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الهذاء

دراسة سريرية
هذيانات  هذيانية:  أنواع  ثالثة  من  الهذايئ  الهذيان  يتكون 

وهذيان  التأويل  وهذيان   )délires passionnels( الشغف 

الحساسية املفرطة.

1. هذيانات الشغف 

 délires( قطاعية  هذيانات  بكونها  الشغف  هذيانات  تتميز 

en secteur( )تهم منحًى واحدا من مناحي الحياة وليس كل 

مناحيها(، وتتمحور حول فكرة سائدة، وأيضا مبشاركة وجدانية 

أن  كام  أساسية،  مسلمة  حول  تدور  قوية  ومزاجية  عاطفية 

التأويل يكون فيها مقيدا وثانويا باملقارنة مع فكرة الهذيان التي 

تظل هي السائدة عىل اللوحة الريرية.

وهذيان  الغرية  وهذيان  املطالبة  هذيان  أنواع:  ثالثة  هناك 

الشغف الشبقي وتفصيلها كام ييل:

للمريض  حق  بوجود  هذياين  اقتناع  هو  املطالبة:  هذيان  أ. 

وبدون  غريب  بشكل  ويستميت  إذاً،  به  يطالب  فهو  مهضوٍم 

توقف كيفام كانت العقبات، مع احتامل وجود تهديد من قبله، 

ويعرب عنه من خالل األشكال التالية:

�  Quérulent( للدعاوى  محب  مطالب  مريض  هذيان 

الشكوى،  كثري  فهو  ما،  لرضر  تعرض  بأنه  مقتنع   :)processif

وله محارض قضائية كثرية. تجده منخرطا يف كثري من القضايا يف 

املحاكم. وغالبا ما يرتدد من هيئة رسمية إىل أخرى، مثال محكمة 

ابتدائية، محكمة استئنافية، مجلس أعىل، وزارة العدل، رئاسة 

الحكومة. وقد يصل إىل القرص املليك.

�  :)inventeur méconnu( مجهول  مخرتع  مريض  هذيان 

فهو يطالب بشكل هذياين مبلكية االكتشاف أو برباءة االخرتاع.

�  Sinistrose( هذيانية  كارثية  وضعية  يف  مريض  هذيان 

للمريض  حصل  جسدي  أذى  بإصالح  املطالبة   :)délirante

بعد حادثة عمل، أو حادثة سري، أو عملية جراحية... فاملريض 

يطالب  كارثية  وضعية  يف  نفسه  يرى  الهذيان  هذا  مبقتىض 

بإصالحها واسرتجاع حقوقه.

�  :)idéaliste passionné( شغوف  مثايل  مريض  هذيان 

أو  السياسية  أو  الخرافية  األسطورية  قناعاته  يبلغ  هنا  املريض 

االجتامعية، فهو يرى نفسه صاحب مهمة، يطالب من خاللها 

إقناعهم  أجل  من  الناس  ويحشد  قناعاته.  مضامني  بتنزيل 

بأفكاره.

�  délire( de النسب  بإثبات  مطالب  مريض  هذيان 

المعة  أصول  من  منحدرا  بكونه  املريض  يقتنع   :)filiation

وإحقاقه  بتصديقه  ويطالب  ذلك  عن  يعرب  فرتاه  ومشهورة، 

ويحاول ذلك بشتى الوسائل.

يعترب الهذاء ذهانا مزمنا غري انفصامي )délire chronique non schizophrénique( أي، أنه ال يعرف حضور األعراض 

االنفصامية )symptômes dissociatifs(، ويتميز بهذيان منسق يعتمد أساسا عىل آلية التأويل، ويظهر هذا االضطراب 

يف سن متأخرة شيئا ما، أي ما بعد 35 سنة، عند أشخاص يتمتعون بشخصية ذات سامت هذائية، كام يتميز أيضا بتعدد 

األشكال الرسيرية، وبصعوبة العالج مام يجعل تأثريه االجتامعي كبريا.

.)trouble délirant( ملحوظة: حسب تصنيف األمراض األمرييك  ، الهذاء يسمى  االضطراب الهذياين
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�  la( املرض  بتوهم  يسمى  ما  أو  املراقية  املطالبة  هذيان 

طبيبه  يتهم  املريض   :  )revendication hypocondriaque

جراحية  عملية  أعقاب  يف  به  باإلرضار  أو  الكفاءة،  بضعف 

)هذيان جراحي(، أو يتهمه أحيانا برقة أعضائه.

