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أنه برغم احترامى 
واعترافى بالفضل لمدرسة 
العالقة بالموضوع، وبرغم 

على ترتيب هذا اتفاقى معها 
 –شيزيدى (التسلسل النمائى 

إال أن ) اكتئابى –بارنوى 
مجرد رفضى أن تكون هذه 

" مواقع"المحطات النمائية هى 
تتعلق بفترة معينة من النمو، 
دون إشارة كافية إلى 
التاريخ العائلى والتاريخ 
التطورى، يجعلنى أبعد ما 
أكون عن بقية ما بنِى على 

ه هذه الفروض حسب هذ
 المدرسة

 
 
 
أقر وأعترف أننى منطلق 
من هذه المدرسة ابتداء، 
لكن من خالل ربطها بجذور 
التركيب اإلنسانى عامة، ثم 
التركيب الثقافى، ثم 
 التركيب العائلى

 
 
 
 
تعرفت على هذه المراحل 

وأنا أصاحب ) ال المواقع(
مرضاى فى االتجاه العكسى، 
أعنى وهم يتراجعون نكوصا 

لترتيب، ثم وردة، بنفس ا
عدت أساهم فى إعادة البناء 

ربما فى كل نشرة حتى ننتهى من هذا االستطراد المتمادى فى  –التذكرة لن أكف عن 

أنه برغم احترامى واعترافى بالفضل لمدرسة العالقة بالموضوع، وبرغم اتفاقى  -اإلطالة 

إال أن مجرد رفضى ) اكتئابى –بارنوى  –شيزيدى (معها على ترتيب هذا التسلسل النمائى 

تتعلق بفترة معينة من النمو، دون إشارة كافية إلى " مواقع"ى أن تكون هذه المحطات النمائية ه

التاريخ العائلى والتاريخ التطورى، يجعلنى أبعد ما أكون عن بقية ما بنى على هذه الفروض 

  .حسب هذه المدرسة

إننى أقر وأعترف أننى منطلق من هذه المدرسة ابتداء، لكن من خالل ربطها بجذور : نعم

اإلنسانى عامة، ثم التركيب الثقافى، ثم التركيب العائلى، وأنا أفعل ذلك من خالل التركيب 

مواكبة مرضاى، وهم معى نحاول اإلسهام فى أن يستعيد المريض مساره السوى، ليواصل 

  .من خالل إيقاع نبضٍ حيوى –ونحن أيضا  –إعادة بناء نفسه 

ضاى فى االتجاه العكسى، أعنى وأنا أصاحب مر) ال المواقع(تعرفت على هذه المراحل 

وهم يتراجعون نكوصا وردة، بنفس الترتيب، ثم عدت أساهم فى إعادة البناء وأنا أتعلم من 

أمخاخهم، وأمخاخى ونحن متواكبون نمر بنفس المراحل لتعديل التوجه فمواصلة الطريق، 

تحت ما يسمى  ، وهو ما أحاول تقديم أصوله وطرائقه"نقد النص البشرى"وهذا ما أسميته 

  ".الطبنفسى اإليقاعحيوى"

هذا االختالف ليس ثانويا، فهو نقلة تحمل قدرا أخطر من المسئولية، بقدر ما تعد بمساحة 

أن على أن  –وباستمرار  –أكبر من األمل، وقد أبنت كيف ذلك من قبل، لكننى أشعر اآلن 

ق بمدى فائدتها العملية فى أعيد تفاصيل عرض الفروق المتميزة والمحددة وخاصة أنها تتعل

  .العالج قبل الوقاية
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وأنا أتعلم من أمخاخهم، 
وأمخاخى ونحن متواكبون 
نمر بنفس المراحل لتعديل 
التوجه فمواصلة الطريق، 

نقد النص "وهذا ما أسميته 
، وهو ما أحاول "البشرى

تقديم أصوله وطرائقه تحتما 
 الطبنفسى اإليقاعحيوى"يسمى 

 
 
 
 
إن تحديد معالم هذه 

واقع بهذا الوضوح كما الم
قدمته هذه المدرسة جنبا 
إلى جنب مع الحديث عن 
االنشقاق األولى للذات 
النامية، ثم الموضوع الداخلى، 
 إلى آخر هذه األبجدية 
 
 
 
أن هذه المدرسة تعتبر 

) المراحل(هذه المواقع 
بمثابة محطات لها معالمها 
وقوتها وطبيعتها وخاصة بلغة 

لداخلية العالقات الخارجية وا
 الموضوع"بما يسمى 

 
 
 
 
