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النفس المطمئنة

وفي عام 1999 نشر جيرت تير هورست كتاب 
وخصص  أمريكا،  في  والقلب«  العصبي  »الجهاز 
الفصل الثالث عشر لوصف العالقة بني أمراض 
والنفسية  العصبية  واالضطرابات  القلب 
أصبح  وقد   . املعرفية  االضطرابات  وخاصة 
االكتئاب  بني  متبادلة  عالقة  وجود  املؤكد  من 
تصيب  ال  القلب  أمراض  وأن  القلب،  وأمراض 
املبادر،   ، الطموح  )الشخص    A الشخصية  نوع 
 D الشخصية  نوع  تصيب  ولكن  العمل(،  مدمن 
املشاعر  أن  ووجد   . املكتئب(  املأزوم  )الشخص 
الوظائف  في  شامل  تغير  إلى  تؤدي  اإليجابية 
تغير  في  هذا  وينعكس  والنفسية،  الفسيولوجية 

ضربات القلب .
القلب  من  الصادرة  املعلومات  أن  ثبت  وقد 
للمخ أكثر من املعلومات في االتجاه العكسي، وأن 
تلك  خاصة  املخ  مراكز  في  تؤثر  املعلومات  هذه 
املسئولة عن اتخاذ القرارات واإلبداع واملشاعر. 
والتأثيرات في الجسم  املعلومات  أن  ُيعتقد  وكان 
البشري تأتي من أعلى ألسفل، ولكن ثبت أن 85 
اتجاه  في  الجسم  من  تأتي  املعلومات  من   %90  -
املخ لتؤثر فيه، وأن نسبة كبيرة من هذه املعلومات 

تأتي من القلب عن طريق العصب الحائر .
وفي  القلب  في  العصبية  العقد  أن  ووجد 
ارتباطاتها  في  تشبه  الصدري  التجويف 
 Amygdala اللوزة  في  املوجودة  تلك  وتشابكاتها 
التنبيه  عن  مسئول  املخ  في  صغير  )عضو 
للمخاطر وتجهيز الجسم للمواجهة أو الهرب(، 
في  املوجودة  تلك  تشبه  عصبونات  على  وتحتوي 
مسئول  املخ  في  )جزء   Hippocampus الحصني 
خاصة  ذاكرة  للقلب  يجعل  وهذا  الذاكرة(،  عن 
به تحوي أرشيفا الستشعار املخاطر لكي يتصرف 
إلى  اإلشارة  فيه  يرسل  لوقت  يحتاج  وال  بسرعة 

املخ ثم ينتظر منه الرد أو األوامر. 
يسمى  )أحيانا  القلب  في  العصبي  والجهاز 
عصبية  خلية   40000 على  يحتوي  القلب(  مخ 
معلومات  ترسل  العصبونات  وهذه  )عصبونة(، 
للمخ عن طريق محاور عصبية تصل إلى مراكز 
القرارات  اتخاذ  عن  املسئولة  املختلفة  املخ 

والوظائف املعرفية واملشاعر.
األوعية  حول  تتمحور  القلب  في  والعصبونات 

عالقة  لها  منها  و%20  الرئيسية،  الدموية 
أما  الدم(،  )ضخ  للقلب  امليكانيكية  بالوظيفة 
وناقالت  بهرمونات  فتتأثر  املتبقية  الـ%80 
واملشاعر  القرارات  باتخاد  عالقة  لها  كيميائية 
الدوائر  وهذه  لإلنسان.  العليا  الكلية  والوظائف 
والرئتني  بالجلد  اتصال  لها  القلب  في  العصبية 
والغدة الجار كلوية وسائر األعضاء، ولهذا تتأثر 
نبضات القلب بلمس الجلد بطرق معينة وبحالة 
والنورأدرينالني  األدرينالني  وبهرمونات  التنفس 

وبسالمة أو مرض أعضاء الجسم املختلفة.
أنفسنا  مع  تناغم  حالة  في  نكون  وحني   >
يكون نظم القلب متناغما وسلسا، أما حني نكون 
محبطني أو مضطربني فإن نظم القلب يضطرب. 
صحتنا  على  مباشر  تأثير  له  القلب  ونظم 
الجسدية والنفسية، ويتم هذا من خالل تناغمه 
مع املهاد في املخ، ذلك التناغم الذي يؤثر كثيرا 

