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  ْقـــِديـــمتَ 

 

  ًوقُْل رَبِّ زِْديِن ِعلاْم   

  

كانت اللغة العربية هي اللغة العاملية للعلوم ما بني القـرنني السـابع و 

من العلوم ومن ضمنها الطـب بفروعـه  الخامس عرش امليالديني ، وبرزت الكثري

املختلفة ، وظهر العديد من العلـامء العـرب يف الطـب الـذين يتكلمـون اللغـة 

العربية ، بغض النظر عـن الـدين واألصـل، ومنـت العلـوم واإلبتكـارات يف ظـل 

  .تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف 

بون باللغة ويف الفرتة األخرية برز عدد من العلامء العرب واملسلمني يكت

العربية يف فروع الطب املختلفة ، ومـن ضـمن هـؤالء الـدكتور وليـد رسحـان ، 

والذي أصدر سلسلة من الكتب يف الطب النفيسـ والسـلوكيات ، تهـم املـواطن 

واملــريض والطبيــب والباحــث وكــل مــن أراد أن يــتفهم هــذا العلــم بجوانبــه 

  .املختلفة

بأمس الحاجة إليه ، نظـراً  جاء يف زمن نحن "االكتئـاب"كتاب سلوكيات 

للظروف النفسية السيئة التي مير بها الشعب العـريب ، ويُعـدُّ االكتئـاب واحـداً 

  .من أكرث األمراض شيوعاً 

  لقد أحسن الدكتور وليد برتتيب أبواب كتابه من حيث
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ــاييس   ــخيص ، ومق ــباب ، والتش ــاب ، واألس ــنيف الكت ــاريخ ، وتص الت

ومل يغب عـن بالـه بحـث موضـوع االكتئـاب عنـد االكتئاب النفيس واالنتحار ، 

  .األطفال ، وكبار السن واالكتئاب املتكرر ورشح طرق املعالجة 

كام أظهر عالقة االكتئاب باألمراض العضوية ورشح الجوانـب القانونيـة 

  .واملالية ، باإلضافة إىل مواضيع أخرى جديرة بالبحث لها عالقة باالكتئاب

ور وليـد رسحـان ، الـدكتور جـامل الخطيـب كل التهنئـة للـزمالء الـدكت

والدكتور محمد الحباشنة عىل هذا املجهود القيم واملبارك ، والـذي يعـد ثـروة 

  .علمية وثقافية للمهتمني

  

  األستاذ الدكتور أرشف الكردي



7 

  

  الرحمن الرحيم الـلـهبسم 

  

  متهبد

يف املامرسة اليومية للطب النفيس متر بالطبيـب لحظـات مؤملـة جـداً ، 

فهـم ، ووجـود الـرتدد والخـوف مـن مراجعـة عندما يرى مدى التأخر وسـوء ال

الطبيب النفيس أو قبول رأيه ، لكرثة املفاهيم الشعبية الخاطئة التـي تسـتحوذ 

عىل تفكري الناس مبختلف طبقاتهم الثقافية ، وقد جاءت الفكرة يف تقديم هذا 

الكتيب مساهمة يف رفع الوعي النفيس من هذا املنطلـق ، وقـد كُتـب لألطبـاء 

أو الدارسني والعـاملني يف الحقـول النفسـية واإلجتامعيـة والقانونيـة  واملمرضني

نأمـل أن يكـون مفيـداً للجميـع . والرشطية ، للقارئ العادي وللمريض وعائلته 

وحافزاً للمزيد من العمل عـىل رفـع الثقافـة النفسـية ، ويف هـذا الكتـاب مـن 

أتقـدم بالشـكر كـام و . سلسلـة سلوكيات رأيت أن يشاركني إثنـان مـن الـزمالء

  .لألستاذ حاتم شاهني عىل املراجعة اللغوية 

  الدكتور وليد رسحان 

2001أيار    
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  اإلكتئـــاب

 

  مقدمـــــــــة -1

وجد املرض النفيس ووجدت اضطرابات السلوك مبختلـف أشـكالها عـرب 

العصور ، ولكونه غري محسوس فقد دار يف دهاليز األساطري واملؤثرات الخارجية 

عىل اإلنسان من اآللهة واألرواح والشياطني وغريها ، وحتى اآلن ما زالت الحرية 

عالقـة األمـراض النفسـية بـالروح وأيـن هـي مـن العقـل  بني الناس قامئًة حوَل 

والذكاء والتفكري والدماغ ، وما هو املزاج ، وهل ميكـن تحديـد مكانـه ، داخـل 

الجسم أم خارجه ، هـذه الحـرية أربكـت املجتمعـات البرشـية ، وتـاه املـريض 

 النفيس يف دهاليز عجيبة ، ففي البالد العربية مل يُعرف الطب النفيس الحـديث

إال مؤخراً ، ولكنه مـا زال قـارصاً عـن إمتـام عملـه ، فإقبـال األطبـاء عـىل هـذا 

اإلختصاص ليس كبرياً ، وثالثة أرباع مرىض االكتئاب مثالً قد ال يصـلون أبـداً إىل 

الطبيب النفيس ، وال زال املرض النفيس يعني الجنون يف تفكري املواطن العريب ، 

ــابني ب ــن املص ــرية م ــداد كب ــاك أع ــعوذين ، وهن ــىل املش ــرتددون ع ــاب ي االكتئ

وكثـرياً مـا يفلـت ويراجعون األطباء من إختصاصات أخرى أو األطبـاء العـامني ، 

االكتئاب من التشخيص يف مراكز الرعاية الصحية األولية ، وإذا شخص فإنه يعـالج 

بطريقـة مبتـورة ، وال ننىسـ أن ثالثـة أربـاع  عىل األغلب من قبل الطبيب العام

  ين يعانون من االكتئاب ،املنتحر
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وكذلك نصف من يحاولون االنتحار أو يـؤذون أنفسـهم ، ناهيـك عـن  

  .العواقب املالية واالجتامعية واألرسية التي يؤدي إليها االكتئاب

ال بد من التأكيد عىل أن النفس هي جـزء مـن الـدماغ ، وال عالقـة لهـا 

يـا العصـبية وهـي بالروح ، والنفس هـي مـن أعظـم مـا أبـدع الخـالق ، فالخال 

باملليارات تعمل كهربائياً وتتشابك بعضها مع بعض عـرب سلسـلة مـن املشـابك 

العصبية ، التي مترر املعلومة العصـبية بطريقـة كيامويـة ، وقـد تقـوم الخليـة 

ـات املـواد  العصبية الواحدة باالتصـال بـآالف الخاليـا األخـرى ، وتسـتخدم عرش

تفـرز مـن خليـة يف املشـبك وتنتقـل إىل  الكياموية كناقالت عصـبية كيامويـة ،

املشبك اآلخر ، لتوصل تأثريها قبـل أن يـتم الـتخلص منهـا أو إعـادة تجميعهـا 

والشبكة الهائلة من الخاليا واملشـابك والنـاقالت العصـبية . الستعامالت قادمة 

الكياموية ، هي املسؤولة عن أحاسـيس اإلنسـان وانفعاالتـه وتفكـريه وإدراكـه 

لوكه وأوهامه ونشاطه ونومه ورشابه، وغريها من الوظـائف التـي ومشاعره وس

وال بـد مـن التأكيـد أيضـاً عـىل أن . متيز اإلنسان عن غريه من الكائنـات الحيـة

األمراض النفسية يحدث فيها اضطراب يف هذه املراكز الهامة يف الدماغ ، وهـذا 

بزيادة أو نقص  االضطراب قد يتعلق بنشاط الخلية وإفرازها للناقالت العصبية

، أو عدم قدرة الخلية عىل اسـتقبال الرسـائل كيامويـاً وفهمهـا وعملهـا ونقلهـا 

حسب األصول ، وهذا ال يختلف عن معظم أمراض البرش إال أنه أكرث تعقيـداً ، 

فال فـرق بـني االكتئـاب والسـكري مـن الناحيـة الطبيـة إال أن االكتئـاب ميكـن 

  التخلص منه ، ولكن من الصعب 
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ص من السكري ومضاعفاته الكثرية ، وال بد من أن تتوسع قاعـدة التخل

الثقافة النفسية مبا يخدم مصلحة اإلنسان وصحته وحياته ، ومصـلحة املجتمـع 

واستمرار تقدمه وتنميته ، وهناك حقائق ال بد من وضعها يف اإلعتبار وهـي أن 

% 10يشـكل مليون إنسان يف العامل يعانون من االكتئـاب النفيسـ ، وهـذا  340

  . من سنوات العطاء يف أنحاء العامل 

 

  املعنــى اللغــــوي - 2

ــنفس  ــة تغــرُي ال ــالن أي حــزن واغــتم وانكرســ ، والكآب يقــال اكتــأب فُ

و يقال رماد . باالنكسار من شدة الهم والحزن ، وأما الكأباء فهو الحزن الشديد 

، ويالحظ هنـا أن  إذا رضب إىل السواد ، كام يكون وجه الكئيب: مكتئب اللون

التعريف اللغـوي للكآبـة يتجـاوز الوصـف البسـيط للحـزن ، إىل تنـاول التغـري 

وبهـذا يكـون اللغويـون العـرب قـد . النفيس وحتى السلويك الناجم عـن ذلـك 

نجحوا ومنذ أقدم العصور يف نحت مصطلح لوصف الحالة ، هو أقرب ما يكون 

وقـد وردت العبـارة بهـذا . حديثـة إىل التوصيف العلمي الوارد يف التصنيفات ال

أي الذي يرجع من سفره بـأمر " أعوذ بك من كآبة املنقلب"املعنى يف الحديث 

  .يحزنه 

  -: ويف قديم الشعر العريب قال جندل بن املثنى
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  عــز عىل عمــك أن تأوقي

  أو أن تبيتي ليلــة مل تغبقـي

  أو أن تري كأباء مل تربنشقي

غبـوق هـو رشب العيشـ ، واالبرنشـقاق هـو أما األوق فهـو الثقـل ، وال

الفرح والرسور ، وهكذا فإن الشاعر قد ربط الجوانب السلوكية من ثقل الهمة 

ـاب بالجوانـب النفسـية كغيـاب املتعـة والقـدرة عـىل  واضطراب الطعام والرش

  . الفرح والرسور 

  

  االكتئاب عرب العصور - 3

وصف ألوضاع تشـابه مـا يعدُّ االكتئاب أقدم األمراض النفسية وقد ورد 

  .نشخصه اكتئاباً يف عدد من النصوص القدمية الدينية والدنيوية

كأول  Melancholiaم املالنخوليا .ق 377-460) أبو الطب(وصف أبقراط 

وأهم األمراض العقلية وأوسعها انتشاراً ، وعزا ذلك اىل اضطراب يف التوازن بـني 

ة هـي مجمـوع خلـيط أربعـة سوائل الجسم ، وقـد قـال إن السـوائل الجسـمي

السوداء والصفراء والحمراء والنخامية ، وتغلب السوداء عىل األخريات : سوائل 

بعـد ذلـك أن اخـتالط السـوداء  (Galen)يف حالة املالنخوليا ، بينام أضاف جالن 

  . بالصفراء وتزايد االثنني يؤدي إىل حالة اضطراب املزاج 
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ملالنخوليـا أو مـرض العشـق وقد وصف ابن سينا العديـد مـن حـاالت ا

  .وكيفية عالجها 

 Robert Bertonنرش الطبيب االنجليزي روبـرت بريتـون  1621ويف العام 

  .الذي عدَّ فيه هذا املرض مرضاً عاملياً  Atonomy of Melancholia Theكتابه 

يحتـل موقعـاً مركزيـاً يف أعـامل " االكتئاب"يف القرن التاسع عرش أصبح 

 Freudوفرويـد  Jaspersويسـربز  Kraeplinنفسيني ، أمثال كريبلني كبار األطباء ال

، حيث ساهمت كتابـاتهم والتـي امتـد بعضـها إىل أواسـط  Schneiderوشنايدر 

  .القرن العرشين يف وضع البذور الجنينية لفهم ظاهرة االكتئاب 

يف النصف الثاين من القرن العرشين ازداد االهتامم بدراسة هذا املـرض 

يقـول إن هـذه الفـرتة  Klerman 1979التي جعلت كاتبـاً مثـل كلريمـان  للدرجة

  . Age of melancholiaميكن أن تسمى عرص املالينخوليا 

واليوم يعترب اإلكتئاب من املشاكل الصحية الرئيسـة ، وتخصـص الـدول 

والرشكات واملؤسسات األكادميية جزءاً مهامً من برامجها ملواجهته ، حيث تقدر 

سـيكون االكتئـاب ثـاين أكـرب مسـبب  2020صحة العاملية أنه يف العام منظمة ال

  .لإلعاقة يف العامل بعد أمراض القلب
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  االكتئاب يف القرآن الكريم واألدب -4

ظهرت اللغة العربية يف الـبالد التـي متتـُد بـني البحـر األحمـر واملحـيط 

يج العقبـة حتـى الهندّي ، وخليج العرب ، وخٍط وهمي يتجه رشقاً من رأس خل

الفرات ، وتسمى تلك البالد شبه جزيرة العـرب، كـام تسـمى الجزيـرة العربيـة 

  .توسعاً 

لقد وصلت اللغـة العربيـة إىل عرصـ األدب الجـاهيل مـزودًة مبحاسـن 

لغات عديدة وحضارات كثرية ، تستطيع التعبري عن كـل يشء مـام دّق وسـام ، 

الصــدور وتصــوير املنــاظر وتســتطيع اإلفصــاح عــن خلجــات النفــوس ولــواعج 

والخواطر ، وما أن ظهر فيها القرآن حتى ثبتها وعمل عىل حفظها ، بالرغم مـن 

  .تقلبات األيام وأحداث الزمان 

متتاز تلك اللغة بأنها اعرابية فيها رضوب من النحت والقلب والـرتادف 

بروكلمن وقد قال عنها املسترشق الكبري . ، وأنواع من املجاز والكناية وما أشبه 

متتاز لغة الشعر العريب برثوٍة واسعة يف الصور النحوية ، وتعد أرقـى اللغـات : "

الساميّة تطوراً من حيُث تركيباُت الجمل ودقة التعبري ، أما املفردات فهي غنيٌة 

" غنًى يسرتعي االنتباه ، وال بدع فهي نهٌر تصب فيه الجداول من شتى القبائـل

.  

فظون من أدباء العرب عـىل أن اللغـة العربيـة ومع ذلك فقد أّرص املحا

  هي بأصولها لغة فطرية ، أي ما أطلقه لسان البداوة ببيان
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تلقايئ ودون صناعة ، وإن كان ذلك هو الحال فإن نتاج اللغة الفطرية  

ومحتواها ، ال بّد أن يكون مكنونات العواطف املزروعـة يف النفـوس والخارجـة 

  .مع أنفس الناس 

فكيـف . ذكره ، فإن الحزن تجربٌة إنسانية شمولية وعامليـة وكام سيأيت 

. يكون األمر لدى العرب والـذين تقـوم حضـارتهم عـىل اللغـة والتعبـري أساسـاً 

مكتظاً مبصطلحات كثـرية ، تؤكـد مامرسـتهم ) الشعر(ولذلك جاء ديوان العرب 

  .لعاطفة الحزن بل والتفنن يف وصفها وتعيني أعراضها 

اب مشقًة بيولوجية مقررة نسبياً يف نفوس املكتئبني كام وإذا كان االكتئ

أتت به العلوم الحديثة ، فال أدل عىل ذلك من نص الخالق عـز وجـل يف سـورة 

، وكبد هنا تعنـي املشـقة والتعـب وإرهـاق " لقد خلقنا اإلنسان يف كبدْ " البلد 

ات هي عىل ذلك مشقة مخلوقة تأيت عند الشـخوص املختلفـني يف أوقـ. النفس 

مختلفة ، ويف تعبريات مختلفـة كـذلك ، ولعـل أهـم هـذه التعبـريات هـي مـا 

  .مضمونه الحزن واالكتئاب 

وهذا الكتاب املعجزة جاء إعجازه لغوياً ملحاكاة الحضارة السائدة لـدى 

. العرب ، وحضارتهم هي مبجملها لغوية ، هي باختصار حضارة كلمة ومفـردة 

يف معركـة أحـد . عىل قلوب الناس ومـواقفهم من هنا جاء تأثري البيان الفصيح 

  وال       : (ألصحاب الرسول عليه السالم جاءت اآلية الكرمية   مثالً حيث الهزمية
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بحديث دقيق يستشعر حالة املهزومني ) تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون

داً مـن أهـم كتعبـري ميثـل واحـ" وأنتم األعلون"بل ويُتبعها بـِ " الحزن"النفسية 

مبادئ العـالج النفيسـ الحـديث ، رفـع املعنويـات واسـرتجاع القـيم املكسـورة 

"Restoration of Morale"  فكأنه يذكرهم هنا بإنجازاتهم ورفعتهم وما قد أبدعوه

ويقول إذا كانت تلكم هـي مواصـفاتكم فالخسـارة معوضـة وإمكانيـة . سابقاً 

يت رصاحًة توجٌه نحـو العـالج املعـريف االنتصار الجديد موجودة متاحة ، وهنا يأ 

واألمثلـة يف كتـاب .  "Providing a rationale"ومنطقة األمـور وإخضـاعها للعقـل 

  .الكريم غنية غنًى يجهض الحرص  الـلـه

وجاءت أوراق العرب الشعرية مليئـة بـالحزن ، والغريـب أن مصـطلح 

جال كتابنـا قـد حديث العهد بداللته عىل االضطراب النفيس الشهري م" اكتئاب"

  -: جاء نصاً يف شعر بعض الشعراء ، حيث مجنون ليىل الشاعر العذري يقول 

  وأمطر يف الرتاب سحاب جفني

  وقلبي يف هموٍم واكتئاِب 

  -: ويشاركه يف ذلك سبط بن التعاويذي 

  يف برزٍخ منها أخاً كمـــٍد حليـف كآبتني

  أسـوان ال حٌي وال ميٌت كهمزٍة بني بنيِ 

فهي شـائعٌة كمفـردة عنـت لشـعراء العـرب حالـة طويلـة " بةالكآ "أما 

  املدى من الحزن ، فكأنهم كام سوف ييل يتحدثون عند ذكر



  - 17 -

  .عن صفة حزن ال عارض حزن " الكآبة" 

  -" : ذي الرّمة"يقول 

  ومستبرشاً تبدو بشاشُة وجهه

  إلينا ومعروف الكآبة عابُس 

  -: وبنفس الفكرة يخاطب أبو نواس أحد املكتئبني 

  يا مثاالً من هموٍم       يا تباريَح كآبة

  -: وأوس بن حجر يتعرض إىل حالة شديدة من الحزن ويذكر الكآبة

  فلم أَر يوماً كان أكرث باكياً 

  ووجهاً تُرى فيه الكآبة تجنُب 

كذلك فإن االكتفـاء بالحزن والبكاء وعدم االستفادة من العظة والتذكري 

  -: كتئاب الشديد ، يقول أبو متام يف ذلك ورفع املعنويات هي من مميزات اال 

  متى يُرعي لقولك أو ينيُب 

  وِخدناُه الكآبة والنحيُب 

وانظروا إىل البحرتي هنا وهو يصف دوام حالة الكآبة عىل طول أوقات 

  -: اليوم وساعاته

  يتظنى من الكآبة إذ يبـ

  دو لعيني مصبٌح أو مميس
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  -: ويضيف أيضاً يف غري موضع 

  موعها ودموعها واستشفعت بد

  لُسٌن متى تصف الكآبة تسهِب 

ورغم إستعراضنا ملجمل شعر العرب يف الكآبة ، إال أن أبـا متـام بقدرتـه 

البالغية الهائلة قد استطاع أن يجمع مواصفات كافية لتشخيص الكآبة يف بيـت 

  -: واحد 

  هبي تري قلقاً من تحته أرٌق 

  يحدوهام كمٌد يحنو له الجسُد 

  .رى كثرية واألمثلة األخ

ولكن لواعج النفس الناتجة كردات فعٍل لنوائب الدهر ورصوف الزمان 

وحرسـة . أخذت ألفاظاً أخرى متنوعـة كـالحزن والهـم واألىس والكمـد وغريهـا 

هذا الحدث املتكرر يف حيـاة البرشـ جـاء ليصـبغ نوعـاً  (Grief reaction)الحداد 

عرب عـىل هـذا أفـردوا لحـزن فـال. رئيسياً من شعر العرب أال وهو شعر الرثـاء

الفراق والحداد باباً كبرياً من أشعارهم وسـكبوا دمـوعهم لغويـاً عـىل أوراقهـم 

  .الخالدة

: تريث أخاها صخراً بكلامت من حرسة ) الرثاءُة العتيدة(هاهي الخنساء 

-  

  قذًى بعينيك أم بالعني عّوار 

  أم أقفرت إذ خلت من أهلها الدارُ 
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دعــه خشــونته وقســوته وشــجاعته أن يطلــق وعنــرتة بــن شــداد ، مل تر 

  -: عاطفة الحزن عند مقام املوت 

  حني قالوا زهري وىل قتيالً

  خيم الحزُن عندنا وأقاما

الشـعر "وهناك ظاهرة غريبة يف تاريخ شعر العرب ، أال وهـي ظـاهرة 

القاطنني يف نقـاء الباديـة مل يربحوهـا ومل " بني عامر"، ذلك أن جموع " العذري

فكــان أن انرصــفوا إىل مشــاعر أنفســهم . مبناقــب املدينــة والحــارضة يختلطــوا 

واختالجات صدورهم ، ومل يكن يشء يستطيع أن ميأل تفاصيل حياتهم الفطريـة 

ومبـا أن الـنفس بطبيعتهـا هـي شـبكة . الخالية مـن التعقيـدات سـوى الحـب 

لتـداخل متداخلة ، متناهية التعقيد ، صعبة التأويل فال بد أن يبحثوا عن هذا ا

والتعقيد لدى شيئهم الوحيد الذي ميأل حياتهم أال وهو الحـب ، فهـم ببسـاطة 

قد سعوا نحو تعقيد حبهم ، ذلك أن الواحد منهم كان قادراً متـام القـدرة عـىل 

أن يظفر مبحبوبته ويقرتن بها وينالها معنوياً وجسـدياً ، ولكـن هيهـات ، إذ أن 

ساطة واملبـارشة فكأنهـا تسـلب شـاعرنا األمور إذا سارت عىل هذا النحو من الب

إنـه هـو بذاتـه " . الحـزن"العذري بضاعته التي يقتات عليها ويعيش أال وهـي 

، أو أي مـن ) جميل بثينة(، أو جميل بن معمر ) مجنون ليىل(قيس بن امللوح 

مجانني الحب العذري الذي يضع العراقيل ، ليُمنـع مـن االرتبـاط مبـن يحـب ، 

  حب الفتاة فيتغزل بها ، فيفتضح أمرها ، كان الواحد منهم ي
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َجهـا لـه سـرتاً  فإذا خطبها إىل أبيها رّده خائباً مخافة التعيري لئال يقال زوَّ

وهذا ما يدعو العاشق إىل اإلجتامع بحبيبته رساً عىل غرّة مـن أهلهـا ، . لعارها 

، ثم حتى إذا عرفوا بأمره تشددوا بحجبها وشكوه إىل الوايل ، فيهدده ويتوعده 

يهدر دمه فيهرب هامئاً عىل وجهه ، يجوب القفار ، وينشد األشعار حتى يأتيـه 

  .املوت وينتهي عذابه املحبب واملطلوب 

  -: يقول جميل بن معمر 

  الحــت لعينــــك مـن بثينة نارُ 

  فدمــــــوع عينــك درٌة وغــزارُ 

  والحب أوُل مــــــا يكون لجاجةً 

  ألقــدارُ تأتــي بــه وتسوقــــه ا

  حتى إذا اقتحم الفتى لجج الهوى

  جاءت أمـــوٌر ال تطـــاق كبـــارُ 

  مــا مــن قريــن آلــٍف لقرينها 

  إال لحبـــل قرينهــــا إقــصــارُ 

والبيت األخري يبني رصاحًة وجهة نظر الشاعر من الزواج ، فهـو إقصـار 

  .للوعة الحب ووهجه وهذا ما ال يريد وما ال يطيق 

ذلك فإذا كانت حرسة الحداد وما ترافـق معهـا مـن حـزن وتعـب عىل 

  وإضطراب هي ظاهرة طبيعية لفقدان يصنعه القدر رغامً 
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عنَّا، فإن العذريني يشيـرون باضطراب لديهـم إذ أنهـم يبكــون فقـداناً 

هــم صنعـوه بأيديهـم ، وهـذا يتفق مـع املواصفـات الحديثـة الضطـراب فـي 

 (Self Defeating Personality Disorder)يـة املؤذيـة لنفسهــا الشخص -الشخصيـة 

، ولكن التحفظ عىل هذا التشخيص بـاألثر الرجعـي هـو أن الشخصـيات تتبـُع 

منحنى التوزيــع الطبيعي لدى املجتمعــات ، فال يعقل أن تصاب قبيلة كاملـة 

بطـاً باضطراب شخصية واحد مام يرجح أن هـذه الظـاهرة متثـل اضطرابــاً مرت

  . (Cultural Bound Syndrome)بالثقافــة ومربراً نسبياً مبا قدمنا سابقاً   

بعض الشعراء من قدم حلوالً ذاتيـة ملشـكل الحـزن وانرصـف إىل رشب 

، وهـذا يـدلل عـىل (Self-Medication Model)الكحول للخالص من هموم نفسـه 

تؤكـده الدراسـات  إرتباط تاريخي بني االكتئاب وتعاطي وإدمان الكحول والذي

  -: واألمثلة نراها لدى أيب نواس الشاعر املاجن  (Comorbidity)الحديثة 

  قــم يـــا خلييل إلــى املــدام     ليك تطرد عّنــا عساكـر الحزنِ 

  -: ويقول أيضاً 

  إذا خطرت فيك الهموم فداوها      بكأسـك حتى ال تكون هموم

للتشايف من الحزن لدى الشعراء عىل الجانب اآلخر ، نرى طريقة أخرى 

وإثـالج  الـلــهالفقهاء ، وهي نظرة ترتبط بااللتزام الديني الداعي لالتكال عـىل 

  القلوب بطأمنينة ، وهاهو صاحب املذهب 
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  -: اإلمام الشافعي يقول 

  وال تخطر هموُم غٍد ببايل       فإن غداً له رزٌق جديدُ 

ع ومفتاح توقـد اإلنتـاج ويرى بعضهم أن هموم الحياة هي ملهم اإلبدا 

  -: واألخطل أحدهم 

  وقد تبيُت هموم النفس تُبعث يل

  منها نوافُذ حتى أعمل الجمال

وبني هذا وذاك تأيت نظرة الشـعراء الحكـامء الـذين صـقلتهم التجـارب 

، أبـو الطيـب "مـالئ الـدنيا وشـاغل النـاس"وعاركتهم الحياة ، ومثالنا األوضـح 

  -: املتنبي حيث يقول 

  ئب إىل ما مل يفت طمعاً ال أرش 

  وال أبيت عىل ما فات حرسانا

كان موضع بحث غني ومتحيص وتأويـل " النجم املستمر"واملتنبي هذا 

: غنيني حتى عرصـنا هـذا ، ذلـك أن أبـا الطيـب نفسـه كـان غنيـاً يف كـل يشء 

ــًى  ــالخطوب ، وشــعره املتطــاول معن ــه املخضــبة ب شخصــيته املرتاوحــة ، حيات

وهـذا األخـري يفـتح شـهية البـاحثني . أسلوباً عىل شعراء زمانه واملتجدد لفظاً و 

لقـد كـان شـعر املتنبـي شـديد اللصـوق . عىل الغوص يف غامر شـعره وحياتـه 

يف مجازفتها وتقديسـها للقـوة ، : بشخصيته ، فكان صورًة لنفسه يف كل أحوالها

  .د والحزن يف صربها وأنفتها ، ويف متوقعها بني الثورة والتشاؤم وبني االعتدا
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بـأن قـراءة ديـوان " مـع املتنبـي"وقد علق الدكتور طه حسني يف كتابه 

املتنبي تعطي االنطباع بأنه مكتئب ، ضحك مرة واحدة يف حياته ، بل إن بعض 

الباحثني قد طبق املواصفات العامليـة املتبعـة لتشـخيص االكتئـاب عـىل شـعره 

ونيـف مـن وفاتـه  وتجرؤوا عىل تشخيص شاعر العـرب وعـىل بعـد ألـف عـام

  " .باالكتئاب"

ملــاذا مل متنــع نظرتــه املوضــوعية إىل الحيــاة املــذكورة ســابقة إصــابته 

باالكتئاب ؟؟ بل ملاذا مل تفده حكمته البالغة ومل متنحه مناعة الصحة النفسية ؟ 

ــا والتأهيــل الشخيصــ املطروحــة اآلن يف  ، إن هــذا تأكيــد ملســاهمة البيولوجي

  .التسبب باالكتئاب 

  -: د تحدث رصاحة عن هبوط املزاج لق

  الحزن يقلق والتجمل يردعُ 

  والدمُع بينهام عيصٌّ طيعُ 

  -: ومتنى املوت غرَي مرة 

  كفى بك داًء أن ترى املوت شافياً 

  وحسب املنايا أن يكن أمانيا 

  : ولقد ملّه الفراش وأعياه القلق 

  أرٌق عىل أرق ومثيل يأرُق 

  وجوى يزيد وعربة ترتقرُق 

  -: نبي الخالد يشكو من النحول وفقدان الوزن واملت
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  كفى بجسمي نحوالً أنني رجٌل 

  لوال مخاطبتي إياك مل ترين

  .ومخاطبته كافية ، كافية جداً 

إننــا نحبــُذ أن يلتصــق االكتئــاب كتشــخيص بشــخص املتنبــي ، وكفــى 

باالكتئاب فخراً أن يكون املتنبي صاحبه ، وال ندري ما سيكون عليـه الحـال لـو 

  .سؤال لنا ولكم . نت مضادات االكتئاب موجودة يف عرصه؟؟؟ كا

  

  الحزن واالكتئاب - 5

إن الشعور بالحزن من متطلبات حياة اإلنسان ، وال بـد لكـل فـرد مـن 

بني البرش أن مير بلحظـات أو سـاعات وأحيانـاً بأيـام أو بأسـابيع مـن الشـعور 

ألنه رسـب يف امتحـان  بالحزن والهم والغم والنكد لسبب أو آلخر ، فهذا حزين

، وفـالن قـد  الـلــهوذاك خرس يف تجارة ، وفالنة تبيك فراق زوجها الذي توفـاه 

هبطت معنوياته ألن الفتاة التي أحبها لسنوات قررت الزواج من غـريه ، هـذه 

األمثلة وغريها الكثري الكثري قد مير بنا جميعـاً دون اسـتثناء ، ومـن املالحـظ يف 

حدث أو ظرف معني وتتصاعد معه وما تلبث أن تخـف مشاعر الحزن أن تبدأ ب

وتتالىش يف فرتة ترتاوح من ساعات إىل بضعة شهور ، ومن املألوف أن الحـزن ال 

  يستمر عىل نفس الشدة وال يعطل حيـاة 
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اإلنسان ، ولكن االكتئاب يختلف يف النوع والكـم والتطـور ، وقـد يبـدأ 

اً ما يبدأ اكتئاباً دون مقدمات وأسباب حزناً عادياً ويتطور لالكتئاب ، ولكنه كثري 

للحزن ، ومن املمكـن أن يتحـول الحـزن الطبيعـي املقبـول إىل اكتئـاب يف أيـة 

لحظة ، ومثال عىل ذلك اإلنسان الذي يفقد شخصاً عزيزاً عليـه ، وميـر مبراحـل 

حرسة الحداد ، ويف املرحلة األوىل يكون يف صـدمة وال يصـدق مـا حـدث ، ثـم 

حلة الثانية من البكاء والحـزن ، والشـعور بالفقـدان ، ويفـرتض يف يدخل يف املر 

هذه املرحلة أن تنتهي بعد أسابيع أو شهور ليدخل اإلنسان يف مرحلـة التـأقلم 

مع الحدث والتعـايش معـه ، ولكـن الـبعض ال يسـتطيع ذلـك وقـد يـدخل يف 

تلفـة ، وتتغـري املرحلة األوىل أو الثانية يف االكتئاب النفيس ، وتبدأ مظاهره املخ

  .مسرية حرسة الحداد 

ولو أخذنا مثالً للتفريق بني الحزن واالكتئاب كأن يفقد شخصان كل مـا 

ميلكان بحادث سطو مسلح ، وبالتأكيد سيكون الحـزن والقنـوط مالزمـاً لهـام ، 

وقد يصالن إىل اليأس ، ولكن إذا كان أحدهام لديه االستعداد لالكتئاب النفيسـ 

الحزن إىل االكتئاب ، فـإذا حـدث بعـد بضـعة أسـابيع أن تـم فإنه سينتقل من 

إستعادة كـل مـا فقـداه ، فـإن األول الحـزين ، والـذي مل يطـور اكتئابـاً تنتهـي 

مشكلته بعودة ممتلكاته ، وسيحتفل ويبتهج ، أما الثـاين الـذي أصـبح يف حالـة 

زيد اكتئابه ، اكتئاب ، فإنه بعد عودة ممتلكاته ، سيبقى مكتئباً بائساً ، بل قد ي

ألنه رغم زوال السبب مل يتغري شعوره وبدأ يطور أفكاراً اكتئابية ، بأن ما حدث 

  ميكن أن يتكرر وما فائدة الحياة إذا كان
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لإلنسان أن يتعرض ملثل هذه املواقف مستقبالً ؟ حتى أنـه بعـد ذلـك  

كـن قد يصبح زاهداً يف هذه الرثوة التي انتظرها طـويالً أو غضـب لفقـدانها ول

بعد عودتها إليه مل يكن قادراً عىل التعايش الطبيعي معها ، فقد تحـول الحـزن 

إىل اكتئاب ، وما يعنيه هذا من حدوث نقص يف الناقالت العصبية الكياموية يف 

  .املشابك العصبية املسؤولة عن املزاج يف الدماغ 

ومعظـم النــاس تخلـط بــني الحـزن واالكتئــاب ، فـإذا علــم أحــدهم أن 

مكتئب يرفض األمر ، ويحاول إقناعه بأنه شخصياً قد تعرض ألسوأ مـن  صديقه

حالته عندما فقد ابنه أو عندما خرس تجارته ولكنه تخطى ذلك ، ويتساءل عن 

مربر لإلكتئاب لدى صديقه ، دون اإلدراك أن االكتئاب ليس بحاجة ملربر وان ما 

يـق بيـنهام ، وإذا كـان تخطاه هـو كان حزنـاً ولـيس اكتئابـاً ، وال بـد مـن التفر

الحزن الطبيعي يكدر حياة اإلنسان مؤقتاً فاالكتئاب مرض ال بد من معالجتـه ، 

  .وتبعاً ملنظمة الصحة العاملية فإنه من األمراض الشائعة جداً القابلة للعالج

  

  انتشار االكتئاب  - 6

% 20-13إن أعراض االكتئاب تنترش يف املجتمع مبعـدل يـرتاوح مـا بـني 

يعانون من حاالت اكتئاب شديدة ، وهـذه % 7سكان ، ومن هؤالء هناك من ال

الدراسات شملت العديد من الدول يف العامل ، ويبدو مـن بعـض الدراسـات أن 

  الدول قد ترتاوح يف معدالت 
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االكتئاب ، ولكن بكل املقاييس تبقى هذه النسب مرتفعة ، وقد يكـون 

، ألنه يقع يف مناطق أكرث تعرضاً ألشـعة املعدل يف العامل العريب عىل الحد األدىن 

الشمس وال زال فيه من الروابط االجتامعية واإلميان والتقاليد ما يعطـي بعـض 

الحامية للناس ، ومع أن االكتئاب يصيب كل األعامر لكنه أكرث ظهوراً يف العقـد 

الثالث والرابع من العمر ، وهي قمة سنوات العطاء عند الفـرد ، ومعـروف أن 

تئاب أكرث انتشاراً بني النساء منها بني الرجال بثالثة أضعاف عىل األقل ، كام االك

أن غري املتـزوجني واألرامـل واملطلقـني أكـرث عرضـة مـن املتـزوجني خصوصـاً يف 

الرجال ، أما بني النسـاء فيبـدو أن الـزواج يزيـد مـن فـرص االكتئـاب ، كـام أن 

أكرث مـن غريهـا ، مثـل األشـخاص هنالك ميالً لفئات معينة من الناس لالكتئاب 

ذوي الشخصيات املتطرفة ، ومن يعانون من أمراض مزمنة أو أمـراض خطـرية ، 

ومن يتعاطون الكحول واملخدرات ، وبعض املرىض الـذين يعـانون مـن أمـراض 

نفسجسدية كالربو ، وارتفاع ضغط الدم وقرحة املعدة ، كام وترتفـع معـدالت 

ا بالنسـبة للطبقـات االجتامعيـة والثقافيـة فمـن االكتئاب يف نزالء السجون، أمـ

الواضح أن جميع الطبقات تصـاب باالكتئـاب ، مـع أن هنـاك بعـض املـؤرشات 

تفيد أن الطبقات املتوسطة أقل تعرضاً لالكتئاب واالنتحار من الطبقـات األقـل 

  .حظاً والعالية ، أي الطبقات الواقعة عىل طريف السلم االجتامعي واالقتصادي 



  - 28 -

  

  مسرية اإلكتئاب  - 7

إذا تُرك اإلكتئاب دون عالج فإن بعض حاالته قـد تتحسـن تلقائيـاً دون 

ــؤدي ملضــاعفات  ــه سيســتمر ويتفــاقم وقــد ي عــالج ، ولكــن عــىل األغلــب أن

ومحاوالت انتحار وتكرارها ، أما مع العالج فإن أكرث من ثلثـي املـرىض يكونـون 

تتجاوب مع العالج وقد يصـبح  قد ُشفوا بعد مرور سنة ، وهناك نسبة قليلة ال

مرضها ضمن فئة االكتئاب املستعيص أو املزمن ، وعىل مدى خمس سنوات من 

بداية املرض فإن هناك إحتامالً لالنتكـاس عنـد نصـف مـن أصـيبوا باالكتئـاب ، 

ولكن من املالحظ أن املريض عنـدما يكـون قـد مـر بالتجربـة األوىل لالكتئـاب 

ـعة ودون وتخطاها ، فإنه سيكون أقدر  عىل التعامـل مـع التجربـة الثانيـة برس

تأخري وبثقة ، وهناك فئة االكتئـاب املتكـرر وهـذه الفئـة مـن املـرىض بحاجـة 

  .للعالج الوقايئ طويل األمد 

  

  مظاهر االكتئاب - 8

تتنوع مظاهر االكتئاب يف أشكالها وشدتها ، وذلك حسب نوع االكتئاب 

، ومـن أي أنـواع االكتئـاب هـو ، وال  ومدته ، وهل ترافقه أعـراض أخـرى أم ال

ننىس أن االكتئاب ال بد أن يتمىش يف مظاهره مـع طبيعـة الشخصـية وظـروف 

ومع ذلك سوف نستعرض املظاهر الرئيسة لالكتئاب من . الفرد وجنسه وعمره 

  -:الناحية العملية 
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  املزاج. أ 

ة يتكدر املزاج ويهبط ويشعر املكتئب باليأس والقنـوط ، وعـدم القـدر 

عىل االستمتاع ، ويفقد الرغبة يف مامرسـة أمـوره املختلفـة يف حياتـه اليوميـة ، 

كالعمل أو الدراسة ، ويفقد حامسه للهوايات واملطالعة ومتابعة التلفاز ، ويجد 

أن كل ما يقوم به هو عبء ثقيل ، ال بد أن يجرب نفسه عليـه ، وعـىل األغلـب 

لصباحية ويتحسن يف املساء ، وقـد يبـدو يكون املزاج يف أسوأ أحواله يف الفرتة ا

املزاج املكتئب واضحاً عـىل تعـابري الفـرد ، فيميـل إىل العبـوس ويقـل الضـحك 

واالبتسام إىل أقل درجة ، وقد تصبح الدموع سـهلة وملحوظـة ، ولكـن عنـدما 

يشتد االكتئاب قد يصعب عىل املريض أن يبيك ، ويف حـاالت قليلـة قـد تكـون 

يس مسيطرة ، فتجد املكتئب مبتسامً وكأنه يرتدي قناعاً كاذبـاً حيلة االنكار النف

من البهجة ، ال شك أن هبوط املزاج هو املظهـر الـرئيس لهـذا املـرض ، ولكنـه 

  .عىل األغلب ال يأيت وحده، بل يرتافق مع مجموعة كبرية من املظاهر األخرى 

  املظهر والحركة. ب 

االت االكتئـاب البسـيطة قد ال يتغري مظهر املريض بشكل واضـح يف حـ

واملتوسطة أحياناً ، ويف حاالت تكدر املزاج ، ولكن التدقيق يف املـريض ومقارنـة 

مظهره الحايل مع مظهره السابق ملن يعرفه يجد فيه اإلهامل باألناقة واملظهر ، 

  ويقل استعامل مواد التجميل ، ومتيل
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بــوس والجمــود املالبــس إىل األلــوان الداكنــة ، وتعــابري الوجــه إىل الع 

وتقطيب الحاجبني ، وقـد يتحـاىش املكتئـب النظـر املبـارش يف عيـون محدثـه ، 

ومييل إىل النظر إىل األرض ، وغالباً ما يكون هناك تباطؤ نفيس حـريك ، فـالكالم 

بطيء ، وقـد يتخللـه الكثـري مـن التوقـف ، واالسـتجابات البطيئـة وقـد يأخـذ 

، وحتـى طريقـة امليشـ وتغيـري املريض وقتـاً حتـى يجيـب عـىل سـؤال بسـيط 

املالبس قد تتباطأ ، ويف الحاالت الشديدة قـد يصـل التبـاطؤ لدرجـة الـذهول ، 

عندما يكون املريض يف الفراش ال يتحرك ، ومـع أنـه واٍع وعينـاه مفتوحتـان إال 

ويف حـاالت . أنه ال يتجاوب مـع األسـئلة واملثـريات ، ويكتفـي بتحريـك النظـر 

تئاب مع تهيج شديد يف الحركة ، وتجد املـريض غـري قـادر أخرى قد يرتافق االك

حتى عىل الجلوس ، يفرك يديه ، ويتحرك طوال الوقت بال هدف ذهابـاً وإيابـاً 

رغم شعوره باإلرهاق الشديد ، حتى الجلوس لعِرشـ دقـائق السـتكامل فحصـه 

  . من قبل الطبيب قد يصبح مستحيالً 

  النـــوم. جـ 

، فيصــحو املــريض مبكــراً ويف أشــد حــاالت يضــطرب النــوم يف األغلــب 

الضيق واالنزعاج ، وال يستطيع العودة إىل النوم ، وقد يصحو نتيجـة الكـوابيس 

التي تدور حول املوت واألموات ، ومن املمكن أن يكـون النـوم متقطعـاً وغـري 

مشبع حتى ولو كانت ساعاته كافية ، ويف الحاالت التي يرتافـق فيهـا االكتئـاب 

  لقلق مع بعض ا
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النفيس قد يجد املريض صعوبة يف أن يبدأ النوم أيضاً ، وليس غريبـاً أن 

يكون هناك صعوبة يف بدايـة النـوم ، وقـد يكـوُن النـوَم سـطحياً متقطعـاً فيـه 

الكثري من الكوابيس والصحو مبكراً يف مزاج كئيب ، ويف الحاالت الشـديدة قـد 

ىض قد يزيد النـوم ، ويسـمى هـذا ويف نسبة قليلة من املر . ينقطع النوم نهائياً 

  " .غري النموذجي"االكتئاب 

  الطعـــام. د 

تقل شهية املكتئب للطعام ، وقد يأكل بـال شـهية ثـم يصـل إىل درجـة 

عدم القدرة عىل رؤية الطعام أو شـم رائحتـه ، ويقـل معـدل تنـاول الوجبـات 

، فحتـى  وكميتها ، وقد يفقد املريض قدرته عىل تذوق ما لذ وطاب من الطعام

األكل الذي كان يرغبه ، ال يكرتث به ، ويصعب التأثري عىل قابليته للطعام مهام 

كان الطعام شهياً ومغرياً ، ويرتافق هذا مع هبوط الوزن ، وقـد يفقـد املـريض 

مـن % 40بضعة كيلو غرامات يف فرتة شهور ، ولكن قد يصل فقدان الـوزن إىل 

من الواضح عىل املريض الهـزال الشـديد الوزن األصيل يف فرتة بسيطة ، ويصبح 

والشحوب ، ويف قلة من املرىض قد يزيد الطعام والوزن ، وخصوصاً يف االكتئاب 

  .املوسمي أو غري النموذجي يف اإلناث ، والذي يرتافق مع زيادة يف النوم 

  النشـــاط. هـ

  يقل نشاط املكتئب عموماً ، فقد ينقطع عن زيارة األهل 
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تفي عـن املناسـبات واألفـراح واألتـراح ، ويقيضـ وقتـاً واألصدقاء ، ويخ

