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Neurosciences have known a comprehensive renewal and change,
especially when they tended to build a relationship between the
soul and each of physiology, biology and neuroscience.
He is treated outside the human system, he is the fool the
madman, this problematic question that frames this paper,
through which we tried to combine three different directions:
 he neurobiologique trend, which attempts to understand the
T
human being mentally and behaviorally, and this trend is clearly
linked to the mind, where it attaches great importance. 
The psychodynamique trend, which is based on the psychic
apparatus, as a basic link in human behavior, because any
behavior emanating from the individual is due to this
psychological system. 
The sociologique trend, in that it is the trend that actually
contributed to the birth and emergence of Antipsychiatry and is
based on the social environment, linking the behavior of the
individual with his social environment, and the individual
interactions that exist between individuals. Through these major
approaches, we will try to formulate a specific geometry for the
concept of madness , starting from its common and colloquial use,
with
the
intention
of
building
a
comprehensive
connotation, passing through some meanings from within the
human sciences such as psychology and sociology.
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هندسةسيكوسوسيولوجية ملفهوم اجلنون
حنان الغوات
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امللخص:
عرفت العلوم العصبية املعاصرة جتديدا وتغيريا شامال ،خاصة حينما اجتهت حنو بناء عالقة بني الروح وكل من
الفيزيولوجيا والبيولوجيا وعلم األعصاب ،فتم إنتاج مفاهيم شاملة ومتعددة التخصصات واليت من خالهلا سنعيد
طرح السؤال حول ماهية اإلنسان ،سيما ذاك الذي يشكل اخلصوصية اجملتمعية ،وأحياان كثرية ما يعامل خارج
املنظومة اإلنسانية ،إنه األمحق اجملنون ،هذه اإلشكالية املؤطرة هلذه الورقة ،حتاول التأليف بني ثالثة اجتاهات
خمتلفة:
االجتاه النوروبيولوجي ،الذي حياول فهم اإلنسان عقليا وسلوكيا ،ويرتبط هذا االجتاه بشكل واضح ابلعقل حيث
يوليه األمهية الكربى.
االجتاه السيكودينامي ،الذي يرتكز على اجلهاز النفسي ،كحلقة أساسية يف السلوك اإلنساين ،ذلك أن أي
سلوك صادر عن الفرد راجع هلذا اجلهاز النفسي.
االجتاه السوسيولوجي ،من حيث أنه هو االجتاه الذي ساهم فعليا يف والدة وبروز،Antipsychiatry
فريتكز على احمليط االجتماعي ،ويربط سلوك الفرد مبحيطه االجتماعي ،والتفاعالت الفردية القائمة بني األفراد.
فمن خالل هذه املداخل الكربى ،سنحاول صياغة هندسة معينة ملفهوم اجلنون ،منطلقني من استعماهلا الشائع
والعامي ،قاصدين بناء داللة شاملة ،مرورا ببعض املعاين من داخل العلوم اإلنسانية كعلم النفس والسوسيولوجيا.
الكلمات املفتاحية :اجلنون ،املنطق ،العقل ،اجلهاز النفسي ،اجملتمع.

املقدمة:
منذ أن وجد اإلنسان ،ومع بداايته األوىل يف التفكري ،شغل موضوع وجوده وقدره ،وماهيته أيضا حيزا كبريا من تفكريه.
وبدأ التفكري العقالين يف مفهوم اجلنون كمرادف لالعقالين أحياان ،أو نقيض للتفكري والسلوك السليم أحياان أخرى ،وإن بشكل
غري مباشر ،مؤسسا بذلك لثنائية اجلسد والروح اليت عرفها اتريخ الفكر اإلنساين الكالسيكي ،ومنذ بوادره األوىل مع األفالطونية
اليت اعتربت النفس مبثابة أفكار مستقلة عن البدن ،تقيم يف اجلسد أثناء احلياة وترتكه أثناء املوت . (Yvon, 1973)مرورا 
ابألريسطية حيث ستبدأ أول لبنة يف صرح علم النفس ،ابعتبارها النفس هي جمموع الوظائف احليوية للكائن احلي ،أي وظائف
جسمه ،اليت يتميز هبا عن اجلماد ،ومن دوهنا ال يكون اجلسم سوى جمرد جثة .(François, 1948) ومرورا أيضا اببن سينا
الذي رأى يف النفس مستقلة عن اجلسم ،وهي ال متوت وال تندثر ،خبالف اجلسد الفاين (خرية.)2016 ،
لتكتمل فكرة ثنائية اجلسد والروح ،يف الفرتة احلديثة ،مع الديكارتية اليت عاجلت العالقة اإلشكالية بني العقل واجلسم
ابعتبارمها شيئان خمتلفان ومتمايزان كل التمايز ،وليس بينهما ارتباط طبيعی ،ذلك أن اخلاصية اجلوهرية للجسم هي «اإلمتداد»،
أي شغل حيز من الفراغ ،يف حني أن خاصية العقل عند اإلنسان هي «التفكري والشعور»  ،(Hart, 1996)أما عن طبيعة
الصلة بينهما فهي عبارة عن تفاعل ميکانيکی حيدث يف الغدة الصنوبرية يف الدماغ (عزت.)2007 ،
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االجتاه النوروبيولوجي ،الذي حياول فهم اإلنسان عقليا وسلوكيا ،ويرتبط هذا االجتاه بشكل واضح ابلعقل حيث يوليه األمهية
الكربى.
االجتاه السيكودينامي ،الذي يرتكز على اجلهاز النفسي ،كحلقة أساسية يف السلوك اإلنساين ،ذلك أن أي سلوك صادر عن

الفرد راجع هلذا اجلهاز.

االجتاه السوسيولوجي ،من حيث أنه هو االجتاه الذي ساهم فعليا يف والدة وبروز  L’antipsychiatryوهو يرتكز على

