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 :اس�هالل

 ،”ال���ر$  اإل'قاع%��$  ال���ف ى“ سل لة في ال�انى ال��اب ه�ا م� ال��ق�ع ال�� ه�ا ال��م ن��أ
 )وال�ق� (وال�اجعة ال4��5ة للقاءة فصة 'ع�ى ذل/ ولعل


	ى                      � 

 :ال��اب مق�مة

 ال�قاBالت) (أو ال�قابلة على عادة '�ل= ال�$ ال�>�لح وه� ” ال�ل	����ة ال�قابلة “الع�ل ه�ا ی��اول
 مقاBالت فى ت��ر ال�ى ل�ق�Kاتوا الق�اع� BعJ م�ها ن �لهH أن أ'Fا '��E ل���ا ال���D، مع األولى
 $ .!”ال�سR عالج“ أو ،”ال�Qعى العالج“ ح�ى أو نف ى، عالج“ ه� ما ت%O أدرجO ل� ح�ى أخ

 (على اث�	� ب	� م��ادلة رسالة هى ات عO، أم انفدت YالO، أم قـَـ>ـُـت مقابلة أ'ة أن األم واقع 

 ف� “'��] ما أهH م� وهى ،ألفا8 و:�ون : لفا78أ”: وعىٍ  ق�اةِ “ م� أك-, على ف	ها ی�(ادالن األقل)

 عاملة عل��ة ف,وض م�Aا@�ة م� لل�
ق? م��Qدا مQاال أ'Fا ت��ن  أن '��E أنها ك�ا ،”ال�ف=ى ال>;

 .ال�عى ل%�ارات األساسKة الف�Kة ال>�رة تف � أال ش_ على لقاء، آخ وح�ى ،ل
Eة أول م� ت�Cل�

 م� واس�له��ه قن  ن>ف م� أك� خالل  –صل�او  – وصل�ى ما ب5عJ اك�فى أن تع��ت وق�
 وت��ر م�ارساتهH فى األصغ ال�Qل على وgشافى وت�رf ى مضا$ مع ال��ارسة أث�اء خ�تى

،Hا فى مهاراته�اص العل�ىّ  الف� هkال :Dوال>ع “Dال�ف ى ال�”. 

 األول الفAل   


J ومعالH اللقاء، ف� ب�ا�ات�  (1)ال

  

  
 

 

 

 

أية مقـابلة    واقع األمر أن
قـَـصـُـرت أم طالت، انفردت  
أم اتسعت، هى رسالة  
متبادلة بين اثنين (على  
األقـل) يتجادالن فيها على  

”: قناِة وعىٍ “أكثر من  
بألفـاظ: وبدون ألفـاظ، وهى  

فن الطب  “من أهم ما يميز  
النفسى

أنها يمكن أن تكون أيضا  
مجاال متجددا للتحقق من  
مصداقية فروض علمية عاملة
تتولد من أول لحظة، وحتى  
آخر لقـاء، على شرط أال تفسد  
الصورة الفنية األساسية  
لحوارات الوعى

 –اكتفى ببعض ما وصلنى  
خالل أكثر من     –وصلنا

نصف قرن واستلهمته من  
خبرتى أثناء الممارسة مع  
مرضاى وتدريسى وإشرافى  
على الجيل األصغر فى  
ممارساتهم وتطور مهاراتهم، 

 ن العلمّى الخاصفى هذا الف
الطب النفسى“والصعب: 



 :اس�هالل
 وأنا عامة، وال�ف ��� خاصة، األ5Yاء ال]مالء ع�� تق�>�ها ال�ى ال>ع�lات اح�ام م� مف ال

 إلى ال��خل أع��ه ال�$ ،”ال�O,P  ال�N نق�“ بـ أع�Kه ما وعل�ها، بها، وأmKn األدبى ال�ق� لغة أس�ع�ل
Dاإل'قاع%��$  ال�ف ى ال�، H'ة خ��ات ل�ق�Kة ال��ارسة فى ع�لKال��م.  

