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 :مق�مة
 ما ف�ها س�ق&م ال�ى ال��م ن�ة ُتْق�أ أن األه�، لعله ال��اب، ه
ا م� ال��ق�ع ال�� ه
ا ال��م ن�اصل

 ال.ام�، الف,ل م� ت+*�
 .ال��ة ه
ه ق�اءة ق2ل م4أ ن�ة 3ق�اءة 3ال2&ء أوصى ك�ا

 	��ى                      
 ال�ام� الف�ل

 !! (2)وال�ْ�ع وال�عى ال�اقة ع� هام�:
………….. 
………….. 

لة الف�وض  (ال��علقة ال�ف*+ة فاألم�اض )ال�ْ�ع م� ان�القا ال%&%ِّ
 ال�ها3ات اKا@Jق أو ال�أس إصا3ات أث� أو ال�راثى، االس�ع&اد ح*? ال&ماغى ال��@�? فى ت�ج&(1) 
 ج�Jا ال&ماغى، ال��@�? @ل+ة مع ال��اسV فى ضعف نقاS ت�ج& اكل��+R+ة، تPQ خN+ة أو م*Mلة Lاه�ة

 ه
ه ف�,Jح اإلKقاع، نJ\ هارم�ن+ة فى ناS ف�S إلى تع�]Zىّ  أو 2X+عى م�ل اح��ال مع ج�? إلى
`Xجا ال��ا�aأمام تفع�ل+ا م � فى م��ف*ا له MK& ول� ال�اS ه
ا زاد إذا خاصة ال��ة، ال�اقة ه
ه زخ

 .فان�ل` == < فاخ��` ال�2+عى، م*اره
 القادر اإلKقاعk��Q  ال�2+عى س�2لها الjائ&ة ال�اقة ه
ه تM& ال مع�وفة غ�� أو مع�وفة لh�وف (2) 
 ف�ها عالقة إلرساء اآلخ� مع االح��اء ف�ص إلى أZKا تف�ق� ق& @�ا ال�ق�X ،Pل @له نZJها اح��اء على

 الف�ص ت�ف�� م� ُت��م عادة أنها ك�ا ،“وت�ّ%ل م0افة”و” وخ�وج دخ�ل “ه� ل�ا p+ة@ا ف�ص
� الفعل (تC&Dالت ال%ـ8َُ@جْ  اإلب�اع أو( ال8%� )ال;اتى لإلب�اع ال%8اس6ةFاإلب�اعى والف). 

 و]*�ى القل? فى QK&ث �3ا أشJه م*�قلة نZJةٍ  فى ف���ل` ال�اقة ه
ه ت�Q�ف(3) 
 ال�
@�رة ال�خ م�اX` م� م��قة م� عادة ق,��ا مفاج�ا نازا ف���ل` ، Extrasystole (2)فـَْ�Xُـَ�ـ2ـZة

 �K.ل ما وه
ا ق,��ة، ل�&ة عادة م���ر نـَـْ��ـِىّ  شRل فى األضعف الjMء ه
ا م�قع ح*? وتhه� سا3قا،
 .ال,ْ�ع أشRال م� شRال
 (أو ال�ف�+V ح�@+ة ”اهj]ةج“ م� ما درجة مع ت�اكJا ال�اقة ”زخ�“ ه� إذن ُیَ�ّرَث: ما إن(4) 

 .ع��ما إKقاعه وسالسة ال��م، فى ال��مى اإلب&اع وسالسة ال*�اء حالة فى الQلQلة)
 وال�اعI الغام� الhه�ر ه
ا ه� ال�اقة م*ار ع� إعالن وأس�ع أوضح فإن ذلQK V&ث ل� إن(5) 

توجد فى التركيب الدماغى  
أو    حسب االستعداد الوراثى،

أثر إصابات الرأس أو كبقـايا  
التهابات ظاهرة مسجلة أو خفية  
تحت اكلينيكية، توجد نقـاط  
ضعف فى التماسك مع كلية  
التركيب الدماغى، جنبا إلى  
جنب مع احتمال ميل طبيعى أو  
تعويضّى إلى فرط نشاط فى  
هارمونية نبض اإليقـاع

هذه المناطق مخرجا تفعيليا  
شطة،  أمام زخم هذه الطاقة الن

خاصة إذا زاد هذا النشاط ولم  
يجد له متنفسا فى مساره  
الطبيعى، فـاختنق == > 
فـانطلق

لظروف معروفة أو غير    
معروفة ال تجد هذه الطاقة  
الزائدة سبيلها الطبيعى  
اإليقـاعحيوى القـادر على  
احتواء نبضها كله طول الوقت، 
كما قد تفتقر أيضا إلى فرص  

