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 :اس�هالل

 يال� ال��م ن�ة م�ا&عة ق"ل أم! ن�ة ُتْق�أ أن وآمل ال��اب ه
ا م� ال��ق�ع ال�� ه
ا ال��م ن�اصل
 .ال0ام� الف.ل م� ت-,� ما ف�ها س�ق)م


	ى          � 

 ال�ام� الفل

�" ح ��ة وف� ”األ�عاد“# ال�

 :الفائ* ال(عى أص
اب إلى     

 )الف4ل (أص
اب واألخ(ات واإلخ(ة واألب#اء ال-#ات

 :واع�8ار رجاء

 على  اءتهوق للHاصة، خاصة: G وف فى �ـC�ُ خاص، فه( أصًال، الفل ه8ا  تق أ أال �;:9#
Lه�	ل)MNم. 

 :األ�عاد 

 ه��6 ”بـ ثE األع.اب، A�"4)[2]( جاك,�ن    به�جلج ان"هار6  م�
 ال���ر6  &الف�� ارت5ا4ى ت��ر
 &ع) رئ-,��� ق,��� إلى األم�اض ب�ق,-E ال")ء إلى األم� بى ان�هى ح�ى ال�عى: س-�Lل�ج-ة رائ)”)[3]( إ6

ى ال)افع Wان ال�V5ة، العT�Uة الSُّملة اس�5عاد  وم,اره�ا عالجه�ا في ال^
ر6  االخ�الف ه� ذلX إل
ُ̀  وق) &�آله�ا وال��ه� ى ال�ف,-ة االض��ا&ات ق,�   ال#PRة   االضP ا�ات  إلى: األساس ه
ا عل

( Established ال�اسrة )ال;S��Nه   االضP ا�ات  مقابل في disorders active Biologically  ب	(ل(ج�ا 
 disordersا   أن   لى ب)ا ق) و
  أن اع�5ار    م� ان�القا مxخ�ا لى تأك)ْت  &vV-قة   ارت5ا4ا   أك0�  ه�  ال�ق,-E   ه
 ال�5اش�،  الع�لى   ال��"�|  فى ذلX م� اإلفادة &�Vاولة االج�هادات ت�ادت ثE - أساسا نا�T   ع4(   ال�خ 

 لى &ال�,5ة  أص5ح ال�ق,-E  ه
ا أن مع ، ال�قل�)�ة ال�V5 &أسال�A ع�ل-ا الvV-قة ه
ه دعE وس�لة وافـْ�ـَقـَْ)تُ 
 بها، ت�ت�5 ال�ى ال��ارسات م� معى ت��� Wان` ال�ى &ال���Tة اإلرت5ا� ش)ی) ألنه ر��ا ، األه�-ة   ش)ی) 

�عة  ، ال;MN(ل�ة  مWX و أ ، ال;#اسC  ال#فNى   العالج وأ  ،تعPى  ال�ى   للعقاق	    &ال�,5ة  س�اء-Yار   وN;ال، 

لX ل��r-فها، االت^اه م�اصلة مع قائ�ة ال��اسA ال�ق` في اوتغ���ه العقاق�� ان�قاء صع��ة �ل` ل��Wو 

 نف! فى عامل م� أك0� ل�Uف� اح��اما ال�ق` �4ل األساسى  “العالجى العامل “تV)ی) فى ال�V�ة ازدادت
  )[4](.ال�ق`

تطور ارتباطى بالفكر  
 التطورى منذ انبهارى بهوجلج

]) طبيب  2جاكسون([
هنرى  ”األعصاب، ثم بـ

]) رائد سيكولوجية  3”([إى
لوعى: حتى انتهى بى األمر  ا

إلى البدء بتقسيم األمراض إلى  
قسمين رئيسيين بعد استبعاد  
الزُّملة العضوية البحتة

الدافع إلى ذلك هو االختالف  
الجذرى في عالجهما ومسارهما  
والتكهن بمآلهما  

قسمُت االضطرابات النفسية  
على هذا األساس إلى: 

