
יורם בילו

העיצוב התרבותי  

של הפרעות נפשיות



מסגרת מושגית-תרבות ושיגעון 

הוויכוח הוא על  . הרעיון שהתרבות משפיעה על עיצוב הפרעות נפשיות מקובל כיום בפסיכיאטריה•

.מידת ההשפעה

.הגלובליזציה מייצרת אחידות הנובעת מההגמוניה התרבותית המערבית, מצד אחד•

.הופעת דיכאון ואנורקסיה בסין: דוגמה. ברפואה ובפסיכיאטריה" אימפריאליזם מדעי"•

.תרבותיייםכורך מפגשים בין קבוצות מרקעים שונים המחדדים הבדלים הכפר הגלובלי , מצד שני•

;  התרבות שלנו שקופה: מאשר בבית( האחר האקזוטי" )חוץ"קל יותר לזהות את השפעת התרבות ב•

.היא נתפסת כמציאות, מכוונתללא הזרה 

•"Body Rituals Among the Nacirema” (Miner 1956)



מודל השכבות: הגישות המקובלות

-כל"מיועדים לוהמודלים המסבירים בשלוש הגישות המרכזיות בפסיכיאטריה הם כלליים 

".אדם

.תרופתיהטיפול;ביולוגימקורמחלה שלה מצוקה נפשית כ.  רפואי-המודל הביו•

דמוי )מידע כללי כמעבד ( mind)התודעה (: קוגניטיבי-שהופך לנוירו)הקוגניטיביהמודל •

.מצוקה נפשית נובעת מעיוותים בייצוג ובתפיסת המציאות(.  מחשב

לא , סמוך למודע, מודע)ואיכויותיה ( סופראגו, אגו, איד)מבני הנפש : הפסיכואנליטיהמודל •