ب- هذيان الغرية: يبدأ الهذيان عادة بشكل صامت، مع ظهور 

فكرة وسواسية ثابتة تأيت التأويالت الهذيانة لتدعمها وتقويها. 

انطالقا من موضوع  الذكر خصوصا، عن هذيانه  املريض،  يعرب 

الغرية، عن طريق الشعور باإلحباط واالنخداع وبالهجران فيام 

بأن  بأنه  يشعر  كام  الزوجية،  والعالقة  الحب  بقضية  يتعلق 

رشيكه يخونه مع شخص آخر منافس له. ويقوم املريض بتصور 

منافسه وما يقوم به من خيانة يف حقه ومس لعرضه، ثم يجعل 

ذلك حقيقة بديهية تنبني عليها  ترسانة من سلوكات التفتيش 

والشك )البحث يف املالبس الداخلية للرشيك عن بقع تدل عىل 

حدوث اتصال جنيس..( قد يؤدي ذلك يف نهاية املطاف إىل نهج 

سلوك عدواين تجاه الرشيك أو املنافس املفرتض، وأحيانا أخرى 

إىل نوبات اكتئابية قد تؤدي إىل االنتحار... هذا الهذيان يجعل 

أقرب األقربني إليه متهام بالخيانة )األصدقاء والعائلة املقربة...(.

 mécanisme( التأويل  آلية  عىل  الغرية  هذيان  يعتمد 

ويؤولها  حقيقية،  أحداث  من  ينطلق  حيث   )interprétatif

بشكل يجايف الحقيقة )تحدثت الزوجة يف الهاتف وهي منعزلة 

فالحدث  عشيقها.  تحدث  كانت  أنها  البد  فهي  غرفتها،  يف 

انعزلت  وأنها  الهاتف  يف  تحدثت  الزوجة  أن  هو  الحقيقي 

أنها  هو  الخاطئ  التأويل  أن  إال  ذلك،  تفعل  وهي  غرفتها  يف 

كأن  أخرى  محتملة  تأويالت  هناك  عشيقها.  تحدث  بالرضورة 

تكون الزوجة انعزلت إىل الغرفة ألنها ال ترغب يف إزعاج زوجها، 

أو ألنها تحدث صاحبتها يف أمور نسائية خاصة، أو ألنها تحدث 

أخاها يف أمور عائلية خاصة...(، كام ميكن أن يحدث عن طريق 

آليات ضاللية توهمية حيث يبني املريض نسقا من الذكريات 

غري الواقعية يدعم بها أطروحته حول الغرية.

املريض،  يجعل  هذياين  ضالل  الشبقي:  الشغف  هذيان  ت- 

شخص  أنه  عىل  يعتقد  عاما،   55 إىل   40 من  اإلناث  خصوصا 

طبيب،  غني،  )شخص  قيمة  ذي  شخص  طرف  من  محبوب 

باملريض  تربطه  ال  املزعوم  املِحبُّ  يكون هذا  وقد  محامي...(، 

سوى عالقة بعيدة أو ال تربطه به أية صلة أصال. ويتطور هذا 

الهذيان وفق ثالثة أطوار:

ͳ ͳ وتتميز هذه املرحلة باالنتظار، كام ميكن أن ،)espoir( األمل

تستعمل فيها الرسائل والهدايا.

ͳ ͳ.حيث يشعر املريض بالحزن والغضب ، dépit الغيظ

ͳ ͳ إىل املريض  يعمد  حيث   ،)rancœur( والضغينة  الحقد 

القيام  إىل  األمر  والقذف، وقد يصل  للسباب  قاموس  استعامل 

بأفعال عدوانية سواء تجاه موضوع الهوس )الرجل( أو زوجه.

ويعتمد هذا الهذيان خصوصا عىل آلية التأويل وأحيانا عىل آلية 

العضوية  الحسية  والهالوس   )mécanisme intuitif( الحدس 

نجد  ما  ونادرا   )hallucinations psychosensorielles(

.)automatisme mental( التلقائية العقلية

2. هذيان التأويل 
"سرييوه  هذيان  أيضا  يسمى  والذي  الهذيان،  هذا  يتشكل 

وكابكرا" )délire de serieux et capgras(، ليس حول فكرة 

الحال يف هذيانات الشغف، ولكن حول أفكار  سائدة كام هو 

يتبناها  التي  املتعددة  التأويالت  هي  األفكار  هذه  متعددة، 

املريض، بحيث يصبح مبقتضاها لكل يشء معنى وداللة يرتبط 

بذات املريض، فهو يقوم بعملية إسقاط عىل الذات.