احمليط االجتماعي ،ويربط سلوك الفرد مبحيطه االجتماعي ،والتفاعالت الفردية القائمة بني األفراد.
 .1مفهوم اجلنون من االستعمال العامي حنو التحديد املفهومي
 مفهوم اجلنون يف السياق العامي التداويلمل تستخدم كلمة اجلنون يف البداية من طرف أطباء علم النفس ،وال حىت من طرف املرضى أنفسهم ،بل يعود أصل هذا
االستخدام للمفهوم إىل ربطه بآلخر ،وابلضبط ابلسلوك الذي يصدر عن اآلخر ابعتباره معيارا وحكما يف نفس الوقت .وهذا
واضح من املعىن العام للكلمة  la folieاملستمد من االستعمال الشائع هلا يف احلياة اليومية وهو ما يظهر عرب العبارة:
il est complètement fou
 (Zarifian, 1999)وهذا يعين أنه ما من حتديد علمي وأكادميي يشرع استخدام صفة أو كلمة جمنون ،مما حييلنا على
التساؤل حول املشروعية األخالقية والقانونية هلذا االستخدام.
ومن هذا املنطلق ميكن أن نعترب أن تداول كلمة جمنون جمتمعيا ،أمر خيضع للعشوائية والتلقائية .ويف هذا السياق نستحضر
تلك الصورة التحقريية للجنون ،ولألمراض العقلية من وجهة نظر جمتمعية ،وهي نفس الرؤية التحقريية كذلك جتاه األقليات
اجملتمعية ،اليت تعترب ضحية للرفض االجتماعي ،واليت تؤكدها الوقائع املتعلقة ببعض األمراض السابقة من قبيل مرضى الزهري،
السل والسيدا .مثال ،حيث يتشكل اخلوف واهللع اجتاه اآلخرين املصابني هبا .2يف مقابل بعض اجلوانب اإلكلينيكية يف الطب
النفسي كاألرق والقلق والضغط ،وهي جوانب تعترب مقبولة اجتماعيا ،لكوهنا حتدث عند عامة الناس ،ونشري هنا إىل أن الفرق بني
القلق العادي والقلق املرضي بني األرق (النادر) وعدم النوم بني الضغط واحلزن ،يكمن يف درجات حدة هذه الثنائيات .رمبا هذا
السياق هو الذي أدى إىل غياب لفظة اجلنون يف اإلطار الطيب عموما ،وهو ما أدى أيضا إىل ضرورة االستعانة مبفاهيم متقبلة
اجتماعيا عوض أخرى غري متقبلة ،كتوظيف مفهوم الضغط عوض االنفصام يف الشخصية ،واالضطراب العقلي بدل اجلنون مثال
.(Zarifian, 1999)
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عرب هذا التاريخ الفكري حول ماهية اإلنسان والنفس ،بدأ القضاء على ثنائية اجلسد والروح يف اجتاه بناء عالقة بني هذه
األخرية وكل من الفيزيولوجيا والبيولوجيا وعلم األعصاب كما ستصلنا مع العلوم املعاصرة اليوم ،مبفاهيمها الشاملة واملتعددة
التخصصات ،واليت عربها سنعيد طرح السؤال حول ماهية هذا اإلنسان ،سيما ذاك الذي يشكل اخلصوصية اجملتمعية ،وأحياان
كثرية ما يعامل خارج املنظومة اإلنسانية ،إنه األمحق اجملنون ،سؤال نطرحه جمددا لكن مبعطيات تتجاوز الكالسيكي ،حنو التأليف
بني ثالثة اجتاهات علمية خمتلفة:

Volume: 4

ليتم تعديل هذه الرؤية قليال مع النظرية األحادية القائلة أبن العقل واجلسد ليسا كيانني وجوديني منفصلني ،وإمنا جوهر
واحد ، (Saisset, 1842)كما أنه ال حمتوى للعقل خارج احلس ،وابلتايل فاإلحساسات هي عناصر العقل وحمتوى النفس،
ذلك أن هذه  اإلحساسات تكون أول األمر غري مرتبطة وغري منظمة ،مث ترتابط بتدخل وظائف اجلسد (Stubenberg,
 ،2016)فينشأ عن هذا الرتابط العمليات العقلية كـ :التفكري التصور التخيل اإلدراك.
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إن ما قد يثري االنتباه ،أن حالة اجلنون كما هي متداولة داخل اجملتمع ،قد تتقاطع مع بعض احلاالت األخرى ،من قبيل
حالة اإلنسان العبقري ،ذلك أنه ميكن أن تصدر عنه بعض السلوكات غري املفهومة وأحياان غري املستصاغة (من طرف العامة)،
وهي سلوكات انجتة عن اهلوة الكبرية بني التفكري السائد والتفكري اخلاص هبذه الفئة ،مما جيعل أفراد ذلك اجملتمع يصفونه ابجملنون،
ولعل اتريخ تطور الفكر اإلنساين يزخر أبمثلة من هذا القبيل :مثل ،شخصية سقراط شخصية األنبياء يف السياق الديين.
كما أن طبيعة اجملتمع املغريب من وجهة نظر سوسيو أنثروبولوجية حتيلنا يف هذا السياق على ما يطلق عليهم اسم البوهايل
أو اجملدوب .وهي حاالت تنعث أحياان ابجملانني ،ال لشيء إال ألهنا قد تتنبأ أبشياء ال ختضع لقواعد املنطق اجلمعي ،وقد يظهرون
مبظهر غري مقبول أو ال خيضع للقانون الثقايف العام اجملتمعي.وهي نظرة قد تصنع من كل من الفيلسوف ،احلكيم ،والعبقري
جمانني.3
كما أننا قد نالحظ من جهة أخرى ،أن حالة اجلنون يف سياقها التداويل ،قد تتقاطع أيضا مع حالة االستهتار املفرط ،أو
االضطراب يف العمليات الذهنية ،وهي حاالت قد تنشأ عن الوراثة ،أو الرتبية وطبيعة التنشئة االجتماعية ،كما قد تظهر إثر
إصاابت يف الدماغ أو حتت أتثري التقدم يف السن .وهي كلها حاالت ميكن الكشف عنها عصبيا ،أو عضواي أحياان.
هذه األمثلة وغريها قد جتعل من التنبؤ بطبيعة السلوك الناتج عن حالة اجلنون كمعيار للحكم أمرا غري ممكن ،خاصة
ابلنظر إليه من زاوية احلاالت اليت تتشابه معه من حيث السلوك .فإذا كان احلكم ابجلنون أييت نتيجة وجود سلوكات ال تدخل
ضمن العرف املتفق عليه .فإىل أي حد ميكن اعتبار هذا العرف اجملتمعي نفسه معيارا مناسبا للحكم على مثل هذه السلوكات،
خاصة إذا كان هذا العرف يستند يف الغالب على املرجعية الدينية أو الثقافية؟ وما الذي مينحه هذه السلطة داخل اجملتمع الواحد؟
خاصة أن ما هو عادي يف ثقافة منطقة معينة قد يكون جنونيا يف ثقافة منطقة أخرى.
يتبني مما تقدم أنه يصعب تشييد هندسة ملاهية اجلنون من املنطلق العامي ألهنا مرتبطة ابآلخر وتقييمه للحالة ،ومبرجعياته
املختلفة واملتعددة ،األمر الذي يستحيل معه حتديد املفهوم ،لتعدد املرجعيات ،أو غياهبا أحياان ،أو خلضوعها للعادة التواصلية
أحياان أخرى ،ويظل التحليل العلمي هو أسلم طريق لتحديد هندسة للجنون إن وجدت.
 مفهوم اجلنون يف السياق الفلسفيوإذا ما استحضران سياق الفكر الفلسفي فسنجده ينطلق مع أفالطون بتصنيف اجلنون كاآليت :هناك نوعان من اجلنون:
األول يرجع لألمراض البشرية ،أما اآلخر فريجع إىل دافع إهلي جيعلنا نكسر القواعد املعتادة هذا التصنيف األفالطوين مينح للجنون
وضعا ماداي وآخر ميتافيزيقيا يف نفس الوقت(Cousin, 1849)
بذلك يكون اتريخ الفكر اإلنساين قد وجد نفسه مقيدا يف جتسيدات هلذه احلالة اجلنون ،واليت تقوم على جمموعة من
املتناقضات ،حيث تعارض املنطق ابلعبث ،والغطرسة ابالعتدال ،واخليال ابحلكمة ،واإلفراط يف القياس ابلعاطفة ،واالخرتاع
ابلتقليد .إن التفكري الكالسيكي قد حاول فقط إقامة التناقضات األساسية بني اجلنون والعقل ،لنجد جمانني الفلسفة يف مقابل
الفالسفة اجملانني مثال)(Elalaoui, 2019ليتفرع عن هذه األرضية الفلسفية اجتاهني أساسيني :أحدمها عبارة عن اختيار وضع
إنساين ومجايل حيتفي ابجلنون ،فيضع نفسه طوعا بعيدا عن القاعدة ،وهنا يصبح اجلنون فلسفيا ،ومكتمال اجتماعيا ودافعا أخالقيا
ومثمرا فنيا.أما اآلخر فصادر عن من عاىن لعنة وصفه ابجلنون ،وإلقائه يف أطراف اجملتمع وإنتاج الفنون ،فاختذ مسافة معه ،وموقفا
منه(Focaut, 1972) .ليصبح معه اجلنون صفة وأداة للتعسف والقهر.
ويؤكد ميشيل فوكو يف هذا اإلطار أبن احلبس النفسي هو سبب اجلنون ،هو احليلة املثالية إلحباط األفراد الذين يطمحون
إىل حرية تعترب مفرطة للغاية ،لذلك فإن اجلنون يضع الفرد يف فضاء من احلرية غري املتوقعة حيث ينطلق العنان للغضب ،فإذا
كانت احلتمية ميكن أن تسيطر على هذه احلرية فستكون يف شكل إكراه أو عقاب أو تدريب،(Focaut, 1972, p. 141) 
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ومن جهة أخرى ،فخطاب اجلنون ،واخلطاب حول اجلنون (إيغرار ،)2009 ،هو زخم جتاه اآلخرين وترمجة لطبيعة العالقة
معهم ،هو تبديد للشخصية ،فالقول مثال :أان جمنون .لست قادرا على قول ذلك ،فأان بذلك أكرر صوريت :غيب يف نظر نفسي
(أعرف هذايين) ،ببساطة غري منطقي يف عيون اآلخرين ،الذين أخربهم جبنوين حبكمة شديدة .حييل على حالة الوعي هبذا اجلنون،
فيمنح إمكانية احلديث عنه.وهنا حنيل على اجلنون (األديب) الذي يعرب عنه بعبارة :أان شخص آخر ).(Focaut, 1972, p. 142
هكذا يتبني أبن هناك اجلنون الواعي الذي نعرب عنه بوعي اتم أبسبابه ومآالته ،وهناك جنون الواعي أو ما تطلق عليه األفالطونية
اجلنون اإلهلي.
لقد كشف اجلنون عن نفسه ،عرب جمموعة من األعراض الناجتة عن احلماس النفسي (االغرتاب ،جنون العظمة ،الكآبة،
اخلرف ،اهلوس ،اهلسترياي)،ابعتباره حتد للعقل بغض النظر عن جانبه الطيب (سعيد.)2011 ،
أما من الناحية الدينية ،فإن اجلنون يقع خارج املكان ،وخارج حدود ما هو غري معرتف به ،حسب ما جاءت به الدايانت
التوحيدية ،(Elalaoui, 2019)وهنا نستحضر التوجه الباسكايل حول ماهية اجلنون ،حيث يؤكد من جهته أبن اجلنون صفة

