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عقــــدة (الطابور) يف الشخصية العراقيــــــة
الفرد العراقي مدمن على عدم الثقة بدولته ومصاب بعقدة الشك والتهكم نحوها
أو الك ــراهيــة أو الــشعــور اخلـفي
بالـذنب ،تتخذ وظيـفة استعداد
ال شعــوري مكبـوت يقـسـر الفـرد
علـ ــى أمنـ ــاط غـيـ ــر سـ ــويـ ــة مـن
التفـكيـر والـشعـور والـسلـوك)).
إن هـ ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـ ـ ــوصـ ـيـف ملـفـهـ ـ ـ ــوم
(الـعـق ـ ـ ـ ـ ــدة) يـج ـ ـ ـ ـ ــد ص ـ ـ ـ ـ ــداه يف
ســيك ــول ــوجـي ــة الف ــرد الع ــراقـي
املتصلـة بإدمـانه على الـطوابـير
طـ ـ ـ ـ ــوال عـقـ ـ ـ ـ ــود مـ ــن األزمـ ـ ـ ـ ــات
واملـآسي ،وما رافقهـا من ذكريات
وأحـ ـ ـ ـ ــداث وخ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــرات مـ ـ ـ ـ ــؤملـ ـ ـ ـ ــة
وصادمة.
ومع ذلـك ،ال يجـ ــدر الـتـ ــسلـيـم
ب ــصحـ ــة االفـت ـ ــراض أن (عقـ ــدة
ال ـطـ ــابـ ــور) قـ ــد اسـتـ ــوطـنـت يف
الـنف ــس الع ــراقـي ــة ،م ــا لـم يـتـم
اخضاع هذا االفـتراض لتشريح
م ـتـع ـ ـ ــدد امل ـب ـ ـ ــاضـع واجمل ـ ـ ــاه ـ ـ ــر
والغايات:

طابور أم قطيع؟!

أجيال من العراقيني أضاعت زهور شبابها وكهولتها يف الطوابير:
طوابير الى جبهات احلروب؛ وطوابير للبحث عن أسماء القتلى
واملفقودين واملعدومني واملعتقلني؛ وطوابيرعند أسوار السجون؛
وطوابير للحصول على فرصة عمل أو جواز سفر أو حصة متوينية أو
صك مهلهل يعوض عنها؛ وطوابير لتسلم دراهم الراتب التقاعدي؛ وأخيرها
وليس آخرها طوابير للفوز بقنينة غاز أو بضعة ألتار من النفط أو البنزين إلدامة
ميكانيكة حياتهم الباردة لبضعة ساعات اضافية.
مـا هـي طبـيعـة الـبنـاء الـنفــسي
إلن ـس ــان قـضـ ــى معـظـم حـيـ ــاته
يتـنقـل بني هــذه الـطــوابيــر،ومــا
زالت ب ــانتـظــاره ط ــوابيــر أخــرى
مـجه ـ ــولـ ـ ــة اله ـ ــوي ـ ــة؟ ي ـت ــطلــب
اجلـواب حتليالً متـأنيـاً لـ(عقدة

الطـابور) ،بـافتراض أنهـا أمست
ركنـاً أساسـياً ويـوميـاً من سـلوك
الـشخـصيـة العـراقيـة املعـاصـرة.
ويستمد هذا االفتراض أحقيته
مـن الــتعـ ــريف الـ ـسـيـكـ ــولـ ــوجـي
ملفهــوم (العقـدة) Complexيف

فـك ـ ــان نـتــيج ـ ــة ذلـك أن أس ــس م ـ ــا سـمـي بـ
(معهــد األبحــاث االجـتم ــاعيــة) الــذي أفــرز
الـنظـريــة النقـديـة املعـاصــرة يف ( )7شبـاط
 ،1923وأف ـت ــتح يف حـ ـ ــزيـ ـ ــران  1924بــكلــمـ ـ ــة
مل ـ ــدي ـ ــره األول (ك ـ ــارل غ ـ ــرون ـب ـي ـ ــرغ) أس ـت ـ ــاذ
الق ــانـ ــون والعل ــوم ال ـسـي ــاسـي ــة يف جـ ــامع ــة
فيينا ،الذي تـركز االهتمام البحثي للمعهد
يف عه ــده عل ــى االقـتـص ــاد والـت ــاريخ .إال أن
تـولـى (هـوركـاميـر) إدارة املعهـد يف عـام 1931
ادخـل املعه ــد يف م ــرحل ــة ج ــدي ــدة ،ات ـسـمـت
بــاالنفـتــاح علــى حقــول معــرفـيــة مـتـنــوعــة
أبــرزه ــا علـم الـنفــس وعلـم االجـتـم ــاع .ومع
صعـود احلــزب النـازي بـزعـامــة (هتلـر) إلـى
احلـكم يف عــام  1933أضطــر أعضــاء املعهـد
إلى مغـادرة املانيـا لتعذر اسـتمرار نـشاطهم
ذي ال ـطـ ــابع املـ ــاركـ ـسـي ،وكـ ــون اغلــبهـم مـن
اليهـود ،فكـانـت احملطـة األولـى يف العـواصم
األورب ـي ـ ــة ،لـكــن ام ـت ـ ــداد الــتـ ـ ــوسع ال ـن ـ ــازي
أضـطرهـم ثانـية إلـى مغادرتهـا يف عام 1934
متـوجهني إلـى الواليـات املتـحدة األمـريكـية
حـيـث اسـتق ــروا هـن ــاك حـت ــى ع ــام  ،1950إذ
ع ــادوا إل ــى امل ــانـي ــا ،وع ــرف حـيـنـئـ ــذ املعه ــد
ون ـظ ــريـته الـنق ــدي ــة ألول م ــرة بـ (م ــدرس ــة
فرانكفورت).
يف املــنف ـ ــى (  )1950-1933ت ـ ـشــكلــت املـالمح
الــرئـي ـسـيــة ملــدرســة فــرانـكفــورت مـن خالل
جهـ ـ ــود اب ـ ـ ــرز املفـكـ ـ ــريــن ف ــيهـ ـ ــا( :مـ ـ ــاكـ ــس
هوركـامير) و(ثـيودر ادورنـو) و(اريك فروم) و
(هربرت مـاركوز) الذين اجتهـت أطروحاتهم
ال ــى مح ــاول ــة الـب ــرهـن ــة عل ـ ـىً أن عقالنـي ــة

