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الباحث أداة"آان بعنوان ) 1980(أصل هذه املداخلة "
 إال أنىن قمت،link" جماىل الطفولة واجلنونالبحث وعقله ىف

باختصارها وحتديثها، والرتآيز على املمارسة االآلينيكية
بصفة عامة، حيث أنىن اآتشفت أن أغلب ما أقدمه ىف هذه

 أو عينات منحاالت وأحوالاليومية بالذات وخاصة ىف ما هو 
 هذه البد أن يتضح أبعاد منهجه وهو ما ورد ىفالعالج اجلمعى

املداخلة آحد أدىن لالتفاق على اللغة الىت أحاول أن أوصل هبا
، وقد استبعدت منها مايتعلق بالطفولة تفصيال، اللهم"خربتى

 ).اإلمراضية(إال آمدخل الستيعاب السيكوباثولوجى 

 فكلمة  -   آذلك   ال شك وهى   -  أمانة   الكلمة   آانت   إذا 
 وأبعدها   مسئولية   وأثقلها ،  مجيعا   ماتالكل   أخطر هى    العاِلم 
 جماالت ىف    نسبيا   ختف   أن   ميكن   املسئولية   هذه   آانت   وإذا ،  أثرا 
 فإا ،  املقننة   واملقاييس   املضبوطة   األدوات   حتكمها الىت    العلم 
ينبغى   أو  - هاحيكم الىت    اإلنسانية   العلوم ىف    متاما   آذلك   ليست 
، نضجه   ودرجة   ذاته   العامل   موقف  -  األول   املقام ىف    حيكمها   أن 
  آأداة    شخصيا    آفاءته   ومدى ،  بصريته   وعمق ،  وعيه ومدى  
 واستنتاجاته   مالحظته   و    انتقائه   ىف    أساسية    موضوعية 
  . معا    وتنظريه   وتفسرياته 

 وصدق   العلماء   أمانة   زيادة   مع ،  يوم   بعد   يوما   زدادي
، تعميماهتم   وتتبع )  خاصة   الفاشلة  ( لنتائجهم   مراجعتهم 
 آانت   املطلق املثاىل    شكلها ىف    املوضوعية   بأن   اليقني   يزداد 
 اليرجع   األمني   رتافاالع   هذا ىف    الفضل   ولعل ،  أبدا   يتحقق   مل   حلما 
 آما   اإلنسانية   العلوم   لعلماء )  لألسف   ربـما  ( األول   املقام ىف  
 آما  ( وبوهر   بالنك   مثل   الفيزياء   لعلماء   بل ،  منتظرا   آان 
 الفيزياء   مفاهيم   منو   بفضل   رمبا ، )1958 -  آام   فان   يقول 
  ، احلديثة   الكمية 

 خوف   رغم  -  ظلوا   اإلنسانيات   علماء   من   فريقا   على أن
 بأولوية   متمسكني  -  واملنهجية   اجلزئيات ىف    واختبائهم   زمالئهم 
، جماهلم ىف  العلمى    البحث ىف    وجوهرية   أساسية   آأداة   اإلنسان 
 بالباحثني   ما يعرف   حتت   اآلن   يندرج   جنده الذى    الفريق   ذلك 
    وأساسية   سابقة   األولية   اخلربة   دراسة   حيث  ( الفنومنولوجيني 
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على   النظر   ترآيز   وهى ليست إال إعادة ، ) ابتداء   بشموهلا
 والقياس ىف جمالنا   للمعرفة   وسيلة   وأعمق   ألقدم   خمتلفة   أبعاد 
 ، اإلآلينيكية   الوسيلة وهى  

 الباحث   صقل إىل    احلاجة   هذه   تفاصيل ىف    أدخل   أن   قبل
 هذه   ضرورة   توضيح   من   البد   لنموه   احلقيقية   الفرصة   وإتاحة 
 والعلوم ،  عامة   العلم   ماهية   عن   الشائع   طريق ىف      الوقفة 
 عقول   باحنرافات   مهددة   اإلنسانية   أصبحت   فقد ،  خاصة   اإلنسانية 
 وقد ،  ذاته   اإلنسان   خارج   أعداء   من   هتديدها   من   أآثر   بنيها 
 العلم   وسائل   استعمال   فرط   نتيجة   خطر ىف    البشر   أصبح 
 أآثر .. ، استيعاهبا على    القدرة   من   أآرب   بقدر   والتكنولوجيا 
  . الطبيعة   اجمز   احنرافات   عن   الناتج   اخلطر   من 

 حمل   املنهجية   وحلت ،  املفكرين   حمل   العلماء   حل   ملا   أنه   ذلك
 قانون   حمل   االحتماالت   حسابات   قوانني   وحلت امليتافيزيقى،    احلدس 
  فيه   تضاعفت   مأزق ىف    نفسه   اإلنسان   أوقع ..  الطبيعي   التطور 
 العقل   عن   تصدر   معلومة   أو   ختطيط   أو   فعل أى    إزاء   املسئولية 
 نشعر   هذا   جمالنا وىف  ،  باملستقبل   يتعلق   فيما   وخاصة البشرى،  
 وعالجا،   تريبة :  اإلنسان   دراسة   من   أخطر   وال   أهم   اليوجد   أنه 
...;  مضاعف   باهتمام   تؤخذ   أن    بضرورة   تلزم   حتما   جيعلها   مما 
 مبسرية   مهتم   آل   جانب   من   بل   فحسب   النفس   بعلوم   للمهتمني   ليس 
  . اإلنسان   ومستقبل   احلضارة 