يف بداية تشكل الهذيان، ال يعرف املريض ما يراد له بالضبط، 

ولكنه متأكد من يشء واحد هو "أن مثة شيئا ما، إنهم يهتمون 

يب، يحدقون يب، ويتهامسون فيام بينهم كل ما مررت بقربهم، 

أشيايئ مل تعد يف مكانها، مل أعد أستطيع العمل، أعاميل مل تعد 

عىل ما يرام وال تسري بشكل جيد...".

متناسق،  نظام  يف  تأويالته  املريض  يشكل  الوقت،  مرور  مع 

التأويالت،  عن  طبعا  ناتجة  وهي  توجهه،  التي  الفكرة  وتظهر 

وهكذا يبحث يف وجوده كله ويستخرج اإلشارات الدالة، والتي 

تصبح بعد تجميعها قوام نظامه الهذياين وبرهانا عىل حقيقته.

وميكن أن تنضاف إىل التأويل، يف مراحل الهذيان الخصبة، آليات 

الهالوس  أما  الجسدية،  اإلدراكية  والتوهامت  كالحدس  أخرى 

فتظل نادرة.

يف  نجد  فإننا  التأويل،  لهذيان  الرئيسية  املواضيع  عن  وحديثا 

من  يريد  حيث   ،)persécution( االضطهاد  موضوع  رأسها 

يضطهده سوًء به وبصحته ومباله وبحياته أيضا، وموضوع هوس 

العظمة )macromani( الذي يكون غالبا ناتجا عن االضطهاد 

أهمية  وهي  إال...(،  ليس  مهم  ألين  باضطهادي  يقومون  )إمنا 

يكتسيها املريض طبعا عن طريق هذياين، ألنه يظن نفسه من 

عائلة مرموقة )هذيان ادعاء النسب délire de filiation(، أو 

مرسال إلمتام مهمة )هذيان الخرافة واألسطورة(، أو ألنه يعتقد 

أن له دورا سياسيا كبريا... كام ميكن أن يتخذ الهذيان التأوييل 

 )idées de référence( موضوعا متمحورا حول أفكار مرجعية

)املريض مرجع كل ما يحدث، وهو املقصود به عىل أي حال(. 

وميكن أن تكون املواضيع متناسقة ومتناغمة أحيانا إىل درجة أن 

تؤدي إىل اقتناع املحيط بها وترصفه عىل أساسها، وهو ما يسمي 

 .)délire induit( بالهذيان املستحدث

 ،)forme en réseau( وتتطور بنية الهذيان عىل الشكل الشبيك

تتطور بشكل قطاعي، حيث ال  التي  الشغف  عكس هذيانات 

يسلم  أن  ميكن  الحياة  مناحي  من  منحى  أن  ندعي  أن  ميكن 

جوانب  مختلف  إىل  متدرج  بشكل  التأويالت  متتد  بل  منه، 

واالجتامعية...(.  واملهنية  والعاطفية  )األرسية  املريض  شخصية 

كام يبدي املريض اقتناعا كامال ومطلقا بهذيانه، فال مجال للشك 

أو الصدفة، فكل األحداث الجديدة يتم تأويلها بنفس الطريقة 

لتصبح خادمة للفكرة املوجهة وللنسق الهذياين العام.

العاطفية  املشاركة  فإن  الشغف،  هذيانات  عكس  وعىل 

أقل  املزاج يكونان  )Participation émotionnelle( وانرشاح 

ظهورا يف هذيان التأويل، ومع ذلك فإن املريض ميكن أن يقدم 

عىل أفعال طبية جنائية، فنجده كثري االشتكاء ملخافر الرشطة، 

ورافعا للدعاوى ضد من يضطهده، كام ميكن أن يقوم بأفعال 

عدوانية تجاهه.

