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يدَهُش  وابتَدأ  ويوحنَّا،  ويعقوب  بطرس  معه  أخَذ  ’’ثُمَّ 
املوت!»‘‘  حتَّى  ا  جدٍّ حزينٌة  «نفيس  لهم:  فقال  ويكتَئُب. 

(مرقس ١٤: ٣٤).

s منَّا يعيُش يف هذا العامل دون أن ميرَّ بوقٍت يشعُر فيه بالحزن لسبٍب  Ó�

ظاهٍر أحيانًا أو دون سبٍب ظاهٍر أحيانًا أخرى؟ غري أنَّه إذا ازداد هذا الحزن 
عن حدٍّ معنيَّ بحيث ال نستطيُع معه مواصلَة الحياة، فإنَّنا عندئٍذ نكون قد 

أُِصبْنا بَنوٍع أو درجٍة من ’’االكتئاب‘‘، ونكون عندئٍذ بحاجٍة إىل املساَعدة.

‘‘Êe(«’’ Ë√ ŵFO³D�« Ô»U¾²�ô«

الحزن  هو  الطبيعيُّ  االكتئاُب 
الطبيعيُّ كردِّ فعٍل ملؤثٍِّر ما، والذي 
يَتَالىش.  ثُمَّ  محدودًة  ًة  مدَّ يستمرُّ 
َن هذا النوُع من االكتئاب  قد يتضمَّ
ى  يُسمَّ أن  ميكُن  ما  (الحزن) 
يحُدُث  وقد  اليومّي‘‘.  ’’االكتئاب 
ردِّ فعل  اليوميُّ يف صورة  االكتئاُب 

عىل أحواٍل يوميٍَّة عابرة، مثل ُمضايَقٍة أو كالم جارح، أو بسبب فقدان يشٍء 
ليلٍة دون نوٍم عميق، أو بسبب عِرس هضٍم أو  أيًضا بعد  ما. وقد يحُدُث 
إفراٍط يف األكل، أو بسبِب َصوٍم أو ِحميٍة غذائيَّة قاسية (ريجيم)، كام قد 
يكوُن السبب اإلصابة بفريوٍس مثل الزكام أِو االنفلونزا. هناك أيًضا نوٌع من 
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ى ’’اكتئاب  ة، لذلك يُسمَّ االكتئاب نشعر به كثريًا بعد انتهاء األحداث املهمَّ
ما بعد الحدث‘‘. وهو يحُدُث بعد األحداث التي تتطلَُّب منَّا مجهوًدا بدنيٍّا 
ونفسيٍّا كبريًا، سواٌء يف العمل أم يف الخدمة أم يف الحياة األُرسيَّة، مثل مرشوٍع 
ٌد، أو زواٍج يف األُرسة أو عيٍد أو حدٍث بارٍز  يف العمل له تاريُخ انتهاٍء محدَّ
االكتئاب  من  النوع  هذا  يحُدُث  ا  ورمبَّ الكنيسة.  أِو  املجتمع  أِو  األرسة  يف 
الطبيعيِّ  من  طويل.  ريايضٍّ  معسكٍر  أو  مؤمتٍر  انتهاِء  بعد  أو  سفٍر  بعد 
بعد هذه األحداث أن نشعر ببعض االكتئاب وامليل إىل الحزن واالنعزال. 
ة عوامل مثل اإلجهاد النفيسِّ والبدينِّ  ويعوُد السبُب يف هذا االكتئاب إىل عدَّ
الشديَدين، أو بسبب حدوث بعض الفشل يف الحَدث املُقام، مامَّ قد يجَعُل 
النتائَج أقلَّ مامَّ كان متوقًَّعا. هناك أيًضا اإلحساس بالَفْقد بعد انتهاء اليشء 
أيًضا أن  الحدُث قد نجح. ميكن  الذي كنَّا ننتظره ونحلم به حتَّى لو كان 
املؤمتر  يف  كاملًة  أيَّاًما  معهم  ِعْشنا  الذين  األصدقاء  فَْقدنا  قد  بأنَّنا  نشعَر 
إذ  االكتئاب،  لهذا  ’’كيميائيٌَّة‘‘  أسباٌب  أيًضا  الرحلة. وهناك  أِو  املعسكر  أِو 
طٍة  يُصاُب الشخُص بكآبٍة تكوُن َعرًَضا من أعراض سحِب موادَّ كيمياويٍَّة منشِّ
يفرزُها املخُّ يف أوقات التوتِّر واإلثارة؛ وما إْن تنخفض هذه الكيميائيَّات بعد 

أن كانْت مرتفعًة، حتَّى يشعَر الشخُص ببعض الكآبة.

