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فــي  �شــيء  أقــوى  عــن  طالــب)ع(،  أبــي  بــن  علــي  اإلمــام  ســئل  عندمــا 
الحديــد،  يقطعهــا  الروا�ســي  الشــم  »الجبــال  قــال:  الوجــود، 
مــن  أقــوى  فهــي  الحديــد  تصهــر  والنــار  منهــا،  أقــوى  فالحديــد 
الحديــد، واملــاء يطفــئ النــار، فهــو أقــوى مــن النــار، ومــن الســحاب 
يتكــون املــاء فهــو أقــوى مــن املــاء.  والهــواء يحمــل الســحاب فهــو 
أقــوى مــن الســحاب واإلنســان يتحكــم فــي الهــواء فهــو أقــوى مــن 
ثــم فهــو أقــوى مــن  الهــواء والخمــر يذهــب عقــل اإلنســان، ومــن 
اإلنســان.  والنــوم يذهــب آثــار الخمــر فهــو أقــوى مــن الخمــر ... بيــد 

أن الهــم يمنــع النــوم، ومــن هنــا فهــو أقــوى مــن النــوم...«

التسلســل  هــذا  مــن  اإلمــام  وينتهــي 
الوجــود  فــي  مــا  أقــوى  أن  إلــى  التصاعــدي 
التحليــل  علمــاء  كان  وملــا   .. )الهــم(  هــو 
األمــراض  أن  إلــى  انتهــوا  قــد  النف�شــي 
مجتمعنــا  فــي  املتفشــية  النفســية 
نتائــج  مــن  نتيجــة  إال  هــي  مــا  املعاصــر، 
 بعــد يــوم نتيجــة 

ً
الهمــوم التــي تزايــد يومــا

لتزايــد مطالــب الحيــاة وتعقدهــا وتشــابكها 
املســتمر.  وأنــه حينمــا يتغلــب الفــرد علــى 
حدتهــا  كســر   

ً
جاهــدا يحــاول  أو  همومــه 

يقتــرب  ريــب  وال  فإنــه  شــدتها،  وتخفيــف 
 ،

ً
 نفســيا

ً
يــكاد – أن يكــون صحيحــا – أو 

بالصحــة  واملقصــود  بدنيــا.   وبالتالــي 
يتمتــع  نســبية  مســألة  أنهــا  هنــا  النفســية 
وثــم  الدرجــات،  مــن  بدرجــة  الفــرد  بهــا 
املفهــوم  هــذا  ضــوء  فــي  تعــرف  أن  يمكــن 

فــي  الفــرد  نجــاح  درجــة  أو  »مــدى  بأنهــا 
دوافعــه  مختلــف  بيــن  الداخلــي  التوافــق 
ونوازعــه ومــن التوافــق الخارجــي مــن خــال 
فيهــا  بمــا  االجتماعيــة،  بالبيئــة  عاقاتــه 
مــن موضوعــات وأشــخاص«. ورب ســائل 
هــي  النفســية  الصحــة  كانــت  إذا  يتســاءل: 
لــب التوافــق االجتماعــي والتكيــف النف�شــي... 
التوافــق  هــذا  يحــدث  مجــال  أي  ففــي 
هــل  النف�شــي؟  التكيــف  وهــذا  االجتماعــي 
التكيــف  فــي  أم  االجتماعــي  التوافــق  فــي  هــو 
مــع  أم  فقــط؟  العمــل  مــع جماعــة  النف�شــي 
بنفســه؟  االنفــراد  فــي  أم  األســرة؟  جماعــة 
والتوافــق  النف�شــي  التكيــف  أن  واإلجابــة 
الفــرد  إحســاس  عــن  ينبثقــان  االجتماعــي 
بأنــه يتمتــع ب�شــيء مــن الرضــاء الذاتــي نحــو 
واملقبــول  فيــه  املرغــوب  ســلوكه  أو  عملــه 
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والظــروف  بــه  يحيــط  الــذي  املجتمــع  مــن 
الســلوك  بذلــك  ونحــن  فيهــا.   يعيــش  التــي 
يحــدث  الــذي  الســلوك  نمــط  أو  املوحــد 
واتجاهاتهــا  ومثلهــا  الجماعــة  معاييــر  وفــق 
وقيمها ومبادئها االجتماعية، ألننا قد نرى 
بعــض النــاس قــد يكونــون غيــر متوافقيــن، 
متوافــق.   غيــر   

ً
توافقــا متوافقــون  ولكنهــم 

علــى  تقــف  النفســية  الصحــة  دامــت  ومــا 
والتوافــق  الداخلــي  التوافــق  مــن  ســاقين 
بيــن  تجمــع  التــي  األمــراض  فــإن  الخارجــي، 
الداخــل والخــارج فــي ذات اإلنســان يطلــق 
أو  السيكوســوماتية  األمــراض  عليهــا 
أكثــر  وبمعنــى  النفسجســمية،  االمــراض 
، األمــراض الجســمية ذات املنشــأ 

ً
وضوحــا

املعــدة،  قرحــة   : أمثلتهــا  ومــن  النف�شــي 
العالــي،  الــدم  ضغــط  الصدريــة،  الذبحــة 
ضيــق التنفــس، الربــو، الصــراع النصفــي 
وتكتشــفه  اكتشــفه  ممــا  ذلــك،  إلــى  ومــا 
األبحــاث امليدانيــة النفســية واإلكلينيكيــة.  
وكل هــذه األمــراض التــي يكابدهــا اإلنســان 
املعاصــر، ترجــع – فــي الغالــب – إلــى همــوم 
اإلنســان التــي يعانيهــا ليــل نهــار، ال ســيما فــي 

الحضريــة. الحيــاة 

الجهاز العصبي كمؤشر للصحة 
النفسية: 