 من   إليه   ماذهبت   يوضح   آمثال   للمناقشة   أختار   وسوف
ىالسيكوباثولوج   علم   نظريات   جمال   النمو   نظريات   مراجعة 
املرضى   النفس   علم   نظريات   أغلب   إن    : فأقول 
 تتعلق   أساسية   تصورات على    مؤسسة )  السيكوباثولوجيا (
 مامل   الصعوبة   شديدة   دراستها   وإن ،  الطفل   منو   مبراحل   مباشرة 
  . وصفاته   الباحث   موقف   االعتبار ىف    نأخذ 

 ؟)اإلمراضية(وجى من أين السيكوباثول

منهجى   من   آل   بتدريس قيامى    أثناء   املراجعة   هذه   بدأت   
 الدراسات   لطلبة   السيكوباثولوجيا   وعلم ،  النمو   نفس   علم 
 ترآيب   واقع   من   الطلبة واجهىن    حني ،  الطب   آلية ىف    العليا 
 حاد   بسؤال واجهوىن  ،  اساأس   التشرحيية   العيانية   دراستهم 
 فيما   حيفوظها   أن   عليهم الىت    التصورات   هذه   مصدر   عن   ومباشر 
يلقى   مبا   يتعلق   فيما   وخاصة السيكوباثولوجى،    مبدارس يسمى  
 وعالقته األوىل    الرضيع   انفعاالت   عن   اليقني   يشبه   فيما   إليهم 
 وبعد   األوىل،   منوه   أيام ىف    إخراجه   بوظائف   أو ،  بأمه   أو   جبسده 
الوسائل املختلفة من مالحظة واستبطان وقياس وتتبع   استعراض 

 هذه   بدراسة   تسمح   مل تقنعنا اإلجابات املتاحة لدرجة .... 
 عن   مثال   تتحدث   آانت   حيث   وأمينة   مطمئنة   بطريقة   املعلومات 
 تصورات إىل    يصل   يكاد   وتناسق   تسلسل ىف    العاطفية   الرضيع   لغة 
 دون معرفة جذور مصادرها، وقد أتيحت ىل ىف بيوم   يوما   حمددة 

نفس الوقت فرصة املشارآة واإلشراف على حبث عن دور املمرضة ىف
تقييم سلوك األطفال ىف السنوات األوىل واتبعنا منهجا

ظة شديد التقنني، وخرجنا بنتائج زادت قلقى وحريتى،للمالح
    إزاء   ومسئوليتنا   واملعلومة   الكلمة   أمانة   عن   أتساءل   وعدت 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   980



 08I01I2008א – אא

 حسن   أو   املنهج   دقة   حيث   ال من ،  اآلخرين على    وعرضها   نشرها
 وصف على    قدرهتا ىف    ولكن ،  متاما   ذلك   راعينا   فقد   التسجيل 
ىل   أتيحت   املتزايدة   املسألة   هذه   غمرة وىف  .  الحظنا   ما   حقيقة 
 رغم   واحدة   بيئة ىف    يعيشان   الوالدة حديثى    طفلني   معاشرة   فرصة 
 منذ   منومها   خلطوات   هاديء   بتسجيل   وقمت ،  أسرتيهما   اختالف 
 النظريات    طبيعة   إزاء   حرية   أشد   النهاية ىف    وخرجت ،  البداية 
  . املتاحة   والسيكوباثولوجية   النموية 

 عليها بىن  الىت    األسانيد   أراجع   أن على    لزاما   وآان
 أواصل   أن   أجرؤ حىت   نظرياهتم  املطروحة   النظريات   هذه   أصحاب 
ىف   تطبيقها   من   االستفادة   عن   فضال التاىل،    العام ىف    تدريسها 
 ظللت أىن    إال   املتاحة   األسانيد تقنعىن    ومل ،  اليومية   املمارسة 
 لنا   حتمل - متفاوتة   بدرجات  - النظريات   هذه   بأن   مقتنعا 
 األعمق باملعىن   ( املوضوعية   احلقيقة   من   عنه الغىن    هاما   جزءا 
 التسلسل   هذا   واقع   من منطقى    سؤال   ويقفز   ). للكلمة 
نظريات النمو، ومن مث نظريات   تكون   أن   ميكن   هل " : يقول 

... وتطبيقية   ومفيدة   ومتماسكة   صادقة   السيكوباثولوجى
  وهل : تال   سؤال   عليها؟؟ مث   بنيت الىت    األسانيد   ضعف   رغم 
 حني ىف    موضوعية   العلمية   احلقيقة"  بأن التصاحلى    القول   يصح 
 جزءا   ليست   العلمية   احلقيقة   وآأن   "  ذاتية؟؟   النظرية   أن 
 فصل   هو   بينهما التتبعى    الفصل   وآأن   النظرية؟   من   اليتجزأ 
منهجى ليس إال، أما ىف واقع املمارسة فالتداخل عميق 