املـشروع الـثقايف الـغربي يف جـوانبه الـثالثة:
(فلـسفي نظري ،ونـظم اجتماعيـة تاريخية،
ونـ ــسق ق ـي ـمــي سل ـ ــوكــي) ت ـ ــؤلف ج ـم ـيـعه ـ ــا
أيـديـولـوجيـة شـاملـة مـتمـاسكـة تهـدف الـى
تـب ــري ــر الـت ــسلــط ،وجـعلـه عقـي ــدة وحـي ــدة
تغ ـطـي آلـيـ ــات القــمع املــتخ ـص ـصـ ــة لـ ــواقع
مـستمـد من جـميع فعـاليـات هـذا املشـروع .
ويف ه ــذا اإلط ــار ح ــدد (ه ــورك ــاميـ ــر) مه ــام
النظرية النقدية باالتي:
 -1الـكـ ـشـف يف كل ن ـظـ ــريـ ــة عـن امل ـصـلحـ ــة
االجـتـمـ ــاعـيـ ــة الـتـي ول ـ ــدتهـ ــا عـن ط ـ ــريق
استخدام التحليل النقدي.
 -2تــأسيــس فهم جــدلي للـذات اإلنـســانيـة
يقوم علـى إدراك قوتهـا احلقيقيـة املتحـولة
وتأثيرها يف الصراعات الواقعية .
-3أن تظل هـذه الـنظـريـة علـى وعي بكـونهـا
ال متثل مــذهبـاً خـارج الـتطـور االجـتمــاعي
التـاريـخي ،فهـي ال تطـرح نفـسهـا بــوصفهـا
مــبـ ـ ــدأ أخالق ـيـ ـ ـاً خ ـ ــارج ص ـي ـ ــرورة الـ ـ ــواقع.
واملقـي ــاس ال ــوحـي ــد ال ــذي تلـت ــزم به ه ــو أن
تـعكــس مــصلح ــة األغلـبـي ــة االجـتـم ــاعـي ــة،
وسعي الطـبقات املقهـورة يف تنظـيم عالقات
االنـت ــاج يف إط ــار نق ــد اي ــدي ــول ــوجـي يـتـيح
لإلنـس ــان الكــشف عـن قــدراتـه الالمحــدودة
وتقـدمي احللـول التـي تسـاعـده علـى تكـوين
وجود حقيقي.
-4الـتـص ــدي خملـتلـف اشك ــال الـالعقالنـي ــة
التي حـاولت املصـالح الـطبقيـة السـائدة أن
تلبـسها للعقل ،وأن تـؤسس اليقني بهـا على
اعـتـب ــار أنهــا هـي الـتـي جت ـســده ،يف حـني أن

إصدارات يف الصحة النفسية
الصحة النفسية والعالج
النفسي

الكـت ــاب عـب ــارة عـن دلــيل عــملــي علـمـي،
يـ ـشـتـمـل علـ ــى م ـ ــا يحـتـ ــاجـه املهـتـمـ ــون
بـ ــال ــصحـ ــة الــنفـ ـسـيـ ــة مـن
معـلومات أساسية ألغراض
الـتـنـمـي ــة وال ــوق ــاي ــة ،وم ــا
يـح ـ ـتـ ـ ـ ـ ــاجـه املـعـ ـ ـ ـ ــاجلـ ـ ـ ـ ــون
الـنف ـسـي ــون مـن دلـيل قـبل
اســتقـبـ ــال احلـ ــالـ ــة ،وحـني
الـفح ــص وال ـتـ ـ ــشخ ـي ــص،
وأثـ ـنـ ـ ـ ــاء عـ ـمـلـ ـيـ ـ ـ ــة الـعـالج
النفسي وبعدها.
الـنـ ــاشـ ــر :عـ ــالـم الـكـتـب/
2005

