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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلُت، ابرئ اخلالئق أمجعُت، ابعث األنبياء وادلرسلُت، مث الصالة والسالم على سيدان 

وحبيب قلوبنا أيب القاسم ادلصطفى دمحم وعلى أىل بيتو الطيبُت الطاىرين األبرار ادلنتجبُت، سيما خليفة هللا 
 ية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.يف األرضُت، واللعنة الدائمة األبد

 (ُقْل ُكلٌّ يَ ْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتهِ )
 معاين الشاكلة وأتثرياهتا على السلوك اإلنساين

(ٔ) 
 .(1)(ُهَو َأْهَدى َسِبيلً  ُقْل ُكلٌّ يَ ْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتِه فَ َربُُّكْم َأْعَلُم ِبَنْ )قال هللا العظيم يف كتابو الكرمي: 

 البحث يدور حول الشاكلة اإلنسانية على ضوء ىذه اآلية الشريفة، وزلاور البحث ىي:
 مااااا ىااااي الشااااااكلةل منانااااا الشاااااكلة، أناااااواك الشاااااكلة، ادلوقاااا   ااااااه الشااااواكل ادل تلفااااة،  دياااااد األ وار

 على ضوء الشواكل، الشاكلة بعد الشاكلة، تداخل الشواكل. والوظائ 
 املبحث األول: تعريف الشاكلة

كل ابلكسر والشَّكل ابلفتح لو معنيان:  )الشاكلة( مأخوذة من الشَّكل ابلفتح أو من الش ِّ
اااكدل   الداباااةد  املع   أل األول: دهتا وربطااا  رالهاااا مااالاًل، كماااا يقاااال ناااكل  أي قي ااا التقيياااد، يقاااال مااالاًل: ند

ركاات )كاي ال يسًتسال ا اىال هيقارأه كماا نااء( الكتابد أي أعجمتو أي قيدتو ابإلعاراب ووضاع  علياو احل
كال ابلكسر ىو عِّ   .قوائمها ابحلبل وند   قال الدابةوالش ِّ

والشاكلة هبذا ادلعٌت تعٍت الكوابح والقيو  الداخلية اليت متنع اإلنسان من ان يقاول نايًاً أو ؽلاارس هعااًل أو 
 يت ذ موقفاً أو يعتنق مذىباً أو غَت ذلك.

فة تعااٍت ذلااكل أي ان كاال ناا س يعماال حسااب ناااكلتو النفسااية وكوا ااو الداخليااة وان ههاال اآليااة الشااري
يف طريااق معااُت  مرسااوم ساالفاً وىااو ذلااك  واعمالااو هيسااَتاحلااوااو والقيااو  وادلوانااع الذاتيااة ىااي الاايت تواااو حركتااو 

 أمام النفس مقابل البدائل األخرى ادلغلقة يف واهو. ادلشردكالطريق 
اااباملع   ل ال:   اين:  َْ   ُر ِم   ن َش   ْكِلِه )و والنظاااَت، كماااا قاااال تعااااىل: الش ِّ َه   َ ا فَ ْليَ   ُ وُقوُي  َِ   يٌم َوَ سآ   اٌ  ن َوك
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 (ُقْل ُكلٌّ يَ ْعَمُل َعَلى َش اِكَلِتهِ )أي نوك آخر من العذاب اإلذلي مشابو للعذاب األول، هقولو تعااىل  (1)(َأْزَواجٌ 
علاااى طباااق  جا، هاااان ا اااوارت إظلاااا تنسااايعاااٍت علاااى حساااب سااان و أي ان عملاااو منااااظر لش صااايتو ومشاااابو ذلااا

هالشااااكلة النفساااية تااادهع  ،ظهااار والشااااكلة ىاااي ادل ااارا اااوانح، وان الظااااىر حاااااط عااان البااااطن، وان العمااال مد 
 اإلنسان اب اه أعمال وأهعال ومواق  وقرارات مشاهبة ذلا ومساطلة ومتجانسة معها.

كل ابلكس  :املعأل ال:الثر، وىذه ىو كما ػلتمل يف الشاكلة ان تكون مأخوذة من الش ِّ
يعاٍت علاى حساب ىيًتاو النفساية، أي  (ُقْل ُكلٌّ يَ ْعَمُل َعلَ ى َش اِكَلِتهِ )هان  :وعليوهان الشكل يعٍت اذليًة، 

 على حسب صورتو احملسوسة أو ادلتوعلة.
الت الساااجي ة، ادللكاااة، احلاااا اخلليقاااة، : الطبيعاااة،تساااتبطن ادلعااااة اآلتياااةوعلاااى ذلاااك كلاااو هاااان )الشااااكلة( 

النفسااية، ادلااوال، البنيااة، ادلااذىب والطريقااة ولااذا يقااال طريااق ذو نااواكل أي تتشااعب منااو عاادة طاار  والشااواكل 
 من الطر  ما انشعب من الطريق األعظم.

