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 :اس�هالل
 ال�ي 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

 .األول الف.ل م� ت-,� ما ف�ها س�ق)م

	ى          � 

 األول الفل   
  (6)ال!
  ومعال� اللقاء، ف� ب�ا�ات

…………… 
…………… 

  )1986( ال%��:
  أو   ال�عاناة   مAاه�   ل@ع?   وصف   م�   ال=ا>�   عف�   جاء   وما  ال8�4    م�   كال   الفق�ة   ه
ه   ت�ل   وه4
ا

  ب
اتها،   أع�اض   ع�   ال��حلة   ه
ه  فى   األسMـلة  فى  ی��اد8   أال   ال�"�H  وعلى  ، العالقات اض��اب أو قةاإلعا 
 Qأ   أن   وعل-ه  ، عف�ا   ال,-اق   س�ح   إذا   إال   اللهXه  فى   یل
  ال�هاYة   ال�ف��حة   واألسMلة   اإل�Yاءات  إلى   ال��حلة   ه
  ”). وه4
ا   أcYا؟   وماذا   ماذا؟   إذن   أو:   ماذا؟   ثQ   أو:   وa�Z؟   ك
ا   &ق�ل_  تع�ى   ماذا : م[ل (  ]@ال   ذZ�نا   ك�ا 

 :ال�
�ی 
 ش8�4  وZل l@ارة Zل ت�ج�ة على آل-ة ش@ه وh��iقة ال")اYة، م� الg�ص �4Yن  ال�قل�)Yة ال�قابلة فى

 وه� أو &ق.) س�اء ب
ل_، وال�"�H ذل_) أم�4 ما هعل- (م�فn تع�mh له ب
اته ع�ض إلى وصف وZل
 وhع�) ل-.�فها ال�ف,-ة ال�sائف اض��اب وh�ص) األع�اض �XYع إن�ا تعـَل�ه، &��hقة تلقائ-ا ُمـ"ـَْ�مـَجٌ 
 �فه� م%ا أك09 و078ح �5%ع فه� ،ب3اته م0ضٍ  م-,+مة ل����h عل-ه م�فn لها م4ان ع� &g[ا ت�ت�"ها
 
 أو مgلى عام ت=-.ى دل�ل فى وم["a عل-ه م�فn مع�� ت=-u إلى .لY أن ه�ه وأغلH ،و8!
 العالج-ة، ال��اكw م=�لف فى الفاح.�ن  ی�فn أن Y,هل إن�ا ه
ا أن v-ه ش_ ال وم�ا ،عال�ى أو ق�مى

 م�ا عال-ة درجة gYقn األسل�ب وه
ا ذاك، أو ال�=-.ى ال�.�لح ه
ا w��Y ما على عامة، وال��ارسة
 ب�� ال��g-ة الف�دYة الف�وق  ت�ض-ح ع� ت�اما عاجw ول��ه ، )Reliability(ال9!ات أو ال%+ث+=>ة Y,�ى

 وه� ،مع�� ت=-u الف�ه تag لِ�اَ  عل-ه م�فn مع�ى ت�ص�ل ع� YعwX ه� وأcYا وiعcهQ، ال��ضى
  Validity.ال%�ا=>ة Y,�ى ما

 أ�ة ع� \]0Jاتها حالة Pل تف0د ه+ ال%ـُ-ـ7ْـَلـSَ �,ل -ذلP Qل ومع قJل- اإل�قاع
	+K  الJ7-فIى فى
 .األع0اض نف_ عل	ها dه0ت أو وال�b<[c االس� نف_ ح%ل^ مه%ا أخK0  حالة

ون  فى المقـابلة التقـليدية يك
الحرص من البداية، وبطريقة  
شبه آلية على ترجمة كل عبارة  
وكل شكوى وكل وصف إلى  
عرض بذاته له تعريف (متفق  
عليه ما أمكن ذلك)

الطبيب بذلك، سواء بقصد أو  
وهو ُمـبـَْرمـٌَج تلقـائيا بطريقة  
تعـَلمه، إنما يجمع األعراض  
ويرصد اضطراب الوظائف  

ها  النفسية ليصنفها ويعيد ترتيب
بحثا عن مكان لها متفق عليه  
لتكوين منظومة مرٍض بذاته، 
فهو يجمع ويطرح أكثر مما  
يفهم ويبحث، وأغلب همه أن  
يصل إلى تشخيص معين متفق  
عليه ومثبت فى دليل  
تشخيصى عام محلى أو قومى أو  
، عالمى

