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العقلية الفلسفية يف ثالث حماور. أواًل، تلك اليت تربز حني نعامل الطب النفسي على  2تدور مناقشات العلل
، أنه علم خاص ونتعامل معه ابستخدام وسائل ومفاهيم فلسفة العلم. وتشمل موضوعات كالتفسري، واالختزال

والتصنيف، اخل. اثنياً، القضااي املفاهيمية اليت تربز حني حناول أن نفهم فكرة العّلة العقلية وأبعادها األخالقية 
والتجريبية. واثلثًا، التفاعالت بني علم األمراض النفسي وبني فلسفة العقل؛ إذ استخدم الفالسفة ظواهر سريرية 

ول النتائج الفلسفية حملاولة فهم العلة العقلية. لذا سيناقش هذا إللقاء الضوء على قضااي يف فلسفة العقل، وح
 .املدخل قضااي يف فلسفة العلم وفلسفة العقل اليت تتعلق ابلطب النفسي
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 . املقدمة1

املنهجية على حّد سواء )ابلرغم من أن ذلك مل يكن يعجبهم( على أن الطب  اتفق كٌل من الباحثني وكتبهم
النفسي اآلن يلتزم "النموذج الطيب" بشّدة، والذي يدعم بدوره "تطبيق اثبت" من حيث التفكري العالجي 

(. إذ ميّثل علم األمراض النفسي "تعبري الوظيفة املضطربة Black 2005 ،3احلديث ومن حيث األساليب" )
(، أو الدماغ مبعىن أدق. لكن ماذا يعين تبين هذه الرؤية Guze 1992 ،44ألحد أجزاء اجلسم البشري")

 يف الطب النفسي؟ وما الفرق الذي سوف حتدثه؟

قد يتبادر إىل الذهن أن النموذج الطيب هذا يلتزم فقط برؤية اخللل الدماغي املسبب للعّلة العقلية مع 
وتلك الرؤية صائبة من حيث أن االختالفات السريرية أو العلمية عند خمتلف  اتكال طفيف على العلم نفسه،
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املمارسني، ال يكون هلا تفاسري متباينة إال اندراً للنموذج الطيب. وعلى أي حال، فقد انقش الكثري من املنظرين 
الدليل املنقحة من  فكرة أن يكون هناك خلل يف التبويب التشخيصي احلايل، كما مت جتميعه يف الطبعة الرابعة

 Diagnostic and Statistical Manual ofالتشخيصي واالحصائي لالضطراابت العقلية )
Mental Disorders( أو ما يعرف ابملختصر )DSM)  (، 2000)اجلمعية األمريكية للطب النفسي

ء املنظرين إذ أن التبويب برمته أُشتق من متغريات ومشاهدات ال من استدالل مرضّي جسدّي. إن هؤال
متشككون حول الكثري من التشخيصات النفسية احلالية، وال نقصد أبهنم يشككون ابألسس التجريبية حسب؛ 

( عبارة عن جتميع أعراض فقط عوضاً عن DSM) الدليل التشخيصي واالحصائيبل إهنم يرون تشخيصات 
أنسجة اجلسم. ومن هذا املنطلق، ال  رؤيتها على أهنا طب يدرك ماهّية أمراضه بكوهنا عمليات تدمريية طالت

تكون العلل العقلية أصيلة إال إذا حدثت فيها عمليات تدمريية تطول األجهزة البيولوجية ال جمرد جتّمع ألعراض 
«. الشمويل»(، على هذا التفسري ابلنموذج الطيب 2009) Murphyمشرتكة. وقد اصطلح، بعد موريف 

الذي اختذ التفكري يف العلل العقلية على أهنا جمموعة أعراض « االختزايل»وهو نقيض التفسري ابلنموذج الطيب 
حتدث سوية وُتكشف بطرق مميزة، لكن مل تقدم يف تلك أي التزامات حول تفسري األسباب الكامنة وراء العّلة 

 العقلية.

وإن املرض من الطبيعي أن يكون التفسري األمثل يف أن الطب النفسي يتبىن ممارسات التفسري الطيب، 
عبارة عن عمليات ابثولوجية يف األجهزة اجلسدية، إذن جيب أن تكون هناك طريقة لفهم كيف حتدث مثل 
هذه العمليات يف الدماغ؟ وكيف تفسر احلقائق املشاهدة سريراًي يف العّلة العقلية؟ لكن أال يبدو أن منطق 

دون غريها، ال سّيما عدم االلتزام يف التشبث النموذج الطيّب جيربان على تشريف مستوى واحد من التفسريات 
بتفسريات موارد البيولوجيا اجلزيئية. وهنا نكتشف أن الطب النفسي هو علم متعدد املستوايت. إال أننا غالباً 
ال نعلم سوى القليل من العلل العقلية اليت يدرسها األطباء النفسيون، وكذلك ال نعلم الكثري عن تفسريات 

ليت ال تشمل أكثر من دراسة حاالت أو تقارير سردية تستشهد خبواص االضطراب، بداًل من الطب النفسي ا
أن تستشهد ابألجهزة املسببة هلا. ويف النهاية فأن املنظرين خيتلفون يف كيف ينبغي النظر إىل ما سبق؟ هل 

 يب املتكامل؟جيب رؤية األمر على أنه اختالف يف صيغ التفسريات؟ أو إنه شكل بدائي للتفسري السب
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 . النموذج الطيب واآلاثر املرتتبة عليه2

إن فكرة الطب النفسي كفرع من فروع الطب ليست عاملية، وحىت إن املعتقدين الذين تشبثوا ابلنموذج الطيب 
مع نفس الرؤية العامة للموضوع، جند أن هناك خالفات حول كيفية فهم هذه االلتزامات احملورية. وقد يكون 

ة؛ إذ ال يقدم التفسري االختزايل أي التزامات من املفيد أن منّيز بني التفسريات االختزالية والتفسريات الشمولي
حول البنية اجلسدية الكامنة وراء العّلة العقلية، ويتعامل مع املسميات التشخيصية على أهنا مسميات استداللية 
ذات فائدة بدالً من املصطلحات الطبيعية ابملعىن العام. بينما، يف املقابل، يلزم التفسري الشمويل الطب النفسي 

يرى العّلة العقلية كمرض طيب ابملعىن القوي للكلمة، ويعتربها عملية ابثولوجية تكشف يف األجهزة اجلسدية، أن 
 ويلتزم بفرضيات سببية حمّددة من حيث شذوذ يف األجهزة العصبية البيولوجية الكامنة وراءها.

 

 التفسري االختزايل 2.1

ض على أنه تركيبة من أعراض ميكن مراقبتها وكشفها ابنتظام. يعّرف الذين تبنوا التفسري االختزايل ملفهوم املر 
الطب النفسي وعّدها قاعدة للتشخيص التفريقي، كما فعل هذه النظرية على  Kraepelinإذ طّبق كريبلني 

)الشيزوفرينيا حالياً( وغريها من أشكال اجلنون  dementia praecoxيف التفريق بني خرف بريكوكس 
 الدليل التشخيصي واالحصائيهذه الفكرة ابلذات تعترب مألوفة يف مفاهيم تبويب (. و 173-175، 1899)
(DSM للعلل العقلية اليت اعتمدت على موروثها من كريبلني، وافرتض أنه ال ميكن االعتداد إال "ابلصورة )

ربطه مع مشاهدات العامة حلالة املريض الطبية من بداية إىل هناية تطورها، وهذه ال ميكن عّدها تربيرًا ميكن 
(. هذه الصورة الكريبلينية اجلديدة املألوفة تفهم أن العلل العقلية عبارة 3، 1899أخرى من النوع نفسه" )

عن جتّمع أعراض وعالمات حتدث ابنتظام وتعتمد بدون أدىن شك على العمليات اجلسدية، ولكن ليس 
 .ابإلمكان تعريفها وتصنيفها اآلن يف هذه العمليات اجلسدية

(، على سبيل املثال، من املنظّرين االختزاليني. وقد دافع عن رؤية الطب 1992) Guzeيُعد غوز 
النفسي كجزء ال يتجزأ من الطب البشري مبعىن أننا نستطيع تصنيف االضطراابت العقلية من خالل أعراضها 

McHugh and Slavney (1998 )املميزة هلا ومن خالل مساراهتا. وكذلك يبدو أن ميخيو وسالفين
قد وافقا على عّد "املرض على أنه عبارة عن بنية ميكن بلورهتا يف كوكبة من العالمات واألعراض اليت حتدث 
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(". 302نتيجة سببية مرضية بيولوجية كامنة وراءها، انهيك عن امتالكها آلية حدوث وسبب الكتمال البنية )
(، جيب أن يوضع 48سبة مليخيو وسالفين )ولكي نقوم بتشخيص مريض يعاين من اضطراب عقلي، ابلن

 مسمى له بطريقة يستفاد منها كنقطة انطالق للتحّقق من العمليات اجلسدية.

"ذات جوهر مفهومي واستنتاجي"  -وينكر ميخيو وسالفين أن املرض عبارة عن عملية جسدية 
هبذه الطريقة يف التفكري ابألمراض من منظور األسباب  (. وكمقدمة هلذه الرؤية، يستشهد توماس سيدهنام48)

الكامنة وراء كيان املرض لصاحل تكثيف الظواهر املشاهدة، ال من منظور األسباب اخلفية. وعلى أي حال، ما 
زالت األمراض تُفهم على أهنا عمليات تدمريية تكّونت على أساسها هيكلية الطب. وبصورة مشاهبة، سعت 

( لتصنيف العلل العقلية على أساس املسارات DSM) الدليل التشخيصي واالحصائيقبة من الطبعات املتعا
توماس سيدهنام: طبيب اجنليزي شهري عاش يف حدود القرن ) واألعراض ال على أساس األسباب حبّد ذاهتا.

 .(هاالسابع عشر واشتهر بتمييزه ألصناف متعددة من مرض اجلدري على أساس مساراته املميزة وعواقب
وعلى أي حال، مات سيدهنام منذ أكثر من ثالمثئة عام، وتقدم خالل ذلك الطب كثرياً. ولو بقي 
الطب النفسي ملتصقاً مبفهوم املرض كما رآه سيدينهام، فسيتحتم حينئذ على الطب النفسي أن ينفصل عن 

، Carter 2003، كارتر Bynum 1994بقية الطب. كذلك اتفق الكثري من الباحثني )مثل بينوم 
( على أن الطب منذ القرن التاسع عشر قد تغرّي كثرياً، مبا يف ذلك التحول Whitbeck 1977ويتبيك 

يف التفكري بشأن املرض نفسه. وبدالً من رؤية املرض على أنه تعريف لألعراض، أصبح املرض يعتمد على ربط 
عن وظيفتها الطبيعية، اليت جاءت يف تعريف املرض. األعراض ابلعلوم املرضية املميزة له، وفهمها بصورة منفصلة 

(، مثاًل، على أن يوّظف يف الطب النفسي هذه النظرة الطبية 2001 ،271) Heinrichsوأصّر هاينريش 
األساسية، واحتاج ابلتايل إىل نظرية متقدمة ليعلل كيفية عمل العقل/الدماغ لكي يستخدمها يف حتديد الشذوذ 

( التفسري 2001 ،172-76) Andreasenا. وابملقابل، احتضنت أندريسن النفسي وليفسر منشئه
الشمويل. وادعت أن الطب النفسي اآلن يبزغ كشكل من أشكال علم األعصاب اإلدراكي، وكانت تلك 
سابقة ألول مرة يف متييز الفيزيولوجية املرضية احملّددة اليت تعزز أعراض العّلة العقلية. وكذلك تطابق تطور هذا 

(، الذي توّقع أن يقوم الطب النفسي، عند نضجه، بتطوير 1965) Hempelلنمط مع ما اقرتح هيمبل ا
خمطط تصنيفي يستدل على منظر يستند على فهم الطبيعة املوضوعية للعّلة العقلية عوضاً عن العوامل الرباغماتية 

: ثورنتون Fulford et. al 2006 :324-341؛ انظر فلفورد وآخرون Hempel 1965فقط )مهبل 
Thornton 2008 :169-74). 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( للعّلة العقلية واشكالياته:DSM) الدليل التشخيصي واالحصائيمفهوم  2.2

( االضطراابت العقلية على أهنا متالزمات على غرار النموذج DSM) الدليل التشخيصي واالحصائييعامل 
األعراض املشرتكة، وغالبًا ما تكون هذه اجملموعة الطيب االختزايل. إذ ميتلك مستخدمو الدليل جمموعة من 

متفرعة من جمموعة أكرب منها يتشارك أفرادها أعراضًا أكثر مشولية، رمبا ال يكون هناك تداخل مشرتك بني 
احلاالت. وقد تتكشف األعراض مبرور الوقت بشكل أعم أو أقل بنفس الطريقة تقريباً. ويتوقع أن هذه 

ج ابلطريقة نفسها أيضاً. وافرتض اإلصدار السابق من الدليل التشخيصي اجملموعات تستجيب للعال
واإلحصائي أن كل تشخيص ميثل خلل وظيفي يف صفة أو قدرة عقلية أو بدنية أو سلوكية )النسخة املنقحة 

(. وعلى أي حال، لقد أُدرجت التشخيصات بدون أن DSM-IV-TR, xxi) الرابعة( من الطبعة
ول طبيعة السبب الكامن وراءها، ويف معظم احلاالت، يكون هناك )ويبقى( تضارب يكون هناك ارتباك ح

 االضطراابت العقلية أبهنا (DSM-5حول السبب الكامن وراء احلالة. وتعّرف الطبعة اخلامسة من الدليل )
س اخللل متالزمات تشتمل سريرايً على اضطراابت معتّدة يف االدراك أو يف العاطفة أو يف السلوك حبيث تعك

الكامن وراءها. وترتبط غالباً هذه املتالزمات مبحنة أو إعاقة اجتماعية، ولكن ال ميكن األخذ ابلتشخيص إذا 
( أو كانت حمض احنراف اجتماعي، ما مل يعكس Cultureكان السلوك متعارف عليه يف ثقافة اجملتمع )

 (.20، ص2013)اجلمعية األمريكية للطب النفسي  التشخيص "اخللل الوظيفي"

تستخدم تشخيصات الدليل عادًة لتعكس املفهوم التقليدي للمرض، على الرغم من اجلدل املستمر 
حول اخللل الكامن وراءه، بسبب تركيز الدليل على املتالزمات فقط وعدم وجود أي فرضيات سببية. وعلى 

لوصفي واإلحصائي، ومينحنا األمل غرار طريقة النموذج االختزايل، يسمح لنا الدليل ابالستفادة من التفكري ا
يف التنبؤ الدقيق والرقابة الفعالة. ويف رأي بعض الفالسفة، إن هذه احملصلة هي كل ما يطمح إليها العلم. 
ولذلك بدأان نشري إىل تصريح الكتب املنهجية أبن الطب النفسي يستخدم األساليب الطبية االعتيادية، وال 

مبنظور ميخيو و سالفين يف األمراض العقلية اليت تتخذ األساليب العلمية  يوجد ابلتأكيد أي شيء له عالقة
 غري القابلة للتطبيق.

بينما يصّر فالسفة آخرون على فكرة أن وظيفة العلم اكتشاف البنية السببية يف هذا العامل. وعالوة 
السببية يف علم األمراض على ذلك، هناك الكثري من طلبة علم األمراض النفسي ممن يفرتض أن إمهال البنية 

 Von Eckardt and Spauldingالنفسي يعين املضي بطريق العلم )بولندا، فون إكاردت وسبولدينغ 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(. إال أن هؤالء قلقون من فكرة الدليل Gerrans 2014، جريانز Murphy 2006، موريف 1994
ألن هذه التشاهبات اليت ميكن القائمة على مجع أفراد خمتلفني يف مسمى معنّي على أساس السلوك وحده، 

مشاهدهتا بني األفراد قد تساهم يف اخفاء الكثري من االختالفات املهمة الكامنة وراءها، مبا يف ذلك االختالفات 
املوجودة بني األشخاص االعتياديني الذين يعانون من اضطراابت وهم يف األساس أصحاء، وبني نظرائهم 

السريري يبدو التقصري يف املسؤولية حني يقرر أي ختصص علمي،  -املرضى. ومن هذا املنظور الفلسفي
وابألخص الطب النفسي، أن يعزل نفسه من التحقيق يف املسببات. وعلى افرتاض أننا استفسران ملاذا النظرة 
 التقليدية لألمراض انجحة يف تنظيم التنبؤ واملراقبة )ما يطلق عليه األطباء النفسيون أحيااًن "صاحلة بشكل
متوقع"(؟ يكون اجلواب الواضح هو أن هذه الفئات التنبؤية الناجحة تتعقب يف احلقيقة البنية السببية اليت متثل 
الطبيعة املشرتكة للحاالت، لذا جيب أن هندف إىل التحقق من صحة التشخيص بشكل أقوى وأجنع من مفهوم 

معيار للموافقة بني القياسات واملشاهدات،  "صاحلة بشكل متوقع". أما ابلنسبة إىل "موثوقية" التشخيص فأنه
ويعين هذا أن يشمل مفهوم "صحة التحقق" ما هو حقًا موجود. لذلك فإنه حىت يف حالة أكثر املشاهدين 
خربة ميكنهم إن اتفقوا واجتمعوا على رأي، لكنهم يبقون مع ذلك خاطئون، يف حني أن التحقق الصحيح 

يوجد ابلفعل. )يستخدم األطباء النفسيون مفهوم الصالحية بعدة طرق؛ يؤكد لنا أن ما نقيسه هو ما الذي 
(، شافنر 2006 :318-19) .Fulford et alللمساعدة يف تقسيمهن، راجع فولفورد وآخرون 

Schaffner (2012 واملقاالت اليت راجعها زشار وآخرون )Zachar et al. 2014.) 

هنم يرون أن التحقق من التشخيص كفهم للبنية السببية أما الذين يعتقدون ابلنموذج الطيب الشمويل فأ
الكامنة وراءه يعين أن التشخيص صاحل يف حال اعتمد على عملية بيولوجية حتدد من خالل التجربة واملشاهدة 
ابستخدام وسائل العلوم البيولوجية واإلدراكية. لذا جيب على أي منهج يف الطب النفسي إن كان يتطلع إىل 

ق من صحة فئاته، أن يتواجه ابثنني من التحدايت املفاهيمية على أقل تقدير: أواًل، التحدي العلم ليتحق
بيولوجية ، وهذا التحدي يبدو أنه يتبىن موقف -امليتافيزيقي الذي يربط مفهوم الصالحية مع العمليات العصيب

رى الكثري من الفالسفة أن فلسفي واقعي، من حيث أن التفكري يف العلم خيربان كيف العامل يف حقيقته؟ وي
الواقعية هي التزام ميتافيزيقي ال لزوم وال مسوّغ له، وكذلك ختربان أغلب العلوم عن جمموع العالقات بني 
البياانت. إن هذه العالقات تسمح لنا أن نتنبأ ومنارس بعض السيطرة على مقدرات الطبيعة، ولكنها ال ختربان 

ما تركز النزاعات الفلسفية على فكرة عدم قابليتها للرصد، ومثال على ذلك ماذا حقيقياً يوجد هناك؟ وغالباً 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حال اإللكرتوانت، رغم أن أمثلة الفيزايء األساسية األخرى تلعب الدور نفسه. إال أن احلال يف الطب النفسي 
د. فلو اعتربان خمتلف: ألنه يستخدم النظرايت والبىن على أهنا متغريات أكثر مما يشري إىل عدم قابليتها للرص

حالة الشيزوفرينيا مثالً بناًء، فإننا لن نتمكن من اعتبارها نوع آخر من االشياء اليت تقبع وراء املظاهر وتشرحها: 
فهي تشّكل الظواهر املرئية. حىت إننا ال نبحث عما ال ميكن مشاهدته، لكننا نسأل عن الظواهر املشاهدة 

اثية، التطورية واالجتماعية(. إن كان مفهوم النموذج الطيب الشمويل ذا اليت تشرح األعراض مثل )العصبية، الور 
فلسفة واقعية، فذلك يف ضوء التزامه ابألسباب، ال ابال املرئيات. قد نبحث عن متغري خمفي يفسر الظواهر 

 Gold andاملشاهدة، أو عن بعض األسباب االفرتاضية األخرى. يقرتح العاملان النفسيان جولد وجولد 
Gold (2014 على سبيل املثال أن الكثري من األوهام واألعراض الذهانية األخرى 66-163، ص )

تعكس خلل وظيفي يف "نظام االرتياب" الذي تطور ليكشف التهديدات االجتماعية ويرصدها. إذا افرتضنا 
املشاهدة والتالعب  وجود هذا النظام فإنه ال ميكن مشاهدته مباشرًة، ولكن مكوانته قد تساعدان على فتح ابب

عرب الوسائل القياسية للعلوم اإلدراكية. فالطب النفسي، مثل الكثري من العلوم، يتعامل يف متغريات خفّية أو 
 هياكل سببية افرتاضية، ولكن ليس من املفيد أن نعتقد هبا كما لو أهنا مشاهدة ابملعىن التقليدي.

