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 ادللخص :

( يف رؤيتو لطبيعة األمناط    -ٖٜٙٔ) Ian Hackingإف فيلسوؼ العلم إايف ىاكينج 
ة يف تصنيفات الطب النفسي، الواقع على احلدود بُت العلـو الطبيعية والعلـو البشرية ادلوجود

اإلنسانية، يُعوِّؿ على وجود أنواع طبيعية واضحة مستقرة إىل حد ما يف العلـو الفيزايئية 
وصعوبة ذلك يف العلـو البيولوجية بشكل عاـ والعلـو اإلنسانية على وجو اخلصوص. إذ إف 

ة يف العلـو اإلنسانية أقل استقرارًا؛ لكوهنم على دراية بكيفية تصنيفهم، وقد الكياانت ادلُصنَّف
تتغَت استجاابهتم وسلوكياهتم بناء على ىذه الكيفية. وبينما قد ال رُبِدث عملية التسمية 
والتصنيف فرقًا يف األنواع الطبيعية؛ ذلك أهنا غَت مبالية أو غَت تفاعلية, زبضع أمناط الطب 

 Moving، وِمن َثَّ تصبح أىدافًا متحركة Looping Effectsفاعلية آلاثر َحَلقية النفسي الت
Targets. 

توفر األنواع الطبيعية نظاًما للتصنيف، ديكن استخدامو عند وضع استدالالت استقرائية 
حوؿ الكياانت ادلُصنَّفة وتفسَتىا والتنبؤ هبا؛ لتطوير تدخالت فعالة من قبل العلماء بعد ذلك. 

لطادلا اىتم فالسفة العلم ابلقضااي اإلبستمولوجية وادليتافيزيقية ادلتعلقة بتصنيفات الطب و 
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النفسي، وانقشوا وضع االضطراابت النفسية بوصفها أىدافًا مشروعة للتحقيق العلمي عن 
طريق مناشدة قضية األنواع الطبيعية. ولقد وضع ىاكينج يف إطار مناقشتو لقضااي فلسفة العلم 

صرة أطروحة مثَتة حوؿ طبيعة تصنيفات الطب النفسي، ردبا تعمل على تقدـ زلاوالتنا ادلعا
 وصف التنميطات الدارجة ربت لواء االضطراابت النفسية.

ورباوؿ الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية: كيف نفهم طبيعة األمناط الطبية النفسية؟  
ي التصنيف التشخيصي اجلديد يف كيف تستجيب الذات على تصنيفها؟ ودلاذا؟ ىل يؤد

الطب النفسي إىل منط جديد من األشخاص؟ إىل أي حد يتصل التغَت الواقع يف مفاىيم األان 
وسلوكها لدى الذات ابدلعرفة اليت تتلقاىا من التشخيص؟ إىل أي حد ديكن التخلي عن مفهـو 

ف أنواًعا طبيعية حىت النوع الطبيعي يف الطب النفسي؟ ىل على االضطراابت النفسية أف تكو 
تصبح فئات علمية ومهنية ذات صلة؟ إىل أي مدى ديكن أف يكوف للجماعة العلمية سلطة 

 على االضطراابت النفسية؟
ولكي تتمكن الدراسة من اإلجابة عن تلك األسئلة السابقة، فإهنا ستعتمد على ادلنهج 

ادلتضمَّنة يف قضية البحث، التحليلي النقدي، الذي يهدؼ إىل ربليل ادلفاىيم وادلشكالت 
وربليل نصوص ىاكينج نفسها؛ وذلك يف زلاولة لقراءهتا قراءة نقدية ال تكتفي بعرض األفكار، 

 وإمنا رباوؿ فهمها وربليلها، َث تقييمها.  
ىاكينج، األنواع الطبيعية، التأثَتات احلََلقية، ادلباءة اإليكولوجية، : احيةالكلمات ادلفت

االضطراب العقلي، الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطراابت العقلية  األنواع العملية،
DSM. 

Abstract 
In his view of the nature of human types the philosopher of science Ian 

Hacking (1936- ) has found in the classifications of psychiatry, located on 

the border between the natural sciences and the humanities, set off from the 

existence of clear and fairly stable natural kinds in the physical sciences and 

the difficulty of this in the biological sciences in general and humanities in 

particular. Entities classified in humanities are less stable; because they are 

aware of how they are classified, their responses and behaviors may change 

based on how they are classified. While the process of naming and 
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categorizing may not make a difference in natural kinds, being indifferent or 

non-reactive, psychiatric reactive kinds are subject to looping effects, and 

thus become moving targets.  

     Natural kinds provide a system of classification, which can be used 

when making inductive inferences, interpreting, and predicting about the 

categorized entities; to develop effective interventions by scientists 

thereafter. Philosophers of science have long been concerned with 

epistemological and metaphysical issues related to psychiatric classifications, 

and have debated the status of mental disorders as legitimate targets of 

scientific investigation by appealing to the natural kinds issue. In his 

discussion of contemporary issues of philosophy of science, Hacking has put 

forward an interesting thesis on the nature of psychiatric classifications, 

which may serve to advance attempts to describe common patterns under the 

banner of psychiatric disorders. 

     The study attempts to answer the following questions: How do we 

understand the nature of psychiatric kinds? How does the self respond to its 

classification? And why? Does the new diagnostic classification in 

psychiatry lead to a new type of person? To what extent is the change in the 

concepts and behavior of the ego in the self related to the knowledge it 

receives from the diagnosis? To what extent can the concept of the natural 

kind be abandoned in psychiatry? Do psychiatric disorders have to be natural 

kinds to become relevant scientific and occupational categories? To what 

extent can the scientific community have authority over psychiatric 

disorders? 

     The methodology the researcher uses in this study for answering these 

previous questions is the analytical-critical method that aims at analyzing the 

concepts and the problems included in the research theme. This method also 

aims at analyzing Hacking's texts to understand and assessing them. 

Keywords: Hacking, Natural Kinds, Looping Effects, Ecological Niche, 

Practical Kinds, Mental Disorder, Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders DSM. 
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 ادلقذمت
تسعى العديد من التخصصات العلمية النموذجية إىل تطوير النظرايت العلمية اليت تصوغ 

؛ لكي تعمل على الفصل يف موضوعات حبثها وتصنيفها، (ٔ)تعميمات من انحية األنواع الطبيعية
. ويعد على ضلو ما تفعل الكيمياء ادلُصنفة دلواد فردية عرب بنياهتا الواقعة على ادلستوى اجلزيئي

التعميم االستقرائي أحد ادلمارسات العلمية اليت تساعد فكرة النوع الطبيعي على تعزيزىا؛ إذ 
ص بدورىا الستدالالت ُتصاغ التعميمات االستقرائية على أساس حاالت فئة مالحظة، وترخّ 

يوجد  حوؿ احلاالت غَت ادلالحظة ابدلثل، والتمييز بُت الفئات غَت العرضية والفئات اليت قلما
تعميمات حوذلا. واجلانب الرئيس ألي نوع طبيعي ىو تشارؾ أعضائو يف العديد من اخلواص أو 

 العالقات ادلًتابطة بشكل غَت عرضي، وإف كاف غَت منطقي.
كما تعزز فكرة النوع الطبيعي شلارسات التفسَت العلمي؛ فمعظم العلـو تنشد تفسَت وجود 

ر ِعّلّيا تلك بنيات أو العمليات أو اآلليات اليت تُفسِّ اخلواص ادلًتابطة عن طريق ربديد ال
اخلواص ادلرتبطة هبذه األنواع. على سبيل ادلثاؿ، صلد أف العامل التفسَتي ذا الصلة بطبيعة ادلاء 

 ىو الًتكيب الكيميائي جلزيئاتو.
ويعد االضطراب العقلي مشكلة صحة عامة متصاعدة وُملحة. وقد كاف للتحقيق العلمي 

لك ادلشكلة أىداؼ برصباتية، تتمثل يف ربديد علل االضطراابت العقلية، وتطوير يف ت
إسًتاتيجيات لعالجها بشكل فعاؿ، وتفسَتىا، والتدخل فيها، والتنبؤ هبا. وسادت يف 
الدراسات وجهة النظر القائلة ابعتماد مسألة ما إذا كاف شيء ما قاباًل للتحقيق التجرييب على 

بيعًيا أـ ال. وعلى ىذا النحو سبكننا األنواع الطبيعية من صياغة تعميمات ما إذا كاف نوًعا ط
علمية انجحة. وإذا كانت االضطراابت العقلية أنواًعا طبيعية، فمن ادلفًتض أف تولد تفسَتات 
انجحة، وتدخالت فعالة، وتنبؤات وثوقية. وبناء عليو، ذىب بعض فالسفة الطب النفسي إىل 

