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   ســــــر جليــــــاب خيـــــــالكت

الكتاب خير جليس ، ومتابعة الجديد في حقـل االختصاص هو محور االهتمام وتأكيد للتحديث المعلوماتي . 
في هذا الحيز األسبوعي سنحرص لتكون لنا وقفة مع واحدة من الكتب المرجعية  

بقصد تحفيز روح البحث والمتابعة عند زمالء االختصاص  السيكولوجية(النفسية)في موضوعاتها وبشكل وجيز  
  والمهتمين من القراء بالعلوم السلوكية

 

  
ه(ا ال)�اب م& إع$اد رو" ب�رت�، وه� م�رخ ب���اني م�م�ق، ع�ف �إن�اجه الغ��� في تار�خ ال��. 

ل�ار�خ  ع0ل م:اض�ا في جامعة 1ام��8$ج ح56 درس ال�ار�خ األورو2ي. 01ا حاض� في معه$ "ول)+"
ال��. وأصJح أس�اذ ال�ار�خ االج�0اعي، فEال ع& تقل$ه إدارة ال0عه$ ح6?ا م& ال�م&. وق$ أن�ج ب�رت� 

  زهاء الQ0ة �1اب تألOفا وت:���ا، واه0ها �1اب (تار�خ ال��).

ت�ج+ ال)�اب إلى الع�O2ة ناص� م�Wفى، وه� م��ج+ أردني له الع$ی$ م& ال0قاالت وال$راسات 
الW:ف والY0الت الع�O2ة ال�ي تع?ى �العل�م اإلنXانOة. وق$ ت�ج+ �1اب "ال��Wرات الOX?Yة ال��0ج0ة في 

ع& ال^�ق األوس_" ل0�لفه دی��[ ه��2د، و�1اب "االس�^�اق في ع�W ال�ف)[ االس�ع0ار"" ل0�لفه على 
  به$اد. و�1اب "إدوارد سع6$ و�1ا�ه ال�ار�خ" ل0�لفه ش6لي ولOا.

، ع$د 2012ال)�اب م& هQ6ة أب� 8dي للcقافة وال��اث (كل0ة)، عام  ص$رت ال�Jعة األولى م&
  صف:ة. أح��l ال)�اب في م�?ه على الف�Wل ال�الOة: 258صف:ات ال)�اب 

 ال0ق$مة.الف�ل األول:

 اآللهة وال^Oا6m&. الف�ل ال�اني:

 عقل?ة الY?�ن. الف�ل ال�ال�:

 ال:0قى وال:p0.الف�ل ال�ا�ع: 

 Y0ان6& في أماك& مغلقة.ح�Y ال الف�ل ال�ام�:

 
هذا الكتاب من إعداد روي  
بورتر، وهو مؤرخ بريطاني  
مرموق، عرف بإنتاجه الغزير  
في تاريخ الطب. عمل محاضرا  

حيث  في جامعة كامبريدج  
درس التاريخ األوروبي. كما  
حاضر في معهد "ولكم" لتاريخ  
الطب. وأصبح أستاذ التاريخ  
االجتماعي، فضال عن تقـلده  
إدارة المعهد حينا من الزمن. 
وقد أنتج بورتر زهاء المئة  
كتاب تأليفـا وتحريرا، واهمها  
كتاب (تاريخ الطب).

ترجم الكتاب إلى العربية ناصر  
أردني له  مصطفى، وهو مترجم  

العديد من المقـاالت  
والدراسات المترجمة في  
الصحف والمجالت العربية التي  
تعنى بالعلوم اإلنسانية
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 dه�ر ال�� العقلي. الف�ل ال�ادس:

 الY0?�ن. الف�ل ال�ا�ع:

 ق�ن ال�:ل6ل ال?فXي. الف�ل ال�ام�:

  ال�ات�ة. 

  

 ل�"ة عامة ع� ال �اب

) ال)OwOة ال�ي قارv2 بها الcقافة الغ�O2ة �Xq1946 - 2002قWي ال0�رخ ال���8اني رو" ب�رت� (
ب �ع�ض مفه�م الY?�ن 01ا ساد في الع�W الXابp على ال)�ا�ة. وذل[ ح6& الY?�ن وعال�Yه. و�8$أ ال)�ا

 vلd لف تأث�6 ه(ه األف)ار ال�ي�ع ال0Jا أو إلهاما س0او�ا. و���Oان�Oا شXJن ب�صفه تل�?Yن}� إلى ال
 pرها فالسفة االغ���m ل0اcة مO8ام& ع^�. ث+ ی�?اول م�ل$ العل�م ال�cحاض�ة في الغ�ب ح�ى الق�ن ال

mاؤه+. 01ا وأJ�0ح م?ها الف?�ن واآلدابqل5 مادة ث�ةcة ال�ي مO~قاcن ودوافعه ال�?Yی��لى �ال$رس معاني ال .
وال qف�ت ال0�رخ ال���8اني أن �0q:& ال$وافع ال�ي قادت إلى مأسXة الY?�ن. وق$ بلغv ذروتها أواس_ 

الQ0ة وال�6X0& ألفا في اح��Y نWف مل�6ن م��� في ال�الqات ال�0:$ة ون:� الق�ن الع^��&. ح6& 
 ال00ل)ة ال�0:$ة داخل الW0:ات.

  

وعق$ ال0�لف فWال أخ�6ا �1سه لل:$ی5 ع& ال�� العقلي ال(" دعي الق�ن الع^��& �اس0ه. مXل�ا 
ال�Eء على ت��راته ال�ي مcلها صع�د ال�:ل6ل ال?فXي وسق�mه. فEال ع& ت?اوله اب�)اراته ال�ئXOة في 

 العالجات ال$وائOة.

