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ابلنظر يف اتريخ اإلسالم 
العلمي العريق جند الكثري 
اجمليدة  اإلجنازات  من 
احلقول  شىت  تطور  يف  أسهمت  اليت 
العلمية، ومنها علوم الفيزايء والكيمياء 
الناس ذكر  والطب. ولكن خيفى عن 
مسائل  يف  الواسعة  املسلمني  إجنازات 

الصحة النفسية والذهنية وعالجاهتا.
احلاالت  مازالت  هذا  يومنا  وإىل 
عنها  منطقة مسكوات  تشكل  النفسية 
يعرتيهم  حبيث  الناس،  عامة  لدى 
اخلوف أو اخلجل عند احلديث عنها، 
اخلفية  العوارض  أن  إىل  ذلك  ويؤدي 
اليت تنتاب املصاب واليت عادة ال تبدو 
أملا  للمريض  تسبب  الناس،  ألعني 
حادا يف داخله. أما احلاالت النفسية 

فتشكل  مثال،  كاالكتئاب  الشديدة 
تقود  وقد  اإلنسان  حياة  على  خطرا 
منظمة  طرحت  قد  االنتحار.  إىل  به 
تظهر كيف  دراسات  العاملية  الصحة 
عارض  سيكون   2030 العام  يف 
اإلكتئاب أكرب عبء على املنظمات 
األمراض  مجيع  بني  من  الصحية 
الصحية. وسيكون بني كل 6 مرضى 
واحد على األقل يعاين من االكتئاب 

يف اململكة املتحدة.
النفسي وتطبيقه  كانت دراسة الطب 
يف  معروفة  النفسية  العوارض  على 
القرن  منذ  اإلسالمي  الطب  حقول 
أول  بناء  مت  فقد  عشر.  احلادي 
مستشفيات عرفها العامل خمتصة بطب 
النفس يف مدن عربية، ومنها: يف بغداد 

عام 705م، القاهرة 800م، ودمشق 
عيادة  أضيفت  تركيا  ويف  1270م. 
سنة  عام  ملستشفى  خاصة  صحية 
مستشفى  بناء  الحقا  ومت  1555م، 
خاص ابلطب النفسي عام 1583م. 
ومن أشهر أطباء املسلمني العالمة أبو 
الرازي )الذي تويف عام 925م(   بكر 

ترمجة: ممود كعكي - لبنان

 24 زهاء  حياته  يف  كتب  والذي 
مرجعا  بعده  من  ظلت  طبية  موسوعة 

        الدكتورة سارة وسيم – اململكة املتحدة
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رئيسا يف الطب ملدة أربعة قرون وسجل 
نفسية. كذلك  ألمراض  مداواته  فيها 
ابن سينا )تويف 1037 م( الذي كتب 

املوسوعة الشهرية »القانون يف الطب« 
مرجعا  وظلت  جملدا،  من 14  املتألفة 
معتربا يف الطب لـ 700 سنة يف أورواب 
والعامل. وكان يف جامعة نيشابور يدرس 
الرابع عشر، ومت  القرن  النفس يف  علم 
تدريس طب النفس العيادي والصحي 

يف القرن اخلامس عشر.

العلج  يف  الغائبة  واحللقة  الدين 
النفسي

مع  للصحة  الغريب  النموذج  يتعامل 
النموذج  فينظر  واجلسد.  العقل  ثنائية 
املتعطلة  األعضاء  يف  للمرض  الطيب 
يف جسم اإلنسان لكي يشخص نوع 
املرض. فعلى سبيل املثال تظهر أمراض 
القلب نتيجة وجود خلل يف القلب أو 
تصلب يف األوعية الدموية اليت تعطل 
وحىت  الطبيعي.  القلب  عمل  وترية 

النفسانيون  اخلرباء  تعامل  قريب  وقت 
مع مرضاهم على نفس منوذج العالج 
األمراض  مع  به  يتعاملون  الذي 
العضوية. وإىل يومنا هذا، يوجد أطباء 
النفسية  احلالة  يشخصون  نفسانيون 
بناء على الفحوص املختربية للجينات 
أو فحوص الكيمياء احليوية للمريض.

