
مع الشباب
العــدد 3 ـ صيف 2018

36

M a a  a l s h a b a b  ( 3 )   |  S u m m e r  2 0 1 8

تربية بقعة

حنو  نظرتك  تب�دأ  الشباب،  مرحلة  بداية  يف  تصبح  عندما 
اإلجمال،  يف  تتغرّي  البشرية  املجتمعات  أّن  ومع  تتغرّي.  محبطك 
إال أّن مسار تغرّيها الثقايف يكون بطيئ�ًا يف العادة، لذلك، قد يكون 

سليٍم. غري  تقييمًا  يتغرّي،  االجتماعي  محيطك  بأّن  تقييمَك 

الذي يتغرّي، هو أنت!

أنت أكرث األشخاص تغرّيًا بني كل الذين تعرفهم!

أكرَث.  ذكّيٍة  بأجوبٍة  حوله،  ما  يفهم  أن  يريد  عقلك  ألّن  تتغرّي 
ويريُد أن يشارَك يف صناعة الواقع حوله، ال أن يتلّقاه فقط.  وكلنا 
نعلم، أن »الكبار« حولنا هم على أصناٍف، بني من سئم البحث 
من دون نتيجٍة، وبني من هو مشغوٌل بالبحث عن سبل العيش، 

اتب�اع األوامر.. فمن سيهّمه عقلك؟ وبني من ال يهّمه إال 

تتغرّي، ألّن احلياة بطبعها تدفع فيَك هورمونات النشاط والبلوغ 
والقّوة والّسعادة، لكي ُتكمل درب اإلنساني�ة.. والهورمونات هذه 

لغٌة خاّصٌة، ال يفهم أسرارها اجلميع! فمن سيفهك؟

ٍق دائٍم.. تارًة يضّج بها 
ُّ
تتغري، ألّن لك حاجاٍت تتولد بعنٍف، بت�دف
جسُدك، وتارًة قلُبك، أو عقُلك، أو روُحك! 

وتاًرة أخرى، جتتمع حاجاٌت متنوعٌة يف حلظٍة ما وتدفع بك حنو 
حافة الغربة، احلزن، الوحشة، أو الصدام العنيف مع الّناس.

ولكْن، الذي ال تعرفه وال يعرفه أغلب َمْن حولك، أّن هذا التغرّي 
الذي يضجُّ على بساط روحك ووجدانك، هو نعمٌة ثورّيٌة إلهّيٌة، 

ويبقى أن تعرف أنت هذه احلقيقة، ويعرف الّناس ذلك.

ولكْن!

وألسباٍب كثريٍة، قد جتد نفَسَك، ويف ظروٍف اجتماعّيٍة ونفسّيٍة 
ما، كقنبلٍة موقوتٍة، وحيدًا، بني حاجاٍت تضّج فيك، وواقٍع جامٍد 
كيَف  ولكن؟  التغيري...  يريد  فيك  هادٍر  ومحّرٍك  حولك،  قاٍس 
وكيف  والفكرّي؟  النفيّس  توازنك  على  ستحافظ  وكيف  تصل؟ 

املبادرة؟ تأخذ 

قديمًا قيل: »ما خاب من استشار«، واستشارة اخلبري حتصّنك 
أنه قال:  من السقوط]1] وعن رسول هللا )صلى هللا عليه وآله( 

»لن يهلك امرٌؤ عن مشورٍة«.

إىل  الرجوع  تعين  الّزمن،  هذا  يف  فاالستشارة  حاٍل،  كلِّ  وعلى 
ودينّي�ٍة،  وتقنّي�ٍة،  وعلمّيٍة،  قانونّي�ٍة،  استشارٍة  بني  املتخّصص، 

األوىل. بالدرجة  هنا  تهمنا  اليت  وهي  ونفسّيٍة 

1 - عن اإلمام علي )عليه السالم(: »املستشري متحصن من السقط«.

