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 :اس�هالل
 ن�ة م�ا*عة ق"ل ال�اضى األس"�ع ن�ة ُتْق�أ أن وآمل ال��اب ه
ا م� ال��ق�ع ال�� ه
ا ال��م ن�اصل

 .ال3انى الف1ل م� ت0/� ما ف�ها س�ق,م ال�ي ال��م

	ى� 

 ال�انى الفل
  (1)العائلى ال�ار�خ

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 وم+ارها وت(جهاتها ال&اقة زخ" وراثة: أوال:

  (2)العائـــلى   ال�ار�خ   

 على   ه�   أو  ، الع�@   ق"�ل   م�   األس�ة  فى  ال��ضى   ال�ار<خ   ع�   ال/;ال   �89ن    89اد  الع�6ى   م��5ع�ا  فى
 إلى   االف�قار   و<�جع  ، *آخ�   أو   *8ل   مFاش�   وغ��   ر0Hقا   ال/;ال   �89ن    أن  ی�Fغى   ل
لD  ، لل5Cل   م,عاة   األقل 
 ى*�ع�   ال�ف/ى، ال��ض   ح,ود   تP,ی,   ع�   العV5  إلى   أU9ا   ال���قة   ه
ه  فى   كا0Rة   معل�مات  على   ال�1Pل 

 .  وال��ض ال/�اء ب�� الفاصل الP, غ��ض

   : م+�(�ات   ثالثة  العائلى   ال�ار�خ   و�0/ل

 ، واألب   األم  ناح��ى   م�  األقارب ]ل و<�ل ال(ال23  ال/+�(2 

  وغ��   األشقاء  : واألخ�ات   اإلخ�ة  فى  ال��ضى   ال�ار<خ  : ال�/�ع�ض  ال�/��[   )األخ(2   وال/+�(2  
    ) اءاألشق 

  يكاد العربى     مجتمعنا فى  
  التاريخ   عن   السؤال   يكون 

  قبيل   من   األسرة فى   المرضى   
  قـلاأل على     هو   أو ،  العيب 

  أن ينبغى     لذلك ،  للخجل   مدعاة 
  وغير   رقيقـا   السؤال   يكون 

ويرجع ،  بآخر   أو   بشكل   مباشر 

  الحصول إلى     االفتقـار   يرجع
  هذه فى     كافية   معلومات على   

  عن   العجز إلى     أيضا   المنطقة 
  المرض النفسى،   حدود   تحديد 

الفـاصل  بمعنى غموض الحد   
.  بين السواء والمرض

  كل   عن   الفـاحص   يـَـسأل
  عالقة   لها التى     األمراض 

،  والعقـلية   النفسية   باألمراض 
  أنه   يدرك   أن   عليه   وأيضا 
  وليس   المريض   بلغة   يسأل 

فـالمريض (أو   ،  العلمية   باللغة 
  ال عادة     المرافق أو المبلغ)

النفسى     المرض   بين   يفرق 
العصبى   والمرض 



  داللة   أقل   لc0  (3) األوالد  فى  نف/ى   م�ض   وج�د   *أن ال�
]�ة مع  )، وال"�ات   األب�اء  )ال78(2   وال/+�(2 
  والCاالت. واألع�ام األج,اد في   ال��ض   ه
ا   م3ل   وج�د   م�   ال���6<ة   ال�اح0ة   وم�   ال�راث0ة   ال�اح0ة   م� 

  عالقة   لها  ال�ى   األم�اض   كل   ع�   الفاحg   و<ـَـ/أل
  9/أل   أنه   ی,رك   أن   عل0ه   وأU9ا  ، والعقل0ة   ال�ف/0ة   *األم�اض 
 ال��افl (أو فال��<k  ، العل�0ة   *اللغة   ولc0   ال��<k   بلغة 

  وال��ض  ال�ف/ى   ال��ض   ب��   9ف�ق    ال  عادة   ال�"لغ) أو
 ق�<@ ل�صف ال��5ن  لفo 9/�ع�ل ال دةعا وه�  الع1"ى، 