عالقة    االحتواء مع اآلخر إلرساء
فيها فرص كافية لما هو  

مسافة  ”و” دخول وخروج“
، كما أنها عادة ُتحرم  “وتحّمل

من توفير الفرص المناسبة  
لإلبداع الذاتى (النمو) أو  
اإلبداع المـُنَتْج (تشكيالت  



 .ال�ْ�ع م�ض K*�ى ما وه� ،ال�عى تغّ�� ن�Jات فى
8ة( (فالعالج ال�قاKة ت��ن  أن ی�Jغى ال���ل` ه
ا م�(6)  ِّ%K@ه اح@%االت مCه;ا م0ار ت�ج � ال�
� .واإلب�اعى والعالقاتى ال8%ائى ال�2+عى م*اره إلى ال�اقة م� ال�
 X%ا الJ�ْ8ى الع�Dائى إVالقها اح@%ال زاد ال�CRCSة اس�+عابها م*ارات ع� ال�اقة زادت كل�ا(7) 
�ناXوأح+انا ،ذ � تhه� ث� وم� (ال*+��Rاث�ج��ى)، ج*+�ة م�ض+ة دور]ة نZJات فى تفع�لها ی�� ح�ى ت��اك

 وال
هان ال,ْ�ع حاالت م� @.�� ب�� العالقة Kف*� ما وه
ا م.ًال، ال&ورk  ال
هان دورات ص�رة فى
  .خاصة ال&ورk  ال�ج&انى

 م.ل ال�� ال
هان حاالت في خاصة األساس: م� ال�اقة ه;ه ق%ع على العالج ت�J,K Z�Xح (8) 
 وت*ل+V الس�+عابها آخ� س�2ل أk ته��ة إلى ال*عى دون  وذلV ال��ج*ى و ال�ج&انى والف,ام ه�سال

 ال�خ رسام ت*M+الت م� اخ�فائه ح�ى -م.ال – ال,ْ�ع ن��ات ت�اق� على ال��ل` ال��@�j أk (3)م*ارها
 .(ال�ال+ة ق�ةالف أنh� )ال8قلة به;ه خاص ذهان `ه�ر الح@%ال م6اش�ا س6Sا ذل^ Xل 	�6ح ال�ه��ائى،

 ه
ا أع�اض وLه�ر ال,ْ�ع ن��ات اخ�فاء ب�� ال��Jادلة العالقة له
ه ال�Jاش� ال�ف*�� ه� ه
ا (9) 
�ْ  ال�عافى ذهان“ K*�ى ما وه� أح+انا، ال
هانQَالُ�ق Psychosis Normalization ”Forcedوه� 
 س�اء ال�ه��ائى، ال�خ رسام م� ل,ْ�عا وعالمات ال,�¤+ة ال���ات اخ�فاء مع َتَ�اُكJاً  hْKَه� ال
k ال
هان
 .ال
هان ه
ا ل�ف*�� @.��ة ف�وض وِضَعPْ  وق& ب&ونه أو 3العالج

b�c ة هامCائ�اض فى إلخ� الf%عى والعالج (4) الع�CSة األم
 فى القاه�ة فى عق& ال
IAGP k ال�Mا¤+ة للعالجات العال�+ة ال�M¦+ة م¥ت�� فى ق&مP ورقة فى
�2�*Kة مع 3االش��اك 2014 د+¦�Mا¤+ة للعالجات ال�,�]ة ال�MالEAGT ، Pَم  م�خل: 3ع��ان ورقة ق&ِّ

 م+ال كات�]�“ ق&م�ها عاما)، ع�]� ل�&ة تM�]2+ة م�ارسة )ال��ع ل%�ضى ال8ف0ى العالج م�
( (5) “ Mela Catherineفى أخ,ائ+ة ?X ة األع,ابMه .جاءت نف*+ة) ومعال
 م��ل` م� ال�رقة ه

 ال�Mعى العالج دور ل�ح ت�ه�&ا ال�ف*+ة األم�اض 3*ائ� األش�ل ال,�ع عالقة ی�ضح ع�لى اكل��+Rى
 .عاما ع�]� عp �2+ه شار@�ا 3ال,ْ�ع م�ضى حاالت فى

 م�قعه إلى وعالجه ال,ْ�ع وت�جع العالقة ه
ه تعل� أنها رأیP الQJ° ه
ا م� ال�ق��فات یلى وp+�ا
 :ال�ف*ى ال�? فى