  بيولوجيا   النشطة   االضطرابات 
Biologically active 

disorders   في مقـابل
المستتبه     االضطرابات 

 Established(الراسخة) 
disorders 

هو    التقسيم   هذا   أن   بدا لى
بحقيقة تأكدْت     ارتباطا   أكثر 

اعتبار     لى مؤخرا انطالقـا من  
نابض أساسا   عضو   المخ   أن

تمادت االجتهادات بمحاولة  
  التطبيق لك فى  اإلفـادة من ذ



 مالخا وصفا �.5ح فإنه   و4"-ع�ه العالج خ��ات   على   َما   تr-ٌ�    یxث�   لE   ما   أنه   نع��ف   أن   والب)
  غ��   ال�Sم�   الف.ام “  و���  ، ال5ارن�6    الف.ام   تr-�   ب��   الف�ق    أن   ذلX   وم0ال  ، عالج-ا مف�احاً  م�ه أك0�

 Sال"��ل�جى   الف.ام   ب��   الف�ق    أن   ح��  فى  ،  العالجى ال��قف على م5اش� أث� له   ل-!   ”ال����  �  ال�
  مNار و    العالج   وخPة   العقل�ة القXرات و�فاءة وال;فه(م   ال;(Z"  فى   ف�ق    ه�  ، ال�,�"A   والف.ام 
 .�ال;آل وال�[ه�  ال; ض 

 ق�) اإلن,ان    &�ا�-ة ال��عل| ال�V)د ال�فه�م فه� ” ب	(ل(ج�ا   ال#PRة “  األم اض  تع��T ع� أما
:�V6 الف�ض م� ان�القا الف
 :�ق�ل ال

  مع   ه
ا   نRاYه   و5�Tادل  ، دورTا   ی��   ال�"-�-ة: الV-اة   اس���ار   ع�   ال�,��ل  "��ل�جىال   ال��ازن    إن   
 ما ”: ب	(ل(ج�ا   ال#PRة األم اض:“  ال.فة،   به
ه  نع�ى   إن�ا   ون�V  ،م#�Ld �إ�قاع إ�aابى: نN-ى   ك;(ن  

 وقX الXورW    ال#Rاe   له8ا   ال;احSات   كأحX   أو ، eال#Rا   ه8ا �ف e   ماحSة   ه تd  ال�ى   األم اض  �R;ل
�الت  فى   أث	  :Rت    	ة   غSأو   م#اس    i	ت(ق    	غ   Lر أو ،مالئXق�  	ل(ب، غPل أو م�ال; ض ف[ان ذل9:  .  

 &ال�ه)ئات ال�0"-� لف�� أو لإلزمان ن�-^ة س�اء ال�ا� ه
ا &ع) ه�)ت ال�ي ال�,�ق�ة األم�اض أما
ى تف�ق) ال�ي فهى �عادلها) ما أو (ال���رل"�-ات ^,-�ةال  ن�ل| ما فهى ال)ورTة، والW�Vة ال��-� ه
ا Wل إل

  Establishedال�,��5ة األم�اض عل�ها

ى ان�"ه` الف�ض  ت��ر ومع   فى   م5اش�ة   ال�xث�   ال����ر   له
ا   ت5عا   تق�5Tا   زملة   كل   تق,-�L��  E أنه إل
 ، أساسا   ال5ع)   ه
ا    ب�V)ی) ی�أث� أن ���L   عالج   كل   أن   ح��  ، العالج   وت�r-�  ومآله،  وم,اره   ضال��    ن�ع 
  ه�   ما   الف.ام   وم�  ، مC��N   ه�   ما   وم�ه   ب	(ل(ج�ا   نkR   ه�   ما   االك��اب   م�   أن  &�ع�ى  ،” ت�اما “  وأح-انا 
 kRا   ن�
ا  ، مC��N   ه�   ما   هوم�   ب	(ل(جLا   وه
Lلف ، وه�rال�ف,��اض-ة“ وت” (اث�ل�ج-ا��L-,ال) وم�  َّEَثـ 

�-�rی) ت5عا العالجى ال�(Vات ل�T��,ا� م وعالق�ها ال
ات، حاالت أو  األمrاخ ت�5�Wات فى ال�
 .ال5ع  ب5عUها

 �Vال   ون   Xه  فى   ن�ل
 ، خ"�ته   و�4ل  ، الفاح�  دور على   نع��)   أن   الإ الف�ض   ه
ا   ت��ر   م�   ال��حلة   ه
  ی�PلC  ال
6 ال��اول   به
ا   &االع��اف  �,�ح   ال
6 الف#ى الN-	ل ه� ه
ا ل-�L  ..، ت��ره  وم)6  ، ون�عها 
�ة   القXرات   وش
8   تXرCm   مMN(ل�ة :�  . �اس�; ار   وم�ل   م4اR�   "o:ل   لل;;ارس	� الف#�ة ال[ل	#

