
الســلوكات واألفــكار واملشــاعر هــي 
مــا يــأيت:

• منوذجيه للسياق االجتامعي.
• ال تزعج الفرد.

ــة  ــاة االجتامعي ــل يف الحي • ال تتداخ
ــم. ــل / التعلي أو العم

• ليست خطرية.
 (مثــال: طلبــة الجامعــات الذيــن 
يتمتعــون بالثقــة بالنفس والســعادة، 
يف  طاقاتهــم  أقــىص  إىل  ويــؤدون 
الجامعــة، ولديهــم أصدقــاء جيــدون)

االنقســام االجتامعــي بــني 
الطبيعــي وغــري الطبيعــي

واملشــاعر  واألفــكار  الســلوكات   •
هــي واحــدة أو أكــرث مــام يــأيت:
• غري سوي للغاية بالنسبة للسياق 

االجتامعي.
• مصدر للضيق الفردي .

ــع األداء  ــري م ــكل كب ــارض بش • تتع
ــي. ــي أو املهن االجتامع

• خطري للغاية عىل الفرد أو.
اآلخرين.

Abnormality Along the Continuum الالسواء عىل خط متصل

ــرصف. يف معظــم  ــد ونشــعر ونت ــرش نعتق نحــن كب

ــلوكاتنا  ــا ومشــاعرنا وس ــات، وتســاعدنا أفكارن األوق

ــا  ــدم أهدافً ــة، وتخ ــاة اليومي ــل يف الحي ــىل العم ع

أو قيــاًم مهمــة نتمســك بهــا. ومــع ذلــك، يف بعــض 

األحيــان، لدينــا جميًعــا أفــكار تزعجنــا، ونخــرب 

مشــاعر ال نفضلهــا، ونتــرصف بطرائــق تهــزم الــذات 

أو تــرض باآلخريــن. قــد نجــد أنفســنا يف مواقــف ال 

ــام  ــرصف ك ــعور أو الت ــري أو الش ــا التفك ــا فيه ميكنن

يفعــل اآلخــرون - عــىل ســبيل املثــال، ال ميكننــا 

ــق  ــعر بالضي ــد نش ــلة. ق ــة فاش ــن عالق ــيل ع التخ

ــل  ــا، مث ــرون مزعًج ــده اآلخ ــف ال يج ــبب موق بس

ــد  ــان. ق ــطة يف االمتح ــة متوس ــىل درج ــول ع الحص

Normal سويAbnormal غري سوي

السلوكات واألفكار واملشاعر هي واحدة أو أكرث مام يأيت:

• غري سوي إىل حد ما بالنسبة للسياق االجتامعي.
• مزعج للفرد.

• تتعارض مع يف األداء االجتامعي أو املهني.
• خطرية.

ــدون  ــن وينتق ــري متأكدي ــون غ ــا يكون ــا م ــن غالبً ــات الذي ــة الجامع ــال: طلب  (مث
أنفســهم، ويتعاطــون أحيانـًـا األدويــة غــري املوصوفة، ويرســبون يف بعض املســاقات 

ــن ال يوافقــون عــىل تعاطــي املــواد). ــاء الذي ــون األصدق الدراســية، ويتجنب
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تتعــارض أفكارنــا أو مشــاعرنا أو ســلوكاتنا مــع أدائنــا 

يف الحيــاة اليوميــة، عــىل ســبيل املثــال، إذا أصبحنــا 

خائفــني مــن الســري مبفردنــا بعــد تعرضنــا للرسقــة. 

