
مسألة الرادة في السريرية الكحولية

مشكلة شبع

 هل التوقف عن الشرب مسألة "إرادة"؟ كثيرا# ما ت!ردد هذه الكلمة في أحاديث مدمني الكحول و أقاربهم.
الكلمة ليست بريئة, إنها تدل على إسقاط في الشخصية.

هو لك  من ذ لخطر  كن ا ته ول سا# إراد نه ومعاك سا# ذه شرب معاك يض ي به أن المر عترف  من الم عا   طب
 السكوت الطبي إزاء هذه المسألة. الفكر العلمي يكره أن ي!تبQع الموضوع العلمي بشعور باللزام ت!ولده قيم

تعتبر ع!ليا أل و هو الرادة. التحليل النفسي كما النظريات حول التصرفات يحيلونها إلى مجال الخلق.

 و لكننا في مرض إدمان الكحول ماذا نعرض على المريض سوى بعضا# من الحكمة؟ في هذه النقطة يقبع
فاغرا# الحكم الخلقي. تحتل مسألة الرادة في المؤسسات الشفائية منصب الحرم الذي ل يمكن اعتباره.

تتحول المشكلة إذا عبرنا عن "مرض الحدود" هذا من خلل فرضيتين:
ـ إما فرضية تكثف الحاجة, المعترف بها عامة.

ـ أو فرضية انعدام الشبع الموافق, و هي مسألة مختلفة تماما#.

سالتي عتراف بر مع ال شى  قة تتما هذه التفر سان.  ضرورية للن سائلة  مدة و ال مة الجا لم أن الطع  كل يع
 الجوع و العطش اللتان من خللها يميز ذهن النسان ضروريات الشرب و الكل و يضبط تصرفاته بها.
ما سان حال ند الن ية ع موارد الواع شيئا ال شيئا ف ضران  سم تستح عن الج صادرتان  شارتان ال تان ال  ها
ية يد الكم في إدارة و تحد ها  شبع, وظيفت شارات ال سهما: إ عن عك يان  ها ل تتخل كر. ولكن في الف جدت   توا
 أساسية. ل يمكننا إذا اعتبار تصرفات الشرب و الكل من دون مقابلها العكسي و بالتالي الجتماع الضابط

للطرفين. يظهر حينها وجها الصابة:
ـ الول بسيمة الفراط والذي يغطي السمومية الفيزيائية و العقلية للكحول.

 ـ الخر بسيمة المتناع, الصامتة ولكن السهلة الفهم إذا رأينا أنه ينظم في مفهومه و في تطبيقه فترة ما بعد
العلج الساسية في مرض إدمان الكحول.

منع الكأس الول

 نادرا# ما ي!نظر إلى خصوصيات الدمان و المتناع المتعاكسين وهي تديرهما و تعارضهما. أما الستماع
جة لد حا ما ي!و يس  عادي ل غذائي ال سل ال كس التسل بديهي: بع مر  نا أ سابقين في!فهQم ضى أو المرضى ال  للمر

تناول الكحول فراغه من الجسم بل تواجده فيه.
حول ضحايا الك ظم  عات, مع يادة الجر شوقات لز شيء و م عل  عن ف عاجزات  هم,  لى إفراط جات ع  متفر

يصلن إلى هذه الملحظة:

".عندما أبدأ ل أستطيع التوقف "

 هذه المشكلة تشير إلى عدم ظهور التوقف الغريزي. يؤجج الكحول الحاجة بدون رجعة فلديه القدرة على
هو ناول الكحول)  تام (عن ت ناع ال كون المت سر أن ي ما يف هذا  يات الضابطة.  ما عكس العمل  تعطيل و رب
 الحاجز الوحيد ضد النتكاس الذي ل مفر منه. بعد مرور فترة السعاف التسممي تصبح الوقاية من أقل

جرعة كحول مبتلعة هي الهم الساسي حتى لو كلف هذا مواجهة كل الرموز الجتماعية. 



مرحلة العلج ومرحلة ما بعد العلج تستندان على هذه الساس الخفي:
عدة يد للقا نى الوح هو المع هذا  قة.  شهية المعي لد ال لذي يو هو ا غه  يس فرا سم ول في الج حول  ضور الك  ح

العلجية العالمية المختصرة على منع الكأس الول.

 الحدث الرئيسي ينحدر إذا عن هذا: ل يمكن التخلي عن بحث و تناول مادة ما طالما تولدت حاجة ابتلعها
جة تاز در ما أن نج نوع ف لى ال فاظ ع لق بالح طش يتع جوع و الع سائل ال ضوع لر ها. الخ عدم وجود  من 

إسعافية حتى تكف مسألة الرادة عن التعارض مع التصرفات الغذائية التي تخدم بقاء النفس.
في جده  سبب توا جة ابتلعه ب ما أن ح!رQضت حا حث  هذا الب عن  لي  كن التخ حول فل يم لة الك في حا ما   أ

الجسم.

 بالطبع تتطلب الستجابة لهذه الحتياجات تفعيل التصرفات الواعية. وبالطبع الشعور بها يكمن في قدرة
 الفكر و لكن الجوع و العطش يصدران عن أجزاء من الروح ليسوا الفكر و النسان ل يستطيع التهرب

من سخرتهم.
قل ية. أدوات الع ية الذاكرو ية الدراك شخص الذهن يات ال ستدعي مجموع إمكان ية ت  إدارة التصرفات الغذائ
 هذه القادرة على حكم الرادة ت!ستنفر من قQبل وظائف غريزية مسلوبة عن حرية النية و بالتالي عن إرادة

الشخص. 

لواعي و التصرفات الدراكية وهم أساسيات العمل الرادي. ولكن  هذه الحتياجات العاجلة ت!جند العقل ا
قوم بخدمتها. إذا شعر نوع ت جل الحفاظ على ال ها من أ ها معارضتها و العظم من ذلك أن لرادة ل يمكن  ا
 المريض الكحولي بإخفاق في إرادته بصدد الكحول فالسبب الول علينا البحث عنه في اضطراب الشبع

هذا الذي لسبب خاطئ و مجهول ي{خلق الحاجة المعيقة في الخضوع لجسده.

احتياجات ل تؤجل

 تكوين المخابئ و المؤونات من العوارض الشائعة, ألم يدفن أحد المرضى زجاجاته في حديقة المنزل حيث
 كلبه يدفن العظام؟ أل تذكرنا هذه "الحركة النموذجية لمدمن الكحول" التصرفات العالمية التي تظهر في

فترات الزمات حيث يخفي كل شخص المؤونة التي يحصل عليها كما لحظ أحد المرضى؟

 النحراف الذي تمثله هذه الصابة يقع في فراغ حيث ل مجال لتأجيل إرضاء الحاجة. الدوافع الغريزية
لى ما قبل الوديب ها. إنها عودة إ ية لطلبات تتراجع إل بتلب لتي تصدر هنا ل  ية للحفاظ على الحياة ا  الغذائ
طاع لد إل انق سبب ل ي!و هذا ال لذي ل كثير و ا لوديب ب حت ا ما ت لى  حتى إ سيين و  ين النف سبة للمحلل  بالن

اجتماعي ل مثيل له... على الرغم من وجود دلئل على صحة الجهاز النفسي.
 


