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إهـتـم علـمـــاء الـنفــس بـــأحـــداث
احليـاة بوصفها مـدخالً لدراسة
األزمـات النفـسيـة التـي تنعـكس
عـلــــــــى احلــــــــالــــــــة اجلــــــســـمـــيــــــــة
والـنفــسـيــــة لإلنــســـان، إذ تـــؤدي
األحــداث املــزعجــة أو الـصــادمــة
إلــى تـغيــرات جـسـميــة ونفــسيــة
واجـتـمــــاعـيـــــة مفــــاجـئــــة غـيــــر
محـسـوبـة، وكـذلك إلــى تغيـرات
سلـوكيـة سلبيـة يف حيـاة األفراد
ويــنـجــم عــنـهـــــــا ضـــــــرر نـفـــــســي
وتـأثيـرات سلبيـة قد تكـون حادة
يف كـثيــر مـن أبعــادهــا، إذ تـعجل
بـــظهـــــور بعــض االضــطـــــرابـــــات
الــنفـــسـيـــــة والعـقلـيــــة، وبـــشـكل
خـاص لدى األفراد الـذين يكون
لــــــــــديـهــــم اســــتـعــــــــــداد مـــــــســــبـق

لإلصابة.
ولـهـــــــــــذا جنـــــــــــد أنـه يف جــــمــــيـع
احلاالت توجـد أساليب مـتنوعة
لـلتعامل مع كل مـوقف ضاغط،
بحـيـث يجـــري احـتـــواء األزمـــة،
مبعـنى اإلحـاطة بهـا والسيـطرة
علـيهـــا ومـنع انـتــشـــارهـــا. وهـــذا
يعـني أن الـتعــامل مع األزمــة ال
ميـكـــن أن يـكـــــــون يف اطـــــــار مـــن
العــــشـــــوائــيـــــة واإلرجتـــــالــيـــــة أو
بــسـيــاســـة الفـعل ورد الفـعل، بل
يجــب أن يخـــضع الــتعــــامـل مع
األزمــة للمـنهج العلـمي الـسلـيم
حلمـايـة الفــرد من أيــة تطـورات
غـيـــر محــســـوبـــة، يــصعـب علـيه
حتـمـل ضغـــطهــــا، وهــــذا املـنـهج
ينبغي أن يقـوم على الـتخطيط

والتنظيم. 

دراسة ميدانية يف أروقة احملاكم العراقية

املحـــاميــات العـــراقيــات  وأســالـيب الـتعــامل مع الـضغــوط واألزمــات
تتــسم بــاقتحــام قهــري لألحالم
املـضـطــربـــة. وعنــدمــا يـسـتعـمل
الفـــــرد أسلـــــوب االلــتفـــــات إلـــــى
إجتــاهــات وأنـشـطــة أخــرى فــانه
يحاول إعـادة تنظـيم حيـاته من
جديـد بعد األزمـة، كالـتفكير يف
األشـيــــاء اجلــــديــــدة يف حـيـــــاته
وإيجــاد عـنــاصــر يــسـتـمـتع بهــا
وجتعـله يـنـــســــى اآلثــــار املــــؤملــــة
الالزمـة، وقــد يجـد مـتنفـسـاً يف
عالقــتـه مع اآلخـــــريــن ووجـــــوده

معهم.
التوصيـــات

أوصــــت الـــــــــــدراســـــــــــة اجلـهـــــــــــات
القضـائيـة واألكـادمييـة بضـرورة

القيام مبا يأتي: 
* ادخــــــــال احملــــــــامـــيــــــــات بـعــــــــد
تخــــرجهـن يف الـكلـيــــة يف دورات
خاصـة لتـدريبهـن على مـواجهة
الــضغـــوط واألزمــــات يف العـمل،
ويــــشــــــرف علـــــى هـــــذه الـــــدورات
أســـــــــــاتـــــــــــذة يف عـلــــم الــــنـفـــــــــس
ومتخصصون يف إدارة األزمات.

* اعـتـمــاد احملــامـيــات أســالـيـب
تعــــامـل إيجــــابـيـــــة مع األزمــــات
لتفـادي الـضغــوط النـاجتــة من
األسالـيب السلبية التي تؤثر يف

طبيعة العمل.
* اعــتــمـــــاد صـــيغـــــة الــنــــشـــــاط
التطبـيقي لطلبـة كلية القـانون
يف احملـاكم، لـيكون هـناك مـتسع
من الــوقت لــديهم لـلتعــامل مع
املـواقف الـضاغـطة الـناجتـة عن

ممارسة العمل.

األزمــــــات، وبــــــالــتــــــرتــيــب اآلتــي
حسب أهميتها يف االستعمال:

1- العمل من خالل احلدث.
2- تنمية الكفاءة الذاتية.

3- طلب املساندة االجتماعية.
4- االلـــتفــــــات إلــــــى اجتــــــاهــــــات

وأنشطة أخرى.
5- العالقات االجتماعية.

6- التجنب واالنكار.
7- اإلحلاح واالقتحام القهري.

