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 !!ديد ماهيتهتشخيص الفصام دون حت

الوحدة والتعدد ىف الرتآيب( 12-1ومية يعرضنا أمس 
 األربعاء املاضىويوم، )"القرين واجلان داخلنا" "2"البشرى

أنا واحد"الوحدة والتعدد ىف الرتآيب البشرى  (11-28ومية ي
عن القشرة والفطرة (11-26يومية ذلك  وقبل )"وال آتري

 من العالج اجلمعى، لتوضحمقتطفةهبا  )والتعدد والواحدية
". ىف واحد" "تعدد الذوات"منظومة الرتآيب البشرى من منطلق 

اج هذه الفكرة األساسية حىت نستطيعآما ذآرنا أننا حنت
 .ترآيبيا بوجه خاصأن نلم مبفهوم الفصام 

يوميةعالء (مث إننا قبل ذلك عرضنا جانبا من حالتني  
-4يومية عصام (، و )جنون صىب تناثر، فتجمد، فتجمع (25-11
 أيضا متهيدًا للدخول إىل ")حالة عصام: بعض أحوال "11

التحدى احلقيقى لتناول هذا املوضوع اجلوهرى الشائك، برغم
وفرة تواتر تداول امسه بني العامة واخلاصة على حد سواء

 !!). فصام(

 ماذا تعىن الكلمة، ماذا تفيد؟ هل ًثم اتفاق؟ هل َثم داللة؟

ريفًا إجرائيااملفروض، وحنن نقدم علمًا، أن حندد تع
 .للمفهوم قيد البحث، مث نبدأ ىف تناوله

دراسة ىف علم"حني رحت أراجع آتاىب األم  
افتقدت هذه البداية بالتحديد، بالرغم" السيكوباثولوجى

شائعة) وليس تعريفات" (فصام"من عرض ستة مفاهيم ملا هو 
 ."دراسة ىف علم السيكوباثولوجى" ) 333 – 327من ص (

تفق عليه من بعد إىل اقرتاح مفهوم غري م- هناك –انتهيت 
 ". حرآى بيولوجى تطورى"

 ) غري متفق عليه–متفق عليه (ولكن ماذا يعىن االتفاق؟ 

وهل إذا حنن إذا اتفقنا على حتديد أبعاد مفهوم ما، هل 
 .يعىن ذلك أننا عرفنا ماهية ما نتفق عليه
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 ،"نعم"اإلجابة اجلاهزة أن 
 هكذا يقول املنطق السليم، 
 .ى تدعو إىل احلريةلكن العجيب أن العلم له تصاريف أخر 

 : تصور معى أوال التاىل: املثال

تصور أن هناك أقفاصا من فاآهة معروفة وغري معروفة،
به فاآهة متماثلة لكننا مل) أو أقفاص(وأن بينها قفص 

نعرف مذاقها متامًا أو حتديدًا، وليس هلا اسم بعد، وأننا
نريد االتفاق على تصنيفها وتقييمها لوضعها ىف املكان

 .املناسب هلا، لتسويقها أو لتصديرها أو خالفه

مث إننا بعد أن تناقشنا وقلبنا حبات الفاآهة الغامضة،
ورصدنا صفاهتا، واطمأن أغلبنا على وضوح آل ذلك، مجعنا
عمال الشحن، وأخربناهم مبا اتقفنا عليه، وأن هذه الفاآهة
الغامضة هلا قشرة مائلة إىل احلمرة، وحجمها أقرب إىل

ربتقالة املتوسطة، ووزهنا أثقل من الرمانة، ورائحتهاال
أقرب إىل الكنتالوب، وصناديقها أآرب حجما من آل الصناديق
وبالتاىل ميكنهم أن يفرزوها وأن جيمعوا ما تناثر منها
ويضعوها ىف أقفاصها، حىت ميكن ترتيب بقية الفاآهة آذا

والتجنيبحيفظ عمال الشحن آل ذلك، ويتقنون التمييز . وآيت
بسهولة، ويتمون العملية بكفاءة ال جدال فيها ألن املقاييس
ثابتة ودقيقة وسهلة، فإذا آان اهلدف من هذا التصنيف هو
التعرف على ماهية هذه الفاآهة، فإنه ال يتحقق مما مت
االتفاق عليه، ذلك ألنك لو سألتهم أو سألت سائق السيارة

