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اضطرابات الشخصية

الشخصية الطبيعية 
يعتمد تعريف الشخصية عىل أنها طبيعية عىل عدة معايري، 

هي املعيار اإلحصايئ واملعيار املثايل واملعيار الوظيفي.

1. املعيار اإلحصايئ: يعتمد هذا املعيار عىل فكرة أن الشائع 

الطبيعي  الطبيعي، أما غري  العادي  إحصائيا يف املجتمع هو 

العظمى  الغالبية  يف  نجده  ال  الذي  النادر  فهو  املريض  أو 

إليه كثري من  الناس. إال أن هذا املعيار ميكن أن توجه  من 

النسبة  قبيل  من  املحك،  عىل  مصداقيته  تجعل  االنتقادات 

التي من شأنها أن تكون الفاصل بني العادي وغري العادي. 

الجمعي  املثال  عىل  املعيار  هذا  يعتمد  املثايل:  املعيار   .2

املأمول، وبهذا املقتىض فالشخصية العادية أو الطبيعية هي 

الشخصية التي تأمل الغالبية تحقيقها. إال أن خضوعا صامتا 

طبيعية،  مختلة  شخصية  نعترب  يجعلنا  االجتامعية  للمعايري 

رغم أنه خضوع فقط وليس طبيعة.

3. املعيار الوظيفي: وهو معيار ال يحدد طبيعية الشخصية 

مقارنة  طريق  عن  ولكن  باآلخرين،  مقارنتها  طريق  عن 

تتيحه  ما  حدود  يف  املثىل  حالته  يف  نفسه  مع  الشخص 

السابقة يبقى هذا املعيار قارصا  الذاتية. وكاملعايري  وظائفه 

نظرا لذاتية الحكم الذي يحتاج إىل طرف آخر كالطبيب أو 

املحيط.

ال يوجد يف الحقيقة معيار موضوعي لتحديد الطابع العادي 

أو املريض للشخصية، فالحكم عىل شخصية ما بأنها طبيعية 

هو حكم ذايت قبل كل يشء. وهكذا فإن التعريفات السابقة 

ال ميكن ألي واحد منها أن يفي بالغرض إذا تم االعتامد عليه 

مبفرده.

الشخصيات المرضية
تعرف الشخصية املرضية، حسب "كورت شنيدير" عىل أنها 

الطابع  الطبيعية، يكون فيه  انحراف دائم وكمي للشخصية 

وغري  املتصلب  السلوك  يكون  بينام  نادرا،  إحصائيا  املزاجي 

الشخص  ملعاناة  مصدرا  الوضعيات  مختلف  مع  املكيف 

ومحيطه.

 DSM( أما الدليل التشخييص واإلحصايئ لالضطرابات العقلية

IV(، فيعرف اضطراب الشخصية عىل أنه سلوكات أو سامت 

الرشد، عن تدهور دال وواضح يف  مسؤولة، منذ بداية سن 

إىل  يؤدي  مام  التفكري،  ويف  املهنية  أو  االجتامعية  الوظيفة 

املضطربة  الشخصيات  التصنيف  ذاتية. ويقسم هذا  معاناة 

إىل ثالث مجموعات:

�  personnalité( الهذائية  الشخصية  )أ(:  املجموعة 

paranoïaque(، الشخصية شبه الفصامية، الشخصية فصامية 

.)schizotypique( النمط )schizoïde(

الالجتامعية  � الشخصية  )ب(:  املجموعة 

 personnalité( الحدية  الشخصية   ،)psychopathique(

limite(، الشخصية التمثيلية أو الهستريية، الشخصية الرنجسية 

.)personnalité narcissique(

�  personnalité( االجتنابية  الشخصية  )ت(:  املجموعة 

 personnalité( االعتامدية  الشخصية   ،)évitante

 personnalité( الشخصية الوسواسية القهرية ،)dépendante

.)obsessionnelle compulsive

تشخيص الشخصيات المرضية
غياب  حالة  يف  إال  الشخصية  اضطرابات  تشخيص  يتم  ال 

أم   )névrotique( عصابيا  أكان  سواء  نفيس،  اضطراب  أي 

 trouble( املزاج  يف  اضطرابا  أم   )psychotique( ذهانيا 

de l’humeur(. وهكذا نبحث عن طريق التحقيق يف حياة 

عندما  املرضية  قبل  الشخصية  عن سامت  وتاريخه  املريض 

نكون أمام اضطراب نفيس. وجدير بالذكر إىل أنه من الصعب 

أحيانا التفريق بني بعض األعراض النفسية وسامت الشخصية 

القبل مرضية.

سمات الشخصيات المرضية
نشري إىل أننا مل لن ندخل يف كثري من التفاصيل  ونحن نتحدث 

عن الشخصيات املرضية يف هذا املحور، ولكننا سنقترص عىل 

ذكر أهم مميزات وسامت هذه الشخصيات مبا يخدم الفهم 

واحد من  ذكر  فيها عىل  أتينا  التي  األخرى،  للدروس  الجيد 

هذه الشخصيات أو مجموعة منها، وأحلنا عىل هذا الدرس 

ملزيد من التفصيل.  

