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احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.
ويسعى أيضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
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متهيد

له  املسلمون منذ قدمي األايم، وقد جند  رفع منذ حوايل عقوٍد عديدة شعاٌر، عرفه ضمناً 
بعض النصوص القرآنية اليت تؤيّده مبعىن من املعاين، وهو شعار )اإلسالم هو احلل(، ورغم كون 
هذا الشعار ليس سوى ثالث كلمات، لكّن حجمه أكرب حىت مما تصّور الذين صاغوه أنفسهم؛ 
ألنّه حيمل الكثري من التحّدايت على اإلنسان املسلم، وعلى املشروع اإلسالمي واملؤّسسة الدينّية.

آَمُنوا  اْلُقَرى  َأْهَل  َأنَّ  تعاىل: ﴿َوَلْو  قوله  نالحظ  مث  احلل(،  هو  )اإلسالم  نقول:  عندما 
بُوا فََأَخْذَنُهْم ِبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن﴾  َواتَـَّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت ِمَن السََّماِء َواْلَْرِض َوٰلِكْن َكذَّ
ْنِيَل َوَما أُْنِزَل ِإلَْيِهْم ِمْن َربِِّْم  )األعراف: 96( أو قوله سبحانه: ﴿َوَلْو أَنَـُّهْم َأقَاُموا التَـّْورَاَة َواإْلِ
َلََكُلوا ِمْن فـَْوِقِهْم َوِمْن حَتِْت َأْرُجِلِهْم ِمنـُْهْم ُأمٌَّة ُمْقَتِصَدٌة وََكِثرٌي ِمنـُْهْم َساَء َما يـَْعَمُلوَن﴾ )املائدة: 
66(، ندرك أّن هذه النصوص الدينّية تعترب أّن نتيجة اإلميان والتقوى حتمل معها رفاهيًة اقتصاديّة، 
ونزول الربكات من السماء واألرض، فعندما نقول: اإلسالم هو احلل، فهذا يعين أّن تطبيق الشريعة 
اإلسالمّية وتنزيل القيم الدينّية هو احلّل للمشاكل واألزمات، فيجب أن تظهر هذه اآلاثر اإلجيابّية 
على األرض من وراء تطبيق اإلسالم، وإالّ فال معىن لقوله تعاىل ﴿َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت ِمَن السََّماِء 
َواْلَْرِض﴾ أو لقوله: ﴿َلََكُلوا ِمْن فـَْوِقِهْم َوِمْن حَتِْت َأْرُجِلِهْم﴾ بعَد أن عّلقها على اإلميان والتقوى.

أسئلة مشروعة عن نتائج التجربة اإلسالمّية

من هنا يظهر تساؤٌل كبري: بعد أن مّر املشروع اإلسالمي بعقود من الزمن اإلسالمي العام، 
التونسي  الدين  الدين وخري  امليالدي، مروراً جبمال  التاسع عشر  القرن  الطهطاوي يف  منذ رفاعة 
الصدر  وموسى  الصدر  ابقر  وحممد  واملطهري  اخلميين  إىل  وصواًل  األمني  وحمسن  عبده،  وحممد 
وغريهم، يف كّل هذه املسرية وبعد مرور قرابة قرن من الزمن على دخول املشروع اإلسالمي أرَض 

الرتبية الدينّية ودورها يف البناء النفسي

د. حيدر حّب هللا*

* أستاذ وابحث يف العلوم الدينية واالنسانية وحاصل على شهادة الدكتوراه يف )مقارنة االداين والالهوت املسيحي( وله العديد 
من الكتب واملقاالت.
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الواقع، ظهرت تساؤالت مل تكن حبسبان رمبا حىت الذين أطلقوا املشروع نفسه، وهذه التساؤالت 
هي تساؤالت الواقع: أين هي آاثر تطبيق اإلسالم على حياة اإلنسان املعاصر؟ أين هي آاثر النعمة 
والرفاهية يف حياة اإلنسان املسلم؟ إذا كان اإلسالم هو احلل حقاً، فلماذا ال نرى آاثره اإلجيابّية 

على أرض الواقع؟

هذه أسئلة مشروعة ووجيهة جداً، وليست ابلضرورة انبعًة من نوااي خبيثة، وحنن مطالبون 
أبن نقّدم هلا جواابً.