فائدهتا، مل يعطك أحدعن ماهية هذه الفاآهة أو طعمها أو 
 .منهم إجابات مفيدة أو قد يعطونك إجابات شديدة االختالف 

هذا ما يقال له أن املواصفات الىت وِضعت للتمييز
 ثبات عاٍل متاما ومصداقية ضعيفةوالتصنيف هلا 

هذا الثبات هو الذى سهل االتفاق، ورمبا بعد مبضى الوقت
"خري الرب"ها فاآهة يتفق على اسم هلذه الفاآهة وليكن امس

وبالرغم من آل ذلك، ولظروف خمتلفة، ميكن أن تظل. مثال
ماهية هذه الفاآهة جمهولة وطبيعتها غامضة وحقيقتها
هالمية، ويرتجم ذلك علميا إىل أن التصنيف مل حيقق هدف التعرف

 .املصداقيةعلى ما صّنف فيقال إهنا عملية تنقصها 

 املواصفات ال يعىن أهنمإن اتفاق العمال على: اخلالصة
 تعرفوا على نوع الفاآهة وطبيعتها

يقال ىف هذا املثال إن ما وصل إليه املصنفون من خطوات 
 .للتصنيف

 Reliability عاىل الثبات -
 Validity ضعيف املصداقية -

 ؟ما معىن االتفاق على تشخيص الفصام دون حتديد ماهيته

ول مفهوم موحد للفصام،ىف مواجهة اختالف األطباء والعلماء ح
 انتهى األمر إىل أبسط وأهم وأسخف ماميكن أن ينتهى إليه،
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بصفة عامة، آما هو األمر بالنسبة لسائر األمراض، متادى
الرتآيز على التقسييم والتصنيف لألمراض النفسية والعقلية،

 وضع حمكات لالتفاق على العالمات الىت ينبغى رصدها وقد َتّم
:أآرر) (أو غريه" (الفصام"وتوفرها لنتفق على مانسميه 

ما هو"نسميه الفصام، وليس بالضرورة لنتفق على 
، نعم متادى االهتمام هبذا األمر بدًءا من التقسيم")الفصام

مث) 4تامر( مث الرابع  ،)3تامر (DSM 3األمريكى الثالث
متادى إىل الرتآيز) 10َتعْم (التقسيم العاملى لألمراض العاشر 

 ميكن ألى فاحص صغري أو آبري، قريب أودةحمكات حمدعلى وضع 
بعيدًا، أن يرصدها، ويرّصها جبوار بعضها، فإذا توفر آذا

 .حمك، وآذا عالمة ىف املريض ّمسى فصاما

فرح األطباء هبذا االتفاق املريح الذى ميكن أن جيعلهم 
يتكلمون لغة واحدة، ويقرأون أحباث بعضهم البعض باتفاق

 .التفاهم واحلواريسمح بالفهم والنقد و

أما واقع احلال، فقد استمروا يضعون حتت هذا االسم
الشائع الصيت خليطًا من فئات غري متجانسة يكاد يصل بعضها

 .إىل نقيض اآلخر

لتحديد) أو اختبار(إنه حني يوضع نظام : نعود فنكرر
 . الثبات واملصداقيةظاهرة ما ، تقاس آفاءته مبقياسني مها 

 فإنه يعىن أن نتائج القياسReliabilityأما الثبات 
مثال االختبار وإعادة(والتقييم ثابتة على مدى الزمن 

و آذلك تظل ثابتة بني الفاحصني املختلفني ىف املكان،) االختبار
ورمبا ىف تفاصيل التخصص، ما دام آل منهم ملتزم باحملكات
احملددة، هكذا يصبح الثبات جيدا حني تكون نتائج أمساء

هؤالء الفاحصني ىف خمتلف) أو معظم(نيف واحدة عند آل التص
 . الظروف

 لالعتماد على مقياس أو- أو أآثر –أما ما يلزم أيضا 
 ، وهى تعىنValidityتنظيٍم ما، فهو ما يسمى املصداقية 