 تع"�� اس�ع�ال 9فUل أح0انا ول��ه، حال�ه، بلغq مه�ا له
  األ�tار: غ�<@ ح�ى: أو ”نف/0ة   عق,ة”  ل,9ه أو ”معق,“
  . العائلة  فى  عقلى   م�ض   وج�د  إلى   *اإل59اب   لإلشارة 

  *��<قة   ول�   وصفه   مPاولة   P�/9/�   بل   األس�ة  ىف   ما   م�ض   وج�د   *�ع�فة  الفاحg �89فى   أال والب,
 أو ”*ال�ق�<@“  أنه و<q"3 ال��جــَّح   ال�g0C �89@   ب
اته   تg0C  إلى   ال�ص�ل   �8�9ه   لx   فإن  ، تق�<"0ة 
 وع� هعال5 ال
[ ال�"�@ ع� الفاحgُ  یـُ/أل t"�@، اس�ارة واس�لVم ص�<Pا م�ضا ]ان إذا و   ،”غالFا“

 (إذا  ومآله  ، وم,ته  ، ال��ض وم/ار العالج وع� بل ال؟ أم نف/ى أو عقلى م/�فى دخل ق, ]ان  إذا ما
 )أم�8

  فP/@، ع,مه   م�   م�ض   وج�د   ح��   م�   العائلة   تار<خ  على   ال�ع�ف  فى   ال�فاص�ل ه
ه مع�فة   تف�,   وال  
 أف�اد فى م�قارب ال��ض ومآل م/ار �89ن  ما ]�3�ا إذ ال��ض، *�/ار ال��ه� فى ح�ى تع��   ق,  إنها  بل 

 ]ل فى بر م�قا اف��اضى ع�� لها ال�ف/0ة األم�اض *عk إن 9ق�ل ف�ض لق"�ل ملq أن�ى ح�ى األس�ة،
 العVلة أو اإلب,اع م�اصلة أو ال�,ی� إلى ال�ج�ع: م3ل ن��0ا ال�عافاة ن�ائج ت�ا*ه ق, و]
لD ، (4)أس�ة

 ال�ار<خ ی�ضع أن �8�9  ب
اته   عقار   ان�قاء  فى  ح�ى   إنه بل الخ، .. ج/�0ة أع�اض دون  به,وء ال�ق"�لة
  له   اس�5اب  ال
[   العقار   ل�فc   أفUل   �5�/9"�ن   ال��ضى   *عk   أن   لى ت"ّ��   ح��  االع�Fار، فى األس�[ 

 xذووه   xوم�   هلفاعل��   م8اف�ة  أخ�[    عقاق��   وج�د   رغ   cم��5ع�ه   نف .  

  

 :ال�
3ی9

 ع�ها ال/;ال ال�اج@ األم�اض ل�ع�x م1�C� تع,اد ذلD *ع, ورد فق, ال�ق�ة: ه
ه فى لل��� *ال�/Fة
l>��* �اشFاش�، غ�� أو مFم� ل�� إل�ها، نع�د وق, م lال�"�ف/ى م��ل ،]��Pس�ة خالل وفى اإل9قاع 
 والعقلDة ال7ف+Dة األم<اض على �ق�< أن ی7@غى ال ألس<2 ا ال�ار�خ ع> ال+;ال أن إلى ان�"هq عق�د:

 ال�ار�خ فى أخ<L  2(اه< ل0D/ل و��ع/K �/�3 أن الب3 وIن/ا أش<نا، F/ا ال/
�/لة واإلعاقات والعD8ة
 أو ال+ف< ن(ابDة أو اإلب3اع ن(ابDة FانS س(اء ت
3ی3، دون  (ال3ور�ة) ”ال7(ابDة“ Lاه<ة م�ل األس<2 
 الفام وراثه ب	> ت<YZ ال�ى ال/(از�ة الف<وض م> ان&القا وذلW م<ض، دون  جال/Uا تغ	< ن(ابDة

 % 1 العال" Fل فى  ان�0اره ن+@ة بلغS ^ال\ات الفام أن DF[ ب�ف+	< ب3أ ال\2 الف<ض وه( واإلب3اع،
 ال/<ض ه\ا م�ل إن تق(ل ال�&(ر�ة وال
+@ة ، (5)ت&(ر�ا خ8	�ا م<ضا �ع�8< وZه\ا ال/ائة)، فى (واح3

