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  مرحلة(المرحلة    هذه   أن

  طبيعية   تكاد تكون) التعتعة  
  النمو   مسيرة  فى   وأساسية 

  هضم   إعادة   نحو أولى    كخطوة 
التى لم   المنطبعة   الكيانات 

فى مراحل   استيعابها يتم 
فى    لإلسهام النبض السابقة 

 النمو 

 

  -لإليضاح –يستحسن أن نربط  
)  التعتعة (  العملية   هذه   بين 

  تحدث ما   كثيرا   مقابلة   وعملية 
  فض“ : ونسميها ى عالج   بقصد     

  “التلوث 
Decontamination 

 

ممارستى    قبل خبرتى  فى 
  أن   أالحظ   كنت الجمعى    للعالج 

  مر   إذا السيكوباتى    المريض 
ما فإن    بدرجة   ذهانية   بخبرة 

إعادة (فرصته فى الشفاء 
تتجدد حتى ) التشكيل إيجابيا

يمكن أن يتخلص من السلوك 
 الذى سجِن فيهالسيكوباتى 

 

التباعد النسبى  هى    مرحلة

 

 :مقدمة

 الطريق على المسار عملية تطور ومع البداية، إعالن بعد

 الكيانات، بين التفكيك يتمادى الفصامى، المآل احتمال إلى الفصامى

 نواكب أن األفضل من وأحسب حادة، بسرعة وأحيانا تدريجيا،

 .أفضل بشكل النفسمراضيا المراحل تتضح حتى التدريجى المسار

  

    :Dislodgement التعتعة   مرحلة  (1)  

 فى   وأساسية   طبيعية   تكون تكاد المرحلة   هذه   أن   ذكرنا   أن   سبق   

 التى  المنطبعة   الكيانات   هضم   إعادة   نحو  أولى   كخطوة   النمو   مسيرة 

 النمو،  فى   لإلسهام  السابقة النبض مراحل فى  استيعابها  يتم لم

  أنها   إال  النضج،   مسار  على التعتعة   عن   كثيرا   التختلف   هنا   والتعتعة 

 على سيتواصل المسار كان إذا التشكيل إعادة اتجاه، فى تتوجه  ال

 المحيط – السلبى االستعداد –المستهدفة الوراثة )الذكر السالفة العوامل تأثير تحت وذلك الفصام، طريق

 .الفصام مسيرة لتتمادى   التعتعة   محل   التالية   يكيةالتفك الخطوة   تحل   بل( المالئم غير

 – نربط أن يستحسن   التالية   الخطوة  إلى   ننتقل   أن   وقبل

 ما  كثيرا   مقابلة   وعملية  ) التعتعة (  العملية   هذه   بين   -لإليضاح

  “التلوث   فض“  :ونسميها  عالجى   بقصد       تحدث 

 Decontamination ثة   للكيانات   بالنسبة   تحدث  وهىالملو  

 فى أكثر يتجلى الذى المتجمد السكون لدرجة  لبعضها   بعضها  

  تداخل   أن   حيث  خاصة،   النمطية   الشخصية   اضطرابات   صورة

 التعتعة   يعوق   حيثب  :متجمدا ثابتا وكذلك ، وخفيا   شديدا   يكون   الزمالت   هذه  فى   بعضها  فى   الكيانات 
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  التعتعة   لمرحلة   التالية   المرحلة 
إذا انتقلنا إليها   تكاد والتى  

  تحل   وكأنها   تبدو   بسرعة 
تعنى  وهى  مباشرة،    محلها 

بين    التباعد   من   مزيدا 
الكيانين    الكيانات وخاصة

  هذه   وتتصف األساسين، 
  الثنائية   بظاهرة   عامة   حلةالمر 

  وثنائية الوجدان،    ثنائية (
 األفكار   وثنائية الميول،  

 
 

استقالل )  3(الملخ   مرحلة
: نسبى للكيانات عن بعضها

وهى درجة أكبر من 
التباعد، وتعلن عادة بما يشبه 
الحوار بين الكيانات، ويظهر 
ذلك فى شكل األفكار 
المسموعة، ثم األصوات 

التأثيرات واألوامر و
فى (الداخلية، ثم اإلسقاط 

صورة هالوس وضالالت 
 إذا استمر التصعيد) خارجية

 

تتباعد    كلها   الكيانات   أن
  األخيرة،   المراحل فى    تماما

  يعود   فال وقد يضمر ما بينها 
أن يخاطب أو    الممكن   من 

يحاور أحدهما اآلخر بأى 
 درجة

 

