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يعـاني مفهـوم )العالج النفـسي(
من التباس كبري يف أذهان شرحية
واسعـــة من أفـــراد اجملتـمعــات
العـــربيـــة والنـــاميــة عــامــة
وجمتمـعنا العراقـي خاصة.ولعل
هـذا االلـتبـاس مـرده الفـصل أو
العــزل الــذي تـقيـمه العقـليــة
الشـرقية بني مفهـومي )اجلسد(
و)النفـس(.فقد اعـتاد الـناس يف
جمـالـسهـم حيـنمــا يكــون بني
احلــضــــور طـبـيـب خمـتــص
بـاألمـراض اجلـسـميـة،أن يـدور
احلـــديـث حــــول بعــض هـــذه
األمـــراض وعن اجلــديــد الــذي
تـوصل اليـه الطب،ويـتسـابقـون
بــكل جـــــرأة ومبــــســـمع مــن
اجلميع،علـى االستفسـار الدقيق
عـما يـعانـونه هـم أو ذووهم من
أمـراض.فقد يـشكو أحـدهم من
مرض السكر الذي أرهق أمه،وقد
يشـكو الثـاني من ارتفـاع  ضغط
الـدم الـذي أصـاب والـده جبلطـة
دمـــاغـيـــة.فـتـتـــواىل شكـــاوى
احلـاضـريـن تبـاعـًا دون شعـور
بـــاالحـــراج أو اخلجـل.ولكـن يف
املقــابـل،اعتــاد أغلـبيــة هــؤالء
النـاس أن ال يفعلوا الـشيء نفسه
اذا كــان احلــاضـــر استـشــاريــًا
نفسيًا،اذ غالـبًا ما يتكتمون على
أي اضـطرابـات نفـسيـة يعـانون
هم أو ذووهم مـنها.واذا حتـدثوا
عـنها،فـغالبـًا ما يكـون ذلك على

ســــبــــيـل االســــتـغـــــــــــراب
والسخـرية،تفـاديًا لتلـك النظرة
الـدونيـة اليت رمبـا يـنظـر بهـا
بعـض احلـاضــرين الـيهـم.كمـا
يالحــظ يف حــــاالت كـثـرية،أن
املضطـرب النفسي أو ذويه يهون
علـيهـم أن يعـرتفـــوا بـــأن مـــا
اعرتاهم من علل نفسية امنا كان
بـــسـبـب اجلـن او الـــسحــــر أو
احلسـد،وليس بـوصفها أمـراضًا
نفـسية،ذلك ألنـهم يرون أن تلك
االمور الغيبية امنا حدثت بفعل
اعتــداء عليهـم ال ذنب هلـم فيه
ممـا يعطيهم احلق يف املعـاناة،أما
االعرتاف باملرض النفسي فمعناه
عـنــدهـم االعـرتاف بــالـنقـص

والقصور وقلة القيمة.
وميـكن أن حنــدد جممـوعــة من
األفكـار واالجتـاهـات اخلــاطئـة
واسعـــة االنتـشـــار يف حيـــاتنــا
االجتمـاعية،واليت وجـدنا عددًا
غري قليل من النـاس حيملونها يف
أذهـانهم عن االضطـراب النفسي
والعالج الـنفــسـي علـــى حـــد
سـواء،ممــا جيعلـهم سـلبـيـني يف
نظــرتهم وتعـامـلهم مع هـاتني
املوضوعتني املهمتني،األمر الذي
يرتك أثـرًا مؤذيـًا علـى صحتهم

النفسية:   
املعتقد اخلاطئ  بأن

العالج النفسي مجرد
جلسات كالمية

يعتقـد الكثـري من النـاس بعـدم
احلــــــــاجــــــــة اىل املـعــــــــاجل
النفسـي،فيسـتعيضـون عن ذلك
ببعـض احلوارات الـبسيـطة اليت
جيرونـها بـأنفـسهم مع املـريض
النفـسي بهـدف طمـأنـته ليـس
اال،مــستـبعــديـن أي امكـــانيــة
لـالستعـانـة بــاملعــاجل النفــسي
خلوفهم أن  )يشـوش( هذا املعاجل
أفكــار مــريـضهـم املــشــوشــة
أصاًل.والـواقع أن العالج النفـسي
)غري الـدوائـي وغري اجلــراحي(
لــيــــس جمــــــرد حـــــــوار مع
املـريض،امنـا هـو جممـوعـة من
)التكنيكـات( العلميـة اليت تتبع
منهجًا وبرناجمًا حمددين،ولذلك
فان مـن يقوم بهـا جيب ان يكون
من املتـخصصني ذوي الـتحصيل
األكـادميي. ولـدينـا اليـوم عـدة

انواع للعالج النفسي،منها : 
1-العالج بــاالسنـاد االجـتمــاعي:
وفـيه يقــوم املعــاجل بــطمــأنــة
ــيهه املــراجع)املــريـض(،وتــوج
وارشـــاده،وتـــوضــيح خمـتـلف
االمور له، وحمـاولة ختليصه من
مـشـاعـر الـوحـدة أو العـزلـة أو
العجز بـزجه يف برامج ارشـادية

