سر الحياة ..التفاؤل
بقلم الدكتورة إيمان الدوابي
باحثة في العلوم

يزخر القرآن الكريم بآيات عديدة تدعو المسلم إلى التفاؤل والفرح واألمل،
كما أننا نجد نبينا المصطفى صلى هللا عليه وسلم يحب التفاؤل ،ويحث على االبتعاد
عن الحزن والهم والغم ..فقد اهتم ديننا الحنيف بالصحة النفسية ألنها ال تقل أهمية
عن الصحة الجسدية ،وهذا ما توصل إليه علماء النفس في السنوات األخيرة.
إن التفاؤل يساعد الفرد على التغلب على اإلكراهات والضغوط التي تقف
عثرة أمام مسيرته نحو بناء مستقبله وبالتالي مستقبل مجتمعه .كل الدراسات
واألبحاث العلمية التي أجريت في هذا الصدد تؤكد أن التفاؤل له عدة إيجابيات:
كتقدير الذات ،والتغيير اإليجابي للمواقف ،وسرعة الشفاء من األسقام ،وتجنب
اإلصابة ببعض األمراض ..في حين أن التشاؤم يؤدي إلى عدة اضطرابات نفسية
كاالكتئاب واليأس والوجدان السلبي ،والفشل في حل المشاكل ،والنظرة السلبية إلى
صدمات الحياة ،والشعور بالوحدة ،وارتفاع نسبة اإلصابة ببعض األمراض
.العضوية.
إن المؤمن يستبشر على الدوام بحسن اآلخرة التي وعدنا بها موالنا الكريم،
هللا
فالفرح األكبر هو فرح يوم لقاءه عز وجل ،قال هللا سبحانه وتعالى" :قُ ْل ِب َفضْ ِل ِ
وَ ِبرَ ْح َمتِ ِه َف ِب َذ ِلكَ َف ْليَ ْف َر ُحوا هُوَ خَ يْ ٌر ِممَّا ي َْج َمعُونَ " [يونس ،]85 ،لذلك يتضاءل أمامه
ُصيبَةٌ
حجم المشاكل وتهون عليه األحزان .قال هللا عز وجل "الَّذينَ ِإ َذا َأصَ ابَتْهُ ْم م ِ
َقالُوا ِإنَّا ِللَّ ِه وَ ِإنَّا ِإلَيْ ِه رَ ا ِجعُونَ أُولَئِكَ عَ لَي ِْه ْم صَ لَوَ ٌ
ات ِمنْ رَ ِب ِِّه ْم َور َْح َمةٌ وَ أُولَئِكَ هُ ُم
].ا ْل ُم ْهتَدُونَ " [البقرة581-588 ،
..من فوائد التفاؤل
الحفاظ على الصحة الجسدية،

أجريت دراسة على  511من خريجي جامعة "هارفارد" فتوصلوا في النتيجة إلى
أن الذين كانوا متشائمين في مرحلة شبابهم ،كانوا بعد  01-01سنة أسوأ من
الناحية الصحية من المتفائلين؛
حياة أطول:
الحظ الباحثون أن الذين يتحلون بشخصية متفائلة هم أطول أعمارا من غيرهم
لمدة  7,8-7عاما.
القدرة على مواجهة المواقف الصعبة واتخاذ القرار المناسب؛
نجاح العالقات االجتماعية وسرعة التأقلم مع الوسط المحيط بالفرد.
يعد اإليمان باهلل عز وجل أهم منبع للشعور بالتفاؤل والرضا والسعادة التي
توفر أرضا خصبة للصحة النفسية ،كما أنه يغرس خلق الصبر والشجاعة والقدرة
على التحمل والحب والتضحية وغيرها من الشمائل والقيم المحمدية التي تقوي
العالقات االجتماعية .فاإليمان باهلل قوة روحية تبعث على اإلحساس بالراحة
سنَةٌ لِِّمَن َكانَ
واالطمئنان قال موالنا الكريم" :لَ َق ْد َكانَ لَ ُك ْم ِفي رَ سُو ِل اللَّ ِه ِإسْوَ ةٌ َح َ
يَرْ ُجو اللَّ َه وَ ا ْليَوْ َم االَ ِخرَ وَ َذ َكرَ اللَّ َه كثيرا" [االَحزاب. ،
(.العدد  58بتاريخ  0150 -18-18 / 0150-10-01ميثاق الرابطة (المحمدية) مع الشكر الجزيل للكاتبة المحترمة ،وإدارة التحرير الموقرة).