الشخصية الهستيرية

تتميز الشخصية الهستريية بشيوعها عند النساء، عىل عكس 

عند  غالبا  نلحظها  التي  )الالجتامعية(  الصفاقية  الشخصية 

الرجال. ومتيز بالسامت األساسية التالية:

السلوك  بذلك  ويقصد   :)dramatisation( التمثيل   .1

املحيط.  انتباه  وإثارة  وإغراء  إعجاب  نيل  إىل  يهدف  الذي 

فالشخص الهستريي يعرض نفسه بأسلوب مرحي ودرامي، 

بعيد  فهو  التعاطف  بعبارات  مليئا  الكالمي  معجمه  فنجد 

عن الطبيعة وعدم التكلف. ويغري الشخص الهستريي سلوكه 

حسب من يشاهده ومن يسمعه، وحسب الحيثيات ورغبات 

اآلخر. كام أنه شخص شغوف بالقصص الخيالية ألنه يفضل 

تعرف الشخصية عىل أنها اندماج املركبات الغرائزية والوجدانية واملعرفية أثناء النمو. وتجدر اإلشارة إىل أن أشكال هذا 

االندماج تعترب مميزة وخاصة بكل فرد عىل حدة، إال أن هذا ال مينع من أن نجد سامت مشرتكة هي نتيجة تراص العوامل 

التي تلعب دورا يف تكوين الشخصية. وهذا ما يدعى بدراسة الطباع.

ويعرف الطبع عىل أنه مجموع السامت املطبوعة املالحظة عند شخص أو مجموعة من األشخاص، التي تحدد الطريقة التي 

يترصف بها يف وضعيات معلومة أو بإزاء أشخاص معلومني. وهكذا فالطبع ميثل الغطاء الخارجي للشخصية عىل املستوى 

العاطفي واملستوى السلويك، أو هو الخلفية الدامئة التي يحل بها الشخص بشكل دائم التوترات الناجمة عن وضعية ما. 

وهكذا فالطبع يخضع إلرشاط البيئة املجتمعية والعاطفية.

Troubles de la personnalité

الطــب النـفـســي

األستاذ إسامعيل رموز 

أستاذ بكلية الطب والصيدلة بفاس

رئيس مصلحة الطب النفيس 

باملستشفى الجامعي الحسن الثاين 

فاس
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أن يعيش قصصا أخرى متخيلة عدا قصته الواقعية. فحياته 

فكره  عىل  وتطغى  واألحالم،  الرومانسية  بالقصص  طافحة 

الخيايل البطولية وحب الذات.

 hyper réaction( الوجداين  التفاعل  فرط   .2

émotionnelle(: يجمع هذا العنوان مجموعة من السامت:

ͳ  hyper expressivité( العاطفي  التعبري  فرط 

باألشياء،  الهستريي  الشخص  يرتبط   :)émotionnelle

وينفصل عنها، دون حسابات مسبقة مع غياب االستمرارية. 

متثيليا.  ليس  أنه  إال  متقلب وهش  عنده  العاطفي  فالتعبري 

قوي  بشكل  فيها،  املبالغ  حتى  بأحاسيسه،  يشعر  فاملريض 

ويرتبط بها بشكل مبالغ فيه.

ͳ  قابال الهستريي  الشخص  يكون  الطباع:  يف  اضطرابات 

واحدة،  حال  عىل  يثبت  ال  ومتقلبا   ،)agitation( لالهتياج 

يهدد  أن  ميكن  إذ   )impulsif( اندفاعيا  شخصا  يكون  كام 

يتميز  اندفاعي. كام  أو يقدم عليه يف سياق  باالنتحار مثال، 

حياته،  عليه  تعكر  التي  األشياء  استبعاد  عىل  القدرة  بعدم 

يشء. كل  لإلحباط."أريد  تحمله  وعدم  ضعفه  إىل  باإلضافة 

كل يشء واآلن"...

ͳ  هشاشة وتغري املزاج: يتميز الشخص الهستريي بالتفريغ

يف  والغضب  البكاء  من  نوبات  عليه  تظهر  الوجداين، حيث 

مشاهد الفتة، وهكذا يلقي معاناته الشخصية عىل اآلخر. كام 

يتميز أيضا بالتمركز حول الذات، حيث ال يفكر إال يف نفسه، 

ويعد  هو.  رغباته  تلبية  أجل  من  إال  هنا  فليس  اآلخر  أما 

التمركز حول الذات نتيجة لفرط التعبري العاطفي والتمثيل.

 dépendance( العاطفي  واالرتباط  االعتامد   .3

ثابتا  émotionnelle(: يعترب االعتامد أو االرتباط العاطفي 

يف الشخصية الهستريية، ويأخذ التعبري عنه منطا ثنايئ القطب:

ͳ  تقدير زيادة  عن  ويبحث  النشط  الهستريي  الشخص 

ذاته عندما يضحي من أجل اآلخرين أو يؤثرهم عليه. كام 

ويطغى  العاطفي،  ارتباطه  مع  بالقياس  تكون  تضحيته  أن 

التمثيل عىل هذا الشكل.