  

ال0�رخ ال���8اني 1ل ذل[ ب�قO6+ م�ج� ل�0قع ال�� العقلي علO0ا وعالجOا. مع إmاللة الق�ن  و���+
  ال�اح$ والع^��&، م�Xائال إن 1ان ال�ار�خ ال�0?�ع لل�� العقلي �8�q ع& أ" �0Oة له(ا ال0^�وع.

  

  15-7الفصل األول: المقدمة ص  

الY?�ن  أل�O تع��� الY?�ن ه تXأل: q^�6 ال0�لف في مق$مة �1ا�ه أن ب�ل�ن�6س �:��0ه وف�?�
وأن)� ت�ماس زاز، أس�اذ ال�� العقلي في جامعة س�6اك�6ز (ن���6رك)، في �1ابOه، أس��رة ال�0ض  ب(اته؟

�& ه(ا األخ�6، 01ا qق�ل  )، وج�د "ال�0ض العقلي".1970)، وص?اعة الY?�ن (1961العقلي (q +فل
ص?ع االنXان.و��OE زاز مفWال: ((qع�ف ال��  زاز، ح�Oقة م& حقائp ال�O8عة، بل أس��رة م&

العقلي، عادة، ب�صفه اخ�Wاصا O8mا qع?ى ب�^��O االم�اض العقلOة وعالجها. أما أنا فأو1$ أن ه(ا 
 .+OY?0ة، وال�q$اء القO0O(ي الc:J0� ال�� العقلي p:رة �681ة، یل�W� ما زال قائ0ا، ومق�8ال ")ال�ع���، ال

0�& أن 0Xqى "ال�0ض و�ع6?ه، ب(ل[، عل0ا زائq �8 وراء ذل[ واضح وجلي، إذ ال وج�د ل0اXفا، وال
  العقلي".

ل�O ال�� العقلي، وفقا ل "زاز" ال(" اع�?p ه(ه اآلراء �mال العق�د األر2عة ال0اضOة، م�ضا ح$د 
0ا العل+ O8mع�ه و6ّ2?ها، بل ه� أس��رة لفقهاء األJmاء العقل�6ن �غ�ض ال:�Wل على ال�ق$م ال0ه?ي. 1

  ت8?اها ال0�Y0ع، ل0ا ت�O:ه م& حل�ل سهلة في ال�عامل مع م& خ�ج على اع�افه.

فق$ أن��� األJmاء وم& شاqعه+ على م$l ق�ون ع$ی$ة، 01ا ی$عي زاز، في ع0لOة نف�Oة "لW?اعة 

يستقصي المؤرخ البريطاني  
 -1946روي بورتر (

) الكيفية التي قـاربت  2002
بها الثقـافة الغربية الجنون  
وعالجته. ويبدأ الكتاب بعرض  
مفهوم الجنون كما ساد في  

بق على الكتابة. العصر السا
وذلك حين نظر إلى الجنون  
بوصفه تلبسا شيطانيا أو إلهاما  
سماويا

يتناول مولد العلوم الطبية مثلما  
طورها فـالسفة االغريق  
وأطباؤهم. كما يتولى بالدرس  
معاني الجنون ودوافعه  
الثقـافية التي مثلث مادة  
ثرةيمتح منها الفنون واآلداب

أن    ال يفوت المؤرخ البريطاني
يمتحن الدوافع التي قـادت  
إلى مأسسة الجنون. وقد بلغت  
ذروتها أواسط القرن العشرين.  
حين احتجز نصف مليون  
مريض في الواليات المتحدة  
ونحو المئة والخمسين ألفـا في  
المملكة المتحدة داخل  
المصحات

عقد المؤلف فصال أخيرا كرسه  
للحديث عن الطب العقـلي  

ن  الذي دعي القرن العشري
باسمه. مسلطا الضوء على  
تطوراته التي مثلها صعود  
التحليل النفسي وسقوطه. فضال  
عن تناوله ابتكاراته الرئيسة  
في العالجات الدوائية

((يعرف الطب العقـلي، عادة، 
بوصفه اختصاصا طبيا يعنى  
بتشخيص االمراض العقـلية  
وعالجها.

أنخرط األطباء ومن شايعهم  
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الY?�ن"، وذل[ �إلWاق ال�O?Wفات ال�JعقلOة �أناس م��Wص6&، فه�الء األخ��6& أوQ2ة اج�0ا�Oة، وش�اذ 
�& ال0^�غل�ن في ال�� العقلي ال�ضعي، في ح0ى ه(ا اله�س ال�O?Wفي و q +ن خ��ون. ول�Xم^اك

وال�ص0ي، أقل ان��اmا في ه(ا ال:0ى م& ف�و�$ وم��$qه ال(ی& نف��ا، �اخ��اعه+ مفه�م الالوعي، حOاة 
  ج$ی$ة، تJعا ل "زاز" في م�6افO���6ات العقل الJائ$ة واله�تOات ال�وح.

�& زاز و q +اه، فق$ ولYارة"، عام ح6$ا في ه(ا االتE:ن وال�?Yه� �1اب "الd1961 يXار�Jلفه ال�م ل0
ذه� األخ�6 إلى أن الY?�ن ل�O ح�Oقة O�O8mة، بل ب?اء ثقافي إذ  مO^6ل ف��1، م�رخ الف)� ال0ع�وف.

�ة م& ال00ارسات ال�O8ة وال�JعقلOة واإلدار�ة. Jقة ل�ار�خ الك�س�ه شOه، فإن �1ا�ة د�Oن ل& ت)�ن وعل�?Y
  رواqة ح�ل م�ض ما وعالجه، و�ن0ا م�0Yعة م& األسQلة ح�ل ال:��ة وال�:�+، وال0ع�فة والXل�ة. 

