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مقدمة

تباينــت الــرؤى حــول الطــب النفســي عبــر العصــور لعديــد مــن األســباب عــّل أهمهــا النظــرة المجتمعيــة غيــر 

اإليجابيــة فــي كثيــر مــن األحيــان التــي ُربطــت باألمــراض النفســية، ممــا حــدا باختصاصيــو الطــب النفســي 

ــة،  ــتندة إلــى األدل ــخيصات الدقيقــة والعالجــات المســ ــه بالتشــ ــه العلمــي والتزامــ ــز علــى جانب إلــى التركي

بهــدف إعــالء منزلــة الطــب النفســي فــي الحقــل الطبــي وفــي المجتمــع بشــــكل عــــام. والتشــديد علــى أن 

األمــراض النفســية مثلهــا مثــل أي مــرض آخــر وأن الطــب النفســي مثــل ســائر التخّصصــات الطبيــة.

غيــر أن تــوم بيرنــز، عبــر صفحــات الكتــاب ال يــرى المســألة بهــذه الســهولة، فالطــب النفســي مختلــف 

ص باالعتمــاد علــى خبــرات ومشــاعر مألوفــة لنــا جميعــًا،  بالفعــــل؛ كــون األمــراض التــي يتعامــل معهــا ُتشــخَّ

ومــع هــذا فهــي تحمــل فــي الوقــت نفســــه “اختالفــًا” مــــن نــوع مــا.

كمــا أن الطــب النفســي، كغيــره مــن فــروع الطــب، ُيعــّد نشــــاطًا لحــل المشــــكالت بطريقة نفعية؛ يســتفيد 

مــن النظريــات العلميــة لكنــه ال ُيشــَتق منهــا وال ُيحَصــر بهــا. فبخــالف علــم النفــس أو الفيزيــاء، ال يمكــن 

اشــتقاق الطــب النفســي بالنهــج التنازلــي مــن مبــادئ أساســية. إذ تشــكل الطــب النفســي مــن األمــراض 

التــي احتاجــت إلــى عــالج، وتأثــر أيضــًا بالعالجــات التــــي توافــرت فــي حينهــا. 

تلــك العوامــل أثــارت خالفــات حــول الطــب النفســي وفــي داخلــه، منــذ بزوغه مهنًة مســتقلة وصــواًل إلى العصر 

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

ُيعطــي الكتــاب مســاحة أكبــر لهــذه الخالفــات ممــا يخّصصــه لتطــّورات الطــب النفســي. وبعيــدًا عــن 

ــنة وممارســات العمــل التــي أســهمت  اإلســــهاب حــول األدويــة الجديــدة والعالجــات النفســية الُمحسَّ

بشــكل وافــر فــي االرتقــاء برفاهيــة البشــر، فالطــب النفســي وعلــوم األعصــاب تتقــّدم بخطــوات ســريعة 

ــة فــي العصــر الحديــث. شــأن باقــي العلــوم الطبي

فــه: ”كّرســــُت مســاحة أكبــر للجوانــب الجدليــة فــي الطــب النفســي لســببين: أواًل، ألنهــا  يقــول بيرنــز عــن ُمَؤلَّ

ُتظِهــر اختالفــات فلســفية وأخالقيــة حقيقيــة بيــن األمــراض النفســية والعضويــة المزمنــة. ولــن تطمــس 
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التطــّورات التقنيــة هــذه التوتــرات، ألن العالجــات الناجعــة غالبــًا مــا تجعــل هــذه التوتــــرات أوضــــح. ويمكــن 

ــدَّ خصوصــًا فيمــا يتعلــق  ــادي والعشــرين أن يحتـ ــذي يواجهــه الطــب النفســي فــي القــرن الحــ للتحــدي الــ

باألســئلة األخالقيــة واالجتماعيــة التــي تفرضهــا عالجــات الدمــــاغ متزايــدة الفعاليــة والتعقيــد. ثانيــًا، ألن 

الطــب النفســي ميــدان ينبغــي أن ُتصَهــر فيــه أســئلة العصــر الكبــرى -الفلســفية والسياســية واالجتماعيــة- 

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

فــي نقاشــــات المحاكــم فــي أثنــاء الدفــع بحجــة االعتــالل النفســي، وفــي اســــتراتيجيات التعامــل الحكوميــة 

مــع ذوي االضطرابــات العقليــة”. 

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

م فــي أرجــاء حقــل الطــب النفســي قضيــة الفصــل بيــن  حاليــًا بالجــدل القائــم حــول العــالج القســري. وُتحــوِّ

العقــل والدمــاغ. وقــد أّدت الهجمــات المســــتمرة للحــركات المناهضــة للطــب النفســي فــي ســتينيات 

وســـبعينيات القــرن العشــرين إلــى تأكيــد حـــق االختــالف أو بتعبيرهــم “االلتــزام الوجــودي”.

باإلجمــال؛ الطــب النفســي مجـــــال غامــض ومثيـــــر فـــي آن واحــد، حيــث يســــتمر االصطــدام بيــن التقــــّدم فــي 

مــة  ــر واألدويــة الُمصمَّ ــم مــن أجهــزة التصوي ــة للكائــن البشــري. وبالرغــ شــ علــوم الدمــاغ والحقيقــة الُمشوَّ

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

رنــا باســتمرار بتلــك األمــور الفلســفية العالقــة، اإلرادة الحــرة، وثنائيــة الجســم-العقل،  يجعلنــا بشــرًا بحــق، ويذكِّ

واالســتقاللية الشــخصية فــي مقابــل االلتزامــات االجتماعيــة، التــي عــادًة مــا نحــاول نســــيانها كــي نمضــي 

ببســاطة ُقُدمــًا فــي الحيــاة. 

يتعــرض الكاتــب فــي الفصــل األول إلــى ماهيــة الطــب النفســي بقولــه: ال بــد أننــا جميعــًا نعــرف شــخصًا 

شــًا(، ويشــعر أغلبنــا بمثــل هــــذا فــي بعــض األوقــات. ففــــي مثــل هــذه  مــا مضطربــًا )قِلقــًا أو حزينــًا أو ُمشوَّ

األوقــات قــد تكــون عواطفنــا طاغيــة ويصعــب التحكــم بهــا وأفكاُرنــا غريبــًة وغيــر مألوفــة. 

هــــل يعنــي هــذا أننــا مرضــى نفســـيون أو بحاجــة إلــى طبيــب نفســي؟ لحســـن الحــظ فــإن اإلجابــة بالنســبة 

لمعظمنــا هــي ال. ومــع هــذا فحيــن نقــرأ عــن الطــب النفســي نجــد أوصافــًا لتجــارب شــبيهة جــدًا بتجاربنــا. 

