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iraqipa@hotmail.com يف مقابالت مع موظفات يف مدينة الكوت:

حتسن الرواتب عزز مكانتنا االجتماعية  لكنه وّرطنا يف صراعات جديدة مع الرجل 
علي كاظم الشمري 

جامعة واسط يؤكد علماء النفس واالجتماع  أن
املهمة األساسية لإلنسان يف
الوجود هي العيش والتفاعل ضمن

مجموعة،ويعد ذلك أمراً ضرورياً لنموه
النفسي و املعريف،بل البدني

أيضاً.والدراسات مبحصلتها أثبتت أن
الفرد ال يستطيع أن يعيش مبعزل عن

احللقات اجملتمعية احمليطة به،يف تلبية
حاجاته الفزيولوجية والنفسية

واالجتماعية.

تنامي املكانة
االقتصادية

للموظفة
العزباء جعل
أسرتها تقف

حائالً أمام
زواجها

املرأة املتزوجة أصبحت تناصف زوجها الى
حد ما يف اتخاذ القرارات اخلاصة باألسرة

وحتـى يف االطـار الـوراثي فــإن بعض
املصـادر تــشري إىل أن اإلنـسـان كــائن
اجـتماعـي بالفـطرة،خيـرج اىل احلياة
وهـو يبحث عن أناس حـوله،و يستمر
يف منـوه الفزيـولوجي الـذي حيتاج اىل
إطار اجتمـاعي كي يظهـر ويتطور،اذ
تؤكد بعـض الدراسات يف هذا اجملال أن
تقدم النمو البايولوجي للفرد مرهون
مبــــــا حيـــصـل علـــيه مــن تـعلــم
اجتمـاعي،كمـًا و نـوعـًا.وبـاستمـرار
العـمليــة االجتمـاعيـة تفـرض علـى
الفـرد حقيـقة أن يكـون ذا دور حمدد
يف إطـار اجملموعـة اليت ينـتسب الـيها،
ســواء أكــانت أســرته أو أي مجــاعــة

خارجية. 
بهذا املعنى فـإن االنسان كائن متفاعل
مع حمـيـطه وفـــاعل فـيه.وإن هــذا
التفـاعل و الفاعلية يكونان حمكومني
يف إطار املـنظومـة الثقافيـة )األعراف
والعـــادات والـتقـــالـيـــد والقـيـم (
جملـتمعه،و بـالتـالـي أيضـًا سـيتحـدد
الدور الذي ميكن أن يؤديه الفرد ضمن
هــذا االطــار. ويـطـــرح لنــا عـلمــاء
االجتمـاع يف هـذا اجملـال مـا يـصطلح
عـليه بـ)املكـانـة( Status،وهي اليت
سيـتحــدد يف ضــوئهــا حـجم الــدور
االجـتمــاعي  Social Roleالـذي
ميكـن أن يقــوم به الفــرد،إذ تعــّرف

ستكون مستقرة أيضًا اىل حد ما. 
ويف العـراق،شهد راتب املوظف العراقي
حتسـنًا نـسبيـًا يف اآلونة االخـرية،بعد
عقـوٍد قضاهـا يف ضنك العيـش،اذ كان
راتبـه ال يفي بـأبــسط مــستلـزمـات
احليـاة يف ظل النـظام الـسابق،فـأصبح
اليـوم قـادرًا علـى تلـبيـة حـاجـاته
االسـاسيـة جـزئيـًا،وكـذلك مـواكبـة
التـطـــور التـكنــولـــوجي مـن خالل
اقـتنائه ملنظومـات الستاليت و اهلاتف
احملـمـــول.وبـــالـنــسـبـــة للـنــســـاء
املـوظفـات،وهن املـعنيـات هنـا،فـإننـا
نلحـظ إقبـاهلـن علــى تلـبيــة بعـض
احلـاجـات الـيت متثل أســاسيــات لكل
امـــرأة،كــــاملالبــس واملـصـــوغـــات
الذهـبية،بـالرغـم من إنها قـد حتسب
على أنهـا كمالـيات من قـبل احمليطني
بها كالرجـال وبقية أفراد األسرة.وألن
هــذه القفــزة النـسـبيـة يف مـستـوى
الدخل املعيشي ميكن أن تؤثر مباشرة
)كمـا أسلفـنا( يف تـطويـرمكانـة املرأة
العـراقية املوظفـة،سعينا ملتـابعة هذه
القـضيـة ميـدانيـًا،بـإجـراء مقـابالت
وحـــوارات يف مـــديـنـــة الكـــوت،مع
مـــــوظفـــــات يف بعــض الــــدوائــــر

