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السلطة تلك الفاتنة الساحرة ،أغوت الكثيرين على مر التأريخ ،سواء من كانوا يسعون لها بحد
ذاتها،أم يسعون لها من أجل منافعها املادية غير الشرعية ،وسواء أكانوا عرباً أم من قوميات
اخرى.ولنا يف التأريخ العربي شواهد تاريخية كثيرة تشير الى أن للعرب افتتاناً خاصاً بالسلطة ،منها
مأساة اإلمام احلسني (ع) والثلة التي معه ،فما قتلـَهُ يزيد إال من أجل أن يـثـبـّت أركان حكمه
وسلطانه،وما قتلَ املأمون أخاه األمني اال يف صراع من اجل السلطة.

احلاكم املهووس بالسلطة رجل مريض يسعى لتعويض نقائصه بالهيمنة على اآلخرين
وقـ ــد يـ ـسـ ــأل س ـ ــائل :أال تـكـتــنف
تلـكما احلـادثتني عـوامل اخرى؟
نعـم ،بـ ــالـتـ ــأكـيـ ــد ،لـكــن الهـ ــدف
ال ــرئـي ــس مـن ال ـص ــراع ك ــان مـن
أجل االسـتح ــواذ علــى الــسلـطــة
وتأمينها.
ولل ـتـ ـ ــوض ــيح ،فـ ـ ــان ـن ـ ـ ــا ال نع ـنــي
بـ ــالـ ــسل ـطـ ــة رئـ ــاسـ ــة الـ ــدولـ ــة أو
احلـكـ ـ ــوم ـ ـ ــة فحـ ـ ـســب،بـل نع ـنــي
كـ ــذلـك أي ت ـ ــدرج للـمـ ـسـ ــؤولـيـ ــة
واملكــانــة يف الــدولــة أو اجملـتـمع.
ف ـ ـ ــالـكـل مي ـ ـ ــارس الـ ـ ـسـل ـ ـط ـ ـ ــة يف
مـ ــرحلـ ــة معـيـن ــة مـن حـيـ ــاته يف
األقل .ف ــال ــشخــص ال ــذي لـ ــديه
أطفــال ميــارس الـسلـطــة عـليـهم
حلـ ـمـ ـ ـ ـ ــايـ ـتـه ــم م ــن األخـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــار
وارش ــادهـم ال ــى ال ــسل ــوك ال ــذي
يعتقـده منـاسبـاً.وملعظم الـرجال
سلـطــة علــى النـسـاء؛ مبـعنـى أن
النـاس ميارسـون السلـطة بكـافة
أن ـ ــواعهـ ــا ودرج ـ ــاته ـ ــا يف مع ـظـم
اجملـتمعـات،عـدا مـن هم يف أدنـى
درج ــات ال ــسلـم االجـتـم ــاعـي ،إذ
يخـضعـون لـسـلطـة اآلخــرين وال
سلطـة لهم إال عـندمـا يتحـركون
ل ـن ـيـل حق ـ ـ ــوقهــم.ك ـمـ ـ ــا أن حــب
الـسلطـة مسـألـة مـوغلـة يف عمق
التــأريخ ،فــالبـطل الـوثـني الـذي
يـتجـســد يف املـالحم االغــريـقيــة،
كان غـاية مـا يرجـوه هو أن يـغزو
وي ـن ـتـ ـصـ ـ ــر ،أن يـ ـ ــدمـ ـ ــر وي ــنهــب
ويسـرق ،فهـدف احليـاة عنـده هو
الغرور والتكـبر واألبهة والسلطة
والشهرة والتفوق يف القدرة على
الـقتـل وسفك الــدم ــاء ،ولم تـكن
الـي ــاذة ه ــومـي ــروس اال الـ ــوصف
ال ـ ــشع ـ ــري لـلغـ ـ ــزاة واللـ ـص ـ ــوص
املـمجــديـن .وقــد شـبّه القــديــس
اوغـ ـس ـطـني الـتـ ــأريخ ال ــروم ــانـي
بتأريخ عصابة من اللصوص.
إذن ميـ ـك ـ ــن الــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول أن احل ـ ــب
املــرضـي للــسلـطــة،سـمــة قــدميــة

لكثـير مـن الشـعوب واحلـضارات،
ولكنهـا(لألسف) بالنسـبة للعرب
س ـم ـ ــة ق ـ ــدمي ـ ــة ال ت ـ ــزال جت ـ ــدد
نف ــسه ــا حـت ــى ه ــذا الـي ــوم ،ال ــى
احلد الـذي أجيز فـيه لنفسي أن
أطلق علـى هـذه الــسمـة تـسـميـة
(امل ــرض الق ــومــي للع ــرب) .وه ــو
م ـ ـ ـ ــرض تـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرب ج ـ ـ ـ ــذوره م ــن
العـوامل التـاريخيـة والـسيـاسيـة
وال ــثق ـ ـ ــاف ـي ـ ـ ــة واالج ـت ـم ـ ـ ــاع ـي ـ ـ ــة
والنفـسيـة املكـونـة لـواقع العـالم
الع ـ ــربــي ال ـي ـ ــوم .إال أن م ـ ــا ن ـ ــود
تنـاوله بــالتحـليل هـو أن ملـسـألـة
الشغف املـرضي للـسلطـة بعـدها
ال ـس ــايكــولــوجـي املهـم ،فــدعــونــا
نخ ــوض فــيه عـلـّ ـن ــا جن ــد سـبـبـ ـاً
ملـ ــرضـن ـ ــا القـ ــومـي ه ـ ــذا ،سعـي ـ ـاَ
لـ ـتـحـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد خ ـ ـطـ ـ ـ ــوات الـعـالج،
مـ ـن ـ ـطـلـق ــني م ــن أدبـ ـيـ ـ ـ ــات عـل ــم
الـنفـس الــسيــاسـي .يكـتب ع ــالم
ال ـنـف ـ ــس (اريـك ف ـ ـ ــروم) (-1900
)1980م يف حـب الـ ــسل ـطـ ــة(( :إن
االفراد غـالباً مـا ال يكونـون على
وعـي مبا هـم مكرسـون من أجله،
وغ ــالـبـ ـاً م ــا ال ي ـسـت ـطــيع ــون أن
مييـزوا بـني عقيــدتهم الـرسـميـة
وعـقيدتـهم احلقيقيـة ....فمثالً،
إن وجـ ــد رجـل يعـبـ ــد الـ ــسل ـطـ ــة
بـيـنـم ــا يف ال ــوقـت نف ــسه ي ــدع ــو
لـدين جـوهـره احملبـة ،فـأن عبـادة
الـ ــسل ـطـ ــة هـي ديــنه الـ ـسـ ــري)).
فـاحلـاكم املهـووس بـالـسلطـة هـو
رجـل مـ ـ ـ ـ ــري ـ ــض مي ـ ـيـل الـ ـ ـ ـ ــى أن
يعــوض عـن نقــائـصه بــالـهيـمنــة
علـى اآلخـريـن .ويبـدو أن محـبي
ال ــسل ـط ــة هــم يف الغ ــالـب ان ــاسٌ
م ـت ـمـ ـ ــركـ ـ ــزون ح ـ ـ ــول ذواتهــم،أي
مبعـنـ ــى إنهـم يـت ـص ــورون بـ ــأنهـم
مـح ـ ـ ــور الـع ـ ـ ــالــم وأن اآلخ ـ ـ ــريــن
ي ـ ـ ــدورون يف فلــكه ــم وعل ــيهــم أن
يق ـ ــدم ـ ــوا لهــم كل شــيء وب ـ ــدون
ح ـ ــدود ،وهــم (أي امل ـت ـم ـ ــرك ـ ــزيــن