ההתפתחות  מצוקה נפשית נובעת מקונפליקטים לא מודעים בשלבי . אוניברסליים( מודע

.סקסואלית-הפסיכו



(הגישה הנטורליסטית)מקום התרבות במודל השכבות 

".שטחי"אבל מוגבל ו–לתרבות מוקצה מקום מוגדר •

תהליכים וסימפטומים, הבחנה מקובלת בין צורה ותוכן•

c                             

B                                             

•p                                 

בתרבויות  ביטויי מצוקה ; הפסיכיאטריות הן ישויות מחלה אוניברסאליותהקטגוריות •

שונות הן ואריאציות על מבני העומק הבסיסיים 

במבטא  " סכיזופרנית"סכיזופרנים אירים מדברים .  סכיזופרניה היא סכיזופרניה•

.במבטא איטלקי–סכיזופרנים איטלקים ; אירי

תרבות

פסיכולוגיה

ביולוגיה



יחסיות תרבותית רדיקלית: הכל( כמעט)ההקשר הוא 

בני אדם אינם חיים  ; נטועות בהקשר תרבותי, "מקומיות"כל צורות החיים האנושיות הן •

.  לתרבותמחוץ

טבעיות של פסיכופתולוגיה  על פני השטח של תופעות הביטויים רק המרכיב התרבותי אינו •

.  של הפרעה נפשית מתעצב ומתממשכל היבט שבו ההקשראלא 

,  מלמעלה למטההמבוססות על מודל אוניברסלי המוטל  תרבותיות-ביןבמקום השוואות •

השיח , המקומיהממפה את הידע בתוך התרבות , למעלהמלמטה " תיאור גדוש"מוצע 

.  המקומיות להתמודדות עם מצבי מצוקהוהפרקטיקותהתרבותיים המצוקה ניבי , המקומי

.של הארטישוק טמון בעליו לא פחות מאשר בלבו" טבעו האמתי: "פקפוק במבני עומק•



יחסיות תרבותית מתונה לעומת רדיקלית: המחלוקת בין המודלים

?עד כמה ניתן לתרגם ממערכת תרבותית אחת לאחרת•

קווי המתאר  על פי המקומיים בכל תרבות מסודרים המצוקה האם קטגוריות ההפרעה וניבי 

יתכן שהתרגום מהימן  , אם לא? (כמפה אוניברסליתDSM-ה)המערבית הפסיכיאטריה של 

(.category fallacy–" כשל של קטגוריה)"אבל לא תקף 

כהפרעת  )עבריינית של התנהגות " מחדש פסיכיאטרי-מסגור": השפעות המדיקליזציה

(. הפרעות קשב-כ)למידה קשיי , (PTSD-כ)זיכרונות כואבים, (סוציאלית-אישיות אנטי

.פסיכיאטריה כדוגמה-אתנו? תופסethno-scienceהאם המודל של –מיפוי בעיות חיים 



?תרבות-הן תלויות" שלנו"עד כמה ההפרעות •

ואת את הקול התרבותי ההגמוני המשקף , הסיווג הפסיכיאטרי כתוצר היסטורי משתנה

קבוצות  פעילות של עקב מוכנסות  ומוצאות קטגוריות . מאבקי הכוח החברתיים והפוליטיים

הוצאת )ויזמים מוסריים "( הזאנאקסאומת "ל" הפרוזאקאומת "מ: תרופותחברות )לחץ 

(. PTSDהכנסת , ההומוסקסואליות

בני , נשים" מקפח"בוגרים וותיקים ו, לבנים, פרוטסטנטים, גברים" מעדיף"DSM-האם ה

(  self)הגדרת הבריאות הנפשית קשורה לעצמי ? ילדים ומהגרים, צבעונים, דתות אחרות

.הישגי ושולט ברגשותיו, עקבי, אוטונומי, רציונלי: תרבותי

-הפרעות פרה: האישהבחיי הפסיכיאטריה מטילה צל על רוב השלבים והמעברים 

.מנופאוז-ופוסטמנופאוז-פרה, מורטם-ופוסטמריטליות, מנסטרואליות-ופוסטמנסטרואליות



-כל ההפרעות הן תרבותיותההקשריתעל פי הגישה •

(  תרבות השפע והצרכנות, נשייופי המושפעת מדימויי )נרווזה אנורקסיה לא רק 

תחרותיות והישגיות  בעולם הקפיטליסטי החומרני של )והפרעת אישיות נרקיסיסטית 

(...המאדירות את העצמי

, הכרוני, שבמופעה המערבי, (להבדיל מאפיזודה פסיכוטית)סכיזופרניהגם אלא ...

קפיטליסטית ואבדן מסגרות תמיכה לכלכלת שוק הקשורה " תבוסה חברתית"מייצגת 

(...ורווחה

חלק מהחוויה  –במערב תחושות קשות של עצב ואומללות המתמיר, דיכאוןוגם ... 

.  לדפוסים של מחלה נפשית-האנושית הקיומית 



TRANSIENT MENTAL ILLNESSהפרעות נפשיות ארעיות  

לתיאור הפרעות שברגע היסטורי מסוים  Ian Hackingמונח שטבע הפילוסוף •

.תרבותיות-מתפשטות בממדים אינפלציוניים עקב צירוף נסיבות פוליטיות וסוציו

מציע את המושג האקינג, לתיאור המצע התרבותי שבו צומחת הפרעה כזאת•

: מרכיבים4שלה " גומחה אקולוגית"

שחרור ממצוקה. 4בולטות   . 3קוטביות תרבותית   . 2(   שפה)טקסונומיה . 1•

ב בסוף  "בארההפרעת זהות דיסוציאטיבית . הפרעות דיסוציאטיביות: דוגמה•

.19-בצרפת בסוף המאה הפוגה דיסוציאטיבית ; 20-המאה ה



תרבות-המחלוקת סביב הפרעות תלויות

CULTURE-BOUND SYNDROMES (CBS)

מודל השכבות אינו מתכחש לייחודיות התרבותית של ההפרעות אך רואה בה •

.  אוניברסאלייםפסיכופיזיולוגייםמנגנונים ותהליכים דוגמה לווריאציות מקומיות של 

חיקוי כפוי ודיבור  , המאופיינת על ידי  צייתנות ללא גבול, באינדונזיהLatah: דוגמה•

" מבנה העומק. "מופקר ושכיחה בעיקר אצל נשים מבוגרות ממעמדות נמוכים

המסוגנן ומועצם על ידי קודים תרבותיים  hyper-startling–הפסיכופיזיולוגי

.מקומיים



ביקורת מגישה הקשרית–הפרעות תלויות תרבות 

Dhat)מקומיים המתייחסים לייחוסים ולהסברים הן מונחים תרבות -חלק מההפרעות תלויות•

-שאין זה בטוח כלל .  ולאו דווקא סינדרומים מוגדרים( באמריקה הלטיניתSusto, בהודו

latah נפשית במונחים מקומייםבאתיופיה נתפסים כמחלה זארבאינדונזיה או.

שהוצג יבווה'האוגבקרב אינדיאנים בני windigo–" כשל של תרגום"דוגמה קלאסית ל•

בעקבות מחקר ביקורתי שזיהה את .  קניבליסטיתתרבות של פסיכוזה -כסינדרום תלוי

נמחקה ההפרעה  , על רקע טראומתי בעקבות ניצול קולוניאלי" ציד מכשפות"התופעה כ

.מהסיווג הפסיכיאטרי

foli“דופןיוצא ) הפסיכיאטרי מבוסס על פסיכופתולוגיה אינדיבידואלית הסיווג • a deux”  .)

