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من  وغريها  اكتئاب...  نفيّس،  اضطراب  انزعاج،  خوف،  قلٌق،  توتّر، 
تدريجيًّا  وتتطّور  الناس،  وجوه  عىل  يوميًّا  نشهدها  بتنا  التي  الحاالت 

لتصبح يف ما بعد مرًضا ال ميكن التخلّص منه، أو الحّد من آثاره. 

من  الرغم  عىل  نسبته  تزيد  وملاذا  أسبابه؟  هي  ما  التوتّر؟  ينشأ  ِممَّ 
التطّور الذي يشهده العامل يف مختلف األصعدة ؟

ما هي آثاره؟ وكيف ميكن السيطرة عليه؟

تطّورت الحياة ولكن...

اتّسمت حضارتنا البرشيّة عرب عصورها بسمة التطّور خدمة 

بصّحته  تتعلّق  أكانت  سواء  املجاالت،  مختلف  يف  لإلنسان 

الفّنيّة  املاّديّة،  بالجوانب  يرتبط  مبا  أم  والنفسيّة،  العاّمة 

منها والتقنيّة، بهدف توفري قدر من الرىض واالتّزان واألمن 

لإلنسان  وفّر  قد  التكنولوجّي  التطّور  كان  وإذا  النفيّس، 

له عمليّة  ويرّس  التنّقل،  يف  وسهولة  االتصال  يف  رسعة 

الحصول عىل معظم احتياجاته، فإنّه عّرضه  يف الوقت 

نفسه الحتامالت املوت؛ بأسلحة الدمار الشامل التي 

تستخدم يف الحروب، وبكوارث الحضارة املتمثّلة يف 

العنف والتنكيل باآلخر والتعّصب األعمى للمعتقد 

أيًّا  كان نوعه أو صّحته، األمر الذي زاد فيه اإلحساس 

بالقلق والتوتّر وتكّونت ضغوط مل تكن معروفة زمن 

السيف والخيل والحروب التقليديّة. 

إيمانك طريقك إلى 
السالم النفسّي

عمار محمد الحموي
باحث ـ سوريا 
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املاديّة  باتجاهاته  الحايّل  أّن عرصنا  من  يقال  ما  يؤيّد  وهذا 

التوتّر  تحت وطأة  ليعيش  اإلنسان  يدفع  املستمّرة  ورصاعاته 

التعب  من  املعارص  اإلنسان  يعاين  حيث  النفسيّة؛  والضغوط 

واإلرهاق والعمل فوق القدرة- أحيانًا- والتوتّر واتّساع الطموح، 

والتبّدل الرسيع للقيم والتقاليد واألعراف السائدة؛ ما ينعكس 

والدراسة  العمل  يف  ضاغطة  طبيعة  ويولّد  الناس،  عىل  سلبًا 

والزواج، والتنّقل من مجتمع إىل آخر، ورضورة التكيّف مع قيم 

ذلك املجتمع وتقاليده، ومع أناط الحياة الغريبّة فيه.

أسباب التوّتر:

) ـ مشكالت نفسّية: االنفعال، الغضب، االكتئاب، والتهّور 

إزاء مواقف الحياة املتعّددة.

2 ـ مشكالت اقتصاديّة: نتيجة الفقر والحاجة وعدم القدرة 

عىل تأمني متطلّبات الحياة.

أو  الوالدين؛ ملوت  أحد  نتيجة غياب  ـ مشكالت أرسيّة:   3

سفر، عدم االستقرار، طالق الوالدين.

4 ـ مشكالت اجتامعيّة: نتيجة سوء العالقة  مع اآلخرين، 

وصعوبة تكوين صداقات.

5 ـ مشكالت صّحّية: مرتبطة بالصّحة الجسديّة الفسيولوجيّة؛ 

وأبرزها: الصداع، وارتفاع رضبات القلب، والغثيان والرعشة... 

وغريها.

