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هي النفس التي تعسكرت وتأسرت في آليات تفاعلية ثابتة ال يمكنها التحرر من أصفادها  
.وتستثمر في تنمية محدودية الرؤية والنظر, ) من النفق(نفقية وقد تكون ذات إستجابات ,   
 

وال يستطيع أن يدرك خارج , فصاحب هذه النفس يكون روتينيا راسخ الطباع والسلوك 
.الحدود المطوق بها تماما  

 
سجينة قوالب وآليات راسخة معزولة عن مكانها , فأن النفس النمطية , وبمعنى آخر 

بتكرار ذات السلوك الذي , بصخرة محيطها الذاتي التي تزداد صالدة وملتصقة , وزمانها 
.يعززها ويزيد من قدرات إنحباسها وتقيدها وعزلها عن نهر الحياة  

 
يحقق نتائج ضارة باألجيال ويحفر لها خنادق تنطمر , وتفاعل النفس النمطية في المجتمع 

.فردات التداعياتفتتالحى وتنقرض وال تضيف غير أسباب المآسي وم, فيها   
 

توفر الموانع , والنفس النمطية حالة إنفعالية صاخبة ذات أسوار عاطفية سميكة وعالية 
.المتزايدة لعدم إختراقها أو تسلقها والعبور إلى داخلها والتفاعل معها  

 
قد تستجيب لها بسلوكيات , ذلك أن أي تجاوز لهذه األسوار يتسبب في إضطرابات هائلة 

.متوقعة وتكون مصحوبة بنتائج وخيمة وأليمة مباغتة وغير  
 

, أن العديد من هذه النفوس قد أصابتها الزعزعة , وما يتحقق في بعض المجتمعات 
مما دفعها إلى أن تتصرف بطاقات هوجاء , وأخذت تستشعر بإهتزاز أسوارها العاطفية 

.تدمر ذاتها وموضوعها  
 

ثم , لذي رقد في كهفه أللف عام أو أكثر يمكن تشبيهه با, فخروج هذه النفس من قيدها 
, فيختلج خوفا , ومعصوب القدرات , خرج إلى العالم المعاصر  فوجد نفسه غريبا ومرعوبا 

.مما يدفعه لإلتيان بأفعال مدمرة, وقد يتصور ما حوله تهديدا فظيعا لوجوده   
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ب على الطبيب فأول ما يج, عند عدد من المرضى , يمكن مالحظتها , والنفس النمطية  
وأن يقيس أسوارها سمكا , الحاذق هو معرفة معالم النفس التي يتعامل معها وما هي نمطيتها 

لكي , ومن ثم يحاول اإلختراق السلس والمتوافق مع آليات تأهيلها وتدريبها , وإرتفاعا 
تتمكن من التخلص من ترسها وتمتلك مهارات التواصل والتفاعل مع أمواج المتغيرات 

.فاقة في محيطهاالد  
 

, ال بد للفحص النفسي , والثري بالمستجدات والمعلومات , وفي عصرنا الشديد الجريان  
وأن يهذبها ويعلمها  آليات المرونة والمطاوعة , أن يستهدف في عالجه النفس النمطية 

.والتفاعل اإلدراكي الالزم للمواكبة والعطاء الصحيح  
 

إنما هي , لوكها اليومي  وتواجه مصدات ومعوقات ومعظم الحاالت التي تتعثر في س
.وكأنها تتبرأ وتقف على التل, وتحسبه ليس من فعلها , تُلقي بما فيها على ما حولها   

 
أنها تؤسس لمفردات وعناصر العثرات والصدمات الالزمة , لكن الحقيقة الواضحة 

وإستجاباتها للمنبهات القائمة وثبات دروب رؤيتها , وزيادة سمك ترسها , لزيادة إنحباسها 
.في الحياة  

 
ألن , ويكون للقدرات الذهنية دور فعال في تعميق طاقات اإلنزوائية واإلنغالق لديها 
وكأن , التواصل المتجدد بحاجة إلى مستوى من الذكاء القادر على اإلستيعاب والتفاعل 

ة لعدم الكشف عن هوية صاحبها وآلية وقائي, تشير إلى محدودية في الذكاء , النفس النمطية  
.العقلية  

 
وربما يكون نوع من الدفاع والهروب واإلنطواء في دائرة تمتلك قدرات التحرك داخل 

.مما يزيد عوامل اإلقتراب منها تعقيدا ويجعلها ذات تواصالت متعبة, محيطها   
 

الطريقة: النَمط*  
 أي هذا الطريق: إلزم هذا النَمط
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