أو قــد نتــرصف بطرائــق تشــكل خطــورة عــىل 

ــا  ــيارة عندم ــادة الس ــل قي ــن، مث ــنا أو لآلخري أنفس

ــني. ــون مخموري نك

تختلــف املشــكالت يف األفــكار واملشــاعر والســلوك 

ــري  ــي (غ ــري الطبيع ــوي) إىل غ ــي (الس ــن الطبيع م

ســوي)، كــام هــو موضــح يف الرســم أعــاله، نعتقــد 

أن هنــاك خطًــا فاصــًال واضًحــا بــني االختالفــات 

والســلوكات  واالنفعــاالت  األفــكار  يف  الطبيعيــة 

ومــا نســميه «غــري ســوي“. مبجــرد أن تتجــاوز 

ــرد أو مشــاعره هــذا الخــط، ســيكون  ســلوكات الف

ــا يف  مــن املــربر لنــا أن نقــول إن هنــاك شــيئًا خاطئً

ــام  ــن اضطــراب. ك ــاين م ــه يع ــك الشــخص أو أن ذل

نناقــش يف هــذا الفصــل ومــن خــالل الكتــاب، كــام 

ــى  ــد مت ــب تحدي ــن الصع ــه م ــىل فإن ــرى يف األع ت

تكــون الســلوكات واألفــكار واملشــاعر غــري الســوية 

ــا أو خطــرة. نحــن نتخــذ  ومزعجــة وعاجــزة وظيفيً

قــرارات بشــأن مــكان رســم الخــط الــذي يشــري إىل 

وجــود قــدر كاٍف مــن الالســواء لضــامن التشــخيص 

أو العــالج. ســرتى أن منــوذج الخــط املتصــل لالســواء 

التــي  االضطرابــات  جميــع  عــىل  ينطبــق  هــذا 

نناقشــها يف هــذا الكتــاب. يف هــذا الفصــل، نناقــش 

ــف  ــة وص ــىل كيفي ــر ع ــي تؤث ــل الت ــض العوام بع

ــوية. ــري س ــا غ ــلوكات بأنه ــاالت والس ــكار واالنفع األف

Extraordinary People أناس استثنائيون

بــدأ مــريض ببــطء وبشــكل، تدريجــي، عندمــا كنــت 

بــني ســن 15 و17. خــالل ذلــك الوقــت أصبــح الواقع 

ــذر  ــن الضباب،ين ــوع م ــدأت أتجــول يف ن ــًدا وب بعي

ــا. بــدأت أيًضــا  بالعــامل الوهمــي الــذي ســيأيت الحًق

ــاس  ــا الن ــول فيه ــة تح ــات برصي ــن هلوس ــاين م أع

إىل شــخصيات مختلفــة، وهــذا التغيــري يشــري إيل 

قيمتهــم األخالقيــة. عــىل ســبيل املثــال، كانــت 

ــاحرة،  ــا إىل س ــول دامئً ــد تتح ــي الجي ــدة صديق وال

ــرة.  ــا الرشي ــىل طبيعته ــدل ع ــذا ي ــدت أن ه واعتق

ــت  ــي أصب ــة الت ــة البرصي ــن الهلوس ــر م ــوع آخ ن

ــالل  ــدث خ ــام ح ــل في ــت تتمث ــذا الوق ــا يف ه به

ــا: اتخــذت املنحــدرات  ــة يوت ــة إىل والي ــة عائلي رحل

ــد  ــا، وق ــرًا برشيً ــق مظه ــب الطري ــول جان ــىل ط ع

نظــرت إليهــن كنســاء متســخات الفــراش ويبكــني. 

ــذه  ــاذا أفعــل به ــك الوقــت مل أكــن أعــرف م يف ذل

ــة، اعتقــدت أنهــم  التغيــريات يف إدراكايت. مــن ناحي

جــاؤوا كهديــة مــن اللــه، لكــن مــن ناحيــة أخــرى، 

كنــت أخــىش أن يكــون هنــاك يشء خاطــئ بشــكل 

مخيــف. ومــع ذلــك، مل أخــرب أحــداً مبــا كان يحــدث. 

ــت  ــة. كن ــق عــيل مجنون ــن أن يطل ــا م ــت خائًف كن

ــخًصا  ــدق، أن ش ــكل ال يص ــا بش ــا، رمب ــىش أيًض أخ

مــا ســيأخذ األمــر عــىل محمــل الجــد ويخــربين أنــه 

ليــس هنــاك مــا هــو خطــأ، وأننــي كنــت أعــاين مــن 

ــه لنفــيس. ــت أقول ــا كن مراهقــة قاســية، وهــذا م



الفصل   1  •      السلوك غير السوي 32

دراسة علم النفس املريض هي دراسة الناس، مثل الشابة يف أناس استثنائيني يعانون من آالم نفسية 

وانفعالية وجسدية، وغالبًا ما يشار له باسم علم النفس املريض. يف بعض األحيان، تكون خربات األشخاص 

فإن  األحيان،  بعض  ويف  الشابة.  هذه  تصفها  التي  تلك  مثل  السوية  غري  النفسية  باالضطرابات  املصابني 

األشخاص الذين يعانون االضطراب النفيس لديهم تجارب مألوفة لكثريٍ منا ولكنها أكرث تطرفًا، كام يتحول 

حزن كل يوم إىل اكتئاب.

يف هذا الكتاب، نستكشف حياة األشخاص الذين يعانون من أعراض نفسية مزعجة لفهم كيف يفكرون، 

وما يشعرون به، وكيف يترصفون. نقوم بالبحث يف ما هو معروف عن أسباب هذه األعراض والعالجات 

والنظريات  واألرقام  والحقائق  باملعلومات  تزويدك  فقط  ليس  الكتاب  هذا  من  الغرض  إن  لها.  املناسبة 

والبحوث، ولكن أيًضا ملساعدتك عىل فهم تجربة األشخاص الذين يعانون من أعراض نفسية. الخرب السار 

هو أنه بفضل انتشار البحوث يف العقود القليلة املاضية، تتوفر عالجات بيولوجية ونفسية فعالة للعديد من 

مشكالت الصحة النفسية التي نناقشها.

يف الثقافة الشعبية، هناك كثرٌي من الكلامت الدالة عىل األفراد وكذلك السلوكات التي تبدو غري سوية: 

مقلوب،  خاطئ،  حقري،  مختل،  مخرفن،  يهذي،  سخيف،  وقواق،  مجنون،  متصدع،  هائج،  مزاجي،  معقد، 

مذعور، معتوه، غريب األطوار، عقيل، غبي، نفسية، سخيف، غري متوازن، أحمق. يتحدث الناس كام لو أن 

لديهم إحساًسا بديهيًا مباهية السلوك غري السوي. اآلن دعنا نستكشف بعض الطرائق التي تم بها تعريف 

الالسواء.

