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 ”�ال�م” رأ� فى العالج�ة الع�امل م� ت
قى ما م�اق�ة
 ال�عى ت$ل#� "قابل ما إلى ن�ل ،ح�ى ت��ر�ا” ال��ائ�ة العالقات “ت���الت م� اآلن ن��ل�
 أنه وج:ت فلق: العالج، ه7ا م6ل فى تف��ال العالج�ة “"ال�م” ع�امل م�اق�ة اس�,'ال دون  ال)'عى،

 ع:ا ف�D'ا األساس�ة، الف,@ة ب�فA م@ت<�ة ع�امل ث'ان�ة م� س�ة  ع�امل، م�   ت<قى =�'ا ت�اول
 نف) ح�ل ت%ور ال#  الع�امل كان  orsfact Existential ال�ج�د"ة والع�املCatharsis”  ال�ف@�غ”

 – ?ال5+ورة ت+ادف ال 2ان  و;ن – تقابل لعلها  ما، وح%ةٍ  فى ال�3ار2.� �45 ج3عى �2ان ت0ل.- ف,+ة
 :هى “"ال�م” أوردها X'ا الVW الع�امل وه7ه ،ال3Cعى ال�عى أس3.�اه ما
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Microcosm 
@Zال�[ل فى وX ة م)�'عة الع�امل ه7ه@Zن�\#� أن "'�� أول�ة ن ]�X ه7ا ل�,�ن  وت�,امل ت�:اخل أنها 

” Group ال')'�عة ذات” أو” Consciousness  Collective ال)'عى ال�عى” اس'#�اه ال7`
Ego، ىأن� ومع V�X ل ج'ع إلى أم#لX ال,�ان ال�عى ه7ا ت�اول إلى م<اش@ة ألن�ل� معا الع�امل ه7ه 

dه7ا خالل م� ی�,�ن  ال7` القادر الغام g�Zى، وال�فاعل ال)'اعى، ال��� ت@اجعV أن�ى إال ال\#��$
 :أب:ا ی�ف@د ال أنه مع م�ف@دا، عامل Xل ع� ق�#@ة Xل'ة ألق�ل م�ارX#�، أص:قاء آراء على ب�اء

 o@وف ب#� ی@]m “"ال�م” أن ن):” األول�ة األس+ة ل3Cاعة ال�G�GHFة لالسFعادة “=<ال�W<ة*    
gZة ال'@ضى مع>q� ب:ا"ة مع أنه مالحZة الWهل م� إنه "ق�ل وه� األولى، أس@هg مع عاش�ها ال�ى ال

 أح: األول ال'عالج و�'6ل sآخ@، أو ��sل ج:ی:ة أس@ة "ّ��ن�ن  أنهg  ال'@ضى معgZ "�ع@ األولى اللقاءات
�ف وه� تق@�<ا، واألخ�ات األخ�ة األف@اد و�'6ل  غ#@ه، أو م6له مWاع:ه "'6ل X'ا ال�ال:ی�" Aب#� ال��اف 
 أ"ة فى العالقات ع� نع@ف ما آخ@ إلى االن�<اه ج7ب ومyاوالت والغ#@ة، القائ:، على واالع�'اد"ة األخ�ة،
 ��sل للعالقات وت��yح اس�عادة هى بل وال��ف#| س�عادةلال اس�عادة ل�VW ال'Wألة إن "ق�ل وه� أس@ة،

ننطلق اآلن من تشكيالت  
تطوريا  “ العالقـات الثنائية”

،حتى نصل إلى ما يقـابل تخليق  
الوعى الجمعى، دون استكمال  

العالجية  “ يالوم”مناقشة عوامل  
جتفصيال فى مثل هذا العال 

لالستعادة التصحيحية  ”بالنسبة  
نجد أن  “ لجماعة األسرة األولية

يربط بين ظروف  “ يالوم”
معظم المرضى الصعبة التى  
عاشوها مع أسرهم األولى، وهو  
يقول إنه من السهل مالحظة أنه  
مع بداية اللقـاءات األولى  
يشعر معظم المرضى  أنهم  
يّكونون أسرة جديدة بشكل أو  
بآخر

