
12
صفحة تصدر بالتعاون مع اجلمعية النفسية العراقية

HUMAN & SOCIETYاالنسان واجملتمع

من بـني أكثــر االضـطــرابــات الـنفــسيــة شيــوعــاً التـي تبـتلــى بهــا
الـشعـوب املنكـوبـة بـاحلـروب وبـأنـظمـة سـاديـة، هـو اضطـراب )مـا
بعــد الـضغــوط الـصــدميــة(.  ويعــود )الفـضـل( يف اكتـشــاف هــذا
االضطراب إلى احلـرب الفيتنامـية يف سبعينيـات القرن املاضي.
فقــد كـشـفت الــدراســات الـنفــسيــة، وبعــد مـــرور )15( سنــة علــى
انـتهـــاء تلك احلـــرب، عن وجــود نـصف مـليــون محــارب أمــريـكي

يعانون هذا االضطراب. 
وأفــادت دراســات املـتــابعــة للـمـشـتــركـني يف احلــربـني العــاملـيـتـني،
واحلرب الكـورية، عن وجود أعراض مزمنـة لهذا االضطراب بعد
عقـــود مـن انـتهـــاء تـلك احلـــروب. وحـــديـثـــاً تـبـني أن )13(% مـن
الـــذيـن اشـتـــركـــوا يف حـــرب اخللـيج الـثـــانـيـــة مـــا زالـــوا يعـــانـــون

أعراضه. 
وتوصلت دراسـات أخرى إلى أن أعداداً كبيـرة من مواطني فيتنام
وكـمـبـــوديـــا ولـتـــوانـيـــا، الـــذيـن عـــانـــوا عقـــوداً احلـــروب األهلـيـــة،
مـصـابـون بـأعـراض املـرض الـنفــسي. وأن مــا ارتكـبه )بـول بـوت(
واخلـمير احلـمر من فـظائع )يقـال أن ربع سكان كـمبوديـا البالغ
سـبعـة مـاليني مـاتـوا( وفــرار مئـات اآلالف مـن الكـمبــوديني إلـى
تـايالنـد وأوربــا وكنـدا وأمـريكـا، وإسكـانـهم يف معـسكـرات خـاصـة
بـهم ، . . أسفــر عن إصـابــة أكثــر من )20(% مـنهم بـأعـراض هـذا
االضـطــراب، الـتـي تـتـمـثل أهـمهــا بــاآلتـي:)الكــوابـيــس واألحالم
املــزعجــة، احلــزن والهـم والتــوتــر، الغـضـب والهـيجــان، الــسلــوك
العـــدوانـي الـلفــظـي والـبـــدنـي، العـــزلــــة والعـــزوف عـن ممـــارســـة
النشـاطات املمـتعة، االحتـراس واحلذر الـسائـد، نوبـات فزع تـذكّر
بــــاألحـــــداث املفـجعــــة لـلحــــرب أو مـــشــــاهــــد اإلبــــادة الـبـــشــــريــــة
)الهـولـوكــوست(، الـشعـور بـأن املـستـقبل صـار قـامتـاً، اإلحـسـاس
بـاخلوف من شـر مرتقب، الفـتور والتبلـد العاطفي وعـدم القدرة
علـى التعبير عن مشاعـر احلب الذي يفضي إلى الطالق . . . (.

لقــــد ظهـــرت هـــذه األعــــراض علـــى أكـثـــر مـن )25(% مــن سكـــان
يوغسالفيا السـابقة الذين شهدوا احلـرب العرقية. بل إن إحدى
الدراسـات النـفسيـة التي أجـريت علـى البـوسنـيني الالجئـني إلى
أمريـكا فـراراً من تلـك احلرب، أفـادت بأن )65(% مـا زالوا يعـانون

هذه األعراض. 
ومع أن احلـرب هي احلرب، والتعـذيب هو الـتعذيب فيـما حتدثه
من آثـار نفسيـة، إال أن الذي شهـده العراقيـون من حروب كـارثية
أكـثــــر مــن ربع قــــرن، ومــن تعــــذيـب واضـــطهــــاد وإبــــادة بـــشــــريــــة
)هـولـوكـوست( ومقـابـر جمـاعيـة وقـصف كيمـاوي، وتـفنن يف قتل
البـشـر، آخـرهــا التفـخيخ وقـطع الــرؤوس..، يفـوق مـا أصـاب أي

شعب يف العالم على أيدي جالديه. 
ومع ذلـك لم يحـظ العــراقيــون املصـدومـون نفـسيـاً بـأيـة رعـايـة
نفسـية. نعـم، جاءت بعـثات أو وفـود طبـية–نـفسيـة من حكـومات
ومنـظمــات دوليـة وجــامعيـة ومـراكـز بحـوث علـميـة، ولـم يلمـس
العـراقي املصدوم نفـسياً شيـئاً، حتى بـات هدف مجيـئها )سراً!(.
بل إن مـنظمـات كثيـرة وجمعـيات تـشكلت بـاسم )حلبجـة(جاءت
بـالفعل إليهـا، فما قـبض أهل حلبجـة منها سـوى أنها عـرضتهم
علــــى شــــاشــــات الـتـلفــــزيــــون، فــصــــاروا )فــــرجــــة( لـلعــــالـم، وراح
)احللبجيون( اآلن يسخـرون من الذين يأتيهم من هذا الصنف،