كونية ،مبعىن أن العامل كله جمنون ،وأبن احلقيقي الوحيد هو الدين ،أو مبعىن أصح الدين هو احلكمة يف مقابل جنون العامل 
 .(Icard, 2010) (Pascal, 1979) (Elalaoui, 2019)من خالل طرح ابسكال يف مقاربته ملفهوم الدين يف عالقته
ابجلنون يتبني أبنه يعيد تقييم اجلنون ،ابعتباره عمق احلكمة.
ومن الناحية االجتماعية يتم إضفاء الطابع املكاين على اجلنون من حيث احلبس والتضييق والتهميش ،ومع ذلك فقد
عاجلت العلوم اإلنسانية هذا التضييق .وهو ما سنتطرق له الحقا (سيكولوجيا وسوسيولوجيا).
من هذا اإلطار الفلسفي ملفهوم اجلنون ،يتبني أبن هندسة اجلنون هنا ،قد جتاوزت ما هو عامي عشوائي ومتعدد ،حنو بناء
نظرة جديدة حول ماهية اجلنون ،نظرة حتاول إقامة عالقة إجيابية معه ،يف اجتاه املصاحلة مع هذه اللفظة جمتمعيا وإنسانيا.
وهذا ما يثري حافظة السؤال :أليس اجلنون طريقة أخرى لتمثيل نفسك ،ولتمثل العامل أيضا؟ ،فإذا كان األمر كذلك فإن
اجلنون سيصبح مثل ما أشار إليه أفالطون :هو عطية إهلية ،فهو ليس شيئا خمزاي أو سيئ السمعة،(Yvon, 1973, p. 244D)
بل طريق يقود إىل أبواب الشعر  ،(Yvon, 1973, p. 245C)ابعتباره أحد مظاهر الفن األصيل ،ونظيف أن اجلنون قد
يشكل أحد أبواب اإلبداع والفن بكل أنواعه.
هكذا متت هندسة اجلنون داخل الفلسفة ،فرغم عدم قدرهتا على حتديد اجلانب امليتافيزيقي للمفهوم ،إال أهنا استطاعت
إضفاء الطابع اإلجيايب عليه ،واالنفتاح على حدوده وامتداداته وأحياان رهاانته .الشيء الذي يستدعي منا االنفتاح على طبيعة
اجلنون من داخل العلوم اإلنسانية.
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ويف مواجهة اختبار الواقع ،جند أن مجيع اليوتوبيات تقع ضمن فضاءات اجلنون ،مثل اليوتوبيا األخالقية والسياسية
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وهو ما قد جنده لدى بعض األفراد من رفض أو غضب أو انفعال ملزاولتهم ألعمال أو وظائف قد تشكل نوعا من التقيد أو
احلبس ابلنسبة هلم ،الشيء الذي ميكن أن يتجاوز مرحلة الغضب إىل مرحلة اهلروب من األماكن اليت ميكن أن تشعره أبنه حتت
رقابة اآلخرين ،وأعرافهم.
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 .2اهلندسة السيكولوجية للجنون (منوذج التحليل النفسي)
 هندسة حالة اجلنون ابلقياس على حاالت نفسية أخرىتشكل أرضية التحليل النفسي ،مرآة شفافة لبيان مالمح كل احلاالت الثاوية خلف السلوكات اإلنسانية ،بشكل علمي
جترييب ،وإن كان توجها قد يتعارض يف جوانب كثرية منه مع التوجه الفلسفي ،إال انه ميكن أن مينح معىن حمددا ملا ميكن أن يشكل
ماهية للجنون ،ففي البداية ميكن القول أبننا ،ومن هذا املدخل النفسي ،قد نصنف اجملنون ضمن قائمة احلاملني ،وذلك قياسا على
حالة احللم يف العالقة ابلالشعور ،(Freud, 1999) من حيث أهنما قد ينتجان معا عن تراكم إلحباطات متكررة ،مصحوبة
بعجز يف القدرة على حتقيق رغبة معينة .مما يؤدي إىل تشكل متثل معني ،يتوجه حنو اجملتمع كمصدر هلذه اإلحباطات وهذا الضغط
النفسي ،مما سينتج عنه الرغبة يف االنتقام كآلية دفاعية نفسية ،قد تولد االنسحاب التام من االخنراط يف أداء الدور اجملتمعي املنوط
به ،وابلتايل التمرد على اجملتمع عرب رفض التقيد أبعرافه ونظامه.
فالعدوانية مثال كأحد مظاهر اجلنون ،ال تظهر إال بعد التعرض ملثري معني ،مث إهنا نتيجة سريورات ذهنية معينة تعترب هي
املسئولة عن هذا السلوك العدواين.وهنا يتبني أن لدى العدواين مربراته اخلاصة اليت بناها انطالقا من جتاربه الشخصية وتصوراته
ومتثالته الناجتة عن تراكم وتوايل اإلحباطات ،ويف هذه احلالة يكون مغيب الوعي أو مضطربه.
إن الوقائع قد بينت أنه لدى بعض األشخاص ،يكون التمثل (املتعلق ابألفعال غري املقبولة داخل اجملتمع) تلقائيا ،ألنه
يوجد عرب اإلحياء الذايت  ،autosuggestion هذا التمثل قوي لدرجة ميكن أن يتحول إىل واقع ،كما هو الشأن ابلنسبة
للهلوسة أو الشلل أو أي ظاهرة أخرى من نفس النوع ،هذا التحول من إحياء ذايت إىل واقع ال ميكن تفسريه دون استحضار
الالوعي ،ألنه نتيجة سريورات نفسية ومتثالت الواعية.(Freud, 1999).4
وابلقياس على الظواهر النفسية الناجتة جملموعة من االضطراابت اجلسدية والعقلية مثل اضطراب الرؤية ،ميكن القول أن
اجملنون يكون جمنوان على مستوى الوعي فقط ،لكنه عاقل على مستوى الالوعي ،ذلك أن هؤالء األشخاص ،لديهم استعداد أو
ميل مسبق إىل حدوث عملية تسمى التفكيك ،وإىل حل االتصاالت اليت قد حتدث على مستوى عمل اجلهاز النفسي ،واليت
جتعل جمموعة من السريورات الالواعية ال تستمر إىل الوعي ،الشيء الذي ميكن أن يغيب تلك الوحدة بني اجلنون الواعي واجلنون
الناتج عن اإلحياء ،والذي يؤدي إىل االنفصال بني السريورات الالواعية والواعية فيما يتعلق ابجلنون ،والتمثيل (أان جمنون) هو عبارة
مربرة حلالة األشياء يف النفس وليس سببها.
إن التحليل النفسي قد ربط بني الوعي والالوعي يف شكل مفهوم ديناميكي يعيد احلياة النفسية إىل لعبة القوى اليت حتايب
ومتنع بعضها البعض ،ويف حالة ظهور جمموعة من التمثالت يف الالوعي فإن التحليل النفسي ال يرجع ذلك إىل عجز التوليف
الذي يتجلى يف هذا التفكك ،بل إنه يؤكد على وجود مترد نشيط جملموعة أخرى من التمثالت اليت أدت إىل عزل وحتويل اجملموعة
األوىل إىل الالوعي ،إنه الكبث ،(Freud, 1999) وهو عبارة عن سريورة عربها حيدث هذا التحول إلحدى اجملموعتني إىل
الالوعي ،والذي يدرك فيه شيئا مشاهبا ملا هو موجود يف اجملال املنطقي ،هذا الكبث يلعب دورا هاما يف احلياة النفسية لإلنسان،
فإذا فشلت سريورة الكبث فإن ذلك يؤدي إىل ظهور أعراض توحي بوجود أمراض معينة .قد يكون اجلنون من بينها.
مما سبق يتبني أن االضطراب النفسي املنتج حلالة اجلنون ،ابلقياس على حالة اضطراب الرؤية أو الشلل .يتم بسبب ارتباط
بعض التمثالت ابجلنون ،وبقائها معزولة يف الوعي ،بذلك ميكن اعتبار أن هذه التمثالت خاضعة للكبث ألهنا متعارضة مع أخرى
تعترب أقوى منها ،واليت من اجلها نستعمل مفهوم التجميع يف مقابل التفكيك (جتميع األان ،الذي يتألف يف كل مرة بشكل خمتلف
نتيجة نشوء تعارض بني هذه األان وجمموعات التمثيل املعزولة اخلاضعة للكبث).
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ويوضح الشكل أسفله هذه احللقة :5
L'anxiété

