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الشعور بالذنب والخجل في التعليم الديني
Zohreh Khosravi

المــلـــخــــص

 إن تعلم كيفية السيطرة على النفس هو أمر هام في التعليم الديني ، ومع ذلك فإن العالقة بين الحالة الدينية 
مرتبط  التدين  أن  إلى  الدراسات  بعض  فيه  تشير  الذي  الوقت  ففي  للجدل.  مثيًرا  أمًرا  زالت  ما  والنفسية 
باالضطرابات العقلية فإن دراسات أخرى توضح أن التدين يجعل اإلنسان هادئًا ومطمئنًا. ولكن الطريقة 
التي يتكون بها الشعور بالذنب والتي تعتبر أمًرا هاًما في الدراسات الدينية والنفسية قد تلقي بعض الضوء 
معتقداته  بمخالفة  الشخص  يقوم  إدراكي عاطفي عندما  بالذنب كشعور  الشعور  الخالف. يظهر  على هذا 
الشعور  فبينما يشير  بالذنب والخجل.  الشعور  بين مفهوم  التمييز  الدينية ومعاييره األخالقية، ولكن يجب 
الذنب يكون مرتبطًا  بالكامل. وبالتالي فإن  السلوك فقط فإن الخجل يتعامل مع ذات الشخص  إلى  بالذنب 
بالشعور بالمسئولية عن السلوك بينما يقلل الخجل من الشخصية الكاملة للفرد ويؤثر على شعوره بالثقة في 
النفس. باإلضافة إلى ذلك, فإن الخجل يعتمد بشكل كبير على التقييم واآلراء الخاصة باآلخرين ويؤدي إلى 
الشعور باليأس وعدم القيمة. ويمكن للتمييز بين الذنب والخجل أن يوضح هذا الخالف. حيث تؤدي العالقة 
اإليجابية بين التدين واالضطرابات النفسية الناتجة من الشعور بالخجل بينما يمكن للشعور بالذنب أن يوضح 
العالقة السلبية بين التدين واالضطرابات النفسية. وهذا التمييز أمر هام في التعليم اإلسالمي. فوفقًا لتعاليم 
اإلسالم, فإنه يجب على األشخاص أن يحتفظوا بتقديرهم لذاتهم حتى عندما يرتكبون الذنوب والمعاصي. 
ويجب أن تكون هذه المعاصي في حد ذاتها هي محل النقد واللوم بداًل من روح الشخص نفسه التي لها أصل 
إلهي. وبالتالي, فإن التمييز بين المعصية وبين الشخص الذي يقوم بها يجب أن يكون أمًرا أساسيًا في تعليم 
الدين اإلسالمي حتى يتم اعتبار األفعال السيئة فقط وإرجاع اللوم أو الذنب عليها. ومن جهة أخرى, فإن 
الشخصية الكاملة للفرد يجب أن يتم اعتبارها ككيان يجب احترامه. ولهذا فإن اإلسالم يرى القنوط واليأس 

ذنبًا كبيًرا ألنه يرتبط بجعل الشخص يشعر بأنه بال قيمة. 

الكلمات المفتاحية 
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لقد شهدت السنوات األخيرة زيادة كبيرة في الدراسات حول العالقة بين التدين والحالة النفسية. وعلى 
الرغم من أن بعض الدراسات قد أظهرت أن الدين قادر على تحسين حالة الشخص النفسية إال أن بعضها 
اآلخر قد أظهر أن الدين يؤدي إلى مشاكل نفسية لألفراد. ولكن التدين على سبيل المثال كان مرتبطًا بمعدل 
أقل من السلوكيات الخطرة مثل إدمان المخدرات والكحول والعالقات الجنسية الخاطئة. باإلضافة إلى ذلك 
فقد ساعد الدين الناس على أن يتعاملوا مع أحزانهم بشكل أفضل وساعدهم على عملية التعافي بسرعة  منها 
التدين والهواجس  بين  قد ربطت  التقارير  البدنية. ولكن بعض  كما حسن من جودة حياتهم ومن صحتهم 
النفسية واالضطرابات الذهنية والتوتر. وعلى الرغم من أن الدين يعرف بأنه مصدر للراحة إال ان بعض 
األشخاص قد يشعرون بالضغط في حياتهم الدينية. وقد أوضحت دراسة أن االكتئاب بين الطالب مرتبط 
بالشعور بالبعد عن اإلله ومثل هذا الشعور يكون مصحوبًا بصراعات شخصية داخلية على المستوى الديني. 
يتعلق االنتحار بالمخاوف الدينية ومشاعر اإلحساس بالذنب وخاصة في االعتقاد بعدم إمكانية العفو عن 