ردُّ  ألنَّه  اكلينيكيٍّا؛  اكتئابًا  ى  يسمَّ أن  ميكُن  ال  الحزن  من  النوع  إنَّ هذا 
َة أيَّام ثُمَّ يتالىش. ومامَّ  فعٍل طبيعيٌّ وليس مرضيٍّا، وهو يستمرُّ عادًة عدَّ
يساِعُد عىل تجاُوزه هو أن نفَهَمه ونقبَلَه ونلجأَ إىل الرَّاحة حتَّى يعَرب هذا 
االكتئاُب بهدوٍء وال تَطوَل أيَّامه. ويُشِبُه األمُر هنا اإلصابَة بالزُّكام: فعندما 
ا عندما ننِكره ونضَغُط  نقبَلُه ونسرتيُح يف البيت، فإنَّنا رسعان ما نتَعاىف، أمَّ
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ا يتَفاقَُم إىل اكتئاٍب أشّد. أنفَسنا، فرمبَّ

ويُذكَُر أيًضا من أنواع االكتئاب الطبيعيِّ ’’االكتئاُب بسبب االضطرابات 
الهرمونيَّة عند اإلناث‘‘. قد يحُدُث بعُض االكتئاب قُبَيل الدورة الشهريَّة، 
ويف فرتة الحمل األوىل، وبعد الوالدة، وعند سنِّ تَوقُِّف الدورة يف نهاية 
من  النوَع  هذا  يُصاِحُب  العمر.  من  الخمسينيَّات  وبداية  األربعينيَّات 
مثل  املحبوبني  باألشخاص  االلتصاق  يف  والرغبة  بالَوحدة  شعوٌر  الكآبة 
 (Grief reaction) ‘‘األمِّ أو الزوج أِو األوالد. وهناك أيًضا ’’حزُن الَفْقد
وهو الحزُن الذي يحُدُث عند موِت عزيٍز أو فَْقِد عالقٍة حميمة، أو فَْقِد 
ة بسبب اإلصابة مبرٍض مزمٍن خطري.  أحِد أجزاء الجسم، أو فقدان الصحَّ
وميكُن أن يكوَن الَفْقد عىل شكِل فَْقِد وظيفٍة، أو رسوٍب يف امتحان، أو 
غري ذلك من ألوان الَفْقد. عادًة ما يأُخُذ ذلك الحزُن مجراه وينتهي إذا 
ُر الحزُن إىل  كانَِت األحواُل املحيطُة باإلنسان طبيعيَّة. لكْن أحيانًا يتطوَّ

االكتئاب االكلينييّك (املرّيض).

Òw{ Ód*« Ô»U¾²�ô«

أنَّه  مبعنى  (اكلينيكيٍّا)،  مرضيٍّا  اكتئابًا  يُعاين  إنَّه  إنساٍن  عن  نقوُل  متى 
أدِويًة وعالجات؟ نقوُل هذا عندما  الطبيَب ويتَناَوَل  يحتاُج ألْن يراجَع 
نب، أو بشعور عدم القيمة  عور الشديد بالذَّ يختَلُط الشعوُر بالحزن بالشُّ
واحتقار النفس. يُصاِحُب ذلك أحيانًا شعوٌر بالتوتُّر وعدم االستقرار مع 
تَناقٍُص يف مستويات الطاقة وفقدان الرغبة يف ِفْعِل أيِّ يشٍء أو مقابَلة أيِّ 
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املكتَئُب  يشُعُر  وأحيانًا  إنسان. 
بالغضب  أخرى  وأحيانًا  بالَقلق، 
فينفجر يف َمن َحوله دون أسباٍب 

واضحة.

مِبَيٍل  املريضُّ  االكتئاُب  يتميَُّز 
أغلِب  عن  التوقُِّف  إىل  شديٍد 

الوظائف الحيويَّة، فال يستطيُع اإلنساُن أن يناَم، وتنخفُض شهيَّتُه تُجاَه 
األكل والجنس (أو قد يحُدُث العكُس؛ إذ يناُم أكرث من املعتاد لكن دون 
شعوٍر بالرَّاحة، ويأكل أكرث من املعتاد وميارس الجنس أكرث من املعتاد، 