)، Reliabilityالثبات (
ولكنه عاجز تماما عن توضيح  

ين  الفروق الفردية الحتمية ب
المرضى وبعضهم، 

-فى الطبنفسى اإليقـاعحيوى  
يظل   -قبل ومع كل ذلك

المـُنـْطـَلـَق هو تفرد كل حالة  
بخبراتها عن أية حالة أخرى  
مهما حملت نفس االسم  



Qی��قل ث u8  ال�"�ف,ى فى– الفاح��gقاعYه م� – اال
 AZاه�ة ل-! العـَـَ�ض ق"�ل إلى ال��حلة ه
 أخ�� م�اضأ ض) س�اء ال
ات ع� لل)فاع م�وع حZ nاح��ال و}ن�ا فH,g &,ل"��ها م,لQ م�ض-ة
 Zان ت��رhا ب�نامXا ت�[ل Zلغة أو &الف.ام) ال�ه)ی) ض) دفاعا ال�س�اس �4Yن  ق) إم�اض-ا: (م[ال:

 فى ذل_ Zل ی��Xع وأخ��ا ال���ر8) ال�ف,ى ال�H مفا�-Q &ع? م� (م��لقا أق)م أح-اء فى نافعا ض�ورhا
 م�ض ص�رة  فى ُأْجِهaْcَ  ئ-ةن�ا نقلة ع� ت@�g ال�ارZة) / (ال��ّ-ة ال.g@ة ت")أ ثQ ،م
�%ل ف0ض
 اخ�wال م� ب)ال عالجىّ  ب")یل أراد ما تgق�n في ال��h? م,اع)ة �4�Y وiال�الي ال��nh، ل�,���ل ب
اته
 .ال�ـgُـْـ�ـَـ�ة ال�=-u سلة فى إلقائها ثQ شائعة أع�اض إلى وت�ج��ها ح�Zة أو معل�مة كل


+ل هل: ت,اؤل ی[ار وه�ا�  
 لغ�ها فه� م
اولة دون  وت0ت	Jها �هاوتI%	 األع0اض ع� ال!
 وغائ	�ها؟ ومع-اها

 &األلفا� ال��h? ش8�4  ت��gل أن X�@v�د الgاالت: م� Z[�� فى ،م
�%ل ه3ا أّن: األرجح اإلجا\ة:
ى الXاهwة: الف�رhة ال��ج�ة ب�اس�ة ى الف��ة ت��اجع ،أع�اض إل  وh.عH اإلYقاع8��g  ال�"�ف,ى فى األول
 ش4او8، مX�د ول-,a مg)د، لغ�ض وته)ف ما، أم�ا تق�ل م�-ة ح�-قة ع�@ارها&ا األع�اض مع ال�عامل

 ومعامل�ه ال�اقع تق�-Q فى خ�أ مX�د ول-,a ال@�8  ال�عى م,��hات م� م,��8  م� ی�wXأ ال جwء وأنها
 .ال,ائ)ة &اللغة

nی) الُ���ل(Xال (QY(الق) H,8  ال�"�ف,ى ح��gقاعYق أن ه� اإل  أنه ن.)ق اب�)اًء، ال��h? ن.)ِّ
�-�Y 4-ه: ماgY ا م=�اراX�gة، فى مYال")ا Qا ث��cاج وأنه ور>�ه، فى ال��اد8 &ع) م�gY إلى nرف� 

 ال���-ة  ال��ج�ة ع�ل-ة أما ،م")ئ-ا فلa و}ن ال�gاولة حn عل-ه ل���� ول-! ال�ر>ة م� ل-=�ج Y.اح@ه
�4 ما ل�ل الف�رhة الXاهwةY ق�له أو م�هY دة: ”أع�اض“ ااس�ه رص��ة ألفا� إلى(gفى م4انها لها م 

 ل%
اولة ال%ع-ى ع� ال!
  فى ال%K+�I  ه
ا إلى االن�قال Yع�ل ق) فه
ا ب
اته، ت=-.ى م.�لح
 تs+ن  ق� ال�ى ال%0ض: م� الغا�ة ع� ال!
  ع� ال�-ازل دون  أخK0  لغة إلى ”معا“ وال]0وج ال%ع	ـّة

