
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2018© حكمة  1

 

 

 1النفسي )المرض( االضطراب

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 سارة اللحيدانترجمة: 

 

 

 

 

جم ،االضطراب النفسي ومقارباتهحول  جمة هي موسوعة ستانفورد للفلسفةمنشور عىل )و  نص متر (. ننوه بأن التر

ي الموسوعة عىل 
 عن هذا الرابطللنسخة المؤرشفة ف 

ا
ي قد تختلف قليًل

للمقالة، حيث أنه قد  الدارجةالنسخة ، والتر

جمة. وخت ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر اًما، نخّص بالشكر محرري يطرأ عىل األختر
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 ، املنطق،سويةاالحنرافات عن األفكار المن مجلة إىل  النفسي أو املرض نفسيتُنسب مفاهيم االضطراب ال
 ،أو شخصًيا ،جتماعياة اخمتل  على أهنا  نو اآلخر يصنفها  يعتربها أصحاهبا أو ليتا ألفعال، واسلوكياتاملشاعر، ال

إساءة استعمال فصام، االكتئاب، الوسواس القهري، من أمثلة هذه االضطراابت: ال. حريٌّ هبا أن تعاجلو 
العلوم و  ،الطبكدورا يف العديد من اجملاالت،   النفسي أو املرض ، واهلوس. يلعب مفهوم االضطرابالعقاقري

يف هذا املدخل ستكون الفلسفة. و  ،األدبك،  ةاإلنسانيالعلوم و ، ألنثروبولوجياا، االجتماعية مثل علم النفس
ة إشارتهوالذي خيتلف عن مدخل فلسفة الطب النفسي يف  ،األساسيتركيزان املناقشات الفلسفية حمور   لعد 

 االجتماعيةن تقاليد النظرية م يت نشأتالك تل، بل حىت ليس فقط فلسفة العلم والعقل -مناهج خمتلفة 
 .والظاهراتية

اآلن على  فيعر  أنه الذي يلعبه يف الطب النفسي املعاصر. رغم الدور -كفئة  -النفسياالضطراب  ال يناسب
مل تكن مفهومة  يت ذكرت سلفا،تلك الكال أن بعض احلاالت  ، إاضطراب )أو مرض( من أشكالكنطاق واسع  

إال أن هذا الوضع كثريا ما أملح إىل عجز  ،اأو مرض اضطرااب اعتباره معحىت  .(Porter 2002)دائما 
املعاصر  احليوي طب الطب النفسيانتباهنا إىل  يهاتو نالت هذهُتوج ه  .(Irwin 2013)أخالقي وعضوي 

إىل إضافة لية، مع تشاهباته وافرتاضاته احلاكـ "منوذج طيب"   رف ابنعدام قيمتهعُ  الذي ال يقبل التسوية، والذي
 . تلقى هذا النموذج حتليالةالطبيع علميف  مواضيعالتصنيفات النفسية ك النظر إىل يةحول كيف ةمالعا سألةامل

ستشكل هذه  .حلاالت عجز ابملطلقهذه ا حىت من أولئك الذين ينكرون أن ،تواصالم شديدا نقداو  فلسفيا
عن التطورات احلديثة يف علم  نشأتسائل اليت انب امل جإىل ،املسائل األساسية جزءا كبريا من املدخل التايل

على فلسفة العقل واألخالق ) يت تتمحور حولتركز على األفكار ال ألهنا ذلك. وعلم األعصاب ،النفس املعريف
له آاثر واسعة على  النفسيفتحليل االضطراب  ،(واملسؤولية اهلويةمسائل ، و دعالقة العقل ابجلسسبيل املثال: 

 لتعطي، ال مفر منهيوميا اجتماعيا ا تعكس واقع -إكلينيكيةكظواهر   -ن هذه احلاالتجملاالت. لكتلك ا
 .ملح ةقانونية و  ،أخالقية، عملية مقتضياتنظرية الستفسارات اال
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 املصطلح-1

األمراض النفسية ُنسبت،  إال أنستثناءات، وجود االابلرغم من  .مثرية للجدل ، إىل حد كبري،اللغة هناتبدو 
على (1)هبا.  غري مرحبعلى أقل تقدير كانت و  ،"شؤمال" ،املتعمد" ضالل"ال ،"الشر" إىل وعلى مدى طويل،

احلايل للجمعية األمريكية للطب  حصائياملذكورة يف الدليل التشخيصي واإل االتاحل تلك ُزو دت سبيل الدقة، 
( و التصنيف اإلحصائي الدويل لألمراض واملشاكل الصحية ذات DSM-5 [APA 2013]النفسي )

تسعى إذ عناوين ومصطلحات تصنيفية جديدة، ب ،(ICD-10 [WHO 1992 ]) 1992الصلة لعام 
 :ما يلي استخدام إىلاملؤلفون  نو هوقد  (2.)السليب ربطلوا وصمإىل احلد من اللب يف الغا تلك املراجعات

 الكرب" "اجلنون"،، "النفسي"، "املرض طب نفسيالنفسي"، "االضطراب ال عجز"ال ،"النفسي"االضطراب 
تشخيصية معينة )مثل  وصماتمع  مثلما حدث هبذه املصطلحات رتبطمهناك جدل كان النفسي ".  

 من شكال ،على اإلطالق ،تعد  ة النفسيا إذا كانت هذه االختالفات فيم شككن البعض ي"( ألفصامل"ا
"االختالف  مصطلح إال أن ،. رغم أنه ال يستخدم على نطاق واسعنفسيالضطراب الرض أو ااملأشكال 
ار اختياملقصد من  وليس كل جانب من هذا اخلالف،  الئم وبشكل أفضلي ،ايد بشكل كبري" احملالنفسي

 لمرض.ل النظرةأو  االضطراب تعزيز فيما يلياملستخدم  ملصطلحا

 ـ" بنفسيال رضاملمصطلح "مرض" يف "ل كثريا ما اُستبدف. اخاص انتباهاثالثة تغيريات يف اللغة تتطلب 
 كان مثرة هنوض.  الصرحيةيتجاوز جتنب اللغة الطبية  سبب متني ،على ما يبدو ، ومل يكن هناك،"اضطراب"

مموازاي حيث يُ  توجها أن جذب معه يففس املعر علم الن لـ  نييل" كمكافئني أو بدي"املعريف" و"اإلدراك قد 
كما و ، للعاطفة واإلدراك النفس املبكرةعلم  " تقسيماتدراكهذه اللغة اجلديدة حول "اإل ضم". تالنفسي"

سلوك" واليت وال نفسزايد "للأخريا، يعكس االستخدام املت( 3)فإن العواطف "معرفية".  عقائديةعليه ال تنص
لسلوك أيضا، مثل إدراج اإلدمان وااثبتة سلوكية" )كما يف "الصحة السلوكية"( قرارات الر أحياان إىل "تصخت
 .صورة حمددةأعراض قابلة للقياس بمع أولوية وجود  ،تاالضطراابفئة قهري للا

أكثر شيوعا ي" وذلك ألنه النفساملرض " بديال عن حل  قد  "النفسي"االضطراب  مصطلحسنرى فيما يلي، أن 
ليس فقط إىل سيشري " النفسي"االضطراب  ، فإنمل ينص على خالف ذلك وإن. يف الكتاابت الفلسفية

أيضا إىل احلاالت "السلوكية" مثل اإلدمان واضطراابت  بل، ؤثرة" مثل الذهان واالضطراابت املالنفسيةاالت "احل
 عتقداتللم خالصإىل اإلإشارة " إىل "املعريف" النفسيالتحول من " ناكيف كثري من األحيان،  و الشخصية. 
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فقط كمصطلحات فنية ضمن حتليالت هنا " ي"املعريف" و"اإلدراك استخدامأييت على أي حال، . ثابتةالنظرية ال
 نظرية معينة.

 

 معلم النفس الشعيب، التحليل املفاهيمي، والعل -2

 .النفسي أو املرض مفاهيم االضطراب ،الطب النفسيطب و  س الشعيبعلم النفمن احلس السليم لكال يوظف  
من قبل اُستخدم سواء  متشاهبة، سلوكياتو مزاجية مصطلح "االكتئاب" إىل حاالت يشري  فعلى سبيل املثال)

فيها  يعند احلدود اليت تالق تضارب نشأ، فيإىل تعزيز االلتباس ذلكأدى  ولرمباحمرتفني أو غري حمرتفني(. 
 "،لهسترياي"ل مثل التقليدية نفسيةمن األعراض ال فعوضاأخرى من االضطراابت.  اة أنواعالنفسيضطراابت اال

 اوأمراض ،حاالت جلدية طفيفة، جسداي تحويل"( شلالال"، سدية"اجل"، نفس جسدية"التالزمات )"امل ُتظهر
اضطراابت لكنها، مع ذلك، بقيت (. Scull 2009؛ Micale 1995؛ Shorter 2006معوية )

أيضا أن  غريبمن ال .منذ زمن طويل يف التصنيفات النفسية القياسية مبكان وحظيت عامةم الافهأة يف نفسي
، الدماغ اليت يعاين منهاضرار األمراض و ألل نتاج السبيبهي ال واضحة نفسية اظهر أعراضبعض احلاالت اليت تُ 

 عنعوضا عصبية  شكاو  اعتربت ، مع ذلك، اأهن إاللنزيف الدماغي(. ل ضالالت اليت أتيت مصاحبة)ال مثل
. ، ومفاهيم احلياة اليوميةيةتصنيفات التشخيصلل ة وفقاالنفسيمن فئة االضطراابت  رغم ذلك تستبعداُ ، و نفسية

أن اإلدراك يصنف على أنه قدرة  من غمابلر ، على البصر، مثل العمى بعض احلاالتمثل ذلك حينما تؤثر 
 عن التصنيفات التشخيصية. عقلية، إال أهنا تغيب

الفالسفة  لفتت هذه املشكلة، وقد كلينيكيةاإل و العامية خمتلفة حول العالقة املفاهيمية بني اللغة آراء هناك 
ضارب . يصر البعض على أن االلتباس والتفاوتةمتأساسية اعتمادا على افرتاضات  ،أساليببعدة م وغريه

وتصنيف االضطراابت املستخدم يف تصور  النفسي االضطراب أن مفهوم تج مناحلاصل، هو يف احلقيقة ان
 فإندومينيك مرييف، ستناد ملا قاله ابالالنفسية يرتبط ارتباطا وثيقا ابملفاهيم املوازية يف علم النفس الشعيب. 

قبول تصنيف  إمنا ينشأ بسببوالعضوية،  ،العصبية، يف احلدود بني االضطراابت النفسية التضاربو  لتباساال
بحث عن تفسري سبيب ي يذالو  ،غري املالئم للمهمة التصنيفية العلمية الصحيحة ،املتضاربالنفس الشعيب م لع

 اخلطوة األوىل حنو حتقيق تصنيفإن اخلفي" للمجال التصنيفي.  رتكيبابألمل يف نظرية عن "ال قيدألنه م



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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، وقبول سويللمعيار ال شعيبنفس العلم ال ، وفئاتاملعرفة احلدسيةالتخلي عن  تكمن يف للطب النفسي علمي
 Murphy) عريفعلم األعصاب املمع الطب النفسي  احتادعن البحث العلمي من خالل  ةئتقسيمات الناشال

وف س، ةالنفسياالضطراابت  فئة وجود طريقة مبدئية ومنهجية لتحديديتخوف مرييف من أن عدم . (2007
الذي القول املأثور القدمي إن الضطراابت. ا ا لتصنيفيستخدم حالي أي تصنيف إثبات عدم دقة ؤدي إىلت

أن رجح يُ عصبية،  أعراضة إىل النفسيتتحول مجيع االضطراابت س، األسباب العضويةمعرفة عند  يقول أبنه
وهي  -على مهل د  وسرتُ  ،مؤقتة يف حد ذاهتا النفسيلالضطراب  ،غري املقبولة ،الشعيب علم النفستكون فئة 

 see Guze 1992; Churchland) .دون ندم جسدي-النفس االختزال رياصمن توقعهانتيجة 
1989.) 

 Brülde) ، وذلك عرب تبين منهجيات أكثر حتفظاالنفسيفئة االضطراب  صونآخرون على أمهية أحل  وقد 
& Radovic 2006 .) مشرتكا هيكال  ،حوهلا يت بنيتتصنيفات التقليدية القدمت اللغة اليومية واللقد

، ة وتلف الدماغالنفسياحلدود بني االضطراابت  ضبابيةأي تزايد يف  حدثإن و  ،كلينيكيةواملمارسة اإل للبحث 
إن . سوف تضيع بني ذلك حدود الكفاءة املهنيةفإن  ،األمراض اليت يعاجلها أطباء األعصاب إىل جانب

عن سية، والتخلي األدوية النف مصانعالنفسي و الطب لطب  منح قوة هائلةو  التشخيص، فرطاخلوف من 
كل ذلك غري العلماء،  ل ت، بطريقة الئقة، من حُ  اليت السعادةة ومفاهيم النفسيقرارات اخلرباء بشأن الصحة 

 (.10)انظر فقرة . النفسي الطب طبحيت لها لمكانة االجتماعية اليت قد شك ل حتداي ل

 سمفاهيم احل اليت دعمتها عادةي والالعمل التطبيق اعتباراتو  ،اجتماعية وسياسيةأسباب جل أل مل يكن ذلك
هناك خالف حول املقدار . على احملك أيضاكان ،  للتحليل املفاهيمي عطىالدور املعريف امل بل إن .السليم

 ابعتبارطُرح  سواء، الذي جيب أن تسرتشد به حتليالت االضطراابت النفسية من خالل الفئات واللغة اليومية
بعض التحليالت أبكثر من املالحظات املستمدة من العلوم  سل م. ترية أكثرحب لشروط الضرورية والكافية، أول

 افرتاضات معياريةو  روحانيةابستخدام مصطلحات  داء النفسيالعقل واأل تفسريتلتزم ب رمباالتجريبية واملعرفية، و 
 هناك منن فإ(. إضافة إىل ذلك، 4،5،8فقرة )انظر  وجه حمدد.على  داخل هيكل جسدي لتطبيقال تقبل ا

ابلضرورة على املالمح  يعتمد وجودها وتصنيفهاوأن ، ذات بنية اجتماعية نوانتة كيالنفسياالضطراابت يعترب 
 (.10لعامل )انظر فقرة ل اجملتمعية
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االضطراابت  هيةمتداخلة: ما مسائلثالث  تنوعةهلذه االفرتاضات التأسيسية امل تحوليتضمن التصنيف امل
 تفسرياتفإن  ،. ابلتايلالهتاختلفة لتحليامل قارابتاملعنها حاليا؛ و  هنعرف كن أنما مدى ما ميالنفسية؛ 
 ،لالكتشاف جتريبياة عناصر قابلة النفسين االضطراابت أب تتمسكاملذهب الطبيعي( أتباع )أو  نياملوضوعي

ود مثل هذا نية وج( إمكاني)أو املعياري تقييمينيحتليالت ال تنكر بينما ،القيمة عدميوصفا  أن تقدمميكن و 
ي ز (. 8.1فقرة  يف ستناقشالقيمة ) عدميالوصف  عن  لتخلي عن املفاهيم احلالية،ل نو هنم مستعدأب املراجعونمي 

طبيعة  سنبحث، أخريا، يف. )على األقل( التصنيفات التقليديةلى بعض احملافظني الذين يفضلون اإلبقاء ع
يشكل حتليل مفاهيمي مستمد عرب على العلوم املعرفية، أو إما من خالل حبث علمي قائم  النفسياالضطراب 

 من املعايري االجتماعية والثقافية.جزئي، أو كلي، 

 

 نفسيالضطراب اليف ا ذهن. ال3

مسات جسدية  توفرت الحينما  أو "الوظيفية" النفسيةاالضطراابت هناك ممارسة شائعة تقضي بتشخيص  كانت
ن مجيع االضطراابت أب ومل تتفوق إال من ثقة متزايدة، يحن وبشكل صر قد رُفضت اآل اللغة لكن هذهواضحة. 

