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ومع أن هذا يـرتبـط بالـتقدم يف
جمـال البحث العلـمي،إال أنه يعين
أسـاســًا شيــوع أسبــاب العـدوان
والعـنف املتمثلـة أهمهـا يف: القمع
الـسيـاسي،والـتسـلط،وردود فعل
األكثرية من احملـرومني النامجة
عن القهـر والـظلم االجـتمــاعي
والــشعــور بــاحلـيـف،وضعف أو
غـــيـــــــــاب الـعـــــــــدالـــــــــة
واملـسـاواة،واالحـتالل واهليـمنـة
الــسـيـــاسـيـــة لـــدولـــة علـــى
أخـــرى،وازدواجيــة املعـــايري يف
تعـامل الـسيـاسـة الــدوليـة مع
قــضـــايـــا مــصـرييـــة ختــص
الشـعوب،فضاًل عن زيـادة جرائم
الــسلـب والـنهـب واالخـتـطــاف

والسرقة.
ويعـــد العـنف أخـطـــر أنـــواع
العـدوان،لكـونه يـتضـمن إحلـاق
أذى أو دمــــار مــــادي جـــسـيـم
بالـشخص اآلخر أو مبمتلكاته مع
توافـر القصـد.وهو غـري العدوان
املشروع حلماية النفس،والعدوان
حلمــايــة اآلخــريـن،والعــدوان
الوسيلي الـذي يعين القيام بفعل
عــدوانـي لـتحقـيق هــدف غـري
عـدوانـي،مثل قيـام رجـال األمن
مبطـاردة جمـرم إللقـاء القـبض

عليه.
واإلشكــاليــة الـيت مل حتل بعــد
حتـى اآلن تـتمثـل فيمـا إذا كـان
العـدوان لدى الـبشـر نامجـًا عن
أسـبــاب بـيــولــوجـيـــة )أي إنه
وراثـي(،أم إنه يعــود اىل عــوامل
تـتعـلق بــطـبـيعـــة الـنــظـــام
االجتمـاعي والسـياسي وأسـاليب

التـنشئة والتعلم؟
ينضـوي حتت الصنف األول الذي
يتبنـى املفهوم البيولوجي للعنف
عـدد كبري من الـفالسفة وعـلماء
الـبيـولــوجيــا وعلمــاء النفـس
واالجـتـمــــاع.فـعلــــى سـبــيل

املـثال،تنـظر فلـسفة )هـوبز( اىل
الناس على أنهم مييلون بالفطرة
اىل التنـافس والعـدائية الـذي قد
يـصل اىل التدمري املتـبادل بينهم
ما مل تكن هناك دولة حتول دون
ذلك.ويـرى )نـيتـشه( أن وجـود
ناس لـطفاء يتصفون بالرقة هي
حالة شاذة بني البشر،يرجح أنها
تـعــــــــــــود اىل خـلـل أو تـلـف
عـضـــوي.ويـــرى شـــاعـــرنـــا
)املتنـيب( الرأي نـفسه،إذ يـقول:
))والظلم مـن شيم النفـوس فإن

جتد ذا عفة فلعلة ال يظلم((.
ويقف )فـرويد( يف مقدمة علماء
الــنفـــس الــــذيـن يــــؤكــــدون
بـيولـوجيـة العـدوان يف مقـولته
بوجـود غريزتني يف اإلنسان،هما
غريزة احلياة )ايروس( وغريزة
املـوت )ثـانـاتــوس(،يعيـشـان يف
صـــراع دائـم،وأن احلـل يكـــون
بـتحويل وجهـة غريـزة املوت اىل
اخلارج بـنشـاط تفـريغي مالئم
)الريـاضة مثاًل(،وإال فـإن الناس
يلجـأون اىل الـتصـرف بـأســاليب
عـدوانية ضـد اآلخرين لـتفريغ
مـا تــراكم لـديهـم من طـاقـات

عدوانية.
وتـوصل )لـورنـز(،الـذي اشتهـر
بــــــــدراســـتـه لــــــسـلــــــــوك
احلـيوانـات،السيمـا األوز وحصل
عـلى جـائزة نـوبل يف الـعام 1973
عـن دراسته اخلـاصـة بـاألسـس
اإليثـولـوجيـة للـسلـوك وأمنـاط
الــسلـــوك الغـــريـــزيـــة لـــدى
االنـسـان،تــوصل اىل أن العـدوان
غريزي،وأنه طاقة تعمل بصورة
مـستمـرة ومتجـددة،وانه ال بـد
مـن تصـريف هــذه الطـاقـة وإال
تــــراكـمـت اىل مـــسـتــــويــــات
خطرية.ومـن طريـف ما تـوصل
إلـيه: إن معظم احلـيوانـات متلك
مـــا أمســـاه )أدوات الـــسالمـــة

