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مقدمة
تباينــت الــرؤى حــول الطــب النفســي عبــر العصــور لعديــد مــن األســباب عـ ّـل أهمهــا النظــرة المجتمعيــة غيــر
اإليجابيــة فــي كثيــر مــن األحيــان التــي ُربطــت باألمــراض النفســية ،ممــا حــدا باختصاصيــو الطــب النفســي

إلــى التركيــز علــى جانبــه العلمــي والتزامـ ــه بالتشـ ــخيصات الدقيقــة والعالجــات المسـ ــتندة إلــى األدلــة،
بهــدف إعــاء منزلــة الطــب النفســي فــي الحقــل الطبــي وفــي المجتمــع بشـ ــكل عـ ــام .والتشــديد علــى أن
التخصصــات الطبيــة.
األمــراض النفســية مثلهــا مثــل أي مــرض آخــر وأن الطــب النفســي مثــل ســائر
ّ

غيــر أن تــوم بيرنــز ،عبــر صفحــات الكتــاب ال يــرى المســألة بهــذه الســهولة ،فالطــب النفســي مختلــف
بالفعـ ــل؛ كــون األمــراض التــي يتعامــل معهــا تُ شـ َّـخص باالعتمــاد علــى خبــرات ومشــاعر مألوفــة لنــا جميعــاً ،

ومــع هــذا فهــي تحمــل فــي الوقــت نفسـ ــه “اختالفــاً ” مـ ــن نــوع مــا.

كمــا أن الطــب النفســي ،كغيــره مــن فــروع الطــبُ ،يعـ ّـد نشـ ــاطاً لحــل المشـ ــكالت بطريقة نفعية؛ يســتفيد
حصــر بهــا .فبخــاف علــم النفــس أو الفيزيــاء ،ال يمكــن
مــن النظريــات العلميــة لكنــه ال ُيشــتَ ق منهــا وال ُي َ

اشــتقاق الطــب النفســي بالنهــج التنازلــي مــن مبــادئ أساســية .إذ تشــكل الطــب النفســي مــن األمــراض
التــي احتاجــت إلــى عــاج ،وتأثــر أيضــاً بالعالجــات التـ ــي توافــرت فــي حينهــا.

ً
ـوال إلى العصر
تلــك العوامــل أثــارت خالفــات حــول الطــب النفســي وفــي داخلــه ،منــذ بزوغه
مهنة مســتقلة وصـ ً

الحالــي ،الــذي يشــهد تطــورات هائلــة فــي مــدى دقة التشــخيص لألمراض النفســية وغيرهــا من األمراض.

يخصصــه لتطـ ّـورات الطــب النفســي .وبعيــداً عــن
ُيعطــي الكتــاب مســاحة أكبــر لهــذه الخالفــات ممــا ّ

حســنة وممارســات العمــل التــي أســهمت
الم َّ
اإلسـ ــهاب حــول األدويــة الجديــدة والعالجــات النفســية ُ

بشــكل وافــر فــي االرتقــاء برفاهيــة البشــر ،فالطــب النفســي وعلــوم األعصــاب تتقـ ّـدم بخطــوات ســريعة
شــأن باقــي العلــوم الطبيــة فــي العصــر الحديــث.

أوال ،ألنهــا
”كرسـ ـ ُ
يقــول بيرنــز عــن ُم َؤلَّ فــهّ :
ـت مســاحة أكبــر للجوانــب الجدليــة فــي الطــب النفســي لســببينً :
ظهــر اختالفــات فلســفية وأخالقيــة حقيقيــة بيــن األمــراض النفســية والعضويــة المزمنــة .ولــن تطمــس
تُ ِ
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التطـ ّـورات التقنيــة هــذه التوتــرات ،ألن العالجــات الناجعــة غالبــاً مــا تجعــل هــذه التوتـ ــرات أوضـ ــح .ويمكــن

للتحــدي الـ ــذي يواجهــه الطــب النفســي فــي القــرن الحـ ــادي والعشــرين أن يحت ـ َّـد خصوصــاً فيمــا يتعلــق

باألســئلة األخالقيــة واالجتماعيــة التــي تفرضهــا عالجــات الدمـ ــاغ متزايــدة الفعاليــة والتعقيــد .ثانيــاً  ،ألن
صهــر فيــه أســئلة العصــر الكبــرى -الفلســفية والسياســية واالجتماعيــة-
الطــب النفســي ميــدان ينبغــي أن تُ َ

فــي بوتقــة العالقــات البشــرية الحقيقيــة ومعاناتهــا .يتجلــى الجــدل الفلســفي حــول اإلرادة الحــرة والحتميــة

فــي نقاشـ ــات المحاكــم فــي أثنــاء الدفــع بحجــة االعتــال النفســي ،وفــي اسـ ــتراتيجيات التعامــل الحكوميــة
مــع ذوي االضطرابــات العقليــة”.

كمــا أن سياســات الســلطة والتحكّ ــم االجتماعــي أدت إلــى تفكيــك المصحــات النفســية ،وهــي التــي تدفــع

حاليــاً بالجــدل القائــم حــول العــاج القســري .وتُ حـ ِّـوم فــي أرجــاء حقــل الطــب النفســي قضيــة الفصــل بيــن
العقــل والدمــاغ .وقــد ّأدت الهجمــات المسـ ــتمرة للحــركات المناهضــة للطــب النفســي فــي ســتينيات

وس ــبعينيات القــرن العشــرين إلــى تأكيــد ح ــق االختــاف أو بتعبيرهــم “االلتــزام الوجــودي”.

باإلجمــال؛ الطــب النفســي مج ـ ــال غامــض ومثي ـ ــر ف ــي آن واحــد ،حيــث يسـ ــتمر االصطــدام بيــن التقـ ـ ّـدم فــي

صممــة
الم َّ
شوشـ ــة للكائــن البشــري .وبالرغـ ــم مــن أجهــزة التصويــر واألدويــة ُ
الم َّ
علــوم الدمــاغ والحقيقــة ُ

فــإن الطــب النفســي ال يــزال يعتمــد علــى توطيــد عالقــات شــخصية موثوقــة .ويضعنــا أمــام تحـ ٍـد حــول مــا

يجعلنــا بشــراً بحــق ،ويذكِّ رنــا باســتمرار بتلــك األمــور الفلســفية العالقــة ،اإلرادة الحــرة ،وثنائيــة الجســم-العقل،
ـادة مــا نحــاول نسـ ــيانها كــي نمضــي
واالســتقاللية الشــخصية فــي مقابــل االلتزامــات االجتماعيــة ،التــي عـ ً
ببســاطة ُق ُدمــاً فــي الحيــاة.

يتعــرض الكاتــب فــي الفصــل األول إلــى ماهيــة الطــب النفســي بقولــه :ال بــد أننــا جميعــاً نعــرف شــخصاً

شوشــاً ) ،ويشــعر أغلبنــا بمثــل هـ ــذا فــي بعــض األوقــات .ففـ ــي مثــل هــذه
مــا مضطربــاً (قلِ قــاً أو حزينــاً أو ُم َّ

وأفكارنــا غريبـ ًـة وغيــر مألوفــة.
األوقــات قــد تكــون عواطفنــا طاغيــة ويصعــب التحكــم بهــا
ُ

هـ ــل يعنــي هــذا أننــا مرضــى نفس ــيون أو بحاجــة إلــى طبيــب نفســي؟ لحس ــن الحــظ فــإن اإلجابــة بالنســبة

لمعظمنــا هــي ال .ومــع هــذا فحيــن نقــرأ عــن الطــب النفســي نجــد أوصافــاً لتجــارب شــبيهة جــداً بتجاربنــا.
والطــب النفس ــي مذهــل ألنــه يتعامــل مــع الوعــي ،واالختيــار ،والدافعيـ ــة ،واإلرادة الحـ ــرة ،والعالقــات؛
ـادة خلــف عبــارات
أي أنــه يتعامــل مـ ــع كل شــيء يجعــل منــا بشــراً  .وفيـم ــا تتــوارى الحــاالت الموصوفـ ــة عـ ً
ـدال مــن خــوف ،وإدراك
ـدال مــن َهـ ّـمُ ،
ورهـ ــاب بـ ً
ـدال مـ ــن مــزاج ،وقلــق بـ ـ ً
اصطالحيـ ــة مبهمــة مثــل انفعــال بـ ً
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ـدال مــن تفكيــر ،فــإن هــذه الحــاالت ســتظل ســهلة التمييــز فــوراً .
بـ ً
سـ ــتظهر هــذه المفارقــة المسـ ــتمرة فــي الطــب النفســي مــراراً فــي تالفيــف هــذا الكتـ ــاب ،ألن موضوعــه

متجــذر بعمــق فــي التجربــة البشــرية العامــة ،ومــع هــذا وفــي الوقــت نفسـ ــه ،مختلــف قليـ ًـا ،عنهــا نوعــاً

ـتخدم لتشـ ــخيص اضطرابــات بعيــدة جــداً
مــا ،كــون تجــارب المرضــى مألوفــة لدينــا ،ومــع هــذا فهــي تُ سـ َ
عــن تجاربنــا.