وميكن تفسير هذه النتائج على
أســـــــــــاس أن الـعــــمـل مــــن خـالل
احلـــدث يجـعل الفــرد يــسـتفـيــد
من األزمـة يف حيـاته احلـاضـرة،
ويـصحح توقعاته نحو املستقبل
عبــر الـتفـكيـــر املنـطـقي. أمــا يف
أسلـوب تـنميـة الكفـاءة الـذاتيـة،
فــالفــرد يقــوم بـتكــريـس اجلهــد
لـلعـــمل واإلجنــــــاز ملــــشــــــروعــــــات
وخـــــطـــــط جـــــــــديـــــــــدة تـــــــــرضـــي
طمــوحــاته وتـطــرد مـنه األفكــار
الـــســــالـبــــة واملــــؤملــــة املــــرتـبــطــــة
بـاألزمــة، وإذا لم يـستـطع الفـرد
التعامل مبـفرده مع األزمة فانه
يبـحث عمـن يسـانـده يف محـنته
وميده بالتوجيه للتعامل معها.
وإن مــــن يـفـقــــــــــد املـــــــســــــــــانــــــــــدة
االجـتـمـــاعـيـــة يف أثـنـــاء األزمـــة
ويـــتـــــــســـم بـــــضـعـف يف عـالقـــتـه
االجـتمــاعيـة فــأنه يفقــد األمن
ويشعر بـالقلق الدائم والـسلبية
يف الــتعــــامـل مع احلــــدث ســــواء
بــتجـنـبـه وإنكـــاره، أو بـــالـــشعـــور
بــالـالمبـــاالة االنفعـــاليــة وتـبلــد
االحساس باألزمة بصورة ملحة

متــثلــت يف املعــــانــــاة اجلـــسـمـيــــة
والـنفــسـيـــة أكـثـــر مـن احملـــامـني
الـــــذيــن يــنـــشـغلـــــون مبـــــواجهـــــة

األزمة.
وألهـمـيـــة هـــذا املـــوضـــوع كـــانـت
هـــذه الـــدراســـة الـتـي تــسـتهـــدف
التعـرف علـى أســاليـب التعـامل
مع األزمـــــات لـــــدى احملـــــامـيـــــات
العــــــراقــيــــــات، مــــــا دامــت املــــــرأة
احملـــــامــيـــــة تـــتحــمـل ضغـــــوطـــــاً
مــضــــاعفــــة نــــاجتــــة مــن ضغــط
املهـنـــة مـن جهـــة، ومـن ضغـــوط
الــدور التــابعي الــذي وضعت يف
قـــالـبه املــــرأة علـــى مـــرّ الـــدهـــور

واألزمان من جهة اخرى.
منهج الدراسة

تـألف مجتمع الـدراسة احلـالية
مــن احملـــــامــيـــــات ممــن يحــملــن
شهـــادة أكـــادميـيــــة يف القـــانـــون،
ويـعملـن يف حقل احملـامـاة. وقـد
اخــتــيــــــرت عــيــنــــــة عــــشــــــوائــيــــــة
ألغـــراض الـــدراســــة تكـــونـت مـن
)40( محامية يعملن يف محاكم
)البيـاع والكـرخ والكـرادة(، طبق
علــيهــن مقـيـــــاس مقـتـبـــس مـن
دراسـة سـابقــة، لقيـاس أسـالـيب
التعـامل مع األزمات، مؤلف من
ـــــــــــــــــدائــل )38( فــقـــــــــــــــــرة، و)5( ب
لإلجــــابــــة، بعــــد أن مت الــتحـقق

من موضوعيته وصدقه.
النتائج

تـــوصلـت الـنـتـــائج إلــى أن أفــراد
العيـنة من احملاميـات يستعملن
)7( أســـــــــالـــيـــب لـلـــتـعـــــــــامـل مـع

ـ ـ

بهـا مهنته. فاحملامي ليس سيد
وقــته، وال يــتحـكـم يف تـنــظـيــمه
كـمــا يــرغـب، إذ علـيه أن يــراعـي
الـزبــائن بـطلبــاتهم املـسـتعجلـة
وبــــــأســـئلـــتهــم واســتــــشــــــاراتهــم،
واتـخــــــــاذ اإلجــــــــراءات الـالزمــــــــة
إلقــــــامــــــة الــــــدعــــــوى وحـــضــــــور
املـــــــــرافـعـــــــــات، أو حـــتـــــــــى زيـــــــــارة
الـــسجـــون واملــــواقف، فــضالً عـن
مـــواجهـــة الـتـــزامـــاته اخملــتلفـــة
أمــــــــام الـقــــضــــــــاء الـــتـــي قــــــــد ال
تـتحقق يف مكـان واحـد، نــاهيك
عن الـدعـاوى خـارج محل عـمله
الــــــدائــم الــتــي تــــــربـك حــيـــــــاته
املهـنـيــــة. وهـكــــذا فــمهـمــــا كــــان
احملــــــــــامــــي عـلــــــــــى درجــــــــــة مــــن
الــتــنـــظــيــم واجلـــــديـــــة فــــــانه ال
يــسـتـطـيع حتـــاشـي االرهـــاق، ال
ســيــمـــــــا إذا كـــــــان عـلــيـه اتـخـــــــاذ
إجــراءات ســريعـــة أو التــرافع يف
قـضــايــا مـتعــددة يف آن واحــد أو
يف أوقــات متقـاربـة. فهــو يحتـاج
إلــى مقـاومـة جـسـديــة ونفــسيـة
كافيـة ليستـطيع مواجهـة أعباء
العــمل الــــزائــــد، ألن علــيه أن ال
يــــدع للـتعـب أثـــراً بـــاديــــاً علـيه.
فقــــد اتــضح يف الــــدراســــة الـتـي
أجــــــرتهــــــا العـــــاملـــــة )كـــــوبـــــاســـــا(
1982عـن أســـالـيـب الـتعـــامل مع
األزمــــــــات لــــــــدى احملــــــــامـــني، ان
اولــئـك الـــــــذيــن يـــــســتـعــمـلـــــــون
ســــتــــــــــراتــــيـجــــيــــــــــات الــــتـجــــنــــب
كــمحـــــاوالت الـــــرفــض واالنـكـــــار
والتقلـيل من األحداث أو الفرار
مـن املـــواقـف، أظهـــروا أعـــراضـــاً