 ال�قابلة “ع�� ”ال�ف ى ال�D فى األساس“ اإلل��ونى �qابى فى ت�قفO ق� O�q ال5%�ة ةBال>�ف

 ث�ائى �qاب وه� األصل،  ال��اب ض�� O��q ال�ى األص�ل وqانO”!! العل�ى ال�ق	�H ف�“ ال�ل	����ة:
 أنه ف�ج�تُ  ورKnة، ص�رة فى ت�� ولH عاما) ثالث�� م� أك� (م�� 1986 س�ة م �دته qـOْ�َ�ُِ  ق� اللغة،
 م� ان�القا اإل�قاع
	OC  لل>�Qف=ى ال���K{Kة ال��kات  تق�'H م�هج أت5ع أن األن D م� '�Eن  ر�lا

 وعلى ، (2)ال�ف ى لل�D ال ائ� ال�Kار ع� ال5ع� فى أBالغ ال ح�ى القائH، ال�قل	�O ال�ف=ى ال>; أساسKات
 :qال�الى وال�قارنة Bال�اجعة لى ' �ح م�هQا أت5ع ف �ف ذل/

 ما أك�ل أو نق�، م� لى 'ع� ما أض�K ثH 1986 س�ة الق�'H ال�� أص�ل ب�� أب�ا أن(1) 
 .اآلن علKه م�افق�ى م�$ ح D ورد �Bا أك�فى أو نق�، م� وصل�ى

 ال���ف ى آلKات و��l ال�قل��'ة ال��ارسة تق�Kات ب�� العالقة ل�Kان 'Eفى ما ذل/ ی���F أن أرج�(2) 
 .(واخ�الفا فاقا(ات ال���ر$  اإل'قاع%��$ 

  .ذل/ – BعJ أو – qل داللة إلى معا ن��َصل أن أت��ى ك�ا(3) 
 .وتع���ى تعّ�ل�ى ق� ال�ى ال��اس5ة االس�QاBات أج� وأن ال�%اولة، ت�Qح أن   أمل وqلي
ور$  بل ال�افى، االح�ام أع��O ق� ب�ل/ أك�ن  أن أرج� ك�اFى الع�ل ل�ق��� الالزم والEKال�ل�� 
، أو إضافات أ'ة عل�ها ت��ى أن '��E ال�ى األساسKة ال��Kة ق�اع� إلرساء ةج�هf ك��kةfذل/ ت�� 
 ال���ف ى“ م �ى ت%O أق�مه ما أن األصغ، خ>�صا ال]مالء، ی�>�ر أن فعال خ��O ألن�ى

 ال�ف ى ال�B ” DأساسKات االل�]ام ع� ب�یل ه�  ”ال���رfة اإل'قاع%��fة ال��fة ”و ”اإل'قاع%��$ 
 ،ال��اس; ال�N�YP وضع وأ�Vا األع,اض، رص� ذلS فى �7ا ،“ال ائ��kعة أق�م أن لى ف ج

 ع� األول ال��اب جاء وهE�ا اإلYالة، خ�Kة ع�لO ثH واح�، �qاب في ال���ل= ه�ا م� م��املة

 ال�ف=ى ال>; إلى أق,ب وهC ،”ال�قابلة ف�“ ع� ال-انى ال��اب ه\ا ل	��عه ، (3)األساس�ة الف,وض

 ال�ف=ى ال>; م� أكQ, ج,عة �
�ل فهC ال�ل	����ة ال�قابلة ع� هC: مCضCعه ح	J ال=ائ�،

 OC	
 ال�قل	�b ال>; أساس�ات وأولaCة ض,ورة م� ت�قN ال ف��ة ت(ل�ات م� 7ه ی��	` �7ا اإل�قاع

 .ال=ائ�
 مق�مة
  معل�مات  على   ت%>ل  ول�ى  ، ال��H�E   إعادةو   ال�الحEة   ب��   ال�Qع  على  ت%ص ال�ل��KEKة ال�قابلة

  ه�ه   تت�D   م�   ب�   ال   ثH  ، ج�Kعها   Bال�فاص�ل   االه��ام   مع   ال��ی�ی�   واالق�اب   االن�5اه   م�   ب�   فال   كا�Kة 
fقة   ال�عل�مات �B   ت �ح   Hس   أو   عالج (  م%�د   لغض   جاء   ب�اته   ل�Jf   ال�عالH   واض%ة   ص�رة   بf  أو   تق
 ̀ءا  ال�ل	����ة   ال�قابلة   وتع�Q, ،( ذل/   غ� ̀أ   ال   ج   أول   م�   ی�Qأ   ال
;   إن  :  'قال    ف��ا  ، العالج   م�   ی�(

  أن   ب�   ال   ��اه�ةال   أوراق  فى   معل�مة   وqل ، مقابلة   أول   م�   ی�Qأ   العالج   إن   'قال   أن   ال���E   م�   فإنه    نE,ة 
  فى   ت�ث    أنها   ح��   م�   وq�ا   ب�اته   ل�Jf   م�فدة   ص�رة   رسH   ح��   م�  ، خاصة   داللة   ذات   تع��
 RK�kال  العالجى   ال�B /ش .  