ͳ  وغري طفويل  فهو  والخامل،  السلبي  الهستريي  الشخص 

الطأمنة والحامية والرعاية  ناضج، ويبحث بشكل دائم عن 

من محيطه، فالطابع العام للشخصية يتسم بالخجل والتثبيط  

منعدم. شبه  فهو  الجنيس  النشاط  أما  خالف،  أي  وإخفاء 

وهكذا فالشخصية االعتامدية الخاملة ميكن أن تكون أخطر 

من الشخصية التي يطغى عليها التمثيل، ألنها ميكن أن متر 

إىل االندفاع والعدوانية بشكل مفاجئ.

4. االضطرابات الجنسية: تعترب االضطرابات الجنسية ثابتة يف 

الشخصية الهستريية، ويأخذ التعبري عنها منطا ثنايئ القطب:

ͳ  تفضل منها:  الخوف  أو  الجنسية  املامرسة  كره  سيطرة 

املرأة الحب عن بعد، وترفض أي مامرسة جنسية أو ال تجد 

قصص  خلق  إىل  كثريا  تتجه  شخصية  وهي  فيها،  متعة  أي 

مبارشة  الحب  يف  رشيكها  يود  وعندما  خيالية،  رومانسية 

تظنني؟؟  كنت  "من  تنتفض يف وجهه  فإنها  عملية جنسية، 

لست من ذلك الصنف من الفتيات...".

ͳ  العاطفية الحياة  تظهر  الجنسية:  املامرسة  يف  إفراط 

للشخصية الهستريية عىل أنها سلسلة من اإلغراءات، وميكن 

 hyper-expression( الشبقي  التعبري  فرط  يخفي  أن 

érotique( الذي يظهر يف الواجهة مع كرثة الرشكاء الجنسيني، 

تثبيطا عميقا أو رفضا للعملية الجنسية، ويظهر هذا يف الربود 

اإلغراء  لسلوك  وميكن  املريضة.  عىل  يظهر  الذي  الجنيس 

يقوم  أن  االجتامعية  العالقات  يف  دائم  شبه  بشكل  الحارض 

بإضفاء الطابع الشبقي عىل مجمل العالقات االجتامعية.

الشخصية الوسواسية 
personnalité obsessionnelle

يندرج تحت هذا املسمى ثالثة أنواع من الشخصيات املرضية 

)personnalité asthénique( النفهية  الشخصية  هي 

الرشجي  والطبع  الحساسية،  مفرطة  الوسواسية  والشخصية 

)caractère anal(. وتضيف الشخصية الوسواسية إىل هذه 

 )DSM IV( األنواع مجموعة من  سامت الطبع. ونشري إىل أن

الوسواسية  الشخصية  الوسواسية يف  األفكار  ال تدرج حضور 

القهرية، بل تجعلها يف االضطرابات القلقية القهرية مبارشة.

القهرية  الوسواسية  الشخصية  تشخيص  معايري  ييل  وفيام 

حسب )DSM IV( حيث نتحدث عن الشخصية الوسواسية 

عند حضور أربعة من املعايري التالية:

ͳ  أمام حاجزا  تقف  التي   )perfectionnisme( املثالية 

ما  إمتام مرشوع  يتمكن من  ال  كأن  واملهامت  األعامل  إمتام 

ألن متطلباته الشخصية الدقيقة مل تتحقق جميعها.

ͳ  هذه صاحب  إقناع  يصعب  بحيث  والعناد،  التعصب 

الشخصية برأي مخالف.

ͳ  البخل، بحيث يتم التعامل مع املال بحرص شديد تحسبا

لكوارث املستقبل.

ͳ  واإلحصائيات والقواعد  بالتفاصيل،  املفرط  االهتامم 

هذه  وسط  يضيع  أن  درجة  إىل  واملخططات  والتنظيم 

التفاصيل الهدف األصيل من العمل املراد القيام به.

ͳ  الوالء املفرط للعمل واإلنتاج وإقصاء كل ما هو ترفيهي

دون أي مربر اقتصادي لهذا املوقف.

ͳ  الرتدد يف ندب اآلخرين للقيام مبهمة ما أو العمل معهم

إال إذا خضعوا ملنطق عمله.

ͳ  وغري املستعملة  األشياء  من  التخلص  عىل  القدرة  عدم 

النافعة دون أن يربطها بها أي إحساس أو شعور.

ͳ  الجدية املفرطة والتعصب لكل ما يتعلق بسؤال األخالق

والقيم دون أن يكون ذلك مربرا بانتامء ديني أو ثقايف معني.

املندرجة  األنواع  من  حدة  عىل  نوع  كل  وصف  ييل  وفيام 

تحت تسمية الشخصية الوسواسية:

بالخصائص  النفهية  الشخصية  تتميز  النفهية:  الشخصية   .1

التالية:

ͳ ͳ يف صعوبات  إىل  يؤدي  مام  والشك،  التدقيق  نحو  ميول 

هذه  فصاحب  التام.  الخمول  درجة  إىل  تصل  قد  اإلنجاز 

باإلضافة  باجرتارات ذهنية دامئة  بالرتدد و  يتميز  الشخصية 

إىل انكفاء عىل الذات ذي طبيعة قلقية، وهو ما يجعله تحت 

وطأة إحساس شاق بالذنب وعدم الكفاءة والكامل.

ͳ ͳ وظيفته يف  ونقص  انخفاض  إىل  يؤدي  عاطفي  تثبيط 

الجنسية.