Ladépression

Ledélire
paranoiaque

L'état
maniaque

La
schizophrénie
chnonique
labouffée
délirante
aigue

خطاطة ( )1تبني حلقة تطور املرض العقلي

أما عن  la bouffée délirante aigueأو ما يعرف ابهلذاين ،ابعتباره جمموعة من األفكار غري املنطقية ،غري
املرتابطة ،اليت يدعمها الشخص دون أدىن قدرة من احلس الذي يسمح له أبن يدرك الغرابة يف قوله ،مثل الوميض الومهي (والذي
يطلق عليه أيضاً الوميض الومهي احلاد أو الوميض البدين) والذي يعرب عن نوابت من اهلذاين ،فيمكن أن حيدث فجأة لدى
شخص مل يسبق له أن أظهر مشكلة نفسية من هذا النوع.(Zarifian E. , 1999, p. 26)
هبذا املعىن يصبح الشخص املضطرب غري مدرك ملا يفعله ،وال يظهر أي تراجع عن أفكاره وخطابه .وكما هو احلال يف
االضطراابت النفسية ،فإن إدراكه للواقع قد يتغري يف أي وقت ،كما أن عمل عقله وعالقاته ابلعامل اخلارجي تعطلت إىل حد كبري،
وقد يستمر الوضع لبضع ساعات ،أايم أو حىت أسابيع.(Fabienne, 2009)
ويف جانب آخر من االضطراابت العقلية ،خنص ابلذكر هنا الفصام كمرض نفسي معقد ،والذي يرتجم إىل تصور
مضطرب للواقع ،واملظاهر الناجتة عنه ،مثل األوهام أو اهللوسات ،واملظاهر السلبية ،ابعتبارها عزلة اجتماعية وعالئقية ،فمن
الناحية العملية ،ميكن أن تكون خمتلفة جدا من مريض آلخر ،اعتمادا على طبيعة وشدة األعراض املختلفة اليت يطرحها املرض 
.(Fabienne, 2009, pp. 88 69)
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إن األمراض العقلية عبارة عن حاالت أو اضطراابت متيز كل إنسان مهما بلغ من درجة التوازن ،وإن بدرجات متفاوتة،
ذلك أن احلديث عن القلق أمر عادي ابلنسبة للفرد الذي ال يعاين من أي اضطراب أو مرض ،غري أن تفاوت الدرجات من
شخص آلخر يضعنا أمام التساؤل حول ما إذا كان هذا القلق عادي يندثر مع انتهاء عمل معني ،أم إنه يظل مستمرا ابنتهاء مدة
العمل ،وهنا يكمن االختالف ،فطبيعي مثال أن الطالب أو التلميذ يتوتر أو يضطرب قبل االمتحان لكن وابنتهائه البد وأن
ختتفي معامل التوتر واالضطراب ،فاستمرار القلق يف هذه احلالة يشري إىل وجود مرض القلق ،وميكن اعتبار القلق الفسيولوجي مبثابة
تعبئة للفرد ولقدراته قبل تنفيذ عملية أو عمل بصفة خاصة ،ويف نفس السياق ميكن احلديث عن الضغط الذي ينطبق عليه ما
ينطبق على القلق وخيتلف من فرد آلخر حسب القدرة على السيطرة والتحكم العقالين فيه ،أما احلديث عن اهلوس أو ما يسمى
 l’étatmaniaqueابعتباره انفعال أو ارتفاع يف القلق أو املزاج ابإلضافة إىل اضطراابت يف هذا األخري ،فقد يكون سلوك 
األفراد هوسي وقد تتماشى نوابت هذا اهلوس مع نوابت من االكتئاب الشديد ،مما يوضح أن األمراض قد تتطور من قلق مثل
االكتئاب هلوس مث إىل جنون.(Zarifian, 1999, pp. 22 25)

