العنف وعالقته باإلحباط

خلق الله عز وجل البشر وأخبرهم بالهدف
الخلق وهو عبادة الله  -عز وجل – قال
األسمى من
َ َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ َ َّ َ ْ ُ ُ
ون}.....
تعالى{ :وما خلقت ال ِجن و ِ
النس ِإل ِليعبد ِ
(الذاريات ،)56 :ولتحقيق هذا الهدف البد أن
يسلك اإلنسان السبل التي توصله إلى تحقيقه،
هذه السبل قد ّبينها لنا القرآن الكريم والسنة
املطهرة ،ومن ثم يتضح لنا أن الله  -عز وجل –
لم يترك اإلنسان يتخبط ولكنه سبحانه بفضله
وبرحمته أنزل لإلنسان منهجا يوضح له كيف
السبيل إلى هذا الهدف ،والسبل التي ّبينها
تماما ِّ ُمع
القرآن الكريم والسنة املطهرة تتفق َ َ
{ال ُيكلف
إمكانات وقدرات اإلنسان ،قال
ُّ َ ْ
تعالىَ :
َ
َ ْ
َّ ُ ْ
س َ َع َها ل ْ َ َها َما َّك َس َب َت َ َو َع َل ْي َها ْ َ َما
اللَه َ َنف ْسًاَ َّ ِإ َال و َ ُ
ْ
ْ ْ
َ
اخذنا َِإن ن ِس ْ َينا أ َو أخطأنا
اك َت
ت رب ْنا َال َتؤ ِ
سب َ َ
َّ َ
َ َ َ ُ
َّ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
صرًا كما ح َمل َته َعلى ال ِذ ُين
َربنا وال تحمل علينا إ
َ
َ ْ َ َ َّ ِ َ َ َ ُ َ ِ ِّ ْ َ َ َ
َ
ْ
َ
ِم َّن قب ِل ْنا ربنا َوال تحملن َا م َا ال طاقة َلنا َِب ِه واع َف
َ
َ
نت َم ْو َالنا ف ُ
انص ْرنا
اغ ِف ْر لن َا َو ْار َح ْمنا أ
َعنا َو
َ َ َْْ ْ
َ
اف ِرين( }....البقرة ،)286 :كما
على القو ِم الك ِ
جعلها الله
التي
الفردية
الفروق
تتفق أيضا مع
َ ُ ْ
َ
تعالى{ :أه ْم َ َ َيق ِس ُمون
قال
البشر،
عز
َ
وجل ِّ َبني َ ُ َ َ
َر ْح َم َة َ
ك ن ْح َن َق َس ْمن َا َب ْين َُهمَ َّم ِعيشت ُه ْم ِفي
ب
ر
ََ َ
ْال َح َي ُّ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ
ات
اة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درج ٍ
ِ
ِل َي َّتخ َذ َب ْع ُض ُهم َب ْعضًا ُس ْخر ّيًا َو َر ْح َم ُت َ ٍر ِّب َك َخ ْيرٌ
ِ
ِّ َّ ِ َ ْ َ ُ َ
(الزخرف ،)32 :وقال تعالى:
م َم َّا ُيجمع َّ َون َُْ ْ َ َ ْ }...
{فاتقوا الله ما استطعتم( }....التغابن،)16 :
كما جعل سبحانه وتعالى الرخص ليأخذ بها
ذوو األعذار.