الفـطرية( حتـول دون قتل أفراد
ينتـمون اىل النـوع نفسه عنـدما
حيـــدث صـــراع بـيـنهـم.وإنهـــا
تـسـتخــدم طــريقــة )العــراك
املـراسيمي أو الـطقوسـي(،جيري
مـن خالهلــا تفــريغ الـشـحنــات
العدوانيـة بإسلـوب منطي حمدد
لـدى أفراد النـوع الواحـد،ينتهي
فـيه العـراك بـاحلـد األدنــى من
اخلسائر،ويفـسح اجملال يف الوقت
نفـــــسه اىل خـــــروج طـــــرف
مـنـتــصــــر.فـعلــــى سـبــيل
املثـال،ينتهي العـراك بني ذئبني
عنـدمــا خيفض الــذئب املهـزوم
رأســـه إشــــــــــــــــــــــــــــارة اىل
اســـتــــــسـالمـه،فـــيـــنـــتـهــــي
الـصراع.وهنـالك طريقـة أخرى
تستخـدمها احليـوانات للحيـلولة
دون نشـوب قتـال بيـنها،أمسـاها
لـورنـز )طـريقــة االسرتضـاء أو
الــتهــــدئــــة(.فـعلــــى سـبــيل
املثــال،هنــالك نـوع مـن طيـور
الغـربـان خيـتلف لـون مـؤخـرة
الرقـبة لـديه عن بقـية جـسمه
بريـشه امللـون،ويتـوقف الـعراك
لــديهـــا حني يـطـــأطيء أحــد
الطـريين املتنازعـني رأسه كاشفًا
ريــشه امللـــون،فيـمتـنع الــطري
املهـــاجم عـن اهلجــوم ويـنتـهي
النـزاع.واملفارقة أن هذه احلقائق
تكـشف لنـا أن احليـوانـات أعقل
بكثـري من اإلنـسـان يف ممـارسـة
العـدوان.وعلـى رأي لـورنـز فـإن

ـ

اإلنـسان يفتقر اىل أدوات السالمة
الفـطـــريـــة املـــوجـــودة لـــدى
احليوانات،مثل ممارسة الطقوس
وأســــــالــيــب االســرتضــــــاء أو
التهدئة.وحتـى على افرتاض أنها
موجودة لدينا فإنها أصبحت غري
فاعلة ألن وسائل الـدمار البعيدة
املـدى صـارت حتـول دون وجـود
اتــــصـــــــال بــــصـــــــري بــني
املتقـاتلـني،فتـعطـلت الغـريـزة
وسيطر علـى املقاتل هدف واحد
هـو حتقيـق االنتصـار مهمـا كـان

حجم الدمار.
وتنضـوي حتت خيمـة )الغرائز(
نظريـة )لومربوزو(،الـذي حاول
فـيهــا ربـط اإلجــرام بــاملــرض
العـقلي،واالعـتمـاد علـى املالمح
وشـكل الــرأس والـــوجه والـيــد
لتــشخيـص امليـول اإلجــراميـة
وعالمـات الـتحلل اخلـلقي.وهـو
مقـتنع بأن النـزعة حنـو اإلجرام
تورث بيولـوجيًا،شأنهـا شأن لون
العيـنني والشعـر.وينضـوي أيضًا
حتت هذه اخليـمة افرتاض مؤداه
أن الــذكـــورة والعــدوان أمــران
مـتالزمـــان.وشـــاع مـنـتــصف
ستينيـات القرن املاضـي اكتشاف
مـورث ذكـري زائـد ) (Yلـدى
عـــــــــدد مـــن اجملـــــــــرمـــني
الـسـيكــوبـــاث.غري أن الـبحــوث
الالحقـة مل تـؤيـد ذلك بـدرجـة

قطعية.
على أن نظريات الغرائز تعرضت

النـظــريــة،فــإنهــا تعـــرضت
النــتقـــادات كـثـرية،مــنهـــا أن
االحباط ال يـؤدي دائمًا اىل ظهور
العدوان،وال يـتجه بالـضرورة اىل
مـصـــدر العــدوان،إذ حيـصل أن
يتوجه حنـو ضحية تكون )كبش
فـداء(.وحيـصل هـذا يف ظـروف
األزمات السيـاسية واالقتـصادية
واالجتمـاعيـة،ويف اجملتـمع الذي
تـتعــدد فـيه األديــان واألعــراق
واملــذاهب،وتـســود فيه حـاالت
التعصب.وقد يكون اختيار كبش
الفــداء مقـصــودًا وقـــد يكــون
عشـوائيـًا.فقـد كـان اليهـود هم
كبـش الفــداء يف الثـالثيـنيــات
واألربعينيات.وقـد قال )هريمان
راوشنج( أحـد كبـار النـازيني: )
)لـو مل يكـن اليهـودي مـوجـودًا
الخـرتعـنــاه((.ومـن اجلــديــر
بـاإلشـارة أن الـدوغمـاتيـة،اليت
تعين الـنظـرة املـتشـددة للحيـاة
وعــــدم الـتـــســــامـح مع ذوي
االعـتقــادات املعــارضــة بغـض
النـظر عن مـوقعهم االجتـماعي
أو اجتـاهــاتهم الـسيــاسيــة،هي
العـــامل الـــرئـيــس يف نــشـــوء
التعصب.وإن الـتعصب ينـشأ عن
بعـد شخصي يتمـثل بالتصلب يف
الرأي.وتفيـد الدراسات األجنبية
أن الــشخـص املـتــصلـب يف رأيه
ينجـذب اىل األيـديـولــوجيـات
الـسيــاسيــة اليت تقـع يف أقصـى
الـيمني أو يف أقصـى اليسـار.وكان