ذات طابع مجعي.  
2-العالج الـسلــوكي : وفـيه يقـوم
املعـاجل بتـعديل بعـض سلوكـيات
املـراجع املــرضيـة،واسـتبـداهلـا
بسلـوكيـات منـاسبـة،باسـتخدام

ـ

)تكنيكات( منهجية حمددة.
3-العـالج املعـــريف: وفـيـه يقـــوم
املعاجل بتـقويم وتصحيح أساليب
الـتفكري اخلـاطئـة لـدى املـراجع
الـيت يـنــظــــر بهــــا اىل نفـــسه
ومـــســتقـبـله والـنـــــاس مـن
حــوله،وحمــاولــة اسـتبــداهلــا

بأساليب صحيحة .
4- العالج بــالـتحلـيل الـنفــسـي:
وفيه يـقوم املعـاجل مبحاولـة سرب
أغوار الال شعـور )العقل الباطن(
لدى املـراجع،السـتكشـاف العـقد
املستعصية وتفـتيتها،باللجوء اىل
طرائق )التداعي احلر(، و)حتليل
األحـالم(،و)الــــتــــنــــــــــويـــــم

االحيائي(،وغريها.
املعتقد اخلاطئ بأن

املعالج النفسي شخص
غير سوي 

لعل أحــد أهـم أسبــاب العــزوف
والـتوجس الذي يـشعر به الناس
يف اجملتمعات النـامية حنو العالج
النفسي،هو ما دأبت عليه وسائل
االعالم واألعمـال الـسيـنمـائيـة
والـدرامـا التلفـزيـونيـة يف هـذه
البلدان من اظهـار املعاجل النفسي
بـصــورة مـشــوهــة،فهـــو ذلك
الــشخـص الغـــريب االطــوار،ذو
النـظرات الزائغـة واحلركات غري
املــتـــــزنــــــة واملالبــــس غــري
املتنـاسقة.كما قد يظهر منفوش
الشعـر مرتـديًا نـظارات مسـيكة

النفـسيــة.ويف احلقيقـة أن هـذا
االعتقاد ال سند علميًا له،وامنا هو
جمموعة من االوهام نشأت بسبب
النظرة االجتماعية املتوجسة من

العالج النفسي .
املعتقد اخلاطئ بأن

االضطرابات النفسية
أعراضها نفسية بحتة

وال ميكن أن تظهر
بأعراض عضوية

هـــذا اعـتقـــاد خـــاطـئ آخـــر،
فـاالضطرابات الـنفسية ميكن ان

تظهر بأحدى ثالث صور : 
أواًل:  جممــوعـــة من االعــراض
النـفسيـة دون ان يصـاحبهـا أية

اعراض عضوية . 
ثـانيـًا: جممـوعـة من االعـراض
العـضويـة )ذات املنشـأ النـفسي(
كـالغـثيــان والقيء وآالم الـظهـر
والبـطن واألطراف،دون ان يكون
هنـاك أعـراض نفـسيـة واضحـة
مصـاحبـة.وهـذا جيعل املـريض
وذويه يعـتقــدون بــأن املــرض
عضـوي ال نفـسي.مثـال ذلك أن
االكـتئــاب عنــد كبـار الــسن يف
اجملتـمعــات الـشــرقيــة بــشكل
خاص،قد يظهـر يف أحيان كثرية
مصحوبـًا بأعراض عضـوية.وما
تلك النوبـات املتكررة من أوجاع
الظهـر اليت تصيب بعـض النساء
املسنات أحيانًا اال نوبات متكررة
من االكـتئـاب،بـالـرغـم من أن

العـامة يـصفونهـا بأنهـا أعراض
الـرومـاتـزم.كـذلك احلـال عنـد
بعـض الــرجــال املــسنـني ممن
فقـدوا مع تقدم العـمر بهم  دور
اآلمـر النـاهي داخل األسـرة،فلم
يعـد هلم دور مهم وبـدأ يتـسرب
اىل أنفــسهـم الــشعــور بـــأنهـم
أصــبحـــــوا علـــــى هـــــامـــش
احلـيــاة،فـنــراهـم  بـني احلـني
واالخـــر يـــشكـــون مـن بعـض
االوجـاع،أو يبـالغـون يف الشـكوى
من بعض ما يعانونه من أمراض
سابقة بطـريقة ال شعورية.وكل
ذلك مـن أجل جلب اهـتمـام من
حوهلم والـشعور بـأنهم مـا زالوا

حمط احرتام وتقدير االخرين.
وقــد حيـــدث العكــس،فتـظهــر
االمـراض الـعضـويـة بـأعـراض
نفــسـيــة ،كـمــا هــو احلــال يف
اضـطــرابــات الغــدة الــدرقيــة

