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 :اس�هالل
 ال�ي �مال� ن�ة م�ا&عة ق"ل أم! ن�ة ُتْق�أ أن وآمل ال��اب ه
ا م� ال��ق�ع ال�� ه
ا ال��م ن�اصل

 .ال�ا&ع الف.ل م� ت-,� ما ف�ها س�ق)م

	ى� 

 ال�ا�ع الفل 
 ال�اك�ة وال�ف�لة األس��  ال���	�
 :مق!مة
   1979: ال$�#

 8ان وCنْ  – ال��4ى العائلى ال�ار<خ م� >ع�"� ال األس�9  وال��7�8 ال��6لى ال�4 فإن ق"ل م� أش�نا ك�ا
” ال�-O“ وه� إل-ه أش�نا ما خالل م� األج-ال ب�� ال���قل وال"�Gى األس�9  ال,ل�ك اح��ام م� الب)

)[2](meme!، فال &ال�,]ة س�اء &ال�ف.�ل، ذل` 8ل ع� یـُـ,أل أن و<�]غىcلل�اض��4 &ال�,]ة أو لأل 
 c"-عة ع� ثO ال��<f ،g-ه نأ ال
9 األس�9  وال��7�8 ال��6لى ال�4 ع� االس�ق.اء ی�O ال,�، و8]ار
 فى أو اإلقامة، فى ج,-�ة نقالت ح.لm إذا أكl� ی�ع)د أن و<��j الiالى، األس�9  وال��7�8 ال��6ل

  ال�ضع   و<�صف ،3�4لة ه�0ة �ع! أو آخ�، زواج �ع! أو ال�الق، &ع) الiال مlل األس�9، ال��7�8
 ةاله4�    وm�r  ، ال6وج-ة   وm�r  ، ال�أة   ب�m   ف��صف  ال����عة، ال�قالت وrع) ، ال��qلفة   ال��احل  فى  ال��6لى 

 ال)ال..إلخ   االن�قال   أو   ال)اخل-ة

 :األس��  لل���	� و7ال56�ة

 في  األس�   &عg   أن   وخاّصة  ، وث-قا   ات.اال   بها   ال��.ل��   وم�   بل  ، األس�ة   أف�اد   م�   ف�د   كل   ی�صف
 ب)ور العائلة 8"�� >ق�م ق) ك�ا  ،” ال$$�!ة األس�ة “م� كأنهO   &ال�4�ان   عالقة  على   ت��ن   : ومlلها م.�

 �cل ال�wث�<� األس�ة   أف�اد   أح)    الق�<7   أو   ال4ار   ه
ا   &ه >.]ح   &jل  ،   ال�ح)ات  م�ع)دة ألس�ٍ  أك"� أب
mاصة، وثقاف�ها ق�اراتها فى ال�قqالء صفات 8ل ج�ع ذل` فى و<�]ع الwه ���-iال� miما ت 
 والع�ل ال,� (مlل ال��افz أو ”ال�"ّلغ“ مع  ذ8�ه جاء ال
9 مlل ،”لل<>=ة م>�� وصف “>,�ى

 ال��<g &أح�ال إل�امه وم)9 معه، إقام�ه وم)ة – وج)ت إن الق�ا&ة ون�ع – &ال��<g العالقة وc"-عة
 اإلخ�ة األم، األب، &ال��<g: هwالء م� ف�د 8ل عالقة ع� أكl� &ال�ف.�ل >,أل �8ا إلخ)…وتغ��اته

إن الجو المنزلى والتركيب  
األسرى ال يعتبر من التاريخ  

وإْن كان   –العائلى الجينى  
البد من احترام السلوك األسرى  
والبيئى المتنقـل بين األجيال  

يتم االستقصاء عن الجو المنزلى  
نشأ  والتركيب األسرى الذى  

فيه المريض، ثم عن طبيعة  
المنزل والتركيب األسرى  
الحالى، ويمكن أن يتعدد  
أكثر إذا حصلت نقـالت جسيمة  
فى اإلقـامة، أو فى التركيب  
األسرى، مثل الحال بعد الطالق،  
أو بعد زواج آخر، أو بعد هجرة  
طويلة

كما يسأل بالتفصيل أكثر عن  
عالقة كل فرد من هؤالء  

األم، اإلخوة    بالمريض: األب،
واألخوات بالترتيب بما فى  
ذلك الذين توفـاهم هللا، 

