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 .. الرؤية من منظور  مختلفمقـاربات

 

    وصمة المرض النفسي!!
 

  

  د. صـــــادق السامرائــــي

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني، 

 

 
 ال�ص�ة: الع�� , العار , وال	�ع وص�ات.

إع�*ار ال��ض ال-ف,ي ع�*ا أو وص�ًة , سل�ك $#�" عام , ت�فاوت درجاته ب�� م	��ع وآخ� 
م	��ع مه�ا ت�ه�-ا ی->� إلى ال��ض ال-ف,ي $:9اد8ة , ف0ائ�ا ه-اك َم� ی�اه وص�ة ,  , وال ی�ج0

  بل أن ال��EI ال-ف,ي ُی�G م� قEل زمالئه على أنه حالة غ�@*ة , وم�@*ة أح9انا.
 

قEل أن أب0أ ال�حلة في ال�I ال-ف,ي �EN O-L*ا عاما لع0ة س-�ات , وLان ال-اس في ال�	��ع 
دون ال�:0ث معي وم	ال,�ي , وم�ضا" ی�فاعل�ن معي في األماك� العامة ی-	Qب�ن إليَّ و@� 

.Vأن-ي ص80قهLع-0ما نل�قي ص0فة , و 
وع-0ما إن�قلO إلى الع�ل في ال�I ال-ف,ي , وج0ت ال-اس ت�:اشاني , فع-0ما O-L أذه� 

أن  إلى ال�-اس*ات اإلج��ا_9ة , أشع� $أن ال-اس ت��ج^ اإلق��اب م-ي وم:ادث�ي , خ�فا م�
d#8 اآلخ�ون $أنهV 8عان�ن م� م�ض نف,ي , وتع	b9L OE أن م�ضا" تaع	هV رؤ@�ي في 

  ال�	��ع , و@-�eون-ي ت�اما.
 

وLان أق�ب ال-اس إلي وه� وال0" , ی�مق-ي $ع0م رضى وه� 8ق�ل : " b9L إخ��ت أن ت�eن 
  !مع ال�	ان��" , وما رضي على تkklي في ال�I ال-ف,ي , وح,E-ي ال أع�ف ش�iا!

 
وع-0ما إغ��On , خلOُ أن-ي في م	��ع م�ق0م وأن ال-اس س��فاعل معي $غ�� ما عان�O م-ه 
في $الد" , وoذا بي أواَجه $�ا 8#*ه تلd ال��اقف , وoن تغ��ت األسال�� , فأص*:O وLأن-ي غ�� 
 dنف,ي , �8ازح�ن ��EN dا , وع-0ما 8ع�ف�ن أن-��klارنا و@:لل شe9ه , إنه 8ق�أ أفq م�غ�ب

.dوع0م ال�احة م� اإلق��اب وال�فاعل مع , d-9ة م#lات ت0ل على الLأق�ال وح�$  
 

أما $�klص ال��ضى ف�eاد ال:الة م�قارnة ب�� ال*#� , ففي ال�	��عات ال��ق0مة ال یaال 
 s@ا ما ��8ل ال����tLم�ض�ع وص�ة ال��ض ال-ف,ي ذات أث� , وت�فاعل مع ال:االت القائ�ة , و

لعام , وoذا أراد إرساله إلى مw�l في ال�I ال-ف,ي 8غ�v و@-فعل و@-�e ما ل��اجعة ال��EI ا
  8ق�له �EN*ه.

 

الوصمة: العيب , العار , والجمع  
وصمات.
إعتبار المرض النفسي عيبا أو  
وصمةً , سلوك بشري عام , 
تتفـاوت درجاته بين مجتمع  
وآخر , وال يوجد مجتمع مهما  
توهمنا ينظر إلى المرض النفسي  
بحيادية , فدائما هناك َمن يراه  
وصمة  

ت إلى العمل في  عندما إنتقـل
الطب النفسي , وجدت الناس  
تتحاشاني , فعندما كنت أذهب  
إلى المناسبات اإلجتماعية , أشعر  
بأن الناس تتوجس اإلقتراب مني  
ومحادثتي , خوفـا من أن يشك  
اآلخرون بأنهم يعانون من مرض  
نفسي  

كان أقرب الناس إلي وهو  
والدي , يرمقني بعدم رضى  

رت أن  وهو يقول : " كيف إخت
تكون مع المجانين" , وما رضي  
على تخصصي في الطب النفسي  
, وحسبني ال أعرف شيئا!!