لج األول أحد  يمثل المعا
الوالدين كما يمثل مساعده  
مثله أو غيره،  ويمثل األفراد  
األخوة واألخوات تقريبا، وهو  
يصف التنافس بين األخوة، 
واالعتمادية على القـائد، 
والغيرة، ومحاوالت جذب  
االنتباه إلى آخر ما نعرف عن  
العالقـات فى أية أسرة

إن المسألة ليست استعادة  
ث بل هى  لالستعادة والتنفي

استعادة وتصحيح للعالقـات  
بشكل ما، وكأن إعادة معايشة  
هذه العالقـات هى بمثابة  
مواصلة  



 م� األولى األس@ة   فى ی��ه لg ما اس�,'ال م�اصلة s'6اsة هى العالقات ه7ه معا"�ة إعادة وXأن ما،
 .ال'~�@دة ال�'ائ�ة ال<�@�ة للعالقات  ق�اع: إرساء

 األس@ة أدوار أف@ادها "'6ل أن اوأ"~  ج#:، ت�\�ه ه� sاألس@ة ال')'�عة ت�\�ه أن وج:نا:  خt+ت�ا وفى
 ال�عى” أس'#�اه ما ل�$ل#� م$�لف ت��ر م� الح�Zاه ل'ا م@ادفا ل�A ل,�ه وارد، أم@ ه� األولى 

 .”ال)'عى
 أق@ب هى و�ن'ا مW#@تها، إك'ال أو ل��y�yها األولى االس@ة خ\@ات اس�عادة  ل�VW فال'Wألة 
 ال��و�ة، لألس@ة ال)'عى ال�عى ع� ت�'#� ،مF0لفة عىو  وح%ة تأل�� فى   اإلسهام ن�G ن�~�ة نقلة إلى
 . ت'اثل دون  األخ#@ ال��ع ه7ا إلى أق@ب XانV و�ن   ال''�:ة، األس@ة ح�ى أو

 ال7هان##�، ال'@ضى م� ع:د s'�ارXة "W'ح ال7` وه� خ\@ت�ا، م)'�عات فى ال�)انA ع:م أن و�\:و
 أنها ه� ل''ارس��ا ت�\#ها األق@ب ف,ان وأsع: عفأض األولى األس@ة ب�'�ذج ال)'ا��ة خ\@ت�ا عالقة جعل
̀  ال�)'ع م� ن�عا ت�<ه �#yوف فى ال<قائى ال@o @6ل تالؤما أك��s آخ@ أوs. 

gة إنه ث>Wال�s ها األولى األس@ة خ\@ات ل�رودy�y� غل\V ق: أنه   الح�Zا ال���Wدرما، فى ح�ى ل�
 الy:ی| ف@صة  للW#:ات sال�W<ة ت�ات@ت :ف'6ال األول�ة، األس@ة م� أك6@ الyال�ة األس@ة م�اكل �@وحات

 مقارنة األولى، األس@ة له� ت��yها ال�ى والX@yة الy@�ة ف@ص وع� حال�ا، عل#ه� ال�اقع الZلg ع�
 أو ��sل األولى األس@ة ن'�ذج ت)اوز إلى ال�ها"ة فى ی�د` ه7ا وXل ال')'�عة، فى ال'�احة  sالف@صة

 sآخ@
 ما أق@ب أنه م�ه فه'V ما إلى "�#@ ما "ال�م ذX@ فق: االج3Fاعى باألسل�  ل�3�Fة و]ال�W<ة*    

 "y:ث ال "�اد أم@ وه� م6ال، ال��اصل مهارات ل��'�ة ال'ع@فى الWل�Xى العالج أسال#� sعd  إلى "��ن 
 ال'�احة، والZ@وف ال'@ضى ن���ة اخ�الف إلى ذل� نع�و ونy� األقل، على م<اش@ ��sل خ\@ت�ا فى

 فالyاجة وه:فها، ال')'�عة ن���ة ح�W العامل ه7ا تأث#@ "$�لف �X[ ال�:د ه7ا فى "ال�م یX7@ ح#|
̀  على العالجى،غ#@ها ال�سm داخل أو ال'��Wفى داخل ال'هارات ت�'�ة إلى ��Wادة ج'اعات م�qال 

 م� ت�:رب م6ال وال�#��:"ة االن��ائ�ة ال�$��ات أن X- ]�X'6ال – "~@ب إنه ثg وه�7ا، ال$ارج�ة،
 .ال7ات ع� وال�ع\#@ ال'�اجهة م� Xل على العالج ه7ا خالل