Mental Illness املرض النفيس

هناك اعتقاد شائع أن السلوكات أو األفكار أو املشاعر ميكن اعتبارها مرضية أو غري السوية إذا كانت 

أعراًضا ملرض نفيس. هذا يعني أن هناك عملية مرضية، مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري. عىل سبيل 

املثال، عندما يقول كثرٌي من الناس أن الفرد «مصاب بالفصام» (والذي يتميز بإدراكات غري واقعية وتفكري غري 

عقالين شديد)، فإنهم يشريون إىل أنه مصاب مبرض يجب أن يظهر يف نوع من االختبارات البيولوجية، مثل: 

ارتفاع ضغط الدم يظهر عندما يتم قياس ضغط دم الشخص.

حتى اآلن، ومع ذلك، ال يوجد اختبار بيولوجي متاح لتشخيص أي من أنواع الالسواء التي سوف نناقشها 

يف هذا الكتاب (Hyman,2010). هذا ليس فقط ألننا ال منتلك االختبارات البيولوجية الصحيحة حتى اآلن. 

أعراض شائعة ميكن  أمراض فردية ذات  أنها  إليها عىل  ينظر  النفسية ال  الحديث لالضطرابات  التصور  إن 

تحديدها يف جميع األشخاص املصابني بهذا االضطراب. بدالً من ذلك، يرى خرباء الصحة النفسية االضطرابات 
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النفسية عىل أنها مجموعات من املشكالت يف التفكري أو املعرفة، ويف االستجابة االنفعالية أو التنظيم، ويف 

السلوك االجتامعي. وهكذا -عىل سبيل املثال- فإن الشخص املشخص بالفصام لديه مجموعة من املشكالت 

يف التفكري العقالين واالستجابة االنفعالية والسلوكية يف الحياة اليومية، وهذه املجموعة من املشكالت هي 

التي نطلق عليها اسم الفصام. ال يزال من املمكن، ويف حالة الفصام املحتمل، أن تكون العوامل البيولوجية 

مرتبطة بهذه املشكالت يف التفكري والشعور والترصف. لكن من غري املحتمل أن تكون عملية مرضية وحيدة 

تقف وراء أعراض ما نسميها الفصام.

Cultural Norms املعايري الثقافية

انظر إىل هذه السلوكات:

1. رجل يدخل يف يده مسامراً.

2. امرأة ترفض األكل لعدة أيام.

3. رجل ينبح كالكلب ويزحف عىل األرض عىل يديه وركبتيه.

4. امرأة تبني رضيًحا لزوجها املتوىف يف غرفة معيشتها وترتك له الطعام والهدايا عند رضيحه.

هذه  من  العديد  قبول  يتم  يعتمد».  «هذا  أجبت:  رمبا  سوية؟  غري  السلوكات  هذه  أن  تعتقد  هل 

السلوكات يف ظروف معينة. يف العديد من التقاليد الدينية -عىل سبيل املثال- يعترب رفض تناول الطعام لفرتة 

من الوقت، أو الصيام، طقًسا شائًعا للتطهري والتوبة. قد تتوقع أن بعض السلوكات األخرى املدرجة، مثل دق 

املسامر يف اليد أو النباح مثل الكلب، هي سلوكات غري سوية يف جميع الظروف، ولكن حتى هذه السلوكات 

مقبولة يف مواقف معينة. يف املكسيك، قام بعض املسيحيني بتثبيت أنفسهم كالصلبان يوم الجمعة العظيمة 

إلحياء ذكرى صلب املسيح. وعند اليوربا يف أفريقيا، يترصف املعالجون التقليديون مثل الكالب أثناء طقوس 

العالج (موريف، 1976). ومن ثم، فإن السياق، أو الظروف املحيطة بالسلوك، تؤثر عىل ما إذا كان السلوك 

يُنظر إليه عىل أنه غري سوي.

تلعب املعايري الثقافية دوًرا كبريًا يف تحديد الالسواء. وخري مثال عىل ذلك هو السلوكات التي يُتوقع 

من الناس إظهارها عندما ميوت شخص يحبونه. يف الثقافات التي تهيمن عليها ديانات الشنتو والبوذية، من 

لهم، والتحدث معهم كام  والهدايا  الطعام  املتوفني، وتقديم  األحباء  لتكريم  بناء أرضحة (مزارات)  املعتاد 

الديانات  عليها  تهيمن  التي  الثقافات  (Stroebe, Gergen, Gergen, Stroebe, 1992). ويف  الغرفة  كانوا يف  لو 

املسيحية واليهودية، من املحتمل أن تعترب هذه املامرسات غري السوية متاًما.

تتمتع الثقافات مبعايري قوية ملا يعترب سلوكًا مقبوًال للرجال مقابل النساء، وتؤثر توقعات الدور الجندري 

هذه أيًضا عىل تصنيف السلوكات عىل أنها سوية أو غري السوية (Addis, 2008). يف العديد من الثقافات، 
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يتعرض الرجال الذين يظهرون الحزن أو القلق أو الذين يختارون البقاء يف املنزل لرتبية أطفالهم أثناء عمل 

زوجاتهم لخطر وصفهم بأنهم غري سويني، يف حني أن النساء العدوانيات أو اللوايت ال يرغنب يف إنجاب أطفال 

معرضات لخطر وصفهن بأنهن غري سويات.

