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قلت إنىن  2007-10-30بتاريخ " الفصام"حني نشرت يومية عن 
أماىن.سوف أستغل هذه النشرة ألىف بوعدى لإلبنة الكرمية د

الرشيدى بكتابة آتاب الفصام الذى وعدهتا به، أو بتعبري أدق
لكتابته، وقد أرسلت ىل تنبهىن أال أتراجع،الذى أحلت هى على 

لعلها(ألن الناس ) أو هذا ما فهمته(وأن اخفف من عرض احلاالت 
ليس عندهم وقت لقراءة أى شئ طويل، تذآرت أول) تقصد األطباء

 ملؤلفيه1958/1959مرجع مبسط ىف الطب النفسى قرأته سنة 
ت الشارحةوجليبسى، وآيف انه آان مليئًا باحلاال& هندرسون 

أظن(الرائعة، وملا أعيد طبعه جاء ىف مقدمة طبعته التالية 
اضطررت لوداع: اعتذار رقيق من املؤلف يقول فيه) 1962سنة 

مرغمًا، وحني قرأت أنا) يعىن حاالت الطبعة السابقة(أصدقاء 
هذه الطبعة اجلديدة، مل أحب الكتاب مثل الطبعة األوىل وشعرت

 . نفس األصدقاءأنىن مثله أيضا، فقدت

عمر. د.مث إىن حني ألفت بدورى آتابًا مشرتآًا مع املرحوم أ
 بتقدمي موجز  التزمنا "مبادئ األمراض النفسية"شاهني باسم 

 أسوة هبندرسون، ولكن بدرجة أقل، وهذا أيضالبعض احلاالت،
ABC of psychiatryهو ما اتبعناه ىف آتابنا باإلجنليزية 

وتعمدنا أن تكون شكوى املرضى بألفاظهم العربية بالعامية،
أماىن مرة أخرى، ورفضت توصيتها.املهم أعدت قراءة بريد د

ستمرار،باإلقالل من احلاالت، وإذا بالنتيجة أنىن توقفت عن اال
ال أنا آتبت احلاالت وال أنا بدأت املنت النظرى عن الفصام،

الذى(لست متأآدًا إن آنت قد توقفت نتيجة لضعف شخصيىت 
، أم أنىن توقفت ألن هذا طبعى الذى)أعتز به، وينكرونه

 !!يسمح ىل أن أتوقف بقدر ما أبدأ

وألنىن أنوى أن أستغل هذه اليومية إلخراج بعض خمزون
ىب إىل الناس، ولو ىف شكل إلكرتوىن اوًال، مث ىف صورة ورقيةحاسو

ما أتيح ذلك فيما بعد، فقد وجدت أن من املمكن أن أبدأ
عن ماهية الوجدان"بكتاب آخر الحيتاج إىل حاالت، هو آتاب 

وخاصة أن هذا الكتاب قد آتبت أغلب مسودته عام" وتطوره
 .تحديث وهو حيتاج لقدر يسري من التعديل وال1974

لست متأآدًا من مدى حتمل القارئ الزائر أن يقرأ آتابا
 آامال على حلقات، ولكنىن متأآد من أنىن أريد أن أستغل هذه 
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 .النشرة ألضطر إلخراج أعماىل من خزائنها

سوف أبدأ اليوم وحىت قبل مقدمة الكتاب بطرح األسئلة الىت
ىف" الوجدان"طرحتها ىف أول ندوة من ندوات متصلة عن مفهوم 

تلك الندوة الىت أشرت(العلمية الشهرية لبضعة أشهر ندواتنا 
ورجائى أن أحظى بالتجاوب واملوافقة من) هلا ىف يومية سابقة

زوار املوقع على املضى قدمًا ىف تقدمي هذا الكتاب ىف حلقات،
 . لبضعة أشهرىف مهما بلغت مشقىت، آِمًال ىف حتملكم

 تساؤالت قبل املقدمة

 ع عنها ؟ ما شا  هل العواطف هى-1

 ؟ متعارف عليه )اسم(ما ىف رمز    هل ميكن حبس عاطفة-2

؟ وما فوائد)باملعىن الشائع( هل العاطفة نقيض للعقل -3
 أو مضار هذا االستقطاب؟

 آيف تتفرع العواطف إىل التفاصيل مث تنضم لتحتوى -4
 .نبض الوجدان

من أول اإلدراك احلسي حىت(ما عالقة العواطف باملعرفة -5
 ؟)بداع الفائقاإل

؟ ) أو مكتوبة(هل ميكن تعريف العواطف بألفاظ منطوقة -6

 هل ميكن تصنيف العواطف إىل مفردات بدقة مفيدة ؟-7
حىت حتتوى املعىن حني تلتحم هل تتصاعد العواطف تطوريا -8

 .)النظرية اخلاصة (بالفكرة والكلمات

طف سلبية وأخرى إجيابية؟ أم أناهل يوجد ما يسمى عو-9
مثل تناسبها مع بعضها، أو(هذا يتوقف على عوامل أخرى 

