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مع النقلة الىت أعايشها حاليا ىف حماولة التفكري فاحلديث
ردحا من الزمن أتكلمبلغة النبض واحلرآة، بعد أن عشت 

بلغة التصنيف والتوصيف، اآتشفت أن هذه اللغة األخرية هبا
، خييل إّىلاجلامع املانع بالتسكني  قدر ليس قليال من اإلغراء

 أن أتقدم خطوة أعمق جعلتىن أفهم أنىن استطعت مؤخرا
باعتبارها حرآة هلا قانوا، وليست مفهوما لهالفطرة 
 ىف النشرة آان  مؤخرا ىف الفطرة هنا موجز ما قلتهأبعاده،
 : آمايلى

مفهوما"أو " شيئا حمددا"ليست  "...  "الفطرة 
هى "....  .."حرآة ىف اجتاهها "هى "........."... ساآنا

 ولكنها ال حتل حمل أى من مشتمل، حبيث حتوى أجزاَءها،" آل"
يظل احللم هو الواقع األآثر متثيال ".... ..."أجزائها

للفطرة باعتبار فرط نشاط حرآيته التشكيلية، ورحابة
حني ينفصل جزء من الفطرة عن "... ..."مساحة حرآته احلرة

 وهو أمر- ينفصل بتواتر منظم أو عشوائى-مشولية تواجدها
 مع–الزم لتواصل حرآية النمو، هذا اجلزء إمنا ينفصل ليتصل 

ت آيانا لهحرآية الفطرة ىف اجتاهها باعتبارها حرآة وليس
 ليتبادل مع سائر األجزاء، مث يتضفـّر، مث-ما مييزه بذاته

، فهو النمو املمتد، حىت)دون ثبات أو تكرار حرىف(يتجادل، 
 . لو مل أعرفه، وليست مفهوما ساآنا أو جاهزا

 أن أتعامل مع آما ساعدتىن هذه النقلة ىف طريقة تفكريى
نوعا من جمرد لصقهمحرآية املتناقضات بطريقة أآثر تقبال وت

جبوار بعضهم ، وقد ميزت هذه احلرآات آما وصلتىن ىف نشرة
الثقة والتخوين وحرآية النمو " 2007-1-13يومية سابقة 

 :  على الوجه التاىل)1(

-To-and)، " الدخول اخلروج–دة الذاهبة العائ "  احلرآة-
Fro  & In-and-out Movement)   

 Containment)" احمليطة االستقطابية التكاملية" احلرآة -
Polarization Integrative  Movement )  

 (Biorhythmic  Movement) "اإليقاعية احليوى "  احلرآة-
 Integrative Synthetic" اجلدلية التكاملية "  احلرآة-

Movement 
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دت أراجع فروضى املتعاقبة لتعريف وتوصيف الصحةحني ع
النفسية، اآتشفت أن بعد احلرآة آان موجودا منذ البداية ،
ولكن بشكل متباعد متواضع، وذلك ىف النقالت بني مستويات

املستوى الدفاعى، فاملستوى البصريى،(الصحة النفسية 
 وقد بدت ىل ىف ذلك احلني أنحرية طبيب نفسى) فاملستوى اإلبداعى

ا التوازن ىفالنقالت ثالثة أساسا، وأن املواصفات الىت نقيس هب
آل مستوى تعتمد على نوعية وهريارآية ترتيب احملكات الشائعة

  والرضا والتكيف، العمل،لوصف الصحة النفسية وهى 

ذاك،وقد فضلت أن أحلق شكال وجدوال باهلامش يشري إىل هذا و(
 ).حىت ال أقطع سياق ما أقدمه اليوم

وىف مراجعىت املتكررة هلذا وذاك ، ومع منو تصاحلى مع بعد
احلرآة اإليقاعية واجلدلية بوجه خاص، رحت أآتشف ما ىف هذا

مظنة تصنيف البشر إىلالفرض الباآر من قصور ، لعل أمهها 
املستوى (وأدىن، ) املستوى اإلبداعى من التوازن (أعلى

 ) الدفاعى من التوازن

ومع انتباهى منذ البداية هلذا املأخذ، وبرغم دفاعى عنه
بأن الباب مفتوح لكل البشر للعبور من األدىن إىل األعلى، إال