 اس�Fعاب ی4F و;ن3ا ?ع.�ه4، ألف+اد ب�اتها س3ات ت���+ أو تع%یل على ن+�2 وال، ل4،: خt+ت�ا وفى
 ه�ا على الF+2.� م� ب%ًءا لل�3C3عة األساس�ة ال3
ادئ خالل م� ال3Cاعة مع للFعامل الC%ی%ة ال�+ق 
 األساسى ال3عالج ذلw فى ?3ا ت3..�، دون  ال�3Cع على الق�اع% نف) +�ان?# ?االل�Fام م+ورا واآلن

 وعلى ال�3C3عة قائ% على �#+�  ما عل.ه4 ل�#+� ( األخ5+، ال��ر أضاؤوا ال�ی� وال3#اع%ی�
 �#هل ?3ا وال3#اواة، ?االحF+ام ال�ع�ر على ال3+ضى �#اع% ما ذلw فى أن وج%نا وق% ،)ال3+ضى

 .والFلقائ�ة ار2ةال�3 على الF%ر�� عل.ه4
 "ال�م فإن وعى، sغ#@ أو ب�عى ال�قل#:"ة ال�@]�ة أسال#� أهg م� وه� الG3اكاتى لل#ل�ك sال�W<ة أما*  

 ال7ات، إلغاء ل:رجة  الy@فى ال�قل#: م� ت��ره ی\#� لg ل,�ه فاعل، عالجى Xعامل ی�<غى X'ا اح�@مه
 ،ج:ی: Xلٍّ  فى ال'yاكاة أج�اء ب#� ال�أل�[ إلى وه�اك ه�ا م� ال)�ئى ال�ق'� إلى ،ال'y:ود ال�ق'� إلى

�yل أن نع�@ف ونX ث ه7ا:y" رة غ#@ ت,�ن  ت,اد م���عة، ب:رجات�Zل ال و]ال�الى م�� أن درجة إلى ت
 .أصال مyاكاة تW'ى
 رف~ا فإن 7Xل�، أنها ص@احة یـُالح� ما إلى ال'yاكاة درجة وصلV إذا أنه الح�Zا: خt+ت�ا وفى 

 فإن فقm للقائ:  ال'yاكاة XانV و�ذا ف�Wy، القائ: م� ول�A ال')'�عة أف@اد معgZ �م "قابلها واضyا

ا یلع� “"W'ى ما إلى ت�ل ق: ال'Wألة.t�  Psychiatry ”Playing، ن  وال��" dق�عا، م�عا ال@ف 

 .ال$�Dفة الW$@�ة م� ج@عة أح�انا "y'ل ق: Xان و�ن
�فةs ،أن اع�\@نا عامة gاكاة درجة إلى لوص إذا وال�ق'� ال�علy'سل\�ا عامال "ع: فإنه ال Aول� 

 م'ارسة فى م6ال ن�صى  �Xا الWل\�ة ه7ه م� ولل�قل#ل ،ال')'�عة مWار على ت)اوزه ی�g لg ما عالج�ا

وجدنا أن تشبيه  : فى خبرتنا  
المجموعة باألسرة هو تشبيه  
جيد،  وأيضا أن يمثل أفرادها  
أدوار األسرة  األولى هو أمر  
وارد، لكنه ليس مرادفـا لما  
الحظناه من تطور مختلف  

الوعى  ”ا أسميناه  لتخليق م
.“الجمعى

بالنسبة لتنمية األسلوب  
االجتماعى فقد ذكر يالوم ما  
يشير إلى ما فهمت منه أنه  
أقرب ما يكون إلى  بعض  
أساليب العالج السلوكى  
المعرفى لتنمية مهارات  
التواصل مثال، وهو أمر يكاد ال  
يحدث فى خبرتنا بشكل مباشر  
على األقـل

ركز على  لم، وال، ن: فى خبرتنا
تعديل أو تطوير سمات بذاتها  
ألفراد بعينهم، وإنما يتم  
استيعاب الطرق الجديدة  
للتعامل مع الجماعة من خالل  
المبادئ األساسية للمجموعة  
بدًءا من التركيز على هنا  
واآلن مرورا بااللتزام بسريان  
نفس القواعد على الجميع  
دون تمييز