)املكانة( بأنهـا منزلة أو مركز يتبوؤه
فـرد مـا أو مجـاعـة مـا داخـل نظـام
اجتمـاعي معني. وتـؤكد الـتـنظريات
االجتـماعـية أن هـناك عـناصـر عدة
ذات أثــر يف املكــانــة،أهـمهــا: املــال أو
الثـروة،والـسلطـة والنفـوذ،والنـسب
واهليبـة،واملـستــوى التعلـيمي، ونـوع
املـهنــة.وبــالــرغـم من أن غــالـبيــة
اجملتمعات تتفق على أثر تلك العوامل
يف حتديد املكانة،إال إننا قد جند تباينًا
يف مـــدى أهـمـيــتهـــا مـن جمـتــمع
آلخر.فمثاُل قد جند حجمًا أكرب لعامل
الثروة يف حتـديد املكانـة يف اجملتمعات
الـرأمسالية،بينمـا جند أثرًا أكرب لعامل
النسب علـى سبيل املثـال ال احلصر يف
اجملـتمعات الشـرقية،ومنهـا اجملتمعات
العـربيـة.كمـا قـد جنـد يف جمتـمعنـا
العـراقي تقييمـًا عاليًا حلـامل الشهادة
األكـادمييــةالعليـا حتــى وإن مل يكن
ميتلك ثـروة.وجيـدر القـول أيضـًا،أن
بعـضــًا مـن تلك الـعنــاصـــر يتــسم
بالتغري،وبعضها اآلخر يتصف بالثبات
النــسيب.فــالثــروة مـثاًل معــرضــة
للـتــنـــاقـص والـــزيـــادة،وكــــذلك
الـسلـطــة،وبــالتــالي فــإن املكــانــة
االجتمـاعيـة ألصحـابهـا قـد تتـأثـر
هبـوطا وصعوداًً.أما بالنسبة للنسب أو
الشهادة فإنها ثابتة اىل حٍد ما،مما يعين
أن املكانـة االجتماعـية املرتتبـة عليها

احلـكــــومـيــــة،بـلغ عــــددهـن )30(
مــوظفــة،منـهن )18( عــزبــاء و )12(
متــزوجة،حـيث جرى تـوجيه سؤال
أسـاسـي إليهن هـو: )) مـا تـأثري زيـادة
راتبك الـشهـري علـى مكــانتك داخل
األسرة؟(( .وقد كانت حصيلة النتائج

على الوجه اآلتي: 
اكـدت غالـبية املـوظفات يف العـينة أن
حتـسن الــرواتب هـذا كــانت له آثـار
اجيـابية علـى املرأة املـوظفة العـزباء و
املتـزوجــة علـى حـٍد سـواء،إذ صـار
مبقــدورهن إشبــاع بعض حـاجـاتهن
الضرورية،ولكن أيضًا كان هلذا اإلجراء
الـذي طـال انـتظـاره آثـار جـانـبيـة
سلـبـيـة،فقــد أصبح سـببـًا يف ظهـور
مـشكالت بـدأت تتضـح آثارهـا جلـيًة
علــى حيـاة املـرأة املـوظفـة نفـسيـًا
واجـتمـاعيـًا. ويـالحظ أن منـط تلك
املــشـكالت خيـتـلف وفقــــًا للحـــالـــة
االجتماعية للموظفة،أي يف ما اذا كانت

عزباء أو متزوجة :  
مشكالت املوظفة العزباء 

بعـد أن أصـبح للمـرأة املـوظفـة دخل
شهري جيـد،انعكس ذلك عـلى ارتفاع
قيمتهـا داخل حميـط أسرتهـا،و بدأت

املعقولـة،وأن من األنـانيـة و اإلجحاف
أن تـُستغل البنت من قبل أسرتها،أو أن
تـُستغل الزوجة من قبل زوجها كونها
مـوظفـة و تتقـاضى راتـبًا مبـا يصب
لصـاحل منفعـته الشـخصيـة فقط؛بل
ينـبغـي أن يكــون حتــسن مــستــوى
الــرواتب عــامل استقـرار اقـتصـادي
للمرأة،و بـالتالي استقرار اجتماعي هلا
و ألسرتهـا بداًل من أن يكـون السبب يف
إثارة مـشكالت قد تـنعكس سلبـًا على
صحتهـا النفـسيـة،فيـولد ذلـك لديـها
قلقـًا،أو اكـتئـابـًا أو كـرهـًا مــوجهـًا
للعـائلـة،من املـرجح أن حتـوله علـى
نفـسهــا مبــا قــد يــؤدي اىل عـــواقب
وخيمـة،فيـصبح  ذلك الـراتب وبـااًل
عـلى املرأة و أسـرتها،بـداًل من أن يكون
عــاماًل يف عيـش هـانـئ وآمن،مبـا قـد
يـؤدي اىل ما ال حتمد عقباه من حاالت
الطالق و االنفصـال بسبب املـال.و قد
تأكدنـا من حصول مـثل هذه احلاالت
من خالل حـواراتـنـا مع املـوظفـات.
ولــذلك، نـوصـي منـظمـات اجملـتمع
املــدنـي،من مجـعيــات اجـتمــاعيــة
ونفـــسـيــــة وحــــركــــات حقــــوق
املـرأة،وكـذلك اجلهـات الـرمسيـة ذات
الـصلة،ووسـائل اإلعالم،بالـتعرض اىل
هذا املـوضوع،وعقد جتـمعات وندوات
يـضيف فيها املخـتصون والبـاحثون يف
اجملـــــــــاالت الـــنـفــــــســـيـــــــــة و
االجتمـاعيـة،ملنـاقشـة تلك املـشكالت
بهـدف تبصري املواطنني مبا قد يرتتب
عـليها من  معـضالت اجتماعـية قد ال
يدركـها الـبعض او يـستبـعدهـا،ولكي
تقــدم مـن خالل ذلـك التــوجـيهــات
واإلرشادات واملعـاجلات الالزمـة لألسر
العـراقية،سعيـًا اىل تعزيز مكـانة املرأة
يف اجملــتــمـع،واىل حل مـــثل هــــــذه
االختـناقـات االجتـماعـية والـنفسـية
اليت تتمخض،وبـشكل غري متوقع،عن
الـسيـاسـات االقـتصـاديـة اهلـادفـة اىل
حتــسني املــستـوى املـعيــشي لـفئـات
تـضـررت مــا يكفـي خالل العقــدين

السابقني.