 .أن الدفاع آان ناقصا بشكل ما

أيضا اآتشفت ضمن املراجعة أن هذا الفرض الباآر اهتم
لتحديد ما هوآعالمة مميزة ، ورمبا وحيدة، " التوازن"بفكرة 

صحة نفسية، صحيح أنه احرتم عدم التوازن باعتبار أنه
، ولكن ليس باعتباره)أزمة منو(مرحلة ضرورية حنو التوازن 

 توازنا ىف ذاته من نوع آخر، 

ىف فكرى األخري املرتبط أآثر فأآثر حبرآية النمو 
واإلبداع، اآتشفت أيضا أن عدم التوازن ليس قاصرا على

هذه املستويات الثالثة، وإمنا هو وارد ىف آثري منالنقلة بني 
 النقالت الثمان إلريك النظريات األخرى بأمساء خمتلفة، مثال ىف

، والىت آنت بدأت ىف اإلشارة)مثان عصور لإلنسان(إريكسون 
الثقة " 2007-1-13يومية . إليها، ووعدت بالعودة
 )1(والتخوين وحرآية النمو 

وحني انتهيت إىل إمكانية تطبيق نفس فكرة التتابع
اإليقاعى بني التوازن والالتوازن ىف تكامل ناٍم وىف مدى زمن
أقصر، وصلت الرؤية إىل اجلمع بني متازج النمو مع حرآية

 "رمي"آة العني السريعة النوم واحللم واليقظة، ليصبح نوم حر
REM وال يكون عدم"عدم التوازن اخلالق" أى النوم احلامل هو ، 

التوازن خالقا إال إذا انتهى اية مفتوحة، أى جتاوز لعبة
 ).كريبتاس(الدائرة املغلقة، وإعادة النص 

 :الفرض
 :الفرض املطروح اليوم هو نقلة أخرى ىف فكرى، أطرحه آما يلى 

الصحة النفسية هى سالمة وآفاءة حرآية النمو املتنوعة،"
حول حمور اإليقاع احليوى الفاعل املضطرد، حنو غاية مفتوحة

 " النهاية على أرض الواقع احمليط املختلف واملمتد
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صر املعلوماتوملا آان إنسان اليوم يعيش ىف عصر نسميه ع
فإن التأآيد على حرآية النمو دون النظر فيما جيرى بتسارع
هائل ىف جمال فيض املعلومات جنبا إىل جنب مع تسارع التوصيل

 .والتواصل، يصبح قاصرا

 اإليقاع احليوى والصحة النفسية 

 الصحة   أن   اعتبار   ميكن   أنه   األساسية   الفرض   هذا   فكرة
 ىف   التزاوج   هذا   وسالمة   هارمونية مدى  على    توقفت   النفسية 
   وبني   املختلفة   مستوياته على  احليوى    اإليقاع   بني   العالقة 
 وفيما  ، حياته   طول   الفرد   تطور   مسار على      النمو ىف    املتحقق 
  :  العامة   خطوط الفرض يلى  

  :يلى   ما   توفر   إذا   ةالنفسي   الصحة   تتحقق   

 بني   نابض   تناوب ىف    العمر   طول   النمو   يستمر   أن  -1 
 اخلاصة   خبصائصها   توازناهتا   حتقق   مرحلة   وآل ،  والبسط   االستيعاب 
 بعضها   يتلو   عمرية   مراحل   فقط   ليست   أا   ذلك معىن  .  متاما 
 احلياة- احليوى    النبض   مادام   متكررة   مراحل هى    وإمنا ،  بعضا 

  .  مستمرا-

 النمو   خطوات   من   ) حلظة   وأحيانا  ( خطوة   آل   ُتحقِّق   أن  -2 
  .  املستمر   املنتظم احليوى    لنبضا   آفاءة   خالل   من   توازا 

