران ،)132
السر نآءوٱل ي
ح
واملعااب ألاام ال يشااغلهم أماار عاان طاعااة اهلل تعاااىل ،وا نفاااا يف م ارضاايه ،وا حسااان لىل خلقااه ،وهاام
كاذل واعااني متامااً النفعااالهتم فالذا حااار ااام الغايه ،كظمااوه ،عااب كتمااوه ،فلام يعملااوه ،وعفاوا مااع
ذلا عماان أساااء للاايهم ،وهااذه هااي أعلااة درجااات فاان التعاماال مااع اتخارين واملساالم الاواعي بذاتااه هااو
الااذي يشااعر بالااذنب عنااد اخلطااأ ،وهااذا الشااعور جيعلااه يف حالااة ماان التاوتر والضاايق ،حبيااث يسااارع لىل
التوبة ،فتستقر نفسه وهتدأ ألنه يعلم أن اهلل يغفر الذنو ،مجيعاً ،قان تعاىل ﴿وٱلي نذين لنذا فاعلحواْ ف ن
احشةً

 -1أبو مصطفة ،عالء الدين موسة لبراهيم ( .)2002معامل الرتبية الوجدانية يف القرآن الكرمي ،رسالة ماجستري غري منشور،
اجلامعة ا سالمية ،غزة ،ة .31 ،22
 -2عجني ،علي ( .)2002الذكاء العاطفي الذايت وتطبيقاته .جملة املنارة للبحو والدراسات ،األردن.22-22 ،)2(11 ،
الذكاء العاطفي ،ة .12

قرآنيكا( ،01 ،ع )0يونيو  ،حزيران 110٨م.

الذکاء العاطفي في القرآن

زينب العجمية و محمد العياصرة

أو ظلمواْ أْنا حفسهم ذكرواْ ٱلليه فاستا ْغفرواْ لن حذنحواننم ومن يا ْغ نفر ٱلذنحو ،لنالي ٱلليه ومل ي ن
صارواعل ٰة ماا فاعلحاواْ وحه ْام
ح ْح
ْ
ْ ح
ح
ْ ح
حْ ح
1
يا ْعل حمون﴾ (آن عمران . )131
ويؤكد اخلطيب 2أن العواطف اجلياتاة تطغاة علاة العقال ،وأحيانااً تطغاة العاطفاة يف فورهتاا
علااة احلحك اام الش اارعي ،ويصاادر ع اان اااحبها أق اوان وأفعااان خت ااالف الش اارع ،وماان هن ااا جي ااب ض ااب
العواطااف واالنفعاااالت عامااة بض اواب الق ارآن الك ارمي ،كاااحلزن ،والفاارح ،واحلااب ،والك اره ،والغضااب،
واحلساد و وهاا ،وكاذل يف اخلصااومات ،واحلارو ،،ويف بعا األحاوان واملظاااهر السياساية الايت هتاايج
اجلماهري ،وتؤدي ام لىل تصرفات غري مسؤولة .ومن املواقف اليت جيب فيها ضب النفس
الصرب عناد الصادمة األوىل ،وضاب اللساان عناد املصايبة وقاد حضات الشاريعة ا ساالمية علاة جلامالعواطااف يف األح اوان الاايت هتيجهااا وتسااتفزها ،ومنهااا املصاايبة ،قااان اهلل تعاااىل ﴿ يااا أياهااا اليا ناذين آمنح اوا
ا ْن حربوا و ابنحروا و اربنطحوا واتيا حقوا الليه لعلي حك ْم تحا ْفلن ححون﴾ (آن عمران .)200
ضب املشاعر واالنفعاالت النفسية والعصبيةكالغضب والغرية واحلسد و وها وال ضابملثل هذه االنفعاالت لال بالتقوا ،وتري العدن ،ولزوا احلق ومدافعاة اهلاوا .والغضاب الشاديد يعطال
الوظائف العقلية والنفسية ،وقد يهدا الغاضب ما بناه يف سنوات طوان ،أو يصبح قاتالً جمرماً ُيسر يف
حلظة الدنيا واتخرة .وقد ذا الشرع الغضب ،ولت عنه اتيات القرآنية ،قان اهلل تعاىل ﴿ والْك ن
اظ نمني
الْغْيه والْعافنني ع نن الن ن
ياس ۗ والليهح حنحيب الْ حم ْح نسننني﴾ (آن عمران )132
التوا ن بني القوة واألخالا وضب غرائز االنتقاا ومشاعر الكراهية لن سياسة ا سالا يفاحلر ،كالسلم ،ال لايف الرمحة ،وال تنفصل عن األخالا فاحلر ،ال تعاين الفجاور يف اخلصاومة ،وال
الوحش ااية يف القت ااان ،وال االنتق اااا والتش اافي بع ااد القت ااان ،ق ااان تع اااىل ﴿وق اااتنلحواْ نيف سا ابن نيل ٱللي ا ناه ٱليا ناذين
ياحقاتنلحون حك ْم وال تا ْعت حدواْ لن ين ٱلليه ال حنحيب ٱلْ حم ْعت ندين﴾ (البقرة  ،)120والعدوان هو لاو احلد.