للـنقـــد يف تفــسـريهــــا للعـنف
والعــدوان،السيمـا تلك القـائمـة
عـلـــــــــــى وفـق األمنـــــــــــوذج
)اهليــدروليـكي( الــذي يفـســر
الـعـــــــــدوان بـعـــمـلـــيـــــــــة
ميكـانـيكيـة؛مبعنـى أن العـدوان
حيـدث تلقـائيـًا عنـدمـا تـرتاكم
الطـاقـة العـدوانيـة اىل املـستـوى
الـــذي حيـتـــاج اىل تـصـــريف أو
تفريغ.وجاء هذا النقد من علماء
يف االخــتــــصـــــــاص نـفـــــسـه
)البيولوجيا واإليثولوجيا(،الذين
رأوا أن العدوان هو استجابة أو رد
فعل لعــوامل بيـئيـة،وأنـه ميكن
السـيطرة علـيه أو تعديله يف ظل
توافر شروط داخلـية وخارجية

حمددة.
وإزاء نظـريات الغـرائز،طـرحت
فـرضية أو نـظريـة )اإلحباط –
العــدوان(،اليت تـرى أن العـدوان
ينجـم دائمـًا عـن االحبـاط،وأن
وجود اإلحبـاط يفضـي دائمًا اىل
عــدوان من نـوع مــا.فعلـى رأي
صـاحـيب النـظـريـة )دوالرد( و
)مـيلــر( يف العــام 1939،فــإن كل
احبـاط يفـضي اىل عـدوان،وكل
عـدوان يـسبـقه احبــاط.ويعين
اإلحبــاط هنـا : إعـاقــة سلـوك
مـتـجه اىل هـــدف أو غـــايـــة أو
قصد؛أو هـو ما حيول دون صدور
استجابة متجـهة حنو شيء ما،قد

حانت حلظتها.
وعلـى الـرغم مـن انتـشـار هـذه

العدواني متـَـَعـلم،وأن تعلمه يتم
مـن خالل تـقلـيـــد الـنـمـــاذج
العدوانية ومـا حتصل عليه هذه
الـنـمــــاذج مــن تعــــزيــــز أو
مكـافـآت.واسـتطـاع )بـانـدورا(
وزمالؤه أن يـربهـنـــوا علـــى أن
الـتعــزيــز يــرفـع من احـتمــال
الـتــصـــرفــــات العـــدوانـيـــة
للمعـتدي.وأن املـيول الـعدوانـية
للطفل ميكن أن تتقوى من خالل
الـتعزيـز غري املبـاشر حـني يرى
اآلخـرون ينـالـون مكـافـأة علـى
السلـوك العدوانـي.وبالـرغم من
االنتقادات الـيت وجهت لنظـرية
الـتعـلم االجـتمـــاعي ال سـيمــا
حمـدودية تعميم نتـائجها،إال أنها
القـت دعـمــــًا مـن مــصــــادر
متعددة،يرى معظمها أن األجيال
املتعاقـبة تتعلم العنف من خالل
ممــــــــارســـتـه يف احلـــيــــــــاة
األسـريـة،والـدور الـذي تــؤديه
وسـائل اإلعـالم يف تعلم الـسلـوك
االجتمـاعي العـدائي.وسنتـناول
هـذا املوضوع بشيء من التفصيل

يف مناسبة أخرى. 

أبــرز املـنـتقــديـن لـنـظــريــة
)اإلحـبـــــاط العــــدوان( هــــو
)بريكوفيتز(،الـذي فسر العدوان
مبفـاهيم الـنظـريـة الـسلـوكيـة
للتـعلم،بقـوله: إن العـدوان يـتم
تــعــلــــــــمــه مــــــــن خــالل
التعزيز.فالشخص املنخرط فيما
يسمـى قوات املـرتزقـة يقتل من
أجل املال أو مكافـأة مادية.ويرى
أن اإلحبــاط يــؤدي اىل الغــضب
وليس العـدوان.غري أن اإلحـباط
يسـبب أملًا نفـسيًا،وكل مـا يسبب
أملًا نفسيًا أو جـسديًا قد يؤدي اىل
العـدوان.وهـو يـعتقـد بـوجـود
شرطني يعمالن معًا ويقودان اىل
العــــــدوان عــنــــــد حــــــدوث
اإلحباط،هما: االستعداد للسلوك
العــدوانـي،ووجــود قــرائـن أو
تـنبيهـات بـيئيـة مـرتـبطـة إمـا
بـالـسلـوك العـدوانـي أو مبصـدر
اإلحبـاط.وحتـول االهتمـام حنـو
الــتـعلــم يف دراســـــــة العـــنف
والعــدوان،فـظهــرت )نـظــريــة
التعلـم االجتماعـي(،اليت صاغت
فــرضيــة فحـواهـا أن الـسلـوك