ودفعهم يأسهم إلى أن يلوذ كثيرون منهم بالدين. 
أمـا وزارة الـصحــة، فكل مـا قـبضـه املصـدومـون نفـسيــاً منهـا هـو
نـدوات ومـؤمتـرات يف )الـصحــة النفــسيــة( ومقتـرحـات ملـشـاريع،
تبني بـالنـتيجـة أن مهـمتهـا كـانـت إعالميـة. أمـا إذا وصلـت إليهـا
)لقمـة دسمـة( من مـنظمـة عاملـية، فـإن املعنيـني باألمـر متـفقون
علـى أن )األقـربـون أولـى..(. وللعـراقيـني املصــدومني نفـسيـاً، ربّ

يرعاهم!

منح التطـورُ اجلسمَ البشري ميكانزمات
نفسية بيولوجية، مكـّـنت كالً من الدماغ
وجهــاز املـنــاعــة مـن الـتحــاور والـتفــاعل
فـيـمــا بـيــنهـمـــا. ولعـل أول بحــث علـمـي
تـنـــاول هـــذه الــظـــاهـــرة، ظهـــر يف العـــام
1919م، فقـد نـشـر بــاحث يـابــاني يـدعـى
)إشيجامي(  Ishigamiأول مرة نتائج
بـحثـه عن )الــسل( بـني أطفــال املــدارس،
إذ الحظ أن انـتشـار هذا املـرض يتـزامن
لـــــدى أطفــــال املــــدارس ومـعلــمــيهــم مع
ـــرات ـــوت ازديـــاد مـــا يــتعـــرضـــون له مـن ت

انفعالية. 
وقـد نبهـت مالحظـات )إشيجـامي( هـذه،
الكـثيــر مـن العـلمــاء والبــاحـثني إلــى أن
يــــوجهــــوا عــنــــايــتهــم لهــــذه الــظــــاهــــرة،
فتــراكـمت أكــداس مـن املعلــومــات عـنهــا،
بـلغــت ذروتهــــا يف ثــمــــانــيــنــيـــــات القــــرن
املــاضـي. فقــد وجــد مـثالً أن وفــاة أحــد
ــــالــــزوج اآلخــــر إلــــى الــــزوجــني يــــؤدي ب
الشعـور باحلـرمان من الـرفقة احلـميمة،
وبــالتــالي الـتعجـيل بـالـوفـاة. وقــد وصل
عــدد مـن يـتــأثـــرون بهــذا احلــرمــان يف
أمـريكـا وحـدهـا إلـى )800( ألف شـخص
كل عـــام. ويف دراســـة أخــــرى، مت فحــص
عينـات من كـريـات الـدم البـيض )املكـونـة
يف قــسم مـنهــا جهــاز املنــاعــة( لــدى من
يعـانـون احلـرمـان االنفعــالي والعــاطفي،
ومتت مقـارنتهـا بعينـات من دم أفـراد لم
يـتعــرضــوا ملـثل هــذا احلــرمــان، بعــد أن
متـت الــسـيـطــرة علــى جـمـيع املـتغـيــرات
األخــرى كــالعـمــر واجلـنــس، فــاتــضح أن
ــــون جهــــاز املــنــــاعــــة لــــدى الــــذيــن يعــــان
احلرمـان قد انخفضت كفـايته إلى أدنى