.(Exline, Yali, & Sanderson, 2000) الذنوب والخطايا

الضغط  مع  فيها  نتعامل  التي  الطريقة  على  تؤثر  اإلدراكية  وعملياتنا  معتقداتنا  فإن  عام  بشكل  ولكن 
الصمود  على  والقدرة  القبول  من  تزيد  أن  الدينية  للمعتقدات  يمكن  حياتنا.  في  تواجهنا  التي  والمشكالت 
والقلق  والشك  بالخجل  للشعور  سببًا  تكون  قد  أنها  كما  الذات.  عن  اإليجابية  الصورة  وتعزيز  والمرونة 
واإلحباط من خالل نقد الذات. عالوة على ذلك, فإن األفراد يقومون بتطبيق آليات تكيف مختلفة. فعلى سبيل 
الدرس  إيجابية مثل محاولة اكتشاف  آليات تعامل دينية  المثال, فإن بعض األشخاص قد يقومون بتطبيق 
اإللهي في المواقف الصعبة بفعل ما في وسعنا واالعتماد على هللا في كل ما ال يمكننا القيام به أو من الممكن 
الموقف وإعادة  لتجاوز هذا  إرادة هللا بشكل سلبي  انتظار  دينية سلبية مع  آليات  البعض اآلخر  أن يطبق 
 .(Moreira-Almeida, Lotufo-Neto, & Koenig, 2006) تعريف الحدث الصعب بأنه عقاب إلهي

وقد كان تركيز االنتباه والمناقشة في معظم هذه الدراسات هو الدور المركزي للشعور بالذنب. 

إن التعليم الديني له دور حاسم في تشكيل المعتقدات ووجهات النظر على األفعال األخالقية. ففي الدين, 
األساسي  الدور  وبناًء على  الذات.  في  للتحكم  أخالقي ومحاولة  دافع  تطوير  إلى  بالذنب  اإلحساس  يؤدي 
للشعور بالذنب في التعليم الديني والدور الذي تلعبه مثل هذه المشاعر في االضطرابات العقلية فتحاول هذه 
الدراسة اإلجابة على سؤال ما إذا كان التعليم الديني صادًما نتيجة لدوره في تطوير مشاعر الذنب أم ال. 

وإلكمال هذه المناقشة فيجب علينا أن نميز بين الشعور بالذنب والشعور بالخجل.  

 

 مشاعر الذنب والخجل 

تجربة  باعتبارها  الذنب  تجريبية: مشاعر  باستخدام طرق  والخجل  الذنب  بين  الفارق  تانجيني  أوضح 
ما  الحكم على شخص  الخجل هو  بينما  للفرد.  السلبية حول سلوك معين  تنتج من األحكام  عاطفية سلبية 
بطريقة سلبية. يعتقد تانجيني بأن الخجل قد يكون مرتبطًا كذلك بنطاق واسع من األمراض النفسية في حين 
االجتماعي  والتوافق  بالتعاطف  يتعلق غالبًا  وأنه  بتوجهات غير مرضية  بالذنب مرتبط  الشعور  أن  يرى 

 .(Tangney, Wagner, & Gramzow, 1992)

يري الكثير من المتخصصين وغير المتخصصين الشعور بالذنب بأنه صدمة تنتج من الميول الدينية. 
ولكن البعض يرى مفهوم الشعور بالذنب أنه من األسباب المباشرة وغير المباشرة لجميع االضطرابات 
الشعور  أعلى من  معاناتها من مستويات  قد رصدت  الدينية  المجموعات  فإن بعض  الواقع  النفسية. وفي 
 Neeleman) بالذنب. عالوة على ذلك, فإن غياب الشعور بالذنب يعتبر عالمة على عدم التوافق الشديد
Persuad, 1995 &). يؤثر الدين على جوانب كثيرة من حياة الشخص بما في ذلك المعتقدات األخالقية 
والتوقعات االجتماعية التي قد ترتبط بالشعور بالذنب. يعتقد البعض أن الدين يؤدي باألشخاص إلى تطوير 
 Albersten,) الشعور بالذنب وعدم التوافق والشك والندم المصحوب بمخاوف زائدة عن الحد من الذنب
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2006). ومع ذلك, فإن هذه الدراسات لم تميز بين الشعور بالذنب والخجل باإلضافة إلى تجاهلها لمفاهيم 
العفو والتوبة التي تعتبر أموًرا أساسية في الدين.