يف سيكولوجيـــــة العنــــف والعـــدوان
رئيس اجلمعية النفسية العراقية

شغل موضوع العدوان اهتمام رجال الدين والسياسة وعلماء البيولوجيا
وعلماء النفس واالجتماع..ويبدو أن العنف بني الناس يزداد بتقدم الزمن.ففي

عام 1961م كان عدد املوضوعات املنشورة عن العدوان بحدود األربعني
موضوعاً،ثم ارتفع يف غضون عشر سنوات الى أربعمائة،ليصل العدد يف بداية

القرن احلادي والعشرين الى عشرات اآلالف.

أ.د. قاسم حسني صاحل

ومع ذلـك،مل يقـتــصــــر شفـــاء
أمــراض النفـس علـى األسـالـيب
العـالجيـــة اليت جــاء بهــا عـلم
الــنفـــس،إذ تـــشـري الــــوقــــائع
والتطبيقـات العملية يف حضارات
عـديـدة اىل أن بعـض املمـارسـات
الـدينية هلا دورها الفاعل أيضًا يف
العالج النفـسي،سـواء كـانت تلك
املمـارسة تـدينـًا خاصـًا بالـفرد
املبتلى بالـعلة النفسية،أو طقوسًا
وإجـراءات حيددها له رجل الدين
ذو الـــوظـيفــــة العالجـيـــة؛مع
مالحـظة إنـي أشري اىل املتـدينني
عـمومـًا بصـرف النـظر عـن نوع
الدين.يشعر املتدين أن ما يعانيه
هــــو ال حمــــالــــة بعـني الــــرب
ودرايته،ويعلـم أيضًا أن مـا أبتلي
به من مشاق يف مسريته احلياتية
صـائر اىل الـزوال حتمًا،فـما عليه
سوى الصـرب.ال يكاد خيلو دين من
تلك الثـابتـة،وهنـاك العديـد من
اإلشارات يف الرتاث اإلسالمي تؤكد
هــذا املـعنــى الــذي يعــد خـطــًا
عـريضـًا يف املنهجـية اجلـديدة –
القـدمية يف تقديم العالج النفسي
الـذي ميـارس مـن قبل )الـشيـوخ
والـســادة(.وعمـليــة تـشـخيـص
وحتــديــد الـنجــاحــات يف تـلك
املنهجيـة تتمثل يف عـدد ال حصر
له من الــذين شفـوا علـى أيـدي
الــشيـوخ والـسـادة ممـا ال ميـكن
التغـاضي عنه أو إهمـاله أو عزوه
اىل مــا يــسمــى )اإلحيــاء( فقـط
كتفسري جاهز.مل يسعفين اإلحياء

هـذه املرة،وأحـسست وأنـا أستمع
ألحـد معاريف ممـن شفوا علـى يد
الـشيخ )رعد اجلـّمالي( إمـام أحد
اجلـوامع يف مدينة الـصدر،بالعوز
الـعلــمــي لــتغـــطــيـــــة هـــــذا
املــوضــوع،وكــشف مــا غـمـض
عـلّي،والـذي قــد يكـون مــوضع
حرية لـدى الكثـريين أيضـًا.ولكي
أسـتجلي األمـرفيمـا إذا كنـا أمـام
منهـج جديـد من منـاهج العالج
النفـسـي،متقــاطع أم مـتفق مع
مــنـــــــاهـج عـلــم الــنـفـــــس
احلديـث،ذهبت اىل الـشيـخ )رعد
اجلّمــالي( الــذي اجتـاز دراسـة
)املقـدمـات( يف احلـوزة العلـميـة
الدينية.كان شابًا على درجة من
الـوسـامـة،اسـتقبـلين حبفـاوة يف
بـيـته املـتـــواضع يف مـــديـنـــة
الـصدر.أعجبين فيه حرصه على

فهمي بدقة:
* هل يقصـدك الكثـريون لغرض

تلقي العالج حلاالتهم النفسية؟
-  نعـم،ولـكـي ال أضــطــــرب يف
تـــــوزيع وقـيت بــني مهــــامـي
الرسالية الدينية وشؤون حياتي
اخلاصـة وتقديم مـساعـداتي ملن
حيتـاجهــا من املـرضــى،وضعت

برناجمًا أتابعه حبرص.
*  هل تعتـذر عن تقـديم العالج
حلــاالت؟أعين هل تـشعــر أنك ال
متلك شـيئــًا تـفعله ازاء حــالــة