مستوى. 
إن الصلـة بني العقل وجـهاز املنـاعة، هي
صلــة ثـنــائـيــة املــســار، ذلك أن مــســالك
االتصــال الكهـربــائيــة والكيـميــائيـة الـتي
تــربـط اجلهــاز العـصـبي املــركــزي بجهــاز
املنـاعة، تـسمح بـانسـياب املـعرفـة املتلـقاة
ــــــومــــــات ومــــــا هــــــو مــــســتـقــبـل مــن مـعـل
باجتاهني؛مبعـنى أن أي تغيرات تطرأ يف
داخل جهــاز مـنــاعــة الــشخــص ميكـن أن
ــالـتــالـي تــؤثــر يف حــالـته الـنفــسـيــة، وب
ـــوكـه، والعـكـــس صحــيح الـتـــأثـيــــر يف سل
ــــأنه أيــضـــاً. فـبــمجـــرد إحــســـاس املـــرء ب
مريض، فـإن هذا اإلحسـاس يغير وضعه
النفسي، ويؤثر يف كل سلوكه. فكثيراً ما
ــــرى حــــاالت بـــســيــطــــة مــن العــــدوى ، ن
كالزكـام واألنفلونـزا، تصحبهـا تغيرات ال
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يــــــــتــــــــــــــــــــــألـــف عـــلــــــــم الــــــــنـــفـــــــــــــــــس
Environmentalالـــــــبـــــــيـــــــئــــــــــي
 Psychologyمــــــن مــــــبــحــــــثــــــني
رئيـسني:األول يتـناول تـأثيـر سلوك
اإلنسـان يف البـيئـة، والثـاني يـبحث
تــأثـيــر الـبـيـئـــة يف سلــوك اإلنــســان
وصحـــته الـــنفــــســيـــــة. وهــنـــــا يـقف
مـصــطلح)الــضغـــوط الـبـيـئـيـــة( يف
مقـــــدمـــــة املفـــــاهــيــم الــتــي يــنــبغــي
الـتصـدي لهـا نظـريـاً وتـطبـيقيـاً يف
ميدانـي الصحة البـدنية والنفـسية
لعموم اجملتمع، إذ يبرز هذا املفهوم
عـنـــدمـــا تــــؤدي العالقـــة بـني الفـــرد
والــظـــرف الـبـيـئـي احملـيــط به إلـــى
إيــــــذائه بـــــدنــيـــــاً وبــــشــكل مــبـــــاشـــــر
)ضغـط فـيـــزيـــولـــوجـي( أو عـنـــدمـــا
تــنــــــذره بحـــــدوث األذى مــــســـتقـــبالً
)ضغط نفسي(. وألن البيـئة املادية
متــثـل مجــمــــــوعــــــة مــن املــثــيــــــرات
الـفـــيـــــــــزيـــــــــائـــيـــــــــة واحلـــــضـــــــــاريـــــــــة
واالجتماعية والنفسية، فال بد من
أن شعور األفراد بالـضغوط البيئية
مــن زحـــــام وألــم نفــــســي وتـــــوتـــــرات
يختلف من  ثقـافة إلـى أخرى ومن
بـقعــــــة جغـــــرافــيـــــة إلـــــى أخـــــرى، إذ
يـعــــتــــمــــــــــد ذلــك عـلــــــــــى املـعــــــــــانــــي
الــــشخـــصــيـــــة واحلـــضـــــاريـــــة الــتــي
يـــضفــيهــــــا الفــــــرد علـــــى األحـــــداث
احملـــيــــطـــــــة بـه. ولـــــــذلـك يـحـــتـــــــاج
اخملتـصون بـعلم احليـاة واالجتـماع
والـنفــس، والفـنــانـــون واملهـنــدســون
املعمـاريـون، أن يعـرفـوا كـيف وحتت
أي الـظـــروف تكــون الـبـيـئــة املــاديــة
مصدراً أسـاسياً للضغـوط النفسية
واألمــراض النفـسجـسـميــة، وأيضـاً
لـلــــــــرضــــــــى الـــنـفــــــســـي والــــــــراحــــــــة

االنفعالية واالستقرار العقلي! 
وهـذا ما يـستدعـي التركـيز عليه يف
املـرحلة احلـاليـة من حيـاة اجملتمع
العراقي، إذ تبرز البـيئة العراقية يف
وضعهــا الــراهـن بـــوصفهــا مـصــدراً
خــــطـــــــراً لـلــــضـغـــــــوط الــنـفـــــســيـــــــة
والصحيـة والفيزيـائية علـى الفرد،
إذ تشير منظمة الصحة العاملية يف
إحدى إحـصائياتهـا األخيرة إلى أن
)65(% مـن البـيئــة العــراقيـة أمــست
ملـوثة. فالفـوضى املروريـة العارمة،
وصخـب املــــولــــدات الـكهــــربــــائـيــــة،
وهـــــديـــــر الــطـــــائـــــرات األمـــــريـكـيـــــة
املـتـــــواصل، وأصــــوات االنـفجــــارات،
وتــــدمـيــــر الـبـنـيــــة الــتحـتـيــــة بـكل
أنـــواعهـــا)شــبكـــات املـــاء والـكهـــربـــاء
واجملــــــاري(، فــــضالً عــن الـكــثــــــافــــــة
الـــسكـــانـيـــة املـتعـــاظـمـــة. . ، أمــسـت
جـميعـاً عــوامل رئيـسـة وكـاسحـة يف
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املشهد النفسي

عامان عىل احلرب: 
هل ختلص العراقيون من صدمتها؟
أ. د.  قاسم حسني صالح

أمام أنظار وزارة البيئة

بة مصدرًا للتوتر  األطباء يرون يف البيئة العراقية املخرَّ
والضيق والكرب النفيس

عادل صادق جبوري

•سلوك العراقيني نحو بيئتهم يتراوح بني الالمباالة
والتخريب

•)84 %(يعتقدون بأن االحتالل األمريكي ترك تأثيراً تدميرياً
يف البيئة العراقية

•يتعرض الفرد العراقي يومياً إلى كمية هائلة من الضوضاء

أجــاب )84(% من عـينــة االستـطالع
بـأن هـذا التـأثيـر )تـدميــري(، فيمـا
وصفه )16(% بـأنه )سلبـي(. وإذا ما
أخـذنـا بـنظـر االعـتبــار التخـصص
الطـبي لهـذه العـينــة، يتـضح مـدى
الــــضـــــــرر اجلـــــســيــم الـــــــذي أحلـقـه
االحتالل بـالبـيئـة العـراقيـة، سـواءً
بـــسـبــب العــملـيــــات العـــسـكــــريــــة أم
بـسبـب السلـوك التـخريـبي اليـومي
الـذي ميـارسه العـسكـري األمـريكي
جتـاه اجلغــرافيـة العــراقيـة إنـسـانـاً

