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الوراثى  الجني  صفة  يأخذ  وقد 
املتنحى أى الكامن داخل الشخصية 
البيئة  تظهره  أن  إلى  اإلنسانية 
نفسيًا،  املضطربة  أو  املرضية 
الجغرافيًا  بلغة  البركان  مثل  فيظهر 
الشخصية  وتصاب  ينفجر  الذى 
املرض  أو  النفسى  باالضطراب 
والبيئة  الوراثة  وتصبح  النفسى،  
اإلنسان  إصابة  فى  مؤثرين  عاملني 
 ، النفسى  واملرض  باالضطراب 
البيئة  من  أقوى  الوراثة  تكون  وقد 
أو  باالضطراب  اإلنسان  إصابة  فى 
العكس  يحدث  وقد  النفسى،  املرض 
بالصراعات  مليئة  البيئة  فتكون 
اإلحباطية  واملواقف  النفسية 
سواء  العنيفة  النفسية  والصدمات 
مؤسسات  داخل  أو  األسرة  داخل 
أصدقاء  أو  الجيران  أو  املجتمع 
أقوى  البيئة  تكون  هنا  ..إلخ.  السوء 
باالضطراب  اإلنسان  إصابة  فى 
وقد  الوراثة،  من  النفسى  واملرض 
وراثية  جينات  على  البيئة  تتحول 
كما  ذلك،  فى  تساعد  قد  التى 
السيئة  االجتماعية  التنشئة  تساعد 
وأساليب التربية الخاطئة فى إصابة 
املرض  أو  باالضطراب  إنسان  أى 
وصحيح  سوى  أنه  رغم  النفسى 
هى  البيئة  ألن  الوراثية  الجهة  من 
والتنشئة  األساليب  هذه  تتبع  التى 

املرضية فى تشكيل شخصيته،.
عامالن  والبيئة  الوراثة  ملاذا 

اإلنسان  إصابة  فى  مؤثران 
باالضطراب واملرض النفسى؟. 

منطقة  فى  يتحكمان  ألنهما 
اإلنسان،  شخصية  فى  الالشعور 
يؤثر  الخطرة  املنطقة  هذه 
ذكر  كما  اإلنسان،  ماضى  فيها 
تحتوى  ألنها   « فرويد  »سيجموند 

والدوافع  الشاذة  الرغبات  على 
أو  الجنسية  سواء  الشريرة  النفسية 
أخالقية  الال  األشياء  أو  العدوانية 
لإلشباع   

ً
سبيال تجد  لم  التى 

لخروجها عن املألوف 
االجتماعية  والتقاليد  والعرف 
والدوافع  الرغبات  هذه  األصلية، 
النفسية والذكريات األليمة والسيئة 
الخالء  املنطقة  هذه  فى  استبعدت 
بالسوء  األّمارة  النفس  أو  الالشعور 
املسئولة عن االنحرافات السلوكية ، 
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جميعها  وأشيعت  خرجت  لو  ألنها   «
بسبب ضعف األنا األعلى »الضمير« 
من  الكثير  اإلنسان  يرتكب  فسوف 
أخالقية  الال  واملهازل  الجرائم 
املرض  أو  السجن  إلى  به  تهوى  التى 
العقلى، ألنه سوف يصبح إما حيوانًا 
الجرائم  جميع  يرتكب  مفترسًا 
الوازع  دون  والصغيرة  الكبيرة 
العرف  أو  القانونى  أو  األخالقى 
االجتماعى وبال ضمير أى »شخصية 

إنسانًا  يكون  أو  سيكوباتية«، 
عقليًا  أو  نفسيًا  مريضًا  أو  مضطربًا 
املجتمع  فى  اآلخرين  مع  سيتفاعل 
بطريقة مرضية وليست سوية .. إذن 
الضرورية  الحاجات  إشباع  يجب 
فى  للبشر  واالجتماعية  والنفسية 
أكده  ما  وهذا  الطفولة،  مرحلة 
من  اليونانى  الطبيب  »هيبوقراط« 
بني  ما  تتراوح  الشخصية  أنماط  أن 
املائى«  ألهوائى،   ، الترابى  »النارى، 
هذه  ضوء  فى  يتشكلون  وجميعهم 
املنطقة الخطرة فى اإلنسان أال وهى 
الالشعور أو الهو الذى يشمل ماضى 
سيئة  كانت  سواء  وخبراته  اإلنسان 
النفسى  البنك  تمثل  فهى  جيدة  أو 
الخبرات  هذه  بكل  يمتلئ  الذى 
مراحل  خالل  الجيدة  أو  السيئة 
هى  الخطرة  املنطقة  هذه  الحياة، 
الطاغية  الشخصيات  شكلت  التى 
أحرقت  والتى  التاريخ،  مدار  على 
املجتمعات،  واستعمرت  األحياء، 
النساء  وقتلت  املحرمات  واستحلت 
الفوضى  ونشرت  والكبار  واألطفال 
أمثال  البالد  داخل  والسلب  والنهب 
جهل  وأبو  لهب،  وأبو  جينكيزخان، 
ونوح  وشعيب  وعاد  وثمود  لوط  وقوم 
واألمم السيئة إنسانيًا سابقًا، وهتلر 

وموسولينى والصهاينة ..إلخ.
وأفتى  لهب  أبو  ابتسم  لو  فماذا 
أبو جهل؟ تساؤل يحتاج إلى إجابات 

عديدة من البشر.
)  : يقول  إذ  العظيم  الله  وصدق 
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أن  شـــــــــك  ال 
اضــــــطــــــرابــــــات 
ــة  ــ ــي ــ ــص ــ ــخ ــ ــش ــ ال
د 

ُّ
وتــعــد اإلنسانية 

املرضية  أنــمــاطــهــا 
عاملى  ــى  إل ترجع 
والبيئة،  الــوراثــة 
تعتبر  ــة  ــوراث ــال ف
فى  للبيئة  ممهدة 
ــة اإلنـــســـان  ــابـ إصـ
نفسى،  ــرض  م ــأى  ب
هناك  يــكــون  فــقــد 
ــات وراثـــيـــة  ــن ــي ج
»كــرومــوســومــات«  أو 
ــل املـــــرض  ــمـ ــحـ تـ
أو  الــــنــــفــــســــى 
النفسى  االضطراب 
الجدة  أو  الجد  من 
أو األم ثم  إلى األب 
واالبنة،  االبــن  إلى 

وهكذا .

احـــذروا الهـــو!!  
)البنك النفسى(

د. إبراهيم  محمد املغازى   
قسـم علم النفس -  جامعة بور سعيد ، 

عضو اجمللس العربى  لألخالق واملواطنة 