 لل<قg هان��f(ن  م<ض ن3رة (قارن  ال37رة ش3ی3 ان�0اره �e(ن  أن 7@غىی
 :تف�<ض ل\لW تف+	<ات ُوِضَعSْ  وق3 ك/�ال) Huntington’s chorea الع8ى

ث ال\2 إن“  أح3 إال الفام وما ت&(ر�ا،  advantageous  نافع ”ج	>“ ه( الفام فى ُیَ(رَّ
 ^�e	< �ف(ق  ^e0ل الفام		> عائالت فى ال/38ع	> م> الع3ی3 وج(د ب\لW ف+<وا وق3 ال+لD8ة، �ف<اته

يكتفى الفـاحص     البد أال
فى     ما   مرض   وجود   بمعرفة 
  محاولة   يستحسن   بل   األسرة 
،  تقريبية   بطريقة   ولو   وصفه 
إلى     الوصول   يمكنه   لم   فـإن 

يكتب     بذاته   تشخيص 
  المرجــَّح ويثبت أنه   التشخيص

، ”غالبا“أو  ” ببالتقري“

كثيرا ما يكون مسار ومآل  
المرض متقـارب فى أفراد  
األسرة، حتى أننى ملت لقبول  
فرض يقول إن بعض األمراض  
النفسية لها عمر افتراضى  
متقـارب فى كل أسرة  

قد تتشابه نتائج المعافـاة نوعيا  
مثل: الرجوع إلى التدين أو  
مواصلة اإلبداع أو العزلة  

دوء دون أعراض  المقبولة به
جسيمة  

المرضى     بعض   أن   تبّين لى
  العقـار   لنفس   أفضل   يستجيبون 
  رغم   ذووهم   له   استجاب الذى   

  مكافئة أخرى     عقـاقير   وجود 
مجموعته   نفس   ومن   لفـاعليته 

فى خالل ستة عقود: انتبهت  
إلى أن السؤال عن التاريخ  

يقتصر  األسرى ال ينبغى أن  
على األمراض النفسية والعقـلية  
والعصبية واإلعاقـات المحتملة  



  (6).ال/ادفة مf<د

 درجة على لل�1Pل *�P على *اِإلش�اف وخاصة عاما، س��� �tال خ"�تى وم� ال���لl، ه
ا م�
 واح,9ة“ ف�ض أU9ا ت,عx ال�ى وهى والف1ام، اإلب,اع ب�� العالقة ه
ه تف/� ف�وض إلى ان�ه��ا د]��راه 

 بل ب
اته م�ض ه� ما إلى ال�/��ة ت��ل لx وال�ي (8) ال�ف��0Hة االض��ا*ات وم�قع” (7) /0ةال�ف األم�اض
 .خاصة إ59اب0ة ��وف في إب,ا�0ة أو ن�ائ0ة نقلة عل�ها ت�ت@ ر�6ا

 :ال�راثة ع� الف�وض م�5ل *ع�ض أب,أ س�ف اإل9قاع��P[  لل�"�ف/ى و6ال�/Fة

 :ال�ل	DeD7ة ال//ارسة واقع م> الف<وض

 ال/عل(مات وأن(اع ال&اقة زخ" م> Fالً  فإن ،ال/عل(ماتو  لل&اقة مفاعل ه( ال/خ أن م> قاان&ال 
 :ذلW وعلى ،ال@0<2  ال/خ ت<F	� فى األساسDة الD78ة م> �ع�8< وت<ت	8ها

 –:أساسا – ه� ال1,د به
ا ی�عل�0R lا ی�رث ما إن: أوالً 

 (1)xا� وم,[ ك ع��ما  ال��P<ة ال�اقة ن

Wل\Fو: 

 .وال�ف+خ الف0ل أو فال�e0	ل لل�ف�WD  ال��اب0ة الP�]0ة اهV<ةج م,[(2) 