طويالً منعزالً صامتاً ، ال يكرتث حتى لقراءة صحيفته املفضـلة ، أو االسـتحامم ، 

أو التسوق ، وقد يكون هذا األمر تـدريجياً فـال يالحظـه ، وقـد يكـون مفاجئـاً 

يبـدو هـذا للجميع ، حتى الواجبات الدينية والرتدد عىل املسجد يتوقف ، وقد 

واضحاً يف األعياد الدينية ، عندما ال يقوم املكتئب مبا اعتاد عليه مـن نشـاط يف 

صلة األرحام وزيارة األصدقاء ، وظهور الفرح والبهجة عليه وعىل أرستـه ، وقـد 

تجد أن قلة نشاط األم أو األب انعكست عـىل األطفـال وعـىل األرسة جميعهـا، 

يفهم من قبل الناس عىل أنـه عـدم رغبـة يف كام أن قلة النشاط االجتامعي قد 

مـام يزيـد الطـني "التعامل معهم ، ويأخذون موقفاً سلبياً من املريض وأرستـه ، 

، فال يفكرون بزيارته أو االتصال معه أو االستفسار عن صحته ، مـام يزيـد " بلة

شعوره بالوحدة وفقدان األمل وتتأكـد مشـاعره بـأن ال أحـد يكـرتث بـه ، مـام 

  .للتشاؤم من املستقبل والناس يدفعه 

  التفكــيــــر. و 

يتغري تفكري اإلنسان املكتئب ، فال ينظر لألمور إال من منظـار تشـاؤمي 

قاتم ، يرى نفسه فاشالً ، وال يثق بنفسه للقيام باملهام البسيطة التي طاملا كـان 

خسـارة يقوم بهـا بتفـوق ، وال يـرى مـن األشـياء إال مسـاوئها ، وال يتوقـع إال ال

واملصــائب ، وتُســيطر عــىل تفكــريه تســاؤالت عــن جــدوى الحيــاة ومعناهــا ، 

  ويفاضل بني هذه الحياة 
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واملوت، ويصل للتفكري بـأن املـوت هـو األفضـل فيتمنـاه ، وقـد يفكـر 

باالنتحار ، ويرتدد يف اإلقدام عليه ، إما ألنه محرّم ، أو خوفاً مـن الوصـمة التـي 

أرسته وأطفاله الذين يعتمـدون عليـه يف كـل يشء ، تُلحق بعائلته ، وخوفاً عىل 

يُعيد التفكري باملايض عن كل هفوة صغرية أو كبرية فيلوم نفسه عليها ، ويؤنبـه 

ويف الحـاالت . ضمريه ، وال يـرى يف املسـتقبل أي بارقـة أمـل ، وال بصـيص نـور 

ل نفسه وزر أمور مل يقرتفها ، ويصبح اجرتار األفكار هو م ا يقيض الشديدة يحمِّ

به معظم وقته ، وبأسلوب غري منطقـي يرتكـز حـول فكـرة أنـا فاشـل وال أحـد 

يكرتث ، وعليه فإن املستقبل ميؤوس منـه ، وهـذا األسـلوب يف التفكـري يجعـل 

مريض االكتئاب خالفاً لغريه من املـرىض، ال يُقبـل عـىل العـالج والشـفاء ، ألنـه 

مر هـذا الـنمط مـن التفكـري بقناعته ال مخرج له من هذا الوضع ، وأنه سيسـت

طوال حياته أو أنه سيموت قريباً ، أو يفقد عقله ، ويرتافق عليـه مـع الشـعور 

  .بالذنب وتأنيب الضمري ، والذي قد يكون من أكرث األمور إيالماً 

  األعــراض الجسديـة . ز 

قــد يصــل مــريض االكتئــاب إىل الطبيــب العــام أو إختصــايص األمــراض 

أو الجهــاز الهضــمي أو األعصــاب بشــكاوى الصــداع ، وأمل الباطنيــة أو القلــب 

وقد يرتدد املريض عـىل أكـرث . الصدر ، وأمل البطن ، وأمل الظهر ، أو جميعها معاً 

من طبيب ويجري الكثـري مـن الفحوصـات ، وتـزداد األعـراض الجسـدية كلـام 

  ترافق االكتئاب 
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القناعـة  مع القلق ، وقد يصل املريض لتوهم األمراض العضـوية وعـدم

وال بد مـن التأكيـد عـىل أن . بكل اآلراء الطبية املطمئنة والفحوصات السليمة 

املريض العريب أكرث ميالً للشكوى من األعراض الجسدية بدل الشكوى النفسـية 

  .املبارشة ، والتي ما زال ينظر إليها بأنها ضعف ، أو تقاعس ، أو وهم 

  الجنــس. جـ 

الجنسية تدريجياً لدى الذكور واإلناث ، وقد من املألوف أن تقل الرغبة 

يضعف األداء الجنيس واإلثـارة أيضـاً ، وقـد يصـبح هـذا العـرض هـو املسـيطر 

والهاجس خصوصاً عند الرجل ، الذي قد يـبيك عـىل رجولتـه املفقـودة ويختـرب 

نفسه صباح مساء ، ليصل إىل قناعة أنه قد فقـد رجولتـه ، وال داعـي لحياتـه ، 

ريه عـىل هـذا األمـر وبصـورة مزعجـة جـداً ، إذ أنـه يبحـث عـن ويتمحور تفك

املقويات الجنسية والهرمونات ويراجع األطباء واملشعوذين بهـذا الشـأن ، وقـد 

يكون األثر الجنيسـ وفقـدان الرغبـة ضـمن األعـراض الكثـرية ، وال يكـرتث لهـا 

  .املريض أو املريضة نظراً إىل أن هناك أولويات أهم من الجنس 

  لقدرات العقلية ا. ط 

يرتافق االكتئاب مـع ضـعف الرتكيـز واالنتبـاه ، وذلـك لعـدم االكـرتاث 

واالستغراق يف اجرتار األفكار ، مام يـؤدي إىل عـدم تخـزين املعلومـات ، وعنـد 

محاولة اسرتجاعها ال يجدها املريض ، فيظن أنه قد بدأ بالنسـيان وأنـه سـيفقد 

  ه قدراته العقلية قريباً ، وقد تؤثر علي
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 مشكلة الرتكيز فإذا كان عىل مقاعد الدراسة ، فإنه قد يفشل ألول مـرة

يف حياته ، مام يزيد حاله سوءاً ، وحتى ربة البيت قد تجـد نفسـها غـري قـادرة 

عىل تذكر أمور البيت البسيطة ، فلقلة تركيزها يصبح أداؤهـا يف تـدهور ، مـام 

فوق الستني ، قـد تكـون  يحطم ما بقي لديها من ثقة بالنفس ، ويف كبار السن

مظــاهر النســيان أكــرث مــا مييــز االكتئــاب لدرجــة أن يســمى االكتئــاب عنــدها 

  .بالخرف الكاذب 

  األعراض الذهانية. ي 

ويقصد بها الهالوس والهذيانات وهي مرتبطة بالحواس املختلفة ، فريى 

ال يف املريض صوراً ويسمع أصواتاً ويشم روائحاً ، ال أسـاس لهـا وال وجـود لهـا إ 

دماغه ، كام قد يتغري طعـم الغـذاء ويشـعر يف جسـمه أشـياء غـري موجـودة ، 

وترتافق مع التوهم بالعدم ، أو التوهم بالذنب ، فـريى املكتئـب صـور جنازتـه 

وقربه ، ويسمع من يوبخه ويقلل من شأنه ، ويدعوه لالنتحـار ، ويشـم رائحـة 

ية وال بد من إعدامه ، وإذا املوت ويتوهم أنه قد اقرتف ذنوباً كبرية بحق البرش

وجدت هذه األعراض إضافة ألعراض االكتئـاب األخـرى ، فـإن هـذا مـا يسـمى 

  .باالكتئاب الذهاين 

املظاهر املذكورة لالكتئاب قد ترتافق جميعها أو بعضها ، وقـد تتفـاوت 

  .يف حدتها ، ولكنها األساس يف تشخيص املرض 

دد الشخصية وهو الشـعور قد تظهر أعراض أخرى عند البعض ، مثل تب

  وكأن الشخص ليس هو رغم أنه متأكد من ذاته أنه مل 
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يتغري ، وهذا قد يتزامن مع تبدد الواقع وهو الشعور كأن املكان والبلد 

والوجود قد تغريت رغم املعرفة األكيدة بعدم وجود التغيري ، وهذان العرضـان 

فهموا مـا يقصـد وسـوف يخىش املريض اإلباحة بهام العتقاده أن اآلخرين لن ي

كام أن هناك األفكـار الوسواسـية التـي قـد تطغـى عـىل . يعدونه فاقداً لعقله 

األعراض السابقة ، مثل فكرة الكفر أو العنف أو أفكار جنسية يعـدها املـريض 

سخيفة ومرفوضة ومع ذلك يجد نفسه مضطراُ للتفكري فيها ، ورغم أنه يقاومها 

  .إال أنها تعاوده 

  

  االكتئاب  تصنيف - 9

  التصنيف حسب السبب (1)

  اإلكتئاب الداخيل والتفاعيل . أ 

(Reactive and Endogenous Depression)  :  

وهو تصنيف قديم عـدَّ أن االكتئـاب إمـا أن يكـون ناتجـاً عـن ظـروف 

وأحداث الحياة ويُعد تفاعلياً ، أو أنه ال يرتبط بأي مشاكل خارجية وبهذا يعترب 

هذا التقسيم قـد أصـبح اآلن غـري دقيـق ، وال يتفـق مـع نتـائج داخلياً ، إال أن 

البحث العلمي ، فهناك استعداد داخيل لالكتئـاب يتفـاوت مـن شـخص آلخـر ، 

وتلعب العوامل الخارجية دوراً لكل حالة اكتئاب وبـدرجات متفاوتـة ، بحيـث 

  أنه ميكن النظر لالكتئاب عىل أنه يقع عىل خط مستقيم أحد طرفيه داخيل 
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طرف اآلخر خارجي أو تفاعيل ، وغالباً ما يكون املكتئب عـىل نقطـة وال

  .متتد عىل هذا الخط وليس عىل طرفيه 

  -: (Primary and Secondary Depression)اإلكتئاب األويل والثانوي .  ب

هــذا التقســيم للتفريــق بــني االكتئــاب الــذي يظهــر إبتــداًء يف الحيــاة 

حدث عىل خلفية مرض نفيسـ آخـر ، كالفصـام النفسية ويعد أولياً ، أما الذي ي

العقيل أو اإلدمان عىل الكحول واملخدرات ، وكذلك الذي يحدث نتيجة لـبعض 

  .األمراض العضوية أو العقاقري فإنه يعد ثانوياً 

  االكتئاب العضوي وغري العضوي. جـ

 (Organic & Nonorganic Depression) : 

هاية نتيجـة للتغـريات الكيامويـة مع أن كافة أشكال االكتئاب تظهر بالن

يف مراكز التحكم باملزاج ، إال أن االكتئاب العضـوي يقصـد بـه االكتئـاب النـاتج 

بشــكل مبــارش عــن مــرض عضــوي ، مثــل إصــابات وأورام الــدماغ والجلطــات 

الدماغية ، نقص إفراز الغدة الدرقية ، ورسطان البنكريـاس والرئـة وغريهـا مـن 

ا االكتئاب الناتج عن عقاقري طبيـة مثـل بعـض أدويـة األمراض ، كام يضاف إليه

الضــغط ، وأدويــة الكــورتيزون أو مــواد اإلدمــان مثــل الكوكــايني واألمفيتــامني 

  .والقات والكحول 

  التصنيف حسب األعراض (2)

 (Neurotic and Psychotic Depression)  :-  

  واكتئاب ) بسيط(وفيه قسم االكتئاب إىل اكتئاب عصايب 
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، وعـّد أن وجـود مظـاهر ذهانيـة تفصـل االكتئـاب إىل ) يدشد(ذهاين 

ويف هــذا التقســيم إجحــاف ألشــكال االكتئــاب العديــدة غــري . هــذين النــوعني 

الذهانية التي عّدت عصابية ، مع أنها متفاوتة يف درجات قـد تصـل يف الشـدة 

إىل االكتئاب الذهاين أو أكـرث ، ويف وقـت مـن األوقـات ُعـّد االكتئـاب العصـايب 

مساو لالكتئاب التفاعيل ، وعّد االكتئـاب الـذهاين مسـاوياً لالكتئـاب الـداخيل ، 

  .وهذه تقسيامت ال تتفق أيضاً مع املشاهدات ونتائج البحوث العلمية 

ومع ذلك فإن االكتئاب الـذهاين ال زال قامئـاً ، مـع أنـه قليـل الحـدوث 

ئـاب العصـايب فقـد عـّده نسبياً ، ويتميز بالهالوس واألوهام املختلفة ، أمـا االكت

  .، مع أن هذا التشبيه تجانبه الدقة (Dysthymia)البعض رديفاً لتكدر املزاج 

  :التصنيف حسب مسرية املرض يف عمر اإلنسان  (3) 

  االكتئاب أحادي القطب وثنايئ القطب. أ 
(Unipolar and Bipolar Depression) :- 

) الهـوس(ي تشمل الزهو يشكل االكتئاب جزءاً من اضطرابات املزاج الت

والحاالت املزاجية املختلطة واالكتئاب ، ولذلك ُعدَّ االكتئاب أحادي القطـب إذا 

تكرر كحاالت اكتئاب دون أن يتخللها حاالت مـن الهـوس ، وثنـايئ القطـب إذا 

كان االكتئاب يتناوب حدوثه مع حاالت من الزهو والحاالت املزاجية املختلطـة 

.  



  - 39 -

  

  :(Seasonal Affective Disorder)ي املوسمي االضطراب املزاج. ب

هناك فئة من املرىض يتكرر عندهم اضـطراب املـزاج يف نفـس الوقـت 

من السنة ، وقد يكون هذا الوقت هو الخريف أو الشتاء ثـم يتحسـن املـريض 

يف الربيع والصيف ويف حاالت أخرى فـإن االكتئـاب أو الزهـو يتكـرر مـع تغـري 

فصل الربيع وهذا الشـكل مـن اضـطراب املـزاج تـم الفصول ، وخصوصاً بداية 

  .ربطه بأشعة الشمس وتأثريها عىل إفراز امليالتونني يف الدماغ 

  -: (Involutional Depression)االكتئاب الرتاجعي . جـ 

وهو نوع مـن االكتئـاب يصـيب الكهـول ، ويتميـز بـالتهيج واألعـراض 

كان هناك اعتقاد بأن هذا النوع أي توهم املرض ، و  (Hypochondriasis)املراقية 

من االكتئاب له أسبابه الخاصة ، وتطوره املتفرد ، إال أن هذا مل يثبـت ، ويبـدو 

  .أنه شكل لالكتئاب يف هذا السن 

  -: (Senile Depression)اكتئاب الشيخوخة . د 

وقد كان هناك اعتقاد بأنه متميز عـن بـاقي أشـكال االكتئـاب بأسـبابه 

هذا مل يثبت أيضاً ، ولكن الثابت أنه أقل تجاوبـاً مـع العـالج ،  وتطوره ، إال أن

  .وقد يكون رسيع االنتكاس ، ويتطلب عالجاً أطول ، وقد يكون مدى الحياة 

  -: (Melancholia). هـ 

  متثل هذه التسمية القدمية الجديدة شكالً من أشكال االكتئاب
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غـري املـزاج طيلـة الشديد ، ومُييـزه فقـدان املتعـة يف الحيـاة ، وعـدم ت 

ساعات اليوم مع زيادة ملحوظة يف سوء املزاج صباحاً وتحسن طفيـف مسـاًء ، 

إضافة إىل تواجد األعراض البيولوجية مثـل قلـة الحركـة ، والصـحو البـاكر مـن 

  .النوم ، وضعف الشهية وفقدان الوزن امللحوظ

  (ICD 10)التصنيف الدويل العارش  (4)

لصحة العامليـة ، وقـد قسـم االكتئـاب صدر هذا التصنيف عن منظمة ا

  -:إىل عدة أنواع 

  -) :شديدة أو بسيطة(انتكاسة اكتئاب . أ 

وهي حـاالت االكتئـاب الشـائعة متفاوتـة الحـدة ، وقـد يكـون هنـاك 

عوامل مهمة مرسبة للحالة ، أو أحداث بسـيطة وقـد ال يكـون هنـاك أي مـربر 

والبسـيطة عـادًة مـا ال  منطقي لالكتئاب ، وقد قسـمت إىل بسـيطة وشـديدة ،

تــؤثر عــىل أداء اإلنســان لوظائفــه اليوميــة بشــكل واضــح ، ولكــن االنتكاســة 

الشديدة قد تؤدي إىل توقـف الطالـب عـن دراسـته ، أو ربـة البيـت عـن أداء 

واجباتها اليومية ، وقد يستقيل املوظف وترتاجع أعامل التاجر والنجار والحداد 

  .ثر صحته وسلوكه بشكل كبري ورجل األعامل بشكل ملحوظ ، وتتأ 

  )مرحلة إكتئاب(اضطراب مزاجي مزدوج القطب . ب 

إن مرحلة االكتئاب التي تحدث ضمن مرض الهوس االكتئايب، ال تختلف 

  يف أعراضها عن االكتئاب عموماً ، ولكنها قد تكون
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مسبوقة أو متبوعة بالزهو ، أو أنها تتبادل الدور مع الزهو كل سنة أو  

  .ستة أشهر 

  )بسيط  ، متوسط الشدة ، شديد (اكتئاب متكرر . جـ 

إن حدوث االكتئاب يف حياة اإلنسان ، قد ال يتكـرر وال تعـود األعـراض 

ثانية ، ويف أحوال أخرى فإن هناك تكراراً لالكتئاب ، إما عىل فرتات متباعدة قد 

 تصل الخمس سنوات أو أكرث ، وقد يكون شديداً يف كـل مـرة أو بسـيطاً يف كـل

مرة ، وقد تتفاوت االنتكاسات من مرة ألخرى ، وقد يتكرر بال سبب واضح ، أو 

ألسباب بسيطة ، أو أحداث معينة مثل الفشل يف الدراسـة أو الـزواج، والتغيـري 

مثل بداية املرحلة الجامعية ، وبداية العمل واإلقبـال عـىل الـزواج ، وميكـن أن 

  .يكون التكرار بعد الوالدة عند بعض النساء 

اضـطراب مزاجـي دوري ، تكـدر (اضطرابات مزاجية طويلـة األمـد . د 

  )املزاج

وهذه من املشاكل التي قد يصعب متييزها من قبل املـريض نفسـه، أو 

ففي اضطراب املزاج الدوري يتـأرجح . َمن حوله ، وقد تعد جزءاً من شخصيته 

مبا ال يصل للزهو ، املريض بني االكتئاب البسيط أو تكدر املزاج ثم ارتفاع املزاج 

ولكن فيه ابتهاج ونشاط وحركة زائدة نوعاً مـا ، وكثـرياً مـا يصـف النـاس هـذا 

الشخص بأنه مزاجي مع أن االضطراب يتعدى الشخصية املزاجية ، أما تكدر أو 

  .عرس املزاج فهو درجة بسيطة من االكتئاب ولكنه طويل األمد 
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 النموذجية أو املصـاحبة تشمل األشكال األخرى لالكتئاب سواء غري. هـ 

  .ألمراض أخرى كالفصام 

واالكتئاب غري النموذجي يختلـف عـن االكتئـاب بأنـه يكـون مصـحوباً 

بزيادة النوم ، واألكل والوزن ، ويرتافق مع الكسـل والقلـق أحيانـاً ، وغالبـاً مـا 

أمـا االكتئـاب املصـاحب للفصـام العقـيل فهـو مـن أشـكال . يالحظ يف النسـاء 

  .الهامة ، والتي قد تتزامن مع أعراض الفصام ، أو تسبقها أو تتبعها االكتئاب 

  :  DSM4التصنيف األمرييك الرابع  (5)

صدر عن الجمعية األمريكية للطب النفيسـ وقّسـم االكتئـاب إىل عـدة 

  :أنواع 

  .انتكاسة اكتئاب كربى . أ 

  ) .مرحلة اكتئاب(اضطراب مزاجي مزدوج القطب . ب 

  .كاالكتئاب املتكرر وتكدر املزاج : تئاب أخرى اضطرابات اك. ج 

  

  األسبــاب  - 10

إن اإلنطباع العام لدى الناس هـو أّن لكـل حالـة إكتئـاب سـبباً واضـحاً 

الخسارة املاديـة ، أو الفشـل الـدرايس أو : ومبارشاً يف حياة الفرد ومحيطه مثل 

هـذه النظـرة الوظيفي ، أو الطالق ، أو مشـاكل العالقـات مـع النـاس ، ولكـن 

  ليست علمية ودقيقة ، إذ أن عدداً كبرياً 
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من الناس قد يتعرض لنفس املؤثر ، ومع ذلك ال يظهـر االكتئـاب إال يف 

نســبة قليلــة مــنهم ، وهــذا يعنــي أن لــديهم اســتعداداً للمــرض يف تكــوينهم 

البيولوجي والنفيس واالجتامعي ، وعليه فإنه ميكن القول بأن أسـباب االكتئـاب 

تتجمع لتحدث تغرياً يف الناقالت العصبية الكياموية يف الدماغ ، وتـؤدي عديدة 

  .إىل مظاهره الرسيرية املختلفة 

  :األسباب الوراثية  (1)

خالل العقود الثالثة املاضية كانت هناك دراسات مكثفة لدور العوامـل 

الوراثية يف هذا املرض ، وتبني بشكل قطعـي أن هنـاك إسـتعداداً وراثيـاً يظهـر 

بشكل واضح يف بعض العائالت وخصوصاً يف حاالت االكتئاب الذهاين واالكتئاب 

الشديد ، وقد شملت هذه الدراسات دراسة تكرار الحالة يف نفس العائلة ، ويف 

التوائم املتشابهة وغري املتشابهة سواء من متـت تـربيتهم يف نفـس البيئـة أو يف 

  .بيئتني مختلفتني 

س أن وجود دور ورايث يف حدوث االكتئـاب ومن الغريب أن يتصور النا

يعني بالرضورة أنه ال عالج للمرض ، وكأن التصور يف أذهانهم أن الوراثة تعنـي 

عيباً خلقياً ، ال ميكن إصالحه مثل من يولد بعني واحدة ، أو بكليـة واحـدة ، أو 

من لديهم تشوهات خلقية وهذه فكرة خاطئـة حـتامً ، فـالكثري مـن األمـراض 

  سدية والعضوية تلعب الوراثة فيها دوراً ، ولكن هذا الالنفسج
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يعني أن ال عالج لها ، بل إن العلامء يرون يف ذلك مدخالً ملحاولة فهـم  

املرض والوقاية منـه وعالجـه ، عـن طريـق الهندسـة الوراثيـة ، كـام أن وجـود 

أســباب وراثيــة ال يعنــي بالرضــورة أن اإلنســان مُينــع مــن الــزواج واإلنجــاب ، 

الكتئاب يزداد قليالً عند األبناء إذا كان أحد الوالدين يعاين مـن املـرض وأكـرث فا

إذا كان كال الوالدين مصابني باالكتئاب ، وعندما يكون املصاب باالكتئـاب أبعـد 

يف القرابة تقل النسبة تدريجياً ، وبسبب االنتشـار الواسـع لالكتئـاب فإنـه مـن 

  .الصعب أن تجد عائلة تخلو من املرض 

  : البيئة اإلجتامعية (2)

دلّت الدراسات املختلفة عىل أهمية السنوات األوىل من عمر الطفل يف 

بنائه النفيس ، وتأثري هذا البناء عـىل امكانيـة حـدوث االكتئـاب يف املسـتقبل ، 

ومن األمور الواضحة أن الحرمان من األم يشكل نقطة ترجيح لصـالح االكتئـاب 

قات مع الوالدين لهـا دور تلعبـه سـواء كانـت هـذه يف املستقبل ، كام أن العال 

ـاعات بأشـكالها  العالقة تتمثل يف اإلهامل، أو زيادة يف الرعاية واالهـتامم والرص

  .املختلفة ، باإلضافة إىل الظروف االجتامعية الصعبة التي يعيشها البعض 

  : الشخصية (3)

  يالحظ مثالً أن الشخصية الوسواسية والتي تتميز بالدقة
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لحرص الزائـد ، وصـحوة الضـمري ، وهـي شخصـية ناجحـة عمومـاً ، وا 

يكون تكيفها مع األحـداث الجديـدة صـعباً ، فاألحـداث مثـل تغـري السـكن أو 

العمل ، أو مثل الرتقي يف العمل ، أو زيادة عدد أفـراد األرسة تكـون ذات تـأثري 

هـذه كبري ، وقد يواجه هـؤالء حـاالت مـن االكتئـاب أو القلـق عنـد تعرضـهم ل

التغريات، حتى أن هناك ما يسمى باكتئاب الرتقية واكتئـاب الخطوبـة، وهنـاك 

عالقة بني االكتئاب وعدد من اضطرابات الشخصية ، والتـي تـؤدي إىل املشـاكل 

والرصاعات املختلفة ، وتقحـم صـاحبها يف متاهـات قـد تـؤدي بـه إىل االدمـان 

  .خصية الحّدية واالنحراف والجرمية مثل الشخصية السيكوباثية والش

  -:العوامل املرسبة لالكتئاب  (4)

ونعني بها أحداث الحياة املختلفـة ، والتـي تسـبق ظهـور الحالـة مثـل 

وفاة شخص عزيز ، أو فقدان املال أو املنصب ، أو التعـرض لحـوادث ومشـاكل 

اجتامعية وقانونية ، والعالقة بني أحداث الحياة واالكتئاب ، ميكـن النظـر إليهـا 

ها مجرد تزامن بالصدفة ، كام ميكن النظر لهذه األحداث عـىل أنهـا غـري عىل أن

نوعية ، إذ أن الكثري من األمراض النفسية والعضـوية تكـون قـد سـبقتها هـذه 

األحداث ، وهناك احتامل ثالث ال بد من أخذه بعـني االهـتامم وهـو أن يكـون 

كتئب أهمل بعمله الحدث ناتجاً عن االكتئاب وليس سبباً له ، مثل ان يكون امل

  بصورة كبرية مام أدى إىل فصله من العمل ، وعّد بعد 
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ذلك بنظره ونظر من حوله أن املرض كان نتيجة لفصله ، ولكـن اليشـء 

املؤكد أن حدوث االكتئاب يكون مسبوقاً يف كثري من األحيـان بأحـداث الحيـاة 

ر اإلشـارة إىل املختلفة حتى السعيد منها مثل النجاح والرتفيع والـزواج ، ويجـد

أن الحدث األخري الذي سبق االكتئاب قد يكون هو القشة التـي قصـمت ظهـر 

البعري ، فيكون هناك سلسلة طويلة مـن املشـاكل واملـآيس واألحـداث أرهقـت 

كاهل الفرد ووصـلت بـه إىل االكتئـاب ، وقـد يكـون لألمـراض العضـوية دور ، 

  .ضطرابات الغدد الصامء وخصوصاً االلتهابات الفريوسية وداء باركنسون وا

  :النظريات النفسية  (5)

منذ بدأ فرويد أبحاثه يف النفس ظهرت العديد من النظريات التحليلية 

ملحاولة تفسري هذا املرض ، ولكنها مل تكن قـادرة عـىل الوصـول إىل الـربط بـني 

للمــرض ، وبالتــايل فقــد ) الرســيرية(تحليالتهــا النظريــة واملظــاهر اإلكلينيكيــة 

فيام بعد العديد من االجتهادات السلوكية والتجريبية واملعرفية لتفسـري  ظهرت

هذا املرض ، وكان أكرثها اقرتاباً من املنطق العلمي والعميل ، النظرية املعرفيـة 

، والذي يقول بأن أسلوب التفكري هو الذي يؤدي إىل املزاج ) بيك(التي وضعها 

لة ما إىل مثلث االكتئاب ، والذي املكتئب ، بحيث يصل الفرد عند تعرضه ملشك

إن النــاس ســيئون وال (وثــاين الزوايــا ) أنــا ســيئ أو فاشــل(تكــون أوىل زوايــاه 

ويدور الفرد بني هذه النقـاط ) ال أمل يف املستقبل(ويف الزاوية الثالثة ) يكرتثون

  مندفعاً نحو مزاج
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مكتئــب، معّمــامً مــن هــذه العبــارات الســلبية ، وقــد اكتســبت هــذه  

ية أهمية خاصة ، فقد بني عليها أسلوب العـالج املعـريف ، والـذي أعطـى النظر

  .نتائج جيدة يف عالج االكتئاب النفيس 

  :النظريات الكياموية  (6)

لقد تعددت وتشعبت هذه النظريات ، ولكنها تركزت عىل االضطراب ، 

والــنقص الحاصــل يف أحاديــات األمــني مــن النــاقالت العصــبية مثــل الــدوبامني 

ورأدرينالني والسرييتونني ، ومام يدعم هذه النظريات أن مضادات االكتئاب والن

الفعالة هي التي تعمل عىل زيادة هذه الناقالت العصبية يف املشابك العصـبية 

  .بوسائل كياموية مختلفة 

  

  التشخيــص  - 11

  -:إن تشخيص االكتئاب كغريه من األمراض النفسية يعتمد عىل ما ييل 

التي يشكو منها املريض وشـدتها ومـدتها ، ومحاولـة اإلحاطـة بهـا األعراض  (1)

 .وفهمها ، كام يرويها املريض أو ذووه ومرافقوه 

قصة املرض كاملة منذ بدايته ، وحتـى لحظـة وصـول املـريض إىل الطبيـب  (2)

وقد تكون القصة قصرية مخترصة ، وقـد تكـون طويلـة تتعـدى العرشـين 

  .عاماً 
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ة التي يوجهها الطبيب أثنـاء املقابلـة ، للبحـث عـن أعـراض األسئلة املختلف (3)

 .املرض األخرى ، واألسئلة التي يقصد بها استبعاد أمراض مشابهة 

التاريخ الشخيص للفرد من والدته وحتى اآلن ، طفولته ودراسته وعمله ، و  (4)

 زواجه وعاداته يف التدخني ، وتناول املنبهات والكحول ، واملؤثرات العقليـة

 .واملخدرات ، وأية مشاكل قانونية أو زوجية أو عائلية 

فيام إذا كان هنـاك حـاالت نفسـية يف العائلـة أو : التاريخ العائيل للمريض  (5)

حالة مرضية عضوية ، والوالدان فيام يخص أعامرهام وحالتهام الصـحية أو 

ب سبب وفاتهام ، وعالقة املريض بهام ، وكذلك األخـوة واألخـوات ، وترتيـ

املريض بينهم ، وعالقته بهم وفـيام إذا كـان أي مـنهم يعـاين مـن مشـاكل 

 .نفسية

وهنا ال بد من معرفة كافة األمـراض النفسـية أو العضـوية : التاريخ الطبي  (6)

ــات  ــا املــريض ، والحــوادث واإلصــابات والعملي ــاين منه ــاىن أو يع ــي ع الت

ي عالجات للضـغط أو الجراحية املختلفة ، وفيام إذا كان املريض يتعاطى أ 

السكري أو الرصع أو الفصام أو القلق ، وأسامء األدويـة وجرعاتهـا ومـدة 

 .تعاطيها 

يقـوم الطبيـب بفحـص املـريض رسيريـاً ، بـدءاً مـن : الفحص الطبي العام  (7)

الضغط والنبض والحرارة والـوزن ، ثـم الفحـص العصـبي، وفحـص الصـدر 

  والبطن والظهر واألطراف ، ويدقق
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إشارات طبية سـواء كـان لهـا عالقـة بالشـكوى األساسـية للمـريض أم مل  يف أي 

 .يكن

وفيها يسـتعرض الطبيـب املظهـر والسـلوك واملـزاج : فحص الحالة النفسية  (8)

. واالنفعاالت والتفكري ، ويفحص القدرات العقلية ودرجة الـوعي واالدراك 

التــوهم ، وغريهــا مــن األمــور التــي يجــد أنهــا رضوريــة ، مثــل الهــالوس و 

 .والشعور بالذنب وامليل إىل االنتحار أو القتل ومدى جديته 

التشخيص املبديئ والتفريقي الذي تشري إليه املعطيات املذكورة ، وهذا قـد  (9)

يكون واضحاً وسهالً وال يتطلـب أي إجـراءات بـل االنتقـال للعـالج ، وقـد 

  -:يتطلب بعض اإلجراءات مثل 

  .ملعرفة ظروفه وحياته بدقة دراسة اجتامعية للمريض   *

مقابلة أطراف مهمني يف حياته الستكامل بعض املعلومـات ، خصوصـاً يف   *

ــك أن معظــم اضــطرابات  ــل املــرض ، ذل ــد شخصــية املــريض قب تحدي

  .الشخصية تتطلب وجود طرف آخر إلعطاء املزيد من املعلومات 

ت الصـحة إجراء إختبارات نفسية مثـل إختبـارات الشخصـية أو اختبـارا  *

النفسية العامة املقننة ، أو اختبارات االكتئاب مثل مقياس هاملتون أو 

 .مقياس بيك 

  .خطة العالج مبنية عىل التشخيص النهايئ  (10)
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  التشخيص التفريقي - 12

كام ال بد من متييز حاالت االكتئاب عن حاالت الحزن العادية، فإنه من 

فسية األخرى ، التي قد تبدي تشـابهاً الرضوري تفريق االكتئاب عن األمراض الن

  -:يف املظاهر مع االكتئاب مثل 

  :  (Generalized Anxiety Disorder)القلق النفيس العام   (1)

يشرتك القلق واالكتئاب باضطرابات النوم والطعـام والرغبـة الجنسـية ، 

راض كام ويرتافقان يف ضعف الرتكيز والضجر ، إال أن القلق النفيس يتميـز بـاألع

الجسدية املختلفة ، والخوف والرهبة وعدم االستقرار والتـوتر ، يف حـني يتميـز 

اإلكتئاب باألفكار السوداوية واليأس والحزن الشديد وامليل إىل االنتحار ، فبينام 

ومـن الشـائع . يخاف املريض القلق من املوت واملرض نرى أن املكتئب يتمنـاه 

وصـاً أنـه كثـرياً مـا يكـون لـدى مـريض أن يخلط الناس بني هذين املرضني خص

االكتئاب بعض أعراض القلق ، ولدى مريض القلق بعض أعراض االكتئـاب ، ويف 

فـإن اسـتعامل مضـادات . الحاالت التي يصعب عىل الطبيـب التفريـق بيـنهام 

االكتئاب املهدئة يكون أكرث حكمة من استعامل املهـدئات التـي قـد تزيـد مـن 

  .اً االكتئاب إذا كان موجود

  :  (Phobias)املخاوف املرضية  (2)

يف حاالت املخاوف املزمنة والشـديدة قـد يصـل املـريض إىل حالـة مـن 

  االكتئاب الثانوي والذي يبدو واضحاً من تسلسل
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األعراض والسرية املرضـية ، يظهـر جليـاً أن االكتئـاب قـد تطـور ليـأس  

ن املــوت املــريض مــن خروجــه مــن حــاالت املخــاوف املختلفــة ، كــالخوف مــ

ويف حــاالت االكتئــاب قــد تظهــر بعــض . والخــوف االجتامعــي ورهــاب الســاح 

املخاوف الثانوية ، والتي يكون من الواضـح ان تطورهـا جـاء بعـد أن اشـتدت 

درجة االكتئاب فأصـبح املـريض يخـاف مـن النـاس واالجـتامع بهـم خشـية أن 

ات النفســية يخونــه تركيــزه أو ذاكرتــه أو أن يالحــظ عليــه النــاس تلــك التغــري 

والسلوكية التي وصل إليها بفعل االكتئاب ، وقد تشكو ربة البيت املكتئبة مـن 

أنها أصبحت تخاف من البقاء وحدها يف البيت خصوصاً يف فرتة الصباح ، والتي 

  . يكون فيها االكتئاب يف أشد درجاته 

  -:(Obsessive Compulsive Disorder)اضطراب الوسواس القهري )  3(

ا املـرض تكـون األعـراض الرئيسـة فكـرة أو صـورة ورغـم قناعـة يف هذ

املــريض بســخافتها ، إال أنهــا تلــح عليــه وتقهــره مثــل أفكــار الكفــر والجــنس 

والطهارة والنظافة ، ومن األمثلة الشائعة يف هذا املرض هو تكرار غسل اليدين 

ـات املـرات مـن غسـل اليـدين أ  و واالستحامم بصورة مبالغ فيها تصـل إىل عرش

بضع ساعات من االستحامم ، وحيث أن الوسواس القهـري مـرض مـزمن ، فإنـه 

. قــد يصــل بــاملريض إىل درجــة اليــأس وامللــل واالستســالم واالكتئــاب الشــديد 

وعندها تختلط أعراضه بأعراض االكتئاب ، مام يستلزم التفريق بينهام الختالف 

  أسلوب العالج وتطور املرض ، ويف 
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هـر بعـض األعـراض الوسواسـية إال أنهـا تكـون حاالت االكتئاب قـد تظ

بسيطة وثانوية مقارنة باألعراض االكتئابية ، وقـد يكـون هـذا املثـل واضـحاً يف 

أصحاب الشخصية الوسواسية الذين يتميز اكتئابهم ببعض مظـاهر الوسـواس ، 

وهذا التفريق مهم مثالً يف مدى تجاوب املريض مع العالج باالختالج الكهربـايئ 

ن حــاالت االكتئــاب الشــديدة تتحســن مــع هــذا النــوع مــن العــالج وال ، إذ أ 

يف حني تتجاوب الوساوس مع العالج السلويك أكرث مـن . تستجيب له الوساوس 

  .االكتئاب 

  )التحويلية والتفارقية : (الهسترييا  (4)

(Conversion & Dissociative Disorder) :  

يكـون منفصـالً نقيـاً ، بـل إن مرض الهسـترييا يف الكثـري مـن حاالتـه ال 

مرتبطاً بحالة نفسية أخرى كـالقلق واالكتئـاب ، وخصوصـاً إذا حـدثت أعـراض 

الهســترييا للمــرة األوىل يف ســن متقدمــة ويف الرجــال تحديــداً ، فــاملعروف أن 

الهسترييا تحدث يف الفتيات وتكون عىل شكل أعراض جسدية تحويلية كالشلل 

ريي أو النوبات الهسـتريية مـن اإلغـامء ، وقـد أو فقدان النطق أو العمى الهست

تكون عىل شكل أعـراض تفارقيـة عقليـة كالرشـود وتعـدد الشخصـية وفقـدان 

الذاكرة ، والهسترييا أساساً هي حل لرصاع نفيس داخيل يـتم تحويلـه إىل هـذه 

ـاع ، وثانويـاً يف تعـاطف  األعراض ، مام يعطي مكسباً أولياً يف تغيري مجرى الرص

  ، ويترسع األطباء أحياناً يف تشخيص اآلخرين 
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الهسترييا ، دون الخوض يف تفاصيل أعراض اضطرابات نفسية أخرى قد 

تكون أكرث خطـورة ، فرجـل يف سـن الخمسـني يصـل لقسـم الطـوارئ يف نوبـة 

  .هستريية ال بد أن يقيّم بشكل مستفيض نفسياً وعضوياً قبل الجزم بتشخيصه 

  -: (Schizophrenia)الفصام العقيل  (5)

رغم أن أعراض الفصام العقيل من هالوس وأوهام تكـون عـىل األغلـب 

واضحة يف معظم الحاالت ، إال أن هناك فئة مـن مـرىض الفصـام تظهـر علـيهم 

اضطرابات سلوكية متشابهة مع االكتئاب ، مثـل العزلـة والصـمت وقلـة النـوم 

ب نفيسـ ، وفقدان الوزن وضعف الرتكيز ، مـام يـوحي بـأن الحالـة هـي اكتئـا

ولكن عند تقييم الحالة العقلية تظهر األوهام االضطهادية والهـالوس السـمعية 

هناك إلتبـاس آخـر يحـدث . وغريها، ماّم يدفع بالتشخيص نحو الفصام العقيل 

يف حاالت االكتئاب الذهاين ، والتي تتميز بوجود أوهام وهالوس ولكنهـا تكـون 

الهابط، مام يجعل إمكانيـة التفريـق بـني  متطابقة مع األفكار االكتئابية واملزاج

  .الفصام العقيل واالكتئاب الذهاين ممكنة 

  :  (Dementia)الخرف  (6) 

تبـدأ مظـاهر خـرف الشـيخوخة املبكـر أو غـري املبكـر بتبـاطؤ الحركـة 

واالنفعال والتفكري واالنتباه ، مام قد يوحي ببداية حالة مـن االكتئـاب النفيسـ 

  باختبار القدرات العقلية ،  والتي ميكن إستثناؤها
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وخصوصاً الذاكرة والذكاء واملعلومات ، وتكون هي محـور التـدهور يف 

الخرف والسبب وراء مظاهر الخرف األخرى ، ولكن الصعوبة تأيت من أن بعض 

حاالت االكتئاب النفيس يف نهاية الخمسينات وبداية الستينات من العمر ، قـد 

ف ، فيتـأثر االنتبـاه والرتكيـز والـذاكرة ، ولكـن تبدأ بصورة قريبة جداً من الخر 

هبوط املزاج يكون حاداً ويظهر واضـحاً بأنـه يقـف وراء هـذه التغـريات ، ويف 

بعض الحاالت تبقى هناك صـعوبة يف التفريـق بـني الخـرف والخـرف الكـاذب 

، حتى بعد إجـراء الصـور الطبقيـة واملغناطيسـية للـدماغ وتخطـيط ) االكتئايب(

هربايئ واالختبارات النفسية ، مام قد يدفع بالطبيب املعالج ملحاولـة الدماغ الك

تجربة العالج مبضادات االكتئاب والحكم عىل الحالة فيام بعـد ، وهـذا يسـمى 

  .تجربة عالجية 

  :االدمان عىل الكحول واملخدرات واملؤثرات العقلية  (7)

شـبيهة  إن تعاطي هذه املواد قد يؤدي عىل املدى الطويـل إىل مظـاهر

باالكتئاب من حيث الخمول والتقاعس واإلهامل والفشل ، كنتيجة مبارشة آلثار 

هذه املواد عىل الجهاز العصبي ، مام قد يوحي للطبيـب املعـالج بـأن املـريض 

يعاين من االكتئاب النفيس ، خصوصاً إذا أنكر املريض تعاطيه لتلك املواد وهـذا 

ول بأن اإلدمـان قـد يـؤدي إىل االكتئـاب أمر مألوف ، كام أنه من الرضوري القب

الثانوي ، ويف حاالت االكتئاب قد يلجأ بعض املرىض لتعاطي مثل هذه املواد يف 

  محاولة يائسة لتغيري معاناتهم ومزاجهم مام يؤدي إىل تدهور حالتهم ، 
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وكثرياً ما يحتد النقاش حول آلية حدوث اإلدمان ، عام إذا كان االكتئاب 

مان أم أن اإلدمـان قـد جـاء نتيجـة اكتئـاب ، وهـذا النقـاش ال قد نتج عن اإلد

يؤدي إىل نتيجة ألنه وبغض النظر عمن بدأ أوالً ، ال بد من إيقاف تعاطي هذه 

  .املواد قبل معالجة االكتئاب 

  : اضطرابات الشخصية  (8)

قد تبدو بعض إضـطرابات الشخصـية يف مظهرهـا مشـابهة لالكتئـاب ، 

. ة أو الفصـامية ، ولكـن تـاريخ املـريض يكـون واضـحاً مثل الشخصيات الكئيب

ويدلل عـىل أن اضـطراب الشخصـية موجـود طـوال حيـاة الفـرد واضـحاً ، أمـا 

االكتئاب فهو أمر طرأ عليـه يف سـن معينـة ، وال تحمـل اضـطرابات الشخصـية 

  .أعراض املرض بل سامت تلك الشخصية 

  : أورام الدماغ واصاباته  (9)

م الـدماغ وإصـاباته أشـكاالً مـن التبـاطؤ والهـزل قد تعطـي بعـض أورا

والعبوس وقلة الرتكيز ماّم يجعـل املـرء يظـن أنـه يواجـه حالـة اكتئـاب، إال أن 

أعراضاً مهمة كالصداع وفحص قاع العني، والصـور الطبقيـة املقطعيـة أو صـور 

  .الرنني املغناطييس تكشف التشخيص 

  : األمراض العضوية  (10)

ملصاب بقصور يف عمل الغدة الدرقية بكسله وخموله قد يبدو املريض ا

  وعدم املبادرة وزيادة الوزن والتباطؤ الحريك النفيس
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وكأنه يعاين من االكتئـاب وهـذا ممكـن ، ولكـن مظـاهر نقـص إفـراز  

الغدة وفحص هرموناتها يحدد التشخيص وكـذلك األمـر يف الكثـري مـن أمـراض 

  .مراض الروماتيزمية الغدد الصامء ، وأمراض الرسطان وبعض األ 

وال بد من التأكيد هنا أن معالجة املرض العضوي ال تكفي لالنتهاء مـن 

  .االكتئاب فال بد من عالجه 

  :  (Grief Reaction)حرسة الحداد (11)

عند وفاة شخص عزيز فإن اإلنسان مير بثالث مراحـل لحرسـة الحـداد ، 

ي قـد تكـون دقـائق أو يف املرحلة األوىل تكون الصـدمة وعـدم التصـديق والتـ

ساعات أو أياماً ، ويف املرحلة الثانية يبدأ الحـزن والحرسـة والشـعور بالفقـدان 

ويكون البكاء وقلة النوم وقلة األكل من مظاهرها املميزة ، وهذه املرحلـة قـد 

تتشابه مع االكتئاب إىل حد كبري ، ولكنها تختلف أنها تتحسن مع األيام وغالبـاً 

اإلنسان لوظائفه وواجباته املختلفة ، ومنها ينتقل اإلنسـان إىل  ال تؤثر عىل أداء

  .املرحلة الثالثة وهي مرحلة التكيف والتأقلم مع الفقدان 

  ) :Dysthymia(عرس املزاج   - 13

يعترب عرس املزاج كمفهوم رسيري حيث العهد، ويعود تاريخـه إىل عـام 

كيـة لألطبـاء النفسـيني، ، حيث تم تبنيه رسمياً مـن قبـل الجمعيـة األمري1980

ويشري املصطلح إىل حالة اكتئابية مزمنة لكنها أقل يف حدتها من حالة االكتئاب 

  .الكربى
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املـزاج : وقبل ذلك التاريخ كان لهذا االضطراب مسميات مختلفـة منهـا