ينبغي  ذلك،  من  النقيض  على  بينما 
ينظر  أن  النفسي  الطب  منوذج  على 
إىل حالة العامل الداخلي للمريض، كما 
الوضع االجتماعي  ينظر إىل  جيب أن 
يفسر  كي  املريض  يعيشه  الذي 
أما  والعقلية.  النفسية  االضطراابت 
ابلنسبة للمعتقدات الدينيةـ اليت ُتَكوِّن 
دورا أساسيا للكثري من الناس يف فهمهم 
ألنفسهم ومكانتهم يف العامل وعالقتهم 
للمحللني  يرُق  مل  من حوهلم-  ابلناس 
للكشف عن  إليها  التطرق  النفسانيني 
من  الرغم  على  املتدين،  املريض  حالة 
دورا  تشكل  قد  الدينية  العقائد  أن 
حموراي يف حياته، بل لألسف صرفوها 
على أهنا فقط رايضات روحية خفيفة 
أيضا،  املثري  ومن  تؤخر.  وال  تقدم  ال 
عيادات  بعض  بدأت  قد  مؤخرا،  أنه 
بعض  بدمج  السريري  النفسي  الطب 
تتمحور  اليت  البوذية  الداينة  ممارسات 
لتحسني  والتعاطف  االنفتاح  حول 
حالة املريض، ولكن من دون اإلشارة 

إىل وجود هللا عز وجل.
هو  الكرمي  القرآن  أن  نؤمن  أننا  ومبا 
مبدأ لكل العلوم، فنتساءل عن ماهية 
الختاذ  إايه  هللا  أعطاان  الذي  التعليم 

سبل السالمة يف هذا اجملال..

حالت النفس الثلث
يف  السالم  عليه  املوعود  املسيح  يشري 
إىل  اإلسالم«  تعاليم  »فلسفة  كتاب 

مراحل  يربز  الكرمي  القرآن  أن  حقيقة 
مرحلة  هي  أوالها  للنفس،  ثالاث 
النفس  وحترض  األمارة«،  »النفس 
فيها صاحبها على اإلقدام على كل ما 
ينطوي  وما  البهيمية،  الرغبات  يرضي 
عليه ذلك من اقرتاف للشرور يف كثري 
األمارة  النفس  فتشكل  األحيان،  من 
للوصول  وسعيه  اإلنسان  بني  حائال 
حالته  وحتسني  الروحي  الكمال  إىل 
إشباع  حنو  تسوقه  أهنا  اخللقية، كما 
هنا  من  مقبولة.  غري  أبساليب  غرائزه 
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يتولد اجلنوح حنو الشر وحتقيق امللذات 
يف حالة اإلنسان البدائي. فهذه احلالة 
البدائية هي طبيعة اإلنسان الذي يفتقر 
إىل اإلرشاد العقلي واملنطقي ويتبع غرائزه 
يف األكل والشرب والنوم والعيش، كما 
وعندما  ويهتاج كاحليوان.  يغضب  أنه 
اإلرشاد  نعمة  البدائي  اإلنسان  يتلقى 
على  حتصل  قد  يكون  فإنه  والفهم، 
أدوات متكنه من السيطرة على حالته 
البدائية فيضعها حتت حتكمه، وختتفي 
وحيل  يف كيانه  البدائية  النزعة  رويدا 
مبقتضاه  يكون  خلقي  طابع  حملها 
إنساان ذا طبيعة أخالقية. وهذه هي 
املرحلة الثانية من مراحل النفس واليت 
اللوامة«  بـ »النفس  القرآن  عرب عنها 
اليت تؤنب صاحبها وتوخبه عند اقرتاف 
اآلاثم. والنفس اللوامة نعرب عنها اليوم 
عند  صاحبه  يؤنب  الذي  ابلضمري 
األخالق  يف  ويرغبه  اخلطأ  إرتكاب 
احلميدة. كما أن يف هذه احلالة تنظم 
العواطف والرغبات الطبيعية من قبل 

العقل واملنطق.
ومع ذلك، ال نستطيع أن نعترب النفس 
اللوامة  كاملة يف ممارسة الفضيلة، بل 
هذه النفس عرضة للوقوع حتت ضغوط 
وفقط  الطبيعية.  والغرائز  العواطف 
عندما يصل اإلنسان إىل أعلى مراتب 
مبرتبة  الروحاين حيظى  اإلنساين  التطور 

