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بتقديم  حاالت من واقع 
ـًظهِر كيف يمكن  الممارسة ت
قراءة النفسمراضية التركيبية 
في األمراض المختلفة بشكل 
تطبيقى عملى من  واقع 
عرض حاالت نقرأها من 
منطلق هذا الطبنفسى 
 اإليقاعجيوى

 

  
 

  
 

 

ال بد من تصحيح بعض ما لحق 
 :اللفظ من اختزال مخلّ، مثل
 : إن الفصام 

  اضطراب   إال هو    ما      •
 الفكر، فى  

  اضطراب   إال   هو   ما      •
  انفعالى مشوش،  

ليس أكثر من نقص   •
فى  هذا الموصل النيورونى 

أو ذالك  
 

 

 
 

 

 :مقدمة

 واقع من حاالت  بتقديم وذلك أمس، نشرة نهاية فى جاء الذى بالوعد بالوفاء اليوم أبدأ أن لزاما كان
ـًظهِر الممارسة  عملى تطبيقى بشكل المختلفة األمراض في التركيبية النفسمراضية قراءة يمكن كيف ت

 أن ينبغى أنه وجدت أننى إال اإليقاعجيوى، الطبنفسى هذا منطلق من نقرأها حاالت عرض واقع   من
 .أوال المنطلق هذا من أوالً واحدا واحدا األمراض   ذلك قبل أقدم

 29-10-نشرات “الفصام” بمرض فعال بدأت قد نتك أننى ووجدت   األقرب النشرات إلى رجعت

 من مفر ال أنه ووجدت بدأت ما أكمل أن فقررت ،2016-10-31  ،   10-30-  2016،2016
 .لإلكمال تمهيدا النشرات هذه من بمقتطفات االستهالل

 : 29-10-2016(نشرة )الفصام لفظ استعمال عن – خطأ – الشائع  بعض بنفى  أبدأ :  أوال

 (مختلفة عمر مراحل فى وال( مختلفة أوقات فى التصرفات تناقض ليس الفصام •

 (مختلفة أوقات فى بالتبادل شخصين الشخص يبدو( الشخصية ازدواج ليس الفصام •

 (أيضا بالتبادل شخصين من أكثر يبدو( الشخصية تعدد ليس الفصام •

 (الغالبية عند فعال لذلك األقرب هو كان وإن( تمييز دون للجنون مرادفا ليس الفصام •

 (ظهوره مع كيميائى تغير يوجد أنه مع( محدد كيميائى تغير نتيجة ليس الفصام •

 األوغاد الحكام أو القتلة، الطغاة بها نصف سياسية سبة ليس الفصام •

 مباشر أو محدد بشكل وراثيا مرضا ليس الفصام •

 عالج بال مرضا ليس الفصام •

 الذكاء فى نقصا ليس الفصام •

 :مثل مخّل، اختزال من اللفظ لحق ما بعض تصحيح من بد ال ثم : ثانيا

 : 30-10-  2016(نشرة : )الفصام إن

 الفكر،  فى   اضطراب   إال  هو   ما     •

   مشوش، انفعالى   اضطراب   إال   هو   ما     •

   ذالك أو النيورونى الموصل هذا  فى نقص من أكثر ليس •

 .المراهقة فترة أثناء العصبية المشتبكات تقليم عن عجز نتيجة أساسا هو •

 ابنها ومع نفسها مع متسقة غير ام من الباكرة التنشئة فى اضطراب نتيجة هو •
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إن الفصام هو مرض األمراض 
)  أو المرض األم(

 

 
 

 

 

 

  ولأ   من   أن كل األمراض 
  وإضطرابات   العصاب 

  اإلكتئاب حتى    الشخصية 
والبارانويا، هى    والهوس 

فى ) مرضية(أساسا دفاعات 
محاولة الحيلولة دون التفسخ 
الفصامى أى أن كل 
األمراض تقريبا ليست إال 

الفصام  مسار    ضد دفاعات 
ومآله التفسخى العدمى 
 الخطير

 

 

 

 
 

إن كثيراً من إيجابيات الحياة 
العادية تقوم بدور الدفاعات 
الناجحة ضد احتمال ظهور 
الفصام، كما أن اإلبداع هو 
البديل األروع الحتواء 
التفكيك فى التشكيل ضد 
مسار الفصام، وهكذا يمكن 
أن يعتبر التهديد بالفصام 
 حفز إلى الحياة