 الع��-ة ال0قافة &اس�لهام ل�ا س�V` ال�ى الrاصة ثقاف��ا فى ال��ارسة واقع وم� االت^اه، نف! فى
 ه
ا فى اإلسهام &�Vاولة ق�` أ�Uا، آس-ا ش�ق  ج��ب ثقافة و�ع  خاصة ال�.�Tة وال0قافة عامة

 األ&عاد ه
ه أرتA وأنا تأك)تُ  وق)   ،” Dimensionsأ�عادا “أس���ه ل�ا ت���ْل-ة ف�وضا ف�ضع` ال��جه
 وعال�ى و�4ى دل�ل م� أك0� فى جاء ك�ا) ،” axisم
(را “�,�ى ما ع� ن�¤-ا ��rلف” ُبـْعـX “ماه� أن

 ال;;ارسة فى معها وتعاملi عا��Rها ال�ى األ�عاد ه8ه أن ت"��` �Wا ال�ف,-ة) األم�اض ل��.�-�
�ة:��r مW)�N  على س(اء ال[ل	#HRعلى أو ال�  W)�Nعى العالج فى ةوخاص العالج، م;aوعالج ال 
:kة أنها ال(سPSة م� �:ل �اس�; ار م تPHة ال� ال;�غ	ِّـ  االن�قائى االس�ع;ال ذل9 فى �;ا العالج
 فاألحXث..الخ، األحXث.. أو األقXم ال;خ األمHاخ: م�Hلف على ع;لها مW)�N  ف وض حCN   للعقاق	 

Lث  		تغ  	عا العقاقSر ت)Pالة ل�
�الت م احل رتP(  في ال#d  ثL ال:Rاخ تHع4ها وعالق�ها األمSب 
TعSل مع ال�ار على عالج، Nالة مع ال�فاعل م
 .ال

�r إضافة ه� ال5ع): أن &ال��"-ه أب)أ دع�نىHRلل� |� وأ�Uا م#ه ج{ء ه( وال ،ع#ه بX�ال ول
ات ل;�Hلف واألح(ال ال
االت �ل فى لل�P-	* صال
ة األ�عاد �ل ل�iN أنه�HRداعى وال ،ال� 
 .له تلح ل;ا إال إق
اما ق
امهاإل

�r وجXوW  دقة ل�
N	� م
اولة األ�عادHRال� 

المباشر، وافـْتـَقـَْدُت   العملى   
وسيلة دعم هذه الحقيقة عمليا  

، مع   بأساليب البحث التقـليدية
بالنسبة    التقسيم أصبح أن هذا  

األهمية   شديد لى  

  على   َما   تشخيصٌ    يؤثر   لم   ما   أنه 
فـإنه     خطوات العالج وطبيعته 

يصبح وصفـا خامال أكثر منه  
فتاحاً عالجيام

  الفصام   تشخيص   بين   الفرق   أن
  الفصام “  وبين ،  البارنوى 

له     ليس   ”المتميز   غير   المزمن 
أثر مباشر على الموقف  
العالجى

  الفصام   بين   الفرق   أن 
  والفصام   النشط البيولوجى   

فى     فرق   هو ،  المستبب 
والمفهوم وكفـاءة     الموقف 

    العالج   وخطة   قدرات العقـليةال
والتكهن    المرض   مسار و

بالمآل.

البيولوجى     التوازن   إن
الحياة     استمرار   عن   المسئول 

،  دوريا   ينشط   الطبيعية:
  مع   هذا   نشاطه   ويتبادل 

نسبى إيجابى: بإيقـاع     كمون 
منتظم

ما  ”:  بيولوجيا   األمراض: النشطة
  تظهر التى     مراضاأل يشمل  

  ، أو النشاط   بفرط هذا   مصاحبة 
  لهذا   المصاحبات   كأحد 

فى     أثير الدورى وقد     النشاط 
  أو   مناسبة   غير   تشكيالت 

مالئم، أو بقدر     غير   توقيت  
غير مطلوب، أو كل ذلك: 
فكان المرض

أما األمراض المستقرة التي  



�ة فى اإلسهام ع� وق.�ره ال�r-� ع� ذW�ه س"| ما &��اجعة ZاX ب�غE �ع�ى ما Validity م
�ة ث5ات ت�ف�� فى كفاءتهZاالتفا Reliability  لف ب���rنع�د الفاح.��، م (Wxوق) وف�ائ)ه، ض�ورته ف� 
 ْ̀  ل�� ال�,��اع &ق)ر ذاته في ال�r-� ق)رة م� ُتV,ّـِ� أن والعال�-ة ال��4-ة ال�r-� دالئل حاول