احليوى   النبض   لسالمة   وفقا   املخ   وظائف   تعمل   أن  -3 
 امللء   بني   ما   النمو   نبضات   ومع ،  البعض   بعضها   مع   متناوبة 
)العادى   للشخص   العام   مبعناه  ( واإلبداع ، ) املعلومات   فعلنة (
 هلذا   مثال   وأبسط  ) إبداع الشخص العادى2007-9-29يومية (
  ، ودورات احللم اليقظة / النوم   دورات   آفاءة   هو احليوى    النبض 
 والتعليمية   والتنظيمية   اإلراحية   وظائفها   أداء ىف  ،  الالحلم /
  ) السرآادية  ( اليوماوية   العادية   العملية   هذه   خالل   من   معا 

 املخ   نبضات   من   حيوية   نبضة   آل   مع   الفرد   يكتسب   أن  -4 
 الواقع   موضوعات   مع   بكفاءة   التعامل   من   متكنه أعلى    قدرات 
  .  حوله   من   احلقيقية 

 الكفاءة   هذه   اآتساب   من   مبزيد   أنه يعىن    هذا   إن  -5 
يستغىن الشخص   أن   ميكن ،  باستمرار   وعيا   تزداد الىت    التكيفية 
 العاِميـَْة   النفسية   احليل   الاستعم ىف    اإلفراط   عن   فأآثر   أآثر 
 الباآر   الفرض   يتزواج   وهكذا .  اإلبداع   من   مزيد   حنو   لتتقدم 
  . الزمن   وحدة   اختالف   األخريمع   الفرض   هذا   مع 

احليوى   النبض   أطوار   من   طور   آل   مع   يتعامل الفرد   أن  -6 
 الفرد   يكون   أن يعىن    هذا   إن .  ومواصفات   اعدقو   من   يناسبه   مبا 
 النبضة ىف    امللء   طور   تناسب   برحابة   املعلومات مستعدا لتلقى  
 مرحلة ىف    التنظيم   إعادة على    قادرا   يكون   وأن ،  احليوية 
  . وهكذا ،  النبضة   نفس   من   البسط 

 أوسع   دوائر   مع   التناغم    متدادا   يستتبعه   ذلك   إن  -7
    أسرته ،  األصغر   مبجتمعه   بدءا ،  الوجود   دوائر   من   فأوسع 
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حىت   البشر   سائر   مع   مث ،  الكبري   اجملتمع إىل    امتدادا ،  الصغرية
 ما   أو اإلمياىن    التناغم   صورة ىف    الكون   دورات   مع   التناغم 
األقرب، وأن يتم   تلك   األبعد   الدوائر   تتجاوز   أال   شرط .  شابه 

  . الواقع   أرض على    ذلك

  : القول   خالصة

 أن على    القدرة   لديه الذى    هو   نفسيا   السليم   الشخص   إن
 تنظيم   وآذلك ،  وبيولوجيا   سلوآيا ،  ذاته   تنظيم   يعيد 
. املنتظم احليوى    النبض   خالل   من   اعليه   يتحصل الىت    املعلومات 
 دون   يوم   آل اجلارى  احليوى    النبض   آفاءة   خالل   من   يتم   وهذا 
 النوم   دورات   آفاءة   بشأن   أشرنا إليه   ما   وهو ،  انقطاع 
اإلدراآى،   ع   اإلبدا   نشاطات   خالل   من   وآذلك ،  اليقظة /  احللم /
 باستمرار   املستمر   الذات   إبداع   مث  ،  املنتج السلوآى    اإلبداعو 
  .احليوى   النبض   مع   الناجح   التناوب 

 : الصحة النفسية وعصر املعلومات 

  ىف عصر املعلومات؟بعض ذلكآيف ميكن حتقيق 

 العصر   ظروف ىف    النفسية   الصحة   عن   يقال   أن ينبغى    ماذا
 ؟ ديدةاجل 

، وقلتهما، والقلق ،  التوتر   مسائل   عن   حديثا   شبعنا   لقد  
 ومنطى، معاد  من هذا  آثري   وآالم ،  والضغوط ،  وعن أثر السرعة 
الىت   املواجهة   مستوى إىل    يصل   ال   أبدا   لكنه ،  بعضه وصحيح 
 بشرا   باعتبارنا   ضمائرنا   أمام   مسئوليتها   نتحمل   أن ينبغى  
 مضى   وقت   أى   من   أآثر   اآلن   منا   ومطلوب ، 2008  سنة   معا   نعيش 
   .... وإال   قادر بوعى    التاريخ   صناعة   ىف   نساهم   أن 