 الشاكلة اجلسدية ودالالهتا
حياااث ار وا ابن )الشااااكلة( تعاااٍت أو تشااامل الشااااكلة ا سااادية وان أعماااال بعااال العلمااااء  فولقاااد تطااار  

بعضاااهم أكلااار  فوليااادة خصوصاااياتو ا سااامانية.. وسااايأظ الكاااالم عااان نظرياااة ىااا الء.. بااال لقاااد تطااار اإلنساااان 
عناادما ار ى ابن اخلصوصاايات ا ساادية ىااي  الئاال وعالئاام أكياادة علااى ن صااية اإلنسااان.. وماان الغريااب 

حسااب علااى للش صاايات  ماان التحليااليف كتاااب الفراسااة احلقاال مااا ذىااب إليااو الف اار الاارازي اااداً يف ىااذا 
 ليال الش  صاية حساب ناكل ا بهاة: مان كاان مقطبااً  بهتاو ماائاًل إىل البسا   هقد ذىب إىلات الواو مس

ماان   !ماان كاناا  ابهتااو عظيمااًة ههااو كسااالن وغضااوب !ماان كاناا  ابهتااو صااغَتًة ههااو ااىاال !ههااو غضااوب
   !كان  ابهتو كلَتة العضوي ة ههو صل . من كان  ابهتو منبسطًة ال غضون هبا ههو مشاغب

 ليااال الش  صاااية حساااب ناااكل احلاااااب: احلاااااب الكلاااَت الش اااعر يكاااون صااااحبو كلاااَت اذلااام  ىاااب إىل وذ
وماان انحيااة الص اادو إىل هااو ، ه ن ااو  بااو ؽلياال ماان انحيااة األناا  إىل أساافلواحلااون، غااث  الكااالم، وإن كااان حاا

  !صل  أبلو
عيناااااه  ماااان كااااان ! لياااال الش  صااااية حسااااب نااااكل العااااُت: ماااان عظماااا  عينااااو ههااااو كسااااالنوذىااااب إىل 

ماان كاناا  عيناااه غااائربن قلاايال هنفسااو  !ماان كاناا  عيناااه غااائربن ههااو خبيااث !ااحظتااان ههااو ااىاال مهااذار
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إذا كاناا  العاااُت مااراء ملاال ا ماار هصاااحبها غضاااوب  !ماان كاناا  حدقتااو ناااديدة الس ااوا  ههااو ابااان !نبيلااة
مان   !الش راب الص اايف ههاو ااىالمن كان  عيناه بلون  !من كان لون عينيو أزرقاً أو أبيضاً ههو ابان !مقدام

مان كانا  عينااه  !من كان  عيناه موصوهتان ابلص فرة واالضطراب ههو ابان !كان  عيناه ابرزبن ههو وقح
ا تدل  على ر اءة األخال  ا صبغ  ابلو عفران، ه ّن   .انتهى -! زرقاء كتلك اليت تكون يف زرقتها صفرة كأّن 

 تعريفات علماء النفس للشاكلة
ان )الشاكلة( ىي نفس )الش صاية( ابدلعاٌت العاريف وبشاكل أكلار  قاة ىاي نفاس )الش صاية(  :قالوقد ي

 حسب مصطلح علماء النفس.
 وقد عر هها علماء النفس أبكلر من أربعُت تعريفاً ننت ب منها أربعة:

قااايم ورلموعاااة مااان ال الش صاااية: ىاااي رلموعاااة مااان الصااافات ا سااادية والنفساااية ادلورو اااة وادلكتسااابةأواًل: )
 والتقاليد والعواط ( 

و)القاايم( ملاال قيمااة العدالااة والرمااة واإلحسااان وغَتىااا هماان ناااكلتو النفسااية الرمااة واإلنسااانية هااان تعاملااو 
مان تشاكل القساوة والظلام عمع الفقراء وادلساكُت واأليتام والضعفاء بشكل عام يكون على ضلو سلتل  متامااً 