 F/ا (اإلب3اع) ال7/( ل3فع ال&اقة زخ" ت(DL[ ه( األح(ال ه\ه فى اال�قاع
	(2  ت�ج0ه م,[ إن: ثانDاً 
 إلى ال�اقة ت�جه م�0قة إم�اض0ة ع�امل ذلD دون  حالq إذا إال اللهx ،ال+(اء إلى س�Dا العالج حالة فى

 .اإل59ابى ال,فع ع� فالعV5 ال�از ثx وم� 0ة،سل" أه,اف

 .ال/<ض ث"َّ  وم> وال(ج(د، ال/خ م+�(�ات ب�S�0 واالن
<اف العUf و�عل>: ثال�اً 

 ال3افعة ال&اقة ه\ه ت(جه تP,د ال�ى هى ال��احة والف�ص ال����0P، وال�عى ال���ة إن: را^عاً 
  .Dعىال&8 ال�e0	ل م(اصلة ع> وال�(�[ ال�ف�WD، فى لل�/اد2

 ال7/( م<احل فى ال�e0	ل على الق3رة مع ال�ف�WD جاه�Uة مع ال&اقة زخ" ت7اس� ^ق3ر إنه: خام+اً 
 وZق3ر إب3اعا، أو ن/(ا: إ�fابDا ال7اتج �e(ن  ^اإل�قاع
	(2  ال/�علقة ال3ائ/ة اإلب3اع وف<ص ال/��ا^عة

 .ال7ف+ى ال/<ض: سلD8ا ال7اتج �e(ن  ذلW ف0ل

 تP,ی, فإن ”ال�ف/0ة األم�اض واح,9ة“ ف�ض إلى و6ال�ج�ع ال/ل"ى ال�/ار ىف ال��ر� حالة فى: سادساً 
 أخ�� ه� ما إلى اإلم�اض0ة ت�اد[ م� للP, الغالFة ال,فاعات ن�ع و�6ا�0ة ب��ق�q، ی�ت�F ال��ض ن�ع

 .ذلD فى فلها مقابل فى.  األم�اض م� فأخ��

 وZع3

 :یلى م/ا Fال�  ��/7ام األس<2  ال�ار�خ ف
g �89ن  أن ی�Fغى ال���لl ه
ا م�

 .األس<ة فى عقلى أو نف+ى م<ض وج(د(1) 

 أو حالة Fل فى –ذلW أمe> ما – ن(عه ت
3ی3 مع ج�7 إلى ج7@ا ال/<ض (ن(ابDة) دور�ة ت
3ی3(2) 
 .ن(Zة كل

 ^األس<ة م�/	�U> م38ع	> وج(د(3) 

 م�ل م<ضDة ^ال�<ورة لS+D ص(ر فى ت�ه< ق3 ال�ى وهى زائe0^ 3ل ال3ور�ة Lاه<ة وج(د(4) 

كما أشرنا، وإنما البد أن يمتد  
ويتعمق ليشمل ظواهر أخرى  
فى التاريخ األسرى مثل ظاهرة  

(الدورية) دون  ” النوابية“
تحديد

سواء كانت نوابية اإلبداع أو  
نوابية السفر أو نوابية تغير  
المزاج دون مرض، وذلك
انطالقـا من الفروض الموازية  
التى تربط بين وراثه الفصام  
واإلبداع

إن الذى ُيَورَّث فى الفصام هو  
نافع  ” جين“

advantageous   ،تطوريا
وما الفصام إال أحد طفراته  
السلبية، وقد فسروا بذلك  
وجود العديد من المبدعين  
فى عائالت الفصاميين بشكل  
يفوق بكثير مجرد المصادفة  

انتهينا إلى فروض تفسر هذه  
العالقة بين اإلبداع والفصام، 
وهى التى تدعم أيضا فرض  

” واحدية األمراض النفسية“
) وموقع االضطرابات  7(

) والتي لم تكمل  8المفترقية (
المسيرة إلى ما هو مرض  
بذاته بل ربما ترتب عليها نقـلة  
نمائية أو إبداعية في ظروف  
إيجابية خاصة



 :دورات

 م
3د م<ض دون  ال3ور2  ال/Uاج تغ	< أ))

 ال���ن  أو االس��خاء ف��ات مع تFادال اإلن5از[  ال�ا� دورات( ب)

