
  ور " ــــــــان و التطـــــــــ" االنس نشـــــــرة   

 

  ) 19” (المقـابلة الكلينيكية: بحث علمى بمهارة فنية“الكتاب الثانى: ” الطبنفسى اإليقـاعحيوى التطورى“مقتطفـات من: 
 الفصل الرابع: التركيب األسرى والطفولة الباكرة

  14/05/2022نشرة "اإلنسان   
 5369: العدد  - ة  عشر  الخامسة السنة 

  
 

 الطب النفسي، مصر – ور يحيـــى الرخـــاويبروفيس 

          yehiatrakhawy@hotmail.com  

     
 

 

 

 :اس�هالل

 ن�ة *عةم�ا 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�ا*ع الف1ل م� ت0/� ما ف�ها س�ق,م ال�ي ال��م


	ى   � 

 ال�ا�ع الفل 

 )4( ال�اك�ة وال�ف�لة األس��  ال���	�

…………….. 

 : ال�اك�ة   ال�ف�لة  م�حلة ع' ثان$ًا:

 :)[2](ال,�'

  مIل [ : الع1اب0ة   وال/�ات  ، ال�الم   ون��  ، واإلخ�اج  ، األكل   عادات   ع� ال��حلة ه
ه فى الفاح9ُ  8َ/أل
 JKاف�   قLع   وم9  ، األMات  ، اإلصNاسة   ون�O وال�هارY،  الل�لى،   وال"�ال  ،  Tantrum Temperال
  *اك�ة   عالمات   ع�   8ُ/أل   _�ا ، ت1ّ�ف   س�ء   أو  انb�افى   سل�ك  أY   ُی�ص,   و_
ل^  ] ال�ا\   وف�\  ، والالزمات 
 Yلف   اح��ال  ألgعقلى   ت  h0/*   أو   J0/ه� عالمات  وهى  ، جjت   �Iوخاصة  ، عاّمة   ال���   معّ,ل   تأخ�  فى   أك  
Child“ األ4فال   ِضَ�ار   تارnخ   ع� أK8ا   الف��ة   ه
ه  فى   وnَ/أل .، الm,ی,ة   للعادات   الh0/M   *ال�علJ   ی�عل�0k   lا 

(  Abuse أو   ال�ال,ی�   م�   Jان| على االق�1ار ن دو   ) غ��هmال  Y�ا ول�� العقابى أو القهK8أ }bMع� *ال  
�ار  ال/ل"ى   الmان|  ِّKمان   أو   اإله�ال   ص�رة  فى   لل�bاالس�ع�ال أو ال . 

 :ال�
7ی5

 ال�1bل �O�8 _ان و�ن تق�n"0ة، معل�مات هى ال��حلة ه
ه ع� ال��احة ال�عل�مات *أن *ال�
_�ة أب,أ 
 ی
_� ما ف��I�ا ال/ا*قة، ال��حلة م� أفKل ب,رجة – ع��ه _ان مه�ا – نف/ه ال���n م� أح0انا عل�ها

 أن نادرا ول�0 )ذل= ق;ل وأح$انا ال9ادسة ح�ى( ال�,ارس دخ�ل ق"ل س� فى داللة ذات أح,اثا ال��ضى
 فقh ل�0 ال
_�nات ه
ه ت�علl ما و_�I�ا ، ال��0�Mة وآثارها الgاصة، دالل�ها لها األح,اث ه
ه ت��ن 

 ی�
_�ه ق, *�ا 0kه ت�_� ما وت�_� _لها، األس�ة فى و�ن�ا نف/ه)، (ال���n لل9g وقع� *أح,اث

الباكرة َيسأل     الطفولة مرحلة  
  الفـاحُص فى هذه المرحلة عن

  ونمو ،  واإلخراج ،  األكل   عادات 
:  العصابية   والسمات ،  الكالم 

  ومص ،  األظافر   قضم   مثل [
الشكاسة     ونوبات ،  اإلصبع 

Temper Tantrum  ،
والنهارى،  الليلى،    والبوال 
]  النشاط   وفرط ،  والالزمات 
  سلوك أى     ُيرصد   وكذلك 

