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 :اس�هالل

 ةن�  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
 .ال4ال3 الف1ل م� ت0/� ما ف�ها س�ق,م ال�ي ال��م


	ى          � 

 ال�ال� الفل 

 )2( ال�اب� ال��ضى ال�ار�خ

 )ال��ض ق0ل وال.-,ة الع()'، ال��ض إلى إشارة مع)

 ال�اب� ال��ضى ال�ار�خ أوال:

……… 

……… 

 :ال��4

 : ال�ا9قة   ال7ف�,ة   األم�اض – 

 : Dق�ل   سCال   ع�   *اإلجا*ة   ت<�=  وهى   ح;0;0ة   �090ةكل�   م9لة   ت7ه�   ه�ا …. 

  ال��ض   م�   ی�NOأ   ال   جNءا   Dع�"�  وم�ى  ” سا9قا   م�ض,ا   تارJ<ا “  ال/ابG   ال�ف/ى االض��اب   Dع�"�  م�ى  
�4   ف��ة   و��Sه�ا  الRالى 
 ؟ Bل,ة ح�ى أو ج<ئ,ة 9إفاقة    ت

  عل�ها   م�فG   مCش�ات   ه�اك   ت��ن    أن   ب,   ال   سا*قا   ال��ض   Dع�"�  فل�ى  ، شيء   كل   رغU   تق�J"0ة   واإلجا*ة
  ال�املة   اإلفاقة   ون�Sة  ، الفاء   ب��   وال�ف�قة  ، ال   أم   ال/ا*قة   ال��Sة   م�   تام   شفاء   له   ح,ث   ال��J]   أن   ل�R,ی, 
  الأن   ه
ا  فى  فال<امd  ال�ا*ع  األم�9Jى   ال,ل�ل   إل0ه   ذهa ما   ت�جه  على   االع��اد   و�9�J   ص_^ة   تف�قة  هى 
   : أن   م� 

  ال��ض   به
ا   م1ا*ا   كان   أنه   ن�
g�   أو   ن
g�   أن   �RDاج   ال��J]   معها   Dع,   لU   كاملة   إفاقة   ه� :  ال.فاء
  اث�اء  االع�^ار  فى   ال��ض   ه
ا   ل�ضع أو العقاق��، على لالس���ار   داع   ه�اك   Dع,   لU   هأن  أh  ، *ال
ات 
<=  وSال�الى  ،  معه   ال�عامل D   ا   م4ل
  م�mJا   ولd0  ”شفى ق, l"0عى،“  أنه  على   الف��ة   ه
ه  فى   ال��J]   ه

  االضطراب النفسى   يعتبر ى  مت 
”  سابقـا   مرضيا   تاريخا “  السابق 
  من   يتجزأ   ال   جزءا   يعتبر ومتى   

  فترة   وبينهما الحالى     المرض 
بإفـاقة جزئية أو حتى      تحسن 

؟ كلية

  بد   ال   سابقـا   المرض   يعتبر لكى  
  مؤشرات   هناك   تكون   أن 

  أن   لتحديد   عليها   متفق 
  تام   شفـاء   له   حدث   المريض 

،  ال   أم   السابقة   النوبة   من 
  ونوبة ،  الشفـاء   بين   والتفرقة 

  تفرقة هى     الكاملة   اإلفـاقة 
على     االعتماد   ويمكن   صعبة 

  الدليل   إليه   ما ذهب   توجه 
فى   فـالخامس    الرابع األمريكى   



   ذاك. أو ”ال�R,د   ال��ض“ بـه
ا 

  ع�ضة   أنه  على   Dعامل   أن   R�/D/� و ، ال.�وM هKه ت�)ف� لI إذا فقG   إفاقة   ن)Eة  فى   ال��D   [Jع�"�  
<=  وSال�الى  ،  تال0ة   ل��Sة D   ال��ال   إفاقة:   حالة  فى  ”:الفالنى   ال��ض “  بـ   م1اب   أنه   *اع�^اره:   [J�م  
 ت مmادا  ی�عاlى   مازال   وه�   س��ات   لع,ة   أع�اضه   كل   اخ�فq  ل
hا : الق�a  ث�ائى   اض��اب   اله�س 
  . الل���4م   أمالح   م4ل   لل��/ات 