الجمجميــة  األعصــاب  مجموعــة  إن 
التــي تشــكل الجهــاز  Cranial Nerves هــي 
العصبــي املركــزي فــي جســم اإلنســان.  وأن 

جســم  فــي  املركــزي  العصبــي  الجهــاز  هــذا 
أبعــاد الصحــة  يحــدد  الــذي  هــو  اإلنســان 
إبعــاد  أي   ،

ً
وانخفاضــا  

ً
ارتفاعــا النفســية 

املــرض والســقم.  وباإلضافــة إلــى ذلــك فــإن 
هــذا الجهــاز يشــرف علــى جميــع الوظائــف 
فهــو  وبالتالــي  بينهــا.   ويؤلــف  العضويــة 
الــذي يحقــق وحــدة الكائــن الحــي وتكاملــه 
املراكــز  مــن  مجموعــة  وهــو   Integration
الرغــم  علــى  البعــض،  ببعضهــا  املرتبطــة 
ممــا لبعــض املراكــز الســفلى مــن اســتقالل 
مــن  الحســية  التنبيهــات  تــرد  وإليهــا  نســبي 
جميــع أجــزاء الجســم، ســطحية كانــت أو 
عميقــة، وعنهــا تصــدر التنبيهــات الحركيــة 
القنويــة)2(  وغيــر  القنويــة)1(  الغــدد  إلــى 
هــذا  امللســاء واملخططــة.   العضــالت  وإلــى 
إلــى  املركــزي  العصبــي  الجهــاز  وينقســم 

همــا:  قســمين 

التغذيــة  وظائــف  علــى  يشــرف  قســم  أ - 
بالســمبثاوي.  ويعــرف  واإلفــراز 

الح�شــي  النشــاط  يشــرف علــى  ب - وقســم 
الحــي  الكائــن  بيــن  يصــل  يالــذي  والحــرك 
وبيئتــه، ويتكــون مــن املــخ واملخيــخ وقنطــرة 
والنخــاع  املســتطيل  والنخــاع  فــارول 
قنطــرة  ومــن  املــخ  مــن  ويتفــرع  الشــوكي.  
عشــر  أثنــا  املســتطيل  والنخــال  فــارول 
بالجمجميــة.   تعــرف  األعصــاب  مــن   

ً
زوجــا

ومــن النخــاع الشــوكي يتفــرع واحــد وثالثون 
 من االعصاب تعرف بالشوكية.  هذا 

ً
زوجا

ويقــوم الجهــاز العصبــي املركــزي بقســميه 
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أو  التوصــل  هــي  رئيســية  وظائــف  بثــالث 
القيــادة Conduction واإلدراك والتنفيــذ.  
العصبــي  الجهــاز  داخــل  الطاقــة  وتتكــون 
والفيــرون  متتابعــة(  )فيرونــات  مــن 
الواحــد ووحــدة التركيــب الخاصــة بالجهــاز 
العصبــي، وهــو فــي نفــس الوقــت خليــة لهــا 
عــدة فــروع ومحــور أســطواني طويــل ينتهــي 
حــدث   مــا  فــإذا  تشــجير.   أو  بتفريعــات 
الواحــدة،  الخليــة  تفريعــات  بيــن  تالمــس 
فــال يحــدث تماســك، أي ال يحــدث اندمــاج 
فــي الخليــة الواحــدة، إذ لــكل عصــب غشــاء 
يســاعده علــى إنجــاز وظائفــه بمعــدل أداء 

مرتفــع.

   وعلى ســبيل املثال فإننا عندما ندق على 
ركبــة طفــل بجســم صلــب، نالحــظ احتيــاج 
االســتجابة لبعــض الوقــت، وذلــك بعكــس 
يرجــع  هــذا  الراشــد.   أو  الكبيــر  الشــخص 
إلــى أن أعصــاب الطفــل لــم تصبــح مغطــاة 
عندمــا  وباملثــال  األعصــاب  بغشــاء  بعــد 
تكــون األعصــاب تالفــة أو ضعيفــة يحــدث 
نفس ال�شــيء.  ومن ثم فالطفل الصغير ال 
يتحكــم فــي عمليــة اإلخــراج والتبــول بدرجــة 
عاليــة مــن النجــاح ألن أعصابــه لــم تكــس 

بعــد بتلــك األغشــية.

يميــز  التقســيمات  هــذه  علــى  وبنــاء   
مــن  أنــواع  ثالثــة  بيــن  الفســيولوجيون 
ســالمة  عــن  وجودهــا  يعبــر  الحساســية 

وهــي:  النفســية  الصحــة 

 أ- الحساســية التابعــة للجهــاز الســمبثاوي 

أو  الحشــوية  بالحساســية  وتعــرف 
الحساســية املســتقبلة للتنبيهــات الباطنــة 

العامــة.

 ب- الحساســية التابعــة لألعضــاء املــوردة 
واألوتــار  العضــالت  فــي  أطرافهــا  املنتهيــة 
األذن  فــي  الهالليــة  والقنــوات  واملفاصــل 
الحركيــة  بالحساســية  وتعــرف  الباطنــة، 
املســتقبلة  بالحساســية  أو  اإلتزانيــة 

الخاصــة. الباطنيــة  للتنبيهــات 

 ج- الحساســية التابعــة لألعصــاب املــوردة 
املنتهيــة أطرافهــا فــي أعضــاء الحــس وتعــرف 
الحساســية  أو  الخارجيــة  بالحساســية 

الخارجيــة. لتنبيهــات  املســتقبلة 

أعراض احتال الصحة النفسية: 

قســمين  تحــت  النفســية  األمــراض  تنــدرج 
همــا:  رئســيين 

بــه  ويقصــد   Psychnosis الذهــان  أ - 
إدراك  وعــدم  العقلــي،  الخلــل  أو  الجنــون 
كليــة،  الواقعــي  الخارجــي  للعالــم  املريــض 
صنــع  مــن  آخــر  عالــم  فــي  يعيــش  حيــث 