ة أو اإلشباع). لكن دون شعوٍر باللَّذَّ

السجائر  أو  رات  واملخدِّ الكحوليَّات  تناُول  يف  أيًضا  املكتئُب  يُفرُِط  قد 
املكتئَب  أنَّ  كام  املواّد.  هذه  بتعاطي  نفَسه  ’’يُعالَج‘‘  أن  بذلك  محاِوًال 
ا يُفرُِط يف العمل دومنا تركيٍز أو استمتاع)، ويهجُر  يعزُف عِن العمل (أو رمبَّ
هواياته واهتامماته، ويفِقُد الكثرَي من قدرته عىل الرتكيز واالختيار، كام 
بأنَّه  أيًضا  يشعُر  بل  تقريبًا،  بكلِّ يشٍء  اهتامَمه  ويفقُد  ذاكرته،  تضُعُف 
فَقَد اتِّصاله بالحياة. يف هذا الوقت، تبدأ أفكاٌر كثريٌة عن املوِت تجوُل يف 
خاطره، ويبدأ بالرَّغبة يف املوت ثُمَّ الكالِم الكثري عنه، ثُمَّ يفكُِّر يف االنتحار، 

يٍّا، مامَّ قد يؤدِّي به إىل محاَولة االنتحار فعًال. ا يصرُي التفكرُي ِجدِّ ورمبَّ
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ة ما  يَِصُف الطبُّ النفيسُّ سبعَة حاالٍت لالكتئاب االكلينييّك: أوَّلها وأكرثُها شدَّ
ًة  ى نَوبة االكتئاب العظمى، وفيها يشعُر املريُض باالكتئاب مدَّ ميكن أن يُسمَّ
والعالقات  العمل  إعاقًة شديدًة يف  ويعاين  متَواِصلنَي،  أسبوَعني  تقلُّ عن  ال 
هذه  يف  ونَِجُد  اليوميَّة.  للحياة  املختلفة  النواحي  من  وغريها  االجتامعيَّة 

النَّوبة خمسًة عىل األقلِّ من األعراض املذكورة سابًقا.

ثُمَّ هناك ما يوَصُف ِباْسم االكتئاب املزمن، وفيه يشعُر املريض باملزاج 
ٍة طويلة (سنتان عىل األقّل) مع درجٍة من  املكتئب أغلَب فرتاِت اليوم ملدَّ
ا تكوُن  اإلعاقة يف وظائف اإلنسان البيولوجيَّة واملِْهنيَّة واالجتامعيَّة. رمبَّ
تصرَي  أن  ميكن  ة  املدَّ طول  بسبب  لكنَّها  ة،  الشدَّ يف  أقلَّ  اإلعاقة  درجة 

طبيعَة شخصيٍَّة تُعرَُف ِباْسم الشخصيَّة االكتئابيَّة.

: q»°VôŸG ÜÉÄàcÓd mä’ÉM o™Ñ°S ∑Éæg

1 .≈ª¶ o©dG ÜÉÄàc’G oáHƒ nf

2 .ás«HÉÄàc’G oá s«°üî°ûdGh øeõŸG oÜÉÄàc’G

3 .ás«Ñ£≤dG t»FÉæK oÜÉÄàc’G

4 .qOGƒŸG ¢†©H »WÉ© nJ øY oœÉædG oÜÉÄàc’G

5 .ásjƒ°†©dG ¢VGôeCÓd oÖ pMÉ°üŸG oÜÉÄàc’G
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االكتئاب  ِباْسم  املعروُف  النوُع  هو  املريضِّ  االكتئاب  من  الثالث  النوُع 
من  نَوباٍت  مع  وتتباَدُل  االكتئاب  نَوباُت  ترتاَوُح  وفيه  القطبيَّة،  ثنايئِّ 
االكتئاب‘‘،  لُعملة  اآلخر  ’’الوجه  بأنَّه  يوَصَف  أن  الذي ميكُن  ’’الهوس‘‘ 
أِو الصورة ’’النيجاتيف‘‘ لالكتئاب. يف نَوبة الهوس، يشعُر املريُض مبزاٍج 
َة أسبوع عىل األقّل. يصاحُب هذا املزاَج  مرتفع مشوٍب بالتوتِّر يستمرُّ مدَّ
املرتفَع إحساٌس بالَعظَمة وتَناقُِص االحتياج إىل النوم، فقد تكفي أحيانًا 
إىل  يُضاُف  أخرى.  مرًَّة  باالنتعاش  املريُض  يشُعَر  ليك  ساعتنَي  أو  ساعٌة 
ا من املعتاد، كام تتَساَرُع  ذلك انطالُق املريض بالكالم عىل نحٍو أكرث جدٍّ
األفكار لديه، وينتقُل برسعٍة من موضوع إىل آخر دون َربٍط كاٍف ما بني 
املوضوعات. يتميَُّز املريُض املصاُب بَنوبِة َهوٍس بالنَّشاط الزائد سواء كان 
ا  اجتامعيٍّا أم دراسيٍّا أم جنسيٍّا، لكنَّه نشاٌط يتميَّز بالتوتُّر والسطحيَّة. رمبَّ
ميارُِس املصاُب بَنوبِة َهوِس إنفاٍق زائد عِن الحّد، أو َهوِس الدخول يف 