حبيث يستحيل أن رب منوآامل ومن البداية للنهاية 
املواجهة احلتمية إلعادة النظر ى التداخل بني الذاتية
واملوضوعية ىف آل خطوات البحث من أول االنتقاء حىت التنظري

 .مارين بكل خطوات املالحظة املضبوطة

 لتحمل   لزاما   يبدو   العنف   املتصاعد   املوقف   هذا   ووسط
 هذه   رفض   نستسهل   أال   للحقيقة   سعيا الظاهرى    التناقض 
- نستسهل   وأال ،  واملنهجية   األرقام   أصنام عابدى    رفض   النظريات 
 فيها   النظر   إعادة   من   اخلائف   إميان   هبا   اإلميان - الوقت   نفس ىف  
 إذا  -   العامل على   لزاما  يبدو   فإنه ....  إذن .  نفسه وىف  
 متماسكة   نظرية   بني   مطروحا   زمنا   يستمر   أن املراجعة  ىف    اصدقم 
 فإذا ،  بينها حمورى    الرابط   ثابتة   مالحظات   وبني ،  مقنع   بالسند 
 فسيجد   التاريخ ىف    ينظر   أن   لنفسه   ومسح   قليال   أنفاسه   التقط 
 املتكاملة   النظريات على    حافظ   قد   الزمن   اختبار   أن 
 إريك حىت    فرويد   أول   من   مثال النفسى    التحليل   من   النابعة (
، جانبا حنى    حني ىف  )  إريكسون   وإريك    آالين مبيالىن    مارين ،  برين 
 والطرفية   اجلزئية )  تسمي   هكذا  ( العلمية   املالحظات ،  ما   بدرجة 
  فهل  ما   نظرية ىف    تعسفيا   جتمعت   لو حىت    والعيانية   ةوالكمي 
 وأآثر أبقى  )  الشائع   التعريف   حسب (ذاتى    ماهو   أن   ذلك معىن  
)بالقياس الشائع أيضا( وأن ما هو موضوعى  نفعًا ومتاسكًا؟؟ 

 تكون   أن   البد أضعف وأآثر تنافرا فيما بني اجزائه؟؟، 
ىف   النظر   نعيد   سيجعلنا النفى    هذا   أن   والبد بالنفى،    بةاإلجا 
 أنه على  موضوعى    وماهو ذاتى،    أنه على  ذاتى    ماهو   تسمية 
 االفرتاضات   من   سلسلة   هو   البحث   هذا ىف    أطرحه والذى  .  موضوعي 
  : تقول   والتفسريات 
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الباحث   ذات   هو   سكةاملتما   النظريات   هذه   مصدر  أهم   إن -1
 اعرتف   سواء ،  حالة آوا جزًءا ال يتجزأ من الظاهرة

 بإرادته   عليه   أقدم   سواء ،  أنكره   أم   بذلك   الباحث 
 املمارسة   من   خاص   لنوع   طبيعيا   نتاجا   آان   أم   الواعية 
  . البحثية 

 تناسبا   تتناسب   مصدرها   هذا   نظرية أى    صدق   درجة    إن -2 
 مع   بدورها   تتناسب الىت    ذاته   الباحث   نضج   درجة   مع   طرديا 
،) ومنهجه   حكمه   موضوعية   جمرد   وليس (املوضوعى    وجوده   درجة 
 وقدرة   وعيه مبدى    مباشرة   مرتبط املوضوعى    الوجود   وهذا 
  . خمه    ترابط 

 املوضوعية   البحث   أداة   هو   إذ ،  الباحث   هذا   مثل   إن  -3 
 ذاتـه   يستعمل   وإمنا ،  ذاته   داخل   من   ببحثه   ال يقوم ، ذاهتا 
 فالبد   ، وإمثارها   ومنوها   وزرعها   املالحظات   الستيعاب   آحقل 
 لوجوده   والبد ،  الضرورية   باملالحظات   حافل ثرى    مصدر   من   له 
 املالحظات   هذه   التقاط على    قدرته   بتدريب   تسمح   تنمية   من 
 قدرته   مابلغته   صحتها   تبلغ   نظرية ىف    إفرازها   وإعادة 
 االستيعاب   وهذا ،  املتداخلتني   اخلطوتني   هاتني   استيعاب على  
 أو   للمالحظة   الضيق معىن لل   مرادفني   ليسا   االفراز   وإعادة 
 وليس ،  بكلـيتها   ذاته   يستعمل   الباحث   ألن ،  االستبطان 
  . فحسب   املنشق التأملى    وفكرها   الظاهرة   جبوانبها 