كربى  أهمية  بإيالء  النفهية  الشخصية  صاحب  يتميز 

للعمليات العقلية وللتفكري يف كل يشء عىل حساب الجانب 

العميل. ويسيطر عليه هذا الخمول خصوصا يف الصباح مع 

بذله ملجهود كبري من أجل القيام بنشاط عميل.

كالزوجة  اآلخرين  إىل  حاجته  يف  العاطفي  ارتباطه  ويالحظ 

واألم من أجل تعاونهم معه فيام يخص تنفيذ طقوسه الناتجة 

وساوسه  تخفيف  أجل  من  وأيضا  الخفيفة،  وساوسه  عن 

وشكوكه عن طريق الطأمنة املتواصلة التي تأيت من قبلهم.

2. الشخصية الوسواسية مفرطة الحساسية: يعترب الخضوع  

صفات  أهم  مقلقة  لوضعيات  االستجابة  إكراهات  ملختلف 

هذا النوع من الشخصية. هذه الوضعيات املقلقة ميكن أن 

تكون ناتجة عن خشية الشخص أن يكون ترصف ترصفا سيئا 

يُتهم بكل يشء.  أو أن  للقدرة والكفاءة،  أو أن يكون فاقدا 

ومييل أصحاب هذه الشخصية إىل التحقق والتأكد املفرطني، 

باإلضافة  طقوس،  إىل  األنشطة  من  مجموعة  تحويل  وإىل 

إىل اتخاذ االحتياطات بشكل مفرط. ويكون ذهنهم مخرتقا 

بالشكوك واالجرتارات التي تأيت بشكل قهري دون أن تكون 

أعراضا وسواسية حقيقية )أفكار وسواسية دامئة مع محاربتها 

بشكل قلقي باإلضافة إىل طقوس من أجل تحييد القلق...(.

3. الطبع الرشجي )caractère anal(: تعترب ثالثية "فُرويْد" 

الوصف األكرث مالمئة للطبع الرشجي، وتتكون هذه الثالثية 

من السامت التالية:

ͳ ͳ.حب النظام والشغف بالرتتيب

ͳ ͳ العناد الذي ميكن أن يؤدي إىل مامرسة االعرتاض بواسطة

العنف.

ͳ ͳ.التقتري يف املصاريف إىل درجة قريبة من البخل الحقيقي

يتعلق  األول  املستوى  مستويني،  إىل  الطبع  هذا  ونقسم 

بالطبع الرشجي الخالص واملستوى الثاين يتعلق بردة الفعل 

حيال امليوالت املوصوفة سابقا. فأحيانا ال ميكن تشخيص هذا 

املريض حياله.  يبديها  التي  الفعل  ردة  إال من خالل  الطبع 

ويحاول  الالشعور،  يف  مكبوتة  السامت  تلك  تبقى  حيث 

األحيان  الناس. ويف غالب  أنظار  يبدو عاديا يف  أن  الشخص 

مع  الرشجي  للطبع  الخالصة  للسامت  مزدوجا  نجد حضورا 

للطبع  أخرى  سامت  ونجد  حيالها.  الفعل  بردة  الخاصة 

الرشجي نذكر منها:

ͳ ͳ بشكل نشاهدها  حيث   :)ambivalence( االزدواجية 

رسيري يف الشكوك املستمرة والدامئة.

ͳ ͳ انحباس أو انكتام الجانب الوجداين: ونالحظه يف مواقف

 rigidité( الذهني  تصلبه  ويف  دامئا.  الصحيحة  املريض 

.)mentale

ͳ ͳ العمل الطبع  هذه  أصحاب  يفضل  العقلنة:  نحو  امليول 

والقيام مبجهود فكري عىل مامرسة هواياته أو إغناء عالقاته.

 :)personnalité paranoïaque( الهذائية  الشخصية   .4

قبل أن نبارش الحديث عن سامت الشخصية الهذائية، نشري 

الهذائية والذهان  إىل أن رسم حدود واضحة بني الشخصية 

يبقى أمرا صعب املنال، وفيام ييل أهم  تلك السامت:

ͳ  التي السمة  أنه  الكتاب عىل  الذات، يعترب بعض  تضخم 

تنبثق املميزات األخرى للشخصية الهذائية كالتصلب النفيس 

وهذا  اآلخر.  واحتقار  التسامح  وعدم   ،)psychorigidité(

هو   )Surestimation de soi( للذات  فيه  املبالغ  التقدير 

أفكاره،  عن  الدفاع  يف  واستامتته  املريض  خيالء  ينتج  الذي 

وقد يكون أحيانا مغلفا بتواضع سطحي مصطنع.

ͳ  ،الحذر، وهو رد فعل  للشعور باالضطهاد من طرف األخر

فاملريض يرى نفسه محاطا بعامل يرتصد له كل مرصد، ميلء 

اضطرابات الشخصية



فبراير 2017عدد 16 10

الحذر  يرتبط  األحيان  غالب  ويف  السيئة،  والنوايا  باألحقاد 

بالتكتم وبإفراط يف اليقظة.

ͳ  أخطاء يف الحكم، وهي راجعة إىل خطأ التفكري، وترتجم

نسق  عىل  وتنبني  املرضية،  وبالذاتية  الخاطئة  بالتأويالت 

الشعور  أو  باالضطهاد  الشعور  إما  عليه  يسيطر  فكري 

بالعظمة، وهكذا فالنقد الذايت أو الشك مستحيالن متاما، كام 

املخالفة  واآلراء  األفكار  حيال  التسامح  وعدم  السلطوية  أن 

أمر شائع.