املريــض. خيالــه 

 Psychoneurosis  ب - العصــاب النف�شــي
ويتكــون مــن سلســلة مــن االضطرابــات التــي 
تشــكل فــي مجموعهــا عــدة أمــراض نفســية 
أهمهــا: القلــق، التوتــر، االكتئــاب، حــاالت 
الصــداع   الجنســية،  الهمــوم  االنقبــاض، 
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النصفــي، الخمــول العــام، حــاالت اإلغمــاء 
واألفعــال  الســوداء،  التســلطية  واألفــكار 
واإلحســاس  الشــاذة   واملخــاوف  القهريــة، 
واملصــاب  وغيرهــا...،  الجســمي  بالهــزال 
بــأن  يوصــف  ببعضهــا  أو  األمــراض  بهــذه 
صحتــه النفســية املعتلــة. وقــد أكــد علمــاء 
تلــك  مثــل  بــذور  أن  النف�شــي  التحليــل 
الطفولــة  مرحلــة  إبــان  تغــرس  األمــراض 
األولــى وبالــذات فــي الفتــرة مــن الســنة األولــى 
تلــك   ،

ً
تقريبــا الخامســة  الســنة  وحتــى 

الفتــرة التــي تتكــون فيهــا شــخصية الطفــل. 
ذلــك أن نــوع تربيــة الطفــل ولــون التنشــئة 
اآلبــاء  وتعاليــم  يلقاهــا  التــي  االجتماعيــة 
واتجاهــات  معاييــر  وامتصــاص  واألمهــات 
وبيــن  واملدرســة،  األســرة  فــي  الكبــار  وقيــم 
والجماعــات   – اللعــب  جماعــات  أعضــاء 
املجتمــع  فــي  معهــا  يتعامــل  التــي  االخــرى 
الطفــل  تحــدد ســمات شــخصية  التــي  هــي 
مــع  تفاعلــه  وأســلوب  ســلوكه  وأنمــاط 
 
ً
مزيجــا أن  القــول  وخالصــة  األخريــن.  

والوراثــة  البيئــة  مؤثــرات  مــن   
ً
خليطــا أو 

»ومــدى التفاعــل بيــن االثنيــن هــو الــذي 
بعــد  الطفــل  شــخصية  ويصــوغ  يشــكل 
والشــرجية  الفميــة  املرحلــة  اجتيــازه 
يســتمد  كلهــا مراحــل  والقضيبيــة«.  وهــي 
التــي  وهــي  املطلوبــة،  لذتــه  منهــا  الطفــل 
بكيانــه  الشــعور  إلــى  النهايــة  فــي  بــه  تحــدد 
اإلنســان  ذلــك  املطــاف  نهايــة  فــي  ليصبــح 
الراشــد الــذي خلقــه هللا وســواه وفــي هــذا 
َوَمــا  ــٍس 

ْ
ف

َ
َون وتعالــى  ســبحانه  هللا  يقــول 
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ْ
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ك
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وعلــى   .)14-12 )املؤمنــون/    َ
اِلِقيــن

َ
خ

ْ
ال

ذلــك فــإن ســالمة )داخــل( جســم اإلنســان 
وتوافقــه مــع )خــارج( جســم اإلنســان، هــو 
النفســية  الصحــة  ســالمة  علــى  الدليــل 

لإلنســان.

الشعور والاشعور والصحة النفسية: 

لــدى  النف�شــي  الجهــاز  )فرويــد(  يقســم 
إلــى:  اإلنســان 

ذلــك  وهــو   Consciousness الشــعور   -1
الــذي يشــمل  النف�شــي  الجهــاز  مــن  الجــزء 
Ego أي الــذات وهــو مــا يمكننــا تذكــرة  الـــ 
ومــا نتناولــه مــن أفــكار عنــد تنــاول موضــوع 
وأرقــام  أســماء أصدقائنــا  تذكــر  مثــل  مــا، 
والقريبــة.   البعيــدة  وذكرياتنــا  منازلنــا 
وهــذا مــا يســميه )فرويــد( باســم )مــا تحــت 
الشــعور( Subconsciousness وهــو أكثــر 
 بالشــعور منه بالالشــعور.  والواقع 

ً
ارتباطا

أن الــذات هــي مــا نقصــده عندمــا نقــول – 
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    |  هموم اإلنسان بني الدين والتحليل النفسي

 »أنــا أريــد وأنــا أكتــب، 
ً
أو – تقــول أنــت مثــال

وأنــا أعــرف ... وكل هــذه األفعــال والرغبــات 
شــعورية فــي أصلهــا أو أساســها«. 

وهــو   Unconsciousness الالشــعور   -2
الــذي  النف�شــي  الجهــاز  مــن  الجــزء  ذلــك 
الجنســية.   والرغبــات  الدوافــع  يحــوي 
جانبيــن  تشــمل  الالشــعور  ومنطقــة 
وهــو   ID بالهــو  يعــرف  أحدهمــا  اثنيــن: 
تســعى  التــي  البيولوجيــة  الحيــاة  مجمــوع 
ديناميكيــة  صــورة  فــي  اإلشــباع  إلــى   

ً
دائمــا

مــا  وثانيهمــا  باســتمرار  تمــل  وال  تكمــل  ال 
 Repressed املكبوتــة  باالســتجابة  يســمى 
الرغبــات  تحتهــا  وينــدرج   Response
والذكريــات والحــوادث والخبــرات املتفرعــة 
الظاهرة واملستقرة.  وهي أساس العصاب 
 Frustration النف�شــي والصــراع واإلحبــاط
. مقنعــة  وبصــورة  الخفــاء  فــي  تعمــل  ألنهــا 