 وال��حال ال/ف� دورات إلPاح ت))

 .ال����x ال/��[  أو ال����ر، والPج *ان��ام ال��ال, وز<ارة الع��ات م3ل ال,ور<ة ال�Fادة دورات( ج)

  .العالقات أو ال�g1C أو الع�ل فى ال0Pات0ة التال�ق دورات( د)

 !غال@ *ان��ام ال�قالت وتع,د م�ع,دة، م5االت فى االن�اج0ة زخx هـ))

 الع�ل ه
ا م� ال3ال� الف1ل فى ذلD وتف�1ل *العائلة، ال1ْ�ع تار<خ إلى الع�وج م� مف� ال(5) 

 ب	> العالقة فه" فى ه/Dةاأل ش3ی3 أنه ح	> ففى خاص، وضع له العائلة فى الْ<ع وج(د إن
�	F>(رونى ال�	غ<2  فإنه ال7ف+ى، وال/<ض ال7� YZ>> ^ال	ل �<�قة ب	ة ال&اقة تفع�)	
 وZع� الUائ3ة ال

 .عائالته" أو ال<ع		> فى اإلب3اع ب�(ات< ذلW عالقة ث" ناحDة، م> ال7ف+Dة االض&<ا^ات

  واإلدمان: ال�قاضى،   وف<�  ، ی>ال�3   وف<� ال�لقى،  وال0\وذ   واإلج<ام  ، االن
<اف(6) 

  ال�1�فات   م�   ن�ع  هى   و�ن�ا  نف/ى،   م�ض  9/�ى   ما   تqP   مFاش�ة   ت�,رج   ال   ال/ل�ك   م�   ال���5عة   ه
ه
  . القان�ن  أو ال���5ع أو   للع�ف   ال�Cالـِفة   ال��P�فة أو  ، ال�C�ة   أو  ، الاذة 

  9قاس   أن   ب,   ال   فإنه   ال�لقى وال0\وذ ن
<افلال    و6ال�/Fة( أ /7)
 c0ائعة   *ال�قای 0َHِِ�ى   *�0اس   ولc0   ال1غ��،   ال��<k   م��5ع  فى   ال
 lال�6��8ة   أو ال�قل�,9ة األخالق   م�   نا*ع   م�ل   @/Pوال  ، ف   c0قای�*  
 01Cاش الفاحx0H g *��0اس وال ، عامة   األوسع   ال���5ع 

 م,[   له تP,د  ال�ى   ال�x0  فى الCاصة   م�جع��ه   م�<k   فل�ل    Ftعا!،
 أو  – على   االع��اد   �8�9   وق,  االنP�اف،  9/ّ�ى   *�ا   ع�ها   الC�وج 

  9/���   أن   أU9ا یلVم   ك�ا  ، ذاك أو ال/ل�ك   له
ا *ال�/Fة   العائلة  رأ[ – بـــ   جVم دون  االس�ه,اء   األقل على
 . اآلن م�P�ف ه� أو م�P�فا ]ان الفالنى ق�<Fه إن   ل0قال   كا0Rة   م,ة  االنP�افى   ال/ل�ك 

 :ال�
3ی9

 �9لl وه� ب
اتها، ثقافة ت/�د ال�ى األخال0Hة ال����مة وع� ال�x0 ع�   الC�وج *االنP�اف  9ق1,
 إل�ها، ی���ى ال�ي العامة فال3قافة الف��0ة، ةلل3قاف اإل59اب0ة ال�x0 م���مة ع� �P9, ح�� الف�د سل�ك على
 إلى 19ل لx ل� ح�ى ،ال�0Dة اض&<اب م> ن(ع إلى 9�� ما وعادة ال��<k، ثقافة ع�, شائع ه� ك�ا

 .اإلدمان م� ف��ة أو درجة ت1احFه ما ]�3�ا وأU9ا االس�ارة، درجة

 أف�اد م� ف�د م� أك3� فى ت�ات�ه ل�� ی�ّرث، أن �8�9 م�ضا 9ع�"� ال ذاته ح, فى اإلدمان أن على
 ما *8لٍ  م�ت�Fة أش�ل ت��6<ة ع��ب أو (االس�ة) ال��0P ف/اد على ت,ل ق, *9,5ة ی;خ
 أن ی�Fغى األس�ة
  memes (9).ال��0ات ب�راثة