معينة؟
-  ال حيـصل أن أعتـذر بـاسـتثنـاء
حالة اجلنـون،ألن هذا األمر يعود
اىل اهلل سبحــانه عنـدمــا تكـون
احلـالة منـوطة بـاإلعجاز.إن أول
خطـوة لي بـعد االتـكال عـلى اهلل
هي الـنظـر يف حـالـة الـشخص إن
كـان مصابـًا باهلستـرييا أو اخلوف

أو غريها،ثم أبدأ معه باذن اهلل.
* كـــيف يــبــــــدأ املــــــرض يف
تقـديرك؟أقصد مـا هي الظروف

املؤاتية حلصول املرض؟
-  تـعرتض الـنفــس البـشــريــة
الـكثـري من احلــاالت بـسـبب مــا
مـوجود فيها من ثوابت.أال تنظر
اىل تقــسـيـم القــــرآن الكـــريـم
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للنـفس؟فالطـفل يف مراحل منوه
العقلـي يتلقـى مـا حييـطه،وهنـا
نـقطــة االفرتاق الـيت ستقـرر إن
كـانت هـذه النفـس مطـمئنـة أو
لــوامــة أو نفـس مـتهـتكــة غري
عابئـة بقيمـة أو مثل.باخـتصار
إن املـــرض يبــدأ مـن نقـطــة يف
النفـس حتت رعـايـة مجلـة من

الظروف.
*  مـنـــذ مـتـــى وأنــت تقـــدم

خدماتك للناس؟
-  منذ سنة 1991  .

*  مـا هي أساسيـات ممارسة مثل
هذا العالج؟هل تكـفي العمامة أو

الدراسة الدينية لذلك؟
- لـيست العمـامة مـؤهاًل.مبقدور
أي شخص أن ميـد يـد املـسـاعـدة
للـنــاس فـيـمــا لــو أمّل بـبعـض
الروحانـيات.املؤهل هـو الدراسة
الروحانية املسبوقة باالستعداد.

* هل يـتشـابه عالجك أمـام كل
احلـاالت،أم أن لكل حـالـة عالجـًا

خاصًا؟
-ال يتشـابه العالج،فقد يـستغرق
عـالج شخص جمرد سـاعة،بـينما
يستـدعي عالج آخر رمبـا عشرة
أيــام.الــذي حيــدد املــدة ونــوع
العالج هو حالة املريض،فمنهم من
يتلقى العالج ويتلقفه ويستجيب

)للتلقني( بسرعة. 
* كـيف خيــتلفـــون يف ســـرعـــة

استجابتهم؟
-  تبعًا لتمكن الشر من نفوسهم.

* هل حيـصل أن تـشعـر بــالقلق
على سالمة مريض وأنت تعاجله
بهـذه الطـريقـة؟مبعنـى أدق،هل
خيطر ببالك أن عالجك ميكن أن

يضاعف احلالة؟
- ال خيطـر ببـالي أبـدًا،ألن يقيين
بــاهلل هــو املـبــدأ،واذا كــان هــو
سبحـانه،املعـّول،فـمن املـؤكـد أن
احـســاسي بـنتــائـجي سـيكــون

اجيابيًا قطعًا.
* لقــد شفـي علـى يــديك أحـد
معاريف وعاد اىل حياته الطبيعية
متــامــًا،هل حــاولـت أن تعــرف
مـــاضـيه أو شـكل احلـيـــاة الـيت
يعيشها،والـيت ال ميكن فصلها عن

مرضه،كما يقول علم النفس؟
- نعم بكل تـأكيد،ولكـن معرفيت
هذه لـيست غـاية كـما هـو احلال
يف علم النفـس،إنه جمرد وسـيلة

لتكتمل عندي الصورة.
* هل تعـاجل الـنسـاء أيضـًا؟امسح
لي أيهــا الشـيخ، أظن أنك فـهمت
مــرادي، فــطبـيعــة عـملك قــد
تقتضي منك االقرتاب أو االنفراد
باملرأة، وهذا مما ال جيوز شرعًا؟

- نعم، فــالنـســاء أكثـر عـرضـة
لإلصـابـة بـاالضطـراب النفـسي
ومـن خمتلف األعمـار،بدءًا بعـمر

الـسـنتـني أحيـانــًا وحتـى أرذل
الـعمر.غري إنـي ال أقرتب من املرأة
إال حبـــدود،وأجـّنـبهـــا عـملـيـــة
االستلقـاء اليت هي مـن ضرورات
عملي أحيـانًا،وعمومـًا فإن عملي
غـالبـًا ما يـتم حبضـور أحد ذوي