املؤلف :حامد عبد
السالم زهران
عدد الصفحات588 :

استوطنت
(ثقافة الطابور)
يف العقل
الباطن للعراقي
فأصبح يتعامل
بإسلوب
(أزماتي) حتى
مع الظروف
الطبيعية

االحساس بوجوده!
فــاحملـشــور يف الـطــابــور ،يـنتــابه
شع ـ ــور ب ـ ــال ـ ــوح ـ ــدة ذو ط ـبــيع ـ ــة
مـ ــركـب ـ ــة .فهـ ــو وحـيـ ــد وغـ ــريـب
وخ ـ ــائف وم ـ ـش ـم ـئ ـ ــز وســط مــن
يُـفتــرض أنـهم نــاسه وأقــرانه يف
الهــويــة واملـصـيــر ،وه ــو مقـصـي
وعاجز ومـخذول وغاضب وسط
عالم يشعر أنه تآمر عليه ليلف
حبل هــذا الطـابـور حـول عـنقه،
دومنــا ذنب يــستحـقه ،فال يكـون
أمـامه إال إطالق تبريـر انهزامي
يخفف به ال معقـوليـة مـصيـره،
فيـصبغ الـظلمَ بـالعـدل مسـوغـاً
آالمه بــالقـول(( :نــستحـق نحن
العراقيني مـا يحصل لنـا ،فلوال
ذنــوبنــا وآثــامنــا ،مــا اقتـص اهلل
منا بهذه الطريقة))!

أن ي ــتق ــبل فـكـ ـ ــرة أنه مـ ـ ــوجـ ـ ــود
قـطيعـياً ال إنـسانـياً ،وإن احلـياة
بح ــد ذاتهــا يف الـنهــايــة لـي ـسـت
أكثـر من فرصـة (كونيـة) ميارس
ف ــيه ـ ــا االن ـ ـس ـ ــان (قـ ـط ــيع ـي ــته)
مخـاطباً نـفسه :املعنـى أن تكون
بـال مع ـن ـ ــى ،وأن حت ـ ــذف وق ـتـك
الــشخصـي املعبـأ بــاخلصـوصيـة
والتأمل واالختيار ،لصالح زمن
شمــولـي جبــري تـنحـشــر وسـط
طوابـيره الـتي أعيـاها احلـرمان
والـ ــذل وكـ ــره احلـيـ ــاة! الق ـطــيع
حقيقـتك املعــدة لك سلفـاً ،أمـا
فــردانـيـتك الـتـي تـن ـش ــد ،فحلـم
يقظة عابر!

دأبـت الـ ــدولـ ــة العـ ــراقـيـ ــة مـنـ ــذ
أربعـة عقــود وحتــى اليـوم ،علـى
دفع الفرد الى ادمان عدم الثقة
به ـ ــا ،وس ـيّجــته بـعق ـ ــدة ال ـ ـشـك
والــتهـكــم امل ـ ــريـ ـ ــر نحـ ـ ــو كل م ـ ــا
يصـدر عنهـا ،حتـى غــدا تفكيـره
االجـتـمــاعـي يف معـظـمه بـنـيــة ً
اضطهادية تتغذى على (نظرية
املـ ـ ــؤامـ ـ ــرة) بـ ـ ــوصـفهـ ـ ــا امل ـنـ ــطق
الـوحيد (املمكن) لتـفسير بؤسه
االجتـماعي وعـزلته احلضـارية.
فـ ــأصــبح ال ـطـ ــابـ ــور واحـ ــداً مـن
مج ــاالته (احلـي ــوي ــة) لـتـنفـي ــذ
حـك ـم ـتـه (عقـ ـ ــدته) اجلـ ـ ــديـ ـ ــدة
الـق ـ ـ ــدمي ـ ـ ــة(( :إخ ـ ـ ــدم نـفـ ـ ـسـك
بـ ـنـف ـ ـ ـســك أيـهـ ـ ـ ــا الـعـ ـ ـ ــراق ــي))،
واملـسـتقــاة من اسـتبـداد الـدولـة
وفـسادهـا على مـدى عقود ،ومن
آث ـ ـ ـ ــام االحـ ـتـالل وس ـ ـ ـ ــاديـ ـتـه يف
احلقـب ــة األخـي ــرة ،إل ــى ج ــانـب
مجاالت أخرى ترتبط بالطابور
وال تـقل عــنه م ـ ــأس ـ ــاوي ـ ــة ،مــثل
اضطـرار هذا الـفرد الـى :توفـير
الـكهــربــاء ذاتـيـ ـاً ،وتعقـيـم املـيــاه
ذات ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـاً ،وت ـ ـ ـ ـسـل ـ ـيــك مـجـ ـ ـ ـ ــاري

