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 تأثريات القلق 

 ااك فاندوديوارد ريب بقلم  

يف بعض األحيان، حىت وإن كنا نَعلَم أن أمًرا ما ليس صائبًا أو مقبوًًل، قد يستغرق إدراكنا لوجهه القبيح بعض 
الوقت. فقد تبدو فكرة تشغيل مودل الكهرباء املوجود ىلع رشفة املزنل فكرة جيدة يف وسط اعصفة رعدية، لكن  

م بغاز أول أكسيد الكربون رساع ن ما سيثبت العكس. ونظري أيِّ أمٍر آخر حيذرنا منه الصداع انلاجم عن التسمُّ
رة للغاية. اللكمة املستخدمة يف العهد اجلديد بمعىن القلق، وه    الكتاب املقدس، للقلق أيًضا بعض اتلأثريات املدمِّ

merimnaه أيًضا. ويف  ، ترُتجم أيًضا إىل "اهتمام" أو "هم". وألن القلق شعور حقييق وسائد يف اعملنا هذا، هكذا تأثري
حني قد ينشأ القلق نتيجة سيناريوهات وهمية، أو مشالكت فعليَّة وحايلة، أو شعور باقرتاب املحنة، إًل أن حياة  
مفعمة بالقلق ادلائم جتعل من املستحيل علينا أن حنب اهلل وقريبنا كما ينبيغ. وبغض انلظر عن سبب القلق أو  

 ات. مصدره، يعطل القلق احلياة ىلع عدة مستوي

 اتلأثريات اجلسدية 

ْن يَِزيَد ىلَعَ قَاَمِتِه ِذَرااًع َوا 
َ
ِحَدًة؟"  ثمة سبٍب يكمن وراء طرح يسوع السؤال اتلايل: "َوَمْن ِمنُْكْم إَِذا اْهتَمَّ َيْقِدُر أ

فالشعور باخلوف، واإلحبا 27:  6)مىت   اجليدة.  العمر والصحة  املفتاح لطول  القلق ليس هو  أن  نعلم مجيًعا  ط،  (. 
وفقدان القدرة ىلع انلوم ه جمرد ابلداية. ويف حني يمكن حلاًلت مثل األلم املزمن، أو اإلاعقة، أو املرض طويل  
األمد أن تسبِّب القلق، يمكن أن تسري األمور يف اًلجتاه العكيس أيًضا. فإن القلق املزمن يمكن أن يسبِّب األلم،  

ابات اجلسدية اليت يسبِّبها. فاألدرينالني والكورتزيول يؤديان واملرض، ومشالكت جسمانية أخرى، بسبب اًلضطر
هذين   نسبة  يف  اًلرتفاع  ننا  يمكِّ وجيهة.  ألسباب  بهما  أجسادنا  اهلل  أمدَّ  وقد  أجسادنا،  يف  رضورية  أدوار  عدة 

ا تسارع  اليت خنضع هلا، مثل  الفسيولوجية  ات  اتلغريُّ العصيبة، عن طريق  املواقف  نلبض،  اهلرمونني من مواجهة 
د األوعية ادلموية، األمر اذلي يتيح توصيل املزيد من األكسجني إىل أدمغتنا وعضالتنا،  وتسارع األنفاس، وتمدُّ
ا يزيد من تركزينا. لكن عندما تتدفَّق هذه اهلرمونات عرب أجهزة جسمنا بشلك متكرر أكرث من الالزم، أو ملدة   ممَّ

 مراض. أطول من الالزم، تنتج عن ذلك جمموعة من األ

ىلع حنو مزتايد، صار العلماء يكتشفون عالقات بني القلق واآلثار اجلسدية السلبية. فقد أثبتت ادلراسات أن  
القلق يمكن أن يؤدي إىل بعض أمراض القلب دلى ابلالغني اذلين يتمتعون يف الظروف العادية بصحة جيدة، وأنه  

اس وبني  والقلق  املزمن  العاطيف  اتلوتر  بني  صلة  اجلهاز توجد  يف  املشالكت  من  بمجموعٍة  لإلصابة  املرء  تعداد 

https://ar.ligonier.org/


https://ar.ligonier.org/   

 

 

املرء أشد عرضة   القولون العصيب، وصوًًل إىل مرض الرسطان. ويصري  بدًءا من اًلرجتاع، إىل متالزمة  اهلضيم، 
ع من تدهور احلالة   للخطر مع تقدم العمر، ألن ابلالغني األكرب عمًرا يعانون ىلع األرجح من أمراض أخرى ترسِّ

ة. وباتلايل، فإن استسالمك للقلق حىت انلهاية قد يشلكِّ خطًرا اجل سدية املتصلة بالقلق. وًل تزال األحباث مستمرَّ
 حقيقيًّا أكرث مما تظن. 

