
الأمرا�ض النف�ضية واأثرها

يف ال�ضّحـــة اجل�ضمانيـــــة
اإعداد/  اأحمد خالد العازمي - ممر�ض 

اإّن من امل�ضّلمات الأ�ضا�ضية يف الفكر الإ�ضالمي اأّن لكّل من اجل�ضم والروح والعقل والنف�ض كيانه ونظامه وعمله اخلا�ّض به، واّن هذه العنا�ضر يوؤّثر بع�ضها 

ببع�ض، ويتاأّثر به. ويف درا�ضتنا املوجزة هذه نحاول اأن نعطي تعريفًا مب�ّضطًا بالمرا�ض النف�ضية وعالقتها بالمرا�ض اجل�ضمية، وخطورة تلك المرا�ض، 

و�ضعوبة عالجها، حتى بعد ن�ضوء نظريات التحليل النف�ضي وحماولة اكت�ضاف من�ضاأ املر�ض والعقد النف�ضية، واحلالت املر�ضية التي يعاين منها مر�ضى 

فالنف�ض  وا�ضالحها،  وقدرته على معاجلتها  والمرا�ض،  العقد  تلك  الب�ضرية من  النف�ض  واأثره يف حت�ضني  �ضبحانه  باهلل  وبيان قيمة الميان  النف�ض، 

الب�ضرية كما تفيد درا�ضات العلماء ال�ضالميني هي كيان جمّرد عن اخل�ضائ�ض املاّدية، وجهاز قائم بذاته، وهذا اجلهاز هو كاجل�ضم ي�ضح ومير�ض وُيعالج. 

ولن�ضتمع اإىل الفيل�ضوف الخالقي ال�ضيخ حممد مهدي الرناقي اأحد علماء الخالق ال�ضالميني، وهو يتحّدث عن النف�ض واجل�ضم والخالق )الو�ضاع 

النف�ضية( وما ي�ضيب كاًل من اجل�ضم والنف�ض من اأمرا�ض وخلل يف نظام عمليهما، قال م�ضجاًل ذلك: )اعلم اّن الن�ضان ينق�ضم اإىل �ضٍرّ وعلن، وروح وبدن، 

ولكّل منهما منافيات ومالئمات، واآلم ولّذات، ومهلكات ومنجيات. ومنافيات البدن واآلمه هي المرا�ض اجل�ضمانية، ومالئماته هي ال�ضّحة واللذات 

اجل�ضمانية. واملتكّفل لبيان تفا�ضيلها ومعاجلاتها هو علم الطب. ومنافيات الروح واآلمه هي رذائل الخالق التي تهلكه وت�ضقيه، و�ضّحته رجوعه اإىل 

ف�ضائلها التي ت�ضعده وتنجيه، وتو�ضله اإىل جماورة اأهل اهلل ومقّربيه، واملتكّفل لبيان هذه الرذائل ومعاجلاتها هو علم الخالق. ثّم اّن البدن ماّدي فان، 

حًا:)ماعرفت من جتّرد النف�ض اإّنا هو التجّرد  والروح جُمّرد باق(.ثّم قال: )لريب يف جتريد النف�ض وبقائها بعد مفارقتها عن البدن( ثّم حتّدث مو�ضّ

يف الذات، دون الفعل لفتقارها فعاًل اإىل اجل�ضم واللة، فحّدها)11(: اأّنها جوهر ملكوتي ي�ضتخدم البدن حاجاته، وهو حقيقة الن�ضان وذاته. والع�ضاء 

و»عقاًل« لدراكه  عليه،  البدن  لتوقف حياة  »روحًا«  في�ضمى  العتبارات،  اختالفات  بح�ضب  اأ�ضماء خمتلفة  وله  عليها.  فعله  يتوقف  التي  اآلته  والقوى 

املعقولت و»قلبًا« لتقلبه يف اخلواطر(.وهكذا ي�ضّخ�ض التحليل الفكري لدى علماء ال�ضالم عّدة حقائق متعّلقة بالنف�ض الب�ضرية، وهي:

1 ـ اإّن النف�ض كيان جمّرد عن اخل�ضائ�ض املادية، كما اأّن الطاقة يف مفهوم علم الفيزياء تختلف عن املادة.

2 ـ اإّن النف�ض هي حقيقة الن�ضان وذاته، وهي التي ت�ضمى )النا( فاإذا قال الن�ضان: )اأنا( اّنا يق�ضد )النف�ض( هذا الكيان املجّرد الذي ي�ضعر باللذة والمل 

ويدرك ويفكر ويكره ويحب ويخاف ويقلق ويغ�ضب وير�ضى ويريد ويرف�ض...الخ.

3 ـ اإّن اجل�ضم اآلة لتنفيذ ماآرب النف�ض، فما تريده النف�ض وترغب به يتحّرك لتحقيقه عن طريق حتويل ال�ضورة الفكرية اإىل موقف اإرادي و�ضلوك عملي. 