تصّرف   سوء   أو انحرافى   

المعلومات المتاحة عن هذه  
المرحلة هى معلومات تقريبية، 
وإن كان يمكن الحصول عليها  

 –أحيانا من المريض نفسه  
بدرجة   –مهما كان عمره  

أفضل من المرحلة السابقة

معلومات  يالحظ أيضا بالنسبة ل
هذه الفترة (وما بعدها بقـليل)  
أن األمهات المصريات (وربما  
العربيات عموما) يصفن  
أوالدهن بصفـات كثيرة أغلبها  
حسنة، كما ينكرن أى نقص أو  



 .0kه أثــَّ� ل��ه ی�
_�ه ال أو و0Obnه،

 الع�0Nات (ور�Nا ال�n�1ات األمهات أن *قل�ل) *ع,ها (وما الف��ة ه
ه ل�عل�مات *ال�/Mة أK8ا وnالح�
 ال
_اء فى وخاصة ق�1ر أو نق9 أY ی���ن  _�ا ح/�ة، أغل"ها _�I�ة *1فات أوالده� 18ف� ع��ما)
 أك�فى وس�ف ثقاف��ا، فى ال��وع ه
ا وج�د ی�_, ما ال�n�1ة العام0ة األمIال م� وه�اك ال�ع�0kة، والق,رات
 القائل الع�Nى ال"�� ش�� عل�ه� ی��"l الالتى األمهات ل�ل الع
ر ال��اس مع دال�ِّ�، مIل�� *K�ب

 ه
ا م� وأدق أق/ى ال��قف: ه
ا 8عّ�nان الل
ان العام�� ال�Iل�� ل�� ،”.._ل�لةٌ  ع�|ٍ  _ل ع� ال�ضا وع��“
 فه� ق/�ة األكI� الIانى ال�Iل أما ،“غ�ال امه ع�� فى الق�د “8ق�ل األول ال�Iل ال�ه
ب، الع�Nى الع�
 .“خh0 ْف  ل�ل�ة دY قال� : عالh0b ب��ها شاف� خ�ف/ة “8ق�ل

 ” [3]الgاص �فلى“:ق�1,ة فى أح,ث، شع�اً  
ی�ال�b ه
ا أله��ى وق,

  

-1- 
 4فـْلى  4فــْـلــــِـــى

 :4فلى 4فلى
 األ4فالْ    ك,Eل   ل$D 4فلى:

 الGاْص   4فلــــــى
 الGاْص   مـِلـHْـِى

IةJال   �	ةْ    غI
Jال 

 والغ,ـَّازة   وال�9,ـَةُ   واللف�ـَـةُ 

 -2-  
 4فلي  4فلـــِـــى

 ”الTــاْس    R$ال  غ	�  4فلــــِــى“
  . الTاْس    مEـــلَ   مـــEـــِلى   أكWبُ 

 نـَفـ9ْي   ح[$قة   قل]  أنـّى   ل� إذْ 
 ك,Eلي    هـُــ'َّ    مـَ'ْ   مـEــلــى   قالْ]    أو

 أوانْ    �غ	�  ال
�بُ    ت`�عـــلُ 
 األ4فالْ    الTـــاسِ    ب	'
 الTاْس  أ4فالُ  …الTاْس،   فاأل4فالُ 

    دومـــًـا:   أفJل
 .الTاس   كل   م'

  
 ثقاف��ا، *ه ت/�ح ��| إن/انى م�قف فه� نع�Mه، أو ال��قف ه
ا ن�ف� أن الفاح9 على ی�Mغى وال

 إن�ار أن ذل^ إل��ا، م�Knا الKb8 9g� ح�ى وت��اكJ م,ة، ت/��� ق, أض�ار م� له ما ن�/ى ال ل��
 ق, ن/"0ا، أو م��س�ا _ان �ول ال/� ه
ه في والق,ر القKاء إلى أق�ب ه� ال
Y الgـٍلقى، ال�ع�فى الق�1ر
 و��N ق,راته ب�� الهّ�ة وت�/ع ق,راته، ف�ق  ه� ما م�ه یـُـ�َ�ّقع أو ال�فل، م� یـُـ�ل| أن عل0ه ی��ت|