ثــم يتنــاول بالشــرح والتحليــل مصطلحــات علــم النفــس ،والعــاج النفســي ،والتحليــل النفســي ،والطــب

النفســي .باعتبــار هــذه المصطلحــات األربعــة تُ مثــل مقاربــات مختلفــة لفهــم األفــراد الذيــن يعانــون مــن

مشـ ــكالت نفســية وانفعاليــة ومســاعدتهم .مبينــاً أن هنــاك تداخــات كثيــرة بينهــا ،واســتيعاب هــذا
المصطلحــات واالختالفــات بينهــا يســاعد بشــكل رئيــس فــي توضيــح ماهيــة الطــب النفســي.

وعلــى هــذا فــإن الطــب النفســي لــه تداخــل مباشــر مــع علــوم النفــس األخــرى مــع التأكيــد بأنــه أحــد فــروع
الطــب ،وال تســتطيع أن تصبــح طبيبــاً نفســياً مــن غيــر أن تصبـ ــح بدايـ ًـة مؤهـ ًـا ألن تكــون طبيبـ ــاً  .فبعــد

التــدرب طبيــاً يقضــي طبيــب النفــس المســتقبلي عــدة ســنوات فــي تدريــب إضافــي .ومـ ــن المحتمــل
كثيــراً أن يكــون طبيبـ ــك النفســي امــرأة؛ فنصــف األطبــاء المؤهليــن الجــدد نســاء ،ولديهــن احتماليــة أكبــر
مــن الرجــال أن يمارســن الطــب النفســي .وربمــا يعــود هــذا إلــى أســباب متعـ ّـددة تتــراوح بـ ــين التــوازن فــي

العمــل والحيــاة ،وإلــى السـ ــهولة األكبــر والتعامــل مــع الجوانــب االجتماعيــة للمهنــة.

ويشــرح بيرنــز؛ يتعامــل الطبيــب النفســي مــع األمــراض النفسـ ــية ويتعلــم عنهــا بالطريقــة نفســها تمامــاً

ـدرب فيهــا طبيــب جلــد بعــاج األمــراض الجلديــة وطبيــب والدة بتوليــد األطفــال .وفــي المجـ ــال
التــي يتـ ّ

الطبــيُ ،يعـ َّـرف الطــب النفســي ببسـ ــاطة علــى أنــه الفــرع الـ ــذي يتعامــل مــع األمــراض النفسـ ــية ،التــي

ـادة مــا تدعـ ــى فــي الوقــت الراهـ ــن اضطرابــات نفســية.
عـ ً

الطــب فــي جوهــره نشـ ــاط نفعــي؛ ففــي حيــن يرتكــز بشـ ـ ّـدة علــى العلــوم البيولوجيــة األساسـ ــية وعلــى

ـاج مــا يكمــن فــي شــفاء المريــض .ليــس علينـ ــا أن نعــرف كيــف
الطـ ــرق العلميــة فــإن االختبــار األسـ ــمى لعـ ٍ

يعمــل العــاج بــل أن نعـ ــرف مــا إذا كان فاعـ ًـا .لـ ــذا ال يقــوم الطــب النفســي علــى نظريــات ،كا هــو الحــال
نظــر إليــه علــى أنــه مــرض نفســي ،ومــا
فــي العــاج النفســي والتحليــل النفســي ،بــل علــى الممارســة .فمــا ُي َ

يتوافــر مــن عالجــات لهــذا المــرض ،هــي التــي تحـ ِّـدد ماهيــة الطــب النفســي.
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يعـ ّـرج الكاتــب علــى المشــكالت التــي يتعامــل معهــا الطــب النفســي ،واصفــاً إياهــا بأنهــا ذات نطــاق

واســع ،وتدعــى االضطرابــات النفســية األكثــر جســامة عــادة ُذهانــات (وظيفيــة) أو (غيــر عضويــة) .علمــاً
بــأن التمييــز بيــن مــا هــو عضــوي وغيــر عضــوي غائــم نوعــاً مــا إال أنــه يظــل مفيــداً فــي هــذا الســياق.

الفصام أو (الشيزوفرانيا) ،واالكتئاب الهوسي الذي يطلق عليه حالياً (االضطراب
وأبرز تلك المشكالتُ ،
الجسيمانَ ،شكّ ال الطب النفسي على نحو واسع.
ثنائي القطب) .وهذان االضطرابان ُ
الذهنيان َ
الفصام:
أوالُ -
ً

تصورنــا المعتــاد عــن األمــراض النفسـ ــية الجسـ ــيمة ،وهــو ال يعنــي انفصــال الشــخصية؛
ُ
الفصــام يشـ ــكّ ل ّ
ـب سـ ــويسري يدعــى يوجيــن بلولــر ،هــذا المصطلـ َـح فــي عــام  ،1911للتشـ ــديد علــى
حيــث وضـ ــع طبيـ ٌ

تفــكّ ك أو انفصــال الوظيفـ ــة العقليــة .ويصيــب هــذا االضطــراب أقــل مــن واحــد بالمئــة مــن الســكان حــول
العالــم ،وعــادة مــا يبــدأ فــي مرحلــة البلــوغ المبكــرة.

فيمــا تركّ ــز نظريــة حديثــة عـ ــن الفصــام علــى أنــه اضطـ ــراب “البــروز”؛ أي عــدم القــدرة عـ ــلى تمييــز الصــورة
مــن الخلفيــة ،ولــذا يحــدث الفشــل فــي التفريــق بيــن الدوافــع الداخليــة والحــوادث الخارجيــة.

ٍبتساو فإن الرجال يصابون به في وقت أبكر ويكون أشـ ّـد لديهم .والخصائص
ومع أنه يصيب الرجال والنســاء
ٍ

البــارزة له هي الهالوس ،واألوهام ،والتفكير المضطرب ،واالنســحاب االجتماعي ،وإهمــال الذات.
ثانياً  -االضطراب االكتئابي الهوسي “ثنائي القطب”:

يديــن تصنيــف األمــراض النفسـ ــية المعاصــر بنشـ ــأة فكرتــه للعالــم كريبلــن ،الــذي اســتطاع التمييــز بيــن

الفصــام واالضطـ ــراب االكتئابــي الهوســي .إذ كانــت المستش ــفيات فــي زمــن كريبلــن تسـ ــتقبل كل مــن
ُ
يتحســن لكـ ّـن أغلبهــم ال يتحس ّـ ــنون .ولــم يكــن هنــاك اهتمــام كبيــر بالتشــخيص
رس ــل إليهــا؛ كان بعضهــم
ّ
ُي َ

والذهانــي.
ُ
ميــة والمصــروع
إال مــا كان مــن تفريــق بيــن م ــن لديــه إعاقــة تَ علُّ ّ

غيــر أن كريبلــن الحــظ مجموعــة مــن المرضــى الذهانييــن تنتابهــم فتــرات مــن االختــاالت الجسـ ــيمة
ميزهــم عــن مـ ــرضى
المنفصلـ ــة؛ فأحيانـ ــاً يكونـ ــون مهتاجيــن وأحيانــاً منسـ ــحبين ومكتئبـ ــين .وكان أكثــر مـ ــا ّ
الفصــام أنهــم يتعافــون جيــداً بيــن هــذه النوبـ ــات ويخــرج كثيـ ٌـر منهــم فــي النهايــة مــن المستشـ ــفى.
ُ

الفصام مثل الهـ ــاوس،
يمكــن لمرضــى االكتئــاب الهـ ــوسي أن يعانــوا مــن كل األعـ ــراض التــي تحــدث فــي ُ
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األوهــام ،اضطـ ــراب التفكيــر .بالرغــم مــن أنهــا ال تحــدث إال فــي األشـ ــكال األشـ ــد من الهــوس واالكتئاب.