 -1عثمان ،حبا ،عبد احلي .الذكاء العاطفي مفاهيم وتطبيقات( ،األردن مركز ديبونو لتعليم التفكري ،ط،)2016/2ة 131
 -2اخلطيب ،حممد علي ( .)2002ضب العواطف واالنفعاالت ضرورة وفريضة ،جملة الوعي ا سالمي ،و ارة األوقا والشؤون
ا سالمية ،الكويت ،السنة  ،)222(22ة.21-12
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ضب عاطفة احلب وامليل لىل القرابة والعصبية واحلب عاطفة مغروسة يف الانفس البشارية،ن
ااس حاب ٱلشياهو ن
ات نمان ٱلنِس نااء وٱلْبنناني وٱلْقن ن
ااط نري ٱلْمقْنطارةن نمان ٱلا يذه ن
ض ناة
ب وٱلْنف ي
قان تعاىل ﴿حيِان للني ن ح
ح
ٱحل ْار ن ﴾ (آن عماران ،ماان اتياة  .)12وال ضاارر ماان تلبياة هااذه املشاااعر
ٱخلْي نال ٱلْ حمسايوم نة وٱألْناعا نااا و ْ
وْ
الفطري ااة م ااا دام اات ض اامن ض اواب التك اااليف الش اارعية فا س ااالا ال يكب اات املش اااعر الفطري ااة ولكن ااه
يضبطها لتستقيم مع الواجبات الشرعية ،وعاطفة حاب الشاهوات قاد تفاب احملاب عان ديناه ،فيارتك ماا
أمر اهلل تعاىل به.
لن هذا التوا ن العاطفي للفرد له أحره العميق يف تأسيس الرواب االجتماعية باني أبنااء اجملتماع
الواحد ،فتنشأ فيما بينهم عواطف خا ة تثري احملبة ،وترسخ تضامنهم االجتماعي،واعترب القرآن الكارمي
هذا التضامن والتآلف من نعم اهلل عليهم ،ويذكرهم اا باساتمرار ويادعوهم لتقاديرها والساعي لتقويتهاا.
قان اهلل تعاىل اذا الشأن ﴿واذْ حكحروا ننْعمة اللينه علْي حك ْم لن ْذ حكْنتح ْم أ ْعداءً فأليف با ْني قحالحوبن حك ْم فأ ْب ْحتح ْم بننن ْعمتننه
لن ْخوانًا﴾ (آن عمران  .)103وقد كانت القبائل العربية قبل االسالا متعادية فيما بينها ،وكانت تؤون
احلياة املادية وراء هذا العداء ،وقد أحار التعار يف الشؤون املادية عواطف سلبية بينهم .فجاء االساالا
ووحدهم حون حمور احلق واختفت تل العواطف السلبية .لقد اجتث االسالا جذور تلا العواطاف
السلبية من خالن تقدمي رؤية حيحة ،ومكافحة الرؤا اخلاط ة فاجنذ ،النااس او القايم واألهادا
املعنوية ،وتولدت بدالً عنها عالقات عاطفية اجيابية أساسها الدين احلق .لقد جعل اهلل قلاوام مرتامحاة