وق$ قلv8 الOWغ ال�6c0ة ال�ي ص$ر ع?ها 1ل م& ف��1 وزاز، ال�ار�خ ال�ق$مي ال�قل6$" لل�� العقلي 
ق$م مارت& روشا، أس�اذ ال��  رأسا على عق�، وص�6ت ا��اله أوغادا، ب6$ أنها ج�2هv ب�دود ق��ة. إذ

العقلي في جامعة 1ام��8$ج، وج�6وم �1ول في �1ابه0ا "ح�Oقة ال�0ض العقلي"، �mحا م�داه أن دوام 
االع�اض ال�JعقلOة على م� ال�مان q}ه� أن ال�0ض العقلي لq �Oاف�ة تOwO?Wة، أو أداة إللقاء الل�م 

��ل�جOةO0ه+، و�ن0ا ه� ه��ة س��Yعلى اآلخ��& وت  "�Eة ذات أساس عO�Oة ح�Oم�ض .  

  

  43 -19الفصل الثاني: اآللهة والشياطين ص  

��ة وال:�اqات ال��ا~Oة، ب�صفه ق$را أو عقا�اJ0ة الO?�6 ال$یmن، في االسا�?Yال l$8وجاء في سف� ت .
ل^�Oان، ال�O?cة: ((لق$ ��1، أن هللا س�ف ی�8لO[ �الY?�ن؟)).و���8 العه$ الق$q+ ع& الع$ی$ م0& تلXJه+ ا

و��و" �O1 أن�ل هللا عقا�ه ب?�8خ( ن�W، وذل[ ح6& م�Xه إلى حالة م& الY?�ن ال8ه0Oي. أما مY?�ن 
ه�م�، أجاك�، فق$ دأب على ن:� ال��اف الع�قاده �أنها م& ج?$ األع$اء، ما c0qل إرهاصا ل�Jل 

سى، وال�ع�� لل$ماء، س�6فان��، دی?)��ته ال(" 1ان ی?اج� �mاح6& اله�اء. وق$ ت+ ر2_ الع?ف، واأل
وال�ح^Oة، دائ0ا �الY?�ن. ولق$ رمى ه�6ودودوت، 1ام�OXJ مل[ فارس ال(" 1ان ��Xq م& ال$ی&، 

  �الY?�ن، م�Xائال: م& O��Xqع ال:_ م& ق$ر اآللهة غ�6 الY0?�ن؟

. فل$l ال^$ی$ة في ال�0اج وال)الم والXل�ك، عامة إلى ق�l ف�ق O�O8mة وق$ ع��v االض��ا�ات
ون�X إل6ها ال��8X في  وسOة، مcال، ش�Oانة خاصة ت$عى غ�ا" ((أ" االنcى ال�ي ت�ل�J))اله?$

  ال�^?Yات الO��Wة. أما في اله?$، فق$ أته+ ال^�Oان/ ال)ل� ب�ل�J ال?اس. 

وأع�ق$ الJابل�6ن وس�ان �الد ما ب6& ال?ه��& أن اض��ا�ات �ع6?ها م?^�ها ال�وح ال^���ة، والX:�ة، 
  ني، والع6& ال^���ة أو اق��اف ال0:�مات. وه�(ا فق$ 1ان ال�ل�J ق$را أو عقا�ا.وال0�� ال^�Oا

و�O��Xع ال�0ء أن ی�ص$ االتYاهات األولى ل$l اإلغ��p، م& خالل األسا�6m وال0الح+. وال تع�ض 
هاتان األخ�6تان ال:قائp 01ا qع�ضها 1ل م& العقل واإلرادة، تJعا ل(ل[ ال?0_ الالحp ال(" نY$ه في 

إذا قارناها، مcال،  psyches))ال�� والفلXفة. 01ا أن أ��ال ه(ه االسا�6m وال0الح+ ال �0qل)�ن أنفXا ((
  �أودی� ل$l س�ف�1ل�O. فEال ع& ال^�OWات ال�ي نع�c عل6ها في أع0ال ش��68X أو ف�و�$.

�& م& أم�، فإن ص�رة عقلOة أك�c ج$ة ش�عv �ال}ه�ر مع إmاللة ع�W أث6?ا ال(هq 8ي. فق$ مه0ا
أس� ال�ف)�6 ال(" mّ�ر ح�ل ال?ف� الJ^��ة، في الق�ن6& ال�ام� وال�ا�ع ق.م، الق�اع$ األولى لالتYاه 
الXائ$ في ال�ف)�6 الغ�2ي، ح�ل العقل والY?�ن. و�^ه$ على ذل[ اع��اف ف�و�$ ال0E?ي به(ا ال��اث ح6& 

��ل�جOةOXاعات ال�W0ّى الXف ،�Oة س�ف�1لOح�X0� $اس�^ه- X?Y0ع الYال�فل عق$ة أودی�، إذ ت l$ة لO
  ال$راما ال�6نانOة ب6& ال0Xات ال�قلq$6ة وتل[ األك�c ج$ة للعقل.

وق$ جاء ال�� ال�6ناني لYOا�ه ال0ع�ق$ات ف�ق ال�O�O8ة، ال�ي أّمv العال+ الق$q+، ح�ل ال�ل�J.. تل[ 

ما  على مدى قرون عديدة، ك
يدعي زاز، في عملية نفعية  
"لصناعة الجنون"، وذلك  
بإلصاق التصنيفـات الطبعقـلية  
بأناس مخصوصين، فهؤالء  
األخيرين أوبئة اجتماعية، 
وشواذ ومشاكسون خطرون

لم يكن المشتغلون في الطب  
العقـلي الوضعي، في حمى  
هذا الهوس التصنيفي  
والوصمي، أقـل انخراطا في  
هذا الحمى من فرويد  

مريديه الذين نفخوا، و 
باختراعهم مفهوم الالوعي، حياة  
جديدة، تبعا ل "زاز" في  
ميتافيزيقيات العقـل البائدة  
والهوتيات الروح

