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إن النموذج الذى 
عرضته ليس له عالقة مباشرة 
بالتطور وال باإليقاعحيوى، مع 
أنه مرتبط بهما ارتباطا وثيقا، 
هو فى األساس، لكنه يعرض 

واحدية األمراض "لفرض 
باعتبار أن الفصام " النفسية

 هو أصل كل تلك األمراض 

 
 
 
 

إنما يظهر )الفصام (أنه 
ويضغط كمرض محتج فاشل 

تواه مستقال حين يتنشط مس
فارضا نفسه على بقية 

منفردا أو قائدا، ) األمخاخ(
بما ينتج عن ذلك من التمزيق 
التفريقى الذى يحقق كال من 
 التشرذم والنشاز

 
 
 
 

إعالن سلبى ) الفصام (هو 
برغم أن له هدفه إذْ يعرض 
بديال نكوصيا من جهة، كما 
يعرض احتجاجا تخريبيا من 
 جهة أخرى

  
 
 
 

  :مقدمة
جاءنى من بعض زمالئى وزميالتى األصغر طلب إيضاح أكثر للنموذج المبسط الذى عرضته 

  نشرة أول أمس، كما أضافوا تساؤالت وعن عالقته بالطبنفسى اإليقاعحيوى،فى 
  .وفيما يلى بعض محاوالت االستجابة، آمالً فى توضيح مناسب 

  :مالحظات إضافية
إن المسألة ليست بهذا التحديد االختزالى الذى قدمة نموذج البيت المهدد باإلنهيار أول ) 1( 
  .أمس

ته ليس له عالقة مباشرة بالتطور وال باإليقاعحيوى، مع أنه مرتبط إن النموذج الذى عرض) 2( 
باعتبار أن   "واحدية األمراض النفسية"  بهما ارتباطا وثيقا، هو فى األساس، لكنه يعرض لفرض

الفصام هو أصل كل تلك األمراض وأنه إنما يظهر ويضغط كمرض محتج فاشل حين يتنشط مستواه 
منفردا أو قائدا، بما ينتج عن ذلك من التمزيق التفريقى الذى ) األمخاخ(مستقال فارضا نفسه على بقية 

إعالن سلبى برغم أن له هدفه إذْ يعرض بديال نكوصيا ) الفصام (يحقق كال من التشرذم والنشاز، فهو 
  .من جهة، كما يعرض احتجاجا تخريبيا من جهة أخرى

نفسى واحد هو األولى بالنظر والفهم ال يعنى أنه يوجد مرض " واحدية األمراض"إن فرض ) 3(
والعالج، وإنما يؤكد أن أصل األمراض النفسية هو واحد، ويتمثل ذلك فى إعالن العجز عن مواصلة 

  .مسيرة جدل النمو، فيحل محلها هذا العجز كبديل نكوصى يترتب على نشاطه تفكيك كل ما هو سواه
يحفز كل المراحل ) الفصام(واألعمق  هذا التهديد األصلى النابع من المرض األخطر) 4( 

التطورية، األقل خطرا واألحرص على البقاء، أن تنشط لتحول دون استكمال التخريب ) المستويات(
حتى التفسخ ومن ثَم المآل السبى المكافئ للعدم، يتم ذلك الدفاع على كل المستويات التطورية النمائية 

مع أنه دفاع " دفاع ضد التفسخ"اب التكامل وهذا ما نسميه الواحد تلو اآلخر ولو لحسابها وليس لحس
  .بأمراض أخرى، لكنها أخف

إن تحديد أى هذه المستويات هو الذى ينبرى للدفاع أوال أو تماما يتوقف على قوة المستوى ) 5(
وتاريخ النمو الفردى من ) الفيلوجينى(الخاص بها وهى التى اكتسبتها عبر تاريخ التطور من جهة و

هى األقوى، نشطت لتمنع ) البارنوى" (الكرفرى"، فإن كانت مستوى منظومة الوعى )األنتوجينى(ة جه
  .التمادى فى التفسخ وظهرت البارانويا أو الهوس كدفاع مناسب مثال

إن الحقائق األحدث التى تؤكد على أن المخ يعيد بناء نفسه بانتظام وباستمرار ال ينقصها ) 6(
عحيوى، ألن المخ ال يستطيع أن يعيد بناء نفسه إال من خالل هذا النبض النمائى تبنى منظومة اإليقا

المستمر ليال ونهارا، وبذلك تزداد مهمة الطبيب النفسى صعوبة، كما تتجسد مسئوليته، وفى نفس 
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ة واحدي"إن فرض 
ال يعنى أنه يوجد " األمراض