ͳ  نتيجة مفهومة للسامت التكيف االجتامعي، وهي  عدم 

هذه  صاحب  عىل  الصعب  من  يصبح  حيث  آنفا،  املذكورة 

الشخصية أن يتبنى سلوكا جمعيا وأن ينضبط له، لذلك مييل 

العام  فالسلوك  وهكذا  الذات،  حول  والتمركز  االنعزال  إىل 

لصاحب هذه الشخصية سلوك متصلب واحتجاجي ومحب 

للدعاوى والرتافع كام أنه سلوك يتسم باملقاومة واالستامتة 

الهذايئ  الدفاع عن األفكار، أما املستوى العقيل للشخص  يف 

فيبقى جيدا،  بل إن نجاحه االجتامعي يكون أحيانا مبهرا.

الذهان  مصطلحي  ظهور  منذ  الحدية:  الشخصية   .5

النفسية  املرضية  التشكيالت  والعصاب، ظلت مجموعة من 

مستعصية عىل هذا التصنيف، فهي ليست عصابا متاما كام 

ليست ذهانا متاما. ومن هنا نشأت مجموعة من التسميات 

الحاالت  هو  آخرها  كان  الصنف،  هذا  تشمل  أن  تحاول 

عىل حدود  تقف  التي  وهي  الحدية،  الشخصية  أو  الحدية 

إىل  هي  وال  العصاب  إىل  هي  ال  السابق  التصنيف  طريف 

من مجموع  املائة  يف   20 الحدية  الشخصية  ومتثل  الذهان. 

االستقباالت يف مصالح الطب النفيس. كام متثل 2 يف املائة من 

املجموع العام للسكان. وفيام ييل أهم خصائصها:

أ- الوصف الرسيري:

الالجتامعية  � أو  الصفاقية  الشخصية  األرضية: عىل عكس 

فالشخصية الحدية تكرث عند النساء أكرث من الرجال.

الكربة )angoisse( والالستقرار: تتميز الشخصية الحدية  �

 ،)sentiment de vide( بكربة دامئة ترتجم بإحساس بالفراغ

مع فقد كامل لالنخراط يف الحياة مرتبط بفقدها ملعناها أو 

لفقدها للموضوع الذي يعطيها املعنى. فاألمر هنا ال يتعلق 

بأنواع الكربة املعروفة ككربة الخطأ أو كربة التفتت الذهاين 

الذي  الحياة  موضوع  فقد  كربة  ولكنها  االنطواء.  كربة  أو 

يظهر منذ أن يبدأ املريض يتخيل أنه ميكن أن يفقد موضوع 

حياته. مع حضور دائم لخشية أن يُتخىل عليه ويهجر )خشية 

التخيل(. ويتمظهر الرصاع مع هذه الكربة مبا ييل:

ͳ ͳ االنرشاح أو   hypomanie املخفف  الهوس  من  لحظات 

املريض.

ͳ ͳ عن متواصل  بشكل  املريض  يبحث  حيث  الالاستقرار: 

اآلخر أو عن اآلخرين.

هذه  صاحب  فإن  العاطفي،  والدعم  الطأمنة  عن  وبحثا 

اآلخر  للطرف  إغراء  بعملية  يقوم  أن  ميكن  الشخصية 

واستدراجه إىل عالقة، إال أنه ال يستطيع أن يثبت ويستمر يف 

نفس العالقة. وميكن لهذه الحاجة، التي تلح عليه ليك يكون 

محل تقدير من اآلخرين، أن توهمنا أنه شخص متكيف جدا 

مع الواقع وأنه ناجح يف عمله مندمج يف واقعه، إال أن دخوله 

يف العالقات الثنائية هو ما يفضح نرجسيته الهشة التي مل يتم 

إرساؤها بشكل كامل وحاجته إىل الدعم النفيس والعاطفي. 

وتكون عالقته باألخر مزدوجة ومتقلبة بني الفينة واألخرى، 

إذ ميكن أن يكون له مضطهدا )سامت هذائية( أو مانعا من 

يشء ما، كام ميكن أن يوفر له الحامية.

يصارع  � الذي  األول  املوضوع  االكتئاب  يعترب  االكتئاب: 

عدم  أجل  من  تنوعهم،  عىل  الحدية،  الشخصيات  أصحاب 

الوقوع فيه، فغياب موضوع معني يحدد لهم معنى الحياة، 

يف  يغرقون  يجعلهم  االتكايل،  باملوضوع  يسمى  ما  وهو 

االكتئاب الذي نحدد له الخصائص التالية:

ͳ ͳ مير حيث   ،)fragilité de l’humeur( املزاج  هشاشة 

أو  املنرشح  املزاج  إىل  املعتدل  املزاج  من  برعة  املريض 

املكتئب أو القلقي.

ͳ ͳ من التنقيص  أو  الذات  اتهام  أو  بالندم  الشعور  غياب 

قيمتها.

ͳ ͳ الشعور بالهجر والوحدة والعجز تقطعه أوقات من األمل

والغضب حيال املوضوع املفقود.