يقيس فعال الظاهرة الىت) أو التنظيم(أن املقياس ) عادة(
 وضع من أجلها،

لو أن هناك اختبار: ص أبسط من التخصمثال آخر 
 على نفسأعيد إجراؤهللذآاء، خيرج نفس أرقام القياس إذا 

 بنفس النتائج، فهو مقياسفاحصني خمتلفنيالشخص، وخيرج منه 
 . عال" ثبات"له 

هل هو يقيس الذآاء فعًال( هذا االختبار مصداقيةأما عن 
 ملاذا؟. فهى أصعب حتديدًا) أم ال

يقيسه هذا املقياس، هل هو يقيسألننا ال نعرف حقيقة ما  
الذآاء فعًال أم أنه يقيس ظاهر ما يسمى ذآاء، ذلك أن

إن: حىت قيل(ليس متفق عليه متاما " ذآاء"تعريف ما هو 
 !!!)اختبارات الذآاء ال تقيس إال نتائجها

 فماذا عن الفصام وتشخيصه؟
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إذا انتقلنا إىل موضوعنا عن الفصام، وتساءلنا عن آل
 تشخيصه وتصنيفه، فسوف جند أن آلىف الثبات واملصداقيةمن 

األحباث الىت أجريت للتحقق من ذلك أثبتت أن هذا اإلجراء ذو
  !!ثبات عاٍل جدًا ومصداقية ضعيفة جدًا

 ما معىن ذلك؟ !! يا خرب

معناه أنه بعد ظهور هذه التقسيمات، ميكن االطمئنان إىل
هأن ما يسميه باحث ىف جنوب أفريقيا فصاما هو هو ما يسمي

طبيب ىف السويد فصاما وهو هو ما يسميه أخصائى نفسى ىف
اهلند فصاما حسب التقسيم األمريكى الرابع أو التقسيم

، وقد أفادت هذهإذن فهذا ثبات جيدالعاملى العاشر، 
 التقسيمات ىف حتقيق االتفاق، شكرًا 

أما ماذا بعد هذا االتفاق الرائع والتسمية الصحيحة من
مدى زمن ممتد، فهو ما يدعو للدهشة، ألن بعدآل األفراد على 

مل يتفق أغلب هؤالء على ماهية طبيعة هذا الذىهذه التسمية 
 أمسوه فصاما

 آيف؟ !! يا خرب 

 ىف دراسة سابقة" السادس"املفهوم 

-321ص  ("دراسة ىف علم السيكوباثولوجى"ىف الدراسة األم 
وضع املؤلف: بعد استعراض اخلمس مفاهيم السابقة عليه) 345

 :مفهوما ملا هو فصام من منظور بيولوجى تطورى يقول

 هو االنتصار املرحلى أو النهائى- بيولوجيا -الفصام "
 البيولوجية ىف مقابل قوةلقوة التدهور الىت حتملها املادة

 " التطور الىت حتملها نفس املادة

 : مث راح بعد ذلك يفسر قوة التطور آالتاىل

بني أجزاء) اهلارموىن(هى امليل الداخلى احليوى للتآلف "
املادة احلية ىف ذاهتا، وآذلك بني هذه املادة وبني هارمونية

 " الطبيعة خارجها، الىت هى جزء منها

 :فقد ذآر أهنا) بعد التحديث(تدهور أما قوة ال 

هى القوة الىت تؤدى إىل الالتناسق على املستويني" ... 
 " السابق ذآرمها

وانتهت التوصية إىل أن الفصام هو قمة الالهارموىن
البيولوجى، وهو إعالن لالنتصار التدهورى، قبل املوت

ال"بل إن املوت مبعىن التحلل التام، هو أقل (البيولوجى، 
 ".هارمونية

آما أن الفصام ىف نفس الوقت هو إعالن لالنفصال ما بني
دوائر اهلارموىن املتصاعدة داخل املخ من ناحية، ومع اهلارموىن

 .الكوىن اخلارجى من ناحية أخرى
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ففى الفصام تتباعد العالقات بني مستويات املخ املختلفة، 
واليعود عمل الواحد منها يغذى عمل اآلخر، ال ىف تبادل