أما بالنسبة للسلوك المحاكاتى  
من أهم أساليب التربية  وهو  

التقـليدية بوعى أو بغير وعى، 
فـإن يالوم احترمه كما ينبغى  
كعامل عالجى فـاعل، لكنه لم  
يبين تطوره من التقـليد  
الحرفى  لدرجة إلغاء الذات،  
إلى التقمص المحدود، إلى  
التقمص الجزئى من هنا وهناك  
إلى التأليف بين أجزاء  
المحاكاة فى كلٍّ جديد

الحظنا أنه إذا  : افى خبرتن
وصلت درجة المحاكاة إلى ما  
يـُالحظ صراحة أنها كذلك، فـإن  
رفضا واضحا يقـابلها من معظم  
أفراد المجموعة وليس من  



 مع اس�)اب�ه ت$�لف ح�ى - ذX@نا ك'ا-   األف@اد، Xل مع االس�)اsة نفA “ال'�ارك "�@ر أال” األلعاب
 ال ح�ى ف@د آخ@ القائ: یلع� أن ه� األلعاب فى القاع:ة Xان7X Vل� �،ذل أم�� ما غ#@ه ع� واح: كل

 .=�قل:ونه األن�W األداء أنه و����رون  sأدائه ال'@ضى ی�أث@
 .ت)اوزه وعل#�ا الWل\�ة إلى أق@ب فه� ص@�yا oه@ إذا العامل ه7ا فإن ع'�ماً 

 أق@ب "ق:مه "ال�م وج:ت فق: Learning Interpersonal الH0��.tى الFعل4 لعامل و]ال�W<ة*  
 ن���ة نقالت أضاف ق: Xان و�ن ،)ال6انى العامل Information Imparting  )ال3عل�مات نقل إلى

 ."ق�:وا أن دون  غال<ا ال<عs ،dع~هg م� ال'@ضى ی�عل'ها هامة
 ف#ها ت�ر� ال�ى )ی�قgW ال ما قgW أو( ال�ع@ة ش� ور�ة معى ت@ون  أال ذل�؟ فى ال�علg فأی� ذل� ومع

 ال):ی:ة األس@ة وت,��� ال)'عى ال�عى ت,��� ح@�Xة ع� م�Wقال العامل ه7ا ف�ل أن وج:ت وق: ،“"ال�م”
 إل�ه ل)أ تعWفى ف�ل ه�” ال3Cاعة ذات “اس'#�ا ما و]�وع )sال~@ورة الق:"g ت��yح ول�A( ن���ا

 االخ�الفات على ت@X#�̀  م� و]ال@غg م$�لفة، زوا"ا م� األم@ نفA ع@ض مyاولة sاب م� ر]'ا “"ال�م”
 أم6ال�ا مع ح�ى ال�<ه ب�جه شع@ت “تعل�g” أنها ع��انها ب@غg الفق@ة ه7ه فى شع@ت أن�ى إال ال6قا=�ه
 .”ل
ع5ها ال�اس: “"ق�ل وه� العام�ة
*gال')'�عة ت'اس�” عامل إلى "ال�م ی��قل ث  Cohesiveness Group ”ل و�@]�ه��s ما 

��ة$�s ا وأ"~ا ال'عالج's له�" ��@�s @وتفاعلها، ال')'�عة ت��ر م� م<اش@ غ#@ أو م<اش 
̀  العامل ه7ا “"ال�م” و�ع�\@ ال')'�عة، س#@ تق:م مع نقالت م� أف@ادها على "�@أ وما وت:اخلها،  م� أق�

 معا، ال')'�عة وأف@اد وال'Wاع:ی� ال'عالج :ال)'�ع ب#� العالقة ال�'اس� ه7ا "�'ل إذْ  الع�امل، كل
 ِم�ْ ( “ال����yة” م� بلغV ما درجة ح�W ت'اس�ها م:` فى ال<عs dع~ها ع� ال')'�عات وت$�لف

 ٌ�yَْن( 
 ال�الsة حA ل:یهg ال7ی� ه�الء إن “قائال "ال�م ن�yه ال7` ال�Vy نفA مقابل �@�فة ت@ج'ه وهى

 ال:اخلى ال�ه:ی: م�اجهات فى ال')'�عة  �g ع� لل:فاع ت�:"ا األك6@ هweness ………g” وال
 .وال$ارجى