وا بحوا لخوانا يف ظل ا سالا ،ومن الواجاب تقادير هاذه النعماة وترسايخ العالقاات العاطفياة املتبادلاة
بني االحخوة بايالئها اهتماماً أكرب لكي تتحقق املصاحل املتوخاة من احلياة االجتماعية بنحو أفضل
وهناك آيات احخرا تشيد باملؤمنني علة عواطفهم اخلا اة الايت دعاتهم للتعااون بيانهم ،منهاا
قولااه تعاااىل ﴿واليا ناذين تاب ايوءحوا الاديار واْن ميااان نما ْان قاْابلن نه ْم حنحيبااون ما ْان هاااجر لنلاْاي نه ْم وال نجيا حادون نيف حا حادونرنه ْم
حاجةً ن يا أحوتحوا وياح ْاؤحنحرون علاة أْناحف نسا نه ْم ول ْاو كاان انن ْام خصا اةٌ﴾ (احلشار  .)10-2فاألنصاار يبادون
مودهتم للمهاجرين الذين هاجروا من مكة وفقدوا مقومات احلياة ،ومل يقصروا يف بذن أمواهلم ويؤحرولم
علااة أنفسااهم فينااالون الفااالح ألن ماان يتحاارر ماان عاماال البخاال اخلطااري واملضاار فقااد أفلااح لن هااذه
االستعدادات والتضحيات اليت أبداها األنصار للمهاجرين هي نتيجة التحاباب بيانهم يف ظال ا ساالا
الذي كان يف احلقيقة هو النبع الفيا للعواطف يف قلو ،املسلمني لن أجيان املسلمني التالياة حينماا
تتدبر يف ليثار املسلمني وتضاحياهتم يف سابيل ا ساالا لباان العهاد االساالمي األون فالن هاذه الاذكرا
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تدفعهم لىل الدعاء بقوله قوله تعاىل ﴿والي نذين جاءحوا نم ْان با ْع ناد نه ْم يا حقولحاون ربايناا ا ْغ نف ْار لناا ونن ْخواننناا الي ناذين
ن نن
ن
ن ن
ن
ايم﴾ (احلشاار  .)10وآخاار
سابا حقونا باْن ميااان وال ْلعا ْال نيف قحالحوبننااا غا ًّاال لليااذين آمنحاوا رباينااا لنيا رءحو ٌ رحا ٌ
اتي ااة (ربن ااا انا ا رؤو رح اايم) يش ااري لىل أن تا اراحم امل ااؤمنني والتا اوادد فيم ااا بي اانهم ه ااو م اان رمح ااة اهلل
تعالىبعباده لن العالقات املعنوية لذا أحمهلت يف جمتمع ما ،وقامت العالقات االجتماعية باني أبنائاه علاة
أساس املصلحه املادية ،وكانت الشؤون املادية حمو ارً لعواطفهم و داقاهتم فلن هذه العالقات من تألا
1
أن تسوقهم و الشقاء ،والتفك  ،والصراعات الداخلية ،وتعيق تقدمهم العلمي واملعريف.