  لل�ق�س   زائ,ة   م�ارسة  م5�د  بها   ال�ق�1د   فلReligiosity   c0  ال�3ی>   ف<�   م/ألة   أما( ب /7)
 وم��اٍد،  مف��   *8ل   ، ملVمة   دی�0ة   أنها   ال��<k   9ع�ق,  حاس�ة، ثاب�ة  *�x0   اإلل�Vام  تع�ى   ما   *ق,ر   ل,ی�0ةا 
 ��P*   ����0 العالقات  وعلى   ال/ل�ك  فى   ت;ثPلف�� م�اجهة فى *ه *ال��Cإلى ت1ل   ب,رجة    عادة ع�ه ال� 

 .معهx ال�1ادم أو إی
اهx اح��ال

قـا من أن المخ هو مفـاعل  انطال
 للطاقة والمعلومات، فـإن كالً 
من زخم الطاقة وأنواع  
المعلومات وترتيبها يعتبر من  
البنية األساسية فى تركيب  
، المخ البشرى

إن مدى توجيه االيقـاعحيوى  
فى هذه األحوال هو توظيف  
زخم الطاقة لدفع النمو  
(اإلبداع) كما فى حالة العالج  

اء، اللهم إال إذا  سعيا إلى السو 
حالت دون ذلك عوامل  
إمراضية معيقة توجه الطاقة  
إلى أهداف سلبية، ومن ثم  
النشاز فـالعجز عن الدفع  
اإليجابى

إن التنشئة والوعى المحيطين،  
والفرص المتاحة هى التى  
تحدد توجه هذه الطاقة  
الدافعة للتمادى فى  
التفكيك، والتوقف عن  

ى  مواصلة التشكيل الطبيع

بقدر تناسب زخم الطاقة مع  
جاهزية التفكيك مع القدرة  
على التشكيل فى مراحل النمو  
المتتابعة وفرص اإلبداع  
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 )غً,ا ون��ل(
 اإليقاعحيوى الطبنفسى“ أصول مراجعة من انتهيت[1] – 

 البطىء النشر نواصل وسوف أبواب: ثالث من وهو ”التطورى

 )2022( التطورى النفسى الطب جمعية الناشر: حوار، في آمال

: بالموقع حاليا إلكترونيا ورقيا، الطبع) (تحت وهو

www.rakhawy.net 

 أسميه مأ وهو ، األصل تاريخ أثبت لن هنا من بدءا[2] – 

 به أنزل وقد للتكرار، تجنبا ،1986 وهو أحيانا، المتن

 الحقا كتب ما عن يتميز حتى األمر لزم إذا الهامش إلى

 !عنوان بدون أو التعليق أو التحديث مثل بعناوين

 وعالقته إينشتاين ابن مرض إلى هنا اإلشارة يمكن[3] – 

 !!والده وإبداع بعبقرية

 بمرض مريض إدوارد ابنه كان أينشتاين ألبرت إن حيث

 يهتم إدوارد وكان قصته، يعرف الناس من وقليل الفصام

 ، النفسى بالطب اهتم النهاية وفى البيانو وعزف بالشعر
 ، زيورخ جامعة فى وسجل ، فرويد بسيجموند مغرما كان حيث
 اشتهر الوقت ذلك وفى ، نفسيZا طبيبZا يصبح أن ينوى كان

 تحليالته إحدى فى إدوارد كتب وقد ،  بقوة األب أينشتاين

 لدينا يكون أن األحيان من كثير فى الصعب من“ : الذاتية

 مهمين غير أننا نشعر يجعلنا ألنه ، المهم األب هذا مثل

 نفسه المرض ليس يورث الذى أن على يدل هذا لعل ،”أبدZا

 !! .بالضرورة

 فى يتكرر للمرض Script السكريبت نفس يوجد وكأنه[4] – 

 أساسا خبرتى واقع من هنا الظروف، تماثلت إذا العائلة،

[5] – Evolutionary Malignant 

الدائمة المتعلقة باإليقـاعحيوى  
يكون الناتج إيجابيا: نموا أو  
إبداعا، وبقدر فشل ذلك  
يكون الناتج سلبيا: المرض  
النفسى