" يف ذهنال" قد ُفسر، فومع هذا(. APA 2013: 309؛  Sykes 2010تتضمن حاالت جسدية )
 الذهنية "مكمن" ختلفة حولامل على اآلراء ، سنلقي النظرقطع. يف هذا املصورة خمتلفةب نفسياالضطراب ال
 مضموهنا.أخرى خمتلفة حول آلراء إضافة ، يف االضطراب

 

 املتواصلة )األعراض( ظاهراملاألسباب الداخلية و  3،1

الداخلية  االختالل الوظيفيعمليات ظهور  ،مناذج تقليدية مكونة من جزأينهناك  النفسية علم األمراض يف
وإمجاال ، سهولةمالحظتها باليت ميكن عراض األعالمات و تعد  من أكثر ال ، واليتعنها املسؤولة سبابألللفرد، وا
، رضامل) النفسيةاألمراض  مع هذه النماذج حينما تستخدم. مفهوم املرضمها ما يشكل  ئنين اجلز يهذ نقول أن

إىل الفئات التقليدية لعلم  ااستناد ،نفسيةعلى أهنا  ضمنيةبعض من تلك العمليات ال، حتدد ضطراب(اال أو
القدرات يف  الوس اختالالعلى سبيل املثال، متثل اهلف(. ، وغريهاةذاكر ، العرفة، امل، العاطفةنفس )اإلدراكال

. أما الضالالت فتجعل األداء املعريف معيبا ،نضباطيةعلى اال اهلوس واالكتئابتؤثر اضطراابت اإلدراكية، و 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
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 تراقدأسبابه الداخلية تنطوي على  حينما تكون ،متميز عن اجلسد نفسيابلتايل، حيدد االضطراب على أنه 
لتقسيمات االختيارية التقليدية، اب ا حمكومةأهنرغم و على النقيض من ذلك،  .(Wakefield 1997)نفسية 

على األداء  اولكن إىل أتثرياهت المح الضمنيةليس إىل امل نسب العجز النفسياألخرى ت تفسرياتإال أن ال
، Wakefield 1992؛ Rashed & Bingham 2014) لفرد.االجتماعي والشخصي ل

إىل  ذلك أدىاملريضة، فقد اليت تعاين منها  الذايت حاالت احلزن والشكبسبب .(. على سبيل املثال، 1997
 (.2،4)انظر فقرة  .طلب املساعدة الطبيةيكون حباجة لاالكتئاب من يعاين من أن و ، تغيبها

 ورج غراهام فإن هذاا جلوفق. )تفسريات ذات املرحلتنياليف  جزءا اخارجية ظامللحو الداخلية و  سماتال شكلت
من السمات الداخلية واليت  كال  تدخل[.( 2010 ،نمطيةال النفسيةاالضطراابت  األقل على ينطبق على

 :نفسيلالضطراب ال DSMحظ بسهولة يف تعريف تل

، واليت هأو سلوك ه،تنظيم مشاعر ، يف إدراك الفردخطري  إكلينيكيمتالزمة تتميز ابضطراب 
 APA). تابع لألداء النفسيال لنمو، أو االبيولوجية ،النفسيةمليات يف العاختالال تعكس 

2013: 20, emphasis added) 

 

 وظةواملظاهر امللح ،الداخلية االتاحلتؤكد  – رمست آنفااليت  النفسياملختلفة املتعلقة ابالضطراب  وضاعاألإن 
على السمات  صراليت ت تفسرياتلا إن. ابةمدى القابلية لإلصوضح ي وضعكل و . 4 قشت يف املقطعقد نو و 

االكتشافات املستقبلية  ذلك من خالل وتتوقعكياانت افرتاضية، عمليات أو  بشكل منتظم على تعتمد املتأصلة 
اتريخ طويل؛ للحصول  وضعذا الهل). يف وقتنا احلايل معرفة ابآلليات السببية املخفية عن األنظاراليت ستظهر 

كعلم جديد، وقد اخترب   مكانتهاالتصنيفات بواسطة  ترحمبا ش  .( ر 2007يف ري إصدار انظر م أحدث على
، وغريها من اليت ال تستند على أسس واضحة ، والبحوثضطربةمن خالل التصنيفات امل عتقدهذا امل

التغلب على  متكنا من(. إذا 6و 4 فقرة)انظر  النفسي الختاللمناذج غري مكتملة ل إضافة إىل ،سؤولياتامل
 ذلك من شأنو قوية، تفسريية إىل مناذج  الداخليةسببات الرتكيز على امليقودان أن  املتوقعمن ، فقهذه العوائ

. )انظر ينشدمها اجلميع نياللذ الوقاية والعالج الفعالنيإضافة إىل  ،القيمةو  ادفةللتدخالت اهل ساساأل ضعيأن 
مماثلة ، له سلبيات أو العجز وظيفيالختالل االالرتكيز على أعراض  إن توجيهفلسفة الطب النفسي(. مدخل 
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وعليه أو مفيدة لشخص آخر؛ ، حمببة، مسة طبيعية ،لعرض واحد املختل الضبط فلرمبا كانلنسبية. اب تتعلق
واالنتكاسات اليت  فقدالطبيعية لل ةاالستجابعن االحنراف، وكذلك عن كمفهوم   النفسيجيب متييز االضطراب 

 (.10و 8و  4 ةهذه املسائل يف فقر  نوقشتكة )اإلنسانية املشرت  ةتجربشكل الت

 

 ذهنيةالعالمة ال 3،2

من علم النفس املعريف. كذلك ، و الفلسفية من التفسريات النفسييف االضطراب  ذهنالاآلراء حول طبيعة أتيت 
بعالقة  مثالمعينة: فريتبط سمات ب هنذال، يتميز اهراتيةمن التقاليد الظ املنبثقةالفلسفية  تفسرياتفي بعض الف

 قصورة على" املميزة أو القصدية املفهومية"املمدى ظهر ييؤخذ ل رمباالوعي، واألشخاص، أو  دراكخاصة إب
للتفكري  االستجابةأسباب حول املعىن واللغة على  يركز التنظري ،ابملثل(. 5)انظر فقرة  لسلوكيات النفسيةا

، Campbell 1999 ،2001) شرحه.و  طراباالضفهم واليت ميكن من خالهلا  الناسكافة عند   والفعل
 (.Thornton 2007؛ 2013

 نماذجكللقدرات املعرفية يف علم النفس املعريف عدة أشكال خمتلفة على مر السنني:   تأويليةال تفسرياتاختذت ال
 ظهرت ؛ ومؤخرارتباطيةشبكات او ؛ يةاليت كانت تتكون من عمليات حسابية ومتثيلو لمعلومات، لمعاجلة 
 ،الفلسفي لعلم النفس املعريف والعلم املعريف تشكيلبني إعادة ال ، أيضا،عصبية مباشرة. جيب التمييزت تفسريا

حيدث بشكل متواضع عند " ذهنالحول " نقاشال أن رغم -عن علم النفس املعريف الذي ميارسه علماء النفس
والعمليات  ،احلاالت، القدرات" "املعريفستوعب يعندما،  عريفالرتكيز على امل تجهذلك، ي عوضا عن. كليهما

من  العديدغري معرفية، مثل األحاسيس والعواطف. إن القبول الواسع هلذه التحوالت يف اعتدان أن نعتربها  اليت
من املفاهيم  حنو حتصيل املزيد ،د ذهبت نوعا ماق ،النفسياالضطراب  اليت تناولتالكتاابت النظرية والبحثية 

قد القصدية،  تتضمنهم أهنا اليت يُفو ، سليمة املنطقرغم من أن القدرات املعرفية ابل ،النفسالفلسفية للعقل و 
 اليتو ، عريفوعلم األعصاب امل ،علم املعريف، فروع علم النفس املعريفللنقطة انطالق للربانمج البحثي  بقيت

 " مثل التفكري والوعي.النفسيةتعاجل عادة العمليات "

 )التمثيلية(املعرفية  /النفسيةاحلاالت صور ت حيث والتمثيل. سابيف عادة يف احليكمن تركيز علم النفس املعر 
املعرفية /النفسيةالعمليات  فتشتغلوكياانت جمردة(،  أخرى نفسيةمسات العامل اخلارجي )ابإلضافة إىل حاالت 
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 Copyright 2018© حكمة  11

؛ Von Eckardt 1993)انظر  .حتويلها ومعاجلتهاعملية على تلك الرموز الداخلية، و 
Friedenberg & Silverman 2011  ؛Cratsley & Samuels 2013  ، انظر مدخل

عادة على أنه  فسرهااملعريف ي احلقل إال أن"، نفسية"تعرف بـ أهنا قدرات أهنا ُعينت على (. رغم العلم املعريف
 وسملل يف حتديد السلوك، أو القدرات السلوكية اليت ال تقدم أي مقاومة اسببي ادور  متلكأو عمليات  ميزات

كذلك احلاجة و  –مميزة " معرفيةعالمة ل" من يرشح هناك اختالف حولو (. Chalmers 1996الطبيعي )
 .(for discussion of this question, see Varga 2018) .منها ةإىل واحد

 

 امليتافيزيقية قتضياتامل 3،3

امليتافيزيقية غري  ثنائيةلل تبنيا بتتطل ال الضطراابت النفسيةا وفرة إال أن، أحياانعلى عكس ما كان خيشى 
تُنسب إىل أشخاص، لكن هذه احلاجة ال تستلزم أن أوضاع حاالت أو  النفسيةاالضطراابت  إن. ةاملرغوب
فقط.  عصبية-شرحها بعبارات علميةوجوب  كما أهنا ال تستلزم،  غري جسدية بطبيعتها هذه احلاالت تكون

مع شكل من أشكال الفيزايئية الضعيفة،  سديةواجل النفسيةابت احلفاظ على الفصل بني االضطرا نسجميإذ 
والذاكرة، يعتمد على طريقة  ،مثل اإلدراك، املنطق يفةعلى وظ ذي ينطويال الذهين أو النفسي داءالسماح لألف

 entry on health (see Schaffner 2013 and the.( .عمل الدماغ

 

 النفسي. االضطراب يف االضطراب 4

، االكتئابإن النفسية غري املضطربة؟  وضاععن احلاالت واأل النفسيةميكن متييز االضطراابت  إىل أي مدى
، لكن التصنيف النفسي النفسيلالضطراب  مناذج جوهرية ها،وما شاهب ةالقهريفعال األ ،اهلوس، الفصام، القلق

، ميكن احلكم على ظاهرايأخرى أيضا. من هذه اجملموعة الكبرية وغري املتجانسة  أوضاع ةعدعلى  دقصاي
 ميكن أنخمتلفة، أو اترخيية  ثقافيةمن خالل عدسة و يف الواقع،  .متشاهبة ةيعائلفئة الفئة الواسعة على أهنا 

ومتنوعة. مع ذلك،  ،مفككة ،اعتباطية النفسيةاالضطراابت  ابسماليوم  تعرفليت معة اتتظهر االختالفات اجمل
" غري املربر للحاالت والسلوك الطبيعي(، فقد مراض)وبدافع من القلق بشأن "اإل اجلوهرية مالاآلبتحفيز من 

السمات  حددتقد و البحوث الفلسفية.  ضمن النفسي مرض أو االضطراباستمر البحث عن مفهوم موحد لل

https://plato.stanford.edu/entries/health-disease/
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الوظيفي.  ختاللاللأشكال مصحوبة بعدة املعاانة، العجز و ية، ووجود عقالن، والالفصالاملميزة، مبا يف ذلك االن
 .4،4فقرة يف  ستوضحو  ،عريفات حتليلية رمسيةلتقرتح هناك م

 

 عقالنيةالالاالنقسام و  4.1

( أكثر من مرضها. مع ذلك، هناك تلميحات إىل السعادة النفس )أوتركز أعمال الفلسفة القدمية على صحة 
( فالروح اليت تفتقر إىل الوحدة اضلةالفالروح العقالنية و الروح وحدة هي الروح الصحية )وكذلك أن الروح امل
 تكامالعقالنية الالللروح املتناغمة، اليت حتقق عناصرها العقالنية و  تقدمي تفسري. من خالل ضطربةستكون م

رتبط ا (5)صحية. الروح غري لل ةر و كسوامل نازعةصورة للحالة املت ،، على سبيل املثالموحدا، ترك لنا أرسطو
روح أما الفاضلة وعقالنية،  روح الروح املوحدة ابلكامل هيفعلى االنقسام هنا ابلرذائل والعقالنية:  تأكيدال

 خمتلف عن املشاعر هم بتفسرييلتزمون  بينما الصحية. و عقالنية يف انقساماهتا غري وغري املنقسمة فهي فاسدة
، فإن هذا االرتباط مع الرذائل والفضائل هو مسة مميزة للتحليالت للرذيلةأفالطوين ل ليحتو  قائم على املعرفة،و 
، بني الصحة رتباطاالنفسي )وكذلك  عجزك  النفسيرض املمفهوم  عاود(. يIrwin 2013) .الالحقة رواقيةال

يف تقاليد التحليل ك كذليف الفلسفة الالحقة )سبينوزا، على سبيل املثال(، و ابلظهور والفضيلة(  ،العقالنية
الكالسيكي على  تأكيدمع ال يف وصف االضطراب األعراضموع بعض يتناسب جميف الوقت احلايل، النفسي. 