 .  وال بوالف مالئم ،)مناسب(

 آما يكاد ينفصل اهلارموىن الذاتى عن هارمونية الكون

آل هذا ومل نضع تعريفا للفصام أصًال، ومل يغب عن الكاتب
 : 336أن يعرتف بذلك قائًال ص 

قصدت عمًدا أن أحتدث عن املفاهيم املتعلقة بالفصام"... 
 ..وليس عن تعريف للفصام 

هلا آل هذه األبعاد) فحصحتت ال(وطاملا أن الظاهرة  
فال أمل ىف اتفاق علمى حقيقى حوهلا، إال) املتداخلة املكثفة(

إذا حددنا اللغة الىت نتحدث هبا ابتداًء، وآذلك حددنا
 ".الرؤية الىت ننظر من جتاهها

 : مث إنه اختتم هذه الفقرة مبا يرتآنا أآثر حرية قائًال

أقرب املفاهيموبالرغم من أن املفهوم السلوآى بدا ... 
حتقيقًا للتواصل واالتفاق، إال أن املمارس اإلآلينيكى واملعاجل
بوجه خاص يدرآان مدى عجز هذا املفهوم عن اإلملام بأبعاد

 ".دينامية وبيولوجية ضرورية ىف مسرية الفهم والعالج

 . 1979، نشر سنة 1978 هذا حىت سنة  آان
 ؟2007فماذا حدث حىت سنة 

 ديثه تدرجييا باضطرادهذا ما حناول حت

 حرية املرضى واألهل

أحيانا آنت، ومازلت، أحاول أن أشرح هذه احلرية
العلمية، وهذا الغموض املوضوعى ألهل املرضى، وإىل درجة أقل
للمرضى، وهم يسألون بإصرار عن اسم املرض، وأنا أعتذر أو
أهترب من اإلجابة، ألنىن أريد أن يكون لردى فائدة ومعىن،

 أن أشرح هلم أن اسم املرض قد اليعىن شيئا آبريًا حمددا ىفأحاول
مسار املرض أو التكهن مبآله، وأن هناك عوامل أخرى بال حصر

 . وال أجنح ىف ذلك عادة. تتدخل ىف آل هذا

 مدخل أبسط

أشعر أنىن قد أطلت أآثر من الالزم ىف هذه املقدمة
 . الضرورية

"..إىل ما هو لكنىن أعرف أنىن مازلت أحتسس طريقى 
 قبل االنطالق ىف احلديث عنه وعرض حاالته، وحلسن احلظ"الفصام
 عن نفس املوضوع،(P.P) على شرائح – مصادفة أيضا –عثرت 

أظن أنىن قدمتها ىف إحدى الندوات العلمية جلمعيتنا، فقلت
أعرضها آما هى وحنن حناول البداية، لنشرحها بإذن اهللا فيما

 :بعد

  ليس هو ما يشاع عنهالفصام: أوال
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وال ىف( تناقض التصرفات ىف أوقات خمتلفة الفصام ليس 
 )مراحل عمر خمتلفة

يبدو الشخص شخصني( ازدواج الشخصية الفصام ليس 
 )بالتبادل ىف أوقات خمتلفة

يبدو أآثر من شخصني( تعدد الشخصية الفصام ليس 
 )بالتبادل أيضا

  مرادفا للجنون دون متييزالفصام ليس 

مع أنه يوجد(غري آيميائى حمدد  نتيجة تالفصام ليس 
 )تغري آيميائى مع ظهوره

سّبة سياسية نصف هبا الطغاة القتلة، أو الفصام ليس 
 احلكام األوغاد

  مرضا وراثيا بشكل حمدد أو مباشرالفصام ليس 

  مرضا بال عالجالفصام ليس 

 )نقص ىف الذآاء( ختلفا ذهنيا الفصام ليس 

حاطة برتآيب النفسحىت نفهم الفصام نبدأ باإل: ثانيًا 
 اإلنسانية 

حاالت= ترآيبات الدماغ (النفس مكونة من عدة منظومات 
 )انظر بعد(العقل 

 متداخلة ) 1(
 متناوبة) 2(
 متجادلة ) 3(
 متنامية معا ) 4(

تكون آل هذه) اليقظة(ىف أى حلظة عادية أثناء الصحو •
فأى أهنا تتصر(   Oneness) الواحدية(الرتآيبات ىف واحد 