 .&آخ� أو &Lل مـُـلVّة ال��قف ه
ا ت��T� إلى والVاجة قائ�ا، الق.�ر �ل

ى ان�"ه` ال���ل|، ه
ا م�  Wل &ع) الحقة م(اصفات  ب�V)ی) حلها فى اإلسهام  ���L   ال�Lلة  أن إل
�-r إلى رجع` وح�� وصع��ة، غ��ضا یTS)ه أنه ول� ال��قف وVT,ـّ� ال�ق� ��Lـّل &Lل �)6تقل ت
 أس"| دول م� والعال�-ة الق�م-ة وال��احة: ال,ا&قة ال�r-� دالئل &ع  أضاف�ها ال�ي Axes ال�Vاور
 ال�ى ال���ر حومالم ال6��V  اإل�قاع &W�V-ة ی�عل| ما غال5ا ت�ل ال ل��ها وهامة مف�)ة أنها وج)ت تق)ما:
 ”.أ�عادا “أس���اه ما إضافة اس�)ع` وال�ي حال-ا ال���وحة ال�Vاولة ه
ه بها تل�Sم

�ة ت(ص�ات��-Pفة األ�عاد الس�ع;ال ت :عامة �

Lل ت�"-قه أجل م� وال�صف وال�V)ی) ال�ف.�ل م� مTS) إلى الVال &�"-عة ُ&ع) Wل ��Vاج1- & 
 ع)د جه) إلى ت�Vاج ال�هج، ه
ا م0ل &اس�r)ام ال���Vل ال��اف| ودرجة وفائ)ة -ةصالح ألن ذلX صV-ح.

 إذا الفاح.�� ب�� ال��اقة ت��ل ما و�0W�ا ال�,��لة، ال�ل��-L-ة ال��ارسة فى ال�)ر��� العامل�� م�
 .تع)دوا

 -2Eی) ی�(Vال5ع) اخ�-ار ت Aل-ة ال.�رة م^��ع خالل م� ال��اس�L تV)ی) ذلX في &�ا ال�ل��-L-ة ال�
ى ال�ع�ف ثE للعالج، وال�Prognosis �-�r ال��ض �,�� ال��ه�  ال��اّص  وأ&عاد ال^)ل ح�W-ة عل

 )[5](Intertexualityب�� اآلنى) A�"ال� ( T�ى. وال�rTما وال�ار �Lأم ،Xح�ى ذل E-ال�,��ل-ة، تق� 
 .أع�اضه..إلخ و4"-عة ومع�ى ال��ض غائ-ة  ق�اءة ومVاولة

 مع ج�A إلى ج�5ا م���Sة، ف�-ة خ"�ة فهى T�4ل، وت)رAT خاصة خ"�ة إلى ��Vاج األ&عاد ه
ه وتV)ی)
 .ال�هائ-ة مف��ح ال�ق)6 وال��قف العل�-ة، ال�حا&ة
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ء  همدت بعد هذا النشاط سوا
نتيجة لإلزمان أو لفرط التثبيط  
بالمهدئات الجسيمة  
(النيورلبتيات أو ما يعادلها) 
فهى التي تفتقد إلى كل هذا  
التنشيط والحركة الدورية، 
فهى ما نطلق عليها األمراض  

Establishedالمستتبة  

  نشط   هو   ما   االكتئاب   من
،  مستتب   هو   ما   ومنه   بيولوجيا 

  نشط   هو   ما   صامالف   ومن 
،  مستتب   هو   ما   ومنه   بيولوجيا 

وهكذا   وهكذا 

” النفسمراضية“تختلف  
(السيكوباثولوجيا) ومن ثـَمَّ  
التخطيط العالجى تبعا لتحديد  
مستويات النشاط فى تركيبات  
األمخاخ  أو حاالت الذات، 
.وعالقتها ببعضها البعض

قمت بمحاولة اإلسهام فى هذا  
وجه فوضعت فروضا تكميْلية  الت

” أبعادا“لما أسميته  
Dimensions  وقد  ،

تأكدُت وأنا أرتب هذه  
” بُـْعـد“األبعاد أن ماهو  

يختلف نوعيا عن ما يسمى  
، (كما جاء فى  axis” محورا“

أكثر من دليل وطنى وعالمى  
لتنصنيف األمراض النفسية) 