إخدم نفسك بنفسك

الغربة وسط اجلموع

وهكـذا جـرى اسـتبـدال اجملـتمع
(بــوظيـفته االنـتمــائيــة اآلمنـة)
بـطــابــور مــوحــش يكــرس غــربــة
الـفـ ـ ـ ـ ــرد وعـ ـ ـ ـ ــزلـ ـتـه الـ ـ ـصـلـ ـبـ ـ ـ ـ ــة
وانقـطــاعه الـنفـسـي عـن اآلخــر
الـذي يجـاوره ،بــوصفه منـافـسـاً
أو ن ــداً له ،ويف أح ـسـن األح ــوال
بوصفه غـريباً تـشيأ حـد فقدان

الفـضالت وميــاه األمطـار ذاتيـاً،
وتـ ـ ـ ــوفـ ـيـ ـ ـ ــر األم ــن ال ـ ـ ـشـخ ـ ـص ــي
والعـائلي ضد اجلرمية بأنواعها
ذات ـيـ ـ ـاً ،واالكــتفـ ـ ــاء يف مج ـ ــاالت
الــتعلـيـم والــصح ــة وامل ــواصالت
ذاتياً ،وتوفير لقمة العيش ذاتياً
باتباع ستراتيجية (املسطر)!

ثقافة الطابور

فمـاذا كانت نتيجـة هذا اخملاض
ال ـ ـنـفـ ـ ـ ـ ـسـ ــي؟ الـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـ ــور يف
السيـكولوجيـا االجتماعيـة بنية
م ــؤقـت ــة ،ت ـسـت ــوجـبه ــا ض ــرورات
تـن ـظـيـمـي ــة لـ ـش ــؤون األف ــراد يف
حـقل مـ ـ ــا م ــن حقـ ـ ــول احل ـيـ ـ ــاة
ال ـبـ ـ ـشـ ـ ــريـ ـ ــة ال ـيـ ـ ــوم ـيـ ـ ــة .إال أن
الـط ــاب ــور يف احلـيـ ــاة الع ــراقـي ــة
اتخــذ مـنحــى م ـسـتقــراً ودائـم ـاً
حــد البــديـهيــة .فــانفــراط عقــد
طـابـور مـا ،هـو ايـذان ببـدء العـد
الـتـنـ ــازلــي النخ ـ ــراط الفـ ــرد يف
طابـور جديـد من نـوع مشـابه أو
مغــايــر .وقــد أدت دميــومــة هــذه
الطـوابيـر وتسـرطنهـا الى نـشوء
ثق ــاف ــة لفـظـي ــة وسل ــوكـي ــة ،ق ــد
يـ ــصح تـ ـ ـس ـم ـي ــته ـ ـ ــا بـ(ثقـ ـ ــافـ ـ ــة
الـطابـور) ،أصبحـت تشغل حـيزاً
عمـيق ـاً من الــوعي االجـتمــاعي
لـلف ـ ــرد الع ـ ــراقـي ،حـت ـ ــى ميـكـن
القـ ــول أن ال ـطـ ــابـ ــور اسـتـ ــوطـن
تـ ـ ــدريج ـي ـ ـ ـاً يف العـقل ال ـب ـ ــاطــن
للـشخـصيــة العــراقيـة ،فـأمـسـى
(عقـ ــدة) حت ـ ــرك سل ـ ــوك الفـ ــرد
الشعـورياً نحو التعـامل بإسلوب
(أزمـ ــاتـي) حـت ـ ــى مع ال ـظـ ــروف
الـطبيعـية الـتي تقع خـارج إطار
األزمات ،فـصرنـا نرصـد انتـشاراً
واسع ـ ـ ـاً ل ـن ـم ــط (ال ـ ــشخـ ـص ـيـ ـ ــة
الك ــان ــزة) الـتـي حتـيــط نفــسه ــا
بكل مــا حتتــاجه أو ال حتتـاجه،
إذ يـحـ ـ ـ ــركـهـ ـ ـ ــا قـلـق امل ـ ـ ـسـ ـتـقـ ـبـل
واخلـ ــوف املكـب ــوت مـن ط ــوابـي ــر
جديدة قد تختفي وراء األفق!