ال ميكن
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حـول ذواتهم) ال يـتقبلـون اآلخـر
وال وجه ــات ن ـظ ــره .ورك ــز ع ــالـم
الـنفــس (الف ــري ــد أدل ــر) (-1870
)1937م عـلـ ـ ـ ـ ـ ــى أه ـ ـم ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة دافـع
الـ ـسـي ـط ـ ــرة والقـ ــوة يف حتـ ــديـ ــد
مـسارات الـشخصيـة ،وقال إن كل
إنسـان يـشعـر بـالـنقص يف بـدايـة
حياته،فيعـوض عن ذلك بنشاط
و سـل ـ ـ ــوك ي ـ ـظـه ـ ـ ــر شـخ ـ ـصـ ـيـ ـتـه
ومكانته ،فـاذا فشل يف التعويض
ف ـ ــأنه ق ـ ــد يع ـ ــانـي عـن ـ ــدئ ـ ــذ مـن
(عقــدة النـقص) Inferiority
Complexالـ ـت ــي ه ــي سـ ـب ــب
االمراض النفـسية،بـوصفها (أي
عقـ ـ ــدة ال ــنق ــص) الـ ـ ـس ـبــب وراء
الــرغبــات غيـر الـسـويـة املـنبـعثـة

االنترنيت النفسي

نــــوبــــات الغــضـب عـنــــــــــد األطفــــال

من املـظاهـر االنفعـاليـة الشـائعة
عنـد األطفـال نـوبـات الغـضب ،إذ
يـؤكد االختـصاصيـون النفـسيون
أن هـ ـ ـ ــذه الــن ـ ـ ــوب ـ ـ ــات شــيء ع ـ ـ ــام
وطـبـيعـي عـن ــد جـمــيع األطف ــال
بغــض النـظــر عن الـثقــافــة الـتي
يعــيـ ــشـ ـ ــون ف ــيهـ ـ ــا ،وال تعـ ـ ــد ذات
صبغـة مــرضيــة إال حيـنمـا تكـون
عـنــيفـ ــة جـ ــداً ،ومــتكـ ــررة بكـث ــرة،
وتــأخــذ مــدة طــويلــة نـسـبي ـاً .وال
عالقـ ــة لـنـ ــوب ـ ــات الغ ـضـب عـنـ ــد
األطفـال بـسـوء الـسلــوك ،وليـس
لهــا إال عالقــة قلـيلـة بـاضـطـراب
املـ ـ ـ ـ ـ ــزاج .إن نـ ـ ـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـ ـ ــة الـغـ ـ ــضـ ــب
احلـقيقيـة هي عبـارة عن انفـجار
عـ ـ ــاطفـي يـنــتج عـن خـيـب ـ ــة أمل
عــارمــة لــدى الـطفل ،وهــى بهــذه
الـصــورة تقع خــارج نـطــاق حتـكم
الطفل بنفسه.
الدوافع وراء نوبات الغضب
كل طفل يـولـد وفـى داخله حـافـز
ذاتــي يـ ـ ــدفـعه ل ـي ـتـعلــم ومي ـ ــارس
وينـجح يف آالف املهــام الـصـغيــرة
ال ـتــي تـ ـ ــس ـ ـ ــاهــم يف من ـ ـ ــوه .لـكــن
األطفـ ـ ــال يخـتـلفـ ــون يف سـ ــرعـ ــة
الغ ـضــب الـ ـ ــذي ي ـتــملــكهــم حــني
يفـ ــشلـ ــون يف االســتجـ ــابـ ــة لهـ ــذا
احلافـز ،ويف مدى عنف رد الفعل
الـنـ ــاجت عـن ذلـك الفـ ــشل .فـمـن
األطفـ ــال مـن ي ـسـتـم ــر يف صـب ــر
ودأب يف محـاولة حـل مشكلـة ما،
ومــنهــم مــن يـ ـ ـســتـ ــسلــم لـلفـ ــشل
بـ ـ ــس ـ ـ ــرع ـ ـ ــة ،ومــن األطـف ـ ـ ــال مــن
يعتـرف فيما بعـد بفشله وينتقل
بلبـاقـة وهـدوء إلــى القيــام بعمل
آخ ــر ،ومـنهـم مـن يـت ــأث ــر كـثـي ــراً
ـ
بــالفـشل الــذي يــدفعه ألن يـعبــر
عــن ذلـك بـ ــص ـ ـ ــرخ ـ ـ ــة أو ن ـ ـ ــوب ـ ـ ــة
غـضب.وبـالـطـبع فـإن خـيبــة أمل
الـطفل وقـوة احـتمــاله تخـتلفـان
مـن يــوم إلــى آخــر ،ومـن م ــرحلــة
إلـ ــى أخـ ــرى .ومم ــا يج ــدر بـن ــا أن
نــتـ ـ ــذكـ ـ ــره ه ـ ــو أن الـ ـطـفل ال ـ ــذي
أصـ ــيـ ــب بـ ـ ـ ــاإلح ــبـ ـ ـ ــاط ،وان ـ ـطـلـق
بــالصـراخ نـتيجـة ملـا أصـابه ،إمنـا
يـ ــفـ ــعـ ــل ذل ـ ــك ألن ــه يـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاول،
واحملـ ـ ــاولـ ـ ــة هــي ط ـ ـ ــريقـ ـ ــة إلـ ـ ــى
الـتـعلـم .كـمـ ــا أن الـ ــوالـ ــديـن قـ ــد
يـثـبــطـ ـ ــان ع ـ ــزم أبـن ـ ــائهــم ألنهـم
يحاولون عادة ممارسة بسط نوع
من الـتحكم الكـامل عليهـم ،وهو
أمـ ـ ـ ــر يـ ـتـعـ ـ ـ ــارض مـع إحـ ـ ــسـ ـ ـ ــاس
الـطفـل بضـرورة نـيله االسـتقالل
الـذاتي .وهـذه مـرحلـة تبـدأ عـادة
بع ــد سـن الـثـ ــانـيـ ــة ،وتـكـتـنـفهـ ــا
ـ
نـ ــزعـ ــات كـثـيـ ــرة يف داخل الــطفل
ألنه يقـع يف تنــاقــض بني نــزعـته
إلـ ــى االسـتـقالل ،وحـ ــاجــته إلـ ــى
املسـاعـدة من أمه .فـأيـة محـاولـة
تــب ـ ــذله ـ ــا األم يف ه ـ ــذه امل ـ ــرحل ـ ــة
ل ــل ـتـحــكـ ــم ب ـ ـ ـش ـكـل م ــبـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ــر يف
تــصـ ـ ــرف ـ ــات ال ــطفـل،تق ـ ــوده إل ـ ــى
نـوبــات الغـضب،فـمن احملـتمل أن
يقـ ــاوم ال ـطـفل يف ه ــذه املـ ــرحل ــة
محـ ـ ــاولـ ـ ــة أمه إلــب ـ ــاسـه مالبـ ــس
معـيـنـ ــة أو إجـب ـ ــاره علـ ــى تـنـ ــاول
طـعـ ـ ـ ـ ــام مـع ــني ،أو حـ ـمـلـه عـل ـ ـ ـ ــى
الــذهــاب إلــى فــراش نــومـه إذا لم

يـكــن ي ـ ــرغــب يف ذلــك .وإذا شع ـ ــر
الـطفل بـأن أمه تـستخـدم قـوتهـا،
أو ذكــاءهــا لـتهــزمه،فــأنه سـيثــور،
وتنتابه نوبة من الغضب .
تفادى نوبات الغضب
قد ال تـستطيع األم تفـادي نوبات
الغ ـضــب عــن ـ ــد طفـله ـ ــا ،إذا ك ـ ــان
مـ ــدى خـيـبـ ــة أمل ال ـطـفل خـ ــارج
نــطـ ــاق سـيــط ـ ــرتهـ ــا.أمـ ــا إذا كـ ــان
الطـفل من النـوع الهـادئ ،وميلك
القدرة على احتمـال ما يسبب له
اإلحبــاط،عنـدئــذ يف وسع األم أن
تــبقـي نـ ــوب ـ ــات الغ ـضـب ل ـ ــديه يف
أدنـى مستـوى لها بـتدريب نفـسها
علــى الـتعــامل بـلبــاقــة ومهــارة يف
األوقات التي تتحسس فيها شيئا
مـن اخلطـر الــذي يتهــدده.ويجب
على األم أن حتـاول إشعار الطفل
بـأنه يتحـكم يف أموره ،كـما أن من
حقـه أن يخــت ـ ــار ال ــطع ـ ــام ال ـ ــذي
يـ ـ ــريـ ـ ــد أن يـ ـ ــأكلـه ،وعلــيه ـ ــا أن ال
حتـاول إعـطـاءه أوامـر مـطلقـة ال
مجـ ــال للـت ــراجع عـنهــا ،ألن مـثل
هـذه األوامــر ال تنتـج إال املشـاكل.
ويجـب تـ ــرك مـنف ــذ للــطفـل لكـي
يهـرب بواسطته من تـنفيذ األمر،
دون أن يجـ ـ ــرح ك ـ ــرام ـتـه .ويعــن ـ ــى
ذلـك،غـ ــالـبـ ـ ـاً ،إيجـ ــاد عـ ــذر يـبـ ــرر
مــوقف الـطفل ،أو يـصــرف نـظــره
إلـ ــى مـ ــوض ــوع آخ ــر .كـمـ ــا يج ــدر
بــاألم أن تعــامل الـطفل بــاحتــرام
متـ ـ ــامـ ـ ـاً كــمـ ـ ــا تعـ ـ ــامل الـ ــشخــص
الراشـد ،فإذا ملـس شيئـا ليـس من
املفــروض أن يلـمــسه ،فـيـنـبغـي أن
ال تـ ــنهـ ـ ــره أو تـ ـ ــزجـ ـ ــره ،بل تـلفــت
انـتبــاهه بــرفق إلـى عـدم اإلضـرار
مبا يلمـس أو عدم تعـريض نفسه
لــألذى .وإذا فـ ـ ـ ـ ـ ـشــل ال ـ ـ ـ ـط ـفــل يف
القــيـ ـ ــام بعــمل م ـ ــا ،فـال يجــب أن
تـن ـ ــدفع األم يف غ ـضــب محـ ــاولـ ــة
عمـله بدالً عنـه ،بل من املمكن أن
تريه برفق كيف يقوم به بنفسه .

أشكال نوبات الغضب
وتكرارها

تــتخـ ــذ نـ ــوب ـ ــات الغ ـضـب أشـكـ ــاالً
عــدة،فـبعـض األطف ــال ينــدفعــون
بهـيـ ــاج ،ويج ــرون مــن مك ــان إل ــى
آخر ،وهم يصـرخون ويصطدمون
بـ ــأثـ ــاث املـنـ ــزل .والــبعــض اآلخـ ــر
يـلقـ ــون بـ ــأنف ــسهــم علـ ــى األرض،
ويـتقلبـون .ويـستخـدم آخـرون أيـة
أداة تـقـع يف أيـ ـ ـ ـ ــديـه ــم ل ـ ــضـ ـ ـ ـ ــرب

األشــيـ ـ ــاء الـ ـ ــواقع ـ ــة يف م ـتــن ـ ــاول
أيــديـهم ،وقــد يـضــربــون رؤوسـهم
بـاجلـدران إذا لـم يكـن هنــاك من
ـب ــديل يــضـ ــربـ ــونـه .ومهـمـ ــا يـكـن
الـ ـشــكل ال ـ ــذي ت ـ ــأخ ـ ــذه م ـ ــوج ـ ــة
الغضب ،فعلـى األم أن تدرك أنها
ظـ ــاهـ ــرة طـبـيعـي ــة ع ــادي ــة .فق ــد
أوضحـت الــدراس ــات العلـمـيــة أن
( )%60مـ ـ ــن األوالد ،و( )%40مـ ـ ــن
البنـات يصـابـون بنـوبـات الـغضب
عـنـ ــدمـ ــا تـبـلغ أعـمـ ــارهـم واحـ ــداً
وعــشـ ــريـن شه ــراً .كـمـ ــا أوضحـت
تـلك ال ــدراس ــات أيـضـ ـاً أن ()%14
مـن األطفــال يـصــابــون بـنــوبــات
غضـب كثيـرة عنـدمـا يبلغـون من
العـم ــر سـن ــة واح ــدة ،يف حـني أن
( )%50مــنهـم يــصـ ــابـ ــون بـنـ ــوبـ ــة
كبيرة كل أسبوعني على األقل.
نصائح مهمة للتغلب على
نوبات الغضب لدى طفلك
*كن هادئا ،وال تغضب .وإذا كنت
يف مكان عام ال تخجل ،وتذكر أن
كل الـنــاس عـنــدهـم أطفــال وقــد
حتدث لهم مثل هذه األمور.
*ركـز علـى الـرسـالـة التي حتـاول
أن تـوصلهـا إلــى طفلك ،وهـى أن
صـ ــراخه ال يـثـي ــر أي اهـتـم ــام أو
غ ـضـب بـ ــالـنـ ـسـبـ ــة لـك ،وأنه لـن
يحصل على طلبه بهذا الصراخ.
وال تـ ـ ــدخل يف ح ـ ــوار مـعه ح ـ ــول
موضوع صراخه.
*جتــاهل الـصـراخ بـصـورة تـامـة،
وحـاول أن تـريه انك مـتشـاغل يف
شـ ــيء آخـ ـ ـ ــر ،وانــك ال تـ ـ ــسـ ـمـعـه،
ألنك لو قمت بالصراخ يف وجهه
ـف ــأنت بــذلـك تكــون قــد أعــطيـته
ـام ـ ـاً بــت ــصـ ـ ــرفه ذلـك ،أي
ـم ـ ـ ـ
اه ـتـ ـ
عـلمـته أن كل مــا عـليـه فعله هــو
إعــادة التـصـرف الـســابق عنـدمـا
يرغب يف أي شيء ممنوع .
*إذا تــوقف الـطفـل عن الـصــراخ
وه ــدأ ،اغـتـنــم الف ــرص ــة وأعــطه
ـ
اهتمـامك ،واظهر له أنـك سعيد
جـ ــدا ألنه ال يــص ــرخ ،واشـ ــرح له
كـيف يجب أن يـتصـرف ليـحصل
على ما يريد.
*ومـن املفـيــد عـنــدمــا تــشعــر أن
طفلك سـيصـاب بنـوبـة الغـضب،
وقبل أن يـدخل يف البكـاء ،حاول
لفـت انتبـاهه إلـى شـيء مثيـر يف
الـطــريق ،مـثل مـشهــد مـضحك،
أو لعبة مفضلة.

بت ــأثيــر اخلــوف الالشع ــوري من
(الـ ـ ــدون ـيـ ـ ــة) .إن اجت ـ ـ ــاه الفـ ـ ــرد
للبحث عن القـوة يتحدد عموماً
مبـح ـ ـ ـ ـ ــاول ـ ـ ـ ـ ــة تـع ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ــض تـلــك
(الدونـية)،وقد يتـم ذلك مباشرة
بـتحــويل الــدونيــة األصـليــة الــى
تـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق ايـج ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ــي م ـ ــن خـالل
ال ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدري ـ ــب وب ـ ـ ـ ـ ـ ــذل اجلـه ـ ـ ـ ـ ـ ــد
املـسـتمــرين ،وقــد يلجــأ الفـرد ال
شعــوري ـاً الــى املــرض الـنفــسي أو
الـع ـ ـصـ ـ ـ ــاب جتـ ـنـ ـب ـ ـ ـ ـاً مل ـ ـطـ ـ ـ ــال ــب
الـبـيـئ ــة.ف ــالـب ـش ــر يف نـظ ــر أدل ــر
لـديهـم ميل غــريب الن يعـوضـوا
أوجـه نـق ـ ـصـه ــم احلـقـ ـيـقـ ـيـ ـ ـ ــة أو
املتخيلـة بالسعي للـحصول على
الـتف ــوق يف نفــس املـي ــدان ال ــذي
يظهــر فيه نـقصهـم،أو التفـتيـش

عـن مـيـ ــدان بـ ــديل إذا مـ ــا تعـ ــذر
اخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوض يف املـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدان
األصـل ــي.ويـ ـن ـ ـطـ ـبـق ذلـك عـل ـ ـ ــى
شخ ـصـي ــة ال ـسـي ــاسـي املـت ــشهـي
لل ــسلـط ــة،إذ تق ــدم له ال ــسلـط ــة
ال ـ ـس ـيـ ـ ــاس ـيـ ـ ــة فـ ـ ــرص ـ ـ ـاً مم ـتـ ـ ــازة
لتعـويض أوجه الـفشل والـنقص
العميقة واملـريرة التـي مر بها يف
طف ـ ـ ــول ـتـه مع أقـ ـ ـ ــرانه وأسـ ـ ـ ــرته
وعمــوم اجملتـمع،ذلك إنهــا تهيء
لـه امكــانـيــة (قــذف أع ــدائه الــى
اجلحيـم) والسخرية السرية من
ال ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاس بـ ـ ـ ـ ــوصـفـهـ ــم (دمـ ـ ـ ـ ــى)
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـي ــع ال ـ ـ ـ ـت ــالعـ ـ ـ ــب
مبـصــائ ــرهم.وال ب ــد من االشــارة
الــى أن عقــد الـنقـص بــأنــواعهــا
تتـأتــى من عــوامل عـديــدة،منهـا