وبيئة. 
إن احملــــصـلـــــــة الــنـهـــــــائــيـــــــة لـهـــــــذا
االستـطالع تـؤشــر ثالثــة معـطيـات

أساسية:
*الــبــيــئـــــــة العــــــراقــيــــــة بـــــشقـــيهــــــا
الــطــبــيعــي والعــمـــــرانــي، مخـــــرَّبـــــة
وملـــوثـــة ومتــــارس ضغــطـــاً بـــدنـيـــاً
ســــــاحقــــــاً علــــــى الفــــــرد العـــــراقــي.
وجاءت ظروف االحتالل والفوضى
احلــــــالــيـــــــة وانعــــــدام الـــتخـــطــيـــط
والــــرقــــابــــة، لـتـمــنح هــــذا اخلــــراب

أبعاداً إضافية. 
*إلـى جـانب هـذا الضغـط البـدني،
متارس البـيئة العـراقية علـى الفرد
ضغــوطــاً نفـسـيــة مـتعــددة األبعــاد
واألشكــال، مـن ضــوضــاء وفــوضــى
مــــــروريــــــة وزحــــــام وقــبـح معــمــــــاري
ومشـاهـد يـوميـة رثـة، ممـا يجعلهـا
مـصـــدراً مـبـــاشـــراً للـقلق والـتـــوتـــر

واالغتراب والكرب النفسي. 
*الـــــــوعــي الــبــيــئــي لـــــــدى الـفـــــــرد
العــــــراقــي، مــتــــــدن، ويـكــــــاد يـكــــــون
معــــدومــــاً، إذ يـتــــراوح سلــــوك هــــذا
الفـــرد بـني الالمـبـــاالة والـتخـــريـب

جتاه بيئته. 
إن هــذه املعــطيــات، تقــدم إيـضــاحــاًَ
مـلـــمــــــــوســــــــاً عـــن حـجـــم الـعـالقــــــــة
الكـــارثـيــــة القـــائـمـــة بـني اإلنــســـان
العـــــــراقــي وبــيــئـــته، األمـــــــر الـــــــذي
يتـطلب جهـوداً تـشــريعيـة وتـربـويـة
وطبية ونفسية ومعمارية، من أجل
الــبــــــدء بـــصــــــوغ مــــشــــــروع عــــــراقــي
مـتكـــامل يعـنــى بـصــوغ وعـي بـيـئـي
مــتقــــدم مــن جهــــة، وبـبـنــــاء بـيـئــــة
إنـسانية نظيفـة من جهة أخرى، يف
آن واحـــــــــــد مـعـــــــــــاً، دون تـفـــــــــــريــــــط
بأحدهما على حساب اآلخر. وهذه
دعـوة للمبـاشـرة بهـذا املشـروع، بعـد
صوغ عنـاصره التـأسيسـية علـى يد
اجلــمعـيــــات الــطـبـيــــة والــنفـــسـيــــة
والهـنــدسـيــة والفـنـيــة ذات الـصلــة،
وبــــإشــــراف تـنـــســيقـي تـتــــواله وزارة

البيئة العراقية.   

الصحـية املـتراكـمة لـدى ذوي املهن
الــصحـيـــة مـن أن تـــدمـيـــر الـبـنـيـــة
التحـتيـة لـنظــام الصـرف الـصحي
يف أثـناء احلـربني اللتـني خاضهـما
العــراق خالل عقــد ونــصف العقــد
وما رافقهـما من حـصار اقتـصادي،
يـعــــــــد املــــصــــــــدر األول لـألمــــــــراض

واألوبئة. 
*كــيف تقـيّـم أداء أمـــانـــة بغـــداد يف

مجال احملافظة على البيئة؟
وصف )70(% من أفـراد العـينـة أداء
أمــــانــــة بغــــداد بــــأنه )رديء جــــداً(،
مقابل )30(% وصفـوه بأنه )رديء(،
ممـا يـشيـر إلـى الـضغـوط الـبيـئيـة
الصحية الـكبيرة التي يتعرض لها
الفـــــرد العـــــراقـي مـن جـــــراء فــــشل
املؤسسات الـرسمية ذات العالقة يف

بناء بيئةٍ نظيفة. 
*مـــا بـــرأيك الـتـــأثـيـــر الـــذي تـــركه
االحتالل األمريكي يف بيئة املدينة