)املــــــــشـــــــــــاعـــــــــــر واالنـفـعـــــــــــاالت(
املــــصـــــــاحــبـــــــة لـلــــضـغـــــــوط. ويف
مــنــظـــــور آخـــــر يـــــرى )مـــــوس( و
)شــافـيــر( أن أســالـيـب الـتعـــامل
مـع األزمـــــــــــات أمـــــــــــا أن تــكـــــــــــون
إقـــــــــدامـــيـــــــــة أو إحـجـــــــــامـــيـــــــــة.
فــاألســالـيـب اإلقــدامـيــة تـتكــون
مـن الـتـحلــيل املـنــطقـي وإعــــادة
التقـومي اإليجــابي والبـحث عن
املــســاعـــدة واملعلــومـــات وأسلــوب
حل املــــشــكلـــــة، أمـــــا األســـــالــيــب
اإلحجــامـيــة فـتــشـمل األحجــام
املعـــريف والــتقــبل االسـتـــسالمـي
والـبحـث عن اإلثــابـــات البــديلــة

والتنفيس اإلنفعالي. 
إن استـعمــال أســالـيب الـتعــامل
الفعالة يـؤدي إلى حتويل اجتاه
األزمــــة إلــــى اجلــــانـب احلـــسـن.
فـــالفــرق بـني اإلنــســان الـنـــاجح
وغــيــــــر الــنـــــــاجح يــتــمـــثل يف أن
األول يـسـتـطـيع أن يـتعـــامل مع
هـذه األزمــات، ويحـاول أن يـقنع
اآلخـــريـن، ويــــرتكــــز علـــى قــــوته
االجـتـمـــاعـيـــة يف إعـــادة االتـــزان
املـفقـــــود يف الـعالقـــــات بــني ذاته
واآلخـــريـن. أمـــا اإلنــســـان غـيـــر
الـنـــاجح فهـــو علــى الـعكــس مـن
ذلـك. وتــتـجلــــــى أهــمــيــــــة هــــــذه
املـســألــة بــشكل خــاص يف مـهنــة
احملــــامــــاة الـتـي تـتـــطلـب قــــدرة
خــاصــة علــى العـمل. إذ يـحتــاج
احملــامـي الـنـــاجح الـــى تكــريــس
ســاعــات عـمل مـضـنيــة وطــويلــة
مـــن وقـــتـه الـــيــــــــومـــي، بــــــســـبـــب
الـضرورات الـطارئـة التـي تتمـيز

وإيجـــــاد املـــــواســـــاة واملـــســـــاعـــــدة
ملــواجهــة األحــداث بـصـــورة أكثــر

إيجابية.
ـــــــــــــــــــــوب اإلحلـــــــــــــــــــــاح 7 - أســـل
واالقـتحــام القهــري: يـظهــر من
خالل تــدخل األفكــار التلقــائيـة
املرتبطة باحلدث بصورة قهرية،
وتـكـــــــرار األحالم املـــضـــطــــــربــــــة،
واملوجـات املؤملة مـن األحاسيس،
والـسلــوكيـات املـتعلقـة بـاحلـدث

بحيث ال يجد فراراً منها.
وهكذا ميكن القـول أن )أساليب
الـــتـعــــــــامـل مـع األزمــــــــات( هـــي)
)جهــــــود معـــــرفــيــــــة وسلـــــوكــيـــــة
مــتغـيــــرة ومـــسـتـمــــرة لـتـنــظـيـم
متـطـلبــات داخـليــة أو خـــارجيــة
محـــددة لـلفـــرد. وهــــذه اجلهـــود
تـقيـّم على أنها مـرهقة وتتجاوز
مــــــوارد الـــــشخـــص الــتـكـــيفــيــــــة
وتهــددهــا، ولهــذا فــأن الـتنـظـيم
يهـــــدف أمـــــا للــتـقلــيل مــن أثـــــر
األزمـــــــــة أو تـعـلـــم حتـــمـلـهـــــــــا أو
جتنبهـا كمـا أنه يعنـي محاوالت

التحكم يف البيئة((.
وقـد تعددت وجـهات نظـر علماء
الــنفـــس الـتــي تفـــســــر أســــالـيـب
الـــتـعــــــــامـل مـع األزمــــــــات الـــتـــي
يـعـــتـــمــــــــدهــــــــا الـفــــــــرد. فـــيــــــــرى
)الزاروس( و)فــــــــــولــكــــمــــــــــان( أن
لعـملـيـــة الـتعـــامـل مع األزمـــات
جــــــــانـــبـــني مـهـــمـــني مـــن حـــيـــث
الـتركـيز. فـالنـاس اما أن يـركزوا
علـى )املـشكلـة( املـسببـة للـضيق
لــتـــــدبـــــر أمـــــرهـــــا واتخـــــاذ قـــــرار
بــشـــأنهــا، وإمــا أن يــركـــزوا علــى
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وميـكن ايجـاز أســاليـب التعـامل
مع األزمات باآلتي:

1 - أسلـــوب تـنـمـيـــة الـكفـــاءة
الـذاتيـة: يـشيـر إلـى قيـام الفـرد
بتكـريـس جهــده للعمل وإلجنـاز
مـشــروعــات وخـطـط جــديــدة يف