البعض اآلخر، مبا يف ذلك معظم اضطراابت أما يف اإلدمان، وثنائي القطب(؛ مثال على ذلك، االنقسام )
 (.Worrell & Denham 2016)انظر  .أقل إقناعا يعد   ،هبذه املصطلحات يرهاتصو  إنفالشخصية، 

ابلرتكيز على النظام واملنطق  بطتتر ا واليت "عقوليتهال مأو " النفسياالضطراب العقالنية كميزة تعزى إىل 
فئات ونظرايت لاألساس  على أهنا إىل جانب ظهور العلم التجرييب(تُرى )لقد أصبحت ، "نطقخالل "عصر امل
حدود  ، يف وقتنا احلاضر،املعايري الثقافية وعلم النفس الشعيب احلدسيد دحتُ  (6) .املعاصرة الطب النفسي

 اإلدمان، واضطراابت "الشخص"مثل مع بعض احلاالت املعينة ) ياتاحلدس، وتتعارض هذه النفسياالضطراب 
لالضطراب، والذي يتفق  بنودا جوهرية ضطربة والعاجزة(. مع ذلك، تظل احلاالت والقدرات املتهأو شخصي

ستجابة ألدلة جديدة، ه لاليف ضبط معتقدات شالا، فال ميكن فهمه ضطربفكر مب متميزا. احدسي ايه اتفاقعل
 سماتابنتظام ك تُقي مكل هذه السمات ذهان وأمناط تفكري ذهاين  ، ومهية اهتامات فعل،بني الفكر وال متناقضا
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من فئة  تزلةنسخة خممع ، لكن جمينس رمبافإن التحليل العقالين لالضطراب  لك. لذالنفسيأولية لالضطراب 
 .متمددة وشاملة حاليا

اخلاصة دعامة أساسية لكثري من السياسات والتحليالت القانونية  ربةضطالالعقالنية امل العقائد ال تزال أشكال
 اكمة، والقدرة علىاحمل تحملل كفاءة، والجلنائيةتقييمات املسؤولية اعلى سبيل املثال، . النفسيالضطراب اب

؛ Reznek 1987) والعلم. الفهم من حيث قدرة املدعى عليه على، تقي م إلزاميةعقود تويل  
Robinson 1996 ،2013 ؛Adshead 2008على  النفسيتفسري االضطراب  ُأضعف، (. ظاهراي

 ىعلعتقدات مستندة مب والتمسك التصرفأن  يظهر الذي ةالسلوكي ايتاالقتصاد دليل مأما عقالنيةابلرغبة أنه 
ميكن متييز األوهام  ه ال، ويبدو أنإال اندرا ناسال مع عامةدث ال حي، مستجيبة لألسبابو ، أسس متينة

تبنيها واحلفاظ بطريقة ، بل حىت فيما يتعلق ليس فقط ابنتشارها ،واخلرافات تحيزات املشرتكةال عن كلينيكيةاإل 
 (.Bortolotti 2009 ،2013) عليها.

 

 أداءعلى أهنا همت فُ ، حينما بشكل مشابه تآتكل النفسياالضطراب  عر فت إن الثقة أبن الالعقالنية
يف مسات مثل التفاؤل غري املربر، وامليل املشوه  النفسيةالصحة تكمن  إذاجتماعي فعال وازدهار شخصي، 

؛ Taylor & Brown 1988أوهام إجيابية" ) كالفشل "بدال من النجاح جتارب لتأكيد وتذكر 
McKay & Dennett 2009 ؛Jefferson et al. 2017 .)بعض إقرار  ،يف األسطر التالية

 :وسواهلال ،األوهام الت،ضالال

عامل أفضل ومتثيل بتخيل  لتزاماجديرة ابلثناء،  تكون أحياان أساليب تفاؤلية، و متاما ةمقبول
 Flanagan & Grahamعىن. )حياة أخالقية وذات م ةعاللذات ولآلخرين ... صن

2017: 309) 

على يف النهاية  يعتمدأو عدم ذلك،  عقالنيةلاب رغبةاالضطراب على أنه وسم  فإن، يلمح ذلكلكن كما 
قائق احلوليس على ، يف تلك املفاهيم نية، ودور العقالالسعادة أو النفسيةللصحة  هةاملوج   املفاهيم املعيارية

 . عواقبالمنطقية أو ادية امل
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 عجزاملعاانة وال 4،2

واألمل  ،الضيق، السمات حول املعاانة اتجمموع خرى لالضطراب على إحدى أو كالاأل فاألوصاتعتمد 
. هذه هي من انحية أخرى الشخصي أو السلوكيواالختالل  ، عدم األهلية،العجزو من انحية،  النفسي

و  DSMsالتمهيدية املؤثرة يف األدلة التشخيصية واإلحصائية ) تعليقاتاملذكورة يف سلسلة من ال سماتال
ICDs .)صياغة النسخة اخلامسة من لنا  متقدDSM افتقارها لالتساق هنا: 

 

 ،املهنية، يف األنشطة االجتماعية معترب عجزأو  يقبض النفسيةعادة ما ترتبط االضطراابت 
 (APA 2013: 20, emphasis added)أو غريها من األنشطة املهمة. 

 

 :من التصنيف الدويل لألمراض وهو ،سابق متامااليشابه  ، الئق نسبيا،مقطع وهنا

 

 ياتوجود جمموعة من األعراض أو السلوكب لتلميح"االضطراب" ... هنا ل كلمة  ستخدمت
. يعيق األداء الشخصي للفرد بكربيف معظم احلاالت  امللحوظة إكلينيكيا، وترتبط

(WHO 1992: 5, emphasis added) 

 

جزءا من التجربة اإلنسانية الطبيعية، وألن وجود الكرب يستخدم  نشكاليواألمل النفسي واملعاانة  كربوألن ال
 شروطا إضافية. البياانتة من هذه كل واحد  ع، تتبأيضا لفصل االضطراب عن االحنراف االجتماعي

(WHO 1992: 5) .) 

يد ، إال أن العددرك ظاهرايمُ  ذلك، ومثلما أن الفصل يف صياغة الدليل التشخيصي واإلحصائيابإلضافة إىل 
 ابت تفشل يف إظهار دليل على الكرب أو املعاانة. من االضطرا
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تشري  مثلما تكون مقن عة أو حمجوبة،ضمنية والنفس ديناميكية كرابت -تحليلية النفسيةرمبا تطرح االفرتاضات ال
(. Ratcliffe 2008, 2017إىل قلق وجودي خفي عن الوعي. )حلاالت واهر املخادعة لبعض االظبعض 

في فلالضطراب.  ،لطاملا اُعترب الكرب مسة كلية، إن مل تكن غري اثبتةلتفسريات جانبا، وضعنا هذه الكن إذا 
كشكل من العجز   ا، فيصبح الكرب ابرز الضيق كعاقبة للمتالزمة يوضع، األعراضالتفسريات اليت تركز على 

بدال من  ،كريب"ال-لتالعاالواالختالل يف حتليل "تتوحد املعاانة (. Stein et. al. 2010)الوظيفي. 
والتصنيف الدويل كما يف تعريفات الدليل التشخيصي واإلحصائي ،  املعايري املشرتكة )سواء منفردة أو جمتمعة

ل، ال ميكن التحكم به" عط  " مُ حيث تعني حالة االضطراب مع )وتعرف كـ( كرب  لألمراض اآلنفة(،
(Bolton 2013 .)املعروف  ة االضطراب النفسيينطبق على كامل فئكان هذا التحليل   هناك شك فيما إذا

عماد "ال املرتبطة ابلكرب" مثل االكتئاب والقلق االت"احلمع ما كان يسمى الظاهري قبوله ويزداد  ا:حالي
 (.Bolton 2012: 10; see also §4للمرض" ) األكرب

االضطراب أحياان ليس ابلكرب  سميو )مثل حاالت اهلوس( االستثناءات اليت ال تبدو كراب أو عجزا للتوفيق بني 
االضطراب احلذر من (. لكن Gert & Culver 2004)بل بتزايد خماطر مثل هذه النتائج. أو االختالل 

مشاكل مقلقة حول التشخيص املفرط واإلجيابية الزائفة. ، واللغة احلذرة تشجع على اضطرااب ليس
((Schwartz 2008; Stein et al. 2010; Bolton 2013; Broome, Fugar-

Poli, & Wuyts 2013.) 

، احلياة تقلباتواستجابة طبيعية لميا يف الوضع البشري تعد  جزءا حتكرابت مثل تلك اليت فإن الإضافة لذلك، 
 ُعد   فلطاملا، ( مرضاعاديةالحىت و ت املعاانة الطبيعية )أو إن عكس تعكسعندما و . قد ُفهمت بشكل فضفاض

 Wilkinson 2000; Horwitz & Wakefieldي. )للفلسفو  للخالف اجملتمعي مصدراذلك 
مراجعة النسخة اخلامسة  صاحبتاليت يف النقاشات حول "احلزن الطبيعي"  كان هناك اعرتاض  (.2007

تشخيص احلداد إقصاء احلداد الذي كان معفيا "مؤقتا" من حول وذلك ، للدليل التشخيصي واإلحصائي
 ;Zachar 2014املشاعر الطبيعية اإلنسانية "مرضا" و "اعتالال". ) ري  صي ألنه تهقرتح إزالوكان مواحلزن، 

Wakefield 2012.)  مسات بني أن يُفصل بني الكرب الطبيعي واملرضي، وبشكل أوسع، رمبا نتوقع
كونه االضطراب نفسه، بدال من  ينبعث من  لتحدد على أهنا كرباالضطراب النفسي من انحية الكرب، 

التمييز الذي يتبع  ،هي الُكرب الناجتة عن الوصمنتائج االضطراب نفسه  سواء، على حدلكن . طارائ
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األفراد ياة حليف تشويشها وإرعاهبا  ، إضافة إىل جمموعة من العواقب السلبية األخرى املتكررةالتشخيص والعالج
 (.Tekin 2011الشخصية، الذوات، والعالقات. )

تتكهن األحباث املتأصلة للفرد أو اضطرابه. تيجة لألسباب رب، كنشكل أكابلتايل جيب حتديد الكرب املرضي ب
، أن العالمات البيولوجية ستسمح يف النهاية بتمييز الكرب وتشرح العناصر الفيزايئية لتنظيم األثراليت حتدد 

 Horwitz) الذي يكون على سبيل املثال، عرضا الكتئاب، عن ذلك الذي يكون مبثابة استجابة طبيعية.
& Wakefield 2007 ) يف حماولة لتقليص هوامش االضطراب، فإن مثل هذه العالمات احليوية قد

العالمات  زمنلتقييمي التفسري و أن المن قبل أولئك الذين يشجبون التشخيص املفرط، حىت ليُرحب هبا 
 ال يزال مطلواب.  ،بشكل صحي وغري صحي وما إذا كانت حتدث ،احليوية

و رايتشل بينغهام أبن حممد راشد  ادلمعلومة سلفا عن اجلسد، جيق أساس أي حقائ عزو املرض علىبدال من 
: من من يوم آلخر، هي ميزة جوهرية لالكتئابومدى ضعف األداء الوظيفي للفرد  التجربة الذاتية للكرب

 & Rashed) ا تظهر للفرد"املتالزمة كم اقبة"ع اأييت على أساس أهننظرية فإن مثل هذا العزو انحية 
Bingham 2014: 245 .) فاآلخرون يؤكدون على أن األعراض النفسية ميزات الضيق اجلوهرية هامثلو ،

، يف حالة االكتئاب بدون سيا، حىت وإن جنمت عن عوامل حيوية أو اجتماعية. ابلتايلقد ُتشك ل اضطرااب نف
أعراض نفسية عزوه على أساس ، فإن مقاصدان تشري إىل أن االضطراب ميكن دليل على مؤشرات حيوية معروفة

عالمات حيوية دون وجود أي دليل على أعراض نفسية، فال ميكن يف حالة وجود على اجلانب اآلخر، فقط. 
فهم معظم ييقتصر على كيف من املعروف أن التوكيد فمع الزمن، رمبا تتحول هذه املقاصد ولتقدمي أي عزو. 

 Sinnott-Armstrong) اب.ون، ويعاجلون االكتئ، وكيف يعرفون، يشخصالنفسيني األطباءناس و ال
& Summers forthcoming استنادا على أعراض (. لكن اليوم على األقل، يعزى االضطراب

 أو بدون عالمات حيوية.  ،االكتئاب مع

لبعض األوضاع النفسية املعطاة )مثل االكتئاب(، الكرب احملسوس كميزة ُمنشئة التحليالت اليت تسم تنسج 
هذه  لألعراض. تراكماالشبكات اإلحصائية املرتابطة سببيا، واليت تشكل اذج احلديثة اليت تركز على نمالمع 

األعراض مقوية من خالل حلقات التغذية الراجعة اليت تعمل جمتمعة على ربط تصور على أهنا  الرتاكمات
مد  من األعراض  ئابيف حالة االكت ينشأ سابق، ومعروف. أي سبب جوهري،املتنوعة بشكل مستقل عن 

مفهوم ، لتشك ل، وتزيد من سوء، وتبقي على االضطراب ككيان خالل تفاعالهتا احللقيةو  من مصادر خمتلفة
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 Kendler, Zachar, & Craver 2011; Borsboom & Cramer) .ر نسبياستقوم
2013.) 

لكن لعجز كما الحظنا من قبل. يف بعض األحيان، تقوم التفسريات اليت تركز على األعراض بضم  املعاانة مع ا
على درج ، يُ اآلخرين أداء أمر يعجز عنهعن ه ، أو عجز ، منع الشخص املتأثر من عمل شيءمن انحية أخرى

يعرض من شأن ذلك أن و م القدرة، واالعتالل الوظيفي أو الشخصي، العجز، الضعف، عدتصورات عن  أنه
دون معاانة شخصية واضحة )ابألخص، اهلوس، بعض  تاالضطرااب بوجود ميكنه أن يسل ملنا وصفا بديال 

 وبعض أنواع اإلدمان(.اضطراابت الشخصية، 

، لكن العجز أيضا قد ُوضع كمعارض ، أو عوجل كمكافئ تقرييبالوظيفي مع العجزاالختالل حتالف لقد 
رطي معتمد ، غالبا ما يظهر العجز على أنه شبدال من تفسريه على أنه داخلي للشخصلالختالل الوظيفي. 

حدودا على قدرة الشخص على مبا يف ذلك االستعدادات اجلسدية واالجتماعية(. فهي تفرض على السياق )
لتثبيت توفيق مالئم مشابه ، وعلى هذا الرأي، يدعون إىل مثلما يفعل الناس القادرين عادةداء األنشطة اليومية أ

 Oliver 1996; Polvora)حركة. على أولئك الذين يستخدمون الكراسي املتخمففات السرعة 
أي حال، ال ميكن حتقيق على و  ،الطب النفسي إبعاقات أخرىالتشبيهات اليت تربط رمبا مل تكتمل (. 2011

 see Amundson & Tresky 2007; Rashed) السرعة. التوفيق بسهولة كتثبيت خمففات
forthcoming.) 

 

 اختالل وظيفي يف التحليالت ذات املرحلتني 4،3

الذي نوقش على نطاق  لالضطراب النفسي عنصرا مركزاي يف التعريف التحليلياالختالل الوظيفي  كليش
 ،يف حتليل ويكفيلد لالختالل الوظيفي اخلطرع الثالث. يطبق مفهوم االختالل الوظيفي طاملقدم يف املقو ، واسع

حيدث البدء،  ( يف4،4. )انظر واألخرى غري ذلكالطريقة األوىل موضوعية بشكل صريح، بطريقتني مميزتني، 
هذا االختالل الوظيفي يسبب اجلسم.  من النظام العصيب أو االختالل الوظيفي يف بعض األجزاء أو أجزاء

والذي يضع أساس ). اختالال وظيفيا يف بعض أجزاء أو أجزاء النظام االجتماعي أو الشخصي للفرد ،ابملقابل
 ومثلما صف غري تقييمي.يسمح بو من االختالل الوظيفي يزعم أنه قياسي للضرر( فقط النوع األول احلكم ال
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، مع مسات من منوذج قياسي جمهول السبب اجزء يعد  إن االختالل الوظيفي املميز لالضطراب النفسي رأينا، ف
تلقت مالئمة ذلك النموذج سببة لعمليات مرضية، ضمنية. ممظاهر و ، تفهم على أهنا أعراضالعجز تلك واليت 

تضمنت التحدايت األخرية مناذج و (. 1،10نقدا متواصال خالل القرن العشرين )انظر اع النفسية لألوض
من بعض آليات العجز حيث ينبعث االختالل الوظيفي العرضي ليس ( 4،2الشبكة البديلة )قدمت يف 

العجز  عراضمن أجمموعة تبين بشكل تراكمي  ،تدرجييا بدال من ذلك من جتارب متفاعلةالداخلية، بل يربز 
 Kendler, Zachar, & Craver 2011; Borsboom)من خالل حلقات التغذية الراجعة. 