 نف_ ت
ق	S م
اولة إال العالج وما ال%0ضّى، ال
ل إلى فل5أت  الS807 ضل̂ـّ ث� ال�Jا�ة فى م0cوعه
 .\العالج ”:معا“ y>ه مcاَركٌ  سل>� سJ	ل سل+ك S80v ع� م0cوعة، Pان^ إن الغا�ة

 : (1986) (2)ال%��

 أن �4�Y   ال��h?   ع�   مـُـ"ـَـلـِّـغٍ   أ8 وم�  ، وال��افn  ، ال��h?    : م�   كل   م�   ال@ادYة   والgالة  ال8�4    وت�خ

 .م�ضه ع� أو ع�ه الزمة معل�مات &أYة ی)لى
  Zل ع� وأcYا  attendant  ال��افn   م�   كل   ش=.-ة   ع�    م=�.�ا   وصفا   ی["a   أن   الفاحu  وعلى

  و>�hقة  ، &ال��h?   &عالق�ه   ی�علv   n-�ا   وخاّصة م.ادراإل&الغ) تع)دت ل� (ح�ى   ،informant  م"ّلغ 
�ل ، م.)اق��ه  على   &الY   Q4g,�ح   &�ا  ، ح4-ه hة   ال�=�.�   ال�صف   و-.= ، ال�I   ت
�ی�  : ال��افn ل
>ة  على   الغال!ة   والI%ات  ، والع%ل  ، وال5-_ [cال%80|   والعالقة  ، ال\ :Qة    أ8 ثYد معل�مة أ�
 ت

 اإل&الغ أو أح-انا، رؤ�hه أو معه اإلقامة أو ال)م عالقة ح�� م� س�اء \ال%80| للعالقة أخK0  م�I+8ات
 .ذل_ غ�� أو معه، م�-Q ثال� م�

 

 :ال�
�ی 
 ح�� م� ال��h? م� ال=اص م�قفه له Yق�له، ح�ف Zل أه�-ة ب�غQ ال��افn أن ن�
Z� أن عل��ا وه�ا

 ال,ل�ك، sاه� ع� 4gYى فه� ،م-ه خ+فه أو ،y>ه ثق�ه أو م-ه، الغ	0ة أو ،ح!ه أو ،ع-ه ال!ع� أو ،لق0با
 اللهQ ة،الائع ال[قافة ح,H وه� أق�ب، ش=u م� س�عه م� ع� أو م@اش�ة ال��h? ع� ال�الم &ع? و�hقل

 ر�iا بل نA�ه وجهة م� gY,"ها ق) بل غاYة، وال مع�ى لل��ض Yع�ف ال الع"-ة!!، ال�ف,��ات &ع? في إال
 .الخ… العائلة &,�عة ال�ه�� أو ال��h? ع)وان م� ال=.-ة م=اوفه خالل م� أح-انا
 أن عل��ا لgالةا ه
ه وفى نف,ه، ال��Y ?hق�له م�ا أك[� ال��h? ش8�4  وصف فى ال��افn ی@الغ وق) 
 نA� وجهة م� ال,ل�Z-ة ال.�رة وصف و��i ن,"-ة، ول� &��ض�l-ة ال,ل�Z-ة ال.�رة نقل ب�� نف�ق 

والتشخيص أو ظهرت عليها  
نفس األعراض

فى الطبنفسى  –ينتقـل الفـاحص  
من هذه   –االيقـاعحيوى  

س  المرحلة إلى قبول العـَـَرض لي
كظاهرة مرضية مسلم بسلبيتها  
فحسب وإنما كاحتمال حق  
مشروع للدفـاع عن الذات  
سواء ضد أمراض أخطر  

تبدأ الصحبة (المعّية /  
المشاركة) تبحث عن نقـلة  
نمائية أُْجِهَضْت فى  صورة  
مرض بذاته لنستكمل الطريق، 
وبالتالي يمكن مساعدة  
المريض في تحقيق ما أراد  

من اختزال  ببديل عالجّى بدال  
كل معلومة أو حركة وترجمتها  
إلى أعراض شائعة ثم إلقـائها  
.فى سلة التشخيص المـُحـْـكـَـمة

هل يحول البحث عن األعراض  
وتسميتها وترتيبها دون  
محاولة فهم لغتها ومعناها  
وغائيتها؟

بمجرد أن تتحول شكوى  
المريض باأللفـاظ بواسطة  
الترجمة الفورية الجاهزة: إلى  

ض، تتراجع الفكرة األولى  أعرا
فى الطبنفسى اإليقـاعحيوى  
ويصعب التعامل مع األعراض  
باعتبارها حقيقة معيشة تقول  
أمرا ما، وتهدف لغرض  
محدد، وليست مجرد شكاوى

