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أن حركيته الحتمية هى 
وراء كل هذه الظواهر 
الحياتية اإليجابية والسلبية، 
دفاعا ضد تماديه، أو جدال 
لإلحاطة به، أو تسليما لغلبة 
 مساره التفكيكى 

 

 

 

 
 

هى المدخل " الصياغة"أن 
إلى تطبيق عملى لما يمكن 
أن يتميز به الطبنفسى 
 اإليقاعحيوى التطورى

 

 

 

 
 

الصياغة مرتبطة بشكل 
أكثر مباشرة بالنفسمراضية 
التركيبية وهى التى تهدينا 
إلى التخطيط العالجى أكثر 
 من التشخيص غالبا، دون

إهمال أو إغفال التشخيص 
 .طبعا
 

  

  :مقدمة

اعلنت حيرتى أمس وأنا أهم بمواصلة تقديم أصل األصول 

األمراض النفسية، وهو هو أصل الجنون، وأصل كل ": الفصام"

أصل التطور فالنمو واإلبداع، حتى تعميق وتجديد اإليمان، ولم 

وإلى الغد : "أستقر حتى آخر النشرة كيف أواصل، حيث قلت نصا
  ،!!،"دون وعد باالستمرار فى اتجاه معين

، فأنا ال أعنى أن " أصل"وطبعا حين أقول عن الفصام أنه  

صد أن حركيته الحتمية هى وراء كل هذه الظواهر الحياتية اإليجابية كل ذلك ينبع منه، وإنما أق

وكل هذا أشرنا إليه ( تسليما لغلبة مساره التفكيكى ، أوجدال لإلحاطة به  ، أودفاعا ضد تماديه  والسلبية،
  ........,!!)وسوف نعود له 

...............  

  

   

  :هذه الحيرة، أعرضها كما يلىأخرج من   خطرت لى عدة احتماالت إلى أن أستطيع أن

قد بلغت أكثر من ثمانمائة ( أن أعيد نشر الحاالت التى أشرنا إليها األسبوع الماضى    )1

مع إضافات مناسبة عن دور موقف الطبنفسى ) A4(صفحة من الحجم الكبير 

  ).إذ يبدو إننى أمارسه قبل تسميته(اإليقاعحيوى منها 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD131116.pdf


 2

 

 

نى ما يعيننى إلى أن يصل
دعونى  أدعو اهللا أن 
يهدينى لألولى حاليا فهو أعلم 
ـّلب وجهى للمعرفة،  بتق
ورغبتى فى مواصلة الوفاء 
 بحمل األمانة

 
 

 

هو الذى أمر نبينا عليه 
الصالة والسالم أن يبدأ 

، فأول "يقرأ"دعوته بأن 
وأولى ما نقرأه هو كيف 
خلقنا فى أحسن تقويم ، ومن 

كيف نحافظ على ماخلقنا : ثـم
 إليه : به 

  

  .مع التجاوز عن مدى صبر المتلقى أو قبوله أو أن أمضى فى لغتى الخاصة    )2

فى الطب النفسى مكتفيا بعرض الحاالت،   "التنظير"أو أن أتوقف نهائيا عن استكمال    )3

ومقاطع ومشاهد " التدريب عن بعد"، و"حاالت وأحوال: "وعينات العالج، مثل أبواب
تى أن أسجل خبرتى ، كما كان الحال قبل أن يطلب منى طلب"العالج الجمعى"وألعاب من 

تخلـوا    ثم") األساس فى الطب النفسى"فكانت البدايات مع كتاب (فى كتاب فى متناولهم، 

  !).وفقهم اهللا(عن المتابعة، وعن التعليق وعن وعود الترجمة 

الملخص "ثم " االستقصاءات"أن أعود ألكمل ما تبقى فى المقابلة اإلكلينيكية وهو   أو   )4
هى المدخل إلى تطبيق عملى لما يمكن أن يتميز به " الصياغة"ن ، خاصة وأ"والصياغة

الطبنفسى اإليقاعحيوى التطورى، فالصياغة مرتبطة بشكل أكثر مباشرة بالنفسمراضية 

التركيبية وهى التى تهدينا إلى التخطيط العالجى أكثر من التشخيص غالبا، دون إهمال أو 

  .إغفال التشخيص طبعا

  :وبعد

م بعرض هذه االقتراحات، فإن وصلنى ترجيح أى منها فكرت فيه وربما أخذت سوف أكتفى اليو

ـّلب وجهى    به، وإلى أن يصلنى ما يعيننى دعونى أدعو اهللا أن يهدينى لألولى حاليا فهو أعلم بتق
للمعرفة، ورغبتى فى مواصلة الوفاء بحمل األمانة، وهو الذى أمر نبينا عليه الصالة والسالم أن يبدأ 

كيف نحافظ على : ، فأول وأولى ما نقرأه هو كيف خلقنا فى أحسن تقويم ، ومن ثـم"يقرأ"ه بأن دعوت

  .إليه : ماخلقنا به 

 
***   *** 

  ةــــــس العربيـــوم النفــــعل مؤسســـة
  اصـــــــــدارات مكتبيــــــــة

  "نفسانــــــــي  " المكتبية  سلسلـــةال
  " الكتـــاب العربـــي لعلوم وطب النفس" 

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=16&controller=category&id_lang=3 

***    ***  

  "وفي انفسكـــــم "    المكتبية  سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBFiAnfosikom.htm  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=17&controller=category&id_lang=3 
***    ***  

 "الراسخـــــــون "  المكتبية  سلسلـــةال
  اصدار لجنة التـــراث النفســـي العرباسالمـــي

http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/index.TourathPsy.htm  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=18&controller=category&id_lang=3 

***     ***  

 للعلـــوم النفسيـــة العربيـــة" الكتـــاب االبيـــض"سلسلـــة 
www.arabpsynet.com/WhiteBooks/eWBIndex.htm  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=32&controller=category&id_lang=3 
 
***     ***  

 "اإلنســـان والتطـــور" المكتبية  سلسلـــةال
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm  

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=20&controller=category&id_lang=3 
 

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=20&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=18&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=16&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBFiAnfosikom.htm 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=17&controller=category&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/index.TourathPsy.htm 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm 
www.arabpsynet.com/WhiteBooks/eWBIndex.htm 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=32&controller=category&id_lang=3



