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 :مقدمة

الشعور بالذنب غري ارتكاب الذنب، وهذا بدوره غري تعريف
 بإشكالةحدود الذنب، الذى هو مشكل ىف ذاته ألنه متعلق

 .تعريف األخالق، مستوياهتا وتشكيالهتا

الرتآيز وحنن نتاول هذه القضية هنا ىف هذه النشرة سوف
، ظاهرًا أو غري ذلك، فهو"الشعور بالذنب"يكون على ظاهرة 

قد يكون معلنا، أو آامنا، صرحيا أو مضغما، وقد يظهر ىف
 سلوك تطهريى، أو استغفارى قهرى،

إلحساس الذاتى بأىن شخصيا خمطئ،الشعور بالذنب هو ا 
آذلك، لكنه عادة ما ُيطلق على) اآلن(مذنب، هو إحساس آّىن 

يؤلف له الشخص حدٍث مضى، أو ُيطلق على املاضى عموما، وقد 
 .ما يربره) أو املريض(

 :الذنب والوعى

يبدو أن الشعور بالذنب قد نشأ مع ظهور الوعى البشرى
عدد مستوياته، إذ ال يكفى أنمبا عرف عنه أخريًا، أى بت

يكتسب اإلنسان ظاهرة الوعى ليقع ىف إشكالة إصدار احلكم على
نفسه حبكم قضائى داخلى خاص، وإمنا يلزم أن يكون مثة وعى،

 .اجلدل واحلريةوأآثر، ومن مث .... ووعى آخر، فثالث 

اإلنسان منذ اآتسب الوعى، انفصل قليال أو آثريا عن
املطلق، فأصبح  املكان ىف اتساعهما/هارمونية الزمان 

بإمكانه أن ينظر من موقف متعال إىل مسريته الذاتية، وقد
تعدد ُمَجاِدل، وآذلك إمكانية اختاذ قراريصاحب هذا االنفصال 

  ما،مسئولية، مما يستتبع ظهور حر

ومبا أن الوعى املختار ال ميثل آل الوجود الفردى 
يوجد قرار مضاد آامن، جاهزالذاتى، فإنه بالتاىل البد أن 

مستعد للوم واملؤاخذة، ومن مث احملاآمة، فاحلكم، هذا هو منشأ
 ".الشعور بالذنب"

ذنب االنفصال عن هارمونية الكل هو اخلطوة األوىل لتولد
 هذا الشعور، وميثلها بوضوح شديد الفكر املسيحى، وإىل درجة 
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فسى موقفأقل الفكر اإلسالمى، ويقابل ذلك ىف التنظري الن
 بصفة خاصة، حيث اعترب اخلروج منOtto Rankأوتو رانك 

، مث راح)املقابلة للخروج من اجلنة(الرحم هو الصدمة األوىل 
هى املراهقة(ينظر إىل االنفصال عن الوالدين ىف مرحلة الحقة 

، باعتباره مبعثا ملزيد من تدعيم الشعور بالذنب)أساسا
 آان رانك هو الذى ربط، وعلى نفس املستوى)أنظر بعد(

ربطا مباشرا ، حىت) الفعل اإلرادى(الشعور بالذنب باحلرية 
إن آل فعل إرادى ينتج عنه شعور"وضعها صرحية آالتاىل 

وقد يكون هذا موازيا ملعىن األمانة الىت محلها" بالذنب
 ".إنه آان ظلوما جهوال: "اإلنسان

 عن الطبيعةفظهور الوعى وما صاَحَبُه من إعالن االنفصال
جزئيًا أو مرحليا، وآذلك ما صاحبه من اآتساب حرية

 .اإلرادة، مها أول عالمات تشري إىل تولد هذا االحتمال

)على األقل(لكنىن قلت للتو أن املسألة حتتاج إىل وعى آخر 
حىت ميكن للذنب أن حيتل الوساد الشعورى الظاهر، وقد اعتاد

خر باعتباره الضمري، أوالنفسيون أن يصوروا هذا الوعى اآل
من منطلق أوتو رانك،(األنا األعلى، لكن َثمَّ احتماال آخر 

وهو أن يكون املعاقب، والالئم هو وعى) وآذلك الفكر الديىن
العودة/ العودة إىل الرحم (الرغبة ىف االعتمادية املطلقة 

، فيصبح)العودة إىل االلتحام هبارمونية الطبيعة/ إىل اجلنة 
 بالذنب هو إعاقة والدية سلطوية آما يصبح أيضا،الشعور

ورمبا قبال، وظيفة تعطيلية ضد احلرية وضد االستقالل، لصاحل
 .من ناحية أخرى) أو حىت الرمحية(االعتمادية الرضيعية 

 جتليات الشعور بالذنب

للشعور بالذنب جتليات خمتلفة، تتجاوز جمرد إعالنه
تلفة، بأشكال متعددة نكتفىباأللفاظ، وقد تظهر ىف جماالت خم

 : باإلشارة إىل بعضها فيما يلى

   املستوى الديىن-1

يؤصل الفكر الديىن بداية هذا الشعور منذ بدء اخلليقة،
وهو ما يتمثل ىف أديان خمتلفة بأشكال خمتلفة، لعلها ترجع
مجيعا إىل ذنب التجاوز باألآل من الشجرة احملرمة، ومن مث

 . اخلروج من اجلنة

تتجلى مظاهر التأثيم بعد ذلك، حبق وبغري وجه حق، ىف
املبالغة ىف الرتهيب والنهى عن احلرام أآثر من الرتغيب

آل من انفصل عن"واإلفساح للعفو والسعى والكدح إىل االتصال 
 ) قول صوىف ("أصله يطلب أيام وصله

ومثة مظاهر دينيه مجاعية مومسية ترآز على دور هذه
عياد الىت ترتبط بذآرى صلب املسيح عليهالظاهرة مثل األ

 السالم، أو استشهاد احلسني رضى اهللا عنه
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  اخلري والشر : املستوى األخالقى االستقطاىب-2

مع االستقطاب الشائع بني اخلري والشر، خاصة إذا بولغ ىف
هذا االستقطاب تبعا ملنظومات اجتماعية حياتية وقانونية

 ليس مبجرد خمالفة ما يعتقدخمتلفة، يرتبط الشعور بالذنب
أنه خري، أو يفرض عليه أنه آذلك، وال بارتكاب ما هو شر أو
ما يعتربونه آذلك، وإمنا حبكم الشخص على نفسه وهو خيالف اخلري
أو يرتكب الشر، ذلك أن جمرد التصادم مع القانون والعرف
اللذان حيددان اخلري من الشر ال يكون مصاحبا بالضرورة

 .بالذنببالشعور 

 مقتل-  اهلولوآوست() والسياسى( املستوى التارخيى -3
  )إخل ..-احلسني 

عرب التاريخ ، آأن للتأثيم ومن مث للشعور بالذنب مرآزه
احملورى، سواء ىف األساطري، أو ىف تربيرات التمييز العرقى أو ىف
احلروب، ولعل أظهر مثل ذلك هو استثمار زعم اهلولوآست

مي والقهر، ليربرو به طرد الناس من أرضهم،للتأثيم والتجر
 .مث القتل واإلبادة 

 عقدة أوديب:  مستوى التحليل النفسى-4

لعل أهم األسس الىت بىن عليها فرويد تفسريه للعالقة
الثالثية بني االبن واألب واألم هو الشعور بالذنب وهو قد
أرجعها إىل عقدة أوديب أساسًا ، وقد انتشر هذا الفرض

شارًا آاد جيعله حقيقة راسخة، مما سنرجع إىل مناقشته ىفانت
حينه، إن من أهم ما يرجع إليه هذا الشعور هو جتاوز حنو

 الذى حيدد املمنوع من Grammer of the Family األسرة 
املسموح، أما االقتصار على تفسري ذلك مبا مسى عقدة أوديب

  آما ذآرنا  فيما بعدفهذا هو ما سنرجع إليه

الوسواس: مثل(طقوس التكفري :  مستوى األعراض املرضية-5
 )القهرى

ال يقتصر عرض الشعور بالذنب على إعالنه باأللفاظ دليال
 Naggingعلى االآتئاب وبالذات على النوع النعاب منه 

Depression وإمنا ميتد آثريًا، ورمبا أساسًا، إىل مظاهر عديدة
من مظاهر االضطراب الوسواس القهرى، وخاصة ذات احملتوى

الوسواس القهرى ىف رحاب" 2007-12-29أنظر يومية (الديىن 
 )"1"موالنا النفرى 

 )أنظر بعد: ( مستوى اإلبداع-6

ألمثلة تتجلى ظاهرة الشعور بالذنب ىف آثري من أشكال اإلبداع، وا
ال تنتهى مما سريد ذآره ىف عرض تفاصيل االستشهادات الداعمة للفروض 

 )من أوديب ملكا إىل ديستويفسكى إىل سارتر(املقدمة 

وىف نفس الوقت، سوف نبني آيف أن عملية اإلبداع ذاهتا هى
من أهم املسارات االجيابية حلل هذا الشعور األساسى من خالل ما

 .  ذاته، آما سريد الحقاىاملسار اإلبداعأمسيناه 
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 اخلطوط األساسية للفرض

ميكن عرض اخلطوط العريضة للفرض الذى تقدمه هذه األطروحة
 : متسلسال على الوجه التاىل

 الشعور بالذنب هو التفسري الظاهر لشعوٍر أعمق بـ-1
 .“وعى الفصل”

:يصاحبه) “أنا متفرد”الوعى بـ ( إن بزوغ الذات -2
والوعى بالذات  املرتبطة مبسئولية اإلرادة,روعة آالم احلرية