 فإننا السيكوباثولوجى    نظريات   أغلب ىف    النظر   وبإعادة
 جزئيا   تشمل   مبا   معا  "  املوضوعية - الذاتية " اخلربة   أن   سنكتشف 
 وترتيب   التنظري ىف    وأساسيا   هاما   دورا   تلعب إسقاطى    تقمص   من 
 فرويد   نظرية   يراجع   فمن ،  النمو   مراحل   وتقسيم   املعلومات 
 من   أو ،  العمر   من األوىل    السنوات   عن   تفاصيل   من   وماحوت 
 آتابات   أو ،  باملوضوع   العالقة   عن   آالين ميالىن    مادة   يراجع 
 الثمانية   اإلنسان   وعصور   واتمع   الطفل   عن   إريكسون   إريك 
 القائل   األرجح   االحتمال   هبذا   شجاعة ىف    ليعرتف   يثار   أن   البد 
 نظريات ىف    صيغت الىت    احملددة   التصنيفية   االستنتاجات   إن"
هى   ما   بقدر   مالحظات   جتميع   جمرد   تكون   أن   ميكن   ال   مسلسلة   واضحة 
 بقدر   املوضوعية   احلقيقة   عن  ..  تبتعد   أو   تقرتب   ذاتية   خربة 
 أن على  ، " احلقيقة   هذه   من   نفسه   ذات   صاحبها "  وجود " موقف 
يعىن   وإمنا   جانبا   املالحظات   طرح ،  بداهة عىن، الي   القول   هذا 
" املوضوعي - الذاتي " املوقف   هذا   إثارة ىف  احلقيقى    دورها   دراسة 
 اخلارج إىل    ثانية   ليسقط   بالداخل   يثري   باخلارج   ما   إن   أى ،   معا 
 متماسكة   نظرية   شكل   ىف   يسجله   فيما   وذاك   هذا   املنظر   ينظم   مث 
  . السيكوباثولوجي   بعلم   يتعلق   فيما   وخاصة   للنمو 

 بني   عالقة   من  ما يوجد  الالحقة   الدراسات   بعض   أوضحت   وقد
 تطورهم   ومراحل   نشأهتم   بظروف   يتعلق   فيما   ونظرياهتم   املنظرين 
) لفرويد   فروم   إريك   دراسة   املثال   سبيل على    راجع  ( الذاتية 
 تأثر ومدى    الفلسفات   بعض   تفسر   آانت   العالقة   هذه   ومثل 
 حسب (الروحى    وتطورهم   بنشأهتم   هلا   تنظريهم   أثناء   أصحاهبا 
  ). الفالسفة   مؤرخى   عند   الشائع   التعبري 
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مدراسة ىف عل"ىف خربتى اخلاصة وأنا أآتب آتاىب األم 
امتزجت الذاتية باملمارسة االآلينيكية" السيكوباثولوجى

ديوان سر"باإلبداع الشعرى فخرج املنت ابتداًء شعرًا صْرفا 
 األمر الذى الميكن معه استبعاد اجلانب الشخصىlink" اللعبة

 حني رحت أآتب شرحا على املنت بعد التحدى الذىاإلبداعى، مث
أنظر مقدمة الكتاب(ألقاه ىف وجهى املرحوم صالح عبد الصبور

 (link ىن، خرج هذاأثناء مناقشة الديوان ىف الربنامج الثا
 .العمل الضخم مستندا إىل آل ما جاءته هذه املداخلة

  : اإلآلينيكية منهجًا للبحث العلمى   معامل املمارسة

 والعالجى   التشخيصى   العمل   اإلآلينيكية   باملمارسة   أعىن
 وجتميع   الفحص   جمرد   هبا   وال أعىن ،  مسئولة   مواجهة   ىف   والتتبعى 
 من   االآلينيكية   للصورة   نتاج   ورسم   وتصنيفها   لوماتاملع 
 واملواجهة   الذاتى   التعرض   املمارسة   هذه   وتشمل ،  خالهلا 
 معه   واملمارس   املمارس   بني   التوصيل   وسائل   آل   عرب   واملعايشة 
 سائلو   والتقتصر ، ) واملفحوص   الفاحص   وال أقول  ( وبالعكس 
 ( الشائع   اللفظى   البعد   على   الطويلة   اخلربة   هذه    ىف التوصيل 

رغم أنه أرقى ما وصل إليه اإلنسان تطوريا قبل أن يتشوه
 بال   التواصل   إىل   يتعداه   ولكنه ،   verbalism)  باللفظنة

 حبوث   جمال   ىف   ضرورية   اإلضافة   وهذه ،  آذلك   األلفاظ   وعرب   ألفاظ 
 الدرجة   حتقيق   ىف   األلفاظ   تفشل   حيث ،  خاصة   واجلنون   األطفال 
 ىف   املالحظات   صياغة   ىف   أحيانا   تفشل   آما ،  التواصل   من   الكافية 
 قيد   الظاهرة   بأبعاد   باإلملام   الوفاء   على   قادرة   ألفاظ 
 اإلآلينيكية   املمارسة ىف    اللفظية   غري   سيلةالو   وتشمل ،  البحث 
اإلآلينيكى   احلدس   تشمل   آما   اجلسم   ولغة   احلرآية   التعبريات 
 تتم   إمنا   اإلآلينيكية   املمارسة   وهذه .  الوقت   نفس   ىف   املباشر 
 هبا   عىالو   درجات   ولكن ،  املرض   مع   املواجهة   بقدر   وتنموا 
 نتاجها   أن   آما ،  آخر إىل    ممارس   من   ختتلف   أبعادها   وبطبيعة 
  . حاال   سريد   آما   النقيض   إىل   النقيض   من   آذلك   خيتلف 

