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 :مق�مة 

 وهى م�'دة عالج#ة تق
#ة ب"! ال� � م�اولة ت�
اول اج�هادات ب
	� نغام� س�ف ال
	�ة ه�ه فى
 وع*#قة وم�
�عة راس9ة فل74#ة أف6ار م! 1الم4ها أن 1*0! ما و "! ال'قة، )الغة #ةإب'ا, ف
#ة آل#ة )*(ا)ة

 .ال4*اح ف
�ج� وص;:ة،
 ال4#اق قKع مغام�ة مع القادم األس�Gع إلى لل
	� )E#ة ن	�ة تأج"ل الBع� ة ج�عة م! 91فف ر *ا

M"ح ح�ى ج'ال، )ال م�6امل�ان ه*ا حB
 األس�Gع ن	�ة ت	*ل ح"M القادم األس�Gع معا )ق�اءته*ا ن
 ”وVب'اعها ال
فU ن*� ت	0"ل وح�T#ة ال'1الS#�6” :القادمة

 ”ب�لS وعالق�ه العالج ه�ا ماX#ة” :وأW1ا
……………………….. 

 ال��ه أوجه 	ع�
 وت�ص#^ أس*اء لها آل#ات هى ال	ارحة، وال��ارات األصل#ة ال**ارسات فى خاصة ، الفل4فة م
اهج

̀اما ق�اع'ها تقل ال  أن 1*0! ما )عe إلى إشارات م�aد یلى وb#*ا الa*عى، العالج وم
اهج آل#ات ع! إل
 :ب�لS ه�ه b#ه تل�قى
 (1) iارات م! ل6("� ال*��:ع 1الح�� ال�k “ال��ل"'” مG'أ 1	:ه ما   الa*عى العالج فى وال�فاعل ال
 ج*ال وقلGها ًا،أح#ان األسqلة على اإلجا)ة رفe فى جل#اً  nه�ه�ا وق' ال�قائl، إلى لل�ص�ل سق�ا� ات:عه

̀ة اإلجا)ة ع! ب'1ال مقابلة أسqلة �sح فى وأW1ا أخ�k، أح#اناً  إخ:ارrة  .الaاه
 ف
���T الق�ة فى ی�4اوrان 01ادان جانG"! م	0لة ل6ل أن اف��اض تأك"' ِإلى  عادة العالج یه'ف (2) 

 أیه*ا ع! ال'فاع وr*0! جانG"! م	0لة ل6ل إن “أفال��ن  1ق�ل ح"M )ارم
"'س م�اورة  الB'د ه�ا فى
 .”اآلخ� ع! بها ن'افع ال�ى الق�ة )*(ل
 ج*عى عالج جل4ة Tل فى   إل#ه ن
:ه ال�k )ال'ردشة( العقلى والa'ل ال(�ث�ة رفe مG'أ 1}ه� (3) 
 ال�ف6"� غا1ة أص:�� أن درجة إلى ف�6ه� ذه{ ع
'ما لل�ف��ائ��� ال*�جع ال
ق' 1قابل ما وه� تق�r:ًا،

 لل�E#قة ال�ص�ل ول#U اآلخ� االن�Bارعلى هى
 على أو آخ� ف�د على األف�اد ألح' الُ�6*ى ال*�قف على اله�aم الa*عى العالج فى ی��6ر(4) 

!rوفى ع*�ما، اآلخ� Sما ذل Uاكّ  ال*�قف الفارق  مع 1الم	ح"!” ب��ون ”لـ ال 'Tال ال :أنه ی�a�0 م� لل
 ال*G'أ؟ ح"M م! شئ على
 ال�ج�د1ة الفل4فة فى األساسى ال*G'أ ی�T' ما وال*�q4ل#ة خ�#ارواال ال��rة على ال�أك"' فى لعل (5) 