املرضى.
* مـا هي ركـائــز عملـك كمعـاجل

نفسي؟
- هل قـرأت اآليـة الكـرميــة اليت
تقـول ))وننّزل من القـرآن ما هو
شفـاء ورمحــة للمـؤمنـني((.من
الـواضح أن الـشفــاء هنــا ال يعين
بـالضـرورة الـشفـاء اجلسـدي،وال
مــانع عقلـي من انـسحـاب اآليـة
الـكرميـة علـى احلاالت الـنفسـية
اليت هي مـرض.ومن هنـا فـإننـا
أمـام اجـازة ربــانيــة مبمـارسـة
العالج.أســـاس العالج الـنفــسـي
يعــتــمـــــــد علـــــــى زرع األمل
واالطمئـنان.أصـّور للمـريض أنه
كــائن مـتكــامل وقـد كــرمه اهلل
تعـاىل على سائر خملوقاته.لتالوة
القـرآن بطـريقـة خـاصـة أشـدد
فيهـا على التـكرار والضـغط على
خمارج احلروف، ما جيعل املريض
يشعـر وكأنه يـستمـع للقرآن أول
مـرة.جيــري ذلك طبعـًا مع سـور
خـاصـة بـعينهـا.فهنـاك سـور هلـا
تـأثري استـثنائـي إعجازي ال دخل
لـي به، أجعلهــا مثـابــة لتــذكري
املــريــض املبـتلــى بقــوة اإلرادة
وضــرورة حتملـه لبعـض العنـاء
ومـواجهته.وأستعني أيضًا ببعض
األدعيـــة اليت تــذكــر اإلنـســان
بوجود )الرقية( وضرورة اللجوء
اىل اهلل سبحانه والتوسل بآل بيته
الكـرام.غـالبـًا مـا يـبكي املـريض
عنـد هـذه األدعيـة، فيكـون قـد
زفــــر الـكـثـري مـن هـمـــــومه
وضغوطـاته النفسيـة.إن املريض
حيمل أسـرار شفائه معه،وما علّي
ســـــــــــــــــوى تــلــقــف تــلــــك
األسـرار.فمثاُل،املـرأة اليت تـصاب
باكتئاب نتيجة فقد عزيز بشكل
مبـاغت، فـإن تـذكريهـا بـواقعـة
الـطف وفقـد اإلمـام احلـسني )ع(
لكل أهـل بيـته خالل ســويعــات
أمـام ناظـريه،ما يـتضمن تعـزية

وختفيفًا هائاًل.
* كيف تـنظـر اىل مـا يقــال عن

تأثري اجلن يف النفس البشرية؟
-إن اجلن حقيقـة، لكن ما يـعوزنا
هو الكشف عـن قدرتهم التأثريية
فينا،حنن ال منلك سـوى معلومات
أوليـة جدًا،وهذا يعـود اىل طبيعة
وجـودهم،وقـدراتهم اخلـارقـة يف
الــتــمــــــــوضع واالخـــتفـــــــاء
والتـمظهـر.لـذلك فـإن قـدرتهم
التــأثرييـة خـاضعـة لـلكثـري من
الـتقـــول واألفكــار الــشعـبـيــة
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املتـوارثة البـسيطـة يقف وراءها
العجز عن الكشف.

* كيف تـتم عـمليـة طــرد اجلن
عندما يتلبسون شخصًا ما؟

-ال وجـود للـتلبـس، فهــذا خطـأ
جيب تـصحيحه.هـناك مـس،وهو
يعــين قـــــرب اجلــن وحتـكــمه
باإلنـسان. وقـد أشار اهلل سـبحانه
اىل هذا املعـنى علـى لسـان ابليس
حـني تعهــد ابليـس بـالغـوايـة )
)ألغـوينـهم أمجعني((.ويـبدو أن
اجلن ميس اإلنسان ألنه يعجز عن
حتقـيق غرض ما،لذا يلجأ اىل هذا
اإلجـــراء لكـي تـــسهل عـملـيـــة
حتقيقـه.أما عمـلية طـرده فتتم
بدعوته عالنية للخروج ومغادرة
املــريـض اىل ال رجعــة مـن خالل
جممـوعــة من األذكــار ترتكـز يف
قـراءات قرآنيـة معينة،وتـهديده

باحلرق والضرب.
* وهل يـضــرب املــريــض لكـي

خيرج اجلن ويغادر؟
-أعتـرب اللجــوء اىل هــذا اإلجــراء
عجــز روحــانـي،أنــا ال أضــرب

املريض إطالقٌا.
* هل هـناك ضمـانة بعـدم عودة

اجلن اىل املريض نفسه؟
-  الـضمـانـة منـوطـة بـالـشخص
نفسه.فاملرأة اليت تعرضت للمس
يف ظـرف مـا كـأن يكـون زيـارتهـا
لـلــــمـقــــربة يف وقــــت غــــري
مستـحب،عليها أاّل تعـاود الزيارة
يف الــوقت نفـسه.املهـم أن يكـون
اإلنسـان علـى حــذر من الظـرف
الذي تعرض فيه للـمس.فاملؤمن

ال يلدغ من جحر مرتني.
* هـل ميكن التـأسيـس لنظـرية
إسـالميــة مـتكــاملــة يف العالج