�E�fاز   وQ'اله�ف   إ   �فة   ال�قابلة   مA7   اض  فى   عامة     ال�الKة: األغ
  ال�قة   ل�5ادل اإلع�اد  ثـHَّّ   وم�  ، ال���D   و��l ب��ه   العالقة   مالمح   ت%�ی� و ، ال�Jf على ال�عف    )1( 

 Hوالفه. 
 )ال��لKة   ال�راسة (  وال�ض   ال�Jf   تارfخ  على   ال%>�ل  )2( 

كما أرجو أن أكون بذلك  
قد أعطيت االحترام الكافى، 
بل والضرورى الالزم لتقنين  
العمل الكلينيكى كخطوة  
جوهرية إلرساء قواعد البنية  
األساسية التى يمكن أن  
تبنى عليها أية إضافـات أو  
تطوير

خشيت فعال أن يتصور  
أن    الزمالء، خصوصا األصغر،

ما أقدمه تحت مسمى  
” و” الطبنفسى اإليقـاعحيوى“

النظرية اإليقـاعحيوية  
هو بديل عن  ”  التطورية

الطب  ” االلتزام بأساسيات  
، بما فى  “النفسى السائد

ذلك رصد األعراض، وأيضا  
وضع التشخيص المناسب

خطر لى أن أقدم جرعة  
متكاملة من هذا المنطلق  
في كتاب واحد، ثم عدلت  

طالة، وهكذا جاء  خشية اإل
الكتاب األول عن الفروض  

)، ليتبعه هذا  3األساسية (
فن  “الكتاب الثانى عن  

، وهو أقرب إلى  ”المقـابلة
الطب النفسى السائد،

المقـابلة الكلينيكية تحرص  
  المالحظة   بين   الجمع على   

ولكى   ،  التنظيم   وإعادة 
  كافية   معلومات على     تحصل 

  االنتباه   من   بد   فـال 
  مع   الشديدين   واالقتراب 

،  جميعها   بالتفـاصيل   االهتمام 
  هذه   ترتيب   من   بد   ال   ثم 
  تسمح   بطريقة   المعلومات 

  المعالم   واضحة   صورة   برسم 
  لغرض   جاء   بذاته   لمريض 



 )اآلن ال%الة (دراسة واألعاض   العالمات   وت%�ی�   إ�هار  )3( 
 �qاBة ور�lا ت��Kk،  إلى   لال�ص�   )4( f .!تق
    ال�قابلة.   م�   الغض   ت%ق=   هادفة   ص�اغة  إلى   ال�ص�ل  )5( 
 .وو�ائفها ال>Kاغة م ��fات ت%�ی� )6( 
 (7) RK�kللعالج   ال�   . 

  : العامة   القCاع�
 1 -    ال�Jf   أن  �Bع�ى  ، م%ققا   ل Oَ    وأنOَ    م�ه�ا   mلK   فه�  ، أقل   وال   أك�   ال   مJf   ال�Jf   أن   ت�qـّ

   . جـ &   س  : E�Bل   ت%}Kقا   ال� ألة   ولO K   مع/   ح�ار  فى 
  K�Yعة   ل�أك��   رس�Kة   ال�قO   نفm  وفى  ، وgن انKة   داف4ة   ال�قابلة   ت��ن    أن  على   ال%ص   م�   ب�  ال  - 2 

 . Kةال�ه�   العالقة 
 3 -  /Kق�له   ما   تالح�   أن   عل'   Jf  ج�D  إلى   ج�5ا   ال�

  علKه   ی��و   ما   أ'Fا   بل  ، 'فعله   ما   أو   علKه   '�ه   ما   مع 
   (4).عاّمة 

 :      على   تq]   أن  ی�5غى   االه��ام   ب�رة   إن  - 4 
 س�B  ) Dال�Jf   تجاء  ال�ى  ال%الKة  الاه�ة   )ال��Eلة أ(