3-األنــا العليــا : Super Ego وهــي مــا يعــرف 
بدايــة  فــي  العليــا  األنــا  وتظهــر  )بالضميــر( 
كيفيــة  الطفــل  فيهــا  يتعلــم  التــي  املرحلــة 
ضبــط إخراجــه.  ويمهــد لظهــور األنــا العليــا 
الكبــت الناجــم عــن عقــدة أو أديــب.  وهــذه 
الطفــل  وحــب  »ميــل  بهــا  يقصــد  العقــدة 
ألمــه ورغبتــه فــي زوال وجــود االب الــذي 
لدرجــة   

ً
ووفقــا األم«  حــب  فــي  يشــاركه 

الكبــت تكــون قــوة األنــا العليــا التــي تتكــون  
هــي  العمليــة  وتلــك  اســتدماج  بعمليــة 
الحساســية،  املعزلــة  التأثريــة  االســتجابة 
أو  أشــخاص  مــن  الغيــر  علــى  يقــع  ومــا 

لألنــا   
ً
ممثــال )األنــا(  هــذه  بوصــف  أشــياء، 

 Identification يليهــا  ثــم  العليــا،  ولألنــا 
مــن  املحبــوب  الوالــد  صفــات  تقمــص  أي 
ثــم املدرســين، فالزعمــاء،  نفــس الجنــس، 
)األنــا  و  )الهــو(  أن  ريــب  وال  فاألبطــال 
فــي  بعضهمــا  عــن   

ً
كثيــرا يختلفــان  العليــا( 

أنهمــا  غيــر  والوظيفــة،  فالهــدف  األداء 
وهــي  واحــدة  اساســية  ســمة  فــي  يشــتركان 
يقــوم  )الهــو(  أن  بمعنــى  املا�شــي(  )تمثيــل 
بينمــا  ورواســبها،  وآثارهــا  الغريــز  بتمثيــل 
أســاس  علــى  العليــا(  )األنــا  مهمــة  تقــوم 
االقتباســات ورواســبها، بينمــا تقــوم مهمــة 
االقتباســات  أســاس  علــى  العليــا(  )األنــا 
والصفــات املنقولــة مــن اآلخريــن.  وكذلــك 
االتجاهــات، واملثــل واملعاييــر التــي امتصهــا 
يتقمصهــا  وطفــق  لنفســه،  بنفســه  الفــرد 
 مــن كيانــه النف�شــي وهكــذا 

ً
لتصبــح جــزءا

بينمــا )األنــا( معــروف ومحــدد بمــا يشــتمل 
الذاتيــة  الخبــرات  مــن  ويحتويــه  عليــه 
والوقائــع الفعليــة.  وعــاد )فرويــد( وأضــاف 
)الــذات  بعنــوان  كتابــه  فــي  ذلــك  إلــى 
 The Ego and الشــعورية والذات الســفلى
ID(.  أضــاف أن النفــس املدركــة أي الــذات 
العليــا  الــذات  أي  العليــا،  واألنــا    Ego
فــي  ثــان  موجــود   Super Ego الضميــر  أو 
النفــس اإلنســانية كجــزء منهــا. وهــذا غيــر 
صحيــح، إال أنــه فــي مواضــع أخــرى مــن هــذا 
الكتــاب، يذهــب إلــى أن كال منهمــا )الــذات،  
والــذات العليــا( انبثقتــا مــن عــدة ضغــوط 
خارجيــة ال حــول لإلنســان فيهــا وال طــول، 
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نشاطات 2015



من أهدافه:
1- إشاعة التفكري العلمي وفقًا للصيغ العلمية املعاصرة، وحترير 

التراث من اخلرافة وأمناط التجهيل.
2- تأصيل الثقافة الفقهية من خالل دراسة وحبث عناوين فقهية 

جديدة تستجيب للتحديات العلمية والتطورات احلياتية.
3- ترسيخ الثقافة اإلسالمية بني فئات املجتمع.

4- غرس القيم النبيلة من تسامح وتعايش واحترام اآلخر لبناء 
جمتمع صاحل.

5- اإلفادة من معطيات ومنجزات الفقه القانوين العاملي، وحماولة 
التعرف إليه، ونقل جتاربه إىل امليدان الفقهي اخلاص.

6- االهتمام باملشاريع اخلاصة باملرأة وتعزيز دورها يف عملية التنمية 
الثقافية واالجتماعية.

7- االرتقاء باملستوى الثقايف لشرحية الشباب خللق جيل واٍع يساهم 
يف صنع القرار الوطين.

تأسس مركز ابن إدريس احللي للتنمية الفقهية والثقافية مع بدايات عام 2006م، 
وباشر أداء املهمة اليت اختطها لنفسه يف االرتقاء باملعرفة الفقهية لألمة، وإجياد 
تواصل بني عامل املتفقهني وبني العوامل املعرفية األخرى، لتحديد اإلطار العلمي 

الصحيح للدوائر الفقهية. فضاًل عن الوقوف على ما هو جديد يف هذا العامل، 
وخاصة االطالع على ما هو مستحدث مما يعترب موضوعًا لألحكام الشرعية، أو 

يتصل هبا..
وقد توسل املركز إلجناز هذه املهمة بعدد من املشاريع كما يف اإلصدارات املتعددة 
اليت نشرها، وامللتقيات الفكرية والندوات والورشات التثقيفية اليت عقدها، وعدد 

آخر من املشاريع املستقبلية اليت يطمح لتحقيقها...