 اتلأثريات ىلع العالقات 

وأرواحنا.  عقونلا  يف  اعدة  أصلها  يكمن  لكن  وقياسها،  رصدها  يمكن  أجسادنا،  ىلع  ظاهرة  تأثريات  للقلق 
جيب أًل نتوقع أًل يكون ذللك تأثري ىلع عالقاتنا. فإن اتلأثريات العالئقية للقلق قوية أيًضا إىل حدٍّ    وبسبب ذلك،

مدمر. فمن انلاحية الطبية، للقلق عالقة بمشالكت يف اذلاكرة قصرية األمد، والرتكزي، ومستوى األداء يف العمل، 
 ن يسبِّب القلق صعوبة يف اتلواصل اًلجتمايع.ومدة الرتكزي يف القراءة، وغري ذلك أيًضا. ًل عجب إذن أ

لكن، تتجاوز الصعوبات األبعاد الوظيفية. فإننا نَعلَم أن زيارة شخٍص يعاين من القلق تشلكِّ صعوبة. فإذا خاض  
أحدنا حمادثة مع شخص كهذا، ربما ستميل إما إىل الرتكزي ىلع األمور السطحية، وإما سيجرنا هذا الشخص إىل  

السيدات املسنَّات اللوايت أعرفهن، لم تكن تكتيف  اعلم اهلمو  م املظلم اذلي يعيش فيه. خالل زياريت إلحدى 
يف   وتستفيض  حمتَملة،  أحداث  عن  أيًضا  تتحدث  بل اكنت  البشعة،  واألمراض  احلوادث  عن  والرثثرة  باحلديث 

اعيه لألفاكر املظلمة، دون أن  اتلعبري عن خماوفها من املستقبل. اكن يبدو يل كما لو أنها فتحت ابلاب ىلع مرص
حيال   قلقها  تعاين حزنًا حقيقيًا يف حياتها، لكن  فقد اكنت  ذلك.  تنجم عن  قد  اليت  اآلثار  إىل  منتبهة  تكون 

 املستقبل حال دون تمتُّعها بعالقات حقيقية وجيدة مع اآلخرين. 

لني حتت أعباء لم يكن من املفرتض  جيعلنا القلق نتمحور حول ذواتنا ومشالكتنا. فإننا نتقوقع حول أنفسنا، م ثقَّ
أن حنملها، فنجرَّها معنا إىل لكِّ ماكن نذهب إيله، وبهذا نصطدم باآلخرين يف الطريق. قالت جيين ماري جيون  
م من حجم األشياء، مضفيًة مظهًرا  لصديقٍة هلا هذه اللكمات: "إن الكآبة تسِبب انكماًشا وذبوًًل للقلب ... وتضخِّ

ا، وباتلايل جاعلًة أعباءِك أثقل من أن حُتتََمل". فالقلق جيعلنا نرى العالم بعدسة اخلطية السلبية. ومن زائًفا عليه
 ابلدييه أن تعيق هذه اتلأثريات اتلواصل اًلجتمايع والعالقات الصحية باآلخرين. 