املستقبل.
2 - أسلـــوب العـمل مـن خالل
احلـــــدث: يــــشــيـــــر إلـــــى كــيفــيـــــة
اســـتفــــــــادة الفـــــــرد مــن حــيــــــــاته
احلـــاضـــرة وتــصحـيح تـــوقعـــاته
نـحــــــــــو املـــــــســــتـقــــبـل مــــن خـالل
الـتـفكـيـــر املـنــطقـي املـتـــأتـي مـن

التمعن بطبيعة احلدث.
3 - أسلــــــوب االلـــتفــــــات إلــــــى
اجتاهـات وأنشطـة أخرى: يـشير
إلى مدى قـدرة الفرد على إعادة
تنــظيـم حيــاتـه من جــديــد بعــد

األزمة.
ــــــــــــــــوب الــعــالقــــــــــــــــات 4 - أســل
االجـتمــاعيـة: يـشيـر إلـى إيجـاد
الفــــرد مـتــنفـــســــاً مـن األحــــداث
التي مـر بها، مـن خالل عالقاته

مع اآلخرين.
5 - أسلـوب التجنـب واالنكار:
يــشيــر إلــى مـشــاعــر اإلنـقبــاض
الــــتـخــــيـلــــي وانــكــــــــــار املـعــــــــــانــــي
والـنتائج املـترتبـة على احلـادثة،
وتــبلـــــد اإلحــــســـــاس، والــــشعـــــور

بالالمباالة اإلنفعالية.
6 - أسلــــوب طلـب املـــســــانــــدة
االجــتــمــــــاعــيــــــة: يـــــشــيــــــر إلــــــى
محـــاوالت الفـــرد للـبحـث عـمـن
يـــــســـــــانــــــــده يف محــنـــته وميـــــــده
بـالتـوجـيه، للتعـامل مع احلـدث
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بقـي الـــسحــــر يحـــرس الـفجـــوات
التـي لم تــردمهــا عقـالنيــة العـلم
ومــــوضــــوعـيــته، فــظـل يعـيـــش يف
ثنـاياهـا ليمـارس عليـنا سلـطانه؛
نـسـتنجــد به بـني حني وآخـر، وإن
اختلفت تلك االستعانة وتفاوتت
بــني األفـــــراد واجملــتــمعـــــات، لـكــن
حضـوره ظل يـضغـط علـى أفعـال
الـبـــشـــــر وسلـــــوكهـم وتــصـــــوراتهــــا
املـــســتقــبلـيــــة واآلنـيــــة علــــى حــــد
سواء. ومبـا إن اإلنسـان بطبـيعته
اجلسدية والنفـسية مجبول على
األلم واللــذة منــذ حلظـة الـوالدة
األولــى حتــى ممــاته، فكــان ال بــد
أن يـبـــدع ويـتفــنن يف العالج مـنـــذ
أول تــــــوجع تـــــأوه بـه اسالفــنـــــا يف
الغــابــات وحتــى اليــوم. ومـن هنــا
بـــدأت فـنـــون االنــســـان تــســتجلـب
الـــــواقــيـــــات واحلــيل والـعالجـــــات
لـيـــــدفع عـن جـــســـــده ونفــــسه أي
عــارض يـلحق األذى بـه، فكــان أن
اتـــــسع الــتــنـــظــيــم االجــتــمــــــاعــي
للـتجمعـات الـعشـائـريـة البـدائيـة
األولى، لـيسمح بـظهور )الـطبيب
السـاحر( ليشغل هـذه املهنة التي
رمبـــا تكــون أقــدم املهـن البـشــريــة
الـتي اسـتمــرت حتــى اليــوم، وهي
مهـنــة الـتـطـبـيـب واملعــاجلــة بـكل

أشكالهما.
ومــــضــــــــى الــــــســــــــاحــــــــر لـــيــكــــــــون
)االكلـينـيكي األول( الـذي تعـامل
مع أسـرار املـريـض وخصـوصيـاته،
ومع قــــواه )الـــشــــريــــرة( ورغـبــــاته
وهــــواجـــسـه وتخــــوفـه، فحــــاول أن
يـتـــوسـط أو يــسـتـــرضـي ويـــرضـي
تـلك القــوى الـشــريــرة تــارة، أو أن
يـطـــردهـــا ويـطـــرحهـــا عـن الـبـــدن
والــنفــس تـــارة أخـــرى، كــي يعـيـــد
املريـض الى فـصيله البـدائي )أي
اجملـــتـــمـع(. وهــكـــــــــذا نـــــــشـــــــــأ أول
التصورات حـول املرض من خالل
هـــذه املمــارســات، ومــا حلقهـــا من
معاجلـات طبية بـدائية مصـبوغة

بصبغة السحر.
إن الـتــطـــورالـتــــدريجـي يف تــــاريخ
العلـم ظــاهــرة طـبـيعـيـــة ال ميكـن
نكـــرانهـــا أو جتــــاهلهـــا، إذ نــشهـــد
علـى الـدوام انـقطـاعــات معــرفيـة
يف تـــــــاريـخ الـعـلـــم، يـــتـحـــــــول مـــن
خـاللهـــــا الفـكــــر االنـــســــانـي الــــى
مـــــــرحـلـــــــة أعـلـــــــى، مــتـخـــــــذاً مــن
املـنجــزات الـســابقــة العـتبــة الـتي
تفــضـي الــــى هــــذا الــتحــــول. واذا
كـان تـأريـخ تطـور الـعلم قــد حفل
مبثل هذه النماذج التي تندرج يف
سلـم الـتـطــور، فــإن أمجـــاد العلـم
متـتـــــد بجــــذورهــــا الــــى بــــدايــــات