ري الواقعي هو أن الصالحية عبارة عن أمر معياري. أما التحدي املفاهيمي الثاين الذي يواجه التفس
والتحدي يتعلق يف أن هناك إحساس مهم أبن التشخيصات ال ميكن التحقق من صحتها على اإلطالق، وإنه 
من خالل "التحقق من الصحة" نعين أننا "نقدمه على أنه اضطراب حقيقي". قد يكون عمل مجيع أشكال 

لسلوك الذي يعترب معتّد به سريرايً اعتماداً على عملياته املادية، فيما إذا كان التحققات عبارة عن تقدمي منط ا
مسألة أخرى. وقد يكون التحدي الثاين  -أكثر مما يكون غري ُخُلقي أو شاذاً  –منط السلوك هذا مرضياً حقاً 

ابية مثينة، أو من الصعب جدًا الوفاء به. ويتطلب أن تكون اجتهادات علم األمراض شبيهة ابكتشافات إجي
بعبارة أخرى أساسها علمي، بداًل من تكون اجتهادات اتفهة. إن كان األمر كذلك، يصبح من املرجح أن 

غري خمتّلة وظيفياً. إن كان غري جهزة اجلسدية يكون هناك بعض احلقائق الطبيعية حول ما إذا كانت بعض األ
ة تنبؤات احلاالت اجلسدية، ولكن االضطراابت ممكن القيام هبذا، حينها يكون من املمكن التحقق من صح

 ال ميكن.

 -Neo( غالبًا ما يسمى بـ"الكريبليين اجلديد DSMلقد أشران آنفا إىل أن هنج الدليل )
Kraepelinian لكن كريبلني نفسه مل يكن يعتقد الدليل كخيار أويل. إذ رأى التصنيف بطريقة الوصف ."



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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السريري إجراء مؤقت ليس إال. ابلرغم من أن التصنيف يفي ابملتطلبات املمارساتية لألطباء، ويضع استدالاًل 
مثمراً لالستقصاء السبيب واملرضي الالحق، حيث "قيمة كل تشخيص تّقيم يف األساس من خالل مدى قابليتها 

فضلة للتصنيف واالستقصاء تستند يف (. إن قاعدة كريبلني امل4، 1899على فتح آفاق موثوقة للمستقبل" )
احلقيقة على اعتقاد أقل استذكاراً أبن "التشريح املرضي يوعد بتوفري أساساً أكثر أماانً" لتصنيف العلل العقلية 

يتزامن فيه  (. واعترب كريبلني أن التصنيف الصحيح سيكون واحداً 2، 1899يف الطب النفسي الناضج )
املسببات مع الفسلجة املرضية: "وتنشأ فيه احلاالت من األسباب نفسها ودائماً الوصف السريري، وختتلط فيه 

 (.3ما تقّدم األعراض نفسها والنتائج اليت تظهر بعد الوفاة والتشريح نفسها" )

هناك فرق كبري بني التفكري بشكل سريري، وتصنيف املتالزمات يف هذه الطريقة والتفكري هبا كما 
( لغرض DSM-IV-TR, xxiiiد مت تصميم تصنيف الدليل السابق )(. وقDSMيفعل الدليل )

حتسني التواصل بني األطباء النفسيني وعرب خمتلف التخصصات أواًل ولغرض توفري قاعدة للتعليم اثنياً. ولكن 
مل يتم اإلعالن عنه على أنه "نقطة القفز" لنظام انضج من حيث تصنيف وممارسة سببية. وهذا يعكس التفسري 

 تزايل للنموذج الطيب؛ ويوّجه البحوث التجريبية لكنه ال يكشف اهليكل السبيب على االطالق.االخ

( نفسه معّرضاً لتهمة أنه تصنيف مبين على مجع الظواهر اليت ميكن مشاهدهتا DSMويرتك الدليل )
ت الطب وتبويبها إىل فئات غري متجانسة، مع تنوع يسرت تشاهبات سطحية. وحنن نعلم ابلفعل من جماال

السعال أو التهاب احللق أو أمل الصدر، ميكن أن يعكس عمليات  -األخرى أن ما يبدو مثل الظاهرة نفسها
. ويؤدي التصنيف الذي يعتمد على احملتوى ذو اخلصائص -بيولوجية خمتلفة، وابلتايل يعين ظروف خمتلفة

 ذوات الصلة متباينة.السطحية إىل خماطر إغراق احلاالت املختلفة معاً وإبقاء العوامل 

 Murphy 2006وفيما يلي بعض األمثلة على هذا االهتام من مقاالت حديثة )أنظر مرييف 
( Ross et al. 2008 ،33-34 ،200-01وآخرون . روس McNally( ومكنايل 3-1)الفصول 

 Pathological Gamblingإذ يقرتح هؤالء بعض التعديالت للفئة التشخيصية احلالية للمقامرة املرضية 
( مبعّية أهنا وضعت فئة املقامرة املرضية لتوضيح املفهوم الذي يعّرف، DSM-IV-TR ،671-74)انظر 

( بّينو السبب .Ross et alبشكله املبسط: املقامرة اليت تسبب مشاكل للمقامر. إال أن روس وآخرون )
اً على عدد من الناس الذين يظهرون على النحو التايل: إن التصنيف املتوفر احلايل "يتسم خبرائط سلسة نسبي

أمناط كالسيكية من السلوك االدماين كنتيجة لنوع معني من اخللل الوظيفي يف نظام املكافأة الدوابميين وما 
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يرتتب عليه من تنميط عصيب يضعف دوائر التحكم يف فّص الدماغ األمامي. لذلك نعتقد أنه سيخدم... عن 
عصيب للمقامرة االدمانية -ن املقامرة املرضية مع املفهوم الراسخ بشكل علميطريق استبدال املفهوم السلوكي م

(200." ) 

غري كاٍف للتحقق من صحة تصنيفاته، أبنه  (DSM-5وأدى احلكم على الدليل بطبعته اخلامسة )
 Research Domainإبدخال نظام معايري للبحث  NIMHإىل قيام املعهد الوطين للصحة العقلية 

Criteria (RDoC)  إنزيل وآخرون( يف مقرتحات املنحInsel et al. 2010 وأقّر منظمو معايري .)
أبن ما ترسخ يف الطبعات السابقة من الدليل التشخيصي واإلحصائي قد زاد املوثوقية  (RDoC)للبحث 

ا يف التشخيص. واعربوا عن قلقهم من أن الدليل مفصول جدًا عن طبيعة العّلة العقلية، اليت يتصوروهن
كاضطراابت يف دوائر الدماغ: على الرغم من أن جماالت التحقيق نفسها حمددة من الناحية النفسية. على 

( جمال RDoCسبيل املثال، بدالً من الفئات املعمول هبا حالياً مثل االكتئاب، يتوخى نظام معايري البحث )
إليها على أهنا تعبري عن اضطراب كامن يف التكافؤ السليب الذي يتضمن أعراض القلق أو االكتئاب املنظور 

(. ولكن من املتوقع أن تكون هناك Sanislow et al 2010دوائر دماغية حمددة )سانيسلو وآخرون 
مناذج مستقبلية للعلل العقلية، استناداً إىل هذه الرؤية، لكي ترسم على آليات نفسية وعصبية ووراثية، انهيك 

األوسع نطاقاً. ويتوقع أن البحوث احلالية والتشخيصات املستقبلية سوف عن معلومات يف السياق الثقايف 
تستند على هذه النماذج لكي تكون مربرة بشكل صحيح حول اهليكل السبيب للعّلة العقلية، وليس على 
العالمات واألعراض السريرية. ومن الواضح، يف هذه احلالة، أن التحقق من التشخيص يفهم على أنه استيعاب 

يكل السبيب الكامن: فسوف يكون التشخيص صحيحًا إذا اتكأ على عملية بيولوجية ميكن حتديدها من لله
 خالل التجربة واملشاهدة ابستخدام وسائل العلوم البيولوجية واملعرفية.

وافرتض روس وزمالؤه على منوال مناقشتهم للمقامرة، واليت ميكن اعتبارها مثااًل لنوع القضااي اليت 
. ويعتقدون أن هناك فائداتن من التغيريات املفاهيمية اليت يدعون إليها: أواًل، من شأن RDoCفريق  يتناوهلا

التوصيف أن يوفر لنا حتديداً أوضح وأكثر مبدئية ملدمين املقامرة بدالً من مفهوم "مقامرين ذوي مشكلة" الذي 
استيعاب أفضل لطبيعة اضطراابت االدمان (. كما تبنّي الطريق إىل 201يعمل به حاليًا بصورته االعتباطية )

عموماً من خالل استخدام النهج املفضل، والذي جيمع بني علم األعصاب وبني االقتصاد السلوكي. وتعتمد 
( اليت تقرتح أن القمار االدماين يشابه التعّود على املنشطات 6.2هذه املناقشات على أحباث سابقة هلا )الفصل 
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ا يشابه اإلدمان على الكحول، وابلتايل فإن استيعابنا لإلدمان توّسع بشكل أكرب من )مثل الكوكايني( أكثر مم
 املعايري السلوكية البحتة.

ولغرض إثبات هذه احلجج يفرتض أن منيز املقامر املرضي حقاً، وهو ذاك املقامر الذي هتيمن املقامرة 
وا عليها فقط. إذ قد خيوض املقامرون املعتادون على حياته )أو دمرهتا بشكل مثايل(، من املقامرين الذين تعّود

يف املقامرة أكثر مما يشعرون أبنه ينبغي عليهم ذلك، أو أن يفقدوا مبالغ بشكل دوري أكثر مما يستطيعون 
حتمله، ولكن هناك فرق نوعي بني هذه الشرحية وشرحية املقامرين املدمنني حبق. ويتم الكشف عن هذا 

مراقبة السلوك وتقييم نتائج االستبياانت. وعلى أي حال، إن قمنا بتصنيف  االختالف النوعي من خالل
املقامرين وفقًا للقياسات الكّمية فقط، فإننا سنفقد السبب الذي يدفع هذه اجلماعات املتباينة أن تتصرف 

املضطربني  هبذا الشكل املختلف. والسبب عبارة عن عملية سببية. ألن أدمغة املدمنني حبق ال تعمل مثل أدمغة
قط. وإن جمرد التفكري يف اإلدمان من حيث السلوكيات املعتادة ال يسمح لنا ابلتفريق بني املقامرين الذين 

 عصيب.-اكتشف أن لديهم دليل علمي

( حجة مشاهبة ولكنها أقوى 2007)  Horwitz and Wakefieldوقّدم هورويتز وويكفيلد 
مييز بني الشرحية الطبيعية من األخرى املضطربة. وتبدأ مبعايري حيث اّدعوا أن هناك فرضية فقط ألسباب الت

( لتشخيص االكتئاب الشديد. لذلك يفرتض على الشخص ليحصل على تشخيص "نوبة DSMالدليل )
اكتئاب شديدة" أن يعاين من مخسة أعراض من أصل التسعة يف مّدة أسبوعني فقط )مبا يف ذلك إما أن يكون 

كتئب أو قّلة اهتمام أو استمتاع يف مجيع األنشطة احلياتية تقريباً( وهي؛ املزاج املكتئب، املرء يعاين من مزاج م
قّلة اهتمام واستمتاع، زايدة الوزن أو فقدانه )دون اتباع نظام غذائي( أو تغرّي يف الشهية، األرق أو النوم املفرط، 

لطاقة، الشعور  ابلال جدوى أو ابلذنب النفسي امللحوظ، التعب أو فقدان ا-ختلف أو هيجان اجلهاز احلركي
املفرط، قّلة القدرة على التفكري أو الرتكيز، أو عدم احلسم، واألفكار املتكررة حول املوت أو االنتحار أو ختطيط 

 أو حماولة االنتحار.

من الواضح أن الكثري من وقائع حياة اإلنسان االعتيادية قد تسبب سلوكيات أو مشاعر من هذه 
مثلما هو احلال يف فقدان الوظيفة. إن املفهوم التقليدي لالكتئاب أو امليالخنوليا، ذا التاريخ املتقادم،  القائمة،

(، فأن مآسي احلياة ال بّد أن تنتج ميالخنوليا إن Radden 2000يعود إىل عصور كالسيكية غابرة )رادن
مرٌض فقط حينما ال تربرها ردة فعل احلزن  ترافقت مع سبب مثايل. وترى هذه النظرة التقليدية أن امليالخنوليا
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الطبيعية، أي "يعترب االكتئاب املرضي شكالً مبالغاً فيه من ردود الفعل العاطفية لإلنسان" )هورويتز وويكفيلد 
Horwitz and Wakefield 2007 ،71.) 

( هذا التقليد. ويعترب أي شخص DSMعلى أي حال، يتجاهل الدليل التشخيصي واإلحصائي )
طابق صفاته متالزمة االكتئاب يعترب مستحقاً لتشخيص بغض النظر عن كيف كانت حياته تسري. ويستثىن ت

التشخيص الوحيد من القاعدة تشخيص "احلزن بعد الفجيعة" حيث ال يعتّد به لغرض تشخيص اضطراب 
كتئاب الشديد" االكتئاب الشديد حىت ينقضي شهران بعد رحيل الفقيد، وبعدها ميكن استخدام تشخيص "اال 

( ليشمل تشخيص اضطراابت القلق. حيث 2012له. وتوّسع فيما بعد نطاق حتليل هورويتز وويكفيلد )
افرتضا أن القلق البشري االعتيادي قد جرى "متريضه"، وأصبح من الواضح التمييز بني معايري التشخيص للقلق 

يف تفسري ملاذا االكتئاب والقلق حيداثن  واالكتئاب من تلك املتعلقة ابالكتئاب وحده، مما أحدث صعوبة
 سوية؟

(، اقرتح عدد من الباحثني إلغاء استثناء "احلزن بعد DSM-5خالل فرتة حتضري الدليل األخري )
، Zachar 2014الفجيعة". وأاثر هذا االقرتاح معارضة كبرية واجتذاب أكرب للتعليقات السلبية )انظر زشار 

ص للمناقشات(. من وجهة نظر هورويتز وويكفيلد، يبدو أن املقرتح عبارة الفصل العاشر لالطالع على ملخ
عن "متريض" ردة فعل إنسانية طبيعية. على أي حال، مل يكن االقرتاح أبداً أن تكون الفجيعة حبد ذاهتا مرضيًة. 

تستويف معايري  وبدالً من ذلك، كان االقرتاح يستند على فكرة أن أحداث احلياة العصيبة غالباً ما ترسب نوابت
"نوبة اكتئاب شديدة"، ومل يكن هناك سبب الستثناء احلزن بعد الفجيعة. وإن الكثري من الناس، بعد وفاة 
شخص قريب عليهم، تظهر عليهم أعراض مشاهبة ملا ينّص عليه اضطراب االكتئاب الشديد، والكثري منهم 

، يربر الغاء مقرتح استبعاد "احلزن بعد الفجيعة" أيضًا يكون يف خطر نوابت اكتئابية مكررة. من هذا املنظور
 (.Lamb et al 2010؛ المب وآخرون Kendler et al 2007)كيندلر وآخرون 

يشري هورويتز وويكفيلد إىل أن االكتئاب األصيل انجم عن خلل وظيفي يف جزء من نظام االستجابة 
ا من املوارد اإلجنابية. ويف حالة االكتئاب، فأن للخسائر الذايت الذي تطّور ليتصدى للخسائر املهددة حبرمانن

النظام يتشتت، ويسبب استجابة للخسارة يف حاالت ال ينبغي أن تكون هبا استجابة. وسواء كانت احلجة 
اليت أدىل هبا هورويتز وويكفيلد مقنعة أم ال، فإن إشكال اخللط بني االكتئاب واحلزن يقف على مرتكزاته 

ا أن مفهوم الدليل لالكتئاب ال حيرتم املنطق النفسي املوروث وال حيرتم احصائيات الطب اخلاصة. وإن افرتاضهم
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النفسي السابقة عن موضوعة االكتئاب. وخلصوا إىل أن مفهوم االكتئاب الذي حتدده هذه املتالزمة 
الكثري من الناس التشخيصية ميثل انقطاع مفاهيمي كبري. إن استخدامنا للمفهوم اجلديد، كما اقرتحا، يعين أن 

ممن هم يف العادة ابئسون ألسباب مفهومة وطبيعية يتم تشخيصهم ابضطراب االكتئاب. وهذا يقود إىل إنذار 
ال ضرورة له عن وابء االكتئاب، انهيك عن حتمل عواقب مؤسفة لكثري من الناس الذين يتم تشخيصهم خطأ. 