تـشرتك يف معـظم فعـاليـات األسـرة و
قـراراتهــا،وأصبح هلـا رأي يف خمـتلف
القضـايـا اليت تـواجه األسـرة وحتكم
عـالقتهـا بـاجملـتمع.كـذلك أصـبحت
تـشـرتك يف الكـثـري مـن الفعــالـيــات
الـرمسيـة واالجتمـاعيـة يف حمـيطهـا
الـوظيفي،مبـا جعلهـا أكثـر فاعلـية يف
أنشـطة الـدائرة و قـراراتهـا؛أي ميكن
القـول أن مـستـوى الـراتب عـزز من
مـكانتها االجتـماعية عمـومًا يف نطاق
االســرة واجملـتـمـع .ولكـن يف جــانـب
آخر،بـدأت تظـهر مـشكالت ومـواقف
أصبـحت تشكل عـوائق حقيقيـة أمام
حيــاة البـنت وتـؤثـر علـى صـحتهـا
النفسيـة و االجتماعيـة،إذ باتت حمل
متـابعـة و مــراقبــة أكثـر مـن قبل
االهل،وحتـسب عـليهـا حتـركـاتهـا و
عالقـاتهـا االجـتمــاعيـة،فـضاًل عن
وقوف األسـرة حائاًل أمـام مشـروعات
يف غاية االهمـية على مستـوى حياتها
املهنية كإكمـال الدراسة مثاًل،أو السفر
بـــإيفـــادات داخل أو خـــارج الـبالد
لتطوير مـهاراتها املهنيـة والوظيفية،
أو علـى مسـتوى حـياتـها الـشخصـية
كالزواج مثاًل، فهي أصبحت مصدر قوة
اقـتصـاديـة ألسـرتهـا،مـن الصعـوبـة

التفريط به. 
مشكالت املوظفة املتزوجة 

أمـا املوظفـة املتزوجـة فإنهـا أصبحت
تشكل قـوة أكرب يف البـيت من ذي قبل

مع مستـوى الراتب احلـالي،وأصبحت
اىل حـٍد مـا تـنـاصف الـرجل يف اختـاذ
القرارات علـى مسـتوى شـؤون البيت
وتربـية االطفـال،و كذلك الـفعالـيات
اليت حتـكم عالقــة البـيت بـاحملـيط
اخلـارجي،مبـا جعلهـا أكثـر حـريـة يف
الـتحــرك و متـثـيل األســـرة.ووفقــًا
ملنظـور النقـص باحلـاجات الكـمالـية
الـذي كـانت تعـانيه املـرأة املتـزوجـة
عندمـا كانت تتقاضـى راتبها الضئيل
السابق،ذلك أن مستوى معظم العوائل
الـعراقـية يف ظـروف احلصـار مل يكن
يتجـاوز حد الكفـاف،فقد أدى ذلك إىل
بقاء املـوظفة املـتزوجـة يف حالـة من
الــرغبـة املــزمنـة لـتعـويـض هـذا
النقص.إال أن الـزوج املوظف له موقف
آخـر من هذه احلـاجات،إذ إنه يضع يف
سلم أولوياته اقتناء لوازم أخرى يراها
أكـثر أهمـية لألسـرة،كجهاز الـتكييف
مثاًل.ولــذلك نـراه يـطـالـب زوجته
املـوظفـة مـشــاركته يف رصـد املبـالغ
املطلـوبـة لـذلك،ممـا قـد حيـول دون
طمـوحـاتهـا يف تلبيـة احلـاجـات اليت
تـراها أساسية هلـا بعد أن حرمت منها
لعقـود سابقـة ،كما ذكـرنا.وقـد اكدت
معــظم املــوظفـــات املتـــزوجــات يف
االستـطالع أن هذا األمـر أصبح مـثارًا
لـصــراع و مــشكالت مـسـتمــرة مع
الـزوج،الـذي بـدأ يتعـامل معهـا وفقـًا
للـوضع الـراهن؛أي  مبـا أن هلــا نصف
الدور يف إدارة البيت،لذا جيب عليها ان
تتحـمل نصف املصاريف أيضاًَ،مادامت
متتلك القدرة على ذلك . ونرى،حسمًا
هلــذه الصـراعـات العــائليـة،أن املـرأة
املــوظفــة وهي تـطــالـب حبقــوقهــا
املشـروعة يف أن يكون هلـا دور يف حياة
أسرتها،يتوجـب عليها يف الوقت نفسه
أن تـسهم مـاديـًا مقـابل ذلك،وال تـدع
لزوجهـا جمااًل لالحتجـاج.ومن جانب
آخــر، فـــإن علــى األســرة أيـضــًا أن
تـستـوعب احلـرمـان والـنقص الـذي
عـانتـه املرأة املـوظفـة طوال الـسنني
املــاضيــة،وأن تقــر حبقهــا يف إشبـاع
حــاجـــاتهـــا ولكـن ضـمـن احلــدود