رافــق هــذه األعــراض دائمــاً باضطــراب فــي المــزاج؛ إمــا اكتئاب أو انتشـ ــاء.
ومـ ــع هــذا ،تُ َ

فــي مرحلــة االنتشـ ــاء يكــون المريــض مفــرط النشــاط وممتلئــاً بالثقــة والطاقــة .وقــد يكــون المرضــى
الذهانيــة ،حيــن تحــدث ،مــزاج المريــض الســائد؛ فــإذا كان
بالهــوس ُمؤذيــن ألنفسـ ــهم؛ وتعكــس األعــراض ُ

المريــض مكتئبــاً تكــون الهــاوس ناقــدة واضطهاديــة ،أمــا إذا كان منتشـ ــياً فتكــون الهــاوس مادحــة
ـادة حــول اقتــراف الذنــب وانعــدام القيمــة ،بينــا تــدور األوهــام
ومشـ ِّـجعة .وتــدور األوهــام االكتئابيــة عـ ً
ُ

االنتشـ ــائية حــول العظمــة والتعالــي.

يصيـ ــب االكتئــاب الهـ ــوسي ،أقــل مــن  1فــي المئــة مــن السـ ــكان ،فــي حيــن ُشـ ـ ِّـخ َص اضطـ ــراب ثنائــي
ـورث هــو اآلخــر فــي العائــات ،ويبـ ــدأ فــي حيــاة الراشـ ــد المبكــرة،
ويـ َّ
القطــب فــي أكثــر مــن  3بالمئــةُ .

ويصــاب بــه الرجــال والنسـ ــاء علــى حــد ســواء تقريبــاً  .وبالرغــم مــن أن نوبــات االنتشــاء أكثــر دراميــة فــإن
نوبـ ــات االكتئــاب أكثــر تكــراراً ودوامــاً .

الذهانيــة ،تط ـ ّـورت العالجــات فــي الطــب النفســي بســرعة كبيــرة خــال
فيمــا يتعلــق بعــاج االضطرابــات ُ
الذهــان ،وهــي فعالــة فــي تهدئــة المرضــى أثنــاء ف ــترات
ـادات ُ
الفتــرة الماضيــة .ومــن ذلــك مجموعــة مضـ ّ
الذهــان الحــادة ،وتهـ ّـدئ العقــل مــن غيــر أن تُ ن ـ ِّـوم المريــض كمــا كانــت تفعــل األدويــة المخــدرة األس ــبق لهــا.
ُ

ـادات الذهــان بعــد التعافــي ،مــن التعرض النتكاســات مســتقبلية ،وهذا بالطبع
يقلــل االسـ ــتمرار علــى مضـ ّ

ـهال ،فــكل األدويــة لهــا أعــراض جانبيــة ،وال يرغــب أحـ ٌـد أن يس ــتمر فــي أخذهــا إلــى مــا ال
ليــس أمــراً سـ ً

نهايــة .ولكــن مــع الدعــم ،ينجـ ــح العديــد مــن المرضــى فــي االســتمرار عليهــا ولــذا يتعرضــون النتكاســات
أقــل بكثيــر.

كمــا يمكــن عــاج نوبــات االكتئــاب فــي مرضــى ثنائــي القطــب إمــا باس ــتعمال مضــادات االكتئــاب ،أو فــي
الحــاالت الشــديدة ،بالعـ ــاج بالتخليــج الكهربائــي المثيــر للجــدل.

وهنــاك مــا ُيعــرف ب ـ “العــاج القســري” ،الــذي ُيســتخدم حيــن يشــكل فقدان البصيرة مخاطــر على المريض

الذهانــي ،بــأن يــؤذي نفســه أو اآلخريــن .هنــا يتفــرد الطــب النفســي فــي الحقــل الطبــي فــي إمكانيــة تجــاوز
ُ
حــق المريــض فــي رفــض العــاج ،ولكــن وفــق شــروط محــددة تختلــف بشــكل هائــل مــن دولــة إلــى أخرى.
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العصابيــة ،موضحــاً أن االضطرابــات
ثــم يذهــب المؤلــف لمناقشــة العالقــة بيــن االكتئــاب واالضطرابــات ُ

الذهانــات ،كمــا أن أغلبيــة المرضــى الــذي
ـاال عــن الواقــع كالــذي يحــدث فــي ُ
النفســية ال تتضمــن انفصـ ً

يعاينهــم الطبيــب النفســي ال ُيعانــون مــن ُذهانــات بــل مــن اضطرابــات أخــف وطــأة .وتتصــف معظــم هــذه
االضطرابــات بوجــود مســتويات عاليــة مــن االكتئــاب والقلــق.

وأصبــح يطلــق علــى هــذه االضطرابــات “اضطرابــات ُعصابيــة” ،وهــي تُ ســبب معانــاة للمصابيــن بهــا ربمــا ال

تكــون ظاهــرة لآلخريــن ،ويســتطيع معظــم المصابــون بهــا أن يعيشــوا حيــاة طبيعــة وهــم يتصــدون لهــا،
العصابيــة:
ومــن أبــرز تلــك االضطرابــات ُ

صنفته
-االكتئاب :هو االضطراب النفسي األكثر شيوعاً و يصيب نحو  15بالمئة منا على مدى حياتنا .وقد ّ

التسبب باإلعاقة في حياتنا حول العالم.
منظمة الصحة العالمية في المرتبة الثانية بعد أمراض القلب في
ّ

يصيــب االكتئــاب النســاء أكثــر بثــاث مــرات ممــا يصيــب الرجــال .ويكــون بعــض األشــخاص أكثــر عرضــة
لإلصابــة باالكتئــاب إمــا لبنيتهــم النفســية أو لمزاجهــم ،لكــن مــن الواضــح أنـ ــه يتأثــر بظــروف الحيــاة ،مثــل
الفقــر والبطالــة والشــعور والوحــدة.

-القلــق :حالــة مــن الخــوف العــام ،وقــد عانينـ ــا منــه جميعــاً  .ولــه بعــض الفوائــد؛ كــون درجــة مــن القلــق

يتحســن مــع
متيقظيــن وتســاعدنا علــى اإلنجــاز ،حيــث تشــير الدراســات إلــى أن األداء
ّ
ضروريــة إلبقائنــا
ّ
ازديــاد القلــق إلــى نقطــة معينــة ،ثــم يبــدأ بعدهــا بالتدهــور .ومــن المحتمــل أن تكــون اضطرابــات القلــق
شــائعة مثلهــا مثــل االكتئــاب لكــن عــدداً أقــل مــن المصابيــن بهــا يلجــؤون لطلــب المســاعدة بشــأنها.

ـاال أو أفــكاراً  ،عــدداً محــدداً مــن المــرات أو
الوســواس القهــري :وفيــه يتوجــب علــى المريــض أن ُيكـ ِّـرر أفعـ ًالم َغالــى
بنســق معيــن حتــى يزيــل القلــق .كمــا تعـ ّـرض اضطــراب الوس ــواس القهــري للتفســير الس ــيكولوجي ُ

ـات تتمتــع بفاعليــة كبيــرة مثــل العــاج الســلوكي ومضــادات االكتئــاب.
رت لــه عالجـ ٌ
فيــه ،وحديثــاً فقــط ُطـ ـ ِّـو ْ

اضطرابــات الشــخصية :يشــك معظــم األطبــاء النفســيين فــي امتالكنــا عالجــات محـ ّـددة ومفيــدةلهــذه األنــواع مــن االضطرابــات .ولــذا فــإن عــاج أي اضطــراب نفســي يتطلــب انتباهــاً مناســباً لشــخصية
المريــض ،وبالتالــي يختلــف أســلوب العــاج المتبــع مــن حالــة إلــى أخــرى.