التى “ رشنايد”أغلب أعراض 
تظهر فى المراحل األولى 
للمسيرة الفصامية معلنة حجم 
المسافة من جهة، ودرجة 
متواضعة من بصيرة خاصة 
يمكن االستفادة منها فى 
العالج المكثف فى هذه 
 المرحلة

  قبل  خبرتى  وفى   العالج،   حالة  فى   وتنشيطا نشاطا   أكثر   تدخل  إلى   يحتاج فهو وبالتالى   التلقائية، النمائية

 فإن ما   بدرجة   ذهانية   بخبرة   مر   إذا  السيكوباتى   المريض   أن   أالحظ   كنت  الجمعى   للعالج  ممارستى 

 الذى السيكوباتى السلوك من يتخلص أن يمكن حتى تتجدد )إيجابيا التشكيل إعادة( الشفاء فى فرصته

جِنال   جزء   وكأنه الفروض   هذه   يدعم ما بدأ   المكثف  الجمعى  النفسى   العالج  ممارستى   وبعد  فيه، س 

” النموي   الوالف   إحياء ”  عالج   اسم   يهعل   أطلق  جعلنى   مما  األمر،  لزم إذا العالج   خطوات   من   يتجزآ

synthesis” growth of “Reactivation (1) ، أحيانا تسمى الخبرة هذه أن بعد فيما قرأت وقد 

 بعد الجمعى العالج أثناء لها ونسعى الخبرة بهذه نرحب ونحن psychosis-mini المصغر الجنون

 Therapeutic العالجى المأزق يسمى ما إلى حدهمأ يدخل حتى المتدرج والضغط المناسب، اإلعداد

 Impasseالتحقيق إلى أقرب تصبح النوعية النمائية النقلة فإن استيعابه فى نجح إذا الذى.  

  Spacing Relative  (2)   النسبى التباعد   مرحلة  )2( 

  محلها   تحل   وكأنها   تبدو    بسرعة إليها انتقلنا إذا  تكاد  والتى   التعتعة   لمرحلة   التالية   المرحلة  وهى

  المرحلة   هذه   وتتصف  األساسين، الكيانين   وخاصة الكيانات بين   التباعد   من   مزيدا  تعنى  وهى  مباشرة، 

( ,Ambivalence  وهكذا  .. األفكار   وثنائية  ،الميول   وثنائية  ،الوجدان   ثنائية (  الثنائية   بظاهرة   عامة 

 etc Ambithoughts, & Ambitendency  أجد   لم    -ذكرت كما – الكلينيكية  خبرتى  فى  أنى   إال  

  فاألهم  الكلينيكية،   ثم   ومن   الدينامية   ثم   ومن  التركيبية،   المشكلة   لوصف  يكفى ” Ambi ثنائية ”  تعبير   أن 

  التكافؤ  تساوى   ماأسميته   وهو   المتباعدة   الكيانات   فوق    الشحنات  تساوى  تقارب  هو   المرحلة   هذه  فى 

Equivalence  ذَب والتنافس الجارى، االحتمال لوصف تركيبيا أدق اسما ووجدتهالمعطِّل المذَب. 

 عادة وتعلن التباعد، من أكبر درجة وهى: بعضها عن للكيانات نسبى استقالل (3)  الملخ  مرحلة  )3( 

 والتأثيرات األصوات ثم المسموعة، األفكار شكل فى ذلك ويظهر الكيانات، بين الحوار يشبه بما

 .التصعيد استمر إذا )خارجية وضالالت هالوس صورة فى( اإلسقاط ثم الداخلية، واألوامر

 

  درجة  إلى   باإلضافة   معيشة   خبرة   تصف    المرحلة   وهذه

  أعراض   بعض   مايفسر   كلينيكيا   تقابل  وهى  اإلسقاط،   من   محدودة 

 Rank First Schneider’,s  لشنايدر   األول   الصف 

 Symptoms األعراض   هذه بأن علما  ,منها “الهلوسية ”  وخاصة  

 ناحية،   من   بالفصام   خاصة   تعتبر   تعد   لم   -   اإلشارة   سبقت  كما  –

 )األولى   المراحل (  المبكر   الفصام  فى   تواترا   أكثر   مازالت وهى 

  األخيرة،   المراحل  فى   تماما تتباعد   كلها   الكيانات   أن   ذلك   وتفسير  ,.. المتدهور   المستتب   الفصام  فى   عنها 

