 -8عمرها يوم ...وحتيا اليوم حىت منتهاه
ما هي السمات النفسية للمنتحر ،املنتحر ال يستطيع أن يبلور طاقاته الدفاعية

لكي يتعامل مع الناس ومع الواقع ،أيضا يكون لديه شعور ابلنقص أو اخلسارة،
وعدم القدرة على ختطي ظروفه أو التأقلم مع الظروف املختلفة،

أحياان تكون هناك طبيعة نرجسية يف الشخصية املنتحرة كاملشاهري الذين

اشتهروا وعاملهم الناس بطريقة معينة مث فجأة ينطفىء هذا الربيق وينزوي وجيد

أن الناس نسوه أو حنو ذلك وحيصل انتحار املشاهري ،معاملة الناس تدعم عنده
الطبيعة النرجسية ،أيضا من مسات املنتحر النفسية ضمور وضعف الطاقة

التخيلية ،وعدم قدرته على التنفيس عن طريق اخليال ،أيضا من مساته أنه لديه
عن فا يتوجه حنو ذاته ،وضعف الثقة يف النفس وهو دائما حمتاج إىل امتداح

اآلخرين وطمأنتهم ،ويتميز ابلالمسؤلية وغياب االستقرار العاطفي والنفسي،

وفقد ثقة املثابرة واالستمرارية مع عجز عن رؤية احللول ملشكالته مع أن احلل
موجود دائما لكنه يرى أن االنتحار هو احلل الوحيد املناسب ،وكما ذكران من

قبل أن هذا ينشأ عن اخللل املعريف الذي يسببه االكتئاب وفقدانه القدرة على
اختاذ قرار صحيح
يقول شاعر:

رب نفس تلفها ظلمات *** وهي يف عامل كثري الضياء

فيصري املنتحر مثل دودة القز؛ حتبس نفسها وتنسج حول نفسها الشرنقة مث
تقول أن الدنيا ضيقة وظالم  ..ضيق وظالم ،يف حني أهنا هي اليت حبست
نفسها يف داخل هذه األوهام.
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وقد حاول الباحثون رصد عالمات وجود التوجه االنتحاري يف بعض

األشخاص وال شك أنه ليس من السهل اكتشاف هذه العالمات طبعا الصعوبة
تزداد ألن صاحب املوضوع هو املنتحر نفسه يكون قد مات فال ميكن

االستفادة منه من املعلومات اليت لديه أو أخذ معلومات منه ،قال الطيب
املتنيب يف قصيدته اليت بدأها بقوله:
"لك اي منازل يف القلوب منازل"
قال:

وأان الذي اجتلب املنية طرفه *** فمن املطالب والقتيل القاتل

فهذا هو سر صعوبة احلصول على معلومات من اجملرم القاتل؛ ألن القاتل هنا

هو الذي قتل نفسه ،ولكن مع ذلك حاول الباحثون رصد العالمات اإلنذارية
اليت ممكن أن تنمو خالل فرتة حضانة ثالثة أشهر أو أكثر ،مثال هؤالء

ي رشحون إىل االنتحار أكثر من غريهم وليس معىن أن كل هؤالء يقعون ابلفعل
يف حماولة أو فعل أو الشروع يف االنتحار ولكن هم  risk factorsأو
مرشحون أكثر من غريهم إذا وجدت العوامل اليت أشران إليها سابقا
مثال:

فوق  45سنة األصغر من هذا يكون األكثر هتديدا ،واألكرب من هذا السن
يكون أكثر تنفيذا

 الذين يتعاطون الكحول واخلمر  %50منهم مرشحون لتوجه انتحاريابلنسبة إىل عموم الناس

 الشخص الذي بدرت منه حماوالت انتحارية سابقة -الرجال ينتحرون أكثر من النساء

أيضا نوبة اكتئاب جسيم ممتدة أو فقد عزيز مؤخرا ،أو أي موقف متأزم
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أيضا فقد الصحة اجلسمية وخباصة يف األمراض اخلطرية كالسرطان واإليدز.
 -التعطل عن العمل

 -اإلحالة إىل املعاش

 أعزب أو أرمل أو مطلق ،لكن االنتحار يف املتزوجني أقل -حاالت غياب املساندة والدعم

 حاالت الفصام مع أعراض اكتئابيةلكن أخطر العوامل اليت تدل على وجود توجه انتحاري اإلحساس بفقدان

األمل  hopelessnessأو اإلحساس بقلة احليلة helplessness
 -إذا كان يصدر على اإلنسان عبارات عن الرغبة يف املوت

 أيضا حاالت سهولة الوصول إىل وسائل املوت كاألسلحة أو العقاقري القاتلة حاالت الرفض أو النبذ اليت تورث شعورا ابلفشل -حاالت االنسحاب االجتماعي

 -حاالت اضطراب الشخصية وابلذات الطبيعة النرجسية

تدين يعترب االنتحار أقل يف املتدينني واجملتمعات االسالمية هي األقل يف
معدالت االنتحار مقارنة بسائر الدول النامية

عموما هذه العالمات ال يشرتط أن تكون موجودة مثال يف كل واحد من هؤالء
لكنهم مرشحون أكثر من غريهم ممن ليس فيهم هذه العالمات.