 ت العقلية العلمية على وضعها كأنواع طبيعية.توقف شرعية االضطرااب
ومع ذلك، ىناؾ رلموعة من التحدايت والصعوابت اليت تقف عائًقا أماـ اكتشاؼ أنواع 
طبيعية يف الطب النفسي. فأواًل: ليس تعريف النوع الطبيعي نفسو واضًحا أو خالًيا من النزاع 
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وؼ الراغب بعزو نوع طبيعي والنقاش. ويتمثل التحدي األكرب الذي يواجهو الفيلس
لالضطراابت العقلية يف الفصل بُت سلتلف خصائص األنواع الطبيعية القائمة يف الدراسات 
الفلسفية. ومل يتفق الفالسفة حوؿ اخلصائص اليت ينبغي توافرىا يف فئة األفراد حىت يصبحوا 

ع الطبيعية عملية تقومي أنواًعا طبيعية. ويعّقد عدـ وجود توافق يف اآلراء بشأف تعريف األنوا 
حالتها ابلنسبة إىل االضطراابت العقلية. فما الذي يلتـز بو الفيلسوؼ عندما يزعم أف ىذه 
االضطراابت أنواٌع طبيعية؟ وىل ذلا رلموعة من اخلواص ادلاىوية اليت يتشارؾ فيها صبيع أعضاء 

الضطراابت عدًدا من فئاهتا؟ وىل ىي كافية وضرورية لعضوية النوع؟ أو ىل تتقاسم تلك ا
 اخلواص ادلستقرة ذات اآللية التحتية، دبا يسمح بصياغة تعميمات علمية؟

يف إطار مناقشتو لقضااي فلسفة العلم أطروحة مهمة حوؿ طبيعة  (ٕ)ىاكينج إايفولقد وضع 
تصنيفات الطب النفسي، ردبا تعمل على تقدـ زلاوالتنا وصف كينونة التنميطات الواقعة يف 

ولسوؼ نُركز يف ىذه الدراسة على ادعاء مقاربة ىاكينج االضطراابت النفسية.  تصنيفات
 ادلصرحة بعدـ حاجة أنواع الطب النفسي إىل مفهـو النوع الطبيعي.

 أوالً: األنىاع الطبيعيت: تعريفها ومساتها ومغزاها يف الطب النفسي
أف حيظى هبا النوع الطبيعي:  تبًعا دلعظم التعاريف القياسية، صلد أنو من السمات اليت ينبغي

(: االنفصاؿ. إذ ينبغي أف تكوف فئات األنواع الطبيعية كياانت منفصلة منمازة بشكل ٔ)
(: التجانس. كادلاء على سبيل ادلثاؿ ٕمعقوؿ، وديكن سبييزىا عن بقية الظواىر األخرى. )

(:االستقالؿ ٖلية. )الذي تتشارؾ حاالتو العديد من اخلصائص ادلشًتكة، وكأنو ديتلك وحدة فع
عن العقل. فمن صميم مفهـو النوع الطبيعي الفكرة القائلة بوجود األنواع وجوًدا فعالًيا يف 
الطبيعة. وبعبارة أخرى، عدـ اعتماد وجودىا )ميتافيزيقًيا( على الكيفية اليت نصنف هبا األمور، 

، فال تزاؿ ىذه األشيا ء موجودة وقائمة يف وحىت لو مل ننشغل بتصنيف أشياء مثل النجـو
 الطبيعة.

ولقد أقر بعض فالسفة الطب النفسي بصعوبة ربقق تلك السمات يف حالة االضطراابت 
العقلية. فمن انحية االنفصاؿ، ماؿ بعض الفالسفة إىل التصريح أبف تلك االضطراابت ليست 
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ا إذا كانت كياانت أنواًعا طبيعية؛ المتالؾ فئة االضطراب حدوًدا غامضة، وِمن َثَّ غَت زلدد م
معينة اضطراابت أـ ال. وبعبارة أخرى، ال توجد نقاط واضحة إلقامة سبييز بُت االضطراابت 
العقلية والظواىر األخرى؛ لكوف تلك االضطراابت تقع على تواصل مع اخلربة السوية غَت 

في أـ َكّمّي ادلرضية. والسؤاؿ يف حالة االكتئاب على سبيل ادلثاؿ ىو ما إذا كاف ىناؾ فرؽ كي
فحسب بُت أعراض االكتئاب اليسَت وأعراض االكتئاب الشديد بوصفو متالزمة. ويقتضي 
االلتزاـ ابلنظرة التواصلية لالكتئاب اإلبقاء على الفرؽ الَكّمّي بُت صور االكتئاب اخلفيف 

بوصفو   والشديد؛ بينما يستتبع االلتزاـ بنظرة غَت تواصلية انفصالية معاجلة االكتئاب الشديد
 كيااًن قائًما بذاتو.

شلا يقع يف صاحل النظرة التواصلية فشل التحليالت التصنيفية يف إجياد دليل على فئة كامنة 
categorical)من شأهنا دعم ادلقاربة الفئوية )

. ذلك أف االكتئاب الشديد ديثل نقطة هناية (ٖ)
البحث التصنيفي ادلعاصر لصاحل  سلسلة أعراض االكتئاب، وليس كيااًن منفصاًل بنيواًي. ودييل

النظرة التواصلية لالكتئاب، وليس ابإلمكاف يف حالتو تقطيع الطبيعة من مفاصلها، وربديد 
نقطة على سلسلة متواصلة؛ لعدـ وجود أدلة على االنفصاؿ. وعلى أي حاؿ، حيبذ البحث 

ة لدعم بنية ادلقاييس ، ال الفئوية، نتيجdimensional)التصنيفي ادلعاصر ادلقاربة الُبعدية )
السيكومًتية واألجهزة العيادية ذلا. ووفق ىذا تقع معظم االضطراابت العقلية على تواصل 

 واستمرارية بُت الظروؼ ادلرضية والظروؼ الطبيعية.
أما من انحية مسة التجانس، فقد ظهرت رلموعة من االعًتاضات اليت تتحدى ىذا ادلتطلب 

نس كاٍؼ من اآلليات أو العمليات اليت إبمكاهنا القياـ هبذا بناء على عدـ وجود نوع متجا
د للوحدة التفسَتية؛ نتيجة القًتاح البحث العلمي الدور. فهناؾ عدـ التجانس الِعّلّي ادلُهدِّ 

النيوروبيولوجي اعتماد االضطراابت العقلية ادلختلفة على حاالت وعمليات وآليات 
ن غَت ادلعقوؿ ادعاء أف اآللية النيوروبيولوجية نفسها مسؤولة نيوروبيولوجية سلتلفة. وِمن َثَّ، م

عن صبيع أعضاء االضطراب نفسو. عالوة على أف االختالفات ىنا ليست رلرد اختالفات 
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نيوروبيولوجية، وإمنا توجد كذلك تعددية معرفية على مستوايت نفسية، وقد ربظى االختالفات 
 سَتية ُمهمة ابدلثل.القائمة بُت احلاالت الفردية بوظيفة تف

وأتيت االعًتاضات على مسة االستقالؿ عن العقل يف عدة صور؛ فَتى بعض فالسفة الطب 
النفسي أف االضطراابت العقلية ليست أنواًعا طبيعية، وإمنا اصطناعية انذبة عن تفكَتان الشائع 

ية ذباه حوؿ ما ىو عقلي. وىناؾ واقعة تقوؿ إف زلتوى االضطراابت العقلية حساس للغا
السياؽ االجتماعي، وما إذا كاف اعتقاد ادلريض مقبواًل من قبل أعضاء ثقافتو اآلخرين أـ ال. 
وتنشأ بعض االضطراابت العقلية نتيجة تفاعالت معقدة تقع بُت حوادث وشؤوف اترخيية، شلا 

و. يلقي الضوء على دور العوامل والقوى االجتماعية يف عملية اختالؽ االضطراب ال اكتشاف
وبناء عليو، ال يصدؽ االضطراب العقلي ىنا على ادلُصابُت ابالضطراابت النفسية يف كل زماف 
ومكاف، وال يتميز بوحدة جوىرية داخلية مستقلة عن العقوؿ األخرى، وإمنا قد ُيصَقل عرب 

 رلموعة من األحداث وادلمارسات العاكسة الىتمامات ومعايَت ومؤسسات اجتماعية سلتلفة.
التحدايت والصعوابت اليت تقف عائًقا أماـ اكتشاؼ أنواع طبيعية يف يف سياؽ ذكر : اثنًيا

ض الطب النفسي خالؿ ستينيات القرف العشرين وسبعينياتو إىل ىجـو الطب النفسي، تعرّ 
ضار من داخل حقلو وخارجو )كهجـو ميشيل فوكو(. فمن داخل حقلو، كاف الطبيب النفسي 

Thomas Szaszتوماس ساس 
( من أوائل من ىاصبوا الطب النفسي ٕٕٔٓ-ٕٜٓٔ) (ٗ)

بناء على تصرحيو أبف االضطراابت العقلية ال ديكن عدىا اضطراابت طبية بشكل سليم. وىذا 
يعٍت أف ساس يرى أف االضطراب العقلي خرافة، وليس مرًضا حقيقًيا كادلرض البدين الذي يعد 

الطب النفسي يف نظره سوى نزع لإلنسانية عن . وليس (٘)عنده منوذًجا إرشاداًي جلميع األمراض
الناس، ذاىًبا إىل أف لكل إنساف مشكالتو ادلعيشية، وما االضطراابت العقلية عنده سوى 

. وعندما ننعت شخًصا أبنو مصاب ابضطراب عقلي معُت، فإف ذلك (ٙ)مشكالت معيشية
 دينعو من ربمل مسئولية التعامل مع ىذه ادلشكالت.