والحقـًا أصـبحت الـرومـانـسيـة
عنــوانــًا لعـصــر أدبي نـشــأ يف
أوروبـا،ممتـدًا من أواسـط القرن
الثامـن عشر وحـتى الثلث األول
من القــرن التـاسع عـشـر.وقـد
اتسـم أدب هذا العصر بـالعاطفة
اجليـاشــة،والتـوق الـوجــداني
املـتحـــرر حنـــو خمــتلف رمـــوز
احلياة،بعـد عصور من املـمارسة
اجلــــــامــــــدة لـلقــــــواعــــــد
الكـالسيكيـة.ويعد )بـايرون(،و
)هيجـو(،و )شـوبـان(،و)غـوته(
من أبـرز أدبـاء ذلـك العصـر؛ثم
امتــدت استـعمــاالت مـصـطلح
)الرومـانسية( بعـد ذلك لتشمل
حيــزًا واسعـًا مـن النـشـاطـات
الفكـريـة والنفـسيــة يف العصـر
احلــــديـث،إذ أصــبح لـه دالالته
املتـميــزة يف ميــادين الـفنــون
والـسيـاسـة واألخالق والفـلسفـة
والــتــــــأريخ والـــطــبـــيعــــــة
البشـرية.لكن )الـرومانـسية( يف
عـامل اليـوم صارت هلـا معـانيـها
الداللية اليومية يف أذهان الناس
أيـضًا،فغـالبًا مـا يوصف فـرد ما
بأن شخـصيته )رومـانسـية( إذا
كـان سـريع التـأثــر،متطـرفـًا يف
مـشــاعــره وعــواطفه،ميـيل اىل
احلــريــة والـتفــرد يف ألفــاظه
وملـبسه وسـلوكـه عامـة،وجينح
اىل الـتعـبـري الــشـــاعـــري عـن

مكنوناته وهواجسه.
ويف جمــتــمعــنــــــا العـــــراقــي
حتديـدًا،ارتبطت )الـرومانـسية
العــــاطفـيـــة( لـــدى أجـيـــال
الستينـيات وما قبلهـا،بعصر )أم
كلـثوم( و)حمـمد عـبد الـوهاب(
و)حممـد القبـاجني( و)فريوز( و
)عبـد احللـيم حــافظ( و)جنـاة
الــصغـرية(،فـيـمـــا ارتـبــطـت
)الرومـانسيـة الثـورية( لـديهم
بعصـر )مجـال عبـد النـاصـر(
وقــصـــائـــد )حمـمــــد مهـــدي
اجلواهري( وبسالة )االنتفاضات
الـــشعـبـيـــة( طـــوال سـنـــوات
األربعينـيات واخلمـسينـيات من
القـرن املـاضـي،بيـنمـا اقـرتنت
)رومـانـسيــة البـيت العــراقي(
بـذكريـات النـاس عن شـوارعهم
اآلمنـة ومـطــاعمـهم الـشـهيـة
ومقـاهيهم احلميمـة وكل أشكال
الصفــاء االجتمـاعي الـذي كـان
ســائـــدًا بيـنهـم قبـل أن يبــدأ
مـسلسل احلـروب املتعـاقبـة وما
جنــم عـــنه مــن زرع لـلعـــنف

والقسـوة واألسى يف ذاكرة مجيع
العراقيني جبميع أجياهلم.

واليــوم،وحنن نـشهــد األعضـاء
البـشـريــة املقـطعـة وأجـسـاد
األطفال املتفحمـة،متأل شوارعنا
وهواجسنـا وكوابيسنـا،نتساءل:
هل مثة رومـانسيـة متبقـية يف
تـطلعـات مــواطنـينـا وآمــاهلم
ورؤاهم، أم ان الــرومــانــسيــة
أصـبحت حتفـة أثـريـة مكـانهـا
الذاكـرة اجلمعيـة املندثـرة هلذا
اجملـتــمع املـبــتلـــــى بـــــاآلالم
واخلـيبــات؟ السـتيـضــاح هــذه
الـتسـاؤالت،جلـأنـا اىل اسـتقصـاء
آراء أفــراد ينـتمـون اىل شـرائح
اجتمـاعيـة خمتلفـة،مفـتتحني
حـوارنـا مـعهم بهـذا الـسـؤال: )
)الرومـانسـية يف حـياتـنا...هل
نقـرأ عليهـا الـسالم ؟((.فجـاءت

اآلراء متباينة ومتنوعة :
أصحاب النظرة الوردية

* الـطـبـيـبــة )أ.ر( تــؤكــد أن
الرومانسيـة ال تزال موجودة يف
دواخل الناس،إال انهم مل يعودوا
يظهرونها،وهذا هو السبب الذي
قـد يؤدي بنـا اىل االعتقاد بـأنها

أصبحت مفقودة من حياتنا.
* أما الـسيد )عباس حسن(،وهو
خــــــاطــب،فـــيقـــــــول انهــــــا
مــوجــودة،وهـي شعــور مجـيل

جدًا.
* ويـذهب سـائق األجـرة )م.ع(

اىل القول أن الرومانسية أهم شيء
يف الوجود ))ماكو أحلى منها((!

* ويصفها الطالب )حممد راجح(
بأنها إكسري احلياة،وهي موجودة

رغمًا عنا.
* وتشّبه املعلمة )ميسون ناظم(
الرومـانسـية بـاهلواء واملـاء،فال

يعيش االنسان بدونها.
* ويــؤكــد املــوظـف )عبــد اهلل
حمــمـــــــود( علــــــى وجــــــود
الرومـانسيـة،ويصـفها بـالدفء

والعذوبة.
* وتعـتقــد الـطــالبــة )زهــراء
جباري( بـأنها أمجـل إحساس يف

الوجود.
* ويقول صـاحب الكشك )حسن
علي( عنهـا: إنها جزء من احلياة
العاطفـية،وال ميكـن أن متوت إال

عندما يتوقف القلب.
* وبكل دقــة،حيــدد الـشــرطي
)حسن عـلي صايف( رأيه بالقول:
منوت قبل أن نقرأ عليها السالم.