مرض نفسى واحد هو األولى 
بالنظر والفهم والعالج، وإنما 
يؤكد أن أصل األمراض 
النفسية هو واحد، ويتمثل 
ذلك فى إعالن العجز عن 
مواصلة مسيرة جدل النمو، 
فيحل محلها هذا العجز كبديل 
نكوصى يترتب على نشاطه 
 تفكيك كل ما هو سواه

 
 
 
 

األصلى  هذا التهديد
النابع من المرض األخطر 

يحفز كل ) الفصام(واألعمق 
) المستويات(المراحل 

التطورية، األقل خطرا 
واألحرص على البقاء، أن 
تنشط لتحول دون استكمال 
 التخريب حتى التفسخ ومن ثَم
 المآل السبى المكافئ للعدم

 
 
 
 
إن الحقائق األحدث التى 
تؤكد على أن المخ يعيد بناء 

بانتظام وباستمرار ال  نفسه
ينقصها تبنى منظومة 
اإليقاعحيوى، ألن المخ ال 
يستطيع أن يعيد بناء نفسه إال 
من خالل هذا النبض النمائى 
 المستمر ليال ونهارا

 
 
 
 
إذا عجز اإليقاعحيوى عن 
القيام بوظيفته اإليجابية 
توقف النمو وزاد االغتراب 
وبدأالالهارمونى على أى 
 مستوى

 
 
 

  .الوقت تنتج آفاق التفاؤل بال حدود
  :مسيرة التهديد بالتفكك، والدفاع باألمراض المتتالية

      
  :فهم ) الكيان البشرى(سكان المنزل   أما
  :باإلضافة إلى) أنتوجينى(كل األحياء      ) أ(
  )فيلوجينى(كل الكيانات المنْطَبِعة أمخاخا، ومنظومات وعىٍ عبر تاريخ الفرد ) ب(

  
جدلية التكامل والتبادل إلى التخليق واإلبداع المحتمل، وهذا ما   :ثم إن الذى يحفظ تماسك المنزل هو

  .ليل نهار عبر سالمة وكفاءة اإليقاعحيوى البنّاءيجرى 
الالهارمونى فإذا عجز اإليقاعحيوى عن القيام بوظيفته اإليجابية توقف النمو وزاد االغتراب وبدأ

  على أى مستوى، وهذا التخلخل أما أن يحفر التشكيل ويصحح نفسه ويواصل اإلبداع والنمو والتطور
  التفككى،ينعدى الحدود ، ويزيد الضغط  أو

  
  :ويبدأ التهديد بالفصام، فتزداد الحاجة لمواجهته ولو بأمراض أخف على الوجه التالى

   

  
   
من الضالالت المتماسكة التى تعتبر بمثابة دعم دفاعى، ) أو منظومات(إن تتكون منظومة   )1(

مؤقتة تمنع السقف تماما مثل ما يسمى تنكيس المنزل المتشققة جدراه بوضع سقاالت أو أسقف حديدية 
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ينشط الكبت والمنع حين 

والقهر بشكل غالب فينتج عنه 
االكتئاب القمعى البطىء 
 الثقيل،

وهو نتيجة فرط الكبت، 
وامتداد لمثال البيت على 
وشك االنهيار فإن هذا 
االكتئاب يمثل ما يسمى دعم 
الحوائط المشققة بقيمص سطح 
 خارجى

 
 
 
 
 
االكتئاب العالقاتى اآلمل 
 المسئول

فى  وهو الذى قد ينشط 
نفس هذا المستوى 

فى صورة حركة ) االكتئابى(
يقظة أمامية عالقاتية، فيقدم 
على مغامرة عمل عالقة مع 

، متحمال )األخر" (الموضوع"
آالم ثنائية الوجدان، وحتم 
احتواء التناقض، وضرورة 
التأجيل، وهذا هو ما يميز 
المرحلة النمائية المقابلة 
خاصة، وهى التى تميز 

 ية بوجه خاصالمرحلة البشر

 
 
 
 
هذه المراحل ال تمر هكذا 
تباعا بهذا الترتيب تحديدا، 
لكنها تباديل وتوافيق حسب 
عوامل عديدة من أول 
االستعداد الوراثى 
والظروف المحيطة وتوقيت 
 العالج ونوعه

 
 
  

برغم صالبتها هى ليست واقعية حتى لو أغرت ) الحديد(من السقوط أو االنهيار، لكن هذه المنظومات 
 البارانوايا حاالت"باإلزمان أو لو لوحت باحتمال دوامها مثل ما هو الحال فى اضطراب 

  ".الممتدة المزمنة
بالتهديد باالنهايار بمنظومات الضالالت  وإذا لم ينجح أصحاب البيت فى تنكيسه أو لم يلحقوا )2(

