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و لكن ال بد  من االشارة الى بعض  تثير الكثير من التساؤالتصالح  حسين ال شك ان مقالة االستاذ قاسم         
  .الجوانب فيها

. أو ألسلوكي الديناميكيالمشار اليه في المقال  غير واضح،  ان كان ألنموذج االجتماعي او النفسي ان النموذج       
أما . ، ثم سلوكي، و بعده مرضيديناميكياجتماعي  ثم نفسي  نموذجمن خالل   امراض النفسية يمكن دراستهأن اال

 .كمجموعة مرضية فاتجاه النماذج على العكس تماماً  الشيزوفرانيا

  
المتمثل   تتقبل نموذجاً واحداً و هو النموذج المرضي او الطبي الشيزوفرانياهنالك حقيقة ال تقبل الجدال بان       

  :الثالث وهي بأبعاده
  عراض االيجابيةبعد األ •
  بعد االعراض ألسلبية •
  اإلدراكي البعد •

  
ورها الى االخالل بالتوازن بن القابلية تؤدي بد و مرضية فسلجيهعصبية  اضطراباتنتيجة هذه األبعاد ألثالث هي      

فهي متعددة ، وبال شك بان هناك  االضطراباتأما سبب هذه . العاطفية للفرد و الوظائف االدارية االمامية
  .مرضية متعددة في سن مبكرة في الحياة إلصاباتبالمرض في حالة تعرضه  لإلصابةتؤهل الفرد   "اتـــجين"
  

ولم تكن يوماً  سبباً  بالمرض لإلصابةالنفسية و االجتماعية هي نتيجة مباشرة ,وكية السل الضطراباتاأن       
  .الشيزوفرانيافي  لإلصابة

  
شك ان الذات الحقيقية التي يتطرق اليها المقال هي  ال. يتطرق االستاذ الى تصنيف الذات باالجتماعية و الحقيقية    

هنالك انسان بمقدرته اللجوء الى الذات  سيل. ى العكس الذات الحقيقيةفهي عل االجتماعية الذاتالذات المثالية أما 
  .  ألوظيفيةو االجتماعية، و فهذا يؤدي دوماً الى الفشل في مواجهة التحديات اليومية،  المثالية فقط بعد سن البلوغ، 
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على العكس من ذلك فان . أن استعمال الذات الحقيقية  في الحياة ال يعني اللجوء الى سلوك غير اجتماعي او مرضي
االخالقية التي يتم  و، ألفردية، االجتماعيةيجب ان تكون مدركة للعتبات ) المقالأو أالجتماعية في ( الذات الحقيقية 

  .وضعها في ألمجتمع الصغير و الكبير على حد سواء  في ضمن حقبة  زمنية معينة
  

بدال من  ألحقيقية و المثالية الذاتو التي اسميها  الذاتينالصراع بين يتطرق المقال بعد ذلك الى الحديث عن     
أن هذا الصراع هو تنافر  قد يواجه أي فرد و في أي وقت، و النتيجة الطبيعية لحسم هذا . الحقيقيةو  االجتماعية

أن الديناميكا النفسية التي يلجا اليها الفرد في هذه الظروف تصنف ضمن .  الفكرتينالتنافر هو اللجوء الى قمع احدى 
 بأنكاريمكن تلخيصها  ذهانيهفوسائل دفاعه  ألنفسية دوماً   بالشيزوفرانياأما ألمصاب . وسائل الدفاع ألنفسية الناضجة

و ليست سبباً  نتيجة المرضلجوء المصاب بالمرض الى و سائل الدفاع أألخيرة هي ان . الواقع او تحريف الواقع
  .بالمرض ألصابته

  
او .  تمارس وسائل دفاع نفسية غير ناضجةخاتمة المقال تتطرق الى العرب كمجموعة بشرية  تتميز بانها        

فمن التأكيد التوقع بان الشخصية  ، ال شك ان هذا التفسير لم يخضع الى أي دراسة علمية و ان كان صحيحاً.  مرضية
  االنشقاقان ممارسة . كوسيلة دفاع نفسية بكثرة االنفالقهي شخصية حيادية تكثر من ممارسة االنشقاق أو العربية 

شائع في البالد العربية و السبب في ذلك هو التكوين القبلي لالمة العربية، و التي تحولت على مدى التاريخ االسالمي 
الى الحصان القوي، الى قبائل  حديثة ذات طابع  اخريبكلها تخضع بصورة او  اإلسالممن قبائل  متعددة  قبل 

الحصان  ةأن هذه التركيبة االجتماعية  ونظري .اإلسالمية الرايةالتي تحمل  األقوىاسالمي  و ايضا تخضع للقبيلة 
يؤدي  كل هذا قد يؤدي الى ممارسة االنفالق و لكن ال . التي تطرق اليها أبن خلدون لم تتغير الى  يومنا هذا األقوى

 .شيزوفرانياالى شخصية حيادية و بالتأكيد ال يؤدي الى 
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