كما أمر الله  -عز وجل – اإلنسان بأن يسعى
الدنيا
ليعمرها وال َ ينسى َّ نصيبه من
في األرض
َ َ
َ ُ َّ
قال تعالى{َ :و ْاب َتغ ِف َ
الد َار َ ال ِْخ َرة َو َّل
ه
الل
اك
آت
ا
يم
َ َ ِ ُّ ْ َ
َ َ َ
َ
َ ُ
ص َيبك ِمن الدن َيا َوأ ْح ِسن ك َما أ ْح َسن الله
ت
نس ن ِ
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َّ َّ َ َ
َْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ
ْ َْ
ض ِإن الله ل ُي ِح ُّب
ِإ ُْلي ْك ول َ تب ِغ الفساد ِفي الر ِ
الف ِس ِدين( }...القصص ،)77 :ولتحقيق هذا
البد لإلنسان أن يضع له أهدافا في هذه الحياة
وال يسير فيها عشوائيا ويتخير السبل التي
توصله إلى تحقيق ما وضعه لنفسه من أهداف
شريطة أن تكون هذه السبل مناسبة لتحقيق
هذه األهــداف ،وهنا يثور تساؤل أال وهو :هل
كل هدف يضعه اإلنسان لنفسه يمكنه الوصول
إليه؟ ،تقول الحكمة السائدة في املجتمع« :ليس
كل ما يتمناه املرء يدركه» ،ومن ثم يتضح لنا أن
الفرد يمكنه أن ينجح في تحقيق هدف معني
وقد يفشل في تحقيق هدف آخر ،وقد ينجح
فرد في تحقيق كل أهدافه ويفشل أخرى ،فما
هي أسباب ذلك؟ ،واإلجابة أن السبب في ذلك
أن الفرد الذي ينجح في تحقيق كل أهدافه قد
وضع لنفسه أهدافا واقعية تتفق مع إمكاناته
وقــدراتــه وأخــذ يسلك السبل املناسبة التي
توصله إلى تحقيق هذه األهداف ،وأما بالنسبة
للذي يفشل في تحقيق أهدافه فغالبا ما نجده
يضع لنفسه أهدافا غير واقعية ال تتناسب مع
إمكاناته وقدراته ،وبالتالي فإنه مهما سلك من
سبل فلن يتمكن من الوصول إلى أهدافه ،حيث
إن الله  -عز وجل – جعل لكل إنسان إمكانات
وقدرات البد أن يتحرك في إطارها ،وقد تكون
هذه األهداف واقعية إال أنه لم يتخير السبل
املناسبة التي توصله لهذه األهداف ،ومثل هذا
اإلنسان كمثل الذي ينشد الصحة النفسية في

غير طاعة الله  -عز وجل – فنجده ال يصل إلى هذا
الهدف مهما سلك من سبل ألن الله  -عز وجل -
أخبرنا في كتابه الكريم الذي ال يأتيه الباطل
من بني يديه وال من خلفه أن الصحة النفسية
غير طاعة ْالله َ -عز
ال يمكن الوصول إليها ْ َ
في َ
َّ
قال َتعالى{َ َ :و َم ُن أ ْع َرض َعن ِذ َك ِري ف ِإن
وجل – َ
َُ
يش ًة ضنكًا َون ْحش ُر ُه َي ْو َم ْالق َي َ
ام ِة أ ْع َمى}....
له َم ِع
ِ
(طه ،)124 :وأما بالنسبة للفرد الذي ينجح
في تحقيق بعض األهــداف ويفشل في البعض
اآلخر فإن فشله قد يرجع إلى أن األهداف التي
فشل في تحقيقها قد تكون غير واقعية وقد تكون
واقعية ولكنه لم يتخير من السبل ما يتناسب
مع طبيعة الهدف ويتناسب أيضا مع إمكاناته
وقدراته ،وقد يكون الهدف واقعيا والسبيل الذي
اختاره الفرد لتحقيقه مناسبا وعلى الرغم من
ذلك يفشل في تحقيقه ،وفي هذه الحالة غالبا
ما يرجع عدم تحقيق الهدف إلى ظهور عقبات
طارئة حالت دون تحقيق الهدف؛ واألفــراد
الذين ينجحون في تحقيق أهدافهم يسيرون في
حياتهم بنجاح فينتقلون من نجاح إلى نجاح،
حيث إنه من املعروف سيكولوجيا أن النجاح
يولد النجاح فينتهي بهم األمر إلى االقتراب من
الصحة النفسية التي من مظاهرها:
* التوافق االجتماعي.
* التوافق الذاتي.
* الصبر واملثابرة وتحمل اإلحباط.
* القدرة على حل املشكالت وتذليل الصعوبات
التي تحول بينه وبني تحقيق أهدافه.
وأمــا بالنسبة لــأفــراد الذين يفشلون في
تحقيق أهــدافــهــم فنجدهم ينقسمون إلى
صنفني:

األول  :يراجع نفسه ويراجع أهدافه والسبل
ِّ
ال ــذي اتخذها للوصول إليها ،فيعدل في
األهداف أو في السبل أو فيهما معا حتى تتفق
مع إمكاناته وقدراته فيتمكن من تحقيقها.