العراقية؟

اتـفـق )64(% عـلـــــــــى أنـه سـلـــــــــوك )ال
مـبـــــال(، مقـــــابل )36(% وصـفه بــــــأنه
سلــوك )مخــرِّب(. ولـم يقـــدم أي من
أفــراد العـينــة وصفــاً إيجـــابيــاً لهــذا
السلوك. وتشير هذه التقييمات إلى
مــــــدى سلــبــيــــــة الفــــــرد العـــــراقــي يف
مـــــــوقـفـه مــن بــيــئــتـه، والـــــــى مـــــــدى
الـالمــبـــــــاالة والـعـــــــدوانــيـــــــة الـلــتــني

تكتنفان هذا السلوك. 
*مــا بــرأيـك أهم مـصــادر الـتلــوث يف

بيئتنا؟
حــــــدد)76(% مــن أفـــــــراد العــيــنــــــة أن
هــنـــــــاك ثالثــــــة مـــصـــــــادر للـــتلــــــوث،
هـــــي:فـــــــضـالت اجملـــــــــــــاري ودخـــــــــــــان
السيـارات واملاء املـلوث. بينـما اتفقت
النــسبـــة البـــاقيــة )24(% جـــزئيــاً مع
النـسبـة األولـى علـى أن أهـم مصـادر
الـتلــوث هــو فـضالت اجملـــاري وامليــاه
امللــوثــة، ولـكن أضـــافت إلـيهــا دخــان
املولـدات الكهـربائـية. وميـكن تفسـير
هـــذه الـتقـــديـــرات يف ضـــوء اخلـبـــرة

فـيـمــا أجــاب )28(% بـــأنهــا )قــذرة(.
ولـم يــصفهــا أي مـن أفـــراد العـيـنــة
بــــالـنــظــــافــــة. وتـــشـيــــر هــــذه اآلراء
الــصــــادرة عــن نخـبــــة مـن األطـبــــاء
والعـــاملـني بـــاملهـن الــصحـيـــة، إلـــى
الـتـــردي الهـــائل الـــذي وصلـت إلـيه

البيئة العراقية. 
*مـا مـشـاعــرك وأنت تقـطع يــوميـاً

شوارعنا املكتظة بالسيارات؟
وصف )70(% من العينة مـشاعرهم
بـ)الــقــــــــــــــــرف(، مــقــــــــــــــــابــل )22(% بـ
)الــضــيق(، و)8(% بـ)املـلل(. وميـكـن
االسـتـــدالل مـن هـــذه األرقـــام علـــى
مــبـلغ الــتـــــوتـــــر والـــضــيق والـكـــــرب
الــنفـــسـي الــــذي يعــــانــيه اإلنـــســــان
الـعـــــــــراقـــي مـــن جـــــــــراء الـــــــــزحـــــــــام
والفــوضــى املــروريـــة التـي أصبـحت
معلماً من معالم املدينة العراقية. 
*كـــيف تـــصـف سلــــــوك الــنــــــاس يف
مجـتـمعـنـــا نحـــو الـبـيـئـــة بــشقـيهـــا

الطبيعي واملعماري؟

إحـداث الـضـوضــاء والقـلق والكـرب
النفسي والتلوث بكل أنواعه. 

ولإلسهـام يف حتـديــد مظـاهـر هـذه
الــضغــوط الـبـيـئـيــة الـتـي يعــانـيهــا
العــــراقـيـــــون، وتلـمـــس مــصــــادرهــــا
ومـــــدى تـــــأثــيـــــرهـــــا يف الــــصحــتــني
النفـسيـة والبـدنيـة لـديهـم، اجتهنـا
السـتــطـالع ومحـــاورة فـئــــة مهـنـيـــة
مــتخــصــصــــة يف اجملــــال الـــصحـي،
فـــــالــتقــيــنـــــا بعــيــنـــــة مــن األطــبـــــاء
والـــــطـــبـــيـــبــــــــــات، ومـــن مــــــــــوظـفـــي
ومـــــــوظـفـــــــات املـهــن الــــصـحــيـــــــة يف
مسـتشفـى )مديـنة الـطب( ببـغداد.
وقـد جــاءت نتــائج االستـطالع علـى

النحو اآلتي:
*مـا كـميــة الضـوضــاء التـي تعتقـد
أن الفــرد العــراقي يـتعــرض لهــا كل

يوم؟
اتفق )90(% مـن عـيـنـــة االسـتــطالع
علـى أن كـميــة الضـوضـاء )هـائلـة(،
مـقــــــــابـل )10(% وصـفـهــــــــا بــــــــأنـهــــــــا
)كـبيــرة(. ويف هــذه الـنتـيجــة إشــارة
واضحة إلـى كمية الضغط النفسي
الـذي تسلـطه البيئـة العراقيـة على

الفرد.  
*كـيف تــصف بـيـئـتـنـــا احلـــالـيـــة يف
العــــــراق بجـــــوانـــبهـــــا الـــطــبـــيعــيـــــة
)نـبـــاتـــات، مـــاء، هـــواء(، واملعـمـــاريـــة

)ضوضاء، شوارع، أبنية(؟
أفـــاد )72(% مـن أفـــراد العـيـنـــة بـــأن
الــبــيــئـــــــة العــــــراقــيـــــــة بجــــــوانـــبهــــــا
الـطـبـيعـيـــة واملعـمــاريـــة )مخــرَّبــة(،