من سيساعدني
على فهم أسراري؟

محمد باقر كجك
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هي  فما 
النفسية؟ االستشارة 

 Psychological النفسية  االستشارة 
بني  تتّم  اليت  العملية  consultaiton:هي 
مستشاٍر نفيسٍّ »مرشد أو معالج« ومستشري 
أو  بسيٍط  نفيسٍّ  واضطراٍب  قلٍق  من  يعاين 
أو  االنفعالية  املشكالت  بعض  ولديه  عاديٍّ 
يستطيع  ال  اليت  الشخصية  أو  االجتماعية 

بمفرده.  وحّلها  عليها  والتغّلب  مواجهتها 

موقٍف  عن  عبارٌة  النفسّية  واالستشارة 
زيادة  إىل  باملستشري  يؤّدي  جملته  يف  تعلييمٍّ 
وحلِّ  سلوكه  وفهم  مشكلته  وفهم  نفسه  فهم 
التوافق  حتقيق  إىل  دائمًا  وتهدف  مشكلته، 

التوافق. زيادة  أو  النفيسِّ 

التعاريف  بنقل  عليك  ثقل 
ُ
أ أن  أريد  وال 

قلُت  ولكن،  العلم.  بهذا  اخلاصة  والتفريعات 
يف نفيس أن أشرح لك وجهة نظري يف ما يتعّلق 

النفسية. باالستشارة 

فمن أين أبدأ؟

مع  مشكلٍة  يف  واقعًا  نفَسك  ل  ختيَّ
األصدقاء،  من  محيطك 
باملوضة  تتعلق 
يمة  لقد ا
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عائلٍة  ابن  أنك  افرض  تلبسها.  اليت  للثي�اب 
وتمّسكها  وتراثها  تقاليدها  يف  كالسيكّيٍة 
عليها  جيري  اليت  والعادت  باآلداب  الشديد 

حولك.  املحيط 

الذي  الضغط  يكون  قد  احلقيقة،  يف 
يف  يومّيًا،  أصدقاؤك،  عليك  يمارسه 

والثانوية..  املدرسة  يف  أو  والزنهة،  املشوار 
أو  املسجد..  يف  الصالة  بعد  اجللسة  ويف 
الفيسبوك  يف  صورتك  على  التعليقات  يف 
حينما  محرجًا.  األمر  سيكون  واالنستغرام. 
يف  وأنت  ربما،  فتاٍة  من  أمرًا  تطلب  أن  تريد 

يف  شابٌّ  جنبك  يمر  بينما  التقليدية،  ثي�ابك 
الشعر! وتزيني  الثي�اب  من  موضٍة  آخر 

سأقول لك ماذا سيحصل يف كلِّ مّرًة تتعّرض 
فيها لهكذا إحراج، راقب معي املشهد:

عنك،  الشباب  مزاح  سيدخل  البداية  يف 
استفزازه  سيتّم  الذي  عقلك،  داخل  إىل 
مجموعَة  يرسل  جيعله  مّما  موجٍع،  بشكٍل 
املتعلقة  الغدد  إىل  املستعجلة  األوامر  من 
باألدرين�الني.. فتب�دأ تلك بضّخ كمياٍت كبريٍة 
الدموية..  الدورة  يف  فجأة  األدرين�الني  من 
وانتفخت  احمّر،  قد  وجهك  أن  لتشعر 
شرايني رقبتك، وانت�ابتك فورٌة من الغضب 
لتفريغ  مكانًا  جتد  ال  عندما  ثم،  املكبوت. 
هذه الشحنة.. سيصدر دماغك أمرًا مباشرًا 
واالندروفني  السريوتونني  هرمونات  إىل 
والدوبامني باالختفاء من شرايينك... فتب�دأ 
على  جيلس  جّدًا  قويٍّ  بإحباط  بالشعور 
قوّيًة،  مهدئاٍت  فيه  ويضع  العصيب  جهازك 
جتعلك تدخل يف حالٍة من الصمت والكآبة، 

الّناس. بني  بالوجود  االرتي�اح  وعدم 

وأما وعيك الباطيّن، فسيبحث عن منفٍذ 
الّضغط  من  ه  كلَّ املستوى  هذا  فيه  ينّفس 

احتماالٌت: ههنا  حسنًا،  العايل. 

