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 ثالثة أساليب يستخدمها البشر للتحرك نحو األهداف المرحلية، سعياً إلى الهـدف  - فى علم النفس -هناك  
  : النهائى، نود أن نطرحها، ثم نحدد الموقف المسيحى منها

  

 
  

  : د أجد عائقاً أمامى فأتصرف كما يلىوق.. بمعنى أن الهدف واضح أمامى، وأنا أتحرك نحوه مباشرة 
  

١-  :إن أمكننا ذلك .  
٢-  :ًما دام ذلك ممكناً أيضا .  
٣-  :بهدف آخر أنسب لى .  

  . حتى فى األمور الروحية قد يضع اإلنسان هدفاً مرحلياً هو الرهبنة، ثم يجد أن الزواج أنسب له شخصياً
  

أما فى األمور المادية فقد يفكر شاب فى دراسة من نوع معين، فتمنعه عوائق، فيغير هدفه إلـى دراسـة                   
  .أخرى أنسب

   

وهذا بالطبع أسلوب توافق عليه المسيحية، طالما كان اإلنسان يحاول الوصول إلى الهدف بمعونة اهللا، فإذا             
الروحى، أن هدفاً بديالً سيكون أنسب بالنسبة إليه، وجد عوائق تمنعه تماماً، علم من الرب ومن خالل اإلرشاد 

  . فيتجه إليه فى سالم وتسليم ورضا
  

 
  

.. وهذه يلجأ إليها اإلنسان حينما يجد العقبات أمامه، بعضها مقبول مسيحياً، وبعضها اآلخر غيـر مقبـول        
فيها يدافع اإلنسان عن وجوده، "  Defence Mechanisms"ويسمى علم النفس هذه المسالك 

وتحقيقه لذاته، ولكن المهم أن يتخذ المسلك السليم مسيحياً، ألن غالبية هذه الحيل غير مقبولة من وجهة النظر 
  : وهذه بعضها.. المسيحية

  

١-  :          أو المخجلـة، فـى     حينما يدفن اإلنسان الدوافع غير المقبولة اجتماعياً، والذكريات المؤلمة
ويظن أنها انتهت، ولكنها تظهر بالقطع فى أحالمه أو تخيالته، وحينما يزداد الكبت، تأتى ربما               ... الالشعور

لحظة انفجار وانفالت وضياع، والمنهج المسيحى هنا يعلمنا أن ال نكبت هذه األمور السلبية فى الالشعور، بل 
وهكذا نحصل على غفران ومعونة وإرشاد لمواجهة هـذه         نخرجها إلى الشعور، ونصلى، ونفكر، ونعترف،       

الدوافع غير المقبولة أو الذكريات المؤلمة، واثقين فى قدرة الرب أن ينصرنا، ويسند ضعفنا، ويقدس دوافعنا،       
  . ويستثمر ذكرياتنا المؤلمة والمخجلة، لبنيان حاضرنا ومستقبلنا
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٢- ) Sublimation : (  قة الجنسية مثالً، فى اتجاه بناء كالتدين، والقـراءة،         ومعناه التسامى بالطا
  . الخ... والرياضة، والهوايات، والخدمة

  

وهذا بالطبع مقبول ... اإلعالء هو االرتقاء والسمو بالدوافع غير المقبولة، وتوجيهها إلى نشاط مقبول ومفيد   
  . وممكن مسيحياً

  

٣-  :      ،يتحول إلى مجال آخر ينجح فيه، وهـذا أمـر           بمعنى إذا فشل اإلنسان فى مجال معين 
  . الخ.. مقبول طبعاً طالما أن هذه المجاالت بناءة ومقدسة كالعمل والرياضة والفنون

٤-  : ومعناه أن يبرر اإلنسان فشله، بأعذار واهية للهروب من المسئولية، فيشوه الهدف الجيد الذى
  اتجه إليه، أو يلتمس اعذاراً غير حقيقيـة لفـشله، والـصحيح    فشل فى تحقيقه، أو يرفع من قيمة هدف سيئ  

هنا أن يعترف اإلنسان بأنه فشل، فال عيب فى ذلك، ويدرس السبب الحقيقى، ويتعامل معه سعياً إلى النجاح                  
  . بنعمة اهللا

٥-  :      كأن يضغط رئيس العمل على موظف فيحول ضيقه إلى مشاجرة مع زوجتـه ..
واألصح أن يتعامل مع المشكلة بطريقة سليمة، مرضياً رئيسه ومصححاً          .. غير مقبول مسيحياً وإنسانياً   وهذا  

  . أخطاءه، أو مطالباً بحقوقه بطريقة حكيمة إذا ما ظلم
٦-  :            وهـذا  .. ومعناه أن يتحدث اإلنسان عن أخطاء اآلخرين، ليبعد األنظار عن أخطائه هـو  

وكان األفضل أن يفتش اإلنسان عن أخطائه ليعالجها، وأن يبحث عـن فـضائل              .. نةما نسميه مسيحياً اإلدا   
  . اآلخرين ليتعلم منها

٧-  : ،إذ يتقمص اإلنسان شخصية إنسان آخر يراه ناجحاً ومتميزاً، لكى ينال شيئاً من هذا النجاح
 وهذا غير سليم طبعـاً، فلكـل   فيستعير من صفاته وسلوكياته وحركاته، وربما فى الشكل وليس فى الجوهر،   

إنسان جوهره الخاص، ووزناته ومالمحه، واألفضل أن يتعامل مع اهللا فى إيمان، ليحقق الرب قـصده مـن        
  . خلقه، ويجعل منه أيقونة خاصة

٨-  : وفيه يبالغ اإلنسان فى مظاهر المحبة مع شخص ما، لكى يخفى عدم محبته لـه ..
...  بعمل اهللا فى حياته أن يحب محبة حقيقية حتى من يعارضونه أو يعادونه             - يمكنه   إذ.. وهذا غير مسيحى  

  . وممكن طبعاً أن يستخدم أسلوب العتاب والمصارحة للوصول إلى السالم والمصالحة.. وال يكون هكذا مرائياً
٩-  :    مكـن أن ينبـع   وهو حيلة الطرف الضعيف أمام الطرف المتسلط والمسيطر، إثباتاً لذاته، وي

وكالهما موقف خاطئ، فالرب قـادر أن يهـب الطـرف      .. العناد من كبرياء اإلنسان واعتداده بنفسه وفكره      
وأن يكسر كبرياء العنيد إذا ما تصلف ومأله الغرور، لكـى  .. الضعيف قوة ومعونة من أجل العتاب والتفاهم      

  . يدفعه إلى التوبة
١٠-  :   اإلنسان فى عالم الخيال، ما يفشل فى تحقيقـه فـى عـالم    وفيها يحاول أن يحقق 
وهى أما يتجه إلى تحقيق بطوالت خيالية، أو عدوان وهمى على أعدائـه، أو اجتـرار اإلحـساس              .. الواقع

والتعامل مع المشكالت بأسلوب مباشر ممكن ... فالحياة على أرض الواقع أفضل... وكلها خطأ... باالضطهاد
  . إلى األهداف الواقعية المنشودةويصل بنا ... وأنسب
١١-  :                كأن يبتعد اإلنسان عن المواقف التى تؤدى إلى نقده أو عقابه، فينعزل فـى حجرتـه

واألفضل أن يهدئ نفسه قليالً بالراحة واالعتزال والصالة، ثم يخرج لمواجهـة الموقـف        ... لساعات طويلة 
 .ودراسته