اليت  املطمئنة”  جديدة اسها “النفس 
سيطرة  حتت  الوقوع  من  حمصنة  هي 

الغرائز واالغراءات. 
يقول املسيح املوعود عليه السالم:

“هذا هو املقام الروحاين الذي تتخلص 
فيه النفس من كل ضعف، ومتتلئ من 
اتصاال  برهبا  وتتصل  الروحانية،  القوى 
السيل  أن  وكما  بدونه.  حتيا  تكاد  ال 
ينحدر متدفقا يف جراينه تدفقا شديدا 
العوائق،  وانعدام  مياهه  غزارة  بسبب 
فكذلك النفس املطمئنة تنطلق مندفعة 
تعاليم  فلسفة  )من كتاب  هللا.”  إىل 

اإلسالم ص15(
عالقة  هناك  الكرمي  للقرآن  فوفقا 
الطبيعية  اإلنسان  حاالت  بني  وثيقة 
طريقة  أن  حىت  والروحية،  واألخالقية 
ترتك  والشراب  للطعام  اإلنسان  تناول 
كانت  فلو  وروحه.  أخالقه  يف  أثرا 
حالة اإلنسان الطبيعية خاضعة لقانون 
عميقا  أثرا  ذلك  لرتك  الرابين  التوجيه 
السبب  وهلذا  وأخالقه.  نفسه  يف 
اجلسم  نظافة  على  الكرمي  القرآن  يركز 
من  ابلعبادات،  وعالقتها  اخلارجية، 
الداخلي  النقاء  على  احلصول  أجل 

الكامل والتواضع الروحي.
ابلنسبة للمسلمني اهلدف من احلياة هو 
نيل القرىب من هللا تعاىل وإقامة مظاهر 
اليومية.  حياتنا  يف  والتقوى  الصالح 

وترشدان تعاليم القرآن الكرمي إىل كيفية 
كسب طرق السالمة والصحة النفسية 
وسوف  احلياة.  حلظات  أوىل  منذ 

نلتمس بعًضا من األمثلة هنا.

ناذج قرآنية للعناية ابلصحة النفسية
أن  إىل  النفسي  الطب  دراسات  تشري 
أهم فرتة لنمو اإلنسان هي يف أعوامه 
األوىل، حبيث تؤثر طفولة املرء والرتبية 
شخصيته  تكوين  على  يتلقاها  اليت 
وعلى  حياته  ابقي  ستصاحبه  اليت 
القرآن  ركز  وقد  إدراكه.  حواس  منو 
الكرمي على هذه النقطة  كونه كتاب 
أنه  ومنها  بتعليمه،  الفريد  الكامل  هللا 
األطفال  رضاعة  إكمال  على  شدد 
إىل سن العامني. وقد أثبتت البحوث 
بتشكيل  الرضاعة  سن  أمهية  اجلديدة 
منو عواطف اإلنسان وحواسه بشكلها 
إىل  الدراسات  تشري  وكما  الطبيعي. 
لالستغالل  األطفال  تعرض  معدل  أن 
هو أقل يف األطفال الذين انلوا رضاعة 
طبيعية. ويذكران احلديث الشهري الوارد 
يف مسند أمحد بن حنبل: “اجلنة حتت 
اإلسالم  أن  كيف  األمهات”  أقدام 
األنظار  ولفت  األمومة،  قدر  من  رفع 
إىل األمهية اليت جيب أن نعلقها عليها 
يف ِسيّن املهد. ومن خالل رفع مكانة 
األمومة، قد ضمن القرآن الكرمي أمهية 
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وحفظ  املرأة  تلعبه  الذي  الدور  هذا 
األجيال  هلا حقوقها، ومن مث حقوق 

املقبلة على احلياة.
أن  كيف  يوضح  آخر  مثاال  وجند 
القرآن الكرمي زودان ابألدوات للسالمة 
الصحية يف الصالة حيث أيمران إبقامة 
الصالة مخس مرات يوميا. ومن خالل 
املرء  حيصل  املختلفة  الصالة  حركات 
وجند  جلسده.  كاف  اسرتخاء  على 
بعض التمارين اليت يصفها األخصائيون 
تشبه  الظهر  ألسفل  املزمنة  لآلالم 
حركات الصالة أثناء الركوع والسجود.