 :یلى X%ا ال%k@لفة ال8فC0ة األم�اض فى ال��ع Kاداتم cاس@ع%ال ثS@اً  ال6اح�ة أوردت
 * k�MK ام&aادات اس�Zو²ن ال�ف*+ة، األم�اض م� @.�� فى ال,ْ�ع م Pُتْ*َ�ع�ل ق& @ان PQت 

 :أه�ها ال�ف*+ة االض��ا3ات م� ع&ی& فى ب�ف�ة اس�ع�لP وق& Stabilizer Mood ال�jاج م.�2ات م*�ى
 القل` اض��ا3ات– 
 الهلع اض��ا3ات– 
  PTSDال,&مة 3ع& ما اض��اب– 
 )أح+انا الع�ه، ذلV فى (�3ا ال+�aخة اض��ا3ات– 
  Disorders Sleep  ال��م اض���ات– 

� :ال��8رو��Jل�جى ال@ف�0
 Neural ال��8رونCة ال%�اوعة ج�ه�]ة على ال�أك�& إلى وغ��ه ذلV @ل م� الJاح.ة خل,P وق&

  Plasticityلل�خ ،k�Jل عادةإ  على قادر وأنه ال�R العال� مع ال&ی�امى ال�� ال�فاعل خالل م� ال�
 ال�خ ت�@�? @ل+ة فى ت�Rل+ا ن�¤+ا أث�ا QKُ&ث الaارجى) (ال�اقع ال���Mع مع ال�فاعل أن �3ع�ى الaارجى،
 Coherence Narrative ال*�دk ال��اسV م.ل ح�@+ة آل+ات خالل م� QK&ث ه
ا وأن وناXه،
 وال�Mاعى ال��2a,ى ال�عى م*��k  على والM&ل ال�Jادل وح�@+ة Flow Temporal الjم�ى وال�&ف`

الفعل والفكر اإلبداعى).

تنحرف هذه الطاقة فتنطلق  
فى نبضٍة مستقـلة أشبه بما  
يحدث فى القـلب ويسمى  

) 2طُـنَـبـضة (فـَرْ 
Extrasystole  فتنطلق ،

نشازا مفـاجئا قصيرا عادة من  
منطقة من مناطق المخ  
المذكورة سابقـا، وتظهر حسب  
موقع هذا الجزء األضعف فى  
شكل نـَـْوبـِّى متكرر عادة لمدة  
قصيرة، وهذا ما يمثل شكال من  
أشكال الصْرع

” زخم“إن ما ُيَوّرَث: إذن هو  
جة ما من  الطاقة تواكبا مع در 

حركية التفكيك (أو  ” جاهزية“
الحلحلة) فى حالة السواء  
وسالسة اإلبداع اليومى فى  
النوم، وسالسة إيقـاعه عموما

إن لم يحدث ذلك فـإن أوضح  
وأسرع إعالن عن مسار الطاقة  
هو هذا الظهور الغامر  
والصاعق فى نوبات تغّير  
الوعى، وهو ما يسمى مرض  
الصْرع

بغى أن  من هذا المنطلق ين
تكون الوقـاية (فـالعالج) 
متضمِّنة احتماالت توجيه مسار  
هذا الكم النشط من الطاقة  
إلى مساره الطبيعى النمائى  
والعالقـاتى واإلبداعى

كلما زادت الطاقة عن  
مسارات استيعابها الطبيعية  
زاد احتمال إطالقها العشوائى  

يصبح تركيز العالج على قمع  
س: خاصة  هذه الطاقة من األسا



 .(!م�آة  (م� ال��آوk  وال�قل�& ال��Jادل
” Social ال%f@%عى ال%خ “هى لل�خ أخ�k  صفة ت,V الJاح.ة ال��ائج ه
ه جعلP وق&

 Brain&ا على لل�أك�
 .(الaارجى (ال���Mع وال�اقع ال�خ خالKا ب�� ال&ائ� ال�فاعل ه
 :Xل�C&C8ة wاتمالح
�Qن � @ـ: راسaة وهى أو وعالمات، رم�ز إلى ُمaـْ�ـjََلـَة وهى س�اء ”ال�عل�مات“ ع� @.��ا ن��ل

 م� 3أقل ح�ى وال الق&ر ب�ف4 ال�اقة إلى ن�� ال ل���ا م*���، وج&ل تآلف فى ”ن�ة ب��ل�ج+ة وح&ات“
Vذل ،��.R3 وال%عل�مات اقةلل� مفاعل: “@ـ ال�خ مع ال�عامل نقلة وصل��ى وح�� ”Pأك.� اه��� �h3ال� 
 ال Xاقة م� ج&وk  ال 3أنه عل�ا ال�عل�مات، و��مMة معالMة م�ا3عة مع ج�? إلى ج�Jا ال�اقة 2X+عة فى