النسبية الثقافية هي وجهة النظر القائلة بعدم وجود معايري أو قواعد عاملية لوصف سلوك غري سوي؛ 

 Snowden, & Yamada) بدالً من ذلك، ميكن تصنيف السلوكات غري السوية فقط بالنسبة للمعايري الثقافية

.(2005 ميزة هذا املنظور هو أنه يحرتم أعراف وتقاليد الثقافات املختلفة، بدالً من فرض معايري ثقافة واحدة 

يف الحكم عىل الالسواء. ومع ذلك، يجادل معارضو النسبية الثقافية بأن األخطار تنشأ عندما يُسمح للمعايري 

 Thomas) الثقافية أن متيل ما هو سوي أو غري سوي. عىل وجه الخصوص، الحظ الطبيب النفيس توماس ساز

Szasz ,1971) أنه عىل مر التاريخ، وصفت املجتمعات األفراد والجامعات بأنها غري السوية من أجل تربير 

السيطرة عليها أو إسكاتها. حيث وصف هتلر اليهود بأنهم غري سويني واستخدم هذه التسمية كمربر واحد 

بأنهم مرىض  السياسيني  املعارضني  السابق يصف  السوفيتي  االتحاد  للهولوكوست. ويف بعض األحيان، كان 

نفسيون ويضعهم يف مستشفيات األمراض النفسية. وعندما كانت تجارة الرقيق نشطة يف الواليات املتحدة، 

يرغبون يف  يجعلهم  إنه  قيل  نفيس  أسيادهم مبرض  من  الهروب  حاولوا  الذين  العبيد  تشخيص  يتم   كان 

الحرية؛ وكان العالج املقرر لهذا املرض الجلد واألشغال الشاقة.

بشأن  متطرفة  نسبية  نظر  األيام وجهة  النفسية هذه  الصحة  مجال  املتخصصني يف  معظم  يتبنَّى  ال 

الثقافية فقط. ومع ذلك، حتى  املعايري  املبنية عىل  الالسواء  تأسيس تعريفات  إدراك مخاطر  الالسواء، مع 

أولئك الذين يرفضون موقًفا متطرفًا من النسبية الثقافية يدركون أن للثقافة والجندر عدًدا من التأثريات عىل 

التعبري عن السلوكات غري السوية وعىل طريقة العالج لهذه السلوكات. 

أوالً- ميكن للثقافة والجندر التأثري يف طرائق تعبري الناس عن 

األعراض. فغالبًا ما يعتقد األشخاص الذين يفقدون االتصال 

يعتقدون  أكانوا  سواء  ولكن  إلهية،  قوى  لديهم  أن  بالواقع 

عىل  يعتمد  فإنه  السالم)  (عليهم  محمد  أو  عيىس  أنهم 

خلفيتهم الدينية.

يف  الناس  رغبة  عىل  والجندر  الثقافة  تؤثر  أن  ميكن  ثانيًا-   

 (Snowden االعرتاف بأنواع معينة من السلوكات أو املشاعر

اإلسكيمو  ثقافات  يف  الناس  يرتدد  قد   .& Yamada, 2005)

األعراف  بسبب  بالغضب  بالشعور  االعرتاف  يف  والتاهيتي 

فإن  ذلك،  ومع  الغضب.  عن  التعبري  ضد  القوية  الثقافية  عىل  أنفسهم  سّمروا  املسيحيني  بعض  املكسيك.  يف 

الصليب إلحياء ذكرى صلب املسيح.
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كالويل يف غينيا الجديدة ويانومو يف الربازيل يقدرون 

التعبري عن الغضب ولديهم طقوس معقدة للتعبري 

عنه.

ثالثًا، ميكن للثقافة والجندر التأثري عىل أنواع العالجات 

الذين  لألشخاص  مفيدة  أو  مقبولة  تعترب  التي 

يظهرون سلوكات غري سوية. قد ترى بعض الثقافات 

هي  النفسية  لالضطرابات  الدوائية  العالجات  أن 

رغبة  أكرث  اآلخر  بعضها  يكون  قد  بينام  األنسب، 

سوف  الكتاب،  هذا  خالل  النفيس.  العالج  لقبول 

نستكشف تأثريات الثقافة والجندر عىل السلوكات 

التي توصف بأنها غري سوية.

The Four Ds of Abnormality األبعاد األربع لالسواء 

إذا كنا ال نريد تعريف الالسواء عىل أساس املعايري الثقافية فقط، وإذا مل نتمكن من تعريف الالسواء 

عىل أنه وجود اضطراب نفيس ألنه ال توجد عملية مرضية فردية ميكن تحديدها تكمن وراء معظم املشكالت 

أبعاد، غالبًا ما  بالتفاعل بني أربعة  الحديثة لالسواء  تتأثر األحكام  النفسية، كيف ميكننا تعريف الالسواء؟ 

 ، distress «والضيق النفيس «الضغوط النفسية السلبية ،dysfunction الخلل الوظيفي :“Four Ds” يطلق عليها

واالنحراف deviance، والخطورة dangerousness . يحدث خلل أو اضطراب يف السلوكات واألفكار واملشاعر 

عندما تتعارض مع قدرة الشخص عىل العمل يف الوظائف اليومية، أو االحتفاظ بالوظيفة، أو تكوين عالقات 

وثيقة. وكلام زادت السلوكات واملشاعر املختلة، زاد احتامل اعتبارها غري السوية من قبل اختصايص الصحة 

النفسية. عىل سبيل املثال، التفكري بعيًدا عن الواقع (املثال، االعتقاد بأنك الشيطان ويجب أن تعاقب) يجعل 

من الصعب عليك أداء مهامك يف الحياة اليومية، ويعترب هذا خلًال يف الوظيفة.

