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���� ال�اضى األس��ع ل���ة ت��لة هي ال���ة ه�ه�� ش&�ا معًا، ق�اءته�ا و

………………  

 عهاإب	ا ال�ف� ن�� ت���ل وح��ة ال	�ال����

 :ال�ف� ما��ة

 وال�8- ال�خ ع� ف��ف:ل ت�8�-5 رم56  �2ع�ى أو  ال�خ، ن�ا3 �2ع�ى :ال�ف0 ع� ن��-ث أن ألف�ا
 أن ن�ع�د لB ول���ا 2عAها، مع م�:ارعة ق�5  م�:لة أنها أساس على دی�امى �2ع�ى أو ت�-ی-، 2ال

 �له الع,+ى لل%هاز ال	�ال����ى ال��� ل)��ة ال���	 ال�ا'& ال��%	د ال�امى ال�اتج �2ع�ى ع�ها ن��-ث
  )اإلن�انى 2اآلخ� وخاصة )'ال+�2ة ال���1 اح��اكه فى

 

 فى اس��ت إذا ال�ى ..األض	اد ب�9 ال,ادقة ال)�ة ال��الح�ة ال��اجهة ح�ة ه� ال	�ال���� إن“
 رةقاد فإنها )الف�ة على أو ال�عH على أو( ال)ى ال�ائ9 على تقDى أن دون  .. �اف ل�قA ح��@ة

 ال�ل فهNا وXال�الى أجWائه، م%��ع م9 ���ا وأق	ر ن��Uا، م�Sلف ج	ی	 �لٍّ  فى األض	اد هNه تفع�ل على
   ”.…ج	ی	ة ق�ان�9 وله ج	ی	ة ن��Uة ذو ه� ال%	ی	

 

HI� إلى أدنIان وSن�ا وسئ، ح�� وال بل و8JSاب، سلM وال بل ومغل�ب، غالIL Mه ل0I ال�ى فال-Jال�
 و��Zحلة بل ال�ف0 علB فى اإلن�ان]]� ال�ف���� ع�- Zأمل خ�Xت ق- لف��ةا ه�ه أن شH وال أرقى،

 اخ�فاء م�حلة ع� وح-ی`ة ماسل�، تف�]� فى واض�اً  ه�ا و�_ه� ال�^:Iة، ن�� فى [�I\Iة
 حل ع� ح-ی`ه فى وه� الخ.. واألث�ة األنانIة ب]� ،والغاJة ال�س]لة ب]� ،وال�6وة ال��aX ب]� االس�ق^اب

��لSynthesis B ال�الف ع� ی��-ث Resolution  االس�قXاب ه�ا� Synergic ال�عاونى االت�اد ع� و
 Unionه ال�5 ول��I0 ه�ا أع�Iت��ار ل vم�اولة ول�� األمل ه�ا ألفا �[قة تف�Iwعة حI�] خ�ض 

�قة أن إلى اإلشارة ثB ،)ال�عاون  أو االت�اد م�8د ال )ال-Jال��I&ى ال�فاعل�Xم�-دة ال Bةوال�] ال�عالy 
){Iح ال�5 ال��اخ هى الق�ان]� واض�ة )ال��I���� أن ال�]�5  ال-Jال��HI له�ا ت�J  ًوت:ع]-ا ت:اع-ا.  

 

 :األعاض ما��ة

 على ف�ض� ما إذا ال-Jال��I&Iة ال��Xر�ة ال��Zة مAاعفات هى األع�اض ت:~ح ال��Xلa ه�ا م�

: ألفنا أن نتحدث عن النفس
نى  بمعنى نشاط المخ،  أو بمع

رمزى تجريدى فتنفصل عن  
المخ والجسد بال تحديد، أو  
بمعنى دينامى على أساس  
أنها محصلة قوى متصارعة مع  
بعضها

لم نتعود أن نتحدث عنها  
بمعنى الناتج النامى المتجدد  
النابض الممتد لحركية النمو  
الديالكتيكى للجهاز العصبى  
كله فى احتكاكه المستمر  

وخاصة باآلخر  (بالبيئة  
)إلنسانىا

إن الديالكتيك هو حركة  ”
المواجهة المتالحمة الحية  

التى  .. الصادقة بين األضداد
إذا استمرت فى حيوية لوقت  

دون أن تقضى على  .. كاف  
أو على الشعب  (الكائن الحى  

فـإنها قـادرة  ) أو على الفكرة
على تفعيل هذه األضداد فى  
كلٍّ جديد مختلف نوعيا، 

زائهوأقدر كميا من مجموع أج

الديالكتيك الحى ليس فيه  
غالب ومغلوب، بل وال سلب  
وإيجاب، بل وال حسن وسئ، 
وإنما أدنيان إلى أرقى

ال شك أن هذه الفكرة قد  



��عM أن ق�ل ال~��5  ال�Iان�J ل� وق- ال�ا2قة ال��حلة��� ال�الف ل�^ل]a واس�ع-ادها، ن�ائها اتمق�م اس
 :ال�الى