هنجان يف التعامل مع أسئلة الواقع

هناك طريقتان يف اجلواب عن هذا السؤال:

النتائج،  إىل  للوصول  العلمّية  العامة واملقّدمات  القواعد  تنطلق من  الطريقة الوىل: وهي 
وهذا ما نسّميه االستدالل من األعلى إىل األسفل، أي ننطلق من القواعد الكّلية إلثبات املّدعى.

الطريقة الثانية: وهي تنطلق من الواقع واملصاديق امليدانّية إلثبات املّدعى، وهو ما نسّميه 
االستدالل من األسفل إىل األعلى، هذه الطريقة ترجع يف روحها إىل االستقراء والتتّبع.

أّما الطريقة األوىل، واليت اعتاد عليها الفكر اإلسالمي املدرسي، ففيها نستطيع أن نراجع 
نصوص الكتاب والسّنة أو القواعد العقلّية لنُثبت جدوائّية اإلسالم، وأنّه احلّل ملشاكل اإلنسان، 
كأن نستحضر اآليتني السابقة اإلشارة إليهما آنفاً، ومها دالتان على أّن اإلميان والتقوى مها سبب 
رفاهية اإلنسان ونزول الربكات من السماء واألرض، فإذا مل جند هذه اآلاثر على أرض الواقع، فإّن 

هذا يعين أنّنا لسنا يف تلك الدرجة من اإلميان والتقوى، وال نراعي شرع هللا كما هو.

كما ميكن التمّسك بدليل عقلي، من حيث إّن هللا تبارك وتعاىل عاملٌ جبميع مصاحل العباد، 
فالدين الذي ارتضى هلم هو الطريقة الوحيدة خلالصهم وجناهتم، فإذا مل نَر آاثره اإلجيابية على أرض 
الواقع، فهذا ليس إال من جهة عدم تطبيقه كما جيب، وإال ال يتخّلف املعلول عن عّلته، فعدم 

وجود املعلول دليٌل على عدم حتّقق عّلته.

أّما اإلنسان املعاصر اليومـ  ومنه الكثري من شباب املسلمنيـ  فقد ال تقنعه هذه الطريقة كثرياً، 
ولو كانت يف نفس األمر والواقع حّقًة؛ ألّن اإلنسان املعاصر متأثر ابملنطق الوضعي الذي حياكم 
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القضااي على قدر آاثرها امللموسة.

أّما الطريقة الثانية، اليت يفرتض ابلفكر اإلسالمي أيضاً أن يشتغل عليها؛ إذ ميكن أن ختدم 
شأن الدين اليوم ابخلصوص أكثر من الطريقة األوىل، وهي الطريقة اليت نسمّيها: طريقة استخدام 
املنطق اإلحصائي يف مالحظة آاثر الدين على حياة اإلنسان. وهذه الطريقة منسجمة مع قواعد 

املنطق الوضعي، وهلذا فهي تستطيع إقناع املخاطب املعاصر.