الذى يرتدد عموما، وىف هذه اليومية   الصدمة   والسؤال
  : يقول   بشكل خاص

 قراض؟لالن   معرض   اإلنسان   هل

  :هى   املسئولة   واالجابة

   !! نعم

 احلديث     موضوع   تكون   أن   ميكن الىت    احلقيقية   الصيحة هى    هذه
وهى ،  آن ىف    واخلطرية   املختصرة   الصيحة وهى  ،  النفسية   الصحة   عن 
  .   فعال املسرية ىف    تساهم   أن   ميكن الىت  

 قد   املعلومات   فيضان   غمره   وقد   املعاصر   نساناإل   إن   أقول  
  . األساس   من   وجوده   صياغة   إعادة إىل    حاجة ىف    أصبح 

 .خارجى   وتكيف ،  داخلي   توازن   مسألة   املسألة   تعد   مل 

   . منفعة   حتقيق   أو   عمل   إجناز   املسألة   تعد   مل 

 البال   راحة ىف    قلة   أو   نفسى   أمل   من شكوى    املسألة   تعد  مل
  . الرفاهية   املسماة   الرخاوة   حد إىل    تصل 
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 ما   لتحقيق   العصر   إنسان   تواجه الىت    احلديثة   اإلشكالة
للتعّرف   حباجته   تبدأ   جوهرية   إشكالة هى    النفسية   الصحة يسمى  

 على وآذلك ،  اجلديدة   الظروف ىف  شرى الب   الفرد   لوجود معىن    على
 شكل إىل    حيتاج   أصبح   هذا   وآل ،  بقائه   وسبل ،  الستمراره   هدف 
 من   آخر   وشكل ،  العالقات   من   آخر   وشكل الوعى،    من   آخر 
  : تتحقق   إمنا   اآلن جيرى  الذى    مبقياس   النفسية   الصحة  ، االنتاج 

احلرآى   التناسق   بدرجة   وإمنا ،  اآلمن   التوازن   بدرجة   ليس  
  ، املناسب 

على   بالقدرة   وإمنا ،  األعراض   من   باخللو   تتحقق   ال وهى   
  . جديدة   دفع   قوة ىف    تشكيلها   إلعادة   األعراض معىن    استيعاب 

 املتعددة   باحلرآة   اوإمن ،  اآلمن   بالسكون   تتحقق   ال وهى 
الثقة " 2007-1-13يومية  واملتعددة األنواع  التوجه 

  )1(والتخوين وحرآية النمو 

 * * *  

 :رؤوس مواضيع: معامل الصحة النفسية املعاصرة 

 ، واحملّكات   والقيم ،  املواقف   متثل   مواضيع   رؤوس يلى    فيما
 إلنسان   النفسية   الصحة ىف    النظر   خالهلا   من   نعيد   أن   ميكن الىت  
رؤوساملعلومات، وهى تقدم بإجياز شديد، جيعلها مبثابة    عصر 

  . مواضيع حتتاج لعودة وعودة

  :  أوال

 أن   يستطيع   ما   بقدر   نفسيا   حاصحي   املعاصر    االنسان   يكون
 القفز   تأجيل   وبني   اآلن   وفرهتا على    املعلومات تلقى    بني   يوفق 
 بالطريقة   نفكر   أن   مناسبا   يعد   مل  ، بينها   العالقات   تسطيح إىل  
-)  واحد  ( النتيجة إىل  يؤدى  )  واحد  ( السبب :  السببية   اخلطية 
، ألى ترآيب إنساىن بدائى أو ناضج   النفسية   الصحة   حيقق   ال   هذا 
 : اآلن   الصحة   تتحقق   وإمنا 

 بعشرات   املرتبطة   املتغريات   عشرات تلقى  على    بالقدرة  
   النتائج 

 استيعاب  -  اجلديدة   بقدراته  -العادى    اإلنسان   يتحمل   مث
 ، معا   العالقات   هذه   حرآية 