Issue: 1

 -أنواع وتصنيفات األمراض العقلية
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وجتدر اإلشارة إىل وجود شخصيات قابلة لإلصابة ابألمراض دون غريها ،وهي ما يصطلح على تسميتها ابلشخصيات
املرضية والعصابية (بلغة التحليل النفسي) ،وهي املعروفة ابلشخصية الصعبة ،املنفتحة ،املنغلقة .مث الشخصيات :املهووسة املذعورة،
املضطربة العقل ،فبهذا نكون انتقلنا من املرض كمرض إىل الشخصية احلاملة للمرض ،(Zarifian, 1999) ابإلضافة إىل
الشخصيات العصابية اليت فصلت فيها نظرية التحليل النفسي الفرويدية واليت قسمتها إىل (Freud, 1999) :
.hystérique, obsessionnelle et phobique
هكذا متت هندسة مفهوم اجلنون ،ابعتباره مرض انتج عن اضطراب سيكولوجي ،خاضع لسريورات سيكولوجية فاشلة
(اإلحباط الكبث) ،دون حتديد دقيق ملاهيته ،فالوعي اإلنساين الذي يشكل ماهية الشخص ،ما هو إال نتيجة ملا ميكن أن يعتمل
يف الالوعي من جهة ،وتراكم جمموعة من التجارب السيكولوجية عرب اتريخ كل شخص من جهة أخرى.
هذه الرؤية السيكولوجية ،ال تنفي أتثري اآلخر يف تشكل هذه احلالة النفسية اجلنون ،وإن بشكل مضمر ،ذلك أن ربط
اجلنون ابلتاريخ اإلنساين والتجارب الشخصية منذ الطفولة املبكرة ،يدل على التدخل الفعال واملتفاعل لآلخر ورمبا للمجتمع ككل
(األبوين ،األسرة ،احمليط االجتماعي) يف إنتاج وهندسة اجلنون.
 .3اهلندسة السوسيولوجية للجنون
إن حتديد الثنائية طبيعي مرضي ،يستدعي رصد دور األفراد يف تقرير مصري السلوك هل هو طبيعي أم مرضي ،وهنا جيب
طرح السؤال حول كيف ميكننا التأكد من أن الشخص طبيعي أم جمنون أو أنه قد تعاىف؟ مع التأكيد على ضرورة معرفة أن
مصطلح جمنون حيمل يف داللته معاين متعددة كأن يقول أحدهم أان أمحق أو جمنون ابحلب أو جمنون بشيء معني فهو بذلك قد
أعطى لنفسه الشرعية يف اجلنون كتعبري جمازي يريد به التطلع ملعىن أعمق يف إيصال الفكرة .كما أن املفردة نفسها قد حتمل معىن
6
حتقرياي ،ففي هذا السياق يقبل اجملتمع الداللة املفاهيمية للجنون لكن شريطة أال تلصق ابلشخص(Macionis & Gerber, 2010) 
يف نفس السياق ميكن احلديث أيضا عن االنفصام السياسي أو االنفصام االجتماعي.
ومن جهة أخرى فإذا كان الفرد خمتلفا عن اجلماعة فهذه األخرية تعتربه ضدها ،وإذا كان كذلك فسيدمرها ،وابلتايل
ولكي حتمي نفسها البد وأن تستبعده على قدر واسع ،ابعتباره عنصرا مشوشا هلا .فمثال من الطبيعي إذا ألقيت التحية على
أحدهم أن يردها فان مل يتم ذلك فالتفسري العام والشائع إما أنه أصم أو غاضب ،وإذا تكرر ذلك فقد يصبح جمنوان ابللغة العامية.
إال أنه وكما أشران سابقا خبصوص مشروعية استعمال صفة اجلنون ،فإن سياق اإلطار السوسيولوجي يؤكد بدوره المشروعية
استخدامها بشكل مستمر ولنفس الشخص ،مما حييل على ضرورة استعمال عبارة املرض العقلي بدل مفردة اجلنون ،هذه األخرية
نفسها ال ميكن توظيفها خارج التشخيص الطيب.
إن أول ما ميكن التساؤل حوله وحنن نؤسس للهندسة السوسيولوجية للجنون ،هو طبيعة وجوده بني جدلية احلقيقة
واجملتمع.
وهنا نستحضر النظرة اليت ترى أن األمراض هي جمرد أمساء ،أِو تصنيفات جمردة ،واليت تستمر فقط طاملا أن املصاحل
االجتماعية هي اليت حتييها ،(Focaut, 1972)يف مقابل النظرة اليت ترى أن الواقع املرضي يفرض نفسه.7

ويؤكد السياق السوسيولوجي على أن املرض بشكل عام ال يصيب الكائن احلي أو الفرد اجلسد فحسب ،بل يصيب
اجلسم االجتماعي ،على اعتبار أن اإلنسان كائن اجتماعي ،والصحة ليست جمرد حالة جسمية بقدر ما هي قيمة ،ومعيار أيضا
كما أهنا نظام يدخل ضمن تكوين اجملتمع ككل.(Castel, 2016)