 مع   تكون   املواجهة   هذه   عمق    أن إىل    أشري   أن   وأحب
 هو   آخر   مرادفا   أحيانا   استعمل    أن إىل    وامسحو  ( الذهانيني 
 أآثر   مازال   وقسوته   عمويته   رغم   انون   لفظ   ألن "  اانني"
 بطريقة   حدودها على    يتفق   مل الىت  الذهاىن    آلمة   من   حتديدا 
 العقاقري   استعمال ىف    اهلائل   التقدم   مسح   وقد ، ) اآلن حىت    حامسة 
 مع   أطول   مددا   وجيلس   املمارس   يتجرأ   أن   للذهان   ةاملضاد 
واليكتفى   جنونه معىن  ىف    معه   فيتعمق   يتجرأ   أن   وآذلك ،  اجلنون 
 العقاقري   مظلة   وحتت   أخرى   مرحلة وىف  ،  أعراضه   ظاهر   بتسجيل 
 حبثية   وموضوعية   تيةذا   شجاعة   من   املمارس   ماوهب   وبقدر - أيضا 
 النكوص   خربة   يشمل   مبا الذهاىن    تقمص   حماولة ىف    أعمق   خطوة   خيطو 
 آل ىف    آله   ذلك   ويتم ، ) ذآره   سريد   آما  ( معا واملعاجلى  البحثى  
 وأطول   أمشل   يكون   آما ،  التتبع   وأثناء   الفردية   املقابلة   من 
 موقف ىف    وحتديدا   ترآيزا   وأآثر   أعمق   ويكون العالجى،    الوسط ىف  
إىل   واهلادف   للدفاعات   املهاجم   املكثف اجلمعى  النفسى    العالج 
ىف   مقدمة   راجع (النموى    الديالكتيك   وإحياء   التوافق   إعادة 
  ).  linkللمؤلف اجلمعى    العالج 
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 النكوص ىف خدمة الذات

 وعرب ،  ألفاظ   بال   التواصل   عن   احلديث إىل    توصلنا   قد   مادمنا
 هذه ىف  البحثى    النكوص   تعبري   استعملنا   قد   ومادمنا .  األلفاظ 
وبني ما   الوسيلة   هذه   بني   الربط   من   فالبد ،  النقاش   من   رحلةامل 

 Adaptive Regression in the يسمى النكوص ىف خدمة الذات،
Service of the Ego ARISE  وهى وظيفة عادية من وظائف

األنا الناضج املتكامل، وهى تستعمل ىف جماالت التكيف األعمق،
 نوعى ىف جماالت خاصة ىف اإلبداع الفىنولكنها تستعمل بشكل

على النكوص إىل) املبدع(والعلمى حيث تعىن قدرة الفنان 
)وليس جمرد تذآر(مرحلة سابقة من تطوره حبيث يعيد معايشة 

خربات قدمية بطريق مباشر ىف شكل إعادة وليس استعادة، ىف شكل
هذا. تقمص إسقاطى على شخوص وأحداث حقيقية أو خيالية

األول هو: نكوص اإلبداعى خيدم هدفني الزمني لعملية اإلبداع ال
بعث الطاقة الكامنة ىف جزء مغمور من الذات، والثاىن هو
هتيئة فرصة أوسع لتجميعات وارتباطات جديدة من خمزون املادة

 .املطبوعة ىف املخ أساسا

الينبغى اخللط بني هذا النوع التكيفى واإلبداعى من
كوص املرضى ىف جمال الذهان والفصام بوجهالنكوص وبني الن

خاص، حيث تبدو مظاهر النكوص وما يرتتب عليه آعالمة مميزة
هلذا املرض إذ جتتمع املادة الطفلية مكثفة وملخصة مع بقايا
النفس الناضجة بعد تناثرها وشللها، فاإلعادة الطفلية هنا
اختتلط عشوائيا مع أشالء النفس الناضجة ويكون نتاج هذ

وذاك هو الصورة االآلينيكية للفصام، ولكن هذا النكوص
بالرغم من خطورته وفشله إال أنه حيمل ىف عمقه معىن وهدفا

، آما أنه هو هو الذىالنكوص الغائى" أريىت"أيضا مما أمساه 
يثري النشاط النكوصى ىف املواجهة أثناء املمارسة االآلينيكية

 .أو البحث

ية والفاحصة فهى ما هدفت إىلأما خربة النكوص العالج
إيضاحه منذ البداية، باعتبار أن هذه اخلربة هى الىت تسمح
للمارس أن حيصل على معلوماته ىف الفحص وعلى نتائجه ىف
العالج بقدر قدرته على خوض هذه اخلربة هو ذاته ىف ظروف

ىف حالة( مضبوطة ومسئولة، تثريها املادة البدائية املعروضة 
ىف حالة العالج( ، أو املستعيدة لنشاطها قصدا )صةالفصام خا