أصحاب النظرة
السوداوية

* السيـد عمـر السـامرائـي،وهو
متـــزوج،ينـفي متــامــًا وجــود
الرومـانسـية،و يـقول: ))مـاكو

رومانسية إطالقًا((!
* أما السـيد )حممد عـبد اجلبار
صـاحل(،وهـو مـطلـّق،فيـؤكـد أن
الرومـانسـية هـي لغة الفـاشلني

يف التعبري عن الواقع املرير.
* وتـرى ربــة البـيت )فــاطمـة
مظهر( ))أن الرومـانسية راحت
وراحت ايـامهـا ..!((،فقـد بلغت
قمتها يف الـستينيات،ثم أصبحت
يف مـــــــرحـلـــــــة فــتـــــــور يف
السبـعينيـات،حتـى اضمحلت يف
الـثمـــانيـنيــات.أمــا يف وقـتنــا
احلاضـر،فال وجود للرومـانسية
اطالقـًا ألن النـاس مـستغـرقـون
متـــامـــًا يف مــشـكالت احلـيـــاة

وصعوباتها.

أصحاب املوقف الوسطي
* يقول الدكتور )غازي لطيف(:
أمجل مــا يف احلـيـــاة أن تكــون
الرومانسيـة واقعًا نتعايش معه
ويـنـــسجــم معـنــــا،لكـن تـلك
الـرومـانـسيــة تفقــد قيـمتهـا
احلقـيقيـة عنـدمـا تكـون حتت

مظلة االحتالل.
* وحتــدد املهنـدسـة )و.د( أننـا
حباجة مـاسة اىل الرومـانسية يف
هذه املرحلة،فهي موجودة،ولكن

حباجة ملن حيررها من القيود.
* وتقــــر املــــوظفــــة )ز.و( أن
الرومـانسيـة موجـودة، ولكن )

عندي بس..(! 
نــستــطيـع أن نتـلمــس إذن من
جممل آراء مــواطنـينـا هـذه،أن
الـرومانسية ليست خيارًا يذهب
إليه اإلنسان ليقرر االستعانة به
يف صـيــــاغــــة مـــشــــاعــــره
ومـواقفه،مبقـدار مـا متـثله من
حاجـة نفسـية مـتأصلـة،تتصل
جبـانبني أسـاسيني يف الـطبيعـة
الـبــشــريــة: األول هــو رغـبــة
االنـسـان بـالـتكـيف مع قـسـوة
احليــاة وضغــوطهــا فـيلجــأ اىل
تلــوينهـا بـصبغـة أرق ممــا هي
علــيه فـعاًل،والـثـــانــي تفـــرد
عملياته العقليـة يف قدرتها على
صيـاغـة مـشهـد أكثـر مجـاليـة
وعـاطفـية لـلوجـود وهو بـذلك
يـشبه الفنـان يف إبداعه ألعـمال
حتاول االرتقاء باحلـياة البشرية
درجـة أعلى.ولـذلك نقول،ودون
أن نتنـاسى اآلراء املتشـائمة اليت
استمعنا إليها: من املبكر أن نقرأ
السالم على الـرومانسيـة،فعلينا
أن نفتـش لـنكتـشف مـسـاراتهـا
اجلديـدة،ورمبا غـري املألـوفة،يف
عامل تتسارع مـستجداته بإيقاع
حيتـاج منـا التـواصل واملتـابعـة

واألمل.

حتـقـيـق

الرومانسية .... هل نقرأ عليها السالم ؟!
وئام أمحد الشمري

الرومانسية مصطلح فرنسي األصل،كان يدل يف العصور الوسطى على نوع من
قصص املغامرات شعراً ونثراً،والتي متيزت بوصفها لألعمال البطولية للفرسان
ذوي الدروع ممن كانوا يحاربون التنانني والوحوش ويتعهدون بأداء املهمات اخلطيرة
للفوز بحب امرأة ما.ثم انتقل هذا املصطلح الى االجنليزية،وأصبح يدل على اإلنسان

احلالم ذي املزاج الشعري،املنطوي على نفسه؛ثم امتد معناها الى ما يشمل شبوب
العاطفة،واالستسالم للمشاعر،واالضطراب النفسي،والفردية،والذاتية.

اقتـرنت رومـانـسيـة البـيت العـراقي بــالصفـاء
االجتمـاعي الـذي كـان سـائــداً بني النـاس قبل

مسلسل احلروب املتعاقبة
الـرومـانـسي كـالفنـان يحـاول االرتقـاء بـاحليـاة
الـــبــــــشـــــــريـــــــة إلـــــــى درجـــــــة أعـلـــــــى

))املازوخـية(( لفظ مـشتق من اسم
القصصي النمساوي )ليوبولد ساشر
Leopold Zacher( )مـــــــازوخ
Masoch  1836-1895(م، الــــذي طــبع
العـديد من شـخصياته الـروائية بطـابع التلذذ
بالتعذيب واإلهـانة.ويشري السلوك املازوخي اىل
سعي الفـرد لـلحصـول علـى اللـذة عن طـريق
االسـاءة اىل نفـسه،وتعـذيـب ذاته،وتقبل إسـاءة
اآلخــرين له بـأفعـال مـتـنـوعـة،تـتمـثل مثاًل
بـتحـمل الـقيــود والــركل بــاألقــدام واخلـنق
والصفع واجللـد والطعن بـالدبـابيـس واحلرق
وتـشطـيب اليـدين بـآلـة حـادة والـسب املقـذع
وجتريح الـذات.وقد تـصل رغبة العـدوان جتاه
النفـس واالستمـتاع مبعـاناة األمل حـد الرغـبة
باألمل حتـى املوت.ويرى علمـاء النفس أن قدرًا
مـن السلـوك املـازوخـي ميكن اإلقـرار بـوجـوده
بـوصفه حـالـة طـبيعيـة أو مقبـولـة تظهـر يف
العــديـــد من أوجـه النـشـــاط عنــد معــظم
النـاس،غري أن عـّد هـذه احلـالـة احنـرافـًا شـاذًا
يقـضـي تــوافــر الـتجــاوز حلـــدود املعقــول
واملألـوف،وخباصـة حينمـا يصبح تقبل األمل يف
حد ذاته الغـاية مـن التفاعل مع اآلخـرين.كما
يرى علماء النفس أن مشـاعر املازوخية تتضح
علـى حنــو كبـري يف العالقــات اجلنــسيـة لـدى
االنسـان أكثر منهـا يف تفاصـيل احلياة اليـومية