ولكي نوضح األمر نذكر مثااًل عن استخدام هذه الطريقة لإلقناع: لنفرض أنّنا نريد أن نقنع 
اآلخرين أبّن الصيام يف شهر رمضان املبارك له دوٌر كبري يف تنمية اجملتمع وتعاليه، فبداًل من أن 
نستحضر اآلايت القرآنية أو الرواايت الشريفة، نذهب مباشرًة إىل أرض الواقع ونقوم إبحصاءات 
ميدانّية لنرصد اآلاثر اإلجيابّية والسلبية لصيام شهر رمضان على املستوى االجتماعي، وقد نصل إىل 
أّن معّدل اجلرمية يف اجملتمعات اإلسالمّية يف شهر رمضان أقّل من سائر الشهور؛ ألّن الناس يعيشون 
يف جوٍّ من التقوى واإلميان والدعاء والتوّجه إىل هللا سبحانه، مما خيفض عندهم حالة الالمباالة 
والعصيان هلل سبحانه. إذا قمنا هبذا النوع من اإلحصاءات والرصد امليداين لتأثريات شهر رمضان 
على حياة املسلم أو اجملتمع اإلسالمي، فقد جند الكثري من املعلومات اليت قد ال ندركها حنن يف 

حياتنا اليومّية وانطباعاتنا الساذجة.

قراءة منفعّية للدين من زاوية أخرى )الدور النفسي(

الدين  استخدموا  نفسها،  ابملسيحّية  يؤمنون  ال  والذين  امللحدين  بعض  حىت  الغرب،  يف 
استخداماً براغماتّياً )منفعياً(؛ فمنذ بداايت القرن العشرين، ظهر توّجٌه يف الغرب أعاد السؤال حول 
إنّنا ومنذ القرن اخلامس والسادس عشر حنارب  الدين بطريقٍة أخرى: ملاذا جيب أن نواجه الدين؟ 
له مسؤولّية ختّلفنا، لكن مع ذلك ملاذا حناربه؟ دعوان نستفيد منه بشكٍل أو آبخر. وسبب  الدين، وحنمِّ
هذا التحّول عندهم يف املوقف من املسألة الدينّية هو أّنم الحظوا أّن املفاهيم والقيم الدينّية 

تلعب دوراً إجيابّياً يف حياة اإلنسان على بعض الصعد، وأهّم دوٍر تلعبه هو الدور النفسي.

اصطدامه  إثر  تظهر  اليت  اإلنسان  آالم  من  خيّفف  الدين  أّن  وغريهم  هؤالء  الحظ  لقد 
ابلواقع أو احتكاكه به، فإذا تعّرض إنساٌن غري متدّين ملشكلٍة على أرض الواقع، كأن تُقطع رجله 
أو ُيصاب مبرٍض ما، فسوف تظهر عليه عالئم اإلحباط، واالكتئاب.. والكثري منهم يدخلون يف 
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أمراض نفسّية صعبة، أما اإلنسان املؤمن واملتدّين فإنّه يستطيع أن يتجاوز هذه املصائب بسهولة 
مستعيناً ابملفاهيم الدينّية، فحينما يربط الدين بني مفهوم األجر والثواب ومفهوم املصائب الدنيويّة 
فإنّه يستطيع أن يرفع ثقل ومحولة الواقع وخيّفف عن كاهل اإلنسان الكثري من اهلموم والغموم.. 
فعلى املستوى النفسي هذه املفاهيم عظيمة جداً ال ُيستهان هبا، ولو بصرف النظر عن واقعّيتها 

وحقانّيتها يف نفسها.

حالة  من  وختّفف  الناس  نفوس  هتدئة  يف  مهماً  دوراً  تلعب  دينية كثرية  مفاهيم  هناك  إّن 
االحتقان النفسي املوجودة يف اجملتمع، وتقوِّي الشخصّية لدى اإلنسان، وهذا ما ملسه حىت الذين 
ال يؤمنون ابلدين، فأرادوا أن يوظِّفوه يف جمال الطبابة والراحة النفسّية، بل حىت يف جمال الشفاء 

النفسي.