ͳ ͳ الخارجي، حيث مييل الواقع  التكيف مع  تشتت ملكات 

احتكاك،  أو  مخالطة  أي  ورفض  التام  االنعزال  إىل  املريض 

وكذا مع الواقع الداخيل حيث تنتاب املريض نوبات من فقد 

الشخصية.

ͳ ͳ.عدم الرضا وإبعاد أي يشء ميكن أن يكون مصدرا للمتعة

األعراض العصابية: ميكن أن نالحظ مختلف التمظهرات  �

مميزا  وتنوعها  وتعاقبها  األعراض  تقلب  ويعترب  العصابية، 

للحاالت الحدية:

ͳ ͳ األعراض الرهابية: ميكن أن نالحظ رهابا اجتامعيا )الخوف

من االحمرار ومن الظهور(، أو رهاب امليادين أو حتى رهابا 

متعددا يؤدي إىل تثبيط وكبح التواصل بشكل كبري. باإلضافة 

إىل رنة اضطهادية للمخاوف...

ͳ ͳ التفسري إىل  مبيوله  املريض  يتميز  الوسواسية:  األعراض 

العقالين ألعراضه، مع غياب املقاومة القلقية، ووجود مرونة 

نفسية غري معهودة.

ͳ ͳ كالحاالت النفسية  األعراض  شيوع  الهستريية:  األعراض 

الغلسية والهروب النساوي مع الهشاشة العاطفية والتمثيل.

السلوك  � اضطرابات  حدوث  يؤدي  السلوك:  اضطرابات 

لالندماج  تام  فقد  حدوث  خطر  مع  مهني  الستقرار  إىل 

إطار  يف  السلوكية  االضطرابات  هذه  وتأيت  االجتامعي، 

االندفاعية والعدوانية والالستقرار، ويختلف هذا االضطراب 

يبدي  املريض  بكون  الالجتامعية  الشخصية  يف  نظريه  عن 

ندمه عليه فيام بعد، ويعرتف أنه كان من غري املناسب القيام 

يدمر  كام  يدمره  إمنا  بالنفع  عليه  ذلك  يعود  ال  ألنه  بذلك 

غريه. ونجد من بني اضطرابات السلوك عند أهل الشخصيات 

يف  واإلفراط  واملخدرات  الكحول  تناول  يف  اإلفراط  الحدية 

الغضبية  واملوجات  املريض  والهروب  الرقة  وكذا  األكل، 

إىل  باإلضافة  الذات،  تجاه  والعدوانية  االنتحار  ومحاوالت 

يف  وكرثة  املشاعر  يف  فوضوية  مع  املتنوعة  الجنسية  الحياة 

الرشكاء الجنسيني.

�  trouble( التفكري  التفكري  ومحتوى  مجرى  اضطرابات 

du cours et de la contenu de la pensée(: نالحظ يف 

هذه الفئة من األعراض وجود أفكار تتعلق باألحكام املسبقة 

واملرجعية )املريض مرجع مل ما يحدث وهو املقصود به(، 

الطفيفة من  األعراض  السحري وبعض  التفكري  إىل  باإلضافة 

الفئة االنفصامية.

املرضية  الشخصيات  من  تعترب  املشابهة:  الشخصيات  ب- 

ال  أنها  إال  الحدية  الشخصيات  عن  متاما  تخرج  ال  التي 

تتطابق معها، إذ تشرتك معها يف بعض السامت. ونصف هنا 

الشخصية الرنجسية والشخصية فصامية النمط.

الشخصية الرنجسية: ونذكر هنا أهم السامت التي وردت  �

:DSM IV يف

ͳ ͳ حيث :)Surestimation de soi( اإلفراط يف تقدير الذات

)الرغبة  الخيالية  حياته  يف  قيمته  من  الشخص  هذا  يرفع 

سلوكه  يف  أو  املثايل(  والحب  والجامل  والقدرة  النجاح  يف 

الخاصة(.  واملعاملة  اإلطراء  عن  البحث  الذات،  )استعراض 

ويتعاقب هذا الشعور بشعور التقليل من قيمة الذات.

ͳ ͳ يعجز )Manque d'empathie(: حيث  التعاطف  غياب 

وتقمص  اآلخرين  مكان  نفسه  وضع  عن  الرنجيس  الشخص 

أهدافه  بلوغ  أجل  من  اآلخر  تسخري  نحو  وامليول  مشاعره، 

الخاصة. وتتأرجح العالقة مع اآلخر بني مثلنته )إضفاء صفة 

املثالية عليه( والتنقيص من قدره.

ͳ ͳ حساسية الصنف  هذا  يبدي  حيث  املفرطة:  الحساسية 

بالخجل  ويشعر  اآلخرين،  وانتقادات  أحكام  تجاه  مفرطة 

الشخص  يبدي  ال  وأحيانا  الذات.  قيمة  ونقص  واإلهانة 

الرنجيس أيا من هذه املشاعر.

�  personnalité( النمط  فصامية  الشخصية 

schizotypique(: تتقاسم الشخصية فصامية النمط، كام هو 

الشأن بالنسبة للشخصية الرنجسية، بعض السامت مع الشخصية 

الحدية. وميثل أصحاب هذه الشخصية 3 يف املائة من املجموع 

العام للسكان، وتتميز بالغرابة عىل املستويات التالية:

ͳ ͳ ،غرابة عىل مستوى التفكري: أفكار مرجعية، قناعات غريبة

تفكري سحري.