 )ال�%�fل   أو ال%�Fر
  ال%اضة   ال�ضKة   ال%الة ) ب(
  .Perpetuating ) ال�ـُ�'�ة   األس5اب  (=  ال%الة   تفاقH   أو   اس��ار   ع�   ال� �4لة   ال%الKة   األس5اب  ) ج(
  أو   ال�Jf   ی�>�رها   ك�ا -  األس5اب   ع�   ال%�ی�  على   لل��q]   ال��ا'ة   م��   تـُ ��رج   أال  ی�5غى  - 5 

  تأوfالت   أو   تف �ات  إلى   ال�ص�ل  فى   ال� ع   ت�D�Q   أن   'DQ   وأ'Fا  ، الاه�ة   ال%الة   ح اب  على  -  األهل 
  . وم��}Kا   مغfا   ذل/   ب�ا   مه�ا   Bاكة 

  ف�ها   ت�Qـٍّع  ال�ى   ال�قابلة  : ب�ل/   وال�ق>�د    ، ال�ف�Cحة   ال�قابلة   نQاح   أساس   ه�   اإلصغاء   ف�   إن  - 6 
 Jfـ5َة   إ'�اءات   أو   حاف]ة   كل�ات   خالل   م�   �Bالقة   ی�%ّ�ث  ح�ى   ال�  . ُمَحِّ

fقة على   تع���   األعاض  ذل/ فى �Bا ال%الة أBعاد  ت%�ی�  فى   ال�هارة   إن  - 7 Y   ح   إتقان  $م� وY  
 .   األس4لة 

ا   فإن   ذل/  وعلى  ، م>�رها   م>�اKnة  على   تع���   معل�مات   أ'ة   �Knة   إن  - 8 fا   تق<�kة  ع�   مK<kش  
  Jال�f أح�ال ع� '%Eى وه� Bال��قف إل�امه  م�$   م�   لل�%ق=   األه�Kة   ش�ی�   لُه�َ   (5) الُ�اف=   أو   ال��لـِّغ 

 .(!ض�ه أو معه  ال�%ّ�]   اح��ال   مع (
  م>�ر   Bاخ�الف   '�kلف   اله�ف   أن  و�lیهى  ، م�ها   اله�ف   اخ�الف   ح D   ت�kلف   ال�قابلة   إن  - 9 

  . ال�%�fل   وس�D  ، ال�%�fل 
  Bال� 5ة   Bع�   ��Kا  سKأتى   ه�ا   كان   وgن (  ب�اته   عَض   BاسH   ال�Jf   'ق�له   ما   كل   ب� �Kة   ت ارع   ال  -10 

    ). ال�Jf   كالم   م� لل���
 أو إ'اها،   Bفه�/   ولmK   ألفا�ه   ب�فm  ، ال�Jf أق�ال اب��اءً    ت��O   أن   – أم�E ما – حاِول  -11 

 .Bع� ��Kا ت�ج�ها ثH م%�دة، أعاض إلى Bأول أوال تج��ها
 فى   ی��O   فق�  ، م%�د   ت��Kk   له   یل]م  ” مB  “ Jfأنه   الس��ارت/  أتى   م�  على   Bال%HE   ت ع   ال  -12 

 أو اإلعالم، تأث� ت%�l Oار  ، حال�ه   تق�ی  فى   م5الغة   D� B  أتى   أنه   م�ال: ؛ خ�أ  أتى   أنه   ال�قابلة   نها'ة 
  Bاع�5اره   ی�>ف دعه -م�ها أنO ت�أك� أن Bع� – سالم�ه رسالة ت�لغه وح��    هاٍو، قDf ن>K%ة ن�QKة

حَ    ق�    . أقل   وال   أك�   ال  ، معل�ماته   ص%َّ

  أو   تقرير   أو   عالج (  محدد 
ذلك   غير 

الكلينيكية     لةالمقـاب   تعتبر
،  العالج   من   يتجزأ   ال   جزءا 

  يبدأ   الحب   إن :   يقـال    فكما 
  من   فـإنه   نظرة     أول   من 

  العالج   إن   يقـال   أن   الممكن 
مقـابلة   أول   من   يبدأ 

  أوراق فى     معلومة   كل
  تعتبر   أن   بد   ال   المشاهدة 

  من ،  صةخا   داللة   ذات 
  متفردة   صورة   رسم   حيث 
  من   وكذا   بذاته   لمريض 

  التخطيط فى     تؤثر    أنها   حيث 
بال شك العالجى   

،  التعرف على المريض
بينه     العالقة   مالمح   تحديد و

ثـّمَّ    ومن ،  الطبيب   وبين
  الثقة   اإلعداد لتبادل 

والفهم. 