حياااث  ادلظهااار األمساااى للشااااكلة اإلنساااانية النموذاياااة علياااو الساااالم نااااكلتو النفساااية ولاااذا صلاااد أماااَت ادلااا منُت
ويكفااي ان نشااَت إىل  ،تكشا  عاان ذلااك األلااوف ماان كلماتااو ومواقفااو الايت تفاايل إنسااانية ونااباًل ورمااة ولطفاااً 

 عليو السالمقولو 
 ٍء ُرزِئْ        ُ  بِ        هِ  َم        ا ِوْن أتََوآْه        ُ  ِم        ْن َش         ْ 

 

 َكَم            ا أتََوآْه            ُ  ِلْ َْ َف            اِل يف ال ِّ            َ رِ  
 

 اَت َوالِ       ُدُهْم َم       ْن َك       اَن َيْكُفُلُ        مْ قَ       ْد َم       
 

 (1)يف النآائِبَ           اِت َويف اأْلَْس           َفاِر َوا ََْ             ر 
 

َوقَ ْد بَ َل َ ِل ))من ليس  ناكلتو النفسية الرمة والرقاة واإلحساان أبداً وصلده يصرت تصرػلاً قد ال يهضمو 
ُُْل َعلَ ى اْلَم ْرَأِة الْ  ُ ْم َكاَن َيْد ُِ ِلْهَلَ  ا َوقُ ْلبَ َ  ا َوَقَلئِ َدَها َأنآ الرآُجَل ِمن ْ تَ ِ  ْْ َرى اْلُمَعاَه َدِة فَ يَ ن ْ ُمْس ِلَمِة َواأْلُ

ِِ َوااِلْس ِجَْلاِم اُآ اْنَ  َرُفوا َواِف رِيَن َم ا َجَل رَُج ًل ِم  ُُ ِمْن ُه ِوالآ ِِلاِلْس ِجَْجا ُ ْم َكْل ٌم َواَل ُأرِي َ  لَ ُه َورَِعاثَ َ ا َما ُُتْنَ  ن ْ
، (2)((لَ  ْو َأنآ اْم  َرًأ ُمْس  ِلماً َم  اَت ِم  ْن بَ ْع  ِد َه  َ ا َأَس  فاً َم  ا َك  اَن بِ  ِه َمُلوم  اً بَ  ْل َك  اَن ِعْن  ِدي بِ  ِه َج  ِديراً...ف َ  ،َدمٌ 
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 داً.مد لكي يتمو  اإلنسان أدلاً حىت ؽلوت كد اخلالد إمام اإلنسانية  منظارهمجر  مساك ملل ىذا اخلر يكفي يف 
 ك الكلي لألظلاط السلوكية الظاىرة والكامنة)الش صية: ىي اجملمو اثنياً: 

 (ادلقررة ابلورا ة واحملي 
 الش صية : ىي رلموك ادلفاتيح اليت تقرر مىت يستجيب الفر اثللاً: )

 (وكي  يستجيب و نوك االستجابة
 الش صية : ىي تلك السمات واالنسا  الفر ية اللابتة نسبياً رابعاً: )

 كل ظل  ؽليو الفر  عن غَته(.و اليت تبلورت عر الومان على ن
 وسيأظ احلديث عن الكلَت من مفر ات ىذه التعاري  إبذن هللا تعاىل.

 بني املدرسة البيولوجية واملدرسة السلوكية
وسااتأظ يف الاادروس  –ولقااد اختلاا  العلماااء يف زلااد ات الساالوا اإلنساااة إىل ماادارس، أبرزىااا مدرسااتان 

 وادلدرسة السلوكية. ،ادلدرسة البيولوايةوعلا  : –الالحقة بعل ادلدارس األخرى 
ادلاور اثت  ههي اليت ترى ان احملد  الرئيس للسلوا اإلنساة ولصناعة ن صايتو ىاو اما املدرسة البيولوجية

وتعتاار  راسااة حالااة  ،صااناعة الش صاايةيف لعواماال الًتبيااة والبيًااة وغَتىااا    ااَتا ينااات الورا يااة والورا ااة وال  أو
 ن أقوى أ لتهم على ذلك.وائم متال

ويااارى ىااا الء اناااو كماااا ان ا يناااات الورا ياااة ىاااي ادلسااا ولة عااان  دياااد لاااون العاااُت والبشااارة وناااكل اإلنساااان 
 واماااا ،هكاااذلك ىاااي ادلسااا ولة عااان نااااكلتو النفساااية ون صااايتو السااايكولواية وسلتلااا  أاهاااوة بدناااو وحجماااو