 :ال�ف1ى العالج ما��ة

ى ال��Xر�ة ال��Zة ه�ه م�اع-ة ه� ال��Xلa ه�ا م� ال�ف�ى العالج J&�ن  :و�ال�الى  ه�ه م�اصلة عل
 مق�مات وت����ل ت��ع- ح�ى ال��اولة ه�ه ع� ال��اجع على أو ،..… األعلى ال�الف إلى ال��حلة
  .القادمة )ال�~Aة( ال��اولة   فى ال�اج�ة ال��Zة

 

 :ومbابة خ^�ات العالج

 'إح�اء ال)�اة ح��ة ت���c أس�]�اه ل�ا X^J} – ال�8عى العالج وخاصة ع��ما ال��ائى العالج إن
 ت���H ف�Iة خالل م� م�ارس�ها ت�B معا، م�-اخلة م�عا�~ة م��املة خ�Xات ذلH و���ل ال��� د�ال����

 ل�ص- 2ال��ا2عة وأAJا ذلH، أم&� ما ال_اه�ة 2ال��ائج ذلZ Hل و�Iاس وج�اعات، وج�اعة، أف�ادا ،ال�عى
 :ذلH وم� ال��&]ل، وSعادة لل��`�I القابلة ال:غ� ال���ا�Iة ال�غ]�ات ح��Iة إلى ال��]�ة الف�وض ن�ائج

 فى ئ�ةال-ا أو ال���ل�ة أو ال���قفة ال�^:Iة ل��لة أو م�ف�قة، ل�^`�ات ال�اك� ال��8د تع�عة(1) 
�H خالل م� وذلH ال��ل،��� “واآلن ه�ا” فى 2ال��Z]6 ب-ًءا العالج ه�ا آلIات 2&ل  العالجى الف�ى ال

  .تق�Iات م� مع�وف وه� ذ�Zنا ما و�&ل 2أن�اعها ال�ف�Iة واأللعاب الع&0، وأداء و�ال�I&�دراما،

 

 تق]BI إلعادة وSن�ا ه،ذات فى ال:�اع إلحIاء ال ال~ع� 2عAها مع الق�5  ه�ه م�اجهة إعادة(2) 
�H، ال���I} ثB وم� أ[�افه، ب�ج�د واالع��اف ال��اق�،���  .فال��� فال-Jال��HI، فال

 

 (3)vى ال�فا  ال���8عة دعامة بها ت��ح ال�ى 2ال-رجة وت:ع]-ها ال��اجهة ه�ه اس���ار عل
  .وال�عالج

 

 (4)M�8ح فى الق:- تIة( م�_�مة أ5 ت�جIة ب]�ل�جIانIZ( ،فا األق-ر أنها شاع ه�ام ب�اتهاIواألكفأ ت� 
 م�8د -م`ال – ه� ل0I ال�Xل�ب أن �2ع�ى )2ع- ان_� :م�حلIا إال اللهI� )Bادة

 ه� ال�Xل�ب وSن�ا ال�8�ال�Iة، ال�لقائIة أو ال�فاعالتى،” ADULT الف�ى” أو الف�و�-Ego ،5 األنا  ت�جIح
���ن ال فى ال���ر�ة ال�ات إب-ا�Iة ح�IZة ل-وام الف�صة إتاحة� making the in ة 2الJنها.  

 

�a على وس} ول��ها – سا2ق�ها م� أك�� وح-ة Zل ح]  ال��:اع-ة، ال��� م�احل م�اك~ة(5) �Xال – 
 لB ال�5 الA- م� ال��~قى لل68ء م¢ق� 2اح��اء: وأAJا أك��، وح-ات ل��&]ل ال��ل�I ب�8اح :ت�B وال�ح-ة

B�  .العالجى ال���I} خالل وم� [�I\Iة، -ی-ةج ن�� ن~Aة فى ج-ی- ت���H ل�]� ت�ّ̀له ی

 

 ف]ها ت¢Z- لف��ة Synthesis Higher األعلى ال�الف ت��ى ال�ى األك�� ال�ح-ة اس�ق�ار مع(6) 
�H ال��اح ی�B فإنه ن�ع]�ها��� وت�-أ خارجها 2ال��اق� ل]ل��B داخلها ال����5  ال68ء 2_ه�ر ��Jح ج-ی- ب
   ..وه&�ا … ج-ی-ة م�اجهة

 

 وZأنه ی�-و ح�ى :أعلى ن8اح Zل 2ع- الُ����5  ال68ء ه�ا Jقل وت��ارها الع�لIة ه�ه 2اس���ار(7) 
�&�J الشى أن� [ال�ا ع�لIا وارد غ]� وه�ا خال-اً  وال��امل مXلقاً  ال�ج�د J:~ح J&اد وه�ا )ن_��اُ  ول�( ی