السلوكات واملشاعر التي تسبب الضيق النفيس للفرد أو لآلخرين من حوله من املحتمل أيًضا أن تعترب 

غري سوية. تسبب العديد من املشكالت التي نناقشها يف هذا الكتاب لألفراد آالًما انفعالية وحتى جسدية. 

ويف حاالت أخرى، ال يكون الشخص املصاب باضطراب يف ضائقة نفسية ولكنه يسبب ضائقة نفسية لآلخرين، 

عىل سبيل املثال، من خالل الكذب املزمن أو الرسقة أو العنف.

يف  آخر  شخص  أي  هناك  يكون  ال  عندما  األصوات  سامع  مثل  االنحراف،  شديدة  السلوكات  تؤدي 

الجوار، إىل إصدار أحكام غري سوية. أخريًا، قد تكون بعض السلوكات واملشاعر مؤذية للفرد، مثل اإلمياءات 

عندما كانت تجارة الرقيق نشطة، كان العبيد الذين حاولوا 

بأنهم مصابون بمرض نفيس ويتم  أحياًنا  الفرار يوصفون 

رضبهم لشفائهم.
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االنتحارية، أو لآلخرين، مثل العدوان املفرط. وغالبًا ما يُنظر إىل مثل هذه السلوكات واملشاعر الخطرية عىل 

أنها غري سوية.

تشكل األبعاد األربع مجتمعة عند االختصاصني يف الصحة النفسية تعريف السلوكات واملشاعر عىل 

أنها غري السوية أو غري تكيفية. خربات املرأة املوصوفة يف إناس استثنائيني يف بداية هذا الفصل تصنف املرأة 

بأنها غري السوية بناء عىل هذه املعايري بسبب أن أعراضها تتعارض مع قيامها بوظائفها اليومية مام يسبب 

لها املعاناة وأيًضا تكون خطرة بالنسبة لها.

ومع ذلك، ما زلنا نصدر أحكاًما ذاتية. ما مقدار األمل أو األذى االنفعايل الذي يجب أن يعانيه الشخص؟ 

إىل أي مدى يجب أن تتعارض السلوكات مع الوظائف اليومية؟ نعود إىل منوذج الخط املتصل لنعرتف بأن 

كًال من ”Four Ds“ تقع عىل خط متصل خاص بها. ميكن أن تكون سلوكات الشخص ومشاعره مختلة أكرث 

أو أقل، أو مزعجة، أو منحرفة، أو خطرية. ومن ثم، ال يوجد خط فاصل بني ما هو سوي وما هو غري سوي.

SHADES OF SHADES OF GRAY   ظالل رمادية

ضع يف اعتبارك األوصاف التالية لطالبني.
ــرش  ــن ع ــا الثام ــد ميالده ــني عي ــي ب ــنة الت يف الس

ــغ  والتاســع عــرش، انخفــض وزن جينيفــر، التــي يبل

ــالً  ــن 125 رط ــا م ــزل وزنه ــة، إذ ن ــا 5‘6 بوص طوله

إىل 105 أرطــال. بــدأ فقــدان الــوزن عندمــا أصيبــت 

جينيفــر بحالــة طويلــة مــن األنفلونــزا وفقــدت 10 

أرطــال. أثنــى األصدقــاء عــىل نحافتهــا، وقــررت 

حيــث  الــوزن.  مــن  املزيــد  تفقــد  أن  جينيفــر 

خفضــت تناولهــا للطعــام إىل نحــو 1200 ســعرة 

ــكان،  ــدر اإلم ــدرات ق ــت الكربوهي ــة، وتجنب حراري

ــا  ــوم. أحيانً ــال كل ي ــة أمي ــري بضع ــدأت يف الج وب

ــة  ــه صعوب ــا تواج ــة أنه ــًدا لدرج ــة ج ــون جائع تك

يف الرتكيــز عــىل واجبهــا الجامعي.تقــدر جينيفــر 

مظهرهــا النحيــف الجديــد كثــريًا، ومــع ذلــك، فهــي 

ــع،  ــرى. ويف الواق ــرة أخ ــوزن م ــتعادة ال ــىش اس تخ

ــى  ــة حت ــال اإلضافي ــض األرط ــدان بع ــب يف فق ترغ

ــم. ــع الحج ــب م ــن أن تتناس ميك

يتعاطــى مــارك الكحــول برشاهــة: عــىل الرغــم مــن 

أنــه يبلــغ مــن العمــر 18 عاًمــا فقــط، إال أنــه يتمتــع 

ــايل  بســهولة الوصــول إىل الكحــول، ويف معظــم اللي

يــرشب عــادًة مــا ال يقــل عــن خمــس أو ســت علــب 

ــد  ــور بع ــه مخم ــا يشــعر بأن ــادًرا م ــرية. ون ــن الب م

تنــاول كثــريٍ مــن الكحــول، عــىل الرغــم مــن ذلــك، 

يتنــاول مزيــًدا مــن الكحــول خصوًصــا عندمــا يكــون 

خارًجــا لالحتفــال يف ليلــة الســبت. تــم القبــض عليــه 

ــن،  ــرشب القارصي ــة ل ــى مخالف ــرات وتلق ــدة م ع

لكنــه يعرضهــا بفخــر عــىل جــدار مســكنه كشــارات 

رشف. درجــات مــارك ليســت كــام يجــب، لكنــه يجد 

دروســه مملــة ويواجــه صعوبــة يف أداء العمــل.