أما فيام يخص تطور هذا الهذيان فهو، كباقي الهذيانات املزمنة، 

أوقاتا لالهتياج وأخرى  أوقاتا خصبة ينشط فيها، فنجد  يعرف 

لالكتئاب، وهي التي تدفع باملريض أو مبحيطه إىل طلب العالج 

وزيارة الطبيب، وهي األوقات املناسبة لبداية العالج.

وجدير بالذكر أن تداعيات هذا الهذيان عىل الحياة االجتامعية 

يعترب أقل باملقارنة مع هذيانات الشغف، بحيث أن بعض مرضاه 

ميكن أال يزوروا طبيبا نفسيا طوال حياتهم، ومع ذلك فاالنعزال 

االجتامعي والسلوك التجنبي Conduite d'évitement، تبقى 

تشخيص  يرجح  قويا  دليال  يشكال  أن  وميكن  كربى،  أهميتهام 

هذيان التأويل، ومن ثم تشخيص مرض الهذاء.

3. هذيان الحساسية المفرطة

يتمتعون  أشخاص  عند  املفرطة  الحساسية  هذيان  يظهر 

بالرضورة بسامت الشخصية الحساسة، فهو إذاً نتيجة مفهومة 

لحادث رصاع اجتامعي منشئ للهذيان:

ͳ ͳ.الفشل، الرصاع، اإلذالل

ͳ ͳ.أحداث شاقة، إحباط

ͳ ͳ.عزل أو رفض

الهذيان من طرف "كريتشمر" سنة 1919، ويأخذ  وصف هذا 

الحساسة  الشخصية  سامت  وبروز  اشتداد  شكل  موضوعه 

باإلضافة إىل أفكار االضطهاد، يحدث عند املريض انطباع بكون 

األقربني إليه )أفراد عائلته أو أصدقاء العمل( يكنون له العداء 

ويضطهدونه، كام يفر ترصفاتهم العفوية عىل أنها تلميحات 

معادية له. ويسمى هذا بأفكار املرجعية: كقوله "إنهم يتحدثون 

عني"، "إنهم يهزؤون يب"، إنهم يضحكون عىل أخطايئ".

أنها حقد مقصود يف  املريض  التي يعتقد  وتعترب هذه األفكار، 

حقه، رشحا وتأويال يتم بشكل سلبي ألحداث أو إشارات بسيطة 

تربيرات  االستنتاجات  هذه  ويغذي  وبريئة.  عادية  لنظرات  أو 

تأويلية خاصة بها، يحملها املريض دامئا معاين سلبية أو عدوانية. 

كام أنه يتحملها بشكل خامل وسلبي وال يبدي احتجاجا حيالها.

بشخصيات  يتمتعون  أشخاص  عند  الهذيان  هذا  ويحدث 

حساسة، لذلك نجد أن بداية الهذيان عادة ما تكون ردة فعل 

عىل حدث يجعل تلك األعراض تطفو إىل السطح وتظهر عىل 

بعد  تظهر  أن  ميكن  فمثال  املفرطة.  الحساسية  هذيان  شكل 

فشل درايس أو مهني، أو نتيجة لخالف أو شقاق زوجي، وأحيانا 

عندما يكون املريض عرضة لإلذالل واإلهانة من طرف شخص ما. 

باإلضافة إىل املرور من مراحل يجد فيها املريض نفسه منبوذا أو 

معزوال أو محبطا، أو عندما يعيش أحداثا مضنية وشاقة... كل 

هذه األحداث غالبا ما تكون محدثة لهذيان الحساسية املفرطة 

أو سببا يف تفاقمه.

ويعيش املريض هذيانه مبشاركة عاطفية ظاهرة، غالبا ما تكون 

بالفشل  يشعر   إذ  ظاهر،  وإرهاق  اكتئابية  بنغمة  مصحوبة 

والخجل والدونية، كام يرى نفسه عاجزا أمام ما يحدث له. كام 

أن الهذيان يكون مصحوبا، بشكل شائع، بقلق يتم تحييده عن 

طريق اللجوء إىل املرشوبات الكحولية، وأيضا باهتاممات مراقية 

.)hypochondrie( )توهم املرض(

ال ميس  بحيث   ،)en secteur( قطاعيا  الهذيان  انتشار  ويبقى 

أو  العائيل  مبحيطه  املريض  يربط  )ما  العالئقي  الجانب  سوى 

تطوره،  أما عن  األخرى.  الحياة  بجوانب  املساس  دون  املهني( 

فيمكن أن يرتاجع الهذيان أو يختفي، إال أن التطور عن طريق 

الشائع، حيث تتم إعادة تنشيطه كلام كان  النمط  نوبات هو 

شبه  تكيفا  فإن  ذلك  ومع  للمرض،  منشئة  وضعية  يف  املريض 

ميس  تدهور  أي  غياب  بسبب  ممكنا  يظل  الواقع  مع  كامل 

الذكاء والحياة العاطفية.