خطرت كأمل عند المفكرين  
اإلنسانيين فى علم النفس بل  
وكمرحلة طبيعية فى نمو  
الشخصية، ويظهر هذا واضحاً  
فى تفكير ماسلو، وحديثة عن  

ختفـاء االستقطاب بين  مرحلة ا 
المنطق والنزوة، بين الوسيلة  
والغاية، بين األنانية واألثرة

من هذا المنطلق تصبح  
األعراض هى مضاعفـات  
الحركة التطورية الديالكتيكية  
إذا ما فرضت على الكيان  
البشرى قبل أن يستوعب  
المرحلة السابقة وقد استكملت  
مقومات نمائها واستعدادها

النفسى من هذا    يكون العالج
المنطلق هو مساعدة هذه  
الحركة التطورية على مواصلة  
هذه المرحلة إلى الوالف  

، أو على التراجع  ..…األعلى  
عن هذه المحاولة حتى تستعد  
وتستكمل مقومات الحركة  

) النبضة(الناجحة فى  المحاولة  
القـادمة

إن العالج النمائى عموما وخاصة  
يخطط لما   –العالج الجمعى  

أسميناه تنشيط حركية الحياة  
بإحياء ديالكتيك النمو  

تعتعة الجمود الساكن لتخثرات  
متفرقة، أو لكتلة الشخصية  
المتوقفة أو المتكلسة أو  
الدائرة فى المحل، وذلك من  

خالل التحريك الفنى العالجى  
بكل آليات هذا العالج بدًءا  

“ هنا واآلن”بالتركيز فى  
وبالسيكودراما، وأداء  

عكس، واأللعاب النفسية  ال
بأنواعها  

إعادة مواجهة هذه القوى مع  
بعضها البعض ال إلحياء الصراع  
فى ذاته، وإنما إلعادة تقييم  
التناقض، واالعتراف بوجود  
أطرافه، ومن ثم التنشيط  
فـالتحريك، فـالديالكتيك، 



  …خ��ات م� ذلH وم`ل وال�:�ف اإلب-اع فى م¢ق�ة لل�_ات ی�8لى ق- ول��ه ��2�ا، Zائ�ا االن�ان J_ل

 ال��امل ن�� )إJقا�Iا( م����ة ت_ل فال��Zة 2ال�Aورة ن_�5  ه-ف ه� األ2ع- اله-ف ه�ا أن �2ا(8) 
ى   .اآلن ح�ى ال��-ودة الف�د اإلن�ان حIاة فى ن-رZه أن ن��IXع م�ا أ2ع- إل

 

 وXع	

 أنه تأك]-نا نع]- أن2 ال��_�ر ه�ا خالل م� ال~�  ق]- العالج ه�ا [�Iعة ن�اجع أن ن��IXع ه&�ا
0Iًا، ل��Z انات أو أج6اء ب]� وت~ادال ت:ال�اً  وال وت�&�ا ق�عاً  والIZ ،0ن�ا ال�فSه� و :cة ت����� ح

وف ته�2ة إلى ته	فdة ال	ه إلن%اح ال�1اعNات ه�^Sال�^�ر@ة ال 	دها أن 'ع	ص�رة فى الف�ل ه 
  .وه�Nا ال�الى ال�الف إلى لل�ص�ل وذل� .. وأعاضه ال�ض

 

…………. 

 ( “كbقافة( واإل��ان 'ال	ی9 ال%�عى العالج عالقة” :ع� الbالi الف,ل: القادم األس��ع ونع�ض

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

 ،)1978 األولى الطبعة( )المطلق رحاب إلى الجماد ذكاء
 النفسى الطب جمعية منشورات )2019 الثانية والطبعة(

 وفى المصرية األنجلو مكتبة فى متاح والكتاب التطورى،

 وفى ،10 شارع النفسية للصحة المقطم دار مستشفى منفذ

 كما المقطم، مدينة 9 شارع من 18 شارع 24 :الرخاوى مركز

 هو وهذا www.rakhawy.net  المؤلف بموقع أيضا يوجد

 . الرابط
 

فـالنمو

باستمرار هذه العملية  
وتكرارها يقـل هذا الجزء  

: جاح أعلىالُمحتوى بعد كل ن
حتى يبدو وكأنه يمكن أن  

وهنا يكاد  ) ولو نظرياُ (يتالشى  
يصبح الوجود مطلقـاً والتكامل  
خالداً وهذا غير وارد عمليا  

نستطيع أن نراجع طبيعة هذا  
العالج قيد البحث من خالل هذا  
المنظور بأن نعيد تأكيدنا أنه  
ليس كبتاً، وال قمعاً وتحكما وال  

أجزاء أو  تصالحاً وتبادال بين  
كيانات النفس

تنشيط حركية تهدف  : إنما هو
إلى تهيئة الظروف المساعدة  
إلنجاح هذه الخطوات التطورية  
بعد أن هددها الفشل فى  

.. صورة المرض وأعراضه  
وذلك للوصول إلى الوالف  
.التالى وهكذا

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD210321.pdf  
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