الـفـقـ ـ ـ ـ ـ ــر وال ـ ـتـفـ ـك ــك األسـ ـ ـ ـ ـ ــري
والـبـيـئ ــات احملـبـط ــة واحمل ــروم ــة
اقـتصـادي ـاً واجتمـاعيـاً وسيـاسيـاً
وثق ــافيـ ـاً ،التـي تعـيق الف ــرد عن
الـوصول بـامكـاناتـه وقدراتـه الى
أفـضل مـا ميـكن ،ممـا يجـعل من
هـ ــذه العـ ــوامل أرضـيـ ــة خ ـصـبـ ــة
لنـشأة عقـد النقص .ولـو تأملـنا
قليالً لـوجـدنـا أن عــاملنـا العــربي
غـ ـن ــي بـه ـ ـ ـ ــذه الـع ـ ـ ـ ــوامـل عـل ـ ـ ـ ــى
املـستـويـني النــوعي والكـمي ،ممـا
جعلـه مهي ـأً علـى الـدوام لـظهـور
زعـامــات تعبـد الــسلطـة الـى حـد
ال ـت ــضح ـي ـ ــة ب ـ ــدمـ ـ ــاء شعـ ـ ــوبه ـ ــا
وحقوقهم ألجيـال وعقود مقابل
االح ــتف ـ ــاظ ال ـ ـس ـ ــادي بـك ـ ــرســي
احل ـك ــم املـل ـ ـطـخ بـ ـ ـ ــاخل ـ ـطـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــا
واآلث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام،ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـالً عـ ـ ـ ـ ــن دور
االمبـريـاليـة العـامليـة الـتي تـرنـو
ال ــى مـنــطقـتـنـ ــا الع ــربـيـ ــة بعـني
الـ ـط ـمـع واله ـي ـم ـنـ ـ ــة ،ف ـت ـن ــتقــي
أشخـ ــاص ـ ـاً  -بـ ـشـكل أو بـ ــآخـ ــر -
يـعـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــون مـ ــن عـقـ ـ ـ ـ ــد نـقـ ـ ــص
مـسـتعــصيــة ،لـتم ــدهم بــال ــدعم
حتـى يصلوا سـدة احلكم ،مدركة
أن ح ـ ـ ــاك ـمـ ـ ـ ـاً مــن م ـثـل ه ـ ـ ــؤالء،
س ـ ـيـع ـ ـيـ ــث يف االرض ف ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــادا،
وسـيـتـمــسك بــالــسلـطــة نـتـيجــة
ح ــبه املـ ـ ــرض ــي لهـ ـ ــا ،وس ـيـكـ ـ ــون
م ـ ـ ـ ـس ـ ـتـع ـ ـ ـ ـ ــداً ألي ت ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــازالت أو
حتـالفـات سـريـة أو علـنيــة معهـا
ت ـضـمـن لـه (اخللـ ــود) عل ــى رأس
السلطة ،وكل هـذا يعني حتقيقاً
ألغـ ــراضهـ ــا وسـتـ ــراتــيجـيـ ــاتهـ ــا.
وعندما يـنتهي السيناريو احملدد
لـذلك احلاكم ،سيكـون هو نفسه
سـبـبـ ـ ـاً لـت ـ ــدخل االمـب ـ ــري ـ ــالـي ـ ــة
العــامليــة مبــاشــرة يف شــؤون هــذه
الـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ــة أو تـلــك ،بـ ـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ـ ــوى
(اإلصالح) ،ورمبــا تقــوم بـتغـييــر
احلـ ـكـ ـ ــم ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة وإزال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
النظـام،حاملـة شعارات الـتبشـير

بـ(احلـريـة والـدميقـراطيـة) ،كمـا
حــصل يف ح ــال ــة الع ــراق .فل ــوال
ولـع ص ـ ـ ـ ــدام حـ ـ ـ ـس ــني امل ـ ـ ـ ــرض ــي
بـ ــالـ ــسل ـطـ ــة ملـ ــا عـ ــان ـ ــى ماليـني
العـراقيني طـوال أكثـر من ثالثـة
عقـود كل هذه املعانـاة ،وملا انتهى
به األمـ ـ ــر الـ ـ ــى هـ ـ ــذه ال ــنهـ ـ ــايـ ـ ــة
ال ـب ـ ـ ــائـ ـ ـس ـ ـ ــة ،اذ ك ـ ـ ــان مبـق ـ ـ ــدوره
االبـتعــاد عـن احليــاة الــسيــاسيــة
منـذ أن بدأت األخـطاء والهـزائم
تالحق نظـامه ،معتـرفـاً بضـرورة
أن يتـرك األمر ملـن هو اكفـأ منه،
لكن هذا احلـب املرضي للـسلطة
والرغبة يف استعباد االخرين هو
الـ ـ ــذي جعـله يـك ـ ــاب ـ ــر وي ـ ــرتـكــب
اجل ــرم تل ــو اجل ــرم واحل ــرب تل ــو
احلرب والظلم تلو الظلم .ولكي
يكـتـمل الــتحلـيل ال ب ــد أن نـنـبه
الــى أن اجلمـاعــة املعـتلـة تــوصل
ال ـ ــى س ـ ــدة احلـكــم ب ـ ــالـ ـض ـ ــرورة
شـخ ـ ـصـ ـ ـ ـاً مـع ـتـالً ،ف ـم ـثـالً سـل ّــم
ال ـ ـ ـشـع ــب االمل ـ ـ ــان ــي املـعـ ـتـل قـ ـبـل
انــدالع احلــرب العــامليــة الثــانيــة
ب ــنح ـ ــو ســت س ـنـ ـ ــوات مق ـ ــال ـي ـ ــد
السلـطة لـرجل معتـل نفسيـاً هو
(ادولف هـتلــر)الــذي قــاد األملــان
الــى الهــاويــة ،فـضـالً عن ضــرورة
الـت ـ ــوكـي ـ ــد أنه ال ميـكـن حل ـ ــاكـم
مستبـد أن يبقى يف احلكم طيلة
هـ ــذه الـعقـ ــود ال ـطـ ــويلـ ــة دون ان
يــتحــمل جـ ــزءاً مـن املـ ـسـ ــؤولـيـ ــة
أي ـضـ ـ ـاً اجمل ـتــمع ال ـ ــذي يحـكــمه
ذلك احلاكم.
وبـن ــاء علــى م ــا تقــدم ن ـسـتـطـيع
الـتـ ــأشـيـ ــر أن الـ ـسـبـب يف احلـب
امل ـ ــرضــي للـ ــسل ـط ـ ــة ه ـ ــو عق ـ ــدة
الشعور بـالنقص والتمـركز حول
ال ــذات .كـمـ ــا ميكـن الـتـنـب ــؤ ب ــأن
صراعـات الطفولـة،كعقدة أوديب
وأوجه الـتمــرد ضــد االب ،غ ــالب ـاً
مـ ـ ـ ــا ت ـ ـظـهـ ـ ـ ــر يف حـ ـيـ ـ ـ ــاة الـفـ ـ ـ ــرد
(احل ـ ــاكــم) بع ـ ــد ذلـك يف ص ـ ــورة