& Cramer 2013 .)معها نطاق من جيمن العلوم االجتماعية  أدلة جتمعدعم هذا النموذج البديل، ل
الفرد جوانب السياق األوسع الذي جيد  ها منولكنعوامل خطر فردية، وهي االضطراب:  حداثإلالعوامل 

 (.Bolton 2010; Kirmayer, Lemelson, & Cummings 2015)فيه نفسه. 

 see) الكرب"-على حاالت منوذجية )من ضمنها "اعتاللتعتمد بعض التعاريف لتجنب حتليل أكثر رمسية، 
Graham 2010, for example ،ليلية من انحية ويقرتح تعاريف حت(. البعض اآلخر أكثر طموحا

، إىل جانب االضطراابت يهدف إىل تغطية بعض احلاالت الطبية وهناك منة. يور والضر  لكافيةااالت احل
معرتف به توقف االضطراب النفسي على اجلسدي، ال يوجد متييز مهم )ملن يصر  على عدم تالزم  النفسية.

 .يف األسفل عينة من تلك اجلهود(، iv)–(i) (.[Pârvan 2015]بني االضطراابت النفسية واجلسدية. 

نتقص من بقاء الشخص أو تكاثره واليت تشخص لدى العملية الآللية أو لاملرض هو غياب األداء الطبيعي -1
(Boorse 1977.)  من التعريف على األداء احليوي حول هذه النسخة املبكرة تؤكد التحسينات اجلديدة و

ختفض إحصائية، حاالت داخلية -من انحية النظرية احليو األمراض، ية، حبيث تكونواحلالة السوية اإلحصائ
شكلت  (.Boorse 1997تعلق ابلعمر واجلنس( )املأدىن املستوى النموذجي لألنواع )إىل القدرة الوظيفية 

 شالاوف ،، عرضه لفئة مرجعية خمتارة عشوائياذا التعريف حتداي لطموحه ليكون عدمي القيمةهل املوجهة نتقاداتاال
 (Bolton 2008. )املرض" وخلله الضمينيف احرتام التمييز املقبول بني "

ضرر أو حرمان الشخص من منفعة تسببت احلالة يف  -أوفقط إذا كان  ،احلالة هي اضطراب نفسي إذا -2
الداخلية ألداء وظيفتها الطبيعية،  اتاآلليلة من عجز بعض ا، و)ب( نتجت احلعايري ثقافة الشخصوفقا مل

(. Wakefield 1992لوجود وبناء اآللية. )اور ء التفسريي لتطهو أثر من اجلز حيث أن األداء الطبيعي 
ابإلضافة إىل ذلك، تقدم التعاريف . 5قطع رقم ويف امل قطعيف هذا امل ااالنتقادات هلذا التعريف الحق سنجد
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امل مع الطريقة اليت متتزج فيها العو تناقض تيف املصطلحات النظرية التطورية فئة من عوامل اخلطر الغريزية اليت 
(. وتعتمد الصيغة على افرتاضات جتريبية Bolton 2008)عية يف االضطراب. الطبيعية، الفردية، واالجتما
 Lilienfeld & Marinoليت يقوم عليها االنتقاء الطبيعي للوظيفة الطبيعية )ال أساس هلا حول الطريقة ا

 Gert & Culver)قوبلت النسبية يف )أ( أعاله ابلتحدي  (.Murphy & Stich 2000؛ 1995
2004: 421; Bolton 2008.) ميكن تفسري بعض االضطراابت  ،وبدال من عرض االختالل الوظيفي

مبصطلحات قريبة من خالل مسات ال تتوافق مع سياق الشخص بسبب مساهتا التطورية أو العقلية على األقل 
 (.Garson 2015) نمائية.ال

، أو حتت خطر نية، مثل كونه يعاينرغباته ومعتقداته العقالحالة للشخص، خمتلفة عن إن املرض النفسي -3
مميز. لسبب دائم و  فقدان للسعادة( شر، يف غياب، أمل، عجز، خسارة حريته أو فرصه، أو تزايد معاانته، )موت

(Gert & Culver 2004إن مفهوم السبب ال .)يسمح  ،دائم ضمين وغامض بشكل غري مقبول
ليست ابضطراابت على اإلطالق. هي هيا، وهي ليست كذلك، بديأن تعترب اضطراابت للحاالت 

(Murphy 2007)  ت دائمة غري مرضية يف الشخصيةتغرياعلى سبيل املثال، ترتك بعض االضطراابت 
 Radden. )ملعارضةا روزايدة خطاليت تصمد أمام أي ضغوطات مباشرة، مثل التوقعات املتشائمة للغاية، 

2009 .) 

راد العاديني فجسدية تتطلب تدخال طبيا، وتضر ابأل/ذا كانت حالة نفسيةضية إذا، وفقط إتكون احلالة مر -4
(. طالبت االنتقادات اليت وجهت هلذا التعريف Reznek 1987: 163–4الطبيعية. )يف احلاالت لألنواع 

دخل حالة للتإن فشل اإلأعاله.  4-2-1انظر التعليقات يف  ،خبط  األساس املعياري للسكان، وللتدخل الطيب
 :لاملقام األو عريف يف للتسليم مبخاوف التشخيص املفرط واإلمراض، غالبا ما حيفز البحث عن ت الطيب املطلوب

 ;See Elliott 2003. )هواملخاوف بشأن حتسينابملناقشات  ابيرحتأيضا وتستدعي املطالبة به 
Savulescu, ter Meulen, & Kahane 2011). 

، فهو يعتمد على انعةأكثر من كونه كينونة م رمانح، ولكن املرض عالقة  مااانتتضمن األمراض حرم -5
على استنادا . ألنه يعاين احلرمان  الشخص على أنه انقص وجوداي أو متخلفاملرض يف وجوده، فال ينظر إىل

يف ف يق أبن املرض ألكساندرا ابرفان ادلواإلنسان الشخص، جتأنطولوجية أوغسطني للمرض، كمال اجلسد، 
ابلنظر إىل عالقة أي النهج العالجي، نطلق ه النقطة يعالقة وجودية ضرورية مع املريض كشخص. )من هذ
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.( [Pârvan 2015, 2016]الشخص على أنه حمروم وليس انقص. املريض مبرضه، وهدف إعادة تشكيل 
 األوغسطينية. نطولوجيته قدر ما يتطلب االلتزام أببهذا التفسري حمدود 

 

 لظاهراتيةرابت ااملقا-5

أي منها ميكن أن يزعم  ،احلصر، حاالتهي يف األصل، إن مل تكن على وجه إن أعراض االضطراب النفسي 
 مثل هذه التقاريرفإن مبا أن وصف تلك احلاالت لألشخاص ميكن أن يضلل بقصد أو بدونه، و السلطة. )

.( (Kontos 2016)بياانت. بوصفها فية قد تقدم حدودا معر  )أو املقاربة للتجربة(الفضفاضة  لظاهراتيةا
األداء فحوصات موثوقة لالضطراب، ويلمح إىل وجوده من خالل  ميكن أن يوفر علم النفس تقييمات سلوكية

أو ال ميكن إثبات اضطراب نفسي بشكل مستقل )على سبيل املثال، من خالل فحص الدم لكن  املختربية.
للطبيب، مع االمتنان ألولئك الذين ب دورا مميزا يف فهم االضطراتلعب تقارير الشخص األوىل املسح(. لذلك 

نوقشت وعلى نطاق أوسع، (. Flanagan 2011; Varga 2015)ينشئون حتليالت فلسفية ابملثل. 
فرتاضات واالمع الطريقة  واليت جتمع الوصف اإلكلينيكي املقرب 1913ايسربز األمراض النفسية العامة لكارل 

[(. )إن ربط ايسربز 1963] Jaspers 1913)ل هوسرل وهايدغر. امثأللمفكرين  اتيةوالظاهر الوجودية 
قد جعلته أحد املنشئني املسلم هبم يف جمال البحث الذي يعرف بفلسفة الطب  ةابإلكلينيكياملعرفة الفلسفية 

 ، إذجتربة املريض" فضفاضة تركز على ظاهراتيةمقاربة طبية "واألمراض النفسية.( واملربك أنه ليس كل النفسي 
 & see Parnasمن تلك التقاليد. )املستقاة ، للظاهراتيةبكافة املعتقدات للمذهب الفلسفي  التقرير يلتزم

Sass 2008.) 

مركزا على التقرير األول ، و وهايدغرللتحليل الفلسفي متأثرا مبفكرين أمثال هوسرل،  الظاهرايتبقي العنصر 
(، جتربة Parnas & Sass 2008)التجربة الذاتية يف الذهان(  ،ل)على سبيل املثا واملباشر للشخص.
 Parnas & Sassاحلاالت اليت تعاين من الضالالت )(، Fuchs 2005, 2013)االضطراب املؤقتة 

2008; Gallagher 2005, 2011, 2013 ،)املؤثر.  ضطرابواال(Ratcliffe 2008; 
Ratcliffe & Stephan 2014; Jacobs et. al. 2014)علم ال يكون  ،(. يف هذه التقاليد

إن شرح. ألهنا تنطوي على أشكال مميزة من ال ،النفس، وال علم األمراض النفسية علوما جتريبية ابملعىن املعتاد
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وتفسريية إلدراك طريقة مميزة، تعد  ، )الفهم(، Verstehenللمعاين اليت تنادي بـ املقاربة التأويلية املتضمنة 
 See Jaspers 1913. )رضمن العلوم االجتماعية للقرن التاسع عش رتظهد وق، الفعل اإلنساين

[1963]; Phillips 2013,Wiggins & Schwartz 2011; Spitzer & Uehlein 
توجهات خمتلفة حنو األساسيات، وقد ُوضعت الكتاابت .( تؤدي هذه االختالفات يف املقاربة إىل 1992

 حكم عليها أكثر حتت أتثري العلماليت  جتريبية"-"األجنلواملقاربة  رنسية مقابلالتقاليد األملانية والفاليت تتبع 
 (.Mullen 2011وعية والقياس. )التجرييب، وأظهرت تركيزا أكرب على املوض

لفئات التشخيصية ل اختطيهناك وسواء كان ؤدي هذه االختالفات إىل نظرايت متباينة حول علم النفس كعلم. ت
موضع يلزم أن تكون  أن األعراض واحلياة الشخصية للمريضإال ، أم ال طبية أبكملهامناذج األمراض الو 

ما إذا كانت حتديد أما األمر اآلخر،  (;Stanghellini 2004هذا أمر، )و االهتمام الرئيس أو الوحيد، 
منفصلة بشكل قاطع عن العمليات النفسية جيب أن تكون على وجه خاص،  التجارب املرتبطة ابلذهان

اليت التأكيد على التحدايت الفريدة ومع (. Sass 2001; Parnas & Sass 2008)النموذجية للغاية. 
يرتكز على للطب النفسي  مميز أتويليعلم حول جيادل سوموجي فارغا يف الطب النفسي، يفرضها التفسري 

على تؤكد متماثلة  ة الرابطاثبت يف فاالضطراب النفسي  وعليهللبشر، انب التفسري الذايت جب ترتبطأفكار 
 (.Varga 2015هوايتنا الذاتية. )

 & ,Mishara 2007; Sass, Parnas. )الظاهراتيةالصحيح للطريقة هناك خالف حول التطبيق 
Zahavi 2011 .) بسلسلة من كأن ينادي   ،النفسية حتداي كبريالكن من احملتمل أن يعرض علم األمراض

(. Ratcliffe 2011; Wiggins and Schwartz 2011; Gallagher 2013)املقارابت. 
عن  اثيو راتكليفم هعملما والتجريبية، على سبيل املثال  الظاهراتيةحماوالت للجمع بني املقارابت لقد ُقدمت 

 & Ratcliffe 2008; Ratcliffeالبحث االجتماعي. )اليت تستخدم لطرق احلاالت املؤثرة 
Stephan 2014.) عن منهجية ابلنتائج يف علم األعصاب  الظاهرايتالتنظري  وقد أمثرت اجلهود لربط

فقط تفحص حبيث ، أولية للتجربة الذاتيةالذي ينادي بدراسة  الظاهرايتهجينة لعلم األعصاب اإلكلينيكي 
 (.Mishara 2007: 34. )ألساسلعلم األحياء العصيب ا

لقد . اإلدراك اجملسدبعض تفسريات اسطة عم بو دُ قد  والظاهراتية،لمنهجيات التجريبية ل السهل حتاداالإن 
الوعي  هبا اليت شكلعلى الطريقة  اأتكيداملنطقي و ابلعقل املدبر، اجملسد، املرس خ، املفاهيم املتعلقة استدعت 
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 Varela, Thompson, & Roschأساس كافة العمليات اإلنسانية. ) اإلنسان األول منظورو 
1991; Durt, Fuchs, & Tewes 2017; Di Paolo & De Jaegher 2017 .)