والطــب النفســـي مذهــل ألنــه يتعامــل مــع الوعــي، واالختيــار، والدافعيــــة، واإلرادة الحــــرة، والعالقــات؛ 

أي أنــه يتعامــل مــــع كل شــيء يجعــل منــا بشــرًا. وفيـمـــا تتــوارى الحــاالت الموصوفــــة عــادًة خلــف عبــارات 

اصطالحيــــة مبهمــة مثــل انفعــال بــداًل مــــن مــزاج، وقلــق بــــداًل مــن َهــّم، وُرهــــاب بــداًل مــن خــوف، وإدراك 
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بــداًل مــن تفكيــر، فــإن هــذه الحــاالت ســتظل ســهلة التمييــز فــورًا.

ســــتظهر هــذه المفارقــة المســــتمرة فــي الطــب النفســي مــرارًا فــي تالفيــف هــذا الكتــــاب، ألن موضوعــه 

متجــذر بعمــق فــي التجربــة البشــرية العامــة، ومــع هــذا وفــي الوقــت نفســــه، مختلــف قليــاًل، عنهــا نوعــًا 

ــخيص اضطرابــات بعيــدة جــدًا  مــا، كــون تجــارب المرضــى مألوفــة لدينــا، ومــع هــذا فهــي ُتســتخَدم لتشــ

عــن تجاربنــا.

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

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

مشــــكالت نفســية وانفعاليــة ومســاعدتهم. مبينــًا أن هنــاك تداخــالت 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 

ــًا. فبعــد  ــح بدايــًة مؤهــاًل ألن تكــون طبيبــ الطــب، وال تســتطيع أن تصبــح طبيبــًا نفســيًا مــن غيــر أن تصبــ

التــدرب طبيــًا يقضــي طبيــب النفــس المســتقبلي عــدة ســنوات فــي تدريــب إضافــي. ومــــن المحتمــل 

كثيــرًا أن يكــون طبيبــــك النفســي امــرأة؛ فنصــف األطبــاء المؤهليــن الجــدد نســاء، ولديهــن احتماليــة أكبــر 

مــن الرجــال أن يمارســن الطــب النفســي. وربمــا يعــود هــذا إلــى أســباب متعــّددة تتــراوح بــــين التــوازن فــي 

العمــل والحيــاة، وإلــى الســــهولة األكبــر والتعامــل مــع الجوانــب االجتماعيــة للمهنــة.

ــية ويتعلــم عنهــا بالطريقــة نفســها تمامــًا  ــز؛ يتعامــل الطبيــب النفســي مــع األمــراض النفســ ويشــرح بيرن

التــي يتــدّرب فيهــا طبيــب جلــد بعــالج األمــراض الجلديــة وطبيــب والدة بتوليــد األطفــال. وفــي المجــــال 

ــية، التــي  ــذي يتعامــل مــع األمــراض النفســ ــاطة علــى أنــه الفــرع الــ ف الطــب النفســي ببســ الطبــي، ُيعــرَّ

عــادًة مــا تدعــــى فــي الوقــت الراهــــن اضطرابــات نفســية.

الطــب فــي جوهــره نشــــاط نفعــي؛ ففــي حيــن يرتكــز بشــــّدة علــى العلــوم البيولوجيــة األساســــية وعلــى 

الطــــرق العلميــة فــإن االختبــار األســــمى لعــالٍج مــا يكمــن فــي شــفاء المريــض. ليــس علينــــا أن نعــرف كيــف 

يعمــل العــالج بــل أن نعــــرف مــا إذا كان فاعــاًل. لــــذا ال يقــوم الطــب النفســي علــى نظريــات، كا هــو الحــال 

فــي العــالج النفســي والتحليــل النفســي، بــل علــى الممارســة. فمــا ُينَظــر إليــه علــى أنــه مــرض نفســي، ومــا 

د ماهيــة الطــب النفســي. يتوافــر مــن عالجــات لهــذا المــرض، هــي التــي تحــدِّ
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يعــّرج الكاتــب علــى المشــكالت التــي يتعامــل معهــا الطــب النفســي، واصفــًا إياهــا بأنهــا ذات نطــاق 

واســع، وتدعــى االضطرابــات النفســية األكثــر جســامة عــادة ُذهانــات )وظيفيــة( أو )غيــر عضويــة(. علمــًا 

ــأن التمييــز بيــن مــا هــو عضــوي وغيــر عضــوي غائــم نوعــًا مــا إال أنــه يظــل مفيــدًا فــي هــذا الســياق. ب

وأبرز تلك المشكالت، الُفصام أو )الشيزوفرانيا(، واالكتئاب الهوسي الذي يطلق عليه حاليًا )االضطراب 

ثنائي القطب(. وهذان االضطرابان الُذهنيان الَجسيمان، َشّكال الطب النفسي على نحو واسع. 

أواًل- الُفصام: 

الُفصــام يشــــّكل تصّورنــا المعتــاد عــن األمــراض النفســــية الجســــيمة، وهــو ال يعنــي انفصــال الشــخصية؛ 

ــديد علــى  ــَح فــي عــام 1911، للتشــ ــر، هــذا المصطل ــويسري يدعــى يوجيــن بلول ــع طبيــٌب ســ حيــث وضــ

تفــّكك أو انفصــال الوظيفــــة العقليــة. ويصيــب هــذا االضطــراب أقــل مــن واحــد بالمئــة مــن الســكان حــول 

العالــم، وعــادة مــا يبــدأ فــي مرحلــة البلــوغ المبكــرة. 

فيمــا ترّكــز نظريــة حديثــة عــــن الفصــام علــى أنــه اضطــــراب “البــروز”؛ أي عــدم القــدرة عــــلى تمييــز الصــورة 

مــن الخلفيــة، ولــذا يحــدث الفشــل فــي التفريــق بيــن الدوافــع الداخليــة والحــوادث الخارجيــة.

ومع أنه يصيب الرجال والنســاءٍ بتساٍو فإن الرجال يصابون به في وقت أبكر ويكون أشــّد لديهم. والخصائص 

البــارزة له هي الهالوس، واألوهام، والتفكير المضطرب، واالنســحاب االجتماعي، وإهمــال الذات. 

ثانيًا- االضطراب االكتئابي الهوسي “ثنائي القطب”:

يديــن تصنيــف األمــراض النفســــية المعاصــر بنشــــأة فكرتــه للعالــم كريبلــن، الــذي اســتطاع التمييــز بيــن 

ــتقبل كل مــن  ــراب االكتئابــي الهوســي. إذ كانــت المستشـــفيات فــي زمــن كريبلــن تســ الُفصــام واالضطــ

ـــنون. ولــم يكــن هنــاك اهتمــام كبيــر بالتشــخيص  ُيرَســـل إليهــا؛ كان بعضهــم يتحّســن لكــّن أغلبهــم ال يتحسـّ

مّيــة والمصــروع والُذهانــي.  إال مــا كان مــن تفريــق بيــن مـــن لديــه إعاقــة َتعلُّ

غيــر أن كريبلــن الحــظ مجموعــة مــن المرضــى الذهانييــن تنتابهــم فتــرات مــن االختــالالت الجســــيمة 

المنفصلــــة؛ فأحيانــــًا يكونــــون مهتاجيــن وأحيانــًا منســــحبين ومكتئبــــين. وكان أكثــر مــــا مّيزهــم عــن مــــرضى 

ــفى. ــات ويخــرج كثيــٌر منهــم فــي النهايــة مــن المستشــ الُفصــام أنهــم يتعافــون جيــدًا بيــن هــذه النوبــ

يمكــن لمرضــى االكتئــاب الهــــوسي أن يعانــوا مــن كل األعــــراض التــي تحــدث فــي الُفصام مثل الهــــالوس، 
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األوهــام، اضطــــراب التفكيــر.  بالرغــم مــن أنهــا ال تحــدث إال فــي األشــــكال األشــــد من الهــوس واالكتئاب. 

ومــــع هــذا، ُتراَفــق هــذه األعــراض دائمــًا باضطــراب فــي المــزاج؛ إمــا اكتئاب أو انتشــــاء. 

فــي مرحلــة االنتشــــاء يكــون المريــض مفــرط النشــاط وممتلئــًا بالثقــة والطاقــة. وقــد يكــون المرضــى 

بالهــوس ُمؤذيــن ألنفســــهم؛ وتعكــس األعــراض الُذهانيــة، حيــن تحــدث، مــزاج المريــض الســائد؛ فــإذا كان 

المريــض مكتئبــًا تكــون الهــالوس ناقــدة واضطهاديــة، أمــا إذا كان منتشــــيًا فتكــون الهــالوس مادحــة 

ــا تــدور األوهــام  عة. وتــدور األوهــام االكتئابيــة عــادًة حــول اقتــراف الذنــب وانعــدام القيمــة، بين وُمشــجِّ

ــائية حــول العظمــة والتعالــي. االنتشــ

ــراب ثنائــي  َص اضطــ ــخِّ ــن ُشــ ــكان، فــي حي ــة مــن الســ ــوسي، أقــل مــن 1 فــي المئ ــاب الهــ ــب االكتئ يصيــ

ث هــو اآلخــر فــي العائــالت، ويبــــدأ فــي حيــاة الراشــــد المبكــرة،  القطــب فــي أكثــر مــن 3 بالمئــة. وُيــورَّ

ــر دراميــة فــإن  ــات االنتشــاء أكث ــًا. وبالرغــم مــن أن نوب ــاء علــى حــد ســواء تقريب ــه الرجــال والنســ ويصــاب ب

نوبــــات االكتئــاب أكثــر تكــرارًا ودوامــًا. 

ــّورت العالجــات فــي الطــب النفســي بســرعة كبيــرة خــالل  فيمــا يتعلــق بعــالج االضطرابــات الُذهانيــة، تطـ

ــترات  الفتــرة الماضيــة. ومــن ذلــك مجموعــة مضــاّدات الُذهــان، وهــي فعالــة فــي تهدئــة المرضــى أثنــاء فـ

م المريــض كمــا كانــت تفعــل األدويــة المخــدرة األســـبق لهــا.  الُذهــان الحــادة، وتهــّدئ العقــل مــن غيــر أن ُتنـــوِّ

يقلــل االســــتمرار علــى مضــاّدات الذهــان بعــد التعافــي، مــن التعرض النتكاســات مســتقبلية، وهذا بالطبع 

ليــس أمــرًا ســهاًل، فــكل األدويــة لهــا أعــراض جانبيــة، وال يرغــب أحــٌد أن يســـتمر فــي أخذهــا إلــى مــا ال 

نهايــة. ولكــن مــع الدعــم، ينجــــح العديــد مــن المرضــى فــي االســتمرار عليهــا ولــذا يتعرضــون النتكاســات 

أقــل بكثيــر.

كمــا يمكــن عــالج نوبــات االكتئــاب فــي مرضــى ثنائــي القطــب إمــا باســـتعمال مضــادات االكتئــاب، أو فــي 

الحــاالت الشــديدة، بالعــــالج بالتخليــج الكهربائــي المثيــر للجــدل. 

وهنــاك مــا ُيعــرف بـــ “العــالج القســري”، الــذي ُيســتخدم حيــن يشــكل فقدان البصيرة مخاطــر على المريض 

الُذهانــي، بــأن يــؤذي نفســه أو اآلخريــن. هنــا يتفــرد الطــب النفســي فــي الحقــل الطبــي فــي إمكانيــة تجــاوز 

حــق المريــض فــي رفــض العــالج، ولكــن وفــق شــروط محــددة تختلــف بشــكل هائــل مــن دولــة إلــى أخرى.
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ثــم يذهــب المؤلــف لمناقشــة العالقــة بيــن االكتئــاب واالضطرابــات الُعصابيــة، موضحــًا أن االضطرابــات 

النفســية ال تتضمــن انفصــااًل عــن الواقــع كالــذي يحــدث فــي الُذهانــات، كمــا أن أغلبيــة المرضــى الــذي 

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 ُتســبب معانــاة للمصابيــن بهــا ربمــا ال 

تكــون ظاهــرة لآلخريــن، ويســتطيع معظــم المصابــون بهــا أن يعيشــوا حيــاة طبيعــة وهــم يتصــدون لهــا، 

ومــن أبــرز تلــك االضطرابــات الُعصابيــة:

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

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

يصيــب االكتئــاب النســاء أكثــر بثــالث مــرات ممــا يصيــب الرجــال. ويكــون بعــض األشــخاص أكثــر عرضــة 

لإلصابــة باالكتئــاب إمــا لبنيتهــم النفســية أو لمزاجهــم، لكــن مــن الواضــح أنــــه يتأثــر بظــروف الحيــاة، مثــل 

الفقــر والبطالــة والشــعور والوحــدة.

-  القلــق: حالــة مــن الخــوف العــام، وقــد عانينــــا منــه جميعــًا. ولــه بعــض الفوائــد؛ كــون درجــة مــن القلــق 

ضروريــة إلبقائنــا متيّقظيــن وتســاعدنا علــى اإلنجــاز، حيــث تشــير الدراســات إلــى أن األداء يتحّســن مــع 

ازديــاد القلــق إلــى نقطــة معينــة، ثــم يبــدأ بعدهــا بالتدهــور. ومــن المحتمــل أن تكــون اضطرابــات القلــق 

شــائعة مثلهــا مثــل االكتئــاب لكــن عــددًا أقــل مــن المصابيــن بهــا يلجــؤون لطلــب المســاعدة بشــأنها.

ر أفعــااًل أو أفــكارًا، عــددًا محــددًا مــن المــرات أو  -  الوســواس القهــري: وفيــه يتوجــب علــى المريــض أن ُيكــرِّ

بنســق معيــن حتــى يزيــل القلــق. كمــا تعــّرض اضطــراب الوســـواس القهــري للتفســير الســـيكولوجي الُمَغالــى 

رْت لــه عالجــاٌت تتمتــع بفاعليــة كبيــرة مثــل العــالج الســلوكي ومضــادات االكتئــاب. فيــه، وحديثــًا فقــط ُطــــوِّ

-  اضطرابــات الشــخصية: يشــك معظــم األطبــاء النفســيين فــي امتالكنــا عالجــات محــّددة ومفيــدة 

لهــذه األنــواع مــن االضطرابــات. ولــذا فــإن عــالج أي اضطــراب نفســي يتطلــب انتباهــًا مناســبًا لشــخصية 

المريــض، وبالتالــي يختلــف أســلوب العــالج المتبــع مــن حالــة إلــى أخــرى.

عقــب هــذه المقاربــات حــول عالقــة الطــب النفســي باألمــراض النفســية، يؤّكــد المؤلــف أن الطــب 

النفســي يعــد نشــاطًا طبيــًا فــي المقــام األول لســببين رئيســيين همــا:
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-  التداخــل بيــن األمــراض النفســية والعضويــة، فــكل األمــراض النفســية تقريبــًا يمكــن أن تتشــابه مــع 

أمــراض عضويــة، والفشــل فــي التفريــق بينهــا قــد يحمــل خطــورة كبيــرة.

رت باســــتخدام مقاربــــات طبيــة، وبمــا أن كثيــرًا مــن هــــذه  -  الكثيــر مــن العالجــات النفســية الناجحــة، ُطــوِّ

عبــارة عــن أدويــة، فــال بــــد مــن طبيــب لتولــي العــالج. 

مــن محــاوالت تعريــف الطــب النفســي وماهيتــه ينتقــل بنــا الكاتــب إلــى المصّحــات النفســية وأصــول 

ــرًا جــدًا، فهــو بالــكاد يبلــغ 200 ســنة.  الطــب النفســي، مشــيرًا إلــى أن تاريــخ الطــب النفســي يعتبــر قصي

وبــدأت حركــة المصّحــات النفســية جديــًا فــي عشــرينيات القــرن التاســع عشــر، وعلــى مــدى الســبعين ســنة 

التاليــة ُبنيــت مئــات المصّحــات.

مــــن الصعــب اليــــوم تصــّور حجــم االســــتثمار الــذي ُضــخَّ فــي إنشــــائها، بمبــاٍن ضخمــــة مجّهــزة جيــدًا يــؤوي 

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

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

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

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

إلــى عــالج المرضــى بأقــل قــدر مــن التقييــد الفيزيائــي، وأصبحــت المملكــة المتحــدة أول بلــد يديــر بعــض 

مستشــــفيات األمــراض النفســــية بالكامــــل مــن دون أبــــواب مغلقــة. وكان مستشــــفى دنجلتــون فــي 

ــكتلندا مستشــــفى “مفتــوح األبــواب” تمامــًا بحلــول عــام 1948. اســ

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

وشــهدت هــذه الحقبــة ازدهــارًا فكريــًا ملحوظــًا فــي أوروبــا الناطقــة باللغــة األلمانيــة وهــي مجموعــة 

الــدول التــي كونــت الحقــًا ألمانيــا الحديثــة.

كانــت هنــاك عــدة مراكــز ابتــكار مرتبطــة ثقافيــًا ولغويــًا مــع كونهــا مســتقلة؛ فــي ميونيــخ، وبرليــن، وفيينــا، 

وزيــورخ. ومــن هــــذه المراكــز ظهــر اآلبــاء المؤسســــون العظــــام للطــب النفســي الحديــث: جرزنجــر، وموريل، 

ــن أول أســــتاذ جامعــي ألمــــاني فــي الطــب النفســي فــي  وألزهايمــر، وكربليــن، وبلولــر، وفرويــــد، ويونــج. ُعيِّ

برليــن، “جرزنجــر عــام 1864”، وكان هنــاك خمســة أســاتذة آخــرون بحلــــول 1882 مــن الميــالد. 

لــم يعمــــل هــــؤالء األكاديميــون بالمجمــل فــي المستشــــفيات النفســــية. وأجريــت معظــم البحــوث فــي 
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ــَز معظمهــا علــى فحــوص بدنيــة تفصيليــة للجهــاز العصبــي فــي محاولــة لفهــم  العيــادات الجامعيــة وَركَّ

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

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

ــة عالجــات ثوريــة: عــــالج الســفلس الدماغــي  مــع الجنــود المصابيــن بصدمــة المعركــة. واكتشــــفت ثالثــ

بالمالريــا فــي عشرينيــــات القــرن العشــرين، والعــالج بالتخليــج الكهربائــي وعــالج غيبوبــة اإلنســولين فــي 

ثالثينياتــه. أحدثــت هــــذه العالجــات تغييــرات واســــعة النطــاق فــي التوّجهــات وأعادت التفاؤل؛ اســــُتبِدلت 

كلمــــة “الحمقى” بـ “المــــرضى النفســيين”، و”المصّحة” بـ”المستشــفى النفســي”، و”التشــخيص المؤّكد” 

بـ”اإلدخــال القســري”، وأضحــى اإلدخــال الطوعــي شــــائعًا ألول مــرة.

فــي عــام 1917 أصبــح فاجنــــر ياوريــج، أول طبيــب نفــــسي ُيمنــح جائــزة نوبــل للطــب، الختراعــه عــالج 

الســــفلس الدماغــــي بالمالريــا )الــذي كان يســــمى حينهــا شــــلل المجنــون العــام(.

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

مــن المرضــى ويــؤدي إلــى عواقــب كارثيــة. وفــي مطلــع القــرن العشــرين كان المرضــى المصابــون بشــلل 

ــزالء المصّحــات الرجــال ونحــو 30 بالمئــة مــن نــزالء  المجنــون العــام يشــكلون أكثــر مــن 10 بالمئــة مــن نــ

المصحــات الخاصــة.

ــع تقديــم الرعايــة التمريضيــة الجيــدة  ــة المريــض بطفيليــات المالريــا مــ ــر ياوريــج، إصابــ تضمــن عــالج فاجنــ

لــه فــي أثنــاء ارتفــاع درجــة الحــرارة. وكان هــذا العــالج صعبــًا وخطــــيرًا وقضــى علــى شــلل المجنــون العــام 

بفعاليــة مــن المستشــفيات النفســية قبــل وقــت طويــل مــن اكتشــاف المضــاّدات الحيويــة الفّعالــة.

ــفيات النفســية وعــّزز الثقــة المهنيــة باألطبــاء والممرضيــن  ــا التفــاؤل إلــى المستشــ أعــاد العــالج بالمالري

الذيــن كان عليهــم التعامــل مــع هــذا العــــالج الصعــب ولكنــه يتمتــع بفاعليــة شــديدة.

ثــم يتطــرق المؤلــف إلــى العــالج بالتخليــج الكهربائــي، الــذي مــا زال مســتخدمًا علــى نطــاق واســع، منّوهــًا 

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

مــع مرضــاه فــي عــام 1938، وكانــت 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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ُيعــّد اكتشــــاف العــالج بالتخليــــج الكهربائــي واســــتدامة اســتخدامه أمــرًا نمطيــًا فــي تطــّورات الطــب 

النفســي، خاصــة وأنــه ال يــزال واحــدًا مــن العالجــات األكثــر فعاليــة فــي الطــب النفــــسي، وواحــدًا مــن 

العالجــات التــي يرغــــب بهــا معظــم المرضــى الذيــن جّربــوه، رغــم ســــمعته العامــة الســيئة.

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

قدرتــه علــى إخضــاع المريــض للعــالج ضــد رغباتــه المعلنــة، لذلــك أقــرت معظــم الــدول تشــريعات محــددة 

تســمح بهــذا وتراقــب إجراءاتــه. وتأسســــت حركــة المصّحــات النفســية بأســرها علــى مثــل هــذه التشــريعات.

المحطــة التاليــة مــن الكتــاب، تتنــاول الدمــج فــي المجتمــع، وترصــد التفريــغ الكلــي للمصّحــات النفســية 

فــي بعــض الــدول وتقليــل نســب المتواجديــن فيهــا فــي دول أخــرى، فــي اتجــاه عالمــي قّلــص ضيــوف 

المستشــفيات النفســية إلــى أقــل مــن 90 بالمئــة.

عــادة مــا ُيعــزى إفــراغ المصّحــات النفســــية مــن المرضــى إلــى اكتشــــاف األدويــة المضــادة للُذهــان فــي 

أوائــل خمســينيات القــرن العشــرين؛ كان هــذا بالفعــل عامــاًل مهـمـــًا لكنــه ال يمثــل الحقيقــة كاملــــة، فقــد 

كان هنــاك تغّيــر جوهــــري فــي المواقــف االجتماعيــة تجــاه المرضــى النفســيين ســبق اكتشــاف األدويــة. 

إذ كان أثــر اكتشــاف األدويــــة متباينــًا؛ فقــد أدى إلــى إخــــراج كلــّي للمرضــى فــي بعــض الــــدول ولــم يكــن لــه 

أثــــر إطالقــًا فــي دول أخــــرى، أمــا المواقــف االجتماعيــة وإعــادة التفكيــر الثوريــة فــي الطــب النفســي فقــد 

أثــرت تأثــــيرًا عارمــًا. ودخلــــت الحقــًا اعتبــــاراٌت اقتصاديــة، أســهمت إلــى جانــب غيرهــا مــن العوامل في دمج 

المرضــى النفســيين بشــكل مباشــر فــي المجتمــع.

بدأ المختصــون في أواخر خمســينيات القــرن العشرين يدركون أن بيئة المستشــفيات النفســية التقليدية 

قــد يكــون لهــا ضــرٌر كبيــٌر علــى المرضــى. وهــو مــا ُعــرف بـــ “ُعصــاب المأسســة”، وأظهــرت دراســــة أجريــت 

فــي عــام 1960 قارنــت بيــن ثالثــة مستشــــفيات وجــود مســتويات مختلفــة كثيــرًا مــن فتــور الشــعور 

وإهمــال الــذات مرتبطــة باألنشــطة والتنــّوع الــذي يوفــره الروتيــن اليومــي فيهــا. مــا يتــرك أثــرًا ســلبيًا علــى 

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

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

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

فيمــا ُيعــرف بـــ “تحــّول المأسســة وإعــادة المأسســة” ودورهــا البالــغ فــي عمليــات الدمــج، يذكــر بيرنــز، 
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ــجون  ــل مــن الســ ــازل العائــالت ب ــم يؤخــذ معظــم المرضــى مــن من ــن بنيــت ل ــية حي أن المصحــات النفســ

ومراكــز العمــل، ولــذا فأحــد الجوانــب المقلقــة لالمأسســة أن عــددًا أكبــر مــن المرضــى النفســيين انتهــى 

بهــم المطــاف فــي الســــجون؛ تســــارع هــذا فــي المناطــق التــي تطلبــت فيهــا الرعايــة اإلجباريــة دليــاًل علــى 

ل عــدد األفــراد المصابيــن بالُذهــان الموجوديــن فــي  ــكِّ ــًا ُيشــ ــا حالي وجــود خطــر محــدق، ففــي كاليفورني

الســجن أكثــر مــن أولئــك الموجوديــن فــي المستشــفيات النفســية.

علــى الرغــم مــن ذلــك، شــــهد العقــد األخيــر انعكاســًا بســــيطًا فــي اتجــاه الالمأسســة، وُأدِخــل مرضــى أكثــر 

إلــى مســــاكن تخضــع إلشــراف، واألســباب وراء ذلــك معقــدة لكــّن أحدهــا بــال شــك زيــادة عــدم التســامح 

فــي الخطــورة المحتملــة.

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

أواًل: الرعايــة فــي المجتمــع: إذ شــهدت الفتــرة منــذ ســتينيات القــرن العشــرين فصاعــدًا تغيــرًا محوريــــًا 

فــي تطــور الخدمــات المجتمعيــة لتشــّكل نوعــًا مــن الرعايــة البديلــة للمستشــفيات النفســية عــوَض أن 

تكــون إضافــًة لهــا.

ثانيًا: وحدات مستشفيات المقاطعات العامة: كانت األنمــوذج المقــترح ليحلَّ محل المستشفيات 

ــم مــن 40 إلــى  ــي تضــ ــت هــذه الوحــدات التــ َســ ــية وليزيــل الوصمــة عــن األمــراض النفســية. وُأسِّ النفســ

ــرة، ومــع محــاوالت التوســع فــي  ــرة قصي ــن لفت ــادة والمرضــى المقيمي 100 ســرير لتكــون للحــاالت الحــ

ــم يحــدث اســتبدال دولــي شــامل  ــدان مختلفــة، ل االعتمــاد علــى هــذا النــوع مــن المستشــفيات فــي بل

ــًا للخــروج بالخدمــات مــن المصحــات  ــد أن هــذه الخطــوة، مثلــت ســبياًل أولي للمستشــفيات النفســية. بي

النفســية إلــى المجتمــع.

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

وتشــمل فــرق الصحــة النفســية اختصاصيــــين اجتماعيــــين، واختصاصييــن نفســــيين ســريريين، ومعالجــي 

م العــالج فــي  تأهيــل. وتقــوم تلــك الفــرق بمعاينــة نطــاق واســع مــن مشــــكالت الصحــة النفســــية، وتقــدِّ

العيــادات، وبيــوت المرضــى، والمستشــــفيات اليوميــة، وللمرضــى المقيميــن وقــــت الحاجــة. 

رابعــًا: الوصمــة: وتعتبــر أحــد أعبــاء األمــراض النفســية الرئيســة، وهنــاك اآلن برامــج دوليــة لتقليصهــا؛ حيث تتجلى 

الوصمــة فــي رغبتنــا فــي تجنــب االتصــال بالمرضــي النفســيين، وفــي أشــكالها األكثــر تطّرفًا طردهــم وإبعادهم.
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لطالمــا كانــت األمــراض النفســــية موصومــة، كالعديــد مــن األمــــراض األخــرى فــي المــــاضي، وال يــزال التمييــز 

واإلهمال، ال ســــيما في التوظيف واإلســكان، يحرمان المرضى النفســــيين من القبول االجتماعي الكامل.

مــن الدمــج فــي المجتمــع وقضايــاه يذهــب بنــا المؤلــف إلــى إســهام التحليــل النفســي والعــالج النفســي 

ــد  ــم ُمتعمَّ فــي التعامــل مــع المرضــي النفســيين، مبينــًا أن العــالج النفســي يشــمل أي اســتخدام ُمنظَّ

للعالقــة بيــن المعالــج والمريــض إلحــداث تغييــر أو تحســــين فهــم الــذات. وعــادة مــا يجرى العالج النفســي 

عــن طريــق التكلــم، ومــــن هنــا جــاء التعبــــير المعاصــر “العــالج بالتكلــم”، رغــم أن بعــــض العالجــات ال تكــون 

الكلمــات فيهــا العامــل الحاســم، وفــي بعــض آخــر يكــون “الحــوار” داخليــًا تمامــًا.

ويشــرح الكيفيــة التــي يختلــف بهــا العــالج النفســي عــن اللطــف العــادي؛ بــأن العــــالج النفســي هــو ذاتــه 

مــا تتميــز بــه الحيــاة الطبيعيــة، فنحــن نحــاول جميعــًا بلطــف، مســاعدة أصدقائنــا وأفــراد عائلتنــا بدعمهــــم 

وجعلهــم يتكلمــون عـــّما فــي دواخلهــم حيــن يشــعرون بالضيــق. فــي حيــن اعتــاد أطبــاء المصحات النفســية 

قضــاء وقــت طويــل مــع مرضاهــم لتهدئتهــم وطمأنتهــم، وفــق اتفــاق صريــح، يرقــــى إلــى أن يكــون عقــدًا، 

بيــن المريــض والمعالــج للتركيــز علــى العــــالج وتخصيــص وقــت محــدد لــه. 

ال يمكــن ألي حكايــة عــن العــالج النفســي أن تغفــل ســيجموند فرويــد، صاحــب الخمســين عامــًا مــن 

الممارســة الطبيــة مــع المرضــى الُعصابييــن وأربعــة وعشــرين مجلــدًا مــن الكتابــة، تغّيــرت خاللهــا أفــكاره 

ــان. ــرًا وتضاربــت فــي بعــض األحي كثي

تأّثــر فرويــد بالتفكيــر العلمــي لعصــره، وارتكــزت أفــكاره علــى اســتعارة الدوافــع الغريزيــة المحبوســة والذكريــــات 

المكبوتة؛ كما آمــــن بأن اإلمكانــــات البشرية الخاّلقة والمدّمرة تنبع من دوافع منعت من الخروج الطبيعي.

هنــاك تفرعــات كثيــرة فــي أعـمـــال فرويــد، وهــذا ليــس مفاجئــًا أخــــذًا بكتاباتــه الكثيــرة. جعلنــا فرويــد نــدرك 

قــوة األفــكار غيــر المعروفــة لدينــا، وكيــف يمكــن للماضــي أن يســــتمر فــي مطــــاردة حياتنــا، واألهــم مــن 

هــذا أنــه أظهــر أن المحاولــة الشــــجاعة لمواجهــة منشــأ المشــــكالت وفهمهــا، بالرغــم مــن كونهــا مؤلمــة 

جــدًا فــي بدايتهــا، يمكنهــا أن تــؤدي إلــى التحــرر واالنعتــاق. كمــا أظهــر أن العالقــة اإلنســانية الصادقــة 

والمعبــرة يمكنهــا أن تصبــح أداة فّعالــة للتعافــي مــن المــرض النفســي.

أســــهم فرويــد فــي الكثيــر مــن الفهــم والتســامح فــي العنايــة بالمرضــى النفســــيين كمــا فــي العنايــــة بــأي 
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فــرد آخــر، أمــا تأكيــده علــى أهميــة أخــذ ماضــي المريــض بجديــة، واســتعاراته الحيــة للعمليــات العقليــة، 

فيســهل فهمهــا علــى المعالجيــن والمرضــى علــى حــدٍّ ســواء، وقــد أنشــأ األســاَس لعالقــات العمــل 

ــه اآلن. ــر ممــا هــو حاصــل علي ــرًا أكب اإلنســانية التــي يســتحق ألجلهــا تقدي

جمــع فرويــد حولــه ثّلــة مــن المريديــن الالمعيــن مــن الرجــال اليهــود، وأخــذ عــدد منهــم ســباًل مختلفــًا فــي 

التعاطــي مــع األمــراض النفســية، ممــا مهــد الحقــًا إلــى ظهــور مدرســة التحليــل النفســي، التــي ارتبطــت 

بالممارســين اليهــود وأصبحــت هدفــًا للعــداء النــــازي فــي ثالثينيــات القــرن العشــرين، وكان عــــلى المحلليــن 

أن يغــادروا، فانتقــل أغلبهــم إلــى الواليــات المتحــــدة األمريكيــة، وإنجلتــرا، وأمريــكا الشــــمالية، حيــــث 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 تمنــــح األهميــة 

ــاة الفــرد  ــكل حيــ ــي والالوعــي، وتشــ ــات الوعــ ــين عملي ــن الماضــي والحاضــر، وبــ ــة بي للتفاعــالت الدينامي

“حكايتــه” فيهــا أمــرًا محوريــًا لفهــم المشــكالت وحلهــا، وتتطلــب جميعهــا مــن المعالــج أن يتجنــب إعطــاء 

الكثيــر مــن النصــح المباشــر حتــى يســــتطيع المرضــى مــع التوجيــه أن يجــدوا حلولهــم الخاصــة.

ينتقل بيرنز، إلى العالجات النفســية الوجودية والتجريبية، ويقول:” إن العديد من مــــدارس العالج النفـــسي، 

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

ــز علــى مســاعدة المريــض علــى التعبــــير عــن هويتــه،  الوجوديــة، مــا “يجــب أن يكــون” عليــه النــاس، لكنهــا ُتركِّ

وقــد أصبحــت هــــذه العالجــات أكثرشــعبية حيــن أصبــح المجتمــع أقــل جمــودًا وامتثــااًل.

تتعــــّرض العالجــات النفســــية الديناميــــة فــي حقــل الطــب النفســي اليــــوم للهجــوم بســــبب األبحــاث غــــير 

الكافيــة التــي ُتظِهــر فعاليتهــا، كذلــك فــإن الحاجــة إلــى عــالج تدريبــي شــــخصي وإشــراف مســــتمر يمكــن 

أن يقــّوض موضوعيتهــا ويجعــل منهــا أشــــبه بـــ “ممارســــة خاصــة” مــن أن تكــون مهنــة.

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

ــتبعد بيــن 1940 و1970 كل التوجهــات العالجيــة األخــرى؛ اعتقــد العديــد مــن النــاس  فــي أمريــكا، واســ

هــم النّقــاد الطــب النفســي األمريكــي فــي هــذه الفتــرة، مــــع  أن الطبيــب النفســي كان محّلــاًل نفســيًا. واتَّ

مكانتــه الرفيعــة وتوســع العامليــن بــه، بأنــه ببســاطة أدار ظهــره للعلــم، وللمرضــى النفســيين المصابيــن 

باضطرابــات جســيمة”. 
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ــز فــي الحديــث عــن عــدد مــن أســاليب العــالج النفســي التــي اعتمدهــا االختصاصيــون  ثــم يســتطرد بيرن

وعكســت مناهــج علميــة متباينــة فــي التعاطــى مــع األمــراض النفســية المختلفــة، ومــن تلــك األســاليب: 

عالجــات األســرة واألنظمــة والتدّخــل وقــت األزمــات، والعــالج الســلوكي، والعــالج المعرفــي الســلوكي، 

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 تفاعلــــه مــع العالــم المــادي أمــــورًا غامضــة، 

فالعالقة بــــين العقل والدماغ هي المشــــكلة؛ ســــيكون األمر بســــيطًا لو اختص الطب النفسي بـأمــــراض 

الدمــاغ، بالطريقــة نفســــها التــي يختــص بهــا طــب الــــكلى بأمــراض الكلــى أو طــــب القلــب بأمــراض القلــب، 

لكنــــه ليــس كذلك. 

يختــص الطــب النفســي باألمــراض النفســية، وفــي حيــن تتضمــن بعــض األمــراض النفســية اضطرابــاٍت 

ــا العصبيــة فــي االكتئــاب والُفصــام  ــواد الكيميائيــة الناقلــة بيــن الخاليــ دماغيــة، مثــل االختــالل فــي المــ

ــية أخــرى ال تتضمــن ذلــك. العقلــي، فــإن أمراضــًا نفســ

عاشــي  ــلل الرُّ ــب المتعــّدد والشــ ــية؛ فالتصّل وعــالوة علــى ذلــك، ليــس كل أمــراض الدمــاغ أمراضــًا نفســ

ــاء النفســيون، وندعوهــا أمراضــًا عصبيــة  ــاء األعصــاب هــم مــن يعالجهــا ال األطب أمــراُض دمــاغ لكــن أطب

ال أمراضــًا نفســــية. وهــذه األمــراض العصبيــة مثلهــا مثــل األمــراض العضويــة األخــرى ُتســببِّ مشــكالت 

نفســية غالبــًا. وتتضمــن عــدُة اضطرابــات نفســية أعراضــًا عضويــة مثــل اإلعيــــاء واأللــم، كا تتضمــن بعــــُض 

االضطرابــات العضويــة أعراضــًا نفســية، مثــل االكتئــاب والقلــق، وحتــى الهــالوس.

- ثانــي هــذه المتناقضــات، الطبــع مقابــل التطبــع: ونطــرح هنــا عــدة تســاؤالت.. هــل معــدل الــذكاء 

مــوروث أم يســتطيع أي أحــد أن يفلــح لــو ُمنــِح فرصــًا متشــابهة؟ هــل الشــخصية أو اإلجــرام شــيء نولــد 

بــه أم نســــتطيع تغييــره؟ هــل نســتطيع أن نتجّنــب االكتئــاب بالحيــاة الصحيــة؟ 

ث األمــراض النفســية وكذلــك أوجــه ضعفنــا،  التــزم الطــــب النفســي فــي بدايتــه معســــكر الطبــع؛ حيــث ُتــورَّ

ــف منهــا جاعليــن الحيــاة ممكنــة وآمليــن فــي تعــاٍف ســريع. غيــر أن فرويــد وأتباعــه عمــدوا  ودورنــا أن ُنخفِّ

إلــى تغييــر كل ذلــك، وأثقلــوا كفــة التطبــع. 
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ــات هــذه  ــاة المبكــرة وذكري ــا فــي الحي اعتمــد التحليــل النفســي بصرامــة علــى االعتقــاد أن مــا يحــدث لن

التجــارب ُيســبب كثيــر مــن األمــراض، وبطريقــة أكثــر إقناعــًا أظهــر فرويــد أن التصــدي لهــذه الذكريــات 

يمكــن أن يبــّرئ بعــض األمــراض النفســــية، لــذا فالتاريــخ الشــخصي للفــرد ليــس مجــرد إطــار لفهــم مرضــه 

بــل ُيحتمــل أن يكــون ســببًا لــه.

- المحــور الثالــث فــي تلــك المتناقضــات، تمثــل فــي أســباب الفصــام العقلــي؛ احتــدم الجــدل 

بضــراوة فــي أســباب الفصــام العقلــي، ولوحــظ دائمــًا أن الُفصــــام العقلــي ينتــــشر فــي األســر، وبــدت هــذه 

األسرأحيانــــًاغريبة األطــوار غالبــًا أو منســــحبة اجتماعيــًا. وعــادة مــــا ُتظِهــر هــذه األســر كذلــك عالقــاٍت 

ــلي فــي التفكيــر والروابــط. ــن الــالزم. ويظهــر الُفصــام العقــ لــة أكثــر مــ متوتــرة أو ُمتدخِّ

لــذا مــن المعقــول أن تكــون هنــاك عالقــة ســــببية بالتنشــئة، فالحيــاة األســرية تعتمــد بشــكل رئيــس علــى 

ــا  ــز الطفــل النامــي بالمهــارات الالزمــة فــي هــذه المناطــق. مــن هن ــاعر والروابــط، وُتجهِّ ــر والمشــ التفكي

ــَدت ممارســة التحليــل النفســي علــى الُفصــام العقلــي، نظريــات تخمينيــة، بقيــت بعضهــا مؤثــرة فــي  ولَّ

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 

ــال، انتشــر  ــبيل المث ــر مــن األنحــاء، فعلــى ســ ــدًا فــي كثي مســببة لألمــراض النفســية تتلقــى اعترافــًا متزاي

ــرًا بالمثــال الثقــــافي للنحافــة. ويتأثــر تفشــي إيــــذاء الــذات،  ازديــاد معــدل اضطرابــات األكل فــي الغــرب، متأثِّ

خصوصــــًا بالجرعــــات الزائــدة وجــرح الجســــم عنــد الشــــابات، بقيــم المجموعــــة وتوّقعاتهــا.

وغالبــًا مــا يرتبــــط التفشــي المحلــي بأحــداث محــددة مثــل محاوالت االنتحار في المسلســالت التلفزيونية. 

ــر توقعــات المجمــوع  ــدة بيــن الــدول وفيهــا، وتأثي كمــا إنَّ اســتعمال الكحــول والمخــدرات متفــاوٌت بشــ

واضــح علــى ســلوكيات األفــراد بشــدة.