 ت�اَدk. 	%&� ما ل@فع�ل وyن%ا تع8ى، ما ل@ف�� فقx ل+4 األش�ل، �3ع�اها ال�عل�مات ل��Rل تـL�َُـَّفُ 
 kj�ِ@�ا م� ت
 .ال%عل�مات م� أك�� رJ%ا وم0اراتها ال�اقة دور واس�+عاب ب��اول Kةالع�ا على ال�&خل ه

 إلى (والف�حة)، ال&هة 3ع& ت�Qاج عالقة ال.�انى 3أجjاء ع�له وعالقة ت,�ر، @ل م� أعق& ال�خ ع�ل
 :م.ال ال�عل�مة ه
ه خ
 وال��ل�
، االح��ام م� ج&ا @�2� ق&ر

 ”( (6)معالMا )مفاعال 28.944 ی���Z واح&ة ثان+ة خالل ال�خ ناS مQاكاة إن“
� له
ا أن�Qى @&ت ح�ى له ح&ود ال االح��ام م� ق&ر غ��نى ال�عل�مة ه
ه أمام أنا ت�قفPُ  ح��+hالع 
 م� ق&ر إلىّ  ت*Q? ال�قP نف4 فى ل�� ال���ر، م� ال*��� مالی�� ع2� لaالقه وأسM& ”ال�خ“ ال�*�ى
jMأو الع j�Mوصفه، أس��+ع ال ال�ع jM2+عة ش�ح أواصل ع� عX ع�له!!. 
 فى الkالق ال@فاعل أن م�ها ف�صل�ى ”م+ال كات�]�“ الJاح.ة م�اقة خالصة ق�أت ال���ل` ه
ا م�
 ه
ه R3ل: الf%عى وال�عى الkD8�S�ى ال�عى خالل م� ی@عامل –ال��ع��� مع ح@ى – الf%عى العالج
 ،ال%8اس6ة ال@�اصلCة ق�8اتها إلى ل���ّجه ال�اقة ~�C@�{ : ال�خ ت�Rل إعادة فى ف�ـُـْ*ـه� ال&قة

 .ال,ْ�ع ن��ات ت�.له @انP ال
k ال�از ف���اجع
�k  ال�خ أن م� ثP2 ما ذلV إلى أضف�ا فإذاJع�� “ال	ار نف0ه ب8اء � ور���ا– ونهارا لCال – ”cاس@%

 ال�عjMة ال�+ان ه
ا مع ال�عامل فى – و�� – @�عال��M دورنا نQ&د أن الب& و�عZها، الQقائ` ه
ه ب��
�k  ال�خ – ال�ائع،Jن – ال�F8د ل�fم ��Sه داع%�� ُم�اك@�X� إم&انCات8ا Xل واضع�� الkالقة، ال�CRCSة ل�

 3األحالم عالق�ه شامال )أب�ا ~Cه اإلب�اع وح�CXة ل�0%�ة دفعا م@8اوله فى أمkاخ8ا وعى وم0@��ات
 ) (7)م�ع�� @�عىٍ  3الM*&: عالق�ه وأZKا
 وفى عامة، ال�ل��+R+ة م�ارساتى خالل م� ال���h� م� ق&ر و�أقل تف,�ل دون  وصل�ى وم.له ذلV كل
 وخاصة الa,+ة ناXاتى @ل فى وفاعل @ام� أنه م¥خ�ا لى ب&ا أنه @�ا خاص، ب�جه ال�Mعى العالج
 .ال�ق&Kة

 وJع�
 ال%Ckة ال�اقة ح�CXة ف�ض ل&ع� ال�ل��+R+ة ال�اه&ات 3ع\ ال��م أع�ض س�ف ذلV م� ان�القا

 إب�ا�Cة، أو صْ��Cة، ن�Jة فى ان�القها ب�� العالقة فى وت��ی�ا: وم0اراتها، عامة، وال����ة ا،أساس
 .ال%�ض ّث�ّ  وم� ان�6اسها، أو ارت�ادها اح@%ال قSل

…………… 
……………. 