409

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

هذا السياق يفتحنا على إعادة طرح جمموعة من األسئلة من قبيل :كيف يتأسس حضور اجلنون داخل اجملتمع ،وما طبيعة هذه
العالقة ،هل اجلنون نتاج الختالالت اجتماعية أكثر منها نفسية.(Castel, 2016, p. 21)
وتفاعال مع هذا الطرح ،ويف إطار العالقة مع تعقد وتركيب املشكالت اجملتمعية داخل اجملتمع الواحد ،نستحضر التوجه
اإلبيستيمولوجي الذي يعترب اجلنون هو ذلك التشكل من اضطراب عقلي  mental perturbéمث من إشكاليات جمتمعية
 ،social problematiqueهذه االزدواجية املفهومية تستدعي استحضار النظرة السيكولوجية اليت من شأهنا الكشف عن
اإلصابة العقلية ،وهنا نتحدث عن ما هو ذايت ،مث النظرة السوسيولوجية اليت من شأهنا اختزال اجلنون يف أصله اجملتمعي الصرف
.(Otero, 2015, p. 16)
فمن هذه النظرة األخرية (السوسيولوجية) يصبح اجلنون هو نتاج دينامية اجتماعية حتت أتثري توترات حادة وعنيفة أصابت
العالقات االجتماعية ومنظومة القيم ،يف عمق نسقها ابإلعاقة واألعطاب :فاجلنون من وجهة نظر سوسيولوجية هو تعبري عن سرية
جمتمع تعرضت فيه الروابط للتحطيم والتفكيك( .الغيالين)2018 
ذلك على اعتبار أن اجملتمع هو املنتج لشروط اجلنون ،ألنه ينتج املعاانة واإلكراه ،عرب إنتاج عوامل اهلشاشة ورعاية تلك
العوامل من خالل دينامية اجتماعية تدعمها طبيعة الروابط السائدة واملهيمنة ،وهي املسؤولة عن الظواهر االجتماعية املرتابطة مبا
فيها اجلنون .هذه الظواهر نفسها هي مادة اجتماعية جوهرية لتطوير املقاربة السوسيولوجية ومناهجها يف االجتاه املعاكس .
(الغيالين) 2018،
إن األبعاد العقلية واالجتماعية للجنون املرض العقلي (حبدودها غري الواضحة وغري املتقبلة) غري قابلة للفصل جتريبا ،وغري
قابلة لالختزال من الناحية التحليلية رغم أهنما مستقلني أنطولوجيا ،لكن إذا كان اجلنون ال يوجد إال داخل اجملتمع كما يؤكد ذلك
وجي ،(Otero, 2015, p. 32)فهذا ال يعين أن األبعاد العقلية ال ميكن تفسريها إال جمتمعيا ،فما يؤسس
السياق السوسيول 
حلالة اجلنون ،هو تلك النظرة اجملتمعية للشخص يف عالقته ابملألوف واملتعارف املتعاقد عليه جمتمعيا ،وال وجود للمرض خارج هذا
السياق .هذا احلضور للمرض وعالقته ابجملتمع حييل على طرح سؤال جديد :ما الذي جيعل من اجلنون مشكال جمتمعيا؟
إن اإلجابة عن هذا السؤال جتعلنا نفعل اجلنون من خالل إدراك املشاكل اليت حيملها ،فيؤثر من خالهلا على اجملتمع ،واليت
هي خالصة العالقات املضطربة مع الذات من جهة ومع اآلخر من جهة أخرى .(Otero, 2015, p. 33)وهنا حنيل على
مفهوم اجلنون املدين ابعتباره مشكلة اجتماعية معقدة ،ويرجع تعقدها إىل ضرورة حتديد التقييم النفسي هلا ،مما ينتج الالجتانس بني
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ومن خالل ما تقدم ،فإنه ال ميكن الفصل بني وجهة النظر السوسيولوجية هذه ،وبني احلدود القانونية الوضعية اليت
تؤطرها ،على اعتبار أهنا هي اليت حتتوي ،تعاجل ،تؤهل وتدمج اجملانني املصابني مبرض عقلي داخل اجملتمع.
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وإذا ما ألقينا نظرة على حياتنا اليومية ،فإننا نالحظ أنه عندما يكون التشخيص شأان بني الطبيب واملريض ،فإن كل شيء
يكون على ما يرام ،بينما عندما جيتمع املرضى ،سواء :للدفاع عن مصاحلهم ،أو للتحديد الدقيق حلالتهم ،أو حىت لدعم البحث
يف أمراضهم .فال شيء يعمل ،لدرجة خيشى فيها أن تصبح بعض األمراض ظواهر اجتماعية أكثر من كوهنا حقائق طبية صارمة،
(مثل ما أصبحت عليه اإلعاقات اجلسدية والعقلية واآلن النفسية ).ولعل ما عاشه العامل خالل فرتة جائحة الكوفيد  19واليت ال
زلنا نعيشها إىل اليوم خري دليل على ذلك ،وهنا نتحدث عن إعادة ترميز املرض القدمي إىل خسارة اجتماعية :أي اخنفاض يف
االستقاللية ،ونوعية احلياة ،(Castel, 2016, pp. 16 19) .فمن الناحية املوضوعية يبدو أن الشعور ابملرض يف إطار
خمتلف العالقات يؤدي إىل إقامة حتدايت متعددة داخل اجملتمع الواحد ،وبذلك يسبب أي مرض مستقل بذاته مشكلة اجتماعية
جديدة .ذلك أن املرض هو كل خلل وظيفي ومؤذي ،فهو خلل وظيفي ألنه حيتاج إىل أساس وتفسري بيولوجيني ،وهو خلل
اجتماعيا (العدوين 2010) (،املشهداين.)2012)،