في تناغم وظائف املخ املختلفة.
حيث  الصماء  الغدد  كأحد  يعمل  والقلب 
األوعية  على  يؤثر  الذي   ANF هورمون  يفرز 
في  الرئيسية  واملراكز  والكليتني  الدموية 
تفرز  وحوله  القلب  في  خاليا  وهناك  املخ، 
العصبية  الناقالت  تلك  ودوبامني،  نورأدريناين 
ُيعتقد أنها تفرز فقط في املخ والجهاز  التي كان 
والنشاط  املزاجية  بالحالة  عالقة  ولها  العصبي 
واإلحساس بالسعادة. كما أن القلب يفرز هورمون 
األوكسيتوسني )هورمون الحب( الذي له عالقة 
أثناء  ويفرز  والحب،  الناس  والترابط بني  بالثقة 
وله  الجنسية،  العالقة  وأثناء  والرضاعة  الوالدة 

تأثير في خلق التسامح والتوافق االجتماعي.
كلمات  إلى  تعيدنا  الجديدة  املعلومات  وهذه 
قلبي  »أنا  مثل:  الناس  عن  تلقائيا  تصدر  بسيطة 
في  حزن  »فيه  حاسس«،  كان  قلبي   « دليلي«، 
قلبي«، »فيه حسرة في قلبي«، »حاسس بالفرحة 
في قلبي«، » قلبي مقبوض«، »باحبه من كل قلبي«.
إلى  تشير  كثيرة  آيات  القرآن  في  ورد  ولقد 
مصدره  ووجدانية  ومعرفية  إدراكية  وظائف 
 : املثال  سبيل  على  منها  نذكر  والصدر،  القلب 

»ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئ  
ەئ       وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئ            ېئ  

ېئ  ېئ       ىئ           ىئ  ىئ« )الحج 46( 

 » ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    «
)غافر 19(

گ    گ   ک   ک   ک    ک   »ڑ  
گ  گڳ   « )آل عمران 118( 

”الذي يوسوس في صدور الناس“ )الناس 5(  
وفي السنة النبوية وردت إشارات مماثلة، ففي 
الرسول  )يقصد  أصابعه  ”فجمع  وابصة:  حديث 
بها  ينكت  فجعل  الثالثة  وسلم(  عليه  الله  صلى 
في صدري ويقول: ياوابصة استفت قلبك. البر ما 
واإلثم  القلب،  إليه  واطمأن  النفس  إليه  اطمأنت 
ما حاك في القلب، وتردد في الصدر، وإن أفتاك 

الناس وأفتوك“. 
آخر:  حديث  في  وسلم  عليه  الله  صلى  ويقول 
صلح  صلحت  إذا  مضغة  الجسد  في  وإن  ”أال 
أال   ، كله  الجسد  فسد  فسدت  وإذا  كله  الجسد 

وهي القلب“.
الله عليه وسلم يضع يده على  والرسول صلى 
قلب الشاب الذي جاء يطلب منه اإلذن في الزنى 
الشاب: خرجت من عند  له فيقول هذا  ثم يدعو 

رسول الله وليس شيئا أبغض إلّي من الزنى .
لفظ  يطلق  الغزالي:  حامد  أبو  اإلمام  ويقول 

القلب ملعنيني:
• أحدهما: اللحم الصنوبري الشكل املودع في 
الجانب األيسر من الصدر.. وفي باطنه تجويف .. 
وفي ذلك التجويف دم .. ويتعلق به غرض األطباء 

وال يتعلق به األغراض الدينية.
بهذا  لها  روحانية  ربانية  لطيفة  هو  الثاني:   •
القلب الجسماني تعلق، وتلك اللطيفة هي حقيقة 
اإلنسان، وهو املدرك العالم العارف من اإلنسان، 
ولها  واملطالب.  واملعاتب  واملعاقب  املخاطب  وهو 
عقول  تحيرت  وقد  الجسماني،  بالقلب  عالقة 

أكثر الخلق في إدراك وجه عالقته . 
مركزية  كوحدة  للقلب  رؤيتنا  نستعيد  وهكذا   
وأحاسيس  ومشاعر  ومعتقد  وفكر  إدراك  لها 
واتخاذ  والتوجيه  املعلومات  معالجة  على  وقدرة 
القرار واإلبداع، وأن ثمة عالقة تبادلية بينه وبني 
يعتمد  والنفسي  الجسدي  االستقرار  وأن  املخ، 

على تناغم القلب مع املهاد في قلب املخ .