عقــب هــذه المقاربــات حــول عالقــة الطــب النفســي باألمــراض النفســية ،يؤكّ ــد المؤلــف أن الطــب
النفســي يعــد نشــاطاً طبيــاً فــي المقــام األول لســببين رئيســيين همــا:
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التداخــل بيــن األمــراض النفســية والعضويــة ،فــكل األمــراض النفســية تقريبــاً يمكــن أن تتشــابه مــعأمــراض عضويــة ،والفشــل فــي التفريــق بينهــا قــد يحمــل خطــورة كبيــرة.

الكثيــر مــن العالجــات النفســية الناجحــةُ ،طـ ِّـورت باسـ ــتخدام مقاربـ ــات طبيــة ،وبمــا أن كثيــراً مــن هـ ــذهعبــارة عــن أدويــة ،فــا بـ ــد مــن طبيــب لتولــي العــاج.

المصحــات النفســية وأصــول
مــن محــاوالت تعريــف الطــب النفســي وماهيتــه ينتقــل بنــا الكاتــب إلــى
ّ
الطــب النفســي ،مشــيراً إلــى أن تاريــخ الطــب النفســي يعتبــر قصيــراً جــداً  ،فهــو بالــكاد يبلــغ  200ســنة.
المصحــات النفســية جديــاً فــي عشــرينيات القــرن التاســع عشــر ،وعلــى مــدى الســبعين ســنة
وبــدأت حركــة
ّ
المصحــات.
التاليــة ُبنيــت مئــات
ّ

مجهــزة جيــداً يــؤوي
ـان ضخمـ ــة
ّ
مـ ــن الصعــب اليـ ــوم تصـ ّـور حجــم االسـ ــتثمار الــذي ُضـ َّـخ فــي إنشـ ــائها ،بمبـ ٍ

المصحــات ،مــن حيــث المــكان ،التدفئــة،
كل منهــا مئــات المرضــى .كانــت الظــروف الماديــة داخــل هــذه
ّ

الطعــام ،األنشـ ــطة الترفيهيــة ،أفضــل بكثيــر ممــا يمكــن لمعظــم المرضــى الحصــول عليــه فــي منازلهــم.

المصحــات النفســية التــي أقيمــت بهــدف توفيــر بيئــة هادئــة ومتناغمــة وقريبــة مــن
وفــي مقابــل حركــة
ّ

الطبيعــة تجلــب الراحــة للعقــل المضطــرب ،ظهــر الحقــا مــا ُيعــرف ب ـ “حركــة إزالــة القيــود” ،التــي عمــدت

إلــى عــاج المرضــى بأقــل قــدر مــن التقييــد الفيزيائــي ،وأصبحــت المملكــة المتحــدة أول بلــد يديــر بعــض
مستشـ ــفيات األمــراض النفسـ ــية بالكامـ ــل مــن دون أبـ ــواب مغلقــة .وكان مستشـ ــفى دنجلتــون فــي
اسـ ــكتلندا مستشـ ــفى “مفتــوح األبــواب” تمامــاً بحلــول عــام .1948

الموعــد الحقيقــي لــوالدة الطــب النفســي ،كان فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر ،فــي ألمانيــا.

وشــهدت هــذه الحقبــة ازدهــاراً فكريــاً ملحوظــاً فــي أوروبــا الناطقــة باللغــة األلمانيــة وهــي مجموعــة
الــدول التــي كونــت الحقــاً ألمانيــا الحديثــة.

كانــت هنــاك عــدة مراكــز ابتــكار مرتبطــة ثقافيــاً ولغويــاً مــع كونهــا مســتقلة؛ فــي ميونيــخ ،وبرليــن ،وفيينــا،

وزيــورخ .ومــن هـ ــذه المراكــز ظهــر اآلبــاء المؤسسـ ــون العظـ ــام للطــب النفســي الحديــث :جرزنجــر ،وموريل،
وألزهايمــر ،وكربليــن ،وبلولــر ،وفرويـ ــد ،ويونــجُ .ع ِّيــن أول أسـ ــتاذ جامعــي ألمـ ــاني فــي الطــب النفســي فــي
برليــن“ ،جرزنجــر عــام  ،”1864وكان هنــاك خمســة أســاتذة آخــرون بحلـ ــول  1882مــن الميــاد.

لــم يعمـ ــل هـ ــؤالء األكاديميــون بالمجمــل فــي المستشـ ــفيات النفسـ ــية .وأجريــت معظــم البحــوث فــي
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وركَّ ــزَ معظمهــا علــى فحــوص بدنيــة تفصيليــة للجهــاز العصبــي فــي محاولــة لفهــم
العيــادات الجامعيــة َ

آليــات “االرتــكاس” التــي كان يعتقــد أنهــا ســبب األمــراض العقليــة.

تلقى االهتمام بالطب النفسي دفعة لألمام خالل الحرب العالمية األولى بســبب الحاجــة إلى التعامل

مــع الجنــود المصابيــن بصدمــة المعركــة .واكتشـ ــفت ثالثـ ــة عالجــات ثوريــة :عـ ــاج الســفلس الدماغــي

بالمالريــا فــي عشرينيـ ــات القــرن العشــرين ،والعــاج بالتخليــج الكهربائــي وعــاج غيبوبــة اإلنســولين فــي
بدلت
التوجهــات وأعادت التفاؤل؛ اسـ ــتُ ِ
ثالثينياتــه .أحدثــت هـ ــذه العالجــات تغييــرات واسـ ــعة النطــاق فــي
ّ

و”المصحة” بـ”المستشــفى النفســي” ،و”التشــخيص المؤكّ د”
كلمـ ــة “الحمقى” بـ “المـ ــرضى النفســيين”،
ّ
بـ”اإلدخــال القســري” ،وأضحــى اإلدخــال الطوعــي شـ ــائعاً ألول مــرة.

فــي عــام  1917أصبــح فاجنـ ــر ياوريــج ،أول طبيــب نفـ ــسي ُيمنــح جائــزة نوبــل للطــب ،الختراعــه عــاج

السـ ــفلس الدماغـ ــي بالمالريــا (الــذي كان يسـ ــمى حينهــا شـ ــلل المجنــون العــام).

قبــل اكتشــاف العالجــات الفعالــة لمــرض الســفلس ،كان المــرض يؤثــر علــى الدمــاغ عنــد نسـ ــبة صغيــرة

مــن المرضــى ويــؤدي إلــى عواقــب كارثيــة .وفــي مطلــع القــرن العشــرين كان المرضــى المصابــون بشــلل
المصحــات الرجــال ونحــو  30بالمئــة مــن نــزالء
المجنــون العــام يشــكلون أكثــر مــن  10بالمئــة مــن نـ ــزالء
ّ
المصحــات الخاصــة.

تضمــن عــاج فاجنـ ــر ياوريــج ،إصابـ ــة المريــض بطفيليــات المالريــا مـ ــع تقديــم الرعايــة التمريضيــة الجيــدة
لــه فــي أثنــاء ارتفــاع درجــة الحــرارة .وكان هــذا العــاج صعبــاً وخطـ ــيراً وقضــى علــى شــلل المجنــون العــام
الفعالــة.
ـادات الحيويــة ّ
بفعاليــة مــن المستشــفيات النفســية قبــل وقــت طويــل مــن اكتشــاف المضـ ّ

أعــاد العــاج بالمالريــا التفــاؤل إلــى المستشـ ــفيات النفســية وعــزّ ز الثقــة المهنيــة باألطبــاء والممرضيــن
الذيــن كان عليهــم التعامــل مــع هــذا العـ ــاج الصعــب ولكنــه يتمتــع بفاعليــة شــديدة.