مؤذي ألن أي خلل وظيفي ال يسمى مرضا ما مل يسبب ضررا وأذى ملحوظا
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املواقف املعقدة واملالمح الفردية املرتبطة ابخلطورة العقلية ،سواء كما يتصورها القانون الوضعي ،أو كما حتللها النماذج اإلدارية
املتعلقة ابلتقييم النفسي ،خصوصا أن معظم احلاالت اجلنونية تتضمن بشكل أساسي صراعا نفسيا اجتماعيا .وهنا يتضح أن
اجلنون شيء ميثل مشكلة لآلخر ،ألنه يتم تصنيفه وفقا ألبعاده السائدة ،واليت ميكن أن جنملها يف الصنفني اآلتيني (Otero,
:2015, p. 34)
ما ينطوي على خطر على الذات ،وهو صنف يتميز ابلضعف العام (الفوضى العقلية وخطر االنتحار).
ما يتعلق ابلصراع مع اآلخرين (غرابء ،حميط ،أقارب) ومتتد من اإلزعاج البسيط إىل العنف اجلسدي.
لقد حاول هذا االجتاه السوسيولوجي أن يسلط الضوء أيضا على عامل اجلنون املعاصر ،طاملا أنه ال يبالغ يف تفسري ادعاءاته
الواردة يف التحذير من اخلطورة العقلية ،(Otero, 2015, p. 35)فال ينبغي أن تؤخذ على أهنا احلالة واخلربة الفعلية لألفراد
املعنيني فقط ،وإمنا من طبيعة خطاب هؤالء الذين يعتربهم اآلخرون إشكاليات.
من جهة أخرى فإن ما يؤسس لصفة اجلنون املرض العقلي هو الثقافة السائدة داخل اجملتمع الواحد ،ذلك أهنا تعلي من
شأن بعض املصادر السيكولوجية مثل املنافسة مثال اليت تقوم على التفكري التأملي واإلنتاج التقين ،ألهنا تعلي من شأن بعض
امللكات األخرى اليت حتظى بقبول الرأي العام أو برفضه حسب الثقافة السائدة ،وهنا نشري إىل فئة املبدعني من الفنانني ،والذين
قد يصبحوا منبوذين من العناية االجتماعية والرتبوية أو حىت الثقافية .إن اجلنون اإلبداعي رغم ما ينتجه من تطور فكري وثقايف لن
حيظى ابلغفران إذا انفلت هو اآلخر من إطار الثقافة املكبوتة(.وطفة)2016 , 
وابستحضار األدب املكتوب يف جمال الطب النفسي ،يف عالقته إبثيولوجيا األمراض العقلية،(Bhandari, 2020) 
ميكن القول أبهنا تتأرجح بني إرجاع املسؤولية احملورية لألسرة يف اإلصابة ابجلنون وبني من يعطي الشرعية للمجموعة كطرف
مسبب هلذا النوع من األمراض ،وتبقى جدلية الفرد واجملتمع حاضرة بقوة يف هذا التحليل ،دون إمهال أمهية الوراثة والبعد النفسي
والفيزيولوجي يف املوضوع.
ومن وجهة نظر اجتماعية قانونية ،نشري إىل اخلطر الذي ميكن أن ينتج عن حالة الشخص العقلية ،سواء على نفسه أو
على اآلخرين ،حيث مفهوم اخلطر مفتوح للتفسري ،8فيصبح هو املعيار الذي ينبغي النظر فيه عند تطبيق أي فعل قانوين جتاه
الشخص اجملنون املريض عقليا ،وهنا يصبح االنفتاح على إشكاالت تتعلق بطبيعة العالقة اجلدلية بني الطب النفسي والعدالة أمرا
مهما (اململكةاملغربية)1963،
مما تقدم يتبني أبن اجلنون املرض العقلي ،مفهوم ال ميكنه أن ينشأ إال يف سياقه اجملتمعي من جهة ،كما أنه ينشأ ويتفاعل
ويؤثر ويتأثر مع ابقي مكوانت اجملتمع ،ليؤسس لنمط معني وخاص ،يتداخل فيه ما هو صحي ،وما هو قانوين ،اقتصادي.
 .4اهلندسة الرتكيبية للجنون منوذج ZARIFIAN
بعد التحديدات السابقة لكيفية تشكل اجلنون ،من مدخل كل من الفلسفة ،التحليل النفسي والسوسيولوجيا ،يتبني أبنه
ال ميكن فصل أحدها عن اآلخر ،فهي جماالت يؤثر ويتأثر فيها اإلنسان بشكل كلي وشامل ،لينتج حالة معينة يتداخل فيها ما
هو عقلي مبا هو سيكولوجي وما هو سوسيولوجي أيضا ،فحىت املدخل العصيب ال ينفي أتثري ابقي املداخل األخرى ،هذه النظرة
الرتكيبية هلندسة اجلنون هي اليت ستقدم خالصة أتطريية هلذه الورقة ،من حيث الرغبة يف بناء نظرة مشولية تستطيع إعادة تشكيل
اجلنون كمفهوم وكسلوك ووظيفة أيضا.
وللحديث عن هذه اهلندسة الرتكبية ،نستحضر توجه  EDOUARD ZARIFIANمن خالل كتابه 
 ،Les Jardiniers de la folie (Zarifian, 1999)والذي خلص من خالل عرضه جملموعة من التعريفات العاملية
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وهبذا املعىن يصبح استخدام كلمة اجملنون اقرب إىل االستعمال العامي املتداول منه إىل االستخدام العلمي ،،وهو أتكيد
جديد ومن وجهة نظر علمية على ضرورة التخلي على مفردة اجلنون يف التداول اللفظي ،ذلك أهنا ال تتحدد بدراسة جانب
واحد ،بل هلا أبعاد وجوانب متعددة ومتداخلة ،جيب أخذها يف االعتبار جمتمعة للتأسيس للحكم ابجلنون .وهو ما يوضحه
الشكل أسفله:
هندسة اجلنون

9

le cerveau
الدماغ

l'appareil
psychique
الجهاز النفسي

La folie
الجنون

la raison

المنطق /العقل

l'environnement
social
المحيط االجتماعي
خطاطة ( )2تبني األساس الرابعي هلندسة اجلنون

الدماغ:
وحييل يف السياق الطيب العصيب ،إىل ضرورة سالمة اجلهاز العصيب ،ذلك أن أي خلل فيه قد يؤدي إىل جمموعة من
االضطراابت من بينها االضطراب الوظيفي ،والذي يرتاوح بني فقدان كامل للوعي (يف حالته القصوى) ،والتوهان ،وعدم القدرة
على االنتباه .اهلذاين .يف احلاالت األقل خطورة ،وذلك حسب طبيعة اخللل العصيب.(Shekhar, et al., 2017)
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يتبني عرب هذه اخللفية النظرية ،يف عالقتها وتقاطعها مع االجتاهات العصبية أنه ليس من السهل حتديد عتبة حمددة للجنون
 حسب  ،ZARIFIANذلك أنه من املستحيل حتديد تعريف خاص له ،وذلك راجع إىل نسبية تشخيص الطبيب النفسي
لوجود اإلصابة ابجلنون من عدمه ،من جهة ،ابإلضافة إىل التداخل والتأثري والتأثر بني ما هو اجتماعي ونفسي ،بشكل يستعصي
معه الفصل بينهما.ففي غياب النظرة التشخيصية الشمولية حلالة اجلنون ال ميكن التحديد والتشخيص املطلق والنهائي هلا ،وال
ميكن حىت اجلزم بوجودها ،ألنه وجود يتعلق ابإلضافة إىل ما هو ذايت بطبيعة وشكل ثقافة الفئة االجتماعية ،ابعتبارها صاحبة
القاعدة اليت يتم مبوجبها احلكم على أي سلوك وقياسه.(Zarifian, 1999)
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للجنون إىل اعتبار هذا األخري مبثابة خلل يف سلوكيات الفرد أوال ،خلل مصدره اآلخر ،مما يضفي عليه صفة الذاتية ،كما يتم
حتديده انطالقا من مقارنته مبا هو سائد يف اجملتمع الواحد من سلوكات تنسجم مع القواعد والنظام اجملتمعي ،مما حييل على وجود
تناقض يف حتديد ماهية اجلنون بشكل دقيق وشامل ،ألنه سيختلف من جمتمع إىل آخر ،ومن ثقافة إىل أخرى .مما يؤكد صعوبة
حتديد ماهية اجلنون(Zarifian, 1999).
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العقل املنطق:
ابعتبار اجلنون هو نتيجة منط من التفكري ،ومنطق عقلي شخصي ،قد يصبح طريقة خاصة لتمثيل النفس ،ومتثل العامل
اخلارجي ،وهنا ضرورة الوعي هبذا التمثل ،سواء كان داخل إطار منطقي حمدد ،أو خارج هذا اإلطار(Yvon, 1973, p. .
.244D)
اجلهاز النفسي:
حني يصبح القلق كحالة نفسية مرضية ،منتجا أعراضا مستمرة ،وتوترا دائما ،وهي أعراض تؤثر على املزاج والتفكري
والسلوك أيضا.(M.D, 2018)
احمليط االجتماعي:
ابعتباره جمال اعتمال مجيع احلاالت النفسية والعقلية ،وابعتباره مصدر االضطراب ويف نفس الوقت اجملال املعياري احملدد
لطبيعة هذا االضطراب ،وذلك ابعتماد مرجعيات خاصة ابجملتمع نفسه (ثقافية ،دينية ،إديولوجية ،اقتصادية ،قانونية).
اخلامة
مما تقدم نؤكد أوال على ضرورة التخلي على لفظة اجلنون يف التداول العام ،ذلك انه ال أساس هلا ال من الناحية اإلنسانية،
أو االجتماعية ،أو الطبية النفسية والعلمية ،كما نشري إىل أنه من الصعب وضع تعريف واضح ملفهوم اجلنون ،وال احلكم على ما
هو طبيعي أومرضي وال حىت الشفاء منه ،ورغم وجود جمموعة من الدراسات يف اجملال الطيب اليت وقفت على املرض العقلي
وإمكانية الشفاء منه ،10إال أنه مل يتم احلسم يف إمكانية هذا الشفاء بشكل هنائي.
صحيح أن األدوية قد تساعد على التخفيف من القلق ،الضغط واألمل ،لكن ال يعين ذلك االختفاء الكلي والتام
لألعراض ،فالشفاء حيتاج إىل سريورة طويلة ومعقدة من حيث أهنا هتم اإلنسان يف كليته :جانبه النفسي،الفيزيولوجي ،وجانبه
اإلنساين االجتماعي ،والعقلي ،فال ميكن اعتماد مقاربة واحدة يف املعاجلة thérapeutique, médicamenteuse
 ،psychologique ou socialeولكن اجلمع بينها هو السبيل الناجع .فالطبيعي واملرضي ال خيتلفان كاألبيض واألسود،
بل إن األمر على العكس من ذالك ،ذلك أن كل فرد يوجد داخل وضع معني من االستقرار لكن هذا االستقرار ال يعين توازن اتم
جلميع أبعاده اليت حتدده ،وإمنا استقرار يف وقت حمدد ،وقد ينتقل من حالته املستقرة الطبيعية هذه إىل أخرى مرضية يف وقت وجيز
جدا ،ومفاجئ.
وعليه فال ميكن حتديد اجلنون ،إال يف سياق تركييب جيمع بني احملددات األربعة (العقلي ،العصيب ،النفسي واالجتماعي)،
وأي حتديد خارج هذه النظرة الرتكيبية ،قد يصبح انقصا ،فيشكل عائقا هلندسة اجلنون مبعناها الشامل والكلي.