 Father, I Know“  :( بعنوانAnna Waringلكن، تتجاوز اتلأثريات اجلانب اًلجتمايع. فيف ترنيمة آنا وارنج )

That All My Life”  وه الرتنيمة اليت ُتَعد بمثابة صالة، اتلمست آنا من الربِّ "قلبًا غري منشغٍل بنفسه، حىت ،
يكون هادئًا وحنونًا". يسلبنا القلق ذلك. فعندما نتمحور حول أنفسنا، ًل نعيش يف حرية من ذواتنا، بل يف املقابل،  
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  العالقات   يسلبنا   القلق ًلتنا بأنفسنا، فنتبعد عن الفرص احلقيقية املحيطة بنا. فصحيح أنتستزنفنا أفاكرنا وانشغا 
  ومن   آخرين،  مع  الرشكة  من  انلابعة  الروحية  العالقات  ويسلبنا   للخدمة،  الفرص   أيًضا   يسلبنا   لكنه  اًلجتماعية،

أمًرا عرضيًّا، لكنها أحد خمططات    أو   مصادفة  ليست   القلق  من   انلابعة  العالئقية   العزلة  تلك.  هلم   نافعني   كوننا 
الشيطان. فإن املؤمن املحروم من عالقات وثيقة باآلخرين، ومن اخنراط يف مجاعة من املؤمنني، يكون هدفًا سهاًل  

 للشك وايلأس. وتوجد صلة وثيقة بني اتلأثريات العالئقية واتلأثريات الروحية للقلق. 

 اتلأثريات الروحية 

تيه فعليًا داخل الروح. فإذا اكن القلق يؤثر يف عالقاتنا البرشية، فكيف ًل يؤثر يف عالقتنا  يبدأ تأثري القلق وين
باهلل؟ يف كثرٍي من األحيان، ينشأ القلق عندما نشك يف حكمة اهلل وصالحه، أو يغيب ذلك عن أعيننا. وبدًًل من  

  مزمور )  أمور خارجة عن نطاق سيطرتنا أن نكون اكلفطيم حنو أمه، تصري أرواحنا مضطربة، وطامعة، وقلقة حيال  
  من   حتدث  لم  أمور  حيال  نقلق   عندما   خاصة  بصفة   ذلك  حيدث.  اإلهلية  العناية  يف  نسرتيح  أن  عن  فنعجز  ،(2:  131

رنا .  األساس ( بأن اهلل يَِعدنا بنعمٍة ًل تصلح تلخيُّالتنا وأوهامنا، بل تصلح Elisabeth Elliot)  إيلوت   إلزيابيث  تذكِّ
ع. فهو يَعُدنا بمراحم جديدة يف لكِّ صباح، وليس بمراحم ألجل لكِّ همٍّ نعاين منه. تقول وارينج أيًضا:  فقط للواق

"ثمة أشواك حتارص لك سبلنا، وتستديع منا اهتماًما وصرًبا. وثمة صليٍب يف لك أمٍر، وحاجة جادة إىل الصالة. لكن  
فإن إدراك املخاطر الروحية للقلق ليس إنكاًرا لوجود   القلب املنسحق املتلك عليك يكون سعيًدا يف لكِّ حال".

ر من ادلين وليس جاذبًا إيله.   أمور صعبة وخميفة يف هذا العالم. حتذرنا جيون قائلة: "إن املظهر اخلاريج احلزين منفِّ
 ."  علينا أن خندم اهلل بفرح يف الروح، وحرية، وانفتاح، األمر اذلي سيُظِهر لآلخرين أن نريه هنيِّ

ليس هذا هو جوهر األمر؟ فإننا نقلق يف اغبلية األحيان إما ألننا لسنا نؤمن، وإما ألننا لسنا نشعر بأن راعينا  أ
صالٌح. يف بعض األحيان، حيارصنا الظالم بالفعل، ويصري اإليمان بصالح اهلل يف لكِّ حني رصااًع روحيًّا. ويف بعض  

بعيد املنال. هلذا للقلق تأثري خطري ىلع أرواحنا. فهو جيعلنا نشك  األحيان أيًضا، يكون الشعور بصالح اهلل أماًل  
وقد   مرتفًعا،  قد يكون صوتها  اليت  إىل األكاذيب،  فالقلق يصيغ  الوحيد عنا.  ابنه  يمنع  لم  اآلب، ذاك اذلي  يف 

اسم أيًضا، ألننا حنمل  ينرش هذه األكاذيب  القلق  أكاذيب. لكنَّ  انلهاية  لكنها يف  بسهولة،  املسيح يف    تقتحمنا 
الكنيسة ويف العالم، لكننا نسلك يف الوقت نفسه كما لو أنه ليس يلك القدرة، أو يلك املعرفة، أو يلك الوجود، أو صاحلًا.  
حياول القلق طرد احلق خارًجا؛ وعندما حيدث ذلك، تصطف األكاذيب متلهفة ىلع أن حتلَّ ماكنه. وتلك األكاذيب  