هــل تجــد أن ســلوكات جينيفــر أو مــارك غــري 
ســوية؟ كيــف تقيــم مســتوى الخلــل الوظيفــي 
والضيــق واالنحــراف والخطــر؟ (تظهــر املناقشــة يف 

ــل). ــذا الفص ــة ه نهاي
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 عرب التاريخ، تم استخدام ثالثة أنواع من النظريات لرشح السلوك غري السوي. حيث نظرت النظريات 

البيولوجية إىل السلوك غري السوي عىل أنه مشابه لألمراض الجسدية الناتجة عن خلل يف أجهزة الجسم. 

العالج املناسب هو استعادة الصحة الجسدية. بينام نظرت النظريات الخارقة للطبيعة إىل السلوك غري السوي 

كنتيجة للتدخل اإللهي، واللعنات، واالستحواذ الشيطاين، والخطيئة الشخصية. لتخليص الشخص من البالء 

النظريات  والكفارة. ونظرت  الرشيرة، واالعرتافات،  األرواح  الدينية، وطرد  الطقوس  استخدمت  املحسوس، 

النفسية إىل السلوك غري السوي عىل أنه نتيجة الصدمات، مثل الفاجعة والضغوط النفسية املزمنة. وفًقا 

لهذه النظريات، فإن الراحة واالسرتخاء وتغيري البيئة وبعض األدوية 

العشبية تكون مفيدة يف بعض األحيان. لقد أثرت هذه األنواع الثالث 

من النظريات عىل كيفية اعتبار األشخاص الذين يترصفون بشكل غري 

سوي يف املجتمع. إذ يعترب الشخص غري سوي بسبب أنه أو أنها كانت 

آمثة، عىل سبيل املثال، سيُنظر إليه بشكل مختلف عن الشخص الذي 

يعترب أنه غري سوي بسبب مرض.

 Ancient Theories النظريات القديمة

عن  التاريخ  قبل  ما  عصور  يف  الناس  ملفاهيم  فهمنا  يعتمد 

الالسواء عىل االستدالالت من القطع األثرية - شظايا العظام واألدوات 

حول  القدمية  الكتابات  من  وكذلك   - ذلك  إىل  وما  الفنية  واألعامل 

السلوك غري السوي. يبدو أن البرش ظلوا ولفرتة طويلة ينظرون إىل 

الالسواء عىل أنه يشء يحتاج إىل تفسري من نوع خاص.

Driving Away Evil Spirits   طرد األرواح الرشيرة

يتكهن املؤرخون بأنه حتى الناس يف عصور ما قبل التاريخ كان لديهم مفهوم الجنون، ورمبا كان مفهوًما 

متجذًرا يف معتقدات خارقة للطبيعة .(Selling, 1940) الشخص الذي يترصف بشكل غريب كان يشتبه يف أن 

األرواح الرشيرة متتلكه. كان العالج النموذجي لالسواء، وفًقا للنظريات الخارقة للطبيعة، هو طرد األرواح 

أو  التعويذات،  أو  الصلوات  يتلون  املعالجون،  أو  الشامان،  كان  يعاين.  الذي  الشخص  جسد  من  الرشيرة 

يحاولون إخراج األرواح من الجسد، أو جعل الجسم مكانًا غري مريح لتعيش فيه األرواح - غالبًا من خالل 

إجراءات متطرفة مثل التجويع أو رضب الشخص. يف أوقات أخرى، يُقتل ببساطة الشخص الذي يعتقد أن 

األرواح الرشيرة تستحوذ عليه.

املوجودة  الثقوب  أن  العلماء  بعض  يعتقد 

عمل  عن  ناتجة  القديمة  اجلماجم  يف 

اجلراجات.  من  نوع  وهو  بالثقوب  معاجلة 

يترصفون  الذين  األشخاص  عىل  البدائية 

بشكل غري سوي.
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يف  ثقوب  حفر  هو  الوسطى  العصور  وحتى  الحجري  العرص  خالل  الالسواء  عالجات  أحد  يكون  قد 

بالخروج (Feldman & Goodrich, 2001). اكتشف  جمجمة شخص يظهر سلوكًا غري سوي للسامح لألرواح 

علامء اآلثار جامجم يعود تاريخها إىل نصف مليون سنة مضت، حيث تم حفر أجزاء من الجمجمة أو قطعها. 