السحر وتصوراته.
لقــد حــظي )الــطبـيب الـســاحــر(
مبكـانـة مـرمـوقـة مبـا حـصل عليه
مـن خـبــــرات ومــــؤهالت ملــــواجهــــة
قـوى )الـشـر( الـتي تعـرّض جـسـد
االنـــــــســــــــــان ونـفـــــــسـه لـالخــــتـالل
واالعتالل. فدفعه تـطور مهاراته،
وصعـــــود جنــمه بــني قــــــومه، ومـــــا
حــــــصـل عـلــــيـه مــــن امــــتــــيـــــــــــازات
اقـتــصــــاديــــة واجـتـمــــاعـيــــة، الــــى

)الساحر(

الــطـبـيـب الــنفـــســــاين األول يف الـتــــأريخ

يـــــدفع بــــالـعالج الــــى األمــــام، أي
ميثل اجلـانب السـلبي من العالج
حــتـــــى خـــــروج الـعلـــــة مــنـه، فهـــــو
الـــوعـــاء الـــذي نفـّـــذت مــن خالله
القوى الشريرة )املرض( افعالها.
إن تـلك املـمهــدات األولــى، أمــدّت
االنـســـان بنــافــذة وآفــاق جــديــدة،
رغم الـبعـد االسـطـوري واخلـرايف
للـمعــاجلــات الـنفــسـيــة، إذ كــانـت
اسهـامات فـاعلة ونـشطـة ووسائل
على الطريق ملزيد من التطور يف
الـعـالج الـــنـفــــــســـي. فـقــــــــد ظـلـــت
طقـوس السحـر علـى مـر التـأريخ
مـن األعـمـــال الـتـي شـــاع أمـــرهـــا
وممـارستها بـني األقوام البـدائية،
وظل كثيـر من النـاس ميارسـونها
يف جـمـيع مـــراحل احلـضـــارة، وال
تـزال آثـارهـا بـاقيـة حتـى عصـرنـا

هذا.
إن هــــــذه الــنـــظــــــرة الــــــى املــــــرض
النفـسي علـى أنه نـوع مـن أعمـال
اجلـن وقــــوى شــــريــــرة تـقع خــــارج
اجملــــال الـبـــشـــــري، دفعـت الـعالج
الـــنفـــــســي الــــــى أن يـكــــــون غــيــــــر
انـساني يف ابـتكار أسـاليب عنـفية
ووحــــشــيــــــة لـــطــــــرد هــــــذه األرواح
واخـــراجهـــا مـن جــســـد املـــريـض.
ولـكــن مبـــــــرور العـــصــــــور، تـخلــــــى
الـكثيـر من املمـارسـني للعالج عن
تلـك األفكـــار واملـمـــارســـات. إال أن
بقــــايــــا هــــذه الـنــظــــرة مــــا تــــزال
مــنــتــــشـــــرة يف اجملــتــمعـــــات غــيـــــر
املــتــــطـــــــورة، بـل حــتـــــــى يف أكــثـــــــر
اجملتمعـات حتضـراً وتقـدماً. فـما
يــزال )الـطـبـيـب الــســاحــر( يــطل
بــرأسه مـن وراء العـصــور الغــابــرة
علــى عصـرنــا، لنـرى تــأثيـراته يف
حياتنـا القائـمة يف مجملهـا على
العلـم والتـكنـولــوجيـا. ومـا يـزال
االميـــــــان قـــــــويــــــــاً بقـــــــدرتـه علـــــــى
معـــاجلــــة الكـثـيـــر مـن األمـــراض
املــستعـصيــة التـي لم يجـد الـعلم
لهـــا تفــسـيـــراً وعالجــاً مــؤكــديـن.
ومـا يـزال النـاس يتـأرجحـون بني
الـــــــشــك والـــيـقـــني حـــــــــول قـــــــــدرة
)الـطبيب الـساحـر( على معـاجلة
الكثير مـن املعضالت حتى يـومنا

هذا.   

الــــــــــى مـقــــــــــدس مــــــــــا )آلـهــــــــــة، أو
شخـصيــات ديـنيــة ...( رغبــة مـنه
يف الـــشفـــاء، إذ يــــدفع عــن نفـــسه
من خالل هــذه الفـديـة خـطـيئـة ً
مــا أو مــرضــاً مــا. وقــد اسـتـمــرت
هـــــــذه الـــــشـعــيـــــــرة وتـــــــرسـخــت يف
املـمـــارســـات اجلـمـــاعـيـــة ويف وعـي
الـبـــشــــر حـتــــى وقـتـنــــا احلــــاضــــر

وبأشكال مختلفة.
ويالحـظ أن )الــطبـيب الـســاحــر(
كــــــان ميــــــارس قــــــراءة الــتــــــراتـــيل
واألنــــــاشــيـــــــد بعــبــــــارات خــــــاصــــــة
طـلـــــســمــيـــــــة وســـــــريـــــــة ومـلـغـــــــزة
ومقـتــضـبــــة، حتــمل يف طـيـــــاتهــــا
طـــابعـــاً عقــائــديــاً وديـنـيــاً. وهــذا
يدل علـى أن الطـب لم يكن له أن
يـنفــصل عـن الـــديـن والــسحـــر يف
جمـيع احلضـارات القـدميـة. فقـد
رد االنــــســــــان القـــــدمي األمـــــراض
عــــــامــــــة، وال ســيــمــــــا الـــنفــــســيــــــة
والـعقليـة التـي تصـيبه، الـى قـوى
خــارجيـة خـارقـة وغـامـضـة، قـوى
قادرة علـى التسلط عليه واحلكم
يف أمـــره واحلـــاق األذى بـه. فكـــان
ال بـــــــــــد لـه مــــن الـلـجـــــــــــوء الـــــــــــى
اسـتعطـاف القـوى املتـسلطـة هذه
بكل وسيلـة ممكنــة أو االستنجـاد
بقـــوى يكــون بـــامكــانهــا أن تــدفع