(مدرسة فرانكفورت)
وانبثــــــــاق مفهوم الشخصيــــــة التسلطيــــــة

نقداً للفاشية

بـني ال ــوطـن (امل ــانـي ــا) واملـنف ــى (ال ــوالي ــات
املــتح ـ ــدة األم ـ ــريـك ـي ـ ــة) ،أس ـ ـســت م ـ ــدرس ـ ــة
فــرانكفـورت مفــاهيـم أصيلـة علـى مـستـوى
البحث الفلسفي ذي االمتدادات التاريخية
واالجتمـاعية والسياسية والنفسية ،بهدف
جتذير قيمـة اإلنسان بوصفه كينونه فاعلة
يف م ــواجه ــة م ـس ــارات الـت ـشـي ــؤ واالسـتالب
واالداتيـة الـتي تـعمل يف إطـار ايـديـولــوجي
لتـدعيم النـظم السـياسـية القـائمـة وإحكام
هيمنتها على اجلموع البشرية املقهورة.
اتـســاق ـاً مع تــداخالت (حــديثــة سيــاسيــة)،
ك ــان ــدالع احل ــرب الع ــاملـي ــة األول ــى ،وقـي ــام
ال ـث ـ ــورة ال ــبل ـ ــشفــيـ ـ ــة ،وإخف ـ ــاق ث ـ ــورة (روزا
لوكسمبرغ) يف املانيا ،وظهور الستالينية يف
االحتـ ــاد الـ ـسـ ــوفـيـتـي ،والـن ـظــم الفـ ــاشـيـ ــة
والنـازية يف ايـطالـيا واملـانيـا ،والتي تـزامنت
مع تـطـورات (نـظـريـة –فلــسفيـة) كــالنقـد
الكـانتي ،ونقدية اجلـدل الهيجلي ،وجدلية
النقد املـاركسي ،وأعمال (لوكاش) و(كورش)
و(رايخ) ،نـشــأ تيـار مـن املفكـريـن النقــديني
ال ـشـبــاب الــذي عـمل ــوا عل ــى ايجــاد صـيغــة
تـنـظـيـم مــؤس ـســاتـي للـبحـث داخل اجلهــاز
األكـ ــادميـي اجل ـ ــامعـي يف املـ ــانـيـ ــا ،إلخـ ــراج
األبحـاث النقـدية مـن كونـها جهـوداً نظـرية
فــرديــة مـتفــرق ــة غيــر قــادرة علــى مــواجهــة
أجهـزة الـسـيطـرة واالسـتيعـاب املنـظم الـتي
متلـكه ــا ال ــدول ــة ،بـت ــوظـيـفهـ ــا وفق ق ــدرات
تقـنـي ــة مـتـط ــورة لـلحف ــاظ عل ــى وج ــوده ــا
واستمراريتها.

إطارها العـام ،إذ توصف العقدة
بــأنهــا ((مـجمــوعــة م ــركب ــة من
ذكـريـات وأحـداث وخبـرات مـؤملـة
مكـب ــوت ــة ومــتك ــررة ،م ــشح ــون ــة
ب ــشحـن ــة انـفع ــالـي ــة ق ــوي ــة مـن
الـذعـر أو الغـضب أو االشـمئـزاز

ال ـطـ ــاب ـ ــور (مبعـنـ ــاه األزمـ ــاتـي)
حشـد من الغـربـاء عن بعـضهم،
يجـتـمع ــون لغ ــاي ــة ص ــراعـي ــة أو
خـضوعـية ،بعـد ان فشل النـظام
االج ـت ـم ـ ــاعــي بـ ـ ــايجـ ـ ــاد حل ـ ــول
تعـاونيـة أو عدالـوية ملـشكالتهم.
وقـد اقتــرن الطـابـور شـرطيـاً يف
الـ ــذاكـ ــرة العـ ــراقـيـ ــة اجلــمعـيـ ــة
باألزمـات املفتعـلة ،وبفـساد ذمم
احلكــام ،وبــاخلــوف مـن القــادم،
وب ــالـعج ــز والـت ــسلـيــم بق ــدري ــة
امل ــآسـي ،وب ــالـتهـمـيــش املـبـ ــرمج
لـ ـ ـ ـ ـ ــدور الـفـ ـ ـ ـ ـ ــرد وفـ ـ ـ ـ ـ ــاعـل ـ ـي ـ ـتـه
االجتـماعـية ،وبـاالزدراء الكـامل
لـلك ــرام ــة الـب ـش ــري ــة ،مـن خالل
خ ـ ـطـف االن ـ ـ ـس ـ ـ ــان م ــن ن ـ ـ ـسـقـه
الطبيعي وسـط احلياة اليـومية
وزجه يف طــوابـي ــر تلغـي آدمـيـته
وتدمغه بختم القطيع.
وبتحـديـد أشــد ،أصبح هـاجـس
(الـق ـ ـطـ ـيـع) ب ـ ـ ــدوره مـقـ ـت ـ ـ ــرنـ ـ ـ ـاً
شـرطيـاً مبعنـى احليـاة نفـسهـا.
فلكي يحيـا الفرد العراقي عليه

فارس كمال نظمي

التلفزيون والصحة
النفسية للطفل

يع ـ ــرض ه ـ ــذا الـك ـت ـ ــاب آث ـ ــار
الـتلـيفــزي ــون ،املبــاش ــرة وغيــر
املـ ـب ـ ـ ــاش ـ ـ ــرة ،عـل ـ ـ ــى ال ـ ـصـح ـ ـ ــة
النفـسيـة للـطفل ،وكيف يـتعلم
الـ ـ ـطـفـل الـ ـ ـ ـسـل ـ ـ ـ ــوك الـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوي
وامل ــرضـي ،ومل ــاذا يـتعـ ــرض بعــض
األطـف ـ ـ ـ ــال دون غـ ـي ـ ـ ـ ــره ــم آلث ـ ـ ـ ــار
الــتلــيف ـ ــزي ـ ــون الـ ـض ـ ــارة .وت ـ ـشــمل
م ــوض ــوعـ ــات الكـتـ ــاب  :آراء علـم ــاء
نـف ـ ــس ال ـن ـم ـ ـ ــو ،وعـل ـم ـ ـ ــاء ال ـنـف ـ ــس
اإلكلـيـنــيكـي املـتخ ـص ـصـني يف اآلث ــار
النفسية لوسائل اإلعالم.