االخرى .
سيكولوجية املازوخية

شــــأنهـــا شـــأن الــظـــواهـــر اإلنــســـانـيـــة
األخرى،املازوخية ال حتكمها قوانني مطلقة وال
تفـسـرهــا آراء نهــائيـة،ذلـك أن االستجـابـات
السلوكيـة الظاهرة اليت تقـع حتت طائلة تقبل
اإلسـاءة،كـثرية ومـتنـوعــة.فبعـض البـاحـثني
يبدأون حتليالتهم بعدم إطالق صفة املازوخية
على الـكثري من استجـابات تقبل االسـاءة،كتلك
اليت تتضمن موافقـة سلبية يبقى فيها األمل أملًا
وال يتحـول اىل لـذة،إذ تعـد مثل هـذه املـوافقـة
مثنـًا يرتتب على الـفرد أن يدفعه مقـدمًا،كونه
مـدخاًل فــرضته أعـراف وقــوانني سـلطـويـة
وضعيـة للحـصول علـى الرضـا واإلشبـاع،وهذا
ينـطـبق علــى الـكثـري من مــواقف الـتفــاعل
االجـتمــاعي ومــواقف الـتحـريــر االنفعــالي
الـذاتي؛مبعـنى إنهـا استجـابات ميكـن تفسـريها
حتت طـائلـة االذعـان واملـسـايــرة واالضطـرار
للـمطاوعـة،مع االقرار بـأن مثة فـروقًا ثقـافية

وحضارية يف درجة املوافقة تلك.
كمـا يـسـتبعـد الـبعض الـوصف املـازوخـي عن
مجـلة أخـرى من االستـجابـات السلـوكيـة اليت
تـظهـر مــوافقــة الفــرد علــى وضع نفـسه يف
درجـات أدنـى من سلـم التقـديــر،وحتمله وزر
موافـقته علـى هذه املكانـة عن رضا وليس عن
تـلذذ العتبـارات تنشـئة اجتمـاعية طـبقية أو
أحكــام طقــوسيـة تـنمـّـط الفـرد لـلعيـش يف
ظلهـا.تلك االستثنـاءات تشري اىل أن العـديد من
اآلراء جتـمع علـى ضـرورة تــرابط تـقبل األمل
واإلهـانة من اآلخـرين أو من الذات،مع مـشاعر
الـلذة والـرضا،لـوصف السـلوك املـازوخي.إال أن
الـدكتـور )عـلي كمـال( يـرى أنه ال ميكـن البت
فـيمـا إذا كـان الـشـخص الــذي يقع عـليه األمل
سيشعـر به كأمل،أو إنه سيتحـول يف إحساسه اىل
شعـور باللـذة حتى قبل أن يـتحسسه كـأمل.كما
يفسر الـبعض استجابـة السلوك املـازوخي على
أسـاس التـطبـع الشـرطي بـوصفهـا استجـابـة
نامجـة عن ارتباطـات سابقة بني مـشاعر األمل

وبني مـواقف متعـة معيـنة،أو مكـاسب حـققها
الفرد سـابقًا؛مبعنى أن االقرتانات الشرطية بني
املـثريات واالستجـابات،ومـا يتبعهـا من تعـزيز
يـفضـي اىل إشبـاع،قـد تــداخلت فـيمـا بـينهـا
وارتبـطت بـشكل  حلت فـيه مشـاعـر إحـداهـا

حمل األخرى.
ويف تفسري آخر للسلوك املازوخي،يذهب البعض
إىل تأويل مجلة أخرى من سلوكيات تقــّبل األمل
وخبـاصـة تـلك اليت ميـارسهــا بعض املــراهقني
والسايكوبـاثيني،على إنها استجـابات ناشئة من
الـشعــور بــالـنقــص ورغبــة يف حب الـظهــور
واستــدرار العطف،فـضاًل عن كـونهـا ارتـدادات
ملـشاعـر ال واعية رمبـا تعرب عن رفض الفـرد ملا

آل إليه حاله.
ويرى آخـرون ان االستـجابـة املازوخـية تـقوم
على أسـاس توافـر االنطـباع الـذهين املكتـسب
بـالتلقني والـتعليم واملـمارسـة اليـوميـة،مثاًل:
تتعلم األنثـى يف مسار حياتها أن أشكااًل من األمل
ضـرورية لعـملية اإلجنـاب وفض البـكارة.ومثل
هذا االنـطباع ينـمو يف ذهن األنثـى اىل إستعداد
نفـسي حيفـزها علـى تقبل األمل مـن أجل إجناز