 املعرفية الكالسيكية والتمثيالت االحنراف عن االفرتاضاتفإن االضطراب النفسي، على هذا طبق يعندما و 
، وليس من انزعاج يف التفاعل اجملسد مع البيئةيف بعض احلاالت ورمبا مجيعها، ينشأ، االضطراب  يلمح إىل أن

 Drayson 2009; Stanghellini)إلدراكية عالية املستوى. من اختالالت وظيفية حتدث يف اآلليات ا
2004; Maiese 2016)[.7] 

 

 التصنيف -6

، وانشغل ابت غري النفسيةاالثالث على ما ميكن أن يفصل االضطراابت النفسية عن االضطر  لقسمابينما يركز 
جانبا آخر السادس  قسم ال، يعاجلالرابع عن كيفية فصل احلاالت املضطربة عن احلاالت غري املضطربة لقسما

جيب أن  والكيفية اليت ،االضطراابت املختلفة الضطراابت نفسية ومهية خلالفات حولواملتعلق اب من التصنيف:
متتد لتخصصات، العديد من اخلالفات بشأن الطب النفسي  مثلها مثلمتيز عن بعضها البعض.. هذه اخلالفات 

  علم النفس( والفلسفة.الطب، العلوم )من ضمنها علم األعصاب، و 

 DSMs and) واإلحصاء التصنيفية إىل جانب أدلة التصنيف الدويل لألمراضأدلة التشخيص تشرتك 
ICDs جمهول النشأة،كل اضطراب ف: فصل االضطراابت النفسيةل ططا فئوايخم( بسمات واسعة يف توفريها 

أساس وكل واحد حيدد ليس على ص، لشخل يةداخلالرضية املعوامل ال بشكل جزئي فيما خيصعلى األقل 
ليوظف مع مالحظة  ،اخلصائصوصفي" ابستخدام معيار )طباقي( متعدد ال"التفسري السبيب، بل على 

اليت تقدم خدمات،  بعيدا عن خدمة املؤسسات للمرضى األفراد )من ضمنها تقريرهم الشخصي(.إكلينيكية 
كان و املوثوقة، واألحباث املستندة على هذه التصنيفات  ؛تعزيز موثوقية خبري التشخيصفإن متاثلها يهدف إىل 

فشل هذا األمل يف حتقيق إن ) (APA 1980)الفئات. أن ُيسمح يف النهاية ابلتحقق من هذه  من املرجو
(، الذي RDoC)معيار نطاق البحث املنقح حفز بشكل جزئي قد  ،يف نتائج البحوثنتاجه املوعود 

 قا يف هذا املقطع(الحُشرح سي
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للدليل التشخيصي والتصنيف الدويل  والئهالوفقا  لتصنيف الطب النفسيميكن ترتيب النقاشات الفلسفية 
الذي صو ر مطالبة  1961بعد العمل املبكر الذي قام به كارل هيمبل  ، واالفرتاضات املصاحبة هلا.لألمراض

الكثري من النقاش حول كان ،  حيادية القيمة لتصنيفاتهللوضع العلمي على أنه يعتمد على الطب النفسي 
اته مشككا مبنهجيته ومطالببوعد املصداقية،  راتاب، مماحنا القليل من الفائدة للمقاربة، التصنيف نقداي للغاية

يف تركيزه اجملهول والفردي، ومشككا ستخدم، ابإلضافة إىل للسلطة العلمية، غري مقتنع ابلنظام الفئوي امل
غالبا على أوصاف أعراض يركز التحليل الفلسفي  القيمة.را على أن يكون عدمي بكونه، أو لكونه قاد مطالبته
تقدم في بعض احلاالت فاليت يفرتض أهنا مظاهر إكلينيكية،  متغاضيا أو متنكرا لفئات التشخيصمعينة، 

 ، "اضطراابت اهليئة اجلسدية"(Bolton 2012"احلاالت املرتبطة ابلكرب" )وتستخدم فئات منقحة مثل 
(Morris 2013( "و "اهللوسات احلقيقية )Ratcliffe 2017.)  .وقب ل آخرون الكينوانت املصنفة بقوة

 )أمثال، ساس، زايف، فريث وزمالؤه(

قامت االنتقادات املوجهة لتصنيفات الدليل التشخيصي واإلحصائي والتصنيف الدويل لألمراض مبعاجلة 
طالبة بقيمة احلياد يف املقطع ملنوقشت اوقد )ة. وقيمة احلياد املفرتض، مقارابهتا الفئوية أغراضها البحثية وفائدهتا

الكامنة يف أهدافها يف بوجود العديد من القيم الشاملة، مبا فيها القيم املنهجية الثامن. تعرتف هذه التصنيفات 
 ء.(القيم غري املدعومة ) مثل رهاب املثلية وكراهية النسا . بل وأكثر من ذلك،حتقيق املصداقية

 

 أهداف البحث وفائدته 6،1

التصنيفات املنتشرة  أنعلى ، على نطاق واسعو  اجلميع، من قبل املنخرطني يف الطب النفسي، خلصحىت 
، متضمنة نتائج متيل لعدم االتساق، غري متكررة، غري حمددة، أو غامضةتقدم حيث أهنا ، كأدوات حبثية  معيبة

، مرتدد على نطاق منط ظاهري غري دقيق، ابإلضافة إىل داقية التنبؤيةمتعلقة ابلبناء واملصفئات ُتظهر مشاكل 
بعد إعادة النظر (. Cuthbert & Insel 2013; Poland 2014. )، ابعتالل مشرتك شاملواسع

وفر يجيفري بوالند وابراابرا فون إيكاردت إىل أنه  خُلص ،عليهاملعتمد عيوب املخطط التصنيفي والبحث يف 
 إىل أزمة يف ممارسة أحباث الصحة النفسية.  بدورها ؤديت ليتمراض النفسية ، واق األلنطا خطة رديئة

(Poland & Von Eckardt 2013.) 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2018© حكمة  24

يف معايري أبعاد جديدة، يتم من خالهلا  ، لتصدرإىل ثورة داخل الطب النفسيأدت املخاوف املتعلقة ابلبحث 
الدوائر اخلالاي، للتحليل )اجلينات،  ت منفصلةوظف وحدا(. تُ تناول نطاق البحث )معيار النطاق املنقح

جيابية والسلبية، األنظمة املعرفية، لتكافؤ اإل)مثل أنظمة االكهرابئية، والتقارير الذاتية إخل( يف جماالت حبثية حمددة 
ا لتقدم قطع ،وتداخل وحدات التحليل يف جمال البحث أنظمة العمليات االجتماعية، وأنظمة اإلاثرة/التنظيمية(

، أم ال التالية املتوافقة متاما قد اُختربتسواء كانت األهداف و  بط السمات الطبيعية والشاذة.ر مسلسلة ت
 ;Cuthbert & Insel 2013فعالية. )ال عاليةوالعالجات  الدقيقاهلدف هنا هو تشجيع البحث ف

Perring 2016.) هذا النموذج ف، بقصنيفي الساوحينما نرد على بعض املخاوف املتعلقة ابلنموذج الت
متاثل املصداقية، افرتاضاته حول بسبب مفهومه عن وذلك ، من بني مجيع مساته، بدوره قد تعرض لالنتقاد

اليت تنسب االضطراب للفرد بدال من السياق ينيكية والطبية لالتوزيعات الطبيعية، قبوله املستمر لالفرتاضات اإلك
لتحدي الذات بواسطة  الشخصية، وافرتاض منوذج فردي مستقل ةو للق مكاان صغريااالجتماعي الواسع، إجياده 

 .(See essays in Poland & Tekin 2017هلذا اليوم. )التحاليل الفلسفية 

، تستخدم اليزابيث املوجودة يف الدليل التشخيصي واإلحصائيتصنيفات اليف دفاع جزئي ضد االعرتاضات على 
رمبا ال تزال االضطراابت تطابق(  واملفاهيم )متثيالت تثبيت املرجع(. ت ال)إجراءاتصورات لاللومريا التناقض بني ا

التصورات واليت تعرف حاليا فقط من خالل  ، املفهومة بشكل غري كامل،النفسية تطابق املفاهيم املعلومة نظراي
 (.Lalumera 2016يف التشخيص والرعاية. ) الوصفية اليت متك ن ممارسات التطابق

 

 وذات األبعادت الفئوية املقاراب 6،2

، من القرن التاسع عشركالسيكي   مرض تلتزم التصنيفات من نوع الدليل التشخيصي واإلحصائي بنموذج
حاالت أو عمليات من ربز ، يتكون من جمموعة أعراض تيعترب كينونة بشكل منفصل حيث أن كل مرض

هذا النموذج لالضطراب  من جوانبكل جانب كانت قابلية تطبيق    داخل الفرد املريض. عضوية أساسية
االسم املصنف واملرض األساس( فكرة املصداقية )املتضمنة لرابطة بني البعض قد يبدل ف .النفسي موضع حتد  

بدال من التقيد  اليت تتحرك دون اإلشارة لألسباب الرئيسة. للمصداقية التنبؤية أو التكهنيةابملفهوم اإلحصائي 
يف اختيار تفسريي وتعريفي،  سية مستمرة مع حاالت طبيعية.االضطراابت النف بدا أن العديد مناملتحفظ، 
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ال متثل سوى ذيل التوزيعات  ، ميكن القول أن االضطراابت النفسيةوالذي من خالله بقيت البياانت غامضة
(. لكن وحدة هذه التوزيعات الطبيعية Machery 2017يف عموم السكان. لسمات املعينة الطبيعية ل

 (.Poland & Tekin 2017)معرض شك أيضا.  وقعت

أفرادها  من عناصر (ينازع عليه الذي ال )وإجهاد اضطراب مابعد الصدمةتربز بعض احلاالت التشخيصية 
 ،اجملهولة ابألسباب اجلينيةاحلاالت اليت ترتبط يالحظ أن ، واالقتصادي. احمليطني ابلسياق االجتماعي، الثقايف

متأثرا بقوة ابلبيئة أكثر من العوامل الفطرية مسارا  ، ترسم أيضاأو العوامل املعر ضة لوجيةالعصبية والبيو  األسباب
املتالزمة بواسطة عامل فطري ُتشرح  ، بينما""السبب العام فرضيات ضع الضغط علىو (، ابلتايل ي)املفرتضة

ية العضو  ، واجليناتلعمليات، ا(. ال ميكن للحاالتBorsboom & Cramer 2013. )وحيد
 (8) أو رمبا كافة االضطراابت النفسية.  من،أن تشرح لوحدها أي  اخلية الد

حتذيرا نيفات يف هذه التصأاثرت جمموعة االضطراابت املعدودة واملوصوفة مع التوسع مع كل إضافة جديدة، و 
ور غري لدوااالت الصحة النفسية واختالفاهتا، إضافة حل آتكل حالة السواء،ودود االضطراب النفسي حبشأن 

إضافة معايري األداء الوظيفي النفسي السليم.  هيف إمالءالعلم أخريا، و  ،املالئم الذي يلعبه طب الطب النفسي
انتقادات فلسفية أخرى على أن هذا "اإلمراض" يزيد للسردايت الناقدة للطب النفسي والعلم احلديث، تؤكد 

بواسطة تقليص قوة الفرد، وظهور قوة املعايري النفسية التوقعات الثقافية و  همن أتثري علوم األعصاب يف قلب
 ;Phillips 2009, 2013; Rose & Abi-Rached 2013) صناعة األدوية النفسية.

Moncrieff 2008; Sadler 2005 , 2013, Whitaker & Cosgrove 2015; 
Valenstein 2002.) 

ضد حرمان مستمر  يزال هناك هجومال على النقيض من املخاوف املسموعة الشائعة حول فرط التشخيص، 
، ومرد  ذلك يف الغالب إىل ابضطراابت نفسية قابلة للتشخيص إصابتهمالتشخيص والعالج رغم  البعض من

النتائج الوابئية تعد  االجتماعي للمجتمعات اليت تعاين من نقص يف اخلدمات. -الوصم، واحلال االقتصادي
واخلوف من  بسبب وصم الذات،مثال انقصة بشكل ملحوظ ) حلدوث االضطراب، كمنفصلة عن تشخيصه،

 ;Jopling 2009)وتضليل طرق البحث املعرضة لإلجيابيات الزائفة. ه أتثري البالسيبو لتشوي إضافة التمييز،
Horwitz & Wakefield 2007; Poland & Von Eckardt 2013).)  تبقى البياانت

 حلها. ستحيليرمبا املناقضة بال حل، بل ات تلك التخمين اتركةالوابئية غامضة ومبهمة، 
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نيف الدويل لألمراض مؤثرة بشكل صالتشخيصية للدليل التشخيصي واإلحصائي والتلقد أصبحت التصنيفات 
داخل سياقها االجتماعي،  االيوم يف حراك دائم. لكن إذا نظران هللنا وتظهر  ملحوظ يف مجيع أحناء العامل،

كل واضح، شيف الطب النفسي ب فعال واملتفاوت العالج ال، والذي يتضمن توفري، واألخالقي الواسعالسياسي
اختاذه حيال ذلك ال يزال حرجا ومتشككا، كما أوضحه كريستيان برينج. فإن املوقف املناسب الذي جيب 

(Perring 2016: 87.) 

 

 ة النوع الطبيعيحال-7

وقد جرى كأنواع طبيعية، ية تصلح ألن تصنف  ما إذا كانت األمراض النفسابستكشاف فالسفة العلوم  قام
والتوحد( على فئات تشخيصية معينة أو جمموعة أعراض )على سبيل املثال، االكتئاب، اضطراب الفصام، ذلك 

تفسري لح ا اقرت كان هناك   (Cooper 2007; Samuels 2009ابإلضافة إىل أعراض منفصلة. )
ستويف املعيار تفئة األنواع البيولوجية لن  اعرتاف أبنيدعمه  ،لألنواع الطبيعية"جمموعة اخلصائص املتوازنة" 

 ;Ellis 2001; Cooper 2007; Murphy 2007. )األساس للتصنيف كأنواع طبيعية،
Samuels 2009 على يلزمه أن يكون قادرا توقع هنا أن النوع الطبيعي امل إىل األنواع(.( )انظر مدخل

سببية خبصائص  االرتباط من خالل لتدخل البشري الفعال.ل، ومتكني واستدالالت استقرائيةتفسريات إعداد 
اليت تشكل االضطراابت املنفصلة أو يضمن جانبها املتوازن أن جمموعات اخلصائص س، مشرتكة مثل اجلينات

وذلك بسبب آلية  ،األوضاعللتصرف بنفس الطريقة يف استجابتها لنفس ستبقى مستقرة مبا يكفي )األعراض( 
ال تنبثق من  ناشئة، رمبالواخلصائص التنبؤية ا الستقرار املماثلهذا احدوثها املشرتك. لتشابه اليت تشرح ا-توليد

يف  حللقات التغذية الراجعة اليت تلزم األعراض ببعضهاخصائص سببية مشرتكة مثل اجلينات، بل كنتيجة 
 .( See essays in Kincaid and Sullivan 2014جمموعات مستقرة اُقرتحت أيضا. 

أو العناصر الذرية، على ، املغنيسيوم، الذهب تشابه أكثر منلألنواع البيولوجية  تبدو الفئات النفسية مشاهبة
، بدال من تشكيل كينوانت فئوية منفصلة. ح يف املواد: عند امتالك حدود مبهمة، تبدو وكأهنا تراتسبيل املثال

يتخذ  منهناك  -1ر لنا األمثلة التالية: قة، كما ستظهعلى أهنا عمياالختالفات غالبا ما كانت ترى لكن 
مع أشكاله املميزة للشروحات ليوضح ترتيبا خمتلفا للوجود، كما رأينا يف القسم اخلامس. الفئات النفسية 
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 ;Jaspers 1913 [1963]; Bolton 2008; Wiggins & Schwartz 2011السببية. )
Kusters 2016 .)2- ميكن أن تتغري يف النهاية، و ئات النفسية ميكن أن تغرييشري آخرون إىل أن الف، 

أنكر االضطراب النفسي حالة لقد أنواعا "تداخلية" داخل أتثريات حلقية.  يشكلون نفنيملصفاألشخاص ا
 Hacking. )ومسها أو تصنيفها نتجت عندواليت غري مستقرة اخلواص على أسس  ،األنواع الطبيعية ابلتحديد

حاول البعض إظهار أن العالقة بني األمراض النفسية واألنواع البيولوجية ختتلف  ل األخري،ويف املثا (.1995
 Wakefield 1992; this يف أتسيسها لألمراض النفسية. بواسطة القيم وفقا للدور الذي يُلعب 

claim is discussed in §8.)  .للدماغ  تامالعقل الفمل تذهب أي من تلك االختالفات دون نقد
الذي خاضع لعدم االستقرار تصنيف األنواع البيولوجية  ( فقد كان2وما خيص ) .( 1)سريفضها ختزلامل

األنواع وهي أن القيم تدخل أيضا تصنيف ( 3)وابملثل، جرى النقاش يف الرد على  تشكل من التأثريات احللقية.
قييمية املعدل امللحوظ مات غري الت، ُتشكل السالتحليلالبيولوجية، ومبجرد أن نصل إىل الفئات املطلوبة يف 

 (.Cooper 2007)ملثل هذه األنواع. 