 . وال��ا*عة العالج فى ذلu   أله�0ة   خاصا   ت���Nا  : *اع�^اره  الRالى    مع   ال/ابG   ال��ض   ی�ضع   ما   وعادة

  ه�   ذلu   س"G   ما   كل   فإن  وSال�الى   ج,ی,ا  الRالى   ال��ض   Dع�"�   *3�R   شفاء   حالة  فى   ال��D   [Jع�"� 
  : ال
الى لل��ض   ال�ا9ق�	4   ال��7	4   ل�Nة   ال�ال0ة   وال��اصفات   ال�وx   ت�ف�ت   إذا  ، ال��ضي   لل�ارJخ   تا*ع 

 (ال�اقى ال�,اوh  م� (واالس�غ�اء ، األع�اض   اخ�فاء  -  أ

 .أداءً    أفmل   أو   س"G   ك�ا      الع�ل  إلى   الع�دة  - ب

 .   ال/ا*ق��  والعاlفى  االج��اعى   ال��0~  م/��h   إلى   الع�دة  –  جـ

  كانq   ك�ا   ال,فا�0ة   وال��ائف  ال�ج,انى،   وال�ن��  ، *ال�اقع   للعالقة   *ال�/^ة   العام   ال��قف   �9Dن    أن  –  د
 . ال��ض   ق"ل 

 .*الm�ورة   دورJة  -  *ال�ع�J~  –  ال��ض   l"0عة   ت��ن    أال  –  هـ

 .ال/ابG   ال��ض   ع�   ال���0ة   م<�لف  ) اآلن (  الالحG   ال��ض   �9Dن    أن  –  و

 :ال�
Nی�

 ه
ه تغل�ى gانq ر�Sا داخله، ال�ق, مارسq عاما، ثالث�� م�
 ال��� ه
ا q"�g ح�� أن�ى ی",و
 ال�فاص�ل، ه
ه gل أوردت أن�ي ل,رجة الRال0ة، *ال��Sة ال/ابG ال��ض عالقة ب�R,ی, ال<اصة الق0mة
qانgغل�ى و .ع��ما وال�قالت بل” [2]  األم�اض ونقلة األع�اض، نقلة“ إش9الة أmDا ت

 تغ��ات م� هنلقا �gا وما *اس���ار، ال�Oعى للعالج م�ارس�ى ه� فأك4� أك4� ذلu إلى ن"ه�ى ما ور�Sا 
 ه
ا ف�ان ال��ض0ة، الNمالت فى نقالت إلى أح0انا ت1ل خاصة، األع�اض فى واأله�0ة ال,قة ش,ی,ة
 الف�ض �ه�ر أصل وه� وال��ض الR1ة فى اإلDقاعh��R  ال�^] دَوام0ة إلى ان�^اهى أثار م�ا وذاك
h
 وح�B,ة ال�)اجN ن)ع فى تغ	�ات إلى �.	� ما وه) ،”(3)ال��7اوEة ال)ج)د حاالت “الحقا أس���ه ال

 ه) ُ�ْع��0 الK' ال0Z,عى م�ارها إلى 9اس���ار ع)دتها مع م�7اوب دور'  X.9ل ال)عى دوائ� ات�اع
���Z0,عى الZار [0,عة الس�عادة ال� خ�/ة خالل ال<"�ة ه
ه م� ان�القا أنه وJ",و ،ال
	)'  ال7_^  م