سيكولوجية اللون

بني املدلول التارخيي
وفسلجة اإلحساس

د. هيثم الزبيدي
جامعة ديالى

لأللوان تأثير مزاجي
وانفعالي فاعل يف حياة

الناس. فمنها ما نرتاح
لرؤيته إذ يبعث فينا السرور والرضى،

ومنها ما يثير فينا احلزن واخلمول
والقلق. ويعود ذلك إلى فيزيولوجية
اجلهاز العصبي من جهة، وإلى مزاج

الفرد وخبراته احلياتية التي
تربط تلك األلوان بعواطف

معينة من جهة أخرى. 

الــتــي تــبـــــــدأ بـــــــاألحــمـــــــر وتــنــتـهــي
بالبنفسجي. ووجـد أيضاً أن أنسجة
اجلــسم اخملـتلفــة تــأخـــذ من طــاقــة
هـذا الطيف حاجتها، مما يؤدي إلى
صحتهـا وتعـزيـز قـدرتهـا علـى أدائهـا
الـبـيــولــوجـي. وهــذا يعـنـي أن هـنــاك
حـــاجـــة بـيـــولـــوجـيـــة لألنــسجـــة مـن
األلـــوان، فـــإذا مـــا غـــابــت أو نقــصـت
تـعـــــــرض هـــــــذا الــنـــــســيـج لـلــــضـعـف
ـــــــــــــرض واالضـــــــطـــــــــــــراب. وقـــــــــــــد وامل
اسـتخــدمت هــذه احلقــائق عـالجيـاً،
فــــــأصـــبح مــن املــمـكــن اآلن إعـــطــــــاء
املــــريــض جــــرعــــة مـن األلــــوان كـمــــا
تـعطـى جـرعــة من الـدواء أو الغـذاء،
إذ أصبح جزءاً من العالج باألشعة. 
وماذا عن احليوان والنبات؟
ال يقتـصر تـأثيـر األلوان يف اإلنـسان
فحـسب، وإمنــا ميتــد ليـأخـذ تــأثيـراً
أبـعـــــــد مـــن هـــــــذا، إذ لـلـحـــيـــــــوانـــــــات
والــنــبـــــاتـــــات أيــضـــــاً اســتجـــــابـــــاتهـــــا
لأللـوان. فقـد أثـبت بعـض التجـارب
أن الــــــــدجــــــــاج إذا تـعــــــــرض لــــضــــــــوء
صنـاعي ملـون، فـإنـه يبيـض بسـرعـة
أكثـر من سـرعـته املعتـادة، وأن ديـدان
األرض يجـذبهـا اللـون األحمـر، كمـا
أن احلــــشــــــرات القـــــارضـــــة عـــــدميـــــة
األرجل مــن فـــصـــيلـــــة )أم 44( حتــب
اللـون األحمـر والبـرتقـالي واألصفـر
وتهرب من اللون األزرق والبنفسجي
واألخــضــــر. ولكــن الفـــراشـــات حتـب
ـــــــــــــوان األزرق ـــــــــــــوجـه خـــــــــــــاص األل ب
واألخضر والبـنفسجي، فيما الذباب
يحـب جمـيع األلــوان مــا عــدا اللــون
األزرق فإنه ينفر منه، ولهذا جند أن
الغــرف املـطـليــة بــاللــون األزرق تكــاد

تخلو من الذباب. 
أمـــا الـنـبـــاتـــات، فـــاألضـــواء ميكـن أن
تغيـر ألـوانهــا، وتسـاعـد علـى منـوهـا،
وقـد تعـرقل هـذا الـنمـو. فقـد أثبـتت
سلــــسلــــة مـن الــتجــــارب أن الــضــــوء
البنفسجي يـساعد علـى منو العنب،
والضـوء األحمـر يسـاعد عـلى إنـبات
احلبوب والبـذور، فيما يسـاعد اللون
األحمــر والبــرتقــالي واألصفــر علـى
منــو اخلاليـا الـصـغيـرة. أمـا األلـوان
األخــــضــــــــر واألزرق والـــبـــنـفــــــسـجـــي

