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 :اس�هالل
 ن�ة م�ا*عة ق"ل ال�اضى األس"�ع ن�ة ُتْق�أ أن وآمل ال��اب ه
ا م� ال��ق�ع ال�� ه
ا ال��م ن�اصل

 .ال/ادس الف1ل م� ت0/� ما ف�ها س�ق,م ال�ي ��مال

	ى          � 
 ال�ادس الفل
 )3( العالقاتى ال�ار�خ

……………. 
……………. 

 ال"!�ى ال�ار�خ ثان�ا:
 )1( ال$�#
 ال8قافات اخ�الف على وذلA ع�ها، االس�ف/ار ع�,  ح/اس0ة   ال��ا;:   أك8�   م�   ال���قة   ه
ه.…
  ومع  ،  خاّصة   مهارة  إلى   �KOاج    م1,ا0Mة   وذات   داّلة   معل�مات  على   ف�ها وال�1Kل  ، م��Iع�ا  فى  الف�0Hة

 Aاولة   م�   ب,  فال   ذلKاع,ة مقا*الت على   ول�   ال�Rم�   SأUق,ر  و   �Vاقة م�  م�Rال�قابلة، وف� الل  Wم�   ب,  ال   ث  
 ال��I,دة   ال�قاومة   درجة اح��ام ومع  ، كا0Yة   معل�مات  على   ف�ها   �1Kلال   �V�O   لW  ال�ى   ال��ا;:   إثRات 

�V�O األم� ل[م إذا ;ال\، مه�ا األولى ال�قا*الت ان�هاء *ع, ع�ها ال"0انات اس�0فاء إلى ال�ج�ع. 
  : الفق�ة   ه
ه  فى   ع�ه   ُیـ/أل   أن  ی�Rغى   ما  یلى   و�0Yا 

 )1( ال$�#:
  ال�I/0ة   العالقة   و;"0عة  ” الh�I “ ه� ما   ع� ال��ef  وصل\   معل�مات   أول ع� اب�,اءً  ن/أل  - ا 

 .ال/�   ب�قّ,م   ال$ع&فة  ومادر ال$)اع& وت��ر  معها، وال�عامل 
 :ال�
/ی-

 �IOز وال ال��اهقة، ب,اOة ح�ى ت�أخ� وق, الRاك�ة، ال�ف�لة ِسِ�ىّ  إلى ال�ع�فة ه
ه ب,اOة ت�جع ق,
 ع� ت�1رات�ا lان\ مه�ا ال��ef أن على ال�عل�مات، ه
ه على لل�1Kل واح, م1,ر على االع��اد
 ی�Rغى وال ال���س�ة، ال�Rقة فى خاصة وال,Oه م� أك8� ال��حلة ه
ه ع� *1�احة VKOى ق, ذاك�ته

 h0ل أنه �lا إل�ها، *اإلشارة ال��ef ت��ع إذا إال تف�1ل0ة معل�مات على ال�1Kل على اإلص�ار
 ال��Rای�ة: ال
اك�ة ق,رات ومع الRاك�ة، ال/� ه
ه فى إذ ت�اما صK0Kة ال�عل�مات lل ت��ن  أن *الo�ورة

 .االع�Rار فى ذلoO Aع أن الفاحs وعلى ،*الKقائ: ال0qال �qOلp ما ك�8�ا

  هذه….التاريخ الجنسى  
  المناطق   أكثر   من   المنطقة 
عند االستفسار عنها،   حساسية 

وذلك على اختالف الثقـافـات  
والحصول   ،  مجتمعنا فى   الفرعية  

  داّلة   معلومات على     فيها
إلى     يحتاج    مصداقية   وذات 

  بد  فـال   ذلك   ومع ،   خاّصة   مهارة 
على مقـابالت     ولو   المحاولة   من 

  ممكن   قدر وبأى     متباعدة
من اللباقة وفن المقـابلة

  معلومات   نسأل ابتداًء عن أول
ما هو     عن المريض   وصلت 

  العالقة   وطبيعة ”  الجنس “
وتطور   والتعامل معها،    الجنسية 

  المعرفة المشاعر ومصادر  
السن   بتقّدم 

أن المريض مهما كانت  
تصوراتنا عن ذاكرته قد  
يحكى بصراحة عن هذه  
المرحلة أكثر من والديه خاصة  
فى الطبقة المتوسطة، وال  
ينبغى اإلصرار على الحصول  