 )مع غريها من وظائف، أو مع دفعها، أو مع عائدها؟

 ؟ باإلميان/ ما عالقة العاطفة بالدين -10

  ما عالقة العواطف باإلبداع ؟-11

االضطرابات”أو حىت “ اضطراب العواطف” ما معىن تعبري -12
إلضطراب دون التعرف على؟ هل ميكن تعريف ا“ الوجدانية
 السواء؟

عاطفة ما بأا) تشخيص( ما هو مدى االتفاق على رصد -13
 مضطربة؟

آيف نقرأ غائية أعراض اضطرابات والعواطف واالنفعال-14
 ؟) ال السبب–املعىن (والوجدان 

ىف جتلياهتا وقنواهتا(ماذا عن العواطف واللغة -15
 )وأحواهلا

 مثل اجلسد-مبا هى-لتفكريهل العواطف تشرتك ىف ا-16
 والعقل؟

هل الوعى بالعواطف ضرورى لالعرتاف هبا أم يكفى-17
 ظهورها سلوآا

حنن نستقبل عواطف األطفال واحليوانات قبل أو: ملحوظة(
 )!!أن تبلغ وعيهمدون 
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  إضافة أم اختزال؟:“الذآاء العاطفى” املسمى  املفهوم اجلديد-18

 !!!عالم؟ باإل– بالسياسة -باجلرمية: ما عالقة العواطف-19

 )وبسائر الغرائز؟(باجلنس ، بالعدوان :  ما عالقة العواطف-20

 هل اجلسد هو أداة تعبري عن العواطف أم أنه يشارك ىف-21
 تشكيلها؟ وآيف؟

: ىف الداخل" (العالقة باآلخر" هل توجد عواطف بشرية منفصلة عن -22
 ؟)حىت مع بعض اإلسقاط: أو ىف اخلارج. ذوات الداخل=داخل الذات

  هل توجد عواطف أخالقية وأخرى ال أخالقية؟-23

 هل ميكن برجمة العواطف آما جيرى ىف بعض العالج-24
 السلوآى، واملعرىف، وغسيل املخ، واإلعالنات؟

  وهل التنظري عن العواطف هو لصاحلها أم ضدها؟-25

 اختبار مبدئى قبل املقدمة
النظر ىفحىت تشارآنا ىف التعرف على مدى حاجتنا ملزيد من 

تسمية العواطف، وإدراك بعض ما جيرى حوهلا من إسقاط متنوع،
ممثلة قديرة(سوف نعرض صورًا لتعبريات خمتلفة لنفس السيدة 

حىت) قامت بعشرات التعبريات األخرى الىت قد نرجع إليها الحقا
الزائر أن يشارآنا ىف االستجابة/يتم ذلك نرجو من القارئ

 :لى الوجه التاىلهلذه التجربة املوجزة ع

 املطلوب حتديد االسم املناسب للتعبري العاطفى ىف الصورة-
 .من وجهة نظرك

 .ميكنك أن تضيف ما شئت من تسميات مما ليس ىف القائمة ااورة -

 إمأل البيانات إن آنت سوف تشرتك ىف االستجابة
 ....) ....................أو أى رمز أو اسم آخر: (االسم
 ................................... أنثى –آر ذ: النوع
 ...) .................تقريبا أو حتديدا آما تشاء: (السن
 ...) .....................“ربة منزل”مبا ىف ذلك : (العمل

 ...) .... مطلق– أرمل – أعزب –متزوج : (احلالة االجتماعية
) مث احملافظة فقطميكن ذآر احلى أو املرآز (دون تفصيل : السكن

..................................................... 
) بالعافية( بالكاد – متوسط جدا – متوسط -عاىل: الدخل

..................................................... 
 حزن
 أسى

 اآتئاب
 يأس
 جزع
 رعب
 أمل
 خزى

 انكسار
 َهــّم
 َغـّم
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 ....):.........................بالعامية املصرية(
 .....)ُيذآر البلد ......... بالعامية غري املصرية(

 اسم العاطفة
 )من بني االختيارات واحد أو أآثر(

 اسم مقرتح آخر
...............................................مالحظات
.................................................... 
 حزن
 أسى

 اآتئاب
 يأس
 جزع
 رعب
 أمل
 خزى

 انكسار
 َهــّم
 َغـّم
 ) .......................) بالفصحى(تذآر : أخرى

 :.............................)بالعامية املصرية(
 .....)ُيذآر البلد ......... بالعامية غري املصرية(

 اسم العاطفة
 )من بني االختيارات واحد أو أآثر(

 اسم مقرتح آخر
...............................................مالحظات

..................................................... 
 اسم العاطفة

 )من بني االختيارات واحد أو أآثر(
 اسم مقرتح آخر

...............................................مالحظات
..................................................... 
12 
 حزن
 أسى

 اآتئاب
 يأس
 جزع
 رعب
 أمل
 خزى

 انكسار
 َهــّم
 َغـّم
 ) .......................) بالفصحى(تذآر : أخرى

 :.............................)بالعامية املصرية(
 .....)ُيذآر البلد ......... بالعامية غري املصرية(
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