 )معا حتت قيادة إحداها مث بالتبادل حسب املوقف
 تتباعد هذه ):اخلاىل من حرآية األحالم(أثناء النوم •

 التنظيمات عن بعضها قليال أو آثريا
مث يعاد ترتيب املعلوماتيتم التفكري : أثناء احللم•

 والتنظيمات مبا يفيد التعلم والنمو

إذا حدث شىء مثل هذا التفكيك أثناء الصحو حدثت•
أى تباعد طفيف، يتجسد ىف أرق Dislodgment “ تعتعتة”

ويتنامى ىف أعلى) ىف اإلدراك خاصة(، الدهشةوهى ه صور
 ىف اإلبداع: صوره

 فيزيدDislocation فامللخ  قد تتمادى التعتعة •
  Disorganizationالتباعد ويتفكك الرتابط فهو التفسخ

 )أنظر بعد(
 )واملعلومات(طبيعة التنظيمات 
 بأمساء خمتلفة حسب املدرسة النفسية،تسمى هذه التنظيمات

, البيولوجى التطورى أو العصىب  املنظور  وحسبلعصبية،وا
 :ومن ذلك

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   626



 02I12I2007א – אא

 Ego statesحاالت الذات ) 1(
 الذوات داخلنا) 2(
 Brain organizations) املخ( منظومات الدماغ  )3(
 Group of Information  جمموعات شبكيات املعلومات) 4(

networks  

  Cognitive imagesصور املعرفة ) 5(
 )فرويد(ور رموز وحمتوى الالشع) 6(
 )يونج(النماذج األولية ) 7(

 :يشري إىل آيانات آلية ) أو أغلبها(وآلها 

 قائمة فاعلة) ا(
 آامنة مؤثرة) ب(
 جاهزة متبادلة) جـ(

 الفكرة األساسية 
الفصام هو تعتعة عشوائية هلذه املنظومات أثناء الصحو،

 تتمادى حىت التفسخ

 للشخص ,م ىف احلل  أن ما حيدث الفكرة ىف الفصام •
يبدأ بـ:  ىف الفصام  حيدث أثناء الصحو, العادى

 تعلن تباعدا فيمـا بني تنظيمات  Dislodgement“ تعتعتة”
 )مبا ىف ذلك املعلومات واملعارف(الذات 

“ملخا”مث تتمادى التعتعة حىت تصبح   •
Dislocation)تتباعد التنظيمات أآثر( 

اعد ويتفككمث تتعدد التعتعة وامللخ ويزيد التب •
فالتدهور  disorganizationالتفسخ  الرتابط فهو
deterioration  

 افرتاضات أساسية

إن آل ما سبق إمنا يشري ويدعم االفرتاضات األساسية
 :التالية

 :وناتج، عمليةإن الفصام  •
مبا يصاحبه من) أغلبه( هى التفسخ العشوائى العملية

 اخل.. حرآية وتصادم وانشقاق وانسالخ 
ويشمل التدهور الشامل) ليس حتميا: السلىب (الناتج

الوجدان) أ: (للشخصية عموما، أو ىف الوظائف األساسية
 ...والتواصل البشرى ) د(واإلرادة ) ج(والتفكري ) ب(
الفصام هو طيف ممتد من أبسط التفكك إىل منتهى •

 التناثر إىل هناية التدهور
، فهى قد تتوقف،مسرية الفصام ليست مضطردة تلقائيا •

 ىف نوبات دورية أو ىف نوباتتعود، وقد ترتاجعوقد 
 .متفرتة

يعلن تفكك الواحدية: عقلى /الفصام هو اضطراب نفسى •
 Oneness   وتوجد فيه, التفسخ> == وبالتاىل: 
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  خمتلفة مثل الضالالت واهلالوسذهانيةأعراض  