وجود ظاهرة الدورية بشكل  
لتى قد تظهر فى  زائد وهى ا

صور ليست بالضرورة مرضية  

 والشذوذ   واإلجرام  ، االنحراف
  وفرط ،  التدين   الخلقى، وفرط

 التقـاضى، واإلدمان: 
  ال   السلوك   من   المجموعة   هذه

يسمى     ما   تحت   مباشرة   تندرج 
  نوع هى     وإنما نفسى،    مرض 

  أو ،  الشاذة   التصرفـات   من 
  المخالـِفة   أو المنحرفة ،  الخطرة 
أو المجتمع أو القـانون   للعرف 

التدين     فرط   مسألة   أما
Religiosity    فـليس  

  ممارسة مجرد    بها   المقصود 
  بقدر   الدينية   للطقوس   زائدة 

ثابتة    بقيم   اإللتزام تعنى     ما 
  أنها   المريض   يعتقد حاسمة، 

  مفرط   بشكل  ،  ملزمة   ةديني 
فى     تؤثر   بحيث ومتماٍد، 



 النوع بقاء يهدد الذى المرض وصف التعبير بهذا ويقصد

 أقل الفصامى عمر مدى أن بمعنى وهنا: النوع، على لخطورته

 كذلك األمر كان فلو أقل، كذلك نسله وعدد العادى شخصال من

 السنين، مدى على االنسان بقاء يهدد مرضا لكان زيادة دون

 (المتن فى التفسير (انظر ….. ولكن

  الفصام   عائالت   عن   للدكتوراه   بحث  على   باالشراف   قمت[6] – 

 ليهاع أشرفت التى للدكتوراه رسالة المصرية،   البيئة  فى 

 عائالت عن طنطا بجامعة الشربينى أسامة أ.د. للمرحوم

  لوراثة   بالنسبة   ليس   الوراثة   أهمية   أثبتت الفصاميين:

 .الشخصية   اضطرابات   وخاصة  أخرى   ألمراض   بل   فحسب   الفصام 

  in Schizophrenia of Families (1976) O. Sherbini,

Thesis. Unpublished -University Tanta Egypt, 

[7] – Unitary Concept of psychiatric disorders 

 بتاريخ والتطور اإلنسان (نشرة الرخاوى: يحيى– 

 النفسية األمراض واحدية بين العالقة“ )28/3/2016(

 ”   www.rakhawy.netاإليقاعحيوى والطبنفسى

Disorders Roads Cross – [8] 

 )1979( ”السيكوباثولوجى لمع فى دراسة“ الرخاوى: يحيى– 

 ).173-170 (ص ”المفترقية األزمة“

 يقول: كما ”الميم”(و )19( رقم هامش انظر[9] – 

 النظريات وبعض للتطور كوحدة يمتد ،”دوكبنز ريتشارد“

 طبيعى اصطفاء خالل من تتطور الميمات أن تقترح واألفكار

 التطور يخص فيما داروين تشارلز ألفكار مشابهة بطريقة

 .والتنافس الطفرة، التنوع، مثل أفكار باعتماد البيولوجى

 ،”  Gene Selfish Theاالناني الجين“ دوكينز ريتشارد
 University Oxford،1976   

  

العالقـات   وعلى     السلوك 
بالمحيطين به فى مواجهة  

  بدرجة   المختلفين عنه عادة  
تصل إلى احتمال إيذاهم أو   

التصادم معهم

إن ما يهمنى هنا ليس  فقط  
رصد االنضمام لمثل هذه  
الجماعات النافرة المنحرفة، 

تجلى أيضا فى شكل  وإنما قد ي
أمراض وضالالت شديدة  
الخطورة لكنها ال تعتبر ضالالت  
إذا وَجـََد المريض مجموعة  
تشاركه فيها بشكل متواتر

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD020422.pdf 
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 شبكة العلوم النفسية العربية

  تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفسنحو  

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
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