دورها االنثوي.
أما علـماء التحلـيل النفسـي فإنهم يـنظرون اىل
املازوخية علـى أنها نتاج الـتنشئة االجـتماعية
وجتارب الطفـولة اليت رمبـا ارتبطت من خالل
مـشاعر األمل واملـتعة )وخباصـة اجلنسيـة منها(
ومـا يتبعهـا من شعـور باإلثـم والرغبـة بعقاب
الذات.ويسرتسل بعض الباحثني يف وصف أوجه
العالقـة بني العقـاب والذنـب بوصفهـا  مدخاًل
لدراسة املازوخيـة،قائلني: إن أقدم الذكريات يف
عقل كل فـرد عن العـقاب تـرتبط بـالوالـدين
)حموري السلطة واحلنان(،إذ إنهما أول من يقوم
بتـوجيه العقـاب إىل الطفل جـسديـًا أو نفسـيًا
جــزاء ذنـب ارتكـبه،ثـم يتــوىل الـضـمري هــذه
املهمة،إال أن الـضمري يتصف بأنه أشـد قسوة من
الوالـدين.فالـوالدان قـد يغفران،لـكن الضمري ال
يتساهل.كمـا إن الضمري بوصفه وخزًا أو شعورًا
بـالــذنب،قــائمـًا علـى إدراك واضح جملـريـات
األحداث،قد يعـاقب على النية،كـما يعاقب على
الفعل.وكـثريًا ما تصيـب عذابات الـضمري الفرد
بـاالنهيار النفسي،ورمبا تؤدي صور عنيفة منه
اىل قيام الـفرد بايـذاء  نفسه ورمبـا االنتحار.إن
الـشعـور بـالــذنب وقلـق الضـمري إحـسـاسـات
أليـمة،سـرعان مـا ميارس الفـرد حيـاهلا آلـيات
دفـاعيـة للحفـاظ على نـفسه وبقـائه يف درجة
أعلـى مـن التكـيف،ومنهـا آليـة الكـبت،فيـنسـى
الفرد ظـروف ومالبسـات األحداث،إال أن ذلك -
وطبقًا لنظريـة التحليل النفسي - ال يعفيه من
شعـور عميق بـالذنب يـرتدد صداه من دهـاليز
الالشعـور متبلـورًا بهيئـة إحسـاس جيعل الفرد
مستفـزًا حياسب نفسه حتـى على أعمال رمبا ال
تعـد مثـار لوم.ومـع ارتقاء فـكرة أن املـذنب إذا
حل به العقـاب يكون قد كفـّر عن ذنبه وخفف
من وخزة الضمري متاشيًا مع األعراف والتقاليد
والنـواميـس االنسـانيـة،فـإن ارتبـاطـًا بني أمل
الضـمري واستجـابـة العقـاب سيـأخـذ مكـانه يف
شخصيـة الفرد،حبيث يصبح العقاب املخرج من
أمل الضمري،وحيلة دفاعيـة ضد الشعور بالذنب
تـؤدي بشكل أو بـآخر اىل االرتـياح والـرضا.ويف
هـذا الـسيــاق يفيـد فـرويـد يف ))حمـاضـرات
متهيدية يف التحليل النفسي(( : إن أصل احلاجة
الالشعورية اىل عقاب الـنفس مل يعد مثار شك،
ذلك بأن احلـاجة تتـصرف كمـا لو كـانت جزءًا

من الـضمـري،كمـا لـو كـانـت امتــداد الضـمري يف
الالشعـور،أي انهـا )والقـول لفـرويـد( مبثـابـة
قطعـة من العـدوان تبـطنهـا الفـرد واستحـوذ
عليهـا األنا االعلـى )االنا االعلـى =االنا املـثالي +
الضمري(.ويفيد فرويد :إن املازوخية تتأتى عن
وجود كـميات مـتفاوتـة من غريـزة اهلدم اليت
ميتلكـها االنـسان،وال نـستـطيع إدراكهـا إال حني

تلتحم بالغرائز الشهوية.
جدلية السادية واملازوخية

ويف دائـــــرة الـعالقـــــة بــني الــــســـــاديـــــة
واملــازوخـيــة،وطـبقــا لـنـظــريــة الـتحلـيل
الـنفسـي،فإن املـازوخيـة تعـد القـطب املعـاكس
للساديـة يف حمور السادومازوخية.ويقوم تفسري
فرويد هلذه العالقة على أساس مجلة طروحات
تفرتض وجـود غريزتني لدى االنسان، إحداهما
للحيـاة )ايروس( واالخـرى للمـوت )ثانـاتوس(
حتـددان الـسلـوك الـبشـري.األوىل تقف وراء كل
سلـوك يؤدي اىل إقـامة عالقـات إجيابـية بـناءة
وأداء أفعال إبداعـية خالقة،والثـانية أساس كل
سلـوك عـدواني مـدمـر.وإن كـانت الغـريـزتـان
مـتالزمـتني فــإن لغــريـــزة احليـــاة أسبـقيــة
منطقية،ولكن لغريـزة املوت غلبة فعلية.ومن
خالل صراع الغـريزتـني وتفاعلـهما مع طـاقة
اللبيـدو يف مواقف احلـياة الـيومـية )وخبـاصة
اجلنـسيـة( ومـا تـتضـمنه هـذه املــواقف من
خـربات إشـبــــاع أو إحـبــــاط، وحتـت وطــــأة
مقتضـيات تفـاعل أنظـمة الـشخصـية،تـنبثق
النـزعـات الـسـاديـة أو املــازوخيــة.وكل من
النـــزعتـني تتــضمـن عنــاصــر عـــدوانيــة
وتـدمرييـة،فــاالوىل تتعلق بـالتلـذذ بتعـذيب
اآلخــر،والثــانيـة تــرتبـط بـتعــذيب الـذات
واالسـتمتـاع بـاألمل والتلـذذ به.والنـزعتـان -
والـرأي اليـزال لعلمـاء التحلـيل النفـسي - غري
منفـصلتني،بل الغـالب إنهمـا جتتمعـان معًا أو
جتــري بـينـهمــا عمـليــة حتــويل أو إبــدال ال
شعـوري،فـإذا حـال الـواقع دون وقـوع النـزعـة
السـاديـة يتحـول االيـذاء ال شعـوريـًا اىل الفـرد
نفـسه ويـصبح مــازوخيـة ثـانـويـة تــدعم
املازوخية االولية )األصلية(،وتصبح املازوخية
يف هـذه احلـالـة امتـدادًا لسـاديـة حتـولت حنـو
الـذات الـيت استبـدلت بـاملـوضـوع.وغـالبـًا مـا
يصــاحب هــذه النـزعـات طـاقـة وجــدانيـة
مشحونة باالنتقام واخلوف واالحساس باإلثم.