  تاريخ البحث 

لقد قامت العديد من الدراسات التجريبية بفحص العالقة بين مشاعر الذنب والمشاركة الدينية. وبناًء على 
أكثر من 002 دراسة فقد اقترح جارتنر, الرسون , أالن (1991) أن التدين الضعيف مرتبط باضطرابات 
في السيطرة على االندفاع والتي تشمل إدمان المخدرات والكحول واالنتحار والسلوك المعادي للمجتع. كما 
وجدوا أنه كلما كان مستوى التدين أعلى فإنه عادة ما يكون مصحوبًا باضطرابات تمثل القمع والسيطرة 
الدراسات  فإن بعض  ذلك  إلى  باإلضافة  اإلكتئاب.  بالذنب في اضطرابات  الشعور  مثل  الحد  الزائدة عن 
قد ذكرت أن التعصب الديني مرتبط بدوافع جنسية عدوانية أو غير أخالقية. ومع ذلك, فإن الدراسات لم 
 Albertsen,) بالذنب  المتوافق  الشخصي غير  والشعور  الديني  التعصب  بين  مباشر  ارتباط  أي  توضح 

 .(O’Connor, & Berry, 2006

األشخاص المتدينون يكونون أكثر عرضة للشعور بالذنب واإلحساس به. ومع ذلك, فإنهم بشكل عام 
يظهرون تعاطفًا أكبر تجاه اآلخرين ويرجع ذلك بشكل جزئي بسبب شعورهم هم بالذنب. ال يعاني األشخاص 
المتدينون من الخجل أكثر من اآلخرين. وفي بعض الحاالت, فإن التدين قد يقلل من تأثيرات اإلحساس بعدم 
التوافق نتيجة الخجل وذلك على المستوى الشخصي والتعامل مع اآلخرين. وبالتالي, فإن الشعور بالذنب 
Luyten, Cor- (والخجل يمكن أن تعمل كمتغيرات وسيطة كبيرة في العالقة بين التدين والصحة العقلية 

  .(veleyn, & Fontaine, 1998

لقد أظهرت دراسة أن األشخاص يشعرون بمزيد من الخجل عندما يكونون بعيدين عن هللا أو عندما تكون 
لديهم صراعات روحانية. تؤدي مثل هذه الصراعات الروحانية إلي زيادة في الصراع االجتماعي والمشاعر 
العقلية السلبية. تساعد التجارب الروحانية اإليجابية والممارسات الدينية الشخصية والدعم االجتماعي على 
تحسين الحالة العقلية (Murray & Ciarrocchi, 2007).  وعلى الرغم من التعاليم الدينية التي تزيد من 
الشعور بالخجل في األشخاص وتقلل من جودة الحياة فإن هذا قد يكون نتيجة الكيفية التي يتكون بها التوتر 
الناتج عن المعتقدات الدينية والتي تمنع الفرد من إيذاء اآلخرين وتحسن من التصرفات المتوافقة اجتماعيًا. 
وعالوة على ذلك, فإن المعتقدات والممارسات الدينية تعمل في الغالب على تهدئة األفراد الذين يعانون من 
 Koenig,) الرهاب أو التوتر وتزيد من الشعور بالسيطرة واألمان والثقة في النفس أو الثقة في وجود هللا

 (2000, 2001, 2009

وقد أظهرت الدراسات المقامة على المعتقدات ووجهات النظر الدينية الخاصة نتائًجا مثيرة عن الشعور 
بالذنب. حيث يرى واتسون,موريس, هوود (8991) أن فهم رحمة وعطف هللا المطلق يقلل من الشعور 
بالذنب وأنه توجد عالقة سلبية بين مثل هذه المعتقدات والمشاعر الدينية بالذنب. وبهذه الطريقة فقد اكتشف 
راتاناسيريبونغ (6991) وجود عالقة إيجابية لهذه المعتقدات مع الشعور الصحي بالذنب بدون الخجل. وقد 
اقترح راتاناسيريبونغ أن هذا العالقة اإليجابية يمكن تفسيرها فقط من الناحية النظرية من خالل افتراض 
وجود  فإن  أخرى,  بعبارة  أو  الخطأ.  أو  بالذنب  الشخصي  الشعور  بدون  اإللهية  الرحمة  استحقاق  عدم 
    .(Albertson, 2006) مستويات أعلى من الشعور بالذنب يؤدي إلى الحاجة إلى اإليمان بالعفو اإللهي