النفسي؟
-  حنن بـأمس احلـاجة ملـثل هذه
الـنــظــــريــــة،وذلـك بـــسـبـب
مـعاناتنـا،على أن تتبنـاها جهات
دينيـة وعلمـاء نفس إسالمـيون
ألن كالهـمـــا يكـّمل اآلخــر مـن
خالل نقاش طـويل مفتـوح يتم
خاللـه تقـــديـم األدلــــة علـــى
أرجحية العمل اإلسالمي يف خلق
البدائـل النفسية ملـا مطروح من
نـظريـات غربـية.والتـوفيق من

اهلل سبحانه وتعاىل.
* مبــاذا تنـصح النـاس لـيتقـوا

اإلصابة باملرض النفسي؟
إن الصلة الـوطيدة باهلل ومتتينها
كفيلـة بـإدخـال الـطمـأنينـة اىل
القلـب،وكــــذلك يـفعل الـتـعلق
بــرمحـــة اهلل ونبــذ اهلــواجـس
والـظنـون والـشكــوك من خالل
احلـب لعـمل اخلـري مهـمــا كــان
ضـئـياًل.هــذه هـي الـضـمــانــة
األكيدة بعدم اإلصابة بأي عارض

نفسي.

العالج النفسي بني الدين وعلم النفس
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جامعة بغداد
مر العالج

النفسي
مبراحل عديدة على

مستوى حضارات
الشعوب.فقد عرفت

هذه احلضارات
األمراض النفسية

والعقلية منذ أقدم
العصور.غير أن ما مييز

هذه املراحل هو
اإلجماع على أن روح
الشر ولعنات اآللهة

هي القواسم املشتركة
يف التسبب باإلصابة

بهذه األمراض.سادت
تلك الرؤية قروناً

عديدة الى حني ظهور
علم النفس احلديث

الذي حاول أن يرتقي
عبر أساليبه ومناهجه

الى مصايف العالج
اجلسدي يف الدقة

وحتديد مبدأ العليـّة.

كانـت األسرة والتـزال إحدى الـركائـز األساسـية يف
العمـلية الـتعليمـية،ذلك أن الـبناء الـرتبوي عمـلية
مـستمـرة ومجاعيـة حتتاج اىل تعـاون كل األطراف
)الـتلـميـذ واألسـرة واملـدرسـة( لـتحقـيق اهلـدف
املـنشـود،وهـو تعلـيم األجيـال.وسنـركـز علـى دور
األسرة،بـوصفها النواة األوىل اليت ينبثق منها سلوك

الفرد.
فمـا دام هـدف األسـرة هــو ضبـط حيــاة أبنـائهـا
وتنظيمها،فال بد من وجـود قوانني وأنظمة حتكم
سلوكهم داخل األسـرة.وعليه فمن واجب األسرة أن
تـضع بـرنـاجمـًا بــالتعــاون مع أبنـائهـا يـسريون
عليـه،كتحـديـد أوقــات النـوم والـصحـو،وأوقـات
الدراسـة،وأوقات اللعب،ومـواعيد األكل،ومكـافأتهم
علــى التقيـد بـكل ذلك.وينـبغي أن تكــون طبيعـة
املعـاملة بـني الوالـدين واألبـناء مـتسمـة باجلـدية
واالنتـظام وحتـمل املسـؤوليـة،فضـاًل عن التحفـيز
والتـوجيـه و تهيئـة الظـروف املالئـمة الـيت تسهل
لألبناء اجتياز وإزالـة العوائق اليت تعرتضهم،ومنها

االمتحانات الدراسية. 
هنـاك بعض أسـاليب التعـامل الواجـب اتباعـها من
القـائمني على األسـرة أثناء فرتة االمتحـانات،إذ أكد
عــامل الـنفـس الـسلــوكي )سـكنــر( Skinnerيف
تـوجـيهه لألسـرة،أن ال متنـح لالمتحـانـات رهبـة
سـلبيـة مبـا يـؤدي اىل اقـرتان االمتحـان بـالتهـديـد
والرسـوب والضيـاع،بل ضرورة أن تـقوم بتـوضيح
اجلـانب االجيـابي يف اجتـياز االمـتحان.وأشـار عامل
النفـس املعــريف )إليـس( Ellis،علـى الـوالــدين

باآلتي:
أ- االهتمام باملكان الـذي يدرس فيه األبناء،وخباصة

التهوية واإلضاءة واهلدوء.
ب- توجيه األبناء على عدم الدراسة يف السرير.