إن هذه األطوار هى 

وإن (أطوار تتكرر ليل نهار
لم تتميز بهذه األسماء 

وأن لها تجليات ) تحديدا
متعددة ال ترتبط تماما بهذه 
التوصيفات النابعة أساسا من 

شيزيدى (أسماء أمراض غالبا 
 ) اكتئابى –بارنوى  –

 
 
 
 
هى تشير إلى أنواع من 
العالقات موجودة طول 
الوقت، تتدعم بنسب مختلفة 
مع كل نبضة بالليل والنهار، 
فى اليقظة والحلم، فى 
االستيعاب واإلبداع على حد 

  :وإليكم تجميع بعض نقط الخالف وإن كان بها تكرار ال مفر منه

إن التسليم بأن هذه المواقع تتحدد باكرا أى تتشكَّل وتُشحن أساسا من خالل عالقة ) 1(

لية سالمة طفلها ، يجعل األمر كله أقرب إلى تحميل األم مسئو)أو من يقوم مقامها(الطفل بأمه 

  .منذ الوالدة وحتى نهاية العمر

فقد بينا كيف أن الفروض المعدلة تفترض ) وغير علمى غالبا(وهذا أمر غير عملى = 

هى أساسية فى التركيب الحيوى الفيلوجينى، فهى تكمن من قديم ) المواقع(أن هذه المراحل 

واألحياء، ثم إن قوة جذبها فى تركيب كل فرد، حيث هى منغرسة من تاريخ تطور الحياة 

كما يتدعم فى الفرد ) التاريخ العائلى(يتدعم فى األسرة  –سلبا وإيجابا  –ونوع تنشيطها 

، وال بد من االعتراف هنا أن الحصول على )العالقة باألم ثم العالقات المتتالية طول العمر(

حلة هو أمر معلومات مميزة بين كل مريض ومريض تشير إلى القوة النسبية لكل مر

مستعص إذا نحن حاولنا أن نجمعه من الحكى والتاريخ الخاص بكل مريض، لكن التاريخ 

العائلى، ونوعية األعراض، ومسار ظهورها ، والنفسمراضية التركيبية اآلنية، كل ذلك 

يساعدنا فى تخطيط خريطة التركيب اآلنى لمستويات المخ ونسبية تنشيط كل مستوى، 

فى كل مرحلة من مراحل المرض، مراحل ) المايسترو(د هذه األمخاخ واحتمال تشخيص قائ

  ).أنظر بعد(العالج 

إن تحديد معالم هذه المواقع بهذا الوضوح كما قدمته هذه المدرسة جنبا إلى جنب مع ) 2(

الحديث عن االنشقاق األولى للذات النامية، ثم الموضوع الداخلى، إلى آخر هذه األبجدية هو 

بمثابة محطات لها ) المراحل(رسالة واضحة أن هذه المدرسة تعتبر هذه المواقع ةحديث يحمل 

، ثم "الموضوع"معالمها وقوتها وطبيعتها وخاصة بلغة العالقات الخارجية والداخلية بما يسمى 

تركز المدرسة على أهمية تطبيق مواصفات هذه المواقع وكيف تشحن بشكل مفرط أو خاطئ، 

  ".المرض"ل أو اضطراب الحق يسمى مما يترتب عليه أى خل

إن هذه : وهذا وراد، لكن اإلضافة أو التعديل الذى يضيفه الطبنفسى اإليقاعحيوى هو = 

وأن لها تجليات ) وإن لم تتميز بهذه األسماء تحديدا(األطوار هى أطوار تتكرر ليل نهار

 –شيزيدى (ض غالبا متعددة ال ترتبط تماما بهذه التوصيفات النابعة أساسا من أسماء أمرا

فهى تشير إلى أنواع من العالقات موجودة طول الوقت، تتدعم بنسب ) اكتئابى –بارنوى 

مختلفة مع كل نبضة بالليل والنهار، فى اليقظة والحلم، فى االستيعاب واإلبداع على حد 

ر تنبض باستمرا) أجهزة(سواء، طول العمر، بعد أن أصبح تعاملنا مع المخ باعتباره جهاز 
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سواء، طول العمر، بعد أن 
أصبح تعاملنا مع المخ باعتباره 

تنبض ) أجهزة(جهاز 
باستمرار لتعيد البناء بال 
 .توقف ليال ونهارا

 
 
 
 
تعتبر هذه المدرسة أن 
حضور مظاهر وآثار هذه 

يظهر فى ) المراحل(المواقع 
المرض أكثر ويفسر 
النفسمراضية عند المرضى 
 بوجه خاص

 
 