منذ سنوات طويلة استقر لدى علماء الطب أن القلب مجرد مضخة تدفع الدم املحمل باألوكسجني إلى جميع أجزاء الجسم، 
وأن الوظائف النفسية مثل اإلدراك واالنتباه والتفكير واملشاعر والذاكرة كلها تنتج عن نشاط املخ، وأن مراكز في املخ تسيطر 
السنوات األخيرة وفي عامي 2012 و 2014 على  القلب تابع للمخ ويعمل تحت سيطرته، ولكن في  أن  القلب، أي  على نشاط 
املهمني  العضوين  بهذين  املختصة  األبحاث  لعرض  واملخ  القلب  باريس تحت عنوان  في  دوليان  مؤتمران  ُعقد  التحديد،  وجه 
في اإلنسان، وقد ُعرضت في املؤتمرين أبحاث غّيرت الفكرة السابقة، إذ ثبت أن القلب به نويات وعقد ودوائر عصبية داخله 
ولغته  منطقه  له  القلب  في  صغيرا  مخا  تمثل  وأنها  ومعرفية  ووجدانية  إدراكية  وظائف  لها  التركيبات  هذه  وأن  وخارجه، 
الخاصة يقوم بالترميز ومعالجة املعلومات، ليس هذا فقط بل ثبت أن ثمة دوائر عصبية تربط بني القلب واملخ وأن القلب يؤثر 
في املخ كما يتأثر به، بل إن تأثير القلب على املخ يكاد يكون أكثر. بالطبع هذه األبحاث مازالت في مهدها ولكن نتائجها ستغير 

في املستقبل تصورنا عن وظائف القلب والعقل وهذا سيؤثر كثيرا في فهمنا لإلنسان ووظائفه املختلفة .

القلب واملخ
حقائق وأسرار جديدة

د. محمد املهدى
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د. مـحمــد املهـــدى
استشارى الطب النفسى

إحساسهم  مع  الناس  سلوك  يتغير  هل 
بالخوف؟ .. وإلى أي مدى يكون هذا التغيير؟ 
.. وهل يختلف من شخص آلخر .. ومن ظرف 
سلوك  في  الخوف  يؤثر  بالتأكيد   .. آلخر؟ 
من  هو  باألمان  اإلحساس  ألن  اإلنسان, 
اإلنسان  لسالمة  جدا  املهمة  االحتياجات 
االحتياجات  األهمية  في  يلي  وهو  النفسية, 
واملأوى,  والشراب  الطعام  مثل  البيولوجية 
فإنه  أمانه  بتهديد  اإلنسان  يشعر  حني  ولهذا 
يصبح أكثر أنانية وأكثر حرصا على تجنب كل 
ما يهدد بقاءه الشخصي أو سالمته, وبالتالي 
يقل اهتمامه باآلخرين, وربما يصبح غاضبا 
وإذا  الخطر,  ملواجهة  محاولة  في  عدوانيا  أو 
لم تكن املواجهة ممكنة, فإنه يفكر في الهرب 
العمليات  وهذه  لتفاديه.  الخطر  مصدر  من 
تتم في جزء صغير في املخ يسمى اللوزة أو الـ 
Amygdala, وهي التي تلتقط إشارات الخطر 
وتستشير  املحيطة  البيئة  من  التهديد  أو 
الجهاز الطرفي في املخ عن ذاكرته نحو هذا 
وتتحدد  الخطر  وجود  يتأكد  وحني  الخطر, 
العصبي  الجهاز  بتحفيز  املخ  يقوم  شدته 
والجسم كله للتعامل مع الخطر, إما باملواجهة 
أو بالهرب, لكن الخوف في مواضع أخرى قد 
يصبح متسلطًا وقاهرا بحيث ال يجد اإلنسان 
حيال الخطر الداهم إال أن يستكني له تمامًا، 
وتشل حركته وقد يصيبه اإلغماء أو ما يشبه 

املوت بل قد يصل إلى حالة املوت الحقيقي.
إذن فنحن أمام ثالث استجابات في حالة 
الخوف, إما املواجهة, أو الهرب, أو االستكانة, 
وفي كل الحاالت ينشغل اإلنسان بنفسه أكثر 
من الالزم ويكون كل همه النجاة من مصدر 

الخوف. 