فى هذه النشرة سوف نغامر  
بنشر اجتهادات تتناول محاولة  
الربط بين تقنية عالجية  
محددة وهى بمثابة آلية فنية  
إبداعية بالغة الدقة، وبين ما  
يمكن أن يالمسها من أفكار  
فـلسفية راسخة ومتنوعة وعميقة  
وصعبة، فنرجو السماح

مناهج الفـلسفة ، خاصة فى  
والحوارات  الممارسات األصلية  

الشارحة، هى آليات لها أسماء  
وتوصيف ال تقـل قواعدها  
إلزاما عن آليات ومناهج العالج  
الجمعى

يالحظ المتتبع لكثير من  
الحوارات والتفـاعل فى العالج  
الجمعى  ما يشبه مبدأ  

الذى اتبعه سقراط  “ التوليد”
للوصول إلى الحقـائق

يهدف العالج عادة  إِلى  
أن لكل مشكلة    تأكيد افتراض

جانبين يكادان يتساويان فى  
القوة فنتذكر فى هذا  
الصدد  محاورة بارمنيدس  

إن لكل  ”حيث يقول أفـالطون  



 .ح��rه ه� االن4ان وأن )اس�*�ار، نف4ه 91لl ال�ج�د أن وه�
لة ال�6افل#ة والعالقة الف�دk ال�{ م! االن�قال م�اولة إن(6)  ِّKة على ال�أك"' ِإلى ال*ع#*
 الق'رة” ت
 ذلS ال�{، م! أفال��ن  م�قف ٍإلى 1	"� ق' ما )أح#انا �41�قه ال م! أو( �41�قه م! ل6ل “ال�{ على

̀ع� .اإلساءة أش' فه*ه أسئ ال�k ال*�قف   .الخ..“م(الى ح{” أو “ع�رk  ح{” أنه ب
 (7) iأ )ات:اع أنه نالح'Gعة ت4عى ،“أن� – أنا” م�*a*�4 إلى إص�ار فى الT صل�� ح�ل ال�
 ت�� ه��ج� ناق	ه ال�k األم� العام، ال�ج�د مع ی�
اسl أن له الب' الف�دk ال�ج�د أن ی�r' )*ا ال�ات
 .”األن�” مفه�م ت��” &اس%�ز”و “ال��اصل” مفه�م
 األساس أk لل	فاء، Tأساس ح#ة –“واآلن ه
ا” – ت�a ة خ�ض ض�ورة على ال�أك"' فى إن (8) 
�*
 ال�G9ة” تلS إلى الع�دة ض�ورة فى مارس�ل جاب�)�ل رأk –مع"! ع*l م! – 1المU ق' ما وال�غ"�، لل

 ..”األولى
 1	:ه )*ا  ح#ة، ت�a ة م! ج'ی'ة لG'ا1ة الف�صة ال�قا� إلى ال'ع�ة م�اوالت الaل4ات فى ت��6ر (9) 
kال�أ kهار مغام�ة فى ال�ج�دnعف إW1قابل ور *ا ، واالع�*اد ال Sال,ف+ ه�اشة ذل '
 أو &اس%�ر ع
 ر *ا ال�k ال*أزق  م! االق��اب أk الG'یل nه�ر قGل الق'1*ة ال'فاعات سق�� ت�a ة
 ؟.سارت� ع
' الغ.-ان 1قابل
 إل#ه أش�نا ما وخاصة( ل;:ة، أو دراما، فى ال*�'ود، )ال
�6ص ال*��4ب ال4*اح فى �01ن  ر *ا(10) 
 ال�1رسة )اتaاه ما )	0ل ی��Tنا ما )خ�Gت
ا ب'ا1ة فى ب"�ن  إرSr ع
' الKفل#ة لل�ات ح*اس
ا م!