 الذى األمر درجة، بأى اآلخر أحدهما يحاور أو خاطبي أن   الممكن   من   يعود   فال  بينها ما يضمر وقد

 جهة، من المسافة حجم معلنة الفصامية للمسيرة األولى المراحل فى تظهر التى “شنايدر” أعراض أغلب

 .المرحلة هذه فى المكثف العالج فى منها االستفادة يمكن خاصة بصيرة من متواضعة ودرجة

 :شنايدر   أعراض 
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ال    قد   المسموعة   األصوات   أن
  بل   مباشرة   المريض   تخاطب

  البعض   بعضها   تتناقش مع   قد 
) أصوات تتناقش(  أمره  فى 

Voices arguing  أو  
  بعضها   مع   أفعاله على    تعقّب 

  له   مباشرة   أو   البعض 
Voices commenting 

 

إلى    يشير عادة ما   بعضها   أن 
  مثل خارجى،    توجيه أو    تحكم 
  حركة   بأن   المريض   يشعر   أن 

  مصدر   من   صادرة   يده 
 volitional acts خارجى 

Made ، بالفرح   شعورا   أن   أو  
 Made إلخ…  عليه   مقحم 

Feelings   أيضا   يدل   وهذا  
  تأثير على الداخل على  

  الشعورى الظاهر   الوساد 
 

“ الضاللي   االدراك ”  أما
Delusional 

Perception  إلى    يشير   فإنه
بمعنى  لمثير حسى  استقبال 

  لكن ،  خاطئا   استقباال معين  
  أن   إال   ال يفسره   بيقين جازم 

  يترجم   وآخر   يستقبل،   كيانا 
ويقينه إلى    بعاطفته   المدرك 

 منظومته

 

لتشير “ الملخ”اخترت كلمة 
إلى درجة أكبر من تباعد 
الكيانات بعد التعتعه، وأصل 
الكلمة يشير إلى الفصل 

 معاوالمباعدة 

 

“ هو ممتلخ العقل: من المجاز
وأقرب كلمة فى االنجليزية 

  : التالية   بالمواصفات  ) الضاللية (  المرحلة لهذه المميزة األول للصف   شنايدر أعراض تتميز

  باألفكار   أو  voice Inner الداخلى   بالصوت   أحيانا   عنها   يعبر   بحيث   تماما   مسقطة   ليست   أنها  )1( 

 ، آخر   كيانا   يسمع   كيانا   أن إعالن ذلك وفى بالهلوسة توصف مما أكثر  thoughts Audible  المسموعة 

  .وهكذا عليه يعقّب أو وغيره، يأمر، آخر أن أو

 ال   قد   المسموعة   األصوات   أن   وخاصة   واحد وساد فى كيانين من أكثر حضور إلى تشير فهى (2) 

( Voices تتناقش أصوات(  أمره  فى   البعض   بعضها   مع تتناقش   قد   بل   مباشرة   المريض   تُخاطب

 arguing له   مباشرة   أو   البعض   بعضها   مع   أفعاله  على   تعقّب   أو commenting Voices   والتفسير  

 (4) كيان   من   أكثر   بين   والتفكك   التباعد   أن   هنا   المباشر 
  من   أكثر   يستقبل   واحدا   كيانا   وأن   حدث،   قد  ،

  كخبرة  “مباشرة ”  آخر   كيان   استقبال   أدلة   من   هذا   وكل  يالحقه،   وآخر   الفعل   يفعل   كيانا   أن   أو  كيان، 

  . معيشة 

  يده   حركة   بأن   المريض   يشعر   أن   مثل  خارجى،   توجيه  أو   تحكم  إلى   يشير  ما عادة  بعضها   أن  )3( 

Made  إلخ…  عليه   مقحم   بالفرح   شعورا   أن   أو  ، Made acts volitionalىخارج   مصدر   من   صادرة 

 Feelings  االدراك ”  أما  (5): الظاهر الشعورى   الوساد   تأثير  على الداخل على   أيضا   يدل   وهذا  

  استقباال   نمعي بمعنى حسى لمثير  استقبال  إلى   يشير   فإنه ” Perception Delusional الضاللي 

 إلى ويقينه   بعاطفته   المدرك   يترجم   وآخر   يستقبل،   كيانا   أن   إال   يفسره ال   جازم بيقين   لكن  ، خاطئا 

 . منظومته

………. 

………. 