 

 

 

 
 

 وبعد

 والرؤى الفروض أهم إلى المقتطفات هذه خالل من أشير أن المقدمة هذه فى المفيد من أنه رأيت

 :الفصام بطبيعة المتعلقة وهى عمليا فتخلقت عايشتها التى

   )األم المرض أو( األمراض مرض هو الفصام إن: أوال

 باور” شرائح صورة فى أكثر متاحة وهى ،النفسية األمراض فى والتعدد الوحدة عن فروضى فى  
 – موضوعيا – يوجد هل “2009 سبتمبر ندوة( :مثال متكررة ندوات فى مرارا ألقيتها ألننى “بوينت

 الفصام، ماهية مبفه تبدأ أساسية فكرة من تنبع الوحدة هذه أن كيف بينت” أصال ”الفصام“ اسمه شىء
 والبارانويا،   والهوس   اإلكتئاب  حتى   الشخصية   وإضطرابات   العصاب   أول   من    األمراض كل أن وكيف

 تقريبا األمراض كل أن أى الفصامى التفسخ دون الحيلولة محاولة فى )مرضية( دفاعات أساسا هى
 الخطير دمىالع التفسخى ومآله الفصام  مسار   ضد  دفاعات إال ليست

 الفصام، ظهور احتمال ضد الناجحة الدفاعات بدور تقوم العادية الحياة إيجابيات من كثيراً إن بل
 أن يمكن وهكذا الفصام، مسار ضد التشكيل فى التفكيك الحتواء األروع البديل هو اإلبداع أن كما

 الحياة إلى حفز بالفصام التهديد يعتبر

 .التوضيح من لمزيد الشكل بهذا وأكتفى

 

******** 

   المتبادلة الوجود حاالت نبض مواصلة في فشل هو الفصام أن فرض :ثانيا 

  

 النمائية   مسيرتها  فى   ذاتها   للحياة   صريح  تحد   هو )بعد أنظر(   التدهورية   غائيته  فى   الفصام   إن •
 احتواء على قادرة الناجحة الحيوى اإليقاع دور تلقائية أن حيث البداية منذ كذلك ليس لكنه  التطورية،

 اإليمانى اإلنسانى االجتماعى للمحيط ويمكن ، للنمو التكشيل وإعادة التشكيل إلى دوراتها أطوار
 ينبغى ال ذلك وعلى اإليجابية، غايته إلى مراحله بكل اإليقاعحيوى نبض يحتوى أن والصحيح الحاوى

 الوجود حاالت “فرض إن .جاهزا تشخيصا الفصام حضور لتقرير مبررا التفكك رصد مجرد يكون أن
 ضمن عادية حالة هى )الالجنون/الجنون( المفترقى المرحلى التفكيك حالة أن يبين ،” (1)المتبادلة
  ما أما  الكلينيكية،   بالصورة   أساسا  مرتبطا  للفصام اإلكلينيكى   المفهوم  ويظل اإليقاعحيوى، التبادل دورات

  كزملة   المرض   بمفهوم   مباشر   دخل   له   فليس  كامنة، ضالالت   أو   النكوص  إلى   ميل   أو   تناثر   من   بالداخل 
 .والتسمية اإلعالن تستأهل   كلينيكية 
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أن الفصام هو فشل في 
مواصلة نبض حاالت الوجود 
المتبادلة  
 

 

 

 

  غائيته فى    امالفص   إن
  صريح تحد    هو  التدهورية 
  مسيرتها فى    ذاتها   للحياة 

لكنه ليس  النمائية التطورية،  
كذلك منذ البداية حيث أن 
تلقائية دور اإليقاع الحيوى 
الناجحة قادرة على احتواء 
أطوار دوراتها إلى التشكيل 
 وإعادة التكشيل للنمو 

 
 

 

 

ى يمكن للمحيط االجتماع
اإلنسانى اإليمانى الحاوى 
والصحيح أن يحتوى نبض 
اإليقاعحيوى بكل مراحله إلى 
 غايته اإليجابية

 

 

 

 