ا سدية، هكي  ابلنفسية، إذ نرى كلَتاً من األبناء االعًتاض ابن األبناء كلَتاً ما ال ػلملون مواصفات اآلابء 
ؽلتلكااون لااوانً أو نااعراً أو ىاايكاًل ؼلتلاا  متااام االخااتالف عاان آابئهاام هقااد تكااون عيونااو زرقاااء أو عساالية وعينااا 

من الطفرة الورا ية وان أحد أادا ه كاان ػلمال تلاك الصافات  هقد أاابوا عنو ابن ذلكاألبوين سو اء ملاًل، 
 ورا ية لبعل األحفا . قفوة هانتقل  عر

واّنااا نتااال التفاعاال بااُت الفاار   (1)هااًتى ان البيًااة ذلااا اليااد الطااوىل يف بناااء الش صااية ام  ا املدرس  ة الس  لوكية
 وبيًتو.. 

نظرهتااا االحا يااة وىااو ههااا وعاادم اعتااداذلا وماان الواضااح ان واااو اخلطااأ األساااس يف ىااذه النظاار ت ىااو تطر  
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 رة يف بناااء الش صااية، هااان كاال تلااك العواماال وغَتىااا شلااا ساايأظ تاا  ر بدراااة مااا، غااَت ادلوضااوعية للعواماال ادلاا  
 بنحو ادلقتضي ال العلة التامة، وقد يتم  ييد   َتىا بطر  سلتلفة سيأظ احلديث عنها إبذن هللا تعاىل.

 مدرسة الطبُ ومدرسة التطّبُ
ع يف ان الفيصال صار مدرساة التطب اولقد ارى  ث طويل متشابك األطراف بُت أنصار مدرسة الطبع وأن

 األخَت ىو الطبع أم التطبعل والغلبة، يف ادلنعطفات األخَتة دلنل 
 أبملال القصة اآلتية: ،وقد استدل أنصار مدرسة اصالة الطبع وحاكميتو بقول مطلق

 ق ية القطط املدرّبة على  ل الشمِو
ع الطبااع والتطب اا تااواحمنهااائي والفيصاال لاادى وىااي ان ملكاااً كااان ماان أنصااار مدرسااة التطبااع وانااو احلكاام ال

وكان وزيره احلكيم مان أنصاار مدرساة الطباع وكاان ادللاك يار ي تغياَت طبااك أىال شللكتاو بقسارىم علاى التطباع 
بصاااافات مضااااا ة )ولنفاااارض اّناااام كااااانوا كرماااااء مضااااياهُت ابلطبااااع هااااأرا  قساااارىم علااااى التطبااااع ابلب اااال وكراىااااة 

 .(ع غالب، أو لنفرض العكس من ذلكالضيوف ريلما يتحول التطبع إىل طب
وحيااث احتاادم النقاااش بااُت ادللاااك ووزيااره وق يصااال لواااوط مقناااع للطاارهُت، ار ى ادللااك االسااتعانة بساااالت 

  بعاال اخلااراء )ماان السااَتا( بًتبيااة رلموعااة التجربااة التجساايدية.. وتفتااق ذىنااو عاان التجربااة التاليااة: هقااد كل اا
 ،نااهر متواليااةألادلاادرب، و قاعااة الطعااام، هقااام  علااى اااانيحااًتام قطاا  علااى ماال الشااموك والوقااوف أب ب وا

الشاموك  هباا علاى ان تقا  علاى طاريف القاعاة حاملاةً علاى األكلار مان ذلاك حياث  ر  بال و بتدريبها على ذلاك 
هبا على ان تقًتب بب ء مان ادلائادة وتقا  علاى طرهيهاا هرن  ادلائدة ادللكية وس  القاعة  ر   إذادلضاءة.. مث 

 لكااي يااارىناايًاً مااان األطعمااة.. وعنااادما اكتماال التااادريب  عااى ادللاااك وزيااره للقاعاااة  ن  ون ان متاااس  هباادوء ماا
عندما بسط  ادلائادة أكلر مث أاثر  ىشتو  ،مصطفة على ااني القاعة حاملة أبيديها الشموكالقط  ادلدربة 

ىااان الواضااح علااى ان التطبااع واقًتباا  القطاا  هباادوء نااديد ضلااو ادلائاادة.. وىنااا قااال ادللااك للااوزير: أال تاارى الر 
 يغلب الطبعل 

ولكاان الااوزير كااان ذكياااً حقاااً هقااال للملااك امهلااٍت يوماااً.. وأعااد التجربااة غااداً ظهااراً.. هواهااق ادللااك.. وااااء 
ادللاك الوزير يف الغد ومعاو مسااعده وىاو ػلمال كيسااً مغلقااً إبحكاام.. وطلاب مان ادللاك تكارار التجرباة هاأمر 

علااى طااريف القاعااة.. مث دلااا هرناا  ادلائاادة اقًتباا  هباادوء ووقفاا   وقفاا  م  بااةً ابصااطحاب القطاا  ه ادلاادربد 
 ادللاك هقاال لكشا  عان بطاالن نظريتاكبتجربة طريفة تحواليها.. وىنا قال الوزير للملك أبذن يل ابن أقوم 
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أهعااال ماااا ػللاااو لاااك.. وىناااا أناااار الاااوزير إىل مسااااعده هفاااتح رأس الكااايس هقفاااوت مناااو  –متامااااً  وىاااو وا اااق –
وساا  القطاا  هماااا كااان ماان القطاا  إال ان ألقاا  الشااموك كااالر  اخلااااط  ادلااذعورة يف رلموعااة ماان الفًااران 

 علوانشغل  مبطار ة الفًران ادلذعورة.. وىنا ابتسم الوزير قائاًل: أرأي  أيها ادللك كي  غلب الطبع التطب  
عياة أم قصاة رموياة( وذلاك ألن ولكن الذي نراه ان الرسالة يف ىذه القضية خاطًة )ساواء أكانا  قصاة واق

الرسوخ على  رااات، وكاذلك ان بل ، هان الطبع قد يكون راس اً وقد ال يكون راس اً التفصيل ىو األصح 
علااى  راااات متفاوتااة اااداً هقااد يغلااب الطبااع التطبااع وقااد ياانعكس األماار وقااد يتساااو ن، ولااذلك هانااو التطبااع 

 تفصيل أيظ الحقاً إبذن هللا تعاىل.
 : رسم املسار وكشف املستقبلمبحث الشاكلةمن مثرات 

  الشا س موقفاو مث ان  ديد ناكلة اإلنسان النفسية ون صيتو احلقيقية، يعد  أكلر من ضرورة كي ػلاد  
ان معرهاااة كماااا   ،مااان األ وار الااايت غلاااب ان يضاااطلع هباااا أو الوظاااائ  وادلناصاااب الااايت غلاااب علياااو ان يتقلااادىا

موظفياو وأتباعاو، يف مرحلة ختطيطو لبناء مساتقبل أوال ه أو تالمذتاو أو ػلد  موقفو الشاكلة تساعده على ان 
 .مسار اختيار موظفيو وأعوانو سواء أكان يف نركة أم يف منظمة أم غَت ذلكمن البدأ برسم لو بل و 

 ولنذكر لذلك بعل األمللة من ظلاذل الش صيات ادل تلفة:
ان مان غاَت الصاحيح أباداً أن يصابح قاضاياً أو حاىت هان من كان عجواًل أو غضوابً يف نااكلتو النفساية، ها

خاصااااة يف بعاااال الت صصااااات الاااايت  تااااال إىل صاااار و قااااة وأانة كحقاااال العمليااااات ا راحيااااة الدقيقااااة  ،طبيباااااً 
 وغَتىا.

الداخلياااة أو  ال يصااالح أباااداً ألن يكاااون وزيااارهاناااو ومااان كانااا  نااااكلتو النفساااية العدوانياااة وقساااوة القلاااب، 
اإلعمااار أو الوراعااة أو وزياار التعلاايم ماالاًل وال يصاالح ألن يكااون مساا واًل يف منظمااات  اخلارايااة باال حااىت وزياار

 اإلغا ة ونبو ذلك.
ال يصاااح لاااو أباااداً ان يعماااال  هانااااو ومااان كانااا  نااااكلتو النفساااية الشااااهوانية وسااايطرة القاااوة الشاااهوية علياااو، 

 يكااون هيهااا علااى متاااس كصااائ ، حيااث يكلاار التعاماال مااع النساااء، أو ان يعماال يف ادل سسااات اإلنسااانية الاايت
 مبانر مع النساء، كادلنظمات اليت هتتم برعاية األيتام واألرامل ونبو ذلك.

ومان عارف مان نااكلة نفساو االنتهازياة والطمااع واأل ارة، علياو ان يتجناب متامااً اخلاوض يف غماار السياسااة 
ل واالنتهازيااة وناابو ذلااك هااان ادلناصااب تااول قاادم العقااالء احلكماااء هكياا  مباان تاادعوه ناااكلتو النفسااية لأل اارة
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 .وللبحث صلة إبذن هللا تعاىل
 وكْر دعواج ان ا مد هلل رب العاملني وصلى هللا على دمحم واله الطيبني الطاهرين