ارضني الستبعاد "احلزن بعد الفجيعة" لغرض اصرارهم على أي حال، من املؤكد أن األمر مفتوح للمنظرين املع
على أن االكتئاب أييت نتيجة نظام يشتته، وقد يشتت أيضاً يف حال الفجيعة. وابحملصلة فإن االقرتاح ال ينّص 
على أنه ينبغي ملن حيزن أن تسمى حالته ابالكتئاب، ولكن هناك ردود فعل على الفجيعة ال تعّد شديدة مبا 

ة لتلتقي مبعايري االكتئاب الشديد والذي جيب أن يصنف على غراره )لالطالع على النقاش أكثر فيه الكفاي
 ، الفصل العاشر(.Zachar 2014انظر زشار 

(، يف أحد اشكاله، أنواعاً نفسية وسلوكية خمتلفة يف الفئة DSMجيمع مفهوم االكتئاب يف الدليل )
ت املتعددة اليت تنتج عالمات وأعراض مماثلة. وال توجد طريقة الواحدة نفسها. ويفعل ذلك ألنه يهمل املسببا

للرد على هذه التهمة، أو للوصول إىل تصنيف مقنع يعكس ما متوفر يف الطب العام، إال إذا اعتمدان على 
مرتكز سبيي لعلم تصنيف األمراض كما اقرتح األطباء النفسيون الذين حّثوا على اعتماد ما يطلق عليه ابلنموذج 

لطيب الشامل. ويف الواقع، من دون حساب للهيكل السبيب الكامن، يصبح من الصعب إعطاء إجابة مبدئية ا
على السؤال "ملاذا جيب النظر إىل بعض احلالة على أهنا مرضية للمضي هبا؟". وجيب أن نفهم هنا أن التصريح 

، انهيك عن السبب، الذي اعتربانهم وحده أبن أفراد هذه الشرحية لديهم خصائص معينة ال يفهمنا ما إذا كان
(، كما DSMبه معتلني عقليني؟ ولإلجابة على هذا التساؤل حنتاج إىل اساس لصنع احلكم. وإن الدليل )

الحظنا، ينّص على أننا منتلك مثل هذا األساس؛ وإن االضطراب العقلي عبارة عن عالمة ظاهرة للخلل 
تزام إلجياد خلل وظيفي يف مكان ما على أساس الظواهر اليت الوظيفي. ولكن إلبداء هذه احلجة، حنتاج ال

-ميكن مشاهدهتا. ولن تكشف املشاهدة وحدها عن اخللل الوظيفي دون االلتزام لفكرة أن هناك عملية عصيب
نفسية تدمريية تسبب اخللل الوظيفي الكامن. وبعبارة أخرى، فإن النموذج االختزايل يستطيع فقط أن جييب 

عالقة بني املصنف الفالين وبعض املتغريات األخرى؛ ولن يفسر ملاذا املصنف الفالين له طبيعة عن اسئلة ال
 خاصة به؟ أو ملاذا ينبغي النظر إليه على أنه نوع من االضطراب؟
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القيام بذلك على دراسة جتريبية لالضطراب العقلي حسب، بل تفسري مشويل للنموذج ال ينطوي 
مرض على أنه عملية تدمريية وليس متالزمة فقط. من املمكن مجع البياانت ابستخدام الطيب، مع التزام ابلنظر لل

( لالكتئاب، وخصوصاً املعلومات املتعلقة بعلم اإلحصاء والتاريخ الطبيعي. وهبذا املعىن ميكن DSMمفهوم )
م األسباب. وهنا استخدام املنطق الطيب االعتيادي، ولكن هناك الكثري من املنطق الطيب يتوجه مبحاولة لفه

أنيت إىل التفسري الشمويل، مع االلتزام بفكرة أن االضطراب العقلي، مثله مثل أي مرض آخر، ليس حمض بناء 
كيان تدمريي مع فسلجة   -لتوجيه حتقيق معنّي حسب، ولكنه جزء أصيل من اهليكل السبيب للعامل البيولوجي 

 ليت حيتويها التفسري االختزايل للنموذج الطيب.مرضية مميزة تساعد على تفسري الظواهر املشاهدة ا

 

 التفسري الشمويل للنموذج الطيب: 2.3

أبن هناك علل عقلية مستقلة مع أعراض مميزة وتواريخ طبيعية.  Guzeيتفق مؤيدو التفسري الشمويل مع غوز 
ولكنهم يذهبون إىل ما هو أبعد من ذلك. فإن كان الطب النفسي حقاً فرٌع من فروع الطب، فإهنم يشككون 
أبن تكون رؤية فرضيات سببية أكثر حتديداً حول اآلليات املسببة ألعراض العّلة العقلية. لقد افرتض كٌل من 

أن العثور على أسباب حمددة للمرض حتتاج إىل فرضية أساسية   Guzeوغوز  Andreasenسني أندري
هلذه الوظيفة االعتيادية. وإن علم األمراض النفسي يساعد على حتديده أبنه انفصال النظام النفسي من حالته 

لم النفس وعلم املناسبة. )جيب أن نالحظ ما حيسب كخلل وظيفي وغالبًا ما يتم االعرتاض عليه يف ع
األعصاب. وعالوة على ذلك، وجود خلل وظيفي ال يكفي للعّلة العقلية، ويتفق معظم الباحثني أن أفكاران 
حول طبيعة املرض حساسة للشذوذ البيولوجي ولكنها أيضًا تسرتشد ابألحكام اليت شذوذها يعرقل ازدهار 

، ويكفيلد Sadler 2004لر ، سادMurphy 2006، موريف Cooper 2007اإلنسان )انظر كوبر 
Wakefield 1992 يرى النموذج الطيب أيضاً شذوذ أو اختالالت عند الضرورة ولكنه ليس كافياً للعّلة ،)

العقلية، وسيتم صياغة التساؤل هنا على النحو التايل: إىل أي مدى يستطيع الطب النفسي أن يتبىن التفكري 
 بة لألمراض؟(.عصبية املسب-الطيب حول العمليات البايلوجي

يسعى التفسري الشمويل إىل شروحات تربط العمليات املسببة لألمراض يف أنظمة الدماغ، متاماً كما 
يتم تفسري األمراض اجلسدية بعمليات األعضاء األخرى. وال يشرتط أن تكون العملية تدمريية، مبعىن أهنا تؤدي 
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( أن الكثري من العلل 2004 ،252) Bolton and Hillإىل اهنيار النظام. وكذلك الحظ بولتون وِهل 
العقلية تبدو وكأهنا نتاج أنظمة غري منتظمة ومستقرة، وإن كانت دون املستوى األمثل. وينطبق املفهوم ذاته 

(: حيث أن فكرة عملية تسبب فرط كورتيزول الدم الثانويعلى حاالت ارتفاع ضغط الدم ومرض كوشينغ )
 على عدم االنتظام. األمراض يف الطب عموماً تشتمل

مبا أن الدماغ عبارة عن جهاز  Heinrich and Andreasenرتض هاينريش وأندريسن افو 
( األكثر قبواًل هي علم األعصاب background theoryمعاجلة معلومات، فإن نظرية املرجعية )

ظرية البيولوجيا اإلدراكي. وجادل مفكرون آخرون أبن نظرية املرجعية األكثر صحة يف الطب النفسي هي ن
 ، الفصل الثاين(.Kandel 2005اجلزيئية )كاندل 

وأعرب بولتون وِهل عن قلقهم من أن أايً كانت النظرية املرجعية اليت يتبناها النموذج الطيب، فأهنا 
تتطلب شروحات من حيث الظواهر البيولوجية أكثر من الظواهر املقصودة. وخلصوا إىل نتيجة مفادها أنه ال 

، 2004لطب النفسي البيولوجي أن يستوعب من االضطراابت إال تلك اليت "نفد القصد فيها" )ميكن ل
(. وإذا كان ذلك صحيحاً، فال بّد أن يستبعد استخدام النموذج الطيب لشرح الكثري من املرضيات 256

ثورنتون  النفسية اليت يبدو أهنا تنطوي على عمليات مقصودة أو ذوات مغزى وال ميكن اختزاهلا )راجع
Thornton 2007 الفصل الرابع(. يستند هذا القلق على افرتاض أن هناك متييز ال ميكن القفز فوقه ،

توفري تفسري سبيب هلا. ويف النهاية فإن الدماغ عبارة عن بني بني استيعاب ظاهرة يف املصطلحات املقصودة و 
تخصصات أتثري اإلدراك السليم على جهاز أدراكي، بل وجهاز اجتماعي أيضاً. حيث درست الكثري من ال

السلوك، وال يوجد هناك سبب لنتوقع أن اإلدراك سيصبح فجأة غري ذي صلة لشرح السلوك حني ندرس العّلة 
( أن 2006 ،148) Kendler and Prescott العقلية. فعلى سبيل املثال، وجد كيندلر وبريسكوت

ب الرئيسية، واليت تثري االكتئاب خصوصًا إذا انطوت "أحداث احلياة العصيبة" من بني أهم أسباب االكتئا
(. 350(، وال ميكن ابحملصلة إعطاء اإلذالل فحص التقليل اجلزيئي )160على خوض جتربة "الذّل واإلذالل" )

( والذي 52لذلك أطلق كيندلر وبريسكوت على االكتئاب الشديد أبنه أحد أقدم التشخيصات يف الطب )
ددة. ومع ذلك، فقد كان هذان العاملان سعيدين بتبين فكرة "اهليكل العقلي يلتزم إبجياد مسببات حم

 ( كأجزاء من النماذج املسببة للعّلة العقلية.350الكالسيكي" )
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وكما تقدم حىت اآلن، فإن التفسري الشمويل للنموذج الطيب يتضمن مطالب الستيعاب األنظمة 
 Kincaidالبيولوجية من حيث وظيفتها الطبيعية إن أردان أن نفهم ملاذا أصبحت غري طبيعية؟ وأفرتض كينكيد 

اب )مثل ما ضرب ( أن الطلب هبذا النحو غري معقول، ألننا نستطيع إجراء حبث عن االكتئ375، 2008)
كينكيد مثاله(، حيث أننا نقوم ببحث طيب بشكل أعّم، على استيعاب سبيب "جزئي وغري نظامي". وقد حّدد 
كينكيد الطلب على نظرية املرجعية مع البحث عن "خمطط ربط بياين متكامل للكائن احلّي من اإلخصاب 

حث عن قوانني الطبيعة واألنواع الطبيعية. (، وكذلك حّدد أن البحث مع مفهوم العلم كب377حىت النضوج" )
وكانت أسئلته تتضمن: ما نوع التوجه العام حنو الظواهر العقلية الذي يسمح به النموذج الطيب؟ وما أنواع 
الشروحات اليت ميكن أن يقدمها؟ إننا لسنا حباجة إىل نظرية كاملة عن كيفية عمل األنظمة البيولوجية من أجل 

ملسألة تكمن فيما إذا كان ينبغي، على أقل تقدير، أن تكون هناك بعض األطر النظرية إجراء حبث مثمر. ا
 واملطالبات التجريبية املشرتكة اليت ميكن يف إطارها تقييم نتائج وحتديد شاّذات أخرايت. 

جيب أن ندرك، يف البداية، أن ال شيء يف التفسري الشمويل يقصي الشروحات اليت اعتمدت على 
( أن الشيزوفرينيا واالكتئاب أمراض ادراكية 1997اإلدراكية يف الدماغ: وحيث جادلت أندريسن )العمليات 

ورأت الطب النفسي شكالً من أشكال الطب و "أن االلتزام داخل علم األعصاب اإلدراكي يدمج املعلومات 
إلدراكي للمرضى من مجيع هذه التخصصات ذوات الصلة ألجل تطوير النماذج اليت تفسر اخللل الوظيفي ا

(. إن مفهوم الطب النفسي هذا بيولوجي 1586النفسيني على أساس معرفة وظيفة الدماغ/العقل االعتيادي" )
ابلكامل رغم أنه ال يلتزم بتفسري ميتافيزيقي معنّي ملا جيب أن يبدو عليه الشرح البيولوجي. حيث يرى العّلة 

 حتدث يف أنظمة الدماغ دون أن جتربان على اختيار شروحات العقلية كنتيجة للعمليات املسببة لألمراض واليت
كمسألة منطقية. لذا، فإن قلق بولتون وِهل، بشأن توافق النظرية الطبية مع قرينتها نظرية "التشفري العصيب"، 

، الفصل الثاين(. ابلرغم من أهنم على حق يف التأكيد على أن الدماغ ميكن أن ينظر 2005يبدو مبالغاً فيه )
إليه على أنه جهاز اجتماعي، وعضو إدراكي، ولكن هناك مناصرين للنموذج الطيب الشمويل الذين يتفقون 
بشكل متساوي مع مفهوم علم األعصاب. وتستشهد املمارسة الطبية والبيولوجية ابلفعل العمليات اليت تتجاوز 

ن عوامل اإلجهاد أو ( وتضم معلومات بيئية عSchaffner 1993 ،1994مستوايت التفسري )شافنر 
أي اعرتاض على إضافة مستوى مقصود إىل املزيج.  -من حيث املبدأ-عوامل اخلطر األخرى. وليس هناك 
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وأي مفهوم ألداء اجلهاز العصيب الطبيعي جيب أن أيخذ معاجلة املعلومات يف االعتبار، ألن معاجلة املعلومات 
 هو الدماغ مباهيته وكّليته.

ية قد نتجت من عوامل بيئية ووراثية متنوعة. ال منتلك سبباً جيعلنا نعتقد أن هذه إن أغلب العلل العقل
األسباب اجملتمعة قد وفرت حتلياًل خمتزاًل، كما يشري شافنري، لغرض حتديد وقياس املتغريات البيئية يف اجلانب 

رء يعتقد أن العمليات (. رمبا ال يزال امل287، 1994اجلزيئي البحت "سيكون مشروعاً طويل األمد جداً" )
اجلزيئية هي األسباب اجلذرية للعلة العقلية حىت لو وجدت الكثري من العوامل املسامهة األخرى واليت يتوضح 

( نسخة صارمة جدًا من هذا الرأي، واليت 2005) Kandelسياقها ضمن عمل اجلينات. يقدم كاندل 
يبة على أساس أن "كل أنواع الرتيبة يعرب عنها يف هناية حتدد مجيع البياانت التوضيحية لألسباب الوراثية القر 

(" مبعىن أن العوامل السلوكية والثقافية تؤثر على الرتميز اجليين، ويبدو أنه كان يعتقد 39املطاف ابلطبيعة ")
 أيضاً أن التفسريات النفسية حتتاج إىل ترميز جيين ال أكثر، ألهنا تقف قبالة كل شيء آخر.

ل الوراثي يعترب موقف ميتافيزيقي يهدف إىل حتديد مستوى متميز يف الطبيعة إن اختزال كاند
واسرتاتيجية تفسريية عامة تّوحد الظواهر وتقدم شروحات دستورية. على أي حال، اهلدف من الشروح السببية 

ميتافيزيقي يف الطب الوصول إىل وسيلة. فإننا نبحث عن العوامل اليت حتدث فرقاً يف احلالة، ال جمرد مستوى 
أو حساب موحد عام. وال يوجد الكثري مما يدعوان لالعتقاد أن املنهج االختزايل الذي حيث عليه كانديل مثمر 

 جداً.

يف دراسة اضطراب الشره املرضي، على سبيل املثال، جند أن العوامل االجتماعية تفسر أمناط 
ني الشرائح. إال أن العوامل االجتماعية ال ختربان ابدميولوجية معينة، مثل مستوايت خمتلفة من اضطراب األكل ب

ملاذا حتصل فتاة واحدة فقط يف األسرة على الشره املرضي؟ لغرض شرح ذلك، ميكننا أن ننظر إىل كيمياء 
(. ولكن هذا ال يثبت أن علم Steiger et al 2001الدماغ اليت تضع الفتاة على احملك )ستيغر وآخرون 

بل لنتفق، إنه ال يوجد شيء جوهري. وقد تتطلب الثقافة أو الصدمة تدخل  األعصاب أمر جوهري حبق.
والعكس صحيح. فال جيدر يف احملصلة اعتبار أي من االحتمالني جوهرايً، بيولوجي ليكون هلا أتثري مرضي، 

 ؟بل جيدر النظر إليهما على أهنما أفضل طريقة لإلجابة على السؤال حول ما الذي حيدث فرقاً يف السياق
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هكذا ندرك ملاذا تكمل املسببات البديلة بعضها البعض اآلخر، بدالً من أن تتنافس مع بعضها، كما 
ميتلك مقومات اإلصابة ابالكتئاب وراثياً، الذي كان ( مثااًل للرجل املسن، 1977) Meehlضرب ميهل 

تئاب انمجة عن الوراثة: وتطورت لديه بعد وفاة زوجته. فهنا يبدو من اخلطأ أن ندعو هذه النوبة من االك
فاجلينات حتتاج إىل بيئة غري اعتيادية، وعليه ففي ظروف أخرى لن يكون هذا الرجل مكتئباً. لكنه مل يكن قد 

 تطّور لديه "االكتئاب السريري" لو كانت جيناته خمتلفة. مبعىن أن كاًل من العوامل ذوات الصلة مسببات.

دث فرقًا يف السياق، فإن الطب يعترب موطن طبيعي وبسبب الضغط احلاصل ملعرفة ما الذي حي
(. وإن الفكرة األساسية 1977 ،627-28) Whitbeck حلساابت التالعب ابلسببية، كما رأى ويتبيك

وراء منهج التالعب يتمحور يف الوضع الذي يسمح لنا أن نبدأ يف شرح ظاهرة "عندما حندد عوامل أو ظروف، 
ك العوامل أو الظروف من شأنه أن يؤدي إىل تغيريات يف احملصلة اليت يتم شرحها فإن التالعب أو التغيري يف تل

. -كما بني التدخني وأمراض القلب  –(. قد يكون لدينا ارتباط Woodward 2003 ،10" )وودوارد 
 -فننطلق من هناك إىل شرح سبيب إن استطعنا التدخل من أجل التالعب يف قيمة املتغري السبيب يف حد ذاته 

عن طريق وقف جمموعة من التدخني والسماح مبجموعة مماثلة أن تدخن، على سبيل املثال. فإن كان التدخني 
يسبب أمراض القلب، سوف نرى أتثريه على متغري السرطان الذي يعكس تدخلنا مع املدخنني. وإن كان 

ي متوافق مع العديد من التدخني ال يسبب أمراض القلب، لن يكون هناك عالقة بني املتغريين. )هذا الرأ
 Pearl، بريل Spirtes et al 2000املقرتحات حول امليتافيزيقيا الكامنة، انظر سبريتيس وآخرون 

2009.) 

االختزالية من هدفها املنشود، من وجهة نظرة التالعب. فقد راهن -انشقت نظرية كاندل اجلزيئية
لديه. ويفرتض أنه كلما تعلمنا املزيد سيكون مبقدوران كاندل أن التفسري اجلزيئي خيتار مستوى الطبيعة املفضل 

أن جنهز شروحات أساسية على هذا املستوى. بل ويدعوان كاندل إىل التخلي عن املنهج املثمر لصاحل صكوك 
مساح! يف وقت ال يوجد لدينا سبب يدعوان إىل دفعها. وال يبدو أن الشروحات اجلزيئية تزدهر لوحدها بني 

( إىل مدى صعوبة تقدمي 1998) Schaffnerاملمكنة للعلة العقلية )كذلك يشري شافنر جمموع املناهج 
 شروحات اختزالية ابلنسبة للكائنات النموذجية البسيطة(.

األمور منعطفاً غري ما كان يتوقعه كاندل، إال أهنا مل تكن واضحة للعيان، يف الوقت الذي اختذت فيه 
أصناف الشروحات النفسية. على أي حال، يبدو أن النموذج الطيب ال  استنادًا إىل ما لدينا من ذخرية من
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يتطلب أي مستوى من التفسري. بل يبدو أنه يعّلم، يف تفسريه الشمويل، من خالل البحث عن تفسريات 
شكل معنّي ما قد يشتمل على مستوايت خمتلفة كثرية. هذه التفسريات تبنّي كيف أن أعراض العلة العقلية 

جياً على تشويش يف األداء الطبيعي للعمليات البيولوجية واملعرفية. وبذا يراهن التفسري الشمويل على تعتمد منه
التفسريات املتاحة، واليت تّدعي، أهنا مفيدة سريراي عندما يتم الكشف عنها هنائياً. وابلنسبة اىل احتمال أن 

ة ميكن اإلجابة عنها حسب احلالة. ومع متنح التفسريات شكاًل واحدًا من أشكال التفسري مسألة اعتباطي
ذلك، ميّيز الطب النفسي حالياً الكثري من العوامل السببية املختلفة، وجيب أن نتوقع له االستمرار. وإن طريقة 
واحدة نصرف هبا هذه الفكرة من خالل القول أن الطب النفسي يويل اهتماماً خاصاً ملستوايت متنوعة للكثري 

  سوف نقوم بتناوهلا، يف الفصل القادم.من التفسريات. واليت

 

 . التفسري3

 مستوايت التفسري 3.1

Marr (1982 ،24-5 )لنبدأ برأي مألوف ألحد فالسفة علم النفس ومنه ننطلق؛ مّيز الفيلسوف مار 
بني ثالثة مستوايت من التفسري يف العلوم املعرفية: وخصص التفسري األعلى للمهمة احلسابية اليت تنجز بواسطة 

التمثيل الفعلي واخلوارزميات اليت تنّفذ اهلدف. وخيربان املستوى نظام الفائدة. أما املستوى الوسطي فأنه يصف 
وهنا د األخرى، مثله مثل أجزاء اآللة األخرى، يف كيفية إدارة اخلوارزمية. األدىن كيف ترتكز أنسجة املخ واملوا

 –أن مستوايت وجهات النظر املختلفة ترتكز على العملية العقلية نفسها  -عزيزي القارئ–الحظ جيب أن ت
هذه املستوايت إذ إن فكرة مار عن الرؤية ابعتبارها هيكل متثيلي ثالثي األبعاد من مدخالت ثنائية األبعاد، وإن 

 الثالثة عبارة عن طرق خمتلفة لفهم اهليكل الذي بواسطته ميكن أن نفهم الظواهر املعرفية األخرى.