  مثل التوقف عن العمل والنشاط:إعاقة وتوقفأعراض و 
 , القاتاالجتماعى والع

وفقد,  مثل التبلد العاطفى :اضمحالليةوأعراض  
 اإلرارة

 مثل التباين بني العاطفة والتفكري أو:تفسخيةوأعراض  
 إخل...تفكك التفكري

بعدان مستقالن، برغم لزوم آليهما(التفسخ والتدهور، 
 ) للتعرف على الفصام

 التفسخ ىف حد ذاته ليس مرادفا للتدهور •
 يباعد بني معظم التنظيمات استمرار التفسخ •

 والوحدات

  بني املخ األحدث واألخماخ األقدم :يباعد -
بني التفكري(بني الوظائف وبعضها : يباعد -

 )إخل.. بني الفكرة والفعل –والعاطفة 
 )تفكك التفكري(بني وحدات التفكري وبعضها : يباعد -
بني متاسك وحدات الزمن لتجميع احلدث حنو: يباعد -

 إخل..غايته 
 : إنهمث

 )الوظيفى اهلادف(يضعف األداء : مع استمرار التباعد •
ضمور عدم االستعمالحيدث : مع استمرار ضعف األداء  •
 )العضو الذى اليؤدى وظيفته بانتظام يضمر(
مع استمرار توقف وظائف املخ العليا ومتادى ضمور عدم •

 التدهورحيدث : االستعمال 

و موت, ف الوظيفىمع استمرار التدهور حيدث التلي •
بعض اخلاليا، ورقة، وحتلل آثري من أغطية النيورونات

 األمر الذى قد يظهر ىف التصوير املقطعى،)امليلني(
بالرنني املغناطيسى، حني يصل ضمور عدم االستعمال إىل

 ,مرحلة الضمور التشرحيى
 ما يسمى فهو املوت النفسى الذى قد يصل إىل حد :ومن مث

 تيةاحلياة النبا

 عالقة الفصام باألمراض األخرى

فيما عدا األمراض العضوية املعروفة السبب أو الناجتة عن
 أوعته الشيخوخة أو -التخلف العقلىمثل (التلف التشرحيى 

آل األمراضميكن اعتبار ) أورامه و التهابات الدماغ
النفسية نوعا من الدفاع ضد التفسخ فالتدهور أى ضد ظهور

 الفصام

 بظهور املرض األقل خطورة لضبط  السماح:د بالدفاعاملقصو
 ومنه إىل)النِشط فاملتفاقم(وإخفاء احتمال متادى التفسخ 

 التدهور الفصامى
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 بقدر ما أن مراحل النمو تسري من البدائى إىل األنضج •
فإن مراحل األمراض وهريارآيتها وخطوات متادى عملية •

 إىل األآثر بدائية األآثر نضجا: الفصام تسري من
 )ونكوصا(

 :بعيدا عن الفصام وانطالقا منه

يبدو أن اهتمامى بالعملية الفصامية، حرآيًة ومآًال،
متلبسااليقتصر على حماولة فهم الفصام، بل إنىن ضبطت نفسى 

 باستنتاجات حتضرىن تنري ىل مسرية النمو،

فنحن إن مل تسعفنا الفرصة لنشاهد ونتابع آيف ننمو 
لفصام تتيح لنا فرصة أن نشاهدخطوة خبطوة، فإن دراسة ا

ونتابع آيف نرتاجع وننكص، ومن َثمَّ نفهم النمو من خالل عكس
 .مسريته

ليس هذا فحسب، بل إن مثة فرصة لكى نتعرف على أعلى
:مراتب ما هو ضد التناثر، أن نعرف ما هو، بل آيف هو

 .اإلبداع آعملية قبل أن تكون ناجتا

 Nonوليس من األحالم أى النوم بدون حرآة العني السريعة  -
Rapid Eye Movement (NREM) sleep  

، 11-28 يومية ،11-26 آل ما سبق تقدمية ىف يوميات يومية -
"أنا واحد وال آتري" على أنه ذوات داخلية ،12-1يومية 

 .ميكن أن يسمى بتسمية أو أخرى من هذه التقسيمات
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