وهى خربة موازية ملا ذآر ىف) املكثف للعصاب واضطراب الشخصية
اإلبداع متاما، وحىت أزيد األمر وضوحا أنبه أنه ىف خربة
مواجهة الفصامى حيث تبلغ مسئولية النكوص وعبء املواجهة

أبلغ خماطرها حنيأعمق أعماقها، وحتمل أآرب مسئولياهتا، ومتر ب
يقوم التقمص النكوصى من جانب املمارس ِبَلم أبعاد التناثر
الذى متزق به الفصامى، وإْذ هو ىف هذا املستوى الشجاع من
الرتاجع املسئول يكون ىف آامل وعيه شاحذا قدرته الرتابطية

 :النشطة لنفسه ومريضه معا حىت ميكنه من خالل ذلك 

 .وص عشوائى ذاتى يهدد متاسكه نفسه أن حيول دون أى نك ) أ(

 . أن يتحمل أعباء نكوصه ونكوص املريض ىف آن واحد ) ب(
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 أن يستطيع العودة إىل تنظيمه األعلى حامال معه ) ت(
بعضا مما وعاه ىف رحلته هذه الىت زار فيها املريض ىف بيته

 .البدائى مستعمال هو ذاته أقدم ألواح وجوده

لبحث واخللق ماهذه اخلربة الفاحصة واملعاجلة فيها من ا 
يدرجها بشكل ما حتت النشاط الفىن وىف نفس الوقت، هى منط
جديد من البحث خيتلف بطرق آثرية عن البحث العلمى

ألن الباحث ينزعالتقليدى، حيث لغته أقرب إىل لغة الشاعر 
 .إىل أن يصبح أداة البحث باستعمال آل ذواته ىف وعٍى فائق 

 متدة التدريب املستمر باملمارسة امل

 إآلينيكية   مقابلة   آل ىف     اإلآلينيكية   املمارسة   تتم هذه
 درجة ىف    يكون   الفاحصني   بني   االختالف   ولكن ،  ومسئولة   جادة 
 صياغتها على    قدرة املمارس مدى  ىف    وأخريا ،  رؤيتها ىف    الشجاعة 
يصل إىل   أن   دون   املرات   آالف   املواجهة   هذه   تتم   فقد ،  ألفاظ ىف  

 - املواجهة   هذه   بتكرار   ولكن الوعى أية تفاصيل مما ذآرنا، 
اإلآلينيكى   احلدس   ينمو  - هبا الوعى    من   متوسطة   درجة ىف  حىت 

 للتشخيص   املمارس   مال   رأس   هو   يصبح حىت    رويدا   رويدا 
 ليس اإلآلنييكى    فاحلدس   إذن .  معا   للعالج   واملمارس ،  والتصنيف 
 ولكنه ،  الشخصية   واألملعية   الفطنة على    يعتمد أعشى    ضربا 
 الطويلة   السليمة   اإلآلينيكية   للممارسة طبيعى    نتاج 
  واملسئولة 

 روتينية   إآلينيكية   ممارسة   هناك   أن نقر    أن ينبغى    هنا
 إذ ،  طالت   مهما   هذه املواصفات   عليها   التنطبق   ولكنها   فعةونا 
 الذهانيني املرضى    مع   السنني   مرور   جمرد   أن   نتصور   أن الينبغى  
 آثريا   متاما   العكس   إن   بل ،  القدرة   هذه   الفاحص   يكسب   قد   خاصة 
مىن   أصغر   هم   من على  إشراىف    خربةو   الشخصية خربتى    ومن ،  ماحيدث 
 اليوم ىف    فيها   نتعرض ) حاليا مخس وأربعني ( عاما   عشرين   طوال 
، خمتلفة   بأطوار   مير   املمارس   أن   وجدت .. املرضي   لعشرات   الواحد 
 أآثر   نفسه حيمى    فريق :  فريقني إىل    النهاية ىف    ننقسم   وقد 
 نفسه ىف  - والتناثر   التنافر   هذا   رؤية   من   الزمن   مبرور   وأآثر 
،) امليكانزمات  ( الدفاعات   من   مزيد   باستعمال   يوميا   وخارجها 
امليكانيكى اآلىل  العضوى    والتفسري   التنظري إىل    االجتاه   من   ومزيد 
 مبا مايرى    باستيعاب   ياتدرجي   يغامر   وفريق ،  البحت اجلزئى  
، وليس من حقى أن أفضل أحدذلك من آالم وخماطر   يتضمن 