الُمنطلق الجديد (القديم)  
حسب الطبنفسى اإليقـاعحيوى  
هو أن نصدِّق المريض ابتداًء، 
نصدق أنه يعيش ما يحكيه: 

تجا فى البداية، ثم  مختارا مح
مضطرا بعد التمادى فى  
ورطته، وأنه يحتاج إلى رفيق  



 .خاصة  ب)وافع ش=.-ا الgاكى
 

ى ال��افn ح�ص م)8 نفug أن عل��ا وأخ��ا  اح��ال مقابل فى ال��ض مأزق  م� ال��h? خ�وج عل
ى م� ا(وه
 ی)ر8  أن دون  ال��ض ل�["�a شع�رhا ال م�له ) Perpetuating الُ�ِ)�Yةَ  الع�امل أخفـَـ

 factorsا
 ال��افn على تع�د ال�ى وال=¤-ة الAاه�ة ال�4اسH فى لل�A� –اتهام دون  – الغْ�ص ی��لH وه
ى وال�cار ال�=ا>� مقابل فى و}عاق�ه، ال��h? م�ض م�  ال�4اسH ه
ه وت,�ى. (3)لها ی�ع�ض ق)   ال�

Hة، &ال�4اسhه ال[ان�
 .فH,g ال��h? على قاص�ة ل-,a 4اسHال� وه
ى الفاحu وصل ومه�ا  الgق�ق  لغة إلى الع�ض لغة ت�ج�ة واس��اع ال��ض مع�ى م� االق��اب إل

 أال gY�ص أن عل-ه فإن اإلYقاع8��g) ال�"�ف,ى م��لn (م� ال=ائH ال��ضى ال�ع�h? أو ال��,-ة
 أن &اع�@ار Yفه�ها ق) أو اب�)اًء، ی���ها س�ف عادة ألنه م@اش�ة ال��افn إلى – ه4
ا – ال�سالة ه
ه ی�صل

?h�ق) أو ال��ض، ی�.�ع ال� HXع�ق) ل�ا ل�=الف�ها ی�عY ول أن الب) وأنه م�ض، أنهwاه�ه تAوف�را م 
 .الAاه�ة لل,المة >ل@ا وذل_ ج)ا، ال�"�H &ق)رة أو &العقاق��

…………… 
…………… 

 )القادم األس"�ع ون��ل (
 ”العائلى يخالتار“ الثانى: الفصل بعرض

 

 اإليقاعحيوى الطبنفسى“ أصول مراجعة من انتهيت  [1] – 

 البطىء النشر نواصل وسوف أبواب: ثالث من وهو ”التطورى

 )2022( التطورى النفسى الطب جمعية الناشر: حوار، في آمال

: بالموقع حاليا إلكترونيا ورقيا، الطبع) (تحت وهو

www.rakhawy.net 

 .للتذكرة أحيانا اريخالت اثبات نعيد[2] – 

 بالذهان يسمى ما مجال فى ذلك إلى نرجع وقد[3]  – 

 HمJحHقKالم insanity imposed المريض يكون حين  MعاJمHسJم 

 فى المرض، بإظهار عنه يقوم طاٍغ، قريب شخص لنفسمراضية

 .المريض تفكك حساب على متماسكا الشخص هذا يظل أن مقابل

يصاحبه ليخرج من الورطة  
وليس لينكر عليه حق المحاولة  
وإن فشلت مبدئيا

عملية الترجمة  النمطية الجاهزة  
الفورية لكل ما يشكو منه أو  
يقوله إلى ألفـاظ رصينة اسمها  

محددة: لها مكانها  ” أعراض“
تشخيصى بذاته، فى مصطلح  

فهذا قد يعطل االنتقـال إلى  
هذا المستوى فى البحث عن  
المعنى لمحاولة المعيـّة والخروج  

إلى لغة أخرى دون  ” معا“
التنازل عن البحث عن الغاية  
من المرض

علينا أن نتذكر أن المرافق  
برغم أهمية كل حرف يقوله، له  
موقفه الخاص من المريض من  

نه، أو  حيث القرب، أو البعد ع
حبه، أو الغيرة منه، أو ثقته  
فيه، أو خوفه منه، فهو يحكى  
عن ظاهر السلوك، وينقـل  
بعض الكالم عن المريض  
مباشرة أو عن من سمعه من  
شخص أقرب
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