 ؟.الل�ة مG'أ تق'U1 فى األب-ق�ر)ة
 على )اإلص�ار وذلS   األح#ان، م! T("� فى ال%�اج1ات-ة م%�أ nه�ر ن�4	ع� أن 1*0! إن
ا ث� (11) 
 ال*عالج و�Br العقالن#ة، ال:B"�ة ُت�فe ح"! ذلS وم(ال الع*لى، ال�اقع إلى العالج م4ار Tل إرجاع

 ذلT Sل وفى ،…ع*لال وBr'قها القل{ فى ت�4ق� ال�ى ال�E#E#ة ال:B"�ة إلى ال�ص�ل على وال*a*�عة
 خ'مة فى أداة  إال ت�6ن  أن ی
:غى ال ال*ع�فة وأن )GK#ع�ه، غائىّ  الف�6 أن م! ال�Gاج*اتى ال*G'أ ی�T' ما

 ؟.الع*ل
 اآلخ�r! اس�E:ال م! ال*a*�عة أف�اد ل'k اإلدراك تBع"' م�اولة فى  أنه الح}
ا وق' (12) 

 م:اش�ة ب
ا یلقى ما ،“م�ض�,#ة ك#انات” )اع�:اره� اس�E:اله� إلى “ذات#ة م�ض�عات” )اع�:اره� واألش#اء
 اإلدراك ت�Kر إن .وال�اق;#ة ال*(ال#ة ب"! ال*�الs*ة )أم�اجها Epistemology ال1ع�فة ن�3)ة خ�W فى
 أفه*ها ل� ال�ى( ال
ق'1ة م(ال"�ه فى” كاْن6 “اق��حها ال�ى )الr�Kقة فق� ی�� ال ال*�ض�,#ة إلى ال�ات#ة م!
 م�ات{ تBاع' إلى – أW1اً  – ت�6ن  ما أق�ب ول6
ها )ال*عل�مات “اع�*ال” ت
}#� }�rةن خالل م! ِإال

 .”واآلن ه,ا “ح#ة ..ع*ل#ة تGr�a#ة م*ارسة فى ;-:ل ع
' ال�عى
   	ال�&الC-DE ال:1عى العالج ه@ا عالقة

Mی'� ما عe) یلى وb#*ا ، العالج له�ا ال
}�rة ال9ل7#ة تق'�1 م�احل أصع{ ه� ال'1الS#�6، ع! ال
 :القW#ة ه�ه إزاء م�قفى ی�ضح
 ال*ق'مة ال�6"{ فى ب�ض�ح م(�G وه�ا” ال,�1 د&الC-DE ت,�-H “)أنه العالج ه�ا وصف� م
�: أوالً 

r̀' إل#ه أع' ل� ،( (2)1978(  .اآلن وح�ى اإلW1اح م! ل*
 فى أن
ى أزع� ال ص;:ة، مه*ة لى 1*(ل ذلT Sل فه*ه، أو )ه االس�	هاد أو a#Xل ق�اءة إن: ثان-اً 
 k��4اولها م
 .ال6افى )الق'ر ت

 وال مق�ل�ى، ل#�4 ه�ه نف4ه، ال'1الS#�6 ض' ه� b#ه، ال�6ا)ة أو ال'1الS#�6، ع! ال�'یM إن: ثال.اً 
�Tها ق�أتها أی! أذ
�ة، مق�لة وهى T("�ا، أفادت
ى ل6#� .ال'اللة )الغة ص


ى وهامة، مف"'ة نف4#ة، عالجات فى ال'1الS#�6 لفi اس�ع*ال ج�k : را	عاً 
 ت�6ن  ما أ)ع' وج'تها ل6

مشكلة جانبين ويمكن الدفـاع  
عن أيهما بمثل القوة التى  
ندافع بها عن اآلخر

يظهر مبدأ رفض الثرثرة  
) الدردشة(والجدل العقـلى  

الذى ننبه إليه  فى كل جلسة  
ج جمعى تقريباً، وهو ما  عال 

يقـابل النقد الموجع  
للسفسطائيين عندما ذهب  
فكرهم إلى درجة أن أصبحت  
غاية التفكير هى االنتصارعلى  
اآلخر وليس الوصول للحقيقة