وسعى مار إىل فهم القدرات النفسية دون أن خياف بشأن موضوع البيولوجيا: على الرغم من أنه 
يل لن حتدث فرقًا يف الطريقة ان هذه التفاصواقرتح افرتض أن القدرات ميكن أن تتحقق يف تنصيب مادي، 

اليت يستوعب هبا علم النفس. ولكن مثلما أصبح علم "العقل" مهتماً ابلدماغ أكثر، نستنتج أن هذه الفكرة 
رمبا حتتاج إىل تعديل. وميثل علم األعصاب اإلدراكي تعّلم البحث يف البىن املادية داخل الدماغ اليت تنفذ 

( مبصطلح "األجزاء املعرفية". إن 1992) Glymourلق عليه غالميور وظائف معاجلة البياانت، أو ما يط
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استيعابنا للحقيقة البيولوجية يرتّد من جديد ويكبل استيعابنا لعمليات اإلدراك امللخصة )بكتيل وريتشارسون 
Bechtel and Richardson 1993 وبداًل من ربط بعض القدرات النفسية مع بعضها، يربط .)

على من العقل/الدماغ يف علم األعصاب اإلدراكي مجيع القدرات ألجل أن نفهمه كوصف وصف املستوى األ
وظيفي ملناطق الدماغ املتعرجة. وإن نظرايت النظام العادية حتدد طبيعة وترابط أجزاء املعرفة. أما األطباء 

يعية داخل األجزاء النفسيون فأهنم يشتكون من هذه االفرتاضات، ويرون االضطراب كاهنيار يف الوظيفة الطب
األول مفيداً كمصدر للنظرية املرجعية ملا يفعله الطب النفسي، ألنه  Marrاملعرفية وبينها. ويبدو مستوى مار 

يسأل "ما الغرض؟" وإن الكثري من مفاهيم الطب النفسي حول معرفة األنظمة النفسية تفشل يف الغرض الذي 
 عليها القيام به.

جه مسألة كيف يرتبط العجز النفسي مبستوايت التفسري األخرى، وهنا وعلى أي حال، ما زلنا نوا
أتيت صورة مار حتت ضغط حقيقي. متثل مستوايت مار الثالثة متثيالت خمتلفة من العملية نفسها. ولكن 
مستوايت خمتلفة يف الطب النفسي متثل عمليات سببية مميزة. على سبيل املثال، تشتمل أسباب الكثري من 

، املذكور آنفاً، لتآمر كل Meehlنفسية مزجياً من اجلينات والعوامل البيئية، كما احلال يف مثال ميهل العلل ال
من الوراثة والفجيعة يف التسبب يف االكتئاب. فاجلينات والعوامل البيئية هي يف النهاية عمليات، وعمليات 

ع عملية واحدة، موصوفة أبشكال خمتلفة، خمتلفة جداً، ال مستوايت خمتلفة لعملية واحدة. وإن كنا نتعامل م
نكون قد استعجلنا حساب خمتزل، حيث يتم تعيني متغريات مستوى عايل على متغريات من مستوى أدىن 
منها. ولكن على الرغم من أنه من الصعب مبا فيه الكفاية أن نتخيل ختفيضاً جزيئياً أو عصبياً يف بنية نفسية 

 إليه كمسبب لالكتئاب(، فمن األصعب أن نتخيل حتليل خمتزل للعوامل مثل اإلذالل )الذي سبق أن أشران
االجتماعية والثقافية مثل البطالة أو العنف اجلنسي عند األطفال. فأهنا متتلك آاثر دماغية، غري أن آاثر الدماغ 

 Kendlerهذه ختتلف عرب األفراد بطرق تعتمد على سياقات بيئية ووراثية أخرى )انظر كيندلر وبريسكوت 
and Prescott 2006 .)ملراجعة شاملة 

( أن هذا الرتكيب عبارة عن أساس لكل أشكال 1993 ،1994) Schaffner يقرتح شافنر
البيولوجيا، كما ويراه جيمع األسباب والنتائج خالل مستوايت تفسري خمتلفة. حىت االعرتاض على مستوايت 

تذكري أبننا حنتاج إىل ربط املتغريات يف أنواع كثرية. إال أنه التفسري هذه ال ميكن معارضتها إن كانت تشتمل ال
مل يكن من الواضح أننا منتلك أسس مبدئية لفرز الظواهر إىل مستوايت. مع إن الفيلسوف مار امتلك، وقد 
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 كانت مستوايته املتخيلة تصف العملية ذاهتا )هيكل الصورة ثالثية األبعاد من احلزم الشبكية ثنائية األبعاد(
وتصوغها يف مفردات العلوم املختلفة. لكننا حني نتحرك خارج نطاق الدماغ ونبدأ بتقدمي عوامل بيئية وأسباب 

 من نوع آخر، تبدو الصورة اليت رمسها مار أقل عقالنية. 

هناك طريقة أخرى يف املستوايت اليت تتحدث عن الفلسفة احلديثة للطب النفسي ابعتبارها قيد على 
( على سبيل املثال، 1992 ،26) Chris Frith ا من التفسري. وقد تصّور كريس فريثأنواع مسموح هب

ما الذي ميكننا أن جنيب به إن استطعنا إجياد عالقة متينة بني ارتفاع مستوايت الدوابمني وأوهام األفكار 
 عقله الدخيلة )حيث يشعر الشخص الذي يعاين من األفكار الدخيلة أبن أفكار شخص آخر قد دخلت إىل

كريس فريث أن مثل هذه العالقة "غري مقبولة ببساطة" كتفسري ألننا سوف نبقى يف العتمة أفرتض  اخلاص(. و 
حول سبب الزايدة الفجائية يف الدوابمني نتيجة األفكار الدخيلة دون سواها. ولغرض فهم ملاذا تظهر األفكار 

لنا كيف نتجت عرب إخفاقات معاجلة الشخصية  الدخيلة، يعتقد فريث أننا حنتاج إىل قصة إدراكية ليتوضح
 االعتيادية.

فكرة فريث عن التفسري السبيب للظاهرة الذهانية، أو ألعراض عقلية أخرى، جيب أن تضع املتغريات 
اإلدراكية بشكل صحيح لتكون تفسريية. وهذا يعين أن التفسريات تتصل مبتغريات من املستوى نفسه. إن 

واألفكار تبقى عالقة مبهمة متامًا لتجيب عن السبب، ولو أردان للمتغريات اليت ترتبط العالقة بني الدوابمني 
بطرق شفافة أن جتيب. جند أن هناك قيود؛ يف الفكرة القائلة أبنه ال بّد لتفسريات الظواهر النفسية أن تربط 

ورة، حني ( هذه الص2008) Campbellالسبب والنتيجة بطريقة نستطيع فهمها. كذلك هاجم كامبل 
نّوه أن احلديث عن مستوايت التفسري غالباً ما تتحرك من هذا املنطلق، كما قال فريث، لتوفري عالقات شفافة 

 لتجيب بشكل صحيح.

حيتدم اجلدال بسرعة هنا حني يدخل يف حيز النقاش التقين حول مفهوم السببية. فال خيربان نقاش 
أال نتمكن ببساطة من حتقيق مسبق ملا له عالقة سببية ملا  كامبل الذي يناقض فريث ويقف مع فكرة هيوم يف

حيدث يف الطبيعة. وإن "أي شيء" ميكن أن يسبب "أي شيء"، وال يوجد مربر ألال نفرتض أن املتغريات 
التفسريية املتعلقة ابلذهان أو العوارض العاطفية مرّدها معريف كما اعتماد مفهوم االختزال وأصّر على اعتبار 

بيولوجي. وقد أظهرت عقود من البحث أن العّلة العقلية نتجت من، وتنتج بدورها، الكثري من العوامل مرّدها 
اجلسدية والنفسية واالجتماعية املختلفة. وعلينا ببساطة أن أنخذ عالقاتنا السببية حيث جندها، مبا يف ذلك 
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Craver and Bechtel (2007 ،554 )العالقات املتداخلة. ومن انحية أخرى، يناقش كرافر وبكتال
امتداد مفهوم السببية إىل نقطة انقسام لالعرتاف ابألسباب املتداخلة: إهنم يصرحون "ألجل قبول العالقات 
املتداخلة كسبب ينتهك الكثري من األفكار املركزية املرتبطة مبفهوم السببية ". وكذلك انقش كرافر وبكتال من 

لنتائج من حيث األجزاء املتشابكة، والعالقة بني املستوايت، كما يؤكدون، منظور التفسري اآليل. وفسروا آليات ا
هي واحدة من القوانني ال األسباب؛ ميكن أن تكون السببية داخل املستوى. وعلى هذا املنوال، نصل اىل 
شيء يسبب نفسه، ألن املستوايت املختلفة هي طرق خمتلفة للحديث عن الشيء ذاته. ومع كل ما سبق، 

ديث عن املستوايت يف الطب النفسي ينطوي على ربط أجزاء خمتلفة من العامل، مثلما احلال يف مثال فاحل
ميهل: الذي ينظر إىل الوراثة واحلزن بعد الفجيعة على أهنا تتطلب مستوايت خمتلفة، ال طرق خمتلفة لوصف 

 العملية نفسها.

مد على ما أفرتضه مار، ومثل هذه يف جزء معنّي مما سبق جند أن مستوايت الطب النفسي ال تعت
( املنهج التدخلي للسببية. ففي هذا الرأي حني نقول )س( هو سبب )ص( 2006األطروحة انقش كامبل )

 Woodward andنعين أن التدخل على )س( هو وسيلة للتدخل على )ص( )وودورد وهيتشكوك 
Hitchcock 2003 وودورد ،Woodward 2003 بريل ،Pearl 2000ّية أن التالعب يف (: مبع

متغري واحد حيدث فرقاً يف اآلخر. وليس هذا حتليل اختزايل للسببية، مبا أنه يستعمل من األفكار السببية، فهو 
يشري فقط إىل أن التساؤالت حول ما إذا كانت )س( سبب )ص( هي أسئلة حول ما الذي حيدث لـ )ص( 

( افرتضا أن 2009) Kendler and Campbell إذا كان هناك تدخل على )س(. كندلر وكامبل
النموذج التدخلي يعطي شكاًل صارمًا للتعبري عن فكرة أن أي جمموعة من املتغريات قد تصف أسباب 

اختباراً واضحًا للمتغريات اليت تنطوي عليها فعلياً، وابلتايل جتنب والذي يعطي يف الوقت نفسه االضطراب، 
( أن 997، 2009الكثري من األشياء ذات الصلة. كما الحظا )الفكرة الشمولية البسيطة اليت تقول أن 

املنهج التدخلي "يسمح ابلفصل الواضح للنتائج السببية النامجة عن التنصيبات اآللية لتلك اآلاثر"، مما تدحض 
 .Craver and Bechtelاملنهج الذي تبناه كرافر وبكتال 

قد يكون التجاذب مع مستوايت التفسري يف الطب النفسي جمرد تذكري أبننا حباجة إىل ربط متغريات 
أنواع كثرية من أجل شرح أسباب االضطراب. ولكنها ميكن أن ترتبط مع وجهات نظر معينة بشأن االختزال 

إذ ابإلضافة إىل والتفسري والسببية. لن ندخل يف هذا اإلشكال أكثر هنا؛ بل سنناقش مشكلة أخرى. 
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االختالف الكبري يف العوامل السببية، يواجه الطب النفسي مشكلة األعراض املتنوعة أيضاً. فإن الكثري من 
األمراض النفسية تتخذ أشكااًل خمتلفة يف خمتلف األفراد. وابلرغم من أن اثنني لديهما تشخيص االكتئاب 

ابألنشطة ة: رمبا يشعر كالمها حبالة ابئسة وفقدان االهتمام الشديد على حد سواء، فإهنما يتشاركان أعراض قليل
. لكن مع ذلك، ميكن ألحدمها أن يفقد الوزن، وينام قلياًل ويكون مهتاج جسداًي يف حني ينام االعتيادية

الشخص اآلخر أكثر ويكون خاماًل ومكّبل مبشاعر الذنب وأفكار االنتحار. لذا تبزغ املشكلة الفلسفية من 
ة بني االختالف العظيم يف الواقع السريري واحلاجة إىل التبسيط لغرض جعل هذا الواقع قابل للتوظيف املواجه

علمياً. وابختصار، فإن املشكلة مبجملها هي؛ ما الذي حناول أن نشرحه حينما نشرح العلة العقلية؟ هل هي 
 هر؟جمموعة خمتلفة من ظواهر العامل احلقيقي؟ أم هي متثيل مبسط هلذه الظوا

 

 االضطراابت ابعتبارها شبكات إحصائية: 3.2

إحدى طرق البدء يف التفكري مبا جيب توضيحه يف الطب النفسي هو االستعارة من الفلسفة اثغارد 
Thagard (1999 ،114-5 ابعتبار األمراض شبكات "عالقات سببية مرتكزة على االحصاء" واليت )

هذه الصورة مع صورة كندلر وبريسكوت تتوافق وجية والتجريبية. يتم اكتشافها ابستعمال الوسائل االبدمييول
Kendler and Prescott  حول االكتئاب بدقة كبرية )على الرغم من أن مناذجها مصممة لدمج

مثلما وفرت مناذج -العالقات السببية بني املتغريات واالرتباطات(. وتوفر شبكات اثغارد اإلحصائية السببية 
(. تتضمن هذه 15وعًا من الشرح السردي ملوضوع "ملاذا يصبح املرء مريضاً؟" )صن -كندلر وبريسكوت

الشروحات معلومات عن املسار النموذجي للمرض اليت تكتشف مع مرور الوقت، مبا يف ذلك املعلومات حول 
املسببة عوامل اخلطر النموذجية للمرض، كاكتشاف استعمال األسربين املفرط يساعد على زايدة إفراز األمحاض 

لقرحة االثين عشري. وال حتدد الشبكة السببية كيف ينتج كل عامل سبيب أتثريه، ابلرغم من أنه منوذج وصفي 
 حقيقي يساعدان على طرح التساؤل: ما احلقائق اليت جتعل إصابة الناس هبذه الطرق صحيحة؟

اليت يتخذها االضطراب: لدينا يف النتيجة جمموعة من التعميمات املعرضة لالستثناء حول املسارات 
بعبارة أخرى ال يصبح الناس مكتئبني ما مل يكون هناك مثل هذا التدخل. وعندما يكونوا مكتئبني، سيخوضون 
على األرجح التجارب التالية، إال إذا كانت لديهم أموراً أخرى. فكرة اثغارد السردية مفيدة هنا؛ متثل النماذج 
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ح الشخص مريضاً. ولكن السرد حبد ذاته ال يفسر شيئاً؛ وإن كان قصص مثالية حول الطرق املميزة ليصب
 تفسريي، فذلك ألن األحداث املذكورة يف السرد آنفاً تلتقط أسباب األحداث الالحقة.

( طريقة للتفكري يف التفسري النفسي تتناسب 2007) Rachel Cooper قدمت راشيل كوبر
غالبًا ما جند أنفسنا نتفق مع القصص اليت تتحدث عن  مع فكرة أن التشخيص يتيح لنا أن نسرد قصة. إذ

الكيفية اليت يصبح هبا املرء مريضاً، رمبا يكون السرد مفيداً إن عزلنا متغرياته السابقة مؤقتاً واتيح لنا معرفة كيف 
واع تعتمد الظواهر الالحقة عليه. ودافع الكثري من املنظرين عن فكرة أن االضطراابت النفسية عبارة عن أن

ولكنهم  طبيعية. حىت إن هناك تعامالت فلسفية حديثة قد رفضت فكرة أن يكون لالضطراابت النفسية جوهر،
عن تكتالت امللكية التماثلية  Boydدافعوا عن فكرة أن االضطراابت النفسية هي أنواع طبيعية يف منظور بويد 

 Kendlerر وآخرون ؛ كيندلBeebee and Sabbarton-Leary 2010)بييب وسبارتون لريي 
et al. 2010 ؛ ابرانس وآخرونParnas et al. 2010 ؛ سامويلزSamuels 2009 زاكار ،

Zachar 2014 اليت حتدث فيها خصائص جمتمعة وموثوقة مبا فيه الكفاية، لكي تدعم استدالالت ،)
و آخر. عندما التضخيم، حىت لو كانت اآلليات املسؤولة عن هذا النوع ال تعامل كل عضو منها كأي عض

يعمل االستدالل االستقرائي، من منطلق بويد، فهو يعمل ألننا نربط اآلليات السببية اليت جتلب التكتل. 
وتتعقب االستقراءات الناجحة املظاهر املشاهدة لآلليات السببية املسؤولة عن خصائص هذا النوع. قد نّدعي 

ويبدو أن هذا احلساب يتناسب مع االضطراابت العقلية. وغالباً أن اآلليات ترتك توقيعاً سببياً حمدداً يف العامل. 
ما ختتلف عرب احلاالت، مع غياب أعراض مميزة حىت حني يعرض املريض جمموعة مثالية من العالمات واألعراض. 
 لذلك نفهم ملاذا املنظرين املتعاطفني مع النموذج الطيب يف الطب النفسي ينبغي عليهم أن يوجهوا أنظارهم إىل

 فكرة التكتالت امللكية التماثلية.

 

 من التاريخ إىل األسباب: 3.3

متّيز كوبر التفسريات القائمة على التاريخ الطبيعي من دراسات احلاالت. وتقدم هلا أنواعاً متميزة من التفسريات 
النفسية، لكنها ال تدخل يف تفاصيل ما ميكن أن تكون عليه األنواع األخرى، لذلك موقفها العام يصعب 

بعض العلل العقلية هي أنواع طبيعية، اإلمساك به. إال أن هناك فكرة واحدة واضحة جداً؛ على األقل 
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(. ومبجرد أن نعرف أي 47، 2007وتفسريات التاريخ الطبيعي تعمل من خالل "استدعاء أنواع طبيعية" )
نوع ينتمي إليه الكائن، ميكننا أن نفهم ونتنبأ سلوكه اعتماداً على عضويته: وميكن أن نتنبأ أيضاً ملاذا تتوسع 

عنا أهنا حتتوي القليل من املعدن. أو ميكننا أن نتنبأ إن ترك الكلب يف املطبخ مع املادة بعد تسخينها لو تذر 
قطعة حلم مشوية دون رقيب فكرة سيئة، ألن التفاعل بني الكلب واللحوم أيخذ شكاًل ميكن التنبؤ به. ومن 

وفرينيا. وإننا ندرك أن املأمول، ميكننا أن نفسر ملاذا تسمع لورا األصوات تناديها مبعّية أهنا تعاين من الشيز 
 تصرفاهتا الذهانية )التشاؤمية( ستنبئنا مبا تؤول اليه حالتها.

كذلك حتدثت كوبر عن تواريخ احلاالت وافرتضت أن تفسري الوضع الفريد لشخص من خالل 
عقل االعتماد على رسم استيعابنا لذهنية أفراد آخرين. واشتمل هذا االدعاء على التزامات يف تفسري نظرية ال

)اليت من شأهنا أن تضللنا بعيداً عما حناول الوصول إليه(. العالقة بني علم النفس املتعارف عليه واتريخ احلاالت 
عالقة غري مستكشفة، كما احلال يف طبيعة االستدالل من احلاالت عموماً: رمبا حنن نفتقر إىل حساب معتّد 

( 1996الطب النفسي أو يف أي جمال آخر )ويشري فورسرت )ملا يفسر اتريخ احلالة أو ما معتّد خبالف ذلك، يف 
Forrester   إىل أن االستدالل مع احلاالت يبدو منوذجًا مميزاً ومتميزاً يف العلم ويف أي مكان آخر، ولكن

 ال يوجد لدينا حساب معتد لذلك(. حىت اآلن، جيب أن نضع تواريخ احلاالت جانباً ومنضي.