 ال�vf، ففى خاص، ب�جه ال���قة ه
ه فى مه�ة الف�0Hة ال8قافات فى االخ�الفات فإن ذl�تُ  و�lا
 لأل;فال، الh�I ع� ال�عل�مات تأتى أن v0l �V�O ال�ف/��� وال�عال��I األ;Rاء معO Wwع�ف ال ةعاد
 یRالغ ال ما وعادة)[2]( ومق"�لة مأل�فة *��fقة وال���ر ال��Kانات ب�� S�IO  ما ماه,تهW م� أوال تأتى ألنها
 ع�ها جا*اتاإل lان\ و�ن ;"�0�Rة، Oع�"�ونها ال�ى ال�اه,ات ه
ه م�ا*عة ع� ال�هى فى ال�vf أهل

 ونا� ال�Kار وم/احة ،القه� وWl ،ال�,ی� ن�ع ح/� وUعoها العائالت ب�� ش,ی,ا اخ�الفا ت�qلف
 .الخ.… ال0qال
Wا فى ج,ی, م� ج, ما إن ث
 ان��ت أن *ع, األخ��ة) س�ة الع��f أو الع� (فى م�خ�ا ال�Iال ه

 أك"�: هW م� إلى ال��اهق�� إلى األ;فال �م ب,ًءا الK,ی8ة وال��اصل االت1ال وأدوات ال���Kلة اله�اتف
 ت��ن  ما وغالRا الh�I، ع� معل�مات على لل�1Kل *اك�ا م1,را واألسهل األح,ث ال�سائل ه
ه جعل

 ال�1ادر ه
ه ل��ش�, lا0Yة وس�لة ت�ج, ال ذلA ومع م"��رة، أو م�ِّهة، أو م�َّهة أو ع�ائ0ة معل�مات
 .ت�fهات م� *ال��ء تلK: أن �V�O ما مقابل قافةث م� بها ما ج�عة على اإلش�اف وال

 lان\ إذا إال اللهW ال���قة ه
ه ع�, �8l�ا ی��قف أن (الفاحs) ال�"�� على ی�Rغى ال عامة و1Uفة
 .ال,رجات م� درجة *أOة معاناتهW أو إعاق�هW أو)[3]( األ;فال *o�ار م1اَحRَة
 *عe م� تqل� ال و�ناثا ذ�lرا األ;فال ألعاب أن ی�/ى أال (الفاحs) ال�"�� على ی�Rغى ك�ا

 ع�hf“ ألعاب م� ب,ًءا ال��ادS، وم/احات *ال
ن�،   الع�ر درجة اخ�الف مع ال���Kلة، االس��افات
 .”وع�وسة

 (2( ال���:
Wأل ث/Oُ ات   أول   ع�RHأو  ، م,ا   �f�Iج�/ى،   ت  
  م�ارسة   أول ح�ى *ع,؟ ماذا ثW والحقا؟  ال�ف�لة   م�

  أو   اك�)اف   أو   ل2ّة   أو   خ"�ة   م�   َصاَحَ"ها   وما  ;Rعا) *االسW (لh0 ؟ َم�   مع و ) ذلA   غ��   أو   س�0Kة (  ج�/0ة 
 اآلن؟ ح�ى آثار لها أو م/���ة هي وهل وv0l؟ ت��رت، وهل *ع,؟ ماذا ثW إلخ؟ .. ذن5 

Wماذا ع� ث    S�ع, ج*  A؟ ال[واج   وخارج  ، واجال[   وفى  ، ال[واج   ق"ل   م�ارسات   م�   ذل 
 :ال�
/ی-

