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 كلمة المؤسسة

 
 ن الرحيم الرحم بسم اهلل

احلمددد ر را العدداملل والصددالال والسددالأل ا خددري ا  دداأل أ  
 بل الطاهرين، وبعد.وا آهل الطيّ  د  القاسم حممّ 

تعّد املنظومة الفكرّية العقديّة من أهّم داعئم شخصدّية اإلسسدان 
وتمّّيه البرشّي؛ فيه اليّت حتّدد  ظرته العامة للكون وعالقتده بده، 

 مبارٌش ا مساره السلويّك وطبيعة تعاطيه مع حميطه و مط وهلا تأثري
احلياال اليّت يعيشها، هذا ا صعيد الفرد، وأّما ا صدعيد املجتمدع 
فإّن املنظومة الفكرّية العقديّة تدنعكس ا ممدل العالقدات بدل 
أفراد املجتمع، كما أ ّها حتّدد  دو  انلظدم لالسياسدّية واصقتصداديّة 

 ة( اليّت حتكم تلك العالقات.واصجتماعيّ 
ذا فاملنظومة الفكرّية والعقديّة تتحّكم بمصري اإلسسدان، وا ه  

فإّما أن تصنع هل سعاداًل واستقراًرا وحيااًل كريمدًة، ومّمدا أن تغرقده يف 
.  شقاء  وفوىض ومذصل 
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فينبيغ لإلسسان أن يعتن بعقيدتده، وأن يطمدّ  لسدالمتها مدن 
 يبادر ملعاجلة ما يشوبها بسبب الشبهات.  اصحنراف والتشويه، وأن

 يت يعيشدها العدالم اإلسدال ّ الّدالراهنة الظروف  يلوأل ويف ظّل فا
 درك أّن هناك تهديًدا كبرًيا  ،خاص   ، وبدل ا العراق بشك  اعأل   بشك  

، وسستشدعر  للفكر والعقيدال اإلسالمّية احلّقدة ومدن دوائدر فتلفدة 
 ورفدعبليان معالم العقيدال الصحيحة،  ةامللحّ ة واسّ امل متمعنا حاجة

 عقائدهم. ست ا بعض انلاسبلأيت الشبهات الّ 
سدة ادليلدل للبحدوث وادلراسدات مؤسّ  رو دمن هندا جداء مشد

دسدةة املقدّ ة اتلابعة للعتبدة احلسدينيّ العقديّ  ذه احلاجدة، ؛ تلبيدًة له 
ويلحمل ا اعتقه مسؤويّلة اتلصّدي دلفع الشبهات، واتلأكيدد ا 

 سدّ لك للمساهمة يف لعقائد احلّقة بالوسائل واإلماك ّيات املتاحة؛ وذ  ا
 اّّلي يعاين منه املجتمع. العقدّي الفكرّي الفراغ 

وفق ابلحث ومن أبرز تلك الوسائل املعتمدال يف مرشوعنا أسلوا 
يتندامم مدع أملدب  شدّيق   سدلس   ، وخبطاا  ة  موضوعيّ  ة  علميّ  رؤية  

املجلس العليّم املوّقر يف املؤّسسة إطالق ، فاكن قرار رشائح املجتمع
 يف شدهها مدوجةالٌ ويه مؤلّفداٌت  مرشو  سلسلة الكّراسة العقديّة،

وأهدافها؛ ملعاجلة موضدواعت  حمدّددال ،  يف مضمو ها كبريالٌ  وحجمها،
 وحسب احلاجة الفعلّية.
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وبعد ا فتاح الساحة الفكرّية والعقديّة وتطّور وسدائل اتلواصدل 
سددهولة اقتنائهددا يف عراقنددا احلبيددب وبقّيددة ادلول اصجتمدداّ  و

لك من بعض اجلهدات والشخصدّيات اإلسالمّية، و تيجة استغالل ذ  
ذات املشاريع الفكرّية املنحرفة عن جاّدال الصواا، يف سرش ا فداكر 
املعادية لالعتقاد ادليّن، ومدن أهّمهدا الفكدر اإلحلدادّي والالديدّن 

املؤّسسة طرح مموعدة  مدن ابلحدوث وفصل ادلين عن احلياال، رأت 
ا شك كراريس توّضح حقيقة مثل تلدك ا فداكر وا طروحدات، 

 (.الطب الفكري معايري وضوابطذه الكّراسة املوسومة لفاكن منها ه  
بالشدكر اجلةيدل لعضدو املجلدس سة ادليلدل مؤسّ وختاًما تتوّجه 

يف قّيم   من جهد  ملا بذهل العليّم فيها ا ستاذ ادلكتور لأيمن املرصي(؛ 
 واحلمدد ر رّا ، هل اتلوفيدق والسدداد رجدوو  كتابة ه ذا ابلحدث،

 بل الطاهرين.وآهل الطيّ  د  حممّ  سّيد ا  ار االعاملل وصّل 
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 مٌةمقّد

 
 

 عيدب   يف اللغة يه اخللو مدن ّ   ة حبسب معناها العاألّ إّن الصحّ 
 عنهدا ويمكدن أن  عدّ   ، وتعىن حالة اصعتددال واصسدتواء،(1)وداء  
ة، وباتلدا  ة يه ابلقاء ا احلالة الطبيعيّ الصحّ  :أفضل بقونلا بنحو  

ة إىل يكون املرض هو اخلروج واصحنراف عن ه دذه احلالدة الطبيعّيد
 طريف اإلفراط أو اتلفريط.

ذا املعىن يه ماأّن الصحّ  شّك  وص  إسسدان   اه ّ  يطلبده ويتمّند ة به 
ها مبددأ الراحدة واصعتددال، ومنشدأ السدعادال بطبعه، وفطرته؛   ّ 

 واصسسجاأل.
ة املطلوبدة ينبيغ لإلسسان العاقل أن حيرص معىن الصدحّ  ولكن ص

مدن ا ذهدان،  ة، كما يمكن أن يتبدادر إىل كثدري  ته اجلسميّ يف صحّ 
يكدون ة بد ده، وا إىل احلفدا  ا صدحّ ا دائًمدهً حبيث يكون متوجّ 

                                                        

 1-  لسان العرب.
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األ عنده دون مريهدا مدن ا بعداد ا ا دفع ا مراض وا سدقحريًص 
 ة.اإلسسا يّ 
 ،كما هو يف الظداهر ي  مادّ  د جسم  اإلسسان يف الواقع ليس مرّ  إنّ 

 روحي  عقديلي  ، وبعددٌ ا فعا ي  اعطفي   فسي  بل هل بعدان آخران، بعدٌ 
من وجود اإلسسان، بدل  ، وه ذا ابلعد اثلالث يمثل أعمق جةء  فكريي 
 اإلسسان وجوهره ابلايق بعد املوت. ل يف الواقع حقيقةيمثّ 

ة ون منددذ قددديم الةمددان بالصددحّ ريّ داء البشددوقددد اعتددىن ا طّبدد
، مدن  احيدة التشدخيا والعدالج كبدريالً  ة، وأولوها عنايةً اجلسميّ 

قدوا ، وحقّ كبدري   ة بنحو  ة ابلد يّ يّ والوقاية، وقاموا بتطوير العلوأل الطبّ 
 بالفعل. عظيمةً  جنازات  إ

اء أّن هنداك العديدد مدن تشف ه دؤصء ا طّبدوبمرور الةمان اك
، وبعدد ابلحدث ة  عضدويّ  أسدباا   ة لديس هلدا أّي ا مراض اجلسميّ 
، فقداموا ةٌ  فسديّ  ةٌ عصدبيّ   هلم أّن منشأها اختالصٌت واتلحقيق تبّل 

 -فددس انلبتصددنيف ه ددذه ا مددراض حتددت اسددم  ا مددراض 
 . (Psychosomatic Diseases)ةجسما يّ 

 حتدت اسدم الطدّب  جديدد    تأسديس طدب  وقد داعهم ذ لدك إىل
ة لإلسسدان، وسدعوا إىل تطدويره ة انلفسديّ ؛ يلعتن بالصدحّ انلفساينّ 

ذا اتلخّص اء البرشيّ من ا طبّ  ا، بعد أن اتلحق مموعةٌ أيًض   ا.ل به 
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هم لم يستطيعوا أ ّ  بيدوا الرمم من حتقيقهم بعض انلجاحات، 
قّ   ون يف الطدّب اء البرشديّ ا طبّ قها يت حقّ جنازات الّ قوا  فس اإلأن حيح

 ا إن شاء ار تعاىل.ض هلا صحقً سوف  تعرّ  ؛  سباا  اجلسماينّ 
ون أّن هناك اء انلفسا يّ ويف أواخر القرن العرشين اكتشف ا طبّ 

ة ة اتلقليديّدللمشا  اصجتماعيّ  ليست معلولةً  كثريالً  ةً  فسيّ  اأمراًض 
ة لإلسسان، و ظرتده كو يّ املعروفة، بل منشأها اصختالل يف الرؤية ال

 ؛يفقد اإلسسان معىن احلياال، ويفقد معها ا مل فيها إىل احلياال، بنحو  
بعدروض املشدا   ، تشدتدّ كثدريال   ة   فسديّ  ي إىل اضدطرابات  ا يؤدّ ممّ 

 ة  فكريّ   سباا   البسيطة، وأمراض الشيخوخة، وباتلا  فيه معلولةٌ 
وها بدا مراض ان، وسمّ يف روح اإلسس تنبع من أعمق جةء   ة  واعتقاديّ 
سموه أ داعهم إىل تأسيس ما ا، ممّ (Spiritual Disorders) ةالروحيّ 

 .(Spiritual Health) ةة أو الروحيّ ة املعنويّ بعد ذ لك بالصحّ 
 ،أل1984يف اعأل   (WHO)ةة العاملّيدمة الصدحّ وقد اعرتفت منّظ 

ة ة، حبيث أضحت الصحّ ة املعنويّ ة بالصحّ ساتها ادلويلّ يف ضمن مؤسّ 
 .(1ل تشمل الصحة اجلسمّية، وانلفسّية، واملعنوّية بمعناها العاألّ 

يت أؤثدر وموضو  ه ذه الرسالة هو بيان أحوال الصّحة املعنوّية الّد
                                                        

  1-  https://en.wikipedia.org/wiki/Spiritual_Health   

https://en.wikipedia.org/wiki/Spiritual_Health%20-
https://en.wikipedia.org/wiki/Spiritual_Health%20-
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ة العقلّية؛  سباا سأبينها فيما بعدد إن شداء ار يها بالصحّ أن أسمّ 
 تعاىل.
ة ة وخطدورال الصدحّ ّيدا الغاية من ه ذه الرسدالة فهدو بيدان أهمّ أمّ 

 بعدها املعنوّية ا سعادال اإلسسان، ومصريه يف ه ذه احلياال؛ ليك يتبّل 
قة باجلا ب الفكرّي يه أخطر ا مراض، أّن ا مراض العقلّية املتعلّ 

ا يددفعنا بعدد ذ لدك ومنشأ الكثري لألمراض انلفسّية واجلسمّية، ممّ 
  يع أنّ آخر، و يشء   تنا العقلّية أكرث من أّي للمحافظة والعناية بصحّ 

جلسم السدليم يف العقدل السدليم واالعقل السليم يف اجلسم السليم، 
 .اأيًض 

  حدوال الصدّحة اجلسدمّية، ثدمّ   وباختصدار  ًص ض أوّ وسوف  تعرّ 
الصّحة املعنوّية مدن   نتقل منها إىل ابلحث عن الصّحة انلفسّية، ثمّ 

صيد ل، وبعدها  نتقل إىل املسألة الرئيسة، وبيت القمنظور الغربيّ 
 حوال الصحة اجلسمية وانلفسية والعقليةفيها، ويه الصّحة العقلّية.