واحلمى املالطية وغريها . 
ثـالثـًا: قـد تـأتـي االضطـرابـات
النفسـية مـصحوبـة  مبجمـوعة
من االعراض النفسية والعضوية
يف آن واحــد،وهــو مــا حيــدث يف
أغلب االحـوال،كـشكـوى مـريض
القلق مـثاًل مـن خفقــان القـلب
والتعرق والرجفة يف بعض احناء
اجلسم،فضاًل عن شعوره باخلوف
والـتــوجــس وعــدم الــشعــور

باالستقرار.
املعتقد اخلاطئ بأن

األمراض النفسية
ال بد أن تكون

مرتبطة  باجلنون
والتخلف العقلي

وهـذا يــؤدي اىل الرتدد يف زيـارة
املعـــاجل الـنفــســي،واخلجل مـن
ذلـك،بل رمبـــا االمـتـنـــاع عـن
االقـدام عليه اصاًل،بـالـرغم من
احلـاجــة الشـديـدة اليه.ولـذلك
نرى بعض املرضى جيلس متلثمًا
يف صـالة االنتظار،والبعض اآلخر
يتعمـد أن  يتأخـر يف احلضور اىل
العيادة النفسيـة حتى يتأكد من
أن أكرب عـدد من املــراجعني قـد
انـصـــرف،بل قــد جتـــد بعـض
املرضى أحيانـًا حياول جاهدًا مع
معاجله أن يكـون لقاؤهمـا خارج
العيادة.ومـن مضار هذا االعتقاد
اخلـاطـيء أن يتـأخــر النـاس يف
احضار مـريضهم حتى يستفحل
عنده املـرض جدًا،ممـا قد جيعل
من الـصعـب عالجـه،أو يتـطـلب
مـــدة اطـــول مـن العـالج.ولعل
الـتقليـد الطيب الـسائـد يف عزل
املرضى الـنفسيني يف مستشفيات
خـاصـة،هـو الــذي  يعـزز هـذه
الـنظـرة اخلـاطئـة وغريهـا من
الـنظـرات السـلبيـة جتـاه العالج

النفسي.

تتـدىل على أرنبة انـفه،مما يزيد
من  غـرابـة مـظهــره.وكل ذلك
بسبب أن الـبعد الكـوميدي الفج
أكثر اهمية من البعد االجتماعي
القــائم علـى تــوعيــة اجلمهـور
وتنـويــره،عنــد منـتجي هـذه

األعمال .
ويف احلقـيقـة فــان االستـشـاري
النفـسي مـا هـو اال انسـان عـادي
متـــامـــًا.وقـــد أجـــريـت بعـض
الـدراســات العلـميـة حـول هـذا
األمر،فلـم يتم التـوصل اىل فرق
احـصائي واضح يـثبت ان  املعاجل
الـنفـسـي أكثــر اضـطــرابــًا من
النــاحيــة النفـسيـة مـن غريه.
ويبــدو أن تـــركيـــز النــاس يف
نقـدهم على املعـاجل النفسي دون
غريهم من املعاجلني،له دور كبري
يف تكويـن هذا املعتقـد،فضاًل عن
أن هنــاك بعـض االستـشــاريني
النفـسيني )وهم نـدرة(،اختاروا
الدراسة النفسيـة ملا يعانونه من
بعـض املصـاعـب النفـسيـة اليت
يبحـثون هلـا عن عالج،والـيت قد
تبـدو علــى تصـرفــاتهم بـعض
الــشـيء،فـيالحــظهـــا الـنـــاس
ويـبالغون يف تـفسريها،ولـو كانت
عنـد غريهم ملـا الحظـوهـا.كمـا
يعتقد بعض الناس بأن شخصية
املعــاجل النفـسي قــد تتـأثـر مع
الــــــزمــن بـــــشخـــصــيــــــات
مـراجعيه،فتـصيبـه بعض العلل

بعض املعتقدات االجتماعية اخلاطئة حول العالج النفسي
د.هيثم الزبيدي

ميكن القول أن صـورة الذات )أو
مفهــوم الــذات(،الـيت يكــّونهــا
الـسيـاسي عـن نفسـه،امنا تـأتي
عرب جتربته النضالية أو تأرخيه
الـنضـالـي،اذا استخــدمنـا هـذا
التعـبري الـدارج والـشـائع يف آن
واحـد.واحلقيقة أن الـسياسي ال
خيـتلف أو يـنفــرد عـن غريه يف
هذا اخلـصوص،فـكل واحد مـنا
يـكّون صـورته عـن نفسه بـناءًا
علــى مــا تــراكـم لـــديه  مـن
خـربات،أيـــًا كــــان شكـلهـــا أو
مضمـونها،عرب تـأرخيه احلياتي
الـطـــويل.ولــــذلك فـــأن مـن
الــطـبــيعـي،أن ختــتلـف تلـك
الــصــــورة بــــاخــتالف ذلـك
التـأريخ،أو باختالف هـذا الفرد
عن ذاك.ويعـرف علمـاء النفس
Selfc Concمفهــوم الــذات
 ceptعلـى أنه ))تقديـر الفرد
لقيمته كشخـص،ويظهر جزئيًا
مـن خـربات الفـــرد بـــالـــواقع
واحتكــاكه به،ويتـأثـر تـأثـرًا
كبريًا باألحكـام اليت يتلقاها من
األشخـــــاص ذوي األهــمــيـــــة
االنفعالية يف حياته، وبتفسرياته