ساس يرى أف االضطراابت العقلية ال ُتشَت إىل أنواع طبيعية ُمكتشفة، وإمنا  وديكن القوؿ إف
إىل أنواع اصطناعية سُلْتَػَلقة. ويقيم ساس سبييًزا بُت االضطراابت البدنية بوصفها أنواًعا طبيعية 
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واالضطراابت العقلية االصطناعية )أي األفكار وادلشاعر والسلوكيات غَت الناذبة عن عمليات 
 جية ابثولوجية زلددة(.بيولو 

 الدليل التشخيصي اإلحصائي األمريكي لالضطراابت العقليةاثلثًا: ظهرت نسخ "
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders أو ما يعرؼ اختصارًا( "

DSM)  بل "اجلمعية األمريكية للطب النفسي". وروجعت عدة من قِ  ٕٜ٘ٔاخلمسة منذ عاـ
اـ حىت وصلت يف الوقت احلاضر إىل مخس طبعات. وكاف الظن األساسي ىنا ىو مرات ابنتظ

أنو كلما تقدـ العلم، أصبح ابإلمكاف اكتشاؼ ادلُسببات ادلرضية الواقعة ربت كل نوع طيب 
نفسي، ويف النهاية تشييد نظاـ تصنيفي لالضطراابت العقلية قائم على تشاهبات طبيعية حقيقية 

 ضطراابت العقلية ادلختلفة.وفروؽ قائمة بُت اال
اخلمس استكشاؼ شكل من أشكاؿ األنواع الطبيعية عرب  DSMوقد حاولت طبعات 

استعماؿ تصنيف دويل. ومع ذلك، سرعاف ما ظهرت قيود وصعوابت وربدايت ملموسة 
متعلقة ابلقضااي متعددة الثقافات وفردية احلاالت، وقيم كامنة يف تصنيف االضطراابت العقلية، 

اىيم زُلملة ابلنظرية. وعلى الرغم من أف ىذه الطبعات ساعدت األطباء يف ربقيق شكل من ومف
التواصل واالتفاؽ التشخيصي إىل حد ما، فإهنا مل تفْدىم كثَتًا عند ازباذ قرارات العالج، 

 وواجهت عدة مشكالت.
ءت من ضمن ىذه ادلشكالت زلاولتها خلق معايَت تشخيصية خالية من القيم، اليت اب

ابلفشل. فقد استمرت أحكاـ القيمة يف شلارسة دورىا، واالندماج يف تعريفات االضطراابت 
عالوة على «. وغَت السوي« »السوي»ادلختلفة، كما مل توضح ىذه الطبعات كيفية التمييز بُت 

ترددىا ذباه مدى عمومية أو زللية، استبعاد أو عدـ استبعاد، االضطراابت العقلية ادلرتبطة 
ثقافة، بسبب الفروؽ القائمة يف الثقافات والبٌت االجتماعية واللغات وطرؽ التفكَت بُت ابل

وثوقية، فإهنا تفتقر إىل الصحة  DSMاجملتمعات ادلختلفة. وعلى الرغم من أف فئات 
Validity دبعٌت عوزان ألي ضماف أبف فئات ،DSM  التشخيصية تضع خريطة الضطراابت
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لفعلي؛ نتيجة عدـ معرفة ادلُسببات ادلرضية لالضطراابت العقلية، عقلية موجودة يف الواقع ا
 وغياب عالمات بيولوجية واضحة يف الغالب.

على تصنيف  DSMكما طرح كثَت من فالسفة العلم أسبااًب لالعتقاد بعدـ قدرة طبعات 
-(   -ٜٗٚٔ) Rachel Cooperكوبرأنواع طبيعية. فذىبت فيلسوفة العلم الربيطانية راشل 

لألنواع الطبيعية قد أعاقتو العوامل  DSMإىل أف ىدؼ تصنيف  -لى سبيل ادلثاؿع
بعض  DSMاالجتماعية وادلالية اخلاصة ابلصناعات الدوائية والطبية. فقد أيدت طبعات 

االضطراابت العقلية )كاضطراب اذللع ونقص االنتباه وغَتىا( وبررهتا عرب احلمالت التسويقية 
 DSMستطاعتها عالجها عن طريق أدوية زُلددة، كما قامت طبعات اليت استهدفت إثبات ا

. يف (ٚ)بدور يف مسألة سداد التأمُت الطيب عن طريق إثبات شرعية بعض االضطراابت العقلية
النهاية، وجدان تلك التصنيفات زبدـ أمورًا مهنية وانشغاالت رلتمعية، وتقـو على افًتاضات 

 اف، وتتفاعل مع التصّورات العامة بشكل تباديل.ثقافية، وزبتلف عرب ادلكاف والزم
ولطادلا اىتم فالسفة الطب النفسي ابلقضااي ادليتافيزيقية ادلتعلقة بتصنيفات الطب النفسي، 
وانقشوا وضع االضطراابت العقلية بوصفها أىدافًا مشروعة للتحقيق العلمي عن طريق مناشدة 

واقعية )قوية أو سُلففة( وبنائية تواضعية )صارمة أو تعددت اذباىاهتم ما بُت األنواع الطبيعية. و 
وسطية( وتعددية، واستخدموا عدة إسًتاتيجيات دلقاومة أو تعزيز التحدي القائل أبف 
االضطراابت العقلية ليست أنواًعا طبيعية. وذىب بعضهم إىل تربير فئة االضطراابت العقلية  

الفلسفية ادلختلفة للنوع الطبيعي، وِمن َثَّ  كفئة من فئات األنواع الطبيعية، وترسيم األفكار
توضيح الكيفية اليت يقع فيها االعتالؿ العقلي داخل إحدى تلك األفكار. ىذا من انحية، 
ومن انحية أخرى طرح بعض فالسفة علم الطب النفسي مفاىيم بديلة دلفهـو النوع الطبيعي 

 .(ٛ)ربظى دبكانة علمية، وتغطي مفهـو االضطراب العقلي
بينما أكد بعضهم اآلخر مثل ىاكينج على ضرورة االستغناء عن مفهـو النوع الطبيعي صبلة 
وتفصياًل، وعدـ فاعليتو وجدواه داخل حقل الطب النفسي وتشخيصاتو. ولسوؼ نتناوؿ يف 
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القسم التايل من ىذه الدراسة الكيفية اليت استطاعت هبا مقاربة ىاكينج أف تصف سبل عدـ 
 ب النفسي إىل مفهـو النوع الطبيعي.حاجة أنواع الط

ا: األنىاع التفاعليت عنذ هاكينج
ً
 ثاني

 ادلباءة اإليكىلىجيت -1
يف أعمالو ادلتأخرة إىل رببيذ االقًتاح الراديكايل  ىناؾ أطروحتاف رئيستاف قادات ىاكينج

كرة األوىل يف الطب النفسي. تتعلق الف (ٜ)"ةاستبعادان أي ذكر لألنواع الطبيعيالقائل بضرورة "
 Ecologicalاإليكولوجية  (ٓٔ) اجملاؿ احليايت(ادلباءة »ابستحضار ىاكينج لالستعارة البيولوجية 

niche»  لتفسَت ظهور اضطراب عقلي معُت يف مكاف وزماف زلددين، وليس يف مكاف أو زماف
العقلية  آخرين. ويقًتح ىاكينج أنو على شاكلة الكائنات احلية البيولوجية تنمو االضطراابت

ادلؤقتة العابرة داخل بيئة زلددة. ولكن بينما تعتمد الكائنات احلية على مواضع التكاثر 
ادلتجهات »واإلمدادات الغذائية، تعتمد االضطراابت العقلية العابرة على مبادئ تفسَتية تشبو 

vectors»قايف. : كالتصنيف الطيب، واالستقطاب الثقايف، والقابلية للمالحظة، والتحقق الث
 وعلى حد تعبَت ىاكينج:

 ؛ؤكد أربعة منها: ادلتجو األوؿ طيب ابلضرورةأمن ادلتجهات.  اتتطلب ىذه ادلباءات عددً "
ينبغي أف يندرج االضطراب يف إطار أكرب من تشخيص االضطراب وتصنيفو. وادلتجو األكثر  إذ

 :رين للثقافة ادلزامنة لوينبغي أف يتموضع االضطراب بُت عنص إذ ؛أمهية ىو االستقطاب الثقايف
. وتعود عملية ربديد ما أنزع إىل أف يكوف موضع ذبرميحدمها فاضل ورومانسي، واآلخر فاسد أ

َث ضلتاج إىل  ... يعد جردية أـ فضيلة إىل اجملتمع األكرب، وليست الفضائل اثبتة طواؿ الوقت
 اضطرااًب فعلًياًيا بوصفو ينبغي أف يكوف االضطراب واضًحا مرئ إذمتجو القابلية للمالحظة. 