الثاني  :نجده غير قادر على ذلك فيقع في
دائرة اإلحباط الذي ُيعرف بأنه« :حالة نفسية
يترتب عليها إعاقة السلوك نحو هدف أو إشباع
حاجة أو دافع ،وربما يكون العائق خارجيا من
البيئة ،وربما يكون داخليا نتيجة قصور في
الشخصية أو صراعات نفسية تعوق املرء عن
تحقيق أهدافه» ،هذا اإلحباط يقوده إلى الوقوع
في مجال االضطراب النفسي فيقع فريسة
للصراع النفسي والقلق والتوتر ،وال يستطيع أن
يرى نوعا ِّمن الراحة ،األمر الذي يجعله يسلك
سلوكا يخفف عنه القلق ويزيل التوتر فيبدأ
يأخذ بما يسمى سيكولوجيا «العزو السببي»،
ويعني العزو السببي :إرجاع أسباب الفشل إلى
البيئة الخارجية حتى ولو كانت أسباب الفشل
ذاتية تتصل بشخصيته ،ومثل هذا الفرد نجده
يعاني من ًخلل في شخصيته ،فيختل توازنه
فيصبح مهيأ للغضب والذعر وغير ذلك من
املشاعر التي تنجم عن الفشل واإلحباط ،فبدال
من أن يتجه بجهوده إلى حل املشكلة إذا به يلجأ
إلى طرق وأساليب عدوانية معوجة أو ملتوية
أو متطرفة ،ظنا منه أن هذه األساليب سوف
تنقذه مما يعاني من قلق وتوتر وتأزم نفسي،
ولكنها في الحقيقة هي أساليب ال ِّ
تقربه من
الهدف بل تبتعد به عنه ،ويتجه العدوان الناتج
عن اإلحباط إما إلى البيئة وما بها من مرافق
وإما إلى األفراد اآلخرين وإما إلى الذات ،وإما
أن يكون الــعــدوان طائشا ال وجهة له يحاول
ِّ
يصرف فيه طاقته العدوانية دون
صاحبه أن
التورط في املوقف املحبط.
ويتوقف حجم الشحنة العدوانية على حجم
اإلحــبــاط ،فالعدوان الــذي يلجأ إليه الفرد
املحبط قد يكون عدوانا بسيطا ،وقــد يكون
عدوانا عنيفا وهو ما يسمى بالعنف ،ويأخذ
العدوان صورا شتى منها:
* الــعــدوان املــبــاشــر على األفــــراد الذين
عزا إليهم أسباب فشله في تحقيق أهدافه
وطموحاته ،وإذا لم يستطع الوصول إليهم قاده
ذلك إلى صورة أخرى.
* العدوان املــزاح وفيه يتحول العدوان إلى
أفراد آخرين يسمون بكبش الفداء ،فإذا تعذر
عليه ذلك ّ
وجه هذا العدوان إلى األشياء التي

غالبا تهم األفراد األصليني الذين عزا إليهم
أسباب الفشل ،وإذا تعذر عليه ممارسة هذه
الــصــورة من الــعــدوان قــاده ذلــك إلــى صورة
أخرى.
* العدوان على الذات ،وقد يمنعه حب الحياة
عن ذلك فيبدأ يفكر في تقوية نفسه للوصول
إلى من عزا إليهم أسباب الفشل فيبدأ في
تكوين الجماعات ممن هم على شاكلته من
املحبطني فيبدأ يتقمص شخصية املصلحني
فيظهر بمظهرهم ويسعى إليهام ممن هم على
شاكلته وإقناعهم باالنضمام إليه فيجمعهم
هــدف واحــد وهــو تفريغ الشحنة العدوانية،
ويعتقدون أن عملهم العدواني سينقذ اآلخرين
من الضياع واإلحــبــاط الــذي لحق بهم ،بل
ويعتقد البعض منهم أن عدوانه هذا في سبيل
الله ،وفي بعض الحاالت يسعون الكتساب تأييد
العامة لهم فيسعون إليهام العامة بصالحهم
وقدرتهم على تحقيق العدل وإقامة الدين
وإصالح الوضع وإيهامهم بأنهم ما قاموا بهذا
إال دفاعا عن الدين واملجتمع ،ومن األساليب
التي يتخذونها في ذلك تأويل النصوص حسب
أهوائهم ،وبعدها يسعون بني الناس بالقتل
والتخريب بل يحاولون إشعال فتيل الفتنة بني
الناس في بعض األحيان وترويج الشائعات
حتى يجدوا املناخ املناسب لتفريغ شحنتهم
العدوانية ،وما يزيد الطني بلة أن بعضهم يظن
أن عمله ُيعد من الجهاد في سبيل الله كما فعل
الخوارج من قبل.
ومــن ثــم يتضح لنا العالقة بــن اإلحباط
والعنف ،فيمكننا أن نستنج أن العنف ما هو
إال نتيجة مترتبة على املواقف املحبطة التي
يتعرض لها الفرد ،ولعالج هذه الظاهرة ال بد
من التعرف على أسبابها.
األسباب التي تؤدي بالفرد إلى كثرة الوقوع
في املواقف املحبطة :
 -1غــيــاب دور األســـرة كــأولــى املؤسسات
التربوية املؤثرة في تنشئة الفرد ،فينشأ الفرد
ولديه الكثير من الخلل في شخصيته.