 روفةالتماثل املتعلق بني فئات الطب النفسي والفئات األخرى املع سيكون من املمكن )رغم عدم ضروريته( قبول
ن كمي ذلك، لكن رغم .بيولوجي كامل،من خالل تبين اختزال ، وذلك كأنواع طبيعية يف تعاريف غري أساسية

ضد إجياد إجابة واحدة حول نوع احلالة أن توضع للدفاع  لغاايت املتنوعة اليت ميكن أن تصنف هبا األمراضل
 -1ها لغة االضطراب، والفئات اليت أثبتت مثارها هنا. يف االضطراابت النفسية، مركزة على األغراض اليت ختدم

د العضوية يف هذه الطبقة على بعض املعايري تعتمحيث ىل فئة "األنواع العملية" أُدرجت األمراض النفسية إ
، وتبقى غري مرتبطة للبناء املرتبطة عمليا يف السياق اإلكلينيكي، مثل درجة معينة من العجز الوظيفياخلارجية 

إىل جانب األنواع العملية، قد ُتصنف االضطراابت و إضافة هلذا، (. Zachar 2014األساسي للنوع )
حلالتها على أهنا أنواع ذات أبعاد، منفصلة، ومبهمة األنواع، وهناك سبب صغري قا النفسية بشكل أكرب وف

سواء كانت  -2(. Haslam 2002, 2014أن االضطراابت النفسية أبكملها من نوع واحد. )الفرتاض 
ذ فإن األمراض النفسية تستحو ملطلوب للتصنيفات يف أنواع طبيعية حقيقية، ظهر االستقرار اظهر أو ال تُ تُ 

 Şerife، كما وضحتها كلينيكي، ومستقرة مبا يكفي لتوجيه العالج اإل ابلفعل على خصائص مرتبطة
Tekin  للوعي ابألمراض النفسية "التبصري" املعروف عند املرضى الذين يعانون من بعض مستخدمة االفتقار

الجه بفعالية ابستخدام ميكن ع ،بشكل خاطئ مريض رؤيةإن اإلدراك الذايت املستقر، املتضمن  التشخيصات.
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العرتاف مبرضه بشكل صريح. على ا شخصالطبية اليت جترب ال اسرتاتيجيات لبناء الثقة، اليت تتجنب اللغة
(Reimer 2010; Tekin 2016.) 

 

 القيم واالضطراابت النفسية  -8

شخصي  جتربتها كتشخيصيف طريقة تصنيف االضطراابت النفسية، تصورها، متماسكا  القيم دورالعبت 
لوالئها لفكرة إمكانية تبعا  ذلكو  التقييمية واملوضوعية، طرالتفسريات الفلسفية داخل األتندرج  وعالجها.

(. تؤثر القيم أيضا على these are considered in §8.1)وجود علم عدمي القيمة للطب النفسي. 
نتيجة ك  تعد أكثر إحلاحاو حلاحا، جتاه االضطراب والتشخيص، بطرق أكثر إالسلوكيات الشخصية واالجتماعية 

أخالقية املوجهة بشكل خاص حنو الطب -البحوث احليوهذه املسائل مع  بحثتو (. 8،2أخالقية. )انظر 
 (.8،3النفسي. )

 

 الطبيعية( وضوعية )التقييمية )املعيارية( وامل -8،1

د من القيم، بعضها حتتوي مفاهيم وتصنيفات وخصائص االضطراب النفسي يف الوقت احلاضر على العدي
( Sadler 2005, 2013). أخالقي، والبعض اآلخر غري أخالقي هاصريح، والبعض اآلخر ضمين، بعض

متالزمة ( )مع رهاب املثلية ةاجلنسي ثليةمثل املحددت التحيزات غري املقبولة مرارا وتكرارا، وم ث لت يف فئات لقد 
)جعل األدوار اضطراب الشخصية املازوشية  بال مربر( ألداء الطبيعيل)ختصيص حالة اضطراب ما قبل احليض 

 Sadler. )اضطراابت السلوك املعارضة واملندفعة )اليت ُتظهر حتيزات عنصرية (ةاجلندرية املبغض للنساء مرضي
2005, 2013; Potter 2014; Poland 2014.)   شك أن القيم لعبت دوراً يف اخلطاب من دون

هو ما إذا كانت القيم األخالقية ترتبط ارتباطًا ال مفر منه بتصور راهن ل ال. والسؤانفسيحول االضطراب ال
ُتوضع هذه  من تعريفها.ءا أصيال وتصنيفها على مستوى النظرايت، مما يشكل جز  نفسيةاالضطراابت ال

فسري طبيعي "التقييمية" )"املعيارية" ، أو "البنيوية"( كمقابل لـ "املوضوعية" )"الطبيعية"( ، اليت تسعى إىل ت
لة على األحباث الفلسفية يف الطب سيطرت النقاشات حول هذه األسئلقد  عدمي القيمة لالضطراب النفسي.

اكتمل العديد منها حول حماوالت لتعريف االضطراب و ، على مدى عقود لم األمراض النفسيةالنفسي وع
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تتجاوز هذه  مقتضياتملوضوعية  )الدى لتصورات الطبيعية  أو ا(. 4)انظر النفسي بطرق عدمية القيمة 
بعواقب عملية  رتبطةمسألة اجتماعية منشغل ت: سبيل املثالالنقاشات األكادميية، اليت جيب أن تضاف. على 

  ( .، بغض النظر عن حقائق األمرلتوقعات حول دواء عدمي القيمة لدى اخلاضعني واملدرجني يف التشخيصاب

الصحة على عدم الصحة(.  الضطراب" حيتواين على قيم )مثل تفضيليشري أصل الكلمة إىل أن "املرض" و "ا
لكن  ،يف هذا الصدد نفسيالتناقض بني التقييم واملوضوعية عن أي شيء مميز حول االضطراب الال يكشف 

نظرية الطب املبين على القيم تؤكد على أنه بسبب تشاركهما فإن القيم يف بقية الطب ليست دوما مثرية 
على القيم كمقاربة عالجية، فيمكن االعرتاف هبذه القيم املتنازع  د نظرية الطب املبينتعتم عندماللجدل. 

 (.Fulford 2004, 2014، واآلراء املختلفة املدعومة، واخلاضعة للتفاوض. )عليها

 امهااحتكمعتمدة على ت تعريفات فلسفية هتدف إىل جتنب كل القيم، (، فقد اُقرتح4،4كما ُوضح سابقا )
تكمن نقاط الضعف يف  متكيفة وظيفيا.  ، فهي، وابلتايلذات قيمة حمايدة م أهنااليت يزع  اإلحصائيةعايريللم

وفقا للفئة املرجعية للشخص، واليت حتددها  طبيعيال داءاأل ددحيُ (، حيث 1997التعريف اإلحصائي لبورس )
 بشكل حتمي إدخال القيم هذه العملية دتعيو فئة مرجعية مناسبة، وكالمها تغطيان معايري مثل العمر واجلنس، 

 يتضمن تقييم وهوالوظيفي،  االختالل نح االحنراف عن الوسط حالةميعند نقطة منحىن التوزيع املستمر حيث 
وظيفي من الناحية  اختالل تعاين من ،ة ماأبن مس حينما ندرك(.  Bolton 2008). معيارية اأحكام أيضا

دون أن تكون دليال على وجود خلل وظيفي ، فإن تعريف ويكفيلد  وتُقيم، عدم قيمتهاتُ التطورية دون أن 
تفسري  قدمياحملاولة لتالتقييمي الذي ميثل الفئة. إن هذه املكون من جزأين يستوعب بشكل صريح العنصر 

نطاق عريض من خضعت لقد  ،"ختالله" و "الألداءمبين على أساس التطور " ، عدمي القيمة،طبيعي
حتمل  قيمة حمايدة  ميلك، كما هو مزعوم،البيولوجي ال ختاللمبا يف ذلك االدعاء أبن اال ،ؤذيةملاالعرتاضات ا

 ، يقدمما ميكن أن يكون استجابة قصوى من حيث استدامة األنواع إن إدراك تطورية.أفضلية يف كفاءهتا ال
حمايدة من ن هذا بطريقة أحد هذه االعرتاضات األخرى، حيث ال ميكن التوصل إىل استنتاج متفق عليه بشأ

  .(See Murphy & Stich 2000) حيث القيمة، أو رمبا أبي طريقة أخرى.

حتدث فيها رغم أن اجملاالت املختلفة اليت متعاكستان،  نافراتنواملوضوعية على أهنما متعادة ما ُتصو ر التقييمية 
، ملرض"الـ "الصحة" و " مفاهيمياتبة املر ، النسخ االضطراب )مبا يف ذلك االستخدام العاديمطالبات بشأن 

ور القيم يف الصحة حتليل أكثر دقة لدعكس احلاجة إىل ت ،تفعيل االختالل الوظيفي، ومربر هذا التفعيل(
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 يةبني التقييم بني  لتناقض اللمقاومة  وألسباب أخرى، كانت هناك أيضا( Kingma 2014) .واملرض
ألحكام املتعلقة اب جديرة املمتلكات الثانوية ملاكدويل، فواقعية قيمواستنادا لعلى سبيل املثال، واملوضوعية. 

 حقيقية مسات ؤخذ على أهناطاملا أن تلك القيم ت بشكل اتم، تعسفية وذاتية أال تكون نفسيابالضطراب ال
 وأتطري اإلدراك،و  ،تأديبلعدم احلاجة إىل موضوع خاص لهنا، يف هذه الطبيعة املرحية،  . تعين املوضوعيةللعامل

، لألحكام ذات الصلة ةبني األحكام الصحيحة وغري الصحيحة، احلقيقة والباطللتقدم تباينا ، األحكام
(Thornton 2007) 

 

 السلوكيات الشخصية واالجتماعية جتاه االضطراب والتشخيص-8،2

يف تقاليد تقييمات اإلجيابية ما رأينا سابقا، تنشأ الرغم و تتعلق املناقشة احلالية بتقييمات سلبية يف املقام األول، 
أن طيف التوحد واالضطراابت النفسية األخرى العصيب -يصر الكثريون يف حركة التنوعحيث تثمن اجلنون )

 .إكلينيكيا(حمرتما )وليس عالجا  كيفا، واليت جيب أن متنح تيةختالفات اجلندر االهي اختالفات بشرية تشابه 
والتمييز  صم ووصم الذات،ة جتاه االضطراب امللحوظ إىل الو أدت السلوكيات االجتماعية السلبيلقد 

(Hinshaw 2007.) ن عنواان للخوف، سوء الفهم، حيث أن الرجل اجملنون واملرأة كذلك، يكوان
، فقد لنا تضحامثلما  (.Gilman 1985حبيث يضخم فشلهم وتنكر بشريتهم. )إلدانة، ا وأاالنتقاص، 

 تكلفةبقيت اآلاثر احلقيقية لإلصالح والو ) ابلرعاية واحلماية ،القية املهملةالرتتيبات األخاستبدلت احلداثة 
، فإن احلماية واالستثناءات الرمسية، مثل الدفاع عن يف الوقت نفسه(. 9مسألة مل حتل يف النقاش التارخيي. )

التغري نظر عن ارتكاب األخطاء واإلمهال. بصرف الاعرتفت ابالضطراب النفسي كحجة للتربئة من قد اجلنون 
 C. Edwardsنزاع مل حيل. )، بقيت هذه املسائل املتعلقة ابملسؤولية، على أي حال، مثار يف السلوكيات

2009.) 

أتثري ممتد، غالبا ما يكون شخصيا قابال للتحويل، لقد ثبت أن أتثري التشخيص على هؤالء األشخاص املميزين 
إىل تقرير الشخص األول، وإىل مذكرات اجلنون اه الباحثني انتب ريهذا التأث لفتواندرا ما يكون لطيفا ومتسقا. 

، وكذلك يف بالغة للدراسة. أدى ذلك إىل التنظري يف الكتابة الفلسفية الرمسية بشكل متزايد احةالبليغة املت
سبيل  (. تشدد حركة النقاهة على10)انظر ركة االجتماعية، وجمموعات املصاحل السياسية املعنية ابهلوية. احل
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تتسبب يف آتكل مسات إجيابية اليت من خالل التشخيص، و على الطريقة اليت تتقلص هبا الذات واهلوية املثال، 
 & See Jacobson & Greenley 2001; Pounceyتشكل الشخص أبكمله. ) أخرى

Lukens 2010; Davidson 2013 ).لتشخيص أتكيدها على اآلاثر وتضع االنتقادات املوجهة ل
، وتوليد االجتماعية بشأن الوسوم النفسية واقفو "املوضوعية" اليت تتضاعف جراء الوصم من املنسانية الال إ

 Sadler 2005; Hoffman & Hansen 2017; Haslam & Kvaaleالوصم الذايت. 
2015; Weiss, Ramakrishna, & Somma 2006; Hinshaw 2009; 

Thornicroft 2006.) 

ة واالجتماعية للتشخيص يف حياة األفراد وضمن الرعاية الصحية النفسية، بل خصيالشلتأثريات عرتف اب يمل
التأثريات احلديثة للتفسريات احليوية الوراثية ث حتمتأخر. إال يف وقت  ،لرعاية النفسيةاالجتماعي ل وجهالحىت 

ال ميكن قراءة إذ : ذه السلوكياتهب على زايدة االهتمامتشخيصات االضطراابت النفسية اليت تصاحب ابنتظام 
، ذلكبدال من بل جمسد، إىل جانب اختزال املرضى إىل آليات معطلة؛  اختاللنتائج البحوث كدليل على 

 Haslam) "ابيولوجي ابعد حتويقوهتم وتفاؤهلم لن تتالشى إذا كانت مشاكلهم "جيب توعية املرضى أبن 
& Kvaale 2015: 402–403.) 

 

 عصبيةوجية والالبيولنفسية طب األخالقيات ال -8،3

للسمات املرتبطة مبثل هذه االجتماعية والقيم املتخذة جتاه االضطراابت النفسية، إضافة إن السلوكيات 
 عن تلك اليت تبحث املسائل األخالقية النربةأخالقيات بيولوجية خمتلفة نفسها، قد أدت لنهوض االضطراابت 

مسائل سرية وخصوصية ملنتشر لبعض االضطراابت لوصم ايثري اعلى سبيل املثال، . يف معظم الطب العام
، وذلك لشخص املراد عالجه بطرق مميزةاابلذات وهوية مفاهيم االضطراب وعالجه  ترتبط غالبا ما. إضافية

نظر إىل ي(. Tekin 2011, forthcoming. )بسبب التأثريات القوية واملدمرة لتجربة االضطراب
ض السمات عالية على أنه يعر  ، إىل اضطراب شديد االذي يشري مؤقت، طفياع، والالعجز اإلدراكي، املنطقي

، مما يؤدي لتحدايت االستقالل العقالين، املسؤولية، والشخصية املوحدة واملتماسكةخطر، واملتمثلة يف للالقيمة 
 ,R.B. Edwards 1997; Radoilska 2012; Sadler. )قراروالقدرة على الحول االستقاللية 
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Fulford, & van Staden 2015 .)ألنه ألهم من ذلك، يثري العالج مسائل أخالقية أساسيةوا ،
 يستخدم أساليب قسرية بشكل منتظم. 