واألداة املستخدمة لهذا الحفر تسمى املثقب، وتسمى العملية الَنْقب trephination. يعتقد بعض املؤرخني 

أن األشخاص الذين كانوا يرون أو يسمعون أشياء غري حقيقية واألشخاص الذين يعانون من حزن مزمن قد 

تعرضوا لهذا النوع من جراحة الدماغ (Feldman & Goodrich, 2001). وكان من املفرتض، إذا نجا الشخص من 

هذه الجراحة، أن األرواح الرشيرة كانت ستتحرر وينخفض   سلوك الشخص غري السوي. ومع ذلك، ال ميكننا 

أن نعرف عىل وجه اليقني أنه تم استخدام الَنْقب trephination لطرد األرواح الرشيرة. يقرتح مؤرخون آخرون 

أنه تم استخدامه يف املقام األول إلزالة جلطات الدم التي تسببها األسلحة الحجرية أثناء الحرب وألغراض 

(Maher & Maher, 1985) طبية أخرى

Ancient Chino: Balancing Yin and Yang الصني القديمة: موازنة يني ويانغ

القدمية (Tseng, 1973). رمبا  الصينية  الطبية  النصوص  الالسواء هي  املكتوبة عن  بعض أقدم املصادر 

 ،Huang Ti بواسطة هونج يت   امليالد  الباطني) نحو عام 2674 قبل  الطب  كتب Nei Ching (كالسيكيات 

اإلمرباطور األسطوري الثالث للصني.

كان الطب الصيني القديم يقوم عىل مفهوم الني واليانغ. قيل إن جسم اإلنسان يحتوي عىل قوة موجبة 

(يانغ) وقوة سلبية (ين)، والتي تتواجه وتكمل بعضها بعًضا. إذا كانت القوتان متوازنتان، كان الفرد يتمتع 

بصحة جيدة. إذا مل يكن األمر كذلك، فقد ينتج عن ذلك املرض، مبا يف ذلك الجنون. عىل سبيل املثال، تم 

اعتبار الجنون نتيجة لقوة إيجابية زائدة:

يشعر الشخص الذي يعاين من الجنون بالحزن يف البداية، وال يأكل والينام إال قليالً؛ ثم يصبح لديه تضخم 

بالذات، يشعر بأنه ذيك جًدا ونبيل، يتكلم ويوبخ ليال ونهارا، يغني، يترصف بغرابة، يرى أشياء غريبة، 

يسمع أصواتا غريبة، يعتقد أنه يستطيع رؤية الشيطان أو اآللهة... . وكعالج لهذه الحالة املثرية اقرتح 

إيقاف الطعام ألن الطعام اعترب معًرسا للقوة اإليجابية وكان يعتقد أن املريض بحاجة إىل انخفاض يف 

(Tseng, 1973, p. 570) .هذه القوة

اعتربت الفلسفة الطبية الصينية أيًضا أن االنفعالية البرشية تتحكم فيها األعضاء الداخلية. عندما كان 

«الهواء الحيوي» يتدفق عىل أحد هذه األعضاء، يشعر الفرد بانفعال معني. عىل سبيل املثال، عندما يتدفق 

باألسف  الشخص  فيشعر  الرئتني  عىل  الهواء  يكون  عندما  أما  بالبهجة؛  اإلنسان  يشعر  القلب،  عىل  الهواء 

وعندما يكون الهواء عىل الكبد يشعر بالغضب، عندما يكون عىل الهواء يف الطحال يشعر باالنزعاج، وعندما 
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يكون الهواء عىل الكىل، يشعر بالخوف. شجعت هذه النظرية 

الناس عىل العيش بطريقة منظمة ومتناغمة من أجل الحفاظ 

عىل الحركة الصحيحة للهواء الحيوي.

متثلها  التي  النفسية  األعراض  منظور  أن  من  الرغم  عىل 

النصوص القدمية كان إىل حد كبري منظوًرا بيولوجيًا، إال أن صعود 

وتانغ  تشني  ساللتي  خالل  والبوذية  صينية)  (فلسفية  الطاوية 

غري  للسلوك  الدينية  التفسريات  بعض  إىل  أدى  م)   618-420)

واألشباح  الشيطانية  الرياح  عىل  اللوم  إلقاء  تم  حيث  السوي. 

املتقطعة  االنفعالية  العروض  عىل  وتحريضهم  الناس  سحر  يف 

والسلوك غري املنضبط.

تراجعت النظريات الدينية عن الالسواء يف الصني بعد هذه 

.(Tseng, 1973) الفرتة

مرص القديمة واليونان وروما: هيمنة النظريات البيولوجية
Ancient Egypt, Greece, and Rome: Biological Theories Dominate

تم العثور عىل كتابات قدمية أخرى عن السلوك الالسوي يف الربديات من مرص وبالد ما بني النهرين 

(فيث، 1965). أقدم هذه الوثائق، وهي وثيقة تُعرف باسم بردية كاهون نسبة إىل املدينة املرصية القدمية 

التي تم العثور عليها فيها - تعود إىل نحو عام 1900 قبل امليالد. ترسد هذه الوثيقة عدًدا من االضطرابات، 

يتبع كل منها حكم الطبيب عىل سبب االضطراب والعالج املناسب.