 أن "���Wع أح: ال ل,� نع@فه'ا dignity العّ�ه م6ل م6لهCohesiveness  ال�'اس� أن �عgی وه� 
 .م�ه'ا أ"ا "�ف

 ال7` العامل وأنه م)�'عه، األخ@̀  ال~امة الع�امل تفاعل ن�اج ه� ال')'�عة ت'اس� أن "ع�\@ وه�
 وأن لها، ان�'ائه لخال م� "��yه دفء ثg وأن إل#ها، �\�عى sان)7اب "�ع@ لل')'�عة ال'��'ى ")عل
 ب:رجة ال')'�عة ت'اس� و�قاس أف@ادها، "ق:ر X'ا �Xل ال)'اعة ه7ه "ق:ر ب:وره وأنه وت�y@مه، تق:ره ناسا

̀  وق: له، ب:ع'ها "قاس م'ا أك6@ إ"اها، ودع'ه إل#ها، أف@ادها ان�'اء ��y" dل داخله ال')'�عة ال<ع�� 
Vق�ل ح�ى ال�ق" gأن :أح:هXعلى تقف ال')'�عة و Xأل ح�ى �فهW" هWه7ا فى "ق�ل�ن  ماذا ت@̀  "ا” نف 

 .”ذاك أو ال��@ف
 :sأن اع�@افهg مع ال')'�عة، م� مWافة على "Zل�ن  ق: أف@ادا ث'ة أن "ق@ أن “"ال�م” ی�Wى ال 

 .“م�ها ج�ًءا لVW” ل,��ى” ال'�اس� االت)اه فى تW#@  “ال')'�عة
 ول,� ذاته فى فقm ل�A مهg ه� العامل ه7ا إن ل"ق�  إذ العامل ه7ا �y'sر�ة أخ@̀  م@ة “"ال�م” و�ق@ 
 . األخ+�  الع�امل 2ل لفاعل�ة ض+ور�  ألنه

 :أم@�� م� ال7yر مع ذل� Xل "�:ق خt+ت�ا وفى
 .خارجها العاد"ة ال)'اعات إلى االن�'اء إلى الyاجة s~@ورة sال')'�عة العالقة اس�\:ال: األول 
 م� ن�ع "��W<عه ق: ال7` األم@ الف@صة، ه7ه "أخ7وا gل ل'� العادی#� ع� sال�ف�ق  ال�ع�ر: ال�انى 
  .(Bionب#�ن  إل�ه أشار ال7` م6ل ر]'ا( “الف@ ال,@” م�قف
   Social as Group The مHغ+ اج3Fاعى ل,�ن  م3�له ال')'�عة :عامل إلى ن�ل وأخ#@ا  

Microcosm 

القـائد فحسب

إذا كانت المحاكاة  للقـائد  
فقط فـإن المسألة قد تصل إلى  

يلعب  ”ما يسمى  
 Playing“طبيبا
Psychiatry    وال يكون ،

وإن كان   الرفض منعا قطعا،
قد يحمل أحيانا جرعة من  
.السخرية الخفيفة

أن التعلم والتقمص إذا وصل  
إلى درجة المحاكاة فـإنه يعد  
عامال سلبيا وليس عالجيا ما لم  
يتم تجاوزه على مسار المجموعة

بالنسبة لعامل التعلم  
البينشخصى  
Interpersonal 

Learning   فقد وجدت يالوم
يقدمه أقرب إلى نقـل  

 Impartingومات  المعل
Information  )  العامل

،)الثانى

تماسك  ”ينتقـل يالوم إلى عامل  
 Group“ المجموعة

Cohesiveness    ويربطه
بشكل ما بشخصية المعالج وأيضا  
بما يصله بطريق مباشر أو غير  
مباشر من تطور المجموعة  
وتفـاعلها، وتداخلها، وما يطرأ  
على أفرادها من نقـالت مع  

جموعة، ويعتبر  تقدم سير الم
هذا العامل أقوى من  “ يالوم”

كل العوامل

هو يعتبر أن تماسك المجموعة  
هو نتاج تفـاعل العوامل الضامة  
األخرى مجتمعه، وأنه العامل  
الذى يجعل المنتمى للمجموعة  
يشعر بانجذاب طبيعى إليها