الحديدية فإن محتوى الداخل نتيجة لضغط حركيته الصاحية فحركية التفكيك المرضية المنذرة بالتفسخ 
يندفع فيخرج هذا المحتوى مهما كان بدائيا أو شاذا إلى الواقع الخارجى وكأنه بذلك يخفف الضغط 

 .الهوس  سخ الفصامى وهذا هو ما يحدث فىالداخلى فتؤجل أو تمنع التمادى فى التف
  

  
فإنه ) تطورا ونموا(أما بالنسبة لالكتئاب كدفاع ضد التفكك وعالقة ذلك بالموقف االكتئابى  )3(

 ):كدفاع أيضا(يعتبر ذو حضورين 
  االكتئاب المرضى القامع الثقيل: األول

  القمعى البطىء الثقيل،االكتئاب  حين ينشط الكبت والمنع والقهر بشكل غالب فينتج عنه
وهو نتيجة فرط الكبت، وامتداد لمثال البيت على وشك االنهيار فإن هذا االكتئاب يمثل ما يسمى 

  .دعم الحوائط المشققة بقيمص سطح خارجى

  
   

  االكتئاب العالقاتى اآلمل المسئول: الثانى
يقظة أمامية عالقاتية،  فى صورة حركة) االكتئابى(فى نفس هذا المستوى   وهو الذى قد ينشط

، متحمال آالم ثنائية الوجدان، وحتم احتواء )األخر" (الموضوع"فيقدم على مغامرة عمل عالقة مع 
التناقض، وضرورة التأجيل، وهذا هو ما يميز المرحلة النمائية المقابلة خاصة، وهى التى تميز 

فات حتى يتعدى وظائف السواء المرحلة البشرية بوجه خاص، إال أنه قد يحتد جدا بنفس المواص
  .العالقاتى، فيصبح بذلك مرضا أيضا، برغم أنه عكس االكتئاب األول 

  .أيضا) الفصام(وكال من النوعين هما دفاع ضد التهديد بالتفسخ 
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فعلينا أن نذكر أن هذه المراحل ال تمر هكذا تباعا بهذا الترتيب تحديدا، لكنها تباديل  :وأخيرا 
 ب عوامل عديدة من أول االستعداد الوراثى والظروف المحيطة وتوقيت العالج ونوعه،وتوافيق حس

فإذا فشل كل ذلك فالمصير هو التفسخ الفصامى فالتشّرذُم والتجمد فى أعراض سلبية تعلن انتصار 
  .العدم على الحياة

   

   
  وإلى األسبوع القادم 

  اإليقاعحيوىنواصل مع مزيد من التعرف على الطبنفسى 
  

***   ***   ***   

  :االفتراضات األساسية النفسىاألساس فى الطب 
 :الفصل الخامس

  الوجدان و إضطرابات العواطف: ملف 
  2015 /  2014شتاء –خريف /  اإلصدار التاسع

  بروفيســور يحيـــى الرخــــاوي 

***  ***  

 )للمشتركين ( التحميل  ارتباط
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=1002 

 )تحميل حر(  2-1الفهرس و الفصل ارتباط
www.arabpsynet.com/Rakhawy/eB9/eB9YRCont&Chap1-2.pdf 

 

  :تأسيسنحو 
  

  ـاث و الدراســات النفسانيــةلألبح بصائــر مركـز
  تبصـــــــرونَ أَفَـــــال أَنفُِسكُـــــم وفــــي

  

  "اللجنة التأسيسية"ندعوا االساتذة االطباء وعلماء النفس الراغبين المشاركة في 
  على بريد الشبكة تكرم التواصللهذا المركز العلمي المستقل  

arabpsynet@gmail.com 
 

***   ***   ***  
 

  
 

 
***   ***   ***  

 

  ) 2016 مــــــــــارس...( قريبــــــــــــا

 .. الويــــــب علــــــــى
 "  االلكترونــــــــي المتجــــــر" 

 العربيــة النفــس ـلومعـ ةشبكـ:  داراتـإلص

  ...  انجـــــــاز

 العربيـــةس النفــــ علــوممؤسســة 
www.arabpsyfound.com 

 

 المؤتمر الدولي العربي الرابع عشر للطب النفسي

  الرابع للطب النفسيالمؤتمر الدولي األردني 

  2016تشرين أول  22 – 20االردن  –عمان  –فندق الرويال 

  االعالن االول

www.arabpsynet.com/Congress/CongJbs14papc2016Jordan1stAnn.pdf  

  

  ***   ***   *** 

  تحميللل

   ) نمط فالش( اللوحة االعالنية المتحركة للمؤتمر  
www.arabpsynet.com/1.swf 
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