مع ستيفن كويف يف جتربته

ولتوضيح الفكرة أكثر أذكر جتربة الشخصية األمريكّية املشهورة ستيفن كويف )2012م(، 
فقد كان يعتقد أبّن الدين من شأنه أن حيّل لنا الكثري من مشاكلنا النفسّية والسلوكّية، خاّصة تلك 
الشائعة يف الغرب وكانت من ضرائب احلداثة والتكنولوجيا، واليت بدأت تنتشر مؤّخراً يف البلدان 
والعبثّية،  والالانتماء،  والغربة،  والفراغ،  واالكتئاب،  واإلحباط،  االنتحار،  مثل  أيضاً،  اإلسالمّية 

والعدمّية، وانعدام الثقة، والشكوكّية، والتسابق مع الزمن، وغري ذلك.

الدين  أّن  يعتقد  ـ كان  الديين  التعليم  ـ وهو احلائز على دكتوراه يف  يبدو أن ستيفن كويف 
إبمكانه أن حيّل لنا بعضاً من هذه املشاكل النفسّية، فاستخدم بعض مفاهيمه ومقوالته يف هذا 
بناء  أو  ابلذات  التحّكم  )نظريّة  مبتكراً  مباشر،  ديين  خطاب  إىل  خطابه  حتويل  دون  السبيل، 
الذات(، وأّلف كتاابً أمساه )العادات السبع للناس األكثر فعالّية(، مث بعد عشرين سنة )بداايت 
األلفّية الثالثة( أّلف كتاابً أمساه )العادة الثامنة من الفعالية إىل العظمة(، ويتضّمنان دورًة تدريبية على 

بناء النفس يف جمال العمل اإلداري والوظائف ويف جمال مواجهة أزمات احلياة املعاصرة.

حينما نقرأ هذين الكتابني الرائجني رواجاً كبرياً، واملرتمَجني إىل عشرات اللغات، رمبا ال نكاد 
جند فيهما ـ من وجهة نظري الشخصّية ـ سوى املفاهيم الدينّية اليت تشّكل بنية األفكار العمدة 
فيهما، دون أن نستهدف بكالمنا هذا نوعاً من الدعاية أو الرتويج للدين، بل نقصد توصيف 
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األشياء على ما هي عليه فيما نراه، ممّا يكشف عن أّن مثّة فكرة كامنة عنده أو تالٍق واضح لديه يف 
أّن الدين قادر على املشاركة يف عالج أو الوقاية من العديد من املشاكل النفسّية لعصران احلديث.

إذا قرأان هذين الكتابني، جند أّن أكثر من 90% من املفاهيم املوجودة فيهما موجودٌة حّقاً 
يف الكتاب والسّنة ويف تراث علماء أخالق املسلمني والرتاث الديين املسيحي واليهودي، كّل ما يف 
األمر أنّه حّول هذه املفاهيم األخالقّية والرتبويّة إىل قواعد للعمل اإلداري، وإىل قواعد نفسية لبناء 
الذات بطريقة حديثة مبتكرة، بدل أن تبقى شبه مشلولة ابلطريقة اليت قّدمها السابقون وغري قادرة 

على التأثري ـ ابلشكل اليت هي عليه ـ يف عصران احلاضر.

مفهوم اآلخرة ودوره يف مواجهة الزمات

ميتاز هذان الكتاابن ـ وأمثاهلما ـ بلغتهما السهلة، وابلتنظيم القصصي الواقعي الذي ينتهي 
بقواعد يف العمل اإلداري والعالج النفسي، ولو أردان أن أنخذ مثااًل هنا، أمكن احلديث عن مسألة 
العالقة اجلدلّية بني املشاكل والتصّورات املسبقة عنها، فليست املشكلة هي اليت تؤثر دوماً على 
نفسّية اإلنسان، بل هي تصّوراتنا املسبقة اليت تفسح للمشكلة أن حتطِّمنا أو تفرض عليها الرتاجع. 
فإذا كنت أعتقد أبّن كّل مّهي يف احلياة هو أن أصبح رئيساً للمركز الفالين أو املؤّسسة الفالنية ومل 
أجنح، فمن الطبيعي أّن فشلي هذا سوف يرتك أتثرياً كبرياً على نفسّييت، وسأصاب ابالكتئاب، 
واإلحباط، وضعف الشخصّية، وفقدان الثقة ابلنفس.. أّما إذا اعتربُت حيايت الدنيويّة جزءاً من 
حياٍة طويلة ـ آخذاً بعني االعتبار احلياة بعد املوت ـ ونظرت إىل هذه املشكلة من األعلى، فسوف 
تصغر املشكلة ابلنسبة إيّل، وسأرى أّن هناك خطّاً طوياًل جداً من العمر، وأّن احلياة الدنيا إّنا هي 
جزٌء بسيط من هذه احلياة الطويلة، هذا شيء طبيعي جداً، ميثل معادلة منطقّية بسيطة ال حيتاج 