  ! البسيط اليومى    املنتج   الفعل   استمرار   مع   ذلك   آل 

  :  ثانيا

 حيب   أن   يتعلم   ما   بقدر   نفسيا   صحيحا   املعاصر   االنسان   يكون
 املسئولية ولو جزئيا :  يشمل الذى  ،  للحب   اجلديد باملعىن    نفسه 

 الناس   خري ىف    لنفسه   احلب   هذا   يصب   عن حتريك ذلك إليهم، أى أن
 ،  التضحية   زعم   أو   العطاء   فروسية   إدعاء   دون 

هى   بالذات   البادئة   املصلحة   جيعل الذى    اجلديد   الذآاء   إنه
  . اجملموع على    تعود الىت    املصلحة هى  

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيحيـ  - )إلكرتونيإصدار (    ـــــــان  و التـــــــــــــطوراإل�ســــ"  يــــوميــــــــا "   1085



 20I01I2008א – אא

 :  ثالثا
 مرونة على    حيافظ   ما   بقدر   صحيحا   املعاصر   اإلنسان   يكون 

 ما   بقدر   وليس ،  املوضوع   وبني   وبينه ،  الناس   وبني   بينه   احلرآة 
 احلاجة   أو   حبهم   أو   فيهم التفاىن    بزعم   اآلخرين   من   يقرتب 
 ال   إذ ،  احلديثة   املعلومات   وفرة   تفرضها   احلرآة   ومرونة ،  إليهم 
 مثريات   باعتبارها  -   املعلومات   هبذه   حييط   أن   اإلنسان   يستطيع 
 القيمة هى    االقرتاب   وليس "  املرونة"آانت    إذا   إال  -  موضوعية 
  . املسافة   وحيوية   االدراك   نوع   حتدد الىت  

  :  رابعا
 ركيتح الىت    املساحة   بقدر   نفسيا   صحيحا   اإلنسان   يكون

 وهذه  ، عنه   منفصال   حيققه الذى    اإلجناز   بقدر   وليس ،  فيها 
 ناحية   من   ومتصلة ،  احلرآة   مبرونة   ناحية   من   متصلة   املساحة 
، وهبا   منها   باحلرآة   تسمح   لدرجة   املعلومات   وفرة   بتحمل أخرى  
  . بإنكارها   أو   حتتها   بالغرق   ال 

 وتنمية ،  التعليم   طرق ىف  جذرى    تغيري إىل    حيتاج   آله   وهذا
حيوى   بشكل   العالقات   وتنظيم ،  اليومي   الواقع ىف    اخليال 
  . متجدد 

 :  خامسا
على   قدرته   حبسب   نفسيا   صحيحا   املعاصر   اإلنسان   يكون 

 مفهوم   عليه   يغلب   اآلن اجلارى    واحلديث ،  التلوث   قضايا   مواجهة 
 احلديث جيرى    وال ،  شابه   وما   والعادم ،  باملخلفات ،  البيئة   تلوث 
الوعى   ملوثات   أن   مع الوعى،    تلوث   عن   آاف   أو   مناسب   بقدر 
 ةخماطب على    تقتصر   معلومة أية    ألن   ذلك  ، ومرعبة ،  آثرية   احلديث 
وهى ،  الغريب   آاجلسم   معلومة هى  ،  اآلخر   دون الوعى    من مستوى  
  . مفجرة   وليست   خمدرة   أو ،  للتناغم   معوقة   ألا   ملوثة 

  :  سادسا
ىف   حرآته   بقدر   نفسيا   صحيحا   املعاصر    اإلنسان   يكون

 هنا   واالمتداد ، " معا " متدوامل واملوضوعى  اآلىن  باملعىن  "  الزمن "
مبعىن أن   وإمنا ،  احملتمل   اخليال   أو ،  اآلمل   التأجيل مبعىن    ليس 

جزًءا من وجوده، فيصبح) ال جمرد مروِره(تصبح حرآية الزمن 
وعلى ،  وجيئة   ذهابا   الزمن   مع   التعامل   حرا نسبيا ىف 
 األدب ىف    حديثة   مبوجة   خاصة   تعد   مل   مةقي   وهذه  ، خمتلفة   مستويات 
 اإلنسان  -  تصف   أن ينبغى    أو  -  تصف   قيمة هى    وإمنا   اإلبداع   أو 
 الكون ىف    ويتحرك   يرصد   أن على    قادرا   أصبح الذى    املعاصر 
واملتوقع ،  شرتىامل   ويرصد   املريخ   وخياطب   القمر إىل    فريحل ،  األبعد 