يخ الطبيعي حيتاج إىل استشهاد أنواع طبيعية إن كان االستشهاد مفيداً. واكدت كوبر أن تفسري التار 
ولكن لغرض عمل التفسريات ال حنتاج إىل االستشهاد آبليات السببية الفعلية املسؤولة عن سلوك أعضاء من 

نكّون تنبؤ  نوع معنّي. فإننا نعلم أن الكلب سيلتهم قطعة اللحم املشوية إن تركناه معها يف املطبخ، وميكننا أن
على الرغم من اجلهل الكلّي لفسلجة الكالب. يقدم اتريخ الطب النفسي عدداً من احلاالت اليت دعت علم 

Cade (1949 ،)األدوية إىل متييز أنواع جديدة حىت يف غياب املعرفة السببية املفصلة. إن اكتشاف كايد 
عصبية وغريها من أشكال العصاب يف خنازير غينيا على سبيل املثال، يف أن عقار الليثيوم ميتلك ردة الفعل ال

كان مفيداً حىت من دون معلومات معتّدة عن علم األعصاب املعريف الكامن وراءها، ألن ذلك قاد إىل التنبؤ 
 أبن كل ما حيدث قد ينطبق على البشر أيضاً.

حكم والتخفيف من يعطينا استدعاء األنواع سلطة على العامل، من خالل جعل من السهل التنبؤ والت
العواقب اليت هنتم أبمرها. وسنستطيع أن نسأل سؤالنا الفلسفي الوحيد، بطبيعة احلال، فيما إذا كان العلم يريد 
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أكثر من ذلك. وإذا اعتقدت أن العلم يهدف إىل االكتفاء التجرييب، فحينها سوف يبدو أن فرز املرضى إىل 
 مسار املرض. أنواع كايف جداً، شريطة أن نستطيع استيعاب

تالئم تفسريات التاريخ الطبيعي، على وجه اخلصوص، مفهوم األمراض ابعتبارها متالزمات تتكشف 
( والتفسري االختزايل من DSMمع مرور الوقت ومن مث تّوثق يف كل من الدليل التشخيصي واالحصائي )

العقلية كمجموعات أعراض وعالمات  النموذج الطيب. وهذا ال ينكر أن هناك عمليات سببية، إال أنه يرى العلل
مع تواريخ مميزة هلا. وهذه تعتمد بدورها بال شك على العمليات اجلسدية ولكنها ال تتحدد وال تصنف من 
الناحية املادية قط. وتذهب صورة املرض هذه طبيعيًا جبانب توظيف تفسريات التاريخ الطبيعي، ألهنا أيضاً 

ول اآلليات اليت تفسر سلوك أعضاء هذا النوع. ويكفي أن نكون قادرين تستدعي أنواع طبيعية دون القلق ح
 على حتديد عضوية النوع، الذي سوف مينحنا درجة من السيطرة التفسريية والتنبؤية.

تتالءم تفسريات التاريخ الطبيعي، إبتقان، شبكة املرض اليت اقرتحها اثغارد. فإن زّودت شبكة مرضية 
ابة الناس ابملرض، وتوقعت بعض النتائج، سيكون ابستطاعتنا أن نرى أهنا متثل حسااًب سرداًي عن سبب إص

رمساً تصويرايً للمسار التارخيي املثايل لنوع ما. وكذلك يتالءم الكثري من النتاج االبدمييولوجي يف الطب النفسي 
كن االيفاء هبا. وتظهر النمط هنا؛ وحنن حناول عزل العوامل السببية اليت حتدد اتريخ املرض من تلك اليت مي

التواريخ هذه العالقات بني املتغريات اليت تبني كيف تعتمد الظواهر القادمة، مثل أعراض االكتئاب أو تعاطي 
 املخدرات، على الظواهر السابقة، مثل اجلينات اليت ولدت معه، أو اعتداء الوالدين الذي حتملها.

التاريخ الطبيعي املكشوف خالل البحث املنهجي  وخالفًا لبعض األمثلة الكثرية، ميكن أن يكون
تفسريايً بشكل صميمي وفجائي متاماً. ولكن )كما يوحي اثغارد وكوبر على حد سواء( أهنا ترتكنا مع الكثري 
للقيام به. مهما قال فالسفة العلوم عن مدى كفاية التجريب، فقد قضى األطباء قراًن ونصف ابحثني عن 

 (.Carter 2003املرضية )كارتر  تفسريات سببية للظواهر

 

 االسرتاتيجيات التفسريية السببية: 3.4

( بـ"التمييز 2006) Murphyأن تفسريات التاريخ الطبيعي تزودان مبا يسميه موريف  Cooperتقرتح كوبر 
يف السبيب"، بداًل من "الفهم السبيب". نستطيع أن نعرف نوعني خمتلفني سببياً حىت إن مل نكن ندرك السبب 
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كوهنما خمتلفني، ألن تفاصيل البنية السببية الكامنة تتمّلص من بني أيدينا. حنتاج أن نضع أنواع خمتلفة من 
النبااتت يف األرض يف أوقات خمتلفة، أو يف مواسم خمتلفة، من أجل أن نزيد غّلة احملاصيل، فعلى سبيل املثال، 

ن ألدوية خمتلفة حىت إن كانت القاعدة اليت تقف عليها نستطيع أن نتنبأ بدقة أن هناك مرضى خمتلفني يستجيبو 
نفرتض أن هذه االختالفات تستند على بنية سببية كامنة. يف إال أننا هذه االختالفات ال تزال غري معروفة. 

الطب النفسي، يتبع التشخيص التفريقي منطقًا مشاهباً، ولكن املتشككني يتساءلون عما إذا كانت درجة 
 نا تنبؤاتنا غري موثوقة للمنهج املعمول به حقاً.االختالف جتعل

يضع هذا التفسري الكياانت يف أنواع، وابلتايل يتتبع العوامل السببية غري املعروفة حىت اآلن من خالل 
جعل النوع ذاته من االختالف يف املرضى يف التقسيم نفسه. وبداًل من حتديد العوامل السببية، فإن منهج 

تتبع عمل األسباب غري املعروفة حىت اآلن، من خالل فرز املرضى إىل أنواع ابفرتاض طبيعة التاريخ الطبيعي ي
مشرتكة بينهم، استنادا إىل التاريخ الطبيعي لظروفهم، أو استنادًا ألسس أخرى مل يتحدث عنها، مثل 

 االستجاابت االختالفية للعقاقري.

اإلحصائية املشاهدة من خالل حتديد -لسببيةإن مهمتنا التفسريية الكاملة تتمثل يف شرح الشبكة ا
اآلليات والقوى األخرى اليت تؤدي إىل ذلك، مبعىن، اهليكل السبيب لالضطراابت. وإن املشكلة، ابلطبع، يف 
التنوع اهلائل للظواهر، اليت ال تعطينا درجة األمان االبستيمي الذي حنصل عليه عندما نصنف الظواهر إىل 

رى. هناك طريقة واحدة جلعل هذا التنوع قابل للتتبع، من خالل اقرتاح منهج التاريخ أنواع يف العلوم األخ
الطبيعي، الذي يبحث عن بعض الظواهر املستقرة اليت ال ختتلف. ومن غري املرجح أن تتوفر يف مستوى 

ات التشخيصات، ألنه يف حاالت كثرية هناك سيظهر شخصان ميتلكان التشخيص عينه لكنهما يبداي سلوكي
خمتلفة وأعراض أخرى تبعاً حلياهتما الشخصية، وخلفيتهما الثقافية، وعللهما العقلية األخرى. وهناك الكثري من 

 التنوع يف مستوى التشخيص. لذلك يتحتم علينا البحث عن وحدات أصغر من التفسري.

الشبكة ميكننا االعتقاد يف هذا املنهج األول مثلما نفحص عن قرب على جزء صغري واحد من 
الشاملة، ابحثني عن شيء ميتلك ما يكفي من االستقرار عرب التواريخ للسماح للتفسري الذي فيه عالقات 

النتيجة. إن كان اهليكل السبيب متنوع جداً، فنحن نبحث عن وحدات سببية تتكرر بثبات بني -السبب
ورمبا هناك ميزة أخرى هلذا املنهج يف املرضى، ونشرحها، مث نضع هذه األجزاء املفهومة سوية لتفسري األفراد. 

 التعهد بعالج املرضى كأفراد عوضاً عن جتميعهم سوية يف أنواع متالئمة تقريباً ال أكثر.
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( وسبولدينغ 2005) Bentall( لدى بنتال Zooming-inويتجلى منهج الفحص عن قرب )
لتفسري أو التالعب املعتّد (. إذ يبحث كالمها عن الوحدة األصغر ل2003) Spaulding et alوآخرون 

به. وافرتض سبولدينغ وزمالؤه من منظور سريري ألجل رؤية املرضى بشكل جمموعات من "املشاكل"، وتستمد 
هذه املشاكل يف كل حالة من ذخرية ظواهر مأخوذ هبا سريرايً لتجلية مرضى خمتلفني بطرق خمتلفة. كما ويرى 

زوفرينيا تثبت عجزها يف مواجهة التنوع الذي يظهره املرضى. وجيد بينتال أن تشخيصات مثل االكتئاب أو الشي
أن احلاالت الفردية شبيهة ابلفسيفساء اليت تكّون أعراض متكررة مثل اهللوسة، واليت ميكن فصلها ودراستها 

خطأ يف مبعزل عن بعضها بعضاً. ووفقاً هلذا املنظور أيضاً، ال يوجد شيء مثل الشيزوفرينيا. ليس ألنه ال يوجد 
حالة الشيزوفرينيا، ولكن ألن الشيزوفرينيا ليست نوعًا طبيعياً. وإن األنواع الطبيعية للطب النفسي عبارة عن 
حاالت مرضية ممّيزة تظهر الشيزوفرينيا يف حتول متزامن. وينبغي هلذه الظواهر الذهانية املمّيزة أن تتناول بصورة 

 منفصلة وتعامل كأعراض أو شكاوى ممّيزة.

يعتقد بنتال إن "علينا التخلي عن التشخيصات النفسية برمتها وحناول بداًل من ذلك أن نفهم و 
(. ومبحاولته هذه يريد أن ينقل 141، 2005ونشرح التجارب والسلوكيات الفعلية لألشخاص الذهانيني" )

موذج القدمي )يف الفصل اخلامس عشر(، مثاًل، على الن التشخيص إىل مستوى أكثر موثوقية. فقد اعرتض
الستنتاج اضطراب األفكار على أساس الكالم املضطرب. وكانت رؤيته يف موضوع الكالم املضطرب تتمحور 
حول فشل التواصل، واليت هي احتمال حيدث ابألخص حني يثار األشخاص عاطفياً. يف منوذج بنتال التجرييب، 

العاطفية يتفاعل مع النقوصات األخرى يف الذاكرة كان النقص املبدئي يف الذاكرة العاملة النامجة عن اإلاثرة 
الداللية، ونظرية العقل، واملراقبة االستباقية. ليكون يف النتيجة هناك فشالً يف التواصل وافتقار للوعي الذايت من 
فشل التواصل )الذي ميّيز من خالله مرضى الذهان من األشخاص العاديني يف حميط املشاعر القوية اليت 

يف  أن متر افكارهم خالهلا(. هذه ظاهرة مستقرة، مبعىن أنه إبمكاننا إعطاء القصة السببية نفسهايكافحون 
مجيع حاالت اضطراابت التفكري. وابلتايل حنصل على حساب ينتقل جلميع املرضى، ومتتلك نظرية الشيزوفرينيا 

 .العامة العديد من االمتيازات والتنوعات اليت تنتقل من خالل الطريقة هذه

يواجه منهج الفحص عن قرب مشكلتني. األوىل، أين نتوقف حني نبحث عن وحدات أصغر؟ هناك 
يناقش دافع الفحص عن قرب هكذا  دائماً فرصة أن يكشف بعض التمييز السبيب عن هيكل أكثر استقراراً.

ة. ويراهن بنتال فكرة، كما احلال يف أي علم آخر، أن يطّور اجلهاز الوصفي جتريبيًا بطريقة تناسب النظري
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(، DSMوسبولدينغ وآخرون على أنه لن تتماشى أي جمموعة من املشاكل أو األعراض بدقة مع فئات الدليل )
ومن احملتمل أن يعترب هذا رهان جيد ألي منهج. ويشدد منهج بنتال الذي اختاره على العلوم املعرفية للظواهر 

ث عن االرتباطات بني املشاكل املهمة سريراًي وبني جمموعة الذهانية، بينما مييل سبولدينغ وآخرون إىل البح
كبرية من الظواهر الكامنة؛ ابلنسبة لسبولدينغ وآخرون، متتد العلوم املتعلقة بتحديد املشاكل من الداخل اخللوي 
 إىل املشاكل االجتماعية والثقافية. وتتضمن األمثلة على ذلك اخنفاض مستوايت الكورتيزول وصعوبة التعلم

(127-130.) 

ومع ذلك، هناك اختالفات دائمة بني املرضى يف الظواهر اليت حناول، يف هناية املطاف، أن نفحصها 
عن قرب. من املرجح أن تكون هذه املشكلة خاصة حني تبدأ هذه الظواهر منخفضة املستوى بشكل مستقل 

حص عن قرب كبديل عن املثالية، حيث يف اخللط بني املرضى الفعليني. ولذلك السبب، ينبغي أال يُعتقد ابلف
إن أي حبث يف القواسم املشرتكة بني املرضى ستشمل درجة معينة من املثالية. وإن املنهج املنافس، يف احلقيقة، 

 هو شكل آخر من أشكال املثالية.

يتقبل الفحص عن بعد فكرة أن تعتمد العلة العقلية على تفاعالت معقدة بني خمتلف الظواهر ذات 
ستوى الواطئ، وإذ حياول التعامل مع هذا التنوع عن طريق عالج شبكات األمراض على أهنا مثيالت تشبه امل

إىل حد ما التاريخ الفعلي. وتستطيع الثيمة املكررة يف اتريخ الطب النفسي اليت ميكن لتعبري الكتب املنهجية 
( archetypes( البدائية )1887-88) Charcotأن تتحقق يف األفراد بطرق خمتلفة. إن هياكل شاركو 

املتميزة، وهي أنواع مثالية من االضطراابت، صح إهنا انجتة عن أشكال غري مثالية، ولكنها أشكال انقصة 
( بني السمات املسببة ألمراض 1923للنوع املثايل الذي يتجلى يف األفراد. وكذلك يتشابه متييز برينبوم )

ألوىل حتدد من خالل هيكلها األساسي، واألخرية حتدد من خالل الذهان وبني مساته املرضية اخلاصة. فا
 الظروف الشخصية للمريض.

( أن تنوع العلل العقلية يتطلب منا أن ال نشرح الظواهر النفسية من خالل 2006فرتض موريف )ا
مستقرة بل من خالل بناء امثوالت أصلية. ويرى موريف أن هذه األمثولة األصلية هي  البحث عن انتظامات

مريض خيايل لديه هيئة مثال الكتاب املنهجي املثايل، شيء يشبه شبكة اثغارد، الذي يوفره السرد لالضطراب، 
ل يف الطب النفسي. على الرغم من أن الكتاب املنهجي حيتاج تفكرياً كبيان للنظرية النهائية، وليس كأي عم

كما احلال مع عملية الفحص عن قرب، يفرتض املنهج أن القواسم املشرتكة عرب املرضى ستنكشف من خالل 
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التحقق. فالفكرة تكمن يف منذجة مجيع األسباب اليت تساهم يف التاريخ الطبيعي لتستكشف كيف تعمل سوية 
، ومن مث يفهم املرضى على أهنم حاالت توافقية يف سياقات خمتلفة إلنتاج حمصالت متنوعة من االهتمامات

من األمثولة. فنحن نشرح مرضاً، ومن مث نبين أمثولة وننمذجها. ولكن اهليكل السبيب الذي يشرح األمثولة 
يشابه مرضى العامل احلقيقي بدرجات متفاوتة. لذلك حني نتحدث عن األفراد ونشرح أعراضهم من خالل 

 شبه اجزاء أخرى من النماذج.العمليات ونبني كيف أهنا ت

أنه قد ال يكون هناك  Giere(، بعد جريي 2006) Godfrey-Smith قرتح غودفري مسيثا
عالج عام مفيد هلذه العالقات املتشابه. فإهنا ليست بعالقات رمسية بل نوع من املقارانت بني احلاالت الومهية 

نظرية عامة، بعد ذلك، فمن املرجح أن ال يتم العثور  واحلقيقية اليت نفرتضها كلنا دون عناء. وإن كانت هناك
عليها من قبل الفالسفة لكن من قبل العلماء املعرفيني الذين يدرسون الفكر التناظري )على سبيل املثال هومل 

املخاوف الذرائعية اليت تدفع حبثنا عن بسبب هذه (. و Hummel and Holyoak 2005وهوليوك 
احلال يف الطب عموماً، والعالقات املهمة سريرايً بني املرض وبني النموذج وبني  تفسريات الطب النفسي، كما

املريض اليت تكون على األرجح خاصة جداً؛ سيتم حتديد العالقات جزئياً فيما إذا كانت توفر فرصاً للتدخالت 
 نا أيضاً.العالجية الناجحة اليت ال تعتمد على كيفية ترتيب العامل حسب، ولكن على مواردان وفرص

( ميكن Sterelny 2003 ،131-2 ،207-8تتيح األمثولة لنا حتديد عمليات قوية )ستريلين 
تكرارها أو منهجتها بطرق خمتلفة، بداًل من العمليات الفعلية اليت حتدث كاضطراب يتكشف يف الشخص 

وإذ أننا نبين منوذجاً  الواحد. ولكننا ال نتوقف عند هذا احلّد: واهلدف النهائي هو الفهم السبيب للمرض.
لتحقيق هذه الغاية. وهندف إىل متثيل عملية مسببة لألمراض متثل لنا الظواهر املشاهدة يف األمثولة. لغرض 
شرح التاريخ الفعلي يف املريض يف أن نظهر كيفية تكّشف العمليات يف املريض بشكل مشابه ملا افرتض أن 

كاًل مثالياً من االضطراب الذي يهدف إىل حتديد العوامل اليت ال حيدث يف األمثولة. إذ توفر "األمثوالت" ش
تزال اثبتة على الرغم من كل االختالفات الفردية. وال يربر كل مريض أحدى مسات األمثوالت، ولذلك ليس 
كل جزء من النموذج ينطبق على املريض. ومىت ما فهمنا العالقات املتشابه اليت توجد بني أجزاء من النموذج 

 األمثولة، نستطيع وقتها أن نتالعب يف النموذج لنغرّي أو حنجب النتائج املختارة يف العامل احلقيقي.و 

( احتوى على 2003( إىل أن عملها اخلاص )2009للتعليق على هذا املنهج، أشارت ميتشل )
" إىل عزل األسباب منهج بديل للتفسري القائم على النموذج. وهتدف فكرهتا القائمة على "التعددية التكاملية
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الفردية ومنذجتها على حدة، حيث ترى كيف أن كل منها تقدم مسامهة سببية من تلقاء ذاهتا. وكذلك وضع 
املنظرون جمموعة من مناذج الظواهر الفردية وحاولوا دجمها من خالل تطبيق مناذج متعددة تبدو ضرورية لشرح 

يشابه منهج ميتشل منهج "الفحص عن قرب" يف حبثه عن التحلل، ولكنه حياول عزل األسباب و احلالة املعينة. 
بداًل من البحث عن تفسريات لظواهر  -مثل اجلينات أو الصعوابت الشخصية  -اليت ميكن أن يعاد مجعها 

دينغ (. الذي يشبه طريقة سبولTabery 2009سريرية معينة مثل اضطراب التفكري )انظر إىل اتبريي 
يف سعيه إىل تطوير وتكامل النماذج السببية يف خدمة تطوير استيعاب  .Spaulding et alوآخرون. 

 سريري شامل للناس ومشاكلهم.

( إىل أننا قد حنتاج إىل مناذجها وإىل مناذج موريف على حد سواء 131، 2009وأشارت ميتشل )
لفحص عن قرب أيضاً. وال يبدو أن هناك سبباً يف وفقاً ملا تقتضيه الظروف. وقد يكون هناك جمال لنماذج ا

أن البحوث النفسية ال هتدف إىل التعددية حول التفسري وإىل مجع العناصر من مجيع هذه األساليب التوضيحية 
 مبا أننا نعلم أكثر عما حيدث حينما حناول معرفة العلة العقلية.