 خ"�ة فى اخ�Mار *أY أو ال,راسى، ال��1bل فى *��قعه األهل یـ1ُـَْ,م ح�ى س�ة *ع, س�ة أداؤه ال��ل�ب
 .م�ض��0ة ع�ل0ة

ـ�ار وتق�J0 ف9b م/ألة ع� أما ِّKه فى [4] ال
 والK�ار الK�ر *�فه�م ی�تhM ما عادة فه
ا ال/�، ه
 ق, ال�ا�0ة ال�/��ردة فالIقافة الف��0ة، الIقافة ح/| ش,ی,ا اخ�الفا �g8لف مفه�م وه� *ال
ات، لأل�فال

 فى ال�,خ� أن ح�ى القان�ن، عل�ها 8عاق| ج��nة م�هJ *الق�ب أو األ�فال ح�Kر فى ال�,خ�� تmعل
 م� م��ا _
ا *ع, على �فل وج�د ع,م م� ل��أك, ح�له ی�j� أن ب, ال (ك�,ا) ن��nالم�  فى مIال الارع

 .و�ال..!..إلخ سm0ارته،

 ال�"0ة وال�1ائح الف�اوY  _ل ض, اب��ه *�gان 8ق�م ال
Y ال�ال, m8ازY  ال فف�ها ع�,نا ال�bل0ة الIقافة أما
 ، [5]اآلن ح�ى مm�ما یـُع�"� ال إذ ، ال�اضbة

 ض�ر ال“ وأنه رع��ه، ع� م/¢�ل راع كل“ وأن األش�ل ال�",أ ت�"�ى فهى 0ةاإلm8اب ال�bل0ة الIقافة أما

قصور وخاصة فى الذكاء  
والقدرات المعرفية

أن إنكار القصور المعرفى  
الخـٍلقى، الذى هو أقرب إلى  
القضاء والقدر في هذه السن  
ولو كان متوسطا أو نسبيا، قد  
يترتب عليه أن يـُـطلب من  
الطفـل، أو يـُـتَوقّع منه ما هو  
فوق قدراته

تتسع الهّوة بين قدراته وبين  
المطلوب أداؤه سنة بعد سنة  
حتى يـُصـَْدم األهل بموقعه فى  
التحصيل الدراسى، أو بأى  
اختبار فى خبرة عملية  
.موضوعية

ة اإليجابية  أما الثقـافة المحلي
فهى تتبنى المبدأ األشمل وأن  

كل راع مسئول عن رعيته، “
، بدءا  ”ال ضرر وال ضرار“وأنه  

باألطفـال والكهول وأصحاب  
االحتياجات الخاصة

أن اآلثار المسببة، والمسئولة  
عن هذا الضرار تختلف اختالفـا  
هائال مع االختالفـات الفردية  
وأيضا بين الثقـافـات الفرعية  

فةالمختل

إن البحث فى هذه المنطقة، 
فضال عن ما يتعرض له من  



 *اخ�الف ال��اقف ت�gلف و_
ل^ الgاصة. االح�0اجات وأصbاب وال�ه�ل *األ�فال ب,ءا ،”ض�ار وال
 وض�ار غ��ة، فى الق�n��ّ1 ع�Nة فى األ�فال ض�ار غ�� ال�مال^ فى األ�فال فK�ار الف��0ة، الIقافات
 ص"� إلى �b8اج ذل^ و_ل ب,رجاته، ال�m/ى *االع�,اء األ�فال ض�ار غ�� /,Y،الm *العقاب اال�فال
 ال�/"Mة، اآلثار أن ع� فKال ه
ا وأخ�Y، ف��0ة ثقافة _ل ب�� ال��"0�0ة *االخ�الفات قY�1  ومع�فة

 الف��0ة الIقافات ب�� وأK8ا الف�د8ة االخ�الفات مع هائال اخ�الفا ت�gلف الK�ار ه
ا ع� وال�/¢�لة
 .��gلفةال