محاضرات وندوات 2015

»االجتاهات الرئيسية املعاصرة يف دراسة السرية النبوية الشريفة..«  1
السيد حممد طاهر احلسيين - رئيس مركز ابن إدريس احللي  

10 كانون الثاين 2015        

األستاذ عامر عبد احلسني »قراءة يف آراء الرصايف الدينية والثقافية..«   2
23 كانون الثاين 2015        

»ندوة تعريفية بفريق )بناة العراق( التابع جلمعية التعاون اخلريية..«  3
األستاذ أمحد الكعيب  

                          20 شباط 2015
 

أ.د. إبراهيم العايت »الفكر الفلسفي عند املسلمني بني التأصيل والتغريب«   4
                   28 آذار 2015

»عصر النهضة العربية اإلسالمية احلديثة يف فكر مالك بن نيب..«   5
د. وسام تويج  

                  15 أيار 2015

»األبعاد الفكرية واالجتماعية للوعي باحلسني )ع(«  6
املحقق السيد حامد املؤمن  

                             28 تشرين األول 2015

»اجلذور التارخيية للثورة احلسينية..«   د. حممود شاكر اخلفاجي  7
                            13 تشرين الثاين 2015

»الثقافة العراقية وآفاق املستقبل..«      أ.د. إبراهيم العايت  8
28 كانون األول 2015        



ورشات تثقيفية 2015

1- ورشة اللغة اإلجنليزية لطلبة العلوم 
اإلسالمية 

السيد حيدر الياسري 
28 أيلول 2015

2- التنمية والبيئة.. جدلية العالقة
السيد علي طاهر امللحم

7 تشرين األول 2015

3- فريق العمل الناجح
السيد علي طاهر امللحم

9 تشرين الثاين 2015

معارض 2015

1- املشاركة يف معرض العتبة العلوية 
املقدسة - النجف األشرف

14-23 آذار 2015

2- املشاركة يف معرض الكتاب الدويل 
الثالث لعام 2015 - بغداد 

16 - 26 نيسان 2015
3- معرض يوم اجلمعة يف شارع املتنيب - 

باحة البيت الثقايف البغدادي - بغداد
4- معرض يوم اجلمعة يف شارع 

الفراهيدي  - البصرة

مسابقات

إطالق مسابقة مركز ابن إدريس احللي للتنمية الفقهية والثقافة األوىل وبالتعاون 
مع املركز اإلسالمي الثقايف يف بريوت

)ثالثي اإلبداع والتجديد.. حممد باقر الصدر، حممد تقي احلكيم، 
حممد حسني فضل اهلل(

ويف املحاور  التالية:
1- رّواد اإلصالح الديين.. دراسة يف جتارب السيد الصدر والسيد احلكيم والسيد فضل 
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أســتاذ  هــو  املجتمــع  ألن  صحيــح،  وهــذا 
وينمــي  اإلنســان  يربــي  الــذي  وهــو  الفــرد، 
ضميــره عــن طريــق  ترشــيد قيمــة ومبادئــه 
وهــذا  اإليجابــي.  الجانــب  إلــى  ومعاييــره 
يتفــق مــع الحديــث الشــريف : »كل مولــود 
أو  يهودانــه  فأبــواه  الفطــرة،  علــى  يولــد 

ينصرانــه«.

التحليل النف�سي والصحة النفسية: 

املحلليــن  شــيخ  فرويــد  ســيجموند  لخــص 
تفســيره  لخــص  العالــم،  فــي  النفســيين 
للســلوك اإلنســاني بــرده إلــى عنصــر واحــد 
فــي  بأمــه  الطفــل  فعالقــة  الجنــس.  وهــو 
عمــره،  مــن  األولــى  الخمــس  الســنوات 
الفميــة  املرحلــة  نحــوه عبــر  وإبــان مراحــل 
إلــى  مرجعهــا   ... والقضيبيــة  واالســتية 
النشــاط أو الطاقــة الناجمــة عــن الدافــع 
الفــرد  أحــالم اإلنســان  الجن�شــي.  كمــا أن 

 
ً
وإشــكاال مضاميــن  وتحــوي  تتضمــن 

جنســية ســاخرة .. علــى اعتبــار أن أعمــال 
كلــه  البشــري  الجنــس  وتفكيــر  وأفعــال 
الجنــس  إلــى  تعــزى   – نظــره  وجهــة  مــن   –
والجنــس وحــده. وقــد شــاع هــذا األســلوب 
 
ً
في التحليل النف�شي حتى أننا وجدنا واحدا

مــن أتبــاع فرويــد فــي مصــر قــال: أن صــوت 
قــارئ   – رفعــت  محمــد  الشــيخ  املرحــوم 
حزينــة  مالمــح  مــن  يتخللــه  ومــا   – القــرآن 
وقســمات رزينــة وإمــارات بــؤس اليمــة ومــا 
األول  املحــل  فــي   – يعــزى  إنمــا  ذلــك،  إلــى 
– إلــى حرمــان عاطفــي وكبــت جن�شــي منــذ 
الصغــر، وهــذا ويــرى البعــض – وهــم علــى 
حــق أن فرويــد وأتباعــه فــي كل بقــاع العالــم 
قــد جرفتهــم )لوثــة الجنــس( أو )هلوســات 
ذلــك  إلــى   

ً
اســتنادا الجنــس(  فــي  التفكيــر 

الــذي يســيطر علــى نشــاط كثيــر  الصــراع 
مــن النــاس فــي كل امللــل والنحــل مــن أجــل 
اإلشــباع الجن�شــي املشــروع وغيــر املشــروع. 
لنــا  وقدمــه  انتجــه  مــا  برغــم  أنــه  والواقــع 
مــن  النفســيين  املحلليــن  شــيخ  »فرويــد« 
قــد  وقواعــد  ومعانــي  وقوانيــن  نظريــات 
كشــف لنــا عــن مخبــوء فــي مجاهــل النفــس 
البشــرية وســبر غورهــا، نقــول: أن الرجــل 
أثنــاء  فــي بعــض املقالــب  قــد تخبــط ووقــع 
تحليالتــه النفســية التــي كــرس بهــا معظــم 
ســنوات عمــره.  وآيــة ذلــك أنــه – أي فرويــد 
الســوية  النفســية  الحيــاة  وشــيد  أقــام   –
 ملــا توصــل إليــه مــن نتائــج اســتنبطها 

ً
طبقــا

مــن حــاالت مرضيــة، بمعنــى أنــه انتهــى مــن 

إن سالمة )داخل( 
جسم اإلنسان 

وتوافقه مع )خارج( 
جسم اإلنسان، هو 
الدليل على سالمة 

الصحة النفسية 
لإلنسان..