االكتئايب، واالكتئاب العصايب، والشخصـية االكتئابيـة، وتعرسـ املـزاج الهسـتريي، 

واالكتئاب املزمن واملتقطع، واضـطراب االكتئـاب الخفيـف  واكتئاب الشخصية،

  .ملدة ال تقل عن السنتني

ويعترب تبني مفهوم عرس املزاد وإدراجه تحت الئحة اضـطرابات املـزاج 

بدالً من اضـطرابات الشخصـية معلـامً مهـامً يف رسعـة الوصـول إىل التشـخيص 

تيسري البحث العلمي يف املناسب وإعطاء العالج املناب للمريض، وحافزاً أقوى ل

  .هذا املجال

  :االنتشار

يف املائـة مـن  5إىل  3يعترب اضطراب عرس املزاج شـائعاً، ويصـيب مـن 

مجمل السكان، ويصيب النساء بدرجة أكرب من الرحال، ويكرث عرس املزاج لدى 

وغالباً ما يرتافق عرس . األشخاص غري املتزوجني والشباب وذوي الدخل املحدود 

ع اضطراب االكتئـاب الكبـري، وميكـن لحالـة االكتئـاب الكبـري أن تكـون املزاج م

سابقة لحالة عرس املزاج، أو الحقة لها، ويف الحالة األخرية يدعى وجود الحالتني 

  .معاً باالكتئاب املضاعف

ويرتافق عرس املزاج أحياناً مع اضطرابات القلق خاصة اضطراب الفزع، 

استعامل العقـاقري واملـؤثرات العقليـة، ومـع  ويف أحيان أخرى يرتافق مع إساءة

  .اضطراب الشخصية الحدية

  :األسباب

  ال تزال غري معروفة متاماً نظراً لقلة الدراسات حول هذا
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املوضوع، لكن هناك بعض التشـابه مـع اضـطراب االكتئـاب الكبـري يف  

بعض الخصائص الحيوية للمصاب، ونعني بها التغريات التي تصيب النوم الحامل 

لإلنسان، ويشري بعض العلامء إىل أن النظرية املعرفية التـي قـد تفرسـ اإلصـابة 

باالكتئاب الكبري قد تفرس أيضاً اإلصابة بعرسـ املـزاج، وقـد دعـم هـذا التوجـه 

  .بنجاح العالج النفيس املعريف يف عالج بعض من تلك الحاالت

  :الوصف الرسيري

يها األعـراض بشـكل شـبه يتميز عرس املزاج بأنه حالة مزمنة، تتواجد ف

دائم، مع بعض التقلبات البسيطة يف الشدة بني فرتة وأخرى، واألعـراض نفسـها 

مع تلك التي نجدها يف حالة االكتئاب الكبري لكنها أقل حدة منها، وأهمهـا هـو 

حالة هبوط املـزاج املرتافقـة مـع الحـزن وفقـدان االهـتامم بنشـاطات الحيـاة 

ما يكون املريض عدميّاً، وساخراً، وحاملاً، كثـري الشـكوى اليومية املعتادة، وغالباً 

واملتطلبات، متوتر مع قلة يف املرونة يف تقبل األشياء، ومقاوماً للعالج، لكنه مع 

ذلك يحرض إىل الطبيب يف املوعـد املحـدد، ويـؤدي هـذا يف بعـض األحيـان إىل 

  .استثارة استغراب الطبيب

  :اضطراب عرس املزاج مبا ييل وميكن أن نجمل األعراض الرئيسية يف

ويتميز بالهبوط، وفقـدان أو نقـص القـدرة عـىل اإلحسـاس مبشـاعر : املزاج) أ(

  .السعادة

  .وتشمل األرق أو زيادة يف النوم: أعراض بيولوجية) ب(

  وتشمل نقصان تقدير الذات وفقدان األمل: أعراض معرفية) ت(
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  .واجرتارات بالندم، وأفكار انتجارية 

وتشمل التعب وقلة االهتامم وقلـة الرتكيـز واالنعـزال : نفسحركيةأعراض ) ث(

  .االجتامعي

ويالحظ مام سبق تشابها ملحوظاً مع أعـراض االكتئـاب الكبـري غـري أن 

  .الفرق هنا يكمن يف زياد األعراض املحسوسة عن تلك امللموسة

  :التشخيص

  :1994ونورد هنا متطلبات الجمعية األمريكية لألطباء النفسيني 

هبوط املزاج معظـم أوقـات اليـوم، يف معظـم األيـام، ويسـتدل عليـه إمـا ) 1(

  .ملدة ال تقل عن السنتني) امللموس(بالشعور املحسوس أو الظاهر 

  :أثناء ذلك يتواجد عىل األقل اثنني من األعراض التالية) 2(

  .ضعف الشهية أو زيادتها) أ

  .أرق أو زيادة يف النوم) ب

  .اقة أو التعبالشعور بفقدان الط) ت

  .نقصان تقدير الذات) ث

  .قلة الرتكيز أو صعوبة اتخاذ القرارات) ج 

  .مشاعر فقدان األمل) ح 

يجب أن ال متر فرتة تتجاوز شهرين متتاليني بدون األعراض املذكورة يف رقم ) 3(

  ).2و  1(
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  .وأن ال تتواجد حالة اكتئاب كبري خالل أول سنتني من االضطراب) 4(

تتواجد أبداً حالـة زهـو أو حالـة أقـل مـن الزهـو أو حالـة اضـطراب املـزاج أن ال ) 5(

  .الدوري

أن ال يتواجــد االضــطراب ضــمن حالــة اضــطراب ذهــاين مــزمن مثــل الفصــام أو ) 6(

  .اضطراب التوهم

  .أن ال تنتج األعراض عن تأثري فسيولوجي مبارش لعقار ما أو ملرض بدين) 7(

اب ملموس يف حياة الفرد، وتعترب البدايـة مبكـرة أن ينتج عن هذه األعراض اضطر ) 8(

  .إذا حصل االضطراب قبل سن الحادية والعرشين ومتأخرة إذا حصل بعد ذلك

  :العالج

إن تطور علم الصيدلية العصبية والنفسـية أدى إىل نجاحـات ملحوظـة 

يف عالج حاالت عرس املزاج، خاصة مع اسـتعامل أدويـة مثبطـات إعـادة تنـاول 

  .، وهناك أدوية أخرى ميكن استعاملها بنجاح أيضاً SSRIS السريوتونني

كام أن العالج النفيس ميكن أن يؤدي نجاحات هامة أيضـاً مثـل العـالد 

ـي، وعـالج التفاعـل مـا بـني  املعريف والعالج السلويك، والعـالج التحلـييل التبرص

  .األشخاص، والعالج العائيل والجمعي

دوايئ وبــني العــالج املعــريف أو وميكــن أن يــؤدي الجمــع بــني العــالج الــ

  .السلويك لنتائج أفضل مام لو استعمل كل منها عىل حدة

ومع ذلك فإن الدراسات تشري إىل أن ربع الحاالت قد تحتـاج إىل تـدبري 

  .يستمر لفرتة زمنية طويلة
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  االنتحــــار - 14

إن معدل االنتحار يف أي مجتمع له تأثري عىل املجتمع ، ويعكس بشكل 

دى قــدرة املجتمــع عــىل احتــواء هــذه الظــاهرة ومنعهــا ، وتتفــاوت واضــح مــ

حالـة انتحـار لكـل  45 - 25املعدالت املعلنة لالنتحار يف الدول املختلفة ما بني 

مائة ألف من السكان سنوياً يف الدول الغربية ، وتنخفض يف الدول العربيـة إىل 

اك حاميـة مـن لكـل مائـة ألـف مـن السـكان ، ويبـدو أن هنـ" الحالة"ما دون 

االنتحار يف املجتمع العـريب واإلسـالمي بسـبب الـوازع الـديني والـرتابط األرسي 

واالجتامعي ، ولكن انخفاض النسبة يف الدول العربية وغريها من الدول النامية 

يلعب به عامل آخر وهو عدم دقة التبليغ ، وملا يحمل االنتحار مـن وصـمة يف 

ال تسـجل عـىل أنهـا انتحـار ، وتُعطـى أسـباب املجتمع فإن الكثري من الحاالت 

ومن املعروف أن ثلثي املنتحرين يكونون قد نوهـوا باالنتحـار . طبيعية للوفاة 

أو أعلنوه رصاحة لألطباء ، أو لذويهم ومل يُتخذ أي إجراء ، كـام أن نسـبة كبـرية 

م من املنتحرين يكونون قد حاولوا االنتحار مـرة أو أكـرث ، ومل تؤخـذ محـاوالته

عىل محمل الجد ، ويف القانون األردين مثالً فإن عىل االدعاء العام التحقق فقط 

يف محاوالت االنتحار واالنتحار مبا يتعلق بنقطة وحيدة هي أنـه مل يكـن هنـاك 

مساعدة من أي شخص عىل االنتحار أو محاولته ، وأن مـا تـم مل يكـن محاولـة 

بإجراءات من قبل املستشفى وال قتل ، وبعدها يقفل ملف القضية ، دون إلزام 

  املريض
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بإيـذاء (الذي وصل إىل الطبيب بعد أن حـاول االنتحـار أو مـا يسـمى  

حالـة لكـل مائـة  500 - 350، والذي يصـل معدلـه سـنوياً إىل ) النفس املتعمد

 ألف من السكان يف معظم الدول املتقدمة ، أما يف الدول العربيـة فـالرقم أقـل

يتعدى عرش حاالت لكل مائة ألف من السكان ، وذلـك  بكثري من ذلك ، وقد ال

  .لنفس األسباب الواقفة وراء انخفاض معدالت االنتحار 

ومن املعروف أن الذكور أكرث انتحاراً من اإلناث ، مع أن اإلناث أكـرث يف 

محاوالت إيذاء النفس املتعمدة ، كام أن العزلة االجتامعية والعائلية تزيد مـن 

، فاملطلقون واألرامل والعزاب أكرث انتحاراً من املتزوجني ، وأما  احتامل االنتحار

من املنتحرين هم % 70املشاكل النفسية فعىل رأسها االكتئاب ، إذ أن أكرث من 

من ضحايا هذا املرض ، ونسبة أخرى من ذوي الشخصيات املضطربة واملدمنني 

  .عىل الكحول واملخدرات ، ونسبة من مرىض الفصام العقيل 

وهنــاك عوامــل أخــرى تجعــل مــن االنتحــار أكــرث احــتامالً عنــد مــرىض 

االكتئاب خصوصاً البطالـة ، ومحـاوالت االنتحـار السـابقة واألمـراض العضـوية 

املستعصية ، باإلضـافة إىل أن بعـض فئـات املجتمـع واملهنيـني تبـدو أكـرث مـيالً 

ــة أكــرث مــيالً لالنتحــار مــن الطبقــات  لالنتحــار ، فالطبقــات الضــعيفة والعالي

املتوسطة ، وهناك مهن كاألطباء والقضاة والكتاب يبدون ميالً لالنتحار أكرث من 

  غريهم ،
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وقد لوحظ يف السنوات العرشة األخرية انخفاضـاً ملحوظـاً يف معـدالت  

االنتحار يف كثري من الدول ، وقد عـزي سـبب ذلـك للتقـدم الهائـل يف معالجـة 

  .االكتئاب وازدياد الوعي لهذا املرض 

وعند تقييم حالة املريض النفسية ال بد أن يقـوم الطبيـب مبعرفـة أيـة 

أفكار بعدم جدوى الحياة أو متني املوت ، وما هو الرادع لعدم االنتحار ، وهـل 

حاول املريض االنتحار سابقاً أو خطط أو يخطط له ، وقد يرتدد الناس واألطبـاء 

عل املكتئب ينتحر ، وهذا ليس أحياناً يف السؤال عن االنتحار وكأن السؤال سيج

صحيحاً ، بل إن السؤال عن االنتحار بحـد ذاتـه هـو أحـد وسـائل الوقايـة مـن 

  .حدوثه 

ويف مجتمعنا العريب ال بد أن نعمل بجـد بهـدف إبقـاء االنتحـار تحـت 

  -:السيطرة ، وذلك يتم بعدة وسائل 

 .الرتكيز عىل الوازع الديني وتحريم قتل النفس .  1

تخيل عن األرسة املمتدة ، والتكافل االجتامعي والتعاطف الذي متتـع عدم ال.  2

به مجتمعنا لفرتات طويلة ، ويالحظ يف السـنوات األخـرية أن هنـاك بـوادر 

 .تفكك لهذا التكافل املحبب واملطلوب 

 .زيادة الوعي للمشاكل النفسية عموماً واالكتئاب خصوصاً بني الناس .  3

  .ية واالرشادية يف املدارس والجامعات واملصانع توفري الخدمات النفس.  4
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إدخال املرض النفيسـ ضـمن أنظمـة التـأمني املختلفـة ، والتـي دأبـت عـىل .  5

 .استثناء املرض النفيس دون منطق 

تدريب طالب الطب واألطباء العامني يف ميدان الطب النفيس، والتأكيد عىل .  6

شخيصـه وعالجـه إن أمكـن أو قدرة الطبيب العام عـىل متييـز االكتئـاب وت

 .تحويله إىل األطباء النفسيني 

معالجة حاالت االكتئاب الشديدة والتي فيها نوايـا انتحاريـة ، بحـذر ودقـة .  7

ويف مكان متخصص وآمـن ، وضـمن رعايـة طبيـة ومتريضـية متخصصـة يف 

 .مستشفى نفيس أو قسم للطب النفيس يف مستشفى عام 

ني بحيـث يصـبح التقيـيم النفيسـ إجباريـاً لكـل العمل عـىل تعـديل القـوان.  8

  .محاوالت االنتحار وإيذاء النفس 

  

  املرأة واالكتئاب - 15

من املعروف أن املرأة أكرث عرضة لإلكتئاب من الرجل بثالثـة أضـعاف ، 

ويف مختلف املجتمعات ، إال يف االكتئـاب املصـاحب الضـطراب املـزاج املـزدوج 

ذي يتساوى انتشاره بـني الرجـال والنسـاء ومبعـدل وال) الزهو االكتئايب(القطب 

ومن املؤسف أنه رغم هـذا اإلرتفـاع الواضـح لالكتئـاب بـني . من السكان % 1

النساء فإننا ال نجد أنهن يصلن إىل العالج بـنفس النسـبة ، وعـىل األغلـب فـإن 

  الرجل
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والعوامل التي ترفع من معدل . أكرث حظاً يف الوصول للعالج من املرأة  

الحمل والوالدة وما يعنيه ذلـك مـن تغـريات : كتئاب عند املرأة عديدة منها اال 

فسيولوجية وهرمونية ، وتغري يف الدور الذي تؤديه املرأة يف األرسة واملجتمـع ، 

وكام أن الوضع النفيس واالجتامعي للمرأة عموماً ويف مجتمعنا بالـذات يحـوي 

فهي منـذ والدتهـا مرفوضـة ، ثـم  الكثري من الكبت والقمع واالضطهاد لألنثى ،

تتعرض للتفرقة والتمييز يف طفولتها وتحرم من التعلـيم والخـروج إىل الحيـاة ، 

وقد تتزوج يف سن مبكرة وتحمل مسؤوليات كبرية ، وتنتقل املرأة من إضـطهاد 

األبوين إىل اضطهاد الزوج ، وعادًة ما تكون املرأة كبش فداء لكثري من مشـاكل 

األكـرث تـأثراً بـالفقر والبطالـة مـن الرجـل ، وهـي أكـرث عرضـة  املجتمع ، وهي

لإلساءة الجنسية والنفسية والجسدية يف الطفولة ، وعرضة للعنف األرسي بعـد 

ويف كثري من الحاالت التي تصل إىل العيادات النفسية ، نجـد أن املـرأة . الزواج 

اتها بالكسل والخمول قد أصيبت باالكتئاب مثالً بعد الوالدة األوىل ، وتأثرت حي

والتباطؤ وضعف الثقة بالنفس والسلبية ، وأتهمت باإلهامل يف البيـت والـزوج 

واألبناء ، ومل يسمع طلبها للعالج ، ومل يكرتث لهـا عنـدما حاولـت االنتحـار بـل 

عىل العكس عوقبت عىل ذلك ، ونصحت بالحمل من جديد ، وتكررت الحكاية 

الدات ، واكتئاب متواصل تخف حدتـه يف عند بعض السيدات أكرث من خمس و 

الحمل ويشتد بعد الوالدة ، وقد يصل األمر بالزوج إىل الزواج مـن أخـرى ، ألن 

  زوجته غري قادرة عىل رعاية البيت 
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واجباتها الزوجية عىل أكمل وجه ، وليس غريباً أن تـرى سـيدة وتقديم 

كرث يف الـزواج كلهـا مل تكمل الثالثني من عمرها وقد أمضت اثنى عرش عاماً أو أ

كغــم مــن وزنهــا ،  30حمــل ووالدة وإكتئــاب ومشــاكل ، ووصــلت إىل فقــدان 

وتظنها للوهلة األوىل قـد تجـاوزت الخمسـني ، ولـيس غريبـاً أن تحرضـ املـرأة 

للعالج دون علم الزوج خوفاً من أن يؤخذ عليها أنها مريضة نفسية ، وكثرياً مـا 

من أطفالها ألنها فاقدة لعقلها إذا وصـلت تهدد املرأة بأنها سوف تطلق وتحرم 

إىل العيادة النفسية ، ومع أن هذا غري صحيح قانونيـاً لكـن املـرأة قـد تصـدقه 

لعرشات السنني ، وكثرياً ما تصل املرأة للعالج وال تكمله ، ألن الـزوج اعـرتض أو 

فيت غري مقتنع أو أنه بدأ يعرّيها باملرض ، واضطرت للمكابرة واالدعاء بأنها شـ

والحمد هلل ، ومـن املالحـظ أن عـدد أرسة النسـاء يف املستشـفيات النفسـية يف 

الدول املتقدمة تكون أكرث من الرجال وكذلك مراجعـات العيـادات الخارجيـة ، 

أما يف معظم الدول العربية فـإن عـدد أرسة النسـاء غالبـاً مـا يكـون ربـع أرسة 

ل الرجُل منها نصيباً أكرث من املرأة الرجال ، واملراجعات يف العيادات بالتأكيد ينا

بــدرجات متفاوتــة يف األمــراض املختلفــة ، يف االكتئــاب تحديــداً ، مــع أن عــدد 

وبالتـايل فـإن مجتمعنـا يطالـب . النساء املكتئبات ثالثة أضعاف الرجال تقريباً 

 املرأة بالكثري الكثري ، وال يقدم لها ما نصت عليه الرشيعة اإلسالمية يف املسـاواة

، ومــا يقبلــه املنطــق واإلنســانية يف العــالج إذا مرضــت ، وهــو أبســط حقــوق 

حتـى املـرأة التـي تعلمـت وأصـبحت أسـتاذة جامعيـة أو طبيبـة أو . اإلنسان 

  مهندسة ،
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وتعمل وتنتج وتعتمد عىل نفسها اقتصادياً ما زالت تعـاين الكثـري مـن  

لزوج حتـى لـو كانـت القهر والتفرقة ، وما زالت مطالبة بأن تحرض كوب املاء ل

مرهقة ، وكأن بعض الرجال يعاقب زوجته العاملـة بكـرثة الطلبـات والضـغوط 

مقابل السامح لها بالخروج للعمل ، ويسمح الرجل لنفسه بالكثري من الحريات 

، ويحجب عن املرأة أبسط الحقوق مثل زيارة والـدتها املريضـة ، أو اإلسـرتاحة 

للحركـة النسـائية دوراً يف التخفيـف مـن  وال شـك أن. بعد عناء العمل لساعة 

معانـاة املــرأة ، وهــذا دور ال بــد أن تتعــاون فيــه كافــة املؤسســات الحكوميــة 

والجمعيات األهلية وأهل الفكر والرأي والصحافة واإلعالم واملؤسسات الدينيـة 

  .والرتبوية

ويف معالجة االكتئاب عند املرأة ال بد من األخـذ بعـني االهـتامم بعـض 

وق عن الرجل ، مثل زيادة األعراض قبل الدورة الشهرية والحمل ومراحلـه الفر 

املختلفة ، والوالدة وما يرتتب عليها مـن انتكاسـات للمـرأة املكتئبـة ، وال يعـد 

الحمل أو الوالدة عائقاً ملعالجة االكتئاب ، وهناك مـن أسـاليب املعالجـة مـا ال 

  .يؤثر عىل الجنني وال عىل مسرية الحمل 

املعروف أن بعض النساء اللوايت يعانني من تـوتر مـا قبـل الـدورة ومن 

الشهرية ، قد تظهر عليهن أعراض االكتئاب بشكل واضح قبل كل دورة شـهرية 

وهذا يتطلب العالج ، كام أن نسبة من النساء ال يتحملن أقـراص منـع الحمـل 

 مـن نصـف وقد تؤدي إىل التوتر والقلق واالكتئاب ، أما بعد الـوالدة فـإن أكـرث

  النساء تظهر عليهن 
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أعراض كآبة عابرة بني اليوم الثالث والخامس بعـد الـوالدة ، وال تحتـاج 

هذه الحالة ألي معالجة ، وذلـك أن مجـرد التطمـني والعلـم املسـبق بإمكانيـة 

حدوثها وزوالها تلقائياً بأقل مـن أربـع وعرشـين سـاعة يكـون كافيـاً ، وخـالل 

لوالدة فإن عرش النساء يعانني من اكتئـاب النفـاس األسابيع الستة التي تعقب ا

بدرجات وفرتات متفاوتة ، وبالرغم من زواله تلقائياً يف بعـض الحـاالت إال أنـه 

قد يتطلب عالجاً فورياً ، ويف نسبة قليلة ال تتعدى الحالة لكـل ألـف والدة قـد 

 تصاب املرأة بذهان النفاس ويكون فيـه أعـراض الهلوسـة والتـوهم واضـطراب

التفكري والسلوك ، ويف كثري مـن هـذه الحـاالت يكـون هنـاك أعـراض اكتئابيـة 

  .واضحة مع الذهان 

ومن النادر أن تصاب املرأة بحـاالت اكتئـاب شـديدة أو ذهـان اكتئـايب 

أثناء فرتة الحمل ، وعندها قد تلـح عـىل اإلجهـاض وقـد تحـاول إيـذاء نفسـها 

وح قانونيــاً ورشعيــاً إجــراء وجنينهــا ، وهــذا ميكــن عالجــه ، ولــيس مــن املســم

اإلجهاض ، والذي ينص القانون عىل أنه يُجـرى فقـط إذا كـان اسـتمرار الحمـل 

  .يهدد حياة األم بالخطر األكيد 

ومن املشاكل الشائعة يف مفاهيم الناس وحتـى األطبـاء أحيانـاً أن سـن 

اليأس وهو انقطاع الدورة الشهرية ، وعـدم إمكانيـة الحمـل ، يفهـم عـىل أنـه 

وهذا غري صحيح ، فقد دلت معظـم الدراسـات أن . حالة من اليأس واالكتئاب 

االكتئاب عند املرأة يكون يف أعىل معدالتـه يف السـنوات الخمـس التـي تسـبق 

انقطــاع الــدورة الشــهرية ، أمــا بعــد توقــف الــدورة الشــهرية ، فــإن معــدالت 

  األمراض النفسية 
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ادنـا أن تسـمية سـن اليـأس تقل عند املرأة وخصوصاً االكتئاب ، وباعتق

خطأ لغوي وعلمي فاليأس من الحمل يفهم عىل أنه اكتئاب، ونقرتح أن يسمى 

  .طاملا أنه بداية النخفاض معدالت األمراض النفسية واالكتئاب ) سن األمل(

  

  مقاييس االكتئاب - 16

مع خروج علم النفس تدريجياً من تحت عباءة الفلسفة ، وإنتقاله من 

لبحث العلمي ، كان ال بـد لهـذا العلـم مـن أدوات خاصـة للتقيصـ التأمل إىل ا

والبحث والقياس ، ومـع دخـول املدرسـة السـلوكية مجـال علـم الـنفس بقـوة 

ــام ازدادت  ــذي كل ــم ، وال ــن هــذا العل ــربات جــزءاً ال يتجــزأ م أصــبحت املخت

مصداقيته ازداد الضغط والطلب عليه مـن مختلـف مجـاالت الحيـاة العامـة ، 

لرشكات التي ترغب يف توظيف األكفأ واألذىك تلجأ إىل علم الـنفس ، فأصبحت ا

للمفاضلة بني مختلف املرشحني ، بـل إن األمـر تعـدى مجـرد مقارنـات الـذكاء 

والقدرات إىل وضع مقاييس تناسـب كـل مهنـة أو مهمـة الختيـار أنسـب مـن 

قات يتصدى لها ، فأصبح هناك مقاييس الختيار مندويب املبيعات وموظفي العال 

  .العامة وكذلك الجنود والجواسيس ورجال املهامت الخاصة 

وبالتوازي كانت مقاييس األمراض واالضطرابات النفسـية تشـهد تطـورا 

  مامثالً ، وقد تزايدت أهمية هذه املقاييس بعد أن
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،  Criteriaأصبحت األمراض النفسية تشخص من خالل معايري متكاملة  

بني الرؤى الثقافيـة واملعرفيـة للمـرض النفيسـ مام هيأ املجال لتضييق الفجوة 

وهـو مـا جعـل إمكانيـة  Prognosisل  أو املـآ Diagnosisسواء لجهـة التشـخيص 

  .القياس أكرث واقعية ومصداقية

إال أن األمر الذي ينبغي اإلشارة إليه وتوكيده دوماً ، أن أيّاً من املقاييس 

توى مـن مسـتويات التـدخل ال يُغني عن املهارة الرسيرية للطبيـب يف أي مسـ

  .العالجي بل هو مساعد للمهارة الرسيرية وأدائه يف البحث العلمي 

إحصائياً ولـيك يكتسـب أي مقيـاس مصـداقيته ينبغـي أن يتـوافر فيـه 

  -: عنرصان رئيسان 

 Validity  وهي أن يكون املقياس قادراً عىل قياس ما ): الصدق(أو املصداقية

إلـخ ، وذلـك مـن خـالل ....خصـية والكآبـةهو مخصص له مثل الذكاء والش

  .احتوائه مفردات ومواصفات وعنارص املوضوع قيد الدرس

 Reliabitity  ويقصد بها ثبات الفحص وقدرتـه عـىل إعطـاء ): الثبات(اعتامد

  .النتيجة الصحيحة بشكل ثابت و متواتر

ولعل القيمة األهم ملقاييس األمراض املختلفة تكمن يف فائدتها ملتابعـة 

 Standardطــور الحالــة املرضــية ، حيــث تــوفر للطبيــب وحــدة معياريــة ت

لقيـاس تطـور املـرض وحدتـه ، تحسـناً أو  Globalوشاملة  Objectiveوموضوعية

  تدهوراً ، وتتزايد أهمية املقاييس يف
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  .املراكز الكبرية والتي قد يتابع حالة املريض فيها أكرث من طبيب  

اب مقيـاس هـاملتون وبيـك ، والتـي من املقاييس املهمة لقياس االكتئـ

تأخذ بعني االهتامم تقييم الفاحص من جهة ، وما يعرب فيها املريض عن نفسـه 

من جهة أخرى ، هذه املقاييس تغطي كـالً مـن األعـراض الجسـمية واألعـراض 

  .املعرفية باإلضافة إىل األعراض املزاجية لالكتئاب 

  

  االكتئاب يف الرعاية الصحية األولية  - 17

ليس من املستغرب أن يرتتب العبء الكبري يف تشخيص ومعالجة مرض 

االكتئاب عىل األطباء العامني ، فيام اصطلح عىل تسـميته تحـت إطـار الرعايـة 

وهــذا إن انطبــق عــىل االكتئــاب فإنــه ينطبــق عــىل معظــم . الصــحية األوليــة 

مــن  %95يف بريطانيــا مــثال تــتم معالجــة حــوايل . األمــراض النفســية األخــرى 

مختلف األمراض النفسية لدى الطبيب العام ، وتـرتك النسـبة املتبقيـة القليلـة 

  .عىل عاتق الطبيب النفيس 

ولعل هذا مفهوم متاما إذا أدركنا املؤسسية التي تحكم نظـام املعالجـة 

والتحويل يف البالد الغربية ، حيث مير املـريض ضـمن أنظمـة تصـفية أو لنقـل 

وجب عـىل املـريض أن يقـيّم ضـمن الرعايـة الصـحية وهناك يت. أنظمة انتقاء 

  األولية ، والتي يجد الطبيب العام فيها نفسه 
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مواجهاً للعديد من األمـراض النفسـية ، واالكتئـاب أحـدها أو أهمهـا ، 

وتقع عليه مهمة املعالجة املناسبة لألغلبية ، وليحول النزر اليسـري مـن املـرىض 

ــاجني إىل خــربات  ــب املستعصــني أو املحت ــة متخصصــة إىل الطبي ــة عالي ومعرف

  .النفيس املختص وهكذا 

و الحال يف مجتمعاتنا تحكمه الثقافة السـائدة والفهـم الجمعـي لـدى 

ويفضل الكثريون االلتجاء إىل الطبيب العام يف أمراضـهم النفسـية عـن . األفراد 

مـثالً يكون هذا الحال أكرث بياناً إذا ترافق االكتئاب . وعي بذلك أو بدون وعي 

مع أعراض جسمية ، وليعطي العذر للمريض بإلقاء اللوم عـىل جسـمه ال عـىل 

فكأن املرض النفيس بفهـم املـريض هـو نتـاج إرادتـه ومكمـن ضـعف . إرادته 

ويزيد األمر ما غرس يف الالوعـي الجمعـي والثقافـة الشـعبية مـن  !ووهن ذايت

  .نقيصة وهنة يحملها املرض النفيس لصاحبه 

النفيسـ باالكتئـاب أو بغـريه ، يحبـذ أن يعـالج مـن قبـل إذن فاملريض 

الطبيب العام ، حتى ولو علم أنه سوف يتلقى مضادات االكتئاب أو العالجـات 

وهكذا نصل إىل نسبة عالية من املرىض النفسيني يف عيـادات . النفسية األخرى 

، الطب العام ، ولكن بآلية مختلفـة عـام ذكـر يف املؤسسـية املطبقـة يف الغـرب

  .فاملريض هنا يحدد إىل من يلجأ ودون حاجة لنظام تصفية وتوزيع 

ولالستدالل عـىل تلـك النسـبة تـأيت اإلحصـائيات العامليـة لـرتي أن بـني 

  مريض ، يراجعون عيادات الطب العام  2000مجموع 
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من هؤالء ، بينام يشكل  100يأيت االكتئاب الكبري كتشخيص رئيس لدى 

مـريض  200وهنالـك حـوايل . لرقم املـذكور كـذلك االكتئاب األقل شدة نفس ا

تقريبــا يعــانون مــن أعــراض اكتئابيــة ولكــن غــري مؤكــدة أو كافيــة لتشــخيص 

أما عن االضطراب الوجداين الثنايئ القطب حيث االكتئاب . االكتئاب كاضطراب 

أحد قطبيه ، فالنسبة تهبط إىل حوايل العرش املسجل يف االكتئاب الكبـري لـنفس 

  .ملسجلة يف الرعاية الصحية األولية العينة ا

من الرضوري أن نعي عند دراسة االكتئاب يف الرعاية الصحية األوليـة ، 

وجــود االكتئــاب مرتافقــاً أو مرتبطــاً مــع العديــد مــن العوامــل واالضــطرابات 

ولعله يف كثري من الحاالت يسبق الظواهر املرضية األصـيلة واملميـزة . العضوية 

  .للعلة العضوية

القامئة طويلة ونحن وإن تطرقنا لها يف هذا الكتـاب فهـو عـىل سـبيل و 

وهي دعوة جدية لعـدم إشـاحة النظـر ، واإلهـامل ألسـاليب . املثال ال الحرص 

الطب الشمولية ، و التي تشمل شـقني أساسـيني هـام التـاريخ املـريض املفصـل 

ئـاب وهـذا يعنـي أن الوصـول إىل تشـخيص االكت. والفحص الجسامين للمريض 

عند املريض ال يعني أبداً إراحة الطبيب العام وإعفاءه من الكشف عـن مـرض 

  . آخر ، أو عقار قد يكون مسببا أو مرتبطا بالعلة النفسية املشخصة

من الدراسـات امللفتـة للنظـر هـي تلـك التـي تشـري إىل ضـعف قـدرة 

  الطبيب العام ، عىل تشخيص وكشف االكتئاب لدى أولئك
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حيـث يظهـر أن نصـف املصــابني . ة الصـحية األوليـةاملـراجعني للرعايـ 

منهم % 10ولكن . باالكتئاب ال يشخصون بداية وال يتلقون أي نوع من العالج 

  .يتم تشخيصهم الحقاً خالل عدة زيارات

فإذا علمت أن نسبة النصف من غري املشخصني سوف تسـتقر حـالتهم 

املـرىض املصـابني  مـن% 20تلقائيا ، فإننـا نصـل إىل حسـبة غـري بسـيطة تبلـغ 

باالكتئاب و غري املحظوظني ال بالتشـخيص وال بـالعالج تسـتمر أعراضـهم ملـدة 

تزيد عن الستة أشـهر محملـني خاللهـا بنوعيـة حيـاة رديئـة ، وأداء إجتامعـي 

  .ووظيفي متدن ، وداخلني أيضاً إىل متاهة ما يسمى باالكتئاب املزمن 

أسبابه من طـريف معادلـة  ضعف التشخيص هذا بأوزاره املريعة ، يأخذ

إن القـراءات اإلكلينيكيـة واإلحصـائية . املريض و الطبيـب املعـالج : التشخيص 

تحدد أن زيادة القدرة عىل التشخيص ترتافـق مـع مواصـفات خاصـة للمـريض 

وللمعالج ، فاملريضة األنثـى متوسـطة العمـر وغـري العاملـة تحمـل مواصـفات 

األرامل والفاقدين ألحبائهم واملنفصـلني  إيجابية لسهولة التشخيص ، كذلك فإن

يلفتون نظر املعالج أكرث من أصحاب الصـفات االجتامعيـة األخـرى كـاملتزوجني 

وبـديهي أيضـاً أن املـرىض القـادرين عـىل التعبـري لغويـاً عـن مشـاعرهم . مثالً 

الحزينة ، أو لنقل ميلكون البصرية للمرض هم أخضـع للتشـخيص الرسـيع مـن 

  .ألعراض الجسمية مثالً أولئك أصحاب ا
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فإن أسباباً ثالثـة تسـاهم يف ) الطبيب(ورجوعاً إىل الطرف اآلخر واملهم 

  .قدرته عىل التشخيص املبكر للمرض هي ، املعرفة واالتجاهات واملهارة 

 ال يتأىت أن يستطيع الطبيـب تشـخيص أي مـرض دون علـم أصـيل : املعرفة

ال ينتهي حتـى هـذه النقطـة ، إذ  بأعراضه املختلفة وطرائق تعبريه ، واألمر

ما فائدة معرفة املرض دون وجود خامة معرفية طيبة عن أسـاليب العـالج 

  .املتوفرة واملتاحة 

من النصائح املفيدة أن يصادق الطبيب العام عالجاً واحداً من كل مـن 

ــات  ــاره . املجموع ــة وأث ــفاته الكيميائي ــاً مبواص ــاً خاص ــي إملام ــداقة تعن والص

وأعراضه الجانبية والجرعة الطبية املناسبة ، حيث يتسنى له وصف  البيولوجية

  .العقار بثقة ودون تردد 

  هنالك فرق كبري بني طبيب يحمل مع عمله حساً إنسانياً عالياً : االتجاهات

إن رؤية االهتامم والرعاية مـن . ، وآخر يتعامل مع مهنته كوظيفة وحسب 

س مواصـفات الطبيـب النـاجح ، إال قبل الطبيب املعالج ، رغم أنها من أسـ

من املتاح واملفيد . أنها كذلك وسائل ناجعة للعملية التشخيصية والعالجية 

إذن أن يستفرس الطبيب عن أحوال مريضه املختلفة ، بيته وعمله وعائلتـه 

أضف إىل ذلك أهميـة حساسـية الطبيـب لإلشـارات . ، وهواياته ، وقراءاته 

  .املريض وقراءة ما وراءهااللفظية وغري اللفظية لدى 
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  أهمها . العديد من املهارات يجب أن متارس يف العملية العالجية: املهارة :  

  املحافظة عىل اتصال العيون عند الحديث.  

  االستامع الجيد  

  طرح أسئلة مفتوحة  

  السؤال املبارش عن املشاعر  

  القـدرة عـىل إعطـاء مالحظــات متعاطفـة وإنسـانية كـام تشــمل

ألدبية عـىل السـؤال املبـارش يف املواضـيع الحساسـة عنـد القدرة ا

  .الحاجة

عىل الجانب اآلخر فإن عدة عوامل يف املريض تقلل من قـدرة الطبيـب 

  : عىل رؤية االكتئاب وإدراكه مثل 

  عمر املراهقة  

  فئة الطالب  

  وجود علة جسدية 

  الحضور أساساً مع عرض جسمي  

 عاناةعدم القدرة عىل التعبري النفيس عن امل  

كذلك فإن الشخصية املتحفظة واملنطويـة وغـري املنفتحـة عـىل املـرىض 

للطبيب ، تجعل من تشخيص االكتئاب صعباً ، ألن هذا الطبيـب يجـد صـعوبة 

  يف التعبري عن نفسه فكيف سيتفهم تعبريات
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اآلخــرين ودواخلهــم ، كــذلك فــإن توجــه الطبيــب لوصــف املهــدئات  

ق أسئلة غـري منطقيـة فقـط ملجـرد السـؤال أو والعقاقري املنومة ، وتوجهه لطر 

االكتفــاء بالتســاؤالت ذات اإلجابــة املحــدودة ، والتــي ال تحمــل أيــة إمكانيــة 

لالنطالق واإلفصاح عام يجول يف النفس ، كل هذا يخفض قـدرة الطبيـب عـىل 

التعرف عىل االكتئاب لدى مريضـه ورمبـا ينطبـق هـذا املقيـاس عـىل األمـراض 

  .النفسية األخرى 

  :  التحويل إىل الطبيب النفيس

. ليس كل األمراض االكتئابية ميكن معالجتها يف الرعاية الصحية األوليـة 

فبعضها قد يكـون شـديداً جـداً ، ويحـتم الـدخول إىل املستشـفى ، خاصـة إذا 

لــوحظ لــدى املــريض عالمــات خطــورة انتحاريــة، أو إذا انقطــع عــن الطعــام 

ال يفكر طويالً عند وجود هـذه املالحظـات ،  والرشاب ، وعىل الطبيب العام أن

وتأيت التوصية بأن يزيد الطبيب . فقد ال يسعفه الوقت للتفكري ويخرس مريضه 

العام نشاطه ، ويتدخل مع األهل مـن أجـل دخـول مريضـهم إىل املستشـفى ، 

ويتصل مع اختصايص الطب النفيس بتحويل مفصل لحالة املـريض وألعراضـه ، 

مع املريض نفسه بإعطائه دفعـة أمـل وحـافزاً السـتمرار " هموهو األ "ويتدخل 

الحياة ورفع معنوياته بتذكريه بإنجازاته السابقة، ورمبا يكون مـن الرضـوري يف 

مجتمعنا بالذات الرتكيز عىل الـوازع الـديني الـرافض لالنتحـار ، والباعـث عـىل 

  .التفاؤل واإلستمرار

  رافق إذا حصل شك يف تشخيص االكتئاب ، أو إذا ت
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االكتئاب مع إضطرابات نفسية أخـرى كاإلدمـان الكحـويل أو الوسـواس 

القهري ، فإن الصورة تصبح معقدة ، واألوىل أن يتم تحويل املريض إىل الطبيب 

ونفس الحال ينطبق عىل حاالت االكتئاب املستعيص ، وغري املتجـاوب . النفيس 

  . م عىل مريضه مع مختلف األساليب العالجية التي طبقها الطبيب العا

من أجل ذلك ومن أجل زيادة مستوى التعاون والتعلـيم الطبـي ، فـإن 

الطرق بني الطبيب العـام وإختصـايص الطـب النفيسـ مـن الواجـب أن تكـون 

  . مفتوحة معبدة وسهلة دون تحفظ أو تردد من الطرفني 

  االكتئاب يف املستشفيات العامة - 18

العامـة ، ملـرىض يف املستشـفيات إن األمراض النفسية املتواجـدة لـدى ا

فـرع مهـم مـن  والذين قد تم دخولهم بسبب عرض عضـوي هـو مـن إختصـاص

واملتعارف عىل تسـميته بطـب الـنفس  (Liaison Psychiatry)الطب النفيس، هو 

وفكـرة هـذا الطـب االستشـاري هـي ارتـداد حميـد . االرتباطي أو االستشـاري 

مكونات الفلسفة والتي تعنى بفهم لتاريخ الطب القديم، حيث كان الطب من 

ولكن مدرسة العلم الشـامل . الحياة ككل وتفسري ظواهرها ومعالجتها بكليتها 

قد خرست أنصارها خصوصاً يف الطب يف القرن الثامن عرش والتاسع عرش ، بعد 

  . التأكيد عىل أهمية فهم األمراض ال فهم املريض 

  ة ردحاً من الزمن، هذه النظرة التفصيلية أفقدت العلوم الطبي
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مرتبطـاً مـع ظروفـه وضـغوطه  -اإلنسـان  -قدرتها عىل رؤيـة املـريض 

وهكـذا فـإن . املختلفة ، فرحه وترحه ، ثقافته وتعليمه بـل وتاريخـه وأصـوله 

أمل ، فاملهم ضمن هذا العزل الظامل هو أمل عدنان وليس عـدنان " عدنان"أصاب 

إذا شخصـت برسـطان الثـدي ،  "هـدى"صاحب األمل ، وعىل نفس املنـوال فـأن 

فالرتكيز إذاً ينصب عىل ثدي هدى ال هدى املريضة ، إن هذا بال شك هو قرصـ 

نظر وإجحاف ال عالقة له برسالة الطب السامية املنحازة أبداً لصالح املـريض ال 

  . لصالح فضول معرفة املرض وحسب 

 مـن القـرن لقد بدأ النمو الحقيقي لهذا العلم اإلرتباطي يف الربع الثاين

األمـراض النفسجسـمية ونقطة التحول جاءت بعـد إطـالق مصـطلح . العرشين 

(Psychosomatic Disorders) وقد جاء هذا املصطلح . من ذات القرن  يف الثالثينات

بداية ليدافع عن فكرة أن األمراض العضوية مؤكدة التشخيص كالضغط والربـو 

ولكـن هـذا التطـرف . اجتامعيـة مثالً ، هي باألصل جاءت من أسباب نفسية و 

جاء ليأخذ بعد ذلك نظرة أكـرث موضـوعية قـائالً مبسـاهمة " بالتسبيب الكامل"

العوامل النفسية واالجتامعية يف ظهـور املـرض أو اسـتمراره أو زيـادة أعراضـه 

  .وشدته 

يف التطبيق العميل ، فإن طب النفس االستشاري يحقق أسلوبه إما عن 

تخصص يف املستشفيات العامة أو بشكل استشـارات طريق وجود قسم نفيس م

  . نفسية يقدمها اختصايص الطب النفيس عند الحاجة
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يتنامى بشكل كبري يف الدول الغربية ، ويتبنى األسلوب : األسلوب األول 

إن . االرتباطي يف العمل ، بينام تشكل االستشارات الطريقـة السـائدة يف بالدنـا 

م أن يعمل الطبيب النفيس ضمن فريق متكامـل أسلوب الطب االرتباطي ، يحت

كحالــة وجــوده مــع الفريــق الجراحــي يف الحــاالت الجراحيــة ، أو مــع الفريــق 

هذا وتقع عىل الطبيب النفيس . الباطني يف الحاالت الداخلية والباطنية وهكذا 

مهمة مساعدة الفريق للتعامل مع املشاكل واالضطرابات النفسية املرضية التي 

ها مع مرضاهم ، بشكل يومي وذلـك بحكـم وجـوده كعضـٍو أصـيل يف يواجهون

الفريق ، وتأيت طريقة االستشـارات كطريقـة منقوصـة نسـبياً ألن رأي الطبيـب 

النفيس يؤخذ به عند الطلب ، ورمبا ال يستعان به خصوصـاً يف بالدنـا اللهـم إذا 

جـوء إىل فقد الطبيب من االختصاص اآلخر قدرته عىل السـيطرة واضـطر إىل الل

خطة طوارئ أال وهي استشارة الطبيب النفيس ، وهذا هو واقع الحال لألسـف 

.  

صـحيح . فريق الطب النفيس االرتباطي أو االستشاري يرتاوح يف حجمـه

أن ما نراه شائعاً هو تكونه مـن شـخص الطبيـب النفيسـ إال أن الوضـع املثـايل 

افة إىل رأسـه إضـ -يحتم وجود فريـق متكامـل ومتنـاغم يشـمل فـيام يشـمل 

املمرض النفيسـ ، الباحـث االجتامعـي واالختصـايص النفيسـ  -الطبيب النفيس 

وتقتيضــ الحاجــة كثـرياً أن يســتعان بكـــل أفـراد الطــاقم للتعامــل . اإلكلينـييك 

  .والتقييم واملعالجة وإبداء الرأي 
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مــاذا يفعــل فريــق الطــب النفيســ : ويــأيت موقــع الســؤال التــايل اآلن 

طلب منه التدخل ، ما هي مهامه وكيف يتعامل ؟ هذا السـؤال  االستشاري إذا

يخص الطبيب النفيسـ ، فهـو هنـا تقـع عليـه مهمتـان أولهـام تقيـيم الحالـة ، 

وثانيهام االتصـال وتبـادل الـرأي مـع الطبيـب املخـتص مـن االختصـاص اآلخـر 

  -: ويجب أخذ النقاط التالية بعني االهتامم 

  .قاقري املتناولة واآلثار الجانبية املرتتبة عنها حالة املريض الجسدية والع -أ 

رغبة املريض برؤية طبيب نفيس ، إذ من الواجـب أن ينـاقش هـذا األمـر  -ب 

سابقاً مع طبيبه املرشف يف حالة توافر القدرة لدى املريض عىل إعطـاء 

وإال فـإن األمـر يبقـى بـني يـدي الطبيـب املرشـف وذوي . إقرار بذلك 

  .املريض 

واالنتبـاه إىل مالحظـات . طـالع عـىل سـرية املـريض الطبيـة والجراحيـة اال  -جـ 

التمــريض املتعلقــة بالســلوك واألعــراض البيولوجيــة كالشــهية للطعــام 

  .والنوم 

اتباع الطريقة الكالسيكية املفصلة للتاريخ املريض النفيس للمريض والفحص  -د 

  .العقيل 

فال بـد . ع له املريض سابقاً عدم االعتامد عىل الفحص الجسدي الذي خض -هـ 

  .من الفحص الرسيري مرتافقاً مع اهتامم خاص للجهاز العصبي 

  أخذ معلومات أخرى من األقارب شاملة لألرضية االجتامعية -و 
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  .والثقافية والشخصية للمريض  

كتابــة التقريــر النفيســ االستشــاري والتــي ســتدخل ضــمن امللــف الطبــي  -ز 

من الواجـب . تقليدياً يف امللفات النفسية  للمريض ، تختلف عن املتبع

أن تكــون ملخصــة ، بســيطة ومبــارشة بعيــدة عــن حشــو املصــطلحات 

ومــن املفضــل أيضــاً أن يــتم تجنــب ذكــر . الغامضــة وغــري املفهومــة 

املعلومــات الخاصــة والرســية ، والتــي ال تحــوي أهميــة عمليــة لحالــة 

  .ف املريض أو لإلجابة والتساؤل من قبل الطبيب املرش 

  .إعطاء تشخيص مبارش سواء كان مبدئياً أو نهائياً بهدف إزالة اللبس -حـ 

توضيح طريقة التعامل والعالج بشكل مفصل ، وعىل الطبيـب النفيسـ أن  -ط 

يتأكد من قدرة جهاز املستشفى عىل التعامل والتنفيذ لهذه التعليامت 

.  