Jإن ث }bMه فى ال
 *الغ أم� ه� وسلMا، إm8ا*ا ال
اك�ة ألعاب م� له ی�ع�ض ما ع� فKال ال���قة، ه
 ی�عامل وأال ��g8له أال ال�ق� نف� وفى یه�له، أال الفاح� على وNال�الى خاصة، م��mع�ا فى الb�ج
 .خ��| أو إمام وال اضق ال �"�| وال�ها8ة ال",ا8ة فى فه� *�b، دی�ى أو أخالقى م��لl م� معه

  .ال�Jار kاه� ع7T ی��ij ال أ�Jا وه�

 إن�ا وال��"�| ال�| م� ال��ع ه
ا إلى ی���ى ال
Y الMاح{ فإن اإل8قاعY��b، ال�"�ف/ى م��لl وم�
 األ�فال، ال��ضى 8ف9b وه� فقh ل�0 ذل^ b8,ث ب,اخله، أ�فاله – ق1,واعٍ  دون  – *b�_0ة 8/�ح
 ع��ه، _ان أ8ا ال���n ذاك�ة) م� (أكI� وعى م� ل�ماتال�ع ی�لقى وه� أK8ا ول��

Jه أن عل��ا ثMعلـّ��ا _�ا ن�� “^nل�ل“ م,رسة صاح| ”ب��ن  إرbحاالت أن ،”ال�فاعالتى ال� 
 ن�� وح,ات هى و�ن�ا وال�ال,)، وال0افع (ال�فل ال�ع�وفة الbاالت فقh لStates Ego �/0 ال
وات
 م� _ل – تالم�
ه *ع� ح�ى –  ال0�bقة ه
ه أغفل وق, ،األخ�Y  ف�ق  ال�اح,ة وم��اصة م�عا�Mة
 فقh ولUnits Ego ”�0  ال
ات وح,ات“ أن ب��ن  إرn^ أضاف وق, الع�0jة، ال�n�jة ه
ه اخ��ل

 ألنها أهJ، األولى الَّلِ"َ�ات وأن ال01gة، بها ت"�ى ال�ى الَّلِ"َ�ات هى”  States Ego ال
ات حاالت“
   ال���0ة) ع�m أو ال��0Nة (س�ء الm�ح وأن الMاك�ة) ال�ف�لة خ�1صا لةال�ف�  ت�Iل (وهى ،”األساس“

 ب�ح,ات ل�لlb الm�ح تأخ� و_ل�ا لالنه0ار، مع�ضا مائال ��O8ل ال"�اء فإن األساس، ه
ا لlb إذا
 والع�ضة أقل، ال��ل _ان ذل^) *ع, أو الع�� م��1ف فى (مIال ن/"0ا: ال��أخ�ة (الل"�ات) ال
ات


ا، لل�ال0ة ت�س� ال�اح,ة  ال���) وح,ات (الل"�ات: ال
ات وح,ات اس�قام� إذا أما ،أ*ع, لالنه0ارOوه 
 )الOل (أنj� خ�� وأخف م�ل، أقل مع ی�1اع, ال"�اء فإن

………………. 

……………… 

 )غ7ًا 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

 النصوص إلى يشير هنا ”المتن“ بأن القارئ نذكBر[2] –

 العمل هذا من ”اللغة ثنائية“ األولى النسخة فى وردت التى

 وأن منشور غير عمل وهو  )1986( عاما ثالثين من أكثر منذ

 لمنظور بالنسبة وخاصة المتن هذا على طرأ ما هو التحديث

 .اإليقاعحيوى الطبنفسى

ألعاب الذاكرة إيجابا وسلبا، 
هو أمر بالغ الحرج فى مجتمعنا  
خاصة، وبالتالى على الفـاحض  
أال يهمله، وفى نفس الوقت أال  
يختزله وأال يتعامل معه من  
منطلق أخالقى أو دينى بحت

علينا أن ننتبه كما علـّمنا  
صاحب مدرسة   ”إريك بيرن“

، أن حاالت  ”التحليل التفـاعالتى“
ليست   Ego Statesالذوات  

فقط الحاالت المعروفة (الطفـل  
واليافع والوالد)، وإنما هى  
وحدات نمو متعاقبة ومتراصة  
الواحدة فوق األخرى