 الفريقني على اآلخر فكل يقوم بدوره، وإمنا قد قدمت هذا
 أن الطبيعى    من   أنه   إذ السطحى،    التعميم   من   خوفا   االستدراك 
 أن   ليستطيع   ميكانزمات   من   ماشاء   معاجل   أو   فاحص أى    يستعمل 
 األول   الفريق   أن   أؤآد ولكىن  ،  معقولة   بكفاءة   عمله   يواصل 
 ، ممتازا   معاجلا مسكنا   يصلح   قد ، ) التفكري ميكانيكى    املدافع (
 أقول   وهنا ،  أقدمه الذى  باملعىن    منظرا   باحثا   اليصلح   ولكنه 
 الباحثني   من   النوع   هلذا   املعدة   إلآلينيكيةا   املمارسة   إن 
 وإشرافها   اخلاصة   شروطها   هلا   يكون   أن   البد   املعاجلني   املنظرين 
 بعضه إىل    سأرجع   مما   املميزة   وقياساهتا   اخلاصة   وتتبعاهتا   اخلاص 
   .  قليل   بعد 
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هى هى    يستل   أعنيها الىت    االآلينيكية   املمارسة   إن هذه
، بذاهتا   زملة ىف    األعراض   مظاهر   جتميع   خالل   من   االحتماالت   حساب 
ىف   واملعلومات   املالحظات   هذه   تفاصيل   عن التستغىن    آانت   وان 
  . واملستقبلى احلاىل    والتقومي   والتصنيف   البناء   إعادة 

 االنشقاقى   العقلى باملعىن  ذاتى ال   التأمل  آذلك  التشمل وهى 
 مث   للمالحظات   الذاتية   احلضانة   تشمل   آانت   وإن ،  القدمي 
  . ىف اإلبداع احلقيقى   آما   واخلارج   الداخل   بني الذاتى    التأليف 

 نقرتب   إذ الذاتى    الدور   أمهية على    نؤآد   أن   ميكن ،  وهكذا
 املالحظة   من   آل ىف    املمارسة   خالل   من   املوضوعية   الذات   من 
 الدور   خطورة على    الوقت   نفس ىف    نؤآد   آما ،  الرتآيب   وإعادة 
 الشخصنة   فزادت )  امليكانزمات  ( الدفاعات   مازادت   إذا الذاتى  
  . األعمق   املواجهة   من   اخلوف   خالل   من 

 )الباحث( املمارس اإلآلينيكى -وشروط–مواصفات 

ىف   البحث   أداة   هو   الباحث   إذا آان ال مفر من االعرتاف بأن
 مواصفات   فيه   نشرتط   أن   بنا   فجدير ،  املمارسة االآلينيكية

 فرصة   له   نتيح   وأن  مثلما نفعل مع أية أداة حبث،  معينة 
 بانتقاء   نعامله   أن   خليق   فهو  ، ينمو   أن ماينبغى    تنمية 
نفسى   مقياس   أو ،  جيد   أشعة   جهاز   عن   التقل   بدرجة   وصيانة 
 بعض   نعدد   أن   ميكن   االآلينيكية   واملمارسة   اخلربة وىف  ،  مقنن 
،ولكن خيشى أن تستقبل هذه املواصفات مبنطق الالزمة   املواصفات 

 إنسان أى    يسارع   مدائح      ، وآأا قائمة ى قيمى أو أخالق
 أن   ابتداء   التأآيد ينبغى    أنه   إال ،  هبا التحلى    لتصور 
 من   خاص   نوع ىف    أو   بذاته   حبث   ال   الزمة   تبدو   بذاهتا   مواصفات 
أخرى،   جماالت ىف    مسبقا   شرطا   وال   ضرورة   ليست   ولكنها ،  املمارسة 
 واختالف   األفراد   بني   الفروق   حترتم الىت  هى    العلمية   والنظرة 
 للتنمية   الباب   فتح   مع املرحلى    االنتقاء   وحتسن ،  منوهم   مراحل 
 البحث   من    وأصعب   أصعب   االت   يتعرض   أن   يشاء   من   أمام 
  . واملمارسة 

أو(الواجب توافرها    املواصفات   بعض حتديدا    اآلن   وأورد
 ماأردنا   إذا اإلآلينيكى    املمارس ىف    ) املأمول توافرها

 آفاءة   ذات   تسجيل   آأداة التلقائى    حكمه على    االعتماد 
 . مقبولة 

 من   ختصصه   لفرع   العامة   باألسس   المـا  ..  يكون   أن  -1 
 من   يكون يقف   أن على  ،  متجددة   وبصفة ،  املتاحة   صادرهام 
 إذا حىت  ،  استسالم ىف  ال املتلقى  ،  اخلالق   القارىء   موقف   اطالعه 
 أو   ما قرأ   تطبيق   إمكانية   خيترب   أن   باستمرار   ماحاول 
 باستمرار   ميكن   وهكذا ،  للمراجعة   سبيل   أمامه   آان   تعلم 
مثاىل   ماهو   بني   وآذلك عملى،    وماهو نظرى    ماهو   بني   التقريب 
 التهديد   يشمل الذى    املوقف   هذا   خالل   من ،  ممكن   وماهو 
 يضع   وأن   البد الشخصى، فهو    األمل   مث   ومن ،  باإلحباط   املستمر 
 يْعُنف   وقد ..  مستمر اتى ذ   تغيري   احتمال   اعتباره ىف  
  . أحيانا 
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 ملما   يكون   أن مبعىن  ،  اليومية   لألحداث   مسايرا   يكون    أن -3 
 حوله   من   واالقتصادية   والسياسية   االجتماعية   احلياة ىف  جيرى    مبا 
 بالبلد   بادئا ،  واجلماعات   األفراد ىف    تغريات   من   ومايصاحبها 
 وتأثر   تأثري   من   البد   آان   فإذا ،  مريضه   مع   فيه   يعيش الذى  
 هذه   أن على  ،  ما أمكن   الضوء   حتت الوعى    جمال ىف    يكون   أن   فالبد 
 وأن    البد   العاملية   االتصاالت   سرعة   ظل  وىف  اليومية   املتابعة 
ىف   التحرآات   آل الواعى    موقفه   من   ليساير   وطنه   حدود تتعدى  
 ولعل ،  مريضه   ووجود   وجوده   نوعية على    ضمنا   تؤثر الىت    العامل 
 الصحف   قراءة   أن إىل    أشار   حني   البعد   هذا يعىن    آان   هيجل 
  . العصر   النسان   اليومية   الصالة هى    اليومية 