ال ينبغى أن يكون مجرد 
رصد التفكك مبررا لتقرير 
. حضور الفصام تشخيصا جاهزا

حاالت الوجود ”إن فرض 
، يبين أن حالة “  المتبادلة

التفكيك المرحلى المفترقى 
هى حالة  )الالجنون/الجنون(

عادية ضمن دورات التبادل 
 اإليقاعحيوى

 

 

 :يلى فيما األساسية المنطلقات موجز نعرض : ختاما

 .شك أدنى بال مرضية سلبية ظاهرة هو الفصام يسمى ما •

 .التلفية التشريحية األمراض استبعاد بعد النفسية، المرضية الظواهر أخطر هو الفصام •

 ندرك أن مسئوليتها حمل ثم تماديها واحتماالت الفصام ظاهرة بمخاطر اإللمام خالل من يمكن •
 الفائق اإلبداع حتى خطرا األقل المرضية الممكنة الدفاعات كل استعمال بطبيعة اإللمام إلى االنتباه قيمة

 قليلة ليست حاالت فى توجهها لعكس أو إليقافها، ربما أو تماديها، دون للحيلولة

 :لتشمل االتساع بالغ مدى على المهمة بهذه للقيام الدفاعات تتنوع •

•  

  (2)األخرى النفسية األمراض كل •

 
 

 السلوكية واإلنحرافات الشخصية اضطرابات كل •
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الفصام هو أخطر الظواهر 
المرضية النفسية، بعد 
استبعاد األمراض التشريحية 
 التلفية

  

 العادية الحياة فى العادية المسارات كل •

 اإلبداعى الناتج وأصعب أعمق حتى نموا، الحياة إبداع استمرار أول من اإلبداع مستويات كل •

 اإليمانى التناسق إلى الوعى تصعيدات من كثير •

 أنه فى فضل وخطورته سلبياته بكل فللفصام – بأول أوال سنبينه ما وهو – كذلك األمر كان فإذا
 كما تناوال، وأسهل منه أخف لكنها نفسية أمراض منها كثيرا أن مع الدفاعات تلك كل احترام إلى ينبهنا

 .البشرية رؤيتنا مدى فى نأمله أن يمكن ما أرقى من دفاعات هى  منها كثيرا أن

 (26/6/2016 نشرة( )25/6/2016 نشرة(   )5/7/2010 نشرة: )المتبادلة الوجود حاالت[1]  –  

  ذلك بعد  ذلك نكرر ولن ىالذ الذكر السالف التشريجى العضوى للتلف االستثناء عدا[2] – 

***   *** 

 سلسلــــة  ملفـــــات  
  "االنســـــان و التطـــــور " 

  النفســـي، مصـــراستـــاذ الطــب  -برفيســــور يحيــــــى الرخــــــاوي 
 

  "االنســـــان و التطـــــور " سلسلــة  ملفات " بوستــــــر " 
http://www.arabpsynet.com/AFP-PubBr/APF.RakhawyPubBr.pdf 

  على المتجر االلكتروني"االنســـــان و التطـــــور " سلسلــة  ملفات 
 

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

  شبكة علوم النفس العربيةعلى "االنســـــان و التطـــــور " سلسلــة  ملفات  
 

http://arabpsynet.com/Rakhawy/IndexeBRak.htm 
  

  على الفايس بوك"االنســـــان و التطـــــور " سلسلــة  ملفات  
https://www.facebook.com/Al-Inssan-Wa-Attatawer-Arabpsyfound-Publications--1779362208960201/ 

 

تعريف وجيز -" بروشير " رابط    
http://arabpsynet.com/Rakhawy/RakBiorhythmicPsyBr1.pdf 

  

  الفهــــــــــرس -" بروشير " رابط 
http://arabpsynet.com/Rakhawy/RakBiorhythmicPsyBr2.pdf  

 
***   ***      ***   ***      

  ةـــــــــس العربيـــــــوم النفــــــــعل مؤسســـــــة
Arab Foundation Of Psychological Sciences 

http://arabpsynet.com/ 
http://www.arabpsyfound.com/ 

  

 الدوريات واالصدارات و المعاجم

  دوريــــــــــات/ مجـــــــــالت 
  وطب النفس علـــوم لالمجلـــة العربيـــة  -" نفسانيـــات " 

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm  
 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=24&controller=category&id_lang=3  
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