أضاف إريك بيرن أن  
 Ego” وحدات الذات“

Units    حاالت  “وليس فقط
هى   Ego States”  الذات

نَـات التى تبنى بها  الَّلبِ 
الشخصية، وأن الَّلبِنَـات األولى  

، (وهى  ”األساس“أهم، ألنها  
تمثل الطفولة خصوصا الطفولة  
الباكرة)

أن الجرح (سوء التربية أو عجز  
التنمية)  إذا لحق هذا  
األساس، فـإن البناء يكتمل مائال  
معرضا لالنهيار، وكلما تأخر  
الجرح ليلحق بوحدات الذات  

ت) المتأخرة نسبيا: (مثال  (اللبنا
فى منتصف العمر أو بعد  
ذلك) كان الميل أقـل، 
والعرضة لالنهيار أبعد



 الطائف إلى باريس من“ ديوانى: الرخاوى: يحيى[3]–

 وخارجنا، داخلنا طائف وأى سباري بأى مرورا ،”وبالعكس

 ،1983 األولى الطبعة التطورى، النفسى الطب جمعية منشورات
 2017الثانية، الطبعة

Abuse Child – [4]أن فضلت الذى اللفظ هو األطفال ضرار 

 ، ِبهِ  أ[ض[ر\ت]  ال]ح[و[اِدثY: (ض[ار\ت]هY   المصلح لهذا ترجمة يكون
 Yوا“ ض[ر[را̀  ِبهِ  أ[ل]ح[ق[ت]  ، آل[م[ت]هYِإذ[ا و[أ[ش]ِهد  [مYاي[ع]ت]ض[ار\  و[ال[  ت[بYي 

 eو[ال[  ك[اِتب  eال“ الشريف: الحديث وفى ،282 آية البقرة ”ش[ِهيد 
 .”.ضرار وال ضرر

 علمى إلى نما ولكن األصل، كتابة وقت أى اآلن: أقصد:[5]–

 ومع )،2021( السلوك هذا بتجريم قانون مؤخرا صدر قد أنه

   !!!كاف بشكل تطبيقه إمكان فى أشك فإنى ذلك

إذا استقـامت وحدات الذات  
(اللبنات: وحدات النمو)   
الواحدة تؤسس للتالية وهكذا، 
فـإن البناء يتصاعد مع أقـل ميل، 
وأخف خطر  

  
  : مع المقتطفـات كامل النص  رابط

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD140522.pdf 

:كامل النص رابط  

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-17/  
 
 
 

 العربيـة   النفسيـة العلـوم شبكـة "
  العلمـي الموقـعانجازات  

www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart1.pdf      
 

   الستقبالصفحة ا  -
http://www.arabpsynet.com/   

  نفسانيـــــــــــون: االول الرابــــــط  -
nk_c2=/HomePage/ISTGIST.Ar.HTM&current_c2=2http://www.arabpsynet.com/menu.asp?li  

  مجــــــــــــــــــالت:الثانـــي الرابــــط  -
http://arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/RevAr3.htm&current_c2=3  

  كتـــــــــــــــــــب :الثالـــث الرابــــط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/BOOKS.ArLibr.htm&current_c2=4  

  اجـــــــــــــــــممع :الرابــــع الرابــــط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/DictAr3.htm&current_c2=5  

  مؤتمــــــــــــــرات :الخامــس الرابـط  -
http://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/CongAr.3.htm&current_c2=6  

  جمعيـــــــــــــــات:السـادس الرابـط  -
://www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/ASS.Ar3.htm&current_c2=7http  

 وظائــــــــــــــف :السابـــع الرابـــط  -
/www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/HomePage/JobsAr.3.0.htm&current_c2=8http:/  

 

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

  الويب على19و    من التأسيس  21 الشبكة تدخل عامها
  اإلنجازات من عامـــا 91... الـــكدح من عامــــا 21

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

 

http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD140522.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-17/ 