ـ مشكالت شخصّية: منها: الهروب، انخفاض تقدير الذات،   6

وانخفاض مستوى الطموح والتصلّب،  وجمود الرأي، والرتّدد 

وصعوبة اتخاذ القرار.

الدين هو احلّل:

جًدا،  كبري  الضاغطة  الحياتيّة  املواقف  تأثري  قّوة  أّن  ال شّك 

إىل الحّد الذي ال ميكن للفرد أن يتحّمله، بل إّن تلك الضغوط 

فيلجأ  التفكري؛  يف  السويّة  الطرق  عن  التخيّل  عىل  ترغمه  قد 

إىل تربير الفعل الضاغط، ويصل به األمر أحيانًا إىل أن يعتقد 

بأّن ما يعانيه إّنا هو أمر منّزل من السامء، وأّن الله يختربه 

عليه  تبدو  حتى  توازنه  يختّل  من  وهناك  صربه.  وميتحن 

الشارع!  نفسه وهو مييش يف  فيتحّدث مع  الهلوسة؛  عالمات 

لذا ال بّد من  العودة إىل الدين الذي وضع الحلول الناجعة لكّل 

مشكالت البرش وهمومهم، وقّدم معالجات ملشكلة التوتّر.

توجيه القوى النفسّية والغرائز وترشيدها:

اإلنسان  إرادة  به  تتحّكم  الغريزة،  عن  الناتج  السلوك  إّن 

متبّنيات فكريّة وعاطفيّة وخلقيّة؛ من حيث  وما يحمله من 

نظرته للكون وللحياة واملجتمع. وتتنّوع الغرائز بتنّوع تركيبة 

وظائفه  منهام  ولكّل  وروح،  جسد  فهو  وكينونته،  اإلنسان 

الخاّصة املرتتّبة عىل الحاجات األساسيّة العضويّة والوجدانيّة 

يف آٍن واحد.

العقل،  وقّوة  الشهوة،  قّوة  اإلنسان:  تتجاذبان  قّوتان  ومثّة 

وهذه القوى تساهم يف تعجيل اليقظة، وترسع تنامي تأثريه، 

وهي املؤثّرة يف بنائه الخلقّي والنفيّس، فإذا نت قّوة الشهوة 

وتغلّبت عىل قّوة العقل، فإّن اإلنسان سيكون مستسلامً لهواه 

أجواء  يف  وذلك  رشوط،  أو  قيود  دون  وسيشبعها  وملّذاته، 

املثريات واملغريات الخارجيّة، وهذا يؤدي  إىل اختالل التوازن 

واالضطراب  بالتوتّر  فيصاب  كيانه؛  يف  واالنفعايّل  النفيّس 

الشهوة،  قّوة  عىل  العقل  قّوة  غلبت  وإذا  والروحّي.  النفيّس 

الشهوة  اإليجايّب، فال يوقف  اإلنسان سيشبعها يف وجهها  فإّن 

بقيود  ويقيّدها  عقالنيّة،  وجهة  يوّجهها  بل  يعطّلها،  وال 

املرشوع. املناسب  ظرفها  إىل  إشباعها  يؤّجل  أو   الرشيعة، 

ودور العقل هو تعديل الشهوة وتهذيبها، واستبدال مثرياتها 

الطبيعيّة مبثريات أخرى تتجه بها إىل السمّو والكامل.

دور القيم املعنوّية والنفسّية يف تربي�ة األفراد:

أثبتت حركة التاريخ وسننه املتتابعة أّن االبتعاد عن الدين 
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واالنحطاط  االنحراف  ألوان  جميع  أساس  هو  وسلوكاً  فكراً 