 -2غياب دور املدرسة ،فقد اقتصر دورها
على تلقني املعلومات ،فيخرج الفرد من املدرسة
وليس لديه من الخبرات واملهارات املختلفة
(اجتماعية ،عقلية ،نفسية ..،إلخ) التي تساعده
على القدرة على حل املشكالت التي تواجهه،
وتحقق له النمو املتكامل في شخصيته الذي
هو هدف النظام التعليمي ،فيستطيع الفرد أن

يضع لنفسه أهدافا واقعية ويسلك السبل التي
توصله إلى تحقيق تلك األهداف.
 -3غياب الدور التربوي لدور العبادة.
 -4كثرة التناقضات املترتبة على االنفتاح
الزائد ،التي توقع الفرد في الصراع الذي يوقعه
بــدوره في دائــرة االضطرابات النفسية فال
يستطيع ُّ
تحمل اإلحباط.
 -5عدم وجود تكامل بني املؤسسات التربوية
املــؤثــرة فــي تنشئة الــفــرد (أســـرة ،إعــام،
مدرسة ،أندية ....،إلخ) ،فنجد كل مؤسسة من
هذه املؤسسات تعمل منفردة عن املؤسسات
التربوية األخرى األمر الذي يؤدي بالفرد إلى
الوقوع في صراع القيم.
 -6الشوائب التي علقت بثقافتنا العربية
األصيلة واختالط الثقافة بثقافات أخرى ،األمر
الذي جعل الفرد يفقد هويته األصيلة ويريد
تحقيق أهداف وطموحات قد يكون من الصعب
الوصول إليها ،فإذا لم يستجب له املجتمع وقع
في دائرة اإلحباط الذي يقوده إلى العنف.
ويمكن الــوقــايــة مــن الــوقــوع فــي دائــرة
اإلحباط من خالل :
 -1اإلكــثــار من مكاتب التوجيه واإلرشــاد
األسري في تربية األطفال وتنشئتهم.
 -2االهتمام بالجانب النفسي لدى الفرد من
خالل البرامج التليفزيونية وضــرورة توفير
اإلخصائي النفسي باملدارس ملا له من دور
إيجابي في تحقيق النمو النفسي للتلميذ.
 -3تركيز املــدرســة على إكساب املتعلمني
املهارات املختلفة (عقلية ،نفسية ،اجتماعية..،
إلـــخ) ،وكــذلــك الــخــبــرات واملعلومات التي
تساعدهم على حل مشاكلهم بالطرق الواقعية
املقبولة.
 -4التعامل مع الفرد كإنسان له حاجاته
ورغباته وميوله ،األمر الذي يحتاج إلى توفير
األنشطة املختلفة التي تلبي حاجاته ورغباته
ومــيــولــه ســـواء فــي املــدرســة أو فــي األنــديــة
االجتماعية ،حيث أثبتت الدراسات أن هناك
عالقة قوية بني ممارسة األنشطة وانخفاض
الشحنات العدوانية.
 -5تدريب األفراد على وضع أهداف واقعية
تتفق مع إمكاناتهم وقدراتهم.
 -6مساعدة الفرد على أن يفهم أن هناك ما
يسمى باإلشباع الفوري واإلشباع املرجأ لبعض
الرغبات ،وال يتحقق ذلك إال من خالل التكامل
بني املؤسسات التربوية املؤثرة في تنشئة الفرد
(أسرة ،مدرسة ،إعالم ،دور عبادة ....،إلخ)،
ويتم تدريب الفرد على ذلك.
 -7تدريب الفرد على ُّ
تحمل اإلحباط وذلك
مــن خــال شعور الــفــرد بالثقة فــي قدراته
وإمكاناته وأن الله  -عز وجل – خلق اإلنسان
من أي موقف في الحياة،
وجعل قدراته أكبر
َّ َ َ
َ َ َّ َ ُ َّ
ات َ َو َما
قال ْ َتعالى{ :وسخ َر ْل ُكم َّ ما ِفيَ َالسماو َِّ
َ
ِّ
َ
ْ
ات لق ْو ٍم
ض ج ِميعًا منه ِإن ِفي ذ ِلك لَي ٍ
َ ِفَ َي َّ ُالر َ ِ
يتفكرون( }.....الجاثية ،)13 :فإذا فشل في
تحقيق هدف نجح في تحقيق أهداف أخرى
غيره ،وإذا سلك سبيال للوصول إلى هدف ولم
يكن هذا السبيل مناسبا بحث عن سبل أخرى
توصله للهدف.

النفس املطمئنة
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