 وصل�ه ال�ى وال8قا0Yة العل�0ة معل�ماته م,S على ال���قة ه
ه فى (الفاحs) ال�"�� م�قف ی��قف ال
 م� ال���رS  ثW وال,ی�ى، األی,ی�ل�جى *��قفه أoOا ی�تpR إذْ  ی�ع�: و�ن�ا الق�اءة، أو ال,راسة ;�f: ع�
 وأول�fة أه�0ة إع�اء فى *الغ ق, ال�قل�,S ال�ف/ى ال�Kل�ل ان م� �غWوUال الqاصة، خ"�اته ثW ال���قة، ه
ه

�S، ال��� فى ودورها ال�I/0ة للغ�f[ة هائلةRة م� وم�قفها الK1ها، وآثار ال�ف/0ة، ال�"l اعفاتoوم 
 فى ال,ی,ة ال�Rالغة إلى أدS ال��ع�ق�� وغ�� العامة إلى وصل ما   أن إال ج,ا، مVR�ة س� وم�
 ت�fهها

 عق,ة”و”)[4]( أودی� عق,ة“ م8ل ال�1,ا0Mة: مه[وزة أدوار تW0qo فى ال�ـRُالغ ال��قف م8ل االتIاه، 
اه
�fة الf��Kة ال�"0عة مع lافٍ  َت1َاُلحٍ  االن�ار ه
ا على ی��ت� ولW الخ،”….ال1qاء عق,ة”و ”إل���اRوال 
 أن ح�� فى ،ال��ا;: م� �8l� فى ح�لها ج�S  و��المٍ  ت�fهها، *ع, م�ها، *ال�qف ارتpR ما *ق,ر

 إلى وأق�ب رؤfة أع�: ال�ق\ نفh وفى مRاش�ة أك8� *Vل ی��اولها ال���رS  اإلOقاعS��K  ال�"�ف/ى
 .األح0اء lل فى ال���,ة ال�"0عة
 ل"�امج واح��اما وأصـَـلـْـ�ا، ج
ورنا مع ت1ال�Kا م� ان�القا: ال�97ر8  اإل�قاع
	89  ال!ف�ى ال57 فى
 �0Yا ح�ى وتIل0اتها الغ�f[ة ه
ه أص�ل فهW على ال���رS  ال���wر O/اع, أن �V�O أل;�اره وفه�ا ال���ر
 فى م�خ�ا نأ ق, ع�ه ال�هى وأن األدنى، األح0اء فى األصل أنه *اع�Rار ،”ال�Kارم مع الO “h�I/�ى
 O/�ى ما مع ت�اك� ال
S اُألَس�S  ال�wام وUال
ات اإلن/انى، ال���Iع ب�اء ت0Vالت مع ال���ر تارfخ

“�Kالعائلة أج�وم0ة) (أو ”ن Family the of Grammer فى ه�اك أن ف��ا “�Kما اللغة ”ن 
 م# ال$$!9ع “م�1لح إس�ع�ال ”األس�ة َن�Kْ“ فى �ه� فق, ،”ال&ف م# ال$$!9ع “O/�ى

على معلومات تفصيلية إال إذا  
تطوع المريض باإلشارة إليها

ورة أن تكون كل  ليس بالضر 
المعلومات صحيحة تماما إذ فى  
هذه السن الباكرة، ومع  
قدرات الذاكرة المتباينة: 
كثيرا ما يختلط الخيال بالحقـائق، 
وعلى الفـاحص أن يضع ذلك  
فى االعتبار.

إن ما جد من جديد فى هذا  
المجال مؤخرا (فى العشر أو  
العشرين سنة األخيرة) بعد أن  

لمحمولة  انتشرت الهواتف ا
وأدوات االتصال والتواصل  
الحديثة بدًءا من األطفـال إلى  
المراهقين إلى من هم أكبر:  
جعل هذه الوسائل األحدث  
واألسهل مصدرا باكرا للحصول  
على معلومات عن الجنس، 
وغالبا ما تكون معلومات  
عشوائية أو مشوَّهة أو مشوِّهة،  
أو مبتورة