ͳ ͳ ،غرابة عىل مستوى اإلدراك: تجارب إدراكية غري معهودة

ضالالت، الشعور بقوة أو بشخص يف جانبه، الحاسة السادسة.

ͳ ͳ ،غرابة عىل مستوى الخطاب: خطاب فقري أو معقد كثريا

خطاب مجازي وضبايب. لكنه يظل خطابا متناسقا وال يفقد 

روابطه.

ͳ ͳ غرابة عىل مستوى العواطف: عواطف فقرية وغري مناسبة

وبعيدة. إفراط يف القلق االجتامعي وحساسية مفرطة للنقد.

ͳ ͳ ،مباالة ال  األطوار،  غرابة  السلوك:  مستوى  عىل  غرابة 

تصنع، مناجاة النفس.

كل هذه األعراض ال تصل حدتها إىل درجة االستجابة ملعايري 

تشخيص الفصام، إال أن كثريا من األطباء النفسانيني يعتربون 

هذه الشخصية فصاما طفيفا.

 :)diagnostic différentiel( التفريقي  التشخيص  ت- 

بني  املشرتكة  السمة  االجتامعي  االندماج  صعوبة  تعترب 

ذلك  مرد  كان  وإذا  الفقرة،  هذه  يف  املدروسة  الشخصيات 

تجاه  الفعل  ردة  وإىل  الحدية  الشخصية  يف  الالستقرار  إىل 

التفكري  اضطرابات  وإىل  الرنجسية،  الشخصيات  يف  الفشل 

يف الشخصيات فصامية النمط، فإن االنعزال االجتامعي هو 

الفصامية  الشبه  بالشخصيتني  يتعلق  فيام  ذلك  يف  السبب 

واالجتنابية.

الطــب النـفـســي
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�  Personnalité( )الشخصية الشبه الفصامية )الفصاموية

حسب  الفصامية  الشبه  الشخصية  تتميز   :)schizoïde

العامة،  الساكنة  املائة من  DSM IV، والتي تغطي 0.2 يف 

العاطفية  والعالقات  االجتامعية  املخالطة  أثناء  باالنعزال 

العواطف  التعبري عن  تبلدا يف  العائلية منها. ونجد  فيها  مبا 

صاحب  الشخص  يبدي  ال  حيث  الوجدانية،  واالنفعاالت 

بأي  مبال  غري  يبدو  بل  غضبا،  وال  فرحا  ال  الشخصية  هذه 

الخطاب أو  أو  الفكر  له. دون وجود غرابة يف  انتقاد يوجه 

السلوك. يف تصور أكرث شمولية ل DSM IV  يدخل يف سامت 

هذه الشخصية بعض سامت الشخصية فصامية النمط مثل 

االنغالق الفكري وامليول إىل التفكري امليتافيزيقي وإىل املثالية 

املذهبية.

ونشري إىل أن الرابط الذي يربط هذا النمط من الشخصية مع 

الفصام أكرث ندرة من الرابط الذي يربط الشخصية الهذائية 

بالهذاء )paranoïa(. فهذه الشخصية املرضية ال تتحول حتام 

إىل فصام، ولكنه يبقى من الصعب التفريق بينها وبني الشكل 

.)schizophrénie( التدريجي لبداية الفصام

�  :)Personnalité évitante( االجتنابية  الشخصية 

الساكنة  من  املائة  يف   1 الشخصية  من  النمط  هذا  يهم 

العامة. وعىل عكس الشخصية السابقة، يوجد فيه االنعزال 

وخلق  االندماج  يف  الشخص  رغبة  مع  بتزامن  االجتامعي 

عالقات، مع رغبته يف أن يكون محبوبا ومحط تقدير. وينتج 

عن الفشل،عند هذا الصنف، انهيارات قلقية أو اكتئابية أو 

يحيط  النتقادات  التعرض  من  والخوف  فالخجل  سلوكية. 

باملريض ويدفعه دامئا إىل تجنب الصفوف األمامية، ويجعله 

يختار دامئا األدوار الثانوية.

الالجتامعية  الالجتامعية  أو  الصفاقية  الشخصية   .6

 :)personnalité psychopathique ou antisociale(

السرية  عنارص  عىل  الصفاقية  الشخصية  تشخيص  يعتمد 

الذاتية للمريض كام يعتمد عىل سامت الشخصية.

�  :)Éléments biographiques( الذاتية  السرية  عنارص 

تسعفنا  التي  الوحيدة  هي  العنارص  هذه  تكون  أن  ميكن 

لتشخيص هذا النمط من الشخصية، خصوصا عندما ال يقوم 

الشخصية  عن  الحديث  من  متكننا  حالية  بأفعال  املريض 

الالجتامعية، ونقسم سرية املريض إىل ثالثة أطوار، يختص كل 

طور مبجموعة من السامت واألعراض ينبغي البحث عنها:

ͳ  ،الطفولة: تتميز هذه املرحلة بطباع تصبغ سلوك الطفل

كالهروب املريض ومعارضة األبوين ومعاكسة السلطة، وكذا 

الالستقرار  إىل  باإلضافة  اآلخرين.  األطفال  تجاه  العدوانية 

الدرايس وبداية الترصفات الالجتامعية.