تلفًا عن الفحص عن بعد ، الفصل الثاين عشر( دفاعًا خم2003) Ghaemiيقدم غيمي 
(Zooming out( حيث يفرتض أن تشخيصات الدليل ،)DSM احلالية تعمل كأنواع مثالية حسب )

. إذ هناك طريقة واحدة الستيعاب رأي ويرب ابعتباره جمرد إشارة رائدة من النمذجة، Weber رأي ويرب
اً. على الرغم من ذلك، يقبع مكان غيمي والذي يعزل املتغريات األساسية ويضع املتغريات غري الضرورية جانب

 Karl يف تراث الفهم اهلرمنيوطيقي )التأويلي( الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً يف الطب النفسي مع كارل جاسربز
Jaspers (1997 ويبحث هذا املنهج عن عالقات نفسية ذات معىن بني الظواهر ويناقض مع التفسري .)

( لتعزيز فهم هذا النوع من خالل DSMمت تصميم أصناف الدليل ) السبيب والعلمي. ففي رأي غيمي قد
توجيه االنتباه السريري إىل جوانب هلا عالقة حبياة املريض املتصلة ابالضطراب. ويراه كتطبيق لوسائل 

 اإلنسانيات، بداًل من العلوم.

ط الفروقات منهج الفحص عن بعد مناذجه كنقاط هناية على الطيف الذي يلتقعاجل على أي حال، ي
(؛ يتوافق هذا املنهج مع البحث عن القصص السببية اليت تفسر النموذج. 199بني الشرائح البشرية )غيمي، 

وعالوة على ذلك، فإنه بقدر ما يعتمد منهج الفحص عن قرب على املثاليات أيضاً، فإنه يواجه املشكلة 
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رجة الصعوابت اللغوية اليت تعترب مرضية، وحيتاج نفسها. منهج بنتال، على سبيل املثال، يواجه املسألة ومدى د
 سبولدينغ وآخرون أن جيدوا طريقة لتمييز املشكلة السريرية من الظاهرة اليت تعترب طبيعية ولكن غري مرحب هبا.

 

 قضااي مشرتكة بني الثقافات: 3.5

حول قابلية  ( يف أمريكا الشمالية، وطرحت أسئلة ابستمرارDSMنشرت طبعات متالحقة من الدليل )
( سابقاهتا يف التعامل مع DSM-5تطبيق تصنيفاهتا خارج الثقافة الغربية. حيث تتبع طبعة الدليل اخلامس )

موجودة  –التنوع بني الثقافات بطريقتني. اواًل، تعاجل بعض احلاالت، مثل االكتئاب والقلق، على أهنا عاملية 
لية يف اخلواص. واليت نطلق عليها ابملشروع التوحيدى. وقد يف مجيع الثقافات، على الرغم من االختالفات احمل

( أن تصنيفات الدليل الرئيسية حتدث يف مجيع أحناء العامل DSM-IV-TRأكد الدليل الرابع املنقح )
-DSM-IVولكن مع أعراض ومسارات تتأثر ابلعوامل الثقافية احمللية. اثنياً، يوظف الدليل الرابع املنقح )

TRابلثقافة"، واليت مت تعريفها على أهنا "أمناط متكررة وحمددة حملياً من السلوك -الزمات مرتبطة( مفهوم "مت
معنّي"   DSM-IVالشاذ والتجارب املثرية للمشاكل اليت قد تكون أو ال تكون مرتبطة بتصنيف تشخيص 

قافات. وهذه املتالزمات ابلثقافة يف عدد حمدود من اجملتمعات أو الث-(. وحتدث املتالزمات املرتبطة898) ص 
حملّية، وغالبًا ما تكون تقليدية، والتصنيفات التشخيصية جتعل أمناط الفكر والسلوك اليت تعامل على أهنا 

 منحرفة أو مثرية للمشاكل يف هذا السياق.

يري ابلثقافية هي تلك األمراض الشعبية اليت تظهر فيها تغ-ومن الناحية النظرية، فإن املتالزمات املرتبطة
( القياسية DSMالسلوكيات والتجارب بشكل ابرز إذا قورنت ابملعايري احمللية. وال تعتقد تشخيصات الدليل )

هبذه الطريقة، حىت لو كانت حمدودة ثقافياً. فعلى سبيل املثال، مّت تشخيص "اضطراب الشخصية 
األمريكية يف الثمانينيات، ولكن  املتعددة/اضطراب اهلوية االنفصالية" على نطاق واسع يف الوالايت املتحدة

اندراً ما مت تشخيصه يف مكان آخر يف العامل. إال أن ذلك مل يدفع األطباء النفسيون إىل التعامل معه على أنه 
ابلثقافة، على الرغم من أنه يبدو يتالءم مع التعريف. فقد افرتض أن  الطب النفسي السائد -متالزمة مرتبطة

ية بكوهنا ليست مرتبطة ابلثقافات؛ أي أهنا متثل الشذوذ يف الصفات اإلنسانية العاملية. يتمثل يف احلاالت الغرب
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وتنطبق هذه احلالة حىت ابلنسبة حلاالت )مثل بعض أنواع اضطراب تشّوه اجلسم( اليت توجد بياانت انتشارها 
 يف عدد قليل من الدول الغربية ليس إال.

ابلثقافة -( عن مفهوم املتالزمة املرتبطةDSM-5اخلامس)وقد ابتعد الدليل التشخيصي واإلحصائي 
(. وعرّف الدليل هذه املفاهيم اليت "ختوضها اجلماعات 758واعتمد مفهوم "املفاهيم الثقافية للضيق" )ص 

الثقافية وتستوعبها وتتبادل معاانهتا، ومشاكلها السلوكية أو أفكارها ومشاعرها املثرية للمشاكل". وميّيز الدليل 
( والتعابري )طرق التعبري 2( املتالزمات،1( بني ثالثة أنواع رئيسية من املفاهيم الثقافية:DSM-5امس )اخل

( والتفسريات احمللية. وإن النوع األخري مثري لالهتمام بشكل خاص: ألنه ميّثل صورة قياسية 3عن الضيق(،
تأخرة كما موضح من قبل قوى خارقة للطبيعة مثل للعّلة العقلية يف كالً من اجملتمعات غري الغربية واجملتمعات امل

أفريقيا انقسمت حول تفسري -( أفاد أبن قبائل شرق1966) Edgertonتلّبس األشباح. إال أن إدغرتون 
الذهان. فالبعض يستوعبها على أهنا تلّبس اشباح، ويعتقد البعض اآلخر أنه سبب عضوي )ديدان دماغية(. 

( وضع جماالً هلذه النتائج كجزء من دمج التفسريات احمللية يف نظرية العلة DSM-5لذا فإن الدليل اخلامس )
 العقلية.

( هذا التصحيح املفاهيمي من خالل إجراء إصالح شامل لـ DSM-5يضيف الدليل اخلامس )
(، يف جزء DSM-IV-TR"املخطط العام للصيغة الثقافية". ويقدم هذا املخطط يف الدليل الرابع املنقح )

( Cross-Cultural Psychiatristsالثقافات )-تجابة ملناشدات من األطباء النفسيني عربمنه اس
 Canino and Alegriaالذين مل يكونوا راضني عن الطرق القدمية )على سبيل املثال كانينو واجلرياي 

2008.) 

موعة ويعكس ذلك استثمارًا غري مسبوق يف تطبيق األنثروبولوجيا مع الطب النفسي من قبل اجمل
(، واليت أجرت جتارب ميدانية ملقابلة صياغة ثقافية DSM-5املشتقة من القضااي الثقافية يف الدليل اخلامس )

(. وصممت املقابلة ألجل تقييم Aggarwal 2013( يف ستة مواقع حول العامل )أغروال CFIجديدة )
 يفهم هبا تلك اجملموعات وتؤثر على التجربة اجملموعات الثقافية أو اإلثنية اليت ينتمي إليها املريض والطرق اليت

هبذا املوضوع. تتألف املقابلة من اسئلة مصممة خصيصاً جلمع املعلومات من منظور املريض وأقرانه الثقافيني، 
مبا يف ذلك اسئلة حمددة تطلب من املريض عدم تكرار ما قاله الطبيب، بل تطلب منه أن يصف فيها جوانب 

مشكالته كما يراها هو ال غريه. وميكن استخدام املقابلة مع أي شخص يف أي مكان، من هويته ويعرب عن 
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(، قد شكلت بواسطة الثقافة DSMوكذلك يقر الدليل أبن مجيع العلل العقلية، مبا فيها تشخيصات الدليل )
شكل ضعيف إىل وما يرتبط هبا من مواد مفاهيمية مّت دجمها ب CFI مقابلة احمليطة هبا. ومن انحية أخرى، فإن

(، حيث أن العديد من التشخيصات ال تويل أي اهتمام للصياغة الثقافية على DSM-5الدليل اخلامس )
ابلثقافة يف األمر الواقع. ورمبا قد أعيد صياغة تسميتها إىل "املفاهيم -وتستمر املتالزمات املرتبطة-اإلطالق 

 قد يتساءل كيف يتم التعديل الشمويل؟الثقافية للضيق" ولكن التذييل حبد ذاته استمر، لذلك 

يعاجل املنهج اآلخر يف االختالف الثقايف، كما ذكر، التشخيصات املختلفة كانعكاس حلاالت الدليل 
نفسها. وحيث تكمن املسألة يف كيف جيب أن يكون التشخيص خمتلفًا قبل أن يتوقف عن كونه حالة من 

ابلثقافة". لقد اقرتح ضرورة أن تتوسع اضطراابت -تبطة( ويصبح وقتها "متالزمة مر DSMحاالت الدليل )
القلق، على سبيل املثال، من "جماالت القلق" ألن البشر من الثقافات األخرى يتضايقون من اشياء ال يتضايق 

(. ويرى Lewis-Fernandez et al 2010منها األمريكيون األوربيون )لويس فراننديز وآخرون 
القلق شائعة مبا فيه الكفاية يف مجيع الثقافات البشرية لتستحق معاجلة كشكل االفرتاض هنا أن اضطراابت 

عاملي، ولكن هذا ميكن تفويته إن مل يقّدر األطباء خمتلف احملفزات وردود األفعال واملفاهيم اليت متيز اضطراابت 
لذين يعانون من القلق القلق يف الشرائح املختلفة. حنن حباجة إىل التعرف على تنوع أكرب من األعراض بني ا

 وبني الذين يعيشون يف الثقافات الغربية ولكن ال تظهر أعراض الغربيني املثالية.

 ataque( أن غالبية املصابني الالتينيني من أاتك دي نريفيوز 2010فراننديز وفريقه )-افرتض لويس
de nervios –سبيل املثال، إذا صحح  قد استوفوا معايري اضطراب اهللع، على -نوبة عصاب ابإلسبانية

( الشرط الذي يقضي أبن تستمر نوبة اهللع بضع دقائق فقط. وأدرجت حالة أاتك دي نريفيوز DSMالدليل )
(. ومشلت أعراضها مزيج من أعراض نوبة DSM-IV-TRابلثقافة يف الدليل الرابع )-كمتالزمة مرتبطة

قدان السيطرة. ولكنها قد انطوت كذلك على اهللع الكالسيكية مثل اخلفقان واإلحساس حبرارة جسدية وف
صراخ ال ميكن التحكم به وهتديد ابلعنف، جنبًا إىل جنب مع أعراض أخرى أقل نسبة حدوث يف نوابت 

فراننديز مهتماً يف فكرة أن أاتك دي نريفيوز ميكن -اهللع، وتتميز أيضاً أبهنا تستمر فرتة أطول. لقد كان لويس
 شرط أن أنخذ االختالف يف أعراض أكثر جدية.فهمها لغرض تشخيص القلق ب

وميكن استخدام هذا املشروع التوحيدي يف افرتاض أن كيان التشخيص ذاته متشابه يف مجيع احلاالت 
حيث تتكيف بعض العمليات األساسية املشرتكة أو تستجيب إىل خمتلف التشكيالت الثقافية إلنتاج  –
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الشذوذ األساسي، حىت لو كان موجوداً، فإنه ابإلضافة إىل هذه سلوكيات خمتلفة. ويرى بعض الباحثني أن 
النقطة. فإن ردة فعلنا على احلالة حتدد من خالل تعبريه، حىت إن كان هناك نوع نفسي أساسي. وقد افرتض 

آسيا خمتلفان كفايًة يف التعبري واملسار الذي -أبن االكتئاب يف الغرب ويف شرق Kleinman كلينمان
(: "يعاين املصاب من االكتئاب متاماً كأعراض 450، 1987ال ينبغي أن يرى كحاالت خمتلفة )وبطبيعة احل

آالم أسفل الظهر واالكتئاب كيأس وجودي مصحوب ابلذنب هي أشكال خمتلفة من سلوك العّلة مع أعراض 
الة متشابه، خمتلفة، وأمناط حبث عن املساعدة، ومسارات واستجاابت للعالج اليت قد يكون املرض يف كل ح

 وتبقى العّلة بداًل من املرض عاماًل حمدداً ".

( ألجل التعميم 199، ص 2007) Horwitz and Wakefield اختار هورويتز وويكفيلد
بني املرض كخلل وظيفي شامل والعلة كتعبري  Kleinmanيف االستجابة: "إننا نتفق مع متييز كالينمان 

الثقايف للخلل املعطى... ]ولكن[ إن كانت هناك اختالالت شائعة، فسوف يفرتض أن العالج يعتمد -بشكله
 إىل حد كبري على العلم الذي حيدد ويتدخل يف مثل هذه االختالالت بغض النظر عن عرضها الثقايف ".

يب يستند إىل فرضية أن علم النفس البشري يكفي لعالج بعض األشكال يعّد املشروع التوحيدي رهان جتري
الثقافية املميزة على األقل من االضطراب العقلي كتعبريات عن الطبيعة البشرية املشرتكة واليت حددت بشكل 

مما يعكس  ابلثقافة رهان جيد متاماً،-خمتلف من قبل الثقافة احمللية. وكذلك فإن املطالبة ابملتالزمات املرتبطة
فكرة أن بعض أشكال السلوك حملية كلّيًا وال ميكن استيعاهبا يف منوذج عاملي. وميكن السعي إىل املشروع 

ابلثقافة يف الوقت نفسه. وعلى أي حال، ينبغي أن نكون أحراراً يف -التوحيدي واالعرتاف ابملتالزمات املرتبطة
( من أن العقول الغربية هي الرقعة DSM-5امس )السعي وراء هذه االسرتاتيجيات من فرضية الدليل اخل

الشكل الغريب للحالة غري اعتيادايً: فكلما ننظر عن كثب أكثر، كلما فقد يكون الزرقاء النموذجية للعامل برمته. 
سيبدو لنا أن اجلوانب املعرفية لالكتئاب "غربية" ابمتياز. وقد تعاجل هذه احلاالت على أهنا عاملية ولكنها يف 

 ابلثقافة موجودة يف دول الناتو ال غري.-قيقة متالزمات مرتبطةاحل
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 التطبيق السريري 3.6

كل هذا حني يكون هناك   من تفسر النماذج النفسية مفهوم املثالية بصورة ما. على أي حال، فإن الغرض أييت
نظور البيولوجي ( خطوة االنتقال من امل1992) Guzeاستيعاب يتيح لنا مساعدة املرضى. وقد أطلق غوز 

إىل املنظور السريري. ويف سبيل اختاذ اخلطوة جيب أن ننتقل من الوصف العام لعملية األمراض إىل الوصف 
احملدد لبيولوجيا الفرد. وأيخذ الطبيب املريض املثايل املتخيل وحيدد من خالله املزيد من تفاصيل العامل احلقيقي، 

ى، ورمبا حىت حالة واحدة. وجيعل املشروع العلمي مثالياً، يف حني وذلك إلنتاج وصف جملموعة أصغر من املرض
يستخدم املشروع السريري موارد العلم ملساعدة األفراد. يف عرض العالقات السببية اليت تؤدي إىل ميزات 
النموذج الذي يقدم فرصاً للعمل العالجي، سواء كنا قد فحصنا عن قرب أو عن بعد. يعرف النموذج جمموعة 

العالقات اليت ختتلف عن تلك املوجودة يف مريض حقيقي على أبعاد متنوعة. أحدها هو الدقة: قد حيتاج من 
متثيل عالقات النموذج السببية إىل أن يكون أكثر دقة عندما ننظر إىل املرضى احلقيقيني. على سبيل املثال، 

ألمثولة النموذجية ميكن تعريف األعراض قد حنتاج إىل أن نكون حمددين بدقة يف اإلعداد السريري، بينما يف ا
أبهنا تستوطن جمموعة من القيم، وميكن ألي أحد أن تطبق عليه يف الطبيعة. أو ميكننا أن حندد قصة تقدس 
تفاصيل املعتقدات وغريها من حاالت املريض املقصودة، بداًل من جمرد االستشهاد حبقيقة أن مسار معاجلة 

 ن هذا النوع.املعلومات يتورط يف املرضى م

 

 . علم األمراض النفسي الفلسفي4

 أنواع من علم األمراض النفسي الفلسفي 4.1

يستعرض اجلهد احملسوب على موضوعة علم االمراض النفسي الفلسفي حىت اآلن يف معظمه على حساب 
فلسفة العلوم، حيث الطب النفسي هو العلم املعين، والفلسفة هي املعنية مبوضوعات مألوفة لفالسفة العلم، 

غراهام وستيفنز ق ما يطلكما وضح يف التفسري. وهناك تراث آخر يف فلسفة الطب النفسي تنتمي إىل 
Graham and Stephens (1994 ،6 )بفلسفة العقل، اليت تعد واحدة من الطرق اليت متيز  عليها

يف جمال التصنيف اخلام للمنهج إىل تطبيقات علم األمراض النفسي الفلسفي. وقد مّيز التصنيف الفئوي املتبقي 
 ريبية من االضطراب العقلي.أو جهد غراهام وستيفنز النظر يف اجلوانب اخلُُلقية والتج
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( حبثوا عن دمج النتائج 2010فالفالسفة الذين يكتبون يف هذا السياق )مثلما قرأان يف غراهام، 
التجريبية يف استنباط فلسفي حول مواضيع مثل اهلوية الشخصية أو العقالنية أو الفعل التطوعي. وسعوا أيضاً 

اض النفسي، الذي حياول أن يفهمها من حيث االقرتاض من للحصول على تفسريات فلسفية مميزة لعلم األمر 
(، على سبيل املثال، نطاق العقلية على النحو املتعارف 2006) Murphyفلسفة العقل. بينما يرى موريف 

عليه يف علوم العقل، ويعتقد غراهام يف العقلية كما متتلك مسات التوائم املميزة من مفهوم القصدية ومن مفهوم 
ن اضطراابت العمد أو الوعي هي ما حتسب على أهنا علل عقلية، وهلذا السبب، تستطيع النظرايت الوعي. فإ

 الفلسفية اليت تعاجل حاالت القصدية أو الوعي أن تساعدان على فهم االضطراابت النفسية بشكل أفضل.