قائمة املراجع
Bhandari, S. (2020, février 18). mental illness basics. Consulté le 11 15, 2021, sur MENTAL
HEALTH: https: www.webmd.com Mental health mental illness basics#1
Castel, P. H. (2016, septembre). la folie une condtruction sociale dans troubles mentaux et
psychotherapies. (L. g. Dossiers, Éd.) Sciences Humaines(20), pp. 16 19.

413

Volume: 4

Issue: 1

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

Cousin, V. (1849). Oeuvres de platon (éd. p.J. REY; libraire). paris, la France: QUAS Des
Augustins.
Elalaoui, A. E. (2019, juin 12). Catégories. Consulté le 11 15, 2021, sur Calenda: https:
WWW.fpe.umi.ac.ma
Fabienne, B. (2009). Judith Butler Trouble dans le sujet; trouble dans les normes. presses
Universitaire de France, pp. 69 88.
Focaut, M. (1972). l'histoire de la folie à l'âge classique. paris: Galimard.
François, N. (1948). l'évolution de la psychologie d'aristote. paris: l'institut supérieur de
philosophie.
Freud, S. (1999). névrose, psychose et perversion. (J. Laplanche, Trad.) Paris , France: PUF.
Hart, W. (1996). A Companion to the philosophy of mind. New York: Blackwell Oxford.
Icard, S. (2010). éloge de la folie et désaveu de la raison dans les pensées de Pascal. dix septième
siècle(247), pp. 235 246.
M.D, S. C. (2018). More about Mayo Clinic Family Health Book (éd. FIFTH EDITION). (M.
C. PRESS, Éd.) USA.
Macionis, J. J., & Gerber, L. M. (2010). Sociology. Canada: Pearson Education.
Otero, M. (2015). les fous dans la cité, sociologie de la folie contemporaine. montréa: montréal
boréal.
Pascal. (1979). Méthode chez pascal. actes du colloque tenu à clermont ferrand (pp. 279 307).
paris: PUF.
Saisset, E. (1842). A Theologico Political Treatise. 
Shekhar, S., Wang, S., Gonzalez Fernandez, P. N., Zhang, C., He, X., Liu, C. Y.,. Fan, a. F.
(2017). Impaied Cerebral Autoregulation A Common Neurovascular Pathway in
diabètes may play a critical role in diabètes related Alzheimer disease. (c. research,
Éd.) diabètes obesity jornal, 2(3).
Stubenberg, L. (2016). stanford encyclopedia of philosophy. Consulté le 11 15, 2021, sur
Mirror Sites : https: plato.stanford.edu entries neutral monism #9.4
Yvon, B. (1973). La psychologie de Platon. press universitaire de France, p. 244D.
Zarifian. (1999). Jardiniers de la folie. Paris: Odile Jacob.
(9).جملة اضافات. الصحة واملرض رؤية سوسيوانثربولوجية. (2010).  ع,العدوين
 م,الغيالين. 2018, ،غشت مؤمنون بال حدود. Consulté le 11 15, 2021, sur MOMINONE:
https:www.mominoun.com
articles
%D9%81%D9%8A
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8
%A9
%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86 548

)28
 (العددجملة دراسات اجتماعية. التصورات االجتماعية للصحة. (2012).  ا. ع,املشهداين
الظهري الشريف رقم. 12 إىل ف1جمموع القوانني اجلنائية من ف. (1963, 06 05). اململكة املغربية
. املنشور ابجلريدة الرمسية: املغرب,الرابط). 2640عدد(1.59.413
414

GHOUATHanane EL


إيغرار ,ف. (2009). روالن ابرث مغامرة يف مواجهة النص. سوراي :دار الينابيع.
خرية ,ع .ا. (2016). مفهوم النفس عند ابن سينا إرهاص الصياغة للنظرية يف علم النفس. االكادميية للدراسات االمجاعية
واإلنسانية, pp. 47 53.
سعيد ,أ. (2011). مديح احلماقة. القاهرة :وكالة سفنكس.
عزت ,أ. (2007). أصول علم النفس. االسكندرية :دار املعارف.
. (2016, 27وطفة ,ع .أ
. Consulté le 11 15, 2021, sur watfa.net: https:آخر األخبار ). أبريل 
watfa.net archives 4369

اهلوامش
 2هو ما حييل عليه مفهوم اللعنة اإلهلية ،يف فلسفة ميشيل فوكو
 3هناك عبارات أخرى مرادفة للفظة اجلنون يف الثقافة املغربية  :أمجق ،هبيل ،مفروح ،مسطي.
 4ابملماثلة مع حالة العمى أو الشلل السيكولوجيني ،حسب مدرسة التحليل النفسي.
 5خطاطة من إجناز د /حنان الغوات  .مستوحاة من املثن النظري لEDOUARD Zarifian
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 6نظريةl’étiquetage
 7احلركة الكاملة لتجنيس األمراض العقلية عن طريق االختزال إىل احلاالت الدماغية
" 8التوقيف" يستخدم إلبعاد شخص ما مؤقتاً عن اجملتمع من أجل توفري مكان آمن له لكونه يشكل خطراً على نفسه و على الغري .ويف هذه احلالة
فإن الشرطة هي اليت أتخذ الشخص إىل املستشفى .ألنه تصرف من دون إذن من القاضي ،وبدون فحص نفسي ،وال يوجد أمر ابلعالج ...وهذه
إحدى اإلشكاليات اجملتمعية املتعلقة ابجلنون /املرض العقلي يف عالقته ابجملتمع.
 9خطاطة من إجناز د /حنان الغوات  .وابستثمار املثن النظري لEDOUARD Zarifian
 10مثل الدراسةsomatique sur le normale et le pathologique Georges Canguilhem : réflexion:

