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 فيهاضطراب الوسواس القهرى، ىف ثقافتنا العربية تغلب
احملتويات الدينية، وأصعب أنواعه هو ما يتوجه إىل ذات اهللا
سبحانه وتعاىل، بداية بالشك والتشكيك، أو بالرفض
واإلنكار، أو السب والتشويه، أو بكل ذلك وأحيانا يتطور

إىل) ليست هلوسة وال جمرد فكر(بالصور الوسواسية اخليالية 
كوك، الميثل موقفما هو أقبح وأصعب، الوسواس حني يثري الش

الشك االجياىب أو املراجعة الناقدة، وال هو سعى إىل يقني آخر،
بل هو البد وأن يكون مرفوضا من صاحبه مْقحمًا عليه، هذا

 .على مستوى البصرية الىت ال تفيد إال ىف إرهاقها ضده

وقد ينجح ىف إبعاد الفكرة الوسواسية لفرتة قصرية،
غط حىت تعاود الوساوس قهرها من ويزيد ويض فيرتاآم التوتر

 .جديد، وهكذا

الذى يزيد األمر صعوبة، ويزيد االضطراب عنتا، هو أن 
مثل هذا الوسواس حيتّد أآثر فأآثر أثناء تأدية العبادات،
مثال أثناء الصالة أو قراءة القرآن أو الكتاب املقدس، وسوف

إلهليةنقصر حديثنا اليوم على هذا الوسواس املتعلق بالذات ا
دون الوساوس األخرى ذات احملتوى الديىن أيضا، والىت قد تتعلق

أو الشك ىف عدد الرآعات،) والنظافة املتعلقة هبا(بالطهارة 
 إخل... أو عدد التسبيحات أو الشك ىف سالمة العقيدة

املقتطف الذى أوردناه هنا من مواقف النفرى يشري إىل هذا
سب ويلعن ويّشوه ويقبحالنوع األول الذى يقتحم الفكر ي

 .ويسخر من الذات اإلهلية مباشرة

هلذا الوسواس عالج ناجح نسبيا بالعقاقري املناسبة، وله
أيضا عالج سلوآّى خمتلف أنواعه، وهو عالج ناجح نسبيا أيضا،
وقد حيتاج املريض إىل العالجني معا، وعادة ما يدعم أحدمها

ائى ألجزاء معينة ىفاآلخر، بل أن هناك قياسات للتمثيل الغذ
املخ تقارن بني هذه النوعني من العالجات، وتؤيدمها، مع أا
قد تكون سببا ىف تسريب فكرة شبه علمية ختتزل الوسواس إىل
خلل آيميائى، أوخطأ سلوآى، مبا يبعدها عن اإلحاطة بدوره،

 .ولغته وغائيته، آما فعل النفرى 

 اجتهاد مبدئى
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ئية، أقابل هذاىف خربتى املهنية، دون حتديد أرقام إحصا
لكنه ميكن(النوع من الوسواس ىف سن باآرة حىت متنصف العمر 

وأيضا الحظت أنه أآثر تواترا عند املرأة) أن حيدث ىف أى عمر
أو(عنه عند الرجل، املهم، اعتدت أن أنفرد بالشاب 

ماذا لو:  وأسأله؟– غالبا بعيدا عن الوالدين –) الفتاة
 داخل العمارة، ولو غصبًا عنكَسَبَت منادى السيارات وأنت

؟ ماذا سيكون رد فعله عليك؟،)، وهو اسم الشهرة"ريشة("
سوف يرد ىل السباب": فيجيب الشاب مباشرة أو بعد استدراج

واألرجح أنه لن يقبل بسباٍب أقذع، وقد تقوم مشاجرة
وماذا لو قذفت ىف: "إخل، فأسأله من جديد" ... اعتذارى

 نفس سيل السباب الذى–بك النفسى  وأنا طبي–وجهى اآلن 
؟ وبعد، ماذا تتوقع أن يكون رد فعلى"املنادى"آان مع 

أنت طبيب، ووالد، ستفهم: استدارج أيضا، أو بدونه يقول
 وتساحمىن أو تفهمىن أو تأخذ بيدى أو تعاجلىن،

فأستغفر اهللا وأآمل موضحا له املوقف، شارحًا له أنه إذا
م هذا قد توصل إىل الفرق بني ردآان مبنطقه البسيط السلي

فعلى، وتفاعل منادى السيارات، أليس األجدر به أن يقدم
العشم، ويثق ىف مساح ورمحة وعفو من هو أعلى من آل قياس

 ،...مباليني املرات إىل ما ال اية

وقد يتدرج النقاش والتجريب إىل عينات مباشرة من
هنا"محة اهللا ىف وسوسته متعلقة هبذا النقاش، مع استحضار ر

بكل ثقة وعشم، وبالتاىل معايشة عفوه وعدله، ىف ذات" واآلن
 .اللحظة

هذا املوقف البسيط قد يصل إىل الشاب هبدوء ويثري دهشته 
ىف البداية، لكنه سرعان ما يقبله بدرجة ما وهو موقف ال

 ،)خاصة األآرب سنا(يستوعبه األهل عادة 

تعليمات سلوآية عادة إعطاء  يتبع هذه البداية 
ومعرفية تتوجه حنو جتنب عدم مقاومة الوسواس، بل أحيانا

 ) سواء ىف اخليال أو ىف الفكر(ننصح باستدعائه إذا غاب 

العالج بالَغمر، وهو عكس: وقد يسمى هذا العالج السلوآى
 .التجنب واإلزاحة

هذه املواجهة اإلآلينيكية املوجزة قد تكون بداية طيبة
عد ذلك أن يتجرأ ويقرتب من وساوسه بل يكادتسمح للشاب ب

ألا عادة ما تزيدها(يْقبلها، بل وخيفف من مقاومتها 
وهو مطمئن وهو ميارس أنواعا خمتلفة من العالج) اشتعاال

السلوآى املتواآب مع السماح الديىن األعمق املنطلق من املنطق
 أوالسليم، مستعينا ببعض العقاقري أو مستغينا عنها اآلن

 .بعد حني

ينجح أى من هذه األساليب بدرجات خمتلفة ال تستبعد موقف
الطبيب املعاجل من دينه شخصيًا، أو الدين عامة، وهى تصل

وليس(وختتلف فاعليتها بقدر وعى الطبيب اإلمياىن ونوع تدينه 
 ) نوع دينه
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إن هذه الرسائل العالجية إمنا تصل إىل املريض من املعاجل
وامر والتدريبات، وإمنا من خاللليس فقط من خالل األلفاظ واأل

 .املوقف والتواصل بأآثر من قناة بني الطبيب املعاجل واملريض

 حني يكون دين الطبيب واملريض معتقد لفظى رمزى  ·
ترهيىب ترغيىب فحسب، اليستطيع املعاجل أن يوّصل هذه التعليمات
إال مهزوزة، مرتددة، بل إن األمر قد يصل إىل املريض متعارضًا

 أى أن حمتوىBouble - bindحني تصل الرسائل مزدوجة الوثاق 
الكالم باأللفاظ يكون عكس ما حتمله رسالة أخرى غري لفظية،

 .تصل للمريض من املعاجل ىف نفس الوقت

وحني يقتصر دور الطبيب على حذقه احلرىف، وهو حيتفظ   ·
مبوقفه العقائدى اخلاص الذى يستعبد هذه املسائل الدينية
أصال من املمارسة العالجية، وهو يتصور أن موقفه هذا ال يؤثر
على املريض، ألنه موقف حيادى ليس مع، وال ضد، أى معتقد
خاص، فإن جرعة التعليمات الىت تصل للمريض من قبل هذه
ال(التوجهات السلوآية، تصل فاترة مفرغة من زمخها عادة 

ف احملايد سواء ىفجمال للتفصيل هنا لشرح استحالة ادعاء املوق
العالج أو ىف السياسة أو ىف احلب، ألن النفس البشرية أقوى من

 ).آل ألعاب سطحية

 أما حني يكون الطبيب املعاجل أمينا مع نفسه واثقا  ·
من طريق سعيه إلميانه، متفتحا حلرآية تطوره بأقل قدر من
املسلمات املسبقة، ويكون ىف نفس الوقت مستعدًا أن حياول

تيعاب مراحل ولغات غريه على مستوياهتا املختلفة، فاألمراس
 .خيتلف، ألننا بذلك نقرتب من توصية النّفرى

 :ىف رحاب النفرى

حني ندخل إىل رحاب موالنا النفرى، نستلهم منه وحنن مسلحني
مبثل هذا املوقف األخري، فإنه ميكننا أن نستلهم ما يعيننا

تمسك به مبسئوليةعلى تصحيح موقفنا أو تطويره أو ال
حياسبنا اهللا عليها، سواء آنا ىف ذلك أطباء معاجلني أم أسوياء

 .حنافظ على سالمتنا، أم مرضى حمتاجني

 : املقتطف األول 

 وقال ىل آل شئ يصدرك إّىل، يصدرك ومعك بقية منك أو من غريك
 .إال الوسوسة فإا تصدرك إّىل وحدك

 .هروقال ىل الوسوسة رّدى إياك إىل بالق
 وقال ىل أنظر إىل الوسوسة عم خترجك

 فلن تصلح إال على مفارقته
 ومب ُتعلقك، فلن تصلح إال على التعّلق به

 )64ص(موقف وراء املواقف 
 : القراءة

ننصح القارئ ابتداء أن يقرأ هبدوء هذا املتقطف عدة
مرات، ورمبا يفيد أآثر لو أنه نسخه بيده على ورقة، ويا

ال عند آل لفظ أو تعبري غري مألوف، مثلحبذا لو متهل قلي
  .إخل، وليصله منه ما يصل .."بقية منك"أو " يصدرك إّىل"
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 : املقتطف الثاىن موقف على موقف
 )إيهاب اخلراط. د: (موقف

 :أيتها اخلطيئة املبارآة
 حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي،

  .وانزع مىن حىت تعلـقى حبكاية الوسوسة وتصديرها ىل لك
 . ال بالكتاب وال بالوسوسة وال بالضعف وال بالقوةوال أتعلق إال بك

 :القراءة

وحنن نقرأ هذا املوقف من منطلق الرتحيب باخلطيئة املبارآة
نشعر مع صاحبه بفتح باب التطهر بوعى مسئول، مث نالحظ آيف

 يستلهم القوة من الضعف، رمبا طريقًا إىل القرب إليه،

فيه احتمالومن خالل هذا الضعف البشرى الذى يفرتض 
 .، تنطلق القوة)املبارآة(اخلطيئة 

أما ماتلى ذلك فقد بدا ىل أن ايهاب قد تنازل عن حقه ىف
 .الوسوسة حىت لو آانت هى الىت تصّدرها إليه

هل حقا هو تنازل عنها أو خاف منها، أو احرتم أننا
 لسنا قدرها؟

 .مل أستطع أن أجزم 

 : املقتطف الثالث

 فموقف على موقف على موق
 )حييى الرخاوى: (موقف

أإىل هذا املدى!! السماح السماح، آل هذا السماح 
 السماح؟

حني ختتلى ىب الوسوسة ال يكون هلا هم إال إبعادك عىن،
 .بإبعادى عنك

 هى تشغلىن بك بزعم إنكارك، أقرتب هبا منك، 
 .وما آنت أعلم ذلك، قبل ذلك

رف، إىل اخلرب،وحني تستدرجىن الوسوسة إىل سوء الظن، إىل احل
أصارع آل ذلك خوفا من أن تغلبىن، ناسيا أا ال تغلبىن

 .إال إذا َغَلَبتَك
 أنت ال ُتغلب أصال، وال ُتغلب أبدا، ِفممَّ اخلوف؟ 

 .تتسارع خطواتى إليك. وهكذا تنقلب اآلية عليها
 .إال هذا القهر"القهر"مل أستطب عمرى آلمة 

 .يدًا عنك، ولو هنيهةتأتى الوسوسة فال أملك أن أغفو بع
 .تأتى فتذآرىن بك حىت باإلنكار

آنت أقاوم خائفا من غلبتها، واآلن، أنت تدعوىن
 .لالقتحام

آنت أخشى عليك حرفًا ىف نفسى، ناسيًا أنك قائم بذاتك،
 فيها، وهبا، إليك

 .ال تضرك الوسوسة وال ختفيك احلروف 
 .هى َتخترب من ًأَحل احلرف حمّلك

سة عن احلرف الذى خيفيك عىن، فُتدِخُلىن أآثرخترجىن الوسو
 .إليك
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 !!.خترجىن عن وهم صوَّرُته لك، فأفارقه ألجدك أنت أنت دونه
 .تعلقىن بإنكارك، فتدعوىن أنت أال أخاف أن أنكرك

 .أجدىن ىف رحابك ال ُتنكر
 .الوسوسة قد تنكراحلرف ال تنكرك

فإذا سّلمنا هلا آما أمرتنا، وجدناك دون حاجة إىل حرف
 .أو رسم
 : القراءة

 .، وآأنه مفتاح النص"العبد هللا"تصدَّّر السماح ما وصل إىل 

 .لكن مل يكن األمر فقط آذلك

 .السماح وحده ال يفى بالغرض 

تصورت أن هذا الفصل، الذى تقوم به الوسوسة، بني الفكر
 تصورت .والوجود، تقوم به مبا يشبه فصل األلوان ىف الطباعة

لوجود من شوائبه املعقلنة، فيصبحأا بذلك ُتَنقِّى آلية ا
)الوسوسة(جاهزا للتوجه إىل أصله بدوا، ورمبا جعلها 

 .إليهساترا 

ىف الوقت الذى حياول الفكر الوسواسى أن يسحب صاحبه
بعيدا عن أصله ومنتهاه معا ، يتحرر الوجود األصل إىل

 .غايته، فنقرتب من حّدة ِذْآره

  ،مجلة، قد يتجمع ىف حرفالوسوسة 

 ) أننا الفكر (أننا هو حىت تومهنا تتصدر الفكروهى 

 ما وراء الوسوسة هو مسألة إحالل احلرف حمل احلق، 

 .ُثم هى تأتى حبروف أخرى لتهاجم احلرف حبروف الضّد

رغم ظاهر جناحها، إال أا أيضا هى تعجز بداهة عن ذلك 
تستدرجنا إليها بلغتها، فنقاومها فكرًا بفكر، نقاوم احلرف 

 .باحلرف، حروف الوسوسة ىف مقابل حروف املناقشة واإلثبات واملقاومة

 اخلوف من الوسوسة يعطيها قوة ظاهرية هى ال متلكها أصال، 

 .)املقاومة واإلقناع(قد يغلب احلرف ) الوسوسة(احلرف 

 لكنه ليس له قدرة على املساس باألصل،  

 ).يصدره إليه وحده(بل هو ينقيه من آل احلروف املعّطلة 

 الوسوسة تبدو قهرًا مقتحما، لكنه مرصود بفشله،

القهر اإلجياىب اآلخر حيدث بتوصية موالنا ىف عكس االجتاه، حني 
 .ترّدنا الوسوسة إليه

كاآا، تزيح عىنحني تغمرىن الوسوسة وال أستطيع منها ف
 فكرًا آان حيول بيىن وبينه، 

من هنا يأتى قبوىل هبا هى استجابىت هلا خبروجى عما خترجىن
 منه، فهو صالح ىل، ألا خترجىن من احلرف إىل األصل، 
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 .ما أشرف هذا القهر وأطيبه

 هو األصل قبل وبعد أن يتشكل ىف حرف أو رسم " الوجود"

 هذا الوجود األصل ال تضره الوسوسة

  من أن تدعونا ملفارقة اجلوهر،إا أعجز 

 وآل ما عدا ذلك من األفضل أن نفارقه ولو إىل حني،
مفارقة له، ازددت إميانا"آلما ازددت آفرا باحلرف  

 اقرتابا منه،" باألصل
الوسوسة تعلقنا وتغرينا باإلنكار وتشككنا ىف املعتقد، 

هوفإذا استجبنا ملا تعلقنا به مل حيقق إال ظاهر جناحه الذى 
هو السبيل إىل القرب احلقيقى، من خالل تنقية اجلوهر

 . بالوسوسة وضدها
 الوسوسة حني تعلقنا باإلنكار إمنا تعرى فشلها،

وحني جند أنفسنا نكاد ننساق ظاهرًا وراء هذا اإلنكار
 اخلائب، إذا بنا تلقائيا ىف رحاب األصل 

 بال مثيل وال متثيل 
 وال حرف وال رسم 

 وال اية 
 . آمثله شئليس

   :بعض التطبيق
 :بصفة عامة

ينبهنا هذا النص، بكل القراءات، إىل أن انفصال
عن آلية الوجود، ليحتكر أدوات املعرفة،) املعقلن(التفكري

 قد ينتهى إىل أن يسد الطريق إليها،

هذا االحتكار إْن آان قد أضر ببعض العلوم فهو قد 
 )اإلميان(أضرأآثر حبقيقة األديان، 

 ىف جنا التطورى يستحيل أن نستغىن عن دور التفكريحنن
 بداهة، لتسيري أمور حياتنا اليومية،

أما ىف عالقتنا بالكون إليه فإن دور التفكري املفاهيمى
 بالذات يرتاجع وال خيتفى

أما أن يتعملق وجيثم، وجترى مواجهته مبثله ىف االجتاه 
 .املعاآس، فهى الوسوسة

بط اجلرعة ىف املمارسة الرتبويةأحسب أن علينا أن تض
والتدريب النمائى بني مستويات وقنوات التواصل واملعرفة
باستمرار، رمبا آما حياول املايسرتو أن ينظم العازفني توقيتا

 وتتابعا وتآلفا طول الوقت ليظل اللحن حلنا متكامال، 

وإال فهو النشاز مهما آانت اآللة الطاغية هى أغلى مثنا
 .ء وأعلى حسًاوأقدر أدا

يسحب بالوسوسة وضدها بعيدا) الفكر املتعملق(النشاز 
عن اللحن األساسى، لذلك فهى تصدرنا إليها وليس معنا بقية

 .منا، ومن ّثم السعى طلقاء إىل وجهه تعاىل
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 :ىف املمارسة اإلآلينيكية

اطمأن ملوقف النفرى هكذا، فالبد) املعاجل(لو أن الطبيب 
ة، تسمح له بإحاطة مريضهأن حتل به طمأنينه بالغة الشجاع

مبا اطمأن إليه هو من أن مثل هذه الوسوسة ليست إال نغمة
ناشزة، ال تفسد اللحن األساسى إال مؤقتا وهامشيا، وهى قد

 ه أرقى وأقدر على االقرتاب منهتكون السبيل إىل إعادة صياغت

إن موقف الرتهيب، والتأآيد على أولوية االستعاذة ،
 قد يكون آل ذلك مفيدا ىف مواجهة جرعةوإحلاح االستغفار،

 .الوساوس الطافية العابرة

لكن على الذين يبالغون ىف الرتآيز على هذا املستوى من 
العالج أن يفرقوا بني مستويات الوسوسة ودرجات حدهتا، فإن
صلحت هذه األساليب فبها ونعمت، أما إذا آان االضطراب

فإن استلهام هذاالوسواسى القاهر مهامجا مزمنا شرسا، 
املوقف النّفرى قد يكون هو املطلوب، خاصة وهو يتفق جزئيا
مع ما أشرنا إليه ىف البداية مع بعض أنواع العالج السلوآى 

استيعاب هذا املوقف الواثق من عمق اإلميان آطبيعة بشرية
جوهرية غائية مضطردة، ال هتزها الكلمات، وال يستدرجها

"الضد"، يقلب املوازين حني جيعل احلرف، وتنقيها الوسوسة
 . الوصل الكامل، هو هو السبيل إىل احلائل

أنا أفكر إذن أنا" ناقشنا فيما سبق مقولة ديكارت -
ا غريأنا أفكر إذن أن"ىف مقابل حكمة الرخاوى " موجود

:آتاب حكمة اانني(". موجود، ال تفكر ولكن استعمل التفكري
أحجار آرمية "2007-12-12  يومية(، ) 75(رقم ) 4(الفقرة 

 .")وأشياء أخرى وسط آومة قش
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