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 ما هي العاطفة 

 موقع العاطفة في الكيان اإلنساني 

 كيف أقود عواطفي 

 

 

 

 مقدمة
 

 ...هناك خلط واضح في مفهوم العاطفة والحب 

 :بثالث كلمات  "الحب"مة وفي اللغة اليونانية تترجم كل

 .أي الحب الجسداني الشهواني...  Eros" ايروس" -1

 .أي الحب اإلنساني العادي...  Phily" فيلي" -2

 .أي الحب الروحاني المقدس...  Agapi" أجابي" -3

 

والعاطفة هي طاقة الحب ، التي تتشكل بنوع من هذه األنواع ، حينما يقودها اإلنسان إلي 

فهدو يمكدن أن يتددني بهدا إلدي مسدتوي الحسديات وال أي دة ، أو .. .الوجهة التي يريددها 

بنعمة المسيح  –يكتفي بمحبة إنسانية نشاهدها كل يوم في الحياة العملية أو يتسامي بها 

لتصددير محبددة ووحانيددة مقدسدة ، مددن خاللهددا يتعامددل مدد  كددل  –وعمدل وو    القدددوس 

 .لزواجالناس في األسرة والكنيسة والمجم  والصداقة وا

 

 ما هي العاطفة -1
 

ومدن ... هي إنفعال متكرو نحو ش ص أو شئ أو قيمدة  –حسب علماء النفس –العاطفة 

 .كثرة تكراوه يثبت ويصير عاطفة

ويتكرو ... فيشعر نحوه بالقبول واإلوتيا  ... فمثال يتعرف اإلنسان بش ص ما ألول مرة 

فيصدير هدذا اإلنفعدال عاطفدة حدب ... هذا اإلنفعال عدة مرات كلما ألتقي م  هذا الش ص 

 .لهذا الش ص 

 

حينما يشدعر اإلنسدان بقنقبداو أو عددم إوتيدا  نحدو شد ص ... ويمكن أن يحدث العكس 

نتحدث هنا نفسيا ال ) ويتكرو هذا اإلنفعال فيتحول إلي عاطفة سلبية هي الكراهية ... أخر 

 (.ووحيا بالأب 

 

كالصددالة واأللحددان أو التسددبحة أو )شددئ مددا كددذلح حينمددا ينفعددل اإلنسددان بقوتيددا  نحددو 

وبالعكس إذا إنفعل بعدم إوتيدا  ... فيحبها وتتحول عنده إلي عاطفة مستقرة ( ... ال دمة

 .فال يحبها ، بل بالحري يرفضها( كالمال أو األفالم الردي ة ) نحو شئ أخر 
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ويكدره ... اعدة فيحدب اإلنسدان الأهداوة والشدجاعة والود... ونفس األمر في مجال القديم 

 الخ... النجاسة والتهوو والعنف 

 

نتيجة إلنفعال متكرو ، نحو ش ص ، أو أي شئ ، ( سلبا وإيجابا ) وهكذا تصير العاطفة 

 . يثبت فيتحول إلي عاطفة... أو قيمة 

 

 موق  العاطفة في الكيان اإلنساني -2
 

 :نسان يتكون منالعاطفة جزء من الجهاز النفسي لإلنسان ، فقذا ما قلنا أن اإل
 

 .تتصل باهلل وباإليمانيات والسماويات... وو   -1

 .يفكر ويدوس ويحلل ويستنتج... وعقل  -2

 .تحس وتشعر وتحب وتكره... ونفس  -3

 .يسعي ويتحرك علي هذه األوو... وجسد  -4

 

فالجهاز النفسي في اإلنسان فيه خمسة مكونات أساسية ... تق  العاطفة في نأاق النفس 

 :هي 

كددالجوع والهأددل والجددنس وحددب اإلسددتأالع واألبددوة ( ... أو الدددواف )الغرائددز  -1

 الخ... واألمومة وحب اإلقتناء وحب الحياة 

كالحاجة إلي األمن ، والحدب ، التقددير ، اإلنتمداء ، التفدرد ، ... الحاجات النفسية  -2

 .المرجعية

 .أي المشاعر التي نكتسبها نحو أش اص أو أشياء أو قيم... العواطف  -3

 .التي تتكون عندنا بفعل التكراو ، سواء العادات اإليجابية أو السلبية... ات العاد -4

أي ال أوط الرئيسية التي يتبناها اإلنسان في حياته  وتكون سائدة ... اإلتجاهات  -5

يحدب المدال  -لألسف–فواحد يحب   والكنيسة وال دمة وأخر ... علي تصرفاته 

 الخ... والمقتنيات 

 

لقيددادة  -وحدددها–العاطفددة إذن هددي جددزء مددن الجهدداز النفسددي لإلنسددان ، وهددي ال تصددلح 

ووحه تقود جسده ، "اإلنسان ، بل اإلنسان الحكيم ، وب اصة اإلنسان الروحي ، هو من 
 .كما يعلمنا قداسة البابا شنودة الثالث  "والرو  القدس يقود ووحه

 

 إذن كيف أقود عواطفي؟

 

 كيف أقود عواطفي -3
 

اإلنسان الروحي عنده ضوابط ثالثة غاية في األهمية ، من خاللها يقود عواطفه ، لتسير 

في ال ط السليم الروحي البناء ، فكثيرا ما قادت العاطفة اإلنسان في طريق هادم ومددمر 

، حينما سلم قيادته للمشداعر ، ووبمدا لألمدوو الحسدية ، كمدا يحددث فدي عالقدات الشدباب 

أو فدي محبدة المدال ... م أحيانا إلدي ال أيدة ، ووبمدا إلدي تدرك المسديح مثال ، التي تقوده

 .حتي أن ديماس ترك المسيح وبولس ، ألنه أحب العالم الحاضر ... والعالم 



 

 :والضوابط الثالثة للعاطفة هي 
 

أعأدداه   لإلنسددان لكددي يدددوس األمددوو ، ويددوازن فيمددا بينهددا ، لي تدداو : العقددل  -1

يوافددق العقددل أن يددرتبط اإلنسددان بعاطفددة مدد  أخددر خدداوج هددل  :وكمثددال األصددلح 

هدل مدن  :ومثدال أخدر ! الحظيرة ، أو إنسان غير ووحي يمكن أن يدمر ووحياته؟

السددليم حدددوث إوتبدداط عدداطفي بددين شدداب وشددابة فددي سددن مبكددر وهمددا بعددد فددي 

 "المرحلدة الجنسدية األحاديددة"قبدل أن يدددخال إلدي  "المرحلدة الجنسدية الشداملة"
يها يمكن لإلنسان أن يكدون فدي إسدتقراو نفسدي جيدد ، يسدمح لده بقختيداو والتي ف

عند إختياو شريح الحياة ، هدل هنالدح توافدق ووحدي  :ومثال ثالث شريح الحياة؟ 

 ...وإجتماعي وتربوي ، أم هناك مجرد عاطفة؟ وهكذا 

–بمعني أن من يشعر بعاطفة معينة نحو ش ص أو شئ أو قيمة ، عليه : الرو   -2

ان يصلي ويسترشد برأي أبيه الروحدي ، هدل هدو يسدير فدي  -واسة العقليةم  الد

الأريددق السددليم أم ال؟ إن الزوجددة الصددالحة هددي مددن عنددد الددرب ، لددذلح فالشدداب 

المسيحي الروحاني عليه أن يصدلي كثيدرا ، ومدن أعمداق قلبده لكدي يعأيده الدرب 

الصدالة : بدممرين  اإلستناوة الجيدة ليعرف مشي ة   في كدل أمدر ،مسدتعينا بدذلح

 .الحاوة وإوشاد أب اإلعتراف

الرو  القدس وقد ذكرنا ذلح أخيرا ألنه الضمان النهائي ، بدل الضدمان الالنهدائي  -3

إن عقل اإلنسان محدود ومن الممكن أن ي أئ وهو . في حياة اإلنسان وقراواته 

ه لددذلح يمكددن أن تكددون قراواتدد... ال يسددتأي  أن يعددرف األعمدداق وال المسددتقبل 

لددذلح ... ووو  اإلنسددان محدددودة ويمكددن أن تتلددوث أو تتددوه أو ت أددئ . خاط ددة 

واإلنسان الذي ... فالضمان األكيد والفريد هو عمل وو    ، وقيادته المضمونة 

يريددد أن يقددود عواطفدده حسددنا عليدده أن يرجدد  إلددي   فددي الكتدداب المقدددس وفددي 

اإلسدتناوة المسديحية مدن خدالل  الصالة وفي اإلوشاد الروحي وفدي المثدابرة علدي

وبعددد كددل ذلددح يجددب أن يسددلم قيددادة نفسدده وعواطفدده ... اإلجتماعددات والقددراءات 

وهكدذا . وأفكاوه للسيد المسيح ، طالبا منه أن يكون القائدد الوحيدد لسدفينة حياتده

يسددلم اإلنسددان إوادتدده بقوادتدده هلل ، فتتحددد إوادة اإلنسددان بددقوادة   ، ويضددمن 

 .( 15: 22أع " )سلمنا فصرنا نحمل"... مة مسيرته اإلنسان سال
 

إن اإلنسان الذي يسدلم عاطفتده هلل ، سدوف يجعلهدا   عاطفدة سدليمة منأقيدا وووحيدا ، 

مقدسة وطاهرة ، تتوزع علي الناس وال دمة واأللحان والقراءة والفندون وادداب ، فدي 

 .نقاوة كاملة ، بنعمة   طبعا

 

 :ذن هو والمألوب من الشباب إ

 

 .في تسليم... أن يصلي  -1

 .في نضج... أن يفكر  -2

 .في طاعة... أن يسترشد  -3

 

 



 