لذا فاّن النف�ض توؤّثر بالبدن، كما يوؤّثر البدن يف النف�ض، ومن هذه اللية يتحول كثري من امل�ضاعر والت�ضّورات اىل حالت مر�ضية كالقلق واخلوف واحلّب 

والكراهية...الخ فتوؤّثر تاأثريًا انفعاليًا في�ضتجيب اجل�ضم لتلك النفعالت ا�ضتجابات ف�ضيولوجية، وترتك اآثارها املر�ضية اأحيانًا على اجل�ضم.

4 ـ اإّن النف�ض متر�ض كما مير�ض اجل�ضد، ومر�ض النف�ض هو انحرافها عن خّط ال�ضتقامة الذي ي�ضّميه الفال�ضفة الخالقيون بحّد الو�ضط اأو العتدال. 

فت�ضاب بالقلق واخلوف واحلقد وال�ضعور بالنق�ض..الخ. واّن هذه المرا�ض تثري انفعاًل يتحّول اإىل اأمرا�ض ج�ضمية. فقد اأثبتت الح�ضائيات العلمية 

المعاء،  وتهيج  اله�ضم  و�ضوء  القرح  مثل  اله�ضمي،  اجلهاز  كاأمرا�ض  النف�ضية،  والنفعالت  المرا�ض  �ضببها  اجل�ضمية  المرا�ض  من  عالية  ن�ضبة  اأّن 

اأمرا�ض ج�ضدية.  اإىل  تتحّول  ثّم  نف�ضية  تبداأ  المرا�ض  فكثري من  وال�ضداع...الخ.  احل�ضا�ضية  واأمرا�ض  ال�ضّكر،  ن�ضبة  واختالل  الع�ضبية،  وكالمرا�ض 

وتوؤّكد الح�ضاءات والدرا�ضات النف�ضية اأّن معظم المرا�ض اجل�ضمية �ضببها المرا�ض النف�ضية، واّن العالقة متبادلة يف كثري من الحيان بني اجل�ضم 

والنف�ض من ال�ضّحة واملر�ض. ولنقراأ ماورد يف تقرير �ضّحي يتحّدث عن عالقة املر�ض اجل�ضمي باملر�ض النف�ضي. )من �ضاء ُخُلُقه عّذب نف�ضه( وتعذيب 

النف�ض لي�ض يف الخرة وح�ضب، بل ويف عذاب القلق ووخزات ال�ضمري، من الهّم والغّم والكاآبة واحلزن وحالت النانية والغرية واحل�ضد التي تنه�ض اأعماق 

النف�ض وت�ضلي امل�ضاب بها بجحيم دائم.وقد اأح�ضن المام علي ر�ضي اهلل عنه ت�ضوير احلالة النف�ضية لالن�ضان احل�ضود، وهو الناين الذي ل يريد اخلري 

لالخرين، ويوؤمله اأن يرى تفّوق الخرين عليه ويتمّنى وي�ضعى لتجريدهم وحرمانهم مما هم فيه من خري فيعي�ض يف حقد وكراهية ورغبة يف النتقام، 

الذي كثريًا ما يتحّول اإىل حالت قتل اأو تاآمر، اأو و�ضاية بالخرين، اأو نيل من كرامتهم و�ضعي ل�ضقاطهم.

ولي�ض اأمام الن�ضان من ملجاأ ول خمّل�ض غري ال�ضالم الذي ا�ضتوعب منهاجه حماية النف�ض وحت�ضينها من المرا�ض النف�ضية بالميان باهلل �ضبحانه 

وبعامل الخرة، والعمل على تزكية النف�ض وتطهريها من احلقد والنانية، وحمايتها من اخلوف والقلق، بت�ضليم المر اإىل اهلل �ضبحانه، والر�ضا بق�ضائه 

وقدره عندما يواجه احلالت النف�ضية غري الطبيعية، وبتح�ضني النف�ض من ال�ضابة باملر�ض النف�ضي بالرتبية وتوفري الجواء ال�ضرية والجتماعية 

وال�ضيا�ضية والقانونية التي توفّر لالن�ضان الطماأنينة واحلّب والحرتام ل�ضخ�ضيته والرعاية له. وال�ضا�ض العلمي الذي ينطلق منه املنهج ال�ضالمي يف 

حماية النف�ض من العقد والمرا�ض النف�ضية هو الميان باأّن الفطرة الب�ضرية فطرة نقّية �ضليمة من العقد والمرا�ض النف�ضية، قال تعاىل:)فطَرة اهلِل 

التي َفَطَر النا�َض عليها لتبديَل خللِق اهلِل ذلك الّديُن القّيُم ولكّن اأكرَثَ النا�ِض ليعلمون(. )الروم/30(
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