الناشر :عالم الكتب2000 /
املؤلف :عز الدين جميل عطية
عدد الصفحات173 :

هـذه اإلشكـال مـن العقالنيـة املـزيفـة ليـست
س ــوى أدوات الســتخـ ــدام العـقل يف ت ــدعـيـم
النظم االجتماعية القائمة.
ويف إطـار الـبحث الـسـايكـولــوجي –بعـد أن
لـفتـت أعمــال (رايخ) انـتب ــاه مفكــري هــذه
املدرسة إلـى النتائج العقالنيـة الهامة التي
توصل إليها التحلـيل النفسي مبا ميكن أن
تقــدمـه من اضــاءات جــذريــة تـغنـي البـحث
الــسيــوســول ــوجي –تــركــز اهـتمــام املــدرســة
البحـثي علـى مـسـألـة أســاسيـة هـي (سمـات
ال ــشخـصـي ــة فـيـم ــا يـتـعلق ب ــال ــسلـط ــة) أو
(الـ ــشخ ـصـي ـ ــة الفـ ــاشـي ـ ــة) ،مبعـنـ ــى بـنـيـ ــة
الـشخصيـة التـي تصيّـر الفرد سـريع التـأثر
بالدعاية الفاشية املضادة للدميقراطية.
وبـدأت بصـياغـة مشـروع بحـثي حتت إدارة (
فـ ــروم) ،أنــتج دراسـ ــة بعـنـ ــوان(ال ــشخ ـصـيـ ــة
التـسلطية) ،قـدمت بوصـفها عمالً جمـاعياً
يف عــام  ،1936وذلـك بعــد أن كــان مـصــطلح
(التـسلـطيـة) Authoritarianismقــد
طـ ـ ـ ـ ــرح مـ ــن ق ـ ـبـل (رايـخ) لـل ـ ـتـع ـ ـبـ ــيـ ـ ـ ـ ــرعـ ــن
الــشخـصـيــة الفــاشـيــة .ويف مــرحلــة تــالـيــة
أصـ ـبـح ــت تـلــك الـ ـتـحـلـ ـيـالت اخل ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــة
ب ـ ــالـ ــشخ ـصـي ـ ــة الف ـ ــاشـي ـ ــة (أو ب ـ ــالـن ـ ــزع ـ ــة
التـسلـطيـة) جـزءاً مـن مشـروع بحـثي واسع
ال ـن ــطـ ـ ــاق س ـمــي(دراسـ ـ ــات يف ال ــتعـ ـصــب)،
أسفــرت عـن صــدور خـمـس دراســات يف عــام
 ،1950هـي( :ال ــشخ ـصـيـ ــة الـت ــسل ـطـيـ ــة) ،و
(دينــاميـات الـتعـصـب) ،و(معـاداة الـســاميـة
واالضـ ـط ـ ــراب االنـفع ـ ــالــي) ،و(االس ــتع ـ ــداد

ارشاد الصحة النفسية
لتصحيح مشاعر ومعتقدات
االغتراب
ي خ ـت ــص ا لـكـ ــت ـ ــاب ـب ـ ــا لـ ــصحـ ـ ــة
ا لـن ف ـسـي ــة ا ملـي ــدا نـي ــة و ط ــري ق ــة
اإلرش ـ ـ ـ ـ ــاد وا لـعـالج ا لـعـقـال نـ ــي،
ـ
مـتب ع ـا ً اس تـرا تـيج يــات مت عـددة،
و مـسـت خــد م ـا ً ت قـن يــات مـت جــددة
إرش ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ـال ـ ـ ـصـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
إط ـ ـ ـ ـ ـ ــار ـ
يف ـ
ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.
ـال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ـ ـ ــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ش ـ ـ ـ ـ ـ ــر:
ا لـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ــا ـ
ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ـلـ ـ ـ ـ ـ ــم
ا ل ـ ـ ــك ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــب/
2004
املؤلف:
سناء حامد
زهران
عدد
الصفحات:
146

يتناول الكتاب بالدراسة
األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض
ـ
ب ـ ــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض
الن فـس يــة االجت مـاع يـة،
ا ل ـتــي حت ـ ــدث ن ـتــي ج ـ ــة
األع بــاء االجت مـاع يـة،
بـوصف هـا مـشك لـة من
ا ملــشكالت ا خلـط يـرة،
ال تـي توا جـه األسرة
واجمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــع
ـ
ـدرس ـ ـ ـ ـ ــة ،مـع
وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ
عــرض أل هـم هــذه
األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض يف
ـ
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة.
جمل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــمـع أو األ ـ
ا ـ
الناشر :عالم الكتب/
2003
املؤلف :اجالل محمد سري
عدد الصفحات288 :