علي تركي نافل
جامعة القادسية
الكراهية املكبـوتة لكل سلطة ،أو
الكــراهـيــة ملــا كــان ميـثله األب،
وهذه الكراهية للسلطة جتعله
يقف ضــدهــا ويحــاول ان يـضع
نفــسه مكــانهــا بــأن يـصـبح هــو
ال ــسل ـطـ ــة ذاته ــا .وهـ ــذا يحـتـم
علـيـنـ ــا ب ـ ــوصفـنـ ــا أكـ ــادميـيـني،
وبــاحثني ،ومــؤسسـات حكـوميـة
اجـتماعيـة وتربـوية ،ومنـظمات
مج ـت ــمع مـ ـ ــدنــي ،أن نـ ــضع يف
األقل عقبـات أمـام تـسلم أفـراد
يعانـون من عقد نقص مرضية
أو ل ــديهـم م ـش ــاع ــر ن ــرج ـسـي ــة
ط ــاغيــة ،أي مــواقـع قيــاديــة يف
اجملـتمع ،خـاصـة تلك املـتعلقـة
ب ـح ـ ـكـ ـ ــم ال ـ ـ ـبــالد ،وأن ن ـه ـ ـ ـتـ ـ ــم
مبع ـ ــاجلـ ـ ــة تف ـ ـشــي م ــثل ه ـ ــذه
االضـ ـط ـ ــراب ـ ــات ال ــنف ـ ـس ـي ـ ــة يف
عمـوم اجملـتمع ،ونحـاول إيجـاد
احلل ــول له ــا مـن خالل اشـب ــاع
احلـ ـ ــاجـ ـ ــات الفـ ـ ــزيـ ـ ــولـ ـ ــوج ـيـ ـ ــة
والنفسـية للـناس ومـساعـدتهم
علـى الوصـول بإمـكانـاتهـم الى
أق ـصـ ــى احلـ ــدود الـتـي تـ ـســمح
بتحقيق ذواتهم،
ومحـ ـ ــاولـ ـ ــة حت ـ ـســني ال ـب ـي ـئـ ـ ــة
الع ـ ــراق ـي ـ ــة ق ـ ــدر االمـك ـ ــان مــن
ال ـ ـنـ ـ ـ ـ ــواحـ ــي االق ـ ـتـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـ ــة
ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
واالجـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ
والــسي ــاسيــة،وحتقـيق العــدالــة
االجتماعية،
وتـشـجيـع النــاس عل ــى احتــرام
وتقـبل اآلخ ــر ،واقـنـ ــاعهـم ب ــأن
الـسلطـة مسـؤوليـة ثقيلـة،وهي
وظيفة كباقي الوظائف املهنية
يف الدولة.
ويف هــذا قــال الــرس ــول الكــرمي
مـح ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــد (ص)(( :كـلـ ـكـ ــم راعٍ
وكلكم مسؤول عن رعيته)).
وبخالف ذلك ،عليـنا ان نـتوقع
ظهور ألف صدام وصدام.

هل يؤدي الشعور بالذنب (وهو حالة نفسية خالصة) الى اإلصابة بقرحة املعدة والذبحة
الصدرية وتهيج القولون وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية (وهي أمراض عضوية)؟
لنبدأ أوالً بتحديد مفهوم الشعور بالذنب ،Feeling of Guiltولدينا عنه يف األدبيات النفسية
تعريفات متنوعة.فبعضها تعد الشعور بالذنب حالة نفسية ايجابية ألنه ميثل حالة وعي الذات ازاء أي
تصرف شائن،فيما تربطه تعريفات أخرى بالسلوك السيء الذي يخرق املعايير االجتماعية للسلوك
اجليد.وهناك من يرى يف الذنب أنه شعور واع يدركه الفرد ،فيما يرى آخرون أنه شعور غير واع،ال يدرك
الفرد أسبابه.

الشعور بالذنب وعالقته باألمراض النفسجسمية

أ.د .قاسم حسني صالح
رئيس اجلمعية النفسية العراقية
وحتـى ال تـتيه عـزيـزي القــاريء بني هـذه
االخــتالف ـ ــات ،ل ـنــتفـق عل ـ ــى أن الـ ــشع ـ ــور
بـالــذنب حـالــة نفــسيــة تتـضـمن مـشـاعـر
األسـف والـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ــدم والـ ـ ــض ـ ـيـق واحلـ ـ ـ ـ ـ ــزن،
م ــصحـ ــوب ـ ــة بلـ ــوم الـ ــذات أو تـ ــأنـيــبهـ ــا أو
ادانتهـا ،نـاجـم عن أفعـال أو تصـرفـات قـام
به ــا الف ــرد ،ي ــرى أنه ــا ك ــانـت خ ــاطـئ ــة أو
م ـشـيـنـ ــة ،أو اخفـ ــاق يف حتقــيق غ ــاي ــة أو
هدف فاتت عليه فرصته.
تعددت األسباب والذنب واحد
ما األسـباب املـؤدية الـى الشعـور بالـذنب؟
ومل ــاذا يـك ــون عـنـ ــدك أو عـنـ ــده مبـ ـسـتـ ــوى
مـقبول ،فـيما يـكون عنـد آخر حـاد ًا يقض
عليه مـضجعه ،وقـد يقضـي عليه بـسكتـة
قلبية؟!
اجلـواب عنه ينطبق علـيه ((طرق روما))،
فـإلـيهـا تـتعـدد الـطــرق ،وعلـى الـرغـم من
اختالفـاتهـا فـإنهـا تـدخل شـوارعهـا .وكـذا
احلـال مع الشعـور بالـذنب .ولنبـدأ بشيخ
احمللـلني النـفســانيني (فـرويـد) ،فهـو يـرى
أن ال ـ ـطـفـل ب ــني ال ـ ــس ــن ــت ــني ال ــثـ ـ ـ ــال ــثـ ـ ـ ــة
واخلــام ـســة ،يـبــدأ بــاسـتــدخ ــال األحكــام
واملعايير األخالقية وقواعد السلوك التي
يـتـلق ــاه ــا مـن والـ ــديه .وتـن ــشـ ــأ بـ ــدايـ ــات
ال ــشع ــور ب ــالـ ــذنـب لـ ــديه عـنـ ــدمـ ــا يقـ ــوم
بــت ــص ـ ـ ــرف يخـ ـ ــالـف القــي ــم األخالقــيـ ـ ــة
وقـواعـد الـسلـوك الـتي عـلمهـا له والـداه.
وقـد يتطـور بعـدهـا من حـالـة اخلـوف من
عق ــوب ــة خ ــارجـيـ ــة يف عق ــدة اوديـب ،ال ــى
حـالــة االحسـاس الـذاتي بـالـذنـب ،فيكـون
مـؤملـ ًا ومـتضـمنـ ًا تــوجيه اللـوم الـى الـذات
وانتقـادهـا وتـأنـيبهـا ،حني يقـوم بـانتهـاك
مع ـ ــايــي ـ ــر ال ـ ــسلـ ـ ــوك األخالقــي أو ي ــتهــم
ب ــانــتهـ ــاكهـ ــا.ويف تفـ ـسـيـ ــر حـ ــديـث ،يـ ــرى
(اوكــونـيــر)  1997أن الــشعــور بــالــذنـب يف
النظـرية الفرويدية ينـشأ من الرغبة غير
ال ــواعـي ــة ل ــدى الف ــرد يف اي ــذاء اآلخ ــريـن
املـتـمـثلــة ب ــدوافع الــرغـبــة يف االنـتقــام أو
احلـســد أو الـغيــرة ،وادراكه علــى مــستــوى
الـوعـي أن دوافعه ورغبـاته هـذه متعـارضـة
مع قـيـم اجملـتــمع وتقــالـيــده .فـيـمــا تــرى
(هورنـاي) أن الشعور بـالذنب يف النـظرية
الفرويـدية هو احلالة الناجمة عن التوتر
بني األنـا واألنـا األعلـى ،يكـون االحـسـاس
به لـدى األفــراد العصــابيني أقـوى أو أكثـر
حدة من األفراد العاديني ،وذلك ألن األنا
األعلى عندهم يكون متصلب ًا وصارماً.
ويـ ــطـ ـ ـ ــرح (اريــك فـ ـ ـ ــروم) وجـهـ ـ ـ ــة نـ ــظـ ـ ـ ــر
اجـتـم ــاعـي ـ ــة نفـ ـسـيـ ــة،فـيـ ــرى أن الـنـ ــاس