حالة املريض بعـد  استكامل الحلقة االستشارية بأخذ معلومات راجعة عن -ي 

  .تلقي العالج ووضع خطة للمتابعة 

إن هذا الحرص الشديد عىل أهمية االرتباط واالستشارة للطب النفيسـ 

يف املستشفيات العامة ، تأيت كام ذكر سـابقاً مـن جـوهر االرتبـاط الوثيـق بـني 

  -: الجسد والنفس ، وهذا االرتباط يأخذ تعبريات مختلفة نوردها كام ييل 

  مثالً ، . وامل النفسية قد تأيت كمرسبات لألمراض العضوية الع. 1
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 .أثر التوتر عىل القرحة املعدية 

مــثالً ، األمــراض . أمــراض نفســية تعــرب عــن نفســها بــأعراض جســمية . 2

 .الجسمنفسية كاألعراض التحويلية واملراق والقلق 

تـأقلم نتيجـة مثالً ، حاالت عـدم ال. املرتتبات النفسية من األمراض الجسمية . 3

 .فقدان البرص 

األمراض النفسية املرتافقة مع أمراض جسدية بالتصادف ، كرتافق القلق مـع . 4

 .األورام الخبيثة 

مثالً ، اإلصـابة الدماغيـة . األمراض النفسية الناتجة مبارشة من عطل عضوي . 5

  .للفص الجبهي املؤدية الضطراب الشخصية

روح كعامـل مشـرتك يف كـل األحـوال موضوعنا املط -اإلكتئاب  -ويبدو 

فهــو كمــرض نفيســ يختبــئ يف أحيــان كثــرية تحــت غطــاء األعــراض . الســابقة 

ولهذا فهو يأيت بهوية غامضة ، قـد تخفـى عـىل طبيـب . الجسمية والبيولوجية 

وهو بهذا ال يالم . اإلختصاص اآلخر املواجه لهذه الحالة يف املستشفيات العامة 

توحي بوجود علـة عضـوية ، مـا هـو موقفـه وهـو يـرى إذ أنه يشاهد أعراضاً 

املريض يعاين من قلة الشهية وإضـطراب النـوم ، وفقـدان الـوزن ، واإلمسـاك ، 

والعنه الجنسية ، واضطراب الدورة الشهرية ، والصداع ، والشـعور بالتنميـل أو 

ة الوهج يف األطراف ، والتعب العام ، والخلل يف الذاكرة، وآالم الصدر ، وصـعوب

وتظهر هذه التعبريات الجسدية لالكتئاب أكرث مـا  !  وأضف ما شئت ؟. التنفس 

  وكام  -تظهر 
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يف دول العـامل الثالـث ، حيـث  -تؤكد الدراسات والقراءات اإلكلينيكيـة 

ـقيني يـرون يف  قلة التعبري اللغوي عن النفس ومكنوناتها ، حتى أن الرجال الرش

ت الرجولـة وتحـبط صـفة الخشـونة الحزن والبكـاء إهانـة تنـتقص مـن مميـزا

ويأيت الحل لهذا املشكل الصعب بلجوء الطبيب إىل الفحص النفيس  ! واالعتداد 

ملريضه والسؤال مبـارشًة عـن املـزاج ، فقـدان االهـتامم بالحيـاة واملتعـة بهـا ، 

إن بضـع . واألعراض النفسـية األخـرى والتـي سـوف تؤكـد تشـخيص اإلكتئـاب 

النفيس لن تسبب خسارة الطبيب أو تعبه عند عملهـا  الدقائق الكافية للفحص

، ولكنه وبدون شك سـوف يخرسـ الكثـري إذا رافقـه اإلهـامل يف عملهـا ، هـذه 

الخسارة تُرض املريض يف وقت شفائه ونوعية حياتـه ومعاناتـه وتفقـد الطبيـب 

ثقة املريض به ، وهي من أهم خصـائص العمليـة العالجيـة الناجحـة ، وفـوق 

  .ثل إخفاقاً وفشالً للطبيب يف إدراك التشخيص واملعالجة ذلك فهي مت

االكتئاب كذلك من املرتتبات الرئيسية لألمراض العضوية ، وعـىل سـبيل 

اإليضاح ال اإلجـامل ، نـرى أن حـوايل ثلـث املـرىض املصـابني بإحتشـاء العضـلة 

القلبية يعانون من االكتئـاب والقلـق ، خـالل سـتة أسـابيع مـن حـادثتهم غـري 

صحيح أن هذه النسبة تقل خالل متابعتهم بعد سـنة إال ) . االحتشاء(سعيدة ال

مــنهم تبقــى لــديهم أعــراض اكتئابيــة كافيــة % 20أنهــا تبقــى مرتفعــة ، إذ أن 

والنسـبة السـابقة تنطبـق كـذلك . للتشخيص ، وبحاجة إىل تقييم وعالج نشط 

  كام  (Mastectomy)عىل السيدات اللوايت أجرين عملية إزالة الثدي 
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  .تؤكده العديد من اإلحصائيات والدراسات 

وتجدر اإلشارة هنـا أن االكتئـاب قـد يكـون التعبـري األول للعديـد مـن 

والقامئة طويلة فهـي . األمراض العضوية غري املكتشفة ، وميثل عرضاً أصيالً فيها 

تشمل االضطرابات الترشـيحية والوظيفيـة للـدماغ ، وأمـراض الغـدد الصـامء ، 

م الخبيثة املختلفة خصوصاً يف منطقة رأس البنكرياس ، وأمراض الكـىل ، واألورا

وااللتهابات الجرثومية والخمجية ، وأمراض املناعة الجسمية وغريها ، كام تبدو 

العالجات املتلقاة من املريض ذات أهمية كربى ، إذ أنها قد تساهم يف ترسـيب 

  .بل ويف تسبيب األعراض االكتئابية 

والطاقم الطبي إذن أن يبقوا العيون مفتوحة عىل مريضهم  عىل املعالج

، صاحب العلة العضوية الدراك أعراض االكتئـاب مبكـراً ، ولحسـن الحـظ فـأن 

االكتئــاب هنــا هــو مشــكلة ذات حلــول وتســتجيب جيــداً للعقــاقري املضــادة 

  .لالكتئاب 

إن الطبيب النفيسـ املستشـار يف الحـاالت اآلنفـة يواجـه تحـدياً مهـامً 

  -: لعلمه وخرباته ، وعليه أن يجيب عىل العديد من األسئلة واالستفسارات 

 .هل االكتئاب كعرض أو كمرض موجود لدى هذا املريض ؟ . 1

هل االكتئاب أو غـريه كاضـطراب الشخصـية يتـداخل ويسـاهم يف اسـتمرار . 2

  املرض العضوي ، والتجاوب مع العالجات والشفاء والتحسن ؟ 
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ع أن يؤدي املـرض العضـوي إىل أعـراض اكتئابيـة وكيـف يـتم هل من املتوق. 3

 الكشف املبكر عنها ؟

هل هنالك اقرتاحات معينة تتعلق بعـالج املـريض أو أيـة إجـراءات مناسـبة . 4

 أخرى ؟

هل هنالك رضورة لنقل املريض إىل مستشفى للطب النفيس ، وهـل هنالـك . 5

اء الحياة وال ميكن السيطرة أعراض خطرية كاألفكار االنتحارية قد تلّوح بإنه

  عليها داخل املستشفى العام ؟ 

وتبقـى هذه الخطوات نقاطاً عملية مفيـدة ملـا هـو متـاح يف الواقـع ، 

ويبقى يف أذهاننا نحن املهتمني واملنتمني للجهاز الطبي نظرة اسرتاتيجية مثالية 

 ، تهــدف إىل جعــل الطــب النفيســ اإلرتبــاطي حقيقــة روتينيــة نعمــل بهــا يف

مستشفياتنا العامة ، ملا فيه من مصلحة جـّىل للمـريض ولثقافـة طبيـة نفسـية 

  .ناضجة 
  

  االكتئاب عند األطفال واملراهقني - 19

، ويصيب مراهقـاً مـن  12تحت سن  50يصيب االكتئاب طفالً من كل 

كل عرشين ، وقد يكون االكتئـاب يف هـذه الفئـة العمريـة مـن أي نـوع سـواء 

ى أو صـغرى أو ضـمن اضـطراب املـزاج أحـادي أو ثنـايئ االكتئاب كهجمة كـرب 

القطب وكذلك تكدر املزاج ، وكثرياً ما يعاين األطفال واملراهقون وال يكرتث أحد 

ملعاناتهم ، إذ تعّد األرسة هذه املظاهر غري مهمة وغالبـاً مـا ينظـر اليهـا أطبـاء 

  األرسة 
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رتاث لها ، رغم أن وأطباء األطفال عىل أنها مرحلة يف النمو ال داعي لالك

الطفــل وحتــى بعــض املــراهقني قــد ال يعــربون بكلــامت واضــحة عــن مشــاعر 

االكتئاب ، ولكـن دراسـتهم تتـأثر وتكـيفهم اإلجتامعـي وعالقـاتهم تتـأثر وقـد 

يتجهــون إىل االنحــراف الســلويك ، أو يتعــاطون املــؤثرات العقليــة أو يحــاولون 

ملـرض العضـوي كالسـكري وغـريه ، االنتحار ، وقد يختلط االكتئاب مع القلق وا

وهناك من األعراض ما هو مشـرتك مـع البـالغني ولكـن بعـض األعـراض تخـص 

املزاج الحـزين : من األعراض املشابهة للكبار . األطفال أو املراهقني دون الكبار 

واملضطرب ، وفقـدان املتعـة يف الهوايـات ، وتغـري الشـهية ، والـوزن ، والنـوم ، 

، والتهيج ، والشعور بعدم جدوى الحياة وتأنيـب الضـمري ، والكسل ، والخمول 

وأما األعراض الخاصـة يف األطفـال . والصعوبة يف الرتكيز ، وتكرار أفكار االنتحار 

  : واملراهقني فهي 

الشكـــوى مــن أعــراض عضــوية غــري محــددة مثــل التعــب ، والصــداع، وآالم  *

  .العضالت ، وآالم املعدة 

  .ضعف التحصيل التغيب عن املدرسة و  *

 .التفكري يف الهرب من البيت والحديث عن ذلك ومحاولته  *

  .نوبات الرصاخ والتذمر والشكوى والبكاء  *

  .الشكوى املتكررة من امللل  *

  .عدم االهتامم باللعب مع األصدقاء  *
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  .استعامل املواد الطيارة واملؤثرات العقلية والكحول  *

  العزلة اإلجتامعية  *

  .من املوت الخوف  *

  .الحساسية الشديدة للرفض أو الفشل  *

  .زيادة العدوانية والغضب والضجر  *

  .السلوك املستهرت  *

 .مشاكل يف العالقات  *

عىل حيـاة ومن املهم جداً أن يتم متييز الحالة بشكل مبكر قبل أن تؤثر 

ونـرى أن بـني . الطفل فيمتنـع عـن الدراسـة وينـزوي ويتـأخر عـن ركـب أقرانـه

طفال دون الثانية عرشة يتساوى األوالد والبنات يف انتشـار االكتئـاب ، ولكـن األ 

بني املراهقني فإن النسبة تتغري لتصبح ضعف النسـبة بـني البنـات عـن األوالد ، 

وكأن ذلك متهيٌد للنسبة بني الكبار والتـي تصـل إىل ثالثـة أضـعاف بـني النسـاء 

  .مقارنًة بالرجال 

ن حـدوث االكتئـاب وجـود تكـرار للمـرض ومن العوامل التي تزيـد مـ

االكتئايب بني أفراد األرسة ، والضغـوط البيئية واألرسية واإلجتامعية ، والتدخني ، 

وفقدان أحـد الوالدين أو أشخاص مقربني ، وفشل العالقات العاطفية ، ووجود 

اضطرابات سلوكية ، وفـرط الحركة ، واضطرابات التعلم ، واألمـراض العضــوية 

زمنة ، واالساءات بأشكالها املختلفة التي يكـون قـد تعـرض لهـا الطفـل ، وال امل

  شك أن للكوارث والحروب واللجوء اإلرغامي ، آثاراً سلبية عىل
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  .صحة األطفال واملراهقني النفسية  

كثرياً ما يالحظ أن اآلباء واألمهات يرتبكون يف تحديد ما إذا كان الطفـل 

ىل الوالـدين تقـديم املالحظـات للطبيـب ، وهـو مكتئب أم ال ، والحقيقة أن ع

  -: املؤهل للتشخيص ، وميكن للوالدين أن يستعرضا األوجه الخمسة التالية 

الحـزن ، والفـراغ ، واليـأس ، وتأنيـب الضـمري ، وعـدم الجـدوى ، : املشاعر  - 1

 .وعدم القيمة ، وعدم االستمتاع باألمور اليومية التي طاملا كانت ممتعة 

ويشــمل الرتكيــز ، واتخــاذ القــرار ، وانهــاء الواجبــات املدرســية ، : تفكــري ال - 2

 .واملحافظة عىل املستوى الدرايس أم تدهوره 

الصـــداع ، وأمل الـــبطن ، وآالم املفاصـــل والظهـــر ، : الشـــكاوى الجســـدية  - 3

 .واإلرهاق ، واضطراب النوم ، وتغري الوزن بالزيادة والنقصان 

، وعــدم الرغبــة بالــذهاب إىل املدرســة ، والرغبــة يف  االضــطراب: الســلوك  - 4

االنــزواء ، وصــعوبة يف التعامــل مــع اآلخــرين ، والتــأخر عــن الحصــص ، 

 .والتخيل عن الرياضة والنشاطات والهوايات ، واستعامل مؤثرات عقلية 

هل يتحدث الطفل عن املوت واالنتحار ؟ وهـل يتسـاءل : خطورة االنتحار  - 5

لك محرماً ؟ وهل يتسـاءل عـن ردة فعـل األهـل فـيام لـو فيام إذا كان ذ

  أقدم عىل ذلك ؟
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ومن حيث العالج ، فإنه ال بد من أن يستعمل العالج النفيس والعـائيل 

السلويك واملعريف ومضادات االكتئاب املختلفة بإرشاف الطبيـب املخـتص ، وإذا 

ومـن . تم التشخيص برسعة ووضعت خطة العالج ونفذت فإن التحسن رسيـع 

حيث وقاية الطفل واملراهق الذي يعتقد أن لديه من األسباب مـا يجعلـه أكـرث 

عرضة لالكتئـاب ، فقـد أظهـرت أسـاليب التوعيـة والتـدريب وتحسـني الحـوار 

العائيل ، واالنتباه ألي تغري برسعة أثراً جيداً يف التخفيف من حـدوث االكتئـاب 

  .بني األطفال واملراهقني 
  

  كبار السن االكتئاب عند  - 20

يزداد االكتئاب عنـد كبـار السـن ، ويشـكل أهـم األمـراض النفسـية يف 

الشيخوخة ، ويقدر انتشـار االكتئـاب فـوق سـن السـتني مبـا يزيـد عـن الثلـث 

كأعراض اكتئابية ، يف حني تصـل نسـبة املصـابني باالكتئـاب كامـل األعـراض إىل 

10. %  

ــار الســ ــد مــن األخــذ بعــني االهــتامم أن يف كب ــاً نفســية وال ب ن ظروف

وإجتامعية خاصة تتفاوت بـني الفـرد واآلخـر وبـني العائلـة واألخـرى ، كـام أن 

هناك تفاوتاً معروفاً وواضحاً بني دول وأخرى ، إضافًة إىل أن كبار السن غالباً ما 

كالسكري ، والضغط ، وأمراض : يعانون من اضطرابات وأمراض عضوية مختلفة

  .العقاقري  القلب ، ويتناولون العديد من
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كام أن فقدان املسن لرشيك أو رشيكة حياته له أثـر سـلبي كبـري عـىل 

التوازن النفيس ، ويف الحاالت التي يكون فيها تصلب الرشايني ، وبعض الضعف 

وال . يف تروية الدماغ ، فإن هذا يساهم بشكل واضح يف زيادة انتشار االكتئـاب 

بـدوره عـىل األمـراض العضـوية  شك بأن حدوث االكتئاب عند كبار السن يؤثر

التي يعانون منها، ويقلل من مقاومتهم للمرض وتحديهم لـه ، كـام يقلـل مـن 

  .تعاونهم يف العالج ، باإلضافة إىل أنه قد يزيد من حدة املرض 

وعــىل مــن يقــوم ) هــم الكبــار(يــؤثر االكتئــاب يف كبــار الســن علــيهم 

بار السن املكتئبني خصوصاً مـن برعايتهم، كام أن معدالت االنتحار ترتفع بني ك

تجــاوزوا الخامســة والســتني ، وال بــد مــن األخــذ بعــني االهــتامم أن محــاوالت 

االنتحار البسيطة قد تكون قاتلة لعدم تحمل كبري السن جرعات زائدة أو نزف 

وغريها ، فعىل األغلب أن واحداً مـن كـل مثانيـة مـن البـالغني ممـن يحـاولون 

ته ، يف حني أنه بني كبار السـن ، فـإن كـل محاولـة مـن االنتحار ينجح يف محاول

محاولتني تنجح ، ومن املالحظ أيضاً أن كبار السن قد ال يفصحون ويعلنون عن 

  .نواياهم يف االنتحار 

كبار السن، ومن الشائع أن ال ينتبه األطباء للكآبة بأشكالها املختلفة بني 

الســن، فمـن النـادر أن يقـول  وذلك أن االكتئاب يف أعراضه قد يتغري مـع تقـدم

، وعىل األغلب فإنه سيصف شكاوى جسدية غامضة ، ) إين مكتئب: (كبري السن

  ويشكو من الضعف وصعوبات
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يف النوم ، وقد يشكو من اضطراب يف الذاكرة ، أو التوتر ، أو األعصـاب  

كام قد يسميها ، وتعدُّ املظاهر والشكاوى الجسدية هـي املسـيطرة يف اكتئـاب 

ر السن مثل اآلالم املختلفة ، والضعف ، واضطرابات الجهـاز الهضـمي، كـام كبا

يالحظ عليهم االتكالية واالعتامد عىل اآلخـرين يف كـل يشء ، حتـى أن الـبعض 

يوصف وكأنه قد عاد مثـل األطفـال ، وغالبـاً مـا يـرفض كبـار السـن تشـخيص 

لظروف واملرض، االكتئاب ، ويوافقون عىل أنهم غري سعداء أو محبطون نتيجة ا

وعدم العناية من قبل األرسة بالشكل املناسـب ، ويجـب أن ال ننىسـ أن أدويـة 

الضغط ، واملهدئات ، والكورتيزون، وبعـض أدويـة املعـدة ، كفيلـة وحـدها أن 

  .تحدث اإلكتئاب 

ويجب االهتامم عند تقييم كبار السـن بالتشـابك والـرتابط بـني الحالـة 

والحالة النفسية واالجتامعية والظروف التي أثـرت الصحية الجسدية واألدوية ، 

عــىل كبــري الســن كالتقاعــد ، ووفــاة بعــض األصــدقاء ، أو الــزوج أو الزوجــة ، 

وتقاعس األبناء عن االهتامم بكبـري السـن ، كـام يجـب مراعـاة أن الفحوصـات 

  .املخربية والشعاعية قد تكون رضورية يف تقييم كبار السن 

تجاوب كبار السـن مـع العـالج خصوصـاً قبـل كام أن هناك مشكلة يف 

ظهور مضـادات االكتئـاب الحديثـة ، إذ أن كبـار السـن ال يتحملـون مضـادات 

االكتئاب ثالثية الحلقات ، وقد تغري الوضع يف السنوات األخرية مع ظهور أدوية 

  حديثة ، ولكن ما زال االكتئاب
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د يتطلـب أن عند كبار السن أصعب يف التجاوب وقابالً لإلنتكاس ، وقـ 

يستمر كبار السن عىل مضادات االكتئاب لفرتات أطـول مـام يتطلبـه مـن هـم 

وهنــاك نسـبة مـن كبـار الســن الـذين يعـانون مــن . دون السـتني مـن العمـر 

هجــامت الكآبــة الكــربى ، ويطــورون أشــكاالً مــن التــوهم قــد تكــون تــوهامً 

وبالتايل فقـد يتطلـب اضطهادياً أو مراقياً ، أو توهامت العدم والفقر والذنب ، 

أن يتناول هؤالء جرعات من األدوية املضادة للذهان خصوصاً األدوية الحديثـة 

منها ، كام أنه يف بعض الحاالت قـد يكـون للمعالجـة بـاالختالج الكهربـايئ دور 

  .وفعالية أكرب من األدوية 

وال بد من اإلشارة إىل أن التقدم يف العمر يرتافق مع بعض مظاهر قلـة 

كة ، والنشاط ، واالهتامم ، لكـن غالبـاً مـا يكـون هـذا يف حـدود بسـيطة ، الحر 

وعندما يصبح ظاهراً ومؤثراً عىل الفرد فال بد من إعطاء هذه املظاهر أهميـة ، 

فاملالحظات مثل فقدان الوزن ، أو اإلنقطاع عن الصالة ، أو التوقف عن متابعة 

أو التوقـف عـن االسـتمتاع يف  األخبار ، أو التوقف عن قـراءة القـرآن الكـريم ،

مداعبة األطفال من األحفاد ، ووضوح عدم الرتكيز ، وعـدم االكـرتاث ، وبالتـايل 

ــالج إىل  ــب املع ــل والطبي ــر األه ــت نظ ــب أن تلف ــن الواج ــذاكرة ، م ــدين ال ت

احتامليات وجود حالة من االكتئاب ، وهناك من كبار السن من يكـون سـلوكه 

بالخرف ، إذ أن النسيان وقلة الرتكيز يسيطر عـىل  ومظهره وتغرياته شبيهة جداً 

األعراض ، وبالتايل اإلهامل يف النظافـة الشخصـية وامللـبس واملأكـل واملرشـب ، 

  والوصول إىل حالة
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الـبعض  ، هذه الحالة قـد يخطـئ"الخرف الكاذب"شبيهة بالخرف تسمى 

نهـا يف تصنيفها كخرف عضوي دون البحث يف التفاصـيل واألعـراض والفـروق بي

  .وبني الخرف الناتج عن تغريات عضوية معروفة

من املعروف أن حاالت خـرف الشـيخوخة بأنواعهـا املختلفـة قـد تبـدأ 

أيضاً مبظاهر اكتئابية ، ومزاجية بشكل عام ، أو سلوكية وذهانية ، إال أنه غالبـاً 

ما يكون ظاهراً عىل مريض اإلكتئاب الذي يأيت بصورة خرٍف كاذب أنـه منـزعج 

لنسيان ، وأن نسيانه يتمىش مع مزاجه ، فهو يف أسوأ أحواله عنـد الصـباح من ا

املبكر ، ويف أحسنها مساًء ، وهذا ال ينطبق عىل الخرف الذي قد يكون يف أسوأ 

حاالته مساًء ، كام أن الخرف الحقيقي غالباً ما ال يكون صاحبه مكرتثاً لنسـيانه 

يق يف الســرية املرضــية والفحــص ، بــل وينكــر أنــه ينىســ ، وبالتــايل فــإن التــدق

الجســدي والنفيســ ، يــزداد أهميــة يف مثــل هــذه الحــاالت ، ويتطلــب إجــراء 

اختبارات نفسية مختلفة مقننة ، للتعرف عىل قدرات الفرد ومزاجه ، كام ال بد 

من إجراء صور دماغية طبقيـة أو صـور الـرنني املغناطييسـ السـتثناء الضمــور 

حرية ، إذ أن هناك ضموراً متعارفاً عليه يظهر مـع  الدماغي، ولكن يف هذا أيضاً 

تقدم العمر، ويف حاالت الخرف املبكرة قد ال يزداد الضمور عـام هـو مـألوف ، 

أمـا يف االكتئـاب . ولكن مع تقدم حالة الخرف ، يصـبح الضـمور أكـرث وضـوحاً 

فليس من املتوقع أن يكون هناك ضمور ، مبا يزيـد عـن الضـمور املتوافـق مـع 

  وكثرياً ما . عمر ، وحتى يف متابعة الحالة بعد ستة أشهر أو سنة وتكرار الصور ال
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يكون الخيار هو البدء يف معالجـة االكتئـاب ، سـواًء كـان اكتئابـاً ينـذر 

بوجود حالة خرف مبكرة، أو اكتئاباً يشابه حالـة الخـرف املبكـرة ، وفــي كلتـا 

ر إيجابيــة، لكــن مــريض الحــالتني ال بــد أن يتحســن املــريض وتظهــر عليــه آثــا

االكتئاب من املمكن أن يشفى متاماً وتعود له قدراته العقلية بصورة طبيعيـة ، 

أما مريض الخرف فإن تحسن مزاجه يكون ذا تأثري قليل عىل تحسـن الـذاكرة ، 

  .وقد تتضح معامل الخرف بشكل أوضح بعد زوال مظاهر االكتئاب 

املسـاعدة و طلـب املسـن من املالحظ يف املجتمـع العـريب أنـه حتـى لـ

وذويـه ، بحجـة أن أبنائـه  ورغب يف رؤية طبيب نفيس ، فالرتدد يكون من طـرف

بالعطـاء ، وال يجـوز أن يكتئـب أو  والدهم كان ذا مكانة مهمة وله تاريخ حافل

أن يعالج من االكتئاب ، وهذا أمر مستهجن ، فاالكتئاب ال يختار من له مكانـة 

 يختار الغنـي مـن الفقـري ، وقـد يصـيب أي إنسـان ممن مل تكن له مكانة ، وال

  .كبرياً كان أم صغرياً 

كام أنه يالحظ أن بعض كبار السن الذين يصلون إىل حالة متقدمة مـن 

االكتئاب املصحوب مبشاكل صحية مثل مرض باركنسون ، والجلطـات الدماغيـة 

 املتكــررة ، وضــعف األطــراف ، واضــطراب الضــغط ، والســكري ، فــإن األهــل

يقومون بتحويل البيـت إىل مستشـفى مصـغر لرعايتـه بـه ، رافضـني أي فكـرة 

لــدخول كبــري الســن للمستشــفى مهــام وصــل مــن االكتئــاب ، أو الــذهان ، أو 

وقـد أدى هـذا الـتحفظ غـري املنطقـي إىل تزايـد الوفيـات ومحـاوالت . الخرف

  .االنتحار ، والتي تنجح بسهولة يف مثل هؤالء املرىض 
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بأن كبري السن ليس عليه واجبات وال وظيفـة وال عمـل ، يتذرع البعض 

فام هي فائدة معالجة االكتئاب طاملا أنه سيموت عـاجالً أو آجـالً ، ونعتقـد أن 

هذه قسوة مرفوضة ، إذ أن من حقوق اإلنسان ، وحقوق املـريض عمومـاً هـو 

ت الحصول عىل العالج حتى آخر لحظة من حياته ، طاملا أن هذا العالج قد أثب

نجاحه يف التخفيف من مصاب املريض ومعاناتـه ، والسـنوات املقبلـة ستشـهد 

  .تزايداً يف مجتمع كبار السن ، مام يستدعي انتباهاً أكرث ملشاكلهم ومعاناتهم 

 

  االكتئاب املتكرر - 21

ظاهرة التكرار يف األمراض النفسية ليست بالظاهرة الغريبة أو الشـاذة 

ومـن املفيـد التمييـز بـني . تكرارها متاحـاً جـداً  فكثري من هذه األمراض يكون

، فاألول ميثـل ارتـداداً  (recurrence)والتكرار املريض  (Relapse)االنتكاسة املرضية 

إىل حالة نفسية أكرث صعوبة مام كانت عليـه ، مـع العلـم أن املـريض يف حالـة 

آخر ، فاملريض  التكرار حاٌل . انتكاسه ال يكون قد تشاىف متاماً من مرضه األصيل 

يكون قد استشفى من مرضه األصيل بشكل كامل ومرت عليه فرتة عادت فيهـا 

حالته النفسية مستقرة وخاليًة من األعـراض ، ولهـذا فـإن التكـرار ميثـل عـودًة 

ألعــراٍض مرضــية للمــرض الســابق والتــي مــن املفــروض أن املــريض تجاوزهــا 

ج فيهـا املـريض عالجـاً للتغطيـة الحالة األوىل االنتكاسـة يحتـا . واستشفى منها 

  وملدة (Maintenance therapy)والثبات 
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االلتـزام  زمنية يحددها الطبيب ملختلف الحاالت ، ومن هنا جاءت فكرة 

بأخذ مضادات االكتئاب ملدة األشهر الستة آنفة الذكر ، وتأيت هـذه الُسـّنة مـن 

تاج إىل عالج وقايئ باب عدم االنتكاس ، أما التكرار لنفس املرض عدة مرات فيح

(Prophylaxis Treatment)  من أجل الحفاظ عىل اسـتقرار املـريض ودرءاً لرجـوع

  .غري حميد لذات املريض 

وقـد يكـون مـن . خاضـع لالنتكـاس والتكـرار  -كاضـطراب  -االكتئاب 

املفيد التعرض ألشكال هذا التكرار والذي يأخذ صوراً مختلفة ، ولعلنا نصـل إىل 

ا املوضوع إذا نظرنا إىل االكتئاب كاضـطراب يقـع ضـمن طيـف فهم أفضل لهذ

ممتد عىل مستواه األول تقع الشدة ، وعىل مستواه الثاين يقع تكـرار الحصـول 

  .لهذا املرض 

  

  

  

  

  

  
  

 

 

                                                              ×  

  (2) )                                         الشدة(

  
 (1)  ×  

  )التكرار(
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وإذا أخذت أي نقطة يف هذين املستويني كان النتاج وصفاً مفيداً لحالة 

االكتئاب التي مير فيها املريض ، وللتأكيـد فـإن أي نقطـة تقرتحهـا متواجـدة يف 

  .مجتمع مرىض االكتئاب ونشاهدها إكلينيكياً وإحصائياً 

 Recurrent)متثل اضطراباً اكتئابياً شديداً ومتكرراً ) 1(وقياساً فإن نقطة 

depressive disorder: severe type)  متثــل ) 2(وعــىل نفــس املنــوال فــإن نقطــة

 Depressive episode: mild)اضطراباً اكتئابياً خفيفاً غـري متكـرر أي ملـرة واحـدة 

type) .  

ورجوعاً إىل تقسيم األمراض الوجدانية بنـاًء عـىل مسـرية املـرض ، فـإن 

أو  (Unipolar)االضطراب الوجداين أحادي القطـب االكتئاب قد يكون منفرداً يف 

، وهـذا األخـري  (Bipolar)قد يكون جزءاً من االضطراب الوجداين ثنـايئ القطـب 

مشهور برتاوحه بني اإلستشفاء والعودة إىل األعراض أي التكرار سـواًء لالكتئـاب 

واالضـطراب الوجـداين . أو الزهو ، فهـو إذن اضـطراب موسـوم بصـفة التكـرار 

حادي القطـب ال يحمـل نفـس السـمة فـيام يتعلـق باالكتئـاب ، لكـن الواقـع أ 

االحصايئ يفيد أن نصف املرىض املصابني باالكتئاب للمرة األوىل واستشفوا منه ، 

يتعرضون لعودة ثانية عـىل األقـل خـالل السـنة األوىل مـن اإلصـابة باالكتئـاب 

لسـنة الثانيـة ، نتحـدث خـالل ا% 75للمرة األوىل ، وتزيد النسبة لتصل حـوايل 

  .هنا عن املسري الطبيعي للمرض دون اللجوء إىل العالج الوقايئ 
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قد يرتافق االكتئاب مع ظروف طبية خاصـة ويأخـذ صـفة التكـرار مـع 

تكــرار الظــرف الطبــي ، وتكــون أوضــح صــور هــذا الــرتابط ذلــك الــذي يــربط 

املعروفـة إلصـابة  ، إن النسـبة (Puerperal depression)االكتئـاب بفـرتة النفـاس 

ترتفـع بعـد اإلصـابة األوىل ، %) 10(النساء الوالـدات ملواليـد جـدد باالكتئـاب 

ونرى يف بعضهن اكتئاباً ميكن التنبؤ به ورصده يف األسبوعني األولني من الـوالدة 

ويستمر لفرتة ال تتجاوز الشهر غالباً ، وتشفى حتى بدون عالج وبشكل تلقايئ ، 

د يسـتمر االكتئـاب فيهـا طـويالً مسـتلزماً تـدخالً طبيـاً ما عدا نسبة بسيطة قـ

  .مناسباً 

االكتئاب املوسمي كذلك يأخذ صفة التكرار ويـرتبط ارتباطـاً موسـمياً ، 

  .حيث ميثل فصل الشتاء مرتعه الخصب الذي فيه يكون ويتكرر 

االكتئـاب  والصورة األوضح لالكتئاب املتكرر تلك املوصوفة تحـت تسـمية

ورغم عدم ورودهـا تحديـداً .  (Recurrent brief depression) املدى املتكرر قصري

يف التقسيامت العاملية لألمراض النفسية، إال أنها من أكرث االضطرابات االكتئابية 

% 5مشاهدًة يف العيادات النفسية ، حيـث متثـل يف بعـض االحصـائيات حـوايل 

نفـس املواصـفات الكافيـة  وهذا النوع من االكتئاب يأخذ. إنتشاراً يف املجتمع 

لتشخيص االكتئاب من املـزاج املـنخفض ، واالضـطرابات البيولوجيـة واألعـراض 

السلوكية واملعرفية ، ولكن الوقت الـالزم لتشـخيص االكتئـاب واملحـدد بوجـود 

  األعراض بشكل دائم وملدة أسبوعني عىل
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ط، األقل نجدها غري متوافرة هنا ، حيث تستمر األعراض لعدة أيام فقـ 

ورغـم مـا . وتنجيل حدتها وتغيب فرتة من الزمن لتعود بعد ذلك وملدة وجيزة 

يبدو ظاهرياً أنها أفضل مسرياً من االكتئاب الكبري لقرصـ مـدة االضـطراب ، إال 

أن التكرار الشديد لها يشوش هذه النظرة املريحة ، حيث يتكرر االضـطراب يف 

إىل أن مثـل هـذا النـوع مـن  بعض املرىض ليصل عدة مرات يف الشهر ، إضـافة

االكتئاب يحمل خطورة انتحارية عالية ويضع عىل عاتق املعالج أهمية املتابعة 

. حفاظــاً عــىل اســتقرار املــريض وتقلــيص التكــرار ) العــالج الوقــايئ(االســتباقية 

يستجيب االكتئاب املتكرر قصري املدى عـىل مضـادات االكتئـاب وعـىل العـالج 

  .كاستجابة نظريه اآلخر االكتئاب املوسمي  (Phototherapy)الضويئ 

االكتئاب املتكرر بأشكاله املختلفة نجده مسبوقاً أو مرتافقـاً مـع بعـض 

وكثـرياً مـا نـرى مـرىض ال . الظروف االجتامعيـة واالقتصـادية والعائليـة أحيانـاً 

يصــيبهم التكــرار لالكتئــاب إال ضــمن ظــروف وأحــداث معينــة ، بيــنام تســتقر 

وهذا إن أكّد شـيئاً . اً مع مسرية حياة مستقرة اجتامعياً واقتصادياً أحوالهم متام

فإمنا يؤكد النظـرة الكليـة لإلنسـان وأهميـة التفاعـل بـني الظـرف الواقـع عـىل 

الشخص وبني عطل الناقالت العصـبية الكيامويـة واضـطرابها ، وأثـر االثنـني يف 

  .تكوين االستجابات العاطفية والنفسية 

اث الحياة العصيبة أو املفاجئة أو املغرية ملا كان عليـه لقد وجد أن أحد

  اإلنسان ، تساهم يف حصول االكتئاب سواًء يف بداية 
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ورمبا تحمل هذه النقطـة حـواراً . املرض أو يف الصورة املرضية املتكررة 

يتعلق من قد استبق اآلخر وسببه ، مبعنى هل الظـرف الجديـد هـو مـا رّسـب 

: ب قد ساهم يف تكـوين وصـناعة هـذا الظـرف ، ومثالـه االكتئاب أم أن االكتئا

ذلك الذي قد فصل من عمله فرمبا يكـون الفصـل مـن العمـل ضـاغطاً باتجـاه 

ترسيب االكتئاب ، وبالعكس فإن األعراض االكتئابية مثـل قلـة الهمـة والرتاجـع 

النفيس الحريك واضطراب النوم والشهية واألفكار الحزينة وغري الدافعة للعمـل 

قد شكلت أداًء وظيفياً متواضعاً لدى ذلك الشخص مام اضطر أصحاب العمل ، 

  .إىل الترصف بالفصل 

تـــري بعـــض الدراســـات االجتامعيـــة أن الـــدعم االجتامعـــي واألرسة 

املتامسكة ، متثل حامية ضد التكرار لحصول االكتئاب بيـنام ميثـل عكـس هـذه 

  .الصورة مدعاة الكتئاب متكرر وطويل املدى 

و معروف يف األمراض النفسية األخرى كالفصـام ،  تظهـر زيـادة وكام ه

 = High expressed emotion)التعبري العاطفي لـدى عوائـل املـرىض وأزواجهـم   

High EE)  عامالً ال ميكن تجاهله يف ترسيب االكتئاب وتكـراره مـراراً ، وإن كـان

بري العـاطفي الزائـد إن التع. أثر هذا العامل أقل وضوحاً منه يف الفصام العقيل 

يتمثل بالتعليق واالنتقاد لترصفات املكتئب وتباطئه وقلة همته وتـدين نشـاطه 

بـل إن بعـض األهـايل قـد يصــلون إىل درجـة إظهـار الكـره والعدوانيـة باتجــاه 

  مريضهم محملني بحرصهم عليه ، وهو حرص مرض
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وغري مفيد عىل جميع األحوال ، إن التعبري العـاطفي يجـب أن يحمـل  

معــاين الــدفء وإن يتغلــف بالحــب والــدعم واملســاندة للمــريض ال انتقــاده 

  .وتجريحه 

يف عـالج املوجـة االكتئابيـة ) السـتة أشـهر(إذا كنا قد أكـدنا عـىل فـرتة 

منعاً لوقوع اإلنتكاس ، فإننا نتحدث عن أهميـة  (Depressive Episode)الواحدة 

. سنني يف حالة االكتئاب املتكـرر  االلتزام بالعالج ملدٍة طويلة املدى قد تصل إىل

ويبادرنا العديُد من املرىض وأهاليهم بكيل مـن النقـد واإللحـاح بهـدف وقـف 

وإذا اضـطر الطبيـب . العالج رغم تأكيـدنا للهـدف الوقـايئ مـن إبقـاء العقـار 

النفيس إىل إيقاف العالج بناًء عىل الضغط والطلب املتزايـد ، ومتـت االنتكاسـة 

عوبًة يف الخـروج منهـا ، ومـا قـد يجـر مـن متاعـب ومعانـاة والتي قد نجد صـ

للمريـــض وإنتاجيتــه ونوعيــة حياتــه ورمبــا حياتــه نفســها ، فعــىل مــن تقــع 

املسؤولية الطبية واألخالقية واإلنسانية ؟؟ إنه وضع مشابه متاماً القـرتاف وقـف 

األنسولني عن مريض يعـاين مـن السـكري املعتمـد عـىل األنسـولني ، وإن شـئنا 

التطرف فهو أيضاً مشابه إلزالة جهـاز التـنفس الصـناعي عـن مـريض يحتاجـه 

لوقت معني عىل أمل أن يسـتطيع التـنفس دون مسـاعدة بعـد ذلـك ، ايقـاف 

  .العالج يف غري الوقت املناسب هي فعلة تحمل صفة إجرامية 
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  عالج االكتئاب - 22

وامـل إذا ما قدرنا أن حدوث االكتئاب يقـع بفعـل مجمـوعتني مـن الع

ــق إحــداهام بتكــوين  ــداخلتني ، تتعل تعمــالن منفصــلتني أو متضــافرتني أو مت

الشخص الجيني والعضوي وكيمياء الجهاز العصبي ، فيام تتعلق األخـرى ببنـاء 

بيئته ، فإن عالج االكتئاب يقـع أيضـا ضـمن منظـومتي عمـل ، قـد تسـتعمالن 

اموي قـي النـاقالت منفصلتني أو متضافرتني تتعلق أوالهام بتعديل أي خلل كـي

العصبية ، فيام تسعى األخرى لتعديل سلوك اإلنسـان وفهمـه لنفسـه وظروفـه 

وقد أثبتت العديد من الدراسات أن افضل النتائج إمنا . وتحسني طرائق تفكريه 

  . تأيت من تضافر الطريقتني 

 :وبناء عىل ما تقدم ميكن تقسيم عالج االكتئاب إىل قسمني رئيسني 

  -: ج الفيزيايئ وينقسم إىل قسمنيالعال : أوالً

 .العالج بالعقاقري ويشمل ذلك األدوية واألعشاب ومشتقاتها ) 1

  .العالج باالختالج الكهربايئ ) 2

العالج النفيس ويشتمل عـىل عـدة أسـاليب تسـتند كـل منهـا اىل نظريـة : ثانياً 

  -:ا خاصة يف تفسري السلوك اإلنساين وبالتايل تفسري االكتئاب ، ولعل أهمه

  .العالج السلويك) 1
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 .العالج املعريف) 2

  .العالج التحلييل) 3

وسنقوم فيام ييل من صـفحات ببحـث مختلـف العالجـات بيشـء مـن 

  .التفصيل 

  -: أوالً العالج الفيزيايئ 

يستند إسـتعامل العقـاقري لعـالج االكتئـاب ، إىل النظريـة : العقاقري ) 1

ب النــاقالت العصــبية يف الــدماغ القائلــة أن ســبب االكتئــاب يكمــن يف اضــطرا

  : وتحديداً أحادية األمني بأقسامها الثالث 

 SERITONINالسرييتونني 

 NORADRENALINEالنورأدرينالني 

  DOPAMINEالدوبامني  

النـاقالت يف وترى هذه النظرية أن االكتئاب إمنا ينجم عـن نقـص هـذه 

ايل تهدف إىل زيادة توفرهـا بالت وأن األدوية. مراكز السيطرة عىل املزاج يف الدماغ

يف املشابك العصبية ، ولعل الطريف باألمر أن إستعامل األدوية قاد إىل سلسـلة 

النظريـة ولـيس العكـس ، حيـث لفـت التحسـن من األبحـاث أوصـلتنا إىل تلـك 

النظـر  INHاملعالجني بواسطة عقـار الــ " السل"مرىض التدرن  الحاصل يف مزاج

 االكتئــاب ، وشــكَّل بدايــة الفــتح العلمــي يف هــذا إىل دور أحاديــات األمــني يف

  املوضوع وأدى إىل اكتشاف أوىل املجموعات الدوائية لعالج االكتئاب،
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بالناقالت واملشابك العصـبية  ومع تقدم البحث العلمي ازدادت معرفتنا 

تفصيالً وتعقيداً ، وتجـاوزت العالقـة بـني املوصـالت واالكتئـاب مجـرد العالقـة 

واليوم . إىل آفاق أكرث دقة وتعقيداً وتفصيالً ) اكتئاب =نقص (سيطة الجربية الب

ـــاب  ـــة املضـــادة لالكتئ ـــن األدوي ـــة م ـــاء ترســـانة هائل ـــدى األطب ـــوافر ل يت

ANTIDEPRESSANTS  تفيد يف التعاطي مع معظم الحاالت واألعـراض املتباينـة

  .وتعمل عىل مسارات مختلفة وفيام ييل أهم تلك املجموعات 

  -:  (TRICYCLIC)املركبات ثالثية الحلقات مجموعة . 1

وهذه املجموعة أقدم املجموعات وأوسعها انتشاراً ، وتشمل عدداً مـن 

 : العقاقري منها 

 Imipramine , Amitriptyline Clomipramine,  ًـــا ـــة تجاري ( واملعروف

Anafranil , Tofranil, Saroten  (عىل الرتتيب.  

ضد أشكال االكتئـاب املختلفـة، وعـىل  وتتميز هذه املجموعة بفعاليتها

وما الفروق بينها إال من . األغلب فإن عنارص هذه املجموعة لها نفس الفاعلية 

حيث مدى اآلثار الجانبية ولعل هذا يف بعض األحيان يسهم بالتنوع العالجي ، 

ويوسع دائرة الخيارات املتاحة ، ويف معظمها فان هذه املجموعة تتسـم بـبطء 

ال تبدأ آثارها بالظهور قبل ثالثـة أسـابيع مـن بدايـة اإلسـتعامل ،  العمل حيث

قبل إصدار الحكـم ) أسابيع 6(ولذلك ينصح باالنتظار ملا ينوف عىل هذه املدة 

  .عىل فعاليتها أو التفكري بتغيريها 
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األمر اآلخر املشرتك بني أفراد هذه املجموعة هـو اآلثـار الجانبيـة لهـا ، 

الحلق ، والنعاس ، واإلمساك ، واضطراب تدفق التبـول ، جفاف الفم و : وأهمها 

واالحتباس البويل ، إضافة إىل اضطراب النبض ، وارتفاع ضـغط العـني ، والتـأثري 

ومن الالفت للنظر أن شدة هـذه األعـراض . السلبي عىل الربوستات املتضخمة 

، مـام  تتفاوت من فرد آلخر وتظهر يف معظمها قبل بدء األثـر اإليجـايب للعـالج

يدفع بالعديد من املرىض إىل عـدم االسـتمرار بـالعالج ، وتوقيفـه قبـل حصـول 

اإلستفادة ، ولذلك فإن توضيح هذا األمر للمريض يُعدُّ حيوياً إلدامـة االسـتمرار 

  .عىل العالج وجزءاً من املامرسة الجيدة 

 املركبات املثبطة ألكسيد أحادي األمني . 2

Monoamine Oxidase Inhibitors (M A O  I)  

تعمل هذه األدويـة عـىل زيـادة أحاديـات األمـني ، وذلـك عـرب تثبـيط 

األنزيم املبطل لفاعليتهـا يف املشـابك العصـبية ، و قـد تراجـع إسـتخدام هـذه 

األدوية كثرياً بسبب األعراض الجانبية الهامة لها ، ذلك أن تثبيط األنزيم بفعلها 

، وتـؤدي إىل التفاعـل السـلبي مـع  (IRREVERSABLE)هو عملية غري مرتجعـة 

 (TYRAMIN)األطعمة املحتوية عىل مكونات أحاديـات األمـني مثـل التـايرامني 

محدثًة آثاراً هامة متعلقة بارتفاع متسارع لضغط الدم وعدم استقرار عصـبي ، 

ونظراً لخطورة هذا التفاعل واشتامل العديد من األطعمة عىل مـادة التـايرامني 

  تقاتها وبعض اللحوم الحمراء، مثل األجبان ومش
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فإن مستعمل هذه األدوية بحاجـة إىل التـزود بقامئـة ... والفول األخرض

ممنوعات طيلة فرتة العالج ، وهو ما قلل من استعامل هذه األدوية وهي اآلن 

  .بالكاد موجودة يف العديد من الدول 

 يحـد مـام ،(Reversible)مؤخـراً تم تصنيع مثبط لألنزيم مسـرتجع الفعـل 

، ويف األسواق اآلن دواء واحـد  (Cheese Reaction)من تفاعل الجنب أو التايرامني 

أو ) مكلوبامايــد( (Meclobamid)هــو  (R.I.M.A)مــن هــذه املجموعــة املســامة 

ويستعمل يف حاالت الكآبـة املرتافقـة مـع القلـق  (Aurorix)تجارياً يعرف بإسم 

  .ومع الخوف االجتامعي بشكل خاص 

  -:  SSRIsطات اسرتجاع السرييتونني اإلنتقائية مثب. 3

وهي املجموعة األحدث ، وتعمل عـرب منـع اسـرتجاع السـرييتونني مـن 

املشبك العصبي ، وبالتايل زيادة توفره كموصل أو ناقل عصبي ، و تتميـز هـذه 

املجموعة بأنها تعمل عىل موصل عصبي واحد عىل وجه التخصـيص ، وبالتـايل 

الجانبية املتسبب بها أضيق نسبياً ، ولـذا فإنهـا تلقـى قبـوالً فإن مدى األعراض 

ويف الوقت الحـايل فـإن هـذه املجموعـة هـي األكـرب . وتحمالً أكرث لدى املرىض 

واألوســع انتشــاراً ، وهــي يف منــو وتزايــد مضــطرد وتعــّد اآلن حجــر الزاويــة يف 

لحـال بالنسـبة وكـام ا. مضادات اإلكتئاب ، وأدوية الخط األول يف التعامل معه 

ــة  ــة هــذه املجموعــة تتســاوى يف الفعالي ــة الحلقــات فــإن أدوي ــة ثالثي لألدوي

(Efficacy)  وتتاميز يف مدى األعراض الجانبية املقبولة ،.  
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  -: وتحوي هذه املجموعة عدداً من األدوية أهمها 

  ) (FLUOXETINEفلوكستني ) أ (

بخاصيته املنشطة  ، ويتميز هذا الدواء PROZACوهو الدواء الشهري بـِ 

وطول مدة فاعليته مام يسـمح مبـدى واسـع السـتعامله مـن أربـع كبسـوالت  ,

وعــىل عكــس بــاقي مضــادات . يوميــاً إىل كبســولة كــل أربعــة أيــام أو أســبوع 

  . االكتئاب فإنه ال يتسبب بزيادة الوزن أو فتح الشهية 

يـزة ويفيد يف عالج العديد مـن حـاالت االكتئـاب ، وبالـذات تلـك املتم

كام ويرتاكم لـدى الهيئـات الطبيـة كـم . بالخمول وبوجود األعراض الوسواسية 

  .وافر من املعلومات والخربة املرتاكمة يف كافة مناحي عمل هذا الدواء 

   (PAROXETINE)باروكستني ) ب (

ويتميــز هــذا  PAXILأو  SEROXATوهــو الــدواء املعــروف تجاريــا بـــِ 

يجعله مفيـداً عـىل نحـو كبـري يف عـالج الحـاالت الدواء ، بخاصيته املهدئة مام 

املرتافقة مع القلق والتوتر ، كام أنه مفيد يف عالج الحاالت املرتافقة مـع وجـود 

اضطراب الوسواس القهري وقد ثبت حديثاً أن هذا الدواء آمن لالسـتعامل مـن 

  . قبل النساء املرضعات ، ولهذا العقار فعل خاص يف الرهاب االجتامعي

   (FLOVAXAMINE)فلوفاكسامني ) ج (

  وهو أقدم أفراد هذه  FAVERINوهو املشهور تجارياً بـِ 
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العائلة ، ويتميز بحياديته تجاه دورة النشاط والنوم ، ومبحدودية تأثريه 

السـلبي عـىل األداء الجنيسـ ، يف حــني يـؤثر بقيـة أفــراد املجموعـة سـلباً عــىل 

ــأخري القــذف أ  ــذات لجهــة ت ــأخر النشــوة الجنســية النشــاط الجنيســ وبال و ت

ANORGASMIA . وقد أجريت بعض الدراسات الناجحة الستخدام هـذا العـالج

يف بعض الحاالت املرتافقة مع إساءة استخدام املواد مثل اإلدمان عـىل الكحـول 

  .أو املهدئات ، وكان له أثر يف تخفيف اشتهاء تلك املواد 

   (SERTRALINE)سريترالني ) د (

ــد حصــل هــذا العــالج  LUSTRALأو  ZOLOFTوهــو املعــروف ب  وق

ـــرب  ـــى الك ـــطراب عقب ـــاالت اض ـــتعامله يف ح ـــرخيص الس ـــىل ت ـــؤخراً ع م

(POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER)  إضــافة إىل نجــاح اســتخدامه يف

ويتميز بقلـة التـداخل العالجـي مـع العالجـات األخـرى ولـذا . عالج اإلكتئاب 

عقـاقري أخـرى للضـغط والسـكري ينصح باستعامله لكبار السن واملسـتخدمني ل

  .الخ ... والقلب

  -:  (CITALOPRAM)سيتالوبرام ) هـ(

ويتميز بسهولة االستخدام وقلة أعراضه الجانبية ويعرف تجاريـاً باسـم 

(CIPRAM) .  

  -: مجموعات أخرى حديثة العهد نذكر منها ) 4

   (SNRI)مثبطات اسرتجاع السريوتنني والنورأديتالني ) أ (

  تجارياً  Effexorأو Venlafaxineاء املعروف بـِ ومنها الدو 
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ويعتقد أن هذا الدواء يدخل حيز الفعل بزمن قصري نسـبياً ، وبالـذات 

عىل الجرعات العالية ، ولذلك قد يفيد يف الحالة الحادة التـي تسـتلزم مداخلـة 

  .رسيعة 

   (NassA)مضادات اكتئاب متخصصة عىل السريوتنني وعىل النورأدرينالني ) ب (

تجارياً ويعتقد أنه يـؤثر  Remeronأو  Mirtaxepineومنها الدواء املسمى 

فقط عىل مستقبالت محـددة يف املشـابك العصـبية مبـا يقلـل اآلثـار الجانيـة ، 

وتحديداً منها املتعلقة بالجنس كام يفيد هذا الـدواء يف التعامـل مـع الحـاالت 

  .التي يكون األرق فيها هو العرض الغالب 

ومنها النيفـازودون والتــرازدون  (SARIs)طات ومعاكسات السريوتنني مثب) ج (
Nefazodone & Trazodone  

هذه األدوية تفيد قي الحاالت التي يكـون فيهـا ضـعف األداء الجنيسـ 

. هو العرض الغالب يف االكتئاب ، كام أنها تفيد يف عالج حاالت القلق املرافقـة 

املعــروف تجاريــاً بـــِ  Nefazodoneهــو أحــد هــذه األدويــة املوجــودة يف األردن 

Serozone .  

  (Bupropion)بوبروبيون ) د(

ويكتسب هذا العقـار شـهرته مـام ينسـب إليـه مـن أثـر إيجـايب عـىل 

النــواحي الجنســية و مــا قيــل حــديثاً عــن دوره يف املســاعدة يف االمتنــاع عــن 

  .التدخني 
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ا مـابروتيلني مضادات اكتئـاب أخـرى متعـددة اآلليـات يف العمـل ومنهـ) هـ(

(Maprotoline)  واملعرف تجارياً بإسم(Lndiomil)   

ويعمل عىل النورأدينالني ، وفيه خاصة مهدئة تساعد يف حـاالت القلـق 

املصاحب لالكتئـاب ، وهـو فعـال يف تحسـن النـوم والشـهية للطعـام ويعطـى 

 بالوريد يف الحاالت التي تتطلب رسعة يف املعالجة وضعف تعاون املريض علـامً 

  .أنه العالج الوحيد املتوفر يف بالدنا والذي يعطى عن طريق الزرق الوريدي 

واملعـروف تجاريـاً باسـم  (Tianeptine)كام تشـمل عـىل عقـار تيـانبتني 

(Stablon)  والذي له تأثري خاص عىل القلق ويعمل عـىل السـريوتونني بطريقـة ،

  . معاكسة لباقي األدوية 

  Augmentation therapyاألدوية املضافة ) 5

وتستعمل هذه يف الحاالت املستعصية والتي مل تستجب للعالج ونـذكر 

  -: منها

وهذه تضاف يف بعض الحاالت الصعبة ، وكذلك تلك التـي : أمالح الليثيوم )    أ

 ) (Bipolar affective disorderتكون ضمن اضطراب املزاج ثنـايئ القطـب   

  .زهو حيث يخىش من انقالب حالة االكتئاب إىل

وتســتعمل :  ) ( Antiepileptic Drugsاألدويــة املســتعملة يف عــالج الرصــع ) ب

  .لتدعيم عمل األدوية املضادة لالكتئاب اضافة لعملها كمثبتات مزاج 
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حيث أثبتت الدراسات دوره الفعـال يف :  (Thyroxine)هرمون الثايروكسني )   ج

اق واسع أن الغـدة تدعيم عمل مضادات االكتئاب ، ويعتقد اآلن عىل نط

الدرقية لها دور ما فيام يتعلـق باالكتئـاب إال أن هـذا الـدور بحاجـة إىل 

  .املزيد من الدرس واالستجالء 

وهذه تستعمل يف العادة يف االكتئاب :  (Antipsychotics)مضادات الذهان )    د

وحـديثاً . الذهاين ، حيث تطغى الهالوس واألوهام عىل الصـورة املرضـية 

 Atypical (ملضـادات الـذهان غـري النموذجيـةبعـض الدراسـات أن  أثبتت

Antipsychotics (  مثــل(Respirdal  & Solian & Zyprexa)  ًفعــالً مضــادا

لالكتئاب وذلك إذا ما استعملت بجرعات خفيفـة ، وتسـتعمل مضـادات 

  .الذهان بجرعات خفيفة للقلق والتهيج 

النفسية هـو مـن املجـاالت  وعىل أية حال فان مجال األدوية واملؤثرات

شديدة الحيوية ، و تعّد منطقة بحث ناشـطة جـًدا وتنبـئ مبزيـد مـن التطـور 

  .والتقدم 

ويف ختام هذه الجولة الرسيعة مع مضادات االكتئـاب ، ال بـد لنـا مـن 

  -: التأكيد وإعادة التأكيد أكرث من مرة عىل جملة من النقاط الحيوية وهي 

دوية فعالة وناجعة وتصـل نسـبة نجاحهـا يف عـالج إن مضادات االكتئاب أ ) 1(

  % .75االكتئاب إىل أكرث من 
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 3األثر اإليجايب لهـذه األدويـة ال يظهـر فـوراً ، ويحتـاج لفـرتة ال تقـل عـن ) 2(

 4أسابيع حتى تبدأ العمل ، وال تحدث أثرها وفعاليتها الكاملة بأقـل مـن 

 .أسابيع  6 -

ية تظهر يف الغالب قبل اآلثار اإليجابية وهـو لجميع هذه األدوية آثاراً جانب) 3(

ولذلك يجب التنبيه املسـبق . ما قد يدفع املريض إىل التوقف عن العالج 

 .لهذه اآلثار والتوضيح بأنها عابرة وال تستوجب وقف العالج

هذه األدوية ال تسبب اإلدمان ، حتى لو طال استعاملها ، فطول االستعامل ) 4(

 .ال يعني اإلدمان 

العـالج لفـرتة ال  لحصول الفائدة املرجوة فإن املريض بحاجة للمداومـة عـىل) 5(

تقــل عــن ســتة أشــهر بعــد التحســن ، ويجــب أن ينصــح املــريض بعــدم 

التوقف عن العالج حتى يف حـال اإلحسـاس بالتحسـن قبـل مـرور هـذه 

 . الفرتة وذلك درءاً لالنتكاس 

يض باملداومة عـىل العـالج فـرتة يف حال تكرر املوجات االكتئابية ينصح املر) 6(

طويلة وبنفس الجرعات ذلك أن الجرعة التي تحدث التحسن هـي التـي 

 .تديم التحسن عىل األغلب 

يف ) األوىل(هناك مرحلتان حرجتان قد تؤثران سلباً عىل العمليـة العالجيـة ) 7(

البداية حيث يتوقف املريض عن تناول العالج ظناً منه أنه غـري مفيـد أو 

حـدوث التحسـن حيـث قـد بعـد ) الثانيـة(تحمل اآلثار الجانبيـة و لعدم

  .يعتقد أن ال لزوم لالستمرار بالعالج 
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  العالج باالختالج الكهربايئ

أدخل العالج باالختالج الكهربايئ لألمـراض النفسـية يف ثالثينـات القـرن 

املايض ، وقد بنيت البدايات عىل فهم خاطئ من أن الفصام والرصع ال يلتقيان 

، وأول من استخدم التيار الكهربايئ عرب الدماغ بشكل منتظم إلحداث الصـدمة 

عـام  ( CERLETTI & BINI)ن اإليطاليـان سـريليتي وبينـه أو النوبة الرصعية ، كا

، ومع الزمن تطـورت تقنيـات إسـتخدام هـذه الطريقـة ، وأدخـل عليهـا 1939

استعامل التخـدير الكامـل ومرخيـات العضـالت مـام قلـل مـن اآلثـار السـلبية 

  . املرافقة الستخدامه

وعىل الرغم مام أحاط اسـتعامل هـذه الطريقـة مـن مفـاهيم خاطئـة 

حيث صورت يف كثري من األدبيات واألفالم عىل أنهـا " ول خطورتها وقسوتها ، ح

، إال أنها تبقى من أنجع الطرق لعـالج االكتئـاب الحـاد ، ومـن " عملية تعذيب

أكرثها أمناً ، وقـد أثبتـت العديـد مـن الدراسـات أنهـا أكـرث نجاعـًة ورسعـة يف 

وكـذلك  ) (Tricyclicإحداث التحسـن مـن مضـادات االكتئـاب ثالثيـة الحلقـات

  . (MAOI)مثبطات األنزيم ماو 

وأهم اآلثار الجانبية لهذه الطريقة اضطراب الذاكرة والتشوش ، وكذلك 

تلك املتعلقة بأخطار التخدير ، وال يوجد موانع إستعامل مطلقة لهذه الطريقة 

  .بل إن قرار كل حالة يؤخذ عىل حده 
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جلسات أسبوعياً ، وقـد ) 3-2(وميكـن عمل الجلسات العالجية مبعـدل 

يبدأ التحسن بالظهور بحلول الجلسة الثالثة ويتعزز مع الوقت ، وقـد يسـتلزم 

  .العالج من ستة إىل إثنتي عرش جلسة 

ولعل أفضل نجاح تحققـه هـذه الطريقـة ، يكـون يف الحـاالت الحـادة 

 أو واملهددة باالنتحار والحاالت النفسية املرتافقـة مـع التبـاطؤ النفيسـ الحـريك

الذهول ، وكذلك تلك املرتافقة مع األعـراض الذهانيـة ، وقـد لـوحظ يف العقـد 

األخري أن تطور مضادات االكتئاب الهائل قد قلل من استعامل العالج الكهربايئ 

.  

  العالج النفيس

إذا كان الدماغ البرشي يتكون من مليارات الخاليا العصـبية واألعصـاب 

شابك العصبية ، وعدد هـذه الخاليـا محـدد املتشابكة عرب عدد مضاعف من امل

ــة التشــابكات  ــإن طبيع ــة ، ف ــه الوراثي ــة الشــخص الفســيولوجية وبنيت بطبيع

والصالت العصبية تتحدد بتجارب الشخص وتفاعله مع البيئة املحيطة ، ولـذلك 

فإن طريقة حياتنا وكيفية ادراكنا للتجارب وتفاعلنا معها تسهم أيضاً يف تكـوين 

  .ترسم معامل تعاملنا وادراكنا وبالتايل سلوكنا املستقبيل أدمغتنا وقد 

ولعل هذا هو التفسري العلمي الستجابة بعض األمراض للعـالج النفيسـ 

حتى وإن كانت نشأتها بسبب أو مرتافقًة معـه اضـطراب عضـوي يف النـاقالت 

  . العصبية الدماغية 

  تتنوع مدارس العالج النفيس بتنوع مدارس علم النفس
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د كل طريقة عالجيـة اىل مدرسـة نفسـية لهـا تفسـريها الخـاص وتستن 

  .للسلوك البرشي ولكيفية نشوء األمراض النفسية وبالتايل كيفية عالجها 

  -: ومن أهم املدارس

  :مدرسة التحليل النفيس  -1

مؤسس هذه املدرسة سيجموند فرويـد طبيـب األعصـاب ، أحـد أشـهر 

تبحـث . يسـ عـىل مـر العصـور وأهم الشخصيات يف علم الـنفس والطـب النف

النظرية التحليلية عن جذور املرض النفيس يف أعامق املايض ، ويف مراحل تكّون 

شخصية الفرد املبكرة ، وفيام يتعلق باالكتئاب تحديداً فـإن النظريـة التحليليـة 

تراه اسـتعادًة لتجربـة قدميـة يف الالوعـي ، ويركـز العـالج عـىل إعـادة اإلدراك 

يف واقع الحال مل يثبت علمياً أو عملياً صحة هذه النظرية ، كام و . الواعي لذلك

مل يثبــت اســتعاملها العالجــي نجاعــة أو فاعليــة أكــرث مــن العالجــات النفســية 

األخرى قصرية املدى ، وإىل ذلك ساهم طول املـدة الزمنيـة واالسـتنزاف الكبـري 

  .ه املدرسة للجهد والوقت والكلفة العالية يف تقليل االهتامم والعمل بهذ

  -: (Behavioral Therapy)املدرسة السلوكية  - 2

عىل النقيض من مدرسة التحليل النفيس ، ال تعرتف وال تعنـى املدرسـة 

  السلوكية إال بتقييم السلوك البادي للعيان ، وتراه
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محصلة لعملية تعلم مستمر تتم عرب احتكاك الشخص بالبيئة ، وفـيام  

ملدرسة كمحصلة لتجـارب الفشـل املورثـة للقنـوط يتعلق باالكتئاب تراه هذه ا

عــىل  (Seligman)واإلحبــاط ، ولعــل أوضــح مثــال عــىل ذلــك تجربــة ســليجامن 

  .املستقاة منها  (Learned Helplessness)الكالب ، ونظرية التقاعس املتعلم 

وعالجياً ترى هذه املدرسة أن عكس عملية الـتعلم باسـتعامل األفعـال 

ابياً ، سيؤدي بالنهاية إىل تعـديل السـلوك االكتئـايب وبالتـايل املعززة لنفسها إيج

  .إىل تحسن االكتئاب

ويبدو أن هذه املدرسـة قـد حققـت نجاحهـا األهـم يف مجـال أمـراض 

القلق ، وتحديداً يف حاالت الفزع واملخاوف املرضية ، وفـيام يتعلـق باالكتئـاب 

ات السـلوكية قـي سـياق فإن النتائج تكون أفضل حينام يرتافق استعامل التقني

  .العالج املعريف 

  -: (Cognitive Therapy)املدرســة املعرفيــة أو العـــــالج املعـريف  -3

هــذه املدرســة هــي أحــدث املــدارس الــثالث ورمبــا أنجعهــا يف عــالج 

اإلكتئاب ، وتنطلق هـذه املدرسـة مـن أن الطريقـة التـي ننظـر بهـا إىل العـامل 

سلوكنا ومواقفنا وعواطفنا ، وترى بالتـايل أن العـالج ونفكر بها هي التي تحدد 

  .يكمن يف تغيري طريقة التفكري 

وتسهب النظرية املعرفية يف رشح اختالالت التفكري لكـل مـن األمـراض 

املختلفة ، وفيام يتعلق باالكتئـاب تـرى أنـه يـنجم عـن فهـم مخطـوء للـنفس 

  وللبيئة املحيطة وللمستقبل حدده الطبيب
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املنظر الرئييسـ لهـذه املدرسـة مبثلـث  (Aron Beck)بيك  النفيس آرون 

االكتئاب ، وباملحصلة ميكن القول أن املكتئب من وجهة النظـر املعرفيـة ينظـر 

  .دوماً إىل النصف الفارغ من الكأس 

وتستهدف العملية العالجية املعرفيـة إىل اسـتجالء األفكـار االكتئابيـة ، 

ومن ثم طـرح البـدائل املنطقيـة لهـذه  ومناقشة صالحيتها وصحتها وجدواها ،

  .التصورات وصوالً لتغيري منط تفكري الفرد املكتئب 

وعــىل األغلــب فعــىل املــريض أن يحــتفظ مبفكــرة يســجل بهــا أفكــاره 

ومشاعره يف املواقف املختلفـة ، مبـا ميكنـه مـن التجـرد منهـا نسـبياً والوقـوف 

  . اتجاهها موقفاً محايداً متهيداً ملناقشتها وتغيريه

ويكون دور املعالج هنا مساعدة املريض عىل الوقوف موقفاً نقدياً مـن 

أفكاره ، وتطوير منطق تفكريه من املطلـق إىل النسـبي ، ومـن العموميـات إىل 

األفكار املحددة ، ومن األحادية إىل االختيار بني عـدة بـدائل واخضـاعها ملحـك 

  . الواقع والتجربة العملية 

ايجابية ونتائجه جيدة وتحديـداً لجهـة اسـتقرار  محصلة العالج املعريف

التحسن ومنـع االنتكـاس ، ويعطـي العـالج أفضـل النتـائج عنـدما يرتافـق مـع 

ــدواء املالئــم وبعــض التقنيــات الســلوكية، إال أن املــريض املرشــح  اســتعامل ال

لالستفادة من العالج املعريف ، يجب أن يكون عـىل قـدر مـن املعرفـة واإلدراك 

لنفســية ومســتعداً لفهــم االكتئــاب عــىل أنــه عمليــة معرفيــة وعــىل ألعراضــه ا

  التعامل معه 
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عىل هـذا األساس ، ونظراً للجهد الـذهني الـذي يسـتلزمه العـالج مـن 

نقاش وحوار ، فإن الفائدة منه قد ال تتأىت يف الحاالت الحادة أو الشديدة حيث 

ز والتبـاطؤ الـذهني يكون املريض يف أوج ضعف اإلرادة وقلة القدرة عىل الرتكي

والحــريك ، ويف هــذه الحــاالت فإنــه مــن األفضــل االبتــداء بــالعالج الــدوايئ أو 

االختالج الكهربايئ ، ومن ثم اضافة العالج املعريف والسـلويك لتكـريس التحسـن 

  .ومنع االنتكـاس والتكرار 

  

  كلفة االكتئاب - 23

وطأتـه الثقيلـة يعدُّ اإلكتئاب من األمراض عالية الكلفة ، حيـث يلقـي ب

عىل كافة مناحي الحياة ، من اضطراب العمل إىل تـدهور اإلنتاجيـة وتوقفهـا ، 

إىل خسارة الحيـاة نفسـها ، إضـافة إىل الكلفـة املبـارشة للعالجـات ، واسـتهالك 

املرافق الصحية املكثف ، من ابتداء الشكوى لحني التوصل إىل التشخيص ومـن 

مـن % 20-15( ة االنتشار الواسع للمـرض ثم العالج ، ويزيد من ضخامة الكلف

  .شامالً مختلف الفئات العمرية ) عموم السكان 

،قـدرت جمعيـة 1999ويف التقرير السنوي حول الصحة العقليـة للعـام 

 34الجراحني األمريكية فاتورة االكتئـاب السـنوية يف الواليـات املتحـدة بحـوايل 

ل احتساب اآلالم واملعاناة وتدين منوهة إىل أن ذلك ال يشم. مليار دوالر سنوياً 

  .نوعية حياة املريض واملرتبطني به 



  - 120 -

وعادة ما يعد اكتئاب كبار السن أكرث كلفة من حيـث الكلفـة املبـارشة 

يف . لناحية استهالك الدواء واملرافق الصحية ، والتـداخل مـع األمـراض األخـرى 

ارشة مـن ناحيـة حني يعّد اكتئاب الشباب أكرث كلفة من حيث الكلفة غـري املبـ

  . هبوط اإلنتاجية وتدين مستويات األداء املختلفة 

وحالياً تعّد منظمة الصحة العاملية االكتئاب ثـاين أكـرب مسـبب لإلعاقـة 

بعد أمراض القلب ، وأكرب سبب لالعاقة ميكن منعـه وتجنبـه وعالجـه والشـفاء 

  . منه 

  

  الوقاية من االكتئاب - 24

ن االضطرابات النفسـية ال بـد مـن النظـر الوقاية من االكتئاب وغريه م

  -:إليها عىل ثالث مستويات 

  ) Primary prevention(الوقاية األولية )  أ(

وتعني العمل الجاد عىل عدم حصـول االكتئـاب عنـد النـاس بقـدر مـا 

ميكن ، وهذا ما يتطلب التعامل مع األفراد املعرضني لإلصـابة أكـرث مـن غـريهم 

  -:ن هؤالء من الناس العاديني ، وم

  .النساء بعد الوالدة * 

  .كبار السن * 
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  .أولئك املعانون من حرسة الحداد * 

  .آباء وأمهات األطفال املعاقني * 

  .القامئون عىل رعاية كبار السن يف الخرف الشديد واملتقدم * 

  . األفراد القاطنون ضمن منظومة عالقات صعبة وغري سوية * 

  .اتلة مثل مرض الرسطان املصابون بأمراض مزمنة أو ق* 

  .ضحايا الكوارث والعنف واإلساءة * 

مثل هؤالء األفراد ال بد من الرتكيز عليهم ضمن برامج الرعاية الصـحية 

األولية ، بالتوعية من االكتئاب ، والحديث عنه ، وإعطائهم فرصـة للتعبـري عـن 

بعــض معانــاتهم ، وتقــديم الــدعم النفيســ واالجتامعــي ، وقــد يصــل األمــر يف 

  .الحاالت من مرض الرسطان إىل إعطاء بعض األدوية املضادة لالكتئاب سلفاً 

كام أنه ال بـد مـن توضـيح العالقـات الشـائكة لالكتئـاب مـع األمـراض 

العضوية ، ومعاناة الطفولـة ، وآثـار األدويـة املسـتعملة يف كثـري مـن األمـراض 

الرسـطان يف بـرامج العضوية ، واهتامم بعض اإلختصاصيني مثل أطبـاء الغـدد و 

الوقاية من االكتئاب ، ومجموعات الدعم والتوعية لهذا املرض ، وهـذا يتطلـب 

برامج منظمة يضعها الفريق الطبي النفيس وينفـذها الفريـق مـع العـاملني يف 

  .الرعاية الصحية األولية وبعض مراكز الخدمات االجتامعية 
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   ) Secondary Prevention(الوقاية الثانوية )  ب(

وتعني القدرة عىل اكتشاف حاالت االكتئاب يف وقـت مبكـر والبـدء يف 

معالجتها قبل الوصول إىل درجة شديدة من املـرض ، وملـا لهـذا مـن آثـار عـىل 

  -:حياة الفرد واألرسة واملجتمع ، واالكتشاف املبكر لالكتئاب يتطلب عدة أمور 

  .زيادة وعي الجمهور لهذا املرض وتوضيح مظاهره *  

يادة قدرة األطباء عىل اكتشاف املرض سواء يف الرعايـة الصـحية األوليـة أو ز*  

  .املستشفيات العامة 

  .تعزيز دور الطب النفيس يف املستشفيات العامة *  

  .تعزيز مناهج تدريس وتدريب طالب كليات الطب يف الطب النفيس*  

يـة ومراكـز زيادة وعـي املرشـدين النفسـيني والعـاملني يف الحقـول االجتامع*  

  .املعاقني 

استعامل بعض االختبارات املقننة التي تسهل املسـح اإلكلينـييك ألكـرب عـدد *  

  .ممكن من الناس 

ويف هذا املجال يقول الكثري من الزمالء بأنهم يكتشفون املـرض ، ولكـن 

املريض يرفض املعالجة ويرفض التحويـل للطبيـب االختصـايص ، وهـذا واقعـي 

دم القيام بالواجب امللقى عىل عاتق العاملني باملهن الصحية لكنه ليس مربراً لع

املختلفة ، وعادًة فإن التحدث إىل املريض بعض الوقت وتوضيح املرض وعالجه 

  يقنع 
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البعض ، وال تكفي مجرد ورقـة تحويـل لطبيـب نفيسـ بإقنـاع املـريض 

ب بأهمية العالج ، علـامً أن الطبيـب العـام والطبيـب االختصـايص يف غـري الطـ

النفيســ واملختصــني يف علــم الــنفس بإمكــانهم البــدء باملعالجــة ، خصوصــاً يف 

الحاالت البسيطة ، والطبيب املاهر ال ميل التكرار واالستعانة بـأفراد العائلـة أو 

بشيخ املسجد أو القسيس أو األصدقاء واملعارف ، خصوصاً يف الحاالت الشديدة 

وقد يكون أيضاً هنـاك حاجـة إىل  والتي يجب وصولها إىل الطبيب االختصايص ،

  .الدخول إىل املستشفى النفيس 

   (Tertiary Prevention)الوقاية الثالثية  ) ج(

وتعني أن أولئك املرىض الذين تحسنوا وخرجوا من حالة االكتئاب ال بد 

من استكاملهم العالج للفرتة املقـررة ، مهـام كـان نـوع العـالج ، أمـا االنقطـاع 

للعديد من االنتكاسات وتكـرار االكتئـاب ووصـوله أحيانـاً إىل املبكر فهو سبب 

درجة مستعصية وشـديدة ، ناهيـك عـن أولئـك الـذين يعـانون مـن االكتئـاب 

املتكرر والذين قـد يحتـاجون إىل عـالج دائـم ، أو اللـوايت يعـانني مـن اكتئـاب 

النفاس ، ويوصيهن الطبيـب مبراجعتـه يف نهايـة كـل حمـل ألخـذ االحتياطـات 

زمة ، والغريب يف هذا النوع من الوقاية أن املريض قد عاىن ما عاىن ، ووصل الال 

إىل مركز اإلختصاص وأصبح متفهامً ملرضه ، ومع ذلك يأخذ عىل عاتقه املغامرة 

يف ترك العالج ، أو أنه يصل إىل االكتئاب مرة أخرى بعد عدة سنوات وقد سبق 

  وأن خربُه وعاىن منه 
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ر ويرتدد يف طلب العالج من جديـد ، وال يخفـى سابقاً ، ومع ذلك يتأخ

وضـعف الـوعي عىل أحـد أن موضـوع الوصـمة االجتامعيـة للمـرض النفيسـ ، 

  .الوقاية النفيس يلعبان الدور املعاكس لكل محاوالت

  

  االكتئاب واملهدئات - 25

عىل الرغم من إفرادنا ملوضوع االكتئاب واالدمان فصـالً مسـتقالً الحقـاً 

ب ، إال أن أهمية عالقة االكتئاب باملهدئات تستحق إشارة مستقلة يف هذا الكتا

ألهميتها ، إن املهدئات تشمل عائالت عالجية ممتدة وما يهمنا هنا هي عائلـة 

وهذه العائلـة اكتسـبت شـهرتها . الشهرية  -) (Benzodiazepine-" البنزوديازبني"

سهولة الحصول عليها الكبرية ، بسبب اإلرساف يف وصفها يف وقت من األوقات و 

إضافة إىل أثرها املحبب بإزالة القلق والتوتر وتخفيفـه بشـكل . من الصيدليات 

رسيع ومبـارش مـام يعطـي آخـذها تـدعيامً إيجابيـاً أن اسـتخدمها مـرة أخـرى 

هي إعـادة التـوازن  -والطب النفيس تحديداً  -ورغم أن مهمة الطب . وهكذا 

سـوء  -لشخص املريض والقلق أهمها لكـن النفيس وإزالة الشعور السيئ لدى ا

هـذه . يحتم علينا تجنـب االسـتخدام طويـل املـدى للعقـاقري املهدئـة  -الحظ 

العقاقري تحمل مع استخدامها خطورة االعتامد والتعود وما هي إال فـرتة زمنيـة 

  .بسيطة حتى يصبح اإلدمان عىل املهدئات العلة الكربى يف حياة مستخدميها 
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شمل أسامًء معروفًة للعديد مـن النـاس وإلـيكم بعضـها هذه العائلة ت

  -: للتذكري ، ورمبا نلجأ إىل األسامء التجارية بسبب تداولها عىل ألسنة العامة 

ـــاليوم  ـــوتانيل  (Valium)الف ـــس  (Lexotanil)، ليكس ـــرازين أو زانك ، ب

(Prazin, Xanax)  ريفوتريــل ،(Rivotril)  أو املعــروف شــعبياً بالصــليبا ، أتيفــان

  .وغريها الكثري الكثري  (Tranxene)، ترانكسني  (Ativan, Lorans)لورانس 

الربط بني املهدئات واالكتئاب نشاهده مجربين ال مخريين يف املامرسـة 

اليومية ، ويحمل معه تعقيدات اضافية تجهُض نجاعة العالج أو التشـخيص أو 

  -: كليهام معاً وإليكم الحالة التالية للتوضيح 

تزوج ، يف الثالثينات من العمر ، مثقٌف ثقافـة جامعيـة ويعمـل رجل م

يف مجال الدعاية واإلعـالن ، تتطـور لديـه أعـراٌض مختلفـة كانخفـاض املـزاج ، 

وإضطراب يف النوم والشهية ، وضعف الرغبة الجنسية ، ويبدأ بتجنـب الزبـائن 

 يـؤثر عـىل ويرتافق نقاشه معهم بالعصبية وقلة االحتامل وسهولة االستثارة مام

وهـو . عمله وحياته االجتامعية ، ويصبح مهدداً بالرتاجع يف كل مجاالت الحياة 

يعلم االختالل الواقع عليه ويدرك أنه ليس فالناً الذي كان وان حالتـه النفسـية 

يستنصح صديقاً حمـيامً فريشـده حسـب معرفتـه وثقافتـه . مختلفة عاّم سبق 

قد مّروا بـنفس األعـراض وانتهـت مشـاكلهم السابقة املحدودة ، إىل أن كثريين 

  "لكساتونيل"بقرص 
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 "Lexatonil"  هـو أهـم عـالج لتعـديل " لكسـاتونيل"، وأن هـذا املـدعو

املزاج وفك حالته الحزينة االكتئابية تلك ، يذهب إىل الصيدلية ويطلب العـالج 

، ذلـك ويناوله الصيديل إياه دون تردد أو نقاش ، وتبدأ النصيحة باعطاء النتائج 

يستشعر انخفاض حالة القلق لديه ، وتبدأ حساباته لألشـياء " بدايةً "أن صاحبنا 

املقلقــة أقــل رضراً عليــه ، ويخلــد إىل النــوم براحــة كبــرية يف الليلــة األوىل مــن 

ويف اليوم التايل يجد صعوبة يف االستيقاظ ويتأخر عن عمله وخالل . االستخدام 

تجعل مـن مهـام العمـل " بالتسطيل"نوم يصفها الدوام تراوده رغبٌة كبرية يف ال

نومـه  -يعود إىل البيت ويحاول ليالً أن يعـاود كـرة أخـرى . عبئاً وإرهاقاً عليه 

اللكساتونيل  -يأخذ القرص األول من عالجه الذايت . لكن دون جدوى  -الهنيء 

ولكن هيهات فيتطور ذلك إىل ابتالع قرص آخـر ، ذلـك أنـه قـد طـور وضـعاً  -

  . ياً للعالج مام يستدعي زيادة الكمية باستمرارتحمل

ترهقه فكرة الزيادة املستمرة للعالج فيحـاول اإلنقطـاع ، تتطـور لديـه 

ثورات من الغضب : أعراض إنسحابية أصعب وأنىك من أعراض إكتئابه السابق 

، وعدم قدرة عىل االستقرار ، وتوتٌّر يف عضالته واخـتالف يف عالماتـه الحيويـة ، 

وتبدو . ة شديدة بأخذ املادة املهدئة وغريها من املظاهر املزعجة القاهرة ورغب

أعامله وعالقاته االجتامعية والتي أخذ املهدئ خوفاً عىل تدهورها ، تبـدو أكـرث 

  .قابلية للتحطيب والطحن عىل يد مهدئه املرض 
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 تتدهور حالته كثرياً فيأتيه النصح أن يراجع طبيباً نفسياً ، ويكون تردده

: كبرياً ، ذلك أن لسان حاله يعرب عن اعتقاده الخاطئ بإتجاه العالجات النفسية 

ماذا سوف يعمل الطبيب النفيس سوى أن يصف عالجاً مثل اللكساتونيل إن مل 

يكن هو ذاته ؟ لقد إستخدمته ملدة طويلة دون جدوى ، ال بل إن األمور زادت 

  .سوًءاً ورداءة 

ومشـاهدة بكـرثة يف العيـادات النفسـية ، مـا ورد ميثـل حالـة تقليديـة 

ويأيت املريض إىل الطبيب النفيس بأعراض اكتئابية ويتم وصـف أحـد العقـارات 

تلـك التـي تعمـل كيامويـاً عـىل " بالنوعية"النوعية املضادة لالكتئاب ، ويقصد 

 -الجهــاز العصــبي املركــزي بهــدف تعــديل االخــتالل املســبب للمــرض نفســه 

ومـرة أخـرى نقـول هـي ال . ذلك ال تحمل خطورًة إدمانية هي عىل . االكتئاب 

فـال بـد مـن إزالـة . تحمل خطورة إدمانية ، وليس هنا اعتياد عليها وال اعتامد 

الخلط الكبري الذي يتمركز يف عقول الناس بأن العالجات النفسية بكليتها خطرة 

السـابقة قـد وتسبب االدمان ، ذلك أن سوء االستخدام املتناول ذكره يف الحالـة 

زرع فكرة خاطئة ومغلوطة ، جعلت الكثري من املراجعني إىل العيادات النفسية 

يتمنون عىل طبيبهم أن يعالجهم نفسياً دون عقار ، ويفشل الطبيـب يف أحيـان 

كثرية يف توضيح فكرة العالج النفيس النوعي ملريضه وبالتايل فإن الكثـريين مـن 

الج بالعقـاقري النفسـية النوعيـة ، والتـي املرىض يحرمون أنفسهم من تلقي العـ

  متثل أساساً مهامً يف املعالجة النفسية الحديثة،
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مام يؤخر تحسنهم ويؤثر سلباً عـىل تقـدم حـالتهم بالشـكل املناسـب  

واملطلــوب واملحقــق عنــد اســتخدام العالجــات النفســية املوصــوفة مــن قبــل 

  .االختصايص 

التـي " السـمعة السـيئة"أن إشارة أخرى ال بد من التأكيد عليهـا وهـي 

إمنا مردها سـوء اسـتخدام األفـراد لهـا دون ) البنزوديازبني(التصقت باملهدئات 

إرشاف طبي متخصص ، مام يجعلها تفقد آثارها اإليجابية وتنقلب عىل صاحبها 

إذ ال ضــري مــن اســتخدام بعــض املهــدئات يف املعالجــات . يف صــحته ونفســيته 

حيـث . قلق الشـديد واضـطرابات الهلـع وغريهـا النفسية خصوصاً يف حاالت ال

توصف عادًة من قبل الطبيب لفرتة محـدودة ، ويـتم تعـديل الكميـات خـالل 

املراجعات املنتظمة إىل الطبيب ، وهي أدوية ال غنى للطبيب النفيسـ عنهـا يف 

بعض الحاالت ، ولهذا فهي آمنة ومفيدة إذا أستخدمت من قبل األيدي الخبرية 

أما عن العالج للحاالت التي يرتبط فيهـا االكتئـاب مـع اسـتخدام  واملتخصصة ،

. املهــدئات فــإن الصــورة التــي تصــل إىل الطبيــب االختصــايص تبــدو معقــدة 

فاملريض يتلقى مضادات االكتئاب بالكمية املناسـبة وللوقـت الكـايف ، ويخضـع 

حيانـاً يف للعالجات النفسية األخرى كالعالج املعريف والسلويك ، ويتـم التـدخل أ 

دينامية مجتمعه وعائلته ، ورغم ذلك كله ال يبدي التحسن املطلوب ، ويتضـح 

للمهدئات املختلفة مـام يعكـر ) وعىل عاتقه(بعد حني عدم ترصيحه بالتعاطي 

الصورة املرضية ، وليّداخل أعراض االكتئاب مع أعراض االدمـان واالعـتامد عـىل 

  املهدئ ،
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ىض إىل املستشـفى بسـبب أعراضـهم وكثرياً مـا يـتم دخـول بعـض املـر  

االكتئابية الشديدة ، وتفاجأ بتطور أعراض إنسحابية مزعجة لسـبب انقطـاعهم 

  .عن تعاطي املهدئات فجأة عند دخولهم للمستشفى 

نشعر أن مـا تقـدم ميثـل نقاطـاً مهمـة تسـتحق العنايـة ، ال مـن قبـل 

  .الطبيب فحسب بل من قبل املريض أيضاً 

  

  ستعيصاالكتئاب امل - 26

كلمة مستعٍص مشتقة من الفعـل الـثاليث عىصـ ويعنـي الخـروج عـىل 

  .الطاعة ومخالفة األمر ، واالستعصاء هو االمتناع عن االنقياد واالستجابة 

ويُعدُّ االكتئاب مستعصياً إذا مل يسـتجب للعـالج املالئـم ضـمن عمليـة 

نبغـي أن عالجية شاملة وصحيحة ، ولتكتسب العملية العالجية هـذه الصـفة ي

  -: تشمل 

  . اختيار مضاد الكآبة املناسب  -1

اعطاءه للمريض بجرعـة مناسـبة ، والجرعـة املناسـبة هـي إمـا الحـد األدىن  -2

  .الفعال أو الحد األقىص الذي ميكن احتامله من قبل املريض 

أسـبوعاً يف الحالـة الحـادة ، ) 12-4(استعامل الدواء ملدة كافيـة وهـي مـن  -3

  .هر يف الحالة املتواصلة أش) 9-6(ومن 
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  .مداواة اآلثار الجانبية لألدوية طيلة فرتة العالج  -4

  .التأكد من أن املريض قد تناول العالج بالجرعة والطريقة وللمدة املطلوبة -5

فإذا مـا خضـع املـريض لعمليـة عالجيـة متكاملـة كاملـذكورة أعـاله ومل 

ي حينها البحـث عـن أسـباب يتحسن ، عندئٍذ يسمى اكتئابه مستعصياً ، وينبغ

  -: اإلستعصاء وعدم االستجابة للعالج والتي قد تكون أحد األسباب التالية 

أن يكون التشخيص غري صحيح ، أي أن املريض الذي نحن بصـدده ال يعـاين  -أ 

من االكتئاب وإمنـا مـن يشء آخـر يعطـي أعراضـاً مشـابهة مثـل الفصـام 

، Paranoid Psychosisلـذهان الـزوري ، أو ا Chronic Schizophreniaاملـزمن 

  .أو مرض عضوي مثل هبوط الغدة الدرقية 

  وجود أمراض نفسية مرافقة غري مشخصة مثل -ب

وهــو مــن أكــرث االضــطرابات عرقلــة للعمليــة : اضــطراب الشخصــية ) 1(

العالجيــة ، حيــث يــنعكس التكيــف الســلبي للمــريض واضــطراب 

  .لية العالجيةسلوكه وتقلب مزاجه عىل كافة مراحل العم

وهذا يضاعف من معاناة املريض ، ولعل الغريب : الوسواس القهري ) 2(

يف األمر أن الدراسات قد أثبتت إحصائياً أنه عىل الرغم مام يسـببه 

  الوسواس القهري من معاناة ، 
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  .إال أنه يقلل نسبة االنتحار لدى مرىض االكتئاب لسدسها

،  Panic Disorderالفـزع    مثـل اضـطراب: بقيـة اضـطرابات القلـق ) 3(

، واضطـراب القلـق العام  Phobiasوكذلك املخاوف املرضية بأنواعها 

(Generalized Anxiety Disorder) .  وتتـداخل هـذه األمـراض بشـكل

حيــث " كبــري مــع االكتئــاب ، وهــي تســتجيب لــنفس العالجــات 

ويقال إن كـل " تستعمل مضادات االكتئاب لعالج اضطرابات القلق

يض اكتئاب يعاين درجة مـا مـن القلـق وأن العكـس أقـل صـحة مر

  .حيث ليس بالرضورة أن يكون كل قلق مكتئباً 

، وكذلك النهام Anorexia Nervosaمثل القهم العصايب : أمراض الطعام ) 4(

Bulimia Nervosa  ــع ــادة م ــق ع ــراض وترتاف ــداخل هــذه األم ، وتت

  .يصعب العالج اضطرابات الكآبة واملزاج مام يفاقم الصورة و

مثــل األمــراض الذهانيــة والتخلــف العقــيل : أمــراض أخــرى مرافقــة ) 5(

  .وصعوبات التعلم

  -: مثل " غري مشخصة"وجود أمراض مرافقة أخرى -جـ 

  .مثل أمراض الغدة الدرقية والغدة الكظرية: أمراض الغدد الصامء ) 1(
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،  Parkinsons Diseaseمثل مـرض باركنسـون : أمراض الجهاز العصبي ) 2(

، وأمــراض الــدورة  Huntigtons Diseaseوكــذلك مــرض هنتنغتــون 

  .، وبعض األورام الدماغية  CVAالدموية الدماغية 

ــرى ) 3( ــراض أخ ــراض : أم ــض األم ــدز وبع ــب واإلي ــراض القل ــل أم مث

  . Porphyriasالروماتزمية ورسطان البنكرياس و البورفرييا 

إلكتئـاب أو قـد تتـداخل مـع استعامل أدوية أخرى قـد تتسـبب يف ا) 4(

و  Reserpineمضادات االكتئاب ومن ذلك بعض أدوية الضغط مثـل 

Methyldopa  والعالج بالكورتيزون .  