 
طالما نحن مسئولون عن 

 –مواكبةً  –األخذ بيدهم 
وهم على طريق استعادتهم 

المخ يعيد (تصحيح مسارهم 
فعلينا أن ) بناء نفسه باستمرار

دور هذه نتعرف على 
المراحل  فى الصحة كما 
دورها فى المرض، ما دامت 
هى موجودة وتتكرر مع كل 
نبضة وجود، نبضة بيولوجى، 
 نبضة نمو، وبالتالى نبضة عالج

 
 
 
 
أن التتابع ليس خطيا 
 قالَحمتتاليا، وإنما هو ت
دوائرى متنوع متداخل طول 
الوقت، فهى تشكيالت جدلية 
نشطة مكثفة، وبالتالى ال 
يمكن فصل كل مرحلة عن 
 التى تليها بشكل تعسفى

 
 
 
نذكر بضرورة تضفر 
مناهل المعرفة جميعا من 

" خبرة"و" تشكيل"و" فن"
" طبيعة كموية"و" حدس"و
، ثم ال نصل "رياضة كموية"و

إلى تحديد كاف لطبيعة 
تداخل هذه العمليات أو 

  .لتعيد البناء بال توقف ليال ونهارا

يظهر فى ) المراحل(تعتبر هذه المدرسة أن حضور مظاهر وآثار هذه المواقع ) 3(

  .المرض أكثر ويفسر النفسمراضية عند المرضى بوجه خاص

وهذا صحيح أيضا من حيث المبدأ، وهو يؤيد منطلقى بوجه خاص، وهو المنطلق = 

أعنى (عة البشرية كما تصلنا من تعرى المرضى، وصدقهم الذى يبدأ بمحاولة فهم الطبي

أثناء أزمة مرضهم، لكن هذه ليست نهاية المطاف، ) صدق خبرتهم وليس الصدق األخالقى

وهم على طريق استعادتهم تصحيح  –مواكبةً  –فطالما نحن مسئولون عن األخذ بيدهم 

فى   على دور هذه المراحلفعلينا أن نتعرف ) المخ يعيد بناء نفسه باستمرار(مسارهم 

الصحة كما دورها فى المرض، ما دامت هى موجودة وتتكرر مع كل نبضة وجود، نبضة 

  .بيولوجى، نبضة نمو، وبالتالى نبضة عالج

إن المواقع متتابعة الواحد تلو اآلخر كما جاء فى وصف هذه المدرسة، وإن كان قد تم ) 4(

-5-23أنظر نشرة (  فقة أستاذه ومحلله فيربيرنجانترب، بموا. تعديل ترتيبها عن طريق هـ

  .وأن هذا الترتيب هو تريب طولى تتابعى غالبا   )2016

رى وهذا منطلقى أيضا مع التنبيه أن التتابع ليس خطيا متتاليا، وإنما هو تَالَحقٌ دوائ= 

متنوع متداخل طول الوقت، فهى تشكيالت جدلية نشطة مكثفة، وبالتالى ال يمكن فصل كل 

إلى " سنة أولى"مرحلة عن التى تليها بشكل تعسفى، وكأنها مدرسة ينتقل فيها الطالب من 

، وكل هذا ينقلنا إلى معضلة ال حل لها باألدوات الحالية، سواء "سنة ثالثة"إلى " سنة ثانية"

ألحدث من آليات تكنولوجية، أو بشحذ ما تستطيعه الذاكرة، وتقدر على صياغته بأحدث ا

" خبرة"و" تشكيل"و" فن"اللغة، وهنا نعود فنذكر بضرورة تضفر مناهل المعرفة جميعا من 

، ثم ال نصل إلى تحديد كاف لطبيعة تداخل هذه "رياضة كموية"و" طبيعة كموية"و" حدس"و

أال أن ما يهمنى فى هذه المرحلة هو التركيز على المعرفة ككل،  العمليات أو طريقة تتابعها،

  ).[1](وعلى الدعوة لفتح أفاق الحدس وإعمال اإلدراك واالستعانة بكل التنقيات المتاحة 

هو الحل الوارد الضطراد مسيرة " المواقع"من أزمة كل من هذه إن الخروج اآلمن ) 5( 

  .النمو

علينا أال ننسى أنها مواقع نمو، وأنه ال يوجد نمو بدون أزمات نمو برغم اختالف = 

تسمية هذه األزمات وتوصيف طبيعتها، ومع التذكرة أيضا بأن كلمة أزمة ال تعنى أى معنى 
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 طريقة تتابعها
 
 
 