عنه شرها.
إن هــذا املفهــوم القــدمي لـلمــرض
قــــد قــــرر اجتـــــاه العـالج وأسلـــــوبه
وخصـائص القـائمني علـيه. فكان
مـــن الـــــطـــبـــيـعـــي أن تـــنـــتـج عـــنـه
شخـصـيـــة )الـطـبـيـب الــســـاحـــر(،
والـــــــذي رمبـــــــا يـكـــــــون الــــطــبــيــب
الــــنـفـــــــســــــــــانــــي األول يف تــــــــــاريـخ

البشرية.
أمــا آلـيـــة العالج الـتـي كـــان يقــوم
بهـا الـطبيـب السـاحـر، فتـتلخص
يف )مبدأ الـوساطـة(، أي وساطته
مع القـــوى املــسـبـبـــة للـمـــرض، إذ
يهـدف الـى تخلـيص املـريـض من
الــــــروح الــــشــــــريــــــرة الــتـــي ملـكــت
جـســده ونفـسه. وممــا يالحـظ أن
املـريـض لم يـكن طـرفــاً يف العالج
أو مــتــمــم لـه، بـل هـــــــو مبــثـــــــابـــــــة
)وعـاء( أو وطـن أو سكـن للمـرض
الكـامن فيه، ال يـشارك بـأي شيء

تطـويـر خبـراته وأدواته يف العالج
بـــــــــــاحــــثـــــــــــاُ عــــن أجنـع الـــــــــســــبـل
واجنـحهــــا. فــــاتخــــذت شخــصـيــــة
)الطـبيـب السـاحـر( أبعـاداً مهمـة
يف مـجــــتــــمـعــــــــــاتـهــــــــــا مــــن خـالل
مجـمــــوعــــة مــن املقــــومـــــات علــــى
صـعــــيــــــــــد الــــــــشــكـل واحملــــتــــــــــوى،
واكــتـــســبــت ســمـــــات وخــصـــــائــص
تـتـمـيـــز بهــا وتـــدل علـيهـــا. فعلــى
مدى التاريخ القدمي، جند يف كل
بقعـــة مـن بقـــاع األرض الـطـبـيـب
الـســاحــر مــرتــديــاً رداءه اخلــاص
املتغير بتغير الوسط االجتماعي
الـذي يعيـش فيه. فـتطـورت لـديه
الـــــوســــــائل املـــــاديـــــة والـــــرمـــــزيـــــة
والطقـسيـة عنـد ممـارسـته عمله.
ومع تـطـــور شخـصـيـته، اصـبحـت
لـــديه شــروط تـنـبع مـن حــاجـــاته
الــيــــــومــيــــــة، كــي يــــــوفــــــر لـــنفـــــسه
مستوى معيشياً جيداً، من خالل
طلبه من الزبون )املريض( بعض
املطـاليب املـاديـة، وكـان يف أغلبهـا
طعام وحـاجيـات تهم اليـومي من

معاشه.
أمـا علـى الـصعيـد الـرمـزي، فقـد
طـور )الطبـيب السـاحر( أسـاليبه
الـــــشعـــــائـــــريـــــة لــيـــــوهــم املــتـلقــي
)املــريــض( بجــدوى وفـــاعلـيــة مــا
يفـعل، مــــســـتخــــــدمــــــاً الــتــمــــــائــم
والــتعــــازمي والــــرقــــى واحلــــركــــات
االيـحـــــــائـــيـــــــة يف أثـــنـــــــاء الـعـالج،
اليقـاع الـرهبـة والتـأثيـر يف نفس
املريض. ورمبـا كانت قـوة االيحاء
)الـتــــوهـم( هـي لـب املــــوضــــوع يف

الكثير من فنون العالج هذه.
لقــــد تــطــــورت هــــذه املـمــــارســــات
الــرمــزيــة والـطقــسيـــة، وأصبـحت
تتخـذ لهـا نـسقـاً معـينـاً وتقـاليـد
ممـنـهجـــة، شــــأنهــــا يف ذلك شـــأن
الـكــثــيـــــر ممــــــا يحـــــدث يف حــيـــــاة
البـشـر. إن الـنتـائج تــأتي بــالفعل
من وراء تقلـيد معـني، فالـتقالـيد
حــــني تــــــصــــبـح راسـخـــــــــــة تــــنــــتـج

منظومتها اخلاصة بها.  
ولـعـل أعـلــــــــــى مــــــــــا وصـلـــت الـــيـه
الــشعــائــر والـطقــوس هــو )نـظــام
القــرابـني( الــذي يـطلـب فـيه مـن
املــريض أن يقـدم أضــاحي معـينـة

حـديثه )بغـرض التـأديب( أو تعـديـل اللفظ،
كل تلك العــوامل وغيـرهـا تتـرك آثـارًا بـالغـة
يف شخصيـة الطفـل ويف قدرته علـى التعبـير