سمية والنفسية والعقليةح  االت الصحة الج

  (Physical Health)الجسميّة الصّحة :أّوًل 

 املقصود من الصّحة اجلسمّية يف عرف ا طباء هدو أن تكدون ّ  
بوظيفتده  عضدو   ة، حبيث يعمل ّ  أعضاء ابلدن ا حاتلها الطبيعيّ 
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 .ينسجم مع سائر ا عضاء ة، وبنحو  الطبيعيّ 
اء يف بداية ا مر إىل ابلحث عن معدايري الصدّحة وقد سىع ا طبّ 

نون من خالهلا من تشخيا ا مراض املختلفة يت يتمكّ اجلسمّية، الّ 
يت تصيب جسم اإلسسان، وقد اعتمدوا يف حتقيق ذ لك ا املدنه  الّ 

 وهدو ،ةيّ ا تكدرار املشداهدات احلّسد ، القدائماتلجدري ّ  احلّسّ 
 جسم اإلسسان. أي ،يتناسب مع طبيعة موضو  ابلحث

أن  (Anatomy)ريح د من خالل علدم التشدًص وقد استطاعوا أوّ 
ة، وأجةائهدا ة وادلاخلّيدا أعضاء جسم اإلسسان اخلارجّيد افويتعرّ 

 أّي  فتوّصددلوا إىل أنّ ة، ة، وأحجامهددا، ومواضددعها الطبيعّيدداّلاتّيدد
ا وجدود املدرض  أحجامها أو مواضعها ديلٌل  يف أجةائها أو اختالل  

 .ةة الطبيعيّ يّ عن احلالة الصحّ  احنراٌف بأ ّه ه يعّرفو ي اّّل 
 ا مدددن خدددالل علدددم وظدددائف ا عضددداءواسدددتطاعوا ثا يًددد

(Physiology)  ّأعضداء ابلددن ّك ة لأن يكتشفوا الوظائف الطبيعي 
  ا املرض.فيها ديلاًل  اختالل   أّي  ، حبيث يحعدّ هخالياو

اء من خالل ه ذين العلمل مدن اكتشداف معدايري ن ا طبّ تمكّ ف
 حدّ  ، موضدو    علديم   مدنط    بنحدو   هاالصّحة اجلسمّية وحتصيل

مدن تشدخيا ا مدراض اجلسدمّية  تلك املعدايري من خالل انوتمكّ 
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 املختلفة.
بعد ذ لك رشعدوا يف ابلحدث عدن طدرق العدالج لألمدراض  ثمّ 
قدوا حقّ ف، لك كذ  اتلجري ّ  باستعمال املنه  احلّسّ وذلك ختلفة، امل

 أل، أا مسددتوى العددالج ادلوا ّ  سددواءٌ  ،كبددريالً  بعدددها جناحددات  
 .اجلراحّ 

وه إىل ، بدل طّطدون باملجال العدال ّ اء البرشيّ ولم يكتف ا طبّ 
 امن العالج، ووضعوا مراحل ثالثً  الوقاية خريٌ  إنّ  إذ، املجال الوقا ّ 

 للوقاية من ا مراض:
تهدف إىل اجتناا وقو  املرض من أصدله، وذ لدك عدن  :ا وىل

ة د ا رضيّ يت تمهّ الّ  Factors) (Riskطريق اجتناا العوامل اخلطرال
عدن  لكوكدذ  ئة ا خدرى، تلدخل والعادات السيّ اكلوقو  املرض، 

  .Vaccination((1)(طريق اتلطعيم املنتظم
ر لألمدراض، وعالجهدا ا شاف املبكّ اثلا ية: تهدف إىل اصكت

، صكتشدداف (check up) الفددور، عددن طريددق الفحددا ادلورّي 

                                                        

 -1) Katz, D., & Ather, A. (2009). Preventive Medicine, 
Integrative Medicine &The Health of The Public. 
Commissioned for the IOM Summit on Integrative Medicine 
and the Health of the Public. 
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  .(1ل، والرسطا ات املختلفةرّي مثل الضغط، والسكّ  أمراض  
ا عدن طريدق اثلاثلة: وتهدف إىل احتواء املرض بعد حصوهل، إمّ 

 ة، أويف بعدض ا وراأل الرسدطا يّ كمدا  أو الكيميا ّ  ل اجلراحّ اتلدخّ 
عدن طريدق   (Rehabilitation)ةحماولدة اسدتعادال احلالدة الطبيعّيد

، بعد حصدول الشدلل انلداجم (Physiotherapy) العالج الطبييعّ 
  .(2لة مثاًل من اجللطات ادلماميّ 

  (Psychological Health)الصّحة النفسّية :اثاني  

اتلوافدق »تعدن  -كما جاء يف قاموس صروس  -ة انلفسّية الصحّ 
األ بل الوظائف انلفسّية، والقددرال ا مواجهدة ا زمدات واصسسج
بالسعادال والرضدا  اإلحساس اإلجيا ّ  يت تعرتض الفرد، ثمّ انلفسّية الّ 

  .(3ل«مع انلفس وابليئة
الصّحة انلفسّية يه حالدة اصسدتقرار  أنّ  بساطة   وه ذا يعن بكّل  

                                                        

 -1) Patterson, C., & Chambers, L. W. (1995). Preventive health 
care. The Lancet, 345, 1611-1615. 

2-Katz, D., & Ather, A. (2009). Preventive Medicine, Integrative 
Medicine &The Health of The Public. Commissioned for the 
IOM Summit on Integrative Medicine and the Health of the 
Public. 

 3-  د. حمزة گنجى، روانشناسى كار، ناشر ساوالن، تهران، 1367.
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 .احلاصلة من اصسسجاأل مع اّلات والواقع اخلار ّ  انلفسّ 
ل إىل ون كةمالئهم من ا طّباء البرشيّ وقد سىع ا طّباء انلفسا يّ 

ندون مدن خالهلدا مدن يت يتمكّ حتصيل معايري الصدّحة انلفسدّية الّد
 كبدري   مدنه    إ  هم وقعوا يف خطدتشخيا ا مراض انلفسّية، ول كنّ 

د  اتلجدري ّ  عندما استعملوا يف مورد انلفس املجدردال املدنه  احلّسّ
ا حرمهم من معرفدة حقيقدة انلفدس يف ممّ  ؛ّي جلسم املادّ با املختّا 

ا اضدطرهم إىل اللجدوء إىل ة، ممّ ذاتها، ومن معرفة وظائفها احلقيقيّ 
 . من ذاتها مري املحسوسةابلحث عن سلوكها املحسوس بدًص 

 ة انلفسدّية، ى بهم ذ لك إىل أن يبحثوا عن معدايري للصدحّ وقد أدّ 
ا ة، وذ لدك إّمدوظائفهدا اّلاتّيد أو ريح انلفس،دتفتقر إىل علم تش ص

ه يعاين من اصضطرابات انلفسّية، اكلقلق باعرتاف  فس املريض بأ ّ 
، الشدائع ات املريض للسلوك العدريفّ واصكتئاا، أو بمخالفة سلوكيّ 

 .يف أملب ا حيان ة  سسبيّ  ة  يّ د معايري ظنّ مرّ  - كما هو واضحٌ  - ذاوه  
ذفقد اعتمدوا ا مع وا أي حال   ، ورشعوا يف اتلعامل هايري كه 

 .ات اصكتئداائات، ومضادّ ة من املهدّ ا با دوية الكيميائيّ معها أيًض 
ها لم قوا بعض انلجاحات، ول كنّ قد حقّ ف ةمع كرثال عوارضها اجلا بيّ و

تكن ا املستوى املطلوا، ولم يفلحوا يف الغالب يف حتقيق العالج 
 للكثري من ا مراض انلفسّية. اجلذرّي 
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  (Spiritual Health)ا: الصّحة المعنوّيةـ  ثالث  

 ا انلفسدّية احلاصت تأثري اكتشفوا اجلسما ّيل ا طّباء أنّ  كما
 فدإنّ  ّي؛دانلفسد الطدّب  تأسديس  ذ لدك فاستوجب اإلسسان، جسم
 الروحّيدة الفكرّيدة احلالة تأثري الوقت بمرور اكتشفوا انلفس علماء
 الشدديد وا عاكسها هل، انلفسّية لصّحةا ا( للحياال رؤيتهل لإلسسان

 الشخصددّية انلفسددّية ا فعاصتدده وسددائر وعواطفدده مشدداعره ا
 أن ذ لددك فاقتضدد اجلسددمّية، صددّحته ا وباتلددا  واصجتماعّيددة،

 Spiritual) املعندوّي  الطدّب  باسدم ومسدتقاًل  جديدًدا علًمدا يؤّسسوا

Medicine)، عنوّيددة،امل الصددّحة تلعريددف أيًضددا هنددا وسددنتعّرض 
 الصدّحة مدع فعلندا كمدا الصدّحّية، وموازينهدا عنددهم، وأهّمّيتها
 .املعارصال العلمّية انلاحية من وانلفسّية اجلسمّية

 تعريف الصّحة المعنوّيةـ 1

 تدلّك فيه معىن، حلياتك جتعل اليّت يه»قالوا إن الصّحة املعنوّية 

 أعمدق ويه احلياال، من اهلدف هو وما هنا، أ ت وملاذا ماهّيتك ا

  .(1ل«والنشاط وا مل القّوال يهبك فيك يشء  

                                                        

)1- Thompson Rivers University (TRU) Counseling 
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 تتعلّدق أّن الصدّحة املعنوّيدة إىل بوضدوح يشدري اتلعريدف وه ذا

نلفسده،  الكو ّيدة ورؤيتده اإلسسدان، يف الفلسفّ  الفكرّي  باجلا ب
ه دذا  مدن قريبدة   ملعدان   ابلعدض أشار وقد. حوهل من واحلياال وللعالم

 :(1لاملعىن، مثل
 وهدفها احلياال بمعىن سشعر جيعلنا اّّلي اليشء يه. 

 والضيا  الشّدال أوقات يف ا مل نلا جتلب اليّت يه. 

 أ فسنا ومدع مع العالقات أحسن إقامة ا تشّجعنا اليّت يه 

 .اآلخرين

 واملعا داال،  املحندة أوقدات يف كبدرًيا دوًرا تلعدب الّديت يه
ّية، وانلفسد اجلسدمّية ا مدراض وأثناء العاطفّية، وا زمات

 .املوت واقرتاا الشيخوخة وعند

 أهّمّية الصّحة المعنوّية ـ  2

 معنوّية   عون بصّحة  يتمتّ  اّّلين ا فراد أنّ  احلديثة ادلراسات أثبتت

 أثبتدت ، كمدا(2لمدريهم مدن أطدول حيداالً  يعيشون جّيدال   وروحّية  

                                                        

)1- The Royal College of Psychiatrists’ Spirituality & Psychiatry 
Special Interest Group. 