ال توجد وسيلة كافية لترشيد  
ه المصادر وال اإلشراف  هذ

على جرعة ما بها من ثقـافة  
مقـابل ما يمكن أن تلحق  
بالنشء من تشويهات

ال ينبغى على الطبيب  
(الفـاحص) أن يتوقف كثيرا  



 ه
ا إن غ��ه، أو أودی� عق,ة م� م/��حاة أس��رfة تف/��ات إلى األم� �KOاج ال وUال�الى ،”ال"!@
 و;"0عة ال�عى ل0l�Kة اس�0عا*ا أك8� ال���قة ه
ه فى االس�ق1اء IOعل ال�p0K العل�ى ال���رS  ال��قف
 ت��ره م�احل فهW ثW  ال��Rادل ال��اصل تارfخ مالم/ة ل�ع��: س"0ال �VOن  ق, م�ا ال�ارfخ، ع"� ال���ر

 االج��اعى W0وال��w ال�oج م� ل�[f, ن�I0ة معه: �IOز وال ی�ف: ال ما اس�0عاب ثW األح0اء، م/��S  على
،SارoKا والoOا وأRقاء ل"�امج م�اكRال. 

 *1فة ”*ال��ض�ع العالقة“ تارfخ م� االق��اب ع� ال�I/ى ال�ارfخ ع� االس�ق1اء ی�ف1ل وال ه
ا،
 وه
ا مRاش�، *Vل الh�I إقKام فى إلKاح دون  فاألس�ة فاألب  *األم العالقة م� ب,ًءا (اآلخ�) عامة
 الh�I أو ال��اسلى الh�I على االق�1ار م� ب,ال – ال���ر م��ل: م�-  الh�I مع *ال�عامل O/�ح
S
�ة الالزمة ال
	�9ة لل7اقة ك$/ر و�0ف�ه م� ب,ًءا فقp، اللّC&
 م���9ات ب	# ال$�اع/ ال"/ل ل
ى ال9عىF)!	Gعلى ال #	Gوم#)[5](. ال"ان  َّMل ال"$عى ال9عى َثOة! ال9عى دوائ& ف�شامال ال$�$اد 
 .ادهاأTع UTل Tال$9ض9ع العالقة


اVوه Wىاال اللقاء فى االن�قال ی�V0خ ع� االس�ق1اء إلى */ه�لة ك��fوالعالقات ع��ما العالقات تار 
 أساسا) والع,وان (الh�I الf��Kة ال�اقة اح��اء اح��االت م� lال ال�ارfخ ه
ا َوfـwُه� خاصة، العا;¤0ة

 ن�ع ی�ص, و;Rعا *اآلخ� عالقة ن�K ال,فع فى
 *ال�ف�1ل، الخ)..…ج,ل0ة صفقات0ة// اس�غالل0ة /اح��ائ0ة /اس�ع�ال0ة /نف�0ة /اع��ادOة /ام�الك0ة: العالقة

 و;Rعا: ال�"�f�fة) أو الK§0§0ة واألسRاب (الw�وف عالقة lل ان�هاء وأسRاب ��وف ع� الKR¦ مع
 ت��ار اح��االت ل�ع�فة ب0انى تp0�q ع�ل K�/O/� وت��ع\ العالقات تع,دت و�ذا اإلنهاء له
ا ال�فاعل
 sَّّال�. 

�S  ال��ع VO s�qOادRال W0w0ة العالقات ب��H0ة االج��اYوال8قا ¦�K* م� ل,رجة الف�صة ی�0ح 
 مق�مات ت�Kل م�افقة ال/ائ,ة، والعقائ, وال§W0 ال���Iع م� lل م� *��افقة ث�ائ0ة م�س/ة ل�أسh0 االخ�0ار
 ال"��ل�جى ال���ر ومع ال�ارfخ مع ف:ی� *Vل ال�Kاولة ه
ه ب�Iاح الI[م �V�O وال معق�لة، اس���ار
�fة ال�"0عة اس�0عاب على قادر *Vل نIاحا والoKارS  وال8قافىRالس�/هال االس�/الم دون )[6]( ال 
 .ب,ائ0ة حل�ل إلى ال���ص أو م8ال0ة، ت�1رات
 األح0اء ب�� ال�8ائى االرتRا� ت0Vالت م�اجعة إلى ال�ج�ع أن وج,ت ال1ع� ال��قف ه
ا م�اجهة فى
 :ال��f: *عe ل�ا �ی�� ق, ع��ما،

�$اXالت یلى و�U(# العالقات م# ت	اء ب��الت ه2ه �قابل وما GC/ا�ة، عامة األحU(اإلن�ان ع!/ ال�.