ظهر كتاب "الجنون  
م  1961والحضارة"، عام  

لمؤلفه الباريسي ميشيل فوكو، 
مؤرخ الفكر المعروف. إذ  
ذهب األخير إلى أن الجنون  
ليس حقيقة طبيعية، بل بناء
ثقـافي كرسته شبكة من  
الممارسات الطبية والطبعقـلية  
واإلدارية

قدم مارتن روشا، أستاذ الطب  
العقـلي في جامعة كامبريدج، 
وجيروم كرول في كتابهما  
"حقيقة المرض العقـلي"، طرحا  
مؤداه أن دوام االعراض  
الطبعقـلية على مر الزمان  
يظهر أن المرض العقـلي ليس  

إللقـاء    يافطة تصنيفية، أو أداة
اللوم على اآلخرين وتجريمهم، 
وإنما هو هوية سيكولوجية  
مرضية حقيقية ذات أساس  
عضوي

تبدى الجنون، في االساطير  
الدينية المبكرة والحكايات  
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��ن ض:Oة ((ال�0ض أن اآللهة هي ال�8X�0 ب?�2ات الال0ع�ق$ات ال�ي رأت، 01ا ب6?ا سالفا، q ع، إذ�W
��نا �ال^�Oان أو ال�وح ال^���ة ال�ي ت��Wع مع جX$ه وروحهXع)) م�Wا�ه ه(ه . ال0ق$س، الYت vو1ان

االض��ا�ات الO:Wة �الWل�ات، وال�ع��(ات، واالض:Oات ال�ي تق$م في ال0عاب$ إلى إله ال�� وال^فاء 
 .  ((إس�ل�686س))

ال("  ال��*"ي لل)&$ن  ال�&%$راول ال0�لفع?او�& ف��Oة م& ق68ل وفي إmار ه(ا الع?�ان الع��� ت?
ت?اول ~Oه أن الO:OX0ة م?:v ال�ف)�6 ح�ل الY?�ن، ب�صفه dاه�ة ف�ق O�O8mة م^�و�Oة وس?$ا لع$ة 
ق�ون قادمة، خالفا للفلXفة ال�6نانOة، في العقل ج�ه� االنXان، وأقامv االع�Jار لX0الة اإلث+ واإلرادة 

ض+  ل:� ول0ع�ق$ ال�0ء مc0ال في ال80$أ القائل: ((أنا أؤم& �ه ألنه ال معق�ل)).أما ع?$ ع?�اناإللهOة وا
أشار ال0�لف أن ال�O8عة ال$م��ة ل:0لة تعق� الXاح�ات واله�اmقة أن^أت ر�Jة ح�ل ال�ل�J ال�*ار

وم�لفه  ،1563أول تع8m �68ي ع& ه(ه ال��Jة في �1اب، خ$ع اس�:Eار ال^Oا6m& ال^�Oاني. وجاء 
�68m م& بل$ة أرفله+ في ه�ل?$ا، و�$عى ی�هان ف�6 ال(" ح(ر م& أن ی?�X ال�0ض ال(" qأتي ن�YOة 

�:Xاهل، إلى الYأو ال��ح$ أو ال� &Xة ل)�8 الO�O8m ،انXث� في سل�ك االن�ق$ ی vو�ق� ف�6 أن العف�� .
 ]Qل)??ا إذا عل0?ا أن ال�ب ق$ ح$د ق$رته، فإن تأث�6ه قاص� على أول ]Qداو�ة، وأول�Xاب6& �الW0ال

أفاد ال0�لف أن الق$6Xq& ال0$ع�ن ال(ی&  اآلراء ال��&$رةال0ع�ض6& الض��اب ال�Oال. وع?$ ع?�ان 
هاج�0ا ال?}ام العام في ال)?XOة وال$ولة على ح$ س�اء، ق$ شv8Y تعال0Oه+ الع$مOة، ال ان�القا م& 

فه�الء ال�Q8?�0ن ه+، ن0ا م& م?�ل8m pي أEqا. ال)�اب ال0ق$س وعل0ي الاله�ت وال^Oا6m& ف:�X، و�
�& ال�وح الق$س مله0ه+، بل الع$م والJاmل. وق$ ح�~Oا م�ضى عقل�6ن q +ع�ه+ إلى . ولqاء وم^اJmأش� األ

Wq$ر ع& 1ل�ا ال�ائف�6& ال)الم االج�ف أفال  الق�ا�ة ال�ي ت0Yع ب6& ال0Yاعة ال$ی?Oة ال���0فة والY0ان6&.
ل، وال?$ب وغ�6ها م& االع�اض ال0^ابهة؟ وعلOه فق$ ق�� ال�ع�W ال$ی?ي ب�صفه وال�^?Yات، والع��

أن ج�ن ل�ك ��1 مل:ا على  عل�&ة ال)&$ن . وق$ أس�د ال0�لف ت:v ع?�ان عالمة على ال�0ض ال?فXي
��ن عقالنOا. وقادت مقار2ة الY?�ن ال$ی?ي ب�صفه q ة وانه ی��ج� ح�ى على ال$ی& أنO:OX0ة الOمعق�ل

ا م�ضOا مف)�" األن�ار االح�ار إلى ع$ ال�$ی& ذاته م�ض�عا م�ضOا. وفي ال:�Oقة، 1ان ه(ا م�ض�ع
م�قف ف�و�$ أEqا. ف�l$ّ8 ال�ب، تJعا ل(ل[، وه0ا، واال0qان ت:�Oقا ل��Jة ذاتOة. وما اال0qان، و�ن 1ان 

�W0ل:ات ال�Xامي ح�O�Oا، إال إسقا� عقلي J^qع حاجات ال�0ء العWابOة، ~�YO" ال�ع�68 ع?ها تJعا ل
  ال�0علقة �ال��Jة الOX?Yة ال0��8تة أو ت0?ي ال�0ت.