الفردّي واالجتامعّي، بدًءا من فقدان الصّحة النفسيّة والروحيّة، 

وانتهاًء باملامرسات املنحرفة؛ ولهذا نجد أّن االنحراف يتزايد 

يف املجتمعات غري الدينيّة التي ال تؤمن مبفاهيمه أو ال تتبّناه 

ال يَِضلُّ 
َ
َبَع ُهَداَي ف منهجاً لها يف الحياة. قال تعاىل: َفَمِن اتَّ

 
ً
َضناك َمِعيَشًة   ُ

َ
ل إِنَّ 

َ
ف رِي 

ْ
ِذك َعن  ْعَرَض 

َ
أ َوَمْن  يَْشَق  َول 

ْعَم)سورة طه، اآليتان 23)-24)).
َ
ِقَياَمِة أ

ْ
ُْشُهُ يَْوَم ال َونَ

والضنك هو الضيق يف كّل يشء، 

وهو الزم ملن أعرض عن ذكر 

الله، واإلعراض يبعد القلب عن 

الهدوء، ويفقد النفس الطأمنينة، 

ويجعل اإلنسان يعيش االنفالت 

من الرقابة الذاتيّة؛ فال كابح 

لشهواته ورغباته ونزواته، بل 

يكون هّمه إشباعها بأّي طريق 

أمكن دون النظر إىل اآلثار 

 الوخيمة املرتتّبة عىل ذلك.

وتشمل القيم املعنويّة: 

اإلميان بالله، واإلميان بالثواب 

والعقاب، وذكر الله، وذكر املوت، واالعرتاف 

بالذنب، واالستغفار، والتوبة، والرىض بالقضاء. وفيام ييل 

 نستعرض أهّمها:

أـ اإلميان بالله تعاىل: اإلنسان مجبول بفطرته عىل اإلميان 

بالله تعاىل، وهذا اإلميان مينحه األمل بالحياة، واالعتامد عىل 

الخالق، ويزرع فيه الوازع الدينّي الذي يحميه من اقرتاف 

اآلثام. 

يجعل  حيث  القويم؛  للسلوك  باعث  تعاىل  بالله  واإلميان 

آثاره:  ومن  مزعزًعا.  عارًضا  ال  ثابتًا  أصيالً  والصالح  الخري 

التفاؤل، التفتّح، الطأمنينة، التمتّع باللّّذات املعنويّة، مقاومة 

االنحراف، الصرب عىل املصائب، التنافس عىل عمل الصالحات، 

وغريها من مقّومات االستقامة وحسن السرية والرسيرة.

ومن آثاره االجتامعيّة: احرتام القوانني والضوابط االجتامعيّة، 

الثقة  األفراد،  بني  واملحبّة  باألخّوة  الشعور  العدالة،  تقديس 

اإليثار،  التقوى،  االجتامعيّة،  باملسؤوليّة  اإلحساس  املتبادلة، 

نكران الذات، تقبّل النصيحة والنقد البّناء.

والعقاب  بالثواب  اإلميان  والعقاب:  بالثواب  اإلميان  ـ  ب 

واستشعاره يف العقل والضمري هو الزمام الذي يكبح الشهوات 

والنزوات، وهو أكرث إيقاظًا للعقل والقلب واإلرادة؛ حني يوّجه 

الخالد  اليوم  إىل  اإلنسايّن  الكيان 

الذي يقف فيه اإلنسان أمام من ال 

تخفى عليه خافية وأمام من يحيط 

واإلميان  والكون.  والحياة  باإلنسان 

إصالح  عىل  حافز  األخرى  بالحياة 

للتسامي  وحافز  والضمري،  النفس 

واالرتقاء يف جميع مقّومات الشخصيّة 

اإلنسانيّة، ومقّومات الحياة اإلنسانيّة.

ج. ذكر الله تعاىل: قال تعاىل: أل 

وُب)سورة 
ُ
ُقل

ْ
ال َتْطَمِئُّ  اهللِ  ِر 

ْ
بِِذك

الرعد، اآلية 28).

التوازن  يحّقق  القلب  اطمئنان  إّن 

النفيّس واالنفعايّل، وهو أحد أعمدة الصّحة النفسيّة التي تسهم 

 مساهمة فّعالة يف ارتقاء اإلنسان سلّم الكامل واملسرية الصالحة.