اإلحباط  نتيجة  شديدة  اكتئابية  مبراحل  املرىض  أغلب  ومير 

الذي يتعرضون  الرد عىل االضطهاد  القدرة عىل  والعزلة وعدم 

له بزعمهم.

الهذاء
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الشخصية القبل مرضية )personnalité pré morbide(: إن 

حضور الشخصية القبل مرضية إن كان بديهيا بالنسبة لهذيان 

ليس  األمر  فإن  الشغف،  هذيانات  وبعض  املفرطة  الحساسية 

تأيت خصوصا  التي  األخرى،  الهذائية  للهذيانات  بالنسبة  كذلك 

عند أشخاص ذوي شخصيات سليمة، كام أن رسم حدود واضحة 

 )personnalité paranoïaque( الهذائية  الشخصية  بني 

سامت  أهم  ييل  وفيام  املنال،  صعب  أمرا  يبقى  والذهان 

الشخصية الهذائية:

ͳ ͳ يعترب بعض الكتاب ، hypertrophie de soi تضخم الذات

عىل أنه السمة التي تنبثق املميزات األخرى للشخصية الهذائية 

واحتقار  التسامح  وعدم   ،Psychorigidité النفيس  كالتصلب 

خيالء  ينتج  الذي  هو  للذات  فيه  املبالغ  التقدير  وهذا  اآلخر. 

املريض واستامتته يف الدفاع عن أفكاره، وقد يكون أحيانا مغلفا 

بتواضع سطحي مصطنع.

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

ميلء  مرصد،  كل  له  يرتصد  بعامل  محاطا  نفسه  يرى  فاملريض 

الحذر  يرتبط  األحيان  غالب  ويف  السيئة،  والنوايا  باألحقاد 

بالتكتم وبإفراط يف اليقظة.

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

بالتأويالت الخاطئة وبالذاتية املرضية، وتنبني عىل نسق فكري 

يسيطر عليه إما الشعور باالضطهاد أو الشعور بالعظمة، وهكذا 

فالنقد الذايت أو الشك مستحيالن متاما، كام أن السلطوية وعدم 

التسامح حيال األفكار واآلراء املخالفة أمر شائع.

ͳ ͳ للسامت مفهومة  نتيجة  وهي  االجتامعي،  التكيف  عدم 

هذه  صاحب  عىل  الصعب  من  يصبح  حيث  آنفا،  املذكورة 

الشخصية أن يتبنى سلوكا جمعيا وأن ينضبط له، لذلك مييل إىل 

االنعزال والتمركز حول الذات، وهكذا فالسلوك العام لصاحب 

للدعاوى  ومحب  واحتجاجي  متصلب  سلوك  الشخصية  هذه 

والرتافع كام أنه سلوك يتسم باملقاومة واالستامتة يف الدفاع عن 

األفكار، أما املستوى العقيل للشخص الهذايئ فيبقى جيدا،  بل 

إن نجاحه االجتامعي يكون أحيانا مبهرا.

املبالغة،  نحول  مبيولها  الحساسية  مفرطة  الشخصية  وتتميز 

نحو  ومبيوله  جرحه.  وسهولة  صاحبها  هشاشة  إىل  باإلضافة 

كام  واالجرتار.  التفكري  يف  إغراقه  مع  السطور،  بني  ما  قراءة 

إىل  باإلضافة  والخوف.  القلق  عليه  يسيطر  خجول  شخص  أنه 

دفاعية  احتياطات  الدفاعية، فهو شخص دون  لآلليات  فقدانه 

ويعجز  برعة،  النهاية  يبلغ  تجده  لذلك  املراوغة،  من  متكنه 

مناسبة  غري  فعل  بردات  يقوم  تجده  أو  الرد.  وعن  الكالم  عن 

للفعل. هذا ويتميز هؤالء باتهام الذات تربيرا ملا يرونه تركيزا 

لآلخرين عليهم.