  المريض   تاريخ على     الحصول
الطولية(   الدراسة (  والمرض 

  العالمات   وتحديد   إظهار
واألعراض (دراسة الحالة   

اآلن(

  مريض   المريض   أن   تذكـّر 
  ليس   فهو ،  أقـل   وال   أكثر   ال 

،  محققـا   لستَ    وأنتَ    متهما 
فى     المريض   أن بمعنى   

  المسألة   وليست   معك   حوار 
.  جـ &   س :  بشكل   حقيقـات 



  '�Eن    ل/   زمالءٍ    صفات   أو   آراء   م�   أ'ا  -   أهله   أو   ال�Jf   أمام   عالنKة   خاصة  –  ت��ق�   ال  -13 
 Jf .االح�ام qل مع وK�Yع�ه الأ$ اخ�الف فى ال%= لل�Jf ت�ح أن یل]م وق� ، ق�ل/   زارهH   ق�   ال�

…………… 
…………… 

 )غً�ا ون��ل (

 ” ال�قابلة  فى   ات�اعها   الCاج;   الع�ل�ة   الC<Yات  “Bعض
  

 اإليقاعحيوى نفسىالطب“ أصول مراجعة من انتهيت[1] – 

 البطىء النشر نواصل وسوف أبواب: ثالث من وهو ”التطورى

 )2022( التطورى النفسى الطب جمعية منشورات حوار، في آمال

 (الطبع (تحت

 هو ”النفسى للطب السائد التيار“ تعبير يعتبر[2] – 

psychiatry steam main باإلنجليزية المألوف للمصطلح ترجمة

 فى الغالب االتجاه إلى اإلشارة يفيد جامع تعبير وهو ،

 .الفرع هذا فى واألحدث األحدث

 ،”األساسية والفروض النظرية“ الرخاوى، يحيى[3] – 
 2022 التطورى، النفسى الطب جمعية منشورات

 متحركة اساسا وهى األصل، فى موجودة غير األشكال[4]- 

  animatedالبوربوينت برنامج على ppt التى والرسالة 

 المتحركة، الصور من بكثير أقل الساكنة الصورة صلهاتو

 مدمجة أقراص الورقية الطبعة مع الحقا تصدر أن آمل ومازلت

 بالرابط متحرك شكل كل على أشير سوف ومرحليا ذلك، تعوض

 حاال. عليه يطلع أن شاء لمن www.rakhawy.net  موقعى في

 والتطور اإلنسان“ نشرة في أيضا متاح الشكل ورابط

 .موقعى في )24/4/2016( ”اليومية

 غير الملبغ يكون وقد ،”المرافق“ غير ”الم[بلغ [5]- “

 أما بالمريض، متعلقة معلومات بيلغنا مصدر أى وهو حاضر،

 من جزء فى ولو المريض يرافق الذى فهو ”المرافق“

 بعد (أنظر ”عادةc “ الم[بلغ بدور أيضا يقوم وهو المقابلة،

  أن على     الحرص   من   بد  ال
  دافئة   المقـابلة   تكون 

  الوقت   نفس وفى   ،  وإنسانية 
  العالقة   طبيعة   لتأكيد   رسمية 

. المهنية 

  يقوله   ما   تالحظ   أن   عليك
  مع   جنب إلى     جنبا   المريض 
،  يفعله   ما   أو   عليه   يظهر   ما 
عاّمة   عليه   يبدو   ما   أيضا   بل 

  منذ   تـُستدرج   أال ينبغى  
على     للتركيز   البداية 

  كما -  األسباب   عن   الحديث 
 - األهل   أو   المريض   يتصورها 

،  الراهنة   الحالة   حساب على   
  تتجنب   أن   يجب   وأيضا 
إلى     الوصول فى     التسرع 

  باكرة   تأويالت   أو   سيراتتف 
  مغريا   ذلك   بدا   مهما 

ومنطقيا 

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD120322.pdf 

  : إرتباط كامل النص
https://rakhawy.net/%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-
%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%89-
%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%ad%d9%8a%d9%88%d9%89-
%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7/ 
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