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الشخصيــــــــــــــة العراقــــــــــية ...واجــــــــــرتار الـــــــــــــــــــوردي!
أ.د .قاسم حسني صالح
رئيس اجلمعية النفسية العراقية
لقـ ــد كـ ــانــت حتلــيالت الـ ــوردي ممــتعـ ــة
ومـدهـشـة ،وسـتبقـى تـراث ـاً فكـريـاً رائـداً
لعـ ــالـم اجـتـمـ ــاع فـ ــذ بقـ ــامـ ــة إبـ ــداعـيـ ــة
بـاسقة .غـير أن الـفاصل الـزمني بـني ما
عليه الشخصية العراقية اآلن وما كانت
علـيه قبل نصف قـرن ،وطبيعـة األحداث
الكــارثـيــة الـتـي شهــده ــا العــراقـيــون يف
العقود األربعـة األخيرة ،جتـعل األسباب
الـ ــتـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ــزاه ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ــوردي لـلـع ـ ـنـف يف
الــشخــصيــة الع ــراقي ــة تتــراجع لـصــالح
أسباب أخرى أقوى وأشد تأثيراً.
ومعـروف أن الـوردي استنـد يف حتليالته
عـل ـ ـ ــى آراء ابــن خـل ـ ـ ــدون (وع ـنـه ك ـ ـ ــانــت
أط ــروحـتـه لل ــدكـت ــوراه) وطـبـّـقهـ ــا عل ــى
اجملـتمع العـراقـي بعقليـة عـالـم اجتمـاع
مبــدع ،إال أننـا نـرى أن العـامل الــرئيـس
للعنف يف الـشخـصيـة العـراقيـة ال يعـود
إلـ ــى "صـ ــراع الـبـ ــدواة واحلــضـ ــارة" إمنـ ــا
يعـ ـ ــود إلـ ـ ــى ط ـب ــيعـ ـ ــة "ال ــص ـ ـ ــراع علـ ـ ــى
السلطة".
إن البـذرة الـوالّدة لـلعنف يف الـشخـصيـة
العـراقية –الـتي نتجرع ثـمارها الـقاتلة
اآلن –زرعـت يف أرض املشهـد الكـربالئي
يف الع ـ ــام 61هج ،الـ ــذي يـ ــؤشـ ــر بـ ــدايـ ــة
الـصــراع علــى الــسلـطــة يف العــراق بعــد
ظهـور اإلسـالم .فمنـذ ذلك العـام صـارت
يف العـ ــراق جــبهـتـ ــان :جــبهـ ــة ال ــسلــطـ ــة
وجـبه ــة العــامــة مـن الـن ــاس ،كل واحــدة
مــنهـمـ ــا ت ـ ــرى نفـ ــسه ـ ــا أنه ـ ــا عل ـ ــى حق
واألخــرى علـى بــاطل .فـجبهـة الـسـلطـة
ت ــرى أن اخللـيفــة أو املـلك أو الــسلـطــان
إمنـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ــو "ح ــمـ ـ ـ ــى اهلل يف بـالده وظـلّـه
املـمدود علـى عبـاده" ،فـ"إمام غـشوم خـير

من فـتنــة تــدوم" ،و أن "طــاع ــة األئمــة =
اخلـلفـ ــاء أو ال ــسلــطـ ــة ،مـن طـ ــاعـ ــة اهلل
وعــصيــانهـم من عــصيــان اهلل" ،وأنه "اذا
كـان اإلمــام = اخلليفـة أو امللك أو رئـيس
اجلـمه ــوري ــة ،عـ ــادالً فله األج ــر وعلــيك
الشكر ،وإذا كـان جائراً فـله الوزر وعليك
الصبر".
وهكـذا لـوت الـسلطـة الـديـن وجعلته يف
خدمـة السـياسـة ،ورأت نفسهـا "السيـما
يف زمن الـدولتني األموية والعباسية" أن
حكـمه ــا إمن ــا ه ــو حق مف ــوض مـن اهلل،
وأنـه حـق م ـ ـطـلـق لـهـ ـ ـ ــا مـه ــمـ ـ ـ ــا فـعـل ــت
(تـسـاوي الـدكتـاتـوريـة املـطلقـة بـاملفهـوم
احلـ ـ ــدي ــث) .وإنه م ـ ـ ــا علـ ـ ــى الــنـ ـ ــاس إال
الطاعة واخلضوع والصبر.
أمـا جبهة العامـة من الناس فقد رأت يف
ال ــسلــطـ ــة أنهـ ــا مغـت ـصـبـ ــة للـحكـم ،وأن
اإلطـاحـة بهـا واجبـة ،وأن القصـاص من
ال ــذيــن ارتكـب ــوا الــظلـم وخ ــرج ــوا عل ــى
تعـ ــالـيـم الـ ــديـن واجـب أيــض ـ ـاً مــن أجل
إقامة العدل.
ومن يــومهـا نـشـأت قـطيعــة نفــسيــة بني
اجلبهـتني "الـسـلطــة والنـاس" دفـعت كل
واحـدة مـنهمـا إلــى استخـدام مـا لـديهـا
من وس ــائل العـنف والع ــدوان .فم ــارست
جـبهـة الـسلـطــة القـتل وإشـاعـة اخلـوف
والـرعب علـى أيـدي قــادة بينـهم من كـان
ط ــامع ـ ـاً يف احلكـم والـث ــروة ،أو مـص ــابـ ـاً
بعقـدة الشعـور بـالنقـص ،مثل احلجـاج،
الـذي يـستـمتع بـسـاديـة قـطف الـرؤوس،
وزي ــاد ابـن أبـيه الـ ــذي تكـفل بـ ــالق ـض ــاء
علـ ــى كل العـن ــاص ــر املـن ــاهـض ــة للـحكـم
األمـ ــوي يف الع ــراق ،والقـ ــى الع ــراقـي ــون
عـلـ ـ ـ ــى يـ ـ ـ ــديـه ألـ ـ ـ ــوان الـقـ ـتـل وال ـ ـصـل ــب