 الaانى الOائ# األول الOائ# االرت_ا^ ن9ع
 الa!ائى ال_)&8  ال$قابل

 )a$Cال ال�ل�M الcواج فى(

 ال�Oافلى االرت_ا^
Mutualism 

 
 وO ���f/�ف�,

 ل�ا ه�، *�ا
 خالل م� :ه�

 م�اك"�ه
 .لآلخ�

 O/�ف�,
���fا وl�ا أ�* 
 ه�: ل�ا ه�،
 خالل م�

 لآلخ�  م�اك"�ه

 م� كلّ  خاللها م# ی��� ال�ى العالقة
 والق�ب، وال��افل، *ال�ؤfة، ال��ف��
 وال�Rاع, الS,/I، وال�قارب والl�Kة،
،W0�Kمع ال oافة  االح�فا�$T م&نة 
 .ال9ق9q rل م�"/دة  م�غ	&ة

 فى ال�أم�ل أو ال�ف�وض وه�
 أو ال/ل�0ة الf�8ة ال[وج0ة العالقات
 .ال����رة ال�اضIة ال�8ائ0ة

 O/��� ح�¦ واح,، جان� م� العالقة وال O/�ف�, ال م� O/�ف�,  

عند هذه المنطقة اللهم إال إذا  
كانت مصاَحَبة بضرار  

]) أو إعاقتهم أو  3األطفـال([
معاناتهم بأية درجة من  
الدرجات

،  مداعبات   أول ن  ثم ُيسأل ع
  منذ جنسى،    تجريب   أو 

والحقـا؟ ثم ماذا بعد؟    الطفولة 
  جنسية   ممارسة   حتى أول

  مع ) و ذلك   غير   أو   سطحية (
  وما ؟ (ليس باالسم طبعا)  َمن 
  أو   لذّة   أو   خبرة   من   َصاَحَبها 

إلخ؟  .. ذنب   أو   اكتشاف 

يقـاعحيوى  فى الطب النفسى اإل
التطورى: انطالقـا من تصالحنا  
مع جذورنا وأصـَـلـْـنا، واحتراما  
لبرامج التطور وفهما ألطواره  
يمكن أن يساعد المنظور  
التطورى على فهم أصول هذه  
الغريزة وتجلياتها حتى فيما  

، ”الجنس مع المحارم“يسمى  
باعتبار أنه األصل فى األحياء  
األدنى، وأن النهى عنه قد  

مؤخرا فى تاريخ التطور مع  نشأ  
تشكيالت بناء المجتمع اإلنسانى

يتم االنتقـال فى اللقـاء  
االكينيكى بسهولة إلى  
االستقصاء عن تاريخ العالقـات  
عموما والعالقـات العاطفية  
خاصة، َويـُظهر هذا التاريخ كال  
من احتماالت احتواء الطاقة  
الحيوية (الجنس والعدوان  

عالقة    أساسا) فى الدفع نحو
باآلخر وطبعا يرصد نوع  



 ال�عا�)ى االرت_ا^
Commensalism 

 

 ال��اج, خالل
 مع

 ول�@ اآلخ�،
 .ح�اTه على

 *�ا ی�o�ر
 اآلخ�، Oفعله

 ه� و�fاصل
 وه� ح0اته
 اله
 O/�ح
 �Oا اآلخ�
 ح/� Oأخ
ه

 األح�ال
 .وال��اح

 Oأخ
ه ما على م�افقا األ;�اف، أح,
 مقابل فى أح0انا م�ه، اآلخ� ال��ف

 ;ْ�0Yا اس�ع�اال ال��ف ه
ا اس�ع�ال
 االس�ع�ال، ه
ا ب,ون  أو ن/"ى، ب�ضاً 
  -م8ال– اإلن/ان ع�, Oقابل ما وه�

 O/�ع�لها ح�� ال[واج0ة ال��س/ة
 إنIازه وم�اصلة رج�ل�ه ل�أك�, ال�جل

 – (ال[وجة) ال��أة  ت�ارس ح�� فى
 م�V¤0ة   -ب,ورها وال�ضا ب
لA ال/�اح

 وه� عل0ه، ال�ف�لى غ�� *اع��ادها
 وتق�1�  ل�ف/ه س"�له فى ماض

 على ال�1Kل على اس�فادتها
 ن��ها ت�قف ب�غW األساس0ة اح�0اجاتها

 .ت�اما أو ن/"0ا

 ال7ف	لى _ا^االرت
Parasitism 

 

 وO �0�f/�ف�,
 ح/اب على

 اآلخ� ال��ف
 عل0ه، مع��,ا

 م/�هل�ا
ا ;اق�ه،  (ماصٍّ
 .)غ
اءه

 1Oاب
 م� *الo�ر

 العالقة ه
ه
 االع��ادOة
ة،  ال�اصَّ

 .ال�/�هِل�ةْ 

 ال[واج فى ع�,نا ی��8ل االرتRا� ه
ا
S
 إلى ال�ف�ل0ة االع��ادOة 0Yه ت1ل ال

 ل�ف�fغ اآلخ� أح,ه�ا O/�ع�ل أن جةدر 
 اآلخ� ه
ا ان/ان0ة ح/اب على ش�Kاته
 O/�ع�ل ال�جل  ف�8ال: وحق�قه، ون�ائه
 ح/اب على لل�ف�fغ مIاال أو ُأّماً  ال��أة 
 ال��أة  ت/�ع�ل واس�قاللها،ال��أة  ك0انها
  ُمَ
ْب
ب  أو لل�1ار���l vfل ال�جل
h�Iلل ،p0عاق فقY ف]��/fُو. 

 االرت_ا^
��اغGىال

Amensalism   

 

 أو Oعاق
 1Oاب

 ن�I0ة *الo�ر
 االرتRا� له
ا

 ال ی�أث� ال
 وال ض�راً 
 وlأن فائ,ة،

 ال/ل"ى أث�ه
 ال��ف على

 ه� اآلخ�
 ثان�fة ن�I0ة

 ال��ف ی��Kلها
 وح,ه اآلخ�
S
 ارتoى ال
،Aاح�اج أو ذل 
،Aل
 أو ل

 ل
لA اض��

 ذلA اإلن/ان ع�, ال[واج *عe م8ل
 دون  العالقة ث�� ال[وجة 0Yه ت,فع ال�ى
 فى o�Oى إذْ  �8l�ا ال[وج ی�أث� أن

 عادة) (ال�اجح ال�/�قل ;�fقه

ا ال�ق\، *عO e/�ع�لهاVوه Wی�فاق 
 ل� خاصة اإلعاقة وت��ادS الo�ر

 العالقة ه
ه اس���ار ف�ض\ الw�وف
 ت�ج, أنه وواضح ;�fلة، م,دا الwال�ة
 ��Uو  ال��ع ه
ا ب�� ت,اخل م/احة
 درجة فى الف�ق  ر�Uا ال�ف�لى، االرتRا�

 .ال���Kل الo�ر وم,S االع��ادOة،

7�$ى االرت_ا^
 ال�
 ال�َّْهلOُى

Synnecrosis

W�Kعاق ی�fو 
 ال�هل�ة ح�ى
 خالله م�

W�Kی� 
ح أ�lا وfعاق

 م� ال�هل�ة تى

 العالقة أو ال[واج ع�,نا Oقابل ما وه�
 ل� ح�ى معا االث��� تع�ل ال�ى

 ;ْ�0Yا إرضاءً  ال�ق\، *عe أرض�ه�ا

العالقة: امتالكية /اعتمادية  
/نفعية /استعمالية /احتوائية  
/استغاللية/ صفقـاتية/  

الخ) بالتفصيل، مع  …..جدلية
البحث عن ظروف وأسباب  
انتهاء كل عالقة (الظروف  
واألسباب الحقيقية أو  
التبريرية) 

االرتباط التكافـلى العالقة التى  
ن خاللها كلّ من  ينمو م

الطرفين بالرؤية، والتكافـل، 
والقرب، والحركة، والتقـارب  
الجسدى، والتباعد الحميم، مع  