يمكن للتعاليم الدينية أن تزيد من اإلحساس بالرهاب والذنب. وعلى الرغم من أنها تؤدي إلى تدهور في 
جودة الحياة إال أنها قد تتدخل في أداء الفرد لوظيفته من خالل منعه من إيذاء اآلخرين من خالل تشجيع 
العمل الخيري. وفي استقصاء لنحو 67 دراسة للصراعات الدينية والتوتر فقد ذكرت 53 دراسة وجود 
مستويات أقل من التوتر والخوف بين غالبية األفراد المتدينين، بينما لم تذكر 42 دراسة وجود أي عالقة ، 
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في حين اقترحت 01 دراسات أن الممارسات الدينية تعتبر محفًزا قويًا للتوتر والخوف. كما أظهرت دراسة 
أخرى أنه على الرغم من وجود عالقة بين التوتر واإلحساس بالذنب فال توجد أي عالقة أو تفاعل ذو قيمة 

  .(Hunter, 2013) بين هذه المشاعر وبين الدين

تقدم المعتقدات والوسائل الدينية إرشادات سلوكية تقلل من الصدامات المرضية والمدمرة للذات. وعلى 
دائًما.  الحال  ليس هو  المخدرات إال أن هذا  إدمان  لتقليل  إيجابي  تأثير  له  الدين بشكل عام  أن  الرغم من 
فعندما يبدأ األشخاص الذين يؤمنون بتعاليم دينية تنفي إمكانية تكفير الذنوب فإن هؤالء األفراد يكونون أكثر 
عرضة لإلدمان الشديد للمخدرات واليأس. ومثل هذه التصرفات قد تؤدي إلى عزل هؤالء األشخاص, حيث 
يتجنبون المشاركة في أي أحداث دينية كما تسوء حالتهم العقلية أكثر نتيجة الشعور بالذنب بسبب معصيتهم 
غير القابلة للغفران (Koenig, 2009). وفي النهاية فإن اآلراء والمعتقدات الدينية التي تحفز أو تزيد من 
الشعور المرضي بالذنب قد يؤدي باألشخاص إلى القيام بسلوكيات مدمرة ذاتيًا لكي تجعلهم قادرين على 

تخفيف األلم الذي يشعرون به.    

الغير أخالقية وبالتالي فإن هذا يلعب  الدينية المساواة بين األفكار والسلوكيات  التعاليم  تفترض بعض 
عن  الحديث  عند  بعد  إثباته  يتم  لم  الدور  هذا  فإن  ذلك,  ومع  مهووسة.  سلوكيات  ظهور  في  كبيًرا  دوًرا 

   .(Spears, 2014) الخرافات

إن الشعور بالخجل يعوق التسامح مع الذات ومع اآلخرين بينما الشعور بالذنب هو إحساس تكيفي ويؤدي 
إلى التسامح والعفو عن الذات وعن اآلخرين مما يؤدي إلي تحسن الحالة العقلية.

المناقشة واالستنتاج 

إن بعض التناقضات الموجودة في نتائج العالقة بين الدين وبين الشعور بالذنب والصحة النفسية تنتج من 
عدم التمييز بين الذنب والخجل. يؤدي الشعور بالذنب بالشخص إلى تعديل سلوكياته والعمل، بينما يؤدي 
الخجل فقط إلى التقليل من الذات وعدم قبول أي عمل تعويضي. وعلى الرغم من أن الذنب إحساس سلبي 
بالذنب تكون مؤقتة  السيئة المصاحبة للشعور  المسئولية عن سلوكه. والمشاعر  يتقبل  إال أن الشخص قد 
وال تنتشر إلى جوانب أخرى من حياة الشخص. يمكن أن يكون للشعور بالذنب تأثيًرا إيجابيًا على الصحة 
التعاطف  زيادة  هو  األشخاص  بين  العالقات  في  بالذنب  الصحي  للشعور  اإليجابية  النتائج  وأحد  العقلية. 
واألعمال الخيرية. وفي غضون ذلك فإن الشعور العصبي بالذنب (أي الخجل) يجعل الشخص يفقد الثقة 
أخطائه.  في  كثيًرا  يفكر  أو  ويتجنب  وينكر  دفاعي  موقف  بتطبيق  يقوم  الشخص  فإن  وبالتالي,  بالنفس. 