لعل فى التأكيد على الحرية  
واالختيار والمسئولية ما يؤكد  
المبدأ األساسى فى الفـلسفة  
الوجودية وهو أن الوجود  

سه باستمرار، وأن  يخلق نف
االنسان هو حريته

إن محاولة االنتقـال من الحب  
الفردى والعالقة التكافـلية  
المعطِّلة إِلى التأكيد على  

“ القدرة على الحب”تنمية  
أو من ال  (لكل من يستحقه  

ما قد يشير ٍإلى  ) يستحقه أحيانا
موقف أفـالطون من الحب

، “أنت  –أنا  ”أنه باتباع مبدأ  
مجموعة فى إصرار إلى  تسعى ال

كسر التحوصل حول الذات بما  
يؤيد أن الوجود الفردى البد  
له أن يتناسق مع الوجود العام،  
األمر الذى ناقشه هيدجر تحت  

“ ياسبرز“و“ التواصل”مفهوم  
األنت”تحت مفهوم  

إن فى التأكيد على ضرورة  



 ذلS وم!  ن*ارسه، ال�k الa*عى العالج Gs#عة ل	�ح اس�ع*اله وم! اللفi، ه�ا م! وصل
ى ما ع!
 Marsha ل"
هان مارشا اب�'ع�ه وق' ، Therapy Behaviour Dialecticال'1ال�6#0ى ال4ل�Tى العالج
1999 M.Linehan،(3) عالج وه�  U#عى ج)العال عالقة له ل*aا )ال�ات، ال*T وأسال":ه آل#اته أن 

 ال4لG#ة األف6ار تع'یل إلى م
ها T("� یه'ف ال}اه�ة، ال4ل�T#ة وال�'رr:ات وال��ج"هات )ال*
اق	ات مل"qه
 م(ل م(له ال*��ال#ة ال*ع�فى العالج تaل#ات إح'k 1*(ل أنه T*ا االنفaارrة، االنفعال م�جات على وال�K#4ة

 ش�!” عالج أو Therapy Commitment Acceptance   امواالل�̀  الق�Gل عالج
 آل#ات م! ذلS ل6ل وما الخ،… االنفعال ف�� اح��اء على ال*�er 41اع' ال�Mindfullnessk” ال�ه!


{ )عWها إن بل ن*ارسه، ال�k العالج فى عادة ت�4ع*ل الa0ل اس�ع*اله ن�	ه ما ل6(�ة عام، )#b !م 
 .وال�'رr:ات ال*:اش�ة ال��ج"هات
r̀ة ال6ل*ة م! وصل
ى ما تف"' -لألسف – )الع� #ة Tل*ة أج' ل�: خام�اً   إن بل ، Dialectic)االنaل"

̀ة ال6ل*ات  ع! 'نات:ع )وال�k'r�a واللف}ى الفk�6 ( ال��ار م! أن�اعا تف"' وج'ال ج'ل م(ل لل��ج*ة الaاه
 .أ)عادها )عe تق'�1 فى أنaح أن أود وT*ا وصل�
ى T*ا ال'1الS#�6 ح�T#ة حE#قة

 nاه�ة مع أتعامل T#^ أفه� جعل
ى ال��Kر ل
}�rات ال�aه�k  األساسى ان�*ائى إن: سادساً 
S#�60ل ال'1ال	ة فى أساس أنها على عام )#Tف�ة” ح�Kال�ى “ال lها ت�9ل
 الa'ل خالل م! األن�اع م

 �"� أو ال
فU عل*اء م! أك(� أساسا ال��Kر عل*اء م! ف�µ إلى 1��اج ف�ض ه�ا اع��G وأنا ب"
ها، k ال
}Kف4ى ال
 .ال