فتبطئ من منو تلك اخلاليا
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الكـثيـر من الـدول. أمـا اللـون األزرق
فـيــشـيـــر إلـــى الــصـــداقــــة واحلكـمـــة
واخللـــــــود، ويعـــمل مــنـــبهــــــاً لـلغــــــدة
الـصـنـــوبـــريـــة، واسـتعـمـله العـــرب يف
الــــــــوشـــم، وهــــــــو واسـع الـــتــــــــداول يف
الـلـــــــوحـــــــات الــتــي متــثـل املــنـــــــاظـــــــر
الــطـبـيعـيـــة ويف األوانـي الــصـيـنـيـــة.
ويجمع اللون الـبنفسجي بني احلب
واحلكـمــة ألنه يف الــواقع مــزيج مـن
األحمــر واألزرق. واستعـمله بعـضهم
يف مـنــــاسـبــــات احلـــــزن الهـــــادئ ألنه
أخف من اللـون األسود، ولكـنه يزداد
جماالً إذا ما أحيط باللون األبيض،
ال سـيـمــــا إذا أضــيفــت لهـمـــــا بعــض
اخلـطــوط مـن األزرق واألصفــر. أمــا
اللــــون األخــضـــــر فهــــو رمــــز الـنـمــــو
واألمل واحليـاة واخلـصـوبـة والـنبل،
فــــضـالً عــن كـــــــونـه مــنــبـهـــــــاً لـلـغـــــــدة
النخــاميـة. وال يـزال بعـض األسبـان
يضعون شـارات خضراً علـى قبعاتهم
داللـــــة علــــى الـــشــــرف، وارثـني هــــذه
العــادة مـن العـــرب. وللــون األخـضــر
مـيـــزة ال جتـــدهــــا يف بقـيـــة األلـــوان،
وهــي أنه يـتــــوافق مـع أغلـب األلـــوان

وال يتنافر معها. 
تأثير اللون يف فسلجة

اإلنسان
ابـتـكــــر فـــــريق مـن الـعلـمـــــاء أجهــــزة
ووســائل ميـكن مـن خاللهــا تـسجـيل
جمـيع االنعكـاســات التـي تصــدر عن
اإلنــســـان نفــسـيـــاً أو جــسـمـيـــاً حتـت
تـــأثـيـــر األلـــوان. فـتـبــني أن لأللـــوان
حـسب أنـواعهـا، تأثـيرات يف اإلنـسان
تـتـمــثل يف تــســـارع ضـــربـــات الـقلـب،
وتــنـــــاوب حـــــركــــــات اجلفـــــون فــتحـــــاً
وإغـمــــاضــــاً، وازديــــاد قـــــابلـيــــة الـكف
لتـوصيل احلـرارة والكهـربـاء بـازديـاد
رطـوبتهـا وإفـرازهـا العـرق، واختالف
يف حــــركــــات الـتــنفـــس، واخــتالف يف
الـرسوم البيـانية التي تـسجل نشاط

الدماغ. 
أمــا العالج بـاأللـوان فــأصبـح وسيلـة
مـــــن وســــــــــــائـل الـعـالج الـــــنـفــــــــــســـــي
واجلسـمي، إذ اكتشف العلـماء وجود
مجـــال كهـــرومغـنــاطـيــسـي حـــول كل
كـــائـن حـي، يعـمـل علـــى امـتــصـــاص
الـضــوء وحتلـيله إلــى ألــوان الـطـيف
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التأريخ النفسي لأللوان
اللــون هــو وسـيلــة تعـبيــر عـن القـيم
الــــشــكلــيـــــــة، واملعــــــانــي الـــنفــــســيــــــة،
والـنــواحـي اجلـمــالـيــة احملـضــة، عـن
طــــريق الـتـــوافـق وحتقـيق الـتـنـــاغـم
وعلــى وفق قــانــون نفــسي –جمـــالي
مـن الـصعـب حتــديــده والـتـيقـن مـن
حـتـمـيــــة آلـيــــاتـه علــــى الــــدوام. ومع
ذلـك فـكل لــــون اكـتـــسـب مــــدلــــوالت
نفــسـيـــة محـــددة إلـــى حـــد مـــا عـبـــر
الـتـــأريخ الـطـــويل لإلنــســـان. فـمـثالً
اللــون األبيـض يـرمـز إلــى النـظـافـة
والـنـــور والغـبـطـــة والفـــرح والـــسالم.
وكلمــة )أبيـض( يف اليـونــانيــة تعـني
الـــسعـــادة واملـــرح. وهــــو شعـــار رجـــال
الــدين، إذ ال نــزال حتـى يــومنـا هـذا
نشـاهد الشيـوخ والرهبان واملـتصوفة
يـرتـدون األلـبسـة البـيض. أمـا اللـون
األســـــود فهــــو رمــــز الـــظالم واحلــــزن
والـكـــــــآبـــــــة والـفـــــــراق، وكـــــــان شـعـــــــارَ
العبــاسيني يف أحـزانهـم ومصـائـبهم،
واســتعـمـله الـــرومـــان والـيـــابـــانـيـــون
والــصيـنيــون يف كـثيــر من الــزخــارف
والـــــرســـــوم. وميــثـل اللــــــون األصفـــــر
الــضـــوء، ولـــو إنـه أقل مـنه نــصـــاعـــة
وبهاء، ويـرمز إلـى الشمـس والذهب،
واســتخــــدم يف زخــــرفــــة الـكـثـيــــر مـن
املسـاجد والكنـائس، إال إنه قـد يكون
رمــــــــزاُ لـلـغــــــش واخلــــــــداع يف بـعــــض
األحــيــــــان. ورمبــــــا كــــــانــت األمـــثلــــــة
الـــــدارجـــــة بــني الــنـــــاس )الـــضحـكـــــة
الـصفـراء واألصفـر الـوجه( مـشتقـة
مــن تلـك املعــــانــي. وللـــــون األصفــــر
تــأثـيــر يف الغـــدة الكـظــريـــة والكـبــد،
على أنه كـان يعد أيـضاً اللـون امللكي
يف الــصـني وشعــــار اله الـــربـيع عـنـــد
قـــــدمـــــاء األملـــــان. ويــــشـــتهــــــر اللـــــون
األحــمـــــــر بـكـــــــونـه رمـــــــز الـعـــــــواطـف
اجلـيـــاشـــة واحلـب الــشـــديـــد والقـــوة
والنـشاط ورمـزاً للنـار املشتعلـة، وقد
يــدل أحيـانـاً علـى الغـضب والقـسـوة
واخلــطــــر، وله تــــأثـيــــر مـثـيــــر للــمخ
والـنخـــاع الــشـــوكـي. وللـــون األحـمـــر
خصـوصيـة متمـيزة، إذ يعـد أول لون
استعـمله الصـينيـون واليـابـانيـون يف
زخــارفهـم، وكــان اسـمه أول األسـمــاء
يف الـتـــــأريخ، كـمــــا يــــوجـــــد يف أعالم