التطور والمآل
يتسم تطور مرض الهذاء مبا ييل:

ͳ ͳ فرتات خصبة حيث يحتد ويشتد الهذيان، ويتم ذلك أحيانا

بواسطة آليات هلوسية.

ͳ ͳ بتكيس يسمى  ما  أو  االضطراب:  هدوء  أو  الهدأة  فرتات 

الهذيان، وهو ما ميكن أن ميتد من عدة أشهر إىل عدة سنوات.

أما عن املضاعفات التي ميكن أن تحصل من جراء هذا الهذيان 

املزمن فنجد ما ييل:

ͳ ͳ،االكتئاب، محاولة االنتحار

ͳ ͳ القتل درجة  إىل  تصل  قد  الغري،  تجاه  عدوانية  أفعال 

خصوصا إذا كان املُضطِهد معلوما عند املريض،

ͳ ͳ voyages( مرضية  أسفار  األكل،  رفض  مرضية:  ترصفات 

pathologiques(، تحركات لدى الرشطة والسلطة القضائية،

ͳ ͳ...++++اإلدمان: الكحول

الخلق  ملكة  ترتاجع  أن  السن،  يف  التقدم  تأثري  تحت  ميكن، 

املواضيع  يف  فقرا  نالحظ  وهكذا  الهذاء،  مرىض  لدى  واإلبداع 

الهذيانية مع مرور الوقت، كام أن االرتباط العاطفي بها يخف، 

إال أنه يصعب التفريق بني هدأة الهذيان والتكتم عنه.

الهذاء  ويف  عموما،  الذهانية  األمراض  يف  أنه  إىل  اإلشارة  تجدر 

عىل وجه الخصوص، ال ينبغي إلصاق افتقار الهذيان والرتاجع 

الخرفية  باملتالزمة  باملرض فقط، ولكن  الخاص  بالتطور  العقيل 

)syndrome démentiel(، فكون املريض ذهانيا ال يعفيه من 

اإلصابة بالخرف.

االنتكايس  للهذاء  بالنسبة  التفريقي  التشخيص  سبيل  وعىل 

اإلدمان  يف  التفكري  ينبغي   ،)Paranoïa d'involution(

 délire( الكحولية  الهذيانات  بعض   إن  حيث  الكحول،  عىل 

alcoolique( تشبه شيئا ما الهذيان الهذايئ من حيث التأويالت 

ومواضيع الغرية التي تسيطر عليها.

العالج
يعترب عالج مرض الهذاء عالجا صعبا، وذلك نظرا ملشكل الرابطة 

السهل  من  ليس  التي   ،)alliance thérapeutique( العالجية 

إرساؤها بني الطبيب ومريضه يف هذه الحالة، لذلك ينبغي أن 

يكون املوقف البديئ محايدا بشكل كاف، مقترصا عىل اإلنصات 

عىل  تعليق  أو  مسبقة  أحكام  أو  مبارش  تدخل  دون  بإمعان، 

الهذيان... ويستهدف العالج أساسا:

ͳ ͳ.الوقاية من خطر املرىض

ͳ ͳ.التقليل من التدهور والتقهقر االجتامعي واملهني

ويعتمد عىل الوسائل التالية:

رضوريا  االستشفاء  يصبح   :)hospitalisation( االستشفاء   .1

يف إحدى حالتني:

ͳ ͳ بأعامل القيام  خطر  معه  يحمل  وفكري  مزاجي  انرشاح 

أو  العائلة  من  خارجي  بتدخل  ذلك  يتم  ما  وعادة  عدوانية، 

السلطة.

ͳ ͳ يف حالة حدوث اكتئاب ناجم عن الهذيان، عادة ال يتم يف

مصلحة مغلقة، ألن املريض هو من يطلب العالج بنفسه.

يستهدف االستشفاء محارصة التدهور املهني وتراجع العالقات 

ويجب  املحيط،  معاناة  من  التقليل  وأيضا  واألرسية  العائلية 

النفيس  العالج  من  مستوى  يحافظ عىل  أن  العالج  طاقم  عىل 

للمريض، رغم ما ميكن أن يعارضه من تهجامت عدوانية يتبناها 

املريض تجاه من يعالجه، لذلك ال ينبغي االقرتاب كثريا كام ال 

وتهميش  رفض  أنه  عىل  يفهم  ذلك  )ألن  كثريا  االبتعاد  ينبغي 

للمريض(.