الناس يعانون من أوجاع وآالم غري قابلة للتفسري، وحزن أو  يبدو أن العديد من االضطرابات تركت 

ضيق، والمباالة تجاه الحياة، مثل «امرأة تحب الفراش؛ ال تقوم وال ترتب فراشها» (Veith, 1965, p. 3). قيل إن 

هذه االضطرابات تحدث فقط عند النساء وتم نسبها إىل «الرحم املتجول». اعتقد املرصيون أن الرحم ميكن 

أن ينزاح ويتجول يف جميع أنحاء جسد املرأة، ويتدخل يف أعضائها األخرى. يف وقت الحق، متسك اليونانيون 

اليونانية هيسرتا، والتي  الكلمة  بنظرية الترشيح نفسها، وأطلقوا عىل هذا االضطراب اسم الهسترييا (من 

تعني «الرحم»). يف هذه األيام، يستخدم مصطلح الهسترييا لإلشارة إىل األعراض الفسيولوجية التي رمبا تكون 

نتيجة العمليات النفسية. يف الربديات املرصية، اشتمل العالج املوصوف لهذا االضطراب عىل استخدام مواد 

ذات رائحة نفاذة إلعادة الرحم إىل مكانه الصحيح.

 (Wallace & بداية من هومريوس، كتب اإلغريق كثريًا عن األشخاص الذين يترصفون بشكل غري سوي

(Gach, 2008. وصف الطبيب أبقراط (460-377 قبل امليالد) حالة من الرهاب الشائع: رجل كان ال يستطيع 

من  النفسية  لالضطرابات  األولية  الكتب  بعض 

إىل  يشري  الرسم  هذا  القديمه،  الصينية  الكتابات 

العالج أثناء العمل.
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أن مييش بجانب جرف، أو مير فوق جرس، أو يقفز حتى فوق حفرة ضحلة دون الشعور بعدم القدرة عىل 

التحكم يف أطرافه أو أن يصبح برصه عاجزًا.

رأى معظم اإلغريق والرومان يف السلوك غري السوي بالًء من اآللهة. انسحب املترضرون إىل املعابد 

تكرميا لإلله إسكوالبيوس، حيث أقام الكهنة طقوس الشفاء. جادل أفالطون (423-347 قبل امليالد) وسقراط 

(469-399 قبل امليالد) بأن بعض أشكال السلوك غري السوي كانت إلهية وميكن أن تكون مصدًرا للمواهب 

األدبية والنبوات العظيمة.

السوي  للسلوك غري  للطبيعة  الخارقة  التفسريات  اليونانيون  األطباء  األكرب، رفض  للجزء  بالنسبة  لكن 

(Wallace & Gach, 2008). جادل أبقراط، الذي غالبًا ما يُنظر إليه عىل أنه أبو الطب، بأن السلوك غري السوي 

الدم، والبلغم،  يتألف من أربعة أخالط أساسية:  يشبه أمراض الجسم األخرى. وفًقا ألبقراط، كان الجسم 

والصفراء، والصفراء السوداء. جميع األمراض - مبا يف ذلك السلوك غري السوي - كانت ناجمة عن عدم توازن 

يف خلطات الجسم األساسية. وبناًء عىل املالحظة الدقيقة للعديد من مرضاه، والتي تضمنت االستامع إىل 

أحالمهم، صنف أبقراط السلوك غري السوي إىل أربع فئات: الرصع، والهوس، والكآبة (منخوليا)، وحمى الدماغ.

بعض  أخالط. يف  األربعة  توازن  استعادة  إىل  تهدف  اليونانيون  األطباء  التي وصفها  العالجات  كانت 

األحيان كانت هذه العالجات فسيولوجية وتدخلية، عىل سبيل املثال، نزيف املريض لعالج االضطرابات التي 

يعتقد أنها ناتجة عن فائض الدم. تضمنت العالجات األخرى الراحة أو االسرتخاء أو تغيري املناخ أو تغيري 

النظام الغذايئ أو العيش حياة معتدلة. تبدو بعض العالجات غري الطبية التي يصفها هؤالء األطباء بشكل 

ملحوظ مثل تلك التي يصفها املعالجون النفسيون الحديثون. كان أبقراط -عىل سبيل املثال- يعتقد أن إبعاد 

الجنون  بأن  أفالطون  النفسية. كام جادل  الصحة  استعادة  املزعجة ميكن أن يساعد يف  املريض عن أرسته 

نشأ عندما تم التغلب عىل العقل العقالين باالندفاع أو العاطفة أو الشهية. ميكن استعادة العقل من خالل 

.(Maher & Maher, 1985) مناقشة مع الفرد تهدف إىل استعادة السيطرة العقالنية عىل االنفعاالت

عند اليونانيني يف وقت أبقراط وأفالطون أقارب األشخاص الذين اعتربوا مجانني شجعوا عىل إبقاء أفراد 

أرستهم يف البيت وأن الحكومة ال تكون مسؤولة عن الناس املجانني وال توفر مالجئ لهم باستثناء دور العبادة 

اعتربوا مجانني وميكن  الذين  األفراد  تأخذ حقوق  أن  للحكومة  تأويهم وتعتني بهم وميكن  أن  التي ميكن 

ألقارب هؤالء األشخاص أن يعرتضوا وتقوم الحكومة بإعادة ممتلكاتهم إىل أقاربهم. األشخاص الذين نعتربهم 

مجانني ال يستطيعون الزواج أو أن تكون لهم ممتلكات خاصة.

يكونوا  ال  أن  الشوارع عىل  يف  رؤوسهم  ليهيموا عىل  تركوا  مجانني  اعتربوا  الذين  الفقراء  واألشخاص 

خطرين.