ابلنسبة النتشار االنتحار هناك ما يسمى ب "حزام االنتحار وهي جمموعة الدول
اإلسكندانفية وسويسرا وأملانيا والنمسا وأورواب الشرقية والياابن ونالحظ أن
هذه الدول مرتفة جدا من انحية دخل الفرد ،لكن أغلب املنتحرين على

مستوى العامل كانوا مصابني أبمراض نفسية أو عضوية ميكن فوق ال %90
بكثري.
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وتشري األحباث إىل أن أقل معدالت لالنتحار أو الشروع فيه توجد يف الدول
العربية مث أيرالندا.

والدراسات النفسية تؤكد أن التدين هو أقوى وأهم إجراء وقائي ضد االنتحار؛
كلما ضعف التدين كلما ارتفعت نسبة االنتحار؛ ألن الدين يساعد يف تكامل
الشخصية ويزود املرء إبطار من القيم واملعايري توجه سلوكه وتضبط تصرفاته
وتعوضه عن الفشل الذي قد مير به وأيزه على األمل والطموح.

أما الثقافة الغربية الالدينية فإهنا توفر راحة اجلسم وال حتقق راحة النفس وال

السكينة الروحية الثقافة الغربية تنتهي مبن يتبىن مفاهيمها أن احلياة ال هدف هلا
وال رسالة وال طعم وال معىن فيتحطم اإلنسان من داخله وميكن أن يصبح
فريسة سهلة لالنتحار.

اإلسالم يعين االستسالم احلكيم للرادة اإلهلية يف كل شيء ويوفر للنسان
االنسجام وليس الصراع والتناقض.

فالبنية اإلسالمية متميزة وفريدة يف القضااي اإلنسانية بوجه عام وفيما خيص
قضية االنتحار بوجه خاص.

فاحلضارة الغربية إما أن الناس فيها مالحدة ينكرون وجود هللا ويدعون أن

اإلنسان هو الذي خلق هللا -تعاىل هللا عما يقول الظاملون علوا كبريا -يعين
فكرة اإلله فكرة -والعياذ ابهلل -اخرتعها اإلنسان

وهناك فئة أخرى يف الغربيني تقر بوجود هللا لكن بشرط أال يكون له سلطان

على عباده؛ يعين له اخللق لكن ليس له األمر ،وهللا تعاىل يقول{ :أال له اخللق
واألمر} [األعراف.]54:

هم يقولون ال ..حنن نعرتف أنه خلق ألن العقل يقول البد من خالق فهو اإلله

عندهم هم وضعوا له تصور يريدون أن يفرضوه حىت على اإلله الذي خلق وهو
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قريب جدا من تصور أرسطو إلهله ،قال أرسطو إنه إله خلق العامل مث حركه مث

تركه وانزوى ال يعلم عنه شيئا ،كملك اإلجنليز ميلك وال حيكم وال يشرع ،يقول
هللا تعاىل{ :وهو الذي يف السماء إلهٌ ويف األرض إلهٌ } [الزخرف]84:

هم يعرتضون على من يف األرض  ..يف السماء إله ال أبس أما يف األرض إله
حيكمنا وحيل وحيرم فهذا ما ال يقرون به.

واملشروع احلضاري الغريب قائم على الفصل التام للدين عن احلياة؛ مستبعدا
متاما أي صلة من الدين ابحلياة وجماالهتا.

والنبوة يف املفهوم اإلسالمي ت عىن خبالص اإلنسان وهدايته وإنقاذه من ضنك
الدنيا وعذاب اآلخرة ،قال تعاىل{ :من عمل صاحلا من ذك ٍر أو أنثى وهو مؤم ٌن
ف لنحيي نه حياة طيبة ولنجزي ن هم أجرهم أبحسن ما كانوا ي عملون} [النحل.]97:
وقال تعاىل{ :ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وحنشره ي وم القيامة
أعمى} [طه.]124:

وقال عز وجل خماطبا آدم وحواء منذ بدء اخلليقة ومنبئا إايمها أبنه سوف

يستمر بعث األنبياء هلداية الناس إىل فريق السعادة { فإما أيتي نكم مين هدى -
ف عليهم وال هم حيزنون} [البقرة.]38:
وحي -فمن تبع هداي فال خو ٌ