كام يحدث أحيانا الحجر عىل أموال املريض ومنعه من الترصف 

فيها بحرية، ألنه ميكن أن يبددها يف مرافعات باهظة أو لتمويل 

أعامل خرافية.

2. العالج الدوايئ

يستهدف   :)antipsychotiques( الذهانية  املضادات  أ- 

العالج مبضادات الذهان تخفيض االقتناع بالهذيان والتقليل من 

الُكربة )angoisse( ومن العدوانية، إال أن املضادات الذهانية 

تفقد فاعليتها عىل آلية الهذيان الـتأويلية كلام كانت قدمية.

ͳ ͳ واسمه "ليفوبروبومازين"  مثل  مهدئة  ذهان  مضادات 

التجاري "نوزينان" يف حالة الهيجان والقلق خصوصا يف الحاالت 

العدوانية لهذيانات الشغف. 

ͳ ͳ مضادات ذهان قاطعة مثل"هالُوِبريِيُدول" واسمه التجاري

"هالدول" يف حالة الهذيان التأوييل أو هذيان الشغف.

ͳ ͳ واسمها أولونزابني  مثل  النوعية  غري  الذهان  مضادات 

واسمه  ريسبرييدون  عضلية،  حقنة  يف  "زيربيكسا"  التجاري 

التجاري "ريسبريدال"...

الصيانة يستحسن استعامل معقالت ذات  يتعلق بعالج  وفيام 

مثل   )neuroleptiques à action prolongée( املمتد  األثر 

مداومة  تحسني  أجل  من  وذلك  "موديكات"،  أو  "بيبورتيل" 

املريض عىل تناول الدواء. 

ب- مضادات االكتئاب )antidépresseurs(: يستعمل هذا 

الصنف الدوايئ يف حالة:

ͳ ͳ.انهيار اكتئايب

ͳ ͳ .هذيان عالقة الحساسني

السيريتونني  السرتداد  االنتقائية  الكابحات  مثال  نستعمل 

 :inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine

"ديروكسات" 20 ملغ كل يوم.

2. العالج النفيس:

طرف  من  تسهيله  رغم  للغاية  صعب  النفيس  العالج  يعترب 

املعقالت، ويكون الولوج إىل العالج النفيس أكرث سالسة وخصوبة 

عند الشخصيات الحساسة.

الجو  � تهيئة  بإعادة  يقوم  النفيس: وهو عالج  الدعم  عالج 

للوضعيات  الهذيانية  االستجابة  تجنيب  ويحاول  العالئقي، 

الرصاعية املنشئة للكربة، كام يساعد عىل التعبري الكالمي عىل 

الرصاعات النفسية الداخلية.

عالج التحليل النفيس املطبق عىل الذهانات: ليست لهذا  �

الصنف من العالج النفيس دواعي مقنعة يف هذا االضطراب، إال 

يف حالة وجود نواة اكتئابية مهمة.

العالج عن طريق إزالة التسمم الكحويل: أحيانا يتم اللجوء  �

إليه ألن للكحول دورا يف تسبيب الهذيان الهذايئ، أو عىل األقل 

يف مفاقمته:

ͳ ͳ للكحول دور مهم يف تفجري هذيان الغرية ويف نتائجه التي

تبعث عىل الكربة.

ͳ ͳ الحساسة الشخصيات  عند  للقلق  مضاد  دور  أيضا  ولها 

املريض  عالقة  يف  والتوتر  الكربة  من  للحد  يستعمل  أنه  ذلك 

باآلخرين.

خالصة
يتميز  االنفصامي،  غري  الصنف  من  ذهانيا  مرضا  الهذاء  يعترب 

بهذيان متسق، ويعترب عالجه صعبا، ذلك أن استجابته ملضادات 

مثال.   schizophrénie الفصام  مع  باملقارنة  ضعيفة  الذهان 

وينبغي الحذر أثناء مقاربة هذا الصنف من املرىض، وذلك عن 

طريق العمل عىل إيجاد املسافة املناسبة بني الطبيب واملريض، 

باإلضافة إىل تجنب الحكم عىل الهذيان بشكل مبارش، وإصدار 

مواقف شخصية تتعلق باملريض أو هذيانه.

الطــب النـفـســي
الهذاء