7



    |  هموم اإلنسان بني الدين والتحليل النفسي

الشــاذة  القليلــة  الحــاالت  دراســة  نتائــج 
إلــى تعميــم لــكل الحيــاة النفســية العاديــة 
الشــاذة  واملخــازن  العقــد  عــن  البصيــرة 
والصــراع واإلحبــاط وهــو تعميــم ال يســتند 
ثــم  الكلــي.  ومــن  تمثــل املجتمــع  إلــى عينــة 
فــال يمثــل إال الحــاالت القليلــة التــي تناولهــا 

بالدراســة.

الصراع وآثاره على الصحة النفسية: 

إذا كان الصــراع نتيجــة للتنافــس الشــديد 
يكــون  قــد  التنافــس  الهــرام، بمعنــى أن  أو 
نتيجــة اختــالف اســلوب التعــاون كعمليــة 
فإننــا   ،Social Process اجتماعيــة 
يســتطيع  اإلنســان  كان  إذا  عمــا  نتســاءل 
بــدون صــراع فــردي أو جماعــي  أن يعيــش 
ألن  بالنفــي  واإلجابــة  الحيــاة؟  هــذه  فــي 
االجتماعيــة  العمليــات  مــن  )الصــراع( 
اإلنســان  حيــاة  فــي  والضروريــة  األساســية 
اإلنســان،  علــى   

ً
قاصــرا الصــراع  وليــس 

وإنمــا يمتــد إلــى غيــره مــن الكائنــات الحيــة، 
إذا  أن اإلنســان  ذلــك  الطبيعــة.   وإلــى  بــل 
 
ً
نظــر إلــى حولــه فــي هــذا الكــون يجــد صراعــا

لكــي  الســماء،  فــي  والنيــازك  الشــهب  بيــن 
تســتقيم املجموعــة الشمســية ومجموعــة 
وتنســيق  تنظيــم  فــي  الــدوارة  األفــالك 
مثــل  وتختلــف  تأتلــف  حيــث  علوييــن، 
دقيــق  نســق  فــي  الســماوية   األجــرام  هــذه 
ملشــيئة  اســتجابة  ذلــك  وكل  ومتــوازن.  
ــْمُس 

َّ
الخالــق وإرادتــه لقولــه تعالــى: َوالش

َعِزيــِز 
ْ
ال ِديــُر 

ْ
ق

َ
ت ِلــَك 

َ
ذ َهــا 

َّ
ل ّرٍ 

َ
ق

َ
ْســت

ُ
مِل ْجــِري 

َ
ت

ــى  َحتَّ ــاِزَل 
َ
َمن ــاُه 

َ
ْرن

دَّ
َ
ق َمــَر 

َ
ق

ْ
َوال َعِليــِم}38{ 

ْ
ال

ــْمُس 
َّ

 الش
َ

ِديــِم}39{ ال
َ

ق
ْ
ُعْرُجــوِن ال

ْ
ال

َ
َعــاَد ك

ْيُل َساِبُق 
َّ
 الل

َ
َمَر َوال

َ
ق

ْ
ْدِرَك ال

ُ
ن ت

َ
َها أ

َ
َينَبِغي ل

)يــس/    َ
َيْســَبُحون ــٍك 

َ
ل

َ
ف ِفــي  لٌّ 

ُ
َوك َهــاِر  النَّ

حــركات  فــي  تتجلــى  التــي  تلــك   .)40-38
البحــار واملحيطــات، هــذا  فــي  املــد والجــزر 
ضــرورات  مــن  ضــرورة  عــن  يعبــر  الــذي 
وانخفاضهــا  ارتفاعهــا  فــي  األمــواج  طبعيــة 
املضطــرب  الهائــج  املحيــط  أو  البحــر  فــي 
تــارة، والهــادئ الوديــع الرقــراق تــارة أخــرى.  
والنتيجــة فــي النهايــة هــي الوصــول إلــى نقطــة 
وبســط بيــن القــوة والضعــف، بيــن الشــدة 
لتســير   ... والرحمــة  القســوة  بيــن  والليــن 
األمــور ويســتقيم الحــال.  ولعــل مــن أوضــح 
الــذي  ذلــك  الطبيعــة  فــي  الصــراع  الــوان 
اليابســة  تجــرف  والتــي  امليــاه  فــي  يتمثــل 
مــا علــى شــاطىء  فــي مــكان  لتخفــي معاملهــا 
نهــر أو بحــر أو محيــط ليطغــى عليهــا املــاء، 
لتطغــي  آخــر  مــكان  فــي  املــاء  ليطرحهــا  ثــم 
قــدم  قديمــة  معرقــة  هنــاك  وكأن  عليــه.  
األزل وخالــدة خلــوده بيــن املــاء واليابســة، 
ومقهــور.   قاهــر  عــن  ويكشــف  ينــم  صــراع 
قــال:  مــن  وســبحان  ومظلــوم،  ظالــم 
ــَماَواِت  السَّ ــَق 

َ
ل

َ
خ ــِذي 

َّ
ال  ُ ّ

الل ــُم 
ُ

ك َربَّ ِإنَّ 
ــى 

َ
َعل َوى 

َ
اْســت ــمَّ 

ُ
ث ــاٍم  يَّ

َ
أ ِة 

َّ
ِســت ِفــي  ْرَض 

َ
َواأل

 
ً
ُبــُه َحِثيثــا

ُ
ل
ْ
َهــاَر َيط ْيــَل النَّ

َّ
�ِســي الل

ْ
َعــْرِش ُيغ

ْ
ال

َراٍت 
َّ

ُمَســخ ُجــوَم 
ُّ
َوالن َمــَر 

َ
ق

ْ
َوال ــْمَس 

َّ
َوالش

 ُ ّ
الل َبــاَرَك 

َ
ت ْمــُر 

َ
َواأل ــُق 

ْ
ل

َ
خ

ْ
ال ــُه 

َ
ل  

َ
ال

َ
أ ْمــِرِه 

َ
ِبأ

ثــم  ومــن   .)54 / )األعــراف    َ
يــن ِ

َ
َعامل

ْ
ال َربُّ 
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تجــد  فســوف   
ً
وغربــا  