منوهــاً
ثــم يتطــرق المؤلــف إلــى العــاج بالتخليــج الكهربائــي ،الــذي مــا زال مســتخدماً علــى نطــاق واســعّ ،

إلــى اإليطالــي أوجــو تشــرلّ تي ،الــذي بــدأ فكــرة اســتعمال تيــار كهربائــي ضعيــف إلحــداث النوبــات الصرعيــة

مــع مرضــاه فــي عــام  ،1938وكانــت النتائــج مبهــرة ،وفــي حيــن كانــت تهــدئ مرضــى الفصــام شــديدي
التهيــج ،فــإن نتائجهــا الحاســمة كانــت مــع المرضــي المكتئبيــن الذيــن اســتعاد الكثيــر منهــم عافيتــه.
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ُيعـ ّـد اكتشـ ــاف العــاج بالتخليـ ــج الكهربائــي واسـ ــتدامة اســتخدامه أمــراً نمطيــاً فــي تطـ ّـورات الطــب

النفســي ،خاصــة وأنــه ال يــزال واحــداً مــن العالجــات األكثــر فعاليــة فــي الطــب النفـ ــسي ،وواحــداً مــن
جربــوه ،رغــم سـ ــمعته العامــة الســيئة.
العالجــات التــي يرغـ ــب بهــا معظــم المرضــى الذيــن ّ

بخصــوص تشــريعات الصحــة النفســية ،يــورد بيرنــز ،أن الطــب النفســي ُيعــد فريــداً فــي المجــال الطبي من حيث

قدرتــه علــى إخضــاع المريــض للعــاج ضــد رغباتــه المعلنــة ،لذلــك أقــرت معظــم الــدول تشــريعات محــددة
المصحــات النفســية بأســرها علــى مثــل هــذه التشــريعات.
تســمح بهــذا وتراقــب إجراءاتــه .وتأسسـ ــت حركــة
ّ

للمصحــات النفســية
المحطــة التاليــة مــن الكتــاب ،تتنــاول الدمــج فــي المجتمــع ،وترصــد التفريــغ الكلــي
ّ
فــي بعــض الــدول وتقليــل نســب المتواجديــن فيهــا فــي دول أخــرى ،فــي اتجــاه عالمــي قلّ ــص ضيــوف
المستشــفيات النفســية إلــى أقــل مــن  90بالمئــة.

للذهــان فــي
المصحــات النفسـ ــية مــن المرضــى إلــى اكتشـ ــاف األدويــة المضــادة ُ
عــادة مــا ُيعــزى إفــراغ
ّ

أوائــل خمســينيات القــرن العشــرين؛ كان هــذا بالفعــل عامـ ًـا مهـم ــاً لكنــه ال يمثــل الحقيقــة كاملـ ــة ،فقــد
تغيــر جوهـ ــري فــي المواقــف االجتماعيــة تجــاه المرضــى النفســيين ســبق اكتشــاف األدويــة.
كان هنــاك ّ

إذ كان أثــر اكتشــاف األدويـ ــة متباينــاً ؛ فقــد أدى إلــى إخـ ــراج كلـ ّـي للمرضــى فــي بعــض الـ ــدول ولــم يكــن لــه

أثـ ــر إطالقــاً فــي دول أخـ ــرى ،أمــا المواقــف االجتماعيــة وإعــادة التفكيــر الثوريــة فــي الطــب النفســي فقــد
ـارات اقتصاديــة ،أســهمت إلــى جانــب غيرهــا مــن العوامل في دمج
أثــرت تأثـ ــيراً عارمــاً  .ودخلـ ــت الحقــاً اعتبـ ـ ٌ
المرضــى النفســيين بشــكل مباشــر فــي المجتمــع.

بدأ المختصــون في أواخر خمســينيات القــرن العشرين يدركون أن بيئة المستشــفيات النفســية التقليدية
“عصــاب المأسســة” ،وأظهــرت دراسـ ــة أجريــت
قــد يكــون لهــا ضـ ٌـرر كبيـ ٌـر علــى المرضــى .وهــو مــا ُعــرف ب ـ ُ

فــي عــام  1960قارنــت بيــن ثالثــة مستشـ ــفيات وجــود مســتويات مختلفــة كثيــراً مــن فتــور الشــعور
وإهمــال الــذات مرتبطــة باألنشــطة والتنـ ّـوع الــذي يوفــره الروتيــن اليومــي فيهــا .مــا يتــرك أثــراً ســلبياً علــى

المرضــى المتواجديــن فــي تلــك المستشــفيات ،خاصــة وأن دراســات الحقــة أثبتــت ســوءاً للمعاملــة يتعرض

لــه العديــد مــن المرضــى النفســيين فــي بعــض المستشــفيات ،وأشــهرها مــا جــاء بــه كتــاب “المصحــات

النفســية” الصــادر عــام  1961لعالــم االجتمــاع األميركــي ،إرفنــج جوفمــان.

فيمــا ُيعــرف ب ـ “تحـ ّـول المأسســة وإعــادة المأسســة” ودورهــا البالــغ فــي عمليــات الدمــج ،يذكــر بيرنــز،
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أن المصحــات النفسـ ــية حيــن بنيــت لــم يؤخــذ معظــم المرضــى مــن منــازل العائــات بــل مــن السـ ــجون

ومراكــز العمــل ،ولــذا فأحــد الجوانــب المقلقــة لالمأسســة أن عــدداً أكبــر مــن المرضــى النفســيين انتهــى
بهــم المطــاف فــي السـ ــجون؛ تسـ ــارع هــذا فــي المناطــق التــي تطلبــت فيهــا الرعايــة اإلجباريــة دليـ ًـا علــى

بالذهــان الموجوديــن فــي
وجــود خطــر محــدق ،ففــي كاليفورنيــا حاليــاً ُيشـ ــكِّ ل عــدد األفــراد المصابيــن ُ
الســجن أكثــر مــن أولئــك الموجوديــن فــي المستشــفيات النفســية.

علــى الرغــم مــن ذلــك ،شـ ــهد العقــد األخيــر انعكاســاً بسـ ــيطاً فــي اتجــاه الالمأسســةُ ،
دخــل مرضــى أكثــر
وأ ِ
إلــى مسـ ــاكن تخضــع إلشــراف ،واألســباب وراء ذلــك معقــدة لكـ ّـن أحدهــا بــا شــك زيــادة عــدم التســامح
فــي الخطــورة المحتملــة.

إضافة إلى ما سبق هناك عوامل عدة تؤثر بشكل واضح في عمليات الدمج ،منها:

أوال :الرعايــة فــي المجتمــع :إذ شــهدت الفتــرة منــذ ســتينيات القــرن العشــرين فصاعــداً تغيــراً محوريـ ــاً
ً

ـوض أن
فــي تطــور الخدمــات المجتمعيــة لتشــكّ ل نوعــاً مــن الرعايــة البديلــة للمستشــفيات النفســية عـ َ
تكــون إضافـ ًـة لهــا.

ليحل محل المستشفيات
َّ
ثانياً  :وحدات مستشفيات المقاطعات العامة :كانت األنمــوذج المقــترح
النفسـ ــية وليزيــل الوصمــة عــن األمــراض النفســيةُ .
وأ ِّس َسـ ــت هــذه الوحــدات التـ ــي تضـ ــم مــن  40إلــى

 100ســرير لتكــون للحــاالت الحـ ــادة والمرضــى المقيميــن لفتــرة قصيــرة ،ومــع محــاوالت التوســع فــي
االعتمــاد علــى هــذا النــوع مــن المستشــفيات فــي بلــدان مختلفــة ،لــم يحــدث اســتبدال دولــي شــامل
ـبيال أوليــاً للخــروج بالخدمــات مــن المصحــات
للمستشــفيات النفســية .بيــد أن هــذه الخطــوة ،مثلــت سـ ً
النفســية إلــى المجتمــع.

ثالثــاً  :فــرق الصحــة النفســية المجتمعيــة :التــي أصبحــت اعتياديــة فــي أوروبــا وعــدة أجــزاء مــن العالــم،

وتشــمل فــرق الصحــة النفســية اختصاصيـ ــين اجتماعيـ ــين ،واختصاصييــن نفسـ ــيين ســريريين ،ومعالجــي

تأهيــل .وتقــوم تلــك الفــرق بمعاينــة نطــاق واســع مــن مشـ ــكالت الصحــة النفسـ ــية ،وتقـ ِّـدم العــاج فــي
العيــادات ،وبيــوت المرضــى ،والمستشـ ــفيات اليوميــة ،وللمرضــى المقيميــن وقـ ــت الحاجــة.

رابعــاً  :الوصمــة :وتعتبــر أحــد أعبــاء األمــراض النفســية الرئيســة ،وهنــاك اآلن برامــج دوليــة لتقليصهــا؛ حيث تتجلى
تطرف ًا طردهــم وإبعادهم.
الوصمــة فــي رغبتنــا فــي تجنــب االتصــال بالمرضــي النفســيين ،وفــي أشــكالها األكثــر ّ
الطـب النفـسي
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لطالمــا كانــت األمــراض النفسـ ــية موصومــة ،كالعديــد مــن األمـ ــراض األخــرى فــي المـ ــاضي ،وال يــزال التمييــز

واإلهمال ،ال سـ ــيما في التوظيف واإلســكان ،يحرمان المرضى النفسـ ــيين من القبول االجتماعي الكامل.
مــن الدمــج فــي المجتمــع وقضايــاه يذهــب بنــا المؤلــف إلــى إســهام التحليــل النفســي والعــاج النفســي
تعمــد
فــي التعامــل مــع المرضــي النفســيين ،مبينــاً أن العــاج النفســي يشــمل أي اســتخدام ُم َّ
نظــم ُم َّ

للعالقــة بيــن المعالــج والمريــض إلحــداث تغييــر أو تحسـ ــين فهــم الــذات .وعــادة مــا يجرى العالج النفســي
عــن طريــق التكلــم ،ومـ ــن هنــا جــاء التعبـ ــير المعاصــر “العــاج بالتكلــم” ،رغــم أن بعـ ــض العالجــات ال تكــون
الكلمــات فيهــا العامــل الحاســم ،وفــي بعــض آخــر يكــون “الحــوار” داخليــاً تمامــاً .

ويشــرح الكيفيــة التــي يختلــف بهــا العــاج النفســي عــن اللطــف العــادي؛ بــأن العـ ــاج النفســي هــو ذاتــه
مــا تتميــز بــه الحيــاة الطبيعيــة ،فنحــن نحــاول جميعــاً بلطــف ،مســاعدة أصدقائنــا وأفــراد عائلتنــا بدعمهـ ــم
وجعلهــم يتكلمــون ع ـ ّـما فــي دواخلهــم حيــن يشــعرون بالضيــق .فــي حيــن اعتــاد أطبــاء المصحات النفســية

قضــاء وقــت طويــل مــع مرضاهــم لتهدئتهــم وطمأنتهــم ،وفــق اتفــاق صريــح ،يرقـ ــى إلــى أن يكــون عقــداً ،
بيــن المريــض والمعالــج للتركيــز علــى العـ ــاج وتخصيــص وقــت محــدد لــه.

ال يمكــن ألي حكايــة عــن العــاج النفســي أن تغفــل ســيجموند فرويــد ،صاحــب الخمســين عامــاً مــن
تغيــرت خاللهــا أفــكاره
العصابييــن وأربعــة وعشــرين مجلــداً مــن الكتابــةّ ،
الممارســة الطبيــة مــع المرضــى ُ

كثيــراً وتضاربــت فــي بعــض األحيــان.

ّ
تأثــر فرويــد بالتفكيــر العلمــي لعصــره ،وارتكــزت أفــكاره علــى اســتعارة الدوافــع الغريزيــة المحبوســة والذكريـ ــات

والمدمرة تنبع من دوافع منعت من الخروج الطبيعي.
الخلقة
المكبوتة؛ كما آمـ ــن بأن اإلمكانـ ــات البشرية ّ
ّ

هنــاك تفرعــات كثيــرة فــي أعـم ــال فرويــد ،وهــذا ليــس مفاجئــاً أخـ ــذاً بكتاباتــه الكثيــرة .جعلنــا فرويــد نــدرك

قــوة األفــكار غيــر المعروفــة لدينــا ،وكيــف يمكــن للماضــي أن يسـ ــتمر فــي مطـ ــاردة حياتنــا ،واألهــم مــن

هــذا أنــه أظهــر أن المحاولــة الشـ ــجاعة لمواجهــة منشــأ المشـ ــكالت وفهمهــا ،بالرغــم مــن كونهــا مؤلمــة

جــداً فــي بدايتهــا ،يمكنهــا أن تــؤدي إلــى التحــرر واالنعتــاق .كمــا أظهــر أن العالقــة اإلنســانية الصادقــة
فعالــة للتعافــي مــن المــرض النفســي.
والمعبــرة يمكنهــا أن تصبــح أداة ّ

أسـ ــهم فرويــد فــي الكثيــر مــن الفهــم والتســامح فــي العنايــة بالمرضــى النفسـ ــيين كمــا فــي العنايـ ــة بــأي
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فــرد آخــر ،أمــا تأكيــده علــى أهميــة أخــذ ماضــي المريــض بجديــة ،واســتعاراته الحيــة للعمليــات العقليــة،
ـاس لعالقــات العمــل
فيســهل فهمهــا علــى المعالجيــن والمرضــى علــى حـ ٍّـد ســواء ،وقــد أنشــأ األسـ َ
اإلنســانية التــي يســتحق ألجلهــا تقديــراً أكبــر ممــا هــو حاصــل عليــه اآلن.

ـبال مختلفــاً فــي
جمــع فرويــد حولــه ثلّ ــة مــن المريديــن الالمعيــن مــن الرجــال اليهــود ،وأخــذ عــدد منهــم سـ ً
التعاطــي مــع األمــراض النفســية ،ممــا مهــد الحقــاً إلــى ظهــور مدرســة التحليــل النفســي ،التــي ارتبطــت
بالممارســين اليهــود وأصبحــت هدفــاً للعــداء النـ ــازي فــي ثالثينيــات القــرن العشــرين ،وكان عـ ــلى المحلليــن

أن يغــادروا ،فانتقــل أغلبهــم إلــى الواليــات المتحـ ــدة األمريكيــة ،وإنجلتــرا ،وأمريــكا الشـ ــمالية ،حيـ ــث أصبــح

لهــم تأثيــر قــوي علــى الطــب النفســي؛ أكثــر بكثيــر ممــا فــي دولهــم األصليــة المتكلمــة باأللمانيــة.

توصــف هــذه العالجــات المعتمــدة علــى التحليــل النفســي بأنهــا “ديناميــة نفســية” ألنهــا تمنـ ــح األهميــة

للتفاعــات الديناميــة بيــن الماضــي والحاضــر ،وبـ ــين عمليــات الوعـ ــي والالوعــي ،وتشـ ــكل حيـ ــاة الفــرد
“حكايتــه” فيهــا أمــراً محوريــاً لفهــم المشــكالت وحلهــا ،وتتطلــب جميعهــا مــن المعالــج أن يتجنــب إعطــاء
الكثيــر مــن النصــح المباشــر حتــى يسـ ــتطيع المرضــى مــع التوجيــه أن يجــدوا حلولهــم الخاصــة.

ينتقل بيرنز ،إلى العالجات النفســية الوجودية والتجريبية ،ويقول ”:إن العديد من مـ ــدارس العالج النف ــسي،

تســتخدم تقنيات العالج النفســي الدينامي من غير أن تقبل بأطرها النظرية .والتفترض العالجات النفسـ ــية

الوجوديــة ،مــا “يجــب أن يكــون” عليــه النــاس ،لكنهــا تُ ركِّ ــز علــى مســاعدة المريــض علــى التعبـ ــير عــن هويتــه،
ـاال.
وقــد أصبحــت هـ ــذه العالجــات أكثرشــعبية حيــن أصبــح المجتمــع أقــل جمــوداً وامتثـ ً

تتعـ ـ ّـرض العالجــات النفسـ ــية الديناميـ ــة فــي حقــل الطــب النفســي اليـ ــوم للهجــوم بسـ ــبب األبحــاث غـ ــير

ظهــر فعاليتهــا ،كذلــك فــإن الحاجــة إلــى عــاج تدريبــي شـ ــخصي وإشــراف مسـ ــتمر يمكــن
الكافيــة التــي تُ ِ
أن يقـ ّـوض موضوعيتهــا ويجعــل منهــا أشـ ــبه ب ـ “ممارسـ ــة خاصــة” مــن أن تكــون مهنــة.

شـ ّـدة النقــد هــذه ليســت مســتهجنة ،فقــد غالــى التحليــل النفســي بصــورة مخجلــة فــي الترويــج لطرقــه

فــي أمريــكا ،واسـ ــتبعد بيــن  1940و 1970كل التوجهــات العالجيــة األخــرى؛ اعتقــد العديــد مــن النــاس
النقــاد الطــب النفســي األمريكــي فــي هــذه الفتــرة ،مـ ــع
أن الطبيــب النفســي كان محلّ ـ ًـا نفســياً  .واتَّ هــم ّ

مكانتــه الرفيعــة وتوســع العامليــن بــه ،بأنــه ببســاطة أدار ظهــره للعلــم ،وللمرضــى النفســيين المصابيــن
باضطرابــات جســيمة”.

الطـب النفـسي

13

ثــم يســتطرد بيرنــز فــي الحديــث عــن عــدد مــن أســاليب العــاج النفســي التــي اعتمدهــا االختصاصيــون

وعكســت مناهــج علميــة متباينــة فــي التعاطــى مــع األمــراض النفســية المختلفــة ،ومــن تلــك األســاليب:
والتدخــل وقــت األزمــات ،والعــاج الســلوكي ،والعــاج المعرفــي الســلوكي،
ّ
عالجــات األســرة واألنظمــة
ومســاعدة الــذات.

الطــب النفســي تحــت الهجــوم مــن الداخــل والخــارج ،كان عنــوان الفصــل الخامــس مــن الكتــاب ،ويركــز هــذا

الفصــل علــى المتناقضــات المتأصلــة فــي الطــب النفســي التــي تنبــع مــن طبيعتــه ذاتهــا وليــس مــن طــرق
ممارســته ،ومــن أبــرز تلــك المتناقضــات:

 ثنائيــة العقــل والجســم :ال تــزال ماهيــة العقــل وكيفيــة تفاعلـ ــه مــع العالــم المــادي أمـ ــوراً غامضــة،فالعالقة بـ ــين العقل والدماغ هي المشـ ــكلة؛ سـ ــيكون األمر بسـ ــيطاً لو اختص الطب النفسي بـأمـ ــراض

الدمــاغ ،بالطريقــة نفسـ ــها التــي يختــص بهــا طــب الـ ــكلى بأمــراض الكلــى أو طـ ــب القلــب بأمــراض القلــب،
لكنـ ــه ليــس كذلك.

ـات
يختــص الطــب النفســي باألمــراض النفســية ،وفــي حيــن تتضمــن بعــض األمــراض النفســية اضطرابـ ٍ

والفصــام
دماغيــة ،مثــل االختــال فــي المـ ــواد الكيميائيــة الناقلــة بيــن الخاليـ ــا العصبيــة فــي االكتئــاب ُ
العقلــي ،فــإن أمراضــاً نفسـ ــية أخــرى ال تتضمــن ذلــك.

الرعاشــي
وعــاوة علــى ذلــك ،ليــس كل أمــراض الدمــاغ أمراضــاً نفسـ ــية؛ فالتصلّ ــب المتعـ ّـدد والشـ ــلل ُّ

ـراض دمــاغ لكــن أطبــاء األعصــاب هــم مــن يعالجهــا ال األطبــاء النفســيون ،وندعوهــا أمراضــاً عصبيــة
أمـ ُ

ـبب مشــكالت
ال أمراضــاً نفسـ ــية .وهــذه األمــراض العصبيــة مثلهــا مثــل األمــراض العضويــة األخــرى تُ سـ ِّ

ـدة اضطرابــات نفســية أعراضــاً عضويــة مثــل اإلعيـ ــاء واأللــم ،كا تتضمــن بعـ ـ ُـض
نفســية غالبــاً  .وتتضمــن عـ ُ

االضطرابــات العضويــة أعراضــاً نفســية ،مثــل االكتئــاب والقلــق ،وحتــى الهــاوس.

 ثانــي هــذه المتناقضــات ،الطبــع مقابــل التطبــع :ونطــرح هنــا عــدة تســاؤالت ..هــل معــدل الــذكاءمــوروث أم يســتطيع أي أحــد أن يفلــح لــو ُمنـ ِـح فرصــاً متشــابهة؟ هــل الشــخصية أو اإلجــرام شــيء نولــد
بــه أم نسـ ــتطيع تغييــره؟ هــل نســتطيع أن نتجنّ ــب االكتئــاب بالحيــاة الصحيــة؟

ـورث األمــراض النفســية وكذلــك أوجــه ضعفنــا،
التــزم الطـ ــب النفســي فــي بدايتــه معسـ ــكر الطبــع؛ حيــث تُ ـ َّ

ـاف ســريع .غيــر أن فرويــد وأتباعــه عمــدوا
خفــف منهــا جاعليــن الحيــاة ممكنــة وآمليــن فــي تعـ ٍ
ودورنــا أن نُ ِّ
إلــى تغييــر كل ذلــك ،وأثقلــوا كفــة التطبــع.
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اعتمــد التحليــل النفســي بصرامــة علــى االعتقــاد أن مــا يحــدث لنــا فــي الحيــاة المبكــرة وذكريــات هــذه
التجــارب ُيســبب كثيــر مــن األمــراض ،وبطريقــة أكثــر إقناعــاً أظهــر فرويــد أن التصــدي لهــذه الذكريــات

يمكــن أن يبـ ّـرئ بعــض األمــراض النفسـ ــية ،لــذا فالتاريــخ الشــخصي للفــرد ليــس مجــرد إطــار لفهــم مرضــه
بــل ُيحتمــل أن يكــون ســبباً لــه.

 المحــور الثالــث فــي تلــك المتناقضــات ،تمثــل فــي أســباب الفصــام العقلــي؛ احتــدم الجــدلالفصـ ــام العقلــي ينتـ ــشر فــي األســر ،وبــدت هــذه
بضــراوة فــي أســباب الفصــام العقلــي ،ولوحــظ دائمــاً أن ُ
ـات
ظهــر هــذه األســر كذلــك عالقـ ٍ
األسرأحيانـ ــاً غريبة األطــوار غالبــاً أو منسـ ــحبة اجتماعيــاً  .وعــادة مـ ــا تُ ِ
الفصــام العقـ ــلي فــي التفكيــر والروابــط.
تدخلــة أكثــر مـ ــن الــازم .ويظهــر ُ
متوتــرة أو ُم ِّ

لــذا مــن المعقــول أن تكــون هنــاك عالقــة سـ ــببية بالتنشــئة ،فالحيــاة األســرية تعتمــد بشــكل رئيــس علــى
جهــز الطفــل النامــي بالمهــارات الالزمــة فــي هــذه المناطــق .مــن هنــا
التفكيــر والمشـ ــاعر والروابــط ،وتُ ِّ

الفصــام العقلــي ،نظريــات تخمينيــة ،بقيــت بعضهــا مؤثــرة فــي
ولَّ ـ َـدت ممارســة التحليــل النفســي علــى ُ

ســياق التعامــل مــع مرضــى الفصــام ،ومــن هــذه النظريــات “األم المســببة للفصــام” و”الربــاط المــزدوج”.
 -المحــور الرابــع واألخيــر ،الضغــط االجتماعــي وضغــط األقــران؛ باتــت التأثيــرات االجتماعيــة بوصفهــا

مســببة لألمــراض النفســية تتلقــى اعترافــاً متزايــداً فــي كثيــر مــن األنحــاء ،فعلــى سـ ــبيل المثــال ،انتشــر
ازديــاد معــدل اضطرابــات األكل فــي الغــربِّ ،
متأثــراً بالمثــال الثقـ ــافي للنحافــة .ويتأثــر تفشــي إيـ ــذاء الــذات،

وتوقعاتهــا.
ّ
خصوصـ ــاً بالجرعـ ــات الزائــدة وجــرح الجسـ ــم عنــد الشـ ــابات ،بقيــم المجموعـ ــة

وغالبــاً مــا يرتبـ ــط التفشــي المحلــي بأحــداث محــددة مثــل محاوالت االنتحار في المسلســات التلفزيونية.

ـاوت بشـ ــدة بيــن الــدول وفيهــا ،وتأثيــر توقعــات المجمــوع
كمــا َّإن اســتعمال الكحــول والمخــدرات متفـ ٌ

واضــح علــى ســلوكيات األفــراد بشــدة.

فــي ســياق هــذه المتناقضــات يتنــاول المؤلــف الحركــة المضــادة للطــب النفســي ،التــي كمنــت رســالتها

تطويــر بــل إلِ ــى إزالـ ــة ،ففــي أفضــل أحواله كان الطب النفي ُملتبسـ ــاً
فــي أن الطــب النفســي ال يحتــاج إلــى ِ

وملبســاً  ،وفــي أســوئها كان آلــة قمــع اجتاعيــة تتنكــر فــي هيئــة ممارسـ ــة طبيــة حميــدة .تمثلــت الحركــة
ُ

فــي ثالثــة مؤلفيــن يتمتعــون بشـ ــخصيات جذابـ ــة ،كان اثنــان منهــم أطبــاء نفسـ ــيين ممارسـ ــين ،وأصبحــت
وجهــة الضطرابــات الطـ ــاب فــي أواخــر سـ ــتينيات القــرن العشــرين وأوائــل ســبعينياته.
كتبهــم مراجــع ُم ِّ
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كمــا يتحـ ّـدث بيرنــز عــن الطــب النفســي الثــوري والمابعــدي ،الــذي يقــوم علــى مجموعــات مــن المهنييــن

الثائريــن بحثــاً عــن مقاربــة أكثــر إنسـ ــانية وأقــل تقنيــة والمناهضيــن لوصـ ــف األدويــة المبالــغ فيــه.

ويــدل مصطلــح “األطبــاء النفسـ ــيون المـ ــا بعديــون” ،علــى وجهــة نظــر مفادهــا أن الفائــدة العلميــة،

وبالتحديــد الطــب البيولوجــي قــد بولــغ فيهــا وأننــا بحاجــة ماســة إلــى نهــج أكثــر شــخصنة وأقــل تركيــزاً
علــى اليقينيــة والتشــخيص .ومــع أن هنــاك معارضــة مفهوميــة أقــل للط ــب النفســي ،إال أن هنــاك انزعاجــاً
كبيــراً مــن جوانــب مختلفــة فــي ممارســته.

ـتمدة مــن طبيعــة الممارســة ذاتهــا داخــل الطــب
يصــل بنــا الكاتــب إلــى مــا ُيعــرف ب ـ “اإلســاءة” ،المسـ ّ

النفســي ،ممــا ُيعرضــه الحتماليــة االســتغالل واإلســاءة ،فهــي تتضمــن عالقــة سـ ــلطوية غيــر متكافئــة

نحــى جانبــاً علــى أنهــا جــزء مــن المــرض .أضــف إلــى
مــع مرضــى هش ّـ ــين اعتادييــن ،يمكــن لش ــكاواهم أن تُ َّ

هــذا طبيعــة عمليــة التشـ ــخيص غيــر الموضوعيــة ،التـ ــي تعتمــد علــى تقويــم الدوافـ ــع والحالــة العقليـ ــة
مــن دون وجــود إشـ ــارات مرضيــة ملموسـ ــة.

كذلــك فــإن تاريخنــا حافــل بكثيــر مــن حــوادث اسـ ــتغالل سياســية شـ ــائنة ،ونظريــات رعنــاء ،وعالجـ ــات

تبــدو اآلن خطيــرة وهمجيــة .وربمــا تكــون شـ ــفافية الطــب النفســي المعاصــر ،عــاوة علــى وعـ ــي العامــة
المرتفــع ،واالسـ ــتعداد األكـ ــبر لالعتــراف باألخطــاء إن ســارت األمــور ســيراً خاطئــاً  ،هــي ضماناتنــا المعتمــد
عليهــا ضــد الوقــوع فــي االسـ ــتغالل.

ولحسـ ــن الحــظ فــإن الطــب النفســي منخــرط هــذه األيــام فــي الطــب المســتند إلــى الدليــل ،الــذي تتفـ ّـوق

فيــه الحقائــق واألرقــام علــى النظريــات واآلراء .ويجــب أالننسـ ــى فــي هــذا اإلطــار ،أن األمــور تســير ســيراً

حسـ ــناً فــي أغلــب األحيــان ،وأن التطــور الحــادث فــي الطــب النفســي عظيـ ٌـم ،ممــا يحــد إلــى درجــة كبيــرة
مــن احتماليــات هــذه اإلســاءات.

محطتنــا األخيــرة فــي هــذا الكتــاب عــن رحلــة الطــب النفســي فــي القــرن الحــادي والعشــرين ومــا ينتظرنــا
مــن تغيــرات جوهريــة فــي مســتقبل الطــب النفســي وتأثيراتــه علــى المرضــى.

نعــرف مــن خــال هــذه الرحلــة ،أن الطـ ــب النفســي فــي الربـ ــع األول منــه شـ ــديد االختــاف عــن الـ ــذي

كان عليــه قبــل عقــود قليلــة؛ فلــم يكـ ــن أحــد ليتصــور أننــا سـ ــنكون قادريــن علــى تســجيل نشــاط الدمــاغ
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مفصلــة ،فنحــن قــادرون اآلن علــى مراقبــة مناطــق مختلفــة مــن هــذا العضــو المشـ ــهور
بصــورة آنيــة
ّ
ب ــصمته ،وهــي تضــيء دالـ ًـة علــى نشـ ــاطه ،وهــو يقــوم بوظائــف متباينــة مثــل التحريــك وتسـ ــجيل المناظــر

واألصــوات وحتــى اإلدراكات الحسـ ــية الهلوسـ ــية.

والمطــرد فــي علــم الوراثــة وعلــم األعصــاب ،يبهرنــا بكشـ ــوفات عــن
ّ
يذكــر المؤلــف ،أن التقـ ّـدم الكبـ ــير

والتقدم
التغيرات في تقنية الحاسوب
أسـ ــس العمليات العقلية وآلياتها التي تكمـ ــن وراء ضعفنا ،وتؤثر
ّ
ّ

فــي العصــر الرقمــي علــى صــات أحدنــا باآلخــر ،وتؤثــر نتيجـ ًـة لذلــك علــى خبرتنــا بالمــرض النفســي وكيــف
يمكننــا أن نقـ ّـدم المســاعدة.

يؤمـ ــن المتفائلــون أن هـ ــذه التطــورات قــد تسـ ــتأصل قريبــاً األمــراض النفسـ ــية برمتهــا ،أو علــى األقــل
تجعــل مــن عالجاتنــا منطقيــة وغيــر جدليــة بحيــث نمتــزج ببسـ ــاطة مــع الطــب العــام ،بينمــا يشـ ــير آخــرون

إلــى مفارقــة زيــادة التنويـ ــم القســري وزيــادة معـ ــدالت االنتحـ ــار بالرغــم مـ ــن توافــر عالجـ ــات أفضــل.

ـاء علــى مــا ســبق ،ظهــرت تحديــات أخالقيــة جديــدة مــع تحسـ ــن التكهنــات الجينيــة وتهميــش المعاقيــن
بنـ ً

الــذي يمارسـ ــه المجتمــع عالــي التقنيــة وســريع التحـ ــول .ومــن المفارقــات ،فــإن السرعـ ــة فــي التقــدم

ـورة من االهتمام بالطب النفســي االجتماعي والمعرفة النفســية.
حفزَ ت ثـ ـ ً
العلمي في علـ ــم األعصاب َّ
ـادة التركيــز علــى كيفيــة تأثيــر جســمنا ،وليــس فقــط
مؤخــراً  ،زيـ ُ
ّ
التغيــرات الالفتــة التــي حدثــت
كمــا أن أحــد
ّ
دماغنــا ،علــى صحتنــا النفسـ ــية .ولــم تتوقــف تقنيــة الحواسـ ــيب المتقدمــة باطــراد عنــد دعم طــرق العالج
القديمــة وتبسـ ــيطها بــل بــدأت أيضــاً فــي تقديــم بدائــل جديــدة للعــاج.

ويتناول المؤلف أيضاً  ،الذكاء االصطناعي والواقع االفتراضي ،وتأثيراتهما المباشــرة على الطب النفســي،

مــن حيــث اســتعمال ُقــدرة الحواســيب فــي التحكّ ــم بمــا نختبــره فــي أوضــاع المحــاكاة؛ إذ تســتطيع برامــج

توفــر بيئــة اصطناعيــة ومـ ــع هــذا واقعيــة إلــى حـ ٍّـد كبيــر ،ويمكــن أن تُ كـ َّـرر مــن مريــض
الواقــع االفـ ــتراضي أن ّ
مفصــل لكيفيــة تفسـ ــير الواقــع الــذي يعيشــه المرضــى النفســيون.
إلــى آخــر مــا يسـ ــمح بفهــم
ّ

الطـب النفـسي

17