(عق ــدة الـط ــاب ــور) ه ــذه لـي ـسـت
عـ ـ ـص ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة عـلـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـتـف ـ ـت ـ ـيـ ــت،
فـاالقتـرانــات الشـرطيـة املضـادة
لهـا (إن وجـدت) سـتكـون كـفيلـة
بتعـديل مـسارات الـسيكـولوجـيا
الع ــراقـي ــة تـ ــدريجـيـ ـاً ،لـتــتخ ــذ
وجهـة عقالنيـة التعـامل ،فكـرياً
وانـفعـ ــالـي ـ ـاً ،نحـ ــو الــصعـ ــوبـ ــات
(وحـت ــى األزم ــات) ال ـسـي ــاسـي ــة
واالقـت ـصـ ــاديـ ــة واالجـتـمـ ــاعـيـ ــة
املـ ـ ــرشحـ ـ ــة لل ــظه ـ ــور وال ـتـك ـ ــرار
بـاسـتمــرار .غيـر إن كـلمـة الـسـر
للـمـب ــاش ــرة الـن ــاجح ــة بعـملـي ــة
هـ ــدم هـ ــذه الـعقـ ــدة ،تـتـمــثل يف
املبـاشـرة ببنـاء الصلـة النفـسيـة
اآلم ـنـ ـ ــة ب ــني الفـ ـ ــرد م ــن جهـ ـ ــة
واجمل ـتــمع وال ـ ــدول ـ ــة مــن جه ـ ــة
أخـرى ،أي تنمـية شعـوره بالـثقة
والتـصديق نحوهمـا .وهو شعور
سـيظل حتـقيقه مـرهـونـاً مبـدى
ن ـ ــزاه ـ ــة ال ـ ـس ـ ــاس ـ ــة ،وتـعفـفهــم،
ومـصــداقـيـتهـم ،وق ــدرتهـم علــى
جتـسيـر الهـوة (ولو جـزئيـاً) بني
أق ــوالهـم وأفع ــالهـم .إن عـملـي ــة
اصالح اجملتمع العراقي ،إنساناً
ودولــة ،تـتــطلـب حــرث ـاً جــذري ـاً،
وب ــذاراً خـصـبـ ـاً ،وصـب ــراً واع ــداً،
لعقـود طويلـة قادمـة؛ لكن ذلك
ال يعـنــي زج الفـ ــرد العـ ــراقـي يف
طـابـور جـديـد عنـوانه( :انـتظـار
املـعجـ ــزة) ،بـل يجـ ــدر الـتـعجــيل
بــإشــاعــة املـنــاخــات ال ـسـيــاسـيــة
املالئـمة جلعله يتحسـس جزئياً
بــأنه ليـس رقم ـاً محجـوراً عـليه
يف طـابور جياع ال نهـاية له تائهٍ
وس ــط حق ـ ــول الــنف ــط ،بل ه ـ ــو
قـادر على أن يـطل برأسـه وحتى
أن يـنـ ــأى بــنفـ ــسه أحـيـ ــان ـ ـاً عـن
ص ــرام ــة ه ــذا الـط ــاب ــور لـبــضع
دقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــق ،لـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ــم عـ ـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
كرامةٍ...لعلها قادمة!

لؤي خزعل جبر

للترميد) ،و(رسل الضالل).
إال أن ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة األول ـ ـ ــى (ال ـ ـ ـشـخ ـ ـص ــي ـ ـ ــة
الـتسلـطيـة) التي قـادهـا (ادورنـو) كـانت أهم
هـذه الدراسـات وأوسعهـا انتـشاراً ،إذ انـتقلت
بــالـبحـث نقلــة نــوعـيــة مـن نــاحـيــة الـبـنــاء
الـعـ ـمـل ــي املـ ـنـهـج ــي املـ ـت ــني ،والـ ـتـحـلـ ـيـالت
ال ــدقـيق ــة ،والـنـتـ ــائج املـثـي ــرة ،األم ــر ال ــذي
جـعله ــا ت ـسـتـثـي ــر كـمـ ـاً ه ــائالً مـن الـبح ــوث
اليـزال مـسـتمـراً إلـى يــومنـا هـذا .ولـعل من
املفـارقـات اللـطيفـة أن (ادورنـو) كـان أصغـر
مـفكــري املــدرســة سـن ـاً (ولــد يف عــام )1903
وآخـ ـ ــرهــم ال ــتحـ ـ ــاقـ ـ ـ ـاً بهـ ـ ــا (يف عـ ـ ــام،)1937
وأعـمقهم تـأثيـراً يف تكــوينهـا الـنظـري علـى
الـ ــصع ـي ـ ــد ال ــنف ـ ـســي وال ـ ـس ـي ـ ــوس ـ ــول ـ ــوجــي
والسـايكولـوجي واجلمـالي  ،إذ أصّل يف هذه
اجملاالت مفـاهيـم أصبحت مـالمح أساسـية
مل ــدرس ــة ف ــرانـكف ــورت( :اجل ــدل الــسلـبـي) ،و
(صـنــاعــة الـثقــافــة) ،و(أســس علـم اجـتـمــاع
الـف ــن) ،وش ـكـل بـحـ ـثـه ع ــن ال ـ ـ ـشـخ ـ ـص ــيـ ـ ـ ــة
التـسلطيـة عامالً جـوهريـاً يف تأسـيس (علم
النفس السياسي).
ان ـ ـطـلـق (ادورن ـ ـ ــو) وزمـالؤه يف بـح ـثـهــم مــن
فـرضية مفـادها أن االعتـقادات االجتمـاعية
واالقتصاديـة والسياسية تشكل منطاً واسعاً
مـتـمـ ــاسـك ـ ـاً يعـبـ ــر عـن نـ ــزعـ ــات عـمــيقـ ــة يف
ال ــشخ ـصـيـ ــة ،وفـ ـسـ ــروا الـبـنـ ــاء ال ــشخ ـصـي
ألصحـاب الـشخـصيـة التـسلـطيـة من خالل
ضعف (االنـا) الـتي تعــوق بنــاء نظــام قيـمي
سلـيـم ،ممـ ــا يـ ــدفـعهـم إل ـ ــى تعـ ــويــض ذلـك
بــالـبحـث عـن مـصــادر خــارجـيــة ي ـسـتـنــدون