ً
شــرقا تطوفــت  فــإذا 

شــكل  فــي  واملحيطــات  البحــار  فــي  الصــراع 
مــد وجــزر، وســوف تجــده فــي الجبــال بيــن 
الهــواء والرمــال – أو – مــا يعــرف بالتعريــة 
البحيــرات  فــي  تجــده  وســوف  الجويــة.  
املحيــط  فــي  الــخ..    ... والغابــات  واألنفــاق 
األفــراد  بيــن  الصــراع  نجــد  االجتماعــي 
وبيــن  بــل  واملجتمعــات،  والجماعــات 
وبيــن  وبيــن األخ وأخيــه  اإلنســان ونفســه، 
الــزوج وزوجتــه، وبيــن الوالــد وولــده، وبيــن 
ولعبــة.   الطفــل  وبيــن  وصديقاتهــا،  الفتــاة 
وقــد يــدور هــذا الصــراع مــن أجــل إحــالل 
مبــدأ محــل آخــر أو غــرس قيمــة اجتماعيــة 
عنهــا،  أخــرى مرغــوب  مــكان  فيهــا  مرغــوب 
والــذي  القيمــي  بالصــراع  يعــرف  مــا  وهــو 
والقيــم  واملعنويــة  املاديــة  القيــم  يشــمل 
الجماليــة والقيــم الحســية ولقــد كان ومــا 
آدم،  أبنــي  عهــد  منــذ  الشــعور  هــذا  يــزال 
حتــى  وهابيــل  قابيــل  وهمــا  البشــرية،  أب 
اليــوم وإلــى مــا شــاء هللا ... صــراع بيــن الخيــر 

الطيــب  والظــالم،  النــور  بيــن  والشــر، 
والدكتاتوريــة،  الديمقراطيــة  والخبيــث، 
ــِب  ّيِ

َّ
الط ِمــَن   

َ
ِبيــث

َ
خ

ْ
ال  ُ اللَّ  

َ
ِلَيِميــز وذلــك 

َبْعــٍض  ــٰى 
َ

َعل ــُه 
َ
َبْعض  

َ
ِبيــث

َ
خ

ْ
ال َوَيْجَعــَل 

ِئــَك 
َٰ
ول

ُ
ــَمۚ  أ

َّ
ــُه ِفــي َجَهن

َ
َيْجَعل

َ
َمــُه َجِميًعــا ف

ُ
َيْرك

َ
ف

وهــذا   .)37 )األنفــال/    َ
اِســُرون

َ
خ

ْ
ال ُهــُم 

الصــراع ومــا يترتــب عليــه مــن تعــب ونصــب 
أجــل  مــن  إال  هــو  مــا  ونضــال،  وكفــاح 
مرحلــة  عنــد  والتــوازن  االســتقرار  هــدف 
يرتضيهــا وير�شــى عنهــا الفــرد، عنــد نقطــة 
حياتــه  صحــراء  مــن  روضــة  يتصورهــا 
اململــوءة بالكفــاح املريــر والســفر الطويــل.  
وكأن هــذه الروضــة هــي األم الحانيــة واليــد 
اإلنســان  عبــرات  تكفكــف  التــي  الرحيمــة 
وهنــا  واألحــزان.   اآلالم  كثــرة  مــن  الفــرد 
تســتروح نفســيته )نســمات هــذه الروضــة 
فــي ظلهــا الظليــل(  وانظــر وتأمــل قــول هللا 
ُهــْم 

َ
ــاَس َبْعض

َّ
ِ الن

ّ
ــُع الل

ْ
 َدف

َ
ــْوال

َ
تعالــى: ..َول

و 
ُ
ذ  َ ّ

الل ـــِكنَّ 
َ
َول ْرُض 

َ
األ َســَدِت 

َ
ف

َّ
ل ِبَبْعــٍض 

 .)251  / )البقــرة    َ
يــن ِ

َ
َعامل

ْ
ال ــى 

َ
َعل ْضــٍل 

َ
ف

بيــن  للحيــاة  كنامــوس  الصــراع  هــو  ذلــك 
واليابــس  املــاء  وبيــن  والجماعــات،  األفــراد 
صــراع  جعــل  )فرويــد(  ولكــن  الــخ   ...
الجنــس  أجــل  مــن  اإلنســان طــوال حياتــه 
ســلوك  أنمــاط  مختلــف  وفســر  فحســب، 
الــذي   املبــدأ  ذلــك  أســاس  علــى  اإلنســان 
نظــرة  هــذه  كانــت  حياتــه.   كل  عليــه  أخــذ 
وأنمــاط  وأنشــطته  اإلنســان  إلــى  فرويــد 
املبتســرة  القاصــرة  النظــرة  تلــك  ســلوكه.  
التــي تحكــم علــى )كيــان الفــرد الكلــي( مــن 

إن فرويد أقام 
وشيد الحياة النفسية 

السوية طبقًا ملا 
توصل إليه من نتائج 
استنبطها من حاالت 

مرضية..
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لهــذا  أجــزاء  أو  الشــذرات  إدراك  خــالل 
الكيــان، أي الحكــم علــى )الــكل( عــن طريــق 
أو  )الطاقــة الجنســية(  فــي  املتمثــل  الجــزء 
مــن الصــراع أو مــن اإلحبــاط الناجــم عــن 