خَتًا على الرغم شلا يسببو االضطراب من أمل، ينبغي أي اذلروب منو. و دعيست ىءوكمعاانه وكش
 .(ٔٔ)"صدارات يف الثقافة اليت منا بداخلها غَت متوفرة يف مكاف آخرأف يوفر بعض اإل

ض العقلية مسافروف رلانُت: أتمالت يف واقع األمرا»لقد صرح ىاكينج بذلك يف كتابو 
( كدراسة حالة لفحص السبب (fugue، واستعمل فيو الشرود ٜٜٛٔالصادر عاـ  «العابرة
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الذي جيعل بعض االضطراابت العقلية تزدىر يف مكاف وزماف زلددين فحسب، أو أف تكوف 
حبسب تعبَته. ومن مسات الشرود بوصفو اعتالاًل انشقاقًيا: السفر وفقداف الذاكرة. -عابرة 

الذين يعانوف من الشرود يشعروف أهنم مضطروف إىل التجوؿ، وحباالت متقلبة من  فإف ىؤالء
الوعي. إهنم أيتوف من منازذلم عرب عدة أمياؿ دوف أي فكرة عما يفعلونو. ويزعم ىاكينج أف 

، حيث وفرت فرنسا خالؿ تسعينيات ٜٜ٘ٔو ٚٛٛٔالشرود ظهر يف فرنسا بُت عامى 
للشرود؛ كضوابط الشرطة، وإقرار اجملتمع الطيب ابلشرود كنوع القرف التاسع عشر بيئة مثالية 

. والنقطة ىنا ىي أف رلموعة من العوامل التارخيية (ٕٔ)من الصرع أو اذلسًتاي يف ذلك الوقت
والقوى االجتماعية قد ذبعل ظهور اضطراابت عقلية معينة شلكنة، ودبجرد ظهورىا ديكنها 

 االنتشار، وامتالؾ حياهتا اخلاصة.
قيت -2

َ
ل
َ
 التأثرياث احل

عالوة على ما سبق، وضع ىاكينج ُأطروحة اثنية أكثر أمهية وإاثرة حوؿ تصنيفات الطب 
النفسي، قد تعمل على تقدـ زلاوالتنا وصف األنواع الدارجة ربت عنواف االضطراب العقلي، 

على –تصنيف أنواع طبيعية. فذىب ىاكينج إىل أنو  DSMوتربر عدـ استطاعة طبعات 
نقيض من كياانت التصنيف ادلستقرة يف العلـو الطبيعية )كالذىب والبلوتونيـو واإللكًتوانت ال

يف الطب النفسي )والعلـو اإلنسانية بشكل عاـ( غَت  ادلصنَّفةتعد الكياانت  –والكواركات(
اخلاصة بتصنيفات الطب  «looping effectsالتأثَتات احلََلقية »مستقرة ابدلرة بسبب 

 .(ٖٔ)النفسي
التأثَتات احلََلقية ىي اآلاثر االرذباعية االجتماعية ادلرتبطة بتصنيفات العلـو اإلنسانية؛ إذ 
يتغَت األفراد ادلصنَّفوف استجابة للكيفية اليت يتم عربىا تصنيفهم. فعلى سبيل ادلثاؿ، يتصرؼ 

بناء  (ADHD)األطفاؿ ادلشخصوف أبهنم يعانوف من اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط 
يف العلـو  ادلصنَّفة؛ وذلك ألف الكياانت (ٗٔ)على القوالب النمطية ادلتعلقة هبذا التصنيف

يف العلـو الطبيعية( ُمدركة لكيفية تصنيفها، ولسوؼ تغَت  ادلصنَّفةاإلنسانية )خبالؼ الكياانت 
 استجابتها بناء على ىذه الكيفية. وقد كتب ىاكينج يقوؿ:
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وكيف  ادلصنفُت،وكيف تؤثر على األشخاص  األشخاص،فات لطادلا كنت مهتًما بتصني"
يؤثر ذلك على األشخاص بدورىم يف تغيَت التصنيفات. ضلن نفكر يف أنواع كثَتة من الناس  

د يد وأحيااًن دل ؛عاىراتمثل ال ؛يف بعض األحياف للسيطرة عليهم :العلمي للفحصكأىداؼ 
مع احلفاظ على  ؛األحياف للتنظيم وادلساعدة يف بعضو  لالنتحار؛ كمن لديهم نوازع،  العوف ذلم

تغيَتىم دلصلحتهم هبدؼ يف بعض األحياف و  ؛، مثل الفقراء أو ادلشردينسالمتنا يف الوقت ذاتو
يف بعض األحياف جملرد اإلعجاب والفهم و  ؛لسمنةادلصابُت اب، مثل عامةمصلحة الللو 

نفكر يف ىذه األنواع من الناس على أهنا (. ضلن أحياانً اكاة العباقرة )حملوالتشجيع، وردبا حىت 
، سنتمكن من اخلواصعندما نتعرؼ أكثر على ىذه و . معينة خواصفئات زلددة ربددىا 

 ؛أو مساعدهتا أو تغيَتىا أو زلاكاهتا بشكل أفضل. لكن األمر ليس كذلك سباًما سيطرة عليهاال
تكوف ىي ذات  لن، فا تتغَتوألهنغَتىا. يُ تفاعل معها و ي فحصناألف  ،متحركة إهنا أىداؼٌ 

. يف بعض َحَلقًيا( اأتثَتً )أمسي ىذا وأان مت نقل اذلدؼ.  :من قبل تمن الناس كما كان األنواع
أمسي و  ،مل تكن موجودة من قبل دبعٌت ما إىل اختالؽ أنواٍع من الناسعلومنا  تؤدياألحياف، 

 .(٘ٔ) "(الناس )تشكيل أو اختالؽىذا 
أنواع غَت »الطبيعية تدرس األنواع الطبيعية )اليت يصفها أبهنا ويذكر ىاكينج أف العلـو 

أنواًعا بشرية »( وتصنيفاهتا، بينما تصنف العلـو اإلنسانية (ٙٔ)«indifferent kindsمبالية 
human kinds»(ٔٚ) وبينما ال تبايل األنواع الطبيعية بعملية تصنيفها، تتفاعل األنواع البشرية .

يف العلـو كذلك عتقد أف دور األنواع البشرية يف حياتنا، و كينج: "أمع تصنيفاهتا. ويقوؿ ىا 
الرايضية  نشطة االستقراء والتفسَتشاىدي أاإلنسانية واالجتماعية، ليس لو عالقة تذكر دب

األانس دبا ننعتهم، نتيجة لتأثر " (ٛٔ)"عجاب للغاية يف بعض نظرايت األنواع الطبيعية ادلثَتة لإل
نيفات ادلتاحة اليت ديكن أف يصفوا بداخلها أفعاذلم اخلاصة، وجعل واألىم من ذلك ابلتص

هتم اخلاصة مقيدة. فيسلك األشخاص ويتصرفوف بناء على األوصاؼ، وكلما ظهرت اخيار 
 .(ٜٔ)"أوصاؼ جديدة، تظهر أنواع جديدة من التصرفات
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 تيكُت ولنتناوؿ ادلثاؿ الذي طرحتو أستاذة الفلسفة والكالسيكيات جبامعة تكساس سَتيف
Şerife Tekin عاًما، يعمل  ٕٙ. كارؿ طالب يبلغ من العمر (ٕٓ)على تعقد التأثَتات احلََلقية

م على دكتوراه يف ادلوسيقى، وىو معروؼ ابنفتاحيتو عند التعرؼ على األشخاص. ويعلِّ 
ئل األطفاؿ عزؼ البيانو يف وقت فراغو. ولديو زميالف يف الغرفة. كاف كلبو معو منذ كاف يف أوا

العشرينيات من عمره. بدأ كارؿ خالؿ دراستو يف مساع أصوات تطالبو بضرب جدراف غرفة 
نومو، ويف رؤية صور مرعبة كالنَتاف ادلشتعلة. يتحدث إىل نفسو يف زلاولة لتهدئة األصوات اليت 
ذبأر يف رأسو. ذىب إىل أخصائية قررت بعد زايرات قليلة أنو مصاب ابلشيزوفرنيا، ووصفت 

من األدوية ادلؤثرة يف زبفيض أعراض اذللوسة. بعد ذلك حدثت رلموعة مًتابطة من  نوًعا
نقطة انطالؽ أتثَتات ىاكينج  –التغَتات التصّورية والسلوكية يف كارؿ بناء على تشخيصو 

احلََلقية. فعلى سبيل ادلثاؿ، أصبح كارؿ يقضي وقًتا أقل يف األماكن العامة، وتوقف عن تدريس 
تيجة لدوائو أصبح يناـ كثَتًا، وخيفي ارتعاش يديو، كما أصبح منعزاًل اجتماعًيا، البيانو، ون