االحتفـاظ  بمسافة مرنة متغيرة  
متجددة طول الوقت.
وهو المفروض أو المأمول فى  
العالقـات الزوجية الثرية السليمة  
أو الثنائية الناضجة المتطورة

عالقة من  االرتباط التعايشى ال
جانب واحد، حيث يستمر أحد  
األطراف، موافقـا على ما  
يأخذه الطرف اآلخر منه، أحيانا  
فى مقـابل استعمال هذا  
الطرف استعماال طْرفيا برضاً  
نسبى، أو بدون هذا  
االستعمال، وهو ما يقـابل عند  

المؤسسة     -مثال–اإلنسان  
الزواجية حين يستعملها الرجل  

إنجازه  لتأكيد رجولته ومواصلة  
فى حين تمارس المرأة  

السماح بذلك    –(الزوجة) 
مكتفية    -والرضا بدورها

باعتمادها غير الطفيلى عليه، 



 

�"/Uه و
 ه
 العالقة
 .ال�8ائ0ة

 وU/"� خالل
 العالقة ه
ه
 .ئ0ةال�8ا

 ال�هل�ة، ح�ى االس���ار *عe ی"�ر
 خ��رته على ال��ع ه
ا أن وf",و
 .ال7&ف	# لOال ع/م�ا نcوعاً  KOق:

  
 ت�1ف وق, *ال�ق��f، ول� العالقة ن�ع تK,ی, ه� – أم�V ما – ال�ل��0V0ة ال�قابلة فى فال��ل�ب

 .آخ� إلى ن�ع م� ت��قل أو األن�اع، *عe م� ال/�ات بRعe أو ،ال�ق\ نفh فى ن�ع م� *أك8� العالقة
 األك8� إلى إض�ارا األك8� أو األدنى العالقات ه
ه *عe ت��ر ت�Rع �V�O *ع, �0Yا العالج وفى 

 .Oعادله ما أو األع�: ف/ىال� *العالج ال��� م/��ة *إ;الق ونIoا، إIOاب0ة
……………… 

……………….. 
 )غً,ا 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

 سؤاله عند صرBح قد العقاد عباس المرحوم أن أذكر[2] – 

 أجاب المدارس فى الجنسية الثقافة اسموه ما تدريس عن

 تجعله لم الصعيد ريف فى نشأته أن وكيف طفولته إلى مشيرا

 .كذل مثل إلى يحتاج
 )68( رقم هامش أنظر[3]  –

 إعادة“ بعنوان: تفصيال الفرضية هذه نقد تناولت وقد[4] –

  www.rakhawy.netموقعى فى ”أوديب عقدة فى قراءة

 مصطلح استعمل حين فرويد يعنيه كان ما هذا ولعل[5] –

 )كذلك أنه شخصيا أظن (ال الجنس، وليس الليبدو

 النفسى، والطب الغرائز“ كتاب اآلن الطبع تحت[6] –

  .”التواصل إلى التكاثر من والجنس: واإلبداع، العدوان

وهو ماض فى سبيله لنفسه  
وتقتصر استفـادتها على  
الحصول على احتياجاتها  
األساسية برغم توقف نموها  
نسبيا أو تماما

االرتباط الطفيلى هذا االرتباط  
الزواج الذى  يتمثل عندنا فى  

تصل فيه االعتمادية الطفيلية  
إلى درجة أن يستعمل أحدهما  
اآلخر لتفريغ شحناته على  
حساب انسانية هذا اآلخر  
ونمائه وحقوقه، فمثال:  الرجل  
يستعمل المرأة أُّماً أو مجاال  
للتفريغ على حساب كيانها  
واستقـاللها،المرأة تستعمل  
المرأة الرجل كممول للمصاريف  

ْبذب  للجنس فقط، أو  ُمذَ 
فيعاق وُيستنزف

  : مع المقتطفـات إرتباط كامل النص
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD040622.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-21/  
 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 )الحادي عشر(االصدار    "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2021الكتاب السنوي  

  الويب على19و    من التأسيس  21 مهاالشبكة تدخل عا
  اإلنجازات من عامـــا 91... الـــكدح من عامــــا 21

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf   

 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD040622.pdf
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-21/ 