  

  73 -47الفصل الثالث: عقـلنة الجنون ص  

�:5 ال0�لف م�0Yعة م& الع?او�& ال0لف�ة ال�ي ت$لل أن فه+ ودراسة الY?�ن أخ(ت م?احي عقلOة 
ال)&$ن، 01&&ة ح�ل وعلO0ة م& خالل �mح �ع� القEاqا ال�Yه��ة ال�ار��Oة ع& ال�ف)�6 العقلي 

. وفي مل�� مق��E ل)ل تل[ القEاqا، فق$ ت?اول أنه ل0ا 1انv ال)&$ن، ال&%�ة ال03*ة ال��ف"�ة
األفال�mنOّة والفc6اغ�ر�ة وال�وا�Oة وأشJاهها م& ال0$ارس الفلOwXة، م�تاعة م& الق�l األولOة والJYارة ال�ي 

ا وعارا ی��ج� على العقل أو ال�وح م�اف:�ه تع�ل ع0ل العقل، فإنها عّ�ت الالعقالني ورأته خ�� 
ومغال�8ه. أما م& ح56 إع�اء الJع$ ال�8ي للY?�ن، فق$ أشار ال0�لف أن ن}��ة األخال� ق$مv خ�اmة 
تف��6Xة شاملة، تJE_ الJارم��6ات ال?�0ذجOة ((ال:�ارة، وال�8ودة، وال�2�mة، والYفاف، ... إلخ. وت^�0ل، 

��ل�جي، والW:ي وال�0ضي. وهي إن 1انv واض:ة أEqا، على ال�O8عي واإلنXاOXني، والف��6قي وال
وسائغة لإلنXان العاد"، فهي م�هلة لل�عp0 ال�ق?ي م& ق8ل ال��68. وع?$ ت?اول ال0�لف لل?}�ة ال�O8ة 

ال�وماني ق$م م��Yا ما العالجات للY?�ن. و1ان �عEها  -ال�0ف:Wة للY?�ن فق$ أشار أن ال�� ال�6ناني
أوصى ال��68 س�ران�6س �ال�:$ث إلى الY0?�ن، في ح6& أع�ق$ س6لXاس Eها اآلخ�. فق$ ی?اق� �ع

الخرافية، بوصفه قدرا أو  
عقـابا. وجاء في سفر التثنية: 
((لقد كتب، أن هللا سوف  
يبتليك بالجنون؟)).ويخبر  

عديد ممن  العهد القديم عن ال
تلبسهم الشيطان، ويروي كيف  
أنزل هللا عقـابه بنبوخذ نصر، 
وذلك حين مسخه إلى حالة من  
الجنون البهيمي

قد عزيت االضطرابات  
الشديدة في المزاج والكالم  
والسلوك، عامة إلى قوى فوق  
طبيعية. فـلدى الهندوسية، 
مثال، شيطانة خاصة تدعى  
غراي ((أي االنثى التي  

ب إليها التسبب  تتلبس)) ونس
في التشنجات الصرعية. أما في  
الهند، فقد أتهم الشيطان/  
الكلب بتلبس الناس

قد جاء الطب اليوناني ليجابه  
المعتقدات فوق الطبيعية،  
التي أّمت العالم القديم، حول  
التلبس.. تلك المعتقدات التي  
رأت، كما بينا سالفـا، أن اآللهة  
هي المتسبب بنوبات الصرع،  

كون ضحية ((المرض  إذ ي
المقدس، الصرع)) مسكونا  
بالشيطان أو الروح الشريرة  
التي تصطرع مع جسده وروحه

قـادت مقـاربة الجنون الديني  
بوصفه موضوعا مرضيا مفكري  
األنوار االحرار إلى عد التدين  
ذاته موضوعا مرضيا. وفي  
الحقيقة، كان هذا موقف  
فرويد أيضا. فتبّدى الرب، 

ما، وااليمان  تبعا لذلك، وه
تحقيقـا لرغبة ذاتية. وما  
االيمان، وإن كان حقيقيا، إال  
إسقـاط عقـلي يشبع حاجات  
المرء العصابية، فيجري التعبير  
عنها تبعا لمصطلحات التسامي  
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�الW$مة عالجا، مق��حا ع�ل ال���0 في dالم دام�، و�ع�اؤه ال0ل6?ات 1ي ی�0ل)ه ال�ع� ~Oع�د سل0Oا 
  .معافى

�ارتOة، ت:$qا ج�Xرا ی?��" على ن�ائج O8mة q$ة الOائ?cال vم& أم�، فق$ وضع &�q ل مه0اWت�
��ن q ا، أس�ل�م أنOن. وهي تف6$ �أنه ع?$ما 1ان ال�عي، ج�ه��ا، وتع��فا عقالن�?Yال�ف)�6 ح�ل ال�
الY?�ن، مcل أ" م�ض آخ�، صادرا ع& الXY$ أو أن ت��8X �ه ت�صOالت خ��ة في ال$ماغ. وعلOه، 

ه ب�صفه ته$ی$ا أّصل الY?�ن جq$Xا، عاد م& غ�6 ال00�& رده إلى أصل ش�Oاني، أو ال?}� إلOف:6& 
  لXالمة ال�وح ال�ال$ة وخالصها. فق$ صار، ��Wرة ب6?ة، م�ض�عا فلOwXا وO8mا �ام�Oاز. 