 دون (الوعى    طبقات ىف    للتحرك   مماثلة   قدرة   مع أن يتناسب ذلك 
 طبقات ىف    احلرآة   وهذه )  للرموز عقالىن    فك   أو تفسريى    حتليل 
 أا   نتصور   آنا الىت    الزمن   لطبقات العرضى    البعد هى  الوعى  
 احلال   واقع ىف    مجيعا   نستقبلها   حنن   ها   مث ،  ومستقبل   وحاضر   ماض 
  . واملساحة   املسافة   بعد   اختالف   مع 

 :  سابعا

 اجلنون   يصبح   ما   بقدر   نفسيا   صحيحا   املعاصر   االنسان   يكون
    الوجود   آل   عن   ينفصل   ال   الوقت   نفس وىف  ،  وجوده   من   جزءا
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 به   نكتمل   ذلك   حيدث   حني ،  التدهور   أو   ثرالتنا إىل     ليقوده 
 وهكذا  ، عليه   فيها   ننتصر الىت     اللحظة   نفس ىف   -  جبنوننا  -
 بفرط   ليس   صحيحا   يكون   إمنا   الصحيح   املعاصر   اإلنسان   فإن 
 سماحوال   التكامل   حبجم   وإمنا ،  الداخل   ضبط   وإحكام   التعقل 
  . احللقات   املتعدد   واالمتداد   املرن   والتناوب 

  :  ثامنا

 املوت   يصاحب   ما   بقدر   نفسيا   صحيحا   املعاصر   اإلنسان   يكون
 ليس  -  األحدث   باملفهوم  -   فاملوت ،  داخله ىف    حاال   الواقع 
، آنية   موضوعية   قيقةح   هو   وإمنا ،  مغلقة   اية   وليس ،   سلبا 
 بنفس   املعاصر   اإلنسان وعى  ىف    احلقيقة   هذه   تتضح   وحني ،  وحتمية 
 القوة   ووضوح ،  احملدد املادى    اإلجناز   ووضوح ،  احلياة   وضوح    درجة 
ىف املوضوعى    حجمها ىف    املوت   ظاهرة   حتضر ،  ذلك   حيدث   حني ،  السلطة 
وأبقيى، أقوى    آخر معىن    القيم   هذه   لكل يعطى    مما الوعى    بؤرة 
 استمرت   ما   املتكامل   االنتصار على    قادرة   احلياة   قوة   جيعل   مما 
  . املبدعة   احلرآة 

على   بقدرته   وجوده   حتقيق   ومع  -  املعاصر  -  فاإلنسان
 أدرك   إذا   إال   يكتمل   ال   املعاصرة   ملوضوعيةا   باملعلومات   اإلحاطة 
، النوع   ألفراد واالنقراض احملتمل  . الشخصى   املوت   من   آال   وعايش 
  .اآلىن الوعى    من   املناسب   مكانه ىف  املوضوعى    حبجمه 

  :  تاسعا

 من   نيتمك   ما   بقدر   نفسيا   صحيحا   املعاصر   االنسان   يكون
 املعرفة   موسوعية   مسئولية   ليتحمل الذهىن    نشاطه على    احلفاظ 
 هلا   وجدت   أن   بعد   أدمغتنا   هبا   نزحم   أن   حاجة ىف    تعد   مل الىت  
 يتيح   مبا    واملمغنطة   املضغوطة   واالسطوانات   األشرطة ىف    مكانا 
 ترتيب   إلعادة   يتفرغ   أن لبشرى ا   للعقل   حقيقية   فرصة 
  . اخلالق   التوازن إىل    دفعا   املعلومات 

  :  عاشرا

 ما يرعى    ما   بقدر   نفسيا   صحيحا   املعاصر   اإلنسان   يكون
 الذين  ( يعرف   ال   ما إىل    إنطالق   آقاعدة    معارف   من   وصله 
  ). بالغيب   يؤمنون 