ͳ  املراهقة: تتميز هذه املرحلة بتغيريات كثرية للمؤسسات

تظهر  كام  للذات،  علمي  تكوين  أي  مينع  مام  املدرسية، 

ارتكاب  طريق  عن  والقانون  بالسلطة  األوىل  االحتكاكات 

االحتكاكات  هذه  تتكرر  ما  رسعان  ذلك،  إىل  تؤدي  أفعال 

مبكر  بشكل  الجنسية  الحياة  مبارشة  إىل  باإلضافة  وتتعدد، 

وعنيف.

ͳ  األشخاص حياة  من  الطور  هذا  يتميز  الرشد:  سن 

الصفاقيني بسلوك مسار فوضوي، يتميز بحاالت عود كثرية، 

إىل  املرور  مع  السابقة،  التجارب  من  يستفيدون  ال  حيث 

هؤالء  مسار  يتأرجح  وهكذا  للمجتمع،  املعادية  األفعال 

األشخاص بني السجن والخارج واملستشفى.

هؤالء  � مخالطة  تعترب  الحالية:  الرسيرية  اللوحة  عنارص 

األشخاص سطحية جدا، رغم شدة ما يبدو عليه من عمق، 

وقد يبدو اللطف واالهتامم الذي ميكن أن يظهر عىل املريض 

وموقفه  رأيه  ويغري  ذلك  عن  يتخىل  ما  رسعان  إذ  صادما، 

ليعود إىل حالته األوىل.

�  )psychopathiques caractères( الطبائع الصفاقية

ͳ  الالستقرار العاطفي: يسيطر عىل الحالة العاطفية يشء

من فرط التعبري الذي يتميز بحاالت صعود أفول: انفجارات 

متقطعة للكربة واالنفعاالت، حيث يفقد املريض تحكمه يف 

حالته الوجدانية. غياب الشعور بالذنب أمام خرق وتجاوز 

واضح  عاطفي  غياب  عليها.  املتعارف  والقواعد  القانون 

هو  إذ  اآلخرين،  مبشاكل  مهموم  غري  الصفاقي  فالشخص 

شخص متمركز حول ذاته.

ͳ  :)instabilité de l'humeur( املزاجي  الالستقرار 

يتميز أصحاب هذا االضطراب بتقلب يف املزاج حيث ميكن 

أن تتعاقب عليه أو تتزامن عنده مشاعر االنرشاح واألمل مع 

مشاعر الحزن والفراغ والتشاؤم. وميكن ملشاعر عدم الرضا، 

إىل:  تؤدي  أن  خالص،  اكتئايب  شكل  عىل  عنه  يعرب  ال  الذي 

ارتكاب جنح، املقامرة، مراكمة الديون، التداوي الذايت )تناول 

ودون  هدف  دون  سفر  للوسط:  متكرر  تغيري  املنومات(... 

زاد... االنتحار دون حزن ظاهر، أو اكتئاب واضح، ودون رغبة 

حقيقية يف املوت.

ͳ  العدواين الفعل  يعترب  عدوانية:  أفعال  ارتكاب  سهولة 

أمام أي وضعية  الصفاقيني  الوحيدة عند األشخاص  الوسيلة 

يف  عندهم  اللفظي  والحوار  الحديث  يغيب  إذ  خالفية، 

أفعال  ييل:  ما  اإلطار  هذا  يف  ونجد  الوضعيات.  هذه  مثل 

 hétéroagressivité et( الذات  وتجاه  الغري  تجاه  عدوانية 

auto agressivité( عند أي إحباط أو حاجز يقف بينه وبني 

استحالة  كثرية...  عود  وحاالت  اندفاعية،  رغباته...  تحقيق 

عقلنة  استحالة  بل  صعوبة  معينة...  رغبة  إشباع  تأجيل 

األفعال.

ͳ  حيث ميكن :)traits histrionique( سامت هستريية

أن نجد املطالبة العاطفية واإلغراء والتمركز حول الذات...

ͳ  ،سامت هذائية: ميكن أن نجد حب الرتافع لدى املحاكم

والتكرب والحذر.

ͳ  ترصفات شذوذية: ميكن أن نجد شذوذا جنسيا من وقت

آلخر.

املضاعفات النفسية: �

ͳ  الذي الهياج  يأيت   :)crise d’agitation( الهياج  نوبة 

الشعوَر  بصعوبة  ليغطي  ومرحيا   متثيليا  عادة  يكون 

بالكربة، كام أن العنف واتهام اآلخر تغطي بصعوبة الشعور 

الذنب.

ͳ  يسيطر الشعور :)épisode dépressive( نوبة االكتئاب

بالضيم والخمول واملطالبة العاطفية والشكاوى املراقية عىل 

الذات  اللوحة الريرية، وبالفعل فالشعور بالذنب وتحقري 

واملهانة غالبا ما تكون غائبة. وينبغي دامئا الخشية من مرور 

املريض إىل فعل اندفاعي أو انتحاري.

ͳ  ،)bouffée délirante aigue( هجمة الهذيان الحادة

التفاعل الهذايئ الحاد، االدمان عىل الكحول وعىل املخدرات.

اضطرابات الشخصية