العالقـــــــــة بــني العقــــل
وجهــاز املناعــة

يستهان بها يف األداء العقلي. وقد وجد
أن أكــثـــــــــر مــن )50(% ممــن يـعـــــــــانـــــــــون
ــــاً يف جهـــاز املـنـــاعـــة، حتــصل اضــطـــراب
عنــدهم أعطـاب نفـسيـة واضحـة املعـالم،
تظهـر يف سلـوكهـم، مثل فقـدان الـذاكـرة
واضطـرابـات انفعـاليــة وقصــور يف بعض
العـمليات الـعقلية. فـالعدوى الفيـروسية
ـــــوك ـــــؤثـــــر مــبـــــاشــــــرة يف سل ميـكــن أن ت
ـــــســـــــان، الســيــمـــــــا إذا نـفـــــــذت تـلــك اإلن
الفيـروسـات إلــى داخل اجلهــاز العـصـبي
املــركــزي، ذلك ألن الـتغـيــرات الـنفــسـيــة
هذه تـطرأ ألن العـدوى الفيـروسية تـغير
مـن منو الـدماغ وتـطوره. أمـا يف االجتاه
املعـاكـس، أي تـأثيــر االضطــراب النفـسي
يف جهاز املـناعة، فقد وجـد الباحثون أن
مـــرض )االكـتـئـــاب( الـــذي يــصـيـب )2–
 %(3مــن سـكــــــان أي مجــتــمع، يـــــأتــي
مـصحوبـاً مبجموعـة ال يستهـان بها من
الـتغـيــرات املـنــاعـيــة الـضــارة، مـن بـيـنهــا
انخفــاض يف نــشــاط اخلاليــا الـتـي مـن
وظــيفــتهــــا قــتل اجلــــراثــيــم ومقــــاومــــة

الفيروسات.  
إن االقـتــران الــشــرطــي جلهــاز املـنــاعــة
يعـمل بالـطريقـة نفسهـا التي يعـمل بها
االقتــران الشـرطي الـسلــوكي كمـا ورد يف
ـــــوف الـــــشهــيـــــرة)الــكلــب ــــــافل ـــــة ب جتـــــرب
واجلرس(. وهذا مـا يطلق عليه بظاهرة
Immune)االشــــتــــــــــــراط املــــنــــــــــــاعــــي(
Conditioning، الـــذي يـــوجـه جهـــاز
املـنــاعــة لـيــسـتجـيـب إلــى املـنـبهــات الـتـي
يـتلقــاهــا اجلــسم. فــاالقتــران الـشــرطي
هــذا يـبــني أن جهــاز املـنــاعـــة ميكــنه أن
By ـــم عـــن طــــــــــريـق االقـــتــــــــــران يـــتـعـل
Association، كــيف يــســتجـيـب إلـــى
املنـبهــات الـنفــسيــة، بــالـطــريقــة نفــسهــا
الــتــي يـــســتجــيــب بهـــــا إلـــــى املــنــبهـــــات
الـكيميـائيـة. فأنـواع كثـيرة مـن األمراض
اجللــديــة وتــشققــات الـبــشــرة، وجــد أن
معــظــمهـــا يعـــزى إلـــى مـــا يــتعـــرض له
الـشخـص من ضغـوط نفـسيـة يف أجـواء
عــملـه أو محـيــطـه العـــائلـي. فـــالـعالقـــة
العقليـة–النفـسيـة–اجلـسميـة، وتـأثيـرهـا
يف الــصحــــة الفـــرديـــة واالجـتـمـــاعـيـــة،
إيجــابــاً أو سـلبــاً، أصبـحت أمــراً مـسـلمــاً
به. إال أن اســتـكـــشــــاف مـــســــارات هــــذه
العالقــة، هــو الــذي يـتـطلـب املــزيــد مـن

التقصي واالستكشاف.  
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