الصــراع. فــي  الفشــل 

أتباع فرويد والتحليل النف�سي: 

أتباعــه  مــن  مجموعــة  فرويــد  بعــد  وجــاء 
لعــل مــن أهمهــم )أدلــر( و)يونــج( وغيرهمــا 
ممــن يتحدثــون عــن الشــخصية اإلنســانية 
النفســية  الصحــة  فــي  التوافــق  ووســائل 
بيــن خــارج وداخــل اإلنســان وجــاء حديثهــم 
)فرويــد(  شــيخهم  غلــواء  مــن   

ً
مخففــا

النفســية  للحيــاة  قاعــدة  يضــع  منهــم  وكل 
قاعــدة  عــن  أكثــر  وتتبايــن   

ً
كثيــرا تختلــف 

الجنــس عــن فرويــد.  – فأدلــر يقــول: »أن 
الدافــع القــوي والحيــوي لإلنســان الفــرد 
فــي  بالتفــوق  وإحساســه  شــعوره  هــو 
جانــب معيــن ومحــدد نحــو الجماعــة التــي 

أفرادهــا«.  بيــن  يعيــش 

 
ً
قويــا  

ً
دافعــا هنــاك  »إن  يقــول:  ويونــج 

هــذا  ويتلخــص  الفــرد  اإلنســان  لــدى 
فــي ))الشــعور بالنقــص(( ودوام  الدافــع 
هــذا الشــعور هــو الــذي يجعــل اإلنســان 
القيــام  حياتــه  طــوال   

ً
جاهــدا يحــاول 

إلــى  يصــل  ـكـي  النقــص  هــذا  بتعويــض 
�ســيء مــا يســير بــه نحــو الكمــال، أو مــا هــو 

الكمــال«. مــن  أدنــى  أو  قوســين  قــاب 

ويبــدو مــن هــذا إخــالص )أدلــر( و )يونــج( 

معيبــة  تفســيراتهما  أن  ذلــك  لشــيخهما، 
نقطــة  يأخــذ  كمــن   ،

ً
تمامــا ألنهــا  وناقصــة 

هــذا   :
ً
قائــال إليهــا  يشــير  ثــم  محيــط،  مــن 

العينــة  خــالل  مــن  ترونــه  املحيــط  هــو 
مظاهــر  كل  ذاتهــا  فــي  تحمــل  التــي  املائيــة 
وريــاح  عاتيــة  أمــواج  مــن  البحــر  وســمات 
أن  يتوهــم  ثــم   ... قاســية  وأنــواء  هائجــة 
الحيتــان  تســبح  املائيــة  العينــة  هــذه  فــي 
وأفــراس  القــرش  وأســماك  والتماســيح 
يزعــم  وإنمــا  بذلــك،  يكتفــي  وال  البحــر... 
 
ً
أيضــا واضحــة  والجــزر  املجــد  حــركات  أن 

وكأنــه  البســيطة.   املائيــة  العينــة  هــذه  فــي 
يريــد أن يقــول لنــا: أن هــذه العينــة املائيــة 
هــي والبحــر ســواء بســواء، وذلــك بالقطــع 
محــض افتــراء.  ذلــك أن النفــس اإلنســانية 
وأبعادهــا  ومقاييســها  وأغوارهــا  بأعماقهــا 
وتقواهــا  وفجورهــا  وهبوطهــا  وصعودهــا 
ورجائهــا،  ويأســها  وضعفهــا،  وقوتهــا 
 .. وشــفافيتها  بغلظتهــا  وظالمهــا،  بنورهــا 
نظــرة  إليهــا  ينظــر  أن  مــن  وأعظــم  أكبــر 
 
ً
طويــال ســننتظر  أننــا  مبتســرة.   قاصــرة 

ســير  مــن  النف�شــي  التحليــل  يتمكــن  حتــى 
أو حتــى مجــرد  الــروح((  أو  النفــس  أغــوار 
هللا  وأن  ســيما  ال  أعقابهــا،  علــى  الوقــوف 
وِح  َك َعــِن الــرُّ

َ
ون

ُ
ل

َ
ســبحانه يقــول: َوَيْســأ

ــن  ّمِ ــم 
ُ
وِتيت

ُ
أ َوَمــا  ــي  َرّبِ ْمــِر 

َ
أ ِمــْن  وُح  الــرُّ ــِل 

ُ
ق

تلــك   ،)85 )اإلســراء/  ً
ِليا

َ
ق  

َّ
ِإال ــِم 

ْ
ِعل

ْ
ال

هــي انعكاســات الهمــوم علــى النفــس ورأي 
الديــن والعلــم فيمــا يترتــب علــى ذلــك مــن 

 وعصبيــة.  نفســية  أمــراض 
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إن النفس اإلنسانية بأعماقها وأغوارها ومقاييسها وأبعادها 
وصعودها وهبوطها وفجورها وتقواها وقوتها وضعفها، ويأسها 
ورجائها، بنورها وظالمها، بغلظتها وشفافيتها .. أكرب وأعظم 

من أن ينظر إليها نظرة قاصرة مبتسرة..

 للفائدة.
ً
 *  منقول من مجلة آفاق عربية )عدد 1978/9 بغداد( تعميما

)1( الغدد القنوية )خارجية اإلفراز(:   Duct or Exocrine Glands كالتي تفرز الدموع والعرق 
واللعاب.

)2( الغدد غير القنوية)الصماء(: Ductless or Endocrine Glands  وأهمها الغدد الصنوبرية 
 تعرف 

ً
والنخامية والدرقية والكظر – والبنكرياس والغدد التناسلية ، وهي تفرز موادا

 في النمو الجسماني والنفساني ، وفي تنشيط الوظائف 
ً
 مهما

ً
بالهرمونات التي تؤدي دورا

العضوية وتعديلها. 
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