  تحدد   واألم   لألب   وبالنسبة
،  بالدم بينهما   القرابة   عالقـات 

  العاطفية   والعالقـات 
،  المسيطر   وأيهما ،   والسلوكية 

بالمريض   منهما   كل   وعالقة 



 ، ب��ه�ا &ال)م   الق�ا&ة   عالقات   تi)د   واألم   لألب   وrال�,]ة هللا، ت�فاهO ال
ی� ذل` فى &�ا &ال��ت�7 واألخ�ات
  ب��اقg   ی�علf   z-�ا   وخاصة  &ال��<g،   م�ه�ا   كل   وعالقة  ، ال�,-��   وأیه�ا  ،  وال,ل�8-ة   العاc~-ة   والعالقات 
 .ُحلmَّ ق) 8انm إن  حّلها   أو ت�ّ�رها و8-~-ة   ال��احل   م�   ةم�حل  أ9  فى   ال�ج)ان   وت�ارب وتع)د 

 رأ9 ی"�� هام� إضافة و<,�i,� ذل`، أم�j ما &��ض��-ة ال�4-ع أق�ال تwخ
 األح�ال ج�-ع وفى
 معل�مات وصلm إذا خاصة وم"ّلـغ، م.)ر 8ل م� دالالتها أو ال�عل�مات م.)ا�-ة درجة فى ال�"�7

   �لفة.مq م.ادر م� م��اق�ة

  وصف   و<m"l س�ا،   األك"�  ال��ضى   حالة  فى  -  وج)وا   إن -  واألوالد   ال6وج   أو   ال6وجة   وصف   ه�ا   و<ـُـ)رج
  الq.-ات   ل�ل   ال��ج6   ال�صف  فى   ال��]ع   ال��ام   ب�ف!   واألوالد  ) ة ( ال6وجـ   م�   كل   لq.-ة   م�ج6 
  سا&قا   &ال��<g   م�هj&   Oل   العالقة  على   ال��6�8   مع   وذل`  الiالى،   ال�قm  فى  أو   ال�أة  فى   اتأث��ه   ال���iل 
  ذل`. أم�j ما إشjاالت م� >��ح ما &عg وفى إل-ه، آل وما ال��<g، فى م�هO 8ل ورأ9 ، وحال-ا 

 م�)[3]( وال��اج)ة الiْ)س م� �l8�ا O>,�له اال>قاع9��i  ال�"�ف,ى فإن  ال$6@ل   وضع   >f �q-�ا أما
 على لل�ع�ف األسلO ال,"�ل >�jن  ق) أنه ح�� م� خاصة أه�-ة ل
ل` أص]ح  ح�ى ال�)خل ه
ا خالل
 :اخ�.ار أو اس��lاء دون  وال�,�Gلة الفاعلة العالقات م���مة وأ>�ا والlقافى، االج��اعى األس�ة وضع

O�>ع� االس�ف,ار  و O4ان األس�ة، حj4�ات وع)د مةاإلقا وم,احة ومiال، الlال�الى مrع)د ن,]ة و 
 ع)د ثO ال4i�ات، قل�لة الع)د 8"��ة األس� فى وخاصة ال��م أماك� ت��-O و8
ا  ال6�i، ه
ا فى ال��-���

 األدوات ت�اف� وم)9 ب�اح)ة!!!، أس�ة 8ل اس�قلm وهل أصال!!)، وج)ت (ل� تع)دت، إن ال�-اه دورات
  ) إلخ  ..  إلخ  صiى،   ص�ف  كه�rاء،  ، ماء  (  األساس-ة   -ةوال.i   ال��--ة   ال���ل]ات و

  Aی!
 :ال�


اولة بل ،”تف	لى �<Lل األس��  ال�ضع“ ب�ق$J و4ل�Iى األصغ� زمالئى أنح ما عادة$� 
 معل�مات على ال
�ل م�0د م# أك�V وذلS �الRات، ال
�0ة تلS أو ال$6@ل هRا فى �O=P أنه ت>	ل

 أو ال$�3]، 4ف�لة س# فى أو ال$�3]، س# فى أنه ی��ر أن أح!هW م# أ4ل� ما و�V	�ا م�ص�صة،
 آنRاك، شع�ره ��Lن  و�=` له، وصف�ه ال�R ال$6@ل ی��ر وأن ذلS، ل@م إن ذلS، غ	� أو ذلS، �ع!