على سبيل فشأن أخالقي خطري يف الواثئق السياسية احلديثة. حكم على هذه املمارسات القسرية على أهنا 
(. 2006ذوي اإلعاقة )لقية األمم املتحدة ها يف اتفاملنصوص عليالقسري منتهكا للحقوق ايبدو العالج املثال، 

أكثر أبوية من تبدو و  من ضمن املسائل الفلسفية هنا، مسألة ما إذا كانت هناك مبادئ تركز على الشخص
ي املوافقة السليمة، حتتو عرف القسر، على ماذا يكيف ؛  عالج القسريوتربر ال داركتت أن غريها، واليت من شأهنا

 ;Kallert, Mezzich, & Monahan 2011) لقسر وعواقب الوصم.بني الربط إضافة ل
Cratsley 2019; Pouncey & Mertz 2019.) " استثنائية يبحث التنظري احلديث يف

ميكن أن تنطبق على للحاالت النفسية واجلسدية( ويقرتح اختبارات للقدرة  اخمتلف ااالضطراب النفسي" )عالج
 ;Szmukler & Dawson 2011ته، بغض النظر عن السبب. )أي شخص يعاين من اخنفاض قدرا

Szmukler 2016.) 

يف علم ، التطورات واإلمكاانت ذي الصلةيستكشف جمال األخالقيات العصبية ابلنظر إىل املستقبل، 
 & ,See Bluhm, Jacobson)لك إحلاحا متزايدا، أو أمهية خاصة لألمراض النفسيةمت يتال األعصاب

Maibom 2012; Roskies 2007; Glannon 2015; Caruso & Flanagan 
بشكل غري متناسب على من يعانون من انتهاك "خصوصية املرض النفسي" مؤثرا .( ميكن أن يكون 2018

أوصاف ض السلطة الداللية وميكن للمستقبل أن يكون متصورا حيث تقو  ، اضطراابت وأعراض موصومة
ا بشكل مستقل من خالل التصوير أو تكنولوجيات صحته تتأكدأعراض الشخص األول بواسطة تشخيصات 

األساليب العلمية العصبية ستخل د التحيز يف  يُرجح أن السمات اجلندرية التقليدية مثل التشاعر أخرى؛ وأيضا
بصورة أعم، يبدو أن هذه املعرفة اجلديدة قد تعزز امليل من عالج (. Maibom 2012ج. )والنتائ

عالج ال، و ، واليت تنتج بدورها مبادرات مثل التطابقبناء على عوامل اخلطر امللحوظة ،هإىل التنبؤ ب االضطراب
تؤثر على تطور اهلوية واإلدارة ، والذي يرجح أن عرضية" يف املرضى الصغار واليافعني"الوضاع املبكر، واأل

 Broome, Fusar-Poli, & Wuyts 2013; Whitaker & Cosgrove. )الذاتية
 األخالقيات العصبية(. الفلسفة، علم األعصاب، و مدخل إىل (. )انظر2015
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 ته، استجابشخصية الفرد، استقالليته، تقلص قدرتهب ختصةمفاهيم املسؤولية، إىل جانب تلك املتشكل 
جملال الواسع ألخالقيات الطب النفسي املتضمن لألخالقيات العصبية. من امفر منه  ، جانبا الهج، وحقوقلعالل

عامل سلوكيات اللوم عادة على حيث تُ  التوضيح، األوىل تتعلق ابملسؤولية واللوم.  ستخدمنا يف هناك منطقتني
خالل التأكيد على العالقة بني املسؤولية ( من Watson 2004. )ناسب لتحديد املسؤوليةاملمتام اإلأهنا 

ادل أبن املوقف السليم ملقدم جتحيث  ،حن ة بيكارد املسؤولية عن اللوم تفككاحملايدة(  -ألخالقيةاوالقدرة )
على األقل فيما خيص السلوك املتعمد الواضح  ،يسند إليه املسؤولية دون لوم الرعاية يرتكز على موقف متعاطف

 ألهنا أحد أهم العوامل املساعدة على التحسن والشفاء.ذلك . ابضطراابت تؤثر على قدرهتمملن ُشخصوا 
(Pickard 2011.) 

هبذه املخاوف الفلسفية املتعلقة ابملسؤولية، وهي مسائل تتضمن اضطراابت رتباطا وثيقا هناك مسائل ترتبط ا
بيعي، وطبيعتها ذات األبعاد الواضحة ضعف الشخصية الطبنظرا لعالقتها الطويلة امللحوظة  يف الشخصية،

 Sinnott-Armstrong 2008; Raddenالكامنة بصعوبة يف تصنيفات الطب النفسي. )
2011; Pickard 2011( من بني جمموعات الدليل التشخيصي واإلحصائي .) تصنيف جمموعة ب

لوحظت مسات  فقد ،الضطراابت الشخصية، من ضمنها الشخصية احلدية، النرجسية، واملعادية للمجتمع(
تعامل معها بشكل الأمر   لويس تشارالند وقد انقشإضافية مميزة تصف أعراضها ابستخدام لغة أخالقية. 

، بدال من استخدامها زمن املاضياإلقناع، واألساليب اليت تذكران "ابلعالج األخالقي" للستخدام أفضل اب
 (.Charland 2004. )ككينوانت طبية

اليت قدمت يف املقطع لألخالق، واالفرتاضات الطبية واألخالقية املألوفة  الفلسفية لقد أتثرت التحدايت
خالل النصف الثاين من القرن العشرين،  النفسي الطب لطب اليت وجهت -صعب فصلها عنها-ابالنتقادات

 ه أيضا. وسوف نناقش ذلك يف القسم العاشر.تليس فقط داخل النطاق األكادميي، بل جتاوز  حمال ت اختذيتال

 

 أمراض نفسية حمددة-9

ة )هالوس( ؤثر على القدرات اإلدراكي، اليت تالشديدة االضطراب حلاالت اليت تستعمل فئة الذهاننقدم هنا 
انلت اهتماما فلسفيا: من بني العديد منها اليت و  ؛بعينة من االضطراابت املعينة متبوعة ت(، واملنطق )ضالال
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 .واالكتئاباضطراب العقل )عند أصحاب الشخصية املعادية للمجتمع( اإلدمان، فقدان الشهية العصايب، 
(, اضطراب Potter 2014)قاو مة ابت مُ اضطراتشمل التحليالت الفلسفية للفئات التشخيصية األخرى 

(; Glas 2013; Szalai 2016)(; اضطراب الوسواس القهري Potter 2009الشخصية احلدية، )
 Braude 1991; Radden 1996; Worrell & Denham، )نقساميةالا اهلوية اضطراب

2016; Maiese 2016( ،القلق;)Horwitz & Wakefield 2012,) يب وحاالت التطور العص
 Baron-Cohen, Lombardo, & Tager-Flusbergلتوحد. )مثل اضطراب طيف ا

2013.) 

 

 الذهان -9،1

صري أصحاهبا يف احمليط اإلكلينيكي، القانوين، مل ،تقريبا ،عواقب الثابتةالشدة اهلالوس والضالالت، مع تعمل 
الضطراب املشار له يف هذا اب املختصةالعامة  نزاعات، على متييزهم عن العديد من الاالجتماعي، الشخصي

 ، وكذلك كانت أصول وظواهر اهلالوس.كان املرض وحدوثه مرتبطا ابهلالوس حمل تساؤلالصدد.  
(Leudar & Thomas 2000; Ratcliffe 2017; Henriksen, Raballo, & 

Parnas 2015 .)عرفة ، وهو ما يتحدى املهمةقد جذبت الضالالت اهتمام الفالسفة، وذلك لكوهنا مبل
 ;Coltheart & Davies 2000عتقد، واالهتمام. )تعلقة ابملعىن، اللغة، املوالنظرايت امل

Bortolotti 2009 لكوهنا  ضافةإلافب ؛للعمل التعاوين اهلام بني عدة علوم( وقد كانت أيضا دافعا
لدراسة  وإصابة ابلدماغ، وابلتايل فقد أخضعت اضطراابت نفسية، حتدث الضالالت كأعراض ملرض عصيب

عقائدية االت حب املتعلقة حالتهاوضوحها، و الالت مسائل ضيتناول البحث الفلسفي املتعلق ابلجتريبية معتربة. 
 التوضيحية. هالنماذجإضافة طبيعية، 

بناء مجلة عادي، وبعضها ي عرب عن الضالالت ابستخدام حيث بقيت مسألة وضوح الضالالت حمل خالف. 
وقد أصر ايسربز على أن هذه الضالالت  تمل، إال أنه مفهوم متاما.دقيق، وغري حم ، رغم أنه غرييتضمن حمتوى

عزو املعىن إليها وقد ُعد  مية املعىن، تتميز أبهنا عدتعد اثنوية، أما الضالالت األساسية فعلى النقيض من ذلك، 
متأثرين و تبىن آخرون،  (Jaspers 1913 [1963]; Gorski 2012)سوء تطبيق للنهج التأويلي. 
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وقد ُوظفت النتائج حول (. Berrios 1991ن الضالالت كالم المعىن له. )رأاي يقضي أب، اينبفتغنشت
يف الوضع أفكارا وشظااي سردية حمصورة الضالالت افرتاضات تعكس إن علم الدماغ لتأكيد الرأي السابق. 

 (.Gerrans 2014عمليات التقييم النقدي. )بسبب نشاط الدماغ الذي مينع وذلك املعريف االفرتاضي، 
ضالالت تكون مفهومة دائما، لكن ميكن فهمها داخل ممن أعقبوا فرويد، على أن اليف املقابل، أكد آخرون، 

 & Bentall 2004; Wickhamكلها، أفكاره، وقيمه. )  السياق الذي خيص حياة الشخص
Bentall 2016, Mullen & Gillett 2014) 

 من أو أشكالالنزاع نشأ حول ما إذا كانت معتقدات، أو خياالت، أشبه ابملعتقدات، لكن  إن الضالالت
 ،الت أو املعتقدات()الضال عقائدياملوقف ال كي فجيب أن ي بطريقة ما، حباط، أو شكل هجني مميز.اإل
جمرد موج ه  للدليل التعويضي وهيالضالالت ال تستجيب  ، سنجد أنمع املعتقدات التقليدية هي إن قورنتو 

أن الضالالت  على إىل التأكيد قادت هذه السمات نفسهاسلوكي ضعيف. )انظر مدخل إىل الضالالت(. 
 & Currie) ، وذلك عرب ارتباطها ابخليال أكثر من اإلميان.هي خياالت ُعر فت خطًأ على أهنا معتقدات

Ravenscroft 2002; Broome & Bortolotti 2009.) منها متخيل  على ما يبدو أن جزء
اصر نبناء على أساس هذه الع ،، كما كان هناك اقرتاح يقضي بكوهنا شكل هجنيوجزء آخر معتقد

 (.Egan 2009)املتناقضة.

برزت النماذج املتأثرة املبكرة اليت  وقد افرتضت .عاملية على حنو متزايدتعددة الم ،تفسريات الضالالتغدت 
متالزمة مثل عن تلف الدماغ  تنتج ، واليتت املوضوع الواحدمن األحباث اليت أجريت على الضالالت ذا

بعض من مضافا إليه  ،اختالل يف الدماغيقتضي وجود  إدراكشاذة، أو الولية األتجربة العيبان:  ،كابرغاس
على ضوء  للمعتقدات األولية يوالذي من خالله يعاد النظر بشكل نقداإلخفاق يف نظام "تثبيت املعتقد" 

 ;*Davies et al. 2001; Davies & Davies 2009***not in bib)ألخرى. املعتقدات ا
Young 2011.) هو االستدالل اخلاطئ، ويتميز يف بعض التفسريات نالعامل الثاين يف نظرايت "العامال "

(. يف منوذج "خطأ التنبؤ" Bentall 2004عزو)بدرجته فقط عن األشكال األخرى للمنطق مثل حتيزات ال
السابقة، عندما تكون مصحوبة بتحيز منطقي، تعارض االحنرافات اإلدراكية مع التوقعات "املنحرفة( تالبديل، 

(. Stone & Young 2007; Mishara & Corlett 2009)الضالالت.  حدوث مما يؤدي إىل
، واليت " واملعقدة اليت تُرى يف كثري من األحيان يف عيادة الطب النفسيواضيع"متعددة املُتظهر الضالالت و 
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، ألهنا تتضمن أنظمة إدراكية عالية، يئية، حتدايت للعلوم املعرفيةيدفعها بشكل جزئي التأثريات االجتماعية والب
 وحدات التحليل والفساد. واليت على ما يبدو تقاوم 

 

 اإلدمان -9،2

، يف التحليالت االجتماعية جتاه املسؤولية عن سلوكيات اإلدمان وجتاه حالته املضطربةتنعكس السلوكيات 
 West 2006; Poland & Graham 2011; Flanaganالتنظريية. )واملواقف الفلسفية 

، اإلغراء القهريقلص من املسؤولية القائلة بفكرة ، تدمان كاضطرابترتجم اإلإن التفسريات اليت (. 2017
رأي الى علاالعرتاضات  تبدو (.Vohs & Heatherton 2000)والفشل املتكرر يف ضبط النفس. 