 والRلU ال��م دورات آلثار ان�^اه�ا م� ب,ًءا د،ال�ج�  حاالت ب�� ال�/���ة ال�قالت أ��0 أن اس��عq عق�د
 وح,ات فى ال�"0_0ة ال�قالت دورات إلى م��Rاها) *الm�ورة (ولd0 األخ�h  تل� ال�اح,ة وآثاره�ا وال0ق7ة
 م� تعل��ه ما إلى *اإلضافة أmDا)، (واإلب,اع ال�Oعى العالج أث�اء ال1غ� فال���ا�0ة ال1غ��ة الNم�
 gل ور�Sا وم��Nة، دالة نقالت م� *ه وما فاألع�G األع�G األدبى ال�= نق, مOال فى اج�هادh خالل
uه� ذل h
 هKه ه) غال_ا) ال_.�'  (وغ	� ال_.�'  ال)ج)د فى األصل إن: ف�ض إلى أتق,م جعل�ى ال

 یلى و��0ا ال���)�ات Bل على اإل�قاع
	)'  ن_^ جNل خالل م4 ال-ّالقة ال��c�7ة ال��)ال,ة ال7قالت
 ول,j لل�.X	ل تفhi ل��ه ال�ف�u، م� مالمح *ع] وSها ، (4) ال�N0ع	4 شهادات م� ع��ات *ع]
 :لل�7اث�

  وn�قاعها   �m9سها  ، الiل�ات   م4   ب7��   أو   9الiل�ة   ت�-ل�  فهى  لغ�ى، : ……“  ال-�اM   إدوارد(1) 

الشأن   هذا 

  لم   كاملة   إفـاقة   هو :  الشفـاء
  أن   يحتاج   المريض   معها   يعد 

  كان   أنه   نتذكر   أو   نذكر 
،  بالذات   المرض   بهذا   مصابا 

  داع   هناك   يعد   لم   أنه أى   
لالستمرار على العقـاقير، أو   

 االعتبار فى     المرض   هذا   لوضع
  معه   التعامل   اثناء

  إفـاقة   نوبة فى     المريض   يعتبر
فقط إذا لم تتوفر هذه   

  يعامل   أن   يستحسن ، و الشروط
،   تالية   لنوبة   عرضة   أنه على   
  أنه   باعتباره   يشخص وبالتالى   
”: الفـالنى   المرض “  بـ   مصاب 

إفـاقة   حالة فى   



�Nة   ح�,ة  تأتى   اأنه  أ'  ، وُمNرBة   ح�,ة  تأتى   نف�ه   اآلن  فى  وهى  ،… و�Bاف�ها mع�ها   ولها  ، وم�]  
 ”.. ومل��ها   ورائ
�ها 

  سع	N   خالNة   أما  . ك
لu   ی",و   ال  ال4انى   فالNOء  ، مOازا   ال<�اx   كالم   م�   األول   الNOء   كان   إذا   أنه   أ��
 ، ال/0اق  ه
ا  فى   ال,اللة   ش,ی,   *ع��ان  ” اإلب,اع   ح�0gة “ فى   ال
اج  ألن�ى   ” ل� “   ل,ی�ان   ق�اءتها   ع��نq   فق, 
�N   وع��ات   ال.ع� “ : ه�   الع��ان m([5])  ،“ ال 

q0ه   قال� : 


u  ، ال
اج  أن�ى   ت�اجع“��N   ع��ات  إلى   الالمع  ال�(يء  ال-ارجى   العالI   م4   انm، ال  �	ح  
 w�(.ع   ال�,cالف .”  

Uراح   ثq   ث,Rق"ل   م��هاها  فى   اإلص^ع   ت�/له   ما  - أن/ى   ع�,  وهى  )،” شارل)ت  “ لــ   م�اجاته   ع�   ت�  
 : *ق�لها   ذلu  على   خال,ة   وعق"q (  ال7ف�   ب,اDة 

  ع�u   م�<ل�ن    إن�ا  ، س��ف�x   العق,   إن “..  شارل�ت   *ق�ل   م/�ه,ة  ، لل/ف�   ت/�ع,   ج/,ه   فأجNاء   إذن “
 إلخ ..”

   یلى: �gا شهادته فـ�ـــقــ�أ:  م
ف)x   نm	u أما(2) 

  أن   9عN   القارyء  إلى   ال�)ص	له   الiاتu   ف	G.7(  ع�,�   م�   ال��01= ” ) ما “  ن)ع   م4   ح�Bة   تNب …“ 
 N�mل  فى   له   ت�X4   ش	ه   ما  ، معKة   هB�
 … .“ 9الKات “  شيء   ال “  أو  ،” شيء  أ' “  تi)ن    قN   ؟  ال

  ت,ب  ال�ى   ه
ه   ِم�ْ    یل�ق�   أن  ه�ا ال�",ع  ال�اتD   a/��ع   فلU  ،” ما “ ” ح�gة   ت,ب “  تع"��ات   ه�ا   ف�الح�
) �  ه�   وه
ا  . *ع,   مR,دا   لd0   أنه   ك�ا  ، الOهل   كل   مOه�ال   لl  d0ارق   فه�  ،“  ما “  ن�ع   م�   أنها   إال  ) ت�

  ال�ق��ف   م4ل  –  مRف��   اس�Oا*ة   تR,ی,   ه�ا   نالح�   ثU (  ” endocept [6])ال�9,”  ح�0gة إلى شئ أق�ب
 Gأن  - ال/اب*    َّU9ا   ثJ�Rاز   یلح    تOوأن  ، لإلن    َّU�0   إل0ه   ی��جه  ” آخ� “  ث  ب��   الف�ق    یgC,   ن�R  على  ، ال��
هة   ال (  ال���جهة   اإلب,اع   ح�0gة   فى   ح��gها   م�   ال�غU  على   معا   وال���اث�ة   ال�غلقة   ال��Oن    ودوائ�Jة  )، ال�ـَُ�جَّ
  . �راءلل  أو  ، ال�Rل 

Uع�د   ثD   ف��Rـل   م   ال  ” أو  ” شيء  أh “  أنها  فى   الg�Rة   ه
ه   l"0عة  – ال�ع�فى   ال0ق��  *���هى  -  لO0هِّ
��   وال
h ه�ا،   أوردناه  ال
h  األصلى   الف�ض   معه   ی�RقG   ن�R  على  ” *ال
ات   شىء D   ات   أن  إلى(Z-ال  
 ). ال�R,د  ) هNفها   أو   �9(�)نها   ت��	<   م�ا   أك��   وت)جهها   9
�B	�ها   ت��	<   لإلبNاع  األولى 
  ”. 9الKات   الشىء : “ لRقه   *�ا   إال   یCخ
   أن   �9�D ال   ه�ا ”  الشىء  “ وتع"�� 

  أن   ه�   ال��Oن   فى” thinking lyWool  الِعه�ى   ال�ف��� “  و��S   ه�ا   ت",ت   ك�ا   ال7اه�ة   ه
ه   ب��   والف�ق 
  م�mد   ه�   ه�ا   Dقابله   ما   أن   ح��  فى  ، ونهاDة   ب,اDة   ه�  خاصة) الف1ام (فى  ال�R,د   غ��  العه�ى   ال�ف��� 
  مع  جNلى   ت(ف�  فى   ومادة   [اقة   م4   ماتZلقه   وم7ها   ومعها   بها   ی�)لN  ح�ى   9
�ص   الiاتu   ی�عهNها   بNا�ة 
 .اإلبNاع فه) ، ال���)�ات   سائ� 

……………… 
…………….. 

 )غNًا ون)اصل(
__________________________ 

 اإليقاعحيوى الطبنفسى“ أصول مراجعة من انتهيت[1] – 

 آمال البطىء النشر نواصل وسوف كتب: ثالث من وهو ”التطورى

  شفـاء   حالة فى     المريض   يعتبر
الحالى     المرض   يعتبر   بحيث 
  ما   كل   فـإن وبالتالى     جديدا 

  للتاريخ   تابع   هو  ذلك     سبق 
  الشروط   توفرت   إذا ،  المرضي 

  لمدة   التالية   والمواصفـات 
للمرض     السابقتين   السنتين 

الحالى

دوَامية النبض اإليقـاعحيوى  
فى الصحة والمرض وهو أصل  

لفرض الذى أسميته  ظهور ا
حاالت الوجود المتناوبة“الحقـا  

هو ما يشير إلى تغيرات فى  
نوع التواجد وحركية اتساع  
دوائر الوعى بشكل دورى  
متناوب مع عودتها باستمرار  
إلى مسارها الطبيعى الذى  
ُيْعتبر هو الطريق الطبيعى  
الستعادة طبيعة مسار  النبض  



 الياح إلكترونيا ورقيا، الطبع) (تحت وهو حوار، في

 لما استمرار هي النشرة وهذه: www.rakhawy.net بالموقع

 علمىB  بحث الكلينيكية: المقابلة“ الثانى: الكتاب من نشر

 .”فنية بمهارة

[2] -Syndrome shift & Symptom shift 

 ” األساسية والفروض النظرية“ كتاب  الرخاوى، يحيى[3] – 

 .الطبع تحت )2022( التطورى النفسى الطب جمعية منشورات

 الحكى مبدعى من ثالثة شهادات إلى باإلشارة أكتفى[4] – 

 حركية“ كتابى فى ظهر كما عليهم النقدى تعقيبى دون

 ”الحكى مبدعى من شهادات“ فى ”اإلبداع وتجليات الوجود

 يوسف  )،174 (ص محفوظ: نجيب  )،170 (ص الخراط: إدوارد

 فصول، مجلة فى سابقا نشر ما وهو )،175  (ص إدريس:

 .(309-257 : (ص )1982(  الرابع   العدد  -الثانى   المجلد 

 أنسى نقد فى الجسد، وعتمات الشعر سعيد: خالدة[5] – 

 1979 بيروت العودة، دار ”اإلبداع حركية“ الحاج:

 مــدرك “هو ما لوصف جديدة كلمة هى “ المكد[6] – “

 لكلمة ترجمة نحتها  كلمة وهى” داخلى كــلى

 االبداع عن كتابه فى Endocept هى أريتنى سيلفانو ابتدعها

syntesis Majic the Creativity.. اإلدراك حالة بها يصف 

 بدايتها فى اإلبدع عملية حركية إلرهاصات الغامض

Silvano Arieti: Tertiary processes (1976), 

Creativity: The Magic Synthesis. Basic Books، New 
York 

الحيوى

بشرى  إن األصل فى الوجود ال
(وغير البشرى غالبا) هو هذه  
النقـالت المتوالية المنتظمة  
الخالّقة من خالل جدل نبض  
اإليقـاعحيوى على كل  
المستويات  

  

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD160422.pdf 

 

 شبكـة العلـوم النفسيـة العربيـة  
 انجازات الموقـع العلمـي

www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart1.pdf      
 

  ستقبالصفحة اال  -
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  : نفسانيـــــــــــونالرابــــــط االول  -
k_c2=/HomePage/ISTGIST.Ar.HTM&current_c2=2http://www.arabpsynet.com/menu.asp?lin   

 مجــــــــــــــــــالتالرابــــط الثانـــي:  -
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/RevAr3.htm&current_c2=3   

 كتـــــــــــــــــــب الرابــــط الثالـــث:  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/BOOKS.ArLibr.htm&current_c2=4  

  جـــــــــــــــــممعا  الرابــــط الرابــــع:  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/DictAr3.htm&current_c2=5  

  مؤتمــــــــــــــرات الرابـط الخامــس:  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/CongAr.3.htm&current_c2=6   

 جمعيـــــــــــــــاتالرابـط السـادس:  -
://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ASS.Ar3.htm&current_c2=7http   

 وظائــــــــــــــف الرابـــط السابـــع:  -
www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/JobsAr.3.0.htm&current_c2=8http://  

  
 