السستجاباتهم حنوه((. 
يـبـــدأ الــسـيـــاسـي حـيــــاته
املهـنيــة،بــاعـتنــاق خـطــاب
أيـــديـــولـــوجـي معـني.وحنـن
نفرتض،مقدمـًا،أن هذا االقتناع
بهذا اخلـطاب، امنا هـو ناتج من
أن مفـردات هذا اخلطاب تتالءم
أصـاًل مع حـــــاجـــــات هـــــذه
الـذات.اذن، وبهــذا املعنـى، فـأن
اخلـطــاب مــا هــو اال تــرمجــة
حلـاجات تلك الذات،سواءًا أكانت
هـــــذه الـــــذات فـــــرديـــــة أم
مجعيـة،كـأن تكــون طبقـة،يف
ضـوء املفهوم املـاركسي مثاًل.وال
يهمنا هنا حتديد مستوى الذكاء
لدى الرجل السياسي،فقد يكون
قـارئًا وحملاًل ممتـازًا،وقد يكون
جمـرد امعـة )تـابع( لـيس اال،ال
تهمه جتـريدات اخلطاب قدر ما
تـدغــدغه بعـض مـن أحالمه،
أعـين احالم اخلطـاب! تـلك هي
املــــرحلـــة األوىل مـن حـيـــاة
الـسيـاسي، وال بـد من الـقول أن
هـــذه الفـرتة ميكـن أن تقــارن
بفرتة الـطفولـة،بعبـارة أخرى،
مرحلة تكّون الذات لشخص بدأ
ينمو بـطريقة معـينة.ويف هذه
الـفرتة ميكـن أن منيــز يف حيـاة
الـسياسي مـرحلة ظهـور البطل
لـديه.وال شك فـأن البطل عـند
الــسيــاسـي هنــا، ليـس ســوى
سيـاسي كـبري،سـواءًا أكـان هـذا
البـطل مـن فرتات تـــأرخييــة
بعيـدة،أو من تـأرخيه املعـاصر.
وهـذه املـرحلـة متتــاز بظهـور
مـشــاعــر االعجــاب ومـن ثم
حمــاكــاة هـــذا البـطـل ،وأخريًا
حماولـة التمـاهي به.كمـا يكون
مفهوم الـذات فيها غـري مستقل
أو غـري متمـايـز بعـد،بل جمـرد
حماولـة لتـوسيع دائـرة عملـية
التمـاهي تلك،ال أكثـر.ال يكتفي
السياسـي بتلك املرحلة،أعين أن
يكـون جمــرد معجب أو مـتمـاه
بهـذا الـبطل أو ذاك فحـسب،بل

يريـدأن يكـون هو اآلخـر بطاًل
علـى منــواله. بعبـارة أدق فهـو
حيـــاول إن يـرتجـم عــملـيـــة
الـتمـاهـي،من جمــرد رغبـة ال
شعـــوريـــة أو حلـم مـن أحالم
اليقـظة،اىل الـتمظهـر مبظـاهر
البـطـولـة ومســاتهـا يف جمـمل
تفاصـيل حياتـه اليوميـة.وهنا
تبـدأ مرحلـة أخرى  يف التـبلور
لـــديه،فحـتــى  يـرتجـم هــذه
الرغـبة اىل سـلوك يـومي، يـبدأ
السياسي بنقل خطابه اىل اآلخر
وتــوسيع دائـرة ذلـك اخلطـاب
والدعوة اليه.وتبـدأ بهذه املهمة
مـا ميكن تسميـته بفرتة النضال
الـسـري.وهـي الفرتة الـيت تبـدأ
بـنقل اخلـطـاب اىل اآلخـر لـكي
تـتـم تــــرمجــته يف احلـيــــاة
اليـوميـة.هنـا يشـعر الـسيـاسي
بــالـتـمــايــز واالسـتقالل عـن
الـبــطل،لـيكــون هــو الـبــطل
بعـينه.ومـا يعـزز الفكـرة اليت
يبدأ بالـشروع باالميان بها،أعين
أنه البطل،هـو التعذيب والسجن
واملـالحقــــة واملــطــــاردة مـن
الـسلطـة،ألن خطـابه هـو أصاًل
دعوة ملقاومة السلطة ان مل تكن
االطاحة بـها.هنا تظهـر مشاعر
الـرضــا عن الـذات لــديه،ممـا
جيعـله ينظـر اىل هذه األسـاليب
القـمعيــة الصــادرة عن اآلخـر
)الـسـلطـة( علـى أنهـا مـدعـاة
السـتـثــارة مـشــاعـــر الفخــر
واالعتـزاز لــديه،وأنهــا ليـست
أفعااًل خملة باخالقه أو شرفه،أيًا
كانـت طبيعـة تلك األسـاليب أو
أشكاهلـا أو أمناطها.وهذه املرحلة
من املــراحل املـهمــة يف تــأريخ
الـسيـاسـي،وأهمـيتهـا تكـمن يف
تـــشـكــيل مـفهـــــوم الـــــذات
لــــديه.وحـني حيــــالف احلــظ
الـسـيــاسـي،أو يــسعـفه القــدر
وحيـقق أحالمه ويــستـطـيع أن
يرتجم مـا يـصبـو اليه،فـأنه يف
تلك اللـحظـة سـوف يـنظـر اىل
ذلـك التــأريخ نـظــرة مفـعمـة
بالـتقدير،بل حيـاول أن يبالغ يف
ذلـك الــتقـــــديـــــر يف بعــض
األحيان،لكـي يكرب بنظـر نفسه
أواًل،وبنـظر اآلخـرين،وهـذا هو
املهم ثـانيـًا،ألن يف ذلك جتـسيـد
ملظـاهر الـبطولـة وأشكاهلـا لدى
اآلخـر.أمـا اذا مل حيـالـف احلظ
ذلك السياسي،فانه سوف يعيش
حــالــة االحـبــاط واخلـيـبــة
والفشل.وسـوف حياول تـرميم
مظـاهر االنـكسار لـديه،بلجوئه
اىل اخـتالق األعـــذار وتـربيـــر
األسباب أو بـدعوته اىل أن العمل
الــذي اخـتــاره طــريقــًا له يف
احليـاة،ال فـائــدة منه وانه قـد
أضـاع العمـر كله يف املـضي حنـو