 -1التربية االم مية ودورها في تنمية الذكاء العاطفيلدى المسلم.

لن أفضل تدريب دارة االنفعاالت ،وفن التعامل ماع الاذات ،ولحاارة دافعيتهاا ،وتأجيال ا تاباع ،يقاوا
علااة توياال الكراهيااة لىل ححااب ،والبغضاااء لىل لحسااان ،والعقوبااة لىل عفااو حيااث قااان عزوجاال ﴿وال
ن ين
ني ن
ن
ايم ()32
ت ْست نوي ْاحلسنةح وال ال يسايِ ةح ْادف ْاع باالنيت هاي أ ْحس حان فالذا الاذي باْيانا وباْياناهح عاداوةٌ كأنايهح ونيل مح ٌ
وما ياحلقياها لنيال الي ناذين اباروا وماا ياحلقياهاا لنيال ذحو حا ِ
ه ع نظاي ٍم﴾ (فصالت  ،)31 ،32ومان خاالن هاذا
ح
2
النهج حتفه نفسية املسلم من الظواهر العدوانية اليت تفك اجملتمع ،وتفسد العالقات

ولىل جان ااب ه ااذا ال اانهج الق ارآين ،اتص ااف لن اايبﷺ بال ااذكاء الع اااطفي ،فه ااو املبع ااو رمح ااة
للعاملني ،وأرتدت اتياتا لقرآنية النيبﷺ لىل استثمار العاطفة يف تبليغ الرسالة ،قان تعاىل ﴿فبنما رمحة
لب النفضواْ نمن حولن فاعف عنهم وٱست ن
ِمن ٱللينه لننت هلحم ولو حكنت فظًّا غلنيه ٱلق ن
غفر هلحم وتا نو حرهم
ح ح
نيف ٱألم نر فنلذا عزمت فاتاويكل علة ٱللينه لن ين ٱلليه حنحيب ٱملتاوِكلنني﴾ (آن عمران  ،)112وقان عزوجل لنبيه
ح
ﷺ ﴿ٱدع لن ٰىل سابن نيل ربِا بناحلنكما ناة وٱمل ن
وعظ ناة ٱحلسان نة و ٰجا نادهلحم بناالينيت نهاي أحسا حان لن ين رباي حهاو أعلا حام
ح
ن
ن
ن اان ضا يال عاان سابنيل نهۦوحهوأعل حمبناملهتاادين﴾ (النحاال  ،)121فالاادعوة لىل اهلل تعاااىل لفااا تكااون باحلكمااة،
ح
والنظر يف أحوان املخاطبني وظروفهم ،وباملوعظة احلسنة اليت تدخل لىل القلو ،برفق ،وتتعمق املشااعر
بلطف ،ال بالزجر والتأنيب ،وال بفضح األخطاء اليت قد تقع عن حسن نية.3
-1

متت يارة املوقع بتاريخ .2012/11/13

 -2العييت ،ياسر.الذكاء العاطفي ،مرجع سابق ،ة.10
-3قطب ،سيد .يف ظالن القرآن الكرمي( ،بريوت ،دار الشروا ،ط1222 ،12ا).2202/2 ،

قرآنيكا( ،01 ،ع )0يونيو  ،حزيران 110٨م.