أن يقر أن ثمة  “ يالوم”ال ينسى  
أفرادا قد يظلون على مسافة  

، مع اعترافهم  من المجموعة
تسير فى  ”المجموعة  : بأن

لست  ”لكننى  “ االتجاه المناسب



 ما وصله ق: أخ#@ا “"ال�م” أن وت��رت ،“ك�ن ” Xل'ة sاس�ع'ال ف@حV العامل ه7ا ع��ان ق@أت ح#� 
 وأن أع~اؤه، هg ال')'�عة وأف@اد “واع: جامع جs ”:W'6اsة وت���فه ال)'عى ال�عى ه7ا ف,@ة م� وصل�ا

 ه7ا تVy أدرجه ما ق@أت ح#� أن�ى إال ، Microcosm بـ “"ال�م” "ع��ه ما ه� ال�غ#@ ال')�'ع ه7ا
 sه لى أوحى ما ع� "��ن  ما أsع: أنه وج:ت ل,��ى اج�هاده Xل اح�@مV م6ل'ا اح�@م�ه ال)'#ل الع��ان
 .الع��ان
 ل�A ج:ا، هامة خاصة داللة ال)'اعة ه7ه إلى لالن�'اء ")عل العالج ه7ا فإن “"ال�م” نZ@ وجهة م�

mح ح�ى فأك\@ أك\@ م)�'عات مع تعامله إلى ت'�: هى و�ن'ا العالج، أث�اء فق>� خ\@ة ")�از م� سل�ك "
 نف�Wة م:رسة Xل تW'�ه ق: االتWاع ه7ا أن إلى ن<ه وق: وأوسع، أوسع دوائ@ فى م$�لفا ب�)اح العالج ه7ا

 ب��Z#@ ی@ت<m ال ال�ها"ة نها"ة فى ل,�ه أ"~ا، ال'عالج ش$��ة على ج�ئ�ا ی��قف وه� ال$اصة، sأs):ی�ها
 تل�� ال�ى األس'اء أو ال�فات ع� ال�s @Zغd إ")اب�اتها لها هن��� نقله فه� ب7اته، �s$� وال ب7اته،

 .بها
 وفى ثقاف��ا، فى أن�ا ه� الZاه@ة، ل�فA م$�لفة لغات اس�ع'ال ق\ل�ا دم�ا ما ،مع�ا األساسى االخFالف

 ال)'اعى فال�عى ال)'عى، sال�عى ال'�غ@، االج�'اعى ال,�ن  ه7ا ن@]m أن ألنف�Wا نW'ح ه7ه خ\@ت�ا
 األم@، ل�م إذا تف�#ل�ة sع�دة واع:ا  ساsقا إل�ه أش@ت ما وه7ا نع@ف، ال ما إلى ال,�نى فال�عى ،ال'��اع:

 .غال<ا یل�م وس�ف
 و�ع%

gإلى ض'هها اس�<ع:ت الل7ان ه'ا عامالن إال “"ال�م” ق:مها ال�ى العالج�ة الع�امل م� ی\� ل 
 الWاsقة، الVW الع�امل ه7ه م�yر نهأ ت��رنا ال7` ال3Cعى ال�عى ب0Fل.- عالقFه3ا ل�5ف ال')'�عة،

 )9(“ال�ج�د�ة الع�امل“و( 8( “الFف+�غ “ه'ا العامالن وه7ان
 إن�ا بل نادرا، إال له نل)أ ال أن�ا إلى ساsقا أش@نا فق: عالجى كعامل Catharsis الFف+�غ ع� أما
 القائلة ال�ائعة ,@ةالف رفd إلى ن�#@ ونy� أوض�yاه أن س\� ما وه7ا األح�ان، م� 6X#@ فى دونه ن�yل

 Xان إذا إال اللهg “واآلن ه�ا” ع� عادة ی<ع:نا ذل� s'6ل الW'اح أن أش@نا أن س\� ك'ا” ج�اsا اللى أ�ّلع:
 .س���دراما أو   للq<ة مق:مة
 :ع�امل ثالث على “"ال�م” أك: فق:  Factors Existential ال�ج�د�ة الع�امل ع� أما 

  ال'\:أ، ح#| م� لهاوق\�  ال�ح:ة م�اجهة ح�'�ة: األول
 ع� االس�غ�اء مع sأمانة الع'@ ت'~�ة م�ض���ة ثg وم� وال'�ت ال�yاة م�اجهة ح�'�ة: وال�انى
  ال�فاهات،