فهمها إىل تكّلف وعناء.

)العالقة اجلدلية بني املشاكل والتصّورات املسبقة عنها(

إذن، كّلما وّسعنا أفقنا يف قراءة احلياة، ورأينا أّن هناك حياًة خالدة بعد املوت، استطعنا 
أن نتجاوز املشاكل بقدرة أعلى؛ ألهّنا تصغر بشكل تلقائي ابلنسبة إىل هذه احلياة الطويلة، وكّلما 
ضّيقنا اُفقنا يف قراءة احلياة، ومل نَر إال هذه احلياة الدنيا، فال نستطيع أن نتجاوز املشاكل إال بصعوبة 

عالية؛ ألهّنا سوف تكرب وحتّطم شخصّيتنا وثقتنا أبنفسنا.
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وهبذا نعرف أّن لدينا القدرة على أن نتحّكم مبشاكلنا العميقة مستعينني ابملفاهيم والرتبية 
الدينّية، من هنا ميلك اإلنسان املؤمن قدرة جتاوز األزمات؛ ألنّه ميلك شخصّيًة قويّة. وال نريد أن 
حنصر احللول والعالجات ابملفاهيم والرتبية الدينّية السليمة، بل هندف هنا للكشف عن العالقة 
اإلجيابّية بني األمرين دون أن حنذف خيارات أَخر أو أساليب أَخر خمارجة للدين، قد ميكنها أن 
توصل اإلنسان للسالمة الروحّية والنفسّية، فهذا ليس حمّل حبثنا هنا، علماً أنّنا ال نريد أيضاً أن نزّج 

رؤوسنا يف الرمال كي ال نرصد التأثريات السلبّية أحياانً ملفهوم ديين هنا أو هناك.

كما ال نقصد ابلدين هنا اجلانب االعتقادي الذهين أو اجلانب الشرعي الفقهي املتصل 
خبصوص عالقات اإلنسان بغريه مبا هو جسد غالباً، بل نذهب إىل احلديث عن الدين مبا هو رحلة 
أخالقّية وروحّية، حبيث يصبح مفهوم اآلخرة جتربة معنويّة تربويّة، وليس جمّرد فكرٍة ذهنّية خالصة، 
العقائد  البشر، ال جملّرد  العقدي يف حياة  البناء  النوع من  األنبياء جاؤوا ألجل هذا  ونّدعي أبّن 

اخلربيّة، كما هي الصورة اليت رمبا تستوحى من نتاج الكثري من علماء الفلسفة والكالم.