 فى ودوره اإلدراك فعل فى غ�صى خالل م! إل"ها وصل� ال�ى الف�وض م! T("� م(ل إن
ى: سا	عاً 
 االدراك Gs#عة �ضغ* أن اك�	ف� ق' )واللغة ال�ف6"� و ع' قGل( ال�ارrخ ع�G ال�#اة على ال�فا¶

 .ت
اولها وصع� ة ال'1الGs S#�6#عة )غ*�ض ما )	0ل ی�ت:� إن*ا لل��اس ال*�aاوز
 م! وصل�
ى ن*ارسه ال�k الa*عى العالج ه�ا فى “واآلن ه
ا” فى ال*�
اهى ال��T"` )فWل:  ثام,اً 

 وت��اجه اعلت�ف وVن*ا ال:عe، )عWها مع ت�Bارع وال ت��اور وال ت�
اق· ال )	�rة مa*�عات ن	ا�
̀اء فى بل ثان#ة، )ع' ثان#ة بل( أس�Gع )ع' أس�Gعا” (4) ت�اَدَلSْ “و  ح�T#ة Gs#عة وصل�
ى )ال(�انى أج

 الع*ل#ة له�ه األع*l ال*المح إال غال:ا 1ف�4ه ال )	0ل اإلن4انى ال
*� م4ار على ال:	�k  ال��اصل
 .ال'1الS#�6 ال*4*اة

 :Tال�الى ه� ل#U ه� ما على اب�'اء أك'نا إذا نG4#ا ول� Wحی� ق' ال'1الS#�6 تق'�1 أن ق'رت: تاسعاً 
 .ال:عe ی��Bر T*ا عقل#اً  ح�اراً  الa'ل ل#U ه� (1) 
 م
اس:ة درجة ت�ق"l ث� وم! ،” Conflict ال�Bاع” )*ع
ى ض'ی! ب"! )�Bاع م�'دا ل#U وه� (2) 

 .ال�Bاع ه�ا حل م�اولة فى لل�#6^
 ل#U أنه أk م*�'، م��ر أقBى على قGK"! ب"! وسKاً  ت�افE#اً  حال ل#U أنه ك*ا(3) 

 .ت04"
ا” Compromise  َحْلَ�َسKَاَ ”
 .لآلخ� ال*�Bارع"! أح' اح��اء ه� وال(4) 
 (5) U#ول S#�6راً  ال'1ال�Gفا¶ م� ه�ا ولعل( إa1اب"�ها ب'اخل ح�ى أو )�aار ال�#اة سلG#ات على لل
 .(ال�فe ح�ى )ال�ات األض'اد اج�*اع وض' a#Xل ض' aT�"Tارد اس�(ار ما ه� ال9اsىء الفه�
 ال*�
اقW"! ب"! وت
او ها األدوار ت:ادل خالله م! ی�� دورk  )اتفاق ت4*ح ت:ادل#ة ع*ل#ة ه� وال(6) 
 وله ال�#اة، اس�*�ارrة وأساس ال��Kر، آل#ات أح' وه� “ال�"�k  اإل1قاع” إلى ی
�*ى ه�ا ألن م
�}�، )	0ل
��T#ة عالقة( ،S#�6ه ال'1ال
 .ه� #Uل ل6
 الG"�ل�جى األساس ع! وال ال*خ، ن	ا� ,#ان#ة ع! م
فBال تr�a'ا ل#U فال'1الS#�6 :وأخ"�اً  (7) 
�*
 .وال�#اة لل

–“هنا واآلن” –خوض تجربة  
حية كأساس للشفـاء، أى  

مو والتغير، ما قد  األساس للن
رأى   –من عمق معين –يالمس  

جابرييل مارسيل فى ضرورة  
الخبرة  ”العودة إلى تلك  

..“األولى

إننا يمكن أن نستشعر ظهور  
مبدأ البراجماتية فى كثير من  
األحيان،  وذلك باإلصرار على  
إرجاع كل مسار العالج إلى  
الواقع العملى، ومثال ذلك  