. عنه إلقالع وبني من يعجزاب يرغب بني من الشاملة لعدم قدرهتا على التمييز قوة اإلرادة" ب"القائل 
(Foddy & Savulescu 2010; Levy 2013إضافة هلذه الصعوابت .) ، ظاهرة اإلدمان فإن

عتقدات بنية قياسية من امليرى آخرون أن اإلدمان حمفز على إذ  (.Kennett 2013ليست موحدة. )
 Foddy & Savulescu)سلوك اإلدمان يعكس ببساطة أولوية الشخص العليا. وأن والرغبات، 

 . املسيطرة عاكسة تفاعال بني أنظمة تتحكم يف الرغباتللجمع بني هذه األوضاع املتقرتح اجلهود  (.2010
(Holton & Berridge 2013 ابملثل، فقد ُوصف .)ييم خاطئاملدمنني على أهنم يدخلون يف تق 

 Summersبسلوك مندفع غري واع. )للدليل املعاكس، مثبت بشكل أكرب يعمل على شرح مقاومتهم 
2015; Lewis 2015.) على ضوء ، وتناقص املسؤولية قد حللت أيضا أسباب االستجابة املنخفضة
ل الشخص. بسط إرادته مبرور الوقت لتشكل مستقبأي قدرة اإلنسان على -العجز يف "القدرة املتوسعة"

(Levy 2006 .) ،من حيث عدم القدرة  ميكن أن يفهم اإلدمان على أنه مرض، أو عجزويف تفسري آخر
ب النزعة النفسية. بسب ، مع اخنفاض صحة املدمن بشكل جزئي على األقلعلى إدراك األهداف احليوية

(Nordenfelt 1995.) 
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 فقدان الشهية العصايب 9،3

تكهن والتنظري اجلوع الطوعي املعروف بفقدان الشهية العصايب موضوعا لل كانمن بني اضطراابت األكل،  
بذل قوة بواسطة جمموعة القوي، فسر هذا السلوك على أنه حماولة  املكثف. وذلك بسبب رابطه اجلندري

 د، خللق جستتميز ابلضعف، يف شكل من أشكال ضبط النفس املتطرف حنو الكمال )فتيات وشاابت(
 دور القوة الفردية يف هذه األنشطة على وجه اخلصوص(. ارتبط Svenaeus 2013ف. )غري مألو  ،غريب

 ,Tan, Hope, & Stewart 2003; Tan, Stewart)هلوية الذاتية. اتكوين ابهلوية و 
Fitzpatrick, & Hope 2010; Gillett 2009; Morris 2013 .) يبدو أن االضطراب و

حول  ضمنيةاآلاثر الكانت   هلا سلطة وثراء.ممن املتعرضة للتغريب،  حيدث بشكل متكرر يف األماكن الغربية أو
ألولوايت الغربية ألخالق ضبط النفس والصفات األثريية الالجسدية املرتبطة خبفة وكذلك ا، مجالية مظهر املرأة

مل يتلق اجلوع القسري أي تشخيص طيب يف العديد من  (.Bordo 1993; Giordano 2005)الوزن 
حيث متيل التفسريات للدوافع مثل ممارسات إيذاء النفس األخرى،  متاما التارخيية وعرب الثقافات،السياقات 

، خاصة معتقداهتا، بفقدان الشهية االهتمام ة، األيديولوجية، السياسية للفرد. لذلك تستحق دوافع املريضالدينية
مل تنجح (. Giordano 2005; Svenaeus 2013; Morris 2013سلوكياهتا، ومشاعرها. )

سلوكيات فاقد الشهية. اليت كان من املفرتض أن تشرح  ،ل االختالل الوظيفي اإلدراكياجلهود املبذولة لعز 
(Morris 2013.)  ،تنتظر انتباه علم األعصاب، وهي فرضية تتضمن التفاعل هناك فرضية أكثر تعقيدا

تتشوه، وتتولد أيضا، اليت شعور غري اللغوي( )التمثيالت اجلسدية، ما يسبق البني "خمططات اجلسد" العاجزة، 
 .(See Morris 2013; Gadsby 2017بواسطة سلوكيات فاقد الشهية. )

 

 االعتالل النفسي )السيكوابثي( 9،4

عما إذا كان ل تساؤ هناك التقليدية، التجاوزات األخالقية و  فشلهم الواضح يف إدراك الفرق بني رغم
 ، بشكل مالئم،يتحملون ابضطراب الشخصية املعادية للمجتمع()ممن شخصوا  السيكوابثيني "املعتلني نفسيا"

وعما إذا  (;Sinnott-Armstrong 2008; Adshead 2013وتصرفاهتم )مسؤولية سلوكياهتم 
على مثاال مضادا  يقدمون وبذلك، بواسطتها ينمتحفز  يكونوادون أن  سويةمعتقدات أخالقية  ونملحي واكان
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يصلح ألن  ن هذا األمر، وعما إذا كا)اللوزة( ميجدالألل الوظيفي ختاللالا ةالحظإضافة مل ؛زةاحملف نيةداخلياال
أعراضا إن املرضى الذين يعانون من تلف يف الفص اجلبهي البطين يظهرون (. Levy 2007. )يكون عذرا

الذي ه تشابالهو عن مدى  هنا التساؤلو (: Roskies 2003مشاهبة لالعتالل النفسي السيكوابثي )
السيكوابثيني إعفاء  أو وجوب ل إمكانيةحو و  ،الذين يعانون من "اعتالل نفسي مكتسب"يظهره هؤالء املرضى 

إن  (.Kennett & Fine 2008; Sinnott-Armstrong 2008الطبيعيني من املسؤولية. )
على ضوء ما ستكشف اُ قد  العقالنية، وقوة اإلرادة(يف )التشاعر، املعتل النفسي  هالذي يظهر الواضح العجز 

بشكل  تعتمد منهجيات العالج ومعلوم أن  (.Schramme 2014" وجهة النظر األخالقية"  ) حتويه
ملزيد من النقاش حول االعتالل النفسي )انظر (. Maibom 2014)حاسم على فهم هذه الصفات 

 مدخل إىل الطب النفسي.(

 

 االكتئاب 9،5

(. 10) ة.النظرايت اخللطية للعصور القدمي سدية بشكل قوي، منذ عهدارتبطت اضطراابت املزاج ابحلاالت اجل
العديدة اليت يواجهها الفالسفة بشأن االكتئاب هي امليل حنو التغيريات اهلرمونية البيولوجية من أهم الفرضيات و 

 ( والتفسريات املستمدة من علم النفس التطوري.باالرتباط اجلندري لالكتئا)خصوصا عندما يفسرون 
(Varga 2012, 2016; Bluhm 2011يؤكد عمل مرتب .) ط أيضا على أن تفسريات االكتئاب

 ,Bluhm 2011; Bluhm)، بدال من نقاط الضعف الفردية. جيب أن تستميل اهلياكل اجملتمعية األوسع
Jacobson, & Maibom 2012) الغامض بني اضطراابت املزاج واحلاالت الطبيعية (. نوقش اخلط

حول االكتئاب "احلقيقي" كما رأينا، مبا فيها (. لقد دفعت بفرضيات مغايرة 4،2فقرة سابقة )يف  للكرب
ومعايري حتتكم  (Horwitz & Wakefield 2007)الدالالت اليت تشري إىل اختالل يف وظائف املخ. 

 (.Bolton 2013إىل درجة العجز يف املعاانة. )

احلالة بشكل عميق، حتليل جمموعات البياانت  دراساتو ، هلشخص من مذكراتلوصف أول عرض يلقي 
(; Hoffman & Hansen 2017)تصو ره وتصنيفه كعلى االضطراب بعدة طرق:   اضوء الكبرية،

(; حالة Ratcliffe & Stephan 2014; Browne 2018) ارتباط احلاالت املؤثرة ابلشخص
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الستقاللية، ونظرايت السرد االكتئاب اب(; عالقة Radden 2013بنية على املزاج )امل الظاهراتيةاالضطراب 
 Fuchs(; التجربة املؤقتة، )Radoilska 2012; Biegler 2011 للعاطفة يف السياقات العالجية

2001, 2013; Ratcliffe 2008 .وغريها الكثري ,) 

 

 ما بعد ونقد الطب النفسي، وسياسات اهلويةي، نظرية النسوية، الطب النفس-معاداة -10

 ة الطب النفسيمعادا 1،10

، ر.د الينج، وميشيل برزت معاداة الطب النفسي من أفكار مفكري منتصف القرن العشرين مثل توماس زاس
سياسية واجتماعية ومطالبات ابلتحرك، مع عواقب العامل تضمنت العديد من هذه املعاداة انتقادات وقد فوكو. 

، والتحول حنو الرعاية النفسية الصحية اليت تركز نإبلغاء املؤسسات، حركات حقوق اإلنسااملرتبطة  احلقيقي
 ،يف "مشاكل معيشية" معينة هالتشاب مالئمة والينج، رفض زاس ةاإلجنليزي اللغة يف تنظري. على االستقالل الذايت
كان رمزا للتجاوز يف املؤسسة على أن سوء تطبيق النموذج الطيب للصحة النفسية   مصر ينمع اضطراابت طبية، 

، ، اليت شكلت عصر املعرفةاملمارسات واخلطاابت داخل اجملتمع ومؤسساتهبتصوير  فوكوقام اترخييا،  .الطبية
، ادت ممارستها من خالل آليات احلمايةدز وااليت برزت مع العلم احلديث، ممارسة القوة النفسية وقد ركز على 

 املراقبة، والتحكم.

، بدال من ذلك شكال أكثر براعة وانتشارااختذت، بل ، حداثيا قوة الوحشيةهي المل تعد القوة ، سياقيف هذا ال
 Foucault 1965, Bracken & Thomas)حبيث يضبط بشكل تدرجيي اجلسد وكذلك الذات. 

2010, 2013; Rose 2010; Iliopoulos 2012 .) مابقيت أفكار فوكو الساحقة ركيزة يف" 
 الل بداية القرن الواحد العشرين.بعد الطب النفسي" و "نقد الطب النفسي" الذي ظهر خ

 

 النسويةالنظرية  10،2

اعرتافات إبضفاء  ذلك شملي. ذ بدايتهامن نقد من النظرية النسويةمع تلك األفكار حمل  داخلئ هذا التما فت 
 ، اإلسكات،إضافة إىل الرتكيز على أضرار احلرمان من التمكني ،الطابع املؤسسي الفعلي وغري املربر على املرأة
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 Dotson 2011; Sanati & Kyratsous 2015; entry on. وعدم العدل يف املعرفة
Feminist Social Epistemology .) ،حىت يومنا هذا، يؤثر اإلرث على االضطراب النفسي

املنطقية، العاطفية، الذاتية، اجلسدنة، عدم  ثلممسات  يفواألنوثة النساء  حصرتفالتصورات الثنائية قد 
ركز املفكرون لقد (. G. Lloyd 1984; Potter 2009) ( ةبعكس مسات الرجال القي مواجلنون. )

، ندر، فضال عن تشويه وجتاهل االضطراابت املرتبطة ابجلالصفات الطبيعية للمرأة "إمراض"النسويون سابقا على 
، وهويتهاأة التقليدية غري املتكافئ، نقاط الضعف يف الصحة النفسية واليت ارتبطت أبدوار املر العالج املنفصل 

 Russell 1995; Ussher)التشخيص والعالج املفهوم كأدوات للتحكم األبوي االجتماعي. و 
2011.) 

املستمدة من امليول البيولوجية الطبيعية ، و لطاملا رفضت النسوية التفسريات السببية التقليدية الضطراابت املرأة
املرأة مسات قيمة  جيمة القمعية للمرأة وإىل عواقب حتشئة االجتماعياملزعومة، مشرية بدالً من ذلك إىل آاثر التن

 ,Bluhmابملثل فقد أكدت على التجسيد وعالقته ابلذات. )(. Bluhm 2011. )وقدراهتا
Jacobson, & Maibom 2012 .)  يركز عمل حديث، جل ه متأثر ابلنظرية االجتماعية واملقارابت

حنجاب، اختفاء املعيارية والقمع يف التجربة املعيشية. ، االاهلامشية، على تقاطع اجلندر مع الظاهراتية
(Nissim-Sabat 2013; Zeiler & Folkmarson Käll 2014.) 

 

 بعد الطب النفسي ونقده ما 10،3

االضطراب مسألة مع النموذج الذي يعكس به خذ االعرتاضات ضد االفرتاضات احلديثة للطب النفسي تت
وإضعاف متكني أولئك املصابني ، والذي يعمل على تعزيز حالة الطب النفسي املعيبةغ آليات وعمليات الدما 

وهناك زعم أبن علوم  (.Bracken & Thomas 2005, Iliopoulos 2012ابالضطراابت. )
واستبدلت بـ "إدارة دماغ، مع قوة وسلطة كانت تعزى سابقا إىل اإلنسان لمتكني ا تقليصالدماغ ستضخم 

 (.Phillips 2009, 2013; Rose and Abi-Rached 2013) لوجية العلمية.العقل" البيو 
تعرف ابسم  فهناك دراسة أخرى أحدث جاءت من منتصف القرن العشرين، عبارة عن جمموعة من املخاو و 

 ;Phillips 1996, 2013; Moncrieff 2008صناعة األدوية.  نقد أتثرينقد الطب النفسي: 
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Whitaker & Cosgrove 2015; Valenstein 2002; Karp 2017;)  خطاب هناك
 Brackenيتناول االضطراب النفسي املتأثر ابلتأويالت، يهدف ألن يكون أكثر حساسية ملعىن األعراض. )

& Thomas 2010;)  مقدمي الرعاية ومن يتلقوهنا. )والرتويج لعالقة أكثر تعاون وكفاءة بنيDouble 
2006; Cohen & Timimi 2008.)  إىل اخلربة بعض البحوث، املرتبطة هبذه األفكارالت ملقد ،

 Faulkner & Leyzellاخلدمة" أو "الناجون" يف حتليلها االضطراابت النفسية. )الفريدة "ملستخدمي 
2000; Gergel 2012; Cooper 2017 تجديدات استنادا على النظرية ال(. وقد ُحللت هذه

 ;Voronka 2016واإلنتاج املشرتك للمعرفة. ) يل السلطة،النقدية، أساليب البحث السردي، عوائق متث
Russo & Sweeney 2016.) 

 

 سياسات اهلوية 10،4

 كونةوامل من احلركات السياسية برزتالدعوات اليت  تطالبإىل جانب مقعد على طاولة واضعي السياسات، 
ض النفسية، شكاوى املعاملة الظاملة الشخص لألعرالى جتربة ع تستندسلطة متثيلية ب؛ من متلقي الرعاية النفسية

النفسية الصحة ؛ مساواة الصحة النفسية مع غريها من اإلعاقات، أو من قبل "الناجني" من التشخيص والرعاية
من مؤيدي منوذج التنوع العصيب لالضطراب  الشذوذ العصيب مالحظة؛ مع غريها من احلاالت الصحية

(Ortega 2009 ;)القوة عربها ميكن أن نرسم صفة أبن اجلنون هو  إدعاء يقضياجلنون"  فخر"حركة  ومن
، حىت اليوم بشكل واسع داخل الطب النفسي أو الكتاابت الفلسفية هذه املطالبات جتوهلتواهلوية الثقافية. 

هونيت لنظرية االجتماعية لفالسفة مثل استنادا على ابشكل نقدي مؤخرا حركة "فخر اجلنون"  ادعاءقد قُيم و 
 (.Rashed forthcomingر. )واتيلو 

 

 اآلمال املستقبلية -11

من املؤكد  ؟الضطراب النفسيفيما خيتص اب ، حسب توقعاتنا،أن يذهب العمل الفلسفي ميكن مدى أي إىل
، هو التنافس . أحد مظاهر ذلكيلعلم النفس املنطقدور أو أدوار أي  ختتص ببقاء مسألة واحدةأن هناك 

ة ابملنفعة ختصاملهل جيب أن نُوج ه ابلقيم و اجملتمع؟  م، العلم أالصحة النفسية هي هل ،يقرربيده أن من حول 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2018© حكمة  42

حىت مع منح السلطة  ؟أن تصورات السعادة املرتفة هي ما جيب علينا اتباعه مأ اليت يسعى هلا العلم احلديث؟
 حتديد   التجاوز يفعلم احلديث يفلل

ُ
لتنافس معنيان ابالفلسفة اجملتمع، و إال أن  لصحة النفسية،ل العليا ثلامل

فيما يتعلق  ميكن أن حيد  من التفكري يما الذ، و اإلحالة بكثرة إىل احلياة السوية مثلاملسائل املعيارية  حول
 املعنيةلقيم التقليدية الليربالية اهذه اليت حتملها  البديلة املقتضيات، على ضوء لتنوع العصيب بدال من العجزاب
الضطراب النفسي املوعود لتحسن الالتحقق، الفهم، و من خالل طرق  حىت توقع أنهواململسؤولية والذات. اب

 ب مثل هذه األسئلة، ورمبا الجتاهات ابلكاد حلمنا هبا.سيزيد ويشع  ل بعلم األعصاب، لن حيل فد، املوعو 
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