عندما إغتربت , خلُت أنني في  
مجتمع متقدم وأن الناس  
ستتفـاعل معي بغير ما عانيت  
منه في بالدي , وإذا بي أواَجه  
بما يشبه تلك المواقف , وإن  
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وال��te م� ال��ضى ال 8ع��ف�ن $ال��ض ال-ف,ي و@أب�ن أخQ العالج , ألنهV الیxم-�ن ب�ج�ده 
 أصال , و@عaونه إلى ما ال �Il8 على $ال م� ال�عاذی� وال�,�@غات ال�xس�Iة وال�lا9qة وال0ی-9ة

  وغ��ها.
 

 Veأن$ Vله O0رات , وح�ى ل� قلlأون إلى اإلدمان على أن�اع العقاق�� وال�	یل Vومع>�ه
.VهEvس9غ dتعان�ن م� اإلدمان فأن ذل  

 
ذات م�ة O-L في ال}9ادة في $الد" وجاءت إحG0 الف-انات ال�ع�وفات مع مل:� مع�وف في 

�lتعاني م� أع�اض إن,:اب9ة ش0ی0ة م� ال OانLح�-ها , و OEلNال:الة و Oوع-0ما ش�ح , �
إدخالها ال�,�#فى , ثارت ثائ�تها وَم� معها وغادرا ال}9ادة $غ�v , وم�افقها 8ق�ل b9L ت�	�أ أن 

  تkفها $ال�0م-ة!!
 

إن الع�ل على إزالة ت�ص9فات الع�� والعار م� ال��ض ال-ف,ي , $:اجة إلى جه�د مv-9ة , 
ال��ض ال-ف,ي , و@أتي في مق0م�ها ال�b9|t ال0ی-ي ال,ائ0 فه-اك الع0ی0 م� الxEر ال�ي ال تع��ف $

.V9ب�عاد ع� ال�ح�� ال�حoضعف إ�8ان , و dذل �E8ع� "Qوال ,  
 

وnلع� ال-اNق�ن $إسV ال0ی� دورهV ال��Ee في ال�	��ع , $إع�*ار ال��ض ال-ف,ي م� قلة 
� ال�kاب�� $إض�Iا$ات اإل�8ان , وعلى ال�kاب�� $ه أن 8ع�ق�ا اإل�8ان , ولهQا ت	0 الع0ی0 م

ال�ف��e , ی�:�ل ال0ی� ع-0هV إلى حالة ناشIة في جهاز أوهامهV , م�ا ی0فعهV إلى اإلت9ان $أ$#ع 
  ال,ل�9Lات ال���ح#ة القاس9ة $إسV ال0ی�.

 
ففي م	��عات-ا ال �8~� ال�قل�ل م� م#اع� ال�ص�ة والعار م� ال��ض ال-ف,ي , إال ب�فاعل 

ال�-اب� األس�E_9ة مع ال�اقع ال�	��عي , وال|9ام $ال��_9ة وoع�*ار جاد وواعي م� قEل أص:اب 
  ال��ض ال-ف,ي Lأ" م�ض آخ� ��k8 ال*#�.

 
ك-O أع�ل مع أخkائي في األم�اض ال-ف,9ة في $الد" , وLانO ل80ه عالقات مع ال�#ا8خ 

أنها م�  الQی� إش�ه�وا $الق0رة على شفاء ال-اس , $�ا 8ق0م�نه م� أسال�� عالج9ة ت:,� على
  ب�Lات ال0ی� , وLان�ا ی�سل�ن ال:االت الk}*ة إل9ه.