النية، حين ُترفض البصيرة العقـ
ويصر المعالج والمجموعة على  
الوصول إلى البصيرة الحقيقية  
التى تستقر فى القـلب  
ويصدقها العمل

فى محاولة تصعيد اإلدراك  
لدى أفراد المجموعة من  
استقبال اآلخرين واألشياء  

“ موضوعات ذاتية”باعتبارهم  
إلى استقبالهم باعتبارهم  

، ما يلقى  “كيانات موضوعية”
فى خضم نظرية    بنا مباشرة

 Epistemologyالمعرفة  
بأمواجها المتالطمة بين المثالية  
والواقعية

 –لم أجد كلمة بالعربية  
تفيد ما وصلنى من   -لألسف

الكلمة باالنجليزية  
Dialectic  بل إن الكلمات ،

الجاهزة للترجمة مثل جدل  
وجدال تفيد أنواعا من الحوار  

الفكرى واللفظى  (
عن حقيقة  تبعدنا  ) والتجريدى

حركية الديالكتيك كما  
وصلتنى وكما أود أن أنجح فى  
تقديم بعض أبعادها



………….. 
 القادم األس�Gع ون6*ل

  
 ذكاء من )1( الجمعى العالج فى مقدمة( الرخاوى يحيى[1] – 

 والطبعة( ،)1978 األولى الطبعة( )المطلق رحاب إلى الجماد

 التطورى، النفسى الطب جمعية منشورات )2019 يةالثان

 مستشفى منفذ وفى المصرية األنجلو مكتبة فى متاح والكتاب

 :الرخاوى مركز وفى ،10 شارع النفسية للصحة المقطم دار

 أيضا يوجد كما المقطم، مدينة 9 شارع من 18 شارع 24

 .الرابط هو وهذا www.rakhawy.net  المؤلف بموقع

 دار  “الجمعى العالج فى مقدمة” الرخاوى، يحيى[2] – 

 (1978( األولى الطبعة  .والنشر للثقافة الغد

 Psychotherapy (1999). S. David Janowsky, – [3]
 American DC: Washington, outcomes. and indications

5.-761-88048-0 ISBN 100. p. Press. Psychiatric 

13.  Behavior cticalDiale (2001). L. Dimeff, & M.

 Psychologist, California The nutshell, a in Therapy

13.-10 34, 

 وأعتقد ديالكتيك، من تدالGكE  فعل استعمل مرة أول4][ – 

 .المأزق هذا من نخرج ربما لنحته األوان آن قد أنه

 فهو ومارسه الديالكتيك وشكل عايش أى يتدالك، تدالك،

 .!!ديالكتيك واالسم متدالك

 

اكتشفت أن غموض طبيعة  
االدراك المتجاوز للحواس إنما  
يرتبط بشكل ما بغموض طبيعة  
الديالكتيك وصعوبة تناولها

بفضل التركيز المتناهى فى  
فى هذا العالج  “ هنا واآلن”

ى  الجمعى الذى نمارسه وصلتن
من نشاط مجموعات بشرية ال  
تتناقش وال تتحاور وال تتصارع  
مع بعضها البعض، وإنما  

“ تتاَدَلكْ “تتفـاعل وتتواجه و
أسبوعا بعد أسبوع  

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD140321.pdf 
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 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  لميالموقع الع

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 

***   ***   *** 

 )التاسعاالصدار  (  "   يةشبكة العلوم النفسية العرب" لـ    2021الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  21 الشبكة تدخل عامها
  اإلنجازات من عامـــا 18... الـــكدح من عامــــا 21

  ) 13/06/2003: على الويب   -   01/01/2000: التأسيس(  

://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdfhttp  
  

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
  

 ةعضويال  اتشتراكا
 "الماسي الفخري الشريك" /  "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية

  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 

   
 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD140321.pdf