دة دون تأنٍّ أو دراسة. مرشوعاٍت اقتصاديٍَّة متعدِّ

ا النوُع الرابع من االكتئاب فهو االكتئاب الناتج عن تعاطي بعض املوادِّ  أمَّ
رات أو التوقُِّف عن تعاطي  املؤثِّرة نفسيٍّا، مثل تعاطي الكحول واملخدِّ
طات مثل الكوكايني واألمفيتامينات، حيث يكون  موادَّ أخرى مثل املنشِّ
االكتئاُب أحَد أعراض سحب (Withdrawal Symptoms) هذه املواّد. 
االكتئاب  ِباْسم  االكلينييّك  االكتئاب  أنواع  من  الخامس  النوع  ويُعرَُف 
الدرقيَّة، أو مرض  ة  الغدَّ املصاحب لألمراض العضويَّة، مثل نقِص إفراز 
الشلل الرعاش (باركنسون) أو غري ذلك من أمراض. النوع السادس هو 
 ،(Adjustment Disorders) التأقلم  الضطرابات  املصاحب  االكتئاب 
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شديدة،  واجتامعيٍَّة  نفسيٍَّة  نتيجَة ضغوٍط  يحُدُث  الذي  االكتئاب  وهو 
ا  أمَّ األُرسيَّة.  االضطرابات  أِو  املِْهنيِّ  الفشل  أو  جن  السَّ أو  الطالق  مثل 
النوع السابُع واألخري فهو االكتئاُب الناتج عن اضطراباٍت نفسيٍَّة أخرى أو 
مصاِحٍب لها، مثل اضطراب ما بعد الصدمة، أو القلق بأنواعه املختلفة، 

أو الفصام، أو الفصام الِوجدايّن، أو اضطرابات الشخصيَّة املختلفة.

ø»U¾²�ôUÐ Ï»UB Ô� X½√ q¼

كان  إذا  ما  لتَحديد  كثريٌة  مقاييُس  هناك  السؤال،  هذا  عن  لإلجابة 
ته. لعلَّ أسهَل هذه املقاييس  اإلنساُن ُمصابًا باالكتئاب وتحديد درجة شدَّ
بنفسه  يستخدمه  أن  للشخص  ميكن  الذي  زونج‘‘  ’’مقياس  استخداًما 
د بنفسه ما إذا كان ُمصابًا باالكتئاب،  ٍص ليك يحدِّ دون مساعدِة متخصِّ

ة هذا االكتئاب. َد أيًضا شدَّ ويك يحدِّ

مقياُس زونج الذايتُّ لالكتئاب١ 

َضْع إشارًة عىل الحالة 
التي تعربِّ عن وضعك

نسبٌة قليلٌة
من الوقت

بعُض الوقت
نسبٌة جيِّدٌة
من الوقت

أغلُب الوقت

١. أشعُر باإلحباط 
والحزن.

(1)   Zung Self-Rating Scale Clinical Psychology Tests (N.Y.: General Books LIC, 
2010). 
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َضْع إشارًة عىل الحالة 
التي تعربِّ عن وضعك

نسبٌة قليلٌة
من الوقت

بعُض الوقت
نسبٌة جيِّدٌة
من الوقت

أغلُب الوقت

٢. أشعُر بأينِّ يف أفضل 
أوقايت يف الصباح.

من  بَنوباٍت  أمرُّ   .٣
البكاء أو الرغبة فيه.

يف  صعوبًة   أجُد   .٤
النوم ليًال.

٥. آكُل املقداَر املعتاَد 
ذاتَه.

أستمتُع  زلُت  ما   .٦
بالجنس.

أفقد  أينِّ  الحظُت   .٧
بعض الوزن.

مشكلٌة  لديَّ   .٨
يف  (صعوبة  إمساك 

عمليَّة اإلخراج).

٩. رضباُت قلبي أرسُع 
من املعتاد.

بالتَّعب  أشعُر   .١٠
دون سبب.
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١١. ذهني عىل الدرجة 
ذاتها من الصفاء عادًة.