لها  صورة  أقصى  في  تتبدى  الحالة  وهذه 
هول  اإلنسان  يستشعر  حني  القيامة  يوم  في 
حتى  ماعداه,  كل  عن  بنفسه  فينشغل  املوقف 
أنه ينشغل عمن كانوا في الدنيا أقرب الناس 
إليه وأحب الناس إليه، يقول تعالى في سورة 
ِه  مِّ
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وهذا مانراه بشكل مصغر في وقت األزمات 
اإليثار  درجة  تقل  حيث  واألوبئة,  والكوارث 
بهم  يستبد  من  لدى  والتكافل  والتراحم 
الخوف الشديد والهلع, فيتجهون - تحت تأثير 
للحفاظ  أنانية  أكثر  سلوكيات  إلى   - رعبهم 
على ذواتهم من الخطر، فيعمدون إلى اكتناز 
املال أو تخزين املواد الغذائية أكثر من الالزم, 
وال يبالون بسالمة غيرهم بل ربما ينبذونهم 

أو يعادونهم.
بمعية  املطمئنة  النفوس  أصحاب  أما 
والضراء،  السراء  في  ولطفه  ومعونته  الله 
العطاء  على  بقدرتهم  يحتفظون  فإنهم 
درجة  إلى  يصلون  ال  ألنهم  الشدائد،  وقت 
واالستحواذ,  والبخل  لألنانية  املفجرة  الهلع 
السخي  العطاء  على  قادرين  يظلون  وبالتالي 
والرحمة بغيرهم مهما كانت الظروف, وهذا 
املوقف نراه في وصف الرسول صلى الله عليه 
الفقر,  يخشى  ال  من  عطاء  يعطي  بأنه  وسلم 

ألن نفسه مطمئنة بعطاء الله وكرمه وأمنه. 
 وحياة اإلنسان تتأرجح بني الخوف واألمن، 
يحقق  ما  بتوفير  اإلنسانية  انشغلت  ولهذا 
هذا  ويتجسد  والطمأنينة،  باألمن  الشعور 
االجتماعية؛  املفردات  من  كثير  في  الشعور 
املريض  أن  نجد  البسيطة  املالحظة  فمن 

وهو يشكو مرضا ما، وينتابه خوف منه ومن 
طبيبه،  إلى  خوفه  يشكو  هاربًا  يفر  أعراضه 
أو عندما يقع ظلم على شخص ما ويخاف أن 
لقوته،  اآلخر  الطرف  يخاف  أو  حقه،  يضيع 
القضاء  أو  بالقانون  ويلوذ  نراه يهرب خائفًا، 
أو  عليه,  وقع  الذي  الظلم  ذلك  من  لينقذه 
قبل  ال  شديدا  خطرا  اإلنسان  يواجه  عندما 
يلوذ  فإنه  منه  نجدته  أحد  يستطيع  وال  به  له 

بحمى الله ويستظل بقدرته ورحمته ولطفه.
التي  املفردات  هذه  من  الكثير  نجد  وهكذا 
القانون  بأن  للقول  الباحثني  بعض  دفعت 
وسائط  إال  هي  ما  والطب  واألخالق  والدين 
باألمن  اإلنسان  يشعر  أن  ألجل  إال  ُوجدت  ما 
الله  رضي  علي  اإلمام  عبر  وقد  والطمأنينة, 
أجمل  والخوف  األمن  بني  العالقة  عن  عنه 

تعبير حيث قال: )ثمرة الخوف األمن(.
< وبعض األفراد أو املجموعات أو الدول قد 
تستغل حالة الخوف وما تحدثه في الناس من 
الوجهة  توازن، فيستغلونهم ويوجهونهم  عدم 
مقابل  ويبتزونهم  املصالح,  لهم  تحقق  التي 
إعطائهم الشعور باألمن حتى ولو كان كاذبا, 
قد  ولهذا  بالخوف«,  »اإلدارة  يسمى  ما  وهذا 
بهدف  فيه  مبالغا  أو  مصنوعا  الخوف  يكون 
تحقيق مكاسب أو إحداث تغييرات سياسية أو 

اقتصادية أو اجتماعية.  
والشدائد  املحن  وقت  في  نحتاج  ونحن   >
أن نحتفظ بتوازننا النفسي من خالل التفكير 
وأن  وحدوده,  الخطر  طبيعة  في  بموضوعية 
مستعينني  منه  للحد  إيجابية  بأفعال  نقوم 
وأن نستشعر قدرة  الفّعالة,  العلمية  بالوسائل 
من  نكثر  وأن  املواجهة,  في  لنا  ومعونته  الله 
هذا  كل  والتضرع,  الصالة  ومن  الله  ذكر 
الذي  الشعور  ذلك  باألمان,  الشعور  يمنحنا 
باآلخرين,  اإلحساس  على  قادرين  يجعلنا 
بهم  رحمة  نفوسنا  فتفيض  الضعفاء,  خاصة 
من  مأمن  في  أيضا  ويجعلنا  لهم,  وعطاًء 
استغالل اآلخرين لنا حني نكون ضعفاء تحت 

تأثير الخوف. 

الخوف وتأثريه فى سلوك الناس