  اإلدمان عىل املهدئات والعقاقري األخرى ) 5(

    

يف أحيــان أخــرى يكــون االكتئــاب مبــدئياً مــن النــوع املقــاوم للعــالج 

Refractory عالجية مركبة مثل اسـتعامل أكـرث مـن  مام قد يستلزم اسرتاتيجيات

  .، أو استعامل الدواء واالختالج الكهربايئ معاً  Augmentationدواء 
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  االكتئاب وحرسة الحداد - 27

من مّنا مل يتـذوق حرسـة الفقـدان ، مـن مّنـا مل يفقـد حبيبـاً أو أبـاً أو 

قتـاً دون صديقاً ؟؟ ، أجزم أن ال أحد ، وإذا أسعف الحظُّ أحـدهم بـأن أمهلـه و 

عليـه أن . فقدان ، فعليه أن يدرك أن املوت سيرتبص مبن يحب ولو بعـد حـني 

يعلم أن صفحة الوفيات التي حرص عىل مطالعتهـا مـن أجـل تقـديم التعـازي 

ــف واملواســاة  ــام بواجــب التخفي ــم"لآلخــرين ، والقي ــه أن يعل ، أن ذات " علي

ولطاملا قلنا . صه جداً الصفحة سوف تحوي يوماً من األيام إسامً يخصه هو ويخ

ألولئك أصحاب الدمـوع الرقراقـة املسفوحة هدراً مبناسـبة وبـدون مناسـبة أن 

وفروها ، فإن لها موقعاً ومناسبًة تستحق عنـده الهـدر ، لكـل منـا يـوم حـداد 

يشعر من سواده الشديد أن كل أحـزان الـدنيا قـد انحرشـت فيـه ، وأن الـدنيا 

  .تتوقف ستتوقف ولكنها مل تتوقف ولن 

إذن فنحن نتحدث عن تجربة إنسانية شـاملة ال يحمـل أٌي منـا مناعـة 

ضد حصولها ، ونحن هنا بصدد تفاعل نفيس للفقدان وال بـد مـن املـرور عـىل 

  : بعض املصطلحات املرتبطة بالفقدان الستكامل علمية املوضوع 

  :   (Grief)الحرسة ) 1(

ن وفاة أو فقدان شخص وهي املشاعر الذاتية ، والتي رُسبت ونتجت ع

  .املحبوب 
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  :   (Mourning)الحداد ) 2(

وهـي التعبريات االجتامعية للفقـدان والطقـوس السـلوكية والعمليـة ، 

ومن املفـروض . والتي تعارفت الثقافات املختلفة عىل اجرائها يف هكذا مناسبة 

 ، أن يـتم الخـروج مـن حالـة الحرسـة ضـمن هـذه" باستثناء الحاالت املرضية"

  .الطقوس 

  :   (Bereavement)الفقدان ) 3(

هي الحالة النفسية التي يكون فيها الشخص وقت الفقدان عن طريـق 

  .املوت أو غريه 

  :   (Grief Work)عمل الحرسة ) 4(

ــحاب  ــا االنس ــتج عنه ــي ين ــدة ، والت ــات النفســية املعق ــل العملي ومتث

  .الم الفقدانالتدريجي من االرتباط مع الفقيد، والعمل عىل اجتياز آ 

تقليدياً يطلق لفظ الحداد عند حالة موت قريـب أو عزيـز ، ولكـن أي 

ـة ، ففقــدان الوضــع الــوظيفي أو  ــوٍع مــن الخســارة قــد ينــتج هــذه الحرسـ ن

االجتامعي املعتاد عليه الشخص ، قد ينتج منطاً محاكياً للحداد ، وهذا ملحـوٌظ 

ترتب عنهـا مـن امتيـازات  بوضوح مثالً لدى السياسيني الفاقدين لوظائفهم وما

اجتامعيــة وماليــة ، وفقــدان الشــخوص الوطنيــة والتــي تشــكل رمــزاً وتاريخــاً 

واملرتبطة باالنجازات الخالدة ، تعمل عىل ترسيب نوع من الحـداد الشـعبي أو 

وعىل مسـتوًى آخـر فـإن وفـاة الحيوانـات األليفـة والتـي اعتـاد . الحداد العام

  .خاصًة من الحداد والفقدان مربوها عىل وجودها تشكل حالة 
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إن التعبريات املختلفة للحداد متغايرة مـن مجتمـع إىل آخـر ، وتعتمـد 

ولهذا فإن هذا الـرتاوح يأخـذ . عىل األرضية الثقافية الحاكمة لهذه املجتمعات 

طيفاً من التعبريات ، ونرى أحد أطرافه لدى اإلنجليـز حيـث االنفعـال البسـيط 

لعواطف الحزن ، وعىل طرفه اآلخر نرى سـكان " القدروعىل "والتعبري املنطقي 

جنوب إيطاليا ، بانفعالهم الشديد واإلرساف يف الحزن ، بل والصفق عىل الوجه 

  .وقت حرستهم 

إن حرسة الحداد إما أن تسري يف منطها االعتيـادي والطبيعـي ، وإمـا أن 

  -: تسلك منطاً مرضياً وإليكم التفصيل 

  الحداد الطبيعي 

يف ) بـني شـخص وشـخص آخـر(من القول إن هنالك فروقاً ذاتيـة ال بد 

املدة التي يستغرقها خالل حداده ، وباملعدل فإنها تأخذ وقتاً يـرتاوح بـني سـتة 

أشهر إىل سنة ، مع أن األعراض الحادة تتالىش تدريجياً يف الشهرين األولـني مـن 

ىل النوم وإمتام الفقدان ، حيث تعود للشخص الفاقد شهيته للطعام ، وقدرته ع

أعامله ، وقد تعارف العلامء عىل وجود ثالثة أطـواٍر رئيسـة ميـر فيهـا اإلنسـان 

  -: صاحب الحرسة وهي أطواٌر للحداد الطبيعي والذي يصبُغ معظم الحاالت 

  :   (Shock)الصدمة  -الطور األول )  أ

ــة  ــري مبالي ــف خــدرة غ ــز بعواط ــد يتمي ــخص الفاق ــرى الش ــاً ن عاطفي
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(numbness)  ترتافق مع حرشجة يف الصوت ، وبكاٍء ، ونحيـٍب ، وشـعور بفـراغ ،

يف البطن ، يف هذه املرحلة يفقـد الشـخص متاسـه مـع الواقـع ، وتكـون حالتـه 

  .النفسية الدفاعية متموقعة بني االنكار للوفاة وعدم التصديق لها 

  .تستمر هذه الحالة بني ساعات إىل أيام 

  لفقيدالهجُس با -الطور الثاين )  ب

(Preoccupation with the Deceased)  

ــزن  ــب والح ــعور بالغض ــابقة إىل ش ــاعر الس ــد املش ــة تبل ــب حال تنقل

الشديدين ، وتكون قلة النوم وضعف الشهية من أهـم مميـزات هـذا الطـور ، 

كام يرافقه أيضاً بعض . ترهق الفاقد أيضاً أعراض التعب العام وسهولة اإلجهاد 

يلوم نفسه عىل أنه مل يقدم املطلوب واملستحق باتجاه الشعور بالذنب ، إذ قد 

. الفقيد ، أو أنه مل يعمل كل طاقته إلنقـاذه مـن مرضـه أو إلسـعاده يف حياتـه 

هذا وقد يتوجه اللوم إىل اآلخرين كاألقرباء ، ورمبا تكون املالمة ملقـاة بكليتهـا 

وهـي  عىل طبيبه املرشف عىل حالته ، مـام يضـع نقطـة عمليـة لـدى الطبيـب

استشعار الحالة النفسية لدى الفاقد ، وتقبل ردة الفعل الطبيعية هـذه بيشـء 

  . من األريحية ، بعيداً عن العصبية والتشنج 

إن وجود األحالم املتكررة ذات املضمون املـرتبط بشـخص الفقيـد هـو 

مـن النـاس الفاقـدين % 10ومام ال بد من ذكره هو أن . شائع يف هذه املرحلة 

  هم حالة هلوسة برصية وسمعية تتطور لدي
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لصورة املتوىف وصوته ، وهي ظاهرة طبيعية حيث يكون الفاقد مـدركاً 

لعدم حقيقتها ، وأنها مجرد صورة وتهيؤ ال عالقة لـه بـالواقع ، وال تنفـي وفـاة 

  .املتوىف وهذا ما يفرقها عن الهلوسة املرضية 

يفقد املتعـة يف  يكون الفاقد هنا مأخوذاً بأفكار املوت وهواجسه ، كام

الحياة ونشاطاتها ، وتطغى عليه الوحدوية واالنكفاء عىل النفس وقلة املشاركة 

  .االجتامعية 

  .يستمر هذا الطور من أسابيع إىل أشهر 

  -: (Resolution)االستشفاء من الحرسة  -الطور الثالث ) جـ

إنه الطور املنتظر والطبيعي لنهايـة اضـطراب الحـداد ، حيـث تنحرسـ 

جوانب املؤملة لألزمة ، ويستطيع الشخص إعادة نشـاطه الطبيعـي يف منـاحي ال

يعمل ويناقش ويشارك جلسات املرح والرتح ، يحب ويتفاعل : الحياة املختلفة 

، ويذهب إىل املرسح أو السينام أو املقهى كام اعتاد ، عند هذه املرحلة ، يعلم 

ن إسـتذكر حيـاة الفقيـد ، فإمنـا متاماً أن الحياة ما زالت مستمرة ، ولهذا فهـو إ 

سيتذكر قفشاته وروحه املرحة ، كام سيتذكر وفاته ومعاناة مرضـه ، متامـاً كـام 

  .يُستذكر أي ماٍض آخر بحلوه ومرّه 

إىل هذه النقطة نكون قد تطرقنا إىل إسـتجابة طبيعيـة وطبيعيـة جـداً 

ولعـل مـن .  لبني البرش ، عنـد مواجهتهم لحقيقة املوت الدامئـة عـىل التـاريخ

أهــم مواصــفات الصــحة النفســية ، اإلســتجابَة الوجدانيــة والذهنيــة املتناســبة 

  واألحداث املتغايرة يف حياتنا ، صحيٌح 
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أن هنالك تفاوتاً مقبوالً بني الشخوص املختلفة ، فيام يتعلـق بتعبـريات 

الحداد وشدته ومدته ، ولكنهـا تبقـى طبيعـة إذا بقيـت ضـمن اإلطـار الزمنـي 

ي السالف رشحه سابقاً ، إن إستقبال خرب وفاة الوالـدة مـثالً مـن قبـل والظاهر 

إبنها بالضحك أو الالمباالة أو االسـتهزاء ، هـو قطعـاً غـري سـليم وغـري صـحي ، 

ومناقض ملشاعر البشـر االعتيادية ، ويثـري الغرابـة واالسـتهجان ، ورمبـا يقودنـا 

  ؟ما هي حرسة الحداد املرضية ؟؟: هذا إىل تساؤل مهم

  : حرسة الحداد املرضية 

إن الحرسة املرضية تتميز ببساطة بأنها تلك الزائدة عن حدود الطبيعي 

املعروف واملوصوف يف حـاالت الحـداد ، هـذه الزيـادة قـد تكـون يف املـدة أو 

الشدة أو طريقة التعبري ، وملزيد من التوضيح ، فاألسلم أن نقسمها إىل األقسام 

  -: التالية 

  لشديدة الحرسة ا)  أ

من الحقائق املهمـة أن ثلـث حـاالت الحـداد يتطـور لـديهم اضـطراب 

االكتئاب ، خالل فرتة أو أخرى ضـمن زمـن الحـداد ، ومـع أن معظـم الحـاالت 

تســتمُر % 20تتحســن يف األشــهر الســتة األوىل مــن الوفــاة أو الفــراق ، إال أن 

ار تزيـد زيـادة كآبتهم لفرتة أطول من ذلك ، عىل خٍط مواٍز فـإن نسـبة االنتحـ

ملحوظة يف السنة األوىل من الفقدان ، وتبقى هذه النسبة مرتفعـة حتـى بعـد 

مرور خمس سنوات ، خاصـة يف حـاالت وفـاة الـزوج أو الزوجـة أو الوالـدين ، 

  وتبقى فئة 
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األرامـل اإلنـاث الصــغار واألرامـل الـذكور الكبــار ، مهيـأة بشـكل كبــري 

  .إنهاء الحياة  -القرتاف هذه الفعلة 

أن ثلثـي أصـحاب  -عكس ما يعتقـد النـاس  -إذن نستطيع أن نستنتج 

الحاالت ميرون يف فرتة الحداد ، دون أن يسبب هذا الحداد أو يرسب اضـطراب 

االكتئاب ، ويضعنا نحن األطباء النفسيني واألهايل املراقبني تحت ضغط الكشف 

هو طبيعي مقبول  املبكر الضطراب االكتئاب ومعرفة األعراض املفرقة ما بني ما

  .يف الحداد ، وما هو اكتئاب يحتاج إىل عالج ومتابعة 

  -: نستطيع إيجاز الفروق تحت البنود التالية 

  : املدة الزمنية  -

إن أعراض الحداد الشديد ال تستمر بالعادة أكرث من شهر إىل شـهرين ، 

  .بينام قد تستمر ألكرث من ذلك يف االكتئاب 

  : األعراض االنتحارية  -

إن الفكرة االنتحارية أو املحاولة االنتحاريـة نـادرة الحـدوث يف حـاالت 

األزمة والشدة والحداد أهمها ، ووجودها يدق ناقوس خطر االكتئـاب ، وينـذر 

  .برضورة االهتامم واملعالجة 

  : األعراض الذهانية  -

إن الهالوس السمعية والبرصية املؤقتـة ، واملرتبطـة بشـخص املتـوىف ال 

بأي يشء غري طبيعي ، بينام يحتوي اإلكتئاب عىل أوهـام ثابتـة ، تـرتبط  توحي

  بالذنب الشديد غري الصحيح وغري املربر ،
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وليس خاضعاً للمنطق ، كام قـد يتضـمن أوهامـاً أخـرى كفكـرة وهـم  

أما عن الهالوس فإنهـا وإن حـوت معنـًى اكتئابيـاً ، ولكنهـا ال . الفقر أو املرض 

املــريض وصــورته كــام يحــدث يف حرســة الحــداد  تكــون ذات إرتبــاط بشــخص

  .االعتيادية 

  : األعراض الوجدانية  -

يف الحرسة االعتيادية تـأيت حـاالت البكـاء والنحيـب والحـزن الشـديد ، 

أمـا . ضمن موجات أو هبات تستمر لفرتٍة ثم يعود الشخص ملزاجـه االعتيـادي 

يـوم مصـبوٌغ  -اليـوم االكتئاب فيأخذ منطـاً مسـتمراً دامئـاً عـىل طـول سـاعات 

  .-بالسواد 

  : لوم النفس  -

مــن املمكــن تواجــده يف كلتــا الحــالتني ولكنــه يف الحــداد لــوٌم يتعلــق 

عـىل الجانـب اآلخـر . بالتقصري مع الفقيد ، أي أن محوره األسايس هـو الفقيـد 

فإن مريض االكتئاب يشعر بفقـدان القيمـة الذاتيـة، وانخفـاض املعنويـات وال 

  .اإلثم املرتبط بامليت يربطها فقط ب

  :االستجابة للدعم املعنوي أو املادي وأثر التنفيس  -

من املفروض أن تكون هذه اإلجراءات محسنة لحالة الفاقد الشـعورية 

، وأن تخفف عليه بينام ال تلقى مثل هذه الكلامت واإلجراءات التشـجيعية أي 

  .صدى يذكر لدى مريض االكتئاب 

  .لك بفقر الحركة وقلتها وانعدام النشاط يتميز مريض االكتئاب كذ 



  - 141 -

  -: أداء الوظائف الحياتية  -

يف حرسة الحداد يستمر الفاقد يف مامرسة حياته وعمله رغم مشـاعره ، 

  .بينام ستتأثر هذه القدرات بشكل واضح يف االكتئاب 

  :   (Delayed Grief)الحرسة املؤجلة )  ب

األوىل من الصدمة والحزن  هناك حرسة غري طبيعية تتميز بأن األعراض

  .من حدوث الوفاة تبدأ بالظهور إال بعد أسبوعنيال 

  :(Inhibited and distorted grief)الحرسة املثبطة أو املشوهة ) جـ

قد ال تظهر مظاهر العـزاء والحرسـة لـدى بعـض الشـخوص أبـداً وقـد 

د تظهر منقوصة ، وهذا ليس داللة صحة نفسـية متينـة ، أو متاسـك وقـوة عنـ

الشخص ، الحال مشابه متاماً لحرش عفريت يف زجاجة ، ولكن بدالً مـن خـروج 

  .هذا العفريت بهدوء من عنقها ، فإنك تطلقه متمرداً ثائراً كارساً لزجاجته 

بشكل آخر قد يظهر الحداد بأعراض غري منوذجية وغـري معتـادة وغـري 

، أو زيادة نشاط ، موصوفة ، فعىل سبيل املثال قد يبدي الفاقد عدوانية شديدة

شكله ، ولبسه : بينام يتمثل آخرون حياة الفقيد . أو يبالغ يف العزلة اإلجتامعية 

وبعضهم قد تتطور لديه . ، وطريقة كالمه ، ونوع سجائره وحتى أعراض مرضه 

كام قد يعمل الفقدان عىل ترسيب واستثارة . حالة من التجيل والنشوة والفرح 

السمعية ، واإلنكـار الشـديد للوفـاة وأن الشـخص مـا  أعراٍض ذهانية كالهلوسة

  زال عىل قيد الحياة والتي تصل إىل درجة اليقني ، 
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ويكون هذا الوهم طويل املدى غري قابل للنقاش عكـس حالـة اإلنكـار 

  .الصدمة عند التعبري املنطقي للحرسة  -املؤقتة التي تحصل يف الطور األول 

عدة عوامل تساهم يف جعـل حرسـة  إن الدراسات اإلكلينيكية تظهر أن

  -: الحداد أكرث تأهيالً للحيد عن طبيعتها وأخذ أشكال مرضية وهي كام ييل 

  املوت املفاجئ وغري املتوقع.  

  العالقة الحميمة جداً مع املتوىف أو العالقة املعتمدة من طرف الفاقـد عـىل

بـني الحـب الفقيد ، والغريب أن العالقـة املـرتددة مـع الفقيـد واملرتاوحـة 

والكره ، الرضا وعـدم الرضـا ، هـي مـن أوضـح العالقـات املرسـبة للحرسـة 

  .املرضية 

  ، ترك املتوىف آلخرين غري مؤمنني مالياً ، وغري مدعومني معنويـاً بعـد وفاتـه

  .يرسب لدى هؤالء األهل حالة حرسة مرضية 

  وجود مرض نفيس قديم لدى الفاقد.  

  بعـد وفـاة الفقيـد ، كوجـود األرملـة وجود مسؤوليات كبـرية عـىل الفاقـد

الشابة مع عدد من أطفالها بعد وفاة والدهم ، فإن هذا يؤدي باألخص إىل 

التعبري التثبيطي للحرسة لدى األم ، خصوصاً أنها ال تريـد أن تـرَي األطفـال 

مظاهر الحزن ، أو ألنها ال تستطيع لكرب حجم مسؤولياتها ، وتوزيـع وقتهـا 

  .ؤون بيتهاعىل األطفال وعىل ش
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مــن املالحــظ ارتفــاع حــاالت الوفــاة بعــد بعــض الوفيــات للشــخوص 

الحميمني ، كاألزواج واألبنـاء ، واآلبـاء واألخـوة ، وتزيـد النسـبة خـالل األشـهر 

أما األسباب العضوية املؤدية إىل الوفـاة بعـد الحرسـة . الستة األوىل من الوفاة 

مع الكبد ، واإلنتحار ، والحوادث فتشمل أمراض القلب ، واألورام الخبيثة ، وتش

، ورمبا كانت األخرية واقعة ضمن النية االنتحارية كقيادة السيارة بشكل طائش 

أما عـن تفسـري هـذه الزيـادة يف الوفيـات خـالل الحرسـة ، . ومؤدية إىل املوت

فمردها يعود إىل إضطراب األداء والساعة البيولوجية لدى الفاقـد ، كـام يعـزى 

عي املضطرب عند الحزن ، والتي تنخفض فيـه الخاليـا الليمفاويـة ، للجهاز املنا

ومن الغريب التاريخي أن حمـزة بـن . وخاليا القاتالت الطبيعية داخل الجسم 

عنه عندما استشهد ونزع كبده وجد هذا الكبد متغـرياً  الـلـهعبد املطلب ريض 

  ! .!مات له ولد يف حياته؟: وذا ندبات ، وعندما ُسئل عن ذلك قيل 

  :حســــرة الطفولـــــة 

إن املوت مفهوم صعب ال يستوعب بكـل حقائقـه وجوانبـه مـن قبـل 

الطفل إال عند العارشة من العمر ، ذلـك أن عليـه أن يفهـم أن امليـت سـيغيب 

ولن يعود ، ويدخل الطفل خاللها يف أطوار االنفصال املعروفة الشـبيهة بـأطوار 

  -: الحرسة 

  .ملوت والبكاء لرجوع من يريد طور االحتجاج عىل ا) 1(

  .طور الحزن وانقطاع األمل وانخفاض الهمة ) 2(
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وفيــه يســتعيد الطفــل اهتاممــه مبــن حولــه مــن النــاس : طــور االنفصــال ) 3(

  .واملحيط ، ويقلع عن االتصال العاطفي بفقيده 

، إيجـاد ) فاقـد والـده مـثالً(ومن املهم أن عىل مـن يحيطـون بالطفـل 

هذا الفراغ العاطفي واملعنوي واملادي الـذي يشـكله غيـاب شخص آخر كبديل ل

الوالد ، وكام نعلم فإن أي بديل سوف يكون بديالً منقوصاً يف كل مناحيـه عـن 

الوالد املتوىف ، إن مل يكن يف نوعية الرعايـة املقدمـة ، ففـي كـم هـذه الرعايـة 

ل الشـهر وطولها ، فالقائم مقام األب خـالل الشـهر الحـايل قـد ال يتواجـد خـال

القادم ، حيث املسؤوليات املتداخلة للشخص الراعي ، إذن فال بـد مـن ارتبـاط 

الطفل اليتيم مثالً بعدد من األفراد الراعني ، مام قد يغطي رعايته بالنوع والكم 

ذلك أن الفقدان غري املعّوض للطفل قـد ينـتج عـن آثـار نفسـية سـلبية عـىل . 

  -: املدى البعيد تشمل ما ييل 

  .زيادة املحاوالت االنتحارية  - 1

  .االكتئاب  - 2

  .عدم القدرة عىل إقامة عالقات وثيقة وحميمة يف املستقبل  - 3

  :حســـرة اآلبـــــاء 

إن وفاة األبناء خاصة األطفال منهم ، ميثل حدثاً إستثنائياً حزينـاً لآلبـاء 

األحيـان مـع  وهي كذلك ، وترتافق هذه الوفـاة يف أغلـب" بالكارثة"ويعُرب عنه 

الشعور بالذنب ، ومرد هذا الشعور ما يسـيطر عـىل األبـاء مـن فكـرة أنهـم مل 

  يقدروا عىل تقديم يشء لحاميته
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ومنع املوت عنه ، ويزيد الطني بلّة اآلمال املهدورة املتعلقـة مبسـتقبل  

الصغري ، الذي مل يُعلم خريه من رشه ، والذي كان باإلمكان أن يكـون مسـتقبله 

  .الفرح والنجاح لو كتبت له الحياة مليئاً ب

من القراءات املهمة أيضاً أن موت الصغري يف العائلـة ، يحـرك املشـاكل 

الساكنة يف هذا النظام ، ويلوم الوالدان كٌل منهم اآلخر بالتقصـري ، مـام يـؤدي 

  %) .50أكرث من (إىل ارتفاع نسبة الطالق عند العائالت الفاقدة صغارها 

  ) :املتوقعة(الحرسة املرتقبة 

هنالك وضع خاص لحرسٍة ، يتوقع صاحبها حدوث الفقـدان قبـل زمـن 

واملثال عليها هو وجود حالـة . من وقوع هذا الفقدان تدعي بالحرسة املرتقبة 

مرض عضـال ، وتشخيصـها لـدى شـخص وتوقـع املـرض يشـري إىل وفـاة قريبـه 

بتطـوير أطـوار " دمرشوع الفقي"محتملة ال بل شبه أكيدة ، وعندها تبدأ عائلة 

بــدءاً مــن وقــت ) إلــخ... الصــدمة ، التــوجس بالفقيــد،  -الحرســة االعتياديــة 

تشخيص املرض، وعندما تحني الوفاة فإن هذه األعراض إما أن تتنـاقص وتخـف 

ولهـذا فـإن مراحـل الحرسـة بعـد . إىل درجة كبرية ، أو أن تزيد لربهة وتنتهـي 

  " .الوفاة تكون مقترصة ومنخفضة الشدة

هـذا إمـا لخطـأ يف " مرشوع امليت"ولكن تحصل حاالت يستشفي فيها 

التشخيص ، أو لحسن املعالجة ومحالفـة الحـظ ، ويصـعب كثـرياً عـىل األهـايل 

  الذين مارسوا حرسة الفراق املرتقب ، وعاملوا 
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املريض فرتة من الزمن عىل أنه ميت ال محالة ، يصـعب علـيهم إعـادة 

لقديم ، ويربك جو العائلة فرتًة إىل أن يتم التأقلم العالقة معه بالشكل السابق ا

  .والتعود عىل وجوده حياً من جديد 

  : العـــــــالج 

تقع الكثري من األخطاء يف التعامل مع حاالت الفقدان ، وهـذا مـا نـراه 

متكــرراً وقــت الوفيــات ويف بيــوت العــزاء ، فمــثالً نــرى توزيــع املهــدئات يــتم 

قــدات بهـدف التهدئــة ، وتجـاوز املرحلــة بســكينة ، بالجملـة عــىل النسـاء الفا

ولكنهم بهذا العمل يتداخلون مع مسار الحرسة الطبيعي ومراحلـه والتـي مـن 

املفــروض تجاوزهــا بتعبهــا وأحزانهــا ومرارتهــا ال كبتهــا وتغطيــة هــذا الحــزن 

باملهدئات ، والتي من شأنها أن تحّول طبيعيـة الحـزن املفـروض يف الحـداد إىل 

  . رسة مرضيني ، باألشكال التي ذكرت سابقاً فراق وح

نرى كذلك بعـض رجـال العائلـة وهـم يرصـخون عـىل النسـاء أو عـىل 

األطفــال أو عــىل بعضــهم بهــدف مــنعهم مــن البكــاء والتنفــيس ، وأن هــذا ال 

يتناسب واألصول واألعراف ، فتضطر السيدة الفاقدة أن تبتلع أحزانها يف قلبها ، 

  .شوهاً مرضياً ولكن ليظهر بعد ذلك م

إذن فلنقدم هذه النصائح والنقـاط والتـي ميكـن تطبيقهـا ال مـن قبـل 

الطبيب أو االختصايص االجتامعـي والنفيسـ وحسـب ، بـل مـن قبـل املهتمـني 

  :واألقارب واألصدقاء املحيطني بالفاقد 
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  .دع الفاقد يتحدث عن الفقيد وحالة املوت ، وسببه بالتفصيل وتكراراً * 

الحزن ، والذنب ، والغضب وحتـى : يعرب عن مشاعره تجاه املتوىف  دع الفاقد* 

  .الرتدد باملشاعر تجاه الفقيد 

دع الفاقد يتعرف عىل األطوار املختلفة للحرسة ، ولـيفهم أن هنالـك مراحـَل * 

  .تتطور خاللها أعراض مختلفة ولكنها طبيعية والزمن كفيل بإنهائها 

غري طبيعية تحصل مـع الحرسـة الطبيعيـة ، دعه أيضاً يعلم أن هناك ظواهَر * 

وجود امليت، والهلوسة استشعار : ولكنها مؤقتة وال تحمل خطراً للتطور مثل 

  .األخرى البرصية والسمعية به، والتهيؤات

قد يتطلب األمر مساعدة املريض يف قبول حقيقة الفقـدان ، وتجـاوز اإلنكـار * 

وفـاة ، ولهـذا ال بـد مـن جعـل للموت ، الذي قد يكون موجوداً يف بدايـة ال

الفاقد يـرى جثـة الفقيـد ويقبلهـا ، ويسـاهم يف طقـوس الجنـازة والـدفن ، 

ويتقبل العزاء من اآلخرين ، وأن يشارك يف إخراج متاع املتوىف وأغراضه مـن 

غرفته داللة عىل انتهاء وجوده ، من املهم أيضاً االنتباه إىل النقـاط العمليـة 

اء عنايـة لألطفـال املوجـودين ، حيـث ال يتسـنى لـألم كاألمور املالية ، واعط

  .األرملة مثالً أن تعطيهم االهتامم والرعاية ضمن فرتة الحزن والحداد 

يف حالة االسقاط لطفل ميت فعىل األهل تسميته ، وأخـذ صـورة لـه وإجـراء * 

  .مراسيم إعتيادية للدفن 
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طبيعة الفراق، فـال  إذا تطورت حاالت يستشعر منها أنها مرضية ، وتحيد عن* 

بد من استشارة طبيب نفيس بهدف تدخل تخصيص، سواًء بـالعالج النفيسـ 

أو بالعقــاقري عنــد تشــخيص االكتئــاب أو أي مــرض نفيســ آخــر مرافــق أو 

  .مرتسب من قبل الوفاة 

ولنعلـم جميعاً أن املوت والفـراق أو أي شـكل مـن أشـكال الخسـارة ، 

اتنـا ، ولكـن الحقيقـة القامئـة أن الحيـاة هي حقائق واردة ومتاحة جـداً يف حي

ــا فلنســاهم نحــن يف اســتمرارها  وال بــد أن نتــذكر أن . ستســتمر شــئنا أم أبين

  .الحقيقة الوحيدة املطلقة يف الحياة هي املوت 

  

  عالقة االكتئاب باألمراض العضوية  - 28

لقــد تطرقنــا فــيام ســبق إىل الطبيعــة املتشــابكة والتــي تكنــف عالقــة 

هـذه العالقـة يقـع باألعراض الجسمية واألمراض الجسمية ، طرٌف من  االكتئاب

االكتئـاب قـد يكـون املعـرب األكـرب  تحت بند األسباب العضـوية لالكتئـاب، إذ إن

  .واألهم يف بعض األمراض العضوية

  : األسباب العضوية لالكتئاب 

  اضطرابات الغدد الصامء  -

إفراز الغدة املجاورة للدرقية ، وأهمها قلة إفراز الغدة الدرقية ، وزيادة 

  .ومتالزمة كشنغ ، ومرض أديسون وغريها 
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  االلتهابات الجرثومية  -

فرتة ما بعـد اإلنفلـونزا ، والحمـى املالطيـة ، والتهـاب أحـادي النويـة ، 

  .والتهاب الكبد وغريها 

  ) : التمثيل الغذايئ(االضطرابات األيضية  -

فوليــت ، ونقــص  12يتــامني بف -، وفقــر الــدم ) الحديــد(فقــر الــدم 

  .املغنيسيوم ، وزيادة الكالسيوم يف الدم وغريها 

  األمراض العصبية -

ما بعد اإلصـابات الرشـيانية الدماغيـة ، والتصـلب اللـويحي ، والشـلل 

والرصــع  -الرعــايش ، واألورام الدماغيــة ، والخــرف ، واالضــطرابات التشــنجية 

  .وغريها 

ع إصابة الفص الصدغي يف النصف غري ويرتافق االكتئاب بشكل خاص م

  .السائد للدماغ أي النصف األمين للذين يكتبون يف اليد اليمنى 

  األمراض الجسمية العامة  -

  .  (Systemic lupus Erythymatosis)مثل الحمى الذئبية 

  األورام  -

  .مثل الورم املصيب لرأس البنكرياس وأورام الرئة 

  العقاقري والعالجات -

  ، (Resepine, & Methyl- Dopa)وية الضغط مثل بعض أد
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، واالستخدام طويـل املـدى  Barbiturate, Steroid, L-dopaوأخريات مثل  

قد يسبب اضطراباً اكتئابياً يف فـرتة مـا خـالل أخـذه أو بعـد  (Amphetamine)لـِ 

  .تركه 

وكانت السمعة قد رافقت عقاقري منع الحمل بالتسـبب يف االكتــئاب ، 

  .لدراسات الحديثة ال تؤيد ذلك ولكن ا

كل ما ذكر أمثلة ال أكرث ، ولكنها تلقي الضوء عىل املدى التسببي الكبري 

  .لالكتئاب من قبل العالت واالضطرابات العضوية 

  

  االكتئاب والهوس - 29

إذا شــئنا أن نطــرق االكتئــاب ونصــنفه حســب مســرية املــرض يف عمــر 

هوس وعالقتـه باالكتئـاب ، فوجـود الهـوس أو اإلنسان ، فال بّد من تطرقنا إىل ال

  . عدمه يتقرر عليه أن االضطراب الوجداين هو ثنايئ القطب أو أحاديه 

وتبدو التصنيفات العاملية أميل إىل هذا التصـنيف لألمـراض الوجدانيـة 

وأخالنا نحن كذلك ، ذلك أن إدراج املرض الوجـداين تحـت عنـوان واحـد ، هـو 

ى فـيام يتعلـق بـالنواحي العمليـة سـواًء يف العـالج أو أقرب إىل الحقيقة وأجد

أن املرض الوجداين بهذا املفهوم يأخذ وجهـني لعملـة واحـدة ، فعـىل . التقييم 

وجهـه األول يقـع االكتئاب ، وعـىل اآلخـر يكـون نقيضـه يف التعبـري شـبيهه يف 

  .األصل أال وهو الزهو 
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كتئـاب والزهـو ، علينـا وقبل أن ندخل يف هذه العالقة الفدرالية بني اال 

أن نعرف أوالً مواصفات األخري ، والذي من املتوقع أن يخطـر عـىل بـالكم أنهـا 

  " .االكتئاب "شكل نقيض ملواصفات موضوعنا 

  املــزاج

يكـون املزاج مرتفعاً يف الزهو ، ويأخذ صـورة النشـوة والـتجيل ، ولكـن 

د تصـل إىل ثلـث الحـاالت ليس هذا هو الحال دامئاً ، إذ أن نسبًة غري قليلـة قـ

  .نشاهدها مبزاج مضطرب ، يأخذ مواصفات القلق وعدم االرتياح 

وميكــن أن تتــداخل هــذه األمزجــة املرتفعــة أو املضــطربة مــع حــاالت 

وبعض الحاالت تتساوى نسبة وفـرتة النشـوة مـع . قصرية من االكتئاب والحزن 

  .االكتئاب والذي يطلق عليه اسم املزاج املختلط 

  م ، األفكار ، األعراض املعرفية الكال 

 Pressure Of)يتزايــد الكــالم يف الهــوس ، ويتســارع بشــكل مضــغوط  

Speech)  ـعة وهـذا يرتافـق مـع اضـطراب وقلـة ، كام أن إيقاع التفكري يزيد برس

إذ ينتقل مريض الزهو من موضـوع إىل  ،(Flight Of Ideas)الرتكيز وتطاير األفكار 

  .طقي بينهام آخر دون وجود ارتباط من

  التشتت ميزة مهمة يف الزهو ، حيث من السهل أن يفقد
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ــه هــذه   ــة ، وتــوحي ل املــريض تركيــزه مــع أقــل االســتثارات الخارجي

  .االستثارات بأفكار جديدة ، ليفقد كالمه ترابطه وموضوعيته 

يستشعر مريض الزهـو نفسـه بصـورة أكـرب مـام هـو عليهـا ، سـواًء يف 

ى نفسـه مـثالً قائـداً عظـيامً ، أو ملهـامً تاريخيـاً ، أو هويته أو يف قدراته ، فـري 

متفوقاً والمعاً يف الفيزياء أو الفلك أو ما شئت ، ويكون ترصفه مـع مـن حولـه 

  .بناًء عىل هذه الفكرة املسيطرة بالعظمة 

  اإلدراك

قد تتطور لدى مريض الزهو هالوس سـمعية أو برصـية أو أي هـالوس 

ر متوافقــة مــع مــزاج املــريض وأفكــاره ، أي أن أخــرى ، ولكنهــا بشــكل أو بــآخ

قـد يسـمع مـثالً . هلوسته تأيت لتؤكد عظمته ورفعتـه ، وتـربر مزاجـه املنتيشـ 

  .صوتاً يؤكد نبوته أو الهامه ، ويكيل له صفات املدح والتقدير والثناء 

  األعراض الجسمية والسلوكية 

محـيط العمـل ،  من املتوقع أن تزيد الدافعية والنشاط لديه ، سواًء يف

والتعليم ، واملجتمع وحتى نشاطه الجنيس فهو متزايد وشديد مام يرهق رفيقه 

  .، ومتثل شكوى لدى زوجات أو أزواج مرىض الزهو 

ورغم زيادة النشاط والذي يبدو للوهلـة األوىل مفيـداً ، إال أنـه نشـاط 

  غري منتج وغري مقبول ، ال بل إنه ميثل خطورة عىل ذات
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حوله ، فقد يكون مجازفـاً يف سـواقته ومتهـوراً يف أحيـان املريض ومن  

كثــرية ، بــل أن األداء الحــايل والحكــم والقــرارات تأخــذ صــبغة التهــور وعــدم 

املسؤولية ، اضافة إىل املغاالة يف العالقات االجتامعية وفقد الضـوابط الحاكمـة 

  .لهذه العالقات 

النتكاسة املرضية ، هو وتأيت قلة النوم كمميز مهم ، بل وكإشارة مبكرة ل

ال يشكو من ذلك ، وال تظهـر عليـه عالمـات التعـب إذ تقـل حاجتـه إىل النـوم 

والراحة من فرط النشاط والحيوية ، أمـا الشـهية للطعـام فتكـون بشـكل عـام 

جيدة ، ولكن املقاطعات الفكرية والحركية الكثرية تجعل الشخص يأكـل بعـض 

سـه بالوقـت اآلخـر ، هـذه الطريقـة لقيامت يف أوقـات متكـررة ، وليشـغل نف

الغذائية إضافًة إىل زيادة الحركة ، ورصف الطاقة املستمر قد يساهم يف إنقاص 

  .وزن املريض 

  أعراض أخـرى 

بعض األحيان تتـداخل صـورة الزهـو مـع األمـراض النفسـية األخــرى ، 

ومـن . كالفصام والفصام الوجداين ، مام يصعب من مهمة التشخيص التفريقي 

 20ملعروف أن بعض األعراض املميزة للفصام تظهر يف الزهو بنسبة ترتاوح بني ا

من الحاالت ، ولكن هذا ال ينفي تشخيص الزهو خصوصـاً إذا اكتملـت % 40 -

املواصفات األخرى الكافية للتشخيص ، مـن املمكـن أن تحصـل هـذه األعـراض 

  بشكل مخفض ، ال يعيق الوظائف االجتامعية والعملية ،
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تعمل عىل خلق خطورة كبرية للشخص املريض ومن حوله وهذا ما وال  

ـعة ذلـك أن  Hypomaniaأو " ما تحت الزهو"يسمى  ، والذي يجب إدراكـه برس

  .التطور إىل الصورة الكاملة قد تنبثق برسعة وتزيد األمور صعوبًة وتعقيداً 

من املجتمـع % 1ميثل االضطراب الوجداين ثنايئ القطب نسبة تصل إىل 

أي أن حوايل عرش االضطرابات الوجدانية يكون الزهو أحد أطرافها ، فـال غـرو ، 

إذن أن معالج اإلكتئـاب يرشـع بالبـدء باملضـادات االكتئابيـة ، وعينـه األخـرى 

شق التوأم الهوس ، إذ أن هذا االكتئاب قد يكون طرفـاً يف  -ترصد الوجه اآلخر 

و االكتئـايّب ، كـام كـان متعارفـاً معادلة ثنائية مع الهوس يف املرض األصيل الزهـ

االحـتامل . عليه ، أو االضطراب الوجداين ثنايئ القطب ، كام اتفـق عليـه حاليـاً 

اآلخر الضعيف أن تنقلب صورة االكتئـاب إىل الهـوس بـأثر مضـادات اإلكتئـاب 

  .املستخدمة ، والذي يستلزم تدخالً عالجياً مناسباً ورسيعاً 

قًة مع االكتئـاب تسـتدعي نظامـاً عالجيـاً إن تشخيص حالة الزهو مرتاف

مختلفاً عام هو عليـه الحـال يف االكتئـاب أحـادي القطـب ، ولعـل أهـم مـا يف 

ــوم  ــأمالح الليثي ــة ك ــزاج املختلف املوضــوع هــو رضورة اســتخدام مــنظامت امل

(Lithium)  أو الكاربامازبني(Carbamazepine) أو حـامض الفـالربوك ،(Valparoic 

Acid) ، وأن يكون استخدام مضادات االكتئاب استخداماً حذراً ،  وغريها  
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وهذا الحذر يتضمن أن تستخدم لفرتة تغطية األعراض االكتئابيـة ، وأن 

املناسب ، ومسرية ) مضاد االكتئاب(نتدرج يف زيادة الجرعة ، وأن نختار العالج 

يـث االضطراب الوجداين ثنايئ القطب قد تبدأ بأي من االكتئـاب أو الهـوس ، ح

يشرتط أن تكون مدة االكتئاب ال تقل عن األسبوعني ، والهـوس عـن األسـبوع ، 

وتيل أياً منهام حالة استقرار والرجوع إىل مزاج معتدل ، أو االنقالب إىل الوجـه 

  .اآلخر من الوجدان 

كام ذكر سابقاً فإن األعراض الخليطة بني االكتئاب والزهو ، قد تكون ما 

ديد مـن املـرىض وقـت فحصـهم وتقيـيمهم ، وهـذه يشاهده الطبيب لدى الع

   -: األعراض الخليطة أو االضطرابات الوجدانية الخليطة قد تأخذ الصور التالية 

  :   (Anxious Mania)الزهو القلق ) 1

حيث ترتافق رسعة األفكار وزيادة النشاط الفكري والجسمي مع مـزاج 

  .وهي حالة شهرية ومتكررة . قلق ومضطرب وفيه ضجر 

  :   (Unproductive Mania)الزهو غري املنتج ) 2

فيام تكون طاقة األفكار وإنتاجها بطيئاً ومتواضعاً ، وهو مـا يسـري مـع 

االكتئاب ، يكون النشاط الجسدي كبرياً واملزاج منتشياً وعاليـاً ، وهـو مـا يسـري 

  .مع أعراض الهوس 

  :   (Manic Stupor)الزهو الذهويل ) 3

  ل والبطء الحريك والجسمي مع املزاج املرتفع يجتمع هنا الخمو 
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فرتى الشخص قابعاً ساكناً ال يتحـرك ، ولكـن إشـارات . وتسارع األفكار 

الوجه وانطباعاته ووصفه بعد ذلك يوحي باملزاج املرتفع واألفكـار املتزاحمـة ، 

وهنا تأيت الصعوبة يف التشخيص التفريقي ، مع أنـواع الـذهول األخـرى خاصـة 

  .الكتئايب الذهول ا

  :   (Inhibited Mania)الزهو املثبط ) 4

ال توجد هنا من خصـائص الزهـو سـوى املـزاج املرتفـع ، حيـث تظهـر 

  .األفكار بإيقاع بطيء متناغمًة مع نشاط حريك محدود 

  :   (Agitated Depression)االكتئاب التهيجي ) 5

كينته ، ولكن يف العادة يكون املكتئب بالوصف خامالً كسوالً مكتفياً بس

. االكتئاب يف حالتنا هذه يتميز بـالتهيج واالضـطراب ورمبـا العدوانيـة والرضـر 

وهذا يكون واضحاً رغـم وجـود مـزاج حـزين ومـنخفض ورغـم تنـازل القـدرة 

  .الفكرية وشح األفكار 

  االكتئاب املرتافق مع تطاير األفكار) 6

(Depression with Flight of Ideas):   

الحزين صـاحب املـزاج املكتئـب ، والـراكن إىل الهـدوء إن هذا املريض 

وضعف الهمة ، تتطور لديه حالة خليطة ، وتظهر لديه مواصفة من مواصفات 

  .الزهو أال وهي تطاير األفكار ، وتسارعها وعدم القدرة عىل السيطرة عليها 

كل هذه الصور متثل تحدياً للطبيب النفيسـ ، الـذي عليـه أن يشـخص 

  مبيزان (ويشـرع بعد ذلك باختيار عقاقري  بدقة أوالً ،
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، ألن أي تطرف أو ترسع يف االسـتخدام سـوف يعقـد الصـورة ) الذهب