  

 106 -77الفصل الرابع: الحمقى والحمق ص  

((وص�ة العار، عقالء ال�)ان:�، سل8 األح�6 ام�*ازه، ال)&$ن ع$ة ع?او�& أب�زها ت?اول ه(ا الفWل
لة �ارزة في ه(ا الفWل، q^�6 ال0�لف أن اللغ� أو الX�ال األصلي، )). وفي م�?او والABق�@ة، األع�اب

هل العال+ مY?�ن، وهل ال:Eارة ذاتها وه� س�ال ف�و�$ �ال�Jع �mحه في �1ا�ه ((ال:Eارة وتع�Xّاتها))، 
م��Eة نفOXا؟ فإذا 1ان ال0�Y0ع ال�E:�0 م2��Eا، فأ" حp ی�هله إلmالق األح�ام على 

� ع& ال)ات� ال�X0حي في عه$ ال0ل)Oة، ن�ان6ل لي، أنه قال ~0Oا ی�علp �إی$اعه وق$ اش�ه ((الY0?�ن))؟
وصف$ني �ال)&$ن وقلI إنهF م)ان:�. ول � عل:هF اللع&ة، لق+ تغل0$ا علي �أك��@ة م�X^فى ب$الم: ((

 )). ومازال ه(ا الY$ل دائ�ا وحOّا.األص$ات

  

  146 - 109الفصل الخامس: حجز المجانين في أماكن مغلقة ص  

ما ق0ل أخ�ار ال0�لف إلWqال القW$ م& ع?�ان ه(ا الفWل ع$دا م& الع?او�& الف��Oة م& ق68ل ((
ال��"ة، ال")P ال 0:�، حاض&ة ال83 العقلي، ال��"ة في ص$رتها ال��لى، ال��"ة ب$صفها عالجا 

ة �الW0:ات )). إج0اال، أشار ال0�لف إلى أن ال?�عة لل0أسXة ال�0علقناجعا، ال��"ة ب$صفها مQRلة
كانv العالمة ال�600ة لل?Wف األول م& الق�ن ال�اسع ع^�. فق$ ج0عv ب6& م�Xل�مات ال$ولة العقالنOة 
وال�سائل ال?ف�Oة الق�Wاد ال�Xق، 01ا �^�ت ب�فاؤلOة عالجOة تق$مOة في dل ن}ام أب�" م?:�ف ومEلل، 

WW��0ة لها ال:p، وتقع عل6ها الX0�ولOة مc0ال في الف)�ة ال�ي تق�ل: إن ال?�Jة االج�0ا�Oة وال0ه?Oة ال
 l$0ل ال��m قافيcال�:�ل ال vX�في عالج ال8�ساء م& ال?اس. ول�O آخ�ها الق�ل إن ف)�ة الW0:ة ع

إن ما أح�ل أهO0ة في ال�قل6$ الOX0:ي ه� ال�ف��p ب6& ال0�م?6& م& ال$ی& إلى العل0انOة العلO0ة. إذ 
ال�ف��p ب6& العاقل والY0?�ن فل+ ت)& له أهO0ة ت(�1. غ�6 أن ذل[  واله�اmقة، والق$6Xq& واآلث60&. أما

تغ�6، وغ$ت الق0Xة ال)l�8، م?( ع�W العقل، قائ0ة ب6& العقالني وما س�اه. وق$ ح$د ه(ا الفWل وع�ز، 
فعلOا، ع�8 أس�ار الW0:ات. فاس�8$لv مفاتOح الق$�q ���س �0فاتOح ال�� العقلي. وع?v مأسXة 

ص:Oا رس+ ال�_ الفاصل ب6& ((ال�O8عي)) و ((الY0?�ن))، وال(" رّسخ آخ�ّ�ة الY0?�ن، الW0:ة ن�اقا 
0�& أن ت��لى الغ�ا�ة.q ة إدار�ةQ6وأوج$ ب  

  

  182 -149الفصل السادس: ظهور الطب العقـلي ص

مQ&&ة ال)&$ن، االنع3افة ال�*Q$ل$ج*ة، ال&�S ففي ه(ا الفWل ت?اول ال0�لف ع$ة ع?او�?هامة: ((
�عالف�ن��(�ح56 ت?اول ))ي في ال83 العقلي، ال83 العقلي األل�اني، ال�& �*ة، ال83 العقلي وال

أن ج�ن ل�ك أق��ح أن ال0�لف ال�Xدqة ال�أر��Oة ل}ه�ر ال�� العقلي وأه�60ه في دراسة الY?�ن م?�ها 

المتعلقة بالرغبة الجنسية  
المكبوتة أو تمني الموت.

أن فهم ودراسة الجنون أخذت  
مناحي عقـلية وعلمية من خالل  

القضايا الجوهرية  طرح بعض  
التاريخية عن التفكير العقـلي  
حول الجنون، طبننة الجنون،  
.النظرة الطبية المتفحصة

أشار المؤلف أن نظرية األخالط  
قدمت خطاطة تفسيرية شاملة، 
تضبط البارميترات النموذجية  
((الحرارة، والبرودة، 
والرطوبة، والجفـاف، ... إلخ. 
وتشتمل، أيضا، على الطبيعي  

نساني، والفيزيقي  واإل
والسيكولوجي، والصحي  
والمرضي

قد أوصى الطبيب سورانيوس  
بالتحدث إلى المجنون، في  
حين أعتقد سيلساس بالصدمة  
عالجا، مقترحا عزل المريض في  
ظالم دامس، وإعطاؤه الملينات  
كي يتملكه الرعب فيعود  
.سليما معافى

ضعت الثنائية الديكارتية، 
لى نتائج  تحديا جسورا ينطوي ع

طبية تتصل بالتفكير حول  
الجنون. وهي تفيد بأنه عندما  
كان الوعي، جوهريا، وتعريفـا  
عقـالنيا، أستلزم أن يكون  
الجنون، مثل أي مرض آخر، 
صادرا عن الجسد أو أن  
تتسبب به توصيالت خطرة في  
الدماغ

حين أّصل الجنون جسديا، عاد  
من غير الممكن رده إلى أصل  

ظر إليه بوصفه  شيطاني، أو الن
تهديدا لسالمة الروح الخالدة  
وخالصها. فقد صار، بصورة  
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ار)) الY?�ن صادر ع& ت�ا��ات خاQmة في الع0لOات ال�ي ت�:�ل ع�8ها مع�Oات ال:�اس إلى ((أف)
��ل�جOة للY?�ن، وع�اه، Oس �cا ع�8 ج�ل& ال(" ع0ل على إن�اج أن�0ذج أكO8??ة تف)�6 ل�ك ج�ئm وج�ت
أساسا، إلى تهYOّات مف�mة في االعWاب، فإنه رأl أن ال�8X ال(" qعYّل �:$وث الY?�ن، 1ائ& في 

  ال?^ا� ال$ماغي ال:اد. 