 .فالضمور واالنطفاء، فالخفوت التفسخ إلى تنتقل وهى المسيرة مراحل نكمل وغدا

  

 1978 والنشر، للثقافة الغد دار ، الجمعى العالج فى مقدمة ، الرخاوى يحيى[1] – 

 جاءت كما المراحل وتسمية ترتيب على قليلة ليست ضرورية وتصحيحات تعديالت أدخلت[2] – 

 .التنويه فلزم )السيكوباثولوجى علم فى دراسة( األم الكتاب فى

 الكلمة وأصل تعتعه،ال بعد الكيانات تباعد من أكبر درجة إلى لتشير “الملخ” كلمة اخترت[3] – 

 ،..الدابة رأس من اللحام امتلخ ..” )الزمخشرى( األساس فى جاء معا، والمباعدة الفصل إلى يشير

 :المجاز ومن ”… :أيضا األساس يقول السبيل هذا فى مجازا استعمل وقد “..غمده من السيف وامتلخ

 االستعمال نادرة كانت وإن cationDislo  هو المعنى إلى االنجليزية فى كلمة وأقرب “العقل ممتلخ هو

 ينبغى ولكن )أكثر الفصام وجراحة طب لغة فى تستعمل وهى( والسيكوباثولوجى النفسى الطب لغة فى

 .اعتبارها فى البدء

 أو أخرى وعى منظومة باعتباره الكيان هذا عن التحدث يمكن – نيوروبيولوجيا – اآلن[4] – 

 .الوقت نفس فى آخر مخ تنشيط
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إلى المعنى هو 
Dislocation   وإن كانت

نادرة االستعمال فى لغة 
الطب النفسى 

وهى (والسيكوباثولوجى 
تستعمل فى لغة طب وجراحة 

ولكن ينبغى ) الفصام أكثر
  البدء فى اعتبارها

     اسماها التى وهى أمس نشرة فى وصفناه ما الظاهرة هذه إلى يكون ما   أقرب  من  لعل  [5] -

  ويشعر   المريض   من   يصدر   حيث  Mental Automatisme   العقلية  الآللية   Clearambault  كليرامبو 

  ولكنه   الوسواسي   بالمعني   اليقاومها   وهو  كيف،   اليدري   بأصوات   ينطق   ويكاد   وأحاسيس   بحركات 

  من   عصابية   وسوسوة   باعتبارها   الزملة   هذه   استعمال   بطل   فقد   الشديد   ولألسف  منها،   ويشكو   عنها   يتحدث 

  حيث  وذاك،   ذاه   عن   استقاللها   لها   أن   مع  أخرى،   ناحية   من   فصامية   سلبية   أعراض   باعتبارها   أو  ناحية، 

  مثل   مواجهة   وأكثر   أكثر   يتجنب   الحديث   النفسي   الطب   أن   ويبدو  معلقن،   فكر   منها   أكثر   معيشة   خبرة   أنها 

 . دقة األكثر باسمهما وتسميتها   الخبرات   هذه 

  

 
 

***   ***   

  ةـــــــــس العربيـــــــوم النفــــــــعل مؤسســـــــة
Arab Foundation Of Psychological Sciences 

http://arabpsynet.com/ 
http://www.arabpsyfound.com/ 

  

 الدوريات واالصدارات و المعاجم

 

 اصـــــــــدارات معجميـــــة 

  

ـّالم"المعجـــم    النفسوطب علـــوم في  "ــعوس
  ا	�ار ا�����ي -ا	�ار ����  -ا	�ار ���� 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=28&controller=category&id_lang=3  
 
***     ***  

  و الطبعلـــوم في ال "نفسانيال"المعجـــم 
  ا	�ار ا�����ي -ا	�ار ����  -ا	�ار ���� 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=46&controller=category&id_lang=3 

 

  لنفسوطب اعلـــوم في  "الوجيـــز"المعجـــم 
 ا	�ار ا�����ي -ا	�ار ����  -ا	�ار ���� 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=31&controller=category&id_lang=3  
 

***     ***  

  الجنسـي النفـس علـمفي  "المختص"المعجـــم 

  ا	�ار ا�����ي -ا	�ار ����  -ا	�ار ���� 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=30&controller=category&id_lang=3  
 

***     ***  

  في االضطرابات الوجدانية "المختص"المعجـــم 

  ا	�ار ا�����ي

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=237&controller=product&id_lang=3  
 

***     ***  

  ) 1 الجزء( األلف  حرف - النفسية العلوم في"االعـــالم "  موسوعة
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=35&controller=category&id_lang=3  
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http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=46&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=31&controller=category&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=30&controller=category&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=237&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=28&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/