التمارين  عن  الصالة  ختتلف  ولكن 
جمرد  ليست  أهنا  يف  والتأمالت 
أو  الرتكيز  لزايدة  خمتلفة  وضعيات 
الصالة  تكون  بل  العقل،  اسرتخاء 
إميان راسخ  املعىن من دون  جمردة من 

بوجود رب خالق.
قادرا  خالقا  لديه  أن  املسلم  فإميان 
ويسمع  صالته  يرى  الدعوات  جميب 
ويكون  األمل،  قلبه  يف  يبعث  دعاءه 
يف الصالة ترايق لقلب املريض الثقيل 
املكتئب والفاقد لألمل. وابلفعل نرى 
واللجوء  احلياة  األمل وترك  فقدان  أن 
إىل االنتحار فكرة حمرمة يف اإلسالم، 
وذلك ألن املسلم يسلم أمور دنياه إىل 
عليه يف كل شيء.  ويتوكل  تعاىل  هللا 
َها الَِّذيَن آَمُنوْا  يقول هللا تعاىل: ﴿اَي أَيـُّ

َمَع  اللََّ  ِإنَّ  الِة  وَالصَّ رْبِ  اِبلصَّ اْسَتِعيُنوْا 
اِبرِيَن﴾ )البقرة 154( الصَّ

الذين  أن  الدراسات  لنا  تظهر  كما 
نفسية  ومشاكل  أمراض  من  يعانون 
العزلة  إىل  يلجؤون  ما  غالبا  وعقلية 
واالنطواء. كما أن  فرص إجياد العمل 
لديهم أقل بكثري وكما تتكون صعوبة 
جديدة.  صداقات  تكوين  يف  لديهم 
النفسية  الصحة  مستوى  أن  كما 
إذ  البطالة،  مع  عكسية  عالقة  له 
ترتفع  النفسية  الصحة  مستوى  بتدين 
حيث  اجملتمع،  يف  البطالة  معدالت 
التفاعل  فرص  أيضا  بدورها  تنخفض 
االجتماعي للمريض أكثر. وقد أثبت 
العالج النفسي أن التفاعل االجتماعي 
وتكوين الصداقات يلعب دورا هاما يف 
املرضى  عند  الشائعة  احلاالت  حتسني 

مثل مرض االكتئاب. 
ولإلسالم هنا دور هام آخر يف حياة 
على  الدين  حيث  حيث  املسلم، 
االجتماعية  العالقات  يف  االخنراط 
الصالة  وأبداء  األرحام،  صلة  وتقوية 
مجاعة وأداء حقوق اجلريان، كما أيمر 
واحملتاجني.  ابملرضى  ابلعناية  اإلسالم 
أن  جند  أمحديني  مسلمني  وكوننا 
أكثر  متاحة  اخللق  مساعدة  فرص 
اجلماعة  فروع  خالل  من  وسهلة  لنا 
اخلمسة: أنصار هللا، وخدام األمحدية، 
وأطفال األمحدية، وأيضا جلنة إماء هللا 
خيدم كل  حبيث  األمحدية.  وانصرات 
من الذكور واإلانث أبعمارهم املختلفة 

يف فروعهم ضمن ذويهم.
مجيل  دين  اإلسالم  أن  نرى  سبق  مما 
عباداته  تفاصيل  إن  حبيث  وكامل 
وأوامره ونواهيه تشمل الرعاية الصحية 
آايت  خالل  ومن  اإلجيابية.  النفسية 
األفكار  جوانب  جند  الكرمي  القرآن 
الرئيسية ملعظم مدارس الطب النفسي. 
إىل  للمسلم  ضرورة  هناك  ولذلك 
التمسك بكتاب هللا واللجوء إليه وقت 

احملن. 
يقول القرآن الكرمي:

ِبِذْكِر  ُهم  ُلوبـُ قـُ َوَتْطَمِئنُّ  آَمُنوْا  ﴿الَِّذيَن 
اْلُقُلوُب﴾  َتْطَمِئنُّ  اللَِّ  ِبِذْكِر  َأاَل  اللَِّ 

)الرعد 29(

هناك  الكريم  للقرآن  فوفقا 

عالقة وثيقة بني حاالت اإلنسان 

الطبيعية واألخالقية والروحية، 

حتى أن طريقة تناول اإلنسان 

يف  أثرا  ترتك  والرشاب  للطعام 

أخالقه وروحه. 