ج- اعتماد مبدأ املكافأة والتشجيع.
د- تـعويد التلـميذ على دراسـة املوضوعـات الصعبة
أواًل.فـمثاًل،إذا كان جيد صعـوبة يف مادة الـرياضيات
اىل احلـد الذي تـسبب له النعـاس،فعليه أن يبـدأ بها
أواًل وهو بكامل نـشاطه،ثم يتناول بـالتدريج املواد

اليت حتتاج اىل جهد أقل منه.
كـمــا أكـــدت بعـض الــدراســـات يف علـم الـنفــس

الرتبوي،على اآلتي:
1- ال تقــارن طفلك بـأقــرانه،أو حتـى بـشـقيقه،وال
تنـعته بصفات قد تنفـره من الدراسة،ومن حتقيق

أداء جيد أثناء االمتحان.
2- التقـليل قـدر اإلمكــان من مـشـاهـدة الـتلفـاز أو

الـتعــرض ملـثريات مـشـتتــة
النـتـبــاه الـتلـمـيــذ يف فـرتة
االمتحـانـات.وقـد يـسـمح له
بأوقـات للراحـة بني سـاعات

الدراسة.
3- عنـد اجـتمـاع األسـرة،ركـز
عـلى اجلـوانب األجيـابيـة لكل
ولــد مـن األوالد، وامـــدحهـم
مجيعًا علـى جهدهم الدراسي
،وأن بإمكـانهم حتقـيق أحسن

النتائج يف االمتحانات.
أما جممل دور األسرة،واملهمات
امللقـاة علـى عـاتقهـا،فيـمكن
حتـــديـــدهـــا ضـمــن ثالث

مراحل،هي:

دور األسرة يف مرحلة ما قبل االمتحان
إنـصح ابنـك بتقـسيـم وقته الـدراسـي،مثاًل: )50(
دقيقـة دراسة مقابل )10( دقائق اسرتاحة.وتأكد أن
ابـنك يـــدرس فعاًل خالل هــذه الفـرتة،وعلـيك أن
تعيـده اىل الـدراسـة يف حـالـة شـروده،مـستخـدمـًا
أسـاليب اإلقـناع والنـصيحة،ومـركزًا علـى اجلوانب
اإلجيــابـيــة الـيت يـنـطـــوي علـيهــا الـتحـصـيل
العلمي.واطلب منه أن جييب علـى األسئلة املوجودة
يف الكتاب،ثم دقق إجاباته مـوضحًا مكامن األخطاء
وكيفية جتاوزها بال غضب،مع تكرار التمرين.ودع
ابنك يشعـر بأهمية هـذه املرحلة واثـرها يف حياته
الــدراسـيـــة والعـملـيـــة القــادمـــة،وال تقـــرنهــا
بــالـرتهيـب.وعلـيك ايـضــًا أن تــدرب ابـنك علــى
استعـمال األختبار الذاتي،جبعله يكتب أسئلة يتوقع
وروردها يف االمتحـان،ثم اطلب منه أن جيـيب عنها
يف ظروف مشابـهة لظروف االمتحـان،وبعد االنتهاء
من اإلجابـة يتم تصـحيح الورقـة وينبه لـألخطاء
ليقـوم بـتصـحيحهـا وعـدم تكـرارهـا يف االمتحـان

الفعلي.
دور األسرة يف مرحلة االمتحان

سـاعد ابنك علـى االستيقاظ مـبكرًا لتنـاول إفطاره
ومـراجعة التلخيـصات اليت أعدهـا من قبل، هذا إذا
رغب بذلك،وإن مل يـرغب فال ترغمه على ذلك.وال
تـنس أن تبدأ حـديثك بالتشجيع ،وأن متنحه الثقة

بنفسه،وأن تضفي عليه الراحة واالطمئنان.
دور األسرة يف مرحلة ما بعد االمتحان

راجع األسـئلــة مع ابـنك،واســأله كـيف أجــاب عن
األسئلـة.ال تــوخبه إن أخـطــأ،بل وضح له اجلـواب
الصحيح واعطـه مزيدًا من الثـقة بقدراته،واجعله
يـأخـذ اسرتاحـة منـاسبـة قـبل البـدء بـالتحـضري
لالمتحـان القـادم.إذا كـانـت احليـاة بـنظـر بـعض
الفالسفـة واملفكـرين ورجـال الديـن،هي اإلمتـحان
احلقيقي  والشامل لإلنـسان،إذ ال حدود جملاالت هذا
االمـتحــان وغــايــاته ومغــزاه،إال أن االمـتحــانــات
الـدراسيـة،أينمـا كـانـت وكيفمـا أجـريـت،تظل هلـا
خصـوصيتـها وقلقهـا ورهبتهـا، بوصفهـا جزءًا من
ذلك االمتحـان البشـري العام.مع أصـدق التمنـيات
لتالمـيذنا وطـلبتنا بـاجتياز مـشّرف المتحـاناتهم
القريبة القادمة، يف خطوة إضافية حنو حياة علمية
راقـية،نأمل هلـا أن تصبح واحدة من مسـات عراقنا

القادم.

مع اقتراب موعد امتحانات الدور الثاني

كيف تؤدي األسرة دورها يف مساعــدة ابنائها 
على اجتياز االمتحانات؟

عمار عبد علي الشمري