األمراض النفسية
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تفتيت العقدة

إلـيه ــا يف خـلق بـن ــاء قـيـمـي شـكلـي خ ــاص
بهم ،وإن كـان يف حـقيقـة األمــر ال يعبــر عن
قـ ــدرة ذاتـيـ ــة حقــيقـيـ ــة مـتـمـيـ ــزة .وتـتـمــثل
خ ـص ــائــص ال ــشخــص الـت ــسل ـطـي (ح ـسـب
دورنو وزمالئه) بـالتقليـدية ،وااللتـزام بقيم
الـطبقـة الـوسطـى احملـافظـة ،والقبـول غيـر
الــنقـ ــدي بـ ــالـ ــسل ـطـ ــات ،ورف ــض ومعـ ــاقـبـ ــة
اخلارجني علـى القيم التقليديـة ،ومعارضة
الـتفـكيــر التــأمـلي ،والـتمــسك بــاخلــرافيــة
والـنمــطيــة ،وإسقــاط الــدوافـع االنفع ــاليــة
والـالشع ـ ــوريـ ـ ــة عل ـ ــى اخل ـ ــارج ،واالف ـت ـت ـ ــان
بــالقــوة ،والـتــركـيــز املفــرط علــى القـضــايــا
اجلنسية.
والجل قـيـ ــاس الـت ــسل ـطـيـ ــة ،قـ ــام (ادورنـ ــو)
وزمالؤه بـبـن ــاء (مقـي ــاس الف ــاشـي ــة) ال ــذي
يع ــرف اخـتـص ــاراً مبقـي ــاس ( ) ،Fوه ــو مـن
أشه ــر املق ــايـيــس وأكـث ــره ــا اسـتخ ــدامـ ـاَ يف
الـدراسـات النفـسيــة االجتمـاعيـة يف حقـول
الــتع ـصــب وال ـ ــدوغ ـم ـ ــات ـي ـ ــة وال ـتـ ــسل ـط ـي ـ ــة
والتصلب.
وقـ ــد تـ ــرك ـ ــز بحـث (ادورن ـ ــو) وزمالئـه علـ ــى
(احملـتوى) االيـديولـوجي للتـسلطيـة ،االمر
الــذي حــدا بـ(مـيلـتــون روكـيـتــش) أن يعـمل
علـى تـطـويـر هــذا املفهـوم بـتنـاول (الـبنـاء)
املعريف للتـسلطية ،مـطلقاً عليهـا مصطلح
(الـدوغمـاتيـة) ،ومصمـماً مقـياسـاً لقيـاسها
عــرف بـ(مـقيــاس ال ــدوغم ــاتيــة) أو مـقيــاس
() ،Dممــا أدى الــى تعـمـيق الـبحـث يف هــذا
امليدان.

الصحة النفسية يف الطفولة
املبكرة

يقـوم الكتاب بـتغطية تفـصيلية لـدور الصحة
النفسية ودورهـا يف حتقيق النمو اإلنفعالي
واالجـتم ــاعي يف مــرحلــة الـطفــولــة املـبكــرة،
إلـ ـ ــى جـ ـ ــانــب ال ـنــمـ ـ ــو اجلـ ـ ـس ـم ــي والعـقلــي
والــدراسـي .كـم ــا يح ــدد الكـت ــاب العالقــة بـني
األخ ـصـ ــائـي الــنفـ ـسـي واملـعلـم واألخ ـصـ ــائـي
االج ـتــمـ ـ ــاعــي والـ ـ ــوالـ ـ ــديــن
عـنـ ــدمـ ــا يــتعـ ــاون ـ ــون علـ ــى
رعــاي ــة األطف ــال .ويهــدف
ال ـك ــتـ ـ ـ ــاب إلـ ـ ـ ــى تـهـ ـي ــئـ ـ ـ ــة
النــاشئــة إلــى اإللـتحــاق
باملدرسة االبتدائية دون
أيــة مـشـكالت نفــسيــة.
النـاشر :عـالم الكتب/
2005
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