السراب.
ان مـفهــــــوم الــــــذات لــــــدى
الـسيـاسي،بهـذا املعـنى مـرهون
بنجــاحه أو فـشله يف تـرمجـة
صورة البطل اليت تبناها وحاول
حمـاكـاتهـا عـرب خمتلف مـراحل
تـأريخ حيـاته،اليـوميـة منهـا

واملهنية على حد سواء.

السياسي ومفهوم الذات
وصورة البطل

شوقي يوسف بهنام/جامعة املوصل

يـولــد األطفـال كــائنـات حمـايــدة، ثم
يتعلمون الصـدق واألمانة شيئًا فشيئًا من
الـبيئـة إذا كـان احملـيطـون بهم يـراعـون
الصدق يف أقواهلم ووعـودهم. لكن إذا نشأ
الطفـل يف بيئـة تـتصف بـاخلـداع وعـدم
املصـارحـة والتـشكك يف صـدق اآلخـرين
فاغلب الظـن أنه سيتعلم نفس االجتاهات
الـسلـوكيـة يف مـواجهـة احليــاة وحتقيق
أهـدافه. والطفل الـذي يعيـش يف وسط ال
يـسـاعــده يف تنـميـة اجتـاهــات الصـدق
والتـدرب عليـه، فإنه يـسهل عليـه الكذب
خصوصـًا إذا كان يتمتع بالقدرة الكالمية
ولبـاقـة اللـسـان وإذا كــان أيضـًا خـصب
اخليـال. وعلـى هـذا األسـاس فـان الكـذب
صفـة أو سلـوك مكتـسب نـتعلمه، ولـيس
صفة فطـرية أو سلـوك موروث. فـالكذب
عادة عرض ظاهري لدوافع وقوى نفسية
حتـدث للفـرد سـواء أكـان طفاًل أو بـالغـًا.
وميـكن للكـذب أن يظهـر جبـانب أعـراض
أخـرى كـالـسـرقـة أو اخلـوف أو الغـضب

الشديد. 
وقد يلجـأ بعض اآلباء إىل وضـع أبنائهم يف
مـواقف يضـطرون فـيها إىل الكـذب. وهذا
أمــر ال يتفق مـع الرتبيــة السـليمـة، كـأن
يطلب األب من االبن أن جيـيب السائل عن
أبيه كذبًا بأنه غري موجود، فأن الطفل يف
هـذه املواقف يـشعر بـأنه أرغم فـعال على
الكذب ودرب علـى أن الكذب أمـر مقبول،
كمـا يشعـر بالـظلم علـى عقـابه عنـدما
يكـذب هو يف أمـر من أمـوره، كمـا يشـعر
بقسـوة األهل الـذين يـسمحـون ألنفـسهم

بسلوك ال يسمحون له به . 
ولكـي نعاجل كـذب الطفل جيـب دراسة كل
حالـة على حـدة وحبث البـاعث احلقيقي
إىل الكذب، وهل هـو كذب بقـصد الـظهور

ماذا تفعل عندما يكذب الطفل أو
املراهق؟

*من املهـم أن نتعـرف عمـا إذا كـان الكـذب
عـارضـا أم عـادة عنـد الـطفل وهل بـسبب
االنتقام مـن الغري أو إنه من دافع ال شعوري
مـرضـي عنـد الـطفل. وكـذلك فـإن عمـر
الطـفل مهم يف حبث احلالـة حيث إن الكذب
قبل سن الرابعة ال يعـد مرضًا، ولكن علينا
تـوجيهه حتـى يفرق بني الـواقع واخليال.
أما إذا كـان عمر الطفل بعـد الرابعة فيجب
أن حتـدثه عن أهمـية الـصدق ولكـن بروح