الذکاء العاطفي في القرآن

زينب العجمية و محمد العياصرة

لن القرآن الكرمي عا األماور الشخصاية ،واالجتماعياة الايت تكمهاا االنفعااالت ا نساانية،
فقد احتوا القرآن الكرمي علاة الكثاري مان اتياات الايت تادن علاة الاذكاء العااطفي أو أحاد مكوناتاه،1
وميكاان اسااتنباط مكونااات الااذكاء العاااطفي ماان القارآن الكارمي ماان حيااث ارتباطهااا با ميااان باااهلل تعاااىل،
وتوجيه النفس و تقيق العبودية هلل تعاىل كاتيت
.1الاوعي بالااذات را دراكر لن اهلل ساابحانه وتعااىل حااث يف كتابااه الكارمي ا نسااان املساالم
علااة الفهاام وا دراك والتاادبر يف كاال مااا ياادور حولااه ماان أحاادا خا ااة ،وعامااة ،والتاادبر يف الاانفس،
واملخلوق ااات ،والك ااون ،ق ااان تع اااىل ﴿أوملْ ياتاف يك ا حاروا نيف أنْاحف نسا ا نه ْم﴾ (ال ااروا  ،)2وقول ااه تع اااىل ﴿ونيف
أْناحف نس حكم أفال تحاب ن
صحرون﴾ (الذاريات  ،)21وكاذل قولاه تعااىل ﴿قح ْال نس حاريوا نيف ْاأل ْر ن فاانْظححروا كْياف
ْ ْ
2
بدأ ْاخلْلق﴾ ،ففاي هاذا الانهج القارآين ماا يادعو لىل لدراك الاذات والتبصار اا يادور حوهلاا والاوعي باه ،
ومن تأن هذا ا دراك أن يولد الرقابة الذاتية يف فكر وسلوك النفس املؤمنة.
-2لدارة الذات ترتد اتيات القرآنية الكرمية الفرد املسلم لىل ضب انفعاالته ،وهذا يتطلب
جماهدة النفس ،ومراقبة السلوك الظاهري ،وكذل مراقبة اجلاناب النفساي البااطين ،والعمال علاة التاوا ن
بااني الغ ارئااز وامليااون ،ولتااباعها باعتاادان وبطاارا سااليمة تاارعية ،وكااذل التاازود باملعرفااة والعلاام ماان أهاام
العواماال الاايت تساااعد علااة توجيااه انفعاااالت الاانفس البشارية وضااب توا لااا ،3قااان اهلل تعاااىل ﴿يااا أياهااا
الي نذين آمنحوا ا ْن حربوا و ابنحروا و اربنطحوا واتيا حقوا الليه لعلي حك ْام تحا ْفلن ححاون﴾(آن عماران  ،)200فالصارب هاو أقاوا
ن
ن
اسق بننبٍأ فاتبايانحوا أ ْن تح ن
صيبحوا
ضاب للنفس وأكرب مرتد هلا ،قان تعاىل ﴿يا أياها اليذين آمنحوا لن ْن جاء حك ْم ف ٌ
ن ٍ
صابن ححوا علااة مااا فاعْلااتح ْم نا ناادنمني﴾ (احلجارات  .)6ولدارة الااذات أقااوا م ارتااب الرتبيااة يف
قا ْوًمااا جبهالااة فاتح ْ
ا سالا.