مع اشتداد العنف يف العراق ،كثرت مقاالت يف الصحافة
يحلل أصحابها الشخصية العراقية مبفاهيم الراحل الدكتور
(علي الوردي) ،عازين العنف فيها إلى "صراع البداوة
واحلضارة" وقساوة الطبيعة وفيضان دجلة والفرات على ما
يرى الراحل (طه باقر).
والـتقطـيع والتـمثيـل ،التي تـشفي لـديه
بعضاً من عقدة مجهولية األب!
ويج ــمع املـ ـ ــؤرخ ـ ـ ــون علـ ـ ــى أن الـ ـ ــشعــب
العـ ــراقـي ،ومـنـ ــذ املـ ــشهـ ــد الـك ـ ــربالئـي،
تع ــرض إلـ ــى ظلـم واسـتـب ــداد وج ــور لـم
يتعـرض ملثلهـا شعب آخـر .وأن الـسلطـة
ظلت تـطحـنه أكثــر من ألـف وثالثمـائـة
سنة .وكان أن توزع العراقيون بني حامل
للـسالح محــارب للـسلـطـة ،وبـني منــافق
مـداهـن متـملق لهـا ،وبـني(اليـاخــذ أمي
ي ـصـي ــر عـمـي) ،وبـني ع ــاج ــز ي ــائــس .إذ
ت ــذك ــر ال ــروايـ ــات أن مع ـظـم الع ــراقـيـني
كـ ــانـ ــوا ،يف زمـن الـ ــسلــط ـ ــة العـبـ ــاسـيـ ــة،
يـ ــذهـبـ ــون كل لــيلـ ــة تقـ ــريـب ـ ـاً إلـ ــى بـ ــاب
ال ـس ــرداب يف مــسج ــد س ــام ــراء يق ــرأون
السالم علـى "صاحـب الزمـان" ويدعـونه
للخـروج قـائلني(( :بـسم اهلل ،يـا صـاحب
الــزمــان أخــرج فقــد ظهــر الفـســاد وكثــر
الظلم وقد آن أوان خروجك)).
وعلـ ــى الـ ــرغـم مـن أن ال ــسلــطـ ــات الـتـي
تعـ ــاقـبــت علـ ــى احلـكــم يف العـ ــراق كـ ــان
بع ــضه ـ ــا يــن ـ ــاه ــض بعــضـ ـ ـاً" ،األم ـ ــوي ـ ــة
والعـبــاسـيــة ،الـبعـث واملـلكـيــة "...ف ــأنهــا
كـانت يف قـطيعـة نفـسيـة مع العـامـة من

النــاس ،وإن بــدرجــات .فـجمـيعهــا كــانت
متـارس الـعنـف ببـشـاعــة مع اخلـصـوم.
يـكفـي أن نـ ـشـيـ ــر إلـ ــى أن الـ ــسلــطـ ــة يف
تــاريخنـا العــربي واإلسالمـي تنفــرد عن
بــاقي الـسـلطـات يف العـالـم أن يف قصـور
حكـ ــامه ــا خ ــزائـن ك ــانـت حتفــظ به ــا
رؤوس اخلـص ــوم! وللـتــذكـيــر فــأن قــطع
الـ ـ ــرؤوس مـ ـ ــا كـ ـ ــان مــن اب ـتـكـ ـ ــار أمـ ـ ــراء
االرهـ ــاب يف العـ ــراق .فقـ ــد ذبح ال ـسـلف
ابن بنت نـبيهم ،وطـافوا بـرأس احلسني
يف أم ــصـ ـ ــار العـ ـ ــرب واإلسالم (إش ـ ــاع ـ ــة
ثقـ ــافـ ــة العــنف) .وقـتـل معـ ــاويـ ــة عـمـ ــر
اخلـ ـ ـ ــزاع ــي ورفـع رأسـه عـلـ ـ ـ ــى رمـح م ــن
املــوصـل حتــى دمـشـق ،ثم رمــوا رأسه يف
حجـر زوجته الــرهينـة .ورمــى هشـام بن
عب ــد امللك رأس اإلمــام زي ــد بن عـلي يف
حج ـ ــر والـ ـ ــدته .ورمــي رأس م ـ ــروان بــن
محمـد آخـر خلفـاء بنـي أميـة يف حجـر
ابـنـته .ورم ــى أب ــو جعف ــر املـنـص ــور رأس
إبـراهـيم أخـي النفـس الــزكيــة يف حجـر
وال ــده عب ــد اهلل بن احلـسـن .ورمي رأس
املعتز بـاهلل يف حجر جاريته .ورمي رأس
ابن الفـرات يف حجـر والـده الـوزيــر قبل
ضرب عنق األخير.

وك ــان ه ــذا ه ــو ال ـسـبـب ال ــرئـيــس ال ــذي
يـتـصــدر أسـب ــاب العـنف يف الــشخـصـيــة
الع ــراقيــة(( :الـصــراع علــى الــسلـطــة))،
الــذي يتقـدم كـثيـرا علـى صــراع البـداوة
واحلـض ــارة .وهنــا نخـتلف مع (فــرويــد)
الق ــائل ب ــأن اإلن ـس ــان ع ــدوانـي بـطــبعه،
وقـبـله املـتـنـبـي ال ـ ــذي ســبقـه بق ـ ــوله( :
(والظلـم من شيـم النفـوس فـأن جتـد ذا
عفـة فلعلة ال يـظلم)) ،وعدد مـن علماء
االجـتـمـ ــاع الـ ــذيـن تـتـنـ ــاغـم آراؤهـم يف
حتلـيـلهـم ل ـطـب ـ ــائع الـب ــشـ ــر مـع بعــض
علمـاء الوراثة القائلني بـوجود "جينات"
لـلع ــنف يف اإلن ـ ــسـ ـ ــان .ف ــنحــن نـ ـ ــرى أن
اإلن ـســان –بــاسـتـثـنــاء حــاالت –لـيــس
مجبوالً علـى العنف .غير أنه يكون أشد
ضـ ـ ــراوة مــن الـ ـ ــوح ـ ــش حــني ي ــتعـ ـ ــرض
إلــى"اإلحبــاط اليـائــس"...أعنـي عنـدمـا
يـع ـ ـ ــاق أو يـح ـ ـ ــرم مــن حتـق ـيـق أه ـ ـ ــداف
وإشــب ـ ــاع ح ـ ــاج ـ ــات ي ـ ــراه ـ ــا م ــش ـ ــروع ـ ــة،
مـصحـوبـة مبـشـاعـر احلـرمـان الـنفــسي
واالعـتبـاري ،وبـالــذات عنـدمـا يـدرك أنه
أو ج ــمـ ـ ـ ــاعـ ـتـه يـح ـ ـصـل عـلـ ـ ـ ــى أقـل م ــن
استحقـاقه ،أو أن جمـاعته حتـصل علـى