)2- Strawbridge WJ, Cohen RD, Shema SJ, Kaplan GA. Frequent 
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 وأ ّهدم واتلوتّر، لألمراض واآلصأل مقاومةً  أكرث أيًضا أ ّهم ادلراسات

 رسعدة مدن يعّجدل اتلديّن ، وأنّ (1لمريهم من أفضل حبياال   تمّتعوني

 .(2لاجلراحات من وال ء ا مراض من الشفاء
 يف أساسدّيةً  ماّدالً  أصبحت الصّحة املعنوّية فقد ه ذا ّ   أجل ومن
 يف مبحث الصّحة وسوف  بّل ، (3لأمريكا يف الطّبّية اجلامعات معظم
 ا اإلسسداينّ  توّقف السلوك كيفّية يل  تفصي بنحو   الفلسفّية العقلّية
 .للحياال ورؤيته اإلسسان تفكري  مط

                                                                                                             

attendance at religious services and mortality over 28 years. 
Am J Public Health. 1997;87:957–961. 

)1- Yates JW, Chalmer BJ, St James P, Follansbee M, McKegney 
FP. Religion in patients with advanced cancer. Med Pediatr, 
Oncol. 1981; 9: 121– 128. 

)2- Harris RC, Dew MA, Lee A, Amaya M, Buches L, Reetz D, 
Coleman C. The role of religion in heart-transplant 
recipients› long-term health and well-being. Journal of 
Religion and Health, 1995;34(1):17–32. 

)3- Association of American Medical Colleges. Report I: 
Learning Objectives for Medical Student Education: 
Guidelines for Medical Schools. Medical School Objectives 
Project. Washington, DC: American Association of Medical 
Colleges; 1998 
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 ميزان الصّحة المعنوّيةـ  3

 اتلجدري ّ  يّ دّ منهجهم احلس ا اعتماًدا انلفس علماء سىع كما
 طريدق عدن انلفسدّية للصدّحة علمّيدة   وضدوابط مدوازين وضع إىل

 يّ دالشخصدد السددلوك ومالحظددة اّلايّت الوجدددايّن، اصسددتبطان
للصدّحة  مدوازين يضدعوا  نّ ؛ أخدرى مّرالً  سعوا واصجتماّ ، فقد

 موضدو  اعدرتافهم بكدون ومدع السابق، املنوال  فس ا العقلّية

، مري معنوًيا أمًرا حبثهم  ابلحدث عنداء يكلّفوا أ فسهم فلم حمسوس 

 اعتمداد ا وأرّصوا اجلديد، علمهم ملوضو  مناسب   آخر منه    عن

 أملدب أن إىل هندا يندبيغ اإلشدارال ول كدنّ ، يّ داحلّسد ه املدن  فس

 ّ   بهدا ويشدعر حمسوسدة بالوجددان، لكو ها انلفسّية اصضطرابات
 السدلوك وكدذ لك الطبيدب انلفسدايّن، أجلهدا مدن ويراجع إسسان،

 الضدوابط مدن حندوٌ  هل انلداس، عندد املشداهد واصجتما ّ  الفردّي 

 حبيدث رّية،دالبش واملجتمعات سبل انلا واملشرتكة العاّمة العرفّية

، رّي دالبشد املجتمدع داخل مريه عن الشخا السوّي  يتمّّي  ما اغبًلا
 وقدوا ل معدايري وضع من - ما  حد   إىل - علماء انلفس تمّكن فقد

 .انلفسّية واصختالصت لألمراض وعالئم للصّحة انلفسّية، علمّية  
 هلا موازين فليس ّيةالفكر واصحنرافات املعنوّية اصختالصت اأمّ 
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 توجدد ص ، حيدثاحلّسّ  منهجهم ا بناءً  عندهم موضوعّيةٌ  علمّيةٌ 

 اتلفكري عن الصحيح تمّّيه للتفكري موضوعّيةٌ  علمّيةٌ  ضوابط دليهم

 وجدود فلسدفة واقعّيدٌة عدن موضدوعّيةٌ  فلسدفّيةٌ  قواعد أو السقيم،

عدن  إعراضهم بعد وذ لك ؛ة سلوكه العميلّ كيفيّ  أو واحلياال، اإلسسان
 .امليتافّيي ّ  العقيلّ  املنه 

واكن السبب يف ه ذا اإلعراض يه املحداوصت احلثيثدة والكثدريال 
هم مندذ بدايدة عرصد احلداثدة وريت بذهلا فالسفة الغدرا ومفّكدالّ 

 يّ د، ومحالل املدنه  احلّسداتلجريدّي  واتلنوير إلقصاء املنه  العقيلّ 
ة  املباحددث الفلسددفيّ ط يفا مددن اتلددورّ هروًبدد ؛هحملّدد اتلجددري ّ 
ن ترجع بهم إىل أحضان ادلين والكنيسدة أيت يمكن ة، الّ امليتافّييقيّ 

 .أخرى الً مرّ 
علماء د مراجعة أقوال يف فهم ذ لك بمجرّ  جيد ابلاحث صعوبةً  وص

، وكو دت، 4، واك دط3، وهيوأل2وجون لوك1أمثال فرسسيس بيكون 

                                                        

 .161فرنسيس بيكون، آراؤه وآثاره، ص  - 1
 .143جون لوك، تاريخ الفلسفة الحديثة، ص  - 2
 . 4دافيد هيوم، تحقيق في الذهن البشري، ف  - 3
 .87نط، نقد العقل المحض، ص كا - 4
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 ،2وستيوارت مل ،1اة، وحلقة فينّ ة املنطقيّ وراسل وأصحاا الوضعيّ 
 .رين املحدثل واملعارصينومريهم من املفكّ 

 انلفسّية واملعنوّية ا مراض واسترشاء مديدال ، قرون   مرور وبعد

 الرؤيدة فقددان إىل أنّ  تنّبهدوا الفكرّية، ملناشئها واكتشافهم بينهم،

 ا مدور يف واحليداال، واصسدتغراق اإلسسدان عدن الصحيحة الكو ّية

 يه والروحا ّيدة، ةوالفلسدفة اإلهل ّيد ادليدن عدن تعدادواصب املاّديّة،
 منها تعاين اليّت واملعنوّية ا مراض انلفسّية ه ذه لّك  الرئيس السبب

  .املاّديّة الغربّية يف املجتمعات ماسيّ  ص البرشّية،
 إىل احليداال الرجدو  رورالدبضد عندهم ا صوات ارتفعت وحينها

 كمدا بالصّحة ابلد ّية، كعنايتهم وّيةاملعن بالصّحة والعناية الروحّية،

 ادلول دت مجيدعتعّهد وقدد ابلحدث، مطداوي يف ذ لدك إىل سنشدري

 ا لشعوبها باجلا ب املعنوّي  باصهتماأل كوبنهاجن مؤتمر يف ةيّ وربّ ا 
 .(3لةة واثلقافيّ واصقتصاديّ  ةالسياسيّ  ا صعدال ّ  

 ياّّل  وضدو ّ امل املنه  العليمّ  دليهم يكن لم اعدوا عندما ول كن

                                                        

 .573كارناب، البناء المنطقّي للعالم، ص  - 1

 .141جون ستيوارت مل، سلسلة نوابغ الفكر الغربي، ص  - 2
)3- http://www.visionoffice.com/socdev/wssdco.htm. 

http://www.visionoffice.com/socdev/wssdco.htm
http://www.visionoffice.com/socdev/wssdco.htm
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، ّ   إيله حيتاج  يف اخلدوض يف عليه يعتمدوا يمكن أن يواّّل  طبيب 
 الّديت الوحيددال الوسديلة فقددا هم احلّس، بعدد وراء وما املعىن اعلم

 بها يهتدوا أن املمكن من اكن اليّت تلك الوسيلة بأ فسهم، أضاعوها

سدا ّية، اإلس حقيقدة ي تتجّل فيدهاّّل  الواسع، مياهب ه ذا العالم يف
أن  إىل الطريق  هاية اضطّروا يف فقد ومبادئ الصّحة العقلّية؛ وّل لك

 تعكس الصّحة املعنوّية، اليّت الوجدا ّية العاّمة املعايري بلعض يلجأوا
من ا سئلة ا املرىض يستفرسون مدن خالهلدا ا  كطرح مموعة  

 .(1لاحلالة املعنوّية والفكرّية عندهم
 املنه  لقصور و اقصٌة؛ مبهمةٌ  ظّنّيةٌ  معايري حلالا بطبيعة ول كّنها 

 ضيا  الوسديلة بعد مبادئ الصّحة املعنوّية، إىل عن الوصول احلّسّ 

 واحليداال الدروحّ  ابلعد هلم طبيعة تكشف أن املمكن من اك ت اليّت

 .اإلسسان عند العقلّية
؛ تلوجيده ة  معنوّيد ال توصديات  ا العالج، فقد سعوا لوضدع عددّ أمّ 
ة ة، ويه أشددبه بدداملواعي ادلينّيدديض وحتسددل حاتلدده الروحّيدداملددر

                                                        

)1- Royal College of Psychiatrists. 
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 :1ة، مثلوا خالقيّ 
 لدك مدم يتبدّل  ح  واملعا اال؛ ا لم حلظات تواجه كيف متعلّ د 

 .معنوًيا صحيحٌ  أ ت

 .اآلخرين عن والصفح العفو ا تعوّدد 

 .واتلأّمل والعبادال بالصالال عليكد 

 .حياتك يف مرًحا عشد 

 .ادلينّية والفاعلّيات اسماملر يف شاركد 

 .اخلري أعمال يف ساهمد 

 .اخلاّلبة بالطبيعة استمتعد 

 .والعبادال العميق واتلأّمل اتلفكري يف الوقت بعض اقضد 

 .ايلواغ مارسد 

 .املقّدسة والرتا يم املوسيىق إىل استمعد 

                                                        

 المصدر السابق. - 1
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 .املقّدس الكتاا اتلد 

 .الفلسفة أو للقّصة اتلأّملّية القراءال يف الوقت بعض اقضد 

 .الصاحلل واملؤسسل با صدقاء واحتفي ا رسّية، العالقات قوّ د 

 .اجلماعّية الرياضة مارسد 
احلاجدة  ازديداد شدهدت ا خريال السنوات أنّ  باّلكر اجلدير ومن

 من اآلن قريبةً  مشايف الصّحة العقلّية وأصبحت املعنوّية، للعالجات

 بعدد بها، الصّحّية العناية يف ادلين رجال مشاركة مع العبادال، أمامن

 مدن أفضل معنوّية   يتمّتعون بصّحة   املتديّنل أنّ  ثابتًا ايلوأل أصبح أن

 .مريهم

 (Intellectual Health) ا: الصّحة العقلّيةرابع  

و ه ملدا يسدمّ  س هلدا بددياًل يت  ريد أن  ؤسّ ه ذه يه الصّحة يه الّ 
 .(Spiritual Health) ايلوأل يف الغرا بالصحة املعنوّية