  :ال!اللة ش!ی! لى �ال56�ة �ان وdن نادرا، ر7$ا مVال لRلS وألض�ب

 ��6L5ن  م،وأ وأب  وول!ی# ب�6	# م# م�Lنة أس�ة، 
 ال��5ح فى و3<ار�هW ال�5ح ف�ق  ح�0ت	# فى

g=فى (ول g�0ات) نف
 تO=P أس�تان) (أو  أس�ة ال
 (دورة م6افع إال لل0$=ع ی�ج! وال  ال$���5، نفg فى

 أو األصغ� ال@م	ل م# وأ4ل� م<���ة،  واح!ة م=اه)
 ال>=ال م# ق!ر �أ� ی��ر أن ال$<اه!ة �ات� ال�ال�
 ال�ل� و�L3ن  األس�ة، هRه ف�ادأ أح! أنه واألمانة
 ما وعادة أنVى، ال@م	لة) (أو ال�ال�ة �انm إذا أصع�
 مفاجأة ع6! ال
�ج أو ال�اح فى ال
اجة، لقpاء ال�@احW م�n6 ی��ر أن الفاحJ على ی�عRر

 �<�L ال ما و�V	�ا تق$ه) ��5
	ل أو �ع� (وعادة ت>	له، �$L# م$ا ذلS غ	� إلى م6ها، ال>�وج
 معاناتهW، �آثارها ی�Iرون  وال أصابهW، ما و7	# ب	6ها ی���7ن  وال ال�nوف هRه م# م�اش�ة ال$�ضى

#tا ولRر ال ه�Iم# إغفالها ی ،�	Iال� g=ل م# ال$�ل�ب ول�
 اس�0الب ال$عل�مات هRه على ال
 ال أخ��  (م�ة واح��ام �!ق ال�فاص	ل ومعا�<ة �4، فال�� ال$<اكل، هRه حل على الع$ل أو ال<فقة،

تؤخذ أقوال الجميع بموضوعية  
لك، ويستحسن  ما أمكن ذ

إضافة هامش يبين رأى  
الطبيب فى درجة مصداقية  
المعلومات أو دالالتها من كل  
مصدر ومبلّـغ، خاصة إذا  
وصلت معلومات متناقضة من  
مصادر مختلفة

  لشخصية   موجز   وصف   يثبت
  واألوالد )  ة ( الزوجـ   من   كل 

فى     المتبع   النظام   بنفس 
  لكل   الموجز   الوصف 

  تأثيرها   المحتمل   الشخصيات 
  الوقت فى    أو   النشأة فى   

الحالى 

فـإن    المنزل   وضع فيما يخص  
الطبنفسى االيقـاعحيوى يستلهم  
كثيرا من الحْدس  

]) من خالل هذا  3والمواجدة([
المدخل حتى  أصبح لذلك  
أهمية خاصة من حيث أنه قد  
يكون السبيل األسلم للتعرف  

ع األسرة االجتماعى  على وض
والثقـافى

عادة ما أنصح زمالئى األصغر  
الوضع  “وطلبتى بتقمص  

، بل  ”األسرى بشكل تفصيلى
بمحاولة تخيل أنه يعيش فى  
هذا المنزل أو تلك الحجرة  
بالذات، وذلك أكثر من  
مجرد الحصول على معلومات  
مرصوصة



 ع# اخ�الفها وم!� ال$�3] ثقافة على لل�ع�ف أول=ة ض�ورة هى  ال��3�I) أو ال����ة أو لل<فقة
 إل=ه اش�نا ما على أساسى �<Lل نعّ�ل اإل�قاع
	��  ال�6Iف5ى فى أنه وخاصة الفاحJ، ثقافة
ى ال�عى ت6$=ة وه�: م�ارا<>6	Iل ال	وال ،العالج=ة   ال�سالة ل��ص #L$� 6ى أنI6ا یRعىال ه� �Iع 

 فى ال$ه6ة �$ارس�ن  الRی# لل@مالء خاص �<Lل ال��ص=ة هRه وت�أك! ب	6ه$ا، معقل6ة ت3�0!�ة م5افة
 !!�ال$0ان ال$�ضى ت�5قIل أوy=ادات مx>�5=ات

 ب) ال إذ مlال، اله�9  ال)خل ب�قO الفاح� >�jفى أن >jفى ال االق�.اد9، ال�,��9  ع� ال,wال وع�)
 ع� ثO ذل`)، غ�� أم 8
ل` اإلخ�ة &عg أم أ>�ا، األم أم وح)ه، األب ع�ل (م� م.)ره >i)د أن

 ف�ق  لل�-� غ��ه) أو ال��<g 8ان (س�اء األس�ة رب بها ی�غل7 ال�ى وال��ق  ال)خل، ت�ز<ع ع� ال�,�Gل
 ألنه  تi)ی)ا، ال�قO ع�) ال��قف >,��iل األح-ان م� �l8� وفى ال�فاف، م,��9  فى أو ال�فاف، م,��9 