-1ر ا ،عبد السميع ( .)2003مدا فاعلية برنامج التنوير االنفعايل يف تنمية الذكاء االنفعايل للطال ،والطالبات بكلية الرتبية
بالطائف ،جامعة أا القرا ،جملة جامعة أا القرا للعلوا الرتبوية واالجتماعية واالنسانية،130-61 ،)2(11 ،
ة.22
 -2األسطل ،مصطفة رتاد مصطفة ( .)2010الذكاء العاطفي وعالقته هارات مواجهة الضغوط لدا طلبة كليات الرتبية
جبامعات غزة ،رسالة ماجستري غري منشورة ،اجلامعة ا سالمية -غزة ،ة .23
-3أبو احلسن ،الذكاء العاطفي ،مرجع سابق ،ة .132
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-3تفيااز الااذات (الدافعيااة) أقاار ا سااالا الاادوافع البش ارية ،وقاااا بلدارهتااا ،وتنظيمه اا وفااق
مب ااادئ ال اادين ا س ااالمي ،كم ااا أن الف اارد املس االم يس ااعة يف حيات ااه لىل دافع ااني أساس اايني ،مه ااا داف ااع
العبودي ااة ،وداف ااع لت ااباع احلاج ااة ،ق ااان س اابحانه وتع اااىل ﴿وم ااا خل ْق اات ْاجلن ا ين واْن نْااس لنيال لنياعب ا حاد ن
ون﴾
ح
ْح
(الااذاريات  .)16وجاااء التوجيااه الرتبااوي تااباع حاجااة الاانفس ورغباهتااا يف قولااه تعاااىل ﴿حياِان لنلنيا ن
ااس
حااب ال يشااهو ن
ات نماان النِسا نااء والْبننااني والْقنا ن
ااط نري الْمقْنطاارةن نماان الا يذه ن
ضا ناة و ْاخلْيا نال الْ حمس ايوم نة وْاألْناعا نااا
ب والْنف ي
ح
ح
1
ن
ن
ن
ن
ن
ي
اع ْاحلياة الدنْايا واللهح عْندهح حح ْس حن الْمآ( ﴾،آن عمران )12
و ْاحلْر ذل مت ح
.2املش اااركة الوجداني ااة (التع اااطف) احت ااوا القا ارآن الكا ارمي عل ااة آي ااات كث اارية تؤك ااد عل ااة
التع اااطف ا نس اااين ،ليش اامل العط ااف عل ااة الوال اادين ،واألبن اااء ،واملس اااكني ،وذوي الق ااريب ،واليت ااامة،
واملساكني ،وحاىت اجلاريان ،قاان تعااىل ﴿وقضاة ربا أيال تا ْعبح حادوا لنيال لنيااهح وبنالْوالناديْ نن لن ْحساانًا لنيماا ياْبالحغ ين
نعْندك الْ نكبار أح حاد حمها أْو كنال حمهاا فاال تا حق ْال هلحماا أح ِ ﴾ (ا ساراء  ،)21-23وقاان سابحانه ﴿و ْاعبح حادوا
اللياه وال تح ْشا نرحكوا بن ناه تاْايًا وبنالْوالنااديْ نن لن ْحساانًا وبنا ناذي الْحقارَ والْيتااامة والْمساااكن ن
ني و ْاجلاا نر نذي الْحقاْارَ (حااىت
ْ
2
ور ﴾ (النساء . )36
قوله) لن ين الليه ال حنحيب م ْن كان خمحْت ًاال ف حخ ًا
.1املهاارات ا جتماعيااة يبااين ا سااالا اجملتمااع املسالم ااادي القارآن الكارمي ،قااان تعاااىل ﴿
يٰأياهااا ٱليا ناذين آمنحاواْ ال ي ْسااخْر قا ْاوٌا ِماان قا ْاوٍا عسا ٰاة أن ي حكوناحواْ خا ْارياً ِماْنا حه ْم وال ننسااآءٌ ِماان نِسا ٍآء عسا ٰاة أن
ن
ي حكا ين خا ْارياً ِماْناه ين وال تاْل نماازواْ أن حفسا حكم وال تانااابازواْ بناأللْقا ن
ٱالسا حام ٱلْحف حسا ح
اا ،بناْس ْ
اوا با ْعااد ٱ ميااان وماان يملْ
ح
ح
ح
ْ
ن
اب فأْحولاٰن حها حام ٱلظيااال حمون﴾(احلجرات  ،)11وهااو جمتمااع لااه أد ،رفيااع ،ولكاال فاارد كرامتااه الاايت ال