،  ريدد أن سشدري إىل ولكن قبل الولوج يف ه ذا ابلحث اتلأسيسّ 
ذا العلم اجلديدد، ويه الصدالحيّ  ة  رضوريّ  ثالثة أمور   ة يف اتلمهيد له 
ة للمدنه  ة املعرفّيد، والصدالحيّ اتلجدري ّ  يّ دّ ة للمنه  احلساملعرفيّ 
 .، وطريق حتقق الصّحة والسعادالاتلجريدّي  العقيلّ 
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 :الحسّي التجريبّي ة للمنهج لمعرفيّ ة ا. الصالحيّ 1

 أطّباء ابلدن قبل من املعتمد املعريفّ  املنه  ه ذا حنلّل أن أرد ا إذا

 تكدرار هدو ا ّول: شدّقل مدن مؤلّدٌف  أ ّده جندد والروح، وانلفس

 مدن معّيندة   ظدواهر أو آثدار   صددور تتّبع أجل من احلّسّية املشاهدال

؛ حتت ظروف   اإلسسان  املستمّرال من العالقة حنو   جودو إلثبات فتلفة 

 عملّية فهو اثلاين وأّما الشّق  اإلسسان، يف ومبدئه ا ثر بل الغابلة أو

 يف لنستنت  مبدئه؛ عن ا ثر صدور أكرثّية أو دلواأل مستقبيل  تعميم  
  علدم فإ ّندا اإلسسدان، عدن يصدر ا ثر ه ذا وجد ا لكّما أ ّه انلهاية

 .فيه مبدئه بوجود

 اجلسيّم وانلفسّ  الطّب  من فتلفة   تطبيقّية   أمثلة   الثةث ونلرضا

ذا؛ واملعنوّي   :اتلجري ّ  العليمّ  املنه  له 

املدرىض  أنّ  يّ داحلّسد بداتلتّبع البرشّيون ا طّباء اكتشف: لا وّ 
 الصددر من اليرسى من انلاحية ضامط   شديد   ألم   من يعا ون يناّّل 

 مدن يعدا ون ما اغبًلا احلركة، عند اليرسى، ويةداد ايلد إىل وينترش

ذاتّيدة   عالقدة   وجدود فدأدركوا للقلب، الرشايل اتلاجّية ضيق مرض
ه دذه  مدن يعداين مدن ّ   أنّ  ا يدنّا  لكًّيدا قا و ًدا فوضعوا بينهما،
 القلدّ ، ومدن املرض به ه ذا مصاٌا  الغالب يف فهو مثاًل  ا عراض

 املدرض يشّخصوا ه ذا أن ءا طّبا يستطيع العاألّ  القا ون ه ذا منطلق
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بتعةيدة  قداموا ا عراض، وقد ه ذه من يعاين مريض   أّي  عند القل ّ 
 ةاملخ ّيد طريدق الفحدوص عدن ا سدلوا بدنفس التشخيا ه ذا

 الصوتّية، وقسطرال فوق وا شّعة القلبّية القلب، كتخطيط ا خرى

 .القلب ومريها

 أّن املرىض ّسّيةاحل املشاهدال بتكرار انلفس أطّباء اكتشف: اثلاين

 النشداط وفقددان وقلّدة وايلدأس احلدةن حداصت من يعا ون اّّلين

 مصدابون انلوأل، فهدم اضطراا مع بالطعاأل اصتلذاذ أوعدأل الشهّية

 أو مستمّرال   مستقبلّية   عالقة   وجود فأحرزوا انلفسّ  اصكتئاا بمرض

 يف ماتالعال ه ذه انلفسّ  الطبيب وجد لو حبيث ذ لك لكّه، بل اغبلة  
 .اغبًلا باصكتئاا مصاٌا  بأ ّه يشّخا فإ ّه أّي مريض  

أّن  أيًضدا يّ داحلّسد بداتلتّبع الروحدا ّيون ا طّبداء صحي: اثلالث
معدىن  وفقددان ،والعبثّيدة بداخلواء الشعور من يعا ون يناّّل  املرىض
 يعدا ون ؛وآصمهدا احلياال مشا  مواجهة ا القدرال وضعف احلياال،

 أوالصدحيحة  الرؤيدة الكو ّيدة فقددان  تيجدة ؛ي  معندو مرض   من

 الوجوديّة الفلسفة عنذا عرٌض  اجٌم ، وه  املريض ه ذاى دل هاتشوّش

 .واحلياال والعالم لإلسسان
 يف املستقبل، بينهما العالقة باستمرار ه ذه أيًضا يعلمون وباتلا  

العلدم  خدالل املعنوّية من ا مراض تشخيا ا طّباء يستطيع حبيث
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ذه  .ا عراض به 
 ن:ان مهمّ اأمر احلّسّ اتلجري ّ  ومن املالحي ا املنه 

 باصعتمداد  إّص يمكن أن يتيرّسد ص لّك   أل  تاجئه بنحو  اعمإّن أ 
ة ّيد، وهدو أصدل العلّ ا  وص مرّ  مري حمسوس   عقيل   ا أصل  

 مدن يصددر إّص  ص أو ا كدرثّي  ا ثر ادلائديمّ  ي يقول إنّ اّّل 
 ؛اا أو أكرثيً دائميً  فايقّ صستحالة كون ا ثر اصتّ  ؛ةاتيّ ته اّلعلّ 

 .دال  مرّ  ة  ة ا مبادئ عقليّ يّ يف  تاجئه الهّ  إذنفهو يعتمد 
 ة يف صددور يّ ا تكرار املشداهدال احلّسد ه ذا املنه  قائمٌ  نّ أ

ا يف إطددار ه يددبىق حمصددورً فإ ّددلددك وّل   ؛را ثددر عددن املددؤثّ 
 .يف اغية الوضوح ة، وهو أمرٌ ة املحسوسيّ املوضواعت املادّ 
و ه اّّلي يسدمّ  -اتلجدريّ   يّ داملدنه  احلّسد  أنّ ومن هندا يتبدّل 

يمكن أن يستكشدف أحداكأل املوضدواعت مدري  ص -باملنه  العليّم 
 يّ دانلفس يمكن اعتماده يف الطّب  فال ؛املحسوسة، اكنلفس والروح

 .والروحّ 

 :ة للمنهج العقلّي ة المعرفيّ . الصالحيّ 2

حقيقدة  كشدف عدن  فسده املنه  احلّسّ يف قصور ثبت أن دبع
 احلّس  وراء ما عن كشفه فضاًل   - منط    عليم   بنحو   املاّدّي  الواقع
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 مدنه    ورفدض أّي  به، البرشّية املعرفة حرص يف للتعّنت دا  فال -

؛ أّي  بدون آخر معريف    مسدتنقع أوقعندا يف اّّلي هدو ه دذا  نّ  ديلل 

 وه دذا وكماصتهدا املعنوّيدة، أبعادهدا مدن اإلسسدا ّية حرألو املاّديّة،

 يف الدرئيس أ ّه السدبب املعارصون انلفس أطّباء أّكد اّّلي احلرمان
 وجدود وفلسدفة معدىن احليداال، وفقدان املعنوّية، ا مراض حصول

 .والعبثّية شعوره باخلواء وباتلا  العالم، ه ذا يف اإلسسان

مدنه     أّي  فدرض أو ،احلّسّ  املنه  ءإقصا صدد يف لسنا أ ّنا كما
، مسدّوغ   بدال آخدر معريف   العلديّم  بدالفحا سدنتعّرض بدل علديم 

  فسه،وعّما يف عليه نلتعّرف العقيّل، املنه  تلقييم ادلقيق املوضو ّ 

 .املنه  احلّسّ اتلجري ّ  إىل باإلضافة نلا يقّدمه أن يمكن
يف  ، فنقدولالعقديلّ  ا مبدادئ املدنه ن سستكشف سويً فدعو ا اآل

 :ابلداءال
ة اتلفكري يه حركة اّلهن يف املعلومات من املعلدوأل إىل عمليّ  إنّ 

ر اّّلي ينطلق منه ل املعلومات رأس مال املفكّ املجهول، وباتلا  تمثّ 
: وّل لك يقول احلكماء ؛للتفكري، واكتساا العلم واملعرفة اجلديدال
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يت يف املعلومدات الّد اك دت ّ   لو .1«قد سبق فبعلم   م  وتعلّ  تعليم   ّ  »
 ولم يمكننا، يشء   أن  فهم أّي من ن لم  تمكّ  واغمضةً  أذها نا مبهمةً 

، وما يشء   دلينا، لعرفنا ّ   ها واضحةً ولو اك ت لكّ  .يشء   ق أّي يصدت
نا  فهم بعدض الواقع والوجدان ينبئنا بأ ّ  ، ول كنّ يشء   كنا يف أّي شكّ 

خر، وه ذه ا شدياء املعلومدة ض اآلق بها، وجنهل ابلعا شياء و صدّ 
 ا أن تكدون قدد تدمّ بدذاتها دليندا، ومّمد ا أن تكون واضدحةً دلينا إمّ 

ا عدن تلدك بذاتها عند ا، فلنبحث معً  واضحة   توضيحها بمعلومات  
 .املعلومات الواضحة بنفسها دلينا

ا املعلومات املوجودال يف أذها نا، وقمندا لنا معً فنقول: حنن إذا تأمّ 
ها تتفداوت يف الوضدوح واإلبهداأل بالنسدبة إىل ، فسنجد أ ّ بتحليلها

العقول  رات الواضحة عند ّ  عقونلا، فهناك بعض املفاهيم واتلصوّ 
نها نلدا، مثدل مفهدوأل اّلات والوجدود والعددأل، حتتاج إىل من يبيّ  ص

 وايلقل و...، وهناك مفداهيم مبهمدةٌ  واصستحالة واإلماكن، والشّك 
ال وال وتدون، والطاقدة، نلا، مثل مفهوأل اّلرّ  حهاحتتاج إىل من يوّض 
، تلقا    ق بها العقل بنحو  يصدّ  اكما أّن هناك أمورً . وانلفس والروح

عليها لوضوحها عندد  يدّل  حتتاج إىل ديلل   يف صدقها، وص يشّك  وص
                                                        

 .57ابن سينا، برهان الشفاء، ص   1 -
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العقدل، مثدل وجدود ا شدياء املحسوسدة يف اخلدارج مدن ا جسداأل 
ر بها، ومثل قاعدال ر فيها، و تأثّ يت  ؤثّ وا لوان وا شاكل وا  غاأل، الّ 

امتنا  اجتما  انلقيضل، بمعىن امتنا  اجتما  الصدق والكذا، 
يف  فدس  ومعددوألٌ  ن موجودٌ ن اآل، كأن حنكم  بأ ّ إوالصواا واخلط

ه ذا اجلسم أبيض وأسود  ين، كأن حنكم بأنّ أو اجتما  الضدّ  .الوقت
 يشء   رضورال احتيداج ّ  قدا ون السدببية مثدل  أو ه.يف الوقت  فسد

خيرجده مدن العددأل اىل  وجدد إىل سدبب   ا ثدمّ لم يكن موجودً  حادث  
 اهناك شخًص  ،  علم بأنّ اتفجرس ابلاا أو اهل عندما يدّق فالوجود، 
 .وه كذا ،صل بناه يتّ أو أ ّ  ،ا ابلاا
ذه لكّ  ، ة  ها العقدل بتلقائّيدب م، ويسلّ ق بها مبارشالً  صدّ  ها أمورٌ فه 
ة، بلطدل العلدم واتلعلديم ذه املبدادئ العقلّيدة ابلدهّيدولوص مثل ه  

 .ق بيشء  أو  صدّ  يشء   م، وما استطعنا أن  فهم أّي واتلعلّ 
حتتداج إىل  وهناك ا العكس من ذ لك قضايا ومسدائل اغمضدةٌ 

ال ّن اّلرّ أ، وات  ب مدن ذرّ اجلسدم يرتّكد تها، مثل أنّ يثبت صحّ  ديلل  
ل الطاقة تتحدوّ  ، أو أنّ  يرتو ات  و وبروتو ات   لكرتو ات  إن من تتكوّ 
بعد املوت، ومدري ذ لدك  ، أو أّن هناك حياالً ال إىل طاقة  ، واملادّ ال  إىل مادّ 

 .عليها يدّل  يت تفتقر إىل ديلل  ة الّ من القضايا مري ابلدهيّ 
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ق الصدحيح املتعلّد املدنط ّ  القا ون العقيلّ  ّنا، فإنّ بيّ  ا ما وبناءً 
ة  نطلدق منهدا يف عملّيد يتصحيحة الّدة ا تخاا املعلومات البكيفيّ 

دذ اتلفكري، هو أن  بدأ تفكري ا من مفاهيم واضحة   تلوضديح ه؛ كه 
 املفاهيم الغامضة، أو أن  بدأ تفكري ا باصعتماد ا قضايا واضدحة  

وباتلا   كون قدد بنيندا  ؛إلثبات القضايا مري الواضحة عند العقل
 .وواضحة   متينة   ة  عقليّ  تفكري ا وأفاكر ا ا أسس  
ذا هو املنه  العقيلّ  يف اتلفكري، ومن الواضدح أّن ه دذا املدنه   فه 
مثل قدا ون امتندا   -ة يف اإلدراك ة ابلدهيّ يلّ املبتن ا املبادئ ا وّ 

ملطلدق املنداه   ا ساس املدنط ّ  يعدّ  -ة اتلناقض، أو قا ون السببيّ 
أل اعمدإيف  ّ  املبنّ املنه  احلّسّ اتلجري ابما فيه ،ة ا خرىاتلفكرييّ 

ثبدات  تاجئده ا قدا ون اجتمدا  إة، ويف  تاجئه ا قدا ون السدببيّ 
وه ذا معىن  .هت وبطلت  تاجئه يف  الوقت  فس لصحّ انلقيضل، ومّص 

، ة ا خدرىته ا سائر املناه  املعرفيّ ، وحاكميّ أصالة املنه  العقيلّ 
ة يّداملوضدواعت املادّ  تعدمّ  أحاكأل ه ذا املدنه  العقديلّ  ومن الواضح أنّ 

معدىن إذن  املحسوسدة، فدال دال مدرياملحسوسة، واملوضواعت املجدرّ 
ّي اتلجدريّ ، وحرمدان العقدل مدن دحلرص املعرفة يف املدنه  احلّسد

 .ة الساميةابلحوث امليتافّييقيّ 
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 . طريق الصّحة والسعادة3

 ،إدراك املالئم اصصطالح ويف الشقاوال، خالف اللغة يف السعادال
 وهدو طبيعته، املنسجم مع للمدرِك، وهو املناسب اليشء راكإد أي

 املناسب اليشء هو حصول اإلسسان كمال اكن وّل لك املدرك؛ كمال

 .لسعادته املوجب وباتلا  لطبيعته،

بدل الصدّحة اجلسدمّية  اجلدامع املعدىن أنّ  السابق يف اتضح وكما
بدأن  لطبيعّيدة،ا حاتلده ا اإلسسدان بقاء يف هو واملعنوّية وانلفسّية
 اإلسسان منسجًما يكون وأن طبيعته، مقتض ا فيه جةء   ّ   يعمل

يتبدّل أّن الصدّحة  هندا ومدن فيها، يعيش اليّت ابليئة ومع  فسه مع
حاتلنا  ا ه ذه الصّحة وابلقاء ا احلفا  أجل السعادال ومن مفتاح

 مدا تنااطبيعتنا، واج ينفع ما حتصيل ا  عمل أن ينبيغ الطبيعّية،
 .يرّضها

 كمداهل املناسدب عن يبحث أن ينبيغ طالب الصّحة والسعادال إنّ 

 ؛من كمداصت   مهيتوهّ  ما حبسب ص الواقع، يف طبيعته مع واملنسجم
 متدوهّ  قحيقّ  كذ لك ص بالفعل، احصوهلم الصّحة توهّ  قحيقّ  ص كماف



 .......................... الصّحة بني اجلسم والنفس والعقل ..................................... 34

 اإلسسدان من يستلةأل ا مر، وه ذا و فس الواقع يف حصوهلا السعادال

 حدوهل مدن ا شدياء طبيعدة ا أّوًص، ثمّ  ذاته طبيعة ا يتعّرف أن

 اك ت وّل لك ؛املنشود اصسسجاأل من حتقيق بعدها نيتمكّ  ليك ثا يًا؛

 .حنو الصّحة والسعادال ا وىل يه اخلطوال الصحيحة املعرفة

 يف يصدلح إّص  ّي اتلجدريّ  صداملنه  احلّسد ّنا أنّ وقد سبق وأن بيّ 
ة ال اجلسم، وباتلا  يصلح يف حتقيدق الصدّحة اجلسدما يّ معرفة أحو

ال اكنلفددس دال عددن املددادّ ا املوضددواعت املجددرّ ة، أّمدديّ والسددعادال احلّسدد
املناسب  اتلجريدّي   املنه  العقيلّ يصلح يف معرفتها إّص  والروح، فال

 .الواملادّ  دال عن احلّس ملوضواعتها املجرّ 
للبحث حدول الصدّحة  وبعد الفراغ من ه ذه ا مور اثلالثة  عود

 ة  عقلّيد س هل ا أسدس  ،  ريد أن  ؤسّ اجديدً  اعلمً بوصفها العقلّية 
، بعد أن ثبت قصور املنه  اتلجدريّ  عدن ابلحدث يف ه دذه جديدال  

ا   بتعريفده بنداءً ًص ا مور املعنوّيدة مدري املحسوسدة، وسدنقوأل أوّ 
عقلّيدة يف ث عن معدايري الصدّحة ال تحدّ  راتنا اجلديدال عنه، ثمّ تصوّ 

 الطدّب  يفابلحدث بخندتم  ، ثدمّ عن طرق العالج العقديلّ   ظر ا، ثمّ 
  القويم. ا املنه  العقيلّ  بناءً  العقيلّ  الوقا ّ 
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 تعريف الصّحة العقلّية :ل  أّو 

عّرفدوا الصدّحة  انلفسدا ّيل ا طّبداء أنّ  السدابق يف بندا ىدمضد
 وملداذا ماهّيتدك ا تددلّك فيه معىن، حلياتك علجي» بأ ّها الروحّية

 يهبدك فيدك أعمدق يشء   ويه احلياال، من اهلدف هو وما هنا، أ ت

 .(1ل«والنشاط وا مل القّوال
 :(2لمثل املعىن، ه ذا من قريبة   ملعان   ابلعض أشار كما
 وهدفها احلياال بمعىن سشعر جيعلنا ياّّل  اليشء يه. 
 والضيا  الشّدال أوقات يف ا مل نلا جتلب اليّت يه. 

 أ فسنا ومدع مع العالقات أحسن إقامة ا تشجعنا اليّت يه 

 .اآلخرين

 اّّلي يءدالش ه ذا هو ما حتّدد لم أ ّها اتلعاريف ه ذه يف واملشهة

 اّّلي اليشء وماهو ذ لك، حتقيق يمكنه وكيف معىن، حياتنا يعطي

 أ فسدنا مدع ا اصسسجاأل ويشّجعنا ا مل، ويهبنا النشاط، يعطينا

 واآلخرين؟

                                                        

)1- TRU Counseling Department. 

)2- The Royal College of Psychiatrists’ Spirituality 

and Psychiatry Special Interest Group. 
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 ةبيّنه احلكماء يف املنطق والفلسفة اإلهل يّ  ما ا بناءً :  قول وحنن
ّن الصدّحة فدإ ال هدايّن، العقديلّ  اإلسسا ّية بداملنه  الروح حقيقة من

 :يه العقلّية
 الصحيحة للتفكري، العاّمة القواعد طبق اإلسسان عقل يعمل أن

 قيمدهو اإلسسدان والعدالم، عدن الواقعّيدة الكو ّية بالرؤية يتمّتع وأن

 احليوا ّية رمباته تكون مجيع وأن الصحيحة، واصجتماعّية ا خالقّية

 اإلسسا ّية، طبيعته مع العقلّية، ومنسجمةً  لألحاكأل خاضعةً  واملاّديّة

 .حوهل من العالم وطبيعة

 معيار الصّحة العقلّية :اثاني  

ل استخلصدوا معدايري الصدّحة ريّ دسبق وأن بيّنا أن ا طّباء البش
عن طريدق  ،ة، من خالل عليم الترشيح ووظائف ا عضاءاجلسميّ 

، وباتلا  استعمال املنه  احلّسّ اتلجريّ  املناسب للجسم اإلسساينّ 
ة أصبح معىن الصّحة اجلسمّية هو بقداء اجلسدم ا حاتلده الطبيعّيد
املستكشفة من ه ذين العلمل، ويكون معىن املرض هو اصحندراف 

 .ةعن تلك احلالة الطبيعيّ 
اء انلفددوس وا رواح، قددد واحلكمدداء اّّليددن هددم يف الواقددع أطّبدد

اتلجريددي املناسدب  ومن خالل استعمال املنه  العقيلّ  -استطاعوا 
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ة يف الطبيعّيد أن يكتشفوا  قوا ل اتلفكري العقيلّ  -ة للروح اإلسسا يّ 
ة وقواها املختلفدة، ووظائفهدا علم املنطق، وترشيح انلفس اإلسسا يّ 

، كمدا اكتشدفوا مبددأ اإلسسدان ة يف علم انلفس الفلسدفّ الطبيعيّ 
 .مستدل   برهاين   ة بنحو  ومنتهاه يف الفلسفة اإلهل يّ 

 إىل  تدائ  ه دذه ابلحدوث العقلّيدة بنحدو   وسوف سشري باختصار   
من أراد اتلفصيل فلريجع و، ةاسالكرّ  هيتناسب مع طبيعة ه ذ فترص  
 ة، فنقول:فة اإلهل يّ صت من كتب املنطق والفلسإىل املطوّ 
  :ة م عملّيديت تدنّظ يه القدوا ل الّد قوانني اتلفكري الصحيي

يف ا تقاهل من املعلومات احلاصدلة يف ذهنده  اتلفكري اإلسساينّ 
 .صكتساا العلم واملعرفة ؛إىل املجهوصت

وضدحناها أكما  - وبسيط   واضح   بيان ه ذه القوا ل بنحو   وقد تمّ 
ة ادليلل نوا يف انلهاية كمايلّ وبيّ  - نه  العقيلّ ة امليف صالحيّ  باختصار  
ة ا وىل، من حيث ابتنائه ا املبادئ العقلّية ابلدهيّ  ال هاينّ  العقيلّ 

 .ةوكو ه املّيان الصحيح وادلقيق للمعرفة اإلسسا يّ 
   ثبت الفالسفة يف علم انلفدس أ ة عن اإلنسان الرؤية الكوني

 مدن جسدم   ٌب اإلسسان مرّكد وبال اهل العقلّية أنّ  الفلسفّ 
 ةٌ عقليّ  الٌ ه ذه الروح هلا قوّ  أنّ و ال،عن املادّ  دال  مرّ  ، وروح  ي  مادّ 
القدوال  يف ابلددن، وأنّ  منطبعدةٌ  ةٌ يّدمادّ  ةٌ ى  فسديّ ، وقوً دالٌ مرّ 
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 بالعقدل تسّم  ة   ظريّ  مدركة   ال  من قوّ  بةٌ العقلّية يف الواقع مركّ 
 .العقل العميلّ  بتسّم  ة  عمليّ  كة  حمرّ  ال  ، وقوّ انلظرّي 

ة الصدحيحة، وكمدال هو يف املعرفة الواقعيّ  وكمال العقل انلظرّي 
ة، هدو يف السديطرال ا الغرائدة احليوا يدة اجلسدما يّ  العقل العمديلّ 

 .ةوحتصيل ملكة العدالة ا خالقيّ 
   ة أنّ ثبت احلكماء يف الفلسفة اإلهل ّيدأ ة للعالم الرؤية الكوني 

 
ً
، خلق ه ذا العالم ا أحسن اوحكيمً  اكماًل  اإهل يً  للعالم مبدأ

ة عدن طريدق رسدله ، وأ ةل عليده الرشدائع السدماويّ صورال  
 وأّن هناك حياالً  ؛وأ بيائه؛ من أجل ايصاهل إىل كماهل املنشود

زرعه يف حياته ا وىل يف ه ذا  اإلسسان ما ابعد املوت جين فيه
ملحسن، ، وقيم أخالقية، فيثاا اة  اعتقاديّ  العالم، من أفاكر  
 ء.ويعاقب املس

ذه القوا ل والرؤى تعدّ  معيار الصّحة العقلّية، وباتلا  تكون  فه 
يف  مدط  اأي احنرافًد -عدن ه دذه املعدايري  اا مراض العقلّية احنرافً 

عددأل يلةمهدا و -ة عن اإلسسان والعدالم اتلفكري أو يف الرؤية الكو يّ 
العجدة عدن حتصديل القدرال ا السيطرال ا الغرائدة احليوا يدة، و

 .ةالفضائل ا خالقيّ 
 ل:يكون ذ لك عن طريق اتلعليم والرتبية العقليّ 
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  :. التعليم العقلّي 1

، هوتكميل إىل تقوية العقل انلظرّي  العقيلّ  يهدف انلظاأل اتلعلييمّ 
ف ا قدوا ل اتلفكدري اتلعدرّ  منن اإلسسان من خالهل حبيث يتمكّ 

ن اإلسسان واحلياال، وكذ لك قوا ل ة عالصحيح، وبناء الرؤية الواقعيّ 
مدات اإلسسدجاأل ي إىل حتقيق املعرفدة بمقوّ يت تؤدّ الّ  السلوك اإلسساينّ 

 ة.لإلسسان مع  فسه ومريه، والوصول إىل السعادال احلقيقيّ  الواقيعّ 
 ا حسب الرتتيب الطبييعّ  العقيلّ  وسنعرض هنا املنه  ادلراسّ 

مدن أجدل  ؛ىص بده احلكمداءاّّلي يوجبه العقل السدليم، واّّلي أو
 .حتقيق الغاية املنشودال

 مدن أجدل معرفدة القدوا ل العقلّيدة  ؛دراسة علدم املنطدق
ل اخلطوال ا وىل ا طريق اصستقامة للتفكري الصحيح، ويمثّ 

 .الفكرّية، وبناء الفكر الصحيح
 ة اسدتعمال ف ا كيفّيدبهددف اتلعدرّ  ؛دراسة علم املعرفة

واتلجربة والعقل وانلقل  دال من احلّس ة املتعدّ ا دوات املعرفيّ 
ا عدن اتلضدارا ، بعيددً ومنسدجم   صدحيح   والقلب، بنحو  

 .واإلفراط واتلفريط
   دراسة اهلندسة ذات املوضواعت الواضحة واملحسوسة بنحدو 
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، سدهل   ة بنحدو  ؛ مدن أجدل تطبيدق القواعدد املنطقّيداكمل  
من فس ة واثلقة يف انلة اتلطبيقيّ واكتساا املهارال اصستدصيلّ 

ة، ه ذا باإلضافة إىل تنمية ملكدة ه ذه القواعد املنطقيّ خالل 
ة، ا عدن ا ميدال انلفسدا يّ بعيددً  ابلحث العليّم املوضدو ّ 

حترف ابلاحدث  ا مايت اغبلً ة الّ ة والعرفيّ والضغوطات املذهبيّ 
خدر آ ة، وتميل بده إىل طريدق  عن الوصول إىل انلتائ  الواقعيّ 
 .قة، وميوصته انلفسّيةينسجم مع اعتقاداته الساب

  ّف ا اعلدم الطبيعدة بهدف اتلعرّ  ؛ةدراسة الفّيياء الطبيعي
وهو اجلسدم  -ا يًض أاملحيط بنا، باإلضافة إىل كون موضوعه 

ا ا بذاته وحقيقته، فيكون متناسدبً ا بعوارضه، وباطنً ظاهرً  -
للباحدث، مدن املحسدوس  اتلددري ّ  مع اص تقال اتلعلييمّ 
ي ة، إىل املعقول املطلق يف الفلسفة، فيقدوّ املطلق يف اهلندس

من مهارات اصستدصل العليّم، باإلضافة إىل املةيد من تنمية 
 -موضدو  الفّييداء  إنّ  إذ ؛ملكة ابلحث العليّم املوضو ّ 

 ة  باعتقدادات قبلّيد ، ومري مسبوق  س  مري مقدّ  -وهو اجلسم 
لدب ، فيعتداد الطاحتول بل ابلاحث وبل ابلحث املوضو ّ 

ا عن بعيدً  ؛ة لألشياءة الواقعيّ ا ابلحث عن ا سباا اّلاتيّ 
ة، فيتخلدق بالااهدة ة القبليّ بات والضغوطات املذهبيّ اتلعّص 
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 .العلمّية يف استدصصته الفكرّية بعد ذ لك
  ّف ابلاحث عن احلقيقدة ة: بعد أن تعرّ دراسة الفلسفة اإلهل ي

ة أدواته املعرفيّ ا قواعد اتلفكري الصحيح، وأتقن استعمال 
، واكتسدب مهددارال اصسدتدصل واتلحقيددق، منسددجم   بنحدو  
، يصدبح عنددها ق بملكة ابلحدث العلديّم املوضدو ّ وطلّ 
ة الصدعبة وادلقيقدة،  للخدوض يف املباحدث الفلسدفيّ اًل مؤهّ 

ة قددة باملباحددث اصعتقاديّدد، واملتعلّ والغائبددة عددن احلددّس 
ن مدن بنداء مكّ رال يف مصدري اإلسسدان، فيدتاسة، واملؤثّ احلسّ 

 عليم   واملعاد بنحو   إة عن اإلسسان والعالم واملبدرؤيته الكو يّ 
ا عدن الظندون وا وهداأل دً ، مدرّ واقديع   ، وبرهداين  موضو   
 .واخلرافات

يه احلكمداء باحلكمدة يسدمّ  مدا يندتيه وبا تهاء ابلحث الفلسفّ 
ا مدن اصعتقدادات، ويصدبح بعدده هدو اكئدنٌ  قة بمداة املتعلّ انلظريّ 

قة بما يندبيغ ة املتعلّ  باحلكمة العمليّ يسّم   دلراسة مااًل الطالب مؤهّ 
 .أن يكون من ا فعال

دراسدة علدم ا خدالق فإّن  مع وجود أقساأل  كثريال  لعلم ا خالق
؛الفلسفّ  ة، ف ا الفضدائل ا خالقّيدمن أجل اتلعرّ   أمٌر رضوريي
 ة اجتنابها، وهو مافيّ ة، وكية اكتسابها، وا الرذائل ا خالقيّ وكيفيّ 
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يت ة، الّدل املنظومدة القيمّيد، ويمّثديه بقا ون السلوك ا خداليقّ سسمّ 
 ؛ينبيغ أن يطبق اإلسسان سلوكه ا أساسها يف اتلعامدل مدع انلداس

ن من خالهلدا يت يتمكّ من أجل الوصول إىل ملكة العدالة انلفسّية الّ 
 ، ومنسدجم  معتددل   خرين حقوقهم بنحو  ها، واآلأن يعطي  فسه حقّ 
 .ا عن اإلفراط واتلفريطمع الواقع، بعيدً 

، ول كدن ا دراسدة علدم اصجتمدا  نلفدس الغدرض القدييمّ د 
 مدا ا بكدّل ا صداحلً يلكون إسسدا ً  ؛مستوى ا رسال واملجتمع البرشّي 

 .ا ملجتمعه اّّلي يعيش فيهتعنيه الهمة، و افعً 
حلدامم ق بتنظديم العالقدة بدل ادراسدة علدم السياسدة املتعلّدد 

ة للحياال واإلسسان واملجتمدع واملحكومل، ا أساس الرؤية الواقعيّ 
ن احلامم مدن حتقيدق يت تمكّ ة الّ ة احلقوقيّ ، واملنظومة القيميّ البرشّي 

يت يه الغاية القصوى من تشكيل احلكومدة ة، الّ العدالة اصجتماعيّ 
 .ةالسياسيّ 

 . التربية العقلّية: 2

مدن أجدل  ه؛لإلسسدان وتكميلد وتهدف إىل تقوية العقل العميلّ 
إعطداء  مدنن اإلسسان مدن خالهلدا يت يتمكّ حتقيق ملكة العدالة الّ 

 .ها، وانلاس حقوقهم فسه حقّ 
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ة من خالل تقويدة اإلرادال اإلسسدا يّ  ما يتمّ وحتصيل ه ذه امللكة إ ّ 
ةات املختلفدة، وادلخدول يف الرياضدة انلفسدّية، عن طريق املحّفد
 .ةواملمارسات العمليّ 

ل إيلهدا علمداء انلفدس توّصد يتناك الكثري من اتلوصيات الّدوه
يت سدبق وأن ذكر اهدا يف بابهدا، ن يف الصّحة املعنوّيدة، والّدوالغربيّ 

قبيدل يف مال الرتبية العقلّية، وذ لدك مدن  رالً تصلح  ن تكون مؤثّ و
، واصستما  إىل ل الفلسفّ ر واتلأمّ الوعي واتلوجيه والعبادال، واتلفكّ 

 ة السدامية، واارسدة أعمدال اخلدري والد ّ ا حلدان الروحّيدا  غاأل و
 مدنط    علديم   ل كن مع الفارق، وهو كو ها ا أسداس  . واإلحسان
د مدواعي عن اإلسسان واحلياال، وليست مدرّ  ة  واقعيّ  ، ورؤية  صحيح  
ر د، كما هو احلال يف الغرا يف العصدمري واعية   ، أو اارسات  فارمة  
 .احلا ّ 

 ءمن أجدل مدل ؛اءا صيل والرشيعة الغرّ  ادلين اإلل يهّ وقد جاء 
ة السدامية، والوصدول الرتبيدة اإلسسدا يّ دعدم ، وه ذا الفراغ الروحّ 

 .باإلسسان إىل أقىص كماهل املمكن هل
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 الوقائّي  العقلّي  الطّب ا: رابع  

اعتمددها  الّديت الطّبّيدة الوقايدة طدرق مدن أورد اه فيما وباتلأّمل
 :تسىع أ ّها جند وانلفساين، اجلسماينّ  ستوىامل ا ا طّباء

املعروفدة،  أسدبابه باجتنداا املدرض حصدول اجتناا إىل: أّوًص 
 .ملقاومته الصّحّية املناعة وتقوية
 قبدل ظهدور لألمدراض املبّكر والتشخيا اصكتشاف إىل: ثا يًا

 والسيطرال الطّبّية ادلورّية، الفحوصات طريق عن املريض ا آثارها

 .بدايتها يف عالجها وأ عليها

 ظهورها ورسوخها بعد وتفاقمها ا تشارها ومنع احتوائها إىلا: ثاثلً 

 إلاعدال مدع السديع ،ةاجلراحّيد أو ةادلوائيّ  الطرق بشّ   املريض عند

 مرضه. أثناء مافقده بعض واسرتداد املريض تأهيل
 بنفس مسدتوياتها الوقائّية الطرق لوضع سنسىع جا بنا من وحنن

 وقاية أجل من أيًضا؛ عند ا واملقبولة ا طّباء، املشهورال عند اثلالثة

 ا املحافظدة وباتلدا  العقلّيدة، بدا مراض من اإلصدابة اإلسسان
 العقديلّ  منهجندا ا اعتمداًدا ول كدن وانلفّسد، استقراره الدروحّ 

مدوازين الصدّحة العقلّيدة،  من مض فيما بيّناه ما ا القويم، وبناءً 
 يقوأل ا أن وعالجها، تشخيصها وطرق املعنوّية، مراضا  وأسباا
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 الوقايدة بكّل إجراءات العقيلّ  املنه  ا املدّربون العقلّيون ا طّباء

 :والعالج

 األّول الوقائّي  المستوى :أّول  

 :ويتضّمن ،اءلألصحّ 

 العقلّية المناعة تقويةـ 1

  :طريق عن وذ لك
 واملعاهدد واجلامعدات ملددارسا اتلعلييّم يف انلظاأل عقلنة :ًص أوّ 

 ا دوات منظومدة وبنداء الصدحيح، اتلفكدري قواعد تلعلّم ادلينّية؛

 عن الواقعّية الكو ّية الرؤية واملنسجمة، وتشكيل املتاكملة املعرفّية

 واصجتماعّيدة ا خالقّيدة والقديم ومعرفة املبدادئ والعالم، اإلسسان

 .اسابقً  انّ كما بيّ  الصحيحة، والسياسّية
 العقلّيدة واملبدادئ القديم واثلقافدة: بدرتوي  الفدنّ  عقلنة :اا يً ث

 للقديم تؤّصدل ومرسدحّيات   أفدالأل   أو قصدا   صدورال يف اإلسسا ّية،

 ا خداليّق، واتلهّتدك املبتدذل عن الفدنّ  بعيًدا واإلسسا ّية، العقلّية

 .املجاصت شّ   يف للحياال اأسلوبً  ةالعقال يّ  تصبح حبيث
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 الفكرّي  لالنحراف الممّهدة الداخلّية العوامل اجتنابـ 2

 أو دون علدم   ا شدياء ا واحلكدم اتلصديق رسعة اجتناا 
،  .عند العقل الصدق واضح هو بما إّص  القبول وعدأل ترو 

 اتلصدديق،  يف انلفسدّية واص فعداصت العواطدف اجتنداا
 بعيدًدا ،احلقيقة عن ابلحث يف املنطقّية املوضوعّية واعتماد

 .وادلينّية والعرفّية انلفسّية الضغوطات عن

 منفدرد  ا بنحدو   أو اتلفكدري يف يّ دالرئيسد اصعتمداد عدأل 

 ال هدايّن، اكحلدّس  للعقدل املغايرال ا خرى املعرفّية ا دوات

 واملذهبّية، وا عدراف ادلينّية واملقوصت وابلاطنّ  الظاهرّي 

 قدلالع بعيدًدا عدن اصجتماعّية، واتلقايلد والعادات ابليئّية

 اصبدتالء يف معدرض اإلسسدان ذ لدك ّ   جيعدلإذ  ال هدايّن،

 .واخلطريال املختلفة الفكرّية با مراض

 اإلنسانّي  بالعقل الضاّرة الخارجّية استبعاد العواملـ 3

 ص  هدوف واإلسسا ّية، العقلّية للقيم املخالف املبتذل الفنّ  منع
 ةللغرائد املثدري اكلفدنّ  ،فكرّيدةً رواشدح  يعددو عدن كو ده
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 والعندف والعقائدد واتلهّتدك للخالعدة املدرّوج ،احليوا ّيدة

 .اخلرافّية

 أسداس حتريدف ا القدائم الاكذا اإلعال ّ  اتلضليل منع 

 اإلسسدا ّية، واملبدادئ القديم وتشدويه الصدحيحة، املفاهيم

 اجلدراثيم من أخطر هو واّّلي ،رّ دالش وحتسل اخلري وتقبيح

 .ةالبرشيّ  للعقول املخّربة الفكرّية

 احلدّرال  الفلسدفّية واملباحثدات الفكرّيدة املنداظرات ردحصد
 العلمّية وا كاديمّية واملحافل ا روقة داخل يف واتلخّصصّية

 البسدطاء، املشدغولل انلداس اعّمدة عدن بعيدًدا املغلقدة،

 تتشدوّ  أذهدا هم ص حدّ   احلياتّيدة؛ أمدورهم بتحصديل

 سدتقرارا مدن واص وخيتّل  و فوسهم، اعتقاداتهم وتضطرا

 ه دذه احلدوارات تكدون أن رطدبشد واصجتمداّ ، الفكرّي 

، مطلق   حر   بنحو   الفكرّية  فكرّيدة   موا ع وبدون أّي  ومنفتح 

،  املفّكدرين احلكمداء والعلمداء بدل تكدون أن ا مسبقة 

 العلديمّ  العقديلّ  أسداس املدنه  وا املتخّصصل، واخل اء

 .اجلميع بل املشرتك املوضو ّ 
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ا  الثاني الوقائّي  المستوى: ثاني 

 :ا ويشتمل املبتدئل، واملرىض لألصّحاء 

 الدورّي  العقلّي  الفحصـ 1 

 لسدائر املعنوّيدة الفكرّيدة للحالدة ادلورّي  الفحا إجراء ينبيغ 
، ّ   يف ا قدّل  ا واحددالً  مدّرالً  انلداس ا طّبداء  إرشاف حتدت اعأل 

 الفحدا ه ذا ويهدف العقلّية، سالمتهم ا لالطمئنان العقلّيل؛

 :إىل

 عندهم عقلّية   احنرافات    ّي  املبّكر التشخيا. 
 الفكرّية بالشبهات اتللّوث من اتلحذير. 
 ا الصدّحة العقلّيدة، للمحافظدة توجيهّيدة   بدرام  وضدع 

 .أسباا أمراضها واجتناا

 العقلّية األمراض لبذور الفورّي  العالجـ 2

 العقل يكدون يف رسوخه لوقب بدايته يف املرض عالج أنّ  شّك  ص

 مدن أيرسد تكدون عليده السديطرال أنّ  كما  هايته، من بكثري   أسهل
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 .العملّية انلاحية

اصحندراف،  وحندو الشدبهة مدوارد ببيدان يكون احلاسم والعالج
 اإلسسان املعنوّيدة صّحة ا املستقبلّية خطورتها من املريض وتنبيه

 املنطقّيدة العقلّيدة بدالطرق املدرىض أذهدان مدن ورفعها وانلفسّية،

 ال ام  واملحارضات من لسلسلة إخضاعهم إىل باإلضافة البسيطة،

 .أخرى مّرالً  ا تاكستهم ملنع ؛املكّثفة العقلّية

  الثالث الوقائّي  المستوى ا:ـثالث  

 :إىل ويهدف املتأّخرال، العقلّية با مراض للمصابل

 المرض تفاقم على السيطرةـ 1

 أحد ومدخاهل إىل امللّوثة، بيئته عن يضاملر عةل طريق عن وذ لك

، وملّدال   العقلّيل، ا طّباء إرشاف حتت مراكة الصّحة العقلّية  طويلة 

 صسدتبعاد وانلفسدّية الطّبّيدة الفحدوص بعض إجراء أّوًص  يتمّ  حيث

اجللسدات  مدن لسلسلة   إخضاعه ثمّ  انلفسّية، أو العضوّية ا سباا
 من ذهنه، املرض صستئصال أوىل حماولة   يف ،وابلّناءال اهلادئة احلوارّية

 .استفحاهل ومنع احتوائه من أقّل  ص أو
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  تأهيله إعادة ـ 2

 :باآليت الصّحّ  اتلأهيل عملّية منّظمة الصّحة العاملّية عرفت

حداتلهم  إىل العدودال مدن املدرىض تمكدل إىل تهددف يه عملّيةٌ »
والعقلّيدة  انلفسدّيةو اجلسدمّية املسدتويات ّ   ا ا وىل، الطبيعّية

 بدا دوات الّديت وتمّدهم ذ لك، بعد عليها واملحافظة واصجتماعّية،

  .(1ل«قراراتهم بأ فسهم واّطاذ اآلخرين، عن لالستغناء إيلها حيتاجون
 العناية من املدى طويل بر ام    خالل من العقيلّ  اتلأهيل عملّية وتتمّ 

 حدوهل، الفاسدد واملحديط ابليئدة تغيري أجل من ؛املعنوّية الصّحّية

، معندوي   صدّح   حمديط   تددرجيًيا إىل وتغيريه  ا يسداعده مناسدب 
 .اإلسسا ّية فطرته إىل والعودال صّحته العقلّية، اسرتداد

 العقلّيل السابقة، ا طّباء توصيات بعض من اصستفادال ويمكننا

 للمدريض، احلالة العقلّيدة إصالح يف الرشو  بعد تكون أن برشط

                                                        

)1- WHO “Rehabilitation of people with disabilities is a process 
aimed at enabling them to reach and maintain their optimal 
physical, sensory, intellectual, psychological and social 
functional levels. Rehabilitation provides disabled people 
with the tools they need to attain independence and self-
determination”. 
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 :اكتلا  الواقعّية، العقلّية الرؤية أساس وا

 بطريقدة ترّضد أن املمكن من يتالّ  ةالعضويّ  ا مراض معاجةد 1

 .العص ّ  اجلهاز أو ادلماغ كأمراض الصحيح، اتلفكري
 ا مراض املعنوّية، من احلاصلة انلفسّية اصختالصت معاجلةد 2

 .انلفسّ  العالج جلسات أو اخلاّصة ا دوية طريق عن سواءٌ 
 اخلاطئدة، والدرؤى اتلفكريّيدة  ماطا  من اتلدري ّ  اتلحّررد 3

 إخضدا  طريق عن وذ لك بعدها، وما احلياال عن املنحرفة الفلسفّية

 ا تلنبيهده ؛أّوًص  الفكرّية من احلوارات جلسات   لسلسلة املريض
 يف ذ لدك بعدد ثا يًدا إدخداهل ثدمّ  وتفكريه، فكره يف اصحنراف موارد
 اتلفكدري ومهدارات العقلّيدة، واملعدارف العلدوأل يف ت  مكّثفدة  دورا

لدك بنحدو   للحيداال، رؤيتده وتصدحيح تفكدريه تلنظيم املنطقّية؛
 وذ 

؛  تفداقم مندعمن أقّل  ص أو اصعتدال، حالة إىل إلاعدته إّما تدري  

 .الفعيلّ  الوضع ا والسيطرال املرض،

 اهلندسّية منهدا؛ سّيما ص املختلفة، اّلهنّية الرياضات اارسةد 4

 .املوضو ّ  املنط ّ  اتلفكري ا اّلهن تلقوية

احليداال  فلسدفة حدول امليتدافّيي ّ  الفلسدفّ  اتلأّمدل اارسدةد 5
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، ّ   ساعة   الملدّ  وذ لك والوجود،  .طلو  انلهار بداية يف سّيما ص يوأل 

ا خداليّق  ابلعدد يف ايلدو ّ  هدائأدا وتقيديم انلفدس، اسبةحمد 6
 .يلاًل  انلوأل إىل ادلخول قبل ايلوأل  هاية يف تماّ ،واصج

 .واتلفّكر باتلأّمل املقرون العبادّي  باجلا ب صهتماألاد 7

 أمدامن العبدادال يف ادلينّيدة والفاعلّيدات املراسدم يف املشاركة د8

 .املختلفة

 .واملحتاجل املرىض ومساعدال اخلري، أعمال يف املساهمةد 9

واملديسس  ابلدالء أصدحاا إىل دائًمدا  فسده يقديس أندد 10
 .عليه تعاىل ار  عم ليشكر واملعدمل؛

يددرك  بهدا الّديت انلعدم، أعظم يه العقل  عمة أنّ  يدرك أند 11
 .عنده بما ويقنع احلقيقّية، السعادال

 ا مامن املفتوحة، يف سّيما ص اخلاّلبة، بالطبيعة اصستمتا د 12 

 .ابلحار شواطئ وا

واجتناا  اهلادئة، املوسيىق اخلفيفة الروماسسّية إىل اصستما د 13
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 . الصاخبة املوسيىق إىل اصستما 

 وقصا الصاحلل؛ ا خالقّية واملواعي احلكمة كتب قراءالد 14

 .بها يعت  ليك

با صددقاء  واصحتفدا  احلميمدة، ا رسّية العالقات تقويةد 15
 .والعقالء الصاحلل

 واصستعا ة به ار ا اتلولك علّميت أن هو ه ذا ّ   من ا همّ د 16

 .ادل يا واآلخرال يف - تعاىل - به الظنّ  حيسن وأن لكّها، أموره يف
إىل هنا  كون قد وصلنا إىل خاتمة ابلحث حول الصّحة العقلّية، 

يت توصلنا إيلهدا، وبعدض  أن سشري إىل خالصة انلتائ  الّ يبىق إّص  وص
، وتهيئدة اتلجريدّي  نه  العقيلّ من أجل إحياء امل ؛ةاتلوصيات العامّ 

 .ة تلأسيس الصّحة العقلّيةا رضيّ 
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 النتائج: 

 لنا للنتائ  اتلايلة:من خالل ه ذا ابلحث املخترص توّص 

 .ةن الصّحة يه ابلقاء ا احلالة الطبيعيّ أد 1
ة يضدمن نلدا اصسسدجاأل املوجدب ابلقاء ا احلالدة الطبيعّيدد 2

 .لسعادالة مفتاح اللسعادال، فالصحّ 
، ة  ، و فسديّ ة  جسدميّ  :ة يف اإلسسدان هلدا ثالثدة أبعداد  الصدحّ د 3
 .ة  وعقليّ 
مدن أعضداء جسدم  عضو   أن يعمل ّ   ة اجلسمّية تعنالصحّ د 4

 .مع سائر ا عضاء منسجم   ة، وبنحو  اإلسسان طبق وظيفته الطبيعيّ 
ّي اتلجدريّ  دون باستعماهلم املنه  احلّسدجنح ا طّباء البرشيّ د 5
ناسب جلسم اإلسسدان، يف اكتشداف معدايري الصدّحة اجلسدمّية، امل

ن من تشخيا ا مراض املختلفة، وبنفس الطريقدة وباتلا  اتلمكّ 
 قوا جناحات  دال لألمراض اجلسمّية، وحقّ اكتشفوا طرق العالج املتعدّ 

 .كبريالً 
أن يكدون بد، يّ دق حالة اصستقرار انلفسة انلفسّية حتقّ الصحّ د 6

 .خرينا مع  فسه، ومع اآلاإلسسان منسجمً 
 ة  موضدوعيّ  ة  علميّ  اء انلفس من حتصيل معايرين أطبّ لم يتمكّ د 7
ّي اتلجدريّ  لألطبداء دّ صعتمادهم ا املنه  احلس ؛ة انلفسّيةللصحّ 
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 .ل، مع كون موضوعهم مري حمسوس  البرشيّ 
اء انلفس ا  فس شكوى املدريض، أو اصعتمداد اعتمد أطبّ د 8

 .ال يف تعيل الصّحة انلفسّيةة املتغرّي ة النسبيّ لعرفيّ ا املعايري ا
الصحة املعنوّية لالعقلّية( تعدن عنددهم يف الغدرا اسسدجاأل د 9

يصاا ف يفقد ا مل فيها حبيث ص ،رؤية اإلسسان الفكرّية مع احلياال
 .حباطبايلأس واإل

اء الصّحة املعنوّية من اكتشاف معايري الصّحة لم يستطع أطبّ د 10
ّي دّ وّية بنحو عليم موضو ، بسبب اعتمادهم ا املنه  احلسداملعن

نوا ، وباتلا  لم يتمكّ اتلجريّ ، مع كون الروح عندهم مري حمسوسة  
 بلوازمهدا من بيان مظاهر ا مراض املعنوّيدة، إّص  دقيق   عليم   بنحو  

 .ا من احلياالا لألمل، ويائسً ابلعيدال من كون اإلسسان فاقدً 
ة انلفسدّية واملعنوّيدة، هدو صحيح واملناسب للصحّ املنه  الد 11

ة ة الفطريّ املبتن ا املبادئ العقلّية ابلدهيّ  اتلجريدّي  املنه  العقيلّ 
 .يف اإلسسان

ل اتلفكري الصحيحة عند اإلسسان يف  اكتشف احلكماء قواد 12
ة، ووظائفهدا علم املنطق، كما اكتشفوا بها ترشيح انلفس اإلسسدا يّ 

 .يف علم انلفس الفلسفّ ة الطبيعيّ 
ة لإلسسدان الرؤيدة الكو ّيد اكتشف احلكماء باملنه  العقيلّ د 13

واملعدداد، ووضددعوا ا أساسددها املنظومددة  إقددة باملبدددوالعددالم املتعلّ 
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 .يف احلياال ة للسلوك اإلسساينّ واصجتماعيّ  ا خاليقّ 
ن احلكماء بعدها مدن وضدع معدايري الصدّحة العقلّيدة تمكّ د 14

 ع بنمط اتلفكري الصحيح، ورؤيدة  ويه كون اإلسسان يتمتّ  لإلسسان،
 صدحيحة   ة  أخالقّيد واملعاد، ورؤية   إعن اإلسسان واملبد ة  واقعيّ  ة  كو يّ 

اإلسسدان  علعن ه ذه املعاير جي احنراف   خرين، ولّك يف اتلعامل مع اآل
 .اا عقليً مريًض 
م اعتمد احلكماء يف عالج ا مدراض العقلّيدة، ا اتلعلديد 15

 ال هدداينّ  ل الذليددن يعتمدددان ا املددنه  العقدديلّ والرتبيددة العقلّيدد
 .اتلجريدّي 

اعتمد احلكماء يف الوقاية من ا مراض العقلّية ا املراحل د 16
ون يف الوقايدة مدن ا مدراض يت يستعملها ا طّباء البرشيّ اثلالث الّ 

ة، قافّيداثل رواشحاجلسمّية، ويه تقوية املناعة الفكرّية، واجتناا ال
صكتشاف ا مراض العقلّية يف مهدها وعالجها  الفحا ادلورّي  ثمّ 

بعد ذ لك احتواء ا مدراض العقلّيدة بعدد وقوعهدا ملندع  ، ثمّ مبارشالً 
 .استفحاهلا، والسيع إلاعدال اتلأهيل الفكرّي للمريض
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 التوصيات: 

ت ا يف املجتمعداا واقعً من أجل تفعيل الصّحة العقلّية وجعلها أمرً 
ا   من اجلهات املختلفة أن تقوأل بواجبها اإلسسداينّ ة،  تمىّن البرشيّ 

 انلحو اتلا :

أل ه ذه اعمإبدورها يف  (WHO)ة مة الصّحة العامليّ أن تقوأل منّظ د 1
ا عدن بدلان العالم، بعدد تطويرهدا وتقنينهدا، بعيددً  ّ  الصّحة ا 

 .قةة الضيّ املنازاعت واحلسابات السياسيّ 
دذا املوضدو ، أن تقوأل ود 2 زارات الصّحة يف العالم باصهتماأل به 

ة والعلمّيدة باتلعداون مدع اجلهدات وتعميقه من انلاحيتل الفلسدفيّ 
رات الالزمة، كحمايتها محايته بعد ذ لك بالقوا ل واملقرّ  ة، ثمّ املعنيّ 
 .ة اجلسمّية وانلفسّيةللصحّ 
صهتماأل اإىل رون والفالسفة يف الغرا والرشق أن يسىع املفكّ د 3

، وعددأل اتلجريددّي  حول املدنه  العقديلّ  بابلحث العليّم املوضو ّ 
 .ة يف املنه  احلّسّ اتلجري ّ اإلرصار ا حرص املعرفة البرشيّ 
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طدال  ا فون إىل املةيدد مدن اص فتداح، واصأن يسىع املثقّ د 4
ة، وأن يقومدوا بدالرتوي  والفلسدفة العقلّيدة احلقيقّيد املنه  العقيلّ 

 افة العقلّية بل انلاس، وفتح أبدواا احلدوار فيمدا بيدنهم بنحدو  للثق
؛ من أجل ترسيخ املفاهيم العقلّية، ورفع مستوى اتلفكري عند واسع  

ة العقلّية واحدرتاأل ة بعد ذ لك لقبوهلم للصحّ انلاس، تلمهيد ا رضيّ 
 .ل، ومراكة اتلأهيل الفكرّي ا طّباء العقليّ 
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