اللغوي وانسيابية املفردات لديه.
ورمبـا يكون الـطفل أساسـًا يعانـي علة لغـوية
بـسـيطـة قـد يكـون اصلهــا عضـوي، غيـر إنهـا
مـع مـــــــــرور الـــــــــزمـــن وبـفـعـل الـــــضـغـــــــــوط أو
االستهـانـة أو املبـالغـة يف الـرعـايـة العـاطفيـة
للـطفـل املصـاب، حتـدث مــشكالت نفـسيـة ال
يــستـطـيع الـتكـهن مبــدى تـــاثيــرهــا علـيه يف
مــســتقــبل ايـــامـه. وهكـــذا يــتفــــاعل الــسـبـب
االصلي مع النتيجـة املباشرة لـسوء التعامل
ممــا يضع الـطفل يف حلقـة مفـرغـة تـؤثـر يف
حيـاته. وعلـى العـموم متـيل شخصـية الـذين
يعـانــون اضطـرابــات يف الكالم ان تكــون أكثـر
عصـبية وحـساسيـة وتوتـر، وكذلك فهـي أكثر
خجـاًل وأقل اختالطـًا مع النـاس. وقـد يكـون
املـصــاب راضـيــًا عـن نفـــسه مقـتـنعــًا بــاألمــر
الـواقع، أو قـد نـراه ميتـاز بـالــرفض والـشعـور
بـــالـنقــص والـتقـهقـــر. وغـــالـبـــًا مـــا جنـــد ان
املصــاب، ومن بــاب التعــويض بــوصفهــا آليـة
دفـــاعـيـــة، قـــد يـتـمـيـــز بـــاداء بعـض األعـمـــال
واملـهارات الـتي تظـهره يف وسـطه االجتمـاعي

وال تتطلب اال القليل من الكالم. 
إن الــتخلـص مـن أمـــراض الـكالم وبخـــاصـــة
)التـأتـأة( امنــا هي عـمليـة تــدريجيـة تعـتمـد
بـالـدرجـة األسـاس علـى تــشخيـص األسبـاب
الكـــامـنـــة وراء اخلـلل. فـــاذا كـــانـت األسـبـــاب
مـــرتبـطــة بــاعـضــاء جهـــاز النـطق او عــوامل
مرتـبطة بالقدرات العقليـة فاألمر يستوجب
استـشــارة اخملتـصني. أمـا اذا كـانـت االسبـاب
مـرتبطـة بالعـوامل النفـسيـة، مبعنـى إن علة
الكالم تعـد عارضـًا ملشكلـة نفسيـة، ففي هذه
احلالـة ينبغي اعـادة ترتيب األجـواء األسرية
وأسـاليب التعامل بحيـث تؤدي الى خلق جو
نفــسي واسـري مـريـح ومتـوازن، اذ يـنبـغي ان
تقـام اسـس التفـاعل مـع الطفل علـى تقـدمي
الــــرعــــايــــة واحلـمــــايــــة الـكــــافـيــــة واالحـتــــرام
والـتقـــديـــر، فــضاًل عـن الـتـــوجـيه الـتـــربـــوي
الــــــسلــيـــم القــــــائـــم علــــــى احلــــــوار والــــــدعــم
والــتـــــرغــيــب، ولــيــــس الـعقـــــاب والــتـــــرهــيــب.
ويـنبـغي أن نــأخـــذ بنـظــر االعـتبــار أن إغــراق
الـطفل بـالعـطف واحلنـان يـؤدي الــى نتـائج
عكــسيـــة يفقــد الـطفـل معهــا ثقـته بـنفــسه،
كمـا ان اإلحلـاح يف احلـديـث عن علــة الكالم
الـتـي يعـــانـي مـنهـــا وتـصـــويـــرهـــا علـــى انهـــا
معـــضلـــــة تــــــواجه األســــــرة وبخـــــاصـــــة امـــــام
اآلخرين، قـد تشعـر الطفل بـالنقـص أو رمبا
يتخذها الطفل مخرجًا للعديد من املواقف
الـتي يـستـوجـب فيهــا اداء اعمــال أو واجبـات

أو ادوار اجتماعية.
وعلــــى أي حــــال، ميـكــن للـمــصــــاب ان يــــؤدي
بعض التمارين التـي تساعده يف اخلروج من
مـشكلـة الكالم ،مـثل ان يتعـود علـى التـنفس
بـني الكـلمــات بـحيـث يكـــون كالمه مـتعـــاقبــًا
هــادئــاً. وقـــد يتـطـلب األمــر اجــراء تـــدريبــات
عـلــــــــى نــــطـق بـعــــض احلــــــــروف ويف مــــــــواقـع
مخــتلفـــة مـن الـكلـمـــات واملقـــاطع، ثـم يـتـبع
ذلك تـدريبـات علـى القــاء بعض املقـاطع مع
عـــدد من احلــركــات واالفعــال املـشــوقــة الـتي
تسـاعد على حتويل انـتباه املصاب عن كالمه
املـضـطـــرب. وتتـطـلب هــذه االجـــراءات دعمــًا
نفـسيـًا يـسهـم يف رفع معنـويــات املصـاب عبـر
أسـالـيب االقنـاع وااليحـاء بـأن احلـالـة اخـذة
يف الـتحـسـن يقـينــاً، وانهـــا ستـنتـهي حـتمــاً،
وذلك لـتبـديـد اخملـاوف النـاجمـة عـن عيـوب
الـكالم لــــديه ومــــا ورثه مـن خـيـبــــة نـتــيجــــة

لذلك يف بيئته االجتماعية.