بأعاميل  أقوُم   .١٢
بدرجِة السهولة نفسها.

وال  بالتوتُّر  أشعُر   .١٣
أستطيع أن أهدأ.

باألمل  أشعُر   .١٤
والرجاء يف املستقبل.

أكرثَ  بتوتٍُّر  أشعُر   .١٥
من املعتاد.

قرارايت  أتَّخُذ   .١٦
بسهولة.

مفيٌد،  بأينِّ  أشعُر   .١٧
والناس يحتاجون إّيل.

إىل  حافلٌة  حيايت   .١٨
حدٍّ كبري.

بأنَّ  أشعر   .١٩
يف  سيكونون  اآلخرين 
حاٍل أفضل عند وفايت.

أستمتُع  زلُت  ما   .٢٠
اعتدُت  التي  باألمور 

أن أفعلَها.
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كلِّ عالمٍة  قيمَة  الالحق واحسب  الجدول  املوجودَة يف  العالماِت  راجع 
لكلِّ سؤاٍل بحسب إجابتك، ثمَّ اجَمع األرقام. فمثًال،  إن كانت إجابتك عن 
السؤال (١) هي ’’بعض الوقت‘‘، فقيمة هذه اإلجابة هي ٢. وعن السؤال 

(٥) هي ’’بعض الوقت‘‘، فقيمة اإلجابة هي ٣.

َضْع إشارًة عىل الحالة التي تعربِّ
عن وضعك

نسبٌة 
قليلٌة 
من 

الوقت

بعُض 
الوقت

نسبٌة 
جيِّدٌة 
من 

الوقت

أغلُب 
الوقت

١١٢٣٤. أشعُر باإلحباط والحزن.

يف  أوقايت  أفضل  يف  بأينِّ  أشعُر   .٢
الصباح.

٤٣٢١

٣١٢٣٤. أمرُّ بَنوباٍت من البكاء أو الرغبة فيه.

٤١٢٣٤. أجُد صعوبًة  يف النوم ليًال.

٥٤٣٢١. آكُل املقداَر املعتاَد ذاتَه.

٦٤٣٢١. ما زلُت أستمتُع بالجنس.

٧١٢٣٤. الحظُت أينِّ أفقد بعض الوزن.
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يف  (صعوبة  إمساك  مشكلٌة  لديَّ   .٨
عمليَّة اإلخراج).

١٢٣٤

٩١٢٣٤. رضباُت قلبي أرسُع من املعتاد.

١٠١٢٣٤. أشعُر بالتَّعب دون سبب.

من  ذاتها  الدرجة  عىل  ذهني   .١١
الصفاء عادًة.

٤٣٢١

السهولة  بدرجِة  بأعاميل  أقوُم   .١٢
نفسها.

٤٣٢١

١٣١٢٣٤. أشعُر بالتوتُّر وال أستطيع أن أهدأ.

١٤٤٣٢١. أشعُر باألمل والرجاء يف املستقبل.

١٥١٢٣٤. أشعُر بتوتٍُّر أكرثَ من املعتاد.

١٦٤٣٢١. أتَّخُذ قرارايت بسهولة.

١٧. أشعُر بأينِّ مفيٌد، والناس يحتاجون 
إّيل.

٤٣٢١

١٨٤٣٢١. حيايت حافلٌة إىل حدٍّ كبري.

يف  سيكونون  اآلخرين  بأنَّ  أشعر   .١٩
حاٍل أفضل عند وفايت.

١٢٣٤

التي  باألمور  أستمتُع  زلُت  ما   .٢٠
اعتدُت أن أفعلَها.

٤٣٢١
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إذا كان املجموع أقلَّ من ٥٠، فهذا يعني عدم اإلصابة باالكتئاب. وكلَّام 
ُة االكتئاب. أغلب املصابني باالكتئاب يحصلون  زاَدِت الدرجُة زاَدْت شدَّ

عىل مجموع ما بني ٥٠ و٧٠، وأعىل نتيجٍة ممكنة هي ٨٠. 

يحة التي تتميَُّز كلُّها بوجوِد املزاج  َور الرصَّ قد يأيت االكتئاُب يف هذه الصُّ
ُ عنه بالتَّعبريات املذكورة أعاله.  االكتئايبِّ الذي يستطيُع اإلنساُن أن يعربِّ
يًا وُمرتَِديًا أقنعًة أخرى مختلفة، وهذا  غري أنَّ االكتئاَب قد يأيت أيًضا متخفِّ

ما سُنناِقُشه يف الفصل التايل.