مسامهات هذا املشروع الفلسفي، ولكن ال يقتصر على، التوضيح املفاهيمي. وقدم الفالسفة يشمل 
مفيدة من خالل التطرق إىل تفاصيل مفاهيم الطب النفسي. وميكن الرجوع إىل هذه الطريقة يف علم األمراض 

(. حيث تطلعت بوتر إىل املفاهيم االولية يف 2009) Potterالنفسي الفلسفي إىل اجلزء األول من بوتر 
)الشخصية  Borderline Personality Disorderاالستيعاب احلايل الضطراب الشخصية احلّدية 

غري املستقرة عاطفياً(، اليت تتميز بصفات الشعور ابلفراغ أو فقدان الذات، والسلوك املتهور أو التدمري الذايت، 
ونوابت غضب وعالقات غري مستقرة. بل إن أحدى املقاالت اليت تناولت احلالة اعتربت أن املريض احلّدي 

لسادس(. وقد يشعر الطبيب املعاجل غالباً أبنه مهزوم من قبل املريض الذي ميتاز بصفة التالعب )بوتر، الفصل ا
جنح يف حتقيق هذه النتيجة اليت ال يريدها املعاجل، فعلى سبيل املثال، يف حالة املريضة اليت ما تزال ترغب يف 

ا عمداً لكي الرقود يف املستشفى على الرغم من إن حكم الطبيب قد انقض ذلك، فأهنا تعمل على أذية نفسه
جترب املستشفى على إرقادها. يف هذه احلالة، تكون املرضة قد اختذت ابلتأكيد تدابري متطرفة للوصول إىل 
مبتغاها، ولكن ليس واضحاً أن يكون ما فعلته تالعباً. ألن املريضة قد احتجت على رأي طيب، لكنها مل تغرّي 

ننا نفضل أن نفكر يف التالعب كتصرف متعمد لتغيري عقل عقلية الطبيب املعاجل أو أهنا قامت خبداعه، وإذ أ
شخص آخر من خالل السحر، أو اخلداع أو أي عملية نفسية أخرى. هذا النوع من القدرة للحصول على 
مبتغاك غالباً ما تنسب إىل مرضى االعتالل النفسي )السايكوابث(، ولكن بوتر جعلتنا نتساءل عما إذا كانت 

على املرضى احلّديني. ورمبا جيب أن ننظر إليهم على أهنم أانس ايئسون حياولون التأقلم الفكرة نفسها تنطبق 
(، بداًل من أن نعتّد بعوامل لثين اآلخرين عن إرادهتم. 16-115مع الضيق، أو أهنم غري مؤهلني اجتماعياً )

سعي إىل ذلك؟ يرجع مصدر وحىت إذا كانوا حياولون احلصول على مرادهم اخلاص، حسناً، ملاذا ال جيدر هبم ال
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قلق بوتر إىل أن مفهوم التالعب يستخدم من قبل األطباء ليعين جمرد مفهوم مبسط مثل "السلوك الذي جيعل 
 عملنا أكثر صعوبة!".

 

 األفكار الدخيلة 4.2

م وضع غراهام ونظراؤه برانمج بشكل أجندة خمتلفة تتجاوز التوضيح املفاهيمي. إذ تنطوي على استخدام مفاهي
من الطب النفسي لتسليط الضوء على مشاكل فلسفية، بل استخدمت مواقف فلسفية لشرح، أو على األقل 
لتوضيح، بعض القضااي اليت تربك األطباء النفسيني. خذ مثالً أوهام األفكار الدخيلة. حيث يقول األشخاص 

شخص آخر أو واقعاً قد فّكر  الذين يعانون من هذه احلالة أن لديهم أفكار داخل عقوهلم قد وضعت من قبل
(: "أنين أنظر 1970) Mellorفيها شخص آخر، كما احلال يف احلالة الشهرية التالية اليت أبلغ عنها ميلر 

من النافذة واعتقد أن احلديقة لطيفة والعشب ابرد، ولكن ما زالت أفكار "إميون اندروز" تدخل إىل عقلي. ال 
... إنه يعامل عقلي مثل شاشة وأفكاره تومض عليها كما تومض يف توجد أفكار أخرى هناك، فقط أفكاره 

من الصعب ختيل ما ميكن أن تكون عليه  الكامريا فالشها". )كان اميون اندروز شخصية تلفزيونية بريطانية(.
األفكار الدخيلة: كيف أستطيع أن أكون على علم استباقي بشيء يشبه النوبة يف عقلي، وجيري يف الوقت 

( أبنه ينبغي أن ينظر لألفكار الدخيلة 2000 عقل شخص آخر غريي؟ واقرتح غراهام وستيفنز )نفسه يف
Frankfurt (1988 ،59 ) على أهنا "وعي ابلذات دخيل". حيث أهنم استعاضوا من فكرة فرانكفورت

جلسدية عبارة عن إليه ابملعّية. قد تكون بعض التحركات ا أصبوأبن بعض األشياء اليت أفعلها فعاًل تعرّب عّما 
حتركات أطرايف دون احتساهبا أفعال من ذايت، رمبا ألن شخص آخر يسيطر على حتركايت. ونفس الشيء ميكن 
أن ينطبق على األحداث العقلية. إن مّر حلن غري مرغوب به داخل عقلي، فإنه نوبة يف اترخيي العقلي. ولكنه 

الرايضية الذهنية اليت أقوم هبا ألوازن دفرت الصكوك ال حيتسب كنشاط عقلي يف الطريقة ذاهتا كاحلساابت 
خاصيت. إن املثال األخري، ال األول، الذي يتألف من التفكري القصدي الذي يعرب عما أصبو إليه ابملعّية. 

( على هذه اخلصائص من التفكري ابإلحساس ابلذاتية واإلحساس 152، 2000ويطلق غراهام وستيفنز )
أن هاتني اخلاصيتني ميكن أن خيتاّل، لذا حيدث يف اضطراب التفكري إحساساً ابلذاتية دون ابملعّية. إذ يقرتحون 

اإلحساس ابملعّية. واستنادًا إىل هذه الصورة، عزوا أن تكون فكرة الشخص اآلخر ذات معىن، ألنه نوع من 
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ميزة )وليست معييت النشاط العقلي الذي جيب أن ينتج عن طريق شيء ما، وحيمل كما تفعل مسات املعّية امل
 فقط(.

وال تفسر مثل هذه النظرية من أين أتيت التجارب غري الطبيعية؟ وعوضاً من ذلك، فإهنا حتاول استخدام 
املوارد الفلسفية جلعل التجربة أقل اهبامًا إىل حد ما، ورمبا تكشف بعض األرضية للتفسري من خالل توجيه 

حتتاج أن تنطوي حتتها. ويتطلع منهج خمتلف لعلم األمراض النفسية  الطريق حنو نوع من العمليات العقلية اليت
 الفلسفية إىل العلم لكشف النقاب عن اإلشكال الفلسفي.

 

 3االعتالل النفسي)السايكوابثية( وعلم النفس اخلُُلقي 4.3

ية واضحة. يبدو أن النقاش حول االعتالل النفسي )السايكوابثية( يرتك يف النتائج التجريبية مسامهة فلسف
وعلى هذا املنوال، نوقشت موضوعات السايكوابثية يف حمورين. أواًل، فيما إذا كانت األحكام اخلُُلقية حمفزة 
 غريزايً، أو فيما إذا كان من املمكن معرفة ما الذي حتتاجه املنظومة اخللقية لتبقى اثبتة. وقد وصف جيسي برنز

Jesse Prinz (2007 ،42السايكوابثية كـ"حا ) لة اختبار"، مما ساعدان على أن نفرق بني دعوى أن
األحكام اخلُُلقية حمفزة غريزاًي وإهنا تّدعي العكس أبن يكون من املستطاع أن تشكل حكمًا ُخُلقيًا دون أن 
تكون حمفزة للفعل مبا تقتضيه. واثنياً، وإن كان املوضوع ذا صلة بعلم النفس اخلُُلقي، وهو إىل أي مدى تكون 

 م اخلُُلقية نتاج العقل أو احلس العاطفي.األحكا

، القسم التاسع( مصطلح "العقد احملسوسة"، اليت "يعتقد مبقتضاها أنه، يف 1751يفرتض هيوم )
بعض احلوادث، قد يعمل فعل اخلطيئة أو اخليانة على إضافة كبرية إىل ذخريته، دون أن يسبب خرقاً كبرياً يف 

الصدق سياسة فضلى، وإننا نعّده قاعدة عامة جيدة. لكنه يبقى عرضة البنية االجتماعية والتحالفات. ف

                                                           
إىل املعايري  ethicsُخُلقي مبصطلح واحد، وألن الفرق بينهما معروف؛ إذ يشري األخالقي  moralاخالقي و ethicalشاعت ترمجة املفردتني االجنليزيتني : «املرتجم» 3

اليت تتجاوز املصلحة اخلاصة. اعتمدت ذلك من ترمجة حسن  moralityإىل التعقل والتصرف وفق قيم الفضيلة  moralوالقوانني العامة واالنصياع هلا، بينما يشري اخلُُلقي 
 ب "احلقيقة واملنهج" هلانز غادامري، وترمجة فالح رحيم لكتاب "الذات تصف نفسها" جلوديث بتلر انظم وعلي حاكم لكتا
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لالستثناءات الكثرية: ورمبا قد يتبع احلكمة ذاهتا، ويتابع القاعدة العامة، ويستفيد من مجيع االستثناءات. "إذ 
ي يعارض عادة تدرك عقد هيوم احملسوسة ما تتطلبه الفضيلة ولكنها ال تعبأ، ألهنا يفتقر إىل احلس ابلطيبة الذ

املصلحة الذاتية. وال ميكن مقاربة العقد احملسوسة يف الفضيلة ال بسبب أن يكون هناك نقص ذكائي. لكنها 
( أن 2004) Shaun Nichols فقط ال جتذب الفضيلة على اإلطالق. وكذلك افرتض شون نيكولز

 ا تناسب معايري هيوم.املعتلني السايكوابثيني هم حاالت حقيقية للعقد احملسوسة، حيث يبدو أهن

ال ُخُلقية ولكنهم  –(، فإن املعتلني السايكوابثيني هم عقد حمسوسة 2004وحبسب منظور نيكولز )
موكلني ابلعقالنية كلّياً. وإهنم يفتقرون إىل العواطف االجتماعية االجيابية )خصوصًا التعاطف(، ويؤدي هذا 

يب عادة ملعاانة اآلخرين. وكذلك افرتض نيكولز أنه نظراً النقص إىل جتاهل ادعاءات الفضيلة ألهنا ال تستج
للعيوب اخلُُلقية للمعتلني السايكوابثيني ميكن تعقب عجزهم العاطفي، بداًل من أي نقص يف املنطق، فإن 
املعتلني السايكوابثيني يدحضون ما يسميه "العقالنية التجريبية". وإن العقالنية التجريبية هي فكرة تعتمد على 

خالقيات، أو هي جمرد مستوطنة، للمنطق العملي. إن أحكامنا اخلُُلقية قابلة للتفسري من حيث املعايري األ
العقالنية ذاهتا اليت تنطبق على الفكر والفعل االعتيادي. ببساطة، ال ميكن متييز كوهنا خلقية عن كوهنا عقالنية 

تقد نيكولز، فإهنا حتتسب دليالً لصاحل منهج حسب. إذا دحض املعتلون السايكوابثيون وجهة النظر هذه، يع
 هيوم املوسع للفضيلة.

مييز نيكولز العقالنية التجريبية من العقالنية اخلُُلقية. إذ تدعي العقالنية التجريبية أن احلقائق التجريبية 
ُلقية مستمدة من اليت تتبع احلكم اخلُُلقي يف البشر هو نوع من احلكم العقالين، بعبارة أخرة؛ إن أحكامنا اخلُ 

قدراتنا وقابلياتنا العقالنية. وتنّص العقالنية املفاهيمية على أن احلقائق املفاهيمية اليت جتعل البشر حيتاجون 
أحكام ُخُلقية مدفوعة من خالهلم. وذلك يعين، إذا استوعبت ما تتطلبه الفضيلة سوف تسعى إىل فعله )ألنه 

مدى علم النفس اخلُُلقي الذي يشكل  -نيكولز على احلالة التجريبية الشيء العقالين للقيام به(. حيث يركز 
 املنطق العملي.

( معاجلة نيكولز لعدة أسباب. السبب األكثر 2005) Heidi Maibomحتّدت هايدي مايبوم 
أن  قرابً، أشارت مايبوم يف مقالة تظهر أن املعتلني السايكوابثيني يعانون واقعًا من اعتالالت عقالنية. ويبدو

املعتلني السايكوابثيني يواجهون صعوبة يف التعلم من جتارهبم، ويفتقرون إىل التشبث ابملنطق هنائي املعاين، 
ويفتقرون إىل القدرة للتخطيط على املدى الطويل أو الصياغة أو السعي إىل األهداف طويلة األجل. وافرتضت 
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ون من الوفاء ابلقيود العقالنية للمنطق العملي، مثل مايبوم أنه بسبب هذه العيوب يفشل املعتلون السايكوابثي
التماسك واالستقامة. وصّرحت مايبوم أيضًا أهنا تدعم موقف هيوم، فإنه ال يكفي أن تربط هذه العيوب يف 
منطق املعتلني السايكوابثيني إىل اختالالت يف حياهتم العاطفية. فبالنسبة إىل هيوم، إن العجز العاطفي جيب 

ه أتثري مباشر على الفضيلة من خالل غياب التعاطف، وليس بشكل غري مباشر من خالل الفشل أن يكون ل
 املنطقي الناجم عن النقص العام يف العواطف.

ويبدو صحيحاً أن املعتلني السايكوابثيني يعانون من خلل عقالين متنوع. ولكن ال يوجد أحد عقالين 
لسايكوابثيني خمتلفون مبا فيه الكفاية من األفراد الطبيعيني. ولكي متاماً، وجيب أن تكون احلالة أن املعتلني ا

تقوم مايبوم إبثبات قضيتها، فإن القصور العقالين للمعتلني السايكوابثيني حيتاج أن جنعلهم فئة مميزة من األفراد، 
من طبيعة العجز ألن حجة نيكولز تعتمد على كوهنا أكثر تعقاًل من الفرد االعتيادي. وما زلنا غري متأكدين 

العقالين يف السايكوابثية، وحىت حول أمهية النماذج املتنوعة من الالعقالنية املريضة نفسياً. ولعله من اخلطأ أن 
نعتقد يف سبب عملي كظاهرة الوحدوية أو القابلية. ويبدو أن املعتلني السايكوابثيني طبيعيون متاماً عندما يتعلق 

لعام، لذلك رمبا يكون خلل املنطق مقّيد بطرق معينة ترتكهم يف الفئة نفسها األمر بنظرية العقل والذكاء ا
كاألفراد االعتياديني عندما يتعلق األمر أبنظمة املنطق اليت هتم الفضيلة. أو رمبا يكون يف النهاية أن السايكوابثية 

نفسي االعتيادي. -تنطوي على مزيج من القصور العاطفي والعقالين الذي يعكس الفشل يف التطور العصيب
وإن كانت هذه هي احلالة، فإهنا ستكون أقل تالؤماً للقضاء بني منهج هيوم ومنهج كانت الذي يرى الفضيلة 

 من حيث السبب العملي، بداًل من االستجاابت العاطفية.

أن  أيضاً حول مدى الذي يفهم املعتل السايكوابثي للمفاهيم اخلُُلقية حقاً، واليت جيبويربز اخلالف 
يعمل هبا من أجل اعتبارهم ال أخالقيني، بداًل من أن يكونوا أشخاصاً ال يفهمون الفضيلة. وعلى الرغم من 
أن املعتلني السايكوابثيني يستطيعون استخدام اللغة اخلُُلقية واستخدام املصطلحات العاطفية، فإن بعض 

دون غري قادرين على ربط احلس ذاته، ، الفصل الثالث( يعتقد أبهنم يبHare 1993املنظرين )مثل هاير 
مثل بقيتنا، إىل املفاهيم اخلُُلقية اليت يستخدموهنا. وهذا يوحي أبهنم ال يقبضون على املفاهيم اخلُُلقية حقاً. 
وعلى أي حال، قد يعزى فشلهم يف القبض على املفاهيم اخلُُلقية إىل قصرهم العاطفي بداًل من بعض العجز 

 (.Prinz 2007 ،46-47يف املنطقر )برينز 
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 الشخصية املتعددة 4.4

حبث الفالسفة أيضاً يف الدعم العلمي ومقاربته بنظرايهتم الجنذاهبم إىل حالة اضطراب الشخصية املتعددة، أو 
(. ويعترب هذا DSM-IV( مثلما يطلق عليها الدليل الرابع )MPD/DIDاضطراب اهلوية االنفصايل )

بشكل كبري. حيث اعتقد بعض الفالسفة أنه يظهر شيئاً مثرياً لالهتمام حول  التشخيص موضوعاً مثرياً للجدل
تطّور الذات يف االفراد االعتياديني. أما املنظرون اآلخرون فقد كانوا أكثر تشككاً، سواء حول االدعاءات 

 الفلسفية أو حول الواقع الشديد للحالة ذاهتا.

االنفصالية أن املصاب ميتلك عدة حاالت /يف الصورة األساسية الضطراب الشخصية املتعددة
". إذ يكون واحد من الغري، يف أوقات خمتلفة، املسيطر عن alterشخصية متميزة، واملعروفة ابسم "الغري/ 

سلوك هذا الفرد. وكل "غري" لديه منط اثبت وحصري وغريب، من إدراك وتفكري متعلق ابلنفس والبيئة احمليطة، 
خرى من الكالم والسلوكيات اجلسدية. وتربز جمموعة "الغري" تلقائياً وال إرادايً للسيطرة فضالً عن أمناط خمتلفة أ

على السلوك، وتعمل أكثر أو أقل بشكل مستقل عن بعضها بعضاً. وليست كل "غري" معروفة للمريض. وهذا 
 يكون "الغري" هو يؤدي إىل فقدان ذاكرة ملحوظة )ال نسيان اعتيادي( على جزء املريض للفرتات الزمنية حني

 املسيطر.

وقد تعززت الشكوك حول اضطراب الشخصية املتعددة/االنفصالية يف اجملتمع الطيب من خالل 
الظروف اليت توضحت يف السبعينيات والثمانينيات. إن وجود االنفصال ليس مثريًا للجدل. حىت إن الدليل 

يف الوظائف املتكاملة للوعي، والذاكرة،  ( قد عّرف االنفصال أبنه "خلل ابلعادةDSM( )477الرابع )
البيئة احمليطية. وقد يكون اخللل مفاجئًا أو تدرجيياً، عابراً أو مزمناً ". ال جيب على االنفصال  دراكإو واهلوية، 

أن يكون مرضياً: وقد حيدث يف احلياة الطبيعية عندما، على سبيل املثال، واحد يصبح مستغرقاً يف مهمة لكي 
من جوانب بيئية أخرى. وافرتضت فكرة تغيري الشخصية التحكم يف السلوك يف القرن التاسع  يشتت نفسه

عشر. ولكن املشككني أشاروا إىل أن أقل من اثنيت عشر حالة قد مت توثيقها قبل أوائل السبعينيات، وحني 
دد، وأحيااًن العشرات، استشرى وابء هذه احلالة املفاجئ يف أمريكا الشمالية، والذي ميتلك الفرد فيها من ع

من "الغري". وذكر أنصار التشخيص أن السبب يف جعل التشخيص ممكنًا على نطاق واسع يعود إىل عامل 
زايدة الوعي ابلعنف ضد األطفال، حيث أخذ التشخيص على عاتقه جهوداً للتغلب على التحفظ العام عن 

 هذا العنف كعامل أساسي.
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الوابء، وبدأ املزيد واملزيد من األطباء النفسيني ابستنتاج أن أعراض  وحبلول منتصف التسعينيات، تراجع
اضطراب الشخصية املتعددة/االنفصالية تنتج يف العيادة عن طريق االحياءات والتنومي املغناطيسي، وابلتنسيق 

اليت  مع تصوير احلالة اعالمياً. أثريت أسئلة يف وقت الحق حول صحة التشخيص يف بعض احلاالت الرئيسية
، الفصل اخلامس(. ولكن ال يوجد هناك شك McNallyأهلمت الصعود االعالمي للتشخيص )ماكنايل 

يف حقيقة األعراض اليت أظهرها الناس الذين حصلوا على التشخيص. وكان هناك ميل إىل التساؤل عما إذا 
ة ثقافيًا للتعبري عن كانت الشخصية املتعددة اضطراب حقيقي أو نتاج ظروف اجتماعية، أو وسيلة مقبول

الضيق؟ وعلينا أن نرد فرضية أن يكون هناك تبايناً هاماً بني كونه اضطراابً حقيقياً وكونه نتاج ظروف اجتماعية. 
إن حقيقة كون هناك جمموعة معينة من األعراض العقلية اليت تظهر سوية فقط يف سياقات اترخيية أو جغرافية 

عن االضطراابت النفسية العابرة(. بل  Hacking 1998)انظر هاكينغ حمددة ال تعين أهنا ليست حقيقية 
ال يتعرض النقاش الفلسفي لالنفصال للضرر إن كان املتشككون يتحدثون عنه. فعلى أي حال، إن النظرايت 
الفلسفية اليت ترتبط ارتباطًا وثيقًا ابملزاعم املثرية للجدل حول طبيعة وسببية اضطراب الشخصية 

 النفصالية تبدو أقل معقولية.املتعددة/ا

صورة عن اضطراب الشخصية  Dennett and Humphrey رسم دينيت ومهفري
املتعددة/االنفصالية لدعم مقرتح فلسفي عن طبيعة الذات. ويبدو أهنم ربطوا تفسريهم لالضطراب خبصوصيات 

احلاالت االعتيادية. وتعرّب جمموع القصة السببية، وتعاملوا مع احلالة كدليل لنظرية معينة حول تطور الذات يف 
خمتلف من "الغري"، كما وضعوها، عن املزاجية املبالغ هبا ولكنها حتتفظ بذكرايت من فرتات السيطرة اليت 
تفتقدها الشخصيات املضّيفة. وتصبح هذه الذكرايت متكدسة بذات مستقلة )أو متثيل ذايت(. إن القصة 

من مجهور اضطراب الشخصية املتعددة/االنفصالية، وتؤكد أن  ( تقرتض51-49السببية اليت يفضلوهنا )
األطفال الذين يتحملون االعتداء بوسيلة االنفصال ويرتكون وراءهم "الغري" ليتعامل مع االعتداء. مث ينفصل 
 الغري إىل قطع تعرّب عن عالقات عاطفية خمتلفة مبا جيري على أرض الواقع )مبا يف ذلك املشاعر املتعارضة حنو

 الوالد الذي يكون املعتدي أيضاً(.