املـــــــــرأة …واالغـــــــرتاب النــــــــــــفســـــــــــي
سامح سعيد عبود

((االغتراب)) Alienationمصطلح مشتق
من الغربة ،ويف ترجمة أخرى لنفس األصل
األوروبي ((االستالب)) املشتق من السلب ،هو
تعبير عن حالة اإلنسان العقلية عندما يدخل يف
أي عالقة اجتماعية ،جتبره على أن يسلك ال وفق
ما يريد بالفعل بل ما يريد الطرف اآلخر يف
العالقة ،متوهماً أحياناً أن ما قد سلكه نابع من
إرادته احلرة ،ومن هنا يصبح سلوكه ووعيه
الظاهري غريباً ومنفصالً عن إرادته ووعيه
الباطني؛ مبعنى آخر يصبح اإلنسان املغترب
مسلوب اإلرادة واحلرية والوعي.
االغــت ـ ــراب ه ـ ــو ح ـ ــال ـ ــة اإلنـ ــس ـ ــان
العقـلي ــة عنــدمــا يخـضع لــسلـطــة
متعالية عليه ومنفصلة عن إرادته
احلــرة ،ومـنهــا سلـطــة أحــد طــريف
الـعالق ــة ال ــزوجـيـ ــة عل ــى الــط ــرف
اآلخـ ـ ــر ،وسل ــطـ ـ ــة األبـ ـ ــوي ــن علـ ـ ــى
أبنـائهم البالغني ،وسلطة املثقفني
والـف ــنـ ـ ـ ــان ــني واإلعـالم ــي ــني عـلـ ـ ـ ــى
جمهـور املتلقـني لنتـاجهم الثـقايف
والفني واإلعالمي،وسلطة صاحب
العــمل سـ ــواء أكـ ــان رأسـمـ ــالـي ـ ـاً أم
بيـروقراطـياً عـلى العـمال ،وسلـطة
املـ ــديـ ــر علـ ــى مـ ــوظفـيـه ،وسلــطـ ــة
الــسيــاسـيني والـنقــابيـني علــى من
ميـثلــونـهم مـن جم ــاهيــر ،وسلـطــة
الـبـي ــروق ــراطــي عل ــى اخلـ ــاضعـني
إلدارته ،وسلـطة املسلح على العزل
مـن ال ـسـالح ،وسلــطـ ــة رجل األمـن
علـى األفـراد واجلمـاعــات ،وسلطـة
املـ ـ ــشـ ـ ـ ــرع عـلـ ـ ـ ــى املـ ــطـ ـبـق عـلـ ـيـه ــم
الـتشــريع ،وسلطـة النقــود وامللكيـة
اخلـ ـ ــاصـ ـ ــة والـ ـ ـسـلع س ـ ـ ــواء علـ ـ ــى
احمل ــروم مــنهـ ــا أو عل ــى ح ــائ ــزه ــا،
وسـلطـة الـسـوق وقـواعــد املنـافـسـة
علـ ـ ــى ال ـ ـ ــداخلــني ف ـيـه ،وسل ــطـ ـ ــة
الع ـ ــادات وال ــتق ـ ــالــي ـ ــد واألع ـ ــراف
والقـ ــوانــني علـ ــى اجملـبـ ــريــن علـ ــى
االنصيـاع لها ،وسلطـة الرأي العام
عل ــى مخ ــالفـيه وغـي ــر مخ ــالفـيه،
وسـلـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ــة األسـالف وال ـ ـ ـ ـ ــرم ـ ـ ـ ـ ــوز
االجتمـاعيـة علـى من يقـدسـونهـا،
وسلـط ــة اإلعالن وال ــدع ــاي ــة عل ــى
املـتـلقـني واملـ ـسـتـهلـكــني ،وسلــط ـ ــة
الـ ــزعـمـ ــاء واألبــطـ ــال وامل ــشـ ــاهـيـ ــر
والقادة على جمهور التابعني.
فـاإلنـســان إزاء كل هـذه الـسلـطـات
يـ ـ ــص ـ ـبـح أسـ ــي ـ ـ ـ ـ ــراً م ـ ـنـق ـ ـ ـ ـ ــاداً ملـ ــن
مي ــارس ــونه ــا علـيه ،ه ــؤالء ال ــذيـن
يـعـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ـ ــون ألنـفـ ـ ـ ـ ـسـهـ ــم احلـق يف
الــتجــس ــس علــيه والـتـحقــيق مـعه
وعـقـ ـ ـ ـ ــابـه لـ ـ ـ ـ ــو خـ ـ ـ ـ ــالـف إرادتـهـ ــم،
وليصبح مـوضوعاً لقـراراتهم التي
ال دخل له فـيه ــا ،والـتـي ال يــس ــأل
عنهـا إال لـيقبلهـا صـاغـراً ،فيـدخل
م ــرغم ـاً ومـضـطــراً ب ــوصفه مجــرد
عـ ــنـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـ ـسـلـ ـ ـ ـ ـ ــوب اإلرادة يف
تنـظيمـات وعالقـات اجتمـاعيـة لم
يخــت ـ ــره ـ ــا عــن أص ـ ــال ـ ــة ،ويـ ــسلـك
ويفـكر وفـق ما يـحدده لـه هؤالء ال
وفق مـا يحـدده هـو بـدءاً من طـراز
املالب ــس الـتـي يـ ــرتـ ــديهـ ــا و ألـ ــوان
الـطعام التي يأكلهـا و سائر أمناط
الـسلوك والهـوايات ،وانتهـاءاً حتى
بــالـقبــول بــاملــوت يف سـبيـل أي من
هؤالء.
ولنـأخـذ األسـرة األبـويــة مثـاالً ،إذ
يـع ـ ـ ــان ــي فـ ـيـه ـ ـ ــا األب ن ـ ـ ــوعـ ـ ـ ـاً م ــن
االغتـراب بـسـبب مـركــزه املتـسلـط
يف األس ـ ـ ـ ــرة .ف ــن ـ ــظ ـ ـ ـ ــراً لـ ـتـحـ ـمـلـه
مسـؤوليـاتها فهـو مضطـر للتخلي
عــن حـ ـ ــري ــته اخلـ ـ ــاصـ ـ ــة م ــن أجل
اسـتمــرار سلـطـته األبــوي ــة ،مثـلمــا

يعـانــى أبنـاؤه مـن االغتـراب بـسـبب
هــذه الــسلـطــة الـتـي حت ــرمهـم مـن
حرياتـهم أمامه .وكما يـعانى الزوج
املتـسلط علـى زوجته مـن االغتراب
فـ ــأن زوجـتـه تعـ ــانـ ــى بـ ــدورهـ ــا مـن
االغتراب بسبب هـذه السلطة التي
متـ ــارس علــيهـ ــا .أمـ ــا عـن الـعالقـ ــة
اجلـنـ ـسـيـ ــة غـي ـ ــر القـ ــائـم ـ ــة علـ ــى
االخ ـتــي ـ ـ ــار احل ـ ـ ــر وامل ـ ــس ـ ـ ــاواة بــني
الـطــرفـني فهـي ال حتقـق أي إشبــاع
جـن ـسـي فــضال عـن م ــا ت ـسـبـبه مـن
اغتـراب للطرفني ،القـاهر واملقهور.
والشك أن املــسلح تــستـعبــده قــوته
امل ـسـلح ــة مـثلـم ــا متـنحـه سل ـطـته
علـى األعـزل ،ومـن ثم فهـو يخـشـى
عليها من الزوال.
وب ــال ــرغـم مــن تالزم االغـتـ ــراب مع
اإلن ـســان يــوم ـاً بـيــوم مـن ــذ نعــومــة
أظفـاره إلـى أن ميــوت ،ومصـاحـبته
له يــومـي ـاً مـن ــذ اللحـظــات األولــى
السـتــيقـ ــاظه وحـتـ ــى نـ ــومه ،إال أن
غــالـبـيــة املـصــابـني به ال يــدرك ــونه،
وهــم غـ ـ ــالــب ـ ـ ـاً مـ ـ ــا ي ـ ـ ــدافعـ ـ ــون عــن
األوضـاع االجـتمـاعيـة الـتي تـسـببه
بـوصفهـا من نـواميـس الكـون .وقـد
يــسخــرون مـن نــاقــديهــا ب ــوصفهـم
ح ــمق ـ ـ ــى ال يـفهــم ـ ـ ــون ال ـ ـ ــواقع ،أو
حاملني بعـالم مسـتحيل التحقق أو
داعـني للفـوضــى والتحـلل ،يف حني
أن ما يتم التحـدث عنه هو بالفعل
تف ـسـيـ ــر لل ــشق ــاء الـبــشـ ــري املالزم
للــوجــود االجـتمــاعي .فــاملـغتــربــون
نف ـ ـســي ـ ـ ـاً ك ـثــيـ ـ ــراً مـ ـ ــا يـ ـظــنـ ـ ــون أن
اخـتيـاراتهـم االغتــرابيـة كــانت وفق
إرادتهـم احلـ ــرة ،مــتغـ ــافلـني عـن أن
بعض هذه الـسلطات سـالفة الـذكر
وظـ ـيـفـ ـتـه ـ ـ ـ ــا االج ــت ــم ـ ـ ـ ــاع ــي ـ ـ ـ ــة يف
اجملـتمعـات الـسلطـويـة هي تـشكيل
عقولهـم بعد أن تغـسلها مـن كل ما
ميـكــن أن يـع ـ ـ ــارضـه ـ ـ ــا ،وحت ـ ـ ــدي ـ ـ ــد
أفكــارهـم ومعـتقــداتـهم وأذواقـهم و
قــي ــمه ــم بعـ ـ ــد أن تـ ـ ــوه ــمه ــم أنهــم
ميلكـون حريـة االختيـار .فأسـوأ ما
يف االغـتـ ــراب إذن ال يـتـمــثل بــتلـك
احلـ ــالـ ــة مـن الـقه ـ ــر اخلفـي الـتـي
يتــضمـنهــا فحـسـب ،بل يف الـقبــول
به وسعـي اإلنسـان احلـثيث للـوقـوع
فـ ـيـه ،وال ـ ـ ـ ــدف ـ ـ ـ ــاع ع ــن الـعـالق ـ ـ ـ ــات
االجتماعـية التي تخلقـه ،ومدحها
وقــب ـ ـ ــولهـ ـ ــا وح ــبهـ ـ ــا واخلـ ـ ــوف مــن
الـتحــرر مـنهــا ،واعـتبــارهــا الــوضع
الـطـبيـعي الـسـعيــد واملــرغــوب فـيه،
ومــن ثــم ع ـ ــدم االس ـتــي ـ ــاء مــنه وال
اإلحساس ببشاعاته ،برغم أن واقع
احلال يـؤكد أن هـذا القهـر اخلفي،
يـفجـ ــر بـ ــدوره رفــض ـ ـاً خفـي ـ ـاً عـنـ ــد
نف ــس اإلن ــسـ ــان املـتـكـيـف مع هـ ــذا
الـقه ـ ــر ،ي ـتـجل ـ ــى ل ـ ــدى اإلنـ ــس ـ ــان
املغتـرب يف سلـوك مـضطـرب ووعـى
زائف ومـنــطق مع ــوج .كـم ــا يــظه ــر
هـذا الــرفض يف صـور مـختلفـة من
االضـطــرابــات الـنفــسيــة والعقـليــة

أقـل مم ـ ـ ــا حت ـ ـصـل عـل ـيـه اجلــم ـ ـ ــاع ـ ـ ــات
األخ ــرى .وك ــان ه ــذا اإلحـب ــاط ،وسـبــبه
السلـطة ،هو احلـالة التي عـاشها معظم
العـراقـيني من بـدء الـدولـة األمـويـة إلـى
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وثـ ـ ــانــي هـ ـ ــذه األســبـ ـ ــاب ،أن الـالشعـ ـ ــور
اجلــمعــي لـلع ـ ــراق ـيــني معــب ـ ــأ بـ ـ ــالعــنف
ومبــرمج مـن ألف عــام علــى تــشغـيله يف
حل ال ــص ـ ــراع ـ ــات ،ومـ ــشح ـ ــون ب ـ ــالــث ـ ــأر
واحلق ــد .وإن العــراقـيـني ي ـسـتحـضــرون
هـذا االنفـعال الشـعوريـا يف حل أزمـاتهم
املعاصرة.
وثــالثهـا ،إن وجـود األجـنبـي يف أي وطن
كان وبـأي مسمى كـان "محرر ،محتل"...
يـثي ــر يف ابن ال ــوطن اإلحـســاس بــالــذلّ
واإله ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــة والـ ـتـحـق ــي ـ ـ ـ ــر واالسـ ـتـالب،
وتــستـنهـض فـيه –بـحتـميــة نفــسيــة –
مشاعر الكرامة وردّ االعتبار ،تدفعه إلى
العـنف .ويــذكّــرن ــا التــاريخ بــأنـه حيـثمــا
حـك ـم ــت بغـ ـ ــداد أو اح ــتل ــته ـ ـ ــا سل ــطـ ـ ــة
أجنبية ،ساد العنف كل أرجاء العراق.
ورابعه ــا ي ــذكّ ــرن ــا ب ــواقع ــة ح ــدثـت أي ــام
احـتالل العــراق أيـض ـاً .فقــد زار القــائــد
العــسكــري الـبــريـطــانـي (جلـمـن) قـبـيل
انــدالع ثــورة العـش ــرين ،املــرجع الــديـني
ال ـشـي ــرازي يف الــنجف وع ــرض علـيه أن
ي ـ ــأت ـيـه مبف ـ ــاتــيح روض ـ ــة اإلم ـ ــامــني يف
ســامــراء (وهـي بـيــد ال ـسّـن ــة) ويعـطـيهــا
لل ـ ـشــيع ـ ــة ،ف ـ ــرف ــض ال ـ ـشــي ـ ــرازي وع ـ ــاد
(جلـمـن) خ ــائـبـ ـاً ،فـبعـث بــطلـب ال ـشـيخ
ض ــاري وق ــال له :كـيف تـطـيع ــون فـت ــوى
الشيـرازي وهو مـرجع للشـيعة؟ فـأجابه
الـ ـشــيخ ضـ ــاري :الـ ـشـيـ ــرازي م ـ ــرجعـنـ ــا
أيضـا! .وهـذا هـو املـوقف الـذي نـفتقـده

اليوم.
ويحـ ــاول الكـتّ ــاب ال ــذيــن يجـت ــرون آراء
الـوردي تصويـر اجملتمع الـعراقي كمـا لو
أنه شخصيـة واحدة .وتبـسيطـاً نقول إن
مجـتـمعـنــا احلــالـي فـيه شخـصـيـتــان ال
شخـصيـة عـراقيـة واحـدة .األولــى :جيل
متـثـله شخـصـي ــة آب ــائـن ــا ،ونحـن الكـب ــار
ال ــذيـن عـب ــرن ــا الـنــصف قـ ــرن ،يج ــاه ــد
ب ـ ــال ـت ـمـ ـســك بق ـيــم أصــيل ـ ــة (ال ــش ـ ــرف،
وال ـنـخ ـ ـ ــوة ،وال ـتـك ـ ـ ــافـل االج ـتــم ـ ـ ــاعــي،
واخل ـ ــوف مــن الع ـ ــار وفـعل احل ـ ــرام.)...
والث ــانيــة :جـيل ،ولــد يف حــرب ونـشــأ يف
حــرب ويـعيــش اآلن أكث ــر من حــرب .وإن
هـ ــذا اجلــيل املـتـ ـشــبع بــثقـ ــاف ـ ــة العــنف
املـعجونـة باإلحـباط ،والـذي يشكل أكـثر
من  % 60من اجملـتمع العـراقي ،لـيس له
عالقـة تـذكــر بصــراع البــداوة واحلضـارة
التـي جتتـرهــا الصحـافـة عن الـوردي يف
حتليل العنف يف الشخصية العراقية.
وثم ــة معلــومــة شخــصيــة لهــا داللـتهــا.
فق ــد كـنـت الــتقـيـت ال ــوردي يف بـيــته يف
العــام 1989يف لقـاء صـحفي حــرصت أن
يح ــتل كـ ـ ــامل الـ ـصـفح ـ ــة األخــي ـ ــرة يف
جــريــدة (اجلــامعــة) ،وتــوطــدت عالقـتي
بـه .وكـ ـن ــت الح ـ ـظ ــت انـه يف احلـلـقـ ـ ـ ــات
النقــاشيـة الـتي تـدور حـول مـوضـوعـات
اجـتمــاعيـة ،كــان يتحـدث لـدقـيقتـني ثم
يقـول "اعتـذر الصــابتي بـوعكـة صحيـة"
فهمت منها أن الـرجل كان "مرعوباً" من
صـ ـ ــدام ح ـ ـس ــني ،واحلق مـعه .ف ــصـ ـ ــدام
أطعـم كالبه املفتـرسة حلـم أقرب الـناس
إلــيه ،فـكــيف بـ ــشخــص اسـمـه علـي مـن
بـيـت الــوردي..وعــالـم اجـتـم ــاع له كـتــاب
عنوانه "وعاظ السالطني"!

علــــم النفس االجيــــايب
والنظــــرة اجلديــــدة إىل اإلنســــان
لؤي خزعل جبر

وشـت ـ ــى االنحـ ــرافـ ــات الـ ــسلـ ــوكـيـ ــة
واألخالقية اخملتلفة.
فـ ـ ــالـك ـثــيـ ـ ــرات مــن الــنـ ــسـ ـ ــاء م ــثالً
يــدافعـن عالنـيــة و بحـمــاســة أكـثــر
مــن بعــض الـ ــرجـ ــال ،عـن وضـعهـن
األدنــى من الــرجــال يف اجملتـمعــات
الــذكــوريــة .ويالحــظ عمــوم ـاً أنـهن
األكـثــر متــسك ـاً بــالقـيـم احملــافـظــة
التي تـضطهـدهـن ،فضالً عـن أنهن
يـزدريـن أحيـانـاً الـرجـال املـدافـعني
عـن حـ ــري ـ ــاتهــن وحق ـ ــوقهـن .كـمـ ــا
يـحتقـرن كـثيــراً النـســاء املطــالبـات
بــاحلــريــة واملـســاواة لهـن ،وينـظــرن
بعــني الك ــراهـيـ ــة للـمـتح ــررات مـن
اغترابهن األنثـوي .فوضعهن حتت
وصـاية الـرجال يعـفيهن من حتمل
م ــسـ ــؤولـي ـ ــة أنفـ ــسهــن ،ويع ـطــيهـن
بـع ـ ــض االم ــت ــيـ ـ ـ ـ ــازات يف مـقـ ـ ـ ـ ــابـل
ح ـ ــريــتهــن املــن ـ ــزوع ـ ــة وك ـ ــرامــتهــن
املهـدورة وإرادتهن املسلـوبة ،يف حني
أن حـ ـ ـ ــريـ ـتـه ــن ومـ ـ ــسـ ـ ـ ــاواتـه ــن مـع
ال ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ــال تـ ـ ـضـعـه ــن يف م ـ ـ ـ ــوضـع
امل ــس ــؤولـي ــة الـتـي يــته ــربـن مــنه ــا،

راضـيات بـوضعهـن كقاصـرات حتت
وصاية الرجال.
إن هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ــوضـع االج ــت ــمـ ـ ـ ــاع ــي
املـتــدنـي الــذي يــسلـبهـن حــريـتهـن
وإرادتـه ــن و كـ ـ ـ ــرامـ ـتـه ــن لـ ــصـ ـ ـ ــالـح
الـ ـ ــرج ـ ـ ــال ،يع ــط ــي مع ــظ ــمهــن يف
الــوقت نفـسه الكـثيــر من الـسمـات
ال ــسل ــوكـيـ ــة والعـقلـي ــة ال ــسلـبـي ــة،
كـالـذاتيـة والعـاطفيـة املـتطــرفتني،
واللتني تـعدّان سنـد الذكـور الدائم
يف اسـتمــرار سلــطتـهم ووص ــايتـهم
عـليهـن .وتلك الـسمـات الـسلــوكيـة
والعقلية السلبية يف حقيقتها هي
ن ـ ـ ــوع مــن االح ـتـج ـ ـ ــاج املـ ـ ـس ـتــت ـ ـ ــر
وال ـ ــرف ــض غــي ـ ــر ال ــص ـ ــريـح له ـ ــذه
األوضـ ـ ــاع الــت ــي ال يج ـ ـ ــرؤن علـ ـ ــى
رفـضهــا عـالنيــة ،فـضـالً عن كــونهــا
نتيجـة منطقـية للـتربـية اخملـتلفة
ال ـتــي حتـ ــظ ـ ـ ــى بـه ـ ـ ــا اإلن ـ ـ ــاث عــن
الــذكــور ،والـتـي تغــرس فـيهـن هــذه
الـ ـسـمـ ــات مـن ـ ــذ طفـ ــولــتهـن ،كـمـ ــا
تـ ـشـكـل نفـ ـسـيــتهــن عل ـ ــى القـبـ ــول
بالقهـر الذكـوري لهن عـبر الـتربـية

والتعليم والعادات والتقاليد.
ومبــا أن االغتــراب ســرطــان نفــسي
تـغـلـغـل يف كـل خـالي ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــود
اإلنسـاني ،فإن التحـرر منه لن يتم
بعـملـي ــة سحــريــة فــوري ــة ،ولكـنهــا
عـمليـة عـميقـة وطـويلـة تـزيل هـذا
الـسـرطــان من كل عالقـات الـوجـود
اإلنساني ،عمليـة إصالحية طويلة
األمـ ـ ـ ـ ـ ــد حتـ ـ ــطـ ــم كـل الـعـالقـ ـ ـ ـ ـ ــات
االجـتم ــاعيــة الـسلـطــويــة ومـن ثم
االغتـرابيـة ،ليعـاد بنـاء اجلمـاعـات
اإلن ـســانـيــة اخملـتلف ــة علــى أســاس
تـن ـظـيــم يكـفل الــتحـ ــرر احلقــيقـي
للـب ــشـ ــر ،يـتـ ــأسـ ــس علـ ــى احـتـ ــرام
حقيقـة تفرد اإلنسـان بوصفه فرداً
له سـم ــاتـه وشخ ـصـيـتـه الف ــري ــدة،
والـ ــذي تــتعـ ــدد أبعـ ــاد شخ ـصـيــته،
بـ ـسـبـب مـ ــورث ـ ــاته الـبـيـ ــولـ ــوجـيـ ــة
واكتـسـابـاته االجـتمـاعيـة وخبـراته
التـاريخية وقدراته اخلـاصة ،متاماً
مــثلـمـ ــا يجـب أن حتـتـ ــرم حقــيقـ ــة
متيز اجلمـاعات الـبشريـة اخملتلفة
ثقافياً ودينياً ولغوياً.

نـشـأ (عـلم الـنفـس االيجـابـي) يف مقــابل (عـلم الـنفـس
الــسلـبـي) ،ويــراد بـ ــااليجــابـي والــسلـبـي هـنــا طـبـيعــة أو
مـاهية املتغيرات النفـسية املدروسة .فلمـا كانت السيادة
عـبـ ــر عقـ ــود مـن الـ ــزمـن لـ ــدراسـ ــة احلـ ــاالت ال ــسلـبـيـ ــة
لإلنسـان ،كاالحـباط والعـدوان والتشـاؤم وفقدان األمل
واالضطـرابـات الـعقليـة والنفـسيـة ،مـا أعطـى لـإلنسـان
صــورة قــامتــة يف أذهــان اخلــاص ــة والعــامــة الــى درجــة
أصبح فـيها الـباحـثون يعـدّون حاالت الـصحة الـنفسـية
مــا هي إال حــاالت (خلــو) من املــرض ،األمــر الــذي ولّــد
لـدى جملــة من البــاحثني أواخـر التـسعـينيـات بـزعـامـة
البـ ــروفيـســور (م ــارتن سـليـجمــان) – M. Seligman
أس ــت ــاذ علـم الـنفــس يف جـ ــامعـ ــة بـن ـسـلف ــانـي ــا ورئـيــس
اجلـمعيــة النفــسيـة األمـريـكيـة –قنـاعـة مفـادهـا ((إن
االنتبـاه يجب أن يحـوّل من أمنـوذج املـرض إلـى أمنـوذج
الـصحـة)).وانـطالقــا من هــذه القنـاعــة ،عمل عــدد من
الباحـثني على دراسة احلاالت االيجـابية يف اإلنسان يف
إطار سمي بـ(علـم النفس اإليجابي) Positive Psyc
chologyيهـ ــدف إل ــى ((قـي ــاس وفهـم وبـنـ ــاء مك ــامـن
القـوة اإلنـســانيــة وفضـائلهـا ،وصـوالً الـى إرشـادنـا نحـو
تطوير حياة جـيدة)) ،فهو يركز على ((أوجه القوة عند
االنـســان بــدالً مـن أوجه القـصــور ،وعلــى الفــرص بــدالً
مـن األخطاء ،وعلـى تعزيـز اإلمكانـات بدالً مـن التوقف
ـوق ــات)) .فهـ ــو بـتعـبـي ــر آخ ــر ي ـسـم ــى بـ (بـن ــاء
املع ـ ـ
ع ــن ــد ـ
التمكني الشخصي) و(حسن احلال الذاتي) يف احلياة.
ويعنـي (بنـاء الـتمـكني الــذاتي) الـبحث يف وســائل بنـاء
االقـتــدار عـنـ ــد الكـبــار وال ـشـبــاب والـصغــار ،وذلـك علــى
مخـتلف امل ـسـتــويــات الــذهـنـي ــة واملعــرفـيــة والــسلــوكـيــة
واملهنية واالجتماعية.
وي ــرتـبــط (حـ ـسـن احلـ ــال الـ ــذاتـي) بــتعـ ــزيـ ــز ال ــصحـ ــة
ـ
النفـسية يف أبعـادها الـعاطفيـة والوجـودية ،وصـوالً إلى
بـنـ ــاء احلـيـ ــاة ال ـطـيـبـ ــة ،مــن خالل حت ـصــيل الـ ــرضـ ــى
والـ ــتفـ ـ ــاؤل واألمل واالنـ ــطالق والـ ـ ــدافعــي ـ ــة ال ـ ــذاتــي ـ ــة
ـسع ــادة واألمـن الــنفـ ـســي واملهـ ــارات االجـتـمـ ــاعـيـ ــة
وال ـ ـ
ـ
والقدرة على احلب وحتقيق الذات.
وعلـى صـعيــد عالج االضـطــراب ،يقـول (سـليـجمـان)( :
(إن ما يجـري يف إطار علـم النفس اإليجـابي هو تعـزيز
القـوة يف الفـرد ،وتــوكيــد بنـاء هـذه القــوة وليـس مجـرد
رعاية الضعف)).

ولعل أبــرز املــوضــوعــات التـي دُرست يف هــذا اإلطــار هــو
مـوضوع (الـسعادة) الرتبـاطه العميـق واحليوي بجـوهر
هذا التوجه .وقد وجـدت الدراسات عن هذا املوضوع أن
الـسعـادة –بخالف مـا هـو سـائـد –تـأتي مـن احلصـول
عل ــى مكــافــآت ب ـسـيـطــة يــومـي ــة .ففـي دراســة أج ــرتهــا
ـ
(إليـس اسني) تـبني أن األفــراد يخبـرون اإلثــارة عنـدمـا
يحــصلـ ــون علــى شـيء مجــانـي أو حـيـنـم ــا يج ــدون ربع
دوالر يف الشارع أو تأتيهم هـدية غير متوقعة .كما وجد
أن هــذا االنفعــال يجعـل منهـم أكثـر حـميـميــة وصحـة،
وأكثر مرونة وإبداعية وأفضل يف حل املشكالت.
كما درس الباحـثون اخلصائص الـشخصية التي جتعل
النـاس سعـداء ،وقـد حـددهـا (كـوجـان) Koganبـ()20
سمـة عـدّهـا اجلـذور لـلحيـاة االيجــابيــة ،منهـا :القـدرة
علـ ــى احلــب ،وأن يكـ ــون الفـ ــرد محـب ــوبـ ـاً ،وااليـث ــاري ــة،
واإلبداعية ،والشجـاعة ،واحلكمة .كما درسوا األساليب
الـتـي ميكـن مــن خاللهـ ــا بـن ــاء م ــؤســس ــات أو أع ــراف أو
قوانني إيجابية.
وال بـد أن نــشيـر إلــى أن أغلب هـذه املـوضـوعـات كــانت
حـاضـرة يف مـا يــسمــونه (علـم النفـس الـسلـبي) ،إال أن
نقلـة نــوعيـة حــدثت يف إطـار (علـم النفـس اإليجــابي)
ميكن إجمـالها ببعدين :األول ،إنها كانت متناثرة وغير
مــؤكــد علـيهــا ،بـل ميكـن القــول إنهــا كــانـت ضــائعــة يف
خضم اجلـوانب السلبـية احلاضـرة يف الدراسات ،بـينما
هي حتـضــر بــشكل قــوي ومــؤك ــد يف التــوجه اجلــديــد؛
والثـاني ،إن املـوضـوعـات اإليجـابيـة نـضجت ضـمن تيـار
لـه كيانه اخلاص ومالمحه احملددة ،ممـا يعطيها زخماً
دافعيـاً بـحثيـاً وتنـظيمـاً مـنهجيـاً يبـرزهـا كمـوضـوعـات
أساسية رائدة.
وتبـرز أهمية تـوظيف نتائج دراسـات هذا التيـار والقيام
بـدراسـات يف إطــاره ،يف مجتـمعنــا ،من خـالل االلتفـات
الى حقيقة ضخـامة الواقع املأسـاوي الذي يعيشه هذا
اجملتـمع ،إلــى الــدرجــة الـتي رمبــا أوصلـته الــى فقــدان
االحساس بهـويته وفاعليـته ،مما يحتم علـى الباحثني
االجتماعيني أن يقوموا بدور تثويري وتنويري فيه من
خالل بحث املـوضوعـات التي تعـيد إلـى أفراده تـوازنهم
وقدرتهـم على بنـاء حياة مـتماسكـة توصلهم الـى خبرة
الـسعــادة .ومــا احليــاة إال عــدد اللحـظــات الـتي يـعيـش
فيها االنسان هذه اخلبرة.

الســـــاعة البيولــــوجية الكــــربى وأســـــــرار الشيخـــــــــــــــوخة
د .هيثم أحمد الزبيدي
رئيس وحدة أبحاث الشيخوخة
لكلٍ منـا أنـشطـة بيـولـوجيـة تـتم وفق جـدول زمنـي شبه
ثــابت ،وال يـتغيـر هـذا اجلــدول إال عنــد تغيــر الظـروف.
وعـنــد حــدوث الـتغـيــرات فــإنهــا عــادة م ــا تكــون تغـيــرات
طفـيفــة .فـنحـن ننــام يف مــواعيــد شـبه ثــابتــة ،ونـصحــو
علـى نفس اإليقـاع تقـريبـاً ،بل إننـا نخلـد للـراحة ونـبدأ
النـشاط بصـورة ايقاعيـة .وقد أطلق علـى هذه الظـواهر
الـ ـ ـب ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ـ ـ ــوج ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ــصـ ـ ـ ـطـلـح ((الـ ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ـ ــة
البيـولوجـية)) ،Biological Clockالـتي تعنـي وجود
إيقـاع داخـلي يف الكــائن احلـي ينـظم عـمليــاته احليـويـة
الـ ـت ــي حتـ ـ ـ ــدث داخـل كـل خـل ــيـ ـ ـ ــة أو ن ـ ـ ـسـ ـيـج أو نـ ــظـ ـ ـ ــام
فزيولوجي.
وهــذه الـســاعــة ال تـقيـس إال مــدة زمـنيــة محــدودة ،فـهي
تـشـبه "ســاعــة الــرمل" الـتي تـقيـس دورة زمـنيــة واحــدة،
ولكنهـا ال تعـطينـا اجملمـوع الزمـني لكل الـدورات .ويبلغ
عدد الساعات الـبيولوجية بـاملئات أو اآلالف يف اإلنسان.
وتقرر كل واحـدة منهـا نشـاطاً أو فعالً بـيولـوجيـاً معيـناً،
كـم ــا إن بعــضه ــا يـنـظـم ع ــدة عـملـي ــات بـي ــول ــوجـي ــة ذات
طـبيعـة أو أهـداف مـعينـة ،مثل عـمليـة انـشطـار اخلاليـا،
والنـشـاط الـتلقــائي ،وصـنع الهـورمـونــات والبـروتـينـات،
وتـن ـظـيـم احلـ ــرارة اجلـ ـسـمـيـ ــة ،وتـكـ ــويـن اإلدرار ،وزمـن
االســتج ـ ــاب ـ ــة ،وق ـ ــوة ال ـ ــدافع ،وردود الـفعـل للـم ـ ــؤث ـ ــرات
الضـارة ،وسـرعــة امتصـاص العقـاقيـر ،والقـوة العـضليـة،
والنـوم واليقظـة .ومن البـاحثـني ممن يعتقـد بأن هـناك
ســاعــات بـيــولــوجـي ــة تقــرر إلــى حــد مــا أزمــات الــدورات

الفـكريـة والعـاطفـية وغـيرهـا من النـشاطـات التي طـاملا
نـظــرنــا إلـيهــا ب ــوصفهــا فــاعـلي ــات تتـبع اإلرادة ال ــذاتيــة
لصاحبها.
وبعـض هذه الوتائـر الدورية أو السـاعات البيولـوجية قد
ن ـشـ ــأت أصالً أو ط ــاوعـت وت ـط ــاوع ال ـظ ــروف احملـي ـط ــة،
كـ ــدورات الف ـصـ ــول ودورة العـم ــر وغـي ــره ــا مـن ال ــدورات
الكـونيـة ،وبعضـها يـطاوع الـطبيعـة البـيولـوجيـة للكـائن
احلـي ،وهـي الـطـبـيع ــة األكـث ــر ت ــأصالً ،ف ــإذا م ــا تغـي ــرت
ظروف احمليـط والطبيـعة أو انتقـل الفرد من ظـرف إلى
آخــر ،كــالـسفــر الـســريـع من قــارة إلــى أخــرى فــإن الفــرد
يـطاوع ما تعـود عليه من الوتـائر البيـولوجيـة وال بدّ من
مـرور بضعـة أيام لكـي يكيف الفـرد نفسـه مع مقتضـيات
محيطه اجلديد.
وفـضالً عـن ال ـســاعــة الـبـيــولــوجـيــة الـتـي تقـيــس وحــدة
زمـنيـة واحـدة ( 24سـاعـة) تـوجـد سـاعـة أخـرى تـسمـى بـ
"الـسـاعـة الـبيـولــوجيـة الـكبـرى"Grand Biological
Clockتعكـس أو تقيـس كل الـتغيـرات الـتي حتـدث يف
الـكـ ــائـن احلـي بـ ــدءاً مـن املــيالد وحـتـ ــى حل ـظـ ــة املـ ــوت.
وتعـتـم ــد ه ــذه ال ـس ــاع ــة عل ــى الـتغـي ــر ال ــذي يح ــدث يف
االيقـاع؛ أي إنهـا بـدالً من أن تقـيس هـذا االيقـاع فـإنهـا
تقـيــس فق ــدان االيق ــاع ،وتعـمل ب ـشـكل غـيــر مـنـتـظـم –
عكس السـاعة البيـولوجية –فقد تبطئ يف عـملها ،وقد
تـســرع يف إيقــاعهــا وتــزي ــد من ســرعـتهــا .ولكـنهــا يف كال
احلـ ــالـتـني تـ ـسـيـ ــر بـ ــاجتـ ــاه واحـ ــد هـ ــو اجتـ ــاه الـفقـ ــدان

الــتـ ـ ـ ــدريجــي لـإليق ـ ـ ــاع .وه ــي تخ ـتـلف عــن ال ـ ــس ـ ـ ــاع ـ ـ ــة
الـبـيــولــوجـيــة الـتـي ت ـسـيــر ب ـشـكل دائــري ،حـيـث يـتكــرر
ايقــاعهــا وتـقيــس التـغيــرات نفــسهــا الـتي حتــدث يف كل
دورة زمنية.
فقــد أشــارت إحــدى الــدراســات إل ــى أن ظهــور أنــواع مـن
أمــراض الـســرط ــان يف فئ ــات عمــريــة معـينــة ،وطــريقــة
إصـابة اخلـاليا اجلـسميـة بالـشيـخوخـة ،وطبيعـة النـمو
العقلي لألطفـال ،كل هذا يـشير إلـى وجود نـظام داخلي
يعمل على تفـجير استجـابات خـاصة عـند نقطـة معينة
من مراحل حياتنا.
وتعمل الـسـاعـة الـبيـولـوجيــة الكبـرى علـى قيـاس ايقـاع
األنظمة الهوميوستازية (االتزان البيولوجي) األساسية
للـكـ ــائـن احلـي .وميـكــن أن نحـكــم علـ ــى هـ ــذه الـ ـسـ ــاعـ ــة
بطريقة عشوائية بـالتغير الذي يحدث يف مجموعة من
املــؤش ــرات التـي تعكـس االتــزانــات األس ــاسيــة ل ــدى كبــار
السن .فقد اتضح يف إحـدى الدراسات أن ارتفاع مستوى
الك ــولـيـ ـسـت ــرول يف ال ــدم واإلص ــاب ــة ب ــأم ــراض تــصلـب
الـش ــرايني والــذبحــة الـصــدريــة لــدى املــسنـني ،وكل هــذه
الـتغـيــرات تعـنـي أن عـمــر الفــرد قــد اخــذ يف الـنقـصــان،
كانت بسبب الساعة البيولوجية الكبرى.
كـمـ ــا أكـ ــدت دراسـ ــات أخ ـ ــرى أن مع كـبـ ــر الـ ـسـن حتـ ــدث
تغييـرات مهمة يف الكائن احلي تـعكس اضطراب االتزان
واالستقـرار لـديه ،وإن اخـتلفت هـذه الـتغيـرات يف الـذكـر
عـن األنـثـ ــى ،ذلك إن ه ــورم ــون األن ــوث ــة ميـنع ه ــورم ــون
الـنـم ــو مـن حت ــريك األحـم ــاض ال ــدهـنـي ــة مـن املـن ــاطق

اخملتـزنـة فيهـا ،وبـالتـالي تـصبح له القـدرة علـى خفض
مـحتــوى الك ــوليــستــرول يف الــدم الــذي يـنتـج من زيــادة
ن ـسـبــة الــدهــون وأحـم ــاضهــا يف الــدم ،وبــالـتــالـي نقـص
احتماليـة حدوث تصلب الشرايـني الذي هو عالمة على
كبر السن ،إذ يالحظ نقـص نسبة السكر والكوليسترول
يف الدم عند املرأة يف سن  39- 30سنة والذي ميكن عدّه
مرحلة االستقرار واالتزان لديها.
أمـا يف الذكـر ،فإن الهـورمون الـذكري ال يـؤدي إلى حـالة
االستقرار هذه ،إذ مع كبر السن حتدث زيادة يف مستوى
كل مـن الكــولـي ـسـتــرول واألن ـســولـني ال ــذي يعــد ع ــامالً
ح ــاسم ـاً يف إحــداث تـصـلب الـش ــرايني ،وهــذا مــا يفـســر
انخفـاض السن الـذي يحدث فـيه تصلب الشـرايني عند
الــذكــور مقــارنــة بــاإلنــاث الالتـي يحــدث لــديـهن املــرض
نفسه بفارق عشر سنوات تقريباً.
بناءً على ما تقدم ،ميكن القول بأن الساعة البيولوجية
تختـلف عنـد الـذكــور عمــا هي عـليه لـدى اإلنـاث ،وهـذا
االختالف يؤدي إلى اضطـراب بعض العمليات احليوية
نتيجة اضطراب الـدور التنظيمي لـلهايـبوثاالموس (ما
حتـت املهــاد) يف الــدمــاغ ،والـنــاشـيء مـن زيــادة أو نقـص
عتبة االحساس اخلاصة به.
إذن نحن محكومون جزئياً بساعة وراثية مركبة ودقيقة
التنـاغم ال تقتـصر علـى التغـيرات البـدنية ،مـثل قفزات
النمـو والبلـوغ وسن اليـأس والشـيخوخـة ،بل إنهـا توجه
أيـض ـاً ال ـسـي ــاق العــام لـتفــاصـيل أدق يف حـيــاتـنــا .وهـي
بذلك تؤثر يف توقيت كل ما هو بيولوجي تقريباً.