وأيمل يف تسريح كلبو، ويتصفح اإلنًتنت وصفحات ادلرضى اآلخرين ادلصابُت ابالضطراب 
نفسو. وحُت مسع عرب وسائل اإلعالـ بعدـ حصوؿ ادلصابُت هبذا االضطراب على وظيفة، فكر 

 .يف ترؾ دراستو العليا
وعلى النقيض من ىذه األنواع التفاعلية )كالشيزوفرنيا واالكتئاب وغَتىا(، ال ُتسبب 
عملية تصنيف نوع طبيعي )أو غَت مبايل( كالذىب أي تفاعل أو أتثَت فيو. وبعبارة أخرى، يود 
ىاكينج التصريح أبنو عندما يصنف العامل الطبيعي قطعة من الذىب، فإنو ال حُيدث أي فرؽ يف 

، وال يغَت شيًئا يف الكياف الواقع ربت الدراسة، وال تنتج ىذه الكياانت أي مردود الذىب
اسًتجاعي بعد تصنيفها، يقود إىل تغَت يف التصنيف. يف ادلقابل، قد يعدؿ األفراد ادلصنفُت 
سبل تصرفهم، ويتفاعلوف ويغَتوف فيها ابستمرار، وابلتايل تظهر حاجة تصنيفات تلك األنواع 

ىل تنقيحها ابستمرار، الستيعاب ىذه التغَتات اليت بدورىا تسبب مزيًدا من التغيَتات البشرية إ
يف األانس ادلصنفُت. وتثبت ىذه التأثَتات احلََلقية عند ىاكينج اختالؼ األنواع البشرية يف 

 النوع، وليس يف الدرجة، عن األنواع الطبيعية غَت ادلبايلة؛ كوهنا أىدافًا متحركة.
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يف كتاابتو ادلختلفة تصّورًا مدروًسا لألمناط البشرية ادلختلفة. ومل يكتف  طرح ىاكينج
ابستكشاؼ تلك األمناط الواقعة داخل الطب النفسي العابرة منها والدائمة )كالشخصية 

، والشذوذ اجلنسي، واالكتئاب، والتوحد، وإساءة معاملة multiple personalityادلتعددة 
لدراسة أيًضا رلموعة واسعة من فئات األشخاص اليت تدرسها األطفاؿ( فحسب، بل تناوؿ اب

العلـو اإلنسانية ادلختلفة؛ كادلصابُت ابلسمنة واجملرمُت والالجئات وغَتىم. ومل يقتصر منظوره 
يف قلب ىذا  «اختالؽ أنواع من األشخاص»على تلك الفئات ادلوجودة ابلفعل، بل تقع فكرة 

من األشخاص الذين مل يكن ذلم  احيااًن زبلق علومنا أنواعً "أ ادلنظور أيًضا. وعلى حد تعبَته:
. (ٕٔ)"األشخاص making upىذا ىو ما يسمى ابختالؽ و وجود من قبل دبعٌت زلدد ابلفعل. 

بينما صلد على النقيض من ذلك أف تصنيف معدف بوصفو بلوتونيـو ىو تصنيف لنوع غَت 
تصنيفها، وال حيدث أي شيء يتعلق بعملية مبايل: فال ديكن أف تكوف ادلادة واعية بعملية 

 تصنيفها فرقًا يف خواصها ادلتأصلة فيها.
أما ادلصابوف ابالضطراابت العقلية فيدركوف التصّورات وادلواقف ادلوجهة ذلم يف ثقافتهم، 
ويعرفوف آاثر األدوية والعقاقَت الطبنفسية، ويقدروف ما قد رُبِدثو أوصاؼ أعراضهم، ويتفاعلوف 

طباء وأسئلتهم أيًضا. وقد وصف ىاكينج يف سياؽ مناقشة اترخيية الضطراب الشخصية مع األ
 ادلتعددة التأثَتات احلََلقية لألنواع البشرية على النحو التايل:

الشخصيات  لدىإننا منيل إىل التصرؼ ابلطرؽ اليت نتوقعها، خاصة كما ىو احلاؿ "
 وفلدى األطباء النفسيُت أفراد مصابكاألطباء على سبيل ادلثاؿ. وقد كاف –السلطوية 

ربعينيات القرف التاسع عشر، ولكن صورهتم عن أبشخصيات متعددة بُت مرضاىم خالؿ 
االضطراب كانت سلتلفة سباًما عن الصورة اليت شاعت يف تسعينيات القرف العشرين. وقد كانت 

على ظاىرة عامة  مثااًل  توقعات األطباء كانت سلتلفة. ويعد ىذا ... رؤية األطباء سلتلفة ألف
 . (ٕٕ)"قي لألنواع البشريةلَ ال وىي التأثَت احلَ أللغاية: 

 االمسيت الذيناميكيت -3
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 dynamicاالمسية الديناميكية »يوظف ىاكينج ظاىرة التأثَتات احلََلقية يف مناشدة 

nominalism»ىل ؛ اليت تتفاعل فيها التصنيفات العلمية مع الظواىر البشرية، شلا يقود إ
تغيَتات متبادلة. وتعد امسية ىاكينج الديناميكية السقالة ادليتافيزيقية لظاىرة التأثَتات احلََلقية. 
فقد استكشف ىاكينج األشخاص ادلختلقُت عن طريق مناشدة صلة نقاش الواقعية يف مقابل 

داخل ىذا امسية أو اصطالحية أو مواضعتية أو بنائية الظواىر البشرية. ويدور السؤاؿ احملوري 
النقاش حوؿ ما إذا كاف ىناؾ أي شيء يف الواقع يطابق الُكليَّات، أـ أف ىناؾ جزئيات 

 فحسب.
م الواقعيوف يف أنطولوجيتهم ابلُكليَّات ابعتبارىا أمورًا مستقلة عن الذىن؛ فالطبيعة يسلِّ 

حية، ومن عندىم ىي ادلاضلة للُكليَّات، ووجودىا مستقل عن أي ذىن بشري ُمدرؾ. ىذا من ان
انحية أخرى يذىب االمسيوف االستاتيكيوف ادلتطرفوف إىل عدـ وجود الُكليَّات يف أنطولوجيتهم، 
إذ ال وجود لديهم إال للجزئيات اليت ىي نتاج االخًتاع اإلنساين الذي يفرز ىذه اجلزئيات 

مل مستقل عن وجود عا –حبسب ىاكينج–حبسب ادلصاحل البشرية. وينكر االمسي االستاتيكي 
الذىن، ُمرتب يف فئات أنيقة، ذاىًبا إىل أف صبيع التصنيفات والفئات قد ُفرضت عن طريق 
مواضعات بشرية، وليس عن طريق الطبيعة، حىت أصبحت تلك الفئات اثبتة دبرور الزمن. يف 

ومستقل  ادلقابل يلتـز الواقعي التقليدي ابلفكرة القائلة أبف العامل ُمرتب ابلفعل بشكل طبيعي،
 عن البشر، الذين يدركوف فئاتو عرب تقدـ العلم.

وتتنزؿ امسية ىاكينج الديناميكية مرتبة وسطا بُت الواقعية التقليدية واالمسية االستاتيكية. 
ويذىب ىاكينج إىل أف العديد من الفئات أتيت من الطبيعة، وليس من الذىن البشري، ولكن 

ألف أعماؿ التسمية والتصنيف تؤثر يف األفراد ادلصنفُت دوف أف تكوف ىذه الفئات استاتيكية؛ 
 داخل تلك الفئات.
عتقد أف أ ألنٍت إىل حد كبَت؛عتقد أف االمسية االستاتيكية خاطئة أ"إنٍت يقوؿ ىاكينج: 

البشري، وأف فئاتنا ليست اثبتة.  ذىنالعديد من الفئات أتيت من الطبيعة، وليس من ال
ة. يالواقع اإلنسانية على أانيت – نعتو ابالمسية الديناميكية –ية ويستحوذ نوع سلتلف من االمس
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من  اوال يذىب ادعاء االمسية الديناميكية إىل أف ىناؾ نوًعا من األشخاص قد أصبح معروفً 
قبل البَتوقراطيُت أو طالب الطبيعة البشرية، وإمنا ظهور نوع من األشخاص إىل الوجود يف 

تتعاوف تصنيفاتنا وفئاتنا حبيث  ،و ىذا النوع. ففي بعض األحيافخالل تلقالوقت نفسو الذي خيُ 
  .(ٖٕ)بعضها بعض"وحيّرض تظهر جنًبا إىل جنب، 

تظهر أنواع األفراد داخل امسية ىاكينج الديناميكية بوصفها نتاًجا دايلكتيكًيا قائًما بُت 
عن طريق امسية التصنيفات وما يتم تصنيفو. وال ديكن تشخيص ىذه الظاىرة عند ىاكينج ال 

خالصة وال واقعية دوصبائية. وبناء عليو، توضح امسية ىاكينج الديناميكية كيف تنحت العلـو 
الظواىر البشرية، وكذلك اآلاثر ادلًتتبة على احتماالت الشخصية نتيجة دراسة الظواىر 

 البشرية.
أرضو االمسية ىكذا أوضح ىاكينج عدـ رغبتو يف أف يكوف بنائًيا اجتماعًيا، مدافًعا عن 
يتناوؿ معظم الديناميكية الوسطية بُت الواقعية والبنائية االجتماعية. وكتب ىاكينج يقوؿ: "

 اربتيً  اوراثيً  اأو جينيً  اأو عصبيً  اعلماء األحباث ادلعاصرة الشيزوفرنيا بوصفها اضطرااًب بيوكيميائيً 
االضطراب عبارة عن بناء اجتماعي. )وردبا الثالثة مًعا(. بينما يعتقد القليل من النقاد أف ىذا 

خلق مساحة ديكن أرنو  إىل ، وإمنا فريقُتاالنضماـ إىل أي من ىذين ال غَت أنٍت ال أرغب يف
 عن دوف التحدثكذلك و ، فيها تطوير كلتا الفكرتُت دوف وقوع الكثَت من ادلواجهة ادلباشرة

راابت التفاعلية أساسا يف . ذلك أف ذلذه األنواع أو االضط(ٕٗ)فحسب"البنائي االجتماعي 
 الواقع، وكذلك عالقات تفاعلية بينها وبُت التصنيفات.