أن ما يهمنى فى هذه 

على المرحلة هو التركيز 
المعرفة ككل، وعلى الدعوة 
لفتح أفاق الحدس وإعمال 
اإلدراك واالستعانة بكل 
 التنقيات المتاحة

 
  

  
 

 
إن الخروج اآلمن من 

" المواقع"أزمة كل من هذه 
هو الحل الوارد الضطراد 
 مسيرة النمو

 
  
  
  
 
 
علينا أال ننسى أنها مواقع 
نمو، وأنه ال يوجد نمو بدون 
 أزمات نمو برغم اختالف

تسمية هذه األزمات وتوصيف 
 طبيعتها

 
  
  
  
 
 
أن كلمة أزمة ال تعنى 
أى معنى مرضى، أو معاناة 
غير مألوفة، وإنما هى تشير 
إلى مرحلة وطبيعة بدايات 
ومسارات النقلة النوعية من 
 مرحلة إلى مرحلة

 
  

  
  
 
 
أن أزمات النمو ال تتنهى 

) وال ينبغى أن تتنهى(

هى تشير إلى مرحلة وطبيعة بدايات ومسارات النقلة مرضى، أو معاناة غير مألوفة، وإنما 

وال (النوعية من مرحلة إلى مرحلة، بغض النظر عن مآلها حيث أن أزمات النمو ال تتنهى 

بالخروج اآلمن، وإنما هى تنجح إذا ما حققت التغير النوعى الذى اضطرنا ) ينبغى أن تتنهى

المرحلة التالية من مراحل النمو، أى لنخرج منه مختلفين إلى " أزمة"للدخول فيما يسمى 

أنها فرصة الستكمال خطوة أخرى على طريق النمو بمزيد من تكافل فتشكيل مستويات 

الوعى المتجادلة والمتخلفة أبدا، إن هذه األزمات أو المأزق هى الزمة لصالح اضطراد 

آسف  –لك مسيرة النمو الحتمى وخاصة من منطلق اإليقاع الحيوى النمائى المضطرد، وذ

من خالل ما وصلنا عن مواصلة النبض من جهة، وكيف أن المخ يعيد بناء نفسه  –للتكرار 

من حوله، ) وأحوال ووعى وحضور(باستمرار، وهو ال يعيد بناء نفسه بعيدا عن أمخاخ 

وأنما هو دائم اإلبداع ما دام دائم النبض وإعادة التشكيل طول الوقت طول العمر، وبالتالى 

خروج من هذه األزمات إال إلى دورة جديدة، ونبضة جديدة، على طريق منفتح  فإنه ال

النهاية، سواء استطعنا أن نرصد سلوكيا معالم تفاصيل كل نبضة أو عجزنا عن ذلك فإن 

النبض مستمر، واحتماالت الجدل واإلبداع مستمرة، كما أن احتماالت التوقف أو النكوص 

  .والتعثر حتى التفسخ مستمر أيضا

  وبعد

  "األطوار"و " المواقع"أتوقف هنا ألعرض شكلين يوضحان الفرق بين 

  )ثم نكمل األسبوع القادم(
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 بالخروج اآلمن، وإنما هى تنجح
إذا ما حققت التغير النوعى 
الذى اضطرنا للدخول فيما 

لنخرج منه " أزمة"يسمى 
مختلفين إلى المرحلة التالية 
 من مراحل النمو

 
  

  
 
 
إن هذه األزمات أو 
المأزق هى الزمة لصالح 
اضطراد مسيرة النمو الحتمى 
وخاصة من منطلق اإليقاع 
 الحيوى النمائى المضطرد

 
 
  
 
 
  

      


	��� أو (  -[1] � �
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  يحيىالرخاوي - "االنسانوالتطور" سلسة اصدارات 
  

  موقع االستاذ الدكتور يحيى الرخاويعلى 
www.rakhawy.org 

*** *** *** 

  المتجر االلكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربيةعلى 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=20&controller=category&id_lang=3 

*** *** *** 

  شبكة علوم النفس العربيةعلى 
http://arabpsynet.com/Rakhawy/IndexeBRak.htm 

*** *** *** 

  على الفايس بوك
https://www.facebook.com/Al-Inssan-Wa-Attatawer-Arabpsyfound-Publications--1779362208960201/?ref=bookmarks 

 

  آخر االصدارات
  )  2016 ربيع(   10العدد

  "إضطرابــاتاإلرادة" ملـــف"
  رابـــط شـــراء العـــدد

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=225&controller=product&id_lang=3  

  مدخلالفهــرس و ال
2.pdf-http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/eB10YRCont&Chap1 
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