من احملبة والعطف دون تأنيب أو قسوة.
*كما جيب أن يكون اآلباء خري مقبل حيتذى
به الـطفل فيقولون الـصدق، ويعملون معه
مبقـتضـاه حتـى يـصبحـوا قـدوة صـاحلـة
لألبناء. وجديـر بنا أال نكذب علـى أطفالنا
حبجة إسكاتهم من بكـاء أو ترغيبهم يف أمر
من األمور فإننا بذلك نعودهم على الكذب.
*كـذلك جيب عـدم عقـاب الطفل علـى كل
خطـأ يـرتـكبـه مثل تـأخـر عــودته من
املـدرسـة أو زيـارة لـصــديق بـدون إذن أو
الـقيــام بعـمل بــدون عـلم والــديه، فــإنه

سيضطر للكذب هروبًا من العقاب.
*إثابة الطفل عـلى صدقه يف بعض املواقف
فـذلك سـيعطيـع دافعًا إىل أن يـكون صـادقًا
دائمـًا، وإشعاره بثـقنا يف كالمه، واحـرتامنا

وتقديرنا له.
*وأخريًا إذا اعتاد الطفل على الكذب كنمط
مستـمر يف سلـوكه وأقواله فـيجب حينـئذ
طلب احلصول على مساعدة متخصصة من
طبيب نفـسي أو مرشد نفـسي. إن استشارة
االختصـاصي النفـسي سوف يـساعـد اآلباء
على فهم أسباب هذا الـسلوك املرضي وعلى
وضع التوصيـات املناسبة لـلتعامل مع هذه

املشكلة يف املستقبل.

األطفال أو املراهقون هذه القصص حبماس
ألنهم يتلقون قـدرا كبريا من االنتباه أثناء
سـردهـم تلك احلكـايـات. وهنـاك الـبعض
اآلخــر مـن األطفــال أو املــراهقـني ممن
يكـونون علـى قدر من املـسؤوليـة والفهم
وبالرغم من ذلك يـكونون عرضة للكذب،
فهم يشـعرون أن الكـذب هو أسهل الـطرق
لـلتعـامل مـع مطــالب اآلبـاء واملــدرسني
واألصـدقـاء.  وهـؤالء عـادة ال حيـاولـون أن
يكـونـوا سيـئني أو مــؤذين،  لكـن النـمط
املتكرر للكـذب يصبح عادة سيـئة لديهم.

5.  الكذب املرضي
وهنـاك أيضــا بعض األطفـال واملـراهقني
الـذيـن ال يكرتثـون بـالكـذب أو اسـتغالل
اآلخــرين.  وقــد يلجــأ البـعض مـنهم إىل
الكـذب للتعتيـم على مـشكلة أخـرى أكثر
خطـورة0على سـبيل املثال حيـاول املراهق
الـذي يتـعاطـى املخـدرات والكـحولـيات إىل
إخفاء األماكن اليت ذهب إليها،  واألشخاص
الـــذيـن كــــان معهـم،  واملخـــدرات الـيت

تعاطاها،  والوجه الذي أنفق فيه نقوده. 
6.  الكذب االنتقامي

فقـد يكـذب الـطفل إلسقـاط اللـوم علـى
شخص مـا يكـرهه أو يغـار منه وهـو من
أكثـر أنـواع الكـذب خطـرًا علــى الصحـة
النفسية وعلى كيان اجملتمع ومثله وقيمه
ومبــادئه،  ذلـك الن الكــذب النــاتـج عن
الكــراهيــة واحلقـد هـو كــذب مع سـبق
اإلصــرار،  وحيتــاج من الـطفل إىل تفـكري
وتدبري مسبق بـقصد إحلاق الضرر واألذى
مبن يكـرهه . ويكـون هــذا السلـوك عـادة
مصحـوبـا بـالتـوتـر النفـسي واألمل. وقـد
حيدث هـذا النوع من الكذب بني االخوة يف
األسـرة بـسبـب التفـرقـة يف املعـاملـة اليت
يتلقـونها من الوالـدين، أو بني التالميذ يف

املدارس نتيجة الغرية ألسباب خمتلفة . 

مسؤوليته عن حدوث أمر ما. 
3.  الكذب االجتماعي

وقـد يكتـشف بعض املـراهقني أن الكـذب
من املـمكـن أن يكــون مـقبــواًل يف بعـض
املـواقف، مثل عـدم اإلفصـاح للـزمالء عن
األسبـاب احلقيقيـة لقطع الـعالقة بـينهم
ألنهم ال يـريـدون أن جيـرحـوا شعـورهم.
وقــد يلجــأ بعـض املــراهقـني إىل الكــذب
حلماية أمـورهم اخلاصة أو إلشعار أنفسهم
بأنهم مسـتقلون عن والديهم )مثل كتمان
أمر هروبهـم من املدرسة مع أصدقائهم يف

أوقات الدراسة(. 
4.  كذب املبالغة

وقد يلـجأ بعـض األطفال إىل سـرد قصص
طويلة قـد تبدو صادقـة.  وعادة ما يقول

مبظهر الئق وتغـطية الشعـور بالنقص، أو
أن الكـذب بـسبـب خيـال الـطفل أو عـدم

قدرته على تذكر األحداث؟ 
وهناك أنواع من الكذب منها:

1.  الكذب اخليالي
حيث يلجأ األطفال الصغار )من سن 4 إىل 5
سنني( إىل اختالق القصص وسرد حكايات
كــاذبــة.  وهــذا سلــوك طـبيـعي ألنـهم
يستمتعـون باحلكايـات واختالق القصص
من أجل املتعـة ألن هؤالء األطفـال جيهلون

الفرق بني احلقيقة واخليال. 
2.  كذب الدفاع عن النفس

وقــد يلجــأ الـطـفل الكـبري أو املــراهق إىل
اختالق بعض األكاذيب حلمـاية نفسه من
أجل جتـنــب فعل شـيء معــني أو إنكـــار

ملاذا يكذب األطفـــال واملراهقــــــون ؟!االنترنيت النفسي

أ.د. قاسم حسني صاحل
رئيــس اجلمـعيــة الـنفــسيــة

العراقية
 وان الـكائن البشـري أصبح سلعة
يف ))ســوق الـشخــصيــات((،وان
معـايري التقييم يف هـذه السوق ال
ختـتلـف عن نـظـريتهــا يف ســوق
الـسلع.يف واحـدة تعـرض الـسلع
للـبــيع،ويف األخــــرى تعــــرض
الشـخصيـات للبـيع أيضـًا.وصـار
جنـاح الفرد متوقـفًا اىل حد كبري
على كيفـية اظهاره )لشخصيته(
بــشـكل تــؤمـن لـه ))صفقــة((
مقبـولة.وأن يكـون ال كما يـريد
هـو أن يكــون،بل كمـا يـريـد له
املــشـرتي أن يكــون،حـتــى لــو
اقتـضــى األمــر أن يـتجــرد من

قيمته االنسانية.
ولقـــد أرجع فـــروم األمـــراض
الـنفــسيــة للفــرد اىل بـشــاعــة
اجملـــتـــمـع االكـــتـــنـــــــــازي
املعـاصـر،خـصـوصــًا التـسلـط
والـبـريوقـــراطـيــــة وعقلـيـــة
الـســوق.وعــّد اجلــشع واحلقــد
واحلـسد صفـات غري متـأصلة يف
الـطبيعـة البشـرية،وأرجـعها اىل
صعــوبــة مقــاومــة الـضغــوط
االجتمـاعيـة علـى الفـرد حتـى

يصبح ذئبًا يف عامل الذئاب.
اجملتـمع العــراقي.. هل

هو يف بداية كارثة

أخالقية؟
تأملُت يف توقعات فروم هذه اليت
نـشــرهـــا قبـل أكثــر مـن ربع
قـــرن،فـــوجـــدُت أن األحـــداث
الالحقـة أثبتت صحـتها.غري أنه
كـان قـد حـددهــا قبل وفـاتـــه
عــام 1979،باجملتمعات الصناعية
واجملـتمع األمـريـكي علـى وجه

اخلصوص.
علـــى انـين أرى أن مـــا أصـــاب
اجملتـمع العــراقي مـن تغـيري يف
مـنظـومــاته القيـميـة،وتقـطع
لـبعـض اخلـيـــوط يف نــســيجه
األخالقـي النـاجـم عن احلـروب
واألزمـــــات ألكــثـــــر مــن ربع
قـرن،فضاًل عن األحداث اجلارية
اليت أجهـزت علـى قيم أنـهكتهـا
الكـوارث،وأصابت قيـمًا أخرى يف
مواضع موجـعة،جعلته)اجملتمع
العـراقي( مـرشحـًا اىل أن يـشكل

)أمنــوذجــًا(( جملـتـمعــات دول
املنطقة يف ))سلعنة القيم وموت

الضمري((، لسببيـن رئيسني:
األول: ان العــــــراق واقع حتــت
االحتالل األمريكي. وان )جورج
بـوش( األب كان قـد قال يف أوائل
التسعيـنيات: ))ان القـرن القادم
يـــنـــبـغـــي لـه أن يــكـــــــــون
أمريكيًا((.وقبله قال) نيكسون(:
))جيب علـى أمــريكــا أن تقـود
العـامل((،الذي هـو امتـداد لقول
)روزفلـت( يف االربعينـيات: ))ان

قدرنا هو أمركة العامل((.
ولـست معنـيًا بـاألمر الـسيـاسي
لالحتالل،امنا بـاجملال األخالقي
القيمي،ألنـين أتوقع أن األمراض
الـنفــسيـة واالخـتالل يف القـيم
واألخالق الـيت شخصهـا فروم يف
اجملـتمع األمـريكـي،ستـنتقل اىل
اجملتـمع العراقي،ألن النـوايا اليت

مّلح هلـا أو صــرح بهـا الــزعمـاء
األمـريكيـون السـابقـون،تتـحول

اآلن اىل حقائق واقعة يف العراق.
والـثاني: ان العراق سيكون بوابة
الـــــشـــــــرق األوســــط األوسـع
للعــوملــة.ولـسـت معـنيـــًا هنــا
بالـبعدين السيـاسي واالقتصادي
للـعوملـة،وما قـد يكـون هلمـا من
اجيــابيـات،بل فـيمــا ستحـدثه
الـعوملـة من تـدمري أو ختـريب أو
تهــرؤ يف النـسيـج األخالقي،قـد
يفـضي اىل مـوت الـضمـري،ليـس
بـسـبب مـا حتـمله العـوملــة من
سلـبيات،بل وأيـضًا ألننـا نتعامل
معها يف ظـرف استثـنائي وحـالة
نفـسية غري مستقـرة قد تفقدنا
التفاعل األجيابي معها.وأن هناك
مـؤشرات وأدلة تفيـد بأن العوملة
قد زادت من وترية سـلعنة القيم
يف اجملـتــمع،وجـعلــت كل شـيء

معــروضــًا لـلبـيع مقــابل أجــر
مـعلوم،مبا فيها :الذمم والضمائر

واألجساد البشرية.
ان ما خنشاه وحنذر منه،بوصفنا
معنيني بالسلوك االنساني،هو أن
اجلـشع واالسـتهـالك املتـعي قــد
شـاعـا يف جمتـمعنـا.واذا أخـذنـا
بــرأي )فــرويــد( القــائل: ))ان
الشخص الـذي ال يهمه اال التملك
والكــسب هــو شخـص مــريـض
عـقـلـــيـــــــــًا ومـــــصـــــــــاب
بالعـصاب((،ونظرنا اىل ما حيدث
اآلن يف جمتـمعنــا من هـسـترييـا
الـشــراء والتـملك،فهــذا يعين أن
اجملتـمع يف طريقـه اىل اجلنون،أو
كـاد أن يكـون مــريضـًا نفـسيـًا
بـشكل وبـائـي.وهنـالك مـؤشـر
يـدعم هـذا التـشخيـص،ذلك أن
)احرتام احليـاة( الذي يـعّد عـلى
وفق املعايري كافة،املبدأ األخالقي

األول الــذي تقــوم علـيه القـيم
االنـسانيـة األخرى،هـا حنن نراه
يـنتـهك،وتهـدر يــوميــًا حيـاة

العشرات من الناس األبرياء.
وممــا يـــؤسف له، انـنـــا علــى
املـستـويني الـرمسي )احلكـومـة
حتــديــدًا( واالجـتمــاعـي،غري
مكـرتثـني مبــا حيـــدث للقـيـم
واألخالق من تهـرؤ،بالـرغم من
انها صارت حديثنا اليومي،الذي
صــارإشبه بـطقـس،يـأسـف فيه
فـــــريـق علـــــى مـــــا حـــصل
وحيـصل،ويقيم فريق آخر مأمتًا
علـى ))األخالق والقيـم((،ويقرأ
علـيهـــا الــسالم!واذا بـنـــا غـري
مـدركني ملـا سيحـصل من أمـور
أخـرى.ففـي الطـريق الـينـا مـا
يهــــــدد ويــنـــــسـف القــيــم
األسـريــة،ومييت الـضمري،لـيس
الــوظـيفـي فقـط،امنــا الـشــريف
أيضـًا،بأنـواع جديـدة من الزواج
والطالق واملعـاشرة. واننـا ما مل
نتدارك قيمنا بشيء من التوازن
بني ثوابتنـا وبني ما هـو جديد
علـينـا ومـفيــد لنـا،فــاننـا يف
طــــــريقــنـــــا اىل كـــــارثـــــة
أخالقية،سـيفجرها عـلينا جيل
من نــوع خــاص جـــدًا،جيب أن
حنـسب له ألـف حسـاب،ألنه ولـد
يف حرب ونـشأ يف حـرب،ويعيش

اآلن يف اكثر من حرب.

سلعنــــــة القيــــــــم
يف كتابه الذائع الصيت  (To Have or to Be( شخـّص عالم النفس والناقد

االجتماعي الكبير )اريك فروم( وضع االنسان بأنه حتول الى سلعة حتكمه
قوانني العرض والطلب والبيع والشراء.وكان يقصد بذلك االنسان يف الدول

الصناعية الكبرى، ويف أمريكا حتديداً.وطرح يف ذلك الوقت من نهاية
السبعينيات مصطلح ))الشخصية التسويقية((، ووصفها بأنها تقوم على
ممارسة الشخص لذاته كسلعة،ولقيمته ))كقيمة تبادلية((ال ))كقيمة

انتفاعية((.