حبسب تعبَت ىاكينج( - universalومن عيوب البنائية االجتماعية ادلتطرفة )أو الكونية 
اقًتاحها طريقا ذا اذباه واحد؛ أال وىو اجملتمع الذي يبٍت االضطراب وحده من وجهة نظر ما، 

. عالوة على (ٕ٘) [ِعّلّيا]قع ابلفعل عند ىاكينج ىو متاىة من األزقة ادلتشابكة بينما ما ىو وا
عكس بعض الفئات البنائية تقسيمات واقعية، وِمن َثَّ لسنا يف حاجة إىل أف نكوف بنائيُت 

رلاؿ للتمييز بُت أنواع بنائية تعكس  -تبًعا ذلاكينج  -ابدلعٌت الكوين ادلتطرؼ، إذ ال يزاؿ ىناؾ 
، واقعة ابلفعل يف زماف ومكاف زُلددين، وتلك اليت ال «كإساءة معاملة األطفاؿ»واقعية  فئات
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اليت ىي عبارة عن بناء  «Satanic ritual abuseكطقوس التعذيب الشيطانية »تفعل 
 .(ٕٙ)اجتماعي ابلكامل، ثبت عدـ وجوده ابلتحقيق التجرييب يف بريطانيا خالؿ التسعينيات

ا: إعادة تقىيم
ً
 بعض الردود على مقاربت هاكينج  ثالث

 autismقد يعًتض بعض الفالسفة بداية على أف حاالت طبية نفسية كتوحد الطفولة 
تشكل ربداًي ألنواع ىاكينج التفاعلية؛ إلمكانية عدـ إدراؾ الطفل ادلتوحد لتصنيفو سباًما. وِمن 

وحد مع تصنيف التوحد. ولقد َثَّ، فقد يكوف من اخلطأ التصريح بتفاعل األطفاؿ ادلصابُت ابلت
إنٍت ال أقصد الحظ ىاكينج ىذه ادلشكلة، فجعل تصوره للتفاعل أكثر وضوًحا بقولو: "

، وإمنا أقصد عواقب حسبابلتفاعل رد الفعل الواعي الذايت لفرد واحد على كيفية تصنيفو ف
 . (ٕٚ)"ًضاتصنيفك ابلنسبة جلميع فئة األفراد اآلخرين الذين تربطهم بك عالقة وثيقة أي

وبناء عليو، ال تقتصر احلََلقية عند ىاكينج على التأثَتات ادلباشرة الناذبة عن كونك مدرًكا 
لتصنيفك بشكل معُت، لكنها تتضمن ابدلثل مزيًدا من تلك التأثَتات غَت ادلباشرة الناذبة عن 

الشخص  ذباه -على سبيل ادلثاؿ-توقعات أولياء األمور وادلدرسُت واألطباء وتصرفاهتم 
النشاط كأفراد  يابلضرورة أف األطفاؿ مفرط أقصدإنٍت ال ادلُصنَّف. وكتب ىاكينج يقوؿ: "

يتفاعلوف مع التصنيف. ابلطبع قد يفعلوف، ولكن التفاعل يقع فعلى بينة بكيفية تصنيفهم، 
داخل مصفوفة أكرب تتألف من ادلؤسسات وادلمارسات احمليطة هبذا التصنيف. ففي بعض 

 ... بفرط النشاط يف فصوؿ دراسية خالية من احملفزات وفُتاألطفاؿ ادلوص يوضعاألحياف 
ستائر  كما توضعوتكوف ادلكاتب متباعدة عن بعضها بعض، وال ربوي اجلدراف أي زخرفة،  

 .(ٕٛ)"على النوافذ
ف استبصارات ولكن على الرغم من توفَت ىذا التفاعل الثنائي االذباه بُت التصنيف وادلصنَّ 

، قد يكوف من غَت الواضح مدى راديكالية ىذا االدعاء. فهل من ادلمكن التصريح أبف ُمهمة
تلك االضطراابت العقلية التفاعلية ىي تفاعلية على طوؿ الطريق أسفل فأسفل، حبيث تؤثر يف 
الظروؼ البيولوجية البشرية الواقعة ربتًيا، وتغَتىا ابدلثل؟ على سبيل ادلثاؿ، دعنا نفًتض أف 
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ِعّلة بيولوجية واضحة، يصبح السؤاؿ حينئذ: ىل يدخل التصنيف يف تفاعل ربيت مع  للتوحد
 الكياف البيولوجي؟

لقد اعًتض عديد من ادلعلقُت على استنتاج ىاكينج القائل أبف كياانت التصنيف يف العلـو 
ر إىل أف اإلنسانية ليست أنواًعا طبيعية بسبب التأثَتات احلََلقية. على سبيل ادلثاؿ، ذىبت كوب

ىاكينج فشل يف إثبات أف الكياانت ادلُصنَّفة يف العلـو اإلنسانية سلتلفة دبا فيو الكفاية عن  
كياانت التصنيف يف العلـو الطبيعية. وعلى الرغم من تسليم كوبر بوجود التأثَتات احلََلقية، 

يف يف العلـو اإلنسانية فإهنا تؤكد أف التغيَتات اليت رُبِدثها التأثَتات احلََلقية لكياانت التصن
ليست ذات أمهية ميتافيزيقية أكرب من التغيَتات اليت رُبِدثها التأثَتات االسًتجاعية األخرى 
لبعض كياانت التصنيف يف العلـو الطبيعية. فعلى سبيل ادلثاؿ، أدى تصنيف ادلارجيوان أبهنا غَت 

مظهرىا الفيزايئي. كما تغَتت  قانونية إىل زرعها يف السندرات وخزائن ادلالبس، شلا غَت يف
خواص ادلاشية ادلُدجنة دبرور الزمن، نتيجة لتصنيف بعض احليواانت بوصفها األفضل، وتربية 
األغناـ واخلنازير بشكل انتخايب حبيث تبدو سلتلفة للغاية يف الوقت احلاضر عما كانت عليو؛ 

 .(ٜٕ)نتيجة دلمارستنا التصنيفية
ابلوجود ادلفًتض للتأثَتات  Jonathan Y. Tsouي. تسو  وعلى الرغم من تسليم جواناثف

احلََلقية، أنكر أف رلرد وجود التأثَتات احلََلقية سيجعل كياانت التصنيف غَت مستقرة ابلطريقة 
اليت اقًتحها ىاكينج. ففي حُت أف خربات الفرد ادلُشخَّص أبنو ُمصاب ابالكتئاب وسلوكو 

عربىا تصنيفو، فإف ىذه التغيَتات تستدعي تنقيحات يف  سيتغَتاف دائًما ابلطريقة اليت يتم
ربديد االكتئاب عن  –إىل حد كبَت –تصنيف االكتئاب أو ما يعنيو عياداًي. وما داـ ابإلمكاف 

( serotoninطريق رلموعة مستقرة من اخلواص البيولوجية )كالنشاط الناقص للسَتوتونُت 
الية )كمشاعر احلزف وفقداف السرور(، فإف االكتئاب ادلُحددة جملموعة منطية من احلاالت االنفع

 . (ٖٓ)نوع طبيعي مستقر حىت يف حالة التأثَتات احلََلقية ادلًتتبة على التصنيف ذاتو
بُت العلـو الطبيعية والعلـو  Parity Argumentوبناء عليو، ربدى أنصار حجة التساوي 

ىاكينج القائل بعدـ وجودىا يف األنواع اإلنسانية من انحية وجود التأثَتات احلََلقية ادعاء 
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الطبيعية. وقد حاوؿ ىاكينج تفادي ىذه ادلسألة عرب تطوير تصّوره، وإفساح رلاؿ لعدـ مباالة  
كياانت بيولوجية ربتية زلتملة، وفحص التوحد كمثاؿ لنوع تفاعلي وغَت مبايل يف الوقت نفسو. 