 وصادقة  غام�ة، األح-ان م� �l8� فى اإلجا&ات وتأتى ،”ال��ورة“ &�,��9  >فى �ام أقل >�jن  ق)
 .تف.�ل أو تف,�� دون  ،”ح) ماب��,اش س�ار، رr`“ مlل غال]ا:

 >,�i,� الi-اة، ق�) على األس� ه
ه مlل الس���ار &ال�فاف ح�ى ال�فاء اس�iالة ت.�ر حالة وفى
 م,اع)ة واق�-ة م.ادر ع� ال]�i فى   ذل`، أم�j ما إح�اج ودون  وح,اس-ة، &اح��ام أكl� ال��ى

 ع� الi)ی� ول�� آسف أنا &ال�ق�<7، ول� تع�ضه، أو ال�ق� ه
ا ت��ل م�وعة) غ�� أو (م�وعة
 غ�� الف�وض أح,� على أو خ�أ، >.]ح ال��ور<ة &االح�-اجات وال�فاء الiال واقع ع� &ع�)ا ال�اقع

 م�ض�عى؟

  ما م�<g على ت")و ال ح�� وذل` األخ�9، ال�اح-ة م� ول�� وأكl�، االس�ق.اء ه
ا نف! یل6م )وق
 ت)ع� معل�مات ال��اضع، ش)ی)ة دخله ع� ومعل�مات أرقاما >ع�ى ال�قm نف! وفى الفاقة، آثار

 وج)) (إن لألس�ة أو له ال,�9  ال)خل ع� ال�ق.ى مiاولة إلى ال]�i ی�قل7 وه�ا وال�iف�، لالس�غ�اب
 ال�اح! ی�عا4اها ال�ى ال$>!ر �$=ة ع# أسأل أن اع�!ت وق! ال$!م6	#، حاالت فى ل6وما ذل` و<.]ح

Wأو (ال4�ام، م�ها ال�ح)ة وث��  أس"��-ا) أو) ،ی�م=ا م6ه 
�ة ال,-4ارة أو ال�
8�ة،iال��ات، وع)د ذل`) غ�� أو ال� 
 أی� م� أسأله ثO (مlال!) ثالث�� فى ذاك أو ه
ا وأض�ب

  ،(اله�ر (أو ال,��ات تل` �cال شه�<ا ال�"لغ به
ا تى>أ
 أسال�7 أو م�وعة، غ�� م.ادر ع� اإلجا&ات ت�ف وق)

 ال�ق.ى به
ا إال إل�ها ال��صل >��j ال 8ان انi�اف
 أن ی�]غى ذل` 8ل ال����عة، ب)الالته اه��امى مع ال�ف.�لى،

 ول-! ال��رة، >�ل7 م)م�) (أو وم�<c g"�7 ب�� >4�9 
]ه ا&�<  zق�iا؟) ل` أی� (م� ال��ائ7 اس�ق.اء أو ال�-ا&ة، ت
 واألهل لل��<g >.ل أن م� ب) وال ه
 م� ال�,�7 ن�ع لف�i م�ش)ا ت��ن  وأح-انا بل ال�"�7، ل)9 ت�اف�ها وواج7 الزمة ال�عل�مات ه
ه ان

 أو مi,�ب، غ�� لع�ف  ن�-4ة إما ال�اد>ة اح�-اجاته على ال�)م� ح.�ل مlل األس�ة اف�اد أح) جان7
 مlل أخفى، انi�افات اك�اف األسGلة ه
ه مlل على ی��ت7 ما و�l8�ا أخ��، انi�افات م� عل-ه خ�فا

 فى االت4ار ح�ى أو األقارب وأح-انا األخm، أو األم (س-غة) ذه7 م� أو ال��6ل،  م� ال,�قة
 ،”األخالقى”و ”ج��اعىاال ال�,��9 ”و ”األس�9  ال�4“ >,�ى ما تmi ی�)رج ذل` 8ل إلخ؟….ال�q)رات

 .إلخ)[4]( …الفارقى وال�q-� ال���iل ال�q-� واق��اح األع�اض ف�i مع ج�7 إلى ج�]ا

 ی�اصل ن-ا&ة، ت�i-قات هى وال ،وdرشادات م�اع} ل=m5 ال�,ألة أن ت
8ـّـ� ت��ار ومع ال�اقع ه
ا م�
 �ع�p م5|�ل	�ه شامال ال�I	� ت!ر�j< �3ن  وح�� ذل`، أم�j ما ال�ق�� ذل` فى &�ا الف�i ال�"�7