 )القادم األس�2ع ون��ل(
 ”الFل�C&C8ة ال�Dاه� “cع�ض

  
 اإليقاعحيوى الطبنفسى“ أصول مراجعة من انتهيت1][ – 

في حاالت الذهان النشط مثل  
الهوس والفصام الوجدانى و  
التوجسى وذلك دون السعى  
إلى تهيئة أى سبيل آخر  
الستيعابها وتسليك مسارها  

يجرى استخدام مضادات  
الصْرع فى كثير من األمراض  
النفسية، وإن كانت قد  
ُتْسَتعمل تحت مسمى مثبتات  

 Mood Stabilizerالمزاج  

يد على جوهرية المطاوعة  التأك
 Neuralالنيورونية  

Plasticity   ،للمخ البشرى
وأنه قـادر على إعادة  
التشكيل من خالل التفـاعل  
النشط الدينامى مع العالم  
الخارجى

أن التفـاعل مع المجتمع (الواقع  
الخارجى) ُيحدث أثرا نوعيا  
تشكيليا فى كلية تركيب المخ  
ونشاطه، وأن هذا يحدث من  

آليات حركية مثل التماسك  خالل  
 Narrativeالسردى  

Coherence   والتدفق
 Temporal Flowالزمنى  

وحركية التبادل والجدل على  
مستوى الوعى البينشخصى  
والجماعى  

جعلت هذه النتائج الباحثة  
تصك صفة أخرى للمخ هى  

 Social” المخ المجتمعى“
Brain   للتأكيد على هذا

لمخ  التفـاعل الدائم بين خاليا ا
والواقع (المجتمع الخارجى

حين وصلتنى نقـلة التعامل مع  
مفـاعل للطاقة  “المخ كـ: 

اهتممت أكثر  ” والمعلومات



 البطىء النشر نواصل وسوف أبواب: ثالث من وهو ”طورىالت

 )2022( التطورى النفسى الطب جمعية منشورات حوار، في آمال

 (الطبع (تحت

 Extrasystoe لـ ترجمة ”فرطنبضة“ الكلمة هذه نحت– [2]  

 هذه نحت على وأقدمت زيعور أ.د.على نهج أنهج أن فقررت 

 .يحدث لما صويرات أكثر تكون أن وأرجو المضغمة الكلمة

 النيورلبتات استعمال فى للمبالغة المقابل هو هذا[3] – 

 فى المنشط الغائر األقدم الوعى مستوى لقهر الجسيمة

 والتدهور السلبية األعراض ظهور فى يتجلى ما وهو الذهان،

 المتزايد الدائم للعالج نتيجة للشخصية التدريجيى

 قد مما العمر)، طول (أحيانا طويلة لمدد بالنيورولبتات

 يستحق مما المتدهور، السلبى الذهان حالة ظهور إلى يؤدى

 .موازٍ  تفسير له يكون أن

[4] – Neurologist                                                                           
 
[5] – Catherine Mela, Neurologist, Group-Analyst 

“Psychotherapeutic Approach of Brain Plasticity 

“Board-elected member and chair of the Research 

Committee of IAGP. Full Member of GAS (London) 

[6]-Ryan Whitma,”Simulating one second of human mind 

brain activity takes 28.944 processors” (2013)  

 على تحفظى وعندى ”معالج“ إلى ”Processor“ كلمة وتترجم

 ”مفاعل“ كلمة وأفضل ذلك

 الخبرة خالل من – أننى وكيف مرارا الفرض هذا كررت[7] – 

 متعينا وعيا باعتباره الجسد مع أتعامل – الكلينيكية

 Concretized Consciousبكل اإلبداع فى أساسى ومشارك 

 .مستوياته

   

بالنظر فى طبيعة الطاقة جنبا  
إلى جنب مع متابعة معالجة  
وبرمجة المعلومات

ال جدوى من طاقة ال تـَُوظـَُّف  
لتشكيل المعلومات بمعناها  
األشمل، ليس فقط لتفيد ما
تعنى، وإنما لتفعيل ما يمكن

إن محاكاة نشاط المخ خالل  
 28.944ثانية واحدة يتضمن  

مفـاعال (معالجا

حين توقفُت أنا أمام هذه  
المعلومة غمرنى قدر من  
االحترام ال حدود له حتى  
كدت أنحنى لهذا العظيم  

وأسجد لخالقه  ” المخ“المسمى  
عبر ماليين السنين من التطور

 : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD270222.pdf 

:إرتباط كامل النص  

https://rakhawy.net/%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-
%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a9-%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-8/ 
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 شبكة العلوم النفسية العربية

  اون عربي رقيا بعلوم وطب النفسنحو تع

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 

 )الحادي عشر(االصدار    "   كة العلوم النفسية العربيةلـ " شب   2022الكتاب السنوي  

  الويب على19و    من التأسيس  22 الشبكة تدخل عامها
  اإلنجازات من عامـــا 91... الـــكدح من عامــــا 22

cuments/eBArabpsynet.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Do  
 

 