يحـتـ ــرمـ ــون القـ ــانـ ــون ال بـ ــدافع اخلـ ــوف
فح ـسـب ،وامنـ ــا أيــضـ ـ ـ ًا ألنهـم يـ ــشعـ ــرون
ب ــالـ ــذنـب عـنـ ــدم ـ ــا يخـ ــرج ـ ــون علــيه وال
ميـكنـهم الـتخفـيف مـنه إال بعفــو متـنحه
الــسلـط ــة ،يكــون م ـشــروط ـ ًا بـنــدم املــذنـب
وعـودته الـى اخلضـوع بعـد ايقـاع العقـوبة
به وتقبله لها .وال يخرج من هذه احللقة
املغلقــة اال القل ــة أمثــال (ب ــروميـثيــوس)،
فعلـى الـرغـم من أن العقـوبـة التي أنـزلهـا
به (زيوس) كانت بالغة القسوة ،إال أنه لم
يخضع ولم يشعر بالذنب،ألنه كان يعرف
أن أخـذ النار من اآللـهة واعطاءهـا للبشر
لـم يكـن اال شفقــة عليـهم .لقـد خــرج عن
الـطــاعــة ولـكنـه لم يــرتكـب إثم ـاً ،فحــطم
املعـادلـة القـائلـة أن اخلـروج عـن الطـاعـة
يؤدي الـى الشعـور بالـذنب ،شـأنه يف ذلك
شـأن أبطـال البشـر من الشـهداء،كمـا يرى
فروم.
نـغ ـ ـ ــادر الـف ـ ـ ــروي ـ ـ ــدي ــني ،ونـ ـتـح ـ ـ ــول ال ـ ـ ــى
املع ــرفـيــني ،ونقف عـن ــد (بـي ــاجـيه) ال ــذي
انشغل بـالنمـو األخالقي .فهـو ينظـر الى
الـضـمـي ــر ب ــأنه مجـم ــوع ــة مـن املع ــايـي ــر
الــذاتيـة يف داخـل النفـس البـشـريــة ،تبـدأ
بـالنضج لـدى الطفل عنـدما يـستطيع أن
مييـز ويقيم األخـالق على أسـاس املواقف
ال ـتــي ي ــتع ـ ـ ــرض لهـ ـ ــا .وهـ ـ ــذا م ـ ــشـ ـ ــروط
بـ ـ ــالــت ــطـ ـ ــور اإلدراكــي ل ــتق ـ ـ ــومي األخالق
واســتج ــابـ ــة الفـ ــرد لـلقـ ــوانـني بـ ــوصـفهـ ــا
قـرارات منـطقيـة تخـدم العـدالـة واملسـاواة
يف الشـؤون االنسانية.وهذا ما يقود الفرد
ال ــى ال ــشعـ ــور بـ ــالـ ــذنـب لـ ــدى مخـ ــالفــته
للمعـاييــر األخالقيـة،ليـس بـشكل مـطلق
امن ـ ـ ــا عـل ـ ـ ــى وفـق أربـع م ـ ـ ــراحـل لـل ـنــم ـ ـ ــو
األخـالقي حــددهــا بيــاجـيه.وللــوجــوديني
رأيهـم ،فلقــد ع ــد الفـيل ـســوف الــوجــودي
(كيـركجـارد) الـشعـور بـالــذنب بــأنه خبـرة
ذاتـي ــة م ــرتـبــطـ ــة بـن ـ ــوع القـ ــرارات الـتـي
يتخـذهـا الفــرد يف حيـاتـه .ويطـرح بـعض
الــوجــوديـني مفهــوم ((الــذنـب التـكيـفي))
Adaptive Guiltبـ ــوصفه االحــس ــاس
ب ــال ــوعـي ال ــذاتـي ال ــذي يـحف ــز ال ــشع ــور
ب ــالـن ــدم ،فـي ـ ــدفع صـ ــاحــبه ال ـ ــى القـيـ ــام
بإصالح ما أخطأ أو ما سببه من أذى.
وهنــاك ب ــاحثــون ع ــرب يتـهم ــون الت ــربيــة
والـتنــشئـة األسـريـة بــأنهــا تنـمي الـشعـور
بــالــذنـب ل ــدى األطفــال ،إذ ي ـسـتـنـتجــون
عل ــى بحـ ــوثهـم ب ــأن ه ــذه الـت ــربـي ــة (أي
الع ــربـي ــة) تـنـمـي يف االن ــسـ ــان م ــشـ ــاعـ ــر