OXن، �0ا ه� حالة نف�?Yی$ لل$Yة، على وجهة ج$ی$ة لل�� العقلي. إذ ت�ج� ودل ه(ا األن�0ذج ال
أن ی?)� في �:cه على نف� ال���0 01ا ت�0}ه� في سل�1ه، ع�ض على ال��68، م& اآلن فWاع$ا، 

$XYاء الEة لل���0، ال�:�ل م& ال���61 على أعOع ذل[ م& دراسة لل:الة ال�ار��Jوق$ ت�ل� ما اس�� .
��ل�جOة ال00?هYة.األسل�ب الق$q+ في تقO6+ الY0?�ن عقلOا، إلOX5 ع& ال0الح}ة ال:Jى ال  

  

  210 -185الفصل السابع: المجنون ص  

ح$ار ال�3شان، إشارات غائ�ة، االح�)اج، االق��ان �ال�ب، ع$ة ع?او�& أب�زها(( ت?اول ه(ا الفWل
أن ال62��E0& ل+ qع�8وا )). q^�6 ال0�لف في م�ضع م& م�اضع ه(ا الفWل إلى جعل ال)&$ن م�ئ*ا

فXه+ لف}Oا، ع�8 ع$د ال W:qى م& ال�6X ال(اتOة، ف:�X، و�ن0ا ع�8وا ���Wا ع�8 ال�س+ ع& أن
�& غ��Jا، ق8ل أن qع�ف ((العالج �الف&))، أن 0Xqح ل?�الء والل�حات ال���Oة واألع0ال ال6$و�ةq +فل .
�ها الY0ان6& ول+ یل�فv ال�� العقلي إلى ال�س�مات وال�Wر ال�ي أنY الW0:ات �ال�س+ ألسJاب إنXانOة.

�O�^ام& ع^�. وجاء ه(ا االل�فات الع�قاده+ أنها ر02ا تف6$ في ال�cات الق�ن الO?6عJوق$ 1ان إال في س .
س�6ار ل�م�8وس� واح$ا م& رواد ه(ا االتYاه. فق$ قام ب�س+ ت��O_ م�ضي ل6�0لة الY0?�ن، م�X?$ا إلى 

إلى ال$راسات ال�JعقلOة ال�0علقة �ال0��Yة  ن}��ات ال�?)OXة ال�أسلOة ((ع�دة صفات األسالف))، و1(ل[
  وال�Jق��ة وان�اجات الY0ان6& الف?Oة.

  

    245- 213الفصل الثامن: قرن التحليل النفسي ص  

فاتح الالوعي، ح�Zة ال�"ل:ل ال&ف�ي، ص+مة  العلF وال83 العقلي، ال+ی&ام*ات ال�*Q$ل$ج*ة،((
�ا ه$ معه$دال"+ی�، ال�$رة ال *�*ائ*ة، االت)اه ال�&اوئ لل3Z )ارة�ة، إنها ال"ّ��تل[  ،))8 العقلي ال

أه+ الع?او�& ال�ي ت?اولها ال0�لف في ه(ا الفWل.والالفv لالن�Jاه ما أشار إلOه ال0�لف �أن ت�Xب 
�Oة العامة لل�ف)�6 في ال�قv ال0?اس�، ق$ ساع$ على ت�سOخ تل[ الف)�ة ال�ي Oدی?ام ��OXال�:�الت ال

عقلي ل�O مق�Wرا على الY0?�ن، وغ$ت تل[ الف)�ة مأل�فة �:ل�ل ال�O?6X0ات، إن االض��اب التق�ل: 
إن االض��ا�ات العWابOة ت�Y" وق$ ج�l الق�ل  ف0& ال00�& أن qعاني ال?اس العادی�ن م& ((العق$)).

مl�Y ال$م في ال?اس عامة: وم& ذل[ 1آ�ة ر2ة ال0?�ل، وال�Wاعات العائلOة، واإلدمان على ال):�ل، 
�الت ال��افp ال?فXي ل$l ال�0اهp، وال��ت�ات العامة وغ�6ها �6c1. و1انv ب�ادر ال)آ�ة، واض��ا�ات وم^

  .األكل، واالض��ا�ات الOX?Yة �ادqة لل�Oان في 1ل م�ان مع نهاqة الق�ن الع^��&

  

  ال�ات�ة

ل�0ض العقلي ل+ ته$ف ه(ه ال$راسة الO:X0ة ال�0ج�ة إلى س�8 األسJاب االن�cو�2ل�جOة واالج�0ا�Oة ل
أو ال:Eارة وتع�Xاتها. 01ا ل+ تXع إلى تO8ان ال�dائف االج�0ا�Oة ل)ل م& الY?�ن وال�� العقلي. وهي 
ل+ ته$ف أEqا إلى حل أ" م& الX0ائل ال$�Oقة ال0^ابهة تار��Oا. و�ن0ا ر�1ت، ��Wرة �681ة وواق�Oة، 