اإللهيّة  الرقابة  الستشعار  القبيح  فعل  عن  يصّد  الله  وِذكُر 

أّي  عىل  يُقِدم  فال  وسكناته،  اإلنسان  حركات  عىل  املطبقة 

والعالقات  السلوك  يف  اإللهيّة  للموازين  مخالفة  مامرسة 

 االجتامعيّة، وال يُقِدم عىل أّي عمل ال يحرز فيه رىض الله تعاىل.

وأّول مثار ذكر الله تعاىل االبتعاد عن الشيطان الذي يوسوس 

لإلنسان ويزيّن له االنحراف، واالبتعاد عن الشيطان أو إبعاده 

 عن التأثري مقّدمة إلصالح خلجات النفس ثّم املامرسات العمليّة.

ومصاديق الذكر متعّددة ومتنّوعة ال حدود لها، وقد وردت 

عّدة روايات تؤكّد عىل التسبيح، والتهليل، والتحميد، والتكبري، 
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أو  واقعة  ولكّل  بالله،  إالّ  قّوة  وال  حول  ال  وقول: 

حدث أو قضيّة ِذكر معنّي، مثل: الحمد لله، حسبي 

الله، أتوكّل عىل الله... وغريها.

ينقل  إسالمّي  مفهوم  االستغفار  االستغفار:  ـ  د 

اإلنسان من مرحلة الوقوع يف االنحراف إىل مرحلة 

تجاوزه والعودة إىل الهداية واالستقامة، وهو نقلة 

واالجتامعيّة،  الفرديّة  وحركته  مسريته  يف  نوعيّة 

يختّل  الخطيئة  ترتكب  حني  اإلنسانيّة  فالنفس 

للوساوس  عرضة  وتصبح  ومتاسكها،  توازنها 

إىل  طريقه  الشيطان  فيجد  والهواجس، 

إىل  يقودها  وقد  النفس،  هذه 

ولكن  االنحراف،  تلو  االنحراف 

االستقامة  إىل  يرّدها  االستغفار 

تعاىل. بالله  صلتها   ويقّوي 

واالستغفار عالج واقعّي لالنحراف، 

عىل  السلبيّة  آثاره  اجتثاث  يف  ويسهم 

القلب واإلرادة، وهو الدواء كام جاء يف الروايات.

ه. تنمية الحياء: الحياء عبارة عن الشعور باالنفعال 

واالنكسار النفيّس نتيجة للخوف من اللوم والتوبيخ من 

اآلخرين، وهو شعور تُراعى فيه املثل والقيم والضوابط 

االجتامعيّة، ويسهم بشكل فّعال يف ضامن تنفيذ القوانني 

واملنع من اإلقدام عىل التجاوز واالعتداء، وهو الذي 

 يحّصن اإلنسان من جميع ألوان االنحراف والرذيلة.

ورد يف الحديث: »الحياء لباس سابغ، وحجاب مانع، 

وموجب  للدين،  وحليف  واٍق،  املساوئ  من  وسرت 

عن  وتنهى  الفساد،  عن  تذود  كالئة  وعني  للمحبّة، 

الفحشاء«))).

وللحياء آثار تربويّة؛ أبرزها العّفة، واالبتعاد عن 

فعل القبيح.

))) ابن أيب حديد: رشح نهج البالغة، ط2، مؤسسة إسامعيليان للطباعة والنرش، قم، 404)هـ، 

ج20، ص272.

الضغوط  كرثة  إّن  القول،  خالصة 

االجتامعّية  الحياة  يف  والتسارع 

وازدياد  والعملّية،  واالقتصاديّة 

أّدت  عوامل  كلّها  الحياة،  متطلّبات 

إىل أن يعيش الفرد يف توتّر، وقلق، 

وتفكري دائم بشؤونه الحياتّية... 

هذه  من  للخروج  الوحيد  والحّل 

الحالة هو الرجوع إىل الله، 

وذكره يف كّل رّساء أو رّضاء؛ عندها 

داخليًّا،  سالًما  اإلنسان  يعيش 

وهدوًءا، واطمئنانًا نفسيًّا...