- ستقول يف نفسك، أيب هو املسؤول عن 
خيّص  ما  يف  الدائم  ُدُه  تشدُّ فلوال  هذا،  كلِّ 
أحلق  أن  يل  سمح  أنه  ولو  وشكلي..  ثي�ايب 
أيِّ  يف  وقعت  كنت  لما  بباءة..  املوضة  هذه 

ٍل! إشكا

حلظة،  هنا  الباطيّن  وعــــــيك  سيـقف   -
ليقول، ليس احلق على أيب فقط، بل أيب أيضًا 

للمجتمع  ضحّيٌة  هو 
عليه.  يضغط  الذي 

سيت�داعى  ثم،   -
املجتمع  أن  ذهنك،  إىل 

من؟ ضحية 

إىل  وهنا ستنفلت األمور 
آثارها.  حصر  يمكن  ال  غاياٍت 

الزاوية،  يف  أنت  وستجلس 
سأفعل!  وماذا  حسنًا؟  لتفكر: 

الرتهيب  بفريوس  أصيَب  قد  هنا  فالكلُّ 
أختذ  كي  سيساعدين  ومن  والتخويف.. 
سليٌم  موقٌف  هناك  وهل  السليم؟  املوقف 

! ! صاًل أ

االستشارة لكن بذكاء!

ُقْل لك التايل أيها احلبيب!
َ
هنا، دعين أ

مبدأ  على  تقوم  الدني�ا  هذه   ، عامٍّ بشكل 
ومعرفة  سبٌب.  له  مسّبٍب  كلُّ  السببي�ة. 
اليت  الّسبل  أهم  أحد  هي،  األشياء  أسباب 

تواجهها. اليت  األمور  حل  يف  تساعدك 

مجموعًة  جيعل  الذي  اخللل  معرفة  مثاًل، 
مرٍة،  كلَّ  حترتق  الكهربائي�ة  األسالك  من 

احلريق. وقف  على  يساعدك 

الّتعب،  وسبب  املرض،  سبب  ومعرفة 
اخلجل  وكذلك  الدرايس،  اإلخفاق  وسبب 

إلخ. االجتماعي 

أمٍر  سبــــب  معـــــرفَة  إّن  وبينك،  وبيين 
وحكيٍم  ضليٍع  خبرٍي  به،  عاِلٍم  إىل  حيتاج  ما، 
خطرٍي،  ألمر  سبٍب  عن  سألته  إذا  وصادٍق. 
التحليل  تقديم  أجل  من  الكامل  جهده  بذل 
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محمد باقر كجك
كاتب وباحث يف الفكر التربوي - لبن�ان

أن  مثال،  يمكن  فال  املطلوبة.  واملساعدة 
تسأل طبيب�ًا عن خلٍل ميكانيكيٍّ يف الطائرة.

قواك  جتعل  اليت  األمور  يف  وهكذا، 
وعديمَة  ومحبطًة،  منهكًة،  النفسّيَة 
تهّمك  كانت  إذا  الطبيعي،  فمن  الفّعالية.. 
نفُسك )أو فقدت االهتمام بها مثاًل(، فإىل 

ستلجأ؟ أين 

إىل استشارة نفسّية. 

عند من؟

البشرّية،  بالنفس  معرفٌة  لديه  من  عند 
وضعفها،  قّوتها  ونقاط  وعللها،  وأمراضها، 
حتّقق  كْي  بي�دك  يأخذ  أن  إمكانه  يف  ومن 
حتت  يضعك  أن  دون  ساميًة،  أهدافًا 
النيب  فعن  والنفسية.  املعرفية  سلطته 
»مشاورة  وآله(:  عليه  هللا  )صلى  األعظم 

من  وتوفيٌق  ويمٌن  رشٌد  الناصح  العاقل 
هللا، فإذا أشار عليك الناصح العاقل فإّياك 

العطب«. ذلك  يف  فإّن  واخلالف، 

الصادق  اإلمام  فعن  هللُا،  خياف  من  عند 
الذين  أمرك  يف  »شاِور  السالم(:  )عليه 

وجل«. عز  هللا  خيشون 

احلياة  يف  حقيقيٌة  جتربٌة  لديه  من  عند 
العلمّية،  امليادين  يف  وكذلك  االجتماعية، 
»أفضل  السالم(:  )عليه  علي  اإلمام  فعن 

التجارب«. ذو  شاورت  من 

عند  هكذا  هاّمًة  االستشارُة  كانت  فإذا 
تتمّنع  فال  السالم،  عليهم  البشرية  سادة 
يف  لتستشريه  اخلبري  إىل  الوصول  عن 

وشؤونها.  نفسك.. 

فإّن الوقت يميض، فاسبق الوقت!