 
فال�عي ال	�عي ال یaال خازنا لألسال�� الق�80ة , ال�ي ی�:ق� اإلق��اب بها م� ال��ض ال-ف,ي 
, وخالص�ها أن الI9#ان ق0 تل*^ ال#wl , والب0 م� إخ�اجه ب��و@عه و�Nده $ق,�ة ق0 تxد" 

.s@إلى م�ت ال��  
 

 a@aا س9~�ن له أث�ه في تع�nال��ض ال-ف,ي , إلى ال��ض ال0ماغي , ر ��E0و أن تغ��� تعE@و
الق�Eل , ألن ما k:8ل حقا ه� إض�Iا$ات $اث�ل�ج9ة وnای�ل�ج9ة وت�اصل9ة في ال0ماغ , مtل�ا 

 تغيرت األساليب

ال يزال    ففي المجتمعات المتقدمة
موضوع وصمة المرض النفسي  
ذات أثر , وتتفـاعل مع الحاالت  
القـائمة , وكثيرا ما يميل المريض  
لمراجعة الطبيب العام

الكثير من المرضى ال يعترفون  
بالمرض النفسي ويأبون أخذ  
العالج , ألنهم اليؤمنون بوجوده  
أصال  

إن العمل على إزالة توصيفـات  
العيب والعار من المرض  
النفسي , بحاجة إلى جهود  
مضنية  

بلعب الناطقون بإسم الدين  
دورهم الكبير في المجتمع , 
بإعتبار المرض النفسي من قـلة  
اإليمان , وعلى المصابين به أن  
يعمقوا اإليمان  

في مجتمعاتنا ال يمكن التقـليل  
من مشاعر الوصمة والعار من  
المرض النفسي , إال بتفـاعل جاد  

أصحاب المنابر  وواعي من قبل  
األسبوعية مع الواقع المجتمعي  

أن تغيير تعبير المرض النفسي ,  
إلى المرض الدماغي , ربما  
سيكون له أثره في تعزيز  
القبول , ألن ما يحصل حقـا هو  
إضطرابات باثولوجية وبايولوجية  
وتواصلية في الدماغ  

بما أن هذا القرن هو قرن  
العلوم الدماغية , فـأن اإلقتراب
من الموضوع وفقـا آلليات القرن  
الحادي والعشرين , ربما  
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.V,	آخ� في ال �vوأ" ع Vvلى والقل� وال�ئ��� وجهاز الهeل في الk:8  
 

�ن العل�م ال0ما�9ة , فأن اإلق��اب م� ال��ض�ع وفقا آلل9ات الق�ن و�nا أن هQا الق�ن ه� ق
 s@في م:� ال�ص�ة , وتأم�� ال�فاعل ال�اضح ما ب�� ال�� Vا س9,اه�nال:اد" والع#�@� , ر

  وال�عالج , خ�kصا وأن ال->�@ات ت�	0د وت��Iر $,�عة م��اك*ة.
 

ص*:-ا قاب ق�س�� أو أدنى م� أ" أن األم�اض ال-ف,9ة س��vح أنها أم�اض ع�v@ة , وق0 أ
!!dذل 

 

سيساهم في محو الوصمة  

أن األمراض النفسية سيتضح أنها  
أمراض عضوية , وقد أصبحنا  
قـاب قوسين أو أدنى من  
ذلك!!

 إرتباط كامل النص: 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiStigmaOfMentalIllness.pdf 

  
***   ***   ***   

 العربيـة   النفسيـة العلـوم شبكـة "
  العلمـي الموقـعانجازات  

www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart1.pdf      
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  معاجـــــــــــــــــم :الرابــــع الرابــــط  -
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  مؤتمــــــــــــــرات :الخامــس الرابـط  -
ePage/CongAr.3.htm&current_c2=6http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/Hom 

  ـــــــاتـــــجمعيـــ:ادسالسـ الرابـط  -
://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ASS.Ar3.htm&current_c2=7http 
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