تبينت أن هذه األبعاد التى  
فى    عايشتها وتعاملت معها

الممارسة الكلينيكية سواء على  
مستوى التشخيص أو على  
مستوى العالج، وخاصة فى  
العالج الجمعى وعالج الوسط:  
أنها مرتبطة باستمرار بكل من  
الخطة العالجية بما فى ذلك  
االستعمال االنتقـائى المتغيِّـر  
للعقـاقير  حسب فروض مستوى  



……………….. 
�ة �لها األ�عX ه8ه ش ح القادم األس-(ع ون(اصل (�� )م#ها االس�فادة و�

_____________ 
 اإليقاعحيوى الطبنفسى“ أصول مراجعة من انتهيت[1]–

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

 حاليا 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

 7 فى  وتوفى  1835  أبريل  4 فى   جاكسون   هوجلج   جون   ولد [2] –

 الوطنى  بالمستشفى   كطبيب   عمل  . إنجليزى   وهو  1911  أكتوبر 

  األمراض   علم  فى   رائد   وهو  ، بلندن   الصرع  ومرضى   للمشلولين 

  ضواألمرا   الكالم   واضطرابات   الصرع  فى   دراساته   بسبب   العصبيه 
  ومن  ، الشوكي   النخاع   أو   المخ  فى   خلل   عن   الناتجة   العصبيه 

 التى   الصرعية   النوبات  1863  سنة  فى   أكتشف   أنه   أعماله   أهم 

 ) Fits. Jacksonianجاكسون (نوبات بعد   فيما   باسمه   عرفت 

 وطبيب أعصاب طبيب بفرنسا، ،1900 سنة إى هنرى ولد[3] – 

 علم“ بتطوير قام وقد فرنسي، وفيلسوف نفسي ومحلل نفسي

 ، الوعي حاالت لبنية نظرية وله ”الدينامي العضوي النفس
 عنوان تحت جاكسون، هوجلج وجون جانيت بيير أفكار طور حيث

 أمين، يسرية -.1977 وتوفى الدينامي، العضوي النفس علم

 والتطور اإلنسان مجلة والتطور، النفىسى والمرض إى هنرى

 .1981 ابريل عدد الفصلية،

 األيديولوجيا بين النفسى: الطب“ الرخاوى يحيى[4] – 

 .  التطورى النفسى الطب جمعية منشورات )2019”(والتطور

 الكتاب: (ملحق ”نفسى طبيب حيرة“ الرخاوى: يحيى[5] – 

 1972 للثقافة الغد دار النفسية)، الصحة مستويات

 )184/185(ص

 والتطور، األيدلوجيا بين النفسى: الطب ى،الرخاو يحيى– 

 ص العالجية، والنماذج النفسية المدارس السابع: الفصل
 2019 التطورى، النفسى الطب جمعية منشورات ،123

عملها على مختلف األمخاخ:  
حدث.. المخ األقدم أو األ 

فـاألحدث..الخ

أبدأ بالتنبيه أن البعد: هو  
إضافة للتشخيص وليس بديال  
عنه، وال هو جزء منه وأيضا أنه  
ليست كل األبعاد صالحة  
للتطبيق فى كل الحاالت  
واألحوال لمختلف التشخيصات، 
وال داعى إلقحامها إقحاما إال لما  
تصلح له.

Axesرجعت إلى المحاور  
دالئل  التي أضافتها بعض  

التشخيص السابقة والمتاحة:  
القومية والعالمية من دول  
أسبق تقدما: وجدت أنها  
مفيدة وهامة لكنها ال تشمل  
غالبا ما يتعلق بحركية اإليقـاع  
الحيوى ومالمح التطور التى  
تلتزم بها هذه المحاولة  
المطروحة حاليا والتي استدعت  

”.أبعادا“إضافة ما أسميناه  
  

  : مع المقتطفـات لنصإرتباط كامل ا
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD190622.pdf 

:لنصإرتباط كامل ا  

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-25/  
 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 جر االلكترونيالمت

http://www.arabpsyfound.com 

 

 )الثاني عشر(االصدار    "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

  الويب على 20و    من التأسيس  22 الشبكة تدخل عامها
  اإلنجازات من اعامـــ 20... الـــكدح من عامــــا 22

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 
   

 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD190622.pdf
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-25/ 