، االستقرار   من   درجة على    خصيةالش   حياته   تكون    أن -4 
 حرآة ىف    املسرية   ووضوح الوعى  مبعىن    ولكن ،  واجلمود   الثبات المبعىن  
 باب   فاحتا ،  واملسئولية   اإلجيابية   من   مزيد   حنو   ما أمكن   هادئة 
  . مفاهيمه   تغيري على    والقدرة   املستمرة   املراجعة 

  . فرعه ىف    املختلفة   االجتاهات   ملسرية   متابعا   يكون    أن -5 

 فكرة على    تطرأ   أن   ميكن الىت    للتغيريات   واعيا   يكون   أن  -6 
، وحياته   ملهنته   ممارسته   خالل   من   الزمن   مبرور   وعواطفه 
  . ئوليةومس   وإدراك    باختيار االمكان   قدر   تتم   ليجعلها 

 مسريهتا   تفاصيل ىف  ورأى  ،  للحياة   رؤية   له   تكون    أن -7 
يومى،   فعل إىل    يرتمجه ...  الوجود ىف    موقفا   وذاك   هذا   من   ليتخذ 
  . ما أمكن   بسيط 

، املستمر   االحتكاك   خالل   من   للتغيري   مستعدا   يكون    أن -8 
 ثروته هى    ممارسته   تصبح حىت  ،  وتفحصهم   مرضاه   ؤيةر   من   وخاصة 
  . املوضوعية   حنو   التغيري   من   ملزيد   ودافعه ،  احلقيقية 

 ولكن ،  بصريته   شحذ مبعىن    وعيه   دائرة   باتساع يكتفى    أال  -9 
 فعله   ءإزا   آرائه   مبراجعة   تلك   حقيقة بصريته   خيترب   أن   عليه 
  . املهنية   ممارسته وىف  ،  الصغري   جمتمعه وىف  اليومى،  

 مع ،  شجاعة ىف    اخلاصة "   وحدته معايشته   ضرورة   يدرك    أن -10 
 ذهابا   احلاجة   هذه   إشباع ىف    وطريقته   لآلخرين   حاجته    إدراك 
  . وبالعكس   إليهم   نفسه   من   إرادة بوعى    وإيابا 

 مثل ذآر   جمرد   وعلينا أن ننتبه متاما، طول الوقت، إىل أن
 ،  البداية   نقطة   إال اليعىن    املواصفات هذه 

  . املواصفات   هذه   لنمو   اال   إعداد   فهو   واألخطر   األهم   أما

  : خامتة

ىف   قللتطبي   قابلة   واملناهج   األفكار   هذه   ال أعتقد أن
 أن   إال ،  املرهقة   ظروفه ىف    شعوبنا   منو   من   احلالية   املرحلة 
 ، تطبيقها   توقيت إىل    النظر   دون   حقيقة   تظل   احلقيقة 

 الطويلة   اإلآلينيكية   املمارسة   فرصة   هلم   تتاح   الذين   إن  
،  أساسا   مهنني   معاجلني   بل   ولاأل   املقام ىف    حباثا   ليسوا   والعنيفة 
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ونادرًا ما تتاح هلم الفرصة، أو جيدون الوقت والوسيلة
 الباحثني   لتسجيل خرباهتم وتوصيلها، وعلى اجلانب اآلخر جند أن

 احلقيقية   الفرصة   أمامهم   ليست   الغرض   هلذا   ملتفرغنيوا   املتخصصني 
  . عرضناها هنا الىت    بالصورة   املثمر اإلآلينيكى    لإلحتكاك 

 مرحلة   حيرتم   أن   هذا   ملثل يتصدى    ملن ينبغى  وأخريا فإنه 
 ولكن   حاملتا   من   االستفادة   يواصل   وأن ،  واخلاصة   العامة   النمو 
 مقاومة   من   خوفا   خربته   واقع   من   يقينه   عن   يتنازل   أن   له   الحيق 
  . مرحلى   عجز   أو   شخصية 

 :ملحوظة 

 ، 1980هذه املقتطفات من املداخلة األصل آتبت سنة 

 أحسن أم العكس؟ ) 2008(فهل حالنا اآلن 

 !!هو أحسن بإذن اهللا
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