  .املرضية ويزيد الطني بلة 

كاضـطراب  (Rapid Cyclic Mania)وتأيت حالـة الهـوس املنقلـب الرسـيع 

يثري اإلهتامم ، حيث مير املريض صـاحب اإلضـطراب الوجـداين الثنـايئ القطـب 

االكتئـاب (وترتاوح انتكاساته بني القطبني . ع انتكاسات أو أكرث خالل السنة بأرب

، أو يتخللهام حالة من انتظام املزاج ال تـدوم عـىل الغالـب طـويالً ، ) أو الهوس

ال تسـتجيب ألمـالح الليثيـوم %) 80(ولسوء الحظ فإن معظـم هـذه الحـاالت 

لجـوء إىل مـنظم مـزاج آخـر الفاعلة يف االضطرابات الوجدانيـة ، وال بـد مـن ال

  .كالكاربازين 

إن التوقع ملسرية اإلضطراب الوجـداين ثنـايئ القطـب ، كانـت بالسـابق 

متفائلة باملقارنة مع األمراض الجادة األخرى كالفصام ، ولكـن الواقـع يشـري إىل 

أنه بالرغم من تناقص مدة اإلنتكاسات وزيادة فرتة التشايف الوسـيطة يف أغلـب 

 أن هذه الصورة تنعكس لدى الكبار يف العمر ، حيث زيـادة مـدة الحاالت ، إال

وبالرغم . االنتكاسة وصغر مدة التشايف عند املرىض غري املتلقني العالج املناسب 

مــن أن االلتــزام بــالعالج املوصــوف واملتابعــة للمــرض قــد ســاهمت يف تقليــل 

ننـا نتحـدث عـن مـرض االنتكاسات املرضية ، إال أنها بحزم مل متنعها نهائيـاً ، كأ 

يرتاوح يف االرتفـاع واالنخفـاض رغـامً عنـا ، خصوصـاً مـع عـدم تعـاون املـرىض 

وأهليهم وانقطاعهم فجأًة ودون مقدمات عـن العـالج واملتابعـة واإلرصار عـىل 

  إنتهاء املراجعات 
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ــىل  ــم ع ــرىض وذويه ــتمرة للم ــدات املس ــن التأكي ــامً م ــية ، رغ النفس

  .عة انتكاساته مواصفات هذا املرض املزمن وطبي

يبقى أن نقول إن النصيحة السحرية يف هذا املرض ، هو الكشف املبكر 

والرصد الدقيق ألعراض االنتكاسة ، سواٌء انتكاسـة الزهـو أو االكتئـاب ، بهـدف 

وهذا يتطلب ثقافة نفسـية ألعـراض املـرض ، واألهـم . التدخل املبكر والفاعل 

ئر األعـراض ، ورمبـا يكـون املـريض الحرص وعدم اإلهامل واالهتامم حتى بصغا

الحريص املتابع واألهل الحريصون واملتابعون خرياً من املـريض املثقـف وأهلـه 

املثقفني، والذي يكرس إهاملهم ثقافتهم ، ويقلل من أهميتهـا ونفعهـا للعمليـة 

  .العالجية 

  

  االكتئاب والقلق - 30

دو كعاطفـة رئيسـة كثرياً ما يلتقي االكتئاب مع القلق ، واألخري هذا يبـ

بل العاطفة األهم يف حياة البرشـ ، وميثـل بحـدوده الطبيعيـة تجربـة إنسـانية 

يشرتك فيها الصغري والكبري ، كام ميثل بحـدوده املرضـية عـامالً مشـرتكاً ملعظـم 

األمراض النفسية ، ولهذا نجد القلق تأشرية دخول إىل حـاالت الفصـام وحـاالت 

ه فإنه غالباً ما يشيح نظر املعالج عن التشخيص ولشيوع. الهوس وغريها الكثري 

وهذا األمر ينطبـق عـىل االكتئـاب حيـث . املبكر ألمراض نفسية جديّة عديدة 

  يظهر كاستجابة ثانوية للقلق املريض ، ومن النادر 
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ــاب الســابق  ــة لالكتئ بعــض . أن يكــون القلــق املــريض اســتجابًة ثانوي

ية هي من املؤهالت القـرتان كـل مـن القراءات ترجح أن عوامل الطفولة والرتب

اإلكتئاب والقلق معاً ، وهناك تعليٌل آخر لهذا االقرتان يفيـد أن ظـروف الحيـاة 

وشــدائدها تحتــوي عــىل كــل مــن عنــارص الخســارة والفقــدان ، وهــام مــدعاٌة 

لالكتئاب وتحتوي كذلك عىل عنرص محتواه الخطر وهو مدعاة للقلق وهنا يأيت 

  .االرتباط 

ت اإلكلينيكية يف عيادات الطـب النفيسـ ويف عيـادات الطـب املشاهدا

تشري إىل وجود نسـبة كبـرية مـن تشـخيص  -والحال أوضح يف األخرية  -العــام 

. لدى مرضـاهم  (Anxiety - Depression Disorder)يتعارف عليه بالقلق االكتئايب 

ض وبــالرغم مــن عــدم إفــراد تشــخيص ثابــت يف التصــنيفات األمريكيــة لألمــرا

(DSM4)  إال أن التصنيف العاملي لألمراض ،(ICD-10)  قد أفـرد تشخيصـاً تحـت

هذا ال يعني بتاتاً . ذات التسمية ، وجعلها تابعة الضطرابات القلق ال االكتئاب 

نفي الحقيقة الثابتة وهو وجود أعـراض القلـق لـدى مـرىض االكتئـاب ، ولكـن 

املواصـفات الكافيـة لتشـخيص  يؤكد أن هنالك فئٌة من املرىض ال تنطبق عليهم

أي من االكتئاب أو القلق ، بل تظهر أعراضهم خليطة تجمع أعراضاً غري كافيـة 

لتشخيص االكتئاب مع أعراض غري كافية كـذلك لتشـخيص القلـق ، وبنـاء عـىل 

ذلك فنحن عىل وشك التوصـل إىل اسـتنتاج أن االرتبـاط بـني القلـق واالكتئـاب 

  .ض وصعوبتها يتزايد كلام قلت حدة األعرا
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من أهم وأكرث األمراض شـيوعاً  -كام ذكر  -إّن اضطراب القلق اإلكتئايب 

يف عيادات الطب العام ، وهي رمبا تشكل ثلثي الحاالت املراجعة للطب العام ، 

وتصل بعض االحصـائيات إىل أرقـام كبـرية جـداً لهـذا االضـطراب يف املجتمـع ، 

لدى اإلناث ، هـذا االنتشـار الهائـل % 17وحوايل % 8لتصل لدى الذكور حوايل 

أكـرث . يحفزنا لوصف مفصل ألعراض هذا املرض كام أظهرتـه بعـض الدراسـات 

األعراض تواجداً هي الشعور بالقلق ، والرتقـب ، والحـزن ، والشـعور بالضـعف 

، بينام تظهـر األعـراض الجسـمية يف نصـف هـذه الحـاالت %) 70 - 60(العام 

ــوا ــع مــأخوذين به ــزتهم ويكــون الرب ــق بوظــائفهم الجســمية وأجه جس تتعل

  .العضوية املختلفة 

اضطرابات النوم تبـدو ظـاهرة ومربكـة يف أكـرث مـن نصـف الحـاالت ، 

واألعـراض . وتتمثل بصعوبة الخلود إىل النـوم أو النـوم املتقطـع وغـري املـريح 

األخرى تشمل الصعوبة يف الرتكيز ، واألفكـار الوسواسـية والقهريـة ، اضـافة إىل 

  .نسبة قليلة تعاين من حاالت الخوف ، وعدم استشعار حقيقة النفس والوجود 

األعراض الجسمية آنفة الذكر تأيت أكرث ما تـأيت عـىل الجهـاز الهضـمي ، 

. كعدم اإلرتيـاح يف منطقـة الـبطن ، واإلنتفـاخ ، والغـازات ، وصـعوبة الهضـم 

املعـدة ، وفقـدان  وترتافق أيضاً مـع ضـعف الشـهية ، والغثيـان ، وآالم يف رأس

الخـارصة (الـوزن ، وصـعوبة البلـع وآالم يف املنطقـة البطنيـة السـفىل الخلفيـة 

  ثم إن أعراض الجهاز ) . اليرسى
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الدموي والقلب موجودة لدى هؤالء املرىض ، كزيادة الخفقـان ، واآلالم 

الصدرية ، والتوجس من األمراض القلبيـة إضـافًة إىل الخـدر يف منطقـة الرقبـة 

فني والظهر ، مام يؤكد فكرة املريض الخاطئة حول مرض عضـوي مصـدره والكت

أما عن الصداع فيوصف من قبل املرىض بصفة الشد أو الضغط أو كأمل . القلب 

وتختلف التعبريات الجسمية من شـعب إىل . جاثم أو نابٍض عىل منطقة الرأس 

باختالف شعب باختالف الثقافة والبيئة ومن شخص إىل شخص من نفس البيئة 

  .خرباتهم ومعرفتهم لألعراض املرضية 

والعكس صـحيح ، وكـام يرتافـق القلـق االكتئـايب مـع أعـراض جسـمية 

عديدة ، فإن هذا االضطراب قد يكون استجابة لبعض األمراض العضوية ، ومبـا 

أن هذه العملية التبادلية تحمل عىل التشويش ، فـال بـد مـن االسـتثناء لألصـل 

بالفحص الرسيري للمريض والفحوصات املخربية الروتينية ، العضوي عىل األقل 

لوجود علة عضـوية " تجلب الشبهة"خصوصاً إذا تواجدت لدى املريض أعراض 

  .مثل صعوبة البلع ونقصان الوزن 

االكتئـايب تُـري أن حـوايل نصـف الحـاالت قـد  -إن توقع مسرية القلـق 

ًة أطـول تصـل إىل سـتة تتحسن خالل ثالثة أشهر ، ونشاهد الربع ميـرون مسـري 

أشهر ، ويتبقى حوايل الربع بأعراض مستمرة لوقت أطول مـع مـا يرافقهـا مـن 

  .مشقة املعاناة وسوء نوعية الحياة 

  ولهذا ال بد من التدخل الطبي املناسب يف مثل هكذا حاالت ،
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والرسالة باألخص موجهـة إىل الطبيـب العـام والـذي ـ بحكـم وجـوده  

  .االكتئايب  -ل مع معظم حاالت القلق كخط دفاع أول ـ يتعام

ويبدو أن أسلوب االرشاد والدعم والتوضيح من قبل الطبيب هو أجدى 

من العقاقري خاصة يف األمراض قليلُة الشدة والقلق االكتئايب أهمها ، وال بـد أن 

يستطيع الطبيب أن يوصل فكرة هامة للمريض ، تتعلـق بـالربط بـني أعراضـه 

لنفسية ، وظروفه املحيطة ، وعىل الطبيب أيضـاً أن يشـجع الجسمية ، وحالته ا

املــريض عــىل مواجهــة محيطــه وايجــاد بــدائل مناســبة لحــل مشــاكله ، وعــىل 

الطبيب أن ال يتـورط باعطـاء حلـول مبـارشة للمشـاكل بـل أن يوضـح الطـرق 

املناسبة اليجاد الحلول بشكل عام ، إذ إن التطوع يف مثل هكـذا حـاالت تجـرد 

  .فرصته القتناص خربة مامرسة حقه يف املواجهة والقدرة عىل الحل  املريض من

ويأيت خيار العقاقري كحل إضاّيف ، حيث العقاقري املضادة لالكتئاب تبدو 

االكتئايب ، بسبب أثرها الثنايئ عـىل كـٍل مـن االكتئـاب  -املرشحة لحاالت القلق 

عتهـا يف هكـذا والقلق ، وهي تشمل العديد مـن املجموعـات التـي أثبتـت نجا

كثالثية الحلقات ، مثبطات أحادي األمني ، واملثبطات االنتقائية إلعـادة /حاالت 

، وهــي األكــرث تفضــيالً بســبب آثارهــا الجانبيــة  (SSRI)إمتصــاص الســريوتونني 

املفضلة ، كام أن املجموعات الجديدة املضادة لالكتئاب قد بدأت بإعطاء نتائج 

  ويقه لحالة القلق طيبة ، بل إن بعضها قد تم تس
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ــذات مثــل عقــار  ــايب بال واملعــروف باالســم التجــاري  Tianeptineاإلكتئ

(Stablon) .  

ــق ، ــادات القل ــتخدام مض ــار اس ــة اقتص ــا أهمي ــى يف أذهانن ــل  وليبق مث

البنزوديازبني عىل بعض الحاالت الشديدة وغـري املسـتجيبة ولفـرتة محـدودة ، 

ق االكتئـايب ، وإدخالـه إىل متاهـة خوفاً من مشكل اخراج املريض من علّة القلـ

  .أكرب هي متاهة االعتامد عىل عقاقري البنزوديازبني

  

  االكتئاب والوسواس - 31

الوسواس القهري من األمراض النفسية املعروفة لدى النـاس وامللتصـقة 

بأذهانهم بزيادة النظافة والتوكيد عىل األشياء ، وبالفعل فإن حقيقة الوسـواس 

  . اً من حقيقة وماهية هذا املرض بفهمهم تغطي جزء

. الوسواس القهري يصنف بعـض األحيـان ضـمن طيـف أمـراض القلـق 

ذلك أن القلق يشكل األساس الذي يدفع املصاب بالوسواس أن يفعـل كـذا وأن 

عىل هذا فالوسواس القهري إما أن يحتوي فعالً أو أن يحتـوي فكـراً . يفكر كذا 

األفكار الوسواسية بأنها تلك التي تأيت رغامً عن  وقد جاء تحديد. أو اإلثنني معاً 

تفكري املريض ولكنها مع ذلك من نتاج تفكريه هو ، ال مزروعة زرعـاً مـن قـوة 

خارجية كام يحصل يف الذهان ، ويعدها الشخص تافهة وغريبة إذ أنها ال تسـري 

  مع نهج تفكريه الذي اعتاد عليه وشاذٌة عىل منطقه ، 
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سخف األفكار وعدم منطقيتهـا إال أنهـا تـأيت رغـامً وبالرغم من إقراره ب

  . عنه وتستمر رغامً عنه 

والتـي " بالقهريـة"من الشائع أيضاً أن تُتبع هذه األفكار بأفعال تـدعى 

ولهذا فإننا نـرى مـريض . تطبق إلخامد حالة التوتر والقلق الناتجة من األفكار 

ستطيع وصـفها بالخبيثـة ، الوسواس القهري مأخوذاً بخضم أفكار غريبة ورمبا ن

إذ أنها تأيت بفكرة متناقضة مع مبادئ الشـخص ومعتقداتـه ومثلـه ، كـأن تـأيت 

فكرة الكفر وشتم الذات اإللهية عىل أفكار إنسان ملتزم دينياً وقـائم بـالفروض 

والسنن ، أو أن تدخل فكرة الخوف من التلوث بالجراثيم لـدى شـخص ترهقـه 

يقـوم الشـخص املـريض بأفعـال قهريـة تشـمل فكرة املرض والعجـز وهكـذا ، 

الغسيل املتكرر ، والعد ، والتأكـد مـن إغـالق األشـياء، والتسـاؤل املسـتمر غـري 

  .املنتهي وغريها الكثري الكثري

العالقة بني االكتئاب والوسواس القهري هي عالقـة تبادليـة ، واملقصـود 

لقهـري هـو مـرض إن مـرض الوسـواس ا. أن أياً منهام قد يعيش يف كنف اآلخر 

مرهق جداً ومستهلك للوقت والهمة ، ونرى مريض الوسواس موزعاً نفسه بـني 

التفكري واالجرتار ، أو باذالً معظم وقته يف اإلستحامم لساعات طويلـة ، أو نـراه 

يف عمله غري قادر عىل اإلنجاز واإلمتام ألعامله بسبب مبالغته بالتأكـد املسـتمر 

ل ، ويقوُد ذلك كثرياً إىل حالة من االكتئاب يعزوهـا واإلعادة خشية الخطأ والزل

  الشخص للوسواس وتبعاته ، ولكنه اكتئاب يحمل
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كل املواصفات الكافية للتشخيص ، ويتعارف بعـض اإلكلينيكيـني عـىل  

ــانوي  ــاب الث ــون  (Secondary Depression)تســميته باالكتئ ــد يك ــه ق ــك أن ، ذل

نفسه قابعاً يف حيز محدود وعامل  إستجابة وجدانية ملريض الوسواس الذي يرى

  .محدود سقفه الوسواس وأرضه الوسواس وال غري 

هناك حاالت أخرى يظهر فيها املـرض ويبتـدأ بـأعراض اكتئابيـة، ويـتم 

تشخيصه وعالجـه كحالـة اكتئـاب ، وكثـرياً مـا تظهـر أعـراض وسواسـية ضـمن 

التفكـري فـيام  اضطراب االكتئاب تتمثل أكرث ما تتمثـل بـاالجرتار ، وهـي اعـادة

حصل مع الشخص ولكن بطريقة سوداوية يكتنفها أيضاً إعادات فلسفية ملعنى 

الحياة وجدواها وأفكار متكررة متعلقة باملوت والبقاء ، فهو إذن اجـرتار أسـود 

هـذه الحـاالت . يأخذ صـورة وسواسـية لكـن ضـمن إطـار ومحتـوى االكتئـاب 

  .عالجة االكتئاب تحديداً تغيب فيها األعراض الوسواسية عند م

كام يوجد حاالت أخرى يرتافق فيها مرض االكتئـاب النفيسـ مـع مـرض 

الوسواس القهري ، وتبدو كل املظاهر الكافية لتشخيص االضـطرابني موجـودة ، 

وغالبــاً ال يســتطاع التمييــز مــن مــنهام ابتــدأ قبــل اآلخــر أو مــن مــنهام ميثــل 

 يستدعي طريقة عالجية متكاملة االضطراب األكرث إرباكاً وإرهاقاً للمريض، مام

  .تهدف إىل التعامل والعالج لكل من االضطرابني معاً 

إن تواجد األعراض الوسواسية يف مرض اإلكتئـاب شـائع لدرجـة كبـرية ، 

  بينام يرتافق اضطراب الوسواس القهري مع 
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اضطراب االكتئاب يف عرشين باملائة من الحاالت ، وبـالرغم مـن تعقـد 

نسبياً مع وجود التشخيصني معـاً ، إال أن اإلحصـائيات تشـري إىل الصورة الطبية 

تناقص نسبة االنتحار يف مرىض االكتئاب املرتافق اكتئابهم مع الوسواس القهـري 

، وذلك ألن األفكار الوسواسية الدقيقة املنظمة ال تتفق مع تهور فكرة االنتحـار 

.  

يًة استخدام العقاقري إن العالج يف مثل هذه األوضاع املرتافقة يشمل بدا

النفسية ، وبعُض مضادات االكتئاب وجدت نجاعتها يف االحتواء والسيطرة عـىل 

كل من االكتئاب والوسـواس القهـري ، وهـذا األخـري يسـتجيب عـىل مضـادات 

، بيـنام ال  (Serotonin)سـريوتونني  -االكتئاب التي تعمل عىل املوصـل العصـبي 

قرصاً عـىل املوصـل العصـبي نورأدرينـالني  تجدي مضادات االكتئاب التي تعمل

(Noreadrenaline)  وعىل سبيل املثال فإن إعطـاء عـالج ،(Amitryptiline) -  وهـو

يحسـن األعـراض االكتئابيـة يف  (Noreadrenaline)مضاد لالكتئـاب ويعمـل عـىل 

الحاالت املشرتكة مع الوسواس القهري ، بينام تبقى األعراض الوسواسية قامئـة ، 

  .ودة وغري متأثرة موج

إن مضادات االكتئاب ثالثية الحلقات لها دور فاعل يف مـرىض االكتئـاب 

ــار الشــهري  ــق العق ــاألعراض أو االضــطرابات الوسواســية عــن طري املرتافقــني ب

ــل  ــاً عــىل  (Clomipramine)األنافراني ــل أساس ــادة  (Serotonin)العام ــانع إلع وامل

عــراض الجانبيــة املحتملــة واملحببــة امتصاصــه إىل الخليــة العصــبية ، ولكــن األ 

  ملجموعة املضادات االنتقائية
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واآلنــف ذكرهــا ، جعلــت مــن هــذه  (SSRIs)المتصــاص الســريوتونني  

املجموعة أساس العالج العقاري للوسواس القهري املرتافق أو غري املرتافـق مـع 

  . اضطراب االكتئاب 

الت ، ولكـن مضادات االكتئاب األخرى مرشحة لالستخدام يف هكـذا حـا

االعتامد عليها وإقرارها يف الوسواس القهـري يسـتلزم خـربة تراكميـة وإثباتـات 

  .إكلينيكية وإحصائية 

من املهم أيضـاً عدم االنحياز إىل العالج بالعقاقري عـىل حسـاب العـالج 

السلويك ، والذي تظهـر الحاجـة إليـه بشـكل أكـرث إلحاحـاً يف حـاالت االكتئـاب 

ــر  ــع األع ــة م ــرض املرتافق ــمل التع ــي تش ــية وه ــطرابات الوسواس اض أو االض

(exposure)  ومنع االستجابة(Response Prevention)  باإلضافة إىل آليـات سـلوكية

، واستخدام طرائق التشتيت لألفكـار الوسواسـية  (Habituation)أخرى كاالعتياد 

(Distraction)  .  

ياموي والسـلويك بعض الحاالت النادرة جداً واملستعصية عىل العالج الك

  .وملدد طويلة تقاس بالسنني قد يتم اللجوء فيها إىل العالج الجراحي 

ونقــول إنــه مــن املفيــد يف مثــل هــذه الحــاالت االلتفــات إىل األعــراض 

املرتافقة مع االكتئاب ومعالجتها ، وهذا أنفع وأجدى من رصف الوقت والجهد 

  . عىل معرفة أي االضطرابني كان له السبق يف الظهور
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  الجوانب القانونية لالكتئاب - 32

ــف  ــض املواق ــري بع ــد يث ــراض ق ــن األم ــريه م ــاب كغ ــرض االكتئ إن م

  -: واإلشكاالت القانونية ، ومن أهم هذه القضايا ما ييل 

يقوم بعض مرىض االكتئاب بتوزيع أمالكهم أو التربع بها عـىل أسـاس أنهـم ) 1(

فقـدان املـريض لكـل مـا مقبلون عىل املوت باالنتحار ، وقد يصل األمـر ل

ميتلك ، وهنا ال بد أن تثار قضية أهليتـه للتـربع ومـنح الهبـات ، وبالتـايل 

إمكانية إعادة املمتلكات إذا ثبت قانونياً أنه مل يكن أهالً لهذه الترصفات 

.  

إن محـاوالت االنتحـار ، وبأشــكالها املختلفـة مـن إبــتالع كميـة كبـرية مــن ) 2(

طالق النـار ، أوالحـرق ، قـد تثـري تسـاؤالت عـن األقراص ، أو الغرق ، أوإ

إمكانية وجود طرف آخر مسـاعد يف محـاوالت االنتحـار ، أو أن االنتحـار 

املزعوم كان عمالً جنائياً مبعنى القتل، وبالتايل فإنه من الناحية القانونيـة 

ال بــد مــن اســتثناء مثــل هــذه الجوانــب ، ويف محــاوالت االنتحــار فقــد 

  . العامل بإلزام املريض بالعالج تدخلت معظم قوانني

إن مريض االكتئاب يف الحاالت الشديدة والذهانية ، : إلزام املريض بالعالج ) 3(

قد يرفض كل أشـكال املسـاعدة وقـد يصـبح مـن املؤكـد رضورة إدخالـه 

املستشفى بشكل قرسي ، وهذا ما يسمح به القانون العام مبوافقـة ذوي 

  .الدخول طبقاً لقوانني الصحة النفسية املريض ، ويف بعض الدول يتم 
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املكتئـب بشـدة قـد يقـرر أن يقتـل زوجتـه وأطفالـه قبـل أن : القتل رأفًة ) 4(

ينتحر ، ويف بعض األحيان ال يتمكن املريض مـن إكـامل الخطـة ، فيقتـل 

عائلته ويتم إيقافه أو تنفـذ ذخريتـه أو تنهـار قـواه قبـل االنتحـار ، مـام 

نيـة يف القتـل العمـد ، ويطـرح سـؤال مسـؤوليته يعرضه للمساءلة القانو 

الجنائيــة عــام فعــل ، وال بــد مــن األخــذ بعــني االهــتامم رضورة التقيــيم 

  .النفيس الفوري ، ملثل هذا املريض لتحديد مسؤوليته من عدمها 

يقوم بعض مرىض االكتئاب مبحاوالت انتحار غريبـة مثـل أن يعـرض نفسـه ) 5(

ماذا تكـون مسـؤولية السـائق عـىل سـبيل للدهس أمام السيارات ، وهنا 

املثال ؟ أو أن يدخل منطقـة عسـكرية ممنوعـة فيهـا ألغـام ، أو يحـاول 

اقتحام مكان محـروس مـام يضـطر الحـرس إلطـالق النـار عليـه ، وهـذه 

مواقف ال بد فيها من تدخل األطباء النفسيني مع رجال القانون لتقييمهـا 

  .بأخذ هذه الحاالت باهتامم تام ، والعمل عىل سن القوانني التي تسمح 

يف بعض األحيان يطلـب مـريض االكتئـاب للتحقيـق أو الشـهادة مـن قبـل ) 6(

األجهزة األمنية أو العدلية ، وال بد من التأكد مـن أن املـريض قـادر عـىل 

  .إعطاء الشهادة بشكلها الصحيح 

الطـب  كفلت كافة القـوانني واألنظمـة وأخالقيـات مهنـة: الرسية املطلقة ) 7(

النفيس هذه الرسية ، وأن املريض وحـده هـو املخـول بأخـذ تقريـر عـن 

  حالته ، أو أحد ذويه إذا كانت حالته
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سيئة ، وذلك بتقدير الطبيب املعالج مبا ال ييسء للمريض ، كـام ميكـن للجهـة  

املحولة للمريض مثل الرشكات واملؤسسات ورشكـات التـأمني ، أن تطلـب 

وأما اإلدعاء العـام . إلجازة وإمكانية الشفاء معلومات كالتشخيص ومدة ا

أو القضاة فلهم الحق يف طلب املعلومات ، إذا كان هناك قضـية ) النيابة(

  . تعرض أمام املحكمة وللمريض عالقة بها بشكل أو بآخر 

قد يطرح هـذا السـؤال خصوصـاً إذا كـان : لياقة املريض باالكتئاب للعمل ) 8(

وإذا كان االكتئـاب متكـرراً ، أو مستعصـيا ، املريض يقوم بعمل حساس ، 

أو مصحوباً بالزهو ، أو تكررت فيه محاوالت االنتحار ، ومن األمثلة عـىل 

ذلك األطباء والطيـارون ، والعسـكريون ، وأولئـك الـذين يحتلـون مواقـع 

  .مسؤولية كالقضاة واملدراء ورؤساء مجالس اإلدارة 

قد يؤثر يف بعض الحاالت عـىل قـدرة  حيث إن االكتئاب: الحجر والوصاية ) 9(

الفرد بالترصف بأمواله وممتلكاته ، وخصوصاً االكتئـاب املـزمن واملتكـرر 

واملستعيص ، فإنـه مـن النـادر أن يتطلـب األمـر الحجـر والوصـاية ، وإذا 

كانت مطلوبـة بـرأي الطبيـب املخـتص والقـايض فهـي موجهـة ملصـلحة 

ابـة قانونيـة وحاميـة ملـن املريض وليست ضده ، بحيث يكـون هنـاك رق

يترصف بأمواله بطريقة يائسة ، أو أن يساق ملثل هذا الترصف مـن قبـل 

  آخرين ، وهذا واقع الحال يف املكتئبني من كبار السن ، 
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الذين قد يبدون وكأنهم يعانون من الخرف عنـدما يكتئبـون ، ولكـن يف غالـب 

مثـل هـذه األحيان فإن االكتئـاب مـرض قصـري قابـل للشـفاء ال يتطلـب 

  .اإلجراءات 

ـقات : هوس الرسقة ) 10( لقد ثبـت أن فئـة مـن النـاس الـذين يقومـون بالرس

التافهة من املحالت الكربى ، ويكرر هذا الترصف من هـّم مـن السـيدات 

املكتئبات يف منتصف العمر ، ويف كثري من الـدول فـإن تكـرار مـا يسـمى 

(Shoplifting) ت النفسية ملرتني يقتيض التحويل إىل العيادا.  

  

  االكتئاب واإلدمان - 33

ال شك أنه إرتباٌط ال ميكـن إهاملـه ، ذلـك الـذي يجمـع بـني االكتئـاب 

مـن متعـاطي % 70واإلدمان ، وهذا ما ميكن اإلستدالل عليه باألرقام حيـث إن 

الهريوين وغريه من مجموعة األفيونـات ، يعـانون مـن أمـراض نفسـية مرافقـة 

موضوعنا ، ووجود االكتئاب كذلك لدى أحدهم -انيةوأهمها االضطرابات الوجد

ميثل بيئة مناسبة لتعاطي الكحول ، والقـراءة الرقميـة أيضـاً تؤكـد عـىل ذلـك ، 

فبينام يعاين نصف املعتمدين عىل الكحول مـن أمـراض نفسـية مرافقـة ، نجـد 

والوضـع . نسبة غري قليلة من هذه األمراض تنتمي إىل فئة األمراض الوجدانيـة 

  .به يف اإلدمان عىل العقاقري األخرى مشا
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ما آلية هـذا االرتبـاط ؟؟ وإلـيكم : ولكن يخطر هذا السؤال املهم وهو 

  -: املقرتحات التالية 

إن اإلدمان عىل املواد يُسـبب االكتئـاب ويرسـبه ، ورمبـا يكـون ذلـك مقرتنـاً . 1

أن ترسب بالتغريات الكياموية املحدثة يف الجهاز العصبي ، والتي من شأنها 

اضطراباً كهذا ، ولكن ال نستطيع أبداً حتى هذه اللحظة اإلفتاء بآلية دقيقة 

ميكن الجزم بها لكثافة التعقيـد الـذي يسـيطر عـىل فيزيولوجيـة الـدماغ ، 

. وغموض االرتباط بني مراكز الدماغ وسلوك اإلنسان وعواطفه وإنطباعاتـه 

لحقيقة غري القابلة للنقد إذن فكل ما نتحدث عنه هو يف نطاق النظرية ال ا

ورمبـا أيضـاً يكـون ذلـك مقرتنـاً باآلثـار االجتامعيـة والوظيفيـة . أو التغيري 

فمن املتوقع جداً . واملالية السلبية الناتجة عن اإلدمان يف كل مناحي الحياة

أن يتمركز نشاط املدمن اليومي عىل جلب املادة واستخدامها والخلـود إىل 

ها ، ومواصـلة البحـث والتـدبري لهـا تجنبـاً لألعـراض أثرها والخروج من أثر 

االنسحابية ، وإذا كان األمر كذلك فأين سيتوفر الوقت والجهد ألمور الحياة 

األخرى األساسية ؟ كيف يستطيع إنجاز عمله أو إكامل دراسته وهو ميحور 

حياته عىل العقار وأثره ؟ ، ثم كيف له أن يدبر املال الكايف للعقار املكلـف 

وهو يف حالته الالإنتاجية تلك ، إال بالركون إىل بيع ما عنده أو اإلسـتدانة أو 

وعليه فنحن أمام فرد مدمن يواجه بسبب إدمانه ظروفاً عصـيبة . الجرمية 

ومعقدة تستحق إسـتجابًة وجدانيـة ، أال وهـي االكتئـاب ومـا يحويـه مـن 
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  .شعور بالذنب والخسارة وانعدام القيمة الذاتية 

وهو اقرتاح محبب ومرغوب لكثري . الكتئاب هو املنتج واملؤهل لإلدمان إن ا. 2

فاالكتئـاب بأعراضـه املزعجـة واملربكـة يقـع صـاحبه تحـت . من الباحثني 

هاجس التخلص منه ، ويدعوه فكره إىل إمكانية الحلول الذاتيـة ملشـكلته ، 

رى وهـو يـ. وأن عالجه من املمكن جداً أن يكوَن عىل يده وعـىل طريقتـه 

لقلة درايته وثقافته النفسية أن ما يشعر به هو مجـرد شـعور مـزعج نـابع 

من الذات ونتيجة ظروف ، وليستنكر بنية أو بدون نية وجود مرض نفيس، 

إن لســان حالــه يف . وبحاجــة هــذا املــرض إىل إختصــايص وصــاحب درايــة 

ة ما عالقة ما أشعر به يف الطب أو مـا عالقـة ظـرويف الصـعب: الغالب يقول 

الطب النفيس ، إن صاحبنا املكتئـب ميـر  -بهذا الطب املتدخل يف كل يشء 

ضمن حالته املرضية بضعف وهشاشة ، تؤثر عىل قراره وإرادتـه ومنطقـه ، 

ورمبا مبادئه وُمثله ، فـإن قاده حظّه املتعرث بلقـاء مشـؤوم مـع متعـاٍط أو 

والتعاطي قد  .مروج ، فإن كارثة اإلدمان مكتملة العوامل محققة الحصول 

يبدأ بتحسن مؤقت للمزاج وتحسني حالة املكتئب النفسية ، ولكنـه ينتهـي 

وبعد وقت وجيز بل وجيز جداً إىل حلقـة مخيفـة تقـود إىل تضـخم حالـة 

االكتئاب السابقة مضاف إليها مرتتبات اإلدمان القاسـية عـىل البـدن واملـال 

  .والشعور 

  د تقود إىل كٍل منأن هناك حالة تأهيلية لدى بعض األفرا. 3
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االكتئاب واإلدمان ، وماهية حالـة التأهيـل تلـك تحمـل تفسـريات متشـابكة ،  

فهي من ناحية تخالط الجانـب البيولـوجي لإلنسـان ، ومـن جوانـب عـدة 

تشمل عمل املستقبالت العصبية ، واملوصالت العصبية والوظائف الدماغية 

ن التفاصـيل ، إال أن املتخصصة ، وبـالرغم مـن التعقيـد الشـامل للكثـري مـ

لهـا ) مسـتقبالت الـدوبامني عـىل األغلـب(املقرتح وجود مستقبالت معينة 

وظيفة ترتبط بالرغبة بالتعاطي سواًء كانت هذه الرغبة هي إيجـاد شـعور 

وتكـون . طيب لدى اإلنسان أو إطفاء وإخامد شـعور سـيئ ومـزعج لديـه 

اوتة من شخٍص إىل حساسية هذه املستقبالت وقابليتها حسب النظرية متف

إن االكتئاب كشعور سيئ ومزعج يكون بحاجة إىل إطفاء ورمبا يلجـأ . آخر 

 (Self - medication Model)مريضنا صاحب القابلية الثنائيـة ملعالجـة نفسـه 

عن طريق التعاطي وعن طريق العبـث مبسـتقبالته الباعثـة عـىل الراحـة ، 

دراسات الوراثة أن هناك عالقة وقد يأيت االرتباط بهذه الطريقة ، وقد دلت 

  .وراثية بني اكتئاب اإلناث وإدمان الذكور األقارب 

. والوضع البيولوجي ليس كل القصة يف حالة التأهيل واالسـتعداد تلـك 

إذ قد ميهد البناء النفيسـ والرتبـوي لإلنسـان بيئـة خصـبة نتاجهـا االكتئـاب أو 

ض الشخصـيات منطـاً إدمانيـاً وعىل سبيل املثال تسـلك بعـ. اإلدمان أو كالهام 

بحكم الرتبية واالشرتاط السلويك والخـربات الحياتيـة القدميـة والحديثـة ، ومـن 

املمكن أن تكون هذه الحصيلة مشرتكة مع ترسيب حالة االكتئاب يف فـرتة مـن 
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فرتات حياة اإلنسان ، كام أن للعوامل الدينية دورها يف ضبط السلوك واملحـيط 

ياة ، ولذلك تقل معدالت اإلدمـان واالنتحـار خصوصـاً بـني والبيئة وأسلوب الح

  .املتدينني 

جـديرة أن تطـرق  (Borderline Personality Disorder)الشخصية الحديـة 

كمثاٍل يف هذا الصدد ، إذ أنها تدور يف طيف االضطرابات الوجدانيـة ، ويشـكل 

طارئـة متثـل  الشعور بالفراغ والضيق أحد أهم مكوناتها إضـافًة إىل إضـطرابات

املـزاج املكتئب ، إن صاحب هـذه الشخصـية عمومـاً أكـرث مـيالً لتطـوير حالـة 

االكتئاب ، وصاحب هذه الشخصية أيضاً يلجأ إىل أساليب رسيعة للتخلص مـن 

قلقه عن طريق العبث وسوء االستخدام لكل األشياء ، ولعل أهم عنـارص سـوء 

امد ، وما يرتتب من حالة اإلعتامد االستخدام هو التعاطي للمواد املدمنة فاإلعت

  .واألثر السيئ عىل النفس والجسم 

ناهيك عن شدائد الحياة وإرباكاتها واملشاكل املالية واالجتامعية والتـي 

وهذا ما تؤكـده اإلحصـائيات إذ . قد تكون باعثاً لالكتئاب واإلدمان يف آن واحد 

املطلقــني هـــم أكــرث أن أصــحاب األوضــاع االجتامعيــة املضــطربة كاملنفصــلني و 

عرضًة للتعاطي واإلدمان ، كـام هــم أكـرث عرضـة لالكتئـاب ونتائجـه املؤسـفة 

كاالنتحار ، وهـذا مـا يعطـي مـؤرشاً مهـامً يفيـد أن البيئـة املحميـة والداعمـة 

إجتامعيــاً واقتصــادياً تلعــب دوراً ال يســتهان بــه يف اســتقرار الــنفس وتوازنهــا 

  إن . اقة لبلوغ الراحة كاإلدمان وصدها عن الطرائق املتعبة والش
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األمان االقتصادي ال يعنى به إطالقاً يرس الحـال وتـوفر املـال فحسـب ، 

فطاملا متت املشاهدات مليسورين أوقعوا يف مصائد اإلدمان وتوابعـه الشـنيعة ، 

وكانت الوفرة املالية مدعاة للحصول السهل عىل املواد حيـث طّوعـت األمـوال 

بهدف العبث وإرضاء حب االستطالع غري املطلـوب وغـري ألهداف غري سامية ، 

ــة  ــة عائلي ــمن دينامي ــادي إال ض ــان اإلقتص ــل األم ــال يكتم ــذلك ف ــب ، ل املحب

واجتامعية متوازنة ، ومن خـالل ثقافـة رصـينة تـردع االسـتغالل السـيئ ليرسـ 

  .الحال 

إن طريقة العالج املتبعـة يف الحـاالت التـي يقـرتن فيهـا االكتئـاب مـع 

ن تأخذ مببدأ األولويـات ، حيـث تكـون األولويـة األوىل معالجـة اإلدمـان اإلدما

بإزالــة الســميّة مــام يســتدعي إرشافــاً متخصصــاً داخــل املستشــفى ، ويرتافــق 

االنسحاب من العديـد مـن املـواد املدمنـة مـع حـاالت شـديدة مـن االكتئـاب 

إلدمـان ، وهـو مـا الثانوي مضافاً إليها حالة االكتئاب األصيل املرتافق سلفاً مع ا

وتكـون مضـادات االكتئـاب . يحتم التدخل النشيط واملبكر يف عـالج االكتئـاب 

مفيدة جداً يف مثل هذه الحاالت ، بل إن لبعض مضادات االكتئاب كمجموعـة 

، أثراً محبباً آخر يتمثل  (SSRIs)املثبطات اإلنتقائية إلعادة امتصاص السريوتونني 

للمـواد املدمنـة ، والتـي تصـل أوجهـا يف مرحلـة  بقمع حالة الرغبة واالشـتياق

فكأننـا بهـذا اإلسـتخدام نرضـُب عصـفورين بحجـر واحـد ، . الحقة من العالج 

وكأننــا أيضــاً نصــل إىل اســتنتاج حقيقــة تتعلــق باالشــرتاك البيولــوجي للعطــل 

  .املوجود بني حالة االكتئاب وحالة اإلدمان 
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كذا حاالت ، وتتوجه األساليب إن طرق العالج النفيس لها أثٌر مهم يف ه

السلوكية واملعرفية نحو كشف االشرتاط غري السليم ، وإجراء التعزيـز املناسـب 

والتنفري إضافة إىل تغيري األفكار التلقائية الخاطئـة املغروسـة يف تفكـري املـدمن 

  .املكتئب 

ويرى بعض الباحثني أن إنخفاض نسبة االكتئـاب لـدى الـذكور منهـا يف 

خاصــة (ســبب ســهولة لجــوء الــذكور عنــد اكتئــابهم إىل التعــاطي  اإلنــاث هــو

، حيث قبولها اجتامعياً لـدى الرجـال أكـرث مـن السـيدات يف الثقافـة ) للكحول

، ويخرج من إحصـائيات " ككحويل"الرشقية والعربية ، ويتم التعامل معه طبياً 

يف غياهب  االكتئاب مام يقلل النسبة ظاهرياً ، ولهذا فإن مجتمع الذكور يدخل

اإلدمان ، ويصعب خروجـه لغيـاب التقيـيم والعـالج لعلتـه النفسـية أال وهـي 

  .االكتئاب 

بقي أن نقول إنه ال يعنينا عملياً من هي العلة األصل يف رشاكة اإلدمان 

االكتئاب ، والتطرق السالف ذكره لنظريات االرتباط هو من باب تأكيد وجود  -

ما يهمنا إذن هو أن ال يغفـل عالجيـاً . فلسفته االرتباط ال الغوص واإلرساف يف 

أحد األمراض ملصلحة اآلخر وأن يدق اإلدمان نـاقوس الخطـر إلمكانيـة اكتئـاب 

  .كامن ومجهول يف نفس الشخص ، والعكس صحيح كذلك 
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  اكتئاب النفاس - 34

أمـر شـائع نسـبياً خـالل األربـع  "blues"نوبات الكآبة الخفيفة والعابرة 

سـاعة ، 72عة األوىل بعد الوالدة ، وتصـل األعـراض قمتهـا خـالل والعرشين سا

حيث ال تبدي السيدة أي اهتامم بالوليد الجديد كـام تعـاين مـن األرق ، وعـىل 

األغلب أن تشعر السيدة بالذنب لشعورها بالكآبـة يف الوقـت الـذي يجـب أن 

بـاً مـا وغال. تكون فيه سعيدة وعادة ما ترفض مناقشة مشاعرها تجـاه املولـود 

وهـذه الحالـة ال تحتـاج إىل . تصيب هـذه الحالـة السـيدات يف الـوالدة األوىل 

  .العالج وتنتهي تلقائياً خصوصاً إذا كانت السيدة تعرف أن هذا أمر يحدث 

يف التصنيفات الحديثة لألمراض النفسية ال يُفـرد قسـم خـاص الكتئـاب 

مرضـية مـن قبيـل النفاس ، إمنـا قـد يسـتعمل النفـاس يف توصـيف أيـة حالـة 

االكتئاب أو الزهو أو الذهان ، وذلك إذا ما حدث أي منها خالل األربعة أسابيع 

  .األوىل من الوالدة 

وفيام يتعلق بحاالت الكآبة املرتبطة بالنفاس ، فإن التقدير بأنها تصيب 

من النساء بعد الوالدة ، وأن معظم هذه الحاالت تحـدث يف أول % 15-10من 

  .نفاس أسبوعني من ال

وهناك بعض االرتباط بني إكتئاب النفـاس وبعـض األحـداث والظـروف 

املهيئة له مثل صعوبات الحيـاة املختلفـة لفـرتة قريبـة مـن الـوالدة ، أو صـغر 

  .السن ، أو البعد عن الزوج ، أو وجود تاريخ مريض سابق 
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حيـث تــم  (Cooper et al.1988)الدراسة املثرية للجـدل قـام بهـا فريـق 

سيدة حامــالً يف سـتة أسـابيع مـن موعـد الـوالدة، ومـن ثـم أعيـد  483فحص 

شهراً بعد الـوالدة وكانـت النتيجـة أن نسـبة حـدوث  12،  6،  3الفحص خالل 

االكتئاب يف العينة كانت ال تزيد عن نسبة الحـدوث العامـة مبـا ينفـي أي أثـر 

  . للوالدة والنفاس عىل إحداث االكتئاب

منها يشفى خالل شهر فيام قد % 90فإن  ومن حيث مآل هذه الحاالت

  .يطول عالج بعض الحاالت 

وتعالج حاالت اكتئاب النفاس مثل عالج حـاالت االكتئـاب األخـرى مـع 

الرتكيز عىل الرعايـة النفسـية ، والـدعم املعنـوي ومراعـاة أثـر العالجـات عـىل 

املولــود يف حــاالت الرضــاعة الصــعبة ، وقــد ثبــت مــؤخرا ســالمة أدويــة مثــل 

Paroxetine -(Seroxat) حني تستعمل من قبل املرضعات.  