ياتحا ْ
متس وهي من كرامة اجملموع ،وملز أي فرد هو ملاز لاذات اجملموعاة .ومان خاالن مبادأ األخاوة الايت أقرهاا
القرآن الكرمي بني املسلمني تتجلة املهارات االجتماعية و ا يرتتب علة هذه األخوةأن يكون احلاب،
والس ااالا ،والتع اااون ،والوح اادة ه اي األ اال يف اجلماع ااة املس االمة ،وأن يك ااون اخل ااال أو القت ااان ه ااو
االسااتثناء .3وعلااة الاارغم ماان أن ا نسااان اجتماااعي بفطرتااه ،وحياارة علااة مس ااملة اتخ ارين ،لال أن
ا سالا مل يركن لىل هذا الدافع وحده ملا ينتا ،ا نسان من ضعف وأنانية ،فعماد لىل تشاريع جمموعاة
 -1األسطل ،الذكاء العاطفي وعالقته هارات مواجهة الضغوط ،مرجع سابق ،ة .21
 -2األسطل ،الذكاء العاطفي ،مرجع سابق ،ة .21
 -3قطب ،سيد .يف ظالن القرآن الكرمي( ،بريوت ،دار الشروا ،ط1222 ،12ا).3323/6 ،
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من اتدا ،اليت تعمل علة ضب السلوكات االجتماعية ،وتشد من أوا ر اجملتمع ،وذل من خاالن
اتيت
 لة األرحاا وا حسان لليهم وقد دعا اهلل تعاىل لىل لتهم بالكلمة الطيباة ،ومواسااهتميف كرباهتم ،كما حرا ليذاءهم ،ولة عن جمافاهتم ،ولاو كاانوا غاري مسالمني .وهاذا مان أسابا ،التاآلف
وال ارتاب االجتماااعي الاايت عااين اااا ا سااالا ،وأوالهااا رعايتااه واهتمامااه ،قااان اهلل تعاااىل ﴿لن ين الليااه ي اأْحمحر
بنالْعا ْد نن واْن حسا ن
اان ولنيتا نااء نذي الْحقاْارَ وياْناهااة عا نن الْف ْحشا نااء والْ حمْنكا نر والْبا ْغا ني يعنظح حكا ْام لعلي حكا ْام تااذ يكحرون﴾
ْ
(النحل .)20
ا حسان لىل اجلريان ففي سبيل يادة التآلف االجتماعي أوجب ا سالا للجاار حقوقااًكثاارية ،وماان ذل ا مبادرتااه بالسااالا ،ولظهااار الساارور معااه ،وغ ا البصاار عاان حرماتااه ،وساارت التااه،
صن
اح ن
ومشاركته أفراحه ،ومواساته يف مصيبته ،قان اهلل عزوجل ﴿و ْاجلا نر نذي الْحقرَ و ْاجلا نر ْاجلحنح ن
ب
ب وال ي
ْ
اجلْن ن
ب﴾ (النساء )36
بن ْ
لفشاء السالا واحلكمة منه بذن األمان للمسلم عليه ،وهو وسيلة هدة للتعار  ،ونشراملودة واأللفة ،قان اهلل تعاىل ﴿ولنذا ححيِيتحم بنت نحي ٍة فحيواْ بنأ ْحسن نمْناهآ أْو حردوهاآ لن ين ٱللياه كاان عل ٰاة حك ِال
ت ْيٍء ح نسيباً﴾ (النساء .)26
الدعوة لىل الصدا وذل يف القون والفعل ،قان اهلل تعاىل ﴿يا أياها الي نذين آمنحوا اتيا حقوا الليهص نادقنني﴾ (التوبة .)112
وحكونحوا مع ال ي
البشات ا ااة وطالق ا ااة الوج ا ااه 1ق ا ااان اهلل تع ا اااىل ﴿وج ا ااوه ياومنا ا ٍاذ مس ا ا نافرةٌ ( )32ض ا ا نااحكةٌ
حح ٌ ْ ح ْ
حم ْستْب نشرة﴾ (عبس )32-32
مدارة اتخرين وهو التلطف بالناس يف القون والفعل ،ولناب لحاارة اخلاال معهام ،وهاوماان عواماال جااذ ،وكسااب ححااب اتخارين وحقااتهم ،قااان اهلل تعاااىل ﴿وقحولحاوا لنلنيا ن
ااس حح ْساانًا﴾ (البق ارة
 .)23وقد تتبعت لحدا الدراسات 1نصوة القرآن الكرمي وخلصت لىل