 نلقاه ال7` وال:عg اإلرشاد م:` ع� ال�s @Zغd بها ن�yا ال�ى ال�@�قة مW¥�ل�ة تy'ل ح�'�ة: وال�ال�
 .اآلخ@�� م�

 و�'ارسها قائ:ها "��qها ما sق:ر ال')'�عة مW#@ة ت�<غ �ج�د"ةال الق~ا"ا ه7ه أن “"ال�م” أشار وق:
 .إل#ها ی��'ى ال�ى ال':رسة أو ی�<عها ال�ى ال�Z@�ة ع� ال�s @Zغd وص:ق ب�لقائ�ة
 ال الق~ا"ا ه7ه أن فى االخ�الف ول,� ال'\:أ ح#| م� 7Xل� ت,�ن  ق: األم�ر أن ن@̀  خt+ت�ا وفى 
 .م�فاوتة ب:رجات ال')'�عة على   م<اش@ ��sل ت�@ح ال وهى أصًال، وج�د"ة ق~ا"ا ع�:نا تW'ى

 أن” و�����ت ق�ل إلى "�ل ال ��sل ول,� ال')'�عة، أف@اد أغل� إلى ت�ل” ال�ح%ة ق�tل “فق~�ة
 ال$ارجى ال:عg و�لى اآلخ@، إلى ال)�ع ف@� أن ح�Zا ال ل,��ا with alone be To مع وح#:ا ت,�ن 

 العام نها"ة ق@ب االح�'ال ه7ا وم�ض���ة واق�qة اخ�<ار ن�اجه y�ون ال')'�عة، ن'� مع ی��اق� ع'�ما
 وح#:ا سـَـ#ـُـ�@ك ألنه ال�ها"ة م� م��عج أنه عادة ال'�ارك على ی\:و وال عادة، ال')'�عة Xع'@ عل�ه ال'�ف�

 أش@نا وق: ع�ها، االنق�اع sع: ح�ى – ذل� إعالن دون  –  ال�عى فى أن�Wا  ت�<ح ال')'�عة أن ی\:و إذ
 عام نها"ة sع: م�ازل�ا فى مع�ا ه� ه� وأنه العالج، م�قع فى ")'ع�ا ال7` ال'�ل� ال�عى وج�د إلى

 .نها"ة sغ#@ معه ال�عاق: "'�: وعى ه7ا وأن العالج،

.”جزًءا منها

فـإن  “ يالوم”من وجهة نظر  
هذا العالج يجعل لالنتماء إلى  
هذه الجماعة داللة خاصة هامة  
جدا، ليس فقط أثناء العالج، 
وإنما هى تمتد إلى تعامله مع  
مجتمعات أكبر فـأكبر حتى  

ز خبرة  يصبح سلوك من يجتا
هذا العالج بنجاح مختلفـا فى  
دوائر أوسع وأوسع

أن هذا االتساع قد تسميه كل  
مدرسة نفسية بأبجديتها  
الخاصة، وهو يتوقف جزئيا  
على شخصية المعالج أيضا، لكنه  
فى نهاية النهاية ال يرتبط  
بتنظير بذاته، وال بشخص  
بذاته

أننا فى ثقـافتنا، وفى خبرتنا  
ن نربط  هذه نسمح ألنفسنا أ

هذا الكون االجتماعى المصغر، 
بالوعى الجمعى، فـالوعى  
الجماعى المتصاعد، فـالوعى  
الكونى إلى ما ال نعرف

 Catharsisأما عن التفريغ  
كعامل عالجى فقد أشرنا سابقـا  
إلى أننا ال نلجأ له إال نادرا، بل  
إننا نحول دونه فى كثير من  
األحيان

أن هذه  “ يالوم”قد أشار  
ا الوجودية تصبغ مسيرة  القضاي

المجموعة بقدر ما يعيشها  
قـائدها ويمارسها بتلقـائية  
وصدق بغض النظر عن  
النظرية التى يتبعها أو  
المدرسة التى ينتمى إليها

يبدو أن المجموعة تصبح  أنيسا  
دون إعالن   –فى الوعى  

حتى بعد االنقطاع    –ذلك  
عنها، وقد أشرنا إلى وجود  

جمعنا  الوعى المطلق الذى ي
فى موقع العالج، وأنه هو هو  
معنا فى منازلنا بعد نهاية عام  



 ال�قل#:` ال:ی�ى sال<ع: عادة ت@ت<m ال'�لقة الy§�قة ه7ه فإن لل�yاة نها"ة” ال�3ت ح�3Fة “ق~�ة أما
̀  فى خاصة ل:ی�ا، ��Wث لل7ی� وال6قافى االج�'اعى ل'@ضىا م:yن� gع�ه �yه7ه خ\@ت�ا نق:م ون. 