نتج أعراًضا نصنفها أبهنا أعراض توحد. وقد وقد نفًتض أف ىناؾ اعتالاًل بيولوجًيا أساسًيا يُ 
يعلن العلماء عن اكتشاؼ احلاالت الوراثية أو العصبية أو الكيميائية أو غَتىا من حاالت )س( 

 ادلُسببة للتوحد. -على سبيل ادلثاؿ-
، وبغض النظر عن كيفية ربديده. (س)وليكن  النفًتض أف ىناؾ مرضً يقوؿ ىاكينج: "
الكيميائية العصبية اجلينية على  (س). وليست حالة نوع غَت مبايل (س)ولنفًتض أف ادلرض 

. ويضيف (ٖٔ)"نوًعا طبيعًيا حبسب ادلصطلحات التقليدية (س)تعد  ... دراية دبا اكتشفناه
صلده نوًعا طبيعًيا أو  ِمن َثَّ البيولوجي ادلُحدد، و  (س)دياثل توحد الطفولة ادلرض ىاكينج قائاًل: "
. ونبتغي يف الوقت نفسو التصريح أبف التوحد نوع تفاعلي؛ يتفاعل مع األطفاؿ نوًعا غَت مبايل

 .(ٕٖ)"ادلصابُت بو، ويتغَت ويتطور بتغَت األطفاؿ
وحملاولة إصالح ادلعضلة الناذبة عن كوف شىء تفاعلًيا وغَت مبايل يف الوقت نفسو، اعتمد 

. فقد أيد (ٖٖ)سيمانطيقي القًتاح حل Kripkeوكريبك   Putnamىاكينج على أفكار بتناـ 
يشتمل على كل من إحالتو ادلرجعية  kindىاكينج فكرة بتناـ القائلة أبف معٌت مصطلح النوع 

referent  أو ماصدقو(extension وصورتو النمطية )stereotype ووجد ىاكينج أنو بتطبيق .
وحد ىي ادلرض ىذا اإلطار على تصنيفات الطب النفسي تصبح اإلحالة ادلرجعية لتصنيف كالت

الباثولوجي )س(، بينما صورتو النمطية عبارة عن كوكبة من األفكار واألمثلة والنظرايت 
وادلواقف النمطية األولية ادلرتبطة ابلتصنيف حالًيا. وحلل معضلة كيف لشيء أف يكوف نوًعا 

نوع غَت  غَت مبايل وتفاعلًيا يف الوقت نفسو، ذىب ىاكينج إىل أف إحالة التوحد ادلرجعية ىي
مبايل، أما صورتو النمطية فهي كونو نوًعا تفاعلًيا. وهبذا ديكننا استيعاب أف لبعض حاالت 
الطب النفسي أساًسا بيولوجًيا واجتماعًيا، وكذلك األخذ يف االعتبار تلك احلاالت ادلرتبطة 

)مباشرة أو غَت  ابضطرادات بيولوجية قابلة للتنبؤ، وإمكانية أف يكوف لتصنيفاتنا أتثَتات َحَلقية
 مباشرة( على ادلصنفُت أيًضا.
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ومع ذلك، ىناؾ عدد من ادلشكالت اليت ديكن إاثرهتا ضد أجزاء ُمهمة من ذلك احلل. 
. فِلَم (ٖٗ)وتتعلق إحدى ىذه ادلشكالت ابهنيار الفرؽ بُت األنواع الطبيعية واألنواع غَت ادلبالية

عًيا؟ إف البداية التعريفية ذلذا ادلرض قد تكوف بوصفو نوًعا طبي «ادلرض )س(»ينبغي علينا قبوؿ 
مسألة برصباتية للغاية. على سبيل ادلثاؿ، من ادلعتاد على نطاؽ واسع أف يكوف أتثَت منخفض 
لالكتئاب انذبًا عن فرط نشاط انقالت عصبية أحادية األمُت زلدودة. ومع ذلك، ينبغي للمرء 

شكل للمرض )س( بوصفو نوًعا طبيعًيا أو غَت أف يتساءؿ عند أي نقطة يتأىل فرط النشاط ادلُ 
مبايل. مل يزودان حل ىاكينج السابق أبسباب لالعتقاد أبف ىناؾ بداية معينة ينطلق منها فرط 
النشاط ادلرضي. وبعبارة أخرى، ال توجد خواص متأصلة سبنحنا أسبااًب لتحديد بداية عند 

ر البداايت واحلدود يف ىذه احلالة عن موضع معُت واقع على التواصلية، وما حيدث ىو تربي
طريق أسباب زلض عملية، وابلتايل اللجوء إىل عوامل تقع خارج بنية الكياف نفسو. عالوة على 
أنو قد تتفاعل على األقل بعض احلاالت وتصنيفاهتا مع الكياف البيولوجي التحيت، حبيث يصبح 

أف اعتالاًل عقلًيا كاالكتئاب مفتوح ادلرض التحيت )س( نوًعا تفاعلًيا ابدلثل. وهبذا صلد 
 وديناميكي سواء من الداخل أـ اخلارج )من األعلى أـ األسفل(.

وبناء عليو، يفشل حل ىاكينج السيمانطيقي بقدر عدـ قدرتو على إثبات كيف أف التوحد 
ع نوع غَت مبايل حىت ولو يف جزء منو، ودبعٌت تصنيفو دوف وقوع أتثَتات َحَلقية. وم -مثاًل  –

ذلك، ال نعتقد أف ىذه العيوب ادلفهومية يف عرض ىاكينج قاتلة خاصة ألطروحتو الشاملة يف 
التأثَتات احلََلقية، وإمنا ربفز فحسب على تناوؿ األان ابلدراسة ككل دوف الفصل بُت جوانب 

 بيولوجية وجوانب اجتماعية من حيث التأثَتات احلََلقية ادلتبادلة بينهما.
النوع »إىل التخلي سباًما عن مفهـو  (ٖ٘)دفع ىاكينج يف أعمالو ادلتأخرةولعل ىذا ىو ما 

، وطرح إطار أوسع لفهم التأثَتات احلََلقية؛ إذ صلد أف الشبكة الِعّلّية يف ىذه ادلناقشة «الطبيعي
األخَتة ال تقتصر على التصنيفات واألفراد ادلُصنَّفُت فحسب، وإمنا تضم اخلرباء وادلؤسسات 

وغَتىا، ابعتبارىا ادلولدات األساسية للتأثَتات احلََلقية أيًضا. وال يعٍت ىذا التصريح وادلعارؼ 
بعدـ وجود أنواع يف العامل، وإمنا التصريح أبف فئة زُلددة بشكل جيد لألنواع الطبيعية قد عفا 
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إىل  . والراىن أف عدـ التجانس اذلائل لربادديات األنواع الطبيعية مسألة تدعو(ٖٙ)عليها الزمن
الشك، ومل تعد عملية إطالؽ لقب نوع طبيعي على شيء تضيف أي معرفة جديدة، وإمنا تقود 
بداًل من ذلك إىل مزيد من التشويش. إهنا برادديات متميزة تتشارؾ يف تشابو عائلي، ولكنها ال 

 تقود إىل مفهـو متساوؽ موحد.
 اخلامتت

ى تصنيفات الطب النفسي من الصعب تطبيق معلم تقطيع الطبيعة من مفاصلها عل
البشرية. فقد تكوف شبكات األعراض ادلرضية معقدة ومركبة، واألفراد فريدين للغاية، إذ تبدو 
مفاىيم االضطراب اجملردة غَت كافية ابدلرة، بل وحىت غامضة، كلما اكتسب ادلرء معلومات عن 

لب أكثر من رلرد تقرير كونو حاالت بعينها. إف ربديد ما إذا كاف شىء اضطرااًب طبًيا نفسًيا يتط
نوًعا طبيعًيا أـ ال. وذلذا فإننا نتشكك يف أف ضلت اجملاؿ واضح للغاية مثاًل يف حالة االكتئاب 

 يف مقابل احلزف الطبيعي.
ليس على اضطراابت الطب النفسي أف تكوف أنواًعا طبيعية حىت تصبح فئات علمية 

سانية يف االعتبار، يصبح من الواضح كوف ومهنية ذات صلة. ودبجرد أخذ تعقد األان اإلن
ادلسار الِعّلّي للتأثَتات احلََلقية أكثر تعقًدا من ادلتصّور حىت اللحظة الراىنة. وتظهر دائًما على 

م األطباء كيفية السطح أتثَتات َحَلقية جديدة نتيجة حلوؿ ظواىر جديدة، ومع ذلك تعلّ 
لفة، على الرغم من عدـ إمكانية ربديد ما التدخل يف أشكاؿ األمراض واالضطراابت ادلخت

يشكل بعضها من انحية الشروط الضرورية والكافية. وعادة ما ديضي العلم قدًما بنجاح كبَت 
 حىت يف حالة غياب األنواع الطبيعية. 