وكما كرران الباحث يف قضية االنتحار ينطلق من خلفية فكرية وانتمائه

األيدولوجي أو العقدي ،فنظرايت علم النفس الغريب تنظر للنسان على أنه

كائن مادي ال أكثر ،فماذا نتوقع بعد أن يقول السلوكيون مثال جسم اإلنسان
هو احلقيقة اإلنسانية الواحدة ،وبعد أن يقول فرويد ال وجود إال للمادة

فاإلنسان آلة معقدة عند املدرسة السلوكية وهو جمرد كائن غري عقالين رهن

ماضيه بال فكاك؛ يعين املاضي والطفولة وما حصل معه يف الطفولة هو سوف
يبقى يف حياته لذلك يكون أسريا ملا وقع من أحداث يف الطفولة ،فاإلنسان
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حصيلة هذا املاضي العميق من خالل عقله الالواعي أو الالشعوري عند
فرويد.

ال شك أن هؤالء سيفسرون السلوك اإلنساين بصورة خمتلفة عمن خيالفهم
ويعارضهم كأصحاب العقيدة اإلسالمية أو أصحاب االجتاه اإلنساين.

نظرة اإلسالم للطبيعة البشرية تنعكس ضرورة يف تفسريه املنفرد واملتميز يف

سلوك اإلنسان ،وهي تعلو فوق تصورات وضعية اليت ختتزل اإلنسان يف أنه آلة
بال روح ،أو حيوان توجهه الشهوة وحتدد مصريه.

ويف اإلسالم خلق اإلنسان ألجل عمارة األرض كما قال تعاىل{ :واست عمركم
فيها} [هود ]61:ولعبادة هللا {إال لي عبدون} [الذارايت ،]56:وخالفته

{ويستخلفكم يف األرض ف ينظر كيف ت عملون} [األعراف،]129:
اج ن ب تليه} [اإلنسان]2:أي منتحنه
وللبالء {إان خلقنا اإلنسان من نطف ٍة أمش ٍ
وخنتربه

{الذي خلق الموت واحلياة لي ب لوكم أيُّكم أحسن عمال} [امللك.]2:

فاإلنسان جسد من طني وروح من أمر هللا {وإذ قال ربُّك للمالئكة إين خال ٌق
ال من َحٍإ مسن ٍ
بشرا من صلص ٍ
ون} [احلجر.]29:
والطبيعة الطينية للنسان تورثه صفات االستعجال ُّ
والشح واألاننية والعجب

والفرح واليأس واهللع واخلصومة ،مث هو يتكون أيضا من روح من أمر هللا {فإذا
سوي ته ون فخت فيه من روحي ف قعوا له ساجدين} [ص.]29:

هذه الطبيعة الروحية هي اليت تربطه خبالقه وهي اليت هتدد الطبيعة الطينية

واإلنسان هو اإلنسان سيد الكائنات األرضية مجيعا ،مل يكن مالكا مث احنط
درجة ،ومل يكن حيواان مث ارتقى ابلتطور املزعوم درجة.
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فيا من يفكر أو خيطط أو حياول االنتحار:

ال تيأس من روح هللا  ..هللا غفور رحيم تفاءل  ..وأبشر ابلفرج القريب العاجل
التصق ابلقرآن الكرمي

وافزع إىل قراءته آانء الليل وأطراف النهار
أدمن ذكر هللا تعاىل

اهتم نفسك أبهنا يف حالة جتعلك غري مؤهل الختاذ قرار خطري يدفعك إىل
االعتداء على حق هللا وانفراده عز وجل به ،قرار يفوت فرصتك يف احلياة
وجيلب لك الشقاء

تشبث بنعمة احلياة وال تكفرها
وتسلح ابألمل

وليكن اختيارك الوحيد يف هذا املوقف العصيب هو اختيار احلياة أبن ترفع
شعارا رفعه الشاعر وهو حيرضك على التشبث بنعمة احلياة ،وهو يقول:
"سوف أحيا"

يقول الشاعر:
مل ال أحيا وظل الورد حييا يف الشفاه
ونشيد الب ل ب ل الشادي حياة هلواه
مل ال أحيا ويف قليب ويف عيين احلياة
سوف أحيا
اي رفيقي حنن من نور إىل نور مضينا
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ومع النجم ذه بنا ومع الشمس أتين ا
أين ما يدعى ظالما ،ايرفيق الليل أين
إن ن ور هللا يف القلب وه ذا ما أراه
سوف أحيا
ليس س را اي رف يقي أن أايمي قليل ة
ليس س را إمنا األي ام بسمات طويلة
إن أردت السر فاسأل عنه أزهار اخلميلة
ع مرها يوم وحتيا اليوم حىت منته اه
سوف أحيا ..سوف أحيا
-إن شاء هللا-

أقول قويل هذا وأستغفر هللا يل ولكم
سبحانك اللهم ربنا وحبمدك ،أشهد أال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك.
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