 -1أبو غدة ،حسن عبدالغين ( .)2002مكارا األخالا وأحرها يف التآلف االجتماعي ،جملة الوعي ا سالمي-و ارة األوقا
والشؤون ا سالمية ،الكويت ،السنة  ،)221(23ة .22-20
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تناولت النصوة الشرعية مفهوا العواطف يف رؤية مثالياة واقعياة ،وخاطبات ا نساان وفاقمنظومة طاقاته ا نسانية ،بعيداً عن تميله فوا ما تطيقه نفسه وتسعه قدراته.
ارتباااط العواطااف بااالتفكري يف ظاال املرجعيااة العقديااة ااا عااز الااوعي الااذايت اااا ماان جهااة،ولدارهتا وفق املنظور الشرعي من جهة أخرا.
اهتماا الرتبية ا ساالمية بتهاذيب االنفعااالت الدافعاة لىل اخلاري ،وردع االنفعااالت الدافعاةو الشر ،من خالن تربية وقائية من جهة ،ومعاجلة مساراهتا السلبية من جهة أخرا.
مل تاارتك الرتبيااة ا سااالمية أي ااً ماان االنفعاااالت لال احتوهتااا لتحقيااق اهلااد األ ااة ،وهااوعبودية اهلل تعاىل لضافة لىل مرونة التعاطي معها يف الظرو واملواقف املختلفة.
 -٧نتائج
يف ضوء تليل مفهوا الذكاء العاطفي يف القرآن الكرمي ،تو ل الباحثان لىل النتائج اتتية
أيوالً أكد القارآن الكارمي بصاورة واضاحة علاة دور العاطفاة يف الرقاي العلماي واملعاريف للانفس ا نساانية،
كما كانت سريته عليه الصالة والسالا تطبي ًقا عمليًا لكل مكون من مكونات الذكاء العاطفي.
حانيا اهتم القرآن الكرمي بالدالالت النفسية العميقة ملختلاف االنفعااالت البشارية ،ومل يارتك جانبًاا منهاا
لال وعاجله أو تناوله ببيان أحره يف هتذيب النفس ا نسانية ،والسمو اا.
حالثا حرة القرآن الكرمي علة تنمية الذكاء العاطفي يف النفس ا نسانية من منطلق تكوينها النفساي،
والروح ااي ،وم اان طبيع ااة العالق ااات ا نس ااانية املتداخلا اة ،وم اان تفاع اال الق اايم واألخ ااالا داخ اال اجملتم ااع
ا نساين الواحد.
ابعاا ركاازت العواطااف البشارية يف القارآن الكارمي علااة اجلانااب ا جيااايب منهااا ،كالرمحااة ،واحملبااة ،والرضااا،
رً
والطمأنينااة ،والفاارح ،والسااكينة ،واخلشااية ،والرأفااة ،ألحرهااا العميااق يف لقامااة اجملتمااع املاادين ال ارقااي ،وتوحيااق
رواب العالقات االجتماعية بني أفراد اجملتمع.
 -1سعيد ،سعاد جرب ( .)2006أحر برنامج تعليمي يف الرتبية ا سالمية مستند لىل نظرية الذكاء االنفعايل يف تنمية مفهوا الذات
ودافعية التعلم لدا طلبة املرحلة األساسية العليا يف األردن ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،األردن جامعة عمان العربية ،ة
.22

زينب العجمية و محمد العياصرة

الذکاء العاطفي في القرآن

.م110٨  حزيران، ) يونيو0 (ع،01 ،قرآنيكا

، ولفااا ميكاان اسااتنتا،خامسااا مل ياارد لفااه الااذكاء العاااطفي بصااورة واضااحة و ارحية يف الق ارآن الك ارمي
ً
 واألساليب اليت خاطب اا وجدان املسلم فاهيم عاطفياة واضاحة،الدالالت النفسية اليت أتار لليها
 وأرسة املباادئ الايت تحعاني ا نساان علاة مواجهاة،حدد القرآن من خالهلا قوانني العالقات االجتماعية
أفوذجااا
ً  وتفعياال دوره يف احلياااة ليكااون، وتسااهيل عمليااة تكيفااه مااع البي ااة االجتماعيااة،ظاارو احلياااة
.حيتذا به يف عامل يضج باملتغريات املتسارعة
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