باإلضافة إلى ذلك , فإن األشخاص الذين يعانون من الخجل بشكل أكبر فإنهم يكونون أكثر عدوانية.  

التمييز بين  بالذنب وهو  التدين والشعور  بين  بالعالقة  الخاصة  الدراسات  وهناك جانب مثير آخر في 
يكونون  فإنهم  داخلية  دينية  توجهات  لديهم  تكون  الذين  فاألفراد  والخارجية.  الداخلية  الدينية  التوجهات 
ملتزمين بالكامل بمعتقداتهم ويكون هذا االلتزام بمثابة العنصر المجمع الذي يجمع جوانبًا مختلفة من حياتهم 
إلى  الدين كأداة لالنتماء  الخارجية يستخدمون  الدينية  التوجهات  فإن أصحاب  الجانب اآلخر,  مًعا. وعلى 
الشخصي.  والدفاع  الدينية  الممارسات  في  والتعاون  اجتماعية  مناصب  والحصول على  قوية  مجموعات 
وقد أظهرت الدراسات أن التوجهات الدينية الداخلية ترتبط بمستويات أعلى من الصحة العقلية على عكس 
التوجهات الدينية الخارجية التي تكون مصاحبة لمستويات أقل من الصحة العقلية. لقد أظهرت الدراسات أن 
األفراد أصحاب التوجهات الدينية الداخلية يكون لديهم مستويات أقل من الشعور المرضي بالذنب مقارنة 

 .(Maltby, 2005) بأصحاب التوجهات الدينية الخارجية

يعتبر التعليم الديني الذي يعتبر وجود هللا كمالذ آمن وداعم وأنه يدعو أو يسمح بالعودة إلى عفوه لكل 
من ارتكب الخطايا واآلثام فإن هذا التعليم يعمل على تحسين الصحة العقلية. وتوفر مثل هذه اآلراء أساًسا 
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نفسيًا هاًما: وهو األمل. إن األمل والطمأنينة هما مكونان كبيران للصحة العقلية. فاألطفال الذين ال يكونون 
قادرين على التمتع بعالقات مطمئنة أو صحية مع آبائهم فمن الممكن أن يكون بإمكانهم التعافي من صدمات 
الطفولة هذه من خالل بناء اتصال آمن مع هللا. وقد أظهر نيوس وأوكرستون (6102) أن االتصال اآلمن 

مع هللا يرتبط بشكل إيجابي بالعناية والعدل والمسئولية والنقاء في األفعال األخالقية.

باختصار, يمكننا القول أن الشعور بالذنب الموجه نحو ما تم عمله بالفعل فإنه يعامل على نحو مناسب 
بأنه خطأ ويصاحبه تصوير اإليمان بأن هللا رحيم وأنه يعفو عن هذه األخطاء مما يزيد من إحساس الشخص 
بالمسئولية ويجعله يعتذر ويتوب عن هذه األخطاء ويحاول تعويضها. وبذلك فإن الشخص سيتمتع بالتحكم 
في النفس واألمل والعفو وهي مشاعر لها فوائد نفسية عظيمة للصحة العقلية. ولكن على الجانب اآلخر, 
فإن التعليم الديني الذي يولد مشاعًرا غير صحيحة بالذنب وتقليل الذات أو يولد الخجل من الذات فإنه يؤدي 
بالشخص إلى أن يصبح غير قادر على تعديل سلوكه. إن الغضب والعدوانية وعدم الرحمة وعدم القدرة 
فإن  بالخجل. وبالتالي  الشعور  نتائج  النفس أو عن اآلخرين واإلحباط وفقدان األمان هي  العفو عن  على 
التعليم الديني السليم هو الذي يشعر فيه الشخص بوجود اإلله ويؤمن بعفوه ويشعر بالذنب على األخطاء 
أفعال  التعاليم اإلسالمية فإن  المشاعر ويحولها إلى عمل. وفي  التي يفعلها على نحو مناسب ويوجه هذه 
الشخص الخاطئة ال يتحمل الفرد مسئوليتها بشكل شخصي. ومن ثم فإن درجة شعور الفرد بأنه مذنب يجب 
أن تتماشى مع حجم الذنب. وفي النهاية فيجب على كل شخص الحفاظ على األمل في عفو ورحمة اإلله ألن 

فقدان الثقة في رحمة هللا يعتبر ذنبًا في حد ذاته. 
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