ال ـضـعف والــنقــص والقــص ــور وال ــدونـي ــة
واالحساس بـالذنب ،ذلك أن بنيـة العائلة
العــربـي ــة تقــوم يف نـظــرهـم علــى األوامــر
والـته ــدي ــد واملـنع والـتخ ــويف والـت ــوبـيخ
والـتخجـيل واالسـتهــزاء وتــوليــد الـشعــور
بالذنب.
وبعـيــد ًا عـن ه ــذه األحكــام األخـيــرة الـتـي
يـبدو فيهـا شيء من املبـالغة ،نخلـص الى
أن ف ــريق ـ ًا مـن الـب ــاحـثـني ت ــوصل ال ــى أن
ال ــشع ــور ب ــال ــذنــب ميكــن أن يك ــون سـبـبـ ـ ًا
رئيـسـ ًا أو مـسـاعـد ًا يف االصـابـة بعــدد من
االضـطــرابــات الـنفــسيــة ،خــاصــة الكــآبــة
والقلق ولـوم الذات الـشديـد وكره الـنفس
وتــدني احتـرام الــذات ،فيمـا تـوصل فـريق
آخ ــر ال ــى أن ال ــشع ــور ب ــال ــذنــب ميكـن أن
يك ــون له دور ايجــابـي يف عمـليــة الـتكـيف
مع اآلخ ــريـن ،عـن ــدم ــا ي ــشع ــر الف ــرد أنه
ارتكب خط ًأ أو أحلق أذى بآخرين ،فيعمد
الـ ــى اصـالحه ،شـ ــرط أن يـكـ ــون ال ــشعـ ــور
بـالــذنب مبـستــوى معتـدل وضـمن حـدود
مداه الزمني.
األمراض النفسجسمية  ...تعبير النفس
بلغة اجلسم
اخـتــصـ ــار ًا مــن أجلـك عـ ــزيـ ــزي القـ ــاريء
الكرمي،نقـول أن األمراض النـفسجسـمية
(الـسيكـوسومـاتيـة) هي أعـراض ألمراض
جـسميـة املظهـر يف عضـو أو أكثـر ،ال يجد
ال م ــرضـيـ ـ ًا
له ــا ال ـطـبـيـب اخملـتــص عـ ــام ً
عـضــوي ـ ًا مـشخـص ـ ًا بيـقني ثــابت ،فـتعــزى
أسبــابهــا الــى عــوامل نفــسيــة ،مـن بيـنهــا
الضغـوط أو التـوتــرات النفـسيـة وخبـرات
الطفـولة الـصادمـة ،مثل (عقـدة االتكال)
التي تـولـد القـرحـة ،و(عقـدة الفـراق) عن
األم التي تـولـد الـربـو ،أو قـد تكـون نـاجتـة
بـسـبب اخلـوف مـن التعـبيــر الصــريح عن
احل ــاالت االنـفعـ ــالـيـ ــة (كـبــت الغ ـضـب أو
الـك ـ ــره مــثالً) .هـ ـ ــذا يع ـنــي أن (الــنفـ ــس)
عـن ــدم ــا تع ــانـي ضغ ــوطـ ـ ًا اجـتـم ــاعـي ــة أو
اقـتــصـ ــاديـ ــة أو عـ ــاطفـيـ ــة أو أسـ ــريـ ــة ،وال
تستطـيع تصريف هـذه االنفعاالت ،فـإنها
(الــنفـ ــس) تــتح ـ ــدث عــن نفـ ــسه ـ ــا بـلغ ـ ــة
اجلـسم؛ أي تـشكـو حـالهـا لآلخـرين لـيس
بل ــس ـ ــانهـ ــا الــص ـ ــريح ،امنـ ــا بـ ــأعـ ــراض أو
أمراض جسمية .واملدهش أن لغة اجلسم
هــذه تكــون متعــددة (اللهجـات)  -إن جـاز
التعبير  -من بينها :أنواع القرح،وأمراض
القلب الـتاجـي ،وتهيج الـقولـون،والذبـحة
ال ــصـ ـ ــدريـ ـ ــة،وارتفـ ـ ــاع ضغ ــط الـ ـ ــدم،وآالم

املفاصل.
وعند جهينة اخلبر اليقني
و(جهـينـة) هنـا هـم األطبــاء النفـسـانيـون
وعلمـاء نفـس الـشخـصيــة والبــاحثـون يف
مـي ــدان االضــطـ ــرابـ ــات الــنفـ ـسـيـ ــة .فقـ ــد
تــوصلـت بحــوث ح ــديثــة الــى أن الــشعــور
ب ــال ــذنـب ي ــؤدي ال ــى االص ــاب ــة بع ــدد مـن
األمــراض اجلـسـميــة ،مـثل :أنــواع القــرح،
وم ــرض ال ــشـ ــريـ ــان الـتـ ــاجـي ،والـ ــذبحـ ــة
الصـدريـة .وأفـادت احـدى الـدراســات التي
أج ـ ـ ــريــت مـع ن ـ ـ ــزالء أح ـ ـ ــد مـعـ ـ ـسـك ـ ـ ــرات
االع ــتق ـ ــال أن الــنـ ـ ــاجــني م ــنه ــم شعـ ـ ــروا
بـالــذنب لـبقــائهـم علــى قيــد احليــاة بعـد
وفـاة أصـدقــائهم يف املعـسكــر ،وانهم ظلـوا
يع ـ ــانـ ـ ــون االك ـتــئـ ـ ــاب والقـلق وأعـ ـ ــراض ـ ـ ـ ًا
ج ـ ــسـ ـ ــديـ ـ ــة .ون ــبه ــت بع ــض الـ ـ ــدراسـ ـ ــات
الـسـريـريـة الـى أن تــرك املصـاب بـالـشعـور
احل ـ ــاد ب ـ ــال ـ ــذنــب مــن دون عـالج نف ـ ـســي،
ميـكــن أن ي ـ ــؤدي يف ح ـ ــاالت ك ـثــي ـ ــرة ال ـ ــى
االصـابــة بعــدد من األمـراض اجلـسـديـة.
وتـوصل بــاحث عــراقي أجـرى دراسـة علـى
عـيـنـ ــة مـن ( )75فـ ــرد ًا مـن الـ ــراقـ ــديـن يف
املـستــشفيـات الـرسـميـة واملـراجـعني لعـدد
مـن العيــادات الطـبيــة النفـسيـة ،تـراوحت
أعـم ــارهـم بـني ( )64-25سـن ــة ال ــى وج ــود
عالق ــة بـني مـ ـسـتـ ــوى ال ــشعـ ــور بـ ــالـ ــذنـب
ل ــديهـم وبـني اص ــاب ــاتهـم ام ــا ب ــال ــذبح ــة
الـصــدريــة أو ارتفــاع ضغـط الــدم أو تهـيج
القولون.
واالن ع ــزيـ ــزي الق ــارىء ،اذا كـنـت ت ــشع ــر
بــالــذنـب ب ـسـبـب خـط ــأ أو فعل غـي ــر الئق
ارتكبته ،وتعمـد الى تصحيحه ،فهذا يدل
على أنك متتلك ضمير ًا حي ًا وصحي ًا من
الن ــاحيــة الـنفــسيــة .أمــا اذا كــان الــشعــور
بـالــذنب لـديك بـالـوصف او احلـالـة الـتي
اطلعـت علـيه ــا يف ثـن ــاي ــا ه ــذا امل ــوض ــوع،
ف ـ ــإنـك مـ ـ ــا لــم تـ ــضع ح ـ ـ ــد ًا له،ميـكــن أن
ت ــتعـ ـ ــرض الـ ـ ــى االصـ ـ ــابـ ـ ــة بـ ـ ــواحـ ـ ــد مــن
األم ــراض الـتـي ذك ــرن ــاهـ ــا ...أبع ــدك اهلل
وأبعدنا عنها.
ملزيد من االطالع ،راجع:
*االض ــط ـ ــراب ـ ــات الــنف ـ ـســيـ ـ ــة والعـقلــي ـ ــة
والــسل ــوكـي ــة  /د.ق ــاسـم ح ـسـني ص ــالح /
مكتبة اجليل،صنعاء.
*ال ــشع ــور ب ــال ــذنـب وعالقـته ب ــالـ ــذبح ــة
الــصـ ــدريـ ــة وارتفـ ــاع ضغــط الـ ــدم وتهــيج
االقـولـون  /هيـثم أحمـد علي الـزبيـدي /
كلية اآلداب ،جامعة بغداد.