ه األشد تدمرًيا، ألنها تسىع إىل خلق شكٍّ حيال الشخص الوحيد اذلي هو مصدر  املتعلِّقة بشخصية اهلل ووعوده  
تاونسند   إيلني  كتبت  السبب  هلذا  ربما  اهلل.  عن  تفصلنا  هل  املصاحبة  واألكاذيب  القلق  فإن  وتعزيتنا.  معونتنا 
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(Elaine Townsend  تقول: "علِّمين يا رب أًل أقلق ابلتة، بل أن أفتح قليب لك. وأشكرك )  ىلع السالم اذلي تمنحين
 إياه عندما أفتح قليب لك". 

 اخلاتمة 

صحيح أن هذه اتلأثريات مجيعها اليت يسبِّبها القلق خميفة، لكن ًل تسمح هلا بأن تثري قلقك. ومن الواضح أن هذه  
ان عندما نعاين  اتلأثريات تربهن ىلع محاقة تربيرنا لقلقنا. ألسنا مجيًعا نفعل ذلك؟ فإننا نفعل ذلك يف بعض األحي

من القلق حيال أمر مهم هل قيمة. فإننا نربِّر ألنفسنا قلقنا حيال أوًلدنا بأننا حنبهم، ونربِّر قلقنا حيال املجتمع بأننا 
ون باألمان واألخالق، ونربِّر قلقنا حيال صحتنا بادِّاعء أننا والكء ىلع أجسادنا. ويف أحيان أخرى، حناول تربير   مهتمُّ

م سيارة،  قلقنا عن طر  يق اختيار األزمات اليت تغذِّي هذا القلق، واًلستغراق يف اتلفكري يف اتلأثري املحتَمل تلحطُّ
 ىلع سبيل املثال، أو لإلصابة بمرض عضال. فإننا نربر قلقنا ألنفسنا وربما ألصدقائنا أيًضا.

ا جيب حماربته؛ وأمًرا دليه القدرة أن يبعدنا  إًل أن أمًرا هل مثل هذا اتلأثري املدمِّر ىلع أجسادنا، وأذهاننا، وأرواحن
عن اهلل، وعن جمتمعاتنا، وعن اتلمتُّع بالصحة اجليدة هو أمٌر ًل يمكن تربيره فعليًا، أليس كذلك؟ فإننا بال عذر 
  إن استسلمنا يف احلرب، أو طلبنا هدنة، أو تفاوضنا مع العدو. فما من مربِّر اكٍف ذللك. ويف بعض األحيان، نساوي 

بني القلق واتلميزي، أو اًلهتمام، أو حىت املحبة والصالة؛ إًل أن ثمر تلك األمور هو السلوك باتلقوى واثلقة، وه 
أمور تعطي حياة. أما ثمر القلق، فهو قاتل ومدمر ىلع عدة مستويات. دعونا ًل نربِّره إذن، ألن خماطر ذلك كبرية.  

صرية األمد أو واضحة املعالم، وربما يتطلَّب منا األمر تليق مساعدة  بل دعونا حناربه. ربما ًل تكون هذه احلرب ق
من أطباء، وراعة كنائس، وآخرين أيًضا، لكن اًلستسالم يف هذا اجلهاد احلسن ليس خياًرا مطروًحا أمام أوًلد 

 اهلل. 

 

فاندوديوارد  الكتا   ريبااك  منها  الكتب،  من  للكثري  مؤلِّفة  بعنوانه  -Reformation Women: Sixteenth  ب 

Century Figures Who Shaped Christianity’s Rebirth  "(عرش   السادس  القرن  من  شخصيات:  اإلصالح  نساء  
ت لألطفال. وه تقيم    the Banner Board Books  كتب  سلسلة  إىل  باإلضافة  ،"(جديد  من  املسيحية  ميالد   شلكَّ

 ميتشيجان.   بمدينة جراند رابيدز، وًلية
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 .تيبوتلوك  تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة
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