 م� ت�لهg ال�ى ال�@اث تفW#@ات ب�ق:"A وعالق�هg األف@اد sاخ�الف وش:ته االرت<ا� ه7ا ن�ع و�$�لف
 ال�@ه#� م� ت�W@ ما خالل م� أو خاصة، أو عامة ق��ات خالل م� أو ال:ی��ة، ال6قافة م��س�ى
 .الخ… وال�@غ#�

 ف6'ة م'ارس��ا، فى عل�ه ن�X: ال7` ال�ح#: العامل ه� تق@�<ا ال'�لقة ال3#�ول�ة وه� ال6ال| لعاملا
 شع�ر أو ق�ل أو فعل Xل ی�هى أن م�ارك Xل م� "�ل� ح#� ذل� ت�X: إل#ها، أش@نا أن س\� لq<ة

 لعالجاتا أن�اع Xل فى ن'ارسه ال7` ع'�ما العالج إن ثg ،” 2%ه ع� م# �ل وأنا: “"ق�ل ب�عق#�
 ال'ع@فى العالج م� ق@�� وه�. م.م.م ال3# �ل�ة ال�3اك
ة ال�3اجهة عالج "W'ى ال�سm عالج وخاصة
 الع�امل ه7ه أن إال Therapy Commitment Acceptance  واإلل��ام الق\�ل sعالج ال'W'ى
 ول,�ها ،“"ال�م” أس'اها X'ا وج�د"ة أو م7ه\�ة أو ف,@�ة م�اقف sاع�<ارها ال')'�عة فى ت�@ح ال ج'�عا

 sعd ع@ض ن��اول ونy� إل�ه ن@جع وس�ف الyال، ومق�~ى ال�فاعل م�اس<ة ح�W اتف� �Xف'ا ت@د
 .الWلWلة ه7ه فى الح� ع'ل فى العالج�ة األلعاب

…………… 
 ?الفل#فة، ال3Cعى العالج ه�ا عالقة” :ع�+ ال�انى الفHل: sع@ض القادم األس\�ع ون\:أ

 )ال%�ال,w�F(و
  
 ذكاء من )1( الجمعى العالج فى مقدمة( الرخاوى يحيى[1] – 

 والطبعة( ،)1978 األولى الطبعة( )المطلق رحاب إلى الجماد

 التطورى، النفسى الطب جمعية منشورات )2019 الثانية

 مستشفى منفذ وفى المصرية األنجلو مكتبة فى متاح والكتاب

 :الرخاوى مركز وفى ،10 شارع النفسية للصحة المقطم دار

 أيضا يوجد كما المقطم، مدينة 9 شارع من 18 شارع 42

 .الرابط هو وهذا www.rakhawy.net  المؤلف بموقع
  

العالج، وأن هذا وعى يمتد  
التعاقد معه بغير نهاية

“ حتمية الموت”أما قضية  
نهاية للحياة فـإن هذه الحقيقة  
المطلقة ترتبط عادة بالبعد  
الدينى التقـليدى لدينا، خاصة  
فى مستوى المرضى االجتماعى  

ين نتحدث عنهم  والثقـافى للذ
ونحن نقدم خبرتنا هذه

إن العالج عموما الذى نمارسه  
فى كل أنواع العالجات وخاصة  
عالج الوسط يسمى عالج  
المواجهة المواكبة المسئولية  

وهو قريب من العالج  . م.م.م
المعرفى المسمى بعالج القبول  

 Acceptanceواإللتزام  
Commitment 
Therapy

تطرح  هذه العوامل جميعا ال  
فى المجموعة باعتبارها مواقف  
فكرية أو مذهبية أو وجودية  

، ولكنها  “يالوم”كما أسماها  
ترد كيفما اتفق حسب مناسبة  
التفـاعل ومقتضى الحال

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD280221.pdf 
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