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

فــي أن الطــب النفســي ال يحتــاج إلــى تِطويــر بــل إِلــى إزالــــة، ففــي أفضــل أحواله كان الطب النفي ُملتبســــًا 

وُملبســًا، وفــي أســوئها كان آلــة قمــع اجتاعيــة تتنكــر فــي هيئــة ممارســــة طبيــة حميــدة. تمثلــت الحركــة 

فــي ثالثــة مؤلفيــن يتمتعــون بشــــخصيات جذابــــة، كان اثنــان منهــم أطبــاء نفســــيين ممارســــين، وأصبحــت 

هــة الضطرابــات الطــــالب فــي أواخــر ســــتينيات القــرن العشــرين وأوائــل ســبعينياته. كتبهــم مراجــع ُموجِّ
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كمــا يتحــّدث بيرنــز عــن الطــب النفســي الثــوري والمابعــدي، الــذي يقــوم علــى مجموعــات مــن المهنييــن 

الثائريــن بحثــًا عــن مقاربــة أكثــر إنســــانية وأقــل تقنيــة والمناهضيــن لوصــــف األدويــة المبالــغ فيــه.

ويــدل مصطلــح “األطبــاء النفســــيون المــــا بعديــون”، علــى وجهــة نظــر مفادهــا أن الفائــدة العلميــة، 

ــزًا  ــر شــخصنة وأقــل تركي ــا بحاجــة ماســة إلــى نهــج أكث ــد الطــب البيولوجــي قــد بولــغ فيهــا وأنن وبالتحدي

علــى اليقينيــة والتشــخيص. ومــع أن هنــاك معارضــة مفهوميــة أقــل للطـــب النفســي، إال أن هنــاك انزعاجــًا 

كبيــرًا مــن جوانــب مختلفــة فــي ممارســته.

يصــل بنــا الكاتــب إلــى مــا ُيعــرف بـــ “اإلســاءة”، المســتمّدة مــن طبيعــة الممارســة ذاتهــا داخــل الطــب 

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

ــى جانبــًا علــى أنهــا جــزء مــن المــرض. أضــف إلــى  ـــين اعتادييــن، يمكــن لشـــكاواهم أن ُتنحَّ مــع مرضــى هشـّ

هــذا طبيعــة عمليــة التشــــخيص غيــر الموضوعيــة، التــــي تعتمــد علــى تقويــم الدوافــــع والحالــة العقليــــة 

ــة.  ــارات مرضيــة ملموســ مــن دون وجــود إشــ

كذلــك فــإن تاريخنــا حافــل بكثيــر مــن حــوادث اســــتغالل سياســية شــــائنة، ونظريــات رعنــاء، وعالجــــات 

تبــدو اآلن خطيــرة وهمجيــة. وربمــا تكــون شــــفافية الطــب النفســي المعاصــر، عــالوة علــى وعــــي العامــة 

المرتفــع، واالســــتعداد األكــــبر لالعتــراف باألخطــاء إن ســارت األمــور ســيرًا خاطئــًا، هــي ضماناتنــا المعتمــد 

عليهــا ضــد الوقــوع فــي االســــتغالل. 

ولحســــن الحــظ فــإن الطــب النفســي منخــرط هــذه األيــام فــي الطــب المســتند إلــى الدليــل، الــذي تتفــّوق 

فيــه الحقائــق واألرقــام علــى النظريــات واآلراء. ويجــب أالننســــى فــي هــذا اإلطــار، أن األمــور تســير ســيرًا 

حســــنًا فــي أغلــب األحيــان، وأن التطــور الحــادث فــي الطــب النفســي عظيــٌم، 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 خــالل هــذه الرحلــة، أن الطــــب النفســي فــي الربــــع األول منــه شــــديد االختــالف عــن الــــذي 

كان عليــه قبــل عقــود قليلــة؛ فلــم يكــــن أحــد ليتصــور أننــا ســــنكون قادريــن علــى تســجيل نشــاط الدمــاغ 
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بصــورة آنيــة مفّصلــة، فنحــن قــادرون اآلن علــى مراقبــة مناطــق مختلفــة مــن هــذا العضــو المشــــهور 

بـــصمته، وهــي تضــيء دالــًة علــى نشــــاطه، وهــو يقــوم بوظائــف متباينــة مثــل التحريــك وتســــجيل المناظــر 

ــية. ــية الهلوســ واألصــوات وحتــى اإلدراكات الحســ

ــوفات عــن  ــا بكشــ ــة وعلــم األعصــاب، يبهرن ــير والمّطــرد فــي علــم الوراث يذكــر المؤلــف، أن التقــّدم الكبــ

أســــس العمليات العقلية وآلياتها التي تكمــــن وراء ضعفنا، وتؤثر التغّيرات في تقنية الحاسوب والتقّدم 

فــي العصــر الرقمــي علــى صــالت أحدنــا باآلخــر، وتؤثــر نتيجــًة لذلــك علــى خبرتنــا بالمــرض النفســي وكيــف 

يمكننــا أن نقــّدم المســاعدة.

ــية برمتهــا، أو علــى األقــل  ــًا األمــراض النفســ ــتأصل قريب ــذه التطــورات قــد تســ ــن المتفائلــون أن هــ يؤمــ

تجعــل مــن عالجاتنــا منطقيــة وغيــر جدليــة بحيــث نمتــزج ببســــاطة مــع الطــب العــام، بينمــا يشــــير آخــرون 

إلــى مفارقــة زيــادة التنويــــم القســري وزيــادة معــــدالت االنتحــــار بالرغــم مــــن توافــر عالجــــات أفضــل. 

بنــاًء علــى مــا ســبق، ظهــرت تحديــات أخالقيــة جديــدة مــع تحســــن التكهنــات الجينيــة وتهميــش المعاقيــن 

الــذي يمارســــه المجتمــع عالــي التقنيــة وســريع التحــــول. ومــن المفارقــات، فــإن السرعــــة فــي التقــدم 

َزت ثــــورًة من االهتمام بالطب النفســي االجتماعي والمعرفة النفســية. العلمي في علــــم األعصاب حفَّ

كمــا أن أحــد التغّيــرات الالفتــة التــي حدثــت مؤّخــرًا، زيــادُة التركيــز علــى كيفيــة تأثيــر جســمنا، وليــس فقــط 

دماغنــا، علــى صحتنــا النفســــية. ولــم تتوقــف تقنيــة الحواســــيب المتقدمــة باطــراد عنــد دعم طــرق العالج 

القديمــة وتبســــيطها بــل بــدأت أيضــًا فــي تقديــم بدائــل جديــدة للعــالج.

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

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

ر مــن مريــض  الواقــع االفــــتراضي أن توّفــر بيئــة اصطناعيــة ومــــع هــذا واقعيــة إلــى حــدٍّ كبيــر، ويمكــن أن ُتكــرَّ

إلــى آخــر مــا يســــمح بفهــم مفّصــل لكيفيــة تفســــير الواقــع الــذي يعيشــه المرضــى النفســيون.