حنو عودٍة للرتاث الديين حبثاً عن قواعد تذويب الزمات الداخلّية

فكرتنا هنا هي العودة إىل الرتاث الديين؛ حبثاً عن مثل هذه القواعد اليت تساعدان للخروج 
عن املشاكل واألزمات، وعلى سبيل املثال هناك مفهوم ديينـ  أخالقي يساعدان كثرياً يف رفع العداوة 
واحلساسية النفسّية يف العالقات االجتماعّية، حيث قال هللا تعاىل يف قرآنه احلكيم: ﴿َواَل َتْسَتِوي 
يٌم﴾  َوِلٌّ حَِ َعَداَوٌة َكأَنَُّه  وبـَيـَْنُه  بـَيـَْنَك  الَِّذي  فَِإَذا  َأْحَسُن  ِهَي  ِبلَِّت  اْدَفْع  السَّيَِّئُة  واَل  احلََْسَنُة 
)فصلت: 34(، وكذلك ورد يف السّنة الشريفة: )ِصل مَن قَطَعك(1، فإذا واجهنا مشكلًة يف عالقتنا 
ابآلخرين، فإّن مبقدوران أن خنرج بسهولة وبسالم من هذه املشكلة مستعينني هبذا املفهوم الديين، 
وبدل أن نعاين من حساسيٍة نفسّية جتاه اآلخرين، نراتح من املشكلة النفسية، بل نستطيع أن حنّوهلا 

إىل حّل ليصبح ولّياً محيماً لنا.

إذن، لو نظران يف مفاهيمنا الدينية، فنحن نلك مصادر غنّية من القواعد واحللول للخروج 
من الكثري من أزمات احلياة النفسّية والروحّية، لكن املهم توظيف هذا القواعد، وكيفّية استخراجها 

وإعادة تنظيمها وتقدميها إلنسان العصر احلديث.

1. هذا التعبري ورد يف رواية طويلة نقلها الشيخ الصدوق يف )كتاب من ال حيضره الفقيه  4: 177 ـ 179(، وکذلک نقلها احملّدث 
النوري عن حتف العقول يف )مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل  9: 11(.
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الرتبية الدينّية ودورها يف البناء النفسي

ومن الالزم عليَّ هنا أن أؤّكد أنّنا ال نّدعي الشمولّية، وال نّدعي احلصريّة، وال نّدعي أّن كّل 
صغريٍة وكبرية فسبيل حّلها هو الرتاث الدييّن فقط وفقط، وأنّه ال دور للعلوم اإلنسانّية والطبيعية 
األخرى هنا، كّل ما يف األمر هو املشاركة الدينّية يف عالج أزمات اإلنسان املعاصر للذهاب به حنو 

حياة معنويّة وروحّية أكثر سالمة وسعادة، مبفهوٍم مرتقٍّ للسعادة ال يهبط هبا أو يتسافل.

يف الفرتة األخرية، جند توّجهاً ملحوظاً حنو علم األخالق والعرفان؛ ألّن الناس جيدون يف 
العرفان واألخالق حالًة من الراحة النفسّية، البكاء وحده حالة من الراحة، البكاء يف مناجاة أو 
يف دعاء أو يف جملس عزاء أو ما شابه ذلك، هذا نوع من التنفيس لالحتقان الداخلي األمر الذي 
يؤّدي إىل الراحة النفسّية، طبعاً كّل شيء مع االعتدال ـ بال إفراط وال تفريط ـ يف البكاء والضحك 

وغريمها.

إذا استطاع شخٌص أن يوّظف بعض املفاهيم يف الداينة املسيحّية وحيّوهلا إىل مدرسة فكرية 
يف الغرب، فإّن إبمكاننا يف التجربة اإلسالمّية أن نقوم مبثل ذلك؛ ألّن تراثنا اإلسالمي ثريٌّ مبثل 
هذه املفاهيم. لكّن التحّدي األكرب يكمن يف إعادة توظيف هذه املفاهيم هبدف تقدميها كعالجات 
إلنسان اليوم، عرب فهمه وفهم قضاايه بدّقة، وجتريد املفاهيم من حرفّيتها التارخيّية؛ القتناص رسالتها 

املركزيّة.

إنّنا نواجه اليوم أزماٍت اجتماعّية وتربويّة، وعلى املؤّسسة الدينية حتّمل املسؤولّية إىل جانب 
سائر األطياف يف اجملتمع، وهللا ويّل التوفيق.

https://tinyurl.com/ybk3lu7z    :الرابط