 6& م?( ع�W ال)�ا�ة.على س�د ال0فا¤O+ ال�0علقة �ال�0ض العقلي، و�mق عالج الY0ان

بينة، موضوعا فـلسفيا وطبيا  
بامتياز

هل العالم مجنون، وهل الحضارة  
ذاتها مريضة نفسيا؟ فـإذا  
كان المجتمع المتحضر مضطربا، 
فـأي حق يؤهله إلطالق األحكام  
على ((المجنون))؟ 

أن النزعة للمأسسة المتعلقة  
بالمصحات كانت العالمة  
المميزة للنصف األول من  
القرن التاسع عشر. فقد جمعت  
بين مستلزمات الدولة العقـالنية  
والوسائل النفعية القتصاد  
السوق

أن جون لوك أقترح أن الجنون  
صادر عن ترابطات خاطئة في  
العمليات التي تتحول عبرها  
معطيات الحواس إلى  
((أفكار)) وجرت طبننة  

لوك جزئيا عبر جولن    تفكير
الذي عمل على إنتاج أنموذج  
أكثر سيكولوجية للجنون، 
وعزاه، أساسا، إلى تهّيجات  
مفرطة في االعصاب، فـإنه رأى  
أن السبب الذي يعّجل بحدوث  
الجنون، كائن في النشاط  
الدماغي الحاد. 

أن المضطربين لم يعبروا عن  
أنفسهم لفظيا، عبر عدد ال  

اتية، يحصى من السير الذ
فحسب، وإنما عبروا بصريا عبر  
الرسم واللوحات الزيتية  
واألعمال اليدوية

لم يلتفت الطب العقـلي إلى  
الرسومات والصور التي أنجزها  
المجانين إال في سبعينيات  
القرن الثامن عشر. وجاء هذا  
االلتفـات العتقـادهم أنها ربما  
تفيد في التشخيص
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ولعل الق�ل O^qع، ��8X ان�^ار ال�Oادات ال?فOXة، في تل[ األث?اء، أن أع$ادا أك�8 تعاني، أو ت$عي 
أنها تعاني ت)اث� ال�0الزمات ال?فOXة ال�0ضOة في بQ6ة غلv8 عل6ها ((ثقافة الO:Eة))، ال�ي ی8$و أن م& 

$د األش�اص ال(ی& ی�8لع�ن االدو�ة أك�c م& أ" وقv م�اqاها االس�0cار في ال?}+ ال�JعقلOة. إذ زاد ع
مEى. ور02ا ی�8لع�ن ال?}��ات ال�ي Wqفها له+ ال�� العقلي، فEال ع& خ�Eعه+ للع$ی$ م& الYلXات 
��ل�جOة وال�JعقلOة، م:ل م�Wل:ات ال$qانة OXل:ات ال�W0ة ال��0لفة، وذل[ مع حل�ل الOالعالج

��ل�جOة)) وسائل في فه+ ال(ات واالق�ان و1(ل[ الO:OX0ة وال?�عة اإلنXانOة، ب�صفهOXل:ات ال�W0ا ((ال
الXل�ات. ومع ذل[ فإن ثقة ال?اس �0ه?ة ال�� العقلي ت�ول إلى م���Xات دونOة، 01ا ی�Eح في ال�Wر 
ال�0تا�ة وال:اض�ة دائ0ا في الف?�ن وتقار�� الW:افة ال�ائYة. و�?^أ ع?$ها الX�ال ال(" qق�ل: هل ی$ق 

  أج�اسه �ق�ة م�ة أخ�l؟الY?�ن 

 

الكتاب يستحق القراءة المتأنية والرصينة لكل المهتمين والمتخصصين في علم السلوك  
والطب النفسي كونه يتناول حقب تاريخية هامة في تطور الطب العقـلي واسهامات جهابذة  

ارئ لتقبل  العالج النفسي وأعطى بعدا علميا وثقـافيا وسردا دينيا للجنون والمجانين، ويدفع القـ
مثل تلك المرادفـات التي ظللنا كثيرا نعتقد بوقعها النفسي السيء على صاحبها والمحيطين بما  

 .تشكله من وصمة اجتماعية للمرض النفسي

إن االضطراب العقـلي ليس  
على المجنون، وغدت  مقصورا  

تلك الفكرة مألوفة بحلول  
الخمسينيات، فمن الممكن أن  
يعاني الناس العاديون من  
((العقد)). 

إن االضطرابات العصابية تجري  
مجرى الدم في الناس عامة: 
ومن ذلك كآبة ربة المنزل، 
والصراعات العائلية، واإلدمان  
على الكحول، ومشكالت  

هق، التوافق النفسي لدى المرا
والتوترات العامة وغيرها كثي

كامل النص:   رابط  
http://www.arabpsynet.com/Documents/BR123MaanMadnessHistory.pdf 

 
 
  

 "جائزة  البحث العلمي علي زيعور  
  2022 لشبكـة العلــــوم النفسيــــــة العربيـــــــــة

  شروط الترشح للجائزة

www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2022/APNprize2022.pdf  

 ارتباطات ذات صلة 
 دليل جائزة شبكة العلوم النفسية على المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2  

 الفـايس بوك    دليل جائزة شبكة العلوم النفسية على ا

https://www.facebook.com/Arabpsynet-Award-289735004761329/?ref=bookmarks 

   
  

***   ***   ***  

 علوم النفسية العربيةشبكة ال

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 (االصدار الثاني عشر)  "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022وي  الكتاب السن

  الويب على 20و    من التأسيس  22  الشبكة تدخل عامها
  المنجزات من عامـــا 20... الـــكدح من عامــــا 22

  ) 13/06/2003على الويب:    -  01/01/2000( التأسيس:  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  
  

 
 

  

http://www.arabpsynet.com/Documents/BR123MaanMadnessHistory.pdf