  

  االكتئاب املوسمي واالكتئاب غري النموذجي  - 35

هـو نـوع مـن  "seasonal affective disorder"SADاالكتئـاب املوسـمي أو

  .أنواع االكتئاب يحدث يف الشتاء يف حني يكون املزاج طبيعياً يف الصيف 

م هذا 1984ومنذ العام    املرض وعرف ألول مرة يف حيث قُدِّ
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، حدث تقـدم كبـري يف األبحـاث  (Rosenthal et al 1984)دراسة روزنثال  

املتعلقة مبوسمية بعض األمراض واالنتكاسات النفسـية ، وخصوصـاً اضـطرابات 

وقــد تناولــت الدراســات أعــراض املــرض وانتشــاره وأســبابه وطبيعتــه . املــزاج 

  .جهوأساليب العالج بالضوء املستخدم لعال 

ومن حيث أعراض االكتئاب املوسمي فإنها عـىل الـراجح نفـس أعـراض 

االكتئاب غري النموذجي ، حيـث يعـاين املـريض مـن كـرثة النـوم دون الشـعور 

بالراحة ، كام تزداد الشهية للطعام وتحديداً للمـواد الكاربوهيدراتيـة ، ويـنجم 

شاؤم ، وفقدان الهمة عن ذلك زيادة الوزن ، أما بقية األعراض من الحزن ، والت

  .والنشاط فهي مثلها يف االكتئاب العادي 

ــاب  إن درجــة التشــابه الكبــرية بــني االكتئــاب غــري النمــوذجي واالكتئ

املوسمي دفعت بالعديد من الباحثني اىل دراسة أوجه التداخـل بينهام ، فهنـاك 

من املرىض املشخصني كحاالت اكتئـاب غـري منـوذجي ، % 63سلوك موسمي يف 

العكس كان صحيحا حيث وجد ارتفاع ذو مغزى يف األعراض غـري النموذجيـة و 

لدى مرىض االكتئـاب املوسـمي ، كـام أثبتـت دراسـات أخـرى اشـرتاك املرضـني 

  .بنفس املُهيِّئات الجينية والوراثية 

نتـائج وأما عن أسباب املوسـمية فـإن الدراسـات العديـدة مل تصـل اىل 

  ريات يف مجال الفرضيات املحتاجةقاطعة حولها، وتبقى معظم التفس
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ملزيد من األثبات والتعزيـز ، منهـا مـا ينسـب املـرض اىل اضـطراب يف  

ــطراب يف  ــؤدي إىل اض ــن أو ي ــنجم ع ــريض ي ــة للم ــاعة البيولوجي ــل الس عم

التغـريات الحاصـلة يف  السريوتونني يف الجهاز العصبي ، كام بحثت بعض الدراسات

 PETالتصوير الدماغي باستخدام الــ  خالليف أكرث من منطقة دماغية وذلك من 

(Posiron emission tomography) ــث وجــدت بعــض التغــريات يف القســم ، حي

  .  (temporal & frontal lobes)الجبهي والصدغي من الدماغ ، 

، حيــث  Phototherapyويعــالج االكتئــاب املوســمي بواســطة الضــوء

  .ت وموجات محددة تستعمل بعض األجهزة لتعريض املريض للضوء بجرعا

إضافة إىل ذلك ميكن استعامل مضادات االكتئاب العادية ، وقـد أثبتـت 

لها فعالية عالية يف عـالج  Cipram)و  (Prozacالدراسات أن بعض العقارات مثل 

املرض ، كام ذهبت دراسات أخرى اىل الفائدة املضافة الستخدام الضوء والدواء 

  .معاً 

  

  والحروباالكتئاب يف الكوارث  - 36

غالبية األشخاص الذين يتعرضون لظروف قاسية يف الكوارث والحـروب 

يتجاوزون ذلك ، وقد يعانون يف هذه األثناء من بعـض التـوترات واالضـطرابات 

  . العابرة 
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البعض اآلخـر قـــد يكـون عرضـة الضـطراب نفيسـ طويـل املـدى قـد 

عــن اإلصــابة  يتطلــب تــداخالً عالجيــاً ، وقــد يكــون االضــطراب النفيســ ناتجــاً 

الجسدية املبـارشة يف الحـرب أو الزلـزال مثـل املضـاعفات النفسـية لإلصـابة يف 

الرأس ، ويف حاالت أخرى يكون كرد فعل مبارش للتجربة مثل حاالت اضـطراب 

  . )Post) traumatic stress disorderعقبى الكرب   

وتعتمد حدة االضـطراب النفيسـ عـىل مجموعـة عوامـل منهـا طبيعـة 

إلـخ ، .....ارثة وتداعياتها ، أو حرب ، أو زلزال ، أو بركان أو تسمم أو إشـعاعالك

كام تعتمد عىل درجة إصابة الفرد ومـدى تعـرض حياتـه للخطـر وكـذلك عـىل 

  .دميومة األثر االجتامعي الذي ترتكه

  -: ومن االضطرابات النفسية املرتتبة عىل الكوارث والحروب نذكر 

  .الناشئة عن إصابات مبارشة للدماغ : ضوية املنشأ االضطرابات النفسية ع) 1

  .اضطراب القلق الحاد ) 2

  .اضطراب املقدرة عىل التكيف ) 3

  ...... إساءة إستعامل املؤثرات العقلية مثل مهدئات ، كحول ) 4

  االكتئاب) 5

  .اضطراب عقبى الكرب ) 6
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  .حاالت القلق العام ) 7

  . تفاعالت حرسة الحداد ) 8

، فـإن حدوثـه يكـون عـىل األغلـب يف " االكتئـاب"ملوضـوعنا وبالنسبة 

شـهر بعـد الكارثـة وقـد يعـد ذلـك رد فعـل النـاجني  12-6الفرتة املمتدة مـن 

لإلصابة ، أو للمشاعر املثرية لها ، أو لدورهم يف حدوثها ، وأحياناً تحدث الكآبة 

ات ، أو بسبب ضغوطات مرتتبة عىل نتائج الحادث ، أو املفاوضة عىل التعويضـ

فقدان الوظيفة ، أو العمل مثل دمار املصنع أو املؤسسة ، أو خسارة املمتلكات 

.  

يرشـب "ويف حاالت كثرية يرتافق االكتئاب مع تعاطي املؤثرات العقليـة 

وخصوصاً إذا رافق اإلكتئـاب أعـراض ! أو يأخذ الحبوب لينام !" لينىس ما حدث

ة أو أن يسيطر عىل أحالمه أثناء عقبى الكرب ، وكأن يعيش الحدث أكرث من مر 

  . النوم 

ويتجــه الطــب النفيســ اآلن اىل التــدخل الرســيع يف أعقــاب الكــوارث 

مبارشة ، وذلك من أجل املساعدة الفورية للمجموع واكتشاف األشخاص األكـرث 

  .عرضة للتأثر املزمن والسعي لتدبري أمورهم عىل املدى البعيد 

طراب نفيسـ يـتم التـدخل العالجـي ويف حال اإلصابة الفعلية بـأي اضـ

  .التقليدي مدعامً بالعالج النفيس وذلك حسب الحالة 
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  االكتئاب بني الشعوب - 37

هل تتباين نسبة حدوث االكتئاب من شـعب لشـعب ؟ وهـل تختلـف 

  .األعراض وتعبريات االكتئاب بني الشعوب ؟ 

ا لإلجابة عىل هذه التساؤالت أجريت عدة دراسات مسحية ، كان أهمه

  وأوسعها تلك التي أجرتها منظمة الصحة العاملية

WHO (Sartorios etal.1980; Jablensky etal.1981: who, 1983). (Sartorios 

etal.1980; Jablensky etal.1981: who, 1983). 

فقد أجريت هذه الدراسة عىل خمسامئة وثالثـة وسـبعني مريضـاً مـن 

ـا حيـث فحـص املـرىض كندا ، والهند ، وإيران ، و : خمِس دول  اليابـان وسويرس

وأستجوبوا من قبل أطباء خرباء باستعامل مقيـاس موحـد هـو جـدول منظمـة 

  الصحة العاملية للتقييم املعياري الضطراب االكتئاب 

(The WHO Schedule for standardized Assessment of Depressive 

Disorders {SADD}). 

 Diagnostic)ر تشخييصـ واحـد وقد أستعمل يف جميع املقـابالت معيـا

Criteria) لتقرير حالة االكتئاب.  

وقد أظهرت النتائج أمناطاً متشابهة لالضطراب االكتئايب عرب الشـعوب ، 

فيام عدا بعض الفروق ذات املغزى فمثالً كانت نسبة الشـعور بالـذنب حـوايل 

  يف العينة السويرسية ، يف حني تدنت% 68
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ة ، وقد وصلت نسبة األفكـار االنتحاريـة اىل يف العينة اإليراني% 32اىل  

يف العينة اليابانية، أما التعبريات % 40يف العينة الكندية يف حني نزلت اىل % 70

يف % 27يف العينـة اإليرانيـة اىل % 57الجسامنية عن االكتئاب فقد تباينت مـن 

 وقد توافقت نتائج هذه الدراسة مع مجموعة مـن الدراسـات. العينة الكندية 

أفغانسـتان ، ( التي أجريـت يف العديـد مـن املجتمعـات والثقافـات الالغربيـة 

 Marsella)والعراق ، والهند ، وإندونيسيا ، واليابان ، ونيجرييا ، والفليبني والصني 

etal,1985;Kleinman 1982)  حيـث أظهـرت هـذه الدراسـات زيـادة يف الشـكاوى

نفســية حيــث طفــت األعــراض واألعــراض الجســمية ، وتناقصــاً يف األعــراض ال

الجسمية عىل املرض ، فعىل سبيل املثال كان هناك تناقص ملحوظ وذو مغـزى 

  .يف شكاوى من قبيل الشعور بالذنب وتحقري الذات واألفكار االنتحارية 

وباملحصلة فان الدراسـة أثبتـت أن األعـراض الرئيسـة لالكتئـاب وهـي 

ي مثـل النـوم والشـهية للطعـام املزاج الحزين واالضـطراب بـاألداء الفسـيولوج

والهبوط يف مستوى األداء والطاقة ، ال تختلف كثـرياً بـني شـعب وآخـر يف حـني 

ــة  ــار االنتحاري ــذنب ، واألفك ــعور بال ــية ، والش ــكاوى الجسمنفس ــاين الش تتب

  .واضطراب أمناط التفكري من شعب آلخر
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  كيف ميكن أن أساعد نفيس ؟ - 38

ألمراض نفسية أخرى ومعظم األمراض  من طبيعة مرض االكتئاب خالفاً 

العضوية ، أن اليأس وفقدان األمل والتقاعس والتي هي من أعراض االكتئـاب ، 

تصبح يف كثري من األحيان عائقاً من أن يقوم مريض االكتئاب بعرض نفسه عىل 

. الطبيب ، واتباع اإلرشادات والعالجات والفحوصات ، وكـل مـا تتطلبـه حالتـه 

طوة األوىل يف تقبل مريض االكتئـاب لفكـرة التشـخيص والعـالج ولذلك فإن الخ

من قبل الطبيب املختص هي خطوة مهمة ، والتي ميكن أن تعد مفـرتق طـرق 

ملريض االكتئاب ، فهنـاك مـن املـرىض مـن متـر عليـه الشـهور واأليـام ، وحتـى 

السنوات وهو متقـاعس ، ويـائس ، وغـري مبـاٍل ، ويتخـذ القـرارات الخاطئـة ، 

زو حالته للزواج فيطلق ، أو يعزوها للعمل فيسـتقيل ، أو للبيـت فريحـل ، ويع

وإىل ذلك من مسلسل القرارات الخاطئة التي تزيد من قسوة الظروف ، والهـم 

  .، والغم ، والنكد، وتفاقم االكتئاب بشكل واضح 

ومــريض االكتئــاب الــذي يريــد أن يســاعد نفســه ، ال بــد أن يفهــم أن 

ي التي متنعه من طلب العالج ، وبالتـايل فإنـه يف اللحظـة طبيعة هذا املرض ه

التي يصل فيها إىل العالج ، يكون قد تحدى أحد أعراض هذا املـرض ، ثـم بعـد 

ذلك ال بد للمريض من أن يفهم حالته ، وأن يتقبل اإلرشادات التي تعطى لـه ، 

  ورية من ويتعاون فيها ، وعىل سبيل املثال ففي بعض األحيان تكون اإلجازة رض 
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العمل ، ويف أحيان أخـرى يكـون العمـل أكـرث رضورة ، وهـذا ال بـد أن 

يرتك لرأي الطبيب الخبري ليحدده ، وعادًة يلجأ مريض االكتئاب لقضـاء الوقـت 

الطويل يف الفراش ، واالنزواء بعيداً عن الناس ، وهذه تزيد من أفكاره السـلبية 

ــد ملــري ــه ويأســه وقنوطــه ، وال ب ض االكتئــاب مــن أن يتبــع وهبــوط معنويات

التعلــيامت التــي تعطــى لجدولــة يومــه، وتوزيــع أوقاتــه ، وتنــاول الطعــام يف 

مواعيده حتى لو مل تكن الشهية تسـاعد عـىل ذلـك ، ومحاولـة تنظـيم أوقـات 

النوم قدر االستطاعة ، وإذا كان هناك من نصائح مثل االبتعاد عـن املرشـوبات 

العقليـة املختلفـة ، فـال بـد مـن قبولهـا ألن  الكحولية أو املهدئات أو املؤثرات

  .بعض هذه املواد ستزيد من االكتئاب ، ومتنع أي معالجة فعالة له 

ومن األمور التي تلفت النظـر دامئـاً ، أنـه رغـم التوضـيح املتكـرر بـأن 

العالج لن يبدأ مفعوله فوراً ، وأن االكتئاب لن ينتهي بني ليلٍة وضحاها ، وال بد 

ن يصرب ألسبوعني أو أكرث حتى يبـدأ العـالج يُظِهـر مفعولـه ، وأن للمريض من أ 

هذا ال يعني شفاء بل يعني بداية التحسـن ، إال أنـه كثـرياً مـا يتنـاول املـريض 

عالجه ليومني أو ثالثة ويقطعه ألنه ال يشعر بتحسن ، وإذا كان شـعور مـريض 

ن يف صـندوق االكتئاب بأنه قد تجاوز كل أمـل يف املسـاعدة ، وأنـه كمـن سـج

حديدي مغلق وضاع يف قاع املحيطات ، ال ميكن ألحد الوصـول لـه أو إنقـاذه ، 

فإنه ال بد يف نفس الوقت أن يتفهم ويتقبل أنه ليس أول البرش الذين ميرون يف 

مثل هذه الحالة ، وأن ما يقوله الطبيب املختص هو كالم علمي مدروس ، وقد 

  جرب مع ماليني
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  .األرض البرش يف كافة أنحاء  

كام يالحظ أن بعض مرىض االكتئاب يعدون أن تناولهم ألقراص عالجيـة 

يعفيهم من كل املهام األخرى ، وهو يجلس ينظر للساعة منتظراً أن تقوم هذه 

األقراص مبفعولها السحري الفوري ، وهذا وهم ال بد مـن تخطيـه ، ألن العـالج 

عـالج النفيسـ واالجتامعـي بالعقاقري ومضادات االكتئاب يجب أن يرتافق مـع ال

ومامرسة الرياضة واتباع جدول يومي للحياة ، والبحـث عـن كـل مـا ميكـن أن 

يكون قد ساهم يف حدوث االكتئاب أو إستمراره ، وهذا يعني أن املريض ال بـد 

أن يكون واضحاً رصيحاً مع طبيبه ال يراوغ وال يخفي ، فإن اإلخفـاء يف النهايـة 

وبعد أن يتحسـن مـريض . وشفائه بل عىل العكسلن يساهم يف تحسن حالته 

االكتئاب ، ويشعر أنه قد بدأ يعود لنفسيته الطبيعية وقدراتـه العاديـة ، كثـرياً 

ما يحاول أن ينفي أثر العالج يف ذلك ، وأنه هو وحـده َمـن متكـن مـن تخطـي 

األزمة فيقوم بوقف العالج ووقف املراجعات للطبيب ، مام يوقعه يف انتكاسـة 

  .ة ويدخله يف اكتئاب أشد رسيع

وهناك من املـرىض مـن أمىضـ سـنوات طويلـة بـني مـٍد وجـزر ، عـالج 

لشهرين أوثالثة ، وتوقف لشهرين أو ثالثـة ، وهكـذا مـام جعـل مرضـه مزمنـاً 

مستعصــياً ، وجعــل هــذا املــرض يــدمر حياتــه العمليــة واألرسيــة والدراســية 

ضاً من التشديد أن عـىل املـريض وال بد أي. واالجتامعية بكل األوجه واملسارات 

  باالكتئاب عدم إيقاف عالجه إال 
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بأمر من الطبيب وال توقف مراجعاته إال بأمر من الطبيب ، وقد يكون 

اكتئابه من النوع املتكرر الذي يحتاج إىل عالج وقايئ طويل األمد ، أو أن تكـون 

لهـا هناك أعراض مصاحبة لالكتئاب ، يرغب الطبيـب يف وضـع خطـط عالجيـة 

  .بعد اإلنتهاء من حالة االكتئاب 

ويالحظ أيضاً أنه بعد إنتهاء حالة االكتئاب ، فإن املريض يعود للرتاخي 

يف متابعة الحياة الصـحية ، يـرتك الرياضـة ، ويعـود للتـدخني ويبـالغ يف إبـتالع 

املهدئات ، ويقدم عىل الترصفات الطائشة والقرارات غري املدروسة ، وهي التي 

ــالً أو  ــدئات أص ــاطي امله ــر أو تع ــاقرة الخم ــدأ يف مع ــاب ، ويب ــه يف االكتئ قعت

  .واملنبهات واملنشطات واملخدرات مام يجر عليه نوبة اكتئاب جديدة 

هـل " إن السـؤال الذي يطرحه معظم مـرىض االكتئـاب عـىل الطبيـب 

متناسـيًا أن أي " سبق أن رأيت يا دكتور مثل حالتي وهـل عولجـت وشـفيت؟ 

  .يض نصف وقته وحياته يف معالجة االكتئاب طبيب نفيس يق

ومن األمور الواضحة يف مجتمعنا العـريب أن النـاس لهـا رأي غـري مبنـي 

عىل أسس علمية أو منطقية ، فهناك من يحمل رأياً بـأن الطـب النفيسـ لـيس 

علامً وأن عليه مراجعة طبيب األعصاب ، ويأتيه صديق أو قريب لينصـحه بـأن 

الحل ، وأن ذلك يعني زيارة املشعوذين ، وكأن املشعوذين هو  الـلـهاللجوء إىل 

 الـلـهسبحانه وتعاىل ، واألصح أن يكون اللجوء إىل  الـلـههم الوسيلة للجوء إىل 

  تعاىل 
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  .باالستعانة بالعالج والدعاء وأداء الصلوات وقراءة القرآن الكريم 

من املستغرب أيضاً أن مـريض االكتئـاب يكـون قـد وصـل إىل الطبيـب 

نفيس الخبري املعروف ، ثم يعود ليسأل نصيحة قريـب لـه يـدرس الطـب ، أو ال

آخر أنهى دراسته كمساعد صيديل ، أو كمساعد ممرض ، أو آخر سـبق لـه وأن 

عمل يف مجال علم النفس أو علم االجتامع ، وهذا ما يسبب الكثري من املعاناة 

االقرتاحــات للمــرىض وذويهــم عنــدما تتشــتت األفكــار وتتعــدد االجتهــادات و 

والحلول ، فهذا يؤكد لهـم أن املـريض لـن يشـفى إال يف دولـة متقدمـة ، وذاك 

يقول إن هـذا لـيس مرضـاً بـل هـو ضـعف ، ويحمـل املـريض مسـؤولية هـذا 

الضعف ، وآخر يهدد املريض ويتوعده بأن كل ما سيأخذه من عالج سيؤدي به 

املـريض وذويـه وهـم  إىل اإلدمان ، حتى أن الطبيب النفيس يقف محتاراً أمـام

يحملــون كــل االقرتاحــات ويريــدون أن يضــيفوها إىل حزمــة املعالجــة الطبيــة 

  .النفسية 

ومن الشائع أن يقوم املريض بتغيري الطبيب كل بضعة أيام أو أسابيع ، 

حتى دون أخذ تقرير من الطبيب األول فالثاين فالثالـث فـالرابع ، وينتقـل مـن 

يصل إىل نقطـة يكـون قـد راجـع فيهـا كـل األطبـاء بلد إىل آخر طلباً للعالج ، و

النفسيني ، لكنه بالفعل ليس تحت إرشاف ومسؤولية أياً مـنهم ، ويصـبح هـذا 

املريض صـعباً يف العـالج يعانـد ويخـالف طبيبـه يف كـل رأي وهـذا لـيس مـن 

ــه ، ويســاعد نفســه . مصــلحته  وال شــك أن املــريض الــذي يتعــاون مــع طبيب

  بالطريقة
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إىل الشــفاء والتحســن أرسع بكثــري مــن املــريض غــري الصــحيحة يصــل  

املتعاون وغري املقتنع ، والذي ال يأخذ بأي إرشاد أو نصيحة وال يكمل أي عـالج 

.  

  

  هل ميكن العالج دون عقاقري ؟ - 39

ــاقري ،  ــاب دون العق ــاالت االكتئ ــالج بعــض ح ــتم ع ــن أن ي ــن املمك م

، ومـن أهـم وسـائل  وخصوصاً إذا كـان االكتئـاب بدرجـة بسـيطة أو متوسـطة

  -: العالج الالدوائية ما ييل 

وهو أحد أشكال العالج النفيسـ الفعـال يف حـاالت : العالج النفيس املعريف ) 1(

االكتئاب ، والـذي يقـوم عـىل تغيـري التفكـري السـلبي الخـاطئ ، وإذا تـم 

استبدال هذا التفكري فمن املمكن أن يتحسن املزاج ، ويـتم هـذا العـالج 

املختصني الخرباء، ويكون بالعادة مبعدل جلسة أسبوعية ، وقد عىل أيدي 

  .جلسة  48 - 12ترتاوح الجلسات من 

ال شك أن املؤمن يستفيد من إميانـه ، ومـن قـراءة القـرآن : العالج الديني ) 2(

العيل القدير طلباً للمسـاعدة ، ويكـون  الـلـهالكريم والصالة واللجوء إىل 

  .االنتحارية وباعثاً لألمل هذا الوازع مانعاً لألفكار 

  وأهم ما فيه التكيف مع الظروف : العالج االجتامعي ) 3(
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االجتامعية والبيئية الصـعبة ، وبنـاء نظـام يـومي وأسـبوعي للحيـاة ، حتـى يف 

األمور التي ال يرغب بها مثل زيارة األقارب والتواجد يف األفراح واألتراح ، 

بني املريض ومن حوله كالوالـدين  كام ميكن التدخل يف العالقات الشائكة

  .أو الزوجة واألبناء

كيـف لهـذه العالجـات غـري الكيامويـة أن : والسؤال الذي يطرح عادًة 

. وواقع األمر أنه ال يوجد أي غرابة . تساعد عىل شفاء مرض فيه خلل كياموي؟ 

 فالعالج النفيس واالجتامعي والديني والرياضة وغريها من األسـاليب ، ال بـد أن

يصــل معناهــا وأثرهــا للــدماغ ، ويف الــدماغ فــإن كــل يشء يحــول ويــرتجم إىل 

بالنسبة للمؤمن يساعد عىل تحفيـز جهـاز املناعـة ،  الـلـهفإن ذكر . كيامويات 

ويؤثر عىل األفيونات الطبيعية داخل الدماغ والتي تعطي أثـراً مسـكناً ومهـدئاً 

  .كياموية وبانياً ، وبالتايل تؤثر عىل الناقالت العصبية ال

وعىل ذلك ملاذا نسـتعمل مضـادات االكتئـاب ؟ إن مضـادات االكتئـاب 

ليست بديالً عن ما سبق ذكره من عالجات بـل رديفـاً متوافقـاً يسـارع الشـفاء 

  .ويؤكده ، ويبقى عليه املريض لفرتة وقائية الحقة 

ويقول البعض إنه كثرياً ما تعرض لالكتئـاب وكـان يـزول لوحـده ، مثـل 

للوايت يتعرضن لالكتئاب عند الوالدة ، وهذا صحيح فقد يكون االكتئاب النساء ا

  قابالً للشفاء التلقايئ يف بعض
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الحاالت، ولكنه أيضاً قابل للتكرار وال بد من التعامـل معـه عـىل هـذا  

  .األساس ، مثل ما ورد سابقاً عن معالجة االكتئاب املتكرر 

ذه األيام ، من الحـديث والحديث عن العالجات البديلة أصبح شائعاً ه

عن اإلبـر الصـينية إىل بعـض األعشـاب ، وحاممـات السـاونا والبخـار واملسـاج 

وغريهــا ، وال شــك أن لهــا بعــض األثــر ولكــن لــيس بالضــخامة التــي توصــف ، 

وخصوصاً يف قضية األعشاب ، فبعض األعشاب املستعملة يف العامل تبـني أن لهـا 

ألسف فإن أعراضها الجانبية أكرث من مضـادات أثراً مضاداً لالكتئاب ، ولكن مع ا

االكتئاب الحديثة ، والبحوث العلمية تُجرى عىل قدم وساق يف كل أنحاء األرض 

، والطبيب النفيس يتابع النتائج ، ولكـن متسـك بعـض األطبـاء بعقـاقري معينـة 

ومـن املفضـل . تنطلق من نتائج البحوث العلميـة والخـربة الرتاكميـة العمليـة 

أن يكون الطبيب املعالج عىل اطالع كامل من قبـل مريضـه عـىل كـل مـا  دامئاً 

يتعاطاه ، فليس هناك فصٌل بني عالج الطبيب وعـالج القـرآن الكـريم والعـالج 

  .باألعشاب أو اليوغا 

  

  العالجات البديلة  - 40

نؤكد مرًة أخرى ما شاع يف السـنوات األخـرية مـن ظـاهرة البحـث عـن 

ب ، وخصوصاً األعشـاب ، بـدعوى أنهـا مـواد طبيعيـة ال العالجات البديلة للط

  تؤذي الجسم ، ولن يغيب عن بالكم
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البعد التجاري لهـذا األمـر ، فاألعشـاب والنباتـات الطبيعيـة التـي لهـا  

وبالتايل أصبح األمـر . تأثريات طبية يكون فيها مواد كياموية تعطي هذه اآلثار 

كـن مجموعـة مـن الكيامويـات وكأن تناول قرٍص من طبيب فيـه مخـاطرة ، ول

 -بعشبه خرضاء ال يعرف ما فيها من الكيامويات وال مقاديرها وال آثار كل منها 

ال تشكل أي خطورة ، وهي مغالطة واضحة ومكشوفة ، مام فتح  -ويا للعجب 

الباب أمـام العديـد مـن أشـكال العالجـات البديلـة األخـرى يف الطـب عمومـاً 

تحديـد يف االكتئـاب والقلـق النفيسـ ، وسـوف وبال. والطـب النفيسـ خصوصـاً 

  .أستعرض بعضاً من هذه العالجات ومدى فائدتها 

  :  (Hypnosis)التنويم املغناطييس ) 1(

ــدأ اســتعامله يف الطــب يف القــرن التاســع عرشــ ، واســتمر يف القــرن  ب

العرشين ، وأصبح من املفهوم أنه يعمل عـىل أسـاس الرتكيـز واالسـرتخاء ، إذن 

نوماً وليس مغناطيسياً ، بل هو درجـة عاليـة مـن االسـرتخاء والرتكيـز هو ليس 

والــذي يــؤدي لوقــف املســارات العصــبية الصــاعدة إىل الــدماغ . عــىل الــنفس 

والتحكم يف بعضها ، وهو مفيد جداً يف تخفيف األمل ومسـاعدة أطبـاء التخـدير 

، أمــا يف  واألســنان ، ويف الطــب النفيســ يكــاد ينحرصــ اســتعامله يف الهســترييا

  .االكتئاب فهو غري مفيد ، وإذا كان االكتئاب ذهانياً فقد يكون التنويم ضاراً 

  :  (Message)التدليك ) 2(

  التدليك من املامرسات القدمية املتجددة ، ويعمل بال شك
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عىل رخي العضالت وتنشيط الغدد العرقية ، وتحفيز الدورة الدموية ،  

يف حالة وجود شد عضـيل أو تشـنجات يف  وإعطاء شعـور من الراحة ، خصوصاً 

وقد يكون مفيداً ألي إنسان مرهق أو متوتر ، ولكـن . عضالت الجسم املختلفة 

  .ليس له أثر حقيقي يف االكتئاب

  :  (Aromatherapy)حاممات البخار املعطرة ) 3(

عرفــت حاممــات البخــار والتــدليك منــذ قــرون ، وقــد وجــدت هــذه 

النفسية يف العرص األمـوي والعبايس ، وهـي مريحـة املعالجات يف املستشفيات 

وتبعث عىل االسرتخاء واالنتعاش ، ولكن األثر املضاد لإلكتئاب لـيس قامئـاً ، أمـا 

إذا كان مريض االكتئاب يرغب يف حـامم البخـار املعطـر والتـدليك ، فـإن هـذا 

وكل مفيد ضمن برنامجه اليومي ، خصوصاً إذا كان هذا بعد مامرسة الرياضة ، 

هنـاك بعـض التقـارير عـن . هذا ليس بديالً عـن املعالجـة املبـارشة لالكتئـاب 

استعامل معطرات الحمضيات باإلضـافة إىل العـالج العـادي لالكتئـاب ، ودلـت 

  .تلك التقارير عىل اإلرساع يف تجاوب املريض 

  :  (Acupuncture)الوخز باإلبر الصينية ) 4(

تعمل عىل إفـراز األفيونـات الداخليـة هذه املعالجة القدمية ، ثبت أنها 

يف الدماغ ، فهي تخفف اآلالم وتريح أعضاء الجسـم املختلفـة ، ولكـن أثرهـا ال 

يدوم ، وال بد من تكرارها ، وأما دورها يف االضطرابات النفسية واالكتئـاب فهـو 

  .غري قائم حتى اآلن 
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  : الكــي ) 5(

املكان الذي يصـدر منـه  من املعالجات العربية القدمية وتعتمد عىل يك

األمل ، وكثرياً ما كوي الصدر بسبب اإلعتقاد أن الشعور بالضيق يكون يف الصـدر 

، ومعروف أن اليك يسبب أملاً وحرقاً يشتت انتباه املريض عن العلة األصلية وال 

  .يعالجها 

  : التغذية ) 6(

يف كثري من مرىض االكتئاب هناك ضعف شهية للطعام وقد يكون هناك 

ومـن . نقص يف الـوزن ، ويكـون املـريض بحاجـة عنـد ذلـك لتحسـني تغذيتـه 

قــد يســبب  12-وفيتــامني ب 1-وفيتــامني ب 6-املعــروف أن نقــص فيتــامني ب

أمـا . االكتئاب ، ولكن نقصها يف الشخص الذي يتناول غـذاًء معقـوالً ال يحـدث 

،  فمن املمكن أن يحـدث نقـص فيـه رغـم أنـه متـوفر بالغـذاء 12-فيتامني ب

وذلك عندما يكون هناك خلل يف امتصاصـه ، عنـد مـن يعـانون مـن إلتهابـات 

وينصح الـبعض بتنـاول أحـامض أمينيـة وفيتـامني ج ، وهـذا ال . معدية مزمنة 

عىل تناول الربوتني وحبة برتقال أو كوب  تركيز املريض يف غذائه االعتيادييفوق 

  .من عصري الليمون يومياً أو كل بضعة أيام 

  : عالجة بالضوء امل) 7(

يستعمل الضـوء يف عـالج اإلكتئـاب الشـتوي املوسـمي ، وهنـاك جهـاز 

يصــدر ضــوءاً صــناعياً يشــبه أشــعة الشــمس بأطيافهــا مــا عــدا األشــعة فــوق 

  البنفسجية ، ولكن األعراض قد تعود إذا توقف
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استعامل الضـوء ويف بعـض املـرىض فإنـه يسـتعمل مـن شـهر أكتـوبر  

وعموماً فـإن . ، وذلك وقت اإلفطار صباحاً ) نيسان( وحتى إبريل) ترشين أول(

مرىض االكتئاب العاديني ، ينصحون بالتعرض للشمس لكن ليس يف البالد الحارة 

، ذلك أن الجلـوس إىل جانـب الشـباك أو التميشـ يف ضـوء الشـمس يعـّد مـن 

  .العوامل املفيدة ، ويف بالدنا املشمسة فال داعي لضوء صناعي غالباً 

  باتات الطبية الن) 8(

  (St- John's Wort)سانت جونز ورت ( 

ــاب ، وقــد دلــت بعــض  ــات شــيوعاً يف معالجــة االكتئ مــن أكــرث النبات

الدراسات عىل فعالية بسيطة يف حاالت االكتئـاب الخفيفـة واملتوسـطة، ولهـذا 

ــية ،  ــوء ، والحساس ــدة للض ــية الزائ ــل الحساس ــة مث ــه الجانبي ــات أعراض النب

ويبدو أنه يعمـل عـىل . لهضمي ، والنعاس ، وجفاف الفم واضطرابات الجهاز ا

منع امتصاص السريوتينني والنورأدرينـالني يف املشـبك العصـبي ، ولهـذا النبـات 

، ويرفـع نسـبته  Olanzepineتفاعل مع أحد مضـادات الـذهان وهـو أوالنـزابني 

كـام أن آخـر الدراسـات . بالدم ثالثة أضعاف ، وهو خطر يف الحمل والرضـاعة 

  .أثبتت عدم فائدتها يف عالج االكتئاب شديد الحدة 

   Kava (Piper Methysticum)كافا (

ويستعمل للقلـق أكـرث مـن الكآبـة ويعتقـد أنـه يعمـل عـىل النـاقالت 

  ملغم ، ومن آثاره  600 - 200العصبية املهدئة وبجرعة 
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الجانبيــة النعــاس وعــدم الــتحكم يف قيــادة الســيارات ، ويف الجرعــات 

قد يؤدي إىل تبول الدم ، وإىل آثار سـلبية عـىل الكبـد ، وآثـار عصـبية ، العالية 

  .ومينع إستعامله يف الحمل والرضاعة 

  Valerian (Valeriana Officincalis)فالرييان ( 

ملغم ، وهنـاك دراسـات وجـدت  900 - 400ويستعمل كمنوم بجرعة 

.  (Placebo)فعـول له آثار بسيطة وأخرى مل تجد فرقـاً بينـه وبـني العـالج بـال م

  .وآثاره الجانبية ضعيفة 

ومن الفكرة املخترصة عن العالجات البديلة اآلنفة الذكر يالحـظ ضـآلة 

فوائدها ، مع أن كلفتها عالية ، وشكلها جذاب للجمهور ، ولـن يتوقـف ظهـور 

أساليب جديدة يف كل يوم طاملا أن هناك من سيدفع مثنها ومن سيقبضـه دون 

  .ددة مثل تلك الضابطة للعقاقري رقابة وتسعرية مش

  

  االكتئاب والشعوذة - 41

تنترش الشعوذة يف بالدنا بشكل كبري ، ويلجأ الناس إىل املشـعوذين مـن 

مختلف طبقاتهم االجتامعيـة والثقافيـة ، ويتسـرت هـؤالء املشـعوذون بالسـتار 

ر الديني ، ويتعاملون بخرباتهم مـع األمـراض النفسـية عمومـاً باإليحـاء وإظهـا

البطوالت وإقحام الجن يف كل كبرية وصغرية ، وإدخـال السـحر يف كـل جملـة ، 

وكثرياً ما يصلهم مرىض االكتئاب شاكني باكني ، فيقال لهم إن هذا تلبس وال بـد 

  من طرد 
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الجني الكافر ، ويبدأ املشعوذ برضـب املـريض إلخـراج الجـن ويعطيـه 

عسـل مخلوطـاً باملهـدئات وصفة من الزيت أو العسل ، وأحيانـاً يكـون هـذا ال

  .املختلفة دون جرعات محددة 

كام أن بعض املشعوذين قد يطورون يف االكتئاب عندما يقال للمـريض 

" إن فالناً قد َعمل لك سحراً ، أو أن زوجتك قد وضـعت لـك شـيئاً يف الطعـام "

وما إىل ذلك من إيحاءات تجعل املريض يطور أفكاراً جديـدة اضـطهادية وغـري 

كـام أن إكتشـاف املـريض بعـد . ، وقد يصل أيضاً إىل األوهام املرضـية منطقية 

بضعة أيام أن املرض مل يتغـري وأن األعـراض يف إزديـاد ، مـا يبعـث عـىل اليـأس 

ويقال إن هناك مشعوذاً أكرث مهارة وأنه ال يستعمل هذه األساليب ، . والقنوط 

أتعابـاً ، مـام يدفعـه بل يقترص عالجـه عـىل قـراءة القـرآن الكـريم ، وال يأخـذ 

لزيارته ، وتتكرر القصص إما بالرضب أو الوصفات الغريبة والبخوِر واألعشاب ، 

حتى يصل بعض مـرىض االكتئـاب إىل خمسـني مشـعوذاً أو أكـرث ، ومـنهم مـن 

  .يقطع املسافات وينتقل من دولة إىل أخرى عىل سمعة أحد املشعوذين 

كيف لك أن تسلم نفسك أو "والسؤال الذي نطرحه عىل القارئ الكريم 

زوجتك أو إبنك لشخص ليس له حـق يف مامرسـة الطـب ومل ميـنح ترخيصـاً أو 

شهادة مزاولة فـي العالج وال يعرف أصله وال فصله وال خلفيتـه ؟ بـل أن كثـرياً 

إننــا نســتغرب أن رجــالً !!!. مــنهم ذوو ســوابق إجراميــة يف النصــب واالحتيــال

  متوسِط 
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سائالً ال يعرفه من مشعوذ ال يعرف عنه شيئاً ،  التعليم والثقافة يرشب 

ليكتشـف فـيام بعـد أن هـذا الســائل فيـه مـن املـواد السـامة واألرضار الكثــري 

العجيب ، وقد تكون يف بعض األحيان سوائل ال تتعدى املاء وامللـح ولكـن مثـن 

اللرت منها قد يصل خمسني أو مائة دينار ، وهناك من الحجب مـن وصـل مثنـه 

  " .شفيت أم مل تشَف فهذا يعود لك"ف الدنانري ، وكتب عليها بالداخل إىل آال 

قصص كثرية متر كـل يـوم ومـآٍس تحـدث للنـاس ، ومطالبـات مبحاربـة 

الشعوذة ، وسن القوانني ، والطلب من الدولة التغلب عليها ، وحقيقة األمر أن 

ي أو ثقافـة مـن الدولة والقوانني ال تستطيع أن تغري شيئاً، إذا مل يكن هناك وع

قبل املواطن باتجاه املشعوذين والذي إن توقـف عـن زيـارتهم لتوقفـت هـذه 

التجارة الرائجة سهلة الكسب ، والذي يصل بعـض املشـعوذين منهـا إىل دخـل 

إن "بــآالف الــدنانري يوميــاً ، وكــل مشــعوذ تقابلــه ســيؤيد هــذا الكــالم ويقــول 

الشعبي أو أنـه معـالج بالطـب املشعوذين كفرة وأنه يعالج بالقرآن أو بالطب 

، وأن هذا التصنيف يف املعالجة قد منحه "العريب ، أو أنه معالج بالطب النبوي 

لنفسه ومل يحصل به عىل شهادة ال من كلية الطـب ، وال مـن كليـة للرشـيعة ، 

وال . وال من دار اإلفتاء ، أو املجلس اإلسالمي األعـىل ، وال غريهـا مـن الهيئـات 

الشعوذة يف الـبالد العربيـة تشـكل عائقـاً كبـرياً أمـام خـدمات شك أن مشكلة 

فكثـرياً . الصحة النفسية يف مستوياتها املختلفة ، والخدمات الطبية بشكل عـام 

  ما يصل إنفاق املريض عىل املشعوذين عرشات أضعاف ما 
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يتطلبه العالج الطبي ، وقد يصل املريض إىل العالج الطبـي مفلسـاً ألن 

  .ات أرسته جميعها قد تم إنفاقها عند املشعوذين مدخراته ومدخر 

والذي يحري بعض الناس أن هناك مـن املشـعوذين مـن ميتلـك قـدرات 

خاصة أغلبها يصنف تحت إطار السحر ، ولكن ألن السـحر محظـور يف اإلسـالم 

فإنهم ال يسمونه سحراً بل يسمونه تعامالً مع العامل اآلخر ، مع األرواح والجـن 

.  

  مل بالسحر تهمة التعا

يقوم بعض املشعوذين عىل سبيل املثال مببادرة املريض لحظـة دخولـه 

أن اسمه فالن ، وأن والدته فالنة ، وأن له ثالثة من األبناء وبنت واحـدة ، وأنـه 

تزوج مرتني ويعمل يف كذا وكذا ، وأنه راجع الطبيب الفالين ، مام يبهر املـريض 

ء ، والحقيقة أن هذه القدرات ال تعنـي وذويه ويجعلهم يف حالة جاهزة لإليحا

إطالقاً أن الساحر لـه القـدرة عـىل شـفاء األمـراض ، وتقـول الجمعيـة العامليـة 

أن السحر ال يشفي مرضاً وال يحدث مرضاً ، وال يغري عالقة بني إنساٍن : "للسحرة

مـن أىت كاهنـاً أو عرّافـاً (عليـه وسـلم  الـلــهصـىل  الـلــه، وقال رسـول " وآخر

من أىت كاهناً أو (وكام قال عليه السالم ) ، فقد كفر مبا أنزل عىل محمدفصّدقه 

، إن هذا األمر يتطلب توعيـة شـعبية عـىل ) عرّافاً مل تقبل له صالة أربعني يوماً 

كافة املستويات إلنقاذ هؤالء املرىض من العذاب وضياع الوقـت الـذي يسببــه 

  .املشعوذون املضللون 
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  قامئة بيك لوصف الشعور 

  نزيه حمدي. أبو حجلة ود نظام. تعريب د

  

ملعرفة إذا ما كان هناك احتامل أنـك تعـاين مـن االكتئـاب فهـذا قيـاس 

  . ميكنك اإلجابة علية ومعرفة النتيجة فوراً 

يرجى قراءة األعراض املرفقة واإلجابة بصـدق وأمانـة وعفويـة عـن العـرض  -1

فيـه راسـب  الذي تراه ينطبق عليك متاماً، ألن هذا ليس امتحاناً أو اختباراً 

  .أو ناجح، بل هناك قراءات للنتائج يف نهاية القامئة

تكون اإلجابة بوضع دائرة حول رقم العبارة التي تنطبـق عليـك متامـاً وكـام  -2

  .سيأيت

  : مثال

  .أنا ال أشعر بالحزن -0

  .أشعر بالحزن أحياناً  -1

  .اشعر بالحزن طول الوقت -2

  .ذا بالنسبة لباقي العباراتوهذا يعني أنك تشعر بالحزن أحياناً وهك

  ).ضع دائرة حول رقم العبارة التي تنطبق عليك(

  .ال أشعر بالحزن دون سبب -0   )أ(

  .أشعر بالحزن واالكتئاب أحياناً  -1  

  .أنا كئيب وحزين طوال الوقت -2  
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  .أنا لست متشامئاً عادة -0)     ب(

  .أنا متشائم أحياناً  -1 

  .أنا متشائم دامئاً  -2 

  .أنا ال أشعر بالضجر والسأم -0  )ت(

  .أشعر بالحزن واالكتئاب أحياناً  -1  

  .أنا كئيب وحزين طوال الوقت -2  

  .ال أشعر بالذنب إال نادراً  -0  ) ث(

  .أشعر باإلثم والذنب كثرياً  -1  

  .أشعر بأنني مسؤول عن كل الذنوب التي حدث يف محيطي -2  

  .حارضال أشعر بخيبة أمل يف الوقت ال -0  )جـ(

  .أشعر بخيبة األمل يف داخيل أحياناً  -1  

  .ال أحب نفيس وأشمئز منها -2  

  .أنا لست أسوء من أي إنسان آخر -0  )حـ(

  .ألوم نفيس عىل أخطايئ كثرياً  -1  

  .أنتقد نفيس وألومها عىل كل سيئ عندي حدث -2  

  .ليس عندي أي تفكري يف إيذاء نفيس -0   )خـ(

  .نفيس ولكني ال أنفذها لدي أفكار إليذاء -1  

  .لدي خطط ليك أنتحر -2  

  .أنا ال ابيك عادة -0   )د(
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  .أنا اآلن أبيك أكرث من السابق -1  

  .أنا أبيك طول الوقت -2  

  .مل أفقد اهتاممي باآلخرين -0)       ذ(

  .أنا اآلن أقل اهتامماً باآلخرين -1   

  .فقدت معظم رغبتي واهتاممي باآلخرين -2   

  .أمتكن من اتخاذ قرارات بسهولة -0    )  ر(

  .أحاول أن أتجنب أو أمتلص من اتخاذ أي قرار -1   

  .أجد صعوبة فائقة يف اتخاذ أي قرارا -2   

  .إن مظهري ليس أسوأ من السابق -0)     ز(

  .أبدو أكرب من سني وغري جذاب -1  

  .أشعر أن شكيل قبيح ومظهري كريه -2  

  .عميل كام كنت سابقاً  أمتكن م أداء -0)   س(

  .أحتاج إىل جهد إضايف ليك أبدأ بعمل ما -1  

  .أنا ال أعمل بشكل جيد كالسابق -2  

  .أمتكن من النوم بشكل جيد -0)   ش(

  .أشعر بتعب عندما أستيقظ صباحاً  -1  

  .أستيقظ من النوم مبكراً جداً وأجد صعوبة يف العودة إىل النوم -2  

  .عب أكرث من املعتادال أشعر بالت -0)   ص(

  .أشعر بالتعب بسهولة -1  

  .أتعب من عمل أي يشء -2  
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  .شهيتي للطعام اعتيادية -0)   ض(

  .شهيتي للطعام ليست جيدة -1  

  .شهيتي للطعام سيئة جداً  -2  

  .مل أفقد منن وزين يف اآلونة األخرية -0)    ط(

  .فقدت قليالً من وزين -1  

  .يف اآلونة األخرية نقص وزين بشكل ملحوظ -2  

  .ال أهتم بصحتي أكرث من االعتيادي  -0)    ظ(

  .أعاين من اإلمساك وسوء الهضم -1  

  .منهمك بالتفكري بآالمي وأوجاعي -2  

  .مل أالحظ أي تغيري يف رغبتي الجنسية -0)    ع( 

  .رغبتي الجنسية أقل مام كان عليه -1  

  . رغبتي الجنسية أقل بكثري من السابق -2  

  

  )النتائـــــــج(

Oطبيعي    9 - 0  من  

Oميل نحو االكتئاب   18-10  من  

Oاكتئاب   27-19  من  

Oاكتئاب شديد   36-28  من  
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