إذا أردان اإلجابة عن أسئلة الدراسة ادلتعلقة بكيفية فهم طبيعة أمناط الطب النفسي البشرية 
من تصنيفات االضطراابت العقلية ادلبدئية، فعلينا اجتياز فشل الفهم ذي النزعة واالستفادة 

الصارمة لألنواع الطبيعية يف الطب النفسي، دوف االنزالؽ يف تواضعية  Essentialismادلاىوية 
بنائية راديكالية منفتحة أكرب من الالـز وموضع شك. إذ قد سبيل ىذه التواضعية إىل الًتكيز 

ؽ االجتماعي وحده، متجاىلة معارؼ وراثية وفسيولوجية عادة ما ربظى دبكانة ال على السيا
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تقل أمهية عن العوامل الشخصية الذاتية والسياقات االجتماعية الثقافية ادلتنوعة األخرى يف 
حاالت اضطراابت نفسية معينة. وإحدى سبل انتفاع أطباء الطب النفسي من تصنيفاهتم 

ابقة منط مبدئي، تصبح االضطراابت النفسية وفًقا ذلا أمناطًا مثالية قد استخداـ إسًتاتيجية مط
تقًتب فيها احلاالت الفردية أكثر أو أقل على طوؿ درجات التشابو. شلا يتوافق مع النظرة 
القائلة برفض اختزاؿ االضطراابت النفسية إىل رلرد حاالت وعمليات فسيولوجية عصبية أو 

 يعية. قوالب زُلددة ألنواع الطب
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 اذلىامش
 
)يف مقابل الصفة  «طبيعي»ديكن تعريف النوع الطبيعي فلسفًيا أبنو ذبمع من األشياء يتمتع ابلصفة  - ٔ

(. وإذا كانت شبة أنواع طبيعية ابلفعل، فإف أمثلتها احلسنة ىي العناصر الكيميائية مثل الذىب أو «اصطناعي»
. كذلك ديكن أف نعترب اجلسيمات الفيزايئية مثل الكوركات أنواًعا طبيعية، دبعٌت أهنا تشكل ذبمًعا من البو  اتسيـو

األشياء يتسم بتميزه عن ذبمع آخر. واحلق أف ادلناقشات الفلسفية يف ىذا الصدد تًتكز حوؿ ما إذا كانت ىناؾ 
... والتعريف الدارج يف الفلسفة للنوع الطبيعي أنو عائلة  ابلفعل أنواٌع طبيعية، وحوؿ كينونتها إف كانت توجد حًقا

من الكياانت اليت سبتلك بعض اخلواص ادلقيدة بقانوف طبيعي؛ فنحن نعرؼ األنواع الطبيعية يف شكل فئات من 
ة هبا ادلعادف، النبااتت، أو احليواانت. وضلن نعرؼ أف الثقافات اإلنسانية ادلختلفة تصنف الوقائع الطبيعية احمليط

ىو أوؿ من استخدـ ادلصطلح يف الفلسفة ادلعاصرة، وذلك يف مقالو  Quineبطريقة شلاثلة سباًما. وكاف كواين 
(؛ إذ ذىب إىل أف أية رلموعة من ادلوضوعات ديكن أف تشكل ٜٜٙٔ) Natural Kinds «األنواع الطبيعية»

لك اجملموعة ابالستقراء العلمي لتشمل األعضاء نوًعا إذا كاف من ادلمكن سبديد األحكاـ ادلتعلقة ببعض أعضاء ت
فلسفة العلم من األلف بقلم ادلًتجم د. صالح عثماف يف كتاب بسيلوس، ستاثس:  ٕٕٚ)ىامش ص اآلخرين 
 (.ٕٛٔٓ، ٜٖٕ٘، القاىرة: ادلركز القومي للًتصبة، عدد ٔط ، ترصبة: صالح عثماف،إىل الياء

أحد أكثر فالسفة العلم أتثَتًا يف النصف الثاين من القرف العشرين. ، و ٖٜٙٔفيلسوؼ كندي، من مواليد عاـ  - ٕ
التمثيل »(؛ وٜ٘ٙٔ« )The Logic of Statistical Inferenceمنطق االستدالؿ اإلحصائي»من أبرز كتبو: 

دُيكننا دلزيد من التفاصيل حولو الرجوع إىل: ) (ٖٜٛٔ« )Representing and Interveningوالتداخل
، القاىرة: ادلركز القومي للًتصبة، ٔ، ترصبة: صالح عثماف، طفلسفة العلم من األلف إىل الياءثس: بسيلوس، ستا

 (.ٚ٘ٔ، ص ٕٛٔٓ، ٜٖٕ٘عدد 
 Diagnostic and Statisticalقامت مقاربة الكتيبات الدليلية التصنيفية الطبنفسية )اليت على شاكلة  - ٖ

Manual of Mental Disorders [DSM]ا بشكل كبَت على نظرة فئوية لالضطراابت العقلية، ( يف بداايهت
تفًتض أف تلك االضطراابت منفصلة ومنمازة كيفًيا عن بعضها بعض، وكذلك عن احلالة الصحية السوية. 
وانطلقت من االفًتاض القائل إبمكانية رسم حدود واضحة قاطعة بُت ادلصابُت ابالضطراب العقلي واألشخاص 

، وتصور diseaseىذه ادلقاربة إىل حد بعيد نتاج تبٍت تلك الكتيبات لنموذج الكياف ادلرضي األسوايء عقلًيا. وتعد 
االضطراابت العقلية كنتاج لعامل مرضي منفصل داخل البدف. َث تشكك العديد من األطباء النفسيُت يف ىذا 

ا، دوف ظالؿ بينهما؛ ودعوا النموذج؛ لكوف ادلشكالت النفسية ليست كياانت منفصلة، حاضرة سباًما أو غائبة كلي  
إىل ضرورة ربرؾ الكتيبات صوب مقاربة بُعدية لالضطراب العقلي، تعترب الصحة العقلية مسألة تدرجات َكّمّية بُت 

 األشخاص، وليست سبييزات كيفية منفصلة زبص الكل أو الال شيء.
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. كاف يعمل فيزايئًيا، ٖٜٛٔريكية عاـ ، َث ىاجر إىل الوالايت ادلتحدة األمٕٜٓٔولد ساس يف بودابست عاـ  - ٗ

قبل أف يصبح طبيًبا ويتحوؿ يف النهاية إىل طبيب نفسي. وسرعاف ما حرمتو مواقفو العنيفة ذباه مؤسسة الطب 
، أصبح أستاًذا ٜٙ٘ٔالنفسي منذ بداية اخلمسينيات من متابعة نشاطو يف العمل داخل ادلستشفيات. ومنذ عاـ 

. ويزخر اترخيو ادلهٍت ابدلؤلفات النظرية )ما ٜٜٓٔورؾ )سَتاكيوز( وحىت تقاعده عاـ للطب النفسي جبامعة نيوي
« The Myth of Mental Illnessأسطورة ادلرض العقلي»يقرب من ثالثُت مؤلًفا( نذكر منها ابلتحديد: 

 : اتريخ( وغَتىا )كيتيل، كلودٜٓٚٔ« )Ideology and insanityاأليديولوجية واجلنوف»(، ؤٜٙٔ)
، ترصبة: سارة رجائي وكريستينا مسَت، القاىرة: مؤسسسة ىنداوي اجلنوف: من العصور القددية وحىت يومنا ىذا

 (.ٚٔ٘، ص ٕ٘ٔٓللتعليم والثقافة، 
5
-Szasz, T. S. "The Myth of Mental Illness". American Psychologist. 15 (1961): 113-118, 

p. 114  
6  -  Ibid, pp. 113-118. 
7  -  Cooper, R. Classifying Madness: A philosophical Examination of the Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorder. Dordrecht: Springer, 2005. 
من ضمن ىذه ادلقارابت ادلختلفة لطبيعة األنواع ادلوجودة  داخل الطب النفسي: ادلنظور ادلاىوي جلَتـو ويكفيلد  - ٛ

Jerome Wakefield ومنظورين غَت ماىويُت لريتشار بويد ،Richard Boyd  وكوبر، ومنظور متشكك يف تقليد
كننا دلزيد )ديُ  وغَتىا Nick Haslam، ومنظور تعددي لنيك ىاسالـ Peter Zacharاألنواع الطبيعية لبيًت زاكار

اىوية وتقسيم االضطراابت النفسية" من  من التفاصيل حوؿ بعض ىذه ادلنظورات الرجوع إىل: الفصل التاسع "ادل
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من اخلصائص ادلميزة للنوع )دبفهومو البيولوجي احلديث( أف لو رلاال حياتيا خاصا من الوسط البيئي )الذي  - ٓٔ

يضمو مع غَته من األنواع(, تستمد أفراده منو كل احتياجاهتا ادلعيشية. وىذا ىو ادلفهـو الكالسيكي للمباءة لدى 
عديدة, كل « إقطاعيات»الذي كانت الطبيعة يف نظره مكونة من « جوزيف جرينل» قدامى البيئيُت ويف مقدمتهم
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