 ) الشعور بالذنب>==ومن َثمَّ (

بدايةنتوقف عندها، “ ُمَسّلمة” وهو جمرد بداية وليس -3
 حتفز للتعامل معها

  إذن أنا مذنب>== أنا موجود* 

  إذن أنا مذنب>==   أفعل-أنا أختار* 

  أنا مذنب  إذن>==  أنا أمحل أمانة الوعى* 

 ك التعامل مع ذلك على املسارات املختلفةمث يتحر

 يتواآب هذا الظهور مع متّيز عمل النصفني الكرويني-3
 )Eccles 1991) (اخل(للدماغ 

 سعى حرآية( يصبح هذا الشعور نفسه دافعا حنو النمو -4
 ).لوصل اجلدىل بالوعى الكوىن املتغري إىل املطلقا

 قد ينقلب هذا الشعور ليصبح دافعا ومربرا للتوقف -5
عن الوعى به والتفكري فيه، واالنطالق منه، ومن ثـَم يعترب
آلية دفاعية ختفف من إحلاح حتمل مسئولية الوجود متفردا،

 .فالنمو

صل والنهايةوإذا رسخت هذه اخلطوة واستقرت، آأا األ
 .معا، يتجّمد النمو

 وبعد 

بعد هذه املقدمة املطولة أجدىن مضطرا للتوقف قليال حلني
 استيعاب بعض معاملها 

وأعتقد أن هذا املوضوع سوف تلزمه عودة وعودة، حىت 
نعرض املسارات املختلفة هلذا الشعور األساسى ىف الوجود،

عرض ما تيسر مناملسارات السلبية واإلجيابية، وآذلك سوف ن
  ما أمكن ذلك حاالت وأحوال

لعبة: آما أرجو أن أوفق غدا لالختيار ما بني تقدمي
–الشعور بالذنب مع أسويا متطوعني خنترب من خالهلا موقفنا 
آأسوياء مما نسميه الشعور بالذنب، وبني البدء بعرض نصوص

 وقراءتى هلا، فمن ناحيةمواقف النفرىداعمة، انطالقا من 
 هو ميثل بعض ما حناول تأآيده من ضرورة األخذ ىف االعتبار 
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البعد الثقاىف اخلاص، ومن ناحية أخرى نتذآر ونفرح به
2007-12-29انظر يومية (وهو ينكر ما ينكر تقربا إليه 

 ").1"الوسواس القهرى ىف رحاب موالنا النفرى "

 :دعوة للعب

وحىت أوفق ىف االختيار أتقدم بدعوة للقارئ أن يلعب
اللعبة التالية بصوت عال ويكملها آيفما اتفق، مث يكتبها

 . ا حىت نلتقى أو ال يكتبه

ونفيد التذآرة مبا سبق أن أوضحناه من ضرورة االلتزام
 ملن يريد أن يلعبها ابتداء سواء أرسل النتيجة إلينا أم ال

 :املطلوب

 )تلو مسح(ال حتاول أن جتيب بالقلم والورقة  -

 تلعبها بصوت عال، مع نفسك أو مع صديق واحد أو اثنني-
 )أو صديقة أو أفراد األسرة(يشارآانك 

 ال بد من تكرار العبارة املقرتحة ، وليس االآتفاء-
 بتكميلها

  آلما آانت االستجابة أسرع، آانت التلقائية أجهز-

مشتمال الوجه( قدر من التمثيل   حاول أن تلعبها بأآرب-
 ).ون واجلسدوالعي

  حتاول أن تسارع بفهم أو تفسري ما قلَت  ال-

لعبة( ميكنك أن ترسل لنا استجاباتك إىل املوقع بعنوان -
 الشعور بالذنب

 طبعا من األفضل أن تسجلها لنفسك صوتيا، حىت ال تعتمد-
أو ميكن أن تكتبها لنفسك أوال(على الذاآرة فهم عشر لعبات 

 )بصوت عالبأول بعد أن تكون لعبتها 

طبعا من حقك أن متزق اإلجابات، ومتسح الشريط، أو ترسلها
باسم جمهول، لكن يستحسن أن تذآر السن، العمل، والنوع

. بالغضافة إىل ما تشاء من معلومات) ذآر أنثى، وال مؤاخذة(

 : وفيما يلى األلعاب العشرة حىت نلتقى

  مع امانا نفسى أروح اعتذر لكل اللى أذيتهم  )1
...................... 

العرتاف بالذنب مش آفاية ، انا الزما )2
.................................... 

أنا مش مذنب للدرجة دى ، احلكاية  )3
 .................................إىن

يتهيأىل إن ُآْتر الكالم عن الذنب من غري ما اتغري ميكن )4
 ..............ليىن خي
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الظاهر الشعور بالذنب ده بيعّطلىن واألصول إىن )5
.................................. 

حىت لو أنا مذنب زى ما أنا فاآره، مش ميكن )6
....................................... 

أنا باستغفر ربنا آتري بس مش عارف على إيه بالظبط، )7
 ................صل أنا أ

قال يعىن ملا أقول أنا مذنب يبقى بقى )8
.................................. 

ماهو لو الشعور بالذنب آان نفعىن آان زماىن )9
...................... 

إللى عايز يصّلح الذنب اللى ارتكبه بصحيح الزم  )10
 ............يعمل حاجة تانية، أنا مثًال 

 - Evolution of the Brain, John C. Eccles.  
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