وبـالعودة الى نـتائج عدد من  الـدراسات، فان
العــــــوامل الـــــوراثــيـــــة قـــــد تـكـــــون ســبــبـــــًا يف
اضــــطـــــــرابـــــــات الـكـالم، إذ وجـــــــد ان هــنـــــــاك
اسـتعـــدادًا ملحــوظــًا لـظهـــور عيــوب كـالميــة
خالل أجـيـــال مـتعـــاقـبـــة تـنـتـمـي إلـــى أســـرة
واحــدة من نـسل واحــد. كمــا تــرجع العــديــد
مـن االضــطــــرابــــات الـكالمـيــــة الــــى أسـبــــاب
عـضــويــة مـثـل تلف او تــشــوه اعـضــاء الـكالم
كـالـشفــة الشـرمــاء، واحلنك املـشقـوق، وعـدم
تنـاسق الفكني، او انـطباقـهما، وأورام اللـسان
وتـــضخــمه بــــشــكل غــيـــــر طــبــيعــي، أو عقـــــد
اللسـان )أي عـدم قــدرة اللسـان علـى احلـركـة
بسهـولة بـسبب طـول او قصـر الروابـط التي
تـصل اللـسـان مبـؤخـرة قــاع الفم( ممـا يـؤثـر
بـــــاألخـــص يف نـــطـق بعـــض احلـــــروف الــتــي
حتتـاج السـتعمـال طـرف الـلسـان ومقـدمته،

كما يتأثر الكالم بسالمة األعصاب واملخ .
اال ان املالحــظ، هــــو ان اغلـب عـيـــوب الـكالم
تـــرتـبــط بـــشكـل ال يقــبل الـــشك بــــالعــــوامل
الــنفـــسـيــــة واالجـتـمــــاعـيــــة. ويف مـثـل تلـك
احلــــاالت ال يـــشـكــــو املــصــــاب مــن أي نقــص
عضـوي او تكـويـني يف اجلهــاز الكالمـي، كمـا
انه ال يـحمل أي مـواصفــات وراثيــة ميكن ان
جتعله مـسـتعــدًا لإلصـابـة بـأمــراض الكالم،
فضاًل عن سالمـة قدراته العقليـة، مبعنى ان
العـــــوامل املــــؤثــــرة يف هــــذه احلــــالــــة تـتـــصل
بـظـــروف الـتـنــشـئـــة االجـتـمـــاعـيـــة واإلعـــداد
الـتــربــوي ومــا يــرتـبـط بهـمــا مـن مـتغـيــرات
نفــسـيــــة، وبخـــاصـــة يف مــــرحلـــة الــطفـــولـــة

املبكرة.
وتــتعــــدد أنــــواع أمــــراض الـكالم، إال ان أكـثــــر
االضطرابات شيوعـًا هي ظاهرة )التأتأة(، أو
)الـتمـتمـة(، أو )الـتلعـثم(. وتعــرف أحيـانـًا بـ
)اجللجلــة(، وهي اضـطـراب يف الـكالم يكـون
اما تشنجـيًا او ترددياً، أي إمـا التوقف لفترة
من الـوقت عنـد بدايـة الكالم أو يف أثـنائه، أو
انـه تكـــرار يف لفـظ احلــرف الــواحـــد مبعـنــى
انهــــا تكـــرارات آلـيـــة مـنــتجــــة للــمقــــاطع، أو
إطـــــــالـــــــة لـألصـــــــوات األولـــــــى مــن املـقـــــــاطـع
والكلمـات تعـرقل انـسيـابيـة الكالم وتـؤثـر يف
سيـاق احلديث. وقـد عرفت ظـاهرة )التـأتأة(
يف جمـيع الـثقــافــات قــدميــًا وحــديثــاً، حـيث
ذكـر ان )أرسطو( و)تشـرشل( و)داروين( كانوا
مــن املــتـــــأتــئــني. وتخــتـلف تــــســمــيـــــات هـــــذا
االضطـراب اللغـوي مـن حضـارة الـى اخـرى.
وعلــى العمـوم ميـكن ان نـالحظ إن مــا مييـز
تلك التـسمـيات هـو احتـواؤها عـلى حـرفيني

متكررين.
وحتــدث )الـتــأتــأة( يف مـــراحل مخـتلفــة مـن
حيـاة اإلنـسـان، اال ان اكثـرهـا يحـدث يف سن
الطفولة املبكرة. وتشير بعض الدراسات إلى
أنهـــا أكـثـــر انـتــشـــارًا بـني الـــذكـــور عـنهـــا بـني
االنــــاث. وقـــــد يحــــدث االضــطــــراب بــصــــورة
مؤقتـة ويزول، أو قـد يستـمر لفـترة متـأخرة،
أو قــــد ال يــــزول. و)الـتــــأتــــأة( شـــــأنهــــا شــــأن
أمـــراض الكالم األخــرى قــد تعـــزى أسبــابهــا
الـى عوامـل وراثية أو عـضويـة. وعلى الـعموم
ميـكن القول أن العـوامل النفسيـة والتربـوية
هي وراء أغلب حاالت االضطرابات الكالمية
وبخـــاصـــة الـتـــأتـــأة، فـــالــشـــدائـــد الـنفــسـيـــة
وعـــوامل الـصـــراع واإلحـبـــاط والـتـــذبـــذب يف
املعـاملة التي يعيـشها الطفل تـضطره بعض
األحيان الـى السكـوت وكبت االنفعـال بحيث
ال يـتمكـن من التـعبيـر عـن حقيقـة مشـاعـره
بطـريقـة اعتيـادية. كـما ان اإلرهـاب النفـسي
والـعقـــاب اجلــســـدي واالســتهـــانــــة بحـــديـث
الطفل وارائه والنقـد املستمر للطريقة التي
يتكلم بهـا او توجيه الضغوط املـستمرة على
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