  :  عشر حادى 

 من   به   يتمتع   ما   بقدر   نفسيا   صحيحا   املعاصر   اإلنسان   يكون
 أآرب   فرصا   االتصال   وسائل   أتاحت   أن   بعد   وذلك ،  واعية   حرية 
 يتيح   أنه   إذ   حقيقيا   حتديا   أصبح   هذا   وآل ،  أصدق   حلرية 
 األميال   من   اآلالف   عشرات   عرب   تقلين   أن العادى    لإلنسان   الفرصة 
 رائعة   فرصة   أصبحت   هنا   فاحلرية ،  بعد   عن   زر ىف    باللعب 
 حتد هى    ما   بقدر ،  لالختيار   خطري   امتحان   أيضا وهى  ،  للتوازن 
مسئولية، تتأآد هذه احلرية أآثر    من   يصاحبها   ملا   مرعب 

ولو- أن أتاحت ثورة التواصل، ُفرص التخلص فأآثر، بعد
  .  من مرآزية اإلعالم السلطوى وتسلطه-جزئيا
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 وبعد

 الطريق طويل فعًال، لكننا نسري، وهل منلك غري ذلك

 مالحظة عن الصحة النفسية وتبادل حاالت الوجود البشرى

نبهت إىل أنه آن "جدلية اجلنون واإلبداع"ىف أطروحىت عن 
األوان أن نكف عن تقسيم الناس إىل مبدع وغري مبدع، أو إىل
عادى وجمنون، وأبنت آيف أن آل واحد دون استثناء ميكن أن
يرتجح بني هذه احلاالت الثالثة بشكل أو بآخر ىف ظروف خمتلفة،

 آان نظريا ىف الظروفوأن هذا التبادل احملتمل، وإن
العادية، إىل أن قبوله ميكن أن يغري من مفهومنا عن اجلنون
باعتباره شذوذا مطلقا، وعن اإلبداع باعتباره نبوغا
مطلقا، وعن العادية باعتبارها تسليما أو تسكينا مطلقا،
مما يعطى حلرآية النمو مساحة أرحب، وهذا آله يتعلق مبفهوم

ر السماح، واملرونة، واحلرآية مماالصحة النفسية من منظو
 . ىف تقدمي مستقل سوف نرجع إليه

 
 

البصريى  املستوى الدفاعي املستوى
 )درايةال(

 اخلالقى املستوى
  

  :التكيف
 هناويعىن

وجمارا اجملتمع مع التشكل
ـم  ة القي
ـائدة   هى آما الس

 :الرضا
-هناويتميز

ا وحتوير بالفهم، 
وتفريغ  ألمل

 على واحلصول القلق،
وا العقلية اللذة
 حلسية

 :لالعم
-هناويتميز
و ىف اإلبداعى بالعمل

اقع احلياة، مما يشمل 
ات الذ تغيري فعل

 املتجدد
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 :للعما
-هنا ويتجه

الدوافع  إلرضاء أساسا 
ىف  واالستغراق األولية، 

الرمز املمتلكات اقتناء
 ية والتأمينية

 التكيف
  

-هناويشمل
 داخل مع التكيف 

النفس 
مع الواقع وقبول 
 ا

 :الرضا
  

-هنا ويعىن
ا بالسعادة الشعور 

الجيابية 
واملسئولية وباحلرية 
يشمل  آما معاً، 
لكينا القلق ممارسة 

 االنسان وىن لصاحل
 :الرضا
  األمل، بتجنب هنا ويتصف
على  واحلصول
 أساسا احلسية اللذة

 :العمل
 ويتجه 

 الدوافع إرضاءهنا
  األولية،
الطاقة إلطالق وآذلك

 النشاطات ممارسة ىف
 واإلنتاج العقلية

 الذهىن 

 :التكيف
-هنا التالؤم ويكون

املباشرةو البيئة مع
 معاجملت إىل  بعدها ما
  فالكون البشرى 

 لعله هو املفهوم الذى رمبا سرقته السياسة وشوهته وهى -
 .تلوح لنا الست آوندى مبا أمسته الفوضى اخلالقة

 Arielti فـ أريىت   Werner مقابل ما أمساه فرنر -
 Microgeny  امليكروجيىن

- Circadian  
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