בינאישיים וחברתיים שאינם ניתנים  בחלקן תהליכים תלויות תרבות משקפות אבל הפרעות 

. דיבוק , Latah, Windigo: דוגמאות.  לצמצום לרמה האינדיבידואלית

דרכים מקובלות תרבותית לבטא סבל  –מצוקה תרבותיים ניבי :CBSחלופית של המשגה •

.  או בלי בעייתיות פסיכיאטריתעם –בדרך מובנת בהקשר המקומי או חברתי , אישי, גופני

Final common pathways of behavior.



-הדגש על פסיכופתולוגיה אינדיווידואלית מעודדת התמקדות בהתנהגויות פתולוגיות•

טקסית שבה ההתנהגות מעוגנת  -מיסטית-לכאורה במנותק ממערכת המשמעות הדתית

.  לעתים

האם חוויות ראייה שלו ? היא דלוזיה' מלובביץהאם הכחשת מותו של הרבי : דוגמאות•

בכנסיה אוונגליסטית או ( possession)איחוזהאם מצבי ? היא הלוצינציהעירותבמצבי 

עדיף  תרבותי -קוגניטיביהסבר בשני המקרים ?  בטקס הינדי מייצגים הפרעה דיסוציאטיבית

.פסיכיאטריעל הסבר 

 holyהאם : נקודת המפגש בין התנהגות דתית ופסיכופתולוגיה אישית היא עמומה•

anorexiaכמו פרו)של אנורקטיות מקוונים משתתפות באתרים ? היא באמת אנורקסיה-

כמו הומוסקסואליות  )כסגנון חיים וזהות חיובית מחדש את ההפרעה -למסגרמנסים (אנה

, של תנועה דתית חדשהואף מנסות לכונן סוג – ”thinspiration"–( ואוטיזם בתפקוד גבוה

האם זה הופך את (. קיצורים של אנורקסיה ובולימיה)Ana and Miaבחסות האלות 

?  הפרעתן לסוג של סגפנות והטהרות דתית



תרבות-הדיבוק כהפרעה תלוית

ההסבר  . תרבות-יראה בדיבוק את הדוגמה היהודית הקלאסית להפרעה תלויתמודל השכבות •

כתשתית לבין  טראנסשל " הטבעי"הפסיכופיזיולוגימתבסס על ההבחנה האנליטית בין הרכיב 

.  המוטלת על מצב הטראנס ומעצבת אותו( Possession)איחוזקטגורית של שלהרכיב התרבותי של 

במונחי dissociative trance disorder, (MPD)דיסוציאטיבית הפרעה –במונחים פסיכיאטרים 

DSM(תרגום סביר בעיניי.)

ויעמוד על ההקשר המיסטי  ? תקופותבאיזה ? הופיע( קהילות)באיזה מקומות ישאל מודל ההקשר•

אבל טקס הגירוש  , תרבותי-גם במבט פניםהדיבוק מוגדר כמחלה אמנם (. דבקות–דיבוק )והמגדרי 

דינאמי של חיזוק ערכי  -ההיבט הסוציו, יש בו ערך מוסף של תיאטרון מוסרי.  אינו זהה לפסיכותרפיה

(.יהודי מרוקו)ואסלאי( יהודי אתיופיה)זאר: יהודיות אחרותאיחוזההשוואה עם מחלות .  הקהילה



בקהילות חרדיותאוטיזםההבניה התרבותית של 

מזה  ( מחלה קשה עם מרכיב ביולוגי)" טבע"הקטבים המנוגדים של מפגש דרמטי בין •

.  מזה( מסגרת חיים גדושה ומובנית של תורה ומצוות" )תרבות"ו

אפילו  (. facilitated communication)במופעים של תקשורת נתמכת " ?אומרת הנשמהמה "•

של הפוליטיקה . ילדים אוטיסטים כנביאים: מחדש תרבותי-ניתן לכאורה למסגוראוטיזם 

סיפוח והכפפה של טכנולוגיות  )והגלובליזציה ( תיאטרון מוסר: כמו הדיבוק)הסטייה 

(.אידיאולוגיה דתיתרפואיות ל

אך המסגור המיסטי מקל על  , אוטיזם הוא אוטיזם הוא אוטיזם: גבולות ההבניה התרבותית•

.המשפחה