ويف معــرض إخضـاع سلـوك )سـاشـر مـازوخ(
نفـسه للــوصف والتحـليل،فقـد ربـط احملللـون
بني مـاضي مـازوخ وسلـوكه الالحق،وخبـاصـة
تـلك احلـــادثـــة الـيت اسـتـــدعـت اهـتـمـــام
الكثريين،وتتلخص يف أن مازوخ يف طفولته كان
يعيش مع عمته، اليت كـانت تعاشر عـشيقًا هلا
بني احلـني واآلخر،وقـد دفعه حـب االستطالع
إىل االختباء مرة يف دوالب ثيابها ليشاهد ماكان
يـرغب مبشـاهدته،وبيـنما كـان مازوخ يـرصد
ماجيـري يف الغـرفة بـدرت منـه حركـة أثارت
انتبـاه عمته فاكـتشفت أمره وعـاقبته بضرب
مربح ومؤمل.ويرى احملللـون أن مثة ارتباطًا قد
حـدث بني األمل الـذي وقع علـى مـازوخ وبني
لذة املـشاهـدة،وإن هذا االرتـباط قـد تأصل يف
نفـس مازوخ اىل درجـة جعل مـن املمكن قـيام

اعتماد متبادل بني اللذة واألمل.
وعلى أي حـال ما زالت التـأويالت واالفرتاضات
حـول السلوك املـازوخي قيد الـدراسة، وما زال
املزيد من االفرتاضـات حيتاج اىل جهود للربهنة

والتأكيد .

وفـاق الـلـذة واأللـم 
)املازوخية( 
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هناك شعور عميق بالذنب يتردد صداه يف ال شعور املازوخي

استشارات نفسية

*  أنــــا سـيـــــدة يف األربعـني مـن
عمـري،أعــاني مـن هبـوط ضـغط
الـدم.وكثـريًا ما أتـعرض اىل اإلغـماء
بـالــرغم من انـتظـامي علـى أخـذ
الـعالج.أرجـــو مـــشــــورتكــم،مع

التقدير.
أم عمر / بغداد

السيدة الفاضلة ام عمر :
يعـين هبوط ضغط الـدم أن جريان
الـدم يف األوعية الـذاهبة اىل الـدماغ
قـد أصبح بـطيئــًا،وأن كميـة الـدم
الـــــــواصلــــــة إلــيـه أقل ممــــــا
حيتـاجه،فينجم عـن ذلك هبوط يف
نشـاط الدمـاغ،األمر الـذي يؤدي اىل
فقدان الـوعي وحدوث مـا نسميه )

)املوعه(( أو اإلغماءة.
وهلـبوط ضغـط الدم أسـبابه،أهـمها
:اخلمــول والكـسل واجللـوس مـدة
طـويلـة دون حـركـة نـشطـة،ممـا
يــؤدي اىل جتمع الــدم يف القــدمني
والساقني.وعند القيام املفاجيء من
حالة استلقاء لساعات،يتأخر وصول
الدم اىل القلب،وال يـستطيع إيـصاله
اىل الــــــدمــــــاغ يف الـلحـــظــــــة

املناسبة،فيهبط ضغط الدم.
ومـن أسبـابـه أيضــًا،تنـاول أدويـة
خـاصة بـالقلب وأمـراض الشـريان
التـاجي،ال سيـما لـدى كبـار السن،أو
فقـدان ســوائل من اجلـسم بـسـبب
اإلسهـال،فضـاًل عن اإلصابـة مبرض
الـسكـري.ننـصحك بعـدم اجللـوس
واالســتلقـــاء ملـــدة طـــويلـــة دون
حـركــة.وال تقـومـي من فــراشك
بــشـكل مفـــاجـيء،ألن هـــذا قـــد
يعرضك اىل الشعور باإلغماء والدوار
واالرتبـاك.وال تـتنـاولـي العالج اال
باستشارة الطبيب االختصاصي،ألن
بعـض األدويـة تــسبـب اهلبـوط يف
ضغط الـدم.وتناولي كميـة مناسبة
من الـسـوائل،مـع بعض الـزيـادة يف
ملح الطعـام،واكثري من احلـركة يف
الـبيـت إن مل تكــوني قــادرة علـى
ممارسـة بعض التمـارين الريـاضية
البـسيطة،مع متنـياتنا لك بـالصحة

الدائمة.
لالسـتشـارة،ميكـنكم الكـتابـة إليـنا

عرب بريدنا االلكرتوني
املثبت يف أعلى الصفحة.

هبوط ضغط الدم
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