ضرورة أولية للتعرف على  
ثقـافة المريض ومدى اختالفها
عن ثقـافة الفـاحص، وخاصة أنه  
فى الطبنفسى اإليقـاعحيوى  
نعّول بشكل أساسى على ما  
اشرنا إليه مرارا: وهو تنمية  
الوعى البينشخصى لتوصيل  
الرسالة  العالجية، وال يمكن أن  
ينبنى هذا الوعى عبر مسافة  
تجريدية معقـلنة بينهما

عند السؤال عن المستوى  
االقتصادى، ال يكفى أن  

فى الفـاحص برقم الدخل  يكت
الشهرى مثال، إذ ال بد أن  
يحدد مصدره (من عمل األب  
وحده، أم األم أيضا، أم بعض  
اإلخوة كذلك أم غير ذلك)، 
ثم عن المسئول عن توزيع  
الدخل، والطرق التى يتغلب  
بها رب األسرة (سواء كان  
المريض أو غيره) للعيش فوق  
مستوى الكفـاف، أو فى  
مستوى الكفـاف

قد يلزم نفس هذا االستقصاء  
وأكثر، ولكن من الناحية  
األخرى، وذلك حين ال تبدو  
على مريض ما  آثار الفـاقة، 
وفى نفس الوقت يعطى أرقـاما  
ومعلومات عن دخله شديدة  
التواضع



 إلى فق� ل-! ان��اؤه >�jن  وح�� مه��ه، م�ارس�ه مع ج�7 إلى ج�]ا ،األوسع ال$�0$ع فى م<ارك فاعل
 ال�"�ف,ى م�ارسة ت.]ح ،وrع)ه وق"له ،شاكل�ه على هللا خلقه م� ل8 إلى وCن�ا األق���r، ناسه

 9��iلفة اإل>قاع�q4اب-ة م<Cر (مع و
iال-ة إلى ال�6وع م� الlال� [cعا( 

……………….. 

……………… 

 )القادم األس"�ع ون�اصل(

__________________________________ 
 اإليقاعحيوى الطبنفسى“ أصول مراجعة من انتهيت[1] –

 آمال البطىء النشر نواصل وسوف كتب: ثالث من وهو ”التطورى

 حاليا إلكترونيا ورقيا، الطبع) (تحت وهو حوار، في

 لما استمرار هي النشرة وهذه: www.rakhawy.net بالموقع

 علمىB  بحث الكلينيكية: المقابلة“ الثانى: الكتاب من نشر

 .”فنية بمهارة

 أو فكرة به يقصد مصطلح هو الميم: .Meme الميم[2] –

 معينة، ثقافة داخل آلخر شخص من ينتقل أسلوب أو تصرف

 سلوك فى متمثال معنى أو بذاتها، ظاهرة نقل بهدف غالبا

 بيولوجيا الصفات ينقل الذى Gene الجين يقابل وهو بذاته.

 أو الثقافية األفكار لحمل كوحدة الميم ويعمل بالوراثة

 إلى شخص من ينتقل أن يمكن والذى الممارسات، أو الرموز

 أو الطقوس أو اإليماءات أو الحديث أو الكتابة خالل من آخر

 .للتقليد قابلة أخرى ظاهرة أى

 Empathy = المواجدة – [3]
[4]- Differential 

Diagnosis                                
.  

قد اعتدت أن أسأل عن كمية  
المخدر التى يتعاطاها الواحد  

منهم يوميا، (أو أسبوعيا)  
(الجرام، أو    وثمن الوحدة منها

التذكرة، أو السيجارة المحشوة  
أو غير ذلك) وعدد المرات، 
وأضرب هذا أو ذاك فى  
ثالثين (مثال!) ثم أسأله من أين  
يأتى بهذا المبلغ شهريا  

أن المسألة ليست مواعظ  
وإرشادات، وال هى تحقيقـات  
نيابة، يواصل الطبيب الفحص  
بما فى ذلك التقمص ما أمكن  

ون تدريب  ذلك، وحين يك
الطبيب شامال مسئوليته كعضو  
فـاعل مشارك فى المجتمع  
األوسع

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD010522.pdf 

 إرتباط كامل النص
https ://rakhawy.net/%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-
%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%89-
%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%ad%d9%8a%d9%88%d9%89-
%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7-2/ 
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