 هل هلذا العدد من "الغري" ذوات خمتلفة؟ هنا مّيز دينيت ومهفري نظريتني للذات

. "الذات االصولية": وهي الذات املراقبة بصورة شبحية واليت تعيش داخل الرأس، واليت تعترب مقر 1
 التفكري والوعي.
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سردية" من السرية الذاتية، إال أهنا بال قوة سببية حقيقية، . "الذات اخليالية": أو "مركز اجلاذبية ال2
 وإن هذا التمثيل يعّد ماذا ميكن لك أن تكون دون أن توافق أي شيء داخل رأسك.

ال حيبذ كٌل من دينيت ومهفري بفكرة "الذات األصولية" ألهنم يعتقدون أهنا غري صحيحة ابلطريقة 
ضوا أن العقل عبارة عن جمموعة من املكوانت الثانوية غري الذكية، مع اليت ينتظم هبا العقل البشري. لقد افرت 

غياب مركز حتكم تنفيذي شامل. وعلى غرار مستعمرة النمل األبيض، يتشّكل اإلنسان من جمموعة من األنظمة 
 املستقلة: وحدات وظيفية مسؤولة عن الرؤية )على سبيل املثال(، ومعاجلات لغة، ونظرية العقل، والذاكرة

العاملة، والتقييم العاطفي، واإلدراك املكاين وهلّم جرا. حيث تؤدي كل هذه األنظمة البسيطة إىل سلوك ذكي. 
ولكن على نقيض مستعمرة النمل األبيض، يكون لإلنسان رأس قيادي: أي إن كل واحد منا إبمكانه أن 

ينتخب أصلح ذات مدعومة من تلك واحد أو أكثر من الذوات اخليالة املثالية مث  -بال وعي-"خيلق أواًل 
 (.41، 1998الذوات يف "املنصب" الذي هو العقل داخل الرأس بكل أتكيد " )

يف هذا الرأي، التطور الطبيعي للذات هو مسألة العثور على التمثيل الذي جيعله أكثر منطقية. وال 
العالقات االجتماعية( بداًل  جيب أن يكون التمثيل املنطقي صحيحاً. ويعكس الرغبة يف التماسك )ودور يف

من الدقة. يف اضطراب الشخصية املتعددة/االنفصالية يفرتض دنيت ومهفري أن هذه العملية تتشظى إىل الكثري 
من األنظمة املتنافسة، حيث أن هناك الكثري من الصور غري املتسقة لـ "أنت احلقيقي": لذا فإن تبدالت "الغري" 

اإلحساس اجلزئي جبوانب خمتلفة من الذات. إن االندماج الطبيعي للتمثيالت تستمر كتمثيالت خمتلفة جتعل 
 سالالت تطور.املختلفة يف شكل متماسك متنع بواسطة 

( نسخة خمتلفة عن هذه الرؤية قليالً. 1994) Owen Flanaganوقد طّور أوين فالنغان 
ع. ومن الطبيعي أن نفرتض أن هناك ذات وافرتض أن الذات سرد: أي إهنا منطق منفتح ملا حيدث لك يف الواق

واحدة لكل شخص، وأن الذات تسمح استمرارية عرب التغيري كلما تطوران. ولكن فالنغان يعتقد أن النفس يف 
(، وإهنا تسمح بعض التمايز عرب احلاالت. وإن multiplexاحلالة االعتيادية عبارة عن عناصر تعددية )

جيداً هو مفهوم معياري، وهي الطريقة اليت نعتقد جيب على الناس أن يكونوها مفهوم شخصية كاملة ومتكاملة 
 بداًل من أي شيء معتاد يف علم النفس. فقد وضعناه هدفاً لنعمل من أجل حتقيقه بشىت الطرق. -
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وتعامل هذه النظرايت اضطراب الشخصية املتعددة/االنفصالية كدليل على نظرية معينة لكيفية انفراد 
ن خالل العمل التطوري إىل دمج جوانب متعددة يف الشخص الواحد. من انحية أخرى، فإن إاين الذات م

( متشكك يف أي ادعاءات تفرتض أن اضطراب الشخصية 18-16 ، الفصل1995هاكينغ )
إذا كنت تؤمن بنظرية دينيت  -املتعددة/االنفصالية دليل على مواقف يف فلسفة العقل. وقد ترسم اجتاهات 

عن الذات، سوف تستطيع أن ترى كيف جعلت وجهة نظرهم من معىن لظاهرة اضطراب الشخصية  ومهفري
املتعددة/االنفصالية. لكن النظرية الفلسفية جيب أن تؤكد يف حمل آخر. ويرجع ذلك جزئيًا إىل أن استيعاب 

شخيصهم مع وعي املتالزمة يضع النظرية على ما هو حديث جداً: وهنا يفرتض هاكينغ أن البشر "قد مّت ت
مزدوج أو شخصية متعددة لقرنني من الزمان. لكنهم بدأوا يتحدثون عن الطريقة اليت يفعلوهنا اآلن، وذلك 

يف اآلونة األخرية فقط. فاليوم قد قالوا مجيعًا مثل هذه األشياء، -ابستخدام لغة األعراض اليت وصفها دينيت
(. 226هبذه الطريقة تعلموا وصف ذواهتم خالل العالج ")أو على األقل يشتبه يف أهنم ملزمون أن يقوهلا. 

فاالنفصال قد يكون حالة نفسية حقيقية، ولكن تفاصيل اضطراابت اهلوية االنفصالية مثرية للتشكيك كثرياً 
إن تكون هناك حالة مستقرة لنعلم بشأهنا،  Hackingلتحمل الكثري من الوزن الفلسفي. لقد شّك هاكينغ 

 Looping Effectجيري تصنيفه يغري السلوك البشري عرب ما يطلق عليه "التأثري اللوليب" ألن الفعل الذي 
، Murphy 2001، موريف Cooper 2004. لالطالع على املناقشة، انظر كوبر 2007، 1995)

(. وأييت التأثري اللوليب عندما يغرّي األفراد سلوكياهتم استجابة Tsou 2007)الفصل السابع(، تسو  2006
 لتصنيف. ويستطيع هذا اللولب الرجعي، مبدئياً، أن حيافظ على السلوكيات مستقرة، ولكن هاكينغل

Hacking  ( حالة العلل 1998كان مهتماً يف تلك احلاالت اليت جتعل السلوك غري مستقر. وكذلك درس )
 العقلية املؤقتة، اليت يبدو أهنا تنفجر مث خترج من الوجود.

 

 األوهام 4.5

يع املفاهيم النفسية، رمبا األوهام ابلذات انلت القدر األكرب من املعاجلة احلديثة املستفيضة بني من بني مج
الفالسفة. وتؤيد هذه القضااي فلسفة العقل وفلسفة العلم. وأاثر بعض املنظرين صعوابت مفاهيمية فيما خيّص 

من حيث النقص يف معاجلة املعلومات األوهام، وسعى آخرون إىل أتطري فرضيات علمية ميكن أن تفسر األوهام 
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أو املشاكل الشخصية األخرى. وحبث بعض الفالسفة عن تفسري فلسفي مميز لألوهام، والذي يعتمد على 
 املفاهيم اليت صيغت سابقاً يف فلسفة العقل.

ومثل حال الكثري من املفاهيم النفسية، فإن مفهوم الوهم له استخدام علمي ذو وعي ذايت وصريح 
اً، وكذلك استخدامات متنوعة من مفاهيم احلّس السليم. وهناك تداخل معترب بني بعض االستخدامات متام

النفسية وبعض التوظيفات الالرمسية ملصطلح "الوهم". ولكن من الواضح أن هناك مناسبات يومية نشري فيها 
. فقد أدعوك أان ابلواهم اىل مصطلح "الوهم" على أنه اعتقاد يبدو خاطئًا بوضوح أو غري مسوّغ للمتحدث

عندما تعلن أنك ستشرتي منزاًل ذا أربعة غرف نوم يف منطقتكم ميكنك حتمل نفقاته، دون أن يعين ذلك أن 
املنطق الذي حتدثت به ينتمي إىل أعراض عّلة ذهانية. إهنا حمض أمنية. ولكن األوهام ابحلس التقين تعبري عن 

( الوهم أبنه "اعتقاد كاذب استناداً إىل DSM-IV-TR( )819)الذهان. ويعّرف الدليل الرابع املنقح 
استدالل غري صحيح حول الواقع اخلارجي الذي يستمر بثبات على الرغم مما يعتقده اجلميع تقريباً وما يشّكل 
دليالً أو برهاانً واضحاً وغري قابل للنقاش إىل النقيض ...". وعالوة على ذلك، جيب أن يكون الوهم غري قابل 
للتفسري من الناحية الثقافية، حبيث ال حتتسب املعتقدات الدينية أوهاماً، مهما كانت غريبة. حىت إن حقيقة 
كون املريض ينتمي إىل ثقافة أو جمتمع يعامل فيه املعتقد ذي الصلة بعّده مطالبة دينية ال يعترب ومهاً. وقد بدا 

 تنحي األطباء النفسيني جانباً وقت النزاعات الدينية، هذا الشرط غريباً لكثري من الناس. ورمبا استشهد به يف
ولكن رمبا الطريقة األفضل لرؤيته كاعرتاف أبمهية الشهادة أو السياق االجتماعي يف حيازة املفهوم االعتيادي 

معتقدات دينية، أو خصوصيات ثقافية تصدم املتفرجني أن يكتسبوا على معتقداتنا. بل إننا نتوقع من الناس 
ارجها فيعتربوهنا غريبة األطوار. ولكن غرابة املعتقدات ال تزعج احلال الطبيعية لعملية انتقال املعتقد احملدد من خ

ثقافياً، وابلتايل ال ينبغي أن تعامل منتجات االنتقال الثقايف على أهنا مرضية، بغض النظر عن كيف نظنها 
 غريبة األطوار.

 Gippsإىل التهّجم. واختصر غيبس وفلفورد كذلك تعرضت جوانب أخرى من تعريف الوهم 
and Fulford 2004  .ًبعض االعرتاضات الرئيسية. حيث مشلت فكرة وجوب أن يكون الوهم خاطئا

(، على سبيل املثال، أبن الشخص الذي يعاين من غرية مرضية، من 106، 1997وكذلك انقش جاسربز )
يل" قد تكون يف الواقع صحيحة. وإن الشريك فعاًل غري إن معتقداته الومهية حول خيانة شريكه "متالزمة عط

خملص. ويف هذه احلالة تقف مصداقية املعتقد إىل جانب النقطة، ألننا ميكن أن منّيز الغرية املرضية مهما كانت 
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 Ekbom's ( إىل أن الشخص املصاب مبتالزمة إكبوم2009 ،24) Ryanصحة املعتقد. وأشار راين 
syndrome  املريض أبن احلشرات غزت جسده!( قد يعاين فعلياً من داء اجلرب.)يعتقد فيه 

( أيضاً مريضاً جّل أعراض مرضه النفسي هي الوهم وابلتايل فاملريض 5-204، 1989وذكر فلفورد )
معتٌل عقلياً، وإن كان معتل عقليًا حقاً، ومث ال ميكن أن يكون ومهاً. من انحية أخرى، شكك العديد من 

(، يف أن تكون األوهام معتقدات حقاً على كل حال. إذ غالباً 194، 2007غراهام وستيفنز ) املنظرين، مثل
ما تفتقر األوهام إىل خصائص املعتقدات اليت من املمكن أن متتلكها. على وجه اخلصوص، تبدو األوهام غالباً 

دات الراسخة. وفنّدت ليزا بورتولويت فقرية التكامل مع بقية املعتقدات، وميكن أن تفتقر إىل الولع املرتبط ابملعتق
(، وكذلك نوقشت احلدود بني الوهم واحلاالت األخرى، مثل اخلداع الذايت )ابين 2009هذه االعرتاضات )

. ملواضيع فلسفية عامة عن الوهم انظر بورتولويت Bayne and Fernandez 2009وفراننديز 
Bortolotti 2009 رادن ،Radden 2010). 

ميكن أن تبدو حتليالت الوهم وكأهنا انعكاسات حملاوالت قام هبا علماء االبستميولوجية التحليلية 
لتعريف املعرفة. فقد نتفق على أن الوهم اعتقاد خاطئ، مثلما املعرفة اعتقاد صائب، ولكن، كحال املعرفة، 

يربط املعتقد احلقيقي إىل العامل ابلشكل إننا لن جند االستقرار هناك. فاملعرفة اعتقاد حقيقي ابإلضافة إىل شيء 
األمثل. لذلك أيضاً، حناول أن جند خصائص إضافية للمعتقد اخلاطئ لنحوله من معتقد خاطئ إىل وهم. 
ويرى هذا الربانمج املفاهيمي كمقدمة لتطّور النظرايت التجريبية للوهم، تلك اليت يعمل الفالسفة عليها جنباً 

 (.Davies and Coltheart 2000ة )ديفيز وكولثريت إىل جنب مع علماء املعرف

ومتيل هذه النظرايت إىل افرتاض أنه حني يستخدم مصطلح "الوهم" ابحلس التقين فإنه يدل على نوع 
( الذي ميكن أن يتم بناء هيكله النفسي األساسي من خالل Samuels 2009 طبيعي نفسي )سامويلز

دعاء هذا املشروع التوضيحي، نستطيع التمييز بني نسختني. واحدة االنتباه إىل حاالته النموذجية. وابست
تنطوي على شرح األوهام على إهنا سببت من خالل فشل العالقات الطبيعية بني مكوانت هيكلتنا املعريف، 
أو على األقل تلك األجزاء اليت هلا عالقة مع تثبيت املعتقد. والطريقة األخرى أكثر فلسفية، وال تزعج نفسها 
كثرياً ابلنظرايت السببية للهيكلة املعرفية، وأكثر اهتماماً إلجياد املوارد يف فلسفة العقل اليت متّيز األوهام بطريقة 

 مستنرية.
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عصبية األوهام أحادية الصورة )تلك اليت متتاز مبعتقد ومهي سائد حول -صنفت نظرايت النفسي
حد ونظرية العاملني. وحسب النسخة املألوفة من مسألة واحدة حمددة( ضمن معسكرين: نظرية العامل الوا

(، فإن التجربة غري املألوفة تعترب Davies and Coltheart 2000نظرية العاملني )ديفيز وكولثريت 
العامل األول يف التسبب ابلوهم، ولكن جيب أن يكون هناك عامل اثن. ويتمثل العامل األول يف عجز يؤثر 

مثاًل: يبدو زوجك غريب األطوار، لذلك -عامل. ويقوم الوهم بشرح املدخالتعلى استقبال املعلومات عن ال
ميكن استنتاج أنه مت استبداله برجل آيل )روبوت(. هذا ما يفسر الغرابة، ولكن ليتمكن من بلورة املعتقد ال بّد 

نقص العصيب أن يكون هناك عجز اثين، يف النظام الذي يشّكل أو يقّيم املعتقدات. يوجد هذا الشأن يف ال
املعريف الذي يتفاعل مع التجربة. ومينع العجز يف النظام االستداليل من رفض املعتقد التوضيحي، على الرغم 

( Davies et al. 2005من عدم وجود مربر. فإن عدم التوافق مع نظرايت العامل الواحد )ديفيز وآخرون 
 تفتح فكرة أن يكون النقص األول هو املسبب للوهم.

ملنهج الفلسفي اخلالص يف شرح األوهام على الدور الذي يلعبه الوهم يف حياة الفرد العقلية، يربز ا
مثلما هو مفهوم يف نظرايت فلسفة العقل. وميكن القول إن هذه احملاوالت يف االستيعاب الفلسفي لألوهام 

يت يف جتربة املريض ( للوهم األويل، والذي هو حتول ذو مغزى ذا1997) Jaspersبدأت مع مفهوم جاسربز 
(. ويف سياق 2007يف العامل. واشتملت األعمال احلديثة يف هذا الرتاث فكرة املوقف الومهي لغراهام وستيفنز )

مماثل شرحا اضطراابت التفكري من حيث حتديد األفكار اخلاصة أو أن تكون غريبة عن هذه االفكار، واقرتحا 
جتاه حاالت قصدية أقل رتبة. وينطوي هذا املوقف على حتديد ( أن تتشكل األوهام مبوقف أعلى رتبة 194)

مع احلاالت ذوات الرتب الدنيا، واليت ينظر إليها على أهنا تعبري عن معّية الفرد اخلاصة أو الطبيعة العقلية. 
 .جداً  وكما احلال يف معاجلة جاسربز، فإن دور الوهم يف احلياة العقلية الذاتية للشخص الواهم هلا أمهية كبرية

وميّثل هذان املنهجان طريقتني ملا يعمله علم األمراض النفسي الفلسفي، كمسامهة أساسية يف التحقيق 
العلمي أو كنموذج من فلسفة العقل. وإهنا غري متعارضة؛ ميكن أن تساعدان املشاريع الفلسفية يف وصف 

تفسريي أسهل. ومن انحية أخرى، ال جيدر الظواهر اليت حيفل هبا األطباء النفسيون أفضل وأن جنعل املشروع ال
عصبية األخرى، أن تزيف وصفاً فلسفياً لألوهام. أو أن -بنظرية العاملني االثنني، أو بعض احلساابت النفسي

تعمل احلساابت الفلسفية افرتاضات جتريبية ال مربر هلا، ولكنها قد توجه األنظار ببساطة إىل احلالة كما خاضها 
ا منها، أو توجه حنو حساب فلسفي للعقل يعّرف بواسطة احلاالت احلقيقية عوضًا عن أولئك الذين عانو 
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احلاالت غري العملية. لقد شهد العقد املاضي زايدة كبرية يف العمل على نظرية املعرفة )األبستمولوجيا( وعلى 
ن ما زالت آاثر هذا األمهية الفلسفية للطب النفسي، بل قد أصبح املوضوع حقاًل فلسفيًا ميكن متييزه. لك

 التطور، فكرايً ومهنياً، بعيدة املنال.
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